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Almanlar, .l·spanyada şid.detli bir as-~ 
keri harekete geçecekle.r 

--~-========~========-~~-

AI.man Hariciye nazırı Londraya gitmiyor, Almanya 
ispanyaya karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdı 

(Makineye verirken aldığımız telgraf /arı ikinci say/ amızda okuyunuz) 

'liladivosto_k_lima- lnönü 
llı~ın kapatıldığı, Sivastan 
lllusademeler ol- Geçti 
duğu bildiriliyor 

4'insik şeİırinde yeni bir suikast 
şebekesi meydana çıkarıldı 

8ibiry"8d8~9 kişi 
kurşuna dizildi 
---,..., 

'-'llikast sebeke-. .. 
8111i eski ziraat 
"e maarif komi-
8e,./eri idare e
diyorlardı! 
''~~liıı gazetelerinin Tokyodan 
lakda arı ha~erlere göre, Vladivo;• • 

d~•tler bugunlerde çok k~nh h~· ı Dosfumus Sovyer Rusgagı 6ilyü1e 
cl"l'lhnıcercyan etJ?lcktedı~. Se~ır bir kiyaset oe eMr fi il• idare 
'ıif b· n her taraf ı le tccrıd edıl· e1•'1 şef Stalin 
h, ltı ır vaziyette olduğu . için da· 
"-ıtır Uf assal malümat alınama mık· ş~hre girip çıkamamaktadır. 

~i·. . [Son .. ~elgrafı'! .Notu: - ~iman 
Ilı 1 §t·Nışi gazetesi kanlı rarpıc:. menabıının verdığı bu haberı şeh· 
"ar ' " "' · · d t k"k t 'd d k ~1 •n devam ettiğini yazmakta• rımız e et ı ve eyı e ece 
~:~ Vnadivoıstok limanı tamamiyle malümat ol:nadatı rlbi Anadolu 
~ bl~ıış~ır. Hiçbir vapur, hiçbir ajansı da hen~z . b~yle bir haberi 

\;~~~~~ ..... ~~~.!!!~~~.1 
...... ~:.?.!.~~.~ ..... :.~ ........... 111111111~1~1~~.~~.~~ ... ~.~~.~.~ .. ~.~~.f.~~.~!... ....... "" 

ı eni Fransız Başveki-
linin kabin eyi teşkil 

~debileceği anlaşılıyor 
~~hran şiddetlidir. Yeni kabi
·ce11· 
~ l ın karışık meseleleri. nasıl 

0 a koyabileceği düşünülüyor 
Paris, 22 (A.A.) - B. Chautemps, 

kabinesinin teşekkül tarzı hakkın

da henüz sarih beyanatta buluna
mıyacağını, çünkü ancak ilk isti
şarelerini yapmış olduğunu beyan 
etmiştir. 

B. Chautemps, mali vaziyetten 
• bahsederek B. Auriol, B. Valiere 
' ve B . Fevrier ile bu bapta görüş
müş olduğunu söylemiştir. 

Mumaileyh, tasarrufa ve paraya 
hücum edenlere karşı şiddetle ha
reket etmekle beraber tazyikten 
ziyade liberalizmden mülliem hal 
suretlerine doğru istikamet alma· 
nın mümkün görünmekte olduğunu 
beyan etmişti!'. 
CUMHURİYETÇİ 

SOSYALİSTLER 
Parıs. 22 (A.A.) - Cumhuriyet-

çi sosyalist birliği grupu, halkçılar 
(Dn.ıcımı ikiJıei ıa!lfada) 

Batvekll Ankaraya 
varancs Veklller hey
eti içtimaı yapılacak 

Başvekil İsmet lrıönü Tunce
lindeki tetkiklerini sona erdirmiş 
olduğundan Sıhhat Vekili Refik 
Saydam ve üçüncü ordu müfet
tişi Kazım Orbay ile birlikte dtin 
le hareket etmişlerdir. 

Hükômet otoritesine karşı koyan· 
lar adalet huzuruna ·çekildiler 

Tayyareci/erimiz kuş uçmaz, kervaıı geçmez 
gösterdiler 

saat 16 da Elazizden hususi tren-
yalçın/arda büyük muvaffakıyet 

Tren, 20,30 da 1ıalkın coşkun 
a1kı§ları arasında Malatyaya var
mış, yarım saatlik bir tevakkuf· 
tan sonra Çetinkayaya 1ıareket 

etmiş, bu sabah seki.ıde Çetinka
yaya ııar.mış, bttrada halk ve Si· 
vas vali ve askeri kumandanı ta
rafından karşılanmıştır. 

Tren Çetinkayada pek az kal
mış ve karşılama heyetile bera
ber derhal Sivasa 1ıareket etmiş-
tir. ' 

lnönü. Sivasa öğleye doğru var
mış ve ahali tarafından hararet
li surette karşılanmıştır. Kendi
leri Sivasta bir saat kadar kal
dıktan sonra Kayseriye gidecek
ler, orada da kısa bir müddet is· 

1 

tirahatten sonra Ankaraya hare
ket edeceklerdir. 
Başvekil Ankaraya varınca He· 

yeti Vekile toplanacaktır. 

Bilbao'yu 
81 günde 
Alabildiler . 

Vitoria 22 (A. 
A.} - H ava s 
aj rnsının muba· 
biri bildiriyor: 

Franco kuv-
vetlerinin Bask 
topra'klarına ta• 
arruzu bu kuv• 
vetlerin muzef· 
feren Bilbao'ya 

• girmelerile neti· 
celenm1ştir. Ha-

~ rek!t, 81 gün 
devam etmiş ve 
Franco kıtaları· . 
nın kumandan

General Franko lığına, Bask eya• 
Jetini hemen kamilen işgal etmek 
imkanını vermiştir. Franco kuvvet· 

!erinin işgali altın~a bulunan ara• 
zinin mesahası takriben 225 mil· 
yon metre murabb•ıdır. 

Taarruzları esnasında asi kıtalan 
takriben 18,000 esir ve mühim mik· 
tarda harp malzemesi almışlar ve 

pek ez zayiat vermişlerdir. Taar· 
ruzun başlangıcında asilerin tele· 
fatı yüzde 3 ve son günlerinde 
yüzde 5 nisbetinde<lır. 

Nasıl seyit oıu. 
yorlarmış? 

ikinci Seyit Rı
za halkı nasıl 

kandırdı? 
Kamer ağa Elizize 
getirildi, 90 hk ağa 

neler söylüyor? 
Elaziz, 22 (Hususi muhabirimiz

den) - Tuncelindekı silahlı muha
lefet tamamile zail olmuş, Kutu· 
deresine sığınan sergerdelerden 
Şahin ile Seyit Rıza ve bir ka~ yüz 
kişilik a~nesi de perişan hale gel
mişlerdir. Şimdiye kadar kafile ka
file teslim olanların silahları alın
mış ve kendileri Elazizc gönderil
miştir. 

Bu suçlular Tunçeli kanununa gö· 
re mahkemeye verilecekler ve mu
hakemeleri sür'atle bitirilecektir. 

TAYYARELER VE DAGLILAR 
Ömürlerinde tayyare görmemiş 

olan bu iptidai dağlılar, müsellah 

Su rlye hUkOmetinin TUr· • 
klyede konsolosluklar1 Karayollı 4ıirttl 11/ıl Mt1ım•t Ali 

Suriye hükumeti pek yakında mukavemet ve muhalefetleri gün-
Ankara ve Pariste bir6r konıo- }erinde, tayyarelerin bomba ve mit-
loıluk kuracaktır. ralyöz ateflerine maruz kaldıkları 

• Şirin ve fegqaz tabiat S•rlcfa bi!ttln neıvesi il• k.endisi11t 
~oslermfılir. Elizizin t6lcütüna• tabiatın gilz•llifi lrind• yilt· 

melu• de boılanmılfır 

zaman, şaşırmışlar, bidayette şeyh- ı 
lerin ve Seyitlerin: _ 

cKorkmayın, bunlar bize yardı
. (Deuamı ikinci sahifede) 

.............. ltttlltlHllHllKllltllUllllHllllllHHHIUIHfltllHlllllllllllhfllllJlllUIUtthlUIHIHUtHNl llllllllllllltlnıııuıııuıın111ınıııııııuıı 

Aıita{<ya'da 5,000 kişi 
•• • 

numayış yaptı : 
-- . 

Halk Arapların· para toplama
sına artık tahammiil edemiyor 

Araplara göre mühim hadiselerin 
arifesinde bulµnuluyormuş! 

Antakyadan bildirilditine göre, 
Hataylılar, Arap komitesinin zorla 
para toplamasına artık tahammül 
edememişler ve bunu proteslo için 
muazzam bir miting yapmışlardır. 

. Mitinge kadm, erkek boş bin Ha. 
taylı iştir ~ 1· .... , miş, halk dükkAnla· 
rını Jc;. · v~ büyük tezahürat -

, 1 apn ~ r. Bundan baıka Hatay-
. lılar arasında muhtelif cephelerden • 
}htillflar çıkar:nak ve bir Alevf.Snnus: • 

ihtillfı meydana g~tirmek istiyen
Jer çok şuurlu olan Türk Hatay• 
lılar önünde matlup olmu,ıardır. 

Bilhassa gençler bu gibi tahri· -
klta kapılmıyacaklarını açıkca ilb 
etmektedirler. 
MÜHiM HADiSELERiN ARiFE .. 
SıNDE BULUNULUYOR~UŞt 

Antakyadan _ y~zı~ıyor : . 

.telinden dolayı Halep bapiıbane- di ıöıilMn enı., bir kö111i 
Alb aydanberl Reybaniye hldi· ~· Türk Antalc,anın oıi n1ılerl üz•rin· 

liade ialey• T6rk ıeoçlerinln . 
pın_ •Ylnlf .. ette muhakeme- : ' (Devamı Z inci Hhifede) 

--. 
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·11 KoçoK HABERLER fSeyit Rizanınyanındaki An tak yada 
5000 kişi 
Niimayiş yaptı ! na!~~:::.:~~:d;ü~~::~:;:~_l dciğlılar da da.ğıldık~ol· 

gelmiştir. . (Birinci sahifeden devam) yet timsali nazarile bakın~eyitie! * Sakarya ve Gülnihal vapurla- ma gelen Arap kuşlarıdır!> diye ca- dukları anlaşılmaktadır.k boyunıı 

1Vapur idareleri de ha
vaya muha_ efet ediyor! 

(Birinci sayfadan devam) 
Jerine bakılması için halk mümes
silleri başkana tarafından Düryö 
nezdinde teşebbüsler yapılmıştır. 

Antakya koloneli Merson Parisc 
gidiyor. Şerefine Antakya beledi
yesinin verdiği ziyafete hiç bir Türk 
çağırılmamıştır. 

Yaz mevsiminin hululü dolayı -
sile İskenderun daireleri Antakya
ya nakledilmiştir. İskenderun müda
faa komitesi nihayet, hezeyanlarla 
dolu beyannamesini neşretti, bunda 
Arapların üç temmuzdaki nüma -
yişc hazırlanması Sancağın yük -
selmesi lazım geldiği ve bunun da 
paraya mütevakkıf olduğu ve bu 
suretle Arapçanın tefevvukunun te
mini kolaylaşacağı ve Sancağın ile
lebet Arap kalması istenilirse faz
la ianenin esirgenmemesi yazılıdır. 
Süveyde'de bir meydanda toplanan 
halka Ustaz Arsözü bir nutuk vere
rek gençleri vukuu beklE.'hen mü
hinı hadiselere karşı kuvvetli bir 
cephe kurmıya davet etmiştir. 

rı da satılığa çıkarılmıştır. bil halkı kandırmak için uydur- ara sıra Cadbcye geler_e 'bir ıtıı • * Belediye reis muavinliğine Fa- dukları masalların çarçabuk tavsa- tekerrür etmemek şartılc daJl ge-
tih kaymakamı Raufun tayin emri d dınla mukarenet eder ve on ı.ıc'. füğını görmüşler ir. ı rın " 
dün belediyeye tebliğ edilmiştir. Tayyarelerden evvelce atılan ve len erkek çocuk Seyit 0 ıı d' ı;ckiıi * Yeni yolcu salonunun avan dağa çekilenleri doğru yola çagı- Bu cahil seyitlerin ade ı içiıldC 
projesi alakadarlarca muvafık gö- ran, hükumet kuvvetlerine karşı geçmeemktedir. Bu~ı~rı~ ve ge.ııÇ 

Bizde tramvaylar saatsiz hare -
ket eder. Ve vapurlardaki saat
ler, şimendiferlcrdeKi saatlere uy
maz. Vapurlar ve şimendiferleri -
mizin hepsindeki saatler de şehir
deki saatlere uymaz. Şehirdeki sa
atler de biribirlerine uymaz. Hat
ta otomobil saatleri bile biribirine 
uymaz! Hatta resmi dairelerdeki 
tatil saatleri dahi biribirine uy -
maz!.. 
İstanbulun saatleri arasında da 

galiba eskiden kalma bir mezhep 
ihtilafı var!! 

Bizim saatler kadar: 
- Cümlenin :maksudu bir ma 

:rivayet muhtelif! 
Sözüne uyacak bir saat dünyası 

tasavvur olunamaz. Bütün :saatler 
ayrı bir fırka lideri gibi kendi ka
fasına gider! Şehrin saatlerindeki 
akreple yelkovanlar, sanki, jimmıs
tik şenlikleri yapıyorlar gibidir: 
Her akreple yelkovan başka bir poz 
alm1ştır!.. 

İnsan cebindeki saatle şehrin sa
atlerine baka baka İstanbulu bir 
baştan bir başa katedecek olsa 24 
satin bizde 224 saate taksim edil
diğini hayretle görür. Mübarek şe
hir saatleri sanki resmidirler: Er
babı mesalihi atlatmak vazifeleri
dir!! Ama, saat bakımından, İstan
bul geri bir şehir mi? Asla: Bilakis 
bir nevi Aynştayn nazariyesinin 
tatbik olunduğu yegane şehir: 

Zaman, İstanbuldaki kadar dün
;,Yanın hiç bir )'erinde nisbi değil -
dir! 

Hayret edilecek şey, bizde, yalnız 
saatlerin nisbi olması değil, mev
simlerin de nisbi olmasıdır. 

l 

Bakarsınız: Kış olur, bir kısım 
insanlar paltolar giyer, bir kısım in
sanlar yazlık clbiselerile gezerler. 
Yaz olur, bir kısım halk hala palto 
ile gezer! 
Yalnız eşhas için mi böyle? Res

mi müesse~lcr de bu lşdc içtihat 

sahibi: Mesela resmi dairelerde yaz 
saati tatbik edileli çoktandır. Fil
vaki istanbulda yaz müthiş devre-

sine girmiştir, ortalık cnyı cayır ya
nıyor. 

Cebinizden vapur tarifesini çıka-
rın: 

Henüz yaz tarifesi tatbik olun
mamıştır. Neden? (Muhalefeti ha· 
va) dan dolayı mı? Hayır: Muhale
feti takvim! "" 

Hakikat, acaba: 
- Bravo, yahu! hiç olmazsa tak

vime muhalefet ediyorlar ! 
Desinler diye mi?! .. 

* Be?edlyede ekse· 
rl1et hlkimiyetl ! 

Oaz;tcier görünürde basit bir ha
ber veriyorlar: İstanbul Belediye
sinde odacı, kapıcı, hademe gibi 
müstahdemler için bir teavün san
dığı kurulmuş. Halbuki, dikkat bu
yurulur mu: Demek Belediyede O· 

dacı, kapıcı, hademe çok!.. 
Eğer hakikat Belediyemizde oda

cı, hademe bu kadar çoksa Beledi· 
ye ]çin yapılan bu şeye neye (san
dık) deniliyor da (sanduka) de-
ğil! .• 

* BuAdayı dUtUrmel . 
Bir gazete de şu haberi veriyor: 
- Buğday fiaUarı bir hafta için

de 30 para kadar düştü .. 

lmeria bombardıma
nından şiddetli askeri 
bir hareket yapılacak 
lspanyol tahtelbahirleri gasbedilmezse 
Almanya tek başına hareket edecek 

Berlin, 22 (A.A.) - Havas Ajan
sının muhabiri bildıriyor: 

Diplomatik mahafildc dolaşan 

bir şayiaya göre \Ton Neurath'_ın 
Londra seyahatinin tehiri, belki ls
panyaya karşı yapılacak olan Al -
rr:cria'nın bombardımanından da
ha şiddetli askeri bir hareketin baş
langıcıdır. 

Mart 1935 tc Hitler'in cSıhhi se
bepler dolayısile» Simon ve Eden
den Berlini ziyaretlerim istemiş ol
duğu hatırlardadır. 

Ecnebi mahfeller, Leipzig hadi-
6esinden sonra Führer'in alelacele 
Berlin'e dönmesini hararetle tefsir 
etmektedirler. 

Bu mahafıl, Almanya ricalinin 
ispanya'ya karşı hiddctlerinin gıt
tikçe artmıkta. olduğunu iliıve et -
mektedirler. 

MÜŞTEH.EK NÜMA YiŞ 
:MESELESİ 

Londra, 22 (A.A.) - Dün akşam 
B. Eden ile Fransa, Almanya ve 
İtalya sefirlerinin akdetmiş olduk
ları içtima, saat 23,20 de sona er
miştir. 

Umumi intiba, daha ziyade nik
binanedir. Almanyamn istemiş ol
duğu müşterek icraat !Jahsinde bir 
itilafa vanlacagı tahmin olunmak
tadır. 

İyi malumat almakta olan me -
hafil, Almanya'nın bir itilaf elde 
edilmediği takdirde Ademi Müda
hale Komitesini terketmek tehdi
dini savurmuş olduğuna dair olan 
haberleri tekzip etmektedir. 

B. Eden ile iiç sefir, bugün yeni
den bir araya geleceklerdir. Bu es
nada sefirler, kendi hükCıme\lerile 
müşaverelerde bulunmaktadırlar. 

Londra 22 (A. A.) - OaiJy tele· 
g raph gazetesinin diplomatik mu• 
habiri bildiriyor: 

"Evvelki gece Londra'nın Alman 
mahfellcrinde söylendi~ne göre, 
fngiliı, Franm, Alman ve 1ttılyan 
harp gemilerinden mürekkep bir 
filonun ispanya .sularında nümayiş 
yapması ve Valenci hühumeti talı· 
telbahirlerinin gasbedilmesi hak. 
kır.daki Alman teklifleri, alakadar 
devletler tarafından kabul edilme· 
d:ği takdirde Almanya "İslİ'$are., 
usulünü suya düşmüş addederek 
yalnız başına hareket edecek tir. 
Bu takd:rde derhal ademi müdahale 
komitesinden çekilecektir. 
LONDRADA BEDBfNKlK ARTTI 

Londra, 22 - Havas ajansının 
muhabiri bildiriyor : 

SalAhiyettar mahfeller, Yon Neu• 
ral'hın Londra'yı ziyaretinin tehiri 
Almanya'nm bir kere daha kendi~ 
sine yapılan dostca müzake relerde 
bulunmak teklifini reddeıti~i, ma
nasını taınmmun ettiğini söylemek. 
tedirfer, 

Diplomatik mahf ellerde bu haber 
pek fena bir tesir uyandırmıştır. 

Çünkü bu zayiatin tehiri yalnız Av. 
rupa meselelerininin hallini geciktir. 
mekle lcaJma,ıp son zamanlarda 
daha uzhıştırıet bir tarzı hareket 
ittihıu: ettiği ıannedilen A1manya• 
nm bu tarzı hareketi hakkında bir 
şüphe tevlit etmiştir. 

Umumf kanaate göre Alman Ha· 
r iciye Nazırınrn ~yareti gayri mu· 
ay)'cn bir vakte kadar tehir edil· 
miştir. Bu hnl, Alman matbuatı 

tarafından gerek Leipzig hakkın· 

da ve gerekse Çekosto vakya'ya 
karşı yapılan hücumlar dolayısiJe 

basıl olan bedbinliti ırttırmıstır. 

rülmüştür. gelmenin kötülüğünü anlatan be- Seyit Rıza en baştır. Ikın k" bl.1 a· * İngilterenin İstanbul General yannamelerin çok tesiri görülmüş- bir Seyit Rıza dalın vardır ı,jstıııı· 
Konsolosu Hugh Prağa nakledil- dnm senenin yedi ay kışı~ııara ,re 

1 tür. d aga miş, yerine Viyana başkonso osu KIZILDAGDA bulda geçirir, avdetin .~ testiler i· 
tayin edilmiştir. Şimdi kıtaatımız Kızıldağı üssül- muteberana sarı, YCS.1 Jdte t<W' * Kabataş lisesinin leyliye çev- hareke yapmış vaziyettedirler. o- çinde Kerbela, KUfe ve l\le belada· 
rilmesi kararlaştırılmıştır. ralardaki son çabuku döküntüleri- rağı, ufak tenekelerde J{cr gctirit" * Dün kahvelerde umumi bir ni toplamakla meşguldürler. Seyit ki Fırat ve Zemzem sularıkları t/C 
arama yapılmış ve 21 kişinin üze- Rızanın da aman dileyeceği gün mi~. Hakikatte bu to~ra ederrııif· 
rinde eroin ve esrar bulunmuştur. pek uzak değildir. suları İstanbuldan tedarık unts· 

Antakyada açılacak ziraat ban
kası müdürlüğüne bankanın Ga -
ziantepteki müdürü Cemil tayin e· 
dilmiştir. Banka için bina kiralanı
yor. 

* Ege vapurunun Trabzona yap- Tunceli imar ve ıslah programı- Fakat halk seyitli her se~;i~r fat• 
tığı son seferde götürdüğü eşyalar- mn bu vaziyetten sonra daha sür'- zaman Irak'a ve Hicaza gı " 
dan 1~00 liralık kumaşın noksan atle tatbik edileceği anlaşılmak .. zederlermiş. gJtatteıı 
olduğu görülmüş, bu kumaşların tadır. Seyitler yedi aylık seY j)tŞ 

d ğ h kk . duklı;ırı nereden ve nasıl çalın ı ı a ın- Programın pek kısa bir müddet sonra, Dersımde bulun avettell• 
da tahkikata başlanmıştır. zarfında tamamen tahakkuk edeceği ay yaz mevsiminde şc~ bil1' 

Dısar da Türk vesaireden tahsil edıleln ~ı~. anlaşılmıştır. Daha şimdiden yollar der ct'l'"" * Varşovada siyasi polis 140 po- ve nehirler üzerinde köprüler ya- lerce altın lirayı dercep e .Af.>.ı\~l 
list te\•kif etmiştir. pılmaktadır. Birçok yerlerde ordu- SEYin.ERİN MINTAK ta!t'51 
* Danimarka Milli Müdafaa Na- nun motörlü servisleri kolayca va- Her seyidin ayrı bir rnın ntıı~:ı 

zırının evinde bir bomba patlamış- zifesini ifa etmektedir. vardır. Ve nezirler başk~ ~ıe J{O' 

KAMER AGA Seyidine verilemez. Dersırn 1 ..,.e tır. .b· J{ııı * Kral İbnissuudun hastalığı Evvelce teslim olup Eiazize geti- tu, Kalan, Monezder gı ı biiYıJ~ 
tekzip edilmektedir. rilen c::eyhlerden Kamer Ağa, öm- l\lonezder dağlarından cıkan. ıtJltl 

:w b··yu""k bır * Çek tayyarecileri Çekoslo- ründe ilk defa olarak Elazize gel- nehirler, Muradın u . aağta· 
vak toprakları üzerinden uçan bir , mektcdir. Bu adam şimdiye kadar olan ve Bingölden ve c.~r~~k 5ıııııt 
Alman balonunu inmiye mecbur et- değil otomobil, bir tekerlek yüzü rından inen Peri gibi buyu 11is • 

Kuseyrideki otuz köy halkı top
lanmış ve başlarına geçen iki va· 
tani elemanı: cHazırlanınız!> diye 
söze başlıyarak Cenevre anlaşma
sının tatbikına göz yumulmıyaca • 
ğını ve el ele verilmesini söyle • 
rniştir. 

mişlerdir. bile görmemiştir. Adamlarmdan. hariç tutulursa, akar suları peri· 
"""""'"""""""'u"""'"'"""'"' .. _111m1111111111111ııııwm• çoğu da şimdiye kadar mağaralar- beten pek az bulunmaktadır:ıtıass' 

Fransada da iptidai çobanlık hayatı yaşamak- deresinde her çeşit balı~~:~ yediı 
Antakya şoförleri yolların emni • 

yeti temin edilmedikçe ve çapulcu· 
lar berwaf edilmedikçe Suriye Ha· 
tay arasında işlemiyeceklerinl hü
kumete bildirmişler ve jşlerinl bı· 

rakmışlardır. 

Usbetilamelikavmi yine bir top
lantı yaptı. Klübün reisi: c Vukuu 
beklenen mühim hadiselere karşı 
kuvvetli bir cephe kurunuz> de • 
miştir. 

Bütün Suriye ve Hatay köyle • 
rindeki bu toplantılar ayni günde 
olmuş ve ayni günde beyanname • 
ler dağıtılmıştır. Beyannamelerin 
altında da şu yazılı idi: 

cOkumak bilmiyenlere bu be • 
yanname okutulacak ve anlatıla • 
caktır. Bu vazifeyi Araplık emredi· 
yor.> 

Adliye Vekili 
Bu akşam 
Dönüyor 

Bir haftadanberi şehrimizde bu
lunan Adliye Vekili Şükrü Sara
coğlu bu akşamki ekspresle Anka
raya dönecektir. 
Şükrü Saracoğlu muhtelif adli

ye meseleleri hakkında demiştir ki: 
c- Çocuk ısliıhhaneleri işini e

saslı surette hallet.m€k istiyoruz. 
Islaha muhtaç çocukları Sumerban
kın fabrikalarında çalıştırmak ve 
işci yetiştirmeyi düşünüyoruz. Bu 
hususta Sumcrbankla temastayız. 

Yeni adliye sarayının yanına ye
ni bir tevkifhane binası yaptıraca
ğız ve şimdiki tevkifhaneyi de ha
pishane olarak kullanacağız. 
Boşanma işlerini kolayl8itırmak 

için kanunun tadiline taraf tar de
ğilim. Çünkü bu takdirde aile bir 
içtimat müessese olmaktan çıkar. 

Münferit hfıkimliklerin asliye 

tadırlar. Monezder ve Kutuderesı bıiiıcıı 

Yeni• kabı.ne Evvelce Seyit Rıza ile beraber o- sekiz kiloluk alabalıklar rne çobıııı 
lup ta teslim olanlar, şimdi Seyit mevcuttur. Fakat bunlnr. oldıığtl 

I• • ı • Rızanın aleyhindedirler. Bunlar Monezder Babanın eniklerı de btıŞ' 
StJşare erJ muhalefetin ilk günlerinde Seyit için ne Dcrsimliler yer, ~eaadc e • 

( Birinci scıh.ifeden devam) Rızayı ele vermemişler ve: kalarının yemelerine mus ·md• • 
cephesine sadakatini muhafaza et· - Kamer isminde bir ihtiyar derler. Tutmak isteyenler .frdi· 
mekte olduğunu ilan etmiştir. var. Hepimizi o baştan çıkardı, de- ye kadar tüfekle tehdit edı; rirtıi• 

MÜSAİT MÜTALEALAR mişlerdir. Son hadisede hava kuvvet :ı d3 
Paris, 22 (A.A.) - Ayan mecfüi Kamer Ağa ise asıl mes'ulün Seyit zin geçirdiği parlak irntilı3 'Jllf~ 

koridorlarında ayan azasının bir Rıza olduğunu söyleyince, evvelce bilhassa kaydetmek lazımdır. disl' 
. . Jcell çoğunun sempatisine nail o1an B. hakiki vaziyeti söylemiyenler Seyit havacılığı Türk milletının .. ,encbl' 

Chautemps'in mesaisi hakkında Rızanın aleyhinde birleşmişlerdir. ne bihakkın ve iftiharla gu\ nSlll11 
müsait mütalealar dermeyan edil- SEYİTLİK leceği en kıymetli bir ordu u le ıs· 
mektedir, ancak mumaileyhin cid· Cahil halkın, aşiret ağalarına olduğunu tam mtinasile, ~rtı 1.lwıı· 
di müşkülata uğrayacağı ileri sü- körükörünc itaate alıştıkları, hele rih olan Dersimde gösterrnıŞ b 

rülmektedir. ~S~cy~i~t~le~r,;e=k=a=rş;ı=m=ü=c=es=s=e=m=b=ir=i=la=· h=i=-==m=a=k=t=a=d=ır=. =~ 
Ayan azası, siyasi hal sureli her ... 

ne olursa olsun mali meselenin had zı·raıA kalkınma I VJadivostok 
mahiyetini tamamile muhafaza e· 

deceğini ve hükumetin bu mesele- lçin büyük Limanı 
yi ancak ya zecri surette veya ser-

~:!iı!~r~:~~edebileceğinl beyan et· Bir proje Kapatıldı 
11

" ı· k Ik t · · · k M l k t' · de ilk defa olmak d vıı111 > (ı°' ma ı a ınmayı emın ıçın ço em e e ımız (Birinci salıif eder. e . .,. vı• 
ağır ve halkın hoşuna gitmlyecek üzere çiftçinin mallarını emniyet . . t 1cınışt \e 

. . h te~ıd veya tekzıp ~ ıı. di)'or 
tedbirler alınması çok muhtemel· altına alan bir kanun proJesı a7ır- kaydi ihtiyatla telakkı e ] O 
dir. lanmıştır. Bu projeye göre çiftçi . .ı d· ... oruı. OS 

hııberı sadece kny-ıc 1
J EJ3iı 

İTALYAN GAZETELERİNİN emniyet servisleri kurulacak, bun· YENi BiR SUİKAST TE.ŞRIL.DI 
MÜTALEALARI lara varidat kaynakları temin edi- MEYDANA ÇIKA ııııılıf' 

Roma, 22 (A.A.) - Popolo di Ro- lecek, zirai suçlar şiddetle cezalan- Röyter ajansının Mod;ova ~o''' 
ma'nın Paris muhabiri, gazetesine dırılacak ve bu suçların hususi mu- birinin verdiği m3\ürnat3 aftıı<l~ 
şu telgrafı göndermiştir: hakeme şekilleri olacak, h<!r vila- Mınsk şehril'de Troçki tıı~biisıe;; 
cEğer Blum, bidayette mcmleke- yet ve kaza merkezinde birer zirai rımn yeni bir suikast teşe şetıit" 

tin karşısına cür'etkfır, mantıki ve asayiş meclisleri bulunacak, kır meydana çıkarılrnıştır. Bı.: aı1l31ıl~r~ 
makul bir program ile çıkmış ol- bekçilerinin sayısı çoğaltılacak, su- gizli bir teşekkül uzun ı casıısl~ 
saydı, memleket kendisini takip e- lama yerleri ve mer'alar tesbit ve danberi çalışmakla ve , 
decek ve ayan meclisi de ag·zını <ı· ıslah olunacaktır. k d ı11s 

yapma tay ı . . . at .,re rd 
çamıyacak idb Bu teşekkülün eskı zırs icl-

"Ha midiye,, G iridde! r ndao ..,ı 
mahkemelerine teşmili meselesine 
gelince, işlerin icaplarına göre bu 
sahada da yer bırakrnıya çahş1yo-
ruz. 

Adliye ve zabıta tcşkiltıtı kafi 
gelecek miktara baliğ oldukça cür
mü meşhut kanununun sahasını da 
genişleteceğiz.11 

arif komicıerleri tara 1 
1 

r gtY" i cHamidiye> mektep gemisi Girit- sun a . ıet 
k eciildi&i anlaşılmıştır. d ... cıııtı ıı<• te Suaa limanına gelmiş ve dostlu 6 .. ı; 

tezahürlerile karşılanmıştır. geniş bir ziraat sahasın •rnıışt:ır P' 
mabvelmt!ğC muvaffak 

0k·ıli" )~,e Fransız Elçis i bu sab ah a d Başve ı ,.~-ıı · 
ı Çar zamanın a bu teşeı' dıl• 

ge ldi mış olan Goloded de _,,,j( r •. 
Fransanın Türkiye Büyük Elçi- .1 tev"' ·ıl• 

si Ponso bu sabahki ekspresle Pa- mer:sup olmak suçı e ıede11 ) 

risten şehrimize dönmüştür. miştir. Minsk'de bu ıne:~ 
!erce tevkifal yııpılm~ş '·NJ..f:lt 

1 
ıı 

~~Sa_a_h _ve_ak_şa_m _· aş __ ~a_rr_irl_eri_ne_ya_zıy_or_ıar ____ ? 1. 
KURŞUNA oiZlLE ı.tc o ı-' 

Moskovada neşredılrnc · s:ıbL .ıı 
d .. P ·r k gazctesı. ·r\'eJI Etual u ası ı 5;b1 " "· 

1 ı • ı ,. 
yaptıklarından do ay . aottLl -e!' 
Svobodni şehrinde yir~\.8tJCI' \ 

'ği·nı ,. 
şinin kurşuna diziJdı ,ı:i 

Cumhuriyet 

Ve kill rlmizin S11rlye 
halkı ile t emastan 

kuşlarınıza emredin, üzerimizde 
uçmasınlar, bize ateş yağdırmasın
lar. 

Dersimin üç. dört bin metre yük
sekliğindeki tepelerine sığınan ca

hil ve iptidai insanlardan bugün 
böyle haberler geliyor. Orada kıt'a-

larımızın yaman bir p15n dahilinde 

çevirdiği çember her gün biraz da· 
ha daralm1şhr. 

Dersimde üç şey göze çarpıyor: 

Kurun 

Boşanmanın genişletll· 
mesi IAaım m~ ? 

Anketimizin neticesine göre, çok· 

luk boşanma işinde zorluklar ol· 

k d . v9° me te ır. ., . varşo 1'1cS' 
A3'ans Stefanı nın . ,,5rc . 

1
\e 

. · a·g~ıne"' ıC" muhabirinin bıldır 1 • • ıJıır ,eı:' 
. sefırı. dC' 

kovadakı Fl'ansız . aret e. ti'~· 
Komiseri Litvinofu zı~Jtliyet~ ,~ir. .J 
Tuhnçevski'nin mahk it ı;t ,.e-

duğu kanaatindedir. Adliye Veki- fında tafsilat istemişt ~t811sıı. et' 
li ise bu hususta rakamlara istinat bir $ dı 

Tuhaçevski'nin hiç l re te'' iılst 
ederek fikirlerini söylüyor: •BO· sikasını ecnebi devlet eda ıcJl'l 
şanma vukuatını arttıracak değil, memiş olduğu hakkın ıı 

eksiltecek tedbirler almalıyız, dl- vermiştir. '(}L~µP ııti' 

Suriye efkarı umumiyesinin tür
lü tesirlerle yanlış yollara sevke
dilerek şaşırtıldığı bizce muhak
kaktır. Vekillerimizin Bağdada gi
derken, yollarında tesadüfen müla
ki oldukları Suriye gazetecilerine 
verdikleri beyanat, Suriye matbu
atına sadakatle aksederse, Suri
ye efkannın bu çok doğru ve kalb

ten sözlerde kuvvetli bir itminan 
vesilesi bulacaklarına asla şüphe 
yoktur. 

yor. Memleketimizde her sene mah- SİBİRYA YA ~OnrUdiğiflc .. ~\·~ 
Yeni jdaremizin her işdc son had- M dan b•Idi ,..,,ıı .. ~· 

kemelerde verilen boşanma karar· osvova • al ·~ - tı ,,. 

Blzim tarafımızdan sevilmekte 
olan Suriycnin bu sevgiden istifa
de etmesi ve kendisini daha ziyade 
sevdirmek marifetini göstermesi 
sarnimi~tle temenniye Hı.vık bir 
)<ey fi yettir. 

Tr=ın 

de kadar giden azmi ve iradesi, 

askeri kuvvetlerimizin pJanlı çalış-

rnası, maksat ve vazifeye göre tec

hizatı, dünyada tayyare adında bir 
kuş bulunduğu ... 

Türk tayyarecisi, Dersimde bir 

imtıhan geçirmlştir. Türk 11ayya
recisıne güvenelııleceğımizi zaten 

bihyorduk, fakat fiili bır sahada g<?-

"Kemal ku9lara,, geliy or çen parl_ak bir imtihan dikkat ve 
- Gelip teslim olacağız, fakat ' a.iıi< ı . 'an uzak kalmamalıdır. 

kursuna dizilen :MareŞ ,, tçııtı1 b ).e 
lan on binden aşağı değildir. Se- - p tnn'nı.. dtıf 1 ki ile General u dit· P u 
nede on bin aile bağı çözülüyorsa, biryaya sürülmüşler bultıflıııı l>ııf' 
bir batında dört dört yüz bin dört mektebinde tahsilde bit '' 
ailesi birıbirinden ayrılıyor demek- neral Putna'nın oğltl 
tir. Btmun ne mühim bir içtimai 

sarsıntı olduğu tahmin edilebilir. 
S o n P osta 

Başmakalesi yoktur. 
Aksam . 

Başmakalesi yoktur. 

gönderilmiş~ fll 
t1•• 

Eski zlr••a~d• f:<"~~ 
t•hrl'!' Jıf u1'1if ~,r• 

Eıki ziraat vektll Je Af 
bu sabahki e~s~res 
şehrimi,;e ge1mıştır. 
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[
Halk Filozofu -ı 

d iyo r ki: _ --------------------------------------------Günün meselesi: ' Bazı itfaiye vesaitinin nok-
Yer değiştiren memurların san olduğu görüldü 

Çahşan kadının 
Dehşetli bf r çilesi .. 

maaşları nasll verilecek? 
Hususi idçıre memurlanmn vaziyeti 

Yeni bir vazifeye başlayıncaya kadar, aradaki 
fası/ada, eski maaş Üzerinden hesap görülecek 

V ilayet Hususi idarelerinde ma· ı ne suretle muamele yapılacağı da 
1 aşla çalışan memurlar diğer bir \ izah olunmaktadır: 
~liıye~ nakledildikleri zaman es- ı - Muvazene! umumiyeden iöa-

\ı'azifesinden ayrılma tarihi He rei hususiyede bir memuriyı;te 
~~tıi V'azifesine başladığı tarihe ka- nakledilenlerin ayrılış tanhlerin -
ar arada geçecek maaşlarının. ne elen itibaren vaziyetleri diğer bir 

~U.retıe tediye edileceği hakkında idareye taalluk etmesine ve muva-
a.~ı Vilayetlerde tereddüde düşül· zenei umumiye dahilinde ifa olun-

ltıuşlür. mıyıın bir hizmet için devlet büt-
k·Bu münasebetle dun Maliye Ve- çesinden sarfiyat icrasına mesağ 
aletinden gonderilen bir tamimle olmıyacağma bina<:?n infikaklerl ta-

muamele yapılarak; yeni vazifele
rinde işe başladıkları günden ıtt • 
haren maaş verilir. 

2 - İdare! hususiyetle maaşla 

tavzif edilenler, memurin kanunu· 
nun birinci maddesi mucibince me-

mur ad ve kab•.ıl edilmiş oldukla-

rından maaş kanununun ikinci mad

desinde tasrih edilen muayyen müd
detler zarfında işe başladıkları tak-

dirde esk i vazifelerinden yeni işine 

lan geri alınır. gelinciye kadar arada geçen müd. 
:aa.şıı hususi idare memurlarının rihinden sonra nit oldukları maaş· 
aku ve tahvil takdirinde ne su-

tetıe tnaaş alacakları bildirilmiş! ir. ' 
Ayrıca tamimde· muvazene! u

llıunııyeden idarei 'hususiyeye ge

tdarei hu~usiyelerdekl maaşlı bir dete ait maaşları da e:>ki maaşlart Ü· 

vazifeden muvazımei umumiye da· zerinden ve tahvil ettıkl*'ı muva. 

