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Adres: lstanbul, SON TELGRAF 

Belg d'da görüşmelere başlandı , . . . . ' 
Sabahleyin saat on birde ismet 'nönü ve Tevfik Rüştü 
.,Aras Yugoslavya.Başvekili ile uzun bir görüşme yaptılar 
lngiltere, ltalya, Fransa, Almanya büyük bir ehemmiyet ve 
alika ile lnönünün Belgrad seyahatini takip etmektedir 
Bugünkü mü lika tta dünyanın si ya - l'"'Eğ·~~ ................................ : .................... ~ .... HiildfSf8iilü"""'Siiahi'i"""'"'G8üdi':: ...... S'f'~ 
sivaziyetiönündeikidevletin veBal- Bils~jim 
kanJarın·vaziyetİ gözden geçirildi ·Musolini ile an-1~ 

" · . . p I b. - v I /aşmak yolları- -
r llgoslav naıbı Prens o ır og e nz arardım · 
1'e1neği verdi, samimi nutuklar söy-
lendi, lnönü Adriyatik sahillerinde 

de kDçük bir seyahate çıkacak 
rniz B~g~at 12 (Hususi Muhabiri. · ~-~......:... 
Vekil I e ef onla bildiriyor) - Baş- "" ~-"""""' 
kurı t sın~~ lnönü için yapılan coş• l 
devaı czahurat bütün canlılıkı ile 

~n Cdiyor. 
But~ 

lav b un caddelerde Tü·k· Yugos· 
aiirık ,aYraklan dalgalanıyC)r. Bu. 
la~ ~ Ra1cteler yine Türk· Yugoı• 
~ostlu~unun ehemmiyetinden 
~h&ed· "1aT1şetlcrle -ve '3itayiıle 

l~ 1Yorlar. 
k.eurı Ut~iye Ba~vekili dost memle· 
hütl\lt iosterdiği bu candan teza. 
tlıckte~n çok mütehassıs görün· 

•t. 

Başveku İ 
~aŞvek·ı- smct İnönü, Yugoslav 
Yadino 

1
.
11e görüştükten sonra Sto

taber vıç Ve Tevfik Rüştü ile be -
!"aya htornobmcre bindiler ve sa· 
liUku~reke~ ~ttiler. Yugoslavya 
~Strıet 1n~·N_?tbı Prens Pol, Başvekil 
cığle z• onu ~erefine Sarayda bir 
~u 'Yafeu vcnncktcdir. 

'h gosıavya H""kA 
.ı·~ı·Un İs ~ ~met Naibi Prens 
dıği Öğl rn7t İnonu şerefine ver -
ha,·a . . e zıyafcti çok samimi bir 
k ıçınde 

an nnı Ceçti. Prens Pol: Bal • t:ugün f elgraJJa aigasi g~rüşm•l•rtlı bulanan flci cloıt o• mült•filc 
illeti v 

1 
etlerinin saadet ve sela -

'!'ürkı-y e r.efı.ı.hı için genç ve dinç -•wııuıııuıııı_ın .. 11mtnı1111111ııııuı1111111ııııııııııııııınıı~uuıııı11111111wııınıımıııııııııuııın111ımıııu111uıııuıınııııı111 

~:~~~c~~!~.:ı~ü~~~ eı·r Rum milyoneri-
iki milletin Ba~vekWerl ismet inöua o• Stogadinovif 

:aaıı._ ... 1 k <CSıe!"lerden bahsetti ve 
. ~ ... tt'f 1~n sa 1 akının Avrupa sulhu • • 

iltılatı. tsılrnaz bir kale olduğunu n 1 n m 1ras1 
l lıaŞ\·eı· ·ı . 
avya..:c.. .ı lsrnet İnönü de Yugos- 1 

'l'·· ı.q kend·. laşı amıyor llrlt rn· ısuıe ve dolayısile pay 
dostça v:lletine karşı gösterilen 
den Çok kardeşçe hüsnü knbul -
}{~~enin ~crnnun kaldığını ve Tür-

fn Clcıe alkan ve dünya sulhu i- l ki buçuk ay evvel Fransız has-
C!tile so Verdiği dost Yugoslav mil-

~efünt~~a .. ~adar beraber yürii- tahanesinde ölen bu adamın 
t· ?lı Alck 0 en bi.iyük Yugoslav 

~~n tefah~a~~~1~.~uu··gd?.:1~v. mdılle- vasi_qeinamesine hile mi karıştı?ı 
01 cu bü .. ,, ugu ız c o- -

an Ve\.' Yuk itimadını kazanmış Şehrimizde " ild müştür. Hristosun Türkiyede hiç 
~~abbet~:~l~v milletinin bi.iyük buçuk ay kadar bir varisi yoktur. 

.. l>latnış b ıtırnadını da şahsında evvel ölen bir Ser\'etine gelince: halyada bir 
liittıeıtt ulunan Prens Pol'un yü- Rum milyoneri- sigar.ı fabrikası, Büyükadada 80 
:osıav,,: ?1~uğunu ~e bunun Yu- nin mirası ve 6_ bin lira kıymetinde bir köşk, 
!\il etliği~~1 ~. en büyük saadet tcş- lümü etrafında Şişhane karak.)lunda Merkez apar-
l\ latür1t·· 

1 so~lcdl. Bunun üzerine tahkikat yapıl· ltmanı, Ağacamiinde Sakız apar· 
~ tıılJ l>i~· ve Yugoslavyanm genç mas 1 na 1ü 2 um tımanı, Mahınutpaşada Yeni han ve 

1rııd ın Şer"fı"n k dı...hl bir depo ve bir fabrika, Modada ı. ı. " e a \!' er kal- -görülmüştür. 
~ Qaşveku ı Bu dikkate de· bir arsa, Atina Bankastnda 25 bin 
g~ın Adri iirrı:t inönü, Yugoslav- ğer hadisenin dol1tr, Mısırda, Suriyede, ve 
~ n devanı Yalik sahiller.inde beş aslını anlatalım~ Berutta diğer fabrikalar. 
~ a1:alttır t edecek bir seyahate çı- lstanbulda otu• Ölen milyoner Hristos Fransız hastahanesinde 
ati · · snı.et İno" ·· ·· b • D · mesane iltihabından tedav·ı edı"Jı'r• tı 1k için ):" nunun u seya- ran ve Türk ta· firistoı ragonu 

g~Irıis· ugoslavyanın Bubrov - ;baasından bulunan Hristos Drago- ken doktor Nissen muayene etmiş, 
<Oev

1 
lah~s edilmiştir. nis isminde bir Rum 17 Kanunu· apse kapanmadan ameliyat yapı· 

Fransıı Ayao 
aı.:1sından Dö 
Juvnel Habeş 

llhpratoru Hai· 
le Selasiye ile 
bir mülakat 

~----

Troçki 
Meksikoda 
Sorguya çekildi 

Hindistanın şimalinc!eki datlık arazide Fr.kir ipi denilen lngilizlerin 
can düşmanı Mirza Ali Hanın üzerine yedi bin kişilik bir kuvvet sev• 
kedildiğini yaımışttk. Du >kuvvetierle kıyamcılar :ırasında yer yer çarpış• 
malar olmaktadır. Son bir çarpışmada 6 lngiliz zabitinin öldü~ü ve 

Reis Troçkinin yedi 5 zabitirı yaralandığı biidirilmektcdir. ô en ve yaralanan nefer!erin 
- mıkdarı ma!Um değildır. Fakir ipi bütiin o mıntal:ada muknddes cirıat 

CÜrÜmle itham ılan etmiştir. Yukarıki resim Fakir lpi'niıı Vezirigtanın cenubunda terk 

ed ild iğ İn İ SÖY 1 Ü yor =e=tm=i=ş=o=ld=u=ğ=u=ev=i=dı=r.=B=ı· r=ol=:t=g i=li:z= ="=ıü=i=re=z=es:-:::i =e=v=i =a=ra=şt=ır=ı y=o=r=. ==== 

Tro~kt 

Meksiko 12 (A. A.) - Tortzki 
hakkında ;tahkikata memur olan 
komisyon Trotzki'nin 1902 sene
•in de e c nebi memleketlerde ki 
faaliyetile meşgul olmuştur. 

Tahkikat Trotzki'nin ilk defa 
o1a .. ak Siberyaya 4 sene için nef. 
yedildiği tarihten itibaren başla
maktadır. 

Trotıki Siberyaden firar ettik· 
len sonra tevkif edilerek 1905 see 
n.esi?de yine o havaliye g-önde
rılmışse de bir kere daha firar et· 
meğe muvaffak o1arak Avusturya. 
ya iltica etmiştir. 

(Devamı 2 ci sayfada) 

20 senelik mahkum, bir 
. hatayı adliye kurban mı? 
Ağır cezada bus;rün dikka~e değer bir 
davanın yeniden baka!masına başlanch 

(Yazısı 2 in ci SrrtJfaq tz<lo) 
.....:..:....--======-=====-- -=-~ 

Günün şakası: 

iki yUzlü Fransa r==•kinci sayfada) sanide Fransız hastahanesinde öl· (Devamı ikinci sayfada) 

~0,000 Lira 22046 numaraya ·çıktı: (Bu günkü keşidede ~~, 
kaz~n:tn numaralar t 
2 ncı sayfamızda) ~' 
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2 - SON TELGRAF - 12 Nisan 1937 

[ DIŞ SiYASA J Belgradda müza-1 KOÇOK HABERLER 1 Kont Ciano 
kereler başladı -------,-ce-rd_e .... Bugün resmen 

BEGLÖGRRÜAŞDtiDL~"~OERL.,_ER *Uç gün evvel Avrupadan İs - Davet ediliyor 
u .ı tanbula gelen Maliye Vekili Fuat 

Belgrad, 12 (Hususi Muhabiri • Ağralı, dün, öğle trenile Ankaraya Roma sefirimiz Ragıp Baydur'un 
mizden telefonla) - Buradaki ga- hareket etmiştir. Jıalya Ha1 iciye Nazırı Kont Ciımo· 
zetcler Başbakan General İsmet İ· * Bir apandist ameliyesinden yu bu gün resmen Ankaraya da· 

r~ısırdaki kapitü
lasyonlar 

Onlar hangi isyanı bas
tlrırlaı·, bilmedin mi? 

