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1 Senenin dört mevsi m inde cı· ~ 
~ kan HERKESiN KIT ABI nın tak-~ 
1 lltleri ç ıkarılm ı ştı r. En son ta- ~ 
i rl felerı de toplayebllmek için ~ 
~ b ir kaç gün geçl k llecec;ji nden, ~ı 
İ muhterem halkım ızın a ldan· ~ 
il mamalar ın ı tavsiye ile. risale· r 
~nln baş ında HERKESİN KiTABi~ 
1 ismine d lkl<atlerin i çekeriz. ~ 
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Yıl: 2 En son telgrafları ve havadisleri verir gazete Tete .'o ı-: • :>C iJ2 7 

Fransa ile tam anlaşma oldu 
a ayda yeni 

. ı .................................................................................................................................................................... : ........................................................ .. 
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lle idare şeklinintat
bikına geçiliyor 

Fransız komiseri ve Suriye
1 Başvekili bu sabah şehri· 

mizden ayrıldılar 
lnönü mülakatı ile tereddütlü 

hiç bir no_kta kalmadı 
Dün şehrimize gelen Suriye Fev

kalade Komiseri Kont Dö Martel 
ile bir kaç günd<>n beri şehrimizde 
bulunan SuriH B~wekili Cemil 
Mürdüm bu ' · · Toros ekspre • 
sile Surıycyc gıtmişlerdir. 

Misafirler istasyonda vali mua • 
vini, Fransız sefiri, sefarethane er
kanı, Hariciye Vekiileti Vekili Nu
man Menemcncioğlu namına bir 
Hariciye memuru ve diğer zevat 
tarafından uğurlanmışlardır. 

Suriye Baş komiserinin şehrimiz
de bulunmasından istifade ederek, 
dün Başvekilimizle deniz köşkün
de yapmış olduğu ve iki sat devam 
eden mülakat ve noktai nazar tea
tilerinden sonra, artık cenup hudu
dumuzun tamamile sükuna kavu • 
şacağına şüphe yoktur. 

Başvekilimizle Floryada Deeniz
köşkünde yapılan bu görüşmeler • 
de, bilhassa Hatay hakkındaki ka
rarların tatbikatı görüşülmüştür. 
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Trakyada yapllacak büyük 
skeri manevralar 

{Trakyad• 16 Ağustoata askeri manevralar waptl•c•kt1r. AldıAımız malOmata gör e bu milnevralara 
bu yıl yedi sekiz fırka lttlrlk edecektir. 
Manevralara Balkan devletlerinin Erkln•harblJ• relalerl ile Avrupa devletler inin atatemllterief'l 

davet edllmı,ıerdlr. Bu auretıe otuzu mUtecavlz ecnebi mUtahlt manevralar1mızı takip edeceklerdir. 
Bu manevralar bu yll• ·kadar yapılan askeri manevralar1n en bUyUAU olacaktar. Yukarıdaki fotoA· 
raf kuhraman TUrk ordusunun bir geçı,ını göater.nektedir.} 

Hatay rnukarrcratı Frans ve Tür
k iyenin tam bir mutabakatla teş • 
riki mesisile ve samimiyetle tatbik 
edilecekt ir. Hatayın müstakbel re
jimi üzerinde Milletler Cemiyeti 
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"•vk'! tade Fransı~ Komi serf Mart.I ı Meclisinde ittihaz edilmiş mukar
... ~ 8urigc Brı$cekfli c~mil Mürdüm ( Devamı 2 inci sahifede) 
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TiFO SALGINI 
lf atk aşı/anmakla beraber Terkos 

ve Hamidigeden 
başka da su içmemelidir 

bondurma, şerbet, memba sularında da 
tifo mikrobu bulunabiliyor 

Vaziyet-bugün 
için nedir? 

Halkın, Bel~diyımin ne 
yapması lazım ? 

r Dersim "' Ankara treni 
Harekiııtı Haki~i bir . 

Seyit Rıza en T ehlıke atlattı 
sıkışık vaziye· 
te girmit bulu· 
nuyor 

Dersimde şüpheli bir 
Ermeni yakalandı ve 

tevkif edildi 
Elôziz 28 f Hu susi Muhal>I• 

rimizden ] - Asayiş müfreze• 
)erinin ma~aralarda, ormanlarda 
ve köylerde yapmakta olduğu 
t arama hareketi devam etmek· 
t edir. Son taramada içlerinde 
Seyitler de olduğu halde Hid· 
ran Aşiretinden 12, Abbaslar• 
dan da 22 kişi yakalanmı\ ve 
adliyeye verilmişlerdir . 

(Devamı i kinci sahifede ) 

Benzin ve 
Petrola narh 

Hat yağmurlardan otuz 
santimetre çöktü, 

iki vagon devriliyordu --
Makinistin tedbirli 
harekeU birfelike
tin önüne geçti. Ge· 

len yolcu-
lara geçmiş olsun 1 

i 

Şakra Saracoglu General S ui • ...' 

Evvelki akşam An karadan hare
ket eden lstanbul ekspresiaiıı Es
kişehirden evvel, yatan tura11ac;a 
yaQ'murlar yüzünden hattıo bozul• 
ma sı üzerine yolda kaldıQ'ını yaz· 

(Tkı:amı 2 inci sa1ıifede) 

· Devleti Y ı ı ıardır ~ 
Aldatan Adam! 
Nihayet yakayı po
lisin eline verdi 
(Ya ı ı s ı J, ınd sayfamızda) 

Bir şebeke tutuldu 
Tehdit ve dolandırıcılıkla geçi
nen bu adamlar ne yapıyorlardı 

Para sızdırdıkları aileler hakkında 
casusluk suç~ atfediyorlardı 

Şişlide bir 
Aileye neler 
Yaptılar? 
Şebekede kim

ler var? 
Osmanbeyde Celalbey apartıma· 

nında oturan ve Bahçekapıda Ger-

l stanbul ba1 .nrialkiumum:ıt 
H iJv,,et Onat 

manya hanında komiı.-yonculuk ya-· 
(Devamı ikinci sahifede) 

Devlet hava yolları 
·-ı 

Veulel hava gollarınrn 

~ 
-- ~---

!Jltti g.tlrtiifl tag,vare/1rtlen birisi 
Yazısı 2 ncl ıayfamızda -
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Sür'atli giden vesaiti 
nakliye karşısında •• 

tstanbulda zannettiğinizden faz. sıtalarınız vazife sahibi bir Avru· 
pahyı deli edebilir!! 

* 

TerkosveHami- Devlet hava yolları 
diyeden başka su . . . . . . 
, içmemeli Sıvı/ pılot g~tış~ırılecek, bunlara 

--.-- (BG§tarafı birinci sahifede) \ tahsıl lerl esnasında 
rniştir. Yalnız vasi mıkyasta aşı z • ı • d l k • k 
ameliyesi ta.tbik edilme~le has~aı.ı.. el ışer ıra a ay l verılece 
tın daha zıyade tevsı etmesının 
kısmen önüne geçilmiştir. 

1 yu~;r~~=!~':~e :::!::Neş~(~r:::; stanbulla - Ankara arasında kapı 
deml,ştir ki : k , J " t k ) J t 

lstanbul hakikaten bir tifo sat. omşu ugu gaye o ay aş 1 
gını içindedir. Tehlikenin ehemmi· 
~etini inU.r etmek doğru değildir. 
Bu hastalığa kartı tatbik edilen 
mücadele usulü de klfi değ"ildir. 

-Ankara tren• 
Hakiki bir . 
Tehlike geçirdı 

(Birinci sahifede~ d~ıım::dufll 
mışlık. Hat tamir edılmış hbürle 
için, ekspres on bir saat teı 
şehrimize gelmiştir. 

1 
arasında 

Aym trende yolcu ar ~ıu ile 
Adliyevekili Şükrii Sarac~eneral 
Maliye vekili Fuad A~ralı, ·ıake• 

. • mu 
Salih ve Berlinde tıcarı bil 

h et ve 
rrolcre memur edilen ey . idarr 
m~yanda lktısat Vekal~ll bulu!!" 
müsteşarı faik Kurtoğlu da 

\ la Avrupalı var. Seyyah değil: İş 

leri burada Avrupalı. Ailelen1e bir· 

likte İstanbulda oturuyorlar, da

ha çok Ayaspaşa, yani Taksim ci • 
varında .. Bu Avrupalı ahbaplar • 
dan birisine sorduk: 

Biz Avrupalı değiliı amma, galiba 
Tifo ile mücadele bir belediye, 

bir idare meselesi dctil bir ilim 
meselesidir. 

Sivil havacıtığımızın inki§afıha 
büyük bir ehemmiyet verilmekte 
ve bu uğurda ciddi bir mesai sarfe· 
dilmektedir. Bu cümleden olarak 
hava vesaitimiz gittikçe çoğaltıl • 
makta ve tekemmül ettirilmekte ol
duğu gibi mütemadiyen de bu va· 
sıtaları kullanabilecek tecrübeli ve 
mütehassıs gençler yetiştirilmesi
ne çalıştırılmaktadır. 

taifeye göre cumartesi günleri ha
riç olmak üzere her gün Ankaradan 
sabahları saat 9 da bir tayyare teh
rik edilmekte 10.50 de şehrimize 

gelmekte, İstanbuldan da 15,30 da 
bir tayyare kalkmakta ve 17.20 de 
Ankaraya varmaktadır. 

yorlardı. renıeriıt 
Yolcuları karşılamafa ge ..,iıı: o~ 

- Yahu, dedik, sizler bizlerden 
daha canınızı .sever adamlarsınız. 

Hemen hepiniz kışın Ayaspaşa ci
varına sıkı~ıyorsunuz, yazın yaz -

lıklarımıza bile gitmiyorsunuz, Mo

dadan daha ilerde oturan bir Av-

pek deli değiliz diye iddia edemi
yeceğiz! Zira Modadan ilerde o • 
turup ta aklı tam kalabilmiş adam 
yerliler arasında dahi pek çıkmaz, 

sanırız. Yahu! Bari §U vapurlan
rnızdaki, §U hangi fabrikada, kaç 
tarihinde yapıldığını gösteren lev· 

haları gözlerimiz önünden kaldır· 
mak merhameti gösterilsin. Zira 
her birinde (40 - 50) sene evvel de· 

rupalıya tesndüf etmek güç! Ne - nize indirildikleri yazılı! Merha -
den?.. met! Merhamet! 40 senede 1stan· 
Cevabımızı aldık: bul teknik medeniyet sahasında 
- Biz Ayaspaşada değil, nakil hiç mi ilerlemedi? Şu İngiltere ile 

vasıtalannıza nazaran iş merkeı.le- Fransa arasındaki Manş denizi 3!> 
ı·ine en yakın yer olduğu için Tak- kilometre genişliğindedir. Herif va· 
sim civarında otururuz! Modadan pura atlayıp Fransadan İngiltere-
ileri gidemeyiz. Çünkü teknik me- ye geçiyor: 45 dakikada! Biz, yazın, 
deniyetiniz oraya kadar! şehirdeki iş yerimizden evimize hA· 

- Pardon, anlayamadık: Nasıl 

teknik medeniyetimiz ora):a kadar? 

- Çünkü bugünkü medeniyetin 
ölçüsü sür'attir. 

Modadan ilerye olan nakil va • 

1., yarım asır evvelki ecdadımızın 
vasıtalarile gidiyoruz .• 

-~.üd?,..tf! 
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Yeni bir Avrupa harbi
nin nasıl OnOnegeçildi? 
Hitler kararını vermişti, son 
dakikada bu kararını geri aldı 

Yoksa geçen Perşembe günü Avrupa 
ispanya sularında 

bir badireye girmiş olacaktı 
Layipçig kruvazörüne meçhul bir 

' tahtelbahir tarafından torpil atıl
,ması üzerine, Avrupada hüdis olan 
gergin vaziyet yuzünden bir harp 
tehlikesinin ntlatılmış olduğu şlın· 
di daha iyi anlaşılmaktadır. 

Harp tehlikesi nasıl baş göster· 
di ve nasıl atlatıldı? Geçen perşem
be günkü siynsi vaziyet şu suretle 
hulasa edilmektedir: 

BERLİNDE 
ı Sabah dokuz buçukta Hitler ordu 

ve donanma kumandanları ile gö. 
rüştü. Göring'i ve Göbels'i kabul 
etti. 

Kararını vermişti: Almanya Lon
dradaki komiteden çekilecek ve 
:Alman filosu Valchısiya önünde bir 
nü.mmJİŞ yapacaktı. Romanın fikri 
somlmuş ve şu cevap alınmıştı: 

•Siz nasıl 1ıareket ederseniz, biz 
de öyle 1ıarekct edeceğiz. Şimdi • 
den sizinle mutabıkız.~ 

Bu esnada Hariciye Nazırı Nöy
rat Nasyonal Sosyalistlerin sol ce· 
nah müşavirlerine itidal tavsiye e
diyordu. Eğer bu proje tatbik sa
hasına konursa, bu defa Almanya 
ile İngiltcrcnin kat't surette arala
rının açılacağını söylüyordu. Fakat 
Hitler her şeye rağmen dediğini 
yapmak istiyordu. 

LONDRADA 
Ayni saatte Londrada, Alman -

yanın zeki ve kiyasetli elçisi Von 
Ribbentrop Edenin mesai odasın -
da kabul edilmişti. Yüzü pek cid
di göıünüyordu. Çünkü şimdiye 
kadar mesleğinde hiç bir zaman, 
belki de bu kııdar nazik bir vazi -
feyi üzerine almış değildi. Alman. 
yanın Londr:ı Komitesinden çekil
mesi ve bir mukabelei bilmisil ha
reketi yapılması prensiplerini fn

gilterey-c knbul ettirecekti. 
Elçi sözlerini sükunetle daha :re· 

ni bitirmişti kı, Eden ayağa kalktı: 

- llayır, sefir 1ıazretleri, dedi. 

Siz artık hududu geçiyorsunuz. 
Hitlere söyleyiniz, ne lngiltere, ne 
Fransa böyle bir tahrike müsama
ha etmiycceklcrdir. Btı kadarı faz· 
la.dır. Sız J arp mi istiyorsunuz? 

Bu fırtın lı mülUkattan sonra, 
Ribbentrop hemen Berlini buldu. 
Hitlerle Ş hscn görüşmek istediği
ni söyledi ve müsaade aldı. 

- İngiltere hiç görülmemiş bir 
metanetle daytınıyor, dedi, ben da· 
ha ötrsin lrnrışmam. 

Bitir 
-r 

men 
AlP" 

ye bininiz ve he· 
Jı. 

yarını saat sonra 

Londradan Berline doğru havalan
dı. 

Pariste ayni heyecan! İngiliz Ha· 
riciye Nezareti Fransız Hariciye 
nezaretile sıkı sıkıya temasta! Ha· 
riciye Nazırı ve Fransız Sefiri İn
giliz Hariciy~ Nazırına şu teminatı 
vcrdıler: 

- lngilterenin mukabelesi Fran
sanın da mukabelesi olacaktır. 

Berljnde kabine toplanmak üze· 
reydi. Fakat o sırada Amerikan se
firinin Hitlerle görüşmiye geldi • 
ğini haber verdiler. Kabine içtimaı 
bekledi. Hitler toplantıdan evvel 
Ruzveltin haberdsinl dinlemek is
tiyordu. 

AMERİKANIN M'ODAHALESt 
- Hükumetim tarafından duy· 

duğu endişelerin size arzedilmesi
ne memurum Avrupada sonuma· 
ltlm olmıyan bir vaziyet ihdas et • 
menize Amerika son derece mü· 
teeslf olacaktır. 

Artık Alman Kabinesi toplanabi· 
lirdi ve toplandı. 

.. H~tler sessiz dinliyordu. Göring 
duşunccJcrinl izah etti. cAlmanya 
sonuna kadar gitmelidir. diyordu. 

Alman donanması başkumanda· 
nın A mira! Rider planlarını orta • 
ya çıkardı. 

Alman Filosu Akdenizde toplan· 
mıştı. Mürettebatın hepsi de ta • 
limat almış bulunuyorlardı . Şıfre
li bir telsiz haberi harekete geç • 
miye kifayet edecekti. 

Bütün mes'uliyetini müdrik olan 
Hitıer mütemadiyen düşi.inüyordu. 

O sırnda·Von Ribbentrop geldi: 
- İtidal, itidal! diyordu, bu sefer 

İngiltere, arkasında Fransa olduğu 
halde demir gibi duruyor. 

HİTLERIN KARARI 
Hariciye Nazırı Nöyrat Alman

yanın Londra Elçisinin bu sözleri
ne kuvvetle müzaheret ediyordu. 
Karar saati gelmişti: Ya blöf, ya • 
but uysallık! 

Bütün gözler baş hakem Hitle _ 
re çevrildi. Nihayet Hitler konuş
tu: 

- Londra Komitesinde kalaca • 
ğız. Valansiya önlerinde nümayi§ 
yapmıyacağız. Sadece Kontrol Ko· 
mitesinden çekilmekle iktifa ede • 
ccğiz. Romaya haber veriniz. 

Sulh bu suretle kurtulmuştu. 
Londra, Paris ve Vaşingtonun müş
terek, enerjik hareketlerJ umulan 
neticeyj venniştı. 

Bir saat evvel beynelmilel ger ~ 
glnlikten bahsedilirken, şimdi va· 
zfyeUn salah bulduğu söyleniyor· 
du. 

Tif oyu en çok neşre vasıta olan 
memba sulan. sokak köşeler.indeki 
idrarlar ve açık latamlardır. Çıkao 
mikroplar toz ve toprakla havadan 
etrafa yayılar, yiyecekler ve bil. 
bassa yaş meyvalar üzerine konar 
ve bu suretle de insanlara geçer. 

HattA dondurma ve ,şerbet 1ribi 
çok so2uk maddelerde bile bu 
mikrop yaşar ve hastalığı nakle· 
der. Tifo ihtiyarlarda daha az 
gençlerde daha çok görülür, çün· 
kü ötedeberi gayri sıhhi sular içi
le içile yaşlılarda tifoya karşı bir 
nevi muafiyet basıl olmuştur. 

Tifodan korunmak için her şey. 
den önce Hamidiye ve Terkostan 
başka su içmemelıdir. Bu iki sudan 
gayri her nevi su ile yapılmış don
durma, §erbet, limonata yiyip iç· 
memeli ve sebze yıka:namalıdır. 
Çiğ §eyleri mümkün olduğu ka

dar yememelidir. 
Bunlardan gayri Belediye de şeh· 

ri ve sokakları temiz tutmalıdır. 

Tifonun en tehlikell kısmı, hasta
lığı yatmadan ayakta geçirenlerdir. 
En ufak bir hastalık alfümi göste· 
ren tecrit edilmezse hastalığın ön
lenmesine imkan kalmaz. 
İstanbul Sıhhat Müdürü Ali Rıza 

bu ubah Vali Muhittin Üstündağı 
ziyaret etmi§ ve öğleye kadar tifo 
salgınına kar§ı alınacak vaziyttl 
görüşmü~lerdir. 

