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En son telgrafları ve havadisleri verir gazete Telefon·: .20827 

Okadar kuv etliyizki bü~ ~ir Rus ·tayya_esi 

Un Unya IZlm e 05 Dört alim bir buçuk yıl 
QeÇ_İnmek yOIUnU arıyor Kutupta ·yaşıyacak 

Avrupada kuvvetli Türt<iyeyi 
Şerefle temsil e.den ismet 

inönü yurda dönüyor 

ttııf , . 
ı.e kaouetli Tarkiyenin büyük kıırucuıu Atatürk, lcıymttli Başwkil ismet lnönü "t1• Tl.rk ordusu 6ı11llk 

'-... Erkanı Harbiye Reiıi Mareıal Feflzi Çakmak 

l""'t'"""'"""""''""11.111ıı ıı ııımıııııımıı ı ı 11111mııuıııı ı ıı111m111111•1111 1111 1111mııı••••••••••ıı1111m111111111 1111 11mıııuı11 111• Paris, 22 (Hususi) _ ismet lnö-

a 1 Ya Akdenl.Zde nü Londradan buraya geldi. Paris 

. 
sefirimiz ile Fransız siyasi ricali 

t tarafından karşılandı. 
~ş • k • • oı • ismet lnönü Londradan çok mü. 

ı/ t~ rı ımesa p ı· him ve iyi neticeler elde elmiş I'- ... olarak d ö nme1'tcdir. Bilhassa 

~ lk-·sı takı·p ed·ıyor·. zecri tedbirler sırasında fngil-
tere ile yapılan karşılıklı yar• 
dım paktının yenileşmesi ve her 

- /1. zaman için muteber olması için 

~1~lya Hariciye müsteşarı Tür- ;~~~~:~~~:~~1·r iyi bir •alh•da 

)/> l !Je • 1 l •• k 1 • Türk· İngiliz siyasi mukareneti 
,ı t l ıı.e yapı an muza ereıerı artık bir emrivakidir. 

e '1z •h J b ff b l d 1nönü Londradaki muvaff akıye· 
l euen e yana a U Un U . tinden önce Paris temaslarile de 

ı,,, 
fQ }{ 

Qricige ncızm Konl jilrkig• H11rici9• oekiii Doktor 
Cigano . Teufik Rü,tı1 Aras 

~ (Yazısı 2 lncl ••g/ ammla) 

• siyasi bir muvaffakıyet elde etmiş, 
bulunuyordu. Bu arada Türk. Fran· 
sız dostluA'unun inkişJfl yolundaki 
müsbet müzakerelerden baıka 

(Devamı ikinci sayfada) 
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· Negüs Milletler 
Cemiyetine heyet 
Gönderecek mi? 
., Londra 22 (A.A) - Havas ajan• 

· sının muhabiri bildiriyor: 
• Haile Sclas~ie, bugün Cenevre~
ye bir m\lrahhu heyet gönderip 
gôndermiy"ecdi hakkında bir ka· 
rar ittihaz edecektir. Selassie'nin 
müşavirleri ve bu meyanda Fransa 
hariciye nezaretinde yoklamalar 
)'.Bpan Fransız hukukşinası Joıe, 

ır· ..................... _ .......................... ıi 
1 Bir endişe : 
İtalya Tagyare açu1 hazırlığı 9QPi!/OT' 

_ . • , • /YazlSl 2 nci sagfpmızda dll' / 

Tahfelba irleri · J;~·~w~·~·~-~~;: ...... k;·~~i;Q""'"k·~~ .. ~·~ 
lngilfernr: ·şUnda esra·r~ 'sil-ah·. ·bulundu 

IAbloka mı edecek 1: · ' ·-- · 
Bu sabah yapılan araştırmada 

Londra 22 (Hususi) - cDeyli 
Telgraf> gazetesinin deniz işleri 
muharriri bir yazısında İtalyanın 

· harp gemilerini artırması hakkın
da şu endi~eli haberi bildiriyor: 

cBu sene İtalya, yeniden 20 tah
telbahir daha yaptırtmakla deniz 
kuvvet1edni b' i li dahR (ogal
tacaktır. Şöyle ki, bu sene sonuna 

(Devamı 2 inci ıagfada) 

bulunan esrar tevkif haneye 
nereden sokulmuş ?. 

~----~ 

Bu sabah, saa t beşte İstanbul 1 Bu memnu eşya ve mad deler nd. 
.. evkiflıanesin in kadınlar ko~uşunda liye müfettişlerinden biri, Fa~ih j1n. 
yapılan ani bir araştırmada hır d arma böliik - kumandanı Salim, 
miktar esrarla birkaç bıçak bulun• rnüddeiurr.umi' mu:n inlerinde l Sabri 
muştur. (Dwamr 2 nci sagfamızcfu) 

ispanyada döğüşenler artık 
kan kokusundcln bıktılar, 

~ütareke yapılıyor. ___ -...,. __ 
Fakat, Madrid yine bombardman edildi. 

Ölenler var. Asker anaları ağlıyor. 
~------·--------------·--- ·-

Makineye I: 
Verirken · 

Hüku·m·eı son 
Damla kana 
Kadar harbe 

U lllgar kabinesinde 
~ nazır istifa etti 

Cenevre'ye bir muratihas heyet 
gönderilmeıine taraftar değildir. 

- . Bü sur~tle Mil letle!' Cemiyetinin 
sarahatle cephe alarak Habe~is. 

(Devamı ikinci. say/ aaa) 
/ ·,Karar verdi . 

Valencia 22 (A. A,) - Nazır· 

- ....... .,__. 

Yeni kabine yine 
Köse lvanofun ri
yasetinde kur .. ldu 
. Sofya 22 (Hususi muhabirimiz -

bildiriyor) - Nazırlar arasında çı

kan bazı siyasi ih tilaflardan do -
layı üç aydanberi Bulgar kabine -
sinde mühim değişiklikler olacağı 
haberi J!ihayet dün teeyyüt etti. 
E vvelen istifasını veren t icaret na

. 
~ 
1 

... zırı Valef'in yerine şimdiye kadar 
· Ziraat bankası sabık genel direk -

'/'. i"trü ve Ziraat akademisi rektö - J 

. 
" 

:~ :.'ru . Barof, ZiraatNazırıRadi Vasi- ~ · . . A •• -

1«>9~! .~ ·· . (Deflamı 2 nci .saqjada) j ~skı fl..abeııstan Jmaaraloru Negı • . I 
~ ~ ' , , • • 1 .. • .. _. 

-~' .;- · ..... ~- ,.. 

tar heyeti toplantısından sonra 
• aşakıdaki beyanname - neşredil· . 
mişti r : • • 

- · Hükümet, İspanyanln · bütün 
düşmanlan tamamile· mıtğlup : 
olmadan sulh · yapılmıyacağını · 
kati surette bir kere daha bil- . 

- dirfr. ' 

B_!r me'Vz ide !Jerligen askerler 

Londra 22 (A'. A.) - Ravas A • mitesinin tavsiye ettiği veçhile, 
jans muhabirinden: İyi malumat "gönüllülerin kısım kısım çekilme-

.alan bir" meiıbadan öğren.ildığıne sini talep edecekler.dir. 
göre, Almanya ile İtalya hükumet'- Bilbao 22 (A. A.) - Royter ajan 
leri İspanyada bir ·mütareke yapıl- sının muhabiri bildiriyor: 
ması hakkında İngiltere tarafın - · Henuz resmen teeyyüd etmiyen 
dan ortaya atılan telkine pek ya :- ' hır şayiaya göre Bask hükümetiniı 
kınaa cevap vereceklerdir. ·reisi Agt.ıirre7 HiUere bir mektup 

s.on zamanda ademi müdahale ko - . (Devamı ikinci sayfada) 

I 
· İtalya ve Almanya hüküm.etleri, gönderei·ek Bask cephesindeki Al-

------~-------.:= , lllllllHllllll_llllllllllllllllll .... l lll lllllllJllllllllHlllllllllllllllolllllll~llllllllllllllllllllllllll l llllllllllllllllllllllllllll•lllllllllllll' 

. • ... ~ Devlet Demlryollarında Ailelere mahsus BU· ı 
Emnıyet teşkilat. ·,uk Tenzillt batlamıştır. Bu çok ucuı: seya. 
hakkında kanun ~hat F1rsatını kaç1rmayınız. ''1235,. "27.55,, 
(Yazısı 2 inci sayfamızda) 
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MÜHiM BJR KANUN Harpte 1 KOÇOK HABERLER l Kadın 
Kadınlarımızın ıa.. ----·-,-ce-rd_e.... Koğuşunda 
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Genç Maret8~ "-......! 
Sovyet Rusyanın genç ~:11ııeıı b 1 Askerll.g"'ı· *Trenle gelen yolculara fena Esrar ve silah 

tesir bıraktığından Balıklı Rum me-

Emniyet teşkilatı kanun 
layihası meclise verildi 

Yeni layihaga göre icabında 
ordudan da istifade edilecek 

Ankaradan haber verildiğine gö- zar lığının kapatılması diışünülmek- (Birinci sahifeden deı;am) 
re Milli Müdafaa vekaleti, kadınla- tt:dir. ve Emniyet Müdürlütü. memurları· 
rımızın askerliği rneselesile tekrar l * Sirkeci - Küçükçekmece ban- nın bu sabah yaptığı araştırmayla 

Tuh vskinin bir zarn~n. rı.rdl- Q 
yıldızı söndüğünü söyluyd<> lı• IY 
Bundan y_!rmi sene evvel. 

3
• t" 

mumr ,Harp içinde ve ihtilalı;isıı:t ve cs~slı surette uğraşmıya başla- liyö hattında tren güzergahına çöp meydana çtkaralmışhr. 
mıştır. Dır harp halinde muhtelif atılmaması için tedbir alınacaktır. Tevkifhane kadınlar kısmmda ında gen Tuhaçcvski }(etı 

arlaK' bir yol açabilmişti. Jlıı51' 

Ankara 21 (Hususi) - Emniyet 
teşkilatı kanun liyıhası encümen -
lerden çıktı ve Meclis ruznamesine 
alındı. Layihanın birinci maddesi 
şu şekildedir: 

.Memleketin umumi emniyet ve 
asayiş işlerinden Dahiliye Vekili 
mcs'uldür. Dahiliye ve.kili bu işler 
için kendi kanunları dniresinde ha
reket eden Emniyet umum müdür
lüğü ile umum jandarma kuman -
danlığı ve icabında diğer bütün za
bıta teşkilatı vasıtası ile ifa ve lü
zumu halinde İcra Vekilleri Heyeti 
kararilc ordu kuvvetlerinden isti
fade eder. 

düğü zamanlarda toplanır ve u
mumi asayiş işlerini tetkikle isti -
şari mütalealarını bildirir. 

Dahiliye Vekili lüzum gördüğü 
zamanlarda diğ~r alakalı vekaletler 
den birer mümessil gönderilmesini 
talep eder. Komisyon raportörü 
Emniyet Umum Müdüriidür.> 

Layihada umumi zabıta teşkilatı, 
silahlı ve silahsız olmak üzere iki 
kısma ayrılmıştır. Silahlı kısmı 

polis ve jandarma ve silahlı hu -
susi zabıta kuvvetleri teşkil eder. 
Silahsız kısım istihbarat ve mua -
melal memurları ile silahsız husu
si zabıta memurlarıdır. 

2 - Dahiliye vekilinin riyaseti Polis. silahlı icra ve inzibat kuv-
e&ltında Büyük Erkanıharbiyenin veti olup üniformalı \'e sivil olarak 
bir mümessili ile Emniyet Umum iki kısımdır. Bu kısımların ayrıca 
Müdürü, Jandarma, Gümrük ve teknik kolları olacaktır. 
Orman Muhafaza Umum Kuman - Üniformalı polis te vasıtalı, \'as1-
danlar1, Vekaletçe seçilecek 1 iki tasız kısımlara ayrılmıştır. Vasıtalı 

umumi müfettiş ve beş validen mü- polis atlı, motörlü, canlı, cansız di-
rekkep bir emniyet komisyonu teş- ğer vasıtalarla techiz edilen kısım-

kil edilir. Bu komisyonun Ankara- dır. 
da bulunan azaları her ay ve he - Sivil polis her nevi emniyet iş • 
yeti umumiyesi en az senede bir terinde ünif.ermasız çalıştırılan Ju -
tlefa Dahıliye Vekilinin lüzum gör- sımdır. 
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Bütün dünya bizimle dost olmak 
yolunu tutuyor 

(Birinci sahifeden devam} 

Hatay işinin halli için bu konuş· 
malar sonunda esaslı ve ileri adım• 
lar atılmış bulunmaktadır. Bu iti· 
barla ismet lnönü bu defa Pariste 
uzun boylu siyasi temaslar yap• 
mıyacak tır. 

lsmet lnönü bugün buradan Yu· 
nanistarıa hareket ediyor. Kendisi 
ayın 24 ünde Atinada bulunacak, 
orada bir gürı kalıp Yunan ricalile 
ve bilhassa başvekil general Me. 
taksas ile mühim bir temasta 
bulunacaktır. 

ismet lnönü Pazartesi günü Gü· 
neysu vapurile Pireden hareket 
edecek, çarşamba gl:nü öğ'lcyin Is· 
tanbula gelecek, ı~tanbulda durma· 
dı:ın Ankaraya hareket edecek ve 
a ın 27 sinde hQkfimet merkezine 
vnrmış bulunacaktır. 

• Başbakanımıı.ı Pıreden alıp bu-
raya getirmek üzere Güneysa 
vapuru bugün 16 da limanunsıdan 
Pireye hareket edecektir. 

Deniz Yolları umum müdürü 
SadeUin ile gazeteciler de bu va~ 
purla Başvekilimiıi karşılamaya 
gitmektedirler. 

Güneysu Çarşamba günü öğleüstü 
buraya varacak ve Tophane rıhtı· 
mına ynnaşacalüır. 

lnönü burada karşılanacak ve 
kısa bir müddet istirahatten sonra 
akşam eksprese bağlanacak hususi 
bir vagonla Ankaraya h.reket ede
cektir. 

Neue Freie Presse gazetesinin 
Londra muhabiri 18 Mayıs tarihile 
ftı telgrafı çekmiştir: 

·Bu akşam Hariciye Nazırı Eden 
Türkiye sefarethanesinde verilen 
ziyafette Türkiye Başvekili İsmet 
İnönü ile görüşmüştür. Daha evvel 
Türkiye Başvekili İngiltere Başve
kili Baldwin ve Maliye Nazırı ve 
müstakbel Başvekil Chamberlain 
ile de görüşmüştü. Bu görüşmelere 
buyiık ~hemmiyet at!olunuyor. 
Çünkü İngilterenin ahiren yaptığı 
b<>vnelmilel görüşmelerin en yenisi 

ismet hönü ile yapılan müzake-

reler olduğu söyleniyor. 

ber islam aleminde son derece bü
yük nüfuz sahibi büyük bir islam 
memleketidir. Diğer de\·letle ':rin 
bu havalide ~işlemek emelleri -
ne karşı mükemmel surette muha
lefet edebilecek bir ittihadın başı
na Türkiyenin geçeceğini İngiltere 
nazarı itibara almaktadır. 

lngiltere ile Türkiye arasındaki iyi 
bir anlaşma İngiltereye karşı bir is
lam hareketi vukua getirilmesine 
mani olur. Böyle bir hareket, Filis
tindeki vaziyet dolayısile İngiltere 
için bilhassa tehlikeli olabilir. 

Bu münasebetle İngiltere Hari -
ciye Nazırı Mister Eden'e İran he
yeti reısı General Hasan İsfendiya
ri tarafından bugün İran sefaret -
hanesinde Yerılecck öğle ziyafoti -
nin de ehemmiyeti meydandadır . 

İspanyada kanlı 
Muharebeler 

( 7 inci sayfadan devam) 

man tayyarecileri geri Çekildiği 
takdirde idama mahkfım edilen iki 
Alman tayyarecisinin serbest bı

rakılacağını bildirmiştir. 

Vitoria 22 (A. A.) - Havas ajan
sının muhabiri bildiriyor: 
Fnınco kuvvetleri Bask'lerin tah

liye ettikleri söylenen munguita'ya 
tamamile hakim bir vaziyette bu -
lunmaktadırlar. Bu ku\·vetler, 
Franco kıt'alarınm elindeki en ileri 
mevki olan Amirobicta'nın Şimali 
garbisindc hükiımetçilerin ellerin
de bulunan son mevzileri de zap • 
tctmişlerdir. 

&ılamanca 22 (A. A.) General 
Franco, siyaset, iktısad ve sendika 
işlerini tanzim eden etek parfü 
nin nizamnamesini tasdik etmiştir. 
Bu nizamname, İspanyol Falanji
nin programından mülhemdir. 
Madrıd 22 (A. A.) - Havas a -

jansının muhabiri bildiriyor: 
Hükumet merkezi di.ın öğleden 

sonra iısi topçusu tarafından yeni
den bombardıman edilmiştir. 

Ölenlerin mıktan henüz malUm 
değildir. Yalnız bir mahallede dört 
kışi ölmüş ve 30 kişi yaralanmıştır. 

yer ve ~ekillerde vazife alacak olan * Şaı·k banliyösunda seferleri bir iki gün t!Vvel de blr mikdar 
kadınlarımızın nerelerde ne tarzda sıklaştıran ve çoğaltan yeni tarife- esrar bulıındugu söylenmektedir. Sonra 920 de Lehistanla UbS c 

arasındaki muharebede -g• di~· vazife görebilecekleri te~bit edil- nin bugün tatbikine başlanmıştır. Müddeiumumilik birinci tetkik 
mektcdiı. * İzmirde komisyoncu Sabri, ra- bürom şefi müddeimncmi muavini zaman yirmi üç yaşlarında ıtl"t· 

Proje yakında Kamutaya verile- kı yüzünden karısı Rabiayı öldür- Satri bu ip tahkiitatile meş~·ıl 
cektir. müştür. o!m:ıkta, b memnu şeylerin Tev• 

hırda- genç kumandan dünY3 bifl U. 
1 b·rden l ıe 

buatında ismilc, resmi e . 1 d.İ''e ~ 

Bir Rus tay ya
re si Kutba indi 

Moskova 22 (A. A.) - Akademi 
azasından Otto Schmidt tarafından 
ı;evkedilmekte olan havai şimal se
ferine çık.an beş tayyareden biri, 
dün saat 11,10 da tarihte üçüncü 
defa olmak üzere şimal kutbunun 
üzerinden uçmuştur. 

* 16 yaşında bir genç abla~ının kifhan~e hangi yolla girdi~ini 
kaçırılmasından müteessir olarak araştırroaltadır. 
ianirde Mustafa adında birini öl - Tevkifhanede sıkı araştırmalara 
dürmüşfür. devllaı edilmektedir. 

* 3.5 kuruşa yeni bir köyli.i sı

garası çıkarılacaktır. 
* Kamutayın tatilinden sonra 

bütün valiler Ankarada toplana -
caklar, vilayetlerin imar i~lerini 

görüşeceklerdir. 

