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l='RANSADA MALI DiKTATf:iRLÜK! ~:;::::: Asya paktı yarın Tah-
F ransız. kabin~si'!in ilk işi: . Is~ikraz Vaziyet _vahame- randa imzalanıyor 
Yapmak, vergılerı artırmak oluyor tini kaybefnliş 
Parlamento Maliye encümeni yeni Baş- Değildir .. 

Dört devlet 
bugün 

Hariciye nazırları 
Tahran dalar 

vekilin mali çJiktatörlüğünü kabul etti Almanya ve ltal· 
ya,Frankoyu be
hemehal kazan
dırmak kararın· 
dadır 

Hariciye vekilimizin Tahrandan Cu .. 
ma günü Moskovaya 

hareket etmesi muhtemeldir Fransız ·-Meclisi 
~ncümeni geniş 
Salahiyet teklifini 
kek madde halinde 

kabul etti 
37 ağustosa ka
dar hühumet ne 
gibi tedbirlere 
başvuracak? 

&orsalarda ve 
g\İmrüklerdeen-

1 dişebahş alamet-
ler vaı·! 

Ytni Maliye Nazirı Bonet 
l>a . 

~i tıs, 30 (A.A.) - Mebusan Mec-
\>~ Maliye Encümeni, 15 muhnlif 
~ müstenkif leye karşı 20 reyle 
tıt .nrnctin mali tam salahiyetler 

0Jesini kabul etmiştir. 
t~~U proje tek bir maddeden iba -
~ 0:up hükumetin 31 ağustos 1937 
~ lhı~e kadar atideki hususat için 
~ı~.ı göreceği tedbirleri almıya 
l1ııı hıyettar olduğunu natık bu • 

1 
ıtıaktadıı:. 

h11t':- Devletin kredisi aleyhinöeki 

2 Uıt teşebbüslerin tenkili, 
\ı - Spekülasyona karşı müca -

~. 

3 . 
i - lktısadi kalkınmayı temın, 
S ..._ Fiatlarm kontrolu, 

~1 - Bütçe muvazenesinin temi-
• 
6 

tı.01 -:-- kambiyolar üzerinde bir kon-
~ırılcrası usulüne müracaat etmek
~~ 8ank dö Fransın altın ihtiyat 
~~1llın müdafası, Maliye encü
\ı, h .. uf~k bir tadil bile yapmaks1- • 
\l Ukumetin projesi metnini al-

Yeni Fran•ız Baf veklll Şotan etrafını saran 
gazete muhabi rlerlle konuşuyor 

Akdeniz ne olacağı 
şimdiden kestiriJemİ· 
yen hadiselere gebedir 

Londra 30 (Hususi) - Alman
ya ile ltalyanın ispanya sahil
lerindeki kontrol işinin Fransız 
ve İngiliz filolart tarafından te
min edilmesi hususundaki lngiliz 
ve Fransız teklifini kabul etme· 
mek hususundaki ısrarları üzeri· 
ne vaziyette yeni bir gerginlik 
hasıl olmuştur. 

1 ahrandan bu sabah şehrimize 
gelen malumata göre, Türkiye, Jrak, 
fran ve Ef ianistan arasında Ce
nevrede parafe edilmiş olan A!lya 
misakı yarın merasimle imzalana• 
caktır. 

Irak Hariciye Nazıra Naci Elasıl 
bu sabah tayyare ile Tahrana va. 
sıl olmuş ve merasimle karşılan• 

ı mışlır. Efgan Hariciye Na1ırının 

bu akşam veyahud yarın T1thrana 
muvasalatına intizar edilmektedir. 
Bu suretle yakın şarktaki dört 
dost memleketin Hariciye Nazırı 
Tahranda toplanmış oluyorlar 1 

Asya misakından evvd lran-lrak 
hariciye Nazırlan hudut anlaşma

sını imza edecekler,buun dört devlet 
arasındaki ademi tecavüz plktının 
imzası takip edecekti. 

Hariciye Vekilinin C~ma günii 

kabul etmesinden evvel M. Bonnct, , 
memleketin mali istiklalini tehli -
kcyc ilka etmeksizin devam etme
sine imkan mutasavver olmıyan 

şimdiki vaziyete işaret etmiş ve bu 
vaziyetin memleketın as ri em
niyetini, tahakkuk ettirilmiş olan 
içtimai islfı.hat ve iktısadi kalkın • 
mayı da muhataraya maruz bıraka
cağını söylemiştir. 

Gazeteler Almanyanın ve bıl· 
hassa ltalyanın bu vaziyetten is. 
tif:ıde ederek, ispanya işini biran 
evvel Franko lehine bitırmek 
ıçın yeni teşebbüslere giriş· 

mailcyh, hazinenin bugünden sene mek niyetinde olduklarına dair 
sonuna kadar vadeleri hulul ede- emareler bclirdiRini yazmakta. 

Tahrandan Moskovaya hareket el-

i mesi muhtemeldir. Dahiliye Vekili 
Şükrü Kayada Moskovaya gitmek 
üzere Temmuzun üçünde Odesa 

Şehinşah Rıza Peiılet t han iradı .. , 

cek bir çok mühim borçların tedi • (Devamı 2 inci sahifede) 
diyesi ıztırarmda bulunduğunu söy- 1.1ıı-------

nutuk eaigor 

sında Dahili)'e Vcka!eli ,.e Parti 
Genel Sekreterliğine Maarif Vekili 
Saffet Arıkan vekA et cdeccktır. 

Mumaileyh, adi bütçedeki açığın 
altı ila on milyar ve fevkalade büt
çe açığının takriben sekiz milyar 
olduğunu beyan etmiştir. 

M. Bonnet bir Hazirat ile 28 Ha
ziran arasında 7 milyar 700 milyon 
frankın memleket haricine çıkarıl -
mış olduğunu beyan etmiştir. Mu-

lemiştir. 

B. Bonnet, bors&..aa goı uinıekte o
lan endişebnhş ali'ıimden bahs~t -
miştir. Mumaileyh, zevahire naza· 
ran, kambiyo muvazene sermayesi
nin döviz stokunu tüketmiş oldu
ğunu beyan eylemiştir. 

Kasa mevcudundan bahseden B . 
Bonnet, mevcudun ancak 20 milyon 
franktan ibaret bulunduğunu ve 
gündelik masraflara karşı koymak 
için mevduat sandığı:ıdan 400 mil
yon avans istemek mecburiyetinde 

(Devamı ikinci sayfada) 

Kabotaj bayramı 
ya~ın kutlulanacak 
Bagram proğramı hazırlandı 

Şirketi Hayriyenin kendi fabrika
sında yaptığı 

vapur da yarın denize i11diriJecek 

Tilrk Jınizinde Türlt 6agrafı tlotıalonıgor- oe Tü, k milleti 
garın ili• 6u 6ttgra1"ı katlalugor 

Yarın kapo taj hakimiyetimizin terinde şehir ba ndosu oldutu halde 
yıldönümüdür. Bu münase betle bütün denizciler T ophaned en T ak· 
her ıene oldu2'l! gibi b u yıl d a si me çıkarak Abideye çelenk ko-

/stan bul ve A nkara ara11ml• iılıgen 
laaoa oasıtal•rından bi,;11 /n ıörüniıtl 

Hava yolculuğu 
Çok ucuzladı 

Çetinkaya tren· 
lerde yaptığını 
Hava postala· 
rına da teşmil 

etti 
Yeni tarife tatbike 

batlandı 
Nafıa Vekili Ali Çetinkayanın Ve

kalete geldiği gündenberi nakil va

sıtalarında ucuzluk yapmak sure -

tile tatbik ettiği sistem gün geç • 
tikçe çok iyi neticeler vermekte • 
dir. 

Bu usul dairesinde hem nakil va
sıtaları idareleri epeyce varidat el
de etmekte, hem halk ucuz fiatla 

(Devamı ikinci sahifede) 

yolile şehrimizden hareket edecek· 
tir. Şükrü Kayanın seyahati esna-

••HlftHIHHntHAn ................... , ......... " ...................................... " ........... ..... IMHfHlllht•n•ımııı111111nııltUllHllllllUlt 

DDkkBnların öğle tatili 
yapmaları isteniyor 

Belediye bu yolda karar verme
ye salahiyettar 

Dükkanların kapatllması teşebbüsüne 
elebatıhk eden Cemiyet Reisi ne diyor? 

Öğrendiğimize göre, şehrimizde
ki ticarethanelerin öğle tatiline ta
bi tutulması için teşebbüslere giri
şilmek üzeredir. 
Dükkanların sabahtan akşama ka-

dar açık olması dolayısile öğle za
manları faaliyette bulunmaları yü
zünden dükkan işçilcrile küçük ta
cirler ve bir kısım esnafın pek müş
kül vaziyette kaldıkları bu teşeb
büslere mesned teşkil etmektedir. 

Fasılasız çalışmak, öğle yemeğini 

vaktinde yememek ve dinlenme -
mek tesirile hastalananlar pek çok · 
olduğu :ddiası hakimdir. 
Dukkanların akşamları muay • 

yen bir saatte kapanmasını temin 
etmek üzere evvelce Belediyeye 
yaptığı müracaati iyi netice veren 
Manifaturacılar \'e Tuhafiyeciler 
Müstahdemleri Cemiyeti reisi B. 
Salahattin bu teşebbüsün de ba -
şında bulunmaktadır. 

TEŞEBBUS SAHİBİ NE DİYOR? 
B. Salahattin dun bir muharri -

rimize şunları sbylemiştir: 
- Dükkanl&rın öğle tatili ·ap -

ması hakkındaki haklı dileğimizi 

Vali \'e Belediye Reisinin iyi kar
şılayacağına kat'iyyen emıniz. Bü
yük müesseselerde öğle zamanları 

--- -

Marıifalura ı•e iuhafi9tciltr ce-
mig•ti rei~l SalcUıatiin 

carethane ve dükkanların çoğunda 
böyle bır tedbir tatbik edilemiyor. 

Çünkü kadroları müsait değildir. 

İşçilerin \·e gıda maddeleri satını -
yan esnafın öğle vnkti dinlenmesi 
için mecburi bir tatil ihdas etmek
ten başka çare yoktur. 

Bu tatil sı:ıat 12 den 1'3,30 a kadar 
olmalıdır. 

nöbet usulü tatbik edildiğinden iş- Bazı dükkiin sahiplerinin bu yol-
çiier istirahate iınkiın buluyorlar. daki itirazları yersizdır. Zira öğle 

