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•• • uzere emır 
iştirak 
aldı 

Şoför Remzinin idaresindeki oto
büs 13 yolcu ile Büyükdereye gi· 
derken Maslak t" otobüsün lasli~ 

patlam ı ş, hııla gitmekle olan oto· 
büs sağ taraftaki hendeğe yuvar• 

(Devamı 2 inci sahifede) 

-.... .•.. _ 
Bir Yugoslav harp 

gemisi gel iyor 
Belgrad 4 (Hususi) - Seyahate 

çıkan Yugoc;la s harp gemici Yad· 
ran lstanbula gelecektir. 

Millt Müdafaa Vekili ya· 
_ r1 n gidiyor 
U.; gündenberi şehrimizde bulun. 

makta olan Milli Mi.dafaa Vekili 
General Ka:ım Ôıalp yarın Anka·• 
raya avdetleri muhlemeldfr. Milli 
Miidafaa Vekili Ankarad a birkaç 
~ gün kaldıktan sonra Balikesire gi· 

decektir. 

KARA 
BELA 
Harikulade ve sizi 
heyecandan heye
cana sevkeden bir 

zabıta romanı 

Almanya lngilterenin yeni tek
lifini kabul ediyor, ita/yanın ne 
cevap ver~ce ği henüz malum değil 

"Amerikan bo

ğa~ı .. diye bura· 

da kendısinc ad 

takılan pehlıvan 

Coe Kumar\•ı 

açtığı deliyi 

hemen hemen 
bütün pehlivan• 

larımız kabul et• 
mişlerdir. 

Dinarlı Mehmet 
kolunun sakatlı · 

ğt yüzünden Bur· 
sa Yenişehiri be• 
lediye dokto• 

rundan aldığı ra• 
por üzerine on 
beş gün istira. 
hate mecbur ol· 
duğundan srüre· 

r 
1 
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şemiyecektir. Ya,,mdünga Sülegman ue Mülagim 

I 

Fakat diğer pehlivanlarımızdan duğu Bulgar Kiro Deliormanskf 
bir kısmı dün şehrimize gelmişler· ile revanş maçını yapacaktır. 
dir. Bunlar da şu pehlivanlardır: Molla Mehnıet te Amerikalıdan 
Eski Türkiye ikincisi Bulgaryalı ziyade Bulgaristanda kendisini 

Cemal, Türkiye birincisi Tekirdağlı mağlup eden Bulgar Görgj Hac. 
Hüseyin, MülAyim, Arif Yarımdün· Yuvane~f ile intikam maçı yapa4 

ya Süleyman Molla Mehmet caktır. 
' _ . _ _ _· _ ~ Amerikalıya Tekirdağlı Hüseyin, 

Bunlardan Turkıye uçuncusu A· M· ı&. · k" T" k' 'k' · · C u .ıyım, es ı ur ıye ı · ıncısı C• 

rif cumartesi saat 8,5 da yapıla• mal ve Yarımdünya Süleyman ka 
cak müsabakalarda geçen pazar lıyor. Şu halde oldukça tır.yccr.ıh 
Bilecikte yağlı güreşte mağlüp oJ.. güreşler seyredeceğiz demek tir. 
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Atatürk 1 Festivalde 
Ecnebi 
Seyyahlar 

Belediye bu seneki festivallere 
Anadolu ve A vrupadan vasi mik -
yasla seyyah celbi için azami faa
liyete karar vermiştir. Bu arada 
Anadoludan buraya seyyah getir -
tilmesi, bunların burada iaşe ve 
ibate edilerek gezdirilmesini Ya -
taklı Vagonlar Şirketi üzerine al -
mıştır. Bu şirketin acenteleri bu -
lunmıyan Anadolu şehirlerinde de 
bu işe mahallin en tamnmış tacir
leri memur edilmektedir. 

\An karadan 
Hareketetti\ 

Bütün evli 
geç mit_ 

erkeklere 
olsun! 

Sofyada kövlü bir erkeğin kar- : 
• - 1 

nından bir çocuk ç1karıldıgını duy-
mayan kalmış mıdır? Muhterem dokı 
torlanmızdan biri bu şaşılacak ha
dise üzerine bir gazeteye bir tav
zih gönderiyor ve (erkekler için 
korku yok!) serle\'hası ile konu -
lan bu tavzihte muhterem 'doktor 
dıyor ki: 

•- Bu terulom denilen neviden 
bir ur olsa gerektir. Daha ana rah
minde iken vücude karışmış bazı 
uzuv!Jrdan ol.ır Ben de urlarda 
diş, çcn<:>, kemik gibi uzuvlara rast
ladım. Bazan eksık büyümüş bir 
çocuı;u hazırlanack urlar da görü
liır. Fakat erkeğin anne olması 

mcvzuubahs değ !<lir!• 
Bir çokları böyle bir hadi'*'den 

dol.ıyı erkekıer için neden korku 
oldu~una Ye bir doktorumuzun er
keğin anne olması ihtimalini neden 
böyle tekzibEc lüzum gördüğüne şa
şarlar. 

Biçlfe gafiller! ne büyük bir teh
like atbttıklarının farkında bile 
değildir. Zira bu zamanda erkek
lerin bir de anne olmaları ihtimali 
tahakkuk etseydi, Üzerlerinde bir 
annelik kalmış olan bayanlar val
lah onu da kocalarına devreder -
!erdi' .. 

Bütün erkeklere geçmiş olsun! 

* 
Arayan mevll· 
sını da bulur! .. 

İzmitten bir zat bir gazeteye şöy
le yazıyor: 

- Süslenmesini seven kadını se
Yerim ! 

Diyor. Şu muhterem zata bakın, 
meşhur hikayedeki gibi: 

Anlaşılan ya hesap nedir bilmi
yor. ya ömründe sopa yememiş! 

* Otomobil yangını! 
Evvelki g .. ce soför Mehmedin -

bu şoför Mehmetler de ekseriya sa-

rı çizmeli değil sarı abalı olurlar!
idaresindcki otomobil Osmanbey -
den geçerken otomobilin makine -
sinden doğru bir ateş çıkmış, oto
mobil yanmağa başlamış. Etraftan 
yetişen halk arabayı söndürebil -
miş. Bu yangının sebebi meçhul! 
Meçhul mu? Hiçte değil: Demek bu 
şoför otomobiline rusumu çok birik
miş eski bir pli'ıka asmış!! 

* YUzUmUze vuruyor! 
Amerika coğrafya cemiyetinin 

mıimessilt evvelki gündenberi İs
tanbulda imiş. Bir muharririn yaz
dığına göre bu zat dünyanın en gü
zel ve en renkli şehri olan İstan -
bulda bir şey bulamamış: Renk! 

Muharrir diyor ki: 

- Biz İstanbul sakinleri şehri 
yaparken ona yeni bir renk ilave 

etmemişiz. Evlerimiz renksiz, sa -
kaklarımız renksiz, kıyafetlerimiz 

renksiz, binalarımız renksiz! .. 

Sahi bu hal nedendir acaba: 

Benızlerimtz de renksiz?! 

* Sanki saadet mi? 
Bir Rus profesörü körleri iyileş

tirmek için yeni bir usul bulmuş. 
Bu usul ile ölü gözlerini diri insan
lara takıyormuş! 

Halbuki ölen milyarder Rokfel
lerin gözlerinin bizden birisine ta
kıldığını düşünün: Anadan doğ • 
ma körlük daha saadet! 

* Son hldise-
lerden so'.!!.! 

Dünkü gazeteler şöyle yazıyor -
!ar: 

- Almanya İspanya işinin çabuk 
bitirilmesini istiyor!.. 
İspanya işinin mi, İspanyanın i

şinin mi?! 

-K~~t;~i .................... -... "j"I;;k·:ı;;~ ............ __ .... . 
Gemilerine Hudut ihtilafı 
Tecavüz olursa... Halledildi 

(Birinci ;ahıfeden devam) 
yaptığı teşebbüsten haberdar edil
mişlerdir. 

Siyasi mahafi\, yakında şayanı 

memnuniyet bir hHl şekli buluna -
cağını ümit etmektedir. 

Irak Ba~vekili Hikmet Bin Sü • 
leyman !rakın iç ve dış sıyasaları 
hakkında verdiği beyanatta bilhas
sa şunları söylemiştir: 

Halk bilhassa İstanbulu ve bura-
dakı eğlenceleri gelip görmiye teş
vik edilecektir. Avrupaya da her 

memlekete kendi lisanile yazılmış 
resimli afiş ve broşürler gönderil
mektedir. 

lngiliz-Tiirk 
Dostluğunun 
Manası 

Londrada çıkan The Truth Mec
muası, Başvekil İsmet İnönünun 
Londrada iken, İngiliz Hariciye Na
zırı Eden'le yaptığı mülakatın e -
hemmiyetini tebarüz ettirerek di
~or ki: 

.Britanya İmparatorluğunun ti
caret ve emnıyetı İtalyadan çok 
daha zıyade Türkiyenin alacağı va
ziyete bağlı bulunmaktadır. Cum
huriyet Türkiyesinin devlet reisi 
Kemal Atatürk diğer liderler de 
görmiye alışmadığımız kıymetli 

vasıfları şahsında toplamış bulu -
nuyor: Tevazu, ehliyet, muvaffakı
yet ...• 

Mecmua bundan sonra şu suali 
soruyor: 

cAcaba geçen sene Kral Sekizin
ci Edvardın temellerini attığı itti
fakın bir gün neticelenmekte oldu
ğunu görmek üzere mi buluııuyo -
ruz?> 

Yolcu salonunun 
Avan projesi 

Yeni inşa edilecek yolcu sala 
nunun avan projesi bitmiş ve tas
dik için Vekalete gönderilmiştir. 

Tasdikten sonra mimar Dep derhal 
esas projeyi hazırlayacaktır, iki 
aya kadar inşaata başlanacaktır. 

İstimlak edilen arazide yapılan 
sondajlar iyi netice vermiştir, 30 
metre derinliğinde sağlam toprağa 
rastlanmıştır. 

Eski raylar değittiriliyor 
Devlet demiryolları idaresi eski 

rayları değiştirmeye karar ver. 
miştir. 

ilk defa lzmir • Aydın rayları 
yenilenecektir. idarece yapıla, he· 
saplara göre yalnız Hay:larpaşa -
Geyve yolunun değiştirilmesi idare• 
ye 1600000 liraya mal olacaktır. 

Otobüs kazası 
(Birinci sayfadan devam) 

lanmış motör ve karoseri parça· 
lanmıştır. 

Otobüs yolcularından polis Lıltfi 
ile bir kadın ağır, diğerleri hafif 
surette yarala:ımışlardır. 

Ağır yaralılardan Mehmet ismin· 
de bir yolcu da çocuk hastahane· 
nesinde yatmaktadır. 

(Blrinci sahifeden devam) 

DENiZDE 
Ulu Önderimiz Haydarpaşa· 

dan hususi bir yatla Dolmababçe 
sarayına geçecekler, bu sırada 
Haydarpaşada büyük şefimizi ya
kından görmek saadetine eremi· 
yenler Akay, Ş rketi Hayriye ve 
Haliç idarelerinin tabsi• edeceği 
vapurlarla denizden Atatiirkü al• 
kışlıyabilecekler ve saraya kadar 
yatı takip eyleyebileceklerdir. 

Bu idareler bir kısım vapurlarını 
halka parasız tahsi• etmi1 olduğu 
gibi, bir kısım vapurları da ufak 
bir ücret mukabilinde balkın dile· 
j!ine hizmet edeceklerdir. 

Bundan ba~ka diğer bir kuım 
halk da Dolm~bahçe sahillerinde 
yer docaklardır. 

DONANMA İSTANBULA 
GELiYOR 

Halkın kalpten kopup gelen bu 
sevincıne tercüman olan hükume -
timız, Tıirk donanma~ının da bu 

tezahürata iştirakini mu\'afık gor
müş ve donanmamız İzmıtten li
manımıza gelmek üzere emir al -

mıstır Bu itibarla AlatUrkün Hay
da;paşadan Saraya kadar denizden 
yapılacıak karşılama şenliklerine 

yarırı donanmamız da iştirak ede
cektir. 

Büyük önderimiz doğruca Rıya· 
seti cumhur Sarayının rıhtımına çı
kacaklar, burada da valı ve diğer 
hükumet erkanı tarafından yine 
karşılanacaklardıı. 

Gece Atatürk şerefıne emsalsiz 
tenvirat yapılacaktır. Bu hususta 
ayrı bir program yapılmaktadır. 

ANKARADAN A YRlLIŞ 
Ankara, 4 (Hususi) - Yarın İs

tanbulu şereflendirmek üzere Ulu 
Önder Atatürk ''· bugün sat on dör
dü beş geçe buradan ayrıldı. Anka
ralılar, aralarından bir müddet ay
rılacak olan Büyük Atalarını bir 
kere daha görmek ve alkışlamak 
için daha sabahtan itibaren sokak
lara dökülmüşlerdi. 

Qarda Kamutay Reisi, Başvekil, 
Büyük Kurmay Başkanı, bütün ve
killer, mebuslar. sefirler, hükumet 
erkanı, askeri kumandanlar ve di
ğer bir çok zevat bulundular. 

Atatürk kendilerini uğurlamıya 

gelen zevatın ellerini sıktıktan son
ra vagonlarına bindiler. Tren hal

kın coşkun alkışları arasında bu • 
radan ayrıldı. 

Vali ve Mevki Kumandanı Ulu 
Önderimizi hududa kadar teşyi et
mişlerdir. 

Atatürkün İstanbula hareket et
mekte olduğunu haber alan güzer
gahtaki şehir halkı Büyük Atala
rını selamlamıya ve alkışlamıya 

hazırlanmaktadırlar. Bu itibarla 
Atatürkün treni yollarda tevakkuf 
etmesi muhtemeldir . 

Atatürk bir müddet İstanbulda 
kaldıktan sonra memleket dahilin
de mühim bir tetkik seyahatine çı
kacaklardır. 

Seyahatin hangi mıntakalarda 

yapılacağı henüz kat'iyetle malüm 

Bir eroin imalat- · 1-oış SA 
hanesi daha SiYA 

b ı d lngiliz 
u un U minyonlar1 

Muhafaza teşkıliıtı memurhrı ve · arator·J 
Londı-a'da topbnııh ı_mP dorrıiP • 

Emniyet Müdürlüğü şehirdeki konleran ·ı, İngiltere ıle. . bun· 
gizli eroin imalathanelerini mey - b t nedır, 

yonların münase a ı dere' 
dana çıkarmak için çahşmalal'lna ların ana vatana bağları nell ri•'' 
hız vermişlerdir. İki dairenin me - .d. ? 5ua c 
murları muşterek çalışmaları neti- ccye kadar kuvvetlı ır ·vardı. fa· 
cesinde dün de Tarabyada Hacıos- cevap veren neticelere dıiıonor 
man bayırında gizli bir beyaz ze- kat kılı kırk yararcasına .3ııl · . k •• t "zerine ) ... hir imalıithanesi bulmuşlar, bu de, herş<'yın agı u . bir,. 
imaliıthaneyı işleten Bilviyadis, A· ması liızıır.g<'lJiğini "e h'\1erdeP 
ram ve Evakliyos adlı üç kişi ya- man kağıt üwrindeki ınetı iif'.,. 
kalanmıştır. Üç kaçakçı da evvel- çıkmamak icap ettiğini ileri ~n J)t" 

. f ansın den alınan tertibat sayesinde iş üs- ler Jr.ıpa.atorluk kon er kıcrdil· 
tünde ele geçirilmişlerdir. Ya - ticelerile kan~at edemiyeı:e us bıl 

1 l d 13 k ·ı Ç" k" b I. ·ı· ı re ınahs pı an araştırma ar a ı o mor - un u u, ngı ız e _. ttll' 

1 k 1 · · 3 k.l 1 ·1· ler 1" ııı· fin ve 1 i omayı eroın, ı o ya- vuzuhsıı,luktur. ngı ız rı g: 
pılmış eroin bulunmuştur Suçlular di i~lerini kendi anladık;ak :,ili 
bugün Adliyeye verilmişlerdir. görmeyi başkalarına anlal •• 1 rrı~· 

'h cdC"" yorulmayı daima lercı 

Bulgaristanda 
Şer'i 
Mahkemeler 

Sofya, 4 (A.A.) - Bulgaristanda, 
medeni kanunla evlenmek yolun -

daki cereyan gittıkçe kuvvetlen · 
mektedfr. Yalnız papaslar, bu ka

nunu kendi menfaatleri aleyhinde 
gördükleri için medeni kanunun 
kabulüne muarızdırlar. Avukatlar, 

ise medeni kanunun kabulünü is
temek ledir !er. 

Bulgaristan Türkleri de bu kanu
nun kabulüne taraftardırlar. Çun
kü bağlı bulundukları müftülükler 

ve şeriat mahkemeleri keyfi suret
te hareket ederek adeta kendilerini 

soymaktadırlar. İcabında bir kü -
fürden dolayı veya para mukabi -

!inde kadını kocasından ayırmak -
tadırlar. 

Bulgaristandaki şer'i mahkeme • 
ler tarafından miras işleri hakkın
da haksız ve yanlış hükümler ve -

rilir, kıyılan nikahlar bozulur. 

Son kabine değişikliğinde, adliye 
nazırlığına geçen Ognanof'un riya
setinde yapılacak toplantılarda ad
liye nezareti. Bulgaristanda medeni 
kanunun kabulü meselesi yanında 
Bulgaristandaki Türk akalliyetinin 
idaresi tarznı da görüşecektir. Bu 
görüşmelerde Bulgaristanda müf
tülüklerin ve şeriat mahkemeleri
nin kaldırılması da gözden geçiri -
lecektir. 

Yeni Adliye Nazırı· Aleksandr 

Ognanof bu mesele hakkında şu 

beyanatta bulunmuştur: 

c - Bugün Tıirkiyede İsviçre ka
nunu medenisi tatbik edilmekte -
dir. Böyle bir zamanda Bulgaris

tan Türklerinin hala müftü mahke
melerine gitmelerini ve şeriat hü
kümlerine göre muhakeme edilme
lerini doğru bulmuyoruz .. > 

olmamakla beraber ancak bu seya
hatin ayni zamanda bir tetkik ve 
yakın müşahede seyahati olacağı 

kaydedilmekte ve büyük ehemmi
yeti tebarüz ettirilmektedir. 