Üç ayhklar 7 
haziranda 

Dul, ;yetim ve tekaütlerin üç ay
lık maaşları Haziranın yedinci gü
nii dağılmıya başlanacaktır. 

meşhur oluverdi. Fak::ıt şırn so'"-tl 
dar talii hep ~·avcr olan ve ~bl' 
Rusyada mareşalliğe kadar d• f 
len bu genç kumandanın adı ıatt13' 
Ç<?n senedenberi Tror;ki d~":~ 
karı~mış bulundu. Şirndı ai<lııştl 
bir ordu ktımandanlığilc uz u~. 
rılmaktadır. Çarlık zamanıll111 0~ 

• - ;J_ b' . ·n og·Jıı . ..ıl' gelen aılelerınucn ırını aSP< 
Tuha~vskinin ihtilal RUSYbıırtd' 
kendine açabildiği ynJlar da 
kapandı. kaldı, diyorlar. ıı de~ 

Sovyet tayyarecilcdnden meş -
hur Voldopianov tarafından sevke
dilmekte olan tayyare, kutbun 20 
kilometre kadar Herisinde Ameri -
ka cihetinde bir buz kütlesinin üs
tüne konmuş ve oraya kırmızı i -
pekten Stalin'in resmini taşıyan bir 
bayrak dikmiştir. 

* İspanyadan 730 mülteci geti
ren Karadeniz -.apuru Maltaya var
mıştır. 

•••••••••••• •••••••• •••••••• • •••••••••••••••••••• 1 •••••• 

Emlak Bankası vU.C muamelesi
ne ayın ikisinde başlıyac.:aktır. Ban
ka bu sefer günde en az 700 kişiye 
maaş \•erebilmek için tertibat al
mı-hr. Yoklamalarını yaptırmıyan

lar~ maaş vet·ilmiyecektir. 

So,·yet Rusyanın ı:•apo1Y0\u:~ 
dikleri bu genç mareşal. d.e ~t 
erkanından pek çoğu gıbıedil~ 

Sefere iştirak edenlerden dört 
kişi, bir sene buz kütlesinin üslün
de kalacaklardır. Bunlar grup şefi 
Papanin, radyo telgrafçı Krenkel, 
hidrob~olojist Şirshov ve manyoto
lojist Federoftur. 4 alim, buz küt
lesinin üstünde ilmi tetkiklerine 
devam edeceklerdir. 

Moskovada söylendiğine göre, 
bu tetkikler muvaffakıyetle neti -
ticelenirsc, iki sene sonra, Mosko
va ile Sanfransisko arasında bir 
hava hattı tesis olunacaktır. 

Kutup üzerinden uçan tayyare 
22 martta Mosko\·adan gizlice ha· 
reket etmiş, 19 nisanda Princc Ro
dolphe adasına gelmiştir. 

Dün şimal kutbu istikametınde 

hareket <:den tayyare 6 saat 10 da
kikalık bir uçuştan sonra kutba va
sıl olmuştur. 

Dört kişilik bir grup, bangiz ü
zerınde kauçuktan mamul küçiık 
bir evd~ oturacakttr. Bu grup, ay
ni zamanda 18 ay için kifayet e -
dccek mıktarda erzak ve p<?tro!
le mücehhez bulunacak ve bu mal
zeme tayyareler tarafından naklo
lunacaktır. 

Schrnidt, bangiz üzerinde fenni 
bir istasyon ile bir tayyar<: mey -
danı tesisi mümkün olacağını söy
lemiştir. 

1111111ruuın111111ııı1unuu111111ınu11111111Mı1uW111ılttNflHlt111111• 

Habeş imparato ru 
( Birinci sahijeden devam) 

tanda bir İtalyan hükumeti mev. 
cul olduğu için Habeş heyetinin 
uzaklaştırılmasına karar vermesinin 
önüne geçilecektir. 

Meselenin halli, bu suretle teah· 
hür edecek ve logilterenin vakit 
kaıanmak hususundaki arzusu ye
rine relecektir. 

Bu şekilden, ltalyanlarm pek 
memnun otmıyacaklan beklenebi
lir. lngiliz siyasi mahfelleri, Habeş 
murahhas heyetinin meclisten uzak· 
laştırılmasının ltalyanlar için bir 
zafer mahiyeti cılmamasl lazımgel· 
eliği kanaatindedirler. 

1500 mUesaesed e 40,GOO 
işçi var 

Şehrimizde ondan fazla işçi kul
lanan müesseselerin bin beş yüz 
olduğu ve buralarda 40 bin işçi ça
lıştığı tesbi t edilmiştir. 

Onar kişiden az adamla çalışan 
müesseseler de c.peycedir. 

Bir endişe işine k:arıştı diye itham .., 
mı.. 11 (Birinci sahifeden devam) 

kadar İtalyan tahtelbahırleri 108 
olarak İngiliz tahtelbahirlcrinin i
ki mısU olacaktır. 

Fransanın ise yıl sonuna kadar 
85 tahtelbahire, Japonya, sene ni
havetine kadar64, İngiltere de 54 
ve Amerika birleşik hükfımetleri 
de yine bu sene sonuna kadar 51 
denizaltı gemisine malik olacak -
lardır. 

Yeni gümrük rejimi· 
nin ilanı bekleniyor 

Ne ol:ırsa olsun, bu hadiSe e ~ 
Alman gazeteleriı1i meşgul ·e 
görünüyor. Bu haber Berliıl'\ f.-

yiik bir heyecan uyandır~~ştı~ 

Görülüyor ki, İtalyan denizaltı 
gemılerinin bu sene sonunda bula
cağı yekun, yukarıda ısimleri ge -
çen büyük devletlerin tahtelbahir
lerinin fe\'kindedir ve hatta iki 
mislini de geçmektedir. 

Gazete, ngılız Bahriye Nezareti
ne hitaben yazdığı bu yazısının so
nunda, hır gün İngiliz sah ıllerinin 
İtalyan d('nizaltı gemilerinin ab -
tokası :ıltında kalmaması için, İn
giltere tarafından denizaltı harp 
gemılermin inşası hususunda istı

cal cdılmesıni tavsiye ediyor. 

İtalyanın Akde
niz politikası 

Roma 22 (A.A.) - Kont Ciano 
burada bulunmadıgı için hariciye 
müsteşarı Bastianini, ayan meclisin
de ltalyanın harici siyaseti hak· 
kında izahat vermiştir. 

Müsteşar demiştir ki : 
"İtalyan· Habeş ihtilafını müteakip 

muhtelif memleketlerle 30'dan faıla 
itilaf akdedi!rnesinde gösterilen 
sür'at ftalyanın bir teşriki mesai 
siyaseti t~sis etıuek istedi~ini gös
termektedir. ,, 

Roma. Berlin mihverinden bahse· 
den Bastianioi, bu mihverin Avro.. 
pa sulhunu muhafaza ettiğini ye 
ecnebi matbuat tarafından iddia 
edildiği veçhife bir blok teşkil 
etmedi~iııi söylemiştir. 

Müsteşar, bundan sonra Roma 
protokollarile Yuıosla vya ile ak
dedilen itila fa, daima sulhcu olan 
hal yanın Akdeniz si} :uetine ve 
Türkiye hariciye vekili ile yaprlan 
konuşmalara telmih etmiştir. 

Bac;tianini, sözlerine şunfarı ilave 
etmiştir: 

"ltalya. Mısır'ın kapitüJa,yonların 
ilgası hıkkındnki talebini duhal 
müsait bir şekilde karşılamııtır. ,, 

Hariciye müsteşarı bu münase· 
betle ltalya ile Mısır arasında an· 
anevr dostluk bağları mevcut ol· 
duğunu da kaydetmiştir. 

Yt'ni ithalat rejiminin bugün ve- man mehafili Tuhaçe\·skın111 l r 
ya yarın ilaru bekl0niyor. Bir tem- Volga mıntakası kumanda~ 1e il 
muzdan itibaren tatbik edilecek o- naklini mareşalin sürgünü d~ 
lan bu rejimle bazı yenilikler ya - sir ediyor. Genç mareşalin ~rıer · 
pıl ~aktır, Bu arada harice döviz beri Alman taraftarlığını SO ~ 
gitmesine yol açabilecek lüks eşya ler. Son neşriyata bakıyor~~ 
nın ağır bir tek resim mukabilinde parlak ikbalden sonraki bll ~ itl t 
memlekete girebileceği, ham mad- Fransada ve Almanyada nıÇ Jı~' 
deleri memlekette mevcut olan ve kadar mera"k tıyandırdığınııı 
büyük öl~de istihlak eden sanayi metini anlıyabiliyoruz. 11t 
m.amuHitımızın da gümrük resmile ~~ 
himaye olunacağı ve ~diğ~r malların -- • ~i 
gırmesi serbest olacagı soylen~k- Bulgar ka b 1 ne., 
tedir. 

Yeni ytl bütcesinin 
müzakeresi 

Kamutay, 937 yılı bütçesinin 
müzakeresine pazartesiye başlıya
caktır. Maliye vekili söyliyeceği 

nutukta bütçedeki yenilikleri an
latacak, vergilere temas edecektir. 
Bilvasıta vergilerin önümüzdeki 
yıldan itibaren yavaş yavaş indiri
leceği. zann dilmektedir. 

indirilecek vergi 
nlsbetlerl 

Seyyar !atıcılarla seyyar amele 
nin ve haınmallarm vergisi gün· 
delik gayri safi kazançlarının yir· 
mi aıi;linden on misline. ecnebi 
memleketlerden gelecek artistle· 
ri.n vergisi duhuliye biletleri üze· 
rinden yüzde elliden yüzde beşe 
indirilecektir. Bundan başka mü· 
kellefiere bazı kolavhklar gÖ!le
rilecektir. Maden ocakları elektrik 
istihlak resminden istisna edile
cektir. 

M odern çocuk hastanesi 
Çocuk Esirreme Kurumu Şehza-

debaşJDda fakir çocukları modern 
şekilde büyütecek bir n ümune has 
tahancsi yaptırmaya karar vermiş 
tir. 

Mısarda t •Pk • giyilmes i 
t e,vik edilecek 

lskenderiyeden gelen haberlere 
göre Mısırda balkı fes yerine şap. 
ka giyme)•e te~vik için bir cemi
yet kurulmuştur. 

Cemiyet yakında Kahire:Je mu. 
aızam bir toplantı yapacak ve ce
miyete dahil olanların fesleriyle 
sarıklarını yakacaktır. 

Oegişti 
(1 in.ci sayf~dan deval1'~ 

lef'in yerine de ziraatçiler te.; 11r 
birliği reisi Banko! getirilfl'l1ş < • 

Adliye nazırı Karagözof'ııll<tlıı 
f 

• .;: fi\ 
rine de So yanın tanııım·-. 1 ıtS 

larmdan Ognfınof muhtcrneJ 

zed olarak seçilmiştir. :ır ~ 
Bu suı etle venilenen Bulg ı; 

binesine gen; baŞ\'<.>kıl Georb1 s 
seivanof riyaset etmektcdiı'· ıf' 
lelikle Bulgar kabinesin~~ cı.I 
senedeı1beri vaoılan dördufl \~ . • .. eı 
olarak tadilatta Bay J{oS ıı 
şimdi gene mevkiini mut:afııı 
miş bulunuyor. . .... ~ 

-:;eı\"P o 

Buna da asıl sebep, J{o Jcltf 

un kral üzeirn<le itimadını 

masıdır. .. • deli 
Yeni nazırlar, bugün ogle ~j 

ra saat 3 - 4 arasında kr~1 t vt 
dan kabul edileceklerdir. dile 
görüşmeler esnasında ~en ( 
devlet işleri hakkında ıazıtı' 
direktifler verilecektir. ./1. 

Dördüncü defa değişi~Uğeti f: 
yan bu Köseivanof hükurrıe Jı,r' 
ne şimdiye kadar dahilde ''\ ! 
te tuttuğu siyaseti güdceeJttlti51' 
Kabine, gene bitaraf, pıır ıf'., 
larak hüküm siirecektir. ~tl~..ı 
tanda feshedilen eski ;partı ~P' 
suplanna ve komünistle~ {' 
şiddetli bir takibat siyase~ı pt 
dülmektedir. Bir çok kornıı11 

d'>e'I 
Profesör Çankfoun beyanflaıe~ 
rini dağıtanların muhakeme 

rülüyor. . ,-e ~ 
Şimdiye kadar Komünıst çıl 

ti faaliyetinde bulunmak sıı ~·1, 
tutulanlar ve meyd nıı ~1 ı!l 4 
bir çok komiinist batbaal~ rıı <' 

ıa :c aları olanlar şi !detti ceza 
3 

~abah ve akşam başmuharrirleri ne yazıyorlar? 1 
-------------------------------------------------------------------------------------~ 

trrılıyorYar. btl 
Bundan başka zabıta, ·ıerı11-.; 

muzır siyasilerin ve partı fl s·:. 
lerini yıldırmak icin ge~ı ~rf 
Sofyanın muhtelif toplan etict' t 
rinde yuptığı bir taram~ "·i ıe\ 

Ckrek Akdenizde, gerek Orta As
yanın şark cihetinde İngiliz ve 
Türk menfaatleri mütevazi bulun
maktadır. Bu sahalarda sulhun ve 
statükonun muhafazasında her iki 
devletin son derecede büyük men
faati vardır. Şarki Akdenizin en 
büyük deniz kuvveti olan İngiliz 
donanması modern Türk ordusilc 
mütenasip bir kudrette bulunmak
tadır. Türk ordusu umumi seferber
lik zamanında bir buçuk milyon as
ker çıkarabilir. Bu ordu lüzumu 
halinde ve Mmrdaki l.lgiliz kara 
kuvvetlerine de zahir o1abilir. 

Madrid 22 (A. A.) - Polis, Anto
nio Brınoes isminde birinin evinde 
tııühim bir silah deposu ile verici 
telsiz telgraf istasyonu meydana 
çıkarmıştır. Briones ile nişanlısı ve 
ailesi efradından iki kişi tevkif e
dilmişlerdir. 

Cumhuriyet 

Milletler arasında eko• 
nomik anlatma imkanı 

bulunacak mı ? 
Bc1çika Ba~vekili M. Von Zeeland 

İngiltere ve Fransa tarafından ya

pılan teklifi kabul ederek Millet -

ler Arasında iktısadi bir anlaşma 

imkanı bulunup bulunmıyacağına 

ait tetkiklerine devam ediyor. Ça

resi aranan dert şudur: 

lerinin konuşulmasına iyi bir vesi
ledir. Evvelki giın Millet Meclisin
de İnhisar bütçesi münas('betile 

iş Mılietler Cemiyeti konseyine gi- de şüpheli 200 kadar ı-ış-ı) . 1 
decekmiş. Konsey İskenderun san- etmiştir. ·siıJılef1 !t'' 

cağında kullanılacak resmi dil hak- Bunlardan bir kıSITl 1 • ~ırıı~ıl~ ;'!ti 
münakaşalar olmuştur. Bu müna- kındaki eski kararını bu defa da lındıktan sonra serbest dll '' 
kaşalarda çok faydalı söz söylen- tefsir edecekmiş. lar, kalanları da haklarıJl tıı"f.~ 
miştir. Fakat asıl esas aydınlanmış Son Posta kat yapılması içjn polis ~ıı ~ 
değildir. Bir kısım mebuslarımız rında alıkoyulmuşJardı:· ·ıt$ lı t. 
masrafı çok bulm~lardır. Elde edi- Lo ndr a konut1maları ve Hükfımet, artık tahri!';rıl~ıer 

Diğer taraftan Türkiye ile İngil· 
tere arasında bir münaferet ve ih· 
tilfıf zuhurunda Türk ordusu Filis
tin sahasında ingilterenin yanını 
tehdit edebilir. 

f ngiliz donanması Marmara deni· 
zinde Anadolu sahilinden gelecek 
tayyare hücumlarından masun ola
rak demirliyebilir ve manevra ya
pabilir. 

Balkan anlaşması azasından olan 
Türkiye §imdi laik olmakla bera • 

Alcala de Henares'de de bir fa
şist teşkilatı meydana çıkarıldığı 
bildirilmektedir. 

BİLBAO DÜŞÜYOR MU? 
Bilbao 22 (A. A.) - Munguia 

kasabasındaki ahali tahliye edil • 
miştir. Kasabada yalnız hatları 

Munguia'nın önünden geçen Cum
huriyet kıtaları kalmıştır. 

Munguia mıntakasında Cumhu -
riyet kıtaları tayyare topçu kuv -
vetlerinin himayesinde olarak Gon
dramento'ya karşı şiddetli bir ta
arruza geçerek bu mevkii zaptet
meğe muvaffak olmuşlardır. 

/ 

Harbi umumi sonu dünyasında 

ve hususile 1929 da başlayan eko-

nomik buhrandan beri milletler a

rasındaki iktısadi münasebetler pek 
ziyade zorlaşmıştır. 

Tan 
lnhisaren rehinde" 

aleyhinde 
'Bütçe müzakereleri memleket iş-

len gelirle yapılan masraf arasın- TUrklye ile ngllter e nan bu gıbi muzır partı p1rl' t 
da bazı tenkitçiler yüzde 17, bazı- dostruAu aman vermez olmuşttJr· uııslC 6

1 

ları 18, 19 ve 21 nisbet olduğunu Londra seyahatinden istifade kökünü tamamile ~~ıeritl~P ~ 
söylemişlerdir. • · ederek lngiltere ricalile baş başa bunların !;İyasi Iaa ıJ ktıı ~;v 

Kurun verip konuşm ş olan devlet adam· nüne geçme~e u~raŞl~tiJıı e 
1 d T- k. b k" nalan ve saire gibi b\1 . " Hat ayda resmi dil arı ıra!ın a .ur ıye aşve ıli .Ati 
r t in- - d dır lerini de satmaktadı.r· _..u, '1~' 

Anadolu Ajar.smın Cenevreden sme onu e var • ev-
Başvekilimiı.io, muhtelif müna- Yenilenen bu kabın ~.o ,r 

aldığı son bir haber bize hayret sebetlerle muhtelif temaslar yap- mizleme siyasetine dtvP'?a 
verdi. Hayretimizin SEbebi şudur: roı~ oldu~una dair ielcıı bir takım memleketin daha ziY~ ~-;;~ 
Hatay meselesinde hala bir türlü haberlerden sonra, şimdi bir de :vaziyete girmesinC ?i Jı":.. f 
halledi~miyen nokt.ı dil meselesi- gaıele nep-iyabna tesadüf ediyoruz. Böylelikle halkın pat 

dir. Eksper komitesi bu meseleyi Akşam sükWı ve refah içiı:Jde 
halletmekten aciz kalmış. Nihayet Başmakalesi yoktur. min edilecektir, 
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J r •• •• ~ MARANGOZLAR f Haı~;~~~~~~u 
'-.;,_unun. meselesi: iktisat vekaleti marangoz- iki büyük doktoru-
b •• " d 1 ı k muz ve Cerrahpaşa QUtün yurdun agaçlan ırı - lann dileklerini yapaca ZİA~~~~~·~:;n~:nm~~~~:,,~~~-

~ "1ası için bir program yapıldı Muamele vergisin-in küçük san'- :c~.:~·~;,~::;:;;~h~~k~:b:~::: 
dı. Okuduk. Mektup aynen şilyle-y . . . . . .

