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1lrak Hariciye Nazın mem
leketine döndü 

Misafir Nazır Toros ekspresine 
bağlanan hususi vagonla Halep 

yolile Bağdada hareket etti 
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iki saat içinc/• mohoolan •ski ispanya şshri Gırnilco 'nt., hııginkü hali 
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Maltepe askeri lisesinde 250 
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nutlume U••I' wrirk•tt 

Maltepe askerf lisesini bu yıl ı br. • 
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Cefaya alıştırmak yeni 
bir spor değilse! •• 

Radyoda muhterem öğretmenle
rimizden Haydarpaşa lisesi tarih 
öğretmeni Reşat Kaynar (Cefa ~ 
kcn insanların hayattaki muvafia
kiyctleri ( mevzuu etrafında, -haki
katen gazetelerimizin dediği g'ibi
enteresan bir konferans verdiler. 

Muhterem öğretmen bu konferan
sında hEnüz yetişme çağında bu -

}unan çocuklarımızın ana ve baba
lar tarafından her nrzulannı yap -
mıya alıştırılmasının ileride sebep 
ilacağı fenalıkları anlatıyorlar. Böy
le yetiştirilen gençlerin ileride hod

bınliğe sevkedilmiş olacaklarını, 
ıztıraba ve fena yollara sürüklene
bileceklerini -bir öğre~imiz için 
pek tabii olan büyük bir hassaiyet
le- ileri sürüyor ve gençlerimizi 
cefaya alıştırmamız lazım geldiğini 
tavsiye ediyorlar. 
Eğer bu, muhterem öğretmeni • 

miz tarafından yeni bir spor olarak 
teklif olunmuyorsa, hiç şüphesiz pek 
doğrudur. Ancak yeni yeüşen ço
cuklarımızın her arzularını her di
lediklerini yapmıya alıştırmak hu
susundaki endişeler ve bu cefa u
sulü bizim çocuklarımız hakkında 

değil, Avrupa milletlerinin çor.uk
ları hakkında olsa gerektir! 

Zira, biz bizimkilerin her arzusu
nu yapmamakta kafi derecede dik
katliyiz. Daha ne yapalım? Gör • 
müyor musunuz: Çoğunun öğle ye
meği arzusunu bile yaptığımız yok! 

* Hayret mi edlllyor? 

İspanyanın Sen Sebastiyen rad
yosu da telfışla yeni bir haber ve
riyor: Şimdi de Barsclonda bir ihti-

lal çıktığını bildiriyor! Laf mı 
bu? A kuzum, bu kadar kanla sula
non bir y<>rden kırmızı biber çık
maz a: Elbete ih

0

tilfıller çıkacak!! .. 

* Sulh dU{IUnle-
rlne haızrhk! •• r 

Dünkü gazetelere Ankaradan ge
len bir haberi yazıyorlar. Bu habe
re göre Japonya da bir (Asya Mil
letler Cemiyeti) kurmak fikrinde 
imiş. Japonların, bütün şark ve is
liım devletlerini haziran ayında 

Tokyoda bu maksatla toplanacak 
bir konferansa davet etmesi ilıti • 
rnalleri var .. 

Sulh perliinin diljün elbisesi ha· 
m: 

Gernika'da tayyare mitralyöz • 
lerile binlerce insan biçildi! Bil· 
bao'da 300 bin insanın gözleri ö
nüne açlıkla ölüm tehlikesi dikil • 
di! 

Öyle ya: Şimdi Milletler Cemi• 
yetler kurup keyf edebilir!! 

* Gömlek defi1 .. 
tiren pilini 

TulUat kumpanyalarına yardıma 
karar verılmiş. AlJaha §ilkür res • 
samlaımızdan sonra bugünleri de 
gödüğümüz içın: Demek matbuata 
da yadım olunuyor!!. 

Haliçte yeni vapur 
Şirketi Hayriyemizin Haliçte 

yaptırmakta olduğu yeni vapur ni· 
bayet eyhil sonlarına doğru ikmal 
edilecek. Bu yeni vapuru merak et
miyen kim var: 

Zira, kimbilir, bu yeni vapurun 
Haliç vapurlannın direklertne bon· 
cuk gıbl asılması ne hoı duracak!! 

* G a zetecllerl tebrik 

Bir kaç gündür, gazeteleri oku
yanlar. mtutlaka blr şeye hayret et
mişlerdir: 

Evkaf idaresi Uenberlitaş -zahar 
çenberden ge<emiyeıı yegane doğ
ru şey olarak ltaldıiı için- imarı, 
etrafını güıeJ bir parkla çevirmeyi 
tasarlamış, plan hazırlamış. Plan şu 
fstanbulun cerınet anahtarlarını ta· 
çıyan Muhterem Bay Prost'a veril
mek üzere Avrupadan dönmesi bek
leniyor .. 

Belediyemiz de fshakpaşa gibi 
bazı yangın yerlerimizin imarı için 
bazı tasavvurlarda bulunmuş. Bu
ralarda ileride güzel mahalleler te
sis etmeyi düşünmüş. Düşünür a. 
Fakat bu planlarda lstanbulun cen
net anahtarlarını taşıyan muhte
rem Bay f!ost'a -A vrupadan avde
tin~e- sunu acak .. 

Peki amma, İstanbul planını ha
zırlamış olan Bay Prost şu Avru
padan avdetinde bu yeniden akla 
gelen planları görünce kendınin 

hazırladığı plana kim bilir ne şa§a
cak!! .• 
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Misafir Yugoslav tale-
•• 

besi Universiteyi gezdi 
Rektör Cemil Bilse/ ve misafir 
talebeden birisi nutuklar söyledi 

Şehrimizde bulunan Yugoslav ta
lebesi bu sabah mcktepforimizi zi
yaret etmişlerdir. Dost talebe saat 
9 de Çapa Kız Muallim Mektebini 
gezmişlerdir. Kendilerine mektep 
hakkında malümat verilmiştir. Bun
dan sonra saat 9,5 ta Selçuk Kız Sa
nat Mektebi gezilmiş ve dost tale
beler gördükl~ri intizamdan çok 

memnun olmuşlardır. Tam saat 
J0.5 ta da üniversiteye gidilmiştir. 
Başta Üniversite Rektörü Cemil 

Dilsel olduğu halde bir çok profe
sör ve talebe dost üniversitelileri 
karşılamışlar ve Üniversiteyi gez
mişlerdir. Bu arada Cemil Bilscl ile 
Yugoslav üniversitelilerin kafile 
reisleri nrasında dostane nutuklar 
söylenmiş ve bu ara.da gençliğin 

bu şekildeki temasİarının kıyme -

Dinamitle 
Balık avı 

Davutpaşada Kemal isminde 

bir bekçi bugün öğle üzeri <!eniz 

kenarında balık avlarken, elindeki 
dinamit birdenbire patlamış sol 

elini bileğinden, sağ elinden de üç 
parmaA-tnı kopafmışbr. Bekçi yüzü .. 

nün sol tarafından da a~ır surette 
yaralanmıştır. Yaralı ifade veremj. 
yecck bir halde Cerrahpaşa hasta
nesine kal:!ırılmııtır. 

tinden bahsedilerek bu temasların 
ileride de devamı temenni edilmış-

tir. Yugoslav talebesi Üniversite -
den sonra da Ticaret Mektebini gez
mişlerdir. Burada kendilerine kar§l 

yüksek alaka gösterilmiştir. Bun • 

dan sonra öğle yemeğini Galata -
saray Lisesinde yiyen misafir tale-

be snat 14 te de Asarıatika, Topkapı 
ve diğer myüzeleri ziyaret etmiş
lerdir. Yugoslav Üniversitelileri §e

refine bu gece Galatasaray Lise -
sinde bir müsamere verilecek~. 
Yann da Boğaziçinde bir gezinti 
yapılacak, bu arada öğle yemeği 

Beykoz Klübünde yenilecektir. Ya
nn akş:ım da Ticaret Mektebi ta
lebeleri tarafından Tokathyan otc. 
lınde bir zlyafot verilecektir. 

f Alman Hariciye 
NazırıRo da 

(Birinci sahijeden divam.) 
Von Blombere'e bırakıl!?cağı zan
nedılmektedır. 

ITAL YA ALMANYA YA HABE.. 
ŞiST ANDAN TOPRAK VERECEK 

Pari'>, 3 (A.A) - Von Neurath 
müstemleke işlerinde b:· 
mesai temini mesele ·~· ror 
tir. ltal~·a Habeşistanda Alm .. 
mQhim im iyadar verecek belK de 
erazi terkedecc tir. 

Buna ınukabıl Almanya ltalya'ya 
iktlaadr menfaatler temin edecektfr. 

Amerikada 
Geniş bir sulh 
Seferberliği. 

~ KOÇUK HABERLER 1 Rekor kırmak 
~--.;._-------,c-e-rd-e~ isterken 

DIŞ - .---1 I 
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Mıs1rda kapitül••~0~ 

Cenup Kutbunun mqhur kişili 
Amerikalı Amiral Bird kendi mem
leketinde sulh lehinde geniş bir 
propagandaya girişmiş bulunmak
tadır. Amiral bu teşebbüsü hakkın· 
da ıunlan söylüyor: 

- Yeni bir ehlisalip seferi lizım. 
Hüsnüniy•t sahibi bütün insanla • 
rın birleşmeleri Jaıım geliyor. Çün
kü zavallı dünya bir çılgına dön
dü. Yalnız bir bakmak ve dinlemek 
müthiş hakikati anlamıya kifayet 
ediyor. Eğer bugünkü vaziyet der
hal değişmezse, medeniyet denilen 
mefhumun nasıl yaşıyabileceğini 
sormak hakkımızdır. 

Ben Cenup Kutbundan memle • 
ketime döndükten sonra, Amerika
nın muhtelif şehirlerinde sullı le
hinde bir çok konferanslar verdim. 
Hata bazı şehirlerde benim sahte 
Miralay Bird olduğumu iddia eden
ler çıktı, onlara hüviyet vesikaları
mı göstermek mecburiyetinde kal
dım. Bazıları da üniformama baka
rak beni bir hamal veyahut şef dö 
gar nnnettıler. Fakat bu küçük 
hadiselere rağmen, gayeye doğru 
yürümiye azmetmiş bulunuyorum. 
Şimdi sulh lehinde büyük bir 

propaganda teşebüsüne girişmiş 
bulunuyoruz. Bugüne kadar hiç bir 
memlekette bu derece geniş ve şü
mullü bir teşebbüse girişilmiş de
jildir. 

Cumhurreisi Ruzvelt beni bu yol
da teşvik etti. Binaenaleyh sulh se
ferinde hareket noktamız cumhur
reısimizin bulunduğu Beyaz Saray 
olacaktır. 

Teşkilitımız, iki ay devam ede -
cek bir müddet zarfında Amerika
nın en büyük iki bin şehrine ha • 
tipler gönderecektir. Bu hatipler
den her bıri bir buçuk saat devam 
edecek olan konferanslar verecek -
ler. sulhtan ve sulhun nimetlerin
den bahsedeceklerdir. Sulh şerefi
ne geçecek olan bu iki aydan son
ra. hotiplerimız köylere kadar da
ğılacaklar, verecekleri konferans -
larla harbin f€cayiini herkesin gö
zünde bir kere daha tebarüz elt.ire
cek lerdir. 
Bizım yaptığımız bu ~i. bütün 

diınya memleketlerinin de aynen 
yapmnlarım arzu ederiz. Her ta-

* Şehrimizde bulunan İtalya 
Kralının kızı Çamlıcada Kral Ha
nedanına aJt bir pıralnta madalye
sini kaybetmiş, akşam üstü zabıta
ya haber vermiş, madalya derhal 
bulunup kendisine verilmiştir. * Şehrimizi gezmek üzere dün 
bir otomobille 30 Bulgar memuru 
gelmiştir. * İstanbuldaki İngilizlerden ço
ğu tac giyme merasimini seyret • 

· mek üıere Londraya gitmiye baş
lamışı ardır. * Elektrik tesisat i§lerin~ ser
best ve müstakil çalışanlar üç sı
nıfa ayrılmıştır. Bunlara imtihan 
edildikten sonra birer vesika veri
lecektir. * İstanbulda ilk yapılan cami 
olan Rumelihisarı camiinin esaslı 
surette tamiri kararlaıtırılmıştır. * Şirketi Hayriye ilkbahar tari
fesini tatbike başlamıştır. * Ankara Belediyesi sakat in
sanlarla çocuk tnşıyan kadınlara 

nakil vasıtalarında yer verilmesini 
mecburi tutmuştur. 

Oısarda 

* Gayri mübadiller Cemiyeti, 
Gayri Mübadiller komisyonunun 
lağvedilmesi için teşebbüslere baş
lamışlardır. * Yalova kaplıcaları dün açıl • 
mıştır. 

yok. Kadri bek oynuyor. SDROSD * Eski İngiliz Kralı Vindsor Dü
kü Fransaya har4!ket etmiştir. Kan
de Şatosunda eski Madam Simpson, . 

§imdiki Madam Valis ile evlene

cektir. * ltıılyanlar Afrika müstemle • 
keleri Nezaretinin bütçesini bir bu· 
çuk milyara çıkarmışlardır. 

Irak Hariciye 
Nazırı gitti 

rafın snunı sahıbı inısıınla~ blr-

(Birinci sayfadan devam) 
tekeline hareket etmiştir. Naci 
Asil ile birlikte lrnkın Ankara 
sefiri Naci Şevket le Ankaraya 
gitmiştir. Dost Hariciye Nazırı bu 
sabah otelden çıkarak Top!ıane 

rıhtımından hususi motörle Haydar• 
pasaya geçmiş ve burada Vali 
Muhiddin Üstündağ ile Vil!yet 
Belediye ve askeri erkfınln birçok 
J:cvot tarafından uğurlıınm1otır. 

leşsınler, koyu bır harp düşmanı sı· 
fatıle geniş n.ikyasta sulh propa
gandasına girişsinler. Bu harp to
humunu filizlenmeden mahvetmek 
IAzımdır Ben böyle ihatalı ve an
layışh bir propagandaya karşı har
bın mukavemet edemiyeceğine ka
nı bu1unuyorum. 

Sulhu öldüren, harbe sahayı boş 
bırakan şey, fertlerin sulha emni
vetıeri olmadıklarını, harbe kar • 
şı kiıfi derf'cede himaye altında bu
lunmadıklarım hissettikleri için -
dir Fakat sulh bir buğday gibi bir
den bitebilir. Y!illnız iyi ekmeli ve 
her yerde ekmeli. Teşkilatımız bU
tün memlekette sulh tohumunu e· 
kecektir ve iyi bir rekolte alacağı
na da kani bulunmaktadır. 

Umumi maat verl!di 
Bııhar bayram; münasebetile CU• 

martesi günü kapııh kalan daire ve 
müesseselerle mektepler bu sabah 
tekrar açılmıştır. 

Umumi maaş ta bugün dağıtıı. 
mı,br. 

Nazır doğruca HaJebe gitmek
tedir. 

Maltepe Askeri 
Lisesinden 
Yetişenler 

(Birinci sahifeden devam) 
askeri erkan ile telebe velileri ha· 
zır bulunmuş, evvela lstiklAl marşı, 
sonra Maltepe marşı çalınmış ve 
daha sonra muhttlif beden ve spor 
hareket ve oyunları yapılmış, bunu 
talebenin bazı canlı numaraları 
takip eylemiıtir. 

