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intişara başlamasa muhterem O• U b • k • • • b k . · ı . kuyucuları mızın hakkımızdaki bü· nar ıye omıserını . u ararı 

rnuazzam Ve misi SIZ ~~~v=~~k~;~~1~0::~~~;~;: almıgasevkedensebepler 
zahür ü halinde tecellisine fırsat 

bl·r geçı·t resmı· y· aptı .:~>;!:::ı.~=·~~.~: .. ~:·~:;j. 
~ini ve 'kalemimize, sayiıoize ebe-
di bir minnet borcu tahmil elti· 

~arp gemileri altı mil ~unluğunda1 "e beş hat Ozerinde illrliyor lard1T·1 

~ini ifade ve tesbit etmiş olma• 1 
yı vazife sayıyoruz. 

Son T dgraf, bütün hüviyeti 
ile bu memleicete f azcteciliğin 
ve onun şartlarının emir ve ifa· 
de elliği hizmct'cri ifa etmekle 
beraber, aynı zamanda geniş-hıalk 
safları arasında bir taraftan oku· 
ma ihtiyacını tatmin eden, bir 

taç giyme merasiminden . sonra bek lenilen bu 
büyük geçit resminin bir misf ine de11izcilik 

tarihinde tesadüf edilmemiştir 
,torıdr:ı 20 (Hususi) - Taç giy· 
~ tr\erasiminin muhteşem günle· 
4- rı biri de bugün Portsmot· 
'~reyan etmektedir. İngiliz fi
~ ve bu meyanda diğer devlet
fiıa~ İngiliz sularına gelmiş olan 
tıırı:rı kral ve kraliçenin huzu -
)'ası a muazzam bir geçit resmi 

ı:ı tı\aktadır. 
8İllı~tsınot Londranın taç giyme 
tııe\l.t arzcttiği manzarayı göster -

ledir 
t.lfatpten. b · ·· .. I · k "ll'da erı goru memış mı • 
llıu . Çok olan harp ve ticaret ge
~ etine kral ve kraliçe tarafından 
ltr~it resmi yaptırılmaktadır. 
~~ve Kraliçe, bu merasimi yat· 
'ıııır n idare ediyorlar. Bu yatı, 
'~l~k yatı ile hükumetin mi -
~Si tıni taşımakta olan gemiler 
'ediyor. 

~ defa olarak Hindistan, Ka -
)t\rı leni Zelanda ve Avusfural
bıt ltendi donanmalarına mensup llugünkil moneoraları idare etmekt• olan lngillz laükümdarlarr 

tar:ıflan c!a okuma zevkini yayan 
ve bu yolda hatta en tahammül· 
süz maddt fedakarlığa katlanan 
yegane ıazetedir. Bu hizmetimizin 
ve bu "maddi fedakarlığımızın en 
büyük bir sempati ç~rçevesi 

içinde dün filen tezahürünü 
görmüş olmaktır ki bizi daha 
derin bir lahassüse sevk ve hiz· 

met yolumuzda teşci ediyor. 

22 
Necaşi 
Haziranın 
sinde gelecek 
Öğrendiğimize göre eski Habe -

şistan İmparatoru Negüs Haziranın 
• 22 inci günü A wupa ekspresile 
şehrimize gelecek, doğru Parapala
sa çıkacaktır.İki üç gün kadar şehri
mizde kalacak olan Negüs İstan
bulun görülmiyc değer yerlerıni 

gezecek, sonra buradan Toros eks-
p:e~;ıe Kucfü ~ Wilunan kı tm
paratoriçenin yanına gidecektır. 

~i temsil ediyordu. 
~ıf~ ratorluk filosunu her sı -
)~ rı 145 harp gemisi temsil edi

lı~~l.tnlara İngiltere kral ve kra-

filonun cüzütamları, dün Spithead 
açıklarına gelmiştir. 300 ka· 
dar harp ve ticaret gemisi, Solent 

D .. k .. 
larda, durmaksızın gidip gelmek • un u 

Ç~· dünyanın her tarafındaki geçidinin bütün genişliğini kapa-

tedirler. 

Ziyaretçiler, bilhassa Dunkergue Şen/İ k /erde 
adındaki yeniFransız .zırhlısmı hay-

ranlıkla .~emaşa etmektedırler. Bu Bir balkon çöktü .. ~ tacak surette· 8 hat halinde mevki 
~. - L .~letıerinin tekrimalını ar-
l:'ırıtll u almışlardır. Ticaret gemileri, sahih 
111 h,._ ~ zere gelmiş olan 17 ecne-
~ geınisi iltıhak etmiştir. tribün vazifesini görmektedir. Tu-

h~isiınde buluı:an ge milerin rizm ajansları tarafından kiralan -

~ t·~ 300 dür. imparatorluğun mış olan bir çok tenezzüh vapur-

~e 0§esinden ve ecnebi memle - lan, kotralar, sandallar. llah .. harp 

)~tden. gelmiş olan binlerce se- gemilerinin aralarındaki geniş yol-

zırhlı, dunyanı nen modern harp 
gemilerinden olup salı günü bu • 
raya gelmiştir. 

Di\ı saat 17,45 te Portsmouth'a 
gelmiş olan kral ve kraliçe ile pren· 
ses Elizabet, parlak bir surette tez

(Devamı ikinci sayfada) 
daıı..~ lahıllerdc ve gemi ve san • "'d "'"'u ıuııun11uı ıu ıuuuunıı•ııııuuuııııtı tt ıııııtt11oıuıııuıı111ııunu11111uı ı ı1tuııuuuı111uuıttuıınıııı1tııııın11utııuı ııuıııuu111u• 