1
. atkarların lehine dir: d f danı Yetlştlrl lyor d l'.J cUz:.rn zamandanberi musab ol-em en çam 1 an olarak değiştirileceği vtide i ui duğum kulak hastalığım hakkmda 

Yı muhtelif doktorların uyandırdığı t • • •t "" l k kl d ••k ı· stanbul maran- ti ve kalabalık amele ile çalışan . e ıştırı en agaç arın, ışın yapra arını o me- aozlarına ait sanayi erbabı şikayetle, k~ç?k~e- tehlike intibaından daha fazla muz-
• · 1 k b t d ı t 1ariptim. Şefkat ve yüksek sanatı-gen Cinsten olmasına ehemmiyet veriliyor :~~nm~i~ek~::~~ 

1 

~::~::~1i~:e; ara azı 8 1 

a ıs- na iltica ettiğim Cerrahpaşa Has· 

b · Ankaray a giden 1 Halbuki şehrimizde küçük ma· tahanesı Baş Hekimi Doktor Bay 0 lıtün yurdun kısa bir zamanda pazar yerleri ve büyük meydanlar- kışın yapraklarını dökmiyen ağaç- rangozhanelcr daha çoktur. Ve Rüştü ile kulak, boğaz \'e burun 
ağ ı · ı· ·1 · üsait olma Marangozlar ce· · s · k mütehassısı Doktor Bay Bahri is-faaı açlandırılması için yapılan la boş sahalar ve yollar bilhassa arın yetış ırı mesıne m · - miyeti k!tıbi U• • büyük yerler Teşvıkı anayı a -

bn ~Yete hız verilmesi alakadarlara ağaçlanacağı gibi yeni yapılmakta dığı anlaşılarak Beykozda Arpacı mumisi Fuat Te· nunu ile birçok mükellefiyetler - met, epey zamandan beri içimde bir 
ci'rilrniştir. olan ana caddelerin veya şehirleri, çayırında bir fidanlık kurulmuş.tu:. 1 zer ile r eisi Ala· den de istifade ettiklerinden bu şi- endişe ve ıztırap halinde ya:;:ıyan 

tıın erek sıhhi ve gerek diğer ba - köyleri biribirine bağlıyan yolların Belediye çam fıdanlarının yetıştı- ( attin Kontiş şet· kiyetlerine de mahal yoktur. ve vücuciümde maddi ve acı bir il-
ab. lardan şehirlerin ve yolların da iki yanına fidanlar dikilecektir. rilmesine itina ederek bu iş için \ rimize dönmüş· Biz 5 beygir kuvveti ve 10 ame.. let gibi duran hastalığımı, izhar et-
>ilkÇlanınasının temin edeceği bil- Bu cümleden olarak İstanbul • ayrıca bir saksı imalathanesi de j Je rd ir. leyi bile çok bularak muafiyet had- tikleri aliıka ve bağışladıkları ihti-

buhafaydalar göz önünde tutularak Edirne Şosasının halen inşa edilen \'Ücude getirmiştir. Muhtelif yer - Heyetin Ankara· '::':;e~7ıo~~~~b~:: dinin 4 beygir ve 8 amele olarak marn ve tedavi ile ortadan kaldır-
~ sa Yeniden dikilecek ağaçların kısımlarının iki taraflarına da ye- lere dikilmek üzere evvelce Kara- d aki temaslan mamisi Jiag tayin edilmesini İktısad ve Maliye dılar. Bana, hayata yeniden kavuş-'·ııtn Yapraklarını do .. kmiyen cins- c.·uat ""• ••r Vekaletlerinden rica ettik. Ayrıca m kada huzur veren bu ı·k· bu-'.: oı niden bir çok fidanlar dikilmiştir. deniz ve Akdeniz ormanlarından ve maranıozla· r s .,_ uş r ı -

..ı. lrıasına itina edilmektedir. · · t ki · h kk d k . 1 marangoz çıraklarının ameleden yu-k doktorumuza candan ve son-"ga ı Ayrıca İstanbul için de Belediye şehrimize getirilen çam tohumla - rın ıs e erı a ın a enduıi e Pr~ ç andırma için tanzim edilen görüşen bir muharririmize Cemiyet sayılmamasını ve amele adedine suz minnet ve şükranımı naçiz ka· ıı~r.arn rnucibı"nce her belediye bütün şehrin ağaçlandırılmasını ka- rından 500 bin çam •fidanı yetişti- katibiumumisi Fuat Tezer du-n •u ithal edilmemesini istedik. 
"41 - v lemimle ödemiye çalışırken, şehri-ı,.ttlindeki fidanlıklardan müsait rarlaştırmıştır. Bu maksatla Kağıt- rilmi~tir. izahatı vermiştir : İkinci bir derdimiz de yerli mizin Cerrahpaşa gibi bütün te-
·~~a fidan alarak bu işe büyük hane vı.? Beykozdaki fidanlıklara Bunlardan maada Belediye 3 bin Muamele vergisi kanununun 2inci kontrplak fiatlarının çok yüksek- kemmülatı günü gününe takip eden 
~ ·IYet vereceklerdir. yeniden ehemmiyet verilmiştir. çınar, 8 bin at kestanesi, ıhlamur, maddesinin bir fıkrası, beş beygir liği ve kalitelerin fenahğıdır. Ge - bir sıhhat ve şefkat müessesesine 

\...~hirye kasabalardaki ag"açsız Ancak Kug-ıthanedcki fidanlığın seı·vi ağacı de üretmi~tir. kuvvetinde işliyen ve on amele rek İktısad ve gerek Maliye V~ka-~ ve onun ba§Jnda güzide ve şefik 
qir çok vakıflara mu··te-1 Be.l.edig.e . ~~:~~~:~ ;:"·~;l~;;:~~;;::ı'ı:'. ~~ ::~·:~k:::u:;~~:~.k~ı:ü~0~:r:; ;;,~~~~~1~;·y~:~ı;:-1~:~.:·:.~~; 

vaziyetten ;büyük elektrik kuvve- namına çok müteşekkiriz.> 
JI A : ç 1 hesabıma değil, bütün memleket 

"e il ile r tayin ed ili yor mu J ellışıerı 1;·1;;1ı;"[;;·"";;k/i"'"öf~;,~·bi"'ü;;;;"""" ~:;~;ı"rn!~hi~ird~!:çutı:~m:1•••• 
Yı - - ·- - Çoğalıyor rr REŞAT FEYZİ YüZÜNCÜ 

eni kanuna göre tek mütevelli -. - 1. ama men Muayenesine Bu vesile ile, bir kaç söz de biz 

l Kadroya yeniden be, D .., • k • B l söylemek isteriz. 
0 Ocaklarda neler aranıyor?. mUtettit ahnacak egzşec~_mlŞ aş anıyor Doktorluk,öylebirammehizme-

" 

Beledive.ve ait muhtelif vazife • • ~ı I ticiir ki, kıymetinin ölçüsü yalnız 
- - - J Birçok emllkln kıymetı toförl•r cam bu mey ilkıflar kanunu mucibince mün- toplanacak ve tek mütevelliliklere lerin Jayıkilc görülmesi için kon- şefkat ve fedakarlıkla tezahür eder. 

ı._ ,~aı nıütevelliliklerc tayin edi- tayine talip olanların nizamnamede trol islerine ehemmiyet verılmesi dUfUyor veya yUksellyor istemlyorlar Doktorluğu, bir tezgahtarlık hııline 
~ıqeı. k • 1 v bu ınaks ti Mütehassıs Prost tarafından ha- Otomobillerin senelik muayene- getirmenin scyyiesini bütün millet '\ltL l\ nıütevelli heyetlerine Va- vazılı seraiti haiz olup olmadığı ararlaştırı mıştır. c a a 
·~r :a · - ·b zırlanmakla olun planın tatbikine leriııe Haziran başında başlanacak- öder s· b da k ı 
e ~ aş Müdürlüğü ile Beyoğlu incelendikten sonra cemaat müte- bugün on müfettişten ı aret olan başlandıktan sonra şehirde bir çok tır. Bunun için Belediye hazırlık - • ız, ura o uyucu arımıza 
~ti ~~1köy vakıfları mıntaka mü- \•ellilıklerinde aranması lazım ge _ Teftiş Heyetı kadrosu on üçe çıka- genç ve yeni yetişen Tıb Fakülte-

~! tı~ıerine 1. ,, d 1 .. a aat rılacaktır. değişiklikler olacağı anlaşılmakta- lar yapmaktadır. Otomobil, kam - leri talebesine, bu iki güzide dok· l'tıeı-.t.n.J· a a.ırn ar ar mur c Jen taamülü de tetkik ve te\'sik e- dır. Bu arada bilhassa bugün İs • 
n '""ır iki müfettişlik de münhal olduğu yonet \'e otobüslerin muayeneleri toru bir örnek göstermek fırsatını ~- lın?a,.d · dilecek ve bir imtihana tabi tutula- k. ·· f tt tan bulun en işlek ve en büyük cad- . 

1 
kt buldug"umuz için memnunuz. 

"'<1 !g an Beyoğlu mıntakasın • için §İındı, yalnz .se ız mu e ış ça- 15 gün içinde bitirilmış o aca ır. 1
• kt ı· t"han evrakı yapılan za d ı.._ deleri ikinci plana düc:müc: olacak . ı. ''la .. Yısta, Kadıköyünde 21 Ma- ca ır. m 

1 
' • lı~maktadır. Haziranda yeni en ut:Ş " " Muayeneler Taksim, Sultanahmet lşte Türkiye, kayıtsız ve şartsız 

'<t ..... d A k V k fl U k ve bugün sokağı bile olmıyan yer->~ı b .. •Uracaat müddetleri niha - bıt ve osya n ara a 1 ar - müfettiş daha tayin edilece tir. ve Kadıköy meydanlarında yapı • kendisini memlekeitne ve milletine 
~ lıl d . ı ·· ır.·· ·· d ·1 k ]erde genic: caddeler ve meydanlar 

.. rnuştur. İstanbul Vakıflar mum Mü tir ubune gon erı ece - Yalnız yeniden müfetti~lik kad - " lacaktır. Otomobı·ııerin numara sı- vakfeden böyle şefik, feragatkar, ıı.. ..... V k fi U M.. açılacaktır. Bu arada bir hayli bi-
"1 ı1'•!Udürlüğüne de müracaatlar tir. Ankara a ı ar mum u - rosuna ithal edilecekler 45 lira asli fedakar güzidelere muhtaçtır. 

"a" d H k k M.. · · · naların da kıymetten düşeceği an- ralarile muayene günleri tesbit e-v~._Jısta nihayet bulacaktır. dürlüğün e u u uşa\•ırının maaşla alınacaklar ve diğer müfct- Halk filozofu 
""'lfl b k 1 - it d t l k k !aşılmaktadır. Bu yüzden çıkan ha- dUmektedir. Tesbit edilen günde ~- ~.ı .ar nizamnamesinin 38 inci a:;: an ıgı a ın a op anaca o - ti~ler çekildikçe de müfetti~ maaş-

,'<IQ~e · d b · t "h k t k "k berJer üzerine şimdıden bazı emlak ~ sı nıucibince tek mütevelli - mısyon a u ım ı an e\.Ta ı et ı ları elli beş liradan 45 liraya çe\•ri-
•kı· k ff k ı ı h kk sahipleri mallarını satmıya ve bazı ı.ı;' ıp olanların istek istidaları edi1ece , muva a o an ar a ın- lecektir. 

'\l'let'- kimseler de olur olmaz yerlerden 1~ ı. ._ ~ri nihayet bulduktan son- daki kararlar İstanbul Vakıfları _...._ __ 
'a,.. a rsalar şatın almıya başlamışlardır. ~~ı'~~~l~aşMüdiırlüği.mün baş- Baş Direktörlüğüne gönderilecek - Muayenede Planın hazırlanması işi gizli tutul-

}~a tevcih komisyonu tir. duğu halde bazı haberler yine ku-

41 .. yağ 1 ar laklara çalınmaktadır. 
1 ııbagaat Rıiılım için Bozuk çıktı 
~le,.; Sondajlar 
~i;himdir Yapılıyor 

-.""" için bir heyet Fındıkhya kadar 
~led· kuruluyor uzatllacak 

r1htım 

~~ 1Yl'de satın alınan her tür
u. şanın muayene ve tesellüm 
~ '?tıdiye kadar Levazım Daire-

Limandaki rıhtımların uzatılma-

s1 için İngiliz mühendisleri tarafın

dan sondajlara başlanmıştır. İlk o-~l;~ul olmakta idi. Belediye ri-
~1~ ll Şekli mahzurlu görmüş ye larak Tvphanede Denizyolları ö -
~'tıııt~CVir ve teselJüm işleri için nünde sondaj yapılmaktadır. Rıh-
'iar ıı bir heyet kurulmasını 
~~ ~k görmüştür. tınılar buradan uzatılmıya başlana

cak ve yeni inşaat yapılacaktır. De-a~ ey:ı bir şefin başkanlığında 
"t ' hır başkatip, iki katipten nizyolları önünde geriye doğru olan 
ı 01ncaktır. girinti doldurulacak \'e Galata rıh-E!dıy . 
~ e ve Hususi Idare adına tımı bir hattı müstakim istikame -
\'e ak bütün mubayaat ve de
~ tesellüm işleri bu hevetce 

ecı·1 J • 

tinde Güzel Sanatlar Akademisine 

kada ruzatılacaktır. Sondajlarda <J~ 1 e<::ektir. Heyet doğrudan 
a. Belediye Reisliğine bağ- toprağın mukavemeti tetkik edil -

mektedir. 
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~en de seveceksin! 
~-~ 
'b.~ ~tnpatik bir doktor. Naci- 1 
•-~ ~ıJOŞlanmakta, aşık olmakta, 
it~ ~il.kdırırcasma sevmekte tama
:~ı bir kı var. Her şeyden önce 

"'4 l' erkek. Sarışının güıeli. Gü· 
\qtlı~~gi.ni çalmış gibi. Gözleri 
~s· gı ıJe ısıran bir kumrallığı 

(ı ~ç~deki, ahenk, kelimelerin-
1ıı~. l kulağa ve ruha çok cazip 

~ t,,,i . 
ı~flo l'llısiniz?_. 
lı l'durn. 

a.~ll' 
ı. .. 

lti~ . 
t,,.1 tnı evlenmedinf z? 

'~:rırnedim. 
~i~ 
1 ll?. 
~i 

b beklemeden sanld her 
ıtlrı~rıu soracakmışım gibi 
~h· en izah etti: 

ın. bitmesini bekliyorum. 

Etem izzet Benice 

Eğer harp sonunda sağ kalırsak 

evleniriz. 
- A .. Doktor bu kadar bedbin 

olmanın manası var mı?. 
Dedim. Hiç tereddüt etmeden: 
- Tabii .. Tabii.. 
Diyerek devam etti: 
- Çok müşkül şartlar içindeyiz. 

Muharebe her cephede aleyhimize 
gidiyor. Filistin cephesinde de düş
man durmadan ilerliyor. Ne ola -
cağımızı, ne yapacağımızı bilrni -
yoruz. 

- Ama siz galiba karargah-. 
tasınız .. 

Dedim. 
~ 

- Evet karargahtayım. Beni Ce-
mal Paşa Gülhaneden kendisi bu • 
raya getirtmişti.. 

- o halde evlenmenize mani ola
cak bir istikrarsızlık hayatınıza ha
kim değil. 

YaAcllar daha sıkı kon· 
trol edilecek 

Şehrin muhtelıf yerlerinde satı
lan yağlardan alınan nümuneler 
tahlil edilmek üzere kimyahaneye 
gönderilmışti. Yapılan tahlillerde 
nümunelerden ekserisinin karışık 

ve bozuk yağ olduğu görülmüştür. 
Sadeyağların karışık olmaması 

ve zeytinyağlarının da yalnız yüz
de yirmi beş nisbctınde susam veya 
pamuk yağlarından birisile karış

tırılabileceği Şehir Meclisince ka
bul edilmişti. Bunun için bu karar 
hilafına yağ satanlar cezaya çarp
tmlacaklardır. 

Beledıye bılhassa yağ satışına e
hemmiyet vermektedir. Yağcıların 
sıkı ve daimi surette kontrol edil -
mesile şehirde saf yağ satılmasının 

' tcmır edilereğı zanrıPdilmf'ktı>rHr 

Gulctı.i: 

- Belki şimdilık öyle. Fakat, ni
hayet ben de askerim. Yarın ka - 1 
rargahtan alınır, her hangi bir ileri 
kıt'aya gönderilebilirim! 

- Ne de olsa doktorsunuz, geri
desiniz! 

Yine güldü: 
- Doktor olmak hiç bir şey ifa

de etmez. Doktorlar arasında Yef i
yat yüzde otuz, hatta bazı cephe -
lerde yüzde kırk derecesinde. 

Sonra birdenbire kaşların ıçattı 
Ye keskin bir söyleyişle: 

- Mesele şahsın saadetinde de -
ğil, memleketin ıztırabındadır. 

Koca İmparatorluk yer yer çö -
küyor. Hepsinin birden yıkıldığına 
da şahit olabiliriz. O zaman ne be
nim doktorluğum, ne şunun tile -

carlığı, ne bunun eczacılığı ve re -
fahı fayda vcı mez. Cemiyetin bü -
tün şartları değişir. Esir bir mılle
tin çocukları oluruz.. 

Dedi ve iliive etti: 
- Hem benim bunları söylemem 

doğru değil amma, bir mülahaza, 
bir ihtimal olarak ifade etmiş olu-

Temizlik itleri için 
ahır yaptırıhyor 
İstanbuldaki Temizlik ahırlarının 

yeni baştan asri ve fenni şekilde 

yaptırılması kararlaştırılmıştı. Bu 

ahırların şehrin hangi mıntakala

rında yapılacağı hakkında tetkik
ler yapılmıştır. Biri Şı şli, diğeri 

Üsküdar dışında yapılması karar
laştırılan bu ahırların projeleri 
hazırlanmaktadı r. 

Bu yıl r•Pll•n 
tasarruflar 

Alfıkadar Vekaletlerden şehri -
mizdeki daireler amirlıklerine 936 
mali senesı bitmek üzere olduğun
dan bu seneden ne kadar tahsisat 
arttığı sorulmuştur. 

Masraflardan yapılan tasarruflar
la kazanılan bu paralar bilhassa vi-
1.lvpt kısmında daha fazladır. 

yorum. Bir asker sonuna kadar nik
binliğini muhafaza ctıneğ<' mecbur
dur! 

Doktor sonra bana eniştemden 
bahsetti: 

- Nihad benim yakın arkada -
şımdır. Kendisini daha İstanbulda 
iken tanırım. Çok sevişirdik. İyi 
de bir askerdir. 

Vl' ... Ablamın hastalanmasına 
karşı üzgü duyduğunu saklamadı. 
Fakat, 

- Artık hiç bir tehlike kalmadı! 
Diye kat'i teminat verdi. 

O gittikten sonra düşündüm: 

- Acaba Naciyenin sevgisini bir 
gün buna his ettirirsem ne olur? 

Ve ... Yine kendi hükmümü ken
dim verdim: 

- Her halde iyi olmaz. Bir Türk 
doktorunun bir arab kızı ile evlen
mek isteyeceğini pek tahmin et -

mem. Ancak, doktorda da yenil -
mez. yıkılmaz bir aşk yaşamalıdır 
ki, bu kabil olabilsin! 

1 
Kom;~er bc lıodı;n mektup 

Dün eve gelirgelmez komiseı ba-

muayeneye gelmiycn otomobilden 
ceza alınacaktır. 

Şoförler, bilhassa otomobil için
de şoför yerini müşterilerin otur -
duğu y~rden ayıran bölme cam 
mecburiyetinin kaldırılmasını is • 
temcktedirler. 

·-Tophanede bir 
park yapıhyor 

Tophanedeki Yolcu Salonunun 
yanında çirkin bir manzara hasıl 

eden sandal ve motöı· tamir atöl -
yesi tamamen kaldırılmış ve bu 
saha temizlenmiştir. Burası şehre 

girecek ecnebiler üzerinde iyi bir 
tesir yapabilmek için park haline 
sokulacak tır. Bunun i~in çalışma -
lara başlanmıştır. Parkta oturula
cak yerler de yapılacaktır. 

TEŞEKKÜR 
Geçen gün Haseki hastahanesin

de ölen kızım Leman Ekrem'ın ce- ' 
nazesinde bulunan müşikişinas ar -
kadaşlarile aile dostlarımıza ayrı 

ayrı teşekküre teessürüm manidir. 1 

Gazeteniz vasıtasilc kendilerine il 

alenen teşekkür ederim. 
Annesi 

MELEK EKREM 

bacığıının bir mektubunu buldum. 
Çok bedbin. 

