
, 

Telefon : 20827 Say, .a22-ıos vıı ı 2 En son telgrafları ve havadisleri verir gazete 
~~---------------iiiiiiıiiiii----...... ------------------------------------------------------------------------.-ı;;;;;;;;ı;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; _________ iiiiiöiiıO ______________ l&iiiiı ________________________ __ 

Avrupada sulh, yine tehlikeye giriyor! 
Almanlar, kendi filoları ile ispanya sahillerini 

abluka ·etmeğe karar verdiler 
··········· ............................................................................................................................................................ . 

ispanya kıyılarına ne gönüllü, ''Ha midiye,, 
Bu sabah 
İstanbula döndü 
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l Başvekil Cumartesi 
ı gUnD şehrimizde! nede harp 

malzemesi çıkartllmıyacak Dost Yugoslav ve Yunan sula· 
rında bir tetkik ve dostluk ıiya. 
reti yapan "Hamidiyc., mektep zc· 
mimiz bu sabah lima:'lımız.a dön· 

müştür. 

! Tunco:in.:feki tetkikleri ve intıbaları hakkı:ıda U:u Ôaderiııfrı:e -~====-
i maruzatta bulunmak üıere Başvekil ismet lnö·ıünün yarın Ankara-

!==. dan hareket edeceği anlaşılmaktadır. Cumartesi sabahı hususi trenle 

kuvvetli bir Alman harp filosu ispanya su/a .. 
rına doğru yol almış bulunuyor "Hamidiye,, dün gece ÇMakkale 

boğazından ıeçerek bu sabah sa
at on buçu~a doğru Sarayburnu 
açıklarında gör ürımüş ve burada 
bir cevlandan sonra Adalar isti
kametine dönerek tam sa:ıt on 
birde Heybeliada önünde demirle· 

miştir. 

şehrimize gelecek olan lnönüne Dahiiiye Vekilinin de refakat ede· 
ce2'i öirenilmiştir: 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya birkaç gün istirahat ettikten soora. 
Sivas mebusu Rahmi ve Kastamonu mebusu Şükrü ile birlikte Mos· 
kovaya hareket edecektir. 

Frankoya on bin İtalyan gönüllüsü ·daha gönderildi, 
bunları yeni kuvvetler takip edecek 

z: -
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Halayda kanii bir 
ihtilil hazırhğı mı'if ti londra, 24 (Hususi) - cLayp

~' kruvazörünün torpillenmesine 
ltı rşı Alman hükumetinin nasıl 
te~k~bele edeceği hakkmdaki te -
le~~t ve endişeler devam etmek -

fııCelerı haberlere nazaran, Alman 
osu Valansiya önünde toplan -
~ ü~re emir almıştır. Alman fi. 
Ilı Unun orada sadece bir deniz nü
a~Yişi. yapmakla iktifa etmiyeceği 
ela aşılmaktadır. Alman filosu bun
~ 11 sonra Valansiyaya ve İspanya-
'~ h"" l-A, Urı.umetçilerc ait kıyılarına 

it RÖnüUü, ne de harp malzemesi 
y a:ı'tll:.ımcığa memur edilecektir. 
,0~tıı Almanya, İspanya sahillerine 
"ak~ka konulması için devletlere 
lifi 1

• ol~n ve kabul cdilmiyen tek
ded~ı bızzat tatbik etmek emelin -
tıuı •r. Bu te~bbüsün çok vahim ne
tni}eı sulh için hakiki bir tehlike 
~ e.ı sulh için hakiki bir t.€hlike 
tn ~ıl eylemesi muhakkak addedil-

el\led· ır. 
.\iman hükClmetinin kendi hu 

'•,, Qrı 
lıt0 !la sularında tlolaıan ltalyan 
~ tundan bir kumıntı oakış 
lılt 

it tı Unu muhafaza edeceğine da -
1 ğ, ~etmiş olduğu yarı resmi teb

~~lt~ u ~~~erleri teyid eder mahi -
tı~ ~orunmektedir. 

~lt-i İTALYAN GÖNÜLLÜSÜ 

~e DAHA GİTTİ 
t~·d ~lüttarıık, 24 (A.A.) - Bala
~ a İl~ bildirildiğine göre geçen haf
lo oo~n içinde geceleyin Malaga'da 
tll'. \' İtalyan karaya çıkarılmış -
t lttı eniden İtnlyan gönüllülerinin 

l:!iresı beklenilmektedir. 
~ııı11dkaç zamandanbcri Balaga ya
-~ll e bulunmakla olan Alman 
lııı-. g<:rnilerl ortadan kaybolmuş-
~t~ 

~LMAN FİLOSU İSPANYA 
lq lJLARINA GE~;ll !° 

ttıı;il~~· -Porte ki- 24 ~~rj .~"4-
cheer adında~i.:'f~l'_~ı!h-

,,,. ', .. .,~ " .. ,1 ' ~ '"' ır! # : '"?·~ : ' ~ \ . . 

Torpilltnmesl hôdinsl Ar,rapa sulhunu tekrar tılılikede bırakan 
"Lôgipclg. %ırhlııı 

lısı ile Nürnberg ve Karlsurhe a -
dındaki Alman kruvazörleri ve üç 
torpido muhribi ve gaz gemisi, La-

gos limanına gelmiştir. Buradan 
Akdenize geçeceklerdir. 

(Devamı 2 inci sahifede) 
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Yakalanan şakile
rin Elizizde muha· 
kemeleri başhyor 

Sergerde Seyit Rıza gönderdiği mek .. 
tuba rağmen h313 Delip teslim olmadı 
Bu yakınlarda çeteye karşı ikin
ci bir sıkıştırma hareketi yapıl

ması ihtimali vardır 
Tuncelinde teslim olan ve ele ge

çirilen şakilerin muhakemelerine 
bugünlerde başlanacakhr. Elaziz
de muhakeme hazırlıkları bitiril
mek üzeredir. Geniş bir mahkeme 
salonu hazırlandığı gibi, adliye 
kadrosu da muhakemenin sür'atle 

Mektep gemimiz Kınalı açıkla· 

rından a-eçerken ve Heybeliye ge. 
lirken orada demirli bulunan yağ 
gemisi mürettebatı ve Adalar aha· 
liıi tarafaodan sellmli\nmış, karşı. 

Janmııbr. 

Londrada bir 
Birincilik 
Daha kazandık 
Londradaki bey- .....----. · ~ 

r.:elmilel yarışlar.-ı 

iştirak eden bini· 
ci 1 e r i m i z yi.1e 
parlak bir mu
varf akiyet e 1 de 
etmiş bulunuyor
lar. 21 Haziran 
yarış farında b:. 
rinci gelen Cevad 
Kuladan maad:ı 
dün yapılan mii· 
saba kalarda da l.güp Öncü 
Teğ-men Eyüp ô.ıcü fevkalade bir 
yarıştan sonra berabere birinci 
gelmi~tir. 

Otuz milletin ve yüz atın iştirak 
etliği Prens Do~al müsabakala· 
rında da binicilerimiz altıncı gel
mişlerdir. Değerli zabitlerimizin 
t:>u muvaffakiyetleri halkın devamlı 
alkışlllrile karşılanmıştır. 

---·---
Tarih 
Kurultayına 
Hazırlıklar 

17 Temmuzda Dolmabahçe sara

yında toplanacak olan Tarih Kurul

tayı için hazırlıklara devam edil

mektedir. Bu maksatla Ankarada 

muhtelif komisyonlar teşekkül e -
dilmiştir. Kongre işlerile uğraş -

mak üzere bugünlerde Ankaradan 
hususi bir komisyon gelecektir. 

15 Temmuzda da Dolmabahçe sa

rayında bir tarih sergisi açılacak· 
tır. 

Suriye Başveziri ile Hariciye 
veziri garın Parisfen geliyorlti:r 

Sancak topraklarına yığllan silahh eşi· 
retler Türklere hücum gününü bekliyorlar 

Antakya 24 (Hususi) - S:mcak 
dahilindeki Arap aşiretlerinin son 
zamanlardaki faal.yelleri gittikçe 
genişlemektedir. Arap aşiret eri v •• 
gö-;el:eler k file kari e Sancak top. 
raklarında toplanmakta, ) erleştirif. 
mekte ve silablandırılmaktııdır. 

Humus civarınd:ıki Aneze a'lire· 
tinin reisi de buraya geldi ve Arap 
ileri gelenleri tarafından karşılan
dı. Anlaşı!dı~ına göre, bu aşiretin 

de Sancak dahi~ne getiri 'mecıi 2ö· 
rüşülmektedir. Aşiret Sancak hu· 
dutlarına hareket etmek içirı reis
lerinden emir bekli)·ormuş. 

Bir kı!'lım aşiretler de Cisri Şuur· 
da toplanmıştır. Bunlar Ordu ve 
Kuseyr nahiyelerine saldıracrıklar
mış. Bu nahiye:erde bulunan Türk
ler ve vaz.iyeti end;şeli gördükleri 
için, keyfiyeli hükumete bildirmiş-
lerse de, hiçbir cevap alamamış- Suriye H·ııve1.:ili Cemil Mürdam'ıin 
lardır. b.1ndan ev'f!el /şfonluldan ftfr•rken 

Reyhaniyedt:n alınan malumata • alınmıı bir resmi 
göre Hadidi, Lehip ve Ncvvap 

• aşiretlerine mensup göçebe Arap.. . Bu yıl çölde mer'a vaziıctinin 
!ardan kalabalık bir kafile Amuk çok müsait olm:ı~ına rağmen bede· 

ovasına inmek üz.ere 
gelmişlerdir. 

Hum mama ~ilerin Arnuğa sevkindf'ki maksJt 

( nevamı 2 inci sahifede) 
====--=-=-=-=-- =================== 

ı Beyoğlu ermeni kilise
sinin para kaçakçılığı 

yaptığı anlaşıldı 
--·---

Kilise idaresi aleyhine, kanuıı
lara muhalif hareketinden do

layı takibat yapılıyor 
bitirilmesi noktasından takviye e- -
dilmektedir. icra daireleri Beyoıtlunda Balıkpaz.:rnnda Uç Bal şehrindeki ls\'i;re bankac:ına 

Horen Ermeni kilises·r.de 20 gün yatırmay" b ışlaını~ olup 1929 
Muhakemeleri yapılacak olanlar- taşınıyor 

dan Roznaklı Kamer, Demenanlı kanar evvel vergi kaç1kçılığı yap· de ilk olarak 37 bin lira yatırm ı 'i 
Adliye binasında bulunan İcra tığından dolayı defterdarlıkça 1930 da da 38 hi ı lira yatırmı5 bu 

Ceb~ail, Yusuflıanlı Agdatlı Kamer, dairelerinin Sirkecideki Gümrük 933 senesi için 6 bin ve 934, 935 miktar 75 liraya bftliğ olmuştur. 
Sihan Ifüso, Bahtiyardan Şahin E- ,.e ')36 seneleri için de 26 l>in lira 1932 · d l - k · · 
lazizde mevkuf bulunmaktadırlar. binasına nakilleri kararlaştırılmış- senesıo e ıu umetın ne~ 

vergi cezası tarh cd •lmiştir. rettiği döviz kaçakçılık k nunu 
Bunlar diyorlar ki: tır. İcra daireleri yeni binalarına Bu defa da yine ayni kifi!'enin mucibince bu .paranın hüküınete 
- Biz hükumete mutiiz, devle- taşınmıya başlıyacnktır. esham ve tahvilat kaçakçılığı yap.. haber verilmesi IAr.ım olduğu h·ıl· 

te şimdiye kadar çok hizmet ettik. Gümrükteki dairelerin temizlen- tığı anlaşılmıştır. Hadise şöyle ol. de kılise beyanname vermemiştir. 
Şeyh Said isyanında hükumete mi- ı Şakilerin elebaım Seyit Rı~a mesine ve icra dairesine uyacak muştur : Bu kilise varidat faz- Cundan başka kilise yine gizli ota-

lis kuvvetleri verdik. (Devamı 2 inci sahifede) şekilde tanzimine başlanılmıştır. la•:ı 1929 sene!;indenberi lo;v;çrenin (De •amı ikinci sayfada) 
Yusufhan reisi Kamer de diyor 1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~mr~~!Gf~"""'"1111-=:::~;!!!!!!!!~~~~~~~~~~ 

ki: 

- Bu işe çare bulup önliyeme
diın. Onun için devlet beni assa 
kanım helal olsun. 

Muhalefete kalkanlardan bazıla-

SON TELGRAF' 
En çok satılan hakiki akşam aazetesl 

ta ki yenilikleri, yen , · · nTJ, yeni romanfarı 

zengin ve bol mukafatlı ve meraklı 
mUsabakaler1 bekleyiniz 
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Dundan bir ay kadar önce, emni
yet müdürlüğü bütün sabıkalıları 
toplayarak, bir iş bulup namuska
rane kazanmaları ve çalışmaları 

lüzumunu söylemiş ve bunun tesi
ri gün geçtikçe görülmiye başla
mıştı. 

Bütün gazetelerin verdiği habere 
nazaran dün İstanbulda hiç bir hır
sızlık vak'ası olmamıştır. Demek 
oluyor ki bütün sabıkalılar, dün
de n itibaren iş bulmuşlardır. 

Bu ne müessir bir efsun imiş. 
Bari emniyet müdürlüğü bir 

hitfetse de şu sabıkasız işsizleri 
müdilrir·ete s;!etirip müessir tavsi. 
yesin! yapsa ve bu biçareler de iş 
bulsa fena mı olur? 

* Hangi ayakkabı 
1 r revaçta? 

Ayakkabıcılar kooperatifi işlerin 
yolunda gitmesinden cesaret alarak 
İzmirde de bir şube teşekkülüne 
karar vermiştir. 

Şimdiye kadar yapılan tetkikle
re nazaran en çok rağbet bulan ke
ten ayakkabılarmış. 

Geçen yıl (200.000) adet satıl -
mış, bu yıl bundan pek fazla satış 
bekleniyormuş. 

Bu rağbete hayret etmeyiniz. 
Çünkü: 

' Rağbet keten ayakkabıya değil, 
yüz yirmi kuruş fiatadır. 

* Spor kurumunda istifalar 
Son günler zarfında Türk Spor 

Kurumu hayli kıymetli elemanını 
kaybetti. Arka arkaya istifalar ol
du. 

Ahiren Güreş Federasyonu ikin
ci reisi Seyfi Cenap ta istifa etmiş. 

Işığı söndürün. Meydanı aydın· 
lık goren dışarı fırlıyor! 

* lstanbulun pUlnı 

göre yeni inşa edilecek binalara ve
rilecek şekli, muayyen bir kaide 

ye bağlamak işi şehircilik müte • 
hassısı B. Prost'~ bırakılmış.ır 

Bir taraftan; irili ufaklı, dar, ge
niş, yüksek, alçak apartmanlar, ev
ler yapıladursun. 

Ne çıkar? 

Siz ey İstanbullular müsterih o
lunuz. Bir gün gelecek - amma elli 
sene mi, yüz sene mi, iki yüz sene 
mi, burasını Allah bilir. Fakat be
hemehal - bu katmerli tetkiklerle 

gözleri kamaştıracak plan tatbik e
dilecek. Hiç merak buyurmayın! 

Bir milletin tarihinde bir iki asrm 
ne ehemmiyeti var? Yalnız İstan-

bul bu plana göre imar edilecek, 

vallahi olacak, billahi olacak. İna
nınız Belediyeye ve sabırlı olunuz! 

* Şirket vapurlarında radyo 
Şirketi Hayriye, müşteri celp i· 

çin vapurlarına radyo koymıya baş
lamış ve 7 numara ile 71 numarada 
teslsat.ı ikmal etmiş. 

Aman Şirketi Hayriye İdaresi, 
aman! Bu iş şakaya gelmez. Radyo 
içeri, halk dışarı. Bin kere mücer
reddir. 

Eski hayrata olur olacak! " ~ 

--= .E-~7fdd 
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a sulhu yine teh
likeye _giriyor 

(Birinci sayfadan devam) 
Londra, 24 (A.A.) - Siyast me

hafil, B. Eden'in Almanya'nın kon
trol sistemınden çekilmekle iktifa 
etmiş olduğu suretindeki beyana
tına rağmen Almanya'nın müstak
bel hattı hareketi dolayısile endişe 
izhar etmektedir. 

Alman ve İtalyan kontrol gemi
lerinin çekilmeleri, Valencia'nın 
menfaatine htıdim olacağından do
layı ve Alman'yanın doğrudan doğ
ruya her hangi bir hareke€te bu -
lunmaktan tevekki edeceğini ilan 
ettiği bir dakikada Akdenize yeni 
bir Alman filosunun muvasalatı 

dolayısile burada bir şaşkınlık ve 
kararsızlık hüküm sürmektedir. 
Diğer taraftan B. Von Ribben -

trop'un iıcilen Berlin'c hareketi, 
bir çok faraziyelere yol açmakta
dır. 

Bazı siyasi müşahitler, General 
·Franco'ya daha fazla miktarda gö
nüllü gönderilip göndcrilmiyeceği 
,.e Almanya ile Çekoslovakya ara
sındaki gerginliğin daha had bir 
mahiyet alıp almıyacağı sualini irad 
etmektedirler. 

İtalya ile Almanya'nın kontrol
dan çekilmelerinin, kontrolün iş -
]emesi üzerindeki acil ne ticeler ine 
gelince 3 ihtimal derpiş edilmekte
dir: 

1 -Alman ve İtalyan kontrol ge
mileri yerine Akdenizde İngiliz ve 
Atlas Okyanusunda Fransız ge -
milerfnin ikamesi, 

2 - Komitenin şimdiye kadar 
kontrolü İtalya ve Almanya'ya 
mevdu mıntakaları başka ecnebi do
nanmalaııına tevdi etmesi imkanı, 

3 - Kontroliın tamamen ilgası. 
Hatırlardadır ki, B. Eden, daha 

geçenlerde, kontrol işinin pek yo
lunda gitmemesinden dolayı İngil
tere'nin bu hususu yeniden tetkik 
etmesi imkanına telmih etmiş idL 
iTALYA İŞT1RAK EDECEK M1? 

Roma, 24 (A.A.) - İtalya'nın Al
manya tarafından yapılması muh
temel bir mukabeleibilmisil hare -
ketine iştirak edip etmiyeceği ma
lfun değildir. Yalnız resmi mehafil, 
Almanya ile İtalya arasında Roma
Berlin mihveri çerçevesi içinde tam 
blr tesanüd bulunduğu noktasında 
ısrar etmektedir. 

Aurada İtalya'nın Londra Ademi 

Müdahale Komitesini terketmiye
ceği teyid edilmektedir. İtalya'nın 
diğer devletlerce riayet edildikçe, 
beynelmilel taahhütlere riayet e
deceği ildve olunmaktadır. 
BERLİNİN CEVABI KORKU'ITU 

Bertin, 24 (A.A.) - Havas Ajan
sı muhabirinden: 

Almanya tarafından Londra Ko
mitesine tevdi edilmiş olan nota, Al
manya'nın Ademi Müdahale Ko -
mitesi ve bizzat ademi müdahale 
prensibi hakkındaki müstakbel hat
tı hareketi hakkında bir güna işa
reti ihtiva etmemektedir. 

Berlin ecnebi mahafıli, Alman • 
ya tarafınclan neşredilmiş olan ve 
cAlmanya'nın bundan böyle ken
di mcnafiini ve gemilerini Valen
cia bolşevist kundakçılarının taar
ruzlarına karşı bizzat kendi vesa -
itile himaye ctmeğe ve bu himaye
yi bu kabil caniyane suikastlerin 
tekerrürüne mani olabilecek vası
talarla temin e;-lemcğe azmetmiş• 
bulunduğunu bıldiren yarı resmi 
teblıği endişe ile tefsir etmektedir. 