~cın 
hilınıieki htr memuriyete nakle·· zaneden tesviye edilir., 

~murlarm maaşları hakkında denler hakkında da ayni şekilde Denilmektedir. 
...;;. __ .:,.. ______________________________ -.: 

l(ızılay haftası hazır
lıkları tamamlandı f ızılaga gardı-;içi;; haf ta içinde 

Be~!~::!a~~~1:c.~?ıf:~!~:ı~~ç!'T,,~~av~::.~J 
l'ııı rnumessillik, kaza ve nahiye kollarile ocak koll~.n h;:.arlıklara başla 

Şiardır. -- - --- - ...... -

~ b~iaft<ıya uı;ı~u~ a"Cişler: K~lay umumt merkezinden gelmiştir. Haf· 
fı ır temmuzda başlıyacak. 7 tem muzda nihayet bulacaktır. Hafta zar· 
vt1cla Kızılay kollarının bulunduiu binalar bayraklarla lezyin ve ten· 

t edilecektır. 
Rô 1tağazalar vitrinlerini Kızılay haf tasına tahsis ederek Kızılay temsili 
le teren mangenler ile süsliyecekle rdir. Vo hafta urrında sigara paket· 

tıııe r~nkli ve resimll vecizeler yapıştırılacaktır. 
~t ltarta zarfında kaza ve nahiye kolları tarafından tanzim edilen bu 
Ilı 0Rrc.ırn mucibince radyoda, kol merkezlerinde konferon)sar verllecclt, 

lır C!tkez binalarında veya lialkevle rinde mUsamereler tertip edllecek-
. w H 

&oı l<aza, nahiye, mahalle heyetleri evleri, ticarethaneleri. mağazaları 
~yazmak suretile yardım lstiyeceklerdir. 

4 vrupadaki 
Sergilere 
Çağırılıgoruz 
~likometl;lz tetkikat 
Jı·· • yapıyor 

ltı llkumctimiz. bu yaz A vrupanın 
01 11hteıır şehirlerinde açılacak 

arı b 1a ırçok sergi ve panayırlara 
d1: \/et edilmiştir. Ezcümle 7 eyllıl· 
lıa lıtrehct'tc açılacak beynelmilel 
f ~~aYırına Holada hükumeti tara-

tl·iln tüccarı rımız çağırılmıştır. 
~ •tçok ihracat mallarımızın baş· 
rlen bir müşterisi olan Holan
k •ki bu panayıra, kollektlf bir 

~a ;•de iştirak edecek TUrk tüc -
~ lltına malt yardımlnr gösteri· 

h, ~Qi de Holandndan Tilrkofise 
lriJrn· t' Aı ış ır. 

~ kYrıca 30 temmuzdan 4 ağusto· 
111 adar devam etmek üzere Düs-

\ı~Of'ta oçılacak dış sergisine iş· 
edeceklere de Alman demir· 

t arında tenzilat yapılacağı ha· 
\rer·ı 
~ miştır. 

Bir agda 
Limanımıza 
Gelen gemiler 
Geçen gemilerin sayısı 

768 dlr 
Son bir ay içinde limanımızdan 

(2,lM,340) safi tonilatoda (768) 
adet gemi geçmiştir. Bunun (414)Ü 

translttir. 

Bunun (114) ü Türk bandralı O· 

lup diğerlerinden en çoğu, (149) u 
Yunan, (112) si İngiliz ve (107) si 
de İtalyan bandralıdır _, 

Buna mukabil eskiden Mısır ve 
Japonyadan ayda birknç gemi gr:Hr 
iken şimdi yalnız 1 Japon, 1 Mısır 
va 2 Danimarka gemisi lransil eıla· 
tak geçmiştir. -·-Ü skUdar kaymakamı 

işe başladı 
Bir aydanb~ri izinli bulunan 

Üsk'üdar Kaymakamı [,Cıtfi Aksoy 
mezuniyeti nihayet bularak dün
den ıtibaren vazifesine haşlamıştır 

~i romen:9e-

Sen de seveceksin! 
~ liuyurunl 

~ltq~: llıektubu alırken, o ı5ÖzUne 

llıca ederim, evde okursunuz. 

ı~ () halde söyleyiniz bana, nldı· 
, cevap benim aldığım malfı. -

~ ı le . 
ltotı Ytl mi ediyoı·? Ablam haki· 
tı Ölmüş mil? 

:~itrı. Sesi çok titrekti, üzüntü· 
l.lf'ltül M o 

~ u. 
t) aalescI evet.. 

Qı Ve hiç ummadığım bir cen· 
tılikle· 

\lıı~etıdi~izi üzmemcnlzi bilhas· 
' 

1Yoruın. Yanınızda fazla kal· 

~lg bu üzüntillil nnlarınızda sizi 
r/'I. etrnek istemem. Müsaade· 

l:!a edeceğim. 
~~ek, ilave etti: 

1tha ısmarladıkl 
··bu hareket onun hiç bekle; 

r::tem izzet Ben1ce 

mediğlnı ve tasarlamadığtm bir jes· 
ti olduğu için şaşırarak: 

- Güle güle .. 
Dedim ve .. o ayrıldı, ben de san

ki onun yalnızlığını, bıraktığı boş· 
luğu duyan bir hts içinde şaşkın 

şaşkın yilrUdüml 

Eve döndüğüm vakit, ilk işim da· 
ha kapıda iken: 

- Salih geldi mi? .. 

Diye hizmetçiden sormak oldu. 

- Gelmedi! 

Hemen, yukarıya kendimi attım, 
bir köşeye sindim, zarfı açtım ve ... 
okumıya başladım. Yine: 

- LOtflye, 
ltitablle başlayan bu mektup ay· 

nen şu idi: 

Acı bir haberi teyit etmek vazi· 

fesini ilzerlme almış bulunmam be· 
nt çok mUşkül vaziyette bıraktı . .. 

Asri mezarlık 
Projesi 
Yapılıyor 

Avrupadan bazı pltnlar 
get;rtlldl 

Avrupadaki m~z?.Ilıklara aıı 
planlar g~tirtilmiş ve bu plftnlara 
göre Zincirlikuyuda inşa edilecek 
olan asri mezarlık için bir plan vü
cude getirilmi§ti. Fakal yapılan 

planın, mezarlık arazi inin alt ta. 
rafı taşlık olması hasebile tatbik 
kabiliyetini halı bulunmadığı gö. 
rülmüş ve proje kabul edilmernııı
Ur. 

Belediye İmar Müdürlüğü şimdi 
yenlbaştan bir proje yapmakta • 

dır. Bu proje bu ay sonuna kadar 
bitiril~cek, yeni bütçe gelir gel • 
mez de yeni mezarlığın inşasına 

g~çiJccektlr. 

Gümrük 
Muayenesi 
Kolaylaşıyor 
Bazı e,ya evlerde mu· 

a yene e dilecek 
Kırılacak eşyanın gümrük mu· 

ayenesinin ev ve apartmanlarda 
da yapılması ha kkında Gümrükler , 
Umum Müdürlüğünden, dün yeni 
bir karar alınmıştır. 

Bunda: 
,Göç suretile ecnebi memleket• 

lerden getirilen veya memleketi· 
mizden harice götürillen ı.ıt ve 
ev eşyaları yollarda kırılmıyacak 

ve zedelenmlyecek bir şekilde ltl· 
na ile ambalAj yapılarak naklolun
maktadır. 

Bu gibi eşyaların geliş ve gidiş· 
!erinde muayene için .glimrükler· 
de açılması, eşya sahiplerinin i • 
kinci bir zahmet ve külfete girme· 
lerinl mucip olmaktadır. 

Böyle vaziyetlerde gümrük ida· 
rclerinı:e memur kadroları müsait 

== 
Hele, bu acılığı duyuracağım mu· 
hatabın bana benim kadar yakın, 
hattfi dürüst ifadesiyle: Ben olma· 
sı daha ıstırap verici oluyor. 

Lutfiye, 

Hadist? tamamlle doğrudur. Al· 
dığın haber eksik!ıizdir.. GUneşln 

rahatsızlığı devam etmektedir. Ko· 
lu alçıı:ladır. Bu büyük felaket kar
şısında biribirimizi ne kadar tazi
ye etsek yeridir. Ancak hepimiz 
faniyiz. Fanilik müddetsizliğin ve 
ömilrsüzlüğün ifadesidir. Bir an i
çin var olabilenlerin yine o an için· 
de yok olmaları daima bu ifade 

çerçevesinin içindedir. Bu, bizim 
en büyük ve müşterek 1csellimiz 
olmalıdır. Bunun içindir ki. sakın 
kendini üzme, ağlama, hırpalama, 

diyorum! Yeryüzünde kimin ne Ye 
niçin ağlıyacağını kestirmenin 

mümkün olmadığı dn senin büyük 
tesellln olmalıdır. 

Dünya, yaşıyan ve ölenlerin zen
ciri ile yuvarlanan bir varlıktır. 

Bu halka hayatın bizzat kendisini 

vücudt? getirir. Manası da o .. 

Yeniden bazı makineler alınması 
hususunda bir rapor hazırlandı 

6 Temmuzda Pariste Beynelmilel bır itfaıye Kongresi toplanacak -
tır. Bu kongreye bütün medeni memleketler ve bu arada Türkiye 
itfaiye delegeleri de çağırılmıştır. Bazı sabah gazeteleri kongreye işti
rak etmiye karar verdiğimizi ve İstanbul İtfaiye Mudürü İhsanın ay ba
şında Parise gıdeccğmi yazmaktadırlar. Bu haber doğru değildir. 

İngiltere Kralının tac giyme merasiminde Türkiye itfaiyesini tem
silen Londrada bulunan İtfaiye Müdürü İhsan, Londrada bütün itfaıye 
teşkilatını tetkik etmiş, oradan Pnris, Brüksel, Roma, Ber1in ve Viyana 
şehirlerine geçerek sırasıle bu şehirlerdeki itfaiye teşkilatını incele -
miş ve bir kaç gün evvel de şehrim ize gelmiştir. Bay İhsan tetkikatı ne· 
ticesfnde İstanbul itfaiyesinde yeniden esaslı bir ıslahata ihtiyaç olma
dığını, yalnız bazı vesaitin kemıyet itibarile çoğaltılması lilzumlu ola
cağını görmüş, raporunu Belediye Reisliğine vermişlir. 

İstanbula geç döneceğini ve tekrar Parise kongreye gitmesine im • 
kan olmadığını anlıyan İtfaiye Müdürii Bay İhsan, Pariste iken kon • 
gre tertıp heyetile temas etmiştir. İhsan bu temasında İstanbul itfaiye
sinın kongrede okunması icabeden raporunu kongre reisliğine vermiş 

ve kongre mukarreratının da ,bütün tafsilfitile buraya bildirilmesini te
min P.tmiştır. Binaı:nalcyh kongrey~ ayrıca ht'yet gönderilmiyecektir. 
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Soyadı 
Almayanlara 
Ceza verilecek 
ihmal ve ll ka ydisi ol· 

m eyanlar mUsteana 
Bir soyadı alamamış olanlar hak

kında alBkadarlara yeni bir emir 
verilmiştır. 

~ Türk parası 
1 Karşılığı 

Teshil edildi 
Vekllet bir liste ha• 

xarladı 

_ Bunda denilmektedir• -----

Dış memleketlerden yurdumuza 
gelen mallara ait faturalarda yazılı 
ecnebi paraların Türk parasına çev· 
rilmesini kolaylaştırmak üzere Ve· 
kAlet bir esas kurmuştur. ---

cMuııyyen müddet içinde soyadı· 

nı alakadar memurlara. bildirmi • 
yenlerden para cezası alınacağını 

ve bu cezalaın mahalli idare heyet
leri tarafından tayin edilerek Vali 

ve Kaymakamların tasdıklle kat'i· 
leşeceğini kanun emretmektedir. 

Fakat makbul mazeretleri "lan· 
tar hakkında bir kayıt mevcut bu· 
lunmadığındon ceza tayinındc te-

Bu maksatla önümüzdeki ay mu· 
teber olmak üzere bir liste hazır • 
lanmış ve Borsamızda kote edllen 
ve edilmiyen dövizlerle İngiliz al· 
tınının vasatt çek fiatları tesbit e· 
dilmi tir. 

Bu listeye göre temmuz ayı için· 
de, gümrük muamelatında bir İn· 
gıliz lirası 625 kuruş, bir Türk lira· 
sı mukabili olarak Fransız frangı 
17,6667 ve dolar 0,78,9430 üzerin • 
den hesap edilecek, bu suretle me
murların uzun zaman; ecnebi pa· 
raların milli paramızla olan kıy • 
met farkını hesap etmeklen kurlu· 
lacaklardır. 

Bunca kadınımız çalışıyor: Res

mi müesseselerde, hususi mües:.e
selerde, fabrikalarda .. 

Kadınların umumiyetle hiinyc • 

lcri zayıf olduğu için bugunL:tı hiç 

rahat olmıyan, pek çok gailclerı ve 

yorgunlukları olan çalışma haya
tında, kendi hayatlarını kendıleri 

yaratmak için bunca meşakkatlı>re 
göğüs gerdıkleri muhakkaktır. 

Fakat bizde çalışan kadının çek
f i~i müthiş bir çile var ki, hep ınc 
baskındır: 

Kadının erkekten hiç bir faı kı 

olmadığını kabul etsek bile, tabıa· 

tin ona bahşettiği bir vazife ve hak 

var ki, çalışan kadını o vazifeden 
hiç kimse azledemez: 

- Analık vazifesi. 

Size kestirme bir şey söyliyeyim 
mi: Pek yakından tanıdığım bir ai
lenin çalı an kadını analık vali -

fesi geldiği zaman çalıştığı müesse· 
sede çocuk 9 ay beş günlük oltın· 
cıya kadar çalışmıya medbur ol-

mu tur. Bu müessese, yarı rtsmi 
bir müessese olduğuna göre fab • 

rikalarda işçi kadınlarımızı düşün· 

düğümüz zaman sıtlamıyacak bir 
yürek yoktur. 

Devlet, anne olan kadına merha
met etmelidir. 

Bizde kadınların bizden alacak 
hakkı kalmadı, diyoruz. Bu, en mu-

kaddes ve insani hakkı değil mi· 
dir.? 

1 ..ı 

Halk Filozofu 

Gramofonlu radyo
ların gümrük resmi 

Gümrükler Umum Müdürlüğü, 

yurdumuza getirilecek gramofonlu 
radyoların gümrük re mi hakkın~ 
da yeni bir karar vermiştir. 

Buna göre badema, bu radyola· 
rın gümrük resmi, tarifenin 619 un
cu bendine tatbik suretfle alınacak 
ve kıymetleri üzerinden yüzde 40 

~ resim tahsil edilmiycccktir. 
. "" 

' , Kaçak olarak ya-
' kalanan eşya 

Kaçakçıların Ozerlnde yakala -

reddüt edildiği görOlmUştür Her 
ne kadar soyadı konunu ile nizam· 

namesinde bu hususta bir kayıt ve 

sarahat yoksa da soyadını vaktin· 
de tescil ettlrmem~kte sun'i tak • 
siri veya thmalı ~orü1miyen kim • 

selere ceza tertibi. ceza prensip· 
lerinc uygun olmıyacağından; ce· 

Odacılar 
için sandık 
Kurull!-yor 

, nan altınların en yakın malsandık. 
larına teslim edılmesi ve Türkiye 
hudutlarından dışarı çıkan yolcu· 

za kararının itt1hazı sırasında bu 

cihetın idare heyetlerince göı ö • 
nüne alınm sı lazımdır> 

· · ~-

Tek aüde sevkedi· 
lecek memurlar 
GümrUk ve tnhisıırlarda çalışan 

yaşlı memurların tekaüt edileceği 
hakkındaki haberler kat'ıleşmlş· 

tir. 

Bu hususta dUn Vekaletten bil· 

tün teşkilata acele blr emir gön • 
derilmlş ve bunda, 65 yaşını dol • 

duran memurların tekaüde sevk· 
teri kararlaştığından bu gibi me • 

murlnrın işlerine 14 temmuzdan 
itibaren nihayet verilmesi resmen 
bildirilmiştir. 

bulundukça ve mahzur görülme • 
dikçe munyenelcrin, cşyolorın om· 
balaj edıldikleri yerlerde veya a • 

çıldıkları ev ve ap:ırtmanlarda is • 
ti sncıcn yapılması muvajıklır .> 

B lediye hademeainin 
i tikball du,unUfU yor 
Belediyedeki odacı, kapıcı, ha • 

deme gibi müstahdemler şimdiye 

kadar yalnız maaş almakta, başka· 
ca hiç bir yardım görmemekte i · 

diler Halbuki bunların lhtlyarla

dıkları veya her hangi bir sebep
le sakatlandıkları zaman işsiz ka-

lıp para sıkıntısı çekmemelerl içln 
şimdiye kadar hiç bir tedbir alın· 
mamış idi 

Ahiren Belediyede bunlar için 
bir sandık kurulmuştur. Sandık 

sermayesinin bir kısmı Belediyece 

vcrılecek, diğer bir kısmı da müs
tnhdemlerin aylıklaı ındnn kes!le
r.pk yüzdelerle temin olunacaktır. 

Bu hal, Bcledıye mi.ıstahdemle
riııi pek ziyade sevlndırmiştir. 

Yapm:ı ve ölmenin tezadı ve de· göz yaşı döktüklerimi7. muhakkak 
ıaıetleri hayat mefhumunun esa· ki, en çok sevdıklerimiz ıçındir. 

sını kuruyor. Hayat.. dediğımzi va· E_iier. sen ablanı ve Guneşi taşkın 
kit mutlaka diriliği, yaşayanı de- bir sevgi ile sevmemiş olsaydın, 
ğil; öleni de bir arada hatırlarız. bugune krdar döktüğün göz yaşı-
Öleni hatırlamadan yaşayanı göz- nm belki de çok azını kirpikleri-

Jer önünde teşahhus t'ttirmenin nin dışına boşaltırdın Eğer, sev· 
imkansızlığını takdir edeceğini ka- gide değil de, ölümde acımak esas 

bul ediyorum. Haynt; müsavi: Dir· olgaydı, yeryüzü yaşıyonların göz 
llk ... diyenler yanılanlardır. • yaslarından birikecek gölcüklerle 

Yeryüziinde bütün hüviyet ve f. dolr..r, °!:'l('şeriyetin bugünkü çehre· 

fadesi ile değişmiyen tek şey var- si ve cemiyetin yaşama şartları 
dır: Sevgi. Hayatın mucizeli sırrı· demdeğişık olurdu. Cemiyetin ba~ 
dır ve mlhvC'r odur. 

döndıirücii vahşetleri içinde bile 
Biz insanlar ölüme değil, sevdi· 

sevgiliye kıyan ve uzanan eJ pek az 
ğimlze a~larız. Eğer, sen bu daki-

olmuştm·. İnsan insanı daima ö1-kada ablan için gözyaşı akıtıyorsan 
bu, sırf onu !-ievdiğin ,:c onun sen· düreblliyor. en basit bir ürperme 

de tl ~ · · l atıralarına ' duvmadıın öldürcbılı"·or, ve. bütün yara ıgı sevgınm 1 c J J 

bağlı olduğun içindir. Ceset bir i- 1 bu ölenler için tek damla gö2 yaşı 
fade değ!l, şekildir. Ölüleri sima- bile akıtmıyoruz. Demek ki, davam 

ları ile değil, ruhlarımızda ynrat- da haklı~ 1m ve bunun misallerini 
-tıklan sempati ölçulerile hatırla- en canlı brneklerile sıralamak se-
rız. Ölen anne, babadan ölen kar- nin için de, b{'nfm için de daimo 

deş, dost, arkadaş, sevgiliye ka· mümkündür. 
dar .. her eyde ve her yerde, en çok (Devamı var) 

lardan, avdetlerinde iade edilmek 
üzere emaneten alınan altınların 
ise gümrüklerde muhafaza edil • 
mesi Maliye VekAletinden alaka
darlara bildirilmiştir. 
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Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Beşiktaş yangını 
hakkında 

('M. N.) imzasile bir okuyucu· 
muz yazıyor: 

Evvelki gece BeşiktQfta yine 
bir çok aileler sokakta kaldı. Diş· 
ten tırnaktan artırılarak elde 
edilen uç beş parça mal da ktll 
olup gitti. 
Şimdi ağlıyan, sızlıyan kom· 

şularımız yanında içimiz yana
rak şunları düşünüyoruz: 

Söylendiğine göre yangm baş-
lamış, üç ev yanmış ondan sonra 

1 

ancak itf aiycye haber verilmiş. 
Bundan sonra gPlen itfaiye de 

su bulamamış. Hortumlar kurıı 
kalmış. 

Eski zamanda TelP.fon idaresi
nin ecnebi ellerde bulımdıığuna 
kızarak kabahati onlara yükle
tirdik. 

Merhum Terkos Kumpanya -
sının aleyhinde atıp tutar (kas
eli var) diye söylenirdik. 

Halbuki şimdi her yerde tele
fon varken, Sular idaresinin lıa· 
kikaten muntazam olan idaresi 
sayesinde her yerde su bulunur· 

ken gece yarısındaki bir yangın
da Stı bulamamak ne demektir? 

Bundan mes'ul olan, bu kabil iş
lere lôyık olduğu ehemmiyeti 
vermiyen kimlerdir? .. 

Her yangın bize acı bir ders ver-
mi§tir ama .. hiç bir zaman bunu 
da tamir etmemi.sizdir. Aco.ba 

bundan sonra olsun daha dik • 
katli olamaz mıyız? 

Çıinkü yanıp kül olan Tiirk 
sermayesidir. Hakkımız var mı, 
yok mu? 



4 - S O N T E L G R A F - 22 Haziran 1937 

Alman Har~Ciye n~zırl Lon.drada ne lr Hl y~ !,i ~-· B•k• 

steyecek ve Dumanı altın yapan 
kendisinden neler istenecek ? saka ı ı ı 

Lontlratla kar1ıla1•calt olan Alman cm lngili% 
Hariclgt nazırları 

Üç gün sürecek olan bu misafirlik esna· 
sında görüşülecek 

çok mühim meseleler vardır 

Almanyanın müstemleke mes' e· 
lesini bir defa daha 

ileri süreceği anlaşılıyor 
.: 

lngiltere ise ispanyadaki 
Alman ve italyan gönOllülerin geri al nma

sında israr edecek 
Yarın Alman Hariciye Nazm 

Fon Nöyrat İngiltere hükume
tinin daveti üzerine Londraya git

miş bulunacak. Ayın 23 üncü giınü 

jçin tesbit edilen bu ziyaret ikı gün 

sürecek, Alman Hariciye Nazırı İn

giliz devlet adamlarile görüşecek

tir. Alman Hariciye Nazırının şu 

son haftalarla Balkanları ve l\faca

ristanı ziyaretinden sonra şu Lon

dra seyahati az manalı değildir. 

Bilhassa bu ziyaret İngiltere hü

kumeti tarafından edilen davet ü

~erine oluyor. Bundan iki sene ev

vel İngiliz Hariciye Nazırı Berline 

gitmişti. Şimdi Alman Hariciye Na

zırının da Londra seyahati o ziya

reti iade için oluyor; deniyor. Fa

kat iki senedenbcri olup biten ve 
daha da bitmiyen şeyler düşünü -

lürse Fon Nöyrat'ın İngiliz payi
tahtını ziyareti çok ehemmiyetli 

olduğu kendiliğinden meydana çı

kar. 

Dünkü posta ile gelen Avrupa ga. 

zetelerinde bu ziyarete dair verilen 

malUmatı cSon Telgraf> ın okuyu

cularına veriyoruz: 

1 - Alman hükümeti bilhassa 

Alman erkiinıharbiyesi Berlinin 

artık bu yalnızlıktan çıkarak diğer 

devletlerle - Fransa ve İngiltere 

ile- münasebatını sıklaştırması Ia

zımgeldiği kanaatindedir. Halbuki, 

Berlinin Londra ile münasebatı 

pek dostça olursa bundan Roma 

mihveri hükumeti elbette kuşku -

lanır diyorlardı. Bugün ise artık 

Berlin - Roma mihverinin, Berlın

Londra dostluğuna mani olamıya

cağı anlaşılmıştır. Almanya her dev

letle dostluk istiyor. Fakat Rusya 

ile değil ... 

2 - Geçen ay Alman Milli Mü

dafaa Nazırı Mareşal Blombergin 

Londraya kralın tac giyme mera

simi münasebetile gitmiş olması o-

r--- - --

rada İngiliz devlet adamlarile çok 

sıkı fıkı görüşmesine fırsat ver· -

mişti. Alman Mareşali İngiliz do

nanmasının geçit resminde de bu

lundu. İngilterenin kuvvetini ya

kından gördü. Mareşalin bu seya -

halı ergeç bir netice verecek diye 

beklendi. Gene o mareşal bir de 

İtalyayı görmiye gitti. işte Milli 

Müdafaa Nazırının bu seyahatle

rinden sonradır ki, şimdi de Alman 

Hariciye Nazırı Londraya gidiyor. 

3 - Alman İktısat Nazırı Dok

tor Şaht Parise gitti ve Fransız dev

let adamlarile -gayri resmi surette

görüştü. 

4 - Pek şayanı dikkat olan bir 

şey daha: Alman Erkanıharbiye 

Reisi General Bek Parise giderek 

Fransız Erkanıharbiye Reisi G<?nc

ral Gamelin ile görüşmüştür. 

General Gal'll€lin Londrada Ma

reşal Blomberg ile görüşmüştü. O

nun için bu ziyaretler -gayri res

mi olmakla beraber- az manalı de
ğildir. 

5 - İngiltere Kralının tac giy

mesi vesilesile Londrada olan ko

nuşmalardanberi İngilız - Fransız -
Alman münasebatında şayanı dik

kat bir yenilik vardır. Nihayet Fon 

Nöyratın Londraya çağırılır çağı

rılmaz Berlın hükümetinin bu da

veti hemen kabul edivermesi bunu 
göstermiştir. 

6 - Ber!in hükümeti, da}1a doğ
rusu Alman Erkanıharbiyesi İngil
tere ile bozuşmak, Londra ile an -

!aşmak imkanının kapılarını kapa

mak şöyle dursun, bilakis bu kapı
ları ardına kadar açık bulundur -
mak istemektedir. 

7 - Her işde biribirlerine danış- . 
mayı kabul eden Berlin ve Roma 

hükümetleri arasında geçen sene 

teşrinievvclde yapılan anlaşma bo

zulmamakla beraber Alman hüku-

Edebi Roman No : 34 

Zekeriyya Sofrası 
Yazan: AKA Gündüz 

bunlar devam edecekse bir daha 
geJmiyeceğim ve beni affediniz. 

- Israr etme. Gidersen ayıp o
lur. Ben bu bahsi kapadım. Bir da
ha açmıyacağım. 

- Sız de israr etmeyiniz. 
- Hiç olmazsa iki üç saat daha 

kal. 
- O :eaman vapur yok. 
- Sizi torpido filosu kumanda-

nının motörü ile gönderirim. Ne
redeys<! o da gelecek. 

Prenses koluma girdi, sürükler
eesine büfeye götürdü. Büfenin ö
nü bir füemdi. Nesime Behlul Mus
tafanın koluna girmiş, kokteyl ka
dehleri ellerinde idi. Bir yudumda 
:içtiler, daha doğrusu Nesime içir
di. İçime kıskançlık gelmedi. Çün
kü Mustafayı tanıyorum. Yalnız 
biraz kızdım, Mustafanın gözleri 

parlıyor:iu. Demek kısa zamanda 
birçok kad h içirmiş. 
Yanımıza de Şevalef geldi. Bu 

bahsi artık kapadım diyen prenses 
birdenbire Şcvalefe: 

- Gitmek istiyor, yani seni iste
miyor. Demesin mi? Şevalef insanı 
hiddetten çıldırtan bir gururla 
bana baktı ve prensese dedi ki: 

- O beni istemiyebilir. Kimse
yi cebredcmeyiz. Yeter ki ben onu 
istemiş olayım. Benim onu iste
mekliğinı kafidir. 

İzzeti nefsime yediğim bu şamar
dan sersemledim. Ayni gururla ce
vap verdim: 

- Siz her şeyi isteyebilirsiniz. 
Fakat ben, bilhassa sizin istediği
niz şeylerden hiç bir tanesini size 
veremem. 

-Tecrübe ederiz. 

meti harici siyasette. dostların: in

tihap etmekte her şeyini feda et
miş değildir. İspanya sahillerine da

ir şu son günlerde İngılterenin ba

şa geçerek yaptığı itilafa Alman

ya dahil oluvermiş, İtalya da gır

miştir. 

Dünkü posta ile gelen İngiliz ga

zetelerinin yazdığına göre Alman 

Hariciye Nazırının Londrayı ziya

reti mühim neticeler \'erecektir. Al

manya ile İngilterenin dost olma

sına, Berlin - Roma mihverı mani 

olamıyacaktır. İngiliz ve Alman 

devlet adamları arasında görüşme

leıı çok seyrek olmaktadır. Çünkü 

Almanya Milletler Meclisinden çık

tığı iç.in Cenevreye kimseyi gön -
dermiyor ki, İngiliz Hariciye Na

zırı, Alman murahhasını orada gör

sün, görüşsün. Sonra Berlin yolu 
bflika, Cenevre yolu başkadır. O -

nun içm Cenevreye giderken İngi
liz Hariciye Nazırı Berline uğra -

yamamaktadır. Halbuki mesela 

Parise her vakit gelip gitmek f ırsa
tını bulmaktadır. 

Bu ziyarette konuşulacak en mü

him mesele İspanya işleri olacaktır. 
İspanyadaki İtalyan ve Alman 

askerlerinin geri çekilmek meselesi 

- Edıniz bakayım. 

- Gitmiye kalkışınız, görürsü • 
nüz. 

- Ne yaparsınız? 
- Skand{ll çıkarırım. 
- Siz mi? 
- Evet, ben! Süvari zabiti de 

Şevalef! 

- Skandala cesaretle mukabele 
ederim. 

- Ivlatmazel! kısa söyliyelim: 
Böyle bir teşebbüste bulunmayı -
nız! bulunursanız ... 

- Bulunursam? 

- Siz gitmiye kalkışmadan 
Mustafayı bu kalabalıkta tokatlar 
ve ıkini.zi kolkola vererek kapı dı
şarı atarım! Bu işi yaptığımın se
beplerini de canım istediği gibi söy
lerim. 

- Buradakiler size ne der? 

- Buradakiler mi? Püf! Başta 
Haneşka olduğu halde buradakile
rin hepsi bana vız gelir. Buradaki
ler be:ıi ve bizi sadece eğlendir -
miye merr.urdurlar. O kadar! 

Ben, ccnevimden sarsıldım. Göz
lerim karardı. Gözlerimle prensesi 

halledilmiş olmaktan çok uzaktır. 

İngiltere, İspanyadaki ecnebi (gö
nüllü) !erin çıkarılmasında ısrar e
decektir. 
Unutmamalı ki, Lokarno muahe

desi bozulduktan sonra onun yeri
ne bir şey konmamıştır. Onun için 
garp devletleri arasında teminat 
vücude getirecek bır anlaşmaya İn
gıltere son derece ehemmiyet ver
mektedir. 

Yine unutmamalı ki, İngiltere 
Alrnanyanın tekrar Milletler Cemi
yetıne donup gelmesi fıkrindc ıs

rar edecektir. 
Alm~ın gazetelerinin verdiği ma

lıimata bakılırsa, Alman Hariciye 
Nazırı, Londra ile Romanın arasını 
bulmak için de çalışacnkmış. Frank
furter Zeitung gazetesi Fon Nöy
ratın Londra seyahati esnasında 

Londra - Roma münaS<?batının iyi
leşmesine de uğraşacağını ileri sür
mektedir. ...................................... ················ ·· 

Flllstln lcln bir teklif 
Mısır Veliahtı Prenses Mehmet 

Ali Filistin meselesinin halli için 
bit' teklirte bulunmuştur. Bu teklife 
göre Filistin Suri ve ile birleştiril
meli, lngiltere ve Fransa ile mütte. 
tik olmalıdır. Yahudiler de bu dev· 
lelin l ~b'ası o!urlar, bu mesele de 
ortadan k:ılkar. Birleşik hükumetin 
b:ıpna E:nir AbduUahın getirilmesi 
de istenmiştir. 

ispanyada edr edi· 
len ita/yan asku· 
/erinin üzerinde çı• 

~ kan reım i vesika 

aradım. Meydanda yoktu. Nazik 
görünen Şevalefin ne müthiş bir 
edepsiz olduğunu anlamıştım. Bu 
adam blöf yapmamıştı. Yanımdan 
ayrılır ayrılmaz Mustafanın yanı
na gitti \<? yalnız başına bir kok
teyl aldı. Yapacaktı. En ufak bir git
me hareketinde bulunsam, dediği
ni yapınıya hazırlanmıştı. 
Babamın bir tabiri vardır ki her 

zaman ı-öyler: Baskın basanındır. 
Öyleyse burada kalır ve işi ört

bas etmiş gibi gösteririm. Tam za
manını getirince bu herifi ben to
katlarım. 

Düştüğüm bu labirentin içinde 
karşımn ~·ıkan bu Paris rezilini dö
veceğim! Buna karar verdim. 

Hissediyorum, Şevalef göz ucu 
ile beni kontrol ediyordu. Gitmi:;e 
teşebbüs edip etmiyeceğimi gözet

liyordtı. 'Üzerine doğru yürüdüm. 
Büfenin önündekilerden birkaç ki
şi bize bakıyordu. Gülümsiye -
rek yaklaştım: 

- Mösyö de Şevalef ! dedim, 

kokteylinizi yalnız başınıza içtiği
nizi ilk defa gördüm. 

- Yahudi milyonerleri bütün 
dünyadaki İsrail oğullarından eli 
kalem tutanlar arasında büyük bir 
müsabaka açmıya karar verdiler. 

Bu müsabakanın hedefi, İsrail o
ğullarının zekasını isbat ve ticaret 
kabiliyetlerini tebarüz ettirmekti. 

Bu işle uğraşmak üzere seçilen 
heyet Telavivden itibaren bütün 
dünyada intişar eden Yahudi gaze
telerine müracaat elti. 

Her taraftaki Yahudi muharrir
lerinin müsabakaya iştirak etme -
leri temin edildi. Nihayet şu hika
ye; noktai nazara en muvafık ola
rak ilan edildi. 

Bunu anlatan arkadaşım: 
- İşte .. dedi, elime geçen hika

yeyi sana veriyorum. Oku. 
DUMANI ALTIN YAPAN 

SAKALLI 
İsrail namı diğer Yakup babamı

zın ölümünden bugüne kadar dün
yaya gelip giden yüz milyonca in
san oğlu arasında diinyada kötü
lük yaptıkları melekler tarafından 
tesbit edilenler cehenneme doldu
rulmuştu. Bunlar arasında dünya
da ticaretle meşgul olup kaza
ra (?!) eli teraziye takılıp yüz gra
mı 200 gnm tartan ve yahut arşı
nın ucu tezgaha değip yarım ar
şını bir buçuk arşın olarak haberi 
olmadan (?!) ölçen İsrail oğulları 
da vardı. 

Bir gün .. Beş gün .. İsrail oğulları 
v~,'!>S V"o"'~ .Mnl "'" ,..ol,cn••n··u:ı.l"'V\'40 t1 . 

caret yapıp birkaç para kazanmak 
sevdasına düştüler. 

Hoş .. bedava yemek geliyor .. el
biseye lüzum yok .. amma .. yine in
san alış veriş etmeli.. Fakat ortada 
da alış veriş için hiç bir mal yok. 

Bir gün bütün milletlere mensup 
tüccarlar, tü car gibi göri.inenler 
cehennem taamını y~dikten sonra 
kızgın ateşlerin kenarına oturmuş

lar, dereden, tepeden konuşuyor
lardı. 

- Para kazanmak .. 
ingiliz, Fransız, italyan, Ameri

kan, Rus, Arap, Ermeni, Rum v~ 
nihayet Çingeneye va~ıncıya ka
dar her millet mensubu dünyada
ki tecrübelerine istinat ederek fi
kirlerini söylediler. 

- Burada para kazanılmaz. 

Bu fikre, yalnız sakallı Yahudi 
iştirak etmedi Ve herkes fikrini 
söyledikten sonra: 

- Hayır, dedi, buradaki kazanı-

Kalmak kararını verdiğimi anla
dı. Şen bir tavırla: 

- Çift fçmek için yalnız sizi bek
liyordum matmazel. Dedi. 

- Naziksiniz. 
Bunu bilmem nasıl söylemiş ol-

malıyım ki Şevalef bir sarardı, bir 
kızardı. 

Prenses, bir dişi mefisto gibi he
men oracıkta peyda oluverdi. 

- Siz kokteyl içmiyorsunuz, bü

yük bir saadeti yudum yudum ta
dıyorsunuz. 

Bunları işiden Mustafa hemen 
prenses::? baktı. Prenses, bu söz o
radakilerin hepsine aitmiş gibi: 

- Öyle değil mi Mustafa bey? 
Öyle değil mi Mister Prat? Öyle 

1 
değil mi Madam Nesim? Böyle bi-
ribirinc htirmet eden dostlar ve 

güzel kadınlar bir arada olunca .. 

Toy Mustafa bu sözlere inanarak 
gülümsedi. Nesime Behlül Musta-

fanın koluna girip tarasaya götür

dü. Anladım ki benden uzaklaştır
mak istiyor. Beş dakika evvel
ki Şevalefle şimdikinin arasında 

w 

ımaZ· 
lan para hiç bir yerde kazan~ letiP 
Yalnız kazanılacak parayı 1~ EJl• 
faizini getirecek banka yoktu1 

• 

dişem buradadır. 

- Nasıl?.. ve 
- Bunu ancak Yahudi yapsr 

Yahudi anlar .. 

- Nasıl? ·ırr.el< 
- Dcu:::ı ya .. bunu anlıyabı · 

için Yahudi olmak lazım~ır:. ıco-
Nasıl, öyle mi, böyle mı dı)e ·ve 

nuşulurken münakaşa uzadı. a1'· 
cehennem müdüriyetine kadar 
setti. 

Cehennem müdürü geldi: iŞ 
- Söyle bakalım sakallı .. J3ll 

nasıl olur? rrı 

B "d" B tu"ccarı . - ay mu ur.. en beJl· 
Siz de işden anlar bir adama a· 

. yapac 
ziyorsunuz. Yarın bcnıın · deltİ 
ğım teklifi bütün cehennem ii· 
tacirlere ilan edeceksiniz. Ben rrı 

1
• 

.. ·me 
nakasasız işe girmem. Uzcrı 
hale edilen işi de yaparım. . alı· 

Ertesi gün sakallı Yahud!, t 
ce' 

riren müdiiriyet makamına şu , 
kilde müracaat etti: bri$ll 

- Cehennemde ne kadar fa • çı· 
· dell ve ocak bacası varsa hepsın 

111
• 

. ultB· kacak dumanların kıymetı m . . di· 
menesi üzerinden bana ihale~ırll 

lerim. ·ı· 
Müdür, bu kağıdı okuyunca ~~ıı 

dü. Fakat işe aklı ermedi.. B~·rıı· 
tacirlere bunu ilan etti. Hıç •tt; i· 
senin bu hesaba aklı ermedıı; il· 
çin pey sürmediler. Yah~di 5c~ı.ıl 
yon vermeyi kabul ettı. D 
mukavele yapıldı. ~ • 

Cehennem umum müdürlüğı.Jn .. 
d' er den eline vesika alan Yahu 1' 

18 
• 

tesi günden itibaren işe baŞ 
dı. b .. 