Ulu Önderin Karadeniz sahil şe
hirlerini bu meyanda Trabzon ve 
Erzurumu da ziyaretleri muhte • 
mel bulunmaktadır. 

!erdir. co"" 
d"rl •' Dünyanın yedi iklim. 0 wn ~er 

sine yayıl3n bu imparator'J" .• 11 JıİI ,,.,. . 
parçasını ana vatana !Jag · ,·c 

}ıet 
t<,k ~C\' krallıktır; bunu "' 1 

• . F 1<:ıt •-" 
le ile t~krar edıvorlar. a ,,rr 
ba<vekıl iktida; mcvkiinde0,,'.,;.ııı. 

y • < 
lırken çok mannlı bır sc' ·., diıl' 
ad~la İngilizkre mahsus bl·flııi.i' 

1 J.ı j 
tur kovdu: Dominyon ar ~·ı-

. - .~1z ıı .., 
fımız mı var? Anlaştıgu.. lerv· 

1 nere 
!ara bakalım. Onlar a 31ıııl· 

aur 
anla~ıyorsak o noktalarda afa ~l' 
İhtilaflı cihetleri de bir tar dur~ 
rakalım. Metinler üzerinde . 111 ,ııf· 
mantık ve hukuk adamları ~,,.gsn 
!arı halletmek için heP htP ~ 
noktalarda dururlar. Fakal ~dıl· 

• Zl"' 
laşmak yolunda yürümek 1" 

0 
ıtıt' 

Eğer bu yol tutulmazsa, ne . 11~· 
nuJ>ı ıı· tinler, ne hukuki ve ma kur 

taınazarlar İmparatorluğu 
ramaz. · bil 

etıiğ' • 
.Times> in buna hasr Jllel'~' 

makale okunurken, artık .;ıı'~1 
BaJdW . 

ini halka bırakan Mr. ·yi aLl 
İngiliz zihniyetini ne kadar '.

11 
~ 

latan bir devlet adamı o!dllB 

önünde beliriyor. fıfJıll,, 
Ahınet ........... . 

llllllllllllllllUllllUllUlllllllllllllltllfllllllllllllllll~ 

POLiSTE 
---- ıı 

ÇARPAN OTOMOBİL~lıi!-r 
532 numaralı otomobıl !{ara 

de Vali konağı caddesinde JıJ!l'..ıc 
gümrüklü 15 yaşında ı.ı:1ef ,.er' 

hte ı . 
çarpmış ve Mehmet mu rıııl' 

.3ıaıı !erinden ağır surette yaı 

tır. N'fı\!l 
EKSİK TARTAN KA 11518 rı,~ 
Şehremininde oturan Nl Ja ~ı 

. k ntar ı;• civarda eksık tartan a 180nt 
mür sattığı görülerek yak• 

tır. . llj{f:.'I 
ERİK DÜSÜRMEK ısTE ;.~· 

. ında ı 
Anadoluhisarında 6 yaş d''ı 

medın erik dü~ürmek içıngeÇfıı 
1 attığı taşlardan biri oradan_ ;salı" 

. ocuaa ., ' 
yaşında Sacit adlı bır Ç ;.rııl•" 
etmiş, Sacit ağır suretle · 

mıştır. . . v:e:ııııt 
DÜN DE 39 KIŞ1 CEZA ı,r 1 

asılan t,• 
Zabıta tramvaylara tJ!lc~ 

1 
atlıyanları takibe devaınt e yenid'' 
dir. Dün akşam geç vakı 
39 kişi yakalanmıştır. /\ <J.~ 

B!R OTOMOBİL ARA:ll 

Berlin tarafından teklif edilen 
• Tesanüd. sistemi yerine ,filoların 
teşriki mesaiöi• sisteminin kabulü
nün Paris tarafından teklif edil -
miş olduğu tasrih edilmektedir. Bu 
sistem, İspanyol muharip taraf -
!arından biri tarafından kontrol 
servisini yapan gemilerden birine 
taarruz \'ukubulduğu takdirde alı
nacak t~birler hakkında istişare
ler yapıl.,,asını derpiş etmektedir. 

- Cenevrede mühim bir siyasi 
ve§ikayı, Asya paktını parafe ettik. 
Bu dostluk paktı Türkiye, İran, Ef
ganistan ve Irakı bir araya topla
maktadır. Bu paktın imzalanması 
bazı hudut ihtilaflarının ve bilhas
sa Irak ile İran arasında Şattülara
be ait ihtilafın hallinden dolayı ge
cikmişti. Bu zorluklar son hafta -
!arda hal ve bertaraf edilmiştir. Bu 
pakt sulha hadim siyasi mühim bir 
\'esikadır. Bu paktı Şark sulhunun 
en esaslı temellerinden biri addet -
mek liizımdır. Bu pakt Yemene de 
teşmil edilmiş olan Irak - Suriye 
paktını tamamlamaktadır.' 

============================~ ============================== ÇARPTI ıak'1 

ralt P •·e'' .Ankara 507• numa t şiı• 
s·gor a . l~ 

taşıyan ve Anadolu. 1 ettW 0 ,, 

Almanya Hükumetinin İngilte -
renin yeni tekliflerini kabule ama
de olduğu öğrenilm .,.tir. İtalya'nın 
bu husustaki noktai nazarı henüz 
malüm değildır 

Deniz eksperleri, ecnebi müşa -
hitlerin kontrol filolarına mensup 
gemilerde bulunmaları meselesinin 
de bu meyanda halledilebileceği ka
naatindedirler. Bu müşahitlerin 

muavin gemilere binecekleri, çün
kü bu gemilerde onların mevcudi
yetini mahzurlu gösterecek teknik 
bir sır olamıyacağı ilave edilmek -
tedir. 

Salamanca, 4 (A.A.) - Guatae
mala Elçisi, General Frankoya dün 
!timatnamcsini vermiştir. 

DOYÇLAND UZAKLAŞIYOR 
Cebelüttarık, 4 (A.A.} - Doyç

Jand zırhlısı refaknlinde iki muhrip 
olduğu halde dün öğleden sonra 
Ropa burnunu dönerek Cadix isti
kametinde yoluna devam etmiştir. 

GENERAL MOLA ÖLDÜ 
Vitoria, 4 (A.A.) - Havas Ajan

sının muhabiri bildiriyor: 
Bilbao istikametinde Franco or

dusunun harekAtını idare etmekte 
olan General Mola, dün sabah bir 
tayyare kazası neticesinde ölmüş
tür Generalin bindiği tayyare Val

ladolid istikametinde gitmekte iken 
Bavilca civarında yere düşmüş -

Riyaseti Cumhur umu· 
mi Kltibi geldi 

Hatay müzakerelerine iştirak e
den Türk heyeti murahhasların -
dan Riyaseti Cumhur Umumi Ka
tibi Hasan Rıza bu sabahki eks -
presle Avrupadan şehrimize dön • 
müştür. 

Kuyuda ölUm 
Maltepede Küçükyalı Bostanın -

da feci bir kaza olmuştur. Bostan 
sahiplerinden Ali erik toplamak 
için altında kuyu bulunan ağacın 
üzerine çıkmıştır. Ali erikleri top
larken dal kırılmış, Ali doğruca ku
yuya düşmüş, kuyunun dibi çok ça
murlu olduğu için oraya saplanıp 
ölmüştür. 

tür. Tayyarenin enkazı altından çı
karılan General Mola'nın cesedi 
tanınmıyacak bir hale gelmiştir. İs
panya'nın en muktedir generalle -
rinden biri olan Mola, üniformasın
dan teşhis edilmiştir. Generalle be
raber tayyarede bulunan iki erka
nıharp zabiti ile bir pilot ve bir 
makinist te ölmüşlerdir. Kazanın 

sebebi, henüz esrarını muhafaza 
etmektedir. 

!Sabah ve akşam başmuharrirleri ne yazıyorlar? 1 
·------------------------~--~~----------------------------...:: Cumhuriyet 

Dahiliye VekAletinin çok 
gUzel bir te9ebbU&U 
Bugünlerde memleketin tanın -

· mış edipleri Dahiliye Vekili ve Par
ti Genel Sekreteri Şükrü Kayadan 
birer mektup aldılar. Vekil bu 
mektubunda halk romanları ile hi
kayeleri yazdırmak için girişilen 
çok güzel bir teşebbüsü izah et
mektedir. 

Vekaletin bu güzel teşebbüsün
den çok iyi neticeler çıkmamak için 
eksik sayılabilecek hiç bir sebep 
yoktur. Türkiyemizde halk taba -
kalarının okuma zevk ve faydala
rına ilk defa olarak bu kadar sis -
temli surette hizmet edilmek isten

diğini görüyoruz: Bu teşebbüs esas
lı tetkiklere istinad etmiştir. Onun 
muvaffakiyetini temin etmek edip
lerimizin, güzel yazı yazanlarımı • 
2ın hizmetlerine kalıyor. 

Tan -Her gUnkU hayatımızda 
ferah ve emniyet 

Umumi hayatımızda polis me • 
muru halkın karşısına devlet kud
retinin resmi bir mümessili diye çı
kıyor. Ona her vatandaş itaate mec-

burdur. Bu kadar esaslı kudretle -
ri kendisine emanet ettiğimiz in
sanda az çok tahsil, kuvvetli bir se
ciye hususi menfaatlere alet ol -
mak meyillerine karşı demir gibi 
bir mukavemet aramıya mecbu -
ruz. Bu şartlar bulunmazsa, bütün 
vatandaşların hakkını ve emniye -
tini kendisine emanet ettiğimiz me
mura emniyete liiyık bir unsur gö
zile bakamayız. 

Bu kadar kuvvet sahibi olan bir 

adam, maaşile karnını insanca do
yurmak imkanından mahrum kal
mamalıdır. Pek büyük memnuni -
yetle görüyoruz ki, bu hakikati hü
kumet de, meclis de tamamile kav
ramıştır. Bu gidişi umumi işlerimiz· 
de şuurlu ve uyanık bir ruh hüküm 
sürdüğüne bir aliimet diye karşıla
rız. 

Kurun 

Kararın icrasını 
bekliyoruz 

Hatay meselesinde hali'ı bir ta -
kım siyasi entrikalar mı dönüyor? 
Anlaşma formülünün talbikında 

çok dikkatli bulunmak lazım gele
ceği şimdiden anlaşılıyor. Çünkü 
Fransız gazetelerinin Türk - Fran
sız anla~masındaıı bahseden yazı-

!arı, haJa bu mesel!'nin içinde si 
yasi entrikaların dönmekte oldu 
ğunu gösteriyor. 

Hatay anayasasına Suriyelıler 

imza koymıyacaklar mıdır? Şimdi 

Türk efkarı umumiyesinin Fran -, 
sadan beklediği şey budur: Halay 

statüsü ile anayasasının tatbiki hu
susunda dürüst ve samimi olmak. 

Son Posta 

iki açılma töreni 
Son üç gün içinde iki açılma tö

reni yapıldı: Biri Radyoloji, .diğeri 
Biyoloji Enstitüleri ... Şimdiye ka

dar bizde mevcut olmıyan bu gibi 

müesseselerdir ki, bütün şu me

deniyet denilen kuvveti doğurmuş, 
beslemiş ve büyütmüş bulunuyor. 
Bunlara sahip olmıyan ve çocuk -

]arının bu müesseseler içinde gece
li gündüzlü çalıştıklarını görmi -
yen milletler beşeriyetin şayian 

mutasarrıf olduğu medeniyette his

se iddiasına hak kazanamazlar. Bi
liriz ki, Üniversitenin daha pek çok 
eksiklikleri vardır. Bilhassa onda 
eksik olan Üniversite ruhudur. 

Akşam 

Başmak~lesi yoktur. 

müdürü Fehminin ıdare et JI· 
d arabJI 0ı0 

mobıl, Altıyol ağzın a ar•b' , 
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Günün nıeselesi: 1 

MEYVACILIK 
. . Yabani meyva ağaçları 

Beş defa tayyareye bınen iyi cinslerle aşılanacak 
altıncıda bedava binecek 'Meyvacılığımız .inkişaf ettirile-

Halk havacılığa teşvik ediliyor ırek ihracatımız arttırılacak 

Hava seferleri yolcuları için yeni bir tarife 
kolaylıklar var. yapıldı. Birçok 

}i alkımızı hava yolu ilP seya -
b· hate :ılı~tırmak ve tayyarcyP 
vınnırg" tcşvık etmek ı.ızerı> ha -
a Yollan devlet ışletme ıdaresın

ce Yen; bir tarıfe hazırlanmıştır 
\'~ni tarıfe hdkımıza tayyare ile 

ıı{ahat hususunda bır çok knlay-
laı· vermektedir. 

d 1'?.cumle, ldyvare kirolayanlar
•n alı ıcak iıcret yalnız sl'yahat 

ıç· 

ın oJınacak, boş gıdış ve diinıiş ı
ı~ a . vııca hıç bir para tahsıl rdıl· r-,,.., 

. f'cı•ktir. 

Tayyore ıle bir yere gıtmek ıçın 
hilPl alıp da sı·yahatl.~n vazgeçerı

lerın hakkı f"lvvelct- yanarken şım
dı 24 or.;aatt~n Pvv<_•f müracaat eden
Jprın yerlPri ba~k:1sın<ı satılacak 

V<' sıgortası ;jynf'n ve bılet ücreti 

yuzdf' kırk nokscırıı ıle gerı verı1e

tek tır 

liarf'k(:lını gerı bırakmak iste -
y<'nlPr dr 24 saat evvel bunu bıldi· 

rırfprsf> sryahat lerı hir E!Ün tehr 
oluna hi lrcf'k tı r. 

Havayı ho7uk gOrıip Oe bınmek is· 

~rtamektep muallim
lığ i imtihanı başlıyor 
lf aziran 75 de-; itibaren vila
!Jet/erde inıtihanlar yapılacak 
Q rtamekkplerin muallime olan 
b ıhtiyacını temin etmek üzere 

t 
u ayın on be;inde öğretmen mek
eh· 

al .' mezunları ve ilk mektep mu-
lımJeri arasında bır imtihan a

~ılacağ1 Maarif Müdürlüğüne bil· 
ıriJrniştir. 

h 'I'eshit edilen programa göre 15 
aziranda Türkçe, 16 haziranda td

r·h 1 coğrafya, 17 haziranda riyazi -

Ye, 18 haziranda fen bilgisi ve bi· 
Yol .. 
1 

°ıı gruplarının yazılı imtihan-
arı Yapılacaktır. 

Öğleden evvel ve öğleden sonra 

l'apııacak bu imtihanların bütün 

sualleri her vilayete Vekaletten ka

Pa]ı zarflar içinde gönderilecrktır 

Dinamit 
Fitilini 
Ateşlerken .. 
lt bün Küçllkçekmeccde fecı bir 

aza olmuştur. Taş ocağında dina -

lııitıe kayaları parçalamıya uğraşan 
~Ur~u.n Ali isminde bir genç,. di
,,_.ınıtı fıtillemiye uğraşırken dına
' "lt b' ırdenbire ateş almış, kayalar 
ll•rç 1 . a anmış ve Alı yerlere yu • 
Varı 

1 
anmıştır. Biraz sonra arkadaş-

arı Aı· · b · · 'b' kt 
,,. 

1 ının eynının su gı ı a ı-
gın1 
lta ' Parmaklarının, kollarının baş-
ın· başka yerlere düştüğünü gör -
Uşlerdiı. 

~Ukreş radyosunda 
tl" TUrk gecesi 

g<c U~reş radyosu bu gece bir 'türk 
b esı tertip etmiştir. Bu münase
''llp tl"k 'l'" u reş radyo istasyonunda 
Utk ınu 'k' . k . ·1 k ın·l sı ısı onserı verı ece , 
1 li 'I' . c tırk havaları çalınacaktır. 
<cc ikı· saat sürecektir. 

~d bi roman:80 

VerılPrek C<'Vilpların en gf'ç bu a
yın 21 ırır kadar Kiiltıır B'lkanlığınıı 
göndrrilmış olacaktır 

Kazananlar ılan <'dıldıklen sonra 
bunlar ayrıca bır de ~ıfahi ımtıha

na tabi tutulacaklar ve bunda da 
muvaffak olanlar bıı ders yılından 

itıharen orta mektep hocası ta · 
yin edilec~klerdir. 

Şehrimizdeki ilk nwkteplerd<'ki 
hocalardan bir ço(:unun bu ımti • 

hanlara gireceği haber alınmı~tır 

Bu mryanda, evvPlki scnt>lerdeki 
imtihanlara girıp de kazanama -

yan muallimler hu vıl lekrar ımti
hana alınıp alınamıyacaklarını da 

sormuşlardır. 

Liselerde 
imtihanlara 
Bugün başlandı 

Bu sabah bütün lısrlerle orta 

mekteplerde 936-937 tcdrıs yılı ım
tıhanlarına başlanılmıştır 

İlk mekteplerde imtıhanlar bu 
ayın 12 sinde bıtecek, 20 sinde ik
mal imtıhanları başlıyacaktır. 

İlk okullardan çıkacak talebeye 
diplomaları merasimle verilecek. 
kendilerıne muallımler heyetı ta

rafından hayat, maarif ve mektep

lerP dair nasıhatlcr verilrcPk, ilk 
mektepten sonra okuy~cakları mek
tepler hakkında kcndıleri tenvır 

olunacaktır. --
Dul, yetim ve mütekait· 

lerln maa,ıarı 
Emlilk ve Eytam Bankası, üç ay

lıklarını bankadan alan dul, yetim 

ve mütekaıtlcre bu sabahtan itıba
ren maaşlarını dağıtmıya başfamış
tır. 

Sen de seveceksin! 
~a . 

cıyeye: 

b;, b0ktor Yahya evli değilmiş!. 
'dirn. Güldü· 

::- :a iliyorum . 
vedi. " 

~v~'.1~lıyors.un da niçin kendisile 
lııu,, ek ıçın teşebbüste bulun • 

"'orsun? 
........ Elirna" 1 ftıllı e o sa hemen evlenece • 

...... tı 
C crt yap 

en .. 
..._ ç ve Şuh Arap kızı: 
"'· A. .. a .. a 
<.ııy .• 

ltard e uzun bir hayret nidası çı-
1• sonra· 

--1< • 
\'ani, k~zurr. b.en. bir Arap kızıyım. 

bed· Yu ınuslıimanların kızı. 
ı ve ·ı · ..._ ·· ı ave etti: 

Etem lzı:et Be11lı:1t 

r
- - Fakat, ailen mutaassıp değil 
ki.. 

