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Sur 'eHler hadlerini1 bilmemekte israr eder-
lerse onlara hadlerini bUdirmeyi bilenlerdeniz. 
lf aiay şehirlerinde heyecan devam ~diyor, · lskenderunl 

ve Antakya' ya yeni askeri kuvvetler sevkedildi 1 
............................................. 

tazyik devam ederse Sancakta lilzım gelen tenkil tedbir
lerini ittihaz için Milletler Cemiyetine müracaat edeceğiz .. 
l<amutay Hatay itilafını Cuma günü r;·~~~~~=··~=;~ ................. Tfii'IY8·~ ... ili9.il·i·z .. tel('l.if·i·: 

müzakere ve tasdik edecek SOden yukarı ne Cevap Verdi 
Q1 aşvekil, Dışbakanı bu münasebet- ~!.:!~~~b~~dil•· Y••i 

e mühim beyanatta bulunacakla,- ~:~!y~e~~~:i~~~v~~i~~n;i~!~~: 
~ lir. Bu kanuna göre polislerin 

iti}• ara, 7 (Telefonla) - Hatay ..- - ~ elli yaşından küçük olmaları, 
sa:fının bir aksülameli halinde komiserlerin de 53 den yukarı 
tar cakta müfrit Suriye elemanları yaşta bulunmaları lazımgelmek. 
ile af~ndan vukua getirilen fili talı- tedir. 

tır §tddetli bir teessür uyandırmış- Sa r 
ı,_ • Suriye hükumetinin ve onun Bundan başkıı yaşları ne olur• 
""-Zı tak 1 sa olsun, fasılasız 22 sene bu 1 
l'rliş dirsiz ve para ile ıtma edil- hizmette çalışanların da teka· 
~er unsurlarının itilaf sıralarında üde sevkleri icap elmektcdi r. 
lııs1!er ~ıniyeyi tahrik ederek U- Bu itibarla yeni kanun mer'iyete 
lıtot urumuna yağdırdıkları girmeden evvel yaşları elliyi 
toıır estoların faydasız kalmasından geçen polislerle 22 sene fasıla· 

; liatayın muhtelif şehirlerin- sız çalışanlar ve yaşları 53 ten 
l'ııtı ~ırk h:ı1kının ve memurlnrı - büyük olan komiserler tekaüde 

Zerlerine ı:ıaldırmal:ırı, karga- sevke dileceklerdir. 

'l' k .. m 
1 ı 1 !t b~mda ve lstanbul polis teşkilatında ça-

~ll"v l)c~ c sempatık ol:ın, bilhassa lışan memurlann yrışları tesbit 
ı.ııuketli !urkiye ile kuvvetli kom- edilmektedir. 

l ti d te •Si taraftarı olan Suriyeli- -------------• e Güzel Antı.kyaga uıakton bir bakıı 
c!i~d rnuztarip etmiştir. Son ha- Em Aır Altes 
ü~ıt el Yaralananların sayısı biri dar bizzat Suriyeli Araplar da gül- mıştır. 
~l'i 0 nuık üzere dörttür. Bu hadi- mektedirler. Suriye Hükumetinin Büyük Kurtuluş Zaferinin mesut Abd JI h 
titı tv~_kargaşa1ığı yeni hadisele - Filistin, Yemen, Mısır, Hicaz, Irak hisleri içinde yaşıyan Hatay bu a- U a 
bııtada ıp edip etmediği hakkında Hükumetleri nezdinde Türkiye a- ,,. • d• 

a Ye · l. • rızi taarruzları nefretle karşılamak- arın gı ıyor ~it nı ma umat yoktur. An- leyhinde son yaptığı teşebbüsler de 
t <;ıırşarnb .. ~ • ta ve bu voldaki fili hareketlerin 
al' . a gunu hükumet Ha- hiç bir fayda vermemiş ve bilakis "' 

ıtilaf K 
~~tır ını amutaya sevk ede - menfi ve Türkiyeye müzaheret ve 
ltilt\f · l<amutayın cuma günü bu dostluk kudreti ifade eden cevap - halıya mal olacağını ihsas etmesini 

devamının Suriyeli tahrikçilere pa-

ılır. ~tasdik etmesi ağlebi ihtimal- larla bu teşebbüs akamete uğra - bilmektedir. 
l\ill'l} u münasebetle İsmet İnönü "'"''"'""""""''''''''"""'""'""""''"'''""""'""'''''""""""'''''"'''""'''""'"'""'"''"""'mııııııııttıltltltllltllllltıtllllUll 
lııtıacu~Yda mühim beyanatta bu- Alman Harı·cı·ye Nazırı ~ha: • liariciyc Vekili de ayrıca 
tl:ı;ıırı Verecektir. Aldığım hususi 

~ a~ııt~ göre Sancaktaki Türk - . Belgrada. vardı 1at d CYhınc olan viıki fili taarruz-
~et ~vanı ettiği takdirde hüku -
~ _§!Jt~lletıer Cemiyetine müracaat 
-~tı taYette bulunarak bu hadise
lstiyCt nkili için tedbir alınması~ı 
;e lat~-~t.ir. ~u tedbirlerin ittihaz 
1tıcı<lrı 1 ı Mılletler Cemiyeti tara
~~l'1ı b doğrudan doğruya Türki -
Ve h ırakılab·1 ~· "b" T'" k" 
1 <'-ta ı ecegı gı ı ur ıye 

qbilir n~ya da müştereken bırnkı
~arı v~ al aamafih, mahallen alı -
~ hrikat ın~c~k tedbirlerle bu nevi 
t Qrjl'e ~~ ?nune geçilebilmesi ve 
-~~et ,, 1Ukuınetinin besiretkar ha
g, cl .rOuna. 

e Um· gırmeyi tercih cdcce-
4,1{ ıt edilmektedir. 

erı kuvvetlerin 
lt .\ntak Yardımı 
ı ~al SYe, 7 (Hususi Muhabirimiz 
1tıcı acitt ) ~ <!ki he en - Sancak dahi -
~ tı l>fıdi Yccan devam etmektedir. 
~ li ku~elerde milli hükumet as-

\l lrnış etlerin yardımına ihtivaç 
•ı;ıd Ve b w 

ııı 1 (•lı:ır · u yardımla bazı feci 

1 ir. 'r~rı Zuhuru bertaraf edil -
}1\i~etı re ~~ler ıılcyhindcki fili ha
t~~Gll'ıC'ti l<ı ayak olanlar Suriye 
~ te, onl rafından teşvik gör
t:~clerilrn. ar tarafmdan Sancağa 
h lelin nış bulunmaktadırlar. Hiı-

'lu e §<!kild 
Ci ~~~ bcıu de . ~ tecelli edeceği 
~ k·ı atılar ka ğıldır. Ba-zı çarşı ve 
~ ll'ıış b 

1 
Pah ve halk evlerine 

tı tı~liye u Unmaktadır. 
~tı~ •"iaın!a~etelcrinden bazıları 
t-;ı., d Uil ·...,., .ııncağı ve İskendc -
\. ., ~ ' J Utkl •;. '-.ı 
<\ıJ 1 ı. <ıp §"h" er elinde buıu -
ı.... · "'lı " ırler· · "lltıL Yaz11... ını de istiyoruz .. 

<ili' .. rı de " 
a San vam etmekte ve 

cakta gülündüğü· ka-.... 

Bu sabahki Belgrad gazeteleri nazı
ı--ın ziyareti hakkında ne diyorlar? 

Yıı~oslao Ba~oıkill Stogadinoviç Alman Har:clye Nazırı Von Nögrat 

Belgrad, 7 (Hususi) - Alınan 

Hariciye Nazırı Van Nöyrat bugün 
tayyare ile şehrimize gelmiş ve tay
yare istasyonunda Kral namına 

teşrifat nazırı, Başvekil Stoyadıno

viç, Alman Sefiri ve 9cfarethane 
erkanı ve diğer bir çok 'zevat tnra
iından kar~Jlanmıştır. ·,. . . . ..... 

· Ga~etelcr Alman II~ticij~ Nazı· 
r,rny::ı Belgradda.'gf:irüşeceğf mes~ -
leler .hakkında uzun uzadiya ma -

~ • ,_ • I \ , · (' 

.... . . . .. 

kaleler yazmakta, gerek her iki 
memleket arasında, gerek Alman
ya, Macaristan ve Küçük Antant 
devletleri arasındaki münasebetle
rin bugünkü şeklini tebarüz ettir -
mektedirler. 

Burada görüşülecek meseleler 
arasında Alman Hariciye Nazırı -
nı ngetirdiği bir teklif de vardır. 

Bu teklife göre, Almanya Yugos-
(Devamı ikiııci sayfada) 

Misafir Emirin •on gezintilerinde 
alınmış bir resmi 

Bir müddettenberi şehrimizde 
misafir bulunan Şarki Erdün Emiri 
Altes Abdullah yarın saat 18 dc
Rumen bandırah Daçya vAr .. 1 

• 

limanımızdan Hay faya müte ~ c .. 4...ı • 

hen hareket edecektir. 

Altes Abdullah Galata rıhtımın· 
da merasimle uğurlanacaktır. 

Misafirimiz bugiin de şehrimizin 
bazı yerlerini gezmiştir. 

Trakya umumi 
Müfettişi 
Şehrimizde 

Trakya umumi Müfettişi Gene. 
ral Kazım Dirik bu sabah Edirne .. 
den şehrimize gclmişt;r. 

General Kazım bir müddet Park· 
otelde istirah3t ettikten sonra doğ
ruca ıtaraya sııtmiş, Atawrke arZ1 
tazimat ~ylen.iştir. 

İtalyanlara göre, taarruza uğrıyan 
devlet kimseye danışmadan hare
kete geçmeli ve şerefini kurtarmalı 

Bilbaoda düıman tag.qareleri geldiği zamnn mahzenlere sı~ınon a/ıa.-

Roma, 7 (A. A.) - "Voce d' mütemmim teklifleri ihtiva eden 
Jtalia,, gazetesine göre ispanyanın prensip itiblriyle müsbct bir ce-
kontrolü hakkındaki lngiliz teklif.. vaptır.,. 
)erine karşı ,·erilen İtalyan cevabı "Giornale D'italia,. gazete•bde 

"mukabelei bilmisil tedbirleri ittihaz Ca~·da şunları yazm:ıktadır: 
etmeden evvel d ört devletin biribir- ''istişare şüphesiz fayda ı, lıalta 
)eriyle isti~are etmeleri hakkında (Deı;amı ikinci sa'!}fada) 

UltllttllUUllllHUIUUllllllllfllUUlllllllllllllllllUllltUUIUllllllllllllUlllllllUlll•llUHUıtmn1tı1111ıu.11111ıırııuıuıu•ıııuıuu11111nıııuı 

Tifoyu yayan su Ha1-
kalı suyudur ! 

Bilhassa Fatih ve civar semtlerinde 
halk tifoya karşı aşılanma~ı 

son günlerde şehrimizde tifo 
vakalarıç oğalmıştır. ~ilh:ıssa 
Fatih, Eyüp, Şehremini, Karagüm
rük, Kumkapı civarlarında bu \'U• 

kual a fazla miktarda tesadüf edil
mektedir. 

Sihhat Müdürlüğü tıf onun azal· 
ması için ciddi tedbirler almışlar. 
Bu hususta kendisine müracaat 
eden hir .., .. h .. rririmize Sıhhat Mu. 
diirii /' 'emiştir ki: 

ı :ıt , , .,,,da müteaddit ti-
fo vak<11 r go •.• dü. Şid :iet:e mü
cadeleye ua~ladık. Parasız olnrak 
muhtelif aşı istasyonları kurduk. 

Fatih ve Emir.önü hükumet ve 
belediye tabiplerile mıntaka ve 
mevki tabipleri bu işe memur edı!-

miştir. Herkesin sıhhatini korumaı;1 
için derhal aşı yaptırması laııındır. 

Tif on11n bu mınt !kada çoğ'llrııası 

la namile sudandır. Çünkü btı 

tarafta bilhassa H~lkalı suları 

Kullanılmaktadır. Bunun da tifo-
yu tevlit etmekte olrr:ıc:ı muhak
kaktır. Bu itibarla Fatih mınta" a• 
sırıd:ıki sulnrı tahlil ettiriyoruz, l.ıu 

tahlilin vereceği netkeğe tö. c h \· 
rckct e'iece~iz, 

D:gcr tarafla ı S;ılta:rnhmeae 'e 
Kariycde lağımların t-ıŞtığı ve Açık
ta aktığını haber aklım. Bu mınla· 
kalard \ da bu yüzde, bir vak ol
mamt:sı için deı hal tedbirler itti• 
haı ett m." 

Elektrikşirketi davasın
da bugün şahitlerin 

dinlenilmesine başlandı 
Şirket erkanı daima kaçamaklı 

cevaplar vermekte ısrar ediyorlar 
(Yaıuı 2 inci ıayfamııd:J) 
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Elektrik davasına devam edildi Sivas 

M f , t• ·ı - ) Malatya ua en ge ırı en ma - Demiryolu . s·ı A ht v d Siva~Malatya ::lemiryolu inşası 

J~omanya 
Yolu 
Tercih ediliyor 

Romada IDIŞ SiYASA :J 
Askeri ittifak · Berlin. Vaşin~!~ 
imzalanmadı Roma - Beriin ınihverın da" 

Roma, (A. A.) - Havas ajansı bahsedildi. Son ha{tnlar~adefl .,.ıı-zeme J a araga a ve tamamlanmıştır. Bu ayın ,n beşin· 
de açılış resmi yapılacaktır. Bu su. 

Yapılan bir istatistiğe göre muh
telif maksatlarla Avrupaya giden 
Türklerin dörtte üçü Romanya yo
lunu tercih etmektedirler. Bunun 
da sebebi Bulgarların toprakların
dan geçen bir çok Türklerin casus
luklarından şüphe ederek kendile
rini yollarından alıkoymıya te -
şebbüs e.ylemeleridir. 

bildiriyor : dra - Vaşington mibverı~ ·liYejilO 
Alman Harbi} e Nazırı Mart":şal sediJiyor. Fakat hemen ~o) orı. • • 

Von Blombera'iıı Rom a seyahati ki ne Londra, ne de Vaşıngt bÖYıe 

Ç d d k il 1 retle bir taraftan dcı Sivas.Erzurum apa a a U. ant MIŞ ~~~t'~l~~r~d~~.kı1·nı d, •ona er .. 
• .. nsebata 

siyasi bakımdar, yeni hiçbir şey ralarındaki sıkı mun J1luŞ-
ortaya çlkarmamış olmakla bera· bir ad takmak ihtiyacı~.1 !~ycıJJf· 
ber Roma-Bertin mihv~riniı. resa· !ardır. Buna lüzum gor zdJ bil' 

Elektrik şirketi erkanı suçu bi
ribirlerinin Üzerine atıyor 

Anadolu yakası elektriğin~ kul
lanılm>ık7 ü:u.?re giimrüksüz getirı
Jcn bir çok elektrik malzemesini 

başku yerlerde kullanarak kaçak -
cılık yapmaktan suçlu elektrik §ir
keti erkanının muhakemesıne bu 

sabah on buçukta - İhtisas mahke

melerinin lağvı ile teşekkül eden -
yeni beşinci ecza mahkemesinde 
devamedılmiştir. 

Bugunkü celse şahitlerin dinlen
mcsı ile g<'çmış \'e ilk olarak güm
rük mufcttıslerinden Abdullah din· 
1enmi~tir. 

Abdullah e) lülün 25 inci gunu 
Nafıa Vekfıletı tarafından bu işin 

tahkiki için teı;kıl edilen komis -

yona memur edıldiğini ve teşrini
evvelin beşinci günü umum komıs-

yonla beraber şirketin Silahtar a

ı:;adaki fabrıkasma gidıldığini söy
lemiş ve: 

- Sılcihtar ağn havi postasındaki 
bazı iıletkrin numaralarını tetkik 

ettik ve şirketin şebeki mühendisi 
Hac;imden bazı izahat aldık. Bu iza-

§İmden bunların Üsküdar tarafına 
nakledildiğini öğrenerek Üsküda
ra gittik ve aletleri mühürledik. 

Dosya üzerinde yapılan tetki -
kattan bu maaf aletlerden bazısı· 

nın Bayezit anbarına verildiğini, 

Rumeli cıhetinde de kullanıldığı
nı tesbit ettik. Ve Çapadaki muha-

postalarında da bu kaçak aletler -
den bulduk. 

Şırket: bu aletleri, zubulen, yani 

yanlışlıkla buralarda kullandığım 

iddıa etti. Fakat zuhul değildir, 

çünkü bir defa değil bir çok d"fa 

929 senesinden beri getirdiği eşya-' 
yı başka yerlerde kullanmıştır. 

Cürümde tekerrür vardır. 
Burada Müddeımumi şahide sor

du: 

- Bu aletlerin muaf aletler ol -

duğunu nesıl tesbit ettiniz?. 

Şahit müfettiş Abdullah; 

Üç ayhkların verilme• 
slno başlandı 

Maaşlarını Malmüdürlüklerinden 
almakta o~an dul, yetimlerin ve 
mütekaitlerin üç aylıkları bu sa• 
bahtan itibaren tevıi edi!:r.e~e baş• 
lanılmıştır. 

Hariciye Vekili 
Yarın 
Avdet ediyor 

Cene\'reden dönen Hatay mt.örah .. 
has, heyetimiz başkaru ve Hariciye 
Vekaleti siyasf müsteşarı Numan 
Men~mencioğhı Ankaraya hare• 
kelini tehir etmişt"r. Nı:man Mc· 
ncmencioğlu burada Haril..ıye Vc
kılini beklıyecek, birlikte Aeıkare;a 
gıdcceklerdir. 

Bulgaristanın Ankara 
elçisi sarayda 

Sof ya ( Husuc.i ) - Kral Bor is 
burada Bulgarislanın Ankara elçisi 

Hristof'u ve bilfıhira da Varşova 

elçisi Troyanof'u kabul etmiştir, 

Alman 

Rumen hükumeti Türkler.in ken
di topraklarından geçmelerini ter
cih etmeleri üzerine Türk tebaası 
için yeni kolaylıklar göstermek Ü· 

netini teyit eylemiştir. Hiçbir askeri Çünkü, diyorlar, eğe.r ara~~ .,ar· 
ittifak imzalanmamıştır. Nasıl ki, gün bu kadar sıkı bır dost ıııı•~ 
1 C. b t b'·d· . böyle o talya .ı Hariciye Nazıil Kont ıa· sa u zaten a ıı ır, 

n•.>'nun Berlini ziyareti "ırası. da iktiza eder. . •eni ~ 
da kP.limenin esk: mana!!iyl.. yenı Vaşingtona göndenlen ) b~ 
bir nlaşmtı yapılmamıştır. man elçisinin Amerika curn o1'; 

1 KÜÇÜK HABERLER 1 Bükreş garında 
-------·--ı-ce_r_d_e ..... Bir casus 

zere tedbirler almıştır. 
si ile söyleştiği kelimelere ~ete fJ 
nalar verilh·or Almanya ~· 
son zamanl~d~ Amerikanın ;c f' 

. t ,,errn ... 
]uğuna çok ehemmıye d )Of• 

rünmekte, iki taraf arası?. a ise fi 
vetli münasebetler tesisi ıçın Jc,.t'· 

* Milli Müdafaa enci.irneni ma- Tutuldu 
lüllerin terfı üzerindeki layiha 

• satı hiç kaçırmak istern~O:c 50y'tl' 
Onun için yeni giden se[ırın ,,_rJ. 
diği ve dinlediği sözler h~rıa~ 
tesadüf edilen resmi lakır 1kt8~ 
bac;ka çok kıymetli sayılrn3 .tı,.

hakkındaki tetkiklerini bitirmiş -
tir. Bu terfiden aileleri de istifa· 
de edecektir. 

