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Atat·· r rabzon.. . n · ayrıldıla 
; Doğruca lstanbula -ge iyorıa-r 

Ha ayda Türkler ·öı·· le p · nçele9bııdl'·
Yor, undakçıların zulmün·· yan·ıarı a 
kar . b rakacağımızı sanmasınlar 

Hatay' da Türkler imha 
edilmek isteniyor 

lüRKLER SÜNGÜLENİYOR 
't>cıpılan zulüm ve işkence son 

haddine varmıştır 

Gilzfl lıken°derun ıeArıne amumi 6ir Nkıı 

tie!~takya (Hususi Muhabirimiz - zırladığı tesbit edilmiştir. 
hıııı - liatayda, Türklere karşı Bu alçakça ve namertçe y~p~l~ -
~~t lllak istenen büyük bir sui- cak olan suikastin planını bıldırı -
~ llleydana çıkarılmıştır. Bu su- yorum: Antakyanın civarındaki, 
da~stl, Suriye Hükumetinin kun - şehirden uzak, bütün Türk evleri 
lı•a çı elemanlarının teşvikilc bazı ve bahçeleri ani olarak basılacak ve 
~sız Arap ve Hıristiyanlarm ha· (Devamı ikinci sahifede) 
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Vali - Hüseyin Cahit da-
vası neticeleniyor 

.... ' . \ 
Trabzon 12 (Husu si)- Reisicumhur AtAtürk 

. evvelce tayin edilen .istikam etteki seyahatle
rine devam etmiyerek,- fzmir vapurile bu sabah 
saat 5,30 da lstan~ula müteveccıhen Trabzon
dan hareket buyurmuşhudır. 

........... uuııtttHlllll lU1tlllHllll• l llttUlllltt•tıtlllflttııııııııııtıttttlttlltlUlllllUtlfnlt1t•H•f't•••UlttHltf lltltllHHltHftlltıtttlltlfflfıfllHrUl•I 

Kızllordu ·erkanın-. . . 

dan 8 Mareşal ve 
Gen ral ida

ma mahkUm oldu 
yaptıkları, ve 

harp vukuund a 
Bunların cas·usluk 
Kızılorduyu b · r 
mağlup vaziyete düşürerek, Rus
yada eski rejimi tekrar kurmak 

istedikleri anlaşıldı 

• 1 . 

)o~iiddeiumumi iki lara/ın biribi- 1 
. 

Atatürk lrabzonda 
mühim 

~ 

tetkikle~ yaptllar 
Halkın 'gösterdiği coşkunluk 
son dereceyi bulmaktadır 

. (Yazm 2 inci şay/am•sda) 
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Zi.raat ve sanayi kal
kınmasında 

ahenk tesis edilecek 
Ziraat vekaletinde y~ni bazı teş
kilat vücude 
getirilecek 

Sanayi hreketinin ilerlemesi ıi· 

raatin inkitaflle tne'm oldutu ıon 
yılların verditi tecrübelerden an• 
laşılmııtır. Bu itibarla hükumet 
937 bütçesile şimdiye kadar üze
rinde pek f aı Ja utra~ılamıyan zİ• 
raat siyasetimize bilhassa ehem
miyet vermete karar vermiştir. 

Bu maksatla Ziraat Vekaleti 
memlekete ve zürraa çok •erimli 
neticeler verece k bir program tat• 
bik edecektir. 

(Devamı ikinci $aJ1fada) Ytni Ziraat CJtkill Ş.1kir Kesebir 
UJt111nın11t1ı ııııuuuuıuıııuttn1111111 .... ıııın11ım11u1111u111ııııııu11111111uı11111111unuuıuııııunıunıı11uıutttUUlttıtuı1111nıun1111 

Al-Valansiya HükUmeti 
manyayı tehdit ediyor 

1 llle h k f f b l d "' •• General Aydeman geçen sene /stanbula gıldiii CJakit Türk Hava Karamu 
lıı.ı Q are e U Un UgUnU SO g- merkezinden çıkarken (X iş'!ret~i olanıdır) aıa~t sal kö~ede Ge.neraı 
\;;l(i h k .. d ' -1 k l'J Putna, yukarı sol koı•~· mareşal 7uhaçwski Hükumetin denizaltı harbi ilan , mu a eme mu a, aaga a uı Moskova 12 (A. A.) - Ati mah· .•. E ........ k ...... ~ ... v ....... , ...................... . 

· sındaki mütekabil davaya dün de keme, Toukhachewski ve bütün S l nrQ eden mühim bz"r kararz 
İzmit Ceza Mahkemesinde devam di~er mahkOmların rütbelerinin rcf· B l b • J 
edilmiş ve müddeiumumi iddiana- ine ve idam edilmelerine karar ver· ey er e yınue (Yazuı 2 ;rıci <rcıgfntfa) 

. mcsini okumuc:tur. miştir. Mı• f • d •t k ,, ___ _ 
"' . MahkuA mlar.!kur şuna dizileceklerdir. ısa ır e l ece .. Müddeiumumi davanın mahiye· 

tini ve ikame tarzlarını anlattık • Moskova, 11 (A.A.) - Tass Ajan-
. tan sonra bilhassa demiştir ki: sı bildiriyor: 

- Akşamda (biriken para) ser- Aşağıdaki tebliğ neşredilmi~tir: 
levhasile çıkan yazının kimin ta • Dahiliye Halk Komiserliği or -
rafıpdan. yazıldığı hakkında Hüse· ganları tarafından muhtelif tarih • 

v yin Cahit, Matbuat kanununun lerde tevkif edilen Tukaçevski, 
Qlı At 27 nci maddesini ileri sürerek müs· Yakir, Uboroviç, Kork, Aydeman, 

lf~hiddin Üstandağ o• Bag bet veya menfi bir cevap vermedi. Feldman, Prenkov ve Putna mese-
\r reg /11 Cahil Yalçın Fakat şikayetleri 9enimsemesi ve lesinin tahkikatı bitmiş ve mahke. 

lıq aJ.i tı h . bu yazının bulul'\duğu gazeteyi meye verilmiştir. . 
\, l'l-it ıı·~ ittın Üstündağ ile mu- mahkemeye vermesi itibarile bu Yukarıda ismi geçen mevkuflar, 

.............. , .. ~Yin Cahit Yalçın ara - · (Devamı 2 inci sa1dfede) (Devamı 2 inci sahifede) 
1111H•na 

Temmuzda gelecek, bir 
ay kalacak 

,.~ ""'"'"""""""""""'"""'"'""""'""""'""""""""""""' """"": "'""""'"""'"""'""'""""'"""""""""'"""''m"'"""'""''m""':""'"""'"'""-

L lla· Y ... v' . ~- r. . -! ngos . .· ~_ ...::: Eşk~i Kral~. zevcu~il.~ ber~aber 
1J QLJn bı lı kazanan VindsorDükasınınDüşeslebera-b.er ş~hrimize geleceğini ve yazı bu-l-\ . · t - _ · . · ' . rada geçireceklerini geçenlerde yaz-

q lJ rn· r..".a~ra·t ... :.lar 2 inci sayfamızda ~iE~~.~:~:~~:~:~;~:~FL~ 
rayında Atatürkün şahsi misafiri 

.:. · :~..!- '>' , ', 1' olarak bir ay kalacaklardır. · 
~, 

·? . •""-.. 
~ , . . ~ 

E 
o F 
Okuyucuları için büyü/, 

yenilikler !zazırlıyor 
Jlllllllml'--111! 

~~· 1 
En kısa zamanda en genış ö1Cüd;3 

reıgbet bulan Son Telgraf muhterem 
okuyucularının bu yüksek tak.jırı kar
!;.ısı nda onlar içi n daha müfld oımaya 
k a ar vermiş. hazırlıklerına tasıamıstır. 1 

Bu hazırlıklt3rı pek yak ı r.da sayın 

okuyucularımıza bildlrece~iz. 

En yüksek ve salShlyetli b '\ c; ma· 
kale. fıkra, anket, roman. h k a y .. rn U· 

rarrirlerinin yazılarını SON TELGRAF 
bulacagınız gibi, en mükemmel ve 

"j inal mü5abakaları. de yine SON 
LGRAF'da bulacaksınız· 

• 
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Yeni kilerlerin kava
nozlarına ba

sılacak yeni bir reçel! 
Taze yemiş mevsimi dolayısiy • 

le muhterem Ulu:ıal Ekonomi ve 
Arttırma Kı.rrur.ıunun geniş bir re
~el ve şurup yarışı için hazırlık 

yaptığını gazeteler haber veriyor. 
Bu yarış gazetelerde kupon neşri 
suretiyle yapılacak. Yarışı kaza
nanlara muhtelif mıktarda şeker 
hediye edilecek. 

Bu izahat verildikten sonra şöy -
le deniliyor: 

- Bu yarışla hem hediye kaz'l
nılacak, hem de ev kilerlerimiz ::!

talarımızın yaptıkları çeşit çeşit re
çel ve şuruplarla süslenecektir! 

Muhterem Kurumun bu teşeb -
büsü her halde çok faydalı, çok gü
zel bir şey. Buna şüphe yok. Ancak 
insan gayri ihtiyari düşünüyor: 
Atalarımız çeşit çeşit reçel ve ş:.ı

rplarla kiler süslerlermiş. Süsler
ler a!! 
Şimdi (evdekiler) in süslenme

sinden kilerin süslenmesine mey
dan var mı?! 
Vakıa bu kadar çeşit çeşit şu -

ruplar ve reçeller de süsten başka 
bir şeye yaramaz. Yaramaz amma, 
önce hangisini süslemeli: Kileri 
mi, evdekilerini mi? 

Bu iş olmaz demiyoruz, fakat her 
iki süs masrafı da birleştirilebi -
lirse: 

Yani, muhterem bayanlar eğer 
bu çeşit çeşit, renk renk şurup ve 
.reçelleri sürünmiye razı olurlar
sa! .. 

Ve i1Ia bu yerli kilerlerin bir ço
ğundaki kavanozlarn hiç işitilme-

miş bir çeşit reçel daha ezilip ba
sılacak demektir: Hayli evli er
kek!!.. 

* Anlaşılmaz şey 1 
Allah Allah, bu ne isdir: Şimdi 

de ..Tophnncdc Boğazkesende 50 
~ aşlarında bir kadıncağız yeşil sa
lata yedikten biraz sonra zehirk-

nerek sancılar içinde kıvranmıya 

Acaba yalnız bir nevi gıdaya alış
mış papağan falfın gibilerinde ol
duğu gibi şimdi de tek gıdalı bir 
sınıf halk hasıl oldu da başka ne 
yese zehir mi oluyor?! 

* Radyolular kArda ı 

Kahve, gazino, otel, apartıman 

ve evlerdeki radyolar sıkı kontrole 
başlanmış. Senelik dinleme ücret
lerini vermiyen aboneler şiddetle 
cezalandırılacakmış. Gramofonlu 
radyolardan da ayrıca bir lira re
sim alınacak .. 
Darılmasınlar amma, muhterem 

radyo sahiplerine bu cazalar vız ge
lir: Gürültü kanununa göre ceza 
alınmadıktan sonra! .•• 

* 
Halka talkın 
vermek •• 

Muhterem Profesör Mazhar Os· 
man (Yazın ne yemeli?) sualine şu 
cevabı veriyorlar: 

c- Eti bir tarafa bırakalım! Seb
ze dururken etin yüzüne bak1lır 
mı? Öğle yemeği 250 gram ekmek, 
320 gram kirazdan ibaret olmalı
dır! Etrafınıza bir bakın, bizde ~iş
manlar gün geçtikçe çoğalıyor, şiş
manlık sıhhate değil, hazımsızlığa 

alamettir!> 
Muhterem üstadın millete etin 

yüzüne bakmamayı, ekmek kirazla 
öğle yemeği tavsiyesi şüphesiz sa
mimidir. Fakat tuhaftır ki kıymetli 
tavsiyeleri veçhile etrafımızdaki 

şişmanlara bakıyoruz: Kendilerini 
de aralarında görüyoruz!! 

* Sulanma başladll 

Bir şeye daha heyret buyurul
muyor mu: Hani şu İstanbul so
kaklarının sulanmıısı için program
lar hazırlanmıştı. Yalan değilmiş 
Zira işte sıcaklar başladı: Biçare 
İsfanbul sokakları suya sulanıyor
lar ya!! 

başlamış ve biçare kadıncağız kal- . ~~~~~ 
dırıldığı hastanede ölmüş! ~ -~ 

Çok acaip hal vallahi.. 
ftı1ttı11111ıunn11ıuı;ınu111111111111111un111111111u111111111uıuınnuıınııt111u11ıttıın111111111111uıı1111111111uınu11un11111111111111111t11unu 

Atatürk Trabzonda 
tetkikler yaptılar 

Trabzon, 12 (Hususi) - Büyük 
Önder Atatürk, dün bildirdigim gi
bi, bütün Şark illerinden gelen he
yetleri birer birer kabul etmekte 
ve kendilerinden temsil eyledikleri 
vilayetlerin mahalli ihtiyaçl:ın hak
kında uzun izahat almaktadırlar. 

Büyük Şefimiz dün Trabzonun 
su, elektrik, yol işlerini tetkik et -
misler ve bu işler hakkında alüka-

:ı: 

darlardan izahat almışlardır. Halk 
bu sırada sokaklara toplanmış ve 
misli görülmemiş sevinç ve heye -
can içinde Büyi.ik Başbuğumuzu se
lamlamış ve alkışlamıştır. 

Dün akşam saat 19 da köşkte 

muhteşem bir gardenparti verilmiş 
ve pek ncş'eli bir vakit geçirilmiş
tir. Yüzlerce kişinin iştirak ettiği 
gardcnparlide muhtelif vilnyetler
den gelen heyetlerdeki gençler 
milli rakıslarını oynamışlardır. Bu 
arada bilhassa Bayburdlularm mil
li oyunları, figürleri çok zarif ve 
orijinal olmasından dolayı Büyük 
Önderimiz tarafından çok takdir e
dilmiştir. 

TAHSİN UZER'İN İHTİSASLARI 
Atatürkün Şark tetkik seyahati 

ve halkın coşkun tezahüratı karşı
sında Üçüncü Umumi Müfettiş Tah
sin Uzer demiştir ki: 

c- Karadeniz, Tro.bzon ve bü
tün doğu diyarı halkının Biiyükler 
Büvüğü Atatürkc karşı gösterdiği 
heyecanı, sevgiyi ve içten gelen 
coşkun tezahüratı gördünüz. Bu -

nun ancak tek bir manası vardır, 
o da büyük Türk milletinin Ulu 
Önderi yolunda ve onun uğrunda 

her vakit, her yerde bütün varlık -
larını fedaya hazır bulunduğudur. 
Dün Karadeniz dalgaları gibi kö
püren heyecan onun yüksek ifa
desidir.> 

VALİNİN TAHASSÜSLERİ 

Trabzon Valisi Sezai de fikirleri
ni ve hislerini şöyle anlatmıştır: 

"'- Bu sevinç Büyükler Büyü -
ğünün Trabzonn ayak bastıktan 
dakikadanberi en yüksek derecesi
ne çıkmış ve gündüzleri akşamlara, 
geceleri sabahlara kadar bu merte
bede devam etmekte bulunmuş -
tur. 

Bilhassa Önderimizin şehirdeki 
tetkik seyahallerı esnasındo. mey
danlara, sokaklara, bu dairelerin 
önlerine toplanan halkın candan te
zahliratı ve göklere çıkan alkışları 
en büyüğümüze olan yürekten bağ
lılıklarını çok güzel isbat etmiştir.> · 
BELEDİYE REİSİNİN NUTKU 
~lediye reisi Cemal, dün Trab

zonda söylediği bir nutukta bıl • 
hassa demiştir ki: 

.. Atatürk! 
cYarattığın genç Türkiyenin Ka

radeniz bölgesi çocukları adına hiç 
bir faniye nasib olmaz bir saadet 
ve bahtiyarlık içinde choş geldiniz!> 
diyorum. Trabzon, tarihinin en 
mutlu ve kutlu gününü yaşıyor. 
Çünkü dünya üstünde Büyükler 
Büyüğü Türk Atası Trabzon top • 
raklarına .ayak basmıştır.> 

Belediye reisi nutkuna şu söz -
lerle nihayet vermiştir: 

- Atatürk! Cumhuriyetin onun
cu yıldönümü şenliklerinde ene 
mutlu Türküm divene» buyurmuş
tunuz. Yüksek huzurlarınızdan ba
ğışlanmamı dileyerek dolu gönülle, 
ellerinizden öperken şehir adına 

haykırıyorum: 

Ne mutlu Atatürküm var diye -
nel> 

Elarabaslie yolcu e9yas1 
Sirkeci istasyonunda yolcu eşya

larının el arabalarile taşınmasına 
karar verilmiş, alınan arabaların 

dün tecrü~leri yapılmıştır. 

Kızılordudan 8 
Mareşal ve 
General idama 
Mahkum oldu 

(Birinci sahifeden devam) 
askeri vazifelerini suiıstimal, ye -
minlcrindc hulf, vatana, Sovyctler 
Birliği milletlerine ve işçi ve köylü 
Kızılordusuna hiyanetle suçludur. 
Tahkikat evrakı, bunların Sovyct
ler Birliğine karşı gayri dostane bir 
siyaset takip eden yabancı devlet -
lerden birintn askeri zimamdar me
hafilile iş birliği halinde devlet a
lcy hinde harekata iştiraklerini tes
bit etmektedır. Bu devletin askeri 
casusluk teşkilatına dahil bulunan 
sulular, bu devletin askeri meha
fıline sistematik bir surette Kı -
zılordunut} vaziyeti hakkında ca -
susluk malumatı vermekte, Sov -
yetler Birliğine karşı askeri bir 
tecavüz ihtimalinde Kızılordunun 

hezimetini hazırlamak maksadilc bu 
ordunun kuvvetini zayıflatmo.k ü
zere bozgunculuk faaliyeti yap -
mnkta idiler. Bunların hedefini, 
Sovyetler Birliğinde büyük arazi 
sahipleri ve kapitalistler rejiminin 
yeniden tesisine yardım etmek teş
kil eylemekteydi. 

Bütün suçlular, kendilerine isnad 
edilen suçları tammaile itiraf et -
mişlerdir. 

Dava, bugün, 11 haziranda, Sov -
yetler Birliği yüksek divanının hu
susi mahkemesi önünde, gizli bir 
celsede görülecektir. 