- İstanbul bitti .. 

Sefalet içindeyiz! 

Her büyiik bına hastahane olu - i 
yor. 

Diyor .. Ve .. iıavc ediyor: 
c- Sokaklarda tek kollu, gözü 

sönük, bacakları kesik harp malul
lerinin sayısı gün geçtik~c. çoğalı
yor. Herkeste korku ve heyecan 
var. Gazeteler hiç bir şey yazmı -
yorlar. Yazmıyorlaı· değil, dah:ı 

dogrusu sansür kendilerine bir şey 
yazdırmıyor. Hepsi umumi kaı-ar

gahın emri altında. Umumi karar
gahın tazyik \'e tethişi halkın ru -
Jıuna bile aksetmiş bulunuyor. Fa
kat, ne garip şey ki, gazetelere bir 
şey yazdırılmamasın arağmen hal- , 
km da bilmediği hiç bir şey yok. 
Böylesi daha kötü oluyor, ağızdan 1 

ağıza yalan yanlış bir sürü haber- 1 

ler naklediliyor ve .. Herkes adeta I 
kendi başına bir gazete oluyor. Hal-

1 buki, hadiselerin doğrusu gazele -
lcre geçmiş ve hatta münakcışası 

(Devamı 1·ar) 

Harap yahlar yıkıl· 
mak tehlikesinde •. 
Boğaz sahillerinin bir çok yerle· 

rindeki yalıların çok çürük Ye teh-

likeli bir halde oldukları görüldii

ğünden bunların Belediye mühen

disleri tarafından kontrolu karar

laşmıştır. Bilhassa bu yalıların ba· 
zılarının rıhtımları da fazlaca de-

nize çökmüştür. Bu gibi tehlikeli 

vaziyette görülen yalılar yıktırıla

cak ve rıhtımlar da tamir ettirile

cektir. Belediye de Boğaz sahille • 

rindeki caddelerin kenarlarında 

çökmüş rıhtımları yeniden yaptı -
racaktır. 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Küçü kayasofya 
camiinin hali .. 
Küçü Ayasofya camii etrafın

da evvelce mevcut olaıı medrese 
son zamanlarda yıkılmıştır. Bıı 

yıkıntı, harap halile pek fena 
hir manzara arzctmektedir. Hal
buki, herkesin bildiği bir haki
kattir kı, Kiiçilk Ayasofya sey
yahların fazla rağbet ettıklcri, 

daima yabancıların gözii öniiıı-

dc bulunan bir yerdir. Btırada 
bir çok f otograflar çekıyorlar. 
Camiin etrafındaki bıı harabe 
kaldırılmalı, temizlenmeli, cami 1 

meydana çıkarılmalıdır. Bu işle · 
Evkaf idaresi ı·c Müzeler Mü -
dürlüğü meşgul olmak icaveder. 
Mesela, camim etrafındaki yı -
kık duvarlar ve saire kaldırıla
rak. burada, giizel ·L'e küçül~ bir 
bahçe 1;ücııde getirmek Jıcr lıal-
de çok iyi olacaktır. 

Belki, bunıın bir bütçe işı ol
duğu ileri sii.rii.lebilır. Fal.at. bi
ze kalırsa, m.ülıim bır 1>araya ih
tiyaç yokttır. Kii.çii.k bir himmet, 
bu tarihi emmi meydana ı,ıkara
bılir. Esasen Evkaf 1da csı bii -
tii.n tarihi abideleri tamir ettir
mek için, zannediyoruz. bir prog
ram yapmış btılunuyor. Küçük 
Ayasofyanın ıamiri, ilk yapıla
cak işler arasına alınırsa, iyi 
olıır. 



4 - S ON T E l. G R A F - 2 2 M ayı• 1937 

lngiliz gazeteleri,· İngiliz - Alman münasebetlerinin 
yakmda yeni bir safhaya gireceğini haber veriyor 

Almanların Milletler Cemiyetine dönmesi ve Fraıısaya taarrıız 
etmigecekleri hakkında teminat _vermesi, önümüzdeki ilkbaharda 

bir iktısat koııf eransının tap/anmasına imkan verecektir · 

Alman Harbiye Nazırı Mareıal Fon Blumbcrg 

• 
1 ngiliz kralının tac giyme me -

ra5imi Londraya bir çok dev -
.lct adamlarının toplanmasına ve
sıle oldu. Alman Milli Müdafaa Na
zırı Mareşal Blümberg'in de me -
rasımdc rne'mlcketini temsil etmiş 
olması, İngıltere - Almanya mü -
n.ısebatı noktasından çok mfınalı 
olmuştur. İngiliz gazett>leri, ~u son 
günlerde Londrada Alman Milli 
Müdafaa Nazırının İngiliz devlet a
damlarilc temaslarının neticesini 
uzun uzadıya anlatıyorlar. 

İngiliz resmi mehafili, Alman ma
reşalinin Londrada bulunması Ber
lin ile Londra arasında yakında ye
niden başhyacak olan müzakere -
lere bir başhngıç teşkil etmediğini 
söylemektedir. Fakat İngiliz mat
buatının şayanı dikkat olan rıeş -
riyalı devam ediyor. 

• 

Bir de Mareşal Blümberg'in 
Londrada bulunması csiyasi vazi -
yet hakkında fikir teatisine bir ve
l'ile olduğu. zaten resmi mehafil -
ce de tasdik edılmektcdir. 

Londra gazeteleri şu noktada bir
leşiyorlar: Gerçi resmi mahiyette 
müzakere olmamış. filen vazıvette 
bir değışiklik görülmemiş ise de ha· 
va çok açılmıştn-. Bu gazetele -
rin isimlerile b<'raber fikirlerini va-
zarak hulusa ediyoruz. ~ 

Muhafa;:akfır olan Daily Express 

gazetesi, İngıltere ile Almanvn a -
rasında yakında bir anlaşm«ı ola-
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cağına ihtimal vermiyor. Fakat şu
..nu diyor: cİngiltere ile Almanya 
hükumetleri bu senenin nihayetin· 
de veya önümüzdeki 938 senesinin 
ilkbaharında toplanacak olan bey
nelmılel iktısad konferansına ha -
zırlanmnk üzere müzakerata de • 
vam ediyorlar.> 

Görülüyor ki Amerıka Reisicum
hurunun toplanmıya çağıracağı bü
yuk ıktısadi konferans artık bir ha
kikat olmak yoluna girmiştir. 

Fakat biz yine İngiliz gazetele
rıne gelelım: En çok satılan bir ga
zete de Daıly Mail dır. Haber al -
mak vasıtası çok kuvvetli olan bu 
gazetenin siyasi muhabiri de istih
baratının neticesini şöyle anlatı -
yor: 

İngiliz nazırları Avrupa millet -
lerinin kaffcsirıin askeri bütçelerini 
neşretmelerini, hemde bütün te -
ferruatına varıncaya kadar bildir
melerini teklif etmişlerdir. Bu su
retle silahlanmanın esrarı meyda
na çıkarak fazla teslihatın önüne 
geçilecPktir. 

Dığer taraftan liberal fırkanın 
gazetesi olan News Chronicle de şu 
malumatı veriyor: cDünya, yeni
den mııhim müzakerelerin cereyan 
edeceğı bir zamanın arifesinde bu

lunuyor. Bu müzakeratın netice -
sinde Almanya ile Fransa biribir -
]erile misak aklederck bağlanacak
laı d ıl'. Ru misakin mahiyetini, Al-

Zekeriyya Sofrası 
'(azan AKA Gündüz 

- Zckeriyya sofrasını bu ııile :;os
yetesi içinde mi yaparsınız ~r 

madam? 

- Tabii. Bunda mfınalı konu~a
cak, konuşurken gülümseyecek n'.! 
var müsyıi? 

Ras Feddaıı yaklaştı. Çetrefil b!r 
Türkçe ile söze karıştı: 

- On senedir Türkiyede yok -
tum. Bu kısa müddet içinde gör -

düklcrim beni hayrete düşürüyor. 
Çok ılerlemişsiniz. 

Bir bayan gülmeden cevap ver
di: 

- Sizin kadar değil sayın Ras. 
Bir başka bayan yanındakinin 

kulağına: 

- Yoo .. Dedi. Bir Ras Feddanın 
bizim hakkımızdaki yüksek perde-

den takdirinı çekemem . Bu bir 
l:üstahlıktır. Ve zenciye döndü: 

- Bize gıpta edıyorsanız :;özü -
nı.izü kabul ederim. 

- Gıpta etmiyorum, takdir edi
yorum. 

Bayanlar hiddetlerinden kıpkır
mızı kesildiler. Hizmetçi Düri ka
dın ortada dolaşıyor, sigara tabla
larını döküyor, iskemleleri düzel -
tiyordu. 

Vakit geldi. Bayan Canse\·er 
(Sofra Piri) sıfatile masanın orta
sına yanaştı, herkesi masa etrafına 
davet etti. Bayan Birşin başına in
ce bir tülbend örttü. Ayin başlı

yacaktı. Sofra piri sağ elini kaldı
rarak derinden gelen bir sesle: 

- Hadi, dedi. Üç defa: Şelat yo. 
şoan! 

manyanın feshetmış olduğu Lo -
karnonun ana hatlar ıteşkıl ede
cektir. Bu misaka İngiltere ve İ -
talya da iştırak l'decektır. Sonra 
Almanyaya anlntılacaktır ki Berlin 
hükümeti Fransa - Rusya mısakına 
iştirak edip etmemekte serbest ka
lacaktır. Fransa nezdinde te -
şebbüsatta bulunacak olan İngil -
tere de, Almanyaya bu hususta, 
Fransanın emniyet ve itimad ver
mesini istiyecektir. 
Almanyanın tekrar Cemiyetı Ak

vama dönüp g'!lmesi meselesine ge
lince, buna manı olan ıki engel 
vardır: Hitler. Sovyct Rusyanın da· 
hil bulunduğu her hangi bir te -
şekkÜlc girmek istemez - 1; Al -
manya. Cemiyeti Akvama tekrar 
döndükten sonra ne gibi teahhü -
data girişmek mecburiyetinde ka
lacağını şimdiden öğrenmek ister ... 

İşte İngiliz gazetelerinin İngil -
tere - Almanya münasebatının ya
kın bir istikbalde alacağı şekle dair 
şimdiden aldıkları malıimatm hu
lasası. 

Yine Londra gazetelerinin ver -
dıkleri malUmattan anlaşılıyor ki 
Alman Mılli Müdafaa Nazırı Ma
reşal Blumberg Londrada Baş\·cki! 
Baldvin ile Hariciye Nazırı Eden 
ile def'atle görüşmüştür. Fakat Al
man Mereşal'i Londrada daha baş
ka temaslarda da bulunmuştur.Ma-

reşal Blümbcrg'in şu veya bu nok· 
tai nazarı kabul ederek uzaktan, 
yakından bir teahhüde girişmiş gibi 
bır vaziyet aldığını gösteren or -
tada bır şey yoktur. Zaten unu
tulmamalı kı bu temaslar yalnız bir 
fıkir teatısınden ıbaret diye gös -
terılmek ısteniyor. Lakin yine İn
giliz gazetelerinin ısrarla bahs e -
dışlerınden anlaşılıyor ki İngiliz -
Alman mi.ınasebatı yakında ~ayanı 
dıkkat bir safhaya girecektir. 

Eğer Almanya Fransaya lazım -
gelen temınatı verir, Rusyanın müt
tefiki olan Fransa da Almanyaya 
taarruz etmiyeceğini temin eder
se, Avrupadaki siyasi vaziyetin çok 
değışeceğini söyliyen İngiliz ga -
zetelcrinin neşriyatından anlaşılan 
mühim bir hildise tahakkuk ede -

ccktir ki, o da, yukarda işaret et· 
tiğimiz beynelmilel iktisad kon -
fcransıdır. Amerika Reısicumhuru 
buna teşebbus edecektir. Konfe -
rans eğer İngilız gazetelerinın yaz· 

dığı gıbi, bnümüzdekı sencnın ba
harında toplanacak ıse, bu zaman-

dan o zamana kadar beynelmilel 
mühim hazırlıklar görülecektir. 

Londrada Almanya ıle İngıltere
nin anlaşmasından bu kadar ısrar

la bahsedilirken Berlın ne \"atiyet
tedir? Bundan yarın bahscdece -
ğiz. 

ner/rnde tnr cadde 

- (Hepsi üç defa) şclat yoşoan! 
(*). 

- Bayan Birsin! dualar, ayetler, 
secdeler bizi bekliyor! Bayan Bir
sin birinci ayeti Isfahan makamın
dan okudu: 

Şelat Hayotred! 
Hayot bezekred, 
Manoh manohel, 
Rabıkez §elatred. 

Bayan Cansever iki ellerini hava
ya kaldırarak davudi sesile: 

- Kem sala ev salehu der had
de bud! 

Bilen, bilmiyen - ki kadınların 
Birsinden başkası bilmiyorlardı -
yar ıbellerile iğilerek secde etti
ler_ 

Işıkları snndürünüz! 
Hizmetçi Düı·i kadın olektrikleri 

söndürdü. -

Salon bir zifiri karanlığa bürün-

(•) Asıl Zekeriyya gecesinde kul
lanılan bu tarikat dilinin ne oldu
ğu ileride anl~ılacaktır. Anahtarı 
bilinince her kelimeyi çözmek ko
laydır. 

müştü. Yere serilen seccadenin üs
tünde diz oturan Birsin yeni bir a
yeet başladı; öteki kadınlar bu ses· 
ten ve o sözlerden birşey anla -
mamakla beraber salonun vaziye
ti, sesin güzel derinliği hepsini 
vecde getirmişti. Karanlık bir uy
kuda derin bir ses rüyası görüyor 
gibi idiler. Birsin manaların ıda 
öğrendiği birinci ayeti okuyordu: 

Ay Rab Şelat · 
Veberi vahan Rab 
Bizel tıdaı:ad 
Veberi.. .. 
. . . . . . . . . . . 

Bir yarım secde dahil. Sofra piri 
)(aranhkta emir verdi: 

;_ Şclat adını:l mumlar ya~sın! 
Kırk türlü kurü yemişle donan

mış masanın dört kenarında birer 
ufak tabak ve bu tabakların orta
sına dikilmiş birer ince, ufak 
mum vardı. Herkes mum tabağının 
yanındaki kibrit kutusunu aldı. 

Çabuk yakmak müsabakası ya -
saktı. Her kibrit bir kumanda ile 
çakıldı ve her mum ayni zamanda 
tutuşturuldu. Her mum sahibi ken-

------ --

Hikayenin 
alt tarafını Ö~· 
renmek iste:nez 
mi~in? Dedi ... O 
halde bir dakika 
bekle .. 

Kütüphan enin 
gözünden bir SÜ· 

rü gazete par· 
çaları ile bir to
mar eski evrak 
çıkarmağa baş· 
!adı .. 

Dostum rnüte· 
kait polis mü· 
fettişi : 
- Ya .• Azizim .• 

Dedi.. O zaman· 
polis mü d ü r ü 
idim. Bir gün ev• 
rak mümeyyizi 
korka korka ya• 
nıma geldi. E-
linde b e y az ---~ 
kağıda yazılmış 
miizekkerele r bu-
lnnuyordu ... 

. - Müdürüm .. diye söze başladı .. 
çok karışık bir mesele .. Şimdiye ka
dar hiç tesadüf etmediğimiz için 
biraz tereddüt hasıl oldu .. Maama
fih halledilecektir elbette .. 

- Peki sen git.. dedim .. evvela 
kırmızı kalemle işaret edilşen gaze
tenin havadisini okudum. Sütunla
rın arasına sıkışmış olan bu polis 
havadisini her halde o günkü gaze
tede benimle bir de polis havadisini 

' okumıya meraklı olanlardan başka 
kimse görmemiştir. 

Sen oku: 
BARDA BİR ÖLÜM 

Evvelki gece sab:ıha karşı (Gece 
Kuşu) barında Marya isminde bie 
kadın birdenbire ölmüştür. Yaptı
ğımız tahkikata göre; Marya ismin
deki bir ecnebi bar artisti çok içmiş 
ve bar kaprındıktan sonra da içmi· 
ye devam etmiştir. Bir aralık sar
hoşluğun verdiği tesirle oyun oy
namıya kalkan kadın hem şarkı 

söylemiş, hem oynamış, bu esnada 
birdenbire yere düşmüştür. 
Kadının ahvali korkunç bir n;ıan

zara arzedince derhal imdat otomo
biline haber gönderilmiş, otomobil 
yetişmiş ise de Y<\Pılan muayenede 
kadının öldüğü anlaşılmıştır ve 
imdat otomobili de cenazeyi ala -
mamşıtır. Zabıta tahkikata başla

mış, cesed de morga kaldırılmıştır.> 
Bu bitti mi? 
İşte bizim evrak mümeyyizinin 

müzekkereleri. Şu: 1 
MAKAMA 

Dün gece barda mürd olan Mar· 
ya nam kadının yapılan tcihkikat 
neticesinde yabancı pasaportlu ol
duğu ve şehrimizde hiç bir akraba 
ve taallukatı ve bir guna tanıdığı 
bulunmadığı anlaşılmıştır.> 

İşte bu da: 2. 
MAKAMA 

Barda mürd olan yabancı pasa -
portıu' Marya nam kadının morg 
raporu bağlı olarak takdim edil -
miştir. Bu rapora göre açlıktan ve 
fazla iSkiden düşüp bayıldığı ve kal
binin bir damarının patladığı ve 
kalbinin de birdenbire durduğu tes
bit edilmiş ve defnine ruhsat ve -
rilmiştir. 

Ancak kadının dini malum değil
dir. Pasaportunda da dinine dair 

[ • J - Hu hikayenin bas tarafı 
dü,,kı1 Hqrmııda crkmr$ltr. 

dine göre bir niyet tutmuştu. Ki
min mumu en önce yanıp biterse o, 
muradına erecek .. Eğer gerçekten 
seensi içinde muradına ererse; bu, 

geleceJc sene o gece \'ereceği Ze -

keriyya sofrasından belli o'ur. Sof
ra vermezse mumunun bitmesine 
rağmen muradına maddeten erme
miş deme~tir. 

_Bu geceki Zekeriyya sofrasında 
kimin ne niyet tuttuğu ~il! değil
di. Bu sırdır. Yalnız bilinen şey bu 

sofranın, muradına er :nı~ oıan ba
yan Birsin tarafından verilişıydi. 

Birsin geçen yıl ne niyet tutmuş
tu? Kimse bilmiyordu. Daha ~loğ -
rusu bunu Birsin, bayan Cansever 

ve bay Ahmet Müslirr.den başka 
kimse bilmiyordu. Birsin bir bu
çuk yıl önce tanışt•ğı müsyii. dö ~-

valef için bir niyet tutmuştu. Ken
disinin de nasıl tuttuğunu bir tür-

lü anlıyamadığı bu rıiyet. nihayet 

geçen Ağustosta Büyükada plajın
da yerine yelmi~ti. Kocas1 Alpagot 

bir liman inşası projelerini grjrüş· 
mek için İngiltereye gitmişti. Ada-

1 • 

l~Jl tıı.J:' 
bir kayıt olmadığından ya~ı ıcısıol 
kikatta arkadaşlarının bır 

1 
.. , bit 

k to 11>• 
mürd olan bu kadının a 0de · 
kısmı da Musevi olduğunu 5 

" 

mektedirler. ıı.t ııe-
~hrimizdeki musevi ccrn

11 
11 bı' . . . h'. . ı· l'l"}ıul olıı ı· yetı reısı uvıyc ı m-,. a defıı 

kadıı~ın Musevi mezarlığın 
ne miisaade etmemiştir. da rJIC" 

Katolik kilisesi baş papası·ı. 8 ıe
zarlıg· ın ş12hrimizdeki katolı bO~ - ,.c 
lerine kamilcn satıldıgını ~ ftle-
yer olmadığını ileriye surerc tılle • 
zarlığa gömülmesini kabul c 

. t' c;1 mış ır. i.ilfl'lt-
Bu kadının nere\ e J::L'~ dılC • 

kabettiğinin emdhavıılcsını 
riz. 

