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i Senenin dört mevsiminde cı· ~ 

it kan HERKESiN KiTABi nın tak-~ 
lltleri cıkarı ı mıştır. En son te- i 

-, r l feleri de toplayabflmek için ~ 
bir kaç gün geçlkllece<}lnden, ~ 

~ muhterem halkımızın aldan· ~ 
i mamalarını tavsiye ile. r isale· § 
!nln başında HERKESiN KITAl91~ 
i ismine diklırotle r lni çekeriz. = 
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Telefon: 20827 

in·· nü ikinci görüşmesini bugün yaptı 
lr1önü bugün de K. 1 ( · -

"' tel'· kabul ettiler · 
Ik; gündiir cereyan eden görüş
lne/er müsbet neticeler ve in

tıbalar hô.sıl etmiştir 
Suriye Başvekili lnönü ile mülakatının 
lleticesinde memnun olduğunu söyledi 

,, 
Suriye fevkalade komiseri Kont 

De Martel bu sabahki Semplon ekse 
presile şehrimize 2elmiştir. Misafir 
komiıer Sirkeci i11tasyonunda vali 
muavini Hüdai, Fransız sefiri ve 
Fransız sefarethanesi erkim tara. 
hndan karşılanmışbr. 

ı·nönUnUn ıark seyahatine aid çok kıymetli iki intiba : Tuncellnde General Abdullah AlpdoAan ile 
kumandanhk arklnı harp reisi Batveklle hareklt hakkında izahat veriyorlar 

1 Kont De Martel istasyondan oto-
1 rno billerle Fransız Sefaret konatı· 

na 2iderek bir müddet istirahat t 

etmiştir • 

....................................................... !Kutu der~si haydutlara mezar 

.... 
Dün Suriye Başve kilini Adadaki 

oluyor, çeteler bozuldular 
köşklerinde kabul etmiş olan Baş. 
vekil ismet lnönü akşam lstanbula 
inmişler, Reisicumhura tazimlerini 
arze tmişler ve ieceyi sarayda ge. 
çirmişlerdir. 

Kutu deresinin içinde ve Seyit Rızanın 
loönü bugün Kont De Martell 

kabul etmişlerdir. Bu mülakatta 
Suriye Başvekili Cemil Mürdüm de 
hazır bulunmuştur. 

sığındığı Pokir. 

Suriye Başvekili Hey beliadadaki 
rnüllkatlan son derece memnun 

Eicıprest• bulunan Fuad Alralı 
yamaçlarında müsademeler oluyor 

ultıcm Men•mencioll8. Ua.Mr.a• mizle ~ptı~ı mülAkattı Hataydaki 

Sellerden 
Ankara 

,s olduğunu söylemektedir. Fransız 
f<. "'İ!Je Baırıekili Cemil Mürdilm 1 fevkalade komiserinin Başvekili· 

~ her Hegeliadada (Devamı ikinci sahifede) 
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Dünkü hareketten sonra Seyit Rızanın adamla
rından birçoğu da 

den Başvek~limizin bir Ankarada~ hareket 

. silô.hlarile birlikte askerlerimize teslim oldular 

nutkunu Avam eden •k::[;~ yolda 

kamarasında okudu 
lııgiliz mebusları İsmet İnönünün 
bu nutkunu alkışlarla karşıladı 

l..otıdr . •· 
r~(!t' a, 26 (A.A.} - Ispanya va-
d~ l ı hakkında Avam Kamarasın-

IJU .. 
~l f 1 ~lın açılnn münakaşada muh-

tn_'dcrlerin hükumeti beynelmi
~ 01 llnasebatta gittikçe görülmek

~~ an kanunsuzluğu düstur itti -
~ re ecıen hükClmetlere karşı kafi 
' h cede kat'i vaııyet almamakla 
~ arn eden tenkitlerine mukabil 

ara ekil hükumetin siyasetini mü-
1 ~~ et.ll1iş ve ademi müdahale si
~ı~ hıç olmaısn bir Avrupa har-

t "ı~ş .0lduğunu ileri sürmüş ve va
~1{'t 0tıüne geçmek faydasını Ye
~ 0;rı Ciddi olduğunu fakat ümit
ş1d:adığını ifade eylemiştir. 

~:a.tı etli bir tcnkidde bulunmuş 
'ıatı hl.loyd George'tan sonra söz 

ıı.r· . lngilfa Hariciye nazırı EJen · 
,_"tı .\J 1Clye nazırı B. Eden Cemi-
'l:bal'\i '"<ıtnın gördüğü hizmetleri vekilinin Büyük Millet M<ıclisinde 

t ..._ <: ettirmek maksadile mühim 14 haziran tarihinde Cemiyeti Ak-.. ıılJ· 
ııı h ı davasını Cemiyeti Ak\·a- vam hakkında yaptığı beyanatı ay-

tı- Ilı aı..ell1liğine terketmiş olan nen uzun uzadıya Avam Kamarası-
tıa:~leket başvekilinin ifadatı- na okumuştur. Bu beyanatın her 
tşı ctll1ekle Cemiyeti Akvama sözüne kendisi iştirak ettiği gibi 

~dcı;aki olan hücumlan en güzel Avam kamarası azasının da tasvib 
!! bqtıaa edebileceğini beyan etmiş edeceklerine şüphe etmediğini ila-
lı l.ıtı Un Başvekil İsmet İnönü ol- ve eylemiş ve B. Edenin bu sözleri u .. 

...._ ~soyliyc>rck Türkı"ve Baş - A K 
--... --~ .. Sı'l-____ ,, _____ vlİammmİla~m~a~r;as~ın;~ışlanmıştır. 

Dün akşam Ankaradan hareket 
eden ek,prcs, Biçer istasyonu ile 
Sazılar istastonu arasında yolda 
kalmıştır. Son yağan şiddetli yat· 
murlardan haltın bu kısmını tahrip 
etmiş olduğu için tren yoluna de· 
vam edememiştir. 

Derhal Ankaradan tahrik edilen 
bir yardım treni hadise mahalline 
~elmiş ve hattın bozulan kısmının 
derhal tamirine başlanmıştır. 

Bu sebepten ekspres bu sabah 
şehrimize relememiştir. Hat bugün 
tamamen tamir edilecek ve trenler 
yollarına devam edeceklerdir. Bu
radan hareket eden tren de Eski· 
şehirde hattın tamirini beklemek· 
tedir. 

Maliye Vekili Fuad A~ralının da 
ekspres içinde bulundur.u zanne· 
dilmektedir. Çünkü, Fuad A~rah 
26 akşamı Ankaradan hareket 
eden ekspresle Is tan bula mütevec· 
cihen hare ket etmiştir. Kendisi le· 
davi edilmek üzere Avrup:tya l(İ· 
decekti. 

Binicilerimizin 
Yeni bir 
Muvaffakıyeti 

Londradaki beynelmilel rnüsa • 
bakalara iştirak etmekte olan bini
cilerimiz muvaffakıyetten muvaf
fakiyete koşmaktadırlar. Dün ya
pılan yüksek atlama müsabakasın
da da teğmen Eyüp Öncü 2,10 met
re manialı koşuda ikinci, diğer bir 
atı ile de 2 metrelik manialı koşu
da dördüncü gelmiştir. 

Dünkü çarpışma
nın tafsil atı 

Seyit Rızaya 
Karşı isyan var 

--·- -

Bir kadın bu haydudu 
öldürmek istedi 

.. 
lnleie sığınan dö-
küntüler erzaksız 

ve cephanesi,z 
Elaziz 27 (Hususi muhabirimiz· 

den) - Asırlardanberi devlete 
·karşı ayaklanan şakilere iltıcagah 
teşkil etmiş olan meşhur Foto de -
resinde kat'i temizliğe başlanmış -
tır. Bu girilmez ye aşılmaz zanne
dilen derenin geçitleri şimdi as -
kerlerimizin çizmeleri altında bu
lunmaktadır. Evvelki gün başla -
mış olan askeri hareket, derhal in
kişaf etmiş, ilk önce muhalefet 
mıntakasına dııhil bulunan bütün 
köyler temizlenmiştir. Kutu dere • 
sinin bir tarafıpda ilerlemiş olan 
bir askeri kolumuzla oralara ta -
hassun etmiş olan şakiler arasında 
vukua gelen müsademede, otuz şa
ki gebertilmiştir. Mevkuf Cebrai
lin yeğeni de ölenler arasındadır. 
Demenan aşiretinin ileri gelenle -

MAKiNEYE VERİRKEN 
~ . -------------- ' 1 
e gzf Rızanın gara/andığı muhakkak, çete imha edilmek üzeredir 

'U~!!~i:o 27 [ Husıısr ~~hpbi~lmiz bildlrlyor]- DUn sabah şafakla beraber başlıyan askeri hareket '""*' 8 ve muvaf"kıy~~-:' ~.nklt~f etmektedir. Kutudereslnln Pokir dağı s1rt1arındaki ın ·ve mağara• 
~•~en 1 ii•nmış olan S~y.ıt.·Rı~anın yanında kalabilen son haydutlarla müsademe devam ediyor. Seyit 
tll"l<a •n yara(ı old~ğu. ha~.tctndakl haberler teeyyüt eder mahiyettedir. Çemb·er için:fe ka:an çete. 
~a 6 _ç111asına tayyari)erlmi~tn muvaffakıyetli atıtlar1 asla f1rsat vermemektedir. Ç ete c ap:-.aneslz 

,. c: aksızd1r. Seyit .. ızanın ölUmU ve lstisall haberi beJkl bugün allnabUecaktir. · -

rinden Kemer oğlu Kehil ile Ceb
railin yeğeni diğer Kehll yakalan • 

· mış ve adliyeye verilmişlerdir. 
Seyid Rıza ile tarafdarlarının 

Pohir dağı şimalindeki yamaçlara 

sığındıkları anlaşılmıştır. Bunlar 
sıkı bir çenber içinde bulunmak • 
tadırlar. Şakilerin yiyecekBiz ol • 
duğu gibi, cephanesiz de kaldıkla

( Devaml 2 inci sahifede) 
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Hpanyanın Ahlent'z la91/arını kontrol ıtltctk olan lng/Hc filosuna 
bir htıkı~ 

Meçhul bir tahtelbahir 
hükiimetçilerin 

bir vapurunu batırdı 
ispanyanın Akdeniz kıyılarına 

lngiliz fil osu bakacak 
:Alicante, 27 (A.A.) - Hüviyeti ı 

meçhul bir denizaltı dün sabah AH
cante'nin 28 mıl şimali şarkisinde ' 
Cabo Palos ismindeki İspanyol yük 
gemisini torıtilemiştir. Cabo Palos 
Valencia ahalisine erzak götürmek 
üzere Alicanteden hareket etmişti. 
Geminin mürettebatından dört ki-

şi boğularak ölmüş. kırk dört kişi 
de balıkçı gernlle.rl tarafından kur
tarılarak Alicantc'ye götürülmüş
tür. 

ON BİNDEN FAZLA FASLAI 
GETİRİLDİ 

Cebelilttarık, 27 (A.A.) - Edu -
ardo Bato ismindeki isi topc~kezi 

son günler zarfında lejioner ve gö
nüllü olmak üzere Algesi~asta on 
binden fazla Faslı nakletmiştir. 

Bu kıt'alar gemiden çıkar çıkmaz 

trer. · l:~dıc sevk edil -
mi~leı ~ 

BİLBAO CİVARINDAKİ DiGER 
KASABALAR 

Biibao, 27 (A.A.) Havas Ajan

sının muhabiri bildiriyor: 
· Havaların fena gitmesine rağmen 
askeri harekat devam etmektedir. 
Şehl'in şimalinde Franko kıt'aları 
bir çok sırtlan ve kasabaları ve cz-

Devamı ikinci sa.1, ada 
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Maslak yolu faciasın
da bir garabeti 

Nakil vasıtalarmın müstakbel 
Karacaahmedi olan şu Maslak yo
lunda yine bir facia oldu: Bir mo
tosikletçi yeni bir arabayı tecrübe 
ederken ağacı:ı çnrpmış Biçare mo
tosikletçi beyni patlıyarak öldü! Bu 
müthiş hadisenin garibi nerede: 

Mnllımdur ki, knzaya mani ol -
mak için oradaki ağaçlar beyaza 
boyanmışlardı. Gnribi bu ki, za -
vnllı motosikletçi o ağaçlara çar -
parak beyni patladı! 

* Soyacak yer 
bulamamış 

Madamki facialarda da garabet 
:ırıyoruz, o halde şu hırsızlıktan do
layı 5 sene 3 aya mahkum olan Ce
mal ismindeki hırsıza ne buyuru
lur? Herif mahkemede itirafta bu
lunuyor: Aç kaldı!:tı için soyduğu
nu söylüyor. Fakat nereyi, bula 
bula nereyi, biliyor musunuz: 

Beşiktaş sulh Mahkemesini: 

Acaba herif, mahkeme tabelasın
daki (Sulh) u görünce dünyada en 
çok aranan şey diye aşırmıya mı 
kalktı?! 

* Kuzu harsızı lh· 
tiyar bir kurt 1 

Facialardaki garipliklere devam 
edelim: 

Okudunuz mu? Aksnrayda bir 
ihtiyar adam bir kasap dükkanın
dan yarım bir kuzu çalmış. Cür -
mümc.'şhud mahkemesinde muha -
keme edildi, fakat ihtiyarlığından 
dolayı cezası tecil edildidi. Yarım 

kuzu çalan bu ihtiyarın yaşı kaç bi
liyor musunuz: 78! Çok garip ş<ıy: 
Adam şu kuzuyu aşırdı, yemek için 
tabii. Bu yaşda bir zengin şunun 

bir parçasını yese çatlar. Hayret: 
Şu fukaranın seksenliğinde bile 
tansiyon da mı yok. 

Biz mahkemenin vazifesine karı
şamayız, amma, biz olsak bu 78 lik 
ihtiyarı neye mahkum ederdik bi
lir misiniz: 

Çaldığı kuzuyu yemiye! ! 

* Şüpheli bir kongre! 
Topkapı Yoksullara Yardım Mü

essesesinin 3 yılda bir içtima ede -

cek olan kongresi önümüzdeki cu

ma günü toplanacakmış. Cemiyet, 

gazeteler vasıtasile nizamnameye 
uygun şartları haiz olan azanın o 
gün kongreye gelmelerıni temenni 
ediyor! 

Yoksullara Yardım Cemiyetinin 
bu temenni şekli garip, doğrusu. 
Zaten yoksullara yardım olduğu 
için kongreye gelememek için çok 
muhterem zevatın vesile arıyacak
ları muhakkak ki, bir de nizamna
meye uygun şartlar öne sürmek a· 
kıl karı mı? İşte kendinde uygun 
şart görmemek tevazuundan dola
yi nizamnameye azasının sıkı sıkı
ya sadakat göstereceği yegane kon
gre! 

* Bekcl h1rsızlar 1 
Her yerde evleri, dükkanları hır

sızlar soymasın diye mahalle bek· 

Çıleri kullanılır, değil mi? Muşda 
bir hırsız çetesi yakalanmış: Cüm
lesi bekçilerden müteşekkil! 

Bu bekçi hırsızlar çetesi Muşta· 
ki çarşıyı senelerdenberi soyuyor
larmış. Fakat dükkanlardan yalnız 

evlerinin ihtiyacı kadar yiyecek ve 
para aldıkları için dükkan sahip • 
lerl farkına vannıyorlarmış!.. " 

O halde bunlar kendi vazifele -
rinden dolayı tahtıa edilemez: Zira 

herifin, şu halde, bütün dükkan -
lardaki yiyecek ve paralan kendi 
malları gibi beklemişlerdir!!. 

* Eğer öyle olsa .• 
Amerika ruhiyatçılarından biri 

8 kadın tipi tesbit etmiş. Bu huyla· 
rı haiz kadınlardan çekinilmesini 

ve kocalarının böyle kadınlardan 
ayrılmak hakkı olmasını ileri sü
rüyor. Bu huylar (vırvırcı kadın) 
tipi, kocasile alay eden, onun ko

nuşmasını, yürümesini tashihe kal

kışan kadın gibi hakıkaten çekil -
m<'z huylar. Fakat Amerikan ruhi
yatçısı bu 8 maddeye şunu ilave et
miş: 

- Kocasının parasını bol bol har
camayı seven kadıo! 

İşte bu şart olmadı! Zira Ameri· 
kalının bu maddesine göre Türki
yedc bütün kadınlar kocalanndan 
boş düşilyor!! 

,c ~e4.'d7f:"4:1 
====================================-======ı:ıc:ı::::s:::ı~'t:::::c= 
Kutu Deresi 
Şakilere 
Mezar olacak 

1 Musolini 
Çember/ayna 
Cevap verdi 

(Birinci sahifeden deı:am) 
rı muhakkaktır. Nctekim teslim o
Jan şakilerin üzerinde en çok üç 
fişek bulunmaktadır. 

Ölen sergcrdelerden birinin ka
rısı, bu kanlı hadiselere sebep ol -
duğu için Seyid Rızayı öldtirmek 
istemişse de, avene tarafından ya
kalanmış ve oldürülmüştür. Rıza -
nın yaralı oldugu da söylenmekte
dir. 

Asayış mÜfr('zelcrimiz tak.p ha
reketine devam ediyorlar. Tayyare
lerimiz de kaçmak istiyen şakHcl'i 
şiddetle bombardıman etmektedir. 

Son müsademe üzerine iltica c
denkr çogalmıya başlamıştır. 

Genral Abdutlahın be· 
yanalı 

Başvckılın Tuncelıne gcldıği za
man söylediğı gibi, harekat nıha • 
yet bir ayda bıtirilccektir. Her ta
rafta yapılmakta olan yol inşaatın
da yüzlerce amele çalışmaktadır. 

İstikbalde Tunceli vilayetine mer
kt'z olması muhtemel olan Mamcki 
kazasının kurulacağı jer tesbit e
dilmektedir. Buralarda yapılan haf
riyatta bir çok eti eserleri meyda
na çıkarılmaktadır. General Abdul
lah Alpdoğan bu hafriyat hakkında 
şunlzırı söylemiştir: 

- Bu Eli devrini gö'iteren yere 
ka?.ayı kuracağız ve burasını Tunc
elinin medcni)et merkezi yapaca -
ğız. 

Mcmcki Manzur suyilc Harçik 
sularının iltisak mıntakasma yakın 
bir yerdedir. Etrafında büyük ta
bii ormanlar vardır. 
Kuş uçmnyan 'l uncelı dağlarının 

Roma 'Z"J (A. A.) - Havas bil
diriyor: Popolodi, ltalia ga?etesi, 
bizzat Mussollniye atfedilen baş· 
makalesinde B. Nevi! Çcmberlayn 
tarafından yapılan soğuk kaelılığa 
davetin kiyasetli ve zamanında bir 
hareket olduğunu teslim etmektedir. 

Gazete, lngiliz Başvekilinin yan. 
fış haberler neşreden gazeteleri 
kapatmak zamanının gdip gelme
diğini A\'nm Kamarasından sordu-

ğunu hatırlatarak kıtaat sevkiyah 
hakkınCla yabancı memleketlerde 

dolaşan telaş •erici muhtelif ha· 
b~rleri şiddetle tenkit etmekde ve 

anti faşist fl!emin, 1936 Temmuzun· 
d nbcri, Moskovanın emrile hare
ket eden hakikf mücrimler çete
sinden başka hiçbir şeyi temsil et. 
mediğ-ini bildirmektedir. 

Gıızete diyorki: 
Bugün Avrupa daha şiddetli bir 

buhran devresine girmişse, bu O· 

toriter devletlerin hattı hareketi 
sayesindedir. 

Gazete buhranın ancak Franko

nun zafcrile halledileceğini bildiri· 
yor \'e ilave ediyor: 

!ki medeniyet tipini ve dünya. 
nın iki zihniyetini karşı karşıya 

koyan bu mücadelede faşist halya 

bitaraf kalmıştır. Zafer ona aid 
olacaktır. 

diğer mıntakalarında tam bir SÜ -

kunet hüküm sürmektedir. 

İstiman eden şaki reislerini biz

zat Tunceli müddeiumumisi H<ıte

mi isticvap etmektedir. 