Cehennemde yiiz binlerce fa si • 
rika ve ocak bacası vardır. flcP # 

. . btl !Lıil ne tahrıren şu teblıgatta 

du: .. ıı.ı· 
"dı.Jf 

c- Cehennem umum n1u eıı 
ğünün <'mrilc bugünden itibar ii· 

.. ··ıecek b cehennem semasında goru .. tiifl 
tün dumanlar bana aittir. }3u ·ı-ıı 
cehennem sakinlerine ve fa~::iill 
sahiplerine ve bacası olan bıJ589t 
halka şunu ilan ederım ki .. 24 ,,8• 

sonra hiç kimse bacasında~ n;}<si 
ya duman sallvermiyecektır. ce' 

takdirde btediğim kadar para r .. 
zası tarhetmiye saHihiyetim va 
dır.• 

( Deoamı 6 Tnct 
1 -ıztlo) 

sayı O"' 

----- - - ·ıerdcfl 
ne çok fark vardı. Artık cskı 
hiç bir kelime konuşmuyordll· darı 

Sofra vaktine kadar . yanıfll]<tıl'' 
ayrılmadı. Nesimcnin chnden mı· 
tulan Mustafa bir iki defa ya~~ıı· 
za geldi. Şevalef çok kibar go 

dü ve dost davrandı. . Ja g~ 
Mustafa, önümüzden kolk0 dı.ı: 

çen iki kFtdını göstererek so~ da1 

'ğ'Jl'llZ Bunlar kim? Ge1dı 1 .. ··yo· 
kikadanberi hep başbaşa gortl 

rJaf· rum. Kimse ile konuşmuyo r1l .. 
- Geçenlerde tanışmıştım 8 

rna şöyle böyle, bilmiyorurn· d . 
ta ı. 

~ Şevalef analmıya baŞ JÔı 
Şe .. .., G"rüyonın1 - r mosyo. o . 11 ı:ı-

b ıcıSl 
bu havata biraz fazla ya 81 ra:Jcıil . . ) 
Soldaki madam, prensesın pariste 
akrabasmdandır. Kocası gôfe 
ayrı bir hayat yaşar. ~iı~ }la)'sl 
gayri tabii ve gayri ahlakı b~r. if~ 
Madamı da şarkta ayrı yaş tJa)-rı 

"re tt bu yaşayış da kocasına go 
tabii ve gayri ahlfıkidir. 

- Gayri tabiilik nerede~ e pşı1'· 
- Bu iki kadın biribirierıtı 

tırlar. var! 
(Devamı 
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Kutup mamur belde.Ier ku- 1-.. D 

n-~ Kadon köşe$ 
Karınızı kendinizden
bıktırmak kolay oldu-1 

rulmıya namzet bir diyar .• 
ilk Sovget tayİJaresinin Mosk ovadan hareket ! 
ederek yulıı ile Aınerikage geç"ıesi bu geni hava 

yolunu artık çmış demektir 
ğu kadar ... Rudolf adasında kışhyacak 

i l im heyeti ne ilemde? 
olan 

}( ~lup r:.rtık hu:1tlan tonr;ı i11snn-

1n1a m~k6n b~ ~ynr heline ~§~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
f~1tniye namzet bulımuycr. BU -

• • • kendinizi karınıza sevdirmek te o 
kadar çok daha kola dırl 

ı.~ssa Sovyet tayyare;erinin Ame
l'ıl"\aya yaptıkinrı ilk ~f1_;r bu hu
~.ıst:ıki ümitleri kU\--vdl€ndirn.iyc 
tcı~laınıştır. 
Şimdi K:.ıtuptal;i Rudo1f adasın

da bir. Sovyrt i!im !ıc::eti çalışma
~~ına başlnınış ve orada küçük bir 
oy kurmuş bulunuyor. Kutuplar

da tetkiklerine koyalan bu heyetin 

~İtiştiği seferin hazırlığına 1936 şu· 1 ~~~~~~~~~i.. atında başlanmıştı. ~ 
d Filhakika, daimi hareket halin -

Bazı erkekler vardır ki, karıları
nı sevmezler, fakat buna muka

bil de karıları kendileıinin üzerine 
son derece düşkündür. Zaten bu esl:.i 
denberi öyledir ya! Kadın bir göl
ge gibidir, kaçarsanız arkanızdan 

gelir, arkasından giderseniz, o ka
çar. 

Fakat karısını kendisinden bık -
tırmak istiyenler için bazı tertibi 
kolay reçeteler de yok değildir. Me
sela böyle bir erkek sıra ile şunla
rı tatbik etse: 

e bulunan buzlar üzerinde kışla· 
l'rıak için kuvvetli hazırlıklar yap
tnad k ve ayni zamanda da en şimal- ' 
ek·· a aın So,·yet kara toprağı olan 

Çamurlu ayakkabılarile eve girse, 
mütemadiyen en eski elbiselerHe 
gezse, akşam üzeri eve geldiği za
man yalnız gazete okumakla meş
gul olsa, gazetede muayyen bir ha
vadisten başka da bir şey oku -
masa, yani kansının alaka göste
rebileceği bir mevzua ehemmiyet 
vermese, karısının yeni elbiselerini 
ve şapkalarını daima beğenmese, 

k3.rısının arkadaşları hakkında ho
şa gitmiyecck şeyler söylese, bu 
arkadaşlarının yanına eski elbi -
selerile Ye bır karış sakalile çık -
sa ... Ne olur? 

k Udo)f adasında bir imdat üssü 
~trnak icabeylemekte idi. 

k 936 senesinde, eRusanov.> buz
l ıt~nı, yiyecek ve yakacak madde
l:l"ile bir kısım ilmi aletlerden mü

t('kkep oldukça ağır yükleri Rudolf 
lldasına isal etmistir. 
Yapılacak ilmi -tetkıkler idn hu-su. .. 

t sı :Portatif aletler ısmarlanmış-
dit. Heyetin bütün levazımının, a-
alltlarla birlikte, dokuz ton sikleti 

€eçrııemesı icabetmektedir. Bir bu
~k SC'nelik gıyccek, yiyecek ve ya
~Cak hazırlanmıştır. Ayrıca, kü
t k Ve hafif fakat ayni zamanda 
bıırııaıniy]e kafi derecede kuvvetli 
dl~ radyo istasyonuna lüzum var -
l'ı;: bu radyo istasyonu da hususi 
t anlar üzerinden yapılmış ve bu 
tıa.dyo vasıtasıyla Moskova ile ko-
uşınak mümkün olmuştur. 

~ liarkov'lu mühendis Perli de, 
z l§larrıa istasyonuna ve radyoya lü
~ın~u elektrik enerjisini verecek 
btr garı~ işler hafif, fakat sağlam 

~ıotor tertibatı yapmıştır. 
l3ut·· un bu lüzumlu eşyanın ve 

~inelerin hazırlanmasında ve 
h .llılJ11asında en tanınmış müte -
~ıslar ça1ışmıştır. 

f··d·Udo!f adası 1874 senesinde keş
" ılın· liğ· ıştir. Bu ada. Sovyetler Bir-

tıo~ arazisinin en şimalınde kain 

11• talardan birini teşkil etmekte-
ır 82 

lı.ı · nci arz dairesi üzerinde bu-
ta.~~n bu ada, 220 kilometre mu -
tq aı mesahasındadır. Daimi su
bı le buz ve karla örtülüdür. Yal

~~ SU~i.l kısmında daimi buz mev-
"-degıldir. 

te danın merkez kısmında 300 met
\>a, Yuksckliğinde buz kubbeleri 
Olatdır_. Ve bu kubbelerin çok düz 
'·~ n zırve kısımları mükemmel tay""te .. 
lcd ınış meydanları teşkil etınek

ır 
l:ı. 

lltoiU~olf adasının iklimi ve meto
l'ell'ıOJık şeraiti çok dikkate değer. 
~tf trıuz ayı en sıcak ayıdır. Bu ay 
fıra ında vasati hararet derecesi sı
a~1d Çıkar. Teşrinisani ayı en soğuk 
~ar ır. Bu ay zarfında vasati ha
~s:t derecesi 22 ye iner. 1932 se
trıa.:nde bu adada dünyanın en şi
tıı.ı ~nde k9.in mctooroloji istasyo -
d{! h Uttılınuştur. 1896 senesinde 
§İlik alcn kutupta kışlıyan dört ki
~ııı, bheyctin reisi bulunan Papa
de k··Urada dünyanın en şimalin
l'ıılst·aın kışlama kampını tesis et-

ır. , 
llua 1 

bı.ı~'tik 0 
.. r adasının ehemmiyeti çok 

"lıeb- tur. Bu ada kutba 900 kilo
~ı trı c nıesafededir. Telsizle \'erdi
Q~re etoorolojik malumat ise son 

Sı~~ kıyınetlidir. 
htııı ltiakof buz kıran gemisinin 
d dan ı.._ 
elli~· U\!Ş sene evvel şimal buz 

tara11 llı~e suya bıraktığı can kur
~. ~t sıınitıcrindcn biri geçenler
bı.ııı.ın:?lsada Gaskonya körfezinde 
~(ıtıder~ıuş. v~ Sovyetler Birliğine 

'l' 1 tnışt1r. 
'6 anın 
~ '-'io ~ış kutupçulardan Profe -

ı so\'1 .. u nıescle hakkında şun-
v Uyor· 

ll ....... 1932 . . 
ı Clafilt 0 senesınde Arkanjelden, 
~ti esn kyanusuna yaptığı ilk se-

::llıisi ~sında ~ibiryakof buz kıran 
~ilıde ka~aptenı denizinde suya, i -
t lll l'tıüt ıt~ar bulunan ağaçtan rna-

Arlık A.-nerika ile Sövgetlerhirliğf Arasiya bir köprıi otılmı~frr. 

mım sonra, bu can kurtaran simit- Kutup mıntakası, havanın en çok 
!erinden ikisi Izlandanın şimal sa- değiştiği ve tesiratın111 en geniş su-
hillerinde bulunmuştur. Bu simit- rette her tarafa yayıldığı bir rnın-
let bittabi suların ve cereyanlarının takadır. Hava hakkında uzunca 
seyrinin anlaşılmasına çok yardım bir müddet için her hangi bir tah-

ctmiştir. (Detıamı 7 nci s-111/ada) 
tuuunı11111111ııtıunııı11uııııınıınuuuıııııuıııııııu111nıııııııı111.11111111111111ıuııııınuıııu1111111u11111111ıunuın11ınuıı111ıuıı1ı1111uu 

Zannedl'rsek, bu kad;ırcığı bir ka
dını dPli etmiy<> kfıfı gelir. 
Kadını bıktırmak belki kolay -

dır ama, memnun etmek de o nis-

Yasak edil~n gazeteler f 
daha çok okunuyo~ 

bette güçtıır Erkekler ek~eriya iyi 
bir aşık olurlar da nedense iyi bir 

kcca olamazlar. Bal ayı geçtikten 
sonra kadını devamlı surette mem- • 
nun etmek hisleri ya\•aş yavaş za
il olmıya ba~lar. 

Halbukı, zahmete cidden değe

cek ve aile içinde Jiaadeti artıra -
cı:ık bir çok kolaylıklar vardır ama, 

L ondrada c:ıkan eNıyuz Kronıkh j 
şunları yazıyor: tAvrupada dik

tatörlüğün hüküm sürdüğü bir çok 
memleketlerd'• göze çarpan bir sa
katlık var: Gizi ı gazeteler ... 

direktörü, şimdiye kadar Alman- tatbık etmek gerektir. 

yada kendi gazetesini dağıtan a - Meı;ela umulmadık bazı iyi hare-

damlardan hiç birinin yakalanma- ketlerde bulunmak, kadını son de-
mış olduğunu söylemiştir. rect.: memnun '°der. Mesela eve bir 

Her hafta Almanyaya kaçakçılık demet çiçek getiriniz. &ıklenme -
Almanya, İt:ı lya ve Avusturya 

gibi matbuat hürrıyetinin hiç de 
mevcut olmadığı memleketlerde 
gizlice basılan ve dağıtılan gazete
ler, ağızlarına gem vurulmuş ga
zett.•l<•rden ziyade chemmıyct al -
mıya başlamışlardır. 

Menedilen ga:wl<·lcrd<'n bazıları 
muntazamnn çıkmaktadırlar. Iler 
ar Alırnınv:ıycı yüz bınlı!rcc gazete 
giriyor. Nazıl<'l'ın en koyu aleyhtar
ları tarafından tertip edilen bu ga
zell !er eJcl,·n Plc dolaşıyor \'c en 
sonunda Alman Propaganda Nazı
rı Doktor Göbbelsırı eline varı -
yor. Alman Propaganda Nazırı bir 
türlü bu işın ôni.ıne gcçmıye mu -
vaffak olamamıştır. 
Başka memleketlerde basılan rıa

zi aleyhtarı gazetelerden bırinın 

suretile yüzbinlerce memnu gaze- dik bir saatte karınm alıp soka,ğa 
te girer. Nazilere aleyhtar en iyi çıkarınız. Kadın o gece· çorap ya-
ve tanınmış muharrirlerin yazdık- mıyacağını düşünürken: cCanım, bı-
ları bu yazılar, elden ele dolaşır ve rak şunu! sonra yaparsın. Kalk şim-
muhakkak ki, Almanyanın en çok dı sinemaya gidelim!» diyerek, onu 
okunan gazetesinden daha fazla o- alıp sinemaya götürseniz. Bunlar 
kunur. küçük Ş<>ylerdir ama, kadını n"' ka-

Çekoslovakyaya gelince, bu mem- dar memnun eder, ne kadar mes'ut 
lekette de tüccar, memur, işçi hiç eder bilmezsiniz. 

bir suretle memnun değildir. Mer- Vakit vakit methedici bir kaç ke-
kezi Pragda bulunan Alman Sos - lime söyleyıveriniz, onun yaptığı 
yal Demokrat Partisinin her ay Al- şeyleri beğr.niveriniz. Yeni aldığı 
manyanın umumi vaziyeti hakkın- Ş<'ylere dikkat ediniz ve karınızın 
da bir rapor neşretmek hakkı var- 1 güzel zevkini sena ederek, bu al -
dır. ' - dığı şeyleri beğehiniz. 

Alınanyaya ithali memnu olan bu 
raporlar bütün tedbirlere rağmen 
yine Almanyaya giriyor. 

Alman Propaganda Nazırı Dok -
tor Göbbels bütün bunları tetkik 
etmek fırsatını elbet veriyor. 

Hitlerin 19;34 haziranında öldürü-
1en iktısadi müşaviri Gregor Stras
scr'in kardeşi Otto Strasser ta -

rafından neşedilen haf talık Di Doy
çe Revoli.itziyon ismindeki hafta -
lık mecmuası da gizlice Almanya
ya sokulmaktadır. Evvelce nazi olan 
bu zat 1932 de llitlerle alfıkayı 1ces-

mişti. Çünkü Hitlerin nasyonal sos
yalizm akidesine ihanet ettiği fik
rindeydi. cKara cephe, diye teşkil 
ettiği fırkanın yalnız Almanya ha
ricinde değil, dahilinde de şubeleri 
vardır. 

İtalya aleyhindeki neşriyat da 
şimdiye kadar İtalyan hududuna 
yakın Lugano şehrinden idare edi· 
liyordu. Fakat günün birinde fa -
şistler tarafından kaçırılmak kor
kusu ile bu şehrin çalışkan faşist 
aleyhtarları daha uzak bir şehrin 
intihabım daha münasip buldular. 

İtalya haricinde yaşamıya mec
bur bırakılan İtalyan antifaşist1e .. 
rinden çoğu münevver insanlardır. 
ftalyanca basılan gizli mecmualar
da hakiki edebi kıymette yazılar 
vardır. Musolini, Hitıer kadar mu
halefete sabır ve tahammül göste-

·- .. 

Mima Log dudaklarını &ogugar 

Sofrada önüm.ize yeni bir yemek 
konduğu zaman, memnuniyetinizi 
ifade ediniz. Karınız o yemeği yap
mak için belki bir jki saat sarfet
miştir. Siz de beğendiğinizi gös
termek için bir dakikanızı sarfe -
derseniz, ne olur? 

Aranızda bir kavga çıktı mı, kav
gayı yatı:;;tırmıya evvela siz çalışı
nız ve bir daha da o kavkadan bah'
setmeyiniz. Kendisine, umduğun -
dan biraz fazla para vermek müm
künse, veriniz. 

Muhtelif meseleler etrafında o
nun fıkrini alınız ve onun fikrine 
itimad ettiğiniz hissini veriniz. O
nun zevkine inanınız. Her şeyde in
tihabı kendiniz yapmayınız. 
Eğer sizin mesela ıslık çaldığınız

dan sıkılıy0rsa, ıslıktan vazgeçi -
niz. Çay ·;eya çorba içerken, üfle
menize k:c:ıyorsa, bunu bir daha 
tekrar etmeyiniz. 

Sinemada müessir bir film gös-

terildiği veyahut konserde doku • 
naldı bir musiki işittiğiniz zam. n, 
onun elini avucunuzun içine alma
yı ihmal etmeyiniz. 

Onun güzel olduğunu ve kendi • 
sini daima sevdiğinizi söylemek içil 
çıkan fırsatları k:ı.çırmayınız. cFi
lan şeyi annem dnha iyi yapardı. 
gibi sözler söylemeyiniz. 

Karınızı her zaman sevdiğinizi 
ve daima da sevcC€ğinizi her hali
nizle gösteriniz. Her hangi erkeğin 
kadına ynp:ıcağı en büyük iltifat 
budur. 

• Ucuz Frlji e r 
Hepimi:: de mutfağımızda, yahut 

yemek salonumuzda bir Frijider 
sahibi olmak isterdık. Sıcak yaz 
gi.inlerincle yemeklerın ve gıda rnad 
<lelerimizin bozulmadan muhafaza 
ed Jmesıııi kim istemez? Fakat Fri
jider ht'rkesin kesesine uygun de
ğildir. Onun için size gayet kolay 
bir usul söyleyelim: 

Büyük bir leğen alınız. İçine ta
ze su doldurunuz Süt, tereyağı, arl 
rnış et ve yemek gibi neyiniz varsa, 
bunları da şişelere, kutulara veya
hut tabaklara koyarak bu suyun 
içine yerleştiriniz. Ve üzerine de 
büyücek bir saksıyı ağzı aşağıya 
gelmek suretile kabların üzerine 
kapatınız. Saksının ağzı suyun içi
ne batırılmış olsun. Bu suretle ye
meklerinizi uzun müddet muhafa
za edebilirsiniz. 

• 
Konserve kutularını at-

mayınız 

Pirinç, makarna, çay ve saire gi
bi bir çok gıda maddelerini mut
fakta yahut kilerde kapaklı tene
ke kutularda muhafaza etmekten 
daha pratik bir şey olamaz. Halbu
ki biz, bir konserve kutusunu ve
yahut her hangi bir teneke kutuyu, 
üzerinde evvelce ta~ıdığı maddeyi 
gösteren etiketler var diye kaldı
rıp atarız. Halbuki tenekelerin ü
zerindeki bu kiığıtları temizlemek 
kadar kolay bir şey yoktur. Yüzde 
beş miktarında suya sud kostik ko
yunuz ve tenekeleri içine atarak 
kaynatmız. Sonra tek('.W.ri çıkarı -
nız, hem k~ıt ko1aylıkla temizi -
nir, hem de teneke pml pırıl pıır
lar 

• 'ıı llirtıı:ı:d~it yüzücü can kurta
rı atmısu. Birkaç za-

Alman propoıanda lVezırı 
Gö6~ls (Der1amı 6 ıncı H!Jf acla) Yaz moooUerınden 

Has!r -apkalartn tamlzlli 
Hasır şapkaları temW om ık ip 
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' Parhalı ile Hintli Bahadır Sahibin karşısında 
• 

gayrı ihtiyari sarsılmışlardı 

Okuyucula rla 

1 

Eski lstanbu l batakhaneleri: 
Baş başa 

Harap bir K U M Y~n,~. •s.• çAPA~ __.. 

103 -Medrese llkıncı kısım • . aflı 
ı .T b · t kk •• Kadının gözleri çok kuvvetliydı. Sırk~te· 
ve ır eşe ur kAjltları masadan yirmi otuz acun ° i 
Sirkecide oturan Ahmet Refık den 0ku'r, Cinslerin i, renklerini 5Öy1erd 

imzalı bir okuyucumuz yazıyor: ,. 
1 menın yet ctn1enin, itırnad bC'S c ... ,·e 

1 adıdtrıı 

cŞahinpaşa otelinin yanında eski I 
bir medrese vardır. Bu medrese, diye tanıtmışlardı ona ... Eğer ha -

Kızınız sağdır, sizin düşmanlarınıza düşman olan bir 
müsıümanın bu sözüne inanınız 

uzun zamandır, harap bir haldedir. kiki adile, Golegos diye prezante 
üstünde ağaç vardır. Bu medrese, etmiş olsalardı, muhakkak tezkive 
zannediyorum ki, tarihi kıymeti ha- defterinde onun hakkında ehem -
izdir. Bu binanın harabiden kur _ miyetlı malumat bulacak ve o za-

kıllıca bir hareket O m 0 'C 
k ki a~· 

her kumar hı~'s ı zının ha 1 vduı·r!tıı 
karjısına çıkmıyacağını. u ·r 

.• nı b• 
bir ısimle kendisıni tanıtacagı jı 
. . , h ,. ,, ols"' ' 
an ıçın atırına ge.ırmı, . k ıJ11· Müneccim gitti, Ali Şavka! da ' bızlere neler sorulacak daha bilmi caya giderse hem o kızı, hem de ko

casını öldürmek lazımdır. 
tarılması için alakadarların nazarı man onun ne yaman bir trişör ol-

kendı kendine: 
- Ah, Par halı, Parhalı ... Nere

deoin? diye söylendi .. Fakat şu mü
neccimin içine bir şüphe koyabil -
el.im sanırım. Padişah kimlerle ko -
nuştu, kimlerle görüştü? O onu a
rayadursun. Tali şimdiye kadar 
Kali evlatlarına gülümsedi, durdu. 
Bakalım, bundan sonrası? 

••• 
Bahadır Sahip, konağında olan 

şeyleri sonra öğrendi. Sabahleyin 
erkenden kalktıktan sonra Yakup 
ona geceleyin gelen dört kişiden 
bahşetmiş, Bahadır Sahip bunlar -
dan birini, en mühimmini anlamakta 
gecikmemişti. Onlara da kapıyı a
çan, karşılayan Yakuptan başkası 

değildi. Yakup dedi ki: 
- Buraya arasıra gelir. Çok defa 

geceleri uğradığı oluyor. 
Bahadır Sahip anladığını gös • 

termek için başını salladı. Sonra 
kendi kendine söylendi: 

- Sultan Süleyman! .. 
Sonra Yakuba sordu: 
- Beni niçin uyandırmadınız? 
- Çünkü bize öyle tenbih etti. 
- Öbür adamlar kim? 
Bunları Yakup tanımıyordu. Ya

kup her şeyi anlattı. Kendisine na
sıl tenbih edildiğini, bırakılan üç 
kışinin gelecek adamlara teslim e
dilmesini söy liyerek gittiğini an • 
!attı. Bahadır Sahip aşağı inerek 
selamlıktaki üç kişiyi görmek me
rakını yenememişti. 

Üç kişinin bulunduğu odaya git· 
!iği zaman orada Bilfilı görünce o
na doğru ilerliyerek olup biten şey
leri sormak istediyse de Bi!Al bir işa
retle ona anlattı ki, kendisine hiç 
bir şey sormasın ve buradakilerin 
yanında onu tanır görünmesin!.. 

• Fakat bu sahnede en dıkkate de-
ğer olan vaziyet Bahadır Sahip ile 
Parhalının karşı karşıya duruşları 

olmuştu . . Parhalı Bahadır Sahibi 
çok iyi tanıyor, biliyordu. Diğer 

Hintli de öyle .. Lakin Bahadır Sa
hip bu iki Hintliyi hiç tanımıyordu. 
Parhalı ile arkadaşı Hintli gayri 
ihtiyari sarsılmaktan kendilerini a
lamamışlardı. Fakat yine toplandı· 
!ar. Parhalı gözlerini Bahadır Sa
hibe dikerek Farsça birdenbire: 

- Kızınızın sağ olduğunu bili • 
yorsunuz değil mi? Diye sordu. 

Kızının sözü olunca Bahadır Sa
hip gayri ihtiyari: 

- Bilmiyorum, dedi, belki. .. 
Parhalı gayet kat'i bir tavırla, 

Bahadır Sahibin her türlü tered -
düdünü kökünden sökmek ister gi
bi: 

- Belki.. değil, dedi, kızınız sağ
dır. Sizin düşmanlarınıza düşman 
olar. bir müslümanın bu sözüne i
nanınız. 

Bilal söylenen şeylerden hiç bir 
şey anlamamakla beraber, Parha -
lının duruşundan, Bahadır Sahibin 
onu dinleyişinden vaziyetin çok 
mühim olduğunu, bilhassa Parha
lının Bahadır Sahibi inandırdığını 
anlamakta g<'cikmemişti. Fakat Ba
hadır Sahibi tanımaz görünmiye 
karar vermiş olduğundan bu sah
nenin ne netice vereceğini bekli
yordu. 
Bahadır Sahip şüphe eder bir ta

vırla sordu: 
- Sen kimsin? Bana bunları han

gi kuvvetle söylüyorsun? 
Fakat Parhalı o kadar hürmet • 

kar ve ciddi bir tavır almıştı ki, 
Bahadır Sahip ona yer göstererek 
oturmasını teklif edince: 

- Ziyanı yok efendim, dedi, ben 
henüz mücrim vaziyetinde bir ada
mım. Evinizdeki şu misafirllğlm -de 
benim mecburi bir misafirliktir. 
Hakkımda ne hüküm verilecek, 

r Türk evinin en şerefli an'ane· lı 
si kilerdir 

Kavanoz, kavanoz reçelleri, şi
şe, şişe şurupları olmıyan bir 
ev, çocuksuz bir yuva kadar na
dirdir. 

Bu güzel an'anemizi yaşata 
lım! 

Ulusal Ekonomi 
ve Arttırma Kurumu ------

yorum. Onun için müsaade buyu
runuz, ayakta durayım. 

- Hayır, hepiniz oturunuz. 
Ben de oturacağım. Sizi dinliyo-
rum. 
Bahadır Sahip muhatabının va -

ziyetinden, ona hitap ederken, ar
tık ister istemez esiz. diye söz söy
lemek mecburiyetini duyuyordu. 
Parhalı devam etti: 
- Hindistandan buraya, Sultan 

Süleymanın payitahtına kadar gel
diğiniz halde düşmanlarınız hal! sizi 
takip etmektedir. Müsaade ediniz, 
söyliyeyim. Kızınızı kaçırdıkları 

halde hala dilşmanlarınızın elinden 
evladınızı kurtaramadınız. 

- K urtarmak için uğraşacağım 
ve kurtaracağım. 

- Bunun için nasıl uğraşacağı -
nızı bilemem. F akat bunun en ko
lay çaresi varken ... 

- Nasıl en kolay çaresi? Bunu 
biz şimdiye kadar bulamadık mı? 

- Sizin kızınızı kaçıranlar bunu 
niçin yaptılar? 

- Bana böyle müthiş· bir darbe 
indirerek meyus etmek, kendi a
leyhlerinde uğraşmaktan vazge • 
çirmek için ... 

- Onlar sizin kızınızı kendi ma
budelerlne adamışlar Sizin kızınız 
hiç bir erkekle temas etmezse, bü
tün yaşadığı müddetçe zengin, par
lak bir hayat •ürebili r . Fakat onla
rın itikatlarınca kendi mabudele
rinin intihap ettiği bir kız eğer ko-

- Batıl itikat ... Küfürden başka 
dikkatini celbetmenizi rica ede _ duğunu anlıyarak ona göre tedbir 

alacaktı. Hem onun için tedbir al
nuya hiç de lüzum yoktu. Çunkü, 
patavatsız bir adam olduğu için, 

rim. • 
bir şey değıl... !=;:::~~~~~~~~~~~~\ 

- Olabılir. Fakat niçin kızınızın 1 1 1 
kocaya varmıyacağını temin etmi-. H IKA YE _ 
yorsunuz? Buna yemin ediniz, kı· 

zınızı hemen size iade ederler. Dumanı altın 
- Ben mi yemin edeceğim? Kı-

zım kocaya gitmesin diye ben mi yapan sakallı 
yemin edeyim? Eğer siz de onlar-
dan biri değilseniz her halde on- ( 4 ı1n cıi ••Jfadan de'Uam) 
!ara aldanmış bir zavallısınız!.. Bu kiğıdı alan baca sahipleri gü-

Bilal söylenen sözleri anlamı • lüştüler. Fakat 24 saat olunca ce-
yordu, fakat Bahadır Sahibin bu • hennem biribirine girdi. Çünkü sa-
rada Parhalıya sert bir cevap ver- kallı Yahudi, yanında birçok jan· 
diğini anladı. Bu adamın sözlerine darmalar, polisler olduğu halde 
inanmamak lazım olduğunu anlat- her eve, hM fabrikaya geliyor, 100, 
mak ister gibi Bahadır Sahibe ma- 000, ~000, aklına ne gelirse ceza 
nalı bir bakışla baktı. Bahadır Sa- tarhediyordu. 
hip bunu anladı. Bilalden öğrenile- Arkasından da bir hafta zarfında 
cek şeyler olduğunu tahmin edi • bu paranın ödenmesini, öqenmediği 
yordu. Fakat Parhalı gayet samımı takdirde evlerin haczedileceğini 

bir tavırla ve Bilalı göstererek: tebliğ edıyordu. 

- Efendim, dedi, şu adam da şa- Aman .. zaman .. Yahudi, çok şid-

hittir ki, ben bir define buldum ve detle hareket ediyor-ve kimseye da-
bu defineden çıkan bir inciyi Sultan hi merhamet etmiyordu. 
Süleymana, diğer bir inciyi de sizin İlk günü gülüıenler cehennem 
kızınıza ait olduğunu bildiğinden müdürlüğüne müracaat ettiler . Da-
bunları yerlerine verilmek üzere ha büyük makamlara başvurdular .. 
gönderdim. İncileri her halde size fakat nafile .. 
vermiştir. Eğer ben sizin dostunuz 
olmasam. düşmanlarınızın düş -
manı olmasam, sizin kızınıza ait bir 

emanetle meşgul olur muyum? .. 
Böyle bir inci çıkacağını size ev -
velce söyliyen oldu mu? 

(Devamı var) 

Gidip Yahudı ile uyuşmaktan 

başka çare yoktu. 

Herkes, Yahudi ile birer, birer 
anlaşmıya başladı. 

anlar anlamaz: 
- Sen bir trişörsün, defter öyle 

diyor. Seninle oynamam! 
Deyip ı~in içinden çıkıverecekti. 
Kadına gelince, o fena halde Go

legosa tutulmuştu. Çılgın gibi se
viyordu onu .. . Fakat mariz bir şey

di. Daha açıkçası veremdi. 
Güzel miydi? .. 
- Evet! 
Dıyebilmek için, insanın güzel ve 

güzelliği anlıyamıyacak kadar zevk· 
ten mahrum olması lazımdı. Doğ
rusunu irterseniz, şimdi dünyasını 
değiştiren zavallı kadın tam mana
sile bir: 

- Çehre züğürdü! 
İdi. 
Golegos, kadının aşkına, delice 

sevgisine karşı alakasızlık gös -
!ermiyor, cali muhabbetlerle onu 
tatmine çalışıyordu. Bunu yapmı
ya mecburdu. Çünkü, kadın poker
de işıne yarıyordu. Hem de azami 
derecedP .. 
Kadının gözleri çok kuvvetliydi. 

Sirkaflı kağıtları, masa başında 

değil, mesela masadan yirmi otuz 
adım öteden okur, cinslerini, renk
lerini söylerdL 
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Yahudi ilk haftada (500) milyon 
ikinci hafta da (500) milyon, üçün
cü hafta da (~00) milyon tahsil e

dince bütün ~~!EW'in altlı başına 

saWf: - ·-

Çok defa, kadın oyuna iştirak et
mezdi. Aşıkının yanına oturur, O• 

yununa dikkat ve kumanda ~r • 
ı:!J , a.ı...n. VE! aağıtılan kağıtların 
cinslerını kolaylıkla gördüğü için 
bazan: Kadın köşesi-

( 5 inci ıayfadan devam ) 

kolay bir usul vardır: On kısım ipi 
solfid de sud, beş kısım gliseyin, 
on kısım ispirto. yetmiş beş kısım 
su. Bunlarla bir mahlul yaparsı -
nız. Bundan sonra ikinci bir mah • 
Hl! daha !Azımdır. 

O da şudur: İki kısım asid sidrik 
on kısım ispirto, seksen kısım su. 
Kısımdan maksat gramdır. Ev

vela ıapka birinci mahlule batırı

lan süngerle temizlenir. Yirmi dört 
saat kadar rutubetli bir yerde bıra
kılır. Ondan sonra yine ayni veç
hile sünger ikinci mahlule batırıla
rak şapka temizlenir. Sonra pek o 
kadar sıcak olmıyan bir iltil ile ü
tülenir. 
Eğer ıapka çok k iri! ise, evvela 

sabunlu su ile yıkayıp kurutmalı • 
dır. l 

• "Blum,, un izdivaç hak• 
kında bir kitabı 

Dün Fransız Başvekillığinden is
tifa eden Leon Blumun Londrada 
cİzdivaç. adlı bir kitabı neşredilmiş
tir Blum bu kitabını 1912 de yaz
mıştı. Neden Londrada ve İngilizce 
olarak neşretti? Bu anlaşılmaz. Fa
kat Fransız milleti pek tabıi ola • 
rak bu kitabın muhtevıyatına ya • 
hancı kalmadı. 

Leon Blum'a göre izdivaç, eğer 
vaktinde tahakkuk etmezse, bir fe
lfikettir. İzdıvaç, bazı erkekler ve 
bazı kadınlar için hayatlarının ba
zı devresinde gayet münasip bir 
şeydır. Fakat herkes için, her za
man değil! 

Leon Blum kitabında şöyle yazı
yor. 

- Erkekler ve kadınlar gençlik
lerinde bır çok kadınla ve erkek
lerle düşüp kalkarlar. Fakat evlen
dikten sonra, bir kişiye inhisar et
mek mecburiyetindedirler. Bina • 
enaleyh erkek olsun, kadın olsun, 
bu zevkten tamamile bıkmadan ev
vel evlenmiye kalkarlarsa, bir teh
Jıkeye karşı gidiyorlar, demektir. 

Leon Blum'a göre, bıkkınlık za
manı kadın için 30, erkek için de 
35 yaşında gelir .. Binaenaleyh her 
iki taraf için de bu yaştan evvel 
evlenmemek llizımmış! 

Yine Leon Blum kitabında şöy
le söylüyor: 

- Bir aşk izdivacının mes'ut bir 
surette devam ettiğini hiç bir za
man görmedim. Çünkü aşk, devam
lı bir 'l"Y değildir; halbuki izdivaç, 

hayatın sonuna kadar sürüp gide
cektir. 

Leon Blum, aşk izdivacı bertaraf, 
cMünasip görünen izdivaçlar. a da 
itiraz ediyor: 

- Çünkü, diyor bu izdivaçlarda 
ilk önce aranan şey, her iki tara -

fın mali ve içtimai vaziyetleridi1', 
Hakiki saadet, romantik fikirler ü
zerine değil, her iki tarafın ancak 

tecrübelerle elde edilmiş olan kis
bt hasletlerine istinad etmelidir. E

ğer erkek ve kadın, evlenmek için 

bu olgunluğa varmayı bekleseler, 

evlerinde ne kavga olur, ne gürül
tü! 

Bundan üç buçuk sene evvel tek· 

rar evlenmiş olan Leon Blum, bu 
kitabını ilk karısına ithaf etmekte· 
dir. 

• Buru,ukı uklara k ııı rt• 
Buruşukluklara kar~ı krem is -

ter misiniz'! Bilhassa yaz günlerin
de yüzünüzü ve ellerinizi güneşe 

karii muhafaza etmek ve vak tsiz 
buruşukluj!un önüne geçmek ıçin 

bu krem bılhassa tavsiyeye şayan
dır . 

Mari banyosunda 70 gram lana· 
lın anidr'i ve 15 gram temi z vaze· 
!ini erıtıniz. Hep$i iyice eridikten 
sonra, içine 2 santimetre mık/ıhı 

oksijen ilave Pdınız. Kremi iyice 
diıvünüz ve ateşten çıoktikten son· 
ra bır saat bırakınız. T~ioar Mari 

banyosuna koyarak çalk !ayıp eri· 
tiniz. Sonra ateşten çekerek krem 

aşağı yukarı soğuyuncıya kadar 
çalkalayınız. 

Cıldi yumu~ntmak ve huruşuk
lukların önüne geçmek için iyi bır 
kremdir. 

Fatih Sulh Üçüncü Hukuk Hl • 
kiml!ğinden: 

9J7/71-78 Mahkememizce tere -
kesir.e vaz'ıyet edilen Samatyada 
Abdi Çelebi M. ek Toprak S. da 25 
N, lu evde sakine iken 26/ô/937 gü
nünde ölen Hasan kızı Makbule \'e 
Samatyada Sancaktar Hayrettin 
M. de Pamukçu S. da 7 N. da sakin 
iken ô/6/937 gününde ölen Behlul 
oğl:.ı Nasrullah Azarin!n alacak ve 
botc!ulnrın bir ay ve iddiayı vera
set edenlerin üç ay zarfında mah
kemeye müracaat etmeleri, aksi 
takdırde metrukltı hazineye inti
kal edeceği ilan olunur. 

onıar yine bir gün cehennem 
taamı yedikten sonra kızgın ate~ 

kenarında: 

- Yaşa be YahudL Yahudi ol
duğunu isbat ettin .. diye konuşur
larken sakallı Yahudi, dumandan 
yaptığı altınları istt! etmekle meş
gul oluyordu. ------
Yasak edilen 
Gazeteler daha 
Çok okunuyor! 

( 5 inci sayfadan devam ) 
remedi(Sı için, ele geçmiyen aleyh
tarlarını bir kaşık suda boğmak is
ter. 

Avusturyaya gelince, orada da 
hem nazilerin, hem sosyalistlerin 
gizli neşriyatı ve propagandaları 
devam etmektedir. Nazı gazetesine 
Almanya tahsisat vermektedır. Bu
gazete daha zıyade ışcıye, tacırlere 
ve küçük sanayi erbabına hitap et
mektedir. Avusturya polisı ise bu 
gizli neşrıyata karşı beyhude yere 
mücadele edip durmaktadır. 

- Blôf yap! 
Bazan: 
- İki kağıt al! 
Ekserıya: 

- R.-st çek! 
Diye talimat vererek, oyununun 

seyrlnı tanzim ederdi. 

Çok defa karı koca, çok zaman 
biribirıni hiç bilmiyen, ilk defa gö
ren iki oyuncu gibi tanıtılan bu 
çıft, Bcyoğlunda poker partileri çev
rilen bir çok evlerde, apartmanlar
da bir hayli paza kazanmışlardır. 
Tabıi trışorlükle ... 

Zaman zaman kendi apartman
larında da oyun oynatmışlar, bazı 
açıkgözlerin, kumar hırsızlarının 

davet ettikler! yerlere dahi gide • 
rek kesım yapmışlardır. 

İşte Deli IAkabile maruf olan 
(N .. ). bu ayarda oyuncuların içine 
düştüğü için, hiç farkına varmadan 
paracıklarını başkalarına kaptırdı. 

Deft~rin kerametini, tı!ısımını, Go
legosla karısının hünerleri, hiçe 
indirdi, büyüyü bozdu. 

Gururun, tafrafuruşluğun ceza
sı! . 

Eğer (N .. ), kumarbazlara emni -

Ç ünkü ASPİRİ N senelerdenbert 

her tü rl ü soğukalgı n lık larına ve ao

rılara kar~ı tesiri şaşmaz bir ilAç 

olduğunu isbat el m i~tir. 

AS P İ R İ N in te s iri nd e n emin o lmak için, 

lütfe n ffi markasına d ikka t edi niz. 

~ ..... J 

y 
.. 

belki de ahbabının hazırladıgı 
01 

plonun içine düşmez, paracıklar' k 
" I;"' kavbetmezdi. Fakat palavra, ,,e 

• ıan 
seven, dlıp tutmaktan zevk a . 'd• 

d· .. nı ı 
her türlü hile yollarını bil ı_gı bU 
dia eden bir adam olduğu ıçın. . 

t~ı~ 

cok basit noktaları düsüncmc!Tl · 
• , k sure-
ni n cezasını çekti, boğulm3 

tile gördü. da·a, 
Garnitür kabilinden - ark• \ 

ahbaba itimad bahsile aıakadar· bl 

vAkıa daha anlatayım: . 

