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lngiltere : ile ·Almanya ve ltalya ~ra-
sında harp patlıyacak mı? . 

........ Avrupa bu yolda .gayet endişeli bir intizar devresi geçirmektedir .. 
··~············································· .... : .................................................. . 

,. SEYiT RIZA 
Bu sergerdenin oğlu da · 

yakayı ele verdi 
Mağaralar da taranıyor 

Generaf Abdullah ·· 
f effiş lere başladı 

1 

r llnceıi;;;Ie zen-1 
ein madenler. 

bulunuyor 

l 
l 

Bu Yurt J)afç'asının her 
tarafında imar işleri f~-~~ 
aııvetıe ı'lerlemektedı'r Tunceli vali VB Umumi Mt1/ettişf 1 

t ~l."ıziz, 25 (Hususi muhabirimiz-
General Abdullah Akdoğan 

%; - Umumi müfettiş General lerinin de bugün, yarın yakayı ele 
tetrllllah, Tunceli mıntakasında ver~~nc şi.ıphe kalmadı. Ser-
~ tşlerde bulunmak üzere yola gcrde mel'un Seyid Rızanın vazi-

ll'ııştır. yeti yüzünden yanında kalmış o-
l'\tnc l" ~iltaı e ınde Kutuderesindeki ma- !anlar arasında da hükumet kuv· 

"'~ ...... ara sığınmış olan şaki bakı ye- (Devamı ikinci sahifede) 
t'ttıtltttıthıı111111ıut•tn11uuunıt111111111111ııuuu11111uuoııtııııuuuutuuuıuuuıuııuuuuu11111111tıuuuınııuııuııııunınuı 

Alman filosunun hareketine kartı tedblrll bulunmak emrini alan ve Akdenizdekl cUzUtamlaranı 
takvlu>•den lngillz filosunun bir manevrasından intibalar 

----" 
TEHLiKE BÜYÜK 

ı · Garp Akdenizinde ~toplanan 
Almari filosu emir bekliyor 

7 ii.rkleri katliô.m için harıl harıl ' 
'"' 

lnönü ATATÜRK 
tarafından kabul 

edilecek 

· lngiltere de ispanya sularında. bir sürprizle 
. karşılaşmamak . için o taraf /arda bulıınan filo

sunu kuvvetli cüzütamlarla takviye etti Qşiretlere silah dağıtıyorlar 
~ııtay Türklerinin içinde bulundukları 

, ()s'"~u ve heyecan gün geçtikçe artıyor 
l~h ~rıye hükumeti Başveziri Cemil Mürdüm ile Hariciye Veziri Sadul· 

Ik· aberi bu sabahki ekspresle Paristen şehrimize gelmişlerdir. 
b·çbi 1 Vezir ~uetecilerin muhtelif mesdelere dair sordu~u suallere 

f;r ~e! !.Öyli:yemiyeceklerini bildirmekle iktifa etmişlerdir. 
bar t1cıye Veziri Sadullah Cabiri derhal Toros ekspresilc Suriyeye 

Be et etmiştir. 
tiyea~vezir Cemil Mürdüm Pcrapalasa gitmi~, istirah~t eylemiştir. Su. 
ııu b aş\'ekili yarın şehrimize gelecek olan Başvekilimiz ismet lnönü
llıijıa~kltrnektedir. ismet lnönü ile Cemil Merdümün yarın akşam bir 
~ar at Yapmaları beklenilmektedir. Bu takdirde Suriye Başvekili Pa• 

Sabahı kalkacak Toros ekspresile memleketine dönecektir. 

A.ııt • • • 
l'rıitd ak ya, 25 (Hususi muhabiri-
ll''ah ~rı) - Arap!arın tazyikı ve 
~uıı ~~l hükumetin lakaydisi her 
f:lrtıekıraz. daha artarak devam 
IG·er· ~edır. Arap aşiret ve köy· 
~eı·, ının silahlandırılması faali-

s'" 
lar1n lıtınektedir. Hatay hudut .. 
~Clir~ı l'.eniden Arap aşiretleri 
le~ııh ınış ve bunlar tamamiyle 

1' ehı~lunmuşlardır. 
kau,a 1

k: . büyüktür. Türklere 
~G &e ~ •çın hazırlıklar görüldü· 

l'·· ıılınektedir. 
li Utkiye" 'd" 1 • 1 ata ,e gı ıp ge mış o aTl 
llervf. heyeti azasından Mehmet 
taq1 Ş~n evi bir gece yarısı Va. 
V Ctın t 
aıa1111 ecavüzüne uğramışbr. 

leııer· ~r evin evvela elektrik 
H lnı k . 
'"arak esnıışler, sonra kurşun 

da 1 af• Caınlarını indirmişler, bu 
bollıb 1 gelmemiş gibi eve bir 
ı:ı a fır! k Olis _ atarak kaçmışlardır. 
ar~1 6 rtıudürlüğü bu hadiseye 

:~ hatt~eta ~akayt davrailmak· 
ilt1ııtı 11 tnutecavizleri aramak 

rıu b'I 
1. A.ırıuk 

1 e hıssetmemektedir. · 
lleıtrj _ 0vaıına inen Arap ka· 

ı6'llıulldeıı korkulduğu gibi, • 
~uorn • 1 :l ncl ~nyfuda) --... 

lf~?bah şehrimfz.e ielen Surig• 
ı: flpşvekii! Cemil Mürdam ve Ha· 
~ ~ ric,.ye Veziri Sad..ıllah Cabiri . .. 

~ 
jt • -

Başvekil 1smet lnönil, bu ak
şam hususi trenle Ankaradan 
şehrimize hareket edecektir. 

İnönü'niln doğruca Pendikten 

Yalovaya geçmesi muhtemeldir. 
Başııekilimiz Ulu Ônderimize 
Şarktaki tetkik ve intibaları hak
kında maruzatta bulunacaktır. 

1nönilniin pazartesiye tekrar An
karaya döneceği zannedilmekte
dir. 

Vekillerin seyahaterl 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, 

1 
İstanbuldan Moskovaya üç Tem· 
muzda hareket edeceği cihetle 
Ankarada bir müddet daha kala
cak'ııır. 

Maliye Vekili Fuad Ağralı te
davi için bugünlerde şehrimize, 

: Hitlerin, Berline gelen Londra elçisi ile göriiştükten 
sonra harekete geçeceği zannedilmektedir 

Londra, 25 (Hususi) - Alman ' İspanya sularına göndermiştir. pılleri toplamak için emir verile-
filosunun İspanya sularına hareke- Alman filosunun İspanya sahille- ceği zannedilmektedir. 
ti üzerine vaziyette hasıl olan ger- Almanyanın İspanya sahillerinde 
ginlik devam etmektedir. İngiltere rinin bir kısmına torpil döktüğü an- harekete geçmeden evvel, Berline 
hükumeti her hangi bir sürpriz laşılmıştır. Bununla beraber, İngi- giden Londr::ıdaki Alman elçisi Fon 

l ~ar~~s~~da ·kalmamak için, kuvvet- liz filosıle beraber gönderilmtş o- Ribbenlrop'un Hıtlerle yapmakta 

l 
lı cuzutamlarından bir kaçmt da lan torpil toplama gemisınc bu tor- (Devam~ 2 inci sah1f ede ) 
==================~=============== ==========================~~==:==::== 

Nafia vekili Bir kadın or 
Almanya ve 
lsveçe gidiyor mı z hirle 

nı .,, 
1 ., 

Adliye Vekili Şükrü Saracoğlu Kurulacak lokomo• 
da istirahat için Ödemişe hareket 
edeceklerdir. tif fabrikası için tet .. Cesed b'u sabah morga getirildi 

ve tetk·iknta başlandı Romanya Kralı kiklerde bulu naca le 

Varşovaya Aı~·nç.u.;:.k~: ---
önümüzdeki ay 

Hareket etti Avrupada bir 
tetkik seyahatine 
çıkacaktır. Ken· 
disine Vekaletin 

· baıt umum mü· 
dürleri ile hu· 
susi kalem mü· 
dürü refakat e. 
de cektir. 

Vekil bilhassa 
Almanya ve 1s. Ali ÇetinKagu 
veçte lokomotif ve vagon fabrika· 
larını gezecektir. Türkiyede ilk 
defa kurulacak lokomotif fabrikası 
için şimdiye kadar dokuz firma 
müracaat etmiştir. Vekilin 23 Tem· 
muzda Ankaradan hareketi muh

KTal Korol [Yazıs(2 de]! temeldir. 

Silivrinin Ortaköy denilen kö -
yünde oturan Emine adlı hamıle 
bir kadının ölümü şüpheli görül -
müş ve ceset morga getirilmıştir. 
İddia edildiğine göre, Eminenin 

hamile kalması ile kocası tarafın
dan daha fazla sevileceği endişesi 
ortağını sinirlendirmiş ve kıskanç- · 
lığa sevketmiştir. 

Nıhayet kadın Emineyi öldürme
yi düşünmüş \'e Emincnin yeme -
ğine zehir atmıştır. Emine yediği • 
yemekten sonra derlial sancılan - · 
mış ve ölmüştür. Fakat, bu iddia
nın doğruluğunu ancak morg ra -
poru ve adli tetkikat ortaya koya
bilecektir. 

Ceset, morgda tetkik edilmekte 
olduğu gibi jandarma da mahallittle tahkikata başlamıştır. 
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İnek ah1rları şehir dı
şına naklolunursa! 

Ş<!hir dahilinde inek ahırları bu
lunmaması kararlaşmış ve Sıhhiye 
müdürlüğü icabcden emirleri ver -
miş. 

Bütün inek ahırlar·ı şehir harici
ne naklolunacak ve şehirde bade
ma inek ahırı inşasına müsaade o
lunmıyaC'akrmş. 

Bilmem her hangi bir inek ahı
rını gördünüz mü? Eğer bu karar 
doğru ise ve eğer hakikaten inek 
ahırları şehir haricine nakloluna
c:ıksa o halde Prostun şu güzelim 
şehir imar planı yine tetkike ka
lacak ve yine altüst olacak. 

Neden mi? 
Çünkü, !stanbulda içine inek gir-

se: 

- Aman Allah! 
Diye dışarıya can ntacak evle -

rin, han ve apartman, dükkan ve 
depoların bu münasebetle ve ezher
cihet nakline başlanacak ve efen
dim, binaenaleyh, İstanbulda beş 
on mülk ve akardan gayri bir şey 
kalmıyacak demek olur. 
İnek ahırı deyip geçmiyelim, kaç 

meskenin yanında billlir köşktür. 

* 

rifesi eylül başında ilan edilse ne 
olur ki sanki? 

* Bir gencin lstedi~U kız 
Bir akşam gazetesinde beğendiği 

kız tipi hakkında bir genç dıyor ki: 
cAlacağım kız orta boylu, çakır 

gözlü ve bir köylü k1J1 olmalı. 
Dokuma bilmeli, yaşı 18-20 ara

sında, biraz zengin, becerikli, işgü
zar ve bütün azası düzgün Ye be
yaz, ncş'eli, küçük ağızlı, hastalık
sız olması gerektir.> 

Haydi be birader, şu dediğin kızı 
şehir, kasaba, köy ve dağ aşm yer
li ve yabancı memleketlerde hep 
beraber arayalım. Bu genç fikrini 
açıkça söylese daha iyi değil mi? 

- Evlenmiyeceğim vesselam. 

* Hangi sular lçlleblll .. ? 
General Tevfik Sağlam, tifonun 

memleketten izalesi hakkında fik
rini söylerken su meselesine temas 
ederek diyor ki: 

Akayın yaz tarifesi 

clstanbulda Terkos, Elmalı ve 
Hamidiye suları müstesna diğerle· 
rinin hepsini §ilpheli telakki etmek 
icabeder.» 

Akay, yaz tarifesini tatbik için 
yaptığı tetkikatı ikmal etmiş.ve ya
kında tarifeyi ilôna hazırlanmış. 
Şunun şurasında ne kaldı ki: 

Şimdi anladınız ya, niçin sütlere 
Taşdelen, Karakulak, Maltepe su
ları karıştırılmaz da Terkos konur? 

Temmuz, ağustos. Biraz daha in
ce eleyip sık dokunsa da şu yaz ta· 

J;p~;·~·y;~I;·k-i"'AT;·;-;; 
filosu emir bekliyor 

(Birinci sahifeden devam) 
olduğu glfrüşmelerin sonunu bekle
mek icap edeceği anlaşılmaktadır. 
Halihazırda Alman filosu İspan

ya sularınd:ı bir körfezde toplan
mış bir halde beklemektedir. Av
rupa gayet endişeli bir intizar dev
resi geçırmektedir. 

BEKL1YEN ALMAN FİLOSU 
Londra, 25 (A.A.) - Alman do

nanmasının kuvvei külliyesi, hali
hazırda Guadalaquivir körfezinde 
toplanmıştır. Bu kuvvet, bir zırh
lı ile iki kruvazör, 6 muhrip ve 2 
tahtelbahirden müteşekkildir. Bü
tün bu gemiler, Almanların haliha-
1.ırda üssülhareke olarak kullan
makta oldukları Cadix yakuunda 
bulunmaktadır. 

Siyasi müşahitler, Alman maha
:üJinden gelen ve bu gcmılerden bir 
kısmının Almanyaya döneceğini bil
diren haberler dolayısile biraz nik
binlık göstermekle beraber, Alman
.ar kendi ticaret gemilerini kendi
leri himaye ctmiye kalkıştıkları 
zaman zuhur edcbılecck yeni ıhti

Jfıtlar imkanı karşısında endişe his
setmektedirler. 
İNGİLTERE. ROl'\'!A - BERLİN 
MİHVERİNİ KIRMAK 
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giliz müşahitler, Almanyanın ni
yet ve tasavvurları böyle olduğu 

takdirde bundan mevcut gerginli
ğin vasi mikyasta zail olması gibi 
bir netice hasıl olacağını beyan et
mişlerdir. Maamafih bu müşahit· 
ler, salfıhiyet~ar İngiliz mahafili
nin her zaman endişelere bais ol
rna kta olan Almanyanın nihai ta
savvurları bahsinde pek ihtiyatlı 

görünmekte olduğunu ilave etmiş· 
lerdir. 

Önümüzdeki hafta bidayetinde 
B. Von Ribbentrop'un muhtemel 
iştirakile toplanacak olan ademi 
mudahale komitesinin vaziyeti mü
him surette tem•ir edeceği tahmin 
olunmaktadır. 

ASKERf VAZİYET 
Madrid, 25 (A.A.) - Jarama cep

hesinde her gün Franco kuvvetleri
nin mühim hareketleri icra etmek
te oldukları bildirilmektedir. 

H ü k u m e t t o p ç u ı a r ı, 
tahşidata mani olmak için durma -
dan ôsi kuvvetlerinin dümdarJarını 
bombardıman etmekte iseler de 
miltemadlyen gelen takviye kıt'a· 
ları ile malzeme sevkiyatma mani 
olamamnktodırlar. 

!=================~ 

Elektrik şirketi 
Davasına 
Devam edildi 

Bir genç kız 
Nişanlısını 
Kazaen öldürdü 
Güreş Federasyonu Reisi Ahmet 

Vaniköyünde oturan eskrim şam· 
piyonu Suadle nişanlanan Necdet 
adlı bir genç, dün nişanlısını ziya
rete gitmiştir. iki genç akşama 
doğru bir birlerine şarjörü çıkarı· 
lan tabancalarını gösterip tetik 
çekme mün bakaları yaparlarken 
tabancalı.rdan bir;nde u·1utularak 
l:alan bir kurşun ateş alarak d~r· 
hal Nccdetin gözüne isabet etmış. 

zavallı genç derhal ölmü~ ~u hali 
gören Bayan Suat de duşup ba-
yılmış, doktorlar getirtilerek güç
lükle ayılltırılmı ştır. 

Hatay da 
Tehlike büyük! 

( 1 ;nci sayfadan clevam) 
asayişsizlik baş göstermi~tir. Bu 
ıilahlı göçcbele~ jandarma ku_v• 
vetlcrine de karşı gelmektcdır· 

ter. Bu vaziyette Türk köylerinin 
nasıl bir tehlike içinde bulundu
ğunu anlamak güç değildir. 

Hükümetin bakaya vergiler 
dolayısilc harmanlara haciz koy. 
ması yüzünden buğday nak. 
liyatı durmuş. ekmek buhranı 

baş göstermiştir. Bu sebepten 
birkaç yüz Alevi ve Rum k":"
dını hükumet konağı ve beledı· 
ye önünde nümayiş yapmışlar 
ve belediyenin camlarını kıimış
Jardır. Kadınlar zorla dağ1tılmış. 
!ardır. 

FRANSIZ HARiCiYE. MÜSTE
ŞARININI TAVSiYELERi 

Suriye gazetelerinin verdikle.r! 
malamata göre, Suriye Başvekıh 
Pariateki siyasr temaslarından 
memnun olarak dönmektedir. 

Fransız Hariciye Müısteşan Vi .. 
no, Sancak davasında Fran!~mın 
Suriyelilerin hukukunu elinden 
geldi~ kadar müdafaa5a çalış
mış oldu~nu, artık Suriyıe hü. 
kumetinin de Milletler Cemiyeti .. 
nın kararma uyması IAzım· 
geldi~ni, zira Suriye için bun• 
dan fazla birşey temin etmek 
mümkün olamadığını söylemiştir. 
Maamafih Suriye iazeteleri, Su· 

riyenin Hatay anlaşmasını tanı .. 
mamakta ısrar edeceğini ve bu 

'hususta so:rnna kadar mücade
lede bulunacaktnı yazmakta, bu 
meselede evvela Türkiye}·i, son
ra Fransa. lngiltere ve Milletler 
Cemiyetini mes'ul tutmaktndırlar. 
HlRlSTIYANLAR SURiYE VA· 
TANDAŞLIGINA ALINMAYA. 

CAKMIŞ 1 
Şamdan bildirildiğ'ine göre, 

ŞekipAslanın Hıristiyanları Su· 
riye vatandaşlıgına kabul edile. 
miyecekleri yolunda söylediği 
nutkun yaptığı lesir hala zail 
olmamıştır. 

HIRIST IY ANLAR DA CANLA .. 
RINDAN EMiN DEGIL 1 
Halepden bildiriliyor : 
U.ıkiyeden bu sab3hki gaze· 

telere verilen haberlere göre : 
L!ıkiyc hıristiyao eşrafından 

Jori Hurinin kamı kendi evin· 
de katledilmiş, sebebi de bazı 
çetelerin jorj Huriden istedik· 
teri fidyei necatın verilmeme• 
sidir. 

Bu hususta Şamda Şehbende· 
re birçok imzaları h~vi çekilen 
bir telgrafta hıristiyanların ha· 
yatı tehlikede oldutıJ bildiril· 
miştir. 

Bunun üzerine Vüzera Reisli~i 
vekAletindc bulunan Şültrü kuv
vetli telefonla mahalli hükumete 
mürııcaat ederek çekilen' tel· 
graftaki vak'a hakkında tafsi at 
istemiştir. 