Garip bir haber verit 

nönü ile Yugoslav Hükumeti ara- sonra genç yaşında ölen Sovyet vet edeceği Romııdan bildirilmek· 
sında cereyan edecek müzakere .. Rusya İstanbul konsolos muavini ledir. Kont Ciano, Türkiye Devlet 
lerde konuşulacak olan meseleler Kemal Kitabofun cenazesi dün hu- merkezini sonbaharda ziyaret ede-
hakkında şunları yazıyorlar: sus1 bir vapurla Rusyaya gönderil- cektir. 

Yugoslav Başvekili, İtalya ile miştir. 
Yugoslavya paktı hakkında Gene - * İstanbul Emniyet müdürlil • Kemal, bir 

Hatayı adli 
Kurbanı mı? 

Bugün İsviçrede, Montrö kasa.• 
basında Müstakil Mısır Devlctin10 

murahhaslarile Mlsırdaki kapitil .. 
lasyonlarla alakadar devletıeriıı, 
murahhasları bir masa etrafınd'J 
toplanmış bulunuyorlar. 

Mısır bugiin, İngiltere ile ak~ 
dilen 1936 muahadesi ile tam istık .. , 
liılini eline almış bir millettir. 111

: 

giltere, bu muahade ile M'ısırdak; 
istisnai imtiyazlarından da f eragll 
etmiş bulunuyordu. 

(Elkabcs) gazetesi gayet heye -
canlı bir makale ne§retmiş. Fran-

sanın Suriyeye: 
- İsyanı sen bastır! 
Dediğini hayretler ıçinde yaza.-

rak diyor ki: 
- Bu nasıl dostluk? Bu nas1l 

muahede? Fransa bunca tankla -
l'ile, top1arile isyanı bastıracağına 
hiç bir şey yapmaktan fıcız olan Su
riycyc, isyanı sen bastır, dıyor?! 
Vavallı (Elkabes) gazctcsı! Ulan, 

nasıl içerlemeısın ki, hala bu dost- ' 
lukl3rın nasıl clo::.tluk olduğunu an· 
larnamışlor: 
Mandalık dostlara çelik tanklar, 

çelik tayyareler, çelik toplar de -
ğil, çelik knsalar açıktır: 
İsyan para değil ki, o bastırsın!! 

* istifa kurumunda!, 
Hoppala! Turk Spor Kurumun

dan muhterem Halit Bayrak da is
tifa etti. Bari kurumun ismını de
ğiştirsek, şuna centilmence (istıfa 

kurumu) desek! 
Bu haberi veren gazeteler Halit 

Bayrak çekildikten sonra yerme kı
min geçebileceği belli olmadığını 
da ilave ediyorlar. Amma belli de
ğil ha! 

Tabii yine çekilecek biri! 

* Muharrir ekh 
Şu muharrir aklına bakın! Bir 

gazetede dört muharrir toplanmış: 
- Dört muharrir iş anyor! di

ye her gün gazeteye yazı yazacak· 
farmış. Yazacaklarını şöyle ilan e
diyorlar: 

- Çoban olsaydım, doktor olsay
dım, rnüdiir olsaydım, uşak olsay
dım, şoför olsaydım, deli olsaydım, 
ve saire .. ) 

Bu zamanda bu dört muharrir iş 
ararruya kalkıştıktan sonra zaten 
bu sonuncusunu temenniye hacet 
kalmamış!! 

Süratli giden nakil vasıtaları hak· 
kında gazeleledn haber verişine 
bakın: 

(Diınden itibaren nakil vasıta
larının nızami süratı kontrola baş-

lanmıştır. Dun hızlı giden şoförler 
yakalanmış ve cezalandırılmıştır. 

Kontrol bugün de devam edecek • 
tır.) 

Kontrol dün başlamış, bugün de 
devam edecek: Ond'Eln sonra ser -
best!! 

* Aynah kadınlar 1 
Fransız kadınları şimdiden cam 

elbise giymiye başlamışlar. Bunu 
haber veren gazete erkeklerin ak
lına gelebilecek münasebetsizlik -

lerl gidermek için cam elbiselerin 
öyle zannedildiği git:?i kırılır şey

ler olmadığım, içinin de görülebil

mesi kabil olmadığını yazıyor. 
Sen onu külahımıza dinletebllir

sin, muhterem arkadaş! 
Zıya geçmi:!z kumaşların, kalın 

kürklerin bile altından vücutleri -

nin güzelliklerini göstermek mu -

ral İsmet İnönüne malumat veer • ğüne bağlı olarak bir Kriminoloji 
cek ve bu paktın imzalanmasınd'an labratuarı ihdasına karar verilmiş· 
sonra Belgradda toplanan Küçük t• ır. 
İtila( konferansında cereyan eden * Bu yıl Bakırköy ve E •1iT'te 
müzakereleri nnlatacaktır. Balkan birer Halkevi ıhdası kararlaı~ını-
Konfcransının Atina toplantısın • mıştır. 
da müzakere edilmiş olmasına rağ- * Vilayet Maarif bütçesindeki 
men Yugoslavya ile Bulgaristan 110 bin liralık tahsisatla önümüz • 
arasında aktolunal} paktta, ikı baş- deki ders senesind'e, yeni ilk m\!l-'. 
vekil arasında yeniden konuşula - tepler açılacaktır. 
caktır. * Bu yıldan itibaren, Harl-.iye 

(Havas) Ajansının bildirdiğine Mektebine, sivil liselerden nıc."un 
göre, iki hükumet reisi arasında, olanlardan da talebe alınm.ı .. o 
umum Balkan siyasetile Akdeniz 
meselesi ve Yugoslavya ile Türki· 
yenin .İtalya ile olan münasebet -
leri en mühim müzakere mevzuu 
olacak ve iki devletin, Fransa ve 
fngiltereye karşı olan vaziyetleri 
de görüşülecektir .. 

LEHiSTAN DIS BAKANI 
BÜKREŞE GIDE.CEK 

Varşova, 12 (A.A.) - Ekspre• 
Poranni gazetesi, Dış Bakanı B. 
Bek'in Mayıs sonund'.'I Cenevreden 
dönerken Bükreşe giderek mukabil 
ziyaretle bulunacağını bildiriyor. 

Bundan başka B. Bek'in yazdan 
evvel Romaya da gideceği bildi
rilmektedir. 

karar verilmıştir. 
Oısarde 

* Bir İngiliz gazetesı Alma"lra 
He Sovyetlcr arasında ıttıfak ya -
pıJmasını çok muhtemel görmekte· 
dır. * Kudı.tste yahudiier üç arabı 
öldurmuşlerdir. * Atinada eski ollmplyadda Al· 
man hukCımetının koyduğu rara 
üe hafrıyata başlanmıştır. * Fı arısız Hancı ye Nal:rt F.l~t· 
miz Suat Davas'ı kabili P.·ımştir 

cizesinl icat etmiş bayanların elle- !============-=--=-=-= 
rine cam elbise geçer de vücutle • 27206 4646 26876 37121 32390 

* Taç gıyme merasimin'lPn sen· 
ra başvekaleti terk edec·ek rıal' 

Baldvın seçiciler önünde bir "~ı::a 
nutku söylemıştir. 

rinin güzel yerlerine birer de ayna 
11830 9918 B • ı 

yapmazlar, olacak iş mi?l 200 lira kazananlar ir rum mı yone-
~~ * . . 

Dikll•tll olun 21413 21699 37295 21-ıı2 35369 rID mtrast 
25915 10366 372S6 3544 38091 

İzmitte sığır hayvanlan arasın- 18312 14457 10411 46011 16252 
da çıktığı evvelce haber verilen ve 18341 10296 30353 3580 21782 
(şap hastalığı) ·denilen bir hasta - 17541 18366 35595 37042 191)8 
lık, şimdi de İstanbuldaki hayvan- 28270 39427 9281 23709 l7737 
lar arasında baş göstermiş. Aman, 31478 33819 1W39 20097 13861 
dikkntll olun; zira bu hastalık ga- 33441 29732 18628 22873 172'.H 
liba insanlara da geçiyor! Bahusus 30958 1335 10408 126:i2 31520 
tstanbulun imar plfınlarile meşgul 70 lira kazananlar 
olanlar!! 15657 3'29n 14039 7155 39617 

39873 9565 14468 12525 33387 
18599 13535 28335 3650) 27035 
21851 6705 6010 31810 22165 

(Birinci sayfadan devam) 
lamıyacağını. hastanın tehlckeli bir 
vaziyette olmıdısta için beklemek 
lazım geldiğini söylemiştir. 

A§tr cezada tavanı dik
kat bir devaya yeniden 

bakthyor 
Bu sabah, Ağır ceza mahkeme -

sinde, evvelce, ayni mahkemede. 
Nişantaşındt: Ramazanın kahvesın
de Abdullahı yaralamak ve Necıp 
isminde başka birisini de yarahya
rak ölümüne sebep olmak suçile 
20 sene hapse mahkum edilmiş bu
lunan kunduracı Kemalin Temyiz
ce 7 noktadan nakzedilen davasına 
yeniden bakılmağa başlanmıştır. 

Kemahn vekıli Cemil Noıif, uzun 
ve müdellel )lır ınıldafaa yaparak 
hakiki katil ve caı ihin elektrikçi 
Kamil isminde birisi olduğunu, 
muekkili Kemalın bir isim UU • 
basına ve bir adli ha~aya kurban 
olarak mahkum edilmiş bulundu • 
ğunu söylemiş v~ adalet niımına 

Kernalın beraatirıe karar venlme· 
sini ist,.miştir. 

Muhakeme, evukm tedkiki için 
27 Nisana bırakılmı~tır. 

Troçki 
Mahkemede! 

(Birinci sayfadan devam) 
Bundan sonra kendi~hi Alman 

ajana olmakla itham eden lngılle
re hükGmetinin talebi üzerine bir 
dahıt tevkif edilmiştir. 

'f rotzki bi ahara Norveçte ıka
met etmiş ve kendisine orada ınen• 
il muamelesi yapılarak polisce ~ıkı 
bir nezaret altına alınmış ve muha· 
beratı sansüre tabi tutulmuştur. 

Fakat geriye kalan diğer de-vıet• 
lerin de Mısırda şimdiye kaa:ır hJ 
iz olduklorı imtiyazların bır h 
suretine bağlannuısı lüzumu ,.ar
dı. İşte bugün Montröde toplanaıı 
konferans bu meseleyi hnlledece~ .. 
tir. · 

Mısırlılar, bugüne kadar medeni 
milletler ailesi içinde her cihette!I 
mümtaz mevkide olduklıırıııl 
her zaman isbat etmiş olan bir ıni1' 
lettir. Mısırda asırlardanberi sıi • 
regelen ecnebi imtivnzları, Avtt1 

• 
"'e pahların Mısırın medeni sevıveJ 

henüz erişmemiş olduğunu gös • 
terir tarzda acaip bir vaziyet ihci»f 
ediyordu. 