İşte bu da: 3 
MAKAMA a11111l 

Mürd olan Marya nrırıı 'J<:I btı' 
d 'l ıs \'C · metg5hı taharri e ı m ~ ~i çı· 
. d varı 

tün emvali melrukcsı e "ıecc 

kıncıya kadar hıfzediJmcl< ; ... ~ıc 
zabıta deposuna Irnnmuştur. ,..,ııl<l 
kadmm çantasında 2 lira I~k çı1'' 
nakdiye ve 32 kuruş da ufak csiııc 

). vczll 
tığından bu nakdin po ıs . ıes-
mi. vokszı maliye idaresine Jll\ ol· 
limi. husu'iunda tereddüt bll5~1erıi· 

·ha"" muştur. Bu husu.,ta enırı 

zi dil<'riz. biti ' 
Ben bu tı.:zkereleri okııytı~ı 011Jıı 

rince dostum bu evraka. ba~adııııll 
mektubu actı.. işte dedı. . Jl1e1' • 
hatıra deft~rinde bahsettiğı 
tup.. örii)'ol'" 
Üzcrındeki göz yaşlarını g ,.rıirJI ' 

sun ya .. Bunu okuyunca b~. 
den vurulmuşa döndüm ":-'. i çil ' 

·· evyızı!l Derhal evrak mum J 

ğırttım: · 11t' 
cesedı 

- Şimdi bu kadının 
Ö' rede? -.~c g 

.. .. 11er•. 
- Morgda müduruın .. 

meceğimizi de bilmiyoruz .. 

- Peki git... giydifll'~ 
Gayri ihtiyari paıtoın~ 5ııs 

Şapkamı başıma geçird1":1" ı.-ııP19 
· nın " O' 3,5 ğu geçiyordu .. Daıre . 0 tof1l 

.. .. ıd ·-· "mnn bır onune ge ıgım z., 
bile atladım ve. pedi~ 

- Bankaya çek olğJurll·krnıŞ gı· 
Yolda beynim çatJayaca atıYot 

ıarıın • bi ağrıyc1rdu. Damar . crn ne 
. . t't . dom J3ılrl1 ve tır tır ı rıyor .. 

miştiki.. r0 Jo ) 
6 

f 5.111. __. 
(JJn·omr n~1 

·-~ t ?l']t.slittl'c 
da Cansever ve Ahrrıe 

B. . sitl• 
yalnız kalan ırsın... aır 

Muradına tek b~şına erc1-~"a s~· ~ zkCf.;J rı• 
eriş için yapacagı e ak fllccbı.lı.ıtl 
rasını da yalnız yap«- .,ı,1agot ., 

· ·n n r \'" 
yetinde idi. Onun .1?' Al01aıı> 8:o-
asma köprüler işi ıçın JcJl'lişti. ~·J, 
gittiği bu günleri bek .. 

0 
değl:~ 

kt r;u ıçı : .. tw· 
casından kor Uo d ,;1 bv ıc 

. . . 1 •arna ı.15 ı.ıçtı 
kendısının de an ı) bir b , 

d o ı;.J. 
ile böyle yapıyor u. ' ı.8pılfl'1 1• .. 

be''C' " \,o., 
yıldanberi bir cez · kızarı .. ·ı 

.. or ne esS' 
Bu işte ne ürkuY' ·• J3if 5 ıi· 

1 r · · ;::tLI ı..P l'I 
ne de nadim o uvu· rııt-:1 V'-' , • ., 

- )''10 .., ··tı.1" 
kasırgaya kapılmı ı ', bi.ısb~ .le 

d - vc"ch . ırıv yordu. Kapıl ıgı . , cı ıÇ 

k d
. . . nn'• fhtl)"' en ısını verı • ·"' _ • 

kıvranıyordu. " ·cıcri 
Mumlar vanmıştı. . yefl'lh .. 0• 
Herkes ~tabaklardakııı rıııl jl1' ~ti· 

. 'nin J1'1 d''ior yiyor ve hangısı t c ı .. 5,rı, 
•• y • dikka ıw· 

cc sonecegıne l•Jı~dı' 11cJ:J 
. ·n ~o ..cısı . 

Bayan Canse\ erı c ıca·~ JıŞ'" 
.. ş·· Jef " ge sağında do ova öteıcilel' cstı' 

Ras Feddan vardı. :eaYB11 oLI" 
1 c:lardı. 11dB ,,. 

güzel yer a mı~ karşısı ı!."ı· 
"'z] ·nı· solu . rert ,,1 sever go erı ı~cı\ tJl1 

ran siyah saçlı, )<o'ju (DeVa1f'S 
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Kim·~·~·iiiii .......... Iii~;·ii·~·a·~I; .. g;.. bir ~ . 1 - < 

günde tek başına ·Okyano-
su aşan adam 

25 yaşında bir delikanlı, hazan yal
nız kendi memleketinin değil, bü .. 
tün dünyanın kalbini nasıl fetheder? 
Dün bütün dünyada ve bilhassa A merikada kut
lu/anan bu on yıl evveli bir defa daha yaşı yalım! 

l 
.l\.fanş denizini 28 sene evvel mağ -
lüp ettiğıni unutamıyacağız. Bug4 \ 
Atlas Okyanusunun mağlup oldu -
ğu günün onuncu yıl dönümünü 
idrak ediyoruz. 
Şu satırları yazdığım dakikada 

Lincİberg, artık kendine çok kü -
çük gelen küremizin üzerinde ye- , 
ni bir hat çizmiş bulunuyor. \ .. 

Lindberg, evlendikten sonra ka
rısını da tayyareci yaptı. Zaten ka
rısı da tayyareci doğmuş bir yara
tılışta ıdi. Boyu kuçuk, kendısi za
yıf, nahif ve çekingen olmakla be
raber, Madam Lındberg, son dere

'la,.!( HafJo ordusunun hi.; ulftalma4ılt bir ııındıt g eni Llttİtber~I" 
garatacafına emirı/a 

lluıl~rg'ln ilk ıl•fa Okya• · 
nos• taggart lıe arllğı Jiln• 

elen bugOnt katlar tam TO ıtn• 
ola.yor.Dan hu münoıebıtl• Lind· 
berg'i sevenler bu 10 uncu yıl-

<löniimı1 her tarafta sevinç-
le, muhabbetle kutluladılar, 
Sofralar tertip ettiler. 
Tayyaresile bir hamlede ilk 
defa Nevyorktan Paris'e gelen 
Lindbcrg için, yine tayyaresi
le bır hamlede ilk defa Paris -

en Ncuyork'a giden Diyödon1'e 
kosı bu on yıl evveli şöyle an
latıyor]. 

~c~l ~ayıs 193~günii, buradan on 
?ıı ~ evvel Lindberg'in kendi adı
<lığı ay_~ar~ciliğin altın kitabına yaz
her gundur. Hiç şüphesiz ki, Lind
hırı~' bu uçuşile tayyarecilik tari-

ın en .. 
bııı:t guzcI bir sayfasını yaz -

~ ır o .. 
htırn· · gune kadar adı şanı bi-
htı" 'Y

1
en bir delikanlı birdenbire 

.ıne rn l in 1 el hır şöhret aldı. 
tıuı s

1
an hatıralarından da hiç u -

u rnıya k 
<.;işının ca olan bu Okyanos ge-
başka ~-~ıne unutulmıyacak bir 
&<!nesin~rnunesi var. Bleryo'da 1909 
§ı {le c ~ayyaresile ilk defa Man
tı'ıışti~rnış, Ingıltere topraklarına in
da11 18 Bu ıkı hadi~enin arasm
far kın s~ne geçli. Bu 18 senenin 
•- ı soye . 1 ..,aleden :ı: o çcbiliriz: Bleryo 
Yl!r a uçtu, Duvr'a indi, bu iki 
kıtornratsındaki mesafe takriben 40 

e red· 1 layya ır. ialbuki Lindberg'in 
tesııc b' 1 sar<-' b ır so ukta aldığı me-

kılorn utnun 150 ınıslidir, vani 6000 e re ı ~ 

l3oyıc oi k 
le Lindber~a la beraber Bleryo i-
sonra b . g ın adları artık bundan 
las Okyırı Manş denizine, öteki At-

h <ınosuna 1 .olery0 h rn~ olmuştur. ... 

ce cesur bir kadındır. 
Bu sosyete kadını evlendikten 

sonra, kocasın ısalonlara çekecek 
yerde, bilakis kendbi salonlardan 
çekildi ve onunla birlikte kendisini 
büsbütün havacılığa \'erdi. Bazıla
rı znnnederler kı, Madam Lindberg 
sadece kocasının tayyaresinde do
laşan fuzuli bir yolcudan ıbarettir. 
Halbuki bu ztınlnrında aldanıyor

lar. M-adam Lindberg pılot ve rnd
yotelgrafıst şehadetnamesini çok -
tan almış bir kadındır. ~930 yılın-
da ben kcndısinin tayyarecilikte ne Llndberg 
~:~:, g:;~~~J~J;~~;:·n oldu-_ ............. ~ehtrd·e·n ..... rö·p .... Oif 8ı;I8i .................................................. l ........... ~.~~~!~;;:· .. ı:::·~·: ............................. . 

Lindberg 1927 denberi durma - 'l 
dan uçuyor. Bu uçuşlar arasında ka
nsının da muavin olarak iştirak et
tiği 50 bin kilometrelık seyahati de 
zikredebiliriz . 

(Devam ı 6 ıncı sagfomııda) 

--"--~ .. 

"Deli,, kelimesini 
Lügatten silmeli! 

Hepimiz kendi aram•zda deli olduğumuzu yine sak
Jarız amma, sinirlerimizin bozuk olduğunu kabul ederiz 

B ilmem, vakıt bulupta hiç dik
kat ettiniz mi? Herhangi bir 

ahpabınızla karşılaşıp halini hatı • 
rını sorduğunuz zaman tahminime 
göre alacağınız veya vereceğiniz 

cevap aşağı yukarı şudur: 
- Sorma birader. İşler çok fena. 

Evin kirası geldi, bayan mevsim· 
lik elbise ister. Onu giydirelim 
derken arada ben elbisesiz kalıyo· 

rum. Bakkalın borcu! Yaşayanları 
görüp kıskanmamak! Bu hayat pa· 
halılığı karşısında hangi birine pa
ra yetiştireceğimi doğrusu ben de 
şaşırdım, kaldım. İşlerim çok bo
zuk, doktorların vizite parasına 

tahammül etmek güç! 

Ah! Gözü kör olası bu parasızlık .. 
Gel de bu dünyada yaşıyorum, di· 
ye kendi kendini aldat! 

20 inci asrın gerek mecburi v~ 

gerekse fuzuli ihtiyaç hastalığı ile 
sinirlerinin akordunu bozmamış 

acaba hangi insan vardır? 

Her dakikası şikayetle geçen in
sanların ya başı ağırır, ya karnı .. 
Hele evhamlıların yanına kat'iyen 
yaklaşmayın. Onları dinlemek büs· 
bütün bir derttir. 

Kendilerinde verem, kanser, nev· 
rasteni olmadığı halde, muhakkak 
olduğunu iddia· ederler. 

Bu gıbılere: 

olmadıklarını gösteren temiz bir 
kanın rengi var. Hastalar birbırled 
ile dertleşiyorlar: 

Sarışın bir hasta: 
- Oturduğum yerde hiç dura -

mıyorum, bir can sıkıntısıdır ki 
hiç sormayın! .. 

Bunu söyleyen gencin hastalığı
na dünya hekimleri gelse inan -
maz. Öyle ya, gençlik bu! Kanın 
kaynadığı çağ! Tabiidir ki hareket 
ister. 
Şakaklarına kadar uzun favorili 

Duglas Fayrbanks bıyıklı hayal pe 
rest bir genç: 

- Monşer, ben de bir kız seviyo
rum. Halbuki kız ~ok duşük ruhlu 
Şimdi yeni bir kız tanıdım. Tıpkı 

Danyel Daryo gibi! İlk sevdiğim 

(Liılfen ıagfa!!ı çeviriniz) 
Sinirlerimizin 6uıünki Jıallni pt k \ 

iyi anlatan ıinir hekiml ff imizdtn ••••••••••••••• .. 
Fahret tin K•rim 

bi, hatır gönül dinlemeden sizi in
citir. Garip değil mi, hazan da ak
si olur. 

- Siz, delisinız, vercmsıniz, di-
yecek olun, yine ki•' savurur-
lar. 
Eğer bu sözlerime ınanmıyorsa -

nız, gelin Profesör Fahrettın Keri
min söylediklc>ri ; 'linleyin! 

Bir hastac: nne etmekte O· 

BUGÜNDEN 1T1BAREN 

Novotni 
BeyoA-lunun en serin ve kibar 

BAHÇESi 

AÇILIYOR 
HER AKŞAM ŞARKILI MÜZiK 

Bit'a büyük kadehi (20) Kr. 

TEPEBAŞI • DAiRE ) atta d~>.i~%-hnt kı, bugün ha -
· ır, bununla beraber Llndberg ve kar1sı 

- Hayır, siz ne sinirlisiniz. ne 
veremsiniz, dcdinız mi, kuplere bi
ner ve sanki o muhterem alametı 

farikasına leke sürülüyormuş gi· l 

lan doktöru. or . •• ka kadar bek
lemek mccburiyetındc kaldım. İh
tiyarlardan ziyade gençlerın teşkil 
ettiği hastaların yüzlerinde, basta -
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' Kadınlar . ' 
hep birden denize dökülmüş/er, 
çırpını_qorlardı 

o bağırıyordu : ·Yetiş parsah .. Ve sür'atle 
sandal denizin üzerinde sanki bir tığ 

yaklaşan 12 çift 
gibi kayıyordu 

Sonra Tacı Cihan ile temasta o -
lan kadın " ki bunun Zeynep ha -
nım -olduğu anlaşılıyor:du - kıza 
böyle bir telklifte bulunabileceği 
duşünüldü. On çıfte bir kayık böy
le bir kazaya sebebiyet \•erecekti. 
Ali Şavkat kayıkta bulunacak kızı 
kurtaracak ve kaçıracaktı. 

Fakat Kali evlfıdlarının talileri 
kendilerine yaver ve öyle oldu ki 
onlar denizde bu müsademeyi ya -
pacakl:m zaman Haliçte korkunç 
bir fırtına çıkmış, bu karışıklık on
ların işine umduklarından çok faz
la yaramıştı. 

Ali Şavkatın en ufak harekatı 

bile hesap ederek evvela kadınla· 
rın bulunduğu kayığı devirdıkten 

sonra kazazedeleri kurtarmak için 
kendisini ilk denize atan olmuştur. 
Fakat kadınların yaşlı, sakallı kü
rekçileri de birer deniz kurdu idi 
ki bunların ne olursa olsun mut
laka yolcularını kurta·ı:mak iste -
yeccklerini Ali Şavkat anlamıştı. 
Onun için kayıkçılara şiddetli birer 
yumruk vurmakta vakit geciktir -
mcdi. 

Sersemliyen kayıkçılar kendile
rine gelerek bu yumruğun nereden 
geldiğini araştırırken Ali Şavkatın 
kürekçileri hep birden denize atıl
nuşlar, kayıkçılarla kadınları kur
tarmağa uğraşır gibi davranarak 
kayıkçıları her türlü hareketten a
lıkoyma!ıa muvafak olmuşlardı. 

Bu sırada Tacı Cihan kurtarıl • 
mış, fakat henüz kaçırılmamışh. 

etraftan başka kayıklar geliyor, 
bunların arasından görünmeden 
kaçmak zorlaşıyordu. Ali Şavkllt 
o zaman anlaşılrnıyan bir dille ses
lendi: 

raşıyorlar, kadınları kurtarmağa 

çalışıyorlardı. Bunların her biri çok 
usla birer denizci idi. Fakat dikkat· 
edilse bunların daha ziyade deniz
de vakit geçirmek ister gibi oradan 
çıkmak istemedikleri anlaşılacak • 
tı. Birisi yavaşça arkadaşma: 

- Reis, dedi, bize her şeyi yapı
yormuş gibi görünerek denizde çok 
vakit geçirmemizi emretti. Fal.<at 
daha uzatırsak kadınlar boğulacak .. 

Öbürü ~hemmiyet vermiyerek 
güldü: 

- Sen bır taraftan çıkar, öbür 
taraftan daldır. Asıl kurtulacak 
kurtulsun. Bu kadınların hangisi 
isterse olsun, bize ne? 

Diye cevap verdi. Sonra çok 
memnun bir sesle: 

- Mabudumuz (Kali) nin azmi
ni göruyor musun? diye ilave etti. 
Şu denizin haljne bak. Fırtınadan 
her tara( alt üst oldu. Bugünkü fır
sat kimin eline geçer? .. 

Bunlar iki Hintli idi. Kayıktaki 
ciğer kayıkçılar yalnız bol bol pa
ra almışlar kayığın yapacağı ma • 

n~vraları bu iki Hintliye bırakmış· 
lardı. Onların yanlış hareketleri 
böyle bir kazaya sebep olunca ka
yıkçılar hep bir ağızdan Hmtlilere 
küfür etmeğe başlamı§lar, fakat 
Ali Şavkat onları teskin edere!t 
kendilerine birer mıktar daha pa· 
ra göstermişti Asıl kayıkçı işten ha
berdar edilmişti. Onun için o, te
Jaş gösteriyordu. 

Kayıkçıların, adalardan glmiş 
Rumlar olmasına dikat edılmişti. 
Ali Şavkat, Tac1 Cihan'ı Parhali • 
nin kayığına atarken kazaya sebep 
olan kayığın sahibine kıymetli bir 
taş verdi. Sonra adamlarını da i · 
şaretlc, onlara da verilmek üzere 
birtakım taşları Adalının a\•ucuna 
doldurdu. Anlatmak ıstiyeceğl şe
yin, artık bu cömertlikten sonra 
çok iyi anlaşılacağını bilen bir a • 
dam ta\'rile gülerek ve şivesindeki 
garabeti yenemiyerek: 

- Bu, dedi, boğuldu! 

böyle örtülü bir kadın görmüşler
se de sonra kaybetmişlerdi. 
Kayıktaki iki Hintli de kaybo

lacak vakit bulmuşlardı. 

Bahadır Sahip, o ak;?am tahkikat 
yaptırırken, biribil'ini tutmıyan 

sözler arasında kabahatlinin mey
dana çıkamadığın ıanlamıştı. Ve 

kazanın nasıl olduğu meydana çık

madığı gibi herşey fırtınaya, rüz

gara, yağmura yükletiliyordu. İ-ııte 
bu rivayetler arasında Tacı Cıhan 
da unutulmıya başhyordu. 

••• 
Tacı Cihan htanbula gelerek, 

buradaki misafirliğini geçirmek 
üzere yerleştikleri konakta sıkıl
mamak için o zamanın eğlence va
sıtalarına malik değildi, denemez. 
Hele artık yetişmiş bir kız olduğu 
için süsü ve süslenmek hevesleri
ni de çoktan duymıya başlamı ştı. 