Son alınan haberlere göre 
hükümel kuvvetleri tarafından 
takip edilen çete efradı ele ge· 
çirilmek üzeredir. 

Tnkip müfrezeleri de çetelerin 
hayyen veya meyten derdestleri 
emri verilmişti. 

1 KOÇUK HABERLER 1 Maslak yolunda 
'-----·--,c-e-rd_e.... Bir motosiklet 

* Mersinden Armenaka giden 
bir yolcu kamyonu devrilmiş, beş 
kişi ölmüş, on dokuz kişi yaralan
mıştır. * Tahran elçisi Enisin hariciye 
umumi katipliğine ve Manisa meb'
usu Hikmet Bayurun Tahran elçi
liğine tayin edilecekleri söyleniyor. * Bu yılın ilk ayında ihracatı
mız ithalfıta nazaran 15 küsür mil
yon lira fazladır. * Belediye İstanbul yakasının 
çöplerini denize dökmiye lüzum 
görmemektedir. * Gazi köprüsünün istinat ayak
ları dökülmiye başlanmıştır. * İstanbul mcb'usları şehrimiz
deki kazaları birer birer dolaşarak 
halkın dileklerini tesbit etmekte -
dir. 

Dısard-9 * Mareşal Pisudski'nin cesedi
nin nakli me~lesinden başpisko
posla çıkan ihtilaf üzerine istifa e
den Lehistan Başvekilinin istifası 
kabul edilmemiştir. * Almanyada yapılacak manev
ralar dolayısile Holanda hududuna 
kadar birçok mmtakalar üzerinde
ki tayyare uçuşları yasak edilmiş
tir. 

UtHUllllJIUUtfttUHUtl'flllt•U•u•HllltHIHllUtltttı ...... ,"''•••wt 

Yüzde altmış 
Saf cevherli 
Demir bulundu 

Erzurum - Sivas - Malatya hattı 
üzerindeki Çetinkaya civarında bu
lunan demir madeni hakkındaki 

tetkikler sona ermek üzeredir. Bu
güne kadar elde edilen neticeye 
göre Demirdağ madeni yüzde 68 
cevheri ha\'i olup silisi ve kükürdü 
dünyadaki bütün madenlerden az
dır. Bu ayarda demir ancak dün
yada biri Ural, diğeri İsveçte ol -
mak üzere daha iki yerde mevcut -
tur. 
Demirdağın 15 milyon ton saf 

demiri ihtiva eylediği ve en az 35 
y.ıl mütemadi surette işletmiyc ta
hammül olduğu anlaşılmıştır. 

Memleketimiz öugünkü şerait i-
• çinde hariçten getırdiği demire se

nede 22 milyon lira vermekte oldu
ğuna güre, bu bakı~dan bulunan 
demirin kıymeti tam bir milyar 
Ttirk lirasıdır. 

Şimendifer yoluna bir kilometre 
uzak olan Demirdağa havai hatlar 
yapılacaktır. Maamafıh en son ka
rar \'e en kat'i vaziyet, İktısat Ve
kili ve maiyetinin Bağdat seyaha· 
tinden dönüşünde bu havalide ya
pacağı tetkikten sonra belli ola 
caktır. .. -
Vezirisfanda 
I n gilizlerle 
Çarpışmalar 

Simla 25 (A. A.) - Reuter 
ajnnsının muhabiri,Fakir lpi taraftar. 
lan ile lngiliz kıtaatı arasında son 
defa vukua gelen çarpışmada mak· 
tul düşenler arasında bir de lngi
liz miralayı bulunmakta oldutunu 
bildirmektedir. --Floryaya tramvay 

Floryadaki tren hattının geri a
lınması için beş milyon liraya ih
tiyaç olduğu gıbi halkın da istas
yondan indıkten sonra plaja kadar 
epeyce yürümesi icap edeceğinden 
bu tasavvurdan vazg<:çilmiştir. 

Buna mukabil şimdi Sirkeci ile 
Florya arasında elektrikli lr«mvay 
işletılmesi hakkında tc:tkıkler ya • 
pılmaktadır. 

Faciası 
Taksimde motosiklet üzerine i§ 

yapan J ak yeni alacağıı birrmoto
sikletin tecrübelerini yapmak: üze
re dün akşam Maslak yolun-. _git
miştir. Tecrübe esnasında bir vir • 
jı dönerken dirt•ksiyon biraenliıre 
kıvrılmış ve motosiklet olanca hı
zile bir ağaca çarpmıştır. 

Bu çarpışmada motosiklet parça 
parça olmuş. Jakın da beyni patla
mış, amudi fikarisi ve ayakları kı
rılmıştır. 

Jak bu halde hendeğe yuvarlan
mış ve derhal ölmüştür. Tahkikata 
başlanmıştır. 

Seyit Rızanın 
Oğlu yakayı 
Ele verdi 

(Birinci $4!Jf4d.a.n devam) 
vet1erine teslim olmak cereyaniı:ırı 
artmaktadır. 

Seyid Rızanın küçük oğln bir 
müsademede ağır yaralı olarak ele 
aeçirilmiştir. Büyük oğlunun dC1 

babasından ayrılmak arzusunu 
gösterdiği haber alınmıştır. Seyid 
Rızanın yeğeni Rehber, muhalefet 
işine karışmamış olduğu için Ela
zize serbest girip çıkabilmektedir. 

Diğer taraftan imar işleri bütün 

f aaliyetile devam etmektedir. Her 

tarafta yollar yapılıyor, kayalar a
tılarak dağlarda geçitler açılıyor, 
köprüler tamamlanıyor. Ordu ve
saitinden azami istifade edilerek 
yapılan bu işlerde aşiretler efradı 
da askerle birlikte çalışmakta ve 
alınlarının teri ile hayatlarını ka
zanmaktan pek memnun olmakta
dırlar. 

Ankara maden arama enstitüsiin· 
den gelen mütehassısların araştır
maları da devam etmektedir. Tun~ 
celinin kıymetli bir maden yatağı 
olduğu anl~ılmaktadır. Mütehas -
sıslar Fransadaki Vişsuyu ayarm· 
da bir maden suyu bulmuşlardır. 
.Yakında daha geniş mikyasta ma
den araştırmalarına girişilecc~tir. 

Tuncelinin her yerinde hükumet 
nüfuzu teessüs etmiştir. 

Hariciye Vekilimizin 
bey nstı 

Doktor Tevfik Rüştü Aras Ha -
lep'de Havas muhabirine Tunceli 
ıslahatı hakkında atideki beyanat
ta bulunmuştur: 

- Orada isyan denecek bir şey 
yoktur Cahil bir halk.ın oturduğu 
bu havalinın de memleketin dığer 
kısımtarı gibı garp medeniyetin -
den istifade etmesi içın bir ıslahat 
programı tatbik etmek istedik, bu 
siyaset, muhalefete uğradı. Bu, di- · 
ğer mümasilleri gibi süratle bastı
rılacaktır. 

Romanya Krah 
Varşova yolunda 

Bükreş, 25 (Hususi) - Kral Ka
ro! Lehistan Cumhurreisinin Bük
reşe yc:pmış olduğu ziyareti ıade 

maksadile bugün Varşovaya gi -
diyor. B~vekil bu seyahatinda 
krala refakat etmektedir. 

Siyasi mehafil, Varşova ziyare -
tini ehemmiyetle korşılamaktadır. 
Zıra her gün değişiklik gösteren ve 
başka bir cereyana kapılan dünya 
siyasası karş.ısmda evvelce görü -
şiılmüş mesclelerı yeni vazıyetler 
karşısında tekrar gözden geçirmek 
ic.ıbetmektedir . 

Orta Avrupa devletlerilc Lehis
tanın mütekabil vaziyetleri de bir 
defa daha görüşülecektir. 

Londrn, 25 (A.A.) - Havas ajan· 
sı muhabirinden: Londradaki Al
man tı)ahafili. B. Von Neurath'in 
ziyaretinin tehir eclilm<.>sinin İnr,il
ter<:'yi Roma - Bcrlin mihverini kır
mıva teşebbus etmek için B. Mus
solirıiyc bir takım tekliflerde bu
lunmıya sevkNmr>sind<.>n endişe et
mektedir. Bu mahafil, B. Von Rib
bcıntrop'un Berlınde.ki faaliyltinin 
p<'k nazık mahıyettc olduğunu, Al
man •anın Londrn esCirinin bır 
cDört devlet misakh siyaseti yo
luna girmek suretile Almanyayı 

nazik bir vaziyete sokmuş bulun
duğunu ilave eylemektedir. 

Anadolu yakasında kullanılmak 
üzere gümrükten muaf olarak ge. 
tirltiği malzemeyi Rumeli cihetlnde 
istimal eden ve kaçakçılık suçile 
muhakeme edilmekte olan elektrik 
şirketi müdürlerinin muhakemesine 
bu sabah saat on birde Asliye be. 
şinci ceza mahkemesinde devam 
edilmiştir. 

~'---aba_h_ve_ak_şa_m_~_a _~_arr_irl_eri_ne_yaz_ıy_r_ıar--=? 
Cumh urlyet 

Milletler arosı ı,ıerinde 
bUyUk bir hassas lyet Ayni mahafil, yarı resmi İngiliz 

mahafilinin İtalya ve Almanyanın 
çekilmesi yüzünden kontrol siste
minde hasıl olmuş olan rahncyi ka
patmnk zaruretinde israr etmesine 
büyük bir ehemmiyet atfetmekte
dir. 

Mahalli diğer bir Alman memba
mdan öğrendiğimize göre, Altnan
ya, Akdenizdeki cüzütamlardan 
bir çoğunu çekecek ve orada yalnız 
Alman ticaret gemilerini himaye e
decek bir iki harp gemisi bıraka· 
caktır. 

Bu son ihtimal hakkında müta
lealarına müracaat edilen siyasi in-

Bu celsede ilk olarak, tahkikatı 
yapan heJct dzaStndan Nafia Ve .. 
kaleli hukuk müşaviri Tahir dinlen. 
miştir. Tabirin iradesinden sonra, 
suçu tesbit eden ve bu hususta 
}'apılan tahkikata ait evrakı ve 
bonoları muhtevi buluııan kırmızı 
mühürlü ve resmi urflar mahke
me huzurunda birer birer açılmış 
ve mumaileyh zarflar içinde buJu. 
nan evrak hakkında izahat ver. 
miştir. 

ÇARPAN MOTOSİKLET 
Kocamustafapaşada oturan Va -

sıf, motosikletle caddeden geçer -
ken 6 yaşındaki Mehmede çarnmış 
çocuk yaralanmı§br. 

İspanyol işi dünya üzerinden tit
reme ile karışık bir ürperme daha 
geçiriyor. Lapçig hadisesi doğru ol
sun veya olmasın, acaba Almanya. 
ve onun arkasından İtalya Avrupa 
vaziyetine istedikleri şeklin verile

ceği müsait zamanın geldığine mi 
hükmettiler? Eğer böyle ise yak
laşmakta olduğumuz sonbahnrı bi

lC' beklemeden yeni bir Avrupa 
harbinin çıkacağına inanmak la
zım gelir. İşte w.ıiyefin en vahim 
tarafı buradadır. 

Tan -Başmakalesi yoktur. 

Kurun 

HUkOmeUmlz Hotayda 
ted ir almalcdır 

Fransa ile Türkiye arasında Ce
ne"rede imzalanan anla~ma esasla
rına rağmen, gerek Hataym içer
sinde, gere.k hudut mıntakasında 

göze çarpan sistematik tahrikat ve 
suikast vak'ala!'l var. Hatay Türk
leri tahkir ediliyor, Hatay Türkleri 
tecavüze uğrayor. Araplara silah 
dağıtılıyor Bu vaziyette Hatay 
Türklerine düşen vazife soğuk kan
lılıklarını muhafaza etmektir. Fa
kat Fransa ile beraber Hatayda bir 
t•mniyet mes'uliyetini deruhte et
miş olıın hükümet te istihale dev
rinde Türklerin maruz kalabilecek
leri tecavüzleri önleyecek tedbirle
re bir an evvel tevessül etmelidir. 

Son Posta 

TUrkiye sanayii, kömUr 
ve nakllye 

Kömür ucuzlamalıdır. Yeni ku· 
rulan Tiirk !rınayii için f4brikalar 
vagonlarla kömür kullanıyorlar. 
Bunların vücude getirdikleri ma. 
mulatın maliyet fiatında kömürün 
tesiri oluyor. Demiryonarında kö .. 
mür nakliyesi de ucuzlamalıdır. 

Memleketin diğer cihetlerinde de 
kalorileri zayıf da olsa kömür 
vardır. Bunlara ucuı nakliye tari. 
fesi tatbik edilse, Zonguldak da 
harice fazla mıkdarda sarfetme~e 
btrakılsa, iyi bir iktıud sistemi 
tatbik edilmiş olur. 

Aksam 
Başmakalesi yoktur. 

~DIŞ SiYASA 

Fransad~ki d ıe 
Müca e jStı· 
• . rnal(ırrl •• 

lum kabinesının .. '"ndiirucıı 
f sı birçok noktadan duşu dort ııeŞ 
iır, ibretlidir. Yenide_n. tatıl bif 

milyar vergi koymak ıçın ]tabiJleı 
sala· hiyet almak isteyeedn 'ğini el• 

• 1 ·st ı d. meb'uslar meclisınc e 1 ırrıa 1• 
~ d bU O b 

de etti. Fakat Ayan 3 dilİ gı ı, 
kabine düştü. Blum'un ~~ş ca.zibe' 
kendi şahsı için bu ç~kı ~rlii wr· 
lidir. Çünkü bir senedır~nıer, 11af· 
lü heyecanlarla dolu gu bine re-

ra ka .• 
talar geçirdikten son . ten istı 
isi belki bu suretle nıs~e nıurrı'ııll 

· L·kın v rahat edebilccektır. a . biiıtiıınt' 
çekilmesile halk ccphe:ı.ldir. l3ılıı: 
ti, mevkiini bıraknuş degı .. ·Jc Jll:ıl1 
dan evvelki kabineler boY eSir • 

.v • zaınan Iİ salahiyetler istedıgı 
1 

it JllB 
• b' ara ı 1 r genmemişti. Hatta ır t kantıJl a.. 

kararnameler muvakka c:iıııd• 
' ıı:at ~ 

devri bile olmuştu. fa . rrııık!l 
sol cenah· hükumetine bır ·yor· 

. k' k d" i gösterı .,, • vemettır ı en ın 1stı" 
Söylediği nutukta BJurn'.

801
yor: 

halin kehanetini bizzat Y 11~5ioııı 
•Ya biz mevkiimizi halk ce~ırıı. 10 
diğer bir hükumetine bır~ iSiJ1''' 
bu hükümelin sosyalist bır .J, .. 

, t ta ıır 

meti olmıyacaktır, yahu ise ,.:ııı· 
kiimizde kalırız, o zaman ğıZ·' 
yeti değiştirmiye uğraşaca Jıal ,-e 

De w • t · "Imek istenen aı'l' gı.ş ırı .. ıeden , 
vaziyet nedir? .. Mucade . ·etl ser 
la~ıldığına göre, işlenilrrı~şafl ~3· 
mayenin boş durmasıdır, ordıı: ÇS' 
çınlmasıdır. Blum şunu 5 efÖaı'l 
lışmanın atıl durmasına ~e set' 
vermek istemiyoruz, O ha dOl'aıı 
maye niçin boş dur~~?~:Biort bri 
sermayeyi şu gördüğünUZ 

8 
çı1'" 

milyarlık vergi ile me?'~: Jıııre • 
rarak memlekette yenı .. dde:ı • 
ket yapacağız; tarzında rnll 
sını ileri sürdü. dıır git· 

Halk cep ıhcsi şimdiye ka rtletlt' 

li ve aşikar gördüğü rnuka~;iJlİ b~ 
rin en kuvvetlil<>rinden b~·n rd 
sefer Ayanda gördü. :Mille ~vJtıitıl 
ile geldiği için iktidar ':1ndC ol· 
kat'iyen bırakmamak azrnıhesi ıfe 
duğunu söyleyen halk ceP .. <ıdel"• 

k. ınuc .• 
sağ cenah arasında ı . diri bl 
görülüyor ki, bitm~ değıl 
tecek tc değildir. .,,.11t 

Ahmet ~ .~~"'"' 
111111111••"'' 

"'j;p·~·~;;·;j'; ki 
''Ertuğrul,, 
Abidesi açıldı . gı-

.. derıneI11c1' ... ı• Vaktinde para gon 0ev• 
w • rbdat ', bi ihmalinden dogan ıs 1 ·ıı sa) 

nin bir cinayet olarak tar~ 1 ıc.ı" 
falarındn yer tutan Ertuğı u geÇW 
vetinin Japon denizlerind~ içiıY 

k \'etın . iC daği facia ve batan ur ·cisi ıÇ 
de boğulan 550 Türk genıı {lb ~ 

k t olan 1, Japonyada yapılma 8 • e 8çı 
bitmiş ve büyük merasırnl 
mıştır. 

0 
z~ 

Malum olduğu üzere, :Ertllğ c4 
J aponyaya gönderilen n:Jlll) 
gemisi parasız bırak1Jrnış, . rıi.,cll 

evsı• l-' 
Amiı·al Osman, tayfun rn . de ı::; 

b ·yetırı re denize amlmak mec urı k ı)ze 

mış ve b~ta kendisi olırıa JIİ ı:ır 
550 kişi boğulmuş, ancak e fııld~tJ 

.. ·· tarıı :t bir Japon kruvazoru ı·rilf11' 
. . ge ı 

kurtarılarak şehrımı?.e 

~ı>' tı. . bll 

Milli Mudafaa Vekaletı ?1181< ' 

şehitlerımizin hatırasını arı ele tı' 
· eder r zere on bın lira tahsıs ki J1'l 
ornda J9' abıde yaptırılmasın~ . fa~ııt ııl 

messılimize bıTdıı mıştı. 
1 
eı1ie"d1 

pon tacırleri abide rrıa ~ereceıl· 
Yok pahasına denılecck j~tctl 

"bidC "' 11' 
ucuza verdiklerı -~çin 8 el -ve f11ıı 
diğınden daha mukerrırn ıı 

teşem yapılm:ştır. k JBf 
T'"r. • C' 

Abidenin açılışı u ııiirt' ' 
dostluğu için yeni bir teza 
sile olmuştur. _... 

--- "'" iki defa yangın ç• , 
f bri '-<a 1<ıırdd , 

Kazlıçeşmede fsrnet veda bı.l 11ı>, 
Ierinc ait deri fabrikasın olf11ıı1' t.I 
yın sekiz ve yirmi birinde r ettt'J: 
zere iki defa yangın zuh~ı tıt fS' 

Müddeiumumilığin yaptı rasırıll ıl· 
katta yangında sigorta P8•

11
e \'ıır11, · esı ıs 

maan kastolduğu netıc rı.idefl jı;' 
mış ve ehli vukufun ye orôlf11 
kikat yapmasına lüzuıtı g 
tür. 