* Yeni bayrak kanunu tatbik 
m<.>vkiinc girmiştir. Bu kanuna ay
kırı bayrak asmak yasaktır. 

* Bigadaki Ece gölü kurutula· 
caktır. Bu göltin kurutulması ıle 

40 bın dönüm arazi kazanılacaktır. 

* Bı,ırsada bir orman mektebi bi-
nası inşa edilmesine başlanmıştır. 

* Beı gama ovasını sulamak i - 1 
çin tedbir almak üzere mütehassıs 
bir heyet mahallinde tetkiklere baş
lamıştır. 

* Prost İstanbulda yedi büyük 
parkla 13 umumi bahçe yapılma -

Biikrcş, 7 (Hususi) - Stefani A
jansının biloirdığine göı·e, geçen 
akşam Bukrcş garrnda bir Rum€n 
erkanıharbı, Romanyada uzun za
mandanberi Sov;:)etler hesabına 
çalışmakta olan bir C'asus, Sovyet 
Rusyaya kalk .. cak trenin hareke
tirden bir kaç dakıka evvel yaka -
lanmıştır. Casus, ) >kalnnırkcn si
lah çekmek teiebbüsiindc bulun
muşsa da muvaffak olamamıştır. 

M(vkufun uzcrinde muhtelif ev -
rak, bir tabanca, iki bomba bulun
muştur. Askeri makam, tahkikatı 

işkal etmemek için yakalan.mm 
ismini vermemektedir. 

Bir Türk 

Madem ki Londra. - V~i;, 
mihveri dedik· şimdı 1ngı ... ~ ' • . dı.ı~ 
bu hal karşısında ne düşun _ ~ 
ni de sorabiliriz. Va§ington . JjP 
lin mtinasebatının iv lec;rnes\, 
dradakilerin canını sıkrnaktıı tJll 
uzak görünuyor. Belki de btl 

le, Londraya tac giyme ~~i rJJ • 
için gelmiş olan Alman rnı ·tab 
dafaa nazırının İngiliz Pa_;:ı rtıa' 
daki temasları arasında bı es
sebet vardır. cTaymis .'l'iı11 rı~ 
le: cTetviç m<.>rasimi esna5'1 # 
konuşmalardan biı'ŞCY be~~~ 
di; fakat çok şey elde edı • • ....t 

.·]cıı!l ,,-
divor. Belki Alman-Ameıı .. :ti" 

hat <>snasında Haşim, Silahtar ağa

daki bazı aletlerin, muaf kısmın -
dan bulunduğunu. söyledi. 

- Şirketin sipariş dosyaları ve 

sair evrakla gümrük beyannamele

rinin tetkiki neticesinde anladım. 

Fakat kabahati erkan birbirinin üs

tüne atıyor. Mesela levazım dai • 

resi, fen heyetme burası müdür • 
lere ... 

. Haricive Nazırı sına karar vermiştir. ilim kadınının 
Muvaff akı yeti 

• dan_""'w:I luğ•ı da elde edilen şeyler -: ~ 
dir. Roma - Bcrlin mihverı 
henüz kapanmamış ise de .. · .. f 

Ayın 30 uncu günü ise Sılahtar 
ağa havai hattındaki bu aletlerin 

gizlice şirket tnrafından söktürül

mekte olduğunu öğrendik. Ve he
men Nafıa hukuk müşaviri Tahir, 

Osmaniye telsiz telgraf mühendisi 

Emin ve benden mürekkep bir 
heyet teşkil ederek ansızın fabri-

kaya gittik. Evvela Emin iş rapo

runu tetkik etti. Sonra havai pos

tadaki aletlerin hakikaten tema -

men söküldüğünü ve seksiyoner -
lcrdcn başkalarının orada olmadı -

ğını gördük. Ve ser mühendis Ha-

Reis - Peki .. Hükumet komiseri 

kimin mes'ul olması icabettiğini 

bilmez mi? 

Şahit - Mes'ul o1maları icabe • 

denler taayyün ettiği biz de ala • 

kadarları size gösterdik. 

Bundan sonra müddeiumumr şa

hide bazı sua1ler daha sordu ve 

bllfıhare vaktin ademi müsaadesi
ne binaen dinlenemeyen şahit, Ta • 

hir, Emanulidis ve Salamon 18 ha

ziran cuma gilnü saat onda dinlen

melerine karar verildi. 
aıntmıUJllUUIUUlllUIUUIUIUlfUllltltllUlllUIUtflltUllUUUllUUllUIUlıımılflUlltrtftlflUllllUUlllUIUUIUUIUUUIJUJUflUUHUllllUt 

Fransız Hava Türk 
Nazırı Bükreşe Bulgar tren 
Gidiyor Tarifeleri 
Rükreş 7 (A.A.) - 3uraya Av· 

rupadan dönen Romanya Hariciye 

Nazırı Bay Antonesko Cenevrede 

va Pariste yaptığı görüşmelerin· 

den çok memnun kaldı ğını sı.,yle· 

dikten sonra Fransa ile Romanya 

münasebatı hakkında d1 gazctec'. 

!ere şu beyanall~ buıunmuştm. 

"Bütün ihtilaf şayiaları bertaraf 

edılmışlir. Sizi temın edebilirırr; ki, 

Romar.ya, annnevi polıtıkadan baş. 

ka i.ıir ı;iyaset tanımıyor Bu da Ro

rr.::ınyanın Fransa i;c dostluk rro!ı .. 
tik asıdır 

Fransa. ordumı.::ı:ıın •lıah1an6t•ı1• 

mr.s· ıı temi •• •tın .. ı · \çın h..ıP~ J~:. .. 

nı·l~ı; lemınr t -"rcl: fü h ~t. ·~a 

Fr.ın ıı; ır.Jlli müd:d'c.a r.R:t.m Daın· 
dierdPn c emıniın. 

Rom1nynr n hav.ı aıGaa1,Hsı· ı 

tetkık etme'' için oy ., 21 ınde 

Frans·z havc nazır. J>iyc. Kot 
Bükre~1: gclecektır.,, 

Jtalya 
lngiltereya 
Cevap verdi 

(Birinci sahifeden devam) 

lazımdır. Fakat, taarruza uğrnyan 
bir devletin tek başına derhal ha .. 
rckete geçmesine manı olmamalı
dır. Bu vaziyetle bulunan bir dev• 
let derhal emniyetini lemin edebi. 
Jecek tedbirler alabilmeli ~e baş. 
katarının rey ve mütaleasını bek· 
lemeden şerefini müdafaa edebil. 
melidir." 

IRAK HARBiYE NAZiRi GE.LIYOR 
Hilen Şamda bulunan Irak Har

biye nazırı Abdullatif Nuri Paşa 
yakında Ank;ıra} ı üyel edecektir 

Nuri Paşa Ankaradarı şehrimiıe 

gelecek ve burada tJirkı\~· güı is
lirnhat ettikte!'! ıJ:>nn, Lt1nöraya 
gide.-;ek lir. 

Türk-Bu1$?ar tren tarife ve ser. 
vislerinin birleştirilmt'!sİ için bu sa. 
bah şehrimiıde Devlet D emiryollan 
9 uncu işletme Müdürlüğü binasın· 
d a saat 10 da bir içtimıı yapılmış. 
tır. Hükumetimiz namına Nafia Ve
kaletinden münakalat rei! muavini 
Şeraf ettin ve Devlet Demiryolları 
tarife reisi Naki, Bulgarlar na .. 
mına tarife Başmüşaviri lnçef bu 
toplantıda bulunmuşlardır. 
Müıakerelerin mümkün olan sür

atle ikmali mukarrerdir. 
Jlk celseden sonra kendisini ıi. 

yaret eden bir muharririmize de. 
legelerimizden Naki demiştir ki: 

- Son Sof ya konferansında bil
hassa ihracat maddelerimizi alaka. 
dar eden ntkliye ücretleri hakkın. 
da alınan kararların tatbik şekille. 
rini müzakere etmek ve yeni tari· 
feleri tanzim eylemek üzere bu 
sabah toplandık. 

Bu meselenin ana hııtları üzerin. 
de görüştük, müzakerelere öğleden 
sonra da devam edeceğiz. 

İngilterede 
Bir haftada 
Düşenler 

Londra 7 (A. A.) - Son hafta 
tatili logiliz tayyare alemi için fe· 
laketli olmuştur. iki acıkeri tayyare 
Cumberland kontluğunda düşerek 
4 kişinin ölümüne sebebiyet ver· 
m!ştir. 
Diğer iki askeri layyarcninde -Jüş

mesi }'Üzünden 3 kiş· telef olmuş
tur. 

Bir sivil tavyarer de tayyares:. 
nin Bromley Kent mezarlığına düş· 
mesi yüzünden telef olmuştur. Son 
on gün ıarfındıı 2ı; tayyareci Öl· 
ruüştür. 

-·-
Bir Fransız Aliminin 

konferansı 
Fransız alimlerinden Gabriel 

Morey bu akşam saat 17 de Ünivcr
si te Coğrafya salonunda ilmi bir 
konfor •• ns verecektir. 

., 

Belgradta 
(Birinci sa1ıif eden devam) 

lavya ile bir ademi tecavüz paktı 
imzalamak istemektedir. Ancak 
Yugoslavya, Kilçük Antanta dahil 
memleketlerin de reyini almadan 

bu teklife hemen müsbet bir ce -
vap verecek vaziyette değildır. 
Görüşülecek ikinci bir mesele de 

Macaristanın silahlanması mesele -
sidir. Almanya bunu arzu etmekte, 
Küçi.ik Antant devletleri ıse bittabi 

böyle bir teşebbüse hoş bir nazarla 
bakmamaktadırlar. Alman Harici

ye Nazırının, Macaristanın sillı.h • 
lanmasmı kolaylaştırmak için Yu
goslavyaya bazı teminat göstere • 
ceği de zannedılmekt< •r. 

Dir mesele de Almanyanın Tuna 
havzasından ve Balkan memleket
lerinden alacağı iptidai maddeler • 
dir. Almanya Balkanlardan külli
yetli miktarda hububat almak ni
yetindedir. Bu yolda bir anlaşma 

hasıl olursa, büyük bir teşkilat vü· 
cude getirilecek ve bu teşkilatın 

merkezi Berlinde olmakla beraber, 
Belgrad, Sofya ve Budapeştede de 
§Ube1eri bulunacaktır. 

Alman Hariciye Nazırı ile Yu • 

goslav Başvekilinin görüşmeleri -
nin iki devlet münasebetlerinin da-

ha vuzuh bulması bakımından her 
halde faydalı olacağı kanaati var
dır. 

Von Nöyrat çarşamba akşamına 
kadar burada kalacak ve o akşam 
tayyare ile Sofyaya gidecektir. 

Yugoslnv Na:- bi Prens P ol b'u 
müddet zarfında Alman Hariciye 
Nazırını kabul edecektir. 

'iftNumarataj resminin tahsilinin 
temmuz sonuna kadar bitirilmesi 

için şubelere emir verilmiştir. * Sıhhat vekaleti mürebiyelcr 

için bir kurs açmaya karar vermiş· 
tir. 

* Köy okullarının be~r sınıfa 

çıkarılması için tetkikler yapılmak

tadır. 

* Belediye Maarif Vekaleti \'e 

müzeler idaresi muştereken yeni 

bütçe ile şehrimizdeki bütün tür • 

heleri esaslı surette tamir ettire -

ceklerdir. 

* Emniyet müdürlüğü caddeler

de behmehal sağ taraCın takip edil

mesi ve muayyen yerlerde karşı

dan karşıya geçilmesi için bir pro

je hazırlamıştır. 

* I3u yıl Balkanlardan getirile

cek göçmenler garp vilayetleri ile 

orta Anadoluya yerleştirilecekler -
dır. 

KARA 
BELA 
Harikulade ve sızı 
heyecandan heye
cana sevkeden bir 

zabıta romanı 

Fen Fakiiltesi Astronomi Do · 
çenti Bayan Nüzhet Üniversitemiz
den ilk defa len doktoru unvanını 
ralmıva muvaHak olmuştur. Ken • 
disi v.Güneş etrafındaki fezada zi
yayı beleden kütlelerin mevcudi
yetİI mevzulu bır tez yazmış, bu 
tezile de ortaya yepyeni ilmi bir 
nazariye atmıştır. Üniversitenin 
Astronomi Ordinaryüs Profesörü 
olan ve meşhur .Aynştayn• ile yıl
larca beraber çalışmış bulunan pro
fes5r Fröndlih bu tezi ve nazariye
yi takdirlerle karşılamıştır. Fakat 
Almanyada da bir Alman doçenti 
bu nazarıyenm tam aksmi ortaya 
atmış, o da orada bu muvaffakiyc
tinden dolayı takdirle karşılanarak 
doktor unvanını almıştır. 
Şımdi bu iki zıd nazariye üzerine 

fen alimleri arasında ilmi müna -
kaşalar yapılacaktır. Bilhassa beş 
temmuzda Laypzigde toplanacak 
Beynelmilel Astronomi Kongre -
sinde bu cihet de münakaşa ı~dile
cektir. 

Bir Türk kadını tarafından bey
nelmılel bir kongrede ilmi bir me
~elenin münakaşası kabul edilmesi 
Cumhuriyet de\•rinin yeni bir ham
lesi telakki edilmektedir. 

Hükumet bu genç bayanı bu 
kongreye gönderecektir. 

Spor kurumu reisi çekildi 
Türk Spor Kuı umu Reisi ve Gazi 

Antep Mebusu General Alı Hik -
met Ayerclem sıhhi sebeplerden do
layı ıstıfa dmıştır Buytik kongre
ye k&dar teşkıliit ışlerıne ıkinci ı e
ıs Aydın mcbtısu ı\drıan bukacak
tır 

Ahmet 11:;-; 
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POLiSTE 

1 

Cumbadan, 
Vapurdan, 
puvardan··~ 1~ 

Üsküdarda oturan 16 )aş -1' 
Hayrettin, parasız futbol ına~ 
H.tınck üzere Fener stadını~ rJJır 

. d nbıre 
ıına çıkmış, fakat bır c d"1 
vazencsini kaybederek yere 

.. ~ . lan....,ısUr· .,.J1r 
muş ~e agırca yara '" J(W . * Ü,,küdardan bu sabah oııoiJf' 
) c gelen vapurda bir kaza clJO ir 
tur. Henüz vnpur yana~~aedell 1 
kcleyc atl amıyn teşcbbUS 1'. ~ 
vaşında İsmaıl adlı bir çoc~ e d~ 
. d nıZ 
\·azcnesini kaybederek e 
müşttir. ,..,r 

Vapur deıhal durdurulrntlŞ• 
ıl kurtarılmıştır. ~ * Ayvansarayda oturan ,ti' 
oğlu Ali isminde bir ço:uk-'-.. 
cumbasından yere düşrntı~~ .,
telif yerlerinden yaralanar 
talıaneye kaldırılmıştır. jstJd 
BİR BERBER MOŞTER 

y ARALADI bd~ 
Teşvikiyede oturan ı:de ..,,, 

Reşiktaşta Berher Haırıdı dl ti 
larıJl '"' olmıya gitmiş, fakat ara rndi. rJJ"', 

kavga çıkmış, Berber Ba '1"" 
terisi Abdullah1 makasla y dJI• 

• alcl!l 
mıştır. Tahkıkat yapıım 

YARALAMA dstl J.'u' 
Yersız. ve işsiz gıiruhUJl iJj ti" 

dullah Galatada Yunus oğlU~tll ;d' 
ıand•~ .. -

rafırıdan bıçakla ya~ra ııt· 
k ıaıırnış 

dıa etmış, ~uçlu ya a : .. 
- - ---= • stlfP" 

1 S b h k 1 ? ı ı Rom:~!:ın~: ~:r~otf"'~ a a ve a şanı başmuharrirleri ne yazıyor ar. 
1 

G;::::0\'.!1~'::ı~!.:ı~~::~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ şehırleri nra~nda Tun pkr~~~ 

Cumhuriyet bulunuyordu. Memleketimizde altı mıye alıştırılıyor. Bır faşist Hk mck- fcrıbot işlctılmesi için J3U J3ıl~ıri 
Hatay davamızın hallin· hafta kadar kaldı. Her tarafı do - tebınde ise bu usulün aksı c~ırıdir. zakerelerc b~şh:ınmı~tırdn bııt'' ~:. 

