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Sayfadır 

Sene: 6 . Sayı: 1914 

in iliz torpit una 
t arruz ed n Al an 

gemileri mi ? 
Fransanın resmi ajansı taarruzun bir Alman 

torpitosu veya tahtelbahiri tarafından 
yapıldığını iddia ediyor 

Almanya buna " yalan ,, demekle iktifa ediyor 
Madrlt: 15 (A.A.) - Hıvaı muh•· 1 &il~ torpitownun bir Alman torpltosu 1 Hnıı ıjan11 bu haberi 0aydı ihtiyat 

biri bildiriyor: . taraf mdan torpWmcliiine clalr Pebua •· la,. •ermekle beraber bu haberin ~ 
Almerla'dan Pebul ıjanlm• ıelm bır janıının bir haberini nqretmtktedir. (Deucbna 6 ttlClda) 1 

haberi. kaJdı ihtiyatla tellkki etmekle 

~~=~~~.::=ınınutorpito Ha k yolunda 
muhribinin bapna pea bsa bakkmda 

iki tık Uaerlnde ..... edilmektedir. ~.u ca v ren şeh· ti r 
pklardan en u ttlmat ecSDenl tnıılıa ı e 
ıemtalnln, ahllde, teft1t .uifeıini ıa. 
rUrken bir torpilin patlam&lilt k•zue- ft Q n b Q t Q n m m 
de olmaudır. En slyade Unrlnde duru. W 
lan pir ite, haktld kala ~binin b~r t h o rm t 1 
Alman torpldOIUlldan atılan bır torpil 

olmıudır. Zira. ceminin tekne.~nde, n ı ı ı y r 
biri clrif. biri çıkıt ohnlk Oıere iki de. 

liJI balumnaktachfo 

~taraatlre 
Bedia ı 15 (A.A.) - Atman •,tana. 
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HYP a)lnaı, ~Hun~ lai 
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ıJış ']ditiluı 

ltalya - lngiltere 
ve Akdeniz .. 

Yaza n: ~ekip Gündüz 
DUn Valansia limanında Hunter adlı son sistem bir muhrib - bir ihtimale 

göre . Franko taraftarı bir tayyarenin attığı bomba ile harap olmuştur. De. 
niz salnameleri bu muhribin İngiliz bandırasırın taşımakta olduğunu yazarlar. 
Ajanslar bu hadise esnasında haliskan İngiliz olan mürettebatından 8 inin öl. 
düğünü ve 24 ünün ağır surette yaralaıı dığını haber veriyorlar. 

Dünyanın en kuvvetli imparatorluğunun, yeni hükümdarına tac giydirdiği 
günde, bir Akdeniz limanında İngiliz bahriyesinin uğradığı bu ziyan Londra. 
da büyük bir heyecan uyandırmıştır. Acaba bu heyecan Londranın İspanya 
asilerinden alacağı bir "tarziye,, ile gene sönecek mi? 

Serasker - Flıza Paşa 
17 nisan 1897 de 

ilanı harp ·edildiQini 
orduya bildirdi 

- 5 - Yazan : Sadık Duman 

Musolini son nutkunda şöyle bir cümle de sarfetmişti: 
"- İtalya Afrikada binlerce yıldan beri . üzerine aldığı medeniyet vazifesi

ne Liktörlcrin açtığı yoldan ilerliyerek devam edecek ve bu yürüyüııünde mev 
cut ve gelecek her maniayı e?.ecek, yıkacaktır:,, 

Erkinıharbiyesi su subaylardan 
mürekkepti: 

Miralay Seyfeddin, miralay Sabit, 
Kaymakam Enver, kaymakam Hasan 
Vasfi, kaymakam Hamdi kolağası Şev-"Liclcur - Liktör,, eski Roma hakimlerinin ve diktatörlerinin önünden gi. 

o en baltacılara verilen addı. Hakimlerin önünden bir baza.n iki tane baltacı 
gider ve diktatörün önünde ise 24 "bal tacı - fascio taşıyan,. yol açardı. Bu 
haliyle Roma, vatandaşlarının ittihadın dan kudretini alan keskin baltası ile 
her işi 'hallettiğini temsil ettirirdi. 

Eski Romanın Licteurlerine kendilerini benzetenlere şimdi yeni Romada. 
fa.şist diyorlar. O halde Musolini bu söz ile ''Faşist İtalya önUne çıkan her 
maniayı baltası ile parçalıyacaktır,, demek istediği neticesine varılır. 

. ki. Levazım rei!liğini Hamdi pruja ve 
sıhhiye heyeti reisliğini de doktor Ah· 
met paşa yapıyordu . Topçu kumandan. 
lığına Selimiye topçu muallımi mira. 
lay Rıza ve sUvari kumandanlığına 
mirliva Süleyman paşa tayin edilmiş. 
ti. 

Her nedense "saf kan Latin,, added ilme.'iine hiç kimsenin itiraz etmediği 
Ispanyolların bir ku~mı yani Frankocul ar için faşist İtalya muhakkak ki en 

kıymetli bir mUzahir vaziyetindedir. Ve 1talyanın yeni imparatorluğunda en 
biiyük mania olarak gözönünde tutulan kuvvetin İngiltere olduğu da malüm
aur. o halde Akdeniz eğemenliğinin birinci planda bulunduğu bir sırada, 
lki imparatorluğun en büyük siyasi ve askeri nümayişler ve temaslar yaptık
ları veya. yapmıya hazırlandıkları bir sırada, bu Akdenizde bir İngiliz muhri. 

bine bu ltalyaaan müzaheret gören Fr an konun bir tayy~i tarafından hü. 
cum edilmesi çok mühim bir hadise olmaz mı? 

lşler öyle tahminin dışında neticelere ulaşıyor ki, fikir söylemek mümkün 
öeğil . Belki de bu hadise dahi İngiliz diplomasisinin ağır dönen çarhları 
içinde zamanı gec;;ire g~ire unutulabilir. Fakat bu hadisenin faşist alem ile 
öemoJCrat İngilt:ere efkan uınumiye!i a ra.sındaki ayrılmayı ve soğukluğu ço. 
ğaıtacağı muhakkaktır. 

Tac giyme Şenliklerini takip edeceği söylenen siyasi konuşmalar esnasında 
Londraya akseden bu haber, Londrada bulunan birçok büyük devlet adamları. 
na Akdenizi pek tehlikeli bir surette tekrar hatırlatmış ve Akdeniz meselesini 
Londradaki konuşmalann bamteli hali ne yükseltmif olsa gerek. 

Şekip GONDOZ 

Haydarpaşa 
hastahanesinden 
verilen 

15 nis"n t"rihli sa)ımızda llay<lar 
J><ı§<ı hnstahan<'.l(ine <lnir bir okuyucu 
§İl;ay<>tinden bu siitunda yazı yazan 
arlwdu§ınıız "/Jir lıa.•tn ölmeden znıi:7' 
rer- IP§lıis <'<iileme: mi?,, ba~lığile 
bnh~ctmİ§lİ. 

Biray Pt' t•cl r;dwn im ya.:ıy<1 llay· 
dar{J<l§<r hmtalı""''sini d<!ğf•rli baş lıl' 
!.imi J\fi:ım tnk"ydmı mu/nual bir 
cerarı aldık. llast.aluıne İtUrre$İ. oku· -

cevap 
')'Ucumu:un ~ik<İJNine madde maddı! 
cernp t'<'riyor. Ay11ı•n ne~rP.diyoru:: 
"- Düşme neticesi baıından yaralı 

Hidayet ismindeki bayan hastanemize 

10-3.937 tarihinde ve gece saat 22 de 
polisle gelmemiı, yalnız kocası rcfaka

tile gelmiştir. Heman tedabiri ibtidaiye 
yapılmak üzere hasta polikilinik pansu
man odaıina ıöb:irülmü§ ve pansuman-

(Devamı 11 ncide) 

Yorgun batın verooefl it a:r. olur. Ayni '4!Ylf'rlt'I ufra,mak kadar lnunı yoran bir şey 
ibulanma:r.. Bu yU:ıden okuyucuıarunı:ıı herctinlln atır dütllnce~rtaden biran olsun 
ayırmak: kendilflrfnl ba&ka lJPml!'rde o~·alamak l!ltl~·oruz. ltinl:ıdf' ~·onıJdufunuz 7.Alllan 
aşalıdakl ımallf'rln cevaplarını bulmaya (•alı,ınız. Gört>Cf'kslnlz kl alı: bu ~ıull~·et 
ten sonra tıamanılle dt"ği,tığlnlz.i hlMedettkıılnl:r.. Sualltrlml:r.ln bir kıt111tınır. para mu 
kMatları da \l'recc>jtl:ı. Bli~lelikle hem f'ih·nmlt, hf'm mükAlaUanmıt olacakımnr.. 

Akrabalık 1 
ÜÇ erkek ve Uç kadından mUte,ekkll bir 1 

aile var. Erkeklerin isimleri etmal, Ta 
IAt \'C HUseyln, kadınların isimleri ise Nadi 
de, Zebra ve Mlhrlbandır. 

ı - HUseyln Cemalden on beı yq bUytlk 
tur. 

2 - Bu ailede iki bUyUk baba n bunlar 
dan birisinin iki torunu vardır. Ailede aynca 
bir de bUyUk anne bulunur. 

3 - Yalnız Zebranın çocugu yoktur. 
4 - .Nıdlde bUyUk haluına kendi bUyUk 

babasından ~aha. yakın akrabadır. 

Acaba lr.ı ailenin blrlblrlne rabıtası ve ak 
rabalığı nedir 1 

)3u meae mUkAfallıdır. DofrU halledenler 
den 4 kişiye muhtelit hediyeler verilecektir. 
Cevaplann 21 mayıa tarihine kadar (Arap 
Saçı) kaydlle gönderilme!! lAzımdır. Mesele 
nln halllnt gene 21 mayıa tarihinde bu ltltun 
larda butacakııınız. 

Alın si ze 
bir baş belAsı 

İ§te aue neticesi, 3 kısım içindeki rak&ın 
lan:ı:ı yekt)nu (30) dur: 

-

4 40 2 

10 68 10 

6 55 10 

O ' 28 10 

Modern mektep 
Mektepte 24 kız, 12 erkek çocuk vardı. 

ÇUnkU her kız blriblrinl ıellml&dı ve 24 
kızdan herblrl 23 er aellm vermlf oldu. 
23 X 24 552. 12 ı erkek çocuk blrlblrlnJ ae 
IAmladı n 12 çocuktan her biri 11 aellm ver 
dl. lZ Xll= l32. 

24 kız 12 çocufu aellmladılar ve 12 çocuk 
2-t kıza ıellmlarını iade etti: 24 X l2 X 2= 5i6 
Çocuklarla kı:r.lar direktörlerini ııellmladılar. 
24 12 X 2=72. Sellmlarm yekQnu 1332. 

Bu ıru&Un mUktdatını Ayazpqa mezarlık 
aokak 4S numarada bay9'1 Adrlyen,, şı,ıı 
Hanemph .akak s nmaracıa Mehmet Ali, 
YUkae'k KUbendlı me'k'tebl ımıt ikiden Avni 
Akll('ly. Şehremini lıkender boıtan sokakta 
c. Olcay kazanmt§lardır. Matbaamu:a mUra. 
caat etmelidirler. 

Yunan hududu arazi bakımından 

iki ayrı mıntaka halindeydi. Bunun i. 
çin Yunan hududundaki Osmanlı kuv
velleı·i de biri büyük diğeri küçük iki 
parçaya ayrıldılar: 

ı - Alasonya ordusu. 
2- Yanya kolordusu. 
llanıharp günü Alasonya ordusu 102 

piyade taburu, yirmi dört sahra. 2 ce
bel bataryası ve 26 SÜ\'ari bölUğü ol
mak üzere 58379 piyade, 1560 süvari, 
3751 topçu neferi ve 136 toptan mti. 
rekkepti. 

Türk ordusu sevkiyatında (Balkan 
harbinde olduğu gibi) gark demiryol. 
!arının büyük namussuzlukları görül. 
müştür. Kasten yapılan tenbellikler. 
den başka. göze vuran şu üç noksandı: 

1 - Kumpanya memurları seferber 
likte çalışabilecek bir §ekilde yetişti
rilmemişlerdi. 

2 - Vagonlar azdı. 
3 - Lokomotifler ıürataizdi • 

Harp nasıl ilan edildi 
Her iki taraf hududa asker yığar

ken dahi Yıldız ihtiyatı elden bırak
mıyordu. Şubat ayı büyük bir tered. 
düt içinde geçti. Martın ilk haftasın. 
da heyecan her iki tarafta azami de. 
receyi buldu. Fakat sHah ancak 13 
mart 1897 sabahı patladı. Narda kar. 
şısındaki İmaret karakolundaki Os
manlı muhafızları üzerine Yunanlılar 
ateş açtılar. Ayni günde Peta civarın
daki zeytinliklerde Uç Yunan piyade 
taburunun süngü talimleri yaptığı gö
rüldü. İki gUn sonra Nardada bulu. 
nan Yunan askerleri nişan talimi ya. 
parken· giıya kaza eseri olarak karşı. 
daki Türk çadırları bir kurşun yağ. 
muruna tutuldu. 

19 martta Serandoz kıyılarında do
laşan bir Yunan gemisi geceleyin sa
hile projektör tuttu. 23 martta 08-
manh topraklarındaki bazı kasabalar 
daki hıristiyanlara silah ve cephane 

dağıtıldığı duyuldu. 28 martta Alason. 
ya civarındaki Pınarbaşı çiftliğini Yu. 
nan çeteleri bastılar 17 jandarma şe. 
hid edildi. 31 mart gecesinde Yunan
lılar Narda körfezinde Türk hududu 
içindeki Karakoniça mevkiine yakın 

ıssız bir adaya asker çıkarmıya teşeb
büs ettiler. 2 nisanda. Yunan donan
ması geceleyin Selinik önünde belir. 
di ve şehre projektör tuttu. 

9 nisanda beş altı yüz neferlik bir 
eşkıya çetesi ( ! ) beşinci nişancı tabu. 
runun muhafaza ettiği hudut kulele_ 
rine taarruz etmeye başladılar. Bu ku 
lelerdeki muhafızlar kendilerini şid
detle müdafaa ettiler. Fakat takviye 
kıtaatı gelmeyince kuleleri terkedip 
çekildiler. Birkaç saat sonra Yunanlı
lar üç gümrük memurumuzu öldürdü
ler. Beşinci fırka kumandanı Halôcı 
paşa eşkıyanın tenkiline, İslam pap
yı memur etti. lslam pa~ emrindeki 
kuvvetlerden bir kısmını kaymakam 
Galip bey kumandasında sevkettl ki, 
bunların arasında Adapazan talmru 
da vardı. Geyve taburuna~ki bölUk 
beraberinde bulunuyordu. ~ kuvvet 
sekiz saatlik bir millıademeden 10nra 
eşkıyayı Yu'nan topraklarına kaçırdı. 

Artık son dakıkaların yaklaştığı 
anlaşılıyordu. Osmanlı ordusu harbin 
ilanı geciktik~c sinirleniyordu. Eşkı . 

(Emekli Kurmay Binbqı) 

Seruker Rıza pap 

yaların tardmdan az 1011r& muntazam 
Yunan kuvvetlerinin Aluonya karıı. 
ıındaki Dalaçkodan hududu teqvüz 
ettiği görüldU. Bu kuvvet bir müddet 

sonar top kullanmağa da başladı. Mil. 
şir Etem paşa. keyfiyeti derhal tel. 
grafla 1ıtanbula bildirdi. İşte bunun 

üzerinedir ki nisanın 17 inci cumarte· 
si günü Osmanlı imparatorluğu Yuna 

niıtana Tesmen harp ilin etmif tir. 
Saraaker Rıza pa§adan ordu o gece ıu 
telgrafı aldı: 

''Mademki Yuni.iılılar battı ricatmi
zı tehdit.edecek surette Kozköy tara
fından bUyük kuvvetlerle taarruz et. 
mişlerdir, siz bilmukabele onların ri. 

cat hattını kesmeye çalıtınız. Evvelce 
padiphm iradesine iktiran etmiş o 
lan plan dairesinde bir dakika evvel 
harekete geçiniz. Memleketin namuau 
ve devletin mukaddes haklan bunu i. 
cap ettirmektedir.,, 

Bir saat sonra da müşir Etem paşa 
bütün fırka. kumandanlarına tebliğ e
dilen şu ikinci telgrafna.meyi okumuş. 
tu: 

"Yunanlılar 17 nisan 1897 cumarte
si gecesi, muhtelif noktalardan TUrk 
hududunu geçerek harbe başlamış_ 

lardır. Harp lıili. devam etmekte ve 
Yunan tarafından top da kullanılmak. 
tadır. Giride asker sevketmesi, hudut. 
larımız.da böyle hallere kalkışmuı 
Yunanın ne dUeünaüğilnU göze vur
maktadır. Binaenaleyh bumane hare
katı ve aakerl tertibat aımağa kat'i 

lilzum huıl olmuttur. Muharebenin 
bütün mea'uliyetleri Yunan hükiımeti
ne racidir. Her türlü tedafüi ve teca. 
vUzl harp icrasına mezunsunuz,, 

Bunun metine Etem paşa O gün iL 

at 16 da karargihta bulunan A~ille. 
zel Pl.4AYI yanına çağırıp şu emrı ver
di: 
"- Pırnara gidiniz. Papa Livadya 

kulesinin topa tutulmuı lazımdır.,, 
Yine ayni anda diğer kumandanlara 

da Abdüfer.el pa.,a tarafından Papa 
Livadya kuleainin döğülmeai başladı
ğı anda bütün diğer kulelere ateşe 
başlanılmuını bildiren emirler üç ya-
verle karargihlara ulqtırılmış bulu. 
nuyordu. 

( Deoomı var) 

V mlzln kızı 
nlşanlandı 

Vali ve Belediye reisi Muhiddin Uı
tiindafın fızı ile Emekli ıene~~l .cev~. 
dm oğlu ve Viyana sefareti ikıncı katı
bi Nureddin nipnlanmıt~rdır. 
Düğün ay sonuna doğru ıehrimizde 

yapılacaktır. Veni n!aanlıları tebrikle sa 

adetler temenni ederi&. 

l5M~S-1~ 

dlavata dait .................. ~ 
"Herkes 

memnun ..• ,, 
M ECMUALARIMIZIN ofll 

şöyle bir şey vardı: oı~ 
İstanbul radyosunun bir 0tenı!~ 
den bahsederken musikinin, b ti 
çalındığı için sözlerin işitilmes~e .. ,. 
ni olmadığı.nı söyledikten sonra· (Jld 
na herkes memnun oldu., diyor.·~ 
okuyup geçtim: gara betine Zl tlİ. 
sonradan takıldı: Radio... b ~ 
rpemnun oldu... Muharrir bunu 
den anlamış? ı' 

Belki sadece şqırıp bir tiyatro i
silinden bahsettiğini sanmıştır; tı I 
roda halkın hemen hemen bepeiıÖ 
rebilir, bir şeyi herkesin nasıl -: 
ladığını anlaması kabildir. Fak•~ 
dıoyu evinde yalnız veya ailesi ; 

dından, ahbablanndan bet on ~Iİ Iİ 
beraber dinlemittir; umumi bit" 
ma yerinde, metıeli bir balkevi ; 

• nunda dinlediğini fanet8ek bile 

da gördüğü in.tanların beğenmit ;, 
ıı: "Buna herkes memnun oldU.. ...t 
meai için kafi değildir. ÇIJnkü ~ 
verilen bir konseri, bir "temııil'' 1 
tün memleketin, hatta bUtün dwıl 
nın dinlemesi ihtimali vardır; uı~ 
ririn görebileceği in.sanlar iae o 
kütlenin yanında hiç kalır... ıl 

Bir §eyi övmek veya yermek 
kullandığımız cümlelerin çoğu tJi' 
"klişe", birer ••beylik söz." dür: tfl 
temsilleri için münuib, kalemin~ 
na kolayca gelir ve kolayca anl 

buma kahb cümleler henüz icad ~ 
madı. Muharrir, onlara int~~ 

tiyatro, sinema için öte~e~ beri.~ 
m13 "klişe" terle vaktını geç.~ 

O .küçük tenkid parçuını kimitı ~ 
dığını bilmiyorum: bir gene adtl"' 

dikkat etain, böyle işin kola~• • 
) -~ 

~r-:-
1

b~::-;e~;~i kö;le;~;:~;· ill~ 
ını doğru, yerinde sözlerle ifade e ,,ti 
kabiliyetini öldürür. Yaşlı bir ad ut/ 
kendini üzmesin: artık ıslah ed 
sine imkan kalmamıştır. ,1 

Yine beni insafsızlıkla ittihatrı .J' 
cek ve bir tek suç yüzünden çok _., 

bir hüküm vermeğe kalktığımı .Sol..;; 
yeceksiniz. Ne yapayım? bir muJıJ'" 

rin ne kişi olduğu böyel dikkat e~ 
den, geli13igüzel kullandığı cÜJJlle ,r 
den anlaşılır. Paacal: "Bir adaııı 11 f 
kında üzene bezene yaptığı işlert . 
re değil, her zaman yapabildiJderf" 

göre bilküm vermelidir,, diyor (yt'# 
buna yakın bir gey söylüyor.) 

Nurullah A~ 

Sınai mülkiyel 
kanunu 

Çok mUblm esaıı•tt 
ihtiva ediyor ~ 

Yarın tekrar Ankaraya ıidtcelı . .J 
Milli sanayi birliği heyeti orada ~ 
ıa yeni hazırlanmakta olan Sınai ~ 
Y,ct kanunu projeıile me11ul ola~ 
Sanayi heyeti bundan evvel An~ 
ci~iıinde bu kanuna ait noktai ıı,,..j 

rını alikadar makamlara bildirdl)t 
Yeni lranun muhtelif bakımlar~ 
YÜlı: bir ehemmiyeti haiz bulun:..;.; 

dır. Kanun bir yandan sınai 111~ 
korur1een difer taraftan milli un•~ 
de alimeti farika konulmaaı, maıt'"' 

ıtandardizeıi ve evsaf itlerini de 
nıiı olacaktır. ~ 

. Bu kanunla her ?evi mamulitıll İ 
rıne bir marka konulmuı olacak ::,,., 

secccl olan bu markaya benzer 

lar çıkanlamıyacaktır. ~ 

Marka taklit edilemiycccfı S~ 
marka tarafından tatbik' ediled 'J 
model, evuı, imal tarzı da takll< 
lemiyccektir. 

Kanun çürük mal, iyi iılenmeıııif 
lat hakkında kanuni takibat y•P1 

ı imkinlarını da vermektedir. 



15 MAYIS - 1937 

~ q&iişiim : 
~-- '-' 2-' - ,,_..-__.:~ . 1 

Rayoaırcıa j 
uyuyan 

Bu s~ ~~h~~r~: ~anasında I· 
bindiğim bir trendeki yolcular, şu 1 

haberi verdiler: [ 
: :- Mahmure ile Adana ara· 

sındaki banliö treni 1 \ mayıs günü 
bir çoban çocuğu çiğnedi. Çoban, 
gocuğuna bürünmüş. başını raylar. 
üzerine koymuş, yatıyordu. Her ne· 
dense burasını rahat bir yatak ve 
Yastık telakki etmif- Lakin, uykusu 
ortasmda, trenin kabus gibi üzerine 
geldiğini farkederek uyanmış. Kaç· 
rnak istemişse de, başı lokomotife 
çarpmı§. beyni parçalanarak öl
müş .... Bu manzarayı gördük. Asa
bımız hala perişan bir haldedir. 

Herkes hayret, teessüf ve biraz 
da hiddetle: 

- Yatacak yer bulamamış mı? 
dedi. 

Lokomotif makinistlerinden biri 
büsbütün tebarüz eden bir hiddetle 
haykırdı: 

- Yalnız o çoban mı? •. Yalnız 
o çoban mı ya L Ah, sormayın bay· 
lar ... Gözlerimiz daima raylardadır. 
Böyle bir gaflet uykusuna dalana 
rastlamıyahm diye bakarız .. Geçti· 
iirniz hatlar üzerinde tren yolunda 
uyumak illetine tutulan köylüler 
Pek çoktur. Hele maazallah makas 
Yerlerinde... Makaslar şöyle müsel
les şeklinde değil midir? Oraya başı
nı dayayıp kestirmek birçok kimsele 
rin işine elveriyor. Daha geçenlerde 
nıaalesef böyle abdal bedbahtı da 
çiğnedik! 

Makinist bu kadar faciadan son
ra bir de komedi anlattı: 

- Geçenlerde, bir adamın, ta 
Uzaklarda raylar üzerinde yatıp kalk 
h~ını gördük, frenlere asıldık. Heri· 
fin maksadını bir türlü anlıyarnıyor· 
duk. Hem demiryolundan ayrılamı· Yk!, hem de hrlamaga müheyya bir 
0 B\bi Cluruyordu. 

d 1' abiatiyle. makineyi durdur 
unı. 

d Herifi yakaladık, bir dayak 1 Bir 
ayak. .. 

- Ne oluyorsun, kerata? ... Mak 
kadın neydi ? Başımızı belaya mı so-

acak trc? Sen ezilince, adam öldür
dük sanarak bizi de yakalıyacaklar, 
llıcsu] tutacaklardı. Söyle maksadın 
neydi? 

"Öyle mahzun ve şirin bir ifa
deyle yiizümüze baktı ki: 

.. _Pek acele işim vardı. Jlle şu 
trene binmek istiyordum. Beheme
hal durmasını istiyordum. Durdur. 
tnak için başka çare bulamadım. A
r:ıan, döğün, söğün ... Fakat bindi
tın beni şu trenci. .. Cezasını da ve· 
reyim •..• dedi. 

"La hav leyi çektik ... Fakat, acı
dık ... içeri aldık .... 

"Gördünüz mü herifin kurnaz· 
lığını!.... 

Gaflet uykusuna dalanlar gerçi 
V~r ama, §U köylüler arasında açık· 
gozlcr de eksik değil doğrusu.. Ah, 
Çanklr erkanı harpler! 

<va ... Nu) 
~;:ıtımıtl~lllıtlfflffllllflftı1111tfllfMlllll11tHHflffllflttıtttı1!ffllfl 

Çocuk 
müsabakamız 

ik inci kısım 23 
mayısta yapıhyor 
Gaz:etemiz:in tertip etmiş olduğu gü· 

zel ve gürbüz çocuk müsabakasının üç 
-on üç yaşındakiler arasında seçimi ev
velce yapılmıştı. 

3 yaşmdan küsükler müsabakasının 23 
~ayıs paıar günü yapılması takarrür et 

trıı~ olduğundan müsabakamıza iştirak et 
mış olanların o gün, sabah saat onda 
ı:minönü halkevi salonuna ~etmeleri 
lazımdır Ur ve d h k"· "'k . . • • • :s a a uçu yaştakılenn 

~~sımı d~ .bü:~klerinki şeklinde yapıla· 
,...k ve btrmcılı"t f'~n-·•ı·w.•ı ·· ·· ülUW•• e • '"' ... ıı ~ , uçun;: gu 
kazanan yavrulara evvelce aadetmiş ol-
du~umu .. "'- · ı . ., ~ ı11ramıye er vcrılccektir. 

1 "'l'uu • su •-.ıı mm ııu..,.,,. ••'u 
l 

3 

• • c:uııı.............,.

1
aa auw ....... -..11. .. ____ _ 

k 
.. li .,. tarafına girdiniz mi, 

Orta oy n ı. 
b 1 Ca caddesi karşınıza kuru 

buranın aş 1 

bir dere olarak dikilir. . 

b
. mtı"n ana caddesi bır dere Koca ır se 

olunca, diğer taraflarını, var ~yas et 
denebilir ama vaziyet kısmen boyle de. 

ğildir. . d den yukarı 
Köylin sol tarafı yanı ere 

1 di.i•en kısmında oldukça 
çıkarken ııo a s k .. 

okaklara rastgelme mum. 
muntazam s . k 
kundür. Bu kısımda elektrık, a ar su, 

her .. ey yolundadır. . 
• "deta Ortaköyün dertsız, 
Buraları a . w 

. • . kısmıdır. Fakat derenın sag 
Şıkayetsız . b'" b'" 

d.. a·· w "müz zaman 1J us u-
tarafına on ugu ·-· . 
.. d ğ' . Bız" im bildigıınız manada tun e ışır. . . 

