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Kabinede istifalar! 
Yelli Ziraat Vekili bu sabah 

başladı. Başka istifa yoktur 
~iraat Vekaletinin siyasi Ve idari müs
teşaı·larının da değişmeleri muhtemel 
~ Ankara 11 (Hususi Muhabirimizden) - Ziraat Vekili Mu hli• Erkmen'in istifası Uzer ine Ziraat 
, •ki ıliğine TekirdaAı Meb'usu ve eski lktısat vekill Şakir Keaeblr tayin edllmlttlr. Yeni vekll bu 
ı 'bah çahtmıya batlama,, tebrlklte kabul etmittir. Maliye Vekili Fuat AArah ile GUmrUkler ve 

• 
ışe 

Atatürk'e 
sunmak için 

tazimlerini 
yarışıyor 

' Şef, bugünü Trabzonda geçiriyorlar 
! 
Trabzon, 11 (Hususi) - Tafsila

tını dün bildirdiğim vcçhile Büyü1 
Önderimiz Atatürk burada gaye. 
muazzam ve coşkun tezahüratla 
karşılandı. Halk, Büyük Atasın~ 
kavuşur kavuşmaz şimdiye kadar 
misli görülmemiş bir 1ıeyecan ve 
samimiyetle onu saatlerce alkış

ladt t•e mektepliler lzmir vapuru
nu çiçek yağmunma tuttular. 

"••isarJar Veklll Ali Rana'nın istifaları teeyyUt etmemittlr. Yüksek mahatil bu istifalara tekzip 
'l1t1ektedlr. Ancak Ziraat Vekll~ti Siyasi MUste,arı Ali Rıza Mardin ile idari Milsteşar Nak· 
t:ttin'in de değifecekleri ve Şakir Kesebir'ln göstereceği-namzetlerin bu makamlara getlrileceAI 
"' •abah kuvvetle 9ayi olmu9tur. 1937 yıh içinde Zir•at Veklleti memleketin zarai lnkitafı bakı· 

'"dan çok enerjik hamlelere sahne olacaktu·. 

Umumi müfettiş Tahırin Uzerle, 
Ordu Müfettişi Kazım Orbay ve , 
başlannda mahalli valiler bulunan' 
Trabzon, Erzurum, Kars, Erzincan, 

· Rize ve Gümüşhane heyetleri ve 
mahalli askeri kumandanlar bü -
yük Ônderimize Şark vildyetleri 
halkının tazimlerini sundular. 

Bulgarlar silihlanm~larını açığa Hatay itilafı 
Kamutayda 

Biiyük Şef akşam yemeğini Tah
sin Uzer, Orgeneral Kaztm Orbay, 
ve Korgeneral Muzaffer Ergüderle 
beraber yemişlerdir. Gece denizde 
büyük şenlikler yapılmış ue her ta
raf tenvir edilmiştir. Büyük Ata
mtı bugün de Trabzona ve Trab -
zonlulara şeref vermektedirler. Bu 
itibarla bütün civar ııilıiyetlerden 
başka Trabzonun en 1ıücra köşele
rinden bile buraya yeniden yeniye 
heyetler gelmiye başlamıştır. Hiç 
bir otelde bir tek yatak b ·.ş kalma

vurmaya karar mı verdiler? .• 
-·-

Alman Hariciye nazmnm Sofyadaki müzakereleri 1"!~~:e;!::~.::iut· 
neticesinde bazı kararlar allndl Meünı· ~ sö.~ıtiayt~I kcaek 

& ec ısın ogun ı ran 
Ulu Önclu seyahatlerinde 

mek için.bütün Şark Türkleri yedi
den yetmişe kadar seferber uaziye
te girmi§lerdir. lllgar1ar ~oma ve Berlin mihverine dayanıp Növiyyi vermesi de muhtemel 

mıştır. 

Hulasa, Ulu Şefimizi bugiin bu
rada tetkik gezintilerinde bulunur
larken kendilerini yakından gör -

Kendileri yakında buradan Er
zurıımu teşrif buyuracaklardtr. 

tor 
muahedesini yırtacaklar mı? 

U 1hlUtlltflft1Utll11IUllllUlllllllllUUtlllUlllllllllUUUtlltllltllllUlltHllltltlltt llllttllltlllllll1tlltlUll11lUlllUUllllllllUUlt111111UllHlllUH 

' ' 11 (Hususi) Alman Ha. 
hr a. .. . -y a l ilo BUleı 
'- bu ŞVck ıli arasındakı konf eran-

Diirı~~bah da devam edilmiştir. 
' _u toplantılar Bulgar ve At. 
~ıt (j~unasebetlerini cok saplimi 
''ltı U tc rı c loyan ve iki memleket 
~t~l~da her meselede bir fikir 
bir ~ ~evcut oldu~ıınu ortaya atan 
~biti ~·~ verdiği cihetle bu sa• 
'-ıt. ıçtıma daha müsbel bir sa. 
--~ Cereyan etmiştir. Bugün iki 
't~~o? olarak bütün dünya me· 
~ •nı '1e bugünkü beynelmilel 
~ ~:e ~skeri vaziyet karşısın• 
~ k 1iıuıstanın durumunu bir 
~- bu ere daha gözden geçirmişler 
'ılt1t,<1ivadide bazı kararlar ver· 

ı., r. 
•ıena . 

ı ıtyasi mebafilde son ' " 

Kral fJulgar haua kıtaatını t•/tlt edlı•r 

tetkike başlanıt 

mış hariciye si
')l&st Mü.şteşarı 
Numan Mene
mencioğlu eAcü
mene bu hosus;. 
fi izah:ıt venn t

Bugün toplanıyorlar 

lspanya'da akan kanı 
durdurmak 

mUmkDn o abilecek mi 
tir • • 

Bu itiliftlamelet 1 
1 Ka~taynı Pa· lnönu ta ya ve Almanyanrn 

:~~~~kt~~nRü toplantısında görü· ·ademi müôaha le komi-
- Başvekil fs::ne.t lnönünün d e, • d 
günlerdenberi beklenen mühim tesine önmelerine 
·nutkunu bu vesileile o ,:gün kamutay• 1 f 

\ 

·da irat etmesi pek multlemeldir, Bu ça iŞi IYQf 
kuvvetli bir delil , addedil nekte~ir. ı Nöyi mua~edesi bari~{n~e gizlice itibarla kamutayın pi\Zı\rtesi cel· Londra, 11 (A.A.) - Kontrol fi. 

Bütün bu sevinçler, Bulgaristanın . yaptığı aılihlanm_a ıı\nı bfından ·sesi çok lıey.ecanlı ve barnre~li •ı-0larmın emniyetini takviye için 
Berlin .Je Roma mihverinden mii· •onra açı~ vuracağı ve bu ~- olacak, aynı uınand:ı bir')ok ha· yapılmak istenileıl itılafnamc for -
zaheret görerek .şimdiye kadar (Devamı• ikincı sahifedf:) tiplerde söz söyliyeceklerdir. Mec· mülunü tanzim etmek üzere bu -
""'"'""'""'"'""'"'"'"""'"""""'"""""""'""""ıımııuuııııuunmıuı1111111111 .,. .. ııwııtı11ımu ... ,.,, .. ,., .... ., .... , .. ,..,..... • ıisin ogün yaz. tatiline kırar ve; . ·gün saat 15 te toplanacak olan B. 

I 

B I• r k ad 1 n 1 be 111ıs1 mesi de muhtemelair. Eden ile Fransız, Alman ve İtalyan · SO• · _(Yazuı ,2 inci say/amrzda) sefirlerinfn bu içtimaında bir g(ına · 

kak orta s 1 n da yara• 1 adı ·:a;;lllllÇIHll~l;plllllll;lşlllll;l~llllll Ollllll :~~~a:~il~:::::~:;.Q~~~~~f~e!l~ 
•zuubahis metin, dün B. Eden ile 

d h l d 
•• - •t k •td • Da·ha Tnl .? ~· Corbin, B. Von Ribentrop ve B. -

- a randi arasındaki görüşme esna-
Q ının aga ın an umı esı ı, . - . .smda ihti!nam ile ihzar olunmuş -

C l '-1 J k Hatay • Satrlye hududu tur. ema me guanua 90 Uzerlnde de bir hldlse : (Devamı 2 ne ıagfamrrtln) Ribkntrcp 

Kumkapıda dün gece yarısı bir j 
cinayet olmuş ve bir kadın eski 

olduAu blldlrillyor ıı=:================================================ 
metr.csi kunduracı Ce:q:ıal ile karşı
laşmı~tır. 

Cemal; zaten Melihaya kızgın ol
cfuğundan ansızın karşılaşınca he-

men bıçağını çekmiş ve kadını m~h
. telif yerlerinden tehlikeli surette 
· .Yaralayıp kaçmıştır, 

Sekiz Jaralı var 1 
An tak yadan bu sabah f ransızca 

lstan bula bildirildiQ'ine göre Suriye• 
Hatay h'dudu üzerinde bulunan 
Karabeyaz köyünde kargaşalıklar 
Çtkmıı biri atu olmak üzere sekiz • 
kili yıra~mıitır. 

Bu haberi bu sabah mubtelif 
tından ümit kesilen Melihayı Cer· . 'kaynaklardan tahkike çalıştık, fa. 
rahpaşa hastahanesine kaldırmış - kat müsbct ve menf bir netice 

· almak mümkün olamadı. Herhalde 

Etraftan yetişen polisler; haya -

· Suriye müfritlennin -teşvik ve tah-
- rikile. ıon rünlerde Halayın mub. 

"'-""""'"P-• telif yerlerinde bu nevi hadiseler 
cereyan · ettiğine göre arlibi ibtimil 
-ou hldlaede .doğru olacaktır. 

OiQ'er tl\raf dan "Türk Söıü,, , .. 
fikımızİn Antakya • muhabiri de bu 
sabah ,u haberi vermektedir. 

Antakya, 9 (Sabaha karşı) -
ntakyanın Çanacık mahallesinde 

dün gece 200 kadar müıell!h Aıevr 
ve Arap Türk evltrine hücum etti. 

~Üç Türk ve 15 Arap yaralandı. 
.Mah"llr hükQ:net f-lalepten jandar• 
ma 'kuvvetleri gelirdi. 

F 
Okuyucuları için büyük 

yenilikler hazırlıyor 
----- En k ısa zamande en gen ıs ölçüdP 

~eQbet t>ulan Son Tejgraf muhterem 
okuyucular ı n ı n bu yüksek ek.J iı rı kar· 
şısında onlar iç in daha · m Ofid oı maya 
karar verm iş, haz ı r lı kla rına tasıamıştır, 1 

Bu haz ı r l ık tan pek y a kında savın 
okuyucularımıza b lldlreceQiz, 

En y ü ksek ve sal~hl yet li baş ma· 
kate .· fıkra, anket; roman. h kaye mu
harrlrlerın ın yazılar.Jm SON TELGRA~ 
da bulacaÇ)ınız gibi. en m ü kemmel ve 
or i jinal müsab~kaları ö a yıne SON 

~--:;8'·1İTmELGR-4F. .. dJ3 bulacaksın ız· 

• 
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Rapid Ankaradal 
7 - 2 galip 

,, . 
p an o-
anan ar 

,,,,,,,,tfllı, 
-DIŞ-------

1 SiYASA _,_,,,, 
. 0ret 

Balkanları zıY ~ f~ 

Negüs'ün Milletler Ce
miyetine vasiyeti! .. 

Hayretlere şaynndır: Sabık Ha
be:; imparatoru Negüs tekrar orta
ya çıktı! Ajanslar tekrar ondan 
bahsediym lnr: Parise gitmiş. K<;n
disini gazeteciler karşılamış. O da 
beyanatta bulunmuş. 
Hakkını aramıya geldiğini söy

lemiş. Milletler Cemiyetine bir tek
lifte bulunuyormu~. Ne istiyormuş. 
okudunuz mu: 

1 
lere, diğeri dilenci ve deli taşınma
sına, üçüncüsü Beyoğlu - Beşik • 
taş - Sarıyer taraflarında çalış
mak üzere Beyoğlu başhekimliği 
emrine, dördüncüsü de ı-~atih -
Eyüp - Kadıköy taraflarında ça
lışmak uzcrc Fatih bashekimliği 
emrine verilmiş! Can kurtaranl!ır
]a hasta nakli de menedilmiştir. 

Üç maç yapmak üzere Ankaraya 
gitmiş olan Avusturyanın profes -
yonel Rapid takımı ilk maçını An
kara Gücü ile yapmış ve 7-2 galip 
gelmiştiı. Viyanalılar birinci dev
ı enin altıncı dakikasından itibaren 
sayı yapmıya başlamışlar, neticede 
Ankara kalesine 7 gol atmışlardır. 
Oyunun büyük bir kısmı Rapit ha
kimiyeti altında cereyan etmıştir. 
Birinci devrede Viyanalılar beş gol 
yaparak O - 5 galip geldiler. İkinci 
devre Ankara Gücü Fahri vasıta -
sile ilk gollerini kazandılar. Fakat 
Viyanalılar bu gole mukabil iki 
sayı daha yaptılar, Son dakikalar
da Şükrünün falsolu vuruşunu sağ 
bek Luef fena bir vuruşla kendi ka
lesine soktu. Vaziyet 2-7 Ankaranın 
aleyhine cereyan ederken maç bu 
netice ile bitti. 

Bu sabahki keşidede kazanan 
talihliler numaralarını 

bu süfunla·rda bulacaklardır 

10,000 
Lira mükafat 

18072 
3000 

Lira kazananlar 

Geçen sene Alman iktisat··n;;~e 
Balkanları dolaşmıştı. sugu-yııgoS· 
de Hariciye Nazırı Macar, ..;,·a-

tl rını ,, .. 
lav ve Bulgar payitah. ~ •e ~aıırı 
ret ediyor. Alman Hancı) 1111:ıt· 
pek tecrübeli bir diplomat ~reıııı
la tanındığı için herkeste~ ; 1<rirıdP 
yeceği kadar şey isternek '. tan ol 
olmadığı söyleniyor. Bul~ı:rı~oıtıf.lİ 
sun. Macaristan olsun, ha:a. bİ\'eüll 
harbin sonundaki magl~ ·~rt· 

''kl ·v· hdl ·na<1ır,, yu ettıgı mua e e erı "'• ı.:s',. 
1 r r.·ıa 

ları altında bulunuyor a · }\:JC" 

ları bir an evvel bunlard~0• 111~ıı
tulmak ve istedikleri gibi sılıı .. da • 

rntı""' 
mıya başlamıştır. Onl.~r~ eti r .. 

Toprak istiyormuı:;! 
Öylt' ya, a cağızm hakkı: Top-

rak istiyor, zahar üstüne örtmek 
için!! 

Bu taksimde ve bu son kararda 
da doğrusu lam bir isabet var. 

Öyle ya: Hastaları nakil için ta
but var a!! 

* 

Amerikada hayd ut· 
luk yine başladı 

2991 12266 
1000 

50 Lira kazananlar 
38880 23700 2961 21162 39637 
23920 21350 273C8 1053 38955 
35886 22113 11797 21196 15818 
33~9~ 19319 26397 12379 18735 
13095 13417 9483 10703 365'25 
16630 15454 17710 27841 19967 
29J87 27725 26684 5865 8311 
21839 15892 27376 35061 15680 
10716 33819 31688 11196 28254 
18173 18436 16050 11331 39559 
39841 2~8J3 6644 6428 7442 

• 39554 39715 38876 23001 28312 
27268 27221 29907 29408 19162 

" 21719 23211 13146 3246 36534 
22279 ~2695 9859 25909 28984 
3190 30009 12991 981 ' 649 
4763 27786 32875 33949 35048 

haret yolunda Berlin hukurn p.rc t 
ler vadetmiştir; bilinmez. reŞ t' 
Alman Hariciye Nazırının . h,. 
yi ve Sofyayı ziyaret edeCC~~l tt 
beri çıkalı beri, birçok t~h~dtl 
geniş bir cerevan ,•eriirnıŞ 0 rı r • ·1e 
Almanyanın YugoslaV''a 

1 
" d. c::ıı• 

nasebatı bilhassa iktısa ı • rıı•\ ı 

* 
Bir Maraş aqland 

Maraşta, doğrusu, yeni bir Ma
raş aslanı keşfedilmiş: 57 yaşında 
Bay Ahmet Hallaç! Hakikaten de 
hallaç: Evlfıt hallacı!.. 

•-Yaşım 57, diyor, 14 çocuğum, 
2ü torunum, 2 de torunumun ~o
cuğu var! .. Böylece (yani alelhe
sap) 42 evladın babası ve dedesi • 

yim!.. Böylece çok çocuklu oldu
ğum halde hiç bir taraftan yardım 
görmüş değilim. Bir evim bile 
yoktur!. 

Bu babalar aslanını clinliyen mu
habir bu zata bir ev hediye edil
mesini istiyor. 

Gerek muhterem muhabir, gerek 
koca babalar aslanı affetsinler: Ev 
mev verileceği yok ya... Şayet ki 
verilecekse, zannederiz, ev dcğfi, 

her halde bir kışla hediye olunur!! 

* Babadan k a I • 
!!!_8 can kurtaranı 

Can kurtaran otomobil1eri için 
yapıJnn yeni talimatnameyi oku -
dunuz mu: 

Bu otomobillerden biri ücretli-

Bu zehirli da-
" başımıza! 

Meşhur ve muhterem doktoı-u

muz Bay Mazhar Osmana gazete
cil<'r - her manada boşboğaz a
damlar yarabbi~! - sormuşlar: 

- Doktorlar halka yemek füte
si vermeli mi? 

Üstat, bakınız, ne diyor: 
- Evet, doğrudur ve lazımdır! 

Zenginler lüks yemeklerle kendi
lerini beslemiyorlar, zehirliyor
lar!.. 
Şu İstanbuldaki yiyecek madde

lerinin zehirlenmelerinden biz 
bunca feryat ettik amma, üstat mü
saade buyursunlar, ko, bu nev'ile 
bizler de zehirlenip gidelim!! 

* Moda mı? 
Bir muhterem zat ta gazeteye 

ideal kadın tipi hakkında şöyle di
yor: 

- Ayağına çarık giyecek kadm 
istiyorum! 

Acaip! Pariste Eskimo modası 

da mı çıktı?!, .. 

"J;p;~·y; .. i~i'~ ............................. B;;ig;·;ı;; ........ ;iiih:· 
Bugün lanmalarını açı-
T oplanıyorlar ğa vuruyorlar 

(Birinci sahif edl?n devam) 
Diğer tnrartan B. Von Ribbentrop, 

dün B. Gı·andi ile uzun bir görüş
me yapmıştır. Bu görüşme esna -
smdn iki sefir, mevzuubahsolnn ve 
atideki hususatı ihtiva eden metni 
kabul etmek hususunda mutabık 
kalmışlardır: 

l - Son hnftalar zarfında vukua 
gelmiş olan hadiselerin tekerrür et
mesine mani olmak lüzumu hak
kında vesaya icrası, 

2 - Valencia ve Salamanca hü -
kumetlerine, her iki hükumetin de 
prensip itibarile kabul etmiş ol
duldarı emniyet mıntaka1arının is
tikbalde tevsi edilmesi maksadilc, 
müracaat olunması, 

3 - Kontrol icra etmekte olan 
gemilerden herhangi birine karşı 
yapılacak taarruzun kontrola işti
rak eden bütün gemilere karşı ya
pılmış addolunacağının bildirilme

si, 
4 - Yeniden bir takım hadise -

ler vukuu halinde ittihaz edilecek 
tedbirlerin ne olacağı hakkında bir 
karar verilmek üzere 4 devlet ara
sında hemen müzakere ve müşave • 
relerin icrası ihtimali, taarruza 
ugrayan gemiyi meşru müdafaa 
hakkından mahrum etmiyccektir. 