Müstakil ve medeni Mısırın aa; 
bili idaresinde artık bu çeşit sald

1 

müesseselerin yeri olamıyacağıtı!I 
göre, Montrö konferansının behe
mehal varacağı netice, diğer de": 
Jetlerin de lngilterenin isrine n~tı· 
fa ederek, Mısırdaki kapitülas}'~ 
haklarından vaz geçmelerinden 
baret tir. 

Bugünkü konferansın görüşee:t' 
ği esas mesele budur. Ancak bBıJ 
devletler murahhaslarının teferrıJ' 
at üzerinde baz.ı iddialarda bulıJtl" 
maları muhtemeldir. Henüz ort" 
ya atılmış bir iddia olmadığına ~ 
re, bu hususta şimdiden bir şe 
söylenemez. Fakat Mısır muralı .. ,' 
hasları bu iddiaları da dinlemek ti' 
zere Montröye gelmiş bulunmgJc • 
tadırlar. Onların da verilecek cC' 
vaplnrı ve teklifleri elbette vardı'· 

Bugün yarın Montröden alı119 • 
cak haberlerden bunl~rı da öğrt' 
neceğiz. 

Bu_ gün piyangodan zen
gin olanlar 

9177 24916 21920 4041 21110 
27221 14044 30962 8250 3604 

398 15851 lt510 95~8 30914 
27306 11145 20020 30081 17593 
14422 36340 14076 12258 33954 

933 19242 29142 26479 l2603 
6741 19454 18716 20929 24858 

18549 20138 l2JJ8 3368 36201 
11706 J3644 13173 16895 24510 

3146 31307 16456 17870 4915 

Fakat ertesi gi.inü hasta birden
bire hastalanmıştır. Bu sırada No
wr çağrılmış ve bazı tanadıkla -
rının huzurunda hasta bir vasiyet· 
name imzalamıştır. Bu 'Vasiyetna • 
meye göre Hristos apartımanları· 
nın ve paralarının muhtelif kısım· 
larını Romanyada bulunan karde
şine ve kardeşinin oğullarına ve 
kızlarına, Balıklı hastahanesine, 
Panatya kilisesine, Adadaki rum 
Darülitamına bırakmaktadır. Bun· 
lardan başka katiplerine 25 sene -
denberl yanında evlatlık olarak bu· 
lunmakta olan iki kadından birine 
200 yüz bin drahmi, digerlerine de 
100,000 drahmi, ru mcemaati mü -
messilinin oğluna 1000 lira, Büyük
adadaki köşkle Atina bankasında
ki parayı da fstanbulda bulunan 
bir rum doktora bırakmaktadır. 

Trotzki nihayet M~ksikoya ıel· 
miıtir. Ke"disini müdafaa eden 
avukat Goldman. Radek-Piyatakof 
davasından bahsedereK rnüvekkilinın 
kend sınc isnaı edılen curnmıerın 
birer irtiradan ibaret bulunduğunu 
kolııyca ispat edebiıecegini söylem:ş 
ve bu davaya alt olan ~vrakın 

Parisle çalınmasını protesto et· 
mi~tir. 

Reis Dewey, Trotzki'nin yedi 
muhtelif cürümle itham edilmekte 
oldu2unu ve bunlMın •> n ayrı 
telkık edileceğıni bildirmiştir. Ko
mite gelecek pazartesi günü sabah· 
leyin yeniden toplanacaktır. 

f stiklal ile kapitülasyon yan:~ 
na yürüyemiyecekleri_ne göre, ıca ~ 
i netice şu olacaktır: Imtiyazlı de ıı 
Jetlerin murahhnslan hakların:ıı 
feragat ettiklerini imza ettik 
sonra, Montröden ayrılacaklardJS'· 

=========A=h=~ 
Eğer bilse} diJJI 

(Birinci sayfadan. devam) ~ 
miyordum. Yabancı mil' ellerin. ~ol 
lekctimizct.e gözü oldu~unu bıh) 
ve bundan endişe ediyorduk. ·yÇ ~üyük ikramiye 

ihtiyar bir 
Kapıcıya çıktı 

Tayyare piyangosunun bugün· 
kü keşidesi şehrimizde yine bir 
çok lalıhlilerin l üzünü güldürmüş 

ve aramıza ~·eni zenginler katmış• 
tır. 

Bugü lkü keştdenf n en balıtiyar 
talihlısi Nezarin isminde ihtiyar bir 
k pıcıdır. (22046) numaralı biletin 
hamili olan Nezari:ıin biletine bu 
kcşidenin en büyük ikramiyesi o-

lan (200,000) lira isabet etmiştir. 
Biletini Kader gişesinden alan 

ihtiyar kapıcı kendısinc en büyük 
ikramiye \'Urduğu müjdelendiği za. 

man çok büyük bir heyecan ve 
telaş eseri göst~rmiş ıaten 60 • 65 
yaşlarında ve hasta bir adam ol· 

duğu için bu büyük sevinçle ade
ta bir buhran geçirmiştir. 

Nezarin C•lidir ve kalabalık 

çocuklu bir aileııin yeg:ine istinat

gahıdır. Uzun senelerden beri ha

yatını apartıman kapıcılığında re. 
çirnıjştir. Şimdi de Tepebaşında 
Kubilay apartımanıôda çahşan ka

pıcı münasip bir ev sabo alaca. 
tıııı söylemektedir. 

200 bin lira kazanan (22046) 
numaralı biletin diger bir parçası 
Nimet gişesi taraftndan Kırşchirde 
tuccar Muıtaf aya satalmııtır. Gişe 
sahibi teıarafla Mustafaya müjde 
vermiştir. 

(10832) numarala biletle Bcya. 
zıtta ikbal çıkmazında 2 numarada 

Hatice ile Çakmakçılarda (mavi 

gömlek mağazası) sahihi bay Mah. 

mut da Nımet gişesinden 20 bin 

lira almışlardır. 

40 bin lira da Pangaltıda hamam 
caddesinde 137 numarala apartı· 

manda Bayan Marikaya isabet 
etmiştir. 

200,000 
Lira kazanan 

22046 
Sonları <046) rakamlan ile biten 

bütün nuır.aralar onda bir hesabile 
yüzer lira m kaf at al:ıcaklardır. 

Amortiler 
Sonlara (O), (2), (4), (6), (8), 

rakamlarilc lılilen bütün numaralar 
onda bir itibarile ikışer lira amor
ti alacaklardır, 

40000 
Lira kazanan 

30937 
Sonları (937) rakamları ile bitan 

bütün numaralar onda bır hesabile 
yüzer lira miikafat al ıcaklardır. 

20000 
Lira kazanan 

10832 
Sonları (832) rakamları ile biten 

bütün numaralar onda bir bcsabılc 
yüzer lira müklfat alacaklardır. 

15000 
Lira kazanan 

27430 
Sontan (430) rakamları ile bf. 

len bütün numaralar onda bir he. 
sabile yüzer lira mükafat alacak• 
lardır. 

3,000 lira kazananlar 
21381 35016 
1,500 Lira kazananlar 
23950 30002 36469 9608 6589 
11031 35937 

1,000 Lira kazananlar 
7896 32215 8481 25212 19697 

15553 38287 12231 17196 35056 
19358 23133 1810 • 

50,000 lirahk 
mükifet 

Keşidcden sonra ayrıca çekil~Q 
fU yüz nnmara onda bir itit>arllc 
ellişer lira kazanmışlııırdır: 
37S79 21~38 ıso5s ısıs4 1s113 
17295 8410 1943 349~6 ~149 
36766 1078 24608 28386 9~7 

25508 4553 14399 31108 1348$ 
7905 24868 34381 1021 2~510 

31874 12779 16083 34210 ](:861 
19706 10319 8188 2b532 198U2 
30894 11316 3188 29611 930~ 

16148 5246 37398 1830~ 11678 
25749 25311 5198 ı6776 10544 
18538 29708 36699 39075 29304 
~2231 15 22037 17662 34544 
38652 37615 30327 1979 39306 
34087 17151 7612 15585 15 06 

481 29924 349 17851 28981 
10009 30229 58U4 3411 669 
9613 11035 15094 30101 17316 
15~83 36292 26007 1085 13880 
24654 19895 26007 1095 :3880 
16719 14703 18363 30680 22157 

Hasta bu vasiyeti imza ettikten 
bir gün sonra ölmilştür. 

Fakat ölünün veladetleri vasi -
yetnameyc itıraz etmişler, hadise· 
de bazı ehemmiyetlı noktalar gö • 
rülmüş, iş polise aksetmiş ve tah -
kıkata başlanmıştır 

Diğer taraftan Romanyada bu -
lunan öliınün varisleri olan kar • 
dcşıle kardeşinin oğlu Spiros ile 
Ko~o şehrimızc gelmişlerdir. 

Şımdi bu karışık meselenin ay
dmlotılmasına çalışılmaktadır. 

İsmet paşa - 2 
İsmet İnönü şu dakikada Yugos

lav Başvekili Bay Stoyadinoviç'i zi
yaret etmcktedır. Beraberlerinde 
Harıciye Vekili Tevfik Rüştü de 
vardır. Her ikı hüktimet başvc • 
killeri siyasi temaslarına başlamış
lardır. 

Yugoslnv ve Ti.ırk gazetecilcl'l bu 
ziyaretin sonunda her iki başve • 
kılden beyanat alabilmek için sa· 
bırsız1amyorlar. 

başmuharrirleri 
marifet gösteriyor. Kendi ellerile 
Suriyenin birliğini baltalıyan Su -
riye politikacılardan Türk hudut· 
ları için de rahmet beklemeğe ma· 
hal yoktur. 

Kurun 

Yugoslavyeda ilk 
intibalar 

Asım Us, Belgraddan Kurun'a 
mektuplar göndermeğe başlam·.ı:tır. 
İlk mektubunda Belgradda Türk 
gazetccilerme gösterilen samimi 
hiısnü kabulden bahsediyor. 
B~lgrad, İtalyan - Yugoslav an -

laşmnsı imza edildiği günd'enbcri 
Orta Avrupada faaliyctlerile bü -
tün siyaset fılcminin dikkat ve a-

TROÇKl EViNDE MUHAKEME 
EDiLECEK 

Londra, 12 (Hususi) - Briti~ 
Yünci) tel Pres gazetesi ıin yazdı· 

~ına göre, Mekıtıka komünistleri 
Troçkı'yi öldürmege karar verdik
leri için, Troçki'yi 33 poliıı evınde 
muhahıza etmektedir. Troçki taraf .. 
tarı Amerika komünistleri birliği 

azaları da kuvvetli polis muhafız. 

ları dltında bulundurulm .ktadırlar. 
Birlik azalan Meksika Siti'dcn 

sureti hususlycdc gelerek, Mas· 
kova mahkemesinde itham edilen 
Troçki> i husu&i Cir mahkeme 
heyeti leşk hle muhakeme edip 
beraet ettireceklerdi. Fakat, Mek· 
siKa komiinisllerinin tehdidi üze
rine muhakemenin aleni olarak 
icrasından sarfınazar edilmiştir. 