Vali bugünekadar yapılan müca. 
dele hakkında maHimat almış ve 
bundan sonra hllkOmet ve Beledi· 

yenin tifoyu önlemek için mü~te. 
reken alacağı tedbirler tesbit olun
mıya başlamıştır. 

Dersim 
Harekatı 

( 1 inci say/arlan clevam) 

Horen isminde şüpheli blr 
Ermeni de Siıı nahiyesinde tev
kif edilmiştir. 

Şakiler ötede beride ma~ara. 
tara saklanmış bulunuyorlar. 
Sarp ve karlı dağlardaki mata· 
ralar birer birer aranmaktadır. 
Şimdiye kadar yapılan sorgn· 
!arla muhalefet hareketinin na• 
sıl hazırlandı~a daha iyi anlaşıl· 
maktadır. Yakalananların hemen 
hepsi de suçu Seyit Rızaya at
fetmektedir. 

Yetmişlik Seyit Rızanın yirmi 
yaşlarındaki Başi ismindeki ienç 
kansı da yanındadır. Kocosını 
iOD derece teshir elme~e mu. 
vaff ak olmuş olan bu kadınııı 
Seyit Rızaya teslim olmaması 
için m(itemıdiyen te!k"n'erde 
bulundu~u anlaşılmıştır. 

Oi~er taraftan dehalet devam 
etmektedir. Kırmalkandan'lılar 
teslim olmak için yirmi dört sa· 
at mühlet islemiolerdir. 

Nafıa Vekaleti Devlet Hava yol· 
lnrı Umum Müdürlüğünce bilhassa 
pilota ihtiyaç görülmüş ve evvela 
Eskişehir Tayyarecilik mektebin • 
de tahsil ettirilmek üzere yeniden 
üç gencin alınmasına karar veril
miştir. 

Bu hizmete girmek arzusunda o-

lanların en az lise mezunu olması, 
30 yaşını geçmemiş bulunması, sıh· 
hatlerinin havacılığa müsait bulun
duğunun Eskişehir Hava Sıhhiye 
Heyetinin raporile sabit olınası ve 
devlet memuru olmak lazım gelen 
diğer evsafı haiz bulunması şarttır. 
İstekliler nihayet 15 Temmuz ak
şamına kadar evrakı müsbitelerile 
birlikte Nafıa VekAletine müracaat 
eyliyeceklerdir. Bunlara mektepte 
okuduklan müddet zarfında ellişer 
lira aylık verllecektir. 

Diğer taraftan Havayollan İşlet· 
me İdaresi yeni bir sefer programı 
tatbik etmfye bqlamıştır. Bu yeni 

Cumartesi günleri ise İstanbul -
dan Ankaraya avdet seferleri ya -
pılmamı~ olup yalnız Ankaradan 
15.30 da hareket eden tayyare pos
tası 17.20 de şehrimize gelmekte -
dir. 

Bundan başka pazar tatilini şeh
rimizde geçireceklerin pazartesi 
günleri Ankarada "azifeleri başın
da bulunmasını temin için her pa • 
zartesi sabahı bir ilave seferi ih -
das edılmiştir. Bu seferlere tahsis 
edilen tayyare, pazartesi sabahları 
saat tam yedide buradan hareket 
ederek 8.~0 da Ankaraya varmakta
dır. Yolcular acente merkezlerinin 
önünden Havayollarına ait otobüs
lerle ücretsiz olarak Yeşilköye ka • 
dar da ta~ınmaktadır. Otobüsler 
tayyarenin kalkış saatlerinden pa
zartesi günleri bir saat, diğer gün

ler yarım saat önce hareket etmek
tedir. 

Bundan başka pazar günleri İs • 
tanbul ve Anks.ıada şehir gezinti· 
leri uçuşları yapılmasına karar ve
rilmiştir. 

Bir şebeke tutuldu 
(Birinci sahifeden devam) 

pan Sürmeneli Hasan Tahsin ve 
refikası Feride 7..abıta ve müddeit'c... 
mumfliğe miiracaat ederek mühim 
bir ihbarda bulunmuşlardır. 

Enis Fahri, Abdullah, Ali Vasfi, 
Osman isımlerindeki kimselerin 
kendilerini dolandırmak istedikle
rini, sahte vesika tanzim ettiklerini 
ve satmak üzere olduklarını bildir-
mi§lerdir. 
Yapılan ihbarda Enis :fahri ve 

Abdullahın evlerine geler4?k Yu • 
narıistandaki emlaklerinin, kendi
lerine büyük miras temin edece • 
ğini, fakat bu işin yapılması için 
on bin liralık bono ve 500 lira para 
verilmesi icabcttiğini söylemişler
dir. 

Kendilerine red eeval::t verilmesi 
üzerine, her türlü fenalığı yapa • 
caklarını, casusluk, kaçakçılık gibi 
suçlar iımad ederek, büyük makam
lara mektuplar yazacaklarını bil • 
direrek tehdit etm~;~· 

Bunun üzerine B Feride A· 
tinaya gitmiş, <>radaki miras i~le • 
rlni hal için bir vekil tayin etmiş 
ve İstanbula dönmüştür. Bayan Fe· 
ridc İstanbul a döniince tekrar Ab
dulah ile karşılaşmıştır. Abdul -
lah: 

- Aklınız başınıza gelmedi mi, 
' hükumete müracaat edeceğim, sizi 

kaçakçılık ve casuslukla zan alh -

na aldıracağım. 
Demiştir. 

Zabıta ve Adliye bu mühim me· 
sele hakkında tahkikat yapmakta· 
dır. Enis Fahri, Abdullah, Osman, 
Ali Vasfi zabıta tarafından yaka
lanarak Adliyeye verilmiştir. Ab • 
dullah Yunanistana kaçarken za· 
bıta tarafından yakalanmıştır. 

Bayan Feride bu sabah zabıtaya 
müracat ederek, meselenin bu sa -
bahki Tan gazetesine yanJı§ akset
miş olduğunu, asıl dolandırıcı şe· 
bekesi olarak kendısinln ve koca • 
sının gösterildiğini söyliyerek, Tan 
gazetesi aleyhine dava açacağını 
bildirmiştir. 

Yaptığımız tahkikata göre, isim
lerini yazdığımız şebeke efradı, bir 
çok zengin kimselere bu şekilde 

rnüracat ederek tehdit etmekte ve 
para koparmıya çalışmaktadır. Pa
ra alamadıkları kimselere bu ie -
kilde suçlar isnad ederek hakların
da tahkikat yapılmasına sebep ol • 
maktadırlar. 

Nitekim Bay Tahsin ile Bayan Fe
rjde hakkında casusluk ve kaçak
çılık suçu ile ihbar yapmışlar ve 
bu zavallıların, beyhude yere uzun 
zaman, zabıta tarafından zan altın
da bulunmalarını ve evlerinin bir 
kaç defa aranmasını temin ederek, 
ev sahiplerini heyecana düşürmüş
lerdir. 
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Devleti 
Yıllarca 
Aldatan adam 

. Halayda kararların tat
bikine geçiliyor 

Devleti aldatarak, sahte vesika 
ve şahadetname tanzim etmek su· 
retile Anadolunun muhtelif yerle· 
rinde uzun zaman nahiye müdür. 
lüğü, orman fen memurluğu ya· 
pan Ihsan isminde bir sahtekar ya• 
kalanmıştır. Bu o.dam, muhtelif işlt:r 
görürken, kendisi~e de ayrı ayrı 
isimler takmıştır. 

Fikret, Fuat, Ahmet, Mehmet, 
e daha birçok isimler, hep bu fh· 

sanın aldığı adlardır. 

Ihsan, Trabzon nürus müdürle
rinden Şakirin oğlu olduğunu sÖy· 
!emektedir. 

1hsan Siirtte, Sivasla, lzmi;de 
Selçuk nahiyesinde, Sivasta orman 
muamelit memurluğu, Merzifonda 
muakkıpıik ve daha birçok işler 
yapmıotır. 

Ihsan bu sabah Emniyet Müdür· 
lüğüııde sorguya çekllml§tir. Sah· 
le hüviyet taşıyan bu adam, aym 
zamanda kendisine kötürüm süsü 
vermekte ve koltuk dt-R-neklerile 
gezmektedir. Kendisi bundan 
birkaç iÜn evvel, Trabzondan va .. 

(Birinci sahifeden devam) 
rerata hiç bir veçhlle halel getiril· 
miyecektir. Kararların ilk tatbıka
tına geçilmek üzeredir. Bu hususta 
Fransa ile Türkiy~ arasında tam bir 
anlaşma mevcut bulunmaktadır. 

Suriye Başvekilinin şehrimizde 
Başvekılimizle yaptığı görüşme • 
den sonra, memleketine ancak dost
luğumuzu ve samimi hislerimizi 
götürmekte olduğuna iÜphe yok • 
tur. Bu ('ıhetten Suriyede şimdiye 
kadar yapılagelmekte olan mana
sız tahrlkatın da artık arkası ge • 

leceği ve iki memleket arasındaki 
münasebetlerin her zamankinden 
daha ziyade kuvvetleneceği ilmi t 
edilebilir. Bu takdirde ise Suriye 
Meclisinin de Hatay anlaşmalarım 
kabul ve tasdik etmekte tereddüt 
göstermiyeceğine hükmetmek hata 
olmıyacaktır. 

vele ve ne de bir ahitname yoktur. 
Başvekiliniz GeneraJ İsmet inönü 
ile yaptığımız müzakereler tama· 
mile şahsi mahiyettedir Görüşme· 
lerın hedefi umumi surette Türki· 
ye, Suriye ve Fransa arasındaki mü
nasebetler etrafında f ıkir tea tlsidir. 

Bu mülakat hakkında Fransız se
firi Mösyö Por.so da şunları söyle· 
miştir: 

- Fransa ile Türkiye arasında 
ihtilaflı hiç bir mesele kalmadığı 
malUmdur. Bundan, ben de sizleı 
kadar memnunum Şahsf görü§me
lerin tesirleri daima iyJ olmuştur. 
Başvekil ile yapılan görüşmelerin 
de hayırlı neticeler vereceğini ümit 
ederim. 

HATAYDA BAYRAM HAZIRLIGl 

b. •geç ... y 
hepsinin ağzında ır 

sun. dur doJaşıyorda. • ·r 
0 

hl• 
Ştikrü Saracoğlu geçırı e 

diseyi şöyle anlatmıştır : d rı.:en 
- Ankaradan hareket ~ e yat· 

hava biraz bozuktu. Sonradan bir 
mur fazlalaştı. Gece saot 1~

0 
5e!• 

buçukta tufanasa bir ha! 8 .f
1
: ar· 

1 L komoll ın 
er yulu kapamıştı. o . k teh• 
kasındaki iki vagon devrılrn~ bil 
likesi geçirdi. Bereket vers~erhal 
kaza olmadı, tren durdu. fc:ıbe· 
lazımıelen tedbirler alındı. ıd:• 
den tamirler yapıldıktan sonr:ki 69 
rar yola çJktak. lstanbuida a dÖ
gün kaldıktan sonra Anl:araY 
neceğ'im.,, , 0,e, 

Yolculann anlattıklar'.02 tleııet1 
Etimesuddan sonra şıdde f'ıJl'~ 
ya~murla beraber dolu da ya k;. 

y karış 
tır. Hatta dolu yerde 1 1 ıcıı!cç:ı 
dar yükselnüştir. Sel ço~• ettıliş 

h •·et tren durmuş tekrar arcr. .. dil' 
• " - 0 cu 

tekrar durmuş, artık uçu f:t• 
ruşta oldutu yerde kalmışıı_r.ordU· 
raf büyük bir göle beftılY 
Sular gürül gürül akıyordu. a· 

. ·•- • · Adet• v. Trendekıler ıkendııı;ruıı ·rtt· 
S taran ı 

purda zannediyorlardı: .0 Bu \•a• 
faı iki metre yük.selmıştır. dJıııar 
ziyet içinde bittabi birç~k ~·terdi~· 
ve çocuklar korku geçJrın ! of• 
Fakat alanan tt-dbirJcr üıerıııe 
talığ-a sükunet gelmiştir. 

5
ey· 

Sular azalmata başl•yınca. \'e 
yar telefonla hadise Ank~•geÇ• 
Eskişehire bildirilmiş ~e. ço y 11 ıı 
rneden imdat treni gelı_-ı~l~ oste• 
yatarak devrilmek tehlıkesı lg hat 

ren iki vagon düzeıtHmişti.~U arbıtYI 
üzerinde altı yüz metreHk bir sa 
kaplamıştı. ..kıniW 

Hat otuz .santim kadar çobıtiril· 
tü. Tamir işi dok~ıa kadar h reJcel 
dikten sonra, tren tekrar 11 

etti. . Jcııfaf 
Hülasa bu trene bınen yo blıkt 

b. te 
bu suretle hakikaten ır . ol· 
atlatmışlardır. Biz de "geçmıf 
ıun!,, derlz. 

---------·---------
Benzin ve petrolB 
Narh kondu 

1 
(Birinci sayfadan ~eva~ktı9al 

tahkikata göre beled~yt le pet• 
müdürlüğü, şehrimiıdekı ier~ bir· 
rol gerek benzin ssttşların 3 

0ı3n 
kaç gündür devam etme.~~: geÇ' 
bu uy2unsuz vaziyetin önıı . şJ.. 
mek için icabed~n tedbirleri 

mı~lır. . •0in 
J dıy .. 

Bu mesele hakkı~da. be c bu 5ıv 
yaptıtı letkjkJer bıtmış ve .

0 
fi' 

k benzı ı. bah gerek petrol gert: 08rı• 

yatlara için belediyece resm 

konmuştur. • '"ğuıııiiı 
Bugün kendisile göruştu ~8ııf 

belediye reiı;i mua'lini Bay tıı şıJ 
. h . . . bu husus 

bır mu arrırımıze 

\2ahntı vermiştir : . ıııe• 
"Belediye, petrol ve benzın ık k• 

1 ve te 
•elesile alAkadar o muş .. trol• 
!erini ikmal etmiştir. Gerek p ... duk• 

h ko.Y gerek benzine de nar :ıoyıı• 
Bugün· gaz ve benzin kuınP ·ııerj. 

• k" ümessı 
!arının şehrimizue 1 m bir toP• 
nin iştirakile burada so~ tirn 11da!I 
lantı yapılacaktır. Bu ıçıka i'4" 
sonra aarh fiatlarını ba 

edeceğiz ,, . iktısııd 
Diğer taraftan beledı>; bll hU" 

müdürü Asım Süreyya 
6 kkındll 

sustaki tetkikler \•e oarh ~a reisi 
bu sabah Vali ve Beledı{ever"1iş 
Muhiddin Üstündafa iıaha topıııo~1 

ve Valinin yanında bir rık içli• 
yap:laC· ıı-10 yapılmı.ştır. Akşıır~1 • Ostundaı; 

mada bizıat Muhıddırı . 
bulunması da muhtemetdır. 

---·---
Emiyet umuf!1 
Müdürü geld• .... a•>' 

M'"duru j.t 
Emniyet Umum udan şehl' 

Şükrü bugün Anknr!l 
1 

mize gelmiştir. a fstll11~. 
Bay Şükrü lstasyo~d kını tar 

Emniyet direktörlükU er 

purla şehrimize gelmiş ve Ka.. 
sımpaşada oturan annesinin evine 
gitmiştir. 

Kont Domartel, Başvekille yap. 
tıtı müllkııt hakkında bu sabah 
şehrimizden ayrılırken Son Telanf 
muharririne şun lan söylemiştir: 

- Sizde Liliyorsunuz ki Fransa 
ile Türkiye arasında hiçbir mesele 
kalmış de~ildir. 

Antakya, 28 (Hususi) - Evvele~ 
tehir edilmiş olan Hatay bayramı 
için bütün Sancak şehirlerind~ ha· 
zırlıklar devam etmektedir. Hemen 
her ev irili ufaklı bir çok Hatay 
bayrakları dikmekle meşguldür. 
Diğer taraftan bir çok esnaf garaj
larda, arsalarda, diikkiınlarda şim
diden bir çok taklar hazırlamışlar -
dır. 

f,~ın;d~a~n~k;;a;rş~ı;la;n;;m~ı~şt~ır~-~~l bB) .. 
• ~ıun b1.l .. 
ğıld ka 1 o gün bu ıı çıJı$ 

Ihsan, dün Samatyada, bir arka· 
daşının evinde yakaJanmıstır. Artık imzalanacak ne bir muka • Bayram .günü henüz malıl.m de • 

bu r}C ...;iıt 
r ak .. ı aklar hep tit"-
cak tır. Nereye gidıi 
1:-üstlerine tesadüf < 



3 - S O N T E L G R A F - 2 8 Haziran 1937 

r---------------------------------- j[Halk F ilozofu -

1 ı d iyor k i: , __ _ KOÇOK KÖYLER 
Günün meselesi: Nüfus ve geliri az olan 
Kazanç vergisine yapllan iti- köyler birleştiriliyor 
razlar iyice tetkik edilecek IBunun için muhtelif mıntaka-

v k AI f b il d Zarda tetkikat başlamak Üzeredir e a e azı sua er sor u N üfus ve gelirleri başlı başına birer idare kurmıya ve faaliyet-

itiraz komisyonları devamlı sure tte 
geçen seneden devrolunan işleri 

toplanarak 
bitirecek 

M aliye Vekfileti, kazanç vergisi ı 
htıkkmda bütün vilayetlere ye

ni bfr tamim göndermiş ve bazı su- ı 
aUer sornıustur. 

Onu geçe~ bu suallerle, ezcümle 
her kazada gayrisafi irad üzerin
den beyanname ile vergi veren 
lllükelleflerin adedi ve henüz ver
gi tahakkuk ve tarh muamelesi ya
llılmış mukellef olup olmadığı ve 
?nükelleflerin ne miktannın itiraz 
ettiği, beyannameli mükelleflerden 
§imdiye kadar kacınm defterleri
ilin tetkik edildiği..: gibi her biri ay-, 
tı ve müstakil hususata cevap is-
~iştir. 

Butun hu noktalar üzerinde vi- ' 
liıyetler, mülhak kazalarla muha- 1 
bere ederek v~layetin bütün ~aza- ı 
larına ait malumatları hep btrden 
en geç Temmuzun 15 inci gününe 
kadar Vekalete göndermiş bulu -
nacaklardır. 

Tamimde, vergi itiraz komisyon
larının devamlı surette toplanarak 

geçen seneden devrolunmuş itiraz 

evrakı ile 1937 mali yılı tahakkuk
larına ait mükellefler tarafından 

yeni yapılan itiraz evrakının en 

kı.sa bir :ı:amandu bir karara bağ -

lamaları ve mükelleflere çabuk 

ihracatı kontrol için 
kurslar açıl yor 

tebligat yapılmasının temini de 
bildirilmiştir 

Badema, her ayın onbeşinci gü
nü, geçen aydan kalan, tahakkuk 
c•ttiı'ilmemiş vergi miktarları ile 
mükf'llef adedi, ·muntaumcn ve 
mi.ilhak kazalara ait malumat hep 
bir arada olmak uzere Vekalete bil
dirilecektir. Şimdiye kadar ikmal 
edilmemiş olan tahakkuklar, azami 
Temmuı ayına kadar muhakkak bi
tirilecektir. 