- Mutaassıp olmamalarına bak
mayın. 

- Niçin? .. 
- Mutaassıp değil gibi görünür-

ler amma, çok fanatiktirleı. 
Kim ne derse desin ecdadımız 

çölden geliyor. 
- Burada sevişerek evlenenler 

yok mudur? .. 

temeyenlerc de sigortaları aynen 

ve bılet bed<>llcri yüzde yirmi nok-
sanı ile ıade edılec~ktır. 

Aynı ikı istasyon arasında yolcu 

tayyar~krı ılP altı ay ıçınde beş de

fa seyahat yapan herhangi bir yol-

cuıian altıncı sPvahati ıçin bilet a

lınnııyacak v€ yolcu meccanen se

yahat edecektir 
Arıt"k: kendısının 15 kılndan !az

la olan eşy<Jsı ı~·ın yük bıleti ıs -

tenec:ektır. 

lstanbuldan 
Vapurlara 
Telefon 

Şehir Telefonu ile yolcu
larla konu,ulabilecek 
Lıman ışletm<· ıdaresı limana ge

IPn vapurların şehırle kolayca mu· 
habere edehılrrıeleı ı ıçın Lelefon te
sısatı ycıpacaktır Lırnana gt-len va
purlar ya kablo vasıtası\e veyahut 
da rıhtıma yanastıkları takdırde 

lı•zır olacak tesısatJ bağlanmak su
reti le şehır telefonuna raptedıle . 
ceklerdır Bu tesısat bılhassa <ey • 
yah vapurları ıcın yapılmaktadır. 

Bu suretle hem gemılerın şehırle 

ve hem de şehırden gemılerın içın
de bulunan herhangı bır kımse ile 
uzaktan muhabere etmesı kabıl o
lacaktır. 

Vakıflar 
idaresinin 
Kadrosu 
Gureba h astahanesinde 

maaşlar arttı 

_İstanbul vakıflar dırt·ktörlıığu • 
nl.ln kadrosu gelmıştır Şımdılık 

bır tebeddülat yoktur 

KadrrJ ıle maaş emri de geldığı i
çin memurlara maaş verılmıştır. 
Öğrendığımize giire Vakı(lar di

rektôrlüğurıP bağlı bulunan Gııre· 
ba hastahanesının doklorlRr• ıle 

hemşırelerine Sıhhat Vek'.ıletı ta

ra fından gönderılen bir kadroya 
göre maaşları bırer mıktar tezyıt 

edılmiştir. 

Yeni mozaikler 
Bulundu 

Muzel"r umum müdurü Bay 
Azız ıle muavini Arif Sultanahmet 
hafrıyat sahasına giderek Pmfesör 
Bakster ile görüşmüş v" hafriyat sa
hası hakkında izahat almıştır. A -
rasta sokağında Arasta hamamı na· 
mile maruf olan mahalde evvelce 
bulunan mozaikin d.ığer kısımları 
bıılunmustur. 

yorsun. Sevmemek, sevilmemek 
dünyanın hangi yerinde vardır?. 
Ağaç kovuğunda yaşıyan ve hay -

vanlar arasında dolaşan vahşi in
sanların bile biribirleri sevdıkleri , 

bu hayat manzumesi içinde Suri

yeli biribir_ini sevmez olur mu?. 
Mutaasıbın ukaliılığı bir maskeden 
başka bir şey değildir. 

Görücü ile evlenen, görmeden 
evlenen Arap binde birdir. Fakat, 
görünüşte hepsi görmemiş, tanıma

dan evler.miş gibi davranırlar. En 
ateşi aşk maceraları daima Ara -
hın çöl hayatı içinde geçmiştir. A
rap aşksız yaşıyamaz ve beşikten 

• mezara kadar her Arap için aşk 
yaratılışın en kudretli a~ısıdır. 

Naciyenin bu lakırdılarını dinle
dikten sonra: 

- E .. peki böyledir de ne diy~ 
bana yarım saattir boş yere laf söy
lüyorsun?. dedim. Güldü: 

M emleketimizin tabii servetle -
rınden bıri olan meyvacılığı 

mizın bl.lyütülmesı için yenı tat -
bikata geçilmiştir. 

Bu cümleden olarak, yurdun bir 
ç0k yerlerınde ve dağlarda, yol 
kenarlarında kırlarda ve orman · 
tarda kendi kendine yctıırn yaba
ni meyva ağaçlarının asıl meyva a

, şıları ile aşılanması kararl•ştırıl 

mıştır 

Ezcumle bu yerlerdekı. ahlat 
lar teş bademleri ve çitlembiklcr 
uzerıne Antep fıstığı , yabani 
kestaneler üzerine de hakiki kes -
tane, harnup, elma, kıroz, armut 
gıbı sair aij'açlar üzerme de hakiki 
aşılar yapılmasına hemen başla· 

nacc.ktır. 

Bundan maada, r.eviz, badem gibi 
mahsullerimizi çoğaltmak için hal· 

ka fidanlar verilecek ve fidanlık -
lar açılacaktır. 

Eylulden itibaren yapılması ka-

bul edilen işlerden biri de hüklı -

mete, köylüye ve eşhasa ait zey -

tın ağaçlarının sıkı bir taramadan 

geçır !erek butı.ın ağaçların temiz-
lenmE·si ve aşılanmasıdır. 

Bu arada yol kenarları ile sair 

yerlerdeki tarla, sahıpsiz ve yaba

ni zeytin ağaçları da tamamen a

şılanacaktır. Bu suretle zeytin kal

kınma pl5nının tatbikına ilk ev -

vela Ege mıntakasından başlana -
0aktır. 
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Festivalde 
Tenis 
Maçları 

Balkan oyuncularıda 
çağırılı yor 

Bu yıl yapılacak lstanbul Festi· 
valinde tenıs ~yunlarına razla e . 
hPmmıyet verılmıştır Tenısin ıııt

tıkçe taammüm eden ileri oyunlar· 
dan bırı 0lduğunu nazarı dikka -
ıe alan belediye şehrımızde hatta 
memleketımızde ilk defa 0larak bey· 

nelmılel bır tenis maçı tertıp et . 
meğe karar vermiştır Bu maç için 

Macar, Rumen. Yugoslav ve Yu
nan tenıs şampiyon ı.akımları ça -
ğırılmış. Peşte ve Belgraddan müs
het cevaplar alınmıştır 

Maçlara Türkıyr namına 
mır ve İstanbul teniscıleri 

edecektır 

da tz
ıştır ak 

Maçlar semn esnasında her cu
martrsı ve pazar günlen Dağcılık 

klübl.lnde yapılarak dört haf\ado 
bitırikc<'k "' ~ampiyonlara mera
sımle kıymetlı hcdıyelPr dağıtıla· 

caktır 

Mahallelere 
Tulumbalar 
Dağıtılıyor 
itfaiye ge!inciye kadar 

bunlar çalışacak 
Muhı.emel bır harp tehlikesınd~ 

zuhurd gelecek mevzii yangınlarl 

söndürmek ıçın ıtfaıyeye yardım · 

cı '''"rak mahalle teşkılatı \'Ucude 
~~tı r ı IP('ektı r 

Bu •rada her mahalleye birer ta
ne ı,.keılekl" müteharrik su tu · 
lumb>sı konulacaktır Bu tuJ>.ım -

bal.<r ancak bu gıbi yangınhrda 

ıtfaiyf! yetişınc:e 'ı:.? kodar kullcnı

lacaktır Bu tulumbalard;ın ıabii 

ahvalde istıfade edı,emiyecektır 

Tulumba tesısatı, m;;halielcre va· 
pılacak vangın ıhbar telefonları ı\r
J..;,.ııı..-t,.. ••-:ıoı 1 -ı, .. ·ktır 

sam ınahvoluruın, 

manası yok. 
Yıne güldü. 

derrıeklığının 

- Ne söylemek istedığimi anla-
mizaz dağıtarak: 

Dedi, sonra yüzür.de acı bır iş
mizaz taşıyarak: 

- Doktor Yahya benım ömrü • 
mün sonuna kadar seveceğım bir 
tiptir. Fakat, asla o benım sevgımi 
bilmiyecektir. 

Diyerek sözlerine devam etti: 
- Tali ve tesadüf beni kiminle 

karşılaştıracak, ne vakıt ve nasıl 
evleneceğim? .. Tabii hiç bir şey bil· 
miyorum. Fakat, kiminle evlen -
miş olursam olayım, emin ol ki, 
ömrümün sonuna kadar Yahya bir 
emel. bir aşk. bir ideal halinde göz 
kapaklarımın içinde y"Şıyacaktır. 

Hiç bir kudret onu oradan çıkara -
mıyacaktır. 

Kız san' at 
Mektebinden 
Çıkanlar 

Diplomalarını merasimle 
alacaklar 

Beyoğlu Akşam Kız San'at oku
lundan 934-935 ve 935-936 tedris 
yıllarında mezun olanların dip -
lomaları henüz verilmemiştı. Bu
nun sebebı de mektebin yeni ku -
rulmuş olması dolayısıle bazı for -
malıtelennin ıkmal edilememesi 
idi 

936-937 yılında mektebi bitiren -
lerın elışlerınden mürekkep olarak 
bu ay sonunda imtihanları bittık -
ten sonra bir sergi açılacaktır. 

Bu sergi münasebetile geçen ve 
evvelkı seneler mezunlarına da bü· 
yük merasimle dıplomaları verile· 
cektır Bu münasebetle mektep i· 
daresi ilk ıki yıllık mezunlarını 

mcktPbe çağırmaktadır. 
Bunlar tesbit edıldikten sonra 

merasim için parlak bir program 
yapılacaktır . 

13u seneki mezunların diploma 
ları sonra verilecektir. 

Bedesten 
Müze 
Olmıgacak 
Ankara bedestenini mU· 
tehassıs ler tetkik ediyor 

Dunkü gazetekrden biri şehrı· 

mızdeki Bedestenin Maarif Vekiı.le-

tınce; müze halıne konulmasının 

kararla5tırıldığını yazmıştır. 

Aldığımız malumata göre böyle 

bır tasavvur yoktur ve haber yan· 
lıstır 

Yalnız; Ankaranın bır Arkeoloji 
müzı_:sine olan ıhtiyacı gözönünde 
tutularak Fatih M hm~t ricalinden 

Mahmut paşa vakfından olan An -

kara bedestenı ml.ltehassıslara tet

kik ettirılmış ve müzeye elverişli 
olduğu anlaşılmıştır 

H 3v•di' bu~dan ~al ıttıı. 

Deaı. il il ve f?lt' · 
- İr.sar. ömrur.c'e b:r kere sever 
- O halde sp\'d ~ıni -le anlat • 

mak ıaıım gelmez mi? .. 
Ben bôyle söy:eyınce: 
- Anladım o.nladım .. 
Diverek ı;üldü \'e sesine bir şa

kanın icabettirıiiğı tatlılı~ı ve ge\'· 
şeklıği vererek: 

- Galiba Hatıl Necib'ı bana ha
tırlatıyorsun Onun sevgisini sana 
anla\ması gıbi benim de doktora a
çılmamı ısti ''Orsun .. 

Dedi. Birden mevzu değişti ve Ha-
lil Necib'e intikal etti: 

- Ne oldu, sana hıç geldı mi?. 
Diye sordu. 
- Geldı. 

Dedim 
- Ne söyledı?. 

- Her vakit sana söy !emiş ol . 
duklarını. 

Birder. aklına yeni bir şey gel-
miş g bi: 

'

-Halk Filozofu -

1 diyor ki: _ 

Pazarhğı kaldırmak 

için de 
pazarhk edilemez! 

Avrupada, Türkiyeden başka hiç 
bir yerde, pazarlık yoktur. İster es
naftan olalım, ister halktan, her 
halde içimizden bundan dolayı if
tihar edecek kimse çıkamaz' 

Bu işin en garibi ner<'dedir: 
Şu çirkin, manasız, üzücü paza~~ık 

usulünden ne es113f n1emnitr"•dur, 
ne halk. Hal böyle iken yine kalk
maz, yine sürer gider. 

Daha garibi: 
Birçok ciddi mağaza ve dükkan 

sahipleri, doğruluk ve ciddivetb 
işe başlamak azminde olan esnaf, 
maktu fiatla iş~ başlamışlardır. 

Bizde bu çok vaki olmuştur. Halk, 
bayağı, namussuzlukMu< gıbı o a
damcağızdan kaçmıştır' Tabii, bôv· 
le hüsnüniyet sahipler de c~inde 
sonunda şu pazarcılık belasına is
ter istemez gerdan vermişleı dir!. 

Pazarlık bizde acaba bir illet mi; 
Müşteri, çocukluğundanberı ilti

mas edilmekten hoşlandığı icın 

babasının oğlu olmıyan zava!!ı es
naftan da iltimas mı bekler de o
nun için yalandan olsun fiat düşü
rülmesine memnun olur? Y'Oksa, 
halk ve esnaf serbest münakaşa •ı 
sevdiği için mi parasile alacağı mal 
başında da pazarlık yapıyor? 
Hayır! ne esnaf kerhan hilekar 

olmayı, ne halk kerhan enayi ol -
mayı istemez. 

Bu, eski bir adettir ki bövlesine 
artık rezalet olmıya başlamı~ bü
tün adetleri olduğu gibi tek bir 
kuvvet yok edebilir: 

Kanun! 

Halk Filozofu 
llUUllllllllllllllllUllUlllUlllllllllllllllllllllHlllllllllllUlllltlllUUllS 

280 memur 
Tasfiye 
Ediliyor 

Maliye VekAletinln tetkik· 
lerl bitti 

Bütün malıye memurlarının si
cıllerinin gözden geçirilmesi etra
fında Maliye Vekaletince bir se -
nedenberi yapılmakta olan tetki -
kat tamamen bitirilmiştir. 

Bu işle uğra~an komisyon evvcl· 
ki gl.lnden itibaren lağvedilmiştir. 

Tetkikler neticesinde: (280) den 

fazla malive memurunui1 tasfiye -
si kararlaştırılmıştır. 

İstanbulda ve muh\P!if şehirler
de bulunan bu memurlara ait son 
listeler de Vekalete \'erilnıi~tir. 

Yakında kendilerine tebligat \'a· 
pılacak ve hizmet müddetlerine gö· 
re tekaüt maası bağlanacaktır. 

Ekmek fi ati 
İstanbul belediyesinden: 

Haziranın ikinci gününden iti -
baren birinci ekmek on bir, ikinci 
ekm~k on, francala on altı kurus
tur. 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Dondurmaların 

Yapıhş tarzları 
Dırn matbaada arkndo !arın 

dond•mna yemek arzıısıı yan
dı O sı•ada kapının cinıinden r 

dondurmacı qe~yo•dı. Ço7ır -
d'k. Bırer taba!· doııduM11a al
dık Bu seyı1ar donduımacıda ôki 
çe/di ı:ardı. Bır; hymnkl biri 
t'işnelı .. Fakat, daha ilk kaşıkta, 
ne rişnelinin içinde l'işne bu -
lunmadığı. ne de kaymak! nın 
içınde siit re kaymaktan eser ol
madığı anla~ılıyordu. Bııııdan 

lıa§ka da t'ılıaf bir çeşni, bır ko
kıı. insanın ag:ının içiııe bir bu
rul·luk ı:eren bir Ze::et t·ardı. 

Hulasa bu biı dondurma degil 
pis bir çirkef, bir rezalet idi . 
İnsan bıı dondurmadan bir kaç 

gıi>ı yiyecek olurşa, muhakkak 
mide hummasına tığrar lıasta

Zanır t·e hatta ölıir •. 
Seyyar dondurmacılar, hatta 

dükkiinlarda satıları bütiin doıı
dıırmalar şiddetli t' sıkı bi• 
kontrola tabi tutulmalıdır. Önü
müz ya:dır. Halk bittabi don -
durmaya karşı fazla raybet gös-

Ben· . 
flort ırn hır Türk doktoruna 
laıta Yaptığımı ailem işitirse mut

tnahvolUrum. 

Dalına şen, daima şuh ve kolejli 

bir modern tip halınde duran Na
ciyenin yüzü birden değişti. Ren

gi esmerleşti, gözleri büyüdü, yüz 

derileri gerildi, dudakları kabardı, 

ve kalınlaştı, beyaz iri taneli diş

leri kendilerini meydana vurdu, 
tam bir Arap görünüşü ile uzun bir 
kahkaha savurdu: 

- Söylemek başka, yapmak yi
ne başka. Seveceksin, sevişeceksin, 

fakat, bir kendin, bir de o bilecek. 
- O halde doktora flort yapar -

- Çocuk gibi konuşuyorsun!. 
Dedim. Yüzüne en ciddi hatların 

gerginliğini vererek, - Buraya mı 
Dedi. 

geldi? terecek .. Billıassa çocuklar yiye-

' 

ceJ..:ler .. Dondurrnalar ;nsanı :::e-

- Li'ıtfiye çocuk gibi konuşu • 

- Çocuk gibi değıl, her şeye aklı 
ve idraki eren biri gibi konuşuyo
rum. 

- Hayır .. ı lıirliyebilir de .. Bıı işin elıeın - ' 
miyetle uzerinde durnıa!ıdır (Devamı var) _ _... _______ ....;,_ 
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a iteceğe benzemiyor 
Franko ve tara/farları ispanyadaki sol cenah fırkalarının biri

birlerine girdiğinden bahisle ümide 
düştülerse de, yeni hükiımel bu ümidi de suya düşürdü 

Sosyalistlerin en ileri ge en lideri Priyeto Harbiye 
nezaretini deruhte etmiş bulunmaktadır 

Yeni hükumet, bütan ispanyanın, bilhassa 
Baskların kalbini kazanmak için din ve ibadet 
işlerine müdahale etmemek yolunu tutuyor 

l dırılmak isteniyor: Madem ki sol 
cenah fırkalan arasında da büyük 
ihtilaflar vardır: Demek ki artık 
zaferi nihai Frankonundur !.. 