llı.itıi a Yığılı bir halde geçit res-

~~:::;c::1~;şlıca beş hal ü- Komşumuz Suriye 
~~i~~;m::~~~.~·~~~·: ı·ıe ı·yı· dostluk 
ı:" ~d ead dan Portsmot lıma -
~ ar Uzanmaktadır. Bu hat-

~~~:~; ;c::::::i~:::ı:::~: devresi başhyor 
'rıi do §ka bir hat ve şimalde 
~ di~anrna le Wight adası ara- C-. • b • • C .1 JI ı •• d •• 
~oıa:r ~ki hat ile tribün yerine ıJUrıge aş vezırı emı lVl.llT um 
~er· tıcaret ve n akliye gemi- A k J •• •• k I k 

b ~il '°~rı &eınileri bulunmakta - n araua uç gun aıaca 
ttıi. dı~1hatıarın birincisinde, ta- --- ·- --
~ lttler· ~ Yedinci hatta ecnebi Suriye baş vezirinin Hariciye ve· berimizin bu ay sonunda tahakkuk 
~ ın &ernileri bulunmakta - zirilc beraber Ankarayı ziyaret e- edeceğini bildirmektedir. 

ftQLE.c deceğini bundan bir hafta evvel Dost Irak Hariciye Nazırının mü-
~Ortı EK BiR MANZARA karilerimize haber vermiştik . Bu -

"0ııtb 20 (A.A) _ ihtiyat gün Şamdan gelen malfımat bu ha-
·················································•······ 1 

cssir teşebbüs ve tavassutlan ve 

İsmet İnönünün Paris temasları 
sonunda komşumuz Suriye ile ara

mızdaki münascbat daha ziyade in

kişaf etmiye başlamış bulunmak • 
tadır. 

Suriye Baş Vezirile Hariciye Ve

zirinin Ankaraya gelmeleri de in

kişafa başlıyan bu dostluktan isti

fade eder ek iki memleke t arasın -

daki ufak tefek pürüzleri dostane 

bi rhal şekline bağlamak maksadı

na 111atuftur. 

Başvekilimiz İsmet İnönü Avrupa

dan döndükten bir iki gün sonra bu 

ziyaret vukubulacak ve misafirle

rimiz Ankarada üç gün kalacak • 

lardır. 

Suriye Baş Veziri ile Hariciye 
Veziri Ankaradan doğruca Parise 
gideceklerdir. 

Davetlilerden beş 
ki•i yaralandı 

Dün Üsküdarda Şemsipaşada ya
pılan idman şenliklerinde, Anado
lu spor 1'.ulübü kayıkh<ınesinin üs-

tündeki davetlilere tahsis edilen 
balkonun altındaki dırekler da • 

vctlilerin ağırlığına mukavemet e

demiyerek kırılmı~. balkon çök -
müştür. 

Balkonda bulunan davetliler • 
den Refıka, Bagalini, Handan, Ta -

hir, Mıgırdiç ve Remziye, sukut ne· 

ticcsinde yaralanmışlar, tedavi al· 
tına alınmışlardır. 

.... uuneueunuuııııı11111ııtn1ttt1•Mu 11111uıı 111rıı111uututuu .. 

Parisi heyecana 
Dütüren bir cinayet 

Glzel Letltt1 

(Yt1Zt.tt 2 ne/ aoıfomırtla) 

Bir geçit resminde kadın, erkek muhtelit bir alag Har6ig• komi~erl 
Vorosilofurı önarı<len ge.;igor/ar 

Paris. 20 (Hususi) - Moskova· 
dan Eko dö Pari gazetesine bil
dirildiğine göre, Leningrad, Odesa 
ve Kiende amele liderlerinden ta· 
nınmış 17 kişi daha tevkif edil. 
rniştir. Mevkufların ara•nnda emnf· 
yet sigortası bürosu şefi ile muat. 
!imler birliği reisi de bulunmak· 
taymış. 

"Pari midi,, gazetesinin yazdı· 
ğına görP., Sovyet Rusyada kadın 
alaylarının dağıtılacağı teeyyüt et
mektedir. Şimdi}e kadar kadın as· 

kerler yalnız &1kert geçitler re
simlerinde muvaffakiyet kazanmış• 
)ardır. 

Fak:ıt harp zamanında hiç bir işe 
yaramıyacaklan anlaşıldığından Har. 
biye Komiseri Mareşal Voroşilof 
Sovyet Rusyadaki bütün kadın 
alaylarına dağıtmağa karar ver
miştir. 

Bu karara daha ziy~dc kadın 
zabit'er arasında çıkan bazı Skan
dalların sebep alduğu zikredilmek· 
tedir. 

Silivriden esrarlı 
ölü getirildi 

bir 

Cesedi kırda bulunan hu adamın 
öldürüldüğüne delalet eder bir 

emmare görülememiş! 
Sılivrinin Büyükçavu1lu körün· 

den çoban Osman oğlu lslam, üç 
gün evvel, davar ollatmak ÜT.ere 
kıra çıkmış, o iece dönmemtşlir. 

Evvelki gün lslamı aramağa çı· 
kan köy lü ve jandarmalar bir müd. 
det aradıktan sonra, kırda, dava• 
rın başı boş bir halde otladığını 

görmüşler. Biraz ileride de lslamın 
cC'sediyle karşılaşmışlardır. 

Ce~tt hemen köye getirılmiş, 

muayene eden Silivri hükümct la· 

bibi Sami, hiç bir yerinde ö ldürül
düğüne delalet eder bir iz \'e cma· 
re olmamasına ra~men morg a nak· 
tine lüzum göstermiştir. 

lslamın cesedi bir köy arabasına 
konmuş, üzeri otlarla örtülerek bir 
jandarma ile lstanbula yollanmış, 
bu sabah ceset morga sıönJerilınck . 
üzere adliye önüne getiri l miştir. 

Morgun vereceği otopsi raporu 
bu ölümün ıç rüzünü aydınlalacakt~r. 

tHHttUtHIU~t•lttlt1•1ttUUHHHtHtlttllllllllHllHHUtUHlttlHIMt .. ttlt•HN1tllltlfftllllltHlHHHIHHltlHH1tttHtlllHIHl1llHI llllMtH,Hntttt 

Timarhanede deliyi öl
düren deli tabancayı 

nreden buldu? 
On sene evvel sevgilisi Eliza Ni
gego'gu öldüren Osman Ratihi 

başka bir del! dün öldüdü 
Dün Bakırköy timarhanesinde 

feci bir cinayet olıxıuştur. Ölen on 
sene evvel sevdiği bir Musevi kı
zını ö ldüren ve mahkemede delilik 
asarı göstererek yapılan müşahede 
altında da ademi mesuliyetine ka· 
rar verilen Osman Ratiptir. 

Osman Ratip bundan 10 sene 
ev'lel Paşazade namile maruf 38 
yaşlarında bir adamdı. O sıralar-

da Osman Ratip Şişhane civarın· 
da oturan Eliza N iycgo isminde 
bir Musevi kı2ına aş ı k olmuş \'e 
müteaddit defa!nr ıstcd iği halde 
bir türlü se\·gili i e c \ !c m ~e mu
vaffak olan~amı. t ı 

Çünkü ailesi kı;la · ını bir Türke 
vermetc bir türlu r:ızı olmamı~ 
ı ardı. Nihayet bir akşam daktilo 
oia n Musevi "e"~! lisini yolda 

( i'f'tıcnır t' r r s J,,ra ) 1imarhone direldöriJ MHhor Osmcn 
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Arnavutluk 
isyanı nasıl 
Bastırıldı? 

1 KOÇUK HABERLER 1 General Cevad 1-oış SiYASA 1 
ıcerde Dün merasimle ' 

* El€ktrik şiiketi yeni umum G .. ··ıd .. Dominyonlar 
müdürü, merkezi umwni ile te - omu U Konferansı t 

mas etmek ve şirkete ait umumi General Cevadın cenazesi dün as- Tac givme merasimi ol~~· ti 
ve esaslı işler hakkında direk~if keri merasimle kaldırıldı. ti. Bugü~lerde Londra, irıgıltt e. 
almak üzere dün Brüksele gitmış- Cenazede generalin dünürü Vali p rato u noktai nazarından 

Asıl kafesin kalkaca
ğı yerler _!le olacak? 

Arnavutlukta çıkan son isyan hak
kında şu yeni malUmat verilmek
tedir: 

İsyanın başlangıcında Ergili jan
darma kumandanı ile diğer üç mın
takanın jandarma kumandanları a
silere iltihak etmişlerdir. Ergili ha
pishanesınden salıverilen 180 mev
kuf da asilerle birleşmiştir. 

t' . · - . t p1antı ır. Muhittin Üstündağ, Damadı Sü - )lemmıyetlı dıger bır 0 . e * İktısad Vekili Celal Bayar dün ıner Bank Umum müdürü Nurul - lmpara orluğun harici sıyasrı ı~· 
Ankaraya dönmüştür. lah Esad, oğlu Viyana sefareti ikin- milli müdrıfaaya ve dünyanı <el 
* İnhisarlar umum müdürü Mit- ci katibi Nureddin, bir hafta evvel tısadi münasebatına dair JJ'lej,,ş · 

hat, idarenin yeni yıl bütçesi için Nureddinle nişanlanan Valimizin görüşüldü, Dominyonların 
Ankaraya gitmiştir. kerimesi Günseli ile her iki ailenin dı. 

1 
sr' · 

Dünya baştan başa camdan ev, 
apartunan yapıyor. Bizde, hem de 
fstanbulda, birçok mahallelerde ha
la birçok evlerden kafesler bile 
kaldırılmamış! Polis, bu evlere 
tenbihatta bulunarak kafesleri kal
dırtıyor. 

lenirsin, et yersin zehirlenirsin, 
yoğurt yersin zehirlenirsin, süt i-

çersin zehirlenirsin, , balık 
zehirlenirsinl .. 

İstanbul halkı enayi mi: 

yersin 
Asilere karşı jandarma mektebi 

talebesinden üç yüz kişi ile hudud 
muhafız kıtaatı Tiran ve Avlonya 
garnizonlarından kıtaat gönderil-

* Kasımpaşa Deniz Erbaş mek - kadın ve erkek yüzlerce dostları İngiltere ile dominyonıar d' ~ 
tebine d!kilen Atatürk büstü dün ve ,•ilayet, belediye kumandanlık, sında harici siyaset nokt~sır.jJtcr' 
merasimle açılrruştır. Parti erkanı ve memurları hazır zik bir vazjyet vardır: ıng ıcıl * Hazirandan itibaren İhtisas bulunmuşlardır. bir .Avrupa devleti olarak bll ~ t 
mahkemeleri lağvedilecektir. Çok kalabalık olan cenaze me - üzerindeki de\'letlerle her b~ıı 

Bu suretle istanbul evlerinin 
hiç birinde kafes kalmıyacak. 

Evlerden kafesin kaldırılması 

şüphesiz çok iyi bir şey .. Gelgelelim 
şu mağazalardan, dükkanlardan 
kafes ne vakit kalkacak?!.. 

Çoğumuz te\'ekkeli kuru ekmek 

yemiyoruz a! ! 

* GUrUltU gUnahı 

miştir. Halk hükumet kuvvetleri
ne müzaheret etmektedir. İsyan 
tenkil edilmiş olmakla beraber, 
dağlarda takibat devam ediyor. 

* Belediye vitrinlere ve tabe - rasiminde dün ilk defa olarak ka- teahhüde ~rmeden evvel, rı ' 
lalara yazı yazacakları imtihana dın ve erkekler alayda ayni safta impartorluğun diğer kısırn~ıı t;,ı 
tabi tutup birer ehliyetname vere- yer almış bulunuyorlardı. ni dominyonlar üzerinde~ı ıJf 
cektir. Bu suretle bozuk Türkçe - Bu münasebetle gerek general ne olacak? diye düşünür. l~~ 
nin önüne geçilecektir. Cevadın ailesi ve gerek valimize drayı ikidebir mülahazaya' 

Haksızlığa bakın: Üsküdarda o
turan bir bayan, evinde rakı içtik
ten rnnra sokağa çıkmış, isk!?le 

Ergilide hususi bir mahkeme a
sileri muhakeme edecektir. * Van gölünde işletilecek va - ve ailesi efradına en derin taziyet- hemen daima budur. ··~ıe · 

purlar parça halinde Vana varmış- Generalin ölümü Harici siyaset işlerinde bO~ ,-. ' 

* 
Futbol arslanı hayrette 1 

caddesinden geçerken bağırıp ça
ğırmıya, nara atnuya başlamış ... 
Hemer. yekalanarak Müddeiumu
miliğe teslim edilmiş. Zavallı, a • 
partımanında nara atsaydı yak'ı -
!anmazdı, değil mi? Biçarenin ne 
kabahati var: 

Üç ayhklar kesirle· 
rile verilecek 

tır. Yakında montajı yapılacaktır. General Cevad Bekirin ölümfın- duğu gibi dominyonıarın .8~e t 
. * Geçenlerde Adapazarı hapis- den evel Bayan Günseli ile Nu - tanla münasebetleri babsı 
hanesinden kaçan mankum Yusuf reddinin nikah ve düğün cemiyet- konferansı..,me ... gul etmiştir· ~ 
kendiliğinden teslim olmuştur. leri için 29 mayıs günü tesbit edil- Dominyonla; birer ınuste 1ç 

Meşhur futbolcü Galatasaray as
lanı Nihat, biz, gazeteci aslanlar 
karşısında pes diyor! 

Ba~ınız dünkü sabah gazetble
rinden birindeki şu mektubuna: 

Maliyeden gelen bir emre göre 
haziranda verilecek olan dul, ye
tim ve mütekaitlerin üç aylık ma
aşlarının kesirleri de maaşla bir -
likte verilecektir. 

* izmirde su kuvvetinden isti- mişti. Ve ölüm dolayısile şimdi 29 clEğil. İngiliz imparatorl~ğllJ! c 
fade edilerek büyük bir elektrik mayısta yalnız nikah yapılacak - de müstakil birer devlettJf· s.' 
santralı kurulacaktır. tır. hususta ana vatanın hfıkrcl0 

1 
~ * Uzun zamandır münhal bulu- da değillerdir. Yalnız burıl~~ıl · 

nan Arna\'udluk sefirliğine Hari- Yeraltı treninde lık bir araya topluyor, ~~et t 
• ... tarihli gazetenizin 7inci say

fasının 2 inci sütununda şahsıma 
atfen yazılmış bir yazıyı hayretle 
gordüm!. Kimseye hiç bir beya -
natta bulunmadığımı muhterem 
gazetenizin ayni sayfa ve sütunun
da tekzip etmenizi rica ederim!!> 

Koca aslan, hiç kimseye bcyan:ıt 
vermediği halde gazetede koca be
yanat çıkmasına hayretler etmiş .. 
Fakat biz gazeteciler, kendisinin 
gazetecilikteki yamanlığına daha 
çok hayretler ediyoruz, doğrusu. 

Baksanıza kullandığı gazeteci Ji -
sanına: 

.:Beyanatta bulunmadığımı tek
zip ediniz!> diyor. cBeyanatta bu
lunduğumu> demiyor! .. 

Yani: sporcu ccntilmenliğile yi
ne gazeteyi incitmiyor da: kemli 
kendini tekzip ediyor!! 

* Konyah nihayet yürüdUU 
5 kuruştan 125 kuruşa kadar ha

raretli borsası olan şu bizdeki ga
rip cinayetlerle ~ehrin ~atlerini 

ayar etmek mümkün olacağını acı 
acı söyledık. Şimdi de galiba, c;u 

zehirlenmelerle de günlemcç tak
vımi tutulabilecek!! 

Baksanıza, dün de Konyadan is
tanbula yeni gelen 17 yaşlarında 
Sıtkı oğlu Orhan isminde yerli bir 
seyyah, Tahtakaledc bir dükkin
da İstanbulun meşhur balığından 
bir yemek yemiş, akabinde hasta
neye kaldırmışlar! Sebep malfım: 

Balıktan zehirlenmiş! 

Şu Konyalı ne safdil adammış, 
hayrettir! Madem İstanbula gel -
miş, biraz etrafına dikkat edeydi 
ya: 

htanbulda peynir yersin zehir-

Demek ki sarhoşlukla radyosu

nu meze olarak yutmuş!! 

* Sokak adamlara çah,arsa1 
----------------------------(Tan) refikimizde, geçenlerde 

gazetesin.in karilerine kemali hür
metle (sokak adamları) diyen 
muhterem bir muharrir, nihayet, 
dün bu karilerini alakadar edecek 
bahse girmiş: 

- Sabıkalıları ve ser~rileri <;a
lıştıramaz mıyız? 

Diyor! Doğrusu, çalıştırmasına 

çalıştırabiliriz amma, bu kadar cep 
nereden bulalım?! 

* Kurbafia yerlermlt ı 
Fransızların kurbağa yemelerile 

alay eden İngilizler de son zaman
larda kurbağa yemiye başlamış -
lar. Hatta, Londra civarında da 
bir (kurbağa mezbahası) yapmış
lar! .. 

Nafile, arkadaş, medeniyetin bu 
tarafında ne Fransızlar, ne İngi -
!izler bizimle aşık atamazlar. On
lar kurbağa yiyorlarmış! Bu öğü
nülecek bir şey mi ki? Bizim neler 

yediğimizi şu kurnaz Belediy~ 

kimyahaneleri bile anlayamamış

tır, sen ne diyorsun! .. 

Ha. Mezbaha neye yapmıyoruz? 
arzedelim: Çünkü eğer yedikleri-

miz için mezbaha yapmamız lazım 
gelse, bizde yenilecek hayvanların 
kesileceği mezbaha değil, bilakis, 
ölü hayvanların diriltileceği mez
baha yapmak lazım gelir de on • 
dan!! 

~ ~ .. _ew*r~ 
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Deliyi öldüren deli 
(Birinci sahifeden devam) 

bekliyen Osman Ratip bankalar 
caddesinde önüne çıkmı~ ve kızı 
tabanca ve bıçakla öldürmüştü. 

işlediği cinayetten dolayı o za· 
man derhal tevkif edilen Osman 
Ratip yapılan muhakemesinde ha
dise sırnsında şuuruna sahip bu
lunmadığını iddia etmiş ve avukat· 
larının ısrarı üzerine de katil Tıb. 
bı Adliye sevkedilmişti. Tıbbı 
adli uzun müşahededen sonra 
Osman Ratibin hakikaten cinnd 
actirdiğini tesbit etmiş ve bu su. 
retle de mahkemede f\demi mesu
Ji yetine karar verilmiş ve Oııman 

Ratip Bakırköy akıl hastahanesine 
sevkedilmişti. Bu cinayet o zaman 
bilhassa Museviler arasında aylıuca 
dedikodu ve münakaşaları mucip 
olmuştu. 

iste bu suretle hastahaneye giren 
:ı: 

Osman Ratib arasıra kah a
kıllanır ve kiıh cinneti nükseder 

vaziyette uzun seneler hastahane
de kalmıştır. Bu seneler içinde Os
man Ratip kendi koğuşunda bulu· 
nan Ar.ıavud Hüseyin adında birisile 
nedense uyuşam.amış ve sık sık 

kavgalar etmeğe başlamı~tır. 
Dün de ikisi kavga etmişlerdir. 
Fakat tam bu sırada Arnavud 

Hasan cebinden bir toplu tabanca 
çıkarmış ve Osman Ratıhın üzeri
ne boşaltmıştır, tabancada bulunan 
altı kurşundan dördü Osman Ratı
bın başına ve göksüne isabetle der
hal ölümüm! sebep olmuştur. Os
man Ratıbın yere yıkıldıgını gö -

ren katil Arnavud Hüseyin bu sı
rada ne yapacağını şaşırmış ve 
derhal cesedin üzerine kapanarak 
ağlamağa başlamıştır. Hadi~e ye
rine yetişen hademeler Arnavut 
Hüseyini jandarmalara teslim et -
mişlerdir. Facia tahkikatına müd • 
deiumumi muavinlerinden Ubeyd 
el koymuştur. Osman Ratibin cese· 
di morga getirilmiştir. Arnavut Hü
seyinin tabancayı hastahane içinde 
nereden tedarik ettiği anlaşılama
mıştır. Tabancanın hastahaneden 
tedariki imkansızdır. 

Dışarıdan gelenler ise nihayet 
bir deliye tabiatile tabanca hediye 
edemiyeceklerdir. Hüseyinin taban
cayı doktorların odalarından çaldı

ğı zannedilmektedir. Netice itiba
rile on sene evvel tabancayla sev
gilisini öldüren Osman Ratip dün 
de tabanca ile işlenen diğer bir ci
nayete kurban gitmiştir. 
MAZHAR USMAN NE DİYOR? 

H5dise hakkında telefonla ken
disilc görüştüğümüz Bakırköy Akıl 
Hastahanesi Ser tabibi Profesör 
Mazhar Usman şunları söylemiştir: 

c- Cinayette bir fevkaladelik 
yoktur. Yalnız katilin tabancayı 

nereden bulduğu araştırılmaktadır. 
Her halde bunun hariçten tedarik 