Münferit hadiseler müstesna ol
mak üzere, ağustos başında, tahak
kukatı tahsilata verilmemiş hiç bir 
mükellef bırakılmıyacaktır. 

Fırınlar 
Maden kömürü 
Yakacak 

ilk kurs Temmuz başında l zmir- eeıedıye telklkat yapıyor 
de p Q lam Ut hak kında açılıgorl Belediye, .. şe~r~_mizdeki fırınlar-

da maden komuru yakılması veya J hracatı kontrol işlerinde çalışacak memurluklar için yüksek mektep fırınların elektrikle işlemesi üze. 
Ve lise mezunları tarafından İktı sat Vekaletine yapılan müracaatlar rinde esaslı tetkiklere girişmiştir. 

Çoğalmıştır. Yakında bu tetkiklerin neticesi a -

1 
Bunlara 150 liraya kadar ücret verileceğind~n alelümum lise mezun- lınaca!t \'e iki şeki,lden biri tercih 

arı kontrol memurluklarına çok rağbet etmektedirler. edilecektir. 

Diğer taraftan bu memurların vazifeye başlamadan evvel geçirecek- Diğer taraftan Anadolu Beledi-
lerj iki aylık kurs de\•resi için muhtelif kurslar açılmasına başlanmıştır. yelerinın birçoğu da ayni mevzuu 

te bulunmıya müsait olmıyan dağınık köylerle, köy mahiyetin -
deki yerlerin en çok beş kilometrelik mesafe dahilinde bir idare altına 
alınması ve köylerde yapılacak umumi inşaat hakkında Dahıliye Ve
kaletinden biıtün vilayetlere yenı bir emir verılmıştır. 

Bu emre göre birieştir.ilccek bu gibi köyler ve yerler için Vekaletçe 
mahallen icabeden tetkikat yaptmlacak ve kafi şekil o vakıt tesbit edi
lecektir. 

Henüz bu hususta kamıni bir karar olmadığından dağınık parçalarda 
am!11e hiımetlerin<• e l atmak, para ve emeği heder etmekten başka bir 
netice vcrmiyeceğinden şimdilik tatbikata geçilm<'mesi bıldirilmıştir. 

Köylerin ana planında bahsi geçen amme hizmetlerine ait yapı ve 
te~~lerin tamamen fenni ve sıhhi esaslara dayanmasına çok dikkat edi
lecek ve bu yapı ile tasisatın müstacelen yapılmasına hemen başlanıla-
c.;;,;k t ır. 

Polisliğe 
Talipler 
Çoğaldı 
Zabda memur1uiu daha 
iyi bir meslek oluyor 
ı Ağustostan itibaren tatbik 

mevkiine girecek olan yeni emı1i
yet teşkilatı kanunu mucibince po

lis mektebi ile polis teşkilatına gi
recek ortamektep mezunlarına 70, 
lise :mezunlarına 125 liraya kadar 
terfi hakkı verilmektedir. 

Kanundaki bu kayıt birçok genç

lerimizi teşvik ettiğinden son hafta 
içinde polis yazı lmak için Vilayete 
yapılan müracaatler çok artmıştır. 

Yalnız bir hafta içinde yüze ya- 1 

kın mi.iracaat vardır. 

Haşarat 
Mütehassısı 
Profesör --
Tetkik için Anadoluyu 

geziyor 
Berlin hayvanat bahçesi çekir

ge ve haşarat şubesi direktörü pro
fe:,(ir Rancy, Türkıyede haşarnt ve 
~kirge cinsleri hakkında tetkikat 
yapmai< iizere memleketimize gel
mıştir. 

Dünyanın sayılı profesörlerinden 
olan Raney, evvela Ziraat Vekale
ti şube müdürlerinden Şevket Ton
çuk He birlikte Adana ve Dörtyola 
gitmi~tir. 

Bu nuntakalardan sonra Malat
ya, Diyanbekir. Elaziz, Mardin ci
varında da tetkıkat yaparak İzmi
re gidecek Ye şehrimize de gelerek 
Almanyaya gidecektir. 

.. İlk kurs, palamut ihracatı kontrol işlerinde çalışacak memurlar için ele almışlardır. Ezcümle Zongul -
0 nümüzdeki hafta İzmirde açılacaktır. Bu kursu 1Temm~zdan1 EylUla ka 

1 

dak fırınlarında m<ıden köm~rü j 
dar devam edecek ve baş kontrolör Hakkı Nezihi ve mutehassıs Doktor yakılması Belediyece kabul ed.ıl -
llaade idare edeceklerdir. miştir. 

Polislik için evvelce müracaat 
etmiş ve kanunun kabulünden ev

vel istidalan muameleye konmuş 
olanlar arasında da Emniyet Mü
dürlüğünde bit· imtihan yapılmış

tır. 

Profesör Raney, memleketine 
dönünce (Türkiyedc haşarat \·e çe
kirge cinsleri) hakkında ayrıca bir 

· de broşür çıkaracaktır. 
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-~ehirler Odun mevcut (35) ftrında maden kömü-
Y 1 

rü yakılması için teşebbüslere giriş-
A r Q S l Sevgisi 
Telefonu 
MUkAleme için tazla · 

beklenmlyecek 
~hirler arası telefonlarından 

ekserisi tek devre ile çalışmakta
dır. Bu yüzden mesela İstanbul -

darı İzmir ile görüşmek çok zor o

luyor ve nöbet için birkaç saat bek

lemek icap ediyordu. 

Halkın çektiği bu müşkülatı göz 
0nüne alan Nafıa Vekaleti, devre

leri çoğaltmıya karar vermiş ve 

ilk iş olarak İzmir - İstanbul - An

kara telefonu için A vrupadan yeni 

bir devre makinesi getirtmiştir. 
Bir iki güne kadar bu makine 

Yerine takılacaktır. 

Bu suretle İstanbul - İunir - An

kara arasında tefofon muhabere

leri pek az bekleme ile yapılabile
~k ve bu makine sayesinde sesler 

de daha kuvvetli, pürüzsüz ve net 

lşitilebileccktir. 

Edebi roman: 102 

U gandırılacak 
Bunun için propaganda 

yapllıyor 

Ziraat Bakanlığının, köylülerin 

zati odun ihtiyaçlarının temin e • 

dilm.esi hakkında bütün vilayet • 

!ere gönderdiği tamimin tatbilc:a • 

tına geçilmiştir. 

Diğer taraftan yeni Orman U • 

mum Müdürlüğü teşkilatını ve 

kadrolarını hazırlamak üzere ku

rulan komisyonun mesaisi ilerle

miştir. Komisyon, bilhassa mem

leke t i bol ağaca kavuşturacak ve 

ormanları koruyacak olan hüküm

ler üzerinde durmaktadır. 

Ayrıca bütün mekteplerde, or

duda ve halkla ağaç sevgisini u • 

yandıracak ve arttıracak yeni ted

birler tesbit edilmektedir. Fidan-

lıklara da büyük ehemmiyet veri

lecek, iklim vaziyeti müsait her 

vilayette yeni ye büyük fidanlık· 

Jar kurulacaktır. 

s n e seveceksin! 
Yine Salihle 

Ben kafamın içindeki ve mukad
~ratımın üzerindeki karmakarı -

§1.klıkla uğraşırken Salih Beyefen -
dıtniz de kendi menfaatlerinin ha-
kimiyeti davası peşinde. Böyle mü

llasebetsiz adam nümunelik d iye 
~ansa güç bulunur. Dün akşam 
•kindi vakti eve geldi, beni dalgın 
Ve biraz da üzgün görünce hemen 
SUratı asıldı: 

- ~e üzüntünüz var yine?. 
r· biye de alaylı, dokunaklı ve t a
lıli bir soru yaptı. 
- Riç bir üzüntüm yok! 

:Dedim. Caıu galiba kavga isti -
Yordu ki, blitün mukabelelerime o 
ııe~p oldu. 

- Üzünti.ınUz olmasa bu k adar 
.Yorrn.n h .... k . 

nt>... \'<' arap gozu mezsın .• 
ed 

Etem lzze1 Benica 

- Yorgunluğum yeni değil .. 
Dedim, ilave ettim: 
- Haraplığım da oldum olasıyaf 

Sert bir tonla: 
- Her halde haraplığına da, yor

gunluğuna da sebep ben değilim.. 
Dedi, 
- Nihayet sen öyle bir hale gel

d in ki, evin içinde gölge gibi do
laşıyorsun. Her şey ihmal ed iliyor, 
mutfak hizmetçinin elinde. Tatsız, 

zevksiz bir hayatımız var. 

O, böyle söyleyince ben de ga
liba çatmak için bahane arıyormu
şum: 

- Sen beni galiöa hizmetçi ni· 
yetine almışsın! 

Diye cevap verdim. 
- Estağfurullah .. 

Bile demeden mukabele etti: 

.. 

- Bir kadın evinin hem hizmet
çisi, hem de hanımıdır! 

miştir. 

Muhtekirlt?rle şid

detle mücadele edi· 
lecek 

Alelumum ihtikar yapan esna
fın mahalli Belediyelerce şiddetle 

cezalandırılmaları Vek5.Ietten ala
kadarlara tebliğ edilmiştir. 

Her &>lediye, muhiUnd'e il:!ti
karla yakından alakadar olacak ve 

muhtekirlere derhal ceza verile -

cektir. Tekerrüründe bu cezalar 
arttırılacaktır. İcabında muhtekir
lerin dükkanlar ı kapatılacaktır. 

lstanbul • Edirne 
şosesi 

İstanbul - Edirne şosesinin bir 
an e\'Vel ikmali için, çalışmalar 

arttırılmış ve yeni amele ekipleri 
de gön,Perilmiştir. Yeni şosenin, 

Çorlu kasabasından geçecek olan 
kısmının genişlettlmesi için yol 
üstünde bulunan binaların istim
laki icap etmiştir. 

Birkaç gün evvel bu binaların 
yıkılmasına başlanılmış ve ankaz
ları da kaldırılmıstır. 

- Canın ısterse .. 
Der gibi omuzlarımı silktim: 
- Ben ne hizmetçiyim, ne de ha

nımım. İşte, böyle birisiyim! 
Dedim, sözlerime ekledim: 

- Eğer sadece bir hiımetçi arı • 
yorsan, o meziyetleri benden bir 
başkasında ara. 

Ben, böyle söyleyince Salih: 

- Tuhaf konuşuyorsun .. 
Dedi, sözüne devamla~ 

- Bır kadın kocasile böyle ko • 
nuşmaz. 

- Koca dn karısile böyle konuş
maz! 

- Senin konuşma tonunda ter
b iyesizlik var. 

- Senden terbiye dersi alacak 
değilim. 

- İhtiyacın var! 
- Böyle bir ihtıyacı ben hisset-

miyorum .. 
- Haber veriyorum. 

- Terbiyeni kendiminkinden üs-
tün bulmuyorum. 

- Demek ben terbiyesizim! 
-Orasını takdir etmek sana dü-

şeı:. 

----·- -
Londra üzerinde Mülayim 
Esrarengiz A merilcan 
Bir tayyare Boğasını gendi 1 

Londrada hangi hükumete ait ol
duğu anla~ılamıyan bir tayyare • 

nin iki gece birıbir i üstüne şehir 
üzerinde uçması ve projektörle fo

toğraflar alması Londra halkını he· 
1 

yecana düşürmüştür. 

İlk gece, halk bu tayyarenin bir 

İngiliz tayyaresi olabileceğini dü • 
şünerek aldırış etmemiştir. İkinci 

gece bu tayyare alçaktan uçarak, 
projektörle fotoğraf alınca, nazarı 

dikkati celbetmiştir. Askeri ma • 
kamlarca yapılan tahk~kat netice

sinde o iki' gece içinde hiç bir İngi
liz tayyaresin in havalanmış olma-

dığı anlaşılmıştır. Bu tayyarenin 
Manş denizi üzerinden geldiği ve 
tekrar geri dönduğü tahakkuk et
miştir. 

Hükumet, geceleyin İngilız top

rakları üzerinde tayyare uçuşlarını 
yasak eden bır layihayı Avam Ka-

marasına vermiştir. Gece uçmak 
mecburiyetinde olan tayyareler 
Harbiye Nezaretinden hususi mü
c;ade alacaklardır. 

- Ben senın terbiyesiz olduğu
nu takdir etmiş bulunuyorum! 

- O da senin terbiye noksanına 
delalet eder. 

Ben böyle söylemekte devam et
tikçe öfkesi bütün bütün artıyor, 
gözleri yuvalarından fırlıyacak gi
bi irileşiyor, sesi katılaşıyordu: 

- Gördüm ama, senin gibisini 
h iç görmedim. 

Dedi, ilave etti: 
- Hakikaten çok bayağı bir ka

dınla evlenmişim! 

Ne söylerse fazlasBe iade etmeyi 
göze almıştım: 

- Ben bayağı değil, ciddi, vakar
lı, ne yaptığını, ne yapacağını bi
lir bir kadınım .. 

Dedim \'e hemen taarruza geç -
tim: 

- Fakat, seninle evlenmiş olma
nın ciddi azabı iç.indeyim. Bu ka
dar kaba, gayri medeni düşük se
vivcli bir erkek mevcut olabile -
ceğini asla hatırıma getiremezdim . 

- Terbiyesizliğini arthrıyorsun! 

- Terbiycsizlik de, tecavüz de 
senden geldi. Karşında karın oldu-

Amerikan Boğası ile Mütayım 1 
pehlivan arasmda dün İzmirde Al

sancak stadında beş bin seyirci ö
nünde bir giireş yapı!mı'Ştır. Kırk 

dakika kadar berabere giden gü -

reş, bundan sonra .Mü!ayımin üs

fünluğü ıle devam etmiştir. Niha • 

yet ringten kaçan, Mülayımin na

zik yerlerınc saldıran, 1ekmelenıiye 

başhyan Amerikan Boğası hük • 

men mağlup ilan edılmiştir. 

Radyolar yüzde 25 
ucuzluyor 

Büyük Millet .Meclisinin bu iç

timaında kabul edılen yeni telsiz 

kanunu l ağustostan itibaren t:ıt

bik mevkiine girecektir. 

Nafıa Vekuleti, eski şırket tara
fından radyolardan alınmakta o -
lan yüzde 25 aidatı almıyacağm-

dan bir ağustostan itıbaren radyo , 

fıatları yüzde yirmi beş ucuzlaya-
caktır. 

ğunu sana bır kere daha hcıtırlatı 

rım! 

Üzerime yürüyecek gibı oldu: 
- Ben böyle kn.rı istemem! 
Ben de hiç çekinmedım: 
- B<?n de boyle koca istemem! 
- Seni başıma karı değıl, bela 

almışım. 

- Ben de ayni uygu içindeyim, 
bir erkekle değil, bir bela ile ev
lenmişim! 

Bekliyordum ki: 

- O halde ayrılalım_ 
Desin. Fakat, o bunu söyliyeceği 

y\?rde köşedeki koltuğa kan ter için
de oturdu~ 

- Allahın bu kadar iyi kulu ol
mıya çalışıyorum Beş vakit abdes-

timi, namazımı kaçırmıyorum Kim
se hakkında bır fenalık duşündü -

ğüm yok. Buna rağmen bir rahat 
nefes almak fırsatını da bulamıyo
rum. Ötekilerden bir türlü çektim, 
senden de bir türlü. Bütün baht
sızlıklar beni bulmuş .. 

O cümlesine devam edecekti. Fa
kat, ben: 

(Devamı ~·ar) 

Mes'uller 
Kimlerdir? 

Matbaaya uğrayan arkadaşlar, 

bir genç arkadaşın (5) gün i<:indt> 
kara haheı-ini gctirdıler: 

22 yaşında, biitüıı ail<'nin dir<.'ği 

olan, büyük \'e temiz ümitlerle do
lu, namuslu, mütevazı genç, gitti? 

Tifodan! 
Büvük saH'ıhivet sahibi doktor

Jarı mız gazetelere vedrdikleri be
yanatta şöyle diyorlar: 

- Terkos, Hamidiye ve Halkalı 
suJarından başka çc<>melerin sula
rı bulasıktır! .. 

Allah Allah. Geriye kalan çeşme
lerin bulaşık olusu bir rezalet de
ğil midir? Bir §ehrin halkı içine, 
ıçme suyu diye! çesın<!lel'!e ciliim 
akıtılır mı? 

Bu çeşmeler ölümlü ise ve çarc<>i 
yoksa neden iptal C"di!miyorlar? 
Çaresi varsa, n<>den temizlenme -
mişlerdir? 

Allah AUah, İstanbul, beş on çeş
mesini ölüm kaynağı olmaktan 
kurtarmak gibi bir işden aciz mi
dir? .. 

Beyhude yere bu kadar masum 
insanın hayatı sönüyor. Mcs'uller 
kimdir? 

Halk Filozofu 

Tarihi 
Eserler 
Sergisi 
Vekllet bir t amim gön· 

derdi 
Türk Tarih Kurultayının Dolma

bahçe sarayındaki kongresi müna
sebetile bir de (Tarihi eserler ser
gisi) açılacaktır. 

Bu sergiye müzelerimizde bulu· 
nan mühim tarihi eserler gönderi-

lecektir. Bu münasebetle Kültür 
Bakanlığından dün alakadar vila
yetlere bir emir gönderi1miş ve bu 

eserlerin ambalaj ve sevkleri için 

Jazımgelen tahsisatın mahalli mü
ze müdürlüklerine sevkedileceği 

ve tarilıi eserlerin şimdiden hazır-

lanarak İstanbula yollnnmaları bil
dirilmiştir. Şehrimiz Müze Mü -
dürliiğü de sergide teşhir edi1mek 
üzere en kıymetli ve mutena tari~ 
hi eserleri hazırlamıştır. 
ha - :nktküiaelaraoa4evc 

Sellnik sergisine ı,t1 .. 
rlk ediyoruz 

Eylül ayı içinde Sel5nikte büyük 
ve beynelmilel bir sergi açılacak -
tır. 

Bu sergiye hükumetimiz de iş

tirake karar vermiş ve İktısad Ve-

kaleti, iştirak için ilk hazırlıklara 
başlamıştır. 

rl Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Kafesler artık 
Kalkmahdır 
Bir okuyucumuz ş-unu anlattı: 

Y e1 el>atmı saraymnı bulun -
dugu sokak içi, scyyahlann en 
çok ıığradıldarı yerdir. Burada 
göze ilk nazarda çarpan fena. 
manzaralardan biri, evlerin pcn
ccrelerindekı kajeslcrdir. 1ıfese
lii Y cr<>batan sarayının bulun -
cfuğu binada dahi kafesler var
dır. Tarihi yer olan her halde, 
yalnız Yercbatan sarayıdır. Bii
tttn o ciııarın tarihi mmtcılca o
larak ayrıldığım bilmiyoruz. Bi
naf?nalcy1ı, binaların tarılıi kis
t•elerile göriinmelerine zanne -
diyonız ki, lüzı.tm yoktur. 

Kafes çok fena bir şeydir. 