Ehli hayvan !( KOÇOK HABERLER 117 Temmuz 
Sergileri "'-------ı-ce-rd_e .... Denizciler 

. ' -DIŞ ------1 
1 SiY ASA .-..-

A 
* Adliye Vekili Şiıkrü Saracoğ- B 

çılıgor lu bir müddc:t Ödemişde istirahat agra mı 
D ... li muazı:anıa uve . lya :aıış· 
,_Eğer unutulmamışsa Jta a ra bit 

vekili d.ort sene evvel. 0ı: 1;erenin, 
Açılma tarihi belli oldu 

Vilayet Baytnr müdüriyetince bu 
sene hayvan sahiplerine bir koiay
lık olmak üzere Umumi Ehli Hay
van Sergisinden .başka 6 kazada bi
rer ehli hayvan sergisi kurulacak
tır. 

Bu sergilerden Beykoz kazasında 
Buzhanede 19 ağustos perşembe 
günü, Kartal kaza5ında 11 eylul cu
martesı günü Pendikte, Silivri me·r
kez kazasında 1 birınciteşrin cuma 
gtlnü, Çatalca merkez kazasında 7 
birinciteşrin perşembe günü, Ba -
kırköy kazasında 10 birinciteşrin 

pazar günü koşu mahallinde, Yalo
va kazasında 22 birincıteşrin cuma 
günü koşu yerinde olmak üzere 6 
kazada sergiler açılacaktır. 

ispanya 
Sularında meçhul 
Tahtelbahir 

(Birinci sahifeden devam) 
cümle Sodupe ile Oorde Ruelfı'yı 
işgal etmişlerdir. 
BİLBAO BANKALARINDAKİ 

PARALAR 
La Rochelle, 27 (A.A) - La Ro· 

chele mahkemesi reisinin Seabank 
İngiliz gemisinin suvarisine verdi
ği teminata nazaran gemideki İs • 
panya Bankasının Bilbao şubesinde 
bulunan paralarla Bilbao'da kain 
muhtelif hususi bankalara ait pa
raları havi kasalar karaya çıkarılır 

çıkarılmaz Seabank hareket edebi
lecektir. 

Gemi, Bilbao'daki İspanyol ban
kasında bulunan mevduatı naklet
Jn€k üzere şehir Franko kuvvetle
rinin eline düşmeden bir kaç gün 
evvel Bilbao-'ya gitmişti. Bu mev -
duat meyanında hususi bankaların 
Bilbaodaki şubelerini kapamadan 
evvel İspanya bankasına yatır • 
dıkları paralar da bulunmaktadır. 

Seabank vapurile nakledilen bu 
paralara ihtiyat haczi konmasını bu 
bankalar istemişlerdir. Bunun üze
rine Fransız deniz makamları İn
giliz vapurunun tevkif edilmesini 
emretınlşlerdir. 

Polls mekteplerlne gir· 
mek istlyenler 

Polis mesleğine staj iyer olarak 
girenler, mektep tahsilini bitirdık

ten sonra, barem kanununun al -

tıncı derecesine tayin edilmek su

retile 2000 kuruş asli maaşla istih· 
dam edileceklerdir. 

Polis mekteplerine girmek isti· 

yenler bulundukları vilayetlere is· 

tida He müracaat edeceklerdir. La
zım gelen tahkikat yapıldıktan son
ra kabule şayan görülenler, 15-9-37 

de derslere başhyacak ol&n mek -
tcplcre gönderileceklerdir. 

Talebenin mektepte bulunduk -
ları müddetce iaşe ve ibateleri dev
let tarafmdan temin edilecektir. 

etmek üzere dün akşam Ankara -
dan ayrılmıştır. * Yeniden alınacak ücretli me
murlar barem kanunu hükümleri
ne uygun olarak, verilebilecek de
recenın bir derece üstündeki maa
şının emsalı hasılına tekabül eden 
ücretle alın~caklaı dlr. 
gresi yarın saat 18 de toplanacak* Üçüncü mıntaka etibba kon
tır. * Ay başındanberi on beş bin 
esnafın muayenesi yapılmış, yer.i 
cüzdanlar verilmiştir. * Suriyedeki vebanın önüne ge
çildiği için C€nup hudumuza kon -
muş olan sıhhi takyidat kaldırıl -
mıştır. * Knrakösede bir kamyon dere· 
ye yuvarlanmış, içinde bulunan 
Muş saylavı Hakkı Kılıcın oğlu ile 
bir köylü ölmüştür. * Mısır hükumeti Hariciye Ve
kilimizi Kahircye davet etmiştir. * Adanada sıcaklar 39 dereceyi 
bulmuştur. * Türk Hava Kurumu İnönü 
yiıksek yelken uçuş kampı 5 Tem
muzda açılacaktır. * Festivalde güzellik müsaba· 
kası da yapılacaktır. 

Dışarda * Paris oU?l, kahve ve lokanta
cılar kırk sekiz satlik mesaiyi p_ro
testo için 3 temmuzda grev yapa • 
caklardır. * İtalya ökralının kızı Kontes 
Polanda bir erkek çocuk doğuran 
kız kardeşi Bulgar kraliçesini ziya
ret için Sofyaya gitmiştir. * Kavalanın Bulgarlardan kur
tuluşunun yıl dönümü münaS€be
tile bugün şenlikler yapılmaktadır. * Kanada başvekili Makenzi 
King gelecek hafta Almanyaya ge
lecektir. 
* Beynelmilel ticaret odaları 

kongresi yarın Berlinde açılacaktır. * Kutba giden Rus alimler hey
eti Moskovaya dönmüştür. * Amerikan donanmasına men· 
sup bir avcı tayyaresi yapılan tec
rübelerinde saatte 965 kilometre 
sür'atle uçabilmiştir. * Uzun zamandanberl mevkut 
tutulan Rus muharriri Radek tah· 
liyc edilmiştir. 

BAŞDAN YARALAMA 
Kuurçeşmede kömür amelesin • 

den Haçik ile Muhiddin kavga et· 
mlşler ve Muhiddin Haçiği başın
dan ağır surette yaralamıştır. Ha
çik hastaheneye kaldırılmıştır. 

BİR ÇOCUGUN A YAGI KIRILDI 
Haydar caddesinde 18 numarada 

oturan kahveci Fehimin dört ya
şındaki Sevim ismindeki çocuğu 

evin duvarından düşmüş ve sağ a· 
yağı kırılmıştır. 

BAKKAL DÜKKANINDA 
HIRSIZ 

Kasımpaşada Hızıroğlu sokağın· 

da oturan sabıkalılardan Hurşit 

oğlu Ali Kasım~aşada Küçükköp -
rüde MehmetZihninin bakkal dük
kanına giıerek muhtelif eşya çal -
mış ve yakalanmıştır. 

Bu husustaki program 
ha~ırlandı 

1 Temmuz günü (Denizciler bay
ramı) dır. Bu münasebetle yapıla
cak büyük şenlikleri tesbit etmek 
üzere Deniz Ticaret Müdürlüğün
de bir komisyon kurulmuştur. 

Bütün denizciler ve deniz teşek
küllerine mensup heyetler o gün 
Taksime kadar bir yürüyüş yapa
caklar ve abideye çelenkler koya
caklardır. 

Saat on ikide bütün vapurlar ve 
deniz fabrikaları düdüklerini çala
rak bayramı tes'it edeceklerdir. 

Gece de muazzam bir fener ala· 
yı ve denizde şehri ayin yapılacak
tır. Bu şehri ayine rengarenk elek
trikler ve fencı lerle süslenmiş bü
tün deniz vasıtaları girecekler ve 
büyük tenvirat ve tezahürat icrc. 
edilecektir. 

Bayram münasebetile Akay ve 
Şirketi Hayriye vapurları o gün 
halkı ucuz biletlerle taşıyacak • 
Iardır. 

Kont de Martel 
Bu sabah 
Geldi 

(Birinci sahifeden devam) 
vaziyetin istikrarı bakımından çok 

mühim görüşmeler olduğ-u ve nok-

t . Jngı 
taklıf koymuş u. ·e italyıınıJl 
Fransanm, Almanya -v 

1 0
. de· 

. k ·vapı sı ' 
arasında bir mısa -'. ri değilse 

· f B .. t.. dünya ışle ·ş· 
mış ı. u un .. r· Avrupanın ı 
bile her halde bu un . unde ol· 
lcri artık bu 4 devletı? ~ rkı yok 
sun· demekle bunun bır a . ....,diid 

' . ·a şı ... 
idi. O z.amankı AlınRO) uahe· 
Almanya değildi. Vers~Yit:ıya da 
desi bu hale geJmemıştı, ·stcycn 
muahed<>'ieri değiştırrnek ı ,·a· 

.. dafansını . 
eski mağlupların mu 

pıyordu. ·nin kon· 
Şimdi İspanya sahillerı rasın· 

t 1.. . 1 . ' do··rt devlet a l r 
ro u ı~ erınoe ~ gören e 

da bir aniaşma oldugun~ r !\iı.!• 
arasında reden 933 te Sın~o ..... eli 

' ~ fkll' şıw 
solini'ııin ol'taya nttıgı. ,1 soruştı.ı· 
bir h:.lkikat olmasın? dı)C ? tştc 

·· 1 dcg~ il nıı · 
ranlar d.:ı var. Oy e ·ıe arı· 
. ta·narnı 
Ingiltcre ne Fransa . .. Berlill • 
laşınış bir haldedir. işte halde şı.ı 
Roma mihveri de var. ~ aktet· 
d .. d l t . . bir mısnk ort ev e nıçın 

• ? Jti mesın. .. nınntı 
Bu dü~üni.ışü makul ve F,1ı.at 

bulnnlnrn bir şey den:rne:~nUz u· 
933 tenherı neler o~dugu }lnbCşıs· 
nutulmaır.ıstır: 1ngııtere. J11iW 

- . konan . 
tan meselesinde orta) a cenıi)'eU • 
terek su~h ve .Milletı.~r.. aevıet· 

· k f'I ·· b··tu··n ku,.uk .. ,, mısa ı ı tnıe u -ı }{i.iÇi.l" 

leri bir arııya toplamıştı. ~deratıa· 
devletler ki kendi muka. de )<al· 
rının dört büyük devlet elın arnS' 

. d.. li nıuazz ·ı 
masını e::skı c uve dirı • 1 b" daha 
mefhumuııun artık ır söz en 

tai nazarlar taati edileceği anlaşıl- mesini hiç istemezler. ~on olınBıs:ı 
maktadır. Bu mülakalta Hariciye kuvvetlinin de olsa hıç .. z sö'i ~ 
Vekili Numan Menemencioğlu da Cenevreden kendilerin~. ~?k de'w' • 
hazır bulunmuştur. lemek fırsatı verilen kuÇU. ·hrn:ıl 

f b •· k.. vaziyeti ,. 
suriye evkalade komiseri yarın Jetlerin ugun u 

Toros ekspresile Bcruta hareket edilecek gibi değildir. 1 un~ 
edecektir. İngiltere olsun, Fransa.?: dc''ıet 

HUDUT KOMIS YONUNDAKl 
FRANSIZLAR DÖNDÜLER 

letler Cemiyeti yerine ~or }{ab\Jl 
misakı gibi bir şeyi ise hıç te 
edeceğe tcnzemiyorlar. .,.11r Suriye hudut komisyonu Adana• t " Ahme , ............ .... 

daki müzakerelerini bitirmiştir, He· 

yetteki Fransız delegasyonu Suri. 
yeye dönmüştür. 

• ı111nu1111tn 1 • 
·-g;;i~ry;··v eki ı 

Suriyeye dönmekte olan Hariciye Tahran 
Veziri de Adanadan geçmiştir. 

yollarında . fraodll 
ti Dan ,,.ig Ba~dad'dan tayyare ıle. 01arı 

""' Kirmaıışaha harekt·t. et~ 1f ii p.ra§ p olonyanzn Hariciye Vekili Tevf k Ruş ahııtirıl 
ora<lan Tahrana kadar ~ey 

'116 / l otomcbil'e yapacaktır. dudııııa 
ıvı a ı o amaz ,, Hariciye Vekili. lran :~rıırıeti~C 

Dar.zig 27 (A. A.) - Nasvona!- vardıiı zaman, Bağdat lı örLtıı• 
' . k radıı g ı yı 

Sosyalist matbuatı serbest şehirde bır telgraf çeker~ ' bo lden do 
11 

ğü samimi hü~nuka u 
Nazilerin iktidar ıne\'kiine gelmele. teşekkür etmiştir. 3ıcşaıt' 

·1· l 'n yarın r• 
rinin atsrdündi yıl dönümünü tes'id 
etmektedir. 

Danziger Neueste Nechrichten 

iazetesi bu münasebetle şöyle yaz-

maktadır: 

"Danzir hiçbir zaman Po:onya
nın dcR"ildir ve olmıyacaktır. Da.n-
zig Büyük Cermen vatanının en 

çok Alman olan bir şehridir. Dan. 

zig'i Polonya'ya yutturmak istiyen 
Reis Rauschning'in siyaseti artık 
tekerriir edemez . ., 

Hariciye Vekı ıın zı va 
" .. Tatıraoa 

veyahut Salı gunu. a 
ması beklenm!kte'iır. _ 88yard 

lktısad Vcki:i Celal Bıt5raY5 
Bağdad' dan tay~a!e ~I~ şnrıı ı >'.i~fr. 
gitmiş ve a> nı gunun d t etdl1ş 
tayyare ile Bn~dada av c 

Kral Karol . set 
VarŞova Rıya 

============================== Şatosunda carol 
J{ral • 

Varşovn, 27 (A.A.) :-•. dün ıılc 

~abah ve akşam 
Cumhurl,tet 

Türkiye - Suriye mUna· 
sebetlerl Uzerlnde 

Bütün dedikodulara, mübalağalı 
hislere ve ihtiraslara rağmen biz 
sük(ın ve itidalimizi hiç bozmaltsı-
7.ın Suriycyı htılü ve daima yalnız 
komşu değil, kardeş bir memleket 
ve millet saymaktayız. Suriyenin 
de artık hakikat çerçevesine avdet 
ederek bizimle iyi komşuluk, gü -
zel dostluk ve -üzerinde ısrar edi -
yoruz- candan kardeşlik hayatı 

kurmak için gerekeni yapmağa 

başladığını gormek istiyoruz. 
Tan -Bir haftahk tarih 

Almanya Hariciye Nazırı 23 Ha
ziranda Londrada bulunacaktı La· 
yipçiğ hf\.disesi lizerıne seyahatınl 

tehir etti. Bu sebep pek sudan bir 

vesiledir. Kruvazörlerdeki dinle -
me aletleri henüz pek iptidai bir 
§Ckildedir. İnsanı aldatabilır. Se -
yahatin tehirine sebep olarak hatı
rıı gelen şey İtalyanın infirada düş
mekten korkması ve Londra müla
katına mani olmak için ağır bas -

masıdır. Diğer bir ihtimal de Al
manyadaki ifrat tarafdarlarının a
ğır basması ve son saniyede bu se
yahate mani olmuş bulunmasıdır. 

başmuharrirleri 
Kurun 

Siyasi hafta 
Hafta içinde siyaset alemi La -

yipçiğ hadıscsinden dolnyı endişeli 

günler geçirdi Bu hal çok sürmedi, 
tekrar ortalığa bir sükunet geldi. 

Fransnda kabine> değişikliği ol • 
du. Fakat mali zorluklar yerinde
dır Yeni hükumet ne yapacak? 
Bunu önümüzdekı hafta öğrenece
ğiz. 

İngiltere hükumeti Almanya Ha
riciye Nazırını Londraya çağırmış
tı. Layipçiğ hadisesi üzerine nazır 
seyahatini tehir etti. Bu hadise ne 
olursa olsun, Almanya ile İtalya -
nın aldıkları vaziyeti mühim gör
mek lazımdı. Bir aralık Almanya -
nın ademi müdahale komitesinden 
çekileceği de söylendi. Fakat şim
di komitede kaldığına göre, bey -
nelmil~l siyaset bürosu harp teh
likesinden birnz uzaklaşmıştır. 

Hariciye Vekilimiz İrnn ve Mos
kova yolunda bulunuyor. Dahiliye 

Vekilimiz de bugünlerde Mosko -
vaya giderek Hariciye Vekili ile 
orada buluşacak. Dünya hadiseleri
nin zaman zaman gösterdiği tehli
ke işaretlerine rağmen Türkiye ge
rek garpte, gerek şarkta her mem
leketle dostluk münasebetlerini 
muhafaza ediyor. 

ne yazıyorlar? 1 
Son Posta 

Bay Dö Martel Türkiye· 
den geçerken .. 

Suriye Fevkalade komiseri Kont 
Dö Martel Suriyeye gitmek üzere 
bugün şehrimizden geçiyor. Dö 
Martel aramıza iki .sıfatla geliyor. 

Fransanın mümessili olarak ve Su· 
riyenin de be}nelmilel merıfaatle· 

rini korumakla mükellef bir büyük 
memur sıfatile ... 

Öyle ümil ediyoruz ki, aramızda 
geçireceğ"i kLsa müddet içinde ve 

Başvekilimizle yapacağı temaslar 

csnasındn Türkiyenin gerek Fran

saya, gerek Suriyeye karşı en ha· 

!is ve en güzel duygularla müta· 

hassis oldu~un•ı görmek \ esilele• 
rini bulacaktır. 

Aziz misafirimizden bir ricamız 

var. Berulta Fransız organı olarak 

neşredilen Lasiri gazetesinde arada 

sıra bizi gücendirecek bazı yazılar 

çıkıyor. Bunlara mani olmak im. 

kanı bulundu~u tadirde, Franıaya 

karşı daima dostça yazt yazmış 

olan bir Türk gazetecisi sıfatile 

bilhassa memnun olacağız. 

Akşom 

Başmakalesi yoktur. 

ile reisicumhur Moscıckı da ,,e-
. t şatosun ııı.r 

şam Vnrşova rıyase tı.ılt 
da JlU 

rilen ziyafet esnasın 

söylemişlerdir. 
1 

rı 5o)'le' 
.M:oscicki bilhassa şun a 
. t• ıer· 

mış ır: . f sene 
cMajestelerinin zıya:e ~irleştıre~ 

denberi iki meınlekctı den ,e. 
1·1· · teşkıl c . bif rabıtaların de ı ını . n yen• 

kayi sılsilcsine ilave edıle 
bir halk tadır.• deilliştir: 

Kral Carol dn ezcürrı1:1 n1i1Jetitl 
.. tt fik ası 1' ,,e 

cDost ve mu .e d buıunnııı dıJ• 
hükZımet merkezın c kte ol 
Romanya 'nın takip etrrıerM>vesİ11e 

· · n ç.e .,- ·fr:ı-
ğu tesanüd siyasetını 1 n jttı 
mükemmelen girmekte 

0 8
g0stcrctl 

b g~ııırını ıcııı 
kımızın sağlam 3 h"t 0 lt:n11 

hararetli tezahürata şa ı rtJftl·' 
derin bir sevinç hissediyo }( 

SokakJa;ğeJece 
Aydan itibareıı 
Yıkanacak ısı1111• 

itibaren ııı1tl 
Belediye yarından .,danlar .. 11• ·1e nıc"' J~ B• 

bulun anayolları 1 caJttıf· uÇ neti'[( 
sulanmasına baş1ıya·1 iştif· p. cecği 
zöz bu işe tahsis edı. nı eıeıııiJ ıı· 
.. .. b .cP kafı g lar ııı 
uç arazoz u I:t- ttJill -· ·hor ·r ·,-
için, Belediye ycnı verillLfU ~ gc-
bayaa etmiye karar ~aıtılşrıı 1~ııı 
mizlik amelesi de çoS }lortıJ~ .. a " 
lecek aydan itibaren bafşv-
sokakların yıkanın 

ası.Jla 

caktır. 
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l 
Son 

IHR-ACATIMIZ 
dört aylık ticari Vazİ· K~rdeşle~im 1 H_i°Ç 

f r Halk Filozofu J 
1 d iyor ki : 

~----------------------------------

Gün ün meselesi: 
-----------------------------------------------------
Belediye meyva ve sebze 
satışı işini tetk ik ediyor 

Arhk ihtikara meydan verilmiyecek 
ifa/kın ihtiyacını daha ·kolaylıkla, ucuz 
b;,. surette temin· etmesi için tedbirler 
B elediye Halde yapılan muame-

leyi ve müstahsillerle kabzı -
?nallar arasındaki vaziyeti tetkik 
:tıniştir. Bu tetkikata göre Halde 
IJ.ç §ekilde muamele göriHmektedir. 

Birincisi müstahsil toplayıcı tüc
~ara mallarını satmakta, bunlar 
k alde satışa tavassut eden tüccar
d 0ınisyoncuya devretmekte, onlar 

a. seyyar satıcı veya küçük esnafa 
~erınekt{! ve münferid müstehlike 
Unların elinden geçmektedir. 