Valcncia ve Salamanca hüku -
metlerinin cevapları alınır alınmaz, 
Ademi Müdahale Komitesi, İtalya 
ve Almanya'nın iştirakıle toplana
cak ve 4 devlet itilafını kat'i suret
te tasdik edecektir. 

Kontrol icra eden her gemide bi
taraf müşahitler bulundurulması 
suretinde Fransa tarafından yapıl· 
rnış olan teklifin ciddi surette na
zarı itibara alımru:.sı muhtemeldir. 

Öğrenildiğine göre, İr.giliz Ami
rallık dairesi, Fransız teklifine a
lcyhdar idi. Ancak B. Eden'in şah
•i ısrarı üzeı·ine nihayet bu teklifi 
kabul etmiştir. 

Hasan Cabir Paris· 
ten döndü 

Sancak Maliye Müdürü Hasan 
Cabir bu sabahki ekspresle Paris
ten şehrimize gelmiş ve Toros eks
presile İskendnuna hareket ey -
lemiştir. 

(Birinci sayfadan devam) 
yede daha kolaylıkla ve daha 
müsbet bir şekilde hazırlanacağı 
düşüncesinden doğ'makadır. 

Maamafih tuhususu tcyid heden 
henüz resmi hiçbir haber yoktur. 

Fon Nöyrat bugün Sof yadan 
tayyare ile Peşteye hareket ede· 
cektir. Kendisi hava istasyonunda 
gayet parlak surette ve rr!smi me. 
rasimle teşyi edilecektir. Uğurlama 
resmine halk ta büyük mıkyasta 

i~tirak eyliyecektir. 

ALMAN HARİCİYE NA?IRI 
PEŞTEDE NELER YAPACAK? 
Peşte, 11 (Hususi) - Alman Ha

riciye Nazırı Fon Nöyrat bu akşam 
, saat 17,30 da burada beklenmekte

dır. Kendisi hava istasyonunda me
rasimle karşılanacaktır. 

Belgradda ve bilhasrn Sofyada 
çok mühim temaslarda bulunan 
Fon Nöyratın burayı ziyaretine de 
ayrıca hususi bir ehemmiyet ve • 
ri)mektedir. 

Fon Noyratın bu ziyaretinde Al
man - Macar münasebetlerinden 
başka beynelmilel siyasi ve askeri 
vaziyet hakkında Alman nazırının 
Macar devlet adamlarile mühim te
maslar yapacağı anlaşılmaktadır. 

Bundan başka bilhassa Macaris
tanın silahlanması ve bu işde Al
manların Macarlara yapacağı mad
di ve manevi yardım ve krediler 
mcvzubahs olacaktır. 

Bu meselenin evvelce zaten esas
ları hazırlanmış bulunuyordu. Bü
tün Macar matbuatı bu ziy<:1ret mü
nasebetılc hararetli makaleler yaz
makta ve bu ziyaretin umumi sulh 
davasında bir hizmet teşkil edece -
ğini ilave cylemektedirler. 

lskenderun se~erle · 
yakında başllyor 
Haziranın yirmi veya yirmi iki

sinden itibaren İskcndcruna vapur 
işletilmesi kararlaştırılmıştır. Şim· 

dilik Mersin vapurları bu hatta i§

liyecek ve İstanbuldan kalkarak, 
İzmir ve Mersine uğradıktan sonra 
İskenderuna gidecektir. 

İlerde İskenderuna ayrı vapur 
tahsis edilecektir. 

Reisicumhurun aldı~ sıkı tcd• 
birlerle A rr.erikeda insan kaçırma 
hadiseleri '!epeyce tavsamıştı , 
Fakat dün Nevyorktan bildirildiği

ne göre, Amerikan haydutları Ali
ce adlı bir kadını kıtçırmak sure-
tile A merikada yeniden bu şekil• 
deki haydutiuğa başlanılmıştır. 

A lice, zeniin bir kadın olup ken· 
disinden 30 bin d olar fidyei necat 
istenilmektedir. --
Deniz Müsteşarının 

Anadoludaki 
tetkikleri 

Hükumet bazı büyük şehirleri· 
mizde umum[ mağazalar açmıya ka· 
rar vermişti. Bu mağazalar Mer• 
sinde de kurulacaktır. lktasat Ve· 
k1leti Deniz Müsteşara Sad ullah 
bu ıMksatla Mersinde tetkikler 
yapmaktadır. 

Bay Sadullah bu işini bitirdikten 
sonra Vana giderek Van g ölünde
ki seyrüsefer işini düzeltecektir. 

Benzln ve petrolde , 
ihtikara meydan 

Lira kazananlar 
10598 28546 1S099 15104 27177 
36784 23316 36891 37429 

5 00 Lira kazananlar' 
32999 18934 18938 3886 11946 
6989 35932 28151 1881 22097 

1163 37263 37043 432 17392 
1950 15463 31770 946 31295 
6378 

200 Lira kazananlar 
?8205 4297 18193 2900 19071 
38897 27444 4893 12112 34472 
33754 5850 39828 29949 13745 
30129 38673 8786 35016 19784 
26996 3614 2~832 31231 28297 
19186 6387 16791 25304 11204 
13088 6447 

100 Lira kazananlar 
29185 1025 1635 33432 25458 
24116 15686 18388 17926 31756 
9611 9736 12431 24480 16475 

35405 38144 16980 16298 11931 
30049 31531 !6604 23307 2867 
27773 3861 37779 15790 3672 
21675 11013 14617 11419 28440 
25499 19797 6617 21040 

Verilmiyece k 1 O O 1 
Hükumetin benzin Ye petroldan K Ç K HABERLER 

alınan resmi yüzde elli nisbetinde ıo..-------·--·,c·e-r d_e_. 
indirmiye teşebbüs eylediği sırada 
b n 

· t ı t 
1 

b d * Hataylıların tazimlerini arz i-
e zın ve pe ro sa an arın uma -

delerin fiatlarına zam yapması a- çin bur a gelen heyet. bu akşam 
Hataya dönecektir. 

Jiıkadar mehafilin nazarı dikkatini * Lfığam sularile sulanan bos -
celbetmiştir. tanların d~rhal kapatılmalarına ka-

Bir ihtikardan başka bir şey ol- rar verilttıi;tir. 
madığı sanılan bu zammı doğuran 
bir sebep olup olmadığı araştırıl * Seyyar esnaftan yılda 20 gün 
mıya başlanılmıştır. Bu tetkiklerde yerine on günlük kazanç üzerinden 
müsbet bir netice alınamazsa fiat- kazanç vergisi alınacaktır. 
lar eski haddine indirilecektir. * Şişhane yokuşundaki tramvay 

Demir parmakhk 
bırakılmıyor! 

Roma, 11 (A.A.) - Fırkanın bü
tün teşkilatına verilen ve resmi 
bültende intişar eden talimata tev
fikan İtalya'da demir toplanması • 
nın teksifinc başlanmıştır. 

Borhese'de umumi bahçeleri iha· 
ta eden parmaklıklar kaldırılmış 

olduğu gibi maliye Nezareti bina
sını ihata eden parmaklıklar da kal
dırılmıştır. Lüzumsuz olduğuna 

hükmedilen bütün diğer demir par
maklıklar da kaldırılacaktır. 

Muhafaza teşkilata ge• 
nlşletll iyor 

İstanbul Gümrük Muhafaza teş
kilatının genişletilmesi ve amirle
rin birer derece terfi ettirilmesi ka
rarlaştırılmıştır. 

faciası davası dün bitmiş, müddei-

umumi vatmanın cezalandırılma -
sını, diğer suçluların beraetini is
temiş, mahkeme karara kalmıştır. 

* Pazar yerlerinde esnafın te
mizliğe ve Belediye nizamlarına ri
ayet etmediği görülmüştür. Bu gi
bi esnaf cezalandırılacaktır. 

* Halde yaş yemişlerden alınan 
resimlerin kap yerine kıymet üze
rinden alınması tetkik edilmekte 
dir. 

Gısarda * Şili meclisi Sovyet Rusyanın 
tanınması teklifini ekseriyetle red
detmiştir. 

* Vindsor Dükü İngiltere hesa
bına bir vazife almak istemekte -
dir. * Leh Cumhurreisi Bükreşten 
Varşovaya dönmüş ve karşılanmış
tır. 

çok ehemmiyetli. Bu che~e J 

kcndıni siyasi münasebetJ~r c:iıf' 
her gün gösteriyor. Nitel0111 ı~r~ 
Hariciye Nazırı Belgrada ge ,3d 
kendisiyle beraber Alrnan) 
birçok ta ekonomi mütehassısı 

35240 730 21071 6691 3757 
6648 48924 18360 1141 7598 
6l66 15724 ~1795 2099 14397 
9543 725 3463 4017 10351 

t9G51 19)58 28698 21614 14330 
22a69 2221 11130 10501 24855 
28103 38100 8810 27937 20181 
22204 18577 2051 32334 30299 

mekte imiş. . ti t 

1 
Be1grad mahafili bu zıyare b r 

h<:!klemediklerini söyliyerclc. 9 
ret göstermekten kendileri~1,1c ~ı 
mamış. Bununla beraber bO) Jc r<' 
seyahatin iki tarafça daha pedtıl 
velden kararlaştırılmamı~ ~r"' 
nu da kimse iddia edernı~. ~~ 
göre, Fon Nöyrat öyle gehŞl 

5518 30218 534 3038 4121 
15042 12085 7748 15826 7800 
12483 2608 5497 19501 28545 
9603 33759 832 37319 35185 

16215 36497 13505 14553 35957 
8788 35184 8557 20009 27952 
~7313 14159 10953 23096 23541 
1165 7772 

30 Lira kazananlar 
15789 22802 8779 2111 36970 
18283 31573 16107 21701 18971 
13509 38073 30602 22647 14517 
26871 7629 388~7 23666 28421 

4344 29547 10126 654 32371 
7081 36329 15863 31098 33627 

31370 26211 ~515 1745 5339 
37540 25400 28924 34365 1776 
20879 2727 34209 2449 39687 
31913 2863 7661 7536 27472 
30948 7155 35561 3264 7795 
26860 38309 26305 17948 4077 

49 6358 4002 36899 23237 
17565 37969 12197 32885 23355 
16623 6190 8305 11172 20528 
3064\ 19256 5094 610J 1517 
SJ97 17588 9927 27669 21020 

26705 33700 9402 21909 1208 
33008 5211 3117 20112 39549 
12233 31131 16707 17405 
39671 2434 32828 35261 13171 
26676 225~4 20689 27541 17732 
13734 29979 15611 19492 20434 
26355 6148 1130 30704 30050 
18818 122 9953 28351 15021 
22074 13961 8432 30783 25228 
22756 14586 13919 4403 5346 
32020 37505 23532 39481 7739 
19675 13495 20787 26948 27713 
8890 24430 11456 36202 17239 

25610 3080 24809 2296 1670 
32351 30672 19383 337435861 
16719 6576 14843 14556 19009 
1864~ 13194 3189 30541 18669 
34358 2317 20420 33157 
Tayyare piyangosunun keşide· 

sine yarın sabah saat dokuzda 
devam edilecektir. 

40 bin liralık büyük ıkr.ımiye 
bugün çıkmadığı için yarına kal· 
mıştır. 

Y afimur b eklerken çe
kirge yağdı 

Romanyada bazı köylerde halk 
yağmur duasına çıkmış. fakat bu 
sırada yağmur yerine çekirge yağ
mıştır. 

bir ziyarete çıkmış değildir. zırır. 
Alman Milli Müdafaa ~8 d:ı ~/ 

Romayı ziyaret ettiği bir sıra 1~, ... 
man Hariciye Nazırının da :eıı ;ı1e· 
}arda bir seyahate çıkması f1l1' ~ 
lerarası münasebatının sık ~ı 8 
rülen tesadüflerinden biridıt·ıi, · 
hassa Yugoslav gazeteleri ~ı.ı 1,~ 
retin sırf bir nezaket ese~ı ~sı 
yapılmaktan başka bir ınan 
madığmı israrla söylerlcrketl··~f 

Ahmet fı9/ 
ın111111ııuunntıınımi1Hı ıuttıuıusn111111111ın11"11'

11 

POLiSTE I --- .~ 
Kalb sekteslndel1 

ölüm ·Jcı ~ 
Dün akşam şehrimiz~e 1 !< 

sektei kalpten yolda duşere 
müştür: ~-

Biri Kalyoncukulluğundıı ) 
mer apartımanında oturan ·re ı 
Taksimden geçerken birdenb

1

111_ 

nal.aşmış ve kalp hastaiığı~a dtl~ıı 
tcijt olduğundan hemen yeıc 
ölmüştur. . ) 

Yani, bu saabh bir gazete~;~e D 

dığı gibi esrarengiz bir şek• fl3r 
mcmiş ve cesed ölü bUlll 
morga kaldırı~ınamıştır. d.J 5 

Digveri de Samatva civarın f 
• · dC11 

leyman Efendi mahallesın dB tJ 
çen 55 yaşlarında biri de ~~l ıııı 
tei k::ılpten düşüp ölmüştur· 
yeti tahkik edilmektedir. 13ı~ 

KADINLAR ARASINDA 

KAVGA ıeri 
Kasımpaşada tütün arnele ııŞ \ 

rasında dün bir kavga olıl'lıtıı!i· 
Adviye, Şerife, Fatma ve ııı tıl' 
isminde üç amele kadın aarg,ıı~ ~ 
lundukları arkadaşları J{Bot' 
mahallesinde 152. numaradll 0ı;. 
Ferhat kızı Zeyncti güzelce 

müşlerdir. tıf 
rıııc: ' 

Suçlu kadınlar yakalan ıS" 
TRAMVAYLARDAN AT1' ·O~ 

LAR CEZALANDJRIL1~.9~ 
Dün yeniden 12 kişi trtııtl 1111!1 

atlarken yakalanmış ve ceı 
dırılınıştır. ,ıll 

~._s_aba_h_ve_ak_şa_m _b_aş_m~a_rr_irl_eri_ne_ya_zıy_or_ıar--=? 1 

Öğle Ustu Uç ede~ 191 c 
Bugün saat on ikide istık olll'" 

desinde bir otomobil kaz
351 

tur. . de!<i 1 
Şoför Ktızımın idaresıP ~d-11 •t C• tı 

numaralı otomobil istıkltı Jcerı 
sinden Taksime doğru çıl<~~c\f(c Cumhuriyet 

EndUstrl ile ziraat atbaşı 
beraber yürümelidir 
İkisınin milli ekonqmi sahasında 

iç p:ızar adlı yeni bir alem yaratan 
Bankın yıllık raporunda pek aşikflr 
bir tesanütleri vardır. Bu cihet Su
mer Bankın yıllık raporunda pek 
tışikar görülmektedir. Endüstri yal
nız mamul madde çıkarmak işinden 
ibaret bir keyfiyet değildir. O, ayni 
zamanda bir medeniyet mektebi • 
dir. 

• Tan 
Ü iversite i,ı, mUhr;;;-bir 

mlllf varltk davasıdar 
Yurdu seven her vatandaşın 

memleket hakkında bir takım e-
melleri vardır. Bütün vatandaşla -
rın idealleri arasında üstün bir yer 
alması Hizım gelen bir dava vardır 

ki, o da bütün dünyada saygı ile 
anılan ve tam manasile milli bir Ü -
niversiteye sahip olmamızdır. Üni
versitemizin varlığına ve inkişa -
fına taalluk eden meselelerin umu
mi bir münakaşadan geçmesinde 
fayda vardır. 

Kurun 

Biz ve Bulgarlar 
Bulgaristanda bir aydan fazla bir 

zaman içinde Türklük aleyhinde ih
tifaller yapılıyor. Bu ihtifallerde 

(Türk) kelimesinin yanına (zalim), 
(adi), (canavar) gibi ve daha bir 
sürü kelimeler ekleniyor. 

Bulgar dostlarımızın bu düş • 
manca sözler ve yazılarla hansi ga
yeye hizmet etmiye çalıştıklarını 

anlıyamıyoruz: 

Bulgarlara tarihi inkar edip çıl
gınca saldırmak değil, mertce dost-

luk etmek yaraşır. Dostluk perdesi 

altında düşmanlık etmek, Bulgar 

milletine yakışmaması icabeden 

hallerden olmalıdır. 

Son Posta 

Vataniler ynl yolda 
devam ediyor lar 

Biz Arapl3rın da Türklcı:e karşı 
iyi hisl~rle dolu bir kalb taşıdık· 

lnrınn muhakkak surette inananlar
danız, fakat Sancak nüfusu içinde 
Araplar akalliyettir, ancak bütün 
Sancak nüfusu Arnplan severler.De
mek Sancağın Suriyeye bağlı kal
ması ıçin bir delil gösterilmeye 
kafi değildir. Bu takdirde bizim de 
Suriyeyi Türkiyeye ilhak elmeği 
istememiz mantıki olur. 

Al,55m 

Baş makall"si yoktur. 

ıy8 b 
bir arada karşıdan karŞ )'afl' 
te olan Yorgi, Mihal ,·c .. çtJfli.I 

üç kişiye çarpmış ve her 
1
; 11:ı" 

yaralamıştır. Yaıfiılar h:ı: ..,,1;tV' 
kaldırılmış, şoför yak~ ____ _. 

Hatayhlar iş 6ıe 
Bankasının sc ,ı ı1 
Etmesini ;sti~~ır cı 

··k' 01etıt1'1 ı Hatay halkı Hu u }tJ 
nk 51nıfl ! 

racat ederek İş Ba ·a .. ilçe 
. sfl o .:ı;ı 

da açacağı şubeyi bır . tş v , 1 

etmesini rica etmişterdıf·ıı. Jlllıı 11 
sının Hatayda şube açJll ,oıı il'f 
ğına baslaması bile Jl~~~se<~JJ 
sadi bakımdan bir sala t,it·~ 
termiye sebebiyet vcr~ş e ) 
tfi koza fiatları birdenbif 

miştir. 
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~--------~----------~-------------- ' ilSTANBULA RAGBET !rahlusşam 
ı Ih ti lafı ünün meselesi: Taşradan buraya gelenler Halledilecek mi? 
1 u ı d tt Dünkıi Toros ckspresile şehri - · 

....... 
::-------~~--~--------~---------------------------

Halkı aldatan tefeciler şid-
detli cezaya çarpllacak 

son gun er e ar 1 mize gelen Lübnan Cumhurreisi 
· "Emil Edde ile Lübnan Manrif ve 

•• 

Odünç para hakkmda talimatname 

iş bulmak için gelenlerden kim
sesi olmıyanlar takip ediliyor 

ehin para verenlerle tefemukabilinde faizle 
cilerin nasıl a .. qrılacağı tesbit edildi 

edı lr-c<.>k ve bu keyf ıyet tescil Ye 

i l:ın olunacaktır. 