1914 yılında, Üsküdarda şer:' : 
paşada İstanbulun eski hovar ' n 
!arından ve tanınmış zürefasııı~e
Süleyman Ali Beyin yaJı.sında . y•· 
men her ak.,ım saz eğlencelerı s~-
p1lıyordu. Ostad Ahmet Rası!Tl· 

k• -leyınan Ali Beyin çocukluk ar ger· 
daşı olduğu ve biribirlerini çok ., • 

dikleri için, haftanın dört beş ~ıe 
:r.ünü yalıda geçirir, eski arkadaŞ " 

cJı• 
beraber bulunmaktan, akşam .-ar· 
yapmaktan sonsuz bir zevk du. 
dı. 

Saı heyetini teijkil edenleı:· J(~ 
mani Ressam Cevat udi BesıJll 

' . deO• 
rif, -o zaman ayan kitiplerın 

0
, 

şimdi avukat - tanburi Fuat = ııı fıJ 
siki•inaslarımız arasında J{üçul< .,. ı?" 
at diye büyük bir. şöhret kaza~,~~ 
tır- Beyler gibi Üsküdarın ?~. 
ve i.feridt>leriıı*l". münevver ve 

5

80 
natin ilahi çırağı kalplerinde Y811 d, 

. . ··st• 
gen9lerle, tanınmııı musık ı u t)» 

!arından Beylerbeyli Ziya ve .-ı 
küdarlı Rifat ve tanburl fu•1 

, ı;/eıt" 
Rifat Keylerin babası Neşe 
diden ibaretti. P 

Besim Şerif'ln taksimleri, mı~;, 
hünerleri illhl bir huşu ıle da u 

yu' dalaa yükselirken; üstad okll deıı 
Ziyanın eşgiz sesi, pencereler ~8, 
süzülerek, tA kar~ıki sahillere 

11 ıaııa 
dar akisler yapar, kıyıda top 
sandallardan: 

- Yaşa! yaşa! ·ı 

S..ııleri, sazın ve sesin kıvra!<;, 
seyyal nağmeleri arasında kBY 

lup giderdi. .~ı 
· JcBP 

Hele tanburun şiklıyetıerı, rııt 

haları, gülü,ıeri ve şakrak nd 
!eri ... .,, 

Üstadı icrakar Fuat, sazını ııı,~· 
..ı •• 

rapladıkça, nağmeler, bu mu .,ı 
f r' zı aletin göğsünden acı bir .' dÖ' 

halinde yükselir, sonra ani bır dl 
nüşle nalan ve mü~teki söner, ıııl• 
ğılır, hicran ve şikayetin yer , .. 

biraz sonra billur bir kahkaha, d~~· 
nak bir ahenk, gıcıklayan ve gı 
!ayan bir nağme kaim olurdıJ· v· 

Saz ve iÇ"ki alemlerinden b~:rdt· 
arada poker partileri de çevrı se' 
Süleyman Ali Bey oyunu çok 9~ı 
verdi. Bilhassa pokere çok ırıe~er 
vardı Bu iptilası yüzünden ~ıo~, 
ce ve binlerce lira kaybetmı\n' 
ta hayatında bin defa oyun o. 1, 

mışsa, dokuz yüz defasında IJO,~.~~· 
d 13t' 1 muştur. Onun Beyoğlun a, ,eı ' 

adada'. Kartalda, Çamlıcad•· ıeııcl 
hasıl Jstanbulun zevk ve eğ ., ı 

. ""''. yerlerinde yediği. harcadıgı ,.-
kumorda kaybettiği mıktar: 

- 100,000. ,.re 
Sarı &!tından eksik değil._e~jıı' 

fa<ladır. Bugün, servetını · ,. • 
bitırmi~ olmasına ve oldukÇ~ıır • 
kıntılı ı;!i.inler yaşamakta bU f'_ 
masına rağmen, eline yüz ]ıra, ~ 
tıği gün, ihtiyacına rağnıe0 • ;;Jlr' 
kendıne göre bir zevk ic•d ~,,ıı'' 
etrdı'la dostlarını toplar,,• ,ı ~,, 
kadAr yüz lirayı, beş yüz 1ır 9• 
ı . . l ,JI 
ırmıye ça ışır... .. _ bll' ~ 

Ne denir, böyle gör~U~• 1,~ alışmış, böyle yemiş, boyled~cJ 
miş, höyle gelmiş, böyle ııı ,.orJ,I 

( Devanıı .,, .. 
1111111111111111•11111111111111111111111111111111uı11ıı111•• 1 ' 11 ' 1 ' 

~·HASA N 
KU VVET tŞURUIJ&l~ı-

Zaafı umumf, kansı zlık ıe .,!eri 
mik hastalıklarına şifa! te~~e~I 
çoktur. ÇocuklRr, gençler. , ,ıı 

kızlar ve ihtiyarlar he f ~ 
r:'.•m1::ma istim1l edebili rler· 
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~~~~~~~~~~~~--~~ı u up ~a~u~belde-ı-
~Yn®vmali"ilm S©ıır©ıyuJFil{Çjj©l , ler r~lmı_ya namzet 

1 
_____ K_U_(g_C_0

a _~_K_U_~_IL_A_~_R __ R __ ~_.,:rtJ:??---J. l b ı r ıyar .. 
( 5 inci say/adım dwam) geniş miknatisiyct tetkikatı da ya-

mindc bulunabilmek, bu mıntaka- pacaklar ve şimnl mıntakasınm va-Tefrika No: 89 Yazan : M. Necaei Tunçer 

Tita·yı h9ğmak isleyen cariyeyi yakalayıp kra
lın huzuruna götürdüler. Zenci kadın: "O kal

tağı öldürmelc isteyen 

daki hava değiöikliklerinin ve bun- zıh ve tam bir miknatisiyet harita-
ların doğuşlarının esrarını iyice öğ- sını çıkaracaklardır. Bu harita, şi-
renmiyc bağlıdır. mal buz okyanusu mıntakalarında 

Sovyetlerin takip ettiği büyük uçuşlar yapacak tayyarelerle se -
hedeflerinden birisi, işte budur. fer icra edecek gemılere kıyas ka-

Filhakika tayyyare ile Rudolf a- bul etmez yardımlarda bulunacak-
dasına, oradan Koca Şimal Okya- tır. Zira, bu mınta~alarda mikna-

ben değilim .. Kraliçedir!,, diye bağırmıştı. nusunun ortalarına giderek bu mm- tis ibresi, hakiki tul dairelerınclen 
takada yürüyen buzlar üzerinde kış- pek fazla inhiraflar göstermekte -

-Bir varmış .. bir yokmuş. Evvel 
2:ım:ı!l içinde Hint hükümdarının 
bir kızı vnrmış. Bu kız hiç bir er
keği beğenmez ve önüne gelen de
lJ~aniılnrı tahkir edermiş. Hint hü- . 
kumdan bir gün kızının bu halin
den usanmış: (Artık asil, fakir ara
nııyorum. Kim olursa olsun, kızı
nıı anlıyan bir erkekle evlendirece
ğim) demiş. O sabah sarayın önün
~en geçen bir çoban, hükümdarın 
ızını, pencereden bakarken gör

~üş. Hoşuna gitmiş .. kim olduğunu 
ogrenince: (Bir kere beni onun ya
~ına götürün .. ben onun derdini an-
1Yacağım!) demiş. Çobanı alıp sa
~ayın harem dairesine götürmüş -
et. Çoban çok yakışıklı, sevimli, 

fakat çok haşin bir gençmiş. Çoba
nı harem dairesine götürdükleri 
2arnan, hükümdarın kızı yeni yıkan
:tnış .. vücudünü ince tüllerle sara
rak mermer havuzun kenarına u • 
~nnıış. Çobanı birdenbire prense
~.n Yanına sokmuşlar. Çoban böyle 
l ır saraya ilk defa girdiği için, göz
heri kamaşmıya ve kalbi çarpmıya 
~Şlamış. Fakat, prenses çobanı gö
~nce, bütün erkeklere yaptığı gi-

ı_ ona da: cUğursuz köpek .. sen de 
nıı benden bir kemik dilenmive 
Reldin? • diye bağırmış. • 

h Çoban bu sözleri duyunca fena 
toalde hiddetlenmiş, cAklını başına 

Pla! ben köpek değilim .. haysi -
ret Ve Şerefini bu güne kadar kir
Jt.et~eden yaşamış, şerefli bir er -

ğım. Beni tanımadan nasıl olu
~or da bana böyle hitap ediyor -
~n?,_ demiş. Prenses o güne kadar 

1 
ç bır erkekten böyle bir cevap 
~ n:ı~dığı için, birdenbire şaşırmış .. 
Ylıyccek söz bulamamış .. Bütün 

t:rkekler prensesi yerlere kapana -
:a~ selamladıkları halde, bu erkc
gın, boynuntt eğmek şöyle dursun, 
0~aya pervasızca girmesi prense -
sın hayret ve dikkatini çekmiş: 
tSen kimsin?. diye sormuş. Çoban 
trı~t bir sesle: cBen dağların haki-

1Yim!, diye cevap vermiş ... 
'I'ita masalı dinlerken gülümsedi: 
-Tam istediğim erkek ... 

it - Kadın elinde eğilmiyen er -
.... ~kler çok sevilmez, Tita! Eğer se
••ln b" 
1 oyle bir kocan olsaydı, onun-
a. bir gün bile yaşıyamazdın! 

lf - ~nu sen benden iyi bilmezsin! 
it aydı, masalına devam et.. Ötesini 
<ırıştırma! 

l<raliçe Zima'nın cnrivesi hika-
Y<: • " sıne devam etti: 

y - Çoban, ayakta dimdik duru -
c:.rnıuş. Prensesin sorusuna sade
l'rıi. tSeni nlmıya, seninle evlen -
it Ye geldim!> demiş. Hint hü -
?tı~l1ıdarının kızı büsbütün şaşala
d Ş .. Havuz başından fırlayarak o-
anın bi k" . . . V B nı r oşesınc sınm~. e: c e-

tıı nereye götüreceksin?. diye sor
~~ş. Sert huylu çoban, gittikçe yük-
1 ıt Scsile cevap vermiş: cSeni dağ
<ıru o''t" h'lt' c.O urcceğim .. ~nim ülkemin 
" •rnesi oltıcnksın! Seni bu kor-

~~ AGlR İŞ 
'- ger o .. d' k .. b ~ıtnd gun ıre tor enim hak-
İl'lt1ı 0~ da verdiği hükümde ısrar et
boğa saydı, onu orada köpek gibi 
lG.?tıı;:ktırn. Direktör de bunu an
t>ıını ~ B~un üzerine inzibat di
hni' t cnıoı dördüncil dereceden, 
len ehlıkeli canilere tatbik edi -

de • tf:tıs· reccden cezalandırılmamı 
,.. ıp etm· t' B • 
•'~g;li ış ı. ana ufkı siyah 
l~l' \·c bcya.z bir kostüm .giydirdi -

'l\.ğır . bcnı hükumet atölyelerine 
ış. e .. 

~u h • eonderdiler. 
apıshnnedcki ağır işin de ne 

kunç zindanın boğucu havası için
de esir gibi yaşamaktan kurtaraca
ğım!• 

Tita heye4anla göı!lcrini .~a -
rak: 

- Ben o prensesin yerinde ol -
sam, çobanla giderdim. 

Diye bağırdı. 
Zenci cariye birdenbire ayağa 

kalktı: 

- Haydi yürü öyleyse .. 
- Nereye? 
- O çoban şimdi seni alm~ya gel-

di. Kapıda bekliyor .. 

derhal cellada teslim edilirsin! 
Krali~enin cariyesi cevap ver -

meden kaçmak istedi.. Silkindi .. Ve 
haremağalarının yüzüne birer to
kat vurarak kapıdan dışarıya fır
ladı. .. 

Cariyeyi tutamadılar .. 
Fakat onu herkes tanıyordu. 
O, Kralıçe Zimanın sadık cari 

yelerinden biri idi. 
Gece yarısı .. 
Hadiseyi kimseye haber \'erme

diler •. 

Tita kahkahayla güldü: Ertesi sabah .. Kral Hirama Ti _ 
- Hint hükümdarının kızına ta- tanın başından geç-enleri haber ver-

lip olan bir adam ondan, ne çabuk diler. 
vazgeçmiş .. ?! Hiram o geceyi karısile bir arada 

Kraliçenin cariyesi birdenbire geçirmiş olmasından çok mütees-
Titanın üzerine atılarak: sirdi. Hiram karısından o kadar 

- Ben, o çobanın kardeşiyim . .- bezmişti ki.. 
beyazlardan öc almak için yıllar - Krala: 
danberi fırsat bekliyordum.. - Titayı boğuyorlardı .. Güçlükle 

Dedi.. Sur Kralının gözdesinin kurtardık. 
gırtlağına sarıldı. Dedikleri zaman Hiram, kulak-

Tita hayretinden bağıramıyordu. larına inanamıyacak kadar §aşa • 
- Ne istiyorsun benden? lamıştı. 
Diye sorabildi. Haremağalarına: 
Cariyenin gözleri dönmüştü.. - Çabuk.. Bana, Titaya el uza • 
O artık hiç bir şey görmüyor, ve tanı bulup getiriniz! 

bir şey düşünmüyordu .. Kraliçe - Diye bağırdı. 
sine söz vermişti.. Zenci cariyeyi çarçabuk bulup 

Güzel Titayı boğacaktı. getirdiler. 
Kartal pençesi gibi uzanan par • Hiram, Kraliçenin hizmetçisini 

maklarını bu güzel kadının boy - görünce, Titaya vurulmak istenen 

!ayacak olan 4 kişılik ilım heyeti, dir. 
kutup mıntakasındaki metoorolo- Bu sefer heyeti bu okyanustaki 
ji vaziyetlerini bütün bir sene ve buzlardaki hayvanat ve nebatat 
müddetle daımi surette tesbit c- üzerinde de geniş tetkiklere giri -
dC'cektir. Bu cesur ilim adamları • şecek ve Okyanusun muhtelif taba-
nın oturacakları küçük kulübede hu- kalarrndan nümuneler alacağı gibi 
susi surette yapılmış bütün leva- Kutup havzasındaki miktro-orga -
zımı ile tam bir hidra - metooro- nizm'ler üzerinde ilk derin ve ras-
loji istasyonu mevcut bulunacak- yonel araştırmaları yapacaktır. 

tır. Astronomi bakımından da koor-
"befer heyeti ayrıca büyük pra- dinatlar tam ve daha sık olarak tes-

tık ehemmiyetile tebarüz eden bit edilecektir. 

başka faaliyetlerde de bulunacak- Heyetin bütün ilmi ve fenni ıe-
tır. vazımı, Sovyctler Birliği arktik 
Şimal Kutup Okyanusunun mer- Enstitüsünün Iaboratuarlarında ve 

kezi havzasında denizin vaziyeti imalathanelerinde tecrübe edile -
hakkında insanların C'linde hiç bir 

re)< hususi surette ve büyük itina
kat'i malumat yoktur. Elde bulu-

larla yapılmıştır. Bu levazım ve anan şey, burada, derinliğin 4 ila 5 
Jetlerin en mühim ve bariz vasfı, bin metreyi bulmakta olduğu hak-
hafifliklcri ve kışlayacak ilim a -

kındaki bazı faraziyelerdir. Bunun 
damlarının çalışacakları mıntaka 

ne derece doğru olduğunu, sefer he-
hava şeraitine ve soğukluğa uy -

yetinin tahkikatı gösterecektir. gun bulunmasıdır. Bu suretle alet-
Sefer heyeti, bu cereyanın şimal lerin bozulması ihtimallerinin tam 

buz okyanusunun merkezi havznsı- surette önüne geçilmiş olunmakta • 
na ne miktarda nüfuz eylemekte d 

ır. 

olduğunu ve ayni zamanda ne su -
Kutup mıntakasında donmuş de

retle ve ne kadar derinliklere da-
niz üzerinde kışlayacak grupu ha

ğılnıakta bulunduğunu tesbit ede-
vi müteharrik buz parçasının za • 

cektir. mania hangi istikamete doğru gi-
Dünyanın her noktasında, ma - deceği kat'i surette belli değildir. 

lüm olduğu üzere, bir olmıyan arz Akademi a?.asından meşhur Ark-
cazibesi hakkında da ii'li tetkik- tikçi Şmit, ağlebi ihtimal, bu buz 
lerde bulunacaktır. kitlesinin Amerikaya doğru yolla-
Kışlayacak olan ilim adamları, nacağı fikrindedir. 

ıunu11•111uııı1111ıu1111nıııı11111•11u11111u11uıuuuınımııııuıınııııuı111nunınıııuııı1111uu1111111111nıttıtHı11u1tı11 .. u1111110111nııuaıı nuna doladı. yumruğun nereden geldığini anla-
- Seni boğacağım ... anlıyor mu- makta gecikmemişti. Üsküdar Tapu Sicil Muhaf ızlı -

sun? .. işte o kadar... Hiram hiddetle sordu: ğından: 
sikalarla birlikte ilan tarihinden 
itibaren on gün içinde Üsküdar Ta
pu Sicil Muhafızlığına 937 senesi 
1827/275 dosya numarasile müra -

caat etmeleri veya keşif gününde 
yerinde tapu memuruna iddialarını 

söylemeleri ve inceleme sonunda 
Arif ve ailesi efradı adlarına tescil 
olunacağı ilan olunur. 

Diyebildi .. Zenci cariyenin ağ - - Titadan ne istiyordun? Onu Mıntakamız çevresinde Alemdar 
zından köpükler savruluyordu... boğmak istemışsin, öyle mi? kariyesinde Yediveren mevkiinde 
Gözlerinin okından başkaJ>1r rengi - Hayır .. Onu ben boğmak iste- Takfor oğlu Dakesten metrük ve 
belli. olmuyordu. Vucudiı. titriyor- medim.. üç tarafı maliye çalılığı, bir tarafı 
du. - Ya kim boğacaktı? Elmalı yolu ıle çevrili (10224) mu-

Tita birdenbire yere devrildi.. Zenci cariye tereddütsüz cevap rabbaı metre tarla ile yine o köyde 
Bu dakıkada ölümle pençeleşti- verdi: Kospınar mevkiinde Taşçıyandan 

ğini, sus~rstı gözlerini ebediyen ka- - B<>nim suçum yok. o kaltağı metruk üç tarafı Taşçıyandan met-
payacağını anladı.. öldürmek isteyen kraliçedir. rlık diğer tarlalar \'e bir tarafı Re-

A vazı çıktığı kadar bağırmıya - Ne dedin .. Onu, Kraliçe Zi- şad iye yolu ile çevrili (2757) ve 
başladı: ma mı oldürtmek istedı? yine ayni mevkide Taşçıyandan 

- İmdat.. İmdat.. Titayı boğu- (Devamı ı:ar) ' metruk iki tarafı \'akıf çalılığı ve 

yorlar... ~---.... ---------------- ikı tarafı Taşçıyan tarlası ile çevrili 
Kapının önünde sesler ve koşuş- ı ı (1148) murabbaı metre 82 desimet-

malar işitildi. Ve kapı kanatları R A D Y Q , 
1 re ve yine ayni mahalde Taşçıyan-

birden açıldı.. Odadan içeriye bir- 1 dan metruk bir tarafı Taşçıyan tar-
kaç baş uzandı. .__A_kş_a_m_ı.ıe•ş•r-iy·a-tı·:------, lası, iki tarafı Reşadiye eski yolu 

Hepsi bir ağızdan sordular: 
_ Kımdir 0 imdat isteyen?.. Sat 18,30 konferans, Beyoğlu Hal- ve oir tarafı Reşadiye yolu ile çev-
Harem ağaları cevap almayı bek- kevinden naklen, Reşat Kaynak ta- rilı (7352) murabbaı metre üç kıt'a 

rafından (Türk filozoflarından Fa- tarlalarla yine o köyde iki tarafı lemediler. Kralın gözdesinin yer-
de çabaladığını görünce içeriye dal- rabi hakkında), 19.30 plakla dans Beykoz yolu, bir tarafı yol ve bir 
dılar. musikisi, 20 Belma ve arkadaşları tarafı Nikogos tarlası ile çe\•rili 

tarafından Türk musikisi ve halk Ycrvanttan metruk (1838) murab-Bereket versin ki, bu haremağa- b 
şarkıları, 20,30 Ömer Rıza tarafın- aı metre tada Kılkış muhacirle • ları Habeşistanlı idiler.. Titayı 

b ğ dan arabca söylev, 20,45 Cemal Ka- rinden 1\Iustafa oğlu Arif ve ailesi 
A~r~?ı: i~~-lışan zenci kadın ise mil ve arkadaşları tarafından Türk efradına tahsis ve temlik olundu -

Bu iki ırk ezeldenberi - renkleri musikisi ve halk şarkıları (sat a'.'a- ğundan namına tescili· istenilmiş -
tir. Bu araziler tapuda ka -biribirine benzediği halde - biri- rı), 21,15 ajans ve borsa haberleri 

birlerini sevmezlerdi. yıtlı değildir. Kaymakamlıktan ve-
ve ertesi günün programı, 22.30 rilmiş olan arazi tevzi defterindeki 

Haremağalan derhal zenci cari- pl5kla sololar, opera ve op"ret par- h d · 
" u ut ve miktarları yukarıda ya-

yenin üzerine atılarak kollarından çaları, 23 son. zıldığı gibidir. Senetsiz tasarrufat-
yakalayıp bir kenara çektiler. Ve ö ·z · t 

g e neşnya ı: tan muamelesi yapılacağından bu 
içlerinden birisi haykırdı: Saat 12 30 pı· kl T~ k 'k" · 

, a a ur musı ısı, yerlerle her hangi bir şekilde mül-
- Sen çıldırdın mı a kaltak?... 12,50 Havadis, 13,05 Muhtelif plak kiyet ve tasarruf alakası bulunan-

Hükümdnr duyarsa bu yaptı~ını.. n<'c;rivatı, J4 Son. J b 
arın u iddialarını ispat edecek ve-

Çeviren ~ 
Muammer Alatur 

demek olduğunu anlatayım: Pat • 
ronlar hapishane idarcsile bir mu
kavele aktederler. Bir adamın ya. 
~acağı iş için hükumP.te günde aşa
gı yukarı 30 metelik verirler. Her 
mahkuma o gün için yapacağı iş 
gösterilir, eğer verilen iş vaktinde 
bitirilmezse, mahkum mahzene gön
derilir. Buradaki eczalar müthiştir. 
Burada Cim isminde zenci bir mah
kuma üç günde iki defa bir miktar 
su verildiğini bilirim. 

SU CEZASI 
Su cezası şöyle tatbik edilir: 
Ağtı iki santimetre kutrunda 

bir yangın tulumbası hortumu ve 
60 kiloluk bir taeyik ile su mah -

kumun duratına fışkırtılır. Malı -
kumun başı nıkaya doğru eğılmiş 
bir halde, bağlarla sıkı sıkı, hare· 
ket edemez bir hale getirilir. Bir 
çelık kırbaç darbesi kadar sert vu
ran bu su, mahkumun göğsüne, 
burnuna, gözune, ağzına tevcih edi
lir. Bu öyle müthiş bir şeydir ki, 

.Mahküınun boğazı yırtılır, midesi 
patlar. Su cezasına iki defa daya
nabilmiş ve ölmeden kalmış insan 
yoktur. 

Bir sabah Cim sıramın ününden 
geçiyordu. Beni görünce kekeledi, 

su cezası yediğini anlatmak iste
di. 

Bir iki adım daha attıktan sonra, 
yüzüstü yuvarlandı. Ağzından sim
sıyah kan boşandı. 

Cim, daha hastaneye kaldırıl -
masına vakit kalmadan, oracıkta 
ölmüştü. 

O sabah tamamile ümitsiz, rırzu

suz, peri§an bir haldPydim. Artık 

yaşamak bil< ,, .· m;:ı.·orcium. Bil 

Porter br ni g<ıruu, basile selam 

verdi. Bu selam bana bir beşaret 

haberi gibı göründü. Çok geçme
d~n bir

1 

~ahkumun ağzındap öte
kı mahr:umun kulağına fıslanmak 
suretıle zincirleme bir posta usuli
le en son benim kulağıma Bıl Por
terden şu haber geldi: 

- Cesaretini kaybetme! Çalı
şıyorum. 

CANLI ÖLÜ' 
- Çalışıyorum. 
Bu hnber, benim için boş bir ke

lime sayılamazdı. Yine kulaktan 
kulağa işitiyorduk. Hapisane idare
sinde değişiklikler oluyormuş. Di· 
rektörü atıyorlarmış. Düşünün 
bizdeki .. evinci! Gerçi gelen gideni 
arattırır amma, bu direktör pek 
öyle aranılacak şeylerden değildi. 

Ben yine eskisi gibi patronlar 
hesabına ~ğır işlerde çalıştırılıyor
dum. 

Bir gün atölyede bunalmış bir 
halde çalışırken, bir gardiyan kar
şıma dikildi, işaretle kendisini ta
kip etmemi emretti. Hiç cevap ver
meden, h&tta bu adamın beni ne
reye götüreceğini bilmeden, arka
sından yürüdüm. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

.. örme makinelerinin iğneleri ve 

sairesine ait ıslahat. hakkındaki ih
tira için alınmış olan 24 ilkkanun .,. 
1935 tarih ve 2092 No. ihtira bera
tının ihtiva ettiği hukuk bu kere 
başkasına devir veyahut mev}cii 
fi'Je konmak için icara verilmesi 
teklif edilmekte olmakla bu hu -
susta malümat edinmek istiyen -
lerin Gala.tada, Aslan han 5 inci kat 
1-4- numaralara müracaat etmeleri 
ilan olunur. 

İstanbul Üçüncü İcra Memurlu
ğundan: 

Sait Hakkıya borçlu İsmailin 
mahcuz Sultanahmette Cankurta -
ran mahallesinde Kemer S. da 26 
ada 12 parselde kayıtlı ve 4 kapı 
No. lı hane kir.aya verileceğinden 
isteklilerin 28/6/937 tarihine tesa
düf eden pazartesi saat 14 ile 16 a
rasında daireye 35/106 dosya No. 
sile hamilen gelmeleri ve kira mu
kavelesi bir seneye yapılacak ve 
her üç ayda bir peşin verileceği i
ıan olunur. 

Dışarda bana dedı ki: 

- Pazar günü boru ile bir solo 
yapacaksın. Eğer yapabilirsen, se
ni orkestraya alacağız. 

Hapishanede musikiden anlıyan 
yoktu. Ben mahzene sokulmadan 
evvel, orkestra takımında çalışmış 
olanlardan biriydim . 

Ertesi pazar, hapishanenin yeni 
direktörü makamını resmen işgal 
edecekti. Bu münasebetle yüzler
ce kişi davet edılrrıışti. Yeni direk
tör Darbi 1700 mahkuma bir nutuk 
söyliyecek, bu münnsebetle orkest
ra da birkaç defa çalacaktı. 

Bu teklifi derhal kabul ettim. 
Repetisyonlardan evvel, orkest

ranın toplandığı kütüphaneye gi
derken, Bil Porter'i her zamanki 
gibi sakin ve müsterih, kapının e
şiğinde gördüm. Fakat yorgun \'e 
mahzun bır hali vardı. 

Beni seliimladı: 
- Şef, seni pek sevinçli görüyo

rum, dedi, iyidir, iyidir, orkestra i
çin bir solo borazan lazım! 

Sesinı alçalttı: 

- K;!iserlc papasın da bir adama 

Kendine beyhude yere 

eziyet ediyor! . . 
GRIPIN 

. 
Varken ıstırap çekilir mi? 

BAŞ, DİŞ 
Ağrıları 

ve üşümekten mütevellid bütün 

ağrı, sızı, sancılarla nezleye, 

romatizmaya karşı: 

GRİP İN 
• Kaşelerini tecrübe ediniz.. 

fcabında ründe üç kaşe alınabilir. 
Radyolin Diş Macunu fabrikası

nın mütelıassıs kimyagerleri ta-

rafından yapılan GRIPIN her 

eczı:ı.nede vardır. 

Sultanahmet Üçüncü Sulh Hu
kuk Hakimliğinden: 

İstanbulda Trabyada Böğürtlen 

sokak 92 sayılı evde Kostaki Agun 

tarafından Yunanlı Nikola zevcesi 

Forisini ve kızı Marika ile Yunanlı 

Apa Minonda evlatları İstefan ve 

Mihal ve Sofya ve yine ölü Alek

sandros kızı Hirisi aleyhlerine 

937/765 No. dosya ile açılan izalei 

şüyu davasının cari duruşmasında 

müddei aleyhlerden !stefan ve Sof

ya ve Mihahn Yunanistana gittik

leri ve ikametgahlarının da meç

hul bulunduğu anlaşılmasına bina

en ilanen yapılan tebligata rağmen 

12/6/937 tarihinde mahkemeye gel

memiş ve vekil dahi göndermemiş 

olduklarından Hanen muameleli 

gıyap kararı tebliğine ve muhake

menin 13/7/937 tarihine müsadif 

salı günü sant 10 a talikine mahke
mece karar verilmiş olduğundan 

tarihi ilandan itibaren beş gün zar

fında iliraz edilmediği yevm ve 

vakti rnezkurda mahkemeye ge -

linmediği takdirde gıyaben hüküm 

ve karar verileceği ilanen tebliğ 

olunur. 

İstanbul Asliye İkinci Ticaret 
Mahkemesinden: 

Müteveffa Bodos Sakalakcı oğlu 
varisleri Madam Katina Yuvan, Ni
ko vekili avu~at Ali Semih tarafın
dan Beyoğlu Aynalıçeşme caddesi 

No. 36 da Leonidas Piçkopulos zim

metinde veraset yolile ve emre mu· 

harrer iki kıt'a senet mucibince a

lacakları olan dört yüz liranın tah

siline dair açılan davada: 9/4/937 

tarih 937/242 No. lu dava arzuhal 

sureti müddaaleyhin ikametgahı -

nın meçhuliyeline binaen bila teb

liğ iade kılınmış olduğundan ila -
nen tebligat icrcısına karar veril • 

miş olmakln keyfiyet tebliğ m_aka

mına kaim olmak üzere ilim olu· 
nur. 

ihtiyacı \"ar, dedi, dua okumasını 
bilir ınism? 

- Du:ı mı? Elbette bilirim. Atöl
yeden km tulmak için insan neler 
yapmaz? 

Port~i· gülümsedi: 
- Şef, sakın seni unuttuğumu 

zannetme. Aşağıda birisini işken -

ceye yatırdılar mı, hep aklım, fik
rim sana gidiyor. 

Porter bana o gün pek mütehey
yiç görünüyordu. Dudakları adeta 
titriyordu. Alnının üstünde sanki 
bir gölge dolaşıyordu. Yine yavaş
ça dedi ki: 

- Artık fazla tahammül edemi· 
yeceğim. Benim çalıştığım yer has· 

tahane değil, cehennem! Orası her 
gün biraz daha ıstırabımı artırıyor. 

Geceleri yazmak istiyorum, fakat 
aşağıki mahzenden gelen feryatla

ra dav<.ınılmıyor. Her koparılan sa3 
ha, ~n'c.i bir l ancer gibi kalbime 
saplan!\ '>r. Ayni zaıruında da kal
bimin tarihine gômülüyor. İnsan 

bütün ·l)unlarn sessiz ve yabancı 

(Devamı var) 
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Pey akçesi 

%7.5 
1 .. K. 

54 07 

Yalnız'' İYİ,, 

Tahmini fiat 

L. K. 
721 00 

Miktara 

100 57 X 82 ebadanda 17/18 kiloluk 
Holçfray Katıdı. 

Yukarıda miktar ve evsafı yaııb Holçfray k&ğıdı açık eksiltme ile 

satın alınacaktır. lbale 5-7-937 Pazartesi günü saat 14 de Devlet Ba· 
sımevi İdare Komisyonunda yapılacaktır. 

isteklilerin ihale çattndıtn evvel yüzde yedi buçuk pey akçelerioi 

basımevi veznesine yatırmalan gerektir. 
Şartnamesi muhasebeden alınabilir. (3521) 

Türk Hava Kurumu 

BOY OK PiYANGOSU 
3 üncü keşide 11 - Temmuz - 937 dedir. 

Büyük 
ikramiye: 45.000 liradrr. 

Bundan başkn: 15.000, 12.000, 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
(20.000, ve 10.000) liralık iki 

adet mükafat vardır •. 
Dikkat: 

Bilet alan herkes 7-Temmuz-937 
günü aktamına kadar biletini de· 
ğiftirmiş bulunmahdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerinde· 
ki hakkı sakıt olur. 

.... ·. 

1 

Yağsız kar menekşe 
Yağsız kar acı badem 

Acı badem yağh 

, 

~: 
1 

Yarım yağh gece 
Yasemin ve gül yeği• 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: . 

Çillerı ve sivilceleri ve lekeleri kat'ıyyen m~lı: c1..ı~r. 

ihtiyarları gençle~tirir, gençleri güzelleştirir. 

SARI 

Devlet 

Pey Akçesi 

% 7,5 

L. K. 

ZARF EKSiL TMESI 

Basım evi 
Direktörlüğünden: 

Tahmini fıat Miktarı 

L. K. 

52 99 706 50 47, 100 24 X 34 ebadında 

sarı zarf. 

Yukarıda miktar ve evsafı yazılı sarı ıarf a'çık eksiltmeye konulmrış· ' 
tur. ihale 5. 7.937 Pazartesi günü saat 15 de Devlet Basıme•i idare 

937 mali senesi zarfında mektep talebe ve pansiyonuna aid "lOOOi.lO,, 

parça çamaşırın yıkcınmuı açık eksiltme.ye konulmuştur. Eksiltmesi 

24-6-937 tarihine te9adüf eden Perşembe g~nü saat "16,. da mektep 

binası içindeki komisyonda yapılacaktır. Beher parçanın muhammen 

bedeli "4. dört kuruş ve ilk teminatı "300., liradır. f9teklilerin şart• 

namesini görmek üzere Mektep !~resine müracaatları. "3222,. 

lstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden: 
Yeni Bayrak kanu ııuna göre Müdüriyet ve mülhakat limanlariyle 

Kılavuzluk için aı;ık eksiltme ile 455 adet ayrı ayrı bayrak ve fors 

yaplırılacaktır. Tahmin bedeli 1380 liradır. O/o 7,5 teminatı muvakka. 

tenin lstanbul Vilayeti Muhasebeciliğine yatırıldığına dair makbuz 

vey:ı Banka mektubiyle eksiltme günü olan 2 • Temmuz· 1937 Cuma 

günü saat lS de Galatada Deniz Ticareti Müdürlüğünde satınalma 

komisyonuna ve şartnameyi görmek istiyenlerin de Müdüriyet idare 

Şubesine müracaatları ilan olunur. (3462) 

ftfaiye leşkilalrna efrat alınacaktır. Aşağıdakı şartları baiı olanlar 

vesaikiyle Fatih itfaiye Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve san'atkar 

olanlar ile mızıkacıların tercihen alınacakları ilAn olunur. 

Komisyonunda yapılacakbr. 1 - Yaş 25 ila 35 olmak. 

isteklilerin ihale çağ'ından evvel % yedi buçuk pey akçelerlni Ba· 2 - llk mektep tahsili gördüğüne dair vesaik ibraz etmek. 

sımevi veznesine yatırmaları gerektir, Şartname~i mühascbeden alı· 3 - Askerliğini ifa etmiş bulunmak. 

Hasan ismine ve ınarka"rna dikkat. 
Hasan deposu: lstanbul, Ankara, fakişehir, Beyo~ lu, Beşiktaş 

lstanbul Dördüncü 
icra Memurluğundan: 

Emllk ve Eytam Bankası Türk Anonim şi rketine birinci derecede 

ipotekli olup Emlak ve Eytam Bankasının 844 N. lı kanunu ahkamın• 
tevfikan 30-6-37 çarşamba glinü saat 14 ten 16 ya kadar açık arurına 
suretile paraya çevrilece~i 31 ve 28-5-937 tarihli Cumhuriyet ve SoP 
Telgraf gaıetelerile ilan olunan Boğaziçinde Ortaköyde Portak~l 
sokağında eski 45 yeni 61 N. lı ve evsafı mezkur i!Anda mündetıÇ 
haneye ehli vukuf tarafından 1816 lira olarak kıymet takdir cdilrnir 

ken sehven 1800 lira olar<.k ilan olundu~u anlaşıldığından rncıküt 
gayri menkul kıymetinin 1816 lira oldu~u tavzihan ilAn olunur. 

Dr. Hafız Cemal 
(wKMAN HEKİM) 

Dahiliye mütehassısı 
Pazardan başka günlerde öğle • 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
İstanbulda Divanyolunda (104) nu· 

maralı hususi kabinesinde hasta -
!arını kabul eder. Salı, cumartesi 
günleri sabah c9.5 • 12. saatleri ha· 
kilci fıkaraya mahsustur. Muayene-
hane ve ev telefon: 22398. Kışlık 

telefon: 21044. 

Dans merakhların• 
müjde 

En kısa bir zamanda iyi dans öğ• 
renmek isterseniz ve ucuz bir fiat 

ile vakit kaybe~:ncden dans pro • 

fesörü Yorgo'ya müracaat etsinltf• 

Adres: 

Beyoğlu Tokatlıyan oteli a.rka • 

sında Topç~kenler sokak No. 3J,. 

~ · '\nci kat. nabilir. (3522) 4 - Boyu l,68 den aşağı olmamak. •B . ., "3571., 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Semti meşhur ve ma ha ilesi 
Su ıtanahmed. 

Babıali, Lalahayrettin. 

Vezneciler, Camcıali. 
Aksaray, Gurabahüseyinağa. 
Bahçekapı, Hobyar. 
Çelebi oğlualaaddin. 

Gedikpaşa, Divanıali. 
Çarşı 'da. 

Kadirga Bostanıali. 

Çar41'da. 
,, 
Bahçekapı'da 4-cü Vakıf hanın 1-ci 

n " 
Kadirga, Bostanıali. 

Tahtakale, Rüstempaşa. 
Sirkeci. 
Mahmud paşa. 

Bahçekapı, Hobıar, 

Çarşanba. 

Kumkapı. 

,. 4-cü . 

Cadde veva soka~ı Nr. sı 
Suteraziıi. 

Beşir ağa. 3-5 
Tramvay C 9~ 
Nalıncı. 14 
Yeni postahane. 46-66 
Yenicami avlusu. 43- !05 
Cami 61 
Yatlıkçılar'da. 7'J. 105 
Cami yanında. 31 
Hacımemi~. 19 
Keseciler. 150 
katında. 14 

,, 26 
Cami yanında. 29 
Nalburlar. 328 
Ya lıköşkü caddesinde 8 
Kürkçübaşıhanı cami alla 2 
Yenipostabane, 24 
Kovacı dede. H3,14J 
Patrikhane. 15 

Müddeti ic11r : Teslimi taribindeft 938 senesi Mayıs nihayetine kadar. 

Cinsi 

Tek keniı1 selam lık 

kı~mı ve samahane 
Tekkenin harem dairesi 

Mektep mahalli. 
Hane. 
OükkAn. 

• 
" • . 
• 
• 

Peyke mahalli. 
Oda. 

" 
" 
Dükk!nıo 1.4 hisseıi. 
Ardiye. 
Kapı mahalli. 
Arsa. 
Baraka ve Arsa. 
Ar'«a. 

Muhammen 
aylı~ı --Lira 

45 00 
24 00 

14 00 
12 00 
90 00 
22 00 
30 00 
12 00 
5 00 
2 00 
3 00 

15 00 
19 QO 

2 SJ 
3 00 

22 00 
5 00 

10 00 
3 00 
2 00 

Seneliği 
300 00 Küçükhalkalıköyünde 204 ve 205 No. lı 50 dönüm tarla ve müştemi14tı. 