Mahkemeye, Sovyetler Birliği 

yüksek divanı askeri mahkemesi 
raisi Ulrik riyaset etmektedir. 
KIZILORDU NAMAGLÜPTUR 

Moskova, 12 (A. A.) - "Kızı) 

Yıldız,. gazetesi, yeni tevfikata tah· 
sis etmiş olduğu başyazısında, di
yor ki: 

"Casuslar, yakaltmmışlardır. On
lar h:ıkkındaki hükmü, bütün Kı· 
zılordu, bütün Sovyet milJeli vere
cektir. Bu casusların mülbimi o1an
lar ve bunlara direktif verenler, 
meydana çıkarılmış ve şimdi Faşlst 
caııusların yuvaları tahrip olun. 
muştur. 

Kızı lordu, de.ima nama~ llıptur • ., 

Ha tayda 
Türkler imha 
Edilmek isteniyor 

(Birinci sahifeden mabad) 
bütün Türkler vahşiyane, kanlı bir 
şekilde imha edilecek, öldürüle -
cekti. 

Suikastten az evvel, · vaziyetten 
haberdar olan Türkler, Antakya 
şoförlerinin yardımile şehre iltica 
etmişlerdir. 

Halk mümessili Abdülgani Türk
men, Arapların tecavüzüne u~rra -
mış, kendisine silah çekilirken, ye
tişen diğer Türkler tarafından kur
tarılmıştır. Türklere ait büyük bir 
benzin deposu yağma edilmiştir. 

Türklerin şehir dışında bırak • 
tıklan bahçeler, binalar kamilen 
yağma edilmiştir. Bir çok silahlı 
çapulcular, bu bahçelerde dolaş -
maktadır. 

Suriye milisleri çarşılarda hal -
kın şapkalarım alenen yırtmakta -
dırlar. 

Diğer taraftan, bir sürü azılı A
rap,•yukarı Kusayrda, Karbeyaz is
mindeki 600 evli Türk köyünü ba
sarak caniyane tecavüzlerde bulun
muşlar, köyü yağma etmişlerdir. 

Silahsız Türk halkı, mütecaviz şe
rirlere taşlarla mukabele etmişler
dir. Dört Türk yaralanmış, Antak
ya hastahanesine nakledilmiştir. 

Mütearrız Araplardan da iki kişi 
yaralanmıştır. 

Arapların şehre kundak sokarak, 
yangın çıkaracakları hakkında bazı 

alametler görülmektedir. 

Arap milisler Türk nüfus katibi
ni süngülemişlerdir. Türk memur
lar sokak ortasında döğüldüğün -
den dairelerine gidememektedir -

ler. Hükt1rnet mefluç vaziyettediQ. 
Böyle uluorta soygunlar, cina -

yetler yapıldığı halde delege Du -
rieux bütün müraco.atlara tamami
le lakayt kalmaktadır. 

Mahalli hükumet tnmamile 15. -
kayt ,·aziyette bulunduğundan İn-

giliz ve İtalyan konsolosları gele -
rek tetkikltta bulundulo.r. 

Bir profesör geldi 
Alman Üniversitesi prolesörle

rinden Samter bu sabahki ekspresle 
şehri nıize gelmiştir. 1< erıdisi mem. 
leketimizde ilmi letk.klcr yapa
caktır. 

Tayyare piyan osunun 
ikinci keşi esi bitti 

Kazaııan numaraları yazıyoruz 

40,0 o 
Lira kaz nan 

10773 
Sonları ( 73) rakamları ile biten 

bütü ı numaralar yirmişer lira 
amorti alac,.klardır. 

38143 3975 34920 •1698 28518 
13918 1177 9159 14132 14606 
15893 6331 1544 29327 13522 
37767 16Jl 12121 14131 1426 
2718S 28036 39829 132~1 10463 
4552 17577 38417 3268 9308 

17806 15326 2449) 19220 19380 
:89~5 36647 24700 9181 2087 
2419 7842 23007 24398 1127 
4348 5712 30999 3538 15591 
212 18843 34530 16897 25544 

ismet lnönü 
Mem eket 
Seyahatine 
Çıkacak 

"'°" Bir cok viUiyetrerd~18c~• 
hlm tetkikler ~~~ ~artı 

Ankaradan bildirildığı !'tlııııı" 
Başv,.kil ismet lnönü, 1'c~fı cı'cr 
ilk haftasında, yanında 'il :ıı•' 
mütehl<iSISI •r: olduğu Jıald~J\:ı;C ~ be 
bir memleket se}ah:ıt"ne ı:-b e•' 15,000 

lira kazanan 

2149 

24988 16636 37165 19369 26841 
26575 22433 8738 9681 17959 
8337 l89J6 14080 13998 2326 
3167 15280 9072 36858 11115 

14295 33938 3923 2377 13878 
4923 2377 13878 33337 23981 

l9J99 16163 21605 35200 32178 
18275 2547 39114 b298 16986 
16758 9~57 1970 28179 1927 

birçok viiayct1erimizde, ':it•'~~ 1\ 
bakımlardan tetkikler yapıı~........ U 

·zi~·~~f"·~~ ... ~~~aY!; 
de ahenk tesı 

edilecek Sonl~n ( 49) rakamları ıle biten 
bütün numaralar yirmişer lira 
amorti alac1klardı. 

12,000 
Lira kazanan 

29 7 
500 Lira kazananlar 

20579 2256() 31057 27471 38179 
19926 28260 20576 5103 

1,000 
Lira kazananlar 
5215 27506 

200 Lira kazananlar 
7500 22911 9837 32202 25768 

25837 38552 26858 11894 16867 
31120 8487 37579 27342 34354 
13259 1983 4431 11393 22121 
12135 25103 8147 5449 19975 
14728 32780 20194 

100 Lira kazananlar 
l2115 3540 3322 32932 38154 
8241 4662 21453 2938 23198 

24196 27611 21398 3165 4161 
15676 19589 4'60 2553 34448 
27325 35362 17998 3601 37644 
27460 15228 7108 ~5292 2659 
30310 27135 5~70 20488 11928 
13506 13284 24938 20806 37209 
~327 6j38 39202 39764 17793 

22806 19322 16123 22801 2627 
4535 7032 24229 36597 

50 lra kazananlaır 
17586 2Q274 12893 24092 10633 
37138 31929 28866 ~1643 16189 
17147 1666 8767 19860 26785 
29661 32'83 1455 23216 528 
19004 32633 6666 21689 20323 

42 19930 28360 32929 15129 
37068 35870 9385 33641 23199 
7149 10202 10929 10308 16186 

36505 11929 25660 28849 20457 
35166 6488 12531 39112 14716 
7592 7271 38830 11858 9107 

!7467 39917 22120 11626 16955 
39645 2782 33527 5797 ~4340 
38618 15624 34391 13314 19450 
10089 12399 14929 20034 23356 
11082 9053 38396 18148 9432 
4360 5304 693 26944 18345 

20804 :5770 37365 12470 18903 
35720 38064 776 23165 38152 
17233 28526 34750 15137 37554 
35152 21788 30992 35041 12460 
25107 15679 4939 31953 16368 
11253 18433 39565 37122 26650 
36123 37575 39820 10214 32506 
38002 23812 31438 36182 4128 
35759 15 85 26422 5246 30789 
23824 17~78 36508 23131 32979 
28896 27694 12120 1811 2399) 
26206 14391 37513 33279 27026 
37563 30020 6053 19379 33003 
199~7 9616 1C931 1976 13904 
25828 39766 25038 110 38063 
8482 31000 15727 39651 27626 
5747 10917 10180 31761 6051 
668 1607 35867 32955 7375 

2619 37605 27493 1~740.26799 

30 Lira kazananlar 
20815 32306 1328 19283 26728 
19972 21014 13852 13084 22974 
22313 33978 37212 39123 34151 
7321 25ıı8 36591 11183 12945 

22126 12374 22031 34228 35404 
30323 36582 16078 15663 32915 
18379 31445 32787 24144 9688 

868 36161 34847 12680 ~4653 
2564 38554 3092 4830 3981 

18937 9158 26486 30983 28794 
4188 22828 20051 21104 16706 

14389 2507 22754 23050 23153 
13739 7887 21146 23552 18701 
3201 27269 29177 7150 804 
573 28336 8549 1521 5431 

29829 997 38015 4108 21693 
814 17075 31896 24425 34242 

24583 2~558 29922 35537 16791 
35025 27277 36106 19760 7865 

9849 10604 23164 14965 38694 
30124 33655 3i55 17582 27187 
22378 35686 22622 28557 12663 
27118 16137 16111 26438 15402 
14 6:i6 ' ' 8 1 ~ ~ ı • fı 9 l 

9127 36192 10869 36929 20201 
28617 34836 433 6988 1005 
7J85 10028 9136 7862 1825 

39180 3302 37550 37551 34085 
39-82 5700 33295 36406 1259 

1523 2175 39J57 28576 16005 
8719 5517 10528 216 

Mükafatlar 
Keşide:yi müteakip dolaptan (40) 

numara daha çekilmiş, 20 bin Ji. 
ralık mükafat şu num:ıralar ara
sında beşer yüz lira olaraİ< taksim 
edilmiştir: 

14644 10478 28206 12727 39475 
17871 31276 13504 16619 24009 
6261 31525 12059 26588 20763 
7297 18187 37998 31571 5318 

16993 125 8414 16554 32004 
5003 4206 9312 18677 17439 

22839 14463 :~7074 12488 21100 
12485 8878 36649 9279 
10,000 llrahk mUk6fat 
En son çekilen (30530) da on bin 

liralık mükafatı kazanmıştır. 

BfJyUk ikramiyeyi kimler 
kazandı? 

Bugünkü kcşidcnın en büyük ik
ramiyesi olan kırk bin lira; yeni 
mahallede 33 numarado. oturan Ba
yan Anjelin Eminönünde Nimet 
gişesinden satın aldığı 10773 nu -
maralı bilete isabet etmiştir. 

Tütün deposunda amelelik et -
mekle hayatını kazanan Anjcl bu
gün parasını Nimet gişesinden al -
mış ve yine işine devam edip pa
rayı cehiz olarak snkhyacağını söy
lemiştir. 

(12000) lirn da yine bu gişeden 
bir bisküi fabrikasında Asım ve 
Marko isminde iki memura veril -
miştir. 

(10) bin lirayı kazanan da Kadı
köyünde talimhanede Sabiha ismin
de ihtiyar bir kadındır. 

Valansiya hüku
meti Almanyayı 

tehdit ediyor 
Berfin 12 (A.A) - İspanyol 

hükümeti tarafından bir tahtelba. 
lıir muhribi filosunun servise çıka· 
rılmış olduğundan bahseden Ber• 
liner Bocrsenzeitung, yazıyor : 

Bu hareket, bir denizaltı harbi 
ilanına muadildir. Vaiencia, yeni· 
den vahim ihtilatlara sebebiyet 
vermek istiyor. Londra komitesi 
Valencia'oın bu tehdidi hakkında 
derhal tedkikata girişmelidir, 

AL Ti TAYYARE DÜŞTÜ 
Sa:amanca. 12 (A.A) - Bask 

Cl!'phesi. Kıtaatımızın ileri hareketi 
devam etmekte, düşman zayiata 
uğratılmaktadır. 

Cordoba cekhesi. Milisleria 
bir taarruzu, tardedilmiştir. 

Leon cephu·: Düşm: nın Pena 
Larpa mıntakalarındaki bir taar. 
ruzu püskürtülmüştür. 

Araşon cephesi: Frankisl'lerin 
taryareleri: düşmanın alh tayyare. 
sini düşürdü. Bu tanarelerden 
ikisi avcı, 4 ü de bombardıman 
tayyarecisidir. 

Deutschland 
Zırhlısı 
Ayrıldı 

Maktul 27 asker gemi ile 
Almanyaya gönderiliyor 

Cebelüttarık 12 (A. A.) - De. 
utschland zırhlısı, matem alameti 
olmak üzere, bayrağım yarı çek• 
miş olduğu halde dün öğleden 
sonra lbiza'dan buraya gelmiştir. 

Limandaki bütün lngiliz harp ge
milerinin bayrakları, yarı çekilmiş
tir. 

Maktul düşmüş olan 27 bahriye• 
linin cesedi ile 20 yarah, Deutsch· 
land zırhlm.ıa nakledilmiştir. 

Zırhlı, h"rnen Almanyaya müte
\'f' rt!kPt edecektir. 

detJafllJ ~ (Bfrinct sayjadan r,r:d• 
k ıar~· '' Bilha~s:ı SLimer Ban be~·' b'i 

idare edilen hbr.knlardad.1(1les· ~ 
iyi randmanların elde e " jntid 

'n r ·ı fabrıkal:tra lürnmu uıo 
1 

,ı: ı 

maddelerin. ~u:1taı~m, ~obil o•'~ 
sureti:e yetıştırılmt!sıle ka z,,şs 
~ı görülmektedir. ~u '.Lib;r~0ıııi• ~ 
Vekalet;, zıraatın ınkışa 0ışc• 
sanayi siy~setimize destek 
şekilde hazırlayacaktır. hll~~ 

~ütün ~u. tasav.vu~:o.rı tVek'~ 
ettırrnek ıçın yenı Zıraa} c~tt" 
çok mülıiın vaıifelcr duşın tıt~!t' 

Yeni Vekil, kendisinde~ zr": 
nen işleri başarabilmek iy•ll teŞ~ J 
Vı!kaletinde de bazı yen• .

1 yapacaktır. . inci ~ 
Bu meyanda bilhassa .ıkds! oıl' 

siynsi müsteşarlık daha t,dall bl~ 
nacaktır. Bu müsteşarlık a d ğt 
orman ve adi ziraat işler!0~ si}~ 
de sanayi siyasetinıizle ı_ır'etlC i 
setimi?.e uygunlaştıracak ışı 
raşacakt1r, f(l1sır 

ikinci siyasi müsteşnrlı~a ıtıı'I~' 
'l' h . coş dl' monu meb'usu a sın . aııtı 

getirilmesi mevzuubahstır. di~ 
başka Vekalette yapılnca~8ı1rllt1' 
teşkilat için de bir proıc 
mağa başla,:1~ 

Vali - HüseyİJ1 
Cahit davası 
Neticeleniyor 

d ı•a,.,ı) ' 
(Birinci ~ahifcdcr. e . ıııı1 

d. • ·diyetin• ~· 
yazının ken ısıne m tedil'· M 

nen kabul etmiş görunmcl< }lit ~ 
sasen polis tahkikatı ve şn bıl' 

;ı • dC 
mettin Kocataşın if:ı\'c~ı Jdılğı. 
zının Hüseyin Cahide nıt 0 

göstermektedir. .. .. niifl d 
Akşam neşriyat mudurub·t 0 tfl' 

· ~ · sn 1 
yazıyı aynen r.cşrettıgı ' 

t\ ' 
tur. ·n tjstı.ı , 
Diğer tarsftan Muhittı Jterıd 

dağ da, yazılan '1cktubunıcf11i~ ~ 
eV • Lr 

sine ait olduğunu beyan "·ııcrı 1 .. mcssı ı 
diğer gazet<'lerin mu 1,tılP 
valinin gönd rdiği bu m

1
e ndi.l~I 

olduğu gibi dı~rcetmiş bU ti , 

rını söylemişlerdir. r jJCI ~ 
Bu yazı ve mektupla h~·lı ol , 

d . w • karı::ılı~ tııJ 
rafın da yek ıgerınc :. ette ~ 

. k }ıal;nr ı 
haysıyete dokunaca J<tC \ e , 
}unmuş oldukları görtilllle _1·ıe' , 

.. 111•?" • 
hakareti de Akşamcı ru .11 CS ı 
dığı bir mak::ılcde HiiseY~ııtb1 1~ Yalçın yapmıştır. fakı:ıt uste:ır. 
kanunu mucibince narnı Jllbıl )' (~ 
yazılan yazılardan dolayı 111yifl , 
]arın muharrirlerine ceı\11ı;l< 111 , 

dılemiyeceğinden Yalçın vcııt tııl 
1 

daki cürüm unsurları rrı~ }1111<!<
1 

disinırı ,. 
lunmadığından ken rokt\l" rıı' 
da ceza tayinine mahn~ giiı-0 rı11 , 

Akşam Neşriyat mu 11eşre0~e .. 1 1 vaııyı etı mustear a yazı an ~ }1t1Sılrrı , 
rek Üstündağı halkın g:ııete ~t 
maruz bırakacak suret

1
te Jtlııtbıl ;ı· 

'ğ" cihet e cet sile tahkir ettı ı 185Ue 
l vası 

ve ceza kanun arı iJ11· ıC' 

sınınw tayinini talep o::~ndd g~ııt' 
Diger suçlu vali plıı rıııl cC' 

telerE> gönderdiği rnP.kt~iğirıdcflirıitl 
rlr Yalçını tahkir eyl~ rııııddc~ tıl' 
za kanununun 482 ncı cztıl:ıfl 1 

"b" ce c son fıkrası mucı ın ·ıclC' 
. . ettı 

masını ısterım. 0eşf tccı' 
Valinin mcktubutıtl }ti gllzc 5c 

d 'ğer suç erfl• rinden dolayı ı Ali ~r 111ııl' 
lerden Refik Ahınet1, etin ete . de' 

Et Jl1 ıı ctdcsı Jim Ragıp ve e · rıııı i ,.c 
buat kanununun 27 ncı 65 jrıc rl 

unun i t 
Jaletile ceza kanun "le teCı tıl' 
483 ·· ·· maddelerı . ı.t1 J'I ıı· uncu r ın 1./ ı ı 
fcabeder. Ancak ya ı~n cııh• 

11
d911 

bu yazmnsına Husc) 01dıı ıctıl' 
ğır bir makalesi sebeP}irıirı J11 cC-e.: 

ek va ·11 ... , gerek vali ve ger j]erı esı•· 
bunu derceden gaıetcc ,rerilı11 

karar , 
!arının ıskatına f''l' 
isterim.• rı rniid'. ı 1"" 

Mahkeme ıuçlutarı 'fJ iiiJ' 
rını yapmal~rı Jçtn ayırJ 
rakılmı"• 
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Günün meselesi:· 
~emil· yolları için binlerce va
gon ve lokomotif ahnacak 

1940 da ilk tren Erzurumda 

l FiDANCILIK 
~ 
Belediye halka ucuz mey· 

va fidam sat.yor 
15 yılda yarım milyon megva 

ağacı yetişmiş olacak 
1 H al kın bahçelerinde rneyva v;·- Halbuki ayni fidanların daha kö· 

l 
fidanların ıslahı için belediye tüleri hususi bahçeler ve çiçek pı-

Si'lJQ S "abrı·kasında da bir çok yeni vagon ar 1 tarafından ya~ıl~n faaliyet çoğal- zarlarında bir liraya bile zor alm-
J 1 

• • tılmıştır. Şehrımızde mey'\'acılığm dığından halk fidanlara büvük rağ-

'- Halk Filozofu -

1 diyor ki: 

---------------------------Kadın ve moda eş· 
yasına dair •. 