Birinci, ikinci ve üçGncülükle 
mektebi bitirenlere m6kif atlar da• 
rıidıktan sonra mektep müdürü bir 
nutuk söylemiş, buna mezun tale-
beden biri cevap vermiştir. . 

Geçit resmini bir piyes temsili 
takip etmiş ve geç vakıt toplan
tıya nihayet verilmiştir. 

250 genç yakında Harbiye 
mektebine gideceklerdir. 

Meşhur Fransız tavyareci~i Del· 
mot beynelmilel sür'at rekorunu 
kırmak isterken, ölümden mucize 
kabilinden kurtulmuştur. Delmot 
evvelki sabah Sotr tayyare karar· 
gAhıodan havalanmış ve tayyare• 
t\ne natte 620 kilometre sür'at 
vcrrr.iştir. 

Tayyare iki yüz metre irtifada 
iken birdenbire bocaJamaia haf• 
Jamıştır. Delmot tayyarede husule 
relen anzanın ehemmiyetini ye ~a
kinesini ıelAmetle aşatıya ındıre-
miycccf ini anlamış, bu sefer sür'• 
ati keserek, tayyareyi mümkün 
mertebe yukanya çıkarmıı ve ora. 
dan paraşütile aşatıya atlamıştır. 
Tayyare düşmüş ve yaf'mıştır. Det. 
mot'un paraşütü hemen açılmış 
ve kendi!i de bir tq yığınının Ü· 

zerine inmi$tir. Bacatından hafifçe 
yaralanmı!, br. 

Sür'at rekoru evvelce ıaatle 
572 kilometre ile iıir Amcr;kah 
tayyarecide idi. Delmot İ!e bu 
rekoru uatte 620 kilometreye çı .. 
karmsık iıteyordu. 

Dostunu 
öldüren 
güzel Nedime 

Bu sabah Ağır Ceza Mahkeme
sinde esrarengiz bir cinayet dava -
ı;ının görülmesine başlanmıştır. Kat
lin suçlusu Emine Nedime isminde 
86 yaşlarında genç ve güzel bir ka-

dındır ve Mercan yokuşunda Valde 
hanında metresi ayakkabıcı İrfanı 
bıçakla öldürmekten maznundur. 
Davanın bu sabahki ilk celsesi 

münasebetilc Ağır Ceza salonu 
merdivenlerine ve aşağı salona ka
dar kalabalık bir dinleyici ile dol
muştu. 

Saat on buçuğa doğru Nedime; 
baştan aşağı siyahlar giymiş ve ba
şına siyah bir başörtü örtmüş ve 
müteessir bir va1Jyette jandarma -
ların muhafazasında suçlu yerine 
getirildi. 

İlk evrakın okunmasından sonra 
reis Nedimenin hüviyetini tesbit 
etti ve sordu: 

- Metresin İrfanı öldürmüşsün .. 
Katil ile maznunsun, ne diyecek -
sin? 
Kadın ağır ağır ayağa kalktı ve 

kat'i bir ırsanıar: 
- Hayır efendim ... dedi. Yalan .. 

Ben öldürmedim. Hem çok sever -
dim ben onu ... Nasıl öldürürüm? .. 
İrfan benim b.ır buçuk senelik ınet
resimdir. İlk kocamdan ayrıldık -
tan sonra onu sevdim, beraber ya
şamıya başladık .. Beni Yenicr.mide 
keb. pçı dükkAnı işletirim, malsahibi 
benim ve ben kendim çalışırım ..• 
Vak'a akşamı saat on sekiz bu1:ukta 
Valide hanındaki odamıza geld~m .. 
kapunızı çaldım.. Odadan ayak se
si duyulmadan kapı açıldı.. İrfan 
kapının aral1ğından üzerime yı -
kıldı ... Sarhoş zannettim ve cNe ol
du İrfancığım .. sarıl boynuma> di
ye haykırdım. Kalkmadı ve kapı 
açılır açılmaz yeer yuvarlarını. De
mek ben odaya gelmeJen evvel ya
ralanmış ..• 

Suçlunun bu inkarından sonra 
reis istintaktaki ve hazırlık tahki
katındaki ifadesini okuttu. Nedime 
ilk ifadesinde; cOda kapısı sürmeli 
idi.> diyordu. Mahkemede ise ka
pı kendi kendine açıldıı> demişti. 

Reis bu iki zıt ifadeye işaret etti. 

--------------------------------------------------------------------------------.... 
yazıyorlar? 1 Sabah ve akşam başmuharrirleri 

çumhuriyet 
Ankarada beynelmilel 

kömUr sergisi 
Anknra Kömür seriisınde her 

şeyden önce sergicilikte katettiği • 
miz ileri mesafe göze çarpıyor. Ser
gicılığc vercgeldiğimiz ehemmi • 
yet devlet merkezınde bu iş için 
mnhsus bir bina vücude getirmiş 
olmaklığırruzdan bellidir. 

Kömür yakan vasıtalar sergi da· 
hUindc rnahrukat olarak tercihan 
kömürün kullanılması gayesini ta
kip ediyor. Keşke bu sergiyi bü -
tiin memleket görebilse .• Acnba bu 

serginin ild üç vagona sığdırılarak 
bir minyatürü seyyar sergi halıne 
konamaz mı? 

ft. 
d:ır, 

-ö 
Tan 

konferansı 
· ::gi muöhede ile 

•rda ::. pıtiıliis
m edemezdi. Kon

'3adan evvel aliıka -
t.r kapitülasyonların kal-

dırılmasını prensip olarak kabul 
etmişlerdi. Faknt iki müşkül çıktı: 
İntikal devresi ne kadar devam C• 

decck? Mısırda ecnebi kime derler? 
Mısırlılar on iki senelik b:.r intikal 
devresi teklif ettiler. Maamafih 
Montröde esas dava artık halledil
miş, iş anlaşmanın kaleme alınma
sına kalmıştır. 

Kurun 
Bir tetebbU•t• iki tUrlU 

muvaffeklyet 
Ankara Kömür Sergisini gezip 

görenler Türkiyede sergicilik sa-

natının yetişmiş olduğunu bilirler. 

Bu sergi Türk sanatkArlarımn eme 
kurulmuştur. Sergide hurda mu • 
kavva ve kağıt kırpıntılarından ya-

pılan hamur kullanıldığı için inşa 
masrafı daha ucuza mal edilmiştir. 

Sergide köylülerin, kullanabilecek

leri kömür oc<>.klan nilmuneleri var 

ki, bilhasas zikre değer. Artık mem
lekette odun yerine kömür yakmak 
milli bir dava haline girmiştir ve 

ne 
behemehal halledilecek olnn bu 
deva yolunda harekete geçilmiş bu
lum1luyor. 

Son Posta 

Devletçilik, Cemlyetçlllk 
Bir devlet ne dereciye kadar 

asridir ve Avrupalıdır ? Bunu an
lamak için o memleket içinde ya• 
şayan cemiyetin bünyesine ve bün• 
yesini vücude getiren teşkilata 
bakmak IAzımdır. Bir nıilletin hıt
kiki kuvveti, bir dev:etin hakiki 
varlığı bünyeyi vücude getiren iç
timai teşkil5ta bağlıdır. Cemiyet 
kuvvetlenirse, devlet de kuvvetle
nir. Halk her aahada teşkilit sa
hibi olmalıdır ki, devlet bu te,ki
lat ü1erine kurulmuş, yani !ağlam 
temelin üzerine ot•ırmuş bir devlet 
kuvvetine sahip bulunsun. • 

Bizde noksan olan şey budur. 

Açık Söz -Başmakalesi yoktur. 

Akşam 

Baomakale!i yoktur. 

· • eniJl ,,-
Bir kaç zamandır Isvıçr U bit 

zcl ve sakin bir şehri hararetolll · 
konferans faaliyetine ~n~rilYo!' 
yor. Gazetelerde her gun ~ ılJ11eU' 
sunuz: Montröde Mısır hult •letlt' 
nin murahhaslarile d!ğer .de' ~spr 
rin murahhasları konuşu~or, ., 
tülasyon denilen ve Mısırı J<aÇ f 
mandır ezen kayıt ve şartJarıll rıı • 
rine ecnebilerin hukukunu it~~· 
mak bahsile uzun uzadıya nu )-ot 
lar söyleniyo::-, raporlar Y~ıP 
münakaşalar ediliyor. E,·et. ft 
artık müstakil bir devlet old:1fll' 
kat oradaki ecnebilerin, yani atıf. 
palıların kazançlarına, ~all F 
mülklerine halel ge1mesın: tf 

~eşit kumpanyalnrındak~ hı~i~ 
netlerinin faizi eksilmesın e~l rıfı • 
de hemen kendisini gösterd1

• f 
sırda yüksek tahsisatlı A'111

1 
hakimlerin -:ks~riyet teşkil e~ 

. ye•· o muhtelit mahJwmelerın j 

şimdi ne konncak?. Aman, }li;ıı' 
mazsa cintikal devresi> namı adıl" 
da bir kaç senelik bir zaman ıııf 
kabul edilsin de şu imtiyaz 53 ıs 
leri bir müddet daha rahat t 

ler, endişe budur. ~e'tf 
Elleri, kolları bağlı bir :rn~ r 

tin inkişafına imkan tasa (1 
dilebilir mi? .. Ortaya sürülell 
va çok gariptir: 

1 
t!' 

Tam bir asır olmuş, ecneb'. iP~ 
mayesi Mısıra gelmiş, Nil va: il' 
terakkisine hizmet etmiş. :Mı ~ 
ledikçe ilerlemiş .. İşte Avru~ırt" 
zetelerinin Mısırdaki muhabt~r 
nin hemen hep bir ağızdan Y8 

~e ları böyledir. Bu büyük serJ118, 

olmasaymış, Mısır ne olurmuş· 
saire. ed' 

Lozan muahedesi müzakere 11 . . ııs 
lirken de neler söylendiğını fi, 
larsınız: Kapitül:isyonlar knJdl 
ken bunların yerine ne korı8:9~ 
az mı sordular, intikal devrC51,

11 
bir zaman kabul ettirmek iÇ' 
kadar uğraştılar. . cet 

Montrö müzakereleri de bılssJı' 
tecek yer varken en karlı 1< 
tir. Aşağı yukarı bir pazarlı 
nunda bir takım kağıtlar i[ll~ı" 

}{tl 
nacak, mukaveleler yapıla~n·r ) 
işler hep tef'ermat sayıI:.ıbıh · 

1 nız gözönündc garip bir haleli< 
biye var ki, bu yeni değil. pe ~ 
ktdtr: Para getirctıklcri yt'l'ıeri 
rupalılnrın daima minnet ''8• 

ran altında tutmak istemeler~ 
cBiz olmasaydık siz ~irnrrı 

11 
nereden bulurdunuz, trnmvn5Jc 

·çilll' rede bulurdunuz, borular ı et· 
lerinize gelen suyu nereden gl 111 ·ıı 1 bilirdiniz?. Hangi birini sın 1 ' 

Fakat kazanmışlar, paralar11118Jıl 
tecek yer aarrkcn en karlı 5 i' 

nıeıı1 ları bulmuşlar, vergi ver ıı• 
memleketin mahkemesini tıı~ 
mışlar, zengin olmuşlar. narı pi 
rini sayalım!. Bunlar hiç k81c

11 
maz değil mi? .. Lakin za?19~;er~ 
mü büyüktür. Zaman ıJer;.ıco 
biç bir şey onu yolundan ıı 
mıyor. 

1111 fiti~ Ahm~J( 
======--===:::::: ,,. ifS 

Maznun kadın mahkeınede"'dı , 
sinin doğru olduğunu söY1~1ıııl 
liıhare adli tabibin ve Mor~ ~3 
lüğünün, Adli Tıp işleri J<1~· 
liğinin raporları okundu. . bİ' 1f 

Bu raporlar, ucu si~r:iıcıe ~ 
Ça""n 1 5 santimetre derın ,.,,f 

iP • • ıce:r 
yara ile "Şiryanı reevi,.y• ıcııı 
ölümü intaç etti~ini ~e . rıııı bıll' 
ölümden evvel rakı ıçınıŞ rı ,., 
doğunu bildiriyor ve yarı>ll~erı f~ 
yetine göre mevti intaç e 8r1 1ıl' 
ranın "biı:ı:al rnnktul .ıar,d"" r 
yapılabileceğini,, kaydedı~ ~1 -' ~ 

Bu raporlJrın okuoıntı .res •J 
• ,,... 'J' 

nun Nedimeye rahat bır. .. y~" 
. •. dııı'" r-r 

dırdı. Son cümlelerı ışı jjrdl "' 
biraz güldü, fakat bu çolc 

5 0cıı!, 
Reis, Nedime ile b~r~~~şdt9" 
Hamide ismindeki şatııdın 1 

" 

okunacağını bildirdi. .. ıeriııİ I 
Bu if acJe, kadının soı ,,e t• 

raporları cerhediyordıı ·dl. ...A 
merı suçlunun aleyhinde 1 

•
11 

ç.S'~ 
Bundan sonra şahitletı 1ııı ~~ 

masına başlandı. Oinlen~n il g6 
H"üs~yi~ va~'ayı sonrn a ...1. 
ğunu so}'ledı. ,.,,,....-::.11(1~ 

111111
11 I 

llMtltHllUIUlllUIUllttUIUlllUUlllltflttllf "'" 

OndUlasyon rn• t 11 

damgaıan•Y0 ııet1~ı 
Her ncvı ölçü ve tartı oııdil it' 

berberlerin kullandıklaf~aııı•11 ; 
yon makinelerinin bu 511 rD"''/ 
baren mu •yyen yerterdt 1tıf• ~ 1 ılıt1 1 ~ 
ve d ımgalarma baş ~n eıerillİ11 f"'.ı 

Ondulasyon makıfl b" ıib•'' 
ıyene \'e dnmgalanrnnsı ıt ıı• 
ölçüleri.1ki üç ay • 00

' 

bulacaktır. 
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'Günün meselesi: DOGU iLLERi -

Terkos için beş yllhk bir 
Şarkta yapılacak binalara 
720 bin lira sarfedilecek 

progı·am hazırlandı Erzurum 
şehri 

şarkın en modern bir 

2,5 milyon lira sarfedilecek haline getiriliyor 

Şehrin her tarafına bol bol su verilecek, Terkos 
ve diğer vakıf suları ıslah edilecek · 

J ~n~ul Belediyesine bağlı Su- yanda bilhasas Bakırköyüne su isa- dar susuı bırakllmamış . o~a:aktır. 
illa ar ldaresi b~ yıllık bir çatıı- le edilecektir. Vakıf sularının İdaresı ıçın yıl-
~ Programı yapmıştır. Terkos iabrika ve müessesatm • da 60 bin lira sarfetme~. liizı~~ır. 