Du yarı resmi tebliğ, umumiyet
le Almanya'nın kontrol sistemine 
bundan böyle iştirak etmemekle 
beraber donanmasını Akdeniz'de 
bırakacağı ve hiç bir veçhile Va • 
lencia'yn karşı muslihane bir hattı 
hareket kabul etmiyeceği suretin
de tefsir edilmektedir. 
İTALYA LONDRAYA TEESSÜF 

ETTİ 
Londra, 24 (AA.) _ Dün B. 

Grandi tarafından B. Eden'e tevdi 
edilmiş olan notada bilhassa şöyle 
denilmektedir: 

cİtalya hükumeti, son hadiseler 
dolayısile yapılan görüşmelerde 
devletler nrasında zaruri olan te
sanüdün mcfkud olduğunu tees • 
süfle müşahede etmiş olduğundan 
kontrol sisteminden çekilmeğe ka
r<ı r vermiştir. 

Sovyetlerle ticaret 
anlaşması 

Sovyet Rusya ile hükumetimiz a
rasında bir müddettenberi devam 
etmekte olan ticaret anlaşması mü
zakereleri sona ermek üzeredir. 

Alakndarlar; yeni anlaşmanın bu 
hafta içinde parafe edileceğini kuv
'\'etlc söylemektedirler. 

Balıkesir 
Kıymetli bir 
Doktor kazandı 

{1 Tayyare 
8 Yolculuğu 
Rağbet görüyor 

Memleketimiztle son zamanlarda 
tayyare ile seyahat edenlerin mik
tarı çoğalmaktadır. Bunu göz önü
ne alan devlet hava yolları idaresi, 
yolcular için yeni bir çok kolaylık· 
lar ihdas etmiştir. İstanbul - An
kara seferi için bir tayyare 170 li
raya kiralanacaktır. 

Yolcu tayyarclerile altı ayda beş 
defa seyahat edenlerden altıncı se
yahatinde ücret alınmıyacaktır. Ço
cuklardan üç yaşına kadar olanlar
dan sigorta dahil olmak üzere 4, 

~Yakalanan 
1 Şakileriı1 

Muhakemesi 
(Birinci safıifeden devam) 

rı, adli takibattan ve ceraimi adli
ye takibatından kurtulmak için 

köylerinin civarında karakol yapıl

masına rıza göstermiycnlerdir. 

Dcmenan aşiretinden biri de kar
nını göstererek şunları söylemiştir: 

- Bu aç! Bu doyacak! Devlet e
fendimiz olursa karnımız doyar. 

Plümer, Çımişgezek, Pertek, O
vacık kazalarında hiç bir şey yok
tur. 

yedi yaşına kadar olanlardan 12 Nazımiyenin Hırran, Lazkirdin 
lira alınacaktır. Mahmut, Horanın Sin nahiyelerin-

Temmuz ortasında birisi dört, de küçük arazide muhalefet var-

aıek üzere Almanyaya gitmiştir. ikisi iki, biri tek motörlü olmak ü- dır. Bunlar da silahlarını getirerek 
Almanyanın Kolonya ve Münih zere dört tayyare daha ilave edile- teslim olmaktadırlar. Bir kısmı da 
Üniversiteleri çocuk kliniklerinde cektir. Sipariş edilen diğer üç tay- korkarak dağa çekilmişlerdir. 
çalışarak iyi derecede diploma yare gelmek üzeredir. Kuvvetleri Uağılan ve kendileri 

alan genç doktorumuz geçenlerde 

1 
muhalefette kalan reisler şunlar-

memleketimize dönmüş idi. Kcn. 1 KÜÇÜK HABERLER dır: 
disine yeni vazifesinde candan ._ _______ , _____ ....,. Sin nahiy('si Abbas otağından 

muvaffakıyet diler ve kıymetli lçerde Bahtiyar Kırgan, Hirrandan Ha-
bir çocuk mütehassısına malik ola- * Kırkçeşme ve Halkalı suları- rilli, Abbas uşağı reisi Seyid Rıza, 
caklarından dolayı Balıkesirlıleri nın ıslfıhına karar verilmiştir. Ali Şirin, Hidran reisi Agatrili Ka-
tebirk ederiz. * Yugoslavyanın Ankara elçili- mer, Yusufhan reisi Boznaklı Ka-

ğinc Selanik başkonsolosu Acemo- mer, Bahtiyar reisi Şahin. 
viç tayin edilmiştir. Bahtiyar aşireti hemen kamilen * Atlara sılinmez ve bozulmaz teslim olmuştur. Reisin yanında 

-..... 
Ha tayda 

şekilde damga vurmak için Avru- on, on iki kişi kalmıştır. Henüz ihtilal mi 
Çıkaracaklar? 

• i pıı.dan makine getirtilmiştir. teslim olmıyan muhaliflerin üç, 

( BQ.§tarafı birinci sahifede) 
şüphesiz Hatayın aukılnunu boz
mak gayesine matuf bulunmakta
dır. Bunlar g-eri çevrilmediA'i tak· 
dirde birçok hadiselerin çıkaca~ma 
ıüphe yoktur. 

Hatayın hemen her tarafında 
asılyiş kalmamış gibidir. Her gün 
muhtelif yerlerde soygunculuk hA. 
diseleri olmakta, vakit vakit köy. 
ler buılmaktadır. HükQmet buy,üne 
kadar hiçbir faile cezasını verme
miştir. 

Asayişsizlik yüzünden srrev ilan 
etmiş olan şoförlere manda idaresi 
teminat verdiği için, şoförler tek· 
rar işe başlamışlardır. 

Her sene olduğu gibi bu sene 
de yaz münaseb~tile Sancak dai
releri Antakyaya taşınmaktadır. 

Reyhaniye hadisesinin üzerinden 
altı ay geçtiği halde, Halep hapis

hanesinde mevkuf bulunanların da. 
va evrakı bir türlü istintaktan çı· 

kamıyordu, nihatet evrakın müd. 
deiumumiliğe verildiği haber alın
mıştır. Halbuki, Hatayın yeni reji· 

mi dolayısile bunların hukukan ia
deleri l~zımgelir. 

iKTiSAT VEKIU DÖNÜŞTE 
HATAYA DA GiDECEK 

Haber verildiğine göre, hal! 
Bağdadda Irak bilkümetile iktısadi 
temaslarda bulunan fktısat Vekili
miz Celal Bayar, Bağdaddad dö. 
nerken Hataydan geçecektir. Celal 

Bayar, Hatayda birkaç gün kala· 

cak ve iktısadi bakımdan tetkikler 
yapacaktır. 

SURiYE BAŞVEZIRI YARIN 
GELiYOR 

Suriye Başveziri Cemil Mürdüm 
ile Hariciye Veziri Sadullah Cabiri 
yarın sabahki ekspresle Paristen 
şehrimize gelmeleri beklenmektedir. 

Fransa hükCımetile muhteli! me
seleler hakkında müzakerede bulu
nan Suriye Vezirleri buradan doğ· 
ruca Suriyeye gideceklerdir. 

* Denizyolları için beşer bin ton
luk üç vapurun sipariş mukavele
nameleri bugünlerde imzalanacak
tır. 

* Beşiktaş yangınında kasit gö
rülememiş, nezaret altındaki ka • 
dınlar serbest bırakılmıştır. 

* İngiliz Başkonsolosuna ait ba· 
zı eşya ve mücevherleri çalan Ce-

mil Paşazade Sai! 7 ay hapse mah
kum edilmiştir. * Asri bir şekilde yeniden inşa 
ve teşkil edilen gümrük kimyaha-

nesi yeni binasında çtlışmıya baş
lamıştır. * Adanada Rom içkisi için bir 
fabrika kurulacaktır. * C. H. P. Merkez bürosu tem • 
muzda İstanbula gelecektir. 

Dısarda 

* Lehistanda Mareşal PiJsudis
kinin cesedınin başka bir yere nakli 
meselesinden baş piskoposla çıkan 
ihtilat üzerine, başvekal istıfa et -
miştir. . * Brükselde 6000 kişilik eski mu
hariplerle pohs arasında kanlı bir 
çarpışma olmuştur. * Hindistanda ihtilalci İpi faki
rini himaye eden Asil Han esir e· 
dilmiştir. 

* Londrada bir tramvay kaza • 
sında on iki kişi ölmüştür. 
* Bağdat şimendifer istosyonu

na yakın bir yerde bir kamponla 
tren çarpışmış, kamyonda bulu • 
nan yirmi bir amele 

1ölrnüştür. * İngiliz meb'uslarının tahsisdı 
600 liraya çıkarılmıştır. * Tıranda Arnavud asilerinin 
muhakemeleri bitmiştir. Müddei
umumi suşlulardan 16 sının idamı
nı istemiştir. 

Bir yankesiciyi polise 
veren yankesici 

Zabıtaca alınan t~dbirler neticesi 
sabıkalılardan ekserisi ıslahıhal el· 
miş. h:uiçte kendilerine iş temin et• 
mislcrdir. Hatta bunlardan ikisi 
dün bir )<ınkesiciyi yakalayıp 
bıtaya teslim eylemişlerdir. 

za-

dört yüzü geçmediği anlaşılmakta
dır. Teslim olmak için kıta kuman-

danına mektup gönderen Seyid Rı

za henüz gelip teslim olmamıştır. 
tathirat devam etmektedir. 

Takip kıtaa~ımız imar ve tesisat 
ile meşgul olarak, ilerlemektedir-

ler. Bu suretle ihata çemberi sıkış
tıkça sıkışmaktadır. Şakilerin çeki-

lirken yaktıkları Munzur köprüsü 
yeniden yapılmış~ır. 

Kutuderesine sığınmış olanların 
da aşiret usulü üzerine ettikleri ye
minden vazgeçmek için aralarında 
bir cereyan başladığı an1a~hyor. 
İltica eden kafileler her gün Elazi-

ze gönderilmektedir. 

Yeni nafıa işleri hızla ilerlemek
tedir, yollar uzamakta, kurulan 
köprülerin sayısı artmaktadır. 

ecmettin Kocata,ın 
oğlu koyboldu 

Necmeddin Kocataşın oğlu Ha· 
san Can, birkaç gün evvel eniştesi 
Galata iş Bankası müdürü Muhid
d in'e uğramış ve kapalı t'ıir zarf 
bıraktıktan sonra derhal dışarıya 
çıkmıştır. Hasan Can o günden beri 
ortadan h!2nyyüp eylemiştir. 

Hasan Can son günlerde teessür 
içinde bulunmekta idi. Kendisinın 

nerede ve ne olduğu hakkında he
nüz hir ip ucu elde edilmiştir. 
Tahkikat yapılmaktadır. -·-Cenupta bit kaça kçıhk 

hllesl 
Cenup hududlaramızda yeni bir 

kaçakçılık hilesi meydana çıkarıl
mıştır. 

Ôğrenildi~ine göre Suriyeden 
kaçak olarak sigara kAğıdı ve sa
ire sokulmakta, vu bunlar satıldık
tan sonra bu işle alakadar olan-
lardan birisi vazil eti ihbar etmek· 
tedir. Bunun üzerine kanunen al
dıkları ihbariye hakkı kendilerine 
yeni ve mühim bir kazanç membaı 
temin eylemektedir. 

Meselenin farkına varılmış ve bu 
hilekarlığı önliyecek tedbirler 
alınmıştır. 

~================================ 

~ab h ve akşam ~aşmuharrirleri na yazıyorlar? 1 ;... _____________________ ........... ______________________________________ ..,; 
Comhurı yet 

Ormanı ormana korut• 
m k usulu 

Biz ormanları yalnız haraplıktan 
kurtarmakla kalmıyacağız, belki 
mevcudu muhafaza ile beraber o
nu büyülteceğiz ve çoğaltacağız. 

Bunlar ise milyonlarca masrafla 
baş:ırılır işlerdir. 

Kaide olarak orman, usulüne 
mutabık olarak kesildikçe, daha zi
yade iyileşen bir canlı servettir. 
Bu hususta tabiatin yetişemediği 
yerlere insanların himmeti yardım 
etmelidir. Böylelikle kesme neti
cesi olarak ormanlarımız eksilmez, 
artar. 

Tan -Sulh yine tehlikede 
Alman Hariciye Nazırı Fon Nöy

rat bugün Londrada bulunacaktı. 
İyi şeyler konuşulacaktı. Btı tatlı 
rüyadan torpil gürültüsü ile uyan
dık. Alman zırhlısının to"nillr .. ...,:ı. 

si vaziyetteki vahameti arttırdı. 

Şimdi her ti.ırlü beklenmez hadi
seler zuhur edebilir. Almanyanın 

İspanya hükumetine harp açma
sından bile bahis vardır. İspan -
yaya harp açmak demek, bugün za
ten el altından devam eden harbı 
büsbütün açığa vurmak, ölçüsünü 
büyültmek demektir. Böyle bir 
harbin korkunç bir cihan harbi do
ğurması muhakkak gibidir. 

Kurun 

Çok çocuklu memurlar 
Meclis çok çocuklu hakimlere 

yardım maksadını güden bir kanun 
layihası kabul etti. Cumhuriyet 
hükumetinin ana prensiplerinden 
bıri büyuk, küçiık memurları re
fah içinde görmektir. Acaba çok 
çocuklu hakimlere yapılacak yar
dımı bütün devlet memurl9rına teş
mil ederek umumi surette bu işi 

bir hükumet meselesi şeklinde hal 
ve tanzim etmek mümkün değil 
rr ·..ı:,.? 

Bız, çok çocuklu hakimlere yar
dım için alınan tedbirı daha umu
mi ve şumüllü olan bir memleket 
meselesinin halime doğru atılmış 
bir ndım sayıyoruz. 

Son Posta 

Doktor Arasın Suriye· 
lilere nasihatlar1 

Harici~·e Vekilinin Suriyeden ge• 
çerken Suriyeli gazetecilere sörle
diği sözler malumdur. Bilmiyoruz, 
bu sözler gazetelerde okunurken. 
Suriyenin başı göklerde gezen ser· 
seri bülbülü Emir Şekip, Rüştü Aras 
için yaz6ı2'ı yazılardan utanacak mı? 

Onlar ne kadar husumet un• 
suru olurlnrsa olsunlar, biz. 
elen yalnız karde~l·k ve dosUuk 
ııesi ile cevap alacaklardır. Elbette 
Suriyeliler ve Araplar, politikacı
ların gayretlerine rağmen, bu içten 
ve gönülden kelen tatlı •pı:. elbette 
duyac.:ık!ardır 

r. ... -. ı:., le<:"i voktur. 

[DIŞ -S-IY-S-, A~:1 
Avrupa işleri ve 
Amerika rı es-
Amerikanın, Amerikalıları . f.• 

. ardır. 
kidenberi bir emellerı v lcket 

b. n1enı 
5mcrika~ en mes'ut ır. . ·ıışBJaD 
olsun, Amerikalılar, en ıyı) geıeııı 
insanlar !.. Şimdiye kadar oJ<rat, 
iki meşhur fırkanın - de!'TI ~ei.S' 
cumhurivetci gibi - Cunıt-ıır kı"'at . . r 'a I' 
!erinden birçoğu bu eme 1 raı-at 
haline getirmeye uğraştılar. daiJl!S 
gaye denilen şey, insanın b'Ç bi! 
yaklaşmak istediği, fakat ı edil 
zaman elde cde~edığ·i· ~şe~~ p.; ne
midir? Onun için tabndır ki ttıaıı 
rika henüz gayesine vasıl oıına 
çok uzaktır. ıc p.· 

Bugün de ikinci defa oıara gci 
merika Cumhuriyetinin başına çı· 

. . t r (' r m o ın reıc; u gn vP e ·tııdır•· 

lışmaktan geri kalmanı~k ı.:bali, 
F.ıkut A~erikanı.~ r:fa.~ı._ ıstı g~t'· 
di' nyadııkı mevkii S!OZO"lUO~ ca• 
, . lerınc rilirken onun, Avrupa ış 

1 
cağı 

ha ne vnktc kadar uzak ka :ı 
hep sorulur, durur. 11·..,: .,,e .... 

Buna A vrup:ı işleri de~ı. 50:ı 
dünya işleri. Umumi harbın ae s 
ayları henüz unutulmarrnştıı"'..rı\·ıı· 
V "l d" . . ile dU ı ı son on ort prensıpı . ıc • 

kıs yn başka bir nizam verme /'. • 
mişti. Fakat sulh olur oırna:ı,rnıııc 

·k ·1k · · k di aıe merı ·anın ı ışı en 
çekilmek oldu. sli • 
Şimdi ciktısadi tahdidi t~ a. 

hah tan başlayarak daha ileı:!11uıı 
tılmak suretile dünyq su~h~~. 
sağlamlaştırılması zihi~Jcrı J1li'r!
gul ederken de gözler yınc A çe\" 
kaya, bu sefer Reis Ruzvclt'e 

., . ' ' rı m .ş u.unU\.'Or. . da" 
Dünyanın iktısadi vaziyetıne Btl· 

ir bir rapor hazırlamakta ola~ f.• 

çika Başvekilinin şu günler ~daı.1 
merikaya gitmesi ise bu .Y0 Jdıl' 
mesainin ne kadar ilerlemıŞ 0 

ğunu gösterecektir. f 
Ahmet R•",....., 

ıu1111ıu111mıu1111uıuııuıtt•ıııııu1ttt• r11111ınuuıuııı•••••• 

Bir kilisede 
Para. 
Kaçakçılığı a1fl, 

(Birinci sahifeden dei' otı' 
rak hersene bu ban'<aya p:ıra g bil" 
dermeğe devam etmiş olup ?u oe 
susta kilisenin hususi defterıne 
kayıt düşürülmüştür. . ~e 

Ahiren mesele ihbrır ed~t~ışp,fıl' 
döviz kaçakçılığa Gümru" arosd 
haf aza teşkilatı kaçakçılık. ~ t•lı' 
müfettişlerinden Asım bu ışın 
kikine memur edi!miş:ir. ııice 

Def terlerdeki kayıdlar 'ö~:11oe' 
olduğu için bu kayıdlar . ·ıaıi1 
Şahin Kayaya tercüme ettır~ııııd 
ve bu tercümenin doğru oldlle ı.:i' 
kilisenin mütevelli heyetile " ·ıııı' 
tiplı!ri tarafından kııbııl "~ .1d11re 

kT yı ı ·ş edilmiştir. Bu suretle 1 ıse 
1 

etııı1 
edenler kaçakçılığı da kabu_ıetille 
bulunmaktadırlar. Bunun u e tıcl 
kilisede zabıtlar tutulmuş ~ıııı" 
zabıtlarda da yine onlara ""' 
landırılmak islenmiş, faks~ere~: 
tevelli heyeti buna ıtiraı e 

3 
biS 

"Ecnebi bankalardaki par~1f,tti11 

karışmayız, İstanbul Ermenı i ~ 
N l . . 5rnarı .:ıe 

Serup ar ıyan ve reısı cı ıcar•rv 
nşır ve onların emir \'C ·r 
muamele yapılır" demişlerdı • )$' 

Fnkat teftiş heyeti bu ııırıı~ılise 
bul etmemiş ve hesabatırı 1ıeti 
defterlerinde yazılı olduğunı.ı edU· 
sürerek şimdihk bu zaj~a ııı:ız:i f)' 

mcsini ve sorguya çekıldıı:-:;ırıfl;;· 
man bunu söylemelerını bı 

lir. ~ıı.ı ~ 
Bunun üzerine zabıt, BeY0~1 ,eı~

1 

meni kılisesi mütevelli heye t ]cır' 
Akııre 11· Doktor Andre Vahram, sure 

mısyonu reisi Doktor Arş~~ lerı ır 
yan ve bu iki heyetin katır J-IB).ıJ; 
lan Mardiros Hanesyan ve ıt }11 1' 

.. ros 
Katcıyan ile kaçakçıhk bu vııılC' 

muıı ~<l 
fettişlcrinden Asım ve . yııP' • 
ri ile kayıthırm tercünıesın~al'l 1ııı· 
Ohanes Şahinkaya tarnfın 

~~ilm~ti~ . ~hk~~ 
Yaptığımız mütemmıın b811JcB} 

ta göre, kılise vaktıle bu ·J<tıırıl11 

yatırdığı bu paradan bir .m:· ııl~]cB: 
936 ve 937 senelcrınde yırı bıııl 
darlardan miisaade alrnadııll 
kadarı çekilmiştir. 