1 d
. bir .. eye rastgelemezsınız. Top 

yo ıye s ... .. k 
rak yığınları üzerinıde yur~me mec-
buriyetinde kalırsınız· İşte bıze buraları 

ezdiren buralı ahbablanmızdan Envc;in peşinden yürüdükçe, daha fena, da. 
ha kötil yerlere giriyorduk. Klavuzu. 

muz diyor ki: 
- vurun bakalıın, daha bu btr şey 

değil, hele Çırçır t epesine doğru !'fr çı· 
kalım ıda, siz baraphğr, yolsuzlugu, 11· 
_ tarın (sözüm ona sokaklardan)nasıl 
gım 1 .. k 
açıkta aktığını ası o zaman gorecc -

siniz. 

K 
. ·n bile zor tırmanacağı, dar 

eçını · 
. amru yumru yerlerden, tepeye 

pıs, y G . v. • l . 
d 

_ ilerliyoruz. eçtıgımız ev erın 
ogru f k b k"" .. 

h 
. de elektrik var a at u otu so· 

epsın l" b b'l v 1 .. 
k kl d tek bir am a ı e asmaga u. a ar a, . 
zum görülmemış ... 

25 dakikalık bir didinmeden son· 
ZO. k" E a· ~rktığırnrz va ıt nver ıyor 

ra tepeye s 

ki: 
_ işte sizi fstanbulun Kerbclasına 

getirdim. 
dan düser gibi söylenen bu söz-

Dam • d v •• 

}erden bir !ey .. al.~ama ıgım1rz ıçın kıgenç 
b Zın yuzune hayret e lıa yo-

ahba rmı 
ruz. O: . . 

B kın anlatayrm, dıye devam edı· 
- a . 

B ra:ia Z-3 bin hane vardır. 
yor. u b" b" b Wn Fakat su namına ıç ır ıey u aısı· 

B koca mahallede ne kuyu, ne 
nız. u k 1 h hiç bir şey yo tur. Maazal a 
ç~şme gın olsa, itfaiye arabalan yol-
bır yan . 

1 
k yüzünden buraya adım bıle ata· 

suz u klarr için, ta birkaç kilometre u· 
mıyacka. denizden hortumla su almak 
zakta ı . . d 
• ım elecektir. Nıtckım geçenler e 

l~z g gın oldu ve 12 ev yandıktan ıon 
bır yan . • t' 

ak bu usulle baatınlabilmt§ ı.. 
ra anc 'C'v 
Fakat bu yangın gündüz olmuştu . .,ger 

böyle bir fe!aket olursa, korkarım 
geceh ap mahallede tek bir ev k.;Jmıya· 
hu a Ş .... 

.. ,., 

·~ ... '"- ... 
Ortaköy sırtlarııula lciğmılar böy'c .ı;ok.ak ortalarrn<!!':ıı ~,. .... ııo birçok 

ltifjımlar <la çökmü§Wr ,._. 
cak, hepsi cayır, cayır bir cfamla su sı. - İşte, dedi. Buraların en büyük 
krlmadan yanacaktır . derdi. Sokaklarda evlerin önünden a-

''Bu mahallede ta harbiumumide En
ver paşa tarafından yaptırılmış uir ana 
cadde ve bir de büyük su yolu vardır. 
J{aç kere müracaat edildi. Fakat hiçbiri 
ıi kir etmedi, bu su yoluna su verilme. 
di. Terkos belediyeye geçtiği zaman 
belki derdimize derman olacaktır diye 
sevinmiştik ama,, o da boş çıktı. 

''Simdi bir de eşeklerle nakliyatı kal- 1 
dın~orlarmış. Bu sırttaki evlere su ka
milen eşeklerle gelir. Zaten başka çare 
de yoktur. Eşekler kalkarsa o zaman 
tam manasile yandık gitti. Sonra bilir 
misiniz bu susuz: mahallenin kışın nasıl 
müthiş bir çamur olduğunu aklınız hav 
salanız almaz. Ama şimdi gözlerinizle 
göreceğiniz bir dert daha var ki, bu hep 

sinden baskındır. 
Bu aralık yanımıza iki yaşlı hayan 

geldi. Bir kere bana ve foto Aliye, baktı 
lar. Sonra biraz: daha yaşlı olanı yaıu
mız:daki zata dönüp: 

_ Envvcr oğlum. dedi. Baylara 
asri şu sokaklardan akan lağımlar? gös. 

terci im. 
Bu sefer. tepeden aşağı doğru inme

ye başladık. Elli altmış adım atmışhk ki 
birdenbire, ta ortasından siyah bir .ma· 
yiin müthiş kokular salarak aktığı dar 
bir yolla karşılaştık. 

Bize klavuzluk eden z- t: 

kan lağımlardır. Böyle bir şey vahşilcr'in 
oturduğu köylerde bile yoktur değil mi? 

Leş gibi kokan bu pis yerde.ı dar 
kaçtık. Gene tepeye doğru çıkmağa baş 

ladık. Biraz yürüdükten sonra ahşap 
minaresi ve ahşap binasile garip bir ca

mi ile karşılaştık. Henüz bizden ayrıl. 

mamış olan ihtiyar bayanlaııd.ın birisi 
izahat verdi: 

- Buraya Cavit Ağa camisi derler. 
Ortaköyün bu semtlerdeki yegane ca
misidir. Fakat gördüğünüz: gibi fevka. 
lade haraptır. Evkaf burayı tamir etmek 
için bir gün tamamen çökmüş olmasını 
bekliyor galiba! 

Tekrar yürüyüp de, camiin yanında
ki sokağa sapar sapmaz, bu sefer büyük 
bir çukurla karşılaştık. Gene bayanlar
dan ya şlrcası söz:e başladı: 

- işte size çökmüş bir liğım Zaten 
buralarda analağım olmadığından, her 
evin önünde bir çukur vardır ve. bu çu 

kurlar bakılmaya bakılmaya böyle çök. 
müş yahut ta sokaklardan akm.ığa ba~· 

lamıştır. 

Daha fazla ilcrlemcmiz:de manı:ı yok· 
tu artık. Çünkü hep ayni dertlerle karşı 
!aşıyorduk: Susuzluk, lağım, ve yolsuz 
tuk. 

Bize refakat edıenlcre. biraz da bura. 
nm dertlileri ile konuşmak istediğimizi 
söyledik. O zaman, bizi dertlilerle dolu 
bir sokağa götürdüler. 

Yarıııa: Ortaköyihı dcr.tlcri rn çar. , 
şıs r . 

HABERCi 

Te~ekkUr 
Elim bir faciaya kurban verdiğimiz 

sevgili karde.~imiz ve anamız Bayan 
Sabihanm gerek cenaze merasiminde 

bulunmak, gcrckse mektup ve tel
grafla acımıza iş~irak suretile mcrhu. 
menin arkasından gözyaşları içinde 

bıraktığı sevgililerini teselliye ko:)an 
aile dostlarımıza sonsuz minnetlerimi. 
zi ~ıınarız. 

.. ,111•1·,·r.ı"UH pa::ar yerinde alışı•cri~: (Mo.rl.alyoıı içindr.ld rcsnıiıı ~mlıilıi 
/\lll'Gf/ll • 

. ılfor~ııwıcııiıı lrnnkşlcri: Ilfümii, lla 1 
lıcr. 1\1::/nrı Selma, Rcmrrı, Semilıa. l 
Daınntlan : l\'.cıırın, lsmcf., Şl1·.-iı>. k.cııdiııi tanırsa. matboom!ZG gelıip ikrami!JCSİ11i auwilir.) 

KURUN' da: 

Habe' m eselesi 
A.<tım Us fmgii11kii ya;;;1"111ı Habeş 

m.r.sclcsiııc ı rı1ı8i..s el mi~. I/abc§ mcsc:
lcsinin 1ı11k11ki noktadan müzalcerc 
m.011.:uıı lıi/,c yapıl.amamasııulaıı bahsc
dc11 ya::ısınd.a şöyle diyor: 

Habeş meselesinin askeri safhası 
bitti; İtalya bütün Habeşistan top. 
rııklarında hakimdir. Habc.::ı meselesi. 
nin siyasi safhası da bitti: çünkü f. 
talya aleyhine sanksiyon kararı taL 
bik eden MilletlC'r Cemiyeti Habeşis. 
tan ltulyan işg-ali altına geçtikten son
ra bu kararını kaldırdı; daha sonra 
İtalya ile İngiltere arasında bir Akde· 
niz anlaşması da yapıldı. Bununla be. 
rabcr bugUn gene ortada bir Habeş 
meselesi vardır. Askerlikçe ve siyaset. 
çe halledilen mesele hukukça henüz 
hallcdilcmcmişlir. 1talya Habeşistan
daki fütuhatının resmen tanınmasını 
istiyor; Habeşistanın artık hukukan 
bir İtalyan sömiirgesi olduğunu söy. 
l~yor. B~ nokta ise Milletler Ccmiye. 
tıne dalul olan devletler arasında hal· 
lcdilmek şöyle dursun, müzakere mcv
~l~U bile yapılamıyor. Böyle olduğu 
ıçın de bu hukuki mesele yeniden si
~·a.~i birtakım keşmekeşlcre yol a~mak'. 
ıstıdadmı gösteriyor. 

. Biltün bu hiıdigc]cr şunu gösterir 
kı Habeş ml•selcsi henüz bitmediği gi. 
bi nasıl bitecr.ği de belli değildir. Ve 
meselenin en canlı knynağı Milletler 

Cemiyeti miicssescsinde bulunmakta
dır. Bu me5:0lcnin Ccnevre cephesi hal 

lcdilmek için ne yapmak ıazımdır? 
Milletler Cemiyeti yeni bir karar ve. 
terek İtalya aleyhine vermiş olduğu 
mütecaviz devlet hükmünü ilga nu e. 
decek? İtalya Habcşistanı haklr ola

rak işgal etmiştir, diye yeni bir ka· 
rar mı verecek? Tabii Milletler Ce. 
miyeli paktı ortada oldukça böyle bir 

karar \'ermcğc maddeten imkan yok. 
tur. O halde olsa olsa yapılacak şey 
Milletler Ccmiyeti 117..ası arasında Ha-

beşistan ismindeki memleketin adınr 

silmektir. Fakat bunun için bir sebcb 
olmak lazımdır. tşte şimdi mesele bu 
sebebi bulmaktır. 

Yarınki mebus 
• • 

seçımı 
Şürkü Ali namzet 

giisterildi 
Ankara 14 (A.A.) - Abdülhak Ha

mid Tarhandan boşalan İstanbul sav· 
lavlıgına emekli Tuğbay Şükrü AJi ö. 
gel Parti Gf"nel Raşkurunca Parti nam· 
zcti olarak onaylanmıştır. Sayın feçici. 
tere bildirir ve itan ederim. 

C.H.P. Genel Başkan 
vekili adına 

Dahiliye Vekili 
C.H.P, Genel·Sekretcri 

Şükrü KA YA 

Istanbul meb'us 
fnf fhabı teftiş 
lıeyellnden : 

Abdlilhak Hamit Tarhandan açılan 
1stanbul mel.ıusluğu için Cumhuriyet 
halk partisince emekli Tuğbay Şükrü 
Ali Ogclin namzet gösterildiği ilan olu· 
nur. 

- rJl11ıuynrd11 1 Ali.rıh nas .. ö:ı. t·crdi. 
Fal"rıt ele mıuca sığar §CY değil. Siz 
yola rrcfirin . Eti sizin, kllmiği benimi 

- Adııı ııc nfacaıı'! 

- lliirriyı;t.' 

- Cem'den -



Yazanı Naciye izzet 
Her hakkı abl-.n Hadlye'ye aıtur. Kaıı1er kurbanı: 

-14-
Ailelerimizin menıei veya eoylan- l durduruvermiıti. Fakat kendisini bu 

mızın itiyat ve sörenekleri husu· acı düıüncelcrden kurtarmak ve te• 
aunda kritik edilmek umumı· selli etmek için ıöylcnmeae be§lap 
yctle hiçbirimizin ho§una gitmez. dı: 
Mcn§e ve aile bizim için tamamile - Ne yapacaksın. Kocamın huyu 
çok hususi ıeylerdir. Ve ancak ken• böyle i§te. Buna alı§mak lazım. Le
dimize aittir. Bqkalannııı tarifine mi gibi fevkalade zengin ve asil bir 
hiçbir suretle tahammül edemeyiz. adam alelade bir iıısan gibi hayatını 

Halbuki itte bqıün Leıni çok yor karısı için tahdit edemez .. ,, Sonra 
gun bir çoçuiun yaptıiı ufak bir Cemil beyin kansı Şadan hanım 
miinuibt:taizlikten dolayı bu ZilV•llı efendinin §U sözlerini hatırladı: 
bir ~le .damının kızmın menıei ''Leminin bütün aileıi böyledir 
hakkmda ~ria: ler Y•Pntai• cüret kızım! Onlar bütün hareketlerinde 
edehilmifti. Sanki babaamm bir çift. tam manasile hür ve miiıtakildir· 
lik kihyuı olmuını cinayetlerin en ler .. Sakın kocanıza olan muamele· 
hüyijiü Ayar gibi kızın yüzüne 9u nizi deği§tirmeyiniz kızım.. Ancak 
hakareti fırlatıntıb: "Klhya kızf., betbaht olmakla kalırsınız. Onları 
Bu hal kan kocanm ıaadetleri üze· kendi sabit fikirlerinden vaz'lCGir· 
rinde toplanmağa bqlayan ilk kara menin imkanı yoktur. Serbestlik ve 
bulutlardı.. Fakat kim bilir rlizpr iıtiklil onlar için her ,eyden daha 
bu kara bulutlardan daha ne kac:ı.r mukacicleıtir .. Bilikiı kocan~ eve 
Gok tQpla}'aı:aktJI ıeldiii va1'itler ıüler yüz ıöeteriniz. 

B1ı14ltlwm ];,öyle du~an niıl· V c artık •iziıı olac.ime ıevinmekle 
ması büyük bir U.ırpy~ ıtlimettir.. iktif • ediniı ... 
-;Ye gımç evlilerİJ) bunları dajıım.Ja. Neci&: 
11 liıımdJ. T abil diye dütündü. Z.ten koca· 

Ocl,a çok yakın bir denizin ay
na gibi her ,eye akıettirdiii parl.Jt 
günqjn ziralarile dolu idi. Nedi 
aynanın ka1111mda ondüleli eaçlan 
üzeri~e küçük ve ırk bereıini koy
makla mqguldü. 

Derenin bir tarefmı itina ile kıvır
dı. Öteki tarafını kuJJima doiru ~k 
ti. Sonr.a aynaya akfeden bütün kü· 
c;ük tahıiyetine memnun eon bir ne• 
;ı:ar attı. Açık bctdem Yetili kadife 
~oıtüm bUtün vücydunu sıum11tı. 
'f aze ve hanen hemen bir çoc1ı1k 
yüzünij andıran küçük çehreai~, 
uzun kirpiklerle çer,eveli alını y.J. 
d~b ıi>,:lerile ~n Qir harikfı idi. 

Ncc)fi a~i heyaline gülüm· 
sedi: Leminin hoıuna &itmek · İçin 
güzel olduğuna ~ok memnundu. 

O.J4 Jtim•tçiti PJrl.rı~·JnNkalt el 
çantasile, kenarlan mantosunun ya• 
kasındaki ~ürlde .-örtj edilmiı el· 
divenleri tutuyord~. Tam bu sırada 
telefqp ~~ ~cb. 

Telefonu Ag!JJ ~ hi~etçiıi: 
- Beyefendi aiı;i ıpruyor, deçli. 
. . . . . . . . . . . 
Nedi h-men telefoııu tldı. B~ 

~nledikten ıK>Jll'• )'iiı\in~ .vv•lı 
bır haYJet if.dgi 110nra ı..ffif ~r 
can ııkmtıoı ı~çti. F' .Pı çqk lğii 
bir se1le çevap ver~i: 

- Peki J,.egti ı - ... 
- Evet evet anladım. Peki. Za· 

rarı yok. Jiu ıüzel gezintiyi kaçır
ma. 

- ... 
- Hayır eminol Uzülmedim. 'Ak· 

tama ıörilıürüı .. 
Düıünceli bir tavırla ahizeyi ye· 

rİQe aıtı. Oda h~etçiıi yavaı!:• 
garı çıkmııtı. Güneıli odada Y•f>'!' 
nlnıı: kalan Necli içini çekti. 

Bu güzel güne§ten doğan sevinç 
ve ne§e birdenbire ruhundan silindi. 

Kocası yemeğe ıeJ.ıniyecejini 
ıöylemişti. Halbuki Necla ilo ıcz· 
meğe çıka~kladı. Tam eve ıelece-
ii ttrra<I. uzun bir gezintiye tılcaıı ar. 
k•datlal'lfta rastlamıştı. Otomobille· 
rine alarak onu da beraber ıötiirü· 
yorl.rdı. Yemeği yolde yiyşçekltrdi. 

'-4enıi Yemei• geJ,miyecfjitıi ve 
br,rlafbfdıkla" ıeıiııtiyi ~· 
yacqlanm '°k ~ Wr au tav· 
rile aöyliyerek ÖZÜf .JU.niıtl. 

F •kat bunda hiç tereddüt IÖlter
merpif hatta kanımıp mii•ı4ııini 
bile ittememitti .. 

- Yeter ki bir ıeyc karar versin. 
Bq kifi. Ama hen üzültÇtlunitim ı .. 
Otıun ıı~n• Jiııml 

Birdenbir~ Nedinın yürdi ftn. 
halde sıkılmıftı. Leminin böyle bir
denbire fikrini deği§tirmeai anki 
bq ıiiRI ıimiin ıeyranmı ani olarak 

. rrım da itine böyle elverir. Fak.at 
kadın ne oJurea olıun. Halbuki ben 
her ıeyi kan kocanın birbirleri~ iıti· 
,.re ,tmeıini ve her huıuıta birbir
l~rine dayanma,mı tercih ederdim .. 
Ketke bu kldeı zenıin olmaya idi 
de höyle olaydı., Babam acaba 
böyle muıtarıp olduiumu bilıeydi, 
bu iıdivaca raıı olur mu idi Fakat 
~z ne Y•Pfın. Lemiyi tevdi
iimi ani.dır,, 

Bir kere daha kini çekti. Yemek 
vakti ı•lmlttl. BiltUn bu üzüntülc· 
rine rılmen ÇOk makul yemeğe in• 
di. Yemeğini Gahucak yedi. Öileden 
sonraki günü naııl geçireceiini dü
ıün üyordu. Burada da, bu ecnebi 
memlekette yapayalnızdı. Hiç kim· 
eeyi tanımıyordu. 
' Yürüyerek bir gezinti yapmağa 

karar verdi. Eskiden yaptığı uzun 
ıezintileri evlendilf ndenberi yap
mak için eline bir fırsat geçmemişti. 
Bugün eerbeıtliiinden istifade ede
rek o kadar eevdiii deniz kenarında 
dol•tacaktı. Kayalar aramıdaki gü· 
ıel dalıalan iyiçe yalundan görmek 
için sahilden yürüyecekti.. Son-
ra ~ yukarıya, t~peye kedar çı
kacaktı. Oranın n• )tadar hoı man
praıı vardı 1 .. 

Sonra da ıu ıık putacıya girerek 
bir fincan çay içecekti .. Böylece bü· 
tün günü geçirmit olacak, . ak!Bma 
~iru Leminiıı velcçeijine yakın eve 
ıir~kti. Z.ten baılıca prensip de 
bu deiil mi idi} 

Necla çıktı, 

Have fev~•lide ıüzeldi. CünC§ 
yakın bir ilk h.h.r kQkusile dolu 
idi. Ilık bir nevmı gibi havayı do!• 
duruyordu. Hafif rüzg{u-ı 11ıtıyordu. 
Genç kadm kalbimd~ki hüzünü 
unutmu§ gibi hafif ve neşe il~ yürü· 
yordu. Takip cd~eği yol hakkında 
muayytn bir fikri yoktu. Sadece de
nizin günqle harelenen pırıltılarile 
cezbedilerek rastgele, dosdoğru gidi-
yordu. Bahçelerdeki beyaz yabani 
defnelerden siizel bir ilk bahar ko
kuıu yayılıyordu. 

"Eğer Lemi de olsaydı ı\e güzel 
olacaktı,, diye dUtündü, fakat ken· 
diıini yine hüzne kaptırmamak için 
cebrinefı .etti. Her şeyin pek güzel. 
pek mükemmel Qlduğuıı. kendisini 
inandırmafa uir'f6. 
"Kocaımm arkadqlannm dave

tini dabul ebneei çok tabii idi. Bu
rada ela bir çok doıtları olduğu halde 
çok nadir zamanlarda onlarla bulut· 
tuiunu biliyordu. Bu daveti kabulü 
c;ok Dl8kul değil mi idi} .. Madem ki 
c:l.i ıaintilerini çok ~viyordu} .. 

V aka keneli otomobillerile kan
aını alarak da oraya aideWlirdi. A
ma iıte buıijn canı arkeO.,larile be
rıber bulunm.k itternifti) .. 

( Df "'mt "'1.T) 

HABER-'A. 
;: 

HIU~ ~!.!ı~i.b 
hazırbtı için 

Gene ltalyaya 
gitti 

MOIAkat pazartesi 
J(UnD olacakmıt 

Mili.no, 15 (A. A.) - Alması Hava 
Bakanı General Görinf, Vınodik'ı 
gelmiş ve bir otele inmittlr. Genera. 
Un bu ziyareti tamamiyle hususi JJl&. 
hiyette olup uzun z:ımandanbert cenu
bi 1talyada ikamet etm•kte ol~ ııev• 
ccsini karşılıyacak ve beraber Alman. 
yaYf?- götürecektir. 

Viyana, 14 <A. A,) .... lıaıbur~g 
bildiriliyor: ff usuı! Alınan tnıılııta 
geçiş saati 24 saat ileri alındığından, 
evvelce be~ vagondan mürekkep oldu. 
ğu söylenlldifi halde yalnıı Uç vaıon. 
dan terekküp eden bu tren sabah ıa· 
at dokuı<ı~ istuyona girmiıttr. 

Scr\'is va;onuı'ıda birçok Avustur~ 
yalı ve Alınan zabıta meırıurtaıı bu. 
lunmaktaydı. Bütün Avusturya aru.i
sinde trenin gc;:eceği hat boyunca fev 
kalade jn~bat ve cmnjyet ttdblrleri 
alınmıştı. fıtuyon dahiJlnde, ucKk 
huıusl cirıt vesikaaını hlmU Alman 
koloniai uıaları bulunuyQrdu. ~. 
bütün perdeleri inik bir Jı.ıde bulu· 
ııaıı treııdGll kimaenln inrnodlltnt ıör. 
meleri üzerine hep bir afııdan ffitle. 
ri istemi3lerdir. Bunun Ur.erine JtUıı· 
yet general Göring pencerodeft ıO&Uk • 
mU§ ve HitlcJrin trende buhmmedılı
nı temin cylemJttir. Ore.d• hazır bu
lunanlardan birinin "ne •mırı ıele
cek,, ııualine ise, ıeneraJ Qijrlnr, ••ıe~ 
lecek" diye cevap vermiıtir. 

HueWif Alman treni Venedikten 
S&lzburı yolu ile Almanyaya dönecek, 
tir. Dönüşün ıelecek pazar günU ol
ması r.ok mu)1temeldir. 

MUIAkat ne zaman ? 
Viyana, 15 - Vlyananm ıiyuf 

mahafilinde meveqd kat'f maUımata 
Daz&fan 17 mayıs sae.t l~ te cenubi Al. 
manyanın Berhtezıaden fehrinde 
Hitlerlc Mus.')olini n:lı;nnda bir sörUg. 

me vukubulacaktır. Beş hususi vagon
dan mürekkep bir Alman treni yarın 
Graa tehı'tnden geçerek Venedik'e rt· 
dccektir. Musolini bu bU1usi Alman 
trenine Venedikte raldb olacaktır. Ve. 
nedikte Musoliniyi Pruı;ya ~veldli 
Gener~ Gl>ring de kartıhyacak ve 
kendisine ~rhttzgQ.den'e kadar refı. 
Jca.t cdccekmii. 

Taç giyme gOnU 
kava.ra çıkaranlar 

Lonclra, l 5 (A.A.) .._. Teç giy· 
me mera•imi eanasmda aJ.y Re· 
1ıent Street'ten ı~erktın vuku bup 
lan ve bir kitinin ölümiylo netiçeJc
nen arbedeye iştirak etm.ldı un 
altına alman Mkiil kiti buıün 
Bo\\ nstrcet mahkem01ine ıevkodile 
ceklerdir. 

• noinlllli'I\ milli bayramı ınt111 .. •9'etile 
Reiııicumhur AtatUrkl' Kr-1 K•roı uuıııaa 
samimi telgraflar teati edihnltUr. 

ıt. Kadm htklmlerlmlzden Suat doktor .. ı 
nı vı=rmek !bere yarm Berltııe b&Nket ede 
celttlr. 

:t- Yeni sebze ııaumıı keDfi Y•PllısıJ§tır. 
Hal 45.350 liraya çıkacaktır. 

.- OndWuyon maltjJlelerillln mu•yentllblt 
devam olunmaktadır. 

• "Onlverılte e4oblyat lıukuk faklUı.strt 
proteaörü doktor Kuler lt kanunu l9la ı1019 
ıı:mmönU halkevij!de btr kcm!eraruı vwaif 
Ur. 

• KaracSeıılacie yU1en v• llll&rJn aU1QkllJI 
rek Dotau dotrıı PUrditl ftl'ltt plld • 
kur delil "" ~- olctutq .....,., ... 

• ..., ce..ı,euert dttpAleri aye n .. 
de me....anıte vıu Muıdddha 'O.utadll • 
tııadan &Çıl•caktır. 

• JıleeldlJ'8111yQ balkı tlcie411"'9 ........ 
la tnmvayqı kl7e kadar reura...., -
mlfleNlr. Belediye l"-IMQ fb'1ctU •••• 
lefebW. yapacaktır. 

• KömUr _,.... jQ$1 T ~ 1f11 
lan Of)'aYI teUdk •bıl•- llsert tfta AÜI .... 
ut topJptımm 11ıuattıtr. 

• tata.ntwt ,_.. teflll&~ • .._ ıwt• 
teıdldetıv ~ tU....,...W•• * ptlDlt 
Ur. Bunlar günde be§ det• mer~e fUbeler 
an.amda muvualayı tepsin ~ect1rth'. 

• Sirkeci nJıbıauııua ... laaılafmUı lCIB 

Mektebe r•zınız 
Olauıll:Uluufıd 11 M. Gür ... 

1 

Bu h"8Ulta eıa doinı "• eon ma· 
lDmatı almak için mutiki m1,1allim 
mektebi direktörlüjüne cevap için 
pullu hir mektupla müracaat emeni· 
zi tavaiye ederiz. 

~ MAYIS - 1937 

Paris ve Londrada olduğu gibi !Chrirniulc de mevıimin en 
artistik hadisesi ; fÜpheıiz 

SA K ARYA 
Sln•masının 

Dünyanın en büyük ttıhirJerl .ıneıııtıarınm ayni 

P.mtftda ICJııtenceJd.erl ve ••brrsı.lıkla beklenen 

ING iL TERE 
TACININ iNCiLERi 
Harika filminin iracsine başlıyaçaiJ ı• 

MAYIS AKŞAM! için tortip ettiği GALA MOSAMERF.SI ol 

Kral 8 mcı Jorj'un ~siyme töreni münueheti~ hediyeteıı 
dbn edilen ilk ve Y~ine ıinana pheseri. 

Hlmit: Biletler her gün sabah saat 1 O dan itibar~n sablmaktta<1ı'ı 
Telefon: 41l4J 

Bu film, ba,ka hiç bir aineıııada göstuilmiyecektir. 

Bugün TCJAK sjnemasın 
Şimdiye kadar rördillllniis fi11111erin en eflenc.U.i 

BAYAN GENERAL (Fran iZ 
RUBY KEE• ER • DICK POWW.. ve yUzlerce genç ve güzel 
kek ve kız Havay~n adıalarının qk adetleri, aeVi§meler, Hav• 
denalan, ııefis müzik, zenııin sthneler, nett ve zevk. 