. Fakat bunların mıktarı azdır. Ti- (Devamı 2 inci sahıfede) 
~~~~~~~~~ 

ESRARENGiZ 
lstanbulun son 30 senelik lçyüzünden alınmış notlar: Batakhanelerile. cin~

y etlerl le, Turşucu Cemal. Topa l Tevfik, Kör Eminlerile bütün BeyoQlu nun iç yuzü .• 
• 

.. 

t~ ~ibi kabul etmiştir. 
Ciirnenin hükümet p rojesini

l) \ 

yarın bu büyük gü n tezahüra tla yacaklardır. 
l etid edilece~r. Sa at 11 de ön- (l)evamı 2 inci sahifede) . . ,~.,, 

Yarın Son Telgraf da başı ıyor 
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-=--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim---iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ ..... 
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_ fstanbuldaki tifo salgınının, ha
kikat, halka dehşet saldığı kadar 
vahim olup olmadığını anlayabil
diniz mi? Bir gazete günde (800) 
kişinin tifoya yakalandığını yazdı 
Dünkü gazetelerden biri, halkı~ 
aşı istasyonlarında nöbet bel:ledi
ğini yazıyor. Bir diğeri ise Vekale
tin n(>ye hakiki rakamlıırı neşret
rnediğlni soı uyor. Bir Uıncsine göre 
tifo istanbulda son senelerde gö -
rülmemiş derecededir. Bir di~<'rl
ne göre doktorlal' müjde vcriyl)r-
1ar: tifo salgını tevakkuf devresi
ne girmiş! 

Bir gazet<'ye göre, tifo vak'alan 
Jıazirnn ıpt idasında.1bcri, ancak 
(274) ! Günde (9) Yak'a~ geçmi -
yor! .. 

Bir gazeteye göre bu mel'un has
talığ.ı karşı alınacak bir tedbir yok: 
aşıdan başka ... 
Diğerine göre mikrop bulunan 

kuyular bile kapatılacak! .. 

İnsan gazetelerimizin bu riva • 
y<:tJerinc bakınca bir istihbarat 
tifosunun da sayıklamıya başladı
ğına in .. .nacağı geliyor! 

A birader, hangisi do&'J'U? 

Maamafih biri bize dönüp tc: 
- A baba1ık! Sana da ne olu -

yfJr? Tifo vak'alarında (doğru) di
ye blr mikrop aranmıyor ki!.. 

Dese, ne cevap verebiliriz? 
Evet, göriıluyor ki, İstanbulda 

bütün mıkroplar demokrasi hürri
yetine kovuşmuş, serbest de bir 
doğru mikrobu görünürde yok! 

En tuhafı Sıhhiye Veknlctimizle 
Sıhhiye Müdürlüğümüz arasında 
noktoi nnzıır farkı oluşudur. Muh
terem Sıhhiye Vekilimiz dünkü ga
zcıtclcre: 

- İstanbulda son zamanlıırda 
tifo vak'alarının arttığını bili~ or -
sunuz, diyor. Bu sene adeltE:n er-

Dükkan arda 
Öğ e tatili 

(Birinci sahifeden devam) 
zamanları iş pek azdır. 

Gündüzleri dükkanlara gelen 
müvlerilcrin mühim kısmı kadın -
lurdır. 

Evl1.:ı inde ışi gücı.i olan kadınlar 
ancak soat on dörtten sonra sokağa 
çıkabiliyorlar. 

İşi olmı) an kadınların geç kalk
tıkları içın saat on beşten evvel dük
kanlara uğramıyorlar. Hele yaz 
günleri saat on altıya kndar ekseri 
müesseselerde muhakkak böyle o
luyor. 

Memurlara gelince, öğle tatllle -
rinl istirahatle gcçiriyorlilr ve dük
kftnlara gitmek için daha ziyade cu
marresi günleri öğleden sonraki ta
tilden istifade ediyorlar. Bundan 
bnşka akşamları daireler kapan -
dıktan sonra dükkanların tatil za
manına kadar alışveriş imkanı var
dır. Zaten öğle zamanlarında dük -
kanlarda yapılan servisler iyi ol
muyor. Bunlardan ne müşteriler, 
ııe de satıcılar memnun değıldir -
lcr. Bu saatlerde müstahdemler bo.~ 
ytrc müşteri bekliyorlar ve nadi • 
ren gelen bir alıcı için istirahat • 
leı ini fedaya mecbur oluyorlar. 

Öglc zamanları müesseseler göz
den gcçlrilirsC' p:ıydos yapmıyn en· 
cıel teşkil edecek ekonomik bir ha· 
rcket mevcut olmadığı, bilakis sıh· 
hi bakımdan böyle bir tatilin zaru· 
ı1 olduğu tesbit edilecektir. 

Yemek yerken çalışmak müstah· 
d?mlerc çok ağır geliyor Teliıfi e
d;lmez zararlara yol açıyor. lc:cile
rin hem mideleri, hem de sinirleri 
bozuluyor. Esnaf ve dükkancıla -
rın bir kısmının müşterilerini iyi 
kal'şılıyamamalarının sebebi bu • 
c'ur. 
Öğle tatilini tatbık etmek Bcle

d.yenin sa!Ahiycti dahilindedir ve 
bunun kolaylıkla tatb'k edilece -
ğine şüphe etmiyoruz. Halk da bu
na çabucak alışacaktır. Nitekim ak
şam tatiline alışıldığı gibi. 

Bütün müesseseler tatil y&pa -
caklarına göre hiç bir dükkancının 
zarara uğraması da muhtemel de-
uildir. ! 
Hulıisa öğle tatili herkes için fay- j 

dalı olacak, bütün vatandaşlarımı-

sa! •• 
ken başlamış ve v:ık'aları geçen se
nelerde gotülmJyen miktara çık • 
mıştıı ! 

Muhtcırem İstanbul Sıhhiye Mü
dürümüz ise dünkü gazetelere: 

Bir günde 9 tifonun çok olmadı
ğını söylüyor! 

Bundan ne anlıyorsunuz: 

Muhterem Sıhhiye Müdürümüz 
ayrı ayrı gazP.teJerin karii.. 

* Bir imtihan suall 
Son imtihanlarda mümeyyizlik

tc bulunmuş muallim ve muharrir 
bir dostumuz şöyle garip bir hıklı
yc nakletti. 

Cografya imtihanında çok zeki 
çocuklanmızdan birisine mümey -
yiz: 

- Almanya ne ihraç eder? 
Diye sormuş. Talebe derhaJ şu ce

vabı vermiş: 

- Yahudi!! 
Bu hale nazaran Almanya dün· 

yaya yine damping yapıyor de • 
mek'! 

* Okumak hUnerll -Muhterem meslektaşımız İbra -
him Aliiettinin (Okumanın fayda -
ları ve zararları) isimli makalesini 
okudunuz mu? Muhterem muhar
rir önilne gelen kitabı üstünkörfi 
okumayı şiddetle tenkit ederek ma
kale ini şu hükümle bitiriyor: 

- Biraz da yalnız satırları değil, 
satırların arasını da okumak hü -
nerdirl .. 

İyf ya, muhterem meslekdaş, o 
halde bizim halkımız okumakta ha
rikulade mllhJr: Zira işte yalnız sa
tırların arasını okuyor!! 

} Hava yolculuğu 
Çok ucuzladı 

( Binncf sahifeden det:am) 
istediği yere gldel:fümek imkanını 
bulabılmektedir. 

Vekillet bu sistemi son günlerde 
Havayolları idaresinde de tatbika 
lilzum görmüş, yeni ve ucuz bir ta
rife hazırlamıştır. 

Ahiren mer'iyete giren bu tarife 
ile halk havayollarımıza da büyük 
bir rağbet göstermıye başlamış ve 
çabukluğu yüzünden tayyare yol
culuğunu tercih edenler çoğalmış
tır. 

Yeni yapılan tarifeye göre, si -
gorta ücretleri dahil olmak üzere 
yalnız gidi§ için üç yaşına kadarki 
çocuklardan dörder, yedi yaşına 
kadarkilerden on ikişer, büyükler
den yirmi ikişer lira, gidiş ve dö
nüş için üç yaşına kadarkilerden 
720, yedi yaşına kadarkilerden iki 
bin ve büyüklerden üç bin altı }'Ü2 

kuruş ücret alınmaktadır. 
Bundan başka hususi tayyare ki· 

reılamak usulu ihdas edilmiŞ, bu • 
nun lçın de husus\ bir tarife yaptl• 
mıştır. 

Bılet aldığı halde seyahatten mUc· 
bir sebeplerle vazgeçenlere sıgorta 
parası aynen ve bilet ücreti yüzde 
yirmi noksanile: iade olunacaktır. 
Ancak biletleri satılmazsa yüzde 
yirmi yerine yüzde kırk alıkonula· 
caktır. 

AynJ iki istasyon arasındn yolcu 
tayyarelerile altı ay zarfında beş 
seyat t yapan bir yolcudan altıncı 
seyahati için bilet ücreti alınmıya • 
cak ve bunlar parasız seyahat ede • 
bileceklerdir. 

ı:==:: . ""'!'-;!9 

zın istirahatlerınl temin edecektir. 
Ekseri işçiler öğle yemeklerini al
lelerJ içinde ve en ekonomik şe • 
kilde yiyebilec klerdlr. 

Bu itibarla öğle tatili hayat ba • 
halılığını da hafifletecektir; diye
biliriz. 

Dükkiin işçileri, tatilden sonra 
daha iyi çalışacaklar, bu vaziyet, 
patronların hesabına da daha ha
yırlı neticder verecektir. 

İleri hareketlerimiz için örnek o
larak: göz önünde bulundurduğu -
muz Avrupada da dükkanlar böyle 
çalışıyorlar. Hatta Balkanlarda bile 
öğle tatili kabul edilmiştir. 

Vaziyet vahame-ıı 
tini kaybetmiş 
Değildir:. 

KOÇUK HABERLER 1 Seyit Rıza 
!cerde M }' * Vilayet ve Belediyenin 937 büt- e unu 

çesi tasdikten gelmiştir. 
(Birinci şahifeden devam) 

dırlar. Halen ispanya kıyılarında 
Alman ve ltalyan filolarının çekil· 
mesi üzerine kontrolsüz kaıan gedikte 
neler olup biltiii malum değildir. 

Son günlerde ltalyan gaıe teleri, 
Hariciye Nazırı Edenin muhtelif 
teşebbüslerine rağmen, lngiltereye 
karşı neşriyatını şiddetlendirmiş 

bulunmaktadırlar. Hükümet dir~k
tifi ile yapılmakta o!an bu neşri
yatın arkasında neler saklı olduğu 

da ayraca düşündürücü bir vaziyet 
ihdas etmektedir. Yarın Akdenizde 
ne J!ibi hadi~elerin çıkacağı kesti. 
rilememektedir. Topun her an pat· 
lıyarak Avrupayı ateşe vermesi 
ihtimalleri geçmiş değildir. 

ltalyan gazeteleri, kendisine karşı 
kafa tutıu~u için fngilterenin bir 
türlü ltalyayı aflctmck istemediğini 
yazmaktadırlar. hal yanlar lngiliz 
kanunlarına boyun eğerek, ikinci 
role atılmalarını istemiyorlar. iki 
seneden beri müzakere yerine, dai
ma silah kullanma~ı itiyat edinmiş 
bulunuyorlar. lngilterenin yeniden 
silahlanma programını tamamla. 
dıklan sonra. ltalya1ın çok müşkül 
bir vaziyette kalacağını yazıyorlar 
ve bu2ünkü Avrupayı şöyle tas. 
vir edıyor: 

lngiltercnin bugünkü ııilahları kö. 
tüdür. Fransa dahilf ıiyast işlcrile 
meşguldür. Küçük Antant sMsıl

mı,tır. Belçika bitaraftır. Lehi~~ao 
Fransız dostu olmaktan tiyade Al
man dostudur. Şimdi bütün bunlara 
açlıktan ölen Almanyayı ve Habe
şistaoı işletmek için para bulamı· 
yan ltalyayı ilAve ederseniz, vazi
yetin nasıl bir neticeye doğru iler
lemekte olduR-unu kestirebilirsiniz. 

,Hitlerin ademi müdahale. ko· 
mitesine yeni bir teklifte bulunaca. 
~ı rivayeti de vardır. Bu teklifin 
mahiyeti henüz belli değildir. nu 
teklifin müzakerelete yeni bir isti. 
kamet vermekten ziyade, büsbütün 
çıkmaza sokacağına da şiıphe 
edilmemektedir. 

Kabtaj 
Bayramı yarın! 

(Birinci sayfadan deı:am) 

Bu ııılaya Deniz Ticaret Mektebi 
lnleheleri, deniz ticaret zabitanı, 
lahsiliye Umum Müdürlüğü müret· 
tebatı. Denizyolları mürettebatı, 
Akay, Liman işletmeleri, Şirketi 
Havrlye, Haliç inşaatı bahriye 
tcıg:ib ve ameleleri muntazam ve 
yeknesak clbisclcrile iştirak ede· 
ceklerdir. 

Taksimde bayrak çekme ve çe• 
lenk koyma merasimi •yapılırken 
limandaki bütün gemiler düdük ça. 
larak bu merasime iştirak edecek· 
ler. müteakiben Abide önünde muh· 
telif nutuklar söylenecektir. 
Yarın saat 15,30 da Şirketi 

Hayriyenln kendi fabrikasında yap
tırmakta oldutu 75 numaralı va· 
pur mf!rasimlc denize indirilecektir. 

Gece bütün deniı vasıtaluı ve Kız 
kulesi elektr.iklerle tenvir edilecek 
\ie Dolmabahçe önlerinde toplana• 
cak olan vapurlar bir iCCe şenli~! 
yapacaklardır. --

Çlnli bir maarif mDfettitl 
tehrlmizde 

Bir müddettenberi Ankar:ıda 
bulunmakta olan Çin Maarif umu• 
mt müfettişi Jüsc bu sabahki eks• 
presle Ankaradan ~cbrlmlze ge'· 
mlştir. 

Mülcıtlş cmcmf mcktep~erlm'ı 
hakkında ıctkıkler yapmak tad.r. 

ah ve aksam 
~ 

* Üniversite meydanına Atatür- ı 
ktin bir heykelinın dikilmesine ka
rar verilmiştir. 

üfraze kuman· 
danhğına mek· 
tup göndererek 
yeniden aman 
diledi .. 

* Belediye muhtelif hastalık -
ları taşımıya bir vasıta olan ve hal-

kı rahatsız eden kara sineklerle 
mücadeleye karar vermiştir. 

* 153 lira ihtilastan suçlu Bele
diye tahsildarlarından Ramiz beş 
sene on ay hapse, 178 lira para ce-

zasına, müebbeden iim~ hizme -
tinden mahrumıyete mahkum edil
mıştir. 

* Dayı zadesini kurtarmak için 
yalan yere kocası aleyhine şaha -
det ed<:'n Fatma bir ay 20 gün hap-

se mahküm edilerek tevkif edıl -
miştir. 

Dışarda 

* Polonya Erkanıhnrbiye reisi 
bu yaz Bükr<'şe gelecektir. 

* Arnavutlukta 16 Mayıs isya -
nına işti~ak edenlerden dörou ida-

ma, diğ('rferi ağır hapıs cezalarına 
mahkum olmuşlardır. * İngilterenin kurmıya karar 
verdıği 123 hava filotillası Temmuz 

ayı zarfında wmamlanacaktır. 

F ransada mali 
Diktatörlük 

(Batta rafı birinci sahi! ede) 
kalmış olduğunu söylemiştir. 

Bu vaziyete karşı koymak üzere 
hükumetin ittihaz etmek tasavvu-. 
runda bulunduğu ilk tedbirleri ta-
dat eden B. Bonnet, atideki çarele
ri iltizam etmiştir.: 

Frankın kıymeti için para hak
kındaki son kanun ile tesbit edil -

miş olan 43 miligram halis altın had
di asgari nisbetin ilgası, 

Çünkü bu had, frank üzerinde taz
yik icrası halinde bir takım müş • 
külôta seb~biyet veriyordu. 

Bank de Frans'ın devlete yaptığı 
avansların 10 milyor arttırılması, 

Vergılerin arttırılması. 

Muaf malzeme 
Satılmış mı ? 

Anadolu yakasındr:ı kuJlanılmak 

üzere, getirdiği gunui.ıksüz malze
meyi başka yerlerde istimal etmek· 

ten ve bu suretle gümrük kaçak -
çılığı yapmaktan suçlu; Elektrik 

Şirketi erkanının muhakemelerine 
bu sabah Asliye Beşinci Cezada 
devam edilmiştir. 

Bu celsede evvela; Nafıa Hukuk 
Müşaviri Tahirin dinlenmesine de
\'am edilmiş ve müddeiumumi Hak· 
kı Ştikril de bazı sualler sormuş -
tur. 

Tahir; Elektrik Şirketinin; mu • 
nf malzemeyi; 932 senesindenberiı 
bile bile kullandığını söylemiş ve 

hntHı 934 se:nesinde şirketin bir kı· 
sım muaf malzemeyi satmıya te -
şebbüs ettığiı,n fakat bunun güm
rükçülerce duyularak vaz'ıyet edi
lip tahkıkat yapılmış olduğunu da 
bildirmiştir. Suçlular Tahirin bu 
ifadesine karşı, malUmattar bulun
madıkarını söylemişlerdir. 

Tahirdcn sonra şirketin Umumi 
Muhasebe Kalem Amiri şahit Sala
mon Bahar da dinlenmıştir. 

Mahkeme reisi, ehH vukufun is· 

tedıği bazı evrakın getirilm~si ve 
müddeiumuminin de bu heyete a

lınması kararıle muhakemeyi 15 
Temmuz sat 16 ya bırakmıştır. 

ba muharrirleri 

Dersimin boş~ltılacağı 

haberi yalandır .. 
Eiaziz, 30 (Hususi muhabirimiz· 

den) - Ac;ayiş müfrezelerinin ta
rama, sıkıştırma ve ileri ha:-eket
leri devam etmektedir. Müsellah 
muhalefetİe bulunmamış olanlara 
karşı alınmı5 hiç bir karar yoktur. 
Bu gibiler kendi iş ve güç'erile 
meşgul olmakta, hükumetin şdkat 

ve yardımından azami surette is· 
tifade etmektedirler. Dersimin bo
şaltı lacağl hakkındaki haberler 
yalandır. 

Hükumet l>iiakis buradaki Türk
leri her bakımdan terfi edilmesi 
tedbirleri almakta, kendilerine ara· 
zi, alalı ziraiye vermekte, açacağı 

mektepler, kışlalar \'esair içtimai 
tedbirlerle temdinlerini tamamlayıcı 

tedbirler almaktadır. Halk yeni ya• 
pılan yollardar köprülerde çalış· 

makta. alın terile hayatlanm kazan· 
makta ve bütün çok memnunolmak-

tadır. Döküntü halindeki muhaliflerin 
vaziyetine gelince. sarp bir mı:ı· 

takaya hakim oları Beyaz dağda 

kahraman kıtalarımııın elinde bu· 
lunmaktadır. Evvelce muhaliflerin 
sı~mmış olduklara Kızıl dat, Orta 
dai, Serge ve Sıncık mıntakaları 

tamamen temizlenmittir. 
Seyit Rııa müfrezelerimize son 

defa bir mektup daha göndererek 
aman dilemiştir. Bununla beraber 
kendisinin bazı Aşiretlerden yardım 
istedi~i de ö}renilmiştir. Fakat bu 
Aşiretler Scydin bu talcbiin şiddetle 
reddetmişlerdir. 

Mel'unun yanan evinde bir yı~ 
dızname, bir Muhammediye ve di
ğer bazı yazma kitapiar bulunmuş 
ve bunlar Elbize gönderilmiştir. 

Seyit Rızanın bu şakaveti nasıl 

hıtzırladıkına dair birçok vesikalar 
da elde edilmektedir. 

T ram va ylarda 
Yeni tarife 
)"arın başlıyor 
Yarın sabahtan itıbaren tramvay 

Şirketi yeni üç aylık tarifeyi tatbi· 
ka başlıyacaktır. Nafıa Vekaletince 

tasdik edilen yeni tnrıfeye göre bi· 
rinci mevkilerin uzak mıntakala • 

rından alınan 7 kuruş 30 para ye. 

rine 7 kuruş 10 para, ikinci mev • 

kilerin yakın mıntakaları için alı· 

nan 3 kuruş 20 para yerine 3 ku· 
ruş, 10 para alınacaktır. İkinciler· 

de uzak kıt'alarda ve birincılerde 
yakın kıt'alardan alınan eski üc-

retler olduğu gibi bırakılmıştır. 

Pasolu talebe ikinci mevkide 2 

kuruş, birincide 4 kuruş 10 para 
vereceklerdir. 

Bursa belediyesl benzin 
itini eline aldı 

Bursadaki kumpanyalar, bele -
diyenin koyduğu !ıatı kabul etme
diklerinden Bursa Belediyesi gaz 

ve benzin işine bilfiil vaz'ıyet el· 
miştir. 

Belediye kumpanyaların malla· 
rım halka kendi koyduğu fiat Ü· 