edildiğini zannediyorum. Ziyarete 
gelenlerden birinin de vermiş ol
ması muhtemeldir. Bu noktalar he· 
nüz kat'i olarak anlaşılamamıştır. 

Cinayet sebebi maktul Osman Ra
tibin Arnavut Hüseyini bir çok la
kırdılarla kızdırmasıdır.> 

---·---
Tel birsiz 
Kaptan 
Tevkif edildi 
Limanımızda bulunan Amerikan 

bandıralı Ekshipter vapurunda tah
mil ve tahliye amelesinden İbra -
him oğlu İsmail iki gün evvel an
bara düşerek ölmüştü. 

Bu ölümde kaptanın tedbirsizli
ği amil olduğu görülerek geminin 
süvarisi Jan, dün akşam geç vakit 
mahkeme kararı ile tevkif edil • 
miştir. 

ciye müdürlerinden Ali tayin edil- darlık makamına merbut!) 

miştir. o·· ldu·· ru·· ıen leştiriyor. Jl * Yatılı yerlerde balık yediril- Bundan başka, konferans~. 
mesi mecburiyeti balık piyasasını Kadın . zakerc edeceği diğer üçüııc~Ll · 
düzeltmiştir. nokta da, İngiliz imparat~~tl 

Oısarda Paris gazeteleri son derece es· nu teşkil eden bu memle\tı * Musolini üç motörlü tayya - rarengiz bir cinayetle meşgul bu· rasında sıkı bir surette 1.dif· 
resile bir antreman uçuşu ~mış- lunmaktadırlar. münasebatın kuvvetlenrn~sıb& 
tır. · Letita isminde genç bir kadın Ana vatana manevi bır d 

* İtalyada suni lastik fabrika- yeraltı trtnlerinden birinin bir va• - hükümdarlık makamına s:ı 0 
ları kurulacaktır. gonunda öldürülmüştür. Katil yal· ile - bağlı bulunan d~nıi~iiı 1 

*Tahran gazeteleri Türkiyeıle 1- nız kaçmağa muvaffclk olmakla bu kadarla kalmıyarak Irı~ 1~ 
ran arasında imzalanan mukavele- kalmamış, hattl kimse kendisini paratorluğu azasının rnadd!'ırr 
}erin metinlerini neşretmişlerdir. görmemiştir. di menfaatlerle de biribl~ o&~ 
Gazetele/bu metinlerin iki memle- Ölen kadının bir ltalyan olduğu sımsıkı bağlanmaları fikrıll ~ 
ket arasında her türlü ihtilafları anlaşılmıştır. ilk kadın cesedi gö- ler. Bu müstakil mıııctler b" 
halledecek mahiyete olduğunu söy- rüldüğü zaman hemen ölmemişti. ti, ancak birıbirlerine dahil#' 

Bı•r sandal lüyorlar. Derhal yetişen polis memurları, bulunurlarsa, dünyanın bı.11' t * Lehistan meclisi 21 mayısta • kendisini kimin vurduğunu sor.muş• halinde daha kuvvetli oıar:ııcV 
parçalandı fcvkalfıde içtimaa çağırılmıştır. larsa da, kadın anlaşılmaz bırk~ç riyet ve varlıklarını korll.1 gıı 

"""""'"'"'"''"'""'"""""'"""'""1111111111111111111111111111111 kelime söyliyebilmiş ve sonra ol· rını bilirler. Onun için ~Llst 
B k • • Jenize 147 h müştür. İngiliz İmparatorluğu '. ııt' 
eş ışı Ut parça arp tık tahkikatta kadın her sabl\h demokrasiler arasında ih~1~il'' 

Do .. kü/dÜ • • Mörte Mözel'den bir mektup al· larak kabul edilen bir bır geffiJSJ m~azzam makta imiş. Fakat cinayet sabahı· mek oluyor. ,~f 

geçı.treSml• yaptı da yine aynı biçimde zarf ve aynı Ahmet p Beşiktaş vapur iskelesinde Ah • 
medin kahvesinde yatıp kalkan ka
yıkçı Hakkı, dün sabah saat yedi 
buçukta, Kuzguncuk iskelesinden 
Beşiktaşa götürmek üzere, Andrya, 
Avram, Yako ve Yani ile ismi öğ
renilemiyen birisini sandalına al
mış, iskeleden açılmıştır. Sanda 1 

Çırağan Sarayı önlerine geldiği :;ı 

rada karşıdan şirketin 72 numara· 
vapuru görünmüş, Hakkı, sand:ı.lı 

vapurun önünden kaçırmak ister
ken Hasan kaptanın idaresindeki 
337 numaralı motor sandala çarp • 
mış, parçalamıştır. 

Beş yolcu ile sandalcı Hakkı de· 
niıe dökülmüşler, üçü motor, ikisi 
de şirket vapuru tarafından kurta
rılmışlardır. Meydanda olmıyan di
ğer bir yolcunun de evine gittiği 

anlaşılmıştır. 

( 1 inci say/adan deoam) 

yin edılmiş olan caddelerden oto • 
mobille geçmek suretile belediye 
dairesine gitmişlerdir. Orada be • 
leediye reisi, hükümdarlara bir 

· ~':ldakah arizesi takdim etmiştir . 

Kral ve kraliçe, güzergahta halk 
tarafından şiddetle alkışlanmış • 
lardır. 

Hükümdarlar, c Victoria et Al -
bert> yatına binmek üzere rıhtıma 
gitmişlerdir. 

Evvelce merasime iştirakleri te
karrür etmiş olan bir çok gemiler, 
İspanyadaki vaziye dolayısile iş · 

tirak edememişlerdir. Bu gemiler, 
Ciscar adındaki İspanyol torpito 
muhribi ile Royal Oak adındaki İn-

yazı ile bir mektup almıştır. Fakat -
bu mektup Paris postahanelerinden Ha millere 
biri vasıtasilc gönderilmiilİr, 

Yine- ilk tahkikattan cinayetten Para yerine . ' 
biraz evvel kadının bir askerle ı 
beraber çalışmakta olduğu bir Mal vereceğı; 
dans salonundan çıktığını ve bu h .nıe 

Diyunu umumiye ta " b 
askerin kendisine : " Eğer bana d bır et 
ihanet edersen seni öldürürüm " deme tarzından sene ~ ıde 

milyon Hra kadar bir kar e 
dediği anlaşılmıştır. miştir. Mesele şudur: sıf>t t 

Cinayetin vukua geldi~i v~go- Jl'le 
nun demirleri üzerinden bazı par- 933 Paris muka\'elena oıeı1 
mak izleri alınmıştır. Ôlen kadın re Diyunu umumiye tah" tıl· r f 
gayet güzel ve cinayet son derece altın esası kabul olunrnuŞ fr_'_.r 
esrarlı oldu~u için Parisliler tabki· sız Frangı ile ödeme esası di.İF't'• 
kalın safahatini heyecanla takip şulmuştu. Fakat. frangı~ •e '{fit' 
odiyorlar. üzer"pe Diyunu umurnı·)· ft~(ı • 

• • • tediye şeklini değiştirl'Tl~~~ ,,•sı 

77 d b • sukutundan evvel sene ı rl 
yaşın a ır din baliğ olduğu mıktardllıeJCI 

G 15 d düşen :Fransız fran~ın~n eı1lc f 
giliz zırhlısı, Faulkner klavuz ge • enç yaşın a eylediği mıktarda bır öd 

Fransız /il osu misi ve Fearless ve Foxhound tor- B. k k d koymuştur. ,~ 
J1 I .. P.!~~-~~~:~P.~~~!~!!°:.......................... l r f Z l a Ç l r l .. Bu v~ziyet .~arşıs:~:;e 7,5 ~ 
lV~anevraga Peygamberimizin dol· Henüı ıs yaşında ve bir ilk duşmesınden once) · fııiıı 

d ğ k b. f d k b' bile bir tah\'ilin senelık .. b 

Ç k 
u u gece me te ın son sını ın a o uyan ır rııktıı• .,ı:.ı 

l lYOT Müftülükten: genç kızın 17 yaşında bir sinema frank tutuyordu. Bu 
1 cdi)'orv1'~ 

Paris, 20 (A. A.) _ Britanya sa· 23/Mayıs/937 Pazar ünü Rebiül· memuru tarafından Adanaya kaçı- paramızla 310 kuruş -c:rııiİŞ 
~ ld "' " 1 kt d. B şı"mdı" bu 220 kuruşa du.,. hilleri açıklarında manevralarda bu· evvelin on ikiı:ine müsadif olmakla rı 16 1 ~or enme. e .ır. una se~ 

lunacak Atlantik ve Akdeniz filoları, ·· ·· - d k. C t · k (P beb bu ıkı genem bır senedenberı lunmaktadır. . . .. tc 0iııt11 onumuz e ı nmar esı a şamı a· b" b. 1 • • d 1. • 1 . ş d 
bu manevralan müteakib 27 Ma· ") p . . . ır ır erını e ıcesıne sevme erı ve Fransizlar, bu duşu ı.i ı 
yısta Bahriye Nazırının önünde tir ~ar gecesı l~gam.~~rım;zın dot· ailelerinin ise bu sevgiye razı ol· mil olmadığımız hakkındll i 111•~ / 
geçit resmi yapacak ve bundan uğu gece 0 uğu ı an ° unur. mamaları imiş, kızın ailesi zabıtaya d k bu yerı ' 

B 1. 1 İstanbul Mu-ftu-su- mu·racaat eyledi11··ınden tahkikata mızı kabul c ere . ·ıırııı e l sonra rest ımanına ge erek ora· .. 6 üzerinden tediyemııe ı de fJ 
da birkaç gün kalacaktır. F. Uigenz başlanmıştır. ı 937 "" ===================== mişlerdir. Bu suret e ı-ısıı\1 

rsabah ve akşam başmuharrirleri ne yazıyorlar? 1 
.;..----------------------------------------------------------------------------------= Cumhuriyet Kurun 

19 Mayıs TUrk gençllğl Altıncı Corc ağaçlara 
için nur ve tuur Geçen hafta İngiliz Kralı taç gi-

olmalıd1r yerken, muhtelif Dominyonlarda a-

Olmuştur bile. Zaten yeni Türki- ğaçlar dikildi. Bu mayıs ağaç!arı 

yenin gençlik ordusu Atatürkün i-
zinde yürüyen bir nur ve şuur ka
füesidir. 

İlerlemede yeter, bu bu kadardır 
nilebilecek bir durak yeri olma -

dığına göre, bugünkü bahtlı ham

lelerimizi beğenmekle beraber ka

fi görmüoyruz. Biz dünkü bayra

mı gürbüz vi.ıcutları ve gür seslc

rile doldurnn biıtün vatan gençli

ği önünde Türk mmetine mevud 

ku\'vetini bir istikbalın yalnız U· 

rnud.lannı değil, kanaatlerini zevk· 
le ve heyecanla yaşadık 

Altıncı Corcun tahta çıkışını ha . 
tırlatacaktır. Bu ağaçlar büyüdük-

çe, dal budak saı·dıkça Brilanya a-

daları iJe birlikte Dominyonların 

vücuda getirdikleri jmparatorlu -
ğun büyümesi ve kuvvetlenmesi 

manasını da ifade edecek Muhtelif 
Dominyonların Başvekilleri bu mü-

nasebetle <.'hC'mmiyetli söılcr söy -

lediler. Hatta Kana:fa.!ılar. c İngil

t~re İmparator:uğunu t ·hlikeden 

kurtarmuk ic;in ıcap ederse cehen· 

neme kadar harbe gideriz . ., diyor
lar. 

Son Posta 

GençliAI yUkseıtecek 
mi sal 

Atatürkün Samsuna ayak bastı· 
ğı gün bu sene hususi bir tanta· 
na ile bayramlandı. Bu tarihle 
Tfü·klerin içinden çıkmış bir insa· 
nın her nevi alayış ve debdebeden 
uzak, yalnız göğsünde bir duyJ(u 
ve kafasında bir hesap ve hedef le 
Samsun topraklarına ayak basmış 
olduğunu hatırlamak, i?'ençler içia 
manevi bin yükselişin ne güzel 
vesilesi olur. Millet uğrunda ve 
millet davasile atılan her adımın 
muhakkak bir zafere gittiğini gös-
teren bu misali başka memleketler 
ararlar, ya bulurlar, ya bulamazlar. 
Biı onun kadrini bilt!rek her sene 
daha artan bir tantana ile gençli· 
~e mütemadiyen göstermeliyiz. 

Tan 

nu umumiyenin bU doııı tıı ' 
1786954 liralık ,.e Ana diı<Jl'le· 
leri için de yine fragın k" , ceıı.' 
ziinden 1200000 lir~ ıd~ cdılıi< 
2,900,00-0 lira bir kat e 1 • :ıJ1'1' I tır. sıı }1 • tıJ 
Diğer taraf tan Fran 1111<s1t ıı' 

şimdi Türk borçlar~nı:Jl'le.si.,~b,r 11 

tarJarınııı mal ile öde esas 1 • u 
.. de .... ı''" sundaki teklifimızı 

5 
etw·~ır 

. • ihqll . J1'I ( 
kabul edeceklerını - 5ta1'~.....e~ı 
dir. Maamafih bU hU

50 
edill'" 

•· de\'9fl'l kerelere henuz 

dir. ~ --· 
Ecnebi 
Kadınf arfil 

1
11

1 

Evli menı~ ~~ 
1 e" . .,,,.ııı~J 

· Ecnebi kadınlar • biJ~t1 ..,e~ 
memurl1arın devlet. i~ıı~ıı '" 
Ianılmamalar.ını ~d~~iP ~ot~ ,1 
kanunundakı m• ve ~l'I, 
bir şekle sokuhn•5J,r• te,-ct 
klletlerdeki m.eınur y•P'ldl 
mesi için tetkıkat 



ı! 
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ünün meselesi: 
'<azın büyük caddeler gün

de üç defa sulanacak 
Şehrin temizliğine çok dikkat edilecek 
4.na caddelerin sabah, öğle ve akşamları sulan

ması için, Belediye, 
hazırlık yapıyor, arazözler tamir ediliyor 

'y aı geldiği için belediye şehrin zım gelen hazırlıklar yapılmak - ğı görlilmektedir. 
b~ sıhhati bakımından şimdiden tadır. Bu vaziyet, caddenin tozlanması-
'llı~~ tedbirler almayı kararlaşhr- Belediye, yalnız deniz kenarına na ve kirlenmesine sebep olmak-
~~r. Bu yoldan olarak bilhassa yakın olan caddeler için deniz su - tadır. Beledıye bu vaziyetin çok sı-
llıllh Sokaklarının günde üçer defa yundan istifade etmek fikrindedir. kı bir surette kontrol cdilmcsi.ni 
%ı S.kk.ak surette sulanması te - Bu gibi yerler deniz suyu ile su- kararlaştırmıştır. Bu şekilde hare-
alıı edııecektir. Bu karar, tabii lanacaktır. ket eden dükkanlardan ağır ceza -

'llıal ıı ana cnddeler içindir. Sula- Bundan başka bilhassa umumi lar alınncaktır. 
liar sabah, öğle ve akşam üzer- caddelerde temizlik işine daha zi-

Ya ı Bundan başka her ne suretle o-ı..:11 .Pı acaktır. Belediye bunun yade ehemmiyet verilmesi de ka-
-ıı el lursa olsun sokakları kirletenler ~ lır-.... 1ndeki bazı arazözlerii tamir rarlaşmıştır. Bu caddeler sabahın 
d ~·nektedir. Bunun için de cad- çok erken saatlerinde çöpçüler ta- hakkında sıkı takibat yaptlacak -
tııı~de)q bütün terkos muslukla- rafından temizlendikleri halde son· tır. 
-..t_~elr~: an su bulunması lazım radarı açılan bazı dükkanlar tara- Bu noktaları, belediye zabıtası 
... ~ır. Bunun için de lfı- fından cadde.:;,;le:;.:r.;.e...::.:.;sü;;.:'p:;.:r.:ü~n.;.;tu;;.· ..;a;;.;t.;,;;ıl.:d:..ı-_..;m....:.em.:.:.:.u_rl_a_rı_k_on_t_r_ol_c_d_e_c_ek_l_e_d_ir_. _ _-

~i~ a yeni yı ı mah
u l i le cani nacak 

fiatları 
görülüyor 

Ş;'ndi bazı maddelerin ,, 

~Zerinde düşüklük 
ı~ e\ı'. 
lY{ sıın sonu olması dolayısile 
li1eı'>on hafta içinqe piyasada faa
lııın. evvelki aylara nazaran azal
~ıı ~· Suğday fiatları üzerinde ge
fq.~ ftalara nazaran büyük bir 
6, ı2 Yoktur. Dün kilosu 6,25 ile 
aıııı~~Uruş arasında epey faaliyet 
.\r lir. 

raz yükselmiştir. 
Son hafta pamuk piyasasında ge

çen haftaya nazaran biraz faaliyet 
görülmüştür. Fiatlarda büyük bir 
tebeddül olmamıştır. 

Üzüm piyasası da şimdilik sa • 

kindir. Üzüm fiatları geçen senenin 
bu haftasına nazaran daha yük -t~ "'~a Piyasasında durgunluk ~ö-

·•ıu~t" sek bir seviyede bulunmaktadır. 
lıııııı..! Ur. Yeni bakla mahsulünün 

.. ,u d Alakadarlar; borsada canlı faali-)~ ~ 
1
Z eki haftalar içinde borsa-

ıq1141: eceği tahmin edildiğinden yetin başlamak üzere olduğun~ 
t'aı r aıdır. yeni mal!!.~e_tin piyt:s~a arzedil -

·~lb) nıı Piyasaya arz~ilen {SU- mek Üzere olduğu bu sıralarda he-

~ ~hmlü )·ağcılar tarafından men canlı muamelelerin görülece-
:en satın alındığından fiatlar bi- ğini söylemektedirler. 

~Örnür deposu 
.,.ojeleri 

'l'etkik edildi 
[)9Poı~ iki bUyUk 

lııg·ı· lcısım olacak 
lltııarı' ıı tnühendislcri tarafından 
~~hızda tesis edilecek olan 
llroj~ı .depoları için hazırlanan 
~~ıtı ~tın tetkiki bitmiştir. Depo
l ~e~ıeri yine tramvayın geçti
~~ 1kı~erden birindedir \'e yapı
~~llırı Stırnıakten sonra tramvay 
~~l<!~~ da geri alınması düşünül
:11lc1q 

1 
ır. Su suretle deniz kena -

h. ~ azıa geniş saha kazanılacak
~ll.z l>olar iki kısım olacaktır. 
~k &ahilinde bulunacak depo1ar 
~ ~k Ve daha arkasındakiler de 

, bello~na depolardır. 
t~ ııa:~da her türlü kömür için 

1,~ ııaq.1~Yonlar olacaktır. Depola
""ll ~a 1 1ne 600 metrelik bir rıh -
~l\lu:ılacak ve denize 25 metre 
~~lır.llnda beton kazıklar yapı-

Fındık salış 
Kooperatif /eri 
Kuruluyor 

Heyet tetkikatını 
ikmal etti 

Memleketimizin fındık mınta • 

kalarında kurulmasına karar ve -

rilen csatış kooperatifleri• üzerin

de tetkikat yapmak üzere Kara -

denize giden heyet şehrimize dön

müş ye Ankaraya hareket etmiş • 
tir. 

Heyet azası bu seyahatlerinde 
Trabzon, Giresun, Ordu fındık mın· 

takalarında müstahsillerle görüş

miişler ve ckrcdi kooperatifleri> 

nin vaziyetini de gözden geçirerek 
bunların daha mükemmel bir şe -
kilde çalışmasını temin edee<?k e
saslar tcsbit etmişlerdir. 

Jındık şehirlerinde kooperatif 

kurulacak mahal1erle, açılacak de

poların vrrlcri tayin olunmw:;tur 

roman:67 ~i 
Sen--e-s-eveceksin ! 

~lııı 
t bir ter ı·~· · · d · ~., 'ıatp . s ıgı, ınsan lra esı -

tc.;~eııdı ~ ınsanlar iradesinin en 

~~e ·t·1 Şaheserleri bile bir an 
~~111ahretnıiye ve bütün insan 

~ 4t h kllrkasından medhuş bir 
\~ lti ~.tırnııya yetiyor. Anlaşı
l Ü '- ır kere bahtın güler yü -
~ı ~ııyb 
~ beıı etrnenıek tazım. Halbu-
ijt · Qnad 

~ ili\ i . an doğma bahtsızım .. 
~1' Yıllğime d" ·· tl- .... \ltıiı. , urus ugume, 

,,<Hiın . 
e "e a, saflığıma, fazıle -

bıı ihsanıimiyetime karşı balı -
:ı anet· ~·a ~ ı korkuyorum ki bir 
'İitıcı ni deli edece!·, "ı! bir felç 
~ Urup ... 
~il' goturecel· 

e S<:ss· -aru1 ız ve... ben böyl~e 
~ Yarak . 

bıt gıderken birdenbire 

Etem izzet Benice 

Bakışlarına inanmadığım göz -

lerimi daha iyi görebilmek için 

sabrediyordum. Ve .. nihayet gör

düm, inandım ki karşıdan gelen o. 

Ağzımın boşluğunda boğulan bir 
çığlıkla: 

- Naciye, bak Halil Necip! 

Dedim ve.. titremiye başladım. 

Endişe ve heyecan .. Kelimeleri bu 

andaki haleti ruhiyemi ifade etmek 

için sıfır hükmünde kalırlar. Naci
ye de: 

- Evet. Hakikaten o! 

Dedi, ilave etti: 

- Demek söyledikleri doğru. Se
ni arıyor ve takip ediyor. 

Gözlerime birden bir zaaf ve .. 