Yanından aynlmıyan iki kadırı 

da, kızın canı sıkılmasın diye eğ -
Ienceler aramaktan geri kalmı • 
yorlardı. 

Fakat bu kadar kafi değildi. De

ğişiklik ihtiyact kendini o kadar 
hissettiriyordu ki.. Bir gün Tacı 

Cihan bu kadınlara: 

- Buraya geldik geleli kimseyi 
bilmiyoruz. Gezmiyoruz.. Demiş. 

Bunun üzerine Bahadır Sahip, kı
zına bir araba aldırmıştı . o zama

nın arabaları dört tekerlekli, yay
sız düz arabalardı. Erkekler ata 

bindikleri için arabaya binmek ka
dınlara münhasır demekti. Fakat 
kadınların bindiği arabalar iyice 
örtülü, zaten binenlerin yüzleri 
de kapalı olduğundan bu arabala
rın içindekılerıni tanımak kabıl 

değildi. 

Araba alındıktan sonra Tacı Cı· 
han için bedestene gitmek vakit va
kit bir eğlence olmu~tu. Orada ku-

rMş, mücevherat görmek merakı 
uyanını ·tı. Bedesten esnafı da, 
Hintli hanımlan artık öğrenmi~· 

1 ,...., ...__H_IK_A_Y_E_ı 
Gece Kuıu 

(4 üncü sayfadan devam) 
den bu vak'a bana öyle tesir et • 

Bankaya gelir gelmez cüzdanım
daki parayı son lirasına yarınca .. 
ya kadar veznedarın önüne attım .. 
Arkasından da ölü kadının eline 
ge~eıı son mektubun arkasındaki 
adresi uzattım .. 

Veznedar paraları saydıktan son
ra: 

....... Gönderen kimL 
Diye sordu .. Zarfın üstünü gös· 

terdim .. 
Oradan poslahancye koştum ve 

kızın ağzından bir de mektup yaz
dım .. Ve cAnne .. Diye ilave ettim .• 
Ben burada bir adamın yanında -
yım .. Kendisi çok mektup yazmak
lığımı istemiyor .. Ben sana her ay 
başı muntazaman para göndeerce • 
ğim .. Amma .. Sen her on beş gün
de bana muntazama n mektubuntı 
gönder> 

Bu işi de bitirdikdikten sonra 
hemen morga gittim. Kadının ilk 
ve son defa olaı ak yiızünü gör -
düm. Bu uzunca yüzlü bir .kadın· 
dı. Soluk renkli hasretli gözleri 
sanki yalvarıyormuş gibi .süzül • 
müştü. 

Derhal kiliseye telefon ettim. 
Artık bu vaziyet karşısında kili • 
seden menfi bır cevap gelmedi. 
Büyiik bir merasımle cenazesini 
kaldırttım. Kılisede ayinıni mezar
lıkta son dini merasinııni yaptırt • 
tım. 

Fakat kadının soluk hasretli göz
leri gözümün önünden hir an git -
miyor (her ay muntazaman anne
neıne para gönder) diye yalvarı • 
yordu .. 

Her ay bu vazifeyi yaptım. Ka -
dından her 15 günde bir defa mun
tazaman mektup gelıyoı du. 

İlk gelen mektupta vaziyetleri -
nin çok düzeldiğini yazıyor kar'
deşinin iyi olduğunu, hemşiresinin 
riyordu. 
mektebe devama başladığını bildi

Sonra yıllar geçti.. Küçük ço - ' 
cuk büyüdü .. Liseyi ve yüksek bir 
mektebi bitirdi.. 
Kadından gelen bir mektupta 

çok ihtiyarladığını ve çok ta has -
ta olduğunu yazıyor hasretle kızt
nı beklediğini ilave ediyordu. 

Fakat ben kızının imzası ile 1 

hain bir erkeğin elinde olduğu için 
yanından ayrılmağa ımkan olma
dığından bahsettim .. 

Ondan sonra iki ay hiç mektup 
gelmedi .. 

Bir gün kat dc~ıııin ismi le gelen 
kısaca bir telgrafta anncsinın öl -
düğünü bildiriyordu. 

10 sene evvel 

Kimsenin inanmadığı 
bir gDnde tek başına 

Okyanosu _ _!!tşan adam 
( 4 üucı1 sagfaJ.-ın devam) 1 TAYYAREDE YALNIZ···~ t 

Şimali ve cenubi OkyanUô iize- 1 cUçan deli~ nin Avrupaya dogn 
rinde devıım rlen bu s"'yah8tte ka- ı havalandığını haber alanlar, za -
rı koca \iç ktıayı da dolaştılar. vallıyı acıdılar. En tecrübeli ~~c 
9 temmuz }9;33 te Nevvor~tan ha- 1 sağlam yapılı tayyarecilerin goze 
reket etmişlerdi. 17 Bi~incikanunda alamadıkları bu maceranın, tayyar~ 
l\Uamiye vardılar. Bu, öyle bü - sinde tek başına hakkından gel 
yük bir turizm işi ki, herkesin har- ı mek btemesi, uzk değıl, on :;ene cv-
cı değıldir. yelki insanları hayli acındırmıştı. 

Bu seyahatte her ikis~nin de ba- Seyahatin ilk saatleı·i çok bedbin 
gajları asgari hadde indirilmi~ti. geçti. Avrupa bile böyle bir cesa· 
Lindberg'in yalnız bir kaç gömle- rete inanmıyordu. 
ği1 bir diş fırçası, belki de bir ta- Fakat büti.in bunlara rağmen 
rağı vardı. ~ind~crg yaz kış -~a.~- Lindbcrg, Spirit or Saint Louis a; 
kasız yelcksız, trıkosuz, pardesusuz dındnki tavvaresilc volunu alnııŞ 
gezen bir .in~an_dı~. Ancak karısı. - gidiyordu.· · ~ 
nın husust bır ıhtıyacı var: O, bır L. db ,. b 1 tte dün; · ın erg ın u sey::ı rn 
bavulcuk taşımAk hakkına malik- 1 b.. ·· k h tattı -. .. yanın en tıyu eyecanını 
tır. Bu bavukukta da luzumlu tu- ~ .. h kt K k ·anlık, 
valet levazımı bulunmaktadır. gına şup e yo ur. ap aı -ıc 

aysız bir gece içinde denizle go 
• arasında, fırtınaların tehdidi kar; 

Lindbcrg, Parisi ancak kart • şısmda, hatta istikametini bile pelc 
postallarda görmüştü. Bir gün Pa- iyi bilmiyen yapayalnız bir adarn·· 
ris'i, gözelerile görmiye karar ver- Onu teselli eden, ancak motörünün 
di \"e sessizce hazırlığına başladı. gürültüsü idi, glirültüsü de de • 

1927 Mayısıodan P.vvcl Lindberg ğil, nağmesi idi 
kimdi? Bir metre, seksen santi • f · ·n ~ Arasıra yağmur, tayyaresını t 
metre boyunda, sarışın. mavi göz- camlal'ını kırpaçlıyordu. Fakıı 
lii, dağını 1tsaçh bir delikanlı! O- Lindberg hiç bir şeye aldırmıyor, 
nu görenkr bir tayyarecıden ziya-
de, bir Üniversiteliye benzetirler • 
di. Halbuki Lindberg o zamana ka· 
dar Şikago ile Sen - Lui arasında 
beş senedenberi uçmakta olan bir 
tayyareci idi. 

bü tün kuvveti kafasında ye ada· 
lelerinde ... gidiyordu. 

BALIKÇI GEMİLERİ 
Ertesi gün daha öğle olmaırıı~tı. 

Lindberg'in kalbi sevinçten çarP; 
tı . 
Aşağıda ceviz kapuklarına benıi-

yen ufak ufak noktalar görüyordu: 
Gemiler... balıkçılar, ava açılmW 
lar. 

Saat 17,30 da Irlandadaki Snerd~ 
Harbur rasat merkezi tek satıhlı 
beyaz bir tayyarenin garba doğrı. 
uçtuğunu haber veriyordu. Tayya· 

reyi gören diğer rasat merkeleri de 

Vungesscr ile Kuli, tayyarelerile 
Amerikaya gitmek isterken, dü -
şüp öldükten sonra, artık ne Ame -
rikada, ne de Avrupada bu iki kıt'a 
arasında tayyare ile gidip gelmek 
imkanı olmadığına kanaat hasıl e
denler çoğalmışlardı. Şarl Lindberg 
tek başına tayyaresile Avrupayı gi
deceğini söylediği ıaman, herkes 
yüzüne karşı güldü. Amerikan ga
zeteleri hemen kendisine .uçan de-
lil> diye ad taktılar. ayni haberi teyid ettiler. Akşarıı 

Fakat uzun boylu sarışın genç, saat dokuz buçuğa doğru Lindberg, 

bütün bunlara rağmen cesaretini 
kırmadı ve Nevyorktan Parise tay
yare ile gidecek ilk cesur insana 
verilmek üzere vadedilıni~ olan 25 
bin dolarlık Orteig mükafatı mü
sabakasına ismini yazdırdı. 

KİMDİR? 
Şarl Lindberg Minnesota me • 

busunun oğlu ve eski isveç me -
buslarından birinin torunudur. Şu 
vaziyeet göre, Lindberg'in politi
kaya atılması daha akla yakındı. 

Fransız sahillerini geçmiş ve Pa -
ris'e varmak için Sen nehrinin ınec; 
rasını takibe başlamıştı. 

Bu sefer Avrupalılar da inandı; 
lar: Evet, hem de tek başına bir 
insan, tayyare ile Atlas Okyano .. 
sunu aşmış bulunuyordu. 

B URJE'YE HÜCUM 

- Yetiş parsalı! Süratle yakla ·• 
şan on çifte bir kayıktan bir ada:n 
fırladı, bu hakikaten Parsah idi. 
Uzanarak baygın bir halde olan 
Tacı Cihanı derhal kayığın içine 
aldı, üstünü büyük bir örtü ile ört· 
tü. On çifte yine süratle uzaklaş -
mağa başlarken Ali Şavkat bu se
fer başka bir kayığa kendini atmış 
bulunuyor. ve Parsalının kayığın
dan büsbütün başka bir istikamette 
u1.aklaşıyordu. Kazaya sebebiyet 
veren kayığın kürekçileri hala uğ-

Kayıkçılar anlamıştı . Denize dü
şen kadınlardan yalnız üçünü kur
tarabilmişlerdi. Dördüncü kadını 

bilmiyorlardı . Yahut ta birkaçı. 

!erdi. Hele Z ı-yncp hanım onlara 
gidip gelmiyc başkdıktan sonra 
araba ile sokağa çıkmak daha :;ık
laşmıştı. 

Bir kaç ay sonra ben de delikan
nya kız kardeşinin öldüğünü yal: -
dım .. O günden bugüne kadaı tam 
yirmi sene geçti. Daireden aldığım 
bütün bu evrak bugün kütüpha • 
nemde duruyor .. Fakat gözüme i
Ii;?tikçe hala kalbim çarpıyor ve 

Fakat politika Lindberg'i hiç 
ı meşgul etmiyordu. Ancak bir şey

Paris civarındaki Buıje tayyare 
meydanında, bu derece tehacüırı 
görülmüş değildi. 25 bin dolar nıi.i; 
kafatı vadeden Ortayg da bu kala; 
balığın başında idi. 

Lindberg, Sen nehrini takip ede; 
rck, uzaktan semasının ışığmı gör
düğü Paris'e doğru gidiyordu. Bil
hassa 28 bin ampulle aydınlatıl • 
mış olan Eyfel kulesini hedef tı.ıt; 
muştu. 

(Devamı ııar) 

~-~~~~~~ ....... "'!""'"~~~~~"'!!!' ...... ~~~~ ....... ~ ....... ~~~~~~eı:::= -==> 
kızı unuttum, fakat her g~ce rü - hili hastalık, kalb, veya ciğer hattaı hastalıklarında da uzuvların faa -
yama giriyor. kanser olduğunu iddia eden me- Jiyeti bozulur. 

Fahettin Kerimi tavsiye ettıler. lankolik ve ipokondiriyak hasta - - Şu hald<>, müshıl ile ruh has-
Bakalım beni bu dertten kurtara- ları her mittehassıs kendi kudret talıklarını tedavi etmek gayet ko-
bilecek mi?.. ve kanaati dahilinde ikna eder. lay ? 

Doktorun odasındayım. Esasen, ihtısasm sırr1 da burada- - Şuphesiz .. fakat, ruh hasta -
Karşı karşıya oturduk. Ve ilk dır. Ha!ıtasının ruhi derinliğin!! lıklarmda müshil tedavisi yeni b;r 

sorgumu sordum: giremiyen, hastasına itimat telkin şey değildir. Bu hususta, çok e~ki 
- Deliler artıyor mu, azalıyor edemlyen mütehassıs esasen mu - ıamanda yapılmış etüdler tıp dün-

mu? vaffak olamaz. yasında neşrcdılmiştir. Üç sene ev· 

o günkü gıbi asabım bozul uyor. 
İşte şimdi yıne .. Morgdaki kadı· 

nın hasretle kapanan göz bebeklerı
ni görüyor gıbı oluyorum ..... 

Dostum ihtiyarın gôzlerınde ıki 

damla yaş dökülürken tıtreyen du
dakları arasından şu kelimeleri du
yabildim. 

- Deli kelimesi diye bir şey ar- - Hasta olduğunu idia eden vel Viyanayı ziyaretimde orada, -Bazan hayat ne acı. 
tık Türk tababetince de tarihe gö- hastanın, hakikaten hasta olduğu (Aschever) adlı bır hekim, eski - l=~:=====::ıc==--==-=:'.2lC=== 

1 l 
Üsküdar İcra Memurluğundan : 

mülmelidır. Bugün beyin ve ruh an aşı ınca bunları ne suretle te • lerin bu ampirik tedavisini ruh 
d 

İstanbulda Yemiş vapur ıskelesı 
hastası vardır. Sizirı yan deli de • avi edersiniz? Bunları meccanen hastalarında tatbik ediyordu. 
dığinize bizim tababeti ruhiye di· bir yere yatırır mısınız? Yer ol - Bu usul tedaviyi ben de klınik- sokağında 34 No. Ju dukkanda Ha-

k 
cı Nikola oğlu Gavril veledı Yor -

linde piskopat veya dejenere adı mazsa aya tedavi yapar mısınız? tc tatbik ve Türk tıp cemiyetıne 
\•erılir. Ruh hastaları arasında en - Bunu, daha ziyade Bakırköy tebliğ ettim. Ve benim sinir has- giye: 

h h 
· b Andırya veledi Manola borl"uııuz· 

~ok rastladığımız iç lıastalıeı ciğer asta anesı aşhekimliğine sorar- talıkları mecmuasında geçen «Jene 
B Ü 

dan dolayı Kadıkoy mukaddema 
\•eremidir. Burada iki nazariye var-ı sınız. en o hastahanedeki ni- neşrettim. 
d B k 

•t p h" ki Haydar paşa elyevm ibrahim aga 
ır. ır ısmı ruh hastalıkları do- versı c sı ıyarı ıniği profesôrü- Barsakların temiz tutulması si-

l l hh 
·· ş k d k' k mahallesi cskı 49 Mtı. yeni li2 No: 

ayısi e sı atlcrini ihmal etmekten yum. u a ar ı; a ıl hıfztssıhhası nir ve ruh sıhhatinde en büy ük s_art-
lu 1085 m2 miıfrez tarlanın tama· 

fleri gelir; dığer tez de, erken bu- cemiyeti başkanı sıfatile size söy- tır. 
nomn denilen akıl hastalığı 1'le cı·- lemek isterim. Bakırköy hastahane- k mı üç yeminli ehlı vukuf tarafından - Baş alarmdan \'eya irsen ge- (lOS5 1 k 
ğer veremı arasında yakın ve sıkı sinde dahiliye, beyin cerrahisi rönt- f · 'k ) ıra ıymet takdir edH • 

b 
. be çen rengı mı robunun sinir ve ruh mi~ olup mahallinde hazır bı:'cn-

ir munase t olduğu iddiasıdır. gen, seroloji lıiboratuarı göz ve üzerinde yaptığı hastalığı tedavi-
Erken bunamayı g zli bir tarzda kulak şubeleri gibi poliklinikleri de bugün güçlük çekiyor musu _ madığınızdan işbu ılan tarıhinden 
seyreden tüberküloz diye telakki de vardır. Hatta bu kliniklerin Gu- nuz? ıtibaren icra ve iflas knnunurı 103 
edenler vardır. raba hastahanesinde ayak hastaları - Sonradan kazanılan \'eyahut iıncü maddesine tevfıkan lO gün i-

Krizin tesirıle bu kabil hastalar için polıklinı'klerı' vardır. Polık • çinde zabıt varakasını tetkık ve bir sovdan geçen firenginın insan vü- d ğ' 
artmıştır. linıklerde rastladıg·ımız hastaları 1 1 d h 1 .. ıyece ıniz varsa sbylemenız için cuter a iinde yaptığı bır çok u k"'d · d 

Hastalığın çokluğu ve belki ne derhal klinikte yatırırız. s u ar ıcra airesinc gelmeniz 
U 

hastalıklar vardır. Bir mütehassı.,;, hakkındaki da\'et varakası ıl:a _ 
bir tehacüm ve bir tearuz endişe- - zuv rahatsızlıklarının asap bunlardan birini şüphesiz ki Vas-
sile, deli kelımesini tarihe gömerek üzerine çok tesiri var mıdır? • metgahınızın meçhul buJunduğur.-

s. . h 1 ki serman yaptırır. Bu hekimın bi- dan tebliğ makamına kaim olmak 
cemiyetteki insanı normal görmek - mır asta ı arında uzuv has- leceği ve lüzum gördükçe ~·apa _ 

1 ki h - üzere ilan olunur. 
istiyen tı:bip, doğrusu insaniyet için ta 1 arın iç şüphesiz ki çok bu - cağı tabii bır muayene usulüdür. 
çalışıyor. Eğer, tabip bu kelimeyi yük tesiri vardır. Ruhi ve bedeni Doktorun, salonda gıttıkçe biri- lstanbul Asliye ikinci Ticaret 

f l d b • b Mıı hkemesinde:ı : 
tarihe gömm"seydi, kainata deli · aa iyet arasın a ta iı ir ahenk ken hastalarını fazla bekletınemek ı stanbul Maliye Mııhakemat Mii· 
demek Iazımgelirdi!.. mevcuttur. Bir kısım uzvi hasta- üu.ıre en son sualimi sordum: dürlıiğü tr.ra fından Osküdarda Ba. 

Her halde, biraz sonra doktoru lıklarda ruhi teşevvüs olabilir. -Sinir ve ruh hastalıklarına en laban iskelesinde nalbur ticaretile 
ziyaret edecek olan ve dışarıda Bunun çok misalleri \'ardır. ziyade kadınlar mı, yoksa erkekler müştegil ve Üsküdarda Sclimiye 
sözlerini dinlediğim hastalar da Kalb hastalığında, veremde, ka- mi müsaittir? mahal lesinde Harem iskelesi cad. 

desindeki hanesi-ıde mukim müte. 
deli değil. raciğer hastalığında, kanserde hat- - Kadın uzviyeti hiç şüphesiz ahhit Beh\et aleyhine 500 liranın 

Doktora: ta şu gripte dahi ruhi teşevvüş- erkeklerden daha zayıftır Bin:ıe _ tahsiline !11Üledair açıfon davanın 
- Ya, dedim, kendilerinde ve - lcr görebiliriz. Hele vücut dahi - nale\•h gerek ay hali guddeleri ·ve tahkikatı sırıı-tında müddaaleyhin 

rem, kanser olmadığı halde, k.lalb, !indeki iç se\.·rin ifrazatında bo _ CIJ"> k • 1 ikametgahının mrchuliyeline binaen 
C
.. ib" d h'I" h 1 " b_re se umumı yapı JŞ noktasın- bir ny müddetle i anen tebligat 
ıger g ı a ı ı ra atsız ıklardan zukluk olunca, fazla ruhi tegavvu:- dan kadınlarda ı·ulı ve s·.· nı·r has _ · t "" ıcrac;ınn ve ta ıkikatın 6-7·937 ta .. 

muztarip olduğunu iddia edenleri ler daha çok görülüyor. Barscık bo- talıkları dah afazladır. Kadın ruh rihine müsadif Sıılı giinü saat 14 de 
nasıl ikna ediyorsunuz? zuklukları, mesela: devamlı kabız- hastalarında dahili hastalıklar da bırakılma•ına karar verilmiştir. 