Bir devrin. bir zihniyetin, Şar
kın sembolüdiir. Sı1ıhi mahzur -
ları da caba .. Binaenaleyh, o ci-
1ıardaki kafesleri derhal kaldırt
mak için icabedcn emirler ııe -
ril melidir. 

Burada olduğu gibi, şehrin da-
1ıa böyle bir çok mmıakaların -
da, en göze çarpacak yerlerde 
kafesler hala dııruyor. Kafes ay
ni zamanda rulı iizerinde tesir e
der. insanın diişiincelerinc, his
lerin2 bir miskinlik, bir ürkek -
lik verir. Artık kafes, çoktan ta
rihe karışmak icabeden bir nes-

ne olmak icabcder. 1 
Alakadar makamların bu 111ev

zu üzerinde sitr'atlc harekete ge
çeceklerini ümit ederiz. 
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HiKAYE 
yavaş yavaş ne. ışler hazırlı~or . Yumurcağı~azan' BurhPft c~ 

1 Mu haf azakarlarm _yeni programı 1 piyanoda fal sos 
Sol cenah fırka/arının geçenlerde yapılan intihabatı kazanmış 

olması sağ cenahı hiç le memnun 
etmemiştir. Arada şiddetli bir mücadele başlamak üzeredir 

lngilizler alabildiklerine Singaporu 
ettiler 

istasyonları 

tahkim 
• ve yenı 

tayyare vDcude getirdiler 

Bütan Japon mekteplerlnJ• sahalılegin lıükr1mdarrn otartlufu Jaraga 
doğru güzler çıwilir !le talebe "rükri.a varma. merasimi gopar 

-
ıntihabatta sol cenah tarafı ka· 

zandı. faa usullerini deği tirmck ve milli 

bir iktısad vücude getirmek. 

Bu noktalar Japonyada nüfuzun 

Her vakit hükfunet işlerine karı· 
şan, harici siyasete nüfuz eden as· 
keri fırkalar bu seferki intıhabat· 
ta ya hiç kazanamadılar, yahut da 

kazandıklnrı netice mağlubiyetten 
başka bir şey olmadı. Fakat buna 
rağmen askPri fırkalar mücadeleyi 
bırakmadılar. Hava, deniz ve kara 

tam le hükumete geçmesini is- .:...ı::....==~ 

sil5.hlarınm artması için Japonya -
nın girişliği .faaliyetin hiç durma -

dan devam etmesine karar veren 
bu f•rkalarm karşısıııda sol cenah 
ise milletin bu kadar masrafa da· 

yanamıyacağını ileri sürerek ha -
riçde hiç bir tehlıke mevcut olma· 
dıgını, onun lçin komşularla dost 

gcç;nmck siyaseti dururken harbe 

hazırlanmanın dohrru olamıyacagını 

iddia etmektcdır. 

Japonyadaki siyasi fırkaların en 

mühimlerinden biri olan Minsctyo 

fırkası tarafından verilen kararın 

son günlerde neşredılmesi Japon· 

yada yeni bir hfıdise teskil etmiş· 

tir. M:nsetyo fırkası bundan sonra 

.T. ponyada yapılncak idari ıslaha

tın yenilikle beraber eski an'ane

lcı i karıştırarak vi.ıcude getırilc • 
cck b;r ahenk dahilinde olmasını İ· 

leri sürmektedir. Japonya bu fa·· 

kanın decii[.ine göre bundan sonra 

şu esaslara göre idare edilmeli -

dir: 
l - Memleketin siyasi kabiliyet

te oları adamlarının hepsi çalıştı· 

rılarak bunlardan istıfade edilme· 

si, 2 - Bugünkü sermayedarlık u

sulü değiştirilerek bunun fena ta· 

raflarını atmak, milli hayatı kuv

vetlendirmek. 3 - Muhtelif fikir

leri birleştirerek harici siyasete is-

temek demektir. Fakat Japonyanın 

bir takım mevaddı iptidaiyeye ih

tiyacı vardır. Bunları temin etmek 

inçin ne yapacak? Minsetyo fırka· 

sının ileri sürdüğti programda bu· 

na dair de bir madde vardır. Me -
vaddı iptidaiyeyi serbestce bul • 

maktan bahsedilmekle beraber bu· 

nun nasıl olacağı söylenmiyor. Ja· 
ponya muhtaç olduğu mevaddı ip· 
tidaiyeyl Asyadan :mı tedarik ede

cek? Yani yeni bir takım memle • 

keller elde ederek oralardan mı 

mal çıkaracak? 

Bu pek üstü kapalı geçen nokta· 

dan anlaşılıyor ki Minsetyo fırkası 

durmak, dinlenmek istemiyor. Ja· 

ponyanın beş altı senedenberi gi -

riştıgi Asya siyasetine sarılmak e· 

melindcdır. Bundan sonra da Ja

ponyada artan nüfustan bahsedil -

mektedir. Bu nüfusun Japon ada· 

farında barındırmıyarak dışarı çık-

mak mecburiyetinde olduğu sade· 

ce işaret edılıyor. Japonlar şımdi· 

ye kadar hep bu nüfus fazlal;ğına 

yer bulmak mecburiyetinden bah

setmişlerdır. Hatta yukarıda işa -

ret edilen beş altı senedir askeri 

.faaliyetlerle girişilen Asya siyaseti

ne bu nüfus fazlalığı en mühim bir 

sebep olarak gösterılmektedir. 
Memleket dahilinde işsizlik vardır. 

Fazle nüfusun muhaceret suretile 

çıkarılması lazım gelmektedir. Bu 

noktalara Mınsetyo fırkası yalnız 

Edebi Roman No : 40 

Zekeriyya Sofrası 
Yazan: AKA GündUz 

kılıkla yabancı zabıta memurları l 
doldu . De Şevalcfle siyasi büro şe
fi gelenlere gizli birkaç kelime söy
lediler. 

Memurlar, Mustafanın iki eli
nin iki baş parmağına kilit gibi bir 
makine geçirdiler. Dışarı çıkardı
lar. Soma bana geldiler: 

- Giyininiz, bizimle geleceksi -
n iz? 

- Ben mi? Niçin? 

Zabite benzer bir herif kamçısı
nın sapını omuzuma vurarak: 

- Söz yok! Haydi! dedi. 

Ben sendeledim. O andaki kara
tun gitmemek için mücadele et· 
mekti, öyle bir mücadele ki sonun· 

da s3ğ çıkmnmış olayım. Hemen 
kararımın tatbi.kına geçtim: 

- Gitmeyeceğim! 

Kamçılı adrım, memurlarına bak
tı, onlar üzerime gelirlerken kor • 
sajımın arasındaki tabanca aklıma 
geldi. Fakat çıkarmağa meydan 

kalmadı. Ras Feddan ilerledi, bir 

şeyler söyledi. Beni bıraktılar. 

Yalnıı: şu kadarını işitebildim: 

- İstediğiniz zaman size ben ge

tiririm. 

Salonlarda kimseler kalmamıştı. 

Mustafayı götürmüşler ve prense • 

sin etrafını kuşatmışlardı. Ras Fed

dan koluma girdi: 

- Sizi odanıza çıkarayım. Çok 

heyecan geçirdiniz Kapıyı içerden 

kilitleyip biraz istirahat ediniz. 

Beynim uyuşmuştu. İtaat etmek 

istedim. Bir adım attım. En son 

işaretle iktifa ediyor. Maamafih 

her şey gene açıkca anlaşılmakta· 

dır. 

Minsetyo partisi bu saydığımız 

noktaları bir program halinde tatbik 

için ise Japonyada büttin nüfuz ve 

sallhiyeti eline almış bir hükılmet 

tesis etmesi lbım olduğu kanaati· 

ni ileri şürmektedlr. Görülüyor ki 

J aponyada yeni intihabatta sol ce· 
nah fırkalarının kazanması üzeri· 

ne diğer taraftan Minsetyo gibi 

muhafazakarlar da faaliyete geçe· 

rek mukavemet yolunu tutmuşlar

dır. J apon efkarı umumiyesi bu 

program neşredilince çok alakadar 

olmuştur. 

Japonyanın meşgul olduğu b\r 

Japon lmparaforanrın otomobilinin 
ön tarafı 

derecede gerilen sinirlerim birden· 
bire gevşeyiverdi. Kısa bir hün • 
gürtüden sonra gözlerim karardı. 

Yere düştüm mü, düşmedim mi? 
Tuttular mı? Ne oldu? Hiç, hiç bir 
şey bilmiyorum. 

* Nasıl yaşadığıma, nasıl nefes al· 
dığıma ve ayakta durabildiğime 

şaşıyorum. Bu felaketler bir çelik 
külçesinin üstüne dökülseydi par· 
ça parça olurdu. 

* Kamarada bunalıyorum. Salon-
lar dar geliyor. 

Yabancı yolcular bana bakıyor
lar sanıyorum. Üst güverte hoşu
ma gidiyor. Deniz havası ciğerle· 
rime doldukça rahat ediyorum. 

Ras Feddan o kadar anlayışlı, içli 
ve duygulu ki, beni günün uzun sa

atlerinde yalnız bırcıkıvor. Düşün
mek ihtiyacında o~ hi r>-
diyor. - .. 

Yalnızlık, deniz havası ıstırahnt. 

Bana biraz kuvvet oluyor. Bu kuv
veti buldukça yakında geçmiş gün· 

çok ciddi meseleler vardır. Bazı bü

yük devletlerle müzakere edeceği 

bir takım işleri neticelendirmek is

tiyor. Fakat hala bunların müza • 

keresine başlanmamıştır. Rusya i
le, Çin ile ve İngiltere ile konuşu-

lacak i§lerin halli şimdiye kadar 

zor olmuştur. İngiliz • Japon mü· 

nasebatı nezaket dairesinde iyi ol· 

makta devam etmektedir. Fakat 

Japonya deniz silahlarının azaltıl
ması meselesinde ayrılmıştır. O • 

nun için İngiliz - Japon münaseba· 

tı eski dostluğunu muhafaza ede· 
miyor. 

Yalnız şayanı dikkattir ki bu se· 
fer Londrada toplanan İngilız ım· 

paratorluğu konferansında Avus -

tralya başvekili Bahrimuhitikebir 
ile alakadar olan devletler arasın -
da bir mısak akdi fıkrini ileri sür· 
müştür. Avu~tralyalılar J apon -

larla iyi geçinmeğe çok ehemmiyet 
vermektedirler. Görülüyor kı bun-

dan sonra İngiliz - Japon münase

batı her halde Avustralyanın 

mevkii, noktai nazarı gözönüne 
getirilerek ona göre bir cereyan 
veı ilecektir. 

Tokyoda bir konfernas aktedile • 

rek İngiltere, Çin, Rusya, Amerika 

ve Japonyanın Bahrimuhit_ıkebir 

ile alakadar meseleleri konuşma • 
tarından bu son zamanlarda sık sık 

bahsedilmiştir. Tokyodan alınan 

malümata göre henüz Japon ma • 

hafili böyle bir konferansın topla

nacağından resmi surette haber • 

dar değildir. İngiliz imparatorluğu 

konferansında Avustralya başve • 

kilinin ileri sürdüğü ademi teca -

vüz misakı fikri de henüz devlet • 

ler arasında resmi bir müzakere 
safhasına girmiş değildir . 

İngilizler Singaporu tahkim et

mekte devam ediyorlar. Geçen haf
ta Singaporda sivıl tayyarecılik 

merkezinin açılma merasimi ya -

pılmıştır. Bu şayanı dikkat bir ha· 

disedir. Çünkü fngıliz imparator -

luğunun yollarında en mühim 

bir geçit olan Singapor en yeni mü
dafaa vasıtalarile tahkim edilmiş

tir. Şimdi açılma merasımi yapılan 

sivil tayyarecilik merkezi için ise 
sarfedilmiş olan para tam 1,050,000 

İngiliz lirasıdır. Burası dünyanın 

en büyük ve en yeni şekilde yapıl

mış bir tayyare merkezi demektir 

leri, o gunlerde olanları bıtenleri 

birer birer hatırlıyorum. 
Hatırlamak .. 
Bu ne berbat şey! 
İnsan, hayatında pek çok şeyi 

hatırlamarnalıdır. 

Neye yarar ki hafıza ve hatırayı 
marifet sanıyor. 

Acaba insanlar bir gün evvelle
rini hatırlayamasalardı daha mes
ut, hiç olmazsa daha rahat ölebilir· 
ler miydi? 
Şu dakikadaki bana, sorsalar mu~ 

hakkak hafızasızlığın saadet oldu· 
ğunu söylerim. 

Neye yarar ki hatırlıyorum. 
Yüreğim parça parça olmadan; 

gözlerim yataklarından fırlama • 
dan; beynim eriyip gırtlağımdan 
aşağı sızmadan; sarsılmadan; tit • 
rem<?den; gebermeden hatırlıyo -
rurn. Hatta utanmadan, elalemden 
değil, kendi kendimden utanmadan 
her şeyi hatırlıyorum. 
Raş Feddanın beni götürdüğü o

da gözlerimin önünde. Kalın krem 
çubuklu koyu kırmızı tafta perde
ler. kalın krem çubuklu ko • 

- Bak yine başladı anne! Val ~ 
lahi dayanamıyacağım. Sanki asa· 
bımın içinde kağnı yürüyor. 

- İyi amma a kızım. Herkes us· 
tası olmaz ya, çalışıyor öğrenmek 

için. Sen de böyle az mı kafa §işir· 
miştin! 

- Dinleseniz anne, bu Vağnerin 
bir parçası. Böyle şaheserler, pi -
yano bilmeden hem iyi bilmeden 
çalınmaz ki.. böyle ders mi olur? 

Her sabah saat sekizı vurdu mu 
komşu evın orta odasının kapalı 

panjuru arasından boyle falsolu 
bir piyano sesı duyuluyor ve bıçaı e 
Selmayı hafakanlar boğııyoı du. 

On sekızıni yenı doldurmuş bu 
nefis gözli.i güzel kız, hasta olacak· 
tı bu vuzden. 

Her sabah bu. Tam tereyağını 

kızarmış irancalası üzerine sürer· 
ken bozuk bir pıyano sesi başlı -
yordu. Hem de Allahın gunu hep 
ayni parça. Vağnerden. Selma 
komşu evin bahçesine açılan bal· 
konuna çıktı ve derin derın nefes 
alarak: 

- Oh. Dedi. Hiç olmazsa ses bu
raya boğuk ve hafıf geliyor. Ne ka
dar sınirime dokunuyor ya? 

Bahçede önüne beyaz bir fıta 
bağlı dolaşan genç kadına buyuk 
bir cesaretle sordu: 

- Kuzum evinizde bu falsolu 
piyanoyu çalan kım? 

- Küçük bey, hanımefendi. 
- Yumurcak. Böyle bılmeden 

piyano çalınır mı hiç! 
- Ders çalışıyor hanımefendi. 
- Hocası da var mı? 
- Kendi kendırıe ögreniyor ha-

nımefendi. 

Selma sevindi ve hcıykırdı: 

- Öyleyse kolay. Söyle kızım 
büyük hanım~fendıye. t>ğcr mi.ısa -
ade ederlerse rahatsız edıp 

küçuk ve yaramaz yumurcağa bu 
bir türlü beceremedığı parçayı beıı 
öğretmek ısterim . 

Ve arkasında gült>rek kendısıni 

dinleyen annesine döndı.i: 
- Bızim de başımız dinç olur 

değıl mı annecı~im? 

Selma, hafif beyaz yazlıklarını 

ve altı lastik yarım papuçlarını 

giydı ve sellemüsseıam bahçeyi 
geçerek komşu cvın açık kapısın

dan girdı Her !!Şiği atladıkca nay
rettcn h;ıyrete düştii Ne temız, ne 

yu kırmızı lafla bır ~cdır ve iki 
koltuk. gardrcıb, tuvalt•t masası, 

yataklık hakıki maun, sarı, beyaz 
som kılaptan işlemeli yatak örtü
sü Tuvalet masasının yanındaki 

askıda ipek püskullü hüyük havlu
lar. Yastıklarının altında püskülsüz 
yumşak, pıke küçuk havlular ... Ya
taklığın ayak ucunda Sevr yapma

sı.çiçekli bide... Bidenin sıcak ve 
soğuk suyu duvar aşırı banyonun 
kazanından birer boru ile geliyor. 

Bidenin bir metre üstünde, duvar
da, ıastikli, derece işaretli bir cam 

'kavanoz. Bir kaç küçük, ilaç şişesi. 
Yerdeki koyu kırmızı, krem gö • 
bekli İsparta halısının ortasında 
bir geridon. Üstünde kırmızı, be • 
yaz, sarı güller. Tavanda, baş ucun
da ve ayak ucunda kırmızı, krem 
beyaz, buzlu a1:1puller. 

Bir duvarda Afroditin çıplak ve 

baygın tablosu Karşı duvarda bir 
Satirin azgın tablosu. &dirin önün-

de bir teki devrilmiş kırmızı püs -

küllü, yüksek ökçeli, sarı atlas ter
likler. Bluzum bir koltukta, etek-

bu ııe 
güzel tefriş edilmiş ev · {c 

ld ·-· . ·ı· f klı hanunt rastge ıgı ırı ı u a . elt 
diler, beyefendiler bu kend~fgt e 

·ıtı a piyano hocasına o kadar 1 bast 
tiler ki zavallı Selmayt ateş 1 

Nihayet evin küçuk ~~nırnı ~u 
cak ela gözlü, tatlı sözlu ınce u 

. il k dost gı bır genç kız kırk yı ı 0 - . k on•ı yı 
Sclmanın koluna gırerc 

d Y·ı so 
ayni parçanın çalındığı o a ; .• 
tu. Bır kenara oturdular. ı 

il . ı·ı!O ıı 
basında spor gomlcgı ko aı · 

• 1 daı ı 
tli ne kadar sıvalı bır deh 1 

bır halde dutemadıyen çalı) ordU· 

Kız seslendi: 
- Necdet agabey! 
D<'likaııh döncli.ı ve ınısafıri 

ıünc:c göğsüne kadar kızard~. 
rinden fırladı. . 

13 
- Affedersiniz hanıırıcfendı .. 

menhus merak beni ba~~ın terbıY 
sizliğe bile sevkediyor. 
Selmanın dili tutuldu sank_i. d 

Piyanovu çalanı hakıkaten sekıZ 
• ıyo 

kuz yaşında bir yumurcak san 
du. Dondu kaldı. 

- Estağfurullah Necdet ~ 
Şey .. asıl terbiyesizlik eden bc_n~ii 
Tanrı misafiri gibi damdan duş 
rahatsız ettim sizi. 

Necdet güldü. • ba.• 
- Yok hanımefendı. Evvela 

k ıurl na Necdet dıye değıl bas a 
hitap ediniz. 

- İsminiz Necdet değil mi efen 

dim? 
- Dündcnb,..ri vumurc~k. 
Selma yerlere . geçecekti. Fa~a 

kız kardeşi ve Necdet öyle snırıırl'I 
~diler ki, mahcubi:;etınden utan 

dı Selma. 
Hele anneleri ne tatlı, ne tenli 

ne hanımefendi idi. 