İkinci şekle göre müstahsilden 
~alı doğrudan soğruya haldeki sa
;Şa tavassut eden tüccar - Komis
t oncu almakta, onlar da seyyar sa-
~ veya küçük toptancıya dev -

retmekte ve münferid müstahlike 
ikinci elden geçmektedir.· 

Üçüncü vaziyete göre de müstah
sil malını doğrudan doğruya küçük 
toptancı veya seyyar esnafa dev -
reylemek suretile münfcrid müs -
tehlikle temasa geçmektedir. 

Bu sonuncu şekil yalnız fstan -
bul meyva ve sebzecileri tarafın -
dan yapılabilmektedir ki, bunlar 
kabzımala borçlu olmıyan kimse : 
lerdi~ · 

Belediye tarafından yapılan tet
kiklere göre İstanbulda yaş sebze 
ve meyva istihliıkatı iki şekilde ol
maktadır: Biri bir taraftan Dört ; 
yol, diğer taraftan Rize, öbür ta -

raftan Edirne ve İzmite kadar da
yanan ıstihsal mıntakalarile nef::;i 
~ehirden hale toptan bu üç şekılde 
ilk iki şekle göre gelen ve muame
le gören yaş sebze ve meyvalardır. 
Bunun bu senelik vasati satışı 
6304082 lira tutmaktadır ki. bunun 
2310182 lirası sebzeden ve 3993950 
lirası meyvadan temin edilmekte -
dir. 

Diğeri de sur yakını, Boğaziçi, 

Anadolu banlıyösü ile kısmen Be
şiktaş ve pek az Nişantaşı muhi
tinde sarf ve istihliık edilen yaş seb
ze ve meyvalardır ki, bunlar mun
hasıran hale uğramadan civar bos
tanlardan satın alınmaktadır. 

~ V İ n e t e 1 e f On a 1 a n Terkos 
lstanbullular çoğahyor Müşterileri 
ı..- d l k "'f. l Çok az lYievcu numara ar a ı ge me- -·-·-

Fazıa abone yazalacak 
diğenind geni tesisat yapılıyor Belediye suıar idaresi, istanbu1 

S sularının ıslahı için her şeyden ön-:>n günlerde evlere ve yazıhanelere telefon almak için yapılan mü-
racatlar çok artmıştır. ce varidatı çoğaltmıya karar ver-

Bu yüzden Beyoğlu mıntakasındaki bütün telefon numaraları dol • miştir. Bunun için de düşünülen ça-
tııuş. ve hiç boş bir yer kalmamıştır. relerin başında İstanbuldaki nüfus 
il I~tanbul cihetinde de ancak bir kaç nun:ıara kalmışt~r. ~~ sebe~le ve bina mevcuduna göre su abone-

eyoglunda yeniden telefon almak istiyenlcrm arzuları şımdılık yerıne terinin hiç mesabesinde denilecek 
g~~irilnıcmektedir. Bu müşkül vaziyetin önüne geçmek için Şişlide bü
~:uk ve yeni bir santral yapılması maksadile bütün keşifler bitirilmiş ve 
(Jnürnüzdeki ay inşaata başlanması kararlaştırılmıştır. 

Bir taraftan diğer merkezlerdeki boş makinelerin de Beyoğluna nak
l~edilcrek Şişli santralı yapılmadan evvel de yeni müracatların kabu-

~lışılmaktadır. 

Do/eforlar 
Nasıl reklam 
'rapabilir? 

Etibba odatunın bir 
tamimi 

t İcrayı san'at eden tabipler ve diş 
abıplerile dişcllcr hasta kabul et-

tikleri mahal ile muayene saatleri
tı• 
t 

1 \:e ihtisaslarını bildiren ilanlar 

1 
ertıbine mezun olup diğer suret -
erle .1• A • 

txıa ı an, reklam ve saıre yapma-
~· !arı ve bazı doktorların reçete 
agıtıarında ıre tabelalarında ka-

~~nen yazılmasına müsaade edil
b 

1
Yen bazı yazılar görüldüğünden 

(}~nlardan içtinab edilmesi Etibba 
lar asından doktorlara ve alakadar-

a tarnim edilmiştir. 

)edlncı--:r.; Kurultayı 
l\nkarada birinciteşrin ilk haf -

,, 
1tıda toplanacak olan (Yedinci 

fııııı· .. 
~ 1 Türk Tıb Kurultayı)npa ser-
~ t tebliğ yapacak doktorlar ra -

L~tlarını ikişer nüsha olarak Tür
ıı:ıy 

~~·e 'l'ıb Encümeni Umumi Katip
sıne .. 
~ndermişlerdir. 

~ehi roman: 10! 

Bu yıl zeytin 
Mahsulü 
Fazla olacak 
Zeytinyağlar. ucuzla· 

y acak 
Borsada bu hafta pamuk üzerine 

iyi satışlar olmuştur. italyaya da 
fazla ihracat yapıldığından fiyatlar 
yüksektir. Ve daha da yükseleceği 
söylenmektedir. Zeytinyağ stokla
rı da çok azalmıştır. Fakat bu yıl 
yeni rekoltenin çok olacağı ve Ege 
havzasında 30 milyon kiloyu bula
cağı tahmin edilmektedir. Geçen 
sene bu rekolte 20 milyon kilo ola
rak tesbit edilmişti. 

Fiatlar yüksekliğini kaybetme • 
mektedir. 

Türk kuşu kampı 
Şehrimizde devam eden Türkku

şu kampı nihayet bulmuş ve 32 

genç mezun olmuştur. Bu gençler 
İnönünde 5 temmuzda açılacak 

kampa iştirak edeceklerdir. 
Bu sene Türkkuşu kamplarından 

İnönü kampına 250 yi mütecaviz 
g€nç iştirak t?deceklerdir. 

Sen e sevece sin! 
lıaŞitndi davanın büyüğü benim o

l'ittı '-'ereceğim cevapta. Aklım, fik

' hep onunla meşgul. 
' 'Ev~t. 
'Diye 

halı ll'll!rn. Buna imkan yok. Nf-
,,et 

l'rıak: ona acımak, kendime acıma 
tıı &(\ olncak. Evli bir kadın kocası
Cıııee Vsc de, sevmese de herşeyden 
dil. kendi vicdanına karşı mes'ul-

r. li'k 
txıu ı ahın kadına en başta tah-

etr ~ · 
ta~u ıgı mes'uliyet dürüstlük ve 

l ettir D" .. . .h 
;ı 11d • urust bir kadın nıka -

ığı .. 
(!asına , Run, herşey.e rağmen ko -

hı.p ıtarşı bir sadakat yemini 
tnış d 

oy .. ,.,... emektir. Sonuna kadar 
"·•ıın· 

tıı111 
1 tutmıya mecburdur. Ay-

ca 'l'I 
t~dıgi . CS<?le kalmaz. O vakit is

nı y·p 
u tnıya, istediği erkekle ı 

Etem izzet B enl ca 

sevişmede ve evlenmede elbette ki 

serbesttir. 

Halil Necip, belki de benim seve

bileceğim bir çocuk. Bundan şüp

he etmiyorum ve .. daha doğrusu 

gün geçtikçe kendimde eski nefret 

ve şiddet yerine ona karşı bir sev

ginin belirişini seziyorum. Hele, 

bu son mektubunun üzerimde mer· 

hametle karışık bir sevgi yarattı· 

ğına inanıyorum. Kalbimi çeviren 

damarlarda onu andığım zaman bir 

kıplt'danmanın, bir sıcaklığın ya· 
yıldığını hissediyorum. Demek ki, 

yavaş yavaş üzerimde müessir o

luyor, hayal ve hislerimi tahrik e

debiliyor. Bunun içindir ki, ona: 

- Hayır .. 

derecede az görülmesi nazarı dık

kati celbeylemiştir. 

Sular ıtlaresi abone azlığının en 

ziyade tesisat parasının yüksek ve 

def'aten <ıJınmasından ileri geldiği-

ni görmüş, bunu önlemek için bir 

proje hazırlamıştır. 

Alakadar makamlarca tetkike 

başlanan bu projP.ye göre münha
sıran tesisat işlerile uğraşmak üze

rek Sular idaresine bağlı ayn bir 

teşkilat yapılacak ve bu teşkilat 

Terkos tesisatını yapacak, bedelini 

halktan bir senede miisavi taksit

lerle her ay tahsil edecektir. Bu su

retle su abonelerinin çoğalacağı 

muhakkak görülmektedir. 

Tramvay 
Ücreti 10 
Para iniyor 
Yapılan yeni tetkikat üzerine 

tramvaylarda bilet ücretlerinde ye
niden tenzilat yapılması kararlaş -
tırılmıştır. Bu karara göre, 775 ku
nışluk biletlerde on para tenzilat 
yapılacak, 3,5 kuruşluk biletler de 
3,25 kuruşa indirilecektir. 

Yeni tarife Vekiilete gönderil -
miştir, bugünlerde tasdikten gele
cektir. Yeni tarife 1 Temmuz: • 
dan itibaren üç ay müddetle tatbik 
edilecektir. 

-
Demekten de korkuyorum. Söz

lerinde çok samimi olduğuna ina

nıyorum. Her halde cblöf> yapmı

yor. Tutulduğu aşk hastalığı haki

katen onu ölüme kadar da götüre

bilir. Hayat ile ölüm arasında his 

o kadar basit bir fasıla bırakabili

yor ki, bedbin ve ümitsiz insan -

larda bunun bir an içinde ölüm 

lehine bir karar alabilmesi daima 

mümkün. Bu çocuk ta, uzayıp gi

den ümitsizlik ve bedbinlik içinde 

k endisini öldürmeye pek kolaylık

l a karar \'erebilir. Anlattığı hayat 

tarzı, normal bir insanın yaşayışı 

değildir. Aşkın bir insan üzerinde 

bu derece tahripkar olabileceğini 

asla hatırıma getirmezdim. Demek 

ki, bir ruhu kavrayan sar'alı bir 

aşk ta tıpkı bir mikrobun damara 

girişi gibi derhal kendisini gösfe

rebiliyor ve şiddeti nisbçtinde bir 

hayatı sarsıyor. O halde aşka da 

doğrudan doğruya şiddetli ruh ve 

bırşey dınlemeyın 

t. · k • •d• aşılanın 1 ye 1 m iZ ço ıyı 1 r . İstanbulda tifo vak'alal'lmn kor-

llıracatımız,ithalatımızdanfazla· 
dır, belli başlı ihracat maddeleri .. 

1937 yılının sön dört aylık ticaret bliınçosu tesbit edilmiştir: 
Bu dört ay içinde memleketimizden 44 milyon 508 bin 717 liralık 

mal ihraç edilmiştir. 

Buna mukabil ayni aylar içinde hariç memleketlerden, memleke
timize 29 mılyon 255 bın 222 lira kıymetinde mal ithal edilmi tir. 

Bu rakamlara nazaran; bu yıl, geçen senenin ayni aylarında yapılan 
ithalattan 1 milyon 868 bin 465 liralık daha fazla mal m<'mlekelimize it
Jial edilmiştir. 

ihracatımız ise, geçen seıwnin ayni aylarında yapılan ihracatımız
dan 15 milyon 889 bin 609 lira fazladır. Bu aylar içinde en çok ticari 
muamele Almanya ile yapılmıştır. Son dört ayda; memleketimize Al
manyadan 12 milyon 568 bin 246 liralık mal ithal edılmiş, buna mukabil 

22 milyon 227 bin 846 liralık mal memleketimizden Almanyaya ihraç 
edilmiştir. 

! Tıcari muamelelerin en çok olduğu ikinci memleket de, Amerikadır. 
1 ......... , ............................................................... uı11u11ttnttıttUUUUIUtU•HIUHIHU•t1UllllllHllHlllUlllUIHlltlttllllHIHlm 

Su şehirleri 
Kongresi 
Toplanıyor 
Budape, t eve doktorla• 

r1mız d a gidiyor 
Budapeştede 10 birincileşrinde 

bir Beynelmilel Kaplıcalar ve Su 

Şehirleri Kongresi tertip edilmiş • 

tir. 
Buraya maruf beynelmilel kap-

lıca mütehassısları iştirak edecek-

lerdir. 

Kongrede kaplıca şehirlerini aliı.

kadar eden iktısadi, tıbbi, teknik 

adli ve turistik mesai! görüşülecek 

ve münakaşa edilecektir ve bunlar 

beş komite şeklinde çalışa7aklar -

dır ve mühim konferanslar verile

cektir. 

Bundan başka kaplıca şchi12,:ri • 

nin menafii müşterekesini koru -

mak makscadile daimi bir genel 

sekreterlik teşkil edilecek ve bey

nelmilel federasyon teşkili mesele

si de kongre esnasında görüşiile -
cektir. 

Kongre azaları da Budapeştede 

bulundukları müddet zarfında Ma

caristanın temaşaya şayan yerleri
ni de ziyaret edeceklerdir. 

Kongre 3 birinciteşrinde başlı -

yacak ve 10 birinciteşrinde niha
yet bulacaktır. 

Kongreye şehrimizden bazı dok
torlar da iştirak edeceklerdir. 

Almanya ile 
Ticaret 
Müzakereleri 

Berlinde Alman hükümetile ya
pılacak ticaret müzakerelerine baş

lanmak üzeredir. 

Dün Ankaradan şehrimize dön -
müş olan Berlin büyük elçimiz 
Hamdi Aryak'la İktısad Vekaleti 
Müsteşarı Faik Kurdoğlu müzake
releri idare edeceklerdir. Müzake

relerde bulunacak olan heyetimize 
muhtelif vekfıletlcrden ve Merkez 
Bankasından alakadar zevat tayin 
cdılmi~tir. Bunlar arasında Hari -

sinir hastalıkları arasında yer ayır

mak lazım. Gözlerden, insan ruh 

ve sinirlerine giren bu hastalık, 

muhakkak ki Halil Necip'te en 

kuvvetli ve azgın şekli ile tecelli 

etmiş bulunuyor. Bütün işini, gücü-

nü, hay:tt seyrini bu uğurda kay

bedebilen bir adam, kendi eli ile 

kendi hayatına da pek8Hi kıyabilir. 

Halil Necipte ise bu istidat yüzde 

yüz fazlasile var. Mektubu, haya

tındaki değişikliğin korkunçluğu

nu bütün dehşetile gözönüne ko -

yuyor. Aşk onun şuurunda öyle de

rin bir yara açmış bulunuyor ki, 

şuurunu 'iamamile kaybetmesin -

den hakikaten ürkülebilir. Onun 

tek şifası kendisine: 

- Seni seviyorum! .. 

Demektir. Serbest olsaydım bel-

ki bunu aer, ona şifa olmıya çalı

şırdım. Fakat, bu noktayı da dü -

şünmiye başladığım anda gayri 

ihtiyari gülüyorum. Bu çocuk ta 

Yeni çöp 
Arabaları 
Alınıyor 

\ T em izlik itleri d aha 
m o der n olacak 

Belebiye, temizlik işlerine büyük 
bir ehemmiyet vermektedir. Bil -
hassa çöp işlerinin idaresine bü -
yük bir ehemmiyet verilmektedır. 
Sokakların yıkanma ve süpürül

me işleri hakkında da yenilıkler 

yapmak iizerc proje hazırlanmış -
tır. 

Bu projeye göre sokakları silip 
süpüren ameleye asri el arabaları 
\'erilecektir. Bu arabalar otoma -
tik tertibatı haiz olup siipürge, kli
rek gibi iiizumlu malzemeyi de ya
nında asıl:dır. Bu arııbalar bir çöp
çü taraiıncian kolay'lıkla sevk ve 
idare edilebilecek vaziyettedir. An
kara Belediyesinin Ankarada kul -
lanınakta olduğu bu arabaların ge
lecek yıl bütç"sile satın alınması 

kararlaş! ırılmıştır. 

Haziney e 
Borç nasıl 
•• 

Odenecek? 
M aliye Vek§leti bir t amim 

yapt • 
Hazine borçlarının ödenmesi hak

kında Malıyc Vekaletince yeni ve 
mühim bir karar verilmiştir: 

Şimdiye kadar, 1927 yılı ve on -
dan evvelki milli hiıkümet kanu -

nuna tfıbi olan borçlar tahvil ile, 
kesirleri ise bono ile ödenmekte ıdi. 
Maliy~ Vekfüetıııce verilen bır 

karara göre; badema kesirler de pa
ra ile ödenecektır. 

Bu kesirlere ait tedive emirleri; 
malsandıklarına giinderılccck, mal 

sandıkları da bu tediye emirlerine 
gore istıhkak sahiplerine istihkak
larını nakden tesviye edeceklerdir. 

ciycden Doğan. İklısad VekDletin -
den Türkofi i rc>ısı Burhan Sonas, 
Maliyer:if'n Halıd Kesmir de bu -
lunma'ktadır 

Heyet yarın şehrimizden Berline 
hareket cdeccklır 

_Q) 

benim nercmı ve niçın sevdi acaba? 

Bir anda iışık ohınacok kadar güzel 

değılım. Genç değilim. Ne de olsa 

hayatın ve acıların yıprattığı bir 

kadınım. Sonra, bekar bir delikan

lı için <?vlenmek ihtirasını kori.ık· 

leyecek olanlar hiç şüphe yok ki, 

genç kızlardır. Nereden bu çocuk 

geldi, b:ım takıldı Daima gönül 

boşluğumdan, sevgisizliğirnden şi· 

kfıyet ediyordum. Galiba, Allah: 

- Dur, senin başına bir dert ve

reyim de çık çıkabiltrsen içinden .. 

Dedi .. Hakikaten işin içinden na

sıl çıkabileceğimi bir türlii kestire

miyorum ve müthiş bir azap ve iş

kencenin içine düşmüş bulunuyo

rum. Gönlüm sevgi ile değil, her-

6n biraz daha kendisini azıtan ve 

çoğaltan f.Ürerli bir ıstırapla dol

du. Bilmem sonu neye varacak ve .. 

ben bu gönül gailesinclen nasıl bir 
netice ile çıkabileccğım? .. 

(Deuamı var) 

kulacak derecede arttığını gazete
ler yazıp duruyor. Her kafadan da 
bir ses çıkıyor: Sularınızı kaynat
madan i~meyın! Sebzelerinizi şöy
le edin, yemişlerinizi kaynar suda 
haşlamadan yemeyin gibi bir çok 
tavsiyeler .. 

Bız, şu siitunda, Hazreti Nuh gibi 
tufanı evvelden haber verdik: Be
lediye ile Sıhi ve birleşerek tifoya 
başa çıkmak Iazımgeldiğini, bütun 
bostan kuyularının ve çeşmı:>l<'rin 

Amerikada c>v\·elce tatbik edılmiş 
olan (septik) usul ile cbediyyen bu 
mel'un hastnlıktan temizlcnmele -
rini ileri ~rdük. İşte mevsim gel
di: Küçük de olsa bir tifo tufanı 

başladı.. Bizim halkımızın ev ha
yatlarını sanki bilmiyoruz. Knç ev 
vardır ki, suvu Şamberlan süzge -
cile süzebilsin? 

Sularını kaynatmadan içmiyecek 
veya yemişlerini kaynar suda haş
lıyacak, derece tutacak, şu edecek, 
bu edecek kaç ev, kaç adam var? 

Bütün bunlar fukara halk için 
zırvaiyattan başka bir şey değil -
dir. 
Kardeşlerim! Hiç bir şey dinle

meyin: Bu kafir hastalık bizim ha
yat şartlarımıza göre tek bir tedbir 
vardır: Aşı! 

Devlet avuç dolusu para ile bu 
kadar aşı, hükumet ve Belediye 
doktorları seferber etmişttr: Aşı -
lan! 

Bu hastalık, hiç bilinmiyen yer
den yıldırım gibi vurur! 

H alk l=llo zofu 

Yer değiştiren 
Doktorlar 

Yeni bir muayenehane açan ve
ya nakleden, ve ikametgahını teb
dil eden doktor ve diş tabiplerinin 
muayyen bir müddet zarfında men
sup olduğu maliye tahakkuk şube
sine, Sıhhat Direktörlüğüne. veya 
hükumet tababetine haber \'ermek 
mecburiyetleri olduğu gibl, Etibba 
Odasını da haberdar edeceklerdır. 

Kemal K UçUk için anı 
gecesi 

Fatih G<!nçler Birliği tarafından 
tertip edilen Kemal Küçük'ü an ~ 
ma günü, dün Şehzadebaşı Turan 
tiyatrosunda yapılmış, bir çok da
vetli hazır bulunmuştur. 