İngilterenin en maruf bir ga -
zetesi olan ve dünya vukuatını çok 
iyi takip eden Times (Taymis) ga- ı 

zetesinin İspanyada son vaziyeti hu
lasa eden satırlarından aldığımız 
bu malumatı okuyucularımıza ver· 
dikten sonra yine İngiliz gazete -
sinin çıkardığı neticeye gelmek is
teriz. Şöyle ki: 
İspanyada sosyalistlerin arasın -

daki ihtilaflar nekadar göze görü
lür olursa olsun, düşmana, yani a
silere karşı bunlar mücadele hak
larını gevşetecek değil, bilakis sı

kıştıracaklardır. Ve bugün İspan -
ya sosyalistleri Franko'nun asile -
rinc karş birleşmiş, yeni gelen hü· 
kumete müzaherette ileri gitmiş-

lerdir. 1 

Negrin kabinesindeki Harbiye Na
t zırı Senor Triyeto - yukarıda ismi 

geçmişti - ise zaten sosyalisttir. 

Baraelon sokaklarında zabit namzetleri Fakat Kabaleronun umum işçi

ler birliğine muhaliftir. Bu birlik 
hükumete iştirak etmemiştir. La
kin sosyalistler arasındaki ihtilaf
lara bakarak bunların Frankoya 
karşı mücadeleyi gcvşeteceklerini 

-
i spanyadaki Franko'nun gaze • 

teleri Valansiyada kurulan ye-
ni hükumeti diktatör kabinesi diye 
küçük düşüı mck için yazıp duru
yorlar. Fakat İspanyada dahili mu
harebe devam ettiği müddetçe her 
hangi bir hükumet iş başına gelirse 
gelsin, bütün iktidar ve nüfuzu e-
1Jndc tutmak m{'cburiyetinde ka -
iacaktır. Yeni kabinenin reisi Dok
tor Negrin'in teşkil ettiği hükumet 
ile Sinyor Kabalero'nun çekilen 
kabinesi arasındaki farka gelince 
Kabalero hükumeti bütiin fır'kala
rı temsil ediyordu: Sosyafü,t, ko -
münist, anarşist, sendikalist, cum
h uriyelci, U;ısk ve Katalonya mil
liyetçileri. 

Bütün bunlar Franko ile mü -
cadelededirler. Kabalero k~binesine 
giren bu muhtelif fırkalar ara -
sında ise siyasi ihtilaflara diyecek 
yoktu. Çünkü hepsi ayrı ayrı fi
kirlere tabi bulunuyorlardı. Fa -
kat Franko'nun topladığı asilere 
karşı müşteı ke bir cephe teşkil et
mek için Kabaleronun riyaseti al
tında bütün bu. srıl cenah fırkaları 
toplanm.şlardı. Kabalero bu fır -
kalar arasındaki ittifakı tutmuştur. 

Fakat bunu tutmak için de bir 
takım fedakarlıklarda bulunmak ta-

Edebi Roman No: 16 

zımgeliyordu. Bunları darıltmamak 

iktıza ediyordu. 
İşte bunu neticesi olarak bir 

takım aksilıkler baş göstermekte 
g€cikmcmıştir. Bu aksilikler aske
ri sahalarda olduğu için hükfune
lin f!levki ini çok zorlaştırmıştır. 
Mesela ihtilafın başlamasından ye
di ay sonra Malaganın düşmesi gi-

bi. Barselonda da anarşist sendika
listleri zabtı raht altına amak içın 
harekete geçilmek mecburiyetin -
de kalınması orada ufak mikyasta 
adeta bir dahili muharebeye da
ha yol açtı. Bundan sonra hükı'.i -
metin ıçinde, yani Kabalero kabi
nesinde ihtilaflar baş göstermiş -
tir Komünıstler, dahili muharebe 
başlarken. geçen sene, öyle kuv -
vctlı değıllerdi. Fakat geçen sc -
neden beri git gide kuvvetlen -
mı.şler, taraftaı larım çoğaltmışlar

dır. Sosyalıst lıderi olup eskiden 
Kabaleroya muhalif bulunan An -
taeciyo Priyeto Başvekie karşı hü
cuma geçmış, Bask ve Katalonya 
milliyetçi fırkaları da kendisine 
yardım etmişlerdir. Artık kabi -
nedekı ihtılfıfı saklamıya imkan 
kalmamıştır. 

K abine düştü . yeni gelen hükfı • 
met dahili muharebPyi bitirmek i-

çin eskisinden şiddetle çalışacağı
nı ilan etmiştir. Çok şiddetle zaptı 
raptı muhafaza ederek dahili har
bi, hükumetin muvaffakıyetile bi
tirmek azminde olan Negrin kabi
nesi işine deva metmektedir. 

Frankonun gazeteleri olsun, ts -
panya haricinde de asiler daima 
müzaheret eden bit iki memleke• 
tin matbuatı olsun bu değişiklik o
lunca çok ümitlere kapılmışlar ve 
artık İspanyada hükumetin dağı
larak asi Frankonun vaziyete ta -
mamile hakim olmasına bir mani 
kalmıyacağına hükmetmek iste -
mişlersc de yeni gelen hükumet a
zim ve kararla çalışmıya başladı
ğını göstermiştir. 

Asileri ümide düşüren en mü -
him şey, hükumetin içinde, kabi
ne azası arasındaki ihtilaflardır. 

Mesela yeni hükumet, umum işçi
ler birliği denilen kuvvetli sol ce
nah teşekkülünü arasına almamış
tır. Kabinede bunların nazırı yok
tur. Çünkü sabık Başvekil Kaba -
lero bu fırkadandı. Onun çekilme
si üıerıne de sol cenahın bu fır -
kası da yeni hükumete girmemiş 
bulunuyor. İşte Franko'nun ve o
na taraftar gazetelerin ortaya at
tıkları ümit, bu hadise ile canlan-

- Tabıi yok. Amma o bilmiyor. 
Senin karşına müslüman olarak çı
karsa daha fazla sempati uyandı -Zekeriyya Sofrası · racağını düşünmüş. O da senin ka
dar masum birisi. 

Yazan: AKA Gündüz 

- Tabii çarpıyor. 
- Kimin içın? 
Birsin masum bir gülümseyişle: 
- Alpagot için. 
- Yanılıyorsun kızım. Orada 

başka bir çarpıntı var. 
-- Bilmez miyim ben efendim. 
- Bılmezsin. O, bir başkası için 

çarpıyr,r. Sen farkında değilsin. 
Bit.:in kıpkırmızı oldu ve biraz 

çı.ıtık kaşla: 

- - Yanılıyorsunuz hanımefendi. 

- Yanılan sensi11. Alpagot baş-
ka, bu başkadır. Hele hele bir dü
şün. 

- Düşünmeğe ihtiyacım yok. 
- İhtiyacın olmadan düşün. Ya-

ni benim işaret ettiğim meçhul 
noktaya doğru düşün. Sen bu yaz 
birisini gördün ve yakından gör -
dün. İçin kaydı. Fakat ne kendine 

ne başkasına itiraf etmek istemi
yorsun. 

Kocandan korkuyorsun. 
- Böyle bir şey yok. 
- Öyle düşünürsün, amma duy· 

duğun öyle değıl. 
- Yapmayın hanımefendi, ben 

ondan başkasını düşünemem. 

- Hem üç aydan beri düşünü -
yorsun. 

- Beni hayrete düşürüyorsunuz. 
- Evet yabancılara karş1 öyle. 

Fakat benden gizli bir şey olamaz. 
Sen M. dö Şevalef'i düşünüyorsun. 
Dur! sözümü kesme! kaşlarım çat
ma! Sözümü bitireyim, ondan son
ra söylersin. O dö Şevalef ki, seni 
bir buçuk senedenberi düşünüyor. 
Ve senin için müslüman oldu. 

- Fakat hanımefendi, bunda 
müslümanlık hıristiyanlık yok. 

- Ben kendisini ancak sizin .. 
- Sen öyle sanıyorsun. Kızım! 

Aşk bir esirdir. Tıpkı radyo dal
galarına benzer. Radyo dalgalan 
odamıza girerken (Ben duvarları· 
nızı deliyorum, iklimleri aşıyorum) 
diyor mu? Bunun gibi senın kalbin -
de dö Şevalef'e karşı bir tutkun
luk var, fakat henüz hıssedemıyor· 
sun. 

- Ne söylüyorsunuz? 

- İşte bu kadar. O seni seviyor. 
Ve seni sevdiğini biliyor. Sen onu 
seviyorsun fakat henüz sevdiğini 

bılmi)'orsun. Biraz dikkat et, bu
nun böyle olduğunu anlıyacaksın. 

- Böyle bir dıkkat elimden gel
mez. 

- Zararı yok. Bu akşam şöyle 

bir niyet tut! Ben onun seviyorsam 
ve o beni seviyorsa niyetim olsun. 

Yapamam hanımehendim. 
- Yapacaksın ve olacak. 

söylemek ancak Franko ve taraf-
tarlarının propagandasından iba

rettir. 

Umum işçiler birliğı bunun İs

panyolca kelimelerinin ilk harfleri 

alınarak kısaca C. N. T. namı ve
riien bu fırkaya şimdi Troçki ta
raftarı denmektedir. Bunlar Ka -
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- Olamıyacak. 

- Ben öyle görüyorum. Ben öy-
le istiyorum, ben öyle olacağını bi
liyorum. 

İhtiyar kadın genç kadının göz
Jerine öyle bir bakışla baktı ki, 
genç ve güzel Birsin, o Zekeriyya 
sofrasında bir niyet tutmamakla 
beraber bütün gece dö Şevalef'i 

düşündü ve ancak sabah olduktan 
sonra bir saat kadar uyuyabildi. 

O yaz Adada daha sekiz on Zeke
riyya sofrasına gittiler Dö Şevalef 
hiç birisinde Birsin 1in yanına so . 
kulmadı, fakat Birsin hissediyordu 
ki... 
Nıhayet bir baharla yaz arası .. 

ılık bir günde .. öpüştüler, sarmaştı
lar ve. uzandılar. 

Birsin Brian Klüb'ten çıkıp evi
ne gelince çok ağladı. Düştüğü uçu
rumu anladı. Fakt iş işden geçmiş-

ti. Zckeriyya sofrasının sırrı, artık 
içinde yeni bir et hırsı ile yaşamı

ya başlamıştı. Zaten Zekeriyya sof
rasının şelat remzi bundan başka 
bir şey miydi? Bir aralık sinirleri 
gerildi, bir aksülamele uğradı, gi-

Hemen her gün Kalamış yolun
da, Mühürdar kıyılarında biribirle
rile karşılaşıyorlardı. Her telakide 
iki kalb gıdıklanıyor, iki çift göz 
parlıyor, iki burun kanadı ürperi
yordu. 

Alı Saip, kadınların hoşlandığı 

tipte bır gençti. Güçlüydü, kuvvet
lıydi, spora çok merakı \'ardı. 
Nahıde de, cidden güzel bir kadın

dı Bir yıldanberi duldu. İri tah . 
rırl i gözleri, iştıhay ı kapartan bir 
ışıkla parlıyordu. Küçük dudak • 
!arı. bir çift müştehi dudağın a -
teşlerini söndürmek arzusile bü 
külüyor, kıvrılıyordu. 

Nahide Alı Saip için şöyle dü 
şündü: 

- Müstakbel aşıklarıma rakip ol
mıya layık bir genç! 

Ali Saibin Nahide hakkında dü
şüncesi ise şu oldu: 

- Müstakbel çocuklarımın ana
sı olmıya layık bir kadın! 

Biribirlerine güldüler, gülüştü! ~r, 
tanıştılar ve nihayet dost oldular. 

Mühürdar kıyılarında, Bostancı 

plajlarında buluştular,. sandalla 
gezdiler. beraber denize girdıler. 

Gülüştüler, eğlendiler, hulasa 
tam manasile felekten gam aldı

lar. 
Artık. yaz plajlara, plajlar yaza 

veda ediyordu. Fakat ne Ali Saip 
Nahideye, ne Nahide Ali Saibe ve
da edebilecek .. 

- Gelecek yaza kadar, Allaha 
ısmarladık! 

Di· ~ ':Jilecekti. 
Bir ;ı,~-'1", bir sonbahar :ı k- ı 

mının ':Jn kızıllıkları Y- .. · ; .,t
lerindc pembeleşir, solarken. ,\."J -

da kıyılarında kol kola, omuz o -
muza1 göğüs göğüse, ellcrı birıbir

lerinin belinde dolaşıyorlardı. 

Akşamın son pembelikleri es -
merleşirken, mehtap, denizin üs -
tünü önce yaldızladı ve sonra gü
müşledi. 

Alip Saip Nahideye sordu: 
- Biraz oturalım mı? 
Nahide cevap verdi: 

dip Bayan Canseveri boğmak iste· 
eti. 

- &n bir aile kadını idim Fakir 
bir mahalleden çıkıp zengin bir ku
cağa nasip oldum Beni ne diye al
dattın? Beni niçin telkinlerinle esi
rin ettin? 

Diyecekti. Ve düşündüğünü yap
tı. Brian Klübe koştu. Neye yarar 
ki Bayan Cansever iki gün evvel 
Venediğin ve Lidoya gıtmişti Kar
deşi orada bekliyormuş da, falan, 
filan .. 

İş işden geçmişti. Cansever Lido
da, kocası büyük kazanç peşinde. 
Dünya kendi aleminde ve kendisi, 
teşrinievvel sonuna kadar Adada, 
Müslimle diz dize ve göğüs göğü
se ... 

Yalnız bir korku vardı: Sevdiği 
kocası. Kocasını seviyordu. Buna 
hiç şüphe yoktu. Fakat nasıl sevi· 
yordu? Buna bir ad veremiyordu. 

Kocasını iyi insan, vicdanlı insan, 
çalışkan ve şefkatli insan, namuslu 

ve kahraman insan tanıyarak sevi
yordu. Ahmet Müslimi de seviyor
du. Birisi ona manevi bir baz, öte-

- Oturalım! .. 
1
• 

Bir çınarın, yerdeki mehtabı go. 
. _ - ndıla1, 

gelıyen kuytuluguna sı~L 
,~ -··ıar, Saatlerce ku~lar gibi <'ffh'-'a?'' 

konuştul<!r, seviştiler. 

Koklaştılar, kucaklaştılar ve 0 ~ 
·· ·· ı r"' •• ı l ki · · b·ı·ibirJc! puştu er.ı.ıo7oe )e erını, ı - · • 

nin gôzleri içinrl" eriyecek sanı 
·t ·vor, 

) orlar<lı. Burun kanatlan tı rıJ. 
ıJözleri süzüliivor. n,~iesleri derın· 
lesiyordu Öyle dalmıslardı !d. ge· 

. . ·ı e-
cenın nasıl başladığını fark ı:;ı.e 
demediler. 

Bir aralık Ali Saip dedi ki: 

- Yazın bittiğine o kadar il 
zülüyorum ki! 

- Neden? 
- Böyle serbest serbest bulu • 

şamıyacağız, tabiatin güzellikle -
. -. sen• 

rindı•n istifade edemıyecegız. • oi1· 
Şişlinin bir tarafına, ben BeY "' 
lunun bir köşesine gideceğiz. DM• 
kötü, karanlık apartımanların ı<aS· 
v<'tli odalarında, bekliyeceği'.~: Y.'JZ 

gelsin diye!.. . • ·ı Yı· 
-- A a aL Hiçte öyle degı_'." P..· 

ne buluşacag· ız yine gezecegız. 
' k' var 

partımanların da ayrı bir zev ·ı 
dır. 

- Fakat bu, böyle ne kadar de· 

vam edecek? 

- Ne bileyim ben? 
. bit

- .Bilmiyorum> demekle ış 
mez. Buna bir şekil bulmak }azı~ 
Mesela ... 

- Mesela, mesela! 
- B"nimlc evlenir misin? 
- r.:ıbette! 

,t.Lı'? 

- ....;oz! 
- lfaydi gıdelim artık şekerin1· 
- Haydi canımın içi! .. 

·· ut sı.ı 
Çınarların altında, ikı vuc 

züldü. Gölgeleşti,. kayboldu. 
••• . • . ,..ift aı.ı· 

Iki çift dudağın, art:k ı)lr " . . • 
dak olmasına karar verdiklerı 1 

çin, nıkah memurluğuna rnura : 
caat ettıler. İlanlar duvarlara .~ 
sıldı Nıkah muamelesinin tes~ı, 

, ,. '" (Ornnm· .-. ,,., ·a =--
=- =-

kisı ma<Jdi-bir ze~; veriyordu. ~~: 
met Müslimi etten insan, şeıa:1 ;rı· 
san, zevk insan, okşıyan ve eg 
diren insan olarak seviyord~ · ı.ı· 
Kocasının büyük iyiliklc~ıne, rs· 

lüvvücenabına karşı onda bır P~şte 
lık , bir aıle akideciliği vard'.· ıen
bundan korkuyordu. Kocası,·aJarı· 
gın adamların salonlarında Y rı .... e 
dan sarhoş olup yalandan sız\ine 
bu vesile ile karısını ev ~a~~altii 
bırakan adamlardan değildı. ıa· 
böyle bir bahsin olmasına bile 
hammül edemiyenlerdendi. (111llştı. 

Düne kadar bir şey ol.ırı 111rıtı 
Bu testinin çatlağı hiç bır 5 ·ıy·et 

..n vaı 
göstermemişti. Ama b~gu ·Jı bir 
büsbütün değişmişti. Üç ba_~ ·tı'ı1eı 
cinayet olur da memleket ışı, ~~· 

ya 11" 
mi? Kocasının sorup anlamı önce 
kı vardı. Gelecek, öğrenecel\ıdı~· 
şüphelenmese bile sorup an 1, .. 

d .. eceı-· 
tan sonra bir endişeye uş rlel· 

. böyle " Işte Birsin'in aklına 11.ııır 
d.k .. . baygın ı. 

ı c;c urpcrıyor ve ~i -
geçiriyordu. Doktor Yusuf r ııı· 

· · ce }le met odadan içeriye gırın 
manki gibi tatlı davrandı: ar) 

(Devarrıı v 
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Biz iyi kir zı niçin hala ı 
otuz uruştan ı 

I O ~ 
1 
: ço 

z 
L 
E 
R 

---,.-.~-

aşağı yiyemiyoruz! 
Çfinkü f iatı koyan kabzımaldır. Eğer Ziraat 
bQnkası meyvacılara da !/ardım etse, lstanbullu
!:!!. her gaz he!!:ucuz ve hem ne/ is megva yerler 

·ihtiy;;'t;·;·;;;~~~····~~··ı;·nyük···;~;;·~~·~·· 
bir kere ehlinin ağzından dinleyiniz! 

l~Röoortaı• y ; oan· 1..-- - ---- - -
~ • Süıeyman Çtlpan ....... 