--- l\{J\ı< 
SIRTTA YÜK TAŞ~ ctıılc1 

FELAKETLER .. Jl0e11 ..z\l 
Sırtta yük taşımak yu şıııf· o1ıı1 

yeni bir vak'a daha oJJllUJlştiJ ~
Arap camiinde oturan jJ1Ç jlP 

Nuri Kalafat yerinde Se"'aıı 1'~. 
rundan yük tajırken 8~ırı1~ 
yere düşmüş, sol koltı 
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unün meselesi: 
' 
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GÖKSU KiMiNDiR?. 
------~----------------------------

Göksu çayınna Evkaf 
.ba tapu sahip çıktı 

[
Halk Filozofu J 

diyor ki: -------------Halk plajları açmah 
Zahar insan denizden mahluk · 

olduğu için midir, nedir, karpuz 
kabuğu denize düşiince amansız 

bir ihtiyaç plaja sürüklü~r adamı, 

PJlodern tesisat olmadan tifo- · 
nun önüne geçilemez 
Sıhhiye müdürü böyle söylüyor 

\Burasının Bezmiô.lem vakfından 
olduğu kayıtlardan anlaşıldı 

Dışarıda bacak bacak üzerine a
tarken eteklerini konserve kapar 

gibi örten bayan ve yaz gecesi Parl 

otelde kalın yakalı gömleği nltın

da buram buram ter döken bay, 

Şehrin muhtelif luerlerinde meccanen lif o aşısı 
yapan 25 istasyon kuruldu 

l t u· ·ı· t d h·1· d 25 mc\·kide aşı V ayet Sıhhat Direktörlüğü ti- dıyeyi kabahatli addetmek doğru vı aye a ı ın e 
Ilı fo hastalığı ile mücadele et - değildir. İstanbul Belediyesi bu iş istasyonları kurulmuştur. 
a:tedir. Şehirde salgın bir şekil için elinden geldiği kadar tedbir Bu istasyonlar şunlardır. 
dab~ş olan bu tifonun yapılan te- almış ve. ti_fo ~:a~~ğı olan Kası':1p~- SıhhiyP. Müdiriyeti. Ca~aloğlu 
ıı ır neticesinde nisbeten önüne şa dercsını buyuk masraflar ıhtı- merkezinde Fatih Hükumet ve Be-
ııeçild ,., · d k k t t ' 

S sı haber verilmektedir. yar e ere apa mış &r. ledive tabipleri, Samatya, Şehre -
d tlıhat ~Iüdürü Ali Rıza Baysun Burada geri kalan az kısmı da . : E .. U kapanı Fenel' Ka-
% k" • . d"l kt• mını, yup, n , ) 

r ı: gelecek sene ıkmal e ı ece ır. .. ..k ki hekimleri Emi-
. . . . ragumru mev • 

b ~ Şe:hirdeki tifo hastalığı ile, Içılecek_ memba suları ıçın çok nönü Hükumet ve Belediye he -
hat ~n aldığı raporlar üzerine Sıh- sıkı tedabır alınmıştır. Bundan baş- kimleri, Alemdar, Kumkap1, Be -

dır Vekaleti de meşgul olmakta - ka da halkın, sıhhatini koruması i- yazıt. Küçükpazar, Beyoğlu, Beşik-
. Şehird.n d t · t "in biraz da kendileri aliikadar ol- Ü "d K Mm " mo crn su esısa ı ya- >" taş. Sarıyer, Beykoz, sku ar. a-

iiır adıkça o şehrin tifo hastabğı malıdır. dıköy, Adalar, Bakırköy, Eyüp ka-
lıne ge k k. h Kazalarda her hükumet tabibi tiııd"dı"r Çme fennen im an ari- za hükumet tabipleri ile Belediye 

" ve Belediye başhekimleri ile mev-
~Vle ~ ki tabipleri, tifo aşıları yapmakta- Başhekimleri, Eyüp dispanseri, E-llıır b r e kullanılacak sular, de- dirnekapı sıhhat merkezinde, Di-

l d' 0ruıarla evlere kadnr girme- dırlar. Bu aşılar daha fazlalaştı -
~r. rılm1ş. yalnız Fatih ve Eminönü vanyolunda çocuk kütüpanesinde. 
Qll t"f B. d 1 meccanen yapılır.ı. ı o hastalığı dolayısile Be1e- kazalarında tatbik edilmekte iken, ura a aşı ar 

~azar günleri açık olan Sular . 
dükkinların harcı Idaresı 

G Genişliyor 
ecen yıl noksan kalan tahsi-

lat bu sene alınacak P a~ar günleri açık kalmıya sala hiyetlar olan yerlerin yeni yıla ait 
l'ııhsru~saliyeleri verilirken bazı m ıntakalarda yanlı~~ıklar y~pıl~ıışt:r. 
ti atıye harçları geçen yıldaki ruhsatiyelere gore tahsıl edıimış
~d. lialbuki geçen sene evvela tay in edilen ruhsatiye harçları bilahare 
tosa tl edilmiş, ve önden bu harca mahsuben birer miktar para alın_mış, 
~i ,8 

harç Şehir Meclisinin mart içtimaında halledildikten sonra kat'ı va
t ~et tcsbit edilmişti. Şimdi bazı tahsil ~ubeleri yeni yıln ait ruhsati
l)erıerde geçen seneki bu değişiklikleri düşünmeden hareket etmiştir. 
~tın °Belediye reisliğinden şubelere bir tamim gönderilmiş, bu gibi nok
llı~ tahakkukların derhal düzeltilmesi için emir verilmiştir. Badema ya
t acak tahakkuklarda eski ruhsatiyelere göre değil, tahakkuk defterle-
ırıl' gör 1 b"ld" ·ı · t" ""' e yapı ması ı ırı mış ır. ........... 

ll1'ı ""''"'"""'''""""'"""''""""'"''''''"''''''""""'""''''"''"''''''"'''"'"'"''''''''''"'''''"'''"''"''"'""'"'""''" 
il İi.tekaitlerin iki milyon 
0~çları Lira 

f.{Qsz/ kesilecek?ı. Sarf edilecek 
'"""" tçi;;· bir tamim 

gel dl 
L .\skeri ve mülki memur ve müte
"aitı . 
1 erın borçlarını doğuran sebep
er. d .. 
bu-' un alakadarlara gönderilen 

ta .tamimle ikiye ayrılmıştır. Bu 
trıı""e .. 

·•1 gore: 

)'fi~anş, ücret, harcırah, hayvan 
di trı b"de!i, ikramiye ve emsali te
• Yelerden ileri gelen birinci kı
"'1'11 
0111 ~ti borçlar. borçlunun rızası 
b t> olmadığına bakılmaksızın, 
d:~lar kanununun 118 inci mad-

~~ göre kesilecektir. 

lıy lır eksiği gibi hilafı kanun sar-
at v" b · "b' "f itas "' am ar zayıatı gı ı vazı e 

!arı 1 bakımından tazminen aranı
)etı haklnr da; arzettiklcri hususi
d;ırı ere göre salahiyetli makamlar
trıı lllınacak iliımlarla maaş ve 

vaıı()tinden tahsil edilecektir. 

~i roman:99 

Zirai kombinalar timdi· 
lik kaldı 

Temmuz ayından itibaren muh

telif yerlerde kurulması kararlaş

tınlan zirai kombinalnrın tesisin

den şimdilik vazgeçilmiştir. 

Bu maksatla Avrupaya sipariş 

edilmiş olan bir milyon liralık muh

telif ziraat aletleri Devlet çiftlik

lerinde kullanılacaktır. Geriye ka

lan 2 milyon lira da yeni bir prog

ram tesbit edilınceye kadar hiç bir 

yere sarfolunmıyacaktır. 

Kombinalar için çalışmıya başla

yan teşkilatın da çalışması bir e -

mirle durdurulmuştur. 

Yalnız Ankarada, bazı hazırlık • 

larda bulunmak için birkaç memur 

bırakılmışlır. 

S n e seveceksin 1 
lrıan k· ı. • .•. k .. t 

tı-ı ı, uu sözlerimı senı ur u -
eıt ve . k .. 

l'al> merhametini dılenme ıçın 
hır tl'ııyorum. Hıssen çok isyankar 

tıun Yaratllışın sahibiyim. Minnet 
ıı!!t :ada ödeyemiyeceğim bir mih-

tır :S'" 
~ay · oyle bir mihnete katlan -

ı-. 1 
asla istemem. 

~!!nın b'· .. ~ 
tıınu utun iz'an, zeku Ye şuu-
eıqi S<!ferber ederek, mantıkının 

r Ve. 
......_ ıcaplarile bana: 
b Seni S<!vdim .. 

lıy0;rrıenı bekliyor, ancak ... onu is
~Ci~ı Ull'}, Merhamet, kuvvetlilerin 

<leği}~re lutundan başka bir şey 
l'ıin lr. Ne seni sevmek, ne de se

~cı~ sevgini istemek için kendimi 

l'ıııı"ove merhametine düşkün bul-
y rurn t . 

. Cttrıye . 
'çt1 • ınsanların saadeti hiç bir 

tl'ıai ol .. . 
çunun hudut ve bağı için-

Etem lzl!et Benice 

de değildir. 1nnn kı, bütün kayıtlar 
izafidir. Saadet insanın kendi his 

ve ruh ölçüsile değerlenen nesne

dir; İnsan, ona ne gözle bakarsa 

kendisini o mertebede mes'ut ad-
• 

deder. Belki, şimdi sen gcçirmekU, 

olduğun hayatı kendin için değişti
rilmez, değişmesinde korku ve a-

zap bulunan bir halde farz ve ta
savvur edersin. Bana karşı olan ih· 

tiraz ve haşyetin de ihtimal bun • 
dan ileriye geliyor. Bu zannını tas-

hih etmek isterim. Benimle bir ve .. 

beraber olduğun gün saadetin asıl 
kaynağına kavuşmuş ve onun coş· 

kun1 uğu ile nefsini kandırmış ola
caksın Bunun içindir ki, sana: 

- Beni sev .. 

Diy6rum! Bu inanış ikimizi de 

koruyacak ve kurtaracaktır! Bir ta-

Memba sularını da bele· 
diye alacak 

Belediye, bilhassa memba suları 
üzerinde tevakkuf etmektedir. 
Memba sularının bir kısmı Beledi
yeye, bir kısmı eşhasa, bir kısmı 
da diğer dairelerin tasarrufu uhde
sindedir. 

Belediye, kendi üzerindekilerle 
beraber eşhasa ait olanları da me
nafii umumiye namına istimlak e
derek sular idaresine devretmeyi 
düşünmektedir. 

Bu suretle sular idaresi biri Ter
kos, diğeri Elmalı, üçüncüsü Kırk
çeşmc ve Hoikalı ve dördi.incüsü 
memba suları olmak üzere dört şu
beye aynılacak ve bütün şehir su 
lan bir elden idare olunacaktır. 

---·-
Almanya ile 
Müzakereler 
Başlıyor 

Bir heyet Berllne gidiyor 
Almanya ile memleketimiz ara

sında yapılacak yeni tlcaret ve kle· 
ring anlaşması için temmuzun ü
çünde Berlinde müzakerelere baş
lanılacaktır. 

Bu maksatla, İktısad Vekaleti 
Müst.Eşarı Faik Kurdoğlu, Türko
fisten Bürhan Zihni, Dahili Tica
ret Müdürü Mümtaz, Malıye Ve -
kaleti Nakit İşleri Müdürü Halit 
Nazmi, Cumhuriyet Merkez Ban
kası kambiyo şefi Cabir, raportör 
Faiz ve Hariciye Vekaletinden bir 
zattan mürekkep resmi bir heyet 
teşkil edilmiştir. 

Heyet azaları yarın şehdmizden 
Almanyaya hareket edecektir 

raflı sevgi, yani yalnız benim seni 

sevmem nasıl sonu mezarlığa çı -

kan ölümlü, işkenceli, tüyler ür -

perten bir gidişse, ikimizin biribi

rine katılmış sevgisi de dünyaya 

yeni doğuşun mes'ut yolu ve gidişi 
olacaktır. 

Bir defa daha söylüyorum, sen • 
siz .hayat benim için imkfınsızdır. 

Manen düşen. maddeten düşen ve 
uzvi bütün kabiliyetlerini kaybe
den bir adam bu kirli paslılık için

de mukavemet şartlarını daha ile· 

riye götüremiyeceği kadar şuur da 

ona en kısa ve kestirme yolun ibre· 
sini ölüm .. diye çizer. 

LUtfiye, bir ölünün hatırası seni 
üzer ve ağla\ırken kendi ölümümü 
de bu hatıranın acıhkları içine ka-

rıştırmak istemiyorum. Fakat, söy

le, sen söyle .. beni mvaziyetime dü
şen, ve .. ben olan bir adam başka 

ne yapabilir? .. İşte sana bu kadar 
geniş düşünmek fırsatını veren bir 

mevzu. Düşün ve .. bana söyle. 
Şimdi gözlerinden öperek sana 

Anadoluhisarında Göksu namile maruf çayırın Kadıköy Vakıflar D!
rektörlüğü namına tescıli için Üsküdar Tapu Sicıl Muhafızlığına 

müracaat edilmiştir. ' 
Yapılan tahkikata göre bu çayır Bezmi Alem vakfından olduğuna 

dair 1256 tarihlı bir vakıfname mevcut olduğu gibi tapu kayıtlarında da 
kimse adına kayıtlı değildir. 

Bu kayde nazaran 1595 numara it kanun ve nizamname mucibince 
tescil edileceği alakadarlara bildiri} miştir. 

(Göksu Çayırı) eski devrin en başta gelen eğlence yerlerinden bi
riydi. Göksunun mısırı \'e patlıcanı çok lezzetli ve çok meşhurdur. De
resi de ayni şöhreti haizdir. Eski Boğaziçi safalarının hır kısmı burada 
yapılırdı. 

(Göksu Deresi) ile (Küçüksu) biribirlerine nisbetle biri cenupta, 
diğeri şimalde akar. Aralarında (K üçüksu çayırı) adı verilen yerle bos
tanlar, dağlar vardır. 

Toprak teressübatından testi, saksı yapılır. Piyasamızda (Göksu 
testisi} diye şöhret kazanan testiler, s4yu soğuk tutmak bakımından 
çok makbuldür. 

Derenin kenarları sazlar. ağaçlar, incirler, mülverler ve kamışlar!a 
süslüdür. Sulan (Baruthane) ve (İç Göksu} çayırlarını besler. 

(Ki.içüksu) daki kasrın ,y-eri eskiden de vardı. Birinci Sultan Meh
met zamanında Sadrazam (Devandar M;chmet Paşn) nczaretilc sekiz 
yüz kırk zira bir arsa üzerine ahşap olarak yapılmıştı (1165). 

Üçüncü Selim ve İkinci Mahmut zamanlarında yeniden yapılmış ve 
1273 yılında Abdülhamit tarafından da tamir edilmiştir. (Küçüksu} da 
bir de çeşme vardır. (1221) de yapdmıştır. 

Kadınlar 
Geceleri de 
Çalışabilecek 
lktısad Veklletinln ka· 

rarı blldlrlldl 
17 - 18 yaşlarındaki kız \'C erkek 

çocuklar ile her yaştaki kadın iş -
çilerin şimdilik bir sene müddetle 
eskisi gi'bi gece işlerinde çalışt.ml
malarına müsaade edildiği evveki 
gün İktısad Vekaletinden tebliğ 
edilmesi üzerine İş Dairesi Mü -
fettişleri bu kararı alakadarlara 
bildirmişler ve dün gece bunlardan 
bazılarını teftış etmişlerdir. 

Bu yolda gece çalışmanın tek -
nik. sosyal ve iktısadi sebepleri ile 
ışcilcrin adedi temmuz nihayetine 
kadar merkeze bildirilecektir. 
Diğer taraftarı kanunen 10 \'C da

ha az yaştaki kız ve erkek işcilerin 
her ne suretle olursa olsun sanayi 
ışlerinde gece çatıştırılmaları ya
saktır. 

Buna rağmen bazı hnn içindeki 
küçük imalathanelerin gece 12-13 
yaşındaki çocukları çalıştırmıya 

teşebbüs ettikleri ihbar edilmiştır. 
Bu gibi yerler de sıkı surette tef

tiş ve takip edilmektedir. 

120 çocuk sünnet 
edilecek 

Kızılay haftası münasebetile ha
zırlıklar bitmek üzeredir. Her ka-

zada Kızılay heyetleri tarafından 

mahallelere, merkzı umumiden 

gönderilen beyannameler dağıl · 
mıya başlanmış, ve caddel~re afiş· 
ler asılmıştır. 

Çarşı nahiye şubesi Fenerbah· 

çede bahçe eğlenceleri hazırlamı· 

ya karar vermiştir. 

Alıtmdar nahiyesi (120) çocuğu 

sünnet edecek ve Tepebaşında bir 
müsamere vrreccktir. 

olan sevgimi tazelıyor, dudakla • 

rından bana blum ve .. ha.yat vade-..... 
decek, 

- Eveti .. 

Ve .. 

- Hayırdan!. 

Blrini bekliyorum.> 

Sindiğim köşede bu mektubu kor
ku ve heyecan içinde bir anda oku· 

dum. Salıhin eve geleceği saatler 

olduğu için korkuyor, yarı a da 

bırakmak istemiyor, telaşlı telaşlı 

satırları gözlerimde kaydırıyor -

dum. Bilmem nasıl bir tesirle: 

- Eyvah, kendisini öldürecek ga
liba zavallı! 

Dedim, bu intıbaımı muhayye • 

lemde genişlete genişlete: 

- Mektubu bir kere daha okuya
yım sonra .. 

Diyerek mektubu hemen sakla -
dım. Fakat, nedense bundan son-

ra da bir dalgınlıktır, çöktü bana. 

Hafızamda onun mektubundan 
kalan parçalar vardı. Dimağım hep 

Muallimler 
Kadrosu 
Tetkik ediliyor 
Ağustos sonunda kad· 

rolar tamam 
Maarif Vekfıleti, bu yıl mektep

lerin kadrolarında yapılacak de
ğişiklikler, nakıl ve becayiş gibi 
haller üzerinde şimdiden çalışmı

ya başlamıştır. İlk olarak; geçen 
ve evvelki seneler zarfmda tahvil
ler için izhar edilip te mahalli büt-

çelerin imkansızlığı yüzünden ya
pılamıyan arzular yerine getiri • 
lecektir. 

Bu gibi ·muallimlere Vekalet bi
rer mektup göndererek, geçen se-
neki arzularında ısrar edip etme
diklerini sormuştur. Evvelfı bunlar 

yapıldıktan sonra yeni nakıl ve 
becayiş dilekleri tetkik edilecektir. 

Kadroların yerlerine gönderil -

mesi evvelce teşrinievveli bulur
ken bu sene, azami ağustosun ni-

hayetinde bütün kadrolar tesbit 
ve yerlerine bildirilmiş olacakt•r. 

BUyUkçartı esnafının 

tayyaresi 
Büyük Çarşı namına , alınacak 

tayyare için toplanan para ikmal 

edilmek üzeredir. 30 ağustosta Çar

şılıların tayyarelerine ad koyma 
merasimi yapılacaktır. 