Bazı \•iliıv<'tlerde. senelik bey an-

y az ve yeni sene dolayısile, i~ 1 
bulmak veya tedavi olmak b:ı- ı 

hanesiyle taşradan şahrimiıe ge -
]enle r son r.ünlerde yine çoğalmıya j 
baslam•~tır Bunların ckseric; i, hc1- I 
ziran münasebetıyle belediyen in 
y<'ni sen<' bulc<>s ınde acezeye y ar- J 
clım ic: in avrılan paraya güvenmek· 
tedirl •r 1 

Dahıliye Vekaletinin vıliıyetlere 
bu hususta yaptığı tamim mucibin
ce her belediye, İstanbulda muay
yen bir ikametgah ve akraba gös
termiyen acezeyi yollamıyacak

tır. 

Diğer taraftan belediye, şehir i
c;iııdeki bu kabil eşhasın \'e dilen
rılerin sıkı bir surette taranması-

Ji alka ödunç para verenler hak
kında yeni hazırlanan talimat

~~~e dün aliıkadarlarn tebliğ edil
-~tir. 

Rehın üzcrınc:> muamele yapanlar 
h kkında lalimalnamedc ayrıca en· 
zı hükiiml"r mevcut olduğund<ın 

bundan böyle alını:ıcak beyanname
ler Üz+"rmP, s:ı h ibın ın ı dllltlı \'evı:ı 

rehinsiz mwımele yaptıgına gö .P. 
tnlımatnamede ya·~ılı muamele ifa 
edileceklır. 

naını>le ı inı ınavı s ayı içinde verm~- Halbuki yeni bLitçenin tatbikına ' na devam etmektedir. 

l\Yrıca, rehin mukabilinde para 
\·e 
~~enlerle tefecılcrın nasıl tefe ~k 

1 
i(?ceği ve ödüne para verme l j

er· h r 1 akkında dun İktısat Vekale-
ıncten vildyete bir tamim gonde-
rııllliştı'r B ·· h · .. · Od • una gorc; re ın uzerıne 

unç para verenlerle rehinsiz ik-

dı~ı ha l<lc, aylarca sonra may ıs a

yı b<:yanna ınesı namı~·le beyann ı
nı e \'erenler bulundu;..:u görulmi'ı~~ 

ttir. 
Bu izin ves1kalarına on beşer ku- Bu muamelelerin dP tekeı rur.in.P 

ruşluk pul yapıştırılacaktır izın 
vesikalarının iptali muamelesinin 

meydan verilmıvecektiı . Va ktı rıc!e 

herıiiz başlanmadığı gibi bu se.ıe 

bu fo sla az bir para tahsis eclilmiş
tir. 

Bınaenalcyh belediye, iş bulama
dıgınd.ın bahisle ınemlekt'tine gcın
derılmesi içın kcndısinc müracaat 
edc>nlcrı hemen yakalıyaC1lktır. 

Belediye polisleri her gün tesa
düf ettikleri bir çok . dilencileri 
yakalamakta ve bunlardan sağlam 

olanlar umumi hizmetlerde kulla-
nıl maktadır. Bu yüzden umumi 
caddelerdeki dilenciler nisbeten a -
zalmıştır. 

ta~lta bulunanlar birıbirinden ny
tıla k 

zamanmda yapılmış olması tefeci· 
lik suçunun tekevvünu bakımın-

beyannamesini vcrmıyenin ızın ve
sikası ipt~l olunacak ve bundan 

tııııııııııuı•••••ıııııu ı ıııııııııtıııuı111ıınıı1Mı•ınıınnı11uıtt1••ttnt11ıh•tttuı"ııııııııııuuıııııııı• ıuıııuıııuııuıııııııııuıııuııınııııı ıun 

la ca ·tır. V c bu i<:lerle uğraş·.m-

~ tın hepsi her sene mayıs ayı içm

..... e beyanname vererek vesıka al-
·•ıı . 
, Ya mecburdurlar. Her yıl, ma
lıst 
~ .a alınacak bu beyannameler ii-

~ Yeni vesika verilecektir. 

dan ehemıntyf'tlıdır. sonra o şah!-: ödtinc para \'e r:ne 

Onun içın simdiye kadar izin V•.!- muamelesiyle kat'ıyven uğraşrııı-
sikası olmış olanların biı lıstesi c1- yacaktır. 
karılarak bunlardan ~ı mayıs tı:ıri- • Uğraşacak olursa dc>rhal tefecılik 
hine kadcır beyannamesıni vernı~·· ' suçunu işlemek cüı müyle hakkın
miş ola11Jarın izm vrsikal.ın iptal ' da kanuni muamde ynpılacaktır. 

Yeni iskele ve rıhtlm Hayvan 
Hastahanesi 
Genişletiliyor tarifesi başladı 

Otomobillerin 
- Yıllık fenni 
Muayenesi 
Bu sene muayene yeni 

bir ,ekilde olacak 
Salı gi.ınünden itıbaren motörıij 

kara nakil vasıtalarının yıllık mu
ayenelerine seyrüsefer müdürhi,ğü 
bu ayın yirmi beşme kadarki müra
caatlaTı kabul edecek ve 25 hazi· lişga nakli çok ucuzlayacak, FatihtPki hayvan hastanesine ran akşamından sonra yapılacak 

halkın gostcrdıği bUvük rağbet l:.- müracaatlar geri çevrileceği gı~n, edildi zenne Br-dediyenın Üsküdarda da vesıkayı almadan muayeneye de 
v -·- bir hay\'an hastanesi açacağı yaııl- hiçbir vasıta kabul edı lmiyeceğin-
( e_ni iskele ve rıhtım mürüri~·e Şi.ıphe üzerine sayıldığı vak:t mıştı. ' den vaktınde müracaat e tmiyen·.er 
li Ucreti tarifesi İktisat VckıUe- sözu doğru çıkmcıısa rnüıüriye •ic- Fakat lıuna ait tahsisat bulunm1 • gelecek muayen e zamanına kadar 
/

1cc hazırlanarak Vekiller Hey•-· reli yiizde yirnıı beş fazlasiyle dı_ğından şehirde şimdilık ikinci bir çalışmaktan mahrum bııakılacak • 

ıne verilmiş ve kabul edilmiş oı- l kendısinden alına('akltr. hayvan ha::;lanPsi açılmasından vaı !ardır. 
duı: :n • t · ' 1 ı... .. d..ı Günde elli na kıl vasıtası muayc-

oUndan 5 haziran cumartesi ıtü- .ı <::m arı le wrnen uııtun ma ue- geçılınıştir. 
tı l · h · ne <'dilecek, ve 15 hazirandan bir .. u

11
ncten itıbnrcn tatb·.·kın" başla _ erın resmıni çok indiı miştır. Ve Falıh hay,·an astanesıne getiri-

" "" b lk ·k d ~-ı 1 d temmuza kadar otomobıller, btrdı:ı11 
llııştır. Bu tarifede bütlin tica- a ı· alu a nr '-"'\olen yeni esa~!ı:ı- len hasta hayvan arın a edi gün 

tet nndan birı de ev eşvasıntt aıt ol;n gpçfikçc artmaktadır. yedi temmuza kadar otobüsler, J9 
.. eşyaları ağırlıklarına ve aJct rc~ı·mdı'r, E . 1 1 b' .. d dan 23 temmuza kadı:ır kam'-'on ''e • Ya ., ,zcum e ya nız ır sene ıçm e o1 

ı: ınetrcsıne göre üçe ayrılll'ı- kamyonetler, 12 den 16 temmuta 
ı.e ayrıca hay\•anlara aı" t bı'r esas ta Bir şehırdcn bir Ş{'hre giden. na- burada 16 bin<' yakın hayvanın • "' d · ı kadar Anadolu cıhetındeki bütün 
oıırnuştur. kil veya tayin olunan mPmurlarla., muayrne ve tc avıs ı yapı mıştı:- . 

,.esim epeyce tenzil 

Elektrik ve 
Hava gazı 
Vergileri 
lstihlAk vergisi için yeni 

bir Uiyiha 
Doıhili istihlak vergisi kanunı.ı11-

da yeni bazı değışiklik yapılmak
tadır. 

Bu yeni şekle göre, umum sı

nai mi.ıesseselerinde ve (tramvay da 
hil) hususi, umumi işlerde kuv
vc i muharrike olarak istihlak ed i
len elektrığin beher kilovat saatiı.
den kilovat ücreti 9 kuruştan çok
sa 20 para, kilovat ücreti 9 kuruş

tan azsa 40 para vergi alınacnktır. 
Ha\•agazinın beher metre mikabın
dan 20 p:lra istihlak vergisi alınn

caktır. 

Resim, mamulatın maliyet fiya
tının yüzde yetmiş beşini geçerc;e 
hüki'ımet vergi nisbetini indirecek
tir. 

Bu esasları ihtiva eden kanun la
yihası, Meclis ruznamesine alınmış
tır. 

li şair bütün h lkın ticaret maksarJi. motörlü vasıtaların muayene ve 

1 bc;·et tayininde konşmcnto veya le geçirilmiycn ev eşvasından hiç Hazine ile kontrolleri yapılacaktır. ,.,., l 
h:ıc 1 ttinde yazıh ağırlık, adet ye bir ücret alınmıyacaktır. Ayrıca, MuayC'nrl"r Sultanahmet parkı- ,L ay yare er 

Sırtı esas konmuştur. halktan, tarıfodc yazılı resimlerden Beledı·genı·n nın yanında ve Kadıkoy kumluğun 10 
Unlar ol d ğ t kd d J da vapılacaktır. ay hib· ma ı ı a ır c ma sa- ba~ka hiç bir nam ıle iskele ve rıh- 1 

~t edilecektir. tım parası alınmıyacaktır. Beş kuruşu şehre,.;;J;;i Sefer .. lJapacak 
Cocıık 'ı Yeni bir Belediye tahsil edecek, Halkevinde Yeni hava meydanıar1 
A, 'r: Hazine alacak Merasim yapttrıhyor 
'Veşriyatını l ıb Talebe 5 Ağustos 325 tarihli tahsili em- Hava postalarımızın arttırılması 

val kanununa görP yeni yapılan ve Şehremini Halkeııinden: ve yeni meydanlar yapılması için 
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.... ,_ adar r-ocuk hikaveleri ve co- ıecektıı·. yenlerin alınıp alınmamasında te- · istanbul - Ankara arasında ~a-~...... ;\: J - 5 - Kayseri oyunları Aşık Sey-
~.ı11111ecrnuaları sıkı bir kontrol Yeni Y. urdun proJ·esi. şimdi1<i reddüt edilmiş ve Vekalete müra- f ' G" f'ınrl ·- 1 · · va postaları yılda (10) ay yapıla-... l't ı urses tara ~-an, ev uye ennın . 
~.... ek ve bunlar herkes tarafın- Tıp Talebe Yurdu kadrosunun en caal olunmuştur. cak ve lstanbul - Adana hava se-... , iştirak ile. 

ti" Çıkarılam1yacaktır. az tam bir mis1ı fazla talebe alabi- Maliye Vekaletinden gelen ce - ferleri de senede sekiz ay devam P.-
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~.ı \.le hu mnksatla bir ınüsaba- lecek şekilde hazırlanmıştır. vapta 5 kuruşun dahi hazine hakkı ece tır. 
~a\':Ç~lacaktır. Ancak bu müsat)a- inşaata Temınuzdıı başlanacak - sayıldığı ve bu paraların belediye (Bay Muzaffer Fıratlı) cvımiz u - Diğer h va postaları dordü iki 
tla.r aznnanların eser vf!' mecmu- tır. Önümüzdeki ders yıhna. yer1i memurları marifetiyle tahsil l'di- yesi. motörlü, dördü dort motörlü ve bi-
lır lnın nesrine müsaade edilecek- yurdun yetıc;tirilmesinc ;alışılmak- !ip ancak malsandıklarına yatır•! · 7 - Müsamere 15/6/1937 Salı ri de ıki motörlü olmak üzere cem-
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~i roman:8S 

Sen de seveceksin! 
........ ı 

tı.ı~ d Şın şaka tarafını konuşuyo
r-: t>gıl ın'? 
v dırn ı ... 

;:- Ev~·t 
~d· .. 

1 Ilı s~· B il de dilimin ucuna ge
Ylt'dinı · 

d ......_ Serb . 
tlık .. 

1 
est bir kadın olsaydım, bu 

t "'n ı ·1 1.ıtrırak a ı e belki evl<ınmeyi esas 
. ~c•vab nlaşrnıya çalışırdım. 
~~linıe 1~ 1 verdim. Ve .. Naciye b u 
ır ltarı: 

1 
arşı müsbet, menfi hiç 

ei) '
1 ık vermedi. 

bo~l~eın, ben de bu düşiinC€mi 
l'tıı, kötü Ve .~Çıkça soyJemekle iyi , 

t"aı. ınu ettim? 
~ "'üt h ... 

11lta b.' er halde açık olmayı ha-
<li ır ku 

ltencı· sur saymıyorum. Ken-
' ırne d<-' .. ~ Cü ıtıraf ediyorum: 

·acı Zel ço k 
1 

1tıı tcshır cu · Hele gözleri bir 
'Ytlk k İ ~decek halde. Tahsi

tlıt Cı]cl stıkbali var. Aşkında 
u~unu ıddia ettıği bır 

Etem izzet Benice 

kadının bu aşkı mukabcles1z bı

rakması ıçın tek sebep olabilir. O 
da m\.ıkabil bir sevgi ve sempati 
duymamak .. Halbuki, bu cocuğa kar 
şı serbest olduğum vakit sevgi du
yabileceğim i pekala kendim bü -
Hın hüviyetimle hissediyorum. Ni
çin bu hakikati kendi kendimden 
saklamalıyım'? .. 

Ancak, benim Halil Necibe kar
şı şimdi duyduğum nefret onun 
şa1u;i meziyetlerınc karşı değil, 

sırf tuttuğu hattı harekete ve be· 
nimle başlatmak istedıği mün&se
betın şekline karşıdır. Bağdaki ha-

reketi hiç bir erkeğin hiç hır kadı

n:ı asla yapmayı tasavvur edemi
ye<X'ği kadar çirkin ve münasebet
sizdi. Hadise znten bütün seyrile 
çirkin .. Ve .. esasında Halil Necibin 
dürüst davrandığına da bir türlü 
inanmış değilim. Adeta he r giln ba-

na Leyla ve Mecnun hikayesıni 

hatırlatan delice aşkı sahte geli
yor. Bir insanın hiç tanımadığı hır 
kadını bir anda çılgınca scvebıle
ceğine inananlardan değilim Bel
ki yaradılış bu ceşil aşklan da 
mezcınde bulundurabilir. Fakat, 
ne de olsa gayri tabii.. 

İzdivaçlarda olduğu kadar aşk· 
larda da nnlaşmanın ilk şart oldu
ğuna kaniim. 

Neyse. bütün bu mülahazalar pe
ni alakadar etmiycn şeyler. Hali l 
Necip, diye bit· davanın katiyyen 
aklımda yer bulmaması lazım. 

Firaklı bir dönüş 

Ilalil Necip Allahın başıma; a
dına: 

- Belfı .. 
Deyip tasallut ettiği bir tip mu-

hakkak. Bugün çarşıdan dönerken 

karşıma yine çıkıvermedi mi? .. Ka
labalıktı da .. 

- Hanımefendi, mektubunuzu 

takdim etmekliğime müscıadc ~·ı

yur maz mısınız? .. 

Ded i. G özlerimden ateş fışkıra· 

cak gibiydi. 
-diktim: 

- Hayıı· .. 

Gozlerımi gözlerine 

Dedım, yürüdüm. Durup dur..ır
kt'n: 

- Zi.ı1mediyorsunuz! .. 
D€di \•e .. biraz da tehditkar ita-

ve etti: 
- Bu mektubu alıp okuyunuı! .. 
Yammda nefer ve çarşıdan al

dıklarımı taşıyan hamal vardı. Müş 
kül vaziyetteydim. 

O da bu müşkülii tahmin ediyor, 
muhakkak ki ona göre hesaplarını 
yapmış bulunuyordu. 

- Mektubu ahrsam ne olacrık? .. 

Diye sordum. 

- Size hürmetlerimi teyit edip 
hemen yanmızdan çekileceğim. 
Cevabını verdi. Bir saniye tererl

dütlü bir düşünüş içinde bocala
dım. Açık konuşuyordu ve .. be·ı

den ya: 
- Evet.. 
Ynh " t • · 
- Ho\ ıı 
Dememi bekliyordu. 
- Hayır! ... 

Dersem, belki de aramızdaki mü
nakaşa uzayacak, yanımdakilerın 
şüphesi artacak, bir skandal cıka
caktı . Bu korku ve tereddüt icin
de dılimden gayri şuuri çıktı : • 

- Veriniz! .. 
Yüzünde derhal neşe çizgıleri 

gerildi: 
- Minnettarınızım .. 
Diyerek mektubu uzattı. 
- .Mektubu okuduğunuz vakit .. 
Diye bir şeyler söylemek istiyor-

du. 

- Sözünüzü tutunuz ve hemen 
yanımdan uuıklaşınız. Bir daha be
nj görmiyeceksıniz. 

Dedim. 

- Sizi bir daha görmemek, bu 
mümkün mü? .. 

Diyerek tekrar konuşmıya kal
kıştı. Baktım, ne söylesem, nas!l 
söylesem, mutlaka cevap verecek. 

- Rica ederim, şimdi gidiniz• .. 
Diyerek yürüdüm. Tam bir si

nir buhranı içindeydim. Elim aya-
ğım tirtir -titriyor: 

- Mağllıp etti beni, alçak! .. 

( Deı:amı var) 

Sıhhat Nezaretleri Nazırı Habib 
Ali Chalhu dün akşamki ekspresle 
Parise hareket eylemişlerdir . 

Son itilafnameler mucibince 
Trablusşam Lübnan hükümet •ne 
bırakılmış olduğundan Surh·elıler 
buna şiddetle muhalefet etmi§ler. 
bu yüzden Lübnan - Fransa itılfıf
namcsi henüz Fransız Meclisınce 
tasdik edilmemişti. Suriye Baş\•e-

kilile Hariciye Nnzırı Parise b1l -
hassa bu meseleyi görüşmiye git -
tiğinden Lübnan Cumhurreısi de 
bu maksatla Fransa Hükumeti ta
rafından Parisc çağırılmıştır. 

Emil Edde ile Maarif Nazırı Pa
riste bir ay kadar kalacaklar ye 
Fransa, Suriye, Lubnıın arasında 

cereyan edecek müzakerelerde bu
lunacaklar, bu hususta kat'i bir iti

lafa varıldıktan sonra deniz yolile 
memleketlerine döneceklerdir. 

Lübnan Cumhurreisi dün bura

dan Trabzona bir telgraf çekerek 
Atatürke arzı tazimat eylemiştir. 

Tamir edilen 
Camiler 

Evknf mıntaka müdürlüklerinin, 
sırasiyle dini abideleri tamir etti.r
mekte olduğu rna1Cımdur. Şimdiye 
kadar tamiı: edilen camilerden 
Mahmutpaşa, Fatihte Mesihpaşa, 

, Sultanselim, Edirnekapıda l\fihri
mah camileri ikmal edilerek halka 
açılmıştır. 

Mardinde petrol 
Bulunacağa 
Benziyor 