1 1
935 5~ 

Halbuki 13 .Kanunuevve 
762 

.rı~ 
nesinde mer'ıyete gırerı 2 ucıbıfl :ı· 
maralı vakıflar kanunu J1'l}{ı pSf e 
kilise, İsviçre bankaSirıdıı·aııresıl'I 
]arın miktarını vakıflar 1 

ae\d1• f 
·rı J t 

de bildirmek mecburıyetı ıcıfJlll' J· 
Bu itibarla Beyoğlu va \1B~..ıı 

l - ve ,~· 
daresi vergi kaçakçı.~!:!! hBre1'e •'' 
lar kanununa muyah dÔ'riı I' 
ve muhafaza teşkilatı da ·cısre ';,. 
çakçılığından dolayı kilise ~8;J 
yeti aleyhine takibata baş 
dır. 



Günün meselesi: 
--1 

F"estival programı değiştirildi, 
yeni ilciveler yapıldı 

Seyyah getirilmesine çalışılıyor 
lfazırlıkları yapan komite muhtelif eğlence ve 

temsil heyetleriyle temas halinde bulunuyor 
B Y · mda beynelmilel fut-u sene yapılacak olan !estivalın Fakat sonradan bu program noksan em progra . 

1 
f 

d. . bol güreı: ve tenıs maç arı, esna . ığer yıllardan iıstün olması ı- görülmüş olduğundan şımdi bir ye- · . 7 

1 
. .. 

1 
sanatlere 

Çı? Çok çalışılmaktadır. Festıval ko- nisı yapılmaktadır. eski Türk eser erı, guzle . ht 
tnıt · ·· ll'k ıer sergı erı mu e-esı Belediye Reis Muavini Ek- Belediyenin bır kaç bin Jira mas- mutca ı eser ' 1 
ternin Başkanlığında her cuma rafa irerek İstanbul fcstıvallerini IH deniz müsa.bakala~ı,. asır arca 
muntazaman toplanmakla ve muh- g evvelki Boğaz alcmlerını canlandı-
lelı'f tertıp eylemesınden maksat ya - h ·ı terı· muhtelif şubeler tarafından bir hafta racak me tap a em · 
~tfında yapılan işleri gözden ge • bancı ve yerli halkın İstanbula gel- kır balo ve gardenpartıleri, orta o-
Sırrnektc, müteakip hafta yapıla - melerinı ve buraya geldikleri 'za - yunu, tiyatro ve operet temsilleri, 
caıt işlerin ana hatları hakkında di- man da istırahatlerini temin etmek muhtelıf ve mütenevvı mılli dans 
~:lifler .tesbit etme~t:dir. Bila : ve ayni zamanda kendılerıni çok ve şarkılardan mür~kkep çok zen-

lı : Yenı İktısal Mudur Muavını fazla ve mütenevvi eğlence ile meş- · b B~ıkan Festivalı olduğu gi-11aUt ·ı T •.. d .... S .h gın ır cı 
. ı e urızm Aıu uru emı gul ederek mt.ileakıp seneler için 1 b" ·a Romanyadan meşhur Ta-ıcab d "b. ı ayrıc 
h e en hazırlık, muhabere gı ı kendilerınde iyi bir ı7. bırakmak - 1 sana revüsü getırtilerek burada bir 
Ususları ikmal cylemektedirler. tır. Bu ıtibarJa Komite programı 1 .

1 
ktir Revü altmışı 'tv l d b ı kaç tem;,ı verece · · 

31 .. ve ce 
30 

temmuz ~ atı ~:·ıp fevkalade zenginleşlirmiye ve ca- balet on ıkısi ncto, yarısı kadın °1-
agustosta nihayet vcrılmek uze- ' 

1 
·ı ı t 

r . . k . b ~ k" bevn° mı (> a e Istanbul festivali için bir prog _ zıpleştirmıye arar vermış, u esas mak uzere si? ız . J • ~ •• -

ta,.,_ h · b" h ş artıst \'e vırmı d~ musıkı-··• azırlanmış ve bu program sa- üzerinden yenı ır program azır - n.ınmı . , . . 
~azetelerinde intişar Etmişti. Jamıya başlamıştır. şınast'Jn m•ır~k.;;_cp olacaktır. 

Yakacak odun bulmak ispanyaya 
t\ıiişkülitl olmamalldır Gide~ek 

1 Gemıler Ziraat vekaAleti, halkın sıkıntı -
Yeni karar a lAkadarlara 

Çekmesine meydan bild i rildi 
Ar.lemi mudahale anlaşmasına iş-· / • • b • 1J • d • tırak eden saır devletler gibi; limıı-

V er l m e m es ı n l ı l r l nırnızdan tspam·a \'e İspanya ida-s on günlerde bazı yanlış tefsirle re yol açan yeni orman kanun~nun resindeki mcmlf'ketlerc gıdecek 
. tatbikı şeklini izah eden ve halkın kolay, ucuz odun elde edebılece- Türk ticaret gemilerinin de tabi ol-

~~ni hildırcn yeni bir emir Ziraat Vekaletinden bütün vilayetlcıe teb- malan ıktiza eden murakabe usul-
ıg edilmiştir. terine dair, Genel Kurmay Başkan-
k .. ~u .~mrc göre, her kö~ evi ~.çin oca~ başına en çok 50 ~ental odun ve lığı ve lktısat Vckaletı murahhas-
ornurluk agaç verilecektır. Nufusu dortten fazla olan aılclere ayrı ay- !arının iştirakile bir talimatname 
~ hir:r kental zam ve ilave yapılacak ve k?,yl~lerımızin ~irai ıhti~a~- hazır.lanmıştır. 
arı dorttc bir t< rife ile temin olunacaktır. Koyluler bu ıhtıyaçları ıçın Bu memleket hudutlarının ka~a 
ll'ıatbu birer beyanname verecekler ve talep ettıkleri bu miktar ve bu 
ltıiktardan az ihtiyaçları için hemen izin verilecektir. 

Şımdiye kadar köylüler tarafından iyi bir şekilde korunmuş olan 
~trıanınr yine kendilerine verilecek başka köylülere ayrılmıyaca k tır. 

tbest mahrukat ve satışları şimdiye kadar olduğu gibi yine devtım e
decekt' ...,. ır. 
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4nadoludan 
Gelenler 
Çoğaldı 
'tren ve vapurlar dolu 

§!! V~z münasebe\ile Anadoludan 
1_ hrırnizc akın akın halk gelmek -
~ı:lir. 

~ 8ıthassa bir haftadanberi Deniz
~ 0llarının vapurlarında tek bir boş 
~ "l')"ıara ve trenlerde en küçük bi r 
nr bile bulmak kabil değildir. 

.ı İiatta kamaralar ilk iskelelerde 
"Oldu'" 
rı gundan yakın iskele yolcula-
d' hazan vapurlara binememektc -
itler E .. l d"" t . d 1" ?tı • zcum e un zmır en ı-

dıanırnıza gelen vapurda da şim
l~c kadar görülmemiş bir kalaba-

Vardı. 
~lıt"" 

t-ıı?x> un mevkiler dolu olmakla be-
lını t .ı.ri.ıverteler Vf' ambarlar tık

tıkJım bir halde idi. 

ihraç 
Mallarımızın 
Menşei 
Yeni b i r karar verlld~ 
İktısat Vekaletine;e mPnşe şeha

dPtnameleri hakkında yeni bir ka
rar verilmiştir: Bu karara göre men
şe şehadetnamesi yalnız bir esas 
dairesinde hazırlanacak ve nevi -
leri olamıyacaktıı. Yani badema 
bu şehııdPtnamcler; yalnız kendi 
mal ve mnhsullerimize veya mev
zuata göre içeride belli bir tahav
vül geçirmiş bulunan ecnebi mal
lara vcrilebilPcektir. 

Yabancı mallar için kat'iyyen 
menşe şehadetname>si yapılamıya

cağı gibi (Ecnebi mallara ait men-

~e şehadetnamesi} kaydını ıhtiva 

etmek şartılc dahi verilcmiyecek· 
tir. 

evec ' • 
\'oıt 
tql'\ sa her hırçın ve menfi ayrıhş-
bır sonra, yine hırçın ve menfi 
~ hısıe hemen gozlerinden, hafı
tıld \>: dimağın da beni huzurundan 
~gu gibi kovuyor, 
b· Oooh! .. 

~e 1Yor ve .. bir sanive Halil Necip, 
tul'\;uu üzerinde durmuyor mu -
ta(~t· Ne yaptığını bilmiyorum, 

S ·.bana gelince anlatnyım: 
C!lt~tıı görmek benim için bir te -
'nun~lduğu kadar bir felaket hük
~~u u de alıyor. Günlerce çırpını -
'~lıjtrn, sokaklarda dolaşıyorum, 
eul'\ tOturn, sızlıyorum, nihayet bir 

......,, ~saduf seni karşıma çıkarıyor, 
ah işte!.. 

b· Oooh .. 
1Yor ~~İll um, titreyerek, korkarak, 

\ttf.b ~tek yanına sokuluyorum. O .. ı~· 
~~ ansız, idraksiz, şuuru kar-

Clrışık, ne söyliyeceğinl bilmez 

bir adam halıne geliyorum Halbu
ki, SJna rastlamadan önce muhak • 
kak ki, kafamda günlerin biriktir
diği bir çok fikirler, dilimin ucun-

da söylenecek sözler bulunuyor -•. 
Onların hepsini birden kaybedi -
vermek şüphesiz kı, normal bir ha
lin işareti olmuyor. Amma bilmem 

sen bütün bunların farkında mı -
sın?. Farkında olabileceğini hiç san-

mıyorum. Bu itimatla beraber yine 
rnüsaade et, anlatayım: Her görü -

şümde mutlaka beni tersliyor. bir 

evvelkinden daha sert, daha 1ok, 
davranıyorsun. En son yanından ü

mitsiz ve perişan ayrıbyorum. Bil
miyorum, bu ayrılıştan sonra ne-

\'P denızdcn murakabcsı hususun- 1 

da Ademı Müdahale Komlte<;ınce ı 
ittlhaz edilen mukarrerat gözonün- · 
de t utulnrak vücude g"'tırilen t<ıli

rrtEilntıme Vekıller heyf'tince de ıas
dik edilerek alftkad.Alara t~blığ o-
lunrnuştur. 

---·--
Beşinci Asliye mah

k em esi adliye e 
g eçiyor 

9 uncu ihtis<ıs Mahkemesinin il-
.:~1€ ihtisas suçlarına bakmak ü

zere .-ışkil edilen Beşinci Asliye 
Ceza mahkemesinin bulunduğu 

gümrük binasından Adliyeye ge
tirilmesine karar verilmiştir. Mah
keme bugünlerde Adliyeye nakle
dilecek ve bundan sonra bura.da va
zifesine bakacaktı r. - -

Heybe linin kadast· 
rosu bitirildi 

Kadastro Birinci Mıntaka Mü -
dürlüğı.i tarafından tahriri yapı -
lan Heybeliadanın pliın ve sicil kü
tüklerı Büyükada Sicıl Muhafızlı -
ğına devredilmiştir. 

Adada emlakı bulunanlara da 
planlı tapu 
lno;Janmı tır 

sr>rıct!Prtnin tevziine 

lak dolaşıyor um I::n son k~ndimi 
evde bir gôlge gihi sinsi, bir buda
la gibi bom boş ve bir çeki yük ta
şımış gıbi yorgun ve bitik yatağı -
ma uzanmış buluyorum Yavaş ya· 
vaş açılıyorum, muhakememi, ha
fıza ve idrakımi toparlıyorum: 

- Onunla beraberdim .. 

Diyebiliyor, mPvzuu kavrayor 
ve hadiselerin tahliline geçiyorum. 
Hep ayni menfi his. ayni rcd, ayni 
sertlik gözlerimin ö:ıüne geldikçe 
dehşetli muztarip oluyor ve .. bu ıs
tırapla kalkıyor, yatağımın başın .. ,-

da daima dolu duran rakı binliği -
nin başına geçiyor, kendimden ge-

çinciye kadar içiyorum. İçki sinir -
}erimi uyuşturuyor, dimağımı dur
duruyor, zekamı söndiıriiyor. ha
fıza ve muhakeme kabiliyetlerimi 
imha ediyor . 
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OÇONCO HAL 
Hilesiz yağ yiyeceğimiz 
günler arhk yaklaşıyor 

Halde üçüncü bir kısım açılıyor, 
burada yağ satılacak 

K erestecilcrdeki halin yanına yapılacak sebze pavyonu Temmuzda 
eksiltmiye konacaktır. Bu pavyon bittikten sonra, şımdıkınden 

yalnız meyva, ve yeni yapılacak olan pavyonda yalnız sebze üzerine mu-
amele görülecektir. Belediye buraya üçüncü bir hal binası daha yap
tırmıya karar vermiştir. 

Üçüncü pavyonun da hAlin Unka panı cihetine doğru ve yeni yapıla
cak sebze pavyonunun yanına inşası düşünülmektedır 

Üçüncü pavyon, diğerlerinden büsbütün farklı olacak ve mıitead
dit bölmeleri ve her bölmede her madde için ayrı, fenni tcrtıbatı haiz 
büyiık ve asri bir hına olarak inşa edilecek tir. 

Üçüncü pavyonda yalnız soğan patates, limon, yağ, peynir ve yu
murta üzerine muamele yapılacaktır. Burada taze. bayat ve günlük yu
murtalar biribırinden ayrılacak ve ü zelcrinc damga vurulacaktır. 

Yağlar da tamamile fenni vesaitle cinsleri birıbırlerinden ayrılaca
ğı gibi mahlut olanların da ne ile ve ne mıktarda karışık bulunduğu tcs
bit edilecektir. Bu suretle veni halın inşasından c;onra başlıca gıda 
m;ıddelerimiz hilesiz tedarikıne imkan hasıl olabilecektir. 

1 ARADA BİR 1 --·-Kiler ve Züppe 
kadın r 

Dünkü gazetelerın birinde re
çellere, şuruplara, şerbetlere dair 
yazmış olduğum uzunca bir ynzıyı 
okuyan ve kendini hala genç sa -
nan orta yaşlı bir bayan bana sor
du: 

- Ayol, bakıyorum kaç gündilr 
gazetelerde birçok muharrirler hep 
böyle reçelden, şuruptan, şerbet
ten bahsediyorlar; ne oluyoruz, 
yoksa bugunlerde memlekete bir 
tatlı bayramı mı yapılacak? 

Deli kızın çeyizi gibi şapkası, 
truvakoru, eteklıği, çorapları, is
karpini hep bir renk olan bu nazlı 
bayancığı baştan aşağı süzerek dc
dım ki: 

- Haberiniz yok mu, bizim eski 
kiler usulü ihya ediliyor. 
Kılerin daha ne olduğunun far

kında olmıyan bayan cevap verdi: 
- Kiler, yani büfe mi? 
- Yok tezgah! Büfe başka, ki -

ler başka! 
- Ey .. Ne olacak bu kilerlerde 

sankı?. 

- Reç<:>l, şurup, şerbet, turşu, ez
me, macun, murabba ve daha bir Antrepoloji 

Tetkikatı 
Yapılıyor 

Yeni telefon 
Hatları 

• sürü yenecek, içecek şey buluna
cak! .. 

10 grun ta,kil edildi 
Uzun zamandanberi memleketi -

mi7d" devam etmekte olan antre
polojik tetkikata yenı bir hız ve -
rilmişlir. Bu maksatla; Sıhhat ve 
içtimai Muavenet Vekaletince bı
rer doktor ve btrf"r sıhhiyE: memu
rundan mürekkep on grup teşkil e
dilmiştir. Bu gruplardan Trakya 
mıntakasına Doktor Murtaza, Bur
sa mıntakasma Doktor Sami. Ça
nakkale ve Balıkesir mıntakasına 

Doktor FikrPt, Ege mıntakasına 

Doktor Ahmet Aziz. Eskişehir. Kü
tahya ve Afyon mıntakasına Ra -
miz. Orta Anndoluya Zühtü, Garbi 
Karadeniz sahillerine Şefik, Cenup 
vilayetlerine Namık, Erzurum mın

takasına izzet, Van ve havalislne 
Fuat ve refakatlerine verilen sıh
hiye memurları gideceklerdir. 

Her grupıın tetkıki iiç ay sür~ -
cck ve bu suretle bütün memleke
timizin antrepoloji bakımından bir 
taraması yapılmış olacaktır. 

Avcılık 
Harçları 
indirildi 

KöylUlerd an harç 
ahnmıyacek 

Av vergileri ve avcılığa ait yeni 
hususat hakkında Maliye Vekale
tinden dün vılayete muhim bit ta· 
mim gelmiştır. 

Bu tamimde; evvela fstar.bulda 
avlanacak kimselere verilen tezke
re resminin arttırılmasına dair o
lan eskı hükmun lağvolunduğu bil
dirilmektedir . 

K uruluyor 
Bazı yerferd inşaata 

başlanıyor 
Büyük şehirlerimizin biribirine 

telefonla bağlanması için Posta ve 
Telgraf Umum Müdürlüğünce ye
ni bır (Telefon programı) ha
zırlanmıştır. 

Nafıa Vekaletince tetkik edil • 
mekte olan programın kabulünden 
sonra hemen tatbikata gcçileC'ektir. ı 
Diğer taraftan, Kayst>ri - Adana 
telefonunun bir an evvel bitirilmesi 
için bir koç koldan çalışmalara de· 
vam edilmektedir. 

Ağustos orta}arına doğru müka
lemelere başlanacağı kuvvetle tah
min olunmaktadır. 

Ayni zamanda, hudut boyları -
mızla da telefon muhaberesi temin 
edilmesine geçilmistir. 

Bu maksatla. Kayscıri - Sl\·as - Er
zincan - Erzurum . Kars - Rus hu
dudu telefon dc:vrcsinın inşasına 
lüzumlu olan bütün malzeme alın-
mıştır. 

Pek yakın bir zamanda inşaata 
geçilec~k ve ayrıca Adana - Suriye 
hududu telefon hattmın da kurul-
masına başlanacaktır. 

Osman Ce 
r adyoda 

a l 

Çok kıymetli yazıcı arkadaşımız 
Osman Cerrıı:ıı Kaygılı geçende Şeh
remini ve Beyoğlu Halkevi artıst-

!erile birlıkte sahneye çıkmıştı. 
Bundan bir ay kadar önce Beyoğlu 
Halkevl arıistlerıle beraber Eyüpte 
kendi piyesinin bır perdesini tem-

sil etmış olan avni artistler önü -

müzdeki pazar günü öğleden son
ra ayni eserin son perdesini Os -

man Cemal Kaygılı ile birlıkte rad
yoda O.) nıyacaklardır. 

- Peki amma, bunları dükkan
lardan taze taze alıp ye~k: daha 
iyi değil mi? 

- Evlerimizdeki kilerlerimizden 
çıkarıp yine taze taze yemek daha 
hoş kaçar! 