Jac::tı. Her mektebimizi ziyaret et- Kurun B 1 h et nın ba~ııı -ırtl" den sonra y u gar ey 1 rn;!P ,. 
ti. Baş mokalcsı yoktur. mıryolları müdtirü bulun •'•' 

Hatay ~lesinin Milletler Cc- Doktor Cemale bir gün Ankara- 1 1 eÇ •. 
miyetince hallınden sonraki muh· da şöyle söylemişti: Son Posta Eski bir mer~) ~ pJe~ .;e-
t.emel vaziyetlerin kötüsü, Suriye- Vataniler hata Ye gaflet Sofyn, 7 (Huc;u~~ .. de İ",ıı 

- Şimdi itiraf edebilirim. Ben S k yun ; 
lilerin hakikati kavramaktan ıiciz • znsının lavovo ·o Jdllğll 
kalarak akılları sıra bu işi beğen· Türkiyeyi üstü kapalı bir faşist ıçlnde bulunuyorlar liçkof namında biri, bU . bit' 

memleketi zannediyordum. Türki· Bizzat vaıani'erira itiraf ettikleri k jçıtı · _.11f' 
memekten ba~lıyan hareketlerle "b· H d A 1 bir mermiyi açtırtm0 • ıÇJ"-•• 

yeye geldiğim ilk giinfor hep bu gı ı Jtay a rap ar akalliyette· Mcrfl'lt, tı' 
olana bitene karşı koymıya yelten- sabit fikrimi kuvvetlendirecek de- dirler.Bu akalliyetin ümmi olduR-unu mırdyc götürmüş. . d··1<1'jtl .. t6 

k Tü kl · · ·cı ıı ...... Y 
me ve ezcümle Hatay .. r erinın li!Jcr aradım. Amerikalı Hovard da Türklerin daha mür.evver bir kitle kcn patlamış, de~~ı ÜŞ ve ~ . .d 
şahıslarında Türklük aleyhine ha- k'l bulunan dört kişı olrn,ıırnlııııJllll-
reket eylemektir. o sn ada siyasi ölçü ile Türkiyedc teş ı ettiğini söyleyenler de biz dm da ag~ır surette ) 

t ı ~ .. d · · d B d değiliz, yine onlard.r. Şu halde -- tfl 
Hataya itiraz etmek Suriyenin or a ıgı goz en geçırıyor u. en c --·· · .. S 

·:ataniler ne demek istiyorlar? 11 hudutlarını ve binaenaleyh şimdiki maarif muhitini dolaşıyordum. Her - eı·r Fransıı: 
Ummi bir akalliyct münevver bir d ~ 

ve ileriki müstakil mevcudiyetini akşam notlarımızı karşılaştırıyor - T· k k Gemı·sı· Kı·e_larıesıı ~ ur e ·seriyelini mi idare etsin ? 
tehlikeve diişurmek demek olur. duk ve anladık ki Türkiye haya -

Neden Türklüğe ve Türklere hala A) J·r tııl ~ Ne ]uzumu var böyle cahilliklerin?. tında hakiki bir demokrasinin un· Kiel 7 (A. · - bil 
bu k ;ıdar şidddle hücum ediyor· - - Alınan ı'• ,M Tan surları görülmektedir. d'arc kruvazoru J{ie .J .. :tır 
lar ? Hangi taraftan bakılırsa, •rö k -zere ~ - Bana bu kanaati ver<'n ilk amil 6 ziyaret etme· u ıorii 

Doktor Cemale'nin Türkiye ilk mekteplerinde görüş - riılür kü vata.1ilcr gaflet içindedir- cektir. Fransız kru•:a 1311 ~ 
görüşleri lerimdir. Bu mekteplerde Türk ço- ler ve hatalar.· Ju sırar ediı:- dL· sekiz gün kalacaktır· terle 

ruy.:>rlar. t yyare 
Irak Maarıfinin çok kıymetli tef- cuğu hiç bir şeyi körü körüne ka- gemi subayları 8 ad• 

tiş Heyeti Reisi Doktor Cemale bir bul etmiyc se,·k edilmiyor. Çocuk Akşam ne eelecekter ve or 
kaç gün c:vvelisine kadar aramızda düşünmiye, göımiye, münakaşa et- Başmakalesi yoktur. gezeceklerdir. 
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--------------------------------------------~----------1 HALK EVi 
unün meselesi: Cağaloğlundaki şimdiki 

'[Halk Filozofu J 
d iyor k i: 

..................................... 

bina da Yeni Belediye zabıtası tali
matnamesi hazırlanıyor 

yıktırılacak 

T eşrinievvelde tatbik edilecek 
Birkaç güz bin lira sar/edilerek 

modern bir çatı kurulacak 

Yeni talimatnamede şehri, halkı ve Beledi.qeyi 
alakadar eden birçok esaslı hükümler vardır 
eni Bclediye zabıtası talimat- ı menin tPşrını anıye yetiştmlmiye· bunu tatbtk vazıfestlc mukclle[ O· 

nam · · c::.,,.1 • M li · · ·· cegı· anlaşıldıgıı'd"'t' komt'syon "<·a- lan zabıta memurlarının vazifcle-csın n, v ·' ur .ı: ec sının o· ' "' • ~ 

llürnu··zdekı ı"ku· ıcileşrın· ı·ç~.ı·maı · ı·· rini teshil edicı şekılde tanzim edil-lı~malarına hız voermıyc uzum dev mekte olmasıdır. Mc~elfı yeni tali-resine behemehal yetiştirilme- görmiıştlir Bundan sonra encüme-
li kararlaştırılmıştır. matnamedt> tramvay' motörlü ka· 

! ne dahil her aza. her bahıs hakkın- ra nakıl vasıtalar ı , deniz vasıtala-
vvelce uzun tetkikler mahsulü da ett.idlerını yapacak, bır rapor dd ı · ~ 

Olarak hazırlanan yenı' talı'matna - rı, meşrubat, gıdil ma e erı, yag-
tanzım edc>cek. encümcınin umumi b ille ıar. diye h~r bahıs ayrı ayı ı ır 

E minönü llalkcvi binasının ya
nında yapılmıya başlanan in

şaat durdurulmuş. yeniden o cı -
vardakı on be~ evin i~timlaki ile 
daha bı.iyük bir bina yapılması 

muvafık görülmüştü. Y("niden ya· 

pılan tetkikatta, Halkevınin , Ca -
ğaloğlunun köşesini işgal eden şim
dikı bınasının da yıktırılarak. bü

tün o adayı kaplayan gayet büyük 

ve modern bir bina yaptırılması da

ha muvafık göı ülmuştür. Şımdıki 

Halkevı bın<1sı yıktırılacak. bu ar-

sa il~. inşant başlanan saha ve is -
timlak edilecek 15 ev arsası üzeri
ne modern bir bina kurulacaktır. 

Bu binanın her türlü asri tesisa

tı, geniş spor, temsil ve konferans 
salonları olacaktır. 

Bu bii) uk bina için yeni bir ke

şif, proje, plan ve münakasa yapı
loc.ıkt ır. Bu iş için lazım gelen pa

ra temin edilmek üzeredir. Bu bü · 
yuk i _in 300 bin liraya mal olacağı, 

yapılan ilk kabataslak tahminler 
ara:;ındadır. Projesi, Şehir Meclisi tarafın- ıçtiınaında bu rapor görüşiıhıp ka- faslı ıhtiva etmekte ve bu fasılda 

dan seçilen muhtelit encümence bul edilecektır. Bu suretle her top- 0 bahse ait büttln )~asaklar. ceza - ....... .......... .. auut•uun11uıuıuuuHHH .. ••1t•HH4•HH•Huıhnu•11t1ıtuuı11ınuı ıuıu11uuı111ıunıuuuuuuıutttnıu11111111uue ....... 1t 

~n on beşindenbe:-i tetktk o- lantıd~ bir hayli madde birden tet- lar, memurun, halkın Vf' satıcının 1 Camiler 
ktadır. kik ve kabul edilmiş olacaktır. Ye- hattıharekl•ll('rı U) rı avı ı yaztl • 

11uhıeuı encümen haftada iki ni talimatname. yıllardanberi ya- maktadır. I Tamir 
'°Plaııtı yapmakta. her toplantıda pılan tecrübelerden alınan dersle· Yeni talimatname bir cep lügatı 
'-cak beş madde tesbit etmektedir. re göre tanzim edılmıştir. Yeni ta- şeklinde ve fihristlı olarak bastı· 1 Ediliyor 
lltı ıekildeki çalışma ile talimat na- limatnamenın en bar . .;.iz:...;h;:u;;.:;s;;;;us;;.i;.::.Y.;;e.:.;t i;.:., -~r~tl;,;.ac,;.,;a;.;k;.;t;,;.ır;,;.. __________ , 

Yeni çöp fırınları yap- Otomobil 
1 p'09;~:,;:;•i:::uh•!I· 

tırllması kararlaştlrlldı Parkının ği·'·~.,:~"~b:::ı~;~: .:~:::.~~,~~: 
Pro iesi vam etmektedir 

Belediye temizlik işleri müdür- J - -· Başdırektorluk, yaptığı program 
lstlmllk •dilecek blnahır mucibınce sıraya konulan camı • 

lii.ğü hu mesele gi tetkik ediyor tesbit edildi ferin tamirat ını yapmaktadır. 
8 elediye, hilkümetin ~erdiği-· kadar da bır seyahate çıkacaktır. 

eınre u yar.ak, İstanbulda bir Maamafih Belediye imar müşavi-

~nce çöp fırınları inşası için tet- ri Vagner de bu hususta Alman -

1.. !8 başlamıştır. Yeni temizlik yada tatbık edilmekte olan usulü 
~erı müdürü medeni şehirlerdeki 
löı> fırınlarının nasıl kurulduğu, 
~ suretle işletildiği ve çöplerin 

gösteren bir rapor hazırlamakta 

olduğundan bu seyahate lüzum 
kalmıyacağı sanılmaktadır. 

Bu tetkikler bittikten sonra Be-
~~lardan ne şekilde toplanıp ne 

ltbı vesaitle bu fırınlara getirildiği 
'°ktalarmı nazari sahada etüd et- lediye, şehrimizin bir günlük çöp-
lltiye başlamıştır. lerinin imhası için kaç fırın lazım 

Lüzum görülürse temizlik mü- olduğunu tesbit edecek, ondan son-::ru bu hususta mahallinde tetki- ra Avrupa firmaları arasında bir 
~apmak üzere orta Avrupaya münakasa açacaktır. 

Çamaşır 
Sodası 
(Jcuzlıgacak 

G6ztatı fabrikası 
kuruluyor 

İktısad ve İnhisarlar Vekaletle
~ 1nenıleketimizde yeni iki fabri-

açrnayı kararlaştırmışlardır. 

tı!Utılardan biri bağcılarımıza la
b· olan ve her sene harice yüz 

:erce lira verilen (göztaşı) i -
l edecek (göztaşı) fabrikasıdır. 

Su fabrika Erganide kurulacak 

~ IÖztaşı; bakır üzerine hamızı 
~ verilmek suretile istihsal 

ektir. İkinci fabrika da İz -

~yapılacaktır. Ve burada ça-
ıodası çıkarılacaktır. (Ça -

~ır SOdası), tuz üzerine hamızı 
ı.._ ~n verilmek suretile elde edi
'""'"~tir. 

IU 1:hr:.al masrafına nazaran kilo
bu ~raya satılması icap eden 

ltb ... ~evı çamaşır sodaları şimdi 5 
::"'Uflur. 

~debi roman:82 

Domuz 
Mücadelesi 
Arttırıldı 
MUcadele et mlyenler 

cezaland1rıhror 
Mahsullerimize büyük zararlar 

veren yaban domuzlarının itlafı 

ıçin Ziraat Vekaletince köylüye ve
rilen bir sene müddet; dolmuştur. 

Evvelce de yazdığımız ve tahmin 

edildiği gibi birçok yerlerde, tayin 

E-dilen adetten az domuz öldürüle

bilmiştir. 

Aldığımız malumata göre bu 

müddetin üç ay daha. yani ağustos 

sonuna kadar uzatılması için Ve • 

kalete müracaat edilmiştir. 

Vekalet müsaade ettiği takdirde 

esaslı bir mücadele açılarak yeni 

avlar tertip cdilcc<'ktir. 

Vekô.let, müddeti uzalmıyacak 

ol ursa mükellefler para cczasile 

Sen de seveceksin ! 
-Ben· ~un ını şahsen verilmiş bir ka-

~:ok .. 
~O halde ben de bir şey düşün-

t>e!:eğUirnı 
1-a ~ ırn. O da ısrar etmedi ve .. 
~de böylece kaldı. Fakat, 

' b" .. ki Naciye bu bahis üze
t'l)or b U)'Uk bir hassasiyet göste • 
.S. ~ en de bu hassasiyet üzerin
lediy0takla durmak ihtiyacını his -

rurn! .. 

~ih Rota değişti 

~ ~~~t ab_1amın bekled~i mek. 
....._ 1 · Enıştem: 

tlı. o ula gitmeniz doğru de-
~ r cık daha iyi. 

liihat b li rn, ne kadar garip ki, 
- lı u mektubunda: 

1..a.. qastaıı~ 
~!il kötü gın Şamdan ayrılman 

'· r~ beni tee5süre boğan bir 
t, hastahk ve onun ge -

tirdiği zayıflık da olmasaydı, Şama 

terk etmekliğin esasen iyi olacak· 
tı! .. 

Diye de bir istitrat yapıyor. An
lıyorum ki, bütün saklamalara rağ
men cephe vaziyeti kötü. Eniştem, 

İstanbulu emin bulmadığı kadar 
Şamı d a emniyetsiz görüyor. Ve .. 
cephe mütemadiyen Şama doğru 

geriliyor. Bağdad cephesinden de 
kötü haberler geldiğini Salıh söyli
yor ve. ilave ediyor: 

- Düşman kuvvetleri bu gidiş
le Musul'a kadar ilerli}•ecekler ga
liba. Bağdad düşeli bir hayli olu • 
yor. Asker arasında dizanteri de 

çok tahribat yapıyor. Ekmek kıtlı 

ğı da var. Araplar her tarafta hi • 
yanet ediyor, İngiliz ordusu ile 
birleşiyorlar. Şarkda da Ruslar Su 
şehrine kadar ilerlemiş bulunuyor
lar. Enver paşa Almanlara bu mil-

Galatada yapı lacak nakıı vasl- Yakında Kadırga cam11 ile Kü· 

taları parkı ıçı n Prost'la Beledtye çi.ikayasofya ı::ıvarındaki Mehmet-

erkan ı tarafından mahallınde ya- pcışa camilerınin tamıratına başla-

pılan tetkikler sona ermiş, buranın yacaktır. Mehmetpaşa camıı çini-

mevzii mahiyell<! avan projesı ha- lerile meşhur olan b ir abıdedır. 

zırlanmıya başlanmıştır. Çok kıymetli çiniler mevcuttur. 

Parkm kurulacağı yer için istim- Öğrendiğımiw gijre camiin etra-

lik olunması icap eden binalar tes- fındaki bazı ev ve kulübeler ıstim-

bit edilmıştir. lak ediler<·k cami meydana çıkarı-

Mumhanede yapılacak asri an- lacaktlr. 

trepo binasının inşası bitinceye ka· 

dar Belediye bu projede gösterilen 

binaları birer birer istimlak ederek 

yıktlracak, antrepo bıter bıtm<'z 

parkın yapılmasına başlanacaktır. 

Moda ve kadın 
Eşyası 
Ucuzluyor 

GUmrUkten birçok 
mal çmktl 

31 Mayısta nihayet bulan &er • 

best gümrük kararnamesinden is

tifade ederek btrçok tuccarlar be§ 

yıldanberi gümrüklerde konten -

jan kayıtları ile memlekete gire
miyerek birikmiş bütün malları 

hemen hemen çekebilmişlerdir Mem 

lekete bütün memnu kayıtlardan 

müstesna olarak giren bu mallar, 
3 - 4 milyon lira kıymetindedir. 

Malların içinde en fazla yün, pa

muk mensucat ve ipliği, ham eşya, 

demir eşya ve moda eşyası vardır. 
Bilhassa moda eşyası Avrupadan 

senelerdenberi memlekete gireme

d iğindcn birkaç gün içinde tüccar· 
lı.ıı t rafından derhal ~kilmi~tir 

Jetın tnliini bağlamış, mutlaka ka· 
zanacağız .. diye kendisini avutu • 
yor. Cemal paşa da vaziyetin ve • 
hameti karşısında aldı başını İstan
bula gitti. Halfı dönmedığıne göre 
pek dönmek niyetinde de değil ga· 
liba! 

Bütün bunlar gösteriyor ki mu· 
harebe vaziyeti iyi değil. Hele e • 
niştemin ablama: 

- Osmancığa git .. 
Demesi mutlaka yakın bir teh • 

Hkenin işaretidir. Eniştem tehlike
li bir vaziyet görmemiş olsaydı, as
la. ablamın gitmesine muvafaka t 
etmezdi . 

Gam.sız adam 
Salıhe: 

- Ablam Osmancığa gidecek .. 
Dedtğim vakit, hiddetle ilave et-

tim: 
- İçin rahat olsun göriıyorsun 

ki, İstanbula gitmiyorum ve bura· 
dayım. Suyu görmeden çemirleni -
şin vardı. 

- Sen sebep oldun! 
Dedi ve .. ilave etti: 
- Kocası nerede ise karısı da o-

F erikö giinde 
Bir su deposu 
YaptırJlacak 
Şehrin su lhth,acı tama· 

men kar,ılanıyor 
Belediye sular idaresi Edirneka

pıda da, Feriköyünde olduğu gibi, 
bir su deposu inşasına .karar ver · 
mişti. 

Edirnekapı deposu yapıldıktan 

sonra Feriköyünde 7500 metre mik
cıbı su alabilecek ikinci bir depo 

daha inşasına karar verilmiştir 

Beyoğlu yakasında daha fazla bi
na bulunması, inşaatın o sahada 

artması , ayni zamanda o mmtaka

daki halkın daha fazla su sarfeyle

mesi, ikinci deponu n inşasında za
ruret tevlıt etmiştir. 

Ereğli 
Şirketinin 
Tas/ iyesi işi 
Sosveıe Franko-Türk Direktörü 

ve lıııkumelçe satın alınan Ereğ"li 

rnda olur. Pı ensip buJur. Fakat, 
sen durup dururken bir İstanbula 
gitmek meselesi çtkardın, t:ıbii ben 
de fıkirlerımı söyledim. 

- Amma benı çok ktrdın. 
Gamsız ve kaba adam. Omuzla

rını silkti de: 
- Kırılacak bir şey yok~ 
Dedi ve . beni hiç olmazsa geç -

miş bir hadise için bıle bir an olı:

şamayı tasarlamadı. Demek kı. bu 
adamın yaradılışında bir kabalık 

var. İhtimal öbür karıları da on -
dan bu soğukluğu ve kabalığı yü -
zünden kaçtılar. Hem, bunlar o çe
şit adamlar kı güya karılarını a -
vuçlarının içinde farzetmekle en 
büyük hamakati gösıerh orlar. Ka
çamak yapmak ısttyen biraz zeki 
ve aklı başında bır k dın di:nyanın 
münasebetsizlıgıni yapsa bunların• 

ruh-:.ı bıle duymaz Ben kendimden 
ölçüyorum Sahhe hiyanet etmek 
istediğim vakit ruhu bile duymaz. 

istedığım erkeklt>, istedigim gibi 
sevişebilırım. Vı! .. hatta Salihle de 
öyle bır münasebet idame edebi 
rim ki, Satıh: 

Eski evrakın 
imhası 
Nasıl olacak? 

• 
Bunu• için bir pro)e 

ıapıleaak 
Devlet daırelerinde biriken res

mi evraktan lüzumsuz olanların 

yok edilmesi hakkında mevcut o

lan nızamnarnE'.nin değiştirilmesi 

kararlaştınlmı.ştır. 

Bunun için, muhtelif memleket 

lerde tatbik edilen u:uller tetkik 

ettirilmektedir. 

Y.apılacak tetkikler sonunda, 

(Türk tarihi tetkik kurumu) tara

fından yenı bir proje h:ızırlanacak

tır. 

Bu proJ" alakadar dairelere teb

liğ olununcaya kadar, resmi evrak 

ve defterler hiç bir suretle yok e
dılmıveccktir. 

Limanda 
Kontrol 
Arttırıldı 

Ehllyetslz kaptan 1ara 
göz açtırllmıyacak 

Deniz Ticaret Direktörlüğü İs
tanbul limanındaki kontrol işleri 

ıçın yenı bir talimatname tatbik 

etmektcdır. Boyleliklc evvelce her 

gun muayyen saatte yapılan kont

roller şimdı günun her saatine in

hisar cttırilmiştir. Lmıan 'kontrol 

memurları ayrı ayrı Boğaziçinde, 

limanda ve Marmarada sabahtan 

akşama kadar motörle dolaşacak-

lardır. Bu suretle birçok gemi, mo

tör ve denız vasıtasının vesıkasız 

ve kaptansız veyahut ta deniz ni

zamlarına aykırı olarak çalışmala· 

rının önüne· geçilmiş olacaktır. 

len Bar Sazportez bu sabahkı 
ekspresle Fransadan şehrimize 

gelm"ştir. Kt'ndisi bur dık' .ş"rkt't 

erka!lı Larafından k;ırşılarıınıştır. 
D rhal Ereğlı şirketi tıs~(İ\ r:si 
ı •nt>leı:i e b~Şl:\rı'\raktır. 