Bir müddettenberi, gazetelerde 

şu havadisi görüyoruz: Gümrük

lerde bir kaç yıldanberi bekliyen 
kadın ve moda eşyası nihayet çı· 

karılmış ve tiiccar malını çektiği 

için, piyasaya faz1a ve bol mıktar· 

da ipekli eşyn ve sair kadın leva· 

zımatı gelmiş .. Binaenaleyh kadın 

ve moda eşyasının ucuzlaması bek
leniyormuş. 

~e l k t ·ı l k ı • bir layiha verılıgor ilel'le •ip artması maksadile Büyük- bet göstermic:tir. 
0 OmO l gapl aCa ,meC zse . dere fidanlığında her cins ve boy- Bu yıl, şımdıye kadar dağıtılan-

"' D e\'let demiryollarımızın sene - İlk olarak Avrupaya (30) loko· vas atölyeskınde yerlı Jokomotıfler dan muhtelif fıdan yetiştirilmi~ - Jarla beraber 60 binden fazla mey-
den · . 1 e (?00) de vapılaca tır. tır. va fidanı dag~ıtılacaktır. "' seneye uzaması ve genış- motif, (22) yo eu vagonu v - J •• k ago 

Havadis doğrudur. Çünkü, faz

la mal çıkınca, şüphesiz !iatların 

ucuzlaması beklenir. Bu, en basit 
bir Jktısat kaidesidir. Fazla carz. 
olunca, fiatlar düşer .. 

e 

~ıesi ve nakliyatın gittikçe art- kadar yük vagonu ısmarlanmak ü- Gerıye kalan (1300) yu v · Belediye. bu sene, fıdanlara gc- Vasati bir hesaba göre fidanla-
sı y·· .. undan (?00) tanesinin bu yıl te- çen yıllara nazaran daha az fiat ı·ın ~·arısından fazlası tutarsa on, lııt uzunden derniryollarmda zeredir. n - ~ 
Vcut, Şimdiki lokomotif furgon Bu lokomotif ve vagonlar en son min edilmesi için bi.ıtçeye tahsısat koymuştur. on beş yıl sonra İstanbul bahçele-

~ıcu vagonu ve yük vag~nu kafi sistem ve mükemmel surette yapı- konmuştur. Bunlardan maada da- Yaş ıtibariyle üç sınıfa ayrılan k 
•tıı l agonu fidanlardan bir yaşındakiler 7,5 - rinde yarım milyona ya ·m meyva 
a enıiye başlamıştır. lacaktır. ha 92 lokomotif, 170 yo .~u.v.. d k'l ]!1 .. d ag~acı yeniden kazanılmış olacak-

lAndan maada, 1940 senesinde Sivasta müceddeten tamir erli • ve 1100 yük vagonunun onumuzde- 10• iki yaşın a 1 er · · uç yaşın a · · 
lten E f 1 r k' . . kiler 30 kuruşa verilmektedir. tır. a rzuruma varmış olacaktır. len tamirat atölyesınin aa ıye 1 

ki üç dört yıl içinde tedarı ·ı ıçın """""'"""'""""""""""""'""""""""""'""""""'""'"'""""'"'""'"""'"""""'"'""'""'"""""'"""""""'"'""" 
aı u suretle yolcu ve yük nakli- yakında b.:ışlıyacaktır. Bu atölyede Nafıa Vekaleti hükiımctten 16 mil· Adana ! lf: ~aige 
a: büsbütün genişliyeceğinden derhal (2400) yuk vagonu yaptın-

1 
al k teahhi.ıt icrası için sala- J ı 

.a v k •1 . ~ k yon ır ı • • 
2:!) lok e ·a e~ı yeniaen en az laca ·tır. hiyet istemıştir. u l • B 
, omotıf, (22) furgon ve Sıvas atölyesi, yerli yük vagon- ine alınmıc: züm erl ayraml 
12) 

00 
. Kamutay ruznames ·v 

Yolcu \•agonu ile (3900) yiik lorından her sene (8 > tane ınşa - d'l k h müzakere edi- G ı · V l k 
\.'1'.0n~ tedarikini zaruri görmüş- edecektir. olan bu ı e emen e ıgor .1 apı aca 
~ Bunlor bittikten sonra yine Si. lecektir. __ --·-

~a_r_a_b_u_•• _k_d.;.._e_m_i r f 8 bri- Yeni cami in 
Muslukları 

kası işi _ilerliyor . Neden kalktı? 
reni memur ve usla yetiştirmek 

için kurslar açılacak 
~ ~tab.ük demir ve çelik. fabrika
~eıı ~r~nı inşa eden mühendisler
~ ıkısi dün Londradan şehrimi
).: gı>lerck akşam Ankara yoliyle 
~tab k 
~ tı .~ hareket etmişlerdir. 

~ tı tabuktcki inşaat ilerlemiştir. 
lı.z. 

~.ı h lŞe başlıyalı birkaç ay oldu-
~! alde bir çok yerlerin esası ha-
1tnrnıştır. 

Yevmiyenin çokluğundan vP. işin 
tızunluğundan Karabüke her taraf
tan amele akını başlamış ve bura· 
sı iki ay içinde bir amele şehri ol
muştur. 

Aldığımız malumata göre Sumer
bank, Karabük demir ve çelik fab-

rikaları i9in bu eylfıl ayı içinde İn· 
giltereye staj maksadiyle talebe 

göndermeyi kararlaştırmıştır. 
Diğer taraftan Sumerbankın İs

tanbul şubesınde bu yaz bir kurs 

\ar Urada çalıştırılmak üzere, du· 
rcı, marangoz, dülger, demirci ve 

~u sanatkar ustalardan her gün 
t l'l'ıerbankın İstanbul şubesine ye-
~trıuracaatıar yapılmaktadır. açılacaktır. Burada, Sumerbankta 

l.ır Utılar Karabüke kadar Banka ve müesseselerinde çalışan memur-
afından ·· d ·ıd·-· 'b' k !arın nazari ve umumi malumatla· • r . gon erı ıgt gı ı en· 
tıne .. d 2 k \~t 
1 

gun e .5 - 3 lira yevmiye rını aı·ttırınak için ders verilece -
~dir. tir. 

Ga.rsonlar 
~ektebi 
4çılıgor 
lıtt --

..,."'ektebJ bltlrenler 
c ekteba girecek 

~111 arSonların bir mektep açması 
lq.. Yapılan faaliyet neticelenmiş-

Ateı.: 
~ı te tep yakında Beyoğlunda es-
1>.q~a. tkos şirketinin bulunduğu bi· 

Ate açılacaktır. 
' 0 kt Pte; Hilmi, Mihal, Lazari 
d ts lller ve diğer birkaç muallim 

,., "erecektir 
"<ıt • 

>ıı d ~tılar mektebi· burada iki (' . 
~bi ts görecek talebeyi imtihana 

·~t ~~acak, imtihanda muvaffa
~tı gostcrenlere birinci sınıf gar
ltkŞahadetnamesi verilecektir. 

' trı k ~le le ~cp mezunu /veya rnilfot 
lııe~te~·erıni bitirenler garsonlar 

ırıe girebileceklerdir. 

Posta 
Kutuları 
Arttırılacak 
Yeni kutular otomatik 

olacak 
Posta idaresi halka kolaylık ol

mak üzere şehir içindeki posta k•l· 
tularının adedini arttırmıya karar 
vermiştir. 

Yeniden bir çok yerlere; ve bil • 
hassa halkın posta mekezlerine 
kadar yorulmaması için uzak ma
halle aralarına 30 · 35 tane kutu ko-
nacaktır. 

Bu kutular otomat1k ve yeni sis· 
tem olacaktır. ----BeyoAlunun kadastrosu 
Beyoğlu kadastro mıntaka mü • 

dürlüğü Firuzağa, Şahkulu ma -
haHelerinin kadastrosunu ikmal e· 
derek kayıtlar, fü>yoğlu sicil mu
hafızlığına devrPdilmiştir. 

~i roman:87 

Sen de sevece sin! 
f bi~·e 
l •tııl'/~lamaklık oluyor, bir baş 
·~otd 1 ıçınde adımlarımı zor a-
~ lı.1111 

tı U fır ;_ 
ilt attlı bı'r d'" .. b" t" . lıı. Ve onuş ve.. u un ı-
-..;qdtiıt.abrınu hırpalıyan acı bir 
~-~ u. llt h 
~ c:ı~ emen kararımı verdim: 

ı. ''ıtl'ı/1lllıyacağım bu mektubu. 
~t ııq d 
~~ a.rıtrı1 b e bu dakikaya kadar 
'ti eı &Ur oı~uş değilim. Mektu
~a atıı öylllle~ırn bile. Münasebetsiz 
~llılacak \?ır Puntunu getirdi ki, 

Etem ız~aı Benice 

yendi. Büyük, müthiş, affedilmez 
bir günah işleyişin korku ve tered
düdü içinde kimsesiz bir köşeye 

sindim. Tüylerım ürpere ürpere 
zarfı yırttım, mektubu elime al -

dım ve .. okumıya başladım. Mektu
bun uzun, heyecanl ı, dastani b ir iç 

döküşü olacağın ı san ıyordum . Hal
buki, çok kısa bir mektup. 

Onu olduğu gibi defterime geçi
riyorum: 

cLutfıye, 

A 

--· -----
Seyyahların fena man· 
zaralarla kar,cıa,ma· 

malar1 için 
Kurun ve Haber gazeteleri, Yeni

camiin tamirinin bittiğini ve ev
velce, Eminönü cihetine bakan cep
hesinde musluklar ''arken, tamir· 
den sonra o muslukların kaldırıl · 
dığını yazarak, yapılan bu tamirin 
bir garabet arzcttiğini ilave ediyor· 
lardı. 

Yaptığımız tahkikata göre, bu 
havadis şu şekilde tashih edilmek 
lazım geliyor. Musluklar, tamire 
başlanmazdan önce, bir iki yıl ev· 
vel kaldırılmıştı. Buna sebep te bu
rayı gezen seyyahlara, apdest alan 
vatandaşlar hariç, baz.ı münasebet
siz kimselerin bu musluklar önün
de soyunup dökünerek yıkandık· 

!arı ve fena bir manzara arzetme
leriydi. 

Camiin tamiri de heni.iz bıtıniş 

olmayıp devam edec~ktir. 

Kazanç vergisi 
iniyor 

Bilhassa küçük esnaf ile amele 
için kazanç ve muamele vergilerin· 
de hükumetçe yapılması istenilen 
tadilat Kamutayın bu günkü top
lantısında görüşülecektir. 

Valinin teşekkürü 
E\•Iatlarımızın evltnmelerı mü

nasebetiyle aile nostlarımız ve ar

kadaşlarımız ve bütün yakınları· 

mız tarafından gösterılen samimt 

alaka ve teveccühe karşı her iki a· 

ilenin şiikran ve minnetlerini sun
mayı kıymetli sütunlannızın Ilı· 

tufkar delaletinden rica ederiz 

Merhum General Cevat MUHllDDIN 
Vergin'in eşi ÜSTÜNDAC 

ESREF' VERGİN 

uzunluğu, gPcelE:rin bütün imtıdrı.

dı içinde düşündum, sensiz olma· 
ma, sensiz ~:aşamama imk:ln yok. 

- Aşk! ... 
Her dilin kullandığı ve hususi· 

yetini kaybettiği bayağı bır keli
medir. Ben hayat ölçüme bu adi 
sıfatı vermemek için sana: 

- Aşıkınım! 

Diyemiyorum. Fakat, bunun ye
rine koyabilE:ceğim bir başka ke· 
lime de yok: Sen L:.tersen buna: 

- Adsız sevgi .• 
Ben de: 

- Ölçüsüz sevda .. 
Diyeyim. Tahmin ediyorum, en 

büyük tereddüdün bir noktada top
lanıyor: 

Turfanda UzUmler pek iyi 
Bu sene Adana ve civarında ü

züm mahsulü pek bol olacakttr. 
Bu hal bağ sahiplerini çok sevindir 

mektedır. Üzümler olgunlaşmıya 
başlamışlar, hattıi bazı bağ merak· 
lısı turfandacılar tarafından piya· 
saya çıkarılmıya da başlanmıştır. 

Önümüzdeki haftalarda Adana· 
dan şchrimizt~ birçok üzüm gelme- . 
si muhtemeldir. Alakadarlar bu 
hafta içerısinde Adana üzümleri
nin şehrimiz piyasasına çıkarıla

cağını söylemektedirler. - ..... -.-

Demir madeni de bulundu 
Mardinde bulunan petrol made • 

nini Sivasın Dh-riki kazasında mey· 
\ 

dana çıkarılan demir madeni takıp 
etmiştir. 

İktısat Vekilinin Bağd.ıt seyaha· 
tinden sonra bu iki maden hakkın· 
da tetkikler yapılacaktır. 

15 mil.qon 
Kilo kuş 
Yemi sattık 
ihracatımız gittikçe ar

tıyor 

Bu sene kuru mahsullerimiz ';Ok 

bol olmuştur. Harıç pıyasalardan, 

geçen yıllara nazaran kuru mahsul

lerimiz t.izerine büyük rağbet gös

terilmiş ve cinslerd<>ki üstünlü!<; 

birçok yeni müşteriler kazandır· 

mıştır. Bilhassa nohut üzerine ha

raretli muameleler yapılmaktadır. 

İtalya, kuru nohut ve fasulyeleri

mize birinci müşteri olmuştur. Ku· 
' ru mahsullerımız içinde en ziyade 

ihraç edilen kuşyemidir. 

Bu yıl muhtelif memleketlere 15 

milyon kilo kadar kuşyemi ihraca· 

tı yapılmıştır. 

Şimdıye kadar hiç bir sene bu 

kadar çok kuşyemi satılmadığından 
tüccarlarımız vaziyetten çok mem· 

t nun olmuşlardır. 

Eyhll için haz1rllklar 
yapıhyor 

Her sene olduğu bu yıl da 25 

Eyllılde büyük bir cİtfaiye bayra

mı> yapılacaktır. Bayram hazırlık-

larına şimdiden başlanmıştır. 

Bayramın, geçen sene olduğu gi-

bi yine Taksim stadyomunda ya

pılması düşünülmektedir. 

Bu seneki bayramda meşrutiyet
ten zamanımıza kadar şehrimiz

de yangın söndürme ile uğraşan 

bütün teşekküller temsıl edilecek-

tır. 

Ayrıca bayram gecesi Fatih, Be· 

yoğlu, Üsküdar, istinye, Burgaz, 

Heybeli, Büyükada itfaiye merkez

leri de çalgılı müsamereler vere

cekler ve buraya civar halkı da-

vet edeceklerdir. 

Numarasız 
Hiç ev 
Bırakılmıyacak 

M ahallelerde kontrol 
yapıhyor 

Şehiı· içindeki binaların hır kıs· 
mında haia numara bulunmadığı 

görülmüştür. 

Bunlardan bir kısmına ya hiç nu 
mara takılmamış ve bir kısmı da 
düşmüş veya kaybolmuştur. 

Belediye riyasetinden şubelere 

verilen bir emirle, semtlerindeki 
bina numaralarının her vakit gör.· 
d~n geçirilmesi ve numarasız bina 
kat'ıyyen bırakılmaması bildiri! -
mışhr. ---
BeyoACu tapu sicil 

hafızı 
mu· 

Bır müddettenberı hasta bulun
ması dolayısiyle vazifeye gelemi
yen Beyoğlu tapu sıcil muhafızı 

NccmE>ttin Tıryakıoğlu iyileşerek 

vazif esıne başlamıştır. 
Çok kıymetli bır tapucumuz olan 

Necmcddın Tıryakiye geçmış ol· 
sun deriz. 

~·---~ - - - EY 

kapaklarımın altına resmi nakşo

lunan bir kadındın ve .. ben ömrü· 
mün bütün seyri içinde seni arı· 
yordum. Sevdiğim kadın, aradı
ğım kadın, o tip, o hayal bağda 

birdenbire karşıma çıktı. Yılların 
biriktirdiği tahassür en wnamik 
bir hızla birden içimde taştı. He
yecanlar, büyük heyecanlar şuur 
ve iradenin esaretine isyan ettik
leri anda insan hayatına hükmeden 
en hışımlı kudretler oluyorlar. O 
gün, o anda ben de irademe, şuu

ruma hakim olamadım. Heyecanım 
bütün bunların fevkine yükseldi, 
o taşı~ ve coşuş içimi dış yapıver
di. 

Biliyorum ki, bu cemiyet ve mu
aşeret bağlarının ayıp saydığı, af
fedilmez bir suç. Fakat, tabiatin ce
miyeti daima yendiğini kabul e -

' 
lazımsa benim y~şamam için de bü
tün bu unsurların başında \'e so· 
nunda sen bana Jiizımsın Bugün i· 
çın idriıkım müsna e ediyor, sa
bır gösterıyor \'e. bana bu satırla
rı yazdırtabılıyor. Yarın benim ve 
sinirlerim için ne h:..zırlıyor?. Bu· 
nu bılmiyorum ve hıç bir şey söyle· 
yemiyorum ve. korkuyorum! 

S n ve .. ben. Benim hayatımt:ı 
ve yaşama sırrımın ıfadesi olduğu· 
na göre mutlaka sana sahip olabil· 
meliyim Hayat mücadeledir. diye 
bir mütearefe de vardır Bu mütea· 

refeyi sana izah etmemin manası 
yoktur. Fakat. bu dava ve müca
delede en enerjik elemanlarla ken· 
dimi techiz etmiş bulunduğumu 

söylemPyi de faydasız bulmuyo
rum. Ancak, sade~ mücadelenin 

ı ı 

Yalnız, havadisin anlamadığı

mız bir tarafı var. Bilmiyoruz, ba
yanlar ne buyurur? Gümrüklerden 
çıkan mal, kadın ve moda eşyası

dır, deniyor. Fakat, şurasını hatır

lıyalım ki, birkaç yıldır gümrükte 

bekliyen eşya, artık moda olmak
tan çıkmış değil midir?. 

Çünkü, moda, öyle bir ~y ki, 

değil böyle yıllarca, hatta bir mev

sim bile beklemiye tahammülü yok 

tur. Bayanlarımıza baksanız a, bir 

mevsimde bile, birkaç moda değiş
tiriyorlar. 

Bize öyle geliyor ki, gümrükten 

son çıkan ve mevzuu bahsedilen 

eşya kadın eşyası olabilir. }'akat, 

asla moda eşyası değildir. 
Fakat, modayı yapan, icat eden 

kim?. Fabrikatörler, tüccarlar, ti.ic
carların, fabrikatörlerin uyuştuk

ları büyük terziler, müeseseler de

ğil mi?. Akla şöylede gelebilir: İs
tanbul gümrüklerindeki eşyanın 

satışını temin için, birkı;ıç yıl ev

'\'Clki modayı tekrar İstanbula rnah 

sus bir moda olarak çıkartmış ola
bilirler .. 