- Bunlar evde bayatlamaz mı? 
- Bunlar pilnv, börek, mahalle-

bi, helva değil ki bayatlasın! 

- Bunları evlerde kimler yapa
cak? .. 

- Tabii sizin gibi bayanlar, ba
yancıklar ! 
Nazlanıp kırıtarak: 

- Biz bunların ne yapmasını bi· 
liriz, ne de blifede saklamasını! 

- Büfede değil bir kere, kiler~ 
de saklayacaksınız. Yapmasına ge
lince, onu da ö~renirsiniz ! 

- Kimden öğreneceğiz? 
- Greta Garbodan, yahut ko • 

mile Şarlodan değil ya, elbette bun
ları bilen birisinden! 

- Siz, bugünkü yazınızda bun·· 
Iarı kendinizin yaptığınızı söylü· 
yordunuz, ne olur, bari bunların 
nasıl yapıldığını bizim baya da öğ
retseniz de bizim büfe için yapı • 
lncak ... 

- Büfe değil ... 
- Şey.. gardrop diyecektim ..• 

Pardon! 

- Gardrop ta değil, kiler! 
- Ha, evet, bizim kiler için ya-

pılacak reçel ve şurupları da o 
yapsa! .. 

- Peki, sizin kiler için yapılacak 
reçel ve şurupları sizin bay yapın

ca siz ne yapacaksınız? 
- Ne yap cağız, biz de afiyetle 

yevip, sizlere dua ederiz! 
Nasıl, begendiniz mi, yeniden 

kurulacak kilerler için bu bayan
cığın sözlerini! Fakat unutmayın 
ki bu bayan, yanındaki kendi gibi 
arkadaşına gösteriş için bana bu 
numaraları yaptı. Çünkü anasının 
ne yaman bir duğiin aşçısı olduğu
nu ve h::ıtt.ci benim sünnet düğü -
nümde rnhmctlinin lokma döktü
ğiinü bilml'yMIPr p{'k yoktur. 

Osm n C mal Kaygılı 
Muharrır bu rady'l temsilınde 

(Barbar Todoraki) rolünü yapa -
caktır. f11111uu1111t1tt1tt1 •ıuuıun u ı nut ntıı1111ınt11ıuıunımmıııh 

Badema, evvelce kaza merke?.lc· 
ri için 100, vilayet merkezleri için 
200, İstanbul için 400 kuruş olarak 
tayin edilen tezkere harçları; Tür· 
kiyenin her tarafından, avcı ce -
miyetlerine aza olanlardan 1 lira, 
avcı cemiyetkrinde yazılı olmı -
yanlardan da 2 1 ıra olarak alıl'la -
caktır. 

1111uı11111tt11111nuınıuı111111111ttnu111•11• ııı uınıu nı11nıııı11.n• r-
Birirnizin derdi 

Hepimizin' derdi 
halimin hır arıkaz haline geldığıni 
şimdıden görüyor ve bıliyorum Bü
tün bunların günah ve mes'uliyeti 
tamamile sann ait. Eğer sen olma -
saydın ve karşıma çıkmamış bulun
saydın ben bu adam olmıyacaktım 

Bütün bu itiraflarımı sana hicap 
ile, kendimden utanarak yapıya • 
rum Fakat inadının bir istıkbale, 
daha doğrusu. bir hayata mal ol· 
duğunu bilmelisin. 

Bu hakikatı öğrendiğin gün belki 
inadını kırmak ve biı hayatı koru. 
mak, kurtarmak fırsatını kendfn. 
de bulabilirsin. 

Lutfıyc, sesimdeki acılığa ve 
mazlumluğa kulak ver.. Bir aşk 

cinnetinin buhranı içinde eriyor ve 
ölüyorum. Bir gün bana: 

- Unut bu hadiseyi .. 

Dedin İhtarından önce ve .. yine 
ihtarından sonra bu yolda kendl~i 
"n'c zorladım. Fakat, ne ynzık ki, 

• 11 yapabilmemin imkansız ol -
' • ~unu anladım. Benliğimi kav -
rayan aşk alevi artık söndürülemi
yecek ve kendisinden kurtuluna -

k<'rCSİ alınmamaktn ıken bundan 
sonra avlanmak istıyen köylüler -
den de bu lf'zkerc ıstcrıecek, yalnız 
harç alınmıyacaktır. 

nuyor Beni ancak ve. <.ncak ıki 
şey kurtı:ırabılir, yn ö'um, yahut da 
sen! 

1 
Ölüm kadar asla zalim olmıya· 

cağını tahmın edıyorum ve .. bır giin 
mutlak'l b:ına: 

- Seni seviyorum!. 
Diyeceğıne inanıyorum Eğer. bu

nu yapmazsan yapmamakta ısrar 

edersen, yapmıyacağına beni inan. 
dırırsan işte o zeıman her vakıt 
ter5lediğim ve istıhfar ettiğim ölüm 
benden bütün intikamını alacak 
ve: 

- Oooh!.. 
Diyercık kendi teselJisini benim 

kanı kuruyan damarlarımda bula· 
caktır. 

Bilmiyorum buna meydan vere
cek ve.. bunda kadınlık, güzellik, 
inat gururunun zevkini tadacak ka

dar katı yürekli misin?. 
Her halde bunu yapmaz, bir ölü

:.nün arkasından ağlarken, ikinci 

bir ölünün ardından ne göz yaşı, 
ne gurur ıfadesi saçmak istemez -
sin! 

Bir ay raçık 
Dur iAğam 

Alıtr'<.aoıdrı o uran Okoc A.O. 
Oıan imzalı o!:uyucumıızdan al
dığımız mektııpta deniyor ki: 

•Ahırkapı iskele caddesinde 
36 numaralı kaJwenin önimden 

geçen ana l<iğam çoktü. Aradan bir 
ay geçti Mla buraya gelip de bu 
ışe bir çare arayan alakadar 
kimse yok. Havalar sıcak .• Pat
lıyan ana lciğamıdan gayet feci 
~ekilde koku intişar etmektedir. 

Yukarıdaki mitracaatı aayın 

S~hhıye Mildürluğıinün nazarı 

1 
dikkatine arzctmek isteriz. Sıh-
1ıiye müdürlüğü alakadar olma
lı, derhal. vaziyetten Belediyeyi 
haberdar ederek, patlıyan bu a
naldğım1 kapattmnalıdır. Ha
ualarm bu !'lcak günlerinde, bir 
caddeden g~çen analağımın, bir 
aydanberi çökmiiş bir vaziyette 
olmasını ve bu manzarayı da 1ıiç 
bir alakadar memurun görmeme-reye, daha doğrusu nerelere gidi -

yoom, ne ynpıycr:.ım ?. Saatlerce 
böyle hiç bir şey bilmeden, anla -
madan, muhakeme edemeden ay • 

1 

İnanır mısın ben seni tanıyıncı
ya kadar içki nedir bilmezdim Bir 
giin işimin başına gitmemezlik el -
mezdim. Halbuki. şimdi gece gün
düz içiyor ve belki her gün işime 
gitmiyorum. Bütün bu tesirler al
tında hayatımın söndüğünü, istik-

1 mıyacak bir devreye girmiş bulu-
(Devamı var) ! 

sini hayretle karşı4.yoru.z. Ha,. I 
kikati söylemek acı da ol.sa. 
mutlaka söylemelidir ve gôrme
lidir. 

• 
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Çekoslovakyada Almanya a- '[ 
leyhindeki hadise ......_~ ' ___ vaz_an: Burhan cevat 

HiKAYE 

gerginliği artırıyor 
Çekoslovak gazeteleri Almanlara şiddet
li bir lisan kullanarak, kendilerine tabi 
olan Alman akalliyetine hiç bir zaman 

imtiyaz verilemiyeceğini söylüyorlar 

Alman 
Veygel 

propagandası yapan 
neden tevkif edildi ? 

Bir Çekoılovalc ne/eri 

Berlin hDkUmeti protestoya lüzum görmek
sizin teşebbüsatta 

bulundu ve gazeteler hücumlar1nı kestiler 
F ransa ile Almanya arasında ya

kınlık temin edilemiyor, buna 

: da sebep olarak Çekoslovakya gös

teriliyor •• son TeJgraf. ın dün bu 

sütunlarında buna dair en son Al

man gazetelerinin neşriyatından 

bahsetmiştik. Fransa ile Almanya

nın anlaşmasına mani olan Çekos

lovakyada bir çok Alman vardır; 

bu Almanlara hukuk ve imtiyazat 

veriJmelı ki, Almanlarla Çeklerin 

arası iyileşsin, sonra da Almanya 

ile Fransanın münasebatı devamlı 

bir dostluk olsun, diyorlar. Fran

sa Çekoslovakyayı hiç bir zaman fe

da edemiyeceği için Almanlar Prag 

"Üzerinde Paris tarafından bir tesir 

yapılarak ancak o suretle Alman -

Çek münasebatı düzelebilir, diyor
lar. 

Bu mesele yeniden canlanmıştır. 

Almanya ile Fransa arasında tam 

bir dostluk niçin olmasın? Buna ha

kikaten Çekoslovakyanın Berline 

karşı olan vaziyeti mi mani olu -

yor? İşte bu sualleri daha bir çok' 

defalar sorabiJirsiniz. cFrankfur -

ter Çaytung. gazetesinin bunu ile

ri sürmesi, Prag gazetelerinin ce

vap olarak bir çok şeyler yazması

na yol açmıştır. cSon Telgraf• dün 

bu sütunlardn cFrankfurter Çay -
tung. un yazısından bahsetmişti. 

Bugün de Çekoslovakyanın en ta

nınmıŞ bir gazetesi olan Lidove No

vini'nin verdiği cevabı kaydetme

den gcçemiyeceğiz. Çek gazetesi di

yor ki: 

cFrankfurter Çaytung'un neşri

yatı az ustalıklı bir manevradan 

başka bir şey değildir. Pekala ma
lıimdur ki, Çekoslovakya'nın harici 

siyasetinin başında Bay Benes bu

lunurken buna dair Almanya iJe 

Çekoslovakya arasında bir anlaş

ma teminine çalışılmıştır. Onun ~in 

Bay Benesin Alman - Çek veya 

Fransız - Alman münasebatı üze -

rinde fena bir tesir icra ederek an

laşmıya mani olduğu iddiası doğru 

değildir. Frankfurter Çaytung is

tıyor ki, Paris tarafından Prag ü

zerine bir tazyik yapılsın da Çe • 

koslovakyadaki akalliyetlere bir 

takım imtiyazlar verilsin. Halbuki 

Alman akalliyetlerine imtiyaz ve

rılmesinı Fransadan beklemek, 

Fransız siyasetini bilmemek de • 

mektir. Eğer Çekoslovakyadaki Al

manlar da hükümete iştirak ettiri

lirse, şimdiye kadar bozulmamış o

lan harici siyaset bozulur. Zaten 

Varşovanın, Belgradın vaziyetle

rinden ~'Ok endişede olan Fransa, 

şimdi bir de Çekoslovakyanın siya
setini değişmiş görürse, bundan 

memnun olmıyacağı bellidir. Onun 

için Çekoslovakyadaki Almanlara 

imtiyaz \'erdirmek suretile Berli • 

nin hoşuna gitmek, Fransanın ya

pacağt şeylerden değildir.:. 

Son günlerde Almanya ile Çekos

lovakyanın arası yeniden açıldı. 

Çekoslovakyada nazilerin propa • 

gandasını yapan Veygel'in mevkii, 

sonra serbest bırakılması iki hüku

met arasında bir çok teşebbüslere 

yol açtığı gibi iki taraf matbuatın

da da bir çok gürültülere sebep ol

muştu. Prag gazetelerinin daha 

sonraki neşriyatı, daha soğuk kanlı 
görünüyor. 

Yakında Almanya, Fransa ve İn
giltere arasında mühim müzakere

lere başlanacaktır. Bu müzakere

ler Lokarno misakının yerine kon

mak üzere yapılacak Garp Misakı 
için' olacaktır. 

Prag gazeteleri, Almanların şim
di Çekoslovakya ile böyle bir me

sele çıkartarak Fransayı müşkül 
mevkide bulundurmak ve müza -

Edebi Roman No : 36 

Zekeriyya Sofrası 
Yazan : AKA Gündüz 

çirkinliğe sürüklenen bu hayattan 
kurtulmasını istiyorum. Bütün bu 
sosyete içinde yaınız sizi gördüm, 
yalnız siz bana yardım edebilir -
siniz. Ben bir müslümanım. Siz de 
müsıümansınız, prenses de. Biz
lere böyle şeyler yakışmaz. Müs
lümanlar kardcşdirler. Demin Şr
valef için size ağır şeyler söyle
dim. Bunu bilerek yaptım. Eğer siz 
de öteki kadınlar gibi cevap ver
miş olsaydınız, sizden de ümidimi 
kesecektim. Fakat siz faziletli dav
randınız. Bu sosyete, sosyete mi? 
Bu Zekeıiyya sofrası, sofra mı? Bu 
hayat, hayat mı Maviş hanımefen
di. 

Bu ne tezattı? Sütsüz çikolata
dan orangotan, sütü temiz bir in
san olmuş, benimle insanlıktan ko
nuşuyordu. Buradaki bembeyaz 

yüzlü insanların yüz karalarını dü
şündükçe, bu kara yüzlü, beyaz 
kalbli insanı öpeceğim geliyordıı. 

- Prenses yaşlı başlı bir kadın
dır, bunları düşünemiyor mu? 

- Hayır. Çok para ile az akıl 

birleşince böyle olur. 
- Niçin kocası gelip karısı ile 

beraber yaşamıyor. Beraber olsa
lar bunlar olmaz. 

- Hangi kocasından bahsedi • 
yorsun uz ricn ederim? Üçüncü ko
casından ve beşinci, onuncu ama
nından ayrılalı dört sene oldu. Har
bi Umumi müddetince bu genç sü
vari de Şevalefle yaşaclı. Şimdi fik
rini değiştirdi. Artık herkesle ya
şamak ve eski erkek dostlarını ye
ni kadın dostlarilc birleştirmek is
tiyor. 

- Demek tahminim doğru imiş: 

kerata tesir icra etmek maksadın • 

dan ileri geldiğini ileri sürüyorlar. 

Fakat diğer taraftan Berlinden 

bildirildiğine göre Alman hüku -

meti, Veygel meselesi dolayısile 

Prag hükumeti nezdinde her han

gi bir protestoda bulunmuş değil -

dir. Berlinin evvel~ Prag nezdinde 

teşebbüste bulunarak Veygel'in tev

kifini protesto ettiği zannettirilmek 

istenmiş ise de bunun doğru olma

dığı anlaşılmıştır. Bir de bu me

selenin, Alman Hariciye Nazırının 

Londraya gitmek üzere yolculuğa 

hazırlandığı günlerde çıkması ma

na! ı bir tesadüf sayılmaktadı~-. 

Alman gazeteleri, Çekoslovak hü

kumetinin bütün Almanlar hakkın

da, ister Almanyadakiler olsun, is
ter Çekoslovakyadaki Alman akal

liyeti olsun, aldığı vaziyetin dos

tane olmadığını ileri sürerek bu va

ziyetin ise tahrikata yol açtığını 

yazmaktadır. Hulilsa Alman mat • 

buatının, Fon Nöyratın Londraya 

gitmek üzere hazırlandığı günler

de çıkan bu mesele etrafındaki neş

riyatı her halde Prag ile Berlin a-

rasında bir dostluk tesis edecek gi

bi değildir. 

Fakat Pragdan gelen son mah1 • 

mata göre, Berlindeki Çekos)Qvak 

sefirinin ve Pragdaki Alman elçi

sinin, alakadarlarla görüşmeleri ne

ticesinde iki taraf matbuatı ara -

sındaki şiddetli neşriyatın artık ö

nüne geçilmesi kararlaştırılmıştır. 

Çek matbuatı Almanya aleyhine 

artık şiddetli bir şey yazmıyacak, 

Alman gazeteleri de Veygel mese

lesi yüzünden yaptıkları hücum • 

lara nihayet vereceklerdir. .................. ..................................... . 
Rua ziraat Aletleri 

Sovyel Ruııyadan 1937 yıtnın ilk 
dört ayında ihraç edilen ziraat alet• 

terinin kıymeti 1,460,0CO rıııhlcyl 

bulmuştur. Bu ziraat iletlcri en ıi· 
yade Türkiye, Eıtonya, Litvanya ve 
Hollandaya gönderilmiotir. 

Kumlukta bir hazine 
Rusyada Odesa civarında Oça. 

kova kumluklarında on altıncı as

ra ait Türk, Yunan, lnıiliı •e 

Avusturya paralarından mürekkep 

237 aded alt&n para bulunmu,tur, 

Çekoslooak topçuııı 

Ben bir labirente düşmüşüm. 
- Henüz değil. Fakat kat'iyyen 

biliniz ki bin bir labirentten daha 
berbat, daha korkunç bir uçuru -
mun kenarındasınız ve arkanızdan 
itilmektesiniz. 

- Size çok teşekkür ederim 
Ras! .... 

- Ben vazifemi yapıyorum. A-
sıl ben size teşekkür ederim ki söz
lerimi iyi karşılıyorsunuz. 

- Öyleyse size bir şey danışa -
yım, daha doğrusu sizden bir yar
dim istiyeyim. 

- Elimden gelmiyenl bile yap
mıya çalışacağım. 

- Ben Zekeriyya sofrasından 
evvel, Mustafa ile buradan çıklp 
gitmek istiyorum. 

- Bu, benim için yapılması en 
kolay işlerden birisi idi. Fakat, me
raklanmayınız, söyliycceğim. Fa
kat de Şevalef siıi çok alçakca 
tehdit etti. SizJ· .. ~mfaatiniz na
mına söylüyorum, ~le bir skan
dala meydan vermeyiniz. Sizin n
leyhinize çıkar. O adam şark or
dularının en şımarık, en küstah bir 

çapkınıdır. Sonsuz salahiyetleri 
elinde tutan bir adamın göz be -
beğidir. Metresinin kardeşidir. 

- Kalacak olursam, daha büyük 
bir skandalın ihtimali yok mu -
dur? 

- İşte bu noktada size yardım 
edebilirim. 

- Nasıl? Rica ederim, nasıl? 
- Yatacağınız odanın kapısı ö-

nünde bir kanape vardır. ben ora
da yatarım. 

- Yatacağım odayı biliyor mu
sunuz? 

- Evet, o bile hazırlanmıştır. 

- Böyle bir felaketle karşılaş-
maktansa büyük bir skandala ra
zıyım. 

- Birdenbire karar vermeyiniz. 
Bunun bir çaresi var. Siz ve ben, 
ittifak edelim. Şevalefe çok, çok 
içki verelim, anlıyorsunuz ya. 
Bundan alacağınız iyi neticeye 
göre davranırız, ben şimdiden bir 
motör hazırlatırım. D1kikası ge
lince Mustafa ile siıi b:zzat ben 
evinize kadar götürürüm. 

- Dakor! Teşekkür! 

,, 

Olmuş masal ... 

B undan oırKaç yuz yıl önce, za
manın haşmetlu vezirlerinden 

Mustafa paşa, her ulu rütbeli dev
JevJu gibi odunculuktan saraya 
ve saraydan damat hazreti şehriya
riliğe kadar yükselmiş, mal, mülk, 
servet ve şöhret sahibi olmuştu. 

Sultan genç ve güzeldi. Arap ha
layık ve Çerkes cariyeler arasın
da, yüz göz açan masallarla kabı
na sığamaz olan sultan, kara sakal
lı, uzun ve çopur yüzlü, kel başlı 
bu oduncu vezire koltuklandığı 

gün tabesabah ağlamış, fakat pe
deri hümayunun bu başından bü
yük haltına tevekkülden başka ça
re bulamamıştı . 