Muhakeme Troçkiııin evinde ve 
Kolombiya Darü fi nun mali ilimler 
şuteıi şefi D jan Duyi'nin riyase• 
tındc teşekkül eden bir heyet 

ıar alından yapılacaktır. 

ne yazıyorlar? 
lakasım çeken bır merkez halml 
aldı. Küçük Antant nazırlarının 

toplantısı, bütün mcnfı propagan
dalara rağmen, sağlamlığını lsbat 
cttı. Çek cumhurreisi Beneşin Yu
goslavyayı zıyareü de Yugoslav 
milletinin Çeklere olan muhabbe
tinı tebarüz ettirmiştir. 

Faknt bu toplantılara bilhassa 
Macaristanın Küçük Antantla o -
lan vaziyeti görüşülmüştür. Küçük 
Antant devletleri Macaristana kar· 
şı c;lbirliği ile bir siyaset takip et -
mek yolundadırlar. 

Ten 
Eaşmakalesi yo'<tur. 

Acık Söz 
Başmakalesi yoktur. 

1923 tc biıi Millet er Ceınııcr 
tine kabul ettikleri zamarı, r.e ., 
dar sevindiğimizi ta~av~ur ede~.~ 
siniz. Bizim memleketimizde "&fJ 
lctler Cemi} eti,, ismi rrukad ~ 
bi~ manadadır. Bir masada befaeti' 
oturduğumuz elli iki bey u: rnil1 rf' 
bize yardım edeceklerini ll 

yorduk. . fO' 
Gerçi biz basit bir m ıtet•t. (f 

giliz harp gemi'erinin Cebetiit~~~ 
ka gelmekte olduklarını işittı~ 6f' 
zaman, m lıctler cem ~etine Jdıl' 
terdi~imiz itimı>tta haklı 
ğunıuzu düşündük. Fakat... ıı"' 

.•• Fakat eğer böyle o'~c# 
9
r 

bilmiş o:sayrlım. Musolinl ıle ,el' 
taşmak yolunu arardım. Bo s~ııır 
le de milletimi henüz arkası gedılıl" 
yen facia:ardan kurtarmış ohır ~ ti 
Yanlış b r yolda yürüdüm. pll' 
Mil etler Cemiyeti Laval • J-luf' j, 
nının knbulünü bana teklif etse> 
derhal kabul ederdim. 

Karadeniz 
Boğazında 

Serseri mayin ~' 
Kuradcn z boğazının Jı~b' 

..Ka>·atoz,, mevkiinde b&J. f' 
bdlıkçt motörlcri bir pıayııı 
müşlerdir. P' 

Liman idaresi serseri rıt• f... 
haberdar olur olmaz derhal"'~ 
milere tebligat yapmış A Jel"'. 
sahilinden ihtiyatla g~çsP'.,i / 
tebliğ etmiş ve keyfiyet• '~ıı'.~ 
manda Deniz itumandaoh dl ,P 

bildirmiştir. Deniz kuınaıı ~ 
serseri rnayirıi imha için J:>ll ) 
reze göndermiştir. e('~ 

Bu mayinin bir baft~ll" 
Trabzon s&hillerinde gö il ıı>,~ 
gonra izi bulunamayan rıı 11~0r. 
ması ve suınrın tesirile ırı·i' 
sürüklenmiş bulur.m:tsı 

meldir. 
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r-------------------------------------------------11 MEMNU EVLİLİK ,,- Haik Filozofu G •• •• ı • diyor k1 : unun mese esı: Bazı kimselerin evlenme· 1 Millet içindendah: 

Dahiliye_ vekaleti b~zı vilayet- leri şiddeti~_ menediUyor ; :;~~~::~If '.~~;,;~ 
lerİ tenkit edıyor Aksi hareket edenlere para ve ;.~~t~~.J~~.:;;c;~~us~~;;~;ı~-;~~~ 

Yapılan işler programsız mı ? hapis cezaları tatbik edilecek ](ı.i çok ftİZC'l. cok yerinde hir kn-

8 azı yerlerde ve ezcümle köy • dilcceklcri, tck~ı ı ?ı ü . halinde de rnr \•crmi : 
lerde evlennı<!leri memnu oian bu cezny.a ayrıca bır nJ a kadı:ır ha- \-ekület hütçe:..ındc ayrılan 50 

. ı·ıııve olun.:ıc:ıgvı kavd" - k ı k k • lerin '-'eniden evlenrniye te· pıs cezası " · " - bm Jira mC'mlc (>te ço.c ç:ocu • ye -ımse .1 • • ek ro· adrolarln genı•ş-'elı•lmesi "'ena n~tice vermekte şcbbüs ettik:ert görü.ın:üşlil~. içti - dı~·r::a, ı:~·lenmLsi memnu bu - tı~tirccek bab.larn mük·~fat o'n -ı-~ J ı ... mai bün.;:~mın. t~elını t~kil c.den lunmasına rağmen evlenmiş olan- ı<ık verilecek. 

V e b a Z ı U m u m ı ailenin duzcnım bozan 'e ı:e~ de ların üç aydnn :iki seney.e \•e aı a- Bu giizd b. ur için <>lbl't.te !'1iy • 
kanunen memnu o!an bu .gıbı hal: larmda evlenme akdi olmaksızın Jcnl'cek söz j-Ok. 1''aknt yiııc mu -lı 1 • k l ak tadır Iere kat'iyyen rneyaan \"er:ılmenwsı l . d"n· merasimı.ni vap • hakkakta· ki, nüfus Jnt!<"Clllılizin l•zmetler bu surette ger l Q m ı·çin Dahiliye Vekaletinden Yila • et\' cnm~k~~ ,1,,.,.1 kadın1:mn d; iki d d 

. .. d .1 1ran eı 1.\:.1\. ... lnlh iı;in bu, hayH·lı bir a ım an D h Y"' k"•·ılı.vetine uygun şekilde tc- zararları üzerine ehemmiyetle dik- yeHere yeni l>ir tamım gon crı - aydan altı aya kadar lrnpis cezasıle ib:ırettir. Büyük ve işlenmemiş ccn-a iliye Vekaleti, 937 mali yı • ı '" ... u ,·.at nnzar1~rınızı çekmeyi vazife · t• kl b. d lınd · sis \'e tanzım edilmediğı, metodlu r. 
41 mış ır. ceznlandırılaca arı ve ır en zı- net gibi bir vatanımız var. Büyük an ıtibaren tatbikatına ge- bı·11·rı·m.> denilmektedir, d b ı T' ·dete t seb b'". d er ~lrnek u- h u- b.. •·e plfınlı ralıc:manm hakim olma- Tamim c, u ;o u a e:ı; • yndc cvlcnmiyc teşe uus e en , - nüfuslu milletlerle c.evriliyiz. Tür-zere er v ayctm unye " ~ ıı Bundan sonra rnasraClardaıı ını··ım- bi l ı · ı 

1
• f ı· de 

kabT D ·ı kte büs edenlerle bu gi C\' enme erı keğin evli bu unması n.ey ıyc t _ ı ıyeu ve mahalli ihtiyaçlarına dığı görülmektedir., cnı me kün oldum• kadar tasarruflar '-'a • ı k k ı 
gore b - arla o... .1 0 •• ğrencn memur ve muhtarların he- şiddet sebebi sayı arn er et \'e eşer senelik iş program1 vu- ve progr-0msız çalışmanın zar • p"rak varidatı en faydalı sckilde __ , 
cucıe g t• uk .. • men hükftmete haber Yermeleri bil· erkeğin evli olduğunu bilt-n kuum 1 e ırmclcrinl bütün vilayet .. rrndar. bahsolund tan sonra: kullanmak tavsive edilmckt~ ve: 
ere bildir h • "d J dı·r·ıımektc ve bu hususta ihmal hakkında da nltı aydan üç seneye miştir. c929 yılından sonra ususı 1 a- cProgramlar; şahsi istek ve tema-
Bu pro ı d h ı h l d b- ··k eksik go··sterenlcrin beş liradan yüz. lira- ka.dar hapls. kararı verileceğı ta • gram ar er a nzır a - relerin gelirlerin e uyu : yu·· ilerin değil, mahalli ihtiyaçların 

barak ıd·v· e mahallı , kadar ı>ara ceznsile mahkum e- mımde tasrıh olunmuştur. d umumı· meclislerın· tasdik"ın· lı"kler husule ne ıgı " üadcsl olacagvına go··r,. baclanan 
1
• c. ""a ı , 111111111111 

b " 1' 1' .ı ıııııınııııuuunmııımn1111111nım11111111111111uı11111unııııu1111111un11111111111111111111 uıı 11 k~n geçirildikten sonra hemen Ve- hizmellerin çoğu ihmale uğraci'ığı lerin başlıyanları istihlitf edenler nuııııınuııııımııuııııııııuuıııı R · ı 
aıeıe gönderl!ceckıır. halde zaman zaman ve yer yer ıeş- t•ralınıl•• d• takibi ve sonun• k•- Bir kadın oman ya ııe \'ekaıeı bir çok \illlycUerin prog- kiliıtlorıru genişletmek, muhtelif se· dar yürütülmesi imkfin dahiline 'r • 

:""" '" mctodsuz çalışınaı,;;,n - hep, ..... ııeıerıe kadrolara yeni ginnlş oıııcakıır.. Gece tehdit ı icaretimiz iyı 
n acı bir şekilde şikayet etmek- memuriyetler u:ıve etmek, mevcu- Denildikten sonra, maaşların ço-

~d lllr. Bu şikayet, vilayetlere gön- da zamlar yapmak yolunda adeta ğaltılması, kadro ve tahsisat iın - Edildi Bir vazi gette 
er en b· t mu··sabakaya girisilmistir. kfinlariJe mukayyet olduğundan ı· ır ılmimle de bildirilmiş· • • -·-
ır. Eıcümle bu tamimde: Bu halin devamı; gaye olan biz· hiç bir zaman \•e suretle bu esas k 