bir korku gelmişti. İleriye baka -

Güzel Sanatlar 
Akademi.si 
Taşınıyor 
Şimdiki yere antrepolar 

yapllacak 
Şehrimizde bulunan İngiliz mü

}Jendislcri limandaki rıhtımlar ü
zerinde tetkiklerini bitirmek üze
redirler. Bılhassa Topane rıhtım
ları üzerinde yeni kararlar veril -
mi~tir. Bu arada rıhtımlar Güzel 
SAn'atler akademisinin sonuna ka
dar dar uzatılacağından gerek İs -
tanbul Kumandanlığı binası ve 
gerekse Güzel San'atler akademi
sinin olduğu bina istimlak edilerek 
yıkılacaktır. 

ı- B'ı.1'fitiil 1Ç'in İstanbul Kumandan
lığı ıle Güzel San'atler akademisi 
gelecek yıl başka yerlere taşına -
caklardır. Buralara yeni, asri an • 
trepolar yapılacaktır. 

Halka hava 
Vaziyeti 
Bildirilecek 

- --·- --
Trakyada yeni bir rasat 

istasyonu kuruluyo,. 
Halka \'C köylüye hava vazive

tini evvelden haber vermek içın 

çalışan hava rasat istasyonlarınm 

çoğaltılması ve bunlardan istifade 

imkanlarının arttırılması için fa

aliyete geçilmiştir. 

Bu maksatla BaşvckaJet metre

loji işleri umum müdür muavini 

Hadi dün şehrimize gelmiştir. 

Hadi, Trakyadaki istasyonların 

vaziyeti etrafında Edirne ve hava

lısinde tetkiklerde bulunmuş ve 

Trakya mıntakasını temsil edebi

lecek ve bütün ihtiyaçları karşıla

yacak şekilde yeni bir istasyon ye

ri t<>mıni ile mcıı;gul olmu.,ıur. 

ki bır karsnlığa, bır boşluğu bakı· 

yor gıbl idim. Buhran ve asabiyet 

içinde tıtriyordum. Ne yapacağımı 

kestiremedim. İradem gözlerime 

hükmedemiyor, Halil Necibin ne 

yaptığına, ne tarafa yürüdüğün.? 

bakamıyordum. Naciye de bir şey 

söylemiyordu. 

- Kız ııe oldu, Halil Necip? 

Dedim. 

- Bize doğru geliyor .• 

Cevabını verdi. 

- Bizi gördü mü? 

- Bilmiyorum! 

Yapılacak bir ba~ka şey dü~P.!le

miyor ve .. gözlerimi yerden ayıra
mıyordum. 

Niçin korkuyordum? Bu adam, 

sokakta karşı karşıya bile ~elsek 

bana ne yapabilirdi? Bu dakikada 

belki bunu soğuk kanlılıkla mu

hakeme edebiliyorum. Fakat, o va

kit böyle düşünmeme imkan yok-
llıe t elektir şerraresinin cıil

utulnıuş gibi irkildim. 
mıyor, yürüyenleri seçemiyor, san- tu. 
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NOFUS iŞi 
Balkan harbinde ölenler 
nüfUs kaydında sağmı? 
Nü/ us daireleri genişletilerek 
işlere ehemmiyet verilecek 

B ütün Yatandaşların medeni hal
lerinin teker teker nüfus ka • 

yıllarına geçirilmesi mecburi ol • 
duğu halde bazı kimselerin buna 
riayet etmediği ve doğum, evlen -
me, askerlik gibi muameleleri ha
ber verrniycrck hü\'iyet varakala -
rına ya7.ciırmadıkları görülmekte -
tedir. Soy adı almıyanların mey -
dana çıkarılması için bütün nü -
fus dairelerindeki kütükler üze • 
rinde çalışılırken bunlara da dik
kat edilmektedir. 

Nüfus idareleri bunlardan maa
da; bilhassa; 15 - 7 - 934 tarihinde 
neşrolunan ve Balkan harbinde ha
yat ve mematından eser alına • 
mıyan vesair sebeplerden ölmü~ 
olup ta kaydı silinmiyen vatan -
daşların tesbiti ve 4 Teşrinievvel 
1936 tarihinden evvel akdolunan 
ve niifus kütüklerine yazılmamış 
evlenınelerle bunlardan doğan \'e 
keza kütüklere geçirilmiyen ço -

cukların yazılması ve kanunu me
deniden sonra evlendirme memuru 
huzuru ile yapılıp da nüfusa kay
dolmıyan evlenme ve bunların ço
cuklarının defterlere kaydedilmesi 
gibi diğer mühim işler üzerinde de 
ehemmiyetle çalışmaktadırlar. 
• Bugünkü nüfus teşkilatımızı tek
başına işgal edee<?k kadar çok ve 
mühim olan bu işlerden maada di
ğer günlük vukuatın kaydı ve soy 
adları nüfus şubelerindeki kalaba
lık ve faaliyeti çok arttırmıştır. 

Mevcut memurlar k\fayet etmedi
ğinden diğer servislerden alınan 
memurlarla bazı şubeler takviye 
edilmiştir. 

Ayrıca, nüfus teşkilatımızın ge
nişletilmesi için Dahiliye Vekaletin
ce bir proje yapılmıştır. Bu pro
jenin bir an evvel Meclisten çık
masile hemen teşkilat büyültüle
çeğinden yeni memurlar alınacak
tır. 

HHUUllllltll1tlllllltlUIOUllll1ll1•••1111Uıııttıuu•ı111uuuıtttllltlllllUltlltUUOllllUlllllllllllUU• HUlllllllllllflllltUIUtlHlltUHUlllUffU 

Etıbba 
Odası 
Kütüphanesi. 

-- ..... ---
Tıb talebasl buradan çok 

la tltad• edl yor 
Etıbba Odası ve Türkiye tabip 

encümeni tarafından Etıbba Odası 
binasının alt salonlarında geçen 
sene açılmış olan kütüphane, tıb 

talsbelerinin fcvkaUıde istifadele
rini mucip olmuştur. 

Kütüpanede halen (3697) kitap 
vardır. Bu kitaplar Türk5Et Fran
sızc~1 Alınanc~. !nğifizce, Macar -
ea, İtalyanca gibi muhtelif lisan -
larla yazılmış tıbbi eserlerdir. 
Bunların içinde kıymetli el yaz

ma kitaplar da mevcuttur. Bu kü
tüphaneye Türkiye tıb encümeni 3 
hın lira ve Türk hekimelri dostluk 
ve yardım cemiyeti 250 lira ıle ı 
yardım etmiştir. 

Bu kütüphaneye merhum doktor 
ve profesör Ziya Nuri Berki'nin 
ailesi 1400 cilt ile, doktor SeHinikli 
Rıfat'ın ailesi 800 cilt kitap hediye 
etmişlerdir. 

Bir seen zarfında kiıtı.iphanede 
kitap okuyanların adedi l 1,342dir. 
Bir günde ise vasati 37 kişi kitap 
okumaktadır. 

Yeni bir operet 
teşekkül etti 

Uzun zamandanberi dağılmış 
bulunan (Muhlisin çocukları) o -
peret heyeti yeniden teşkil edil -
miştir. 

Orkestra ve sahnesi bizzat Muh
lis Sabahattin'in idareSlnde çalı -
şan yeni operet 50 kişilik kadrosu 
ile ilk temsilini vermek üzere dün 
İzmire gitmiştir. 

Artistler bu yaz fzmirde çalışa· 
caklar ve kışın şehrimize dönecek
lerdir. Bu suretle bu kış lstanbul
Jular, (Şehır opereti), (Halk ope -
reti) nden sonra üçüncü bir operet 
daha seyretmek imkanını bulmuş 

1 r~klardır. 

Ayaklarıma hız verdım ve: 

- Nacıye, çabuk yürü .. Hemen 
ablamın evine gidelim. 

Dedim, ve .. ne mes'ut tesadüf 

.oldu ki, hemen oradan bir boş a

raba geçiyordu, derhal arabayı 
durduttum: 

- Çek .. 

Dedim ve .• yürüttüm! 

Ablamın evine girip de kendi· 

mi orada rahat \'e emin buluncaya 

kadar arada geçen zamanın intı
balarını hayal halinde bile ' hafı -

zamda tesbit etmiş değildim. Ara

bada Naciye bana bir çok şeyler 

sôylüyordu. Fakat, ne söylüyor -

du, nıçin sblyuyordu? Bunların ,fa 

bir tanesini bile hatırlıyamıyorum. 

HattA, Naciye kapıdan bana: 

- Allaha ısmarladık. Ben gidi-
yorum .. 

Derken bile kızcağıza: 

- Kal .. 

Bir kahve iç .. 

lstanbul 
A.dana 
Hava postası 

Yakında seferlere 
ba9lanıyor 

Ankara - İstanbul arasında ol • 
duğu gibi, yakında İstanbul - A • 

dana arasında da tayyare ·postala
rının başlaması kararlaştırılmıştır. 

Bu günlerde İzmir postaları da 
açılınca bu suretle İzmir ve Anka-

radan da Adanaya. tayyare ile git

mek mümkün olacaktır . 
Yeni hattın bu ay sonuna kadar 

işlemiye açılması kuvvetle muh • 
temeldir. 

Devlet Hava Yolları İdaresi bu 
maksatla Adanada; ileride hava li-

manı olabilecek bir meydan ara -
mıyn başlamış ve bu sahanın 24 
bin liraya temin edileceği anlaşıl
mıştır. 

Üzüm ve incir 
yeyiniz 

Halka bol ve ucuz üzüm, ıncır 

yedirmek ve bu meyvalarımızın 
dahilde de sürümünü arttırmak i
çin teşebbüse geçilmiştir. Bu mak
satla (Üzüm kurumu) tarafından 
önümüzdeki mevsimde dörtte bir, 
yarım ve bir kiloluk şık ve renkli 
kutular içinde çok ucuz fiatla yur
dun her tarafına bol üziim ve in -
cir yollanacaktır. 

Bu maksatla dün şehrimizden 
İzmire, yeni hazırlanan 250 bin şık 
kutu gönderilmiştir 

lktıaad Veklletl BatmU· 
fettlfl geldl 

İktısad Vekaleti teftiş heyeti re- .. 
isi Hiısnü dün Bandırmadan şeh -
rımıze gelmiştir. 

İplık meselesi üzerınde İzınirde 
tetkıklerde bulunan Hüsnü, şehrl
mızde de bır mtiddet meşgul ola -
caktır. 

Diyemedım. Her halde içinde bu

lunduğum haletı ruhiyeyi bilme -
seydı bana derhal: , 

- Saygısız .. 

Diyebıhrdi Sadece: 

- Yınc göı iışelım Naciye. 

Dedfm ve .. kendımi zor içeri at-
tım. Amma, Halli Necip ne oldu, 

beni nereye kadar takip etti, ~e 

yaptı, bunların hiç birisini bilmi
yordum. Şımdi de kendi kendime: 

- Nıçin bokmadım? 
Acaba nasıldı? 

Benimle konuşmak ister miydi? 
Diye esefknıyoı um! 

Doktor ve.· o 

Ablam iki gündür yine ağırlaştı. 

Ve .. ben de iki gecedir ablanun 

~vindeylm .. Doktor bu akşam gel
dL Beni telaşlı gürünce: 

- Merak etmeyin. Bu, hastalı
ğın tabii icabı! 

Dedi ve.. kendisi1c biraz ko -
nuştuk. 

(Devamı var) 

1
-Halk Filozofu l 

diyor ki: 

----------------------------Ekmekten sonra 
narh konulacak şey 

Belediye, bu seneki pllıj tarifele
rinde tenzilat yapmış. Ne miktar? 
Bilmiyoruz, fakat verilen haberle-

re göre plaj sahipleri hazırlanan 

tarifeye itiraz etmişler, bu fiatlar
la idare etmenin imkansız olduğu
nu, plajları belki de kapamak 

mecburiyetinde kalacaklarını ileri 
sürmüşler. Yani hala şu yıkanma 
işi bizim memlekette lüks bir şey 
olmaktan kurtulamıyacak demek -
tir! 

İngiliz gazeteleri son hafta Lon
dra civarındaki bir kız kollejincle 

garip bir isyanı tafsil:ıtile yazmış
lardı. Mektep kızları eski banyo te

nekeleri yerine modern banyo i'>~ 

tiyorlarmış. Fakat bu isyanda ga
yet dikkat edilecek bir nokta vardı: 

Meğer bu İngiliz kızları her gün 
yıkanırlarmış! Hatta günde iki de
fa yıkanam varmış! 

Buna bizlerin -açık söylemeliyiz
hayret etmemiz tabiidir. albuki 

Avrupa için bu hiç hayret edilecek 

bir şey değildir. Zira yıkanma, bu
günkü medeniyetin ölçüsüdür! 

Bizde ise ne kışın hamam mese
lesi, ne yazın plaj meselesi hala 
halkın en büyük meselesi olarak ele 
alınmış ve halledilmiş değildir. 

Yüzlerce defa yazıldı, zannede

rim bilmiyen kalmadı, Balkanların 

en lüks plajı olan Varna ve Kös -

tence plajlarında banyo ücretleri 

vekiller heyetinin kararile tesbıt 

edilir. Kaça, tabii duymuşsunuz -
dur: 5 kuruşa! 

Bizde de yaz yakın. Yıkanma me· 

selesi ancak o vakit halledilmiş ola
caktır: 

5 kuruşa narh konduğu zaman! 

Halk filozofu 

Memurların 
Borcu maaşdan 
Kesilecek 
Bunun için mahkemeye 

IUzum yok 
Mütekait memurların borçları. 

hakkında alakadarlara yeni bir e-

mir gönderilmiştir Bu emre göre 
askeri, mülki memur ve müteka -

itlerin, mahiyeti şüpheli zimmet
leri hariç olmak üzere istihkakla-

rından fazla aldıkları paralar gibi 

kat'i mahiyeti haiz borçları~ ö -

deme!likleri takdirde ayrıca karar 

ve hüküm istihsaline hacet kal -
maksızın maaşlarından kesilmek 

suretile borçları tahsil olunacak -
tır. 

r 
Birimizin derdi 

Hepimizin derdi 
Bir mahalle halkı 
taksitle su istiyor 

Nahlibent mahallesinde ot1.ı
Tan bir okuyucumuz bize şunları 
yazıyor: 

cNahlibent Cami sokak, Ça -
yır oğlu sokak ve Oğul sokak
larında oturan bizler, mahallemi
zin eski yangın yeri olması do
layısile, terkos suyundan mah:-u
muz. Şımdiye kadar susuzluk
tan çok sıkıntı çekiyorduk. Bir 
mazbata yaparak, terkos su şir
ketine müracaat ettik. Fakat, 
bizlere, yapılan bir tcblığde p~
şinen 50 lira istiyorlıu-. Ve bu pa
ra yol parasıdır. Evlerimizin i
çindeki tesisat ayrıdır. 

Bizırn ricamız şudur: Ac ba 
bizim mahallemizde viıcudc p,e
tiril~cek su tesisatı taksitle ya
pılamaz mı? Sular f da resi bunu 
yaparsa, bir mahalle halkına ~ok 
büyük iyilik etmiş olur. Çün
kü, defaten 50 lira peşin verecek 
halde değiliz. Gazeteler, hir 
zamanlar, fakir halka ucuz su 
verileceğini yıızmıglardı. 

Bizim istediğimiz sudur: Su
lar idaresi, mahallemizde tcsi -
sat yapsın. suyu sokaklarımıza 
getirsin .. Ve bunun bedelini tak
sitle verelim. 

Evlerimizin içindeki te5isat 
parasını da biz kendimiz veıe
ceğiz. Bu hususta alakadarların 
nazarı dikkatini cclbetmenizi 

beklerz. Her halde bu ricamız 
is'af edilir., 
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r ayyareler deniz kuvvetleri için kor- L H 11( Ay E :l 
konç bir harp vasıtası mıdırlar? Dikkatli b;;~~·;,;::,,, 

f 1886 senesinden bugüne kadar yedi büyük 1 
1 devlet deniz kuvvetlerine ne sarf ettiler? 1 

Şimdiye kadar tayyarelerin modern ve her vasıta ile miicehhez 
zarar ika -deniz cüzütamlarına bir iıarp vukuunda ne kadar 

edebilecekleri :~ıi kestirilemiyor 

lJınumt harpte "tiöbenn ıre bir Rus diritnotunun Çarpışmasa 

H ava silahlarının gittikçe te - 1 55,5 milyonu, 1935 senesinde 105 
kemmül etmesi askeri hare • milyonu buldu. 

katta büyük değişikliklere ve bin- Fransaya gelince, Fransanın mas-

netice buyük masraflara yol açtı. rafı 1886 senesinde 7,5 mılyon tn-

Bır kere askeri masraflar yüzde gilız lirası idi. 1912 de 22 milyomı, 

elli derecede arttı. Çünkü araya 1937 de takriben 30 milyon İngiliz 

üçüncü bır silah daha girmış bu- 1irasına çıktı. 

lunuyor. Malümdur ki, birinci saf- Almanya ise 1886 senesınde 2,5 

fıharp gcmılerınden 40 tanesınin 

inşası, bakılması ve mürettebatı 
bir harp gemısıne rrıuadıl bulun -
maktadır. Bundan başka İngiltere 

ve Japonya gıbi, donanmalarının 

kuvveti sayesınde bugüne kadar 

emniyet içinde bulunan mcmle ..: 

ketlerde artık bu emnıyet kal -

m3mıştır. Asırlardanbı>rı kendi· 
lcrını cmm goren bu mılletlenn 

bugünkü ş.ırtlar ıçındc duydukları 

asabıyet inkar edılemez. Bundan 

başka tuyyare, deniz muharebe -

!erinin b:itun mahiyctıni de~işlır~

cek bir un-;m· halıne gırmışter -
dir. 

Onun içındir ki, Avrupa dev 

letlcri, harp gcmılerınC! olduğu l~a

dar tayyarelere karşı da korun -

mak için, her ıki sılahtan cı1.im mik

tarda imiıl Plmek vazıyctıııdc bu
lunmaktadırlar. 

Bomb:Jrdımnn tayycıresı hatmini 

ve tesirini arttırdıkça, haı p gı>mı

Jcri de dahn buyuk. daha kuv -
vctli ve binaenalt•yh daha pahalıya 
mal o1uyorlar. 

Büyük bir harp fılosu, memleket 

için bi.ıvük bir mali ytiktiır. Fakat 
o m(;mlckct th::iı·eti ve müdafaası 
bakımından bu yuke katlanmcık 
mecburiy<:>tir.dcdir. 

İşte şimdi de gayet veciz bir kaç 
r~kaın· ingı!tere 1886 S<>ne~uıde ilo
namnası için 1.1.5 milyon İngı!ız li

rası saıf(•tmi~ti. 1912 senc.:;ınde bu 
yekun 44mi1yonu, 1934 senesinde 

Edebi Roman No: 2 

mılyon İngıliz lırası sarfetmişti. 

Bu rakam 1912 de 22 mılyona, 1937 

de 30 mılyona çıktı. 

Ayni seneler içinde Amerikanın 

deniz harp masarifi 31) 4 - 26 - 105 

nısbetlerınde, İtalyanın 3) 5 - 8 - 30 

nisbetlerinde arttı. 

Bu asrın başlangıcında deniz 

masrafları pek ehemmiyetsiz olan 

Japonyanıri 1937 de bu masrafları 

42 mılyona çıktı. Rusyanın bu • 

günkü masrafları malum değilfür. 

Fakat 1912 de 17,5 milyon İngilizli

rası idi 

Yekün itıbarilc bu vedi memle -
~. 

kf't aşağıdaki seyri takip etmiş -

lerdır 1886 senesinde :35,5 milyon, 

)912 senesınde 144 milyon, 1934 se

nf•sınde 191,5 mılyon, 1~37 de 354 

mılyon 

İngıltere bugtin 1886 senesindc

kı m:ıı;rafının 8 mıslini, diğer yedi 

memleket ıse 10 mislıni sarfet -

nwktedırler. 

Urnıımi Harpten sonra iki yeni 
Şf'Y ortaya atıldı: Bırincisi her biri 
45 bın tonluk ve sekiz milyon tn -
gilız lırasına mal olan muazzam 
harp kruvazprlcri .. Bu kruvazörle
rırı sür'atlP.ri daha fazla, silahları 

• daha kuvvetli idi. 

İkıncısi de tay!fare gemileri in
~ası oldu. Bu gemiler de büyük 

masraflara mal olmaktadır. Ge
ç~n sene deniz silahlarının azal -
tılmcısı teşebbüsü akim kalınca. ye-

Zekeriyya Sofrası 
Yazan : AKA Gündüz 

- Tabıi sevecek. ı<imscsı?.l ıği -
nin acısını seniıı şefkatınlt> gıderi
yor. ))emek nankör değıl. Dur ba
kayım. Bir, iki, üç... On dokuz. 

yirmi ... Otuz yedi, otuz sekıı. ot:.ız 
dokuz. kırk! Tamam. Kırk türlü 
kuru yer:ıiş. Sofralı kaç? 

- Ne sofralısı? 

- Zekeriyya sofrasında davetli-
lere sofralı demezler mi? EskidP.n 