- Kendisınde her hangi bir da- lık sinirleri bozar. Bır kısım ruh erkeklere nisb"ı ı" biraz fazladır. Keyfiyet tebliğ makamına kaim 
olmak üzt:rc i'arı olunur. 

de hevesi vardı: l\Iakinede! 
Tayyare seferlerinde pilot olu -

şuna annesinin razı olmas1, hayatı
nın en mes'ut günlerınden bıridir. 

1927 se~esinin başlangıcında, bir 
tayyare satın almak için Sen . Lui 
şehrinin bazı tüccarlarından kredi 
temin etti. 

Epey zamandanberi elde etti~i 

tecrübelerine göre, tek satıhlı bir 
tayyare satın alacaktı. Tayyareyi 
aldı, tecrübelerini yaptı. San - Di
yego ile Nevyork arasında .son bir 
uçuştan sonra artık kararını verdı . 

Lindberg mutlaka Okyanusu aşa -
caktı. 

Kararını tatbıke karar \'erdıği 
günden çok kimselerın haberı vok
tu Bu sukünct içmde 20 Ma.iısta, 
saat 12,50 de Ruzvclt Fild tayyare 
istnsyonundan havalandı . 

itizar 
Yazımızın çokhı~undan dolayı 

(Batakhaneler) tefrikamız bugün 
konamamıştır. Ôzür dileriz. 

===================~~ 
lıtanbul Asliye Altıncı Hu1'tılc 

Mahkcmeıinden : 
Mük~rrem tarafından Bandırırııt; 

nın Çınarlı mahallesinde sal< 111 

rençpeı· ve halen ikametgahı ırıe~ 
hul kocası Mustafa oğlu Ahmed a• 
leyhıne açılan bo anma davasınıfl 
tahkikatında: ilanen yapılan teb· 
lığata rağmen mahkemeye gelme; 
diğinden hakkındaki gıyap kararı ; 
nın beş gün içinde onbeş gün ırıiid' 
detic ilanen tebliğine ve tahkik:t' 
tın l-7-937 Perşembe günü saat 
10,30 a talikine karar verilmiş ,.~ 
gıyap kararının bir nüshası da Jl'l8 • 

kem~ divanhanesine asılmış btılL111 

duğundan muayyen glin ve saatt
9 

Asliye Altıncı Hukuk doiresinc!C 
bulunmadığı takdirde gıyabııtd.ı 

. tt.l' 
yapılan muamelelc>rin muteber 
tulacağı ıli'ınen teblığ olunur. "' 

lilUUtltUtlflttJlllUllUllUllllllJlllllllUllUlttUUIUIUlllllttlllltllllıtlflllllllllflUIUllUtllfltlUttUtHltnıunııuıı1111nuı1111UllfllU'1'11rt 

Hayım 

Mulılertım Bag v11 Bayanlarımıza: 

Btlümum ıagfiyelere yazltk ve kı~lrk 
muhteU/ cins ve eb'aclcla tıe Sümer Bank 
JJakrrköy Yerli Mallar fabrikolarmm kal· 
igytn ıu tJt: ga4mur l~lemcz empirme/llre
ıinin muhtelif renklerinden hususi ve as• 
keri, ıagFgelere cıe ume/e çodtrluriyle bs· 
ra ber b.,r fit: birahane, gazino, çay (le 

kahvehane yazfık •ilence mahallerine 
apartıman, diik1<C:n ve mağaza vitrinleriyle 

lernber portatif karyola şezlong ve saire . 

' 
. - ,,e· . 

erı fennin en son uıulü Jerınıgt: t1G • ı . . 1'" ıtnde resim ~ model üzeı ine acı:/e sıP dl-
lca lul erler, laalıhütlü olarak imal e ,,. 
rt·m ~• l . . I . " " - - e te>lı . rıce e sıparış ett gunu gunuıı 
ederim. 

Adresime mektup gön~ 
. "'., .. ~nlz takdirde he~ 

.. mem1.ı.r gönderllec~ 
A0Kt:S: Bayazıt ca-:Jırcrıar caddesi numara 3ı 

çadır yapımevi Mehmet Ali GUrsu 
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Suleyrnanın Sarayında 
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UÖDS KO~LARI .......... . ... ........_ Bngün Galatasaray-üçok ma-
Tefrika No : 61 Yazan : M. Necdet Tunçer k• k cak? 

Saray kapısında iki deve durdu •• Sur kralından Çini ım azana • •111 

gelen altınlar hareme taşınıgordu.Süleyan o gece lzmirliler yarın da Güneş takım~gla karşılaşa. 
çok sevdiği gözdelerini bile kabul etmemişti. caklar .. lzmir takımı eksik olarak mı ognıgacak? 

A b . . ? ca a nıçın .... 
- Kıraliçeden bahsederek: (o · 1 Hükümdarın yanına girip çıkan 