Mar dinde yıllardanberi yapılan 

petrol araştırmalarından ümit ~·eri· 

ci bazı emareler gözükmeye baş
lamıştır. Sonda il ara devam edil
mektedir. 

Yakmda kat'r bir netice elde 
olunacaktır. 

Bir milyon çocuk 
tahsilsizdir 

Memleketimizde ilk tahsil ça -
ğındaki çocukların yekfınu 1,800,000 
olduğu ve bunlardan bir milyonu -
nun okutulamadığı anlaşılmıştır. 

Bu çocuklardan ekserisi nüfusu 
az köylerde olduğu i7ın bunların 

Maarif ve Ziraat Vekaletleri tara:~ 
fından müştereken açılacak ve zi
raat işleri yapılnuya elverişli yer
lerde okutulmaları kararlaştırılmış
tır. 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Bir bardak iyi 
Suya hasret .. 

• 

Dün İstanbulun en belli başlı 
semtlerinden birinde, bir bahçe
li kahveye gittim. Burada biraz 
beklemek mecburiyetıııde, ııe bu 
bekleyiş sırasında da bir kahve 
içmek iştihasnıda idim. Kahveci
nin getirdiği tepsi üzermde bir 
fincan kahve, ve bir bardak ta 
su vardı. Sordum : 

- Bu , ne suyudur? .. 
- Terkos suyıı ! 

Hayret etmiştim. Çünkü otur
duğum kahvenin, miibalcigas ~, 1 
tamam 30 metre ilcrsindc, ora
da, meydanda kocaman bir Jfrı. 
midiye çeşmesi ı ardı. 

- Yahtt , dedim , Hamid;y" su
yu burnunun dibinde .. Burada 
da terkos suyıı içilir mi? .. Ayn
ca sucu, nakliye parası da vermi
ye lüzum yok .. Ka111.·e11in adanı
lan, geceleri tenekelerle iyi su 
ıaşıyıvcrirsiniz .. 
Ka1ıveci yüzüme baktı: 
- Doğru amma, dedi, iş olıı

yor .. 
Verilecek cevap bulamadım . 

O, hayretimi sezer gibi olacak ki: 
- Bıı semt biraz f a'J.dr, dedi, 
kahve beş kurıı.<:tur, Hamid:ye 

suyu da verirsek altı kuruş yap
mak lazım .. Halbuki, çoluk çocuk 
kalabalık bir aile geliyor. iki 
fincan kahve içiyorlar. On kuruş 

veriyorlar. Saatlerce oturuyor-
lar .. On kuruş· veriyorlar amma, 
oturdukları müddetçe de, belki, 
yirmi bardak su içiyorlar .. Hanıi
diye suyıı dayanır mı' .. 
Kahvecınin bu yammı mantı

qı karsısında ne bııyurulur?. ·-
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HiKAYE Belçika Başvekili Amerik~ya gidiyor, f 
orada Cumhurreisi ile görüşe- ~--...:..;:,Yaz~an ;..,=.;:: Z•;,;,;,;.ki~ C~em-•• ---

cek, gelecek sene toplanacak Aşı~ariP 

Van Zeela~d 

· olan iktısat konferansının te
me lerini im i kuracaklar 
Avrupanın Şimal devletleri de arala· 

anlaşarak, gümrük engellerini ya· 
vaş yavaş haf~fletm~y_e_karar verdiler 

rında 

Fakat bu tasavvurun bir gün hakikat 1 

sahasına çıkabilmesi .için bDyDk ' 
devletlerin, bilhassa Amerika ve ingilterenin 

·D oktor Şadan; aradan yıllar geç
tiği halde Melahatı bir türlü 

unutamamıştı. O ne güzel, ne şirin 
ve ne can yakan kadındı. 

uzatıyor ve iki genç öpüşü~or;.. 
Şadan o kadar dalmıştı ~ı .. 

Iahat: .. el' 
- Sizi yordum, çok teşckkiif . .,. 

rim. Yine görüşürüz .. diye etıog,. 
zattığı zaman hayald-:·n uyandı· başa geçmesi . lazım geliyor 

.na iştirak eden devletlerin kendi D ünya sulhunu devamlı bir su -
rette kuvvetlendirmek içih 1le

ı i $lırülen iki çare var: İkdısadi 

· aralarında birıbirlerine karşı güm

t.1hdıdi teslihat, l: Harp kuvvetle

rinin tahdidi, 2. 
Fakat harp kuvvetlerini tahdid 

Pdinceye kadar şimdi tutulan yol 

- rük engellerini kaldırmaları diye · 
tefsir edilmektedir. İngili7Jerin 
Taymis gazetesi buna cİktısadi 
tahdidi teslihab diye bir ad ko -
yuyor. 

h.:?r dC'vletin kendi kesesine göre a
iabildiğine silahlanmasıdır. Harp 

sılahlarının arttırılması bugünkfı 

vazi; ette sulhü daha ziyade u -

zatabilecek görünüyor. Hulasa pa
halı ve masraflı bir sulh. 

Harp silahlarının tahdidinden ev

vel umumi tahdidi teslihatı kolay

laştmıcağı ümidile, iktısadi bir sulh 
tesis edilmek isteniyor. 

Bunun için de Belçika hükumet 
reisi Van Zeeland tetkikat yapa -

rak bir rapor hazırlamaktadır. A -
merika Cumhurreisinin de önümüz-

deki ilkbaharda miJletler arası iktı

sadi sulh için bir konferans top -
laması bekleniyor. 

Belçika Başvekili Amerikaya gi

diyor. Bir kaç aydanberi yaptığı 

tetkikat her halde çok ilerlemiş o

lacak. Van Zceland'ın şimdi A

merika seyahatine çıkması her ta

rafta büyük bir alaka uyandırmış
tır. 

Bclcika Ba'{vekilinin raporu ne

reye kadar yazıldı, şimdiye kadar 

olan tetkikatından aldığı neticeler 
nedir? Bu noktalar son derece sak-

lı tutulmaktadır. Van Zeeland ik

tısadi işlerde dünyaca meşhur ol

muş bır ihtisas ve hukuk adamı 
dır. Bu tetkikat vazifesinı kcndı -

sin<: İngiltere, Fransa hükumeti 
vermıştir. 

Belçika Başvekili Yeni Dünya
nın yolunu tutarken Avrupanın şi-

malindeki devletler arasında da hiç 

gözden kaçmıyacak bir anlaşma ol
muştur. İktısadi tahdidj teslihat 
yolunda bir anlaşma ki hedef bu-

Tedrici, adım, adım iktısadi tah
dı teslihata başlamış olan devlet -

ler şunlardır: Holanda, Belçika, 
Lüksenburg, İsveç, Norveç, Dani -

marka ile Holandalıların elindeki 
Şarki Hindistan da buna dahildir. 

Bunlar biribirlerine teahhüt e • 
. diyorlar ki yekdiğerine göndere • 

cekleri mallara karşı bir takım a
ğır şerait koymıyacaklardır. E

ğer gümrüklerinde bir takım tak
yidat yapacaklarsa evvela biribir • 

lcrile görüşerek muvafakat al • 
dıktan sonra bu olacaktır. 

Bu devletler bir de dünya iktı • 
sadiyatı noktasından mühim olan 
şöyle bir karar veriyorlar: Dünya 

ticardinde bir çok memleketler a
rasında rcka.betc yol açan bir ta -

kım tedbirler vardır; bunlar gayri 
tabiidir. Onun için bunları kaldırt

mak için de bu devletler çalışmayı 
teahhüt ediyorlar. 

Bu devletler gizli ve aşikar su

rette yapılan damping usullerini, 

ticaret muahedelerine konan .en 
ziynde müsaadeye mazhar devlet 

muamelesi• kayıdlarını tetkik ede

rek rekabet, ayrılık lcad eden bu 

cihetleri milletler arası iktisadi -

yatından kaldırtmıya ıJğraŞacak -
!ardır. 

Yukarıda ·adlarını sal'dığımız 

devl~lcr arasındaki !iiU an1a~mjlya 

isterlerse 1:la__şka devletler de işti
rak eöe~eklerdir. 

Bununla beraber dünyada zarar

lı rekabetleri kaldırmak için orta

ya atılan bu tasavvurlar, söylcmiye 

hacet yoktur ki, henüz kağıt üze-

rinden öteye geçememiş veya 

Edebi Roman No : 23 

Zekeriyya Sofrası 
Yazan AKA Gündüz 

- Evet efendim, dedim. Babam 
eski itilafçılardandır. Hürriyet ve 
itılafçılarla asla beraber olmııdı. 

-İtilafçılaq beğenmıyor mu -
ıumız? 

Kızgınlığım delilik derecesine 
çıktı, cevap verdim: 

-Sultan hazretleri! dedim. 
Türk tarihinde öyle bir gün gele -
cek ki bir vatandaş bir vatandaşa 
kalabalıkta (itıliıfcı) derse, mahke
me bu dcyene ;ılcnen hakaret ce -
zası verecek. 

Padişahın kızı dediğimi anlama
dı, prenses yan gözle bana baka -
rak manalı mantılı gülümsedi. 

Sultan hazretleri iki üç saat o
turdu. Leblebili boza içti. Şam

panya içti. Çikolata; badem şe

keri yedi. Benimle hiç konuşmadı. 

Siyasi hiddetinden değil, belliydi 
ki güzelliğimi kıskandığından. 

Güzellik. İyi, hoş amma kaç pa
ra eder. 31 Martta yeni çarşafa gir
miştim. Umumi harbin başlangı -
cına kadar istıyenler çok oldu. Ba
bam küçüktür diye vermedi. An -
nem. paramıza mı göz dikiyorlar, 

hele bir inceden inceye soruştura
lım diye uzattı. Harp patlayıp ta 
böyle vıcık vıcık olmağa başlayın
ca bu sefer de istemez oldular, 

çünkü servetimizi bf>ğenmiyorlar. 

Azımsıyorlar. Çünkü hemen bir 

çokları yirmi dört srıatte yüz bin
lerce lira kazanıyor. Benim gibi 
güzelin yüz binini satın almak elle-

rinde Nihayet Sadri bey gibilcri 

istiyorlar. Onların da maksatları 
açık. 

Ruzoeıt 

yalmz mütehassısların dimağını 
meşgul etmekle kalmış bulunuyor. 

Bu tasavvurların bir hakikat ol

ması çok büyük ticaret yollarını 

ellerinde tutan devletlerin buna 

müzaheret etmeleri lazımdır. O 

devletlerin başında ise Amerika ve 

İngiltere gelmektedir. 

İşte Belçika Başvekilinin Ame

rikaya gittiği şu günlerde Avrupa

nın şimalindeki devletler arasında 

böyle bir anlaşma vücude gelmesi 

manalı bir tesadüf olmuştur. Tay

mis gazetesi bu devletlerin bu su -

retle ileri atılmalarından bahseder

ken diyor ki: cUmumi Harpten son

ra bütün milletler hissetti ki bo -

ğucu gazların kullahılması yasak 

edilmek ve tahtelbahirlerin kul -

!anılması da bir takım şartlara ta

bi tutulmak lazımdır. İşte şim 

Gitmeğe davrandım. Prenses: 
- Olmaz, dedi. Bu akşam benim 

misafirimsin. 
- Evde kimse yok. 
- Evin şuracıkta. Paşaya baka-

cak hizmetçiler var. Haber gönde
ririm, merak etmez. 

- Bir misafirim gelecek de. 
- Erkek mi? 
- Aman hanımefendi! Ne müna-

sebet? 
- Neden ne münasebet? Tahsil, 

terbiye görmüş bir hanım kız er -
keklerle ahbap olamaz mı? 

- Bıraksa bile bizde imkanı 

yok. 
- Öyleyse kim bu misafirin? 
- Dam De Sionda sınıf arkoda-

şımdı. Adına Çalıkuşu Feride der
ler. 

- Çalıkuşu Feride mi? 

- Evet efendim. 

-Tanıdım. Şu romancı Reşat 

Nuri Beyin ıki senedenberi sevdi
ğı tombul kız değil mi? 

- Tombuldur amma, boylc bir 
macerası olduğunu bilmıyorum. 

- Ben biliyorum. Reşat Nuri 

eli de milleler arasında Hangi yer

de rekabet caizdir, hangi yerde caiz 

değildir, bunun tayin ve tarif edil

mesi zamanı geldiği anlaşılmıya 

başlamıştır.• 

Taymis bu devletlerin gayreti ne

tice vermek için, yukarıda dediği

miz gibi, İngiltede ve Amerika gibi 
büyük devletlerin müzaheret et -

mesi lazım olduğunu söylüyor. 

Diğer taraftan Amerika Cumhur
reisinin gelecek scne toplıyacağı 
iktisadi konferans için her yerde 

şimdiden bir alaka uyanmış o1du

ğu görülüyor. Daha şimdiden ileri 
sürülen mühim noktalar arasındn 

iptidai maddeler meselesi vardır. 

Bir kısım memleketler var ki bu 
maddelere bol bol malik oldukları 

halde diğerleri kendi sanayii için 
hariçten mevaddı iptidaiye getirt
miye mecbur kalmaktadır. Bu yüz

den mevcut olan gerginlik vakit 
vakit kendini şiddetli bir surette 
duyurmaktadır. 

· İngiltere ile dominyonları arasrn
da bir anlaşma vardır. Son hafta -
}arda Londrada toplanan impara -
torluk konferansında bu, yeniden 
mevzubahs olmuştur. 

Bu anlaşmıya göre İngiltere ve 
dominyonları biribirlerine karşı 

gümrük işlerinde en ziyade müsaa
deye mazhar olarak muamele e -
derler. İsveç, Norveç, Holanda, 
Danimarka, Belçika arasında akde
dilen son anlaşma da buna ben -
zetilmektcdir. İngiltere domınyon
ları arasındaki anlaşmaya benzer 
bir muahedenin bir gün gelecek, 
bütün dünya memleketleri arasında 
tatbik edilmiye başlanacağını ile
ri ı:.ürenler vardır. Fakat önü -
müzdeki iktisadi konferansın ne 
neticeler vereceği şimdiden kes -
tirilememektedir. Yolnız Belçıka 

Başvekilinin Amerikaya gidişi ik
disadi tahdidi teslihat yolundaki 
faaliyetin geri kalmadığını gös -
termektedir. 

bey onu Dam De Sıonun son mü
kafat tevzii merasiminde görmüş, 
fena halde aşık olmuş. Tanışmış 

Amma Çalıkuşu onu sevmiyor. Bu
nu da biliyorum. 

- Bunu bilmiyordum efendim. 
- Hem niçin sevmediğini de bi-

liyorum. Sen Feridenin şişkolu -
ğuna filan bakma. Onıı mektepte 
niçin Çalıkuşu dendiğini hatırla -
maz mısın? 

Gayet çevik, düz duvarlara çı -
kar, sporcu, tropikal karakterde 
bir kız olduğu için.Halbuki Feride 
Reşat Nurinın günde 80 sigara içti
ğıni, dudaklarından sigaranın ek -
sik olmadığını görmüş, tütün du -
maru, nikotin genzine kaçmış .. 
Sonra Reşat Nuri bey sporu da 
sevmezmiş. Çalıkuşu Feride ne 
yapsın öyle nikotin içinde boğul -
muş çıtıpıtı sevgiliyi... Erenkö -
yünde başka bır delikanlı seviyor, 
yakında da nişanlanacaklar. 

- Aman hanımefendiciğim. 

- Ya .. Görüyorsun ki oturdu -
ğuın yerde hepsini biliyorum Re
şat Nuri bey bunu haber alınca za-

Onu Tıbbiyenin son sınıfında 

hastahanede tatbikat yaptığı gün
lerde tanımıştı. 

Bir hastayı ziyaret için hafta a
rası hastahaneye gelmiş, müdüre 
müracaat etmiş, bir stajyer refaka
tinde olarak ancak biı· kaç dakika 
hastayı ziyaret edebileceği bildi -
rilmiş, o esnada müdür yanında 

bulunan Şadana da bu vazifeyi ver
mişdi. 

kikat ile karşıla;iınca: "/#' 
- Güle güle Bayan Melfıhat.. 

Şadan hastahanenin mermer ko
ridorlarında kendisine kol kola te
mas edecek derecede sokuhın genç 
kadına yan yan bakıyor ve yüzü -
nün güzelliği, endamının letafeti 
karşısında adeta mest oluyordu. 
Genç kadın da Şadan ile yapayal
nız ~idcrken memnun görüniiyor, 
ve onunla konuşmak için mevzular 
bulup çıkarıyordu. Hastahane ka -
pısından ikinci kattaki hasta ko -
ğuşuna gidinciye kadar Melahat 
bütün hayatını kısaca Şadana an -
!atmış gibiydi. 

Liseyi bitirmiş, Fen fakültesine 
gidiyormuş. Hasta komşuları imiş. 
Küçük iken babası öldüğü için bu 
hasta; Melahatın okumasında mü
essir olmuş. 

Bir sene sonra Üniversiteyi biti
recek o zaman iyi bir kimyaf er o
lacakmış. 

Melahat hasta ile konuştu, yine 
Şadanla birlikte koğuştan çıktılar. 

İki genç bu uzun koridorun bit
memesini istiyorlarmış gibi o ka
dar yavaş yürüyorlar ve biribirle -
rine de o kadar sokuluyorlardı ki.. 
Şadan mütemadiyen genç kadına 

bakıyor ve onun tavırlarını, söz 
söyleyişini, güzelliğini adeta kafa
sının içine nakşediyormuş gibi ba
kıyor, bakıyordu. 

Melahat kendisine sokuldukça 
gözleri kararıyor ve bu uzun hasta
hane koridorunu iki tarafı çiçek -
!erle bezenmiş yeşil bir aşk yolu 
görüyordu. 
Şadan Melahatı belinden kucak

lamış .. ona tatlı aşk nağmeleri fı· 

sıldıyor ve nıhayet: 

- Melahat.. diyor .. artık evlene
lim .. olmaz mı? .. 

MelBhat bu sözlere dudaklarını 

vallı intihara kalkışmış, bizim ec
zacı söyledi. Eczaneden beş ku -
ruşluk tentürdiyot almış. içmeğe 

tcsaddi edeceği zaman bereket ver
sin Ömer Scyfettinle, edebiyat 
muallimi Ali Canip yetişmişler 