1...z.tograın bes kısmı ihtiva etmek- da yapılacak yeniliklere gelince, Diğer tesisat ve ıslahat ıçın mulum 
'""1t a· . ~ ğ 'h tl ı._ • ırınci kısım h:ilcn Terkos şe- bilhassa Tcrkos Gölünden suyu a- miktarda para harcanaca 1 cı e e 
"l!~~i b ı B ı d' ·e bu beş yıl zarfında vakıf u unan yerlerde yapılacak lıp galeriye sevk için elektrikle i~· e e 1} .• 

~Uikfori "ki · k Jar otomatik tertibat yapılacak, ı.:im· sularında hiç bir yenılık yapmıya. 
va , ı ncı ısım su olmı- " : b' ı· n Yerlere • . .. .. .. cak, yalnız altmışar m ıra sar -

trn '.r k Tcrkos ısalcsı, uçuncu diye kadar ancak iki kolu ıslah e- :file olduğu gibi idnre edecektir. 
"a" • er os fabrika ve tesisntmda dilen terfi borusunun 1200 metre u- A k 'ki . beş ''ıl için yapılacak 

t-lıacak . nca ı ncı ., • 
u)q ~!eri, dördüncü kısım zunluğunda olan üçüncü kolu 600 programda vakıf sulurmın ıslahı 

bo f sularının ve beşinci kısım da mılimetrelik fonl boru ile deği~· için mi.ıhiın bır tohsısat ayrılacıık-
lld ve 1 d tirilecektir. Yalnız bu iki iş Beledi· ba çeşme er e yapılacak ıs- tır. 

D oğu vilayetlerinde yaptlacak 
yeni umran hareketleri ve mü· 

fettişliğe ait işler hakkında Veka
Jetlerle temas etmek üzere Anka. 
raya giden ve iki gün evvel şehri -
mize dönen üçüncü Umum Müfet
tiş Tahsin Uzer bugün \•eya salı 

günü Trabzona hareket edecektir. 
Kış münasebetile Trabzona nak· 

!edilmiş olan Umum Müfett:şHk 

Bürosu da tekrar Erzurumda faa
liyete devam edecektir. 
Müfettişlik merkezi olan 'Erzu -

rumun şarkın en modern bir şehri 
halıne konulması için yapılan prog
ram mucibince havaların düzel • 

mesile inşaata başalnmıştır. 
Bayındırlık bakanlığı bu inşaatı 

iki tertibe ayırmıştır. Birinci tertip 

binalar üç ytl içinde ikmal edile • 
cektir. Bu kısma dahil olan inşaat 
için ceman (720) bin liu sarfedile· 
cektir. Bu paranın (108) bin lirası 

ile hemen bir Umum Müfettişlik 
bina51, ve (125) bin lirnsile (Kolor· 
du Komutanlığı), 65 bin lira sarf ile 

Mmtaka Jandarma Müfettişliği da
iresi yapılacaktır. Ayrıca bu iki üç 
yıl içinde (45) bin lira ile bir (Posta 

Telgraf dairesi), (65) bin lira ile (Er 

zurum Hnlkevi), (45) bin lirli ile 

(ilk mektep), (40) bin liraya (şe
hir oteli), (25) bin lira ile (Umum 

Müfettişlik evi), ve 20 şer bin lira 
ile (Kolordu komutanlığı evi), ve 
(Müstahkem Mevki Komutanlığı 
evi) yapılacaktır. • :at~ göstermektedir. yeye 300 bin liraya mal olacaktır. Programın beşinci kısmını teşkil 

il ırtnci kısımda yapılacak işler Bundan başka Edirnekapıda, ge- eden bend ve çeşmelerde de mü- u1111uı1111ıttıttttıu11ıuuınn11•11ıuuın1111111111t11u11u1111nu111111ıuu11ıu11unuııHllltUIUIUHUlllUUIUUHUllUNUilltlUIJlUftfHIUJt 

lsıncta yangın musluklarını ço- çen sene Metris köyünde yapıldığı him bır yenilik yapılamıyacakt~r. 
altınak ve _ _ gibi 7500 metre mikiıplık bir su ha· Bcndler beş sene dayanacak şektl-

ı:-<C!\'c buyultmek, şebekede zincsi inşa edilecek, bu atmamlan· d · d'l iş bulunmaktadır 
""' Ut ve henüz geniş kuturlu bo- e tamır e ı m l h d"' .. "l . 
·~arıa d ,· . . . . dıktan sonra bir de Fcriköyünde Yalnız çeşmelerin ısa ı uşunu -
l1trı cgıştırılmıyen eskı dar ku- ikinci bir hazine daha yapılacak • mekte ise de bu da bi.ıtçede tasar -
kıtıı~nborulart kaldırmak, şehre a- tır. rufat olursa yapılabilecektir. 
d.ır. su ıniktnrmı çoğ.ıitmak var- Bu hazinelcrın yapılması bittik· Çunkü bu programın ilk üç kıs-
İk ten sonra şehrin her tnrafma her mını tatbik edebilmek için Sular 

~~tlci kısma göre, İstanbul ve Be- -saatle gayet bol miktarda su verile- idaresı her turlü ve mutad mas-
llıı ıınun lıenüz Terkos suyu geç- bileceği gibi daimi surette ihtiyat raflarından gayri senede 500 bin li-
P en bütün semtlerine tesisat ya- su da bulunacaktır. Bu suretle Ter- ra harcamak mecburiyetindedir. Bu 
b <::ak ve bc\'inci sene sonunda şe- kos merkezinde bir kaza olsa bile suretle yalnız beş yıllık su planı-
~ ~1~ Örürnc~k :ığı gibi T<?rkos şe- şehre az miktarda su verilmek şar- nın tatbiki Belediyeye 2.5 milyon 

e t!Q öritlmuş olacnklır. Bu me- tile bu noksan ikmal ediUnciye ka- lıraya mal olacaktır. 

liselerde yokl8r11alar Letonyadan 
fena netice mi verdi?. Bir ticaret 
11·ı -·- Heyeti geliyor l l hassa liselerin ilk sınıfında ta- __ 
ebelerin ekserisi zagz4 nof afmış HUkQmotlmizle bazı an .. 

l is~ J laşmalar yapacaklar 
',erde ikinci yazılı yokla - İkinci sözlü yoklamalarda talc - Memleketimizin şimal ülkeler!le 

N~lllıa4e1r nihayet bulmuştur. Şch· benin ekseriyetle kırık not alması-
."ll ?dek olan ticari münasebetleri günden 
blttnc· i lıselıcrdcn bazılarında, nı bazı eski hocalar, orta mektep-
ll! t ı sınıflarındn, >ani dokuzun· ]c.rden liselere ge~rken, talebellin 
ıı.._ ıtııflarda, talebenin yüzde 70 i- zayıf olmasınn haınletmektıedir • ;q Itır k · 
~Q • .ı not aldığı o.nlaşılmışhr. ler. 
~ 1ttttıhaııda kırık not nlan ta1e
lltı~,3<!ııh e sonunda kanaat ve söı1ü 

Vekalet de bunu nazarı dıkk:ıte 

'

" anı alarak, arla mekteplerde gelecelc 
arında da kırık not alır -

sı f yıl Fen Bilgisi ismi altında toplan-
~ nı ta kalmu; olacaklardır. 

~ 
1 
.. naat notlnrını~ ·verilmesine mış olan fizik, kimya derslerini a-

~ ıı: ~n sonra başlanacaktır. Bu yırarak okutmıya karar vermiştir. 

güne genişlemektedir. 

Bu cümleden olmak üzere önü -

miizdeki hafta ilk defa olarak Le-
tonyadan ~lırimizc bir ticaret he
yeti gelecektir. 

Heyet azaları İstunbulda kısa bir 

tevakkuftan sonra; l~ükumetimiz!e 
bir ticaret anlaşması yapmak üze
re Aukaraya gide~ktir. 

Tahrir 
işlerinde 
Bir yanlışlık 
Arazi tahrir iti bu yıl 

bitirilecek 
Evvelce ancak 1938 yılında biti

rilebileceği tnhmin olunan arazi 

1 tahrir işlerınin bu mali sene içjnde 
ikmal edilmesine Maliye Vekale· 
tınce karar veralmışlır. 

Vekalet bu maksatla bugunden 
itibaren çahşmıya başlnmak üzere 
bir çok vilayet ve kazalarda yeni -
den tahrir komısyonları kurmuş ve 
bu komisyonların kadro ve tuhı;i -
sat cetvellerini vilayetlere gön • 
dermiştir. 

Ayrıca bütün vilayetlere yolla • 
nan yeni ve müstacel bir tamımle; 
kanun ve talimatnamelerin sarih 
hükmüne rağmen noksan ve yanlı§ 
muamele yapan tahrir komisyonları 
reis ve azaları hakkında cezai mua
meleler tatbik edileceğini, tahri:: iş· 
lerinin sıhhat ve seldmetle yürü· 
mesi ve en kısa bir zamanda biti· 
rilmesi için hususi idare direktör· 
!erile kaymakamların '\'e diğer a· 
ali.kalı memurların dikkatle bu iji 
takip etmeleri. etmiyenlerin ağır 
bir rnesuliyet yüklenecckleri bil -
dirilmiştir. 

d~ l.itanın ilk haf tasına kadnr Talebe orta mektepten itibaren lrn 
'~ra'a~ edecektir. Sözlü imtihan • rnüsbet mm derslerile temasa geç- 'ili k-·b- k v . l 
~~ a kanaat notlarının ikmalini miş olacağından, :faydalı netlı:eler ırıer ez an ası n omıser er 
~kıp b şlnnacaktır. alınacağı ümit edilıyor. 'T' •• 7 • • 

"'.:· ............... , .............................................................................................................. , .. , ...... muuıuıı l ·e mettu ,ı ,çın gen l 
h \ihim miktarda Bir yalda ne kadar D v B • ı k 
~~lttuk ahyorlar içki içiliyor? agıtıyor ına gapııaca 
~ t1n~a~an maruf bir fınna Türk- Ankaradan Ticaret Odasına ge- Yaran sabahtan itlberen 
l~at Udurluğüne müracaatte bu - len bir <:mirle İstanbul merkezi ile 
hl>;ı11<ık ıne:1ıleketimizden yün ve mülhakatındaki gazino, lokanta. ve tevziat bafhyor 
~~tı· d~ı, l3~1çikadaıl bı"r ı"thala·t '"ı·r- d b . d Cumhuriyet Merkez Bankası his-,; mesire yerlerin c ir sene içın : 
ı-.,_ ~ ll'ıüh· 'kt d k ı sedarlarma·, 936 senesi i"in beher 
~ı;ı~ • ıın mı ar a pamtı a - istihlak edilmekte olan §Srap, bira, :: 
Orısıstediğini bildirmiştir. rakı ve buz miktarının bildirilmesi hisse başına (645) kuruş temettü 

lii~rl hu miiracaatlcri alakadar istenmiştir. Oda bu malumatı ha-
~ arıınıza haber verecektir. zırlıyarak bir raporla bildirecektir. ""' -- ~ "'"iatandan gelecek 

? ııc· libadillere vize 
~~ 'iı İzın~r Beynelmilel panayı
~ılıe Unanıstandan gelecek mü -
~ b r~ ~olaylıkla vi?c verilmesi 
fü.a ilıye Vekaletince Haıidve 

ita ~er · 

icra dairelerl para cezala
r1nı tahsil edebliecekler 

Adliye Vekôlelinden alakadnla
ra gönderilen yeni bir tamimle; 
damga kıınunundn yazıh para ce
zalarının icra ıdaire~rince tahsil ·e-~t{a •ne rnüracaat edildiği ala-

ra bildirilmiştir. dilebilccc~i hildirilmistir. 