Zaten moda, eskileri tekrardan i
baret değil mi? .. Tarih bile, teker

rürden ibarettir, diye bir söz. var-

dır. 

Halk filozofu 

göçmen
ler için hazırhk 
15 Haziranda Bulgaristandan 10 

Gelecek 

bin, Romanyadan 15 bin olmak üze
re 25 bin göçmen şehrimize gelecek· 
tir. Bunların bir kısmı Anadoluda, 

bir kısmı da Trakyada iskan edi-

Jeceklerdir. 
Bunların şehrimize geldiği es:rıa

da yapılacak sevk ve iaşeleri için 

Kızılay ve iskan müdürlükleri ta
rafından icap eden hazırlıklar ya
pılmıştır. 

r 
Birimizin derdi 

Hepimizin derdi 
Bir pastanın acıkll 

hikayesi 
Geçen gün bir pastahaneye 

gittik. Şehrin en maruf bir ye
rınde, en maruf pastahanelerden 
bıri idi burası.. Arkadaşım, ö
nündekı tabağın içinden iki pas
ta yedi. Birini bıraktı. Bıraktı 
amma, daha evvel, çatalile, pas
tanın karnına doğru bir hamle 
yapmış, sonra, onu yemekten 
vazgeçmişti. Hatta aramızda ko
nuştuk: 

- Dokunulduğu belli mi? 
- Hayır değil... 

~illi \' ıç bir şey yoktu. Çok 
~ .Aıtıını.a e tertipli bir iş oldu bu! 
~1tıı ond<ıcısını her halde çıkara-

an ... 

t~i n·· Tazelenen derd 
' ıt>lln ik· 
~ nu trı ı gece dişimi sıktım: 

t •• diın ,....:_ktubu okumıyncag~ım .. 
'<fllq ' "°Utün · 
~tı a. l'ağ ınat, israr ve ka-

llen trıe ~en adına tecessüs, 
n us sevk yine beni 

Kalb, dimağ, karaciğerden mü • 
teşekkil olan ve adına cSehpayı ha· 
ysb denen bu üç uzuv yaşama mu

cizesinin bütün sırrını kendilerin
de toplarlar. Benim için bu seh
paya ilave edilecek bir ne~ne da
ha '\'ar. O da: Sensin. 

Onun i~indir ki, sana: Lütfiye .. 
d iye hitap ettim. Günlerin bütün 

- Genç, kültürlü bir erkek na
sıl oluyor da ilk gördüğü bir kadı

na Aşık olabiliyor \'e .. bütün irade 
müvazenesini kaybediyor .. 

Diye düşünüyorsun. Bunda ta* 
mamiyle haklısın. Hem de yerden 
göğe kadar. 

Ancak bunu en basit bir psikolo· 

ji tahlili ile sana anlatabilmem 
mümkün. Sen, doğduğum gün göz 

den de yine biz insanlarız. Bunun 
içindir ki en önce ben kendimi ma
zur görüyorum ve .. senin de affını 
dilemiyorum, dileniyorum! 

Sana daha açık ve daha kuvvetli 
izah etmek isterim. Bir insanııı ya- ı 
şaması icin nrı!:ıl su, hava, güneş 

kifayetine de inı;nanlardan deği

lim. Mücadelede muvaffakiyet şart 
ve esastır. Senın scvgıni kazanaca- , 
ğıma da rnu•laka inanıyorum. İn-

sanlar inandıkları ölçüde muvaffak 
olurlar! 

(Devamı var) 

Çünkiı, herkesin bildiği gibi, 
pastahanelerde müşterinin ye -
dıği pasta sayısına göre parası 

alınır. Yani önümüze gelen pas
talardan artanların ücretıni ver
mezsinız. Vermezsiniz amma, yi
yemediğiniz o pastalara da, tıp
kı benim arkadaş gibi, dokun -
muş olabilirsiniz. K.rli çatalınız 
pastayı muayene t tmiş olabilir. 
Pastanın üzerıne sıgarı külleri, 
öksürük ve aks rık sıçr&maları 
konabilir. Fakrı!. lıütiin bunlara 
rağmen, o p sta ır u c;sesenin -
dir. Ve para~ını \. rmezsiniz. O 
pasta, bir diğer rr ü tcrınin ö -
nüne sürülür. J\~u teri onu yer 
ve parasını da öder. Ve hatta 
belki sizin önun~zdeki pasta da 
biraz cvvd, başka bir müşteri
nin önünden kalkmış bır pasta
dır. 

Pastahanelerde bu usulün ö-
nüne geçmek icabedcr. 

~ ... 
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Avrup_a sulhunün devamı de- 11·- HIKA YE -:ı 
mire, kömüre ve digV er iptidai l...__ __ vaz_an: M. s. çap~ 

Maflalle çapkını 
maddelere bağhdır 

Almanyamn, iptidai madde ihti"yacmı temin etmekte 
müşkülat çektigi için 

yeni bir harbe girip girmiyeceği 1münakaşa ediliyor 

A lman zacttlerl, nartıalar azerlnde harp plan ları tatbik. ed igorlo.r. 

zamanımızda sanayi ilerledikçe 
ilerledi. Bunun neticesi olarak 

sanayic liizım olan iptidai madde -
Jerc mahk olan ve olmıyan dev -
Jetler arasında korkunç bir fark 
başgösterdi. İptidai maddeden mah
rum olanlar. bunlara malik olmak
Ja bahtiyar safında bulunanlara kar
şı ister istemez düşman kesilmi~ -
lerdir. Müstemleke kavgası, re -
kabetler, tecavüzi harplerin ruhu
mı teşkil eden bu iptidai madde -
ler de başlıca şunlardır: Kömür, dP
mlr, bakır. 

Kömiir olmasa ocaklar yanıp 

makineler işlemiyecck, demir ol -
masa kömürün vücudc getirdiği 

kuvveW•n istifade edilemiyeceği gi
. bi, bakır olmasa elektrik kudreti-
nin istendıği gibi sevkedilmesi ka
bil olmıyacak .. 

1934 tc dünyada 119 milyon ton 
·demir çıkarılmış, bunun yüzde 
27,10 u Fransadan, 20,70 i Ameri -

kadan, 18,40 ı Sovyct Rusyadan, 
8,90 ı İngilteredcn, •1,40 ı İsvcçten, 
40 ı Almanyadan, 3,20 si Lükscn -
burgtan, 1,70 i İspanyadan, 1,10 u 
Çindcn istıhsal edilmiştir. 

Bakıra gelince: 1934 senesinde 
çıkarılan bakırın mikdarı 1.280.000 
ton olup bunun yüzde 20,30 u Şili, 

15,90 ı Şimali Amerika, 12,70 1 Ka

nada, 12,30 u Rodezya, 8,60 .ı Belço
ka, 5,20 i .Taponya, 30.40 ı Rusya, 
3,40 ı Yugoslavya, 3,40 ı Meksıko, 
2,30 u ispanya, 2,10 u Almanya, 
2,10 u Peru, 1,6 Lehistandan çı -
karılmıştır. 
Şimdi kömüre gelelim: Yine 1934 

senesinde istihsal edilen kömüi' 
1,100,000,000 tondur. Bunun yüzde 
43,90 ı Amerika, 20,20 si İngiltere, 
13 ü Almanya, 4,10 u Fransa, 3,60 ı 
L<!histan, 2,60 ı Japonya, 2,40 ı Sov
yet Rusya. 2,10 u Belçika, 1,10 u 
Çekoslovnkyadan çıkarılmıştır. 

Bu rakamların pek açık bir ma
nası \•ardır. Evveıa göze çarpan şey 
şu oluyor ki Şımali Amerika me -
vaddı iptidaıyenin en mühimmi o
lan ne varsa bunların istihsalinde 
bırinci geliyor! • 

Ondan sonra dünyada ikinci ola
rak gelen İngiliz İmparatorluğu -
dur. Yani bütün dominyonları, 

müstemlekelerile bütün dünyaya el 
atmı~ olan İngiliz İmparatorluğu -
dur. 

Ana vatan olan İngiltereye me
vaddı iptidaiye göndermek husu -
sunda dominyonların ne mühim 
bir rolü olduğunu söylemiye hacet 
yoktur. Meseliı Kanada en çok ni
kel gönderiyor. Avustralya en çok 
yün gönderir. 
~nubi Afrika dünyada istihsal 

edilen altının yarısını çıkarmakta
<.iır! 

Hindislandan da nice şeyler gel
mekt~dir. İşte gerek dominyon -
lar ve gerek Hindistan1 İngiltere
nin muhtaç olduğu mevaddı ipti -
daiyeyi bol bol çıkarıp gönderebi
lirler. 

Üçüncü derecede gelen Sovyet 
RusY,adır. Bununla beraber şaşı -
lacak bir şey varsa. o da Rusyanın 
mevaddı iptidaiye istihsalatında 

az zaman içinde pek çok şeyler el
de etmiş olmasıdır. 

Edebi Roman No : 24 

Zekeriyya Sofrası 
Yazan· AKA Gündüz 

- Ona emri vaki yaparız. Bir 
tezkere yaz, size gönderelim. Hem 
paşa babana yemekten sonra ge
leceğini söylersin hem uşak Feri -
deyi burnya getirir. 

Prenses o kadar ısrar etti ki kı
ramadım. Babama yazdım ve Fe -

rideyi de göndermesini rica ettim. 

Bakalım ne olacak? Her halde pek 
tuhaf, pek garip bir sofra. İnsanla-

rın (meçhul) e karşı ne tuhaf te -

mayülleri var. 

Ça1ıkuşu akşam yemeğine yakm 
geldi. Hakikaten bir kuş kadar ür-

kekti. Bır prensesin konağına ilk 
girişiydi. Kaşla gözle konuştuk: 

- Burası neresi? Ne oluyoruz? 

- Hiç merak etme. Çok iyi bir 

hanımefendi. O kadar sempatik ki. 

- Beni bir daha alışmadığım 
yerlere çağ ırma. 

- Yine sinirlisin? 
- Elbette. Sana söyliyeceklerim 

var. 

- Yine Reşat Nuri mi? 

- Evet. İki senedir sigaralarının 
dumanlarını burnuma üflediği 

yetmezmiş gibi şimdi de bana o -
yun ctmeğe kalkışıyor. 

- Zannetmem. 
- Abdallık etme &n hep böy -

le, hfıliı mı halfı safsın Maviş. 
- Ne olmuş? söyle de öğrene • 

yim. 

- Ne olacak. 1 nedenberi 
beni seydiğini bilıyorsun Sıgara
yı bırak sana varayım dedim, bir 

hafta düşündü, sen uyurken içe -
rim demesin mi? Ondan sonra ben 

En çok iptidai madde istihsa~ eden 
devletler kuvvetli sayllıyor. En fazla 
iptidai maddeye malik devletler sıra. 
sile Amerika lngilf ere ve ~usyadır 
Eski Alman müstemlekeleri 
iade edilse hile, Almanganın 
ihtiyacı temin edilemezm.iş. 

Şu son senelerde Rusyanın de
mir istihsalatı bütün dünya istih-

salatına göre yüzde üçten on wkiz 
gibi bir dereceye fırlamıştır. Di -
ğer madenlerde de böyle istihsatat 
terakkisi göze çarpmaktadır. 

Bundan sonra dordtinci.ı olarak 
sıra İngilterenindır. Yani domin -
yanları, müstemlekeleri hariç ol
mak üzere yalnız İngiltere. 

Sonra Fransa gelır. Fakat nıüs
temlekelerile beraber. Ondan sonra 

Holanda gelir, yine müstemleke -
lerıle beraber. 

İşte dünyanın mevaddl iptidai

ye itibarile sırasile mevki işgal e
den devletlerinin vaziyeti boyle -
dir. 

Umumi Harpten sonra bazı Av
rupa devletleri cvv~lce malık ol
dukları müstemlekeleri ellerinden 

Deutschland gemisi ispanyan ın 
A lmeria ıehrin i bom bardı -nan etti
~i vakit 200 merm i atmıştı. Yuka · 
rıdaki resim tu 200 mermiden biri
dir. Bombardımandan sonra, şehrin 
sokaklarında patlwmamı$ olduğu 
Jıalde lıulunmuşlur. Merr.dnin 

uğtrltRt 400 l:iiodur 

ötekini sevdim, amma soyleme -
dim. Yüz bulmasın diye. Haftaya 
nişanlanacağız. Biliyorsun. Reşat 

gitmiş onunla dost olmuş. Kandır
mış, çapkınlığa alıştırıyormuş. Bak 
sana birşey söyliyeyim, Maviş, böy
le bir şeyi hissedersem nişan değil 
ya, nikah günü bile olsa, başımı 

alır kaçarım! 

- Deli misin sen! 
- Ne isem neyim! 
Prensesin sesi duyuldu: 

- Baş başa verip fiskos edeceği
nize yemek salonuna geliniz. 

Yemek salonunda daha üç beş 
hanım vardı. Biribirimizi tanıştır
dı. Hepsi de kibar kadınlardı. Bir 
ikisini tanıyordum. Ötekiler de İs
tanbuldan gelmişler. 

Saat yediye doğru on iki on dört 
hanım olduk. Aralarında bir de 
saz heyeti vardı. Keman, ut, piya
no filan. Yemeğe oturacağımızı 

beklerken içki faslı başladı. Ben 
çekildim. Çalıkuşu afalladı. Öteki 
hanımlar bize bakmadılar. Ne a
yıpladılar, ne zorladılar. Fakat bak
tık ki, bu i::ı öyle korktuğumuz gibi 

, 

çıkardılar. Bu yüzden bu memle -
ketlerin mevaddı iptidaiye ıhti -
yacı arttıkça artı. 

1929 da dünyada büyük bir buh
ran çktı. İktısadi bir buhran ki 
ihracatın, ithalatın türlü türlü şart
lara bağlı kalması neticesini ver -
di. Bundan da anlaşılıyor ki ha -

riçten mutlakn mcvaddı iptidaiye 
getirilmesi Avrupanın sanayi mem
leketleri için elzemdir. önüne bu 

suretle geçilemiyceck bir ihtiyaçtır. 
Kendi ihtiyacı alan iptidai mad -

deleri tedarik edemiyen bir A vru
pa devleti ne yapacak? 

Bunun için iki yol Yardır: Ha -
rjçten kredi tedarik edecek, bir; 
yahut parası yüksek olan memle
ketlere mal ihraç edecek, oradan 
para alacak, bu para ile kendi muh
taç olduğu iptidai maddeleri elde 
edecek, işte 929 senesine kadar bu 
suretle iptidai mevad tedarik et
mek mecburiyetinde olan memle -
ketler, hep bu yoldan gitmişler .: 
dir. 

Fakat ondan sonra kredi kapıla
rı kapandı ve ihracat ticareti de a
zaldıkça azaldı . 

Şimdi Avrupa devletlerinden bu 
vaziyet en ziyade hangılerinı mü
teessir etmiştir? Ona bir göz at -

mak lazım gelirse başta Almanya, 
sonra İtalyanın geldiğı görülür. Al
manya ve İtalyadan sonra ise Çe -
koslovakya, Belçika, Lehistan, İs

viçre ve Avusturya geliyor. 929 se
nesi büyük buhranından sonra yu
karıda dediğimiz gibi hariçte kre-

di kapıları kapanınca, bu mem -
leketlerin sanai istihsalatı şiddet

li surette azalmıştır. Fakat en zi -
yade Almanya ile İtalya şikayetçi 
vaziyette görülüyor. Bunlar hep 
kendilerıne mevaddı iptidaiye la
zım olduğunu ileri sürerek müs
temleke ı stemekten geri kalmamış
f nrdır. Sıebebi d!! bunlar, büyük 
devletler olduğu için, sözlerini da-
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cteğıl ikişer üçer içildikten sonra 
içki faslı bitti. Musiki devam etti. 
Feridenin kulağına: 

. - Fena değil, nezih bir eğlence, 
dedim. 

- Evet, bana da öyle görünüyor, 
dedi. 

Fakat ikimizde de şiddetli bir 
merak vardı. İkimiz de (Zekeriy -
ya sofrası) nı bekliyorduk. Acaba 
bu mu idi? Bunun ayine benzer bir 
tarafı yoktu. Prenses merakımızı 
anladı: 

- Biraz sabrediniz, dedi. Sizin 
gibi daha beş altı hanımefendi de 
merak içinde. Yemekten sonra bi -
raz eğlenti daha .. sonra Zekeriyya 
sofrası, ondan sonra herkes yerine 
çekilir, ruh ve kalb istirahatile uy
kusunu uyur. Bu sofradan sonra 
dünya işlerile meşgul olunmaz. 
Eğlence çok güzeldi. Manasız, 

saçma ve bayağı şeyler konuşulmu
yordu. 

Prenses bir çok şeyler anlattı. Bu
na Peygamber sofrası, Peygamber 
gecesi, Kem sela bezmi, Şekeriyya 
sofrası, Şelat divanı falan derler-

1. rfan son günlerde öyle hava -
lanml§h ki.. karısı Münevver 

de kocasının bu vaziyeti karşısın • 
da: 

- Ah .. diyordu. İrfan iyi adam
dır, amma .. o mahalledeki kaltak -
lar kocamı kandırıyor. 

Filhakika çok yakı~ıklı bir delı
kanlı olan İrfan iki yıl cv\'el Mu -
ncv\'erle evlendikten sonra olduk-

ça uzun bir zaman rahat rahat o
turdu. Efendi efendicik evinden 
işine gider, işden evine gelir. boş 

günlerde de karısını koluna taka -
rak şöyle bir Boğaziçine veya Ada
lara doğru uzanırdt 

Fakat sonra. bala>•ları geçince 
konu komşudaki güzel kadınlar ge
lip geçerken İrfanın karşısına çık -
mıya başladılar. 

Bır gün. beş gün .. İrfan da mela
ike değil ya .. 

Bır akşam eve gelirken karşısına 
çıkan Neclanın karşısında dayana -
madı, baktı, bakıştılar. Güldü, gü-

lüştüler. işte o günden sonra da 
Necla ile ahbaplığı ilerlettiler. 

Böyle işlerde karda gezip izini 
belli etmeyen soydan olan İrfan -
dan karısı tabii şüphe etmedi. Fa
kat bir gün aksi bir tesadüf başını 
belaya soktu. 

Amma bunda İrfanın zerre ka
dar kabahati yoktu. 

Zaten öyle değil midir? Bela ge
liyorum demez .. O günden sonra da 
İrfanın evdeki ağzının tadı tuzu ka<;
tı. 

Ne ise son günlerde İrfan yine es
kisi gibi uslu, kamil bir koca oldu 
da biraz rahatladı. 