- Aman karıcığım• 
Diye ı.izerımc tıtrcr . Fakat, 

bunu yapmak ıslcmıyorum ve .. 
boyle ma:.iceh bir kadın hı..iviyetı 

ılc yaşamanın aleyhındt> bulunu 
yorum' 

Halıl Necip 

Hatıl Necıp, ymc pcşımde 

Ne olacak bu adamla halım?. 

Di.ısunüyorum, duşünüyorum, 

bir turlu ışın ıçınden çıkamıyorum. 

Dün yine hep ben ı takıp etti. E
vin biraz ılcrsınden pcsıme takıl · 
dı, çarşıya pazara nereye gıttimse 
hep arkamda ıdı Belkı bır aralık 

yanıma da sokulmak ıstedı Fakat, 
bu fırsatı hiç vermedim 

Amma. ben o fıı s tı bu defa ver
m<'mekle onun bcnı takıp etmesine 
manı olmuş olmuyorum ki Yarın 

obu gün sokağa çıktıgım vakit yi
ne peştme takılmıyacagını nasıl 

tahmin edebılirım?. Belkı de yanı

ma gelmek cesaretini kendisinde 

bulur ve. bana bir şeyler söylemi

ye de kaikısır. 
(Devamı var) 

lstanbulda aısl 
lstanbull 

İstanbulla 1talya arasında pek 

çok hava seferleri yapmış kıymetli 

bir Türk pilotu arkadaşımız, hava· 

lar dünyasının bu yolları üstünde 

İstanbul kadar güzel hiç b ir y er 

olmadığını söylerdi. Fakat hangi 

İstanbul? Asıl İstanbul! 

İstanbul üzerinde u~muş olanlar 

bilir ki !stanbulun havadan, yerden 

görünüşünün zıddına bir güzelliği 

vardır: Beyoğlu tarafı güzel olmak

tan ziyade dişlek bir çirkinlikle sı

rıtır. Fakat İstanbul, eski İstanbul, 

güneşte pırıldayan mücevher kub

belerile, deniz üstüne örtülmüş si

hirli bir halı gibi bir harikadır! .. 

Hakikati görmek için havalan

mıya esasen lüzum yok: İstanbul 

güzelliğinin göbeği, yerde de o ta

raftadır: Asıl İstanbulda. 

Dünyaları dolaşmış seyyahlar, 

nitekim, Beyoğullarına değil. bu 

İstanbula koşarlar. Bu İstanbul, ha
li ve ezeli Türk kokar! 

Gariptir ki bu tarafın halis öz 

İstanbullu halkı, şehircilik bakı -

mından en büyük sıkıntı çekmek 

suretile sanki bu güzelliğin vergi
sini öderler! 

Belediyemiz bu haziran içinde 

İstanbula yollar yapıyor. 2100 lam
ba daha asacak. 

Acaba asıl İstanbulun bütün 
bunlardan hakkı olacak mı, yoksa 
bu semtler halkının hali bu vergi
si ödenmedi mi? 

Halk filozofa ........................................................ 
Mühendisler 
Avrupa_qa 
Gönderiliyor 
Limen hakkında t etkik· 

ler yapaceklre 
Liman işletmesi idaresi. heyeti 

fenniyesindeıı bütün azalan her 
yıl sıra ile Avrupada tetkiklere 
göndermiye karar vermiştir. Aza
lar, Avrupanın ileri Giden şehirle
rinde liman tesisatı çalıc:ması ve 
inşaat ü 1erindc tetkıkler yapacak
lardır. Ayrıca, g~lecek yıldan iti
baren Avrupaya staj ve tahsil için 
talebeler de gönderilecektir. 

Bu sab•h 2 00 Holan
dah se yyah geldi 

Bu sabah Kraliçe Mırra \' p ı
ri le 200 Holandalı sen ah ~e!• 

miştir. Bunların hemen ekst'r'si 
Holandanın maruf simalarından 
olup içlerinde birçok tacir ve hu
kukukcu da vardır. . 
---------------'~ 
Birimizin derdi 

Hepimizin derdi 
Modası geçmiş bir 

sahtekarlık 
Bazı müesseseler taraf mdan 

yerli kuınaşlcnmıza, ecnebi ma
mı lôtı imis gibi, yaba1'cı finııa
larrn damgaları ı·uru1 rak sa • 
t1ld ·ı uı-un ~ama danbcri ~ 'kıi· 

?Ji!t edılcn bir 1ııeı•zudur. Haki
katen artık J alk da. L ııclan bık

mı"tır. Yerli kum -;1a m z git -
tikC'e teker-ımıil ediyor Yabancı 
ımm Zarla rekabet Jıalindedir. 

Böyle oldıığtı 1 aıde. tıede ı yerli 
kumaslarnmzı bıle bıle alıp kul
lanmıyahm?. Kendi kcm!'mizi 
al$latmıya lıl:ıım yok .. Beli··. ba· 
zı müessese, dalıa çok ragbeti 
celbetmek mıiliilıazasile yabancı 
damgalar ı·uruyorlar. Fakat bu 
bir sahtekarlıktan başka bir şey 
değildir. Esasen halk da artık, 

yerli esyatıtn 1ıakıkaten nef s ol· 
dtığunu ve üzerine yabancı dam
galar vurularak satıldığını an -
lamıştır. Bu, böyle olunca, de -
mek ki. halk. kumn.~n. üzerin -
deki damgaya inanmıyor, ve a
nım ne cins mal olduğunu bili· 
yor. Su halde sa'ıtekiirhk 
yapmakta devam etmPk acı ol-
duğu kadar da gülıinç değil mi

dir?. 
Gaye halkı aldatmak ise, halk 

aldanmıyor. Şu halde, bu moda
sı geçmiş usulden ııazgeçip, mal
larımızı TürJı malı diye, göğsü
milzü gere gere satmaktan çe . 
kinmemeliyiz. -
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VUS ra ya · ura 8 Arkadaşımı~n~~enresi 

aşayan r zengin olmıya: 
lüz .görmü orlar 

Paracla hiç gözleri olmıgan 
/arda şampiyon olmak için 

Avuslralyalıların çeşit çeşit spor
besledikleri hırs çok kuvvetlidir 

Avustralyahnın güttüğü hedef şudur: Çokka .. 

hayattan 
zanmak değil, fakat 

mümkün olduğu kadar lezzet almak 

Arıus/ralgalıların daima doJt ii!çİnmek isledikleri Japon mecl!sı 

• 
lngilterenin diğer devletlerle 
münascbatından bahsederken 

eğer bugunkti İngiliz imparator -
luğunu teşkil eden parçaları gozü
nünden uzak tutarsak büyük Bri
tanyanın dünya siyaseti anlaşılmaz 
bir hal alır. f ngıltere dernek yalnız 
Büyük Britanya adaları dernek ol
madıgına göre bu eesim imparator- ) 
luğun diğer hassas noktalarım a -
ramak icap ediyo1·. 

Garip tecellilere bakınız: Lon -
dra hükumetini çok dost olmak 
istediği bir devlet Iarzediniz. Bu 
devlete diışman olan bir dominyon 
olduğunu işittiğiniz zaman hajTet 
etmeyiniz. İmparatorluğu teşkil 
eden dominyonların kendi kendi
lerine başka başka emelleri, hedef
leri, menfaatleri vardır. 

İmparatorluğun parçaları için -
de son bir asırda en mühim bir te
rakki göstermiş ohm bir memleket 
isterseniz Avustralyayı hatırlıya -
bilirsiniz. 

Avustralya pek ba~ka bir mc.>m
leket imış. Bir kr.re cömerd bir 
memleket, cömerd bir toprak. Her 
şey yctişivor, hem de her şey bol 
olarak yetişiyor. Hayvanat, pek 
çok. Nebatat, pek çok. Hububat 
pek çok ... 

İngiltcrcdcn vaktıle A \'UStral -
yaya gitmi!;, yerleşmiş, orada ne -
sildcn nesile devam edrn İngıliz -

Ier, anavatandaki kardeşlerinden 

çok farklıdır. Avustralyalılar çok 
boylu, iri yarı oluyor. Avustral-

yalılarda para ve kazanç hırsı yok. 
Bol bularak bol yemeğe alışmış 

olan bu yeni memleketin halkı ken
di yediklerıni başkalarından kıs -
kanmazlarmış. Demek ki A vus -
tralyalılar en ziyade müsavattan 
hoşlanır adamlarmış. 

Aşırı kazanç hırsı olmıyan Avus
tralyalıların en merak ettikleri 

şty spordur. Sağlam büny~li, iyi 
yetişmiş olan Avustralyalı için bun

dan büyük zevk yoktur. Şunu da 
soyliyeyim ki Avustralyalılarda 

gözluk kul1anan da azın azı imi~!. 

Çünkü gi)zleı i de çok sağlamdır. 

Sporlarında da hep göz açıklığı is-

tiyen oyunlarda birincılik isterler: 
Tenis gibi. 

Zaten tenis şampiyonları da çok 
kere Avustralyalılardan çıkıyor. 

Bilardo da keza. 

Avustralyalılarda milyoner ol
mak istiyen yoksa da çeşit çeşit 

sporlarda birinci olmak, şampiyon

luk kazanmak hırsı kuvvetlidir. 
Az çcık zengin olabilen bir A\·us • 
tralyalımn gayesi mümkün ol -
duğu kadar genç yaşta işi, gücü bı

rakarak hayatın tatlı taraflarile 

meşgul olmak ve spor havadisle -
rıni lakip etmektir. 

Avustralyalılar öyle .büyük a
dam .. filan diye başkalarını kendi
lerinden yüksek görmeğe de alışık 

değillerdir. Mesela sabık İngiltere 
kralı daha veliahd iken Avustral

yaya gıtmişti. Veliahd halk ile te- ı 

Edebi Roman No: 19 

z ke • y a of ası 
.Yazan: A A Gündüz 

- Nasıl? ne oldu? diye sordu -

lar. 
- Z .ıvallı kadmdan hlyır kal -

madı. 

- ÖHiyor mu? 

- Ülseydı kuı tulurdu. Daha be-
ter oldu. 
Sağ tarafına indi. Bundan başka 

konuşmnsını ve hafızasını kaybetti. 
Arkadaı:;lar uğr.ı~ıyorlar: 

- Hıç konuşamıyacak mı? Hafı

zası düzelemez mi? 

- Şimdilik bilinmez. Arkadnşla

ra rica ettim, ellerinden geleni ya
pacaklar. Beklemekten başka çare 
yok. 

- Sebep olmak ıstırabı ... 
- Bırak onu. -bimağ, sinirler, 

vücut bu fıkıbete hazırlanmış, böy
le gorünüyor. Bugün olmasaydı 

başka bir gun, başka bir vesile ile, 
bdkı de hıç sebepsiz olacaktı. 

- Belki bir hastalık neticesi? 
- O dı olabilir. Uzun hayat ve 

sinir buhranları neticesi de olabi
lır. Şimdilik birşey denilemez. Her 
şey araştırılacaktır. Ne yazık kı di
li de hafızası da açılsa bir avuç pör
sük et, bir avuç kemik olarak ya
ŞJvaceıktır. 

Üç dost birer canlanmış elem ha
linde biribirindcn ayrıldılar. 

Zcıkerıyya sofrası cinavetinin ka
ranlığı katmE'rleşmişti. Önce çözü
lür gibi sanılan herşey birdenbire 
bir kördüğümle düğümlenmişti. 

Düri biran, tahammül etsPydi,her 
mua.mma çözülecekti. Kadıncağız 

söylemek için çok çabaladı, çok e
for sarfetti, fakat söyliyemedi. Za
ten söylemekle söylememek ara -

Avustralyalılar uzun boylu 
ve iri yarı insanlardı,r. Bütün 
merakları spordadır. Dünya-

nın en az gözlük 1 
kullanan bir milletidir/er 

ması çok seven bir gençtı. Fakat 
Avustralyalılar onun bu sadf·liğıni 
halk severliğini göstermesını bek -
lcmemişlerdır. Velıahd gelir gel -
mez kendisınr el uzatanlar çok ol-
muştur. 

İngiliz imparatorluğu dahilinde 
en demokrat olanlar Avustralya -
lılardır. 

A vustralyada n ba mhaşka olan 
hır yer varsa o da Kanadadır. Çun
kü Kanadalılar ış, tıcaret vP. ka -
zanç adamlnrıdır. Avustralyalılar 

ise çok kazanmağı değil. hayattan 
çok lezzc.>t almağı düşünen insan -
lardır. 

İngiliz İmparatorluğunun en mü
him bir parçası olan Avustralya 
umumi harpte asker vermek su -
retilc anavatanın yardımına koş -
muş, fakat şimdi de artık impara
Jugun işlerinde sözünü geçirmeğe 
başlamıştır. 

A vustralyanın da kendine göre 
meseleleri, dertleri vardır: Bu dert
lerden mühim bir kısmı A vrupaya 
da temas ediyor. Bakınız nasıl? 

Almanlar fenni surette sun'i ya
pağı vücude getirmişlerdir. Bunu 
satacak pazar da buluyorlar. Hal-

j bukı Avustralya koyun, keçi, yün 
ve yapağı mcmleketıdır. Karşısı-

na hoyle bır rakıp çıkınca çok du
şurımiye mecbur oluyor. İngıltere-

den gelen eşya ıse pahalıya mal ol-
mal<tadır 

Avustralyalılar kendı memleket
lcrırıın mahsulatını satamazlarsa ne 
yapacaklardır? Avustralyalılar İn
gıltcrcye şarap gonderip satmak ıs
tıyorlar. Fakat bu ela pahnlıya mal 
olduğu için İngillcrede mı.işten bu-

lnmıyor. Avustralyanın yeni yeti
şen gençleri gah Amerikaya. gah 
Londraya giderek kaldıkları olu -
yormuş, Bunlar , Harbi umumide 
Avrupa cephelerine dair yazılarla 
kulakları dolmuş olanlardır. 

Hulasa şu son haftalarda Londra
da toplanan İmparatorl~k konfe -
ransı münasebetile İngiliz gazete-

lerinin münhsebet getirerek bah
settikleri Avustralya, gor.ülüyor ki, 

yepyeni bır memlekettir. Bu mem
leketin, dediğimiz gibi dertleri de 

vardır. Avustralyanın mahsulatını 

İngiliz İmparatorluğunun , diğer 
yerlerinde satmak olmuyor. Başka 

( DetJatnı 7 inci rag/oda) 

Aflflsiralgalılar kadar spora düşkün o/on japongadcı bıı sene 
r,.k?r/rır /,.$;• erltn t1•izı1r:•i kız/ar 

sında büyük bir ruh ve sinir müca
delesi geçirmişti. Ve tam söyleme
ğe karar verdiği zaman bu felflket 
geldi. 

Artık hastahaneden de alışmış -
lardı, her gün saat on ile on bir a
rasında telefon çalar ve gazeteci -
nin sesi duyulurdu: 

- Hasta nasıl? 
Ve her gün ayni cevabı alıyordu: 
- Eskisi gibi. 

Yirminci günü iyice bir haber 
aldı. HastahanE'ye gıtti ve parava
nanın arkasından hastaya baktı. 

Bir kalıp gibi yatıyordu. Yüzü
nün sağ yam sarkmış, ağız kaymış. 
Gozler buzlu camdan daha mat. 
Yalnız arasıra mırıltıya benzer ses
ler çıkarıyor. Dayar.amadı, yanına 
sokuldu. Yorganın üstündeki solı 

elini tuttu. Maviş, donuk \•e çukur
daki mavi gözlerini döndürüp bak
tı. Yirmi sene evvel İstanbulu çıl
dırtan bu mavi gözlerde bir mana 
kırıntısı bile yoktu. Yalnız o da eli
ni tuttu ve hafifce sıktı. Bunun bir 
şefkat eli olduğunu hissetmiş mi 
idi? Gözler bakıyor, karşısındakini 

süzüyor, fakat hiç bir mana ifade 
etmiyor, büsbütün harap olan yü
zündeki çizgilerin bir ucu bile oy
namıyordu. 

Hasta bakıcı kız yavaşca anlattı: 

- Bu hasta iyi olmıyacağa ben
ziyor beyefendi. Bu zavallı neyi
nizdir? Onun çok derin ıstırapları 
vc.r. Ben nöbetlerimde dikkat edi
yorum, vücutce hiç bir acısı yok. 
Bunun acısı ruhunda. Biz bu işleri 
anlarız beyefendi. On bır senedir 
neler, neler gördüm. Fakat bunun 
kadar içi acıyan, manevi yaralar
la dolu bir hasta görmedim. Akra
banız mı bu beyefendı? Bu zavallı 
neyinizdir efendim?. 

- Niçin öğrenmek istiyorsunuz. 

- Hiç. Öyle! 

- Hiç bir şeyim değildir. Çok 
eski bir ~omşuluktan başka bir il
gim yoktur. Tamamen bir şefkat 
duygusu. 

- Öyleyse ben de size ayni duy
gu ile bazı şeyler söylemek isterim. 
Beyefendil Bu kadıncağızın iyi ol
maması iyi olmasından daha iyi -
dir. 

N edim ballandıra ballandıra an
latıyordu: 

- Hcle gözleri! ... Hele o gözle
ri yok mu? •.. Nadide bir çift siyah 
pırlantaya benziyen o fettan göz
ler!... Guzcl yuzüne ışık veren 
ikı kor parçasını andıran güzleri ... 

Cevat, Ncdımin sozünü kesti: 
- Yeter, Nedım, dedı; bu kadar 

medhctmc, içımizde kulaktan fısık 
olmağa musaıt a!>ri Ferhatlan goz 
önunde tut! 

Ncdım arkadaşının bu ynrı şnka 
sözlerine aldırmadı bıle; o, şımdi 
yem ınctrE>smin maddi ve man<'vt 
bütün zenginliklerini dökmek, say
mak, bu nadir ele geçer vücudu ar
kadaşlarının arasında mcdhelmek, 
öve öve goklere çıkarmak iştıya

kile yanıyordu. 

Aralarında en az kadın macera
sına sahip olmakla tanılan yıılnız 

n idi; Nedimdi... Şu, toplandıklan 
odada dört kafadar arkndaş ara -
sında bu son ve emsalsiz muzaffc -
riyetinden bahsetmek onun 1çin 
bir ze.vk, bir haz oluyordu ... l:Irım 
bu anlatışla arkadaşları arasınquki 
beceriksizliğinden k urtu ld uğun u 
hissediyor, cDurmuş durmuş da 
turnayı gözünden vurmuş. mesc -

. 1ine uyan bu son avından bahseder· 
ken herkesin kendısine gıpta ettı
ğine inanıy~rdu ... 

* - Ensesi mi? ... Toz pembe bir 
güderi renk ve yumuşaklığında, ı

lıklığı uzaktan bakarken hissedılen 
bir cildle örtülü ensesi, ısırılınca a
ğıza mayhoş bir lezzet, nefis bir ra
yiha dağıtan olgun ve kandırıcı 

Bursa şeftalilerini andıran bir ne
faset! ... 