Nakşibendiler de kendilerine tek

keli derlerdi. Nasipliler de ayrı di. 
Bu tabirleri öğrenmelisin. (Mukrırl-

des levha) yı nereye astın baka -
yun~ JI&! iyi, tam sofranın kar~ı
sına ve sofra hizasından yedi ka
rış yukarıya asılacak. Okumasını 
öğrendin mi? Oku bakayım: 

Kem sala evsa le der hatta b'1d 

- Bravo! Ne demek bu? 
- Ey gönül kurbanları! Benırn 

dilimle konuşursanız feliıh bulur

sunuz.) 
:- Bravo! Bravo! 

-Fakat hanımefendiciğim, bir 
çok yerlerde bu sırrın anahtarını 

bulamıyorum. 

- Hakkın var bu eski harflerle 
yazılmış ve o kaidelere göredir. Ye
ni harflerle biraz güçlük çekilir. 
Çünkü eski harflerde sadalı harfler 
yeni harfler gibi değildir. He~ 

Türkçe olnuyan kelimelerde ... Me
sela şefkat kelimesi eski harflerle 

niden bir sılahlanma yarışı baş -

ladı. 

Bu ~emilerin pahalı çıkmalarına 

-bir sebep de silahlarına çok karışık 

tertibat ilave edıl.ınış lomasıdır. Ye- ı 
ni zırhlar, · cepnaneler, tayyarele

re karşı toplar, obüsler, clektrık a

·ıetJeri, telsızler, motörler, türbin-. 
1er, harpten evv~lki ayni tipte bir 

_!3emiden çok fazla pahalıya çık

masına sebep olmaktadır. 

Bundan başka deniz üslerinin ço

ğalmas~ ve tekemmül etmesi ÜZ'!· 

rine de filoların masrafı artmıştır. 

Umumi Harpteki deniz muha -

rebelerinde tayyarelerin oynıyabi

leceği roller hakkında iyi bır fıkır 

edinilemedi. Ancak denızaltı ge • 

milerinin oynadığı roller bır hayli 

tecrübe edildi. 

Hiç bir bahriye nazırlığı, hiç bir 

hava nazırlığı bır fılo kiıtlesınm 

bir hava hücumuna ne dereceye ka

dar maruz kalabıleceğini kestire -

memektcdir. Fakat açık denızler -

de bulunan filoların ha\•a hücum

larına daha az maruz kalacaklarma 

şüphe yoktur. Padökale, Akdeniz, 

Cebelutlarık, Süveyş, Çanakkale, 

Boğaziçi gibi boğaziarı Baltık de-

nizleri, Çin denizi, Kore bağazı gi

bi yerler filoların hava hücumları· 

na daha çok maruz kalabilecek!e-- ". 
ri mıntakalar olacaktır. 

Bu yollardan geçen harp veya 

ticaret filoları hava bombardıman

larına maruz kaldıkları zaman pe

rişan edilebilirler. Belki gecele

yin yakalarını kurtarmak ihtimal

leri vardır. Sonra yükesk irtifa

lardan bir harp gemisinın milliye

tini tayın etmek te kolay bir me

sele değildir. 

Bir muharebe zamanında bita

raf bir geminin taarruza maruz kal

ması. Umumi Harpte Lujitanya 

vapurunu torpillenmesi gibi elim 

bir netice verebilir. 1935 Martm

dakı Yunan isyanında filonun tay

yarelerle bombardıman edilmesi. 

asıl tabiye hakkında fikir verebile -

cek bir tecrübe olmamıştır. Çünkü 

o tarıhtc Yunan harp gemilerinde 

modPrn tayyare topları yoktu ve 

hiç birine de muavin gemiler re-

1fakat .etmiyorlardı. Fakat tayya~ 

relerin bombardıman tehdidi, müs

takbel cleniz harpleri için gayet 

mühim bir mesele olmak mahiye

tini muhafaza etmektedir. 

Bir tayyare •Normandi,, vapurunun diretfne çarpmış ve vapur tayyareyi 

güvertesine almı~tı 

Ş. F. K. T. yazılırdı. Şimdi her se· 
dasız harfin önüne bir vuayel ge
liyor. Bununla beraber merak et
me, mubarek tarikatımız ilerledik
çe bu da tekemmül edecektir. Ta • 
rikatim.iz statik değil, dinamiktir. 
Küçük tabakların ortasına dikil
miş on bir mum görüyorum. 

-On bir sofralım gelecek de. 
- Kim bunlar? 

- Sizinle ben iki, Bayan A, Ba-
yan B, Bayan C, Bayan D, ile E 
hemşireler, edeı yedi. Üçünü ta • 
nımazsınız .. 

- Etli on. 
- On birincisi ae ... 
- On birincisi de?.. Kızarma, 

söyle tstersen ben söyleyim: 
- M dö Şevalef! 
- Hayır ... şey... Bay Ahmed 

Müslim .. 

- Ha Ali hoca, ha hoca Ali. Dö 
Şevalef, senin için müslüman ol -
du. Amma aslı asıldır. Ben onu 40 
yaşında dö Şevalef tanırım. Yoo ... 
Hala mı bu kafa? İki yıldır seni 
yola getireceğim diye akla karayı 
seçtim. 

- Nıhayet muvaffak oldunuz. 
- Ne mutlu sana! Bak muvaffa-

kıyetin için nasıl çlışmış, mü • 
kemmel bir Zekeriyya Sofrası h:ı
zırlamışsın. Geçen seneki sofrarfa 
dö şevalef için niyet tutmasaydın, 
ve iş, senesi içinde pişirilip kotarıl
rnasaydı, bu geceyi göremiyecek -
tin. Yine kocan Bay Alpa2otun mü
teahhitlik laflarını, mamUl demir 

piyasasını, ağır sanayi münakaşa -
larını dinleyip oturacaktın... Kız! 

Kocan (çok) denecek kadar zengin. 
Bir o, bir sen. Hayat bu mudur? 
Servet hayat içindir, hayat Zeke • 
riyya Sofrasında doğar. 

- Ben.. Hiç olmazsa bir evlat 
sahibi olmak için niyet tutsaydım. 
Belki o muradım ... 

- Bırak şu saçma sapan sözleri. 
Çocuk için niyet. Budala mısın 

sen? Ona niyet tutulmaz, doktor 
tutulur. Bünyelerin urganları göz 
önünde tutlur. Hem sen daha 
dört senleik evlisin. Çocuk niyeti! 
koca niyeti! nişanlı adağı .. Yok pa
hasına memuriyet adağı! .. Bunlar 
hep budalaların inandıkları aeyler-

.. 
l 

--- ___ __........_ __________ _ 
Bay Ragıp, Nerimana mart ayı

nın güneşli bir gününde rast gel
di. Kapıcının süpürgesinden çı -
kan tozlu meraivcni kapladığı bir 
anda, Bay Ragıp, elinde süt şişesi 
altıncı kattan iniyordu. Neriman 
birdenbire önüne çıktı onu iyice 
süzdükten sonra kıvrak bir sesle: 

- Pardon! Diye ikinci Kala çık
mıya başladı. Kapıcı: 

- Yeni kiracımızın kızı ... Dedi. 
Bay Ragıp, kapıcının sözlerine ce

vap \'ermemişti. Her pazar sabahı 
yaptığı gibi yine gazetesile südünü 
tedarik etmek üzere dışarıya çık -
tı. Kapıcı. Bay Ra~ıptan bahset -
mek fırsatını buldukça: (çok na -
muslu dürüst bir adam) derdi. Ka
pıcının dediği kadar da vardı. Bay 
Ragıp on beş senedenbcri apartı -
manın altıncı katında küçük bır 

dairede yalnız serçelerin rcfakatile 
oturı;ıyordu. Ciddiyeti ve iyi ah • 
lakı ile şöhret kazanmıştı. Kırk be

şini geçmiş olmasına rağmen ha • 
ta saçları dökülmemişti. Patronu 
noter H. nın her sene başında he
diye ettiği elbiseler hafif vücudunü 
biraz daha uzatıyordu Bay Ragıp 
gençliğinde ateşin bir şairdi. Fa -

kat bu ~evdadan vaz geçerek no -
ter H. nın maiyetine girmişti, ve 
sabahtatl akşama kadar konturat 
kopyacılığı yapıyordu. Nerimanla 
karşılaşınca güzel kızın kendısini 

süzerek bakmas, zihnini tırmala

yıvermişti Ömründe aşk denen pi
yango zavallıya bır defacık bile gö· 
rünmemişti. 

Ertesi gün tekrar güzel kızla kar
şılaştı Neriman bır gün evvelki gi
bi yine onu uzun uzun süzdü Bay 
Ragıp şaşaladı. Odasına girer gir· 
mez: 

dir. Bırak bunları, söyle bana dö 
Şevalefle nasılsın? Şelat Sultan ne 
vakit nur saçtı. 

- Mayıs on dört, saat on dört. 
- Ne nefis bır Şelat sultana eri~ 

Mayıs on dört, tam bahar mevsi • 
mının taşkın bır demı. Saat 14, tam 
ayın denızlere. ufuklara, kırlara 

doğru kaydığı bir gece. 

Hık, Hık, Hık.Hık! 

- Ne o? Kim var orada? Bu hıç· 
kırır gibi ses çıkaran kim? 
Karşı salonun açık kapısı arka -

sında konuşulanları dinliyen . bir 
gölge, ayaklarının ucuna basarak 
dış koridoruna sıvıştı. 

Bayan Birsen de haykırıyordı: 
- Düri! Düri! 

- Düri! 
- Efendim! Hanımefendiciğim 

geliyorum! 
Hizmetçi kadın koşarak geldi. 
- Kimdi o hıçkırır gibi ses çıka· 

ran? 

Bilmiyorum hanımefendici -
ğim. 

' \ ~ 

- Acaba benım yiızıiındc 11~, 1 ı,r 
ki? .. bu kız bana dikatli diJcl<ll ~i 9$ 

kıyor, dedı. Aynanın yanına . e r 
daha yaklaşarak, yüzünde gı.ızıı t' 

zın alakasını uyandıracak b~ııt' 1 
marcler araınngu koyuldu.. ıtıel' 
hiç hır yeri nazarı dikkatinı cc b 
medı. Bay Ragıp gayet rnahc0P,,r 

·ıc e,. 
adamdı. Kendisine bir mtl 111/C' 
sı gibi ehemmiyetli nazarlar 9~ • 

den bu güzel kızla karşılııŞfl1 teÖ' 
•· 11 

tan çekmiyordu. Fakat büLı.I Jşşı • 
bırlerine rağmen yine kt1l°Ş'f1'1\J~ı 
yorlardı . Nerımun onu bCr ...ııı-

··~of" 
baştan tırnağa kadrr süz~ 1 ııl' 
Arada sırada yGzi.iııdc d~ 1,1>.'IS 
tebessüm belirmiyor değildi· oıı" 

Artık Bay Ragip gece gi1J1 ııJf 
Nerimanın ha'-·alile uğraşrrıai8.., ) 

J sıı·· 
ladı. (Acaba bana aşık olll111 ~IC • 
gibi düşünceler aklından geÇ rıı t\ 
le berab(>r nctıccden pe.k de ~gı~ 
değildi. Buna rağmen BaY Jt~sı· 
bir kaç gündenbcri kolalı Y~ğıl • 
nın üzerindeki kravatının d:ı.ı . 6' 
munu ıhtımamla bağlıY0: ~ı.ı' 
güzel kızın kendısindcn aşııgıı.ı; 
karı yirmi yaş küçük oıduğ~~8ııı~ 
layamazdı ya? .. Fakat ,Ncr~ if'I Ol 
iltifatlarına bigane kalması 1~ 1 tt' 
kör olması lazımdı Onun ta~,ııf 
bessümterı Ragıbı biraz da r ~ 
)andırmıştı Eskısı gıbi bir ŞS~J' 

,.,8 zw 
sildı. Beyitlerle şrn ler " 
başladı ~rtB: 

Bir gun göksi.inu kabar ıcıı b"ııı ~ 
- Bu kuçük kız hertı:.ııde 

viyor diye mırıldandı. Jt pB' 
. k , yece • 

Coşmuştu Bır aylı Y1 sarft 
rasını büyük bir mağazada d• 9ı1 

t J' • p 
derek şı k bir kostum yap ı r111d9 

değışıklik kapıcının nazıı bıltıı~ 
kaçmadı Bir kaç gün ıçınde/ad(l) 

Devamı 6 ncr 5·'
11 

. ,... )' 

- - - =- "' k "!l'l"C 
- Evde senden başka 1 

. ~ ,.er 
ızıll 

dı mı? Bu akşam onlara 
medım mı? gıttı· 

.k ··i de ~ı• - Evet efendım, ı ı5 otfll 
Yalnız aşçı başı ıle uşak rrı 

I' 
Acaba Bibış olmasın? şçıbııŞ 

- Mutlaka odur. Söyle 
8 

.;errflt' 

ya, iU köpeğe ke~k~.i .~~rdıl· '/)' 
sin . Geçende de olduru. 

b. şeY· ıJ 
len yumruk kadar ır saıof'I 

karşı sıır 
Bayan Cansever ı;J<e il ,ş 

tetkik ediyordu. Bey~ı Jdi ]<1.lıl'l t' 
ne franbuvaz rengi ıpe ol> P' r 

lontl ç ııe 
kaplanmış yemek sa . r11iŞ• ttliçe' 
taktı. Bütün astörler ı~ilrtlıf·· 

111
1 

kaplanmış perdeler çe ık sıı 
. • . )8 ıŞ (il' 

rıden dışarıya bır danı ve f' 
~ de rakı v1r· 

yor Masanın üstun }lepsi P • 
panya için ne lazıınsa yı Y11Jj' 

. . · sofr8 bıJP .6 
- Çoğu bu ıkıncı . detlı y 

mıyor. Bilmemezlikle~nkeri1>'; tıif 
lıklarından. Halbuki .~ğii gib .. aJ 
rası dışarıdan göründu 'fJf fP 
safdiller sofrası değil~~~lt·" 

. dılı ... 
kurbanları! Benıın .ıı1} 

- Kapı çalınıyor! at"' rr· 
(DtV 
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Niçin yüz sene . Vcaılb>can~n 
Yaşıyamıyoruz? M lb!lgc§llfil n üy~Derr 

Çok basit bazı kaidelere dikkat etsek 
hem ihfiyarlamıyacağİz, hem sağlam ka
lacağız, bunlar da yapılması zor işler değil 
Fakat insanlar nedense sıhhatlerine pek aldırış etmez
ler, ancak bir hastalık veya ihtiyarlık gibi felaketler 

gelip çatınca bu ihmallerine pişman olurlar 
..----.......-·-~-----··rr--·~~·~ - ~ r 

En tanınmış a--· 

Arık hava sthhalın 

N i;in biz de ecdadımız, ataları-
temel/ertndın biridir 

limlerin tecrü
belerinden çı
kan müsbet ne-

Lticeler. 
delerine riayet etmekle hayatını 
kurtarabilir. 

Bu söyliycceğimiz sözle büyük 
alimlerin, cemiyetlerin bizzat tat
bik edip yazdıklan hakikatlerdir. 
Maatteessüf ufak hıfzıssıhha kai -
delerine ı·iayet etmemek yüzünden 
bir çok kıymetli ihtiyarlarımızı 
kavbedivoruz. Memleketimize genç 
in~anlar~ lazım olduğu kadar ihti -
yarlar da Jiızıındır. Zira onların tec
ıübclcri gençlere yol gösterecek ve 
onların yükselmesine daha ziyade 
yardım edecektir. 

işte size faydası olab?lecek 12 e-
mir: 

ı - Evinizde her gün ılık su ile 
haftada bir olsun alaturka hamam
da yıkanınız, keseleniniz. 

2 - Her gün mutlaka yani mu
ayyçn belli saatte büyük aptest 
bozunuz, defi tabii ediniz. 

3 - Mümkün olduğu kadar gü
neşte dnlaşınız. Fakat yazın ..güne
şin çok şiddetli kızgınlığından ken
dinizi gözetiniz. 

4 - Haftada bir defadan fazla et 

/ 

ln?z, dedelerimiz gibi 100-130 ya
~rıa. kadar yaşıyamıyoruz? Belki 
d 'l>ıniz fakirlikten zaruretten 
'l3 °layı yaşı yamıyoruz diyeceksiniz. 
b ak~.nız bu sözün yanlış olduğunu 

Uyuk alimlerin tecrübeli sözleri 
tıasıı isbat etmektedir. 

turp gibi memleketimizin en bü
yük servetini teşkil eden bu na
dide gıdaları biz çok yemeyiz ve 
satanı. Bunların yerlerine de bes
leme kuvveti pek az olan vejetalin 
ve margarin gibi midemizi bozan 
şeyleri yemeğe çalışırız. 

Gıdai sahalarda bu kadar kıy • 
metli olan bu hadiseler yaşama 

tarzında da aranmalıdır. Mesela 
erken yatan ve güneş doğmadan i
şinin başına giden ve muntaza -

man çalışıp akşam üstü temiz yu
vasına dönen ve haftada bir gün 
evinin bahçesinde çapa çapalamak 
veya ava çıkmak vesilesile temiz 
havada gezen bir insan kadar ge
celeri sinemalara, tiyatrolara, ba
lolara giden sabahlara kadar kapalı 
pis hava içerisinde k:ınını zehirli • 
yen, oradan çıkıp soğuk alan bir a
dam çok yaşayamaz. 

emeyiniz. Daima sıhhatli inek, 
,koyun, keçi ve manda gi? i hayvan
ların sütlerinden yapılan peynir, 
tereyağı, yoğurt gibi kıymetli iı
daları ve ayni zamanda bedeKinize 

Romanganm tani'iiiTrl ı /;&;; qrtislcTln<:!en ve caz mu· 

ganniyelerinden Bayan Gina Vernlf" ıelırimiz gelrn iılir 
ismi altındı murzıam bir oar a;aıı Boyan Gina'nt" 
talil y•r olma11ttşft. 

l.i Sugün Fransa Almanya gibi i
nı ll1 sahasında büyiik adımlar at -

111ş olan milletler diyor ki: Günde
t" hayatında havyarlar, çeşit s:eşit 
~U~şuıar, pastalar, bin bir çeşit 
/glar}a pişmiş fena yemekleri yi
~ <=n, sinemalarda tiyatrolarda ka
g a1ı Pis havada yaşayarak ömrünü 

11;füen bir zengin, fakir kulübe -
;de. veya evciğinde de süt, yoğurt, 
~ı Yn_ır, yumurta, tereyağ, bal, in-

Bagan Gina ıüzel sesi ile arkadas/arı araıınrla 

temay üz ıtmiı t1e biraz jaıltı iktısaJı Ilı bir ıermag• 
ıedarik ilmeğe muvaffak olmuı bir ıan 'atkardır. 

Fakat •• tes tiıi ıu yolunda kırılır .. Derler. Top

para ile JJülcreıin en mulıteşem guin de Glna B•r 

Fakat bundan ıonra Amerik ada cazoantla bir· 
likte ıa,Jc.ı sÖ§liıen 11rk•kl• ri tolclitf•n cazban t mu• 
g~nn igesi olarak RomangaJ;ı ıarktiar ok umoea baş• 
lamıstır. Atinad•, Bükreşte, \larsoo•da, Jstanhulda, 
lsktnderigetfe p•lc çok şöhret toplıgan Bagan Gina
nın bu t•esi/e ile bir reıminl ko_qagoruz. 
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r u .. 
tirı' ~~m, badem, ceviz gibi tabia-
ltt l'lıuessir şualarile pişmiş gıda
lt:~ Yiyen bir köylü veya şehirli 

~r Yaşıyamaz. 
g\rç"Unkü gıdaların bünyemize te
hir edebilm~leri için terkiplerinde 
l'rıa takım vitaminleı:in de bulun -
~ sı liıl:lmdır ki işte bu maddeler 
"a~dığırnız gıdalarda fazlası ile 

1 
h-._ 

1t. Mesela; domates, portakal, 
-·~ndaı· 

Kısaca söyliyecek olursak: 
Temiz bir anadan ve babadan 

hastalıksız sağlam (zinde) doğan 

bir çocuk aşağıda yazdığımız 12 
maddeye riayet etmekle hem çok 
yaşar ve hem de zinde kalır. Ayni 
zamanda hastalıklı doğan insanlar 
da bu söyledığimiz hıfzıssıhha kai-

Portakal ve liıiıon kabuklarını atma
yıp toplamanın çok fay daları vardır 
Vücudumuzun muhtaç olduğu en başlı gıda mad
delerini toplıyan bu kabukları niçin atmamalı? 

~a, kavun, karpuz, havuç, 

Yeni tip lokomotifler 
~;;r;.;; -· -;;-;:-. ·- c;--r--:..--- . , 

il 
~····· · ·~ 

O ünyada portakalı, bu faydalı 
(altın topları) sevmeyen var 

mı? Hele o misk kokulu, ruhnüvaz 
tütülü (mandarina) lan yemeyen 
acaba bulunur mu? Canımıza can 
katan, ruhumuza neşe veren, ka· 

E ra ilı tigtır Aorııpa lıükümdarı lı• nımızı ve kuvvetimizi artıran, a
veç Kralı Güllcıvdır t1• lıaltl tınlı rlıeşlerimizi, hararetlerimizi sön -

1 

düren o mübarek portakala, man -oynar. 
darinaya herkes aşıktıı. Hele bu 

çok lazım olan ye.şil sebzeleri mut- mübareklerin kabuklarını atma • 
laka yiyiniz. Üç ayda bir defa mut· malı. Bu güzel meyvaların tatlım· 
lak et perhizi yapınız. sı mayhoş sularında vücudumuzu 

5 - Kışın koyu renkli geniş me• çok besleyen üç türlü (vitamin) 
samatlı iyi yünden yapılmış elbi • vardır. 

seleri yazın ise açık renkli bol ve O hiç beğenmediğimiz (posa) la· 