Eline fırsat geçse yine yapacak 
amma bereket versın Münevvere .. 

İrfanın bir dakika bile yanından 
ayrıldığı yok. 

İrfanın başına gelen kazayı ben 
de size anlatayım da bakın ... Biça -
renin bu işde kabahati var mı? 

İrfan bir gün bermutad sevgili -
sine uğramıştı . Oturdular, konuş

tular, gülüştüler. Epeyce vakit geç

mişti. Kadın birdenbıre hatırlamış 

gıbi pencereye koştu ve tahmını de 
sanki doğru çıktı. Kocası ağır ağır 
eve geliyordu. 

mış . Hakiki sofra Şaban ayı için
de kurulurmuş. 

- Yukarı salona buyurunuz. 

Dediler, hepımiz birçok merak 
ve bıraz da -doğrusu bu- heyecanla 
çıktık. 

. . . . . . . . . . . . 
Bir hafta sonra: 

Bilmem iyi not edebilecek mi -
yim? Bir haftadır hala Zekerfyya 
sofrasının tesiri altındayım. İnsa
na egzotik bir zevk vermekten zi
yade hürmete benzer bir çekingen

lik, biraz melankoli, biraz korku, 
biraz .. bilmiyorum işte, daha kısa

sı birçok müphem ve karışık duy
gular veriyor. Mütemadiyen onu dü
şünüyorum ve niçin düşündüğü -

mü bilemiyorum. Ben küçükken 
babam beni büyük bir mevlevi -

haneye götürmüştü. İhtimal çocuk

luğumdan olacak, bende bir tesir 
yapmadı. Hafızamda izi yok. Rah
metli amcam hem büyük dereceli 

bir Masondu hem Bektaşi. Merdi -
ven köyüne, Rumelihısarına 

çok gittim. Kulaklarımda yalnız 

w 

Heyecanla seslend\; ge-
- Aman İrfancığım .. koca!l'I 

liyor. Aman kaç.. ça: 
. N ve )dl 
!kisi de şaşırdılar. crc.1 de jse 

cnklard:. Evin sahibi de n('re 
kapıyı çalacak .. İrfan sıçrad~: ., 

- Nereye ka"ayım giizelırll" {ı· ;:. etrıı 
Genç kadın şaşkın şaşkın ahÇC • 

rıa bakındıktan sonra cvın b 
sini göstererek cevap verdi: tıır' 

- Bu kapıdan bitişik korn~u l3t' 
gir .. orada iyi bir kadın vn,ıdır·se11ı 
nim arkadaşım, halden anıar·· 
krıbul eder. t!C~tı· 

İrfan sür'atle komşuya :ıl< !<1ı 
Komşu kadın iyi bir taze oınca !<et· 

· ncıa 
baskına uğrayan bu genr:ı ııe 

le karşıladı. Odasına aldı. J{Ctl~de" .•. c\ 
yalan söylemeli? O geldıgı 

11 0\· 

daha ziyade buradan memnu ırıfl· 
du. Yeni bayan ne tatlı, ne ş 
ne civelek bir kadındı? ... ı"' 

d81"', 
Bunlar derin bir sohbete ""s ·r :!'". 

!ardı. Birdenbire sokakta bı peıı· 
işitildi. Genç kadın fırJıyara~yJ<ı!' 
cereyc koştu ve bakmnsile }1 

ması bir oldu. 
j{aÇ. 

- Babam .. babam .. amıtn dı.1· 
1 5or 

İrfan korku ve heyecan a 

- Nercy~ kaçnyım? )'il' 

Birdenbire sersemleşen geııÇ 
dın safiyetle: ıı<ll 

kom~ ' 
- Durma. bahçeden ·,·i bit 

geç. Orada Saadet var. pek 
1 etJ'lctı 

.... nce lı 
arkadaşımdır. Seni goru 
kabul eder. ve {ıf" 

Tereddüt etmeksizin bah\C• çııtdt· 
ladı. Üçüncü evin iç kapısını tıii~ııtl 
Talii iyi imiş .. Bu kapıda do ç oııl 
kahul göıdü. Evin sahibi _gef,cııtıı 
kadın iyi bir insan imiş k 1

;· ı.911'.e 
~ bı! ,. 

oraya kabul etti. Hatta 

de pişirdi. f cıııııtıl 
Onu içti, bitirdi. Kahve :ııl ıcs· 

alıp dışarıya çıkan gene;. 
dın deli gibi içeriye girdı. 

- Aman geliyor .. 
- Kim? 
- Annem. 
- Kaçalım mı? . 

51' 
- Kaç .. kaç.. .. •tirrııe 
İrfan kadının sözGnu bı ~ıı J:Oıt' 

ne mevdan bırakmadan solui,çedetl 
~ d a bEI il• 

şuda aldı . Al ı amrn ·· 11rııtŞ 
öteye gitmiye meydan kalrn 

11
Jo) 

(Devamı 6 tnct sayf~ 
·r• 

.. el '1\1 ç 
güzel türkçe şiirlerle g~zb·r Jıll 

u tta 1 ?JC 
melodileri kaldı. .cJa da· >' 
mistik mısra bile hatırım 
idi o? 1'cıf 

bizde dC 
Bu yoklukta biz de varıZ· bit ,.. 

• d ı;cırtZı """' Bu yoklııkta bız c vıı• ~ 

. 11nlli 
'f)l 

· tediğı d9 
Bunun ne demek ıs crasııı 

.. ,8 so .. 
bilmiyorum. Zekerıy) e flle 

.. 'kl d.. ek var, J1 raıııtl ne muzı e cnrn .. k ...,.,9.,... "yU J" t , 
1odili hu çekme. Bu O! 
.. .. .k ·ı· bir çuh!1 .. ıııt··' ustune erı yeşı ı . ce 5 .. 
müşler. İşlemeli, keten, ıfl ııttıtl 
. l ince ı:rııJ'l'I 

Üzerlerinde kenar arı dizjli. ıJ 
çizgili gümüş tabaklar . de 1'01' 1 . . içın ı111'ı 
kırk tane. Hepsının. del1 1'1 dil' 
yemişler var. zeytın 1.. verıe ,g. 

' k ,.ı. ııı• 
turupuna kadar ne ) 0 3pıdıııı f r· 
işlemesi kısa kristal ş pıiss 1~1' ' . J<aÇ rcıe 
birer mum dikmlşler. t pe ·,ıı;l' 

. rmcçe. ··r ır 
sek o kadar ıspe "'rı.J ıh 

inık. Yerde kıbleye do~ ,J'c' 
bczı. de• 

seccade Üç namaz ,, .r> .et· 
· . · t yo"· ııı> 

Salonun ıçınde çı aeıı b ıdil-.. ce .. ro 
ne yapacağını on .. 11dı.J -A} . er 50 ,,,. . 
Lambalar birer bır (Veııa1"1 
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Şimal kutbunda~ film Parasız insanlar 
çekil.iyor, Aşık olamazlar mı? 

makine götürüldü Zengin olaiı iiısanlar, daha 
Sinemacıl.ar, lazım olan a- çok sevmek hakkına 

letler.1 
t de 1 pa sahip imişler .. 
ayyare ' • A k b' k 1 1 raşütlerle atıyorlar, ş ır ç~ derece ere ~yn I· 

kendileri de para· yor. ~a.ngı d~nme ~l~u~u
şütle iniyorlar ınuzu!bılmAekıs!ermısımz 

ı<utupro caggo, ect ll•rltaga 6altıgor 

Ş imal kutbunda buzlar üzerine kullanılmalarına ihtiyaç kalmamış 
dl ~en heyet azası arasında bir olmakla beraber, bu istihzarat, 
1.,.. •ınema operatörü bulunmakta 
~ B kendi başına, ayrıca büyük bir 
iti u operatör, Mark Troyanovs -
't, kut k ehemmiyete malik bulunmuştur. 
""-·· upta, utup istasyonundaki 
-.ıtyeı hakkında büyük bfr filim Bu sefer esnasında paraşütlerin 
~ş ve bu filimde bütün ça - aşagıdaki işlerde kullanılması ihti-
"'1 arı, yere inişi, istasyonun ku- mali nazarı dikkate alınmıştı: 
)M~§Unu, cesur kutupçuların ha - Tayyarenin daha kolay yere ine-
;:~ını tesbit eylemiştir. Kutba 
·-ı.ırnadan evvel Rudolf adasın _ bilmesi için hafifletilmesi ve bu _ 
dtki hayat da filime çekilmiştir. nun için de hamulenin paraşütle 
~ ~Yrıca, Soyuzkinokronika, büyük yere indirilmiesi Tayyarenin ye -
.. tup seferinin istihzaratı hakkın- re inmesının imkansız olacağı tak-
.,.., da kısa bir filim vücude getir - dırde, daha evvel inme yeri ha -
"'"ll~lt. . 

kUTUPTAKİ ELEKTRİK 
DEGİRMENİ 

zırlamak üzere, sefer azalarının pa

raşütle kutba indirilmesi. Birinci 

hafi'f tayyarenin inmesinden sonra 

diğer ağır tayyarelerdeki yükle -
q·ltutupta kışlıyacak olan Sovyet 
::: a~~mlarının kurdukları istas
cle 11~ luz~mlu elektrik,. bir yel 1 rın paraşütle yere indirilmesi. 
'uğır~~ı ıl~ el~lc cdılmektedir. Bu işleri ıdare için, sefer heye -
fli tnotör, muşabıh Amerikan cPer- tine tanınmış paraşütçü üstad yüz
~ lls rnotörlerh"ldcn dört defa da-
fın hafiftir. Mühendis Pedi tara _ başı Moşkovski de iştırak eylemiş-

trıe ~n Viı<;ude getirilen bu değir- tir. 
ele nın aksamı. kromlu molibden - Paraşütler. radio makinesi, akü-
liıt 11 inşa edilmiştir . .Molıbden, çc- miılatör ve saire gibi ağır yük -
Ol\ kadar kuvvetli olmakla beraber Ierin indirilmesi için hususi tarzda rr:an ~eş m!_sli daha az siklet çek
trılı ktedır. Dokme yerine de ala • 
'- 1~un1 halitaları kullanılmıştır. 
te0törün değirmeninin kolları 3 met 
de Uzunluğundadır ve dakikada 300 

imal olunmuştur. Yere inme sü • 
ratini hafifletmek ıçin de paraşüt
lerin kutru genışletilmJştir. Renk
leri de karda ve buzda iyi gö • 
rülmesi içın portakal rengi olarak 
yapılmıştır. fitfa. ~önmektedir. Akümülatör, ha

f,._, füzgarda dolmakta ve rüzgar ~l Bütün bu sebeblerden dolayı da, 
~aştığı zaman otomatik bir su- bu muazzam kutub seferine iştirak 
tu akümülatör işlemektedir. 

~Upta kurulan bu değirmen mü
~ tnel bir surette işlemiş. işle -
t'tdi te. devam etmiş ve istasyona, 
'

0 ıstasyonuna ve saireye lü -
lt blu elektrik enerjisini vermek -
Sh.:~lunmuştur. 
~ KUTBUNDA .PARAŞÜT 
~~Yet ilim heyetinin Şimal 
~Una yaptığı büyük seferin 
~nışı esnasında, paraşüt kul -
tt ~ı ihtimalleri nazarı dikka
' ış ve ona göre tertibat vü-

ıetltilrni§ti. 

edenler, sıkı paraşüt kursları gör
müşlerdir. 

KUTUP ÜZERİNE İLK UÇAN 
SOVYET TA YY ARECİSİ 

Şimal kutbu seferi esn:ısında, bu 

kutup üzerinde ilk defa olarak u
çan Sovyet tayyareciıi, Golovin'
dir. 
İlim adamlarının daha hareke -

tinden evvel, 5 Mayıs tarihinde, Go
lovin, cN. 16fü tayyaresi ile keşif 
uçuıuna çıkmış ve Şimal kutbuna 

hava yolunu bulmak üzere Rudolf 

aduından hareket eylemiştir. 88 
inci dairede keaif bir bulut haline 

~-in muvaffakıyetle netice • 
~ ı ve tayyarelerin buz üze-

lrızasız inebilmeleri üzerine rastlamış, fakat bu hailin üzerin • 

Eskı, platonık aşk
K utuplarda ge· ı /ar artık tarilıe 
ni keşifler, ora~ karışmış, /eda· 
da geçen hayat k A l v ·ı 

.. t ·le c k ar ıgı para ı e gos erı e .. l k . d. 
filimle tesbit 0 çme ıcap e ı-

edilmiş olacak Ay~~· BÜtUn insanların bildiği 
ve tanıdığı .kelime.. dünyanın 

Şl'mal kutbunda ça- tık kuruluşundan Hugüne kadar 
aşk ta beraber yaşamıştır. Adem • 

1 
A ı · ı • h le Havva anamızdan tutun da, 1937 

ışan a ım enn aya- de, onların torunlarına kadar aşk, -

Kot1ın11t mofr•' da,•ı• lceruliıini HoJfrfr mı?. ti nasıl geçi.yor? .. Buz yeryüzünün hlkimi olmuştur. Aşk -
muhakkak ki büyük kuvvettir. Fa-

l 
kat, aşka v'rilen mini ve kıymet lar üstünde ne ~r ya- her asırda başka başka olmuştur. ıöre aık, deyip geçmemelidir . Aşk, par. İkinci ve üçüncü derecedeki 

hararet derecesine göre sınıflara aıklar ise, çabuk geçicidir. Her in-
ayrılır. Bu sınıfların içinde mu- san, apk olduğu vakit kaçıncı de-
ayyen hararet dereceleri kabul e- recede bulunduğunu anlıyabillr. 

Esas itibarıle ayni olmakla bera -

Pıyorlar, nasıl yaşı- her, aşkın zahiri şekilleri daima, 
asırla beraber değişmiş, bin bir 

YO" lar ? mana almıştır . 
1 

• • Dünya gittikçe maddileşiyor .. ar-
dilmek lbımdır. Yukarıdaki vasıfları kendi kalbi -

nizde aradığınız va~it, bukcağınız 
cevaplaı, sizinaşk derecenizi gös
terir. 

den geçerek ilerlemesine devam et

miş ve nihayet şimal hutbu üze

rine varmıştır. Bulutlarla örtülü 

kutup noktası üzerinde uçtuktan 
sonra, Golovin, geri dönmüş, fa • 

kat bu sefer de Rudolf adasının bu

lutlarla gizlenmiş bulunması sebe

binden pek ziyade sıkıntı çekmiştir. 

Bu sıkıntılara raimen. Golovin, 
muvaffakiyetli bir surette Rudolf 

adasındaki istasyon civarına inerek 

bu keşif uçuşunu çok iyi ve seme

reli olarak bitirmiştir. Golovin, Ru
dolf adasına döndüğü ve yere in
diği zaman, tayyarede hemen hemen I 
benzin artık hiç kalmamıştı. 

Pilot Golovin, büyük Sovyet ku· 
tup seferine iştirak eden tayyare• 
cilerin en gencidir. Kendisi, ancak 
27 yaşındadır. Moskova civarında 
bir mensucat fabrikasında çalış • 
makta iken pilotluğu da öğrenmiş 
ve pilot diplomasını 1930 senesinde 
almıştır. Dört seneden beri Golo • 

vin kutup mıntakasında çalışmak • 
tadır, keşif uçuşları yapmakta, ha· 1 
va fotoğrafları almakta ve şimdi : 

de kutupta kışlıyacakları ve bunla
rın eşyasını kutba götürmektedir. 
Golovin, Nordwick, Tiksi, Dickson 

Dudinka ve daha diğer Uzak Şimal 
mıntakalarında tanınmış bir tay • 
yarecidir. 1937 senesinde, yaptığı 
hizme\lerden do1ıayı. Kızıl Yıldız 
nişanı ile taltif edilmiştir. 

tık insanlar arasında eski platonik Esas itibarile 7 derece vardır. 

eı r p18J o te
linin m e rdive
n inde s.raıanan 
mayolu kadınlar 

sevdalar, kara sevdalar olmıyacak 
şeklinde düşünülebilir. Fakat, tari
hin en büyük aşklarına 20 inci a-

ERKEK DAHA ÇOK SEVER 
Erkek daha kuvvetli ~ever. Ve 

çabuk tutulur. Kadın çabuk tutul
maz. Aju ağır hisleri harekete ge
çer.. fakat, kadın daha çok kıs -
kançtır. Erkek fazla fedakardır. 

PARA VE AŞK 
Aşkta bütün maddi endişelerin 

yer bulmaması lizımaelir. Şimdiye 
(Vıvamı 6 ncı sayfada) 

sırda tesadüf etmedik mi?.. Ta • 
cını, tahtını bırakan krallar, prens
ler, daha şu son günlerde görülen 
vak'alardır. 

Yedi. 'ci derece tehlikelidir. İnsa • · 
nı ölüme götürür. Birinci derece i

AŞKTA DERECELER 
Fakat, aşk hakkında uzun za • 

manlar tetkikat yapan bir Ameri
kalı, mühim, mühim olduğu ka • 
dar da enteresan neticelere varmış
tır. Amerikalı içtimaiyat Alimine 

se çok havaidir. En mes'ut aşk de

receei dördüncü derecedir. Bu de-
recede olan çiftler mes'utturlar. 

Beşinci derecede kıskançlık vardır. 