ııu si7.e bırakıyorum. Fakat, Efra- saray halkı, Süleymandan bir şey 
Yeın'i ele vermiyeceğim) droi. öğrenemiyordu. 
Birdenbire şaşırdım .. Bir şey söy- • Süleymanın dairesinde manalı 
~~~rneden dağdan indim .. Sonradan bir sessizlik vardL Hükümdar ne
ogrcııfürn ki, siz onu saraydan kov- siz zdeğildi .. Fakat, kimse ile gö
ırıuşsunuz! rüşmüyor, ne yaptığını ve ne yap -

IIamoyu dikkatle dinliyen Süley- mak istediğini kim:se bilmiyordu. 
ll'ıan, Kaşoyu saraydan kovduğuna Süleyman acaba Tamara hakkın-
Ve hele Aşoyu idam ettirdiğine çok da izdivaç kararı mı vermişti? 
Pişınan olmu~tu. . İşte harem kadınlarını düşündü -

llamonun sözlerinden de anlaşı- ren bir mesele . 
lıyordu ki, O, Aşonun ölümün - * 
den haberdar değildi. Süleyman o ak~am güneş batın -

Hükümdarın en nüfuzlu gözde • 
}erinden biri olan Sila bile Süley
manın kapısından çevrildi.. 

Hassa zabitleri tereddüt Ye ve 
hayretler içinde birbirlerine soru
yorlardı: 

- Hükümdar hastalandı mı a-
caba? 

Saray muhnfız.ı, zabitleri yatı~tır-

dı: 

- Hayır. Süleyman çok neşeli -
dir. Kendi kendine ~arap içerek 
cmezamtr> yazıyor. Merak edile
cek bir şey yok! 

(Deı:amı -ı;ar) - Haydi, sen git, istirahat~ Kra- cay.a kadar kimse ile görüşmedi. 
liçenin izini bulmak husussnnda --.c:=================== 

L E T 
Dördüncü İcra Memurluğundan: 

Rost :diğin cesaret ve kabiliyeti c E H A 
Tamamına (2800) lira kıymet takunutmıyacağım, Hamo! 

Dedi. Hamo atını alıp ~kildi. tir olunan Daya Hatun mahalle-
S ·ı k d ı sinde Çakmakçılar yokuşunda Kü-u eyman derhal dairesine döndü .. 

'il• a ı n a r ı çük Yeni han altında eski 57 yeni ~ •vıniyet zabitlerind<.:n birini ça - 36 numaralı dükkanın 3 te bir his-
tırdı .. Kraliçenin n(•rcd.~ bulun ~ 
du~ h 1 sesı ile dükkanın arkasına isabet gunu söyliyeerk: • t • t 

- Bir bölük asker al, dedi, he - ) ıyar a ır eden mezkür hanın ikinci katı es-
tncn Helbronun tepesine çık.. Ve ki yeni 12 numaralı odanın yarısı: 
::rcı.yimın elinden esir olan zev - i 26 yaşmda, 57,36 numaralı dük.kfının hududu. 

nu al, buraya getir!. f fakat ·, Sağ tarafı Hacı Hasan sol tarafı Er-•.. ~ 
r.ı1c1ııııa .. , ,...... mine arkası han duvarı cephesi 

Sur Kralından gelen Çakmakçılar caddesi 12 numaralı 
altınlar.. odanın hududu: Sağ tarafı Reşit 

ltiıkümdarın maivet zabiti bir paşa \'C hissedarı sol tarafı Rupen 
bolü.k askeı le Hebr~n dağına gi- ve Meryem arkası Çakmakçılar 
deri ursun.. k • 57 caddesindeki mez ur numara -
Süıeyınan hayvanat bahçes1n - ıı dükanın duvarı. Evsafi: Mezkur 

elen. döndüğü zaman, sarayın önün· dükkan ve odn elycvın aralarında-
d duran iki de\•e gördü. Harem a- k b 
" ki duyar kaldı"rılara irleştiril -()asına sordu: 

N 1. ld" miş olup 57 numaralı dükkiın ile b .-:- cdir bu develer .. Kim l\e ı 
Cıyle yüklü olarak?.. birlikte kullanılmaktadır her iki-
liarcm agv "Sl gL·ı· ıu·· '-'Ordu: si 23 metre murabbaında olup ze-

.. J Cii.dinizdeki Biocel cevherini u-
1. - Sur'a gı"den elçiniz döndü Mel- d h d 1 anız minleri tahta ve duvarları tonuz yan ırınız ve er ne yaş a o s 
a! drn1inden beri sizi bcklıyor! güwl ve genç bir ten temin edi - kemerli kari kadim taş bina mez-

Sule;yman birdenbire heyecan i- · kur dükkan ve oda hisseleri a<'ık 
~ d nı~ , 

n e penccr!''-"e kostu .. Ve harem Cı"ldı"nı"zı' teru··taze tutan bu kıy- t d"l · · a· J • art ırmıya vaz e ı mıştır. 
gasın:ı bağırdı: metli Bioccl cevheridir. Fakat, ke-
- Bana ne..J-n vakt;nde haber Arttırma peşindir. Arttırmaya iş-

~ deı !er ve düşünceler, Biocel'i ku -
~<'ttneuıı ı·" .. Gt""ınlerdenı..-r1• on., 11 k d d 7 . tiriık edecek miişterilerin kıyme-
~ 1.1',;'. "' ruttukları cihetle 10 a ın a sı 

Urdan do··nın"sı·n·ı bekliyordum. d h 1 ti muhammenenin ',~ 7,5 nisbe -' mevcut yaşlarından a a yaş ı 
~ Suıc~ ınanın hassa zabiti kapıda görünürler. Cildiniz; genç h~yvan- tinde pey akçesi veya milli bir ban-

l.lıyordu. "ld h .. t kanın temı·nat mektubunu hamı·ı ı larda gizlenmiş cı uceyra ı mer-
d lukumdar pencerenin önünde kezinden istihsal edilmiş taze ve olmaları icap eder. Müterakim ver-
S uruı-ken, genç zabit iceriye birdi. saf Biocel ile besleyiniz. Bu şaya- gi, tanzifat, tenviriye, ve vakıf 
llleymanı güler yüzle selamladı: nı hayret cild unsuru tabii ihtiyat 
- 'Kral Hı'ram mektubunuzdan borçları borçluya aittir. Arttırma 

ç k Biocelinizi uyandıracak ve - buru-
~~ tniıteessi oldu, Mclla! Kendi _ şartnamesi ilan tarihinden itiba -
.,1 şukluklar, çizgiler, siyah benler - • 11den istedig~ iniz paravı gönderdi. ren dairede mahalli mahsusuna ta-

s J gibi yaşlılığın a15metlerinden ken-
b ı u. leynıanı•.ı sevı·ncı· go··zlerinden lik edilecektir. Birinci arttırması di kendine kurutulacak, hakiki ve 
1.e lıydi .. Sakalını okşıyarak gü - 22/6/1937 taihinc müsadif Salı gü-
uınsedi: devamlı bir gençlik temin edecek- nü dairemizde saat 14 den 16 ya 

- :Ne kadar gönderdi? tir. kadar icra edilecek. Birinci art -
- On talan... Biocdı cevherini haiz yalnız bir tırmada bedel, kıymeti muham -

- On talan altın öyle mi? cild unsuru vardır. O da, penbe menenin % 75 ini bulduğu taktir-
b·- Ev<>t, Melliı! Arzu ederseniz, rengindeki Tokalon kremidir. He- de üste bırakılır. Aksi taktirde son ır ay 
::ııt sonra tekrar ayni mıktarda men bu akşnm yatmazdan evvel arttırmanın teahhüdü baki kalmak 

Sı~ gönderebileceğini de söyledi. tntb"ık edı"nı·", sabah da beyaz .ren- 1 • Ulnv .. .. " üzere artırma 5 gu-n daha tem -
O "· nıan çok sevinmişti. 

er' Sur kralından yardım göre- gindeki Tokalon kremini kullanı- dit edilerek 7-7-1937 tarihine mü-
&ıni unı d F k t nız. 72 yaşlarındaki kadınlarda bi- sadif Çarşamba günü saat 14 den lan uyar u. a a , on ta-

dı" d ğil, belki beş talan gönderir, le buruşukluklar zaıl olmuş, 40 yaş- 16 ya kaadr dairede yapılacak ikin-
"ı0tdu. ci arttırma neticesinde en çok art-k larmdaki kadınlar ancak 25 yaşın· 

to .. bi deve yüklenmic: olan altınlar tıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 , 1 ~ da görünmüş ve genç kızlar ise 
S.~1 arla saraya taşınmıştı. numaralı icra \"e iflas kanununun 

u hiç bir vakit göremedikleri ca • 
taktı~Yman bu altınları ne yapa- 126 cı maddesine tevfikan hakları 
laş · Saray halkının ağzında do- zip bir güzellikte bir tene malik tapu sicillertle sabit olmayan ipo-
ın·an hu suale kimse cevap vere- olmu~ olurlar, siz de Tokalon kre· tekli alacaklarla diğer aliıkadaranın 

iı~~~-u. mini kullanınız. Binlerce kadınlar ve irtıfak hakkı sahiplerinin bu 
)n,.. 'Urndarm ne yapacagvmı bi· gı" bı· memnun kalacaksınız 
"•• Yok ·· haklarını ve hususile faiz \'e ma-Yenı· u·· t~. Haremdeki kadınlar da ---- --

rn ti İstanbul Asliye 3 cü Hukuk Mah· sarıfe dair olan iddialarını ilan ta-
Y('lerd ı ere kapılmışlardı. Cari- kemesinden: 
t- en bir çoğu: rihinden itibaren 20 gün zarfında 

Ac b Beyoğlunda Posta sokağında 20 d . 
illi a a bizd~n birini kraliçe evrakı müsbitelerile birlikte aı 

Yapacak?. No. 1ı Senl Mari apartımanında remize bildirmeleri lazımdır. Aksi 
Sevine· · . mukim Gülya vekili avukat Yusuf 

l'llaua b 1 ıçındc dedikodular yap- atktirde hakları tapu sicillerile sa· 
() a 1 Kenan Antantel tarafından Be -

l nece . ş anıışlardı. Süleyman ev- bit olmayanlar satış bedelinin pay-
h ğı k d yoğlunda Asmalı Mescitte 18 No. lı M""t edi a ına be~ talanlık altın taşmasından hariç kalırlar. u e-

Ye ver· yadigar apartımanının birinci ka- f' §eın ""~l ır, sarayda da muhte - rakim vergi, tenviriye ve tanzi ıye-
.ı "s ene l tında oturan Hanri G. Sprat aley-~::ı da b· e er yapılır ve bu uğur- den ibaret olan belediye rusumu 

l.lar ır Çok paralar sarfedilirdi. hine mahkememizin 371564 No. lı ve vakıf icaresi ve 20 seenlik evkaf 
<lt!rı...-c erndeki telfış Ye heyecan o dosyasile açılan boşanma davasın- tavizi bedeli müzayededen tenzil 
l.. e artmış· . 1 1 .. d dan dolayı müddeialeyhe gönderi- 1 k f . . 

20 
e 

~r 0 •·a .. , .carıye er e goz e - o unur ve vD ı ıcaresı ve sen -
" 1\ dar d len dava arzuhal sureti, mü ba -'-llc l r urnı e düşmü~lerdi ki.. lik evkaf tavizi bedeli müzaye -
lt!ylllana ve h~rcm ağaları bile Sü- şir tarafından mumaileyhin ika - deden tenzil olunur daha fazla ma-
li'ıicı11e saa~n bır haber alabilmek ü- metgahını terk ile bir semti meç- lfımat almak isteyenlerin 936/56 
Surda ga sola baş vurmağa ve hule gittiği şerhile bila tebliğ iade numaralı dosyada mevcut evrak 
1atntsl~r: len zabitle temasa baş- edilmiş ve H. U. M. K. nun 141 ci ve mahallen haciz ve taktiri kıymet 
li ı. maddesi mucibince bir ay müddetle raporunu görüp anlayacakları i -
_ a~ Z<lbiti: ilanen tebliğine karar verilmiş ol- liın olunur. (32822) 

ll<lşkn b~r sadece altınları getirdim.. duğundan müddeialeyh Hanrinin 
biye §ey bilmiyorum. bu müddet zarfında mahkemeye 
Suı"y~evap veriyordu. müracaatla dava arzuhalini tebel-

!.~dar • teı;nın sarayında 0 günkü lüğ ve on gün içinde cevap layihası 
Ultnenıi.,.. _ş ve heyecan eseri gö - vermesi lüzumu tebliğ makamına 
Ak ıı•ı 

§'Un kaim olmak üzere ilan olunur. 
oluyordu .. 

(32814) 

Özür dileriz 
Yazılarımızın çoklut ndan "X 

13 ün e srarı., adh tefr ikamızı 
bu~ün kovamadık. Ôzür dileriz. 

---=--------
Güne#fen R asih 

tzmirin Üçok takımı bugün Tak
sim stadında Galatasarayla karşı -
laşıyor. Geçen defa İstanbulda yap
tığı maçlarda mağlup olan Üçok ta
kımının bugün ve yarın yapacağı 
maçlar milli kümenin puvan \'a7.i
yeti üzerinde mühim tesir yapacak
tır. İunirde Fenerbahçe ile 3-3 be
rabeer kalan Güneşe 1-4, Galata
saraya 2-4 yenilen Üçokluların İs
tanbulda Güneş ve G. Sarayı yen
meleri müşkül görünmektedir. 

Bu karşılaşacakları Galatasaray 
takımı şimdıye kadar mağlUp ol • 
mamışhr. Yalnız iki beraberlikleri 
vardır. 

avin hattı canla başla oynuyor ve 
muvaffak oluyor. For\'et hattında 
Sait, Namık, Basri iyi oynuyor. Ta
kım umumiyet itibarile sert bir sıs
tem takip ettiğinden muvaffak ola
mıyor. Bilhassa mağlfıp vaziyete 
diiştiikten sonra daha sert ve ract. 
gele oynamaları neticesi kazanıl • 
ması ihtimali fazla olan oyunu kay
bedoyorlar. İzin :ılamadıkları bir 
kaç oyuncuları bugün gelemezlerse 
oyuna eksik bir kadro ile çıkacak • 
larını söyyliyen İzmirliler netice
den ümıtli olduklarını :söylüyol'lar 
Fakat Galatasaray takımının İzmir
liler karşısında 1stanbulda daha ha
kim oymyacakları tabiidir. 

GALATASARAY 
Galatasaray bugün Üçoku 3-4 sa

yı farkile yenerse İzmirde kazan -
dıklar ı netice tabiidir. Gala -
sarayın ve Üçokun bugünkü 
vaziyetine göre maçm sarı -
kırmızılılar tarafından kazanılma

sı 1flZlmdır. Fakat Üçoklular da Ga-

, 

(;an~stın Faruk 

kil edilmesi takımın gün geçti.k<,:e 
teknik vt> tecrübe bakımından kuv
vetlenmesini temin etmektedir. Bu 
gün sahadn göreceğimiz Galatasa
ray takımının şekli her halde şöyle 
olacaktır: 

Avni - Reşat, Lutfi - Ekrem, 1\1. 
Salim, Suavi - Necdet, Eşfak, Sü-
leyman, Haşim, Bü lend. 

GÜNEŞ 
Güneş takımı son zamanlarda 

kaybettiği ve yerini dolduramadığı 
Rasihi gene takımında bulunduru
yor. Raısihin "forvet hattında bulun
masile bulunmaması arasındaki 

fark son haftalarda görüldü. Güneş 
takımının haf hattı da düzelirse çok 
kuvvetli bir §ekil alır. 

Ankaradaki maçlardan iyi neti
ce ile dönen Güneş yarın İzmirde 
oldukça büyük sayı farkile yendiği 
Üçokla karşılaşıyor. Üçckun ikinci 
maçında karşılnrına eskisinden da
ha kuvvetli bir halde çıkmak her 
halde Güneşin lehinedir. Bugünkü 
halde forvet hattı daha fazla mües
sir bir hal alan Güneş takımının 

(eksik olmaları ihtimali fazla olan) 
Üçıka karşı galip gelmesi tabiidir. 
Fakat futbol maçlarının neticeleri 

Bugün }<arşılaşacakları G. Saray 
diği takımı bugün kendi sahasında 
karşısında bulmaktadır. Güneş te
kımı da harın Rasih gibi yerir.in 
doldurulması kabil olmıyan bil' 
santrforvete sahip olarak İzmir 
takımının karşısına çıkıyor. Güneş 

takımı geçen hafta Ankara takım
larını galibıycti hakederek mağ1ltp 
etti. Bu galibiyetten Guneşin bir 
kaç hnfta süren bozuk oyununun 
düzelmiye başladığı ve forvet hat
tının da Rasihın tekrar yerini al
masile müessir bir hal aldığı anla
şılıyor. 

Bugün ve yarın yapılacak maç
ların hangi taraf lehinde neticele
neceğini kabul edebilmemiz için sık 
sık neticeleri aksine çıkan a\•an -
tajları hesaba katmamak 15zımdır. 

ı 
evvelden belli ol<ımıyacağına göre 

Galatcsaraydan Haşim 
iki takım arasında küçük ku\'vet Ye 

Jatasaray gibi enerjik oynuyorlar. teknik farklarını gözönünde tuta • 

Nihayet tahminleri sık sık aksine rak tahminlerde bulunmamak da
ha doğru olur. çıkaran sürprizler de bu maçın ne-

ticesini ümidin haricinde çıkarabı· Guneşin yarınki maçta alacağı 
şekil tahminimize göre şöyledir: 

ÜÇOK lir. Sarı • Kırmızılılar yarınki ma· Cihat, Reşat, Faruk, İbrahim, Rı-
ça ma!Um kadrolarile çıkacaklar. za, Yusuf, Rebii, Necdet, Rasih, Sa-Fenerbahçe ve Bcşıktaş karşı -

sında gördüğümüz Üçok takımı 
enerjik bir takım. Müdafaa ve m~-

Bugünkü Galatasaray ekibinin u- lahattin, Melih. 

-
mumiyetle genç elemanlardan teş-

Türk Hava Kurumu 
uıı 

BOYOK PİYANGOSU 

2 nci keşide 11 - Haziran - 937 dedir. 
Büyük 
ikramiye 40.00 liradır. 

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

adet mükafat vardır •. 
Ayrıca: (3000 liradan ba,hyar ak (20) il· 

• 
raya kadar bUyUk ve kUçUk 
bir çok ikramiyelerle amortl-
ler l havi olan bu zengin pllndan 
istifade etmek için blrbllet al· 
maktan çekinmeyiniz .• 

M. K. 

Beyoğlu birinci Sulh Hukuk Ha 
kimliğinden: 

Elektron Şirketinin Beşik taşta 

köy içinde 15 numarada elektrikçi 

Patalidis aleyhine açtığı alacak da

vasından dolayı müddeialeyhe ila
nen tebligat yapıldığı halde mah· 
kemeye gelmemiş ve müddei vekili 
senet vererek muddt!ialeyhin sc -
netteki imzasını ınkarı halinde is-

tiktap istediği '~ gelmedıği tak
dirde istiktapları kaçıııarak imza • 

sını kabul etmi~ sayılacağına dair 

gıyap kararı tebliği istemiş ve o 
veçhilc muameleli gıvap kararının 

hukuku usul muhakemeleri ka -

nununun 141 ve mütcakıp madde -

ler mucibince yirmi gün müddet
le ilanen tebliğine mahkemece ka-

rar verilmiş olduğundan muhake

me günü olan 16/6/937 tarihine mü
sadif Çarşamba günü saat 10 da 

müddeialeyhin bizzat veya bilve

kıile mahkemcd\! bulunması ve ka

nuni müddet zarfında itiraz etme

si lüzumu tebliğ makamına kaim 

olmak üzere işbu muameleli gıyap 
kararı Han olunur. (32815). 

5 nci İcra Memurluğundan: 
Mahcuz olup paraya çevrilmesine 

karar verilen ihraç vesikasını haiz 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~S~~~~Ü 15ad~~v~~w~2~~~7tarlh~ 

lstanbul Deniz Ticareti 
.Müdürlüğünden: 

Şamandralar için pazarlıkla 500 lir alık boya alınacaktı r. Taliplerin 

24-.5-937 Pazartesi günü saat 14 de Gatatada Deniz Ticareti Müdür· 

lü~ünde müteşekk il Sııtın:ılma Ko m·syonuna 37,5 teminatı muvakka· 

leyi havi makbuzlarla ve şartn ameyi g örmek isteyenlerin idare Şobe-
.sine müracaatl•m ilan o lunur. "2874., 

ne tseadüf eden Salı günü saat 10 
dan 11 re kadar birinci açık arttır-

ma suretile Sarayburnu rıhtımında 
gümrük antrepoları önündeki yer
de paraya ç;evrilecektir. Talip olan,,. 

ların mezkfır tarih ve saatte rna • 

hallinde hazır bulunacak memur\111 

na müracaatları ilin olunur. 
(32811) 



ELEKTRİK PLÖNJÖRÜ 
Kolay, seri ve ekonolQ.iktir. 

SAT • 
1 

ve tehrin bütün büyük elektrik 
mağazalarında setıhr. 

Fiyah: 240 kuruştan başlar. 

İstanbul Beşinci icra 
Memurluğundan : 

t':mine Naciye, Fatma Nuriye tasarrufunda olup Emniyet Sandıta• 
na birinci derecede ipotekli bulunan ve tamamma yeminli üç ehlivu
kuf lırafından (8640) lira kıymel takdir olunan alaca hamamda Çelebi 
otlu Allatlin mahalles:nde Aımaaltı sokatanda eski 63, 6S 1eaı 69, 
67 No. lu bir tarafı Bostancı bam, bir tarafa sabuncu Nuri mataıua 
•e taraf eyni tarikilm ile çevrilmiştir. 

Evsafı : 67 No. lu mataza zemini çimento pp döşeli olup ahf8p 
merdivenle birinci kata çıkıhr. Birinci kat: Ahfap dötemeli ve tonoz 
tavanladar. Bunun iiJtü 67 No. lu ban k&amadır. 

69 No. Han: Taş merdivenle çıkılar merdiven orta11nda bir hell 
wardar. 

Birinci ket ı Dört oda vardır. 

ikinci ket ı AhtaP merdivenle Ç1kılır zemini kmk malta dötel 
ocatı bulunan bir sofa üzerinde bir odadan ibarettir. Bina tonoz ita• .. 
paiar demir pençueler demir pat'makhk ve iiıt tmmlar harapbr. Umum 
mesahuı 108 m2 dir. Yukarda evsafı yazıla rayrimenkulün kırk hi .. 
sede yırmi 6ç buçuk hiısesi tapudaki kaydında oldutu fibi aÇ1k atl• 
tırmaya vaıedMmlş oldutundan tapudaki kaydında oldutu gibi açık 
arlbrnaaya konmuş oldutundan 1-7-937 tarihine müaadif (Perşembe) 
günü sut 14 len 16 ya kadar dairede birinci arttarma11 icra edile
c~ktir. Arttarma bedeli kırmeti muhammcnenin % 75 ni buldutu tak· 
darde müşterisi üzerinde baraktlacaktır. Akli tı:kdirde en son artb. 

~ ra~an taahhüdü baki kal~ak üzere arttırma 15 gün müddetle temdit 
edılerek 16·7·937 tarihine müaadif (Cuma) .ıünü saaı 14 ten 16 ~!& 
kadar keza dairemizde yapılacak . ikinci açık arllarma11nda artbrma 

bedeli kıymeti muhammenenin % 75 ni bulmadij'ı takdirde satış 228'o 
No. lu_ k_anun ahkl~ına tevfikan reri bırakılır. $ataş peşindir. Artbr• 
maya ıştırlk etmek ısteyenlerin~ kıymeti muhammenenin oı 7 S nis""'-. d k ıo ' ,._--
tin e pey a çesı veya milli bir ._nkuın teminat mektubunu hamil 
bulunmaları lazımdır. Haklan tapu .ciltlle sabit olmıyan alacakla• 

larla .diQ'cr alikadaramn ve irtifttk IPaldu Abipler'.niu bu haklanm ve 
h~s~sile. fai~ ve. ~asarif~. dair o~an iddwarıM evrakı hlüspitelerile 
birlık:{e ılb tar.handen ıtıbaren ıubayeı 20-pn urhnCI' birlikte daire-

mize bildirme'ıeri l~zımdır. A.İ<sl takdirttc.l baklan tapu .tdll i1e sabit 
ofmıyaniar satış bedeli:ıin payJaşmllsrndalt ltArtç kalırlar. MAterakim 

' vergi, "tenviri~~ ta!lzifiye ve. de,llaliye resminden mülevellit belediye 

rüsumu ve V11kıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur 20 senelik 
• va.'kıf · icaresi tavizi müşt~riye-: aittir. Daha fazla malumat almak isle• 

yenler. .1-~9J7 taribiaden itibarerı her kesin görebilmesi için dairede 
. açıl< bulun ~lJfulacak erttırmll prtnamesi ile 934/726V Nö lu dosya} a 

. ml:racuUa ,mezkür .dosyada mevcut vesaikı 2örebilecekler• i:ao olunur. 
- ~ • • C2895) 

? 

l•rı Daimi surette kıvırmal)a mahsus 
aletler hakkında talimatname 

Maddeı 1 - Sı~rı Daimt surette kr;mnata mah.ws otan •letler · el~k: 
trikle teshin eaa11 üzerine yapılm1' olt~k ve u•unlt ter\ibat .ltibari\e 
gerek kullananlar ve gerekse saçları kıvrılanlar için bir kaıa yapmaya· 
cak ıekilde tertip ve imal ed'ilmlş buluHnktu. Bunun için en iyi tec• 
ricl- levazamı kullanılacıtktır. 

Madde: 2 - Buhar veya hava razı ile ısıtılan aletterln kullanılması 
yasaktır. 

Madde: 3 - Bu lılimatnam~in tatbikinde berberlerin kuUanmakta 
olduklara büt6n aletltr Belediye fen bey'etin ce muayene edilecek . ve 
muayenede muvaf 16rülenler bu· bC("et taraf andan damgalanacaktır. 

Hniratı 937 deıa ttt .... en b:rber dükk6.nlannda ve ıüzeltik müesse· 
ıelerile buna mümasil ıerferde saç kıvırmata mahsus datntı"asız ·alet 
hnlundurulmaaı ve bultlti'tA kullantlinu yuaktır. · 30/HUiran/937 den 
ıoara betbek dükk.lnla'ı pzellik müeneıeleri ve bunu müillHU yerler·· 
de •t kıvırmata mahlut damı•stı alet butundnruldutu ve kullanıldıQ'r 
takdirde bunlar Belediyece men~il«.ck ve bif daha k.alland.rdmıyacakttr·· 

Mıdde: 4 - Y..-f alet H&anlu veya yaP,anlar veya _.,firmek iste• 
renler 6-e Belediye bp _.,pesi yıpttnp müaaade aJacaklirdtr. Bu· 

1 nun Jçia aı..D mufanal resi91erinİ Ye kabil ise aletin bfr ahaUMsinl 
Belcdlrete lbrU edeceklerdir. Y.pıatn tetkiketta •uft61l: •lclut- ula• 
41larsa aylU tiP olan vo kusuru bulunmayın diler dbairaftO. istimaliqı 
müsaade verilecek ve aletler lbrazanda damtalanacaktıt. 

MMCle! .5 - Oadlle ameliyesinde kullanılan cibaılartn ıenellk ma· 
ayeneli ve damta işi Belediyenin g6stereceli yerlerden yapılır. 

Madde: 6 - 6 Cihazlar ister kullanıl111&1 olıun -ltter yeni olıun ber 
ıene damtalaranıa yenilenmesi lcabedcr. Oamta ,enilenmesl Atcastqı 
ve Eylül aylanndı yaptırılır. 

Madde ! 7 - Muayene vakti getditi · halde berber dükclnlatında 
damgalar senelerinde damralanmaınış aletler bulunduranlar dokuıuncu 
maddenin ıon fıkrasındaki damrasıı alet kullananlar hakkındaki hükme 
tabidir. 

Madde : 8 - Bu aletleri kullırnacak berber dükklnlara ve rüıellik 
müeueseleri ve buna mümasil yerlerde çalııanların bu cihazları kuı. 
lanmata kifayet edecek derecede bilrisi olup olmadatL Sıhhat ve içti· 
taai Muavenet Müdirlütünden g6nderilecek cilt qıütahaa1111 doktor ile 
belediye makine ıubeıince bir fen 111emuru ve berber mektebi talim 
bey~eti basından biri olmak üzere üç kitilik bir komisyon huzurunda 
ve berber mektebinde imtihan edilecekler ve lmllbanda muvaffak olan• 
lara bn işe mahsus olmak üzere fotorrafla ehliyetname verilecektir. Eh· 
liyetnameler bu aleti kullanan müesseıede müşteriler tarafından kolayca 
rörünecek bir mahalle talik olunacaklar. 

Madde : 9 - Bu taİimatname hükümlerine aykırı hareket edenler 
Umuru Belediyeye müteallik cezat llükümlerl tadil eden l6Q8 nyıh ka· 
oun hükümleri'le göre cezalandmlır. 

Sureti yukarıda yazılı talimatname mevadım u,m olanlar tatbikatına 

başlamldata ilan olunur· "2903. 
• -. 

Keşif be4eli 320~ lira 23 kuru$ olan cinci lemiıllk ahtrları inıa ve 

tamiri açık eksiltmeye konulmuıtur. Keılf evrakı ve ıartnamesi Le• 

vazam Müdürlütünde görülebilir. istekliler 2490 N. la kanunda ,azalt ve· 

ıikadan başka Belediye fen işleri Müdürlütünden alacakları Fen eh· 

liyet •uikalİrle '240 lira 39 kuruşluk ilk teminat 1Rakbuz veya mek• 

tubile berabeır '28-5-937 Cuma günü saat 14 de Daimt Encümende 

bulunmalıdırlar. (8.) (2745) 
• • • 

Sucuk ve pasllrma1ar talimatnamesine; (sataşa çıkarılacak ve iç ve 

dış piyasalara ihraç edilecek ıucuk ve paatırmalarm kanl(al ve tah· 

lalarının kurşun mühürlerle tembiri ve Üzerlerinde bunlart yapanların 
açık surette iıim ve adresleri yazılı, bozulmıracak surette birer eti• 

ket bulundurulması mecburidir. ) Maddesi illve edilml,tir. llıili olan• 

larca bilinmek üzere illn olunur. (1) ('2905) 
• •• • 

Y edikule ıazhane bahçe1inde bulunan ve 30 ton kadar tahmin ol11e 

nan hurda fener ıütünlan ve saire açak arttırmaya konulmuıtur. Bu 

demirlerin bir kilosu Bir kuru, ~O santim fiat tahmin ohınmuıtur. 

Şartnamai Levazım M\idürlütündı; ıörülebilir. istekliler 2490 Duma• 

rah kanunda yazıla veılka ve 33 lira 75 kurutluk ilk teminat makbu~ 
vera lfteklubile . beraber 31-S.937. Paıarteai ,Unü aaal 14 de Daimt 

Encümende bulunmaladırlar. (8.) (2691) 
• • • 

MubammeD bedeli 2978 fira olan telef on levuamı aÇ1k eblltmeye 

• konulmllfblr. Şmtnaaesi Levaıım MüdGrlltGllCle 16r6tebilir. llteklilır 
~490 N. la kanunda yaıah vetlka ve '221 Ur& 3S kuruluk ilk teminat 

makbuz veya mektubile beraber '27·S.937 Perşembe rünü uat J4 de 

_Dahili Encümende bulunlDahdarlar. (1) (2715) 

NEDYitl 

SiNEKLER 
Sıtma. tifo ve hasta h k getirir, 

yemeklerinizi kirletir. 

dl gazı boya ile karıttırarak yaıanc 
cnebi markall kutulara dolduruyorıarı 
e fıçılarda ve tenekelerde açık 

Fayda yerine satıyorlar 

FAYDA MARKASINA ve 
MÜHÜRÜNE · DİKKAT 

Aldanmayanız. Faydada raı yoktur. Haşaratı kat't öf
dUrUr. Kutusu 17 1/2,orta 25, büyük 45. b:r litrelik 65, beş JitrC~ 
300, büyük tenekelerde 900 kuruıtur. Büyük fıçılarda tam kilo'° 
SO kuruştur, 

Hiç 

etmeyiniz 

sizi de 

GENÇLEŞTiRiR. 

HASAN DEPOSU 

Devlet Demlryolları ve Umanlert 
ı,ıetme U. idaresi lllnlen 

Devlet Demiryollarınd• : 
Ailelere Mahsus Büyük Tenzilil 

1 - Huirandan • Eyttlt 937 aihayetine kadar herbanfi bir t:;:: 
baılamak prlile, dönüt kısımları iki "Y zarhnda muteber gidif, 

aile biletleri için : 81-
Bir lcitiden lam ucret. diğerlerinden bunun yü7.de Yirmisi ahDI~· Jll 

letler, ücretin % 20 si mukabilinde bir ay daha temdit edilerek uç .11• 
ıblat olunabilir. Talıilll ıçin istasyonlara müracaat edildi~~ 

.. ı 236.. "217'W 

ve BEL GEVŞEKLICiNE KARŞI 

HORMOBiN: 
· .. Yl~ cr.'*11. kuLusu 12SS Hormol.>in) Ga!J · a. fatanbıal. 