Cihaz cariyesi Zümrüt, hanımı
nın için için bir yara gibi kanayıp, 
eritilen bu ıstırabına hiç te lakyt 
değildi. 

Bir gece, sultan, Zümrüdün di
zinde yine şefak sökünciye kadar 
ağlamış, devletlu zevcinin sarayı 

hümayunda padişahı cihana odun
culuk hakkında verdiği yüksek i
zahatile gecikmesinden istifade e
derek kana, kana ağlamıştı. 

Zümrüt, hanımına bir sır tevdi 
eder gibi sokuldu ve göz yaşlarını 
parmaklarile silerek anlattı: 

- Yazık değil mi sultınım, in
ci gibi göz yaşlarına? Kazaskerin ak 
yüzlü, kara gözlü, koç gibi evladı 
halfı dcvlethanenizin duvarları ci
varında kolan vurur, gezer, bazı 

geceleri hazin, Fuzuli gazellerile 
sizi gözler. 
yaten kapılara, sofalara. odalara 

Sultan ağlamaktan sustu. İhti
baktılar ve yalnızlıklarından emin 
oJarak bir plan düşündüler ... 

Devletlu Oduncu Mustafa paşa, 
iki gözünün bebeği sultanında ha
sıl olan değişikliğe hayret içindey
di. O ağzı var, dili yok sultan bir 
aşifte meşrep kadın oluvermişti. 

Nihayet bamteline tak diyen bu 
hal oduncu veziri çileden çıkardı 
ve bir gece nasılsa ağzından kaçı
rıverdi: 

- Boş ol benden! 

Sultan hemen yaşmaklanıp ha
reme çekilmiş ve derhal bu hadi-

- Benim de sizden bir ricam 
var. 

- Sizi dinliyorum. 
- Bu hadise kapandıktan sonra 

prensesi yalnız bırakmıyacaksı-

nız. Prenses sizi öteki kadınlar gi
bi tutmuyor. Seviyor. Üzerinde bir 

tesir yapabilirsiniz. Ne gibi mi? O 
şu son zamanlarda çıldırmışa dön
dü. Görüyorsunuz. Yapacağınız 

tesirle onu doğru, sakin ve fazi -

letli bir yola çevirebilirsiniz. O -

nun tenha zamanlarında onunla 

beraber bulununuz, böyle kalaba
lıklardan kaçınınız. Sizden bunu 
rica ediyorum. 

- Söz veriyorum! Sizin ne te -
miz çnrpan bir yüreğiniz varmış 
Ras. 

- Bütün insanlar böyledir ha
nımefendi. İyilik asildir, kötülük 
sonradan gelir. 

- Susunuz. Bize bakıp gülüşen
ler var. 

- Farkındayım. Sizinle aşıkdaş
lık ettiğimizi zannediyorlar. 

- Ne münasebet? 

se semihümayuna vasıl oırnuş. ~; 
dişah küplere binmiş. M~taişd 
paşanın kellesi bile tehlikevr S?'~~!l 

Oduncu vezir, gazebi padişahı ·re
zaten tutmaz olan adalatı musıde
sini sıkamaz olmuş. çamaşır 
ğiştirmekten bıkmış. u~anmıŞ.~\p: 

Hakipayi padişahiye yüz ı:u.1;·,,e 
- Ben ettim, sen etme. Dcrnı, ö

nihayet (hulle) den başka çare g 
rülemeınişli. da 

Arandı, t::ırandı. son z;ırnarılr.r t· 
oduncu vezirin sahilsarayııııı1 rrı;:ır 
fa~ına <:ırak edilen nptal ve sıı ıc· 
oğlan münaı-ip görüldü \'e huııe 
ra edildi. er 

Yirmi dört saat sonra kı:ıc:ı 
0

• 

duncu vezir, ahçı yamağını }ıllı ll"" 
una davetle bir kese sarı akçe 5 
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·a e dönme 
ar 
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i ta yada siyasi mahkômların 
sürüldükleri ada: Lipari 

HEYBELi SANATORYOMUNDA BiR SAA 1 .. 

Bur ya gelen hasta dört ay yat 
fa a·t b müddet zarfında 

r, 
,., Q a 

di ı i nasıl iyi ed ceği 
a 

i öğr 
.. r 

Bir ay so1ıra aynı yerde elli yataklı geni bir 
pavyonun daha inşasına başlanıyor , 

farıatorgomun umumi garanılşı1, sol tarafta erkeklere, •agda katlm• 
arrı ait kısımlar, ortada memurin daireleri [Her !J<i binanın arasına 

yakında elli yataklık bir pafJgon daha gapılııcaktır] 

1 

A. siz ve tenha haline dönecektir. - Hastalığını teşhis ettirmiş has-
Ç. d:lar da bir gün Boğaziçinin ses- ta, bize gelir. Eğer yatağımız varsa 
d Unku: Vaktin nakit olduğu şu kriz yatırırız. 
eVıinde ve bahusus ki, sür'at as- Memleketin bu gibi müessese -

~ltıda, Akay idat"esinin yandan çark- !ere çok ihtiyacı vardır. Bu sebeple 
ı 0904) senesinde yapılmış va - her gelen hastayı geldiği gibi ya-

l>Urile 1-teybeliadaya tam bir bu - tırmak kabil olmuyor. 135 yatağı-
Çuk saatte güç behal gelebildik. mız ücretsizdir, 15 yatağımız üc -
..,. Soluk soluğa Marmaranm ma- rctlidir. Şimdi hastaneyi gezince 
k~· SUiarında bocalıyan vapurun göreceksiniz.. hiç boş yatağımız 

0hne teknesinin volcularının ek- yoktur. Buraya gelen hastayı, biz 
Serisi Heybeliaday; indi. de bir kere muayene ederiz. On 
Yakıcı yaz güneşinin altında, e- beş yaşından küçük olan hastaları 

~eli bir sessizlik içinde uykuya dal- almayız. Buraya muayyen bir müd-
ll'ıış .b. 

gı ı Adanın her yeri tenha... det zarfında temiz havadan ve te-
e da\•ilerden istifade edip tekrar ça-

Fteybcliadanın ves.il camları ara- lışabilecek hastaları alırız. Ağır has-
ııında Cumhurıyc• ıüklımcUnin kur- taları almayız; zira yatağımız yok-
llıuş olduğu sanatorynmun adı, Av· tur. O hasta, iyi olacak hastaların 
~ilanın sıhhat knvmıklarının en yatağını işgal edecektir. Hastaları-
aşınaa gelir. ~ mız burada dört ay kalır. 

'.l' liastahanenin baş hekimi İsm:ıil - Bir veremli dört ayda iyi olur 

~:~\'fiğin odasında otururken, gö mu? 
~rrıe ilişen Almanca gazeteyi eli- ·- Sorduğunuz gibi, bir veremli 
tı e aldım. Gazetede Heybeliada sa- dört ayda şüphesiz ki, iyi olamaz .• 
,}loryomuna ait uzun ve bol re • Bu müessese. bu hastalar için ade-
oırrıli bir yazı var. tft bir mekteptir. Burada bir ve -
k A.vrupa maibuat•na göğ:->ümüzü remli nasıl tedavi edilir, nasıl mun-
~~artacak bir surette akseden bu tazam yaşamasının lazım geldiğini 
ı Uessesenin kıymetli baş doktoru öğrenir. Hastaya açık havada ya -
Çeriye girdi ve: şaması, gezmesi, oturması, sabah • 

0 
....... Sızi beklettim, diye özür dile- leyin yaz kış soğuk su ile friksi • 
ı. yon yapması öğretilir. Dört ay zar· 

• f ında bir hasta için bu tedavi usul-
1ı b..ıktorla hastahaneyi geziyoruz. leri bir itiyat halini alır ve hasta 
tıı errıuı.:n binasına uğradığımız za- da yaşamasını istiyorsa, bu tedavi 
tı an hayret ettim. Saatime bak - usullerini muntazaman yapar. Bun-
~ daha yemek vakti değil. dan başka, fazla ateşi olmıyan kro-

ll') 0skoca hastahanenin bir hayli nik ciğer veremlileri de alınır. 
~a~Trıuru olacak zannında iken ne - Yukarıda tedavi usulleriniz 
~1 ar aldanmışım. Meğer, burada arasında güneşi ihmal ettiniz? 

rtasiy,~lik is yokmuc:. B. · h 1 }f " :ı - ızım asta ara bilhassa amu-
"';: astahanenin bir sertabibi, iki ·•ı_,t di güneş çok zararlıdır. Hele göğüs 
tıaı ~hassısı, iki asistanı, bir Viya- veremlileri için güneş büsbütün za-
teh~ baş hemşiresi ve hemşire mek- rardır. Hastadan hem kan getirtir, 
he~n~en mezun sekiz tane de Türk ve hem de hastalığı ilerletir. Tü -

Şıresi var v·· . berkülozlu hastalar güneşten çok 
bu ~z elli tüberkülozlu hasta için sakınmalıdırlar. 
dığ adar doktorun az olup olma • - Tüberküloz artıyor mu, aza-
l"r ıknı sorduğum vakit doktor, gu··. .. lıyor mu? e dedi ki: 

- ır - Doğrusu, bu suale cevap ver· tlu asta için bu kadro tamdır. 
li~raaa hastayı iyi eden biz deği -
1 r aaa çamlarile kaynaşarak dert

E! rrı ~ 
~a uessir bir deva olan Mar-

ranın temiz havasıdır. 
ele~ 'l'überkülozun kat'i tedavisin
ııuıı tı.günkü en müessir tedavi u

erı nelerd· ? ır. 

ı.. - Bu suaı· · ··h· d. T .. ~rk .. 
1 

ınız mu ım ır. u • 
~allı u 0 zlu bir hastanın şehirde ya
?tıet ilsı hnstalığının artmasına hiz
don~der. Bu gibi bir hasta tabiate 
l'irıcıe ~idir. Tabiatin havadar ye -
lata . uruırnuş olan ısanatoryom -
da.ı-i,gıt~rı~~dir ki, orada cerrahi te
flitıir ~ogsunc sun'i hava vermek, 
hi l'l'ı5 karrnak, kaburga kesmek gi
~rı z~essir tedaviler yapılır. Bugün 
ha,_.a Yad<! muvaffak olunan usul 

'-'errnekt" _ Ji ır. 

~---------------------- ......... 
1 

Yazan. 
Niyazi Acun t --------= 

mek esaslı bır istat.istiğe istınad e. 
der. Bize gelen hastalar en zıyade 
büyük şehirlerdendir. Halbuki şe
hirlerde, şehircilik planları üzenr.e 
inşaat ve yaşayış şüphesiz ki mık • 
ropları azaltır. Eskiden bir kahve
de veya umumi mahalde oturanlar,·. 
tükürürlerdi, şimdi ise tükürmek · 
ve şehirleri pislemek düne nisbet.en 
çok azalmıştır. Mikrobun ne de -
mck olduğu bugün fertler tara • 
fından daha iyi öğrenilmiş ve ko
runma çareleri daha sıhhi bir hale 
eelmiştir. Bu sebeple hastalık artı
yor mu, azalıyor mu, sualinizP. müs
bet, menfi bir cevap veremiyece -
ğim. Yalnız şunu söylemek iste -
rim ki, bugün düne nazaran has
talığı te~his edecek fen çok iler -
lcmiştir. Bugünkü ins1nlar biraz 
da vehhamdırlar. Hafif bir öksür
düler mi, - Bende verem var - diye 
hemen kendilerini muayene etti • 
riyorlar. 

- Size en ziyade k&dın mı, yok· 
sa erkek hastalar mı geliyor? 

- Erkek hastalar geliyor. Erkek, 
kadın burada biribirlerine kat'iy -
yen gösterilmez. Her hasta, kendi 
pavyonunda bulunur. Bu suretle 
tüberküloz tedavisi başlamış de -
mektir. 

- Garpteki bu çeşit müessese
lerle bizim müesseselerimiz arasın-

da tedavi aletleri noktai nazarından 
büyük faı!klar var mıdır? 

- Hayır. Mfiessesemiz. ;garpteki 
müesseselerle ayni derecededir. 

Hastaların 24 saat zarfında na· 
sıl hareket ettiklerini sordum. 

Doktor, 24 saatlik programı ~öy
le anlattı: 

- Yedi buçukta hastalar yatak • 
tan kalkarl:ır, seki7.de kah\'alt~. Do
kuzdan on ikiye kadar kür. Bu kür, 
açık havada balkonda olur. 12 de 
öğle yemeği. Birden üçe kadar yine 
ayni yerde kür. 3,5 ta kahvaltı. 4 
buçuktan yediye kadar tekrar kür 
istirahati. 7,5 akşam yemeği. 9,5 ta 

lambaların sönmesidir. Ve hastala
rımızdan günde dört defa derece a· 
lınır. 

• Hastahaneyi dolaşmıştık. Bütün 
yataklar dolu . Yalnız, hastaların 

içinde veremliye benziycn sarı be
nizli, meliınkolik bakışlı, düşün -
celi bir hasta göremeyince, doğ -
rusu insan kendinden şüphe edi • 
yor. 

Doktor: 
- Hastalar buraya geldikleri za

man böyle değildirler. Sizin, bir ve
remliyi tasavvur ettiğiniz gibi sarı 
benizli, melankolik baklş'h, dü -
şüncelidirler. İstirahat, temiz ha· 
va, muntazam gıda ve hareket has
taları iyi ediyor. 
Adanın havası kadar hastahane 

(Deomr 6 ıncı ray/elan) 

gllretı astahaneye bir hastayı ne 
ta.ıarı e alırsınız ve aldığınız has. 

nasıl tedavi edersiniz? Sanutorgoman gakınclan ıörı'Jnflıl 

Bu adada eski nazırlar, 
diplomatlar, Generallar 
dert ortaklığı yapıyorlar 
Eski ita/yan başvekilinin yeğe
ni ile f'ransada öldürıilen Ros

selli bu adadan nasıl kaçmı.~lardı? 

g·· a. e ka
şmak için bir buçuk 
sene beklediler 

( Fraıısada Barı yol civarın -
da btr ormanda oldurulcn fa
ştım aleyhtarı Karlo ı,e Sa
batino Rosselli'nin nasıl ve ni
çin öldüriildüklerıni dün yaz
mıştık Eski İtalyan Başve -
killerinden Nitti'nin yeğeni o
lan ve Karlo'nun menfa ar -
kadaşlarından bulunan F. F. 
Nitti de Karlo ile beraber Li
pari adasından nasıl kaçmıya 
muı;ajfak olduklarını şöyle an
latıyor). 

1926 ikinciteşrin ayında bir sabah, 
Roma'da Firenze sokağında otur
duğum evin, alt katındaki odam -
da tevkif edildim. Gelenier, beni 
niçin tevkif ettikleri hakkında hiç 
bir şey söylemediler. 

Faal politika hayatına hiç ka • 
rışmış değildim. Yalnız İtalyan pro
testan kilisesinde yüksek bir ma
kam işgal etmiş olan bir rahibin 
oğluydum. Liberal bir terbiye gör· 
düğüm için, cumhuriyetçi kanaatle· 
rimi kimseden saklamazdım. 

Umumi Harpte gönüllü yazıldım. 
Sonra hukuk tahsil ettim. Nihayet 
Banka Komerçiyale Triestinada ça· 
lışıyordum. 

Fakat beni (idari bir tedbir} ve
silesile beş sene nefye mahkum et· 
tiler. ' 

Menfada Rosselli de vardı. Bun
dan başka eski meb'uslar, eski na
zırlar, eski general ve zabitler, avu
katlar, doktorlar gibi muhterem in
sanlar da vardı. 

Romadaki Rejina Söli hapisha
nesinde bir gün yattıktan sonra, 
benim gibi mahkum edilmiş olan bir 
kafile ile birlikte, Afrika sahille -
rine yakın Lampeduza adasına gön
derildik. Burası kayalık küçük bir 
adadır. Ot namına hemen hemen 
bir şey yoktur. Burada en tehlikeli 
mahkum caniler istisna edilirse, a
da halkı namına bir kaç balıkçı ai
lesinden başka kimse yoktur. Bura
da üç ay kaldık. 

ROSSELLİ İLE NASIL 
TANIŞTIM? 

Bizim mahpus grupumuz da dar· 
madağınık edildi. Beni Sicilya ada
sının önüne serpilmiş olan küçük 
adalardan Lipariye gönderdiler. 
Burası hoşuma gitti. Çünkü ada 

biraz daha büyücekti, ağaçlıklıydı. 
Menfa nizamları da pek o kadar ha
şin değildi. Sonra buraya nefye • 
dilmiş olan insanların hemen he • 
men hepsi de zengin kimseİerdi. 
Generaller, maliyeciler, eski hüku
met adamları, İtalyan farmasonla
rının üstadı azamı olan Dornizio 
Torriciani hep burada idiler. Ben 
Karlo Rosselliyi de burada tanı • 
dım. 

Rosselli, ideali uğruna hayatına 
varıncıya kadar her şeyini feda et
miş bir insandı. Ailesi İtalyanın en 
göz önünde, zengin ailelerinden bi
rivrH. Rosselli ailesi dünyada eşi ol
lllıyan bir cıva madeninin sahibi 
bulunuyordu. Karlo'nun amcası da 
bir zaman Roma valiliğini yapmış
tı. 

Umumi harbin en can alıcı za -
mantarında Karlo 17 yaşında bulu
nuyordu. O yaşında harbe girdi ve 
gösterdiği cesaret üzerine har,p ma
dalyası aldı. Ondan sonra hukukta 
tahsilin(' ' .,rım etti. Faşizm, ikti • 
dar me' geldiği zaman, Ce
nevede yüksel: ticaret mektebinde 
hoea idi. 

tile Ic:ı eh \'e fahur yaşıyabiliı di. Fa
kat memleket ıçinde başlıyan taz
yika daynn::madı Anasıl İngılız o
lan genç, b:r karısı \'e ı,·ocukları 

vardı. 

Yavaş ya\•aş faşizm aieyhlarla -
rına yardıma başladı. Açık ve giz
li gaıcteler ne~retti. Mila110 ve Ro
ma gibi şehirlerin üzerinde uçarak, 
beyannamel~r atar. tnyyarelerin 
masrafını o görmi'ıştü. Siyasi düş
manlarını haptedecck :nıühim ,·esi
kaları ele geçiriyor \'e bunlaı ı neş· 
rediyordu. 

Nihayet İspanyada dahili muha
rebe başlayınca, cGaribaldi ta.bu -
ru• adında bir tabur teşkil etti ve 
yaralanıncıya kadar İspanyada mu
hareh~lere karıştı. 

ŞimJi ı·esıni İtalyan getzeteleri, o
nur. İspanyol anarşistl-=' i tarafııı
dan öldürülmüş olmasını galip bir 
ihtimal addediyorlar. Eğer anar -
şistler, onu öldürmek isteselerdi, 
bu işi Karlo İspanyada bulunduğu 

lipari adasının h.,·iloda geri 

zaman, daha kolaylıkla yapabilir • 
!erdi. 

Hulasa Karlo Rosselli ile birlik
te Lipari adasında beraber bulu -
nuyorduk. 

Karlo, sosyalist şefi Turatti'yi 
tam vaktinde Korsikaya kaçırdık -

tan sonra, İtalyaya döndüğü za -
man tevkif edilmışti. Kendisini bu 
adaya sürdüler. Fakat Karlo'nun 
bütün fikri ve emeli adadan kaçıp 
kurtulmaktı. Onun bu firar teşeb
büsü için giriştiği hazırlıklar bir 
buçuk sene sürdti. 