Çifti rahatsız eder. Altıncı derece 

ise insanı melinkolik ve basta ya-

"BUDAPEST BOLBOLO,, --
N•mı kazan•n t•nlı t•nt8z 

BAYAN 1 L o N A 
HER AKŞAM 

NOVOTNI 
( 8AHÇESINDB ) 

A• ti lta ''" hı ıatı altı aı ıilrer •• lcaranlılcltı llerlıgın lc4ılflu .. Daire. Tepebeşı ·Fiyatlard a deQlelkllk yoktur 

lraliın chtd cui6tJ•, !fani ••le• 
.,,.ı ""''" .tltf , /i lcaowt• waolilc 

olmalıdır 



6 - 8 O N T E L G R A F - 12 Haz1ran 1937 

KANUNİ SÜLEYMAN 
No.44 Yazan Nedim Refik 

T • 

Bil/ilin hiç anlamadığı dillerden bazı şeyler okun
du. Okunan şeyler bilince, hücreden dışarı çıktılar1 
Obür akşam s~zi beklerim. Şimdi bu genç, dinç adama kar- ! 
şı b·z de yemin edelim ki, verdiğimiz sözden dönmiyeceğizj 
ı ihtiyar başile hürmeti celbeden bir 1 duk. Burada dört kişıyız. Diğerle- { yerin sert, taşlı bir yer olduğunu 
adamdı. Fakat ne o kimse ile görü- rimızin bulunmasına bu gecelik ih- kazmanın gördüğü mukavemetten 
şüyor, ne de kimse onu arıyordu. tiyaç yoktur. anlıyordu Onu gözleri bağlı olarak 
Çok şey bildiğine şüphe yoktu. SQnra Bılalin arkasını dostça sı- böyle uğraşır goren keşiş Bilalın 
Hele dünyadan bu kadar uzak ya- vazlıyarak; k uvvetli bır genç olduğunu anla -
şıyan bir ihtiyarın Bizansı deviren - Ayağın uğur(u olsun, dedi, işte mıştı. Parhalı ile arkada§ı bunu da-
galip Türklerin dilini pek iyi öğ - yine tek rar ediyorum: bir his~e pa- ha evvel öğrenmışlerdi. Maamafih 
renerek çok iyi konuşabilmesi bu dişahın, bir hisse Hintli kızın, bir Parhalı: 
keşişin eskiden dünya işlerine hiç hisse de biz yedi kişi arasında tak- - Artık yeter, dedi, biraz da biz 
yabancı kalmamış bir adam oldu- sim edilecek.. kazalım. 
ğunu anlatıyordu. Eskiden kılise - Okunması Jcizım olan ~eyleri Parhalı bir mü(ldet kazdıktan 
köşesinde dünya işlerile çok meş - okuduktan sonra ilk kazmayı bu sonra dığer Hıntlıye verdi. O da "bir 
gul olmuştu. Fakat şimdi bu met - gözlen bağlı adam vursun!.. o kadar kazdı Keşiş: 
rük, harap, büyük ağaçlar arasında Bunu ihtiyar keşiş söylemışti.. - Bu akşamki ış bu kadar. dedi. 
kaybolan manastırın içinde acaba Sonra Bilalin hiç anlamadığı dil.. Yarın akşam, dığcr üç arkadaşımız 
dünyadan hakikaten el çekmiş bir lerden bazı şeyler okudu Rumca, gelır, onlar da kazar. Öbiır akşam si-
ndam mıydı?.. • İbrani ve Süryani dıllerinden ezbe- zi beklerim. Şımdi bu genç, dinç a-
Bulunduğu daracık hücrede ya- re okunan bazı parçalar bittikten dama karşı biz de yemin edelim ki, 

nan bir tek kandilin ışığı ile elinde sonra ihtiyar keşişin işaretile hepsi kendisine verdiğimiz sözden geri dön-
kocaman bir kitabın iri harflerini hücreden dışarı çıktılar. Gözleri miyeceğiz. Ayrılacak iiç hissenin 
gözden geçiren ihtiyar dışarıda ayak bağlı B iliilin kolundan tutan Hintli üçilncusünii yedi kişi müsavi par-
sesl€ri olduğunu işitince kitabı bı - onu ağaçlar arasından bir yere gö- çalara ayıracak ve bu hisselerden 
raktı. Kendi kendine: türd ükten sonra eline bir kazma biri bu gözlerı bağlı cesur, kanaat- ı 

- Bu gelen Hintli olmalı, de - vermişti. Parhalı: kar adamın olacaktır. Kendisile hiç 
di, karanlıkta hiç şaşırmadan ben i - Vur, dedi, bir, iki, üç .. Sen hep bir kavga çıkarmıyacağımıza biz de 
bulabiliyorlar.. vur .. kendi kitabımız üzerine yemin edc-

Çok geçmeden Parhalının yanın- B ital nereye vurduğunu görmi - Jim. 
da iki kişi ile geldiğini görünce ke- yerek mütemadiyen kazmayı in - Bilal, yüzünü görmediği keşiş ile 
şiş tahmininde yanılmadığını gör- dirmiye başlamıştı. Yalnız vurduğu (Devamı var) 
meklc beraber gözü bağlı Bi13.li işa- hHınnnı111111HHIHllUUHIUllHUUflUUIUlllllllllUllltlUUllllUl fllllllllllllltllltllllUtllflltllflU••fU lt lUlllllUltHtlltltfflfUllUtHUUUlft 
retle: 

- Bu kim? .. ben tanımıyorum! 
Der gıbi Parhalıya baktı. O der

hal: 

- Bizim buraya define aramıya 
geldiğimizi öğrenince beraber gel
mek istedi. Biz de beraber getir -
dık; dedi. Sonra keşişin manalı bir 
surette elini sıktı. İhtiyar: 

- İyi ettiniz, dedi, aradığımız 
defineyi bulmıya çalışalım. Yalnız 
okunması lazım gelen tılsımı okur
ken bu yabancı ~dam yemin et -
sin. Çıkacak defineden hissesine dü
ien ile kanaat edecek, fazlasına ta
mahkarlık etmiyecek. Eğer define
yi bulamazsak gözü bağlı olan bu 
yabancı buradan gidecek, fakat bu
raya geldiğini hiç kimseye söyJe
miyecek. Eğer bunların hiç birine 
razı olmuyorsa buradan gözleri bağ
lı olarak çekilir, gider. Alır götü -
rürsünüz, kendi kendine yolu bu
lacak bir yerde bırakırsınız. 

Parhah Bilalin kolunu dürterek: 
- Nasıl, dedi, yemin eder misin, 

yoksa buradan seni götürelim mi? .. 
Bilal diişünrnüş, kararını ver -

mişti: 

- Yemin etmiye ha7ırım, dedi, 
çıkacak defineden hisseme düşen 

ile kansat edeceğim. İsterse bir ö
küz boynuzu çıksın. Eğer hiç Lir 
şey çıkmazsa ben burAya geldiğimi 

kimseye söylcmiyeceğim. 
Parhalı ile keşiş. gözleri bağlı Bi

Jalin ettiği yemini dikkatle din -
ledilcr. Diğer Hintli put gibi dur
muş, dinliyor, fakat konuşulan şey

lere alakadar olmuyordu. Bıliıl her 
türlü yemini ile onları temin ettik
ten sonra Parhalı: 

- Çıkacak define, dedi üçe ayrı
lacak: Bir hissesi Sultan Süleyma
na verilecek, bir hissC'si Hindistam. 

dan buraya gelen Bahadır Sahibin 
kızına ayrılacak, üçüncü hisse de 
bizim aramızda taksim edilecek .. 

cHindistandan gelen bahadır Sa
hibin kızı• sözlerini i!':itince Bilal 
gayri ihtıyari sarsıldı. Bunu anlı -
yan Parhah keşişe dedi ki: 

- Scnelerdenberi aranan bu de: 
!inenin bulunacağına beni inandır

dığı kadar siii de inandıracak çok 
hayırlı bir ~y oldu. Defineyi bize 
haber veren kitabın dediğine göre 

bunu arıyacak kimseler yedi kişi 

olacaktır. Fakat yedinci kişiyi bul
mak için vakit geçecektir. Çünkü 
bu yedinci adam çok cesaretli, hiç 
bir şeyden korkmaz olduğu kadar 
gözü de tok olacak ki, h issesine r a
zı olsun. Şimdıye kadar bize bu y e
mini edecek yedinci adamı bula • 
rnadık. Bu akşam benim karşıma 
çıkan bu gözü bağlı adamı başım
dan savmak için kendisini · tehdit 
ettim, olmadı. Bir şeyden korkmu
yor, benimle beraber gelmek isti -
yordu. Para vererek savmak iste
dim, gene olmadı. İşte böyle gözle
rini bağlatarak buraya kadar gel
di. Bize yemin de etti. Onun için 
kendisi tam aradığımız adamdır ka
naatind~yim. B ununla yedi kişi ol-

Parasız insanlar işık 
olamazlar mı ? 

( 5 inci say/adan detJam ) 

kadar aşk, temiz, manevi bir duy
gu olarak bilinirdi. Halbuki, şim

di vaziyet değişmiştir. Bakın A -
merikah içtimaiyat alimi, şu ori
jinal fikirleri ileri sürüyor ve di
yor ki: 

c- Bugün artık kuru sevda bir 
mfinfı ifade edemez. Çünkü h a -

yatta en kuvvetli şey para olmuş
tur. Para ise her şeyin başıdır. Pa

rasız adam aşık olamaz. Fakir bir 

insanın aşık olduğunu düşünün .. 
ne yapabilir? 

Eskiden aşk, parasızlarm, belki 
de işi gücü olmıyanların harcı idi. 
Fakat bugün öyle değildir. Bir 

kere para kazanmasını bilmiyen in
san, akıllı bir adam değil, demek -

tir. o halde, akılsız adam, aşık ol
masını da beceremez. Aşk denen 
yüksek hisleri hazmedecek bir se-
viyede değildir, demekt ir. 

Bugünün kadını, bir çok şeylere 
muhtactır. Bütün b u ihtiyaç -

1 arı ise, para ile tedarik edebiliriz. 
Parası olmıyan insan, bunların hiç 

birınl yapamaz. Kadının ihtiyaç -
larını alamaz. Alamayınca da, ka
dın için, her fedakarlığı göze a -

lamıyor, demektir. Halbuki aşkın 
harareti, kadın için her şeyi yap
tırtacak kudrette olmalı, imkan -

sızlığı ortadan kaldırmalıdır. 
AŞK ARf STOK RA TTIR. 

Kadın, karşısındaki erkegin, fe
dakarlık yapamadığını görünce, o 
erkeği sevemez. Bağlanamaz. O -
nun aşkının hararetine inanmaz. 
Bınaenaleyh, bilmukabele, kadın o 

erkeği sevemez. Bır gün gelecek ki, 
a'lk t&mamilc aristokrat hır şey o
lacaktır. 

20 inci asırda kadını oyalamak, o
nu kendinize bağlamak, zannedil
dıği kadar kolay bir iş değıldir. 
Kadın hilkaten süJe, lükse düşkün 
hır mahluktur. Evvelce kadını o -

yalıyan tabiatın şairan manzaras ı , 

ve aşkı besliyen de tabiatin ken
disi idi. Halbuki, bugün, insanlar 

gittikçe tabiatten uzak düşüyorlar. 
Şehirlerde, dar binalarda, apart -

m an duvarları arasında ömür sü
rüyorlar. Hayatında henüz bülbül 
sesi duymamış, gülü, dalı ilzerinde 

1görmemiş kadın, kız çoktur. Para 
aşkın miyarı olacaktır. Çünkü, çok 

kazanan insan, kadınları çok sev • 

miye azmetmiş insandır. 

Demek ki, çok çalışmış, kadınla
rı daha fazla sevebılmek için bir 
çok mahrumiyetlere katlanmış, ça
lışmış, çabalamış, yorulmuş, nıha
yet zengin olmuştur. 

Artık , o ınsan için aşık olmak, 

kadınlan sevmek bir haktır. Fakir. 

için ise, iş böyle değildir. 

Zengin erkek azimkar, cefakar 

ve kuvvetli demektir. Para da, aş

kın unsurları arasına girmiştir. 

Nihayet aşk ta iktısadi bir hadi

se olmıyan bo •un eğmiş bulunu -
yor .• 

Amerikalının sözlerini dinlediniz 

mi? Garabet deyıp omuz silkmek 

tarafını mı, yoksa, düşünmek, bu 

sözleri ta hli l etmek tarafını 

tutuyorsunuz? .. 

mı 

ŞAKA 

- Halkı tahrik etmek için eşi btL· 

ltmmıyan bir adamdır. 

- Hatip midir? 
- Hayır, §Ofor. 

Bu elbiseyi otuz lıraya yapa
maz mısınız? 

- Yapamayız, kırk liradan cışağ& 
olmaz. 

- Siz yine otuz liradan yapınız, 

hiç olmazsa on lira daha az kaybet

miş olursunuz. 

itizar 
Yazımızın çokluğundan 

(Kumar) tefrikamız buzün 
mamıştır. Ôzür dileriz. 

dolayı 

kona• 

Okuyucularfa 
Baş başa 

iş takip 
Eden bir 
Vatandaş 

Bir okuyuC'lımuz yaZ1yor: 
cResmi dairelerde mesai saatleri 

muayyendir. Resmi dairede işi olan, 
iş takip edecek kim:-.e, bızzat ken -
disinin o saatlerde diğer bir tarafta 
görmiyc mecbur olduğu yazifeyi 
elbette göremez. Bunun için, bir 
dairede ışıniz varsa, bu işinizi sü
rat le bitırerek, kcndı i:ıinizin ba -
şına donmek ıstcrsinız. Çlinkü, öte 
tarafta işin iz sizi bekliyor. 

Fakat bır nokta var: Geçen gün 
bir yerde işim vardı. O müessese
de işlere öğleden sonrada bakıldığı 
gazetelerde halka il:ln edilmişti. 

B;Jylc olmasına rağmen, saat ta -
rnam 14.15 ele, işi yapacak zat, şapka
sını giymiş gidiyordu. Halbuki, pay
dos vaktine kadar orada oturması 
ve müracaat edeceklel'in işlerıni 

görmiye mecbul' olan bu zat, el' -
ken gittiği için de kimseye karşı 
bir mes'uliyet hissetmıyordu. Her 

vatandaşın muhtelif devlet daire -
!erinde ışi olabilir. Ve bir işini ta
kip etmek mecburiyetinde kalabi -
Jir. Devlet, maaş vererek, diğer ha· 
7.ı vatandaşlan memur yaparak n 
işlerin göı ül mesi için tavzif etmiş
tir. 

Sabah ve akşam tam muayyen 

saatle dairelerde iş başlamalı ve işe 
nihayet vermelidir. Ak.si halde. iş 

takip eden vatandaşlar, öte tarafta, 
bizzat kendi yaptıkları işlerinin ba
şına geç gitmiş. o gün vazifelerıni 
eksik görmüş olurlar.:. 
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1 ._ _ . H_IK_A_Y_E_ı 
Mahalle 
Çapkını 

( 4 üucü say fad-:rn tletJam) 

Meğer bu ev, öteki evler gibi er· 
keksiz değilmiş. Karanlıkta ev sa-

hibi böyle vakitsiz gelen misafiri 
adamakıllı ıslatırken İrfan yalva -

rıyordu. 

- Allah aşkına müsaade edin de 

gideyım. 

O zamana kadar sesini çıkarma • 
dan yalnız dayak atan adamın sesi 

giirfedi. 
- Öyle yağma yok. Bir yere gi

dell)ezsin. 

İrfan başını kaldırınca kayın pe

derıni gordiı. Ve işte o günden son

ra da evdeki krediqi bozuldu Bu

günkü hali pürmelale düştü. 

Avrupa 
Sulhun ün 
Devamı ... 

( 4 üncü sayfadan deuam) 

ha çabuk dinleteceklerini zannet· 

miş olmalarıdır. 

Bununla beraber müstemleke 

bahsi çok su götüren bir ıni.aıaka

şaya yol açmaktadır. Eğer Alman

yanın elinde bulunup ta Umumi 

Harpten sonraki mağlubiyeti üze

rine kendisinden alınmış olan 

mi.ıstemle'keleri tekrar ona geri ve· 

rilse, bunlardan alacağı ıptidai me· 

vad Almanyanın bugünkü ihti 

yaçlarma kiıfi gelecek mi, gelmi • 

yecek mi? 

Almanyanın çok ilerlemiş olan 

sanayiinı besliyecck mevaddı ip -

tidaiye bulabilmesi için bu müs

temlekelerin kfıfi gelmediği iddia 

ediliyor. 

Fakat ıster öyle olsun, ister böy· 

le .. . Bugün için gün gibi aşikar o

lan bir şey vardır; Sanayi memle

ketlerinin mevaddı iptidaiye ih -

tıyacı. Bu ihtiyaç onlar için en ha

yati bjr meseledir. Öyle bir me • 

sele ki, yalnız b u devletleri meş -

gul etmekle kalmıyor. Avrupanın 

hEr devleti bununla yakından, u

zaktan alakadardır. Çünkü sul -

hun devamı, bugünk ü dünyada bu

na bağlıdır. 

işte dünyanın bugünkü siyasi va

ziyetlerini iyice takip edebilmek i

çin, yukarıda en son maliimata gö

re neşredilmiş istatistiklerden çı

karılan bu neticeler bilhassa Al
manyanın vaziyetıni göstermek i

tibaril~ çok iiayanı dikkattir. 

2 inci ASIR 
Bulgaristan tayyare i~e · 

çilek ihraç ediyor 
-~- -. ti 

Yaş meyva ve sebze t icare 
sür'at ve tazelik istiyor - -·- ,,a

Soğuk hava depc ıu ___.-
- c;.tat 
gonlar da hazı rlarn~ ~ 

da oıJıJ 
Tayyareler y alniz harp t1'1$rtasr degfl, t n sür'atli ticaret tıası tası 

]e\•S' 

S of ya (Hususi muhabirimiz b.il
diriyor - Son günlerde Bulga

ristan Avrupaya vagonlar dolusu 
külliyetli mikdarda çilek ıhraç e
dilmiştır. Şöyle ki bu mevsimdeki 
cilek mahsulünün 106 tonu Al -
~anyaya, 59 tonu Avusturyaya, 17 
tonu Polonyaya sevkedilmiştir. Al
manyaya ihraç edilen çileklerin 
5000 kilogramı ve Polonyaya da 
gönderilenlerin 1000 kilogramı 

tayyarelerle gönderilmişlerdir. 

Böylelikle bu sene Bulgaristan
dan taze olarak 183000 kılogram çi
lek ihraç edilmiştır. Seri nakil va
sıtalarile ihraç edilen Bulga~ çi -
leklerı Avnıpada hemen satılmış

lardır. 

Bulgaristanda kilogramı 2-3 le
vaya satın alınan Bulgar çılekle

rının kılogramı Vaqovada 16 zlo 
tiye yani Bulgar parasılc 320 leva
ya satılmışlardır. Bu sebeple bu 
ilkbah&rdaki Bulgar çilek ıhracatı, 
Bulgaristana iyi bir para getirmiş
tir. 

Esasen Bulgaristan, son zaman • 
larda seb7(?, mC'y\'a ve üzüm ihra
catına çok ehemmiyet vermek -
tedır. Yeni olarak satın aldığı Şip
ka, Varna namlnrındaki vapnrlari
le ve Tunadan Orta Avrupaya nak
lıyat yapacak olan 8 şilep ile ti -
r:aret filosunu bir kat daha kuv -
vetlendirmiştir. 

Üzüm ihracatı için tamir ettire
rek hazırlamakta olduğu yüzlerce 
vagonlarda ve yeni vapur ve şilep
lerde soğuk hava tesisatı da yaptırt
mıştır. Bu suretle Bulgar sebze -
!eri, meyva ve üzümleri hiç bozul
madan beresiz, çürüksüz olarak 
bundan sonra seri srette Avrupa 
pazarlarına gönderileceklerdir. 
Yukarıda kaydedildiği gıbi, çi -

lt'k ihracında tayyareler de kulla
nılmıştır. Alınan bu tedbirler ne
ticesinde Bulgar ihracatı son se -
nelerde ve hatta bu senenin ilk üç 
<syı esnasında çok artmıştır. Şöyle 
ki geçen 1936 senesinin birinci, i
kincı v~ üçüncü aylarında yapılan 
858 mılyonluk Bulgar ihracatı, bu 
sene bu müddet zarfında 441 mıl
yon leva artarak 1,299,000,000 le -
vaya çıkmıştır. Bu çoğalış yüzde 
51 nisbetındcdir. 