Selma .sordu: 
- Hangi p:ırçaları çalabiliyor .ı 

sun uz? 
Necdet yınc bir pot kırdı: 
- Yalnız falso, Selma hanım· 

• ı·adıtr Ve ogün başbaşa akşama.·· e 
çalıştılar. Annelernun ısrarılc Y 

·ı de ta meğe de kalmış, bab.ıları ı e ·rnJi 
nışabılmiş ve onu da çok sevı 
ve tatlı adı.im bulmuştu. 

1 1'0 -Artık Selmayı tutabılene a~ • 
sun. Necdeti de canını verdiği pla-

J·a gondercbilcnc.. 
1 . .. , e 

Bir hafta, on beş gün hep bo) 

(Ctı ('l"!:I 6 ncı sa.!/fndıı) 

!iğim sedirin köşesinden aşağı ~.01-
koŞC· ru sarkıyor. Bır çorabım şu .. k 

de, öteki çorabım yorganla doşc 
arasından sarkıyor. 

K<ımbinezonumun omuz başlnrı 
kopmuş ve göğüs tarafı par~a pa~; 
ça. Başım ağrıyor. Göğsümun 1 

tarafı ağrıyor. Kollarım ağrıyor. 
Belıın ağrıyor. Kasıklarım ağrıY~r. 
Günlerce aç kalmış katırların dı. • 
dık didik ettiklerı bir ot yasııga 
benziyorum. 

gape .. 
Perdenin aralıgmdan F • 

gündüz olduğunu anlıyorum. ı: . 
kut tavandaki, baş ve ayak uç k 

verne 
rımdal:i ampuller yanıyor. 
beni burada unutr.1uşlar. . l.1· 

Odama hiç kimse girınernıf·vıır. 
nutulmuş kalmışım. Hakları 1 . csı.ı· 
Herkes prensesin y::ıra:ı ıl~ ~ İ<jıtı 
benim odama kim g:recck · v3Jl 