V 
k · ı haricinde zamma cevaz verilmi'-·e _ Eve zorla glrme ' ilayet} · h n· ah" t· metlerin '-'erine teşkiliıtın aım 0 • ., 

h ı erm ma a 
1 

m ıye 1 
" ceğl kat'i bir Hsanla bildirilmekte • istemltler az hizmetler· d h h- b" mnsını mtaç edecektir. 

rinin "" l 11 ın en emen ıç ı- Bunun rok şamil olan netice ve dir. Be'-·oğlunda Saksı sokağında otu-~ ••ıa la i ihtiyaçhıra ve bün- ~ " d b" k d 

lkametgaA hlar nu··ıus Kömür istihsali nın evine ailece tanıdıkları Cahit 
ran Hermimı adın a genç ır a ı· 

isminde birisi gece gitmiş ve eve ka~"" d d I lacak Daha çok zorla girmek istemiştir. g 1 1 n a yaz 1 1 o Geç vakit e\'lcrine girmek isti-
A r ttır ıl acak yen cahidi, Hermina knbul etme-

" • • miş, geç vakit gelen teklifsiz misa-le,. d ""'• t • • t h ber vermzgen- -- fir, Herminaya fikrini açıkça be 
l e gış 1 Tip e a l Zonguldakta yeni tesisat yan ederek taarruz etmiyc kalkış· 
e,. hakkzn JQ Ceza tatbik edi iyor c:Eti Bank> a geçen madenleri \•e mıştır. Bu taarruz karşısında şaşı· 
8 U~ cEreğlh şirketinden j·en isatın alı- ran kadın, bağırmıya başl.aınış ve 

on Yapılan niüus yokl:ımala - işaret eltlrmiye ve gittikleri y~rde nan ocakları idare etmek üzere ge- bayılmıştır. 
~ı~d~. bir çok vatanda~ların a· bir ilmühaber ~ltırak orabnındnutus nel direktörlüğe eski Zonguldak Bütün mahalleyi ayağa kaldıran 

nufus J,ütüğünde kayıtiı bulun- dairesine vermıye. rnec ur ur. ar. Havzai Fahmiye ve Maden Umum bu gürültü üzerine uyumakta bü • tkları Y<>rlerden uzun zamandan Ve daimi ikametgahları'." değış • Müdürü Mühendis Bekir Velıbl ta· lunan Herminonın kocası Fethi U• ıı rı .•Ynınıl§ bulundukları halde tirmiş olup da yer değlştırme mua· yin edilmiştir. yannuı ve kapıya koomuıtur. 
Jt~. iknmetgiıhlarmı nüfusa melesinl yap~ırmamış ola~~r~ğü~ Bekir Vehbi Ankaradan Zonguı. Yerde baygın yatan karısına Ca-

eturmediklcri görülmüştür. eski ikametgahlarında ana ut . dağa geçin.iş \·e Ereğli Şirketinde hit: İl li~Ikıınızın esas nıemleketlerln • yanmak veya kaybolmak dolayısı- meşgul olduktan sonra şehrimize _ Kocandan mı korktun? Ko • 
1 ·~ı ,l.iitükJerinde ikamet mahal • le kayıt harici kalanların ellerın • gelmiştir. canı öldüreceğim. Kalk kocanı •· b~ın \'e nıct1cn1 hallerinin meç· deki lıü\•lyet cüzdanl~rı".a ve ~·· Yakında tçkrar Zongııldağa gide- şağıya çağır da kozumuzu pay •· 
bau ~~tnasına sebebiyet veren bu pılacak tahkikat netıccsı~e • gore rek yeni vazifesine baş.lıy.acakbr. delim.• 
t n °nüne geçilmesi için vilaye- nüfus kütüklerine yenl daımı ika· Diğer taraftan şirketin Eti Bank Gürültüler üzerine vak'a mahal-e ~en· t d ö k 

:Sun 
1 

Cbligat yapılmıştır. mctgahlarının kaydın an nce en- tarafından idare edilmesi kararı il- tine bekçi ve polisler gelerek Ca .. 
8~ a nazaran; mahalle ve yer de- diiennden para cezası alı?acaktır. zerine banka mühendisleri faaliye- hidi yakalamıştır. 
lcri . n .vatandaşlar terk edecek • Ceza alınm:ıdan; ~bu kabıl vatan- te geçmişler ve havzai fahmiye da- ıTahkikat yapılarak Cahit mahke· 
caaı ~ erın nüfus idaresine müra - daşlnrın hiç blr nufus mu:ımelesi hilindc en zengin damarları ihti- meye verilmiştir. 

111,,,,,, ederek hüviyet cüzdanlarına y~pılmıyacaktır. va eden Ereğli Şirketi arazisinden --··--
''''••......... uıuınıuıunıııuıınuuı b s h hvullı111n1111u,111111uk111ma111111rlNllPUllllluıllmz11111uınlıuıy"'"''a"ll•nlllll91lllltlllnllllld~UlallUlltllllllkll ast mı azami istihsalıitı temin için ir prog- okakta kavga ma 
'<C ram hazırlamıya başlamışlardır. Bu 

Jlı ? arazınin yalnız sathında cl'an 400 kemede barış 
lirle • • var • milyon ton kömür tahmin edil - Ycşildirekte Kimsesizler Yurdu 

Y: llsınzı Tarla başında bır kaç gün evvel mııtır. hanı hekcisl Baki ile aynı handa 
kl a k tatb.k d ğ" • yatan Babaettin ve Sıtkı ismınde Q çıkan ~·angında tamamen yanan c- an anın ı e ece ı yenı "k" k . k d 

b.. aşıyor d proaramla mevcut bu cevherlerden ' l ardeş arasında, bır 8 ın me-ıq,... vin sigortalı olması tahkıkatın e- n• selesinden bir kavga çıkmış, '.t'·~ıl ihracat yapacaAız rinleşmesine sebebıyet vermıştir. en fazla bır ıstihsal yapılmıya ça - iki kardeş, bekci Bakiyi dövmüş• 
Ve s~rbkOfis ve Ticaret Odası meyva Zabıta ilk tııhkikatındo yanı?ında lıştlacak ve halen (600) bin ton 4i>· lerdir. Nöbetçi. Cürmü Meşhut 

" zc ın · lan senelik istihsal miktarı çok art- mRhkemesi olan Sultanahmet Birinci sene O cvsımi yaklaştığından bu bir kast eserinden şüphelenmiş ve tırılacaktır. Sulh Ceza mahkemesinde muhake. 
tard<• ·~t~ Avrupaya kiilliyctlı m1

k· b ın ne su mclcri yapılan suçlular yirmi beşer "' l 1 rracat 1 fon lıeyetilc bera er yangm • 
diden )•npı ması için şim - Kadastro lflerl lira para cezasma mahkum edil. 

n hazırlıklara başlamıştır. retle çıktığım tekrar araştırmıya Kadastrro birinci rnıntaka mü· mişlcrdir. 
lı•." ~! kavun ve karpuz iliraca • başlamıştır. dürlüğü tarafından, Beyazıt, Klitip. Mohkemeden çıkbktan sonra, suç. b~, e enınıiyet verilecektir. Dig~ er · · kasını, Yalı, Kemalpaşa mahalle· lularla davacı öpüşerek barı~mış· -ı sadile Avrupada reklam ve propa-1>tı .. 1~:rneınıekctıcrin kavun ve kar- lerinin kadastrosu ikmal tdilmiı lardır, ~rı b· ganda işlerine de ehemmiyet veri- b. 1 d ltaıı·t .. d 

1Zİlnkilerdcn daha aşağı tr n san an itibaren Eminönü ta· 
~ e l lccektir. A '-'ni zamanda Romanya . ·ı . .ı.. f 1ıx. d 1 tuı- o dukları halde Orta Av _ " pu s ı cı m1111a ıza 15 ına evro un• 

Urt'ji'a daha çok ihraç edilmekte _ vc:ıpurlarilc olacak ihracat işleri için muştur. Bu münabetle al!kadarlar 
<la.ra~un için Türk meyvalarının de navlun :fiatları daha çok ucuz· Jeni kadastro sınır ve çaplarının 
~münü temın mak· !atılacaktır. verilmesin~ başlanmışbr, 

~debt roman~39 

Sen de seveceksin! 
htssitlli 
lat1t.ı d açıkça söyledim. Ve .. bir 

tı.avaa onun için okudum. 
eS?ne 1• ~Slll<!rleşiyordu. Havanın r ığı b . 
l'artır cnım ruhumu da ka -
~aaıı · En çok ıztırap duyduğum 

er g . 
ne ecelerdır. Hele uzun ı... .. 
c:. C(Jetj b . . , A~ 
~oraı- b· enı öldürür, harap eder, 
.. • ıtırir v ·· w k "Yuru • c.. gun agarır en 
bağ, b~ Onı~r konuşuyorlardı, bir 
ları. Qe hikayesi idi konuştuk-
b ~erırnae 
acaıtı n kalktım, kararsız ve 

dUtn. CU1ının gidişine bağlı yürü· 

. o ilnd 
~ hu. ,t 1 ka.f aının içinde hep o iki· 

...... .Se e en ve sllinen soru vardı: 
)~? n kocanı.cıan korkuyor mu-
ltendı ı. 
....._ l{ ~en<f1me: 

orbnuyorunı.. 

Etem izzet Benice 

Diyor ve" muhakememı yürütü· 
yordum: 

_ Kadın kocasından korkmaz 
ve.. korkmamalıdır. Karı kocalık 
saygı ve mütekabiliyet arar Kork· 
ınamız saygımızdır. Ne kadın ko· 
c&sından, ne de koca karısından 
korkutmayı beklemelidir. 

Korkak, yılık hale gelen, geti • 
rilen bir kadın için fenalık yap • 
mak ihtiras olur. Bbyle bir kadın 
Manyaktır. Bu çeşit hastalar neye 
düşkünse onu yapmak zorundadır-

lar. YJlık kadın da kocasından kor· 
karak yapacağı şeyi yapmak içın 
de gizli köşe bucak ve fırsat arar-

lar. Kazaklık satan kaç kocanın 

karısını tanıdımsn dörtte üçıi ko
calarının istemediklerini onlardan 
gizli yapan kadınlardır. Böyle ko
ca kendi kendisini aldatan, adını 

kazağa çıkarıp ardına teneke bağ
latan kocadır. Kocalan üzerinde 
tahakküm eden kadınlar da ayni 
akibetin yolcularıdır. En haşan er· 
kekler adı evlerinde kılıbığa çıkan 1 
kocalardır. Onun içindir ki, karı· 
kocalıkta en başta aranacak şart 
korku değil; bol, hudutsuz sevgi, 
sağlam seciye ve biribirfne kar • 
§1 saygıdır. Saygıda ölçü, derin
lik ve incelik vardır. Seven 
kadın, sayan kadın, seciyeli kadın 
bir koca için tamam kadındır. Bu 
bütünlükte bir erkek de ideal ko • 
cadır. 