Bu anma günü münasebetile, 
san'atkar Naşidin de iştirakile Ay
naroz kadısı temsil edilmiş, Ayna
roz kadısı rolünde Cemal Server 
harikuliide muvaffak olmuş, Mu -
sa, Şevki ve Celal de rollerini .çok 
iyi başarmışlardır. 

Bayanlardan Müfide de muvaf
fak olmuştur. 

.r Birimizin derdi 
Hepimizin derdi. 

Rahat y o lculuk 
Mümkün değU mi? 

Tram1•ay yolculuğunun, ne 
kadar rahatsız edici bir şey ol -
duğumt isıanbullulara anlat -

mak bile zahmet olur. Bizde 
tramvaylar niçin rahatsızdır?. 

Bunun sebepleri nelerdir? .. Bu 
işdc kimler mes'uldür. Bıı bir u-
zun hikayedir. Fakat, bizim, ge
çen gün, bir vesile ile hatırladı
ğımız bir noktayı burada kısaca 
1·aydetmek isteyişimiz, şehir hal-
kının, belki. biraz daha rahat ııol
culuk edebilmesine ômil olur 

kanaatindeyiz. 
Tramt·ay arabası harekette i-

ken tabıi yolcular sarsılır. Fa -
kat. biz dikkat ediyoru.z: Her 
tramt:ay arabasının sarsıntısı 

arasında bir hayli farö var. Ba
zıları daha rahat .. Bunu, alaka
darlardan sorduk. Arabanın ye-
1ıi veya eski oluşunun, fren ter
tibatının ue vatmanın araba 
kullanma tarzının tesiri oldttğu-
nu söylediler. '\Te Ştınu ilave et
tiler: 

- Vatman, 7ıer şeyden euvel, 
arkasında taşıdığı yükün pamuk 
balyaları değil, insan olduğunu 

hatırlamalıdır. Araba harekete 
geçerken, dururken, sür'at de -
ğiştirirken vatman biraz daha 
dikkatli olmalıdır. Vatmanın 

f renlcrin tanziminde göstereceği 
bu dikkat, yolcuları biraz daha 
rahat ettirebilecektir. 
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Bugünkü Fransız ordusunun bir müdafaa 
of duğu ileri sürülüyor 

ordusu 

eni bir Frans z - Alman ar-/f HIKA ~.~ .... ~ 
bi eh nQİ-İaraf kaza acak? '-K-ul-sı-k-ış_m_~a~-a;~-ca I 

Hızır yetişmez 

Bu<YÜn ö Fra1ısız ordusu 
mevcudu 

mevcudu 420 bin, 
bindir 

Alman ordusu 
ise 800 

1915 senesinde bir yıllık harpten sonra, Fransanm zayiatı 1,300,000 idi 
Almanyanm ayni tarihteki zayiatı 600,000 dir. _ .. 

, işte Fransada son zamanlarda ye- luyor ki, bır memleket ıçın h:r 
l t ı niden münakaşa edilen mesele. şeyden evvel ancak ve ancak nu-

fus siyaseti vardır, bunu AlmanDiğer taraftan İtalyanların yeni 
yanın gittikçe artan nüfusu ve nü-

bir hava programları var ki, buna fusile beraber artan kuvveti karşı-
göre, 4500 subay yetiştirecekler - sında Fransa hiç bir zaman ihmal 
miş. Fransızların programında i - etmem<'lidir. 

se hava subayı 2800 dür. Keyfiyet Niifus siyasetinin harpten sonra 
taraftarları her askerin iyi yetiş - çok iyi anlaşıldığı memleketlere 

miş olmasına, kendisine verile • gelince; bunlar: Almanya, İtalya 
cek vazıfeyi iyi düşünerek, iyi ya- ve Rusya ile İngiliz Dominyonları-

d dır. Fol Reyno, bir ordunun ne Pabilmesine, hulasa bir insan an 
kndar mükemmel vesaite malik 

beklenen azami faydayı temin et- olursa ol~un, insan boşluğunu bu 

mesi fikrindedirler. Fransadaki vesaitle doldurulamıyacağını ileri 
daha ziyade kemmiyet taraftarları sürmektedir. 

diyorlar ki: Bugünkü Alman ve Fransız or-

E ski bir atalar sözü vardır: 

Alman plyı1Jeleri bir lrttrasim esnasında 
c- Eğer nüfusumuz artmaz da dularının yaziyeni gösteren bu ra-

bir gün Fransızların adedi 35 mil- kamları biz de cSon Telgraf> o-

- Kul sıkışmayınca Hızır ye
tişmez, derler. Ben atalar sözünün 
hikmetine aşık olanlardan biri ol
duğum için duyduğum bütün yeni 
atalar sözlerini defterime not eder 
ve sonra evde kütüphanemdeki bü
yük defterime kemali itina ile bu
nu geçiririm. Bundan sonra da her 
atalar sözüne uygun, daha doğru
su bunun hikmeti vücudünü isbat 
edecek hayattan alınmış hikayele
ri de yazarak eski sözlerin kıymeA lmanya Versay muahedesini 

parçaladıktan, elini, ayağını 

bağlıyan kayıtları kırıp attıktan 

sonra vaıiyet çok değişti. Almanya 

şimdi istediği gibi bir ordu vücu

de getirdi, istediği gibi asker top

lıyabiUyor ... vesaire. Şu son on se

ne evvelki hali ile ~imdiki arasın

daki fark gözden kaçar gibi değil
dir. 

Son neşredilen bazı rakamlar bi

ze bu hususta pek göze çarpan bir 

hakikati göstermiş oluyor. Bakı
nız: 1927 senesinde tatbik edilen 

Fransız askeri kanunlarının vücu

dc getirdiği Fransız ordusu ancak 

lan hesapların burada söylenmesi

ne şundan dolayı lüzum görülme

miştir ki, 191! Ağustosunda baş
lıyan Umumi Harbin başlangıcı ta

rihinden itibaren 1915 senesi so-

nuna kadar geçen bir seneden fazla 

zaman zarfında çok mühim harp 

hareketleri, bir çok cephelerde 
müthiş ta@Tuzlar oldu. Onun i

çin o tarihte iki tarafın yukarıda

ki zayiatı, verilecek hükümlerde 
esas olmaktadır. 

Harpten sonra ise, askeri vazi
yet çok değişmiştir. Askerlik fen-

de 75 yucularına ıırzetmekten kendımi -yona iner, Almanlarınki 

• milyona çıkarsa ne yapacağız? 

Bugün!cü hakikat esas tutulur 

da bir hesap yapılırsa, yirmi sene 

sonra Almanyanın tam 420 bin ye

ni kur'a efradı olacak, Fransanın 

ise ancak 210 bin genç neferi! .. 

Tayyare olsun, diğer haı p vası

tarı olsun, ordunun esas itibarile 

eksikliğini hiç bir zaman telafi e
demfyecektir. 

Fransız parHlmentosu azasından 

Fol Reyno'nun ortaya koyduğu bu 

rakamlar ve yürüttüğü §U hesaP-: 
la.rdan 11onra çıkardığı netice iU o~ 

zi alamı:ırl:k. 
························································ 

Sovyet mimarları 
kongresi 

Moskova, 26 - Sovyet mimar· 
farının kongre~inde Türk murah
has heyetinin reisi Arif Hikmet, 
bugünkü celsede söz alarak Tür· 
kiye mimarları namına kongreyi 
ıellmlamış, sonra kongrede esas 
mevzuu teşkil eden meseleler hak· 
'kında Hikmetin tezinin Rusça tcr
.cümesi prof csör Ark in tarafından 
okunmuştur. Fennr ve ilmi bakım· 
dan f&yanı dikkat olan bu tez, 
konırede büyük alaka ile. dinlen· 
miştir. Hazırun, bu tezi aJkışlamışbr. 

tini arttırmıya uğraşırım. 

Berke'StP. bir merak var ya .. kimi 
pul biriktirir, kimi gazete, mecmua 
koleksiyonu yapar. Bende de bu 
merak ... 

Bu sene yazlığa Boğaziçine git
tim. Şirketi Hayriye vapurları ma
lüm. Bende de henüz acemilik var. 
Vapurda bir arkadaşa rastgeleyim 
diye çırpınırken iki sabahtır aksi 
gibi de bit tanıdığa tesadüf etmi
yorum. 

Dün sabah ta aradım, aradım 

kimse yok. Kalabalıkça =bir kafile 
arasında yer bularak sık1~tım. 

tedafüi bir ordudan ibaretti. O za- leri şu iki kelime ile tarif ediyorlar: 

manki Avrupanın vaziyeti şimdiki cKeyfiyet ve kemiyet>. As • · 

ninde büyük bir jnkılap olmuş de· 

mektir. Bu vaziyeti ihtisas sahip- / 

İş, güç yok.. kulak kabartıp bu 
kalabalığın konuştuğu lafları dinw 
liyordum. Birisi: 

- Vatlah azizim .. dedi, kul sıkış
mayınca Hızır yetişmez .. derler ya .. 
Dün, bunun bir şahidi oldum .. Te
vekeli atalarımız durup durup bh: 
liıf söylememişler .. laf değil, felse-

gibi değildi. Almanya Versay mu- kerlik fenninde fikir ve mütaleası 
ahedesini yırtmamış, Lokarno mi- olanlar ikiye ayrılıyordu. Keyfiyet 
sakı duruyor, Brian, Ştrezeman ve 

Çembcrlayn tarafından devam edi

len bir ı;u!h ve M:illetler Cemiyeti 

siyaseti vardı. Halbuki o zaman -

dan bu zamana kadar olan deği -

şiklikler ise sayısızdır. 

Fransız ordusu, Almanyanın 

kinden yarı yarıya azdır. Şöyle ki, 

Fransa 420.000 kişilik bir orduya 

malik ikert Almanyanın 800 bin 

kişisi vardır. Fransız ordusu bu 

takdirde bir müdafaa ordusudur. 

Umumi Harp esnasında 1915 de 

yapılan bir hesaba göre Fransız or

dusu o zaman ölü ve yaralı olarak 

l,300,000 zayiat vermişti. Alman

yanın İS<! o tarihte yalnız 600.000 
kişilik layiab vardı. 

Umumi Harpten sonraki yapı -

taraftarları, kemiyet taraftarla • fe parçası .. Senin Aristotalis efen-
rı. Fransızların ötedenberi nüfus dimiz halletsin. 

meselesini çok düşündükleri ma- Üç aydanberi bizim vaziyet ma-

!Um. İşler günden güne fenalaştı. 
lfımdur. Şimdi bu mesele Fransız 

Hangi baltaya yapıştımsa sapı e-matbuatmda yeniden ehemmiyetle limde kaldı. 
münakaşa edilmektedir. Fransada Hangi <ığaca yaslandımsa kuru-

41.000.000 ııüfus var. Almanyada i- du. Bereket evdeki üç, beş kırık dö-
se 67.000.000 kişi! kük eşyaya .. 

Evvela hahları, sonra buna ben
Keyfiyet Uıraftarları ordunun iyi 

zer eşyaları, masaları, iskemleleri, yeHştinlmiş ve vesaitin mü - derken yatağm tekini satınca ... 
kcmmeı olmasına ehemmiyet veri- Evvela knn bayrağ• çekti: 

yarlar. Kemmiyet taraftarları ise - Senin gibi murdar, pis herifle 

çokluğun büyük bir kıymeti oldu- oturmam .. Üstüme, başıma elbise 
ğunu ileri süreerk gerek ordu ef- almazsın. Herkesin karısı gül gibi 

gezer. Türlü türlü entariler giyer. radınm ve gerek vesaitin çok ol- Mantolann birisini bırakır, birisıni 
ması kanaatindcdırler. çıkarır. Yarın truvakarlarının bini 
Şimdi şu iki memleketin nüfusu bir paraya .. hele kollarındaki bile-

. l{ocası ~= Ahmedın karısına.. aha zty•~ 
lah gözüm yok .. Allah d ıun• bit 
etsin, her ay karısının ko 
altın bilezik daha takıyor. rıe O-

. 12 liracık.· Bunların tanesı bir kJÇ 
lur. Hiç olmazsa bana da 

tane alsan a.. .. t Iik altl-
Bundan vazgeçtik. Us e 

mızdaki yataCi'ı bile sattın.. ...-p 
o • e.rnıY"""" 

Artık ~eninle geçuı 

Beni boşa ... 

Demez mi? . ler kötil 
Karı yapına.. etme .. lŞ "le k•• 

• scnelı gitti. Görüyorsun .. on .. aınan· 
d w mız _. 

rımsın. P::ıra kazan ıgı . d"rdifO. 
'ı · gıy 1 lar seni ıstediğinrlen a a :Modad• 

Kuşattım. Yazın Arlada. d·yede 
b. eı,e su.ıı • 

C\' tuttum. Hele ır s · . }Jıl• 
.. l l ae"dılı:. bol içtik. Motor er c ı:. ~ • ··rdiiP-

d •w • ·eyı go nın evind~ gôrıne ıgın :1 de-
··nahtır .. Yapma, <>!rr-<' ayıptır, gu 

dimse de nafile.. otıı • 
Karı bir kere tutturmuş. aJı]ıtr 

H avdi 111 marn da cturmam. J k yot.,. 
meye.. evde yiyecek ckm~ir 

0
,.

babadan, dededen kalma ~ 
el yazması kitap vardı. on:ı ~ tff' 
düm okuttum. Elime gesen"u~,. 

, d"k par 
kuruşu d:ı avukata ver ı . 

ret.. derken... nı' bit 
• . ye 

Bir taraftan geçim ıçw · kati'" 
i~ ararken, öbür taraftan da orurrı
nın boşanma i~i ile uğraş: bOfl'" 
Elimden gelse karıyı derh 

yacağım. Fakat hakim: b mu-
- E::;babı mucibe de esb• 1 

cibe .. diye tutturdu. ar 
· k" adar.ı. Nihayet :ıvukat pış ·ın ' n .,et 

k. d"ye ceva .. kim ne söylerS<? pe ı 1 

olsun bitsirı .. dedi. )tarı 
· t ıvalı1'11·· Öyle yaptık .. uza m J 

defolup gitti. tıt> 1'•· 
Evde yapayalmz kalınc: . sat .. 

1 hepsını dar fazla ma varsa . yot-
tım. Kala kain bir yıttak •. b!r .. ~ 

b ·ıe ıkı "" gan, bir de kıı ık so B '' 

kaldı. . ııeıııeP 
Evin d,, konturatı bıttı ti"dJ 

w aklet · • bir oda tuttum. Oraya n Jcaf• 
Sonra yeni iş başına.. J{oş, 

yok, yok... . r ,,,r-
G rı.lıı tacfa tanıdık bir tu·c~~ 51-1' 

dı .. O bir randevu vermış ~utrııU'" 
sola koşarken randevuyu u sa•t 
şum .. Bir de saate baktımkta gelİ'" 
6 .. adanv:ağıza da 6 buçu buıurıU

.. ·· de rim dedim. Kadıkoyun J•) 
S 1 I (a·ıll~ (D•ıırı· 6 ,,. 

arasındaki bu büyük fark karşısın:: ziklere ne dersin .. 

d:ı acaba yalnız keyfiyet yeter mi? Bir molorsiklel mfreusi makineli tüfek hasında Bak şu gümrükteki katip Bay 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!~~~~~~~~!!!!!!!!!'!!!!!~~~~~!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!m--~!!!!!!!!~~~~~~-~..!!!~~!!!!!!~71~~~~""."'!'!"~~.~~G~b=·r:::dülJ'l ~ Edebi Roman No: 39 Tokadım o kadar şakladı ki kar- - Bir de .. Şevalef, bir ITiiı'k bıçak, prensesin sağ pazusunu o- smdan çekilmcdım. 
1 

~f'1' 
1 d b

. t b · d Mustafa ı'le vuruşamaz.' dedı·. muzundaıı aşaiiı dog~ramıştı: kalkacak hali yoktu. J\ ud aı: şı sa on a - ır saa ten erı per e- o 

1 

w bağır ı 
sizdi - caz birdenbire durdu. Kaplana dönen Mustafa bu se- - Bırak onu Mustafa! koştum ve kalaba ıga teskin e .. eriyya Sofrası Ze 

Yazan: AKA Gündüz -
- İçimizde ürtcdlt?r var! " ı 
Herkes -iki kaçhr.a değii- bana, 

Mustafaya, Ras Feddnna baktılar. 
Bir kahkahalı gürü!tiı oldu. Bu gü
rültüye Mustafa kaiktı ve Ras Fed
dan yüzünü çevirdi. De Şevalef bir 
daha haykırdı: 

- Ne demek istiyorsunuz? 
- Mürtedlikten imana gelecek -

- Mukaddes şelaf namına mür
tedleri imana getiriniz! 
Ortalık karıştı, b::ışta Prenses ol

duğu halde hepsi üzerime atılmak 
istediler. Göğsüme bir mangal ateş 
dokmilsler ıfbi h::ıykıruım: 

- Yaklnı.mayınız! 

Çok hı ılı ba M ırmı" olmalıyım ki, 
herkes ~Öjile bir duraklrıdı. De Şe
valei öne ~ıktı ve i.::lih'.laJı bir ses
le bsııa dedi ki: 

- Beni sarhoş etmek istiyordu
nuz. Şirııdi de benim istediğim o
lacak! 

siniz! 

- Siz çıldırdınız mı? 
- Hayır ıstediğiniz derecede sar-

hoş oldum! 

Üzerıme doğru bir adım attı. 
- Sokujmayınız! 

Çığlığıma ehemmiyet vermedi. 
- Le dö grasın ortasında üçün-

cü grası olacaksınız! 

v~ bunu demesile bluzumun ya
kasını tutup çekmesi bir oldu. Blu
zum belime kadar kadar yırtılmış 
ve gögsüm meeydana çıkmıştı. 

Ne mıdemde, ne başımda içki 
buharı kt1Jmıştı. Bütun sporcu kuv
vcıtimi topladım, ve sağ kolumun 
bütün açıklığı ile gerildim, geril -
dim, ŞcvaJefin yüzüne müthiş bir 
tokat atmışım. 

Tokadın tesirile -arkasındaki ka- fer bütün yırtıcılığı ile haykırdı: Ve de Şevalefin üstüne atıldım. - Bırakınız! Ben onu 
dınların kucaklarına yaslanarak yu- - Öyleyse Türk Mustafa senin Çünkü Şevalef tabancasını kılıfın- derim rı bırakl"' 
varlanmaktan kurtulan De Şevalef leşini sersin de gör. dan çıkarmış ve Mustafaya nitan Mustafa bitkindi. Kol!a.Ik diiP'" 

almak üzereydi. lır bırakılmaz, prensesı ı doğruldu. Kendisini topladı ve sa- Dedi ve Şevalefin üstüne atıldı. 
kin bir sesle bana: De Şevalef yerde, Mustafa üstte. Sağ elimin keskinliği ile gırtlağı- nen o oldu. 

11 
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- Sizi, dedi, bir budaladan baş- Ne kadar dövdü, ne kadar tekme- na vurd"m ve sol avucumla bileği- Yanına koştu, sol ko ;ıurüri«O k b
. 1 · nı· yakaladım. di ve kanapeye doğru a ır şey o mıyan amanınıza şı- ledi bilmem. Herkes üzerine çul- - d" 

kayet edeceğim! lanmış, Şevalefi yumruk altında Bıribiri arkasından patlıyan iki oradakilere sesl.en ı: duruyorsll .. 
- Amanım mı? ··ı k k 1 kurşun t .• ıvana saplandı. - Şaşkın şıış~ın ne teleforı o me ten urtarmıya ra ışıyor • ğ ınıı 

~ mız? Bir doktor ça ır . :· Bu sefer yumruklıyacaktım. Pren- du. Bir aralık Mustafa biraz açılır Fakat tabancay• elinden de al- . getirınız. _.,, 
ses •raya girdi. Mustafa Ras Fed- gibi oldu. Fakat çekilmesile kükre- mıya muvaffak oldum. Siliihı kor- ediniz. Sargı bezı halılar, iİ"p; 
danı lle•ek atıld• ve Şevalefe: mesi bir oldu: sajımın arasına soktum ve Şevale- Zekeriyya sofrası, . d ydi· . 

- Ne dedinı"z?. ne dediniz?. de- ·· b z kan içın e .~~..a 
- Tabanca mı çekiyorsun alçak! fi gırtlağından basıp kanapeye ya- muz, aşımı kalktı, y_.-

di. Şevale! ayni sükUnetle Musta- De Şcvalef arka cebinden çıkar- tırdım ve h•ykırdım: şc,•alef sersem sers~:ndeydi. sr 
faya cevap verdi: d ~ k 1 f k - sı·z 'll"ustafayı tutunuz! gözü bere ve kan ı ıgı tabancasını ı ı ından urtar- m '-"•,. 