Dört kişi idik. İçimizden biri -

miz, şimdi ismini söyliyemiyece -
ğim, fakat kendisine Maryo diye bir 
isim verebileceğimiz bir arkadaş, 
firarımızda en esaslı rolü oynamı
ya muvaffak oldu. Şimdi bu zat 
dost bir memlekette yüksek bir 
mevki işgal etmektedir. 

SABIR, SABIR, SABIR! 

İlk tedbirimiz aramızdaki dost
luğu belli etmemek oldu. Arkadaş
larımızdan Lussü bilhassa sıkı bir 

nezaret altında bulunuyordu. Gün
de birer saatten iki defa dışarıya 
çıkmasına müsaade ediliyordu. Ve 

.rı.,ıo Rosulll 

her dışarıya çııcışında da polis ya
nından ayrılmıyordu. 

Rosselli zengin bir menfi sıfatile, 
adada bir köşk satın aldı, tonur et
tirdi, uzun müddet orada yerle? -
n:iye karar vermiş bir insana ben
ziyordu. 
Arkadaşlarımızdan biri vardı ki, 

elektrik \'e makine işlerinden çok 
iyi anlıyordu. Bu zat, şehrin telsiz 
merkezi gardiyanları ile do~iluk 
peyda etti. Onların ufak tefek ta
mirlPrini yaparak, itimadlarını ka
ıanmıya muvaffak olmuşt\l. 

O kadar ki, muhafızlar ya 
zandı. O kadar ki. muhnfı11ar va 
kfığıt oynamak, yahut biraz ge2'n. 
tiye çıkmak için, telsiz merkezıni 

kendisine bırakıp gidiyorlardı. 

Bu suretle Korsikada ve Tunus
tn gizli telsiz istasyonları kurmuş 
olan dostlarımızla muhabere ede -
biliyorduk. Tabii şifre ile ... Bu iş
lerde Rosselli'nin parası en büyük 
rolü oynuyordu. 

Bir aralık polisin kullandığı mo
torbotlardan birine binip kaçmayı 
kurduk. Fakat bir çok sebepler -
den dolayı bu işi imkansız gördük. 
Yine bir aralık bir deniz tayyaresi 
kullanmak aklıma geldi. Yazın mu
hafızların nezareti altında deniz 
banyosu alabiliyorduk. Bir deniz 
tayyaresi yanımı1..a inebilir V<' biz 
de kargaşalıktan istifade ederek yü
ze yüze tayyareye ulaşır ve bu su
retle kaçabilirdiK. 

Maryo bir gün, bir kombinezon 
dü~ündü . Bizim için bir kabili sevk 
balon yapacakmış. Bunun gayet 
mümkün olduğunu da temin edi -
yordu. Tabii böyle çılgınca bir te
şebbüse girişmedik. 

İLK SUKUTU HAYALLER 
Nihayet meselenin bir hal çare

sini bulduk. Uzaktaki dostlarımız, 
motörleri kuvvetli bir gemi teda -
rik ederek Tunus sahillerinden ha -
reket edecekler, muayyen bir gün
de gelerek bizi geceleyin adanın 

muayyen bir yerinden alıp kaçıra
caklardı. 

Her şey hazırlanmıştı, halfıs gü
nümüzün yaklaştığını hissediyor -
duk. Fakat o sırada hic bekleme
diğimiz bir hadise oldu: Şato deni-

· len eski bir kalede muhafaza edil
mekte olan mahpuslardan dördü 
de kendi talilerini denemek iste -
mişlcr, fakat yakayı ele vermiş -
ler. Bunun üzerine tarassut ve ne -
zaret sıklaştırıldı. 

O zaman bizim için de beklemek 
lazım geldi. 

PERİLİ EV 
Bu intizardan istifade E'ttik. Ros

selli o sırada adada tekinsiz ev ola· 
rak bellenen ve denizin üstünde .. 
ki kayalıkta bulunan bir ev keş • 
!etmişti. Bu evi kiralamak doğru o-

(De11omı 6 ıneı ıagf oda) 

Kendisi en iyi makamlara nam -
zetti. Sulh ve sükün içinde, scrvc - Lipari adaıının uzaktan görünlı~ 
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OLiMPiY AD 1•1 
- I1 -

SPO'R 
OEDİKODULARI 

Olimpiyad .~Y.~nlar~!1d .. a 
galipler buyuk muka-
fat alı rlar, Kral tarafın
dan talti f ed ilirlerdi 

45 dakika 
Sadun Galip ömür muharrirdir. 

Her gün yeni bir fikir meydana ko
yar. Hele bazılarında spor aleminin 
l\farkonisidir. Esasen keşfini dün
kü makalesinde anlatıyor. Bu ya
zının manasını anlatmak salahiye
tini haiz olmadığımız için bir kaç 
parça alalım: Yazan: S. N. Tansu 

Birkaç gün evvel, olimpiyatla
rın tarihine ait Q.ir yazı neşret
mişıik. Bu mevzuun devamını 
bugün koyuyoruz. Çok alaka 
uyandıran bu bahis üzerinde 
daha bir iki yazı neşredeceğiz. 

Burada en büyük maharet, ye -
diği yumrukh'a mukave~t et -
rnek, fakat hasma yumruk vur -
mıya da tenezzül eylememekti. Has
mına yumruk indirmeden ve yum
ruk yemeden hasmını yoran son 
derece takdir olunurdu. 

Birinci gün son bir müsabaka ile 
oyunlara nihayet verilirdi. Bu o
yun, boks ile güreşin mezcinden 
hasıl olmuş (Pangros) du. Burada 
hem kuvvet, hem çeviklik lazımdı. 
Burada güreş ve boks bütün şid
~etile cereyan ederdi. Bu eski Yu
nanistanın çok ehemmiyet verdiği 
bir müsabaka idi. Birinci gün bu 
suretle biterdi. 

İkinci günün son müsabakası 
pehlivanlık ile boksun mezcinden 
hasıl olmuş (Pancrace) adlı bir 
spordu. Burada hem çeviklik, hem 
kuvvet hakim olurdu. Olimpiyat
ların üçüncü günü (Hippodrome) 
denilen at ve araba yarışlarına 

tahsis edilen bir stadda cereyan e
derdi.Burası diğerlerinden dört defa 
daha büyüktü. Yarış yerinin tulü 
(770) metre idi. 

Müsabakalara iki tekerlekli harp 
arabalarile başlanırdı. Bu arabaları 
yanyana koşulmuş dört beygir çe
kerdi. Müsabık, ayakta dururdu .. 
Yarış işareti bir boru ile verilir ve 
müsabaka büyük bir dehşet ve sür'
atle devam ederdi. Beyzi olan bu 
sahanın viraj yerlerinde çok defa 
arabalar biribirleri üzerine düşer, 
atların altında insanlar ezilirdi. 

Bundan sonra at yarışı yapılır
dı. Atlar bu sahayı on iki defa 
dönmeye mecburdular. Bu da çok 
kazalı bir müsabaka idi. Biniciden 
ziyade atın ehemmiyeti vardı. Sü
varisi düşen bir beygir bir gün bi
r inci gelmiş ve mükafatı almıştı. 
Koşulardan sonra o gün akşa -

ma doğru tekrar atletizm müsaba
kalarınm yapıldığı (Stade) de gi
dilir, orada (Penthal) denilen mü
sabakalara devam olunurdu. Beş 
ıporda galip gelmek lfızımdı. 

ı - Sıçramak, 2 - cirit, 3 - koşu, 

4 - disk, 5 - güreş. Bu beş müsaba
kayı kazanan (Penthal) mükafatını 
alır, çok alkışlanırdı. Olimpiyatla
rın dördüncü günü öğleye kadar ci
r it, disk ve atlamalarla geçer. Öğ
led~n sonra hoplit kıyafetine gi -
ren koşucular, ellerinde kalkanları 
olduğu halde stadı iki defa dola -
§ırlardı. O gün öğleden son:a ayn~ 
7.amanda müsabakaların fınallerı 

yapılır. bitirilirdi. 

Beşinci gün mükafatların tevzii 
ve olimpiyatların kapanma töre -
rıinin yapıldığı gündü. Olimpiyat 
kasabasındaki (Zeus) mabedinin 
önünde Isparta kralları ve olimpi
yatları idare eden komite azaları 

tle hakemler heyeti, erguvani renk-

, 

kazanan maraton galibi fevkalade 
takdir edilirdi. Ne garip ki ilk ma
raton yarışını pek az sonra ölmüş 
ve bu yarışın ehemmiyetini bizzat 
anlatmıştı. Galipler memleketle • 
rinc vardıkları zaman fevkalade 
parlak merasimle karşılanır, genç 
kızlar çiçek ve meyva sepetlerile 
sporcuyu karşılar, krala eğilir, on
lara sağlarında yer verir, ve bilhas
sa fspartada sitenin hesabına ha • 
yatlarının sonuna kadar u • 
mumt mutfaklardan karınlarını do
yurmak imtiyazına malik olurlar· 
dı. Rivayete göre iki oğlu bir olim
piyatta birinci gelen yaşlı blr ihti
yar sevinç yaşları dökerken: - Ne 
ağlıyorsun ihtiyar, senin şimdiye 
kadar sevinçten ölmen lazım gelir
di- demişlerdi de o da pek az son
ra hakikaten memnuniyetinden öl
müştü. Büyük müsabakaların ga -
lipleri için olimpiyat kasabasında 

mukaddes orman içinde heyJcel de 
dikilirdi. Yunanistanda (Olimpi • 
en ique) denilen bu büyük müsaba
kadan başka üç m ühim müsabaka 
vardı. 1 - Delfi şehrinde Apollon 
mabedi civarında her dört senede 
bir yapılan (pitiya) oyunları ki, 
flıivtalar çalan, iliihi söyliyen mu -
sikişinaslara ait iken sonraları at 
yarışı ve güreş de ilave edilmişti. 
2 - (Korint) (Korente ) de her iki 
senede bir (Berzah oyunları) namı 
altında yapılan güreş ve koşudan 
ibaret müsabakalardı. Birincilere 
defne veya sarmaşıklarla süslü bir 
çam dalı verIIirdi. 3 - (Remeens) 
nemeen oyunları ki, her iki senede 
bir yazın Argolit kıt'asında, güreş 
koşu, musiki müsabakasından iba
retti. Birinci gelenlere sarmaşık, 
defne dalları verilirdi. 

Sonraları bu şporlara bütün Yu
nanlılar bir millet halinde istirak 

" ettiklerinden gün geçtikçe spor es-
ki Yunanistanın müşterek bir dini 
haline gelmiş, yalnız vücut güzel
Jiğini değil, ruh güzelliğini de ül
kü edinmiş. dürüst ve yurdunu se
ver, başkaları için her türlü feda
karlığa hazır bir nesil yaratmıştı ... 

(Devamı var) 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

cSuda intişara tabi olabilen mad
delerin muamelesine ve bunların 
sulu intisar maddelerinin istihsali
ne dair usul> hakkındaki ihtira için 
alınmış ohın 12 eyhil 1935 tarih ve 

2049 numaralı ihtira beratının ih

tiva ettiği hukuk bu kere başkasına 
devir ve yahut mevkii fiile kon • 
mak için icra verilmesi teklif edil-

mekte olmakla bu hususta fazla ma
lümat edinmek isteyenlerin Gala -
tada, Aslan han 5 inci kat 1-4 nu
maralara müracaat etmeleri ilan o-
lunur. 

te kıyafetıerile mevki alırlardı Ka
tananlara yarı ilah addedilen meş
hur kahramanlardan (Heracles) ta
rafından dikildiği rivayet olunan 
Y.eytin ağacı ynpraklarından yapı
lan ve bir hurma dalı He süslen -

miş olan tac tevzi edilirdi. Bu ek
Iiller bir masa bir masa üzerinde 
sıralanmış bulunurdu. Kazanan 

sporcular tek sıra olarak seyirci
lerin karşısına gelir. Hepsini se -
tamlar. Ondan sonra yüksek sesle 
birer birer isimleri, kazandıkları 
sporun ismi, dereceleri ve mensup 
oldukları memleketler söylenır ... 
Galip masaya yaklaşınca (Hella -

nodi~s) denilen hakemler taci spor-
f 

cunun başına kordu. Bu sırada se
yirciler galibi alkışlardı. Olimpi -

yatların sonunda merasimden ev
vel yapılan ve 42 kilometrelik u
zun bir mukavemet koşusunu 

[*] Birinci gazı 17· 6-37 günlü 
.ayımızda çıkwıılır. 

Ev kadını! 
Tasarrufa riayetin ilk şartı, bir 

kiler sahibi olmaktır. 
Kilersiz ev, hesapsız evdir. 
Kuvvetli ve ucuz gıda reçel 

ve şuruptur. 

Ulusal Ekonomi ve 
Arttırma Kurumu 

.Maçın ilk devresini tribünde 
seyrettim.> cBen kaleciyi yeırnde 
müdafii onun yanı başında görü -
yorum. Bu sırada bir gol oluyor ... 
Bakıyorum ki ofsayd. Müdafiin bi
raz gerisinde bcklıyen bir muha
cim topu yakalıyor ve ok gibi fır
lıyarak topu ağlara takıyor .. Bakı
yorum ki gol> 
Okuduğunuz bu küçük parçadan 

bir şey anlıyamadınız değil mi? İki 
parça daha alalım. Göreceksiniz ki 
Saöunun ağzındaki bakla hemen 
fırlayacak cHulasa muhakkak bir 
penaltının nasıl güme gittiğini ol
mıyan bir penaltının nasıl icat e
dildiğini, oyuncuların konuşarak ve 
işaretler yaparak avtu kornere, kor
neri avta, golü ofsayda, ofsaydı go
le çevirmek için nasıl kurnazlık 

yaptıkları, topa ters vuı·an bir fut
bolcünün nasıl sakatlık taklidi 
yaptığı ve saire ve saire hepsi kale 
arkasından daha iyi görülür.> 

Sadun Galib'in yeni usulünde mu
vaffak olduğu muhakkak. Fakat bir 
iki eksiğini de düzeltirse Babıali fa. 
tihi olacak. 

Hakem lhtlkArı 
Her türtü çareye deva bulunur. 

Her müşkül hallolunur, fakat bir 
türlü şu hakem işi hallolunamaz. 

Bu işi düzeltmek için zavallı Bi· 
tok bile dertsiz başını derde sok
tu. Hüsnü niyetle hareket ederek 
Avrupanın tanınmış (!) hakem • 
!erinden M. Kz;ef'i İstanbula ge
tirdi. Fakat yine göze giremedi. 
Şimdi başını alev sarmış. Üç haf
talık mücadele panayırına hakem 
arıyor. Dün oturdular, konuştular, 
kahve, sigara içtiler. Sonunda ha
kemler seçildi. Bu zahmetlerden 
sonra seçilen hakemlerin beğenilip 
beğcnilmiyeceği ne malum. Bu hali 
gördükten sonra hakem ihtikarma 
karşı Allaha yağmur duası yerine 
hakem duası edeceğiz galiba. 

Bambino 
İk inci say ı sı pazartesi günü çı • 

kan kırmızı - Beyaz isimli spor 
gazetesi yeni bir haber veriyor . Pe
ra klübünün ve Beşiktaşın hususi 
maçlarda takımına aldığ ı meşhur 
Bambino Fenere girmiş. Kendisi
ne her ay mühimce bir para ve iş 
verilecekmiş. Türkiye Cumhuri -
yeti tabiiyetine geçecekmiş. İyi, hoş 
ama bunu yapan takım Fenerbah
çcdir ve koyu amatördür. 

Bu kadar işi yaptıktan sonra M
U göğsündeki camatör, lük levha
sını indirmiyccek mi acaba? 

iğne 
uı ı.ıııuı ıı ıııı tııuuuııııııuııu ıu ıuo.,...."uuımıuıuttttuuıt11fı 

ltalyada 
Siyasi 
Mahkumlar 

( 5 inci •ay/adan devam ) 
lamazdı. Şüpheyi davet ederdik. Fa, 
kat gizlice bu eve girdik, suya ko
layca inecek yerleri tayin ettik. Bu 
evden de ümidimiz boşa çıktı. 

O sırada da mahkumlardan biri 
bir sandala binerek, Sicilyaya kaç-

mak istedi. Yakalandı , bu yüzden 
de işimiz yine geri kaldı. 

Derken kış da gelip çatmıştı. Ar-

kası gelmiyen fırtınalar yüzünden, 
delice bir teşebbüse atılmak çok 
tehlikeli olacaktı. 

Nihayet Maryo tahliye edildi. 
Şimdi bize yardım etmesi için bü
tün ümiqimiz onda idi. 

Nihayet bir gece, balıkçı kıya -
fetile Rossclli, Lüssü ve ben deniz 
kenarına vardık. Soyunduk, yüze 
yüze ilerde bulunan bir kayalığa 
vardık. Bekliyordık. Hiç bir şey -
Ier yok. Nihayet bir motör sesi! ka

ranlıkta bir hayalet! Ne garip, ha
yalet yaklaştıkça, motör sesi de a
zalıyordu. Bizi motöre aldılar. Ku
caklaşıyoruz. Maryo da orada ı 

Bize sıcak elbise ve konyak ik
ram ettiler. Artık kaybedecek bir 
dakika yoktu. Motör yavaş yavaş 
hürriyete ve saadete doğru yol al
mıya başlad ı. 

O kuyu cu larla 

1 
Eski 

Baş basa KUMAR 
Çocukları '---------Y azan: M. •s.