Müddeti icar : Tealihi tarihinden 939 senesi Atustos nihııtyetine kadar. · 

Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık ar tbrmaya çıkarıl_mıştır. 
Pazartesi iÜnÜ saat 15-e kadar pey paralarile beraber Çenberlitaş'da lıı~anbul 

de Akarat kalemine a-elmcJeri, (3478) 

lsteklile; 28-Hazirô.n·937 

Vakıflar Başmüdürlüğün· 

işlerinizde muvaffak olmak için 

nikbin· olmahsınız ve bunun için 

her sabah Havagazı Şof-Ben 

ile bir Duş ahnız. 

. ~-

U AVA fi AZI 5DFBENI 
--------------------~ ~a.bibi ve Umumi neşriy:ıtı idare edeıı Rı,muharrir 

E. izzet 
Bauldıtt yer: Matbaai Ebütziya .1 
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1 (3) J' 
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! KURUŞ ~ 
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1 i 

1 1 9 a 7 ı ~ 
~ SALI - ~ 

11'1"11•1ttnuıuınt1111uuo•ıı1ttuHııııı1tt1n:.-i • 
~y~ 420-106 Yıl: 2 En son telgrafları ve havadisleri verir gazete Telefon , 2oe2? 

keri ha-rekete geçecekle_r-, , 
--~-====::==Hı~===:==::-~~-

A\man Hariciye nazırı Londraya gitmiyor, Almanya 
ispanyaya karşı alınaca~ tedbirleri kararlaştırdı 

.... {Makineye. verirken aldığımız lelgra/ları ikinci say/ amızda okuyunuz) 

~iladivostok . nma
taının kapatıldığı, 
lllüsademeler ol-
duğu bildiriliyor 

lnönü 
Sivastan 
Geçti 

"'rseyit R,za'nın yanında"' 
ki dağhlar da dağıldı 

,.,insik şehrinde geni bir suikast 
şebekesi meydana çıkarıldı 

8ibiryad829 kişi 
~urşuna dizi idi 

Başvekil Ankaraya 
varnıca Vekiller hey
eti içtimaı yapılacak 

Ba.şvekil İsmet fnönii Tunce
lindeki tetkiklerini sona erdirmiş 
olduğundan Sıhhat Vekili Refik 
Saydam ve üçüncü ordu milf et
tişi Kazım Orbay ile birlikte dün 
le lıareket etmişlerdir. 
saat 16 da Elcizizden hu.~usi tren-

Tren, 20,30 da halkın coşkun 
alkışları arasında M alatyaya var-

'"" - -· mış, yarım saatlik bir teı;akkuf-

·
lli ka sf şebeke- tqıı sonrcı Çetinkayaya hareket 

-e • .;, b • • ~ r 
~ltıi eskz• zı·raat yaya varm4, burada halk ve Si-

vas vali ve askeri kumandanı ta-

tle '.h-.aarı·ı kom ı·- rafından kaı·Ş1lanmıştır . 
.,, Tren Çetinkayada pek az kal· 

Se l • ·a mış ve karşılama heyetne bera-
,. erz l Q7e e- ber derhal Sivasa hareket etmiş· 

dl g 0 r l ar dl! tiri nönü Sivasa öğleye doğru ııar-
,1!~~lin gazetelerinin Tokyodan mış ve ahali tarafından hararet-
lokda arı haberlere göre, Vladivos- li surette karşılanmıştır. Kendi-

d~•tlcr bu2ünlerde çok k~nh h~· ı Doıf•muz Soogat Rusyayı lıil.gilJC leri Sivasta bir saat kadar kal-
duıı~ cereyan etmektedır. Sehır bir kiyaset ve ener;; ile idare dıktan sonra Kayseriye gidecek-
llıi' :nın her tarafile tecrid edil· e.Je11 şef Stalin Zer, orada da kısa bir müddet is-

~ıt Uf assal malümat ahnamamak• şehre girip çıkamamaktadır. ket edeceklerdir. 
tii·· [Son .. 1:elgrafı~ .Notu: - ~iman Başvekil Ankaraya varınca He· 

Hükômet otoritesine karşı koyan
lar adalet huzuruna çekildiler 

I Tag,qarecilerimiz kuş uçmaz, kervan geçmez 
yalçın/arda bü .. l/ük muvaffakıyet gösterdiler 

Nasıl seyit olu-

ikinci Seyit Hı
za halkı nasıl 

kandırdı? 
Kamer ağa Elizize 
getirildi, 90 hk ağa 

neler söylüyor? 
v , ____________ ..._._c...-

• Şirin v.ı fegqaz tabiat Ştırkla biltı'ln neıueJİ ile 1<enJi si11ı 
gosierm;şlir. Eltizizin ~ölcüğı1nrle tabiatın güulliti içinde y"l1:· 

melu• de baılanmı#ır 

bıı. Ilı ır vaziyette oldutu . için da· 

1 
tirahatten ~onra Ankaraya hare-

Ilı 
1 
§•·Nişi gazetesi kanlı çarpış- menabıının verdıtı bu haben şeh· 

dı:.arı~ devam ettiğini yazmakta- rimi:de tetkik v~ leyi.d edecek r-y•e•t•i .v.e.kı.'le-to.p.ıa.n.a.c.ak.t ... ır •. __ _. 

~-1> Vııadi•ostok limanı tamamiyle malumat obıadığ'ı glbı Anadolu 

Elaziz, 22 (Hususi muhabirimiz
den) - Tuncelindeki silahlı muha
lefet tamamile zail olmuş, Kutu· 
deresine sığınan sergerdelerden 
Şahin ile Seyit Rıza ve bir kaç yüz 
kişilik avenesi de perişan hale gel· 
mişlerdir. Şimdiye kadar kafile ka· 
file teslim olanların silahları alın
mış ve kendileri Elazize gönderil· 
miştir. 

zaman, şaşırmışlar, bidayette şeyh- [ 
lerin ve Seyitlerin: 

.Korkmayın, bunlar bize yardı· 
(Devamı ikinci sahifede) 

lrc~tıl~ış_tır. Hiçbir vapur, hiçbir ajansı da henüz. b~yle bir haberi 
~ ... hıçbır otomobil limana ve (Devamı ikincı sayfada) 

Y
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eni Fransız Başveki-
linin kabineyi teşkil 

~debileceği anlaşılıyor 
~~hran şiddetlidir. Yeni kabi
"IJ enirı karışık meseleleri nasıl 
0lcı koyabileceğf düşünülüyor 

Paris, 22 (A.A.) - B. Chautemps, 
kabinesinin teşekkül tarzı hakkın
da henüz sarih beyanatta buluna
mıyacağını, çünkü ancak ilk isti
şarelerini yapmış olduğunu beyan 
etmiştir. 

B. Chautemps, mali vaziyetten 
· bahsederek B. Auriol, B. Valiere 

ve B. Fevrier ile bu bapta görüş
müş olduğunu söylemiştir. 

Mumaileyh, tasarrufa ve paraya 
hücum edenlere karşı şiddetle ha
reket etmekle beraber tazyikten 
ziyade liberalizmden mülhem hal 
suretlerine doğru istikamet alma-

.... · · nın mümkün görünmekte olduğunu 
beyan etmiştir . 

; ı :· .- CUMHURİYETÇİ 

>'c."f F -.. • ... 
ra11ıız Baıvılc/ll 

Kamil Şotan . ·• : ··' 

SOSYALİSTLER 
Parıs, 22 (A.A.) - Cumhuriyet

çi sosyalist birliği grupu, halkçılar 
(Devamı ikinci sayfada) 

Bilbao'yu 
81 günde 
Alabildiler 

Vitoria 22 (A. 
A.) - Hav as 

.aj \nsının mu ha• 
biri bildiriyor: 

Franco kuv• 
vetlerinin Bask 
topraklarına ta· 
arruzu bu kuv• 
vetlerin muzef .. 
feren Bilbao'ya 
girmelcrile neti• 

. ~ celenmiştir. Ha· 
. 

0 

~ rekat, 81 gün 
. devam etmiş ve 
· Franco kıtaları· 

nın kumandan
... ;eneral //ranlco lığına, Bask eya• 
letini hemen kamil~ıı işgal etmek 
imkanını vermiştir. Franco kuvvet• 

lerinin işgali altında bulunan ara
zinin mesahası takriben 225 mil• 
yon metre murabb'lıdır. 

Taarruzları esnasında asi kıtalar& 
takriben 18,000 esir ve mühim mik· 
tarda harp malzemesi almışlar ve 

pek ez zayiat vermişlerdir. Talf• 
ruzun başlangıcında asilerin tele· 
fatı yüzde 3 ve so rı günlerinde 
yüzde 5 nisbetindecı ı r . 

Bu suçlular Tunçeli kanununa gö
re mahkemeye verilecekler ve mu
hakemeleri sür'atle bitirilecektır. 

TAYYARELER VE DAGLILAR 
Ömürlerinde tayyare görmemiş 

olan bu iptidai dağlılar, müsellah 

Suriye hUkQme:inln TUr· · 
ki d k 1 ! ki Karagatlı 4ılrıtl relıl Mılı.met Ali ye e onso osıu ar1 

Suriye hükumeti pek yakında 

Ankara ve Pariste · birer konso. 
Joıluk kuracaktır. 

mukavemet ve muhalefetleri gün
lerinde, tayyarelerin bomba ve mit
ralyöz ateflerlne maruz kaldıkları 

--IMHHUIUUtttllUtUUUUllUJUlltlUlllHllttllltfftUUUUHlfllllltllUUllllUUlllllllllUUIU11111111ıununnntııııııııuunnunım111111111ıu111 

Antakya' da 5,000 kişi 
•• • 

numayış yaptı . 

Halk Arapların para toplama
sına artıktahammiil edemiyor 

Araplara göre mühim hadise]erin 
arifesinde bulunuluyormuş! 

Antakyadan bildirilditine göre, 
Hataylılar, Arap komitesinin zorla 
para toplamasına artık tahammül 
edememişler ve bunu proteslo için 
muazzam bir miting yapmışlardır. 

• Mitinge kadın, erkek beş bin Ha
taylı işti,. . ı .. miş, halk dükklnla-
rını k., v" büyük tezahürat 

. y apn · r. Bundan başka Hatay• 
blar arasında muhtelif cephelerden 

!hti11flar çıkar:nak ve bir Alevf.Snnus· >. 
ihti!Afı meydana g~tirmek istiycn• · < 
ler çok şuurlu olan Türk Hatay• 

. lılar önünde ma~lup olmuşlardır. 
Bilhassa gençler bu gibi tahri· -

kata kapılmıyacaklarını açıkca il4n 
etmektedirler. ' 
MÜHİM HADiSELERiN ARiFE,. · 
SıNDE BULUNU~UYOR~UŞl 
Antakyadan yazı!ıyor: 

· ia;k Antakyanın asi nt'!/ırl au,.fo• Altı aydanberl Reyhanİf.e hAdi
seıinden dolayı Halep hapishane
sinde inleyen Türk gençlerinin 

1•1n mevkuf ..,..ue muti.keme-

· de görünen mıu bir köıul 

· (Devamı 2 inci Stıhifede) 
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··11 KoçoK HAB~RLER !Seyit Rizanı ya ında An tak yada 
5000 kişi 
Nümayiş yaptı · ı na!~~:;:.!:~:d:ü~rli;~~~:;:- dağlılar da dağıldı 

1 

gelmiştir. . (Birinci sahifeden devam) yet timsali nazarile bakill~ * Sakarya ve Gülnihal vapurla- ma gelen Arap kuşlarıdır!> diye ca- dukları anlaşılmaktadır. b~ 

pur i arele i 
aya muhale et 

e ha• 
ediyor!· 

(Birinci sa11fadan devam} 
!erine bakılması için halk mumes
silleri başkanı tarafından Düryö 
nezdinde teşebbüsler yapılmıştır. 

Antakya koloneli Merson Parise 
gidiyor. Şerefine Antakya beledi
yesinin verdiği ziyafete hiç bir Türk 
çağırılmamıştır. 

rı da satılığa çıkarılmıştır. bil halkı kandırmak için uydur- ara sıra Cadbcye geler.ek, bir * Belediye reis muavinliğine Fa- dukları masalların çarçabuk tavsa- tekerrür etmemek ~artıle d 
tih kaymakamı Raufun tayin emri ·· 1 d. dınla mukarenet eder ,·e 0:,ll 

füğını görmuş er ır. 1 P .. 

dün belediyeye tebliğ edilmiştir. Tayyarelerden evvelce atılan ve len erkek çocu~ Se.yit 0 ;cdi * Yeni yolcu salonunun avan dağa çekilenleri doğru yola çagı- Bu cahil seyıtıerın a i 

Bizde tramvaylar saatsiz hare -
ket eder. Ve vapurlardaki saat
ler, şimendiferlerdeKi saatlere uy
maz. Vapurlar ve şimendiferleri -
mizin hepsindeki saatler de şehir
deki saatlere uymaz. Şehirdeki sa
atler de biribirlerine uymaz. Hat
ta otomobil saatleri bile biribirine 
uymaz! Hatta resmi dairelerdeki 
tatil saatleri dahi biribirine uy -
maz!.. 

1 

sahibi: Mesela resmi dairelerde yaz 

saati tatbik edileli çoktandır. Fil
vaki istanbulda yaz müthiş devre-

Yaz mevsiminin hullılü dolayı -
sile İskenderun daireleri Antakya
y~ nakledilmiştir. İskenderun müda
faa komitesi nihayet, hezeyanlarla 
dolu beyannamesini neşretti, bunda 
Arapların üç temmuzdaki nüma -
yişe hazırlanması Sancağın yük -
sclmcsi lazım geldiği ve bunun da 
paraya mütevakkıf olduğu ve bÜ 
suretle Arapçanın tefevvukunun te
mini kolaylaşacağı ve Sancağın ile
lebet Arap kalması istenilirse faz
la ianenin esirgenmemesi yazılıdır. 
Süveyde'de bir meydanda toplanan 
halka Ustaz Arsözü bir nutuk vere
rek gençleri wkuu beklenen mü
him hadiselere karşı kuvvetli bir 
cephe kurmıya davet etmiştir. 

projesi alakadarlarca muvafık gö- Tan, hük\ımet kuvvetlerine karşı g"çmeemktedir. Bul~~~~ •.'C 

rülmüştür. gelmenin kötülüğünü anlatan be- Seyit Rıza en baştır. ·ı le * İngilterenin İstanbul General yannamelerin çok tesiri görülmüş- bir Seyit Rıza daha vardır ı,İ 
Konsolosu Hugh Prağa nakledil- . dam senenin yedi ay kışığalnı a 

k l tür. d a miş, yerine Viyana baş onso osu KIZILDAGDA bulda geçirir, avdetin e tı 
sine girmiştir, ortalık cayı cayır ya-
nıyor. 

İstanbulun saatleri arasında da 
galiba eskiden kalma bir meı.hep 
ihtiliıiı var!! 

Bizim saatler kadar: 
- Cümlenin maksudu bir ama 

rivayet muhtelif! 
Sözüne uyacak bir saat dünyası 

tasavvur olunamaz. Bütün saatler 
ayrı bir fırka lideri gibi kendi ka
fasına gider! Şehrin saatlerindeki 
akreple yelkovanlar, sanki, jimnas
tik şenlikleri yapıyorlar gibidir: 
Her akreple yelkovan başka bir poz 
almıştır! .. 

İnsan cebindeki saatle şehrin sa
atlerine baka baka 1stanbulu bir 
baştan bir başa katedecek olsa 24 
satın bizde 224 saate taksim edil
diğini hayretle görür. Mübarek şe
hir saatleri sanki resmidirler: Er
babı mesalihi atlatmak vazifeleri
dir!! Ama, saat bakımından, İstan
bul geri bir şehir mi? Asla: Bilakis 
bir nevi Ayn,tayn nazariyesinin 
tatbik olunduğu yegane şehir: 

Zaman, İstanbuldaki kadar diin
..vanın hiç bir yerinde n isbi değil -
dir! 

Hayret edilecek şey, bizde, yalnız 
saatlerin nisbi olması değil, mev
simlerin de nisbi olmasıdır. 
Bakarsınız: Kış olur, bir kısım 

insanlar paltolar giyer, bir kısım in
sanlar yazlık elbiselerilc gezerler. 
Yaz olur, bir kısım halk hala palto 
ile gezer! 

Yalnız eşhas için mi böyle? Res
mi müesseseler de bu işde içtihat 

Cebinizden vapur tarif esini çıka-
rın: 

Henüz yaz tarifesi tatbik olun
mamıştır. Neden? (Muhalefeti ha
va) dan dolayı mı? Hayır: Muhale
feti takvim! "'• 

Hakikat, acaba: 
- Bravo, yahu! hiç olmazsa tak

vime muhalefet ediyorlar! 
Desinler diye mi?!.. 

* 
Be~edlyede ekse· 
rlyet hlklmlyeti 1 --Gazeteler görünürde basit bir ha-

ber veriyorlar: İstanbul Belediye
sinde odacı, kapıcı, hademe gibi 
müstahdemler için bir teavün san
dığı kurulmuş. Halbuki, dikkat bu
yurulur mu: Demek Belediyede o
dacı, kapıcı, hademe çok! .• 
Eğer hakikat Belediyemizde oda

cı, hademe bu kadar çoksa Beledi
ye için yapılan bu şeye neye (san
dık) deniliyor da (sanduka) de
ğil! .• 

* BuAdayı du,urme1 
Bir gazete de şu haberi veriyor: 
- Buğday fiatları bir hafta için· 

de 30 para kadar düştil .. 

Buğday fiatları düştü ama, sen 

ekmeğe bak. Buğday dü§ilp kalkı

yor, ekmeğe bir şey olduğu yok: 

Demek bizim ekmekler bacı yat -

maz!! Diğer taraftan bu zavallı 

buğdaylarımızı ikide birde böyle 

kimler düşürüyor: Yoksa buğday 
doktorları da mı var?! 

nın 
• 
ır 

ombardıma
a şi etli askeri 
hareket yapılacak 

lspanyol tah elbahirleri gasbedilmezse 
Almanya tek b şına hareket 

Berlin, 22 (A.A.) - Havas Ajan
sının muhabiri bildiriyor: 

Diplomatik mahafilde dolaşan 
bir ı;ayiaya göre Von Neurath'ın 
Londra seyahatinin tehiri, belki İs
panyaya karşı yapılacak olan Al -
meria'nın bombardımanından da
ha şiddetli askeri bir hareketin baş
langıcıdır. 

Mart 1935 te Hitler'in cSıhhi se
bepler dolayısile> Simon ve Eden
d~n Berlini ziyaretlerini istemiş ol
duğu hntırlardadır. 

Ecnebi mahfeller, Leipzig hadi
sesinden sonra Führer'in alelacele 
Berlin'e dönmesini hararetle tefsir 
etmektedirler. 

Bu mahafil, Almanya ricalinin 
İspanya'ya karşı hiddetlerinin git
tikçe artmakta olduğunu ilave et -
mcktedirler. 

MÜŞTEHEK NÜMAYİŞ 
MESELESİ . 

Londra, 22 (A.A.) - Diln akşam 
B. Eden ile Frnnsa, Almanya ve 
İtalya sefirlerinin .akdetmiş olduk
ları içtima, saat 23,20 de sona er
miştir. 

Umumi intiba, daha ziyade nik
binanedir. Almanyanın istemiş ol
duğu müşterek icraat l.ınhsinde bir 
itilafa vaıılacnğı tahmin olunmak
fadır. 

İyi malfunat almakta olan me -
hafıl, Almanya'nın bir itilaf elde 
edilmediği takdirde Ademi Müda
hale Komitesini terketmek tehdi
dini savurmuş olduğuna dair olan 
haberleri tekzip etmektedir. 

B. Eden ile üç sefir, bugün yeni
den bir araya geleceklerdir. Bu es
nada sefirler, kendi hüktlmetlerile 
rnüşaverelerde bulunmaktadırlar. 

edecek 
Londra 22 (A. A.) - Daily tele· 

graph gazetesinin diplomatik mu• 
habiri bildiriyor: 

"Evvelki gece Londra'nın Alman 
mahfellerinde söylcndl~ine göre, 
İngiliz, Fransız, Alman ve İtalyan 
harp gemilerinden mürekkep bir 
filonun ispanya sularında nümayi' 
yapması ve Valcnct hühılmeti tah· 
telbahirlerinin gasbedilmesi hak. 
kındaki Alman teklifleri, alakadar 
devletler tarafından kabul edilme· 
d ği takdirde Almanya "istişare" 
usulünü suya düşmüş nddederek 
yalnız başma hareket edecek tir. 
Bu takdirde derhal ademi mfidııhale 
komitesinden çekilecektir. 
LONDRADA BEDBINKIK ARTTI 

Londra, 22 - Havas ajansının 
muhabiri bildiriyor : 

Salahiyettar mahfeller, Von Neu• 
rat'hın Londrn'yı ziyaretinin tehiri 
Almanya'nın bir kere daha kendi: 
sine yapılan dostca müzakerelerde 
bulunmak tekliffoi reddettiği, ma. 
nasını tazammun ettiğini söylemek. 
tedirler, 

Diplomatik mahf ellerde bu haber 
pek fena bir tesir uyandırmıştır. 

Çünkü bu zayiatin tehiri yalnız Av· 
rupa meselelerininin hallini geciktir. 
mekle kalmayıp son zamanlarda 
daha uzlaştırıcı bir tarzı hareket 
iltihllz ettiği zannedilen Almanya• 
nın bu tarzı hareketi hakkında bir 
şüphe tevlit etmiştir. 

Umumf kanaate $ı'Öre Alman Ha· 
riciye Nazırının ziyareti gayri mu· 
ayyen bir vakte kadar tehir edil· 
miştir. Bu hnl, Alman matbuatı 
tarafından gerek Leipzig hakkın

da ve gerekse Çekoslovakya'ya 
karşı yapılan hücumlar dolayısile 

hasıl olan bedblnligi arttırnustır. 

• . ... ·1 teS 
tayin edilmıştır. Şimdi kıtaatımız Kızıldağı üssül- mutcberana sarı, ye&ı ıtı~e * Kabataş lisesinin leyliye çev- hareke yapmış vaziyettedirler. o- çindc Kerbela, Kufe ve Me bC 
rilmesi kararlaştırılmıştır. ralardaki son çabulcu döküntüleri- rağı, ufak tenekelerde J(er gc * Dün kahvelerde umumi bir ni toplamakla meşguldürler. Seyit ki Fırat ve Zemzem sularıkla 
arama yapılmış ve 21 kişinin üze- Rızanın da aman dileyeceği gün miş. Hakikatte bu to~ra ede 
rinde eroin ve esrar bulunmuştur. pek uzak değildir. suları istanbuldan tedarık * Ege vapurunun Trabzona yap- Tunceli imar ve ıslah programı- Fakat halk seyitli her se~;i;r 
tığı son seferde götürdüğü eşyalar- nın bu vaziyetten sonra daha sür'- zaman Irak'a ve Hicaza gı 
dan 1~00 liralık kumaşın noksan atle tatbik edileceği anlaşılmak • zcderlermiş. .,11 olduğu göriiimüş, bu kumaşların tadır. Seyitler yedi aylık se:; rı 
nereden ve nasıl çalındığı hakkın· Programın pek kısa bir müddet sonra, Dersimde bulundu &·e 
da tahkikata başlanmıştır. zarfında tamamen tahakkuk edeceği ay yaz mevsiminde şe~ıı'rı 

Oı sar da anlaşılmıştır. Daha şimdiden yollar Türk ve saireden tahsil e~~l:ıe * Varşovada siyasi polis 140 po- ve nehirler üzerinde köprüler ya- lerce altın füayı dercep e 
Antakyada açılacak ziraat ban

kası müdürlüğüne bankanın Ga -
z.iantepteki müdürü Cemil tayin e
dilmiştir. Banka için bina kiralanı
yor. 

SEYİTLERİN MI.NTAK.A lisi tevkif etmiştir. pılmaktadır. Birçok yerlerde ordu- b. Illınt * Danimarka Milli Müdafaa Na- nun motörlü servisleri kolayca va- Her seyidin ayrı ı~ ırııP 
zırının evinde bir bomba patlamış- zifesini ifa etmektedir. vardır. Ve nezirler baş ~ de 
t KAMER AGA Seyidine yerilemez. Dersı~ 
ır * Kral İbnissuudun hastalığı Evvelce teslim olup Elazize gcti- tu, Kalan, Monezder gibi bll 

tekzip edilmektedir. rilen şeyhlerden Kamer Ağa, öm- Monezder dağlarından çıkan. * Çek tayyarecileri Çekoslo- ründe ilk defa olarak Elazize gel- nehirler, Muradın büyük :131rd 
vak toprakları üzerinden uçan bir mektedir. Bu adam şimdiye kadar olan ve Bingölden ve Cor~~. 
Alman balonunu inmiye mecbur et- değil otomobil, bir tekerlek yüıü rından inen Peri gibi büyuk 

Kuseyrideki otuz köy halkı top
lanmış ve başlarına geçen iki va
tani elemanı: cHazırlanınız!> diye 
söze başhyarak Cenevre anlaşma
sının tatbikına göz yumulmıyaca • 
ğını ve el ele verilmesini söyle • 
miştir. 

mişlerdir. bile görmemiştir. Adamlarından hariç tutulursa, akar sul~r; 
"""'"111''""''"'"'"""""'""""'"-... """''1111111ıımıııwım çoğu da şimdiye kadar mağaralar- beten pek az bulunmakta 1 ~lll 

Fransada da iptidai çobanlık hayatı yaşamak- deresinde her çeşit balık, bı ) 
Antakya şoförleri yolların emni • 

yeti temin edilmedikçe ve çapulcu
lar bertaraf edilmedikçe Suriye Ha
tay arasında işlemiyeceklerini hü
kumete bildirmişler ve işlerini bı
rakmışlardır. 

Usbetilamelikavmi yine bir top
lantı yaptı. Klübün reisi: c Vukuu 
beklenen mühim hadiselere karşı 
kuvvetli bir cephe kurunuz> de • 
miştir. 

Bütün Suriye ve Hatay köyle • 
rlndeki bu toplantılar ayni günde 
olmuş ve ayni günde beyanname • 
ler dağıtılmıştır. Beyannamelerin 
altında da şu yazılı idi: 

.. Okumak bilmiyenlere bu be • 
yanname okutulacak ve anlatıla • 
caktır. Bu vazifeyi Araplık emredi-
yor.> 

Adliye Vekili 
Bu akşam 
Dönüyor 

Bir haftadanberi şehrimizde bu· 
lunan Adliye Vekili Şükrü Sara
coğlu bu akşamki ekspresle Anka
rcıya dönecektir. 
Şükrü Saracoğlu muhtelif adli

ye meseleleri hakkında demiştir ki: 
c- Çocuk ıslahhaneleri işini e

saslı surette halletmek istiyoruz. 
Islaha muhtaç çocukları Sumerban
kın fabrikalarında çalıştırmak ve 
işci yetiştirmeyi düşünüyoruz. Bu 
hususta Sumerbankla temastayız. 

Yeni adliye sarayının yanına ye
ni bir tevkifhane binası yaptıraca
ğız ve şimdiki tevkifhaneyi de ha
pishane olarak kullanacağız. 
Boşanma işlerini kolaylaştırmak 

için kanunun tadiline taraftar de
ğilim. Çünkü bu takdirde aile bir 
içtimai müessese olmaktan çıkar. 

Münferit hakimliklerin asliye 

tadırlar. Monezder ve Kutuderesinde 

Y • k b• Evvelce Seyit Rıza ile beraber o- sekiz kiloluk alabalıklar ıne~ 
elli a lDe lup ta teslim olanlar, şimdi Seyit mevcuttur. Fakat bunlar. o!d 

I• } • Rızanın aleyhindcdirler. Bunlar Monezder Babanın eniklerı 
Stişare eri muhalefetin ilk günlerinde Seyit için ne Dersimliler yer, ~c8:~e (Birinci sa.hifeden devam) Rızayı ele vermemişler ve: kalarının yemelerine ınus . 

cephesine sadakatini muhafaza et· - Kamer isminde bır ihtiyar derler. Tutmak isteyenler .f. 
· ir · b k d d ye kadar tüfekle tehdit cdı 1 

mekte olduğunu ilan etmışt . var. Hepimızi o aştan çı nr ı, e- Jet 
MÜSAİT MÜTALEALAR mişlerdir. Son hadisede hava Jwvvct 

1. i ' . . d·-· l k · mtibarıı Paris, 22 (A.A.) - Ayan mec ıs Kamer Ağa ise asıl mes ulün Seyit zın gcçır ıgı par a ı 

koridorlarında ayan azasının bir Rıza olduğunu söyleyince, evvelce bilhassa kaydetmek Icizımdır. 
çoğunun sempatisine nail olan B. hakiki vaziyeti söylemiyenler Seyit havacılığı Türk milletinin J<e~ 
Chautemps'in mesaisi hakkında Rızanın aleyhinde birleşmişlerdir. ne bihakkın ve iftiharla gü\-C 
müsait mütalealar dermeyan edil- SEYİTLİK Jeceği en kıymetli bir ordu ıı~ 
m€ktedir, ancak mumaileyhin cid· Cahil halkın, aşiret ağalarına olduğunu tam mfınasıle, artı 
di müşkülata uğrayacağı ileri sü- körükörüne itaate alıştıkları, hele rih olan Dersimde göstermiş bU 
rülmektedir. Seyitlere karşı mücessem bir ilahi- maktadır. 

Ayan azası, siyasi hal sureti her 
ne olursa olsun mali meselenin had 
mahiyetini tamamile muhafaza e
deceğini ve hükumetin bu mesele
yi ancak ya zecri suretle veya ser
besti ile halledebileceğini beyan et
mektedirler. 

Mali kalkınmayı temin için çok 
ağır ve halkın hoşuna gitmiyecek 
tedbirler alınması çok muhtemel· 
d ir. 

İTALYAN GAZETELERİNİN 
MÜTALEALARI 

Roma, 22 (A.A.) - Popolo di Ro· 
rna'nın Paris muhabiri, gazetesine 
şu telgrafı göndermiştir: 

cEğer Blum, bidayette memleke
tin knrşısına cür'etkar, mantıki ve 
makul bir program ile çıkmış ol· 
saydı, memleket kendisini takip e
decek ve ayan meclisi de ağzını a
çamıyacak idi.ıı 

i -·™' 
mahkemelerine teşmili meselesine 
gelince, işlerin icaplarına göre bu 
sahada da yer bırakmıya çalışıyo
ruz. 

Adliye ve zabıta teşkilatı kafi 
gelecek miktara baliğ oldukça cür
mii meşhut kanununun sahasını da 
genişleteceğiz.ıı 

Zirai kalkınma ı VJadivostok 
için büyük Limanı 
Bir proje 

Memleketimizde ilk defa olmak 
üzere çiftçinin mallarını emniyet 
altına alan bir kanun projesi hazır· 
lanmıştır. Bu projeye göre çiftçi 
emniyet servisleri kurulacak, bun· 
lara varidat kaynakları temin edi-

.. lecek, zirai suçlar şiddetle cezalan
dırılacak ve bu suçların hususi mu· 
hakeme şekilleri olacak, her vila· 
yet ve kaza merkezinde birer zirai 
asayiş meclisleri bulunacak, kır 
bekçilerinin sayısı çoğaltılacak, su
lama yerleri ve mer'alar tesbit ve 
ıslah olunacaktır. 

"Ham1dlye,, Giriddel 
cHamidiyeıı mektep gemisi Girit

te Suna limanına gelmiş ve dostluk 
tezahürlerile karşılanmıştır. 
Fransız El~isi bu sabah 

geldi 
Fransanın Türkiye B üyük Elçi

si Ponso bu sabahki ekspresle Pa
risten şehrimize dönmüştür. 

Kapatıldı ' 
(Birinci saJıifedcn deı·c~J 

" ş\ f· 
teyid veya tekzip etıncıtı1d. 0 
kaydi ihtiyatla telakki e 1>1 

d" 0nıZ·J haberi sadece kayde ıy gtH 
YENi BiR SUiKAST Ti-:Ş Dl 

MEYDANA ÇIKARIL. 11' 
Röyter ajansının Mo41koVll ı, 

birinin verdiği malumata fl 
k. tor' Mınsk şehrinde Troç 1 bbU 

rının yeni bir suikast teşe ş~~ 
Bu meydana çıkarılmıştır. ıııaıı 

gizli bir teşekkül uzun ıa ıısıJ 
danberi çalışmakta ve c 
yapmaktaydı. . . t .,·e 

Bu teşekkülün eskı zırna i 
arif komi~erleri tarAfındanr 
eöildiği anlaşılmıştır. Bunln el<İ 
geniş bir ziraat sahasın~~uşlıır 
mahvetnwğe muvaffak 0 illi" ) 

Çar zamanında Başvek şe~ 
mış olan Goloded de bu lk~ır e 

·ı teV mer.sup olmak suçı e 
1 

defi ) 
nıiştir. Minsk'de bu ıncsc e 
}erce tevkif at yapılmıştır. r;lt 

KURŞUNA DiZlLENl.ı 

[~a akşam ~aşm harrirleri ne yaz yorlar? 1 
l ekte 

Moskovada neşredı rn . 5:ıb 
.. P ·f"k gazetcsı. Etual du ası ı Sibır~ 

yaptıklarından dolayı . doı-oı 
Svobodni şehri~dc ~~~~ı}lsbCr 
şinin kurşuna dızıldıgtn 

Cumhurııet 

V kiH rl izin S11rlye 
hal ı ile tem s1arı 

Sur.iye efkarı umumlyesinin tür
lü tesirlerle yanlış yollara sevkc
dilerek şaşırtıldığı bizce muhak
kaktır. Vekillerimizin Bağdada gi
derken, yollarında tesadüfen mülfı
ki oldukları Suriye gazetecilerine 
verdikleri beyanat, Suriye matbu
atına sadakatle aksederse, Suri
ye efkarının bu çok doğru ve kalb

tcn sözlerde kuvvetli bir itminan 
vesilesi bulacaklarına asla şüphe 
yoktur. 

Bızim tarafımızdan sevilmekte 
olan Suriyenin bu sevgiden istifa
de etmesi ve kendisini daha ziyade 
sevdirmek marifetini göstermesi 
samimiyetle temenniye 15vık bir 
keyfiyettir. 

Td:"l 

"Kemal ku,ıar1., geliyor 
- Gelip teslim olacağız, fakat · 

kuşlarınıza emredin, üzerimizde 
uçmasınlar, bize ateş yağdırmasın
lar. 

Dersimin ilç, dôrt bin metre yük
sekliğindeki tepelerine sığınan ca-

hil ve iptidai insanlardan bugün 
böyle haberler geliyor. Orada kıt'a-

larımızın yaman bir plan dahilinde 

çevirdiği çember her gün biraz da
ha daralmıştır. 

Dersimde üç şey göze çarpıyor: 

Yeni jdaremızin her işde son had

de kadar giden azmi ve iradesi, 

askeri kuvvetlerimizin planlı çalış

ması, maksat ve vazifeye göre tec

hizatı, dünyada tayyare adında bir 
kuş bulunduğu ... 

Türk tayyarecisi, Dersimde bir 

imtihan geçirmtştır. Türk t!ayya
rccLine güvencbileceğımizi zaten 

bilıyorduk, fakat fiili bir sahada g~

çen parlak bir imtihan dikkat ve 
n.c. dcın uzak kalmamalıdır. 

Bo 
Kurun 

nmanın genişletil· 
mesi Uizım mı? 

Anketimizin neticesine göre, çok· 

luk boşanma işinde zorluklar ol· 
\ 

duğu kı:ınaatindedir. Adliye Veki-
li ise bu hususta rakamlara istinat 

ederek fikirlerini söylüyor: cBo· 

şanma vukuatını arttıracak değil, 

eksiltecek tedbirler almalıyızıı di-

yor. Memleketimizde her sene mah· 

kemelerde verilen boşanma karar

ları on binden aşağı değildir. Se

nede on bin aile bağı çözülüyorsa, 

bir batında dört dört yüz bin dört 

ailesi b iribirinden ayrılıyor demek

tir. Bunun ne miıhim bir içtimaf 

sarsıntı olduğu tahmin edilebilir. 

Son Posta 

Başmakalesi yoktur. 
Aksam 

Başmakalesi yoktur. 

mektedir. V rşo''11 

Ajans Stefani'nin n ··re JI 
muhabirinin bildirdiğ~n.c g~ı:ıri 
kovadaki Fransız scfırt. t ede 
Komiseri Litvinofu ztynr·cyetİ c 

•rt1ı . 
Tuhaçevski'nin mahk~ µW• 1 

fında tafsilat istemiştır~ 8rısıı 
b. ı:f J" 

Tuhaçevski'nin hiç ır te'•v1• 

siknsını ecnebi devletlere tcf1'11 

memiş olduğu hakkındn 
vermiştir. f;l'lµ'B 

SİBİRY AYA süırO'~~·rıe g 
di ·1dıı;ı c 

Mosvovadan bil rı 1'tı11ııÇ 
kurşuna dizilen Mareşal lc9rılıır 
ki ile General Putna'nı~ ıtıırb 
biryaya sürülmüşlerdıf·lLlrııırı 

"ld bt.1 ııbl mektebinde tahsı e bit t 
Og.}l.l neral Putna'nın 

gönderilmiştir. 

--- "''' t ~· Eski zira& d• "11' 

'

ehrlntl• ı·s f.' o 
·ı· Muh ı ı.ıı'' Eski ziraat vekı ı p.o,. 

bu sabahki ekspresle 
şehrimize gelmiştir. 



r--------------------------------------------------1 
Günün meselesi: 

3 - S O N T E L G R A :: - 2 2 Haziran 1937 

YANGINA KARŞI l!lllemaHaf k Filozofu J 
d iyo r ki: _ 1 -------------------------------------------

' Bazı itfaiye vesaitinin nok-
Yer değiştiren memurların san olduğu görüldü 
· maaşları nasll verilecek? 

Çahşan kadının 
Dehşetli bf r çi lesi .• 

Bunca kadınımız çalışıyor: Res

mi müesseselerde, hususi mües.;e
selerde, fabrikalarda .. 

Hususi idare memurlarının vaziyeti 
Yeni bir vazifeye başlayıncaya kadar, aradaki 
fası/ada, eski maaş Üzerind_en hesap görülecek 

ne suretle muamele yapılacağı da 
ızah olunmaktadır: 

muamele yapılarak; yeni vazifele
rinde işe başladıkları günden ıtl • 
haren maaş verilir. 

2 - İdarei hususiyetle maaşla 

tavzif edılenler, memurin kanunu
nun birinci maddesi mucibince me-

Yeniden bazı makineler alınması 
hususunda bir rapor hazırlandı 

6 Temmuzda Pariste Beynelmilel bir itfaiye Kongresi toplanacak -
tır. Bu kongreye bütün medeni memleketler ve bu arada Türkiye 
ıtfaiye delegeleri de çağırılmıştır. Bazı sabah gazeteleri kongreye iştı
rak etmiye karar verdiğimizi ve İstanbul İtfaiye Mtidürü İhsanın ay ba
şında Parise gıdeceğini yazmaktadırlar. Bu haber doğru değıldir. 