Dolgun göğsü, incP yılan beli -
nin ekile dolgun kalçalarına ehis
tiki bir nazla yerleştırilmiş gıbi 

görünür; elleri bir ç-ıft beyaz yav
ru güvercine benziyen yumuk el
leri, insan gönülleri ile oynamak i
çin yaradılmış hissini \"eriyor m -
sana!. .. 

Mevzun baldırları hılkatin usta
lığına en büyük bir delil, tabiatın• 
şaheser iki sütunu halınde gözlere 
güler ... Ah..p kadın ne kadındır 

o!. .. 

- Böyle mi kalmalı? 
- Meı'h:ımetsızlık etmiyorum 

Kendısine çok acıdığını ıçın söy -
lüyorum. Kendınc gelırse, biraz da 
sarsak kalırsa ne olacak? Hayatı 
büsbütün cehennem olacak. Çunkü 
o vakit hastahaneden çıkarılacak· 
lır. O zaman ne ynpacak? 

- Belki kendisine hafif bir iş bu-
labilir 

- Yazık kı bunu bulamıyacaktu. 
- ?? 
- (Yavaş) Bu kadın bir hasta-

lık koleksiyonudur! 
- Ne diyorsunuz hemşire?! 
- Evet. Kan tah1ilinde netice 

müsbE't ~ıktı 
- Ya .•. 
- Yalnız bu kadar değil. Bakı-

nız 

Kenarını açtığı battaniyenin al
tından kadının zayıf, çıplak sol ba
cağı göründü. Diz kapağının etrafı 
ile baldıra doğru feci bir manza-
ra ... 

- Bunda cüzam varmış. 

- Vnh, vah! 

- O kadarla kalsa. 

Cevat tekrar Nedimin 
.. rıil :;özll 

kesti: . lC-
- Pekala Neciim, biraz da hıS 

rindcn temnyiılleıinden bahset bil' 

kalım! ·r 
Nedim bahsin böyle alakalı bt . 

·rrııı 
cereyan ulışına içdcn ıçe scvı d . 
ti ... Ayni heyecanla söze başlı:ı ~· • 

- Huylaı l"Hl ~<.'lince: Sızr rı ~ul 
balfığasız dıy bıliı im .Ki: tı:ıhn) • 
ve tar,avvur C'dıkbi!en bütun gıı 0 
zcllıkler, bütun ine !ıklcr, buıtı ..... 

.• f11lltl" 
m0zıyetlcr bu nefis hııkat nu 
sındc toplanmış. t 

efkıI' 
Sadakat, onun öz m'llı; ş ~ lıŞ 

mutlnk bir vücutla •11:-int·ı do,,f11
1
c· 

sonra ınsanlarn mal olmuş ols.1 g 

rek ... 

Fazileti, insan ruhlarında,.~~~ 
n•ketlerdc aramağa lüzum yok, her 
a~k ınfıbudunda, her hareket. gi· 
iş, her düşünce faziletten ibaret 
bi bır şey!... . .. ) .• 

Ndcim uzun süren sözlerırıe Şo 
lece son çekti: • rıe 

- İşte, bu malikiyet be~cıc biC 
kadar mağrur ne kadar hodgaJl'l llr 

düşünce hasıl ediyor si7. tas:ıv" dC 
E dın! ... Böyle bır hazineye hCfl1

1111
• 

sadakatinden şüphe ctıneği c~Jı!C 
yet saydıracak bir hazineye. Jl'l~cS 
olan insanın neşesi ve gururılc 

ıa'" ut yaşıyorum •.. Darısı başını " 

* rı. 
O giin hava çok sıcaktı ... J3~°)·e 

kanın boğucu ha\'asında tcrclı rrı 
l N<> ı 

terliye nkşamı zor bu an d•' • 
günün yorgunluklnrını dınlcn sı· 

•tJ\'3 
mek için erkenden evine, ) ...• 

. :rılll" 
na koşmuş, yeni m<'trcsinın .,.c 
fık \'C sadık ağuşunda dinlcnfllı. 
can atmıştı... . vii1' 

k 1. d b" .. k bır , Şar ası e ın e, uyu tl•''ıı 
teşkil eden ç:mtasını sallı.Y~ 5~1<rı11ş 
apartımanın merdiveıılPrını ç. tı"' 
kendi kapısının önüne gelrn15pı • 

Cebinden annhtarı ı;ıkarıp l<·~·te!l 
k .. du~ 

yı açacak soyunup do un ıi el 
banyosunu v:ıptıktan sonrıı g 1,.:ı ıaırş J 
ve sadık mctresıle karşı . dı.I' 

\'UCll 
ycmeğını yiyecek, yorgun . :rgıl11 

nu meLresıııııı goğsıindc, ~orııcıı· 
dımağını da onun ruhunda 

1 

dıre<:ek ti... } ncCt 
Aııahtan kapıya sokmıya ,,

1

~,) 
!

,,.,,.,,, .. 
( Oevamı 6 rrıcı sn ' ... ~ 

- Dahası mı var? 

- İkinci derece yereJJl· ı·t<et 
· fc 11 

- Bu zavallı, demek bır 
kasırgasına uğramış. ınhıııı• 

- Böyle bir bedbahtın ııas 
dışında ne işi var? ta J;ıır" 

- Siz her gün böyle acılar ol " 
b"kJCl 

şılaşmak içın mi hasta ... 
dunuz. 

- Hayır. . tatısılİ' 
- Gençsiniz, güzels~~ız J3ıı;l'tl 

nizin var olduğu göriintıY~r. ıı)'Jı1' 
yerlerde de yirmi otuz ıırıı 
bulabiliıdiniz. . 'fı1e"" 

- Pnra nklımdan geçen bır 
zu olmamıştır. d r ııCıt' 

- Öyleyse n<'den ~u. k: 9 

bir yükün altına girdınız · dııd:ığı 
Genç hastabakrıcının altd A ·}I' 

a ı. 11ıı· 
titredi ve yanaldarı oyn 33,şırıı ~e.~ yacaktı. Fakat ağlamadı. 1.u. ~ 

• Çl" 
fifce eğerek selam verıp 
çnr gibi, koşar Gibi çıktı· ·bi 5cslef 

Hasta yine mırıldanır gı 1 
çıkarmağa başladı. tyıı.15~ 

- Maviş! sesimi işitiyor 111-' tJ~ 
(Deva 
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''Hay,, ermenice ''er
' meni,,demektir .. 
'Nar,,da arapça"Ateş,,I 

demektir 
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G ü~~D ©D lF1nl ~k 
lkc§ld©lır . 

k©U<§ly ~~y y ©lk 
Cok makya· 
hatta bazan 

• 
ın 

a 
anı rahatsız 
gülünç ede· 

--- ·---istibdat günlerinde bir kantocu kadı~ı 
nasıl Zabtiye nazırlığına götürmüşlerdi? Güzel olmak ve 

bulundurmak mı 
ci ld~n i zi daima i·aze 

isf iyorsunuz ? Eskiden sevdalılar sahnede şarkı söyleyen ka
dın/ara hazan tabanca sıkarlar, hazan bıçak a .. 

t.ırlar, hazanda ipek 
f'...~~eseler içinde çil çil altınlar- fırlatırlardı 
ı () '"'"""""'"""""""'111 

....... "'""'"""'""'i 
l devri yaşamu; ~ 
! ~~ntocu kızlardani 
1 illi sağ bir isine i · 
! •ordum: ~ 

1 Çocuğun var mı~ 
~amdolsun, 1 

l~üşmamm yok! 1 
! : -. .......... ,. E 

i uuıu ıın 11111111ıunııu1111uı111ıııuı111111un: : 

~ ~ Roportajı yapan: ~ ~ 
~ , .. ;, .. ~Uleyman çapan f" h 1 •1111ıu11111111111111111111111ııuııım11111111111•: 

a ~nırn çocukluğumda, allı mor -
l'ı'ı~ u burumcük elbiseler, sarı, kır-

ı ve rna · 11 ı · · · · ·· ıı ~ ~n vı pu ar a, ırı ırı gu er--
~ir lnış bol etekli fıstanlar gi-

n b· ı t ır takım Ermeni ve Rum kız-
ı, :a ~l 

~ bı ag arbaşı, Kuşdili ve Mama 

Kolayı var: 
Geceleri ya·imazdan evvel parafin 

yap n ı kullanınız · 
Y er yüzünde güzclleşmt>l-r ıste -

miyen hangi kadın va iır? 

Mağazadaki satıcı kızdan sıne -
ma yıldızına kadar her kadının bir 
tek kaygısı vardır: Güzel olmak! 
Ve mümkün olduğu kadar uzun za
manlar güzel kalmak! 

İçimizden hangi kadın şu veya 
bu kremi, şu veya bu güzellik re ~ 
çetesini hiç olmazsa bır kere olsun 
tatbik etmemişizdir. 

Ben de bir kadın olmak sıfatile 
cildi büsbütün güzelleştirdıği id -
dia edilen ne pahalı kre'lller ve 
müstahzarlar tecrübt etmedim. 
Cildi güzelleştirmek, gbzlerı par -
laklaştırmak, kirpiklerı uzatmak 
vesaire vesaire ... Fakat itiraf ede
yim ki, hemen hepsinde hayal ın -
kisarına uğradım. Fakat bu güzel • 
lik müstahzaratını <ia öyle şık ve 
süslü şişelere koyuyorlar kı... He
le ilanlarında vadedilen şeyler! da
yanmak kabil değil! 

En nihayet şu kanaate vardım: ı 
Makyaj, kadının kendisini güzel
leştirmek için müracaat edeceği 

J>..,ı-: l\'cgrı ı~ıo f.Oldı.ıl.:.i gili ıdi, 1935 ele ise s .gd1ki gibi ... 

vasıta değildir .. Sade \'C tabıi kal - Çok makyajlı bir kadın, kendisi-
mak hem çok ihtiyatlı, hem de çok ni kendisine karşı rahatsız hisse • 
kolay bır harekettir. (Devamı 6 ncı S'11ffada) 

lı~1 Yazlık tıyatrolarda, Şehzade -
l~rc.:k Sahnclerınd<? kantolar söyliıı. 
ayalt kıvıra kıvıra göbek atarlar, 
dı. 0Yunları, çifte telli oynarlar- =========================-=====-========= 
~~st ; · . . v • 

''~h . eıs. ıtıbarıle en bayagı hır 
nı rn .. 

it lar .. urcttcb:11 i geçmiyen kan -
tıı ~ €tift~ itibarile de gayet kö -
lııçk Ylerdı. Bunların bir adı da 
~ağııur havaları) idi. İki taraflı ba
~~tıı ın~. rağmen, kantolar söyli -
lın ~ guz 1 gözü, dolgun göğsü, ka~ 
bt:1t aldırları ve nihayet iyi gö • 
t atışı • • lk l A •• 1.1lurd . ıçın a ·ış ara layık go • 

k u. 
•ant 

tndi b~uların en başta gelenleri, 
t~talı; ır yığın hatıra ile bir avuç 
Allah tnn. ibaret olan (Peruz) ile, 
~al'at geçınden versin, elyevm bcr
l<ll'ını olan Şamramdı. Bunlar, ad-
tlt h~ı etrafında şaşaalı bir şöh - Bu/inde hu sıralarda pek r~vaçta olan kare Janır 

"all"ıa~ ~s.i örerlerken, karşılarına sahneye çıklığı zaınan, tatlı nağ- hur olan: 
....._ 'l . • ır rakip çıktı: 
h ~vlınyon n· ... , meleri, can alıcı bakışları, kimde 
•Vtit} , V JrJ 101. 

l!!tıdi ~onun sesi güzeldi. Kendisi can bırakırdı? Herkesi yakar, kavu-
tı:itııis~ı'1Pkı_ndı, delişmendi. Ve tam rur, her kalbi büyüler ve gıcık -

ı e hır kadın güzeli idi. O lardı. Hele o zamanlar pek meş -

Jardeıılerde gezerim. 
l\fozikayı dinlcriın 

Ncrde bir şık bey görsem 
Gözlerimi süzerim. 

Kantosunu, çapkınca bir göz sü
züşünden ve işveli bir gülüşten son
ra okumıya başladı mı; tiyatro, al
kıştan yıkılacak zannedilirdi. Bu el 
vurmalarından kopan hengameler
den sonra, bir de bacak kaldırıp 

havaya bir çelme attı mı, seyircile
rin ağzının suyu akar, bu sefer de 
ayaklarla tepinmeler, ıslık sesleri 
yükselirdi. Ve bu arkası kesilmiyen 
alkışlardan sonra, yine o devirler
de pek revaçta olan şu kantoyu o
kurdu: 

Kiınseye etmem şikuyet ağlarım 

ben 1ıalime 
Titrerim mücrim gibi bakiıkça is

tikbalime 
Perdci zulmet çekilmiş korkarım 

ikbalime 
Titrerim mücrim gibi baktıkça is

tikbalime . . . . . . . . . . . . 
Yıllarca evvel onu alkışlıyan el

lerimle, onun romatizmalı elini 
öptüğüm zaman, çapkın bakışlı, 

çapkın tavırlı,. şen, çivelek, şak
rak Minyonun senelerce evvelki 
gülüşlerini, gerdan kırışlarını, göz 
.süzüşlcrini hatırladım. Ve hemen 
yüzüne baktım: 

Cami yıkılmıştı: Fakat mihrap 
yerinde idi. 

İlk sorguma şöyle cevap verdi: 
- Fasulyacıyan iJe büyük Ben

liyan bir dram kumpanyası kur -
muşlardı. Tarihini şimdi pek iyi , 
hatırlıyamıyorum amma, zanned~r-ı 

( Dtvamı 6 ıncı •ayf ada) 

Körler ölülerin gözlerinden 
alınan bir 

mayile tedavi edriyorlar 
Bir Sovget alimi, şimdiye kadar bu sayede bir 
kaç güz körün gözlerini açmıga muvaffak oldu 

Soflg tl biJgaklerl de memleketin ııhhat iılırine ion derece dikkat ıtmtkte ve bu yolcla hiç bir 
fedakarlıktan çekinmemektıdirltr 

Odesa'da Profesör Filatov'un i -
daresi altındaki göz hastalıklar ı 

kliniğinde, tabakayı zücaciyenin 
gayrişeffaf bir hal peyda etmesin
den doğan zerka hastalığı netice-

si kör olmuş bulunan 400 kadar kim
senin bu körlükleri giderilmiştır. 

Dünya seririyatında, yaşayan bir 
insanın karniyei lfımiasının aşı -
}anması ile körlerin iyi edildiği hak-

kında bazı vak'alar malümdur. Fa
kat bu tromatizm veyahut vahim 

göz !ahatsızlıkları gibi gözün der
hal çıkarılmasını icap eden çok 

(Devamı 6 ıncı sayf ada} 
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~~~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~ Okuyucuıarıa 

KANUNİ SÜLEYMAN 8r::i; a 

5 

a 

lstanbul batakhaneleri: 

ı _______ K_U_~v~n,~. :,_• çAPAN 

Eski 

- 99-No. 39 Yazan Nedim Refik 1 Edilen 
f t 1 Saat 

ikinci kısım 

istibdat devrinin b k .. ı·· hlu asaYif u o u ru r·1< 
hırsızlarına gözcil u Eğer yabancı iseniz, beraber arkadaşlık edelim.Ben\ Harbiyede oturan okııyııcuları -

1 b l ' k k l . • b ·ı · • mızdaıı biri ya_..ıpor; stan ll un can Sl mı ... l}aca ger erını l ırım <Bozuk biı· saatim vardl. Ge~n 
gün giitürüp ch·ardaki .-,aatçilerdcn 
birine verdim. Zeınbcregi kırılmış 
dedi. Yeni bil· zemberek taktı. 65 
~uruş da para istedi. Fakat taktığı 
zembereği, gözümün önünde, hur
da. eski bir saatten çıkardı, taktı. 

Numaı ası uygun mu idi, değil mi 
irli~ .. Orasını Allah bilir. Ayni c;a
ntçiye, ıki ay evvel ayni saati yine 
getu miş, yine 80 kuruş paı a a1mış
tı. Yin" ayni saatçiye, ayni saati f) 

ay <>vvel götürmüştüm. O \'akit de 
epeyce hir para vermiştim. Saatci 
garip bir vatandas ... fler scferinrie 
bir daha bozulmıyat:::ı~ını söyli.i -
yor. Halbuki yine kuruluvor. Zem
berek kırılınca kabahat saatin imiş. 
Saatci bö~•lc söylüyor. Fakat, kö
tü, eski ve kullanılmış zembere -
ğın taktığını sövlemiyor. 

kasa memurları 
yankesicilere 

keselerini 
paravanlık ederek 
doldururlardı. 

Parhah bunları söyleyen adama baktı. O nu dinlemek 
mi, savmak mı lazım geldiğin i düşündü 

Parhalı derhal kendisini bir ge -
mıcı kıyafctıne sokc1rak: 

- Biraz, dcdı, limandaki adam
larla konuşavım. Kızı buradan baş
ka bir yere götürmek lfızım olurs'.1 
vasıtn hazır olmalı. 

Parhah i ini bitiı ince ufak bir 
kapıdiln kendini dışarı altı. Burası 
tenha bir ye>rdi. 
Vakıt akşam oluyordu. 
Deniz kenarına toplanmış denızci 

esr 1fının ar <lsına daldığı zaman ~ 
peyce vakıt geçmişti. Parha1ı nd
zarı dikkati celb"tmeden gözlerilc 
bir takım adamları aradı. Fakat bu
lamadığı anlaşılıyordu: 

- Ne aksi iş, dedi, Venedikli gel
memiş .. 
Vcnedıkli dedıği adam Tacı Ci

hanı sakladıkları yerin sahibi idi 
ki, İstanbulda ticaret bahanesile ka
lır ve kendi gcmisıle Venediğe gi- , 
der, gelir, para kazanmak için hiç 
bir şeyden kaçınmaz bir adamdı. 
Ali Şavkat ile Parhalı bu adamı bul
muşlar, ona bı.i\•ük menfaatler va
dederek Venediklilere casusiuk yap
mayı taahhüt etmiş1erdi. 

Parhalı şimdi onunla iki üç ke
lime konuşacaktı. Çok değil.. fa
kat adam görünmüyordu. Halbuki, 
ekseriya bu saatlerde buralarda bu
lunurdu; diye düşünen Hindli göz
lerini kalabalığın arasında dolaştı
rırken yanına birisi sokuldu: 

- Yabancısın, değil mi?.. dedi, 
birisini nrıyorsan bulalım .. 
Parhalı birdenbire irkilmişti. 

Çünkü zihni meşgul olduğu için az 
çok dalgın görünüyordu. Fakat ken
dinı toplayarak: 

- Evet.. dedi, yabancıyım. Fakat 
}><'k de değil. Çünkü az çok türkçe 
biliyorum. İstanbula birinci defa 
g~lişim dcğıl. 