Ben evden çıkarken SaHhten 
korktuğum için ne kalmayı düşü • 
nen, ne de korkmadığım için çık • 
mayı tasarlıyan bir ruh haleti için
de değildim. Belki bir buhran için
deydim. Bu buhran da daha ziyade 
Salibin bana karşı olan kaydsizli - · 
ğından gelen bir buhrandl. İçim • 

deki boşluk ve damarlarımdaki bu 
boşluğa karşı olan ihtiras beni sü
rüklüyordu. Bunun bir manası da; 
hiddet.. dir. Salibe hiddetleniyor -
dum. Bu dakikada da hiddetli~im. 

--. . ...-
Etabba encümeni 

Türkiye TJp Encümeni 14 Nisan 
Çarşambıt günü Etıbba odasında 
bir loplııntı yapacaktır. 

~c tuhaf ve ne garip adam bu?. E
ve geliyor, b€ni bulamıyor, tek ke
lime söylemiyor, yemeğini yiyor, 
nöbete gidiyorum .. diye çıkıp Ri· 
diyor! Bir başka kim onun yaptı -
ğııu yapar ve hangi kadın onun hu 
tutumu karşısında isyan ve hiddet 
duymaz. 

Yine, işte hep bunları düşünü ~ 
yordum. Karanlık daha çok koyu -
laşıyordu. Bir aralık: 

- O siz misiniz Hanımefendi?. 
Diye kulaklarımı dolduran bit 

sesle dalgınlığımdan ayrıldım. Bak· 
hm: Halıl Necip. 

- Siz misiniz Halil Necip Bey? .. 
Dedim .. Snnki, kırk yıllık tanış • 

mışız gibi: 
- Benim yaa Lutfiye .. 
Dedi ve .. senli benli bir tavırla: 
- Ne kadar dalgınsın, neler dü-

şünüyorsun böyle? .. 
Dedi.. bu soruş tarzına hayret et

tim. Fakat, kendi nezDketslzliğine 
verdim, yüzüne vurmadım: 

- Burayı çok se\•dim. Giizel bfr 
:ı·er, şiirli bir tabiat köşesi.. 

Dedim, ilave ettim: 

ihracatımız bu yıl arttı 
Köstence transit yolıle Orta AV· 

rupaya yaş meyva ve sebze ihraç 

etmek hususun-:la Romanya ile yap

tığımız anlaşmadan smıra ihraca -

tımız mühim miktarda artmıştır. 

Mevsim olmamasına rağmen yal

nız geçen şubat ayında Orta Avru
pa.ya 690 ton ihracat yapılmıştır. 

Bu miktar gün geçtikçe de mü • 
lıim miktarda artmaktadır. Şubat 

ayındaki 690 ton ihracatın 607 ton 
gibi mühim bir l:ısmını portakal teş-

kil etmektedir. Portakalın lazım 

gelen tedbirler alındıktan sonra 

mühim bir ihracat maddemiz ola -

cağı anlaşılmaktadır. 

Bu iş için Tüı:kofis tetkikler yap· 
tırmaktadır. Bu tetkiklerin sonun-

da portakal ihracatçılarına yeni 
bir çok kolaylıklar gösterilecek ve 
Avrupa memleketlerinde portakal
lnr1mızın siırümil temin olunacak· 
t1r. 

Portakaldan ma:ıda kestane, de
ri, barsak \·e halı ihracatımız da 
artmaktadır. Bilhassa Uşak \'e İz· 
mir halıları Orta A\Tupada rağ • 

bet görmJye başlamışlardır. Yal • 

nız bir ay lç1nde Köstence yolile 

Avrupaya 25 ton halı gönderilmiş· 
tir. 

istikrazı Dahllf tediyatı 
Aldığımız malümatn göre; % 5 

faizlı istikrazı dahilf tıahvlllerine 

ait olup l mayıs 1932 tarihinde te

diyesine başlanan ayni vedcli ve 
29 numaralı kuponlar mukabilin

de Osmanlı Bankasınca yapılan te
diyatın müddeti bu ay sonunda bi
tecektir. 

Bu kuponlardan ellerinde bulu

nup ta l Mayısa kadar bedellerini 
tahsil etmiyenlerin hakları sakıt 

olacak ve bu bedell~r Hazine lehi
ııel irat kaydedilecektir. 

- Burası Şanım hakikaten çok 
nefis bir parçası. 

Birdenbire, 
- Bilseniz siz de şimdiye kadar 

gördüğüm kadınların ne kadar gü · 
zeli ve şürlisisiniz.. 

Dedi ve.. gerçekten güze, sihidl 
olan gözlerinin boş vo stıhf psiz l:Jr 
kalp için tehlikeli olabilecek ba -
kışlannı bakışlarıma bağladı. 

Hayretimden sadece: 
- Amma garip ... 
Dedim ve bir şamardan daha 

kuvvetli gelebilecek cümlelerle 
kendisine baktım. Sanki o, hiç bun
lar kendisine değilmiş gibi: 

- Bu sözlerimi sakın bir kompli
man gibi karşılamayın. Çok ciddi 
söylü) onım. Belki sözllrimde ek • 
siklik var, fazlalık yok. Hakikaten 
güzelsiniz, hakikaten çok cana ya
kınsınız. Hele, demin şarkı söyler
ken güzelliğiniz o kadar artmış, o 
kadar şitrli ve biiyülü bir kadın ol-
muştunuz ki.. 

O söylerken ben fena halde sinir
leniyor, parmaklarımla fıdı.::ta blu· 

(Devamı var) 

kiye, bugünki.l ni.üusunun en asağı 

ıki misline çıkmak mecburiyetin • 
d..?dir. Bu vnzifeyi ise her Türkc 

vüklemek için, ameli surette çok -
tan ve s.istemli olarak işn girismi-. 
bulunmamız l:lzımdır. 

Bugünkü geçim şartları içinde, 
memleket için en büyük, en başta 
bir mesele olan bu vazifeyi her 
Türke )i.ıklcmek ise elbette kolay 
bir iş değildir. 

Bu, esasen, ancak devlet elile ya
pı\acak olan işler yapıldıktan sonra 
b:ışlıyabilir. 

Einaenaleyh, her şeyden C\'Vel, 

barem ve iş kanunlarınn (e\·liyi ve 

çocukluyu himaye) kanunları ilave 

edilmek zaruridir. 

Gariptir ki, bu tedbirleri mem -
le•cctimizde bazı hususi ve ecnebi 
şirketler yapmaktadır da, devlet 

müesseselerinde haltı bu sistem ka
bul olunmamıştır. 

Büyük Millet Meclisimizin bu iş· 
de her halde bir sistem kabul etti
ğini göreceğimiz giinleri uznk zan
nedemcylz. 

En bnşta, (doğum) devlete geç

melidir. Şehirler ve köyler (Mek
tep) gibi doğum hastalarını da 
kendileri de yapmıya mecbur tu
tulmalıdır. Çocuk, muayyen müd • 
detle bu milli hastahanelerde dev-

let kontrolu altında bulund'urulma
Jıiır. Çocuk vefiyatı önüne böy -
le :c ebediyen geçilmiş olacağı gi
bi (baba olmak) devletçe himaye 

edilmiş bir \•atandaşlık hukuku ha. 
linc geçecek vo milletin içinden 
yen!, gürbiiz bir millet ~c;.kıracak · 
tır. 

Halk Filozofu 

r 
Birimizin derdi 

Hepimizin derdi 
Bir su hikayesi 
Yaz rne\·simi başlarken, ada .. 

laran ezeli dertleri de birer 
birer sayılıp dökülmiye başlar. 
işte o güzel adaların en başlıca 
derdi: Su •• 

Haber alılı•oruz ki, bu mev
simde adalara gidecek olanlar. 
yine sudan mahrum olarak yaşa
yacaklardır. Medeni bir evin 
muhtaç olduğu bol akar su 
değil, fakat, her insanın muhtaç 
olduğu içecek su mesclel'i daha 
mühim ve daha ev\•el gelir. Bu 
yaz da yine, adalılar, bir }'udum 
temiz içme suyu almak için, 
avuç dolusu para verecekler •• 
yahut ta, bu parayı gözden çı· 
karamıyanlar, adanın fona ve 
mikroplu kuyu sulnr.ım içecek. 
ler •• o kuyu suları k~ lif o yap. 
mak ihtimali, verem mikrobu 
aşılamak istidadı olan sulardır. 
Adalar deyince, su hatıra geli .. 
yor. Halbuki lslanbulun en güzel 
1 ayfiye yerinde su olmayışı, ne 
tuhar değil mi?. Sayfiye, istira
hat ve yı:z mcvaimi.. bu kelime
lerin yanına t.usuzluğu getiriniz.. 
ne kadar kuvvetli bir tez:ıt ve 

gariplik yapmış olursunuz. 

Hakikaten adalar suyu bir 
derttir. Bu dert hepimizin der. 
didir. Çünkü, bir umumr sıhhat 
meselesidir. Her ne pahasına 

olursa olsun,adalarda su derdine 
bir çare aramak, bulmak ırc• 
rcktir. 

Hatta, bunca uzun yıllar 
geçliği halde, neden hAIA, ada. 
lara İ) i su lemin edilmemiı oı. 
du "u suali, çok acıdır. 
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ransı toplanamaz! 
,,.-·--------rms;?llimlll ___ _ ' milletleri yokluyor, fakat İtalya-1
Ruzvelt el alhndan 

Almanyamn, Sovyetlerin, Japonyanm böylel 
bir konferansa gelmiyecekleri anlaşıldı ı ............ _. ............................ ~ ................... . 