Kadınların umumiyetle bünye • 

leri zayıf olduğu için bugünki.ı hiç 

rahat olmıyan, pek çok gaileleri ve 
yorgunlukları olan çalışma haya
tında, kendi hayatlarım kendileri 

yaratmak için bunca meşakkatlere 
göğüs gerdikleri muhakkaktır. , 

Fakat bizde çalıştın kadının çek
tii:i müthiş bir çile var ki, hepsine 
baskındır: 

V iliiyet Hususi idarelerinde mal .. aşla çalışan memurlar diğer bir 
~~!ayete nakledildikleri zaman es-

1 Vazifesinden ayrılma tarihi He 
~eni vazifesine başladığı tarihe ka
ar arada geçecek maaşlarının. ne 

~Uretıe tediye edileceği hakkında 
~~ı Vilayetlerde tereddüde düşül

ınuşlür. 

k·Bu. rnünasebetle dün Maliye Ve-
aletınden gönderilen bir tamimle 

ınaaşlı hususi idare memurlarının 
nakil ve tahvil takdirinde ne su-

1 - Muva?:enei ıımumiyeden ida
rei hususiy~de hir memuriy4:te 
nakledilenlerin ayrılış tarihlerin • 
den it.ibaren vaziyetleri diğer bir 
idar~ye taalluk etmesine ve muva
zene! umumiye dahilinde Ha olun
mıyan bir hizmet için devlet büt
çesinden sarfiyat icrasına mesağ 

olmıyacağına binaen infikakleri ta
rihinden sonra ait oldukları maaş
ları geri alınır. 

mur ad ve kabul edilmış oldukla

rından maa~ kanununun ikinci mad

desinde tasrıh edilen muayyen müd
detler zarfında işe başladıkları tak-

İngıltere Kralının tac giyme merasıminde Turkıyc itfaiyesini ter.'\· 
silen Londrada bulunan İtfaiye Müdürü İhsan, Londrada bütün itfaiye 
teşkilatını tetkik etmiş, oradan Paris, Brüksel, Roma, Berlin ve Viyana 
şehirlerine geçerek sırasilc bu şehirlerdeki itfaiye teşkilatını incele • 
miş ve bir kaç gün evvel de şehrim ize gelmi~tir. Bay ihsan tetkikatı ne
ticesinde İstanbul itfaıyesinde yeniden esaslı bır ıslahata ihtiyaç olma
dığını, yalnız bazı vesaitin kemıyet itibarile çoğaltılması lüzumlu ola
cağını görmüş, raporunu Belediye Reisliğine vermiştir. 

fstanbula geç döneceğini ve tekrar Parise kongreye gitmesine im • 
kan olmadığını anlıyan İtfaıye Müdürli Bay İhsan, Paristc iken kon -
gre tertıp heyetile temas etmiştir. İhsan bu temasında İstanbul itfoiye
smin kongrede okunması icabeden raporunu kongre reislığine '\'ermiş 
ve kongre ınukarreratının da bütün tafsllatıle buraya bildirilmesini te
mın P.tmiştir. Bınaı::naleyh kongrey~ ayrıca heyet gönderılmiyecektir. 

Kadının erkekten hiç bir faı kı 
olmadığını kabul etsek bile, tabia

tin ona bahşettiği bir vazife ve hak 

var ki, çalışan kadını o vazifeden 
hiç kımse azledemez: 

- Analık vazifesi. 

Size kestirme bir şey söyliyeyim 
mi: Pek yakından tanıdığım bir ai
lenin çalışan kadını analık vazi • 

retle rnaaş alacakları bildirilmiştir. 
Ayrıca tamimde; rnuvazeneı u

~U:nıyeden idarci hususiyeye gc· 
~C'tnurların maıışları hakkında 

İdarei hususiyelerdekl maaşlı bir 
\'azifeden muvazPnei umumiye da
hilındeki hir memuriyete nakle • 
denler hakkında da ayni şekilde 

dirde eski vazifelerinden yeni işine 

gelinciye kadar arada geçen müd
dete alt maaşları da eski maaştan ü

zerinden ve tahvil ettıkleri muva. 
zaneden tesviye edılir > 
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Soyadı 
Almayanlara 
Ceza verilecek 

,j Türk parası 

fesi geldiği zaman çalıştığı müesse
sede çocuk 9 ay beş günlük olun
cıya kadar çahşmıya llM!Cbur ol-

muştur. B u müessese, yarı resmi 
bir müessese olduğuna göre fab • 

l<ızılay haftası hazır
· lıkları tamamlandı 

kızı/aya gardım için ~f ta içinde 
he,. taraf ta propaganda gapzlacak 
B ir .!cmmuzda başhyacak olan Kızılay haftası için Kızılay \'ilayet 

tn ttıumessillik, kaza ve nahiye kollarile ocak kolları haztrlıklara başla 

Denilmektedir. 

Asri mezarlık 
Projesi 
Yapılıyor 

Avrupadan bazı pllnta r 
getirtlldl 

ışlardır 

t liaftaya mahsus afişler, Kızılay umumf merke7.inden gelmiştir. Haf
/1 bır temmuzda başlıyacak, 7 temmuzda nihay~t bulacaktır. Hafta zar
vı·nda Kızılay kollarının bulunduğu binalar bayraklarla tezyin ve ten-
ır edi!Pcektir. 

Ro l'.1ağazalar vıtrlnlerini Kızılay haf tasına tahsis ederek Kızı ray temsili 
1 .teren mangenler ile susliyeceklerdir. Ve hafta zarfında sigara paket
erıne renkli ve resimli vecizeler y ap~tırılacaktır. 

ı:ı li'afta zarfında kaza ve nahiye kolları tarafından tanzim edilen bu 
;ogranı mucıbince radyoda, kol merkezlerinde konferanlsar vertlecek, 

lir.erkez binalarında veya Halke\'lerinde müsamereler tertip edilecek-

' .. 
cioı leaza, nahiye, mahalle heyetleri evleri, ticarethaneleri. 
~ynzmak suretile yardım fstiyeceklerdlr. 

4vrupadaki 

mağazaları 

Sergilere 
Çağırılı yor.uz 

· ttukometimiz tetkikat 
Ji·· • yapıyor 

tn Ukurnetimiz, bu yaz Avrupanın 
</htelif şehirlerinde açılacak 
daan bırçok sergi ve panayırlara 
de "'et edilmiştir. Ezcümle 7 eylUl
l>a lıtrehet'te açılacak beynelmilel 
fı nayırına Holada hükumeti tara-

lldan t·· 1 v 

uccar arımız çagırılmıştır. 

ta İ3irı;ok ihracat mallarımızın baş
dadlM~n bir müşterisi olan Holan
§'<:k aıu bu panayıra, kollektif bir 
earıılde iştirak edecek Türk tüc .. 
)p~ ~~ına mali yardımlar gösteri
hildegı. de Holandadan Türkofise 

ırıı mi t. 1\ ş ır. 

~ k'lrıca 30 temmuzdan 4 ağusto
C(.)d adar devam etmek üzere .Düs
t ta~Of'ta açılacak diş sergisine iş
~o· edeceklere de Alman demir
be; arında tenzilat yapılacağı ha

\rC'rılmişt ir 

Bir agda 
Limanımıza 
Gelen gemiler 
Geçen gemilerin sayısı 

768 dir 
Son bir ay içinde limanımızdan 

(2,150,340) safi tonilıitoda (768) 
adet gemi geçmiştir. Bunun (414)ü 
transit tir. 

Bunun (114) il Türk bandralı o
lup diğerlerinden en çoğu, (149) u 
Yunan, (112) si İngiliz. ve (107) si 
de İtalyan bandra!ıdır. 

Buna mukabil eskiden Mısır ve 
Japonyadan ayda bırkaç gemi gelir 
iken şimdi yalnız J Japon, l Mısır 
ve 2 Danımarka gemisi transit ola· 
rak geçmiştir. -·-ÜskUd ar kaymak ame 

işe başladı 
Bır aydanberı izınli bulunan 

Üsküdar Kaymakamı LCıtfi Aksoy 
mezuniyeti nihayet bularak dün
dE'n itibaren va7.ifcsine haşhımıştır 

~i roman:96 -

n e seveceksin ! 
~Buyurun! 

<!~letı~: l'tıektubu alırken, o sözüne 

'n· ıca ederim, evde okursunuz. 

~ı~ O halde söyleyiniz bana, aldı
?ıı:ıt ~Vap benim aldığım malıl -

~ate
1

n t:Yit rnı ediyor? Ablam haki-
l) Ofrtıüş mü? 

lu· edim s · k t't k · ·· - tü (i~.. · esı ço ı re tı, uzun • 
Utıtülü: 

'1'.1 
" aalescf evet Vr>d· •• 

tı rn 1 
ve .. hiç ummadığım bir cen-

enlikie: 

~ ~ı~endınfzi Uzmemenizi bılhas
~ak, ~or~~· Yanınızda fazla kal
l'ilhat u Uzüntülü anlarınızda sizi 
tı ~ı r~ıı etmek ıstemem Müsaade-

l:>ı ca edeceğim. 
J'erek ·1· ...... An ' ı ave etti: 

Ve baha ısrnarladıkl 
·· u hareket onun hiç bekle-

Etem izzet Benic a 

mediğim ve tasarlamadığtm bir jes
ti olduğu için şaşırarak: 

- Güle güle .. 
Dedim ve .. o ayrıldı, ben de san

ki onun yalnızlığını, bıraktığı boş· 
luğu duyan bir his içinde şaşkın 
şaşkın yürüdüm! 

Eve döndüğüm vakit, ilk işim da·· 
ha kapıda iken: 

- Salih geldi mi? .. 

Diye hizmetçiden sormak oldu. 

- Gelmedi! 

Hemen, yukarıya kendimi attım, 

biI köşeye sindim, zarfı açtın-. ve ... 
okumıya başladım. Yine: 

- Lutfiye, 
Hitablle başlayan bu mektup ay. 

nen şu idi: 

Acı bir haberi teyit etmek vazi

fesini üzerime almış bulunmam be
ni çok müşkül vaziyet te bıraktı. 

A vrupadaki" mezarlıklara ait 
planlar g'?tirtilmiş ve bu planlara 
göre .Zincirlikuyuda inşa . edılecek 

olan asri mezarlık için bir plan vü
cude getirilmiiitİ. Fakat yapılan 

pl5.nın, mezarlık arazisinin alt ta. 
rafı taşlık olması hasebile tatbik 
kabiliyetini haiz bulunmadığı gö. 
rülmüş ve proje kabul edilmemiş
tir. 

Belediye İmar MüdürHığü şimdi 
yenibaştan bır proje yapmakta • 

dır. Bu proje bu ay sonuna kadar 
bitirilecek, yeni bütçe gelir gel • 
mez de yeni mezarlığın inşasına 
geçilecek tir. 

Gümrük 
Muayenesi 
Kolaylaşıyor 
Bazı e , ya evlerde mu· 

a yene edilecek 
Kırılacak eşyanın gümrük mu· 

ayenesirıın ev ve apartmanlarda 
da yapılması hakkında Gümrükler 
Um um Müdürlüğünden, dün yeni 
bir karar alınmıŞtır. 

Bunda: 
. Göç suretile ecnebi memleket· 

terden getirilen veya memleketi· 
mizden harice götürülen zat ve 
P.V eşyaları yollarda kırılmıyacak 

ve zedelenmiyecek bir şekilde iti
na ile ambalaj yapılarak naklolun
maktadır. 

Bu gibi eşyaların geliş ve gidiş
lerinde muayene için gümrükler· 
de açılması, eşya sahiplerinin i · 
kinci bir zahmet ve külfete gırme· 
lerini mıJcip olmaktadır. 

Böyle vaziyı:tlerde gümrük ida
relerinı:e mı;.mur kadroları müsait 

Hele, bu rıcılığı duyuracağım mu- ı 
hatabın bana benim kadar yakm, 
hatta dürüst ifadesiyle: Ben olma· 
sı daha ıstırap verıci oluyor. 

Lütfiye, 

Hadise tamamile doğrudur Al
dığın haber eksiksizdir. GUneşin 

rahatsızlığı devam etmektedir. Ko· 
lu alçıdadır. Bu büyük felfıket kar
şısında biribirimizi ne kadar tazi· 
ye etsek yeridir. Ancak hepimiz 
faniyiz. Fanilik müddetsiıliğin ,.e 
Clmürsüzliiğün ifadesidir. Bir an i
çin var olabilenlerin yine o an için
de yok olmaları daima biı ifade 

çerçevesinin içindedir. Bu, bizim 
en büyük ve müşterek tesellimiz 
olmalıdır. Bunun içindir ki. sakın 
kendini üzme, ağlama, hırpalama, 

diyorum! Yeryüzünde kimin ne ve 
niçin ağ1ıyacağını kestirmenin 

mümkün olmadığı da senin büyük 
tesellln olmalıdır. 

:Dünya, yaşıyan ve ölenlerin zen
ciri ile yuvarlar.an bir varlıktır. 

' Bu halkA hayatın bizzat kendisini 

vücude getirir. Manası da o .. 

ihmal ve IAkaydlsi ol· 
mayanlar mUstesna 

Bir soyadı alamamış.olanlar hak· 

kında alakadarlara yeni bir emir 
verilmişttr. 

Bunda denılmektedir: 

cMuayyen müddet içind~ c:;oyadı· 

nı alakadar memurlara bildirmi • 
yenlerden para cezası alınacağtnı 

ve bu cezalaın mahalli idare heyetk 
!eri tarafından tayin edilerek Vali 

ve Kaymakamların tasdıkıle kat'i· 
leşeceğıni kanun emretmektedir. 

Fakat. makbul mazeretl~ri olan· 
tar hakkında bir kayıt mevcut bu
lunmadığından ceza layinınde te-

reddut edildiği görülmüştür . Her 
ne kadar soyadı kanunu ile nizam-

1 Karşılığı 
Tesbit edildi 
Yek Afet b i r liste ha· 

:ıurladı 
Dış memleketlerden yurdumuza 

gelen mallara ait faturalarda yazılı 
ecnebi paraların Türk parasına çev
rilmesini kolaylaştırmak üzere Ve
kalet bir esas kurmuştur. 

Bu maksatla önümüzdeki ay mu
teber olmak üzere bir liste hazır • 
lanmış \'e Borsamızda kote edilen 
ve edilmiyen dövizlerle İngiliz al
tınının vasati çek fiatları tesbit e
dilmiştir. 

Bu listeye göre temmuz ayı için· 
de, gümrük muamelıitında bir İn
giliz lirası 625 kuruş, bir Türk lira
sı mukabili olarak Fransız frangı 
17,6667 ve dolar 0,78,9430 üzerin • 
den hesap edilecek, bu suretle me
murların uzun zaman; ecnebi pa
raların milli param~zla olan kıy • 
met farkını hesap etmekten kurtu
lacaklardır. 

rikalarda işçi kadınlarımızı düşün

düğümüz zaman sızlamıyacak bir 
yürek yoktur. 

Devlet, anne olan kadına merha4 

met etmelidir. 

Bizde kadınların bizden alacak 
hakkı kalmadı, diyoruz. Bu, en mu-

kaddes ve insani hakkı değil mi
dir.? ...... 

Halk Filozofu · 

Gramofonlu radyo
ların gümrük resmi 

Gümrükler Umum Müdürlüğü, 
yurdumuza getirilecek gramofonlu 
radyoların gümrük resmi hakkın
da yeni bir karar vermiştir. 

Buna göre badema, bu radyola
rın gümrük resmi, tarifenin 619 un
cu bendine tatbik suretile alınacak 
ve kıymetleri üzerinden yüzde 40 

l> resim tahsil edilmiyecektir. ---·- 1 
Kaçak olarak ya. 

kalanan eşya 
Kaçakçıların üzerinde yakala -

namesinde bu hususta bir kayıt ve 

sarahat yoksa da soyadını vaktin

de tescil ettırmcmekte sun'i tak • 
sıri veya ihmalı görülmiyen kim • 

selere ceza tertibi, ceza prensip
lerine uygun olmıyacağından; ce-

za /rnr.:ırının ittıhazı sırasında bu 

Odacılar 
için sandık 
Kuruluyor 

! nan altınların en yakın malsandık
larına teslim edilmesi ve Türkiye 
hudutlarından dışarı çıkan yolcu-

' cıhetin idare heyetlerince göı ö • 
nüne alınması lazımdır. > ·-
Tekaüde sevkedi· 

lecek memurlar 
G ümrük ve İnhisarlarda çalışan 

yaşlı memurların tekaüt edileceği 
hakkındaki haberler kat'ıleşmiş· 
tir. 

Bu h ususta d ün Vekaletten bü
tün teşkilata acele bir emir gön • 
derilmiş ve bunda, 65 yaşını dol • 

duran memurların tekaüde sevk
leri kararlaştığından bu gibi me • 

murların işlerine 14 temmuzdan 
itibaren nihayet verilmesi resmen 
bildirilmiştir. 

bulundukça ve mahzur görülme • 
dikçe muayenelerin, eşyaların am· 
balaj l'dıldikleri yerlerde veya a • 

çıldıkları ev ve npartmanlarda is • 
tisnaen yapılması muvafıktır.> 

Belediye hademesinin 
istikbali dU9UnUIUyor 
Belediyedeki odacı, kapıcı, ha -

deme gibi müstahdemler şimdiye 

kadar yalnız maaş almakta, başka
ca hiç bir yardım görmemekte i · 

diler. Halbuki bunların ihtiyarla

dıktan veya her hangi bir sebep
le sakatlandıklar ı zaman işsiz ka-

lıp para sıkıntısı çekmemeleri için 
şimdiye kadar hiç bir tedbir alın
mamış idi. 

Ahiren Belediyede bunlar için 
bir sandık kurulmuştur. Sandık 

sermayesinin bir kısmı Belediyece 

verilecek, diğer bir kısmı da müs
tahdemlerin aylıklarından kesile
cek yüzdelerle temin o1unacaktır. 

Bu hal, Beledıye mustahdemlc
rini p(;k ziyade sevindırmiştir. 

Yaşama ve ölmenin tezadı ve de· göz yaşı cloktüklerimız muhakkak 
laletleri hayat mefhumunun esa· ki, en çok . sevdıklerimiz jçindir. 

sını kuruyor. Hayat.. dediğimzi va- Eğer, sen ablanı ve Güneşi taşkın 
kit mutlaka diriliği, yaşayanı de- bir sevgi ile sevmemiş olsaydın, 
ğil; öleni de bir arada hatırlarız. bugüne kadar döktüğün göz yaşı-
Öleni hatırlamadan yaşayanı göz- nın belkı de çok azını kirp1kleri-

Jer önünde teşahhus ettirmenin nin dışına boşaltırdın Eğer. sev-
imkansızlığını takdir cdeccğıni ka- gide değil de, olümde acımak esas 

bul ediyorum. Hayat; müsavi: Dir- olsaydı, yeryüzü yasıyanların göz 

lik ... diyenler yanılnnlardır. • yaşlarından bırikecek gölcüklerle 
Yeryüzünde bütün hüviyet ve İ· dolar, beşeriyetin bugünkü çehre-

fadesi ile dcğişmiyen tek şey var- si ve cemiyetin yaşama şartları 
dır: Sevgi. Hayatın mucizeli sırrı- demdeğişık olurdu. Cemiyetin baş 
dır ve mihver odur. 

döndürücü vahşetleri içinde bile Biz insanlar ölüme değil, sevdi-
sevgıliye kıyan ve uzanan eJ pek az ğimize ağlarız. Eğer, sen bu daki-
olmuştur. İnsan insanı daima ölkada abbn için gözy<lşı akıhyorrnn 

bu, sırf onu sevdiğin ve onun sen- dürebiliyor. en basit bir ürperme 

de yaratt;ğı sevginin hatıralarına duymadDn öldürebıliyor ve. bütün 

bağlı olduğun içindir. Ceset bir i- bu ölenler için tek damla göz yaşı 
fade dl'ğıl, şekildir. Ölüleri sima- bile akıtmıyoruz. Demek ki, davam 

ları ile değı1, ruhlarımızda yarat- da hak1ı) ım ve bunun misallerini 

tıklan S<·mpati ölçüleı ile hatırla- en canlı örneklerile sıralamak se-

rız. Ölen anne, babadan olen kar- nın içın de, benim için de daima 
dt"Ş, dost, arkadaş, sevgiliye ka- mı.imküncHir. 
dar .. her ~eyde ve her yt.:rde, en çok (Devamı var) 

lardan, a\'detlerinde iade edilmek 
üzere emaneten alınan altınların 
ise gümrüklerde muhafaza edil -
mesi Maliye VekAletinden alaka
darlara bildirilmiştir. 
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~------------------, 
Birimizin derdi 

Hepimizin derdi 
Beşi\<taş yangını 

hakkında 
( M. N.) imzasile bir okuyucu

muz yazıyor: 
Evvelki gece BefiktQ.§ta yine 

bir çok aileler sokakta kaldı. Diş
ten tırnaktan artırılarak elde 
edilen üç beş purça mal da kül 
olııp gitti. 
Şimdi ağlıyan, sızlıyan kom

şularımız yanında içimiz yana
rak şunları düşünüyoruz: 

Söylendiğine göre yangın baş-
lamış, üç ev yanmış ondan snnra 

1 

ancak itfaiyeye haber verilmiş. 
Bundan sonra gelen itfaiye de 

su bulamamış. l!ortumlar kuru 
kalmış. 

Eski zamanda TelP.fon idaresi
nin ecnebi ellerde bulunduğuna 
kızarak kabahati onlara yükle
tirdik. 

Merhum Terkos Kumpanya -
sının aleyhinde atıp tutar (kas
di var) diye söylenirdik. 

Hl'.lbuki şimdi her yerde tele
fon varken, Sular idaresinin ha
kikaten muntazam olan idaresi 
sayesinde lıer yerde su bulunur-

ken gece yarısındaki bir yangın
da su bulamamak ne dcmekıir? 

Bundan mes'ul olan, bu kabil iş
lere layık olduğu ehemmiyeti 
vermiyen kimlerdir? .. 

Il er yangın bize acı bir ders ver-
mi§tir ama .. hiç bir zaman bunu 
da tamir etmemisizdir. Acaba 

bundan sonra olsun daha. dik -
1caıli olamaz mıyız? 

Çünkü yanıp kül olan Tiirk 
sermayesidir. Ha1ckınıız var mı, 
yok mtı? 



4 - S O N TEL G RAF - 22 Haziran 1937 

Alman Hariciye nazırı Londrada ne 'r 
· steyecek ve 

kendisinden neler istenecek ? 

H 
Dumanı altın yapan 

sakallı 

Üç gün sürecek olan bu misafirlik esna
sında görüşülecek 

çok mühim m e seleler vardır 

Almanyarnn müstemleke mes' e· 
lesini bir defa daha 

ileri s ü receği anlaşı ıyor 
Lonaraaa karıılaıccak olan Alman tın lnsilb 

Hariclge nazırları lngiltere ise s 
Alman ve italyan gönüllülerin · e 

sında israr edecek 
Yarın Alman Hariciye Nazırı 

Fon Nöyrat İngiltere hükume
tinin daveti üzerine Lqndraya git-

miş bulunacak. Ayın 23 üncü günü 

için tesbit edılen bu ziyaret iki gün 

sürecek, Alman Hariciye Nazırı İn
giliz devlet adamlorile görüşecek

tır. Alman Hariciye Nazırının şu 

son haftalarla Balkanları ve Maca

ristanı ziyaretinden sonra şu Lon

dra seyahati az manalı değıldir. 

Bilhassa bu ziyaret İngiltere hü

kumeti tarafından edilen davet ü

zerine oluyor. Bundan iki sene ev

vel İngiliz Hariciye Nazırı Berline 

gitmişti. Şimdi Alman Hariciye Na

zırının da Londra seyahati o ziya

reti iade için oluyor; deniyor. Fa
kat iki senedenberi olup biten ve 

daha da bitmiyen şeyler düşünü -

lürse Fon Nöyrat'ın İngiliz payi

tahtını ziyareti çok ehemmiyetli 

olduğu kendiliğinden meydana çı

kar. 

Dünkü posta ile gelen Avrupa ga

zetelerinde bu ziyarete dair verilen 

malumatı cSon Telgraf> m okuyu

cularına veriyoruz: 

1 - Alman hükumeti bilhassa 

Alman erkanıharbiyesi Berlinin 

artık bu yalnızlıktan çıkarak diğer 

devletlerle - Fransa ve İngiltere 

ile- münasebatını sıklaştırması la

zımgeldiği kanaatindedir. Halbuki, 

Berlinin Londra ile münasebatı 

pek dostça olursa bundan Roma 

mihveri hükumeti elbette kuşku -

)anır diyorlardı. Bugün ise artık 

Berlin - Roma mihverinin, Berlin

Londra dostluğuna mani olamıya

cağı anlaşılmıştır. Almanya her dev

letle d9stluk istiyor. Fakat Rusva 
ile değil. .. 

2 - Geçen ay Alman Milli Mü

dafaa Nazırı Mareşal Blombergin 

Londraya kralın tac giyme mera

simi münasebetile gitmiş olması o-

·~-

rada İngiliz devlet adamlarile çok 

sıkı fıkı görüşmesine fırsat ver -

mişti. Alman Mareşali İngiliz do

nanmasının geçit resminde de bu

lundu. İngılterenin kuvvetini ya

kından gördü. Mareşalin bu seya • 

hatı ergcç bir netice verecek dıye 

beklendi. Gene o mareşal bir dı:? 

İtalyayı görmiye gitti. İşte Milli 

Müdafaa Nazırının bu seyahatle

rinden sonradır ki, şimdi de Alman 

Hariciye Nazırı Londraya gidiyor. 

3 - Alman İktısat Nazırı Dok

tor Şaht Parise gitti ve Fransız dev

let adamlarıle -gayri resmi surette

gôrüştü. 

4 - Pek şayanı dikkat olan bir 

şey daha: Alman Erkanıharbiye 

Reısi General Bek Parise giderek 

Fransız Erkanıharbiye Reisi Gene

ral Gamelin ile görüşmüştür. 

General Gamelin Londrada Ma

reşal Blomberg ile görüşmüştü. O

nun için bu ziyaretler -gayri res

mi olmakla bera~r- az manalı de

ğıldir. 

5 - İngiltere Kralının tac giy

mesi vesilesile Londrada olan ko

nuşmalardan~ri İngiliz - Fransız -
Alman münasebatında şayanı dik

kat bir yenilık vardır. Nihayet Fon 

Nöyratın Londraya çağırılır çağı

rılmaz Berlin hükümetinin bu da

veti hemen kabul edivermesi bunu 

göstermiştir. 

6 - Berlin hükümeti, daha doğ

rusu Alman Erkiınıharbiyesi İngil

tere ile bozuşmak, Londra ile an -

]aşmak imkanının kapılarını kapa

mak şöyle dursun, bilakis bu kapı

ları ardına kadar açık bulundur -
mak istemektedir. 

7 - Her işde biribirlerine danış

mayı kabul eden Berlin ve Roma 

hükumetleri arasında geçen sene 

teşrinievvelde yapılan anlaşma bo

zulmamakla beraber Alman hükü-

Edebi Roman No : 34 

Zekeriyya Sofrası 
Yazan : AKA Gündüz 

bunlar devam edecekse bir daha 
geJmiyeceğim ve beni affediniz. 

- Israr et~. Gidersen ayıp o
lur. Ben bu bahsi kapadım. Bir da
ha açmıyacağım. 

- Siz de israr etmeyiniz. 
- Hi; olmazsa iki üç saat daha 

kal. 
- O 2aman vapur yok. 
- Sizi torpido filosu kumanda-

nının motörü ile gönderirim. Ne
redeyse o da gelecek. 

Prenses koluma girdi, sürükler
cesine büfeye götürdü. Büfenin ö
nü bir fılemdi. Nesime Behhil Mus
tafanın koluna girmiş, kokteyl ka
dehleri ellerinde idi. Bir yudumda 
içtiler, daha doğrusu Nesime içir
di. İçime kıskançlık gelmed i. Çün
kü Mustafayı tanıyorum. Yalnız 
biraz kızdım, Mustafanın gözleri 

parlıyor::lu. Demek kısa zamanda 
birçok kadeh içirmiş. 
Yanımıza de Şevalef geldi. Bu 

bahsi artık kapadım diyen prenses 
birden bire Şevalefe: 

- Gitmek istiyor, yani seni iste
miyor. Demesin mi? Şevalef insanı 
hiddetten çıldırtan bir gururla 
bana baktı ve prensese dedi ki: 

- O beni istemiyebilir. Kimse
yi ccbredemeyiz. Yeter ki ben onu 
istemiş olayım. Benim onu iste
mekli(iim kafidir. 

İzzeti nefsime yediğim bu şamar
dan sersemledim. Ayni gururla ce
vap v~rdim: 

- Siz her şeyi isteyebilirsiniz. 
Fakat ben, bilhassa sizin istediği
niz şeylerden hiç bir tanesini size 
veremem. 

-Tecrübe ederiz, 

meti harici siyasette, dostlarını in· 

tihap etmekte her şeyini feda et
miş değildir. İspanya sahillerine da

ir şu son günlerde İngılterenin ba

şa geçerek yaptığı ıtiliıfa Alman· 

ya dahil oluvermiş, İtalya da gir· 

miştir. 

Dünkü posta ile gelen İngiliz ga

zetelerınin yazdığına göre Alman 

Hariciye Nazırının Londrayı ziya

reti mi.ıhim neticeler verecektir. Al

manya ile İngilterenin dost olma

sına, Berlin - Roma mihveri mani 

olamıyacaktır. İngiliz ve Alm~m 

devlet adamları arasında görüşme

ler çok seyrek olmaktadır. Çünkü 

Almanya Milletler Meclısinden çık

tığı için Cenevreye kimseyi gön -

dermiyor ki, İngiliz Hariciye Na

zırı, Alman murahhasını orada gör

sün, görüşsün. Sonra Berlin yolu 
başka, Cenevre yolu başkadır. O -

nun için Cenevreye giderken İngi
liz Hariciye Nazırı Berline uğra -

yamamaktadır. Halbuki mesela 

Parise her vakit gelip gitmek fırsa
tını bulmaktadır. 

Bu ziyarette konuşulacak en mü

him mesele İspanya işleri olacaktır. 
İspanyadaki İtalyan ve Alman 

askerlerinin geri çekilme)( meselesi 

- Edıniz bakayım. 

- Gitmiye kalkışınız, görürsü -
nüz. 

- Ne yaparsınız? 
- Skandal çıkarırım. 
- Siz mi? 
- Evet, ben! Süvari zabiti de 

Şevalef! 

- Skandala cesaretle mukabele 
ederim. 

- Matmazel! kısa söyliyelim: 
Böyle bir teşebbüste bulunmayı -
nız! bulunursanız ... 

- Bulunursam? 

- Siz gitmiye kalkışmadan 
Mustafayı bu kalabalıkta tokatlar 
ve ikinizi kolkoln vererek kapı dı
şarı atarım! Bu işi yaptığımın se
beplerini de canım istediğı gıbi söy
lerim. 

- Buradakiler size ne der? 

- Buradakiler mi? Püf! Başta 
Haneşka olduğu halde buradakile
rin hepsi bana vız gelir. Buradaki
ler be!"li ve bizi sadece eğlendir -
miye memurdurlar. O kadar! 

Ben, cenevimden sarsıldım. Göz
lerim karardı. Gözler imle prensesi 

n da k i 
• a ınma-

halledilmiş olnuı.ktan çok uzaktır. 
İngilt<!rc, İspanyadaki ecnebi (gö
nüllü) lerin çıkarılmasında ısrar e-
decektir. · 
Unutmamalı ki, Lokarno muahe

desi bozulduktan sonra onun yeri
ne bır şey konmamıştır. Onun için 
garp devletleri arasında teminat 
vücude getirecek bır anlaşmaya İn
giltere son derece ehemmiyet ver
mektedir. 

Yine unutmamalı ki, İngiltere 
Almanyanın tekrar Milletler Cemi
yetine döniıp gelmesi fıkrinclc ıs

rar edecektir. 
Alman gazetelerinin verdiği :na

lumata bakılırsa, Alman Haricıye 
Nazırı, Londra ile Romanın arasını 
bulmak için de çalışacakmış. Frank
furter Zeitung gazetesi Fon Nöy
ratın Londra seyahati esnasında 

Londra - Roma müna9Cbatının iyi
leşmesine de uğraşacağını ileri sür
mektedir. ........................................................ 

Flllatln lcln b1r teklif 
Mı-;ır Veliahtı Prenses Mehmet 

Ali Filistin meselesinin halli için 
bir tek lifte buhınmu~tur. Bu teklife 
iÖre F ilistin Suri ve ile birleştiril
meli, lngiltere ve Fransa ile mütte. 
fik ol ma lıd ı r. Yahudiler de bu dev· 
lelin l 1b'ası olurlar, bu me<Jele d e 
ortad:ın k:ılkar. Birleşi k hükümetin 
l:ıtına E:'!lir Abdullahın ge tiri lmes i 
de istenmiştir. 

i spanyada eıfr edi· 
len /ta/yan ask tr• 

/erin in üzerinde çı• 
kan ,eım i t1esika 

aradım. Meydanda yoktu. Nazik 
görünen Şevalefin ne müthiş bir 
eaepsiz olduğunu anlamıştım. Bu 
adam blöf yapmamıştı. Yanımdan 

ayrılır ayrılmaz Mustafanın yanı

na gitti \.e yalnız başına bir kok
teyl aldı. Yapacaktı. En ufak bir git
me hareketinde bulunsam, dediği
ni yapınıya hazırlanmıştı. 
Babamın bir tabiri vardır ki her 

zaman ı:öyler: Baskın basanındır. 
Öyleyse burada kalır ve işi ört

bas etmiş gibi gösteririm. Tam za
manını ~etirince bu herifi ben to
katlarım. 

Düştüğüm btı labirentin ıçınde 
karşım.1 ç;ıkan bu Paris rezilini dö
veceğim! Buna karar verdim. 

Hissediyorum, Şevalef göz ucu 
ile beni kontrol ediyordu. Gitmiye 
teşebbüs edip etmiyeceğimi gözet

liyordu. Üzerine doğru yürüdüm. 
Büfenin önündekilerden birkaç ki
şi bize bakıyordu. Gülümsiye -
rek yaklaştım: 

- MCisy0 de Şevalef ! dedim, 

kok teylinizi yalnız başınıza içtiği
n izi ilk defa gördüm. 

- Yahudi milyonerleri bütün 
dünyadaki İsrail oğullarından eli 
kalem tutanlar arasında büyük bir 
müsabaka açmıya karar verdiler. 

Bu müsabakanın hedefi, İsrail o
ğullarının zekasını isbat ve ticaret 
kabiliyetlerini tebarüz ettirmekti. 

Bu işle uğraşmak üzere seçilen 
heyet Telavi~den itibaren bütün 
dünyada intişar eden Yahudi gaze
telerine müracaat etti. 

Her taraftaki Yahudi muharrir
lerinin müsabakaya iştirak etme -
leri temin edildi. Nihayet şu hıka
ye; noktai nazara en muvafık ola
rak ilim edildi. 

Bunu nnlatan arkadaşım: 
- İşte .. dedi, elime geçen hika

yeyi s:ınn veriyorum. Oku. 
DUMANI ALTIN YAPAN 

SAKALLI 
İsrail namı diğer Yakup babamı

zın ölümünden bugüne kadar dün
yaya gelip giden yüz milyonca in
san oğlu arasında dünyada kötü
lük yaptıkları melekler tarafından 
tesbit edilenler cehenneme doldu
rulmuştu. Bunlar arasında dünya
da ticaretle meşgul olup kaza
ra (?!) eli teraziye takılıp .yüz gra
mı 200 gram tartan ve yahut arşı
nın ucu tezgaha değip yarım ar
şını bir buçuk arşın olarak haberi 
olmadan (?!) ölçen İsrail oğulları 
da vardı. 

Bir gün .. Beş gün .. İsrail oğulları 
V:>,.ro~ V"'l''"'S ~nl?n l"tohnn"'"'''"'""'~o t; 

caret yapıp birkaç para kazanmak 
sevdasına düştüler. 

Hoş .. bedava yemek geliyor .. el
biseye lüzum yok.. amma .. yine in
san alış veriş etmeli .. Fakat ortada 
da alış veriş için hiç bir mal yok. 

Bir gün bütün milletlere mensup 
tüccarlar, tüccar gibi görünenler 
cehennem taamını yedikten sonra 
kızgın ateşlerin kenarına oturmuş

lar, dereden, tepeden konuşuyor
lardı. 

- Para kazanmak.. 
İngiliz, Fransız, İtalyan, Ameri

kan, Rus, Arap, Ermeni, Rum v~ 

nihayet Çingeneye Yat1ıncıya ka
dar her millet mensubu dünyada
ki 'tecrübelerine istinat ederek fi
kirlerini söylediler. 

- Burada para kazanılmaz. 
Bu fıkre, yalnız sakallı Yahudi 

iştirak etmedi. Ve herkes fıkrini 
söyledikten sonra: 

- Hayır, dedi, buradaki kazanı-

Kalmak kararını verdiğimi anla
dı. Şen bir tavırla: 

.. 

- Çift jçmek için yalnız sizi bek
liyordum matmazel. Dedi. 

--N:ızıksiniz. 
Bunu bilmem nasıl söylemiş ol-

malıyım ki Şevalef bir sarardı, bir 
kızardı. 

Prenses, bir dişi mefisto gibi he
men oracıkta peyda oluverdi. 

- Siz kokteyl i~miyorsunuz, bü

yük bir ~aadeti yudum yudum ta
dıyorsunuz. 

Bunları işiden Mustafa hemen 
prensese baktı. Prenses, bu söz o
radakil~rin hepsine aitmiş gibi: 

- Öyle değil mi Mustafa bey? 
Öyle değil mi Mister Prat? Öyle 

değil mi Madam Nesim? Böyle bi
ribirine hürmet eden dostlar ve 

güzel kadınlar bir arada olunca .. 

TOY. Mustafa bu sözlere inanarak 
gülümsedi. Nesime Behllıl Musta-

fanın koluna girip tarasaya götür

dü. Anladım ki benden uzaklaştır
mak istiyor. Beş dakika evvel
k i Şevalefle şimdikinin arasında 

lan para hiç bir yerde kazanılın~ı. 
·şıetıP 

Yalnız kazanılacak parayı ı En· 
faizini getirecek banka yoktur. 
dişem buradadır. 

- Nasıl?.. e 
r v 

- Bunu ancak Yahudi yapa 
Yahudi anlar .. 

- Nasıl? k 
- Deu:::ı ya .. bunu anlıyabil!l'le 

için Yahudi olmak lazımdır. 
Nasıl, öyle mi, böyle mi diye 1;; 

nuşulurken münakaşa uzadı. !<· 
cehennem müdüriyetine kadar 11 

setti. 

Cehennem müdürü geldi: iŞ 
- Söyle bakalım sakallı .. BU 

nasıl olur? 
- Bay müdür.. Ben tiiccarıtıl· 

Siz de işden anlar bir adama pen· 
ziyorsunuz. Yarın benim yapac:~ 
ğım teklifi bütün cehennemde .. 
tacirlere ılan edeceksiniz. Ben rrı~
nakasasız işe girmem. üzerime ı
halc edilen işi de yaparım. 

Ertesi gün sakallı Yahudi, tnb· 
riren müdüriyet makamına şu şe· 
kilde müracaat etti: 

ikıı - Cehennemde ne kadar fabr 
Çıve ocak bacası varsa hepsinden 

h rrı
k ac ak dumanların kıymeti m~ ~ di-
menesi üzerinden bana ihalesını 

]erim. ··ı-
Müdür bu kağıdı okuyunca ~ 

' . B .. tllll 
dü. Fakat işe aklı ermedı . u 
tacirlere bunu ilan etti. Hiç ki~
senin bu hesaba aklı ermediği .~: 
çin pey sürmediler. Yahudi 5 ını 1 
yon vermeyi kabul etti. Derha 
mukavele yapıldı. 

Cehennem umum müdürlüğÜ" -
den eline vesika alan Yahudi, er ' 
tesi günden itibaren işe başla ' 

dı. 

Cehennemde yüz binlerce fab. -
sı -rika ve ocak bacası vardır. Hep 

ne tahriren şu tebligatta buiun ' 
du: 

1 
.. 

c- Cehennem umum nıiidür o-
ğünün cmrile bugünden itibare~ 

h d ·· ·· ı ek bU-ce ennem scmasın a goru ec ""Jl 

tün dumanlar bana aittir. Bü.~~ıı 
cehennem sakinlerine ve fab11 .... 

.. tU•• 
sahiplerine ve bacası olan bu t 
halka şunu ilan ederim ki.. 24 saa 
sonra hiç kimse bacasından hava: 
va duman salıvcrmiyecektir. Ak5ı 
takdird" istediğim kadar para ce· 
zası tarhetmiye salahiyetim var ' 
dır,. 