Avusturyaya da hasta· 
lar gidebilecek 

Tedavi maksadile Avrupaya git
mek isteyen hastalarm, gidecekleri 

memleketler arasına Avusturya 
da ithal edilmiştır. Badema mem-

leketimizden Avusturyaya gıde

cek hastalara da dovız verılmesi 

Maliye Vekaletince kararlaştırıl

mıştır. 

onları işliyor, onları düşünüyor, · 

içimde yem bir üzüntünün dırilip 

hıslerımi kemirdığınl duyuyor · 
dum. Sofrada bu dalgınlığımın Sa· 
lih de farkına vardı ki: .. 

- Nen var Lutfıye? .. 

Diye sormıya ve ısrarla bu sua· 

linin üzerinde durmya mecbur ol· 
du. 

- Hiç bir şeyim yok .. 

Diyordum. Fakat, bunu derken 

de sesim bir şeyler olduğunu an
latıyordu Tekrar tekrar sorunca: 

- Hakikaten bir şeyim yok, ab· 
lama kederleniyorum!. 

Dedim, o da bana: 
- Ne yapalım kaderi ilahi hepi

mizin başımızdan geçecek Allah 
gecinden ve hayırlısından nasip et-

• 1 
sın .. 

Diye derviş ağzile bir şeyler ~öy
ledi. Fakat, o kadar müthiş bir te
sir altındaydım ki, gece de rahat 

uyku uyuyamıyor, sayıklamaktan 
ve kendimi ele vermekten korku
yordum! 

(Devamı tıar) 

.. 

mintarafillôh, bu muaşeret kaide
lerini parça parça ederek, kırk yıl-

lık bir aile efradı imiş gibi pliıj -
]arda 91rılçıplak yapmadıklarını 

bırakmazlar. 

cSu kir tutmaz. derler. Ne kadar 
doğru imiş. C€miyet içinde mua -

şeret vecibeleri sayılan ve bayan 
ile bayı, eş dost ve yarü agyar a -

rasında kirletebilen saygısızlıklar 

denizde mubah olur. Hakikaten de-
niz kir tutmaz ve kir bırakmaz. 

Fakat bu yalnız cebinde, kasa
sında veya daire bordrosunda harç-

• 
lığı bulunan geçimi yerindelerin 
değil, bütün kadmlı, erkekli, ço -

luklu çocuklu denizi olan veya ol
mıyan insanların hakkıdır .. 

cDenizde boğulmak bile kolay
mış• derler. Çünkü aç bir adamın 

patlayıncaya kadar yeyip ölmesi, 
susuz bir insanın içe içe patlamas\ 
kadar lezzetlidir bu felaket. 

Fakat plajlara gidip gelmek, gi
rebilmek, deniz banyosu yapabil-

mek hayli kalantor masrafa muh
taç bir haldedir bizde. 

İstanbul denizle çevrilidir de 
yine halk doya doya denizde~\ isti

fade edemez. Açıkla girerse (3) 
lira ceza, kapalı yerde girmiye kal
kışırsa (3) lira cereme. 

Ne halt etsin halk, bu vaziyette. 
Deniz; yalnız bir zevk değil, bir 

sıhhat li.izumudur. Yaz mevsimin
de vitaminli yeşil sebze ve meyva
lar ne kadar hayatiyet veren lü -
zumlu şeylerse deniz de uzviyet 
için balık yağı kadar kudretli bir 
deva, mukavvi ve nihayet bir gı
dadır. 

Belediye veya sıhhat müessese
leri veya denizlerle vazifedar dai
reler, Akay, Haliç, Şirk~ti Hayri
ye Vapurlar İdaresi, Liman Daire
si vesnire gibi resmi, nimresmi mü
esseseler elbirliği edip te (Hnlk 
plajları) açsalar ne olur sanki? .. 

Halk Filozofu · 

Stenografi kursu açıhyor 
Beyoğlu Halkevinden: 

1 - Evimizde 1 temmuz 937 ta

rihinden itibaren stenografi kursu 
açılacaktır. 

2 - Kurs haftada iki ders olmak 
üzere üç ay sürecektir. 

3 - Dersler pazartesi ve per -
şembe günleri saat 19 da başlaya
caktır. 

4 - Kursun hitamında imtihan 

yapılarak kazananlara ehliyetna
me verilecektir. 

5 - Kursa iştirak için orta tah
silini bitirmiş olmak lazımdır. 

,. Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Tifo salgın 
Bir haldedir 
Şehirde tifo vak'aları, son gün

lerde çoğalmıştı.,.. Her mahalle
de bir kaç vak'a vardır. Bu lıd
dıseyc tıfo salgındır dcrseuiz de 
olur. 

Fakat, salgın, demiyclim de, 
§ehirde tıfo vak'alan çok, diye

lim .. Ayni manaya gelir. 
Tifo neden oluyor?. Artık bu

nu bılmiyen kalmadı .. Fakat ti
joyıı yapan sebepleri ortadan kal
dırmak lôzımdır. Diin bu sütun-

1 larda yazdığımız gibi hala açık 
1ağam1ar var. 

Tif oyu yapan sebeplerle cid
di, devamlı ue şiddetli şekilde 

mücadele lôzımdır. Tifodan in
san ölebiliyor. Demek ki, bu, teh
likeli bır hastalıktır. O kal de. 
bu işe lazım geldiği kadar ehem
miyet vermelidir. 

lstanbulda tifo, sayfiyeye gi -
den bir aristokrat mahlük gibi
dir. Her yaz başında mutlaka ge
lir, İstanbulu ziyaret eder. Ar
tık, tifoya o kadar al4tık ki, yaz 
gelince, bir gün §ayet, tifo vak'a
lan görülmese, mevsimin girip 1 
girmediğinde tereddüt edeceğiz. ---------.... --------~---
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Macar tahtına geçmek isteyen Hahıs-f 
burglara ümit kapıları kapanıyor mu? ·--D-a-kt-il_ov_az~_nO-zeli 

- HiKAYE 

• 1 

• 

Macaristan tahtı yeniden bir me- ·ı 
sele mi oluyor? 

Umumi Harpten sonra Habsburg 

Saltanatı nıhayet bulunca Avus -

turya İmparatorluğu ile beraber 

Macar Krallığı da tarihe karıştı. 

Yirmi seneye yaklaşıyor ki, Ma -

caristanda hükümdarlık makamı 

Naip Amiral Horti tarafından işgal 

edilmektedir. 

Habsburg hanedanının bugün en 

l.Syük varisi sayılan Arşidük Ot

tonun vakit vakit Avusturya tah

tına, vakit vakit Macaristan kral

lığına geleceği söylenir, durur. Ge

çen gün Arşidükün akrabasından 

diğer bir arşidükün Macaristan tah

tına geçmek için faaliyete girişece

ğinden bahsediliyordu. 

Bunlar şimdiki halde rivayetten 

ibaret kalıyor. 

Budapeştcden alınan yeni malU.

matı Son Telgraf okuyucularına bil

direceğiz. Bugün Arşidük Otto'nun 

veyahut yine Habsburglardan baş

ka bir arşıdi.ıkün Macar tahtına 

geçmesinden dcğıl, Macar hükumet 

naibi olan Amiralın hukukunu nasıl 

genişletileceğinden bahsedilmekte

dir. Macar teşkil5h esasiye kanu

nunda yeni yapılacak tadilata gö

re Amiral Hortinin nüfuz ve salahi

yeti çok artmakta, mevkıi büsbü -

tün kuvvetlenmektedir. Amiral a

deta bir kral olacak demektir. Ma

car Naibi hükumeti vefat ettigi za

man yerine gelecek olan devlet re

isini şimdiden intıhap etmek sala

hiyetine malık olacaktır. Şöyle ki, 

üç namzctten birini intıhap edecek, 

fakat bunu mahrem tutacağı için 

Amiralın yerine gelmek üzere seç

tiği devlet reisinin kim olacağı an-

Amiral Horti ile Başvekil Daranyi şimdiden 
bir takım tedbirler alarak, Macaristan devleti 
reisliğine geçecek olanları düşünüyorlar 

( 

•• 
ç a 

Hortise 
derece 

e rı i al 
at bunu son 

ır 

Macarlar milli bir cepheden yürüyerek 
her türlü propagaııdaların önüne geçmek 
için devlet reisinin nü/ uz ve salahiyetini 
artırmaktan başka çare bulamıyorlar 

Arşidük 
Otta 
dö 
Habsburg 

cak onun vefatından sonra anlaşı

labilecektir. Ve bu devlet raislıği üç 

namzetten birinin parlamento ta

rafından intihabile oiacaktır. Bu 

intıhap da verılen malumata göre, 

bütün parlamentonun iştı.rakile de

ğil, parlamentonun bır kısım azası

mn reyilc olacaktır. 

Yeni teklıf edılen bu tadilata se

bep ne olduğuna gelınce: Taymis 

gazetesi bunun için bir iki tane ha· 

rici, daha doğrusu büsbütün harici 

sebepler germektedir: Evvela A -

vusturya köylerinde Habsburglara 

karşı yeniden bir muhabbet beslen

miye başladığı farzcdilmektedir. A· 

miral Horti, bu muhabbet ve taraf

larlığm bir gün daha ziyade arta. 
rak Avusturyadan Macaristana da 

girmesi ihtimalini düşünmektedir. 

Zaten Macaristanda Habsburglara 

taraftar olanlar vardır. O zaman 

bunlar kuvvet bulmuş olacaktır. 

Sonra Macar faşistleri vardır ki, 

bunlar yeşil gömleklerile haç ve ok 

işaretlerile halk arasında propa -

ganda yapıyorlardı. Gerçi bu pro

pagandalara nihayet verilmiş ise 

de Macar faşistleri fırsat buldukça 

kendılerini göstermekten geri ka

lacak değillerdir. İşte Amiral Hor

ti her iki türlli propagandaya da, 

ister eski Hnbsburgları Macar tah

tına getirmek, ister faşistlik yap

mak olsun, kat'i surette nihayet ver
mek içın, istikbali düşünerek ona 

gore şimdiden mevcut idare şek -

lıni kuvvetlendirmek istemiştir. 

Lakın bu hususta en ziyade faa

liyet gösteren şimdiki Daranyi ka

bınesi olmuştur. Eski Macar kabi

nesinin reisi olup vefat eden ge

neral Gömböş yalnız orta sınıf halk 

tarafından müzaharet görürdü. 

Bunlar da şehirliler, memurlar gi

biydi. Şimdıkı başvekil ise. arka

sında hem köylulerı, hem asılza. 

deleri bulnwktadır. Macar köylü· 

leri bugun bu hükumete taraftar 

bulunmaktadır. Hele geçen sene 

mahsul çok iyi olduğu için köyli.i· 

nün yüzü gülmüş. malını da iyi fi

atla satınca büsbütün neş'esı art· 

mıştır Lakin istikbali kim temin e

debilir? diyorlar. Mahsul yirfe fe-

mılaşır, köylü aradığı fiatı bula -

mıyarak bir çok zararlara gırehi· 

lir. O zaman köylünün neş'esı ka· 

çar, hoşnutsuzluk başlar. Tam bu 

54rada çeşit çeşit propagandacılar 

da gelir, işe karışırlar. 

Yeni hükumet, intihap usı:lünü 

de ycnileştirmiştir. Gizli surette rey 

vermek yalnız şehirlere münhasır

dı. Halbuki şimdı köyler de me

buslarını, reylerini hiç belli etme· 

den gizlice vererek seçebilecekler· 

dir. Onun için istikbali dü~ünmek 
h.izumu daha ziyade kendıni göste· 

riyor: 

Yarın mahsul fena olur, köylünün 

neşesi kaçarsa türlü türlü propagan. 

aacılanın faaliyeti neticesi olarak 

reyini kimseye belli etmeden baş· 

ka taraflara verirse ne olacak? İşte 

bütün Macaristanda ·şehirde ol -

duğu gibi köylerde de- intihabat 

böyle gizli bir surette yapılacağı 

ıçın hır gün parliımentonun nasıl 

meb'uslardan toplanacağını şimdi

den kestirmek de mümkün değil -

dir Buna karşı devlet reisinin nü

fuz ve salahiyeti arttırılmıştır. E

ğer parlamentoda milli Macar men

faatlerine uygun gelmiyen bir ce

reyan ba~ gösterirse devlet reisi bu· 

nu durdurabilecek midir; diyorlar. 

Bugunkü hükumet, azami surette 

mılli cereyanı kuvvellcndirmiye 
çal.şıyor. 

İşte gerek Amiral Horti ve gerek 

Bay Daranyi el ele vererek istik -

balın hazırlıyacağı ihtimallere kar
şı tedbir almaktadırlar. Eğer bu -

gün Macaristanı meşgul eden iktı

sadi bir takım zorluklar da orta -

dan kalkabilirse istikbal parlak gö
rünmektedir. 

Bır giın Amiral Hortiden sonra 
kim gelecek? Tabii bunu şimdiden 

kestirmek mümkün değildir. Ami· 

ral Horti acaba Macaristandaki ile

ri gelen devlet adamlar~ndan han· 

gisıni kendi mevkiine layık görü
yor? Bu da son derece mahrem tu
tulmaktadır. 

Görülüyor ki, Macaristanda Habs
burgların tekrar gelerek tahta geç
meleri için çahşanların faaliyeti bu 

gidışle akım kalacaktır. İstikbali 
kimse bilemezse de Amiral Horti
nin aldığı tedbirler bu ihtimallere 
karşı gelmek içindir. 

Arşiduk Otto'nun taraftarları a

caba bundan me'yus olacaklar mı? .. 

Edebi Roman No: 37 - Şela hoyotred! nim motörüm hazır. Emredince he
men hareket edebilirim. Zekeriyya Sofrası 

Yazan: AKA Gündüz 

- Çok içmcmeğe son derece dik
kat et! 
Anladı. O da yalandan masayı 

filan göstererek fısıldadı: 
- Farkındayım. Bana musallat 

olan kadınlar boyuna içirmeğe ça
lışıyorlar. 

Bu akşamki Zekeriyya sofrası bu 
sofraların hem en parlağı, hem en 
bam başkası idi. Ne seccade, ne na
maz bezi, ne Kem sela levhası, ne 
i!B.hici kadınlar .. !Uç birisi yok. 
Kırk türlü kuru yemişin yerine, 

seksen türlü alafranga meze. İyi su 
sürahilerinin yerine şampanya, şa
rap, viski, likör ve .. ve rakı şişe • 
leri ... 

Herkesin mumunda da bir baş -
kalık vardı. Bildiğimiz isperme -
çet mumlarının yerine kalın, fa -
vanstan yapılmış mum taklitleri. 

Fıtil yerine de birer küçük ve kır
mızı ampul oturtulmus. Tavan • 
dan sofranın ortasına s~rkan bü -
yük avizenin ampulleri de kırmızı. 
Herkes kendi şamdanının dibinde
ki butona basınca mumunu yaka -
cak. Bir kadın gülerek sordu: 

- Bu mumlar, şehrin elektrik 
santralı yıkılmadıkça sönmiyecek 
galiba? 

Prenses kahkahalı: 
- Hayır, dedi. Bu mumların tel

leri santrala değil, gönüllere bağ
lıdır. Sönecekleri zamanı bilirler. 
Kadınlar kadınların, kadınlar er

keklerin, erkekler kadınların, ve 
erkekler erkeklerin kadehlerini dol
durdular. Doldurulan kadehler 
hep birden havaya kaldırıldı ve hep 
bir ağızdan, prensesin cümlesi üç 
kere tekrarlandı: 

Bunun (Şehvet hayattır) mana
sına geldiğini bilmiyen Mustafa da 

tekrarladı. Acemilik göstermemek 
ve kaba görünmemek için her şeye 
dikkat ediyordu. Bununla beraber 
çok üzüntü içinde olduğunu da ka· 
çamakla bana bakan gözlerinden 
anlıyordum. 

Herkes mumunu yaktı ve kadeh· 
ler tekrar dolduruldu. Şevalefin 
ilk ve ikinci kadehini ben doldur • 
dum. Çok teşekkür etti ve prenses 
karşıdan gelip yanağımı öptü. Ras 
Feddan bize bakmadan gülümsü • 
yordu. 

Bu oraneotan yapalı kalıbın için
de ne ter temiz bir insan kalbi vaC 
dı. Herkes başkaları için birden bi· 
re hüküm vermemeli. 

Bir aralık Ras Feddan kayboldu. 
Beş on dakika sonra geldi. Şeva· 

lefle benim arama girdi. Viski şi

şesini bir eline, kadehi öbür eline 
aldı, bana manalı manalı bakarak 
ve tane tane söyledi: 

- İçki neşenin motörüdür. Be • 

Bundan motörü hazırlattığını an
ladım. Ben de elime bir şişe ve bir 
kadeh aldım: 

-Benim de neş'e motörüm ha • 
zır! 

De Şevalef gülerek: 
- Beni bırakmayınız, dedi. Ben 

de geliyorum. 

Üç kadeh çarpışıp çınladı. Ben 
yarım yudum, Ras Feddan bir yu
dum içtik, ve Şeva,lef bütün kade
hi yuvarladı. 
Karşı salondan bir caz sesi geldi. 

Benden ve Mustafadan başka her· 
kes birer uzun (Ooof!) çekerek hay
retle alkışladılar. Prenses hemen 
izah etti: 

- Dostlarım için İstanbulun en 
iyi takımını getirttim. Fakat ora
da çalacak ve bizi görmiyecek. Bu 
yeni bir biçim haremdir. Bu ha • 
remde olanı biteni başkaları göre
mezler. Buradaki sultanlarnnla 
prenslerim istedikleri gibi eğlene -
bilirler. 

- Hurrar 

H ani eskiden ninelerimiz masal 
anlatırken, Helvacı Güzeli, 

Şekerci Güzeli, Muhallebici Güzeli, 
Leblebici Güzeli diye ballandıra 

ballandıra hikayelerini anlatırlardı 
ya ... 
Şimdi de İstanbulun iş mahafili 

arasında (Daktilo Güzeli) deyince 
ağızlar açılıyor, gözler süzülüyor, 
biraz ihtiyar olup si.nirlerine ha~ 

kim olamıyanların ağızlarından 

salyaları akıyor. 

Avukatların, komisyoncuların, 

gümrü~ teilallarının, adliyC'de işi 
olup ayak listti köşe başında bir 
daktılo arıyanların, velhasıl yedi
yen yetmişe kadar müslim, gayri 
müs!im, herkesin ağzında son gün
lerde yalnız birisi var: 

- Daktilo güzeli. .. 
Nedir? Kimdir? Nereden geldi? 

Nerede oturuyor? Ailesi kimdir? 
soran, soruşturan yok. 

- Daktilo gi.izeli.. 
Derdemez Eminönüne gelen yo

lunu çevirerek doğruca Yenicami 
meydanına uğrayor. Uzaktan (Dak
tilo Güzelini) gözle bir ziyaret e
dip işine gidiyor. 