- Ne kadar küstah metresiniz mak istiyordu. Ateş etmesine mev- Bu ihtara lüzum voktu. Başımı ğirttim: vcnidell 119'7 

I ., J _ Şevalef .. dedim, J varmış c endi! dan bırakmak istemiycn Mustafa çevirip bakınca gördüm ki evin bü- .Ak• 

Mustafayı kaplana döndürmek Zekcriyya sofrasmın üzerindeki hı- tün uşakları, cazbantçılar, oradaki- lamayınız... •ıınıız• ,.... 
için bu söz yetti. Ağır ağır söy- çaklardan bir tanesini kapınca Şe- ler, hepsi Mustafnyı zaptetmişler- Öliimden kurtuldU~alı"1· ....... 

lcdı: valc!in göğsüne saldırdı. Tam bu dl. Fakat hırpalamıyorlardı, mu - rediniz de prensese b• .. rdül ~ 
- Sizinle ölesiye vuruşmayı tek- sırada prenses ikisinin arasında bu- hakkak ki korkuyociardı. Bu sahne ne kadar"' ~~.rı 

lif ediyorum. lunuyord,<. Mustafanın elini tut - Kadmlar aygınlıklar, baygınlık- yorum. Allak bullak 01~.~~ Şevalef omuzlarını silkti. Birke- mak isteyen prensesin sağ kolunun !ar geçiriyorlardı. Prenses duvara içinde kılıç ve mahm~yd• fO 
di sırıtışı ile sırıtarak ve asalet ifa- pazusundan kanlar l•şku·mıya baş- daynnmı<, sapsan ve korku içinde duyuldu. Salona ı.e;IJ<114"'ı de eden (de) hecesine basarak: lamıştı. Şevalefin göğsüne girecek idi. s"'' ı .,fi hırılctı m. fakat karşı-



Üstat Romancı Hüseyin! 
Rahminin gençlere tavsiyesi 
11

Parasızllğa tahammül edenler, bir gün 
iyi bir eser yazabilirler_. ,_, _ 

Kocasına hiya
net eden kadını 
öldürteyim mi, 
boşatagım mı? .. 

' Bunu düşünür-

Hüseyin Rafı.m t k.ü!üphanesitıae yazı ma tasınin baş ıncla 

b ah k .... d d d ı 

1
_ Röportajı yap a n 1 O çe apısının onun e ur um. • A !Jn 

Sıcaktan ve yokuş çıkmaktan Nıyazi C 

~Uz-ürnd~ biriken terlerimi silip bi- az cıktı mı, hoca bu koca değnek-
l'az ct· l a· . 

. ın.en ım. lerden birini yakalar: 
Dstadm köşkü, Heybeliadanın en _ Sen neye okumuyorsun, yahut 

~ePesiııdc .. Köşk bütün Marmaro.yı neden fazla bağırıyorsun, diye ders 
Ucakiıvor d ·· d · · . yapmıy.ın<l vuruncıya ka ar on e-

o Arada sırada, çam dallarını hafıf kilerden bir kaç kişi de bu değ· 
kşıyarak ovnatan ve kokularını 

~ltafa yayan" ılıkça bir rüzg!tr, bır 
bardak su gibi yorgunluğumu ve 
harareti:nı giderdi. 

1 
bemir kııpının sol tarafında ası

~· trenl~rdekı imdat işaretlerine 
enziyen telden halkayı bir kaç ke

t~ Çekti~. Zilin sesi, içcrcieki de
tin sesı-:izlıği ıhla! etmişti. 
~aşlıc:ı bir bayan kapıya geldi. 
ll'stadı görmek istediğimi söyle-

dim B · · · . f d · cm ıçenye, mısa ır o asına 
illdı. 

* * * 
'"üstadın misafir odasında kübiz

lrıe ait hiç bir mobilye yok. Bütün 
~0bleler ailevi hatıralar taşıyan 
, 1Ynıem halılar, kilimler, koltuk-
ilt, perdeler, aynalar, tablolar 

11. s ... 

İki PP.ncerenin pancurundan ma
~~l<ı, diğer pancurl:.ırı kapalı, loŞ 
ıt odanın sükutu içinde üstadın 

&<•lnıesini ~kliyorum. 

1• :ı;;sı>rled Türk edebiyatının mil
,1. bir karcık teri olan üstat, sessizli
&ı bozmaktan korkuyormuş gibi, a
tığına giydi lastik ayakkabılari
e Y<ıvaşça odaya girdi. 

() .._ l!oş geldin. Nasılsınız? dedi. 
ltırdu. Ve: 

ıı,~ Ne var, ne yok matbuat ale-
1tıde? 

k E:debl hiç bir hareketin ve müna
~·aşanın olmadığını söyleyince ü
.ı Uldü. Yi.izünün kırışıkları daha "C:. tınıeşti. 

~~ Geçenlerde eskiler, yeniler ve 
v 

1lli edebiyat diye bazı hareketler 
~tdı. Bu · mün;kaşaya dcymiyen 
r Yleri m<.lrıasız bulmuştum. Demek 
~tı'ıcfi matbuat sinema, spor ve ha-
ilcli~ istinat edivor. 

1 berdini tazcliy~cek ve üzecek o
aıı. b k ı~ u onuşmadan uzaklaştırmak 
~ırn l. d ·· d ~ ge ıyor u usta ı. .. 

b Serleri kadar mazisi de engin, 
~trak hatıralarla dolu olan Hü

tı~i~. ~a!'ıminin çocukluk hatırala-
ı ogrenmek istedim. 

~O, bu sualim üzerine ışığı dai
saa _nikbinlik dolu gözlerini bir kaç 
l'cı~ 1Ye yumdu. Ve çocukluk halı
~Y arının karanlığını bu düşünüşle 
dınıatarak anlatmıya başladı: 

l'ı ....._ İstanbulda doğmuştum. Dışa
ta.Ya. gitmistim. Yedi yaşımda tek-

t lstanbula döndük. 

diliUseyinin artık okuma çağıdır, 
1et~ heni Yakup ağa mahalle mek
lrı ~ne \>erdiler. Aksarayda olan bu 
~ tepte falaka, değnek vardı. 

lıiı-ı~t~iş beş yaşını Kayserili si· 
lar ı hır hoca büyük, küçük çocuk-
~ 0kutrruya çalışıyordu. 

tt: eı hiı- gülüşle tavanı işaret et-

ta~ Bu tavan boyunca yedi, sekiz 
t 4,,e değnek hocanın yanında du-

.rordu 
ti· . 

t'itıdz, Yerde küçük minderler üze
l~ı<!r-e oturuyorduk. Önümüzde rah-

Ok vardı. 
~tıni-~duğumuz ders te: Elif küsü 
i~i. 1 eııdır, elif kisa indiri indir, 
h-ıhi Çccuklar hep bir ağızdan sa-

ıırı k 

neği yedi. 
Endir, indir dersi, gibi hoca da 

pek rnerh<ımetsizce degneği indırir
di. 

Bi7im Kayserili hoca rahmeti 
rahmana kavuştu. Yerine başka 

bir hoca geldi. Bu hoca da çocuk
ları pek fazla dövüyordu. 

Benim bir fiskiyem vardı. İçinf' 

Ült .ı t Hii.seg lu Ralıminin yent 
resimlerinden biri 

su koyup, sıktım mı, su dört bet 
mere ileriye fışkırırdı 

Hocaya çok kızıyordum. Bir gün 
fiskiyemi su ile doldurdum ve ho
canın yüzüne sıktım. Dayak ye
memek ıçin tabanlara kuvvet kaç
tım. 

Hoca, beni, yakalı)f'anı, bir hafta 
dövmiyeceğini vadetmiş, çocuklar 
arkamdan beni tutmak için koştu
lar, fakat tutamadılar. 

Artık bu mektebe gidemezdim. 
Taşmektebe verdiler. Burada hoca-

lar ve ka!falarla aram çok iyi idi. 
Burası bitti. Mahmudiye rüştiyesi

nin sübyan kısmıtı.da bir sene oku-

duktan sonra rüştiyeye geçtim. Rüş
tiyedeki fransızca hocasından fran
sızca ders aldım. 

Mektebi mülkiyeye geldim ve 
mezun oldum. 

İdarecilikten adliyeciliğe geçtim . 

ken bir okuyu
cum dediki .. 

Tercümeler hariç ol
mak üzere yazılan 
bütün eserler mi ili 
edebiyata dahildir. 

Adliyede mülazimeten umur~ cua 
kalemine verildim. Bu va:ı11feden 
sonra muharrirliğim gelir. 

_ İlk eseriniz ve ismi? 
_ İlk romanım (Şık) romanıdır. 

Bu romanı yarı ettiğim vakit, ter
cümanı Hakikatte Mjtat efendiye 

gönderdim. .. . . 
Tercümanı Hakikatte şoyle bır ı-

lan gördüm: (Şık romanının ~1U

harririnin matbaamıza gelmesı) · 
İlanı görür görmez derhal mat

baaya gittim. Sevinçten tıkanacak 
gibi idim. Mitat efendinin yanma 
çıktım . 

Yüzüme dikkatle baktı: 
- Bunu sen mi yazdın? 
- Ben yazdım. 

. _ Yal;tn söyleme, bu roman bi-
r az usta işine benziyor. 

Göz göre göre romanıma başka 
birini sahip çıkarmak istiyordu. 
Gözümden yaş geldi ve orada ço
cuk gibi h üngür, hüngür ağlamıya 
başladım. 

Mitat efendi: 
- Ağlama .. ağlama . inandım. Ya

rısın ı da ikmal e t te getir, dedi. 
Romanın yarısını da yazıp gö

türdüm. Bu ikinci kısım birinci kı

sımdan daha iyi olmuş, diye eseri
mi beğendiler. 

Bundan sonra Tercümanı Hak i· 
kat€ 750 kuruş aylıkla beni muhar· 
rir aldılar. Orada bir çok makale· 
ler yazdım. Eserlerimin yeni inti· 
şara başladığı bir sıralarda Mopa· 
san hakkında bir tetkik yazısı yaz
mıştım Bu yazım İktamın sahibi 
Ahmet Cevdetin dikkatini celbet • 
miş. 

Ahmet Cevdet bir gün bana: 
- Bize de roman yazar mısın? 

diye benden roman istedi. 
İlk tercüme romanı olarak Pol 

Borjenin (Andre Kornel) isminde· 
ki eserini türkçeye çevirdim. 

(İffet) romanını yazdım, beğen
diler .. (Mürebbiye) romanını yaz -
dım, daha çok beğendiler. (Bir mu • 
adelei ~;evda), (Metres), (Tesadüf) 
ismind~ki romanlarım İktamda 
tefrika oldu ve sonra da kitap ola
rak basıldı. 

Sabah gazetesinde (Şıp Sevdi) ro
manım tefrika ediliyordu. Bu ro· 
manın neşredilmemesi için mat
baanın camlarını taşladılar. 

Sabah gazetesi sahibi Mihran, 
bana: 

- Sen hiç korkma. İsterlerse 
matbaayı yıksınlar. Sen romanını 
bildiğin gibi yaz, diye, bana büyük 
cesaret verdi ... 

(Deomı 6 ıneı ••!IJJ 1t n) 

•trJ,. 0 Şama kadar bu dersi o-t 'lt'dı 
Slınızct 

en birinin sesi fazla veva 
Köıkün 6ahçesincle HüS#l!Jfn Rahminin moharririmizle Hraber altnmıı J 

bir silueti 

S - S O N T E L G R A F - '21 H n z iran 193"1 

Yeni bir güzellik tipi 
yaratıyorlar 

Zaman geçtikçe insanların da zevki değişiyor 
Daha esrarlı, manalı güzellik yaratmak lazım .. 

Kadmm yüzü istenilen şekilde değiştirilebilir mi? .. 

Yıni garatıl•n gfbellik tipl•rint1 
IJIT nfim ıuıe 

S on gelen ingilizce kadın v_e m~- \ 
da mecmuaları, yepyenı bır 

mevzuu ele almış bulunuyorlar. 
Mütehassısların yani ı klarına ve i-

leri sürdükleri fikre, r,:ore. dünyanın 

en müterakki asrı olmak ıcap e

den yirminci asırda m"oda ve gü • 

zellik, hala çok eski usul, an'ane ve 
zevklere iitinat etmektedir. 

Her şeyin çaresini b~lan bugi.ın

kü fen, insanlara yeni bir güzellik 
havası getirimemiştir. İnsanlar, 
artık, hep ayni çeiit kadın yüzle· 

rini göre göre bıkmışlardır. Mese
la elbiseler, eski tarihi kıyafetlerin, 
biraz tadilatla tekerrüründen baş· 
ka bir iOY değildir. 

Kadının dekolte tuvaletler için· 

de güzel görünmesi, bugünün ke
şiflerinden biri değildir. Çok eski-

den bu, malum olan bir hakikattir. 
Hatta. tarihhm, bazı asırlarda ba

lo ve süvare elbiselerinin bugünkü 

tiplerden daha çok açık oldu~u va
kidir. O halde, kadını yeni bir şek

Je, yeni bir hava içine sokmak icap 
eder. Gözlerimiz önüne. bir yenilik 
verecek modern güzelJiği yirminci 
asır artık yaratmalıdır . 

Bunu:ı için d~ bilhassa kadının 
yüzünün hatları. manalı çizgileri 
değişmeli. kaşı. RÖzleri, kirpikleri, 
ve alnını çerçeveliyen saçları , bük-

(Del•omı 6 rıcı soy/ ada) 

Llll Paıme ısmlndekf bu 
yıldız bilhassa ingııızıer 

terafından çok sevilen 

Son ge. 
len lngi
lizce Si· 

nema ve 
güzellik mec· 
mu a 1 arı bu 
resmi baş say. 
falarına geçir· 
mişlerd ir. 

bir ksd ı nJır. Bunda çok 
cana yakın bir sıcaklık 

b uluyorlar. Artist haki· 
keten, size göre de 

"'"'lilılli..:güzel mi?. 
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Kul sıkış~ayınc~ K U A • • __ KANUNİ SÜLEYMAN 
' 

-Yazan: M. S. ÇAPAN 
Hızır yetişmez. _ 1os -

No.57 Yazan Nedim Refik 

' Bahadlr Sahip Cengin kerimesi kaybolmuştur. 

( 4 üuci'i sagf aJ~n dev~m) 

yorum. Bır de vapura baktım. 6,20 
de ... 

ikinci kısım ... rı 

(V .. ) dedi ki: "Ver fişleri, koy kağıtl~e 
önüne durmadan oynasınlar. sen ' 
geç ka;ştlarına istedioin gibi at satır•······ ' 

Bunu bulup getirene Padişah mükô.f at verecektir 
Bunu ancaK sizin yapabileceğinizi, sızın kızı kaçıran 

ifritlerin hakkından geleceğinizi söylediler 

Vapura bindim, oturdum. Kafa
mın içi sllak bullak .. bin türlü he
sap yapıyorum. Bu esnada kar~ı
ma bir Yahudi gelip oturdu. Sanki 
kırk yıllık ahbap gibi başladı ge· 
vezeliğe ... 

Bız, beş ~aş oynardık, mağlup o
lanın yapacağı şey, yenıldım dıye 

para vermek değil, dolgun, boğuk 
sesli arnavuttan boza almaktı. 

Laf açtı, döndürdü, dolaştırdı. 

Uç kişi haklarında neye karar 
verildığıni bilmemekle beraber her 
halde temenni edılecek bir şey ile 
karşılaşmıyucaklarından emin idi
ler. Ayakta bekliyorlardı. Padişah 
• okuyucularımız bunu pekala an
lamışlardır ki içeriye giren yeniçe
ri kıyafetindeki genç adam, Sultan 
Siıleymandan başkası değildi • 
sert bir sesle dedi ki: 

- Senin, dedi, doğru sözlü bir ı 
çocuk olduğunu zannediyorum, bu
nun böyle olmasını da gönlum is
ter. Fakat siz iki kişi ne diyorsu • 
nuz? .. 

- Efendim, Bahadır Sahip Cen
gin kızını bulmak için nice zaman
danberi çalışmaktayım. 

Parasıziığa gctırdi. Şans diye söze 
başladı. Arkasından bır tayyare pı
yangosu çıkardı. 

Biz, fincan oynardık; yazı mı tu· 
ra mı oynardık. Oyunumuz biter 
hitmez, gür ve sağlam sesleri, so -
kaklara hayat veren simitçilerden 
simit alır, iri fıtılli lambaların ay
dınlığı, sckız kollu mumların ışık
ları içinde, çaylarımıza batırarak 
yerdik .. 

Bilal hayretlr: gözlerini açtı. 

padışah ta: 

Bana {Al şunu) diye ara nağme
sini yaptı. 

- Garip şey, dedi, bu işi sana - Kazanacaksın. 

kım yükletti? - Haydi Yahudi. Çekil karşım· 
Hintli, efendisine bakıyor, söyle

nen şeylerden bir şey anlamamış 
görünüyordu. - Efendim, bız ehli iman değil

miyiz? Aylardan beri ben bu işin 
peşindeyim Bahadır Sahibin düş
manları benım de düşmanlarımdır. 
Onun için burada sayeı humayu
nunuzda bunlara galebe edeceğimi 
ümit ediyorum. Lakin ... 

dan. Bızim zamanımızda mide aşka 
hakım değıldi. Hele menfaat hiç ... 
Aşk herşcyden üstündü. O, gönül
lerde tahtını kuran bir ilah idi. - Geceleyin bir eve girmek en 

büyük ceMlarla cezalandırılacak 

bir cürüm olduğunu bilir miydiniz? 
Size soruyorum. 

Parhalı olsun, Bilnl olsun tered
dütsüz:· 

Parhalı evvela ona tercüman ol
mak ister gıbi: 

- Efendım, dedi, arkadaşım ba
na pek sadıktır. Ben ne yapaçsam 
o da onu yapar. Onun için benım 
vereceğim işareti bekliyor. 

- İyi.. senin vereceğin işaret ne
dir? 

- Lakin? Seni düşündüren ne· 
dir? (Devamı var) 

_ Evet, biliriz; dediler. Diğer ... "'''"'"" .. "'""""''"''" .. "'"'"''u'u""''"umu•H••'""'"''"'" .. "'."'"'"nu'"'"'" ...... , .. , ..... u ....... , ... "" .. " .. ., ... ,"" 

Hintli cre,)>arhalının tasdik ettiği- O stat Romancı H O se-
ni anlayarak başını salladı. 

- Doğru söylediniz. Eğer bunu • R h • 
bilmediğinizi iddia etmiş olsaydınız y 1 n a m 1 • 
hakkınızda iyi olmazdı. Kadı huzu· • 

rundahesapvermekpekağırolur nı·n gençlere tavsı·yesı 
idi. Llıkin saadetlu padişah sizin 
ahvallnizi benden öğrenince fer -
man buyurdu ki, boş eve ne yap • 
mıya girdiğini.ı.1 anlamak için siz
leri istintak etmeyi sonraya bıra
kayım. Bunda beis yoktur. Evden 
bir şey çalmadınız. Evde namah -
rem kadın da yoktu ki bir mel'anet 
yapmış olasınız. Böyle olunca size 
karşı acımak caiz olur. Sizi şimdi 
bırakacağım. Saadetlil padişahın 

fermanı böyledir. Fakat siz padi· 
§ah hazretlerıne ne hizmet ifa ede
ceksiniz? 

Bunlar ağır ağır söylenmişti. 

Parhalının anlaması bu suretle te· 
min edilmiş oldu. Hintli derhal: 

- Padişahın fermanı başımla be
rcberdir, dedi, uğrunda ne yapa · , 
yım? .• 

Parhalının bir işaretile öbür 
Hintli de boynunu eğdi, iştirak et

, ti. Bilal da daha canlı ve heyecanlı 
kelimelerle saadetlQ padişahın fer
manını beklediğini söyledi. 

- Peki... Saadetlu padişahın fer4 

rnanı şudur ki, bir zamandanberl 
burada misafir bulunan Bahadır 

Sahip Cenk hazretlerinin kerimesi 
kaybolmuştur. Bunu bulup geti • 
ren ve babasına teslim edenleri pa
dişahımız mükafatlandıracaklardır. 