ıcrinder. sa tmıya başlamıştır. 

ne yazıyorlar? 1 fı.. ........................... ____________ ..., ________________________________________________ ___ 

Cumhurıyet 

Şltll ilerisinde Üatün.de§ 
parkları 

Bapnakalesl yoktur. 
Tan J Son Posta 

Tifo meselesi etrafında 
birkaç mUllhaza 
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_ kiteP 
Lanetlenen . aıe,·· 

l.k lciJisesı d Almanyada Kato ı arııar 3 

hindel.{i cereyan son -;;~er r.u · 
ld ·· .. d" Kilise ile pı ı ep a ı, yuru u. B nııır l 

kümelinin arası açıldı. u JiiLJcr· 
malum_ Fakat Alman~ada bir ki· 
cilig~ e teveccühkar görunen ·eJed>l'• 

. . nıe::ı 

tabın çıkması yem bır 'tabı J1l:ıb· 
Hele Vatikan derhal bu kı sütıııı· 
kum ediverince bahis gazetek'B h3' 

b'r ,·a larma geçen heyecanlı ı 1 rıtı· 
lini aldı. Hitlerciler Ccrnıen ill~aıı 
run dünyadaki dii;;ter bütun 

0 
bil' 

ırklarından yüksek olduğun ',er· 
k . haraç> Ja 

nun için ona san ı ' ·ıcall c 
. . ·ı . rken vatı ~· mesını ı erı sure 1 g·a ı.. 1 

h · tiyan 1 ~ bövlc bir davanın ırıs rı • ,J 
~ . ,. Burıla 

madığını ilan ctmış.ı. 
ten beri dinleyip duruyor~~:tf:ı e

Hıtlercileriıı davasın: 1?11,_.tt<P \ •• 
· · d bır "ı der gibi Italyıı. da şı~ ı }:ul~ ı · 

kıverincc Papanın laka)· e ~ 
b b 11 . ·.ı· Lanctıern ... yacağı es c ı ıuı. « nl 1 
k k 1 k d vası· lan bu ıtop. ır çı ı " Mi..~ 

yaya da naklediyorınuş. tclt r 
güre ıı kçılık öyle yalnız d \' 
mi11ete münhasır kalacak bır 
degıldir; pek umumidir. ki p.l· 

Varılan netice şu oluyor birdı!· 
manlarla İtalyanlar zaten 

1 
ğı 1kı!l' 

Almanların, Latinlerin ayrı ı cSa • 
ci bır meseledir. Yoksa işırı bih.\i~ 
sında Romalı ve Cermen ık• · 
ırkın bırliği vardır ve saire"j,er • 

A\'l'upa siynset sahasııı~a 
18 

t8' 
J in - Romu mihveri bu kıta~ck·. 
rih sahasına da geçiriliyor dC "' 

Ahmet R!,.~"" 
.... ",.""*'•"•"ı .. tn•••n••n .... .,, ..... "tt1'"11"'"1' 

Tifo salgını 
Ne halde? wıl· 

Tıfo hastalığının hala saıgı5rıhtı~t ·ıe 1 
de devamı ve .Belediye ı . •C Jtt' 
Müdürlüğü tarafından şiındı) tıllı • 

. b has 
dar alınan tedbırler!e. 11 ıifl'lkı.ıtl 
ğın tamamile i1.alesının rrı~ıt(ırtıft 
olamaması üıerinc işe hll 

vazıyet etmiştir. kili Fe-
Bu maksatla Sıhhat Ve ı..\lJ 

5SI" 
fik Sflydamla Vekalet Hıfzı sııb"'l\ 
Daıre~ı Reisi Asım Arar bUc:lcf ve 
Aııkaradan şehriınıze grlm~~ ııı:· 

. 1 ~ruııe " doğruca Sıhhat mudur ug bt"' 
kadar 

mişlerdır. Vckıl bugunc '. uır'· 
.d .. lu"U ledıye ve Sıhhat Mu ur n . ., 

·n ıııı•· 
fından tifo ıle mucııck:le ıçı f;C • 
tc>dbiı lerı bıı er bırer gozdcn 

çırmıştır. \"~ 
· · ,.ette Bundan sonra muaurı.. ~C" 

f ıhhll kilin b::ışkanhğında Hı zıss d:.I·ı.I 
isi A.,ım. İstanbul Sıhhat. Mllıt'ıı ' 
Ali Rızn ile Sıhhat !\Iüdıır./\u~ • 
vınlerı Sıhhat Vckfıletı ınıı·c ı:; 

' ıer 
Jerı, şehrimızdekı hastahan~opl : 
hekimleri toplanmışlardır. . ı"ı1 

.. ·eıne1' 
tıda tifo vak'alarını anı rııı· · 
yenıden ne gıbi tedbirler alı~ \ • 

•• "JJnUŞ 1 na lüzum olduğu göruşu ed • 
bu maks:ıtla bazı esaslar ıesbit 
miye başlanmıştır. .;€)1 

Sıhhat Vekfıletinin buti'ın gs~e, .. 
tıfonun şehri istila evleınesıJlC obıı· • ·1<r 
dan bırakmamak ve tifo n~ı wııır1 

nu bulup imha eylemek, tıfo 19bı 
tecrit etmek, tifosuzları aşıY~nrı · 
tutmaktır. Biııaenaleyh b\I r ııel 

b·rıe ku toplantıda alınacak ted 1 ~ti« 
bu bakımlardan tetkik edil1111;,ıı: 1 
Sarnı~ ve kuyu sularını.o f{C ' 

bugiin de bitirilemediğ; içıı~:.00~ 
nun bu yıl neden çıktığı ha ...,,ı;· 

·ıırıew 
henüz kat'i bir karar ven ~rı 

. . 11allt 
tir. Vukuatı önlemek ıçııı elı)'eJe' 
muracaat edenlerin aşı anı , ııı1 

rine devam edilmekle berabe c \.e 
• daır bugünden itibaren resnıı . f1'1c"" 

müe:.seselerde çalışanlar ıçın 
buri bir hale sokulmuştur. e W 
Ayrıca Sıhhat Miidürliiğiiı\~~I 

. b • aşıYD ıt için gelenler de mec urı · 
9

ft3 

d D. - r tar ~ tutulmakta ırlal'. ıge . 
10

19 

hastalığın yayılmasına ın~ :'ı~1ı.ıo1' 
içın Bt.'leaıyece de alınınas ecle' 
lu olan bazı tedbırler vardır ıife ' 
diye kendisine düşen btt ''

8
1911

19' 
lerden derhal yapılabilecek ~ırııe' 

BU Cll • 
rı tatbıke başlamıştır. . }; 5ı.ıııı. 
den olarak Belediye içılec~ " et 

vası:ır-
rın fıçılarla taşınmasmı " 

miştir. . ıcoııtt'~ Her yaz, İstanbulun sık:cı hava· 
sındarı bir açıklığa, kıra çıkmak ih· 
tiyacı artıyor. Eskiden gidi • 
len mesirelerden biri de Kağıthane 
idi. Şimdi Mecidiye köyü! Yalnız 
tatil günleri pek kesif olan seyrü
seferle orada yaya do1aşan kalaba
lıktan ortalığı toz clumı;ın boğuyor 
Rinaenaleyh bir lüzum göze çar • 

pıyor. Buralarda İstanbul halkı -
nın yürüyerek gezebilecekleri park
lar, ufak orman sahaları vücude 
getirmek, Mecidiye köyünü takip 
eden dutluklardan itibaren, şim • 
dilik, on, on beş hektarlık bu sa .. 
hayı nümune parkı haline getir .. 
mek. 

Kurun 

TUrk • lran kardeşliAI 
Tevfık Rüştü Aras Bağdattan son

ra Tahrana geçti. Eskiden Türkler
le İranlılar orasında adeta zorla 

· icat edilmiş geçimsizlıkler vardı. 

Osmanlı İmparatorluğunun tarihi 
düşmanlarile hesaplarını tasfiye e

den Cumhuriyet Türkiyesi ile İran 
arasında maziye ait manasız anla
şamamazlıklar kalm&mıştır. Bu -

Tifo ile kardeş oJmus bir şehrin 
içindeyiz. Belediyede salabiyettar 
bir zat tifonun fstanbula dışarıdan 
geldi~nl söylüyor. Halbuki Sıhhat 
Vekili tlfoyu lstanbLılun sularına 
ve lağamlarına atfetmişti. Gazeteler 
bu i'in mcs'uliyetini İstanbul bele
diy~sine atfederler. Belediye ise bu 
mes'uliyeti nazari bulmaktadır. Be
lediyeye göre, Sıhhiye Müdürü:ıü 

Belediye bostanları sıkı ·zıet# 
altına almış, sokakları ten~velı9~; 
ye, h::ın, hamam, otel, ka Jl'liılı 

1 
gibi umumi yerleri daiına :~1ştı!· 
heıkımından kontrola baş} dl 

günkı.i kardeşlik, her iki memleke· 
tin manevi hudutlarını Orta Asya 
ile Tuna kıyıların~ kadar genişlet
miştir. 

Akcaıı 

Baş makalesi yoktur. 

o tayin tlmeı, sıhhiye teşkilatına 

o kanşmar. Belediye yalnız aylık 
verir, ecza vo levazım masrafını 
öder. 

Şu vaziyete iÖre, t.fo mikrobu 
tam üreyecek "vuat 111 bulmuş de· 
mektir. 

J u~' 
Ekmek 10 pura 11~ ıııırıtı • 

Son günlerde buğday f~:ı iiŞıv'' 
··rullll w da epeyce düşükli.ik go ,, {illt 

cı- ~1)' 
Bu itibarla Belediye e~rı:' 130,V 
rını da on para indırmışt~· e-Y.rfleJ 
d . 'b b' . . ncvı _vllı en ıtı aren ırmcı 3o y- , 
10 para noksanile 10 kuruŞ. t )O 

• fı• ur 
ikinciye 10 kuruş azamı ı.ıştB 
nulrnuş ve francala 16 ,kur 
ka edilmiştir. 

• ları 
tar 
l~ti 
llara 
Cak 
tır. 



Günün meselesi: 
inkı cip &bidesi Sultanahmed 

eydanında yapılacak 

Prost' un fikri kabul edildi 
Su.ltanahmed meudanında tarihi binalar, ahi--de/er, miizeler, devlet daireleri toplanmış olacak 
• J S~bula bir İnkı1ap abidesi v<:nyoluna dcim n köşesındeki ca- ' bulun bu ucu gayet acık ve zarif 

'b dikılmesine karar vcrilmi ·• bu miin yanından ve .. ımdıki Tapu, hır ı:iflkılde giirül<•bılccı•ktir. 
a idn . 1 k .b. ha -.nın yeri hakkında tetkiklere Hapıshane bınalarımn olduğu yer- ;J _ Esasen şehrin )U ısını a t-

d· ~~anılmıştı Bu kararın ilk veril- den Küçukava ofya'ya clogru uza- clelf.·r diyarıdır. 
kığı Slralarda abıdenin Cihangire nacaktır 4 _ B<ıyl<' bir abidenın <le bu1u-

~rıulrnası fikri peyda olmuş, b·raz 2 - Şehrin bir tarau Topkapı nacağı mcvkıirı tavin (•dılmf'smde 
ğ·llta Maçkada Taşlık denilen mev- &ıra ından başlayan ve Ayasofya. her tara itan görulmesi matlup ol-
b:e Yapılması ve önüne de büyük Sullanahmet, İshakpaşa, Akbıyık, makla beraber. esası. daha zıyade 
1ii. .?1erasım meydanı açılması dü- Ahırknpı, Kuçukayasofya mınta- milli ve ilmi münasebetler bulun-
h nulınüştü. Fakat şehiıcihk müte- kalarını ihtiva eden kısmı resmi masıdır. Heı bakımdan liızumlu o-
b~ısı Prost'un ortnya attığı yeni dairelerin d nı1.e kadar - abideler lan bu şrırtlar ise bu ınıntakada 
d~r _ nazariyeye göre, İnkılüb abi - hanç - tamamil bmasız olacaktır. 1 mevcuttur. Çunku bütüıı miıze ve 
On Si Sultanahmette yapılmalıdır. Bu sahada ancak cami, abidelf'r. abidd<.>rıle ve ycnı vnpılacak res-
el a, bu fıkirde bulunmıya sebep müzeler bulunarak, bunun hari - mi dairelerile burası hem arkcolo-
&i. arı tercih noktalannı bırer birer t'inde kalan kısım 1.arif parklar ha- jik. hem de milli kıymeti haiz hır 

Yal.un: ime ve deniz kenarı da teferriıç sahadıı. Esasen yeni planda hu kı-
1-Müstakbel İstanbulda bütün mahalli halın sokulacaktır. Bu su- sım bu şP-kıldl' ayı ılınıştır. 

~esnti daireler Sultanahmet parkı- retle gerek Marmaı a. gerek Kara- Prost'un bu mütalcası bütiin a-
~~ cihetinde, ·ani parkın Di- deniıden gele':..:"..:.....:'~·a:!:p:.::u::r.:.:la;.:r,::d:,:a~ıı..,:İs.:.:t:.a ;.:.n _- _.;.ıu:.:' k:.:,:a:.:d:.:a:.:r.;.:h:...;ıı_c_a_k_a_b_u_ı _e_d_ı_ım_i§_tı_r_. __ 1 

Gizli nüfusu haber ver- 1 Hamallar 
hıeyen lere ceza- var Bir müracaat 

Yaptılar 
Dahi/iye Vekô./eti yaptığı bir !Artık sırtta yUk ta•ımak. 
iamı·mde cezanın nasıl alınaca- tan kurtulmak i s tiyorlar 

lstanhul sırt hamallarından 100 

v b ·ı~ .J • • r ki~i tıir ıstıda yaparak İstanbul 
gınl l UlTl yo F.:nııııyel Dırr.ktörlıigiuw miirac-:ıat 

}( Öyünde ve mıntakasında gizli nüfus bırakan muhtar w ihtiyar he- etmisler ve bu sıcak yoz gunl<?ı in-
Yetlerindcn ve belediye reislerinden 5 liradan 25 ]ıraya kadar ceza de. kendılt•rinin ınüşki.ıliılln çalı~-

it~lltnası lUzım gnlmcktedir. Bu kayıt; bir çok yNlerde başka başka tef- tıklarından bahsederek, bu fena 
git edilmiş ve bu cezanın; haber alımın her vak'a için mi, yoksa müte- vazıyellen kurtarılmalarını isle -
~dclit vak'alar için bir defaya mahsus olarak mı alınacağında ter<'ddüt- miılerdir. istidaya imza atanlar, 
t!t &Örülmüştür. kendilerine iş yapmak için daha 

1 l'ieticedc Dahiliye Vekôletine müracaat edilerek mlitemmim izahat makul ve medeni bir vasıla bulun-
~enrniştır. Bu hususta dün Vckatetten vilayete gönderilen bir tamimle masını rica etmektedirler. 
~eıanın hangi ahvalde \·e nasıl :ılı11acağı bildirilmiştir. Esasen sırl hamallığının kaldı-

Bu tamimde: rılması yolunda verilmiş bir karar 
l ~Gizli nüfus, silinmemis ölüm ve kayıp, yazılmamış evlenme yak'a- varall". Hamalların da bu yolda mü-
ttı defterlerini, muay •en müddet içinde tasdikli olnrak vermiyen mııh- rac::ıat etmeleri, muşkül vazıy~t -

1
8t. v~ belediye reislerinden, veya ve kilinden veya bunlarıh memur ettik- ten kurtulmak için insani duygu-
el'i kimselerden mahalli idare heyeti karari10 !i liradan 2~ liraya kadar ]arın ifadesi telakki edılebilir. lla-
l>ata cezası alınacaktır. Tekrarı hali ndc de bu ce1.a iki misline çıkarıla- malların bu müracaati çok haklı 
~k ve ısrar edenler hakkında da bu ceza be!=ı misline kadar arttırılacak- ve verindedit-. Bu sıcak giiıılerde 
il'. ağır yi.ikler altında fena !ierait 

~ l<öyijnde gizli nüfus ve silinmemiş ölüm ve kayıp, yazılmam_ış ev
ha ltıe ve boşanma vak'ası ~ı;akan muhtar. ~'C ihtiyar .. hcyctl.crınde1n; 
larbet alınan her bir vak'a ıçm ayrı ayrı ~ızlı kalmış muteaddıt ~·ak~-
ti a ltıahsus olarak bir ceza alınmasına daır sarahat mevcut değılrlır. Bı
,:etıaleyh bu gibiler hakkında umumi kanun olan Tül'k ceza kanununun 
t. Ve 79 uncu maddeleri hiikmiine göre muamele yapılması• ya?.ılmak -
"'dır 

~:========================== 
~erkos suyu 
Yfltmak 

&sak 
!:! tvıerinde veya dükkanlarında 

Bayan Süzan 
Ehliyetli 

ı Görüldü 
Sevk ve id:ıı·e ettiği hususi oto-

\leh· ır suyu bulunan kimselerden ba- mobille Sadık Yapışık isminde bir 
~ıla 

tının dışarıya bir boru çıkara-
taıt tenekesi 20 veya l O paradan 
&ı.ı sattıkları göriilmüştür. 
ltı nc-ledıye bu hali muvafık bul -
~<ıdığından badema Şehir suyu a
tıı l'lelcrinin, kendi ihtiyaçlarından 
ltı aad:ı bir yere su vermemeleri ve 
ı .. esken veya dükkan dışından ha
:ı-~~e. su satışı yapmamaları bildi -

ltıışur '7 . 

Edebi roman: 10 4 

hanu.la, tramvayın çal'pmasına 

sebebiyet veren Bayan Süzan'ın 

muhakemesıne dun Asliye Birinci 

Cezada başlanmıştır. 

Dünkii duruşmada Bayan Süza

nın ehliyeti görülmüş ve muhake-

me. şahitlerin dinlenmesi için 5 bi

rinciteşrin saat 14 e bırakılmıştır. 

Sen de seveceksin! ' 

- Gülerim .• 
'Diyerek ilave etti: 

,., - Sende bu akıl varken hnvatı-<tl v 

d rı hiç l:.ir gün sarsıntıdan kurtul-
~ ıı~unu göremezsin. Her sahada 

,1 :ıanları dene. Göreceksin ki, hep~ 
ltlitı\:nfııatlerinin peşindedir. En sa
tai~ı, idealist sandıkların bile mü
l'l itler ve ideallerini menfaatle-

tı:~ siper yaparlar. Ben böyleleri
d· ayatırnda o kadar çok rast gel-
ıın k• 

ltla 1
• Onun için şimdi her karşı-

~ın Çıkanın önce kullandığı maske
~or 1 ~ş.idine ve markasına bakı-

tıın. 

asi; bBelki senin için böyle. Fakat, 
D ~n senin gibi düşünmüyorum. 
edıtn. 

ı.l{~nZatcn diısünmene imkan yok. 
_ }{errnez. Dedi, devam etti: 

adınsın. Hayatta tecrüben 

Etem izzet Benlca 

yok. Her gördiiğünü samimi teliik
ki etmekte mazursun. 

- Kimseyi görmüyorum amma 
okuyorum .. 

- Hele okuduklarına hiç inan • 
ma. 

- Neden? .. 
- İnsanı en başta aldatan şeyler 

kitaplar, nazariyelerdir. Kitapla 
haynt biriblıin<' uysaydı, dünya 
cennet olurdu. En büyük mütefek
kirin en büyük aptal olduğunu sa
na söylerse:n sakın şaşma. 

- Gulünç şeyler söylüyorsun .. 
Dedim. '\ 
- Sana öyle geliyor .. 
Diyerek sözlerine ekledi: 
- Sana geldiği gibi herkese de 

öyle gelir. Fakat, hayatın iç yüzü
nü, insanların iç hüviyetini görmi
ye alışmış bulunanlar sözlerimde
klisabetin doğruluğuna benim ka-

altında calışan bu vatandaşların 

bir an evvel kurtarılmaları için a
lakadar dairelerin sür'atle hare -
kete geçmesini temenni ederiz. 

- ·-
Vali • HUseyln Cahit 
davasında karar 

İzmit Asliye Ceza Mahkemesi 
Vali - Hüseyin Cahit davası hak -
kındaki kararını vermiştir. 

Celse açıldığı zaman, Hüseyin 
Cahidin davasından vazgeçtiği hak
kındaki istidası okunmuş ve bu da
va bu suretle sukut etmiştir. Vali 
tarafından Hüseyin Cahil ve Ak
şam gazetesi aleyhine açılan dava 
hakkındaki karara göre de, Akşam 
gazetesinde çıkan .Biriken para• 
yazısında Belediye reisine bir ha
karet görülememiş. bunun bir te
menniden ibaret olduğu anlaşılmış, 
Hüseyın Cahitle gazete Neşriyat 

Müdürü Enis Tahsin beraet etmiş
lerdir. 

- ==-
dar inanırlar. Bak sana en basıt 

bir misal izah edeyim .• Şimdi biz 
meşrntiyct devrindeyiz. Bunun um
deleri: Hürriyet, adalet, müsavat, 
uhuvvettir. Bu umdeler üzerinde 
me~utiyetin ilftn edildiği günden 
bugüne kadar bağıranların sayısını 
saymak mümkün değildir. Bu um
delerin peygamberliğini ilan eden
lerden taşkın müritliğini yapanla
ra kadar hep inin yalancı olduğu
nu sana söylemeliyim. Siyasi parti
nin hürriyeti, adaleti, müsavatı top
tan yok ettiğinin, bunları seni beni 
aldatmak için kullandığını farket
miyor musun?. Hürriyet ve adalete 

inanıp da en küçük bir tenkit ya • 
panı, en samimi tarzda her hangi 
bir mesele üzerinde fikrini söyli-

yeni o hürrıyet, adalet, miisavat 
peygamberliğini ve müritliğini kim
seye bırakmıyanlar hemencecik bo

ğuveriyorlar. Faknt, cinayetlerinin 
kanını kurutmadan yine ağızların
dan di.işürmedikleri lakırdı daima: 

Hürriyet, a alet ve müsavi haktır. 
İnsan b:.ıntı iiri.ir de. nasıl ideale 
\'e idealist" iııanır. İdealıst <.>ger bu 