Gözle diyorum. Çünkü onun Ye
nicamide eski elbiseciler arasında 
bir köşeye sıkışmış ufacık dükka
nı önünde oturacak değil, ayakta 
duracak bile yer yok. 

Zavallı kıızcağız, hele sıcak gün
lerde hazan o kadar bunalıyor ki: 

- Allah aşkına, biraz açılın .. ne· 
fes alayım .. 

Demek mecburiyetinde kalıyor. 
Akşam c\•ine ~irip bu hali anası

na, babasına anlatınca daha tecrü
beli olan ebeveyn: 

- Tabii kızım .. Müşteri bu .. Ko· 
vulmaz ki.. Cenabıhak rızkı alem· 
dir. 

Diyorlar. Kız da memnun olu-
yor. 

• • • 
Komisyoncu Açıkgözoğlunun ka

tıbi Yapışkan oğullarından Hasan, 
hakikaten soyadının tam eri idi. 

Her işde, öyle yapışkandı ki.. 
akşam Beyoğlunda bir arkadaş 
görünce: 

- Bir tek rakı ısmarla .. diye bir 
kere yapıştı rru, hele hoşuna gıden 
bir hatun kişi buldu da bir kere pe
şine takıldı mı? muradına ermeden 
ayrılmazdı. 

Arkadaşları Yapışkanoğlunun so
yadını (Yapışkaner) e çevirdiler 
ve hatta geçen yıl böylece de tes· 
cil ettirdiler. 

Kadehler kalktı, kadehler çın -
ladı, kadehler boşaldı. Ve öpüş ses
leri kızıl salonun içinde benek be
nek izler bıraktı. 

Mustafa yanaklarındaki beş altı 
kırmızı dudak izlerinden daha çok 
kızardı. Ben arkamı sofraya dön -
düğüm için sarardığımı kimse gör
medi. Fettahın iki koltuğunun al
tında iki kadın başı vardı. 

Madam Culya çifte telli oynadı. 
Ve Peruzdan •• Şamramdan daha 
profesyonel göbek attı . O kadar 
çok alkışlandı ki, bir erkek onu kol
ları arasına alarak kaldırdı ve et-

rafta dolaştırdıktan sonra karnını 
öpüp yere bıraktı. 

Arkamdan uzanan bir erkek eli 
kolumu öyle bir sıkış sıktı ki ca
nım aoıdı, hemen tokatlamak için 
döndüm. Karşımdaki Mustafa idi: 

- Bu kadar itaat yetişmez mi 
Maviş? Dedi. Sesinde acılık ve hid
det vardı. 

- Ne itaatı? dedim. 
- Sana ettiğim itaat. Bu sefer 

de sen beni dinle de buradan gi -
delim.-

daki }.~ 
(Yapışkaner) Galata çıle 

gözoğlunun yazıhanesind~n göıo 
rak Eminönünde Bahar Cın f 

1. a 
lunun yazıhanesine on ır atr 

"n p maaşla katip olduğu ilk gu 
nu Bahar Cingözoğlu: . yo 

- Bizim daktilo makinernıı ·de 
İsin düşerse sakın Ycnicarnı 
~ ~ . , . . . kaJır. 

kaltaga gıtme. J~ımız geç ' bt.1J1 

Demişti. Fakat Yapışkancr orı 
if arle ettiği manayı öğleden s 
gümrükte muayene memuruna 
laıı gösterirken öğrendi: '

1
. ,·ıı .. e ı 

- Meşhur bır daktilo guz . ol' 

. t 1 'k vcrrnıY mış. Kımseye me e ı 

muş... . . cttirJ1l 
Malları muayene ettırır J<a 

Yenıcamide soluğu alan Yapışı
er; daktilo güzelini görünce az 
sın düşüp bayılacaktı: .. 

1 
k 

- Aman varabbi.. O ne guıc .• 
• bOvı 

dındı. O gözler, o kaşlar, o • 
bos .. o eller, o parmaklar.. ·ı 

t b .. .. d nasıl ç nsan unu gorur e gı 

den çıkmaz. Hele Yapışkaner 
bekar olursa .. 



Komşu ve dost lrak'ı daha 
tanımak lazım! • • 

ıyı 

En ~eniş terakki hamleler ile ileriye 
atılan bir memleket ... 

lral<ın ordusu, maarifi, adliyesi, nafiast, hülô.sa 
bütün memleket işleri her 

bakımdan daha modern bir hale giriyor 

Bü 
le 

siy as 
ilir: Sulh 

ı şöyle hDIAsa e 
·çi de yükselme 

bütçesınin üçte biri milli müda • 
Jaaya hasredilmiştır. 
Bağdatta orduya lazım olan za -

bitleri yetiştirmek üzere bir har -
biye ve bir erkanıharbiye mektebi 
vardır. 

İki sene evveline kadar Irak or-
İ dusu gönüllülerden teşekkül et • 

mekteydi. İki senedenberi mecburi 
askerlik usulü tatbık edilmektedir. 
Binaenaleyh önümüzdeki ieneler • 

Çö11,,. mütemadiyen ozagan "e genlılegen ıoıele r "' ger g1r oı7caı 
bulan köglu ue kasaba/Qr/• mamureye dönilgor 

} rak, birçok medeniyetler gör- dilmiştir. Mutasarrıflıklar kayma-
1t .rnüş ve yctiştirmi~ bir menıle- kamlıklara ve kaymakamlıklar da 
.1ettır. Her gün biraz daha fazla nahiyelere ayrılır. 
1 

erJiyen hafriyat Irak'da medeni - Irak'ın dahili emniyeti ve in· 
J't!tin çok eski olduğunu göster - zibatım cŞarta• denilen polis ve 
~('kte<lir. Memleketin geçirdiği jandarma muhtelit kuvvetleri te-
11r Çok istihalelerden sonra Arap- rr.in eder. İşbu kuvvetin piyade, sü-
la.r isl5miyetin ilk senelerinde vari, hecin süvar ve müsellah oto-
rak•ı tekrar fethetmişler ve bura- mobil kıt'aları vardır. Mevcudu 

~;ı liüie!ayı Raşidin, Emevilcr ve zabıtler de dahil olmak üzere ctı 
bbasiler zamanında hüküm sür - bin kişiyi bulur. 

tnd Üşlerdir. 'l'avaifi Müliık devrin- KOLERA, VEBA DERDİ en . 
l sonra Irak, Osmanlı Impara - KALMADI 
Otluğuna intikal etmiştir. Harbi rn:n de Bağdat'ta bir Tıb Yiiksek 

~l'l'lurni neticesinde İngılizler tara- ınE>ktcbi tesis edilmiştir. Ayrıca kü-
ından istila edıldiktcn sonra, 1921 çük sıhhiye zabiti, erkek ve kadın 
~cn~sinde merhum Kral Faysal hastabakıcılar ve ebe mektepleri 
~rayı umumiye ile Irak kralı inli- mevcuttur. 

d "ı> olunmuş, ''e bu suretle şim- Sıhhi tesisat ve teşkilatın mo • 
lı~~i Irak devletinin temeli atılmış- dem bir şekle ifrağ edıldıği gün -

ı denberi, Irak, evvelce kendisini 
l'<ıklıılar İngilizlerle uzun sivasi Hindıstan'dan bir kaç senede bir 

~İ.ıcadelelere girişmişler, ve e; ni- ziyaret eden, kolera, veba, gibi bü-
l il.Yet 30 hazirnn 1930 tarihinde yük afetlerden kurtulmuştur. 
~akla 1ngıltcre arasmdn aktcdilen HAPİSHANELER 
e Uahecle neticesinde 1932 tarihinde 
ltıetrıiyeti Akvama dnhil olarak, ta-

arnen istiklalini kazanmıştır. 
l İDARE 

Irak'ın takriben bütün liva mer
kezlerinde asri hapishaneler inşa 

edilmiştir. Buralarda mahkumlara 
muhtelif sanaller öğretilmekte ve 
mahkümiyeelerini bitirdıkleri za
man memlekete nafi bir uzuv ol· 

I> tnk'ın tarzı idaresi demokrat, 
~arırnantcr ve meşruti krallıktır. 
it Uvveı teşriiye meclisi mebusan ve 
s:anın elindedir. Meclisi mebu - malarına ça~ıiılmaktadır. 
f n nıası iki derece ile ahali tara - ORDU 
.111dnn intihnp ve meclisi ayan aza- Irak ordusu 3 fırka bir süvari li· 
"1 da 'tr !{ ~tal tarafından tayin olunur. vası, motorize gruplar, ve hava kuv-
d'liVvei icraiye kabinenin elinde - vetlerinden müteşekkildir. Ordu 
.. ~r. kabine Bnşvekil ve yedi ve • her gi.in daha fazla kuvvetlenmek-
c.ırde 
~ ~ teşekkül eder. Başvekili ~ ve motorize edilmektedir. Irak 
ı a_1 ıntihap eder ve diğer vekil -
brın intihabım başvekilin reyine 
~takır. Kabine parlamento önünde 
·•ıes'uldül\ 

l NÜFUS 
lıa .rak'ın nüfusu 4 milyon, mesa • 
tn 

1 
sathiycsi 400 bin küsur metre 

la llrabbaıdır. Merkezi hükumet o
b;~ . '.Bağdat şehrinin nüfusu 400 
"1dır 

b~lrak.'ı Dicle ve Fırat denilen iki 
"Y" 1 d Uk -şimalden cenuba- nehir ka-

fev~r .• Bunların etrafındaki arazi 
hir alade münbittir. Bu iki ne -
fe\•k :rn:nsaplarına doğru biribirle -
hir alade mümbittir. Bu iki ne • 
ler k~lnn Şattülatabı teşkil eder -
l'na 1

• burada Jrak'ın en mühim li-
ı:• olan Basra şehri kfündir. 

ak 14 mutasarrıflığa taksim e-

de Irak ordusu ~rek keyfiyet ve 
gerek kemiyet noktai nazarından 
evvelki vaziy~tine çok faik bir rnev
ki işgal edecektır. 
ŞOSELER, DEMİRYOLLARI 
Irak'da 2300 kilometre uzunlu -

ğunda dcmiryolları vardır. Bun • 
lar Kerkük, ve Musul'a yakın olan 
Beci noktasını Bağdad'a ve Bağ
dad'ı Basraya ve İran hududuna 
raptederler. 
Şehirlerin arasındaki şoseler 

muntazamdır. Büyük bir kısmı, hu
susile arızalı mıntakalardan ge -
çenleri asfalttır. Bütün mühim şe
hirler arasında muntazam otomobil 
ve kamyon servisleri vardır. 

HA VA HATLARI 
Irak, dış memleketlere bir çok 

kara ve hava yollarıle bağlanmış
tır. Türkiye ile Toros ekspresi va
sıtasile merbuttur. Kara otomobil 
yolları Bağdad'ı Şama, Hayfaya, 
Tahrana, Halebe we Medineye rap
tetmektcdir. 

Irak, Bağdat merkez olmak üze
re, Avrupa ile Asya arasında mü
him bir hava merkezi teşkil et • 
mektedir. İmperial Airways, Air 
France, K. L. M., Luft Hansa, MıSU' 

hava şirketlerinin tayyareleri Irak
tan muntazaman geçmekte ve !rakı 
Mısır, Şam, Melbourne, Calkutta, 
Arnsterdam, Londra ve Parise rap-
wtmektedir. 
Bağdat ve Basra'da dünyanın en 

modern tayyare istasyonlarından 

•iki sivil aerodrom mevcuttur. 

ADLİ TEŞKİLAT 

Irak'ta adli teşkilat ve mahkeme· 
ler de c;ok muntazamdır. Bağdatta 
bir temyiz mahkemesi ve mühim 
liva merkezlerinde birer istinaf 
mahkemesi ve kaza merkezlerinde 
bidayet derecesinde münforit ha -
kimlikler vardır. Hakimler adliye 
vekaletinde mevcut ve hakimler • 
den mürekkep bir heyet tarafından 
intıhap ve iradei seniye ile tayin 
edilir. 

PARASI, BÜTÇESİ 
Irak, kendisine mahsus bir para 

sistemine maliktir. Vahıdi kıyasi 

bir dinardır. Bir dinar altı Türk li· 
rasına muadildir. 

Irak'ın bu seneki bütçesi beş mil· 
yon küsur dinara baliğ olmu§tut . 
lrak'ın senevi bir milyon dinara ba· 
liğ olan petrol varidatı bu bütçeye 
girmeyip imar işlerine mahsus olan 
f evkalide bütçeye dahildir. 

(DHmı 6 ınc:ı •aıJılon) 
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MAYOLAR 

Solda ilk planda gaton itnç kac/ınm ı7urincleki mag• 
gök mcvisi, elastik kumaıtan yapılwıışlrr. Birkisi gajsil 
tebarii% ettirmektedir. Solda oturan kadının maıonı dtJ 
elastik kuma$landtr. Sütiyeni çi~elclidir CJe pantalonunfl 
rapfedilmiılir. Ortada bir piyes begaz ve ktrmtzt ka-
barck benf!kli mayo. Sattla iki piıu mayo, etelcleri sal• 
kımlıdrr. Aşağlduki resimde dört rnagonun suga atlar• 
ken tıılcutta nasıl dıırdutunu görügorıunuz. 
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San'atkir Küçük Kemail 
sevenler onu 
unutamazlar 

Kemal yalrnz bir re· 
jisör, bir artist değil
di, her şeyden evvel 
büyük bir "insan,, dı 

Solda: anılan san'atkar Küçük Kemal 
ortada ihtifalde temsil edilecek "AY· 
naroz kadısı" piyesinin müellifi Mü· 
sahip zade ceıaı, saQda Aynaroz 
kadısinda baş rolü oynay.:ıcak Cema
leddin Server tHıc·ın lölmeden bir 

O sessiz sadasız çalıştı, 
eserler yarattı, izini bı
raktı, olgun varlzğını is
hal etti, gine sessiz, sa
dasız aramızdan çekildi arada çekilmlş resımıeri 

Kemal! aziz Kemal! .Küçük .. > 

Hayır: Ne için küçük? Büyük; 
fakat büytiklüğü, küçüklükte bu
lan küçülen Kemal! O deerce ki: 
bu zevki kendinden sonra da ya
şatmak için: Aile adı (Baltacıoğlu • 
Karadağlı) iken beşerin en muaz
zam zaafı olan: 

Gururu -gurursuzca- yenen, alt 
etmek isteyen; ' 

cKüçük, lüğünü haykırmaktan 

tat duyan Kemal! 

• (Otello Kamil) in (Cerrahpaşa) 
da cerhedildıği, cerrah satırile: A
yaklarının budandığı gündü. Vasi
si olduğu için: - Her yardıma muh· 
taç arkada~ına yaptığı gibi- Karni· 
lin de işlerine o, bakıyordu. 

Ben de -yine onun cüssesinden 
büyük gayretile yaptırttığımız- jü
bilenin hasılatmı, aylığa ayırmış; 
aydan aya gidip kendinden nlıyor; 
KAmile götürüyordum. Ramazan 
ortalarında idi. Vasfi, babası, Da -
rüttalimli Şeki, Beyazıt camiinde 
Hafız Sadettini dinliyorduk. Vasfi, 
duramadı. Beni de idare etmiye 
-üzülmememi temine çalışarak:-

kalQinden fışkıran çok elemli bir 
sızlayışla: .Kemal;, dedi, .Akşam, 
yine müthiş bir tehlıke atlattı. kan 
kan. Mütemadiyen kan geliyor .. :> 
Topu, evi, iftarı her şeyi unut -

muştum. Başım dönerek, çırpına • 
rak yollarda: -Kaçarak, koşarak
gidiyordum . • çıngıllı zade• nin ka
pısından çılgınca dalıp; biçarenin 
takatini kesen alt kat merdivenleri, 
tık nefesle tırmanırken : Boğuk ök
sürüklerini, hasta, mecalsiz fakat, 
yine tatlı, sevimli sesini duydum. 
Kapı dışında yüreğim yıkandı Vas
finin dediğini hatırladım: .Tehlike 
atlatmış• tı. 

Yorgun, mecalsiz yatıyordu. Güç· 
lükle nefes alıyor, tikanıyor; bo
ğuluyor, sokağa 91kamadığı ve bil
hassa -yollarda dinlenerek de olsa
(Darülbedayi) ine gidemediği ıçin 
bunalıyordu. 

Faziletini, inceliğini bir an bile 
ihmal etmiyen insan adam; konuş -

mıya fırsat vermiyecek kadar üst 
üste bastıran öksürüklerini, ağzına 

örttüiü -kendi gibi zarif, güzel, kü
çücük mendilile- bastırmıya çalı-

şırken, bana, benden evvel: Kamili 
sordu. 

.Nasıl za\·allı; iyıleşlyor değil 
·ml?, 

Önundckı kitapları elile tutamı • 
yacak derecede dermansızlanmı4 

olduğu içın, yastı[fına sıralamıştı. 
Bu halde iken arkıitdaşını unutmu
yor, kendinı düşünmüyor, kendi 
sıhhatinı hiçe sayıp; arkadaşının 
sıhhati üzerindf haber istıyordu. 

• Hoca Konal! 
(Alay köşkü) nün gün girmiyen 

güneşsiz, köhne kubbesi altında, 
(san'at) ı (alaylı) dan kurtarmak 
için didinen, çırpınan -ter dökerek
eriyen Kemal! 

Talebesine: cZcı•1 i.Jiniz ... , diyen 
•Bendeniz> le ,Efendim• le .. Ne 
buyuıuldu?, lle konuşan, terb ye
slle (terbiye) yi ut&:1dıran (be ı) i 
(sen) i bllmiycn edip Keı lal! 
Sönmüş ciğerile -parçalnmrca~ na· 
çalıştı. iki senede -iki saat çalışıl· 
mnsı kabil olmıyan- bu karanlık, 
mukassi yerde, tnm (1P20) saat 
ders verdi. 

(Devamı 7 ncl sag/atla) 



f; - S O N T E L G R A P - 25 H azlran 1937 

KANUNİ SÜLEYMAN 
No. 56 Y azan Nedim Refik 

T f 
Padişa.h saklandığı yerden, iiç kişinin, Zeynebin 

evinin bahçesinden çıktıklarını gördü 
Yavaşça arkalarından takip etti, üçünü de 

Bahadırın konağına getirdi 
yakahyarak 

Sultan Süleyman, kendisini iyi

ce tanıyanların bile şimdi görseler 

farkedemiyecekleri bir halde idi. 

Kıyafeti hem çok sade idi, hem de 

bir yeniçeri neferi ile ondan biraz• 

daha yüksek bir derecede bir aske

rin kıyafetini andırmaktan ileri 

geçmiyordu. 

Geceleyin uzun müddet dolaştı; 

yntsı namazından sonra herkesin 

derin bir uykuya daldığı, yerli ye

rine çekildiği zamanı bekleyerek 

o da Zeynebin bıraktığı evin etra

fında dolaşmıya, içer,,,den, hakika

ten bir ses gelip gelmediğini anla

mak için iyice dinlemiye başladı. 