Ancak sizin bunu yapablleceğinizl 
ve kızı kaçırmış olan ifritlerle an
cak sizin gibi şeytanların uğraşabt
leceklerini söylediler. Bu işi kabul 
ediyor musunuz? 
Şu son sual öyle bir tarzda söy

lenmiş idi ki Parhalı derhal bunda
ki tehdidi anladı ve hemen eğile
rek: 

- Saadetlu padişah, diye söze 
başlamak istedi. Lakin genç adam 
onu tutarak: 

- Sus, dedi, haşa ki ben padişah 
olayım... Sen ne söylüyorsun? .. 
Manasız 15.fları bırak .. Bahadır Sa
hip Cenk hazretlerinin kerimesini 
bulmıya ahdediyor musun? .. 

Parhalı, müstehzi bir nazarla Bi
Jala baktı, sonra Farsca olarak pa
dişaha dedi ki: 

- Bahadır Sahibin kızını en ziya
de arayan şu çocukcağız olmuştur. 
Her halde kızı bulmakta o bizden 
daha ziyade muvaffak olacaktır. 

Faknt padişah gayet ciddi olarak 
ve Türkçe: 

-- Sen, dedi, Türkçeyi az çok ko
nuşabiliyorsun da niçin bu çocu • 
ğun anlamadığı bir dil ile bana ce
vap veriyorsun? 

Parhalı yerlere kadar eğilerek 
yine Farsca: 

- Af buyurunuz sultanım, dedi, 
ben Türkçeyi kolay söyleyemiyo
rum. Fakat madem ki öyle ferman 
buyuruluyor, Türkçe söylemiye 
çalışayım. Efendimizin gayet iyi 
Farsca bildiğinizi hakirleri işitmiş
tim de ... 

- &n Türkçe söylüyorum, sen 
de Türkçe cevap ver. Bu çocuk ta 
söylediklerini anlasın. Siz üç kişi 
Bahadır Sahibin kızını bulacak 
mısınız? Söyleyiniz!.. 

Bilfil derhal dedi ki: 
- Ferman padişahındır. Eğer 

ben bu kızı bulmak için uğraşırken 
ölecf>uimi bilsem yine çalışacağım. 
&>n t k başıma bu uğurda uğra -
şacağım. 

Padişı.h Billllı süzdükten sonra: 

( 5 inci •t1!1/ada11 deoam ) 
- Yazdığınız eserlerinizin için

de hiç menedilen oldu mu? 
- İkdam gazetesinde (Tebessümll 

elem) adındaki romanım dokuzun· 
cu tefrikaya gelince hilkumet tara
fından menedildi. 

Aradan birkaç sene sonra ayni 
eseri İktam neşre başladı; yedi se
kiz tefrikadan sonra roman yine 
menedildi. 

O gün gazeteye baktım. Roman 
yok. Matbaaya gittim. Polis müdü
rü Bedri tarafından telefon edll • 
miş ve şu emir verilmiı: 

- Eğer, yarın da bu romanın neş
redildiğmi görürsem, İkdam namı
nı lUgatlerden dahi sildiririm, di4 

ye keskin bir ültimatom vermij .. 
Tabii bu çok şaşılacak bir hadi

seydi. Edebiyata polis müdürünün 
karıştığı bir memlekette, muharrir
liğin adeta cinayet derecesinde bir 
kabahat olduğu anlaşılıyordu. 

O, İstanbuldan defolup gittikten 
sonra roman tekrar ne§redıldi. 
İkdamdan sonra İJcri gazetesine 

(Hayattan sayfalar), Vakıt gaze
tesine (Mezarından kalkan şehit), 
(Kokotlar mektebi), (Deli filozof) 
gibi eserler yazdım. 

- Romanlarınızdan mühim bir 
servet temin ettiniz mi? 

- İlk romanlarımın tamamın • 
dan sekiz dokuz, bin iki yüz kurUJ 
gibi bir para alıyordum. Son za -
manlarda ücret tefrika başına ol • 
du ve 17,5 liraya tefrikası roman • 
lar yazdım. Üç tefrika bir forma 
tutuyordu. Formalan da kitapçı 
Hilmiye (25) liraya satıyordum: 
Tefrika ve forma ücreti birleştirl
llrse günde (25) liraya alıyordum. 

Romanlanmdan maada küçük hi
kAyeler de yazdım. Bunlar tama • 
men yeni harflerle basılmıştır. 

- Tamamen mahalli olan ro • 
manlarmızın mevzularını nasıl in· 
tihap derdiniz ve bunlar neşro • 
lununca ne gibi vak'alarla karşı • 
Iaşırdınız?. 

- Mademki bir cemiyet içinde 
yaşıyoruz. Her gün o cemiyete ait 
türlil türHl hadiseler cereyan eder. 
Bunlardan dikkati calip olanlarını 
sokakta, vapurda, tramvayda din
lediğim muhavereleri defterima 
kaydederim. Bütün bu meşhuda
tımı, mevzuun münasip yerlerine 
temas ettirerek romanlarımı bu su
retle yazardım. Halk benzetirdi· • 
bu roman falan zata, falAn vak'a.. 
ya aittir, diye ... 

Bazan, benzetmelerde isabet o • 
!ursa da, bazan isabetsizlik olurdu. 

Size, bunların içinde şayanı dik
kat bir vak'ayı anlatayım da yan
nız: 

(Bir muadelei sevda) romanımda 
kadın, kocasına sadakatsizdir. Ko-• 
cası onun bu hiyanetine vakiftır, 
Fakat, boşıyamaz. Romandaki koca 
öyle bir vaziyettedir ki, öldürsün 
mil, boşasın mı, ne yapacağını bil
mediği bir sırada, Sirkecide bir bi
rahanede otururken yanıma tanı· 

madığım birisi geldi. 
Pencerenin önünde oturan bir a. 

damı göstererek: 
- Bu zavallı koca da, romanda 

tarif ettiniz betbaht adamın vazi-
yetindedir. 

Öldürürseniz öldürecek, hulasa 
roman aasıl biterşe, o da, onu yapa
cak. 

Bunun üzerine ben de karı koca
yı biribirinden ayırtmakla romana 

nihayet verdim. Fakat o zaman da 
kariler hiddet gösterdiler: 

- Böyle bir kadını nasıl ceza
sız bırakıyorsunuz~. 

- Erkekliğin şerefini kadınların 

ayağına a ttınızl. 
Neler de neler .•• 
Hele bazı külhanbeyi ağ11Jarı ya· 

zılarıma : 

- Bu lisanı Sulukulede mi tah
sil ettiniz? diye mektuplar gelirdi. 

- Edebi münakaşalarınıı. var mı
dır? 

- Bundan yirmi iki sent evvel 
kendilerin~ muharrir süsil veren 

yirmi muharririn tecavüzüne uğ· 
radım. Onlara şiddetli bir cevap o· 

!arak (Şekaveti edebiye) yl yaz· 
dım. Matbuatta da, sanırım, bun· 

dan şiddetli bir münakaşa olma· 
mıştır. 

- Şiir yazdınıı mı 'l 
- Şilnt karşı merakım yoktu. 

Bu sebeple pek az şiir yazdım. (Ce
hennemlik) romanımda şiirler var· 
dır. 

- Üstat,, dedim, millt edebiyat 
var mı, yok mu? diyenlere ne bu
yurulur? 

- Şimdiki gençler bizim eibi üç 
lisandan karışık yazanların üsllıp
larını değiştirdiler. Sadeleştirdiler. 
Bugün bu gençlik başımızdadır. 

Onların gösterdikleri yoldan gidi-
yoruz. 

Geçenlerde ortaya atılan milli bir 
edebiyat varmı, yok mu? eualine 
kızdım. İyi ki siz bu suali sordu· 
nuz. Tercümelerden hariç yazılan 
bütün eserler milll edebiyata dahil 
dfr. Yalnız, edebiyatın yenisi ve 
eskisi vardır. Bunların her ikisi 
de millidir. 

Abdülhamit zamanında millet, 
milliyet, milli kelimeleri l<lgatler
den çıkarılmıştı. Sansür bu keli
melerin yazılmasına müsaade etmi
yordu. Memleketten firar eden
ler, harlç~e bu kelimeler üzerindeki 
duygularını yazarlardı. 

O zamanın matbuat memurları 
malCımatsız, tahsilsiz oldukların • 
dan, sembolik bazı şeyler yazar • 
dık. Anlamazlardı . 

Ustada, en son sual olarak, ede
blyaUıı uğraşan gençlere neler tav· 
siye edeceklerini sordum. Derin bir 
nefe! aldı: 

- Başlangıç çetindir. Verilen ya· 
zıları gazeteler, mecmualar almaz. 
lar. Yazıları çıkan arkadaşları ta
rafından kıskanılır. Biraz sivrilin
ce hücumlara maruz kalınır. 

Böyle şeylere ehemmiyet vermı. 
yecek derecede cesur ve metin ol4 
malıdır. Eğer cesur ve metin ol. 
mazsa ?nuvaffak olamaz. 

Üstat sustu. Mühim bir şeyi itt
Taf edeceğini haber veren gözleri, 
gözlerime takılarak: 

- Bu meslekte en ziyade para
sızlığa \'e izzeti nefsi rencide ede
cek taarruzlara tahammül etmiye 
alışkan gençler, bir etin iyi bir e4 

- Al dıyorum. 
- Tokadı yıyeceksin .. 
- Al dıyorum .. 
O kadar söylendi ki.. lanet olsun 

dedim. 150 kuruşluk bileti çekişe 
çekışe 125 e indirmişti. 125 i bayıl· 
dım, bileti aldım. 

Ne ise .. tüccara gittim. Konuş

tum. 
Günlerden de ayın 111... 
Meğer o gün piyango çekilıyor· 

muş. Geç vakit sokağa çıktım Bir 
dt gazeteler: 

- İkinci tabı .. piyango numara
larını yazıyor. diye bağırmıyor mu? 

Ne olursa olsun, dedim. Çeyreği 
feda ederek bir gazete aldım. Bır 
de ne göreyim. 

Benim numara .. 28287 .. karşı~ın
da 300.000 yazmıyor mu? Aman .. 
düşüp bayılacağım .. kafamda bir 
hesap ettim: 30 bin lira alacağım 

Oooh .. derken bir elimı de cüz· 
danıma attım. 

Fakat .. eyvah .. 
O dakika nasıl düşüp bayılmadı

ğıma haln hayret ederim. 
Cüzdan yok .. aman .. Hemen yazı· 

haneye, vapur iskelesine.. Yok .. 
yok .. Tabanları kaldırdım, Tayyare 
Piyango müdürlüğüne gittim. 

- Bu numara benimdir. Kaybet
tim. diye yazdırdım. Aldığım Yahu
diyi de söyledim. Meğer Yahudi 
tanınmış bi)et bayilerind.-n imiş. 

O dakika o da beni Piyango Müdi.ir· 
lüğünde gelip, buldu. 

- Ben sana demedim mi? çıka
cak .. diye gevezeliğe başlarken: 

- Sus, dedim .. bileti kaybettik ... 
Yahudi hemen akıl öğretti: 

- Gazeteye bir Han verelim, P i
yango Müdürlüğüne de bir r~mi 
haber .. 

- Bileti getirene 30 bin liranın 
yarısını vereceğim .. 

• • • 
O gece hayalimde hep paralar

la uğraştım. Ertesi gün Piyango 
müdüriyetine gıttim. Bir de bak· 
tım. Bizim sabık karı .. kapıdan i· 
çeriye girer girmez boynuma sa· 
rılmaz mı? 

- Ne var? demiye kalmadı. 
- Ah kocacığım .. Dün senin çan-

tayı sokakta buldum. Tayyare pi· 
yangosu içindeymiş. Sana getir -
dlm demez mi? 

O, bunları söyler söylemez karı· 
ya öyle bir sarılış sarıldım ki.. 

- Aman kocacığım .. kemikleri
mi kıracaksın .. diye ikaz etti. 

Hemen paraları aldım Karıyı da 
koluma taktım. Hemen Beyoğlu ni· 
kah memurluğuna. Resimlerimiz a· 
sıldı. Karıya da: 

- Sen bu akşam Adaya git .. Bi· 
zim otelde beni bekle .. Ben de el
bise alayım. Kendıme çeki düzen 
vereyim . dedim. 

Evvela paraya, sonra karıya, nl· 
hayet bütün arzularıma da kavuş
tum. Artık parasızlığı Allah gös· 
termesin. Ben çok cektim. Allah o 
Yahudiden, nihayet bizim karıdan 
razı olsun. Paranın sevdasından ka· 
rının kepazeliklerini de unuttum .. 

Hey azizim hey .. kul sıkışmayın· 
ca Hızır yetişmez. derler. Ne kadar 
doğru .. 

Vapur iskeleye gelmişti. Hepimi2 
kalktık. Akşam eve gider gitmez 
bu hikayeyi atalar sözünün altına 
ilave ettim. 

ser yazabilirler. 
Abdi.llhamit zamanında muharrir 

çok hakir görülürdü. Namık Kemal 
ölmüştü. Tercümanı Hakikat'te bir 
kaç satır ölüm haberini veren yazı 
vardı. Mitat efendiye, Namık Ke
mal için bu kadar yazı yazılır mı, 
dedim. Mltat efendi: 

Bu mevzuu, eski v~ yeni aşklar 
mevzuunu burada tetkik etmek ne 
kadar isterdim. Fakat ben, bu ya
zılarda mümkün mertebe kumar 
çerçevesind~ kalmak, ıcap ettıkçe 
bu bahsi vakıalarla teyıt ve tekit 
etmek ısledığim içın bu tarafa gec· 
miyeceğim. Bu bahsi kurcalıyamı
yacağım, ve son birkaç poker hilesi 
ile, birkaç hakiki vak'a, olmuş ma
cera anlatarak, poker bahsini ta -
mamlıyacağım. 

Memleketimizde poker hileleri, 
trişörlerin yaptıkları hıle şekılleri, 

şimdiye kadar anlattıklarımdan ı
barettir. Bunlardan başka bir hile 
usulü daha yoktur. 

Filhakika, bir başka hırsızlık da· 
ha vardır Fakat bu hırsızlıktan o-, 
yuncular, kumar enayilerı değil, 

kumarbazlar zarar görür. 
Bu, ne Çeşit hırsızlık mıdır? 
Anlatayım: 

Kumarbcızl0ır yalnız enayi, saf
dil oyuncuları değil, birıbirlerıni 

de boğarlar, kafese koymıya çalı· 
iırlar. 

Şaşıyor mu. unuz? 
Şaşmayınız! 

Hilekar, hilekara, - haydi, kUl· 
hanbeyi ağzile söyleyim - : 

- Lolo! .. 
Nasıl yapar, hiç böyle de o

lur mu? .. diye hayret etmeyiniz 
Trişörler, yalnız saf, enayi oyun

cuları avlayıp paralarını almazlar, 
boğmazlar ... Biribırlerıni, iş ortak
larını da kötüye düşi.ırmıye çalı -
şırlar, biribirlerine madik oynarlar. 1 

w.ı: ı ı ı.ıca ,, ııı .•.•••.......... .. a •••• •••••*•••••• •• ,, 

Yeni bir 
Güzellik tipi 
Yaratıyorlar 

( 5 inci •agf adan devam ) 

leleri yeni bir tarzda olmalıdır Bu 
nasıl mümkündür? 

Güzellik enstitüleri mi.ıtehassıı.· 

ları, bunun pek te gayri mümkün 
bir iey olmadığın ı ilerı sürüyorlar. 

Makyaj san'ati, bugün çok ileri 
gitmiş bır keyfiyettir. Binaenaleyh 
bu san'atten daha bır çok hizmetler 
beklenebılır. Sinema stüdyoların
da, makyaj san'atkfırları. nasıl, ar
tistleri, oın bir kalıba sokuyorlarsa, 
pek aliı, bi.itün .. güzel kadınların, yi
ne bu makyaj sayesinde daha gü
zel bir şekil alırlar. 

Yalnız şu var ki, güzellığı, iyi 
anlamak lazımdır. Guzelhk bir 
telakki meselesi olmaktan. bugün 
artık çıkmıştır. Bugünün insanla
rının ittıfakla üzcrındc durdukları 

bir tip vardır Bugünün zevki, ha· 
leti ruhiycsi, hoşlanış tarzı bır ye
ni tip, doğurmustur O lıald .. bu 
tipi inkişaf ettirmek, umumıleştır
mek Hizımdır. 

Açık hava, spor ve saire iJe ka
dınlar gittıkçe daha mütenasip vü
cutlere ve kusursuz yüze sahip o " 
luyorlor. O halde bu karlınları. is· 
tenilen tarzda, daha ziyade cazip 
bir hale kovmak çok kolaydır. 

Yirminci asrın güzelliğıni yarat
mak için bir takım esaslı kaıdeler 
koymak icap eder Artık şunu bil· 
melidir ki, şişmanlık modası tari· 
he karışmıştır Bir dirhem etin, bir 
ayıp örttüğü devir geçmiştir Ha· 
kikat . fakat sıska değil - bir kadın 
bugün ideal tipidir. 

Uzun boyu bılhassa ihmal etme· 
melidir. 

- Biz ölürsek, vücudü habaset 
ağırlığından çok şükür kurtulduk, 
diye yazacaklar. Bu üç satır yazı, 
Namık Kemal hakkında büyük 
mürüvvettir, dedi. 

Fazla şişmanlık, manalı hatları 

örter, kadına bir hantallık verir, 
söndürür, cinsi cazlbeyi mahveder. 

Gtizellik enstitüleri, bakalım, mı
sıl bir güzellik tipı meydana geti
recekler?. Tabii bu harikulade mü
him keşfi, bütün kadınlar beklıyor
lar ... Niyazı Acun 

, 11e. .. b rıe 
Kaşkariko yaparlar. bır•. · suı<:t· 
T ... 1 b" .b. ·lcı·ını ıkı rışor er, ırı ıı 

le dalavereye getirirler. 
d .... rmck. 

ı - Boğuntuya uşu l<.,.-ı, 
2 - Bir masada oyun oyna• ·• 

l P.ıra\ ı hile yolile kazandık arı Jll' • 
• , 00) lira kaz lamak. Mcselcı (·~ os• r· 

mışken, bu miktarı (200) g 

mek. . rnJrb ı· 
Açıkgöz, iş bılen bır ~u bazlık· 

zı, bir trı~örii, boimak. hılc . bıl' 
in paras:nı almak oldukça gu~ 

0
·ur 

işdir. Böyle vak'alar çok e~de Jdı. 
· · b" hıit• !':e 

Velt"J ki, bilmPciığı ır \ığı o· 
..• d. b. cyun hırsız ogrcnme ıgı ır 1 boy· 

· · - b. fcntb~zın 
la ... Bır an ıçın, ır kaldığırıı 
le bir \'azlvet karşısında t ı· 

• . k gavrı 
kabul etsek bHe. bır ·aç . ·de bır 
bii hareket - Her hıle ~klın f o-

d Bunu sa gayri tab;ilik var ır. 110· 
t. şoı un t' 

yuncu farkctmez. fakat rı Jd"atıni 
ıünden kacmaz - nazarı dı bırıle 
Çeker Kuskulanır, • or.ların ta en· 

' .. ,. (ıgll • 
söylüyorum . kat ıvven s 

mez. 
Bir m tS!".11 veı eyım: ..J Al· 

b. cıı 

12 - ı;~ yıl evvel . Haı ı) ı·ka ı 
tınbakk. !dfı. doktorlukla ~ dıv 
olmadığı halde, doktor (A. da po· 
cağırıla!l bırınin apartmanın ıarın 
ker oynanıyordu Oyuncu rıc • 

. hılc 
bir kısmı saf, tcmız. 13ir 

d ml:ırdı. 
dir bilmiyen pııralı a 8 . ılt:· 

· d.. Açık go 
kısmı da açık goz u_ d<ı'ct 
ri ev salıibınin oı tagı, (V) kendi 
etmişti. Onları çalıstıı ıyor, elti· 

· d lduruyoı 
oynamadan ccbını 0 d de-
Ev salıibı ( A.) bu işın faı kın ~

1

issc· 
g"ildi O yalnız g:ınsottan ta 

, bunun • 
sıne diişen parayı alıyor. ·•ol· . ganv 
oyunlarn gıriyor. ekserıya ' dll 

. 1 k paraları 
tan başka cebınc e 1 tirdigı 
kaybediyor, arkadaşların ge 
trişörler onu da temizliyordud. de· 

· farkın ~ Zavallı hiç bır şeyın ün 
el caug 

ğildi. Allahlık bır adam 1 bir.. 
bütün hile yollarını oğrenmı . }Ln· 

·men c 
afet olmııstur Buna ra.r.: ' ·r -, r· l trıso 
den bir iş gelmez, . hı! ~ ardı 111-
Jük yap'lmnz. Fakat ıyı bır Y. teı· 
cı, falsosuz bir kafa. usta htr c· 

d • z 111an 
giıhtar, çok parası ol ugu 
nayı bır gündelikçidir). do· 

.•. 1 da suva sabun 
Trışor er ora • ·' ev 1>ır 

kunmadırn, falso olmadan.' ep. k'1' 

zaman işlediler Bir hn\ lı paı :ı 
zandılar . nd 111· 

(V) oarava doyml\'3 n bı.r' 
1 

rııı 
dı Bir zaman gcldı kı. trı~oır c;J:ı· 

· mi\'e >9 
aldıkları paravı çok gnr. ce ıerı"e 
dı O paraları da kendı pi" k:Jt. 
indirmek arzusuna kapıldı 

11111 
el· 

tric:rJrlerın kazandıkları para 
... k ? 