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YENi TEŞKiLAT 
, İ lk mekteplerde hasta ba

kıcılar bulunacak 

1 
Hastabakıcı yetiştirmek üzer..J 
JYlaarif Vekaleti bir kurs açacak 
J J!, mekteplerde okuyan çocukların sıhhi vaziyetleri ile daha yakın-

dan alakadar olmak ve onlara icap eden acil sıhhi tedbırlerle c;ıhhi 
yaşayı.şa ameli bır surette alıştırmak maksadile Maarıf Vekaleti bu yıl
d<ın ıtıbaren şehrimızdeki mektepler de yeni bir teşkilat kurma,·ı karar-
1aştıı mıştır. Bu karara göre, badema; mekteplerde yalnız. bu işlerle uğ
rasmak için bırer hastabakıcı bulunacaktır. 

Maarif Müdürlüğü; önümüzdeki ders yılından b:ı~l:ınıak uzere mek
teplerde bu vazıfede c;alışacak hasta bakıcı namzetlerını dı> seçm ~tır. 

Bu namzellf'ri yetiştirmek ve on tara kabeden deı slerı gostcrmek 
maksadil<> bıı de kurs açılmıştır. 

İst:ınbul l inci mektep dahilinde bu1unan bu kursa orta mektep me
, zunu genı; kızlar devam etmekte ve mütehassıs doktor tarafından haf
tada bir kaç gun dersleı verilmekte \'e tatbikat göstcrılmeklcdır. 
ffllUOııttıuı11ıtutt1ıııM4•t•nuıuıu1111ıını11tHUUUIHttUfltlll•U4t•lllllUUHttMIHnUNHUUn1tUfMUUllPHHtUIU .. R•ttUH&tt•lUıltttUUI 

Bostanlar 
Kontrol 
Edilecek 
HAIA IA§am SU) u kulla· 

nan1ar var mı?. 
Tıfonun . algın bir halde bulun

ması Belediyeyi bazı yeni karar -
larda bulunmıya sevketmiştır. Bil
hassa bostanların \'aıiyetile ala -
kadar olunmıya başlanmıştır. Be-
1edıye. şubcleı e verdiği bır emirde 
şehirdeki bostanların sulanma tarz
ları ilt> sulama ınembalannın tet
kik ve tPsbıtini bıldirmiştır. Ayni 
zamanda, bostanların lağamlara 

yakın olup olmadığı. ansızın yapı
lacak kontmllarda bunların lfığam
lardan istifadt> edip etmediği nok
talarıııın bı!lı:ıssc.ı Lcsbiti istenil -
rniştir. Eı.:veke hu hususta hirkaç 
defa t~blıgat yapılmasımı rağmen 

hala bostanlarını sul<ııııak hususun
da pıs sulardan istilade edenler 
görülürse hakhırınd:ı ~abıt tutu -
lac:ak ve bostanları kapatılacaktır. 

Emniyet müdürlü
ğünün yeni binası 

Emniyet Mudi.ırH.ığünün şimdiki 
bulunduğu bina, Emniyet Müdür
lüğü teşkilatım istiab etmediğin
den yakında Sirkecıde Sanasaryan 
hanına taşınılacaktır. 

220 yeni 
Polisimize 
Diploma verildi 
İstanbul Polis Mektebinin yeni 

yıl mezunlanna dtin merasimle dip
lomaları verilmiştir. Merasimde 
Dahiliye, Adliye Vekillerile Emnı
yet Umum Müdürii de bulunmuş -
tur. 

Bu yıl mektepten 220 polı!> me • 
zun olmuş, birinci gelen HUseyine 
biı altın saat, ikinci ve üçüncülüğü 
kazanan Şerirle Yusuf Ziyaya da bi· 
rer gümüş saat verilmiştir. 

Diploma tevziinden sonra mck -
tebin yanında yeni kurulan .Polis 
müzesi de açılmı:ı;tır. Müzede yenl
çerı d~vrinden bugüne kadarki po
lis teşkilatımız mankenlerle can -
landırılmıştır. 

Merasimden sonra Dahiliye ve 
Adliye vekilleı·i birer nutuk söyle- . 
mişler ve polis meslekinin kudsi
yetinden ve polislerin memlekete 
olan fayda ve hizmetlerinden sita
yişle bahsetmişlerdir. 

Kömürcüler 
ihtikar 
Yapıyorlar 
Flatların yUkselmesinde 

sebep yok 
Bu ay, kömür fiatları, geçen se

nenin ayni ayına göre çok yüksek-

tır. Kömür tüccarları, - ormanl;ır

dan ağaç kesilmPsine müsaade e
dilmediğini nazarıdikkate alarak • 

boyuna depolarında kömür stok
ları vücude getirmektedirler. Bu 
yüzden küçük kasabalardan bü -

yük şehirlere akın akın kömür gen
derilmiştir. Bu hal, küçük yerler-

deki halkın kömürsüz kalmasını 
mucip olduğundan birçok şehirle-

rin Belediyeleri, kaza hudutların
dan harice kömür çıkarılmasını 

menetmişlerdir. 

Bu vaziyet üzerine Ziraat Veka
leti dün ahikadarlara yeni bir emir 

vererek halkın ihtiyacı için or -
manlardan ağaç kesilmesıne ve kö-

mür imaline müsaade edıldiğini 

bildirmiştir. 

Ycnı emir gayet sarih olduğun

dan kömür fiatlarında görülen ma

nasız yüksekliğın hemen düşeceRi 

ve kömür ün ucuzlayacağı kuvvet
le tahmin edilmektedir. 

Serbest 
Kadınlar 
Toplanıyor 

Emniyet Direktörlüğü ahlak za
bıtası fuhuşla sıkı mücadeleye baş-

lamıştır. Bu cüm1eden o1mak üze
re bilhassa Beyoğlu caddelerinde 

ve çalgılı gaıinolarda dolaşan ser-
/ 

best kadınları toplamıya ve bun -
!arın vaziyetlerini tetkıke devam 
etmektedir. 
Şehrin muhtelif semtlerinde a

detleri pek aıalan ve sıkı takipler 

neticesinde ele geçenleri derhal ka
patılan evler hakkında da ayni şid
detle takibatta bulunulmaktadır. 

Akay yaz Tarifes i 
Akay idaresi bugünden itibaren 

yaı tarıfesini tatbik etmiyc başla
mıştır. Bu sene yaz tarifcsının tat
bikı çok geç kalmıştır. Bu yüzden 
birçok şikayetler olmuştur. Geç ol
duğuna göre, bari bundan sonra 
şikayet edilecek bir hal olmasa ... 

ES :z:s 

kelimeyi kendisine maske edinme
miş olan biçare ise daima inkisara 
uğramıya ve mağlUp olmıya, mah
klım olan biçaredir. Hatta, kendi 
hakkında ve kendisini o itikad ve 
inana sevketmiye rehber olanların 
yanında. Riyasette bu böyle oldu
ğu gibi her yde ve her sahada da 
böyledir. En samimi görünen tüc
car, en allame olan tüccardır. En 
içten konuştuğunu sandığın adama 
bile daima inanmış görünmek, fa
kat, asla inanmamak esas olmalı • 
dır. 

Salihin bu sözlerini sonuna ka • 
'dar dinledim, dinledim ve: 

- Öyle ise ben de sana inanmış 
görüneyim ve .. bütün bu sözlerine 
asla inanmamış olayım .. 

Dedim. Bu hazır cevaphğım onu 
şaşırttı, 

- Canım, ben başka .. 
Dedi. 

- Ne diye başka olacaksın. Akıl 
hocalığı yapan sen değil misin?. 

Dedim. Amma, mevzuumuz ta-
mamıle değişmiş. fırtına dinmi~. iki 
taraf dd Yntı~mı~tı. 

- Bilmem bu harp te ııe olncak. 
Allah sonumuzu hayra çıkarsın .. 

Diye mırıldana mırıldana oda -
dan çıktı, gitti. 

Ben de arkasından daldım, uzun 
uzun: 

- Ne oacak bu adamla böyle ha
yatımız?. 

Diye düşündüm. Hala da bu dü
şiın~den ayrılmış, müsbet bir ne
ticeye varmış değilim. 

- Hakikaten ne olacağız?. 

İkimiz de aramızda bir tatsızlık 
olduğunu, geçinmenin her gün bi
raz daha zorlaştığını hissediyoruz. 

Fakat, bunu biribirimize açıkça söy
liyemiyoruz. Bu kavgamızın ilk an
larında bu esasa yaklaştık ve .. sözü 
hatta, boşanma lfıkıı dısına kadar 
götürdük, fakat, yine ateşe. dokun
muşlar gibi hemen geriye çekildik. 
Bu kavga keşke hızından ayrılmasa 
ve biribirimize açıkça: 

- Görüyoruz ki, bir arada otur
mamıza imkan yok. Ayrılalım. 
Demiş ve .. bunu bir karara bağ

lamış olsaydık. Eninde ve sonunda 
(Devamı var) 

[
Halk Filozofu J 

d;yo r ki: 
-------------------------..... Tıb mekteb i son sı-
nıf talebesin i se

ferber edin~z f 
Tifo vukuatı şiddetle devam e

diyor. Fakat görülüyor ki nşı orga
nisationu kafi değildir. 

Hastalık beklemez. Bir iki gün 
içinde bütün istanl:.ulun aşı olması 
lazımdır. Buna ~iındılik para ~fo -
la ·ısile imkan yoktur, diyorlar. 

Her ey Para ile olmaz. Maahaza 
bu İŞ(' p r· dahi lfmmsa, bunu da 
derh-1 bı.:lmnk gerektir. 

F< kat aşı i&tasyonlarını çoğ lt
mak içın elimizde vasıta yok degıl
dır. Ezcumle mülkıye ve askeri 
tıb mekteplerının son sınıf talebe-

lerim derhal bu memleket vazife
sıne sevk tmek ve bir taraftan 
müt>ss<>seleri., dükkanları. kahvele
n ve butun resmi ve nimresmi yer
leri taramak ve aşı tatbik etmek, 
dığer taraftan hükumet memurları
na ac;ı tatbik etmek, ve nihayet bir 

taraftan da İstanbul karelere tak
sim olunarak aşı tatbikına başla -
mak mumkiındür. 

Böyle memleket hadiselerinde, 
gençlik, kendinden beklenen hiz
mete canı gönüld~n sanlU'. İçti

malarla veyahut vaziyeti küçük 
göstermiye çalışarak vakit geçir -
miye gelmez. ı 

Şımdilik elimiz~c aşıdan başka 

bu salgınla mücadele edebilecek 
vasıta yoktur. 

Bari bunu adamakıllı yapalım. 

Halk Filozofu 

Batan vapur 
Tahkikatı 
Derinleştirilecek 

Çanakkale Boğazında bir İtalyan 
vapurunun batmasına sebep olan 

İspanyol vapuruna üç ay için hacız 
konulmuştur. 

Batan vapurun .kurtarılması çok 
gü çolacağı dün mahallinde ·apı -
lan tetkiklerden anlaşılmıştır. 

1spanyol vapuruna klavuzluk e

den Hasan Kaptan müsademede ka· 
bahatin İtalyan vapurunda olduğu 

hakkında bir rapor vermiştir. Fa -
kat İtalyan vapurundaki yolcular 

da tamamile aksi kanaatte bulun -

makta ve bu şekilde ifade vermek
tedirler. 

Bu itibarla tahkikatın derinleş -
tirılmesine lüzum göriılmüştür. 

~·-
lngUiıt satiri bu sabah 

geldi 
ingiltere Kralının tac giyme me

rasimi için Londraya gitmiş olan 
ve o zamandanberi izinle rnemle -

ketinde kalmış bulunan İngiltere-

' nin Türkiye büyük elçisi Sir Persi 
Loren bu sabahki ekspresle §<:hri
mize dönmüştür. 

Sir Persi Loren istasyonda kala
bah k bir kitle tarafından karşılan
mıştır. 

r Birirnizin derdi 
Hepimizin derdi 

Gübre yeğı nları ve 
t ifo 

Son günlerde sıcakla,- arttı. 

Tifo vak'altu'l çoğaldı. Herkes 
tifodan bahsediyor. T.ıfonıın ne
Telerden geldiği malUm.. Fakat 
dün bize bir şey anlattılar. An -
lattıklarına göre şehrin haricin
de olmıyan ve mahalle araların
da bulunan bir çok bostanlarda 
yığın yığın gübre duruyormuş .. 
Mütehassıs doktorların gazete -
lerdeki izahlarına göre, böyle 
gübre yığınlan üzerine konan 
sine1cler, gittikleri yere tifo mik-

Tobunu nakledebilirler. 1 
O halde, bostanlardaki pis su

lar, giibre yığmları durdukça, 
lstanbul dn. tifodan kurtulmıya
C'ak, demektir. Yapılan teklifler 
arasında, bostanlann, derhal şe
hir hudutlan dışına ve uzak bir 
yere nakledilmesi keyfiyeti var
dır. Bu fikir üzerinde ciddiyetle 
durmalıdır. 

Yığın yığın gübreler, hem tifo 
yapaT, hem de pis pis kokar .. 
Şimdi, bu sıcak günlCTde, bos -
tanlar 1:ivannda oturan halk, bu 
kokudan şikıiyetçidir. O cfoarda 
sinekler de fazladır. 

Bıı iş üzerinde ehemmiyetli 
şekilde durmak l<izımdtr. 



--------------
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HiKAYE Bilbaoyu _ F ranko orduları değil, AI~'r 
man ve ltalyan tayyareleri zaptetti ..___H_A_K_i_K_i _vA_zaş~· K-------

~ 

kadar, müthiş ispanya muharebelerinde, Bi!bao cephesinde olduğu 
hava saldırışJar ı yapılmış değildir 

·---------------------
kendilerini hava kuvveflerine karşı müdafaadan 

aciz olan memleketlerin vay haline! 
Şimdi de Almanlar Fransız hududuna yakın bir 

yerde yeni bir tayyare meydanı kuruyorlar 

Bilbao önünde asilerin en değerli kıt'a/arını 
teşkil eden lejiyonerler hemen mahvolmuş gibidir 

Bilb"oclan sonra SantonJeı 'e doğru 

B ir çok siyasi ve askeri sebepler, 
5sileri Madrit yerine Bilbao'yu · 

zaptetmek mecburiyetinde bıraktı. · 
Bir kere Franko Bilbao'yu a

lırsa, ispanya muharebeleri etra -
fında hüküm süren beynelmilel mu.· 
vazenesizliği düzeltecek ve asilere · 
daha istifadeli mütareke şartlarını 
kabul ettirmiye müsait bir vazi -
yet ihdas edecekti. Ckneral Fran
konun şimdi bütün gayretleri bu 
noktaya toplanmış bulunuyor. Bil
bao ve civarında kalan ayrı mrn
üıkayı ele almak! Onun içindir ki, 
fısiler ordunun başlıca kuvvetleri
ni Bilbao üzerine yüklediler. 

Son zamanlarda bu kuvvetlerin 
biiyük zayiat verdiklerine şüphe 

yoktur. Fakat Franko ordusunun en 
iyi kadroları şu dakika mahvolmuş 
sayılabilir. Şimdiye kadar hücum
da olsun, müdafaada olsun, büyük 
yararlıklar göstermiş olan Fas lej
yonerleri hemen kamilen bitiril -
mişlerdir. Kuvvetle olsun, yalanla 
olsun, harp sahasına getirilmi§ olan 
bu askerler, bu muharebelerde gü
dülen hedeflerden bihaber oldukla
rı halde yine büyük bir cesaret ve . 
kRhramanhkla körükorüne çarpış
mışlardır. Bilbao civarında dövü
ŞPnlerin arkasında daha yeni silah 
altına çağırılmış olanlar ve ancak 
dahili muharebelere karışmış ol -
maktan başka askeri talim ve ter
biye görmemiş olan kıt'alar vardı. 
Alman teknigıne göre alelfıcele der
lenip toplanmış olan bu cüzütam -
ların, her hangi bir muharebede 
askeri bir kıymetleri olamıyacağı 

iddia edilemez. Yalnız ilk tecrü -
belerden anlaşıldı ki, hunlar ku -
mandada ufacık bır zaf hissettiler 
mi, yahut taarruz yarıda kaldı mı, 

dagılıp gitmektc•dırler. Faslıların ve 
lc·jyonerlerin münferit gruplar ha
linde ilerlemeleri veyahut rmida -
faada bulunmaları gıbi muvaffn -
kıyetlerı bu devşirme kıtaat pek be
reremem ı~lerdir. 

Sag cenahta çarpışan İtalvan p,ö
nulluleri İS<' Gııadcıl.ıjara muhare
belerınde epeyce ıayiot verdikleri 
için, Bılbao muharcbl terinde as -
keri bır kıymet gösterememişler

dir. 
Bask topçusunun mi.itearrızlara 

karşı son derece tefevvuk gösterdi

ği görülmüştür. Bu topçular, 
1
bil

hassa dağ muharebelerinde cesur 

ve inatcı olduklarını isoat etmi_s · 

Bilbaoda Baılt.lı bir nef•r tagga· 
r•lerin geçiıinl ıegredigor 

!erdir. Fakat bütün bunlar Bilbao' 
nun müdafaasına kafi ~lmcmiş
tir. 

Bilbao etrafındaki muharebe, 
Madrit etrafında cereyan eden mu
harebelere benzememiştir. Bilbao'
ya karşı ynpılan taarruz, son dere
ce tahripkar olmuştur. Bilhassa 
tayyareler insaf ve merhameti hiç 
kale almadan azami şiddet göster
mişlerdir. 

Bu muharebelerde bütün erkanı· 
harbiyelerin nazarı dikkatini cel -
beden noktalar vardır. Mesela cep

henin bir iki kilometrelik bir ye
rini tutarak, orasını cehenneme çe-

virmek, İspanya muharebelerinde 
ilk defa tatbik edilmiştir. Mesela 

bu. kısa mıntakanın üzerinde yüz 
cllı tayyarenin bombalarını savur
duktan sonra, uzaklaştıklarını he

men arkalarından da bombalarla 
~~!~ diğer yeııi tayyarelerin geldi -
gını tasavvur ediniz. 

da ne yapılabılir? Dekonklarda sak
lanmak! Hele açıktc. vaziyet daha 
müşki.ıldur . En küçük bir hareketle 
kendısini ifşa eden adam, dikkatli 
tayyarecilerin mitralyöz yağmuru -

na tutuluyor. Onun içindir ki, tay
yare hücumlarında aşağıdakilerin 

en küçük bır kımıltısı feci netice-

ler verebilir. Çalı ve ot altında, ne
rede olursa olsun, saklanmaktan ve 

beklemekten başka çare yaktur. 
Müthiş ölüm kasırgası geçincıye 
kadar ... 

Bu muharebelerin verdiği en biı
yük ders de şudur: .Kendilerini ha-

va kuvvetlerine karşı müdafaadan 

aciz olan memleketlerin vay hali
ne!> 

İtalyanların Bilbao cephesindeki 

yardımları, bilhassa hava taarruz -

ları bakımından çok müthiş olmuş

tur. Daha doğrusu bu cephede cum

huriyetçilerin hava müdafaası bn

kurundan tamamile denecek dere -

cede mnhrum bulunmaları, İtalyan 

tayyarecilerin meydanı boş bırak
mıştır. 

Bu muharebelerde fa~istlerin tay

yareleri hatta Burgos'taki üssül -

harekelerini değiştirmek lüzumu

nu bile hissetmemişlerdir. 

Maamafih Sen Sebastiyen'de müs

takbel hareketler için yeni bir tay

yare istasyonu yapılmaktadır. Fran

sız hududu civarındaki bu tayyare 

karargahı o cjvardaki ilk Alman 
tayyare karargahıdır. 

Bilbao cephesindeki Alman ve 
İtalyan tayyareleri, cumhuriyet • 
çilcrin tayyarelerine on mislı faik 
kuvvette idiler. Almanlar Biska • 
ye'yı kendi memleketlerindeki tay
yare karargfıhları kullanmaktadır
lar. Burada en modern tayyare mo· 
dellerini tecrübe etmektedirler. 1 
kilodan 300-500 kiloya kadar olan 
bombalarının tahrip tesirlerine dık
kat etmekt{?dırler. Mesela yangın 
çıkaran bombaların tesirlerini or
manlar üzerinde tecriıbf:: etmekte -
diri er. 

Hiç şüphe yok ki, Alman harp 
tekniğı İspanyadaki dahili muha • 
rebelerdrn çok isltfade etti. 

Madien Karo l boğu. 

luyordu 
Maruf sinema artıstlerinrJ~n l\Iad

len Karo!, Holıvut civarındaki Ma
librı Biç plajında banyosunu alır -
ken kocası tarafından boğulmaktan 

kurtarılmıştır. İyi yüzmesini bilen 
Madlen sahilden epey açılmış ve 