Buııün saott 1 de matine • • ••••• 

Buhafta SCME R 
Görülmemig yeni ~ir film 

KAUFORNfV .l M..lJCIMf 
Me,hur artiıt 

EDW AaD ARNOJJ> 
l4rafınden F ran-~ tarafından oynanmı§ 

•ö4')ij filın DENiZLER PERiSi 
2 güzel ve Franmca fi.im birden ___________ ....,._,,.. ____ ....-________ _, 

Alemdar KOyll ve TaşdeleJJ 

Otobüs Servisi 
. 15 1'11y11 937 dtt1 itibaren her hafta CUMARTElt ve PAZAR ıı 

lan ,.at 9 da Uıküdardan munthzam otobüs servitl~ri yapılacaktır. 
Alemdar köyü ve Taşdclenden dönüt akt~mlilrı qat 18 dtdh" 

ıiirıl.~ri Ta1d~~n tırviıi Jiilt 8 ve 9 da olmık Uzere 2 postı Jıırckıt 
cektır .. 
Yolcu ücretleri ridip re.ime 80, Vlllnrz gitme 50 kuruştur. Hususf tU· 
tuldutu· qkdirdc 20 kl•ılik otobü11 ıs lf rıdır. 

MürJcaat ,.n: Uıko_, arı&• ıMYdalıı. ~lı4Uderl c•ddeJI 
22 ve 24 nunı•"1l ~nımot dilkkaıu 

burara ek tq 4~ktıl•ce~Ur· 
• Slrkedıteld ~ı ,oııu-Ok hll)atı 9rta 

krampını yolcu 1&lopu tıJl!Jı• kGDulmuıısı 
yalmsda 1'Nlan.calrtl1'. 

• e 1'aetl yerH m.ııar .ergtatnln bu _.e 
117 .._....,. qabp ıt .,_ıoeta kap&lllllU' 
if.Narrilr ttMltUr. 

• :rıasoa:a"YIAPl Ankara Ofta eıotııl sran 
ko L&Mnl1ç Vlyau oıu tlÇiliatn• t~ 
edllmlıUr. 

• K...-u~edekt 1'ld Mm~ depolan 

1 tllllyon liraya mal olacaktır. 

• Erzurumda be§lncf geker fa 

kuuınıuı için tetklltlere bqlanrnlf 

• t.tanbul tevklta1uıe'1tıden k 
....... )'Qalanan ftrarl AbduJl&b Of 
C"ln e\Takı UzeJfndekl te~ dl1D 
Ulllumlllkçe filrı"1 eat1ıa1f ve bir!Dcl 
blkımu:ınc ..tıi'mlftlr. 

A: 

• 1"tlll)'İ.da YueoaJav kralını .
ıız ~~m~v-'1 
lbıin relıl ...,,,.,ç f"arll\e yaHl.I,.._. 

• """"" .... büuı Plerre cof.. 
Yllı. SUknte •reis dört 11111 11 
Romen h&Vf. kuvvetlerine 1"r&nllS 

YeJilMNf meeeleleriat c0rt11ece
C:Ot acısll .. dJıt Praca ıtdecek ve 

S1la lııall.caktır. 

• ttaıyada Vtttma cfvannd& 1JfJ' 
be;v.ıaa aımuı Ye bir kaç ev top 

da ka1mretır. R~en tkt ki!tnln Ol 
*"111\qtedlr. Trtbun• pııeteal 
IEti ~u yu17ar. Fakat çok 
01"'-llldea korkulmaktadır. 

• Çtn ve Hançuko ku,•etıerl ilk 

~ .. ktyaya 11•'11 lllQfterek 1111' 
ktUııe llri§Dılflerdlr. 
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Evıat 
ölümleri 

"Allah evlA.t acuıı ıöstermesin!" l luyl& birlikte TUrkiyeye .utıca etmi§. 
derler ... "EvlAt acıaı g1bi Içime çök- Ailenin bUtUn gaytli. JriiçUk oğlanı 
tilt,. derler ... Bu facia, faclalann hep. ~tittinnek... . ti Ba 
91nden bet.er oı.. gerektir. ~le bir - Ne de mtıkemme~~ı~k · lı • 
matem, 4oltla!' 'bafmdan irak! tmız. iıte reaıi! Ne•- .. ~ !.· 

Ben, iki biçare kadmm evllt acısı dJ, garnyorsunus. Ruhunun ıyiligı yu-
ile çırpmdıklarma ruladun. zOne de vurmUftll: Herkes onu .sever • 

• "eııc esi 22 temmuzunda, Ro-
Bunlardan blr tanesi, Turhal teker df. ~ aen endiı ktı A i 

f abrikumda, ıu saatlerde Utilcülllk bert Kot:j'den ':ı~ h~mıaı. k. 
yaparak hayatuu kaıanmaktadır. Mü eenenln tueto' için bize telgraf Ç.!k =Y1 ıezdlllnılz sırada, dostla- ~;.::;:::aukte gittik. S.Jpn 

b; ~ Ar&ık Jıeli4ftı• seJemedi. 
- ~ IBilııevver bir Jsadmdır. E- Yaabl W tedaYI JWllinden BlclU. 

deblyatttan anlar. Rusça. 'bir eey söy. bak 
le de hayretini mucip ôleun ! • dedt. Resimlere birer birer ıyoruz: 

1Cll vkadNIN'I~ trtrliitf. Dete için-
ler. de fetotrafJ... Dtn4e dlplomasmı tu. 

Ben c!e, hafu:amc!a olan "1 mıara- tarPD fotojrafı ... Ve soıara. 111aroun 
lan, t11ıema ;PJeruiDıiılden ııoııra, p kapJI bir dfploma-
llftgtlr.el ok11)'UVer4lm: _ »UttlD yopul)uklara onu yetiş-

"Ey gitaN, """""'' 1nı.ı in'lel f mP ide 'atJaııQtık. 0, kendi bil.. 
,.Ey mupfuıfye! ô~ bir §ey oku ki ~k bir adaDl oıınaktarı maada, bizi 
"R.aMt " fe/1t#it MCUr MıJMYin de bu Nfil hayattan çekip kurtara-
"Perifcln gi!nlerim.4 unutaysm! caktI. ötedenberi alıftıilDUZ )'illuıek 
ÇamqJl'Cı kadın: tabakaya utaştıracakll· Zira. ~gal e. 
- Şair Yesenin'in! • diye bu ımı. d ~l vazi,feyl de dalı& tiDldidtn te-

nlan tamdı. ,:m, etınittl· Oilum. pyet iyi ten~s 
Benim nereden geJdlflm!, kim oldu· 0yııadıjı lçiıı meobur )118Jr P~1 

fumu, nısçayı nasıl olup da btldlği· HaUm ,Saldle ıpor alrbal'lığJ temın et. 
Jn! haY.,ret ve heyecanla sordu. Sonra, miftl· Pek doet otmUflardJ. Prena onu 
eon 1 ı mısraı tekrarlıyarak göılerl hem Jrendl Jtlerlnde kullanmayı vaa
Yavardı. O zaman, kendi hayatım tel. detmi.U. hem de bizlerle görüşmek 
lllih eden eösler 8'Jytemek wretlyle o. arJlllUJlU g6stennl§tl ... Halbuki 3imdi. 

nu mUteeselr ettfl'ml anladım. Bot J>oe bakan gozleriyJe, yeraltı 
Kadının heyecanı, anamn. c!eruDf ttttıJıaneılni çepeçevre sUzUyor. 

ı.ır •lefle kayıuyan mayi ıtbl coeu• Bu kadın nasıl teselli edilirdı? En 
Yernıi§tf: lyi jll.ç ytııe abret- . Dinda,rbk, bu ıi. 

- Ah, oflumu kayl»ettiın. o1twnu! bi Umittılz felüetzedeter için biçılmiş 
dedL • Blrielk cflumu, ltQDclaa Ud ite kaftan delil midir? Onun bu unulmaa 
ne evvel kaybettim. maternlae Jıarfl ancak qlıma oöyle 

Ve, eonra, önilmtbe bir lftrtl feelın· demek geldi: 
ler serdi. Btlyttk babuı çarlık zaına• _ Tabii c:Undarsmız, bayan... Alla· 
nımn meşhur erUıuıs&Fblye reJsl ge. ı. AltttlrıttP •..ıt• evıt.clmıao. "vu.; 

ııı Ttitgub0f'ıntı1- ~I' bl!Ya.ı pcak11nısl 
ar yalan Y-. ...ıe &Uutitda JJ~blre Jiyan etil: 

bulunurlar. l!lmlunldnln o çeflt olma· _ ()ilaam ölUııce;ye kadar nıuteklt· 
dtfnu, ~ \reıdkalardi.n anla. 1 cfnıı> .......... a-a-u --tJlr terlik· tlm. Fakat tiıDdi Allaha dananmıyo. _....... .., .. "" J-.. rum- Jr4tr o Hhicleıı ınevcut oı.,.ydı, 
lerte. mtmcla ai,ah bir &llfilde, ta&. biz ki, bu kadar dolnıYd\Jk, çalJ§kan· 
rikeda Utilcillillı edıeıl bu kadm, Bolle· <ıık, oııum ki bu kadar f uileUiydi, 
Viklı 1< üzerine, kocuiyle ft 1diçilk oğ. blfUJll'& bu feJlketf retJrmeyi adale. 
-- •ı-e .-1rıttınnudı. Kat'iyyen bu iıl 

T i F O 8 i L ;P;;iı. 
Or. IHSAN SAIWll Tekrll' jalamıya bqladı: 

fffo ve pırıtlfo bastahklannı tutuı - ffaltallİI eıınaaında 500 lira ka.-
ıt1ımık lefn ıl!adan alının tffo hap- dar borÇ ettim. Onu da ödlyerek borg 
tandıt Hı, rahozlıt ftrme~ Her BUi ölmekten bqka ıayem yok. öder 

ka alahlllr. Kutulu 55 Kr. ödelPO öJeceihıı ... 
lJdacl matem tam bunun aksidir. 

HABER 
AKeAM ... o.TA•• 

ıDA"E EVi 
lstaftbul Anka,. Caddesi ......... ~ ........ "' 
Teftlr_, ..,.., leW\INI HAB&R 

vaı ••••rt teıoton1.1 ıaan 
ldere ve ıı•n .. ı Hltp 

ABONE ŞARTLARI ,,,,,,,. ~ _....... . .... , .,_ .... 
e •YI"' 7~ •• '480 .. a 9"'• 400 .. .. • 
' ayı.il& '90 .. 300 .. 

·-S.Ailıi • N.,,.,_, llM"6 
H .. an Rasim Us 
._,,.,. ,,., tı'AK/t'J _.,-.. 

Riıel! bir miillıtmaıı kadının evladı 
öıiıllllL Keaclllial tulyeye gtıtiği • 
mız ypjt. oııu Jlb§cye ~turarak: 

_ .... ol8Un ! Hemd olaun ! - dl. 
p ..ı11""1im' gördük ve bebemthal 
çıl~ hUkmeltık. 
~i 'üyır, çıldı1'11laDUfb. .. Allah 

aJJr, JlaJl tlllrf O be yaparsa bir 
htlmle&ı vı.rdJr. Her lt,Ye bamdetme• 
IH AjJl'1amalı! Yanlnı hamdetmeli!,, 
"19 ..ıtm mUsluman telklaatmm 
taırı maQUiJle telJrinde)'di. 

V• cıllu 6lmUt olduiu halde, il)'aıı 
.-t f6Yle dunun, hamdeditOJ'du. 
,~ Jaamcl • ede bir hafta IODI"& 
öldil: gözünden bir damla yq .atma
dan. .. ÇUnkü o da ıthıah. .. 

lJalall unenin geçirdifi ruhi facia 
daha aıtltbJt?. 

Herhalde Uwıcilıiıı. delil mi! 
(Vd. Nfd 

Tonton 
amca 
Nı .. ncı 

Kızı I 
s cay k 
çeıık vareoın 
mac•r•••rı 

-IO-

8\J 
E5N'ıPA 

AYOU 
T\JN 
KA~ 
GA..ll~ 

t>A ..• 

Yazan : Niyazı Atuilet 

. .. !"! a~ne e!De! ~ r.!!!, 
Şırguh, duşmanından tarihin 
"harikulade,, diye kaydettiği 

intikamını aldı 
Hu1ciimclar Şavere tayle dec!i: Senin yeryüzünde bir tek haldun kal· 

nutbr; o da idam edillMk.. 

Şaverrunadı, iktidar mcvkıini uybıo 
edince Sultan Nureddine barvurdu. 
Mllll'da baçWara brfı yapacaiı harp 
için yardım iatedı. Nureddin, bu r cayı 
memnuniyetle telakki ederek Şaveri 

mqhur Salihaddinin ımcuı Esadettin 1 
ŞircUh ile beraber Mısıra gönderdi. 

Cesur kumandan Şirguh, haçlılardan 
ib~te değecek bir intikam alacaktı. 

Fakat iktidar mevkilni alan ş.ver, 

derahl Prankalrla birleprek ŞircUhu 

Mıırn bopltmıfa mecbur etti. 

Çetin bır vaziyet hasıl olmuftu. Şlr· 
gUht ".az bir kuvvetle icat kat fazla 
bir &işman kar911111da idi. Buna raf. 
men kaçmadı. Gerçi Mıam tahliye et. 
ti, fakat muvaffakiyetli bir harp ya• 
parak aıkerl namu1Un11 kurtardı. 

Bununla beraber ŞlrıDh, kendisine 
yapılan oyunun intikamını alınat• az
metmlttl. Tarih intikam ıUnilnil 1174 
yılı U mayıt ıUnU kaydeder. 763 ıene 
evvel buıüJI. o sün. kumandan en çc. 
tin bir harpte pllblyetlnl ve uf erini 
ilin etmiı. lıkenderiyeyi zaptederek 
yerletmlfti. Bu munfferiyet için tari
hi Miıo "aake~ iktidan en parlak 
ı11iuli,. cümlesini kutlanır. 

tbnll ıt• dt fllyle der "bin kadar 
.tlvarlnin M11ırlılarla Pranldırın mtıt. 
tefill ordusuna kU'§I icra ettiği galebe 
tarihin en bu~Jlde bir hadiıetldlr.,. 

Bir mtldc!et tenta Mıtlrlılarla Frank. 
lar Sultan Na,r~dinle Qıiiulaha akdet. 
tU&..._.._AeuııS,w.rı~ 

çekilecek ve &lrrWıta 50,000 lira mu
kabilinde Suriyıyt dönecekti. 

Uirsüh da Nun"dine: 
- Bu itin içinde ıtne bir muplata 

çıkacak. 
Şaver heran diltmanlarta anlatıyor. 

dedi. 
Nureddin bu lidere aldırmadı. Sul

hu ıkdetmekk harpların önüne ıeçmiı 
olacalınr dilfihlUyordu. 

Şirsühun ıöılerl yerini buldu. Şaver, 
bfnblr entrlb çe•irerek Mıımn Frank 
ıtker1erl tarafındın ltgal edilmesini 1e. 

nede eoo.ooo lira mukabilinde tahtı 

temine ıtdr. 

Nureddin. bu vaziyetten ıonra faıla 
aabredemeıdf. Şlrgühı: 

- Söılerinizin doiruluiu meydana 
çıktı. dedi. Duıman aüerinin ıulmU 

tahammal edilmez bir hal ıtmı,. ta. 
tiındıt ec·ı orlar. Klfi kuvvetli Ehli
salibi Mısırdan ihraç eyle •• 

Şlr&Wı i~ b1ı1 emir beklenilen bir 
fınattıı 

- Şıvtr bundan •nra eUmd• lnw
tuJIQM" Bltr Sultan ce.umr • .......,_ 
... bea o itl , • .,... .... d111 ... k rUıL 
dU •• 

Haçhlar ordulu ~-un ıelmekte 
oldufana haber almca. 1&kmılmaı bir 
foltkata J'lklatmlkta oldutunu hl11tt• 
tiler. 

Haçblar ordı ı kumandanı §a"1e: 
- Bu fıllketln &tüne ıeçmelc llıım. 

Şircilhte harp IWinde ıehrcs c·rcrae he
pimiz mabwolacatıı. 

Fakat Şawer artık yapacak bir ;ey 
bulamıyordu : 

- Ne diyelim, na11t durduralım?. 
diye ıOl'du. 

Kumandan: 

- Bunu ıen bitecekıin.. Soralım, nı 
lıtfyoru onu yapılım. Memleket npt. 
etmek lıt1yor11 IConuıup bir terıit ~ 
zırlayahm. Para istiyorsa verelim .. 

- Hayır, 0 bunlardan hiçbirini late
miyor. 

- Peki iıtedili nedir?. 
Şaver y\.ızUnU buıbUtUn buruıturırık-.. 

ve bitkin bf r seıle: 

- O intikam iıtlyor .. dedi. 
Evet, Şircüh da intikam ntiyordu. 

Öyle bir intikam ld, flmcliye iratlar 
yaptıgı mücadelelerin bOtün acsmıu 
çıkaracaktı. 

Haçlılar orduıu kumandanı ile arka. 

da,ı bu ır~tle konuıurlarken bit 
mektup aldılar. Bu. ŞircGhtandv 
ŞlSyle diyordu: .. Şaver .• Scnfııle uftlll 

aenelerdir mUcıdele ediyoru-. !nptJab 
bu ıon mUcadelemb: olur. Çok iyi h .. 
cırlan. Birbirlmiıi yeryUıllnden kaldı· 
nncayı kadar çarplJllım. Yokla biı 
yapddcça kt.anahaız lnaanJanıı lcaıu 

111ütcmadiycn ak~ .. 
Şaver upaan lcuUmiftl. Tltdy•du. 
Kumandan: 
- 11tedliiDili Jlp.nm. dtdi. len 

mukadderataal )toyun eimekten buka 
bir ıey yapmayacaian.ı . . ~ 

llrcUh da bUyUk bir uametlı KahL 
reye clrdl. Ciuıba ıelen hükilmdan, 
Şıvere: 

- Senin yeryilzUnde bir tek hakkın 
k1Jınr1tır: O dı idam edilmek .. dedi. 

HilkUm verildilinden birkaç saat 

aonra ııNcadeleci ve entrikacı Şavcr, 
artık yoktu. 

ŞirıWı da timdi Baıvekil ve baıku. 
mandan (EınirUlcily\ll) naabedilmitti· 

En kunttli ralciblıwı ortadan kallr· 
muı yU.llnden midir, ldm bllir, ŞirıUh 
da bu badlaeden aonrı ancak Ud ay ya. 
pyıbildi. o da, falrat rahat JUlimda • 
&~b:lerinl ebedl,.n el..,.,_ llapclr. 

Öldllii1 ~•ktt tirle da.ıtıenli: 
- ŞircUJlte n•lttltrlu deftlll ectiıo 

yor. Rakibini '5bür dünyada bile rahat 
br..u.malr isin Jıemm arkamdan 

slttL 

Bil lld IUllf OperatBr 
r.CA ERTAYYAR 
Umumi cerrahi v" ainir, dimai 

oerrahill ml1teh&a111ı 
Parla T1p Fakülteli S. A-a· 
Brkık kadın ameUyatıan d1mat 
atetlk • "YU.. meme, brm bu· 
l'UIUklukları., Nial;ve ve clojum 

ıaüt.ehı•ll 

:u:;:ne~o= llCClll 
öileden 80Dr& Ueretlidlr 

BeYotla. ParmatU.pı. Rumeli Bu 
- No. 1 Teltfoa: ff088 -
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Taarruza uğrayan 
lngiliz torpitosu 

( B<l§ tarafı 1 incide) 
han neırini de ilave etmek sur:.:tiyfc di. 
ger haberlerden daha önce bütiin dünya 
ya yayılmasını iltizam ettiği anlaşıhyor. 

Alman ajansı bu haberin uydurma ve 
bethahane olduğunu beyana Jüzum ol· 
madığını, hususile o civarlard1 halen 
Alman torpitosunun bulunmadığını yaz 
maktadır. 

Tahtelbahir mi ? 
Berlin: ıs (A.A.) - Alman ajansı 

bildiriyor: 
"Hunter İngiliz torpitosunun bir Al. 

man torpitosu tarafından torpillendiği· 
ne dair Havasın verdiği haberi Alman 
ajansının tekzip etmesi üzerine, Havas 
ajansı bu haberi tashih ederek bir Al
man torpitosu tarafından değil de her
halde bir tah telbahirin hareketlerini 
kontrol ~tmek bir otpitonukinden daha 
güç olduğundan §İmdi tahtelbahi:- ileri 
sürülmek suretile vaziyet kurtarılmak is 
teniyor. Bu tahtelbahir masalına da kim 
ıc inanmıyacak ve bunun da yalanı ya. 
kında meydana çıkacaktrı. 

Londra ketum davranıyor 
Londra: 15 (A.A.) - İngiliz diplo· 

matik mahafili, Hunter torpito muhri. 
bindeki infilak hakkında gayet ihtiyatlı 
davranmakta ve' Valensiyadaki İngiliz 
maslahatgüzarının raporuna intiuren 
hadiseyi tefsir veya izahtan çekinmek
tedir. Şimdiye kadar Londraya trıgiliz 
resmi makamlarından gelen haberler 
yalnız Hunterin kumandam ile Akde
niz filosu kumandanının amirallı~a çek 
tikleri iki telgraftır. Kazanın sebebleri 
ve hassatan Valansiya hükumetinin teb 
liğinde yazılı "harici esbap,, hakkında 
sarih tafsilat daha mevcut bulunmadığı 

söylenmekle iktifa olunmaktadır. Bu
nunla beraber, bu son şık doğru dahi 
çıksa, umumiyetle kabul edilen ihtimal, 
sahih bir torpil ihtimali<lir ki bu da, 
muhtemel herhangi bir diplomati!< te. 
şebbiisli az çok güçleştirmektedir. 

Cesetler hala çıkarılamadı 
Valensiya ıs (A.A.) - Havas ajan. 

sının muhabiri bildiriyor: 
İspanyol harp gemilerinin seri yardı

mı sayesinde infilakı müteakip ,;üratle 
batmakta olan İngiliz Hunter torpido 
muhribi tamamile mahvolmaktaıı kur· 
tanlmı~tır. 

Hunterin mürettebatı gemiyi terke· 
derek sandııllarla sahile çıkmağa teşeb. 
büs etmiştir. Fakat Lazaganm bütün 
süratile kaza mahalline doğru yol aldığı 
nı görünce sandallardakiler muhribe 
ıdönmü~lerdir. 

Biraz sonra Lazaga, su almakta olan 
torpidoyu Alameria ?imanına doğ1·u çek 
meğe ba~lamı§tır. Makine dairesinde 
kalan 4 bahriye neferinin cesetleri he
nüz çıkanlamamı~tır. 

İngiliz Hardy ve Hyperion tcrpido. 
Jarile Arethusa kruvazörü Vis Amiral 
Vellsin kumandasında Alemriaya gel
mişlerdir. 

lngiliz gemileri harekete 
bazı rlanıyor 

Cebelüttarık 15 ( A.A.) - · Almeria 
açıklarında Hunter İngiliz torpidosu
nun infilak etmesi hadisesile alakadar 

olmak üzere burada tezgahlarda ve ami
lallikte büyük bir faaliyet göze çarp. 
maktadır. 

Bu ak~am birçok hap gemilerinin ha· 
reket etmesi muhtemeldir. 

Dün gece bir otomobil 
hendeğe yuvarlandı 

i~erde bulunanlar sol taraftaki ka
pılardan sürüne sürüne ve güçlükle 
çıkmışlardır. Ruhi Vamık inlemek
tedir. Diğer yaralılar ellerinden ve 
muhtelif yerlerinden akan kanlara 
ehemmiyet vermiyerek Ruhi Va
mık' ı otomobilden bin müşkülatla 
çıkarmışlardır. 

Dün .gece Hacı Osman bayırın· 
da bir otomobil hendeğe uçmu~. 
be§ ki~i muhtelif yerlerinden yara .. 
lanmıştır. 

Y ara1anan1ar arasında İstanbu
l un tanınmış iki şahsiyeti de vardır. 
Kaza çok müthiş olmasına rağ 
men yaralananlar bir mucize nevin
den olarak biri müstesna diğerleri 
hafif yaralar almışlardır. 

Kaza hakkında yaptığımız tahki. 
katı yazalım: 

Cerrahpaşa hastahanesi opera
törlerinden Fahri Arel, diş tabibi 
Ruhi Vamık, Ruhi Vamık'ın dama
dı Ragıp Kara Osman, kızı Celil~ 
dün saat yedide Fahrinin 14 19 nu
maralı hususi otomobiline biner~k 
Büyükdereye bir gezintiye çıkmış
lardır. 

Direksiyonu ~oför Bedri idare 
etmektedir. Fahri soförün yanında, 
Ruhi Vamık, kızı .;e damadı ile içe
ride oturmaktadır. Büyükdereye gi
"dildikten aonra orada bir müddet 
geziJmi§ı balık almdıktan sonra tek
rar f stanbu1a dönülmek üzere yola 
çıkılmıştır. Şoför otomobili olduk· 
ça süratli sürmektedir. Hacı Osman 
bayırının başladığı yer çıkılırken 
yukarıdan bir otomobil ansızın kar
~ılarma çıkmış, şoför Bedri bununla 
~rpıfmamak için direksiyonu sürat· 
le ıağa krvmnıştır. 

Şoför bu şeki]de çarpışmayı Ön· 
lediğini tahmin ederek süratle iler
liyen otomobili sürmüş, dönemeçli 
ve çok kısa olan mesafede direksi 

yonu sola alıp yoluna devam etmek 
istemi~tir. Şoför hesabında yanıldı· 

ğından otomobil sağdaki hendeğin 
kenarını sıyırmış, topraklan savur-

duktan sonra ileriye doğru fırlamış, 
bir gözlü kargir köprünün kenarın· 
daki ta~lan parçahyarak aşağıya 
köprü gözünün önüne yuvarlanmış· 
trr. Fundalıklar arasına sağa doğ-

ru yatmıştır. Bu kaza birkaç saniye 
icinde vuku bulmmıtur. 

Otomobilin bazı yerleri hasara 
u~ramı~tır. 

Operatör Fahri :sağ elinden, Ce· 
Jile ve kocası Ragıp muhtelif yerle
rinden, ~oför Bedri yiizünden hafif 

surette yaralanmıflardır. Di~ tabibi 
Ruhi Vamrk'm sağ kaburgaların· 
dan biri kmlmı,tır. Kazadan sonra 

Kazayı motosikletli iki zabit 
görmüş olduklarından geriye Bü· 
yükdereye dönmüşler, karakoldan 
sıhhi imdat otomobilinin çağırılması 
nı temin etmişlerdir. 

. Ruhi Vamık ve diğer yaralılar 
Demirciyanın tuğla kamyonuna kon 
muşlardır. Civardaki Mabudun 
kulübesniden yastık ve yorgan a
lınmış. altlarına konmuştur. Yaralı
ları taşıyan kamyon yokuşun başın 
da sıhhi imdat otomobili ile kar.şıla 
şınca yaralılar sıhhi imdat arabasına 
nakledilmiş, Şişli Sıhhat Yurduna gö 
türü1müşlerdir. Yaraları hafif olan-

( 
lara orada ilk müdavat yapılmış, 
Ruhi Vamık yatırılmı§tır. 

Seyrüsefer mühendislerinden 
Beşir dün gece ve bu sabah kaza ye
rinde tahkikat yapmış, kaza hakkın· 
da bir rapor vermiştir Kazaya şo 
!örün idaresizliği ve acele hareketi 
sebep olduğu sanılmaktadır. 

Bu müthiş şukuta rağmen kaza. 
nin ucuz geçiştirilmesine sebep oto 
mobilin camlarının parçalanıp dağıl 
mayan cinsten olmasıdır. 

Trablusluların 
alacakları 

Hükumet, Trablusgarp harbinden. 
beri memleketimize hicret etmiş ve 
ekseriya alelacele gelerek veya bura
ya gelmişken kalarak memleketimizde 
ikameti ihtiyar etmiş olan aslen Trab
lusluların orada kalan hukukunu araş 

tırmıya karar vermiştir. Bunun ilk a. 
dımı olmak üzere bir şe!ül düşünül. 

müştür. 