8 
çAPA"l __.,,. 

lstanbul batakhaneleri: 

D d - 1os-al.mn erse ikinci kısım 
. ~ . .. r·kıeri Teşvik etmeli Yabancı oyuncu ceoınden y uz u 

Haydarpaşa lisesinden Fahri A- çıkardı, masanın üstüne d dİ 
J:ın imzasiıc şu nıekt1ı1m azdık: koydu ve: "Hepsi gidiyor bunların!,, e 

Huyatta muvaffakıyet üzerine ka· 

teş\'ik ve takdirin o kadar mühim Yabancı oyuncu kart değiştirme- Diyerek, masadan kalktı, 0 ol· 
bir rolii vardır ki, bunu anlatmak di. Süleyma n Ali Bey ıhtiyata ria- dar kızmı<]tı ki, rengi kıpkır~'.~1d.,11 
mümkün değildir. yeten: muştu. Hele dudakları hıddc ı 

Bu gerekli işin gerek kendı ve ge- _ Bob! • mor bir renk bağlamıştı. kıZ· 
rekse arkada~larım üzerindeki u- Demeyi ıhmal etmedi. Sonradan, yabnncı a~amı\ 

1 
• 

yandırdığı ateşli, ilfıhi bir kudrete Boyle yapmakta haklıydı. Çünkü masının sebebi öğrenildı: O, P.e-

defalarca şahit oldum. Misal mi? elinde: her geldiği arkadaşına. Osm:ınk.P • 
k •• t çı :ı S S _ 'L'are.' ve cebınden bir deste ·agı ~ ayı ız... .n • • 'ğ' . anlatnıı ·::" 

Ne kadıır arkadaş tanırım ki, göz Vardı .• Pas!• dese, öteki oyun • rıp nasıl Jrnvanço ettı mı 
lu:maştıran alevler yanmda kıvıl- cuların da cpas~• demelerinin ihti- ve: d rrı. 
cım kadar söniık kalırlarken öğret- mali \'ardı. O, elinde kare olduğu·, - Para kaybC>ltiğimc yı:ınma ;dı· 
menlerinin, aile veya herhangi bir icin. ortadaki potu kendisinin ala- bi.iylP bir \'azivct karşısında ka J<:ı· 
münebbihin ufak bir takdiri, ufak cağına emin bulunuyordu. ğıma kızdım. Ful ruvayı bozup b'r 

b" ük ı bir ıkazı o göz kama:itıran alev va- Göz göre göre, kare ile cpas!> de- re bulmak... bu hem uY .. { bır 
nında gözükmiyecek kadar söniik nir miydi ya?.. şans, hem de akletmek büyul 
kalan bu kıvılcımlar herkesi şaşır- Zavallı oyuncu! • mesele ... 
tacak bir meş'ale, bir varlık haline Saf pokerci! Demişti. f 

1 getırmiştır Ve yine bu kadar da Deveden büyük fil olduğunu hiç Süleyman Ali Beyin oğlunun :ı 
arkadaş tanırım ki, hayat ve istık- düşünmemişti! Oğlu, babasının ruvayı bozmasında hakkı vı:ır ıı. 
bale geniş adımlarla koşarlarken on- cBob. unu aynen gördü. Fişi ·orta- Çünkü, babasında kare oıduğtııt '· 
ların bu muvaffakiyetlcrini göriıp ya attıktan sonra, aldığı iki kağıdı elile vermiş gibi biliyordu. ıı.ı 
alkışlıyanları olmadığından, onla - file etmiye başladı. Bunu bildiği halde, elindeki f~e-

. ra hız veren bir müessirin bulun- Bir çerçeve çatladı. bozmaması akıllıca bir hareket 
madığından tıpkı, gür bir nehrin Arkasından bir daha!.. ğildi. Hele rolans, sür rolans üz~· 
mecrasını kaybederek bir çölde yok Yüreği hoplar gibi oldu. Acaba rine elindeki ful ruvanın hıç J;ı)~ 
olduğu gibi onların da bu kabiliyet bu kağıtlar neydi?, meti yoktu. Bahusus oyununu ~ _ 
ve kudretleri silinir, yok olur. Kız mı?.. iyi bildiği babası bir kağıt değıŞ 

Bu hadise bilhassa ehemmiyeti Vale mi?. tirdikten sonra ... 
nisbetinde küçükler önünde çok ge- Yoksa, evet yoksa~ · Bu pozisyon karşı~ında, yapıl: ; 
niş bir ufuk veya çok derin bir u- Papaz mı?.. cak "yegane ve en doğru hare ~-
çurum açar. iki kız, iki vale de olsa, nalile!.. elindeki fulu bozarak iki kağıt 8 ı 

Bugünlerde karnelerini alıp sı- Çünkü babasının elinde kare oldu- rnak, tesadüfen dördüncü ruvıı~ 
nıf geçen küçüklerde hudutsuz bit" ğunu yüzde yüz biliyordu. bulursa rest görmek ve çekrrıe · 
kıvanç, sayısız istek arzuları görü- Karenin, fulün ne kıymeti var • bulamazsa oyundan çıkmamaktı· 
lür. dı? .. Eğer olsaydı, elindeki kolu bo- Bu şekilde oynnmak, hem bab~· 

Bazı, çocuk ruhunu tetkik edip zar mıydı hiç!.. sının kaybetme~inin önüne geç.
1

; 
öğrenmiş ve çocukluk çağlarını he- Hemen kağıdın birini açtı, nafile hem tırapola değiştirmek sureti 
nüz unutmamış olan ana ve baba- bu bir kızdı; kupa damı!.. ktı ,,e 

yapılan bir hileyi akim hıra · lar çocuklarının bu muvaffakiye- Arkasından ikinci kağıdı, ikinci ı,·a 
hem de bir hayli para kazanrl'l • tinden dolayı mümkün olduğu l:cı- çerçeveyi çatlattı: 

dar alkışlar, mükiıfatlandırır, elin- Papaz!.. vesile oldu. 11eri 
den geldiği kadar isteklerini yerine Karo ruvası!.. Yazılarımın başlangıcından 

1 
ttı-

getirmiye çalışır ki, bu suretle ge- İnanamadı, heyecahının anla • kay.dettiğim vak'alarla, şu an ı:ı _ 
ğım hakiki vak'adan da anlaşılı 1ecek yıl için lazım olan kudreti ço- şılmasından korkmasaydı, yumruk- yor ki, kumarın her hangi sadas.~~-

cuğun bünyesine aşılamış olurlar. larile gözlerini silecek, öylece ba- da olursa olsun -bir kac kere so)-çocuk da gördüğü iltifattan zevk - kacaktı. Fakat, gözlerini silip bıık- • ı rns"
1 

lediğim gibi, yine tekrar a sh· 
Ienerek kendinde bir kıymet oldu- mıya lüzum yoktu. İkinci kağıt ha- faydalı buluyorum- arkadaşa, f· 
ğu hıssile harekete gelir ve muvaf- kikaten: paba itimat etmek, güvenmek, ga 
f aklyetten muvaffakiyete koşar. - Papazdı, kare ruvasıydı! !etlerin en büyüğüdür. 

Ne yazık ki, bazı ana ve babalar Süleyman Ali Beyin cbob> una Arkadaşın arkadaşı, ahbabın ah: 
ise bu muvaffakiyetin sırrından ha- karşı yabancı oyuncu rest çekmış- babı diye aramıza girenlerden. nıaal 
b d değı'ller Çocuğun muvaf • ti. Tabii resti gördü, fakat arka3ın- k 1nnı er ar · salarımızdn yeralanlardan ·aç fll 
fakiyetini kamçılamak değil, bila- dan oğlu; ve sakınmak lazımdır. Maanıa ı 
kis çocuğun muvaffakiyeti neticesi - Benim restim! bunların hepsini şüpheli insanlar~ 
olarak içinden gelen taşkın kıvan- Diye dayattı . Çünkü onun resti dan, korkunç trişörlerden saymar 

"ld" .. bu"tu··n emel ve babasınınkinden daha fazla idi. Ya- ~e cını o urur, onun doğru bir hareket değildir. ,. 
ümitlerini kırar, söndürürler. Ve bancı oyu•cu bunu da gördü. Ka - halde aralarında çok dürüst. te ; 
umumiyetle şu cümleyi kullanır - ğıtları ilk acan Süleyman Ali Bey miz oyuncular da vardır. Fakat n. 
lar: cSınıf geçtinse kendin için• der- oldu: ·cat e 

_ Bende, dedi, sekizliden kare olursa olsun, bin bir numara ı 
ler. var'. derek, yüz bin kalp hazırlıyara·~ıdae· Hayır hiç de öyle değil; cÇocu~ •U 

1 •· ramıza giren bu adamların ) ,, ana ve babadan kopmuş, müşte - Yabancı atı dı: 
5 

.nna" 
sekseni kumar hırsızıdır. OJ .. rek bir parça, müşterek bir mah· - Bende dokuzludan!.. . 

Üçu .. ı1cu" bı'ı· ses·. ve çalmak için aramıza girmiştır. suldür.> . baıı 
Çocuklar kazandıkları muvaffa- - İkisi de para etmez. Bende Şurasını da kaydedeyim kı, 

8 

• 

k iyeti kendileri için değil, ana ve ruvadan!.. dostlar ve arkadaşlar hiç bir ı r 
babaları hesabına yapmıya mec - Diye gürledi ve dört papazı or • mun bilerek bir trişörü, bir ku~:e, 
bur oldukları bir iş telakki ederler. taya açtı. hu-sızın, bir dost, bir arkadaş evı ·· r· 
Ve işte bu sebeptendir ki, sınıfımı Y:ıb:rncı oyuncu tabancayı çe - devam ettiği bir sosyeteye ~öttJs· 
geçtim; şunu isterim, bunu iste - kince arkadan beyin dağıtan bir mez, prnanta etmez. JVTcsela 
rim kelimeleri mütemadıyen, biri- katil sesile: küplü Osman gibi... ) 
biri ardından ağızlarından saçılır.> - İşte bu olmaz! (Devamı var .. ~ 

............... ""'""'"'''"''""""'",..""""''""'" """'''''''''"'"'''""""'"""''""'' ııııııııı•ı•ı•••mııııııııııııııııı Aı ıııı111111ıııı111111ııııııııııı 1111 ıııı11uııı ı..,111ıı ıııuıııuımmıu11111111uuuuııı11" ~un-V er i çaresi da~~tanbu! 6 ncdcra Mcmur•ug • 

t • Bir borçtan dolayı mahçuz ve P3 n ta e 1 r raya çevrHınesine karar verilen ~o 
üç baJya yün yapağı ki 1300 k~3 30-6-937 tarihine müsadıf çarşarl'l 

( S inci say/atlan Jevam) 
içindeki temizlik ve intizam şayanı 

dikkattir. 
Hastahanenin her yerinde ho -

parlörler. Hastalar gerek radyo, 
gerek gramofon dinlemek suretile 

musikiden bol bol istifade ediyor. 
Ayrıca mikrofon vasıtasile her gün 
kendilerine konferanslar veriliyor. 

Burada ilk göze çarpan ~ey, has

taların doktorla bir arkadaşı gibi 

laubali görüşmesidir. 

İsmail Tevfiğe, bunun neden ileri 

geldiğini sordum. Dedi ki: 

- Burada hastahane hissini ver

mek iyi değildir .. Hasta evinde imiş 

gibi gayet serbest hareket etmeli -
dir. 

- Haftada kaç gün ziyaretçi ka-

bul gününüz v:ırdır? 

- Haftada bir gün, pazar günü 

öğleden sonradır. Hlastalarımızın 

hariçle teması ne kadar az olursa, 

hasta ruhi istirahatini o kadar çok 

yapar ve heyecansız geçen zaman
larında sıhhati iyileşir. 

• Rontken, ameliyathane ve labc,-
ratuarJardaki müsbet neticeleri 

görmüştüm. Hepsi m untazam. 

Bahçedeyiz. Bahçenin bütün yol

ları beton. Doktorun gözlerinde bir 

sevinç parladı ve bana müjde ve

rir gibi: 

- Unutuyordum. H astahanemiz

de bir ay sonra elli yataklı bir pav-

yonun inşasına başlanacaktır. 

Bahçede yürüyoruz. 

Mudanya sahillerine uzanan dur

gun denizin sathında güneşten a
kisler var. Mesafeler uzadıkça renk-

ler kurşunileşiyor. Mavi Marmara-

.. .. . ]? d b' . . karttır-gunu saa( _ e ırıncı açı 

ma ile satılacaktır. • de 
Talip olanların yevmi mezkur dıı 

satış mahalli bullunan Galn~ade 
Salıpazarı Necati bey <'adde5ı~u· 
416-418 sayılı antrepoda hazır la· 
lunacak memurumuza müracaat 

8 , 1 • 

rı ve mahcuz birinci açık aı:tt~r~ı.ıl· 
da takdir olunan yüzde 75 ını tıır
madığı takdirde ikinci açık ~r 

8
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rnası 6-7-937 tarihine müsadıf . 5rıı 
günü saat 12 de ayni mahalde JC 

nın kucağında yeşil çamlarla mes- edileceği ilan olunur. .---~ 
m . e\·ctı tur adnların bu kısmının panora -

ması, şair olmıyan hissiz insanları 
bile dile getirecek kadar layemut 

ru olarak siiylivcn doktora 
dememek elimden gelmivord~~rın 

Ada sanatoryomun:ı hast;da o· 
ve tıpkı engin bir dekorla muhat... şifayap olup çıkmaları, adala Jcıırı-

turanların zinde viicutJeri ve. Eil 
lı yüzleri bunun bir isbatı '·"' 

Ada çamlarından buseler alarak 
esen ılık bir rüzgarın ciğerlerimi
ze tahakküm eden temiz havasını 
derin derin teneffüs ederken dok-
tar ilave e ti: • 

- Ben İsviçreye de gittim. Çamlı 
göller diyarında bulundum, fakat 

·d· ? d mı ır ... ıll s 
t aman Ne yazık ki, saltana ı k fllo· 

paşazade kelimesini söy~.em;. ıtoı .. 
dası gibi şimdi de yeni ture .\.ırıı.ı -
mopolit zenginler bu cennetı 

bizim adalarımızın havası ve güzel- tarak, ahbaplorına: 0ııID-

liğine faik bir şey göremedim. Bi- - Hastayım, derdime ~a~e orı.ıt11· 
zim ada onların yanında birer cen- mndım. İsviçreye küre gıdı) 

8 
1'1lr· 

diye öğündüklerlni ve vııtsn ı,ei1'i 
Şı ne kadar bag~h olduklarını cftJr· Marmaranın incisi bu şirin ada - sı.ıPı.ı 

larımızda tabiatin böyle muazzam ben kaqar siz de duymuş • 
1 

ı 

N iyazi 4 · 

net. 

estetik güzelliğini ve havasını doğ-

3 
l 

d 
\ı 

b 
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Tefrika No: 91 

* J.:rtesi sabah .. 
Sarayın kapısı önünde birkaç de

ve hazırlanmıştı. 
bevelerin başında hassa asker

leri bekliyordu .. 
'!'itayı büyük bir kafes içine koy

muşlardı. 
l{afcsle kim vardı? 
Bunu hükümdardan ve onu Ku

düse götürecek olan muhafızlar -
<lan başka bilen yoktu. Saray hal
~ı telaş ve heyecan içinde biribiri
tıe soruyordu: 

- Bu kafeste bir sırtlan mı var 
acaba? 

~-

'-••1•ıı1111ınııııuııııııın111111111111111ııııınııuıııuıı11111naıa1tııııuıı11111ıııuıııı1111111111nıı1tıııtr ıııııııııııııııınıııtııttunıııııuıa 

Yazan: 
Al Jeninga 

diri gömdürmek istediğini anlat • 
t'rııştım. Şahidi olduğum bu vak'a 
~ herkes nefretle dinlemişlerdi. 
d arno bu rezaletin gazetelere yaz
h ırı~asını istemişti. O zaman Bil 
tı l?Pıınizden muhaverenin mevzuu
d ll değiştirmemizi rica etti. Bu 
"t!fa Karno kızdı, yüksek konuştu 
b t! reise karşı: cPis hodbin> diye 
<ıfürdı. 

MORGDA BİR FACİA 
~· Co Big hastahanede aylardanbe
~1 hasta yatıyordu. Angaryaya çı
~ ilt'ılrnış olan dostlarından bir hır-
ı~. bc.:ni posta idaresinde buldu: 
, ... - Jenings, dedi, benimle beraber 

1, sana bir şey göstereceğim. 

. Çeviren : 
Muammer Alatur 

Tavrı pek esrarengizdi: 
- Ne var? Ne oldu? 
- Big Co'yu tabuta koymıya ha-

zırlanıyorlar, halbuki adamcağız 

ölmedi. Sen de gö:derinle görecek· 
sin. 

- Ne diyorsun? Yahu öyle şey 
olur mu? 

- Gel, çabuk gel! Görürsun. 
Hastahaneye gittim. 
Big Co demir bir karyolada ya· 

tıyordu. Daha şimdiden ayaklarını 
bağlamışlar, gözüne de bir mendil 
sarmışlardı. 

Hırsız: 

- Bak, bak dedi. 
Bıçağını çıkardı ve zencinin •· 

yağına batırdı. Ölü denilen adamın 
dizı takallüs etti. Bu manzara kar· 
şısında sapsarı kesilmiştim. 

Gidip Porteri buldum. 
- Big Co ölmemiş, dedim, git; 

aman, şunu doktora haber ver. 
Parter dişlerinin arasından: 

- Doktorlar onu bilirler, dedi, 
ben bunu daha evvelden kendile· 
rine söyledim. Bızim için yapacak 
bir şey yok. Onlara kalsa, vallahi 
1
· •7d n kurtulmak için hepimizi de 

... ,. ı gömerler. 
r.> Porter de sapsarıydı. Odanın 

içınde dudaklarını ısırarak bir a· 
şağı , bir yukarı dolaşıyordu. Şa • 
kaklarından ter dökülüyordu. 

Nihayet: 

- Hepsinin de Allah belalarını 
versin! dedi. 

Ben tekrar hastahaneye, Big Co
nun yanına döndüm. Porter de gece 
doktoru ile birlikte geldi. Big Co 

gözlerini açmıştı. Doktor nabzını 
yoklamak için bileğini tuttuğu za. 
man, Big Co başını birden sağa çe
virdi: 

- Biru su! dedi. 
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8 U a k t a m r DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

Münir Nureddin 1 sa;t~:):~~:~~~:i i~:~~:~a::~s~~t~;~ 
1-Dr. IHSAN SAMI 

TiFO AŞISI 
Tifo ve paratifo hastalıklarına 

tutulmamak için tesiri kttt'i, mu• 
afiyeti pek emin taze aşıdır. Her 
eczanede bulunur. Kutusu 45 kr. 

için alınmış olan 9 temmuz 1931 tap ANQRAMA rih ve 1291 numaralı ihtira bera -
tının ihtiva ettiği hukuk bu kere 

Bahçesinde baskasına devir. ve yahut mevkii. 
............. E!l ........ ~I 

• fiiİe konmak üzere icara verilece-
İstanbul Dördüncü icra Memur- ği teklif edilmekte olmakla bu hu-

susta fazla malumat edinmek iste
luğundan: 

Yeminli 3 ehli vukuf tarafından yenlerin Galatada, Aslan han 5 in-
ci kat 1-4 numaralara müracaat ey

tamamına 2100 lira kıymet takdir 

Dudağından böyle belirsiz bir 
ses çıkmıştı. 

Ölü diye şimdiden ayakları bağ· 
lanmış olan bu adamın bizden su 
istediğini görünce, dördümüz de 
dehşetten geriledik. Big Co ölme· 
mişti, fakat neredeyse ölülerin ko· 
r.ulduğu morga götürülmek üzere 
bulunuyordu. 

Doktor bizzat bağl-arı kesti. Bil 
eczaneden bir şırınga almıya gitti, 
hırsız da su getirmiye koştu. Ben 
de posta idaresine döndüm. 

Bu hadise bir cuma akşamı ,geç 
vakit olmuştu. Ertesi akşam Big 
Co yeni bir buhran daha geçir • 
di: 

-Artık bu serer öldü, dediler. 
Geceleyin ölüleri el arabasında 

morga ta~ımakla muvazzaf olan 
Sam, Big Coyu yatağından kucak
ladı. gelişi güzel arabanın ıçıne 
soktu. Posta idaresinin önünden 
geçerken, her vakit kapımızın ö
nünde durarak, bizimle konuşmak 
adetiydi. Biz de taşıdığı yüke şöy
le bir göz atardık. Bu arabada ba
zan ayağı sarkan bir ceset. bazan 

lemeleri ilan olunur. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

cTuğla imalindeki ameliyed~ ıs
iahah hakkındaki ihtıra içın alın
mış olan 22 temmuz 1931 tarih ve 
1280 numaralı iht1ra beratının ih
tiva ettiğı hukuk bu kere başkı:ı.sı
na devir veya ferağ olunacağı ve
yahut mevkıi fiıle konmak ıçin ica
ra verilmesı teklif edilmekte ol -
makla bu hususta fazla malumat c .. 
dınmek isliycnlerin Galatada, As
lan hanında 5 inci kat 1-4 numara
lara müracaat eylemeleri ilan olu-
nur. 

İstanbul 3 üncü İcra Memurlu
ğundan: 

Galata Balıkpazarı Kurşunlu han 
civarında 32 No. da iken ikametga
hı meçhul bulunan İbrahim lkkir 
oğlu. 

Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Mah
kemesinin 9-11-936 tarih ve 936/779 
sayılı ilamile Telliye olan 80 lira 
ile 17-6-936 tarihınden itibaren yüz
de beş faiz, 4 lira ücreti vekalet, 
820 kuruş masarifi muhakeme ve 
icra masraflarının tediyesine dair 
tanzim edilip tebelluğ için gönde
rilen icra memuru ikametgahım • 
zın mec;hul bulunduğundan bila -
teblığ ınde edildiğinden işbu icra 
emrinin ilanen tebliğine karar ve
rilmıştir. 