büyük dalgalara kapılmıştır. Sa -

hilden felaketi gön~n kocası ve di
ğer yüzücüler Madlenin imdadına 

yetişmişler ve gen kadıpı baygın 

bir halde karaya çıkarmışlardır. 
Derhal bir doktor çağırılmış ve üç 
çeyrek devam eden sun'i teneffüs
ten sonra Madlen kendisine gele • 
bilmiştir. 

Böyle bir bombardıman esnasın- ' 
Bilbao '11a ;ırerı l'ronkonu11 zırhlt ofomobfllt!rlrtfl"l1 fıfr f 

Edebi Roman No : 42 
Alt tarafını ne yazayım. Akıl mı 

öğreteceğim? Ya onlardan birisi 
kalkıp dese: 

- Bize verecek aklın vardı da 

Y a z a n : AKA Gündüz niye kendine kullanmadın? Biz 
=:=:=:=:=:=:=:=:=::I neyse ne, cahiliz. Tahsil görmedik. 

Zekeriyya Sofrası 

Anladım. Bu iki kız da benim gi- ı 
bi koca peşinde çöllere yollanmış
lar. Harbi Umumi mütarekesinin bu 1 
modasına ben de kapıldım İstan -
bulun bir çok güzel kızı dört sene 

çamurlu paspaldan ekmek yiye yi
ye bıktılar. Sudandan, :Mısırdan, 

Tunustan Cezairden, Cavadan, Hint--ten bir çok gelin alıcılar geldi. Ya-

kaladıkları güzel kızları götürüyor
lar. Bizim Millici gazeteler bunla
rın aleyhinde. 

Kızlar! Gitmeyin, diyorlar. Beş 
on liralık imam nikahile sizi alan
lar birer beyaz kadın simsarıdırlar. 
Sizi satacaklar. Zenginlikleri fi -
lan hepsi yalan. Sizin için İstan -
bulda sarfedccekleri iki üç yüz al
tına karşılık belki iki üç bin altın 
kazanacaklar. 

Bizim gıı~ctelerın bu yaygarala-

- .Hayat görmedik. Şeytana uyduk. 
rı bence de haklı. İşte bu iki za • Ya sen? Paşa kızı! ya sen? Niye 
vallı, kenarın .dılberi. İkisi de zen- .bir gece içinde ayyaş oldun ve bir 
ginlik h_ulyasına kapılmışlar gidi- buçuk gece içinde paçavraya dön· 
yorlar. iki erkek kah bozuk bir dün? 
Fransızca, kah bozuk bir İngilizce Evet, paçavraya döndüm. Amma 
ile fiskos ediyorlar. Kulağıma ge _ kim döndurdü, bilmiyorum. Belki 
lenleri yazıyorum: ~valef, belki Fettah, belki.. belki 

- Benimki beş bin sterling eder. bir "Uşak, belki bir kaç uşak! 
Fakat ben Elham Başa Elkantara Bana verilen et suyunda uyutu-

söz verdim. İki bin liradan fazla al- cu madde varmış. Ras Feddan diş-
mıyacağım. lerini gıcırdata gıcırdata söyledi. 

- Benimki de iyi amma çok sa- Fakat ilaçlı et suyundan sonrasını 
kız çiğniyor. Pek bayağı bir şey. sormadı. Sormayı terbiyesine y..a· 
Ettiğim masrafın yüzde elli karını kıştıramıyor. 
bulsam Madam Elizabetin pansiyo- Ben de ortalığı yaygaraya vere-
nuna ciro edeceğim. mezdim. İnsanın yüzüne gülü gülü-

İçimaen hiddetli bir arzu gel - verirler: 
di, kızlara söylemek istiyorum: - Yirmi iki yaşındaki hebek 

- Ne konuştuklarını bilmiyor hanım! Kendi küçük ayağınız ve 
musunuz? Siz satılık kızsınız. büyük sklın ı zla gidip düştüğünüz 
Aklınız varsa... çukurdan bize ne? 

Ras Faddanın bilmemek ihtima
li de vardı. Fakat gösterdiği insan
lığa karşı, bu sefer olsun akıllıca 
davranmak istedım. Hepsini söy -
ledim: 

- Bu alçağı tanıyor musunuz? 
Dedi. H'iç bir şey tanımadığımı, 

görmediğimi, sadece neticesini bil· 
diğimi anlattım. 

- - Ben evlenemem. 
Biraz düşündükten sonra: 
- Hayır, dedi, seyahatinizin 

ve işin esası sizin evlenmeniz de
ğil ki. Biz Mustafanın mahpus bu
lunduğ..: memlekete, sırf Mustafayı 
görmek için gidiyoruz. 

Orada bulunduğumuz zaman i

çinde; anlıyorsunuz ya, Mustafayı 
kimse bilmiyecektir. Kocanız öl
müştür, dulsunuz, mateminizi avut

mak için geziyorsunuz. İşte bu se
yahat zamanında birisi sizi isterse 
varacaksınız. 

Rasın kurduğu plan iyi idi. Mus
tafayı bir gün içinde birçok sene
ye mahkum edip göndermişlerdi. 

O kadar karışık hatırlıyorum ki.. 
Konağın kapısından çıktım. K ü -

Müjgan, her kadın gibi biraz an
laşılmıyan, muamma bir mua

dele şeklinde kalmış genç bir kızdı. 
Onun gülmediği dakika olmuyor • 

du. Çalışırken, konuşurken, her 
hangi bir şeyi anlatırken sözlerini 

bol kahkaha <lemetlerile süslemek 
müjganın terketmediği itiyatlar -
dan biriydı. Bu bol kahkahalar, o
nun mes'ut olduğuna bir delıl miy
di? 

Gulerken gözlerinin içinde bin -
bir tebessüm canlanıyor, siyah ke
sik saçlarının kıvrımları daha faz
la düğümleniyordu. 

Hayatın bütün acılarını kahka -
halarile dindirmek istivordu. He -
nüz mektep hayatında iken bir sa
bah aynasının güzel ve samimi iti· 
raflarını dinlemişti. Bu sadık ve ri
yasız dost, ona iri siyah gözlerinin 
kuvvet ve kudretini anlatmıştı. O
nun gözleri bütün bir güzellik teş
kil ediyordu. Bu sevimli nazarlar, 
en kuvvetli bir ressam fırçasının 

çizemiyeceği, en büyük bir şair ve 
muharrir kaleminin canlandıramı· 
yacağı kadar güzeldi. 

Gözlerinin etrafındaki uzun kir
pikler, bu güzellığt tamamlıyan za
rif bir çerçeveye benziyordu. Ay -
nnsının bu itirafı ona aşk v~ sevgi 
ihtiyacını ilk defa olarak hissettır
mişti. 

Gölgelerin derinleştiği, çiçekle -
rin kokularını dağıttığı bir bahar 
sabahı Müjg5n, bi..iyük korudan ge
lirken küçük bir dağ çıçeğı görmüş 
ve koparmak içın çalıların arasına 

dalmıştı. Tom çiçeği koparacağı za· 
man çıkan hafıf bır rüzgar onun bu 
arzusunıı mani olmuş. çalılardan 

korktuğu için fazla yaklaşamamış
tı. 

- Müsade ederseniz ben kopa

rayım. 

Müjgan birdenbıre döndü .. Ko
yu yeşil gözlerile kendisini si.iwn 
bir gençl~ karşılaştı. Ne söylıyece-

ğini şaşırmıştı. Yalnızdı; sıyah göz
lerinin arasında behren masum bir 
ıebessümle mukabele etti. 

çi.ık yokuşu muayene ettım, kim
seler yok. Fındıklıya inip Kabataş· 
tan bir sandala binmelı. Epeyce ka
ranlık. Köşeyi dönerken iki kişi kar
şıma dıkıldi. Korktum. Fransız a
paşları soymadık kımse bırakma

dılar. Kısa boylu, tıknazcası: 

- Bana bal-: hanım! 

Dedi. Ürkek ürkek: 

- Ne istıyorsunuz? 

Dikkat ettim, sarı bıyıklı bir 
komiserdi. Yanındaki de sivil ola
cak. İkisinin de şiveleri Türk şivesi 
değildi. Hıristiyan da değillerdi! 

- Bizimle karakola geleceksin? 
- Ben mi? Karakola mı? Ne 

karakolu? Niçin? Ne münasebet? 
Sız kimsiniz? 

- Laf yok. Galatasaray kara -
koluna. - Sizi dün geceden beri bek
liyoruz. Evden alacaktık amma ec

nebıler bırakmadılar. Polis umum 
müdürü Tahsin Beyefendinin emir
leri böyle. 

Birdenbire tekrar konağa kaçıp 
girmeyi düşündüm. Benim düşün
cem i ıınladılar: 

··yıe-• v• SO 
Kopartılan bir dal çıçe~. d 5ı11.1-

nilcn bir kaç cümle iyi b~r ;ti .;e 
ğun mukaddemesini teşkıl e et -
gün geçtikçe bu dostluk ku\1\' 

lendi. gii' 
Müjgan, kalbinde bu genç ~:yııt. 

zele bir yer vermişti. Fakat res
fazla saadeti kıskanmış ve genç ·yc-

M .. . • ın göreıtl1 
samı uzaklara, uman 
ceğı köşelere fırlatmıştı. ·çill 

. . "kınal ı 
Genç ressam, tahsilını ~ :rvrujg9Jl 

Parise gitmişti. Hnlbukı dB' 
. · bcr 

sırT onunla buluşmak ıçın,. . 0 -

kika yan yana bulunmak ıçı~ .... i~. 
gır..-• 

nun bulunduğu mektebe . •i bir 
bu aşk onu bir kaç senede ı) 
heykeltraş yapmıştı. . ti' 

Gönül dertlerini kahkahalıırılei.iıtl 
... b' tebeSS yutan, her elem ızını ır ttığı 

içinde boğan genç kız, haya~a 8 
öll' 

ilk adımda kalbi zedelenmış, g-tıl• 
Jü parçalanmış bir zavallı 011011~ ıc-
Göndermiş olduğu bir kaç ~:11> 

tuba. Parisin goniil gıcıkhyan, e•ılC 
oynatan eğlenceleri arasında z ce
toplamıya çalışan genç ressaınaŞ , 
vap bile vermemişti. Hasret, bÜS' 
kın derecesini gösteren onun r-

büttin ruh ve hayat bulmasına ~:r, 
. d' Seven 

dım eden bir devır ır. . ]laS' 

kendilerini sevmiyenlcri bıle .. rıer· 
ret anında daha fazla düşilntl c; bil 

. a ate,, 
Onların kalplerindekı ya.r ' ha zi-
ayrılık ile daha derinlcşır, da .. <l

0
r, 

d .... ü]tntl.1 
yadeleşir .. Müjgan uşun d p.ş'I

. or u. 
sevilmiyordu. Fakat sevıy r.f' de

. . bu kıı ı için çarpan bir kalb ıçın 
ğıl miydı? 

• • • ~ı 
M ... • . . . hazırJıveca 

tıJgnn, scvgı ıçın • ~ıı· 

büste model olarak sanatkar püll -
daşlıtrından en güzeli olan 

dar'i seçmişti. ndll 
Bir gün, bahccde ağaçlar altı 

çalışırlnrken Diındar: der 
.. aade e 

- Mujgan, dedi, mus biİS' 
mısınız, güneşin izleri al~ı~da bir 
butün güzelleşen gözlerınıze 
kaç dakika daha bakayım. 

'1\,1 ·· · • h'dd tl' bir sesle: J• uıgan ı e ı gil .. 
- Dündar, böyle yaparsan Ja) 
(Devamı 6 rncr sayfamız, 

et111i.Y' 
- Kaçmıya, yaygara 

kalkışrııa fena olur. ıuyor-
Ben titriyorum, onlar zor 

lar: 
1
·ndC 

k .. es 
- Alman sarayının oş .. ece-

··tur 
bir arabamız var, onunla go .. 111eı. ğiz. Mcı aklanma kimse gor gör· 
Zaten ı:örenler lüzumu kadar 

mü~e~ d~ 
- Ben prensesin konağınak 111z

neceğim. İleri giderseniz hak 
1 

da hayırlı olmaz. 5e11 
ı ,_.ok· 

- Buralarda kimse er " .. "riiZ· "turu 
ileri gilme! Sonra zorla go 

Sen kepaze olursun. ]urt di? 
Arabaya bindik. J{ar.akO Birl~BÇ 

odalarından birine gird:k. enin bB
kişi oturuyordu. Yazıhan iıtce 

ı şında oturan çiçek bozu~t.ı, gaiib9 

kırkılmı~ softa sakaUı birısı 
buranın müdürüydü. 

Sert ~ert homurdandı: Mavi~· 
kızı t-

- Gel bakalım paşa 
1 

jttiltll 
Adın ne'l Senin baban azıı·~CB bit' 

.1 ·? J(os~ ... ıı,JS' 
çılardandı değı mı· ostun r•. , 
prenseı;in konağında d ıet ııedi!' 
t afa ile yaptığınız reza f)P'J 

(Devanıı 
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Bayanlar 
Evinizde kiler var mı? 

Eskiden evlere gelen misafirlere reçel, 
peynir ve ekmek ikram ederlerdi 

H 1 uki şimdi siz bir kadeh likörle 1 

misafirlerinizi 
savuşturuyorsunuz? 

Anketi yapan: ı 
Niyazi Acun _....,...., ______________________ _ 

G eçenlerde gazetelerde (Milli İk
tısat ve Tasarruf Cemi etı) nin 

Ufak ufak ilanlarını okudum: - Es
ki kilerler ihya edilecek-

Bilmiyorum, kaç yıldan beri ki -
lcr kelimesini ne bir aile meclisin
de ve ne de bir babanın ağzından 
duymadlm. 

Acaba bekar olduğum için rni 
dersiniz? 

Zannetmem ... Ben gıbi, kaç evli 
erkek, çoluklu, çocuklu bayanlar 
bile kiler kelimesini çoktan unut
muşlar. 
İstanbulun tanınmış bir ailesinin 

evinde eski kilerler hakkında söy
lenen hatıraları dinliyordum. K.i-
1:r kelimesini duyan genç kızlar gü
hışfüler: 
l< - Ne münasebet? dediler, kiler ... 

ıler de ne imiş? 
1'.rilli İktısat ve Tasarruf Cemi

Yl'~inin gayesini anlattım. 

.. 
Bu bayan kiler nedir bilir mi ? 

<:-lli kuruş. İki gün giyildi mi yırtı
lır. Allah kocaya sabırlık versin! 

İhtiyar kadın daha fazla söyle -
memek için: 

- Ay! siz de, beni şaşırtıyorsu
nuz, kilerler! anlatacaktım, dedi. 

Durun sıze başımdan geçen bir 
kiler hikayesini anlatayım: 

Eski kılerler mutfak yanınday -

nında- bizim kiler de tıklım tık -
lım doluydu. 

Durun bakayım; size aklıma ge
lenleri söyliyeyim: Yufka, erişte, 

kuskus, tarhana, bulgur, zeytin, te
neke ile tereyağları, zeytınyağlar, 
sirkeler, peynirler, tur11ular, ceviz, 
badem, meyva kuruları, üzüm ve 
envaı çeşit reçeller. 

ikide bir duvardaki aynaya bak
Jnakla kendi güzelliğini kendi tnk -
dır eden ve sinema artistlerine hen-
2:.eınek için nişastalı yemekler ye-
Jniye ebcdiyyen veda etmiş çıt kı- dı. Ben çocukken annem, adımı Sözümü kesiyorum. Şimdi bak-
rıldım bir bayan sordu: mutfak faresi koymuştu. Sebebi; kallar kiler oldu. Haftada eve en 

. - Büyük annl ciğim, kiler neye yemek' vakitlerinde ya iştahsız ye- fazla üç kilo et giriyor. Bizim ki-
dıyorlar? mek yerdim, veyahut beğenmedi - !erimizde küp dolusu kavurmalar 

Bu bayanın kiler kelimesini ğim yemek oldu mu, sofradan aç \•arken bile her gün eve yarım ku-
bilrn kalkar, iştahımı kilere saklardım. zu gelirdi. emesine hayret etmeyin. O, 

.. 

1 1 
1 Yaza 

1 ve 

1 
1 Kadına dair 1 1 

Jnuhakkak kileri biliyor. Ali tahsili O vakit, -rahmetli babamın zama- (Devomı 6 ıncı •ay/ ada 
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A.srilık yapayım derken cehale- _ s A k d d •• •• 

ltu~nniı••!m •• eydana çıkarması çok gü - ı·mon merı· a an onmu~ - , NevyorkLa çıkan Atlantik Mont- nede bitirebilir. ~ 

Çocuklu bir bayan söze kaı ıştı: !iden: - İyi yetiştirilmiş bir ormanda 
Yemekten sonra bir takım mail h kt b ·· ğ 

- Kilcılcr mazi oldu. Şimdıki ço· e ar aşına yuz a aç vardır. Bir 
ı: k meseleler, bütçe ve para i~leri üs-
u lar nrtık kiler hayatını bilmez - İ milyar ağaçlı bir orman için bugün· 

1 tünde münakaşa oluyordu. çimiz- f er, dedi. kü sviçre. Belçika ve Holandanın 
ı.r den biri durup dururken, ilk önce 
nılerlerin en büyük safasını sü- sathi mesahalarına muadil arazi li-

r hepimize tuhaf görünen bir sual 
k.en ıhtiynr, ak saçlı bir bayan solü sordu: zımdır. 

e'>ti ve heyecanlı hevccanlı anlat- -Çok hızlı konuşan bir adam hay-l'll o1 - Sahi, dedi, bir milyar para! 
1Ya başladı: di haydı, diyelim ki. dakikada 150 Acaba bir mılyar para nasıl şeydir? 
.-Ne idi o zamanlar, ne idı? Şim- · b d" kelıme söylesin Her gu·· n hiç dur-d k lçımizden biri şu ceva ı ver ı: 

ı 1 
i gibi bir çatı altında dört beş _ Canım, onu bilmiyecek ne var? madan sekiz saat konuştuğunu da 

•atlı apartıman hayatı yoktu. b' t " tasavvur edelim. Bı"r mı·ıyar kelı·-
11,. Bin tane milyonu ır araya ge ır-
ulüstakil büyük evler, konaklar meyi söylemek için bu adama tam 

Vardı. On beş, yirmi odalı evler ın- din mi, işte sona bir milyar! 
s }l(>pimiz evvela gülmüştük am- 38 sene lazımdır. Hem öyle haita-
l~nla dolu ldl Her gün misafir ge- ma. sonra şciyle bir di.işünceye var- da bir pazar istirahatleri de yok. 
ır .. akraba gelirdi.. Bu gt·lcnlere y dık· Hakikaten bir milyar ne de • 

cl emek yedirmek Iazım. Agzına ka- mektir? 
ar tıklım tıklım dolu kılt•rleı ın a-

llahtarı nhc. ı bac:ının elinıle~ di.. Ah- Elimızc kalem kağıt aldık. ı ra-
~ 11 o1 kamının önüne dizilen dokuz a-
~'ı başı istcdiğı gibi yemekler pışi- det 0 m ne kı rmet ifade ettiğini 
hı·r ve evin, yahut konagın hanımı anlamıya koyulduk. Bakınız, ne 
_ıç bir şeyden haberdar olmazdı. 
Ş neticelere vardık? 
' ıtndi öyle mi? Rahmetli cfendı öl-
dU, mahdumun maaşı sekiz nufusu, - İsa peygamberin doğduğu gün-
ıı~ 1 den bugüne kadar bir milyar daki-

Ya an söyliyeyım, idare etmi -
~or. Bu sebeple, aparlıman moda- ka ancak geçmiştir. 
bır diye hır daıresi altmış liralık - Eğer bir adamın biri İsa pey-

u apartımanın üçüncü katında ha- gamberin doğduğu günden itibaren 
"ada oturur gibi oturup duruyo • günde bin frank sarfetscydi ve İsa-· 
tuz. Ah, bu apartıman modası! Bi- nın öldüğü dakikaya kadar her gün 
~· ırn paşanın hanımı artık bana gel- ayni miktarda para sarfetseydi, 
~ez oldu. Asansöre binmiye kor- kendisinden sonra gelen ha -
Uyar, bu kadar merdiveni çıkamı- likleri Jıpkı kendisi gibi hareket e-

l'or. derek, günde bin frank sarfetmiye 

il İhtiyar kadın, ihtiyar arkadaşile devam etselerdi, ancak sekiz yüz 
ç .. beş laf konuşamamaktan gayet sene sonra bir gün noter gelip te 

ll'ıute<?ssirdi. artık paraların tükendiğini haber 

M:evzua dönmüştü: verirdi. 

}(·; Parasızlığın adı moda oldu. 
t 

1 erler uçtu. Baksanıza .. yazın ço
apsız gezmek moda imiş. ' 
l3ir genç kız söze atıldı: 

sı - Büyük hanım, siz eski kafalı· 
tanız, rnoda nedir bilmezsiniz. Ço
ğieız gezmek sıhhidir .. moda de-

13·· 
Uyük hanım asabiyetle atıldı= 

li - Ne sıhhisi? Belediyenin temiz-
Yernediği tozlar çıplak avakları -
~~ . 
}ı-,a Yapışıyor .. bunun neresi sıh -
t~cİ Maarnafih bunda erkekler isti
,, e ettiğinden koy varsın böyle 
.rarı ç 1 ı be ıp ak gezmek moda olsun 'C; 

1 

- Farzedelim ki, bir adamın nab 
zı muntazaman dakikada 80 defa 
atıyor. Nabzının bu şekilde atış