.de kurtarmışlar zavallıyı. 

- Benim hiç bir şeyle alakam ... 
- Olmadığını biliyorum. Ycılnız 

Çalıkuşu Ferideden söz açtın da o
nun için söyledim. Madem ki mi
safil'inmiş. onu da çağırırız. 
. - Çok sıkılgandır efendim. 

- Burası yabancı yer mi? Se
nin de annen yok onun da nnnesi 
yok. Bir anneniz de ben olurıım. 

Hem müşterek anneniz olurum fe
na mı? 

- Çok teşekkiir ederim fakat. 
- Hem hiç görmC'diğiniz bir şey 

göreceksiniz. Bunu bu memlekete 
yeni baştan ben getiriyorum. Çok 
enterese olacaksınız. 

- Ne gibi fevkalfı.de bir şe •? 
- Fevkalade d<'ğil. Mütevazı, 

sakin, hatta ilahi bir şey. Yani si
ze ilk defa (Zekeriyya sofrası) nı 
göstereceğim. 

vebildi. ç'* 
Bundan sonra Melcihat bil'~ 

defalar hastahaneye geldi. şa 1'
görüştü. Her görüşme dostllli'I 
raz daha arttırdı. 

Nihayet .. hasta iyi oldu... tlfl' 
Mclfıhat ile Şadanın dustluJU 

dan sonra daha çok i!.-rledi. 
. ... . .. 

Üç yıldır vilayet merkeziJ>~ 
saatlik mesafedeki kaza merke .,. 
çalışan doktor Şadnnın tek bit_ut 
sellisi Mctahattan gelen mekt11Pf 
olurdu. Her mektup ona ~~!il ıı" 
lünde berrak bir cksir tesırı. b .,.
kıyor ve h('r satır onu yeni bil' 
yata karşı daha cesur \'e daha )r:1Jf' 
vetli hazırlıyordu. 

••• 
Birdenbire Metahatin mektu~ 

rı kesilmişti. Şadanın gönde f' 
olduğu mektupların da yerine 
rıp varmadığı belli değildi. ~ 
Şadan gönderdiği taahhütlü f,r', 

tupların (adres bırakmadan .. .JI 
ilavesile dönüp geldiğini göJ1P"" · 
hcrşeyin bittiğini anladı. ~ 

Halbuki o, Melahat için ne . JJ' 
şeyler düşünüyor ve ne latif bit 
tikbal tahayyül ediyordu. , 

Acaba mektupların cevabı ,_. 
den kesilmişti. 

Melahata gönderdiği mek~ 
da yanlış bir şey mi yazmıştı.~ 
ladığı müsveddeleri bir kere 
baştan başa okuyunca: 

- Evvah .. dedi.. Kadın ha~ 
Çünkü genç kadına karşı _..., 

tuplarında çok garip bir lisan ,J, 
lanmış ve Melahata istikbal b _, 
kında en ufak bir ümit bile~..., , 
mişti. ~ 

Şadan zannediyordu ki: ~ 
kadına bir aşktan, bir izdi Wf' 
bahsed('cek olursa bütün bafk'~ 
sanlar gibi şehvi hislerle h~ 
ettiğini gösterecek. hele çok . .ı.d • 
ği bir kadının nazarında bi~ 
bire sukut etmiş olacaktı ... jlitdl' 

Maamafih artık ne yapab '.> 
(D~,·~mr 6 ıncı $Ogfotlı ,.

__ Z2 

- Zekerıyya sofrası rnıT 
- Evet Zekeriyya sofrası. 
- Bir ziyafet falan mı? ..-! 
- Hem evet, hem hayır. ,ı 

peygamber sofrası da derlet· '
türlüdür. fkn buraya esasıtıl ~ 
tirdim. Eskiden de varınJŞr ~ 
bir kısım insanlar hususi fil 
kendi aralarında hususi bit'.,.,,,._ 
şeklinde yaparlarmış. s~ # 

umumi bir ayin şekline 
ğım. -

- Meraklandırıyorsunuı. ~ 

- Hakikaten merak edi 
bir sofradır. i ,,ti 

- Feridcnin ayinlerle h~ 
hoş değildir. Onu bir defa tll 
bendi şeyhinin konnğına ~ t 
müşler. Şeyhin çoraplı .. ~~~ ti 
pen hanımefendileri goruıı 
renmiş, bize kaçıp geldi. 

- Zekeriyya sofrasında 
yoktur. Onda Kem sela e'f/ 

n"" ı,., rıi but dilinin sırrı 
S" l) ılrenırsın. 

N sıl, gelecek misin? 
- Ferideye 
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~~ ."'•me bakınca, icar tane/erinir? büg ·itü.lmüs fotoğrafı'JI ~anneJecf!k• 
ııı llız. Hng" J Bunlar B t1Uaminle1idir. Amerikalı nad:r fotoğraf 
ı ,,.0ktıları hiç bir maşkül kar~ısında çekinmiyorlar. Henüz insan· 
,Q'tn bile mahi9etini iyice tanımadıkları ve sar/etti~imiz gıdaların 
il faal unsurlarını teşkU eılera vitaminlrrin jotJğraflcmnı almak La 

lügülc bir muvaf!ukıget sagılır. 

'1usolininin naşiri Ağaç kovuğunda 
efkarı : Gayda kahve 

le İtaıyada en ziyade sözünü din - Universul'deıı: 
li tt~r~n gazeteci, hiç şüphesiz ki Sof ya civarında çok eski \'C ga· 
la<lıicıye Nazırının naşiri efkarı o- ye'. h11,·11k l..ıır ağaç vnrdır. On se-
len ~irjinyo Gayda'dır. Giyorna - kizın<"i ;ısııd:ı Osm;ınJılarla yapı -
Ca bıtalya'nın baş muharriri olan fan muh;ırcb<·de bu ağar.ın büyük 
ta Ydn bugün 50 yaşındadır, or - bir tcıbıye rnli.ı oynadığı da zıkrc-
"' boyludur, bütün hırsı çalış -
··ı<lltt dilir. 
ıı an ibarettir. Yazılfanesinde 
~SO~ininin başından ayağına ka -
~eı· bır rnetrc irtifaında bir hey -
h ı Vardır. Bu yazıhane zeminden 
"\>cııu k 

l.ırı adar gazete ve mecmua -
da .. a doludur. Bir ziyaretçi bu ka
(ıt' kağıt içinde kendisine ancak 
~ llracak bir yer bulabilmektedır. 

{.:r b ı ~ 
l\ıl\ u arnıyanlar gazete yıgınları-

G \!~erine oturmaktadırlar. 
Qr ayda'nın yanına girmek bir nrı-

ın Y h .. tut .. anına girmekten da a guç-
tı: · Çunkü hiç ziyaret sevn1C"mck
dır \'p .:erniyctlcrdcn kaçmmakta -
ra~So.~Icrinde son derece hasi,c;tir. 
tadır t 0 Yle kolaylıkla yazı yazm:ık
lıto . kı, bir metni kopyc eden dıık
~tt ·~~ reknbet edebilir. Yarım sa
ltı ~ 1ki sütunu kolayca y:ızabil -

'l' t~dir. 
htı Clefondan iğrenmekte ve eğer 
haı~ak~~c icad edilmeseydi, her 
cı.ı.c • dunyanın en mes'ut insanı 
'i <ıgını söylemektedir. 

Kıılru 12 m"tr<•yi bulan bu meşe 
ağ~ıcınııı ortası boştur. Bunu gö • 

r<>n Sofyn lokanlacılanndan biri, 
bu kovukta bır kiiçük kahve aç -

mRk rikrınP dii -müştür Buraya kü
çük m·ısalar sıralamış. ağacın üı;t 

kısmın:ı hır taraça yapmıştır. Et-

rafınılakı w·vnıj <:ok giizel olduğun
dan , bur:ısı Sofy;ılılar için bir 

g<•zirı1i yt>rı nlrnuştur. Sofyalılar 

Pcız:ır gii t1l1>ri hi r ihirlerın": c Haydi 

bugiin ağ;ıç kovuğun<la kahve içe
lım > dcmc.:ktcdirlrr. 

• Radyo ve süt 
inekleri 

Amerikan Vikli'den: 

İneklerin musikiyi, bilhassa cazı 
ço'' sevdıklcri anlaşılmıştır. Ameri

kada. Endiyani hükumeti dahilinde. 

Grinfil'de Alman Vikar isminde bir "~ı~azbı~a.n_ esine geld. i.ği zaman ev -
" ut çiftçi bunun tecrübesini yapmıştır. 

~~ ~on un İtalyan, Ingiliz, Alman Bu zat ahırlardan birine bir rad-
"tr. li s:z gazetelerini okumakta-
bi}e atta en ehcmmiyetsizlcrini yo makinesi koymuştur. Hem iş 
c~~ görmek. hem biraz kendisini eğ -

tıciy t<ıleri .1kuduktan soma Ha - lendirmck için ... 
~<ide »eı.arctine uğramaktadır. Bir kaç gün sonra, ineklerin da-
~laa İtalyan politikasının zimam- ha fazla süt vermiye başladıklarını 
~ tile t .k .. y 

il~ . emas ettı ten sonra, og- görünce şaşırmış, bu sefer radyoyu 
~l!~t r~ t<!krar yazıhanesine dön - yerinden kaldırmıştır. Radyonun 
tlort ~ır. Bir saat geçmeden üç 
\a.İ1:~in'r1 kelimeyi bulan baş ma-

~. Yazmaktadır. 
'>1:!Y<th 

"~ı J\.t ati çok sever. Harpten ev-
lıııllar fl'lanyayı, Avusturya - Macar 
t(:t et~?rluğunu, Balkanları ziya
g;ı~t . ış, ondan sonra cStampa> 
b esın· 
~tı 01 ın Sen Petersburg muha-

~1ıc11ğı~uştur. Umumi Harp ilan e
~1llt: ta ~nı:ın, sefarethane ateşeli • 
:f< :nu Yın edilmiş ve 19.21 senesin -
tııtıSui'ada, İsveçte, Ingilterede, 

1 1~21 da bu meslekte kalmıştır. 
balrııştır e tekrar gazeteciliğe baş • 
ıt Çok ·k?ış ı>olitikadan bahseden 

~llff ıtapJar :retmiştir. 

Qf kağıda sarıl· 
lllış köşk 

~ "nıerik Life-NevyorJC 
~;fıyelc:rnd~ Long Blad ta bir çok 
~ ilcıtdır bırdcn satılığa çıkarıl -
.ı ~liye,.,. · Uzun müddet müşteri 
"l.ı · •• sayr l'ıı llnı-nu ıye sahiplerinden biri 
~~E'n Sı.:~İ taşınmış, sayfiyesini ka
Uıı 'da sar efon denilen şeffaf bir 
t-.· de bir nıış, ayni zamanda da i-
·ışt rady k 

sc-;i' kesilince, ineklerin de sütü 
azalmıştır. Vikar bir kaç tecrübe
den sonra, musikinin, bilhassa ha
fif musikinin süt ineklerinin pek ho
şuna gittiğini anlamıştır. Bu işin 
bir faydasl daha: Çiftçi radyoyu din
lerken, daha az yemek yemektedir. 

Varşovadan bildırildiğine göre, 
- Stalin üçüncu defa evlenmek ü -

zeredir. Stalinin evleneceği kadın 
Moskova ağır sanayı komiserliği 

daırelerinden birinde çalışan Ma -
dam İren Sebyova'dır. 

Stalın bu kadını. karışık bir me
sele hakkında kendisine rapor ver
miye memur edildiği zaman ta -
nımıştı. Stalin. kadının harikulade 
zekasını pek beğenmişti. Kremlin -
den sızan haberlere göre, düği.ın . ö· 

nümüzdeki sonbaharda yapılacak -
tır. 

Madam İrenin ilk kocası Kızıl 
orduda bir memurdu. 

• 
Dört ayakh zenci 

Eser Tageblat'tan 
C'enubi Amerikada Johanesburg•

da harikulade bir insan teşhir e -
dilmektedir. Bu insan 10 yaşında 
bir zenci çocuğudur. Fakat karnı 
o surette yaratılmıştır ki, zavallı 

çocuk dört ayağı üzerine yürü -
meye mecbur kalmaktadır. Yani 
dört ayak tabiri burada pek ye -
rindedir. Bu hilkat galatlığı yü -
zünden çocuk dört ayak üzerine 
yürüye yi.ıruy~. kolları ayakları 

kadar uzamıştır. El avuçlarının de
rileri sertleşmiş ve nasırlaşmıştır. 
Zavallı çocuk insan suretinde ha
kiki bir hayvana benzemektedir. 
Hatta Arap olmasına rağmen vec
hen son derece scmpatık imiş. 

• 
Boğaz hastehkları-

nın tedavisi 
Sidney Niyuz'dan: 

Çınde. Fu - Çen de. sanayi er
babından birinin dünyada daha bir 
eşı olmıyan bir fabrikası vardır. 
Bu zat eskı Çin tababetinin tav -
siyf'lerinc uyarak, müstahdemin ve 
amf!lenin kesilmiş tırnaklarım top
lamaktadır. Gayet ucuza satın al
dığı bu tırnak döküntülerıni top 
halinf• gP.tirmekte ve şehirdeki ec
zanP.lerc satmaktadır. Eczacı bu 
tozu diğer <:=czalarla karıştıra -
rak boğazı ağrıyan müşterilerine 

satmaktadır. 

Söylendiğine göre bu ilaç, boğaz 
· ağrılarına iyi geldiği için epey müş

teri bulmakta ve bu yüzden fabri· 
katiir de hayli para kazanmakta i· 

' .... .. -··· . .... -~ .... 
mı~ . • 

• Kendi kendine pi· 
,en konserve 

Noye Fraye Presse'den: 
Tek başına pişen konserve hiç 

- aklınıza geldi mi? Halbuki böyle 
bir konserve kutusu vardır. Bu 
kutu, hakikatte birbiri içine kon
muş iki kutudan mürekkeptir. Bu 
kutuların içindeki küçük kutuda 
konserve vardır. Dış kutu ıkiye 

bölünmüştür. Bir kısmında su, 
. diğer kısmında da sönmemiş kireç 
vardır. Yemek pişirilmek isten • 
diği zaman bu iki kısmın arasında
ki teneke bölme bölünmekte · ve 
bu suretle kızan kirecin hararetile 
yemek yarım saat içinde pişmek· 
tedir. 

Bunu yapan, keşfettiği bir usul 
sayesinde, pişme müddetine kadar 
hararetin ayni derecede kalması yo
lunu da bulmuştur. 

e~0 tr. bah . 0 onseri tertip et-
0 ,_, n ılk ·· d 

<l~,, "'işi Zi gt.ın en sayfiyeyi 
·• b· Yarct t · ~ıç iti ltö k·· e mış ve bunlar -
' 14 bin ş d u, Sellefon kağıdı ha

olara satın almıştır. 

Bir balcısta bu adamların rtaıwa% lctlclıkları111 ~annecleı:ekdnlz. Defi/! 
Sovget Ermı:nistanında clunsetmek koıay bir iş clekiidir. Seccade üze
rinde namaz kıJdıklarınr zannettiğiniz bu gençler, Erfoanda Lori de· 
ni/en bir danıı oynamaktadırlar t1e dizlerini h:.oada bükmektedir/er. 

/,terseniz, siz de bir tecrübesini yapınız. 

1 1 
ı , •••••• 
. (f il 

'• • • • 
• 
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• • • • • • • • • • • • • ....... 
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NiÇiN? 
Bulgarlar Türk düşmanhğın1 

besliyecek her 
vesileden istif ad eye çalışıyorlar 
Şimdi de muha .. ll gel bir ihtilal romanını filme al
dılar, yakında bütün sinemalarında gösterilecek 
S ofya, (Husust muhabirimiz -

den) - Bulgarların, kendisile 
daima dost kalmaktan ve bu dost· 
luğu kuvvetlendirmek istemekten 
başka arzusu olmıyan Türklere karft 
şı, neden her fırsattan istifade ede
rek Bulgarların hislerini tahrik e
dici yollarda dolaşmıya heves et • 
tikleri sorulacak bir sualdir. Gün 
geçmez ki, şu veya bu yıldönümü, 
şu veya bu milli Bulgar kahra -
manının ölümü veyahut doğumu 

vesile ittihaz edilerek, nümayişler, 
toplantılar yapılır, hatipler hatta 
hazan ağır cümleler kullanmaktan 
da çekinmiyerek, Türk düşmanlı • 
ğını körüklemekten çekinmezler, 
Niçin? 

Niçin Bulgarlar eski düşmanlık 
hislerinin tenmiyesine ve idame -
sine çalışıyorlar? Bundan kendi -
leri hesabına nasıl hayırlı bir men· 
fa.at umuyorlar? Akıl, mantık, his
si selim bu noktada Bulgarların a. 
leyhinedır. 

Geçenlerde de Slav milletlerinin 
yakınlaşması \'e Slav birliği uğru· 
na çalışan Sloven muharrir ve e
diplerinden Frantse Pevk. buraya 
gelmişti. Bu zat Bulgar edebiyatı 
üzerinde tetkikatta bulunduktan, 
Bulgar muharrir, edip ve gazete -
cilcrile görüştükten sonra bura • 
dan memleketine gitmiştir. Gıtmez
den evvel de gazetecilere, Bulgar 
ihtilal tarihine ait Bulgar şair ve 
ediplerinin bir çok eserlcrıni Bul
garcadan Slovenceye tercüme etti
ğini söylemiştir. Bunların arasında 
Hristo Botef, İvan Vazof gıbi Bul
gar şairlerinin Türkler aleyhir.de 
yazdıkları ve tercüme ettiği eser
Jer de bulunmaktadır. 

Sloven edibi ve muharriri Frantse 
Pevk, ölen Bulgar şairlerinden 1-
van Vazof'un tamamen Türkler a
leyhinde yazılmış olan .Esaret al
tında - Pod İgoto, ismindeki ro
manını de tarcüme etmektedir. Söy
lediğine göre, .Esaret Altında, is-
mini taşıyan bu romanın Slov~tı -
ceye tercüme edilmiş olan Hk kı -
sımları teşrinievvelde ve kalan kıs-
mı da gelecek 1938 senesinin ilk -
baharında Yugoslavyada Lübana'
da tab ve neşredilecektir. Frantse 
Pevk, it::ılyada dol!muştur ve halen 
orada yaşamaktadlr. 

Ö/,,n l1uıgar şaırt hristo /Jotef 

Glıya Türk esaretinde Bulgarla • 
rın çektiklerini tasvir etmekte o
lan bu cEsaret Altında> unvanlı 

_ romanının Slovenceye de tercüme 
edilme,;ile Slav milletleri arasında 
Türk düşmanlığı yeniden körük • 
lenmiş olacaktır. Bu kitabı okuya· 
cak nesiller arasında da bu düş -
manlık, bila lüzum aşılanıp dura
caktır. 

Slovenceye tercüme 
olan •Esaret altında. 

kısaca mevzuu şudur: 

edılmekte 

romanının 

.Bulgar muallimlerinden İvan 
Knıliç. Türk idaresi altında bulu -
nan Bulgar halkını istikl{ıl uğrun
da Türkiye aleyhinde isyana teş
vik ve tahrik ettiğinden dolayı Türk 
hükumeti tarafından Anadoluya sü