mi girecek? Hadi sen de k~kııoci«_ 
Maviş. Hala mı saflık? s.enııı üf 

·k· Y" na bir erkek girmiş; ya 1 .1• et~ 
ya sekiz, ya bin seldZ yiıı ~ 
girmi§. Kadın değiı, eıs-lt -'' 
~~~~~~~-u~~~::;.... __ ___.._ 
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Altı idi ye tutan Mes' udiye 
bir gün denize açılacak oldu 

Is nb ı ayaklandı, fakat 
mi aha Hal iç-

ten çıkarken kazanlar. patlad ı 
rürkün denize ve deniz kuvvetine gösterdiği 
aşka bedel, o zamanki donanmamız güç bela 
Çana kkaleye kadar nasılsa varabilmişti 

"0rlamıigı,, firkatııninfn /ltanhuldan ogrrlı ıı 

-------------~' 

Geçmişten acı 

Bir yaprak 
Yazan : 

MUnlr &Uleyman Çapan 

ti. İzmir kruvazörü bunların ba -
iında bulunuyordu. 

Donanma Haliçten çıkarken, yıl· 
Iardanberi, Ttirk harp gemilerinin 
açık denızlere çıkışını görmeğe 
hasret duyan halk, Haliç kıyılarına 
Sirkeci ve Galata rıhtımlarına, sı
ra sıra dizilmişler. evlerin damla • 
rımı, mavna direklcrıne kadar çık
mışlardı. Unkapnnı ve Galata köp
rülerinin üstü hıncahınç dolmuştu. 
Deniz, sandaldan geçilmiyordu. A
rap mavnaları, salapuryalar, istim. 
botlar meraklı hir halk kalabalığı 
ile dopdolu idi. 

S efahati, eğlencesi için halkın do i.stimbotundan mürekkepti. Bun· ı 
d' .servetini yiyen ve sümüren Ab- lardan baika, dört posta vapuruna 

Mes'udiyc Galata köprüsün~ ge
çerken, geminin bandosu Izmir 
martını çalıyordu. Marşın sürükle
yici ahengine kapılan halk: 

Ulaz.iz, bir taraftan pehlivanlarla 
~~reşerek, horozların döğüşmeleri-
~ ~Yrederek, nükte adamlarının 

Cınası .. l . . . la ı soz crını ve ınce mazmun -

1 rını dinliyerck zevk ve neş'e do· 
u b• d ır hayat yaşıyor, diğer taraftan 
~ büyük bir donanma sahibi ol -

01 ı~a çalıŞlyordu. Buna muvaffak 
l(! ~~~ için millet hazinesinden is
b dıgı kadar para aldı. Bu para ile 
~Yük ve önemli bir donanma vü
h de getirdi. Bu donanma sayı ve 
tı arp kıymeti itibarile dünya do • 
anrn.aıarı arasında ikinci oldu. 

d Sadrazam Ali paşa, padişahtaki 
h orıanrna merakının son dereceyi 
lt~lduğunu sezmişti. Abdülfızizin 
b ıtaz ettiği, yapılmasını istemediği 

81~~1 işleri, donanma siparişleri ara
b da arzederken alıyor, padişahın 
ti~ ~rakınd:m büyük ve sonsuz is-

<ldele: ediyordu. 
,
1 
l-"akat sonralan Türk donanma

U tıın parlak devri söndü. Dünya 
l'i~ıindeki ikincilik şerefi, artık ta
lıate karış~n koltuk kabartıcı bir 

't31:adan ıbaret kaldı. 
'8~r avuç hatıra ... 

ır Yığın demir!.. 
'11 lielc ikinci Abdülhamidin cülU
~-a lldan, 324 meşrutiyetinin ilanına 
b~cı:· ihmalden, bakımsızlıktan 
fü! ~Utün harap oldu. Son sistem 
~ı~ıler, yıllarca Haliçden ç.ıkma -
&ıı~·ı, s;ıkarılmadığı için, divanhane 
le ~ndc, Sütlüce kıyılarında, dip
d;ı ~idye tutarak çürüdü, mahvol-

' gıtti. 

tn~Unan komit~eri harekete geç
~llı~lerdi. Giridde, Makedonyada, 
hat"da burada kıyam hareketleri 
gı;:~rlanıyor, isyanlar çıkarmaktan 
lı:riı ~almıyorlardı. Avrupa devlet
eq· bır taraftan Yunanlıları teşvik 
'ttıııj·or, bir taraftan da bizi oyala -

xa ~~lışıyorlardı. 
~t bdulhamit, bu iki yüzlü siya
~u~1kar§ı, bir gösteriş yapmak kay-
g0 e donanmayı Çanakkaleye 

llderrn . . i l .. liid·· csı ıç n, o zaman ar, zum -
t!is lı.anka kuşu gibi adı olan, fakat 
fil:ı olmıyan birinci Bahrisefid 
~ay SU kumandanı Hasan Rami pa -
'l'tir~ crnir verdi. (Mart 1897) bu 
hir - Yunan savaşından tamam 
iti. ay evveline rastlıyan bir emir-

l) 
()8~n~nrna, Mes'udiye, Hnmidiye, 
l.tah anıye, Aziziye, Orhaniye ve 
lfıt~ l'll.Udiye ferkatinleri, Mensure, 
~~e 1rtahrnan, Necmi Şevket, İcla
~kt~ Muin Zafer kurvctleri ile, 

Efıan sisteminde üç torpi .. 

8alırlgı çavuşu 

bir kaç kaval topu konarak kruva
zör adile donanmaya ilave edilmi~-

- Yaia! Yaşa! 
Ni.ralarile alkışlıyor, coşkun bir 

hisle selamlıyordu. Bu sırada bir • 
denbire gök gürlemesini andıran 

bir eürültü koptu: 

- Oümmmm! 
- Gümmmm! . __.. 

Bu iki gürültüyü, bir üçüncü ta· 
kip etti: Tıpkı bir top patlayışına 

benziyin bu üç ses, bu üç gümbür
tü, bandonun Ahengine nihayet 
verdi: Bembeyaz bir duman, bü -
tün Mes'udiyeyi kaplamıştı. Gemi
nin yalnız direkleri gözüküyordu. 

Biribiri arkasına duyulan bu üç 
korkunç ses ne idi? 

Mes'udiye niçin bembeyaz du • 
man bulutları içinde kalmıitı?. 

Yıllardanberi ocakları yanmıyan 

Mes'udiyenin çimento ile sıvanmış 
kazanları, fazla fayraba dayanama
mış, üç kazanı birden patlamıştı! 

Donanma Çanakkaleye gidince· 
ye kadar, daha bazı ufak tefek ka
zalar geçirdi. Aziziyenin demiri 
denize düştü, çıkarmak için iki 
ilin uğraşmak lazım geldi. Hami
d.iyenin dümeni tutmuyordu. Bu· 
nu düzeltmek epeyce sürdü. Bazı 

torpido istimbotlarmın kazan boru· 
ları akıyordu. Bunları tamir etmek 
için lazım gelen vesait mevcut ol • 
matlığından, çimento ile tamir et 
mekten başka çare bulunamadı .• 

Bütün bunlar yetişmiyormuş gi
bi, bu arada Hezber dubası da kay
boluvermesin mi?. Duba: 

- Donanma yerinde sayıyor, h i9 
olmazsa şöyle bir dolaşayım! de • 

( Deomı 6 ı ncı ıa11JJt1 l 
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Dünya gazetelerinde gördüğümüz 
-

MERAKLI ŞEYLER 
·-------------------------------... ·-------------------------"-------------~ 

Mükifath ziyafet 
- Budapeştedc çıkan 

Macarsag'dan -
Amerikanın en büyük konsen·e 

fabrikalarından biri Boston 'da on 
bin dolar mükafatlı bir müsabaka 
açmıştır. Bu para, en kısa zamanda 
beş kap yemeği yiyecek olan ada
ma verilmiştir. 

Müsabakaya yetmiş dört kişi iş· 
lirak etmiştir. Fakat bunlardan el
liii daha ikinci tabakta müsabakayı 
terkEtmişlerdir. Filhakika birin -
ci kaptan sonra öyle kılçıklı bir 
tatlı su balığı getirilmiştir ki, bu
nu ayıklamak için en aşağı bir çey
rek saat lazımdı . Bunun arkasın • 
dan da iri yarı bir büftek , daha ar· 
kaiından keklik kızartması, daha 
arkasından da dondurma gelmiş • 
tir. 

Bu müsabakada Bostonlu Al 
Brovn isminde bir kasap iki daki
ka, 36 saniyede bütün bu kabları 
yem~k suretiJe birinci gelmiştir. 
Fakat Al Brovn müsabakayı behe
mehal kazanmak için, sümüklü bö
cekleri kabuklarile, balığı kılçık • 
lerile, kekliği kemiklerile yemiş • 
tir. Bravo! f 

• 
Taç giyme merasimi 

hatıraları 
- Deyli Meyl'den -

Londra Belediyesinin müzayede 
satıcıbaitsınm bugünlerde İngiliz 
payitahtının başını başımıya vakti 
olmıyan en işi çok bir adamıdır. 
Çünkü bu zat İngiliz Kralının tac 
giyme merasimi münasebetile gön
derilen hediyelerin tasfiyesine me
mur edılmiştir. Bir defa tac giyme 
merasimi esnasında Vestminster 
klisesinin cephesini yaldızlı 217 as
lan satılacaktır. Bu aslanlardan bi
rini zenci krallardan biri satın al
mıştır. 

Londralı zenginlerden biri de, 
bütün bu hatıraların hepsini her ne 
pahasına olursa olsun satın almak 
istemiş, fakat bu müracaati kabul 
edilmemiştir. 

Kral ve Kraliçenin kilisede otur· 
dukları sandalyeler satılığa çıkarıl· 
ınamıştır. Fakat küçük prensesle· 
r in oturdukları sandalyeleri satın 
almak için yüzlerce talip çıkmıştır. 

• Balina mezarhkları 
- Almanya'da Noyştad'da 
çıkan Raynfron'tan -

Fillerin ölmek için, insanların e
rişemiyecekleri yerlere gidip, ora
larda canlarını verdikleri hakkın -
daki iddialara kimse inanmamıştı. 
Bunu, sadece film çevirenlerin uy
durmalarından ibaret zannedenler 
çoktu. 

Halbuki bu iddianın bir hakikat 
olduğu bugün tamamile anlaşıl • 
mıştır. 

Fillere gelince, bunlardan biri 
artık ihtiyarladığını anladığı za -
m an sürüden ayrılmakta ve or -
manların tenha bir kenarında sü -

Plô.jlıırda gıni •llınce l•rdın : BO,ltt iÜH. 6/r Jcafuı ıirmek lıtemız 
miıiniı ? 

kıinetle ölümü beklemektedir. Al.
rikada olduğu gibi, Hindistanda da 
bir çok fil mezarlıkları meydana çı
karılmıştır. 

Bir kaç sene evvel, Non·eçli ba
lina avcılarından biri Groenlan • 
dın garp sahillerinde bir balina 
mezarlığı keşfetmişti Bu keşif de 
iri cüsseli hayvanların nasıl öldük
lerini aydınlatmıya kafı gelmek -
tedir. Norveçli balinacı, bir gi.ın de
nizin bir kaç metre derinlıktc bu -
lunduğu bir yerde dolaşırken, su
yun üzerinde bulunan geniş yağ le
kelerine dikkat etmiştir. İlk önce 
oralarda bir petrol gemiı;inın kaza
ya uğradığını zannetmiş, fakat işin 
aslını araştırdıkça hiç aklına gel -
miyen bir vaziyet karşısında kal -
mıştır. Burada deniz dibinin yüz -
lerce balina cesetlerile dolu oldu
ğunu hayretle görmüştür. Bu ceset
ler soğuk Kutup sularında son de
rece iyi muhafaza edilmi§ bir hal
de idiler. 

Söylemiye lüzum yok k i, bu ke
şif, o gün hiç bir balina avlayamıyan 
balıkçıya servetin yolunu açmış • 
tır. Çünkü balina yağı bugünkü sa
nayide en çok kullanılan ve fiatı en 
yüksek yağlardan biridir. 

Bundan sonra daha bir çok ba· 
lina mezarlıkları keşfedilmiştir. 

Kutuptaki Fransuva Jozef adaları 
civarında ve Behrenk denizinde bu 
mezarlıklardan bir çokları bulun
muştur. 

• 
Sağırlardan bir 
futbol ta kımı 

- Bükreşte çıkma 

Uniı-ersul'den -
Sofyada spor merakı her memle

kette olduğundan galiba çok ileri-

~dir. Çünkü bugünlerde Şofyada 

sağır ve dilsizlerden mürekkep bir 
futbol takımı teşkil edilmiştir. 

Bu takım, Bulgar spor teşkilatı 
kadrosuna kabul edilmiştir. Bu ta
kım gerçi bucünkü halile yetismiş 
takımlarla boy ölçüşecek vaziyette 
değildir. 

Bir defa bu takıma hakem tayin 
etmek bir mesele olmuştur. Hake • 
min yolnız düdük öttürmek değil, 
dılsiz ve sağırları kcndı aralarında 
konuşmak ve anlaşmak için kullan
dıkları ışaretJcrı bılmeleri de hi. -
zım gelmektedir. 

• 
Para getiren far~le~ 

- Libr Beljik'ten -
Çok kimseler fareden iğrenirler. 

Hele kadın kısmı adeta korkar. 
Halbuki ingilteredc Mcmel H~ms
tid kasabasında Blover isminde 
bir adam da inadına farelere aşık
tır. O kadar ki şu dakikada en aşağı 
on bin fare beslemektedir. Bu zah· 
metten dolayı istifade etmiyor da 
değildir. Şimdiye kadar bir çok mü· 
racaatlar karşısında kaldığı için 
beslediği farelerin adedini 250,000 
başa çıkarmak niyetindedir. 

Blover'in bakmakta olduğu fa -
reler arasında otuz iki muhtelif 
cins vardır Hatta bu cins fareler • 
den bir çeşidinin tüyleri kıpkırmı· 
zıdır. Siyah burunlu beyaz fare -
leri on İngiliz lirasından aşağı sat
mamaktadır. Bu fintı otuz İngiliz 
lirasına kadar çıkaracağını da söy
lemektedir. 

Bu farelerin derilerinden bili as
sa kadın kostümleri yapmak :çin 
istifade edilmektedir. Bir kostüm 
yapmak için en aşağı dört yüz fa
re lazım olduğuna giirc, bu muh -
t~rem kadının giyereği ise 70 İn· 
giliz lirasından aşağı çıkmamakta
dır. 
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bir Eğer kızın babası, ölünceye kadar kızını hiç 
erkeğe vermigeceğini alıtederse ... 

O zaman kız yine babasının yanına gelir, onu zaten bir 
başkası ile evlenmesin diye evinden alıp kaçmışlardı 
Bah&dır Sahibin kızını kur

tarmak ;çin uzun uzadıya mücade
leye lüzum yoktur ki... Arzedeyim 
efendimiz: Bahadır Sahibin kızı 
Hindistandaki müşrikler tarafın

dan kendi mabudelerine nezredil
miştir. Her sene böyle birkaç kız 

'nezredil ir. Bu kız ölünceye kadar 
hiç bir suretle erkekle temas etme
meye mahkıimdur. Eğer bunu din
lemezse onu boğdukları gibi böyle 
bir kız, almış olan erkeği sağ bırak
mazlar. Bu aciz kulun düşündüğü
ne göre Bahadır Sahibin kızı her 
halde en emin bir yerde, gayet 
hürmet ve riayet gösterilerek giz
lenmiştir. Eğer kızın babası ahte
derse ki ölünceye kadar kızını hiç 
bir erkeğe vermiyecektir; o zaman 
kız yine b&basının yanına gelir. 
Onu ka~ırmaları böyle muhtemel 
bir izdivaçtan saklamak içindir. 

- Sen böyle bir şeyi Bahadır Sa
hip gibi cesur, metin bir adamın 
kabul edeceğini mi zannediyorsun? 

- Mutlaka kabul etsin, demiyo
rum, efendimiz.. Yalnız kızın her 
halde çok emin bir yerde her türlü 
hürmet ve riayeti gördüğünü zan
nettiğimi arzediyorum. 

- Sen ne zannedersen, et... Bize 
müşrikler eline geçmiş bir müslü
man kızmın kurtarılması lazımdır. 
O kız, niçin, müşriklerin tapındığı 
haşa bir mabudeye nezredilecek
miş? .. Bunu biz kabul eder miyiz 
sanırsın? .. 

- Haşa efendimiz, bunu ehli 
imandan olan hiç kimse kabul e • 
demez. Onun için padişahın fer • 
manı yerine gelsin .. Bize izin ve • 
rilsin, arayalım, bulalım. 

Bilal yalnız dinleyordu. Söz 
söylemek için istek duymuyordu. 
Fakat padişah ona dönerek: 

- Siz üçünüz beraber çalışacak
sınız değ!\ mi? .. diye sorduğu za -
man; 

- Evet, öyle olsun, dedi, öyle 
olsun ... 

Bu sözün manası vardı. Demek 
istiyordu ki: 

- Ben de bunlarla beraber ola
cağım. Onların ne olduğunu mey
dana çıkaracağım. Artık bu mel
un herifi~ kavga edeceğime, ona 
arkadaş olmayı bir zaman için da
ha doğru buluyorum. 
Parhalı bu teklife pek memnun 

göründü: 
- Biz dedi, İstanbulun yabancı

sıyız. Bu çocuk İstanbulludur. Bi
ze daima yardım edebilir. Artık a
ramızda hiç bir şey yok değil mi? 
Burada biribirimizle helallaşarak 

öyle işe başlıyalım. 
Biliil tasdik etti: 
- Hel:il olsun, dedi, artık biri • 

birimizle arkadaş olduk. 
Padişah Parhalıya dedi ki: 
- Siz ona tabi olacaksınız. Onun 

dedığini yapacaksınız. 

- Bu da doğrudur efendimiz. 
Çünkü o, istanbulu elbette bizden 
iyi bilir. Cesur, korkmaz bir genç 
ki ben ve benimle beraber olan şu 
11dam ikimiz de kendisine itaat e
deceğiz. 

Parhalının işaretile öbür Hindi! 
de başile tasdik etti. 
Padişah bundan sonra Bilale: 
- Bu iki kişi senin dediğin gibi 

işleyecektir. Fakat dikkat et, bun
lardan biri kaybolmasın. İkisi de 
senden sorulacaktır! 

Sonra padişah dışarıya seslendi, 
içeri giren bir köleden divit ile ka
ğıt istedi. Mürekkep ile kağıt ge • 
lince bir kaç satır yazarak Bila!in 
eline verdi: 

- Bu, dedi, saadetlıl padişahın 

sana vereceği fermanın bir parça· 
sıdır. Bunu iyi sakla. Lazım oldu -
ğu zaman bazı kimselere gösterir • 
sin. Olınıya ki senden fena bir iş 
sadır ola! ... 
Bahadır Sahip Cenk aylardanberi 

!stanbulda bulunuyor, uğradığı e
lem ve ıstıraba karşı metanetini 
muhafaza ediyor, fakat memleke
tinden çoktanberi ayrılmış olma -
nın verdiği rahatsızlığa mukave -
met etmenin çok müşkül olduğunu 
anlıyordu ... Sultan Süleyman ona 
Hindistandan istenen yardımı faz
lasile temin etın ş, yalnız onun al
tın dolu sandıgı a'~rak yola cıkma-

sı kalmıştı Fakat biliyoruz ki 
Bahadır Sahip şimdiye kadar buna 
muktedir olamamıştır. 

Fakat bu hal ona pek gayri ta -
bii, çok sıkıntılı geliyordu. Niha -
yet bir gün gene Sultan Süleyman 
tarafından hususi surette kabul e
dilerek konuşurken dedi ki: - Sa
adetlıl padişah... Bugün huzuru -
nuzda yine kendimden bahsedecek
sem de kızımın kaybolmasından 

dolayı duyduğum eleni ve kederi 
bir tarafa bırakacağım. Artık daha 
mühim gördüğüm bir noktaya gel
mek istiyorum. Müsaade buyrulur
sa memleketin bu acizden bekledi

ği hizmetine kavuşmanın zamanı 
geldiğini arzederek saadetlıl padi
şah hazretlerinden izin ve müsade 
niyaz edeceğim. 

Sultan Süleyman Bahadır Sahi
bin elem ve ıstırabını bildiği için 
onu pek büyük bir rikkat ve dik -
katle dinliyordu. O sözünü buraya 
getirince padişah dedi ki: 

- Anladım ... Bunu da pek doğ
ru buluyorum. Sizin gibi düşman -
!ara karşı cihad etmek mevkiinde 
bulunan bir insan, daha ziyade bu

ralarda kalamaz. Müşriklerin cür
eti kimbilir ne kadar artmıştır. 

Bizden istenen mukaddes yardım 

hazırdır. Yalnız sizin hareketinizi 
bekliyor. 

Sultaıı Süleymanın sesi git gide 

Kırk yıl 
Evvelki 
Donanmamız 

( 5 inci sayfadan ıleoı:m) 

miş, suların cereyanına uymuş, İm
ralı adasına kadar gitmiş, fakat 
fazla yol yürümeğe alışkın olma
dığı için, orada karaya oturmuş! 

Donanma Çanakkaleye vardığı 

zam.an havalar bozmuş, şiddetli 
yağmurlar yağmıya başlamıştı. 

Bakılmıya bakılmıya çürüyen ge
milerin hangi tarafına dokunulsa 
dökülüyor, bir kazan borusu tamir 
edilirken, öteki akıyordu. Kapor
t a ağızları hurdahaş bir hale gel
mişti. Zabitan ve efradın yattıkla
rı yerler, barınılmıyacak bir halde 
idi. Ranzeler çökmüş, kamaralar 
haraptı. 

Yağmurlu günlerde, zabitan ka
maralarında şemsiye açarak otu • 
ruyorlardı. Bir arkadaş kamarası
na gitmek için, koridorlardan ge • 
çerken, tıpkı sokakta gezer gibi , 
ellerinde şemsiye olduğu halde gi
diyorlardı, Güvertelerin kalafat
ları bozulduğu için, yağmur, kat
ran_ı kalmamış, üstü pis, çürümüş 
deliklerden hep aşağıya, kamara· 
lara, koridorlara sızıyordu. 

Saraydan sık sık gelen tel yazı
larında, donanmanın icabında sa • 
vaşa sevki için noksanların tamam
lanması ehemmiyetle tavsiye edi • 
liyor, kamaralarında şemsiye ile 
oturulan, kazanları kırpıntı bohça
sı gibi yama yama olan zavallı ge
milerden meded bekleniyordu. 

Bu cinayetin, en başda gelen fa
ili Abdülhamitti. Donanmayı yıl
larca Haliç loyılarında ihmale terk 
e_tmiş, ?ürütmüş, harap bir hale ge
tırmıştı. Şimdi de zerre kadar vic
dan azabı duymadan ve utanma • 
dan, çürüttüğü, mahvettiği donan
~adan bir şeyler bekliyor, vazife 
ıstıyor, meded umuyordu. 

Mabeynden gelen tel yazılarına 
karşılık olmak üzere, bütün süva
riler, kumanda ettikleri gemilerin 
harp kabiliyetini haiz olmadıkları· 
nı böyle çürük çarık gemilerle Ça
nakkaleden bir adım dışarı çıkma
nın akıllıca bir hareket olmıyacıf 
ğını ileri sürerek hepsi birden is· 
tifalarını verdiler. 

Bu muhak ve makul iddia karşı
sında ne nezaret ve ne de saray bir 
şey söyliyemedi. Yunanlılara karşı 
savaş ilan edilir edilmez, donanma
nın harbe gönderilmesinden vaz
geçildi. Ve muharebe devam ettiği 
günlerde donanma Çanakkale için
de, Gelibolu kıyılarında •Lengeren
dazı mehabet. kaldı. 

Büyük hiciv şairi (Eşref) in do-

heyecanla titremeğe başlamış, Ba
hadır Sahibin de gözleri yaşarmış
tı: 

- Saadetlu padişahım, dedi, yal
z naçiz şahsımın değil, bütün 

Hindistandaki ehli imanın hayır 

duasını celp edeceksiniz. Ferman 
buyurun hemen hareket edeyim .. 

- Peki, Bahadır Sahip, öyle ol
sun. Git, senden ve bütün oradaki 
ehli imandan iyi haberler almağı 
niyaz ederim. 

Sonra nasıl yola çıkılacağını dü
şündüler. Karadan gidecek, Ara -
bistandan geçerek uzun bir yol ol
makla beraber her türlü eziyete 
katlanacaktı. Eğer denizden Mısı
ra gitse, orada karaya çıkarak Bah
riahmerden geçmek suretile Hin • 
distan yolunu tutacak olsaydı, yol 

kolaylaşacaktı, Fakat Rados Şöval
yelerinin korsanlığı, düşünülecek 

bir nokta idi. Bahadır Sahibin Hin

distana götüreceği altınların Ra • 
dos korsanlarına geçmesi hiç de is
tenir şeylerden değildi. Padişah 

Osmanlı imparatorluğu dahilinde 
misafirin geçeceği yer !erdeki san
cak beylerinden, yerli reislerden 

son derece itibar ve ikram görmesi 
için lazım olan emirleri verdi, yaz
dırdı. 

Bahadır Sahip kızından padişa
ha hiç bahsetmiyordu. 

(Devamı var) 

1 HiKAYE il ---
Yumurcağın pi
yanoda falsosu 

( 4 üucü ıag/a&ın ıff':Oam) 

geçti. İki genç çok mes'uttular. İki 
aile bu vesile ile başlıyan ahbaplı
ğı çok ileri götürdüler. 

Fakat bu saadet çabuk bitiverdi. 
Selma annesile büyük babasının 
ölümü Üzerine evlerine dönmeğe 
mecbur oldular. 
Se lmanın sonsuz neş 'eli yüzü; 

siyah bulu tla örtülmüş bir yaz 
günü aibi bozuldu. Annesi ka· 
raran ufukda bir gönül fırtınası 

görmiyecek kadınlardan değildi. 
B ir gün şöylece deşiverdi Selma

yı: 

- Kızım neye durgunsun? Ne 
istiyor gönlün? 

Selma dalgın mı idi, ne idi. Ka
çırıverdi ağzından! 

- Falsolu Vağnerin parçası en • 
ne! 
Kadın kahkahalarla güldü: 
- Gördün mü Selmacığım? Asıl 

falsoyu sen yaptın şimdi. Fakat bu 
sefer de hocalık bana ve babana 
düşüyor. 

Selmanın gözlerinde sevinç u • 
yandı: 

- Ne dedin anne? 
- Necdetin falsosunu sen düzelt-

tin amma, senin akordun bozuldu. 
Dün gece Necdetin babası, babana 
gelmiş bir sır tevdi etmiş. 

- Ne sırrı bu anne? 

- Onun da akordu pek bozuk • 
muş. Sen hocalığı bıraktın bırakalı 
piyanoyu büsbütün unutmuş. 

- Yani anne? 

-Bir insan bir şeyi çalmağa baş-
ladı mı azıtır işi. Şimdi de Necdet 
bizden seni çalıyor. Yahut çalmak 
istiyor. Ne dersin kızım? 

Ve işte Necdetle Selma dostluk
larına bir falso ile başlayıp bir şah 
eserle netice verdiler. 

Necdet yüz görümlüğü olarak: 
piyanosunu verdi. Selma da çehiz 
olarak piyanosunu götürdü. 

nanmanın bu elim vaziyeti hakkın
da söylediği şu kıt'a pek meşhur
dur: 

~Zessaba cemii karda bah$ı kad.,,. 

olma 
Topa kar§ı kubur sıkmakla ümit 

zafer olmaz. 
Edırr bu fikrimi tersanede hamallar 

teslim 
Hasan paşa gibi metkeple deryada 

sefer olmaz. 

M. &Uleyman Çapan 

'okuyucuıarla 
Baş basa 

Kütüphaneler 
! Bakımsız 
Bir halde 

Kadim Türk yazıları mütehassısı 
Osman Fevzi imzasile Şll mektllbll 
aldık: 

Uzun bir zamandanberi İstanbul 
kütüphanelerine devam ederim. 
Hemen girip çıkmadığım kütüpha
ne kalmamıştır. İstanbulda belli 
başlı ve Maarıf Vekaletinin emri 
mürakabesinde 13 kütüphane var
dır. Bu kütüphanelerin heyeti u -
mumiyesindc alettahmin 662,517 
cilt mutelif ilimlerden kitap mev -
cuttur. Ve bu kütüphaneler meya
nında en zengini, ve ilim yolundan 
eshabı tetebbuun maksadını tat -
min edecek olan Beyazıt kütüpha
nesile, Süleymaniye ve Fatihte 
Mıllet kütuphanesi ve üniversite 
kütüphanesidir. Bu kütüphaneler
de nazara çarpacak kadar yazma 
ve nefis asarı nadire mevcuttur. 

Ayasofya ve Topkapı sarayında
kı Ahmet Salis kütüphaneleri de 
bu saydığım kütüphaneler kadar 
adeden muadil değilse de san'at, 
tarih yönünden nefis, cilt ve tehzip 
ve mınyatürlü eserlerile hemen 
bunlara muadil olabilecek kadar 
kıymettar eserleri vardır. 
İstanbul kütüphanelerindeki tari

hi asarı tetkik ıçın teşekkül eden 
kitap tasnif komisyonunda meşgul 
iken bu kütüphanelerin vaziyetıne 
yakinen muttali olduğum için gcir
düğüm vaziyeti ilim namına arzet
meyı bir vicdap borcu addetmek
teyim: 

İlmi sahada eshabı tetebbüü 
müstefid eden bu kütüphaneleri -
mizdeki mevcut yüz binlerce ese