hafif elbiseleri giyininiz. İçinize rında (mama) denilen iç kabuk -
giydiğiniz fanilaların ve üzeriniz • larında bile bedenimize yarayan 
deki Elbiselerin yakaları bol ol • nice nice faydalı maddeler bulun· 
masına dikkat ediniz. Zira boyun maktadır. Hele o altın renkli ka· 
damarlarının sıkılmasından hazan buklarında altın kadar kıymetli 
bir takım dimağ, beyin arızaları, cevherler, gıdalar, ruhlar, yağlar, 
hastalıkları husule gelebilir. esanslar, vitaminler bulunduğunu 

6 - Akşamları erkenden yatıp düşündükçe yerlere atılan, çöp 
sabahları erken kalkınız. tenekelerine yığılan portakal, man· 

7 - Pencereleri açılarak hava • darina ve limon kabuklarına a • 
Ç~~==~= landırılmış, ılık, karanlık ve ses - cıklı, matemli nazarlarla bakma • 

._ · - - siz bir odada kadınlar 8 erkekler lı. 
\>c ~•iti loko • 1 . . - ~ --~ _ 7 saat uyumalıdır. Eski tarihlerde Kudüste yaşa • 1 - .Kaıın portakal kabukların - ı 
a,.. YI~ t hm.otıf er artık yavaş. ,tavaş ı tıbardan duşmek uzeredirier 8 H f d ·• ı 
~~klardır O ~ın edilir ki, şu bir kaç sene içinde gali ba tarihe karışa• - a tada bir gün tam bir is- yan ve zamanının en güzel ve pek an ne guze reçeller, macunlar, şe-
~ltt indir· n arın yerine Aerodinamik, hava mukavemetini asgari had. tirahat yapınız. Pazarlarınızı kır- parlak genci olan (Hazreti Yusuf) kerlemeler, (fondan) lar yapılır. 
lı ~lır. Bircn ve az mahrukat kullanan yeni tip lokomotifler kaim ola• larda temiz hava alarak geçiriniz. un adına nisbcten Arabistanda, '\'e 2 - Portakal, mandarina ve li-
ı/0~ ve şi~~~ memleketlerde _bu yeni lokomotiflerin lccrübeleri yapı• 9 - Ruhunuzu sıkan, ne~'enizi Kıbrısta rriandarinaya hala (Yu - mon kabuklarını onluk, yirmilik 
ı, lldır ınişr ıye kadar elde edılen neticeler ümitleri büsbütün kuvvet- kaç1ran insanlardan ve sözlerden suf) namı verirler! Bu faydalı mey- büyüklüğünde kesiniz. Gölgede ku-
,ll~ılrnah ı~a ~ukarıki resimde Amerika demiryolla rındu şimdiden kul. kaçınız, iradenizi daima sağlam bu- vaların taze ve tertemiz olan ka- rutunuz! Sonra, cam kavanozların 

IQ, Eskisi~damış olan yeni t ip Jokomotiflerden birini (solda) görüyor- lundurmağa çalışınız. buklarına ~u tecrübeleri tatbik e- içine doldurunuz! Kapaklarını ka-
en ne kadar farklı değilmi ? 

------------------------~----------------------------------------(_D_e_f•_o_m_ı_6 __ ın_c_i_s_o~g~Ja_d_a~)__:_...__d_e_r_s_en_ı_·z___;,ç_ok __ ı_·s_ti_fa_d_e__:e~d~e_rs~·i~n~iz~· ~-'-~p~a~y=ın~ı~z~! ~B~u~güzel kokulu kabuk . 

lardan ara sıra ıhl1ırnurun, çayın, 
papatyanın, hatminin, mürver (mülı 
ver çiçek çayının) ada çayının içi
ne atarsanız lezzetine doyum ol • 
maz. 

3 - Meı.kür kabukları ayrı ayrı 
ve yahut karışık saklıyabilirsiniz. 
Bir cam kavanozun veya (alümin· 

(Lut/ en ,.11/ayı çıt1iriniz) 
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Reis dediki: "Dağ olsun, deniz olsun, hiçbir mani 
mabudemizin düşmanlarını kurtaramaz,, 

Tacı Cihanın anasını kurban ettik. Çünkü mabudemizin kin 
ve gazabını tahrik eden bir adamın karısıydı 

Bahadır Sahip Cenk Malabardan 
hareket ettiği günün akşamı K ali 
mabedinin saklı bulunduğu or -
manda 10 kişilik bir kalabalık top
lanmış, mnbudeye tapınıl orlardı. 

Büyük bir ateş yakılmış, nteşin et
rnfına bir daire halinde toplanan 
on kişi hep bir ağızdan (KaH) nın 
adım anarak son derece intikam
cı olan bu şıddetli mabudeyi tes -
kin etmek içın şöyle diyorlardı. 

Adın göklere çıksın, ey bizını 
büyuk mabudemiı 

Dünyanın bakirele_ri sana kurhaıı 
olsun 

Evlatların için aşılmaz dağ, de-

niz yoktur. 
Uğrunda senin hepsi kurban 

olsun. 

Ateşin etrafında döndüler, do -
!aştılar. Okudular, söylediler. Or
manın kenarında yakılan ates bu 
on kişınin çehresine korkunç~ bir 
manzara veriyordu. Gecenin ses -
sizlıği içinde bunların okudu u 
şeyleri işitecek bir insanın tüvle -
rini ürpertmiye kafi idi. " 
. İçlerinden biri söze başladı. Hep

sı susmuştu. Başl arın ı öne eğerek 
dinliyorlardı. Besbelli i di ki bu 
a dam ve bu 9 kişinin başı değilse 
de, mevki itibarile en büyüğü idi. 
Bunlarıa yaşlarını da tefrik et -
mek zordu. F akat denebilird i k i 
içlerinde hiç b iri ihtiyar değildi. 
Hepsinin harekatı kuvvetli, SP-sleri 
gür, gözleri son derece parlaktı. 
En büyükleri dıyordu: 

- Kelinin evlatlarma düşen va
zifeyi hep biliyorsunuz. Büyi.ık ma
budemizc edilen hakaretin intika
mını alacağız. Mabudcmiz kin ve 
ateş içıiıdc bizi bunu emrediyor. 
Ondan aldığım emirleri size bil -
diriyorum. 

Hepsi, daha derin bir dıkkntle 
dinlemek zamanı geldiğini gösterir 
gibi gayri ihtiyari gôzlerini kaJ _ 
dırdılar, reise baktılar, sonra yine 
ba~larını eğerek dinlemiyc hazır _ 

1anôıiar. Reis dedi ki: - ~ 
- Dağ olsun, deniz olsun hiç bir 

mani Kalinin evliıflarmı biıvük 

yum) kabın ''eyahut sırları bozul. 
mamış çinkonun, porselen kapla
rın alt kısımlarına yarım parmak 
kalınlığında toz şekeı· koyunuz! 
Sonra onluk veya vırmılık buyuk
lüğünde veyahut mini mim bır kı
zın serçe parmağı hacmındc kec;ıl
miş tamtazc portJkal ve yahut Yu
sufun kabuklnrmı birbiri üstüne 
gelmemek üzere bu şekerin üstü
ne yine bir tabaka toz şeker is1if 
ediniz. Böylece bir tabaka şeker, 
bir tabaka kabuk ilave eder k ka
vanozu doldurunuz. En iıst kısmı
na kalınca bir tabaka şeker koy -
duktan sonra kavanozun kapağı -
nı sımsıkı kapayınız. Allaha terkc
diniz ki ne yaparsa yapsın! Por .: 
takulların, mandarinaların kabuk
larında bulunan güzel kokular, (e
san!>) lar, şekerin ıçine huhil e
diyor. Giriyor. Kabukların içine de 
şekC'r y('rleşiyor. 

Bir müddet sonra bu kokulu k~
buklar ne kadar güzel şekerleme 
haline geliyor! 

Yaptıracağınız mahallcbıyc fa
raza dört çorba kaşığı adı şeker ila
ve edip tam kıvamına gelerek a _ 
tcşten indireceğiniz zaman kava _ 
nozdan da bir kaşık şeker (4 - 5) 
parça kabuk koyunuz, karıştırınız. 

Ayni usul i1e sütıaca da şeker
leme haline gelen kabuklardan 
karıştırırsanız mahallebicılerde ye
diğıniz (keşkülü fıkara) ya değil 
(Keşcülü Ağniya) ya benzer! 
Ye~ek yerken lokmanızın içine 

tesaduf edecek mandalina kabuk _ 
larından o kadar hoşlanacaksınız ki 
tarif edemem. ' 

4 - Bu tarzda saklayacağınız ka
buklardan ve şekerlerden hır mik
tar alıp, çaya, ıhlamura, kakaoya, 
aşurenin üstüne, (iki katlı ekmek 
kadaifine) yassı kadaifine), kav _ 
maklı tel kadayifine), (pandisp~n
Y?) .ya, ve çeşit çeşit pastaların ce
\•ıı.11, bademli, kaymaklı güllaçla
r:n ıçine 'korsanız lezzetıe, şeh -
"9etle, neşe ile ne J?Üzel yenir. 

mabude mızın düşmanlarım takıp 

1 etmekten alıkoyamaz Şimdı 1)iZ 
bılmedıgımız, ancak uzaktan uza
ğa adını ışıtlığımıı bır memlekc -
te gıderck dü~manımızı orada ta
kıp edeccgız Daha doğrusu ey Ka
lı evlutları. mukaddes mabudemız 
namına bakır kalması lazım gelen 
Tacı Cıhan ısminde bır km kur -
taracagız 1 

Ölüncuy<' kadar işte bana. sızin 
reısınızc mabudemızin emrı budur. 
Bunu size bıldırıyorum. 

Sonra bır kaç dakıka durarak 
ağır ağır ilave etti: 

- Taci Cihanın anasını kürb~n 
cttık. Çünkü mabudemız Kalınin 

kin ve gazabını tahrik eden hır a
damın ıcvccsı idi. Bu adama en 
büyuk bır darbeyi vurmak ıçın o
nu öldiırını\e memur olduk Fa -
kat ey Kalinın evlatları! Taci Cı
han bır bnkıredir. Bızim mukaddes 
mabudemız de bakıredır, ebedıyen 
bakır kalacaktır. Taci Cıhamn da 
kC'ndısi gıbı bakir kalma nı emre
dıyor. Bılıniz kı Taci Cıhan brzce 
mukaddestir. Eğer kocaya gıt -
mezse ona mabudemizin bakırlık 

sıfatını temsil edıyor dıyc pl"re') -
tiş cdcccgız. Lakın fcinı insanla -
rın erkek cinsinden bır mahl\ık:ı 

elini verirse? 
Hep birden şıddctli harPketlPrle 

gayri ihtıyari yumruklaı ına sıkı

yorlardı. Reis: 
- Evet, dedi, o zaman onun vü

cudunu kaldırmıya hazır oldu~u • 
nuzu ahdedıyorsuııuz Mukaddes 
mnbudcmiz bunu duyuyor Haydi 
ey Kalı'nin sadık evlatları! .. Va -
zifenizc .. Hepinizin n" yapacağı ay
rı ayrı yazılmıştır Birer bırcr el
lerinize vcrileeektır. 

Sonra yıne hep hır ağızdan kor
kunç seslerı le okumaya başladılar: 

Adm göklere çıksın ey bizim hü

yük mabudemiı 
Dünyanın bakireleri sana kur -

ban olsun 
E!ı7ı'irlı;ırm icin ~ılınn• ~lflf ~" • • ..,.,.. " ,, - """'J • Ut: -

nız yoktur 
Tlğrunda senin hepsi kurbn.n ol-

sun. 

5 - Halis, boyası1. (alkol) ve ya
hut kolorıvacılarırı kullandıkları 
(uerganıot) lu ıspirtodan bır kılo 

alınız Gayet ıncc olarak kcse<:e -
ğınız poı takal, mandarina.' limf)n, 
Verıedık turunç ve hatta mısk gi
bı kokan ve (kız memesi) ismıni 
alan mcyvaların kabuklarını yu
karıda y:oızdığımız (ispırto( tarın i
çırıe atınız. Bu gibı mevvafarı so
yar soymaz taze kabl!l·I nnı ko • 
yunuz Şışenın ağzını sımsıkı ka· 
pavınız kı alkol uçmasın. Arasıra 
şişeyi sallayınız Bu tarzda bir kaç 
ay bıraktıktan sonra süzgeç kuğı
dından süzünüz. Bu alkolü sakla
yınız. Yazda yapacağınız pastala
ra, tatlılara biraz karıştırırsanız 
çok hoşunuza gider 

6 - Veyahut süzerek kabukl;ırı 
ayırdıktan sonra altın sarısı ren -
ginı alacak olan ispirtoya biraz ıyi 
su karıştırırsanız güzel kokulu bır 
(losyon) elde edersıniz. Tıra~tan 
sonra kullanabilırsiniz. 

7 - Bu ispirtonun içine, bıraz da 
( lımon, gül, yasemin, bergamut. 
şy~r) gıbı esanslardan her hangı
sını severseniz ilave edıniz Bır 

kaç ay bekleyınız Ara sıra sisevi 
sallayınız Sonra eczaneden h~rnz 
( manye~i) alıp bu ıspirtoya karıştı· 
rınız ~uzgeç kağıdından bır kaç 
defa suzerseniz güzel ve ucuı. bır 
nc:vi kolonya sahıbi olursurı:.ız 

8 - İspirtoların ıçınde çok tiuran 
kabukların acıhkları gıdcceğı'lden 

reçel, macun yaparsanız çok güzel 
olur. 

9 - Kavanozda toz şekerle yan. 
yana bulunan portakal, mandarına, 
limon ve turunç kabukları ıle şe
kerinden bıraz alınız Çaydanlıkta 
biraz kaynatımz ve yahut kayna -

. mış suyu ateşten indirir indirme?. 
çaydanlığın içine - çay gibi - biraz 
kokulu şekerden ve kabuklardan 
atıp bir çeyrek kadar demleyiniz! 
Bunu içersenız midenıze. barsakla
rınıza çok ıyi ı:elir. Göğüs nezle
nize f yda verir. 

O gece reısın bir işaretile hepsi 
dağıldı. 

Hindıstanın şark sahıllerini ta -
kıben buyuk tıcaret merkezlerıne 

uğraya uğnıya .Malabar cıhetıne 

gelecek olan bır gemı kaç vakıttcn 
bcrı beklenıyordu. Bu büyuk bır 
gemi ıdı Aylarca denız uzerınde 
dolaşır, Hındıstanın en kıymetti 

mallarını dünyanın o zaman ma -
lüm olan eıı büyuk tıcaret mer -
kezlerıne naklederdı Bu sefer de 
gemı dopdolu ıdı Fakat bu eşvaııın 
h<:psı dl! yukte hafıf pahada ağır -
dı denebılır Baharat, kumaş, P.1-
mas gıbı Hındısan sahillerınden 

dunya pıya asına çıkarılan en kıy· 
melı şeylerle yi.ıklu olan gemi uğ
radığı verJerde eşyasının bir kıs

mını boşaltıyor, başka şeyler alarak 
yoluna devam edıyordu. İçındeki 
yolcular da gemıde kıymetli eşya
sı olan, btnları bizzat gıdeı ek sat
mak ıstiycn kim.selerdı. Geminin 
uğradığı yerlerde bu tacirler de i
niyor, onların yerine başkaları ge
hyordu 
Gemıdeki ~yanm en çoğu Ali 

Şavkat cıdı verilen zengin bir ta
cırındi Alı Şavkat Madrasdan Hi
caz sahiline gidecekti, mallarını o
ralarda satacaktk Yaııında iiç ki: 
şi daha \•ardı. Bunların ona kar -
şı gostcrdtkleri hürmete bakılınca 
ma ıyetl olduğu anlnşı l ırdı. Ali 
Şavkat r.nlarla kah Arapça konu~ıı
yor, kuh Farsça soyluyordu. Orta 
yaşlı, sıyah sakallı, zayıf, fakat 
dınç, faal gori.inen bir adamdı . Mai
yctlle hazan liiübali konuşuyor, ge
mıdeki dığer yolcularla da latıfcler 
~dcrek uzun seyahati tatlı geçır

mlye ç l ı şt ığı anlaşılıyordu. 

Cemi uğrıyacağı yerlNc uğra -
dıktun sonra Adene doğru ıstika -
metınl tak ıp etmıyf' başlamıştı A
lı Şovkot maiyetindekı lerden biri
sfle yalnız kalmış. ona Hındis anda 
konuşulan yüzlerce lehçelerden bi
rıle bir Ş"yler söylüyordu. Muha-
ı nh.1 J,,..~...ı. ··~~ - -..ı .. t.ı-~ l!fl'd • ~ P .... u .. y:;!::, .. P oı r a amdt: 

- Parhali, dıyordu, ben Müslii· 
man Alı Şavkatım Hindıstaıım 

Madras şehrınden gelıyorum Se~ 

ve dnha ikı arkadaşın da benim 
mııtyetımri<• bırer surl"tle iş go

ren ad:ımlarsınız 
- Evet, muhterem reisımız, dı 

ğPr yedı kişı daha var. Emrıniz al· 
tında tam dokuz kışiyız . 

- Evet, Parhali, fakat ben di· 
ğer yedi kişi}; hıç tanımıyorum. 

Bunu söylerken hafifçe gı.ilumse
mişti Muhatab ı Parhalı de gül . 
mcktcn kcndı ni alamadı. Fakat 
toplanaı ak: 

- Evet, muhterem reısımız de· 
di. onlar da efendımızı tanımıyor
lar. 

- Tamam Aldıkları talımat, gos
tc>rilcn yere gıtmcktır . Yoksa yapa· 
cakları isleri munakaşa değildir. 

Bunlar bırıbırlerıle de tanışmıyor· 
lar değıl mı? 

- Ha •ır e!endımiz Yalnız hu 
yolculukta zaruri olarak bırıbır!c· 

rıle konuşuyorlar Tcsadufen ... 
hepsı bu gemide bırer ış görüyor. 
Kimisı gemici, kımisi yemek vaoı
yor, bclkı dilencilik eden de ~a~ -
dır. 

Ali Ş3vkat bir hareketle muha
tabını su turdu Tekrar farsça ol~
rak konuşmıya, ticaret işlerinden 

(Devamı var) 
utuıttıtnunuın111ıtthUUJ11111uumı11111uuı111111tıı11ı•ıtıııuuu 

Niçin yüz sene 
yaşamıyoruz? 

( 5 ind sayfadan devam ) 

lO - Cinsi münasebetlerinizde 
mnkul ve hesaplı olunuz. Sevk ı ta
biinızin sizi se\'kettiği ıyi şeyleri 
mümkün mertebe yapınız. Mu _ 
hakkak cvleninız. Dul veya bekar 
kalırsanız tekrar evleniniz. 

11 - Rütubetli sıcak havadan 
daima kaçınız. 

12 - İ pırtolu içkilerden, siga
radan sakınınız İnsanlar ı~ln ıen 
iyi ıçkinın saf temiz ıvı menba su
yu olduğunu unutmayınız. Bu ba
sit kaıdelere rıayet etmekle sız de 
hem çok yaşar ve hem de genç ve 
dinç olursunuz. 

10kuyucuıarıa 
Baş basa 

Kuzu eti 
Her yerde 
Başka türlü 

Maçkada oturan bir okuyucu -
muz yazıyor: 
cBı zim semtt~ki kasap dükkan

larrnda kuzu etini 60 kuruşa alı -
yoruz. 

Halbuki duyuyoruz ki, İstanbul 
ve Beyoğlu Balıkpazarlarında 50, 

hatta 40 kuruşa kadar kuzu eti sa
tılıyormuş.. Bu işi anlıyamadık. 

Eğer onlar fena et ise, sıhhate mu
zır demektir. Sıhhate muzır olunca, 
satılmaı;;ına müsaade olunmamak 
lazımdır. Çünkü, 60 ile 40 kuruş 
arasınd amühim fark var. Böyle 
mühim bir fark nereden geliyor?. 
İnsanı adeta şüpheye düşürüyor. 
Yahut ta, altmış kuruşa aldığımız 
etlerde ihtikar yapılıyor. Bu za -
manda allnuş kuruş az para değil
dir. Bu etlerin maliyeti, serma~si 
acaba nedir? Bilmiyoruz. Biz bu -
rada kasaba soruyoruz. Kasap: cO 
etler yenmez, kokmuştur• diyor .• 
Hülasa anlıyamıyoruz. 

• 
Mekteplerde 
Iktısat 
Dersi lazım 
Okuyucularımızdan Ray Rıza 

Sözer yolladığı mektubunda hu -
lasatan dıyor ki: 

cBiri lisede, dığcri orta mektep
te okuyan ikL çocuğum var. Bun
lardan her hangı birı şimdiki mele· 
lehini bitirir bitirmez, meşgul ol 
duğum ticaret hayatına atılacak -
lardır. Btitün müessesemı onlara 
tcslım edeceğim . Ve ben de artık 
istirahate çekileceğim. Yalnız bir 
rokta var. Eskidenbcrı, bizde, mck· 
tep sıralarında okurkeı ı , bır nok -
san var. O da: İktısadi meseleler -
dir. Bugün de mekteplerde bu ders 
okutulmuyor. 

Halbuki çocuklarım. mektepleri
ni bıtırir bıtırmez, hemen tıcaret 

hayatına atılacaklardır. Fakat, ço· 
cuklar piyasa, banka, kredi. arz ve 
talep, faiz, para gıbı ıktıs<ıdi me -
seleleri bilmiyorlar. Buıılaıdan l)İ

haberdirler. 
Halbuki, bugünkü hayal şartla -

rımı gor , herkes. ı ktısadi mc l'le -

lerı bllmelıdır Nasıl Türkç<:yı her

kes bilı_vorsn ''C 2Umesı ı~~ifflsa i'k- 1 