Ierınden nasıl alaca ·tı · 

Zorla mı? . bu' 
dı .. 

Kabil dınıyan bır şey . tri-
ınız bır 

Hepsinı atlatıp. ya ort ıdJ 
şör bırak!>a. bittabı pa~ cebine 
kalacak dolayısilc ken 

1 dı' sır 
, b. sey var . l 

girecekti. Yalnız ır ~ .. · 11 a!=:ı . .. ün ışını 
t rı'şbr Ü"' dört trışor n"nıı!l 

' ~· ·da o)' .. 
yapabilirdi? 4. 5 masa 

1 
vctıc:cbı· 

pokere. bir trişör na~ı ık• fent· 
b·r veva . 

lırdi? Her mnsaya 1 • •• trı or-
• ld ;ı; na gore. 'd'l-baz lazım o Uı·,U •• ·ıc 1şi ı 

!eri atlatmanın. btr kı7ı ~arekct ol· 
re etmenin imkfınsız bır bulduğı.ı 

d budalacıı 
duğunu anla ı. . d' attı 
bu fikri kafasından sıl ı. ~ren bir 

··n su 
Nihayet, bir kaç gu btıidtı' 

bır ıre ttı 
düşiinceden sonra ok ııs 

. (M) adınd::ı ç ,c 
Jstanbuldo. duğıınıl 

bir poker trişörii bulun ~crırıc· 
. k Avrupa }:: r· 

bu adamm hır co . ·;ı·JcrlC 
t trı • rinde. bir takım us 8 b Jc P 

sılaştığmı, hatta onla:ıt~ 
:. . itrnıs ı •tJ ) 
ralarmı aldığını ış ( vcı•aırı 
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Süneymanon Scaırayıncdla o 
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Tefrika No : 94 Yazan : M. Necdet Tunçer 

"Dün gece karanlıkta dolaşan bir hayalet, cari
yelerinizden birinin boynuna sarılıp zorla ga· 

naklarından öpmüş. Kızca-
ğtzı hareme baygın bir halde götürmüşler!,, 

Gerçi Sahra da onun bir daha 
Rudüs sarayına döneceğini ummu
Yordu. Böyle bir ihtimali bir kere 
bile düşünmemişti. 

Fakat, ortada bir hakikat vardl: 
Sıla o geceyi Süleymanın dairesinde 
\'e Süleymanın koynunda geçir • 
ınişti ! 

Ertesi gün ... 
Süleyman Tamarayı sıkıştırmı

Ya başladı: 
- Silayı saraydan sen uzaklaş-

hrrnışsın .. doğru mu? 
'ramara yere eğildi.. 
Hükümdarın dizlerini öperek: 
- Ben şimdiye kadar, sizin sev-

diğiniz hiç bir şeye el uzatmadım, 
l!ıclla! dedi. Bana iftira ediyorlar. 
Sız de -;ok iyi bilirsiniz ki, benim 
saraydaki düşmanlarımın sayısı 
Yüzleri geçer. Her gün bunların 
lıer biri t>ir yalan uydurmak ve be
tıi sizin gözünüzden düşürmek is
terler. 

- O Jıalce Silayı bu tuzağa dü
Ş\ir<>n elleri nasıl bulacağız.. sen 
kimden şüpheleniyorsun? 

'ramara gülerek cevap verdi: 
- Bütün kadınlardan... Bütün 

saray halkından. 
- D<>mck Silanın düşmanları 

Seninki gibi yüzleri değil, binleri 
geçiyor .. ?! 

- Her güzelin, başmdaki saçı 
kadar düşmanı vardır, mella! 

- Ger~i öyledir. Ben, dünyanın, 
<m talisiz mahll.ıkları, güzelleridir, 
diyorum. Senin de çok düşmanın 

• \·ar, Tamara! Sen de talisiz bir ka
dınc;ın! 

- Çirkin olsaydım, benimle hiç 
kimse meşgul olmazdı. Sila da be
tıhn gıbi talisizdir. 

Suleyman, Tamara ile konuşur
k<;n, Sahra birdenbire telaşla içe
ti c girdi. 

B<'devi kızının ~linde bir küçük 
}ıaııçer \•ardı. 

Derhal yere kapanarak: 
- Bu sabah yatağımda bunu 

buldum, melliı! dedi, beni ölümle 
korkutuyorlar. Artık bana müsaade 
<:diniz de kabilcme döneyim .. Kah
b .. ruhlu bir insanm beni arkam
dan ve yahut uyurken vurmasın
dan endişe ediyorum. 
Stilcym:ın birdenbire şaşu·dı. 
'I'amara soğuk kanlılığını muha

fa,.a eder~k Sahranın yüzüne bakı
Yordu. 

l3f>ni 1~,rail hükümdarı: 
- İşte bir rezalet daha .. Arlık 

hu \chditlere, bu maskaralıklara, 
btı 80nu gelmiyen üzüntülere bir 
l'ııhayct vermek zamanı geldi. 

biye bağırarak hançeri eline al
dı: 

- Bununla seni mi öldürmek is
tiyorlar, Sahra? 

- Yatagıma bıraktıklarına bakı
lırsa.. canıma kastettikleri anlaşı
lıyor. 

- Bununla yalnız seni değil, be-

Kudi1ıte g«d maskeli dolaıan 611 
adamdnn herlcts korku9orclu .• 

ni de korkutmak istiyorlar, Sahra! 

Bunun manası şudur: İşte biz, hü· 

kümdarm sevdiği bir kadını öldür· 

meklc, onun elinden sevdiğini al
masını da biliriz. 

Sahra tekrar Süleymanın ayakla
rına kapanarak yalvardı. 

- I3eni azad ediniz, mella! Beni 
kabileme göndcrıniz .. ! Kanım top

rağa akmadan, aileme kavuşa -
yım. 

Sült>yınan, Tamarayı savdıktan -sonra, Sahraya döndü: 

- Seni yanımdan ayırmak iste
mem, yavrum! Biraz sabret.. saray
da sağa sola elini uzatan bu küs • 

tah adamı bulup, cellada teslim e
deceğim Kapını içerden sürmele .. 
Kımse s::ına sataşamaz .. Bu gibi teh
ditler korkakların işidir. Şüphelen
diğin bir kimse varsa, bana söy
le .. hemen cezasını vereyim. 

Sahranın kimseden şüphesi yok
tu .. 

Tamara ile arası açık değildi .. 
Siladan da korkusu olmadığını 

söylüyordu. Sila esasen Surdan ye
ni gelm~ti .. Kimseyi tehdide vak
ti ve vaziyeti müsait değildi. 

Sahra bundan sonra Süleymana 
garip bir meseleden daha bahse -
derek: 

- Gece yar)sından sonra bü -
yük avluda ve sarayın karanlık 
dehlizleri arasında korkunç bir ha-
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Yazan: 
A l Jeninga 

l - Bak şu ellerime! dedi, ben bun-ı 
a:ıa daha çok iyi işler göremez 
lrııydim? 

1 İnce, uzun, bir parça adeli olmak-
&. beraber nazik denecek defecede 

Rilzel parmakları vardı. 
it - D<!diler ki, annem bana iyi ba
t arnıyormuş. Bu yüzden beni Mans-
ıl'deki ıslahaneye gönderdiler. 0-
r~da çalıştım, iyi bir mekanisyen 
~ durrı. On sekiz yaşında iyi bir 

eknnisyen ... 

F'akat, ona verdikleri şahadet -
~arnenin hayatta ameli hiç bir kıy
ı <!ti Yoktu. Dik, bir türlü iş bu
amıyordu. 

- Kimse beni istemiyordu, an-

Çeviren: 
Muammer Aiatur 

ladm, değil mi? 
Lahman ismindeki bir çilengir, 

hapishanenin bütün kilitlerinin ve 
demir parmaklıklarının kontrolü 

ile vazifedar bulunuyordu. Bu a· 
dam yanında muavin olarak mah
kumlardan her hangi birini çalış
tırmanın ne büyük bir ihtiyatsızlık 
olacağını kestirdiği için, yanında 
mahkum olmuş insanlardan hiç bi
rini kullanmıyordu. 

Onun içindir ki, bu müteahhit a
tölyelerine hapishaneden çıkmış 
kimseyi sokmamayı kendisi için en 
sıkı bir nizam olarak kabul etmiş
ti. 

Öyle olduğu halde Dik Prays 

yaletin dolaştığını söylüyorlar. 
l Dedi. 

! Süleymanın, tüyleri ürperdi. 

- Muhafızlarım bu hayaleti gör-
memişler mi? 

Diye bağırdı. 

Sahra ilave etti: 

- Saray muhafızına söylemiş
ler .. o, habis bir ruhun Kudüste za
man zaman dolaştığını ve insanla
ra zarar vermediği cevabını ver -
miş. Dün gece bir kaç kadına rast
lamış .. bunlardan biri size her ak
şam yemeğinde turunç şerbeti ge
tiren Hamatlı cariye imiş .. Kor -
kunç hayalet onun boynuna sarılıp 
zorla yanaklarından öpmüş. Lari
yeyi hareme baygın bir halde gö
türmüşler .. 

- Bu hadiseyi benden niçin sak
ladılar? 

- Hayaletin dolaştığına saray 
muhafızı inanmak istemediği için. 

- Tuhaf şey! Saray muhafızı
nın acaba başka bildiği bir şey mi 
var? 

- Zannetmem. İşi kapatmak için 
böyle hareket ettiği muhakkaktır. 

- Sen bu hayaletin bir chabis 
ruh, olduğuna inanıyor musun? 

- Ev~t ... çünkü böyle ruhlar bi· 
zim kabilemiz arasında da zaman 
zaman dolaşmıştı. 

- Kimseye zarar verdi mi? 
- Evet.. yeğenlerimden bütün 

boğdu .. Bir başkasının da halhalle
rini (l) çalıp gitti. 

Süleyman düşünüyordu: 

- Hançer .. tehdit .. ölüm .. haya
let... Biraz daha beklersek kimbilir 
neler çıkacak?! 

Diye mırıldanıyordu. Süleyma
nın aklına birdenbire Hnma geldi.. 
Sahraya: 

- Kardeşin çoktanberi meydan· 
da yok. Kraliçeyi bulacağım diye 
gitti.. Hala dönmedı, dedi, benim 
şimdi ona ihtiyacım vardı. 

Sahra: 
- Bana izin verin, mella!.. diye 

cevap verdi, onu çarçabuk bulup 
getireyim buraya ... 

(Devamı var) 

( 1) Bedevilerin ayak bileklerine 
taktıkları zinet halkaları ... 

Etlbba Odatında toplantı 
Üçüncii Mıntaka Etibba Odasın

dan: 
Üçüncü l'.'fıntaka Etibba Odası 

1937 yılı biri umumi heyet toplan
tısı 28/6/1937 pazartesi günü saat 
18 de yapılacağından sayın üyele
rin gelm-:!leri rica olunur. 

RUZNAME: 
1 - Odanın altı aylık faaJiyet 

raporunun okunması, 
2 - İki hesap mürakıbı intiha

bı, 

3 - Üyeler tarafından vaki ola
cak tekliflerin müzakeresi. 

bir zamanlar, bu adamın yanında 
iş bulmuştu Çok iyi çalışır, bece
rikli, elinden her iş gelir bir ame
le olmuştu. Fakat bir gün kimbi
lir kim, Dık Prays'ın ıslahaneden 
çıktığını haber alarak patrona ha
ber \'ermiş, o da hemen o gün ken
dısine yol vermişti. 

Dık nrtık ondan sonra da hiç bir 
yerde iş bulamamıştı. 

İş olmayınca, tabii ekmek te yok! 
Bu adam ne yapsın? Elindeki muh
teşem diploma, mekanikten pek iyi 
anladığını isbat eden bir vesikay· 
dı. Fakat kim okur, kim dinler? 

Nihayet Dık, glinün birinde pek 
iyi anladığı para kasalarından bi
rini yoklamıştı. Bu suretle bir kaç 
yüz dolar eline geçti. Fakat acemi 
hırsız, ikinci defa olarak yakalandı 
ve hapishaneyi boyladı. 

Hapıshaneden çıktıktan sonra, 
yine sokağa düşünce, eski vaziye
tinde hiç bir değişiklik olmamıştı. 
Olmamıştı değil, belki ikinci defa 
mahkum olduğu için, aleyhindeki 
bir değişiklik olduğunu söylemek 
daha doğru olur. Hapishaneden çık-

değil, kaybedilecek idareci
lerin elindeki spora acıyoruz 

Yazan Murat Kayahan 

J.tif a eden • Jstan bul mtnlakasr 
başkanı Feihi Başaran 

Halit Bayrak: İkinci Reis, Ham
di Emin: Futbol Federasyonu reisi, 
Cemil: Umumi Merkez muhasebe
cisi, Fethi Tahsin: İstanbul Mınta
kası reisi, Nasuhi Baydar: Futbol 
federasyonu ikinci reisi, Seyfi Ce
nap: Güreş Federasyonu Umumi 
Katibi, İsmail: İstanbul Güreş A
janı, Suat Hayri: İstanbul Atle -
tizm Ajanı, Kadri Nuri: İstanbul 
Deniz Ajanı, Adnan: İzmir Fut • 
bol Ajanı. 

Bu isim1eri okuduktan sonra 
kaybedilen kıymetlerin verdiği 

acı ile daha fazla üzülüyoruz. Türk 
sporunun yürüyüşünde büyük bir 

rol oynıyacak olan bu kayıpların 
ilk zamanlarda yokluğu kendini 
gösteremiyecek, fakat ilerde bu 
boşluğun tesirini göreceğiz. 

Bu düşüncelerimizden çabuk ay
rılmamız liizım. Çünkü istifa eden 

ve etmiyen kıymetlerimizin yap -

S on istifa yağmuru her tarafta tıklarım düşününce kendi kendimi-
tesirini gösterdi. Şimdiye ka- ze güleriz. Bu tabii hadise istifa e-

dar görülmemiş olan bu istifa sağ- den \'e ctmiyenlerin kulağına gi -
nağı spor kurumunun kapısına dol· dince belki çok kızacaklar. Fakat 
gun bir liste yapıştırdı. ne hakla. ilerde lüzumsuz müna -

Bir senede on bır idarecinin va- kaşalara yol açmamak için fikirle-
zifelerincien ayrılması her halde rimizi söyliyelim: 
spor teşkilatının iftıhar edeceği bir 1 _ Spor Kurumu işe başladı • 
hadise değildir. Bugün kendi kcn- ğındanberi en ufak bir iş olan, fa-
dimize düşünüyoruz ve sporumu- kat çalışılmadığı için yapılamıyan 
zun istikbalinden korkuyoruz. E-

•klüpçülük ve şahsi menfaat. hisvet, korkmakta haklıyız da, çün-
lerini yok edemedi. kü Spor Kurumu kaybettiği on kıy-

metin yerini neyle dolduracak. Bi- II - En fazla spor hareketi ve 
raz daha hafızamızı yoklarsak işin ecnebi temaslarına sahne olan İs -

tanbulda kapalı bir güreş salonu sonu büsbütün çıkmaza varıyor. 
Teşkilattan ayrılan bu kıymetli ida- yapılamadı. 

reciler bugün istifa etmekle spor III - Gene İstanbulda sonsuz is-
muhitinde büyük bir boşluk bırak- teklere rağmen modern bir stadya-
tı. Fakat şimdi gözümüze çarpan bu pılamadı. 

boşluk hakikatte ebedidir. Hiç bir IV - Denizin göbeğinde kurulan 
şeyden çekinmeden sorabileceği • Jstanbulda Denizcilik sıfır. Yüzme 
miz bir nokta var: havuzu hayal haline girdi. 

- Spor Kurumu şimdiye kadar V _ Bir çok antrenörler getiri -
ne yaptı ve ne yapıyor? len, ehemmiyet verilen (!) atletiz-

Tabii alacağımız cevap çok uzun min barınmasına yardım etmesi için 
ve münakaşah olacak. Bu kadar bir pist yapılamadı. 
gürültülerle alınan bu cevapların vr _ Yapılması mecburiyti var-
kuru bir palavradan ibaret oldu - ken yapılmayan buna mukabil bir 
ğunu çok geçmeden anlıyabiliriz. .. ... ... ......... . ~ .................. .. .......... .. 
Karşılaşılan istifaname yığınını tet- il R A D Y Q 1 
kik eder ve müsbet işler istiyen bir 
insan kafasile düşünürsek istifa se- -. ......... ._ ... .._ __ ._,._ .... ..., 
beplerinin de boşluğu meydana çı- BUGÜNKÜ PROGRAM 
kar. Nihayet her spor yapan ve 
sporcuyu idare eden bir mes'uliyet 
altındadır ve vazife mefhumunun 
tesiri.ndedir. Halbuki bizde ne spor
cu, ne idareci böyle bir kayda bağlı 
değildir. Sporcu itaatsizliği , idare
ci arkadaşının yaptığını tenkitle 
mükelleftir. Amatör bir sistemin 
bayraktarlığını yapıyorken gözle • 
rinin önünde maaşla futbol oynı -
yan sporcuyu ~matör olarak kabul 
eden bir teşkilatın diğer taraftan 
başka br sporu düzeltmek, ıslah et
mek sevdasına kapılarak büsbütün 
mahveden vazifedarlarını hoş gör
mesi, sporun yaşamasına her halde 
faydalı olmaz. Şimdi gözlerimizin 
önünde uzun bir şerit gibi canla -
nan istıfa listesine bir göz gezdi -
relim: 

----- -
tığı ıçin hıç kimse kendısıne iş ver
mek istemiyordu. Onun yapılacak 
iki şeyı vardı: Ya açlıktan ölmek, 
yahut çalmak! Onun için bir ka
sa daha açtı ve yakayı ele verdi. 
Fakat bu üçüncü suçu olduğu için, 
bu sefer memleketin adaleti yaka
sına sımsıkı yapışmıştı. Dik Prays 
müebbeden hapse mahkum oldu. 

- Biliyor musun? Anam da o 
gün mahkemeye gelmişti. Beni o-

raya getirdıkleri zaman, zavallı 

kadının halini görseydin! Ağlıyor, 
yürekler paralayıcı feryatlar kopa
rıyordu. Jenings, eğer anama be -
nim için bir iki şey yazsan, billfilıi 
kendimi sana kurban ederim. 

Bt?dbaht kadına gizlice haber 

göndermiye muvaffak olmuştum. 
Hapishaneye gelip, beni görmesi
ni istemi~tım. Kederden erimiş, pe
rişan bir hale gelmiş olan zavallı 
ihtiyar ana, sallana sallana gar -
diyanJarın salonundan geçip, kar
şıma geldiği zaman, mahkumla ko
nuşma yeri He ziyaretçiyi ayıran 
demir parmaklıklara tutundu. Öy
le aciz, biçare ayak ta durmıya çalı-

Akşam neşriyatı: 

Saat: 18,30 Plfıkla dans musikisi. 
19,30 Konferans: Ordu Saylavı Se
lim Sırrı Tarcan (Ostantda bir ge
zinti). 20 Müzeyyen ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi ve halk 

şarkıları. 20,30 Ömer Rıza tara • 
fından arapça söylev. 20,45 Muzaf
fer ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkıları, (Saat a
yarı). 21,15 Or.kestra. 22,15 Ajans 
ve borsa haberleri ve ertesi günün 
programı. 22,30 Pliıkla sololar, o
pera ve operet parçaları. 2J Son. 

YARINKİ PROGRAM 
Öğle neşriyatı: 
12,30 Pl5kla Türk musikisi. 12,50 

Havadis. l:J.05 Muhtelif pl5.k neş
riyatı. 14 Son. 

şıyordu. Biribirimize bakıyorduk. 
Bir şey söyleyemiyordum, o da ko
nuşamıyordu. Çukurlaşmı~ yanak-

larından yaşlar akıyor, çenesi tit • 
riyordu. 