rin bakım yönünden ihmal edilme
si caiz olmıyan ve muhafazasına 

gayet itina edilmesi liızımgelen ve 
Türk milletinin ilmi varlığından 
dolan büyük bir servet ve milli bir 
hazinemiz olduğunu bilmemiz la -
zımdır. İşte bu hazinenin de bir na
kit gibi, hatta ondan daha üstün bir 
şekilde kıskanılarak muhafaza edil· 
mesi lilzımgelirken bugünkü kü -
tüphanecilik teşkilatı halen eski 
ve köhne bir usul ile idare edilme
si yüzünden, daha doğrusu kütüp
hanecilik teşkilatının ilm·ı bir teş
kilat olduğunun henüz takdir edi
lememesinden dolayı .Bu kıymet -
li ve ılml servetimiz. loş kubbeler 
altında rutubetten, bakımsızlık yü
zünden, haşaratın, ve farelerin it
lafına tcrkedilmiş ve bir daha elde 
edilmesine imkan olmıyan bu kıy
metli eserler mahva yüz tutmuş -
tur. Bu vaziyeti görüp müteessir 
olmamak mümkün değildir. 
Topkapı Sarayı Ahmet Salis Kü

tüphanesi, Üniversite Kütüphane· 
si, Fatihte Millet Kütüphanesi, ve 
Ü sküdarda Hacı Selim Ağa Kütü p
hanesini bakım yönünden istisna e
dersek, diğer kütüphanelerimizin 
şiddetle bakıma ve ısliiha ihtiyac ı 
vardır. Süleymaniye kütüphanesi 
yegane zengin bir kütüphane iken, 
kitapların mahfuz bulunduğu hüc
relerin ekserisinde camlı dolap 
teşkilatı olmadığından kıymetli e
serlerin kısmı mühimmi toz toprak 
içindedir. 

Beşiktaşta Yahya Efendi Kütüp
hanesinin belli başlı henüz bir fih
rist! yoktur. Nuruosmaniye kütüp
hanesi temiz ve teşkilatı munta
zam olmasına rağmen maalesef ha
fızı kütübün bakımsızlığına mah· 
kum olan ekseri eserler haşeratın 
elinde bitmiş ve bilhassa .Katibi Is
fahani. tarafından yazılan tabakata 
dair 3774 numarada mukayyet ve 
asarı nadireden bir eser de uzun za· 
man hafızı kütübün kütüphanesile 
alakadar olmadığı fi'len anlaşılan 
(Hazidetülkasır ve Cerideti ehlil
asır) adlı bir eseri de vitrinde ken
di kendine yanmış ve mahvolup 
gitmiştir. Her kütüphanede aşağı 
yukarı mübalağasız yüzlerce kitap 
ayni vaziyette olduğu halde alaka
dar hafızı kütüpler veya memur -
larının vazifei esasiyelerini ihmal 
eylemelerine binaen maalesef Ha
zinei milliye ve ilmiyemiz bu şe • 
kilde mahvolmaktadır. 

B ugünkü hafızı kütüp diye uhde
sine binlerce kitap tevdi olunan ze
vatın bazı müstesnaları olmak şar
tile kısmı mühimmi henüz yeni ya
zılarımızı ve harflerimizi okuyup , 
yazamadıkları gibi okuyup yazmı
ya hevesi olmıyan ve vaktile ev -
karta, tekkede, şurada burada çalı
m! müessesata kayrılan imam, ha
tip, kayyum gibi ilimle alakası ol
mıyan ~damlar elıne verilmiştir. 

İşte bugünkü kütü,ıhanccilik tcs-
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. di~ 
- Bu adam k im ? Ne diye getır 

buraya? _ e· 
- Çok parah bir oyuncu .. ne dıye g 

tireceğim, tırtıklamak için ? 
k dB' 

!emek, menfaatini baıtalaına Bunu hatırlayınca, (M.J i bul
mıya, apartmana davet etmiye ka
rar verdi. Eger, (M.) le uyuşursa, 
onu her gün başka başka masalara 
oturtacak, hem paralı oyuncuları, 

hem de fcııtbaz arkadaşlarını te -
mizletecek. 

Arkada;ların;n kayıbı ile alaka
sı yoktu. (V.) onlarla yalnız kar or
tağı idi. Trışörler kaybederlerse, 
kendilerıne aıtti. Zararı taksım et
mek, zarnrdan herkesin hissesıne 

düşen payı vermek gibi bir kondüs
yon yoktu. 

(V.) ona sordu, buna sordu. ni
yet şöhreiini duyduğu bu çok usta 
fentbazı buldu, apartmanda oyna
nılan pokeri anlattı: 

- Bize gelen pokerciler, dedi, tüc
var, paralı adamlar ... Bir de orta
ğım var. Budalanın biridir o ... Hiç 
bir şeye ;;klı ermez, kendisi de oy
nar. 

(M.) sordu: 
- Ya oyuncular? .. Zengin, tüc

car olabilir. Fakat çok paralı ol -
mak, budala olmak değildir. Nice 
zenginler vardır ki, her şeyi, her hi
leyi bilir, yutmaz. 

(V.) ellerini havaya kaldırarak 

cevap verdi: 
- Neler düşünüyorsunuz? .. Böy

le şeyleri aklınıza bile getirmeyin. 
Bizim müşterılerin hemen hepsi 
de saf oyunculardan ibarettir. Po
ker meraklısı, poker hastası insan
lardır. Ver fişleri, koy kağıtları ö
nüne, durmadan oynasınlar ... Sen 
de geç karşılarına, istediğin gibi at 
satırı!.. 

Bu izahat (M.) mi tatmin etti. 
Kazancın -işi trişöre kendisi verdi
ği için- yüzde altmış kendisine ait 
olmak üzere mutabık kaldılar, uz
laştılar. 

(V.) bu işde kendisini her cep
heden sigorta etmişti. Her atışta, 

onun aşıgı: 
-Cuk! 
Oturacaktı. Onun için kayıp yok

tu bir k~ce ... Eğer (M.) bir iş bece
remezse, öbür arkadaşlarından hak
kını aJa,!aktı. Muvaffak ·olursa, 
beş altı kişinin cebine girecek olan 
para, nihayet iki adamın ceplerine 
aktarma olacaktı. Hem de yarı ya
rıya değil, bütün kazancın yüzde 
altmışı kendisi ne kalacaktı. Öte
ki türlü, hissesine yüzde yirmi bile 
düşmüyordu. 

(V.), (M.) e her şeyi dosdoğru 

söylediği, oyuncuların karakterle
rine varıncıya kadar anlattığı hal
de, yalnız bir noktayı gizlemişti: 

Karelercie trişör çalıştırdığını. .• 
Ortaklıiını ! .. 
Bunun iki sebebi vardı: 
(M.) bir iş beceremez de kaybe

derse, zarar ettiği parayı geri iste
mesinin ihtimali vardı. Hatta: 

- Benim numaralarımı yutmadı
lar, kazanamadım, kaybettim Ma
demki ımlar işlediler. Kazandılar. 

Benim de hakkım var bu işde ... 
Diyerek, kazanılan paradan ken

disine de bir pay çıkarılmasını is
tiyebilirdi. 

İkinci !>Ebep te şuydu: 
(M.) e: 
- Bize bazı trişörler geliyor. Be· 

raberce ~peyce para aldık. Şimdi 

onları terr.izlemek l1izım Senin çok 
üstün bir işci olduğunu söylüyor
lar. hav:li göreyim seni'.. 

Dese. telki (M.) teklifini redde· 
decek, yahut. san'atin (!) takdir e
dilmesinden doğan bir gururla tek
life muvafakat gösterse bile, masa
sında açık gözlerin, kurtların bu -
Juduğunu düşünerek serbest ve ra
hat çalışamıyacaktı. Hakikati söy-

kilatının vaziyeti adeta bir darüla
ceze halindedir. Eshabı tetebbü ta
rafından istenilen her hangi bir ki
tabın metnini görüp anlıyamıya -

cak kadar bu kabil zavallıları böy
le bir hazinei ilmiye içersine me
mur veya hafızı kütüp diye kayır
mak, manevi bir vicdan azabı duy
maktan başka ne fayda temin eder? 
Huliısatan diyebilirim ki, kütüpha
nelerimiz muhtacı ıslah ve acına -
cak bir şekildedir. 

Hazinei ilmiye ve serveti milli
yemiz olan kütüphanelerimizi ilim 

adamlarının emri muhafazasına 
tevdi. alfikadraanın bir vicdan bor
cu telfikki buyurmalarını samimi 
bir lısanla arzcderim .• 

nıekti. , ap·ırt-
Bu iki sebepten dola_' ıde tri<or 

mandaki poker karclcrın. d"iı" 
çalıştırdığını söylemeıncyı 

·· · fılc buldu. munasıp ye muva .. h·~c~ rnu ı, .. 
(M.) babasından kalan . ·çreje, 

d ısvı bir serveti, Almanya a, •erl.? ~ 
ve Pari•in en lüks eğlence yt Hn· 
rinde yemiş, wvklı bir haya çek • 
de bitirmişti. Paralar suyun~ bır • 
tikten sonra, alıştığı iılcınJerı1 ., dô-

. bU 0 

denbire bırakamadı; Jstan 

nemedi. r nıil· 
Eskisi gibi, kokulu, renk ı, ·ı ıe· 

zikli, şaraplı ve kadınlı haV~'waı 
neffüs etmek için, bu "e{e~ur ol· 
aşağı tabakaya inmeye ınec ın"·a 
du. Avantür arkasından koŞ 13ir 
başladı, apaşlarla düşüp k~Ikhn· ge· 

ı·ğunu 
zaman da, kumar trişör u k dınlı, 
tirdiği para ile yaşadı, yıne. \rato' 
danslı, içkili günler geçırdı.. rııe· 
nına döndüğü gün cebin_de bırfa!<" 
teliği yoktu ve galiba Turk S: ebil
tinin yardımile anayurda don 

mişti. pa· 
d . · bir k•Ç O yıllarda, ken ısıne b•· 

· sından ra getirecek baba mıra ı . 
k . ' b. .k. iradı o 
ıye, ufak tefek ır ı ı etifd 1 gı 

makla beraber, bunların g ııunun 
para ona kafi gelmiyord .: t sinin 
miktarını çoğaltmak, bu çe •e • 

. · sosY 
darlığını genişletmek ıçın, p0kcr 
telerde, kadınlar arasında 
oynuyor ve kazanıyordu. 

Şansla mı kazanıyordu?• 
Hayır! .. 

Trişörlükle!.. . iJdar• 
Kazançları bazan az hır 1'.' barı~ 

inhisar ediyor, hazan da k• 

bir yekun tutuyordu. ., . ttc p,l 
Ertesi günü, söz verdıgı saa eJdi· 

tınbakkaldaki apartımana ı: ıa· 
Ş.k . . . . f Esasen. 

ı ve temız gıyınmış ı. tıı .. 
rif ve temiz bir kıyafetin. ıuın da· 
raklı bir tavsiye mektubundan ·rııaı 
ha tesirli bir sükse yapacağına 'ıe . 
edenlerden olduğu için, daıına bO' 
miz gezer, şık kostümler giyer. bir 
yunbağlarını müşkülpeseııd 
zevki selimle seçerdi. k r • 

(v ) (M ) · sevinçle a .. ' .. mı sa .. 
şıladı. Elini sıktı, poker "biııe 
!onuna götürdü. Ev sah~eni 
ve oyuncuara tanıttı. ,,,i, 

·rrıı . 
bir oyuncunun aralarına . gı oJdıl· 
eski havayı biraz bozar gı?ı ırııa • 
Hele trişörler, hiç memnun ° ol· 
dılar. Hakları da vardı meınııun 
mamakta ... 

7 
Öyle ya kimdi bu yabancı·· 

Nenin nesiydi bu adam?.. ]3Ö\' • 

Belki kurnaz bir adamdı?:. i'lf' 
le birinin aralarına girınesıle ; 01. 
rinin bozulmasının ihtimali v• 1 _. . fak• ' 

Belki de kurnaz degıJdı. n • 
d g-ını a onun kurnaz olup olına ı I< bif 

lamak için, dikkatli davranın• 'ge· 
ı ·zını kaç zaman iskandil etmek a •·il 
tl ''

8
' lecekti. Halbuki, bu sure e J<ll· 

geçecek, işlemek işi geç kala·~er • 
Tereddüt ve korkularını gı ]ıe}Y 

mek için, bir fırsatını bularak. 
si ayrı ayrı (V .. ) ye sordulare ge • 

- Bu adam kim? .. Ne dıy 
tirdin ? .. rar) 

(De,.amı ,.. 
ııııı" 
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NÖBETÇi 
ECZANELER ;f scıııf• 

Bu akşam şehrın muhtel. , ,ıın' 
]erinde 1'Öbetçi olan cczancle 
]ardır: 

lstanbul cilıetindekiler: {""sıül• 
Eminönündc (Hüse,·in J u ·r•il 

Beyazıtta (Asador), Küçü1'P
9

11
1:11o• 

.. bsU • 
(Necati Ahmed), Ey~ de (lıan• 
(Mustafa Arif), Şereınının 

5301
at· 

di) Karagu·· mrükte (Arıf)' . 1 dJ 
' deb'1.J"ı 

yada (Erofilos), Şehz3 f<'" 
(Şeren' (Hamdi), Aksarayda Ali J<ı• 

nerde (Vitali), Alemdarda 
za, Bak.ırköyde (Hilal)· 

Beyoğlu ci/ıetindekiler: tl<O''içl • 
İstiklal caddesinde (1\1• opuıol • 

Yüksek kaldırımda (V'.rı~c (J{c' 
Galatada (Merkez), Taksıııı IJC)'d~ 
mal Rebül), Şişlide Os~:: (~1ıi• 
(Şark Merkez), Kasıınpaşın p,scol• 
eyyed), Hasköyde <_NesısarıYcrd• 
Beşiktaşta (Nail Ha!ıd), 
(Asaf). ıar&a • 

V k .. e Ada sküdar, Kadı oy v 
kiler: 1<o'"'~· 

Üsküdarda (İttihat), J(adı) J3Ü • 
• 1 ·kl'Z . j;dC 

de Altıyol ağzında (Iv eı ~b<' 
yükadada (Şinasi Rıza), fle. 

(Halk). 
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S\YıDceymaı'!Tlolfll Sarraıyoını<dl©l 

KUDCS KOZLARlt 
Tefrika No: 95 Yazan : M. Necaet Tunçer 

Tamaranın karşısına dikilen lıayalel: "Bu gece 
senin yıldızını söndürmeğe geldim! Dedi. Bun

dan sonra saraydaki silik çehreler ve 
unutulmuş insanlar arasında. yaşayacaksın !,, 
ltonu9an hayaletle kar· J 

tı karfıya 
Sahra, Hamoyu aramıya gidedur

sun .. 

Biz gelelim geceleri ~arayda do
laşan hayalete. 

O gece Tamara odasından yeni 
çıkrnıştı .. Dar ve uzun bir koridor
dan geçerek Süleymanın dairesine 
gideC<!kti. Henüz koridorun orta -
sına bile gelmemişti. 

l'am bu sırada ince fakat sert bir 
ses duydu: 

- Tamara ... 
Süıeymanın gözdesi durdu .. 
Gözünün önünde uzanan loş ko-

tidorun yüksek pencereleri önünde 
hır hayalet gördü. 

Tamara yürüyemiyordu. 
Bu hayalet bir kadın mıydı? 
Yoksa erkek miydi? 
'Rıyafctinden belli olmuyordu .. 

Bir gölgenin yürüyüşünden ne an
laşılırsa, bu hayaletten ancak o se
ıiliyordu. 

O, ne erkekti, ne de kadın. 
Cin miydi? 
Şeytan mıydı? 

Yoksa mezardan çıkmış bir hort-
lak mı? 
Burası da belli değildi. 
Tamnranın çeneleri kilitlenmiş 

gibi bir müddet durdu. Ne ileri gi
debildi, ne geri .. 

Gözlerini konuşan ve yürüyen 
hayalete dikmiş bakıyordu. 

Nihayet sorabildi: 
- Ne istiyorsun? 
- Nereye gittiğini anlamak isti-

Yorum. 

Tamara kekeliyerek cevnp ver -
di: 

- Hükümdarın yanma .. 
- Ne yapacaksın orada? _ 

- Bilmiyorum. Hükümdar beni 
Çağırtmış .. 

- Haydi, dön geri! .• 
- Nereye? 
- Odana ... 

- Hükümdar beklerse? 

- Biraz bekler .. unutur. 

- Neden mani oluyorsun git • 
tneme? 

- Fırtınalar mabudu böyle isti
Yor. 

- Bu da kim?! 

- Kadınların taliini idare eden, 
0nlara iyiliği ve fenalığı bildiren 
lllabut .. 

- Sen kimsin? 
- Ben o mabudun yer yüzünde 

Vekiliyim.. Talilerine karşı nam
ltörlük yapanların talilerini elin -

den alıp talisizlere veririm. Buna 
benzer bir çok işlerim vardır. 

- Süleymanın sarayında da bu
tıu yapmak içın mi dolaşıyorsun? 

- Evet. Mabut emretti .. Bir haf
~a.dan beri bu sarayda, talilerine 
arşı nnmkörlük yapanların yıl -

dızlarını söndürmekle meşgulüm. 

Tamara korkak bir sesle sordu: 

- O kaide benim hakkımda ne 
düşünüyorsun? 

- Mabut bu gece senin yıldızını 

söndürdü.. Bunu sana söylemek 

için yolunu kestim. Bundan sonra 

saraydaki silik çehreler ve ölmüş 

ruhlar nrasına karışacaksın! 

Tamara bu sözleri işitince fena 

halde hiddetlenmişti.. 

- Sen semavi bir mahluktan zi

yade, bizim gibi konuşan, bizim gi

bi gören ve düşünen bir insana ben

ziyorsun! Haydi şu örtünü kaldır 

da hakiki yüzünü göster bana! 

Pencerl'nin önünde duran haya

let birdenbire bahçeye doğru -ce

vap vermeden- süzüli.ip gitti. 

Tamara: l 
- Neredesin .. nereye gittin? 

Diye seslendi.. gölgeyi göremedi. 

Bu esrarengız hnyalet kimdi.. ne 

idi.. nereye gitmişti? 

Tamara korku ve heyecan içinde 

titriyerek odasına döndü. 

Bir knç gündcnberi sarayda her

kesin ağzında dolaşan hayaleti ni

hayet o da görmüştü. 

Odasına döndüğü zaman kendi 

kendine düşündü: 

- Bana: -odana git!- dedi. Ne -

den ona boyun eğdim de odama 

geldim. Neden hükümdarın daire -
sine gidemedim. Acaba hakikaten 

bu hayalet benim yıldızımı sön -

dürecek mi bu gece? 

Ve birden silkinerek yatağının 

kenarına oturdu: 

- Herkesin yıldızı kendi avucu

nun içindedir. İnsan avucunu ne 

zaman açarsa, tali kuşu ancak o 

vakit uçup gider. Ben taliimi avu

cumun içinde sımsıkı tutan bir in

sanım. Yıldızımın kolay kolay sö

neceğine inanmak istemem .. Fakat 

bu adam kimdir? Benden ne isti

yor? Büyülü bir insan gibi neden 

onun sözünü dinledim de odama 

döndüm. Neden hükümdarın daire

sine gidemedim? Acaba bu adam 

düşmanlarım tarafından bir sihir

baz mıdır? Bir sihirbar olsaydı, si

hirlerini bana görünmeden yapar • 

dı .. Keşke o sırada bağırsaydım .. 

Hayalet benim yolumu kestiği gi-

. bi, cesaretimi, sesimi de bütün vü

cudümle beraber felce uğrattı .. ba

ğıramadım .. kımıldıyamadım.. eli

mi kaldırıp vuramadım .. Bu haya

let, bir insan olsa gerek. Kimdir 

yarabbi bu adam? 

(Devamı var) 
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İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
İdaremiz teşkilatında çalıştırılmak üzere aşağıdaki şartlar dahilinde 

iki namzet memur alınacaktır. 

1 - Yaşı 35 ten aşagı olmak. 

2 - Askerlik vaıifesini yapmış olmak, vazife görmeğe mani hasta• 
lığı ve sui halleri olmamak. 

3 - Alınacak iki memurdan biri mühendis mektebinden veya 

Üniversite Fen Fakültesinden veya bu mekteplerin muadili olup ida· 

rece kabul edilecek Ecnebi mekteplerinden mezun bulunacaktır. 

Di~eri de Ziraat mektebi alisinden veya idarece kabul edilecek mua .. 

dil lir ecnebi ziraat mekteb'.nden neş'et etmiş olacaktır. Bunların her 
ikisi de kendi meslekleri dahilinde iyi teknik malumat sahibi olacak• 

Jar ve mükemmel Türkçe ve bilhassa Türkçe kitabete \.'ukuftan maada 

Frnnsızca ve fngilizce veya Fransızca ve Almanca lisanlarına IAyıkiyle 
vakıf bulunacaklardır. 

4 - Bu iki memurun aybk ücretleri 100 liradan aşatı olmıyacaktır. 

5 - Namzetler tafsilatı aşa~da yazıla imtihanları ıeçireceklerdir. 

A - Namzetler kendi mesleklerile alakadar olarak idarece tayin 
edilecek ikişer teknik mevzudan birini seçerek bunun hakkında 

Türkçe bir mütııleaname yazacaklardır. "Müddet iki saat., 

B - Kendilerine verilecek Fransız~a teknik bir makaleyi yarım 
sahifeye sığdırmak suretiyle Fransızca ve Türkçe olarak telhis ede• 
ceklerdir. "Müddet iki saat.,, 

C - Almanca ve fngilizce birer makaleyi ayni veçhile hülba 
~deceklerdir. "Müddet İki saat.,, 

D - Mühendis namzet verilecek bir usyonel mihanik meselesini 

halledecek. Ziraatçi namzet "ise idare Jaboraluarında bir doıaj 
yapacaktır. 

6 - imtihan 6 •Temmuz .. 937 Salı günü saat sekiz buçukta Umum 
Müdürlük Merkezind~ yapılacaktır. 
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Fenerbahçe Galatasarayı 
2·1 yendi! 

Güneş, Beşiktaşla 1 - 1 berabere kaldı 
Yazan : Murat Kayahan 

Dün Şeref Stadında Fener - Ga
latasaray, Güneş - Beşiktas maç • 
lan yapıldı. Maçların tafsilatına, 

oyuncuların hezeyanına geçmeden 
önce her zaman tekrarladığımız bir 
derdi bu sefer daha fazla acı du
yarak kaydedeceğiz. 

Masa başında, laf esnasında, spor 
sahalarında müstesnalık şefliğini 

elden kaçırmıyan teşkilatın çalış -
kan eşhasına hücum etmekle bir şey 
kazanacak değiliz. Zaten böyle işler
de zeytinyağı gibi üste çıkmak has
sasına çok fazla sahip olan muhte
rem zevatın bizi çabucak sustur
mak maharetini göstereceklerini 
biliyoruz. Yalnız binlerce halkın 
bir lira ve elli kuruş giib mühim 
para vererek maça gelişlerinde, on
ları güneş alnında ve ayak üs -
tünde saatlerce istakoz gibi kızar -
tılmalarına hiç bir zaman razı olmı
yacağız. 

Dün binlerce halk arasında Şe
ref Stadının yolunu tuttuk. Asır
dide Çırağan sarayının bahçe du -
varlarına açılan deliklerden biri
nin üstünde: 

cDavetliler> levhası var. Tabii 
bunu görünce içimize bir şüphe gir
di. Anlaşılan bu hafta bir sürpriz • 
le karşılaşacağız, dedik. İçeri girin
ce mesele anlaşıldı: Meğer davet • 
lilerin ayak üstü saatlerce maç sey· 
retmeleri münasip görülmüş. Saha· 
nın diğer taraflarında halk güne -
şe karşı gazete kiiğıdından şap • 
kalar yapmış. Ne ise oyun başla -
dıktan sonra bir de ne görelim: Sa
hanın ve kalelerin etrafı seyirci 
kitlesile çevrili. Gözüme duvar di
binde güç halle birer sandalye bu
lan gazeteciler ilişti. Bazıları da a
yakta dolaşıyorlar. Diyeceksiniz ki, 
artık gazetecilere de sahanın orta
sında masalı, koltuklu yer ayrıla
cak değil ya. Yahu biz kuru ye -
mekhane sırasına bile razıyız. Eğer 
bizlerden esirgeniyorsa birer sey
yar masa ile sandalye yaptırıp kol
tuğumuza alalım ve maçlara öyle 
gelelim. Uzun araştırmalardan son
ra eskj bir kireç küfesi bulup üs
tüne oturduk ve etrafımıza bakıp 
halimize dua ettik. Fakat binlerce 

kişinin ayakta ve saha kenarında 
dizilmesine gönlümüz razı olmadı. 
Gol atan oyuncuyu taraftarlarının 
sahaya çıkıp öpmesi, boynuna sarıl
ması yalnız arsalardaki maçlar es
nasında göze' çarpar. Bunun için 

hem halkın ıstırap çekmemesi, hem 
de oyunun intizama uygun olarak 
oynanması için alakadarların bu işi 
bir <ın evvel yoluna koymalarının 
lüzumunu bir daha hatırlatırız. 

Fener • G. Saray 
İlk oyun Fener - G. Saray ara -

sında oynandı. Saat: 16. Önce ha • 
kem Nuri Bosut, onun düdüğile G. 
Saray sahaya çıktı: 

Avni - Reşat, LUtfi, Suavi, Hll
seyin, Ekrem, Necdet, Eşfak, Sa -
lim, Haşim, Bülent. 

Fener bahçe: 

şat, Angeli, Fıkret, Naci, Niyazi, 
Ali Rıza, Esat, Orhan. 

Oyunun birinci devresinde G. 
Saray başlangrçta yaptığı akınlar
dan istifade eaemedi. Fener aley -
hine olan iki korner de neticesiz 
kaldı. Fenerbahçeliler kısa süren 
G. Saray tazyikından kurtulduktan 
sonra ovuna hakim olmıya başladı
lar. Fakat Sarı - Lacıvertliler de 
yaptıkları akınlardan hır netice a
lamadılar. Kısmen Fenerin, kısmen 
G. Sarayın hakimiyeti altında oy
nanan oyunun ilk devresi 0-0 bera
berlikle bitti. 

lan tesirsiz kaldı ve Güne~ hakim 
\'aziyete geçti. 

Devre sonuna kadar süren bu taz

yik esnasında Güneşliler sayı çıka

~adılar. Beşiktaşlılar da yaptık
ları akınları golle neticelendire • 
mediler. 

OyllılR, Fener - Galatasaray maçı

na nisbctle zevksiz oldu. Beşiktaşta 
Hüsnü yoktu, ona mukabil Suldur 

• 
ve Nazım oynuyordu. Güneşte de 

Rasih bir gol atmasına rağmen ta
mamile muvaffak olamadı. Şimdiki 
halde puvan vaziyetinde Fenerbah
çe başa geçmiş bulunuyor. İkinci devreye daha iyi bir o -

yunla başlıyan ve hakim \'aziyette !~;;;~~~;~;;;;;;;~;;;;;;;;~;,;;~, 
oynıyan Fenerbahçeliler onuncu da- ı R A D y Q 
kikada Esadın kale önündeki ka- 1 
rışıklıktan istifade ederek attığı 11.---------·------
golle 1-0 galip \•aziyete çıktılar. BUGÜNKÜ PROGRAM 

Galibiyeti elde eden Fenerliler, Akşam neşriyatı: 

Sarı - Kırmızılıları sıkıştırmıya Saat 18.30 plakla dans muslkisi, 
başladılar. Fakat fena oynıyan Ali 18.30 Afrika av hatıraları: Sala • 
Rıza bir çok fırsat kaçırdı. Esadın hattin Cihanoğlu tarafından, 20 Ri-
pasını kapan Orhan G. Saray kale- fat ve arkadaşları tarafından 'lürk 
si önüne kadar geldi, fakat topun musikisi ve halk şarkıları, 20.30 Ö-
avta çıktığını zanneden G. Saraylı-
lar Orhanın duraklaması üzerine rner Rıza tarafından arapça söy • 
hiç hareket etmediler, Orhan da ha- lev, 20.45 Safiye ve arkadaşları ta
fif bir vuruşla ikinci golü yaptı: 2-0. rafından Türk musikisi ve halk şar· 

Bu gol münakaşaya sebebiyet ver- kıları (saat ayarı), 21.15 Orkestra, 
di. Fakat G. Saraylılar fazla ısrar 22.15 Ajans ve borsa haberleri ve 

etmediler ve oyun takrar başladı. ertesi günün programı, 22.30 PlB.kla 
Oyunun son dakikalarında Bil- so!olar, opera ve operet parçaları, 

lend G. Sarayın ilk ve son golünü 
V b . 2 1 F 23. Son. yaptı. e ıraz sonra maç - e-

nerin lehine bitti. YARINKİ PROGRAM 

GUnet • Befiktaf 
Oyuna saat 18 de başlandı. Bi -

rinci devrede Güneşliler daha can
lı ve iyi oynadılar. Buna mukabil 
Beşiktaş çok durgun. Onuncu da
kikada Rasihin sıkı bir şütü Beşik
taş kalesine girdi. 1-0. 
Güneşlıler hakim oynamalarına 

rağmen sayı çıkaramadılar. Oyun 
1-0 Güneşın lehinde cereyan eder
ken 43 üncü dakikada Rıdvan Be
şiktaşın beraberlik sayısını yapmı
ya muvaffak oldu ve 2 dakika son
ra oyun 1-1 beraberlikle bitti. 

İkinci devrenin on beşinci daki
kasına kadar siyah - Beyazlılar ha
kim oynadılar. Fakat sonradan mü
dafaaya çc-kildiklcrinden hücum -

Öğle ne§riyatı: 

12,30 Plfıkla Türk musikisi. 12,50 
Havadis. 13.05 Muhtelif plak ne~
riyatı. 14 Son. 