rülmüştü Kraliç, bir gün sürüldü
ğü Diyarbekir hastahanesinden kaç
mıyn muvaffak oluyor. BuJgaris -
tanda Topot kasabasına gelıyor . 
Burada yakalanmamak için bir de
ğirmende saklanıyor. Değirm~n 9&

hıbi Stoyan ve kızı Mariyka'nın, 

değirmene saklanan bu firariden 
h aberleri yoktur. 

O sırada değirmene gelen ıki 
Türk, para vermeden bedava ·i -
yip içtikten sonra, değirmencinin 
kızı Mariyka•nın ırzına geçmiye te
şebbüs ediyorlar! .. 

Kız ve babasile gelenler arasın
da bir boğuşma başlıyor. Gelen -
lerden biri, çırpınmakta ve kendi
ni müdafaa etmekte olan kızı tu
tuyor, diğeri de babası değirmen
ciyi yakalıyor. Bu esnada değir -
mende çuvallar arasında gizlen~n 
lvan Kraliç, çıkarak bir balta ile 
iki Türk'ü öldürüyor. İv. Kraliç de
ğirmenci ve kızını kurtardıktan son· 
ra Bela Çerkva kasabasında babn
sının eski dostu olan çorbacı Mar
ko'nun evine kaçıyor. Burada kı
yafetini değiştirerek ertesi gunıı 

Ognanof adını takınarak halk a
rasına karışıyor ve yine Türk ida
resi aleyhinde Bulgarlar arasınd:ı 
tahrikat ve propagandalara ba~h
yor. 

Bu maksatla bundan sonra Ogna
nof, Bulgar muallimelerinden Ra
da ve diğer Bulgar mı.inevvcrlerile 
tanışıyor. Bunlarla beraber teşkil 
ettiği bir isyan komitesinde Bul -
gar halkını isyana hazırlıyorlar. Bu 
arada da Rada ile sevişiyor. Para 
ve silahlar toplanarak isyan hazır
lanıyor. 

- Nihayet 1876 da büyük Bulgar 
isyanı patlak veriyor. Fakat bu i.
yan kanla bastırılıyor. bit· çok Bul
gar köyleri ve kasabaları yakılı -
yor. Kaçamayıp sağ kalanlar, öldü
rulüyorlar ve sürgün ediliyorlar. 

Ognanor ile sevgılisi Rada ise bir 
asi kafilesi arasında Türklerle mu
harebe ederken yeclıkleri kurşun
lardan ölüyorlar!.> 

1şte Vazof'un cEsaret altında -Pot 
İgoto> dedigı romanmın mevzuu .. 
bu roman, Türk düşmanlığını u -
zun yıllardanberı Bulgaristanda kö 
rükledıği gıbi, bundan sonra Slo
venceye tercümesile de diğer ce· 
nup SJa,·lorı anısında da köriikle
miye devam edecektir. 
Romanın mevzuu, Türk düş -

manlığını aşılıyacok daha pek çak 
manasızlıklarla doludur. 

Bir kaç ay evvel .Esıret altında:. 
romanı Bulgarca sö1JJ ve şarkılı 
filme d!! alınınışh. İç sahneleri, Al
manyada Münih şohrinde cBavar -
ya. sdüt) 'ılarında, dış sahneleri de 
Bulgsıric;trında Eu!gar artistleri ta
rafından çevrilmişti. Yakında ta -
mamiJe ikmal edilerek Bulgar si-

(Oet1amı ' llCI tayfada) 
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KANUNİ SÜLEYMAN 
Okuyucularla 
Baş basa 

No.43 Yazan Nedim Refik 

' Yakup, bütün dünyaya meydan okuyacak 
dar kendini ·cesur görüyor! .• 

Fakat kızı nasll bulabileceğini bilemiyor, genç bir klza_karşı 
bir delikanllnın bu ka':'ar alakadar olması yalnız bir mınnet-

tarhk hıssinden ibaret 'tleğildi. ı 
Macarislan üzerine mi yürüye - naşmak, onun emniyetim kazan - ı talimatı almış bulunuyordu. Gala-

cek, yoksa başkalarını mı gözüne mak kolay olacaktır. Bahadır Sa- ta tarafına geçmiş, Tacı Cıhanı gör- r 
kestirmış; bunu çok iyi bilmek lıi - hip Cenge yaklaşınca Sultan Sü - müş, ondan sonra gemici kıyafc • 
zım. Bunu öğrenirsek dostumuz ve leyman'ın sarayında kuvvetli bir tinde bir yabancı gibi dolaşarak . 
müttefıkimiz Venedikliye çok bü- elimiz var demektir. Venedıklıyi ararken Bılale rast gel-
yük bir hizmet edeceğiz. Ali Şavkat bundan sonra Parha- mişti. Parhalı Bılalden sıyrılamıya- ı 

- Bunu nasıl öğreneceğiz? .. Ne lıya uzun uzadıya talimat verdi. cağını anlayınca onu da gideceği 
düşünuyorsunuz üstadımız?.. Oynanacak rolleri tayın etti. Par - yere gotürmcyi daha az tehlikeli • 

- Bahadır Sahip Cenge yaklaş- halı ayrılırken de: bulmuş, Alı Şavkatın kendisine gı-
maklu!.. - İhtiyar keşışi görcceksın, de- derek görüşmeyi emrettiği ihtiyar 
Parhalı ha~retle sormaktan ken- di, ondan bır sihirli tılsım alacak- ı keşişin bulunduğu orman içindeki 

dini alamadı: sın. Bu tılsım ile Yakup yakın 7.a- ki.ıçük ve metruk bir manastıra doğ-
- Bahadır Sahip Cenge mi?. manda Bahadır Sahip Cengin kızı- ru yollanmıştı. Burası dünyanın gı.i-
- Beni dikkatle dinle Parhalı. na kavuşacak! .. dedı. rültüsünden çok uzak, içindeki ih-

Bahadır Sahip burada kızını kay - •u tiyar keşış de burada yapayalnız 
betti. Onu aramakla meşgul. Hındis- Bilnl tarafından takip edildiği yaşıyordu. Keşış bembeyaz sakalı, 
tana dönmesi gitgide gecikiyor. Fa- akşam, Parhalı da efendısinden bu (Devamı var) 
kat bu hal böyle devam edemez. Pa- INllnllltllflUHUUIHHNIUIHH11tHHIHUllttt11HttHHIHUllHUfllUUIUıltUtUlllll•HUıUtnıuııımıııuuuuuıııııııı11111tıUıu111ıUtUUllllt 

Akdeniz ve lstanbul dişahın Hindistana yollıyacağı al
tın dolu sandıkların bir an evvel 
yola çıkarılması lazımdır. Çünkü 
oradakı ihtiyar raca bu para ıle iş 
gorecck. 

- Hindıstana dair yeni bir ha
ber almadık. Mukaddes mabude -
miz buraya yeniden kimseyi gön -
dermedi. · 

Pari -Suar muhabiri İstan· 
bulu nasıl ani.yor ? 

- Bizim oranın halıni düşünmek 
vazifemiz degıl. Bızim buradaki işi
rnız Bahadır Sahibin her hareke -
tini akım bıraktırmaktır. 
Parhalı ba~ını onüne eğdi. Fazla 

suol sormak mevkiinde değildi. E
fendisi devamla: 

- Bahadır Sahibe yaklaşmak zor 
değildir. Onun yanında Yakup is -
minde Şamdan mı, Beruttan mı 
gelmiş bir kölemen genci var ... Bu 
gencı Bahadır Sahip Sultan Suley
manın gazabından kurtarmış, a{ -
fettirmis. Muharebeye gitmiş. gel
miş bır adam. Tacı Cihanın kay -
bolduğunu öğrenen Yakup bütün 
di.ınyava mcyd m okuyacak kadar 
kendini C'c>sur görüyor, fakat kızı 
nasıl bulabileceğıni bilemivor. Genç 
bir kıza karşı genç bir delikanlı -
nın bu kadar alakadar olması yal
nız o kızın babasına karşı besle -
diği minnattarlıktan ibaret değil

dir, Parhalı! .. 
Parhalı gözlerini açmış, (•fendi -

sinin sözünün nereye varacağını me
rakla beklivordu. Ali Şavkat de- 1 
vamla: 

- Yani demek istiyorum ki, Ya
kup denilen genç kölemen, Bahadır 
Sahibin yetişmiş kızını şiddetle se
viyor. 
Parhalı gayri ihtiyari bir hare -

ketle yumruklannı sıkarak: 

- Ölüm, dedi, mukaddes mabu -
demiz (Kali) nin kendisine gök yü
zünde arkadaş olarak intihap etti
ği bir genç bakireye ne suretle o
lursa olsun c>l uzatana ölüm! .. Ma
budemizin bu lUtfunu takdir ede -
miycrck kendisini bir erkeğe tcs
lım edc>cek kız için de ölüm! .. 

Ali Şavkat sakin, fakat emreder 
bir tavırla: 

- Parhalı, dedi, beni sonuna ka
dar dinle! .. Yakup kimdir? .. Bizden 
olmıyan bir yabancı. Mabudcmiz 
(Kali) nin hizmeti fçın böyle biı· 

yabancıya dahn b:ışka dü'imanları
mıı.ı, bütün müslümanları aldat -
mak caız midır, değıl midir? 

- Caızdir, muhterem üstadımız! .. 
- Yakup ümıtsiz bır haldedir. 

Bahadır Sahibin kızını ne kadar 
severse sevsin aklı p<'kiıla keser ki, 
babası Tacı Cıhanı ona vermez. Çı.in
kü Bahadır Sahibın kızını değil 
yalnız Hındistandaki büyüklerden, 
burada, padışahın gözdesi olan pek 
çok vezir, vüzeradan oğullarına ala
cak yüzlerce bey, paşa kazasker 
vardır. Fakat biz Tacı Cihanı bu 
tehlikclc>rdcn kurtaracağız. Babası 
anlıvacak ki, kızını yaşatmak istı
yorsa onu ölünceye kadar hiç bir 
suretle hiç bir erkeğe veremiye -
cektir. Fakat biz Yakuba böyle de
miyeccgiz. Ona diyeceğiz ki: 

- Sen Bahadır Sahibin kızını al· 'ı 
mnlışın. Senin gibi cesur bir genem 
ona koca olabilmek için şcrcfçe. a
saletçt' hiç bir farkı yoktur .• 

İşte yavaş yavaş böyle başlıya -
rak onun kalbindeki müphem ümi
di ateşlendıreceğiz. 

c- Kızın mf'ydana çıkarılması 
senin için çok kolaydır; onu ancak 
sen kurtarabilirsin!. diyeceğiz. Ya
kup vnsıtnsile Bahadır Sahibe ya-

Boğazlar Türk miHetinin elinde bulundukça 
bunların emniyeti etrafında mesele yoktur 

[ cPari - Suan muhabirlerinden 
Klod Blanşar Akdeniz'in bugünki~ 
vaziyeti hakkında siyasi bir roman 
ne§retmcktedir. Türkiye de bir 
Akdeniz deııleti olmak itibarile, o
kıtytıcularımızın bu yazıları alaka 
ile takip edeceklerini diişiinerek 
diinden itibaren, gazetemizde ne§
rine bCL§ladık. 

Muharrir, Akdenizin bugünkü 
vaziyetini tetki1~ ederken, evvela 
lıizinı memleketimizden b~lamış
tır. Evvela lstanbulda gÖTdüklerini 
1ö9le an tatıyor. 

Şimdi Türkler, evvelce sultanlar 
tarnf111dan yasak edilmiş olan tele
fonlardan ve elektrikli tramvayla
rından memnundurlar. Henüz tı • 
yatroya gitmek itiyadını alamadıy· 
salar bile, bir opera binast ınşa et.: 
tirmcktcdirler. 

TURİSTLER AGLASIN! 

Bizim maksadımız Akdenizi an-
latmak ve ona sualler sormak oldu

ğuna göre, Akdenizdeki vaziyeti 
dolayısile Avrupa politıkasında bü
yük bir ehemmiyet kazanmış olan 

bu yeni devletin inkişafına dikka -
limizi Ç<?virmek mecburiyetinde -

yiz. Onun içindir ki, yeni TürkiyP
nin hayatındaki bazı teferruat üze

rinde tevakkuf ediyorum. Türkiye 
on beş senedenberi derisini de • 

ğıştirmiye çalışıyor. Derisini de -
ğıştiren bir yılanın gayretleri ve 
tekalluslarile her gün biraz daha 

Osmanlı İmparatorluğunun kuru -
muş ve şeffaf derisinden sıynlmıya 

uğraşıyor. Böyle bır değişıkliğin 

.harpten evvelki devlet adamları 1-

çin gayri mümkı.in bir şey olduğu 
di.ışünülürse, gulümseJl'){'mek kabil 
değildır. Fakat tc-crübe yapılmış -
tır, meydandadır Bır kalem çizgisi. 

karakterini olmasa bile, •aşamak 
tarzını değistirebiliyor. 

Akşam saat ttltıda Beyoğlu cad -
desınden geçen halk kalabalığına 

bakınca düşünüyorum. Ancak er
keklerın camekanları önünde otur
du~an ve kadınların geçişlerini 

seyrettıkleri hır kahveye ben de 
oturdum. Etrafımda oturan yaşlı 

bir kaç müşteri kahve fıncanların
dakı telvelerle istikbali keşfet • 
miye uğraşan insanlara benziyor • 
}ardı. Sakin s akin düşünüyor -

]ardı. Arasıra bir lokomotif satın a
lındığını, yahut bir köprünün inşa 
edildiğini bildiren gazetelerin ser
levhalarına göz atıyorlardı. Bu ha
diseler yeni rejımin muvaffakı -
yetlerınden sayılıyor. İşte bu da on
]arm bir ipti1iısıdır. Çünkü her çivi 
çakıldığı zaman dünyayı uyandır-

rııak lazımdır. Bu düşünceli adam
lara baktıkça, mazinın hasretıle 

knvrulduklapndan şüphe etme -
mek kabıl değildi. Belki de kaybet
tıkleri şeylere acıyorlardı: İhmal, 
bahşiş, ~rkekleı in mutlak hakları, 

taaddudti zevcat, daha ne bileyim? 
Bu adamlar kaybolup giden bir dev
rin arda kalmış canlı temsillcrıdir. I 

İKİ DENİZ, İKİ KIT'A, İKİ 

ALEM l 
Bu ınkişafm ehemmiyetini anla-

mak için, yaptığım röportajın sey
rinı takip ederken, canlı Galata ma· 
hallelcrindeki halkı g"örmek kfıfı -
dir. Bıraz da Boğaziçine gidelim, 

Fakat burada, İstanbul şehrinin gö
beğinde. büyük bir nehirden farkı 

olmıyan bu deniz yolu iki denizi, 
ikı kıt'ayı. iki nlcmı birleştirmek • 

tedir. Şarka ve Garbe doğru açıl -
mış olan ve uğrunda asırlardan • 

beri bu kadar kan dökülen, 1914 
h~rbinin en esaslı sebeplerinden 

birini teşkil eden, arkası gclmiyen 
entrikalara yol açan bu mazWJlda 

Garplc Şarkın hudutları vardır. 

Marksizmin faşizm üzerine, yahut 
faşizmin marksizm üzerine saldıra-

bileceği bu geçit, artık bundan son
ra, tnm mülkiyetile, Avrupa seması 
altında sesıni pek iyi duyurabile
cek olan bir Türkiyeye ait bulu -
nuyor. 
Boğazlar! Boğazlar mayi bir deh

lizden başka bir şey değildir. Bir 

kaç hatlarını çizdiğimiz milliyet -
perver, müstakil bir memleketin 
elinde bulundukça, Akdcnizin bu 

mıntakasındaki siyasi problemdekı 
kozları baştan aşağıva değiştir -
miştir. 

NÖBETÇi 
ECZANELER 

Bu akşam şehrin muhtelif semt -
lerindc nöbetçi olan eczaneler şun
lardır: 

lstanbul cıhetindekiler: 

Eminönünde (Beşir Kemal), Be
yazıdda (Haydar), Küçükpazarda 

(Hıkmet Cemil), Eyüpte (Hikmet 
Atlamaz), Şehremininde (Nazım 

Sadık), Karagümrükte (Suad), Sa
matyada (Teofilos), Şehzadebaşın

da (Üniversite), Aksarayda (Ziya 
Nuri). Fenerde {Emilyadj). Alem
darda (Eşref Neşet), Bakırköyde 

(Hilal). 

Beyoğlıı cilıetindekiler: 

İstiklal caddesinde (Matkoviç), 
Galatada Fındıklı tramvay tevak -

ku{ mahallinde (Mustafa Nail), 
Taksimde Cumhuriyet caddesinde 
(Kürkçiyan), Kalyoncukullukta 

(Zafiropulos), Firuzağada (Ertuğ

rul), Şişlide (Nargileciyan), Ka -

sımpaşada (Vasıf), Hasköyde (Bar-

but), Beşıktaşta (Ali Rıza, Sarıyer

de (Osman). 

Üsküdar, Kadıköy ve Adalarda
kıler: 

Üski.ıdarda (Ahmediye), Kadı -
köyde Modada (Sıhhat), Büyüka .r 

dada (!!..ı:k), IIcybcJıdc (Tanaş). 

Sular 
idaresine 
Teşekkür 
Sulıaııa1ımette oturaıı bir okuytt

cumttz yazıyor: 

Belediye Sular İdaresi 935 sene

sinde tesisat ma::;rafı veya su be

deli olarak benden 75 kuruş fazla 

tahsil etmiş. Bunun bir yanlış • 

lıkla yapılmış olduğu aradan epey

ce zaman geçtikten sonra anlaşıl-
• J 

dı. 

Bu vesiie ile Sular İdare~inin, 
abonelerin hesaplarmı çok inceden 

inceye tetkik ~ttiğini anladım. Ge

çen gün aldığım bir tezkerede 

bu 75 kuruşun hemen iaöe 

edileceği bildirılmektedir. Bunun 

üzerine İdareye müracaat eltim. 

Derhal kayıtlar bulundu. Defterler 

tetkik edildi ve on dakika içindP. 

75 kuruşu geri aldım. 

Belediye Sular İdaresinin hesap

larındaki bu açıklık ve muameic

sindeki sür'atten dolayı bilhassa 

teşekkür etmek mecburiyetinde

yim .• Halka gösterilen kolaylık cid

den şayanı takdirdir. Muhterem 

gazeteniz vasıtasiyle bu te~ekkür

Icriınin Belediye Sular İdaresine 

iblağını rica ederim.,. 

~ulgarlar Türk düş-j 
manlığınıbesliyecek , 

her. vesileden isti· 
fadeye çahşıyorlar 

( 5 ine; say/odun rl~vam ) 

nemalarında gösterilmesine başla· 

nacaktır. 

ÖIPn ivan Vazof'un ve Hristo 

Botef'in Türkler aleyhinde yaz -

dıkları bu gibi eserler Bulgaristan