Daima güzel kalmak iste.gen kadın için müraca
at edilecek biricik 

llıırn b. fa C?rn bılır misıniz? Hanı ır 
• ın t~ dSalı vardır: Vaktılc devenin 
"<.ll l tlJ • ıorozun berber olduğu bir 

t~: tda farf'!er müthiş surette tü-
''•C!ii b h ı- a~ •!ilamış, ne yapıldıysa, 

t ll)gı Çar1>ye baş vurulduysa par:ı 
te ~rnı.ş, bır türlü bu tenasül be • 
~ının omine geçilememiş!.. 

"~ıı nun bırinde şehirde eli asalı, 
ıı: : Sakallı bır adam peyda ol -
ı-• .q, Yurdu fareden kurtaracağı- ı 

Soyıeınış. Ve sormuş: Tevfik Fikret yazı tarif eder -
ı;~ Ilıı ıyıliğıme mukabil bana ne ken: 
~eksınız? 

t.. hır h· lk } b' d h k .. 1
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• .a ı ıcp ır eo ay ır-

...... p 
\'ıı araı Para! 

\>aı bcıncı adam. cebinden bir ka-
~ r:ıkarrn b 1 l .. .ıvaı ı? &ş amış o turmcye .. 
dr-11 d &esını duyan fareler, evler
~a .. 1 ~Şarı fırlamışlar ve uzun sa· 
(), d darnın arkasına takılmışlar. 
\ rJ:r(!.Ye doğru yürümüş. sular i
l .... kavalını çala çala ılerlcmiyt! 

'•lll t ı ış, fareler onu takıp et -

l•t! t:r ve hepsi çayda boğulmuş -

};'<it 

1 'ca \Salgınından bu kadar ko-
~ ıt Uttutduklorını goren şehir 
\> 'J\ı 'd 

d ç 
1 
uı lerini unutmuşlar, ve ka-

~IJıı s:~ı) adamı kovmu~lar ... U -
2ı'ıış h Ullı adam fena hnlde kız 
t'ııış' \r alktan intıksm almak iste -
1 etek 
"llıı~ Ş rar k:ıvalını çalmıya baş· 
~· b~ ehirde ne kadar çocuk var 
'-o Se'e d . , iın1~.ıl • r e onlar kaval sesıne 
11lde •. başlamışlar. Ka\'alın se

~1 ıci b 
0
J'le bir sıhir, öyle büyüle • 

a ır ah k 
h tırıııı ·~ ~n varmış ki, ne ana • 
•<llf.1 .} lvcırınaları, ne babalarının 
'ııı ' ildJı,r . k ırı - ıııı unutmuşlar ve a-
~ <ltka ' 
bel'-:e?\'ıi sından koşmaktan mene-
b lıle 'Ut Çocuklar da uğursuz akı-
l der(!/8tnışlar, tıpkı fareler gi· 

4 • e atı• b '1Cab •1P oğulmu~lar! 
ll'ıt 8 .Ya d l· \•ar k' z li da bu kavalın sihri 
.ı'llt aı;; 1• ,

1
• rnuttasıl kuliiklarımda 

oıcıır. Sıer " . "ttt " L· ,,apıorak, benı kırlara 
~eJ\I p .,; • . k, .. ..... ru ,uyar. --,.. __ _ 

D umanlar, ortada güçlükle eyli-
yor pervaz, 

Hulasa yaz, Hasan'm pek sevdi
ıji yaz! 

Dıyor. Fakat, yalnız Hasan'ın sev
diği mi? Aylardanberi hasretini 
çekip te, güneşsiz, lekesiz, ılık mel· 
temlerine, mehtaplı, yıldızlı ge • 
ceierine kana kana doymadan . ber
rak gecelerınin güzelliğini leziz 
bir meşrub gibi içmeden. nazlı bir 
hayal gibi, hiç beklemediğimiz, hiç 
ummadığımız bır günde, bizi te • 
sellisiz bir acı içinde bırakıp U· 

çup gıttiğıni gördüğümüz sıcak 

yüzlü yaz! Kim sevmez onu? Onu 
kım sevmez? 

Geçen gün, bır genç kız gibi de
lişmen ruhlu, tap lazc hırslı yazla 
konuşmak, onunla yüz yüze gel • 
mck istedim. 
Kırlara çıktım. Nerelere mi git

tım? Şehirden uzak bir kaşeye. 

Tavşancıla kadar bir tren yolcu • 
luğu yaptım. Orada, kiraz ağaç • 
]arının gölgesinde, uzun saatler yaz
la başbaşa kaldım, konuştum. Ve 
bu arada, bazı bağ ve bahçe sahip· 
!erinin dertlerini dınledim. Din • 
lediklerinıi isterseniz size de an • 
la tayım. 

••• 
Küfelere, bir Anadolu kızının 

pembe yanaklarından renk alan ki· 
razları doldurtmakta meşgul olan 
bahçe sahıbine: 

Avrupalı böyle mtgoa ger 

1 

vasıta, her halde sun'i boyalar a1eğildir 

ME~ 
VA 
H 
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- Bereketli olsun ... dedim. 
- Allaha bin şükür ... Bereket 

var amma, bana hayırı yok. Yal
nız bana değil, bütün bağcılara .. 
meyva yetiştirenlere de öyle .. 

- Neden? Kirazın iyisini 30 dan 
aşağı yiyemıyoruz İstanbulda ... 
Bütün meyvalar ateş pahasına .. 
Çürümeden meyva yemek nasip ol· 
mıyor' kimseye ... 

- Bıze ne bundan ... Toptancılar 
bizden y2k pahasına alıyorlar. Bü
tün kış ağaçların kurtlarını ayıkla, 
hastalıklarını iyi et. dıplerıni belle, 
kuraklarda solmasın, soğuk vurma· 
sın diye için titresin, karlı günler
de çalış. didin, uğraş, çabala sonra 
manavlara ver: 

- Ben yiyemedim, buyurun siz 
yeyin! de. İşte bu işin bereketi, ha
yırı, bahçe sahiplerine faydası. Bu
gün kiraz böyle, yarın öbürgün şef
tali, armut ve üzüm de böyle ola: 
cak . 

- Bu işde yalnız manavlar mı 

kazanıyor? Siz kazanmıyor musu
nuz? 

-Biz ancak masraflarımız: ko-
ruyabiliyoruz. Eğer bu kazanmak 
sa, .bereket versin!, deyip çıka· 
lım işin içinden! 

- Neden kazan mıyorsunuz? Na
kil vasıtaları mı yok, yoksa çok mu 
pahalı? Müşteri mi bulamıyorsu
nuz mallarınıza? 

Tabakasını uzattı. Karşılıklı si
garalarımızı tellendirdik. 
Eşeklere yükletilmiye başlanan 

meyva dolu s<::petlere yarı esef, ya· 
rı hiddt>tle bakarak: 

- Derd bır değil ki, hangisinden, 

şikayet edeyim. hangisini sayayım?. 

Sinemayı sevenler Lian Hayd is
mini elbette unutmamışlardır. İlk 
defa cNelson'un son büyük aşkı> 
ismindeki sessiz filmde cLedi Ha-• 
milton> rolünü oynmıaştı. O z a-
mandanberi on iki seneden fazla 
geçtiği halde, bu artisti her ese -
rinde hep genç, hep taze, sevimli 
ve güzel görüyoruz. Hayatta da 
öyle ..• 

İnsanlar.ı.n görünüşlerile yaşayış· 

lan arasında büyük münasebetler 
. vardır. Onun için kendisile görü
şürken, hayatı ve adetleri hakkın
da öyle sualler soranlar vardır ki... 
Bunlar neticede Lian Hayd'dan ta
leliğinin cırrını öğrenmek iste • 
mektedirler. 

Bir muharir şöyle anlatıyor: 

- Bu iş hiç te zahmetli olmadı 1 
ve kendisi gülerek, her zamanki 
canlılığı ve neş'esile, isteklerim\ ve 
hatta düşündükierimi hissederek, 
hepsini de anlattı. Dedi ki: 

cEn çok sevdiğim şey açık hava 
ve tabiattır. Hemen bütün boş vak· 
timi açıkta geçiririm Kırlarda ge
zerim. Ormanlarda dolaşırım Ne
rede su bulursam, yüzerim. Fa -
kat çok sevdiğim bir şe~· de ata 
'binmektir. Saat1erQe at üstünde 
güneş altında veyahut ormanların 
serinlikleri arasında dolaşırım. Ö
nümde daima beygirimin 'kulakla· 
rı, parlak gözleri, bol bol hava a· 
lan burun deliklerile asil başı var
dır. Dü§ünün bir kere böyle bir ge
zintinin tesirlerini ... Tabiatin gü
zelliklerini ta içimde hissederim. 

Kanlar damarlarımda daha başka 
bir kuvvetle dolaşır. Tabiatin kuv
veti, zindeliği, güzelliği gözlerim
den vücudüme girer. Kanıma ka· 
rışır ve tekrar yüzüme vurur. 
Dağa tırmanmak kadar güzel bir 

spor yoktur. Bu sporda her adale 
çalışır. Kalb ve ciğerler munta -

IE!--

daha kabzımala borcumu öd~ye -
medim. 

- Neden, borcun bu kadar çok 
mu? 

İşte şurada epeyce para etmesi 
lazımgelen mal var. Fakat ben bun
dan bir şey kazarım- n .. ;: .. -Bun- ı 
!ardan ne aldın, ne kazandın diye 
bir de bana sor. Allah ınandırsı.ı:ı 

- Bu, yalnız benim değil, bağı, 
bahçesi olan zavallıların yıllanmış 
bir derdidir. Kışın, kesat mevsimi
dir Tarla bellemek, ağaçlar ba -
kılmak ister. Bunun için günde -
llkçi tutmak lazımdır. Amma, ne i
le? Kışın köylere gelen kabzımal· 
lar, mahsule, aşağı yukarı bir tah
minle fıot keserler \'e parayı da 
hemen verirler. O zaman para in
sanın gözüne büyük görünür, öy
le ya, denizdeki balık! 

Meyva mevsimi başlayınca, kar· 
şınıza ~ıkan ilk adam kimdir bi
lir misiniz? Kabzımal! 

(C~t•amı 6 ınci sagfada) 

Mlrna Loy "ilya m Pol 

OARILD I LA R MI? 

zam işler. Dağların temiz havası 
ve bol ışığı insana ayrıca bir zin
delik verir. 

Bu alemin içinde dolaşır ve ya
şarken, artık. insanın aklında ve 
kalbinde her hangi bir sıkıntı her 
hangi bir dert veya keder yer tu
tar mı? insanı ihtiyarlatan, yü -

zünü buruşturan, belini büken sı

kıntıları bir defa üzerinden uzak-

•aştırın, bakınız, o zaman nası) 
gençleştiğinizi hissedersiniz. Tabia-

tin zindeliği kanınıza girer. Taze
leşirsiniz. Ufukların genişliği ben
zinize vurdu mu, gençleştıniz de -
mektir. 

İşte ben tazeliğimi böyle muha
faza ediyorum. O sayede her tür
lü sun'i güzellik vasıtalarına mü
racaat etmiye hiç te mecbur ol -

muyorum. Onlara vereceğim para 
ile kırlara çıkarım. 

On sene evvelki filimlerlmden 
birini tekrar gördüm. Hôla o Lian 
Hayd'ım 

- Demek ilk rolünüzü aynıya-

lı on iki sene oluyor. 

- Hayır, ilk iki filmimi çevir -
diğim zamandanberi on iki sene 
geçti. İlk rolümü epey küçük ikrn 

oynamıştım Bır t~un Viyar: :nnn 
sayfiyelerınden bırinde, yoada gıdi
yordum \'akit geç, ortalık ıssızdı. 
Bır sarhoş peşime takıldı Bilktım, 

kaçmak kabil değil! Yi.ızümü ap -
tallaştırdım. Bir ayağımı topallaş-

tırdım. Üstelik bir de gözlerimi 
şaşılaştırdım. Adam yanma· so -
kulup ta, yüzümü ve halimi gö -
rüncc öyle bir sukutu hayale uğ
radı ki. .. hemen peşimi bıraktı. İş
te hayatta ilk rolüm bu oldu. Fa-

kat şimdıye kadar filimlenmde 
kendimı \'ırkinle~tirmek hıç te 18-
zım gelmcdı. 

Gülüşttık. "K~n(iisinin başka ne
lerden hoşlarıtüğını sordum. 

Ev\•cla söylemek istemedi. Son
ra dedi ki: 

- Şöyle bıışırnı koluma koyup bi: 
hayal a1eminf' dniarım. İşte en çok 
hoşlandığım şey! 

O lur 'ey değil ! 
Buda - Peştede çıkan A7. Estden: 

cl9l4 senesinde Rus cephesınde 

muharebe eden Jan Osvald ismin
de bir Macar çiftçisinin başına bir 

kurşun isabet etmi~ti. Hic; bir ope
ratör, kurşunu çıkarmak için ya -

pılması lazım ee1en son derece na
zik ameliyatı yapmağa cesaret e -

dememişti. Jan Osvald bir mucize 
kabilinden ya.şadı. Ancak arasıra 

baş ağrılarından muztarip oluyor
du. Bir kaç sene sonra bu ağrılar 

kesildi. Fakat buna mu!<eıbil Jan 
Osvald boynundan, daha sonra sır-

tıncian, en sonra da sol bacağından 
ıstuap çekmeğe başlamıştı. 

Jan Osvald sol bacağını yokladı

ğı zaman, sert ve ecnebi bir mad

denin mevcudiyetini hayretıe an
ladı. Ve doktorlara artık itimadı 

olmadığından, kendi kendine ame

liyat yapmağa karar verdi ve ba

cafından ne çıkardığını anladınız. 
Bir küçük kurşun parçası! 

Muharebe esnasında başına gi .. 

ren bu mermi 22 sene içinde vücu
dunda bir sPyahal yapmış ve başın· 

dan aşağıya rloğru inerek, nihaye1 
sol bacağına kadar ulaşmıştı.> 



ti - ıt u N ı 1: L u H A r - 4 nazıran 1~37---------------------------------------~-----------------

KANUNİ SÜLEYMAN 
No.36 Y azan : Nedim Refik 

Oku yucula rla 
Baş basa 1 Eski ~taüb~aAk~:e~eri: 

-------------Y a zan: M. s. Çr-.PA: ~ 

Padişah, Bahadır Sahibi öğleden 
hu~usi suretle kabul etti 

sonra ' 
Ayakta 
Durmak ve 
ikinci mevkı 

1 - 86 -kinci kısım 

. Ayaklarının ucuna basa basa Uerıedd!• 
~, I• 

kapıyı maymuncukla açtı, içeri gı 1 Bir okuyucumuz yazıyor: 

Sultan Süleyman misafirini elinden tutarak bir köşeye 
çekti. Gizlice konuşmağa başladılar. 

İstanbul Tramvay şirketinin Tak
sim _ Beyazit arasında işlettiği ye • ı 
ni iki araba çok rağbet görüyor. 
Bir çok yolcular, bu arabalara bi
niyorlar. Hakikaten bu arabalar 
şık ve rahattır. Zannediyorum, 
bunlar da iki tanedir. Bahadır Sahip Cenk gayriihti -

yari dü!)ündü. Gencin. sesinde o 
kodar derin bir samimiyet vardı ki 
Hıntli: 

- Öyle ise Allah, dedi, sızden 
ı·azı olsun. 

- Amin .. Hepimizden. Şimdi e
ğer lxınim hizmetlerimi kabu edi
yor:ıanız, diyec<'klerimi de kabul 
edeceksiniz. 

-- Soyleyiniz. Para istemiven 
parlak mücevheratta gözü olmıyan 
siz yaşta bir genç adam ne istiyor 
acaba? .. Dinliyorum. 

Bilal, sesinde son derece kat'iyyet 
olduğu halde: 

- Kayıtsız, şartsız olarak bana 
itaat etmenizi! .. dedi. 

Bahadır Sahip gayriihtiyari bir 
hareketle yerinden kalktı, hiç va
ziyetini bozmıyarak sabit nazarla
rını kendisine dikmiş olan Biliıl'a 
birkaç saniye hayretle bakakaldı. 

Bilfil devam etti: 
- Düşmnnlarmızm kimler oldu

ğunu bilmiyorum. Fakat kızınız 
boğulmuş değil, çok ustalıkla kaçı
rılmıştır. Kaç zamandır hiç bir şey 
bulamadığınıza bakılırsa, düşman
larınızın pek usta adamlar 
olduğuna şüphe etmemeli. Halbu
ki bunu yapan bir kişi değildir. 
Birkaç kişinin bir araya gelerek 
böyle bir iş yapabilmeleri ise, bi
ribirlcrir.~ p<'k sıkı sur€tte bağlı 
olduklarını gösterir. Biribirlerile 
bağlı olanlar ise, mutlaka içlerin
den birisine kayıtsız, şartsız itaat 
ederler. Fakrıt hunları si~e söyle
mek te liizım değil? Eğer dedi -
ğimi kabul ederseniz muvaffak o
lurum. Etmezseniz bana izin veri
niz. Hiç bir şey konuşmamış ola
lım. 

Bahadır Sahip ilk hayretten ken
disini kurtararak: 

- Bana, dedi, yarına kadar müh
let veriniz. Yarın bu saatte size ka
ranını bildıririm. Zahmet olmazsa 
aelirsiniz. Yoksa b€n istediğiniz 
yere gelirim. 

- Olsun!. Ben gelirim. 
Bilnl çekildi, gitti. Bahadır Sa

hip bir müddet düşündü. Gelen bu 
genç adam, bu teklif ... Fakat ilk 
şüpheleri geçmiş, Bilal'in her hali 
ona emniyet ve itimad vermiye baş
lamıştı: 

- Eğer bu adam muvaffak olur
ı;a bcrıım kendisine kayıtsız, şart
sız itaot etmemden ne fenalık çı
kar? Eğer muvaffak olamaz da b€
nimle eğlenmiş olursa, ben yalnız 
değilim. Onun en şiddetli cezaya 
çarpılacağına şüphesi olmasın. 

Biraz dolaştıktan sonra oturarak 
murassa divitinden çıkarttığı bir ka
mış kalemin ucunu muayene etti 
sonra divitin mürekkep bulunan 
haznesini açarak mürekkebe ban -
dı. Sonra e niyi cinsten abadi bir ka
ğıt alarak oturdu, dizinin üstünde 
yazmıya başladı. Bittikten sonra 
yazdıklarını okudu, kendi kendine: 

- Sultan Süleyman ne diye -
ttk? dedi. Onun fermanı olmadan 
ben hiç bir şey yapamam. 