- Çol. i) i... Et:,cr yabancı iseniz 
diy('e<:kt nı, bcrnbcr arkadaşlık ede
lim. Ben İ t. nbulun cnn sıkmıya -
cak yer:u u i de bilirim. 
Parhalı kar~ısında bunları söy -

liyen <:d Ma baktı. Bu genç yaşta, 
zeki go .. lu, f .... kat üstü başı pis ol
maınakln beraber çok eski görünen 
bir adnmc.ıı. Parhalı onu savmak 
mı, yok a omlemek mi lazım oldu
ğunu ıy·cc kc tircmemişti ki, mu
hatabı gülerek: 

- Ben, dedı, &ana lazım olurum. 
Kimi arıy rs~n beraber bulalım. 

Fakat Parhalının canı sıkılmış -
tı: 

- Hayır, dedi, aradığımı ben 
kendim bulurum. Lazım değil.. 
Hızlı adımlarla yanından ayrıldı. 

~nç .. damdan uzaklaşırken onun 
kahkaha ile güldüğünü işitti. Aca
ba kendis:·e mi eğleniyordu? .. Maa
mafih Hintli böyle şeylere ehemmı
yet ver ec k h.de değildi. 

Bir muddet sonra aradığı Venc
cikliye rastgeldi. ikisi kısa birer 
selamdan sonra yavaşça konuşmı
ya başhımı J rdı. Parhalı dedi ki: 

- ff ·m i ·in yolculuk çıkarsa 

hemen gemıyı hazır bulabilir mi -
yiz? .. 

Karsısındaki yusyuvarlak bir a
damdı. Y ı ilerde olmakJa bera
l:er resaret ve cüret istıyen işlerden 
büyük bı z~vk aldı~ı anlaşılan bir 
adamdı· 

- Ben, dedi, gcınıci oldukça her 
vakit g mi hazırdır! ... 

Bu sözleri düşünerek, a -
ğır, ağır söylüyordu. İkisi de türk
çeyi kolay, düzgün konuşacak hal
de değilcli. Ma mafih Venedikli da
ha evvel İstanbula gehnışti. Lakin 
Parha1ı ile diğer (Kali) evJcitlan 
kadar buranın dilini bir an evvel 
öğrenmeyi merak etmemişti. Par
halı: 

- Ben sana haber veririm, de -
di, Vencdikliden ayrıldı. Fakat ay
rılırken aralarında bir işaret geçti. 
Venedikli elini başına doğru göttt
rerek yüzünün etrafında bir daire 
çizer gibi bir işaıet yapmıştı. Far
balı başile tasdik etti. Bundan son
ra ayrıldılar. 

Fakat Parhalı ile Venedikli ay
rılalı çok vaVit g~çmemişti ki, bi
raz evvel Hintlinin yanına sokul -
muş o!an genç tekrar Hintlinın 
karşısına çıktı. Güler<>k · 

- Sen, dedi, çok yabancısın: Da-

ha buranın dılıni iyi bılmiyorsun. 
Beni yanına al da senin anlataca -
gın şeyk·ri başkalarına söylıyeyim: 

Parhalı bu tcklıfı anlayınca gül
mC'ktf'n ltc ndını alamadı: 

- Sen, dedı,, benım dilımi bil-
me1.sın. B<.•nım dedıgimi na:.ıl an
lıyacaksırı kı, başkalarına da söv
liyeccksın ?. 

- Senın dılın nedir bakalım? .. 
Ben Arabım. iskenderiycdcn 

geldım. ~n Arapça bılır mısin?. 

- Canım sen beni yanına al da 
beğenmezsen o zaman söyle . 

Parhalı karşısındakinin bu kadar 1 
ısrarından onun sarhoş bir adam 
olduğuna hükmetmişti. Çünkü bu 

ısrara başka mana veremiyordu. 
Genç adamı başından savmaktan 
başka çare bulamadı: 

- . Sen, dedi, bana I{ızım degılsın. 
Ben yarın öbür gün buradan gi
deceğim. 

O zaman genç adam ona miınulı 
bir bakışla baktı: 

- Evet, dedi, Venedıklı) e gemi 
sorarken ben de işittim. 

Parhalı buna hiç memnun ol -
madı. Fakat kendini bozmıyarak: 

- Tamam .. dedi, ben buradan 
gıdeceğım. Ne yapalım? Ticaret 
bu! 

Genç adam knt'i bir S('slc bu se
fer hıç gulmiyerC'k: 

- Ey İskenderiyeden gelmiş a
dam, dedı, sen beni yanına alı -
yor musun, almıyor musun? Ben 
senın ışını> çok yarıyacak bır a • 

damım. cledı 

Parhali gayet tabii bir tavırla 
vP or<ıdan aı tık ayrılmakta acele 
Pder gıbı: 

- Benim bır işim yok .. dedi, la-
zım olursan seni ararım. 

Sonra hızlı adımlarla uzaklaştı. 

Arkasından büyük bir kahka -
ha koyuveren genç bağırdı: 

- Maymun herif.. işi yokmuş. 

Lazım dcğılınişim. Lazım olursam 
benı ararmış. Beni anyacak olan 
adam yerimi yurdumu sormaz mı? 
Bu yalanlara alışığım ben. Şu 

herıf tekınsiz değil. Ben senin pe

şini bırakmam .. sen görürsiin .. sen 
elbette bir gün yine Bilal i!f• kar
şı kar ıya gelirsin!.. 

(Devamı var) 

Ekseri saatçilerin. tamir için al
dıkları saatleri yapmayıp bilakis 
bozdukları hal karasında sövlenir, 
durur. 

Bizim saatçi de galıba öyle .. 

ı __ H_IK_A_Y_E_ı 
Arkadaşımın 
Metresi 

( 4 ıin cıi sny fa dan dwam ) 

Şırndi ne cevap verecekti? 
Üstünü aratsa bir ttirlü? A rat -

masa bir türlü! .. Aşağı baksa bıyığı, 
yukarı baksa sakalı! İki cami ara
sında kalmış binamazlar gibi. ~a -
şırmış kalmıştı. 

Tereddütle geçirecek zamauı da 
yoktu. Ani bir karar vermezse 
bütün şüpheler üstünde kalacak, 
cevap vermemekle, hırsızlığı ka
bul €'tmiş olacaktı. 

.. uıueıinunını ıı ttıtııııttıı1111111111111111111111111ıı nıııuııı11ııtı11111111nıı1111111111ıııınıı1111111ıın. ııııııııınıını•tııııuıııııtıııııııııııııııın 
kalmadı; Nedimin anahtar tutan e- Asabi bir hareket göstererek, i-
li havada kalmış, kapı açılmış, açı- şi muga!Btaya dökmek iistedi. Na-

'' Hay,, ermenice "Er
meni,, demektir 

lan kapının eşiğinde bırdenbire şa- sıl olsa, bu felaketten kurtulmanın 
şıran arkadaşı Cevadın koskoca imkiını yoktu. Fakat hiç olmazsa, 
boyu görünmüştü... otelcilerin, orada bulunanların kar-

Nedim, hırdenbire olduğu vaziyet- şısında rezil olmamak, teşhir e -
te donmuş kalmıştı ... Demek ... De- dilmP.m"'k için bir jest yapmak i -

( 5 inci soyjadun rlr. r•am ) 

sem, elli, belki de daha evvel... iş
te ilk defa onların yanında sah -
neye çıktım Kanto söylemek i
çin değil. Bir (Sobert) rolü ver -
mişlerdi bana .. o zaman (13) ya -
şında idim. Bir sene kadar çalış -
tım. Sonrn baktım, kanto söylıyen, 
sahnelerde oynıyan kızları halk da
ha fazla tutuyor, çocuktum, heve
sim de vardı, hemen karar verdim 
onlar gibi olmıya ve oldum. Be
ni bu işe teşvik eden, kanto söy -
lemeyi, oynamanın usullerini gös
teren olmadı. 
-Fnkat sizin ıçin Peruzun çmığı 

diyorlar. Ustanız, hocanız o imiş! 

- Hayır! Benim ustam, hocam 
falan yok. Ben her şeyi kendi ken
dime öğrendim. 'Fasulyacıyanın 
kumpanyasının ayrıldıktan sonra 
kanto söylenilen ve ayak oyunları 
oynanılan yerlere devama başla -
dım. Peruzu, Küçük Eleniyi falan 
seyrettim. Kantoculuğa çok heve
sim olduğu için,işin inceliklerini ça · 
buk kavradım. Ve bir ay sonra 
Şehzadebaşında kantoya çıktım. Hiç 
sıkılmadım, kantolarımı serbest ser
best söyledim, oyunlarımı oynadım. 
Hem bilmem bunda sıkılacak ne 
var ? 

Bilmem nereden hatırıma geldi. 
Eskiden kanto söyliyen kadınla -
rın hafiyelerden, tulumbacı reisle
rınden, mavunacılardan, köprü al
tı sakinlerinden, kahveci çırakla
rından, mektepli efendilerden, gö -
zü açılmamış miras yerlilerden, pa
şazadelerden, her sınıf tan, her 
milletten, velhasıl her Ç€Şit in -
sandan bir çok sevdalıları vardı. 
Kız kantoya. çıkıp ta nazlı nazlı 
kantosunu söyleyip kıvıra kıvı -
ra göbek çalkalamıya başladı mı, 
hepsinın ağzının suyu akar, on • 
dan bir iltifat bekleyip dururlardı . 
Bır gülüşe, bir iltifata nail ola

mıyan bazan kadının arkasını ko
valar, üstünü başını paralardı. D a
ha evvelleri sahneye tabanca atan
lar, kurşun sıkanlar olduğunu, söy
liyenlcr hala aramızda yaşamak • 
ta dırlar. 

Kendisine böyle b ir taarruza uğ
rayıp uğramadığını sorduğum za _ 
man, Minyon gülerek cevap verdi: 

- Tabancalı, kurşunlu , bıçaklı 

taarruzlara hiç uğramadım. Uğra

dığım taarruzlar daima tatlı ta -

arruzlardır: Tabanca yerine arabtl
ma şekerleme kutuları, ıpekli men
diller, küçük ipek keselerde çil· çil· 

altınlar atanlar çok oldu. Bizd n 
evvel, Amelya ile büyi.ık Eleniye 
bir kaç kere taan·uz edip burun -
larını kesmek istiyenler olmuş, fa
kat benim başımdan böyle şey -
!er geçmedi. 

- Abdülhamid zamanında sizi 

jurnal eden oldu mu, zabtiyc kapı- mek ... O da, senınle bana ha!... cap ediyordu. 
sına falan gittiniz mi hiç? Diye helirsız hır kaç söz kırın· Bu düşiince ile yaralı adamın 

- Bir kere ... Bakınız o da nasıl tısı salıverdıkten sonra ayni halde teklifine> karşı gülerek şu ceva -
oldu? Bır gece (Hımbıl havası) de- c.şıkte mıhlanıp kalun arkadaşının bL verdi: 
diğimız bır kanto okuyordum. Bu- üstüne atılmış, boğazına sarılmıştı. - Bu salahiyeti kimden aldını1.? 
nun: Cevat, arkadaşının savletini Madem ki benden şüphe ediyorsu -

Hay narc, 11are, nare zorla menedebildi ... Goği.ıs göğüse nuz, karakola gidelim, orada her şey 
Başımız yandı nare! hasım bır vaziyette kalan ıki arka- anlasılır. 
Diye bır de ara nağmesi vardı. daşın sükütu uzun sürmedi, Cevat Bu sckilde bir teklifte bulun -

Bir gün zabtıye nezareti memur - kekeler gibi söylendi: · masının ikinci sebebi de, karakola 
!arından İncır kovlü Ali bey gel- _ Pardon, Nedim, affet, 0 kadar giderlerken yolda cüzdanı bir tarafa 
dl, bana: medhettiıı ki. ufacık merakıma atmak ümıdini beslemesinden ile-

- Zabtiye kapısından se>ni isti- maglup oldum! emin ol ki... ri geliyordu. Fakat işin sonu ünıid 
yorlar, hazırlan gidelim! dedi. Ne$1im. Cc\'adın devam etme _ ettiği gibi çıkmadı. Hep birden ka-

Daireye gittiğimiz zaman. Ali sine meydan vermedi: Şapkasını rakola gitmek üzere otelden çı -
bey beni bir uıbtiye çavuşuna tes- haşına, anahtarını cebine koydu, ve 1 karlarken yaralı aciam (R .. ) nin ar-
lim etti. Bir odaya koydular. Ak- merdivenlerden ters yüzüne indi; kasını bir dakika yalnız bırakmadı. 
şama kadar kaldım. Ne çağıran, ne yürüdü gitti... Yolda rastgcldiği bekçiye: 

arıyan, ne de bir sorgu soran ol - * - Bu adam benim cüzdanımı 
du. Akşam ezanına yakın sivil bir O gün bugündür Nedimin dos - çaldı, kaçırma, belki cüzdanı yol-
adam geldi, beni aldı, bir arabaya tundan, metresinden, karısından da bir tarafa atar, buna da iyice 
koydu, doğru Mehterhaneye gö - bahsettiğini ne duyan oldu ne işi· dikkat et! 
türdü. Üstümü, her tarafımı arıya- ten!... Diyerek, (R..) nin hazırladığı 
rak kadınlar tarafına soktular. Bu- uııınutu1111111111111t111•••llMt11111uuıı • ı11111Hllllttııı11nuıuuııuııuınıınıı11ııı11unııı1111111111mııttıınııın1111utuııı1ttlllUUUıtUrtlt11 

rada bir gece kald ım anuna, sa - K •• J •• ı •• J • G •• J 1 k 
bahı nasıl ettiğimi ben bilirim. Er- Or er 0 U erJO UZe 0 ffia 
tesi günü: G •• J • d K d k } 

- Haydi git! dediler. Ve beni I • OZ ertil en a ar 0 ay 
serbest bıraktılar. J f d ) 
Beni niçin tutmuşlardı? Niçin bir ı Stİ a e ediyor ar ı Şey yok 

sorgu sormadan serbest bırakmışlar
dı?Bu şaşılacak bir şeydi.Nihayet bu 
bir gecelik hapsin neden ileri gel-
diğini öğrendim: 

( .5 inci <:aq/adan dwam) 

mahdut vak'nlarda mümkündür. 

Profesör Filatov'a gel ince, mu -
maileyh, körlere, ölülerin gozleri 
içinden alınmış karniyei lfımıa a

şılıyarak iyiletmektedir. Profesör 
kör gbzde 4 milimetrelik ufak bir 

delik açarak berrak karniyei ıa -
miadan bir parça akıtmakta; bir 

kaç günlük dahi olsa gene yaşa -
makta ohın göz içinde yerleşen ve 

organizm ne birleşen bu mayi ber

raklığını muhafaza ederek yaşa -

cHay nare, nare, nare!> ara nağ
meli kantoyu dınleyen hafiyelerden 
biri, zabtiye nazırına jurnallamış, 

ve benim Ermeni komitesine men
sup olduğumu da ilave etmeyi u
nutmamış! .. Ve bu iddiasını ispat 
etmek için de kantonun ara nağ
mesini işhad ve tefsir etmiş! .. Kan
todaki chay> kelimesi Ermenicede 
<Ermeni) manasına gelir, İ(nar) 
ise Arapça (ateş) demektir. cBe-, 
yit. tahlil edilirse şu mana çıkar: yan fakat kör olan gözü gördür -
Ermeniler Türklerin elinde mah- me>ktedir. 
voluyor, yanıyor! 

Zabtiye nazırı almış fitili: 
- Vay! dem.iş, bir kantocu ka

rı Ermeni komitecisi ? .. Yakalayın, 
getirin şu yılanı! .. 

Bereket versin Ali beye; işi ü
zerine almış, nazırı kandırmış, be
nim böyle şeylerle alakam olmadı
ğını söylemiş. Eğer Ali beyin bu 
dostluğu , sahabeti olmasaydı, bil
mem halim ne olacaktı? 

. .. . . . . . . . . 
Bayan Virjini yapayalnız yaşı -

yor. Şişlideki evinin getirdiği kira, 
sattığı arsaların parası, onu kim -
seyc muht~ç etmeden geçindiri • 
yor. Akrabası. çocuklan olup ol -
madığını sorduğum zaman, bu es
ki kJdınının gözlerinın içinde sı
cak bir ışık yandı ve sevinç dolu 
bir sesle ve çabuk çabuk: 

-Çok sükür! dedi düşmanla • 
rım yok. 

M. SU,eyman Ç apan 

Profesör Filatov'un tesbit etti -

ğine göre, bir kadavradan alınan 

karniyei Iamia yaşayan bir insan
dan alınandan daha ziyade müessir

dir. Zira, gene Profesöre göre, ya
şayan maddenin şahsiyeti, orijinal 

hususiyetleri. üzerine asılanan mad

de ile mücadele etmektedir; halbu
ki ölü maddede bu mevcut değil -

dir, böyle bir maddede yalnız ha
yati kabiliyetler kalmakta ve bun

lar da derhal öteki nesiç üzerine 
intibak He neşvünemaya başla -

maktadır. Tefessüh etmemiş bir 

kadavradan alınan karniyei Iamia, 

benliğini ve yabancı nesiçlerle bio
şimik imtizaçsızlıklarını kaybet -

miş, fakat yaşayan ve yaşatabilen 

bir nesiçtir \'e bundan dolayı kör 

gözün karniyei lfımiasını şeffaf -

Iaştırmakta ve kör göze nur ve
ıebılmektedir. 

( 5 inci say/adorı t/~vcm ) 
der, bir defa buna nC' lüzum var? 
Kendisini rahatsız hisseden bir ka-
dm, ılk merhalede cazibesınden bir 
çok şeyler kaybetmiş bir kadındır. 
Rahat bir kadınla rahatsız bir ka-
dının halini duşünün! 

Onun için hic bır kadına mak -
yajda ileri gitmesıni tavsive ede -
mem. 

Benim sa\larım eski rengini al -
dı Çünkü ben eski devirlerdeki 
kadınların takip ettikleri usulleri 
takip ediyorum. Bılıyor musunuz 
ne yapıvorum? Yağ kullanıyorum, 
parafin yağı! 

Litrelerle kullanıyorum. Bu ya
ğın akşamleyin yapılan masaja o 
kadnr yardımı oluyor k.i... 

Parafin yağı. diğer bütün yağ -
}ardan ziyade cildın mesamatına 

en ziyade nüfuz eden bir yağdır. 

Derinin kırlerini en ziyade tard 
eden odur. Yalnız bu yağı cildin 
mesamatında bir müddet bırakmak 
lazımdır. Yirmi dakika, ya.hut ya
rım saat... Yani yatmazdan evvel. 
tuvaletinizi değiştirmek için geçe
cek vakit. .. 

Fakat ondan sonra da çehredeki 
bu yağı iyice silmek ve temizlemek 
lazımdır. Yağlı bir maddeyi bütün 
gece cildin içinde muhafaza etmek 
kadar kötü bir şey olamaz. 

Sonra ben bu yağdan mebzul 
mikdarda İçerim. Dışarıdan ve içe
riden bunun kadar iyi bir tedavi 
usulü tasavvur edemiyorum. Bir 
faydası da ucuz oluşudur. 