Memleketimizde bulunan Trablus· 
garp doğumluların orada bulunan em. 
lakine ait olup orada alınamadan blo. 

kc kalmış satış veya kira bedelleriyle 
sair gelirlerinin takas ve mahsup su
retiyle kapatılması ve burada Merke7 
Bankası vruntnsiylc hükiımct tarafın· 
dan tesviyesi düşünülmüştiir. 

Maliye vekaletinden İstanbul kam~ 1 

t-TABER.:. l\~~am postası 

Prağ elçimiz 
geldi 

Vakup Kadrinin 
gazetemize beyanatı 

Prag elçimiz Yakup Kadri bu sa
bahki ekspresle §ehrimize gelmiştir. 

Yakup Kadri yarın akşam Ankaraya 
gidecek ve hükumet merkezinde te. 
mastar yapacaktır. 

Bu sabah kendisiyle görüşen bir 
muharririmize Prag elçimiz şu bcya. 
natta bulunmuştur: 

"-On beş gün için buraya. geldim. 
Yarın akşam Ankaraya. gideceğim. 
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Elektrik Şirketini 
açık.gözlükleri 

Bu sefer de vergi kaçakçtlıOI 
Elektrik ve havagazi girketlerinin U· ı etmittir. Muller şirkete ait bu beti. 

zun zaman:lanberi yaptığı bir vergi tetkik etmektcdlr. 
kaçakçılığı daha dün İstanbul maliyesi
ne ihbar edilmi~tir. 

Şirketin memurlarına tenzilltlı tlek
trik vererek bedelini aylıklarından kes. 
tiği halde bu paradan kazanç vergisi a. 

yırmadığı ve bu su{etle 35 bin lara kadar 
tutan bir meblağı' zimmetine 'eçirdiği 

bildirilmiştir. İstanbul Defterddrlı~ı me 
seleye el koymuş ve Maliye mütehassı· 
sr Mulleri bu hesabın tetkikine memur -------

4-0 bin liralık vergi 
Memurlara ne kadar elektrik ve 1 

gazi verildiği bilinmediğinin ısrar~ j 
lenmesine rağmen yapılan tetkiki~ 
ket memurlarına 36,440 kilovat ele~ 
cereyanı verildiği anlaJtlmış ve ~ 
göre muamele yilrlitülmeğe başla . 

Mevcut hesaba göre Elektrik r-_. 
tinden 40 bin lira ve havagazi tirkC'I." 

· den de 35.bin lira alınması lbnıı~ 

Ziraat Bankası kan . . 

nunun müzakeresi 
Hariciye vekili Dahiliye Vekili dün Kamutaydl 

(Bel§ tarafı ı incide) •• h·m ı·zah t d" 

Çekoslovakya ile aramızdaki gerek 
siyasi gerek iktısadi münascbat fev. 
kalade dostane ve normalin fevkinde 
iyidir. İki memleket arasında en ufak 
bir siyasi pürüz olmadığı gibi iktısa
di müna.sebatı da çok tabii gitmekte. 
dir. Esasen dostlarımızın dostu ve bu. 
nun için bizim de dostumuz olan Çe
koslovakya ile aramızda bundan baş. 
ka bir şekil beklenemez.,, 

mastar yapmak Üzere bugün saat 13 de mu 1 a ver 1 
K~.stence .- Bükre§ yoluyla Cenevreye Ankara, 14 (Hususi) - Ziraat Ban· ı Abdülmuttalip Öker, bina ve. araıi ~ 
muteveccıhen hareket etmiştir. kası kanunu müzakeresine Büyü'k Mil· gilerinin hususi idarelere bırakıldllf 1' 

Mısırın daveti let Meclisinin bugünkü celsesirıde de lunduklarınr, Bankaya ait emlakin 
. ~nkara, 15 (A. A.) - Hariciye Ve. devam olunmu~tur. le bir muafiyete tabi tutulduğ11 ta~ 

kılı Dr. Aras, Ankar~.an ha~e~e_t eL Layihanın bankaya ait umumi mu · de birçok amme hizmetleri yap'°"I 
mcden evvel Mısır elçısı, kendısını Mı- afiyetler ve müsaadelere ait hükümlerı bulunan hususi idareler bütçelerine!• 
sır hüku~et~ namına bu kış Mısıra ihtiva eden 50 nci madde üzerinde bir açık husule geleceğini ve bu id~ 
davet etm~ştır. çok meb'uslarımız söz almışlardır. Bu ait birtakım hizmetlerin bu yüı:de1' ~ 
Cum~urıyet. hükum;ti, bu davetten arada, Hasan Fehmi Ataç (Gümil~ha · pılması imkansız bir hale geJeC,,.. 

çok muteha.ssıs oldugunu elçiye bil. ne) maddede bina ve kazanç vergileri· ·· ı d' 
dinniştir. Dr. Ara.s, bu kış bu davete soyBe .. t1' •• • •• M t fı _:,.,I 

ne ait bir kayıt bulunmadıg-ını ve sara· u çe encumenı reısı us a Şf'" 
icabetle Mısıra gidecektir. ·· , d b h · h -- .... 

hat bulunmadıkça bu vergilerin alına · Onan a u ususta ıza at ve~ 
Su~iye fev~alade -k~miseri .. cağı zarureti hasıl olacağını işaret ede· DAHiLiYE VEKiLiMiZiN !ZAii ~ 
Surıye fevkalade komıserı Kont do rek bina vergisi hakkında evvelce biı Diğer bazı mebuslarımızın ~ .~ 

Martel 20 mayısta Beyruttan hareketle takrir verilmit bulunduğu cihetle bu talealarından sonra söz alan DaJIUi!. 
memleketimizden geçerek Paris ve Ce- noktaya temas etmiyeceğini söyliyerek Vekili ve Parti Cknel sekreteri ~ 
nevreye gidecektir. şu suali sormuştur: rü Kaya uzun bir izahat vermiş \'il 
K~nt dö Martel ge~erke~ Ankaraya "Muafiyet maddeıinde bir ıarahat ol- raat bankası kBllununun, iyi iti~ 

da ugrıyacaktır. Bu zıyaretın, İrak ha- madığına göre, Ziraat Bankası vergi lizımgelen devlet makanizmaaJJIC"j 
riciye nazırının, Türkiye - Suriye mü. verecek midir? Verecekse aennayeai mUhim rolünü tebarüz ttirdikteD flf. 
nasebetleri hakkında konuşmalarını ta- . . e 

hi11elere inkiıam ettiğine göre topye • ra §Öyle demıgtır: . r•-"""' 
mamlıyacak mahiyette olacağr tahmin kun olarak buyuk mika.ar uz;erlmJcn ~·· Jıuuıyem.n ~raaan ouraa. mt. ,~ 
edilmektedir. kiJ111'. 

z ...... vergiıinin müterakki ve azami had· ufak tefek ooridatl.arla, bt.: .a Suriye Ba~vekili Mardam da Parise -"3' _-J,. ..,, 
di üzerinden, vergi vermesi icap eder. bir devlet k.-urdıtk. Onun. yanı,_.. ~ 

giderek Kont dö Martele mülaki olacak ~-~ ·ıa· E;;,,,, fi" 
Bu dü,ünüldü mü? Zannediyorum ki, Ziraat bankası da UUl~ı ır. r· ti_ 

tır. 

Fransız elçisi 
Fransız büyük elçisi Ponso da bu ak. 

şamki ekspresle Parise müteveccihen 
hareket edecektir. Fransız büyük elçisi 
oradan Cenevreye giderek hariciye ve
kilimize mülaki olacaktır. 

Radyo sahipleri 
Posta. idaresinden evvel !stanbu\ 

radyosunu çalıştıran radyo şirketi e-

lTİide bir kanun olmadığı için rady<' 

abonelerinden senelik abonman bede· 
li alamamakta, mahkemelere de mü,, 

racaatinden müsbet bir vaziyetle kar. 

şılaşmamaktaydı. Posta idaresi dn 

radyoyu devraldığı zaman ayni müş. 
küllerle karşılaşmıştır. 1 

Bir müeyyede bulunmadığım bilen 

halk posta idaresinin bütün radyo a.. 
bonelerine birer birer ihbarname gön .. 
dermiş olmasına rağmen para verme· 
miştir. 

Posta idaresi bunun üzerine !stan . 

bul ve Ankara radyolarını devlete ma .. 

leden ve bütün hukukunu posta idare. 

sine de\Teden heyetivekile kararına 

dayanarak abonman bedelini ödemi· 

yen radyo sahiplerini mahkemeye ver 
meye başlamıştır. 

Radyo şirketi senelik ücreti olan on 

lirayı dört taksitte alırken posta ida.. 

resi iki taksitte almaktadır. Her ma.. 

hallin posta şefi radyoları takibe me· 
mur edilmiştir. Radyosu olana evvela 

bir haftalık müddet verilmekte ve e· 

ğer yine abone olmazsa zabıta vasıta.. 

siyle bir zabıt tutulmaktadır. Bu za. 

bıtla kaçak radyo kullananları mah· 

kemeye vermektedir. 

biyo müdürlüğüne bir emir verilerek 

bu paraların men~ei miktarı ve hangi 
müesseseler, bankalar veya eşha:ı 

nezdinde bloke kalmış olduğunun tah. 
kiki emredilmiştir. Bu şekilde: Trab-
!usla ilişiği olanlar 15 gün zarfında 

bir beyanname ile vaziyeti knmbiyO' 

müdürlüğüne bildireceklerdir. 

bu vaziyet ağır olur. Yoksa eıaıen mu- liycnin vergileri sizin him.ayeıJ~ "
af olarak nu kabul edildi de bu madde kar olnuısaydı, bugfbı ne bu. Tiif ,-, 

. de tasrih olunmadı.,, !l.cvlcti k.-urulurdu ne de bu ba" 
Ziya Gevher Etili (Çanakkale) de adı anrlırdı. ,; 

bankaya ait binaların bina vergisine ta- En sıkı Ztımcınlarda siz clinMf' ~ 
bi olup olmadığını sordu ve Rifat Var- timu.z vo maliycıtln yardımt ile I 
dar (Zonguldak) bankaya ait gayri • ycı.şattmız. Bugüıı cihanda namı f 
menkul malların devlet emlaki gibi mu- lacak bir mücsscsei maliye lu:ılirıl 
afiyetlerini teklif eden bir takri~ verdi. tirdiniz. Ziraat bankasının tees8~ 

Dahiliye Vekaltti siyasi mu:!teşan de devlet, tam bir teşebbüs al1'1~1f 
huzurunuza tam ve mütekamil bİf 1 S p an ya da nun getirmiştir. Elbette sizin nı , 

Sefa ret·, mi ze ve reyl.criniz bunu d.1Jha miitek.61'1:., 
l hale getirecektir. Fakat burada~ 

1 l:ısnuik, Ş'lınu kesmekle mah;yeti 
sığınan ar ve nı.a1~a. aykırı bir ha'lc g°!::A 

Günden güne rog" aldığı için dem.cl;tir ki bu da, devlet ııe mr:::;,1 
"' için zararlı olur. nfüesscscnin fai:İ 

Bir gemi daha dır, geliri vardır, ııaridatı vardır. 
gönderi 1 mest ~nc:ı vardır ı·e bil ka:Janet t1Jk8İ:..f 

düşüoUliiyor lun.rrllJJdadtr. Burıdnn maliyenin 
l almarıuı.sı ne denı.c1;tirt .A r İspanyanın Valansiya ımanm- Ben bugün devletin {tU tıe bil ~ 

da bulunan Karadeniz vapuru sefa· için alrlıriım ~cylere gümrük v~ 
rctimize iltica edenlerden 60? ki§i· teyim. Devlet kcnili aldıklarına ·:1' 
yi hamilen üç. güne kadar lımanı. vermektedir. Vergi hesabı ba~~ 
mıza müteveccihen hareket. ede. k.a.zanç kar hesa.bı ba.§~ 
cektir. Orıl.aı-ı aytı ayrı hMab etmek lôJI,-, 

Son gelen haberlere ~ö~e, Is· lir. Onu 1.."'Urarktm, "kuUanır1:en ~"! 
panyada sefarethanemize ıltıca e· kıanuıı yapılırken bunun vcreoegt 
denlerin miktarı bini geçmiştir. Ka- giler dii§'füıUimii§tilr. Siz bUf'fJ,,. 
radeniz vapuru haddi istia~inin a- kazanç için geldik ne de vergi .,,,.. ~ 
zamisini alarak ancak 600 mülteci için. Bıt müesseseye, normal f"'l 
getirecektir. ispanyada· Türk bay· altındtı ı;alıştıracak "ı:e yaşatac'!,_ fi: 
rağına iltica edenlerin miktarı gün şekil vcrrnek içbı geldik. 150 ~ 
ge: tikçe artmakta olduğundan Ka- b'.~ m.'.İ.Cflsesepi lıiçiA~ ;;;aman ,,a 

radcniz vapurundan sonra Valansi· çımku yalmz men.afi hi.sscsi 

yaya ikinci bir vapur daha gönderil· id.ı:ırci 1ıu$113iyelcrdcn 450 bin lir' 
mesi zaruret halini almaktadır. Hü- mckfoyiz. Her s~ıı.c biıtçe in1:i~f 
kumet, bu husustaki kararını bu- re bir buruk m;lyon lira, s mil!/-
günlerde vererek alakalı makamlara 1·a, 5 ~ıtilvon lira, ıo milyon lirtJ 
tebligatta bulunacaktır. biliriz. Elverir ki m:iicsscse ,,o 

ispanya sulanna gidecek ~ckilrlc ya.~a.sın. Bi;;;im va::ifıwı;: 
gemilerimiz btı hale !Jctirmcktir. 

Hariciye vekaletinde bir komis- Bundan sonra. encümene wr!Iİ 
yon, fspanyayn gidecek Türk gemi- len maddeler müstesna olmak uııtl' 
]erinin beynelmilel murakabe komis ger maddeler kabul edilerek le•" 
yonu kararları mucibince tabi ola- müzakeresi bitirilmiıtir. 
cnklan ahkamı gösteren bir talimat• Meclis pazartesi günü topla 
name porjesi hazırlamaktadır. tır. 
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Yangın y erlerinin iman ısteniyorsa 

Biriken vergiler 
affedilmelidir ! 

Hiç kimse malına sahip ~ıkmıyor. zira 
biriken vergiler malın kıymetinden fazlad ır 

-----------.. l ve bu kayıtlarla 
• Yangın yerlerindeki birçok arsa- culuğa dökmuş er .. malumatından 
ların sahipleri bulunamamaktadır. muhtarların hus~sı 'mkan buluna· 
Bu yüzden hem kadastro komisyon devletin istifadesıhne 1

1· r maa.ı ile 
l k k k Z. mu tar a °$ 

arı büyük bir sı ıntı çe me te mryor. ıra bu itle uğraşma 
hem de yangın yerleri bir türlü imar tavzif edil~ezle1rse cağını söyle-
edilememektedir. Tabii hükumet de ğa vakitlerı 0 amıya • 
Vergi alamıyor. 

Bunun sebebi pek basittir. Umu
mi harp, mütareke ve cumhuriyet 
d~virlerinde birikmiş birçok vergiler 
bugün bu arsaların kıymetlerini kat 
kat gc('miş bulunmaktadır. Hatta 
mal sahipleri mallarının verecekleri 
birikmiş vergilerden pek daha aşağı 
bir kıymete düştüğünü bilmektedir
ler .• 

Hükumetin bu sahipleri arayıp 
bulması, tesbit etmesi de aşağı yu
kan imkansız gibidir. Zira bu arsa
larm sahiplerini ancak eski mahalle 
ınuhtarlarr bilmektedirler. Bu muh· 
tarlar da mahallelerindeki arsaların 
Ve evlerin kimlere ait olduğuna da
ir eskiden muntazam kayıtlar var
rnt§. Fakat muhtarlık kalktıktan 
sonra bunların ekserisi işi komisyon -

mektedirler. 
Sahipsiz a~aal~r 

ktsmı da mahluldur 

arasında bir 
veya metruk 

maldır. rhiyettar bj:l-
Dün bu husu,sta sa a . 
. angın yerlerınde ar-

zı kımseler vf Ykonuştuk. Bize dedi· 
salan olanlar a 
ler ki: · 

.. _Bu işin bir tek ç~rles.ı ~t~-
H .. k.. tin eski verg1 en a e • 

dır· u ume k 
tiai.ne dair bir kanun çıl arması .. : 

"" . d yapılmış. o an arazı 
336 senesınbe .. kadar olan vergi 
tahririnden ugune . · k. h 

ff dilince göreceksınız ı er-
ler a e . ıkmai!a başlıyacak 
kes malına sahıp ç ., d · t.f 

alınca on an ıs ı a-
b.• sasını 

ve ta ıı ar k b da yangın 
de etmeğe çalışadca k• t" u Yoksa bey· 

1 . · ·h a e ece ır. 

\ 

yer erını 1 Y 1 n sahipleri 
hude gayret, bu arsa arı 
bir asırda bulunmaz!,, 

• A 

Londrada sıyası 
temaslar yapıhyor 
Başvekilim iz lngiliz Hariciye 
Naz1rile rlıül~katta bulundu 

Londra 14 (A .. A.) - Röyter ajansı 
bildiriyor: . 

.. l\lı ll.ıye •.Dd!\ICKUı •IHIICL: uıoonu, uu-

l~tr liariciye Nezaretind~ ~e-.gö· 
ruınıü t'· ş ur. 

Fransız nazırmın ziyafetinde 
Lonara, 15 (A. A.) - Hariciye Na

zırı Delbos'nun dün Fransız sefaret. 
hanesinde vercliği öğle yemeğinde bir 
<;ok ecnebi devlet adamları ve ezcüm. 
le hmct İnönü ile Hodza, Litvinof, 
A.\·cnol \'e Maiski hazır bulunmuşlar
dır. 

Edenin temasları 
Londra 14 (A.A.) - Röyter ajansı 

, bildiriyor: 
Birçok ecnebi dip]omatlarının hükt1. 

tnet merkezinde bulunmalarmdan istifa-
de ederek kendilerile kat'i mahiyette 
olmayan görüşmeler yapan Hariciye 

Nazırı Eden, Almanya sefarethanesinde 
Maretıl VOP Blombrrg ve diğer Alman 

t murannas.rarııe ogle yemcgmı yemıştır. 

:Avusturya Hariciye Nazırı 
Paris 14 (A.A.l - Diplomatik ma-

hafilde söylendiğine göre, Avusturya 
Hariciye Nazırı salı yahut çar~amba 
günü Londradan Parise gelecektir. Yu-

oslavya kral Naibi de Londra dönüşün :c Pariste bir müddet kalacak ve bu es. 
nada Reisicumhur tarafından kabul e-

dilecektir. 

Polonya Hariciye Nazın 
Varşova 14 (A.A.) - Polonya mat. 

b t n Lon·dradan aldığı bir h:ı bere ua ı:ıı 
.. Beck bugün Fransız Macar ve Fin-

gore k 1 'l .. ·· k · landiyah mesle taş arı e &oruşece tır. 
Beck 20 mayısa kadar Londrada kala· 

caktır. 

Dün bir zehir kaçak
çısı daha yakalandı 

Üzerinde bir çok zavallıyl zehlrleoieğe 
kAfl eroin bulunan bu kaçakçı hapisten 

yen.l çıkmış bir sabıkalldır 
Son ıünlerde zehir kaçakçılanna kar 

Jl tam manasilc aman vermoz bir mü
cadele açan muhafaza ve zabıtl teşkila
tımız dün de bir sabıkalı k~çakçıyı ya. 
kalamııtır. . 

Dün ak!am geç vakit Feriköy civarın 
da kırlarda bir kaçalCçının mal sataca
ğını haber alan memurlar," muhtelif kı
yafetlere girerek bu civarda mükemmel 
bir tertibat almışlardır. 

Memurlardan kimisi bahçıvan, kimi· 
si amele, kimisi sokak satıcısı kıyafetin. 
de kaçakçıyı beklerken, gemi.d Süley· 
man ismindeki zehir satıcısı çrkagl'lmiş. 
tir. 

Civarındaki insanlardan zerre kadar 
!Üphelenmiyen Süleyman tam malları 
satacağı zaman birdenbire etrafının 
sarıldığını görmüş ve o zaman vaıiyeti 
anlayarak kaçmağa teşebbüs etmiştir. 

Fakat suçlunun peşini · bırakrr.ayan 
memurlar sıkı bir takipten sonra ken
disini yakalamışlardır. 

SUJeymanın üzerinde 37 bu~uk gram 
eroin bulunmuştur. Gemici ~ükyman 
ıabıkalı bir kaçakçıdır. Bundan bir müd 

d'et•evvcl gene yak.alanmıı ve ihtisas 
mahkemesince hapıs cezasına çarpılmı§ 

tı. 

Fakat bu azılı adam uslanmamr§. ha-
. t n ~ıktıktan bir müddet sonra. ıe

pıs e :s 
menhus i!ine başlamıştır. 

ne T 
Fakat muhafaza ve zabıta teşkı atı. 

kendisinin tekrar birçok insanl;m 
mız 

h. !emesine meydan bırakmadan yo-
ze ır s .. ı •manı 

Imaz bir takipten sonra u e) 
ru - u 
dün gene suç üzerinde yakalaaıaga m • 

vaff~k olmuıtur. 

Kayıp aranıyor. 
j33 senesinde Kup~sına gıden 

k 337 senesinde bırteK mek· 
vebanca )abilriiğimiz biricik oğlum 
tt1ı hunu taBakiden, o tarihten beri 
1\ e me k K d" .. . b. h ber alamadı . en ısının 
hıç ır aa· . olduguw nu bilen varsa 
ölü veya ırı . . 

. b·ıa·rmeaini ınsanıyet namına 
bıze ı 1 

rica ederim. . O 
Çapa Odabaşı Seyıt mer ma· 

} 11 • Ondalıkçı sokak No. 3 7 
la esı H .km 
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HABER - ~JCşam postaıtı 
• 
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ıstanbul şampiyonıugunu b elli edecek olan 

Galatasaray - Beşiktaş 
Müsabakası yarın taksim sitadında yaptitıc3k 

Yarın Taksim stadında milli kü
menin en zorlu karşılaşmalarından 

saraya kartı daima muvaffak olmak bu tahmP~mizin pek sanlıs olmadı· 
ta ve ümit edilmedik maçlan büyük ı anla§ılııı:. ' 

birine daha şahit olacağız. . 
F enerbahçe lzmirde; Güueş ~~

karada, üç puvan kazanmak ıçın 
çekişirlerken lstanbulda da Gal~
tasarayla Be~iktaşm ayni gaye ug· 
rundaki mücadelesi hayli enteresan 

bir §ansla. kazanmaktadır. Beşi.kt.!tJ oyunC'Ulannın Galata-
T akımlarında hiç istikrar olma- eden ikinci'. cihet de futbolü cok sert 

masına ve on bir oyuncunun her oynamaları ve ve vücut itiba~riyle iri 
saraya kar !I galip gelmelerini temin 
yapılı ohnaJarıdır. 

olacaktır. 

İstanbul haricitakımlarla yap-
1 

tığı maçlarda yedi puvan ka~bet- 1 
mek suretiyle milli küme şampıyun ! P 
luğundan bir hayli uzaklaşım~ olma
sına rağmen Güneş ve F enerı yene
rek lstanbul şampiyonluğuna. en 
kuvvetli bir namzet olan Beşıkta~ 
takımının Gali:ltasarayla ya,rmkı 
maçı çok hüyiik bir ehemmiyeti ha-

izdir. 
Beşikta~ yarınki maç~ ~a~~~e· 

cek olursa milli küme bırıncılıgme 
artık veda etmek mecburiyetinde 
kalacak ve ayni zamanda ~stanb~! 
şampiyonluğundaki kuv~etl~ . mev~ı~ 
de çok sarsılacaktlr. Çunku: Mılh 

Hakkı 

sine rağmen F enerbahçe ile Güneşi 
. maçta dama taşı gibi yer değit•;rme· 
mağlup eden siyah · beyazlıl~rın, 
Galatasaraya karşı da üstün hır o-
yun çıkarmaları çok muhtemeldir. 

Galatasaray beraberlik ve nefes 

itibariyle Beşiktaşta"n çok dah ... a gü
venilir bir vaziyette bulundugu hal. 
de : bizi Beşiktaşm müsabakayı ka
zanması ihtimali fazladır derneğe 
sevkeden saik, siyah beyazlı oyun
cuların Calatasaraya. karşı sağlam 
bir maneviyatla çıkacaklarıdır. 

Futbolda her şeyden evvel ma· 

Galatasaray ötedenberi enerjisiy 
le meşhur bir takım olduğundan Be-
~iktaş bu enerjiye sertlikle ve kuv
vetle m'll'kabele etmektedir. 

Yalnız burada muhim olan bir 
nokta vardır: Gençlerbirliği ve Do· 
ğanspor maçlarında gördüğümüz 
Beşiktaş takimı ile bizim galip gel
mesi ihtimalinden bahsettiğimiz Be
şiktaş takımı biribirine karıştmlma· 
malıdır. 

. Bilhassa Do'ğanspo; maçındaki 
sıyah beyaz formalı takım bir Beşik· 
ta§ takımı olmaktan çok uzaktı. 

Hakiki kabiliyetini her macta 
gösteren genç Galatasaray takım; e· 
ğer Beşikta§ı böyle bir gününde ya· 
kalarsa, siyah beyazlılar içi~ı Doian· 

"""" 

nevi kuvvetin en büyük rolü oyna- fı 
dığı göz önüne getirilecek olursa 

Reşad 

kümede dört maç yapmıı olen~.
lataaaray ne lstanbulda, ne de Is· 
tanbul haricinde mağlup •olmamış
tır. Giineş ve Fenerbahçe takımla
riyle berabere kalmak suretiyle Is· 
tanbul şampiyonasında kaybettiği 
iki puvanı Beşiktaşı yenmekle pek
ala telafi edebileceği gibi: bu gale· 
be ayni zamanda da milli küme şam
piyonluğu yolunda da çok mühim 
bir , ]un olacaktır. 

Her ne kadar Galatasarayın ö
n ünde !;Ok müşkül bir Ankara :ıeya
hati varsa da Beşiktaş gibi zorlu bir 

Suavi Feyü 

rakip karfısmdan nıuvaffakıyetle 
atlamak. Ankara seyahatinde kay
bedilmesi muhtemel olan puvanlara 
karşı mükemmel bir garanti teşkil e 
debilecek kıymettedir. 

Maçın iki taraf için fevkalade 
büyük olan ehemmiyetini tebarüz 
ettirtikten sonra galibiyetin hangi 
tarafta kalman daha çok muhtemel
dir) Sualine cevap vermeğe çalıp
lım. 

Beşiktaf son senelerde G lata-

Fenerbahçe 
Bu hafta yaşann yerine 

Fazılı oynabyor 
Bu hafta lzmirde milli küme maçı. 

nı yapacak oaln Fenerbabçelilerin en• 
mühim uzuvları müdafi Yaşardan 

mahrum bir kadro ile hareket etmiş 
olduklarını -evvelce. yazmıştık. 

Fenerliler, müdafaa hatlarını sar. 
san bu eksikliği kapatabilmek için. 
son zamanlarda futbolü terketmek 
mecburiyetinde kalan eski mUdafileri 
I•'azılı bir ikf antrenm:ın dnn sor.ra ta. 
kımlarına ithal etmişler ve lzmire ·ı 
göndcrmi§lerdir. 

,,. kl·~-1 d. ' A ' l 6 lJ . 6 zgoru.z. • " Salim• lfund 

Güre§ federasyonunun tahtı ne. 
zafetinde tirflp editell 1U~müıa· 
bakalarınm sonunda Kasımpafalıla7. 
bu işte kendilerinden çok eski bulu· 
nan Ciineşli rakiplerini de -geride 
bırakarak 18 puvanla birinciliği ka
zannuşlardı. 