laı ı bir milyara vardığı zaman, bu 
zat 24 yaşına varmış olur. 

- Orta boyda bir mısır koçanın
da aşağı yukarı bin kadar tane var
dır. Bu tanelerden bir milyarı ta
şımak için 500 ton götürecek bir ge
mi. yahut ellı vagon lazımdır. 

,_ ,._ ·r adamcağızı bu 50 va-

Bu ele avuca sığmıgan Fransız artistini Holivuda 
gittidiği zaman kimsecikler beğenmemiş 

F ransız sinema yıldızı Sımon Si- fak olmuş olan muvaffak bir artist
rnonun bir iki ay içın dinlenmek lerinın ana vatana dönüşünü de bü-

üzere memleketi olan Fransaya, Pa
rise dönüşü bir mesele oldu. Yeni 

bir siyasi buhran geçırmiş olan Fran 
sızlar, dünya hadiselerinin en na

zik günler geçirdığı bir zamanda, 

Fransız san'atini yeni dünyada be
ğendirmiye ve atkışlatmıya muvaf-

yük bir hadise gibi karşıladılar. 
.H;olivutta diyorlarmış ki: 
- Bu Simon Simon ne afacan, 

ne ele avuca &ığmaz bir kız .. Da
ha biz ömrümüzde böyle çetin bir 
karakter görmedik. 

Herkes ilk giinlcr kendisini be
ğenmemiş, muahaze, tenkıt etmiş, 
yani bütün Holivut butün dedıko
dularına hız Yererek, tam manasile 
kendisini göstermiş. 

Fakat içtimai kayıtlara, kendi 
fantezisini hiç bir zaman feda et • 
meyen müstakil yaratılışlı Sırnon 

Sımon ancak namuskar ve cömert 
kalbinin sesinden başka hiç bir şey 
dinlememiş. Halbuki, Holıvutta bir 
artistin öyle fazla kendı fantezi -
sine kapılması affedilmez günah ., 
lardandır. ı 

ANLAYAMIYORUM 
İlk skandal şöyle başlamış. Bir 

gün çevrilecek bir film için Simo • 
nun makyaj ustası, genç artistin 
yüzünün şeklini ve rengini fılme 

göre, değiştirmek istemış Sen mi· 
sin değiştirmek ıstıyen? Sımonda 

bir feveran! Genç artist o hıddetle 
stüdyoyu bıraktığı gibi çıkıp gıt· 
miş. 

Ahbaplarına vaziyeti şöyle anlat
mış: 

- Benden ne istediklerini anlı • 
yamadım. Galiba benim olduğum 
gibi halimden hoşlanmamış ola -
caklar k.i, yüzümti değiştu miye 
kalktılar. Benim şahsıyetimı vü • 
cude getiren en büyük unsuru or
tadan kaldırmak istedıler. Fakat 
şimdi yüzümde arzu ettikleri mak· 
yajla ne yapmak istediklerini öğ
rendim, hiddetim geçti. Hepimiz 
artık dost bulunuyoruz. 

YANLIŞ ŞAYİALAR 

Siman Simon 'un baıka bir pczıı 

- .Bana bir proka takmak is e
diler. Bilseniz kaç tane proka t c-

rübe ettiler. O zaman prokasız 
0

Jir 
tecrübe yapılmasını istedim ve ilk 
tecrübe hakikaten muvaffak ol -

ş gramlık frenk icadı .coraplar yüz~ 

go· .,. ... _,uı~ n mısır tanelerini say
mıya nı . ..r etseniz ve o da kendi
ne güvenerek, dakikada yüz mısır 
tanesi sayabileceğini teahhiit et

se, günde sekiz saat saymak şar
tile, bu adamcağız işini ancak 57 se- Simon SimOll 

İlk film çevrilırken, bu hadise 
hakkuıda dolaşan rivayetler çok 
muhtelifti. Yine Simon Simon an· 
latıyor: ,, 

du. Fakat prokasız hazırlanmak da 
bir saat yerme, iki saatten aşağı 

sürmedi.> 
(DHomr 6 ncı soy/ ada) 
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No.60 Yazan : Nedim Refik 

' Bahadır ' Sahibin klzını bulmak için padişahın 
ne kadar uğraştığı malumdu 

Fakat yakında harp olacağı için bu işle uğraşacak olan 
Padişah artı'k. kızı düşünmeğe vakit bulamıyacaktı 

Tacı Cihan örtülu bir kızdı. Ya
kup onu ancak başı örtiiliı olarak, 
hem de uzaktan görebilmiş, kaç za
man bir gemınin içmde kaldıkları 
halde delikanlı, Bahadır Sahibin 
kızını yakından gorememiştı. Fa
kat Tacı Cihan onu daha iyi 
g6rmiye muvaffak olmuş, saklan
dığı yerden Herdeki Yakuba iste
diği gibi bakabilmişti. Yakup, ilk 
zamanlar Bahadır Sahibe iltica et
tiği vakit, yuzu gö7.ü yanmış, bütün 
yorgunluğun, mücadelenin elemle
ri yüzünde belli oluyordu. O zaman 
Tacı Cihan daha çocukca bazı duy
gularla bu gence acımıştı. Fakat 
şimdi bu merhamet artık kuv\·etli 
bir muhabbet olmuştu. Yakubun 
çehresi, cesur bir erkek çehresi, 
gözleri tehlikeden yılmaz bir ada
mın nazarları idi. Onun hayalini 
şimdi gözü önüne getirince Tacı 

Cihan delikanlıyı daha iyi tanıyor 

du. 
Zavallı Yakubun ise Tacı Ciha

nın bu hulyalarından hiç haberi 
yoktu. Ümitsiz bir aşka uğramış, 
ona şimdi bir de sevdiği kızın böy
le bilinmiycn bir yere kaçırılmış 

olmasının kederi üstelik gelmişti. 

Bahadır Sahip Cenk İstanbuldan 
hareket ettikten sonra Yakup için 
daha sıkıntılı bir yalnızlık başladı. 
Koca payitahtta kendini yapayal
nız buluyordu. Bahadır Sahip gi
derken ona: 

- Sen burada kalacaksın, demiş 
icli, ben saadetlü padişah hazretle· 
rindcn senin için lütuf ve mürüv· 
vetlerini esirgememelerini istir -
ham ettim. 

Yakup, Bahadır Sahibin kızını 
bulmak için bizzat padişahın ne 
kadar meşgul olduğunu bilmiyor 
dccıldi. Fakat yakında bir sefer 
çıkacak, yeniden harp olacak, yal
nız harp işlerine dalacak olan pa. 
dişah ise. Yakubun fıkrince, artık 

13ahadır Sahibin kızını kı.ırtarmayı 
başkn vakit düşünecekti! .. Tekrar 

hıırp açılır da sefer olursa Yakup, 
fstanbulda kalacaklardan değildi. 
Gider, dövüşür, bırkaç düşman öl· 
dlirür. kendisi de eğer bu sırada 
ölürse dünyadan kurtulurdu ! .. 
Hep karanlık ve ümitsiz görnuye 
alışmış olan bu genç kölemen, Ba· 
hadır Sahibin konağını bekliyor, 
padişahın vereceği diğer bir emre 

kadar oranın muhafazasına me • g'?len tanımadığı misafire yer gös-
mur bulunuyordu. tererel< ikram ederken o adam, ya-
Bır sabah konakta, herşeyin yer- hancı Tiırkçcsile kendini anlattı: 

lı ycrınde bulunup bulunmadığını - Fakir, dedi, Bedestende ta • 
gözden geçirıyor, diğerlerine bir- nınmış dükkancılardan Ali Şav • 
takım yapılacak işler gösteriyor- kat'ım. Aslen İranlı olmakla bera-
du. Bır misafir geldiğini, mutlaka ' her çok yer dolaşmışımdır. Kumaş 
kendisini görmek istediğini haber satarım, Hint şalları getirtirim. İş-
verdikleri zaman Bahadır Sahıbin te senelerdenberi bu kazançla ö-
rnükellef selamlık odasında ev sa- mür geçiriyorum. Birkaç zamandır 
hibıne Vf'kiılet eder gibi Yakup bu • (Devamı uar) 

··s;y;~i;;•m•m-••""""m'""""Tr··· .. m~~~A:;~ .......... mT 
Evinizde Hakiki aşk 
Kiler var mı? 

( 5 inci •ag/adan clerıam ) 
Ben yemek bilmezdim. Herkes -

ten gizli kılere girer, peynir kü -
pünden peynir, reçel kavanozun -
dan reçel çıkarır, karnımı rnukem
mel doyururdum. 

Annem çıkardığı zamanlar: 

- Allah Allah! şu reçel kavanoz
larının ağızlarını ben sıkı sıkı ka
pıyorum, yine açık buluyorum. Bu
nu hangi şeytan, hangi fare açıyor? 
Ah! şu fareyı bir ele geçirsem, der· 
di. 

Ve beni sorguya çekerdi. Ben de 
haberım yokmuş gibi dav1:anırdım. 

İşte bir gün; çekirge bir zıplar, 
iki zıplar, üçüncüsünde yakalanır

. sın, derler. Ben de yakayı ele ver
dim. O zamandanberı kiler faresi 
diye adım çıktı. 

İhtiyarın bu sözüne gülüştüler. 
- Oülüşmeyin .. kiler vak'ası yal

nız benim başımdan değıl, herkesin 
başından geçmiştir. 

• • • 
Bir çok ailelerle görüştüm. Hepsi 

eski kil~rlerin artık bir daha can· 
lanamıyacağını söylüyorlar. Dün • 
yanın hali o kadar değişmiş, buh
ran insanları öyle başka bir kalıba 
sokmuş ki... Bakkaldan her şey 
gramla alınırken, nasıl olur da ki· 
Jerler canlanır, dediler. 

İstanbulun maruf bir şekercisi, 
benim bu sözümii dinledikten son· 
ra kahkaha ile güldü: 

- Aman bayım, dedi, eskiden yir
mi beş, hatta otuz çeşit reçel ya -
pardık. Şekerden ziyade reçel sa· 
tardık. Zengin aileler tenekelerle 
reçel ısmarlardı. 

Para mı suyunu çekiyor, yoksa 

( 4 üncü sayfadan devam) 

ceneceğim. Seni model intihap et· 
tiğime pişman oluyorum. 

- Niçin? 
- Lüzumsuz ve manasız sözler 

söyledığinizden!. 

- Lüzumsuz ve manasız sözler 
mi? Kalpte yaşıyan, gönülde yer
leşen bir aşkı itiraf, lüzumsuz ve 
manasız bir söz müdür? 

- Hayır.. fakat senin aşkının, 

sevgınin yerlcşebileceğı boş bir 
kalb mevcut değil ki .. 

- Öyle ıse ona sahip olan bah
tiyar kım? 

- Uzaklarda,. Beni unuttu .. Gör
müyorum .. belki de görmiyeceğim .. 
Fakat ben onu unutmadım .. Unut
maklığıma da imkan yoktur. 

- Sana bütün bir saadet veren 
bir yenisini onun yerine ikame e
demez misin? 

- Hayır .. yerleşen bir aşkı bir 
kalpten söküp atmanın imkanı yok
tur. Ölüm kalbime dur dediği za
man, yine o hakim olacak? 

Son dakikada yine onun için çır
pınacak .. 

Dündar sustu .. Bir şey söyliye • 
medi. Sciylemek istedi, belki de mu· 
vaffak olamadı. Günlerdenberi gön
lünde bliyüttüğü ve yüksek, zengin 
hayallerle süslediği bu aşktan ü • 
mitsiz ve zav:ıllı bir vaziyette dön· 
mek çok acı idi... 

c:::z 

insanlar mı gıdalarını kf.:siyorlar? 
Nedir bilmem .. Reçel satmak şöyle 
dursun, şeker satışlarımız bile az .• 

- Buna sebep? 
- Vallahi en başı parasızlık .• 

Sonra, şimdi aileler arasında reçel
den ziyade likör modası başlamış. 
Bir kadeh likörle misafirlerini a-

Pariste 
Büyük bir 
Hadise 

(5 inci •ag/adan dco-::m) 
SİMONUN GÜZEL BİR 

HAREKETİ 

Simon her sabah stüdyoya geıcti

ği zaman, kendi sahne vazıı olan 
Hanri King'in boynuna atılıyor ve 

onu öpüyordu. Hanri King ılk önce 
bu hal karşısında ~aşkın ve mah -

cup bir vaziyette idi. Fakat genç 

kızın güzelliği ve inceliği bu gıbi 
kusurları affettiriyordu. Çünkü Si-

mon bir fırllna olduğu kadar, ayni 
zamanda ılık. bır guneştı. 

DAHA NE AGIR İTHAMLAR 
Bir gün Siman Sımon, film çev

rilen yerde işi olmıyanların dışarı
ya çıkmasını istemiş: 

- Etrafımda bu kadar insan ol
duğu zaman ıyi film çeviremiyo • 

rum. Mesela herkesin gözü önünde 

yatağa girmek, sinirime dokunu • 

yordu. Ben kendi \mizacıma göre 
oynıyan bir artistim. Başkalarını 

taklit edenlerden hoşlanmam. Ni

çin bir Greta Garbo'nun, bir Mar
len Ditrih'in yaptıklarını ben de 

yapayım? Onların janeri başka, 

benimkisi başka .. Ben neş'eli yara

tılmış bir insanım, gülmesini seve

rim. Fakat ne olursa olsun, doğru
su Holivutu severim. 

Fransada üç ay kalacağımı ümit 

ediyordum. Fakat maalesef 7 Tem

muzda avdet etmek mecburiyetin .. 

deyım. Çunkü kanunusanidenberi 
hiç bır film çevirmedim. En son fıl

mim cUlvi saah tır. Stüdyo" hari

cınde sporla uğraşıyorum. Kahfor
niya spor cennetidir. denılse yeri-

dır. Tenis ile yüzmek işinde Ameri

kalıların üstüne başka millet yok
tur. 

Amerikada gazetecilerin ağzında 

bakla durmuyor. Foks şirketile mu

kavelemi bir sene için yeniledim. 

Tatil zamanlarımda film çevir • 

miye müsaade yoktur. 

İstanbul 2 ci İcra Memurluğun
dan: 

Paraya çevrilmesine karar veri • 

len Galalada Necatibey caddesinde 

207 numaralı dükkanda gömlekçi 

HIRİSTOPOLOS'a aıt muhtelif eş
ya 1/7/37 tarihinde saat 10 da ismi 

geçen bu dükkfında hazır buluna • 

cak memuru tarafından satılacağı. 
_:=s 

ğırlıyorlar. Eskiden öyle miydi ya?. 
Misafire reçel, peynir, ekmek çı

karırlardı. Şimdi böyle aileler var 
mı; sorarım size? 

Bekarlar da olmasa İstanbul şe
kercilerinde reçel yapmak, eski ev
lerdeki kilerler gibi tarihe karışa
cak. 

'ı Eski lstüb;:. ~;R~:ıQrlı J 
'-------------Ya .. ..-ı,: M. S. ÇAPl\N 
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. "' k d beslik, Çamaşır sepetı agzına a ar . d&1, 
ikinci kısım 

onluk ve eUUik banknotlarla dol ::rd•· 
aralarında 100 ve 500 lirahklards 

Bu gibi i;,lerde, kPsimlerde. bo
ğuntularda, ekseriya c•: [Jahipleri 
de ortak olduğu için - bazan ev sa
hipleri ortak olmaz, onlara gotürü 

ç.ıkh. Do1'· 
dan (M, S.) karşısına -
tor hemen sordu: 

-- İ <;ir: v::ır mı? 
' - Yok! .. Geziyorum. 

b~r şey verebılir, ortak ev sahiple- - Paran? .. 
ri açık gözler ve evı kendi tutanlar- - Üç beş liram var. t b:J· 
dır - kPndilerinden de bu suretle _ Pokere gidcccgiz ... fakJ ı 
para çalınmasının onüne geçmek vi.ik ovun ovnıyacağız, yctışrn~ ~ 

• v • ·m u::ı ınaksadile, bir oyuncu ortaya para Al. saıı:ı bir elli lıralık vcı eyı ~ı~nııı 
çıkardığı zaman, derakap alır, yeri- tl.ındc bulunsun ... Yalnız uıg a-
ne fiş veı ir. Böyle yapma7.sa, yun- u cok P 

d d git, oynl'vacağımız oyunc • dığı gündür, trişörler on an a ça- - " 
lar. kazancını az gösterir. ralıdır. ldll evde 

d l Eve gl.tt"ıle.r, kare kur.u '
01 

..... a· Kaşkariko masasın a para ça an, , .. 
arkadaşlarından gizliyenlerin en Doktor (F.) den başka kırnse gır-

k ·1 f b' t ı· d ~ · · ·· k daşın arasına meşhur Yanı· namı c maru ır r - ıgı ıçın, uç ar ·a .. _ 
f . kadar gu şördür. Yanık o kada insansı ca di: oyur.a ve kcndıne o .. o-

a raklar ki, ortadaki kayıp (20) li- . . k" b ber gelen uc 
~enıyordu ı, era .. t etflle· 

radan ibaret olsa, bu paranın (15) yuncunun karşısına tereddu 
ini kaldırır, üç beş arkadaşına (5) . 

d den geçtı. 
0 

) hi• 
lira bırakmadan sıkılmaz. O Jı:a ar (M. S.) .!şe başladı, Doktor ("'(fi.) 
kökünden traşcıdır. islemıvcrdu. Ranknorlar, hep ·n 
Yanık, 335 yılında, Beyoğlunda • ~ (F) nı 

1. ··t ad·vcn . Suterazi sokağında, eski bir dostu- ya ge ıyor, mu em 1.r 

nun apartmanında oynanılan kü- restini <ılıyordu. ti-
.. dil ne 

çük mikyasta bir pokerde kazandı- Oyun sabaha kadar sur '. dsfl 
Cede' Doktor (F.) bec: yüz Jıra ğı ( 13) liranın (12) sini zula ederek :ı 

en son rekoru kırmıc:tır. Yüı: lira- fazla para kaybetti. de 
:ı ··saa 

da yirmi, ellide on lıra zula etmek Doktor (R.) gitmek için ınu 
pek belli olmaz, belli de olsa bile, islediği zaman, (F.): 

kimse aldırmaz, fakat (13) de (12) _ Bir seans daha yapalırn~rfıni 
can sıkar değil mi?.. Diye israr etti. ötekiler te .ı 

03 
Bazı zulacılar, arkadaşlarından kabul E'tmevince, bir aralık evın .:;•• 

sakladıkları paraları, her ihtimale rem kısmı~a koştu, elinde bii)·;;. 
karşı nbdesthanelere, halıların, mu- h Ide g 

bir çamac:ır sepeti olduğu 3 
şambaların altına saklarlar. Başka 1' 

bir gün iş için eve geldikleri za • di ~e~ende daha para çok··· Bitti 
man alırlar. Böyle ihtiyatlı oluş-
larının sebebi vardır: Ortadan; na- zannetmeyin! var) 

(Devamı ,...,,. 
zarı dikkati celbedecek bir şekil· """""'"""'"'" 

UttHtlltlltUUtlUUllllltltttt•.0 .. 1.,;,,;lll.;.;."'."'-'"-'11
.----de bir para kaybolduğu zaman, tri- ,. 

şörler biribirlerini ararlar. En mah- ı, R A D y o 
rem yerlerine kadar ... Ve ekser de-

fasında birinin donundan, bazısı- 1..----~-~~ 
nın çorabından, kimısinin ayakka-
bısından çaldığı paralar meydana 
çıkarılmıştır. 

AJ..:§am neşriyatı: ·ıcisi. 
Saat 18.30 plfikla dans rnus;ke'ri 

Bazıları da: 19.30 Konferans: Beyoğlu Ha se· 
Ş. namına (1. hsan Arif Gökpınar - tıı· - Ev sahibine borcum var. ım-

di istiyecek. ben kazancımı saklı- yitlik), 20 Nezihe ve arkadaşları c:ar· 
ik" . re halk .. yacağım. Şu para sizde dursun, dı- rafından Türk mus ısı ' daJl 

kıları 20.30 Ömer Rıza tarafın .. r· şarda alırım. Çok rica ederim kim- • h t ve.,. 
scye söylemeyiniz. arapça söylev, 20.45 Sema a ·ı.jsi 

T"' k musı~ Diyerek, zula ettikleri paraları kadaşları tarafından ur 21 .ı5 
gizi ıce enayi ve fakat paralı oyun ve halk şarkıları (Sa:ıt 3yarı)' 08• 
culara verirler. Orkestra, 22.15 Ajans ve borsa 

811
11, 

Eczacı (A.) ya ait boğuntu fık- berleri ve ertesi günün progr pe· 
rasınd.:ı adı geçen Doktor (R.) nin 22.30 Plakla sololar, opera ve 

0 

de böyle bir numarası vardır: ret parçaları, 23 Son~ 
914 veya 915 yılında, Üsküdarda • 1 

İnadiyedc Doktor (F.) nin evinde NOBETÇ 
haftada bir iki gün poker oynanı- ECZANELER t ~ 
yordu. (F.) arkadaşı (R.) nin poker Bu akşam şehrin muhtelif se;un· 
meraklısı olduğunu bildiği için, o- }erinde nöbetçi olan eczaneler 