Yazdığı kağıt padişaha gidecek 
bir ariza idi. Bunu saraydaki vası· 
taya götürerek arizanın, padişahın 
eline gitmesini bizzat temin etmek 
üzere hazırlandı, atına binerek ko
naktan çıktı, gitti. 

Ariza yalnız padişahın huzuruna 
kabul edilmek üzere bir istirhamdan 
fbarctV. Fakat eğer bu JUtuf ken
disine bahşedilecekse yarın sa • 
bahtan evvel olması ayrıca niyaz 
edilmişti. 

Padişah, Bahadır Sahibe cevap 
göndererek kendisini ikindiden son
ra, akşama doğru kabul edeceği
ni bildirdi. 

O zamana kadar Bahadır Sahip 
için gün çok uzÜn geliyordu. Vak-

ti geçirmek için bütün baş vurdu -
ğu çareler, türlü türlii can sıkın -
tısını gideremiyordu. 

Surların haricinde yaptığı at 
gezin tısi Bahadır Sahibi eğlendir
mek şöyle dursun yorgunluğunu 
arttırdı. Nihayet akşama doğru, i
kindiden sonra sarayın ufak bir ka
pısından bahÇ<!nin bir köşesine gir· 
dil!i zaman, padişahı orada gezine-

rek çiçeklerle meşgul bulunca he
yecanı daha ziyade arttı: 

- Ah, efendimiz, dedi, hep aca
yip şeyler bu zavallı feliıketzede

yi buluyor. 

Yerlere eğilmış, padişahın il -
tifatını bekler bir vazıyet almıştı. 
Sultan Süleyman yeni bir şey ol
duğunu anlıyarak ona doğru iler
ledi, misafirini elind~n tutarak bir 
tarnfa çekti. Çitten örülmüş bir 
köşke götürerek: 

- Burada konuşalım; dedi, safa 
geldiniz. 

Bahadır Sahip bir saat sonra pa
dişahtan ayrıldığı zaman, yarın sa
bah gelecek olan Bilal'a vereceği 
cevabı hazırlamış bulunuyordu. 
Kendi kendine: 

- İnsanlara en çok eziyet veren 
şey kararsızlıktır, dedi, iyi olsun, 
fena olsun bir şeye karar verildik
ten sonra insanın yükü hafifler. 
Padişah, bu genç adamın bana et
tiği teklifi çok tuhaf buldu ise de 
onun kendi kendisine bu kadar gü
venmesini daha tuhaf gördü . 

Hakikaten böyle olmuştu. Padi -
şah, Bilfıl'a verilmesi lazım gelen 
ce\'lı.bı söylemiş. Bahadır Sahip te 
uçan kuştan . medet umar bir va
ziyette beklemiye razı olmuştu: 

- Kayıtsız, şartsız bu çocuğa ta-

İspanyada bu mü
cadele biteceğe 

benzemiyor 
(4 üncü sayfadan deuam ) 

ba1eronun istifasile yerine başka 
bir hükumet gelmesini Stalin'in 
tertibi olduğunu ve işlerin İspan
yada değil, Moskovadan idare e -
dildiğini söyluyorJar. C. N. T. ye 
dahil olanlar er geç hükumeti el-

lerine almnk için bir harekette bu
lunacak olsalar bile bunun Fran -

konun ümitlerini k uvvetlendirme
sine yer yoktur. Diğer taraftan hı
ristiyanlık aleyhine Valansiya hü
kumetinin verdiği bazı kararlar 

vardı ki Basklar yeni hükumetin 
artık bunları kaldırmasını ve iba
detin serbest olmasını bekliyorlar. 

Hatta İspanyol komünistleri de 
Bask'lıların bu Ümitlerini kuvvet
lendirmek yolunu tutmuşlardır. 
Öyle ki Negrin kabinesi demokrat 
esaslarına göre teşekkül ettiğini 
ve bunlara riayet edeceğini gös -
termiş olmak için parlamentoya gi
derek programını okumuştur. 

Başvekil Negrin sabık kabinede 
Maliye Nazırı idi. Kendisi sosyalist 
fırkasında Triyetonun arkadaşıdır. 
Bütün fırkaların iştirakile bir hü
kfımet teşkil etmek istediğini ve 
bu fıkaların İspanyanın istiklali i-

çin mücadelede birleşmelerini söy
lemiştir. Programın esası şudur: 

Harp, bütün İspanyolların bir -
leşerek başaracakları bir işdir. Bu

nu başarmak için de eğilmek bil
mez bir zabt rabt gözetilecektir. 

Huliısa dahili muharebe devam 
ettikçe iş, fırkaların ve fırka li • 
derlerinin elinde demektir. Onbir 
aydanberi kan dökülen İspanyada 
bu mücadelenin yakında bitece • 
ğini gösteren bir işaret de vok • 
tur. 

NÖBETÇf 
ECZANELER 

Eczaneler - 1 
Bu akşam şehrin muhtelif semt· 

lerinde nöbetçi olan eczaneler şun
lardır: 

tstanbul ci1ıetindekiler: 
Eminönünde (Hüseyin Hüsnü) , 

Beyazıtta (Asador), Küçükpazarda 

(Necati), Eyübde (Mustafa Arif), 
ŞehreminiRde (Hamdi), Karagüm
rükte (Arif), Samatyada (Erofilos), 

Şehzade başında (Hamdi), Aksa • 
rayda (Şeref), Fenerde (Vitali), 
Alemdarda (Abdülkadir), Bakır • 
köyde (İstepan). 

Beyoğlundakiler: 

Galatasarayda (Matkoviç), Gala
tada Okçularda (Mustafa Nail), 

bi olacağız, diye söylendi, kaderi
mizde bu da varmış! .. 

••• 
Tacı Cihan için ilk günlerin göz 

yaşı, feryad, isyan zamanları ar -
tık geçmişti. İnsanın karşısına bır
denbire çıkan felaketlerden sonra 
bir durgunluk devri gelir; derler. 
Genç kız için de böyle babasından 
ayrılarak bilmedıği bir yere getiril
miş, her türlü hürriyeti elinden a
lınmış olmak felfıketinin verdiği 

ilk teessür de artık geçmiş, onun 
yerine yavaş yavaş fikir ve muha
kemesi işlemiye başlamıştı. 

Evet.. her türlü nazmimet için
de büyütülen, öksüzlüğü kendisine 
hiç hissettirilmemek istenen genç 
bir kız için talihin şu darbesi 
pek, pek müthiş olmuştu. Fakat 
nihayet kendisine lazım olan me
tanet tamamile değilse de, onu 
büsbütün yeis ve ıstıraba düşmek· 
ten kurtoracak hale gelmişti. Ze
ka!ı işliyebiliyordu. Kendisinden 
ayrılmıyan genç kadına karşı son 
derece nezaketle davranarak ken
disini sevdirmeyi düşünüyor, bel
ki kadının tama ve hırsını. zayıf 

damarlarını keşfederek babasının 

servet ve mevkii sayesinde onun 
yardımını temin edeceğini düşü -
nü yordu. 

(Devamı vaT) 

' ... l __ H_iKAYE 

Namuslu kadın!. 
( 4 üucü sayfad-:ı n devam) 

bir gün, bir hafta meselesi halini 
aldı. • Muamelenin tescilinden evvel, i-
ki sevgili, eskisinden daha sık sık 
birleşiyorlar, gecenin geç saatle -
rine kadar Ali Saibin apartıma • 
nında haşhaşa kalıyorlardı. 

Nohide, bütün yaz günlerinde ol
duğu gibi, yalnız kaldıkları za
manlarda, kendisini ağır satıyor, 

nazlanıyor, Ali Saibin şaşkınlıkla
rına, el peşrevlerine mani oluyor
du. 

Yine böyle haşhaşa kaldıkları bir 
akşam Nahide biraz müsamahakar 
davranmış, Ali Saibin bazı hare -
ketlerine mani olmamıştı. 

Ali Saip, bu müsamaha dakika
larında Nahidenin vücudünde ka
rışık ve karanlık bir maziden kal
ma, garip işaretler. acayip çizgi -
ler, mavi renkli benekler gördü. 
Kalbini şüphe kurtları kemirmiye 
başladı. 

Çizgiler! 
İşaretlıer! 
Mavi münhaniler! 
Bunlar ne demekti? 
Bütün gece düşündü. Ve niha • 

yet kararını verdi: Yarından tezi 
yok,. Nahideyi bırakacaktı. 

Sabahleyin Ali Saip Nahideye 
dedi ki: • 

- Seninle hayat arkadaşlığı et-
mek, benim için, imkansızlaştı. 

Nahide şaşırdı, hayretle sordu: 
- Niçin? 
Ali Saip okşar gibi bir sesle: 
- Bunun sebebini söyletmiye be

ni mecbur etme! dedi. Ve sonra cüz-

danını çıkararak içinden bir 10 li
ralık aldı, Nahideye uzattı: 

- Ltltfen, dedi, şu hediyemi ka
bul et! .. 

Nahide köpürdü, isyan dolu bir 
sesle haykırdı: 

- Ben bildiğin kadınlardan de
ğilim. Paran senin olsun alçak! Ben 
şimdiye kadar yirmi liradan aşağı 
almadım! 

M. SUleyman Çapan 

Yapılan bu tadilat iyi netice ver
diğinden, şirketin, bu şekilde da
ha bir kaç arabayı tadil edeceği 
havadislerini gazetelerde okuyo -
ruz. 

Bu şekil arabalar Kadıköy ve Üs
küdar cihetinde vardır. Bu aroba
larda dıı birinci ve ikinci mevki ay
ni araba içindedir. Ancak, bir fark 
var. Kadıköyündeki arabaların or
tasında kapı yoktur. Ve ayakta du
racak yerler, ön ve arl~a sahanlık
lar değil, arabanın ortasıdır. Bina
enaleyh. ayakta duranlar \'e yer bu
lamayıp da oturamıyanlar ikinci 
mevki parası verir. Halbuki, İs
tanbul cihetindeki arabalarda a -
yakta duracak yerler, arabaların 

baş ve arka taraflarındadır. 
Binaenaleyh önde ayakta iseniz, 

birinci mevki parası. arkada a 'ak
ta iseniz, ikinci mevki parası ve -
rirsiniz. 

Acaba bu arabalarda da ayakta 
duranlardan ikinci mevki 
alınamaz mı? 

parası 
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Meyvalarla 
Konuştum 

( 5 inci sagf adan devam ) 

Mahsulleri ceste ceste şehre ge • 
tirmiye başlar. Artık koyacağı fıat 
onun insafına kalmıştır . 

- Kabzımallar ucuz Cıat koy -
mazlar mı? 

- Evvelce verdikleri paranın 

faizini de hesap ederek, sonra fial 
korlar. Şehırlerdeki toptancılara 

satarlar, mal istenilen fiatı bul
maz. Bir kaç gün geçınce bir 
kısım meyva bozulur, bunların zi
yanı da fiata ilave edılir. Toptan
cılar perakentecilere satarlar. Ta
bii onlar da nakil parasmt, fıreyi 
hesaba katarlar.. bu da fiata bi
ner. Perakendeciler yani manavlar 
da ayni endişelerle narh korlar. İş
te, şehirlilerin meyvaları pahalı ye
melerinin sebeplen bunlardır. 

- Mallarınızı nıçın kendiniz 
doğrudan doğruya şehre götürüp 
satmıyor, yahut sattır mıyorsunuz? 

- Kışın ihtiyaçlarımızı kapata • 
cak parayı, az faiz ve az ağır şart
larla bulabilsek, kabzımal tahak • 
kümünden kurtulur, ve işte o za
man mallarımızı kendimiz şehre 

gönderebiliriz. Halbuki, kış ıçın 

lazım olan parayı bunlardan alı -
yoruz. Borçlu olma:sak, fiatları on
lar değil, biz teklif ederiz. Ziraat 
Bankaları zürraa yardım eder. Bah
çe alacakların borca karşılık gös
terecekleri teminat yoktur. Ya a
ğaçlar hastalanır, mevsim kurak 
gider de mahsul alınma-ısa? 

Bunun içindir ki. kalmmallar 
verdikleri parayı gelecek yıl mah
sulüne karşılık tutarlar. Bu suret
le bizim borcumuz iki kat olur, 
faiz de iki l)lisline çıkar. 

- Buna hiç çare düşünmediniz 
mi? 

- Bağ, bohçe sahıplerile ara -
mızda anlaşsak, rekabet hulyasını 
ortodan kaldırabilsek, tehlike ken
dilığinden zail oluverir. 

O söylüyor, söylüyor, uzun u -
zun derd yanıyordu. Yavaş yavaş 
onun sesi kulağımdan uzaklaşmış, 
sonsuz matemli bir hıçkırık gibi 
aksetmiyc başlamıştı. 

Evet, anlaşmak, müşterek derd
lere beraberce çareler aramak. .. iş
te kurtuluş yolu burada .. Garip 
bir inad ve ısrarla, bir çok acı tec
rübelere rağmen anlaşmamak, hem 
çalışanı mahrum ediyor, hem de 
halk fazla para veriyor, ekseriya 
da en leziz gıdadan kendini mah
rum ediyor. 

T~ksimde Cumhuriyet caddesinde Galatasaray A. Gücü 
Zafıropulos), Firuzağada (Ertuğrul), lstanbul futbol Ajanlığından : 
Şişlide (Nargileciyan), Kasımpaşa- Milli küme karşılaşmalarından 
da {Müeyyed), Hasköyde {Nesim Galatasaray - Ankaragücü karşılaş-
Aseo), Bcşiktaşta (Nail Halid), Sa- ması 6 haziran 1937 pazar günü Tak-
rıyerde (Asaf). sim stadyomunda saat 16 da yapı-

Vsküdar, Kadıköy ve Adalarda- lacaktır. 
kiler: 1 - Maç hakemi İzmir mıntaka-

Üsküdarda (İttihat), Kadıköyde smdan Bay Fehmidir. 
Modada (Sıhhat), Büyükadada (Şi- 2 - Fiatlar Balkon 100, tribün 
nasi Rıza), Heybelide (Halk). 50, duhuliye 25 kuruştur. 

Ve gecenin sessizliği içinde bir 58
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gürültülü akisler yaptı: Horrr ! horr 

ACJrupaJ.1 kumar hada/arı 6arla'1'da bile kumar oynar/ar 
if!C t' 

olduğu anlaşılınca, tehditle~ ııır· Kimse ondan şüphelenmedi. Hat
ta bazıları, paralarının çalır~dığın
dan bile şikayet etmediler. 

Ondon şüphelenmemelerinin se
bebi vardı: Herkes onu, meşhur 

bir aileye mensup, miras yedi bir 
adam olarak tanımıştı. Filhakika, 
servetini yemiş, bitirmişti. Fakat, 
o, bunu kimseye bildirmemiş ihsas 
ettirmemek için, bütün zekasını 

kullanmıştı. Ve bunda da cidden 
muvaffak olmu~tu. Servet namına 
elinde bir şey kalmamakla beraber, 
yine eskisi gibi, Beyoğullarında ge
zerek çalımlarına, cakalarına de • 
vam ediyor, kumarhanelere git • 
mekten geri knlmtyordu. 
Parayı nerede mi buluyordu?. 
Önceleri ailesinden, bilhassa zatı 

servet olan refikasından alıyordu 
Fakat sonraları; karısından aldığı 

paralarla, bu yolda yürümenin i m
kanı olmadığını anlayınca, işi başka 

şekle döktü: 
- Hırsız oldu!. 
Çaldı ve çaldı. Ve bugün hala bu 

işinde devam etmektedir. 
Yalnız kendisi mi? .. 
Hayır! 

Esefle söyleyeyim ki, bu eski 
hünkar yaveri, bu eski miras yedi, 
bu İstanbulun eski ve kibar bir ai
lesinin çocuğu, çocuğunu da tıpkı 
kendisi gibi bir: 

- Hırsız! 

Yapmıştır. Oğlu da zabıta sici • 
]atına geçmiş, maruf bir otel hır
sızıdır. Ve babası gibi, o da ku -
mar hastası bir gençtir. 

Onun da babası gibi elinden ka
ğıt, zar düşmez. 

(R.) Kumarda kaybettiği zaman 
cıvıklaşır, kumarbazların argosu i
le: 

- Su koyuverir! 
Boğulduğunu iddia ederek pa • 

ralarını g€ri ister. Bu hal onda kök
leşmiş bir adet ve itiyad halini al -
mıştır. Bir şey koparabilirse : 

- Ne ata! 
Koparamadığı takdirde zabıtaya 

müracaat etmekten geri durmaz. 
(R.), polise o kadar çok gitmiş, 

Galatasaray polis karakolunun 
merdivenlerini o kadar aşındırmış
tır ki, bu ziyaretler, hırsızlık suçu 
ile merkezlere, müdüriyetlere cel
b€dilişlerile karşılaştırılırsa her -
halde, ikinci ziyaret pek hafif ve 
gölgede kalır. 

(R .. ) nin, kaybettikten sonra, i

kide bir polise gitmek tehdidile ku
marhanecilerden kaybettiği para -
ları geri istemesi, kumarbazları o 
kadar bıktırmıştı ki, onu bir daha 
oyun evine alma"mıya karar ver
mişlerdi. Fakat,, kararlarında du
~amadılar. Çünkü, paralı bir oyun
cu idi. Oynamak için her zaman pa
ra yetiştiriyordu. Böyle bir oyun
cuyu ihmal etmek, kumarhaneye 
almomak doğru bir hareket olrru
yacaktı. 