~ - .. .., .. 1 

dısadi işleri de öylece bılmE>lirlır. 

Gazetelerde, ilk mekteplerde müf
redat programlarına gelecek yıl -
dan itibaren iktisad dersı konacn· 
ğını okudum Bu haber çok iyidlr. 
Fakat, orta ve liselere de bu dersi 
koymak lazımdır. 

Hayata atılan çocuklarımız çok 
sıkın t ı çekerler. Kıymetli Kültfü 
Bakanım ızdan, bu ·meselelerin na
zarı dikkate alınmasını bir vatan. 
daş sıfatile dilerım • 

1 HiKAYE 1 
Dikkatli bakan 

Kız ... 
(4 üncü sayfadan det1am) 

mahallede Bay Ragıbın mühım bir 
mirasa konduğu şayı oldu . Zavallı 

adamın gcçıridğı heyecan kendısi
nı hasta duşiırmıye kafı geldı· Bir 
akşam şiir yazarken, vücudunu 
muthiş bir hararet kapladı. der -
hal yatağına yattı .. Ertesi günü, 
kapıcı, Bay Ragıbın inmcdığıni 

fark eder etmez, merak ederek al
tıncı kata çıktı, ve onu yorganları 

burnuna kadar çekmış bır vazıyet
te bulunca: 

- Ne oldun aziz dostum? .. Dedi. 
Yi.ızun Iımon gibı sararmış ... 

Bay Ragıbı hastahaneye kaldır • 
mak mecburıycti hasıl olmuştu. 

Yüksek hararetine rağmen, ziy<.
ret saatınde Nerimanı başı ucunda 
görunce, sevincınde adeta çıldıra
caktı Heyecandan titreye titreye: 

- Siz ha ... Diyebildi. 
Neriman her zamanki gibi tat:ı 

tatlı gülerek: 
- Evet, dedi Kapıc ıdan rahat -

sız olduğunuzu öğrendim Sizi gör
mekten kendimi menedemedim. 
Cesaretimi affetmenizi rica ede • 
rim. Size karşı <Ykadar büyük bir 
muhabbetim var ki.. Tasavvur e
demezsiniz Bunun sebebi de kii -
çük yaşta kaybettiğim babamın fo. 
toğrafma fevkalade benzeyişiniz
dir!!!. 

Bay Ragıp; aşk yüzünden düş -
tüğü ölüm yatağında ahklaştıkça 
alıklac;mış, bitkin bir halde başın ı 
yı=ıstığnm üzerine bırakıvermişti.. 

r Eski ~tüb~ba;:k;~:leri: 1 
------------Y a zan: M. S. ÇAPAf\J ----

ikinci kısım - 74 -

Bir taraftan Kalyopi, fasılalarla, hepirni
ze kadeh kadeh rakı, bira ikram ediyor, 
mezelerimizi ağzımıza veriyor, bir ta .. 

raftan da oyun oynuyorduk. 
"Kar mütema· 

d iye n yağ"ıyordu. 

Gecenin bu sa a• 
tinde, sok a ~ a 
çıkmak, sıcak 

odayı bıakıp lcı
tanbuJa dönmek 
hakik aten akıl 

karı bir iş de· 
ği ldi. Değildi 

amma, evde kal
dıkça da, müte
madiyen oyun 
oy namak teklifi. 
karşısında kala· 
caktık. H albuki 

ben, hiç(te oyun 
oynamak, oyuna 
devam etmek la· 

rafları değild im. 

Çünkü bir se ans 

daha oynamak, 

ö bür seanslara 

yol a çacak, sa

bah oluncıya ka· 
d a r masa başın-

dan ka lkamıya· 

caktık. Bunun 

için, ne o lursa 

olsun, soğuta, içki tle bozulan c!utiak larrnrn rujunu tcıaele•i 
kara, tipiye baknıayıp e vden çık· beni huylandırdı. Maamafih bll ~· 
mak lazımdı. rada, doktora kapak yaptıjıın gi~1 ' 

"Bu kararla doktor (k .. ) ye: arada bir ik i elde kontra işlemi§• 
- Haydi .kal~, dedim. Müı ı ade kendime kare as almış matınaıel 

alayım da gıdelım. Frosoya kare ruva vum i t im· 
- Nası l gideceğiz? Havaya bak· İsvoli çekmek için, kağıtları~ 

sana r muhakkak sirkaflı olması, yahut it. 
.- ~uda sö~ m~? .. Nasıl geldıkse bartmak su, et ile işaretlen~~: 

yıne oylece gıderız. Sankı, caddeye IAzım geld iği için, evvela JdığıtI8'. 
çık ı ncaya kadar donar mıyız'!. Yok- tetk ik etmek !Azım geliyordu. J3ll 
sa ölür muyüz?. Otomobil çabuk nun jçiıı, her ik i dested en birer ıı ~ 
götürür bızi.. so ve ruva çaldım, abdesthaneye gı 

cKo.nuşmamızı uzaktan t.akip e - derek tetkik ettim. Hiç, amrna }liÇ 
den Kalyopı, yanımıza yaklaşarak b" .. . .. ytı • 
ded k

·. ır şey goremedım. Ne koşe 
ı ı. . et 

murtalarında bir boya, bir .. ı~ar - Doğrusu bu havada sokağa çık
mak cloğru bir şey değil.. Esasen 
şurada sabaha ne kaldı. 

Bir seans daha yapsanız, tuı hırla 
f&lan ~ ~ursl.!nııi .&:'fi de 
seyreder ve ufak bir mikyasta da 
ortak giderim. 

Doktor sordu: 
- Kiminle? 
- Hanginiz isterseniz onunla ... 
cDoktora dedim kı: 

c - Sankı oynıyacak varmış gi· 
bi, hemen ckıminle!ı. diye soru -
yorsun. 

K alyopi: 

c- Canım ne olur, dedi. Benim 
hatırım için, kırmayın beni.. 

vardı. Ne de bir kabartma, ne biC 
"'/ 

şey!.. ~-~ ·-~ 
~- ·c 

- ..sOyıı!la d vam ediyorduk. J3ı 
arafık Kalyopi dedi ki: 

- Yahu! Ortadan bir kaç lira ç~~ 
karın da, biraz içki içelim. içkİ51 
sabahı karşılamak pek tatsız oııır· 

c Ev sahibi atıldı: 

cBiz konuşurken, avukat (C ... ), 
Elpiniki, matmazel Froso ve Jan 
da yanımıza gelmışlerdi. Şimdı bir 
taraftan da onlar ı srar ediyorlardı. 

Onların isteklerı , benim bütün i 
nad ve ısrarlarıma galebe çald ı, ek- ya. 
seriyet oynamak taraftarı olduğu .İçmek için, masadan kalkm8 

için, yeniden masa başına oturduk. hazırlanırken, Kalyopi, hepirl'l~ 
Fakat bu defa dört kişi değıl, b<'Ş kadeh kadeh rakı, bira ikram ~ue 
kişi oynamıya ba~ladık. yor, mezelerimizi de ağzımıza c 

Avukat (C ... ) de oynamak arzu - veriyordu. d .. 
. h . . :ıca ı 

sunu ız ar elmiş, biz de ret ctın~yi c Ne kadar da meslcğıntl\ı :ai· 
nezaket kaidelerine aykırı bul - nı idi. Hemen, laübali oımuştU· Jc .. 
muşluk. İşın doğrnsu salım kafalı zimle beraber o da içiyordu. ~kçc 
b. k d . . içtı ır oyuncunun, a şamdanberi oy- şam an mayalı olduğu ıçın, daha 
nayan ve yorulan oyuncuların ara- coşuyor, coştukça daha şuh, 
sına gırmesı hiç te doğru değıldi. şen ve neşeli oluyordu. 1'..rı boZU '' Kalyopi de, avukat (C ... ) le, ufak İçerken, dudaklarının i • 
mikyasta, ancak yüzde on nisbc - rujunu tazelemeyi de ihmal e::ııırı 
tinde ortak oldu. yor, yuvarlak bir aynada dud eğe 

cSeans başlıyah yarım saat ol - na yuvarlak bir şeffafiyet verrtl 

muştu. Kağıtlar, Janın elinde iken çalışıyordu. ıııır 

kulağıma hafıf bır ses geldi: (~ 

~ Ş:;~!ıiım, bu ses isvoli çckilir- ı = ==R==A_==0='---=y=~~ ken, kağıdın çıkardığı sese ne ka-
dar benziyordu. 1 

cNe oluyorduk? .. Jan isvoli mi BUGÜNKÜ PROGRAM 
çekiyordu? Vazıyeti anlamak için, Akşam neşriyatı: . . 19.30 
üvertür ve sairede n sonra, başka- 18,30 plaklı dans rnusik~:İ:ıc tB .. 
ları kaçtığı halde, J an ne dedı ise, spor m usahabeleri Sşref Ş ııırı tıl' 
hepsini gördüm Onun elinde ful rafından , 20 S adi ve arkadıtŞ lk şııl' 
as vardı. k' · ve h8 

rafından Tü rk m usi ısı {ırıdarı 
cBır oyuncunun elinde ful as k ıları 20 30 Ömer Rıza tara e 11r· 

l b • ' c ,, . 
o a ilirdi, bunda gayri tabii bir Arabça söylev, 20,45 Saf)' rtıl1sit<ı• 
hal yoktu Fakat O ses, o: kadaşları taarfından Türk 8\.12 rı)• 

- Çıt!... si ve halk şark ıları (Saat ' bor· 
Ne idi?.. s ve 

21,15 orkestra, 22,15 .Ajan .. ... pro ' 
c Butiin dikkatımı topladım. Şım

di masada, yalnız Jana clıkJ.:.at cdı· 
yor, onun oyunıarını, hareketleri

ni gözden kaçırmıyordum. Bır za
man geldi .ki, yine bir ses kulağı
ma çarptı: lsvolı sesi! .. Ve o el, Jan 
bir: 

- Floş çıkardı. Bu, büsbütün 

· "nU" 9 sa haberleri ve ertesı gu 0p1r 
gramı 22 30 Plakla sololafı 

' ' rı ve operet parçaları , 23, so M 
Y ARINKI PROGRA 

Öğle neşriyatı: . . i, ız.5.0 
12,30 Plakla Türk ~us~~ ııef1• 

havadis, 13,5 muhtelıf P 

yatı, 14 son. 
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Tefrika No: 59 Yazan : M. Necdet Tunçer 

Süleyman o giinlerdeA pek muztaripti .. ( Babil) e 
gönderdiği mektuba Asuriye hükümdarı ne cevap 
verecekti? Kraliçe Sama vatanına mı gitmişti •. 

Yoksa o da EJ ragimin. pençesinde mi inliyordu .• 
Sahra odasına dönüne€, harem 

ağalarından biri, hükümdarın göz
desine, biraz önce sarayda olup bi· 
tenleri anlatmağa başladı: 

- Biraz önce Aşoyu arslanların 
ağzına attılar .. Sen nerde idin, Sah· 
ta? 

Bede\'i rakkasenin gözleri bir
denbire döndü .. Harem ağasının 
kolundan tutarak: 

- Ne diyorsun? -diye bağırdı • 
Aşoyu öldürdüler mi? 

- Evet .. Yeryüzünde kemikle -
tinden başka bir tutam eti bile kal 
nıadı .. Zavallıyı o kadar çabuk par
çaladılar ki .. 

Sahra kulaklarına inanmıyordu. 
O, Süleymandan Aşonun affını is. 

temişti. Gerçi Süleyman Sahraya 
söz vermemişti amma .. Sahrayı kır. 
tnak istemedigı de belliydi .. 

Harem ağası sözünü şu cümleler 
le tamamlamak istedi: 

- Bu hadiseden sonra Aşonun 
kız kardeşini de saraydan uzaklaş • 
tıdılar.. Kabilesine götürdüler. 

Sahra bu sözleri işidince büsbü-
tün sersemlemişti. 

- Kaşo şimdi burada değil mi? 
Diye bağırdı. 
lfarem nğası: 

- Hayır, dedi, o şimdi şehir kapıla
rından bılc çıkmı§tır. Fakat, merak 
etme ... Kaşoya çok değerli hediye
ler verdıler. O saraydan ayrılırken 

Süleyman, gtıni ıaragınr gaptırdıjı gündınf,,ıri idam mahkumlarını 
Romalılar ıibl arslan ve kaplanların ağzı na attırıp parça/atıyordu •• 

Çok memnundu. - Kendi canına acımıyor musun, dan günlerdenberi bir haber alına. 
- Kaşo hiç bir hediye ile avan

fnaz. Ona Aşonun parçalandığını 
Sahra? Aşonun öcünü alacak kar- mıyordu. 
deşi var. Bu iş sana düşmez .. Hay- Hamo, Süleyman kraliçesini a • 

söylemediler mi? di, bırak şu hançeri elinden! ramağa gitmişti. Aradan bir çok 
- Hayır. Kendisine .Aş yu son Harem ağası Sahranın elinden günelr geçtiği halde ne Hamo dö::ı-

ra göndereceğiz!• dediler. hançeri zorla aldı .. Rakkasenin saç- müş, ne de kraliçeden bir haber 
Sahra harem ağasını dinlerken 

~'lldmmla beyninden vurulmuşa 
larını ve omuzunu okşadı. gelmişti. (Devamı var) 

_ Her koyun kendi bacağınd:ın '''"'''"'""'""'""'""'''"""'"'ıııııııııııııııı1111ıııııııııuıııııııııı 

asılır yavrum! Sen keyfine bak. NÖBETÇi dönd" · u .. 
Ayakta sendeledi .. 
Snğına soluna bakındı. 

Başkası için kendini ateşe atmakta ECZANELER 
ne mana var? 

Sonra birden duvdl'da asılı du • 
ran hançerine sarılıp odadan fır -
lanıak istedi. 

llarem ağası hükümdarın gözde-
sini önledi: 

- Nereye gidiy~rsun, Sahra? 
- Aşoyu öldürtmeğe savaşan 
Siliıyı gebertmeğe gidiyorum. 
- Hayır .. Beni dinle! Silaya el 

l.ızatırsan, sen de Aşonun akıbeti
:tıe uğrarsın! 
it - Bırak beni gidip geberteyim o 
altağı. 

- Sila çok alı;ak ve fettan bir kn· 
dındır. Yarın beni de böyle bir tu
zağa düşürmek isterse ne yaparım? 

- Onu o zaman düşünürüz. İ · 
nan ki ben seni candan sevenlerden 
biriyim. Eğer böyle bir tehlike kar· 
şısında kalırsan, herkesten önce 
ben koşarım senin yardımına! Fa· 
kat bugün Süleyman çok muzta • 
riptir .. Bir suçluyu idam ettirmiş. 
Sen ve ben bunun hesabını hü • 
kümdardan soracak değiliz ya. 

• •• 
......_Barem ağnsı yalvardı: Sahranın erkek kardeşi Hamo • 

~============================================= 

~ Teminatı 
~ K. L. K. - - -

1 [ Kadıköy Vaktflar Direktörlililil llAnları 

98 55 7 40 Maltepede küçükyalı mevkiinde 66 sayılı 3 
dönüm Tarlanın tamamı. 

,64 63 6 35 Üsküdarda Arakıyeci hacı Mehmet M. Alaca 
minare S. eski ve yeni 2 sayıb arsanın ta• 
mamı. 

Yukarda mevki ve cinsleri yazılı vakıf yerleri satılmak üzere açık 
arttırmaya çıkarılmışlL'". ihaleleri 20-5-937 perşembe günü saat 15 
dedir, isteklilerin Kadıköy Vakıflar müdürlüğüne müracaatları. (2490) 
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--.....9•kar Rev Muammer Alatur 

S :Su mektubun altına Madmazel 
, ragınüııer, şu satırları ilave edi· 
"ordu: 

ca •Şitndi pekala anlaşılır ki, ben 
b· sus olarak hiç bir zaman, başka 
li~ memlekete gönderilmiş deği • 
l}} · 11admazcl Lesser'in, kahra -
la:~ı ola.rak gösterdikleri macera-

:a nn hıç birini yaşamış değilim> 
dın en gayet normal bir Alman ka
~ ıyım ve Umumi harpte vatanı-

a hizrn 
~·ord et etmek emelile kavrulu-
llıun u~. Tesadüf öyle istedi, dört 
~ede arp senesinde, erkanıharbi· 
ı-,....1 ~ ço knıühim bir servisin ida-

~o11 nı ı-
başk ~ ınc almış yegane kadınım. 
ı\<!l a ~erde, yani görünmeyen cep-
ı.. erae devam d . l' .. 
'ıış b c en gız ı ve mut-
!'t11ı .. :§ka bir muharebenin sırla-

ogrenrnek çarelerini buldum. 

Bu, nasıl mümkün oldu? Bilmi -
yorum. ~mek taliim öyle imiş! 

Alman ordusunun en yüksek şef • 
!erile mesai arkadaşlığında bulun
dum. Gizli bir askeri sahada, her
halde hayatımın beni o yola getire-
ceğini z.ınnetmediğim bambaşka 

bir sahada çalıştım.> 

Acaba bu iki k<ırlnı<lım hangisi 
haklı idi? 

· An Mari I:esstr b t arada öldü 
ve hiç bir zaman afkt.rı umumiye 

muvacehesine çıkmak istemedi. 
Halbuki Elizabet Sragmüller ise 
Umumi Harpte Almanyadan hiç 
bir yere çıkmış olmadığını itiraf e
diyor. 

Bu sözlerden hangisi doğru? ö . 
len kadının ağzından arlık bir da
ha bir kelime almak mümkün de-

Bu akşam şehri nmuhtclif semt· 
!erinde nöbctrj oltın eczaneler şun· 
!ardır: 

!stanbul cihetindekiler: 
Eminönünde (A. Minasyan), Be

yazıdda (Cemil), Küçükpazarda 
(Yorgi), Eyüpte (Hikmet Atla • 
maz), Şehremininde (Nazım Sa • 
dık), Karagümrükte (Kemal), Sa
matyada (Teofilos), Şehzade başın
da (İsmail Hakkı), Aksarayda (Sa· 
rim), Fenerde (Emilyadi), Alem
darda (Abdülkadir), Bakır köyde 
(İstepan) . 
Beyoğlu cihetindekiler: 
İstikial caddesinde (Kanzuk), 

Bostanbaşında (İtimad), Galatada 
Mahmudiye caddesinde (İsmet), 
Taksimde (Nizamettin), Şişlide 

Kurtuluş caddesinde (Necdet), Ka
sımpaşada (Vasıf), Hasköyde (Bar· 
but), Beşiktaşta (Ali Rıza), Sarı • 
yerde (Nuri). 

Üskiidar, Kadıköy ı1e Adalarda· 
kiler: 
Üskfıdarda (Selimiye), Kadıköy

de Yeldeğirmcninde (Üçler), Bü • 
yükadada (Halk), Heybelide (Ta· 
naş). 

ğildir. Fakat henüz hayatta olan ı 
kadının söyledikleri biraz fazla de
ğil mi? 
Bu satırları yazan adam bu mua.m

maengiz kadınla uzaktan yakından 
alakası olanlarla uzun muhabere
lerdc bulunmuştu. Bundan az bir 
müddet evvel de Hamburgta gotik 
harflerle yazılmış garip bir mek • 
tup almıştır. Bu mektuptan bahset· 
mcden geçmek doğru olmıyacak: 

cBerlind~ki dostlarımdan aldı • 
ğım mektuplarda, Matmazel Dok • 
torun hakiki şahsiyeti hakkında ma
llımat toplamak üzere sizin Berlin
de bulunduğunuzu öğrendim. Mat
mazel Doktor hakkında bir kitap 
yazmak niyetinde olduğunuzu ve 
bu kadının hakiki macerasını hi • 
kaye etmek istediğinizi bildirdiler. 

.. Ben başkalarının yaptıkları gi· 
bi yapmak emelinde değilim (bu 
sözü ile MatmazeJ Sragmüller'in 
makalesini kast ediyor) An Mari 
Lesser, Elizabet Sragmüller veya
hut bir kaç sene evvel ölen Madam 
La Baron Kreçman gibi Matmazel 
Doktor unvanını kendime hnsret -
rnek istemem. Daha doğrusunu is -

MiZAH 

Müstakbel kayın valide - Bira-z 
sonra, kızımı göreceksiniz.. Çok 
sevimli, ince; zarif ve güzeldir. 
Tıpkı bana benzer .. 

• ŞEMSİYELERİN DİLİ 

Bir üniversitede ruhiyat Profe
sörlerinden bir zat, uzun tetkikten 

sonra, insanların taşıdığı şemsiye
lerden bazı istidlaller elde etmiş
tir. 

Mesela umumi bir yere girer • 
ken, şemsiyesini kapının yanına bı
rakıveren bir adam savuruk ve se
fihtir. Şemsiyesini kaybetse de 
gam yemez. 

Sokakta yağmurlu havada ayni 
şemsiyenin altına sığınmış bir ka
dınla bir erkek görürseniz, dikkat 
ediniz .. Eğer şemsiye kadını tama

mile muhafaza ediyor ve yanındaki 
erkek ıslanıyorsa, muhakkak ikisi 
biribirine henüz yabancıdırlar. E
ğer bliakis erkek mahfuz ve ka • 
dın yağmur altında ise hiç şüpbe-

ıiz kıdemli bir karı kocalığa işa

rettir. 

Şemsiyesini, ucu havada olarak 

koltuğunun altında taşımak, arka

dan gelen birisinin gözü çıkacağı -
na alamettir. 

Adi kumaştan bir şemsiyeyi, ga
zino veya lokanta gibi yerlere gi

rerken, ipekli bir şemsiyenin ya -

nına bililtizam koymak, sahibinde 

mübadele fikrinin mevcudiyetini i· 
fade eder. 

Kışın başkasına şemsiye vermek 
ahmaklıktır. 

Hayvanat bahçesi bekçisi - Züra