(Deoamı 6 ınct sayfamızda) 
~ -

ne çok fark" vardı. Arlık eskilerderı 
hiç biı· kelime konuşmuyorCfu. ıırı 

Sofra vaktine kadar yanıınd _ 
ayrılmadı. Nesimenin elinden ltllr 
tulan Mustafa bir iki defa yanımı· 

·· un-za geldi. Şevalef çok kibar gor 
dü ve dost davrandı. 

Mustafa, önümüzden kolkola ge-
çen iki kadını göstererek so~du~ıı

- Bunlar kim? Geldiğirnız 
kikadanberi hep başbaşa göriiYo
rum. Kim~e ile konuşmuyorlar~ .. 

- Geçenlerde tanışmıştım a 
ma şöylt! böyle, bilmiyorum. 

De Şcvnlef analmıya başJadı:J<İı 
·- Şer mösyö! Göriiyonnrı 

ıııZ· 
bu hayata biraz fazla yabancısı ıtıtl 
Soldaki madam, prensesin ya·ste 

• par• akrabasmdandır. Kocası ~re 
ayrı bir hayat yaşar. Bize go)1ııt 

• t b". o hlAkA bit }lll gayrı a ıı ve gayrı n a ı 'f./e 
Madamı da şarkta ayrı yaşar· yri 
bu yaşayış da kocasına göre ga 
tabii ve gayri ahlakidir. 

- Gavri tabiilik nerede? ,,_ 
~ • ır 

- Bu iki kadın biribirlerine öŞ 
tırlar. arJ 

(Devamı v 



Kutup mamur belde.ler ku
rulmıya namzet bir diyar .• 
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ilk S ovyet tayyaresiııin Mosk ovadan hareket ı 
ederek gulu ile A merikage geç"ıesi bu geni hava 1 

yolunu artık çmış demektir 

Ka<dlolFll k.öş<e$ 
Karınızı kendinizden 
bıktırmak kolay oldu- · 

ğu kad r ... R f adası da k şhyacak olan 
ili t i n aıemde ? 

~ utup nrtık hu:ıdan tonr::ı h.SRn-

~ iula rnc~ön bk diyar hcl~c ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~lıniyc nınmet buhmuycr. Bıl -
lıassa So\·yct t<ıyyare!erfoin /~:ne
l'lkaya. yaptıklnrı ilk scfor bu hu
f:Ustnki ümitleri kuvvdlendirrr.iye 
başlamıştır. 
Şimdi K:.ıtupteki Rudol.f adasın

da btr Sovyct i!im hc:;eti çalışma
larına başlaını~ \'C orada küçük bir 
köy kurmuş bulumıyor. Kutuplar
da tetkiklerine koyulan bu heyetin 
giriştiği seferin hazırlığına 1936 şu
batında başlanmıştı. 

Filhakika, daimi hareket halin -
de bulunan buzlar üzerinde kışla
tnak için kuvvetli hazırlıklar yap
l'rıak ve ayni zamanda da en şimal
de kitin Sovyet kara toprağı olan 
l'ludolf adasmda bir imdat üssü 
kurmak icabeylemekte idi. 
1936 S()nesinde, eRusanOV> buz
kıranı, yiyecek ve yakacak madde~ 
lt::rıie bir kısım ilmi ületlerden mü
t<:kkep oldukça ağır yükleri Rudolf 
adasına isal etmiştir. 
'Yapılacak ilmi tetkikler için hu

susi portatif aletler ısmarlanmış
tır. licyetin btıtün levazımının, a
datnıarla birlikte, dokuz ton sikleti 
gecmemesi icabctmcktedir. Bir bu
çuk S<!nclık giyecek, yiyecek ve ya
kacak hazırlanmıştır. Ayrıca, kü
Çiik ve hafif fakat ayni zamanda 
laınaınıylc kafi derecede kuvvetli 
bir radyo istasyonuna ltizum var - 1 

dı; bu radyo istasyonu da hususi 
~lcinlar üzerinden yapılmış ve bu 
adyo vasıtasıyla Moskova ile ko
nuşmak mümkün olmuştur. 
k liarkov'lu mühendis Perli de, 
ışlanıa istasyonuna ve radyoya lü

~~rnlu eJektrik enerjisini verecek 
~garla i ler hafif, fakat sağlam 

lr ınotör tertibatı yapmıştır. 
Bütün bu lüzumlu eşyanın ve 

trıakinelerin hazırlanmasında ve 
~aPtlrnasında en tanınmış müte -
Clssıslar çalışmıştır. 

f nuaoır adası 1874 senesinde kcş
l~ilrniştir. Bu ada, Sovyetler Bir
ıgı arazisinin en şimalınde kain 

noktalardan birini teşkil etmekte
~ir. 82 nci arz dairesi üzerinde bu~ 
Unan bu ada, 220 kilometre mu -
tabbaı mesahasındadır. Daımi su
l'(!lte buz ve karla örtülüdür. Yal
llız sahıl kısmında daimi buz mev
cut dn~·1d· "gı ır. 

J\danın merkez kısmında 300 met-, :e YüksekJiğınde buz kubbeleri 
~tdır. Ve bu kubbelerin çok dl.İz 

0 
an zirve kısımları mükemmel tay

~tare iniş meydanları teşkil etmck
cct· ır. 
lluaoır adasının iklimi \'e meto

;rolojik şeraiti çok dikkate değer. 
~trıtnuz ayı en sıcak ayıdır. Bu ay 
t tfında vasati hararet derecesi sı
aıta Çıkar. Teşrinisani ayı en soğuk 
/'dır. Bu ay uırfında vasati ha-
n ar~t derecesi 22 ye ıner. 1932 se
ltıesınde bu adada dünyanın en şi
rı:linde kain metooroloji istasyo -
<le kurulmuştur. 1896 senesinde 
~iı·~nlen kutupta kışlıyan dört ki
tıı 1 

heyetin reisi bulunan P apa
detı, ~.urada dünyanın en şimalin
t'rıiş~aın kışlama kampını tesis et-

r. 

bulludolf adasının ehemmiyeti çok 
ltı::ktür. Bu nda kutba 900 kilo-
@i (! mesafededir. Telsizle verdi- • 
<lerlll<:toorolojik malıimat ise son 

ece kıymetıidir. 
~%·. 

bund ırıakof buz kıran gemisinin 
<l(?tıiz~n beş sene evvel şimal buz 
1ar;ı ın~e suyn bıraktığı can kur
cl1:ı ; sırnitlcrinden biri geçenler
blılıı ransada Gaskonya körfezinde 
~i:itıcı n~uş ve Sovyetler Birliğine 

~rılmi~tir. 
'l'anı 

'ör V· lltnış kutu pçulardan P rofe -
~ "':.:ıo .~u nı<>sele hakkında şun-

""'Yluyor: 

ll~~932 senesinde Arkanjelden, 
feri e Okyanusuna yaptığı ilk se
~t!tni ~nasında Sibiryakof buz kıran 
,.. sı 'ra t 
' 'ilde Jt· P eni denizinde suya, i -
~lıl .~ğı t~ar b ulunan ağaçtan ma-
~.. l'rıuteaddı't - ·· ·· k '"tı sı yuzucu can urta-

lllitieri atm1stı. Birkaç za. 

Artrk A.-nerika ile Sövyet lerbirUğı Arasfya bir köprii atrlmr>irr. 

m an sonra, bu can kurtaran simit
lerinden ikisi Izlandanın şimal sa
hillerinde bulunmuştur. Bu simit
ler bittabi suların ve cereyanlarının 
seyrınin anlaşılmasına çok yardım 
ctmıştir. 

Kutup mıntakası, ha\•anın en çok 
değiştiği ve tesiratının en geniş su
rette her tarafa yayıldığı bir mın
takadır. Hava hakkında uzunca 
bir müddet için her hangi bir tah

(Vevamı 7 nci s·111fadn) 
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Yasak edilen gazeteler f 
daha çok okunuyo~ 

L ondrada çıkan cNıyuz KronıkJ. 1 
şunl::ırı y.ızıyor: cAvrupada dik

tatörH.ığun hukürrı sürdüğü bir ı.:ok 
mcmleketleı dı• göze çarpan bir sa
katlık var: Gızlı gazeteler ... 

direktörü, şimdiye kadar Alman
yada kendi gazetesini dağıtan a -

damlardan hiç birinin yakalanma· 
mış olduğunu söylemiştir. 

Her hafta Almanyaya kaçakçılık 
suretile yüzbinlerce memnu gaze
te girer. Nazilere aleyhtar en iyi 
ve tanınmış muharrirlerin yazdık
ları bu yazılar, elden ele dolaşır ve 
muhakkak ki, Almanyanın en çok 
okunan gazetesinden daha fazla o· 
kunur. 

Almanya, İtalya ve Avusturya 
gıbi matbuat lıürrıyelinin hiç de 
mevcut olmadığı memlC'kellerde 
gızlice basılan w dağıtılan gazete
ler, ağızlarına gem vurulmuş ga
zetelerdc:>n ziyade ehemmiyet al -
mıya başlamışlardır. 

Menedilen ~awt<•lerden bazıları 
muntazamHn çıkmaktadırlar. Her 
av Alnırınvııva yiiz bınlı>rcc gazete 1 
giriyor. Nazil<•rın en koyu aleyhtar- 1 

hırı taı afından l<·rtip edılen bu ga
zctdcr cldf'n 1>Jc dr,laşıyor ve en 
sonunda Almıın Propaganda Nazı
rı Doktor Gcibbelsirı eline varı • 
yor Alman Propaganda Nazırı bir 
türlü bu ışın önüne gcçmıye mu -
vaffak olamamıştır. 
Başka memleketlerde basılan rıa· 

zi aleyhtarı gazetelerden birinın 

Çckoslovakyaya gelince, bu mem
fokette de tüccar, memur, i~çi hiç 
bir suretle memnun değildir. Mer
kezi Pragda bulunan Alman Sos - : 
yal Demokrat Partisinin her ay M· 
manyanın umumi vaziyeti hakkın

da bir rapor neşretmek hakkı var
dır. 

Alınanyaya ithali memnu olan bu 
raporlar bütün tedbirlere rağmen 
yine Almanyaya giriyor. 

Alman Propagan,da Nazırı Dok -
tor Göbbels bütün bunları tetkik 
etmek fırsatını elbet veriyor. 

Hitlerin 1934 haziranında öldürü
len iktısadi müşaviri Gregor S tras
ser'in kardeşi Otto Strasser ta • 
rafından neşedilen haftalık Di Doy
çe Revolütziyon ismindeki hafta -
lık mecmuası da gizlice Almanya
ya sokulmaktadır. Evvelce nazi olan 
bu zat 1932 de Hitlerle alfıkayı kes

mişti. Çünkü Hitlerin nasyonal sos
yalizm akidesine ihanet ettiği fik
rindeydi. cKara cephe, diye teşkil 
ettiği fırkanın yalnız Almanya ha· 
ricinde değiJ, dahilinde de şubeleri 
vardır. 

Alman propaganda Ntızırı 
Göbi>els 

İtalya aleyhindeki neşriyat da 
şimdiye kadar İtalyan hududuna 
yakın Lugano şehrinden idare edi
liyordu. Fakat günün birinde fa -
şistler tarafından kaçırılmak kor
kusu ile bu şehrin çalışkan faşist 
aleyhtarları daha uzak bir şehrin 
fn~ihabım daha münasip buldular. 

Italya haricinde yaşamıya mec
bur bırakılan İtı:ılyan antifaşistle -
rinden çoğu münevver insanlardır. 
f talyanca basılan gizli mecmualar
da hakiki edebi kıymette yazılar 
vardır. Musolini, Hitler kadar mu
halefete sabır ve t ah ammül göste-

(Der11vnı 6 ıncı ıagf ada) 

... kendinizi karınıza sevdirmek te o 
kadar çok daha kolaydır! 

Jc:E?:mcm .. m::n11mırmıım:aıısm1m~~iiiım ... aam•JlılgfJl:lmRllll!Slmlıl~Z.cı;m~~aı;ımaiV.:llma1.a 

Bazı erkekler vardır ki, karıları
nı sevmezler, fakat buna muka

bil de karıları kcndileıinin üzerine 
son derece düşkündür. Zaten bu esJ:.i 
denberi öyledir ya! Kadın bir göl
ge gibidir, kaçarsanız arkanızdan 

gelir, arkasından giderseniz, o ka
çar. 

Fakat karısını kendisinden bık -
tırmak istiyenler için bazı tertibi 
kolay reçeteler de yok değildir. Me
sela böyle bir erkek sıra ile şunla
rı tatbik etse: 

Çamurlu ayakkabılarilc eve girse, 
mütemadiyen en eski elbiselerile 
gezse, akşam üzeri eve geldiği za
man yalnız gazete okumakla meş

gul olsa, gazetede muayyen bir ha
vadisten başka da bir şey oku -
masa, yani karısının aHika göstı>· 

reb;Jeceği bir mevzua ehemmiyet 
vermese, karısının yeni elbiselerini 
ve şapkalarını daima beğenmese, 

karısının arkadaşları hakkında ho
şa gitmiyecek şeyler söylese, bu 
arkada'llarının yanına eski clbi • 
sclel'ile ve bır karış sakalılc çık -
sa ... Ne olur'! 

Zannedersek, bu kadarcığı bir ka
dını d<'lı etmıyP kfıfı gelir. 
Kadını bıktırmak l~lkı kolay -

dır ama, memnun c>tmek de o nis-

bette güçtur Erkekler ekseriya iyi 
bır aşık olurlar da nedense iyi bir 

koca olamazlar. Bal ayı geçtikten 
sonra kadını devamlı surette mem
nun etmek hisleri yavaş yavaş za
il olmıya başlar. 

Halbuki, zahmete cidden değe
cek ve aile içinde saadeti ar.t ı ra -
cak bir çok kolaylıklar vardır ama, 
tatbik etmek gerektir. 

Mesela umulmadık bazı iyi hare
ketlerde bulunmak, kadını son de
rec€ memnun eder. Mesela eve bir 
demet ÇİÇ€k getiriniz. ~klenrne -
dik bi r saatte karınızı alıp sok~a 
çıkarınız. Kadın o gece çorap ya
mıyacağın ı düşünürken: cCanım, bı

rak şunu! sonra yaparsın. Kalk şim
dı sinemaya gidelim!• diyerek, onu 
alıp sinemaya götürseniz. Bunlar 
kuçiık şeylerdir ama, kadını ne ka
dar memnun eder, ne kadar mes'ut 
eder bilmezsiniz. 

Vakit vakıt methedici bir kaç ke
lime söyleyiveriniz, onun yaptığı 
şeyleri heğ<mıveriniz. Yeni aldığı 
şeylere dikkat ediniz ve karınızın 
güzel zevkini sena ederek, bu al -

- dığı ~eyleri beğeniniz. 

Mirna Log dutld:larını bogugu,. 

Sofrada önünüze yeni bir yemek 
konduğu zaman, memnuniyetinizi 
ifade ediniz. Karınız o yemeği yap
mak için belki bir iki saat sarfet
miştir. Siz de beğendiğinizi gös
termek için bir dakikanızı sarf e -
derseniz, ne olur? 

Aranızda bir kavga çıktı mı, kav
gayı yatıştırmıya evvela siz çalışı
nız ve bir daha da o kavkadan bal1-
setmeyiniz. Kendisine, umduğun -
dan biraz fazla para \'ermek müm
künse, veriniz. 

Muhtelif meseleler etrafında o
nun fıkrini alınız ve onun fikrine 
itimad ettiğiniz hissini veriniz. O
nun zevkine inanınız. Her şeyde in
tihabı kendiniz yapmayınız. 
Eğer sizin mesela ıslık çaldığınız

dan sıkılıyl)rsa, ıslıktan vazg~çi -
niz. Çay \·eya çorba içerken, üfle
menize ı~::::yorsa, bunu bir daha 
tekrar etmeyiniz. 

Sinemada müessir bir film gös-

terildiği veyahut konserde doku • 
naklı bir musiki işittiğiniz zaman, 
onun elini avucunuzun içine alma
yı ihmal etmeyiniz. 

Onun güzel olduğunu ve kendi -
sini daima se\'diğinizi söylemek içil 
çıkan fırsatları k:ıçJrmayınız. cFi
lan şeyi annem daha iyi ynpard1> 
gibi sözler söylemeyiniz. 
Karınızı her zaman sevdiğinizi 

ve daima da seveceğinizi her hali
n izle gösteriniz. Her hangi erkeğin 
kadına yapncağı en büyük iltifat 
budur. 

• Ucuz frijider 
icpimız de mutfağımızda, yahut 

yemek sa ı,,numuzda bir Frijider 
sahibi olmak isterdık. Sıcak yaz 
günlerinde yemeklerin ve gıda mnd 
delerimızin bozulmadan muhafaza 
edılmesini kim istc>mez? Fakat Fri
j ıder lwrkesın kesesine uygun de
ğildir. Onun için size gayet kolay 
bir usul söyleyelim: 

Büyük bir leğen alınız. İçine ta
ze su doldurunuz. Süt, tereyağı, arl 
mış et ve yemek gibi neyiniz varsa, 
bunları da şişelere, kutulara veya
hut tabaklara koyarak bu suyun 
içine yerleştiriniz. Ve üzerine de 
büyücek bir saksıyı ağzı aşağıya 
gelmek suretile kabların üzerine 
kapatınız. Saksının ağzı suyun içi
ne batırılmış olsun. Bu suretle ye
meklerinizi uzun müddet muhafa
za-edebilirsiniz. 

• 
Konserve kutularını at. 

mayınız 

Pirinç, makarna, çay ve saire gi
bi bir çok gıda mad~lerini mut
fakta yahut kilerde kapaklı tene
ke kutularda muhafaza etmekten 
daha pratik bir şey olamaz. Halbu
ki biz, bir konserve kutusunu ve
yahut her hangi bir teneke kutuyu, 
üzerinde evvelce taşıdığı maddeyi 
gösteren etiketler var diye kaldı
rıp atarız. Halbuki tenekelerin ü 
zerindeki bu kağıtları temizlemek 
kadar kolay bir şey yoktur. Yüzde 
beş miktarında suya sı d kostik ko
yunuz ve tenekeleri içine atarak 
kaynatınız. Sonra tek ·~ri çıkarı -
nız, hem kağıt kolaylıkla temizle' -
nir. ht>m de teneke pırıl pırıl pnr
Jar 

• 
Yaz mocıenerınden 

Hası~ 
Hasır 

apkalerın temizlll 
şapkaları tem&IAamık iQhl 
(~ f ,... -.JG l/a) 
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KANUNİ SÜLEYMAN 
Yaz an Nedim Refik 

" Parhalı ile Hintli Bahadır Sahibin karşısında 
gayri ihtiyari sarsılmışlardı 

No.54 =,=====. 

Kızınız sağdır, sizin düşmanlarınıza düşman 
müslümanın bu sözüne 'inanınız 

olan bir 

Müneccim gitti, Ali Şavkat da • 

kendi kendine: 
_ Ah, Parhalı, Par hah... Nere-

desin? diye söylendi.. Fakat şu mü
neccimin içine bir şüph<? koyabil -
dim sanırım. Padişah kimlerle ko -
nuştu, kimlerle görüştü? O onu a
ray~dursun. Tali şimdiye kadar 
Kali evlatlarına gülümsedi, durdu. 
Bakalım, bundan sonrası? 

••• 
Bahadır Sahip, konağında olan 

şeyleri sonra öğrendi. Sabahleyin 
erkenden kalktıktan sonra Yakup 
ona geceleyin gelen dört kişiden 
bahsetmiş, Bahadır Sahip bunlar -
dan birini, en mühimmini anlamakta 
gecikmemişti. Onlara da kapıyı a
çan, karşılayan Yakuptan başkası 
değildi. Yakup dedi ki: 

- Buraya arasıra gelir. Çok defa 
geceleri uğradığı oluyor. 
Bahadır Sahip anladığını gös -

termek için başını salladı. Sonra 
kendi kendine söylendi: 

- Sultan Süleyman! .. 
Sonra Yakuba sordu: 
- Beni niçin uyandırmadınız? 
- Çünkü bize öyle tenbih etti. 
- Öbür adamlar kim? 
Bunları Yakup tanımıyordu. Ya

kup her şeyi anlattı. Kendisine na
sıl tenbih edildiğini, bırakılan üç 
kı .inin gelecek adamlara teslim e
dilmesini söyliyerek gittiğini an -
Jattı. Bahadır Sahip aşağı inerek 
seliimlıktaki üç kişiyi görmek me· 
rakını yenememişti. 

Üç kişınin bulunduğu odaya git
tiği zaman orada Bilalı görünce o
na doğru ilerliyerek olup biten şey
leri sormak istediyse de Billı bir işa
retle ona anlattı ki, kendisine hiç 
bır şey sorll}asın ve buradakilerin 
yanında onu tanır görünmesin! .. 

Fakat bu sahnede en dıkkate de
ğer olan vaziyet Bahadır Sahip ile 
Parhahnın karşı karşıya duruşları 

olmuştu.. Parhalı Bahadır Sahibi 
çok iyi tanıyor, biliyordu. Diğer 

Hintli de öyle .. Lakin Bahadır Sa
hip bu iki Hintliyi hiç tanımıyordu. 
Parhalı ile arkadaşı Hintli gayri 
ihtıyari sarsılmaktan kendilerini a
lamamışlardı. Fakat yine toplandı
lar. Parhalı gözlerini Bahadır Sa
hibe dikerek Farsça birdenbire: 

- Kızınızın sağ olduğunu bili -
yorsunuz değil mi? Dıye sordu. 

Kızının sözu olunca Bnhadır Sa
hip gayri ihtiyari: 

- Bilmiyorum, dedi, bPlki ... 
Parhalı gayet kat'i bir tavırla, 

Bahadır Sahibin her türlü tered -
düdünü kökünden sökmek ister gi
bi: 

- Belki.. dcgil, dedi, kızınız sağ
dır. Sizin düşmanlarınıza düşman 
olan bir miıslümanm bu sözüne i
nanınız. 

Billıl söylenen şeylerden hiç bir 
şey nnlamamakla beraber, Parha -
lının duruşundan Bahadır Sahibin 
onu dınlcyişinrlen vaziyetin çok 
mühim olduğunu, bılha:ssa Parha
lırıın Bahadır Sahibi inandırdığını 
anlamakta gecikmemişti. Fakat Ba
hadır S ıhıbi tanım<ız görünmiye 
karar vermiş olduğundan bu sah
ner :n ne netice vereceğini bekli
yordu. 

Dahadıı· Sahip şüphe eder bir ta
vırla sordu: 

- Sen kimsin? Bana bunlan han
gi kuvvetle söylüyorsun? 

Fakat Parhnlı o kadar hürmet -
kar ve ciddi bir tavır almıştı ki, 
Bahadır Sahip ona yer göstererek 
oturmasını teklif edince: 

- Ziyanı yok efendim, dedi, ben 
henüz mücrim vaziyetinde bir ada
num. Evinizdeki şu misafirliğim de 
benim mecburi bir rnisafir1iktir. 
Hakkımda ne hüküm verilecek, 

r Türk evinin en şerefli an'ane-'ı 
si kilerdir 

Kavanoz, kavanoz ı .. çelleri, şi
şe, şişe şurupları olmıyan bir 
ev, çocaksuz bir yuva kadar na
dirdir. 

Bu güzel an'anemizi yaşata -
hm! 

Ulusal Ekonomi 
ve Arttırma Kurumu 

bızlere neler sorulacak daha bilmi
yorum. Onun için müsaade buyu
runuz, ayakta durayım. 

- Hayır, hepiniz oturunuz. 
Ben de oturacağım. Sizi dinlıyo
rum. 

Bahadır Sahip muhatabının va -
ziyetinden, ona hitap ederken, ar
tık ister istemez esiz,. diye söz söy
lemek mecburı •etini duyuyordu. 

Parhalı devam etti: 
- Hindistandan buraya, Sultan 

Süleymanın payitahtına kadar gel
diğiniz halde düşmanlarınız hala sizi 
takip etmek tedir. Müsaade ediniz, 
söyliyeyim. Kızınm kaçırdıkları 

halde hala dilşmanlarınızın elinden 
evlAdınızı kurtaramadınız. 

- K ur tarmak için uğraşacağım 
ve kurtaracağım. 

- Bunun için nasıl uğraşacağı -
nızı bilemem. Fakat bunun en ko
lay çaresi varken ... 

- Nası l en kolay çaresi? Bunu 
biz şimdiye kadar bulamadık mı? 

- Sizin kızınızı kaçıranlar bunu 
niçin yaptılar? 

- Bana böyle müthiş bir darbe 
indirerek meyus etmek, kendi a
leyhlerinde uğraşmaktan vazge -
çirmek için ... 

- Onlar sizin kızınızı kendi ma
budelerine adamışlar. Sizin kızınız 

h iç bir erkekle temas etmezse, bü
tün yaşadığı müddetçe zengin, par
lak bir hayat sürebılir. Fakat onla
rın itikatlarınca kendi mabudele
rinin intihap ettiği bir kız eğer ko-

caya giderse hem o kızı. hem de ko
casını öldürmek lazımdır. 

- Batıl itikat ... Küfürden başka 
bir şey değıl... 

- Olabilir. Fakat niçin kızınızın 
kocaya varmıyacağını temin etmi-. 
yorsunuz? Buna yemin ediniz, kı
zınızı hemen size iade ederler. 

- Ben mi yemin edeceğim? Kt
zım kocaya gitmesin diye ben mi 
yemin edeyim? Eğer siz de onlar
dan biri değilseniz her halde on
lara aldanmış bir zavallısınız! .. 

Bilal söylenen sözleri anlamı -
yordu, fakat Bahadır Sahibin bu • 
rada Parhalıya sert bir cevap ver
diğini anlad ı . Bu adamın sözlerine 
inanmamak lazım olduğunu anlat
mak ister gibi Bahadır Sahibe ma
nalı bir bakışla baktı. Bahadır Sa
hip bunu anladı. Bilalden öğrenile
cek şeyler olduğunu tahmin edi -
yordu. Fakat Parhah gayet samimt 
bir tavırla ve Bilalı göstererek: 

- Efendim, dedi, şu adam da şa

hittir ki, ben bir define buldum ve 
bu defineden çıkan bir inciyi Sultan 
Süleymana, diğer bir inciyi de sizin 
kızınıza ait olduğunu bildiğinden 

bunları yerlerine verilmek üzere 
gönderdim. f ncileri her halde size 
vermiştir. Eğer ben sizin dostunuz 
olmasam, düşmanlarınızın düş -
manı olmasam. sizin kızınıza ait bir 

emanetle meşgul olur muyum? .. 
Böyle bir inci çıkacağını size ev -
velce söyliyen oldu mu? 

( Deııanıt var) 
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· Kadın köşesi 
( 5 inci • agfaclan devam ) 

kolay bir usul vardır: On lcısım ipi 
solfid de sud, beş kısım gliseyin, 
on kısım ispirto. yetmiş beş kısım 
su. Bunlarla bir mahIUJ yaparsı -
nız. Bundan . onra ikinci bir mah -
lUI daha l azımdır. 

O da şudur: İki kısım asid sidrik 
on kısım ispirto, seksen kısım su. 

hayatın sonuna kadar sürüp gide
cektir. 

Leon Blum, aşk izdivacı bertaraf, 
cMünasip görünen izdivaçlar, a da 
itiraz ediyor: 

- Çünkü, diyor bu izdivaçlarda 
ilk önce aranan şey , her iki tara -

fın mali ve içtimai vaziyetleridi1'. 
Hakiki saadet, romantık fikirler ü
zerine değil, her iki tarafın ancak 

tecrübelerle elde edilmiş olan kis
bi hasletlerine istinad etmelidir. E-

Kısımdan maksat gramdır. Ev
velıi şapka birinci mahlule batırı· 
lan süngerle temizlenir. Yirmt dört 
saat kadar r utubetli bir yerde bıra-
kılır. Ondan sonra yine ayni veç- ğer erkek ve kadın, evlenmek için 

h ile sünger ikinci mahlule batınla- bu olgunluğa varmayı bekleseler, 
nk şapka temizlenir. Sonra pek o evl~rinde ne kavga olur, ne gürül-
kadar sıcak olmıyan bir ütü ile Ü· tü! 

tülenir. Bundan üç buçuk sene evvel tek-
Eğer şapka çok kirli ise, evvela rar evlenmiş olan Leon Blu m, bu 

sabunlu su ile yıkayıp kurutmalı • kitabını il k karısına ithaf etmekte· 
dır. l , ~ dir. 

• "Blum,. un izdivaç hak• 
kında bir kitabı 

Dün Fransız Başvekilliğinden is
tı.fa ed n Leon Blumun Londrada 
c.Izdi •aç> adlı bir kıtabı neşredilmiş
tır. Blum bu kitabını 1912 de yaz
mıştı. Neden Londrada ve İngilızce 
olarak neşretti? Bu anlaşılmaz. Fa
kat Pransız milleti pek tabii ola • 
rak bu kitabın muhteviyatına y a • 
bancı kalmadı. 

Lcon Blum'a göre izdivaç, eğer 
vaktınde tahakkuk etmezse, bir fe
lakettir. İzdivaç, bazı erkekler ve 
bazı kadınlar ıçin hayatlarının ba
zı devresinde gayet münasip bir 
şeyd,r. Fakat herkes için, her za
man değıl! 

Leon Blum kitabında şöyle yazı
yor: 

- Erkekler ve kadınlar gençlık
lerinde bir çok kadınla ve erkek
lerle düşüp kalkarlar. Fakat evlen
dikten sonra, bır kişiye inhisar et
mek mecburiyetindedirler. B ina • 
enaJeyh erkek olsun, kadın olsun , 
bu zevkten tamamiJe bıkmadan ev-
vel evlenmiye kalkarlarsa, bir teh
likeye karşı gidiyorlar, demektir. 

Leon BJum'a göre, bıkkınlık za
manı kadın için 30, erkek için de 
35 yaşında gelir .. Binaenaleyh her 
iki taraf için de bu yaştan evvel 
evlenmemek Jazımmış! 

Yine Leon Blum kıtabında şöy

le söylüyor: 
- Bir aşk izdivacının mes'ut bir 

surette devam ettiğinı hiç bir za
man görmedim. Çünkü aşk, devam
lı bir şey değıldir; halbuki izôivaç, 

• 
Buru,ukru klara kar•• 
Buruşukluklara karş ı krem is -

ter misıniz'! Bilhassa yaz günlerin
de yüzünüzü ve ellerinizi güneşe 

karşı muhafaza etmek ve vakits:lz 
buruşukluğun önüne geçmek için 

bu krem bılhassa tavsiyeye şayan
dır. 

Mari banyosunda 70 gram tano· 
tin anidr'i ve 15 gram temiz vaze
lıni erıtinız. Hepsi iyice erıdiktcn 
sonra, içine 2 santimetre mikabı 

oksijen ilave edinız. Kremi iyice 
dövünüz ve ateşten çektikten son· 
ra bir saat bırakınız. Tekrar Mııri 

banyosuna koyarak çalkalayıp eri· 
tiniz. Sonra ateşten çekerek krem 

aşağı yukarı soğuyuncıya kadar 
çalkalayınız. 

Cıldi yumuşatmak ve buruşuk-
1ukların önüne geçmek için iyi bır 
k remdir. 

Fatih Sulh Üçüncü Hukuk Ha • 
kimliğinden: 

937/71-78 .Mahkememizce tere -
kesiM? vaz'ıyet edilen Samatyada 
Abdi Çel{'bi M. de Toprak S . da 25 
N. lu evde sakir.e iken 26/5/937 gti
nünde ölen Hasan kızı Makbule ve 
Samatyada Sancaktar Hayrettin 
M. de Pamukçu S. da 7 N. da sakin 
iken 5/6/937 gününde ölen Behlıil 
oğlu Nasrullnh Azarinin alacak ve 
borc~uların bir ay ve iddiayı vera
set edenlerin üç ay zarfında mah. 
kemeye miıracaat etmeleri, aksi 
takdiı de metrukatı hazıneye inti
kal edeceği ilim olunur. 

O kuy u c ula rla 
Baş başa 

Harap bir 

r Eski ~tüb~ b;k;;~:leri: 1 
1 M S. ÇAPAl\J -----------------Yazan: . 

10 3 -Medrese lkıncı kısım • ' ' ' 
ı T b · kk •• Kadının gözleri çok k uvvetliydi. Sır~~ E:-
v e ır leşe ur\ kiğıtları masad an y i rmi otuz adım ot .. 
Sirkecide oturan Ahmet Refik den OkU~t Cinsler in i, r enkler ini söylerdl 

imzalı bir okuyucumuz yazıyor: 
cŞahinpaşa otelinin yanında eski 

bir medrese vardır. Bu medrese, 
. uzun zamandır. harap bir haldedir. 

Üstünde ağaç \'ardır. Bu medrese, 
zannediyorum ki, tarihi kıymeti ha
izdir. Bu binanın harabiden kur -
tarılması için alakadarların nazarı 
dikkatini celbctmenizi rica ede -
tim ... 

===:=======================:::ıı: 

1 ._ _H_IK_A_v_E_ı 
Dumanı altın 
Yapan sakallı 

( 4 üncü sngfadan d•vam) 

Bu kiğıdı alan baca sahipleri gü
lüştüler. F akat 24 saat olunca ce
hennem blribirine girdi. Çünkü sa
kallı Yahudi, yanında birçok jan
darmalar, polisler olduğu halde 
her eve, her fabrikaya geliyor , 100, 
500, 5000, aklına ne gelirse ceza 
tarhed iyordu. 

Arkasından da bir hafta zarfında 
bu paranın ödenmesini, ödenmediği 
takdirde evlerin haczedileceğini 

tebliğ ed iyordu. 

Aman .. zaman .. Yahudi, çok şid
detle hareket ediyor ve kimseye da
hi merhamet etmiyordu. 

İlk günü gülüşenler cehennem 
müdürlüğüne müracaat ettiler. Da· 
ha büyiik makamlar4 başvurdular .. 
fakat nafile .. 

Gidip Yahudi ile uyuşmaktan 

başka çare yoktu. 

Herkes, Yahudi ile birer, birer 
anlaşmıya başladı . 

Yahudi ilk haftada (500) milyon 
ikinci hafta da (500) milyon, üçün
cü hafta da (500) milyon tahsil e
dince bütün tacirlerin aklı başına 
geldi. 

Onlar yıne bir gün cehennem 
taamı yedikten sonra kızgın ateş 
kenarında: 

- Yaşa be Yahudi.. Yahudi ol
duğunu isbat ettin .. diye konuşur
larken sakallı Yahudi, dumandan 
yapttğ1 altınları istif etmekle meş
gul oluyordu. 

Yasak edilen 
Gazeteler daha 
Çok okunuyor! 

( 5 inci sag/ac/an de fJam ) 
remediğı içın, ele geçmiyen aleyh
tarlarını bir kaşık suda boğmak is
ter. 

Avusturyaya gelince, orada da 
hem nazilerin, hem sosyalıstlerin 
gizli neşriyatı ve propagandaları 
devam etmektedir. Nazi gazetesine 
Al manya tahsisat vermektedır. Bu
gazete daha ziyade işciye, tacirlere 
ve küçiik sanayi erbabına hitap et
~ktedir. Avusturya .polisı ise bu 
gizlı neşriyata karşı beyhude yere 
mücadele edip durmaktadır. 

-·- . n· 
diye tanıtmışlardı ona ... Eğer ha - yet etmenin, itimnd beslcdm:~~ ,.e 
kiki adile, Golegos diye prezante kıllıca bir hareket olma ıgı 

'k' adile etmiş olsalardı, muhakkak tezkiye her kumar hırsızmın hakı ı 
3 

defterinde onun hakkında ehem - karşısına çıkmıyncağını, uydur~ 
miyetli malümat bulacak ve o za- bir isimle kendisini tanıtacağı~ı ~;, 
man onun ne yaman bir trişör ol- an için hatırına getirm ış ~1,~orrı· 
duğunu anlıyarak ona göre tedbir belki de ahbabının hazırladıgı 
alacaktı. Hem onun için tedbir al- plonun içine düşmez, paracıkları:: 
mıya hiç de lüzum yoktu. Çünkü, kaybetmezdi. Fakat palavrayı ç \'e 
patavatsız bir adam olduğu için, seven, atıp tutımıktan zevk alan. 
anlar anlamaz: · i ıd· 

- Sen bir trişörsün, defter öyle her türlü hile yollarını bildi.ğ~n bıt 
• dia eden bir adam olduğu ıçın, . diyor. Seninle oynamam! !W 

Deyip işin içinden çıkıverecekti. çok basit noktaları düşüncrneırıe e-
Kadına gelince, o fena halde Go- nin cezasını çekti, boğulmak sur 

legosa tutulmuştu. Çılgın gib i se- tile gördü. 
8 

viyordu onu ... Fakat mariz bir şey- Garnitür kabilinden - arkada~i; 
di. Daha açıkçası veremdL ahbaba itimad bahsile alakadar~ 

Güzel miydi?.. vAkıa daha anlatayım: 
- Evet! 1914 yılında, Üsküdarda şemsi " 

da " D iyebilmek için, insanın güzel ve paşada İstanbulun eski hovar 

güzelHği anlıyamıyacak kadar zevk- larından ve tanınmış zürefasındb~ 
ten mahı um olması lazımdı. Doj- Süleyman Ali Beyin yalısında 
rusunu isterseniz, şimdi dünyasını 1 i yıı· 
değiştir'?n zavallı kadın tam mana- men her akşam saz eğlence er 5ii· 

pılıyordu. Ustad Ahmet Rasim. 
sile bir: }cll • 

leyınan Ali Beyin çocukluk ar , .. - Çehre züğürdü! )c se 
daşı olduğu ve biribirlerini ço İdi. gii • 

Golegos, kadının aşkına, delice dikleri i<;in, haftanın dört beş ·ıe 
sevgisine karşı alAkasızlık gös - nünü yalıda geçirir, eski arJcadııŞl 

cılı" termiyor, cali muhabbetlerle onu beraber bulunmaktan, akşaJJl r 
·ıı • 

tatmine çalışıyordu. Bunu yapmı- yapmaktan sonsuz bir zevk du) 
ya mecburdu. Çünkü, kadın poker- dı. 

de işine yarıyordu. Hem de azami Saz heyetini teşkil edenler, J{Şe • 
derecede . . mani ReSıiam Cevat, udi Besilll e-
Kadının gözleri çok kuvvetliydi. rif, _0 zaman ayan katiplerinden~ 

Sirkaflı kağıtları, masa başında şimdi avukat _ tanburi Fuat - ınıt 
değil, mesela masadan yirmi otuz . "l< fil 

sikiiinaslarımız arasında Kuçu 
adım öteden okur, cinslerini, renk- 1~· 
!erini söylerdi. at diye büyük bir şöhret kazanın 

Çok defa, kadın oyuna iştirak et- tır- Beyler gibi Üsküdarın güıi~~ 
mezdi. Aşıkının yanına oturur, o- ve Aferidelerinden münevver ve s 

yununa dikkat ve kumanda eder - natin ilahi çırağı kalplerinde yarı9d~ 
.. ta di. Gelen ve dağıtılan kağıtların gençlerle, tanınmış musiki us .. vs· cin~lerini kolaylıkla gördüğü için }arından Beylerbeyli Ziya ve 

b t ~ azan: küdadı Rifat ve tanburi Fua 
- Blöf yap! tferı· 

Rifat Beylerin babası Neş'e Bazan: 
diden ibaretti. 

- İki kağıt al! ııP 
Ekseriya: Besim Şerifin taksimleri, nıı~ga 
_ Rest çek! hüner~ri ilaht bir huşu ile da ı.1 
Diye talimat vereni~, oyununun dalga yükselirken; üstad okuY~c Jl 

seyrini tanzim ederdi. Ziyanın eşsiz sesi, pencereler :
8
• 

süzülerek, ta karşıki sahillere 
ıana11 

dar akisler yapar, kıyıda top 
Çok defa karı koca, çok zaman 

biri birini hiç bilmiyen, ilk defa gö
ren iki oyuncu gibi tanıtılan bu 
çift, Beyoğlunda poker partileri çev
rilen bir çok evlerde, apartmanlar
da bir hayli paza kazanmışlardır. 
Tabii trişörlükle ... 