HiKAYE 
Çeviren: Bedriye Ye~insoY 

i Ki iNSAN 

Rayhşbank direktörü ~ 
doktor Şaht Brükselde a 
bu işin idaresini eline

1 
, ~ 

alan Belçika Başvekili1 

inıiltere yeniden silahlanmak için milyarlar ıarfettiği şu sırada 

11eni bir cihan konferansının toplanacağına inanmıyor 

Amerika Cumhur reisi Ruzvclt 
silah yarışının önüne gcç<'hil -

mck ihtimalini düşünerek Avrupa 
milletlerinin nabızlarını bir kere 
daha yoklamıya karar verdi ve bu 
maksatla, Londrada toplanmış olan 
şeJter konferansına murahhas ola
rak gönderdiği Norman Davis'i ay
nı ?.amanda bu vazife ile tavzif elti. 

Tuhaf bir tesadüftür ki, beynel
milel bir iktisat konferansına yol 
açabilmek için bir maske gibi kul
lanıldığı söylenen şeker konferan • 
sına 1933 ten toplanıp da hiç bir 
netiC€yc varmamış olan dünya ik • 
tisat konferansına reislik etmiş o
lan Mak ~onald riyaset etmiştir. 

Bu satırlarda vaziyeti kısaca göz
den geçirmek faydadan hfili olmı
yacak. 

Acaba dünya, 1933 de neticesiz 

kalr.n konferanstan sonra, yeni bir 
dünya konferansı için bütün mil -
le!.!~ murahhaslarını başbaşa ver
mek ve vaziyete çare aramak için 
bir masa etrafında toplayabilir mi? 

Amerika Cumhur Reisi yalnız 

teslıhat sahasında değil, ekonomi 
sah~sında da silahları artık bırak
mak için bir çare aranması lüzu • 
muna kanidir. 

ReJçika Başvekili bunu arzcdi -
yor ve kendisi de, eğer günün bi
rinde öyle bir şey tahakkuk edebi
lir-;c, büyük bir rol oynamıya nam
zet vaziyettedir. 

te uğrayan konferansın acısını çı
karmıya hazırlnnıyor. 

Baldvin ıle mustakhcl İngiliz 
Başvckıli Nevil Çembel'layn biraz 
mütercddıt görünüyorlar. Dcyli Uc
rald diyor ki: 

cAmcrıknlılar noktainnzaTlannı 
sorahalle bildirmişlerd5r. Leon 
Blum ise, bu yolda ingiltcreye gü
venip güvenemiyeceğini sormuş • 
tur. 

Baldvin, kendisini bir çıkmazda 

gbrduğü için vakıt kazanmak isti
yo-. Belçika başvekilinın bu işle 

ni-n resmi surette ve gi?.li olarak 
mP.~gul olmasına razı oldu İngiliz 
mehafilinin kanaatıne görr., bu yol
da girişilen anket uzun sUrec{>ktir 
ve hiç bir netice vermlyccektir. 

ÜMİTLER NİÇİN BOŞTUR? 
. Vaziyet böyle olmakla beraber 
Belçika Başvekili nim resmi mü .. 
zakerelcrine devam etmektedir. 
Hattiı bugün Rayhşbank reısi Dr. 
Şahtın Brüksel'i ziyaretini bekle
mektedir. 

ile neler görüşecek? 
Acaba Dr. Şaht Belçika başve • 

kilinin istimzaçlarına ne cevap ve
recek? İktisadi ve askeri bir silah
ları bırakma konferansının toplan
ması bahsinde Hitler'in gönderdi -
ği "damın söyleyeceği sözlerın bü
yük ehemmiyeti olmak lazımdır. 

Almanya için silahlarını bırak -
mat.·, şimdiye kadar takip ettiği po
lıtikayı bırakmak demek olacak -

Bug611 
olan 

tır. 

Brüksell dyarel edecek 
Rayhİl>ank VirektörfJ 

Doktor Şahi 

Halbuki Almanyanın iştirak et -

mceı.iği bir dünya iktisat konferan
sı toplanamaz. İtalya da gelmezse 
öyl\.! ... SovyeUer ve Japonlar da 
gelmezse yine öyle ... 
Anlaşılıyor ki, Dr. Şaht, bir ci

h1 • konferansının toplanması ha
zırlıklarını görüşmek için Brüksel'c 
gitmiyor. 

O halde bu ziyaretten maksad. 
ne olabilir? 

~C,yle söylüyorlar, diyorlar ki: 
cOlsa olsa, Almanyanm silahlarını 
arctırmak için Belçika Kongosunun 
bakırlarını satın almak maksadile 
B':'~.ksel'c gidiyor. Hatta bu mesc 
le_ i konuşurken, iptidai maddelel" 
ve müstemleke meselelerini de or
taya koymayacağı ne malUm? 

Yani, ya Belçikaya sipariş ver -
miye, yahut da müstemleke ve ip
tidai maddeler bakımından tek . 
liflerde bulunmıya gidiy.or. 

O halde bu ziyaretin dünya ik
tisat konferansı ile hiç bir alılkası 
olmamak ic:ıp eder. 
İNGİLTEREDE AÇLIK KORKUSU 
Diğer taraftan İngiliz meb'usla

rı ~ugünlerde büyük bir telfiş için· 
dedirler. Almanya flc !tı:ılya bo
yuna ihtiyat crz&k yuğmaktadırlar. 
Bu yü.:den buğday fiatlan bütiir. 
rrı'?nıleketlcr pıyasalarında yüksel
miştir. 

İı. gilizlcr diyorlar ki: 
-c Bir harp çıkarsa, bizim cr

(Dıvamı 6 ıncı 

rransada Leon Blum, bu yolda 
beynelmilel müzakerelere girişil • 
mcsine müsait bir tavır takınmış 
bulunuyor. Hatta mutemed adam
lanndan birini görüşmek üzere 
Lo:ıdraya göndermiştir. ' ' ~~ 

... : .. _ ._ f (Solc/a) geni İngiliz kabinesinde Ba"rlgt ~ İngiliz devlet adamlarından Mak 
Domıld ise böyle bir konferansın 
lüzt.muna şiddetle knnidir. Bun • 
n"" (>'1'11"1 riv:ı!;ct ettil!l ve akame-

;__ __ ~_·--~--------'-'---" N .. zırlılına geçectk olan Sir Con Simon, ... : __.._~--.:.='-----~ 
ortada lngilttre Basvtkaleline gelecek olun 

Neoil Ç~mberlayn, sa~Ja 1933 di1nga ik.tuat konferanııno reislik etmis olan eski Başv~kil Mak Do!ıald 

Büyük Harpte 
Türk Bahriyelileri 

Nasıl döğüştüler 
•tnuıı111tut1t1ıtııuıııtnııntıı"u1tıuutıuıııuııııııınıııt11111ıueıuıı11n1Mıttıfft 

Tefrika No. 11 Yaza;;"~""Z:e'k'i""'c·~·~·~·i'" 
- Paşa hazretleri .. İngiliz sefiri lerini duyamıyordum. Yalnız bu 

~ıkarken Fransız ve İtalyan se - sefer... -
fırleri de geldiler. El'an üçü baş- sefer en ziyade sinirli görünen za-
oaşa bahçede konuşuyorlar. Şayet tın Sir Malet olduğunu farkettlm. 
bun1ardan biri sizinle görüşmek ar- - Malet ikide bir ayaklarını yere 
7Hsunu izhar ederse Rus ve 1ngi- vuruyor, İtalyan sefirinin sözünü 
:iz sefirlerine verdiğiniz cevabı kesmesine tahammül edemiyerek 
tekrar edeyim mi? . mütemadiyen yüksek sesle bir şey-

- Evet.. Ayni cevabı.. dedik • ler söylüyordu. 

ten sonra ilave etti: İtalyan sefiri gayet sakindi. 
- Bu akşam hiç kimseyi kabul Üç diplomatın, bahçenin bir kö-

edcmem. Hatta vükeladan gelen bi- şesinde başbaşa mülakatları henüz 
lE' olsa kendilerini kabul edemi - bitmemişti ki.. bir otomobil sesi 
yeceğimi söylersiniz. daha işitildi. 

Tekrar dışarı çıktım. Üç diplo
mat, el'an bahçede ağaç altında 
konuşuyorlardı. Bittabi muhavere-

BahÇEnin büyük ve demir kapısı 
açıldı. Pencereye koştum. Alman 
sefiri geliyordu. 

Bahçede düşman devletlerin se
firlerini gorünce şapkasını çıkardı. 
Onlar da büyük bir nezaketle mu
kabele ettiler. 

Fakat, İngiliz ve Fransız sefirle
ri l.ne kadar asabi ise Alman sefiri 
de o kadar sakin ve müsterih görü
nüyordu. 

Bahçedeki kuvvetli lüks lfımba
larının ziyası altında dört sefir göz 
göze geldikleri zaman, Alman se -
firinin simasınd'a derin ve münte -
ki?J}anc bir tebessüm belirdi. 

Ötekiler de bunu cebri ve cali 
bir gülme ile karşıladılar. 

Biri gülüyor .. ötekiler asabiyet
lerinden dudak 1sırıyorlardı. Al -
man sefiri yalıya girdikten sonra 
misafir salonundaki kanapclerden 
lirine oturdu. 

Masa üzerindeki sigara kutusun
dan bir sigara alıp yaktı. Dumanla
rını neş'e ile havaya savuruyordu. 
Uzaktan halini tetkik ettim. 

Mavi gözleri adeta iki parlak 
dürbin canu gibi ışıldıyordu. Mem
nuniyetini belli etmemek istese de 
içi içine sığmadığı ayaklarile şak • 

rak bir dans havasını tetkik eder 
gibi tempo tutmasından anlaşılı -
yordu. Nihayet Baron Gangenhaym 
muvaffak olmuş bir diplcmat sa -
yılırdı. Aylardanberi devam eden 
mücadele kat'i zaferilc neticelen -
mişti. Devleti Osmaniyeyi harbe 
sokmuştu. 

Almanya imparatorluğunun ga
yesi bu idi. Bu gaye artık fiilen ta-

l:akkuk etmiş bulunuyordu. Otu -
ruşu, sigara içişi, ayaklarını sallla-
yışı hül8sn her hali ile şunu demek 
istiyor gibi idi. 

- Uğraştım, çalıştım, çabala • 
dım. Nihayet Almanya hesabına 

hükumeti Osmaniyeyi kazandım. 
Vakıa Goben ve Breslav zırhlıları
nı Karadenize çıkıp Rus limanları
nı topa turnası iki Rus muhribi ile 
bir kaç gemiyi batırması hükumeti 
osmaniyeyi harbe sokmuştu .. am .. 
ma ... 

Resmi Tebliğ 
İstanbul halkı bayram yaparken 

kulaktan kulağa yayılan bir şayia 
birdenbire bütün şehri, nihayet bü
tün Türk yurdunu kapladı ... 