~i roman: S6~··-

Sen de seveceksin! 
a~ 
~~~ ~gi~ adalenin yeri ve rolü 
~~ hır çeşit kalb ve dimağ 

il as1ı ı~ı~.· adına aşk .. denir. Aş
~~ltr ' ozu budur. Bu aşk hakiki 

·A ~a 1:_<Uık bu hummaya tu • 
Q%ı·· Qşık denir. 

~ c~ Ve kendimi tutamadan: 
~i P bit ak •. 

1\\ , ..... ·1~ 
~' s· ... l ave ettim: 
,~ hakikaten hastasınız, Ha-

t I> bey! 
~ •. ~ ltıitı ol ~ 
~ t· un hasta değilim. ~ 
~)~~~tfı~<'ntn aşık1 .. 
~u h 1 lt ı içinde söz:inü 

'~ll ~ı it) " c Ye öyle bir 
' · lo"'a~ .u ıç olmıya sevk<>-
~ ~~ n,: li:lnnı 'ki asıl gülünç 

1hitjn~ :::<'hvcu ve cinsi cazibeyi 

b 
karıştıratilardır u • 
nları anlatırken ben tu-

Etem izzet Benice 

haflaşıyor, aptallaşıyor, garip bir 
hissin tesiri altında kıvranıyor -
dum. 13u kı'r•ranış ve histe hem kız-

mak, hem hayret etmek vardı. Kı
z.ıyordum, çünkü: 

- Nereden başıma bu i~i çtlcar
dım? diye düşüniiyor ve: 

- Küstah adam .. 
Diye her aklıma geldikçe bu 

züppe işı~a i~rliyordum. Hayret 
ediyordum: 

- Meğer ben ne imişim tle far
kında değilmişim!? 

Gibilerden yüzüme karşı öğülen 
bir cazibe ·ve güzellik kudretinin 
gururunu nefsimde buluyorduın. 
Ve .. tereddüde düşüyordum: 

- Acaba sahiden ben bir g~nç 
adamı teshir edt'Cek kadar güul 
miyim?. Yoba llkırdt olsun .. dlye 
mi böyle söylüyorlar? .. 

dağıtılacaktır. Karrn; tevziine ya

rın sabahtan itibaren bankanın bil· 

tün şubelerinde başlanacaktır. 

Merkez Bankası şubesi bulunmı-

yan şehir ve kasabalarda bulunan 
hisse sahipleri de 15 mayıstan iti· 

haren Ziraat Bankası şube ve san

dıklarına müracaat ederek temet· 
tülerini .nhıbilcceklerdir. 

Naciye yine anlatmasına devam 
ediyordu: 

-Ona, 
- Bütün bunları benimle konuş-

manız bile doğru değiL Nihayet 
ben sizin sır ortağınız değilim. De
dim. Fakat, o kadar pişkin, yahut 
da o kadar tutkundu ki: 

- Naciye Hanım beni affedin. 
Hatamı idrak etmez değilim. Hep
sini \'-e her .şeyi takdir ediyorum. 
Bir genç kıza bir genç erkeğin bir 
başka kadın hakkındaki a§k ifade· 
sinin bile ne kadar çirkin ve aykm 
olduğunu talcdir .ediyorum. Yalnız 
bütün bunlan size anlatmamın tek 
sebebi var .. 

Dedi. Naciye bu sözleri naklet
tikten sonra güldü ve kulağıma e~i
l~rek: 

- Garip değil mi?. İçimden hem 
'kızıyor, hem de onu dinlemek isti
yordum. Ben <le Naciyeye takıldım: 

- Sana ilanı e.~k etmesi durur
ken beni ortaya koymasına mı kı· 
zıyordun?. 

lcen beni ortaya koymuına mı la· 
- Yoook canım, zat~n böyle bir 

Şirket komlaerlarl bir 
binaya toplanıror 

Metro ve Merkez Rthtım hanla -
rında çalışmakta olo.n Nafıa Baş 
Komiserlığile, Tramvay, Elektrik 
ve Tünel şırketleri komiserlikleri 
şirketler tarafından Taksimde tutu• 
Jan yeni binada işe başlamışlardır. 
Mukavelede Komiserlikler içh ye
ni bir bina yaptırmak hakkında ka· 
yıt olduğundan Nafla Vekaleti §İr• 
ketlcre taehhütlerini yerlerine ge
tirmelerini bildirmiştir. Müsait btr 
yer bıılunmasından sonra hususi 
bir bina yapılacaktır. Bu Tünel ci· 
varma ·akm olacaktır. 

şey ak:.ma gı>lmez! ı 
Dedi ve hikayesini anlatmıya d~

vam etti: 
- Ondan sordum, ne sebep va:?. 
Gözlerini gözlerime dikmişti. Ba

kışlarında korkunun, sığınmanın. 
yalvarmanın bütün ifadesi vardı. 

- Söyliyeyim mi?. 

Diye sordu. Cesaret verdim: 
- Söyieyin~. 
Bir türlü, söyliyeceklerini he • 

mencecik ağzından çıkaramıyor -
du. Tekrarladım: 

- Niçin söylemiyorsunuz?. Hay· 
di söylesenize. 

Kızardı, bozardı, titrek bir sesle: 
- Sizden ricam şu .. 
Dedi ve, zorla hançereden çıktığı 

belli olan bir ses ve söz tonu için· 
de devam etti: 

- Siz Lütfiyeyi sık sık görüyor
sunuz. I.utfen bu duygularımı ona 
anlatmanızı r!ca ediyorum. 

Birden lnzdım: 
- Nasıl olur böyle şey?. 
Sinir ve zaaf içinde titriyordu. 

Bir ayaklarıma kapanması kalıyor
du: 

Yedi incir 
Kooperatifi 
Kuruldu 
Yakında 4 UzUm koope• 

tlif de kurulacak 
Ege mıntakasından bu sene incir 

ve üziım ihracatı satış kooperatif-

leri tarafından yapılacaktır. 

Bu münasebetle evvelki gün yedi 

incir satış kooperatifi kurulmuş • 

tur. 
15 güne kadar üzüm koopeı:atif

leri de kurulacak ve bunların ade

di şimdilik 4 tane olacaktır. 

Bu teşekküllerden sonra bir de 

(Ege Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliği) kurulacaktır. Bu birlikle • 

rin umum müdürile daimi kontro

lörlerini İktısat Vekaleti tayin ede· 

cektir. 

Ziraatçilere 
Borç para 
Verilecek 

Yardım tekli 
kolayıaıtırellror 

Pamuklarımızın ıslahı ,.e mah
sulü çoğaltmak için müstahsile ye
ni yardımlar yapılacaktır. 

Bu cümleden olmak üzere bu yıl 

Adana ve havalisi pamuk yetişti -
ricilerinc masraflannı koruyacak 

derecede Zwaat Bankasınca borç 

verilmesi kararlaştırılmıştır. Borç 1 

verme usullerinde ayrıca kolaylık· 
lar da gösterilecektir. 

Bu hususta talimat verilmek üze
re bankanın Adana şubesi Müdürü 
Ramiz merkeze çağırılmış ve te
maslarını yaparak geri dönmüştür. 

Ziraat Vekaleti tarafından köy • 
lüye dağıtılan yeni cins pamuk to
humları köylü tarafından çok is
tekle karşılanmış ve kısa bir müd • 
det içinde hiç mevcudu kalmamış
tır. 

Bu rağ~t kariı&ındQ yeni tohum 
getirtilecek tir. 

- l'Jca ederim .. 
Rica ederim!.. 
Rica ederim!.. 

Diye belki üst üste on kere bunu 
tekrarlaöı. O esmer çocuk heyecan
dan Juırşımda kıpkırmızı olmu~u. 1 
Bunn inanılmaz deiil mi?. Fakat 

emin ol Lütfiye, gerçekten kıpkır- 1 

mızı idi, buhran içindeydi. Sinirle· 

rinin kasıldığını ve yüz etlerinin 
llğzından çıkan alevli bir nefesle 
kavrulduğunu hissediyordum. Ağ
lıyan bir S<?sle devam etti: 

- Sizden başka hiç bir fey ist~· 
miyorurn. Hepsi hepii bu kadar. 

Bunu benden esirgemeyin. 
Ve_ konuşmamız asabi bir hava 

içinde sürdü: 
- İmkanı yok, istediğinizi yapa-

mam. 
- ·ah·arırım. 

- Ne kadar yalvar.sanız bo~!. 
- Yapmayınıı .. 
- Bann yapılmıyacak bir şeyden 

bahsediyor.sun uz_ 
- B .. şka ne türlü bir vasıta ve 

imkan içinde bu duygumu Lütfiye
ye bildirebilirim?. 

(DeV<tnı~ var) 

.,-Hafk ~ilozo~u -, 
, dıyor kı: 

---------------------------Sokaklarda dola~an 
bir ölüm! 

Bızdeki şehir halklarmııı en bü
yük dertlerinden biri de şu (tıfo) 
dur. Tifo, hi1.deki şchirleı:in, i11iota 
köylerin sıtması gibi bi: belRsıdır. 
İstanbulda bu korku, halkın vUrc- · 
ğine işlemişlİl'. Fakat ne çare ki, 
bundan korunmak elinde dei{iidir. 

Bundan korunmak fcıd işi :;Pğil 

ki! 
Şehirlerin diğer bit· Iclakdi olan 

vereme karşı insan nihayet kendi
ni biraz daha fazla besliyerek ko
ruyabilir. Fakat tifo, öyle de-.ğil: 

Şansına, yıldırım gibi iner! 
1stanbulda mevsim mevsim haş 

gösteren ve bunca kurbanlar veren 

tifo vak'aları şüphesiz hepimizin 

yüreğini yakmaktadır. Son günler
de tekrar bir iki vak'a görülınt•ş ol
ması üzerine elbette lazım gelen 
tedbirler alınıyor. 

Fakat asıl lazım olan şey tifo • 
nun şehirden ebedi surette kaldı· 
rılmasıdır. 

Esasen her sene, her mevsim 

yalnız aşılara sarf edil n parn ıle 

bu iş yapılmnz bir şey de deP,ıldir. 
Tifo, sehircilikteki teknik c>k ~ 

sikliğinin hastalığıdır: Fenni olmı
yan lağnmlar hastalığı! 

Pekalli, aşılara verdiğimiz bunca 
para ile şehir dışındaki bahçeler ve 
bostanlardaki Iağamlan zararsı7. biı· 
hale koymak mümkündür. 

Galiba a~ı masraflarını yapan 
sıhhiye Belediye He birlcşın~dikçe 
-medeni şehirlerde namı bile unu
tulmuş- bu gerilik hastalığından, 

:fuzuli ölümden kurtulamıyacağız. 
Himmet ister. 

Halk Filozofu 

Bekçilik 
Islah 
edilecek 
Bekçilere bazı talimler 

gösterilecek 
Yeni bekçi teşkilatının ıslahı icin 

tetkikat yapılmaktadır. 
Bekçi kadrosu yeni \'e genç ele

manlarla takviye edilecek ve bek
çilerin okuyup yazma i§inde teka
müllerinin temini için kurs açıla -
caktır. 

Ayrıca haftanın muayyen günle
rinde bekçilere talimler de yaptı
rılacaktır. 

Bu talimler ve kurstnn sonru bek· 
çiler bir imtihana tiıbi tutulacak -
lardır. 

Ayrıca bekçiler için mesl ki 
kurslar açılması da dü~ünülm<'k -
tedir. ,. 
Birimizin derdi 

Hepimizin derdi 
Çeşme 
Musluklarını 

Kimler bozuyor?. 
Etycmeıden Samat}·aya ka

dar bir tek çqme ''ardır. Bu 
çeşme Etyemczdedir. Son u. 
manlardıı bu çeşmenin musluk
larını kcparmışlar ve çeşme mu
attal bir bale relmi§tir. Bu çeş
meden, bu civarın en ir'i suy{ı 

olan Kırk Ç(şme suyu ukmak· 
tadır. 

MusluMıar, kırılıp 8lınıııca, 

bütüo o civar halkı susuz kal. 
mıştır. Son zamanlarda, şehri
mizdcld kur 1un, musluk hırsız· • 
lan nazarı dikkatJ crJbcdrcck 
kadar artmıştır. Bılhassa, lıöyle, 

kal.balık swıtlt'rin çe~mclcrini 
muattal hır.akacak şekilde }apı
lan tahribat, bütün o civar in· 
sanlannı zarara sok r. Bize ha
ber V(:ri1cn bu hiicfüıe, cidden 
çirkindir. 

Böyle umumun menfaati için 
Jizım olan yerlere zarar Yeren· 
ler, kanunun en şiddetli ceıa

tanna çarpılmalıdır. 
Etyemez. Sam~tya civarı hal· 

kının susuz kalmam:ısı için ıa. 
zım gelen tedbirl~r derhal alın
malıdır. Etyemez \C Samatya 
halkııun bu dilek !erini ehemmi· 
yetle nazarı dikkate almalıdır. 
Bundan başka, şehrin böyle şu 

veya bu semtinde musluk, boru, 
kurşun alan, tahrip eden kimı:c· 

ler varsa. bunlar da şiddetlt! ta· 
kibe uvımalıdır. 
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MISIRLILAR ŞiMDi NASIL DÜŞÜNUYORLAR 
• 

Osmanlı veliahdı ltalyanın verdiği 
HIKA YE -ı 

Burhan ceva;_I ( Y a zan: 

•• soze kandı ve T rablusgarbın ka
pıları da açık bırakıldı 

4,5 MATiNESi! 

italyanlann on iki adada yerleşip kal· 
malarmın str ve hikmeti nedir 7 

• 

Mısır gazeteleri şöyle sögliiy·or: 
italyanlarla yanyana -geldiğimiz 
gOndenberi yalnız biz değil, bDtDn 
arap milletleri her zamandan daha 
zi~detedbirlive mDteyakkızdırlar 

13 Nisan 1937 tarihli tElbelağ, 

gaz esi faşist hükumetinın Trab-

lusgarpta yapacağı geniş reform -

lar hakkmda, citalya ve islfım a -
icmi; söze bakılmaz, fiile bakılır. 

başlıklı dikkate değer bir makale 
neşcrtmektedir. 

.Elbelağ• diyor ki: .Bır kac gün 

ev\•~l .Musolini L!bya'yı ziyaret C't

mı~ bu schcplc de büyük tezahürat 

yapı!mıştır. Bu ziyaret mücerret 
müskrnleke ~el unun küşadı için 

) apılınamıştır. Esasıncio mühim t' -

hn bu başarısından başka bir kas-

eli daha vardı ki, bu, gözlerden kaç
mamış ve mi.ılt?a.:dit ihtimallere 

YC tehlikelere yol açtığından dola

yı siyasi muhitlerin endişesini u -
yandırmıştır. Bu da fişist italya'-

nın İslam alemi üzerine nüfuzunu 
yaymak emelini beslemesidir. 

1 

.Mısır milleti: bu güzel hısse mü

teşekkir olnıakln beraber imtıyaz

ların kaldırılmasının Mısırlıların 

gönlünü almak içırı değil, a:mhazır 
ruhttl'a tevafuk etmediğinden i • 

,cap cttiğinı, düşünmektedir. 

Mi.ıslumaııhır. bu beyanat karşı-
. sında tereddüt halinde kalıyor -
lar ve bunda marnrdurlor. Çunkıi 

urutmcımı.,,Jnrdır kı 1911 de İtal • 
ya. Tr:ıblusgaıbı sırf iı.tıı::mar kay
dı!r, ısı ıla eylt•miştir ve bunu en 

buyuk re mi devlet adnmlarının 
beyanat ve v:ıı.dl•'l"İnc nıgmcn yap
mıştır. 

Bu sözlerimili izah cdelım. Os
manlı vciiahdı, de·ılet;:ıir.ı nıü -

rn"ssiJi olarak Londra'ya beşinci 
Gcorge'un taç giyme merasımi!lc 

g· tmişti. Avdetinde Roma yolu ile 
donüyordu: Kral ~.Ticlor Emanu~l 

onu istasyondon karşıladı ve u -

İslam alemi mazide bir çok hud'a

lara uğradığı dhetle her h:ıngi bir 
devletin kendi hakkında gösterdiği 

mum muvscehesinde kucakladı. İ-