Arkadaki bahçe duvarının dibin

de saklandığı için sokak tarafından 

geçen olsa da padişahı göremiye. 

cekti. Fakat bir şey duymadığı i

çin canı sıkılmıya başlayan Sul • 

tan SüleYınan birdenbire iler:de bir 

karaltının kendine doğru gelmekte 

olduğunu farkedince merakı arttı. 

Dikkat etti. Az sonra bu karaltı, 

bahçe duvarına sokularak biraz 

sonra da orada kayboldu. Padişah 

kendi kendine: 

- Hayalet dedikleri bu olmalı .. 

Demek ki dolaşıp dolaşıp bu duva

rın bir yerinden içeriye giriyor .. 

Hayalet içeriye girdikten sonra 

duvarın arkasında bir konuşma 

oldu. Fakat, padişah, bundan bir 
şey anlamadığı için canı sıkıldı .. 

Şimdi ne yapacaktı? Zeynebin e

vine bir kişi girmişti. Eğer daha 

fazla değilse bir kişi de içeride var 

dernekli. Lakin padişahın can sı -

kıntısı çok sürmedi. Çünkü bu se

fer başka biri daha geldi, lakin bu 
gelen duvarın altından değil, ils • 

tünden giriyordu. Duvara tırman· 

ôı ve içeriye atladı. Bunların birin

cisi Parhalı idi. Şimdi gelen de Bi

Ialdnn başkası değildi. 

Padişah kendi kendine: 
1 

- Diğer bir hayalet daha, dedi, 

demek her gece bu maskaralık bu

rada olup bitiyor da hiç bir adamı

mız işin ne olduğunu öğrenmiyor! 

Maamafih şimdi işin sonuna baka

lım! .. 
Padişah bir şey göremiyordu .. 

Yalnız çok sürmeden, içeriden 

Parhalı ile Bilalın lakırdılarını, 

biraz sonra Parhalının slığını ise 

iyice duymuştu. 

Nihayet Bilal ile Parhalı ve dl

ğer Hintli, Zeyncbin evinin bah -

çesinden çıktıkları zaman padişah 

kendini çok iyi bir yere saklamış, 

onlar uzaklaştıktan sonra arkala

rından giderek ilçünü de, bildiği

miz sürette yakalamış, Bahadır Sa

hibin konağına getirmişti. 

• • • 
Sultan Süleyman, Bahadır Sa • 

hibin konağından, sabahleyin er

kenden ayrıldı, bekleyen atına bi

nerek saraya döndü. Oradan Baha

dır Sahibe, daha evvel öğrendiği

miz emri gönderdi. Fakat padişah, 

bu üç kişiyi ne yapacağını kendi 

kendine düşündü ve kararını ver

di: 

- Bunları şimdi adamlarımız -

dan şuna buna teslim etsek tahki

kat ve saire diye hapseder

ler, haklarında bir hüküm vererek 

uzun, kısa bir zaman için tersane

ye yollayarak demir çektirirler di

yelim. En iyisi bunlara hiç mahal 

vermiyerek, bana merak veren bu 

işi kendim görmeliyim. Eğer bu 

adamlar hakikaten mücrim iseler 

buna C\"Vel5. ben hükmetmeliyim. 

Ondan sonra zamanın kc.dısı hük

miıniı versın. Onlar da cezalarını 

çeksinler. Lakin bu meraklı işin 

son raddesine g.clmedoen kimseye 

şimdilık bir şey açmıyacağım. ..... 
Parhalı ile Bilat ve diğer Hintli 

o gün sabahtan akşama kadar son 

derece can sıkıcı bir intızar içinde 

bekleyerek haklarında ne yapıla

cağını merak He üzülmekten ken

dilerini alamıyorlardı. Bilhassa Bi

lal, bu sevmediği düşmanları ile 

beraber bir yerde kapalı kaldığı i· 

miş, renk vermekten çekinir bir 

halde bekleşiyorlardı. Vakit gelin

ce yemekleri verildi, ·karınları do

yuruldu. Fakat bunun haricinde 

hiç kimse yanlarına gelmiyordu. 

Saatler böyle geçti. Gece oldu. 

Yatsı okundu, saat yine ilerlemişti 

ki, birdenbire kapı açıldı. 'İçeriye, 

dün akşam üçünü de yakalayarak 

buraya getiren genç adam girmiş 

idi. Faknt bu geceki kıyafeti tama

mile bir yeniçeri neferinin kıy af e-

çin pek sıkılıyordu. Fakat hiç biri, tinden ileri geçmiyordu. 

sabırsızlık göstermemiye azmet - (Devamı var) 
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1 HiKAYE 1 
Daktilo güzeli 
( 4 Jncü sayfadan dttvam ) 

Satır bitince, Yapışkaner devam 
etti: 

c- Sizin gibi güzel bir meleğin 

burada sabahtan akşama kadar ça· 

lışması günah değil midir? Ben be

klr bir adamım. Sizi gördüm. A
§ık oldum. Hayatım, malım, canım 

her şeyim uğruna feda olsun. 

İşte ispatı .. Dün Üsküdardaki e
vimi 3500 liraya sattım. Bunu senin 

uğruna feda edeceğim. Bana senin 

gibi bir haynt arkadaşı lazım .. Gel, 
benimle evlenmiye raz.ı ol.. 

3500 lirnyı senin namına banka

ya koyacağım.. !stanbuldaki evimi 

de yüzgörümlüğü olarak sana ve
receğim. 

Aksaraydaki evimizde de oturu

ruz. Ben çalışırım Seni doyururum. 

Burada bin hoyrat içinde herkesin 

kötü gözleri arasında bin bir söz 

dinliyeceğine yuvanda uğraşmak 

tatlı aşk nağmesi dinlemek daha 

iyi değil mi!> 

Saat 12 oldu .. Daktilo kız (yemek 
zamanı) deyince: 

- Yemeği beraberce yiyelim_ Bu 
bizim ilk aşk yemeğimiz olsun .. 

. .............. diye yazdırmak iste
di. 

.Fakat kız, kabul etmedi. Öğle

den sonra yine söze başlıyan Ya· 

pışkaner, tam 7 ye kadar kıza yaz

dırdı. Yazdırdı. DükkAn önünde 

bekliyen müşterilerin gözü önün· 

de son satırları da dikte ettirdi. 

- Son cevabını bekliyorum gü
zelim, ruhum .. 

Kız, bu satırları da duyunca hid

_detli hiddetli yazdı ve kağıdı çıka
rıp Yapışkanere tutuşturdu. 

~vap yoktu. Fakat Yapışkaner, 
ertesi gQn, daha ertesi giln, tam 

bir hafta; her gün sabahtan akşa
ma kadar daktilo güzelinin önünde 
dikte ile vakit geçirdi. 

Fak::ıt bir netice çıkmayınca mü
teessir oldu. 

Pazar günü evde, kızın yaaılarına 
bakarak aşkını unutmıya çalışan 

Yapışkaner, ne gördü, biliyor mu· 
sun uz? 

Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı 
günlerdeki kağıtlar hep bembeyaz 
değil mi? 

Yapışkaner şa ırdı. Klığıtları e·' 
virdi, çevirdi. Şu satırı gördü: 

- Dünkil yazıyı okumadın mı? 
Yapışkaner bu satırı okuyunca 

deli gibi oldu. Evvelki, daha evvel

ki kağıtlanı karıştırdı. Her boş ka
ğıdın altında (Dünkü yazıyı oku
madın mı} yazıyordu. Dünkü, dünkü 
derken ne görsün; ikinci günkü öğ
leden sonradan itibarenki kağıtta 

yalnız şu yazı yok mu: 
- Peki, kabul ediyorum. Evle

nelim ... 

• • • 
Yapışkaner, evlendi amma, dört 

günli.ik sersemliğini yüzüne vuran 
arkadaşlarının hemen sözünil kes-
ti: ' 

- Aşkın gözü kördür. 

Komşu 
Ve dost 
Irak 

( 5 incl ıagfadan Jeoaın" ) 

Irak'm ithaHitı beş milyon dinar· 

dır. Bunların ekserisini kumaşlar 

ve makineler teşkil etmektedir. İh

racat ilç milyon dinardır. İhracat 

mallarının kısmı azamını da hurma, 

muhtelif hububat, yün ve deri teş· 

kil etmektedir. Geçen sene Irak • 

tan üç yüz bin tona yakın hububat 

ve iki yüz bin ton hurma ihracatı 

yapılmış•ır. Transit ticareti iki bu 

çuk milyon dinar tutmaktadır. 

MADENLERİ 

Irak'ta zengin petrol, asfalt, kil· 
kürt madenleri bulunduğu gibi ay· 

ni zamanda demir, kurşun, bakır, 

altın ve gümüş madenleri bulun • 

duğu son yapılan tetkikattan anla· 

§ılmıştır. Bunlar yava~ yavaş hü· 

kQmet tarafından işletilecektir. 

NAFIA İŞLERİ -. 
Fırat üstünde, Fırat'm sularını 

tanzim eden meşhur Hindiye ba

rajı büyük bir fayda temin etmek· 

tedir. Diclede de Kütülamare ya
kınında bir sene sonra ikmal edile

cek ve 1.500.000 dinara mal olacak 

Garraf barajı inşa edilmektedir. 

Irak umumt bütçesinin yüzde 11 

tnl m aarif işlerine tahsis etmiştir. 

Irakta yüksek mektep olarak hu· 

kuk , tıb ve harbiye mektepleri var

dır. Bundan maada Irak hükumetı 

her sene Avrupa, Amerika, Mısır 

ve Berut•un yüksek mekteplerine 

20-25 genç göndermektedir. 

ESKİ ESERLER 

Yapılan hafriyat neticesinde çok 

zenginleşen Irak müzesi bütün A
limlerin nazan dikkatini celbet • 

mektedlr. AyrJca bir de Arap Asarı 

Müzesi açılmıştır. 

DIŞ SIY ASASI 

Irak, harici siyasette sulh ve dost

luğu kendisıne şiar edinmiştir. l· 

rak'ın Ankara, Mısır, Tahran, Cid· 

de. Londra, Paris, Berlin, Roma ve 

Cenevrcde elçilikleri mevcuttur. 

Midyat 
Civarında 
Bulunan petrol 

Midyat civarında yapılmakta o

lan petrol sondajları çok ümit veri

ci bir vnziyet göstermektedir. 250 
metre derinlikte bolca gaz çıkmış

tır. Şimdi bv gazdan istifade edil

mekte, makineler vedinamolaı· iş
letilmektedir. Sondaj kampı bu 

sayede elektrikle tenvir edilmekte

dir. Beş yüz metrede petrol bulun

muştur. Ancak sondaj büyük bir i

tina ile devam ettiği için petrolün 

keyfiyeti, kemiyeti ve petrol taba

kasının vaziyeti henüz maliim de

ğıldir. Lakin büyük ümitlerle faa

liyete devam edilmektedir. 

jOkuyucularıa 
B aş basa 

Eski sokak 
isimleri 
Söylenmemeli 
Beyoğlunda oturan M. S. imzalı 

bir okuyucumuz yazıyor: 

Bazan işitiyorum. Bazı tramvay 

biletçıleri durak yerlerinde bağırı

yorlar: 

- Kroger, İngiliz Sarayı, Sürp

agop. Tokatliyan! .. 

Halbuki, çok iyi hatırlıyorum ki, 

İstanbulda Kroger diye bir semt, 

İngılız Saray.ı ve Tokatlıyan adlı 

bir sokak yoktur. 

Krog<?r otelinin mütarekeni.n u

ğursuz yıllarında oynamış olduğu 

sefil ve kötü rolü henüz unutma

dık, kanh bir istifam halinde hala 

gözümüzün önünde duruyor. Bu 

isim tarihe gömülmüştür. Bu ada 

değil, onun söylenmesine bile ta -

hammülümüz yoktur. 

Biz kendi sokaklarımızda velev 

gafleten de olsa milli izzeti nefsi

mizin rencide edilmesine, geçmiş 

günlerin çok acı, çok korkunç ve 

çok siyah hatıralarını taşıyan bir 

ismin, bağıra bağıra söylenip kafa

larımızı tahrik etmesine müsaade e· 

demeyiz. Bu işe hangi makam ba

kıyorsa, kat'i ihtaratta bulunma

sını istiyor ve bunu eh~mmiyetle 
bekliyoruz.> 

NÖBETÇi 
ECZANELER 

Bu akşam şehrin muhtelit semt

lerinde nöbetçi olan eczaneler şun
lardır: 

lstanbul cihetindekiler: 

Eminönünde (A. Minasyan), Be

yazıdda (Cemil), Küçükpazarda 

(Yorgi), Eyüpte (Hikmet Atlamaz), 

Şehremininde (Nazım Sadık), Ka

ragümrükte (Kemal), Samatyada 

(Erofilos), Şehzadebaşında (İsmail 

Hakkı), Aksarayda (SariJn), Fener· 

de (Vitali), Alemdarda (Sırrı Ra· 

sim), Balmköyde (HllAl). 

Beyoğlu cihetindekiler: 

Gala tasar ayda (Matkoviç). Ga· 

latada Okçularda (Mustafa Nail) , 

Taksimde (Kürkçiyan), Kalyoncu· 

kullukta (Zafiropulos) . Firuzağada 

(Ertuğrul), Şişlide (Aııım), Ka • 

ınmpaşada (Vasıf), Hasköyde (Bar· 

but), Beşiktaşta (Nail Halid), Sa· 
rıyerde (Asaf). 

Vsküdar, Kadıköy ve Adalarda.. 

kiler: 

Üsküdarda (Selimiye), Kadıköy· 

de Modada (Sıhhat), Büyükadad'a 

(Halk), Heybelide (Tanaş). 

ZAYİ - 20/5/937·gününde Bele· 

diye matbaasına kağıt ve iplik iha

lesine girmek üzere İş Bankasına 

9611 hesabı cariye 2141 irsaliye nu

marasile yatırdığım 84 liralık mak· 

buzu her nasılsa zayi eyledim. ye· 

nlsini alacağımdan eskisi hüküm· 
süzdür. 

Ankara caddesinde l 11 numarada 

Mehmet Sadık 

Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk HA· 
kimliğinden: 

Hazine rnuhakemat müdürlüğü· 

niln Pangnlh Kurtuluş caddesinde 

6 sayılı apartmanda kahveci Kirya-

ko Yuvanidis aleyhine açtığı ala

cak davasından dolayı müddeialeyh 

namına gönderilen davetiyenin gös

ter!len yeri terkederek bir semti 

meçhule gittiği şerhile mübaşir ta

rafından davetiyesi bilft tebliğ ia

de kılınması üzerine bittalep hukuk 

usul muhakemeleri kanununun 141 

ve müteakip maddeleri mucibince 

yirmi gUn müddetle ilanen tebli

gat icrasına mahkemece karar ve-

rilmiş olduğundan muhakeme gü

nü olan 15/7/937 tarihine müsadif 

perc:('mbc günii saat 10 da müddei-

.lıı.-. h·.,ıat veya bilvekale mah-

"med< '.:ıulunması lüzumu tebliğ 

makamına kaım olmak ÜZE ?r ilıin 

olunur. (937/801) 

l ... __ E_s_k_i_K_'s_t_ü_"_~M ~~:~~$:~:::~ J 
ikinci kısım - 106 -

mu··tebariı Bugünkü aşk felsefesinin 
vasıflerı şudur: Birli, ikili, üçlü ati< 

1 

Bu zat iyi kalpli, çok temiz bir a
damdı. Süleyman Ali Beyin evine, 
bu azılı İttihatçıyı getirmesi, hıç 

bir sui fikre müstenit değildi. Bir 
ahbap evine, yeni bir oyuncu ge
tirmek, tanıtmak. bu vesile ile po
ker kadrosunu genişletmekten iba

retti. 
Fakat onun istediği, ümit ettiği 

gibi, poker kadrosu zenginleşmedi. 
Yabancı oyuncu, fulruvayı bozan 

oyuncular arasında, kendisine ek
mek çıkmıyacağını anlamış olacak 
ki. bir daha Süleyman Ali Beyin 
yalısına uğramadı, karelerde gö -
zükmedi. 

Üski.ıplü Osman, ne zaman Sü -
leyman Ali Beyle buluşsa, -neticede 
baba oğul kazanmış olmakla be· 

raber- o günün uzüntüsü yüre -
ğini kaplar. dudaklarında tebessüm· 
den eser kalmaz, yüreğınin maşa 
üzerinde ateşe gösterilmiş mantar 
gibi, kavrulup blızüldüğünü, canı 

c1zlad1ğını duyar, böyle bir adamı 
prezante ettiğinin azabını hiıla çek
tiğini samimi bir lısanla itıraf eder-

di. 
Bugün olduğu gibi, o zamanlar· 

da da poker pcJı: revaçta idi. İş ki 
ve bilhassa poker kadar ruha lezzet 
\'eren hiç bir şey yoktu. 

İçki ve poker ... Bu iki zevk, zıh· 
nin bu iki işkisi memlekette çok 
geniş bir saha bulmuştu. Herkes, 
önüne bir şişe rakı koyar, mezelP.ri 

dizer, hayalıne geniş bir vüs'at ve
rerek keyif çıkarmıya, kafasının 

yorgunluğunu dinlendirmiye çalı
şırdı. O ne tatlı, ne zıhin açıcı, zevk· 
li, neş'eli bir ömürdü! 

O devirde, lokmalar sayılmaz ki
ler hesaplarına bakılmaz, iki ya
kamızı bir araya getirmek için ça
balanmaz, karanlık devirlerin yadi
garı olan: 

, 
Bugün buldum, bugün yerim, 
Yarın olsun, Allah kerım. 

Zihnıyetıle \'e kötü bir felsefe 
ile hareket eclildıği için, içkınin ya
nındfl kumara da yer ayrılır, ka -
falar tütsülendikten sonra, kumar 
masasına koşulurdu. 

Sanki buglın koşmuyor muyuz? 
İktısat düsturlarına riaxetkar o

lalım, arttırma ve bırıktirme esas
larına riayet edelım, servet sahibi 
olmıya çalışalım, diye bar bar ba
ğırdığımız halde yine kumar ma
salarına koşmuyor muyuz sankı? 

Değıl zevk, neşe, şetaret içinde ya
şıyanlar, yarını düşünmiyenler, kas
vet, ıstırap ve yoksulluk içinde 
ömür geçirenler bile, kumarın ca -
zıbesinden kendilerİl'\İ kurtaramı -

.,yorlar. 
Mes'ut faniler, rulet, poker ve 

bakara masalarında ze,·klerini na
sıl tatmin ediyorlarsa, yoksulJar da 
hiç olmazsa, iki parti tavla, bir par
ti piket, bir iki parti fitil oynaya
rak kurtlarını döküyorlar . 

Devirler, telakkiler, itiyatlar de
ğiştiği halde, dünyada yalnız ku
mar itiyadı değişmemiştir. Bilakis 
bu itiyat kronik bir hastalık hali
ni almıştır. Kumar ihtiyar kürenin 
her tarafında, her köse bucağında 

olduğu gibi bizde de: 
- Salgın! 