Gazelele::rde çıkan bu havadisten 
sekiz gün sonra. federasyonun ikin
ci bir karariyle Kasımpşalılar ikinci 
vaziyete dütürüldüler. Bunu Ka
sımpaşalılarm haklı bir itirazı; bu 
itirazı da güre§ federasyonu başka· 
nmm Kasımpaıalıların hakkını tes
lim eden uzun bir beyanatı takip et
ti. Sayın başkan bu beyanatında: 

"72 kiloya gelince: insafla itt
raf etmek lazım gelir ki bu bariz 
haksızlık olmamış olsaydı bugiin 
Kasunpaşa klübü manen olduğu 
gıbi nizamen de birinci olacaktı . ., 

Beyanatın diğer bir yerinde de: 
.. Halbuki, 72 kiloda bu haksız

lık olmasaydı, ağır sikletteki 5 pU· 
vanlık büyük farka rağmen Kasın1-
paf8 klübü 16 ya karşı 18 puvanla 
nizamen de birinci olacakcı... diyor 
ve ilave ediyor: 

·"Biz bu neticeyi nazarı dikkate 
alarak Kasımpap klübünii d,- haklı 
birinci telakki ediyoruz. Ve bu se
beple de Fm değerli klübü bir kupa. 
ile anmıya karar vermiş bulunuyo· 
ruz.,. diyorlar. 

Senelerdir memleket sporuna 
büyük hizmetleri dokunan Bay Ah. 
met F etkcrinin bu açık. ve su gö. 
türmez beyanatı karşısında Kasım
patalılann manen olduğu kadar mad 
deten de birinci oldukları nezahür e· 
diyor. Ve hakları yenilmiş olduğu 
içindir ki, federasyon tarafından bir 
kupa ile anılmaları da tahtı karara a· 
lınıyor. 

Şimdi biz teklif ediyoruz: 
Hakkı olmadığı halde nizama 

uymuş bulunduğu için birinciliği al
mış, tevzii mükafat günü de birinci

lik kupasını alacak olan klübün hak 
~tzlık olarak alacakları bu kupayı. 
naklı ~alibe '!Sporculuğun. mertliğin 
icabı. ve bilhassa hakkın ve adaletin 
tı-zahiırü noida.11ınc.Lm bir armağan 
olarak vermelirini feklif ediyoruz. 

O. M.K. 

spor maçıncL-ki neticeyi aftfu~ku'-bile 
mühim bir muvaffakıyet olacaktır. 

Galatasaray takımı duyduğumu 

za nazaran sahaya her zamanki 
- Avni - RC§at, Lutfi - Suavi, 
Salim, Ekrem - Bülend, Ha,im, 
Eşfek, Süleyman, Necdet - kadro
siyle çıkacaktır. 

Bu takım yukarıda da İ§aret et· 
tiğimiz gibi biribirine a4şmıt yega
ne noksanları tccrübcıizlik olan 
genç ve aletli elemanlardan mürek
keptir. 

Beşiktaş takımının ise kati ıek-..,. , 

1 

Lulfi Faruk 

lini heniiı bilmiyoruz. Ancak maç 
esnasında oyuncuların yerlerini de
ğiştirip çorbaya çevirmemek tartiy· 
le en iyi şekil: - Mehmet Ali -
hlfümü. Faruk - Feyzi, Hakkı, Fu· 
at - E§rcf, Enver. Şerd, Rıdvan, 
Hayati - dir. 

Şimdilik iki takıma da nıuvaf fo . 
kıyetli ve §Öhretlerin~ layık oyunl<tr 
diler bize tatlı bir futbol heyecanını 
tattırmalarını bekleriz. 

Osman KAVRAK 

Basketbol 
A \~r u pa 

şampiyon l uğu 

Avrupa basketbol şampiyonluğu 
miisnbakalarıncia: Fransa Çekoslovak
yayı 19 - 2-';, Poonya Lltvanyayı 25 • 
32, Mısır İtalyayı 28 • 31 yenmişler. 
dir. 

lkınci gün de Fransa Letonyaya 
' 2J. 26. Litvanya Mısıra 7 . 2ı. Eston

ya ltalyaya 20 _ 3(}1 Çekoslovakya ~~o 
lonyaya 19 - 38 mağlfıp olmuşlardır. 

Litvanya finale kalmı§ bulunmakta.. 
dır: 
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Tarihi macera ve qk romam - 66 - Yazan: (Vi - Nu) 

Sünbül ağa, korsanlardan korkmamak lazım 
geldiğini herkese telkin ettiği sırada, ortahkta 

bir çığhktır koptu: " Korsanlar geliyor ! ,, · 
Geçen kuonlamı hüliauı düşman askeri dolunca, tekneyi batı. \ 

Silnbül ağa ile maiyeti olan bizler, nrız ... Hem biz mahvolur gideriz ..• 
1 sta.nbuldan M ekkeye doğru yola Hem de onlar .. Jşte müslümanlığa ya. 
çıktık. Zira, kt.zUırağ<J.sı Sünbiü ağa kışan budur. 

Sünbül ağanın yalan söylediğine ka 
il oldum. Zira, bütün varını yoğunu 
alarak İstanbuldan çıktığına emin
dim. 

nın lstanbulda fena. halde 1.."Tedisi - Hocam, hakkınız var... Müslü- Fakat bu sözle hocanın üzerinde 
bozıılm1ış, hayatı bile tehlikeye gir- mantığa elbet de bu yakışır... Fakat müessir oldu: 
mişti. Binaenaleyh, lbrahim Çc1.cbi. ı sonunda muhakkak nikbet, felaket, 
nin gemisiyle yoUı çıkarknn,. :tele rezalet olursa ... Fakat, ya kurtulmak 
etmek yüzünden ioabı derecede top ümidi yüzde yüz muahkkaksa ... 
tüfek ıal.a.madık. Bizim gemi ile bir. - Ne gibi? •.. 
likte diğer iki gemi ve birkaç san. - Ne gibi olacak?... Farz muhal, 
dal geliyor. Korsanlann bizi basa. düşman bizi basacak, muhasara ede-
oağını öğreniyoruz. cek olursa, onların kuvvetinin bize fa 

• • * ik bulunduğunu gördüğümüz takdirde 
Şaşarak bakıyordum: teslim oluruz. .. 
Korsanların basacağına dair haber - Teslim mi oluruz ... 

Beyyahlann hepsine ulaştığı ve herke- Elbette n· 1 h - .•. ın e, ocam .. Teslim 
ııi korkuttuğu halde ,bizim Sünbül a- oluruz. Senin şu gemideki servetin 
ğaya bunlar vız geliyordu. Bursalı benimki yanında nedir? .. Hiç ... Dcve
Mehmet efendinin bir gün ona şöyle de kulak ... Sana hazinelerimi göster. 
oediğini işittim: dim, parmağın ağzında kaldı (Zengin 

- Ağa hazretleri! Siz bana, Rados- olduğunuzu bilirdim, işitirdim ama, bu 
tayken, hiçbir tehlike olmadığını söy. derece tahmin etmezdim!) dedin ... 

- Demek ki bu kadar zenginsiniz .. 
Sizdeki servet karunda bile ltulun
maz! 

- Bulunmaz! • diye Arab giftdü. _ 

!şte bu servet sayesinde kendim ve 
maiyetim gibi, seni de emniyet altına. 

alıyorum, hocam... Şayet korsanlar 
bizi yakalarlarsa kendilerine şöyle di. 

yeceğiz: (Bu gemide mal namına ne 

var, ne yoksa hepsi sizin olsun. Yal
nız canlara ve ırzlara ilişmeyin! Can

ların kurtulması için de fidyeinecat 

arkadan gelecektir! Bir bunun kadar 
servet!) Bu fidyeyi verdikten sonra 

bile sana bana yetişecek kadar serve
tim yine kaalcaktır. lemiştiniz. Ben de kanarak, kaptan Halbuki benim lstanbulda başka ha. 

nezdinde, sizinle birlikte "yola. çıka. · 1 · d Hoca, mülayimlecmişti. Sünbül o. 
1 

, d" zıne crım e var... s 
ım.,, ıye lll'ar etmiştim. Fakat şim. Kadı: nun arkasını okşadı. Tam bu esnada 

di, dedikodu çoğaldı. Hacılar mütema.. - Allah allah ! • dedt f gemide bir çığlıktır koptu: 
diyen beni sıkrştınyor. Sakın bir f el!- · - Seni temin ederim, ka~em ed"'- Korsan gemı"lerı·' 
ket olmasm. Eğer bir tehlike melhuz- - v- - · 

h k 
rim ki, bu, böyledir hocam... (Devamı var) 

sa azır va it varken karaya vura- ------------------------------
lmı ... 

SUnbül, gUJUyor'du: 

- Kaç kere aruttim, yine de ede. 
yhn efendim: K&t'iyyen böyle bir teh. 
like mevcut değildir. !Korsanlar her. 
hangi bir gemiyi soybilirler. Fakat 
bunu soymazlar. ÇUnkU neticede ba§. 
1~ ne gibi bir f eliketin geleceğini 
tıtirfer. Padişahımız efendimiz, gerek 
beni, gerek oğullan telakki buyurduk
tan Osmanı pek severler. Ancak sara
yı hUmayunun içindeki bazı dedikodu-

lara mlni olunmak için seyabatimir.e 
mUsaa.de edilmiştir. Fakat cf endimiz 
bir gUn yine Oamanı görmek emelini 
beslemektedirler. Herhangi birimizin 

bir kılma zarar getirecek olan kor. 
sanların vay haline! Değil bizzat ken. 
dllerl, hatt! milletleri mahvolur. Bu. 
nun içindir ki, hiçbir milletten bir 
korsan bize zarar getirmeye cesaret 
edemez. .. 

- Haydi bakalım ... Hayırlısı ..• Ma.. 
aemld böyle aöylUyommuz. .. 

- Hem, dil§Unsenlze, efendim, ge· 
mide muha.dderatı fallmiye var ..• 
Kadı: 

- Sabit - eledi. • Maa.zallah ..• lılaa.. 
zallah ..• Benim de menkflhalarım var. 
Şayet bir fellket hlsrl oluJSa, gemiyi 
batırıp hepimiz ölmekten bqka. çare 
yok... Konanlar uzaktan görünilr gö. 
rilnmez. .. 

Zencinin gözleri faltqı gibi açıldı 
ve hP.yecanla sordu: 
-E ..• 
- Gemiyi batırma lr. 
SUnbül yerinden hopladı: 
- Siz delirdiniz mi? 
- Niçin delireyim? ... Namus bu ... 

Namus elden gittikten sonra ölmek 
daha hayırlı .... 

Kı7.hlrnğasım bir dU§ilncedir aldı: 
- Tabit. .. Namus .... Namus elden 

gidince ölilm hayırlıdır... Doğru, fa. 
kat .. 

Zihninde büyük bir rorJama olduğu 
belliydi. İkua kabiilyetini derleyip top 
lryarak. kadıya: 

- Efendi hazretl~rl ! • dedi. - Ben, 
konııanlarm baskmma uğramıyacağı. 
mızdan eminim ..• Bu yüzden müsterih 
olunuz ... Fakat maazallah uğrıyacak 
bile olsak nasıl l?ir vaı.iyet tasavvur 
edivorum, biliyor musunuz? ... 

Rursah hoca. taassapla kafasını 
ısalladr. ilk fikrinde ısrar ediyordu: 

- Sonuna kadar mücadele ..• Kıhc; 
kılıca ve cephanenin son güllesine, 
son habbe barutuna kadar .. Gördük 
kf, bizi esir alıyorlar, evvela kadınla
n 1n1tçtan geçiririz ... Ta ki - ne olur 
ne olmaz _ puşmanın eline esir dil§· 
meıinler ... Sonra da, geminin içine j 

, • 9'• 

. ... . 
~ 

.... -.ı'-:., 'f • • t d b 
<~ Çünkü ASPIRlN sene er en err 

_ _,.ıl~ her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ· 

rılara karşı tesiri şaşmaz bir ilaç 

olduğunu isbat etmiştir. 

AS Pi R İN in tesirinden emin olmak içf n 

dikkat ediniz. lütfen markasına 

~5 JrA.YIS - 1937 

Yazanlar: 1 çeaterton - 2 Sayenı - 3 Agata KrtıU - 4 Vlla Klrofta - 6. Va 
6. Henn Ved - 7. C. B. H. ve M KQJ - B Mllvard Ke~ned! - 9. Con Royd - ıt 
Akııoka - 11. Edgar Jepaon - 12. Klemanı Dan - ıs. Antonı Berkeley. 

Çeviren: /a. Tefrika numarası -~ 

Muavin cevap verdi. 
- Belki de arıyordu. 

- Eğer Hollandı kasetmek istiyor. 
sanız, bence müıkül bir itham. Zira, 
Holland ne diye gelip böyle bir hikaye 
anlatsın. Herkes o saatte onun otelde 
mıııl mı§ıl uyuduğuna şehadet ediyor
du. Eğer katil o olsaydı, bu kadar şa
hidin ıehadetini bırakır da, kendini be. 
laya atar mıydı? 

- Ben Hollandı kastetmiyorum. Sa. 
dece Hollandın gördüğü adamı kastedi
yorum. Acaba gördüğü adam hakikaten 

amiral mı i<ii? Ya bu adam Uçüncü defa 
olarak amirahn kıyafetine giren adam 
idiyse? 

- Üçüncü defa mı? 
Müfettitin bu sualine, muavin cevap 

verdi: 
- Evet. İlk defa, 1911 de Hong 

Kong da, ikinci defa, Vinmut da otelin 
önünde, üçüncü defa da amiralın oda. 
srnda. 

Müfetti§, bu sözlere o kadar h:irmet
kar bir "evet .. ,, deyişile mukabele etti 
ki, muavin onu nkendine kafa tutuşu
nu affetti. M üfettiı: 

- Doğrusu. dedi, bu neticeyi çıkar. 
mıı olmanız hakikaten ıayanı hayret. 
Sizi tebrik ederim. Lakin, bu takdirde 
madam Holland da işe karışıyor de. 
mektir. 

- Öyle. Esasen siz de madam I'"~
landtn birçok ;eyler bildiğini fakat söy. 

Rac: 

- Ben, hi.çbir zaman madam Hollan 
drn cinayette yakın bir alakası olduğu
nu dütünmedim. 

Dedi. Müdür muavini, muzaffer bir 
gülüıle güldü. Kalktı, bir dolabı açarak 
iç.inden bir paket çıkardı. Pakette, beyaz 
hır tuvalet vardı. Tuvaleti bir sandalye 
üzerine koyunca, müfettiı. kalça tarafın 
""· r•• ··-·=-.1- ı.:. ı.ı. .... • u • ..au. ~---- ..... 

muavini izah etti: 

- Madam Hollandın I.ord Marahalt 
otelindeki odasını aradım. Tuvaleti, ora 
da bir çekmece içinde buldum. 

Müfettiı susuyordu. Müdür muavini 
devam etti: 

- Bilinmez nedendir, insanlar daima 
aleyhlerine olan delilleri saklarlar. 

- İyi ki saklıyorlar. 
Bu sözleri polis müdürü söylemişti. 
Sonra müf ettiıe döndü: 

- Beni iyi dinleyiniz. Bana kalırsa, 
madam Holland, cinayette medhaldar 
değildi. Daha doğrusu, biıdayette met
haldar değildi, sonradan, bilinmez han. 
gi sebcblerle, bu iıe sürüklendi. Siz ne 
dersiniz? 

- Evet. Olabilir. Belki de kardeşi 
Valter yüzünden. Bu noktayı dütünnıe. 
miı tdeğildim. 

Muavin hayretle sordu: 
- Bize ne diye söylemediniz? 
- tsbat ve delil yoktu elimde. 
- Herhalde timdi vaziyet aydınla-

ııyor. Şimdiki halde diyebiliriz ki, eğer 
birisi, Kong Konıda olsun, burada ol. 
sun amiralin kıyafetine girmiıse, bu 
Fitzgeral Valtcr'den başkası olamaz• 
Biribirlerine pek benziyor olacaklar. 
Buan dair elimizde bazı deliller de var· 
Cinayet günü Vinmutta. uzaktan anıir• 
le benzettikleri birini ıörcn iki kiti bUl 
duk. Bunlar ancak yakına gelince, bU a
damın amiral olmadığını anlamışlar. :su, 
daha genç bir adammış. . 

- Öyle mi? Aklıma bir 'ey geldı. 
Müsaade eder misiniz Londraya tıir te. 
lefon edeyim. 

-Tabil 
Rac not defterini çıkardı. f'ridland 

otelini aradı. tki dakika sonra buldu, 
pansiyon sahibi çıktı, sordu: 

• t ıelen - Madam Arkvraytı zıyare e .. 
zatın sakalı var mıydı? Yüzü biraz gu-
neıten yanıktı ıdeğil mi? b 

Rac 'iki saniye kadar verilcl\ c~va 1 

dinledi "tcıekkür ederim.. diycrc. te
lefonu kapadı. Müdür ile muavinı ona 
bılnyorlardL Müfettit: 

1 
k 

la d · }ttalar a ar - Bun r, edı, baıka no 
1 ıılatJyor. Madam Muntu kaçırmıt ~~~~ 

ve papazın bir türlü ismini öircnme ıgı 
adam Valter Fitzgeraldir. 

-Ya!! .. 
-Evet. 
M . ..k .. d"' Söze batladı: 
uavın o sur u. . . .. 

- Şimdi size beni.dl nazırıyemı ıoy. 

liyeceğim. Bakınız o gece ne oıd• 
ter ... 

Muavin sözünü bitiremedi 
sert ıert vurulmuştu: -' 

Hempstid içeri girdi. Hal ve 
dan kendinden pek memnun otdııl' 
]aşılıyordu. Elinde bir ip vardı. ti' 
ucu düğümJüydü. 

- Affedersiniz, dedi, sizi rab•
ettim? Sabahtanberi nehri tarac!Jıllı 
dum, bir şey bulamadım. Yalıul, 
buldum. 

- Nerede buldunuz? Bu e~ 
ve birçok aradığımız ip parça-;;., 

- Kiliseye giden yolun yanı 
ki çalılıklar arasında buldum. 

- Civarda tahkikat yaptını•_ ~ 
- Yaptım kimse bir şey bilP 

Fakat başka bir ıey daha bulduJll' 
-Ne? 

- Amiralin sandalındaki kUrt 
üzerinde olan parmak izlerinin 
ni buldum. 

Bunları söylerken Hcmpstid 
den bir kağıt parçası çıkarıp R•" 
tr. Rac derhal aldı, pertevsizini Ç 
dosyadan, küreklerin üzerinde~ 
mak izlerinin fotoğraflarını buldıJ. 
laıtırdr. 

- Tamam. dedi, ayni phsa ait. 
bu adam Hempstid?? 

- Neddi Var! 
Ve Hcmpstid göğsünü kabarttı• . . 
Rac müdüriyetten çıkıp da yessıt• 

mek üzere bir lokantaya girdiği 
kafasında binbir dütünce vardı. 
küçük Luigham köyü halkının 
dan fazlası şüphe altındaydı. 

Var aleyhine bir başka delil dah• 
Kayıkhane civarında görülen a~ 
ri onun ayak izlerine uyuyordu. 

Bu Neddi Var müfettiıi fena 
atlatmııtr. Nehrin med ve cezri 
·- !I·~· ıf • & . ~ 
Herhalde yanlış olamazdı. Zira. 
Var, müfettiıin, söylediklerini 1' 
edeceğini düıünerek ona uydu . 
lumat vermiı olama~dı. Bu Neddi 
öyle göründüğü gibi saf bir adad 
zemiyordu. Herhalde, verdiği 
tın doğru çıktığını gören müf 

diğer sözlerine de inanacağını d 
mü~ olacaktı. Nitekim öyle o 
Lakin Hempstid izleri bulunca, 11' 

ıin ihtiyar denizciye emniyeti tcal 
Rac tdüıünüyordu. Herhalde "l 

ihtiyar denizcinin de rbir rolu va~~ 
ondan hakikati gizliyordu. Bildi 6' 
saklayan yalnız o muydu? Papa• 
şeyler biliyor, fakat söylemiyordıJ• 
fettiş, yemeğini bitirdikten sonr• 1"' 
Varı görmek üzere yola çıktı. F• 111! 
pazın evinin önünden geçerken. 
ona uğramak istedi. 

Papaz evde idi ve müfettiti • 
zıhanesine götürdü. Rac derhal t .. 
geçti: 

- Size, dedi bir ıey soracaitdl
ralin cinayet gecesi, evinden, 
onu çeyrek geçe aynldzfını ö 
Siz de o saatte, nehir kenarında 
altında oturduğunuzu söyle • ., 
Amiralin geçtiğini görmediniı -

Papaz derhal cevap verdi: 
- Mademki bana sualinizi bıJ 

&arih olarak soruyorsunuz, siıe 
verebilirim. Evet. Gördüm. 

- O halde, şimdiye kadar bil 
matı neden bize vermediğiniıİ • 
miyim? 

- Sorabilininiz. Maksa:htn• 1 

ıuz yere bir masumun ıüphe att.ılll 
nıasma mani olmaktı. 

- Anlıyorum. Demek amirali" 
ııi biliyorsunuz. ..Jfl 

- Hayır •. Bilmiyorum. Bil~I; 
dece, amirali kimin öldürmedii1di 

- Güzel. Bu noktayı bırak;ılıtll' 
ral ne tarafa doğru gidiyordu. 

- Vinmuta doğru. 
- Kürekleri Neddi Var 

değil mi? 
Papaz şaşırır gibi oldu. Sonra 
- Mister Rac, herhalde jhtiY•' 

diyi katil zannetmiyorsunuzdUf .. 
- Hayır. Onun amirali öldilt 

ıannetmiyorıım. ili' 
- Bu hususta bana söz vereb 

•iniz? 



[ Biliyor musunuz? 
.. n Fıkralar 

Oğlunu 
çağırtmak l~ln Avrupanın en kUçUk 

bef devleti 
Avrupanm bet küçük 

devleti vardır ki, bunlan bil 
ıniyenler pek çoktur. Bunun 
da sebebi, bu küçük devlet
lerden pek az bahsedilmesi
dir 

Bunlann içinde en eskisi 
1 7 inci asırda kurulan San . 
Maren cumhuriyetidir. Bun
dan sonra 1607 de teşkil edi· 
len Andor cumhuriye ·ti ı;rel
rnektedir. Daha sonra ( 1641 
de) Monako prensliği kunıl
rnuştur. Dördiincü devlet 
Li tçtl'!nstayn 'dir. 

En son kurulan kücük 
devlet Arnavutluktur. Fa
kat. asıl ı:ı:arip nokta ıudur 
ki, bu devletlerin mesahai 
ıtathiveleri hiç de ni.ifuslariy
le mütenasip değildir. Mese
la, Andorun arazisi 452 ki
lometre murabbaıdır. Niifu 
''' ise 5.321. Buna mukabil 
Mrınako 23.418 , nufusu 
birbncuk kilometre murab
baı üzerinde toplanmıştır. 

l.t tenştayn'in 158 ki
lometre murabbalık arazisin 
de 11,500 vatandaş yaşamak 
tadır. San - Mares'e gelince 
61 kilometresi üzerinde 
12812 nüfusu vardır. 

Arazisi henüz resmen öl
çülmiyen Arnavutluğun bir 
'bir bucuk milyon uüfusu var 
dır ve bunun içinde her din· 
den ve 1arktan Jhali mevcut• 
tur. 

* * * 

Hayvanlarm paikoloji
•iyle meıgul olan bir Hint a· 
lirni, lcabnn mikemmel bir 
aktör blduğunu iddia etmek· 
tedir. Kam iıtediii 6nda, 
kendisini iyice hasta gÖ•terip 
Ye hatta en liyakatli baytar 
lan bile kandırıp çalqmaktan 
1turtulabilirmif. 

* * {t 

lsveçli bir çiftçi. büyük 
bir tesadüf eseri olarak, ta • 
vukları iki miıli yumurtlat· 
ınanm yolunu bulduiunu id
dia etmektedir. 

Çiftliğin yanmda yapıl 
nıakta olan tren hattı inpatı 
eanumda bezi kayalan uçur. 
nıak için dinamit kullamlı • 
Yormuı.. Bu müthit gürül· 
tüden bir türlü rahat yüzü 
ıönnıyen çiftçi tam ıikayet 
edeceği sırada bir de bakmış 
ki 1 SO tavuğu, mutadmdan 
iki misli fazla yumurtlama . 
ia batlamı,lar. 

O zamaıt meeeleyi anla
llUf ve her gün aabah alqam 
kümeee siderek tüfenk at • 
mağa batlamq. 

Bu uaulün ne dereceye 
h~ r:1üul olup olmadıiı· 
m bilmıyoruz. Eier tavukla· 
n_nrz ~arsa ıiz de lıveçli çih. 
çı aıbi yapm da neticeyi bi· 
ze de bildirin bakalım. 

Garip Adetler 

Afrikanın ıarp mıntakalank: 
· kıdınlan. da yaıayan zencı ör 

1&1klarına ve boyunlarına fU ı . 
düğünüz garip ve afır küpe ve 
kolyeleri takarlar ve bunları mu· 

b. -u"'ddet zarfında çıkar-ayyen ır P' • 1 
k mecburiyctindedır er. mama 

~· Bundan bir 
müddet evvel 
Ame rika ela, 
mC§hul' ~ir 
serseri ölmuf • 
ve bu, herkesi 

çok müteessir etmiştir. Bu 
serserinin hayatı hakkında 
. diye kadar birçok eserler 
;:ımtt rÖportajlar yapıl· 
..,m. filhakika bu adaoun 

h tı L-·tan bap macera-
a)'B UCli • • 

larla doludur ve çok garıptır. 
Serseri bundan yirmi sene 
evvel büyük bir Amerikan 

h . hanesinin müdürü, gu· 
apıs . . . 

zel bir mevkii ıçtımaryeye 

sahipti. Herkes tarafından 
.1. d Buna raimen 

sevı ıyor u. . 
b

. .. rtada hiç bır sebep 
ır gun, o 

yi bırakmıı ve 
yokken he~~ b .. tün ıimali 
derviıler gıbı u 

b .. Amerikayı baıtan ve cenu ı Onun bü-
bap dolaşmlft1r. . . h" 

.. k h" l rde geliıı. te ır yu ıe ır e . 
halk rakını mucıp o-

ınm me . 
ı fak t hir kırnee serse-uyor, a ır 

1 "li"" . hakiki sırrını anıya-n gının k • 
rd Onun ço garıp mryo u. . ... 

bir adeti vardı· Her geç~ı~ 
I'- ....1. yolculann illi 

uzun yo ıaıua . 
1 • içr' n bır veya 

rahat etme en k "li • "nfll etme , a ce-
birkaç eıra. ıb lann üzerine 
nab sersen un 

. 1 .ı-·bı meseller kazır 
çakısıy e CJ111 • l alc 

~ ı. f• --ıze er yazar ve ıe e ı Y"""' 

herkesi doğru yola davet e--

derdi. 

F ranaada, a-

~t. , :~;~~;~ad~~ oğlunu \1ör-
• mek üzere li

seye geliyor. 
Ve iık rastladığı çocuğa bü
yük bir azametle ıöyle di
yor: 
- Çocuğum, oğlum Vikont 

Ciaetan Sigismond dö ıı Ro§ . 
Tenerif'i görmek istiyorum, lut. 
fen çağırır mısınız. 

Talebe - Şimdi çağırırım, 

madam, ey bana bak, nohut Jan, 
git pısırık Pyere haber ver, ko
cakarısı gelmi§ ... 

~ * )#. 
Nasll dolmuflar ? 

Bir mülakat: 
Gazeteci - Sizin tehirde 

hiç büyük insan doğdu mu? 
Belediye reisi - Hayır, 

hep çocuk doğdu l 
~ {t • 

Şakayı seven poll• 
Yolcu - Bay polis Cer· 

rahpafa hastahanesine nasıl 
gidilir? 

Polis - Bq dakika şu 
sokağın ortasında durursa· 
nız, sizi hemen oraya götü· 
rürler. 

~ )#. * 
Çok fUkUr 1 

Şişman bir adam, yedi 
katlı bir apartman kapıJ:Isına 
.soruyor: 

- Bay Ahm~1'da mr 
oturuyor? 

- Eveti Size göetereyim. 
Beraberce yedinci kata çı. 

kıyarlar. Şiıman adam kan 
ter içinde kaimi§: 

_ Oh! diyor, çok tükür 
nihayet geldik, Allah vere de 
evde bulunea. 

_ Hayır bayım, evde .. de· 
ğil, biz çıkarken ° ap111a 
iniyordu! 
ÖksUrUk ve derece 

_ Çocuğa derece koyun 
demittim koydunuz mu? 

_Evet bay doktor koy
duk, hem de üç gündür koltu 
ğunun altmcla cl~ru.~o~.' fa· 
kat öksürüğü bır turlu geç· 
mecli! 