Bulgar malları geçen seneye nis
beten bu sene daha yüksek fiat -
larla da satılmışlardır. Bu senenin 
ilk üç ayında 46 milyon levalık 

buğday, 60 milyon leva yekunun
da mısır, 14 milyon tutarında arpa, 
7 milyon Je,·alık çavdar ihraç e
dilmiştir. Bütün bu zahire ihracatı 
127 milyon leva kıymetindedir. 

'!'ütün ihracatı bu sene İkinci -

kanun, Şubat ve Mart aylarında 

geçen 1936 senesinde .ay.ni aylarda 
ihraç edilen 467 milyon levaya mu
kabil 179 milyon leva artmış ve 
646 milyon levaya çıkmıştır. Bu -
na sebep te Bulgar tütünlerinin A
merika pazarlarında da satılması -
dır. 

Yumurta ihracatı, bu sene Mnrt 
ayı sonunda 84 milyon levaya ba
liğ olmuştur. Geçen 1936 senesin
de ayni ay sonunda Bulgaristanda 
yumurta ihracatı, 76 milyon leva 
kıymetinde idi. 

Geçen sene 40 milyon levayı bu
lan kesilmiş tavuk ihracatı, bu se
ne 50 milyon levaya çıkmıştır. Fs
sulye ihracatı... gcçen sene 72 mil -

yon iken, bu sene 78 milyon tı 
·hraca 

yı bulmuştur. Kuru erik ı 
8 

• 

da ı 8 milyondan 36 milyon ıev j}l· 
ya çıkmı~tır. Ay çiçeği tohurnuıe\fS 
racatı, geçen sene 5-6 milyon eği 
jken bu sene 31 miJyon ay çıÇ 2s 
küspesi ihracatı 11 milyon~80,.11gı. 
milyon levaya çıkmıştır. Gul • i'1 
deri, hayvan, kaşkaval, barsalc r , 
racatında da büyük fazlalık vıı 
dır. . arıı· 

Yugoslavya ile Bulgarıstan 
0 

• 

sında yapılacağı bildirilmekte dllı 
lan yeni gümrükler anlaşrnası .• 

2zD1 
Bulgar mallarının Avrupa P ·t 0• 

lan için Yugoslavyadan tran:\a)'' 
larak geçişini daha ziyade kO 

laştıracaktır. rfırı· 
Romanya ile Bulgaristan ar• ıtlıı 

da geçen gün akdedilen Ferib~t deıı 
kavelesinin de, Tuna üzerın "O" 

aya,.. 
Bulgar mallarının Romany r • 
layca geçirilmesi için büyük ya 
dımı olacaktır. tii • 

Finlandiya, Bulgaristandan 1 • 
tün, işlenmemiş deri ve saire 

9 

mak istiyor. do • 
Haziran başından itibaren ktı!· 

mates ihracatına da başla.n~ca Bııl· 
Domates salçası ihracatı ıçın .,.8 

f bfl" 
garistanda halen bir kaç a . gi• 

neJcı 
da çalışıtırılıyor. Geçen se ket • 
bi bu sene de muhtelif rnemle tcS 
lere külliyetli mikdarda dooi ll 

salçası ihraç edilecektir.~ 

NÖBETÇi 
ECZANELER · ... t· 

}'{ 5ew 
Bu akşam şehrin muhte ı c;tıtı' 

Jerinde nöbetçi olan ecz.ıncıer • 
]ardır: 

istanbul cilıetiııdekiler: ·zııtl)' 
Eminönünde (Mehme.t .. J{aazsr' 

Beyazıdda (Asador). Kuçuk~taıldll 
da (Necati Ahmed), Eyüb5U·niodC 
(Mu~tafa Ari!)... ~ehrem;p.riO• 
(Hamdi), Karagumrukte deb!l ' 
Samatyada (Rıdvan). ŞehzB ercO• 
şında (Hamdi), Aksarayda (Şflldaf' 
Fen rdc (Hüsameddin}.~ A~e (Y..1cr· 
da (Ali Rıza), Bakırkoyd 
kez). 

Btyoğlt~ cilıetit.dckiler: Sllaıılı 
İstiklal caddesinde (Della k0vde 

Tepebaşıncla (Kinyoli), J{ar: (~i ' 
(Hüseyin Hiisnü), Taksımdı<:ısıJ1l' 
moncıyan), Şışlide Asım~, de (f'l'C' 

paşada (Mueyyed), Hask~ıeyrı1ıı11 

sim Aseo), Beşiktaşta .< 
Re~b), Sarıyerdc . .<Nurı)Adaıarclt" 

Uskiidar, Kadıkoy ve 

kil.er: . J(adık?. : 
Üsküdarda (Imrahor),_ t) l:W 

d (flı fa ' ·dC 
yünde PAzaryolun' a Jl vbclı 
yükadada (Şinasi Rızn), e. __../ 

(Halk). ~I 
- öP., fVI 

RADYO pı:<OGr' . 
Akşam rıc~iyatı: fllı.ısi1' 51

' 

Saat 18,30 ~Plakla dans s aJif1l A11~ 
19,30 Konferans: Doktor 20 fıı51 ... 
met tarafından (Sıtma)~ zıı tıır91 

h t. ?O 30 ömer J •ı 5 f::ı'ı 
saz eye ı, - • 204 or 
fmdan Arapça söyle''• 21,15 , 
saz hey'eti (Saat ayarı) l,orsıı 11~ı, 
kestra, 22,15 Ajans ".~ pr0gr11 ,,, 

. ·· un ol'" berleri ve ertesı gun 
8 

,,e 
22,30 Plakla sololar, oper 
ret parçaları, 23 SonG. f{.ı\1'{ 

YARINKİ pRO · , 
.. . • c;il:' 
Oğle neşnyat~. Türk Jllıılfı;JC 
Saat 12,30 Plakla •0ğlıl bi! 

si, 12,50 Havadis, 13 I3~)odsll 
Evi gösteril kolu tarıı 1 

temsil. 14 Son . 



SlUI Deymaınolfll Sc§lırc§lyon<dlaı . 
KUDCS KU~lbARR 

-~----

Tefrika No: 80 Yazan : M. Necaet Tunçer 

Si/anın yeni efendisi çok zengin fakat, çok çirkin 
b;,. erkekti, yedi karısı vardı. Silô. (Sur) şeh

rinde bu kadınlarla nasıl mücadele edecekti? 
(8111) Surda naall satıldı? .. j lkr .. Hepsinin istirahatlerini temin 

f etmişim. Her birinin ayrı cariyesi, 
dairesi ve arabası var. Benim göz
delerime el ve dil uzatırlarsa, elle

·rini ve dillerini derhal kO"""rırım. 

Sila bir hafta sonra Surda zen .. 
gin bir tüccara satılmıştı. 
Sila'nın bundan sonra Kudüse 

gelmesi imkanı kalmamıştı. Silii, 
lrtık Kudüsü düşünmüyordu. Za
ten o son günlerde Süleymanın sa
rayında keneli hayatını tehlikede 
görmeye başlamıştı. 

Gerçi Silanın büyük emelleri 
Vardı .. Bunlardan biri de Süleyma
t~a zevce olmaktı. Fakat, Tamara 
0nde dururken bu da imkansızdı. 

Sila şimdi, bir haftadır evinde 
bulunduğu yeni efendisini kandı
rıp Sur kralının sarayına girmeyi 
düşünüyordu. 

Sur kralı airam da kadın düş
künü bir hükümdardı. Kimin evin-
de güzel bir cariye görse veya ha
~r alsa, derhal para ile onu satın 
almak isterdi. 

b Siliının yeni efendisine gelince: 
u adam Sur şehrinin en büyük 

~enginlerindendi. 

Rarna o kadar zengin bir adam
~ı ki, krala her yıl bir kaç defa de
ger}j hediyeler takdim ettiği gibi, 

~C'rkesten fazla da vergi verirdi. 
b f er'aları, ağılları, bağları ve ucu 
.ucağı görünmeyen tarlaları, zey

tınlikleri vardı. 
Silaya çıkan talipler arasında o

nu görenler derhal geri çekilmiş
ler ve Rama herkesten fazla para 

Vererek bu güzel Kudüs dilberini 
satın almıştı. 

Silayı götürenler: 
~- Her zaman peşindeyiz .. Eğer 

Süıeymanın sarayından .k!açınldı
gını söylersen, seni zehirleyip ge-

bertiriz .. Bundan sonra Kudüse gel
tniyeceksin ! • 

1 
biyerek kendisini tehdit etmiş

erdi. 

}< SıJ_a bir yolunu bulup Surdan 
Udusc kaçmış olsa bile, Süley

~anın sarayında derhal hasımları 
~rafından zehirlenip öldürülece
gıni biliyordu. 

ıı·Bir akşam Rama, yeni cariyesi-
111 tavırlnrından ve konuşrnasın-

clan on k · · b. t b. ·· tl .. .. un ço ıyı ır er ıye gor-
Uğünü anlamış: 

d - Sen nerede büyüdün.. Nere
en geldin buraya? 
Oiye sormuştu. 
~ Silnyı kaçıra"nlar, ona böyle bir 

1 al karşısında hakikati daima giz
ernesini söylemişlerdi. 

ı:I Siia l<udüstc çok zengin bir a

f:nı~n. yanında bulunduğunu ve e
~a~dısı ölerek kendisini esircilere 

11klarını ilave etmiş ve:{e 

ei; Eski sahibim çok kıskançtı. 
lrlern siz de öyle misiniz? 

l)· 
~ 1Ye sormuştu. 

Ve aına gözlerini süzerek cevap 
l'di: 

ta; Sevdiğine karşı kıskanç dav
~o)( tnı~an erkek var mıdır? Şüphe 
ll'ı. kı, ben de kıskanç bir ada-

hi~~: 'Ve sen çok güzel ve sevimli 
"'adınsın! 

- Be· _ .. nı seviyorsunuz demek .. ? 
lteğ· Şuphesiz .. Seni scvmiyen er
tit. ın gözü ve kalbi yok demek-

Sila · .. 
latıı: ıçını çekerek gülmiye baş-

~ karşı fazla temayül gös
f sı 

A-ıqh~nbul Asliye Birinci Hukuk 
ıce,,.,~ • d 

A, ''"<:Sın eıı: 

~!lt~e~s_<1~diros Mandodisin Hiri -
~Yledp~!rıgoriyadis aleyhine ikame 
tedai 61 tasdiki haciz dava~ına mü
'.t r lay·h c:Peb ı a mezburenin Beyoğlu 
tı;ıı ını.:Ş\ karşısında Roselimo a -
rııy1 1.(.~ı.~ın ~· No. lu dairesine be -
lnqliuh lıg gonderilmiş ise de ika
hııit kh~nı~ ıneçhuliycti hasebile 
lıırı l}. ıg ıade edilmiş ve vukubu-
~~<ıt ~: rağmen de bigüna müra
~llın1n ı. 0hnaınış ve müddei ve
tc.ıki ta::;:;racaatı üzerine de bu bab-
gq!lü katın l/7/93'/ Perşembe 
'1u>; saat 14 d 

ı:>Und c tayin kılınmış ol -
~ahlte~n/evın ve saatı mezkurda 
ı!:1~Utaı e e bulunmadığı takdirde 
... ~ ~~~·gıyaben icra edileceği l-

ığ olunur. (33358) 

Sila, yeni efendisinin kcndısini 

çok sevdiğinden hiçte memnun de
ğildi. Çünkü Rama dünyanın en 
çirkin erkeklerinden sayılabilir • 
di. 

Silanın gözü Kudüs sarayında 

genç ve yakışıklı maiyet zabitleri 
görmiyc alışmıştı. Süleymana ge
lince, o da uzun boylu, geniş omuz
lu, güzel konuşan, çok sevimli bir 
erkekti.. Bilhassa kadınları mem
nun etmesini bilirdi. 

Rama, denize karşı yaptırdığı bü
yük evinde yedi zevcesiyle birlik
te oturuyordu. Bu kadınların he
men hepsi de Araptı. Surluydu .. 

İçlerinde ancak bir tanesi Sila 
kadar genç ve onunla boy ölçüşe
cek kadar güzeldi. 

Rama bu güzel karısından da 
bıkmış olacak ki, Silaya fazla yüz 
vermiye ve onunla meşgul olmıya 
başlamıştı. 

Sila, Ramanın evinde en ziyade 
bu kadından çekiniyordu. 

Sila Kudüste de en çok Sahra
dan çekinirdi .. Ve nihayet onun sil· 
lesine de uğramıştı. Şimdi burada 
da bu Arap kadını ile mi mücade
le edecekti ? 

· • Rama o gece Silayı yanından a
yırmadı .. Kendi dairesinin havuzlu 
kameriyesi altında şarap içerek eğ-

Ku~ilste (Sila) dan sonra, (%afer i 
tibtdu i) ne dikilen bir kadın heg

kell daha vardı: Tamara .• 

ter irseniz, zevceniz kıskanmaz mı? 
Rama kaşlarını çatarak sert bir 

tavırla cevap verdi: 

lenmiye başladı. 
Ramanın maksadı, yeni cariye-

sini çabuk sarhoş edip koynuna 
almaktı. Rama, bütün kadınların 
kendisinden nefret ettiğini bilmez 
değildi. O, çirkinliğini gören bir 
erkekti .. Ve bunun içindir ki, Sila
yı ancak sarhoş ederek kucakla-

- Onlar benim işime karışmaz- ııııık iı::tivıııdıı (Devamı var) 

\ ·M;y;~·l';·;·~·~~·~·~u~ .... ;~·:""""v·~·~·;"'~·~·;·~ı·ç·~r"'""'"""""""""'""'"'"' 
tışını arttırmak için 

Taze yemiş mevsimi dolayısile 

Ulusal ekonomi ve arttırma kuru

mu geniş bir reçel ve şurup yarışı 

için hazırlık yapmaktadır. Bunun 

için gazetelerde otuz gün müddet

le kupon neşredecektir. 
Ev ~dınının §eker kuponu 

Namı altında ve sıra numara • 

sını takiben çıkacak ve kuponlar 

her gün kesilecek ve saklanacaktır. 

Otuz tanesini bir seri halinde bi -
riktirip kuponu neşreden gazete i

daresine getirecek veya göndere -
ceğe bir numara verilecektir Son -

ra ulusal ekonomi ve arttırma ku
ra ulusal ekonomi ve arttırma ku -
rumu İstanbul şubesi tarafından ta
yin olunacak bir günde bu numa

ralar arasında kura çekilecek ve 
bunda kazananlara kurum tarafın
dan muhtelif mikdarda şeker he -
diye edilecektir. 

Kendilerine hediye isabet eden • 
!erin alacakları şekere karşılık ya-

pılacak her hangi bir tatlı veya bir 
pastanın reçetesi rica edilecektir. 
Bu reçeteler, de bilahare neşredile-

cek \'C bu reçeteleri tatbik edenler 
arasında da yine kurumca tesbit 
edilecek bir tarihte icra edilecek 
müsabaka jüri heyetince tetkik ve 
kazananlar ayrıca mükfıfatlandırı
lacaktır. 

Bu yarışla hem hediye kazanıla
cak hem de ev kilerimiz atalarımı-

zın yaptıkları gıbi çeşit çeşit reçel 

ve şuruplarla süslenecek ve sizi 
besliyecektir. 

Halkavi mecmuası 
Eminönü Halkevi· tarafından çı

karılmakta olan, (Yeni Türk) ün 
(54) üncü (Hamid) sayısı çık • 
mıştır. 

Gençlerle münevverleri alaka • 
dar eden yazıları toplamış bulu • 
nan bu mecmuayı okuyucularımı
za tavsiye ederiz. 

• • 
Halkevl 

Eminönü Halkevi tarafından ~ı
karılmakta olan (Yeni Türk) ün 
(54) üncü (IWımid) sayısı çıkmış

tır. 

Büyük Türk şairi Abdülhak Ha
mide tahsis edilen ve sayın Da
hiliye Vekili ve Part i Genel Sek-

reteri Şükrü Kayanın bir ön yazı· 
siyle çıkan bu sayıda Dr. Sadi Ir-

mak, Dr. Ziyaeddin Fahri, Ali Ka
rni Akyüz, Şükufe Nihal, İffet Hı.ı-

lim, Nahit Sırrı, Hakkı Süha Gez· 

gin, M. Halit Ba;Tı,, Agah Sırr Le
vend ve Nusret Safa Coşkun gibi 

tanınmış imzaların yazıları vardır. 
Gençlerle münevverleri alaka

dar eden yazıları toplamış bulunan 
bu mecmuayı okuyucularımıza 
tavsiye ederiz. 

Z AY t 
332 sicil numaralı arabacılık eh

liyetnamemi ;tayi ettim. Yenisini 
çıkaracağımdan hükmü yoktur . 

lbra1ıim oğlu Remzi 

Zayi 
Kuleli Askeri ).sesi orta kısmı 

1 inci sınıfından aldığım tasdikna• 
memi zayi ettim yenisini alacağım• 

dan eskisinin hükmü yokt ur. 
Halil lsmail 

Husl!si ida reden aylık alan emekli öğretmen ve memurlara ve ök· 

süzlerinin Haziran 937 üç aylıkları 11 Haziran 937 Cuma gününden 

itibaren Ziraat bankasından verilecektir. Emekli ve öbilzlerin nüfus 

ve aylık cüıdanlarile birlikte bankaya mürıcaatlan illn olunur, 
(B) (3333) 
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maçları -Milli küme 

Bu gün 
maçları 

ve yarın yapılacak 
kim kazanacak? 

• 
aynı Yarınki maçlar G. Sarayın ve Fenerin 

günde puanlarını değiştirebilir 

-----~--------.. -....,.. ........ _,_ ____ ~_ - ~ 

F~nerholtçe takımı 

D oğan spor takımı bugün Tak - ı 
sim stadında Güneşle karşıla -

ıacaktır. Doğanspor takımının bu -
gün yapacağı maçtan daha mühim· 
mi yarınki oyundur. 

Fenerbahçe yarın Ankaragücü i
le karşılaşırken Taksimde de Gala
tasaray, Doğansporla çarpışacak. 