~~~~~~~--

Zayi 
Beyoğlu Malmüdürlüğünden al -

makta olduğu tekaüt maaşımda ve 
Beyoğlu Vakıflar Müdürlüklerin
den imza vazifesinde kulunduğum 

namıma muharrer tatbik mührü -

mü zayi edip yenisini hak ettirmiJ 
olduğumdan eskisinin muteber ol

madığı ilan olunur. 

İstanbul Adliye Üçüncü Hu

kuk zabıt kitabetinden mü • 
tekait ve Beyoğlunda Kazan· 
cı cnrnii imamı Ali Fevzi Ay 

Nafia Vekaleti 

Hava Yolları Devlet 
İşletme İdaresinden: 

Devlet Hava yolları için Eskişehir Tayyarecilik mektebinde tahsil 

ettirilecek pilot yetiştirilmek üzere üç gence ihtiyacımız vardır. Aşa• 
~ıdaki şartları haiz olanların 15-7-1937 akşamına kadar e\·rakı müs
biteleriyle birlikte Nafia VekAletine müracaatları. 

A. - Lise mezunu olmak. 

B. - 30 yaşını ıeçmemiş bulunmak. 

C. - Sıhhatlarının havacılığa müsait oldu~u Eskişehir hava sıhhiye 
heyclinio rnporiyle sabit olmak. 

O. - Devlet memuru olmak için icabeden evsafa malik olmak. 
7 - Taliplerin bu tarihten evvel evrakı · müsbiteleriyle ve bir 

dilekçe ile birlikle memurin Şubesine müracaat etmeleri Hizımdır. "3686,, 

şındayk~n son tevkifinden ı.ız bir 
zaman evvel alınmış bir resmiydi. 

Yukarıdaki evsafı haiz olanlara Eskişehir mektebinde okudukları 
uman kendilerine ayda (50) lira ücret verilecektir. (1726) (3662) 
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Hüsamettin, Yaşar, Lebib, M. Re-

sine Dik'in mes'ut bir hayat yaşa
dığını söyledim. Sıhhatli olduğunu 
söyledim, pek namuslu ve terbiye
li oturduğu için hapishane idaresi
nin kendisinden çok memnun oldu
ğunu ve onu bu yerden kurtarmı
ya çalıştığını söyledim. Daha bunun 
gibi neler söylemedim? Fakat bil· 
tün bunları söyliyebilmek için bü
tün kuvvetimi ve bütün cesaretimi 
metanetimi nasıl bozmadan harca
dığımı tasavvur edebilirsiniz. Çün
kü pek iyi biliyordum ki, Dik mah
volmuş bir çocuktur. Veremi son 
devresine girmişti. 

"111111111 •11ıi1111nıııuıınrıwııuınıttııı11uı11111ıııuırıınnııınunııuııuııııııı1111111111111111ınnııııı111111111unııııııııııııuı ıııuııııı 
Yazan: 

Al Jenings 

b.aktı. O zaman bakışlarında belir
~ıı bir ümit ışığı görünür gibi ol-u. 
.:ı.l3u zavallı kadının bu son ümi
~ırı· 
, ı de mahvetmek çok elim, çok 
b~~ı bir şey olacaktı. O zaman f:: 1 aratmıya adam gönderdiğimi, 
d ot gdemiycceğini, çünkü o sıra· S: Pek meşgul olduğunu, bana ne 

Yle.rse hepsini gidip kendisine 
anlat 
bik•· acağımı, yalnız gardiyanlara 
l?ı' uı anası olduğunu belli etme-
~ çalışmasını söyledim. 

&itı. ~ Dik şimdi makineler atölye -
~ e Ust~başı olarak çalışıyor, de-
8' .' hapı3hanenin en zeki çocuğu 
nın oğlun! 

Çeviren: 
Muammer Alatur 

Bir gurur gülümsemesi yüzünü 
okşadı. 

- İnanırım, dedi, ben yavrumun 
ne kadar zeki olduğunu bilirim. O
nu siz mini mini iken görseydiniz ... 

Sonra eteklerini araınıya başla
dı. Bir cebinden soluk bir kurdelfı
ya sarılmış eski bir zarf çıkardı. 

Zarfın içinde ihtimamla yerleş -
tirilmiş iki fotoğraf vardı. 

Biri güler Ye masum yüzlü dört, 
beş yaşlarında bir çocuk ... 

- Mahallemizde ondan şirin, on
dan sevimli çocuk yoktu. O zaman
lar çok mes'ut insanlardık. Babası 
da içki yüıünden henüz ölmemişti. 

Öteki fotoğraf da Dik'in 19 ya-

Zeki, azimli, açık bakışlı, çehre
sinin hatlarından ne kadar hassas 
olduğu oesbelli bir delikanlı! 

- Acaba oğlumun yüzü şimdi 
bu resimdeki gibi şen mi? Bbyle 
gülüyor mu? Kim bılir? 
Yiızüme baktı, gözlerimden ken

disini tatmin edici veyahut büsbü
tün ters bir cevap aradı: 

- Benim biricik oğlum, dedi, her 
zaman hepimizi güldürecek şeyler 
bulur, söylerdi. Altın gibi kalbi 
vardı. İhtiyarladığım zaman, bana 
güzel bir ev satın alacağını iftihar
la kaç defa söylemişti yavrucak! 
Burada yaşamak çok zor değil mi? 
Oğlum ıstırap çekiyor mu? Hasta 
değil ya inşanllalı! 

Belki bunun gibi elli kadar sual 
sordu. Verdiğim cevapların hepsi 
de yalandı. 

Yalan! yalan! yalan! 
Ona hakikati nasıl söyliyebilir ~ 

dim? Bir tek sualine doğru cevap 
versem, belki de oraya yıkılıverir, 
ölür, giderdi. Halbuki, ben kendi-

Bu güzel sözlerim, kadını tes -
kltn eder gibi oldu. Bir müddet hiç 
ses çık&rmadnn durdu. Sonra artık 
ayrılacak dakika yaklaştığı için de
di ki: 

- Çok teşekkür ederim evla -
dım, bana çok büyük iyilik ettiniz. 
Oğluma söyleyiniz: cAnan hep se
nin için dua ediyor. deyiniz! Her 

akşam ona daha yakın olmak için, 
hapishane duvarının dibine geli -
yorum. Bütün bunları kendisine 
söyleyiniz! Olur mu evladım? 

Zavallı Dik! O akşam beni hüc
remin kapısı önünde bekliyordu. 
Beni gördüğü zaman, yüzü aydın
landı, fakat hiç bir sual sormadı. 

Sadece beni dinliyor, zaman zaman 

acaba doğru mu söylüyorum, di
ye ba§ını kaldırıp gözlerimin içine 
bakıyordu. 

Annesi, oğlu için bana neler söy
lediyse hepsini de Dik'e söyledim. 
Annesinin ne kadar iyi bir kadın 

olduğunu, ne .Kadar yüksek kalpli 
bir insana benzediğini, sıhhatte ol-

duğunu, kendisini beklediğini, bi
ricik oğlunu kurtarmak için teşeb

büslere giriştiğini ve hatta kendi
sine, oğlunu serbest bırakacaklarını 
vadettiklerini anlattım. 

Sonra annesinin her akşam ha -
pishane duvarının dibine gelerek, 
kendisi için dua ettiğini söyledim. 
Sözlerimi bitirdiğim zaman, Dik hiç 

bir cevap vermedi, uzaklaştı. Fa
kat uzaklaştıkça dört defa biribiri 
ardına gerisin geriye geldi. Yanım
dan uzaklaşıp gitmiye bir türlü za
zı olmuyordu. 

Nihayet tekrar geldi, yere otur. 

du, ellerilc yüzünü kapadı ve hıç

kıra hıçkıra ağlamıya başladı. 

Hı:ıpishaneden firar teşebbüsün

den bir kaç ay sonradır ki, Dik 

Prays o zamanki direktör Koffin'in 

yanına giderek, destereyi kendisi -

nin bana verdiğini söylemiş, be -

nim yerime kendisinin cezalandı -
rılmasını istemişti • 

Halbuki, Dik'in bu işde hiç bir 

aUıkası olmadığı için,· nihayet ben 

de direktöre Dik'in yalan söyledi

ğini, bana karşı duyduğu bir min -

nettarlık yüzünden bu meselede du 
rup dururken kendisini itham etti
ğini anlattım. 

Koffin doğru söylediğime kana
at hasıl edince, Dik'e sadece dör
düncü dereceden ceza verdi, yani 
ağır işe gönderdi. 

O zamandanberl Di.k'in sıhhati 
gittikçe bozuluyordu. Zavallı ço • 
cuk feci halde öks\irmfye bqla • 
mıştı. 

(Devamı var) 



8 - S O N T I! L G R A P - 28 Haziran 1937 ·M• d e Çabuk, iyi çiğnemeden yemek yiyenler, fazla baharatlı ve bi· 
ı enıze berli yiyenler, bil~assa içki içenler midelerini tahriş ederler ve 

Dikkat ve iyi EKŞiLiK, HAZIMSIZLIK, 
MAZON 

LARINI 
HAZIMSIZLICI, MiDE EKŞiLiK •c YANM~ MA• 
giderir. INKIBı\ZI DEFEDER. Bugünden bir şışe \?Ut 
ZON alınız, Hiçbir mümasil nıüstahzarla kıy&I 1" 

etmez. MAZON isim, HOROZ markuına dikk.aL [)epO° M E Y V A T U Z Usu MAZON ve Boton ecza deposu, lstanbul YeııipOS
HAZIM ediniz atırtık, baş dısnmeıeri hissederıer. 

• 

asan Zeyti Y ğı 
Türk iyeoi n ve bütün dünyanın en leziz ve nefi• ve tabii _yağıdır. 

Yemeklerde, salatalarda, ma~onezde ve hatta pilavda ve tatlılarda 
tereyaıtı yerine en sıhhi yağdır. Kum. böbrek, mesane ve bilhassa 
safra ve karaciğer hasta~klarında şerbet gibi içilir. Fiatlarda mÜt• 
hiş tenzilat yapılmıştır. 

Tam 1/4 litre şişe 40 

" 1/2 
" " 60 

" 
1 " " 100 

" 
2 " " 200 

" 
1 

" 
Teneke 90 

" 7 1/2 
" " 550 

Hasan deposu : lstanbul, Ankara, Beyoftlu, 
Beşiktaş, Eskitehir 

EN GÜZEL 

tane arkasıaıla No. 47. 

Çektiği ıstırabla
rın mes'ulü 
kendisidir 

j 
K&ş~lerini tecrübe etmiş olsaydı 

•3ıao 
ona cehennem hayatı Y8• 

bu muannid baş afrı•ından 
eser kalmıyacaktı. 

NEVROZİN 
Bütün ıstırabları dindirir, baŞ vle 

-l ve• 
diş ağrılarile üşütmekten rnu e 

karşı 
lid atrı, sızı ve sancılara 

bilh~ssa müessirdir. 

il• ·NEVROZi 
_ _ __ ____ ___ Mideyi bozmaz, kal• 

fı!!!~~~~~~~~~~~-,~~~~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~r""• ....... Operatör ....... • .. ri 

BAS U R D A N YA L N 1 Z H E D E N SA 
I ı RIZA üNVER ı bı ve bobrekle 

SiNiRE ÇARPI TIYA 
ile ameliyat..ız kurtulursunuz. Basur memelerini söndürür, mahveder, kanı, ajtrıyı derhal keser. 

ı Doğum ve kadın hastalıkları ı 
ı mutahassısı ı yormaz. 
ı Cağaloğlıı Nuruoı"'aııiye caddesi ı •--------..~ 
ı No. 22 Mavi yapı ı -
....... Telefon: 22683 ...... •

1 

NEVROL CEMAL Yalnız'' İYİ,, 

ROMATiZMAYA ÇARE Pi MANQL POKER 
Bıçakları vardır. 

Emsalsiz iliçtır. Hafakana, teessürle bayılanlara 20 damlası hayat verir. Evlerinizde mutlaka bulundurunuı. 

ADEMi iKTiDARA 1 
Dayanıklığı ve keskinliği birer birer 

kontrol edildiğinden hep•i de müte•a· , ol> 

viyen keskin ve dayanıklıdırlar. .,,o0 e r 
Şayet onlardan biri, sizi tamamen ) ~ ,,~• 

Üşütmekten relen arka sancılarını, siyatik, bel ve diz ağrılarını derhal geçirir, vücudu kızdırır. 

ANCAK FORTESTiN 
1 

memnun edemedi ise "Poker. bila b~~::~~~~~~~·ı 
münakaşa de2'iştirecektir. ":'" 

ile çare bulursunuz. Bel ıevşeklitini geçirir, vakitsiz ihtiyarlıyanlara gençlik ve dinçlik verir. Yalnız ismine dikk1t. B U Y Ü Z D E Y O Z B 1 R G A R A N 1" 1 D 1 R;. 

~~==~~==~~~~~~======~~======~~~===~~ı: .. : .. : .. : .. : .. ::": .. : .. ~": .. ~ .. =::~~ .. ı --J\.KA\' İşletmesi 

KUMBARA 
o ı Göz Hekimi ı B !RE, 1 Dr. Şükrü Ertan f Müdürlüğünden: 

f Cağalotlu Nuruosmaniye cad. ı Adalar. Anadolu. Yalova hattı Yaz tarifui 30·Haziran-i937 çar· 

1 00 O Cağalotlıı No, 30 (Eczanesi ı şambadan itibaren tatbik olu~acaktır. Yeni tarife iskelelere asılmıştır. 
ı yanında) Te!efon. 22566 ı (3693)_ 

VEREN 
TARLADIR 

: ........ _" ___ .. ~_ .. , 4il 
Türk Hava Kurumu 

" BOY OK PİYANGOSU 

...- ... ıl/ 
Dr. Hafız Cemal 

(LUKMAN HEKİM) 

Dahiliye ınUtehassı•ı 

Pazardan başka günlerde öğle • 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

lstanbulda Divanyolunda (104) nu· 

maralı hususi kabinesinde hasta • 

!arını kabul eder. Salı, cumartesi 
günleri sabah •9.5 • 12. saatleri ha· 

kiki fıkaraya mahsustur. Muayene. 

hane ve ev telefon: 22398. Kışlık 

telefon: 21044. ,. 

Sahıbı ve umum! neşriyatı idare eden 

Başmuharrir 

E. izzet 
Bwldıiı 7er: Matbaa! Elıüulye 

3 üncü keşide 11 - Temmuz. 937 dedir. 
Büyük 45 000 liradır. ikramiye: • 

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

adet mükafat vardır •. 
Dikkat: 

Bilet alan herkes 7-Temmuz-931 
günü akşamına kadar biletini de
ğiştirmiş bulunmahdır. 

Bu tarihten sonra bilet 
ki hakkı sakıt olur. 

üzerind~: ili 

===== 