Bazı kurnaz, açıkgöz kumarha -
neciler, onun paralarını geri iste-
mek adetine karşı bir: • 

- Formül! 
Bulmaktan geri kalmadılar. Esa

sen enayi, gözü kapalı, hile yutan 
bir oyuncu olduğu için, boğuntuya 
düşürerek paralarını kafeslediler. 
Ve neticede, sulanıp parasını geri 
istediği zaman, yarısını iade ede -
rek: 

- Polise! 

hemmiyet vermemiye başla ~gııe • 
(R.) nin hırsızlığı kuınararıJ:ışı!· 

cilerce şu vnk'adan sonra 

~= ~ 
(R.) mütareke yııllarıııd9 ıırıı· 

gece, Kadıköy ile H aydarp.a~:ı e ,t' 
sında bir otele girdi. Kendısııı 
rilen odaya girdi, yattı. ııd~!l 

Gece yarısından sonra od
951 

bll' 
bSS~ 

çıktı. Ayaklarmn ucuna dılra• 

sa ilerledi, ayaklarına k~~)-ol'' 
terlik falan yoktu, çorapla yt; rııı<' 
du. Odaların kilitlerini yolc 

8 ı ~!· 
başladı. Bir kaç odanın k8P15

1ıc (!' 

litli idi. Bazıları da açıktı. P.J0111 • 
dalarda kimsecikler yokttı. 
boştu. pıc:ırıı 

Kilitli odalardan birinin ıcıı 11~ ı· aV > 
maymuncukla açtı. Yavaş Y 
çeri süzüldü. "le şDr 

Oda karanlıklı. El yordamı tıırıı11' 
le bir etrafı yokladı, arandı, 
dı. Bir şeyler bulamadı. d ~e 

Eline bir şey rastla~a ~{ç bı! 
bir ceket, ne bir yelek, hıç, 

şey! btlt ' 
Easen karanlıkta bir şeY '!-;' 

manın imkanı var mıydı? ~l~-e 11ı· 
mesela bir bavul, bir sand11\rııii · 
hayct bir gardrop falan go işiııc 
yordu kfl, içlerine ba~sın. d;rsill' 
varıvaack sevleri cebıne ın ,,91\'ı 
J • 'l:J • 11 

• Kibrit çaksa, misafirierın ~11(3· 
malarının ihtimali vardı. Çak ceP • 
avdınlıksız bir odada, yelek··ıdıııt' 
l~rini aramak, ceketlerdeki elli bilif' 

b 'l o il 
Jarı ayıklamr.ık nasıl ka 1 

di? . e ger 
Eli bus dönmek tc hiç işırı 

~ 

miyordu. rı· f' 
Ne yapacağını, düş?n~~ıce j~iııcle 

cenin ve odanın sessıılıgı u: 
bir ses, gürültülü akisler yaP 

- Horrr! horrr, horrr! çıJcll ' 
Birdenbire kapıyı buluy ,,erde 

madı, bir kedi gibi o}dugl1 · 
. d' b kl d" {3' sın ı, e e ı. . 0 r. 
Horultu haUl devaın cdı~-et c ' 

b. hare" ...... ~· kat horlıyan adam ı: dııJlıı ır, 
seri göstermh•ordu. Bıraz ,.9 • ~ rııı I' ~ 
ledi. Bir tehlike olınadıgı ,,9\" 

•a\'Sc; J ·r 
naat getirdikten sonra, ~ ··d:; bl .. u ... 
kalktı. Bir kaç adım yur ,. b!J 

kJ118"' şey almadan odadan çı -tıın safi' 
kadar tehlikeyi göze ald:.ıdi 
rn. hiç doğru bir şey de ~tı· p.'tı ' 
Kafasında bir şimşek ça odsd'ıı 

lına bir çare geldi. Yn,·aşca'·tl tr!C' ...,,. ,,.ar. , ,., 
çıktı. sofadaki elektrıgı · fer I< 
rar oday-ı döndü, fakat bu sc . ~ 
pıvı kapamadı. k1ıt1 ~,ııı 

Şimdi, odanm içi adaJTl:şıltlll· , 
zliküyor, dışarıdan vur~:kıer. pıııt 
varda ~sılı ceketler. ye 

·~C 
talonlar sanki: }ıtı''di ı 

- Ne duruyorsun. 
baş1a! ~ııtıf~ 

roeı·(lrtl .... 

======= =--- el'' ,..,r 
En kı~a suren "'~darı: 1 • 

Pari1.cr Tagesçaytı.ıng ıcbar ~ıl t· 
cl896 senesinde Zen rP jlBll .~. 

tanı İngiltere krnJınn }ladraYıı bl)IJ' 

mişti. Harbin ilanı J.,0!1 ndıı btlıtıı: 
ci\'arı ıJ dirilince, Zenkbar .. urıe· 5 c$İ 

nan bir İngiliz kruvazor arı ctı1' rll 
b bardıı11 1 ıc 

nın sarayını om . dertııı Jll• 
. . . 'ld' Emır ,,,sfl ıçın emır verı ı. . iııw . • 
edildi. Kruvazör ayn;urııırı clı.t~ı· 
Zenkbar limanında_ ~0• de 1>3~1~,. 
manm biricik gemısıntı :ı yed• "'1' 

. t JTl o 11 ' il" 
nanı harpten a tı , c ,:ıı: 

kika sonra, sultan kaÇ bir b!l' ti ~ 
sarayın üzerine beY=~tmiştı· rcb" 
çckıldı. Muharebe 111ıı119 

G
. ı.ısa 
ıtmesinin önüne geçtiler. Ve şiıphcsiz tarihte en 

- Karakola! 

nihayet, zabıtaca maruf bir hırsız budur.> 



SlbiıDeymaırıorıı Saıraıyoırıı©ıa 

KUDC~ KO~LA~R ·• 

Tefrika No: 71 Yazan : M. Necaet Tunçer 

Köylü saray kapısında bağırıyordu: ''Bırakınız 
beni.. Hükümdara söyligeceklerim var! O bize, 
bir dileğiniz varsa bana gelin, anlatın demişti. 
işte geldim .. Beni neden bırakmıyorsunuz, içeri?.,, 

,_ SülP'·inan yeni bir saray yo.p
lıracalur.ı~ .. Acaba bu saravda kinı 
Qturacak• ' .. 

' - Kralıçe Sama için hazırlan
llıı~ olsa gerek . .> 

d ~u sarayın Tamara için hazırla 1-

ıgı hiç kimsenin aklından bile gcç
lıııyordu 

d 
flerkes şimdi bu sarav için sarfe-d , 

d ecek paranın nered<'n tedarik e-
ıl~ceğini düşünmekle meşguldü. 

lıı }4irnar yeni saray hazırlığını yap
t •kla meşgulken, Süleyman da pa
a ledarikine koyulmuştu. 

i .1•iileyman Amonluları yenmek 
~~~n Asuriye hükümdarile ittifak 

Pınıya mecburdu. 
tn :Sunun için sarayı yaptırıp Ta
.... arayı oraya gönderecek ve Sa -
""ay . ıı a. •l ·te sarayımı boşalttım. Ya-
q"r•da "enden başka hakim bir ka-
~Y~ktur!. diyecekti. 
sı.ıa,,ın izi hala bulunamamıştı. 

'ea~leyman acaba yeni saray için 

11? den parayı nereden bulacak -

••• 
•ııı eyman, Amondan ha-

:a ber beklerken •• 
har,~~; İsrail hükümdarı saray mu

ılc konuşuyordu: 

h~:--aBuı;~nlcrde Amondan bir ha· 
lacağımızı umuvorum. 

va~ l<anen·n Amo~a ne zaman 
'f•nı haber alamadık, ,Me!la! 

•titıü ncl taciri muhafızlardan önce 
P gek~ckti. 

la~ Henüz kimseler gelmedi, Mel
•d ,,,caba Kraliçe Ni'ıya'yı memnun 

·<'d l<>r ·? 
. !< . m•:. 

~öıun abıı degıl. Beş talan altını 
§ı:,'iıc c_e, Rraliçenin derhal yumu
'•nıyagını ve Şaon'u bırakacağını 

oru a m. 
"'l \1 sırada sa .. .. d b. .. • u tu . . rayın onun e ır gu-

ışıtıldi 
--B . 

r ırakın b · H .. k.. d .. ~Ceği enı.. u um arı go-
• l!aı1t ın. baha geçen gün mabette: 
&in .'.n ne dileği varsa bana gel -
b.' toy}esin. d. h"k.. d -ni . ıyen u um ara 

neden g··t·· Sii\e,. 0 ur müyorsunuz? 
'•çay. ,kınar, bu sözleri işitince ta
~- • oştu 
•-apıdak· .. 

'tlt Sok , ı adamı göğsünden ite • 
aga atıyorlardı - . 

gö••celirıi ıımdaJu Mısırdaıı bir ı 
görflnüı •. 

Süleyman bu hadiseden ~ok mü
teessir olmuştu .. muhafızını;: 

- Beni görmiye gelen bir adamı 
neden bırakmıyorlar? 

Diye bağırdı. 
Muhafız kapıya koştu .. 

Ve kılıksız bir Filistin köylüsü -
nüıı yerlerde sürünerek ağladığını 
gördü .. Kolundan tutup kaldırdı: 

- Derdin nedir, baba? Hüküm -

Dans merakhlarırıa 
müjde 

En kısa bir zamanda iyi dans öğ
renmek isterseniz ve ucuz bir fiat 

ile vakit kaybetmeden dans pro -
fesörü Yorgo'ya müracaat etsinler. 

Adres: 
Beyoğlu Tokatlıyan oteli arka -

sında Topçekenler sokak No. 3lı. 

?>"·inci kat. 

Dans Profesörü 
Pariıln 1937 senesinin )e· 
nl dans figürlerini öğ .. 
renmek isteyenlere müjde 

Beyoğlu istiklal caddesi Türkuaz 
dans dershanesinde Kemal Sami 
Bayere müracaJt. Hergün sabah 
ondan akşam dokuza kadar ders· 
hanesi talebelerine açıktır. 

İstanbul Asliye 3 üncü Hukuk 
Mahkemesinden: 

Galatada Necati bey caddesinde 
102 Nu. lu evde oturan Güldanc ta
rafından BeyQğlunda Yeni çarşıda 

Gül baba sokağında 24 Nu. da otu
ran Ali aleyhine mahkememizin 

936/1922 Nu. lu dosya ile açılan bo
şanma davasında; Müddeialeyhin 
ikametgahı meçhul olması hasebi

le dava arzuhali ilanen tebliğ edil
miş ve tahkikat günü de 29/6/937 
salı saat 14 tayin kılınmış olduğun

dan mumaileyh Alinin mezkür gün 
ve saatte mahkemeye gelmesi veya 

bir vekili kanuni göndermesi ve 

aksi takdirde hakkında gıyap ka
rarı ittihaz edileceği tebliğ maka
mına kaim olmak üzere ilan olu • 
nur. 

dara söyliyeceklerini bana söyle ba
kayım .. ! 

İhtiyar köylü ısrarla tekrarladı: 
- Beni hükümdarın yanına gö

türmezseniz, kimseye bir şey söy
lemem. Gidiyorum işte .. Ve bir da
ha Süleymanın sözüne de inanmı

yacağım. 
Saray muhafızı ihtiyarın kolun

dan çekerek Süleymanın yanına 

götürdü. 
Köylü Süleymanın huzurunda 

yere kapanarak yalvardı: 
- Bir daha sarayınıza ayak bas

mamıya yemin ettim, mclliı 1 Fakat, 
şu kapınızdaki nöbetçilerinizin had
dini bildiriniz! Sizi görmek için 
geldim .. Bu bir suç ise, bu suçu iş
lemiye bizi teşvik eden sizsiniz! 

Süleyman gülümsedi.. 
Saray muhafızına köylünün ya -

nında şu emri verdi: 
- Bu adama hakaret eden nöbet-

çiye elli sopa ,·urunuz! 
Ve kövlüye sordu: 
~ Ne~cden geliyorsun"? 

- Çölden. 
- Dileğin nedir? 
Köylü yere diz çöktü .. 
Geniş bir nefes alarak: 
- Hiç bir dileğim yok, dedi, yal

nız çok muztaribiz .. Çocuklarımız, 

işçilerimiz bir kaç kişiden- bugün
lerde- çok işkence görüyorlar. 

- Kimdir bu işkence yapanlar? 

- Geçenlerde Amona giderken 
fırtınada baskına uğrıyan bir kafi-
lenin adamları.. 

Hendek İcra Memurluğundan: 
Doktor Azize 2732 lira ve masa

rifinin itasına borçlu Koç Paşa oğ
lu Mahmudun Hendeğin Çarığıku
ru mevkıinde değirmendeki hisse
sinin paraya çe,-rilmesine karar 
verilmiş olduğundan Çarığıkuru 
karye civarında sağı tarikiam, solu 
Tahir tarlası, arkası Mustafa tar
lası, önü yol ile mahdut üç taşlı o
lup yine şarkan Mustafa, garben 
Tahir, şimalen tarik,. cenuben su 
mecrası ile mahdut ayni değirme
nin zemini olup 26 - 27 No. lu tapu
ların ihtiva ettiği üç taşlı harap 
\'e halen muattal bir halde bulu -
nan değirmenin zemini ve ebniye
sinin nısfı on beş hisse itibarile 
altı hissesi bu kerre birinci açık 
arttırma ile 3/5/937 tarihinden 
2/6/937 çarşamba gününe kadar 
arttırmaya vazedilmiş olup saat 
16 da Hendek icra dairesinde ihale 
cdileceii ve haddi Jayıkını bulma
dığı takdirde ikinci açık arttırma 
ile 17 /6/937 perşembe günü ayni 
saatte Hendek İcra dairesinde pa
raya çevrileceğinden ayni haklara 
irtifak haklarına ve sair haklara ma
lik olanların yirmi gün zarfında ev
rakı müsbitelerini ibraz etmeleri 
aksi takdirde paylaşmadan hariç 
bırakılacakları talip olanlar yüzde 
yedi buçuk depo akçesi veya ban
ka mektubu ibraz etmeleri daha 
fazla malı'.ımat almak isteyenler 
Hendek İcra dairesinin 937 /644 No. 
lu dosyasına müracaat etmeleri i

ltın olunur. 

ZAYİ 

Bandırma Nüfus dairesinden al

dığım nufus kağıdımı zayi ettim. 

Yenisini alacağımdan hükmü yok

tur. 

1 Bay azıt, !Cemaıettin ma

lesinde Hoca Ratip soka

ğında Numara 18 Fitnat 

İstanbul 5 ci icra Memurluğun

dan: 

Paraya çevrilmesine karar V\?

rilen ve tamamına 2205 lira kıy -

met takdir edilen Beşiktaşda yeni 

mahallesinde dere sokağında eski 

44, mükerrer 44 yenı 68, 70 nu -

maralarla murakkam iki hanenin 

üçte biri açık arttırmaya vazedil -

miştir. Mezkur hanenin evsafı: 

68 No. lu hane· Zemin kat -mal

ta bir taşlık üzerine bır oda ve ze
mini kırık malta adi ocaklı bir 

mutfak olup odanın altı bodrum -

dur Mutfağın bahçeye çıkar bir 

kapı \'e bahçede bir helası ''ardır. 

1 ci kat· Bır sofa üzerinde yüklü 

dolap hır oda ve hır heladan iba -

rettir. 

2. cikat· Yı.iklü dolaplı ve kilerli 

bir sofa üzerıne bır odadan ibaret

tır. 

7. No. lu hane: Zemin kat kırık 

malta dö~eli ve sabit odlaplı mer -

mer musluklu bir taşlık üzerinde 

altı bodrum olan bir oda il~ ze -
min malta adi ocaklı için helası 

olan bir mutfaktan ibarettir. 

Taşlıktan camlı kapı ile bölün -

müş ve altında aralığı bulunan 

merdiven ile birinci kata çıkılır. 

Merdiven orta sahanlıkta bahçeye 

kapı vardır. 

1 ci kat: Sııfa üzerinde yüklü do
lablı iki oda ve bir hela olup oda

nın birinde zemin çinko demir par

maklık korkuluklu bir balkon var

dır. 

Türk Hava Kurumu 

B O Y.0 K Pi Y ANGOSU 
2 nci keşide 11 - Haziran - 937 dedir. 

Büyük 
ikramiye 40.000 liradır. 

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

adet miikafat vardır .. 
Ayrıca: (3000 liradan başhyarak 

raya kadar bUyük ve 
bir çok ikramiyelerle 
leri havi olan bu zengin 
istifade eimek için bir 
maktan çeklnmeyinlz .. 

(20) li· 
kUçUk 

amorti· 
pUindan 

bilet al· 

--
Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme Umunı l\1üdürlüğündenz 

6-6-9J7 tarihinden 16-8-937 tarihine k3dar Haydarpaş~ • Ada1>azar 
ve lzınit- Adapazar arasında P.'.lZor giinleri için gezinti trenleri sefere 
konulınuşt~r. Haydarpaşa'dan saat "7,10.da ve Adapazar'dan saat 
"17,00,.Je hareket eden trenler yalnız üçüncü mevki arabalardan keza 
1-layclarpaşa'dan saat "8,35,.de Adapazar'dan da saat "15,38,. de hare
ket eden trenler birine;, ikinci mevki arabalardan teşkil edilecektir. 
Gezinti trenlerinin bazı istasyonlara varış ve kalkış saatleri aşağıya 
derccdilmişlir. Muhterem halka ilan olunur. "3125,. 

lstasvonlar 
Haydarpaşa 

iz mit 
Sapanca 
Adapazar 

Ada pazar 
Sapanca 
lzmit 
Haydarpnşa 

lzmit 
Sapanca 
Adapazar 

1. ci tren 
Varış Kolkış 

10,02 
11,01 
11,44 

7,10 
10,03 
11,06 

~~~~~~~--

15,38 
16,12 16,18 

Durm32 
19,40 ------
9,24 

10,00 

8,34 
9,26 

-------

2. nci tren 
Varış Kalkış 

8,35 
Durmaz 

11,48 11,58 
12,35 

17,35 
18,36 
21,35 

17,00 
1'7,43 
18,40 

2 ci kat: Bır koridor üzerinde bir 

kiler bir dolabı ve bir odadan iba

rettir. İki evde elektrik mevcut -
tur. Bazıları duvarları kagir ye i

çeri ahşaptır. 
' Adapazar 

Sapanca 
iz mit 

18,27 
19,26 

17,50 
18,37 

Hududu - Tapu kaydı gibidir. 

Mrsahası - 210 iki yüz on metre 
olup bunun 85 metre bina müteba

kisi bahçedir. 

Arttırma peşindir. Attırmaya iş

tirak edecek müşterilerin kıymeti 

muhammenenin '."< 7 ,5 nisbetinde 

pey akçesi veya milli bir bankanın 

teminat mektubunu hall"il olmala

rı icap eder. 