talya - Türkiye ara:.;rndaki dostluk 
münası.!batınm her zamankinden 
kuvvetli olduğunu temin eyledı. 
Osmanlı Vehahdı istanbul'a dö -
)ıünce lmılın ,Pu teminatım bildir-

cemileden çekinir. Çünkü sır( iı. -
sabı yumuşatmak için, siyaset a -
leminin yaptığı tafsilatlı vaadler 

·İslam aleminin gözlerini boyamak 
kabilinden şeylerdir. İslam alemi 

söz istemc7., fiil ister. Faşist İtal
ya'nın vaadlerinc inanılabilmesi i
çin tsıam alemine ılk takdim ede
ceği şey bunların hangisidir? 

' . 

di. İtalya Trablusgarp hakkında biri 
takım ıstekle.rde bulunuyordu. Os
manlı hükiımeti ihtiyat kuvvetleri 
göndererek İtalyanın istilasına im
kan vermemek için tedbir alacak
ken vehahd İtalyanın hüsnüniye 
ti hakkında teminat verdi. Fakat 
Vıctor Ernanuel'in teminatından i-

ki hafta geçmeden İtalya Türkiyeye 
48 saatlık bır ultimatoın vererek 
Trablusgarbı tahliye etmesini is
tedi ve h~rplc tehdit eyledı . Trab-
1.us muharcbPsi, Ouc·hy muahedesi 

ile nıhayct bulmuştur. Türk1ye, 
B:ılkan dı>vletlerınin Trablus har
Lındt•n ıstıfadc ederek cıyaklan -
masınn karşı bu muahedeyi im -
;.aya mc·cbur kalmıştı. Mı.;,h~df! 

nıuribinc:c Onikıada Ba1kan harbi
nin sonuna kadar İtalya'ya emanet 
cdilıyordu. Büyük harplA.>n sonra 
Anadolu harbi oldu. İtalya, adala
rı işgalde devam ediyordu. Lown 
muahedesi ımza edilirken nP-den 
İtalya emanet aldığı adaları geri 
vermedi? BilAkis bunu fırsat bi -
lerek onları tam bir surette isti
·Jii ve ilh ak etti. 

Şu iSbat eder ki müstemlek~i ri-

cal ağzındaki vaadlerin hiç bir kıy
meti yoktur. Bıl5kis bu vaad onla
rın ağzında müstemleke koparmak 

için birer vesiledir. 11üslümanlar 
_bunu l<'<'l'Übe etmiş ve öğrenmi~

lerdir. Bir daha hu hud'aya kurban 
olmak istemezler.,, 

Beynelmilel mate
matik gazetesi 

.Acta aıtlımetica~ ismindeki mev

kut beynelmılel matematik mcc -

muası bundan böyle artık, Sovyct 

Giircistanının merkeıi TiftJıstc çı

koc:ıktır. 

Adet1~r nazcı.rıycı->inc ait mesele
lerle u~ra7en bu rr:rcrııu:ı, ş!mdıvf· 

kacinr, l:ı:ıınmış mi.ıtcr:1adiyen Pro
f'?sör \1.:olfisclı':n ıdaresınde olarak 

Vaışovada çıkmukta idı. Halbukı 

halen Profesijr Wo!Iısch, Sovyet-

ler Birliği ilim Akademi Gürcis -

tan Şubesine merbut Matemalik
EnstitUsiinde çalışmdk üzere Ti!
lis'e geldiğinden, bu mecmua da 
artık bundan böyle Tiflis'te inti -
~ar ~dt!eektJr. 

B ır arkadaşım anlattı: - Hafta ortasında işimi er -
kence bitirmiştim. Yavaş yavaş bii~ 
yük caddeye çıktım. Fakat talür.ı 
hiç tc iyi değildi. Yazıhanenin kas
vetli havasından kurtularak ciğer
lerimi birnz taze hava ile doldur -
mak istediğim halde ışte burada rl.a 

talisizlik karşıma çıktı. Hnva ya -
vaş y;ı\•2ş bozuldu. Yağmur çise -
lrmiye başladı. 

nu pis Jıa\•ada ne yapılır? 

Sokaklnr da tenha .. Sinemaya ~it~ 
meği dü.,ı.indiim.. Önüne geldiğim 
sin<'ma lrnpısında da öyle heyec:ın
Jı afişler var ki. .. 

jçcriye girdiğim znman film baş
lamıştı. Karanlıkta madmazelin el 
fenerinin ışığı peşinde yolumu bul

dum. Niha)et kenarcıkta bir kana
peye oturU\·erdim. 
· Filmin en heyecanlı yeri olduğu 
a~ikôr •. sinemada en ufak bir çıt bi-

le yok .. Ses sacla kesilmiş. Her'<es 

heyecanla !ilmi seyrediyor. 
- Bu kadar heyecanlı dakikada 

biraz gürültü ettiğimden adeta u -
tandım bile ... 
Beş on dakika sonra gözlerim k~

ranlığa tamamen alışmıştı. 

Sağımı solumu görebiliyordum. 
Sinemanın her tarafı dolu .. bil -

hassa localar hıncahınç .. Kadın er
kek derin bir vecd içinde filmi sr.:y-

ı·cdiyorlar. Dakilar ilerledi .. 
F ilm!n mcvzuunu kavradım. Tat

lı tatlı takip cdebiHyorum .. 

Filhakik~ ·Lir kdç da:Vika içiflı\i 
ses sada kesilmişti. Yalnız nı~ 
dairesinden \'e bir iki tahtanıJl 
yere \"ıınılmasından husule gelt 
gar;p sesler yükseliyor fak:ıt fı 
de başlamıyordu. , 

Herke:. LP gayet 11akh olaral< ~. 
bırsızhınmıştı .. Tt-pinmeler, ıslı d 
lar bütüı: s:!.,nu dolcluruY01 

• 

E b·ı . . 1 . . u·ç fıde 
~n ı e sınır t-nmıştım . .uı " 

tim olmrıdığı halde ıslık çuıorıl 
iltihak c · ttinı . . (f 

Tam bu sır«lıırda i:lı. mrdcob ~ 
b d · · · d bı·r ıf-f!yaz pcr cnır. us~un c ~ 

parladı. Ve acele ile yı:ızıltn1~ 
yazı perdeye aksetti. 

c- Muhterem seyirciler ... del 
Makine dairesine cok }!ıd 

4 d3~ 
bir kadın girdi. Şemsiyesi şu 

kada başıma inmektedir. . ı.r 

Kadının koc.µsı sevgilisi, bıi r 
• dınla !;inemada imiş. Allah rızD~ 

1 

çin bu koca her kim ise se•1gi11~1 
le bidıkte hemen sinemadaıJ çıt· 
gitsin. Aksi takdirde 1ilıni oY11

' 

mak imkanı kalmıyacaktıP 
011

f,I 
Ben hu yazıyı peı de de o1'1l 

ve kendi kendime: 

- Amma da garip şey .. 
·l'c 

Diye gülerken bırdcnbire 51 
, 

ma yıkıl3cakmış gibi bir giiflı 
başladı. 

tfıc:o 
- Ne var .. ne oluyol'? de 

kolmaclı. 

K 1 · · ·· l ·· l · ı.sç• anape cnn guı u tu en, 01
1 

1 "t" 1 • avak ·n.ııllf şan arın, ı ışen ('J rn .; r -

Musolini faşist İtalyanın Trab -
lusgarpta camileri vesaireyi ihya 
ederek İslam alemine yanaşmak ar
zusunda bulunduğunu söylüyor. Bu 
haddi zatında güzel ve şayanı tak
dir bir harekettir. Çünkii İtalya -
nın İslam teb'alarının seviyesine 1 

yükselcceği~e delalet eder. Şurası 1 
gariptir ki Itnlya müstemlekeci bir 1 
devlet olmak itibarile müstemlc · 
kelerin de isliıh siyasosın ın evvel-
den semerelerini toplaayn Hk dev- 1 Birdenbire film mi koptu nedir? 

hırınrı ... 

- Anıan ölüyoı um .. 
letir. Musohnı, İtalya'nın Mont- Makine dairesinden doğru bir gü • 
reux konferansına iştirak edeceği- rültü yükseldı.. - Eyvah yakalnndım.. 

11 
jÇ 

ni söylemıştir. Bu ıştirak, matbuat - İmdat.. Can kurtaran yok St'~lcrı ka 1 ıştı Bu hev:ca ~ııl~ 
ve Propaganda Bakanı Sınyor Al- de beıı de koı ktum. Ayaga ('l 
fierı'nin kavlince .1talya uzun mu?.. tım T.ım bu sırc1da dektrn...ıcr 

k f 
- Ne oluyor?. 

rniiddet siya .. i on eranslara işti - )'3nmıştı. 
Derneğe kalmadı. Herkesi bir te-

rfik etmrdikU-n sonra vukua gel - Bır de ne gôreyim: at' 
rnış olmakla İtalya tarafından Mı- liış aldı .. hemen sinema dırektorü - S d ı.. k. sıı":ı · 

nün sesi herkesi suküta davet t't:i • ınl'ma a lX'ntmlE.' se ız ..,,( 
sır milletine karşı gösterilen sa • ,• karla gozli.ıklü bır ilıtiyardaıJ 
mimivet ve bağlılığın bir delildir.ıo Mo(o/111inin son dt/a TraUu sa ~illi~i zrurıan I f b" . d k 1 . - Bir Şl'Y yok ... Ufak bır bozuk- ,/ 
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BQyü k Harpte ::=:::.=::==:=::==::= bir şey olmadığı için Boğaza doğru - Ruslar tarnfından batırılmı'l Fel6ketl.. Gi'ce yarılan scssız, s:ıdıı51:~~rı' 

yol aldı. olan Dcrınce vapurunun mü rette - YAVUZ MA YİNE ÇARPTI şıklarını siiııdıırcn•k Doğı:ız:ı ' 

T •• k B h l I Yavuz Trabzondan ayrıldığı da- batı limanımızda bulunmaktadır. İstanbul Boğazının 15 mil açı- mayınleri a t ıvt>ı ıyoı lur ve yo\• 

ur a r iye i eri kı~:~:~b=~~l~~~:~~n:rı~ioçr~~· çık- llamidiye darhal Gırcson önün- ğında küçi.ık bır kırmızı şamandıra kasçıopıl ~'.u~ı11)l'Ocrrdlii:dR1.u~.1 .. ··r 1na)·ıi·llortl r 
de durdu. Ve murettebatı gemiye vardı. İşareti gösteren bu şamandı- b ' "' 

Na S 11 d O- g" u•• şt u•• ı er maz. Yavuzun da boy le oluyordu. alarak İstanbul yoluna doğru ıler - ra 100 kulaç deı ınliği gösterir ve !asına fazla ehemmıyet vcrı) ıı ( 
Kısmet yoktu. dı. Çi.ınkti merdcn karşı :kar~ı)ııı ' K ledı. Derince mürettabtı geminin bu suretle büyuk gemıll'rle harp " 1.d1 

'""'""''"""""""""'""'""""""'""""""'""'"""""""""" aradenızı bir boştan bir başa b gemilerınin işnrel vazifesini '-"ap1 • lıp ne Ynvuzla ne de l\ ı .. c111ı 
Tefrika No. 33 Ya'"z""'a'""n"'"".:""'z"""'e""'k""",:'"'c'""''e"""muınma"''"ı"'" katetti. Zonguldağı döğüp Sıvns - atışını şöyle anlatıyorlardı: - J yahut Haınıdıye ile boy olc;ı.ı, 

Bir saatlık çalışmadan sonra K a
r adenizin açıklarmda 01cg ile A-

t os mıklıyc gemileri Mıdilhnin top 

menziline gıı miş bulunuyordu .. 
Naklıyc E,cmıleri ne olduğunu ve 

ne folfıkcte uğradıklarını henüz an
lıyamamışlardı. 

l\1idılh bırdenbire ateşe başladı .. 
Bu ateş çok ani olmuş ve gemi -

]ere tam ısabct de temın edılmiş -
ti. 
-Ateş .. 

- İsabet.. 
- Ateş .. 

- İsabet.. 
On d kıkrılık ateş; Oleg ve A tos 

ismındc (ı n~k.lıyc gemiler inin ca-

nını cehenneme yollamıştı. Müret

tebat da denize doküJmüş. 
- İmdat.. 
Diye bağırıyordu .. 
Gemıler; harp gemilerinin kah

pelığıni gördükleri ıçin yardım hu
susunda bır düdük bile öttürme -
mışlerdı .. 

Hern öttürse ne olacak? kendile
rındcn başka kım duyacak? 

Mıdilli denize ındırdığı filikalar

la denize dbkiılen Rus askerlerini 
ve Rus zabıtlerini toplamıya başla

dı. Yarım saatlık bir tevakkuf ve 
araştırma ile elde edilen 30 nefer 
ile 2 zabit derhal Midilliye alındı 
ve K nradenizde görülecek başka 

t ı · ·h - Kömür almak uzcre Zongul - )·ordu. 
opo a gıtmesi ı tlmalı olan gemi- Yalnız Türk gemilednin bildik - ıınkanı yoktu. ,,._,ıı.· 

dağa gel ırk en yolda Rus filosuna ı• 1•• 
!erın geçecekleri yoJJarda dolaştı. lcri bu şamandıra tamamen gizli En iyi hareket arkadan ,·ıd·cı .J 

Y k rastladık. Hemen Sınoba doğru il-
- o .. olduğundan kırmızı şamandıranın Duşınanın iyısi olmaz •• nt>~' 

Y k ticadan başka çare bulamadık. Fa· 'Jf·• 
- o tu.. İstanbul Boğazı tarafı tam bir ;;e - Yavuzla diğer gemılcr ,.tP 11' 
Nıhayet bir şey bulamıyacağım kat 0 esna& arkamıza dönen muh- }~met mıntakası idi. da ve Ruslar c.la 7.orıguld0"'1 13 , 

gören Yavuz da Doğaza doğru yol riplcrin elındc:n kurtulmak için Ruslar 'fürk gemilerini felakete Rus Mayin gemılerı isınnbtl dJfl ' 1 

almıştı. daha ileriye gitm<'k istemiyorduk. sürüklemek için kötü bir tcd - zına doğru ilerliyerek 13oğııı ıı1ıı~1 , 
İşini bitiren Midilli de Doğaz ö- Çi.ınkü Yavuz ile l\Iidillinin ve Ha- bir düşünmüşler ve Karadenizin mil kadar mesafeye sol<t~rıııl 0 

ni.ınde Yavuza rast geldi. Olan bi- mıdiycnin orada olduğunu biliyor- muhtelif taraflarına mayinler dok- ve tesadüfen de kır mııı ş 
teni anlattılar. duk. Fakat Rusların muhriplcri bi- müşlerdi. rayı bulmuşlardı. . 

1
,J ~ 1 

Bu esnada Hamidiye Gireson zi yakaladılar. Ve gemiyi batırdı - Fakat bu mayinler hepsi 100 ku- Ruslar o güne kada: b:1 ~r:ıd'- · ~ 
önüne gelmiş ve g<'lcn bır h~wadıs lar. ]açtan tı<jağı olduğu için mayin a- ri şamandıranın ne m,Hl•ı ·c!· V 
üzerine bir saat kadar Gıresoncb Biz dP ufak bir filika ile sahile il- rayıcı gemil<'ri Knradeni"zde dola - tiğini anlamakta geciknıed~:ıcl"· l 
durmağn ve oradan bir çok müret- tica ettik. Meğ{'r biz Giresona ka- sıyor, bulabildikleri mayinleri sü- hal i,.erilere doğru ıJcrle ,erıef .. 
tebat almağa mecbur olmuştu. dnr y.ıklaşınışız ... ıt rükleyip İstanbul Boğazına getiri- kulaçtan daha az olan .. 'ı.ıdC 

DERİNCE BATTI 11-ımidi~·e Derincenin mürette . yorlardı. tam bir mayin tarlası ,1\Jc 

Ha midiye Gireson önüne g"•rli- h. ı ı ıle Boğaz önüne geldiği zaman Ruslar da bir gün belki bir tesiri t irdile.. ,,( 
ği zaman Giresondan şu havadı i H• 1 illı ile Yavuz da İstanbul Bo- olur müHihazasilc m ütemadiyen Mayin, mayl."!;~eıt ,-
almıştı. i. mn:ı doğru girmek üzere idiler. mayin diiküyorlardı.. Rus m ayn gemileri gıttı vtıd 
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Meyva kürü yapmağa 
şimdiden hazırlammz 1 

IBir hafta içinde vücudunuzdaki bütün 
toksinleri temizlemiş olursunuz 

Saba!ılcyiıı: iki portakal. 
Saat onda: Yarım kilo kiraz 