)#. * * "MUcerredn in tarifi 
Muallim - Mücerret bir 

teY, öyle bir ,eydir ki, tahay
yül edilebilir fakat. elle d~ku
nulamaz ... Bir mıal eoyle 
bakayım Cezmi. 

_ Kaynıyan bir su, bay 

muallimi 

Amca bey yolda bozulan 
otomobilini iterek, yürütüp 
if letmek isterken .. Ne oluypr 
görüyorsunuz ya? 

eli • t ettiii yeni bir tip tayyarenin meziyetlerini gazetecilere anlatıyor ve 
Mühen • ıca omaia hazırlanıyordu. Bu uçuf u yaptı ve ... ne oldu? görüyorsunuz. 

tecrübe UÇUf U YllF 

Hikaye: 

PARLAK BİR 
DCŞDNCE 

Şiıko Ahmetle, Çiroz 
Hasan bir gün öğleden eon
ra Beyoğlu caddesinde dola
ıırlarken kartılqtılar. Uzun 
zamandır biribirini görme
miı oldukları için hemen ku· 
caklattrlar: 

- Vay Şitko sen misin? 
- Amanın Çirozcuğum, 

seni gören ne olur? 
Gibi hararetli sözlerden 

sonra: 
- Haydi bir kahveye gi

relim de dertlqelim ! . 
Dediler ve caddedeki sıra 

sıra büyük kahvehanelerden 
birine girdı1er. Gelen ıar
sona bol tekerli, köpüğü 
fazla birer kahve ısmarladık
tan eonra lafa daldılar. Bar 
lanndan gelip geçeni, istik
bal için olan ümitlerini birer 
birer sayıp döktüler. 

Aradan bir saat kadar 

ze liranızı vereyim. Y arm 
burannı süpürürken elbette 
bulurlar. 

Şitko Ahmet, kahve ahi 
binin uzattığı lirayı aldı. Kah 

ve parasından baıka ganona 
da on kurut bahıiı vererek 
oradan çıktı. Arkumdan 
Çiroz Hasanın kahkahalarla 
gülmemek için dudaklarmı 
ısırarak. sokağa fırlaması gö
rülecek. manzaraydı. 

~tEKREM 

geçti. Şi9ko, duvara asılı S'l· Oyunlanmız: 
ate bakarak: 

- V1lycanmat Çok, ç Balon peşinizden 
kaldım. Hemen yürüm'-1i- , D&SI( gelir? 
yiml... 

Sözleriyle elini cebine dal Bu söyliyecejimiz oyunu 
dırdı. Çiroz Hasan her ne ka- oynamak için gazla doldu· 
dar : rulmuı olan balonun yan 

- Olmaz birader; rica e- titkin bir halde olman ve ha 
derim kahve paralannı bırak vaya kalkmamur lizundır. 
ela ben vereyint1 diye IÖY· 
lendi durduysa da, Şi,ko, bu 
öılere h'9i tmiyerek 

boJsa:ıa cJı, fakat 
parmaklarinı bır lü çıkara· 
madı: 

- Eyvah para çantamı 
yanıma almamıtım 1 dedi. 

Bunun üzerine Çiroz Ha-
san: 

- Ne zaran var, üzülme 
hiç: ben veririm! 

diye parmaklannı ceple
rine daldırarAk, para arama
P" kovnldu. Fakat aksi tesa
diHe bak'n ki, Çiroz Hasan 
da o ~ünlerde metelive kur
,un ata"l takrmıl"dandı. 

- Amanm .. Gördün mü 
sen h:ı~ımrz" gelenleri. 

Sözlerinfl,.n sonra, aralll
rın da fü:üııtiilii ve korkulu 
hir sükilt oldu. Neden sonra, 
~:~l(o Ahmet başını katıya
rak: 

- f-f,.1,. dur. alclrma par· 
hk J..; • ..:ın .. :; .. r,. Ş?eldi!.. 

Dedi. Hemen iiümle
den qağıya kaydı, koyunlar 
tibi dört ayak iiatu emelcle
meie baflaclr. Arkacm.ı Ci· 
roz da onu taklit etti. Oturan 
~ütterileria. tekme aavurma 
1 .. rma. homurdanrr.alanna 
r · aldmt etmiyerek bir ma
aanm altından, öteki masa
""' altına gide gide kaomm 
yolunu tuttular. Ancalc ka· 
pıva varm&clan evvel de, 
kahve sahibi gelip çattı: 

- Bavlar, böyle ne yapı· 
yonıınuz) 

Suali"le Şiıko Ahmet ce
vap verdi: 

- Ne mi yaprynnız) 
Kahve paraımr vermek için 
cebimden cıkardıt!tm qiimü, 
lira yuvııtrlanıp gitti de onu 
anyoruzl .. 

- Peki ama bir lirR icin 
bu kPrlar müşteriyi rRhatsız 
etmed· ""ana var mı) 

- M"na olmaz olur mu' 
hir.) ~u hi7im <'f'bimizdeki 
son lir:\ idi. n:.h& rla tnnnvay 
fa F";. ti1',. kadar "'ideceğiz. l .i. 
nwı bulamazsak ne yapanz 
biz? 

- Müeaade edin, ı;._ 1i-

Sonra, kemali azametle. 
bulunanlara bu balonun giz
li ayaklara malik olduğunu 
ve ıizi takip edeceğini ilin 
ecteniniz. 

Bundan aonra, balonu bir 
muanın veya eanclalyenin 
kenarına koyarak, ileri • ge
ri yürümek suretiyle uzak· 
lqmağa başlayın. Balon aıç 
nyarak, ıizi takip edecektir. 
Durun, balon da duracaktır. 

T abil eehebi p~t basit, 
ıizin yürümenizden mütevel 
lit kiiçük hava cereyanı. • 

Eier alay oleun diye, bir 
eteklik ve onlük de takarsa· 
nız, daha iyi bir netice eldt• 
etmiş olununuz. 

BULMACA 
Öyle bir adet bulunuz ki, 

bunu 2 ye taksim ederseniz • 
1, 3 e taksim ederseniz 2, 4 
de taksim ederseniz 3, ; ıe 
takıim ederseniz 4, 6 ya 
taksim edeneniz S adedi art 
ım ve aynı rakamı 7 ye 
taktim edecek olurasnız hiç 
bir fCY artmasın. 

Acaba, bu rakam kaçtır) 
Bu bubnacayı doğru hal· 

ledenlerden birinciye krııtal 
büyük bir fite lüsyon ıkinci

ye orta boy bir lüsyon ve 
üçüncüye iki ıite esans ve 
iki yüz okuyucumuza muh
telif hediyeler verilecektir. 

HABER 
ÇOCUK SA Yf ASI 

Bilmece lnıpona 

l:S MAYIS - 1937 
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ŞlklyeHer, temenniler 

"Dikkat, 
tehlikesi 

ölüm 
var!,, 

Fenerde böyle bir levha 
asllmaıa llyık bir 

sokak ! 
Fenerde kiremid yokuşu kazancı 

Selim sokağında 21 numarada otu· 
ran İbrahim Türk oğlu imzasile al
dığımız bir mektupta deniliyor ki: 

"Oturduğumuz sokakta bir du• 
var yıkılmış ve yolu hemen tama· 
men kapamıştır. Bu duvarın ayakta 
durabilen kısmı da yıkılmak için bir 
kuvvetli yağmur veya rüzgar bekli
yor! Her gün evleriden mektebe gi• 

den ve mektepten evlerine dönen 
yüzlerce çocuk bu duvarın altından 
geçiyor. 

Semtimize çöpçi.iler pek seyrek 
uğradıkları için bu duvar yıkmtm· 

nın üzerine dökülen çöplerde, hele 
sıcakların başladığı ıu gi.inlerde, he
pimizin sağlığını tehdid eden büyük 
bir tehlike halini almıştır. 

Sokağımfzm bu elim halini sene
Ierdenberi alakadarlara haber verdi
ğimi'?. halde aldıran olmadı. Hatta 
935 senesi eyluliinün on ikinci gü-

nü bir mazbata hazırlayarak bütün 
sokak sakinleri imzaladık ve verdik. 
13297 numara ile Fatih kaymakam• 
lığına ve oradan da 526-353 numa
ra ile baş mühendislik kalemine ha· 
vale edilen bu mazbatamız 'da bu gü· 
ne kadar bizi tehlikeden kurtaramadı 
Acaba daha ne yapmamız lazım?., 

Bize göre ;yapılacak şey ~udur: 
Bu sokağın iki başına birer direk 
dik io tepelerine şoyle bir levha as
mak: 

.. Dikkat, ölüm tehlikesi var!., 

Ve bu cümlenin tepesine de iki 
k'ol kemiği ortasında bir kuru kafa 
resmetmeği unutmamalıdır. Sonra 
da tası tarağı toplayıp bütün sokak 
sakinleri buradan göçetmelidir! 
... L.ôtife;vi bi~ tarafa bırakırsak, ar
tıkcbu "ölüm geçidi,, nin h"em 'de bir 
an evvel bir sokak haline getirilmesi 
icap ettiğini ilaveye lüzum yoktur 
sanıyoruz. 

Istanbul Tramvay 
Şirketinden 

1937 yılının nisan ayında 
Tramvay arabalannda bulunan 

eşyanın müfredatlı listesi 
Bay-Bayan kullanılmış çift ve 

tek eldivenler 
Bay.Bayan kullanılmış çift ve 

tek çoraplar 

Bay-Bayan kullanılm11 çift ve 

143 
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tek ayakkabılar 19 
Bay-Bayan kullanılmış şem-

siye ve bastonlar 87. 

Bay.Bayan kullanılmış iç ça-
maşırı ve kumaş parçalan 36 

Bay-Bayan kullanılmı§ eşya, 

el çan talan ve sepetler 71 
Bay-Bayan kullanılmış bo. 

yun atkısı 7 

Bay-Bayan kullanılmış caket, 
pantalon, pardcsü 3 

Kağıt, kitap, defter 39 
MekuJat 28 
Yemek kaplan 33 
Çuval ve torba 7 
Anahtar, zincir, mühür, göz. 

lük, tespih, tarak 17 
Dolma kalemi ve kol saati 3 
Şapka, bere, kuşak 23 
Dişçi ve doktor alatı ve ilaç 10 
Çocuk oyuncakları, cigara 

tabakası 5 
Hırdavat ve testere 17 
Fotoğraf makinesi 1 

Bu eşya sahipleri Galatada 
Hayneman hanında Tramvay 
şirketi hareket dairesine 
müracaat edebilirler. 

Direktörlük 

ZA Yt - .&nim ve vasisi bulundu. 
ğum Fetbettinin Üsküdar emvalinden 
almakta. olduğum maaşlarımıza' ait 
tatbik mühürlerini kaybettim. Yenile. 
r ini kazıtacağrmdan hükiimlcri yok
tur. 

Cerrah Mehmet :::cvccsi ve Fct-
1ı-ettin vaM: Na.."'ife 

• 
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Adı Adresi Verıiai 

l Hoca Pş. 936 Paıa Of. Halil Kahve ocağı H. A. Marpu~çular . H. 
han merdiven altı 

52 K. 
16%30 
14 B. 
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5 

6 

7 
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10 

11 

12 

13 

14 
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16 
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936 Salamon Babani 

936 Mestan Hakkı 

936 Hüseyin 

936 Rıfat 

936 Bünyamin 
İbrahim Of. 

Camcı 

Kalip 

Kahvehane 

Yorgancı 

Eldiven 
İmalathanesi 

H. A. Erzak anhan 2 6 03 K. 
1 · 21 B. 

T. Kale sabuncu han C.50 135 00 K. 

~J.A. Abacılar 15 

T. Kale Balkapan '11 

H.A. Marpuççular sarı 

oğlu. Han 7 

27 00 B. 
27 75 K. 

4 t6c;~ıs 

6 38 B. 
33 08 K. 

6 62 B. 
13 50 K. 
2 70 B. 

55 00 K. 
11 00 B. 
13 57 
2 71 

936 ,, Eldiven imalathanesi H.A. Marpuççular sarı 33 33 K. 
6 67 B. 
8 22 K. 
1 64 B. 

936 M. Tevfik Yemiıçi 

936 M. Tevfik Yemiıçi 

936 Aleksan Praıam. H. Kunduracı 
yan 

936 Aleksan Pngam. H. Kunduracı 
yan 

936 Marko Bahar Hırdavatçı 

936 Marko Bahar ,, 

936 A. Praha ve i.Riıo Çuval ve ipçi 

936 Nüzhet Ahçı 

936 Nüzhet Ahçı 

936 Nüzhet Ahçı 

936 Luder Terzi 

936 Abbas H. Elbiseci 

936 M.Oğ. Mustafa Manav 

836 Kamil Oğ. İsmail ve Kahvehane 
Ramazan 

oğlu han. 8 

H.A. Tahmiıönü 9 

H.A. Tahmisönü 9 

H.A.Fındıkıyan han 11 

H.A.Fındıkıyan han 11 

H.A.Alaca hamam C. 8 

Yarım !İ§eci han 8 

10 50 K. 
2 41% 
1 57 B. 

37 50 K. 
7 50 B. 

68 85 K. 
13 . 77 B. 

3 37 K. 
57 B. 

63 39 K. 
12 68 B. 

.1 25 K. 
25 B. 

T. Kale sabuncu han C 82 135 00 K. 
27 00 B. 
11 25 K. 
2 25 B . 

H.A. Ycnicami avlusu 37 . 13 81 K. 
2 76 B. 

H.A. Yenicami avlusu 39 17 96 K. 
59 B. 

H.A. Yenicami avlusu 41 17 96 K. 
3 59 B. 

H.A. Yenicami avluıu 29 18 22 K. 
2 73% 
4 9 B. 

H.A. Abacılar 37 80 01 K. 
16 00 B. 

H.A. Tahmis 7 S 33 7 5 K. 

75 B. 
T.Kale kahveciler 26 7 22 K. 

1 44 B. 
936 Avram oğ. Nesim Bisküvi paketleri T. Kale cad. 76 81 00 K. 

12 15';~15 

18 63 B. 
936 Halil oğ. Gönül M. 

936 Şerif Ataç 

Zeynel oğ. Halil 

936 Nesim 

936 Jak Zafra 

936 Mustafa 

936 Abbas 

936 Ali oğ. Mehdi 

936 Marke Bahar 

936 Marko Bahar 

933 Ali 

933 Dimosten 

933 Behçet 

933 Behçet 

933 Mustafa 
Şaban 

' 

933 Simon Ohanyan 
935 M. Çavuı 

933 Vedat ve şeriki 

933 Etem 

933 Kasrm 
933 Sinan 

anbalij Y. 

Çamaşırcı T. Kale Tomruk 6 

Ahçı H.A. Abacılar 15 

Şekerci T. Kale Balkapan 20 

Bisküvi anbalaj Y. T. Kale cad. 76 No. 

Kırtasiye Marpuççular 21 

Bakkal T. Kale Uzunçarşı 288' 

Hazır elbiseci 

Mücellit 

Hırdavatçı 

Hırdavatçı 

Kitapçı 

Mücellit 

Avukat 

Avukat 

Kömürcü 

Aşçı 

Berber 

Matbaacr 

Kahveci 

Ekmekçi 
Aşçı 

T. Kale Abacılar 37 

T. Kale Hasırcılar yeni 
han 7 

H.A. Yarım tiıeci han7 

H.A. Yarım şiıeci han7 ' 

Hocapaşa Aziziye 82 

Nallı mescit Cağaloğlu 
yokuıu 9 
Emir Mitat paşa han N.22 

Emir Mitat paşa han N.22 

Nallı mescit Cağaloilu 

yokuşu 

Emin Sanıaryan han 40 
Karakin Nöbethane 

Nallı mescit Ankara 
cad. 5/ 7 
Hocapaşa fındık: zade han
bila No. 
Aksaraylılar han bil$ 
Emir İstanbul cad. 44 

5 37 . K. 
81%15 

1 24 B. 
6 75 K. 

1 o ı c;( 15 

1 55 B. 
55 08 K. 
11 02 B. 

160 00 K. 
32 40 B. 

696 00 K. 
143 88 B. 
23 40%15 
33 75 K. 
6 75 B. 
1 893'15 

12 60 K. 
2 90 B. 

12 00 K. 
2 40 B. 

64 28 K. 
12 86 B. 

l 25 K. 
25 B. 

165 00 K. 
2'3 75 z. 

42 50 K. 
48 00 K. 
48 00 z. 

6 00 K. 
6 00 z. 

36 00 K. 
·. 23 03 K. 

4 20 K. 
84 B. 

66 50 K. 
27 00 K. 
4 05 z. 
9 80 K. 

•153 60 K. 

ihbunameai 

• 

29/ 94 

27/ 87 

1/28 

1/ 38 

15/ 12 

l5/ 99 

25/100 

25/71 
ıs 

2S/ 72 

25/ 57 

25/ 58 

2S/ 44 

• 
25/4~ 

26/ 61 

27/68 

27/ 69 

27/70 

27 / 90 
ıs 

27/ 25 

27/ 55 

28/ 18 

28/ 74 

29/ 52 

29 4 

2/ 74 

3/ 20 

3/sı 

3/ 82 

29/ 6 

3 83 

25/ 42 

25/ 43 

47/49 

12 ' 76 
48/ 24 

• 
48/ 25 

12/ 76 
• 12 81 

10/ 11 

10/ 70 
12/ 84 

48 / JO 

46/76 
(Devamı 11 ncide) 

• 

DlnDeınmesıttl 
bllellm i 

Bir adamın sağlam, sıbbatlı "' 
yatından memnun olabilmesi içli, 
tirahatin çok ehemmiyeti vardJI'· 

·dem hayatın hızı ve sinirleri ço~ 
ması karşısında istirahat saa~e ti, 
tam manasiyle rahat bir halde (j 
memiz lazımdır ki asabi cUnıl ; 
:ekrar kuvvetleştirebilelim. Fal<~t ı/ 
rahat da öğrenilmesi icap eden bit_. 

ve bu sadece tenbellik ve hart1'"" 
lik demek değildir. 

Hakiki istirahatin sırrı, nortn•
1 

hut en son meşgaleden tam mana:. 
bir değişmedir. Mesela bir adaJJl -fil 
yorucu bir iş yapıyorsa, yahut g 
ni saatlarca müddetle kitapJard.0~ 
yırmamış ise, bunun en iyi iJacJ ti 
den hareketi yapmasıdır. Meseli i 
yemeği tatilinde on dakikalık 

bir yürüyüşün, bir saat müddetlrl 
ni§ bir koltukta tenbeJ tenbel otu 
tan çok daha büyük faidesi vardJf.; 

Lüzumu veçhiJc istirahatin, e.ı' 
?iği, bugün bir çok sinir hastalı~_..I 

sebep olmaktadır. Sinir bozuldu~ 
i7.dırap çekenlerin bir çoğu Sistt~ 

bir istirahat tarziyle sinir boZ " 
larınr giderebilirler. :Meseli ııı ıı' 
!.ardınlacak bir me3gale yahu~ ti. 
ev işleri bu gaye için ku11anıl~ 
İstirahatin sırrı yukarıda da aedi r.' 
gibi normal ve mutat meşgatecJetl 
ka bir işe sarılmaktır. 

Gerçe bu cok basit görülür arıt" I 
• nun arkasında istirahat ihtiyacıııf 
ir olan esas hakikat vardır; :BU JI 
yaç da düşünceyi mutat mevzU• .. JI 
uzaklaşdırmak suretile gcrgirıJ.W 
gevşetmektir. ,; 

• Mesela yazıhanedeki iş saatler~ J 

sonra yorgun bir adamın bir fil} 
kah ve veya bir bardak çaydan '~ 
ruhi {Psikolojik) kıymet bizzat ça1 
kahvenin ihtiva. ettiği her hangij' 

nebbihin vereceği tesirden çok 

mühim ve büyüktür. 

---------------------------~~Do-~ 
Devletin 

l<öylüden 
alacakları 

On beş senede 
taksitle ahnacat~ 

Hükumet Büyük Millet 1\1 ;f 
sine çok mühim bir layiha verırı ,el 
l..ayihaya göre, 13 3 7 - 1341 ~ 
lerinde iktısat, maliye ve zir~a.t:J 
kaletleri bütçelerine konan ~ 
tan istila görenlerle çiftçilere ~ 
den verilen paralardan ve a~ 
dağıtılan tohumluk, çift hayvıı I 
ve ziraat aletleri bedellerinden~ 

• ğan devlet alacakları faizsiz o , 

15 müsavi taksite bağlanacaktır· ~ 
rinci taksit 1 teşrinievvel 193~,; 
rihinde diğerleri de bu tarihten 
sene sonra tahsil edilecektir.__/ 

Almanya ile 
ticaret 

iktisat Veklll eıçl 
ile gUrUştU fJ 

Almanyadan yeni avdet edetl I_ 
man büyk elçisi von Keller ~ 
lktısat vekili Celal bayar taraf~--' 
kabul edilmiştir. Türk - .AJP'; 
ticaret münasebetlerinin doıtaJJe ~ 

• ~~havereye zemin teşkil ettiii eti 
ıkı memleket arasındaki mü~~ 
~ın 3 temmuzda Berlinde hafi~ 
gı Anadolu ajansınca haber 
mıştır. ~ 

• iktısat vekilimiz bug~1::.J' 
şehrimize gelecek ve burada PJP:ı 
yada kalan bloke paralar ve ye~ 
laşma hakkında ihracat tacirl 
görüşecektir . 
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933 Cevat 

. 
Adı 

933 A. Tevfik 

933 İsmail Vefa 

933 Kasım 

933 Hamdi 
933 Yorgi 

933 Serkiyos 

933 Mehmet 

933 Jrayr 

933 J oz:c( 

933 Ilarutyan 
933 Agop 

933 Süryan 
933 Kadri 
933 Vehbi 

933 Hünmcttin 
933 Mehmet 
933 Yani 

933 Yorgi 
933 Hayım Naum 

933 Hüseyin 

933 Yakovas 
933 Gastor 

933 Ali Asgar 

933 Lambro Koço 
933 Saim 

933 Lconida 

933 Aris Tolli 
933 Aris Tolli 

933 Sokrat 
933 Yani Masera 

933 Mişcl 
933 fz:a.k Goldi§tayn 
933 Ali İhsan 

933 Yani Kremidis 
933 Hasan Reşat 

933 Tahsin Hamdi 
933 Todori Nafyadis 

933 M. Jozefin 

933 Jozcf 

933 Azmi 

933 Kurken 
933 Karotina 

935 Mehmet 

936 Mehmet 

936 Albert 

i i 

Elektrik Uevazımı 

Aşçı 

Matbaa 

Sucu ve pulcu 

Elektrikçi 
M erıner işlemeci 
Etdivencı 

Terzi 
Terzi 
Makine tamircisi 

Kunduracı 

Terzi 

Berber 
Kahveci 
Kahveci 

Döşemeci 
Ekmek bayii 

Kahveci 

Marangoz: 

Saatçi 

Lüleci 

Lokantacı 

Kahveci 

Kahveci 

Ekmekçi 
Kahveci 

Gömlekçi 

Marangoz 
Marangoz 

Kunduracı 

Gömlekçi 

Doktor 
Çorapçı 

Berber 

Kunduracı 

Dok!or 

Koınisyoncu 
Gramofoncu 

Dişçi 

Hancı 

Terıi 

Sobacı 

Terıi 

Kahveci 

Kah'lcci 

Pastacı sütçü 

936 Polika kalp Motasis Kah'leci 

936 Tohar 
Kundura cskicisi 

935 Yani Viro ıtriyatçı 

936 Ferit Pyraz Köınüreü 

934 Rıza 
ıtriyat çiçek 

936 Adnan Terzi 

935 Alivra Parnos 
Eldiven dikici 

935 Alivra Parnos 
Eldiven dikici 

Yorgancı kalfas. 
933 Abdullah oğ. Süley-

man 

934 Ahmet Zeki 
Resim satıcı 

934 Ahmet Zeki 
Resim satıcı 

935 Herman Geros 
Bakkal 

935 Herman Geros Bakkal 

Adresi 

Hocapaıa Hamidiye tür. 

besi 38 No. 
Hobyar postahane cad 25 

Nallı Mescit Ca(;aloğlu 

yoku u 33 

Emir Vezir iskelesi 2 

Sarı I .. Cıtfi Sunbül 1 O 
Tomtom Bostanba§t 34-36 

Asmalımcscit A. mescit 

40·5 
Tomtom Ycniçarşı No. 20 
Tomtom Yeniçarş1 No. 43 

Sarı TJütfi Tonel meydanı 

No. 8 
Tomtom Yeniçarşı 41.'12 
Tomtom Yeniçar t 41/1 

Tomtom Yeniçarşı 55 
Tomtom Bostanbaşı 36 ı 
Tozkoparan Me nıtiyet 

141 
Asmalımescit Timoni 3 
Yazıcı M. Yazıcı S. 60/2 

Yazıcı M. 17 

Yazıcı E11ir çıkmazı 8 
Sarı Liıtfi Nerkiz; 6/1 

Hacı Mimi Lüleci Hendek 

31 No. 

Tozkoparan derviJ 4 7 
Bedrettin Ya§mak '1yı-

ran 59 

Bedrettin Yaşmak smyan 

30/1 
Çatmalı mescit 64 
Tomtom cad. 451 

Tomtom cad. Düzoğlu 4/1 

Tomtom ca:d. S 
Tomtom ca:d. 5 

Sarı L\ıtfi Curnal 2/1 
Asmalımescit Oliva 8 

Tomtom Ada 11/1 
Tomtom cadde 375/1 
Bedrettin M. Meşrrutiyet 

8/10 
Tomtom cad. 281 
Asmalı mescit Panaiya 

10/l 
Yazıcı 88/9 
Yazıcı cadde 665 

A!!malımescit cadde 310/l 

Asmalımescit 56 

Asmalımescit Venedik 27 

Asmalı mescit Derviş 3 l 
Tozkoparan Meşrutiyet 

cad. 113 

Tozkoparan 63 

Tozkoparan 63 

A.M. Meşrutiyet 63 S 

A.M. Tepebaşı 3 

A.M. Tepebaşı 23/1 

Tomtom istiklal 28311 

• Tomtom Yeniçarşı 37 

Vergisi 

101 39 K. 
91 813 K. 

87 52 K. 
17 41 z. 
99 00 K. 
14 85 z. 
43 ZO K. 
31 05 

92 40 

15 75 
39 38 

39 38 

21 ()O 

24 8 t 

43 47 
31 05 

155 25 

42 47 
75 90 
49 68 

124 20 
93 15 

24 84 

91 so 

64 80 

~2 10 

91 08 
124 20 

40 50 

124 20 
81 00 

53 40 
31 50 

316 80 
792 00 

52 80 

168 00 

ızo oo 
109 00 
115 20 

92 40 
153 00 

62 10 

8 99 

5 66 

7 00 K. 
1 40 B. 

16 SO K. 
3 36 B. 

10 13 K. 
2 03 B. 

92 48 K. 
18 50 B. 

4 88 K. 
98 B. 

83 20 K. 
16 64 B. 

15 00 K. 
3 00 B. 

Tomtom istiklal cad. 284 ı 44 OO K. 
28 80 B. 

Sarı L. Narmanlı 3 4 5° K. 
6 90 B. 

Sarı ensiz 2/6 5 OO K. 
00 B. 

Sarı ensiz 2/6 

Yazıcı 9 

Yazıcı 707 

Yaııcı 

Hacı Mimi Yeniyol 18·3 

Hacı Mimi 

50 K. 
1 90 B. 

13 50 K. 

11 93 K. 
2 39 B. 

4 40 K. 
88 B. 

S 12 K. 
l 02 B. 

23 50 K. 
4 70 B. 

t 
03 

Mimi Külhan 22 12 15 K. 
" " 935 Anastan Vasil Bakkal Mecidiye Güzel cerman l 33 84 

1hbarnömesi 

.. 