Fenerle G. Saray Milli Küme Bi -
rinciliğinde aralarındaki bir pu -
van gibi küçük fakat mühim farkı 
kendi lehlerine çevirmek için ça -
lışmaktadırlar. Geçen hafta G. Sa
rayı 4-2 mağlup ederek Fenere yar
dım eden A. Gücü yarın Fenerin 
karşısında oynıyacak. Her iki ta -
kımın neticeyi kazanabilmeleri i
çin yarınki maçların vereceği pu· ' 
van vaziyetinde iyi dereceye çık· 
mal arı lazımdır. 

yenilmesi yine Fenerin lehinedir. 
Takımların son vaziyetlerini dü -
fi.inerek galipleri tahmin etmiye 
çalışalım. 

AnkaraaUcU 
Bir hatta içinde iki maç yapmış-

Yazan: Murat Kayahan 

rei, Naci, A. Rıza, Bülent, Niyazi 
halinde oynamaları ihtimali vardır. 

G. Sarııy 
Şimdiye kadar yaptığı maçlarda 

ve puvan cetvelinde en iyi netice
leri alan G. Saray takımı geçen haf· 
ta Ankara Gücüne yenilmekle iki 

puvan kaybetmiştir. Yarınki oyun
da Doğansporu yenmez veya bera
bere kalırsa Fener de Ankara gü
cünü yenerse Sarı Kırmızılıların 

vaziyeti tehlikeye düşeecktır. Fa -
vaziyeti tehlikeye düşecektir. Fa
cısı her halde Saı ı Kırmızılıları bu 
haftaki maçı knzanmıya mecbur e
decektir. 

DoAtnu~por 
Bu yıl en fena n~tlcelerini alan Üç 

Ok ve Doğanı;por takımlarıdır. Bu
gün ve yarJJl y~pacak1arı maçlar
da Güne.te ve G. Saraya yenilme
leri ihtimali çok fazladır. 

Ancak Dofansporun bu hafta İs
tanbulda fevkal~de bir oyun gös -

Ankaragücü takımı tstanbulda 
Güneşi, G. Sarayı yenmeye muvaf
fak oldu. Takım umumiyet itiba • 
r ile iyi futbol oynuyor. Oyuncula
rında nefes knbiliyeti iyidir. Fener-

AnkarngücıJ 

G. Saraylı H•ıfm 

bahçenin yarın Ankaranın Sarı 
lacivert takımı karşısında tehlikeli 
bir vaziyette kalacağı muhakkak -

tır. Ancak İstanbulun Sarı laci • 

verti temposunu tutarsa netice ü
midin fevkinde olabilir. 

Bu haftaki maçlara çıkacak o -
lan beş takımdan dördünün iyi ça-

lı ştığı, hatta Fenerin geçen Pazar 

ve Salı günü Güneş - Fener muh -
telinde oynıyanların sıkı bir maç 

yapmaları her halde kendi lehleri
nedir. 

Diğer taraftan, ümit etmedikleri 
bir t.amanda G. Sarayın A. Gücüne 

tır. Bunlardan birini kazanmış, di
aerini kaybetmiştir. Yarın da Fe -
nerbahçe ile karşılaşacaktır. Bir 
haftayı Uç sıkı maç ve İstanbul ile 

' Ankara arasında iki seyahatle ge -
çirmek kolay değildir. Geçen Pa -
zar G. Saray gibi milli kümede ba~
ta giden bir takımı yenmek ve haf
ta ortası Avusturya prof esyoner -

lerile maç yapmak, bundan sonra 
da İstanbula gelerek Fenerin kar
şısına çıkmak konforu az olan spor 
muhitimiz için fevkalade işlerden -
dir. 

Nihayet Ankara gücü yarın Fe
ner karşısında beraberlik alabilir
se kendileri için büyük bir muvaf-

fakıyet sayılır. Yalnız Fener ta -
kımı karşısında bu yorgunluğa rağ
men muvaffakiyetli oyun oynama
ları da beklenen ihtimallerdendir. 

Bu hususlarda Fenere bıraktığı 
avantajlara karşı çok güzel ve e-

nerjik bir oyun çıkarmalarını bek
lediğimiz Ankaranın sarı laciver
di ilk partide maçı kaybetmiş sa -
yılır. Fakat bu fikrimiz tabii bir 
ihtimalden fazla değildir. 

Fener bahçe 
Tlakımın forvet hattında iyi ça

lışmıyan iki üç muhacim bir çok 
maçlarda gol kaçırmak rekıoru 

yapmaktadırlar. Yarınki oyunda bu 

hattın aksaması Ankara gücüne 

partiyi kazandırabilir. Ancak Ft • 
ner takımının bu hafta tam bir çalış-

madan sonra yapacağı bu oyunu 

kaybetmesi ihtimali azdır. Fener 
takımının bu hafta alacağı tekil her 
halde değişik olacaktır: 
~üsam - Orhan veya Sedat, Ya

~ar- M. Reşad, Aytan, Esat - Fik • 

, 
DojGnıpor 

termesi ve futbolün cilvelerinden 
istifade etmesi ihtimali kabul e -
dilebilir. 

GUneş 
Düzelmeye başlamış ve bir zit-

Güneı mitl•f iC Faruk 

manlar gördüğünüz kuvvetli ve 

teknik takımı tekrar görmeye baş
lamış bulunuyoruz. Bugün Güne -

şin Doğansporu oldukça büyük sa

yı farkıle yenmesi beklenmekte • 

dir. Güneşliler takım itibarile kuv· 

vetli bir hal almaya başlamıştır. 

Bilhassa takımın müdafaasını te~ 

kil eden: Cihat - Faruk, Reşat hattı 

muvaffak olan bir müdafaadır İz~ 

mir forvetlerin bu hattı aşıp gol 

yapmaları hayli müşküldür. 

Güneş forvet hattının iyi netice 

alacağı muhakkak gibidir. 

Sultanahmet 3 üncü Sulh Hukuk 
M a1ıkemesinden: 

1914 numaralı beyannamede ya .. 
zılı eşyadan noksan alınan güm -
rük resmini itma·men gümrük me-

murlarından Ziverden hükmen tali 
sili hazine tarafından talep olunan 
otuz altı lira ve masarifi muha .. 

keme ve ücreti vekalet hakkında
ki davadan dolayı Haydar paşa güm 
rüğü baş memurluğunda muayene 
meruru olarak müstahdem iken ye
ni ikametgahı malum olmıyan mu
maileyh Ziver'e ilanen tebligat it; 

:fasını ve muhakimenin 14/7 /93'1 
saat 10,30 t alikine karar verildiji 
teblı"' makamına kaim olmak ü • 
zcı c.. ılanı keyfiyet olunur mezkiır 
günde gelmediji t akdirde aıya .. 
ben muhakemeye batlanacajı Mo. 
lif olunur. (931/ .. ) 
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p·a s lanmaz / 

ve HASAN 
defa tıraş eder Tıraş sıçAGı 100 

Bütün dünyada emsaline hiçbir zaman tesadüf edilmiycl:ek derecede büyük muvaffakıyet kazanan HASAN TIRAŞ Bıçakları yeni ve kat'iyyen paslanmaı nevial 
piyasadan musırran isteyiniz. Yeni HASAN TIRAŞ Makinelerile birlikte HASAN TIRAŞ Bıçaklan tıraş olduktan sonra kat•iyyen siJme~e ve kurulam:ığ'a hacet yoktut• 
Ve bu tıraş bıçağı hiç bozulmamak şartile gayet kolaylıkla \'e huzuru neş•e içinde yü :ı:. defa tıraş eder. Dünyanın hiçbir tıraş bıçafında bu meziyet yoktur. Ve buat 
anc1tk HASAN TIRAŞ BIÇAGI muvaffak olmuştur. Markasına ve ismine d ikkat. 1 adedi 5 • 10 adedi 35, Pastanm:ız Hıısaıı bıçağ'ı 1 adedi 6, 10 ade:fi SO kuruştur. 
Hasan Tıraş Sabunu • Hasarı Tıraş Kremi • Hasan Tıraş Pudrası· Hasan Tıra~ Kolonyası da çok zevk ve neı'e veren yardımcı ve mükemmel vasıtalar dır. HaJlll 
dep::>larile satış yerleri ve bütün Anadolu tuh,fiye ve bakkaliye m:ığazalarile eczanelerde ve aktarlarda bulunur. ----

- ----
iN• KJBAZJ, HAZJMSJZLIGv J, MJ-DE 2 ıiderir. Hiçbir zararlı ve müshil maddesi yoktur. Ş~ker hastaht& ol8t 

• lar bile alabilirler. MIDt:: ve BARSAKLARI ALIŞTIRMAZ. lçilm-
Jıitif. tesiri kolay ve mül!yimdir. Yerini hiçbir mümasil müstabd' 

EKŞİLİK VE YANMALARIN) M E v ·z. U . tuta:~~ON isim, HOROZ mukasına dikkat. Deposu: Mazon ve Bot08 
ecz:a deposu. İstanbul Yeniposta·1e arkasında No. 47 

Grip, nezle, baş ve diş ağrılarının kat'i ilacı ESKİN 
Bahçekapıda 

Deposu c f İ Eczanesi. 

BASURDAN YALNIZ HEDENSA 
ile ameliyatsız kurtulur,unuı. Basur memelerini söndürür, mahveder, kanı, ağrıyı derh:ıt keser. 

SiNiRE 
Emsalsiz ilaçtır. Hafakana, tee~sürle bayılanlara 20 damlası hayat verır. Evlerinizde mutlaka bulund:.ıru1uz. 

ROMATiZMAYA ÇARE Pi MANOL 
Oşütrr.ekten gelen arka sencılannı, siyatik, bel ve diz atnlanm derhal ıeçirir-, vücudu kız:dınr. 

ADEMi ANCAK FORTESTiN 
ile çare bulursunuz. Bel gevşekliğini geçirir, ,•akit,iz İhtiyarlıyanlara gençlik ve dinçlik verir. Yalnır. İ'lmine dikk:ıt. 

lstanbul Deniz Ticareti 
. . Müdürlüğünden: 

Yal:>va cıvarınd:tkı Samanlı Derenin tathiri kapalı zarf usulile ek· 

siltmeye konmu,tur. Taranacak saha mendire~in 100 metre ilersinde 

başlanarak dereboyunca takriben 500 metre u:ıunluğunda ve 20 metre 

renişliğinde ve dere içindeki harap iskelenin 20 metre ilerisine kadar 
muayyen bir sahanın taranma i~idir. 

İsteklilerin muhammen bedeli olan 10.000 liranın % 7.5 teminatı 
muvakkateyi Vilayet Muhasebecmğ'in~ yatırdıklarına dair makbuz veya 

banka mektubu ve bu işle i~tiial ettiklerine dair vcsaiklerile yevmü 

ihale olan 15-6·937 Salı · günü saat 15 de Deniı: Ticareti Müdürlüf:ü 

binasında müteşekkil komisyona vermeleri ve şartname ve resimleri . 

görmek istiyenlerin de Müdüriyeti Fen Heyeti Riyasetine müracaatları 
ilin olunur. •3121 .. 

f!f 
' 

Fatih Sulh Üçıi.ncü Hukuk Ha
kimliğinden: 

Ümmiye tarafından kocası Sa -
rayburnu sevkiyat gümrüğünde 

hammal Bıtlisli Bahri aleyhine aç
tığı nafaka davasında dava oluna
nın ikametgahının meçnul olduğu 
mübaşir meşruhatından ve yapı -
lan tahkikattan anlaşıldığından 20 

gün müddetle ilanen tebligat icra
sına karar verilmiş ve muhakeme 
günü olar.ak ta 7 /7 /937 saat 1 O da 
tayin edilmış olduğundan mezkur 
gün ve saatta mahkemede hazır bu
lunulması aksi takdirde gıyaben 

karar verileceği davetiye yerine 
geçmek üzere ilan olunur. (37 /475) 
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jBANKA~\-
~ 

BAHÇESiNDE 

. BAY_AN MU ALLA . 
ve 

ÇAGLA YAN saz heyeti 
Ayr1ca : S. ATILLA 

Revüsünün yenilikleri devam 
ediyor. 

ZAYİ 
Zevcim İçel Kazası ceza mah

kemesi reisi merhum Alı Cemal -
den muhassas ve Kadıköyden al
makta olduğum 5266 esas ve 290 
Merkez liva numaralı maaşıma ait 
cüzdanımı ve tatbik mühürümü 
ıayi ettim. Yenisini çıkartacağım
dan zuhurunda hükmü olmadığı -
nı ilan ederim. 

Merhum Ali Cemal zevcesi Atiye 

!m-Dr. it.san Sami-
Öksürük Şurubu 1 

Öksürük ve nefes darlığ'ı, bog· ı 
maca ve kızamık öksürükleri için 
pek tesir li ilacdır. Her eczanede 

ve ecza depolarında bulunur. • 

Üsküdar 1 inci Sulh Hukuk Mah
kemesinden: 

Üsküdarda Doğancılarda Yusuf 
konağında sakinler ~neral Yu -
suf karısı Servet aynı adreste sa
kin Süleyman oğlu Reşat: 

Fatma vekili tarafından sizinle di
ğer hissedarlar aleyhine ikame olu-

nan izalei şuyu davası üzerine davetı 
kanuniyeyc, icabet etmediğinizden 
hakkınızda gıyap kararı verilmiş 

ve gayri menkulün keşfı 2/7/937 
Cuma günü saat 10 dn icra edile -
ceginden tarihi ilandan itibaren 
beş gün zarfında ve muhakeme gü
nünden evvel itiraz etmediğiniz ve 
yevm ve vakti mezkurda keşif gü
nu mahallinde hazır bulunmadığı
nız surette gıyabınızda keşif ya
nü saat 10 da da Üsküdar Sulh Bi
rinci Hukuk mahkemesine gelme
diğiniz surette muhakemeye gıya -
ben dcva_m olunağı ılanen gıyap 

kararı mrkamına kaim olmak- üze
re 1hbar ve tebliğ olunur. (33361) 

Küçük Harika ! 
Büyük Kolaylık! 
Çamura • Çukura • Kazaya 

• kartı sigorta ? n 
Yelek cebine ve el çantasına sığar, 0-

kolaylıkla taşınır C:: 
1937 modeli JUNIOR cep fenerleri '< 
S:ıtış deposu: Galata, Haraççı (Eski Domuz) C:: 

aokak No. 5 Te'.efo 1: '1386t ~ 
lsmail Ömer işçen C: 

Beklenilen taze Junior pillerimiz gelmiştir. ~ , Bu akşamdan itibaren 

Bahçesinde 
Memıeıct-timizfo hakikaten en yüksek ve en kıymetli san'atkltl 

Ü iR T 
ve arkac:taşları KEMANI SADi, TAMBURi REFiK 

Sesi pek çok HA M •YET 
sevllen Bayan l 

Saz heyeti : Keman : Cevdet, Kemençe: Sotiri, Piyano: Feyzi, Udi: 
Mısırlı lbrahim, kanun: Ahmed, Klarnet: Ramuan, Ney: Emin 

Artistler: Radife, Şükran, Birsen, Faide, Fahriye, K. Safiye, Muaııcl
Okuyucular : Hamit, Artaki, Solist Mustafa 
Pek yakında başka hakiki sürprizler, bu fedakArlıA-a rağmen ~yattard• 

----••• hiçbir değişiklik yoktur. Tel. 41065 -----~: 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Arttırma ve Eksiltme Komisyonund•"' 
937 ma:r senesi zarfında mektep talebe ve pansiyonuna aid "l~)ı)()~ 

parça çamaşırın yıkanması açık eksiltmtye konulmuştur. Eksıltme 
246-937 tarihine tasadüf eden Perşembe günü saat "16,. da mekleP 

' binası içindeki komisyonda yapılacaktır. Beher parçanın muhammcO 
bedeJi "4,. dört kuruş ve ilk teminatı "300,. liradır. lsteldilcrin şare
namesini görmek üzere Mektep ld;ıresine müracaatları. "'322~ 

Yalnız '' İYİ ,, 

E.R 
Bıçakları vardır. 

Dayanıklığı ve keskinliği birer birer 
kontrol edildiğinden hepsi de mütcsa. .o 
viyen keskin ve dayanıklıdırlar. ~-ıo:.;\. r 
Şayet onlardan bid, sizi tamamen /J ~ ,, ... " 

münakaşa değiştirecektir. 4f~;e:::~;:;:~-~~~~4~'] 1 
memnun edemedi ise "Poker,. bila -

~~Y~Ü-=Z~D.:E~Y~u~· ~z..:ie~l~R~G-A·R·A·N-1-===-----~· A~· 
~~~~~~~~~~~-'-~~~~~~~~~~~ . 

Beyoğlu Tapu Sicil Muhafızhğ2ndall• 
Açık aı ttırml\ ile Evkaf i::laresi tarafından bin yedi yüz yetmiş ': 

liraya Ehya Hidayete satılan Beyoğlunda Ferüzağa Sakabaşı ına~aO 
lesinde Gülşcni tekkesinin yanmış arsanın tapuda kaydı olmadığın ır• 
tasarrufun tetkiki zımnında mahallinde tahkikat yapılacağından bu ribl 
saya hariçten taıarru r iddiasında kimse bulunduğu takdirde ta 'k 

ilandan itibaren nihavet on beş gün zarfında ellerinde bu'unan v~~t 
ile Sultanahmed<.le Beyoğ'lu tapu sicil muhafıılı~ına veyahut tah le 

günü olan 28-6- 937 Pazartesi günü saat onda ellerindeki belgeler 

s 
mahallinde bnlunac'k tapu memuruna mürac»t etmeleri. (33~ 

r Ş i R KET 1 HAYR iYEo EN: 
DİKKAT: 

.. rııeşhıır 
Boğaziçinin Karadenizden gelen en temiz, en sıhhi havasııe tır. 

"AL TINKUM PLAJI,, Pazar gününden itibaren açılın•Ş .. -. ~ 
Köprüden hareket saatleri •7,30· 9,30• 11,20-13,30 " 14• 
16,30 • 18,30• dır. .. . 95 dit• 
Altınkuwdan dönüş saatleri 16,40· 17,55· 18,35-19,05·20, ... 

• • • ııstli 
Altınkum plfıJ'ı, RumeliJrnval''lnda sahil tenezıüh ıu:ı 

>.:. c ıııbıJ" 
ile civarı mesire yerleri ve Südlüre plRjl Tıirkiye u ·:;ıı• 

• \ T d 1 - ı J k u-zerc bı·ıa jstı ıiyetı atan aş arına mun 1:ısır o m:ı 

Sl"rh,·st ı \tlıın lıı t!n i1an oltımır. 
• • • • ... .. .. • .. .. • ~ c .+. 

Sahibi ve Umumi neşriyatı ida re cde:ı Ba5muharrır 

E.· izzet 
8asıldığı yer : M;ibaai Ebüzziya 