Öğle üzeri: İki dilim kavun, şef-

tali ve kiraz 

Saat dörtte: Yarım kiJo kiraz 

Akşam: Dört veya beş şeftali. 

Bu y:u glınlcrinde bu meyva kü
rünü dört beş gun tatbik (:decek -
siniz, bir hafta devam ederseniz 
daha iyidir. 

Bütün bu mf'yvalar ı-ulu meyv~
lardır, bunlardan istediğiniz kadhr 
yiyebilirsiniz. Fakat beraber ŞP -

kcr yemeyiniz. 

Eğer karnınız acıkırsa, bir }ıgr -
dak su içebılirsiniz. Eğer hoşunu

za giderse günde iki üç defa bir 
bardak süt içiniz. 
Beş gün sonra belki de iki kilo 

zayıfladığınızı göreceksiniz. Fakat 
bununla beraber bilhassa vucndu
iıuzda, midenizde, ciğerlerinizde ve 
b'ağırsaklarınızda tam bir temizlik 
yapmış olacaksınız. Kanınız te - . 
rnizlenmiş olacak, bir kaç ay iç\n 
tam bir sihhat kazanacaksınız, h3-
.yatınız da belki bir kaç ay daha u
zayacak. 
. Cildiniz şeffaflanacak, sıkletini~ 

azalacak, kendinizi daha genç, da
ha çevik hissedeceksiniz. 

İlk insanlar ot yemezlerdi, mey
va yerlerdi. Meyvaların esaslı fa
ziletlerinden biri güneş görmüş gı
dalardır. Günlerce güneş altında 

kalan meyvalar güneşin bütı.in sıh
hi özünü temessül etmiş bulunur -
lar. Onun için meyva yemı:>k. bir 
bakıma göre de güneş yemek de -
mektir. Temessül etmiş ışık vita • 
min kadar kuvvetlidir. 

Vitamin cihetinden en zengin 
meyvalardan biri de portakaldır. 
Yukarıda şeker yememek la1.ım 

geldiğini söylemiştik. Bununla be
raber, eğer südünüzü tatlandırmak 
isterseniz, balı kullanabilirsiniz. 

Bal da portakal gibi bir ışık, bir 
vitamin gıdasıdır. Arılar sizil1 ic:in 
yazın çiçeklerin kalbindeki bütiin 
ışığı toplarlar. 
• Sekiz gün meyva yemek hiç şüp
hesiz mükemmel bir kür'dür. Fa -
kat uzun müddet devam etmez. Bu
nunla beraber, sadece mcyva yiye
rek taayyüş eden insanlar vardır. 

Meyva kürü vücudunuzdaki si -
zi mütemadiyen zehirlemekte olan 
bütün toksinleri çıkarıp atar. 

Bahar mevsimlerini vücutta böy
le bir tasfiye yapmadan geçirmeyi
niz. 

Üzüm mevsimi geldiği zaman da 
üzüm kürünü hiç ihmal etmeyiniz. 

25,000 
Metre 
lrtifaında 

Sovyet Rusyadaki Ossoaviahim 
cemiyeti, Stratosferde tetkikat ya-

pacak bir alimler grubu teşkil ey
lemiştir. Bu grup, tetkikatında, 

mikroorganizmlei cezbe yaayan fı

Jctlcrden, otomatik surette işliyen 

spektrograflardan kozmik şuaları 

ölçen aletlerden, otomatik surette 
muhtelif yüksekliklerde hava nü-

mimesi alan cihazlardan ve son za

manlarda tanınmış heyetşinas Şis-

iş için yapılmış otomatik stratostat

Jar \'asıtasile, 20 Ha 25 bin metre 

irtifaa yükseltilecek ve bilahare 

geri alınarak neticeler üzerinde iş-
lenecektir. ' 

IS - 50 N T E !. G RAF - 3 Mayıs 1937 

• 

grcoirı daha başlam•aan kendi/iği,.,Jırı iım:ıcaJına ,a,,hc cdi/cmu. ÇJnld! •lrıt:m'a kabul tn - clgun 
t•r ~n 1111/ıtait milracaatl•rc yersizlikten geri çı:t'İrdill hlr sırada böyle grıvin Jıiçbir hOkrnü olmıga• 
caktır Yukarrlci resimler 9artn kim bilir lıangı 60yak /il'fr/11 §arın roffiniJ -.J41cnfı 1f'lolüm olmıy•n şimdi 
fi ıüro11 kı ıierılaft 6ır kaçını göılcriyor. 

====================---------================= 

İspanya haf binde şimdiye kadar 
görülmemiş bir facia.: Tarihi bir 

şehir son evine kadar nasıl yıkıldı? 
Yüzlerce hasta; kadın, çocuk, yaralı asker 

diri diri yandılar 
tahtı olan Germıka şehrinin tah -
rip edilişi kadar ınii~hi~ bir ~ey 
görmedım. Dılıyorsunuz ki, gene -
ral Frankonun emrindeki ecnebi 
tayyaı el eri bu şehri bir iki saat i
çinde cayır cayır yaktılar. 

Bu gece hala yanmakta olnn şeh
ri dolaştım. Yanan C\"lC'rın har:ıbe
leri altından şiındıye kadar pek 

çok ceset çıkarılmış bulunuyor. Bu 
cesetlerin çoğu tanınmıyacak hnl -

dedir. Şehir ahalisinden en nsağ1 
iki yüz kişi de, alçaktan uç.rn a\'CI 
tayyarelerinin mitralyoz kurşun -
larile telef edilmişlerdir. 

Kızıl haç tarafından viicude geti
rilmiş olan Jozefina hastahan<!sirıin 
arka tarafında uzun müddet kal -
dım. Bu hastahanenin enkazı al -

tında kırk iki yaralı askerle on has
tabakıcı kadın diri diri yanıp gö -
mülmüş bulunuyorlardı. Bu zaval
lılar bir türlü kaçıp kurtu1mağa 

muvaffak olamamışlardır. Yatak -
larında sanki yıldırımla vurulmuş 
gibi ölmüşlerdir. 

Şehre atılan bombalardan bin -
den fa1Jası yangın çıkaran bomba • 
lardı. Ayrıca yüzden faz.In h~\'a 

torpili de atıldı. 

Umumiyetie meyva kürü kadar 
insanlara tavsiye edilecek daha 
başka bir şey yoktur. Fıkat yalnız 
meyva ile tegaddi t m ve kamil o-

Sekiz aydanheri /spang<ıria bunun gibi ne kaaar Alkazarıar mahvoıu,. ıitti 

Bu feci hava baskmıı11n kahrn -
manı Aronategi isminde ihtiyar 
bir köy papasıdır. Tayyareler şeh
rin üzerinde peyda olur olmrız, bu 
papas halkı başlıca meydanb:·d:ın 

birine toplamıştır. Kendisi de 
meydanın ortasında bulunan b!r a
bidenin üzerine çıkmış ve topladı
ğı şehir halkmı takdis ettikten son
ra, pan:fi',.. sebebiyet verilmemesi i-lsozı ı. 

aco"' sahfplerinin gapllrtlıldarı a6•)wlırden biri ftnr' r 1 r/ l) ' n cnmı 6 nci saq/ada) 

Pari - Suar gazetesinin Bilbaoda 1 cAltı aydanberi İspanyada çok 
bulunan muhabiri §U malumatı ve- feci manzaralara şahit oldum. Fa -
riyor: kat Bask hükumetinin eski payı -
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KANUNİ SÜLEYMAN 
Meyva Kürü 

(Sinci ltlJf• i•n Jeuam) 
lamaz. Çünkü vücuda lazım olan 
azotu temin edemezler, Onun için· 
dir ki1 meyva kürüne iki üç bardak 
süt iIAve etmek de Iazımdır. Çün ... 
kü hayata lazım olan azot sütte 
mebzulen mevcuttur. 

No.8 Yazan: Nedim Refik -
y ' 
Sultan Süleymana az sonra mülaki olacağını dü- Fakat \·ücudumuzun bol bol a • 

zota ihtiyacı olduğunu tasavvur et-
şünen bahadır sahip bir hafif heyecan duymaktan 

kendini alamıyordu -~~u;.. , 
memelidir. Çünkü otuz senedenbe· 
ri o kadar çok şeyler yedik ki, bir 
zaman için de bu pek zengin gıdayı 
durdurar k, bu gıda ile vücudu • 
muza giren hurdalardan da vücu
dumuzu temizlemek icap eder. 

Nekadar teırifattan iri olursa olsun böyle 
az. ehemmiyetli d91lildi 

bir mUllkat . 
Bir mesele. daha: Hangi meyva • 

- Müsterih olunuz. Benim ara· 
sıra çıkarak dolaşhğım. zamanlar 
edindiğim rnalfunata göre tersane· 
de çok büyük bir gayret ile çalışıl· 
makta ve donanmanın çok yakında 
hazırlanarak kafirler üzerine yolla· 
nacnğından bahsedilmektedir. Her 
halde bu sefer olsa olsa Rodos üze· 
rinc olur. Sizin mahzun gönlünü· 
riı mesrur edecek bir zaferle av· 
det edilir. 
Bahadır Sahip içini çekerek tek· 

rar tekrar: 
- Amin, amin .. 
Diyerek bu temenniye iştirak e· 

diyordu. 
Yakup çekildikten sonra içeriye 

gelen köleye Bahadır Sahip işaret 
etti. Köle derhal çıktı. Bahadır Sa· 
hip ayaUa geziniyor, biraz dalgın 
dolaşıyordu. Birdenbire tatlı bir ses 
kulağına geldi: 

- Emretmişsiniz, geldim. Baha· 
dır Sahip başını kaldırdı. Yüzünde 
en tatlı bir tebessümle: 

- Evet, ynvrum, dedi. Ben seni 
çağırttım. Eğer uyumuyorsan seni 
görmek istedim. 

Bu mükaleme farisice ve 
çok tatlı bir iıhenklc cere -
yan etmiye başlamıştı. İçeriye 
genç bir kız girmişti. Yaşı olsn olsa 
on ~ten fazla olmıyan iri siyah 
gözlü, siyah ve parlak saçları kıy· 
mctii bir örtü ile örtülü bir esmer 
güzeli olan bu kız yaşlı adama yak· 
laşarak: 

- Babacığım, dedi, pek de canım 
uyku istemiyor. Burada canım sı
kılıyor, desem mübalaga etmiş ol· 
marn. 

- Anlıyorum, yavrum. Fakat bu
raya henüz alışamadık da ondan. 
Bu güzel İstanbulda henüz yaban· 
cıyız. Bir kere karayn çıkalım, ken· 
dimizc göre bir yer bulalım. Bu da· 
imi misafir hayatından çıkalım o 
zaman İstanbulu çok beğeneceksin, 
Tacıcihan ... 

- Sizin emirlerinize karşı gel· 
mck benim haddim değildir. Nasıl 
münasip görürseniz bence de öyle 
oJ:;un. 

- Du alı:şam seni görmedim. Mi· 
safirler gelmişti. Şimdi sen çekil, 
yat. Güzel, güzel uyu .. 
Babası kızını okşadı, alnından öp· 

tü. Biraz evvelki köle ile birlikte 
kız oradan aynlırken Bahadır Sa· 
bip de dalmış, kendi düşündükle
rini söyler gibi yavaş yavaş: 

- Ah, seni bir kere mes'ut ede· 
bilseydim yavrum; diyordu. Bir 
.baba için en büyük emel ne olnbi· 
lir? .. Evladının saadeti .. 

Sonra bu düşüncelere daha ziya
de dalmamak ister gibi ilfıve etti: 

- Şimdi bu kadaı yeter .. İnsanın 
düşüneceği daha başka şeyler de 
''ardır .. 

De"Tisi gün sabahleyin saravdan 
gelen bir haberden anlaşıldığına 
göre Bahadır Sahip Cenk Sultan 
Süleyman tarafından kabul edile
cekti. Fakat gariptir ki, bu müla· 
kat hiç bir merasime tabi olmıya
cak, padişah misafirini .Yorgunluk 
veren kayıtlardan hiç birine bağlı 
olmıyarak kabul edecekti. Padişa
hın davctçisine ne zaman bu şerefe 
nail olacağını sordugu zaman Ba
hadır Sahip şu cevabı a1dı: 

- Hemen şimdi.. 
Bahadır Sahip İstanbula geldi 

geleli ilk defa gemiden çıkıyordu. 
Başındaki büyük sarığı, üzerindeki 
kıymetli ipek kumaşlardan yapıl
mış elbise.sile heybetli bir adam O· 

lan Bahadır Sahip getirilmiş olan 
kayığa bindiği zaman nereye gidi
leceğini hiç bilmiyordu. 
• Fakat en kuvvetli tahmin tabii· 
olarak padişahın sarayına gitmek 
en ziynde akla gelen şey olmaz mıy· 
dı? .. 

Öyle olmadı.. Bindikleri kayık 
güzel olmakla beraber pek sade, 
yalnız yolculuk icin elverişli ol • 
mak iııere diışünülmüş gibi yapıl· 
mıştı denebilirdi. ı 

Padişah tarafından gelen davet
çi Bahadır sahibin merak ve belki 
de tereddüdünü izale etmek ister 
gibi: 

Eski 

- Padişah hazretleri, dedi, pe • 
derleri namına yapılan camü ziya· 
retc gittiler. Orada da zatı alinizi 
görecekler. 
Bahadır Sahip ile davetçisi ka • 

yık Ayakapıya gelince karaya çık
tılar. Orada kendilerini bekliyen 
birer ata birıerek yokuş bir yolda:ı 
yukarı çıkmağa başladılar. Baha -
dır Sahip yolda yüksek yüksek te· 
peye çıktıça gözlerini İstanbulun 
cezbeden manzarasına dalmaktan 
mcnedemiyor, Halicin güzelliğine 

doyamıyordu. 

Çok uzakta kalmış olan kendi 
gemisini aradı, buldu. Kendi ken • 
dine: 

- Acaba şimdi Tacı Cihan ne 
yapar? Diye düşündü. Benim çık • 
tığımı öğrenmiştir, şimdiden be:C· 
1er. O -da keşke burada olsaydı da 
bu güzel yerleı i görseydi. Diye dil· 
şündü. 

Yeni yapılan ve Yavuz Sultan 
Selimin namım taşıyan cami gö • 
rünüyordu. 

Sultan Süleyman ile mülaki ol -

Vigana 

mağa çok bir zaman kalmamı~tı. 

Bunu düşünen Bahadır sahip hafif 
bir heyecan duymaktan kendini a
lamıyordu. Ne kadar teşrifattan a4 

zade olursa olsun böyle bir müllı • 
kat az ehemmiyetli değildı. Her 
halde padişah misafirını kabul e· 
derler, onu etraflı bu· suretle din • 
lemck için böyle bir yer intıhap et· 
miş olacaktı. Bahadır Srıhıp ken -
di kendine: 

- İşittiğime goıc kendisi genç 
hır hükilmdat, dedi, bu kadar bü -
yük bir saltanata sahip olan genç 
bir hükümdarın ise bazan garip 
görünecek halleri de olur ... 

Hindıstanın Malarya sahillerin· 
de hüküm süren o zamanki müs
lün'\nn devletı etrafındaki mecu· 
silerin lııç arası ek"1lmıycn hu -
cumlarına uğramakta, büyük bir 
ekseriyet teşkıl eden müteassıp 
düşmanlara karşı me\·cut vaı.ıtalıı· 
n ne jsc onunlu ve ancak kendi 
cesaret \'e fedakürlıklarilc bunla
ra karşı koymnkta ıdıler. Mecusi-

(Devamı var) 

farı tercih etmeli? 
Hemen istinası?. bütün mcyva • 

lar, olgun olmak şartile kolaylıkla 

hazmedilil'ler. Bilhassa o memle • 
ketin ve ıklimin meyvaları ... Baş· 
ka memleketlerin, yani sıcak ıklim· 
lerin verdiği mcyvaların, insanın 