İHTİYAR ANA 
Dik'in anasının sırtında, her ta. 

rafı yamalı eski bir kırmızı şal var· 

dı. Ağarmış saçları, buruşuk ku • 
laklarının yanlarından aşağıya sar
kıyordu. 

İki büklüm vücudüne ve peri • 
şan' kıyafetine rağmen, biricik ev-

ladı için kendisine çeki düzen ver
miş olduğu anlaşılıyordu. Kimbilir, 

belki de oğlunu; hiç olmazsa uzak
tan olsun, görebileceğini tahmin et· 
miş olacaktı. 

- Anlat yavrum, söyle çocuğum 
dedi, burcda ihtiyar anasına bile 
evladını göstermek istemiyorlar. 
Ne yapayım? Ne yapabilirim? bil
miyorum. 

Gözlerinden yine çukur yanakla
rına doğru yaşlar aktı. Sonra hıçkı
rarak ağlamıya ba~ladı. Yüzünü 

ıir parlnl!klığa basıyor, işden 

Futbol federa sy onu reisi Seclat Rıza 

çok muhteşem seyahatlerden g<ıri 

kalınmamıştır. 

VII - Neticede hiç bir şey yapıl

mamıştır. 

Nihayet şunu anlatmak isleriz ki, 

istifa etmek bizim düsturumuzda 

acizlikten ileri gelir. istifa eden kıy. 

metler spor işlerinden ayrılmakla 

spora yardım etmiş değillerdir. Ya

pılan hareket bir hiçin hiç olarak 

kalmasına yardım etmekten başka 
bir şey değildir. 

Biz bugün kaybedilen idarecilere 

değil kaybedilecek idarecilerle yii

rümiye, kendini göstermiye çalışan 
spora acıyoruz. 

Yakın bir zaman sonra denizcili
ği, eskrimi, basket ve vo1eybolü 

unutacağımızı t~~sürle söylemek

le acı bir hakikati meydana koy -

muş bulunurken bu spor şubeleri
nin takında yeni bir Avrupa gezin

tisine çıkacağından korkuyoruz. Bu 

korku bize sporculardan değil spor 

teşkilatmdan ve idarecilerden ge

liyor. İstifa yağmuruna bakıp ge

risinden hayırlı bir yürüyüş çıka

cağını ümit edemiyoruz. Ancak bu

gün öksüz hale sokulmak istenen 

sporun kapılarına paydos bayrağı 

' çektirmiye çalışan zavallıların dü-

şünüşlerine karşı hiddetimizi sak
lıyamıyoruz. 

uu11n1111•tunın11111111t11ttrt1mttn1t•toi11ıuutnnıı"ıtun11111n 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

cBitumlu maddelerden münteşir 
dispersiyon halinde sulu mahluller 
ihzarı ameliyesi> hakkındaki ihtira 

için alınmış olan 5 ağustos 1935 ta
rih ve 2048 numaralı ihtira beratı
nın ihtiva ettiği hukuk bu kerre 

başkasına devir veyahut mevkii fiilt 
konmak için icara verilmesi teklif 
edilmekte olmakla bu hususa fazla 

ma!Urnat edinmek istiyenlerin Ga
latada, Aslan han 5 inci kat 1-4 nu-

maralara müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 

şeklini kcı) betmiş ellerile parmak
lıkları sallıyordu. 

Bu zavallı ihtiyar kadın oğlunu 
görebilmek ümidile kimbilir kaç 
bin ölümün azabını çekiyordu. Yav
rusunun orada, şu demir parmnk
lığın arkasında, yüz metre yakın 
bir yerde olduğunu biJiyordu ve bu 
iki bedbaht insana biribirlerini gör
mekten ibaret olan şu küçücük sa
adeti, bir def aya münhasır olmak 
üzere dahi, çok görüyorlar, ana ile 
oğlunu görüştürmüyorlardı. Bir sa
niye, şöyle uzaktan biribirlerini 
görseler, o azim sevinç bile ikisin~ 
de kafi ge!ecek. Ne gezer? 

Konulan kanun dört milyon se
ne devam etse de, bu kanunun va
zi1eri, kı.ılbi ·paramparça bir ka -
dınla ve bir müddet sonra ölmek 
üzere bu1unan oğluna merhamet e
decek vaziyette değiJlerdi. 

- Belki onu görebilirim, diye 
düşünüyordum, gört>miyeceğim de
ğil mi'! 

Gözlerinin feri· hemen sönmUo 

gibi, yaşlı bir tebessümle yü3Ünı.e 

(Devamı "'"1 
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HASAN KUVVET ŞURUBU 
Zafı umumi' kansızlık ve kemik hastalıklarına şifa tesirleri 
çoktur. Çocuklar, Gençler, Genç kızlar ve ihtiyarlar her yaşta istimal edebilirler. 

HARBiYEDE 

1B EL V Ü Bahçesinde 
her akşsm 

Memlaketimfzin en kıymotli sanatkalar1 birarada 

::;~~MU ALLA 
Sazendeler Muganniyeler Muga•ırııler 

Keman : 
Kemençe : 
Piyano : 
Cumbüş : 
Klarnet : 
Darbuka : 

Ayrtca: 

MAHMURE SENSES 
IHSAN LEYLA 
AFiTAP 
AYDA 

NUBAR 
ALEKO 
YORGO 
CEMAL 
.ŞEREF 
HASAN TAHSiN 

ACYAZAR 
CELAL 
UDi ABDI 

S. ATILLA Revüsünün muhtelif Anadolu 

oyun havnları ve zeybekleri. Tel. 42672 

Öğretmt n Aranıyor 
Türk Maarif Cemiyetinin Ankara Lisesi (Rıyaziye), (Tabiiye • Bi· 

yoloj), (F zik. Fen Bilgisi), (Kimya), (Tarih), (Coğrafya), (lngilizce) 
grupları içın daimi öğretmen ahr.acaktır. Yl!ksek Mektep mezunların• 
dan iste~i olanların istid'a ve musaddak tecrümeihal suretleriyle Ce· 
miyetin lstanbulda Yeni Postahane karşısında Erzurum hanındaki ilAn 
işleri Bürosu Müdürlüğüne müracaatları. "3700,, 

Adalar Mal Müdµrlüğünden : 
MPvkii Soka~ı ~ Kıymeti His~esi 

Heybeliada. Eski Arka E. 1 Lira Tamamı 
Yeni Kara• 

vasil Y. 14 900 
Yukarıda yazılı gayri menkul satış bedeli defaten ve peşinen verıl· 

mek üzere satılığa çıkarıimışltr. Satış 13.7-1937 tarihine müsadif Salı 
günü saat 14 de Adalar Malmüdürlüğünde yapılacaktır. isteklilerin 
yazılan saatte komisyona müracaatları. (~!-90) 

1-- HER AKŞAM --

TAKSİM BELE D 1 y E BAHÇESİNDE . 1 
1 

SAFiYE 
Bestekar Tanburi S E L A H A T T 1 N 
Bayanlar Okuıucular Saz hele ti 

Süz an Yaşar Necati Tokyay Kemao 
Nermin Şefik Piyano 

lbrahlm Hasan Kaouo 
Me16hat 

Muazzez Hasan Banço 
Şükrü Klarnet 

K. Melahat Yahya Nihat Ney 

Parasko Kemençe 

BAYAN LÜTFiYE tarafından MiLLİ OYUNLAR 
T ANBURİ F AHRI tarafından HALK ŞARKILARI 

Masalarınm evvelden temin ediniz. Tel. 43703 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

cTuğla imalindeki ameliyede ıs
lahat. hakkındaki ihtira için alın· 
mış olan 22 temmuz 1931 tarih ve 
1280 numaralı ihtıra beratının ih
tiva ettıği hukuk bu kere başkası
na devir veya ferağ olunacağı ve
yahut mevkıi fıile konmak için ica
ra verilmesi teklıf edilmekte ol -
makla bu hususta fazla malumat e# 
dinmek istiyenlerın Galatada, As
lan hanında 5 ınci kat 1-4 numara
lara müracaat eylemeleri ilan olu-
nur. 

Fatıh Sulh İkinci Hukuk Hakim· 

lıginden: 

a Cin kullanınız! 
Saç anmzın k ima hata gelmez! 
cOptamın• saç eksiri başka 

miıma ıl ılaçlar gıbı terkıbı meç
hul formüllerle dcgıl halis vi
tamin cevherınden yapılır ve 
bu k udretıle herşeyden evvel 
saçların doktllmesıne sed çeker. 

Saçların dokulmesi, guddele -
rin zayıflamasından ve artık kıl
ları yaşatamamasından ilerı ge
lir. İşte Optamin bu guddelere 
can cı~ılayarak derhal kuvvet -
lendınr Bu suretle saçlar gür -
buzh.?5erek yenıden hayata ka
vuşur. 

cOptamin• kepeklerı tcmızle
mekte, saçlara revnak vermekte 
de şayanı hayret tesiri haızdir. 

Mutlaka tecrübe etmelisiniz 

İstanbul Defterdarhğından : 
Cins ve mevkii Muhammen Bedel! 

Kadıköyünde Osmanağa mahallesinin eski Söğütlu çeşme 

yeni Çilek ve Dut sokaklarının birleştiği köşede altında hir 

dükkarıı bulunan iki katta Beş oda vesair müştemilatı ter· 

Lira 

kos ve elektrik tesisatını ha"i 23, '1:1 No.h evin tamamı: 3000 

Kocamustaf a paşa mahallesinin Kocamuslafa paşa cadde· 

sinde yarım kagir iki katta beş oda ve-sair müştemilatı 

havi eski 495 yeni 445 No. lı eski askerlik şubeBi binasının 

tamamı 950 

Yemişde Çelebi oA-lu Alaeddin mahallesinin Balıkpazarı 

caddesinde üstünde bir odası bulunan klgir beş odalı ma. 

A-aıanın 57600 hissede 12240 hissesi : l 500 

Süleymaniyede Dökmeciler caddesinde Medrese altında 

bila hava 31, 33 No. lı klıı-ir dükkAnın tamamı : 350 

Beyaııtta Çarşıyıkebir civarında Çubacı hanının alt katın· 

da birinci adada eıki ve yeni 5 No. lı kAa-ir odanın tamamH 230 

Aksarayda eski KAtipkasım yeni Yalı mahallesinin eski 

1aı. bostanı yeni kumsal sokatında eıki 140, 142, 144 yeni 

173 No. h arsanın tamamı. (Beher metre murabbıu) 2 

Yukarıda cins ve mevkileri yazıla emlAk hiıalarındaki muhammen 

bedeller üzerinden açık arthrma usulile satılacaktır. isteklilerin ve 

tediye şeraitini öğrenmek. isteyenlerin 12· 7-937 Pazartesi günü saat 

On Dörtte Yüzde 7,5 pey akçalarile Milli EmlAk Müdürlüğünde top· 

lanan komisyona gelmeleri. M. (3705) 

BAYAN 

HAMiYET 
HER AKŞAM 

PANORAMA 
, .. __ Bahçesinde --•• 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

cSuda intişara tabi olabilen mad
delerin muamelesine ve bunların 
sulu intişar maddelerinin istihsali
ne dair usuh hakkındaki ihtira için 
alınmış olan 12 eylül 1935 tarıh ve 

2049 numaralı ihtira beratının ıh

tiva ettiği hukuk bu ker~ başkasına 

devir ve yahut mevkii fiilE kon • 
mak için icra verilmesi teklif edil

ŞİRKETİ HA YRİYEDEN: 
Boğaziçinin bütün mesireleri açılmıştır. 

Rumeli kıyasında : 
Altınkum; Rumelikava~ı mesireleri. . ) 
Sarıyer: Sular (Çırçır, Hünkar suyu, kestane ve şifa suyu ve saıre 
Büyükdere : Fıstık suyu, gazinolar, bendler, Sultan suyu, piyasa· 
da Beyaz park gazinosu. 
Bebek : Bebek bahçeıi. 

Anadolu kıyuunda : 
Çubuklu mesiresi Mualla ve arkadaşları tarafından mükemmel s~ı. 
BeylCoz: Karakulak, Kaymak donduran mesireleri bunlara otobu5 

servisi vardır. 
· letilSalacak: Park ve plijı yeniden ilavelerle açtimış ve genış 

mişlir. 
Boğaziçi methRlinde Marmaradan gelen en temiz ve sıhhi hava 
burada alacaksmız.; 

FAYDALf MALÜMAT 
Pazar sabahları nısıf ücretle ehven postalar yapılm~ktadır. . . 
Pazar giınleri her iskeleye mahsus sık sık vapurlar var ve ıhtı· 
yaca göre fazla postalar kaldırılacl\ktır. 
Sarıyerde en ıon sistemde yeni inşa olunan Camlı balık lokont:ısı 
ve gazinosu 3 Temmuz 937 Cumartesi günü açılacaktır. 
Bu lokantada yemek yemek pek hususi bir zevktir. 
Sütlüce mesiresi 4 Temmuz 937 den iliberen açılacaktır. 

tlEDVi 

Edırne~:apıda çakırağa mahalle
sınde ve sokağında 94 numarada 
Huriye tarafından biraderi Aksa
rayda Valıde camii arkasında meç
hul ask ·r sokağında 9 numarada 
Hüseyin aleyhine 937/345 sayılı 

dosya ile alacağı olan 150 liranın 
tahsili hakkında ve evvelce ihti
yaten mahcuz gayri menkul hisse
sine konan haczın tasdiki hakkın
da açtığı dava üzerine adresinize 
gönderilen davetiye mübaşiri tara
fından ver;len meşrubata göre gös
terilen adreste olmadığınız anla
şılarak 15 gün müddetle ilanen teb
ligat yapılmaya karar verilerek mu
hakeme 19/7/937 saat 14 de talike
dilmiş olduğundan tayin olunan 
günde gelmediğiniz veya vekil gön· 
dermediğiniz takdirde muhakeme
ye gıyabı;ıızda bakılacağı daveti
ye ve dava arzuhalinin tebliği ye· 
rine geçmek üzere ilanen olunur. 

Oktorva resminden Belediyeye 5636 lira 77 kuruş borçlu iken ve. 
fat eden Abacızade lsmall Hakkının veresesine kalan Anadoluhisarın• 
da eski Toplar önü ve yeni kale sokatında 2-4-6 Numaralı sahilhane 

ve altındaki kahvehane ve bakkaJ dükkanile dörtte bir ma!lura suyu• 

nu havi ve 3000 lira kıymet takdir olunan emlak ile yine aynı vere• 

seye ait Fatihte Ferhata2a mahalle ve sokağında 7 numaralı 1440 

lira kıymet takdir olunan kigir hane borcun temini tahsili için tah· 

sili emval kanununun 9 uncu ve 13 üncü maddeleri hükümlerine tev· 

fikan açık arttırma ile satılığa çıkarılmıştır. Birinci ihalesi 28-6·937 

Pazartesi günü ve son ihalesi de 8-7-937 Perşembe günü Daimi En. 

cümende yapılacaktır. Müzayede kağıtlara ve buna mütef erri şartname 
Levazım Müdürlüğünde görülebilir. Anadoluhisarındaki emlak için 225 

ve Fatibdeki emlak için 108 lira teminat parası yatırılması lazımdır. 
isteklilerin yukarda yazılı teminat makbuz veya mektubile beraber yu. 

karda yazılı günlerde Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (3315) 
mekte olmakla bu hususta fazla ma- -------------------------::::-; 

.. OOCD"'OOOOOOOO~-.ı Tekı'rda_Q'ı Aslı've Hukuk g{ıkı 

İstanbul Asliye BirincJ Ticaret 
Mahkemesinden: 

Maliye Hazinesine izafetle İstan
bul Maliye Muhakemat Müdürlü -
ğü tarafından İstanbulda Yenipos
tahane karşısında Erzurum hanın
da İsmail Hakkı aleyhine 935/915 
numaralı dosya ile açılan 484 lira 
74 kuruş alacak davasında müdde-

• • • Mikdarı Cinsi Bir tanesinin 
muhammen B. 

ilk teminata 

265 Çift 

265 

Manavra kayışı, çanta ve tabanca 
kılıfı 290 kuruş 57,63 

26S 
.. Tulga 7 lira 139, 12 
., Getir 230 kuruş 45, 71 

Belediye zabıtası memurlarına yaptınlacak olan üç türlü iş ayrı 
ayrı açık eksiltmeye konulmuşlardır. Nümune ve şartnameleri Leva• 

zım Müdürlüğünde ıı-örülebilir. istekliler 2490 No. h kanunda yazılı 
vesika ve hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile 

beraber 1-7-937 Perşembe günü saat 14 de Daimt Encümende bulun· 
malıdırlar. (B.) (3457) 

ialeyhin müddeiye odun itası hak
kındaki taahhüdünü ifa ettiğine ve 
bu taahhüt dolayısile kendisine ve
rilen avanstan zimmetinde 484 lira 
74 kuru~ kalmadığına dair teklif 
olunan yemini ifa etmek üzere ila
n~n davet edilen müddeialeyh mah
kemeye gelmemiş ve gelmemesinin 
makul bir sebebe müstenid oldu -
ğunu bildirmemiş olduğundan ye· 
minden kaçınmıs ve yemin edeceği 

vakıaların sabit olmuş sayılmasına 
karar verılerek muhakeme 15 9.937 
çarşanba saat 14 de bırakılmıştır. 
Müddeialeyli İsmail Hakkının 8 
gün içind~ arzuhal ile yemin ede
ceğini beyan ve muayyen günde ge
lip yemini yapabileceği ve aksi tak
dirde mezkur kararın kat'ileşcrek 

ona göre esas hakkında hukiım ve
rileceğı tebliğ yerine geçmek uze-
re ilan oiunur. (935/915) J 

IUmat edinmek isteyenlerın Gala • ""~--- ~........ .. J 

tada, Aslan han 5 incı kat 1-4 nu- Cild ve zührevi hastalıklar l Iiğinden: alJesin 
müteha!sısı T k d - y uz mah 

maralara müracaat etmeleri ilan o- e ır agının a\' Me 
ıunur. Dr. Feyzi Ahmet 1 den Demırhısarlı Hıısip evınd:hallc 

Dr. Hafız Cemal 
(LGKMAN HEKİM) 

Dahlllye mütehassısı 
Pazardan başka günlerde öğle • 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

İstanbulda Dfvanyolunda (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. Kt§lık 

telefon: 21044. 

KAYIP - Zayi olan senedi res
mim ile maaş cüzdanım ve nüfus 

tezkeremin yerine yenilerini çı

karacağımdan eskilerinin hükmü 
kalmadtğı ilan olunur. 

Emetullah Esma 

ihtisas No. : 53 met kızı Hatice ıle nynı nıyenıc 
den Peştemalcı caddcsınde l:> 

Telefon No. : 23899 li Alı oğlu Hüseyin arasındak: 
1 tayın 

lstanbul Ankara cad· şanma davasından do ayı 'kfırrıet 
desi No. 43 lunan muhakeme güniinde 1

•
1 

ıla 
Pazardan maada her iÜn sabah• gahının meçhuliyetı ha::~~:aıcY 

ı tan akşama kndar ı nen tebliguta rağmen mu . c meb 
.. ocooocoooooooooooooocooo" hin ispatı vücut etmemesın tıhB 

DEVREDİLECEK İHTİ.RA bılıt 
BERATL ni hakkında gıyap kararı_ ıJane 

ve kararı mezkiırun dahı ahkerrı 
cTayyareleri idareye mahsus ve- tebliği kareırgir olmuş ve m talı 

saitte ıslahat. hakkındakı ihtira t 9 a 
16/7/937 cuma günü 588 

.. ddeaalcY için alınmış olan 9 temmuz 1931 ta- mu 
kılınmış olduğundan t ve 

rih ve 1291 numaralı ıhtirn bera - pizza 
hin mezkur gün ve saatte adığ 

tının ihtiva etliği hukuk bu kere bulunm 
k d h k

.. . ya bilvekalc hazır n nıubB 
baş asına evir ve ya ut mev ıı. takdirde hakkında gıyabe ıeblil 
fiile konmak üzere icara verilece- l acağı .. rı kemeye devam o un j)ıJ 
ği teklif edilmekte olmakla bu hu- ~ makam!na kaim olmak :zere__.,,,,,. 

susta fazla malumat edinmek iste- olunur. (3707) =---;deıs 
yenlerin Galatada, Aslan han 5 in- tı ıd•'0 

Sııhibl ve umumt nt>trlY 11JızET 
ci kat 1-4 numaralara müracaat ey- Başmuh•rrln E. fbli''lf' 
lemeleri ilan olunur. Baaıldıtı yerı Jbtb•.ıl 