do Bulgar mekteplcrınde de oku • 

tulmaktadır. 

Asi şair Hristo Botef'in Türkler 

tarafından maktul d~ştiiğü yerde, 

ölümünün yıldönümü münasebeti-

lc geçenlerde Bulgaristandn buyük 

merasim yapılmış ve bu merasime 

binlerce halk ve talebe i~tirak et

mişti. 

İnsan gayri ihtiyari bir kere daha 

soruyor: Bütün bunlara niçin Iü -

zum görülüyor? Niçin. niçin? 
•IHUHUllUUllUl••ltltttlllllll tllHllllltltlHllHllltHHlllllllltllllllflll 

ı __ H_iK_A_Y_E __....I 
A 

Aşık Garip 
{ 4 üncü sayfadan devam) 

Fabrika h tahanesi operatörlü -

ğüne tayin edilen Doktor Şadan 

yeni vazifeye başladığı ilk gün baş 

hemşire koşa koşa şu haberi verdi: 

- Fabrika kimyahanesinde bir 

infilak olmuş. Baş kimyager yara

lanmış. Derhal ameliyathaneye gö

türülmüş. 

Doklar Şadan ameliyat odasına 

geldiği zaman maalesef her şeyin 

bitmiş olduğunu gördü. 

Biçare kimyager ufak bir dik -

katsizliğe kurban gitmişti. Ameli

yat odasından çıkarken ... 3 yaşın

daki bir kız çocuğun elinden tut -

ınuş bir kadın hıçkırıklarla ağlıya

rak: 

- Allah aşkına kocamı kurtarın 

doktor .. 

Diye Şadanın ayaklarına kapan

dı. 

Kadının bir saniye içinde yüzü -

nü görebilen Doktor Şadan, ilk de-

fa olarak iş başında müteessir ol

du \"e iki damla göz yaşı önünde -diz çöken kadının üzerine damla -
dı. 

••• 
Dışarıda lapa lapa kar yağıyor ve 

soğuk bir rüzgar camları kamçıla

yordu. 

Ilık odada küçük bir kız oyuncak

Jarile oynarken köşedeki geniş kol

tuğa gömülmüş olan Melahat ya -

nında ot1,1ran Doktor Şadana en çok 

~evdiği bir halk kitabı olan (Aşık 

Garib) i okuyoı du ... 

Eski 

Onühdefd Cant!!lr 
adama takiben 
Merdivenfeı1 ya

vaş vava s cıkma
ğa basladı 

Otel fareleri hakkında kaydetti
ğim şu kısa malumattan sonra, şim
di (R..) nin macerasına geçebili -
riz: 

• 921 yılında idi. İşgal, olanca mu
sibet ve fecaatile devam ediyordu. 

O uğursuz günlerin bin türli.i keş
mekeşleri, rezaletleri, münasebet
sizlikleri, ahlaksızlıkları ve yadel -
!erden gelen müstevlilerin keyfi mua• 

meleleri arasında, bütün bu bela -

lardan başka halkın ve memle -

ketin başına bir bela daha musal • 
!at olmuştu: 

- Hırsızlar! 

Fırsattan istifade kabilinden o • 

larak, hırsızlar da her ZtUfürnkin • 
den daha fazla bir gayretle çalıp 

çırpmakta devam ediyorlardı. He

le karmanyolacılık almış yürümüş
tü. Beyoğlu caddelerinde, İstan -
bul sokaklarında, şehrin en işlek 
yerlerinde gübegündüz adam :;oy -

mak, ır1.a ve namusa taarruz etmek, 
insan şişlemek, peynir ekmek ye
mek kadıır kolay bir iş olmuştu. 

Hırsızların içinde, şu ve bu dev
letin zabıta teşkilatındaki şu \'C 

bu adamlara bel bağlıyarak kasa 
soyanlar, yankesicilik yapanlar, o-

tel odalarında işliyenler de vardı. 
Bunlar, güvendikleri adamların hi-

mayesi sayesinde, yaptıkları hır -

sızlıkların cezalarını görmüyorlar, 
çaldıklarından onlara: 

- Pay! . ~· -· -·---
Verdikleri için yakalansalar bile, 

ı.ı • 
- Evet.. üçüncü katta 2l il 

marada.. ,3r 
- Nasıl adam'! Genç mi, jhl? 

mı? Korkulur mu kendisinden · 
. .,.!.• 

- 55 lik var. Sünepe bır şt\ııc 
- Alll! Şimdi sen git. ite) p;ı· 

bak. Ben işin icabına bakarırll· 
ran yoksa vereyim. 

- Fena olmaz. it ıı· 
(R .. ) habercisine bir 10 lifah 

zattı: ,.~· 
- Bu akşamlık sana yetişir·· tı' • 

.. bl 
rın yine uğra, bu akşam ışı ol· 
rirt-ıem, yarın h~sabmı aıırsıJ'l·· 
mazsa beklemek lazım. ·ııe 

Bu konu~madan sonra, (R .. ) >'~;r 
~ i il 

oyun masasının başına geçt ' rtı 
d 5011 

kaç parti doha oyun oyna ı. bt' 
Galataya, rıhtım gazinolarındart .ıf 

}{e; 
rinde bir kaç rakı içti, çakır 
bir halde, otelin j•olunu ttfi~~!tJ' 

21 numaranın bulunduğu .. ,,. 
H gıl" 

tek yataklı bir oda tuttu. uÇ e-
d . sonra 

lük parasını peşin ver ı. ~· 
diVC 

n.a. yavaş yavaş mer 
leri çıkmıya başladı. 

. di yol· 
O gece 21 numaraya gır . : bir 

cunun bavulunu yokladı, }'ııÇ ı.ı'"' ··st ,. 
şey bulamadı. Demek, para \l 

de idi adnının... Jtt' 
f Çaıcır ı 

Ertesi akşam, bu se er ı.ı )111 

yiften bir numara fazla olduğ. ı:ıı· 
de otele gddi, odasına çl?JdJdı. rıı , 
raz oturduktan sonra, 21 ouıllıı 
nın kapısını açtı. 

Nasıl mı açtı? 

hemen bir kaç saat içinde, Türk - l\laymuncukla! ... d' beıclc 
polisinin elinden alıyorlardı. Karyolanın altına gır ı. 

Bunlar, öyle acı mavakalnr, öy- miye başladı. 
le yürekler yakan ve paralıyan ha- Bekledi, bekledi. , 51 ' 
kikatler ve hatıralardır ki, dü~ün- Ne gelen oldu, ne gideil···d, W 

· ra • 
dükce kalblerimizin sızhınıması kılmıya ba~ladı. Canı sıga. 0eğ' 
,kabil değildir. Bunlardan mevzuu- tiyordu. Baktı olacak gibl 1'e • 

ma temas edenleri - ve .. ile ve fırsat ne pahasına olursa olsun:D~:ı. ıc• 
zuhur ettikçe - yazacağım. tinden bir sigara çıkardı, ) ·çJl1ı't" 

(R..) arkasını böyle bır vere da- yolanın altında fosur fosur 
1 

yayarak ve müte~dd't h~bcrcıler başladı. ··ttı.ıı" 
den tı.ı ~ 

kullanarak bir çok otel hırsızlıkla- Korkmadan, çekınmc ·ıırı~ıı 
rı yapmıştır. Kendhi biıtti:n kud - dü sigarasını!.. Sigarayı )ı.ııPı< 
retini ayni istıkamcte doğru sev - kadar içmişti ki, dı~arıd~, ·tti· J1t 
ketmenin ve nihayet hu §CYi ve 1 önünde bir takım sesler ışı 

ı men sıC?arnsını sfı durdti. ,.0ell 
her kuvvetı yalnız b;r lıeddin, yal- 1 c.- şe 

nız çalmc1nın evinde tutmanın bü- 1 Söndürd"ı amma, hiç bir 1 prt' 
0 tf ı 

tün sır'arını bir göz ve k.ıfa vu - j kolay kolay korkmıyan r!tf11ı) 
1 . . d .. -· h pl"dı J<O 

zuhik bilen bir adam olduğu için, sının yuregı o .. ' 
her türlü tesırleri ve mukavc>met- basladı. ~·tir) 

-~vevarrı' 1 
leri birer birer birleştııerek, yap- ;;;===-tığı hırsızlıklardan hem kendı i ce- 1 y o 1 
bini doldumuş. hem l:endısıni hi - R A O - / 
mnye edenlerin cüzdanlarına hayli- ~ 

--------... -~-- ~f ce pı:ıra koymuş, ve hem de haber- . BUGÜNKÜ pROG~t\ 
cileriııin yüzünü güldürmüstür. ı; >' 

Akşam ncsriyaıı. n1ıı:ı1 11 Böyle yardımla çalıştığı gtinler - Saat l8 3o Pliıkla dans bİ ,. 
den birinde, (R..) nın habercile - ' di crrı0 1 ~ ' 
rinden biri. Onun her zaman o- 19 Rad.vofonik ko1:1e rrıttS 1~1 dılıı 

kıralık kö k), 20 Turk rııf1ı1 • 

turup tavla ve pastra aynadığı Te- veli, 20,30 Ömer :Rız:ı tı:ı J{ıı:ı ' 
pebaşı kahvelerinden bırine geldi. ~rapca söylev, 20.45 vcdi~. fllıı~ ~,: 
(R..) yi bir köşeye çektı Ve şu ha- · Tiirı' ııl 
beri verdi: arkadaşları tarafından arı)·:. , 

ve halk şarkılan (saııt a) bor~ tı.ı. 
- Kaç gündür kovaladığlm bir A. ns ,,e ;;ıtl 

adam vardı. Kahvede gözüme kes- Orkestra, 22,15 1a progr "' 
. . ·n~n ~ 

tirdim, arkasında .dolaştım, niha - berlerı ve ertcsı i> r ı 'c 
yet zengin bir adam olduğunu an _ 22,30 Plakla sololar, ope 
ladım. ret parçalan, 23 Son. }lı\~{ 

YARINKİ p:ROG (R..) sevinç ve acele ile sordu: 
- Nerede oturuyor? 
- Galatada ( .. *) otelinde! 
- Ocla numarasını filan öğren -

din mi? · 

Öğle 11e§riyatı: }( 111ıı5)' ~ 
Saat 12 30 Plakla rurl teııf p 

' z.,1ı.ı l 
12,50 Havadis, IJ,OS 
neşriyatı, 14 Son. 



Sl\JıD~ymali'iloli'il S©ıır©ıyon<dla 

IKUIQ)lldJ~ KO~lbARI 
Tefrik'a No : 79 Yazan : M. Necdet Tunçer 

"V d• • nen ısıne Hazreti Davut, oğlu Sülegmana; 
mühim işler vereceğin bir adamı 
daha sonra kadınlar arasında 

ilkönce yolda, 
dene!,, demişti.!' 

. Onu zındana atınız I" 
.. Sahra, genç maiyet zabitinden 
ile almakta gecikmemişti. 

lfükümdar, genç zabiti sorguya 
Çekmiye bile lüzum görmedi.. sa
ray muhafızını çağırdı: 

- Onu zindana atıııız! Bana ve 
hı>nim sevdiklerime ihanet eden 
adamı cezasız bırakamam. 

Dedi. 
Saray muhafızı birdenbire şaşa

ladı.. Suanın saçunu anlamak iste
di .. 

- O size çok sadık ve fedakar 
bir g<'nçtir, hükümdarım! 

Diye şefaat etti ise de, Süley • 
n-.an sözünü geri almadı: 

- Sua ancak orada yaşamıya lfı
Yıktır. 

Diye bağırdı. 
O gün Suayı yakaladılar .. sara -

Yırı zindanına attılar. 
••• 

Stileyman, Tamaraya soruyor • 
du: 

- Suayı sen de seviyor musun? 
'I'amara şaşkın şaşkın hükümda

rın yüzüne baktı: 
. - Benim kalbimde bir sevgi var .. 

1 '•zin sevginiz! 
Diye mırıldandı. Çehresi bal -

mumu gibi birden sapsarı oldu. 
'I'amara korkudan ve suçundan 

değil, bir iftiraya uğramış olma • 
sından çekinmişti. 

Süleyman ilave etti: 
- Sua seni seviyor'!ll!ş!. 

b-- Haberim yok, mella' Fakat 
0Yle bir şey varsa, nasıl önüne 

geçebilirim• 
- Peşinde dolaşıyormuş .. 
- Onu arkamdan gelirken Ye -

r•hut beni gizlice gözetlerken bir 
ere bile görmedim, mellii ! 
- Görenler var. 

b - Şaşılacak şey. Sua çok uslu 
aşlı bir gençtir. 

1
- İnsanların göründüğü gibi 

0 llıadıklarını hiıla anlıyamadın 
llıı? O, seni buradan kaçırmak is-
1.ı>ınış .. hazırlığını yapmış .. fakat, 
Yaitayı vaklınde Ple verdi. Şimdi 
~indanda köpekler gibi inliyormuş. 
k 'I'amara bu sözleri dinlerken o 
d:da~- ş~şırm <, o derece hayrete 
Uşmuştü ki.. 
• Genç kadının sövlemek islediği 

:zlcr boğazında dtlğümlenip kal -
ış .. ağzını açamamıştı. 

k 'I'amara sarayda yine perde ar -

1 asında bir şeyler döndüğünü an
·~-~kta gecikmedi. 
ll~leyman şarap içiyordu. 

" 
1
_ •r kaç dakika dalgın ve düşün

... e ı ·· ta .. onüne bakarak yanındaki ki-
ref 1arı karıştıı-dı. Bu kitaplar Haz
la,' Davud'un el yazması hatıra -

•le dolu 'd' s·· ı ı. 
lı Uleyman şu satırları mırılda-
araı.: okumıya başladı: 

•kendisine m;mim i~lcr vere
ceğin bir adamı ilk önce yolda, 
dnha sonra kadınlar arasında 
dene! Bıı iki yerde de metanet 

1Je sadakatini görür,,eıı, o za
ınaıı o adama biiyük i§ler ver-

'!' inekte tereddüt etme!• 
aınara: 

llıe~}'ederiniz çok doğru söylemiş, 
Itab·~! dedi. Bir adamın istidat ve 
sa,.~ 'Ye~ini anlamak mümkün ol -
derd;k keıt_ü ile iyiyi çabuk ayırt e
d., · Boyle adamları bu iki işde 

eınek .. h Olur şup e yok ki, çok faydalı 

s 
.: eyr.ıan gülümsedi: 

<iıtıı. ~n seni bu iki işdc denc
hııt. ola giınderd,m.. dediğimi 
t<l'ıi 1

" erltekler arasında metane
ton ınuhafaza ederek hiç kim -

ın .. 
~aı.;at gozünü üzerine çekmedin! 
§ınıd·' Sua höyle değil. Ben onu 
le R.~"e kadar küçük bir sefere bi-

oııd<!rm d" . onu ü e ım .. hareme gelınce, 

''"ınan ç ~adın_ arasında gördüğüm 
dıığu . gozlerınin çarçabuk dön -
€i;ı k:u &ezdim. İşte örneği.. sana 
do~ d Ymuş! Babamın sözleri cid-

i'lGı ogructur. 
~iman, Tamaraya döndüo 

lııı ak,,aYdı Şarap tasımı doldur .. 
Ilı ... m .. 

ek isr guneş batıncıya kadar iç· 
'ra 1Yorum. 

larap~a~a hükümdarın kadehinı 
...._ :a Oldurdu u . 

llıiyl!t it gece misafirleriniz gel • 
...... :a~ illi? 

ıllltiyorurn. 

(Kaşa) Sülıgmanın altınlarını çaldıktan sonra kabi/<Sln/ zıngillleşl{r. 

miı oe e~/enceler artmaRa başlamıştı .• 

- Sabahleyin bu gece Surdan 
misafirler geleceğini söylemişti

niz. Onları unuttunuz mu? 

söylesinler. Haydi, doldur kadehi • 
mi! 

Tamara mütemadiyen hüküm • 
dara şarap veriyor ve Süleyma -
nın ıstırabının sebebini anlamıya 

çalışıyordıı. 

- Ben bu gece hiç kimsenin yü
zünü görmek istemiyorum, Tama -
ra! Misafirlerim gelirse, rahatsız 

olduğumu ve erkenden yattığımı ( De1!amı var) 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 1 
Kiralık Emlak 

Semti 

Kasım paşa 

" 

• 
" 

Galata 

" 
Feri köy 
Kasım paşa 

Beyoğlu 

Galata 

Beyoğlu 

" 

" 
" 

Mahallesi 

G. Hasanpaşa 

• 
• 

Camii kebir 

G. Hasanpaşa 

Camii kebir 
Arab camii 

Kemankeş 

Pangaltı 

Çatma mescit 

Hüseyin ağa 
Şahkulu 

Kuloğ-lu 

K. Mustafa 

Çelebi 

Kamer hatun 

Hüseyin ağa 

Galata 
Galata 

M. Ali Paşa 

S. Bayazıt 

" 
" 
" 
" ,, 
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" .. 
Semti 

Galata 

" 
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" .. 
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M'h•lltsi 

S. Beyazıt 

• 
n 

.. .. 
• 

Sokağı 

Atik tersane 

kapısı 

Güllehane 

Mescit 

Orta sokak 

Güllü hane 
Orta 

Makaracılar C. 

Helvacı 

Fransız mezarlık• 

Tarla başı 

Yazıcı 

Ağahamam 3- cü 

K. Parmakkapı 

Çaltmak sokak 
C. Kebir 

No. 

36 

38 
20 

2 

5 
l3 
5 

16 E. 
12 Y. 

6 
ili 

Cinsi 

Hane 

Dükkan 

" 
Baraka 
Oda 

• 
Arsa 1/2 H. 

Hane 8/9 " 
Dükkan 

6 Hane 8/40" 
44-46 Hane 

1.2 2 Dükkan 

Vakıfhan daire 2 

34-42 Hane 

19-25 .. 
197 Apartımanın 

3 üncü daire 
Han üst kat 
Mumhane 

52 Oda 1 
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• .. 
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" 
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n 26 n 
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n 
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Yukarıda yazılı Vakıf mallar 31-5°938 sonuna kadar kiraya veril• 

mek üzere arttırmaları uzatılmıştır. isteklilerin 16·6-937 Çarşamba 

günü saat 14,30 da Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü Akarat kalemine 

gelmeleri. (3305) 

Telefon Abonelerimizin 
Nazarı Dikkatine 

İstanbul Telefon Direktörlüğünden: 
1937-1938 Telefon rehberi tab'eltirilmek üzere olduğundan halen 

e!de bulunan rehberde büyük harfle, meslek sırasında küçül< ilanı bu· 

lunan abonelerimiz 3-7-937 tarihine kadar yenı rehberde devam edip 

etmiyeceklerini bildirmedikleri takdirde buna aid kararname mucibin
ce ilanları yeni rehberde de aynen neşredilerek tarifesi mucibince 

ücretleri tahsil edilecektir. Bu kabil vaziyette ohnlarla yeni rehbere 

bu şeklide kaytd arzusunda bulunsn abonelerimizin Abonman Daire

sine müracaat tuyurmaları. (3313) 

Yeni neşriyat 

Siyasal bilgiler 