-11111111n11111um1111111uu11 ... 11111111uuuu111111..,,111111mıu11111111umu"'"-111n-11111tu11uınmmuu1111111ıımu-·--u•u11uu11111uu11uıııu1111nmı-u111111111111mu1111111111111111111111u111tt1111u1111ummuıııuuı111111nıııııtı1..,.11ı111111111-ı11-
Ha va Yolları Devlet İşletme İdaresinden: 

yuna çağırdı. ıardır: 
Doktor (R.) nin niyeti harbi o- lstanbul cihetindekiler: • J1l)• 

18-S. 1937 den itibaren mer'i yete 
mevadı şunlardır : 

giren 1 sayılı tarifemiz zeytinin 

l. - TENZiLAT 
(Çocuklar) ve (Gidiş • Dönüş) için yapalan tenzilAt bilet ücret tari· 

fesinde (Sigorta bedeli hariç) yalnız yolcu ücretinden yapılır. 
Ankara • lstanbul 
Yalnız Gidit için 
A. - 3 Yaşına kadar çocuklar• 

dan. 
7 

" " 

Lira 

4 
12 

Büyüklerden. • • • • • 22 
Gidlt • DönUt için 
B. - 3 Yaşına kadar çocuk

lardan 

Lira K. 

7 20 
7 

• !it " 20 00 
Büyüklerden • • • • • • • 36 oo 
2. - HUSUSi TAYYARE KiRALAMAK. 

(Sigorta dahil) alınır. 
,, ,, ,, 

• .. 

" " 
" " " • • 

A. - Tayyareyi kiralayanlardan • tayyare ile seyahat ettltl müddet 
f çin ücret alınır. 

Kiralanmış tayyarelerin boş gidiş veya boı dönüşil içiıı ücret 
alınmaz. 

Tayyareyi kiralayanların tayyare ile seyahat ettiQ-i kilonıetreyo aid 

pilot ve üçüncü makinist ikramiyesi- Tayyareyi kiralayanlardan ayn~ 
alınır. 

B. - (Gidiş • Dönüş) için tayyare kiralayanların, tayyarenlo 

fideceği yere muvasalatıodan başlıyan 24 saat içinde dönüşü meşruttur. 
Muvasalatlan başlı yan 24 saatten sonrası için beher güne mukabil 

ıidiş kira bedelinin yarısı alınır. 

3. - BiLET MER'IYETI 
( Gidiş - Dönüş ) bileti alıp ta gidiş hakkını kullanmıyarak ıade dö. 

nüş hakkından istifade etmiş olanlara gidiş bilet bedeli iade olunmaı. 

4. - SEYAHATTEN VAZGEÇENLER 
A. - Bilet alanlardan, hareket saatinden 24 saatten daha aı evvel 

( Hiç seyahat yapmıyarak biletini aldığı gibi iadesi şartilo ) ıeyahatteo 
vazgeçtiklerini bildirenlere (Sigortası aynen) vo (Yolcu ücreti 0/

0 
20 

noksanile ) geri \'erilir. 

B. - Bilet alanlardan, hareket saatinden 24 saatten daha evvel 

(Hiç seyyahat yapmıyarak biletini aldığı gibi iadesi şarule !eyyabat• 

ten vazgeçtiklerini bildirenlere yerleri satılır ise (Sigorta aynen) vo 
(yolcu ücreti % 40 noksanile) geri verilir. 

Yerleri satılamaz ise sigorta ve bilet bedeli meryetten düşer. 

S. - HAREKETiNi TEHiR ETTiRMEK İSTEYENLER 
A. - Hareket saatinden 24 saatten evvel tehir isteğinde bulunan. 

ların hareketleri bir gün tehir olunur. 

Hareket saatinden 24 saatten daha az evvel tehir isle~fode bulu. 

nanların yerleri satılabilirse hareketleri bir gün tehir olunur. 

Yerleri satılamaz ise sigorta ve bilet bedeli mer'iyetten düşer. 

6. - TA YYARELERIN HAREKET ETMEMESi VE TEEHHORO 
A. - Yolcu biletinde mukayyet hareket 

hareket ettirilmedi~i takdirde arzu eden 
tamamen iade olunur. 

gününde idarece tayyare 

yolcularn bilet ücretlı:-ri 

B. - Hava bozuklu~u gibi fevkalade sebeplerden dolayı tnyyarenin 

hareketinde vaki olacak teehhürlerden dolayı seyahatten vn geçen. 

lere sigortası aynen ve yolcu ücreti %20 noksaniyle geri verilir. 

C. - Fena hava yüzünden veya her hangi bir sebep ile kalktı~ı 
meydana avdet eden tayyare 1olcularına, idarece gidecekleri yerlere 

tayyare ile sevki imkanı görülmediği takdirde vermiş olduktan bilet 
ücretleri tamamen iade olunur. 

D. - (Gidiş • Dönüş) biletinde mukayyet dönüş tarihinde idarece 

tayyare hareket eltirilmedi~i takdirde yolcu mütakip ilk tayyare sefe. 

rlne kadar hareketini tehir ~tmek istemez ise tam gidiş bilet ücreti 
tenzil edilerek mütebaki yolcuya iade olunur. 
~-MECCANISEYAHAT 

Ayna iki istasyon arasında yolcu tı.yyareleriylc allı ay zarfında 5 

ıeyahat yapan bir yolcudan 6 ıncı seyahati için bilet ücreti alınmı. 
yarak meccani seyahat eder. 

Yolcunun 6 ıncı meccant seyahatindeki 15 kilodan fozl:ı eşyası üc
rete tabidir. 

Sayın yolcularımııa ilan olunur. 

Acenteıerlmlz 
(1774) (3740) 

Ankarada • Bankalar caddesinde P. T. T. binasında. 
lstanbulda • Karaköy • P. T. T. şubesi binnsmda. 

yun oynamak değil, işlemek, tri- Eminönünde (Mehmet J{a~~rdB 
şörlük yaparak kazanmaktı. Ya - Beyazıdda (Belkis), Küçük~3"~riO 
nına, (H.) adında -şimdi mütekait- (H. Hulusi), Eyüpte (Musta n ·.iJ1l-

bir ark ... daş daha aldı, Üsküdarın Şehremininde (Hamdi), l{ara:ıd • 
yolunu tuttu. (H.), i~lemek bil • rükte (Fuad). Sıımatyada / p.k• 
mez, anlamaz, fakat iyice poker oy- van) Şehzadebaşında (Asa ) erd~ 
nrrdı Masada iyi figüranlık ya- sara;da (Etem PertPv), Fe~dı.il· 
pan, !!lir.e kağıt verildiği zaman, (Hüsamcttin), Alemdarda (A 

kaJıdın hakkını \'eren bir oyuncu kadir), Bakır köyde (İstepan) · 
idi. Beyoğlu cihetindekiler: sos -

(R.), (H.) dan boşka, kendisine Galııtasarayda (A. Cevad)' Top· 
bir yardımcı daha hazırlamıştı: Nü- tanbaşındn (Gnrih), Galntada (f{r-

k · ıde fus memurlarından (R.) ... ~ularda (Hidayet), Ta •an loPU • 
Bu Üsküdarda oturuyordu; (F.) mal Rebül), Kurtuluşta (G~ sirdC 

ye gitmek için sözleştikleri yere, lo), Maçkada Feyzi ca~. e•ved), 
Şrımsipasa piyasasına gelmedi. Dok- (Maçka), Knsımpıı~ada (MU"'~ictııY 
tor bir hayli dolaştı, bekledi. Böyle Haskövdc (Nesim Aseo). -seşı erd~ 

~ b) SarıV mühinı bir elemandan mahrum bir ta (Süleyman Rece • 
halde oyuna gitmek istemiyordu. (Nurı). 101 acı • 
Çünkü ni.ıfuscu (R.) de hayli açık Üsküdar, Kadıköy ve .Ada 
göz l.fü oyuncu, kuvvetli hır yar- kiler: K dıkoY· 
dımcı idi. Üsküdarda (İmrahor)• a J{ullı· 

Bu sırada karşısına eski tanıdık- de Söğütlüçeşmede (A~ın-ın ). }le) 
!arından ve pokerde parayı sağlam si), Büyükadada (Şinası :Rıza 

.ıirx:::a=:lm==a-s:::::ı:::n::.=:ın=y=o=I u=n=u=b=il=e=n=o=)='u=n=c=u=la=r=-==:b:=e=l=id=e=(H=a=lk=)=. ===:=::=~==~ 
lstanbul Defterdarhğından : 

t(tı~ 
Ura ~ --Eski Çadırcı: Ahmet Çelebi yeni Bayram Çavuş mahal-

15 oo lesinin Yeni sokağında eski 6-8 yeni 8·10 
sayı!ı &hşap ik i evin 32 de 4 payı. 

Kadıköyünde: Ra!İmpaşa mahal!esloin Aziziye sokağında 00 
2050 

Gala tada 

csk• \'e yeni 21 sayılı evin tamamı. 

: Kuıekapısında Müeyyit zade mahallesinin 

Hocaali caddesinde eski 22-24·26 yeni 

28-30..32 sayılı üç e\in 36 da 3 payı. 315 

Yukarıda yazılı mallar 2-7-937 Cuma günü SMt "" 11 tı aC"ıı • 
J 4 de S J (I 

ılı\ I· e 
Hozıne ı de11 

erılll 
kabul olunur. Taliplerin il 0 7,5 pey akçe erini vaktı ıı un}} cJı;rlİi" 

evvel yatır.ır.ık 'evmi n ezkiirdn Defterdarlık Milli Emlak f\ 

!ardır. Satış bedelıne ıstikrazı dahiii ve % 5 faizli 

ğürıde m. ıe, h 1 sııııs komisyonuna n.ürucı11tl ırı. (M) (3511) 
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Tefrika No: 97 Yazan : M. Necdet Tunçer 

O yıllar içinde Siileyman - kendisi de fari'cına 
varmz .. qarak - yüzlerce gözde-

meydan okuyor! 
Komar: Tekirdağlı da beni yenemez, diyor 

sinin tahakkümü altında yaşamağa başlamıştı. 
- Aldığım haberler doğru imiş, 

dedi, Kraliçe Samayı As(ıriyeye 
licııno götürmüş. Şimdi kralıçe 
ile beraber, Hamo gibi mert ve ce
sur hır adamımı da kaybetmiş olu
l'orunı. Artık kimseye güvenmiye
ceğinı ve kimseden yardım bekle· 
tniyeceğim. İnsan, en biıyük yar
dırnı, ancak kendısinden görebi
lir! Şefkat, merhamet, muhabbet.. 
hütun bunları ba l ... alarından hek
lell"ek te çok gülünç .ve sa!dillık 
olur. 

Putlar ıukrlırken •• 
Tanı.ıra odasına kapanmıştı. 
Süleyman, Tamnıanın adını bile 

anmıyordu. 

Si!a her gece hükümdann yatak 
Odasında kalıyordu. Süleymanın 
diğer zevceleri ve gözdeleri Sila
llın tekrar saraya gelişinden hiç te 
lnenınun olmamışlardı. 
Siıleyman o gün babası Davu -

dun bir sözünü hatırlayarak, cZa
fer abidesi. etrafındaki bütün hey
kelleri yıktırmıştı. 

Davut, oglu Süleymana vasiyet
] ri ara&ında şunları söylemişti: 

•Rab, insanlara iyilik yapmamızı 
t:c putlara tapanlara doğru yolu 
9ostermemizi cmTediyor. Firavun
lar gibi 1ıeykellere ve putlara tap· 
fnaktan çekininiz ve Rabbin aza -
Tnet ve kudreti karşısında daima 
eğiliniz!• 

S\}leyman, Sur kralından ve di
ğer vergi paralarından yaptırdığı 
Zafer abidesini neden yıktırıyor
du? .. 

Hazreti Davudun bu öğüUerini 
Suleymıın yeni mi öğrenmişti? 

Abidenin temelleri atılırken de 
bavudun bu vasiyetini Süleyman 

Pekala biliyordu. 
O, bu ahideyi putlara tapmak i

çin yaptırmış olsaydı, belki bu Q
gütlcrc karfı hareket etmiş olur -
du. 

Fakat Süleyman putlara tapan
lara daima (Rab) m kudret ve kuv

vetinden bahseder, hakikat var -
kc:n, taşlara ve heykellere tapma
nın gtiltinç olduğunu söylerdi. 

O, bu fıbideyi gelecek nesillere 
bir zafer hatırası olraak yaptırıyor-
du. Abıdenin temelleri bu mak -
1'<ıtla atılmıştı. 

O hnlde böyle aziz maksatlarla 
atılan bu temelleri yıktırmanın ne 
tnanası vardı?. 

Dağlarda yaşayan Beni İsrail şa
iri Enverano, Süleymamn abidesi 

hakkında acı bir şiir yazmıştı. Bu 
iiiri hükümdarın kulağına eriştir
tnekte gecikmemişlerdi. 

r:nverano bu şiirine şöyle başlı
yordu: 

c Yarınki nesillere güzel bir ha
tıra bırakmak sevdasına diişen Sü
lcymana acıyorum. 
Yarın gelecek i S'l"ail oğulları, bu 

abidenin i.inirnde durdukları znman 
harp ve ıaf er hattTalarından önce 
Siileymanm gözdclcrile kaı·şılaşa

caklar .. (Bu kadınlar kimdir?) di-
1ıe sorduk7<ın zaman, onlara: (Rti
tiln 7ıarplcı de zafer kazanan kah
ramanlar, işte bu 1.adııılardır!) di
ye ceııap verecek değiller ya. Ve
rilecek cevap şimdiden kestirile
bilir: (İ~tc Süleı} anın ömrü harp
ten ziyade bu Kadııılarla geçti!) 
diyecekler .. Çünkü Süleyman harp
ten ve gelecek nesillerden ziyade 
gözdelerini ve rakkaselerini dii§ii
nen bil" knfıramandır ... > 

Süleyman bu satırları okuyun -
ca: 

- Küstah adam .• Benim aley -
himde böyle fena hükümler ver -
miye seni sevkeden kimdir? 
Dıye b.;:ğırmıştı. 

Halbuki Enverano hiç kimsenin 
sözile hareket eden bir adam de -
ğildi. Gerçi Filistinlilere göre şair
ler biraz havai olurlarsa da, Enve
rano bu havai şairler zümresinden 
tamamile uzakta kalmış, bütün öm
rünü dağlarda geçirmiş bir adam
dı.. Kimseye minneti yoktu .. ve 
kimseden çekinmezdi. Bütün Filis
tin halkı Enveranoyu belki hüküm
dardan daha çok severdi. Onun her 
sözünde bir cevher ve hikmet a -
rarlardı. 

Em'erano boş söz söylemezdi. 
Hücum ettiği kimseler hakkında da 
üzerinde durulacak deliller, vesi
kalar sayar, dökerdi. 

En-.·erano Filistinin en büyük fi
lozofu idi. 

Süleyman da Filistinde kimsP -
nin sözüne kulak vermez. fakat şa
ir Enverano'nun söylediği şiirler

den manalar çıkarmıya çalışır ve 
bunları tekrar tekrar okurdu. 

İşte Enveranonun bu şiiridir ki, 
Süleymana, babasının vasiyetini 
hatırlatmıştı. Gerçek Tevratın bir
çok ayetlerinde (Yalıova) heyke -
le ve puta tapılmasını ve mabed -
lcre heykpl ve resim konulmasını 
mencdiyordu. 

Süleyman, Musa'nın dinini yap
rnıya ve Firavunlar gibi heykel1e
re tapanlara doğru yolu göstermi
ye memurdu. O, sadece bir kral 
değildi.. ayni zamanda babası Da
vuttan kendisine geçmiş bir (Şeri· 
at muhafızı) unvanını taşıyordu. 
Halkın hissiyntına tercüman olan 

.. •11tuı t u1111eu1111uıffU1111tıuıuuu11111u11uuuııuın1tnın;uıı111ıuı11t1ııuıııııııumıuuu11uıttıı1111111ıı11111111ıı1111111ııı111uuıtuııuı 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
idaremiz teşkilatında çalıştırılmak üzere aşağıdaki şartlar dahilinde 

lki namzet memur ahnacaklır. 
l - Yaşı 35 ten aşağı olmak. 

2 - Askerlik vazifesini yapmış olmak, vazife görmeğe mani hasta· 
hğı ve sui halleri olmamak. 

3 - Alınacak iki memurdan biri mühendis mektebinden veya 

Üniversite Fen Fakültesinden veya bu mekteplerin muadili olup ida· 

rece kabul edilecek Ecneb: mekteplerinden mezurı bulunacaktır. 

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

dil bir ecnebi ziraat mektebinden neş'et etmiş olucaktır. Bunların her 

ikisi de kendi meslekleri dahilinde iyi teknik rnalümat sahibi olacak• 

lar ve mükemmel Türkçe ve bilhagsa Türkçe kitabete vukuftan maada 

Frnnsızca ve lr.gilizce veya Fransızca ve Almanca lisanlarına layıkiyle 
vakıf bulun;caklardır. 

4 - Bu iki memurun aylık ücretleri 100 liradan aşağı olmıyacaktır. 

3 - Namzetler tafsilatı aşağıda yazılı imtihanları gcçirecek!erdir. 

A - Namzetler kendi mesleklerile alakadar olarak idarece tayin 
dilecek ikişer teknik mevzudan birini seçerek bunun hakiunda 

'furkçe bir müt11leaname yazacaklardır. "MüdtJet iki saat,, 

B - Kcndilerir.e verilecek Fransızca teknik bir makaleyi yarına 

sahifeye sığdırmak suretiyle Fransızca ve Türkçe olarak telhis ede· 
ceklerdir. "Müddet iki saat.,. 

C - Almanca ve lngilizce birer maka:eyi ayni "Veçhile hü asa 
tde .. eklerdir. "l\.1üddet iki sant.u 

D - Mühendis namzet verilecek bir r?tsyonel mihanik meselesini 

halledecek. Ziraatçi namzet ise idare laboratuarında bir dozaj 

}'apacaktır. 

6 - imtihan 6. Temmuz• 937 Sah rünü saat sekiz buçukta U:-:1urıa 
Müdürlük MerkeıindE yapılacaktır. 

7 - Taliplerin bu tarihten evvel evraka müsbiteleriyle ve bir 
dilekçe ile birlikte memurin Şubesine müracaat etmeleri liıımdır. '43686,. 

Enverano'nun dilinden 'kurtulmak 
içın: 

- İşte, Envcranoya müjdeleyin .. 
Putları yıkıyorum. 

Demiş ve dağda yaşayan şaire de 

o.rtık dılıni tutmasını tavsiye et -
mışdi. 

Bütün Fıhstin halkı Hebron ya

maçlarına toplanmıştı.. Putların 

yıkıldığını duyan dağlı k::ıbilcler 
ki.ıme kume şehre jniyorlardı. 

Kudüstc büyük bir değişiklik 
vardı. Herkes bu abidenin yıkılışı
nı, Süleymanın gözdelerınin ta • 

hakkümünden kurtulduğuna hük
mederek seviniyordu. 

Gerçek, o yıllar içınde Süleyman 

- kendisi de farkına varmıyarak -

yüz elli gö~desinin tahakkumu al
tında ynşarnıya başlamıştı. 

(Devamı var) 

Son serbest güreş maçlarının Bur
sa ve İzmirdeki neticeleri üzerine 
dün akşam İzmirden gelen Ameri· 
kalı güreş-çi Pol Komar ve mene -

ecri Zibisko dün matbaamıza gel
diler ve maçların neticesinin tama~ 
mile doğru olarak gazetelerde neş
redilmediğini söylediler. Amerika
lılar vaziyeti şöyle izah ediyorlar: 

- Borsada Mülayimle yapılan 

karşılaşmada ringin gayri nizami 
olduğunu maçtan evvel protesto et

tik. Fakat bu ringten başka yapı
Jamıyacağını söylediler. 6X6 geniş
liğınde olan ringin ipleri gevşek 

ve iplerden sonra bir metrelık yer 
de mevcut değildir. 

Bu ringte sakatlandığım için dok
tor ma\a müsaade etmedi. İzmir
de de hakemin menettiği hareket -
leri Mülayim yaptı. Ben de muka
belede bulundu&um için hakem be-

Çünkü ASPİRİN seneler~ 
denberi her türlü soğukal

gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmiştir. 

• 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen 
kasına dikkat ediniz. 

mar·· 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

cBitumlu maddelerden münteşir 
dispersiyon halinde sulu mahllıllcr 
ihzarı ameliyesi• hakkındaki ihtira 
için alınmış olan 5 ağustos 1935 ta· 
rih ve 2048 numaralı ihtira beratı· 
nın ihtiva ettigi hukuk bu kerre 
başkasına devir veyahut mevkii fııle 
konmak için icara verılmesi teklif 
edilmekte olmakla bu hususta fazla 
malumat edinmek istiycnlerin Ga· 
latada, Aslan han 5 inci kat 1-4 nu· 
maralara müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 

Roman:17 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

c'l'uğla imnlindeki ameliyede ıs
lahat. hakkındaki ihtira için :ılın