46 92 
46 37 

46 32 

41 40 

4 37 
so 

ıı ıs 

74 
26 

59 

92 
93 

1 94 
ı 95 

l 96 

1/97 
1 98 

21 1 

2 2 
2/3 

2/ 4 

2/ 5 

2/ 6 

2/9 

2/7 
2/8 

2/10 

2/11 
2/12 

1/61 
1/9 

28/78 
28/77 

28 75 

28/62 

28/53 
28/10 
28/7 

28/71 
27/64 

3/14 

2/14 

2/12 
9/31 

9/32 

11/93 

13 67 

4/96 

13/25 

12/41 

14 13 

13 35 

13 27 

13 28 

14 12 

16/39 

9/ 3 

12 s 

12 6 

14/23 
5/39 

104 Usküdar 933 M h' · Gazinocu 
y ka . . u ıttın . fi r eni adreslerini bildiımemi, ve yapılan ara tırmalarda da bulunma· 

u rrda adı, ışı ve eski adre:.lcri yazılı mukellc c. ~ nç ve buhran vergileri ve zamlannı havı ihbarna-nder kendileri. 
mı~ ol~~kla~ından hiı:alıırmda gô,tcrilcn ı;cnclcrc ~ıt az~unun 141. 142 intl maddeleri hükmüne tevfikan tcblıg yerine 
ne teb1ıg odılmcmıştır. Hukuk usulü muhııkemelerı kanu 
~eçmck üzere keyfiyet ılan oluu;ır. (2733) 

hastahanesinden 
verilen cevap 

,_ 
(Başta rafı f iııcid.e) 

ci tarafindan açık yarasi üzerine temiz 

gaz ve pamuk konmuş ve acele hariciye 
servisi pansuman odasina nakledilert'k 
orada da nöbetçi şefi ve asistani tara
findan görillerek yarasina esasli p:in. 
sumani yapilmiş ve hastanenin 60 yaşını 
miıtecaviz bulunması fennen kalbi tak
viye etmeyi amir olduğupndan mukav
vi kalp olarak zeyli kafur şiringası ve 
ba inda yarasi olmasi itibarile de teta. 
noz: seromu yapılmıştır. Bir tıaftan da 
meşhut cürümler kanunu mucibince 
ve her türlü ihtimal nazarı dikkate ali· 
narak poli merkezi telefonla haberdar 
edilmiş ve iki evli olan hasta sahibi mü· 
tekait kapdani bu haberdar edilme me. 
selesi hi<ldetlendirilmiş ve poliste tah
kikata el koymuştur. 

2 - Bayan Hidayeti 1 J-'3.937 go'\nü 
bizzat hariciye servisi şefi Dr. Opera
tör Feridun Şevket Evrensel görmüş ve 
yarasinda bir vehamet olmadiğini, dere. 
cei hararetin 37 nin üstünde olduğunu 
tespit etmiş ve zeyti kafur şirinğalarina 
devam edilmesini muavin ve asistanla
rina söylemiştir. İkinci günü tekrar mu
ayenesinde ve yarasinin kontrolünde 
bir hususiyet görmemiştir. üçüncü gı:inü 
dcrecei hararetin tereHüü servis efinin 
nazari dikkatini eelbetmiş ve hastayı din 
lemiş ve cigerlcrin her iki tarafında kon 
jesiyondan başka hususi bir araz: i itme 
mi tir. dördüncü giınü yaranin teftişi 
ve sadrin muayenesi tekrar yapilmiş ve 
sağ tarafta tenefüi ün daha kapanik ol· 

duğu hissedilmiştir. 
Portatif rontgcn cihaz:ile yara nokta

sindan koğu unda filimi alinmiş ve ront 

gen pilakinda kafa tasinda kirik ve bir 
hususiyet göriılmemiştir. Nuhai şevki. 
den yapilan ponksiyonda mayi manza· 

rai tabiiyedc bulunmuş ve bunun üzeri· 
ne dimaği ve sadri muayeneleri için 
kulak ve dahıliye mütehassislarina gös. 
terilmi ve bunlar da mühim bir ariza 
bulamamişlardir. göz mütehassısına 

kari ayin muayenesı yapdirılmiş ve di· 
magi bir lez:iyon gösterecek şekilde bir 
teğayyürde görlilmemi§tir. asabi nok
tasindan tetkikat yapilmiş reflekslerde 
ve cümlci asabiye cirhetinde de bir ta. 
gayyür bulunamamı tır. B>Jtün bu mu
ayeneler hastanın koğuşunda yapılmı 
ve hc,r türlü fenni tetkikatta icra kılın· 
mıştır. Bunlan müteakip hariciye ser. 
visi şefi tarafından sadrin tekrar mua
yenes;nde bidayette şüphe edilen sag 
ricde birkaç sı•kirepitan raller ve sulflu 

tiıber işitilmig ve bu suretle ayın on 
sekizinde kati olarak zatürree tethiııi 

konulmuştur Ve bidayetten itibaren 
daima bu nokta nazarı itibare alınarak 
o suretle tedav. edilmiş bulunmaktadır. 
Martın 22 incı giırıJ akşamı daha yük· 
sek derecei hararet ile kiriz husule gel. 
miş ve kalpte zaaf hali tebarüz etmiş 
ve yapılan butun tedabire rağmen de 
hasta kalp natemamiyeti ile vefat etmiş 
ve butün bu izahatla hastaya lazım gc• 
len butün ihtimamın yapıldığı ve hasta· 
nın olmeden evvel gazetedeki yaz:ı hi. 
lafına zaHirree teşhisinin konulduğu 
da sabit bulunmaktadır. 

3 - Hastanın rontgeni port.ıtif ci
hazla bizzat hastanın yattığı odada ya· 
pılmış ve lıu cihet laboratuvar kuyuda. 
tile de abit olmuş bulunduğundan ve 
hastanın yattıgı yer ile rontgen odası 
arasında oğuk koridorlarda mekik de· 
dukuğu noktası da hila.fi hakikat bulun
maktadır. ı 

4 - Hastanemizin koğuş ve koridor. 
lannda teshin sathi hesap edilmek su• 
retile kalorifer radyatörleri bulunmakta 
ve bübjn te .. !;.:natta kalorif erlc yapıl
maktadır. Bahusus soğuk otan mart 

ayında gece ve gündüz hastanenin dere. 
cci harareti 20-~2 arasında sabit tutul
dugundan tıoguktan §İkiyet edilmuinin 

de varit olup olamayacağı kendiliğinden 
meydana çıkmaktadır. 

5 - açı1dıgı gün<len bugüne kadar 
bir gün bile hastane nöbetçi şefsiz kal. 
mamış ve nobctçi ;efi de hiçbir yere 
gitmemiştir. Ve o akşam da nöbetçi şefi 
Dr. Operatör İffet Naim idi. Hasta sa· 
hibi tarafından nöbetçi §elinin kadın 
olması itibarile cfın hem§ire veyahut 
hasta bakıcı zannedilmesi de çok ku\'• 
vctlc muhtemeldir . 

6 - Hasta çok kirli ve bitliydi. Bu 
eki!de hasta ko •uşuna yatmlmaa1 bii. 

tün hastaneyi bitlendirıeccği.nden 22 
dcrecei hararetteki koguşta hastanm 
temizligi yapılmış ve temiz: hasta ~ama. 
şırlan giydirilmiştir. Gazetenin yazdığı 
vechile hastanın itiyadının 22 derece• 
'deki koğuşta dU ün:.ilmesi lazım gelip 
gelmeyeceği hususu basit bir muhake. 
mc ile meydana ç1kmaktadır. Bütün 
hastaların itiyatları nazari itibare alın
dıgı takdirde hastane mefhumu ile tezat 
teşkil edecek şekil ve vaziyetlerin hu· 
sute gelmesi hastaneyi gülünç bir vazi. 
yete sokacaktır. Hastanemizdeki hasta 
kıyafetleri yeknasak ve muntazam bija
malı kıyafettir.,, 

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

Tt:.:J Q K iVE 

Z:IQ~b.T 
BANKA51 

(} 
•VAQA 

Biriktiren rahat eder 



HABER - t\K"ıam poıtur 

• • ratlı ve biberli yiyenler, bilhassa içki içenler mi· Mı 'd 
Çabuk, çiğnemeden ytrnek yiyenler, fazla baha-

l en lZ e delerini tahriş ederler ve MAZON 
15 MAYIS - 1937 ~ 

HAZIMSIZUGI MiDE EKŞlUK ve YAN~ 
giderir. İNKIBAZI DEFEDER. Bugünden bir 
MAZON alınız. Hic bir mümasil müstahzarlcı k 
kabul etmez. MAZON isim horoz markasına di~ 