Halindedir. . jbl, 
Pas tutmuş bir sarnıç kilidı g • 

Çalı' ne kadar zorlasan, ne kadar ra!'l 

san bir türlü işlemiyen. açıl~:)be
kafalar, bir çeşm<? musluğu gı d • 
yinlerinin kuruluktan gıcırda 1

da 
. . . arasın 

ğını duyanlar, dışlerının . 
11
,eni 

çakıl taşı sıkışmış kahve dcğır d:ı • 
gibi, dimağının sert bir yer: yı• 
yandığını, artık hiç birdüşunce • 
hiç bir siya t, içtimai ve ek011~. 
mik fikri öğütmez olduğunu. }lı 11, 
denler, avunmak için, gozlerı batan 
dünya ahvaline lakayt. vukuat}:LI' 
bihaber, hep poker masalarına. 
mar yerlerine koşuyorlar. 

Gen\Jcr mi? 

Onlar dn öyle... \el)' 

Sevmek ve sevilmek çağınc:!cı · 1<t3 
mar masalarında ömtir yıpratın" 
ne mana var sankı? btl 

Bunun felsefesini yapmak. ı.ı· 
me\•t 

yazıların dışında kalan bir ... ıı· 
dur Ben, yalnız şu kadarını 50 ,,,. 

yeyım ki, bugünün gençlerınde 5•
0

• 

mek ve sevilmek hissinin, n1andıı 
01

• 

yağı basmış bir kurbağa gibi va 
yas ı olduğunu görüyorum. 

ı-sıt· 
Bugünün aşkları o kadar r~ıı bir 

o kadar soğuk ve monoton J:ı. · ~ e 
..• c:ııfl 

sinemaya, bir tabak ta,•uk go~ d 
vuslat kemerini rcizdur,.nJcrin hll :. ·c 
\re hesabı yok ... Bugiin. bir g"ııÇ 

1 J.: zır• aşıktaşlık eden bır Havva ·ı ç 
yarın bsşkn bir <.'rkeklc gnrrrır.k· hl 

·1d1C df' ~aşılacak bir manzara dı>ği . 

Bugiiniin gençlerinde> bir k <; g,~ 
·· ı ı b · k · i s<'' nıı var ga ı a! .. Rır kaç ·ış. . 0-

mek, bir giin benim, yarın sııırı. ~ • 
bürgün bir başkasının kolunda g~I' 
mck, bugünün aşk felsefc8ın 111 1 

ana hattıdır. . 
dıi!' 

Halbuki aşk serınn,·e ist.eıne ~1' 
"b· t k . ))ÜVLI gı ı, a ·sıme razı olmıyan · 

. ıı· 

bir başbııü.dur. Ne kumar gibi ~ j 
ra ister, ne içki gıbi sıhhat ... J{•~. 
istersen parasız sev, hem se''cb 

diğin kadar se\', hatta istersen J{ııtl~ 
tıfl 1 

nacinin kızını, Fordun torun . ı 
bilmem ne kralının kız kardeşıfl 
bile ... Velevki tırıl bir adanı, ıtt~. 
teliksiz bir adam. issiz bır za\'81 ~ 
dragon bir külhanb~vi, çıtkırı'd~ 
bir züp~. dağlar ke~en, yol çc'·ı ... 
ren bir t'şkıya olsan!.. •Jil 

Benim çocukluğumda. be
111

0
ç 

gençliğimde bıyıkları terlemiş geııt 
ı . ı.ı:ır 
erın, on altısına basmış çocu se~'· 

kam kaynar1 içi içine sığmazdı. r· 
gilisinin, aşıkının, maşukunun :sf\ 
kasında pürheyecan, duvarl8r

1 
.... 

··ıet ı atlayarak, pencerelerden go Ji• 

yerek, hamam dönüşlerinde be·le·ıı"' 
yerek, Kapalıçarşı, Şehzade pı>ı:i· 
salarında arkasında dolac:aral<r " 

" ıı· 
irler yazıp, çiçekler gönderiP· 

11 o· 
meler, selamlar alarak me~·ut. ~ıl· 
teselli yaşarlardı. Sevdikleril11 e-
gıncasına, deJicesine, ölürcesin~: , 
verler, nşklarından, sevgilit('rı rdİ· 
den başka bir şey düşünmezleıet• 
Gözlerini a,km bağı ile ortertı , 
kulaklarını aşkın pamuğu jJe 

karlardı. ·O') 
( D ·a11ıı ı 
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Süı OeymalFilolfil Saırar~ondlaı 

KUDCS KOZlbA~R 
Tefrika No: 92 Yazan : M. Necaet Tunçer 

Süleyman kafesten çıkan kadını görünce: 
-- Silô.!. Diye bağırdı. Beni lsrail l,.ükümdarı 

gözlerine inanamıyacak kadar şaşırmıştı. 
Süleyman tam bu sır~da, Surdan 

gelen bir kafiknin saray önünde 
durduğunu gördü. Beni İsrail hti
kürndarı sarayın taracasında do -
laşıyordu. ~ 

Saray muhafızı hükümdara koş
tu: 

- Sur Kralı tarafından bir hassa 
Zabiti geldi.. Sizi görmek istiyor. 

bedi. Süleyman, Sur kralından 
gelen zabiti derhal kabul etti. 

Zabit, hükümdarı selamlıyarak: 
- Size Kral Hiramdan bir he

diye getirdim, mella! İrade buyu
runuz da develerin üstündeki ka

fesi sarsmadan buraya getirsinler. 
liiramın hassa zabiti koynundan 

bir mektup çıkararak Beni İsrail 
~Ükümdnl'ınn uzattı. 

- Krnl Hiram size ayrıca bir de 
llı.ektup gönderdi .. 

Dedi. 
Süleyman bir taraftan, Surdan 

gelen hediyenin yukarıya çıkarıl -

lllasını emrederken diğer taraftan 
da kendisine takdim edilen mek
tubu okumıya başladı: 

I 
Sıla .. ve Süleyman.. ı 
İkısi de hayretler içinde .. ne söy-

liyeceklerini bilmiyorlardı. 

Artık tereddüde mahal yoktu. 
Süleyman gözlerine inanmıya 

başlamış~ı. 

Kafesin kenarında durdu. 
- Sen Sur sarayına nereden git

tin, Sila? Ben seni öldürdüler sa

nıyordum. Sen sarayımdan uzak

laştığın gündenberi bin türlü u

ğursuzluk içinde bocalayıp duru -

yoruz. Rab seni benden niçin ayır
dı? 

Sihi gülümsedi: 

- Bunu (Yahova) dan ziyade 
kendi adamlarınızdan sorunuz, mel-

la! Beni bir akşam yatağımdan alıp 

yüzümü sardılar .. bir ata bindirip 

Sura götürdüler. Ve orada zengin 

bir tüccara sattılar. 
Süleyman hiddetlendi: 

- Kim cesaret edebilir seni bu
radan kaçırmıya .. 

- Bilmiyorum, mella! Beni Sur-

da satanlar yabancı insanlardı. On
ları bu sara) da görmedim. 

- Kim olduklarını hatırlarn! -

yor musun? 
- Hayır, mella! Fakat, tahmin 

edıyorum ki, bu işde bir kadın par

mağı vardır. Beni buradan· başka 
bir kuvvet alıp dışarıya çıkaramaz

dı. 

Silayı kafesten çıkardılar .. 

Süleyman, hadiseyi gözile gören 

saray muhafızını tekdir ederek: 

- Bu gizli elleri yirmi dört saat 

içinde bulup meydana çıkarmıya • 
cak olursan, kafanı cellada kopar • 
tacağım! 

Diye bağırdı. 
Saray muhahzı hükümdarı se • 

himJıyarak çıktı. Surdan gelen za

bit de sarayda misafir olarak alı • 

konmuştu. 
Sila hükümdarla haşhaşa kalın • 

ca, bu muammanın düğümlerini 
çözmek istedi: 

(Devamı var) 

•Geçenlerde sarayıma getirilen 

bir bahar çiçeğini size daha ld

Yık gördüğüm için, Kudüse gön

============c::=:=ıc:::======================================= 

deTiyorum.> 

Süleyman mektubu sonuna ka-
dar okumak fırsatını bulamamıştı. 
Surdan getirilen kafesi hükümda -
rın salonuna getirmişlerdi. 

Surlu zabit kafesi açmıya başla
dı. 

Kafesin içinden bir inilti işitildi .. 
Bu iniltinin arkasından ince bir 

kadın sesi yükseldi: 
- Ah .. ölüyorum .. bir damla su .. 

Suleyman hayretle gözlerini aç
llıış, kafesin yanına sokulmuştu 

Zabit kafesi açar açmaz. saçları 
dağınık bir kndm başı göründü .. 

Genç, güzel bir kadın .. 
ı.~akat, Süleyman birdenbire göz

lerini oğuşturarak, hayretle yere 
eğildi: 

- Sıla.. Sila .. 
Saray muhafızı da hükümdar gi

bi hayretler içinde titriyordu. 
Rüya mı görüyorlardı? 

Pariste 
Toplanacak 
Kongre 

Turizm kongresine 
ittlrAk ediyoruz 

Önümüzdeki hafta; ayın yirmi 
sekizinci günü Pariste beynelmi
lel Turizm Kongresi toplanacaktır. 

Bu kongreye hükumetimiz de 
iştirake karar vermiş ve murahhas 
olarak seçilen Gümrükler Umum 
Müdürü Mahmut Nedim, Maliye 
Vekaleti Varidat Umum Müdürü 
İsmaıl Hakkı ve Emniyet Umum 
Müdür muavini İzzettinden miı -
rekkep bir heyetimiz Pnrısc hare -
ket etmiştir. 9: 

Gümrükler Umum Müdürü; kon
greden sonra Avrupanın muhtelif 
mem Icketlerinde gümrükler ha!-c -
kında tetkikat yapacak, diğerleri 

hemen dönerek birer rapor hazır
lıyacaklardır. 

Surdan gelen zabit birdenbire şa-
şaladı: Vapur kaptanı bir 

- Tanıyor musunuz, melli! kadın 
Süleyman yavaş yavaş kendine Anna Şçetinina, Sovyetler Bir -

•gelerek: liğinde uzun sefer gemi kaptanlığı 
- Tanımak da Hıf mı? O benim yapan yegane kadındır. Bayan Şçe-

gözdclerimden idi.. tinina, 1934 senesinde Vladivostok 

Kazan'ın beş yü .. 
züncü yıldönümü 

Bu ~ne, Tatar Cumhuriyetinin 
hükumet merkezi olan Kazan şeh
rinin kuruluşunun 500 üncü yt!dö- · 
nümünc tesadüf etmektedir. Bu 
münasebetle Kazan'da bazı ihtifal
ler yapılacaktır. 

Kazan müstahkem şehri, 1437 se
nesinde, Tatar hanlarından Ulu 
Muhammed Han tarafından te-sis o
lunmuştur. Şehir, Yorga nehrinin 
ayaklarında kurulmuş bulunmak
tadır. 

Umumr harp başlangıcında Kazan 
şehrinin nüfusu, ancak 180 bin idi. 
Bu şehir, durmadan şimdi çabuk bir 
seyirle inkişaf eylemektedir. Ha
len, nüfusu 300 bini geçmiş bulun
maktadır. 

Kazanda bugün 12 yüksek mek
tep, bir çok orta ve ilk mektep. mil
teaddit san'at mekteplerile i~çı fa
külteleri vardır. 

Son senelerde, şehirde bir Lenin 
abidesile yeni bir çok kültür sar.ay
ları yapılmıştır. Müteaddit stadlar 

ve spor yerleri vücude getirilmiş, 

bir tıp enstitüsü ile bir mütehas -

sıslar evi açılmış ve yeniden bir çok 

klüpler ile sinemalar vücut bul -
muştur. 

Si!a susamışt.ı.. denizcilik mektebinden uzun sefer Kazan şehrinin en enteresan ha-
Bir bardak suyu dinlenmeden içe- kaptanı diplomasını almış, Vl&divos- rici abideleri arasında, eski kale 

I"ek: toktan Kamçatka'da Pctropavlovsk mevcuttur. Bu kalede en mühim kı-
- Su içmekte biraz daha gecik- şehrine giden bir gemiye kaptan ta- sım da on yedinci asırda yapılmış 
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\Sanatkar KOçü k Kemali11"RA o v o 1 
seve ler onu unu az BUGÜNKÜ PROGR_Al\_1:.__. 

( 5 inci .çay/adan devem ) 
.Talebesinin, sıhhatine mal olan 

yaramazlıklarma en sert hitabı: 

• seni a7Jederim ..• > di. 
Ağzından kan kustu. Sesi kesildi. 

Fakat ... dersini kesmedi. Tıbbın 

tehdidini bile dinlemedi, hiçe say
dı. 

Aşıktı. Aşkındaki şiddet, onu 
mesleğinde mecnun gösterecek de
receye çıkardı. Küçücük, çelimsiz 
vücudüne sığdıramadığı büyük 
kıymetleri saçmak, dağıtmak, -ka
lemile, kafasile- haykırmak isti -
yordu. Derslerinde -didiklediği ci
ğerlerile- bu ateşli sevdayı, sön -
dürmek istedi. Fakat sevda, galip 
geldi: Onu söndürdü. 

Yaralı, yıpranmış vücudile: .Öğ
reteceğim! yetiştireceğim!> diye 
(san'at sa\'aşı) gönlüne girdi. Za
fersiz çıkmadı. Fakat ... 
Taşknn heyecanını, daha çok çö

ken takatsiz, alil \•ücudünde -ken
di de- taşıyamadı. Şehit düştü. 

• San'atkar, rejisör, muharrir, mü
ellif, muallim Kemal; muaı.zam 

kudretilc sahneyi, müstesna kafasi
le de sayısız kalpleri doldurdu Yüz
lerce makale, yirmi'den fazla eser 
yazdı, okuttu, haykırdı, düşündür
dü, güldürdü. Fakat ne yazık ki: -
Her hakiki san'atkar gibi- o da gül
medi. 

İlim tabirile değil; kelimenin 
bütün manasile: (San'atkar) d1, 
(San'atkar) yaratılmıştı. 

(San'at) te mücahide onunla 

başladı. Genç yaşında Janrinin üs
tadı oldu. San'at edibi, tiyatro mü-

tefekkiri olarak gösterilmiye hak 
kazandı. Tiyatro maarifinin (Te • 
mel atma tör.eni) onun değerli elile 
açıldı. Tiyatro tekniğini, tiyatro ta
rihini, edebiyatını, hatta ruhiya -
tını, onda gördük, onda bulduk; 
ondan dinledik. 

(Felsefe) sini de okuyacaktık. 

(Kader) den ruhsat çıkmadı. 
Çok okudu. (Hadis, seyir, ilmi 

kelam) gibi isJami ilimleri de ka
rıştırdı. Hazreti peygamberin •ŞUr> 
adında temsil yapan bir sahabesi 
olduğunu da meydana çıkardı. 
Yurtseverlığinde, mılletsevedi -

ğinde de çok kıskançtı. (Türk Ti -
yatrosu) nda: (Yan) lara muttasil 
isimlerin anılmasını istemez, ta -
hammül edemezdi . 

Müsahibzadenin -çok sevdiği için
sahneye çıkacak bütün eserlerine 
o bakardı. (Rcjise) eder, (Mizap -
sen) kor, tashih eder, tadil eder, 
uğraşır. Müsveddelerin daktiloya 
çekilmesine, temyiz edilmesine ka
dar alakadar olurdu. 

Bütün çırpınışları: (Tiyatro) yu, 
(tiyatora) olmaktan kurtarmak, 
(sahneyi) (şano) dan ayırmak, 

Türk kültüründe -kanunlarile, fel-

Ak.fam neıriyatı: 
18.30 pltikla dans musikisi, 19 

radyo fonik komedi (Kuyumcu ve 
unutkan), 20 Türk Musiki heyeti, 
20,30 Ömer Rıza tarafından Arapça 
söylev, 20.45 Vedia Rıza ve arka
daşları tarafından Türk musikisi 
ve halk şarkıları (saat ayarı), 21,15 
orkestra, 22.15 ajans ve borsa ha -
berleri ve ertesi günün programı, 
22.30 plakla sololar, opera ve ope
ret parçaları, 23 son. 

YARINKİ PROGRAM 
Ôğle neşriyatı: 
Saat 12,30 Plakla Türk musikisi, 

12,50 Havadis, 13,05 Muhtelif plak 

sefesfle- bir tiyatro maarifi kur • 1 _n_e_şr_ı_·y_a_tı_,_ı_-t_s_o_n. _______ _ 

maktı. Sultanahmet Üçüncü Sulh Hu-
(Kemal) her işinde böyleydi. Çok kuk Mahkemesinden: 

uğraşır, çok didinir; çok çalışırdı. Zehra ve Ali Sırrı ve İhsan ve Na· 
(Vasfi) nin dediği gibi: .o, her- ciyc ve Yaşarın şayian ve müşte -

kes gibi yorulmadan çalışmasını reken mutasarrıf oldukları İstan -
bilmezdi.> bu, onda .kusur> dene- bul Aksaray Muratpaşa mahalle -
cek kadar fazlaydı. Kendini eritin- sinde Saraç Kerim sokağında 1 
ciye kadar, mecali tükeninciye ka- eski ve yeni 12 numaralı 850 lira 
dar işinin başından ayrılmazdı. O- kıymeti muhammeneli \'e 3 oda ve 
nun devası, gıdası, gezmesi, yaşa • bir sofa ve bir medhal ve iki hali 
ması hep (san'at) içindi. Mihnet • ve bir mutfağı havi bir bap hane 
lere, cefalara, (Ankara Postası) ve ile yine Aksarayda Çakırağa ma -
(Kavuk devrildi) gibi boyundan bü- halJesinde Tekke sokağında eski 
yük yüklü rol1erc bunun için girdi: 51 mükerrer ve mükerrer yeni 53 
Çelimsiz vücudünün kaldıramıya -

numaralı ve 800 lira kıymeti mu-
cağı ağır işlere -onun için- katlan - hammeneli bir kıt'a arsa ile yine 
dı. Kalbinin kapısını, yalnız ona aç-

Aksarayda Şeyh Ferhat mahalle -
tı. (Kavuk De\'rildi) de sahneyi sinde Hadımodaları sokağında eski 
kaplayan müstesna kudretini, öy-

1 ve yeni 5 numaralı ve 110 lira le kayıtsız harcamıştı ki: Perdeden 
kıymeti muhammeneli bir kıt'a ar

sonra (kulis) e yıkıldı. Kısılan se-

sini açmak, yarın akşama tekrar 
-acımadan- kullanmak için tiyat
rodan, boynunda ıslak havlu ile 
çıktı. 

(Alayköşkü) ndeki derslerinden 

çok kere hasta dönerdi. 
Zavallı san'at şehidi; yaşasaydı: 
Düstur kuracak, kaziyye koya • 

cak, (tez) ler yazacaktı. 