mış olan 22 temmuz 1931 tarih ve 
1280 numaralı ihtira beratının ih
tiva ettiği hukuk bu kere başkası· 
na devir veya ferağ olunacağı ve
yahut mevkii fiile konmak içın ica
ra verilmesi teklif edilmekte ol -

makla bu hususta fazla mallımat c• 
dındck isteyenlerın Galatada, As· 
lan hanında 5 inci kat 1-4 numara
lara müracaat eylemeleri ılün olu· 
nur. 

nHmnttı111111111ıın11ttnıı1111111uıuıuuıunıını111111ıhM&MM&UUlllUnıııuııt11ııuıuı111ruıuııu • nıeuıuaı11nuııU1111ınu uuınıtt 

Yazşn: 
Al Jenings 

Dik pek müteheyyiç görünüyor - f 
du. O kadar sinirli bir hali vardı ki, 
araba ~ırket merkezinin kapısı ö
nünde durur durmaz, hemen dışa
rıya atladı. Merdivenleri öyle çı· 

kıyordu ki, direktör de, ben de ar
kasından koşmıya mecbur olduk. 

Şirket idare meclisi salonuna gir
diğimiz zaman, on kadar resmi ze
vatın bizi orada beklemekte olduk

larını gördük. 
Dik alay ederek yavaşça bana de

di ki: 
- Jenıngs, burada tiyatro mu oy

nuyor? 

Dik pek s~bırsız görünüyordu. 
On dakika kadar bekledik. Dik sert .. 

Çeviren· 
Muammer Alatur 

sert bana bakıyordu • Hani 
derhal işe bnşlamazsa, vazgeçecek 
gibi ... 

Kendilerini biribirlerine takdim 
<'tmek menırimini hala bitireme -
miş olan resmi zevatı .terek arala· 
rınuan Eıyrıldım, direktöre l:oşa -
rak haber veröim. 

- Patron, biraz acele edelim, kor
karım, Dik bu i:iden vazgeçecek. 

Direktörün çehresi asıldı. Darbi, 
Ohyo hükumeti reisi Carc K. Naş'a 
bir teJ graf çekmişti. Ekselanstan 
aldığı cevap ta cebinde idi. Bu ce
vapta eğer kasa bozulmadan açılır-

sa, Dik'in affedileceği bildiriliyor
du. Şimdi bu ,·aziyette ya Dik bu 

"Eğer Tekirdağh yenerse onu s e.!!!.d• 25000 
dol rla ve bir konturotJa derhal angaje ederim,, 

f -=--;;;=;;:-r o v:=x • ( ... .. 

lzmirde .1Japılcın güreşt.rclcn etıae/ pcfılfoanlar halka tanıtılıyor 

ni diskalifye etti. la§mayı kabul edeceğini zannedi 
Fakat ben, iki maçta da kendimi yoruz. 

yenilmiş addetmiyorum. Amerikalı Bursada rinı?in ve tan 
Açıkça söylüyorum, yakın bir za- tasının ehemmiyetli bir surette sa 

man sonra Ameriknya döneceğiz. katladığı bacağını gösterdi. Boğa 
Ben Mülayim ile İstanbulda ve tam nın bacağı cidden feci bir \·aziye 
Amerika güreş kaidelerile güreş- te düşmüş. Fakat kendisi söylediğ 
rnck isterim. Tabii Mülayimi yen- halde bacağının iyileştiğini söylü 
dikten sonra Tekirdağlı Hüseyinle yor. Amerıkalılar ınağhibiy~ti tarı 
karşılaşmak islerim. Fakat söyle • bir mağlubiyet, galibiyeti de ta 
diğim gibi İstanbulda, Amerika gü- bir galibiyet olarak görmek isti · 
reş ve nizami ringle güreşmek şar- yorlar. Bize İzmir ve Bursa muha 
tile. birlerimiz vaziyeti bu şekilde bil· 

Zibisko diyor ki: dirmediklerinden kat'i bir şe:ı-· söyı 
- Eğer Tekirdağlı Komar'ı ye- liyemiyeceğiz. Yakın zamanda bü· 

nerse senede yirmi beş bin dolar yük ve çetin güreş karşılaşmala 
vermek üzere kendisi ile konturat göreceğimizi ve bu vesile ile Ame· 
yapar ve Amerikaya götürürüm. rikan Boğasının veya Mülavımi 
Ben Tekirdağlıyı burada Bulgar hakiki galibiyetini gözümüzle gö· 
Kiro'yu yenerken gördüm. Çok receğimizi zannediyoruz. 
kuvvetli ve iyi güreşçi. Fakat fak- Anadolu kulUbU kongr 
rimden dönmüyorum. Klüp nizamnamesi .mucibince l 
Amerikalı güreşçiler Mülayimin Temmuz 937 Pazar günü saat 1 

yenileceğini ısrarla söylüyorlnr. Mü- da senelik kongremiz aktedilecc 
Jayimin yakın bir zamanda İstan - ğinden azanın Şemsipaşadaki klüp 
bulda Amerikan Boğ:ısı ile karşı - binasına gelmeleri. 

&UUUUntttUtıiUltnt1nnıunıt111•1111111111u1111111111•111tJUIHHUUfftHffttltUtft1tlflillhUUtt11111 .. ınıuını llllUJIUll WllUUWHittUU 

istanbul Defterdarlığından: 
Cins ve mevkii Senelık Muhammen Kira 

kirası Li•a r üddeti 

Sultanahmelte Atmeydanı caddesindo 
askeri elbise anbarı altıııda 48 ila .:-8 
No. lı bugün bir atelyö halinde kul• 
)anılan altı dükkan: 25) Üç Yıl 
Koca Mustafapaşada a?abacı beyazıt 
mahallesinin Koca Mustafapaşa cad. 
desinde 264 No. h ev. 54 Bir ,. 
A7apkapıda yenikapı caddesinde 4 
No. lı dükkan : 48 f ki n 

Azapkapıda yenikapı caddesinde 6,8 
No. lı dükkan: 

it " 
Kadıköyünde !brahimata mahallesinit 
Koruluk mevkiinde lsmail Bostanı, Koru 
yo"u, Hikmet veresesi tarlası ve Seyit 
Ahmet deresi ile çevrilmiş 20220 metre 
murabbaı tarla : 20 Oç " 
Bokaıiçinde Balta Limanı sarayı arka· 
sındaki koru yanınd:ı krokisinde hudu. 
du ı:-österilen taş ocağından çıkanlacd 
taş beher metre mikabı : 0,04 

" " Yukarıda cins ve me\)kileri yanh yerler hizalarınd:ı.ki bedel ve 
müddetler üzerinden açık arttırma usulile kiraya verilecektir. L.tck· 
!ilerin ve tediye vesair :şeraiti öğrenmek isliyenlerin 15.7.937 Pcrşen
be günü saııt on dörtte yüzde 7,5 pey ak('alarile Milli Emlak Müdür-
lüğünde to~-lanan komisyona gelmeleri. (M.) (3797) J 

işden vazgeçerse, dırektörün vazi
yeti ne kadar müşki.ılleşecektı. 

Darbi hakıkaten korkmıya baş -
lamıştı. Kendısıne, Dik'ın rahatça 
çalışması için, od dakılerin dışarı 
çıkması lazım geldığıni yavaşça 

söyledim. 
Nihayet knsa ar!ılırkcn, içerıde 

iki hükumet mümessili ıle direk • 
törün ve bir de benım bulunma -
mız kararlaştırıldı. Bu karar üze
rıne meşhur kasanın bulunduğu o
daya girdık. 

Bizimle beraber: kalan hiiki.ımet 
müme.,sil1erindPn biri: 

- İşte kasa! dedi, ama ne kasa? 
Dık hıç bir şey söylemeden ka

saya doğru yaklaştı, her tarafını 
muayeneye koyuldu. 

Vaziyet ve sinirler gergindi. Res
mi zevat nasıl bir manznra görecek· 
lerini hayretle bekliyorlardı. Dar
bi yerinde duramıyordu. Bir sigara 

_ aktı, içmeden tablanın kenannda 
bıraktı. Hani o ne kadar yerinde 
duramıyor idiyse, ben de ondan pek 

farksız değildim. Ya Dik bu işi be
ceremezse, diye üzülüyordum. O-

lur ya! Aradan bu kadar seneler 
geçmiş. İnsan işlemiye işlemiye hü
nerini kaybetmiş olabilir. Sonra 
Dlk'in bıına bir çok defalar balı • 
tettiği bu hünerinde biraz muba -
liıgaya kapılmış olması ihUmali de 
aklıma geldi. On altı sene hapisha
nede yatmak insana dceil hünerini 
unutturmıya, aklını bile kaybet -
miye kafi gelir. 

Dik kasayı muayene eaiktcn son· 
ra bana baktı, gö ünü kırptı. San
ki: 

- .Merak etme ya\Tum, bu ka
sa benim için çocuk oyuncağı! de
mek istiyordu. 

Onu kendisinden bu kadar <>min 
görünce, içime bir ferahlık geldi. 

- Ver şu törpüyü banR! dedi. 
Dik daha evvel benden gayet in

ce ve kenarları keskin bir törpü te
darik edilmesini istemişti. istedi -
ğini verdim, aldı, kenarlarını dik
katle muayene etti. Evirdi, çevir -
di, bir kaç defa gözünün hizasına 
kaldırdı. Keskinliğini kundurası -
nın derisi ü~rinde muayene etti 

(Deııamı var) 
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M A Z O N MiDE ve BARSAKLARf ıcotayhkla bo attır. INKIBAZI ve ondan müteve!lld baş' ı~nlarını defeder. Son derece tekıif edilmiş bir tuzAo~~! 
ş MÜMASİL MOSTAHZAR~ARDA.N DAHA ÇABUK. DAHA KOLAY ve D 

MA., Atıı• 

M E Y V A T U Z U KAT'I tesir eder. Yemeklerden ıonra alınırsa HAZIMSfZLlCf, MiDE EKŞILJK ve YANMALARINI fidcrir. MiDE ve BARSAKLARr ALIŞTIR iM 

daki kokuyu ve tahtıh~ı defeder. MAZON isim ve HOROZ markasına. dikkat. 

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

Hastahğının sirayetine en 
büyük sebe~tir 

F 
BÜTÜN 

·vo 
HAŞARATI ÖLDÜRÜR 

Optamin ·. sa 
Bllha•sa mUesslrdlr 

cabında gUnde 3 ka,e 
ahnablllr 

................................... 1 ........ 

Nafia Vekaleti 

Hava Yolları . Devlet 

Kullanılarak 
"Optamin Saç Eksiri., halis vita• 

minden yapılmışlar. Saç ruddelerine 

ıeri bir tesir yaparak onları aka. 

metten kurtarır; köklere yeniden 

can verir, saç dökülmelerinin kat'i· 

durdurulabilir! 
yelle önüne ieçer. "Optamin,. kul· 
lanarak uç dökGlmesi tehlikesi 
tamamen bertaraf edilir • 

•Optamin,. saçlar için hak:kr bir 
tf et olan kepekleri izale eder, el!· 
de hayat aıılar. ıaçları güzelleştirir. 

İş~etme İdaresinden: 
Devlet Hava yolları için Eskişehir Tayyarecilik mektebinde tahıil 

ettirilecek pilot yetiştirilmek üzere üç gence ihtiyacımız vardır. Aşa• 
fadaki şartlan haiz olanların 15-7."1937 akşamına kadar evrakı müs

bileleriylc birlikte Nafia Vekaletine müracaatları. 

"OPTAMIN,, i ısrarla isteyiniz 

A. - lise mezunu olmak. 

B. - 30 yaşını geçmemiş bulunmak.. 

C. - Sıhhatlarının havacılığ'a müsait olduğu Eskişehir hava sıhhiye 

he} etinin raporiyle sabit olmak. 

D. - Devlet memuru olmak için icabeden evsafa malik olmak. 

Yukarıdaki evsafı haiz olanlara Eoıkişehir mektebinde okuduklara 

zaman kendilerine ayda (50) lira ücret verılt:ccklir. ( 1726) (3662) 

•+A:::M~PANO.RAMA'da•-
eahçemizde mahdut gecelerde teganni et. 
mekte olan memleketin hakikaten en yük· 
sek ve kıymetli san'atkArı 

MONiR NURETTiN . 
Sayın halkımızın talebine binaen bugünden itibaren HER AKŞAM 

1- arkadaşları ile birlikte seaoslarını yapacaklardır. Tel. 41065 -· 

• 
Adi gazı ve buna benzer boyalı mayilerı 
Avrupa ve Amerika markalı süslü lsutuJar 
ve gaz tenekesine koyarak FAYDA yeri~e 
satıyorlar ve herkesi aldatıyorlar. Çok dJk· 

1 kat ediniz. Taklitlerinden sakınınız. 
Hasan deposu: lstanbal, A,kar.ı, Beyoğlu, Beşiktaş, Ecıkişebit 

Su fıçılarının ı~llk. T.-937 gününden ıtıb:;ren menba s;ıyu nakil \.e 
satışıoda kullanılması yasak edilmiş ve bu husustaki Belediye tenbı
hioi aynen aşağıya yazılmıştır. lJan olunur. 

· TEN.BIHI BELEDİ : içilecek s!11arı~ fıçı i_le nakli ve satılması yasak• 

tır. Muhalif hareketi sabit olanlar u~uru Belediyeye müteallik ahkamı 
cezaiye kRnuouna tevfikan tecziye olunurlar. (B.) (38.>0) _ 

Grip, nezle, baş ve diş ağrılarının kat'i ilacı KESKiN Kaşeleridir. Ba'ti;~::~da Salih Necati Eczanesi. _. 
( DEVREDİLECEK İHTİRA 

Buruşmuş ye 

Bir doktorun 
şayanı hayret 

Bir keşfi 

Viyananın lıbbi mecmuaları, 

bütün dünyayı hayretle bır::ıkan 
fennin. en son muzafferiyP.tini 
füın ediyorlar. Buruşuklukların 
yalnu; sebebi teşekkülünü değil, 
onların izale çaresini de bulmuş. 
}ardır. Anneler, hatta büyük an· 
neler, gençliklerindeki tazcı ve 
açık tenlerini 50 ve GO yaşların· 
daki kadınlar, gençliklerindeki 

.buruşuksuz ve yumuşak ciltle -
rini temin edebilirler. --' 

Hastanelerdeki 
tecrUbeler 

. Buruşukluklarımız, ihtiyarla • 
mıya başladı~ımızda meydana 
çıkar Cilt zamanla bazı canlan· 
dırıcı ve besleyici unsurlarını 

kaybeder. Bu unsurlar, şimdi bü.
yük bir itina ile seçilmiş genç 
hayvanlardan istihsal olunabil • 
nıektedir. Cilt. bu cevherle bes
lenildiği takdirde yeniden taze
ler ve gençleşir. İşte Viyana t}'. 
nlversitesinde Profesör Dr. 
Stejskal idaresinde yapılan tec· 
rübelerde elde edilen şayanı hay. 
ret semereler budur . .Doktonm 

ihtiyarlamış'· r;:::::::::::
8
:::u.=· :y:::LJ.~. ~K~~~==~====~~~~~ .suda intiş:r!~:b~1oıabnen mad· 

8• 'ld' ••• D E R E ••• delerin muamelesine ve bunlar•~ ır CI 1 sulu intişar maddelerinin ıstih::;a~·· 
ne dair usuh hakkındaki ihtara içırı 

G 1 t• ' • alınmış olan 12 eyllıl 1935 tarih ve enç eş lrmlştlr D 2049 numaralı ihtira beratının ib• 

1 n tıva ettiği hukuk bu ker~ b11~kasııı9 

1-

KIR 

BERATI 

cTayyareleri idareye mahsus ve
saitle ıslahat. hakkındaki ihtira 
için alınmış olan 9 temmuz 1931 ta-

bu şayanı hayret keşfınin mün· rih ve 1291 numaralı ihtira bera • 
haşıran istimali hakkı, fevkalade 
mali .fedakarlıklarla Tokalon mü· tının ihtiva ettiği hukuk bu kere 
P.Ss~scsi tarafından temin-edil • başkasına devir ve yahut mevkii 

fiile konmak üzere icara verilecemiştir, 

Biocel tabir edllen bu canlı ği teklif edilmekte oln\a~la bu hu· 
cilt hüceyratı hulasası ancak sust fazla malumat edinme~ iste-
pembe rengindeki Tokalon kremi yenlerin Galatada, Aslan han 5 in-
tcrkiblnde bulunur. Hastaneler· ci kat 1-4 numaralara müracaat ey-
!e yapılan tecrübeler neticesin· lemelcri ilfın olunur. 
?le 60 ve 70 yaşlarındaki kadın- ......................... . 

ların buruşuklukları altı hafta ı Zühr~vf ve cild hastalıkları ı 
zarfında zail olduğu görülmüj • ı •• 1 
tür. ı or. Hayri Omer 

Muvaffakıyet ,; ı 
garanti ldlr ı Ôtlcden sonra Beyotlu AQ-acaml ı 

Her gece, yatmazdan eyvel pem-_, ı karşısınd~ No. 133 Te:eron: ı 
be rengindeki 'Fokalon kremini ı ~3585 ı 
kullanınız Siz uyurken cildinizi ......................... . 

besler ve gençleştirir. Bir kaç Dans Profesörü . 
hafta zarfında buruşukluklar za· • 
il olur ve daha genç görünürsü
nüz. Gündüz için yağsız beyaz 
rengindeki Tokalon kremlnl kul· 
!anınız. Siyah noktaları eritir, 
açık mcsnmeleri kapatır. en sert 
ve en esmer bir cildi yumuşatıp 
beyazlatır. 

Parula 1'37 ... Hlai• J•• 
nl dana flrilrlerlnl St
reamelıı lıteyeıalere mlljde 

Beyoğlu lstiklAI caddesi Türkuaz 
dans derıhaneıiode Kemal Sami 
Bayere müracaat. Herf\in sabah 

·ondan aktım dokuza kadar dera· 
haneal talebelerine aÇ!kbr. 

BALOSU 
.. 

Sayın yolcularımızın nazarı dikkatlerine =;ı 
Şirketi Hayriyeden : 

Kabataş, Beşiktaş, Ortaköy, Kuruçeşm,, Arnavutköy \le 

Bebek iskelelerilc Köprü arasında ·muteber olmak üzere mezkur 

lskelclerio bugünkü bilet fiyatlarına: nazaran % . 15 tenzilatlı aylık 
abonman kartı ihdas edilmiştir. 

Kartlar 1 Temmuz 937 tarihinden itibaren mer'i olacaktır. 
Bu kartları hamil olanlar umumt hatlarda oldu~u gibı ışbu is

kelelere aynı günde mükerrer gidip gelme hakkını haizdir. 

işbu kartlar Pazar günleri mıntaka ve kısım farkı aran'ılmak. 
sızın Şirketin bütün iskeleleri arasında muteber olacaktır. 28 haziran 

937 tarihinden itibaren Köprüde Enspektörlük dairesile Jdarei Mer· 

keziye Kontrol Müdüriyetinde satışa başlanmıştır. 

AYLIK KART BEDELi 
ikinci mevki 255 kuruttur. 

Birinci mevki 382 1i2 kuru,tur. 

KöprU ve nakllr• realmlerl olan 65 er ku· 

rut rukarda r•zıh 1 ncl ve 2 ncl mevki bilet 

bedellerine dahildlr. 

devir ve yahut mevkii fiile· ko0_ • 

mak için icra verilmesi teklif edıl· 
mekte olmakla bu hususta Cazla rrıa 
lıimat edinmek isteyenlerın Gala • 

nu· tada, Aslan han 5 incı kat 1-4 
·ı· .. o· maralara müracaat etmelerı ı a •• 

lunur. ~ 

İstanbul 6 ncı İcra Mcmurluğuf1· 
dan: 

Bir alacağın temini için haczcdı· 
lip paraya çe\•rilmesıne karar ve : 
rilen beş kalemde küpe, yuzük, inCJı 
altın bılezik açık arttırma ile san· 
dalbedesteni Müzayede şubesıııcc 
saat 2 den itibaren birinci arttırırı~ı 
5/7 /37 pazartesi '.lo 75 inı buJrnadı!! 
takdirde 8/7 /37 giı nü ikinci arttır• 
ma suretile mezkur malrnlde satı .. 

lacağı ilan olunur (3:J655) . · ----' 

DEÔİRMEN ARANIYOR -·r 
Ufak mıkyastn son sıstem degı • 

meni olup da satmak istıyenler 13all 
. a .. 

çekapıda Hasan deposuna rrıur' 

caat. ___.-

İ:it. Yedınci İcra Memurluğun .. 
cian: 

1 ~ u :ı· 
Ardaş Zeyrekyanın Yani Ka ı 

ya olan borcundan dolayı rrıahcı.ı 
ve

! olup paraya çewilmesine karar .. e 
rilmiş olan piyano, büfe, kontrbu~.' 

rrıı.t• 
masa ıskemleler ve daha buna g3' 
masil yemek odası mefruşatı 217/ 

• pıın· 
cuma gi.ınü saat 9-10 arasında ıd· 
galtıda Zafer sokağında Katolik ff: 
lisesi karşısında 24 No. lu ME ile 
apartımanı önünde açık arttırrrııı .z· 
satılacağından talip olanların rıı;:9• 
kur gün ve saatte mahallinde t· 
zır bulunacak memuruna müracaıı 
1eri ilan olunur. (33653). __,,,,,,,. 

Sahlbi ve umwnt ne~rıyab idar• eeı-' 
Ba,muharrir 

I!. izzet ...,-
11•••11 JW: llMNal ı.-