kendi toprağında yetişen meyvala~ 

kadar kıymeti olmadığı iddia edi -
lir. Fakat bu, isbatı lazım gelen bir 

iddiadır. Çilekleri biraz tahdide ta· 
bi tutmalıdır. Çünkü bazı kimseler 
bu meyv~,vı iyi hazmedemezler. 

Bu yazılar size bugün için belki 

mevsimsiz görünür. Çünkü Mayıs 
başlangıcı listesini verdiğimiz mey· 
vaların hepsini temin etmez. Fa • 
kat sırasında tatbik etmek için bu 
noktayı evvelden düşünüp hazırla· 
mak ta faydalıdır. ........................................................ 
Kocamı itham 
Ediyorum 

( 5 inci sag/adan defJam ) 
!atmak istediğim zaman, csus, sen 
hıkiiye anlatmasını bilmiyorsun, 

dediği için ... 
17 - Benim yanımda arkadaşla· 

rıma küçük küçük tasavvurlarımı 

sayıp döktüğü için ..• 

18 - Evlendiğimizin yıl dönü • 

mfı gunünü her zaman unuttuğu i· 
çin ... 

Görülüyor ki, hepsi de ufak şey· 

Ier ... Fakat tesirleri büyük! 
Bazı ailelerde kocalar böyle ufak 

tefek kusurlarda bulunmasalar, de· 
mek ki o ailenin sandcti bozulmı • 
yac k. Haydi bayım, şimdidi?n ah· 
liılonızı maruz hulunduğunuz •t • 

hnmlara göre tashih ediniz ve hiç 

merak etmeyiniz, bayanın da sırası 
gelecektir. 

uuıuıuıtn ıııuu ıuum•ııuııııuuuuuını ı ı ı11touuuıuuıuuıM1U 
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Görülmemiş Bas başa 

Bir facia Kumkapı 
( 5 inci say/adan tltrıam) Halkının 

Şillay ti 
K1 nıkapıda. oturan l\lıhıir Aıı • 

SARAY 
TÜRK 

MELEK 
iPEK 

SAKARYA 

YILDIZ 

çin nasihntta bulunmuştur. Bir kaç 
dakika sonra, papas yanan bir ev· 
deki çocuktan kurtarmağa çalışır· 
kcn, atılan bombalardan birinin 
parçasile vurularak ölmuştür. 

Sekiz kılornctre kadrrr muhitte 
sağlam kalmış bir çiftlik yoktur. 

nıet imzasile yazılıyor: 
Kumknpıda, deniz kenarında o- SÜMER 

Tarlalarda, kırlarda ölü hayvanlar 
yatmaktadır. Atlar, koyunlar, ö • 
küzler, inekler de bu hail den kur
tulamamı~lardır. 

Bu on bin nüfuslu güzel Gemi· 
ka şehrinde taş üzerinde taş kal -
mıştır. Bu şehir beş asırdanberi 

dur. deposu yanındaki arsa ade~a 

bir çöpliık haline gelmiştir. Bura· 
yn civardan bir çok çöp, süprüntü 

atıl·yor. Sıcak günlerde, bu pislik 
etrafa çok fena bir koku ncş;r?t -

mt::ktedir. Bu kok"U, ch•ar halkmı 
rahatsız ett'ği gibi, hastalık çık • 
masına da sebep olabilir. 

l!nlk bu vaziyetten şikayetçidir. 

ALKAZAR 

TAN 
ŞIK 

ŞARK 

ASRI 

: Dans devam ediyor 
: Hayat mücadelesi. 
Aşk şarkısı 

: Hırçın kadı:ı 
: Yeni Rin Tin, Dııns 

için yaralılmlş 

: Filo}'U takip edelim. 
Dcniırie is}'an 

: Bü l iıüllcr öterken. 
Knr}'Oka 

: Tatlı bela. Yı ldınm 

adam 
: Program& bildir
memiştir 

: Kadınlı~n sırrı 

: Rus - Japon har bi. 
Ko.n kardeşler 

ı Singapur postası ve 
AJtın toplayan kular. 
1936 Ati ıta Balkan 
olimpiyatları. 

: Beyaz gömlekliler 
Düşmanlar P•ıinde 

Bask hükO.metine merkez olmuştu. 

Şclıir bir yortu gününde, herkesin 
sokaklara döküldüğü bir zamanda 
can vermiştir. 

Binaenaleyh burasının Ü!mizletiİ. 
mesi ve buraya badema çöp atıl • 

masının önüne geçilmesi icap e· 

dl!r. Mahalli belediye dairesinin bu 
işe nazarı dikkat.inizi celbetmeni • 

SANCAK : Garp süvarileri. Ma-

Şehirde ancak bir tek bina sağ -
lam kalmıştır. O da eski parlamen· 

to binasıdır. Daha bir kaç saat ev· 

Eski Astorya) : d am Döbarri 
CUMHURiYET: Çan erscrileri. 

vel sükünet ve güzellik manzarası zi sayın gazetenizden rica ederiz. 
gösteren şehrin simdiki harabesi· Eğer bu çöplük buradan kalkmış FERAH 
ne hn)Tan hayran bakar gibi dur • olursa, Kumkapı halkına çok bii - MILLl 
maktadır. yük iyilik edilmiş olur. Önümüz HiLAL 
Gernika'nın bombardımanı n;u4 yaz olduğu için, bu pislik yuva-

harebeleri İspanya muharebeleri d sın an her türlü hastalık çıkabi • AZAK 
tarihinin en kanlı ve en kötü sahi· 

Pranga mahkumları 

ISTANBUL 
: Son Rumba. Kaplan 
kız. 

: Romeo ve julyet 

ı Ba~dat bülbülü.. 
Kinı ö ldürdü 

fesi olarak kalacaktır. lir. Tifonun bugünlerde esasen sık 
Diğer taraftan asiler Gernikanın .ısık vuku bulduğunu duyuyoruz. ALEMDAR 

yakılması hakkındaki ithamlara Kumkapı, kalabalık bir semttir. 

: Hazreti lsanın ha· 
yalı. Kadınlar gölü 
: Neşe ile. Günahım 
aşkımdır. 

karşı şu cevabı v,..rmektedirler: Maazallah bir hastalık zuhur et • KEMALBEY 
- Gernik~nm İc:p3nyol ihtilalci· se, çabu~ak yayılır; çok tahribııt 

: Leblebici Horhor 
a~a. (türkçe sözlü) 

leri tarafından yakıldığı iddiası va· yapabilir. Çöplerin denize döküle· 
landır. Biz Gernikayı ,yakmadık. ceği bir.~rada, bu mes·eıe de-in~'lal~ Hl\LE 
Franko İspanyası yakmaz. Bu şeh· Iah kökunden halledilmiş olur. 

13 numarab casus 
KADIKÔY 

: Macaristan ı:-cce:eri 
0SK0DAR ri ispanyanın ellerinde kalmıya • /•1!!!1!!1~!!!!!!!11!!!!~!!!!!!!~~~~~~~ 

cağını bilen kızıllar yakmı~lardır. ye bu muazzam felaket karşısınd::ı 
e hiç bir iş görememiştir. Eybardaki 

Eybar şehrinde de yangın evle • 
rin dörtte ilçünU yakmıştır. İtfai-

bin kadar evden ancak otuzu sağ. 

lam kalmıitır 

HALE : Roz Mari 

BA KlRKÔY 
MILTiYADl : Program r önde

rilmemiştlr. 

Eski ~tüb~ b;a~:n~leri : J 
.ı _____ ...., ______ yazan: M. S.ÇAPAN 

ikinci kısım - 61 -
Petkonun isvoli ile kazandığı paralar .. 
den, (S ... ) arslan payı ahyor, ona pek 

az bir şey veriyordu. ı> 
hemmlyetsiz parayı drı. (Otel 1;;11 
da içkiye veriyor, kafayı tuttuk ıtiSi• 
sonr.ı o telin en Ust katıntla ıccn 

Ve görmesinin de ihtimali yoktu. 
Bu iş nasıl olmuştu? 
Düşünüyor, taşınıyor, bu işin na

sıl olduğunu, bu fevkalade kağıdın 
nasıl çıktığını, bir türlü anlıyamı~ 
yor, ka\Tayamıyordu. 

240 liralık resti kazanan oyuncu, 
JPetkonun Uıbelô.daki hesaplarını 
süngerlerken, kah\•cci buna iti • 
raz etti: 

- Dur, silme onun hesaplarını!. 

ne ayrılan küçük bir odada sııı ' 
yordu. ., 

Bir gün (S .. ) tanıdığı oyurıctl 
!ardan (M. S.) ne rica etti: - n 

- Görü'-·orum kahvede ııcr gu 
J ' c1aı:· 

poker oynuyorsun. Senin ark• ıı 
lamı da cok. Bunları bir gün b '1Il 

- kn ' al gel, bir kaç para gamyot cı t>a• 
ıalını. Bir yardımın dokunsun 

na!.. . bit 
(M. S.) hakikaten Sirkccıdc ar· 

kahvede, hazan kendi odnSJnda rJil 
J kadaşlarile poker oynuyor, onla 

Bu doğru bir şey olmaz. Bu, ne ka· 
dar olsa yabancı, ırtuhacir bir a • 
damdır. Ona hile yapmak bize ya
kışmaz! 

Bunun sebebi vardı: 
Petko, kahve sahibinin mallı ,; 

matı altında oraya getirilmişti. İs· 
voli çekmek suretilc kazanacağı 

paracfan o da bir: 
-Pay! 

eğlenceli saatler geçiriyordu. oıi· 
Bu pokerrer çok dostça ve sıı •; • 

mi oluyor, bir taraftan oyun ° . 
içı· 

nanırken, bir taraftan da rakı 
ıs· liyordu. Kahvede oynadıkları ıı· 

man kahveciye, saatte bir kOÇ P ıı 
Birinci seans ehemmiyetsiz bir ra veriyorl r, odada oynarıarıce: .. 

kazançla geçtiği halde, üçüncü se· de, gamyot diye çıkardıkları p.ıı 

Alacaktı. 

ansta kazanç artmıştı. Oyun de • xalarln, rakı, meze alıyorlardı. fi 

vam ettiği takdirde, üçüncü sesn· (M. S.) nin ve arkadaşlarını~ 
sın nasıl neticeleneği malum ol • bütün günleri ve geceleri böyle ~e· 

çiyordu. Hafta~ın bazı gece r
rinde de aralarındn kim ıtazanı ı 
sa, arkada§laı·ını &yoğluna ~ 

makla, kazanılan parayı, böyle bu· 
dalacn bir surette geri vermenin 
zararı kendi kesesine dokunacak
tı. 

Filhakika, kahve sahibi bir ara· 
lık, müşterisini gücendirmemek i· 
çin yerden toplama iloş ruayelle 
240 liralık resti kazanmasına göz 
yummak istedi. Üçüncü seansa na• 
sıl olsa, Petko bunları daha fazla-

dinlemiye götürüyordu. tl 

(M. S.) nin etrafında topla~lli· 
dostlar, o kadar sıkı bağlarla bırıll 
birlerine bağlanmışlardı ki, akŞ3 ıı 
üstü dairesinden, mekteli_tnde,~ 
matbaadan çıkan, doğruca kahve' 

8 
gelir, ya poker masasının .baŞ: . 
geÇ€rler, yahut Sirkeci gazınol •• 

sile geri alacaktı. Fakat, ya üçün· rından birine gidilerek akşaın J<e) 
cüler bir seans daha yapmak iste- fini tamamlamıya başlarlardı. .. ii 
mezlerse, o zaman bütün emekler (M. $.), (S.) nin trişöl~i~~n -
hoşa gidecek, hatta, kendilerinin fendbazlığını, dümenciliğinı bı ~-
bir kaç para zararları olacaktı. miyen bir adam değildi. Buna fil~ 

Bir kaç saniye içinde, bütlin bun· men, kendisinin böyle manitsı~r, 
ları düşiinen kahveci, müşterisinin düşmiyeccğini, düşürülemiyece.~;ıe 
kendisine düşiineceğine filan e • ni (S .. ) çok iyi bildiği için. bo .. , 
hemmiyct vermedi, Pctkonun ta- bir teşebbüste bulunacağına illfı , 

bi ,·at 
beladaki restine sünger vurdur • m 1 vermiyerek, ~ırf ona r · c-
madı, kazamlan parayı, boşu bo - dım olsun diye, .ricasını reddet~n· 
şuna geri yerdirmiyerek, üçüncü di. Bir Cuma gi.'inii, atkada5l9f· ıc 
seansa başlamak üzere yeniden ka· don Sa18hatUn - üç yıl cV\1el ~s;r 
ğıt çektirdi. taraflarında ölen çok değ:ı·li .b~·ı· 

İşte, Petko emsalsiz bir isvoli hukuk adamı • :Feridun, • f:undı 
u7t'ası olmasına rağmen, i&kartaya 1iyet bankalarından birinde ın~ : 
çıkarılan· kağıtlarla yapılan floş muı· ·, Haydar - o zamanlar P t1 

ruayali görmiyecek kadar budala yasada bir kaç otomobil karıst~~ıı 
ve kör bir işçi idi. em!Rk sahiplerinden - ö~r<'.1 ... dr" 

A k .. b. · ·d· (R), ile, şimdi vilayetlenrr.1
" .. 

çı goz ır enayı 1 ı. bı'rı'ndc "'mnı'vnt dı'rL>ktöril 0.lıP 
Gözü kapalı bir trişördü o! "'" J"'"' ~ 
Petkonun işçiliği yüzünden lıir (N.) i alarak (Otel Roz) a gitt•·'P" 

çok fcndbaıdar, kumar hırsızlan (M. S.) nin arkadaşlarının ll·:ıı· 
para kazandıkları, ona isvoli ç:ekti- si de, hile falan bilmiyen saf. 

0~~1,.r 
rer€k cüzdanlarını doldurdukları culardı. Yalnız, (M .. } hilenıll dı1 

t .. ı·· .. ·· b'li d' O ma!:asırı 
halde, o daima on parasız kalmış· 
tır. Ve daima onu istismar etmiş
lerdir. 

ur usunu ı r ı. mın ~ ttıı· 

hile yapmıya imkan yoktu· 0 .
1 

, 
trişörlerin yaptıkları bütün ht :jl· 
leri bilen ve fakat yapmasını 
miven ovunculardandı. 

1
, 

Hepsi. de poker hastası idi bt~1, 
ların. Pokeri zevk için, eğteııı 
i~in ornuyorlardı. 

BUGÜ~KÜ PROGRAM 
Akşam n~ri}·atı: ·ıcf,i. 
Saat 18,30 Plakla dnns n>.usı Atl-

19,30 konferans Doktor Selın'I ı;l$Ş• 
met (Sıtma). 20 Rifot ve :1~~~ fe 
}arı tarafından Türk musı ıııı• 
halk şarkıları, 20,30 Orne~5 5'" 
tarafından arapça söylev, 2(), 1ar1' 
f iye ve arkadqları tarRhnd•tı 

9
,,t 

musikisi ve halek şarkıları cırJJI' 
ayarı, 21, ı s Şehir tiyatro•.~05 .;e 
kıımı (SAF O), 22,15 ~J jjniiıt 
borsa haberleri ve erte!• !ıo!Jf 
programı, 22.30 plakl~ ~ "011· 

opera ve operet parçaları,~~ 

l ;- Ruf1li 
Ni;arı 

21 ;!!--'lf; ______ _,;.._~~" ııtıl 

1 Yıl 1937, At 4. Gnnl 23. • 1 
3 Maya• : Paz:a~ 

Fırat su}•unun artrn951 

Ve kiti ar 
E,s•"I 

Vu•ti d·. , ... ..... 
------~ A9 

s 56 ~ o4 Güne, 

Öt le 
ikindi 

Ak1aa1 

Yau. 
lmsak 

12 ı ı 
8 

ss 
16 01 ı'.l oJ 
19 08 1 4" 
20 51 8 ~j 
3 oO . 
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ŞERBET VE DONDURMA MiDEYi BOZAR 

HASAN GAZOZ ÖZÜ 
I;;~..,.· Midevtdir. Toz halinde ve meyvalardan yapılmı,tır. Çok köpürür. Bir çorba kaşığı gazoz ve liködriil• 
lb, .. ~ı' yarım bardak buzlu su içinde çok nefis bir şampanya olur. Bütün meyve tozlarına dehşetli ve başdön • 

.:ı rücü bir suretter ekabet etmektedir. Şişesi 25, dört misli 50 kuruştur. Hasan ismine ve markasına dikkat• 

.J Hasan Deposu:· İstanbul, Ankara, "Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir 
~~~~~------------