Tiyatro tarihinde ilk (babı içti· 
hat) bu ilk müçtehidin mücahedeli 
zaferile açılacaktı. Medeniyet dün
yası da edebiyat kütüğüne: İlk san'
at <!dibini, ilk tiyatro hak:mini, 
sahne kültüründe kanun vazeden 
cKemal Küçük> adlı -kemali ta • 
nınmış- bir filozof kaydedecekti. 
Ne yazık ki, Allah, onu, pek erken, 
rahlru!tinin defterine kaydetti. 

sanın izaleişüyuu zımnında füruh-
tu takarrür ederek ayrı ayn mü -
zayedeye vazolunmuştur. 

Birinci açık arttırması 28/7 /937 
:tarihine müsadif çarşamba günü 
saat 14 den 16 ya kadar icra oluna· 
caktır: Kıymeti muharnmenesinin 

% 75 ni bulduğu takdirde o gün 
ihalei kat'iyeleri yapılacaktır. Bul· 
madığı takdirde en son arttıramn 

taahhüdü baki kalmak üzere 15 güıı 
müddetle temdit edilerek ikinci a
çık arttırması 12/8/937 tarihine 
müsadif perşembe günü saat 14 ten 

16 ya kadar icra kılınacak ve o gün 
en çok arttırana ihale edilecektir. 
İpotek sahibi alacaklılar ile diğer 
alakadarların işbu gayrimenkul Ü· 

zerindeki haklarını hususile faiz 
ve masarif e dair olan iddialarını e\"• 
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ihtifale davet 
Fatilı Gençler Birliği sckTetali-

ğinden: 
• ""ı 

Şehir Tiyatrosu kıymetli artist-

!erinden M . Kemal Küçük için ya-

pılacak olan anı 26 - 6 - 1937 cu-

martesi günü saat 13.30 da yapıla-

cağından sayın <lnvetlilcrin o gün 

teşrifleri rıca olunur. 

Kongreye davet 
Topkapı Yoksullara Yardım (Fu-

karaperver Hayı.,. Müesse3esi) Ku-

nı mtt ndan: 

Her üç Jltılda kurulması gereken 

kongre, 26-6-937 cumartesi günü 

saat 17 de Topkapıda Tramvay cad-

desindeki Kurumun kendi evinde 

1-Lokman Hekim -

1 
Mecmuası 

Her muallime. her mek
tepliye, her aileye, her \ 
köylüye, her kese pek 

1 
ıazımlıdır. 

Bundan faydah bir 
mecmua bulamazsınız. 1 Scnr-ligi, (12) adedi (60} ku. 
ruştur. Divanvolu numara 104 1 
Üsküdar 1 inci Sulh Hukuk I111ah-

kemcsmden: 

Üsküdarda Doğancılarda Yusuf 

konağında sakinler General Yusuf 

karısı Servet aynı adreste sakin 

Süleyman oğlu Reşat: 

Fatma vekili tarafından sizinle di
ğer hissedarlar aleyhine ikame olu
nan izalei şuyu davası üzerine da· 

rakı müsbitelerile 20 gün içinde bil
dirnwleri lazımdır. Aksi halde hak
ları tapu siciIJerile sabit olmadıkça 

satış bedelinin paylaşmasından ha
riç kalacaklardır. Müterakim ver
giler borçları nisbetinde hissedar-

lara ve dellaliye ve vakıflar kanu
nu mucibince verilmesi lazım gelen 

20 senelik taviz bedeli ve ihale pulu 
·\'e tapu masrnfiarı müşteriye aitt!r. 

Arttırma şartnameleri işbu ilan 
tarihinden itibaren mahkeme di -
vanhanesine talik kılınmıştır. 

Talip olanların kıymeti muhem
menelerinin % yedi buçuğu nisbe

tinde pey akçasını hamilen o gün 

ve o saatte İstanbulda Divanyo • 
lunda dairei mahsusasında Sultan-

seydim, ölecektim.. yin olunmuştur. Vladivostok - Pet- olan Suumbek kalesidir. Bu kale 

ahmet ikinci Sulh Hukuk Mahke
mesi Başkitabetine 937 /26 numara 
ile müracaatleri ilan olunur. 

biye mırıldandı. ropavlovsk seferleri, Bayan Şçeti- bir çok güzel Tatar efsanelerini il- toplanacaktır. Nizamnameye göre 
Ve şaşkın şaşkın hükümdarın yü- nina'nn ilk uzun seferlerini teş • ham etmiştir. kongreye gelebilmek şartlarını yap- rilmış ve gayri menkulün keşfi dığınız surette gıyabınızda keşif 

veti kanunıyeye ıcabet etmediği • 
nizden hakkınızda gıyap kararı ve-

~Üne bakarak başını ellerinin ara- kil eylemiştir. mış olan bütün üyeler yazı ile ça- 2/7 /937 cuma günü saat ıo da icra yapılacağı ve 7/7/937 çarşamba gü-
sına aldı .. düşu-nmiye başladı. O zamandanberi, Bayan Şçetini- mıştır. Kaptanlıgwa başlıyalı beri, nü saat 10 da da Üsküdar Sulh Bi-

ğırılmışlardır Şu şartlarda olan Ü· cdileceğınd~n tarıhi ilandan itiba-
Sila Kudüse geleceğini biliyor- na Avrupadan Vladivostok'a üç se- Bayan Şçetinina. 300.000 kılomctı e rinci Hukuk Mahkemesine gelme -

<lu.. fer yapmış, ve At1antik denizinde, mesafe katetmiştir. yeler şayet ve her nasılsa çağınl - ren beş gun zarfında ve muhakeme dığimz surette muhakemeye gıya-
Fakat tekrar Süleymanın sarayı- Hind denizinde, Akdcnizde, Kara- Sovyetlcr Birliği Merkezi icra ko- mnmış iseler bu yazımızı bir çağı· gününden evvel itiraz etmediğiniz ben devam olunacağı ilanen gıyap 

lla geleceğini aklından bile geçir • · denizde, Japon denizinde ve daha mitesi, kendisine iş kızıl bayrağı rık saymalarını ve çağırılan günde ve yevm ve vakti mezkurda keşif kararı makamına kaim olmak üze-
llıcrnişti. diğer sularda muvaffakıyetle dolaş- nişanını vermiştir. gelmelerini dileriz. günü mahallınde hazır bulunma - re ihbar ve tebliğ olunur. (33361) 
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Yazan: 

Al Jenings 

Ô/{leden sonra klübe gittım. 
13.liiç bir şeyden haberi olmıyan 

ıl, ı>ck keyifliydi. 
. Benim sapsarı bir yUzle içeriye 

eırdiğimi görünce, şaşırdı: 

d - Jenings, dedi, ne var? Ne ol
un? 
.. Galiba bir müddet hiç bir şey 

80Yfomed· ım. 

0~asanın bir kenarına oturdum. 
b adakilerin l1cpsi merakla bana 
akıyorlar ve beni söyletmiye çalı

§lyorıardı. 

0 .. Biraz kendime geldikten sonra, 
ııı.Otd"ğ• l3 u um manzarayı anlattım. 

61: kadar müthiş bir hfıdiseyi bir 
olarak içimde saklıyabilmiye 

Çeviren: 
Muammer Alatur 

imkan yoktu. Big Conun ikinci defa 
dirildiğini bilmiyen ve bunu da 
benden öğrenen Bil Porter birden
bire yerinden kalktı ve oturduğu 

sandalyayı öyle şiddetle duvara 
fırlattı ki, gayri ihtiyari toplan • 
dım. 

İhtiyar Karno büsbÜtün şaşırdı. 
Duramadı, dedi ki: 

- Bundan daha büyük cinayet 
olamaz. Meseleyi hemen cumhur
reisine bildirelim. 

Porter tekrar başka bir sandal
yayı altına çekerek, dlşlerile yiye
cek gibi dudaklarını ısırıyordu. 

Sonra nedense muammalı bir ta
vır takındı: 

- Çocuklar, dedi, biraz da baş· 
ka şeylerden konuşalım canım .. 
Galiba bu yaz havalar çok sıcak O· 

lacakmış. 

İhtıyar Karno da yerinde dura· 
mıyordu. Muhaverenin başka bir 
mevzua dökiılmesine kızıyordu. 

Diri diri morğa gönderilen adam, 
onun da hissini, kalbini, zihnini, 
havsalasını perişan ctmışti. 

- Mösyö Porter, dedi, siz ki pek 
iyi yazı yazmasını biliyorsunuz, 
vazifenizi yapmak için daha ne bek
liyorsunuz? Gayet müteheyyiç bir 
yazı yazınız, bütün gazetelere gön
deriniz. Tn ki bu rezaletin artık 
sonu gelsin. Bu ne zulümdür, bu 
ne hicaptır? 

Porter ihtiyar baktı; soğuk bir 
tavırla: 

- Sizi nlıyrunıyorum Karno, 
oedi, siz: beni burada gazete muha
biri mi zannediyorsunuz? Ben böy-

le bir mes'uliyetin yükünü yükle
nemem. Bu hapisarrenin, zulümleri 
de, hicapları da bendenizin umu
runda değildir. 

Maıadan kalktı, dıiarıya çıktı. 

Ben de, arkasından çıkarken, ihti· 
yar Karnonun Bıl Poı ter için cPıs 
hodbin> dcdığıni işittim. 
- ..... . 
- Burada şaşkın bazı insanlar 

var. Bunları tasfiye etmeli. 

Bil bu sözleri boğulacak gibi söy
ledi Şimdiye kadar kendisınin bu 
derece kızdığına hiç rastlamamış
tım. Bil edebi ismile O'Hanri ba§
kalarından fikir almaktan kat'iy
yen hoşlanmıyan bir insandı. Ya
zılacak bir yazı mevzuunun baş
kaları tarafiından verilmesine bir 
türlü tahammül edemczdl. O, ken
di rnevzuunu kendi bulur, kendi 
seçer ve öyle yazardı. 

Fakat hapishanede beraber. ya
şadığımız mahklımlardan Dık Pray
sın ma.cernsını bir gün kendisine 
anlatmıştım. Yazsın diye değil, ko
nuşmuş olmak için... Bil anlattık
larımı dınledikten sonra bir müd
det düşündü: 

- Bu olmuş, göz.lerimizin önün
ae geçmiş hakiki vak'a ne güzel bir 
roman mevzuu olur, dedi. 

Ye bir gün bu vak'ayı oturup yaz-

mıya başladı. Yalnız burada şa

hısların isimlerıni değıştirmişti. 
Dik Prays yerme Jimmi Valantin 
ismıni kullanmıştı. 

O'Hanrı'nın bu romanı kadar A
merıkada çok satılmış. çok okun • 
muş, bunun kadar her bakımdan 

muvaffakıyet kazanmış romanlar 
azdır. 

ESRARENGİZ JİMMt 
Hiakikı Jimmı Val::ıntin'ın hapis· 

hanenın bir ı.r şesinde geçen h~a
tı, ıstırap dolu, uzun, korkunç bir 
faciadır. Karanlıkta, yalnızlık ve 
adaletsizlik içinde ym,;ıyan bu mah
kümun feci ~kıbeti Bil Portere dı
şarda serbest yaşıyan, hükumetin 

mes 'ul makamlarını ellerinde bu
lunduran. verdikleri sözü tutrnıyan 
sınsi ve son derece zalim insanların 
hakiki hü ·iyeti ve karakterlerini 
çırçıplak ortaya atmasına fırsat 

vermiş oldu. Bu bakımdan O'Han
rinin romanı bir §aheserdir. 

DİK PRAYS 
Dik Prays on bir yaşında hapis

haneY'! girmişti. Dıpnda eerbest 
ya~adığı sefil birkaç senesi istis· 

na edilirse, Dik hıç bir zamm 
hürrıyct yüzü görmemiştir. O ka
aar zamandanberı hapl3hanede ya
tıyordu ki, artık hiç Eesı çıkmıyan 
bir h:ıyalet halini slmıştı. Fakat 
yeryüzünde muhakkak ki en iyi in
sanlardan birisi de odur. 

Ona, küçük bir iyiliğim dokun
muştu, Dik bnna minnet ve şükra
nını göstermek için, kendisini pa
ramparça etmiye hazırdı. 

Hapishaneden kaçmıya teşebbüs 
edip te yakalandığı!P zaman, beni 
kırbaç ve ağır iş cezasından kurtar
rnıya çalışan oydu. 

Dik Prays eski kanunun cari ol
duğu zamanda hapsedilmişti. Bu 
kanuna göre, üçüncü defa suç iş• 
leyen bir adam, üçüncüsünde mü• 
ebbet hapse mahkum edilir .. 

Dik üçüncü defa mahkum oldu
ğu zaman, daha yirmi yaşına yeni 
girm~L Fakat kanun icabı bu ü
çüncü rnalıkfunivet Dik için ölün. 
ciye kadar hapısh::ınede kalmayı İ• 

cap ettiriyordu. Nitekim o kadaı 
genç yaşında bir insan, b1.ı deftC4 

(Devamı t>ılr) 
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ORTCLERI 

(wKMAN HEKİM) 

Dahiliye mUtehasau11 
Pazardan başka günlerde öğle ~ 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
lstanbulda Divanyolunda (104) nu· 
maralı hususi kabinesinde hasta • 
larını kabul eder. Salı, cumartesi 
günleri sabah c9.5 - 12> saatleri ha· 
kiki fıkaraya mahsustur. Muayene
hane ve ev telefon: 22398. Kışlık 

telefon: 21044. 

cÖrme makinelerinin iğneleri ve 
sairesınc ait ıslahat> hakkındaki 

ihtira için alınmış olan 24 Hkkanun 

1935 tarih ve 2092 No. ihtira beratı
nın ihtiva ettiği hukuk bu kere baş
kasına devir veyahut mevkii fiile 

konmak için icara verilmesi teklif 
edilmekte olmakla bu hususta ma-

1 1 

, 

l~ast,dıK, oiiım \C pislik gctıren rarclcrı Ö ı utlrünüı. 

. ~ . 
HASAN FARE ZEHtRI 

Macun ve bu~day şeklinde o!up büyük ve küçük her nevi fare

leri, sıçanlan derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kolcmaı. 

Buğday nevilerini serpmelidir. Macun obnlarını ya~lı bir ekınde 
ve her hangi bir gıdaya sürerek farel~rin bulundutu yerlere koy· 

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

Hasan deposu : latanbul, Ankara, Beyoğlll 
Beşikta,, Eski,ehir 

MALLA~ .PAZARLARI 
h1mat edinmek isteyenlerin Gala- i 

HARBiYEDE 

•• 

Meml=!'!~timlzin en kıymetli sanatkllar1 blr~!ada 
Solist 

Bayan 
Sazendeler 

u LLA 
Muganniyeler 

Keman : NUBAR MAHMURE SENSES 
Kemençe : ALEKO IHSAN LEYLA 
Piyano: YORGO AFiTAP 
Cümbüş : CEMAL AYDA 
Klarnet : ŞEREF 
Darbuka : HASAN TAHSiN 

Muganniler 

AGYAZAR 
CELAL 
UDi ABDI 

~ : S. ATILLA Revüsün5n muhtelif Anadolu 

--- oyun bavi\ları ve zeybekleri. Tel. 42672 

lstanbul Nafia Müdürlüğünden: 
7.7.937 Çarşamba günü saat 15 de lstanbulda Naria Müdürlü. 

ğünde "4947,, lira ke~if bedelli Dolmaba.hçe _sarayında. tesis edilecek 
Resim Galerisi için yapılacak kaplama ışlerı açık eksıltmeye konul· 

muştur. 

Mukavcl ', Eksiltme, Bayındırlık işleri Genel, hususi ve fennt şart• 

nameleri proje, keşif hulasasilc buna müteferri diğer evrak dairesinde 

görülecektir. 

Muvakkat teminat "372,, liradır. 

isteklilerin en az •300011 Jir;ılık bu işe benzer iş yaptığına dıtir 
röslerecekleri vesika üzerine Nafia Müdürlüğünden almış oldu~u 
müteahhitlık ve Ticaret Odası vesikalarilc aelmeleri. (3536) 

İNKIBAZI, HAZIMSIZLIGI, MİDE 
EKŞİLİK VE YANMALARINI 

ta'da, Aslan harı 5 inci kat 1-4 nu- f-~
maralara müracaat etmeleri ilan O· 

lunur. 

Suadiye Koru Parkı Gazinosu - . 
Zengin Program - Caz .. Varyete-Konser 

• Konsumasyonlarla plaj, meşr•ıbat ve içkilerde görülmemiş tenzilat • 

Yalnız '' İYİ,, 

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
3 üncü keşide 11 · Temmuz - 937 dedir. 

Büyük 
5 liradır. ikramiye: • 

Bundan başk~: 15.000, 12.000, 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
(20.000, ve · ı 0.000) liralık iki 

adet mükafat vardır •• 
Dikkat: 

Bilet alan herkes 7-Temmuz-937 
günü akşamına kadar biletini de· 
ğiştirmiş bulunmahdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerinde
ki hakkı sakıt olur. 

M AZ o. N· 
M Ey v A u ··z u 

• 

"Optamin Saç Eksiri,. halis vita

minden yapılmıştır. Saç guddelerine 

seri bir tesir yaparak onları aka. 

metten kurtarır; köklere yeniden 

cao verir, saç dökülmelerinin kat'i· 

saç ir· 
durdurulabilir! 

yelle önüne geçer. "0p~amin,, kU~ 
hrı~cll Jani\rak saç dökülmesi te 1 

t•mamen ·bertaraf edilir. 

O . . . . h k'ıki bit " ptamın,, 3açıar ıçın a ·ı. 
afet olan kepekleri izale eder, .c~r 
de hayat aıılar, saçları güzelleştır• 

"OPTAMIN,, i ısrarla isteyiniz 

------~;;;..;.--~----------------~~---------
lstanbul Gümrüğü Başmüdürlüğündel1: 

Gümrük satışından: Sarayburnu 4 numerolu gümrük arnba~ın~~ 
PYCE markalı numerosuz 531 sandıkta ve 30532 kilo taralı ıığırıı~c• 
da ve 4580 lir3 değerindeki kaçak ve kısmen bozuk ve kısmen de

5 
tıŞ 

zulmak üzere bulunan kesme şeker açık artırma ile Sirkecideki o. ıc
salonunda 12-7-937 günü .saat 14 de şartnamesi mucibioce satılııcAesi 
tır. isteklilerden 345 lira muvakkat teminat ve Maliye unvan tesker 
aranır. (3652) ------

Sahibi ve Umumi neşriyatı idare eden Başmuharrır 
E. izzet 

!iasıldıgı yer : Matblai Ebüııiya ------
oları~ 

iİdcrir. Hiçbir zararlı ve müshil maddesi yoktur. Ş!ker hutalı~l illllesl 
Jar bile alabilirler. MIDC:. ve BARSA.<LA {I ALIŞTIRMAZ. ~ ~abıat 
l&tif, tesiri kolay ve mülAyimdir. Yerini tıiçbi r mümasil rnus 
tutamaz. . 80to• 

MAZON isim. HOROZ mırkasma dikkat. Dep'ls\ı: M1ızon ..;e 
ecıa dopoıu. latubl&l Y aaipostue arkııuıda No. 47 