San'atta olduğu gtbi, yalnız san-

• d" .. k mukabı 
l ıer· 

planı suya uşurece d 
· k l ına 1

• tibat almaktan gerı a d 51ııd~ dl' o a Karakolda, kısnu a 1 (lt ) 
- dan yapılan araştırmada cuz 8tııbl . . .. .. d k ca otel s 

nın ustun !'n çı ın , 
. . . t' nNı.rnlC: ı ehle ıstnvroz ışare ı y ... ı·-. }lırsı 

- Megn! dedi. Sen bır JıİÇ 
. l ~ından 

olasın? lste bunu zat ıg ne\e 
ümit etmezdim. K.a yavruı111 ce· 

. · bö" e 
ihtiyacın vardı kı scnın. · 

nabetlik işler yapoorsuıı! .. 

Polisin biri atıldı: , ço'f. 

- Yeni tanıyorsun? 0°0
• • 11oe 

• 1Çl 
geç kalmışsın! Otelcilerın 

onu bilmiyen yoktur, .. ayol!.. gof 

h.b. ·k· · defa eJılC Otel sa ı ı ı ıncı • A>tı 
'<;lll~ 

sünün üstünde bir ista\•ıoı ı> 

yaptıktan sonra: d" }ltf 
ı de 1• 

- Anloorum, anloorum· O 
bu cenab€t kumar yüzündeil··· Jı

ltJilııır· 
binlerce sarı sarı cnnım a ş'. 

b
. . b . bac:tnrııı . 

racıklar ıtınce u ışe ~ ıı ' 
. bllıı.ı 

Otelci kumar a1eyhınde 11:;, 
d 

,,.ıın 
makla beraber, kendisi e o,, .. )tıl' 

bütllrı 
talarındandı Beyoğlunun ·ti • 

kar bı 
marhanelerine girer, çı ' vıı , 
rimlcrde znr sallar dururdu· 

nunla beraber: 
- Enayi! 
- Kapalı göz! ·ııll 
Bir oyuncu değildi. f{er o) 

da daiına: 
- Avanta! 
Kollar, işin: 

- Kaşkariko'. , t hıı1'' 
"kU 

Tarafına kaçanlardan ~u ı,iaıııtı•' 
kı almayı ihmal etmezdı. cV''cl· 
fih bu dereceyi bulmadan ıca) ' 
kendisi de epeyce bir parıı 
betmişti. tııııır 

(R..) ile kumarhanelerde 11gi1' 
un ıe ı. 

mış olmakla beraber, on c;ııP o 
iiğini, yüksek bir aileye merıdıı pi' 
duğunu, iyi tahsil yııptığını , 

lcnlerdendi. dl' ıııı' 
Cürmü meşhud :şı~ı d.e~·~\e~': 
retıni m ıcip o1cıugu ıçı · f btı 
ertesi günü Beyoğluna geÇ 

1
' 11 ıır 

tün kumarhaneleri dolaştı. ~ıııı ııı' 
R ) rııı1 1 , 

teni anlattı. Ve işte ( .. "ğreııı 
hırsız olduğu bu suretle 0 

d. b: 
ı. . derı 

(R..) nin Gnlata oteııerı~ıı Jı ıcı· 
rinde yaptığı , u numara 

ı· kat.en ent esandır: t tarıb 
Abdulhaınid de\ rinde •. 

5 ırı11 .' 
da hırsızlık geniş bir şckıl ~ftfld1' 
tı. Baştakiler, kelli {elli b<'' .,e 11' 

"lkıye f ler paşalar ricali rnu r rıı 
. ' ' alJJO • !ı 

mıye ııasıl avuç avuç ç rscrıll' 
sc ıı· 

vet alıyorsa, bir takıın J<arrrııı , 
ipsiz sapsız takımları da ysıı1'e 
yola yaparak, ev soyarak. ırpı)'o(• 
sicilık yapaı ak çalıyor, ç 
kaldırıyordu. 

Papelcilık! 

Dızdızcılık! ıı 

Kaldırımcılık! . d·" c:i \
3 

ha'ı"' Şehirde bir salgın · 

edıyordu. dtı? 
- Zıı.bıta ne yapıyor ., 

lınl&Z' r4 ye mi soruyors J 

l J" 1 ftl' -ııç. ...,, 
( oevcıw . t'' 

~~== ...... ~ ..... ~-:-ı ~u gibi· dJf 
atte mi her şeyde oldl g ;tıJ 1'9 

, -ı.·· oJdtıE>- ...ıır 
1.ellikte de, münl.l'un 1 ~ııJ'l'l" 1

· , 
k •• 95 

tasarrufa dikkat etrn~. ırJli1' ti oıl' 
Fakat bir kadına gu " J(9 ,ı 

.~rıır· 
ha ti vermek neye ) "' ·ne cP 

b""n,•esı ' 
kendi tabiatine, u • 1 rııt• t \ • 

giden güzellik vasıta ~arırıı~ 111 t. 
kendisi keşfeder. BJŞ\ıı.ır· ~ ıı 
siyelerine ihtiyacı yo jr d 

b kSlfl• g. 
bir defa ayn&ya a rstııc 

• }"'f \9 ve sebatın mucıze "- • 
kani olsun. 
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KUOC~ KO~LARR 
Tefrika No: 74 Yazan : M. Necaeı Tunçer 

Sahra alına binerek kendi kabilesine gitti, Süley-
11zanzn askerlerinin kabileyi tedip etmek Üzere 
Yola çıktığını haber verdi. Hamolular derhal zavi-

yelerini terkederek dağa çıktılar ' 

- Hamo kabi. 
le!· 

•ne mensup 
ofa K n aşo çok 
t en o· fi 6ın t eşmiş •• 
aınolular da aJ 

~nlarla oynuyor.. Ktııo .. n ı.ın o gCnle, ele çok silslendi ği ve :zenginle~tiRI 

arınış. mellal 
s··ı tı u eyman, Kaşonun nereden ve 

.ası] zenginleştiğini düşüncmemiş
ıı. 

}daiyet zabıti ilave etti: 
aı - l{aşo, kardeşinin intikamını 
tnıya yemin etmiş mella! 

tıı - Aşoııun idam edildiğini duy-
uş demek?! 

.. - Duymaz olur mu, mella! Aşo-
••un 1 r. as anlar cı .. ında parçalandı -
t;ltıı b"' . s· Ulun .-. .1liler duymuştur. 
b· Uleyr !ulara karşı ted-
lr ain ordu. 

ba-k O 1 '1Uhafızlarıma 
S ın \'U tı JJ l l tı b • r .. ~amo u a-

v 
1 

ırer bırer b g J) a çekip zavi
e er· · 

ını araştırmak lazımdır. 

tır- liamoluların yurdunda araş
'ia~a Yapmak kolay bir iş değildir. 

S"n baş kaldırırlarsa ... 
Uleyrnan hiddetlendi: 

ti; ~aş kaldırırlarsa tedip ede • 
alt. 130Yle ihtimal üzerine, çalınan 

ltıl ltıı arın hesabını kimseden sor-
Yacak mıyız? 

rrı; ~ ha.~de, gizli tertibat alıp Ha
liyi u ar uzerine asker gönderme
lıcı z, l'nelliı! Hamolular vurucu, a-

._ '~ dövüşcü insanlardır. 
4'ri ek filfı .. hemen şimdi asker
ltır tne haber veriniz .. haz.ırlansın
>:cr· Ve Yarın sabah Hamolular Ü· 

ırıe .. h 

bn ı Yurusünler. Sen de onların 
nda bulunursun! 

* tr~s~hra iş başında 
~aQl'lık1 s~ba~ v .~~?ra, askerlerin 
\it!} t:ordugunu herkesten· ev-

Scznı · t' ~ ._ 
13 

1 ı. Saga sola koştu: 
b, u askerler nereye gidiyor? 

Ye sordu 
l\skcr· · 

ta~'d ın nereye gideceğini sa -
!Qir :·1 bu iş için hükiimdardan e-
l ·ı an tn . ·ı n nıyet zabitinden başka 
Ye clu Y~ktu. Fakat, Sahra jiiphe
lcıl'tnd~tu .. Mai.yet zabiti, arkadaş-

... n b'. " _ ırının kufağına: 

ruz., lia rnolulan tedibe gidiyo .. 
b d erken S 
llyttı • ahra bunları kulağile 
S u tu. 

b oıhra o .. 
bılesini' ~un asl:erlerin Hama ka-
ır at t~dıbe gide~eğirıi duyunca 
" ahın· ve Süı ıp saraydan kaçtı. 

"cı kabue~anın askerlerinden ev
lia.... esıne vardı. 

tı ··•0lula s tıı R:ibi k r ahranın atla yıldı-
ta l"'d OŞarak g ld' v. • •• .. • ılar e ıgını gorunce 

........ . 
~ .ı\cnba s 0~ak 

11 
•• ahra Kudüsten böyle 

licrkes ~çın gelmişti? 
Saı.- U.ıu soru·,,ordu 

8<ı •ı.raııın b · · 
~ra bütün nba~ı, amcaları daha 

tıın g·· kabıle efradı Süley -
ş::_~, · 0 zdes· · 
"<Clllra atı d ının etrafını sardılar. 
......, lieırn n an atladı: 

en u· s ahlanınız.. kılıç • 

söglenigordu 

larınızı, oklarınızı hazırlayınız! Sü
leymanın askerleri sizi tedib~ geli-
yor. 

Diye bağırdı. 
Kabile reisi hayretle Sahranın 

yüzüne baktı: 
- Süleyman bızden ne istiyor? 

Biz şuracıkta hiç kimseye zarar \'er
meden yoşıyan bir avuç insanız. 

Sahrn sert bir sesle cevap verdi: 
- Amona giden kafileyi soyan 

ve Süleymanın altınlarını çalan siz 
değil misiniz? 
Kabıle efradı biribirlerine ba -

kışmıya başhıdılar. 

Demek ki Sahra her şeyi bili -
yordu! 

O sırada ince, şakrak bir ses du-
yuldu: 

- Sahra .. sen misin? 
Bu ses, Kaşo'nun sesi idi: 
Sahra, Kaşoyu görünce se\•indi. 
- Size son bir iyilik olmak ü -

zere saraydıın kaçarak, kimseye gö
rünmeden, geldim. Biraz sonra 
Sülcymanın askerleri buraya gele
cekler. Hükümdarın altınlarını a -
ran ızda paylaşmışsınız .. doğru mu 
bu haber? 

Kabile reisi hakikati söyledi: 
- İçimizden iki kişi bir gece ka

sırga arasında çöle çıkarak yolcu
ların altınlarını almış. Bu haberi 
veren Kaşo imiş. Altınları arala -
rında taksim ettiler. Bana da biraz 
altın verdiler. 

- Kaşonun çok zengın olduğunu 
söylüyorlar.. Süleymanın altınları 

gerçek hepinizi zenginleştirmiye ye
ter. Fakat, bunları geri vermek Ha
molulara yakışır mı? 

Kabile efradı hep bir ağızdan ba
ğırdılar: 

- Bizim böyle bir niyetimiz yok. 
Bu baskını biz yapmasaydık, baş
ka kabileler yapacaktı. Çölde fırtı
naya tutulup kalan bir yolcu kafi
lesini hangi kabile soymaz ki?! 

- O halde derhal hazırlanıp Yf
rinizi, yurdunuzu değiştirmelisiniz! 

- İnkar etsek olmaz mı? 
- Hayır. Çünkü Süleymana ha-

kikati anlatmışlar. Gelen askerler 
altınları almadan dönmezler. 

..:... Çarpışırız.. bir dirhem altın 
vermeyiz. 

Sahra elini kaldırdı. 
Yüksek sesle haykırdı: 
- Askerler sizden kuvvetli \'e 

kalabalıktır. Çarpışmıya kalkarsa
nız kaybedersiniz! 

- Yıllardanberi buralarda ko -
nakladık.. yerleştik, çarçabuk ne
reye gidebiliriz? 

- Hemen dağa çıkın ı z.. sonra 
tekrar dönersiniz. Size son öğüdüm 
budur: Süleymanın askerlcrindez:ı 

yakanızı kurtaramazsınız ! 

Kaşo da Sahranın fikrini ileri 
süriiyordu. 

- Hebron bizi bekliyor. Haydi, 
çıkalım oraya. Bir kaç gün sonra 
yine döneriz buraya. ı 

Diyerek çadırına koştu.. ı 
Kafile efradı çarçabuk hazırlana

rak atlarına, develerine bindiler. 
Çadırlarını, eşyalarını olduğu gi
bi bırakarak Hebron dağının yo • 
lunu tuttular. 

Sahrann babası bu sırada kızına 
soruyordu: 

- Daha saray hayatından usan
rnadın mı.. ne zaman döneceksin 
llramıza? 

- Para biriktiriyorum. Acelem 
yok. 

- Hama, senin sarayda mustarip 
olduğunu söylüyordu. 

- Yanlış söylemiş. Bilakis çok 
rahatım.. hiç bir ıstırabım yok. 
Mustarip olnn biri varsa o da Sü
leymandır. 

- Hükümdarlar müstarip olur 
mu hiç?! 

- Onların ıstırabı daha büyük -
tür, baba. Süleymanın karısı Sa
ma aylardanbcri meydanda yoktur. 

Son günlerde kardeşim Hama Kra
liçenin izini bulmuştu. Fakat, ha
la ne ondan ne de kraliçeden bir 
ııabcr alamadık. 

Kraliçenin izini oğlum buldu de
mek? 

- Evet .. 
- O halde o da yakında çok zen-

gin olacak. Kraliçeyi meydana çı
karacak adamı hükümdar elbette 
mükafatsız bırakmaz. 

Kaşo atına binmişti. 

- Aşonun intikamını alacağım, 

Sahra! SüJeymana elimden gelen 
fenalıkları yapmakta {!eçikmiyece
ğim. 

Diyerek dağı tırmanmıya başla
dı. 

Yarım saat içinde Hamo kabi -
lesi Hebron yamaçlarından ormana 
doğru ilerlemişti. 

Sahra, kabilesini tehlıkeli va • 
ziyetten kurtardıktan sonra atını 

sürdü .. Kudüse döndü. 
(Devamı var) 

Dünyanın mes'ut 
Bir memleketi 
Avustralya 

( 4 üucü sayf ad~n cltvnm) 

yerlerde pazarlar bulmak lazımge· 
liyor. 

Avustralyalıların ümidi Japonya 
ve Çin gibi Bahrimuhiti Kebir 
memleketlerindedir. Onun için A· 
vustralya Başvekili konferansta, 
Çin ile, Japonya ile, İngiliz İmpa
ratorluğu arasında hem siyasi, hem 
iktısadi münasebetlerin iyi olması 
bşhsinde çok 1srar etmiştir. İşte 
Dahrimuhiü Kebir devletleri ile 
bahri bir ademi tecavüz misakı ak
detmek fikri bundan dolayı A vus
tralyalılarındır. 

A vustralyanın harici siyaseti en 
ziyade Japonya ile olan rnünaseba-

tı noktasından mühimdir. Avus -
tralya Japonlar ile iyi geçinmek 
istiyor. Onun için Bahrimuhitikebir 

devletleri arasında bir ademi teca
vüz misakı yapılırsa bunun kendi· 
leri için iyi olacağı kanpatindedir· 
ler. Avustralyalılar bu maksatla 
Tokyoda bir konferans toplanma
sını teklif ediyorlar. Henüz Japon· 
lnr bu hususta resmi mahiyette 
bir şeoy sö •!emiyorlarsa da son za
manlarda İngiliz - Japon münasc -
batındaki - her türlü nezaket kai-
delcrınc riayet edilmesine rağ 
men • görülen hoşnudsuzluğun kal
dırılması için gayret göstermekte 
Tokyo hükumetinin de gcri kalma
mnsı isteniyor. 

İngiltercnin dünya siyaseti uzak 
memleketlerin mukadderatile aHi
kadar. İş te böyle nice meselelerle 
bağlı! 

; 
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Rapid Fenerbahçeyi 
4-1 yendi 

G. Saray da Aııkaragücüne 4- 2 mağlup 
Hava güzel, Kadıköy yemyeşil. 

Daha oğleden bcl'i vapurlar insan 
taşıyor. Rivayete göre bu gün 15 
bin kişi buraya geçmiş. Acaba kaç 
bini Fener stadına gidecek. Yürü
yoruz. Etrafımızda akan gençler 
hep ayni şeyi konuşuyor: Rapit 
tam gelmiş. Acaba Fener onu yene
bilecek mi? 
Stadyoında öğledenberi hemen 

her taraf dolmuş. Saatler yürüdükçe 
vapurlar, tramvaylar yığın yığın in
sanı bu yemyeşil sahaya döküyor. 
Trıbünler numaralanmf'j, her ta
rafta temizlik ve intizam hakim. 
Saat tam 2.30 da hoparlör başında
ki zat müessisleri sahaya çağırdı. 

Yirmiden fazla müessis: Zeki, Sait 
Salfıhattin, Hayri Celal, Aliı, Kadri, 
Cafer, Ali Muhiddin, Can Kemal, 
Sabıh, Nedim, Hasan Kamı!... sa
ha kenarında kurutmuş olan kür
sünün yanına geldiler. Biraz sonra 
askeri muzıka önde onu müteakip 
Ttirk bayrağı, klüp bayrağı, Fener 
bahçenin kız azası, sonra denizci -
leri, atletleri, teniscileri ellerinde 
klüp bayrakları, güzel bir yürü -
yüşle geçiyorlar. Onları müteakip 
sarı-lıicıverdin dördüncü, üçüncü, 
ikinci, nihayet birinci takımının ma
ruf oyuncuları ne~!i, dinç adım -
larla takip ediyor. Saha alkıştan 
inliyor. Fenerbahçe 29 uncu yaşın
da üstünde yürüyen bu gürbüz ev
liıtlarile bihakkın ifühar ediyor. 

RESMİ GEÇİTTEN SONRA 
Takımlar sahada sıralandı. İstik

ıaı marşını bütün stad ayakta din
ledi, bayrak çekildi. 
Hoparlôı ün bozulması üzerıne 

Hayri Celftl ev\·elfı ağızdan, düzel
mesi üzerıne tekrar ve umumi arzu 
karşısında hoparlörle kısa, fakat 
canlı manalar ifade eden sözlerini 
söyledi: 

,Dün Hatay bayramım kutlula • 
chk. Büyük Önderi ve dahi Atatür
kü selamladık. Bugün daha o he
yecanı kaybetmeden Fenerbrhçe -
nin 29 uncu yılını kutluyoruz .. > 

MÜTEKAİTLERİN MAÇI 
Hayri Celalın sözünden sonra te

kaiitlerin maçına başlandı. Çok ih
tiyar ve emektar bir sporcu olan 
Suat Rüştü maçın hakemi idi. Fe
nerbahçeliler maruf takımile gö -
züktü. Nedim - Hasan, Kamil, Ca
fer - Kadri, Ziya, Suat - Sabih, Ala, 
Zeki, Hikmet, Bedri. 
Güneş: Ulvi - Mehmet. Hayati 

Kerim, Kemal Rıfat, Muammer' 
Sabit, Şefik, Necip, Latif, Şevket'. 

15 dakikalık iki devre oyna -
nan bu oyuna bir zamanlar futbol 
fıleminde en büyük yer tutan fut • 
bol aslarının şişman karınları , han
t al vücutları ile korkudan ziyade 
neş'e verdikleri gürülüyordu. Ne
ticede Güneşlilerden Latif, Fener
bahçeden Zekinin yaptığı üstadane 
sayılarla 1-1 berabere kaldılar. ........... 