-PARK Otelinde ! ~?.?..~.~~~~~i~lm!~~~~,~!.~~~~~d:-1 
S A R 1 B A R A B A S 

I 66 No. ASRİ MOB1LYA mağazasını ziyaret ediniz. 

ı AHMED FEYZi Tel. 23407 --• 
ı- -

ve ·SCALON 
1 

.r.m11 .... l!müml ........................... l!mmlızi 1 ____ , 
-

Bütün dünya 1 
ı Hile girecek eşyanın ardi}c resmi tarifesinin Umumi Meclisin 15.4-937 

POKER 
'

tarihli toplantısında eşnğıdaki şekilde tadil edildiğl alakadarlara ilan olunur. 
Ki olar Resim mikdarı 

Tıraş bıçaklarını kullanıyor. 

Siz de ahnız. 

POKER PLAY 
markasına dikkat ediniz. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
40JO metre yeşil yağh kaneviçe 

6000 n beyaz n " 

1 - Yukarıda cins ve miktarı yazılı iki kalem malzeme şartname!i 
mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 12-V-937 tarihine raıtlıyan Çar.şllmba günü saat n de 
Kobatnşta Levazım ve Mubayaat iubesindeki Alım Komisyonunda ya• 
pılacaktır. 

3 - Şartnameler pırasaz olarak her rün sözü geçen şubeden alına. 
bilir. 

4 - isteklilerin puarlık için tayin edilen eün ve saatte % 7,5 rü· 
venme paralarila birlikte ada reçen komisyona gelmeleri ilin olunur. 

(2339) 

* ** 1- Şartname ve katalotu mucibince 25 adet Hassas tcıraıi pazarlıkla 
satın alınaCllktır. 

H - Pazarlık 715'/937 tarihine rastlayan Cuma gunü saat 15 de 
Kab&\Afda 1evuım ve mübayaat şube8İndt:kl alım Komisyonunda ~•P'-
lacakhr. 

lll • Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir 
iV - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte %7.5 güvenme 

paralarile birlikte adı reçen Komisyona gelmeleri ilan olunur"2278,, 

* ** 
1 - Muhtelif Volt ve Amperde 4815 adet ampul pazarlıkla satın 

alınaca klır. 

11 - Paurlık 4. V-937 tarihine rastlayan Salı günü saat 15 de Ka· 
bataşda levaum ve mübayaat Şubesindeki alım k:>misyonunda yapıla· 
cakhr. 

111 - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün \'e saatte % 7,5 
rüvenme paralarile birlikte adı ıeçen Komisyona ıelmeleri ilan olunur (2'280) 

* ** 1 - idaremizin Paşababçe Fabrikasında şartnamesi mucibince açı. 
lacalc yolun (3998.32) lira keşif bedelli hafır ve imli i~i. istinat duvar• 
lannın inşutı paıarlık usulile eksiltmeye konulmuştur. 

il - Paıarlık, 6 • V • 1937 tarihine rıstlıyan PerşemOc rünü saat 
10 da Ka bataşta levaıım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

ili - Şartnameler parun: olarak her rün sözü ıeçen şubeden 
a•ınabilir. 

iV - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün \'C 
fÜvcnme paralariyle birlikte adı reçen komisyona 
olunur. 

* ** 

saatte % 1,5 
ıelmeJcri ilan 

(2389) 

1 - ldar~mizin Paşabahçc Fabrikası için ıartnameıl mucibince 1100 
lira muhammen bedelli 2 adet SantrHuj tulumba ve Motörü açık e'k. 
sinme usu"iyle satın alınacaktır. 

il - Eksiltme 17.6-1937 tarihine rasthyan Perşembe ıünü saa 15 le 
KabataşJa levaıım ve Mübayaat şubesindeki alın komisyonunda ya. 
pıla a ~ur. 

ili - Muvakkat teminat 82,50 liradır. 
iV - Ş.ırtr a'.llcler p::ırasız olarak her rün •özü itçen ;ubeden 

alınnbilir. 

V - lstckli:crin eksiltme a-ününden en az bir hartı evvel fiyatsız 
tc .. if 'e kalaloklarım inhisarlar Müskirat ~ubeıi Müdürlütüne verme• 
lerı ve tekliflerinin kabulünü munlazammın ,,eslkı almaları 14zımdır. 

VI - İsteklilerin lı.anunen kendilerinden aranılan vesika ile V ıncı 
rnaadc de >azılı vuika ve % 7.5 rüvenme paralariyle birlikle ckıiltrne 
için tayin edilen gün ve Halle adı reçcn alım komisyonuna gelmeler! 
il!n olunur. (2452) 

* • • 
l - fdıremizin fstanbul tiitün fabrikası için yapılmakta olu (300) 

adet harman arabasına lüzumu olan ve tartnameaine ekli katalotun 
(T. K. J80) tipine uyiun beheri (5) lira muhammen bedelli (600) adet 
we aynı katılotun fi - 152 tipine uy :un beheri (6,30) lira mubam. 
111en bedelli 600 adet bilyeli lastikli tekerlek pazarlıkla satın alınacaktır. 
' !I - Pazarlık 31 .. V • 1937 tarihine rastlıyao paıarteli ıüaü ıaat 
15 te Kabataıla levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacak tar. 

ili - Muvakkat teminat (508,50) liradır. 
iV - Şartnameler parasız olarak ber gün sözü 1eçen şubeden 

alınabilir. 

V - isteklilerin eksiltme gününden en az bir hafta evvel fiatsı'l 
teklıf ve kataloğlarını inhisarlar Tütün Fabrikalar şubesi Müdürlü· 
tüne vermeleri ve tek:iflerinio kabulünü mutaıammın vesika nlmaları 
lazımdır. 

VI - lsleklıler.n kanuııı..ıı kendilerinden aranılan V!!Slk ile V inci 
maddede yanlı vesika ve % 7,5 güvenme paralarile b"rlıkte pazarlık 
için tayin cdılcn gün ve saatte yukarda adı geçen alım komisyonuna 
gelmeleri na ı n1 .ı ıur. <2153) 

En az E" çok Kuru~ ---A - Paketler, kutular, sandıklar: 

J - Kulular \ 
2 - Kutular 4 
3 - Kutular ve tek portakal paketleri 9 
4 - Küçük sandıklar 21 
5 - Şeker sandıkları ve emıali 31 
6 - Orta sandıkJar 51 
7 - Büyük sandıklar 76 
8 - Büyük sandıklar 91 
9 - Yumurta sandığı (720 Uk) 

10 - Yumurta sandığı (1440 fık) 
B - Sepetler ve küfeler: 

l - Küçük çilek sepetleri 1 
2 - Karadeniz çilek sepeti ve benzeri 4 
3 - kelet, kebir, Adana ve ufak 

lımir sepetleri 16 
4 - Topaç ve yarım ark& 36 
5 - Arka ve kapelya 6J 

C - Torbalar ve çuvnllar: 

1 - Kuru yemi~ torbalan 

2 - • " n 

3- ., ,, • 
4- il " • 

S - Küçük çuvallar 
6 - Büyük çuvallar 
7 - Hararlar 

O - Tenekeler, fıçılar ve .arillcr: 

1 - Y ogurt lenekelerı 
2 - Orta yoQurl tenekeleri 
3 - Büyük yo~urt tenekeleri 
4 - Yarım gaz teneke eri 
5 - Bütün gaz tenekeleri 
6 - Tenekeler 
7 - Fıçılar 
8 - Fıçılar 

9 - Variller 
ıo - Variller 

E - Kavun, Kcrpuz, Bal ve Het. 
vacı Kıbaklorı: _,;,..;,.. ________ ~------~---
1 - Bir ton (küsuratın her 100 

1 
4 
9 

ff' 31 
46 
76 

101 

4 
9 

12 
31 
51 

101 
151 
30\ 

4 
8 

20 
3(} 
51) 
75 
90 

150 

3 
15 

35 
60 

150 

4 
8 

30 
45 
15 

100 
150 

• 1 
3 
8 

11 
30 
50 

100 
150 
300 
500 

0,50 
1 
2 
3 
4 
6 
g 

10 
6 

10 

l 
2 

.( 

6 
8 

0,50 
l 
2 
3 
s 
8 

10 

0,25 
o.so 
1,50 
2 
4 
6 
8 

10 
ıs 

:?5 

kilosu tahakkuka esas tutulur. ) 70 
1 - Hale _girecek eşyadan yukardaki tarife mucibince ardiye resmi 

alınır. Bu resım, umumi ve hususf pazar yerlerinin işgal edildiğ'i müd· 
detle mukauet değildir, bir ay içindir. Bu müddetten fazla duran 
eşyadan her ay için ayrıca tarif ede yazılı mıkdarlınn yarısı kadar 
ardiye resmi alınır. 

2 - Meyvalar 100 kilod•n sebzeler 150 kilodan fazla kaplar içinde 
relditi takdirde bu mıktarları lecavü-ı eden kıamın her 50 kilosu için 
ayraca beş kuruş ardiye resmi alınır. (Küsurat 50 kilo addedilir) . 

3 - Ardiye rtsmi. kabın cins ve eb'adına göre tahakkuk ettirilir. 
Ve eşyanın bale getirilmesini müteakip tahsil edilir. Kabın cinsi tarife. 
nin hangi maddeaindeki kap ismine uyarsa bu maddede gösterilen 
res•m tahakkuka esas tutulur. Kabın cinsi yukardaki maddelerde yazılı 
isimlerden hiç birine uymadığı takdirde büyüklüğü ve a~ırlıjtı la ı ifede 
yazılı kaplardan hangisinin vasati büyüklüğü ve ağırlığına uyarsa (esas 
olan kabın btyüklüğüdür.) O madde üzerinden resme tabi tutulur. 

4 - Cinsi ve şeklinin hususiyeti dolayısilc yukardaki tarifeye göre 
resme tabi tutulması mümkün o!mıyaıı eşya vesairenin Hal meydanında 
işgal eltiQ"i yerin her metro murabbaına 24 Hat için ıo kuruş resim 
ahnır. · 

S - işbu tarifonin tıtbikıoa l Haziran 937 tarihind~n itibaren 
başlanacaktır. (B) (2414) 

• • * Senelik muhammen ilk 

Arnavutköyünde Lütfiye mahallesintn Orl& 

sokakta 7/9 N.h ev. 
Befiktaşta Sinanpaşa mahallesinde 7N.lı dükk&n 
üstünde uf ak oda 
Karııümrükte Kökçüler sokatında 42 N.lı 
fetva Emini Nurı Efendi mektebi 
~yotl unda Meırutiyet caddesinde 6 N.I& 
dükkln 
Gılatada fcrmenecfler sokağ'ıoda 16/163 N.lı 
dükkln 
Beyotluodı Meşrutiyet caddesinde J8 N.fa 
dükkln 
Galatada Kıraköy caddesinde 41·4N.h dükkln 

• 1t t• 6/8 n ., 
f aUhte Ebufadıl caddesinde 50 N.h küçük 
medrese. 
Fatihte Çarşamba sokağında cedit Abdurrahim efendi 
medresesi 

kir asa taminatı 

60 

120 

300 

360 
1020 
1080 

90 

300 

4,50 

3.60 

3.60 

9 

2'2,50 

'J.7 
76.50 
81 . 

6,75 

22.50 
Fatih Çarşambada Defterdar lbrahim efendi 
medresesi 216 16.20 

Yukarda semti senelik muhammen kiralarile ilk teminatlara yazılı 
olan mahaller teslim ldrihinden itibar en 938, 939, 940 seneleri mayıs 
sonuna kadar ayrı ayn kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konul· 
muşlardır. Şartnameleri levazım MüdürlüA-ünde görülebilir. istekliler 
hizalarında gö~lerilen ilk teminat makbuz veya mektubıle beraber 
17-S.937 pazartesi günü snat 14 le Daimt Encümende bulunmalıdırlar. 

(i) (2370) 

lstanbul Vakıflar Direktöriüğü ilanlar!._ 
Semti me,hur 
Ye aıahıllHI 

Cadde veya 
eok&j1 

Şişli. Meşrutiyet. Ebekıı. 

Unkapanıt Oskiibi. Oskubi. 

Aksıırayt Sof ular. Şeftali. 

Şehremini, lbrahim 
çavuş. Yayla. 
Bahçekapı'da. 4-cü 

Nr: 11 

26-28 

8 

10 

va' ,ıf hanın. 

Beyazıt, Eminbey. 
4. cü katında. 28 
Meydana karşı. S 

Cinai 
Muhanuoell 

klrıt•!---

Lıra !:--
Valde apartıma
nının 1. ci daireıi 18 

Ahmctbubarı Ha. 
rem ve sel~mlık 
dairesi. 60 
Hane, 7 

" 
4 

Oda. 14 
Üstıinde odaları 
müşlemil dükkan 25 

Kadırga Bostanıali. Cami yanında. 29-31 DükkAo ve üstün· 
de oda. 1 

Unkapanı, papasıade. 
Sirkeci, Hocapaşa. Vezir çıkmazı. 
Çelebi otlu AIAaddin. Yeni cami 

avlusunda 
Bahçekapı, Hobyar. 

Çar4ı'da. 

20-28 
47 

8-134 

" Dükk4n. 

• 

" 

ıo 

31 

ıo 

4,50 
1,25 

Eyüp, Camii kebir. 

Yenipostahane 
karşısında. 

Parçacılar' da. 
Sahaflar. 

5.52 
17 
l Kahve~:lne arka· 

sında ardiye "Cana 1 
Çelebi otlu Alladdin. Çavuş baıı. 12·14 Han. 40 

Müddeti icar: Teslimi tarihinden 938-acneai Jvt.ıyıs niha}~tine kadat· 
Senel!,I!!. 

Eyüp. Etrikapı. Otakçılarda. Bostan. 25 00 
Müddeti icar: Teslimi tarihinden 939 sene.ııi Atustos nihayetine 1cad3r'· 

Yukarda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık arttıroııı.Y~ 
konmu,tur. istekliler pey paralarile beraber 10 Mayıs 937 pazarl~ 
günü saat on beşe kadar lstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü binasın• 1 

akarat kalemine gelmeleri. (2380) ---- -
Y A L O V A Kaplıcası 

1 - MAYISTA AÇILDI 

Akay işletmesi Direktörlüğünden: 
~M 

Mayıs ayı zarfında Kaplıcaların Otel \'C Banyo ücretlerinden yııı 
" Kırk ,, tenıilAt yapılmıştır. 

Tabildot Yemek 60 Kahveallı 20 kurllltur. 

Mayıs ayı zarfında ı pi 
Bir fÜD bir gece veyahut lki i'Ün bir re.ce kalmak üzere kolll e 

biletlerde dahi tenıilil vardır • 

Vapur, otobüs, bir banyo, iki öAle ve·ı 
bir akıam ycmeklerlle sabah kabva1bsı . 
ve bir gece . 

vTEL 

Bir 

Kftilik 
Bilet 

460 

gece otel. 400 

iki 
Ki fili le 

~ 

870 

750 

Vapur, otobüs, banyot bir ögle ve bir 1 
akıam yemeği ile bir kahvealtı ve bir 

1 yalO-
Mayıs ayı içinde her hafla Cumırtc ı ?'1 ' 1leri saat 13,30 da 

vaya bir vapur kaldırılacaktır. {243J) ____./ 

-------------------~-----------Snhibi \'e Umumi neşriyatı idare eden Başmuharrir 

E. izzet 
!bsıldıiı yer : Matbaa! Ebüniya 