Siyasal Bilgiler mecmuasının 74 

sayılı Mayıs nüshası intişar etmiş

tir. Yedi yıldanberi muntazam bir 

program dahilinde intişarına ~

vam eden ve memlekete ilim sa

hasında çok kıymetli etüdler ver

miş bulunan bu kıymetli mecmua

yı okuyucularımıza hararetle tav

siye 'ederiz. Son sayısında bir çok 

kıymetli mak~le vardır. Bu içti -

mai, hukuki, iktısadi, mali, siyasi, 

idari makaleler büyük bir tetkik 

ve mesai mahsulü olarak meydana 

çıkmıştır. 

Mecmuanın değerli yazıcılarını 

ve mecmuayı çıkaran ilim adamla

rını takdir ederiz. 

KAYIP TASDİKNAME 

İstiklal Lisesinin onuncu sını 

fından aldığım tasdiknamemi kay

bettim. Yenisini çıkaracağımdan 

eskisinin hükmü yoktur. 
Çanakkaleli: Muzaffer Galip 

lstanbul Kadastro Hıikımliğin -

den: 
Davacı Maliye hazinesile dava 

olunanlar Beyoğlunda Aynalı çeş-
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Sene:ik muham. 
men kirası temirıa tı 

Kerestecilerde Sarı Demir mahallesinde Kereste• 
ciler caddesinde 77 No. lu 39, 19 Metre murabbaı 
arsa. 

Kerestecilerde Sarıdemir mahalle•inde Keresteci• 
ler caddesinde 41 No. lu 49,91 Metre murabbaı 
arsa 

Kerestecilerde Sandemir mahallesinde Kere~tc
ciler caddesinde 31·31-35-33-47 No. lu / 49 No. Ju 
128 Metre murabbaı arsa 

Yeni bahçede Sulukufe caddesinde 81 No. fu 
bostan 

Büyükadada Kadın ve erkekler için He'A asri 
Heybeliad&da " • • • •. " 

Yukarda semti senelik muhammen kiraları yazılı 

!im tarihinden ilibaren 938-939-'140 seneleri ma)ISI 

70 5,25 

120 9 

240 18 

36 2,70 
75 5.63 
50 3,75 

olan mahaller tes• 
sonuna kadar ayrı 

ayrı kiraya verilmek üzere açık artırmaya konulmuşlardır. Şart-ıan:e• 

!eri Levazım müdürlüğünde görülebilir. istekliler hiza:arında gö•teri. 
len ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 17-6-937 Perşembe 

günü saat 14 Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (E) (3137) 

* • • 
Husı:sl idareden aylık alan emek'i öl!'retmen ve memurlara ve ök· 

süzlerinin Haziran 937 üç aylıkları 11 Haz i ra~ 937 Cuına ııü1ünden 

itibaren Ziraat bankasından verilecektir. Emekli ve öksüzlerin nü!us 

ve aylık cüzdanlarile birlikte bankaya müracaatları iJ&, olunur. 
(B) (3333) 

metle Surusi caddesinde Çitor a - ı 1 
partmanında 3 No: lı dairesinde _ lstanbul Vakıflar Baş Dlrektörli.iğU lıAnları 

• 
1 

Maroka, Dimistokli, Fotini, Fanyo-

ri, Zoi ve ahıçelebi mahallesinin Semtimeşhur ve mahallesi Cadde veya sokağ'ı Nr. sı Cinsi 
Muhammen 

Kirası 

Lira K. Yemiş iskelesi sokağında yeni 7 

No: lu dükkanda Angeliki ve 
Andon - aralarında mütekevvin 

davanın gıyaben cereyan e

den muhakemesi neticesınde a • 

leyhlerine 15/Şubat/935 tarih ve 

937 /86 karar No: lı sadır olan ilam 

tebliğ makamıııa kaim olmak üzere 

ilan olunur. (937/86) -----Eyüp icra Mcmurluğuııdaıı: 

Mahcuz olup paraya çevrilmesi 

mukarrer bulunan 4 adet kürgı ve 

bir adet kefasile bir sandalın del -

!aliye rüsumu müşteriye ait olmak 

üzere Cıbali vapur iskelesinde 21/ 

6/937 tarihine müsadif Pazartesi gü

nü saat 13 den 16 ya kadar açık art

tırma suretile satılacağından iste
yenlerin ayni gün \ e saatta yerin· 

de hazır bulunmaları ilan olunur. 

(936/965) - Külliyetli mikdarda 

lngiliz hakiki kumaşları 
Galatada, Karaköyde 

J. MOTOLA 
Kumaş ticarethanesine gelmiştir. 

EN ALA CiNS 
EN MÜNTEHAB DESENLER 
Fiatler her yerden ucuzdur. He· 
men satılan bu kumaşları gör· 
mek üzere lütfen mağazayı 

ziyaret ediniz. 
FIRSATTAN iSTiFADE EDiNiZ 

Beyoğlu Birinci Sullı Hakimli -

ğindew 

Savidenin Beyoğlu, Emincami, Sa

mancı sokağında 34 numaralı ev· 

de sakin Nikolanın oğlu Murad a
leyhine açtığı izalei şuyu dava -

sından dolayı müddeialeyhin gös

terilen yerde bulunmadığı ikamet

gahının meçhul bulunduğu şerhi i

le mübaşir tarafından davetiyesi 

bila tebliğ iade kılınması üzerine 

müddeinin talebi ile hukuk usulü 

muhakemeleri kanununun 141 ve 

müleakıp maddeleri mucıbince 20 

gün müddetle ilanen tebligat icra

sına mahkemece karar verilmiş ol

du, undc'1, muhakeme günü olan 

5/7 /937 tarihine müsadif Pazartesi 

günü saat 14 de müddeialeyh Mu -

radın bizzat veya bilvekale mu -

hakemede bulunması lüzumu teb

liğ makamına kaim olmak üzere i -

lıin olunur. 

Fatih Sulh Üçüncü Hukuk Malı

kemesinden: 

Şehzadeöaşında Acem oğlu SO. 

22 sayılı evde mukim Rızanın ya

nıı;da bulunan küçük Şerafettine 

Karagürnrükte Hatice Sultan M. 
küçük Değirmen So. 1-3 sayılı a • 

parlımanda halası Fevziyenin 7 /6/ 
937 tarihinden itibaren vasi tayin 

edildiği ilan olunur. (937 /606) 

Şişli, Meşrutiyet. Ebekız. 

Hoca paşa. 

Eyüp. Babahaydar. Arpaemini. 

26-28 Valde apartıma• 

nının 3 cü dairesi 23 00 
96 DükkAn üstünde 

odalar ve helA 30 00 
7.9 Mustafa efendi 

Bahçekapı'da 4 • cü vakıf hanının birinci 
katında. 

Tekke odaları 

27,28 iki oda. 
15 00 

30 00 

• • 
Tahtakale, Rii!tempaşa. 

Hoca paşa. 

" asma 
Papasoğlu ha· 

nı üstkatta. 

Aziziye. 

l6 Oda. 

26 
" 

96 DükkAn 

153 
19 

53 

13 00 

5 00 

30 00 

25 00 

23 50 Küçükpazar,Hocahayrettin Sebzeciler. 
Mahmulpaşa, Hacıküçük. C'mi altında. 

• .. 6 00 

5 00 
4 00 

Çarşı. Perdahçı ha~ı. 7 • 
• Sahaflar. 

• 
Sirkeci. Emirler. 

Feraceciler. 
Han. 

15 • 

10 Gülbenkyan hiı· 

nı altında bod· 
rum. 80 00 

Yukarda yazılı mahaller 938 • senesi Mayıs nihayetine kadar pa• 
zarlıkla kiraya verileceğinder. istekliler 17 • Haziran • 937 perşenbe 

günü saat 15 • e kadar Çenberlitaş'ta lstanbul Vakıflar Başmüdürlü
ğünde Akarat kalemine gelmeleri. (3310) 

Mühendis Fen Veya 
Memuru Aranıyor 

Devlet Demiryolları 9 uncu 
işletme Direktörlüğünden: 

inşaat işlerinde tecrübeli bir mühendis veya Fen Memuru aranıyor. 
Maaşı iktidarımı göre verilecektir. isteklilerin Sirkecide Devlet De· 

miryolları 9 cu işletme Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. "3309 .. 

Fatih Sulh Üçüncü Hukuk 
Hakimliğinden: 

M. lbrahim tarafından karısı Aksarayda Cerrahpaşada Hobyar M. 
Cami S. 5 sayılı hanede Ayniye aleyhine açtığı Sulh teşebbüsünde 

dava olunanın ikametgahının meçhul oldul!'u mübaşir meşrubatın ian ve 

yapılan tahkikattan anlaşıldığından mahkemece 20 gün müddetle ila. 

nen tebligat icrasına lcarar verilmiş ve muhakeme günü olarak ta 

5-7·937 Pazartesi saat 10 tayin edilmiş olduğundan mezkur gün ve 
saatte mahkemede hazır bulunulması aksi takdirde gıyaben karar ve

rileceği davetiye yerine geçmelt üzere ilan olunur. "3334,, 

DEVRED~~~~~ İHTİRA !ı- Lokman Hekim-
• Yün ve mümasili maddelerin 1 Mecmuası 1 

temizlenmesi usulü. hakkındaki Her muallime, her rnek-
ihlira için alınmış olan 7 Ağustos tepliye, her aileye, her 
1933 tarih ve 1631 numaralı ihti- köyluye, her kese pek 1 

be t 'hl' tt··· h k l ıazırnlıdır. ra ra ının ı ıva c ı~ı u uk Bundan faydalı bir 
bu kere ba~kasına devır veyahut mecmua bulamazsınız. 
mevkii fiile konmak için icara veril- Seneliği, (12) adedi (60) ku. 
mesi teklif edilmekte olmakla bu rııştur. Divanvolu numara 104 1 
hususta fazla malumat edinmek is-
teyenlerin Galata'da Aslan han 5 
nci kat 1-4 numaralara müracaat 
eylemeleri ilan olunur. 

' ı .. oooooocoocıooOOOOOOOOOC>ff ı 
Cild ve 7.Ührevi hastalıklar 

mütehaHı.ı 

Dr. Feyzi Ahmet 
ihtisas No. 53 

Telefon No. : 23899 

lstanbul Ankara cad
desi No. 43 

Pazardan maada ber gün sabah• 
ı taıı akşama kodar 
..ocoocıooooooooooooooooooo 

DEVREDİLECEK İHTİRA 

BERATI 

.Mihaniki tcvik tertibatı. hak · 
kındaki ihtira için alınmış olan 6 

Haziran 1932 tarih ve 1668 numa • 

ra!ı ihtira beratının ihtiva ettiği 

hukuk bu kere başkasına devir ve· 
yahut mevkii fiile konmak için ica

ra verilmesi teklif edilmekte ol

makla bu hususta fazla malumat 

edinmek isteyenlerin Galata'd a, 

A~lan han 5 nci kat 1-4 numaralı ·a 
müracaat rylcmclcri ilan olunu .. 
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... 

İstanbul Ziraat 
Satınalma 

Cinsi 

Makarna 
Un 
Şehriye 

Beyaz peynir 

Mangal Kömürü 
Odun 
Kok 

3000 

'3200 
'2800 
1800 
2000 

900 
1400 
300 

800 

6000 
20:> Çek.i 

50 Ton 

80 
22 
27 
12 
8 

23 
13 
23 
31 

4 

260 . 
1900 

Mektebi 
Komisyonundan: 

137.70 14 

34.35 14.15 

18.60 14.30 

128.25 14.45 

.Mektebin. Mayıs 938 ~onun~ kadar ihtiyacı olan yukarıda cin!! ve 
mık tarı yazılı yıyecck ve yakacagının 21·6· 1937 Pazartesi günü hiza. 
la~ın~a ~~sterilcn_ 5~atl~rdc açık eksiltmesi yapılacaktır. Eksiltme lstanbul 
Kultur Oıreklörlutu bınuındaki Liseler Muhasebeciliti oezdinde top. 
Janan komisyonda yapılac:ıktır. 

ls.ıeklileri~ şartnamele~de yazılı ve.ikalardan başka ticaret odasının 
yenı yıl vesıkası ve temırıat makbuzlarile birlikte eksiltme saatinde 
komisyona_ sc~l~el~ri ilk teminatlarını belli gün ve saatlerden evvel 
mektep Mudurlu~unden alacakları yuı ile Li::ıeler muhasebesi vezne• 
sine yttlırmaları ve şartnameleri mezkur muhasebecilikte görüp 
öğrenmeleri. (3224) · 

MiDENiZE 
dikkat ve iYi HAZIM ediniz. 

Çabuk, iyi çiğnemeden ye• 
mek yiyenler, fazla baharatlı 
ve biberli yiyenler, bilhassa 
içki içenler midelerini tahriş 
ederler. Ve EKŞiLiK. HAZIM· 
SiZLiK, ağırlık ve baş dön· 
meleri hissederler. 

MAZON MEYVA TUZU 
HAZIMSIZLIGI, MiDE EKŞiLiK 

- ,ve Y ANMALARINl GiDERiR. 
l~Kl~AZI dereder. Buiünden 
bır şışe MAZON alınız. Hiçbir 

mümasil müstahıarla kıyas ka. 
bul etmez. 

M A Z O N isim, H O R O S markaı:ına dikkat. ----
İş Adamlarına ve Müesseselere 

Mühim Fırsat 
lstanbul Telefon Di~ektörlüğünden: 
1937·1938 Telefon rehberi basdmlmak üzeredir. 
Telefon rehberi 16000 adet basılacak, abonelerimize dağıtalacak, 

memleketimizin büyük şehirle:ile bütün ecnebf mr.mleketlerine gön· 
derilecektir. Buna binaen bu rehberler en kuvvetli, en pratik ve en 
verimli bir propaganda vasıtası ol8caktır. Bu 16000 telefon rehberi 
ıünün her saatinde binlerce zat tarafından elde bulundurulacak, müa. 
derecatından şehirler içinde ve ecnebf memleketlerde bulunanlar hı· 
berdar olacaklar, bu yüzden illn veren ~cvat kendi ihtiyacına, mes. 
leğine ve arzusuna göre istifade etmiş olacaktır. 

işini, meıleğini, mamulat ve mahşulatını velhu;I her türlü varlığım 
hr.rkese, her muhite tanıtmak için iyi bir fır.~at olan telefon rehberine 
ilAn veriniz. 

Pek yakında tab'ına başlanacak rehbere ilAn vermek ve ilAn şart• 
!arını öğrenmek üzere Abonman Dairemize müracaat buyurunuı. (3314) 

RADYOLiN VARKEN 

ır Dişlerinizi yapmanın 

tecrübe 
manası 

tahtası 
yoktur . ~~----__ , ________________________ J 

• 

••• 

A 

z 
• 
1 

luğu ve azamt t.azeliği temin ede· 

rek sızi yabanca ve pahalı macun -

lardan kurtarmLştır. Radyolin mik

ropları öldürerek diş etlerine ve 

bütün ağza temizlik ve sıhhat ka

zandmr ve bu net.iceyi garanti e· 

d<!r. 

QANKAYA 
YATJRILAN PAQA ~Yi 

t.KiLMi~ TOJ..IUM GiBi V~ RiMLiDiR 

UOlANTS( DAN~ ONi ~: 
k'ARAK0Y PALAS AlAltMCi ~AN 

=====================-ı::===============-====:::::ır 
12 Haziran Cumartesi akşamından itibaren ---••ıııı.. 

:. Bahçesinde 
-Memlehtimi2ir. hakikaten en yüksek ve· en kıy·ıneth ~an'atklrı 

ÜN 
ve arkadaşları KEMAN{ SADi, TAMBURi REFiK 

Sesi pek çok HA M •YET 
sevllen Bayan l 

Saz heyeti : Keman: Cevdet, Kemençe: Sotirl, Plyanot f eyzl, Udi: 
Mısırla lbrahim, kanun: Ahmed, Kllrnet: Rama.ıan, Ney: Emin 

Artiıller: Radife, Şükran, Birsen, Faide, Fahriye, K. Safiye, Muuıeı. 
Okuyucular : Hamit, Artaki, Solist Mustafa 
Pek yakında başka hakikf &ürprizler, bu fedakarlı~a rağmen flyatlarda 

---••••hiçbir detişiklik yoktur. Tel. 41065 --ı•--•ıi 

...................................... 
Baş ve Diş Ağrısı Istırabların 
En Müthişidir 

i i 
En şiddetli diş ağrılarınL dindirir. 

iN 
Bütün ağrı, sızı ve 
sanctları keser. 
Baş ağrısına, nezle, flrip ve 

romatizmaya karşı 

Bilhassa müessirdir 
icabında gUnde 3 katfe 

alınablltr --~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!~!!§!0!· 
. 

PERTE 
~ 
~ 

HiÇ ŞÜPHE 

ETMEYiNiZ. 

Sizi de 
GENÇLEŞTi,RiR ... .,. 

r·Ş-IR_K_E_T_i __ H_A_Y_RiYEDE~ 
D. İKKAT: 

Bo~aziçinin Karadenizden gelen en temiz, en sıhhi havasile ıneşhıır 
"ALTINKUM PLAJI,, P azar gününden itibaren açLlmıştır. 

••• 
K öprüden hareket saatleri •7, 30 • 9,30 • 11,20 - 13,30 • 14,B~ 
16,30· 18,30> dır. . 
Altınkumdan dönüş saatleri 16,40-17,55· 18,35· l9,05-20,25 dır• 

••• 
Altınkum plajı, Rumelikıwağında sahil 
ile civarı mesire yerleri ve Südlüre plajt 
riyeti Vatandaşlarına münhasır olmak 

b tli 
tenezzüh ına 11 

bll
Tiırkiye CuJJJ 
• b•!A 1"stiSJ1j} uzere ı :ı 

serbt-st bulı.mduıtu ilan olunur. _....... .......................... ~ 
Küçük Harika ! 
Büyü~ Kolaylık! 
Çamura • Çukura • Kazaya 

k•~•· sigorta ? n . 
Yelek cebine ve el çantasına !ığar, 'a": 

riolayhkla ta·şınır C:: 
1937 mode1i JUNIOR cep fenerleri '< 
Satı~ deposu: Galata, Haraççı (Eski Domuz) ~ 

aokak No .• ,: Telefon: 4386 l ...,. 

lsmail Omer lşçen c:: 
Beklenilen taze Junior pillerimiz gelmi~llr. ~ 

Sahibi 

BASURDA'N ,YALNIZ HEDENSA 
ile ameliyat.ili kurtulursunuz. BulD' memelerini söndürür, mahveder, karu, atrıyı derhal keser. 
• 

Emsalsiı illçtır. Hafakana, teessürle baytlanlıra 20 damlast hayat verir. Evlerinizde mutlaka bulundurunuz. 

Pi MANOL 
Oşütm~kten · ıeleo arka sancılannt, siyatik, bel ve diz atrılarını derhal reçirir-, vücudu kızdırır. 

ADEMi 
· ile çare tulur5unuz • . Bel gevşekli~ni J:'eçirir, vakihiz ihtivarhv:ın!:ın re~çlik ve . dinçlik verir. Yalnız ism·ne 