Zaman zaman kendi apartman
larında da oyun oynatmışlar, bazı 
açıkgözlerin, kumar hırsızlarının 

davet ettikleri yerlere dahi gide -
rek kesım yapmışlardır. 

İşte Deli la kabile maruf olan 
(N .. ), bu ayarda oyuncuların içine 
düştüğü için, hiç farkına varmadan 
paracıklarını başkalarına kaptırdı. 

Defterin kerametini, tılısımını, Go
legosla karısının hünerleri, hiçe 
indirdi, büyüyü bozdu. 

sandallardan: 

- Yaşa! yaşa! e 
\' 

Sesleri, sazın ve sesin kıvral< 
seyyal n&ğmeleri arasında k9Yb0' 
lup giderdi. tcı 

Hele tanburun cikiivetleri, ıcab -s ~ e 
haları, gülü~leri ve şakrak nağf11 
leri.. . ~ 

rııı .. · 
Üstadı icrakar Fuat, sazını .,s.· 

rapladıkça, nağmeler, bu milte t 
aı aletin göğsünden acı bir ~er~~ 
halinde yükselir, sonra a~~ bır d8' 
nü~le nalan ve müşteki soner, ·ne· 
ğılır, hicran ve şikayetin yer1

0 
.. 

biraz sonra b illur b ir kahkah8• ~ 
dıı-· 

nak bir ahenk, gıcıklayan ve gı 
Gururun, tafrafuruşluğun 

sı! .. 
ceza- !ayan bır nağme kaim olurdu· 

Jcllr 

Eğer (N .. ), kumarbazlara emni -
Saz ve içki alemlerinden ba! di· 

arada poker partileri de çeyrilıfst' 
Süleyman Ali Bey oyunu çolc ~ 

merıı verdi. Bilhassa pokere çok . ıet· 
vardı. Bu iptilası yüzünden bın t· 

• }111 
ce ve binler~ Jira kaybetrnış, 

11 
• 

ta hayatında bin defa oyun °>"11

1
• 

• Ll 
mışsa, dokuz yüz defasında b?,g aıc· 
muştur. Onuıı I3eyoğlunda, 13u~cl • 
adada, Kartalda, Çamlıcada, ·leııce 
hasıl İstanbulun zevk ve eg 

8 
il• 

yerlerinde ycdiğı, harcadığı par 
kumarda kaybettiği miktar: 

- ı 00.000. • . )'ce 
Sarı altından eksik degıl, epe ıttii 

.. ye 
fazladır. Bugün, servetını 1 • 

Çünkü ASPİR İN senelerdenberl 
bitirmiş olmasına ve oldukÇ~Ll~ " 
kıntılı (!'Ünler yaşamakta bil 11CÇ' 

• . .. ııra b- e 
masına ragmen, elıne yuz ,.;ı:ı 

her türlü soğuka lg ı nl ı k l arına ve ao
rı l ara karşı tesiri şaşmaz bir ilAç 

olduğun u isbat etmişt i r. 

• • 
AS p 1 R 1 N in tesirinden emin olmak için. 

lütfen ma rk asına dikkat edi.niz. 

\ 1 

1 

tiği gün, ihtiyacına rağmC11• ~der• 
kendine göre bir zevk icad ıcşııttt' 
etr~ fına dostlarıııı toplar. 3 ,

1 
bi' 

k d .. l' b "z JirB) a ar yuz ı rayı, eş yu 
tir mi ye çalışır... .. pötıe 

Ne denir, böyle görrnuş, celi" 
alışm:ş, böyle yemiş, böyl~d:cel<!" 
miş, höyle gelmiş, böyle gı vat) ,., 

(Deva11ıı ,,,, ••• 
;11t••···· ltllUilltftlillllllllllflUllllllllltllltlllllllllllllllflfll 

~·HA SAH 
KUVVET şuRus"'j;t' 

Zaafı umumi, kansızlık \'e .,ıerl 
mik hutalıklarına şif ai tc:'~eııÇ 
çoktur. Ç ocuklRr, gençler. ,,ı• 
kızlıır ve ihtiyarlar her y 

I•• •• istim31 edebilirler. 
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KlUJ(Q)CS KO~lbARR -----
Tefrika o: 89 Yazan : M. Necdei Tunçer 

Titayı boğmak isteyen cariyeyi yakalayıp kra
lın huzuruna götürdüler. Zenci kadın: "O kal

tağı öldürmelc isteyen 
ben değilim .. Kraliçedir!,, diye bağırmıştı. 

. 
kunç zindanın boğucu havası için
de esir gibi yaşamaktan kurtaraca-

- Bir varmış .. bir yokmuş. Evvel 
~arrı;:ın içinde Hint hükümdarının 
bir kızı varmış. Bu kız hiç bir er- ğım!> 
keği beğenmez ve önüne gelen de- Tita heye4anla göilerini .~a -
lıkanlıları tahkir edermiş. Hint hü- rak: 
kiirrıdarı bir gün kızının bu halin- - Ben o prensesin yerinde ol • 
den usanmış: (Artık asil, fakir ara- sam, çobanla giderdim. 
lnıyorum. Kim olursa olsun, kızı- Diye bağırdı. 
~ı anlıyan bir erkekle evlendirece- Zenci cariye birdenbire ayağa 
gırrı) demiş. O sabah sarayın önün- kalktı: 
den geçen bir çoban, hükiimdann - Haydi yürü öyleyse .. 
kızını, pencereden bakarken gör- - Nereye? 
~uş. Boşuna gitmiş .. kim olduğunu - O çoban şimdi seni alm1ya gel-

derhal cellada teslim edilirsin~ 
Kraliçenin cariyesi cevap ver -

meden kaçmak istedi.. Silkindi.. Ve 
haremağalarının yüzüne bırer to
kat vurarak kapıdan dışarıya fır
ladı. .. 

Cariyeyi tutamadılar .. 
:Fakat onu herkes tanıyordu. 
O, Kraliçe Zimanuı sadık cari 

yelerinden biri idi. 
Gece yarısı .. 
Hadiseyi kimseye haber verme

diler .. 
••• 0grenince: (Bir kere beni onun ya- di. Kapıda bekliyor .. 

nın d d' · Tı'ta kahkahayla güldü: Ertesi sabah .. Kral Hirama Ti • 
l 

a göti.ırün .. ben onun er mı an-
IYacağım!) demiş. Çobanı alıp sa- - Hint hükümdarının kızına ta- tanm başından geçenleri haber ver-
tayın harem dairesine götürmüş - lip olan bir adam ondan, ne çabuk diler. 
le... ·mı· vazııeçmiş .. ?! Hiram o geceyi karısile bir arada • · Çoban çok yakışıklı, sevı ı, ~ 
fakat çok haşin bir gençmiş. Çoba- Kraliçenin cariyesi birdenbire geçirmiş olmasından çok mütees-
tıı harem dairesine götürdükleri Titanın üzerine alılarak: sirdi. Hiram ,karısından o kadar 
Zarrıan, hükümdarın kızı yeni yıkan- - Den, o çobanın kardeşiyim .. · bezmişti ki.. 
llıı~ .. vücudünü ince tüllerle sara- beyazlardan öc almak için yıllar • Krala: 
l'ak h k danberi fırsat bekliyordum.. - Titayı boğuyorlardı.. Güçlükle mermer avuzun enanna u -
~nrnış. Çobanı birdenbire prense- Dedi.. Sur Kralının gözdesinin kurtardık. 
Si.n Yanına sokmuşlar. Çoban böyle gırtlağına sarıldı. D€dikleri zaman Hiram, kulak-
bır d f . d•Y• . . .. Tı'ta hayretinden bağıramıyordu. larına inanamıyacak kadar P"''" -saraya ilk e a gır ıgı ıçın, goz- -Y-

leri kamaşmıya ve kalbi çarpmıya - Ne istiyorsun benden? lamıştı. 
başlamış. Fakat, prenses çobanı gö- Diye sorabildi. Haremağalarına: 
tünce, bütün erkeklere yaptığı gi- Cariyenin gözleri dönmüştü.. - Çabuk .. Bana, Titaya el uza -
bi ona da: •Uğursuz köpek .. sen de O artık hiç bir şey görmüyor, ve tanı bulup getiriniz! 
llıi benden bir kemik dilenmiye bir şey düşünmüyordu .. Kraliçe - Diye bağırdı. 
€eldin?, diye bağırmış. sine söz vermişti.. Zenci cariyeyi çarçabuk bulup 

Çoban bu sözleri duyunca fena Güzel Titayı boğacaktı. getirdiler. 
haıde hiddetlenmiş, cAklını başına Kartal pençesi gibi uzanan par • Hiram, Kraliçenin hizmetçisini 

uru mıya namze 
bir diyar .. 

( 5 incl sag/adun devam) geniş miknatisiyet tetkikatı da ya-
minde bulunabilmek, bu mıntaka- pacaklar ve şimal ınıntakasının va-
daki hava değiöikliklerinin ve bun- zıh ve tam bir miknatisiyct harita-
ların doğuşlarının esrarmı iyice öğ- sını çıkaracaklardır. Bu harita, şi-
renmiye bağlıdır. mal buz okyanusu mıntakalarında 

Sovyetlerin takip ettiği büyük uçuşlar yapacak tayyarelerle se -
hedeflerinden birisi, işte budur. fer icra edecek gemilere kıyas ka-

Filhakika tayyyare ile Rudolf a- bul etmez yardımlarda bulunacak-
dasına, oradan Koca Şimal Okya- tır. Zira, bu mmtakalarda mikna-
nusunun ortalarına giderek bu mm- tis ibresi, hakiki tul dairelerınden 
takada yürüyen buzlar üzerındc k1ş- pek fazla inhiraflar göstermekte -
}ayacak olan 4 kişılik ilım heyeti, dir . 
kutup mıntakasındaki metoorolo- Bu sefer heyeti bu okyanustaki 
ji vaziyetlerıni bütün bir sene \'e buzlardaki hayvanat ve nebatat 
nlüddetle daimi surette tcsbit e- üzerinde de geniş tetkiklere giri -
decektir. Bu cesur ilim adamları - şecek \'e Okyanusun multtelif taba-
nın oturacakları küçük kulübede hu- kalarından nümuneler alacağı gibi 
susi surette yapılmış bütün leva- Kutup havzasındaki miktro-orga -
zımı ile tam bir hidro - metooro- niz.m'ler üzerinde ilk derin ve ras-
loji istasyonu mevcut bulunacak- yoncl araştırmaları yapacaktır. 

tır. Astronomi bakımından da koor-
~cfcr heyeti ayrıca büyük pra- dinatlar tam ve daha sık olarak tes-

tık ehemmiyctıle tebarüz eden bit edilecektir. 
başka faaliyetlerde de bulunacak- Heyetin bütün ilmi ve fenni le-

tır. \'azımı1 Sovyetler Birliği arktik 
Şımal Kutup Okyanusunun mer- Enstitüsünün lfıboratunrlarında \'C 

kezi havzasında denizin vaziyeti imalathanelerinde tecrübe edile -
hakkında ınsanların elinde hiç bir rek hususi surette ve büyük itina-
kal'i malümat yoktur. Elde bulu- larla yapılmıştır. Bu levazım ye a-
nan şey, burada, derinliğin 4 ila 5 Jetlerin en mühim ve bariz vasfı, 
bin metreyi bulmakta olduğu hak- hafiflikleri ve kışlayacak ilim a -
kındaki bazı faraz.iyelerdir. Bunun damlarının çalışacakları mıntaka 
ne derece doğru olduğunu, sefer he- ha\·a şeraitine ve soğukluğa uy -
yetinin tahkikatı gösterecektir. gun bulunmasıdır. Bu suretle alet-

Scfer heyeti, bu cereyanın şimal }erin bozulması ihtimallerinin tam 
buz okyanusunun merkezi havı.ası- surette önüne geçilmiş olunmakta -
na ne miktarda nüfuz. eylemekte dır. 

olduğunu ve ayni zamanda ne su - Kutup mıntakasında donmuş de-
retle ve ne kadar derinliklere rla- niz üzerinde kışlayacak grupu ha-
ğılnıakta bulunduğunu tesbit ede- vi müteharrik buz parçasının za -
cektir. manla hangi istikamete doğru gi-
Dünyanın her noktasında, rna - deceği kat'i surette belli değildir. 

lıim olduğu üzere, bir olmıyan arz Akademi azasından meşhur Ark-
cazibesi hakkında da fı'li tetkik- tikçi Şmit, ağlebi ihtimal, bu buz 
lerde bulunacaktır. kitl~sinin Amerikaya doğru yolla-
Kışlayacak olan ilim adamları, nacağı fikrindedir. 
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topla! ben köpek değilim .. haysi • maklarını bu güzel kadının boy • görünce, Tıtaya vurulmak istenen 

)'ı et ve şerefini bu güne kadar kir- nuna doladı. yumruğun nereden geldığini anla- Ü k'·dar Tapu Sı'cil Muhafızlı sikalar la birlikte ilan tarihinden 
et - Seni boğacağım ... anlıyor mu- makta gecikmemişti. s u • 

k ~eden yaşamış, şerefli bir er - d 1. h dd 1 d ğından: itibaren on gün içinde Üsküdar Ta-
(!gırn. Benı· tanımadan nasıl olu- sun? .. işte o ka ar... I ıranı ı ete sor u: l\ f 1 ğ 937 . 

l\• t k ·ı de Alemdar pu Sicil iuha ız ı ına senesı l'or da bana bo"yle hı' tap ediyor - Diyebildi.. Zenci cariyenin ağ - - Titadı:ın ne istiyordun? Onu 'ıın a amız çevresı 1 

k · · d y d. evkiinde 1827/275 dosya numarasile müra -SUn? k d zından köpükler savruluyordu... bogymak istemışsin, öyle mi? arıyesın e e ıveren m 
h. · > demiş. Prenses o güne a ar D k • k t t ı · k · f .. .. d 
ıç bir erkekten böyle bir cevap Gözlerinin okından başka bir rengi _ Hayır .. Onu ben boğmak iste- Takfor oğlu a ·esten metro ve can c me crı veya eşı gunun e 

a~lllaclığı için, birdenbire şaşırmış.. belli olmuyordu. Vücudü titriyor- medim.. üç tarafı maliye çalılığı, bir tarafı yerinde tapu memuruna iddialarını 
Soylıyecek söz bulamamış .. Bütün du. - Ya kim boğacaktı? Elmalı yolu ıle çevrılı (10224) mu- söylemeleri ve inceleme sonunda 
c k 'I'ita birdenbire yere de\•rildi.. Zenci carive tereddütsüz cevap rabbaı metre tarla ile yine o köyde Arif ve ailesi efradı adlarına tescil r ekler prensesi yerlere kapana - .1 

tak selfımladıklnn halde, bu erke- Bu d:ıkikada ölümle pençeleşti- verdi : Kospınar mevkiindc Taşçıyandan olunacağı ilfın olunu_r_. -----
;-,· g·ini, susarı.;a gözlerini ebediyen ka- - ~nim su,..um yok. O kaltag·ı metruk üç tarafı Tnşçıynndnn met- DEVREDİLECEK ı·HTI.RA "'ın, boynunu eğmek şöyle dursun, .. • k ·• t ı ı b' t f R -
"'1 payacag;ını anladı.. öldürmek isteyen kraliçedir. ru. dıger ar a ar ve ır ara ı e- BERATI ":"ilYa pervasızca girmesi prense -
sın hayret ve dikkatini çekmiş: Avazı çıktığı kadar bağırmıya - Ne dedin .. Onu, Kraliçe Zi- §adiye yolu ile çevrili (2757) ve tÖrme makinelerinin iğneleri ve 
tSen kimsin?> diye sormuş. Çoban başladı: ma ını öldürtm(•k ıstedı'? yine ayni mevkide Taşçıyandan sairesine ait ıslahat. hakkındaki ih-
t{;rt bir sesle: .Ben dağların haki- - İmdat.. İmdat .. Titayı boğu- (Dernmı var) metruk iki tarafı vakıf çalılığı ve tira için :ılınmış olan 24 ilkkanun .. , 
l'tıiyim!~ diye cevap vermiş... yorlar... -------------~ iki tarafı Taşçıyan tarlası ile çevrili 1935 tarih ve 2092 No. ihtira bera-

Kendine beyhude yere 

eziyet ediyor! - . 
GRIPIN 

Varken ıstırap çekilir mi? 

BAŞ, J?İŞ 
A~rıları 

ve üşümekten mütevelnd bütün 
ağrı, sızı, sancılarla nezleye, 

romatizmaya karşı: 

GRİP İN 
Kaşelerini tecrübe ediniz.. 

icabında günde üç kaşe alınabilir. 

Radyolin Diş Macunu fabrikası
nın mütelıassıs kimyagerleri tn-

rafından yapılan GRIPIN her 

ecwnede vardır. 

Sultanahmet 'tlçüncü Sulh Hu
kuk Hakimliğinden: 
İstanbulda Trabyadn Böğürtlen 

sokak 92 sayılı evde Kostaki Agun 

tarafından Yunanlı Nikola zevcesi 

Forisini ve kızı Marika ile Yunanlı 

Apa Minonda evliiiları İstefan ve 

Mihal ve Sofya ve yine ölü Alek

sandros kızı Hirisi aleyhlerine 

937/765 No. dosya ile açılan izalei 

şüyu davasının cari duruşmasında 
müddei aleyhlerden 1stefan ve Sof

ya ve Mihalın Yunanistana gittik

leri ve ikametgahlarının da meç

hul bulunduğu anlaşılmasına bina

en ilanen yapılan tebligata rağmen 

12/6/937 tarihinde mahkemeye gel

memiş ve \'ekil dahi göndermemiş 

olduklarından ilanen muameleli 

gıyap kararı tebliğine ve muhake

menin 13/7 /937 tarihine müsadif 

salı günü saat 10 a talikine mahke
mece karnr verılmiş olduğundan 

tarihi ilandan itibaren beş gün zar

fında itiraz edilmediği ycvm \'e 

vnkti me:zkfırda mahkemeye ge -

linmcdiği takdirde gıyaben hüküm 

ye karar verileceği ilanen tebliğ 

olunur. 
'l'ita masalı dinlerken gülümsedi: Kapının önünde sesler ve koşuş- ı R A O Y Ü ı (1148) murabbaı metre 82 desımet- tının ihtiva ettiği hukuk bu kere 
- Tam istediğim erkek... malar işitildi. Ve kapı kanatları I re ve yine ayni mahalde Taşçıyan- başkasına devir veyahut mevkii 
- Kadın elınde eğilmiyen er _ birden açıldı .. Odadan içeriye bir- 1 dan metruk bir tarafı Taşçıyan tar- fı'le konmak için icara verilmesi İstanbul Asliye İkinci Ticaret 

lt~kler çok sevilmez, Tita! Eğerse- kaç baş uzandı. ....A_k .. sa•n•ı-n•e•şr•i•y•at•ı·:-··------ lası, iki tarafı Reşadiye eski yolu teklif edilmekte olmakla bu hu - Mahkemesinden: 

~n ~Öyle bir kocan olsaydı, onun- Hepsi bir ağızdan sordular: Sat 18,30 konferans., Beyoğlu Hal- ve bir tarafı Reşadiye yolu ile çev- susta malumat edinmek istiyen - Müteveffa Bodos Sakalakcı oğlu 
a bır gün bile ya~ıyarnazdın! - Kimdir 0 imdat isteyen?.. kevinden naklen, Reşat Kaynak ta- rilı (7352) murabbaı metre üç kıt'a }erin Galatada, Aslan han 5 inci kat varisleri Madam Katina Yuvan, Ni-
l - Onu sen benden iyi bilmezsin! Harem ağaları cevap almayı bek- rafından (Türk filozoflarından Fa- tarlalarla yine o köyde iki tarafı 1-4- numaralara müracaat etmeleri ko vekili avu~at Ali Semih tarafın-
ltiaydi, masalına devam et .. Ötesini lemediler. Kralın gözdesinin yer- rab: hakkında), 19.30 plakla dans Beykoz yolu, bir tarafı yol ve bir ilan olunur. dan Beyoğlu Aynalıçeşrne caddesi 
arıştırma! de çabaladığını görünce içeriye dal- musikisi, 20 Belma ve arkadaşları tarafı Nikogos tarlası ile çevrili No. 36 da Leonidas Piçkopulos zim-
~ ı · h'k. d lar y · k ( 1838) b İstanbul Üçüncü İcra Memurlu-ra içe Zima'nın cariyesı ı a- ı . tarafından Tiırk musikisi ve halk ervanttan metru mura - metinde veraset yolile ve emre mu· ~·esine devam etti: Bereket versin ki, bu haremağa- şarkıları, 20,JO Ömer Rıza tarafın- baı metre tarla Kılkış ıpuhacirle - ğundan: 

· barrer iki kıt'a senet mucibince a-- Çoban, ayakta dimdik duru - ları Habeşistanlı idiler.. Titayı rindcn Mustafa og·lu Arif ve ailesi Sait Hakkıya borçlu Ismailin 
,, dan arabca söylev, 20,45 Cemal Ka- 1 1 d"' t .. ı· t h " 0trnuş. Prensesin sorusuna sade- boğmıya çalışan zenci kadın ise efradına tahsis ve temlik olundu - mahcuz Sultanahmette Cankurta • lacak arı o an or yuz ıranın 8 -

ee.: cSeni almıya, seninle evlen - Afrikalı idi. mil ve arkadaşları tarafından Türk ğundan namına tescili istenilmiş - ran mahallesinde Kemer S. da 26 siline dair açılan davada: 9/4/937 

~~Ye geldim!. demiş. Hint hü - Bu iki ırk ezeldenberi - renkleri musikisi ve halk şarkıları (sat aya- tir. Bu araziler tapuda ka - ada 12 parselde kayıtlı ve 4 kapı tarih 937/242 No. lu dava arzuhal 
lltndarının kızı büsbütün şaşala- biribirine b~nzcdiği halde - biri- n), 21,15 ajans ve borsa haberleri yıtlı değildir. Kaymakamlıktan ve- No. lı hane kiraya verileceğinden sureti müddaaleyhin ikametgahı -

:ış .. Havuz başından fırlayarak o- birlerini sevmezlerdi. ve ertesi günün programı, 22.30 rilmiş olan arazi tevzi defterindeki isteklilerin 28/6/937 tarihine tesa- nın meçhuliyetine binaen bilii teb-
anın bir köşesine sinmiş. Ve: cBe- Haremağaları derhal zenci cari- plakla sololar, opera ve operet par- hudut ve miktarları yukarıda ya- düf eden pazartesi saat 14 ile 16 a-

tıl nereye götüreceksin?• diye sor- yenin üzerine atılarak kollarından çaları, 23 son. zıldığı gibidir. Senetsiz tasarrufat- rasında daireye 35/106 dosya No. liğ iade kılınmış olduğundan ila • 
llıuş. Sert huylu çoban, gittikçe yük- yakalayıp bir kenara çektıler. Ve Öğle neşTiyatı: tan muamelesi yapılacağından bu sile hamilen gelmeleri ve kira mu- nen tebligat icrasına karar veril • 
~ek scsile cevap vermiş: cSeni dağ- içlerinden birisi haykırdı: Saat 12,30 Plakla Türk musikisi, yerlerle her hangi bir şekilde mül- kavelesi bir seneye yapılacak ve miş olmakla keyfiyet tebliğ maka-
h~ra. götüreceğim .. Benim ülkemin - Sen çıldırdın mı a kaltak?... 12,50 Havadis, 13,05 Muhtelif plak kiyet ve tasarruf alakası bulunan· heı· üç ayda bir peşin verileceği i- mına kaim olmak üzere ilan olu-
<ıkımesi olacaksın! Seni bu kor- Hüki.imdar duyarsa bu yaptı~ını · ne~iv tı. 14 Srın. ların bu iddialarını ispat edecek ve- lfın olunur. nur. 

~-~~~!!!!!!!'!!!~~~~~~~!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!~!!!!!!!!~~~~~~~~~ 
kumun duratına fışkırtılır . .l\1ah -
kumun başı arkaya doğru eğilmiş 
bir halde, bağlarla sıkı sıkı, hare· 
ket edemez bır hale getirilir. Bir 
çelik kırbaç darbesi kadar sert vu· 
ran bu su, mahkumun göğsüne, 
burnuna, gözüne, ağzına tevcih edi
lir. Bu öyle müthiş bır şeydir ki, 
Mahkumun boğazı yırtılır, midesi 
patlar. Su cezasına iki defa daya· 
nabilmiş ve Ölmeden kalmış insan 
yoktur. 

~ - :ss 
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Yazan: 
~I .lenlngs 

h İ§te 1899 senesinde Ohyo hapis
d anesınde •yetmış beş• diye buna 
erl<!rd' ı. 

AGIR İŞ 
kı:E:ğ,,.ı· o gün direktör benim hak
rtı~da da verdiği hükümde ısrar et
b ı~ olsaydı, onu ornda köpek gibi 
la0Racaktım. Direktör de bunu an
~ llıı§tı. Bunun üzerine inzibat di
~~~· benim dördiincü dereceden, 
lerı 1 t~hlikeli canilere Uıtbik edi -. 
l dereceden cezalandırılmamı 
~nsip et · t" B fk. · h Çiz . . mış ı. ana u ı sıya 
~ gı:ı beyaz bir kostüm giydirdi -

'l\ğ \ e. beni hükumet atölyelerine 
~ ır. ış, e gönderdiler. 

u llapishnnedeki ağır işin de ne 

Çeviren, 
Muammer Alatur 

demek olduğunu anlatayım: Pat -
ronlar hapıshane idaresile bir mu
kavele akted<•rler. Bir adamın ya
pacağı iş için hükümeti! günde aşa
ğı yukarı 30 metelik verirler. Her 
mahkuma o gün için yapacağı iş 

gösterilir, eğer verilen iş vaktinde 
bitirilm~zse, mahkum mahzene gön
derilir. Buradaki cezalar müthiştir. 
Burada Cim isminde zenci bir mah
kuma üç günde iki defa bir miktar 
su verildiğini bilirim. 

SU CEZASI 
Su cezası şöyle tatbik edilir: 
Ağzı iki santimetre kutrunda 

bir yangın tulumbası hortumu ve 
60 kiloluk bir tazyik ile su mah • 

Bir sabah Cim sıramın önünden 
geçiyordu. Beni görünce kekeledi, 

su cezası yediğini anlatmak iste
di. 

Bir iki adım daha attıktan sonra, 
yüziistü yuvarlandı. Ağzından sim
siyah k:ın boşandı. 

Cim, daha hastaneye kaldırıl -
masına vakit kalmadan, oracıkta 
ölmüştü. 

O sabah tamamile ümitsiz, arzu

suz, perişan bir haldPydirn. Artık 

yaşamc:ık l.ıik ·' miyordum. Bil 
Porter hPııi gurdu, boşile selam 

verdi. Bu selam bana bir beşaret 

haberi gıbı göründü. Çok geçme
den bir mahkumun ağzından öte
ki mahkümun kulağına fıslanmak 
surctile zincırleme bir posta usuli
le en son benim kulağıma Bil Par
terden şu haber geldi: 

- Cesaretini kaybetme! Çalı
şıyorum. 

CANLI ÖLÜ 
- Çalışıyorum. 
Bu haber, benim için boş bir ke· 

lime sayılamazdı. Yine kulaktan 
kulağa işitiyorduk. Hapisane idare
sinde değişiklikler oluyormuş. Di
rektörü atıyorlarmış. Düşünün 

bizdeki sevinci! Gerçi gelen gideni 
arattırır amma, bu direktör pek 
öyle aranılacak şeylerd~n değildi. 

Ben yine eskisi gibi p:ıtronlar 
hesabına ~ğır işlerde çalıştırılıyor
dum. 

Bir gün atölyede bunalmış bir 
halde çalışırken, bir gardiyan kar
şıma dikildi, işaretle kendisini ta
kip etmemi emretti. Hiç cevap ver
meden, hatta bu adamın beni ne
reye götüreceğini bilmeden, arka
sından yürüdüm. 

Dışarda bana dedi ki: 

- Pazar giinü boru ile bir solo 
yapacaksın. Eğer yapabilirsen, se
ni orkestraya alacağız. 

Hapishanede musikiden anhyan 
yoktu. Ben mahzene sokulmadan 
evvel, orkestra takımında çalışmış 
olanlardan biriydim . 

Ertesi pazar, hapishanenin yeni 
direktörü makamını resmen işgal 

edecekti. Bu münasebetle yüzler
ce kişi davet edılmişti. Yeni direk
tör Darbi 1700 mahkuma bir nutuk 
söyliyecek, bu münasebetle orkest
ra da birkaç defa çalacaktı. 

Bu t~k1ifi derhal kabul ettim. 
Repetisyonlardan evvel, orkest

ranın toplandığı kütüphaneye gi
derken, Bil Porter'i her zamanki 
gibi sakin ve müsterih, kapının e
şiğinde gördüm. Fakat yorgun ve 
mahzun bır hali vardı. 

Beni selamladı: 
- Şef, seni pek sevinçli görüyo

rum, dedi, iyidir, iyidir, orkestra i· 
çin bir solo borazan lazım! 

Sesinı alçalttı: 

- K:!isede papasın da bir adama 

ihtiyacı var, dedi, dua okumasını 
bilir misın? 

- Dua mı? Elbette bilirim. Atöl
yeden kurtulmak için insan neler 
yapmm:? 

Porter gülümsedi: 
- Şef, sakın seni unuttuğumu 

zaımet'lle. Aşağıda birisini işken -

ceye yatırdılar mı, hep aklım, fik
rim sana gidiyor. 

Parter bana o gün pek mütehey· 
yiç görünüyordu. Dudakları adeta 
titriyordu. Alnının üstünde sanki 
bir gölge dolaşıyordu. Yine yavaş
ça dedi ki: 

- Artık fazla tahammül edemi· 
yeceğim. Benim çalıştığım yer has-

tahane değil, cehennem! Orası her 
gün biraz daha ıstırabımı artırıyor. 

Geceleri yazmak istiyorum, fakat 
nşağıki mahzenden gelen feryatla-

ra da' ınılmıyor. Her koparılan sa3 
ha, f n"<i bir lı.ınçer gibi kalbime 
sa planı' n·. Ayni zamanda da kal
bimin tarihine gömülüyor. İnsan 
bütün hunlnr:ı sessiz ve yabancı 

(Devamı var) 
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Yalnız'' İYİ,, 

Pey akçesi Tahmini fiat Miktara 
%7.5 -

L K. L K. 

54 07 721 00 100 57 X 82 ebadında 17/18 kiloluk 
Holçfray Kağıdı. 

Yukarıda miktar ve ev!ı:ıfı yazılı Holçfray kağıdı açık eksiltme ile 

salın alınacaktır. İhale 5.7.937 Pazartesi günü saat 14 de Devlet Ba· 

ıımevi idare Konıisyonu•ıda yapılacJICtır. 
isteklilerin ihale çatından evvel yüzde yedi buçuk pey akçelerioi 

basımevi ve:ı:nesine yatırmaları gerektir. 
Şarlnam~si muhasebeden alınabilir. (3521) 

SARI 

Devlet 

Pey Akçesi 

%7,5 

L. K. 

ZARF EKSiL TMESI 

Basım evi 
Direktörlüğünden: 

Tahmini fiat Miktarı 

L. K. -
52 99 706 50 47, ıoo 24 X 34 ebadında 

sarı zarf. 

Yukarıda miktar ve evsafı yazılı sarı zarf açık eksiltmeye konulmıış· 

tur. ihale 5-7-937 Pazartesi günü saat 15 de Devlet Basıme Yİ idare 

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PiYANGOSU 
3 üncü keşide 11 Temmuz - 937 dedir. 

Büyük 
ikramiye: 45.000 liradır. 

Bundan başk~: 15.000, 12.000, 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
(20.000, ve 10.000) liralık iki 

adet mükafat vardır •. 
Dikkat: 

Bilet alan herkes 7-Temmuz-937 
günü akşamına kadar biletini de· 
ğiştirmiş bulunmahdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerinde· 
ki hakkı sakıt olur. 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: 
937 mali senesi zarfında mektep talebe ve pansiyonuna aid "10001)0,. 

parça çamaşırın yıkanması açık eksiltmtye konulmuştur. Eksiltmesi 

2~6-937 tarihine tesadüf eden Perşembe g~nü saat "16..; da mektep 

binaıı içindeki komisyonda yapılacaktır. Beher parçanın muhammen 

bedeli "4. dört kuruş ve ilk teminatı "300,. liradır. isteklilerin şart

namesini görmek üzere Mektep ldl'resine müracaatları. "3222,.. 

lstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden: 
Yeni Bayrak kanununa göre Müdüriyet ve mülhakat limanlariyle 

Kılavuzluk için açık eksiltme ile 455 adet ayrı ayrı bayrak ve fors 

yaptırılacaktır. Tahmin bedeli 1380 liradır. O/o 7,5 teminata muvakka. 

tenin lstanbul Vilayeti Muhasebeciliğine yatırıldı~na dair makbuz 

vey:ı Banka mektubiyle eksiltme günü olan 2 • Temmuz. 1937 Cuma 

günü saat ıs de Galatada Deniz Ticareti Müdürlü~ünde satınalma 

komisyonuna ve şartnameyi görmek istiyenleria de Müdüriyet idare 

Şubesine müracaatları ilan olunur. (3462) 

itfaiye teşkilatına efrat alınacaktır. Aşağıdaki şartları baiı olanlar 

vesaiklyle Fatih itfaiye Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve san'atkar 

olanlar ile n\ızıkacıların tercihen alınacakları ilAn olunur. 

Komisyonunda yapılacakbr. 1 - Yaş 25 ili 35 olmak. 

isteklilerin ihale çağından evvel % yedi buçuk pey akçelerin! Ba. 2 - ilk mektep tabıili gördüğüne dair vesaik ibraı etmek. 

ııımevi veznesine yatırmalan gerektir. Şartnameııi mühasebcden alı· 3 - A!ıkerli~ini ifa etmiş bulunmak. 

Yağsız kar menekşe 
Yağsız kar acı badem 

Acı badem yağll 

Yarım yağh gece 
1 Yasemin ve gül yıO 1 

Çillerı ve sivilceleri ve lekeleri kat'ayyen ıza.lc: ~uer. 

lhtiyartarı gençle~tirir, gençleri güzelleştirir. 

Hasan ismine ve markaıuna dikkat. 
Ha!ıan deposu: l!ıtanbul, Ankara, fakişchir, Beyoğlu, Beşiktaş 

~ ----------------~------..;... ________________ __ 
lstanbul Dördüncü 

icra Memurluğundan: 
EmlAk ve Eytam Bankası Türk Anonim şirketine birinci derecede 

ipotekli olup Emlak ve Eytam Bankasının 844 N. lı kanunu ahkaınıııs 
tevfikan 30-6- 37 çarşamba günü saat 14 ten 16 ya kadar açık artırın• 
suretile paraya çevrileceği 31 ve 28·5-937 tarihli Cumhuriyet ve SoO 

Telgraf gaıetclerile ilan olunan Boğaziçinde Ortaköyde Portakal 

aokağında eski 45 yeni 61 N. h ve evsafı mezkur ilanda münderiç 

haneye ehli vukuf tarafından 1816 lira olarak kıymet takdir edihnİf' 
ken sehven 1800 lira olarc.k ilan olunduğu anlaşıldıtından mezkÜf 

gayri menkul kıymetinin 1816 lira oldu~u tavıihan ilan olunur. 

Dr. Hafız Cemal 
(wY...MAN HEKİM) 

Dahiliye ınUtehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle • 
den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
İstanbulda Divanyolunda (104) nu

maralı hususi kabinesinde haata -
larını kabul eder. Salı, cumar te.sJ 
günle~i sabah c9.5 - 12• saatleri ha
kiki fıkaraya mahsustur. Muayene· 
hane ve ev telıdon: 22398. Klflık 

telefon: 21044. 

Dans merakhları11S 
müjde 

~;t. 

En kısa bir zamanda iyi dans O::ı 

renmek isterseniz ve ucuz bir fial 

ile vakit kaybet:neden dans pro • 

fesörü Yorgo'ya müracaat etsiıılef· 

Adres: 

Beyoğlu Tokatlıyan oteli arka • 

sında Topçekenler sokik No. 31•· 

~··\nci kat. nabilir. (3522) 4 - Boyu 1,68 den aşağı olmamak. •s . ., "3571., 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ADEMi -·I 
ve BEL GEVŞEKLiGiNE KARŞI 

• 

Tabletleri. Her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobin) Galata, lstanbul. J 
----------------------------------------r""ı---~,s_t_a_n_b_u_l __ V_a_k_ı_fl_a_r_: Direktörlüğü ilinları 

1 
..;S~e;;,;.;m~t...,im_e~ş-h_ur~v_e _m_a_h_a_ll_es_i ------~C~ad.;.;d;;.;:e:-.:.;ve:.:~~a soka~ı Nr. sı Cinsi 

Muhammen 
aylıjtı --Ura 

Suıtana hmed. Suteraı.iıı·. ____ .;;,;.. ____ ...;;.;.;.;.;.;.... __________ ~ 
Tekk.enın selamlık 

Babıali, Ll.lahayrellin. 

Vezneciler, CamcıalL 
Aksaray, Gurabahüsoyinağa. 
Bahçekapı, Hobyar. 
Çelebi oğlualaaddin. 
Gedikpaşa, Divanıali. 
Çarşı'da. 

Kadirga BostanıAli.. 
Çar~ı'da. 

,, 
Bahçekapı'da 4-cü Vakıf hanın 1-ci 

,, " " 
Kadirga, Bostanıali. 
Tahta.kale, Rü.stempap. 
Sirkeci. 
Mahmud paşa. 
Bahçekapı, Hobtar. 
Çarşanba. 
Kumkapı. 

4-cü 

Beşir ağa. 

Tramvay C 
Nalıncı. 

Yenipostahane. 
Yeni cami avlusu. 
Cami 
Ya~hkçılar•da. 
Cami ,anında. 
Hacımemiş. 
Keseciler. 
katında. 

.. 
Cami yanında. 
Nalburlar. 
Ya bköşkü caddesinde 
Kürkçübaşıhaaı cami alh 
Yeni postahane. 
Kovacı dede. 
Patrikhane. 

3-5 

95 
14 

<16-66 
4J.105 

61 
73-105 

31 
19 

150 
14 
26 
29 

328 
8 
2 

24 
H3, l 41 

15 

Müddeti icttr : Teslimi tarihinden 938 senesi Mayıs nihayetine kadar. 

Küçükhalkalıköyünde 204 ve 205 No. Jı 50 dönum tarla ve müştemilAtı. 

Müddeti icar: Teslihi tarihinden 939 senesi AA-ustos nihıııyetine kadar. 

kısmı ve samahane 
Tekkenin harem dairesi 

Mektep mahalli. 
Hane. 
Dükkan. 

• 
• 
• 
• 
• 

Peyke mahalli. 
Oda. 

.. 

.. 
Dükklnıo 1-4 hi!ıseıi. 
Ardiye. 
Kapı mahalli, 
Arsa. 
Baraka ve Arsa. 
Arsa. 

45 00 
24 00 

14 00 
12 00 
90 00 
22 00 
30 00 
12 00 
5 00 
2 00 
3 00 

15 00 
19 00 

2 S:> 
3 00 

22 00 
5 00 

10 00 
3 00 
2 00 

Seneliği 
300 00 

Yukanda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık ar tlırmaya çıkarılmıştır. lsteklile: 28.Haıir;.n.937 

Pazartesi günü saat JS.e kadar pey panlarile beraber Çenberlitaş'da l'Jtanbul Vakıflar BaşmüdürlüA"ün
de Akarat kalemine ıeJmeJeri, (3478) 

1 

ti ... 

işlerinizde muvaffak olmak için 

nikbin· olmallsınız ve bunun için 

her sabah Havagazı Şof-Ben 

ile bir Duş ahnız. 

UAVAfiAZI 50 BEtfi 
~abibi ve Umurnl ne~riyatı idare edeıı 81,mulıarrir 

E. izzet 
BaS!ldıta yer: Matbaıi Ebüuiya 