Tarihi iJandan bir ay içinde bor
cunuzu ödemeniz borcu ödemez ve
ya tetkik mercii yahut temyiz ve
ya iadei muhakeme yolile ait oldu
ğu mahkemeden icran.ın geri bıra
kılmasına dair bir karar getirmedi
ğiniz takdirde cebri icraya devam 
edileceği. 

Yrne bu müddet içinde parayı ver
mez ve beyanda bulunmazsanız ve 
hilafı hakıkat beyanda bulunursa
ııız hapis He cezalandırılacağınız 

tebliğ olunur. ---İstanbul Birinci İcra Memuılu-
ğundan: 

Galatada Topçular caddesinde Şa
ban sokağında (22) numaralı otel
de mukim iken elyevm ikametgahı 
meçhul Ethem oğlu Şakir tarafına.ı 

Mihran Ohanyanın 37 /1865 dos
ya numarasile 28 nisan 1936 tarihli 
noterden musaddak konturat muci
bince müddetınin hıtam bulmasına 
binaen mezkur 22 numaralı ote

lin tahliyesi hakkında vaki takip 
talebi üzerine gönderilen lahlıye 

emri zahrına mübaşiri tarafından 
verilen meşruhatta elyevm orada 
0lmadığınız gibi ikametgahınızın da 
meçhul kaldığı gösterilmiş oldu -
ğundan otuz gün müddetle ilanen 
tebligat icrasına karar verilmiştir. 
İşbu ilfın tarihinden itibaren 30 gün 
içinde tahliye ve teslim etmez ve 
kiranın yenilendiğıne veya uzatıl-

dığına daır bir itirazınız varsa bu 
müddet içinde istida ıle veya şi

fahen icra dairesine bildirmeniz la· 
zımdır. Müddetinde itirazda bu -
lunmaz veya tahliye etmezseniz 
müddetin hitamında zorla tahliye 
ve kiralayana teslim cdileceğı mez· 
kur tahliye emri makamına kaim 
olmak üz re il5n olunur (33565) 

da tki. üç ceset bulunurdu. 
Zenci Sam, kapının önünden ba

ğırarak geçli: 
- Bu defa Big Conun işi :tamam! 
Hapıshane morgunda ölüleri san

dıklara koyarlardı. Bu sandıklar 
morgun çimento zemini üzerine bı
rakılırdı Bir metre kadar derin· 
likte sandıklardı. Cesetler, göbek· 
lerinin üzerme bir.parça buz kona· 
rak geceyi orada geçirirlerdi Eğer 
ertesi sabah ailesinden kimse gelip 
aramazsa, o gün ölüye bir otopsi 
yapılır ve sonra cesedi hastahane
nin mezarlığına gömerlerdi. 

Big Co cumartesi akşamı son ne· 

fesini vermişti. Bir gün evvel etek· 
rar bayata gelişh benim üzerimde 
garıp bir tesir bırakmıştı . Belki bu 
saikle olacak, ertesi sabah morga 
gittim. 

Morg denilen yer de, katranla 
badana edilmiş bir barakadan iba
retti. Hapishanenin arka avlusW1-
daydı. Angarya neferi de beraber 
gelmişti. Kapıyı ittik, içeriye gir
dik, fakat gördüğümüz manzara 
karşısında donup kaldık. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

cBitumlu maddelerden münteşir 
dispersiyon halinde sulu mahluller 
ihzarı ameliyesi> hakkındaki ihtira 
için alınmış olan 5 ağustos 1935 ta
rıh ve 2048 numaralı ihtira beratı
nın ihtiva. ettiği hukuk bu kerre 
başkasına devir \'eyahut mevkii fiile 
konmak için icara verilmesi teklif 
edilmekte olmakla bu hususa fazla 
rnallımat edinmek istiyenlerin Ga
latada, Aslan han 5 inci kat 1-4 nu
maralara müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 

Fatih Sulh Birinci Hukuk Ha
kimliğinden: 

Vefada KztipÇ<!lebi caddesinde 26 
numarada oturan Cemilc'ye. 

Madam Eftimiya tarafından Sa
randi ve Cemile aleyhine açılan 

(200) lira istihkak davasının icra 
kılınan muhakemesi sırasında Ce

milenin vekili bu davodan istifa et
miş olması hasebile kendi namına 
çıkartılan davetiyeye verilen meş
ruhala göre mezburenin hali hazır 
mahalli ikameti mechul bulunduğu 
anlaşılması üzerine 15 gün müd -
detle i13nen tebligat icrasına karar 
verilerek davanın bakılması 2/7 /37 
tarihine müsadif cuma giınü saat 
14 de bırakılmıştır". Yevmi mezkur
da bilasale veya bilvekfıle mahke
mede hazır bulunmadığınız tak -
diı de ahkamı kanuniye dairesinde 
ve gıyabınızda davaya devam olu
nacağı tebliğ yerine kaim olmak ü-

zere usulün 141 inci maddesine tev
fikan ilanen tebliğ olunur. -----

İstanbul Üçüncü İcra memurlu-
ğundan: 

Mukaddema Boğaziçinde Kuru • 
çeşmede Tramvay caddesinde 116 
No. lu hanede mukim iken hrucn 
ikametgahı meçhul bulunan Mari 
Volkmana. 

Temelin zimmetinizde dairemi • 
zin 936/3707 numaralı dosyasilc a
lacağı olan ezgayri masarif ve saire 

iki bin elli sekiz liranın temini için 
uhdenizde bulunan ve bu suretle 

haczedilmiş olan Boğaziçinde Ku
ruçeşmede Yalılar caddesinde eski 
79, yeni 2 numara ile murakkam ve 
sağ tarafı Kuruçeşme caddesi, sol 

tarafı rıhtım mahalli, arkası Hacı 
Şevket ve Yahyanın kömür deposu 

ve gazino mahalli ve cephesi Yalı
lar sokağı ile mahdut ve 280 metre 

murabbaı sahasında ve tamamına 
1400 lira kıymet takdir olunan kay
den arsa, elyevm kömür deposu o

larak kullanılan gayri menkuliin 
paraya çevrilmesi takarrür ederek 
22/7/937 tarihine müsadif perşem
be günü saat 14 ten 16 ya kadar da-

iremizde açık arttırması icra ve art
tırma bedeli takdir edilen kıyme

tin % 75 ini bulduğu surette alıcı
uhtesine ihalesi yapılacağı aksi 
sı halde arttırma 15 gün müddet-

le temdit olunarak 6/8/937 tarihine 
tesadüf eden cuma günü keza ayni 
ı;aatte dairemizde yapılacak :ıçık 

arttırmasında mezkur gayrimenkul 

en çok arttıran i.istünde bırakıla -

cağı mallımunuz olmak ve bu hu • 
sustaki iliin varakasının tarafınıza 
tebliği makamına kaim bulunmak 
üzere keyfiyet ilanen tebliğ olu -
nur. (33564) 

Bu manzara karşısında isyan er
mıyecek bir tek insan tasavvur edi
lemez. 

Sanki görünmez bir el boğazıma 
yapışmış, beni boğmak istiyor gi
biydi. Zenci yanıma yaklaştı, bak
tım, dışlcri çarpıyor. 

Sandığın içine sokulmuş olan Big 
Co, sandıktan dı§arıya uğramıştı. 
Belinden aşağısı içeride, yukarı 

gövdesi dışarıdaydı. Demek ki za
vallı adam morga bırakıldıktan son 
ra, ikinci defa olarak, hayata gel .. 
mişti. 

Ben şöyle düşündüm: 
Big Co öldü, diye sandığa SO· 

kuldu, fakat gece yarısı morg· 
ta, yani kendisini ölüler di
yannda görünce, diri diri sokul
duğu tabuttnn dışarıya çıkmak is
tedi. Zayıftı, mecalsizdi, ancak şöy
le dozrulabilip te, vücudünün ya. 
rısını dışarıya atabildi. Elleri ta. 
kallüs etmişti. Başı çimentonun ü-

zerine dütmüştü. Öyle bir diişüı 
ki, biz içeriye girdiğimiz zaman. 
şaşkın gözleriyle bize bakıyor ti· 
biydi. (D~ vat; 
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Grip, nezle, baş ve diş ağrılarının kat'i ilacı KESKiN Kaşel0ridir. Bahçekapıda 
Deposu 

I' 

Hastalık, oıum ~·e pi!ıiik getiren Farelerı öldürünüz. 

HASAN FARE ZEHİRİ 
Macun ve buğday şeklinde o~ur büyük ve küçük her nevi fare· 

lcri, sıçanları derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 

Butday nevilerini st:rpmelidir. Macun olanlarını yağlı bir ekmeğe 
ve her hangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere koy

malıdır. Kutusu 25 er, ikisi bir arada 40 kuruştur. 

Hasan deposu : lstanbul, Ankara, Beyoğlu 
Beşikta,, Eskişehir 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü Iİinları -
KIRALIK EMLAK 

Semti M:ıhallcsi Soka~ı No. Cinsi -

' ; • • , • ' '• '-r ' 

1 
~ 

\ Bir bahar sabahı kadar güzel! 

1 

Çünkü her şeyden 
rvvel günde iki defa 

RADYOLIN 
Kullanarak dişleri· 

nin sağlamhğını ve 
göz kamaştıran par-
lakhğını kazandı 

Bütün diş ve diş etleri arızalarını giderdikten başka, 

ağız kokusunu izale eder, ağızdaki mikroblım 

temizliyerek sıhhat.in ve güzelliğin aynası olan ağzı 

bir konca gibi güzelleştirir. 

' ' . ~' . ; -· . -' .. 
' """"""" . ~ "' 

. BA ~ KU T · 
'U1, Ç~!u!:. 1:~u!.~ :~.~.~~ç~~~~~I 

ŞIK ve BlÇAKLARlNDAN farksız ve hatta 
" onlara faiktir. Alpakadan yapılan BAŞKURT 

Salih Necati 

Kasım paşa Seyitali çelebi Mandıra 29/45 Dükkan 

mamulatı en yüksek sofralara siis verecek ka
dar zarif ve kullanışlıdır. KARARMAZ, BÜ· 
ZULMAZ, EGRILMEZ, KIRILMAZ, PARLAK· 
LIGlNI kaybetmez. Yerli emek, yerli sermaye vt.• 
yerli işçi ile Beşiktaşta iskele yamadaki fabri· 
kadadır. Dünyanın en giızel ÇAT AL KAŞlK ve 

Türk Hava Kurumu 
" 

Turabi baba A. Tersane· 22 E. Kahvehane 
kapısı 1/2 Y. 

Nişan taş 

Kabataş 

Kasım paşa 

Muradiye caddesi Cami yanmda 33-39 Dükkan 

" 

" 
Beyoğlu 

Feriköy 

Beyoğlu 

Taksim 

Sütlüce 

Büyükdere 

Ômeravni Dolmabahçe 195/203 ,. 

Camiikebir Havuıkapısı 41 Arsadan mürrez yer 

SeyitaU çelebi Nisa mektebi )9/21 Dükkan 

" 
Camiikebir 

Kuloğlu 

Pangaltı 

Asmalı mescit 

Ayasp;ışa 

Mahmut ağa 

Büyükdere 

Cami ittisalindt 41 Dükkaıı 

Turabi baba 7 Ahır 

Ağa hamam 3-ncü Vakıf han 1- No.lı dairesi 

Fransız mezarlığı 115 iki oda bir mutfak 

Venedik 12/22 Hane 

Yahyaçelebi Acıçeşme 18-20 apartımanın 

2-nci katı. 

Bademlik 33-51 Hane 

Çayırba~ı 23. 13 Hane ve 

müştemilatı. 

Yukarda yazılı vakıf mallar 31-Mayıs-938 sonuna kadar kiraya ve

ırilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. lstt"klilerin 5. 7-937 Pazar

tesi günü saat 14,30 da Beyoğlu Vakıflar Direktörlü~ü Akarat kale

mine gelmeleri. (3625) 

r• HER AKŞAM -ı 

TAKSİM BELE D 1 y E BAHÇESiNDE 1 

SAflY .E 
Bestekar Tanburi S E L A H A ·r T 1 N 
Bayanlar Okuyucular Saz he~etı 

Süz an Yaşar Necati Tokyay Keman 
Nermin Şefik Piyano 

lbrahim Hasan Kanun 
Melahat 

Muazzeı; Hasan Banço 

Şiikrü Klarnet 
K. Melahat Yahya Nihat 

, 
Ney 

Par ask o Kemençe 

SA y AN LÜTFiYE tarafından MILLi OYUNLAR 
T ANBURİ F AHRI tarafından HALK ŞARKILARI 

Masalarınızı evvelden temin ediniı. Tel. 43703 

)Tüksek Mühendis Mektebi 

BJÇAKLARI YAPILJYOR. 
Balkanlardi:l dahi eşi ol mı yan Fabrıkamıza büt~n mek leplileri grnp 

halinde tetk.kat yapmağa davet edıyoruz. 

BAŞKURT. BAŞKURT. BAŞKURT ... 
Bu adı unutmayınız, yabancı markada çatal, kaşık \e bıçak verirlerse 

reddediniz ve ı.:rarla BAŞKURT mamulatını <ıravınız. 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Arttırma ve Eksiltme 

Komisyonundan: 
Münakasaya konulan Miktarı Tahmint Pey ak- Eksilt- Saati Eksiltme· 

Mevaddın Cinsi Fıat çesi me T. nin şekli -- - -
Silivri Yoğurdu 4500 K. 16.50 55. 70 30-6-937 10 Açık 

Beyaz Peynir 25l0 .. 37
·
50 f 149 85 30-6-937 14 Açık 

Kaşar 2000 tl 53.00 

Un 5000 u 16.50 
Makarna 1500 .. 25.50 

lrmik 5J0 " 16.50 105.50 30·6.937 15 Açık 

Pirinç Unu 250" 16.50 

Şehriye 300 .. 25.00 

1 - Mektebin 937 malt senesi zarfındaki yiyecek ihtiyaçları eksilt· 
meye konulmuştur. 

2-Bu ihtiyaçların cins ve mik.tarlariyle Hatları ve ilk teminatları ve 

eksiltmenin tarih ve şekilleri hizalarında gösterilmiştir. 

3 - istekliler 937 Mali' senesine aid Ticaret odası vesikalarını gös· 
tereceklerdir. 

4 - Şartnameleri görmek isteyenlerin hergün ve eksiltmiye gire· 

ceklerin muayyen gün ve saatte Gümüşsuyunda mektep binası dahi· 

!indeki Komisyona müracaatları ilan olunur. "3347,, 

BÜYÜK PIYANGOS 
3 üncü keşide 11 - Temmuz - 937 d 

Büyük 
ikramiye: 45. o lirad 

Bundan başka: 15.000, 12_ 
10.000 Liralık ikramiye! 
(20.000, ve 10.000) liralık 

adet mükafat vardır •. 
Dikkat: 

Bilet alan herkes 7-Temmuz
günü akşamına kadar biletini 
ğiştirmiş bulunmahdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzeri 
1 ki hakkı sakıt olur. 

lstanbul Gümrüğü Baş Müdürlüğü 
Gümrük satışından! Sarayburnunda salış Müdürlüğünün 4 ! 

barındaki S. R. markalı numarası 369 sandıkta ve 20295 

ağırlı~ında ve 4153 buçuk lira değerindeki kaçak ve kıs 
ve kısmen de bozulmak üzere bulunan kesme şeker açık 

Sirkecide bulunan satış salonunda 9. 7-937 gününde saat 1 

naıiıesı muc hince s:ıtılacaktır. isteklilerden 312 lira muvakk 

ve Maliye unviln tezkeresi aranır. (3581) 

Kadıköy ikinci Hukut1 Hakimliği[ 
936/19 
Kadıköyünde Fencrbahçede Kemal bey Apartmanında 1 N 

redr. Didar yanında ölen Ci~ venazın terekesine H5.kirnliğ 

konu'muştur. Malüm olmayan mirascılarının K. M. 534 üncü 

mucibince Üç ay içinde sıfatlarını be} arı t• tmek üzere Haki 

müracaatları ilan olunur. "3640,, Arttırma ve Eksiltme 
K İstanbul Birinci Ticaret mahke- ı .. ~OOOOOOOOOOOOOOOOOOooffı ......................... . 

• mesin en: müteha!sı5ı 
8 

ı Zührevi ve cild hastalıkları ı Dr. Hafız C Onlı.SYODUDdan • d 1 Cıld ve zührevi hastalıklar g 
1 - Yliksek Mlihendis Mektebi iaşe ihtiyacından olan "6500,. kilo Mülga Seyrisefain idaresine iza- ı ı •• ı 

fetle İstanbul Muhakemat Müdür- Dr •. Feyzi Ahmet 8 ı Dr. Hayri Ümer ı 
_ .. 5330,, lira muhammen bedefü ve "400,. lira ilk teminatlı Sadeyağ lüğünün 570 lira hasar bedelinin 

1 

lhtısas No. : 53 S ı ı 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. tazmini hakkında Şirketi Hayriyc- ı Telefon No. : 23899

8 
8 ı Ôğ-leden sonra Beyo~lu Ağ'acami ı 

2 -Kapalı zilrf usulile yapılacak işbu eksiltme için isteklilerin tek. nin 65 No. lu vapuru kaptanı Tev- ı 
0 

• karşısında No. 133 Te '.efon: ı 

(L....ıKMAN IIEKi 

Dahiliye ınüteh 
Pazardan başka günle 

den sonra saat (2.5 tan f 
İstanbulda Divanyolunda 

maralı hususi kabinesinı 
lannı kabul eder. Salı, 

üf mektuplarını 2490 No. Iu kanunun emrettiği vesikalarla beraber fik varisleri aleyhine açtığı 35/905 Is tan bul An kara cad- o i 43585 ı 
üçüncü maddede yazıh saatten bir saat evvel zarflarını Komisyon Re· o. u ava ta 1 a 1 ıçın • H N 1 d hk .k t desi No. 43 ı • 

(Tireboluda Çivi] köyünde mukim 8 Pazardan maada her gün sabah· ........ _.. .. ........ 
isliğ-ine makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. iken) 15 sene evvel Fransaya gide- ı tan akş~ma bdar ı Dans P"ofeSÖrÜ 

3-Eksiltme 25-6-937 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat 15 de rek oturduğu yer belli olmıyan r.r~ .. ~~ .. ~1 
Gi:müşsuyunda Yüksek Mühendis Mektebi binası içindeki arttırma müddeaaleyhlerden Şabanın 16/9/ ı Göz Hekimi ı 
ve eksiltme komisyonunda yapılacakbr. 937 perşembe günü saat 14 dı> mıh- ı ı 

Parlıln 1937 ıenesiııiıı ye• 
nl dans figürlerini öğ• 

renmek isteyenlere müjde 

günle: i sabah c9.5 - 12• s 

kiki fıkaraya mahsustur. 
hane ve ev telefon: 22:1 
telefon : 21044. 

kemeye gelmesi lilzumunu ""'·; ·.,"_ D ş··k •• E t 
4 - Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yin davetıyesi mahkem,., .. . ~ , .,_ t r. U ru r an ı 

h · ı · i ı Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. ı yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış :arh~ m}i ür mumu 1 e ıy co nesine asılmıştır. ı Ca~aloğlu No. 30 (Eczanesi ı 

Beyoğlu istiklal caddesi Türkuaz 
ı:iafubı ve umumi neşı·iyatı 

dans dershanesinde Kemal Sami 
Başmuharrir 

kapatılml.ş bulunması şartbr. Postada olacak gecikmeler _k_ab_u_l~-~e_\Tfuıe_t b: ilan ile tehu·~·.uı...--...LL-_., .. ...._,,.~ .. J. 
Bayere müracaat. Hergüıı sabah 