·· ·······ş·.At<.A''' ' ''''''"''''''''' 

-c Mcs'ııd olmak için en iyi ça
Te bG§kalarınm saadetini düşün 
mcHir.> bu sözii kim söylemi§? 

Herhalde bO§kaları olacak. 

- !şler gayet kötü! Bir faizcinin 
eline bile diişemedim, gitti. 
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RAPİTH • FENER 
Viyananm R&pidi yeşil forma, 

siyah pantalon giymişti. Sa -
hanın ortasındaki daireye gelerek 
halkı selamladılar. Onları mütea
kip Fener sahaya çıktı ve halkı se
lamladı. Bayrak merasiminden son
rcı takımlar dizıldiler. Parayı ka -
zanan Rapid rüzgarı aleyhine, gü
neşi lehine aldı. 

Fener: Hüsamettin - Yaşar, Fa -
zıl - M. Reşat, Aytan, Esat, Niyazi, 
Namık, A. Rıza, Naci, Niyazi. 

Mcıç başladı. Rapid sert ve seri 
bir ovun oynuyor, Fenerbahçeliler 
de heyecanlı akınlar yapıyor. Ra
pid Fikrcti tutmıya çalışıyor. Be
şinci d.:ıkikacla verilen serbest vu
ruşu Nıyazi yerinde durmadığın -
dan kaçırdı. Yedinci dakikada Ali 
Rızanın güzel bir ~titünü kaleci ma
hırane tuttu. Onuncu dakikada a
çılmıya başlıyan Rapid Fener ka
lesine indi; bir !\Pike çıkaramadı. 

Hakem iki tarafa sık sık serbest vu
ruş veriyor. 15 inci dakikada Rapid 
santrforu giizcl bir şiltle birinci 
golü kaydetti. Hakimiyeti biraz ele 
alan Rapid, Fenerin iki açığını tut
mıya çalışıyor. Bu sırada bir ceza 
vuruşunu Fikret çok güzel attı. Top 
golposta çarparak geri geldi. Rapid 
seri oyununda devam ediyor. Niha
yet kırkıncı dakikada muhakkak 
bir gol Rapid kalesine doğru gi -
derken penaltı ile kesildi. Namık 

penaltıyı sıkı bir şiitle gole çevirdi. 
Bu suretle Fenerin ilk ve son golü 

J 

bir penaltı verildi. Fakat Re ·ad tc
pu lüzumundan fazla plase ederek 

golposta çarptırdı ve fırsatı kay -
betti. Birinci devre bu şekilde 1-0 
Güçlülerin lehine bitti. 

ikinci devred" Galatasarayın va
ziyeti, 3-2 mağlup vaziyette olan 
Galatasarnylılnr nitekim oyuna gü
zel bir şekilde başladılar. Fakat 
Güçlüler çetin bir müdafaa ile va
ziyeti kurtardılar ve 16, 17 nci da
kikalarda Yaşarın vurnşlarile iki 
gol çıkardılar. 

Galatasaraylılar buna iki golle 
mukabele etmekte gecikmediler. 
Müsabaka heyecanlı bir safhaya 
girmişti. 3-2 mağlup vaziy€tte olan 
Galatasaraym beraberlikle, yahut 
galibiyete yükselmesi mümkündı.i. 
Güçlüler 31 inci dakiknda bir gol 
daha atarak bu tehlikeyi bertaraf 
ettiler ve maçtnn 4-2 galip çıktı -
lar. 

Beykoz sek izler 
şampiyonu oldu 
Sekizler turnuvasının son maçı 

dün Taksim stadyomunda Beykoz -
la Süleymaniye takımları arasında 
oynanmıştır. Hasımlarına ııisbetle 

daha iyi oynıyan Beykoz.lular bi -
rinci devrede rüzgara karşı oyna -
malarına rağmen iki gol atmışlar, 
ikinci devrede de attıkları iki gole 
karşı bir gol yiyerek 4-1 kazanmış
lardır. 

Beykozlular bu suretle turnuva
nın birincisi olmuşlardır. Sarı si -
yahlıları tebrik ederiz. 

yapılmış oldu ve bir kaç dakika I~~~=~=;;;;;;;;~~~~~~ 
sonra devre 1-1 beraberlikle bitti. 1 1 

' 
İKİNCİ DEVRE 1 

Naci ve Namığın yerine Bülend -
ile Şaban alınmış kaleye Necdet 

RADYO 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

konulmuştu. 

Hüsamın yerine oynıyan Necdet 
atak fakat lakayt oynuyor. Bu dev
rede Rapidin her akını tehlikeli bir 
hal aldı. Fikretin ince oyunu Ni -
yazinin tehlikeli hücumları Rapit 
müdafaası karşısında bir netice el
de edemiyor. Buna mukabil. sakat 
Yaşarın ve Fedakar Fadılın gayreti 
ve haf hattında M. Reşadın yüksek 
oyunu Rapidin merkez sol ve sağ 
iç muhacimlerini uzaklaştıramıyor
du. Yirmi beşinci dakikada Nec
det muhakkak bir golü atılarak kur· 

tarcı Fakat 26 ncı dakikada sıkı bir 
şütü kımıldanamadan yedi. Oyun 
çok favllü bir şekil aldı. 32 nci da
kikada 30 pastan üçüncü ve on da
kika sonra merkez muhacimleri 

4 üncü golü yaptı. Pek az sonra o
yun 4-1 Fenerin aleyhine bitti. Fe
nerbahçcden Fikret, Reşat, Niya
zi, güzel oynadılar. Rapidin mer • 
kez ve iki iç muhacimi, santrhafları, 
bekleri, kalecileri mükemmeldi. 

S. N. TANSU 

Ankaragücü-Galata-
sarayı 

4-2 mağlup etti 
Sahada üç bine yakın bir knlaba

lık var. İki takım bırlikte sahaya 
çıktılar ve kısa bir törenden sonra 
karşılıklı dizildiler. Ankaragücü şu 
kadro ile oynuyor: 
Ateş - Ali Rıza, Enver • İsmail, 

Semih, Nüsret - Hamdi, Fahri, Ya
şar, Abdi, Şükrü. 

Galatasaray da şöyle bir takımla 
dizilmişti: 

Sacit - Lütfi, Reşad - Ekrem, 
Hayrullah, Suavi - Necdet, Eşfak, 
Süleyman, Haşim, Bülend. 

Hakem Nuri Bosut. 

Oyuna Ankaralılar başladılar. İlk 
dakikadan itibaren büyük bir hızla 
oynuyorlar. Galatasaray müdafaası 

çetin bir mücadele yapmak zaru -
retinde kalıyor. 

Dördüncü dakikada Hamdinin or
taladığı topu kesmek için fırlayan 
Sacit kalesini boş bıraktı. Yaşar 
vnziyeti takip ederek topu hoş ka
leye gönderdi. Fakat Lütfi kaleci
nin yerini almıştı. Şütü elile kesti 
ve penaltıya sebebiyet verdi. 

Güçlüler ilk golü bu şekilde ka -
zandılar. Birinci devre sonuna ka
dar karc;ılıklı hücumlar arasında 

ve r ... o:n c:i.. geçti. Zaman zaman 
G<l 1 vlı::ır ve Güçlüler vazi
yete hakim oluyorlar, fakat netice 
elde edemiyorlar. 

Dakika 41: Galatasaray lehine 

Ak§am negriyatı: 
Saat 18,30 P}{ıkla dans musikisi, 

19,30 Afrika av hatıraları: Sait Se
l§hattin, Cihan oğlu tarafından, 20 
Rıfat ve arkadaşlar tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkıları, 20,30 Ö
mer Rıza tarafından Arapça söy -
lcv, 20,45 Safiye ve arkadaşları ta
rafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları (Saat ayarı}, 21,,15 Or -
kestra, 22,15 Ajans ve borsa ha -
berleri ve, eı tesi günün programı 
22,30 Plakla sololar, opera ve ope
ret parçaları, 23 Son. ..... 
NÖBETÇi 
ECZANELER 

Bu akşam şehrin muhtelif semt
lerinde nöbetçi olan eczaneler şun
lardır: 

1stan'bul cihetindekiler: 
Erninönündc (A. Minasyan), Be • 

yazıtta (Hayd:ır), Küçükpazarda 
(Hikmet Cemil), Eyübsultanda 
(Hikmet Atlamaz), Şehremininde 

Nazım Sadık), Karagümrükte (Su
ad), Samatyada (Erofilos), Şehza -
debaşmda ('Üniversite), Aksarayda 
(Ziya Nuri), Fenerde (Vitali), A
lemdarda (Ali Rıza), Bakırköyde 

(İstepan). 
Beyoğlu. cihctindekiler: 
İstikliıl caddesinde (Matkoviç), 

Yüksı:?kkaldırımda (Vinkopulo), 
Galatada (Merkez), Taksimde (Ke
mal Rebül), Şişlide (Vasıf), Has • 
köyde (Barbut), Beşikbşta (Şark 
Merkez), Kı1sımpasada (Nail Ha • 
lid), Sarıyerdc (Asaf). 

Üsküdar, Kadıköy ve Adalarda -
kiler: 

iisküdarda (Selimiye), Kadıkö -
yünde Altıyol ağzında (Merkez), 
Büyükadada (Halk), Heybelide 
('l'anoş). 

Yeni neşriyat 

BÜLBÜL 
cSiy3si, edebi, mizah gazetesi O· 

l an cBüLBüL., ün 8 inci sayısı da 
dolgun bir münderecat ve karika
türlerle çıkmışt.ır. 100 paraya olan 
bu gazeteyi okumalarını her sınıf 
halka tavsiye ederiz.> 

ı .. 0000000000000000000000 .. 
Cild ve zübre\i hastalıklar 

mütehassısı 

Dr. Feyzi Ahmet 
Diploma No. 1614 

ls ta n bul A nkara cad-
ı desi N o. 43 

8 Pazardan maada her gün sabah· 
ı l ~ ·' .k ':- .ıııd kadar 
.. OGOOOOOOOOOCOOOOOOGODOC~~ 
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M 
• d • Ç a buk, iyi çiğnemeden yemek yiyenler, fazla baharatlı ve bi· 1 enıze berli yiyenler, bilhassa içki içenler midelerini tahri, ederler \'f. 

Dikkat ve iyi EKŞiLiK, HAZIMSIZLIK, 
MAZON 

MEYVA TuZU 

HAZIMSIZU~I. MiDE. EKŞiLiK •e YANMALARINI 
· MA· 

g iderir. (NKIBAZI DEFED ER. Bugünden bir şışe I 
. . - · ı - 1 k !! kabU ZON alın ız. Hıçbı r muması nıustahıar a ıya. 

e tmez. MAZON isim, HOROZ markasına dik kat. Oepe>4 . o,. 
su MAZON ve Boton ecza deposu. lslanbul Yenıp 

HAZIM ediniz a~ırtık, baş dönmeleri hissederıer. tane arkuında No. 47. ---lezi? makarna yemek isterseniz ? il 

~=====================:::=mu 
Türk Hava Kurumu 

BOY OK ANG u 
2 nci keşide 11 - Haziran 937 dedir. 

Büyük 
ikramiye 40~000 lirad ı r. 

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

adet miikafat vardır •. 

L 

Ayraca: (3000 liradan başlayarak (20) li· 
raya kadar büyük va küçük 
bir çok ikramiyelerle amorti· 
lerl havi olan bu zengin plindan 
istif ada etmek için bir bilet a!· 
maktan çekinmeyiniz .. 

r-----------~ 
1 Kadın dişcisi 'ı 

MARI SOLLBERGER 

1 DIŞ T ABlBl 1 
istiklal cadd esi, Lüksenburg Ap. 1 

1 Perşembe ve pazar günlerinden 1 
maada hergün saat 9 dan 12 ye ı 

1 ve saat 14 den 18 e- kadar kabul 
elliğini say ı ı: müşterilerine bi!. 1 

1 dirir. 1 

~-----------A Dans Profesörü 
Pnrlslo 1937 &encsi nln ye • 
nl dans figürlerini öğ

renmek isteyenlere müjd e 

Beyoğlu istiklal caddesi Türkuaz 

d ans dershanesinde Kemal Sami 

:Barcrc müracaat. Hcrgün sabah 

oodan ak~ "\m dokuza kadar ders
hane~i t'llebeleri rıe açıktır. 

.. 

Dans merakhlarına 
müjde 

En kısa bir zamanda iyi dans öğ

renmek isterseniz ve ucuz bir fiat 

ile vakit kaybe!:nedcn dans pro -

fesörü Yorgo'ya müracaat etsinler. 

Adres: 

Beyoğlu Tokatlıyan oteli arka • 

sında Topçekenler sokak No. 31 •• 

ı-: ·inci kat. .......................... 
ı Zühre\'t ve cild hastalıkhrı ı 

ıı .. ı 
,: or. Hayri Omer ı 
ı ı 
ı Öğleden sonra Beyoğlu Ağacami ı 
: karşısında No. 133 Telefon: ı 
ı 43585 t 

" ........ ~ 

, . 
•• 
~ .. ~. 

•" •" ,, , .. , 
,•,',;·:. 
•':•' .·. 

.. ...... 

Yağsız kar menekşe 

Her Yerde Yağsız kar acı badem 
Acı badem yağrı 

ltalyan usulil safi irmiklan yapılan 

Yarım yağh gece 
Yasemin ve Qüt ''Bğh - - vı 

MA RKA GLUTE N MAKARNASINI 
Başlıca bakkaliye mağazalarında 

Fabrikası : Galata Necatibey caddesi 
MAKARNACILIK TÜRK LTD. ŞiRKETi 

-
iSTEYiNiZ 
satılır. 

No. J67 
T<'lefon. 43481 

Y üks2 Mühend is Mektebi • 
Arttırma rve Eksiltme Ko~isyo~~nd:,~· 
937 ma:i senesi zarfınd a mektep talebe ve p1nsıyonuna aıd ı()()( i 

parça çam:ı 1ır ın yıkanma!t açık eksHtmtye konulmuştur. Eksiltıne:p 
24· 6-937 tarihine tasaüdtlf e den Perşembe günü saat "16,, da mekl 

11 
binası içindeki ko misyond a yapılacaktır. Beher parçanm mu~aınır.et
bedeli 11 4 ., dö. t kuruş ve ilk tcminall "300., li radır. l steklile rın ~ar 
namesini görmek üzere Mektep fd;ı resine müraca1Uları. "3222,, ~ 

fi2iM15FfiiM s ?--
Yalnız '' İYİ,, 

Beyoğlu Btrırıci Sulh Hukuk Ha
kimliğinden: 

Çı.lcrı '" sıvılcele ri ve leke lerı kat'ıy y c:n ız ıc c:ucr. 

i htiyarları gençleştiri r, gençleri güzell eştirir. 
Hulusı'niıı Beyoğlu Papas köprü 

ycnı yolda Bostan sokağı 1. No. lu 
apartımanın l No. lu dairesinde o
turan Muhtar Kemal aleyhıne aç
tığı alacak davasından dolayı mu
maileyhe iliinen tebliğat yapıldığı 
halde mahkemeye gelmemiş ve müd 

Hasan ismine ve marka!nna dikkat. 
H asan deposu: f,hnbul, A nkara, Ec:ki?ehir, Beyo~lv, Beşik ta~ -Dr. Hafız Cemal ' Külliye tl i mıktarda 

(wKMAN HEKİM) 
Dahiliye mütehassısı 
Pazardan başka günlerde öğle • 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
İstanbulda Divanyolunda (104) nu· 
maralı hususi kabinesinde hasta • 
!arını kabul eder. Salı, cumartesi 
günleri sabah c9.5 - ı2, saatleri ha· 
kiki fıkaraya mahsustur. Muayene
hane ve ev telefon: 22398. Kışlık 

telefon: 21044. 

lngiliz hakiki kumaşları 
Galatada, Karaköyde 

, dei esbabı subutiyesinin 935/ 1603 

No. lu dosyada olduğunu ve nı~z -
, kur dosyanın birlcştirilmesınl iste · 

~ M O T O L A mesi iızerine mahkemece ol veçhilc ~~~]·&i~~~~;I' 
• · yırmi gün müddetle muameleh gı- , 

uma, tıc:\rethanesıne gelmıştir. yap kararının ilanen tebliğme ka- ·-- - ---~ 
EN ALA CiNS rar verılmiş olduğundan muhakı; · 1 .;;occooo-..-.:>0-.>:100",..()00000C" g 

EN MÜNTEHAB DESENLER me gi.ınü olan 30/6!.9~_7 tı:ır"lıi'n'e ·"'u-'I Akb~ mUesseseıeri g 
· Fiatler her yerden ucuzdur. He· sadıf Çarşamba gunu s·uı.t • .. dı, A k d t d"ld... kita;J. s;a· 8 

t 1 b k 1 ·· dd · ı h' ı..· t b 1 n ara a ıer ı ~n men sa 1 an u umaş arı gör- mu eıa ey ın •ıızza veyl 1 ve- · cJı· ı 
mek üıere lüllen mağ'azayı Y.fıle mahkemede bt!lunmssı ve k.:ı- g mecll' ve kırlnsiyeyı 0• d" 

ziyaret ediniz. nuni müddet zarfında Hiraz etme- 8 olarak AKBJ\ müesseseı;~;ı " 

FIRSATTAN iSTiFADE EDiNiZ • si liizumu teblığ makamına kllım 'ı bulabilirsiniz. Her dilde lol.~_9· 8 
m:mmım:mm••••m:i l olmak üzere ıl5.n olunur. n:H,/151!). · mecmua siparişi k lıı.ıl cdııır· A 

------ : .................... ...... +: lstanbul gazetele:i içiu ila ı ktıd· 8 
....... Operatör ...... G.. H k. · • d od ~ 
ı RIZA ÜNVER ı ı oz e ımı ı bul, abone kaydedilir. Un e~\' n· 

ı Doğum ve kadın hastalı kları ı ıı Dr. Şükrü Ertan ! ı yazı ve hesap. makine:erindın ~a ~ 
ı mutahassısı ı C ır. 1 x.ı N . d • kara acen.esı. Parker 0 o 

C ır. 1 x.ı N . dd ı a~a Oa u uruosmanıye ca • ı tıc ye· l' 
ı a6a 06 u uruoı~amye ca esi ı Cağalo~lu No. 30 (Eczaneı;i kalemler.nin Ankarclda sa " S 
ı No. 22 Mavı yapı ı f yanında) Te'e fon. 2255.> i r id ir. Tekfo 'l : 3·177 f 
• ...... Telefon: 22683 .............................. t., .. •• 8oooc ~ 

o 

BIRE, 
1000 
VEREN 

TARLADIR 

.-
- ----.a 

IHTIVARLIK 

Peşinizden Geliyor, 

ONA KARŞI . 
Hazırhkh Oavranınızıı 

____ ...;;ı.. ___________________ ~~--~------------~------~-------------
~WiJl ve Uınuml neşnycllı id .ıra ede;) Baj .nu b.ırrır 

E. iz z e t 
Baaıldıt& yer ı Matbaal Ebüniya 