Dikkat ve iYi HAZIM ediniz. MEVV A TUZU Deposu: MAZON ve Boton ecza deposu, 1s 
~~~------~·~~~~~~~~~--a_ğ_ı~rl_ık ...... b~a_ş_d_ö_n_m __ e_l_e_ri_h_i_ss_e_d_e_r_Ie_r7'""~~~--~~------~~---''----~--~~~~~~~~~--~~~Y-e_n_i_p_o_st_a_h_a_n_e_a_r_k_a_sı_n_d_a __ ~__.~ 

Ekşilik, Hazımsı~lık 

RADYO 

18,60 pllkla dana muılkllf, 19,215 ıltar ıolo 
.Maryo Pıı.rudi taratmdan, 19,60 konferans: 
spor fevaldl hakkında Celll tarafmdah, 20, 
/aaıl uz heyeU, 20,30 Om~r Rıza tarafından 
arapca iı6yıev, 20,45 faatl eaz beyeU, aut 
ayarı, 21,15 orkestra, 22,15 ajans ve bOrn 
haberler:!, ve ertul günUn programı 22,30 
pllkla sololar, opera ve operet parçaları, 23 
&on. 
VlYA..oıvA: 

17,30 &'ramofon, 18,80 edebt yaym, könuı 
ma, ev muslkl81ötnnellm,19,315 konuıma, 
~ramofon, haberler, hava, spor veaalre, 20,15 
f11mlere ve Uyatroya d&lr, 21,05 bUyUk bahar 
korıR?t, 22,40 piyano kon!ıerl, 23,15 hab(!rler 
hava çeaalre, 23,2tl muıılkl . 
J'İ'»~TE: 

l!,!>5 r8port&j, 18,a<l aakerl bando, 20,05 
konuıma, 20,35 çingene orkestraaıle, Macar 
~nrkıltı.n, 21,315 haberler. 21,515 orke.ııtra kn 
ı;crl. 23,20 gramofon, 1.10 haberler. 
DOi REŞ: 

16.~ Ukeıi lı&ndo, 19,06 hava konutma \'e 
saire. 19,115 orkeatra konseri, 20,05 gramofon 
!?1,20 mektup kutusu, 21,35 eğlenceli konser 
22,ll:S h&berler, ha\•a ve salre, 215.50 rece 
'.konsert, 23,'50 fransıtca alma.ne& haberler 
2& 1oıı lıt.berler. 
LONDRAr 

lS,05 çocukların zamanı, 19,05 dans or 
keatrası, 20,0:S hava, haberler ve ıaire, 20, 
35 §M konııerı, 21,05 konu§ma, 22,05 Tac giy 
mc konaert, 23,05 apor, hava, baberlu, veıaı 
re, 23,35 dana orkeııtrası. 
RO"A: 

19,30 da11.1 musikisi, ı~.55 hn§tk yayın, 

21 t:S karl§lk muıılkt, 22,05 komedi, 23,20 bU 
ytı

1

k konttr, 23,~0 dans mmlklsl. 

Nöbetçi eczahaneler 
Bu ak§&m ~bHn muhtelit semtlerinde nö 

betçi olan eczaneler ıunlardır : 
tstanbul clhetlndekller: 
EıninönUn~e (Bensaaon), Bcyazıtta (Aaaıo 

ılor), KUçUkpazarıla (Nec&U Ahmet), EyUp 
~' (l.luatafa Arif), Şehremininde {Hamdi), 
f4' u·a;i]mrUkte (Arif). Samatyada (Rıdvan) 
•• ,.hzadcbaşrnda (Hamdi), Alemdarda (Şe. 
ref), Fenerde (HUsamettin), Alemdarda 
(AMUlkadlr), B&ktrköyde {Hilll), 
Beyoğlu clbeUndeldler: 
tstJltlll cadde3lnde (Dclllt Suda). Tepeba 

r,ıt Aamalrmcscltte <Klnyoll), Galatada (HU 
uyln HUsnU), Tak8lınıle (Llrnonclyan), Şif 
ilde (Narr\lcciyan), K&!lımpapda(lıılüeyyet) 
Ha!iktiydc {Nesim .Aaco). Be~lkta,ta (SU 
lcyrnan Rııcep), Sarıyerde (Aaa!), 

(J~k11dard& ıakelede (Jılcrke.ı), KadtköyUn 
de Paz&rYO}und& (Rlfat), BUyUkadad& (ŞI 
nul Jm&.>• Heybelide (Halk), 

SlNEMALAR 

BEYOCLU 

l"OU 
Ml:L&a 

IJ'Ul 

~n..urı. 

~LKAZAR 

rA.N , ... 
Ş.Ut& 

ı Kadın ve f6ytan. Erkek 
hala 

a Bayan General 
1 tng\ltere krallıtııun lh. 

tııamı. Hayal ve hakikat. 

ı Ormanlar htklınl. Lorel 
Hardi aer.ııerller kralı 

ı GUDC§ kralı. Kızlar mekte 
bl 

• Mazurka 
ıarlusı 

ı Kalıtornlya fatihi. Oenlz 
ptrl81. 

ı Proırammı btldirmcmı,tır 

ı Tamara. Aşk bandosu 
ı Bir yıldız doğuyor. Ma. 

yerllng. 
ı Slnı;apur posta.sı. Altın 

toplayan kıztar. 1938 AU. 
na Balkan Olimpiyattan 
lılacar romansı. Kızıl ça• 
yır 

8.\S(.'ı\K ı Kadınlar k!UbU. 
<E•kl A atorya) 
UUllUJUl'tl' ı GökytlzU ate:Ier !<;inde. 

Ceaur adam 

lSTANBUL 
ı KUçUk prcnıes. Vahtllere 

k&l'fl 
1 Romeo ve Julyet. Rln • 

Un• Un 
ı Bafdat bWbUIU. K!rn !Si• 

dUrdU 
t Bakir dellkanlr 
ı 9 uncu eentonl. Kahraman 

haydut 
ı Canavar avı. Kara odanın 

esrarı 

KADJKOY 
ı Dana devam ediyor 

ıO SKODAR 
ı GönW yarası. 

BAKIR KOY 
lllLrtTADJ ı Brodvay melodi 

iş aranıyor 
İki Uç kişinin işini başarabilecek 

teCrübe ve ihtisas sahibi bir Türk em. 
lak sahiplerinin emlakini idare, fa.b. 
rika ve müessesatta idare memurluğu 
ve ki..tiplik gibi bir iş aramaktadır. 
btanbul, Bahçekapıda Arpacılar ha. 
nmda E. A. adresine müracaat. 

Deniz Levazım a m . 
Komişyopu ila ıarı . · ~.·. 

Marmara üuübahri 1atm alma komisyonundan: 
Cinsi Kilosu Tahmin tutan llk teminatı 

Lira Lira 
Kuzu eti 25.000 10.000 
Koyun eti 20.000 10.000 
Sığİr eti 40.000 12.000 

· 1 32.000 2400 
Komuta.nlığmuz Deniz erleri için Ylıkarda cins ve miktarı yazılı üç kalem 

et kapalI zarf usulile satmalınacaktrr. Eksiltmesi 26 )fayuı 937 Çar§amba gil· 
nü saat saat 15 de İz.mitte Tersane kapısındaki komisyonda yapılacaktır. Bu
na ait §8.rlname 160 kuru§ bedel mukabilinde komisyonumuzdan alınabilir. ls
teklilerin yukarda yazılı ilk teminatlar!le birlikte kanuni belgeleri havi teklif 
mektuplarını muayyen gün ve saatten bir saat evveline kadar komisyon baı;. 
kanlığına. vermeleri. (2617) 

. lstanbuı Belediyesi ilanlara,,.. 
1 - İstanbul Ziraat Bankasından aylık almakta olan İstanbul Belediye ve 

hususi idaresinden müteıekkil mahallt · ve idare emekli ve öksüzlerinin 937 yılı 
birinci altı aylık yoklamalarına ba,tanmıı tır. 

2 - Yokla:ma ilmühaberlerinin ceva!Jı arkasındaki izahata göre silinfo.iz ya· 
zılacak ve fotoğraflı olacaktır. 

3 - Maaı wipleri yoklama ilmühaberlerini oturmakta oldukları nahiye 
müdürlüklerine tasdik ettirdikten sonra resmi senet, aylık cüzdanı ve nüfus tez
keresile birlikte mayıs 937 sonuna kadar ait oldukları Belediye ıubelerine müra· 
caatla yoklamal1rınr yaptırmaları il~rı olu:ııır. (f.) (2717) . 

Belediye tabıtası memurlarma yaptırılacak 265 tane yazlık ceket açık ek. 
siltmeye konulmuttur. Kum&ş nümunes ile şartnamesi levazım miidürlüğündc 
görülebilir. Beher ceket için 5 lira bedel tahmin olunmuştur. istekliler 2490 
N. Jı kanunda yazılı vesika ve 99 lira 37 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 21-5-937 cuma günü saat H de Daimi F...nciimende bulun
malıdırlar. (B) <2581) 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
iş,etme Umum idaresi il.anları 

Muhammen bedeli 1421 1; 2 lira olan muhtelif şekil ve cb'attn 24::;0 adet 
lamba makinası 27-5.1937 perşembe gUnü mıat 10 da Haydarpaşada gar binası 
dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme ile satınalınacaktır. 

Bu i§e girmek istiyenlerin 106 lira 62 laınışluk muvakkat teminat verme. 
!eri ve kanunun tayin ettiği vesaikle hi rli~•tc eksiltme günü saatine kadar ko. 
müıyona mUracaatları lazımdır. Bu i§e ait eartna.melcr komleyonda parasız 
. oiarak dağıtılmaktadır. (2591}. 

\ ... Dünyada birinciliği kazanan "I l~hisarlar Umum Müdürlüğünded: 
İdaremiz mülhakatında açık ve açılacak memuriyetlere imtihanln ıııt 

nlına.caktır. İmtihan İstanbulda 31.5.9 37 pazartesi günü Sil.at on üçte si# 
de İnhisarlar memurin kursu binasmdayapılacaktır. lmtihana girmek is 
lerfn aşağıdaki evsaf \'C şeraiti haiz olmaları gcrektlr. 

saatleridir. 

Her yerde arayınız 
·- 155 birinci mükafat. I 

.. --·---·---· Gümrükten en son çıkardığımız 
kwnaşlar, yüzde yüz garantili 

hakiki 

İNGİLİZ 
KUMAŞLA HIDIR 

Galata, Karaköyde 

J. MOTOLA 
Kuma, ticarethanesi 

En güzel ve çeşitli desenlerde 
olan bu müntahap İngiliz ku
maş!arı çabuk satıldığı için acele 
ediniz. 

Fiyatlar her yerden ucuzdur. 

lstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komisyonu ilanları 
~' .... . ..._ .... 

Haydarpaşa hastanesi için 3650 ta
vuk ve 1825 piliç açık eksiltme ile sa. 
tmalmacaktır. İhalesi 17 Mayıs 1937 
Pazartesi günü saat 16 da yapılacak· 
tır. Tavuğun 2190 lira ve pilicin 730 
lira ki, mecmuu tutarları 2920 liradrr. 

Şarttnamesi her gün öğleden evvel 
komisyond::ı. görülebilir. İsteklilerin 
219 liralık ilk teminat makbuz veya 
mektuplariyle ihale gUnü vakti muay. 
yeninde Fındıklıda komutanlık satı • 
nalma komisyonuna gelmeleri. (2445) 

İstanbul komutanlığı birlikleri için 
20000 kilo sakız kabağı ile 15000 kilo 
ç.alı fasulyesi açık eksiltme ile alma. 
caktır. İhalesi 19 Mayıs 1937 Çar§am· 
ba g-ünü saat 15 de yapılacaktır. Ka. 

lıağın 600 liradan ve çalı fasulyenin 
937 lira 50 kuruştan tutarları mec
muu 1537 lira 50 kuruştur. Şartname. 
si her gün öğelden evvel komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin 116 liralık ilk 
teminat makbuz veya mektuplariylc 
ihale günü vakti muayyeninde Fın
dıklıda komutanlık satınalma komis. 
yonuna gelmeleri. (2444). 

Istanbul Levazım Amirliği Sa
tmalma Komis 'Onu ilanları 

Ordu birlikleri için 15 bin adet erat 
nişancı diploması müteahhit hesabına 
bashrılaenktır. .Pazarlığı 17 Mayıs 
937 Puwrtcsi günii saat 15 de Topha· 
nede salınalma komisyonunda yapıla· 
eaktır. Tahmin bedeli 195 liradır. Te . 
minatı 2!) lira 25 kuruştur. Şartname 
Ye nümunesi komisyonda görülebilir. 
isteklilerin belli saatte komisyona 
gelmeleri. (447) (2740) 

--·····························-····-···················: 

AÇLIK 
Roman 

Yazan: 

Refik Ahmed 
SEVENGIL 

! . : 
: . . 

1 - Li.i.kal ortamekteb tahsilini bi tirmiş olmak. 

2 - Askerliğini .. fili veya kısa hizmetli" bitirmiş olmak. 
3 - 21 yaşından aşağı ve 35 yaşın dan yukarı olmamak . 
·1 - Sıhhctli olmak ve vazife ifasm a mani bir rahatsızlıaı bulwırn11%J1" 

t) 

5 - lyi ahliı.k sahibi olmak. 
Bu beş maddedeki şartların muhak kak tevsiki gerektir. 

imtihan mevzuu şunlardır. 
1 - HESAB: Adadı mürekkebe, Taksimi gurcnıa1 Halita, Tenasüp, tf 

İskonto. 

2 - HENDESE: "Satıhlar, hacimler.,, 
3 - MUHASEBE: "Usulü defteri.,. 

4 - COGRAFYA: "Umumi ve Tiırk iye". 
:5 - KiTABET: "Orta tahsile göre,, 
NOT: 

A. - İmtihana girmek lstiyenlcr şimdiden bir dilekçe He ,.e evrakı ııı 
telerilc üç adet fotoğrafla birlikte İdaremiz Memurin Şubesine müraca' 
melidirler. 

B. - İmtihan neticesinde aynı derecede muvaffak o!anlar arasında ti, 
lisanına vakıf bulunanlarla muhaselx: sualine doğru cevap verenler tercill 
lirler. (2731 ). 

Uyuşturucu 
1 

rrıadde Jer in h İsa rı n daf1' 
idaremiz 1937 senesi Afyon rekoltesini Türkiye Ziraat Bankası vas:t 

le dofrudan dofruya ekicilerden satın alacal;tır. 

Alımlar mezktır bankanın aşağıda gösterilen şehir ve k:ı:ıabalarındı~ 
şube ve sandıfında yapılacaktır: 

. :o.~at, ~~baa, Niksar, Zile, Amasya, Merzifon, Gümüşhacıköy, ~ 
Mecıdozu, tsltı~ıp, ~alatya, Adıyaman. Eskişehir, Sivrihisar, Mihallıcık. 1C ,,1 

ya. Emet, Gedız. Sımav. Tavşanlı, Akşehir, Yalvaç, llgm, Bo-kır. J{arP" 

Bey§ehir, Ş. Karaağaç, Bilecik, Boıöyük, İnegöl, Geyve, Göynük. Orhan-:11 

şak, Çal, Çivril, Kula, /'.:yonkar:ıhisar, Bolvadin, Sındıklr, Yeni~4hir, N•1 

Emirdağ, Seydişehir, Konya, Denizli, Aydın, isparta, E~ri~l:r, Uluburlu, V 
Burdur. Tcf enni, Acıpayam. 

Müb.ıyaa fiatlarx şu suretle tesbit olunmuştur: 
Softlar beher morfin derecesi .ı.o Kuruş 
Temiz ve Konaksız toplanmr~ dro-

gistler, beher morfin derecesi 

Morfini yüzde 12 ve daha yuka· 
rı kabalar beher morfin derecesi. 

Morfini yüıde 12 den aşağı ka-

40 

35 

.. 
,, 

balar beher morfin derecesi 30 ,. 
Satın alınacak afyonların iptidai muayenesi idaremi::in alrm mer1'~11J 

gön-dereceği -eksperler tarafından yapılacak ve urtı ve tesellümü müteak1f 
kadarlara kilo ba~ına berveçhi iti mikdarlarda avans verilecektir: 

Softlar 4.- TL. 
Temiz: ve konaksız toplanmış drogi5tlcr 4.- ,. 

Morfini ı:t. 12 ve daha yukarı kabalar 3.- ,, 
Morfini ~ 12 den aşağı kabalar. 2.50 .. / 

Bakiye afyon bedelleri 1stanJ:.ulda yapılacak laboratuar tahlilinderı el 
azami sür'atle ve yine Ziraat Bankaları va&ıtasiyle alakadarlara ödcttirile;,, 

Ekicilere afyonlarını Bankaya teslim ettikleri tarihten itib:ıren hiç bir 
tahmil edilmiyecektir. 

Mübayaalara afyonun toplanrnasını müteakip derhal ba~lanacak ve b" 
rihler Banka tarafın.dan mahallen ilan olunacaktır. . I_ 

Alım münhasıran 1937 senesi rekoltesine ve hakiki müstcıhsillere aıt. f 
ra tahsis • edildiğinden eski seneler mahJulü afyonlarla tüccar ve müst&h5il 
!arı katiyen kabul edilmiyecektir. .J 

• t f" 
Temiz we konaksı.ı olarak toı.lanml§ sar afyonlara daha yüksek fıa 

1ar1 
mekte olduğundan ekicilerin afyoıılarını temiz toplaması kendi menfaat 
bındandır. (2700) ~ 

Kapalı zarf usullle eksiltme Ut\oı 

Muğla Vilayetinden: 
1 - Eksiltmeye konulan lş: Muğln vilayeti merkezinde yaptmlaca1' ~ 

lira 75 kuruş keşif bedelli Hususi idare bintsı ve 46365 lira 87 kuruş ~e 
delli Halkevi b!nasıdır. 

Keşif bedeli ceman 81061 Ura 58 kuruştur • 
2 - Bu işe ait evrak şunlardır. 
A - Eksiltme ıartnaıncsi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel tartna nıcsi 
D - Fenni şartname 
F - Silsilei fiyat ve keşif hüliıa cetveli , ô' 
istekliler bu evrakları 406 kuruş bedel mukabilinde Muğla Nafıa ft~il 

ğündcn alabilirler. ~ f 
3 - Eksiltme 20/5/ 937 perşenbe saat on altıda Muğla Vihi.yeti pa 

• cümeninde kapalı zarf usuliyle ya~ıl~ca.ktxr. . ı111 
4 - Eksiltmeye girebilmek ıçın ıstcklılerin 6079 lira 62 kuruşluk Yeni çıktı 

. 

Dağıtma yeri V AKIT KütüpaMıi 
Fiatı SO kurut 

. ........................................................... 

kat teıninat vermesi ve Nafıa ve~leti~d~n alınmış müteahhitlik vesikası J 
etmesi ve ayrıca 50000 liralık yapı ışlerını başardıfına dair vesika .:österı1l 
zımdır. . i1 ~ 

5 - isteklilerin teklif mektuplanru 3üncü maddede yazılı saatte:1 bol' 
evveline kadar Encümen Reisli!ine makbuzla vermeleri lazımdır. Postad• 
~ccikmeler kabul edilmez. (2322) 
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larak sonıu.z: bir sevin~ ve saa!det iSiinde 
bairıdrlar: 

- Yaıasın asil bayanımız! Ona kim 
yan bakarsa, kalbini İöküp yeriz!.. O
nun i§iin ıevinçlc canımızı veririz .. ! 

Sonra, büyük bir zaferden dönüyor
larmıı ı:ibi, mesut ve ne§eli bit vaziyet. 
te yütüyerck, tanıdıktan bir m.tyhaneyi 
açtırdılar, bir sürü yemek ve içki ısmar
ladılar ve gerek yorgunluğun, c,;crekse, 
ömürlerinde ilk cefa olarak d·ıydukları 
ı;arip bir heyeca:ıın verdiği i_ştihayla 

neıc!i bir gü:-üt~ü~·!e yiyip içmrğc ba§· 
!adılar. 

Bu müdıdet zarfında da, dük d' Andiyi 
ile zevcesi, bizzat aşağıya kadar inerek 
ı:enç misafirlerini içeriye aldılar. 

Dük, takriben kırk yaşlarında, vakti. 
le ıstırap çekmi~ insanlar gibi, hafif 
mahzun fakat açık ve samimi çehreli 
bir adamdı. Çok tatlı ve samimi bakış
ları, siyah gözleri vardı. Tebessümü son 
derece cazip, hareketleri zarif vo asildi. 
Hüllsa başından ayaklarına kadar çok 
asil bir insan. 

Dü~es otuzunu geçkindi. Güzel ve 
esmer tenine küçük çılgın bukleler ha
linde ıdökülen siyah saçlarile harikulade 
bir güzelliğe malikti. Güzel yuzu, 
siyah büyük ve parlak gözleri ve hakiki 
bir inci dizisi olan küçük bembeyaz di~. 
terini meydana çıkaran tatlı ve ayni za
manda biraz kurnaz tebessümile, büsbü 
tün güzel bir hal alıyordu. 

Dük ve dü!es oJdukça düzgün fran· 
sızca konuşuyorJardı ve bilhassa düşe. 
si büsbütün -şirin yapan ecnebi şiveleri 
vardı. Filhakika bunJar İspanyoldu. 

Zaten, bulundukJan salonun güzel ve 
ı:engin mobilyesi, ecnebi olduklarını 

derhal gösteriyordu . Bütün bu mobilyc. 
en ince ve zarif bir şekiJde yapılmış v_e 
bilhassa Arap tarzında tezyin cdilmi§· 
ti. Binbir ~ürlü tarihi ve kıymetli eşya· 

lar ve süsler büyük bir zevki selimle et 
rafa yerlc§tirilmi§ti. 

Berty ve Jan, kral ailesine menıup 
prensler gibi karıılandılar. Hiç JÜphc 
yoktur ki ıövalyc dö Partiayarun tav. 
siyesi dükün nazarında namütenahi bir 
kıymeti haizdi. Belki de, "dük ve dü§e. 
sin şövalyeye büyük bir §Ükran borç· 
Jarr vardı, çünkü hiçbir hüsnü kabul 
bu kadar bir misafirperverlilC ve ıami· 
miyetle yapılmamı!tır. Misafirler, adeta 
ailenin uzun bir ayrılıktan ıonra avdet 
eden efradı gibi samimi bir hüsnü ka· 
bul görüyorlardı. 

Jan, hiç bir zaman aklına getirmediği 
ve beklemediği bu hüsnü kabulden son 
derece mütehassis oldu. Dükün sade 
ve samimi muamelesi onu hemen gayri 
ihtiyari serbest ve samimi bir mukabe
leye sevkctti. Hiçbir mahc~biyct ve sr. 
kılganlık eseri göstermiyordu. Bu yük. 
sek muhitte, hiç de kendisini Y"bancı 
hissetmedi; bu yüks.ck şahsiyetle. 

rin huzurunda tıpkı kendi seviye. 
sinde insanların • önündeymiş gibiydi. 
Şayanı hayret bir serbesti. zarafet ve a· 
saletle hareket ediyor, ayni veçhile ko· 
nuşuyo~du. Onu gözucuyla seyreden 
Pardayan, bu vaziyeti büyük bir ha.z 
tebessümile takip ediyor ve ayni zaman· 
da, kimbilir neler, düşünüyordu. 

Düşese gelince, o da Bertiye doğru 

ilerlemişti ve genç kız eğilerek ona te
şekkür ve minnetini bildirirken, düşeı 
onu çabucak doğrultmuş ve büyük bir 
şefkatle kendine doğru çekerek öptük. 
ten sonra, ona tahsis ettiği yandaki o. 
daya ıürükliyerek, salona açılan kapısı· 
nı açık bırakmıştı. 

Jan, hiç belli etmeden, bu kar,ıdan, 
iki dost &ibi şen bir samimiyet içinde 
konuşan iki genç kadının hareketlerini 
takip ediyordu. 

Düşes, gen~ kızın, yatmadan evvel bir 

... 
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JCylcır yemeıi için ısrar etti. Bertiy. 
kendisine büyük bir samimiyet ve dost
luk gösteren bu güzel genç kadını kır· 
mamak için, esasen hazırlanmıı olan 
hafif kahvaltıdan bir bardak süt içme· 
ğe razı oldu. Bunun üzerine, adeta bir 
çocuk gibi sevinen düşes, beyaz elleriy. 
le, kristal bardağı çabucak doldurarak 
kıza uzattı ve ayni zamanda tatlı bir te. 
bessümle ~öyle dedi: 

- Bugün sizin fam dö şambnnız: 
olmak istiyorum. Sizi ben ellerimle so
yacak ve sizi bekliyen bembeyaz yata· 
ğa yatıracağım. 

Mahcubiyetten kızaran Bertiy'in iti· 
raz etmek üzere olduğunu görünce, cid 
di bir tavırla ilave etti: 

- Evet, evet .. Sizi buraya getirmi1 
olan büyük ve asil dostumuz için ve 
ayni zamanda sizin için bunu yapmak, 
bana büyük bir zevk ve saadet verecek· 
tir. Beni anneniz telakki edin .. Ben de 
öyle tasavvur ederim ki, Tanrının bize 
vermek istemediği evladımız sizsir.iz. 

Heyecan ve tahassüsten gözleri yaşa
ran Bertiy genç kadının tath ve güzel 
kokulu elini alarak hürmetle dudakları. 
na götürerek fısddadı: 

- Size bunları nasıl ödiyeceğim? .. 
Size nasıl teşekkür edeceğim? .. 
Düşes de büyük bir heyecan içinde 

bağırdı: 

- Fakat yavrum asıl ben size teşek
kür etmeliyim. Bize hayatımızda en bü
yük bir saadet ve sevinci getirdiğinizi 
bilmiyorsunuz! Bilmiyorsunuz ki, size 
medyun olduğumuz bu sevince bizi na
il etmek için, büyük dostumuz bizi tam 
yirmi sene bekletti! 

Bu sözlerin manasını anlam4yan Bcr
tiy, güzel gözlerini hayretle gene. ka. 
dına doğru kaldırdı. 

- Ah 1 Size bunları izah cdece~im ... j 
Daha sonra bunların hepsini öğrenecek 

siniz. Şimdilik bana bir ıey borçlu ol. 
duğunuzu zannediyoraanız bunu, beni 
sevmekle ishat ediniz ... Benim ıimdiden 
sizi sevdiğim gibi. 

Jan bu mükalemenin bir tek kelime· 
sini kaçırmadı. Bundan başka, dükle dü
şesin, şövalye dö Pardayana ı:österdik· 
leri büyük muhabbette, ayni zanwıda 
derin ve aşikar bir sayıı da bulunduğu
nu farketti. Ve, zamanın zihniyeti ola. 
rak bütün hürmet sevgi ve saygının 
ke~disi_ &:ibi fakir bir sergüzeıtçiyc gös. 
terılemıyeceğini nazarı itibara alarak, 
gene ilk fikrine avdet etti: Şövalye hiç 
olmazsa, kendisini gizliyen bir prensti. 
Jan ıda, ev sahibine !Ükran ve te§ekkürle 
rini bildirirken, o da tıpkı düşesin genç 
kıza yaptığı gibi, ciddi bir tavır ve he· 
yecanla şu cevabı verdi: 

- Siz bana hiçbir ~ey borçlu değilsi
niz. Bilakis ben size medyüunu ~ükra· 
nım. 

Jan itiraz etmek üzereyken, diik' ili. 
ve etti: 

- Mösyö, ben mösyö §Övalyeye ha. 
yatımı medyunum. .• Zannederim ki bu 
bir ~eydir. Daha fazlası var: Ben ona, 
bayat yoldaıım olan sevdiğim zevcemin 
hayat ve ,namusunu borçluyum. Hepsi 
bu k.ıdır def il.! Unvanımı, servetimi de 
ona borçluyum. Yirmi senelik • esut 
bir hayat, itte onun eseri. Fakat sizin 
tahmin edemiyeceğiniz bir tey v.ardır ki, 
o da bu yirmi senelik mesut hayatrmr. ,. 
onun neler paha:ıoına elde ettiğidir. O, 
bunu.havsalanın alamıyacafı dehşctJi 
i~kencclerle ödedi! .. Ve ben, onun çek· 
tiği bu i~kenceler sayesinde hayatımı 
kurtardım ve timdi meıut yqıyorum! 

Bir gün ıize, bu kimsesiz ve fakir in· 
sanın, yalnız batına, sırf kolunun kuv· 
vctine, yükıek kalbine, dürü'stlüğüne ve 
zekasına istinat ed'erek, kurnazlık, al· 
çakhk, zulüm ve iıkcnceyi nefislerinde 
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Dişlerinize 
bakıyor 

musunuz? 
H. er §eye inanın, fa~~t ~ü~~k di§~İ 

bir insanın uzun omurlu olabı
leceğine asla! Diıler sıhhatin temeli• 
dir. Her çürüyen dit bu temelin bir 
parçasını söker, insan genç yqmda 
diısiz kalarak pek çabuk ihtiyarlar. 

Ditlerinize bakıyor musunuz? 
Vücudü bir kaleye benzetiraek 

ağız onun kapısıdir. Bu kapıdan vü
cude faydalı gıdalar girdiği gibi mu
zır olan mikroplar da girer. Sabah, 
akıam di§lerinizi temizlerseniz bu 
kapıyı mikroplara kartı daima kapa· 
it tutmuı olursunuz. 

Diılerinize bakıyor musunuz? 
Diıleri çürük bir kadına hiç bir 

zaman güzel denemez. Böyle bir 
erkelt te başkaları üzerinde · iyi bir 
tesir bırakmaz. Güzelliğin ve temiz· 
liiin ilk ıartı ağız bakımıdır. 

Saf(lam, temiz ve 
1 beyaz dişlere sahip A:.-

olmak lstlyenler • -

Siz de Radyol ı n i<ullammzl 

i LAN 
1 t b 1 Albncı Noterliğinden : . · 
$ an U K t·f· tarafından 14.5.937 tarih ve 20 sayılı talepname ıle 

T un oopera ı ı A . lla d Nqir ve ilim Kemerburgaz ar . "idi V ilan edilmek üzere H BER gazetesıne yo n ı. 
istenilen sirküler aynen a)'Bfıya geçırı • e · lıtanbul Altıncı Noter 

612 numaralı Kemerburpz 
T. K. Kooperatifi 

Ortak No. Adı ve soyadı· 
30 Malik Yılmaz 
92 lbrahim Tığrak 
67 Hüseyin Eryılmaz 
63 Cemil Batak 

6 lsmail Oz 
Tevfik Kaynak 

imza Sirküleri 
Vazifesi 

Yönetim Kurulu Baıkanı 
Yönetim Kurulu Aabqkaru 
Yönetim Kurulu üyesi 
Yönetim Kurulu üyesi 
Yönetim Kurulu üyesi veznedar 
Koopertif Direktörü 

GALiP BINGOL 

imzası 
M. Yılmaz 
İbrahim 
Hü. Eryılmaz. 
C.~k 
lmıail Oz 
T. Kaynak 

A)tıncı Noterliji • 

IST ANBUL . • d rcedi'-=·ti S .• .. . ... tkeli zevatın imza örneklerı yukanY• e uu19. r:. tatunun 
Kooperatifimiz namına imza atma~ y~ör veya bir üye ile direktör ve yahut ~ıkanl~ ~ır uye tarafın 

26 mcı maddesi mucibince Başkankla dkırebulünii ve bu tekilde vuku bulacak taahhut vçe ıı aratın t~ek-
da .. k . la k e vra m a n mu§tere en ımza naca . I nJlllZl ıunarız. 
külümüı:ü ilzam edeceğini bildirır, saygı 8 

Resmi mühir ve baıkao .. 
imzası 

Kemerburgaz Kooperatif 
(İstanbul) O Oye Üye Oye o· kf" .. 

Zirai Kredi Kooperatifi J ye fınza imza lzma T 1K oruk 
612 mz~ H .. Eryılmaz C. Başak lsmail Öz fm~: · ayna . 

imza: M, Yılmaz Jbrahıın l~·Kemerburgaz Tarım Kredi Kooperatifı Bqkanı Malak. Yıl. 
l,bu sirkülerde isim~eri ya~ılı 61 ~ :S~üseyİn Eryılmaz, üye Cemli .~k, üy~ v.e veznedarı lsmaıl ~

maz. Aıbafkanı lbrahım Trgrak:. ~y I ri heyetimizce malum oluo ıırkulerdekı ımzaları huzurumuzda 
1 eli kt .... T vfik K v huvıyet e e re oru e aynagın . . . . 
.attıklarını tasdik eyleriz. Kemerburga ıhuyar meclısı 

Muhtar 
Resmi mühür; 

T. C. Beyoğlu ilçesi 
Kemerburgaz Kamunu 
Kemerburgaz ihtiyar meclisi 

imza: M. Yılmaz 

Üye 
Jrnza 

Okunamıyor 

Üye 
imza Tmza 

Okunemn:or 

PROPAGANDA Servisi 
V AKIT matazaya nakledllmlştı; 

akıt Vurdu aıtındakl mQracaat ediniz. 
nanıarınız için yalnız orav~ 

- bl' t icrasına mahkemece 1 . 1 iJ"nen tc ıga ~ 937 t ~.Beyoğlu birinci sıtlh hukuk 1uikimlt. a verilmiş oldufunda.n 3~- a 
~: k.a~ar .. sadif pabrtHi gUn11 sa~t 14 
H~üainin Beyoğlu PapasköprUsU 1 rıhın~.::cialeyhin bilie.t veya bılve· 

Yenı Yolda Bostansokağmda ı N. lu de oıu ahkemede WJUJm'N ıuaumu 
apartıman l. No. lu dairesinde oturan kile m .

1 
·ıan olunur. 

SEZEN 
Muhtar Kemal aleyhine açtığı alacak ,g:a=ze~t,.:e_ı_e_ı~;;:::ı,::dn'di;;-;id~i 
davaamc1aa dolayı K. aleyh hamına - EdirJle Jieeainden aldığım 

T~RZIHANESI 

Sambi: Ihsan Yavuz Seren 

Şık glyinenlerın 
terzisidir . l'Öftderllen ôavetlyenfn tkametgihmın ZAYİ;-- ih ve (M9) numaralı tal. 

meçhul bulunduğu terhile bilitebliğ 24.7·935 ~kaybettim. Yenisini ala· 
iade kılınmuı U7.erlne bittalep H. U. di~naınem~kisinin hUkınü yoktur. 

En cazıp rıı:ıoeller, mevsimlik meUn 

k Kanununun 141 ve müteakip mad. caırmdan Vitoli Raravun N. t• 
deleri mucibince yirmi giln müdde~e 

ve şık kumaşlar. 

f3tanbul Yeni Postahane kar~ındo 

15 • 

--- Demek en çok 
dişlerimi beğenmişler 

. . . . . 
- Bu bir mame cleiil, ..-, buit bir dildcat itidir. Ditlerin ft ~ 

etlerinin neteine unun bir dit palı kullanmak. aizı arURa kuvvetli fakat 
muharriı olmıyan ~tilepdldi .. ,.. Jlkemak kilidir. 

- . . . . . . 
- Kullanciilm dit macunu ft suyunu nıu soruyorsun • • • • rakiple. 

rimin eline bu ıililu da verirsen .. • • pçenlercle TOKALoN kremi lna). 
landığom .c;ylemiftim. Binenin, Bec:liamn, Senihanm tuvalet mualan bu 
kremlerle cloldu. Şimdi de ditlerimin -.mı vermek • • • • banu da clllr 
torlanndan IOl'IUlllar • · • • • Şaka taka eöylüyorum. lnianiyete ı.m.t 
edecek hakikatler 18' olamaz. Ben profelÖr Retpaut'un DENTOL 41t ... 
cunu ve ıuyuau kuimııyorum • • • Türlciyede ecanelercle ve c:liiMr'nlar· 
da satılır. 

lstanbul 4 üncü icra Memurluğundan: 
MehmcClin Emniyet Sandığına birinci derecede ipotekli olup tamamına eh. 

• livukut tarafından (81~) lira (20) kur JB kı~et takdir olunan Çakmakçılar
) da, Dayehatun mahallesinin Valde hanı tahtanisi eski ce yeni 45 No. lu bir 
t&rafı Şerif hanı avluau ile mahdut qağıda evsatı yuılı odanın 12/13 his. 
sesi tapu kaydı üzerinde açık arttırmaya vazolunmuştur. 

Evaafı: MezkOr oda. aemini çimento taplı ve önden 2,3 mutre llenino ka. 
dar dahilen 4,85 ve ondan sonrası 4,55 metre irtif:unda tonOlla mestur ve ba
v:ı.s: ahara alt bir han odası olup arkalan bir metroluk kıaımela aJdmhk ma. 
hallidir. Bu odaı.m han avlW\u clh,tindera ~.75 metfô tulUlldekl lnann arka.anı· 
dan demir kapılı bir demir kepenkle aynlmıştır. ön k111m mer'i ltlrltli döşeme 
ile altlı üatlU iki kata :ıynlmı~I!'. Alt kat ahşap bölme ile :ıyrilmıt bir kori· 
dor ve bir oda halinde olup koridordan girilir. Ufak bir bodrumu vardır. 

üstte cameklııla bölilnmÜ!J bir oda ve bir kiler vardır. 
Umumi evsafı: Bina kirı kadim tonozlu bir han odası olup demir kepenk 

ve ahşap bölmeleri yağlı boyalıdır. Takdiri kıymet aporuna göre hududu: lki 
tarafı 44, 46 No. lu odalar biri kahve ve anası Şerif paşa hanı önü Valde 
hanı avlusudur. 

!lelahuı: 5,20 metre murabbaı aydınlıJda beraber 95, 20 metre murabba. 
ıdır. 

Arttırma pe§indir. Arttırmaya İ§tirak edecek müşterilerin kıymeti mu. 
hamminenir. yüzde 7,5 nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat 
mektubunu hamil olmalan icap eder. Müterakim vergi, tanzifat, tenviriye ve 
vakıf borçlan borçluya aittir. Arttınna 9artilameai 1.6-937 tarihinde dairede 
mahtllli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırmuı 29.6-937 tarihine mil· 
r.adif sah günü dairemilde IUt H ten 11 1& Jsadar icra edilecek. Birinci art. 
tırmada bedel kıymeti muhammen• ,.u.se 11 1111 1MIJduğu takdirde üstte bı. 
~kılır. Aksi takdirde 10rr arttırama tuhıad ~ kalmak üzere arttırma 
on beş gün daha temdit edllereJt ı._T.93'1 tillbiDe me..lif ~ar§.amba günü 
saat 14 ten 18 ya kadar D&inde ıaJa11a.U *1nel art.ant& ı.eticesınde en çok 
arttıranın tlltilnde bırakllacaktlr. IOOC .... ralı ı.. ve iflas kanununun 
126 ıncı ma&heine tetflbll ~ tap.- llellllile abıt olmıyan ipotekJi ala· 
caldarla diler alllrada.Nma w -1ftlfU Wkl lalıipelrlnln bu haklarım ve hu· 
susile fala ve ...pte dair olea ......_.. llb tarihinden itibaren 20 gün 
zarfında evrakı mUa'bltelarUt 1*Ulrta Dlrtmlle bllclinneleri llzmıclır. Aksi tak. 
dirde haldan tapu 8lıellJll'IJe abat ~ •be bedellnbı pa7laşmasmdan 
hariç bbrlar .......... -.ı. tmvbiJe ve tauifiyeden ibaret olan Belediye 
rüsumu ve Vakıf icuelıl clelWl19 bedeli, bedeli mUza.yededen tenzil olunur. 
20 senelik vabf lcaresi tavbl mltterlye aittir. Daha f ula maltmat almak is. 
tiyenlerhı 93' • mı nmnanh clolyada meveut evrak ve mahallen haciz ve 
takdiri kıymet nporunu görilp &Dlıyacaklan Ub olunur. (2761) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük P~yangosu 

2. inci keşide 11 Haziran 937 dedır. 

Büyük ikramiye: 40.000 IJiradır • 
Bundan baı'<a: 15.000, 12.COO, ı COO, 
ikramiyeterle ( 20.000 ve 100 ()00) 

iki adet mükafat vardar. 

lira 1ık 

lirabk 

Ayncaı (3.000) liradan ~ (20) m,. Ddar 1M1Jt1k n idi • 
çük birçGk ................... laft alua .. -· ...... illifa· 
de ebnck için bir bilet almaktan çekinmeyiniz ••• 
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Ankara Beynelmilel Sergisinde büyük muvaffakiyet kazanan 
ve takdirle teşhir edilmekte olan : 

•urunu tath euya çevl VEBOLiD iLE 
I 

kireci tufiye edihnft m: Sert ~ ıaımpk ,..,..., laıpeje mini olur, cilcln tuavet ve 1r1·u· 81111111 
muhafaza eder. Çamapnla loda ......... tawraf tmıin eder. istim kazanlan, kalörifer, iabik 

.rM •• ka,_.. laıplumcla kirecin tavmuuna mini olm. 

88- ••o lllred• tllOOO 11r.,. kadar eu tadye eden clh• 

~ lstanbul Halkına BQyQk Sürpriz ~·-• 

TAKSiM BAHÇESi 
.-: ,ıa;.. Memlelıetln en lanınmlf BU hegeti ve en gQlıselı 

OKUYUCUSU ?. ile yakında açllıyor. 
Nezih ailelerin yuva11. olacakbr. Pek yakında bilynk tafsl'At 

::::IE:::::::::11m&iUlliliii::::·1m:aann=:· ı::: •• ::::::::::am.... ~ı 11111111m 

------ ALL. u ----.. ı Olçü 
Fi.,. V - ŞPR AV cozerıne 

Sinekleri, Slvrlıinekleri, Gilftleri, Pireleri, Tahtalcurulan, Karıncaları. 
Hamamböc:eJderi, depo edilmit yün ve tütünlere muullat olan hapratı 
ıiifrelerini Ye yuniuftalanm klmilen yıldırım ıtlratDe kökünden imha eyliytn 

Ameribmn AlL . ON fahrilaumm maruf ve dünyanın her tara
flnda ~ •iden 

PLV-!')P.RAY 
Nam ... yiinl kullanma. Hiçbir taraf.. 

ta leke bırümu etrafa bot bir koku •· 
~r, fn~de mQeuir •e öldiiriicildOr. 
Her boJ kutuıarcla •• her keaeyı uysun 
fiyatlarta ecnnelerde, bakkallarda ara· 
ymıs. Aynca daireler, meabahalar, hu. 
tahaneler ve perakende satanlar için oto. 
mıtik mullulrlarla milcehheı: çok elve
ritli 4 ve 1 t litrelik saç bidonlarda satıL 
maktadır. 

ALL - NU markasına dikkat edlnls. Aldanmayınız. Bir tecrübe ıiı:i 

tatmin edecektir. 

Deposu: latanbul Ecsa depo9u, Afirefendi caddesi. ---• 

ve hm e~;n f;;d;-1 
1V imL..n Öİ 1Zn 1 

MA8kA GLUTEN MAKARNASJNI iSTEYiNiZ 
Bethca hekhliye matm)anncla l&bhr. 

Fabrilrw: Galata Necatibq caddni No. 167 
MAICARNACILIK TORK LTD. ŞJRKEn Telefon: 43481 

ill-1111111111 e=:ı::::~··::::·:r.::=======-=•=ı 1111 ----==n=====:zn111•ıaaı1111 ----==m:ii 

Fenni Kuık 
bağları mide, 
barsak böbrek 
düşkünlüğüne 

Fenni konalar 
lateyenlere öl~ii 
tarif esi gönde, 
rilir. 

EminönU 
hmir sokağı m 20m 
ZAHARYA 

OREPULOS 
Taklitçilerden 
11kmmız 

, 
Bf ŞIR KEMAL· ttAHMUT CfVAT 

· eczAM••i 
SİRK•Ci 

Fabrikatorlar ı 
Haziranda it kanunu tatbik edlll· 
yor. Bu kanun mucibince yapacajı. 
nız birçok şeylerle yasak ve cezalı 
ifleri sıra ile toplu ve pratik olarak 

çabucak 

lş veren in ve işçinin 
kanuni halı De 

IJdelJleıl 
Kitabında bul•cak8tnez. 
inkılap kitap evinde ıablır. 

Flyab fiO kurUftur. 

.. ---or., ___ _ 
NIŞANYAN 

Hutaıarmı herglln akpma kadar 
Be10ğlu, Tobthyan oteli yaıımda 
Mektep IOkak 35 numaralı mua-

yenehaneainde tedavi eder. 
Tel: .W&l3 

D IŞ TAa ı aı 

Necati Pa~i 
Haııalınm ber ıün ~ lkp

ma kadar ICarakiSy Mah-maMye alde
ai No 1.2 kabul eder. 

Sah ve cuına Jiinleri 14'20 7e kadar 
paraauı muayene edcr.c 

Erkekler nezdind 
nasıl 

muvaffak oldum 
Güzelliğim asri zamanın 

bir mucizesile 0/o 50 
nisbetinde artmıştır 

Cildim, hemen ya 
n ölmUt blı halde 
leli. Burupnuı, 101· 

muı •e ihtiyarla • 
DUftl. Maamafih 
karakterim henlls 
cençti. Dana ıe· 
Ti~ fakat 
hlÇ kimıe heni dan 
sa da•et ~yor.ı 
du. BuıtmUn er. 
kekleri. ıençlili 
ırıyorlar. . 

Nihayet bir cilt mütebaı111ı 
ile iatiıare "tim. Dedi ki: Cildi. 
min 11Biocel.,i cüdi tenl tlıe tu
tan ~ ce•herl • ealllUJ • · 
tır. Pen, aon samantardl "Blo
cel..i ıenç hayvınlard• &izltn. 
mit cilt hUceyrelerinden iıtihul 
çareıini bulmafa muvaffak ol· 
muıtur. Tıpkı cildinizin ··siocel., 
i cibJdir.. Bu cevher; timdi cil
dinjı:i bellemek ve cençltıtirmek 
için matlup niıbet dair~i.,de To 
kAlon kreminin terkibi.rıdt mev. 
cuttur. Vakit kaybetmeden bunu 
tecrilbe ettim ve reıim!rrde &ö-

riildiliil cibi memnnr.:yetbahı 
neticeler elde ettim. ı:;onra, bir 
milmıtiıin çelili ceı:betriil cibi 

cilde ıon derece yapıtnu ha .... 
aını veren buıuaf ve 1nymedl 
maddeleri ihtiva eden ymi 
gayet ince bir pudra ku?landılll' 
Hemen hemen cayrlmerı ol# 
audan, yafmurdan •e t•c•nt'
ratı bavaiyeden kat'iyyen mUt,. 
eıair olmıdıfı için banyonmu a
lırken veya ııcak blr ulondl 
danaederken terltaeniz bile yiJ. 
zUnUzde sabit kalır. Bu yeııf 
pudranın pyanı hay.-et •e orl· 
jinal renkleri .. ntır. eu casi, 
keıif pek büyük •e maıf ftdakif• 
lıklarla Tokalon müessneai • 
rıfmdan temin edilmı,tir. 'f/f 
Tokalon pudraıma kanıtınlaut• 
br. Her yerde Tokalon krem •' 
pudrumı araymıı:. 

au.ı.c. Tobloa miiıt.-iıinden müesı•MllÜa mektup ... .... .............. ........... ..... " ~ w ....... : 
( K..... ·~ .,. ......... lnallanmek auretiJe Jisimü. 

.. diia ,. ~..... aeld•iini sördim. .. .... -

.............. _. llİldratiai cen..tti.) 
• M.F.S.M. a... 

fi' .... laıaaÜİll ~deki kal.ar -...1s1n plk lali-
,. .. _ .... ..._ Bu lmm n •taia .,. • ......,.. 

197
..u.. 

......... ..,.. Wr ciWe ...... olchun.) 

Z. B. M. H. O. • .Fatu 

... ,... ........ aüb .... , 

({ll R ll iti doktor 
Göz Hekim• Nec••lll• Ata•.., 

Dr. ~ükrü Ertan Her ıBn ıa,30 dan 20 ye 
CalaJollu Nuruc.'9ıaanlyc cac1. ,.,, , 1 Lalelide TaYJM'-1 apartımanla 

(C.falot1u llcsannt fllUllda t 2 numara 3 de butalanm ırabdl 
tclelon. ftH6 Cumartesi ı&nJerl 14 den 20 ,-_ 

muayene paruıadır, 