Müterakim vergi, tanzifat, ten • 

viriye ve vakıf borçları borçluya 

aittir. Arttırma şartnamesi 15/6/937 

tarihine müsadif Salı günü daire -

de mahalli mahsusuna talik edi • 

lecektir. Birinci arttırması 5/7 /937 

tarihine müsadif Pazartesi günü 

dairemizde saat 14 den 16 ya ka • 
dar icraedilecek. Birinci arttır • 

mada bedel, kıymeti muhammene

nin 7o 75 ini bulduğu takdirde üs

te bırakılır. Aksi takdirde son art

tırmanın teahhüdü baki kalmak ü

zere arttırma on beş gün daha tem

dit edilecek 21/7 /937 tarihine mü -

sadif Çarşamba günü saat 14 den 

16 ya kadar dairede yapılacak i

kinci arttırma neticesinde en çok 

arttıranın üstünde bırakılaciakdır. 

2004 numaralı icra ve iflas kanu • 

nunun 126 ncı maddesine tevfikan 

hakları tapu sicillerile sabit olma
yan ipotekli alacaklarla diğer a

lakadaranın ve irtifak hakkı sahip

lerinin bu haklarını ve hususile 

faiz ve masarife dair olan iddiala

rını ilan tarihinden itibaren 20 gün 

zarfında evrakı müsbitelerile bir • 

likte dairemize bildirmeleri Jazım

dır. Aksi takdirde hakları tapu si

cillerile sabit olmıyanlar satış be

delinin paylaşmasından hariç ka -
lırlar. Müterakim vergi, tenviriye 

ve tanzifiyeden ibaret olan bele -

diye rüsumu ve vakıf icaresi bede

li müzayededen tenzil olunur. Da

ha fazla malümat almak istiyen
lerin 36/1527 numaralı dosyada 

mevcut evrak ve mahallen haciz ve 

takdiri kıymet raporunu görüp an-

Jıyacakları ilan olunur. 

NAZARI DiKKATE: 

Haydarpaşadan saat "8,35" ve Adapazar'dan saat "15,30. da ha• 
reket eden 1056 ve 1057 No. lu birine; ikinci mevki arabaları hamil 
trenimiz gidiş ve dönüşte lzmit'te tevakkuf etmez. "3125. 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Muhammen btdeıi 24000 liradan ibaret olan Fılyos • Ereıtli 

hattının kilometre 17 + 000 - 26 + 750 arası ve Kilimli makas 
hattı ray fer.1iyatı kapalı zarf usuliylc eksiltmeye konu'.muşlur. 

2 - Eksiltme 16 • 6 - 937 tarihinde saat on beşte Dcmiryollır loşa· 
at Dairesindeki Eksiltme Komisyonu Odasında yapılacaktır. 

3 - Bu işin muvakkat teminatı 1800 liradır. 

· - Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, bayındırlık ırencl şart• 

nameıi, fenni şartname, ferşiyat talimatnames~ vahidi kıyasii fiat cetveli, 

profil ve resimlerden mürekkep bir takım münakaıa evrakı 120 kuruş 

mukabilinde Demiryollar inşaat dairesinden tedarik oluna bilir. 
5 - Eksiltmeye girmek istiyenler 2490 numaralı kanun mucibince 

ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 7-5-936 tarih ve 3297 
numaralı resmi gazetede ilan edilen tal'matnameye ııöre vekaletten 
verilmiş müteahhitlik vesikasını havi teklif zarfları mezkur kanunun 

tarifalı dairesinde hazırlıyarak 16-6-937 tarihinde saat 14 de kadar 
Deıniryolları inşaat dairesindeki ko:nisyona makbuz mukabilinde vermiş 
olmaları lazımdır. "1356. "302'.i. 

Lüleburgaz ilçebayhğından : 
Tapu No: Cinsi Iradı G. S. Me•k:i 

33 
35 
37 
39 
41 
43 

Kiralık hane 
Aher 

Lira 

l:lO Durak Burgaz cadde~i 

2 
4 

12 
14 
16 
18 
20 
22 

Kıymeti 

Lira 
ıoo 

54 

Hane 
Kiralık hane 
Kiralık hane 
Kiralık hane 
Kiralık hane 
Kiralık hane 
Kiralık hane 
Kiralık hane 
Kiralık hane 
Kiralık hane 
Kiralık hane 
Kiralık hane 

Dönüm 

45 
8 

Evlek 
2 

12 
120 
48 
48 
48 

120 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 

Mevkii 

" . " 

" .. 
" 
" .. 
" 

Ôzerler istasyon 
Ôzerler istasyon 

" " .. 
" .. " 

" arka sokak 

" 
" ,, 
" 
• .. 
" 

Cinsi 

Tarla 

n 

.. 
" .. 
" 
" 
" 

Sebze bahçesi 

General Ali Rıza Rifat Hamdi ve müştereklerine aid yukarıda cins, 
mevki, miktar ve iradı gayrisafileri yazılı gayri menkuller vergi borç· 
!arından ötürü Liileburgaz tabsilAt komisyonunca haciz ve satışa 
çıkarılmıştır. 

Arttırma müddeti 26-5-1937 gününden itibaren 21 gündür. 
Is tekli olanların % 7,~ pey akçeleriyle 16·6· 1937 tarihine müsadi! 

çarşamba günü saat 14 de Lüleburgaz idare heyetine ıııüracaatlan 
lüzumu ilan olunur. (2989) 
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Hasan kolo,ya ve losyonları 
• Kuruş 

Hasan Losyonları küçük ceb şişesi 1-24 litre ~5 
,, ,. ceb şişesi l· 16 ,, 40 
" • küçük 1·8 " 70 
" ,, orta 1·4 ,, 130 
,, ,, dfü: büyük şişelerde 150 

" " büyük 1.2 " 250 
" " " 1 " 500 
,, ,, fantazi kristal 300 
" ,, ,, kristal lüks kutu ile 400 
,, ,, " top kristal l-16 ,, 50 

,, ,, " 11 " l-8 " 80 
" " n n n 1•4 " 150 

H.~san o dö lavant (eau de Lıwante) 7ıJ 

" 150 

Nesrin kolonya ve Josyonları 

Nesrin Kolonya ve Los} onları l· 16 
1-8 
1-4 
1-3 
1-2 
l 

" 
" 
" 
" • 
" 
" 

" 
• 

,, 
.. 
" ,, 
" ,, 
,, 

" 
" 

Nesrin tıraş 

" ,, " 
• 

,, 
,, 
,, 
" 
" 
n litre ile açık 
,.c3m kapa ki ı 1-8 
fiteleri 

,, 
" 1-4 n 

" ,, " 1-2 

Tra§ kolonvala·n 
kolonııası " 1·4 

,, düz büyük şişeler 
,, tam bir litre 

LıvRntalar 

Hasan L:ıvantalan 3 gr. şiş& 
• ,, ,,5,,,, 

• 
" 

,, 
.. 
n 

,, 10 ,, ,, 
" 20 ,, 
.. 50 .. 

lüks kutu 

" " 

Kuruş 

litre 20 
35 
6:.> ,, 

,, 

" 100 
,, 125 
,, 250 

" 250 

" 

" • 

70 

100 
150 

litre 30 
60 
ıs:> 

Kurt.aş 

~5 

50 
75 

100 
300 

Sabunlar, tuvalet sabunları 

Hasan Tuvalet Sabunları küçük 

n " n yuvarlak küçük 
n n ., ,. büyük 
" " n lüks ,, • n 

Gliserin sabunları 
Ha!an Gliserin Sabunu 

,, • 

" 
,, 

n ,, 
gül ve limon kokulu 
gül 

Toz sabunlan 
Hasan Toz Sabunu 100 gr. kutu 

" ,, ,, 200 " " 

Tibbi Sabunlaca 

Kuruş 

12 l/I 
15 
25 
20 
30 

30 
20 

20 
35 

Pudralar 
Kuruş 

T!aş levazımatı \ 
Aded Kr. Aded Kr. Aded Kr. j 

Hasan Tuvalet Pudrası kutu (Oriıau) 25 
• " " 40 

Haun Traş Bıcağ' 1 - 4 10 - 35 100 - 300 

" " " 60 
,, 

" ,, pas- 1 - 6 10 - 50 100 - 425 

n ., ,. büyük lüks 100 
Ha,an Traş Pudrası kutu (Origan) 15 

" n b 25 
., ,, .. büyük kutu 40 

Hasan çocuk Pudrası (leylak, gül, fujer, levanta) 20 
.. • ,, Paket " ,. " ,, 10 

Hasan Talk ,, 500 gr. ,, ,, ,, ,, 40 

,, 11 ,. 1000 ,. n " ,. lf 60 

Kremler 
Hasan kremi vaıt> ve şışe 

" 11 t\ıp 

Briyantinler 
Hasan Briyan tınleri uf ak şişe ve vazo 

" ,. büyük ~işe ve vazQ 

Rujlar 
Hasan Ruj sabit renkli açık, orta ve koyu 

Alhklar 
Hasan Altık brünet, blöndinet ve mandarin 

T-ırnak cilası ve sürmeler 

Hasan Tırnak Cılası beyaı ve renkli 

.. 
,, 
" ,, 
,, 
,, 
" 

,, 
,, 
" ,, 
,, 
,, 
.. 

Oü~rnlvan Aseton 

,, 
" 
" 
" 
" 
" 
• 

• .. 
!ledef 

• 
" 

Kuruş 

50 
2J 

35 
50 

50 

35 

Kuruş 

10 
15 
20 
25 
30 
30 
40 
60 

12 1/2 

!anmaz 

Hasan Traş Sabunu 
Hasarı Traş S!lbunu kutusuz 
Hasan Traş Sabunu Kremi 
H Jsan Tra~ Makine<ıi 

,, 
" 

kutusu lüks 

• ,, Fırçası 

• ,, halıs blero 

n " 
,, 

,, ,, 

Yağlar. ve esanslar 
1 

Hasan Cülyağı ve neroli halis s:ıf 1 Gr. 

" " ,, 5 
,, .. 10 ,, 

Tıbbi müstahzarat 

Hasan Kuvvet Şurubu küçük 
" • ,, büyük 

" " ,, 1 kg. 

• " "2., 
,, Öksürük Pastilleri 

Hasan Diş 

" 
,, 

" • 
• • 

Diş müstahzarah 
Macunu Danlos büyük iki misli 

Suyu 

,, orta 

" büyük 

Glüten mamu1att 

Hasan Glüten Ekmegi 

30 
25 
30 
10~ 

150 
100 
250 
500 
80U 

40 
175 
300 

Kuruş 

60 
100 
150 

251) 

30 

20 
30 

60 

l {)(J 

Kuru~ 

4Ü 
Hasan sürmesi (SürmedanlıQ'ile) 

n ., Lüks büyük 
20 
30 
15 

• " Gevreği, Makarnası, Unu, Şehriyesı 6) 

• Paket 
Hasan Diyabetik Çikolası 25 

Saçlara ait müstahzarat " 
• 

Hasan Şan.puvan Tozu " 
" ., özü l!kit 
., 

" .. n büyük • 

, 
,, ,, 6 lık kutu 

,, ,, 121ik ku:u · 
Brekfast Hiskü vitlcri kilosu 

,, 1-2 kilosu ,, 

" 
kutusu 

Özlü unlar 

125 

240 
250 
130 
35 

Hasan T rihofil Saç suyu 
H.:ı san Saç Sabunu 
H ısan Saç Sabunu bü~ük 
Hasan o dö kinin (cau c!e q:.ı 'nin) 

Kuruş 

5 
30 
50 

100 
25 
40 
70 

Pirinç, Buğday, Mısır, Bezelya, Türlü, Yuhf, 

Patates, Arpa, Mercimek, irmik Ôıü 

Hasan o dö kirıin (eau de quinin) büyük: 150 
2 50 gramlık kutu 
500 gramlık kutu 

\ 

Kokulu sular 

leziz. makarna yemek isterseniz ? 

Her Yerde 
ltaJyan usulü sı:tfi irmiktan yapılan 

YI 
MARKA GLUTEN MAKARNASINI ISTEYlNIZ 

Başlıca bakkali ve mag-azalarında 
Fabrik<1sı : Galata Necatibey caddesi 

satılır. 
No. 167 

MAKARNACILIK TÜRK L TD. ŞiRKET( T lefon. 43481 

Floryada Yeni Yapılan Lüf(S 
Kabine ve Soyunma Yerleri: 

Kuru~ 

25 
45 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 ._ ________ _ Mevsimlik muhamnıen kirası 4500 lira olan Fioryada yeni yapılan 

möbsile birlikte 12 lüks kabine ile 97 asri soyunma yerleri teslim 

tarihinden itibaren 937 birincileşrin sonuna kl\dar kiraya verilmek 

üzere açık artırmaya konulmuşlardır. Şartnamesi lev;ızım müdürlü .. 

ğünde görülebilir. istekliler 337 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz 1 - Paşnbalıçe ispirto Fabrikası için şartnamesi mucibince "4800,. 

lira muhammen bedelli "10., adet istim kontörü açık eksiltme usulile 
satın alınacaktır. 

veya mektubile beraber 9-6-937 çarşamba günü saat 14 de Daimi 

Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (2969) 

• • • 

Yağlar müstahzaratı 

Hasan ZeytinyaQı nümunelik 
,. ,, l-4 litre fişe 
,. ,. 1·2 litre şişe 

,. ,, 1 litre şiıe 

" ,. 1 litre teneke 
,. " 2 litre şişe 
,, " 71/2 litre teneke 

Hasan Fıstık Ôzü yağı 
Hacıan Tatlı Bademyağı küçük şişe 

Ha san Tatlı Bademyağı büyük şişe 

H.lsan Tatlı Bad em;•ağı 250 Gram. 

Hac;an Acı Badcmyağı küçük ~i~e 

Hasan Acı Bade nyağı bü>ük şise 

H •"an Balıkyağı 1.4 kg. 
» • 1·2 ,, 
., 

" ,, .. 
1 
2 

,, 
,, 

Haşaratı öldüren fayda 

Fayda H ruan 1-8 litre 

• .. 1-4 " 
" ,, 1-2 " 

" " 
" 

,, 
l 
5 " 

• ,, " ,, ,, 
,, • 

teneke l 5 kilo <ıafi 
fıçı 50 kilo S.! 

Pompa 

" 
,, 

" Naftalin Özü 

Fareleri 

Far Hasan Faıe Zehiri 

,, ,, " 
,, 

,, ,, 

" 
,, " • 

,, ,, ,, .. 
" .. " 

il 

öldüren 

Macunu 

Kilo ile 

Buıt :la y 

Üç misli 

Kilo ile . 
ikisi b:r arada 

..1 

far 

Mubt·elif müstahzarlar 
Hasan çc cuk donldrı 1 numara 

" " 

" " 
,, 

2 
3 

,, 

" 

f(ur11Ş 

ıo 
40 
60 

1 ()() 
90 

200 
550 
ıSO 
30 
50 

100 
4J 

60 
40 
60 
ıoO 
ı90 

J(uru' 
17' 1 

2.5 
45 
65 

3')() 
sso 

2.soO 
40 
35 
25 

J(uru5 
25 

gOO 
JO 
25 

sOO 
40 

70 
so 
90 
ıo 

il - Eksiltme, 15· Vl-937 tarihine rastlıyan Sllı günü sac-t 15 te 

Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 

yapılacaktır. 

lll - Muvakkat teminat 360 hradır. 

itfaiye anbarında bulunan iç ve dış lastik köhne battaniye, projök· 

· tör vesaire 45 kalem hurda eşya satılmak üzere açık artırmaya ko· 

nulmuştur. Bu eşyaların hepsine 185 lira 70 kuruş fiat tahmin olun• 

muştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. istekliler 13 

lira 92 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 8-6-937 

salı günü saat 14 de Daimt Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (1948) 

500 Ton çavdar sapı isteniyor: gör• 
Paşabahçe fabrikamız ihtiyacı için şartnamesindeki vasıflara 

ıv ·- Şartnameler parasıı olarak 

alınalıtlir 

her gün sözü geçen şubeden 

V - isteklilerin münakua t~rihinden on gün evveline kadar ren• 

nt tekliflerini lnbisarlar Umum Müdürlüğü Müskirat Fabrikalar Şube· 

sine vermeleri ve münakasaya girebilmek için de münakasadan aza. -mi bir gün evveline kadar verilen tekliflerin muvafık bulunduğuna 

dair mezkür şubeden vesika almaları lazımdır. Son gün vesika veril· 

miıecektir. 

VI - isteklilerin, kanunen kendilerinden aranılan \' ecıik ı i'e V inci 

maddede yazılı ve!ikalar ve 0/0 7,5 ıüvenme paralari} le t.ıır ' ek

ailtme)çin tayin e~ilcn gün ve saatte adı geçen Alım koıı.:!yonuna 
ıelmeleri ilan olunur. •2341,. 

* •• 
Senelik muhammen kirası 12 lira olan Merdivenköyünde Merdivenköy 

caddesinde 9 Dönüm Derihane arazisi 938 veya 939 veya 910 seneleri 
Mayısı sonuna kadar kiray;ı verilmek üzere açık artırmayı\ konulmuş 

ise de belli ihale gününde itttekli~i bulunmadı~ından artırma 10-6-937 

Perşembe gününe uzatılmıştır. Ş :utname.si Levazım Müdürlüğünde 

görülebilir. istekliler 9.) kuru,luk ilk teminat makbuı veya mektubilo 

beraber yukarda yazılı günde saat 14 de Daimi encümende bulunmalı• 

dırlar. (B.) (3181) 

500 ton Çavdar sapı satın alınacaktır. i dört 
1 - Sapların Teşrinievvel iptidasından başlamak üıere aıarı> 

ay zarfında fabrikaya teslimi meşruttur. b r ve 1 
il - Tal-ip olanların yüıde onbeş teminat akçesi~!: bera ,;us"irst 

Haziran·937 tarihine kadar İnhisarlar Umum Müdürluğund~ (3131) 
muamelat şubesine müracaatla leklıf mektuplımnı vermr-lerı. si 

Dr. Hafız Cemal 
(wKMAN HEKİM) 

Dahili ye ınütehassı&ı 

Pazardan başka gunlerde öğle • 
den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
İstanbulda Divanyolunda (104) nu· 
maralı hususi kabınesinde hasta • 

arte 
!arını kabul eder. Salı, c~~ri ıı•· 
günleri sabah c9.5 • 12> 5~uaYeııe
kiki fıkaraya mahsustur. J(ışlı1' 
hane ve ev telt!fon: 22395· ~ 
telefon: 21044. ~ed'' 

' tı id•'" S•hibl ve umumi oepıy• 'f 
Başmuharrir: E. IZ~busılf' 

Baaıldıjı yerı Matb .. 1 