fanın başmı görmek isterseniz, bir. 
frank fazla verip mt kata çıkacak.. 
sınız. 

• "AKILLI HİZMETÇİ 

- Ayol, fotinlerimi niçin böyle 
bağlayıp da getirdin? 

- Acele işim var, dediniz de .. 

size kolaylık olsun diye bağladım. 

-- * MAHKEMEDE 

Hakim - Muhakememiz bitti, be· 
raet ettiniz. 

Sabıkalı - Vallahi bay hakim, 

sizi nafile yere işinizden alıkoy • 
dum, affedersiniz. 

terseniz, bu müstear unvana istih
kak iddia etmek hakkını haiz olan 
kadınların adedi çoktur. Maamafih 
şahsi her türlü mülfıhazalar ber -
taraf cj.ilirsc: Bu unvanı tekrar is· 
temek iddiası zannedersem her
kesten daha ziyade benim hakkım· 
dır. Çünkü ilk defn bana verilmiş 
olan müstear unvan budur. 

cBakınız nasıl olmuştur? 

c Harp ilan edildiği gün üç ar • 
kadaşımla beraber Pariste bulunu
yordum. Bunların isimlerini vere
miyeceğim. Çünkü onlar da artık 
benim gibi Alman istihbarat daire
sinde memur değildirler. Hüviyet
lerini efkarı umumiyeyc bildir -
mekle kendilerini rahatsız edece
ğimden eminim. 

.. 1 Ağustosta büyük bulvarlar • 
daki kahvelerden birindeydim. Pa
rislilerin hasmane heyecanları ve 
taşkınlıkları kaı şısında memleketi

mize dönmeğe karar verdik. İşte o 
zaman şefimizden aldığımız bir ha

berde, Fransada kalmak için ne 
yapmak mümkünse yapmamız bil • 
diriliyor ve kendisini de daima İs-
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Betonarme Köprü inşaatı 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - istekli çıkmadığından dolayı ihalesi yapılamamış oran Maraş 

Vilayetinde Kayseri· Maraş ve Maraş-Eloğlu yollnrı üzerinde yapıla• 
cak 180,500 lira keşif bedelli Beton arme Alikaya, Suçah, Tekir vo 
Aksu köprüleri inşaatı yeniden eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 27-5.937 Perşenbe i'Ünü saat 16 da Nafta Vekilctin
de Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. Muvakkat teminat 10275 liradır. 

3 - Şartname ve buna müteferri evrak 903 kuruı bedel makabilin· 
de Şose vtt Köprüler Reisliğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin müteabbitlik vesikas1111 
ibraz ve bir teahhüdde e.n az 60000 liralık köprü ve buna benzer İII• 
~aatı iyi bir surette yaptıklarını ispat etmeleri meşruttur. 

Teklif mektuplarının 27-5-937 Perşenbe ~ünü saat 15 şe ladar Ko
misyon reisliğine makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. "1180,, -:26'i7 • 

Neden 
A.~pirin ? 

Çünkü ASPİRİN seneler
denberi her türlü soğukal

gınlıkfa;7na ve ağrılara karşı 
iesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmişti;: 
~.. . 

A S P- 1 R 1 N ]n fesirinden J 

emin olmak iÇin ·lütfen 
' sına_dikkat _ediniz.4 

EB 

Nafıa Vekaletinden: 
l - Diyarbckir istasyonundan başlayarak Dicle vadisi lsUkametinde 

Cizreyc doğru yapılacak 65 kilometrelik demiryol Etüdü kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 28·5-937 tarihindo Cuma günü saat on beşde Veka· 
Jet Demiryollar inşaat dairesindeki eksiltme Komisyonu odasında ya. 
pılacaklır. 

3 - Bu işin keşif bedeli 29000 liradır. 

4 - Muvakkat teminat 2175 liradır. 
5 - Bu işe ait mukavele projesi, Eksiltme şartnamesi, Bayındırlık 

işleri genel şartnamesinden mürekkep bir takım münakasa evrakı 
145 kuruş mukabilinde demiryollar inşaat dairesinden tedarik olu. 
na bilir. 

6 - Bu eksiltmeye girmek isteyenler 2490 No. lu kanun mucibince 
ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 7.5.937 tarih ve 3297 
No. lu Resmi ~azetede ilan edilmiş olan talimatnameye göre Veta. 
!etten verilmiş "'Etüt müteahhitliği vesikası. nı havi teklif zarflarını 
mezkiir 2490 No. lu kanunun tarifatı dairesinde hazırlayarak 28.!i-937 
tarihinde saat on dörde kadar Demiryollar inşaat dairesindeki K~ 
misyona makbuz mukabilinde vermiş olmaları lazımdır. (1178) (2643) 

Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Ha· 
kimliğinden: 

İbrahim Halilin Taksim Feridiye 
Aşıklar sokağında 15 Numarada 
Hüsniye aleyhine açtığı alacak da
vasanın cari duruşmasında müddei 
fotoğrafı emanet dairesinde oldu
ğunu söylemiş ve sorulan suale ce
vap gelmiş müddeialeyhin ik'!met 
gahı meçhuliyetine binaen yirmi 

gün müddetle bundan bahisle gı
yap kararı tebliğine karar verilmiş 
olduğundan mahkeme günü olan 
9/6/937 saat 14 de mahkemeye gel
meniz ve yahut vekil gönderme
niz muameleli gıyap kararı ma -
kamına kaim olmak üzere ilan o
lunur. 

viçredeki memurlarımız vasıtası i
le mallımattar tutmaklığımızı is -
tiyordu. 

cBen aslan Alman 'İsviçresinden 
olduğum ve Fransızcayı çok iyi bil
diğim için bu emri tatbik etmekte 
güçlük çekmedim. Ben Fransızca
yı çocukluğumdanberi aksansız ko
nuşurdum ve Tıp Fakültesi tale -
besi sıfatı ile, kendimi cephede bir 
hastahaneye göndertmeğe muvaf • 
fak oldum. 

cElimdeki sahte vesikalarla kendi
mi bir Fransız kızı gibi göstererek 
(teşkilatımızın bir kaç saat içinde 
tamamilc niz~i vesikalar tedarik 
etmekte büyi.ik bir mehareti vardı) 
Paristen ayrıldım. Az sonra beni 
seyyar bir hastaneye verdiler. Sa
bahtı:ın akşama kadar hiç durma -

dan çalışıyordum. Hastahanede ni
hayet bu işi yapmak için mutlaka 

iyi bir doktor olmağa da ihtiyaç 
yoktu. Tatanosa karşı şırınga, ya
ralılara karşı ilk yardım, bana ,·e
rilen bütün vazifeler bundan iba -
retti. 

•Uzun aylar hiç rahatı;ız edilme-

İstanbul Yedinci İcra Memurlu • 
ğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup 
paraya çevrilmesine karar verilen 

24 top resim ve saman kağıdı, 26 
adet muhtelif boyda Pergel takı-

mı, 1 top yağlı boya muşambası, 

yağlı boya için çanta 14 adet, 900 
adet muhtelif renklerde yağlı boya 

tüp, muhteli( afiş ve pastal boyalar 
kalem takımlar ve sair kırtasiye 
22/5/937 Cumartesi günü saat 9 

dan 10 na kadar Sirkeci Yeni Pos

tahane caddesi 52 N.o. lu kırtasiye 
deposu önünde hazır bulunacak 

memur tarafından açık arttırma 

suretile satılacağı ilan olunur. 

den çalıştım. Öğrencıbildiğim bü -
tün malumatı gizli mürekkeple a
di kart postalların üzerine not edi
yordum. Şüphe uyandırmamak i • 
çin son derece meşgul görünüyor 
ve yaralı askerlerden Paristeki 
hemşirem için bir kaç satır yazı 
yazmalarını rica ediyordum. 

cBu suretle İsviçredeki casus teş 
ki1atımız bazı mühim kıtaatın ha
reketlerinden ve sevkedildikleri 
istikametlerden günü gününe ma
lıimat alıyordu. Ben de muntaza
man malumat alıyordum. Berlin 
öğrenmek istediği şeyleri benden 
sormağa imkan buluyordu. 

.Bir kaç hafta sonra Fransız is
tihbarat dairesinin cephe gerisinde 
bir casus kadının faaliyetini sez • 
miş bulunduğunu öğrenmiştim. 

Bunun üzerine gizli mürekkebin 
terkibini değiştirdim. Artık ondan 
sonra Kalorgiom sülüsyonu ile ca
lışıyordum ki, Fransızlar daha ~ • 
zun müddet bu terkibin sırrını öi
renememişlerdi. Herkes pekAla bi· 
lir ki, kimya işlerinde hiç bir rnilı.t 
Almanların üstüne gelemez. 

( De1·nmı var) 
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ŞERBET VE DONDURMA MiDEYi BOZAR 
........ 

,- • 

. HASAN GAZO-Z ÖZÜ 
I 

Midevidir. Toz halinde ve meyvalardan yapllmıştır. Çok köpürür. Bir çorba kaşığı gazoz özü ve likörle ~' &g 
yarım bar"'ak buzlu su içinde çok nefis bir şampanya olur. lngiliz ve ecnebi meyva tozlarına dehşetli 

ve başdöndürücü bir surette rekabet etmektedir. Şişesi 25, dört misli 50 kuruştur. 
Hasan · ismine ve markasına dikkat. 

Hasan Deposu: İstanbul, Ankara, Beyoğlu, Eskişehir 
--.......... a:lll .. LZll .............................................................................................................................................................................................. ...... 

ELEKTRiK PLONJORU 
Kolay, seri ve ekonomiktir. 

SA Ti E 
Ve şehrin büyük elektrik mağazalarında satllır 

Fiatı 240 kuruştan başlar. 
. ~---------------------------------

NEVROZİN 
En şiddetli baş ve diş 

ağrtlarını dindirir 

NEVROZİN 
Bütün ağrı, sızı ve 

sanclları keser 

NEVROZIN 

1 
Nezle, grip ve roma

tizmaya karşı 

çok müessirdir 

İstanbul Bahçekapı Borsa ya -

nında Agopyan Han birinci katta 

4-8 numaralı odalarda arad1ğınlz 

yerli ve ecnebi kumaşlar hazır ve 

ısmarlama elbiseler. Bir defa zi

yaret kafidir. Telefon 22869 . 

.. , .. 
kullanması 

Hakikaten ; ne güzel ve ne beyaz 
dislere malik bulunuvorsunuz !.. 

d. ıeri· 
"j:ıle,. Kolynos diş macunu :ş 

nizi ne çabuk beyazlatmış ve p:ı~ıı 
latmış olduğuna hayran o!uyorufll• k 
tecrübeyi gördükten sonra bır ço 
müstahzarat anısında donuk \'r, s:t• 

rarmış dişleri KQLYNO~f 
bı 

kadar beyazlata . ve parlatan ... , 
~şine daha rasgdmedim. Sankı ~ 
terkibinde bir gençlik kaynağı yar" 

çok idareli ve herkesin sevdiği ve hoşlancJıgı Amerikan 

K O L Y N O S diş macunu kullanınız! .. 

=====================================-=~==~ 
Devlet Demiryolları ve Limanları 

işletme U. idaresi ilanları 
1 Haziran 937 tarihindeıı itibaren; en aşağı haftada bir defa oıınak 

üzere int~ar halinde bulunan yerli veya ecnebi bir gazete veya MeC• 

muaya; sahip, Mes'ulü müdür, muharrir ve muhabir sıfatile ınensup oları, 

kazanç getirir başka bir işle meşgul olmayan gazetecilere bu vasıflar• 

da olduklarına dair Türkiye Cumhuriyeti Matbuat umum Müdürlüğündeıt 
vesika getirmek Ş9-rtile iki aylık Halk Ticaret biletleri % 60 tcnzilatl9 

satılacaktır. Fazla tafsilat i~in istasyonlara müracaat edilmelidir. (2842) 

NEDVitl 

Grip, nezle, baş ve diş ağrılarının kat'i ilacı KESKiN Kaşeleridir. 
Bahçekapıda 

Deposu Salih Necati Eczanesi. 

' • r ~ ' • o 

·lstftnbul ~~ · ·. Bel.ediy~si _. İlanları ·,,, .::~, ~> '. :}' : . . . . . . -; . . ' :· ;~, . ·. 
Muhamm::n bedeli 3662 1 ra 71 kuruş olan Üsküdar süt ve mektep 

çocukları Bakımevi bahçesine yapılacak ihRta davarı açık eksiltmeye 

konulmuştur. Keşif evrakı ve ıartnameııi Levazım Müdürlü~iinde gö· 

rülebilir. istekliler 2490 No. lı kanunda yazılı vesikadan ba,ka Bayın· 

darlık Direktörlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 274 lira 70 

kuruşluk ilk teminat makbuz veya: mektubile beraber 27-5-937 Per• 
şembe günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (1) (2694) 

• • • 
Senelik muhammen kirası lC lira olan Karagiimrükte Oebağzade 

mahallesinde Fevzipaşa caddesinde 52,50 M2. yol teslim tarihinden 

itibaren 6 ay müddetle kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konul· 

muştur. Şarlnlmesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. istekli olanlar 

1 lstanbul Vakıflar D'rektörlüğü ilanları 
Kıymeti Pey parası _..,;:;..... ______ ..;._ 

Lira K. Lira K. 

207 00 15 55 Fatihte Kirmasti mahallesinde 207 metre murab• 

293 26 22 00 

601 95 45 20 

baındakı Kirmasti camii arsası. 316 

Mahmudpaşa, Hacıküçük mahallesinde Kürkçüha· 

nı ic;han fe\•kanisinde 11 No. lı oda. 4158 

Çelebioğlu Alaaddin mahallesinde Yeni cami av· 

lusu arabacılar sokağında eski 72 yeni· 76 Nr: 

t aj 45 Nr: lı di:kkanın 1/ 2 hissesi. 4880. 

Yukarıda yazılı olan üç parça emlak satılmak üzere on beş gün 

müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 27-5-9'J7 Perşembe günü 

saat 15 le yapılacaktır. isteklilerin Mahlülat kalemine gelmeleri. (2664) 

sııstaki umumi meclis kararı aşağıya yazılmıştır. ilan olunur. 
FIKRA 

75 kuruşluk ilk teminat mektup veya makbuzu ile 31-5-937 Pazartesi Beyoğlu, Beşiktaş, Eminönü, fatih şubesi idariyeleri sur dahilindeki 
2ünü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (2769) mıntakaları'lda ve Kadıköy şubei idariyesinde Kurba*alı derenin gar-

• • • binde eşeğin nakil vasıtası olarak kullanılması memnudur. (B.) (2851) 
Haseki Hastanesine lüzumu olan 59 kalem ecza açık eksiltmeye ko- • • • 

nulmuştur. Bu eczaların hepsine 804 lira 10 kuruş fi at tahmin olunmuş· Tramvay dış kapılarını ha)inde har ek et daima kapalı bulundurmağa 
tur. Eczaların listesile ş:ırtnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. vatman ve kondoktörlerin mecbur tutulduklarına dair ittihaz olunan 

istekliler 2490 No. lı kanun::fa yazılı vesika ve 60 lıra 3 1 kuruşluk ilk _Belediye tenbihi aşağıya yazılmıştır. İlan olunur. 
· Belediye te llıihi 

teminat makbuz veya mektubile beraber 25-5-937 Salı günü saat 14 de 

Daimi encümende buknmalıdırlar. (8) (2658) 
* • • 

lstanbul'un en son veziyelini, Belediye hududlarını; belli başli abi· 

da tını bütün tef erruatile göstermek üzere bastırılan ve nefis bir ciltle 

cilLleltirilen şehir rehberinin tanesi perakende olarak 2.50 liraya 
satılmaktadır. 

Fazla talip çıkmadığı için toptan mubayaa edecek kütüphane sa

hiplerine tanesi ikişer liradan satılması bu defa Encümence kar arlaş
lırılmış olduğundan isteyen kütüphane sahiplerinin Muha~ebeye müra-

caatları lüzumu ilan olunur. (B.) (2848} 

* * * Şehir içinde eşekle nakliyai yasaktır. Bu yasak Beyoğlu ve Eminönü 

belediye şubeleri çevresinde l·Ağustoı-1937 den itibaren ve diğer 
mmtakalarda da l·Şubat-1938 den itibaren tatbik edilecektir, Bu bu. 

Tramvayların hnrd~etleri esnasında vatman ve kondoktörler tram· 
vayların kapılarını kapalı bulundurmağa mecburdurlar. (B.) (2853} 

* 
Ehliyetsiz kimselerle çocukları~-"'kayık ve sandal kullanmaları ve 

bunlara kira ile kayık ve sandal verilmesi yasaktır. Belediye zabıtası 

talimatnamesinin bu husustaki memnuiyeti mutazammın olarak değiş· 
tirilen 204 üncü maddesi aşağıya yazılmıştır. ilan olunur. 

Madde: 204 
Her hangi bir maksatla olursa olsun umumi nakil vasıtası olan 

sandal ve kayıkların içinde sanldacısı bulunmadıkca ehliyetnameyi 
haiz olmıyanlara kiralanması memnudur. 

Muayyen iskelelerde yolcu taşımak üzere kayık veya sandal kullan
mak isteyenlerin 18 yaşını bitirmiş olmaları, yüzme bilmeleri ve ehliyet 
ve bedeni kudret vesikasını haiz olmaları mecburidir. Bu şeraiti haiz 
.olmayanlara ehliyet vesikası verilemez. (B.) (2852) 

ISTANBUL LOKANTACILAR CEMiYETiNDEN : 
Cemiyetin faaliyet ve hcsablarını tetkik etmek, aynı zamanda da 

lntihab müddetini bitiren Yardım Sandığı idare Heyetini seçmek üzere 

21 Mayıs 1937 cuma ıünü Cemiyet heyeti umumiye,i topl:ınacakLır. 

Cemiyet mensublarının yukarıda yazılı tarihte saat J5 te Ca~alot• 
lunda Eminönü Halkevi salonnna hüviyet cüzdanlarile birlikte iele• 

rek reylerini kullanması rica olunur. ___________________________________________________ ....,.,.,.,..,. 

Fabrika fiatına aatıhyor. 

ASRI MOBiL YA Mağazası ~~~~0 
•stanbul: Rızapaşa yokuşu No. 66 Tel. 23407 

Dans merakhlarına \, • e"' 
müjde Dünyada Birin ci liği kazanan 1 

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

ile \'akit knybctmeden dans pro -
!esöru Yorgo'ya müracaat etsinler. 

Adres: 
Beyoğlu Tokatlıyan oteli arka -

smda Topçekenlcr sokak No. 31.. 
birinci kat. 

Fatih Sulh 1içii.nclı lluk~k Ilfı. -

kimliğinden: 

Mahkememi1.ce terekesine vazi -

yet edilen Topkapı haricinde Mal

tepe caddesinde 26/28 sayılı ku -

Jubedc W/3/937 tarihinde ölen 

Dimyan oğlu Nikol .. nın alacak ve 

borçlularının J i y ve iddiayi ve
raset c>d~n. . uç ay zarfında 

mahkemeye müracaat etmekleri ve 

aksi takdirde metrukatının hazine

ye devredileceği ilan olunur. 

saatleridir. 't 

Her yerde araY1111 

L 155 b"inci m;:;: 

S- L. • - ı' vaU idare 
ölllbı ve umumı ncşr ~ 

Başmuhnrrit 

E. izzet ~· 
Basıldıiı yer: !\btbaal ıb 