Roger ve Denisc ilk defa bir gar
dc:.1partidc tanıştılar. Derhal biri
birkrinden hoşlandılar. Yalnız bi
ribirlerinden hoşlanmak değil, bir 
saat kadar konuştuktan sonra biri
birlerine bcnziyen bir çok tarafla
rını bu1d'ular. Bunlardan biri de 
hayvanlara knrı; ı olan meclıibiyct
lcri, muhabbeti ri idi ki ~k ufak 
tefek şeylerden değildi. Bir arada 
?ütün yaradılışın hay\•anların res

migeçitini yaptılar. Hnttfı tesbih 
böccklerile Ağustos'lar bile gözle
rin~c bazı scvimliliyc maliktiler. 
Birinden biy;i sustuğu zaman diğe
ri ilavelerle naklediyordu. 

cNe hassas kalb!:t Roğcr böyle 
düşüniiyordu. Bir de derler ki ka

dınlar gaddardırlar. İşte bir masal! 
. Dcnisc Roger'in kara kurbağala
rı tezyif ecfen ve yarasalardan kor-
kan her korkr.ktan iğbirarla hah -

scttiği esnada, .ne kadar iyi olma
lıdır! Nasıl erkeklerin kaba oldu-
ğunu iı;ldia ederler!> diye düşünü
yordu. 

Fakat o günkü günde daha faz-
la düşiinmcdiJer. Zira Denise'in 
arnesi mcvdana çıktı. Kızını SÜ -

rükledi. Maamaf~h gençler, diğer 

dostların evind'c bul u~m.ak Üüere 

biribirinc randc"u vçrecek kadar 
za:nan bulabilmişlerdi. 

~ki buluşma arasında gecen bir 

hafta, his1erini fazlalaştırmaktan 

başka bir şey yapmadı. Hiribirlerin
den istemiyerek aynlmış, hararet

le tckrnr görüşmüşlerdi. Bu sc
fe.· de yeni bir benzeyiş buldular. 
Seyahat iptilası. İstikbal projclcıi 

yanmıya başladılar. Otomobild~ 

bir seyahat, ve l'Eure üzerinde 
kayık yarışları .. Fakat on beş gün 
soma artık bir kaç saatlik ekskör
s\·ondan dPğil, hakiki bir seyahat-

- Gemiler Rus ~hillerini topa 
tutmuş .. muharebeye girmişiz. 

Filhakika ertesi günkü gazeteler 
de aynen şu havadis vardı: 

Donanmai Osmaııinin mu -
ı•af f akiyeti 

cŞayial. r tahnkkuk etti. Donan

mayı hümayun ile Moskof gemile
ri çarpı~.ı. Donanmamız kazandı. 

Moskof sahilleri yüzlerce seneden-
beri görmediği o mehip Türk a .te

şini gördü. Bu hususta Osmanlı a
jansının verdiği resmi maltımat 

~erveçhi atidir: 
. ~Donanmayı hümayunun bir kıs
mı cüz'isi 27 ve 23 Teşrinievvel 

gi.inleri Karadcnizdc talimlerle 
meşgul iken Rus iilo'"u evvela bü
tün talimleri takip ve ihlfıl ve dün
kü 2Ş ncu perşembe günü de do
nanmayı hümayuna taarruz ede -
rek muhasimane ip1idar eylemiş -
tir. 

Vuku buan muharebede donan
mayı hümayun tarafından Avni 
hakla (Prot) namında (5000) toni
Jatoluk ve 700 kadar torpili hamil 
bir torpil vapuru Gren ve Rus tor-

t tm öahsolunuyordu Hem ne SC' 
vahat.. Hayat .. ./ ··rı 

Denise sarışın başını Roger 1 

gb5ı::üne dayayarak, titrek bir ses· 
le: 

- Çok mes'ut olacağız! DcdJ. 
- Siz ve ben .. 

Den ise: • 
- Ve Oskay! Diye hırçınca il3 ' 

\'C elti. 
Ro~er kıpkırmızı. geri sıçra?~· 

A~i bir kıskançlık alevi bütün k81
' 

natı gözi.inden sildi. Değişik bir sr 
da ile: 

- Oskar mı? 
Den ise: 
- Kôpegim, diye itiraf <:tti. lJe" 

nim sevgili köpeğim. Annt-sini11 af 
kı. 

Roger şaşırmı§h. E ' ')-.·li • 
yemiyordu. Denise aL i : ~:ıd' 
ile: 

- Hayvanları sevdiğinizi zanrıe" 
cli··ordum. 

- Fakat onlara perestiş cdi~'°" 
rum. Yalnız... C 

- Ne demek yalnız.. llayvtııı19 
ya se,·ilir, ya sevilmez .. Bana gore 
ya biri, ya diğeri.. ·rıl 

- Size tekrarlıyorum ki hepsı ıci 
seviyorum. Maalesef hayvanla! 
biribirlcrini sevmezler. 

- Oh! Tabii bu böyle. Oskar 1'~ 
dilcrden nefret eder. Fakat bı.J!I 
dan ne çıkar? • 

- Ne mi çıkar? .. Heyhat. fel~ 
ketlerin en fenası .. Bildiğim bir Ço 
şeyler var .. Benim bir Ankara Jce" 
dim var, adı Zouzou. 

Bu isim söylenir söylenmez ve; 
nis:! hafifçe gülümsedi. Bu scfe 
Roger itiraz etti: ı 

- Kedim, Oskardan daha ııpt' 
de~G, eğer Oskar kedileri sevJ1'e~ 
Zo zou'nun da köp~klerden nefre 

f 
,,,ı 

(Oeu'1mı fi'",.' ~(!"~ 

pidolarından birisi mühim hns:ıl"~ 
ta duçar edilmiş ve bir kömiir git 
misi zapt ve musadere ediJrrıi~t : 

Gayreti Vataniye torpiclosu uı oO 
rafından atılan bir torpil ile 11 .ı 
ton hacminde Kubans isrnirıd:,. 
Rus topçekcri batmış ve M~8 4' 
neti Milliycnin attığı bir torp~l ıot 
diğer bir Rus ganbotu pek ınulı 
hasara uğramıştır. 

İşbu muharebe esnasında ~ d 
ve tahrip olunan Rus sefainıfl 
kurtarılan 3 zabit ile 72 nefel' e . . 
edilmiştir. 

Donanmayı hümayun baJlld 

!lir zarara uğramamış ve rn°11tı 
be donanmayı hümayunun le ı>f 
olarak devam etmekte buJunfl'l 
tur. 

Hükumeti seniyc dona0,.5 
hümayunun b!r kısmı ciiı 1 

karşı Rus donanmasının vul<tl ı.ıP 
lan işbu tecavüz ve taarttl~e)" 

, şüphesiz şiddetle protesto ed 
tir., ıd,-

Karadenizde bulunan fi}oJlltltıl I' 
ahiren alınan malumat ber"eç 

tidir: ""' (Devamı 

.. 
• 



Yal~nsiya! 
---~======~==== 

Şiir, sevda, eğlence,. 
rnüzik ve güzel kadın ... ı 
Meşhur şarkısı ile kendisini bDtonl 
dQnyaya daha iyi tanllllran $ehir· 

harbin sonunu bekliyor 
• • 

Bügük sanat üs-
tadlarının paha 1 

biçilmez eserle,.i 
Valansigadaı· 

3,,,."' 
Vaıarıalganın gökl•rinda laggue mollr lerini11 u.!erlnl tıtaen 

1 
felairliı•r aolufu llerleal sıfınalclarda alıg orlar 

•Pan .. .: .. 
a 

1 
Ya muharebelerinin ilk Valansiyalılar ışıklar sonduru • 

llYan Y ;rıncı~ korkulu günler ya - lüncc büyük bir alışkanlıkla ken • 
bollıla alinsıyada hayat, şimdi dilerini muhafaza altına almakta -
)ı.1nk Üeşrnış gibidir. General dırlar. Beş on bomba atılıp, tayyare 
ğı ın:ı Madrid1 kapılarını zorladı- topları şehri sarsan gürültülü ses - 1 
keli \1c erd~, Valansiya çok tehli - ler çıkardıktan sonra, tayyareler 
tl ~l~Iı dakikalar geçirmiş - savu~up gitmekte ve ışıklar tekrar 
illet rrıe urıyetçilerin ikinci hüku- vakılarak herkes muhabbetine ve 
buYiik rk~zıeri olarak sayılan bu ~ykusuna devam etmektedir. Bu-
hayat ~hırdc ihtilalden önceki na Valfınsiyahlar o derece alışmış-
IÖzie :nrnüşse bile, bir yabancı lardır, ki, tayyare hücumları on -
~i~ ~ akılacak olursa, Valansiya lar için tesbih çeker gibi tabii bir 
dır. ıı::.1Yan ve gülen Valansiya - alışkanlık sırasına girmiştir. Evle-
Jetde y ıçt~m şehre gelenler, otel - rin bütün camları kağıtlarla kapa
l'er. he~· bulamamaktadırlar. Her tılmıştır. Bu kağıtlar ışığı dışarı 
cbıt. "l ~a çatı katına kadar dolu- vermemektedir. 
~ cad~ti nakliye, sokaklar, bü- Şehrin çok mühim olan dört yol 
l'or. eler insanlardan geçilmi· ağzı gibi bazı caddelerinin başında 
~ kum torbalannaL şiperler meyda-

S ~a ~rey an eden mubare- na getirilmiştir. bu siperlerde dal-
ktırı~ bU büyük şehire zaran do- mi surette milisler nöbet bekle -
~ _hissinç kapılinariıak mektedirler. Düşman tarafından 
~ ~ __ iilse de gündüz yaşa - yapılan ani bir baskına karşı bu si.-
' ~'"'1k.in bulabilmek müm • "peder ihtiyat! birer tedbir olarak 
V~ • meydana getiıilmişlerd!r. Otomo • 
~ ~ halkı ihtilalde~ inti • biller caddelerde çok süratle git • 
~ ~ iatenntş gibi, tiyatro mektedirler. Maamafih. bir şiir ve 
t., ~her doldurup boşaltmak- sevda memleketi olan güzel Valan-
~kea itile gücü ile meşgul siya şehrindeki eski lüks otomobil-
"~ • ~h, geceleri sa- leri görebilmek mümkün değildir. 
~ktıe. :a ııormaı vaziyet deliş Devlet otomobillerinden bazıları 

landı-;_~ Y~ bütün ışık - ise kurşunlarla delik, deşik edilmiı 
loJta.ııa, t;..~tedir. Birahane. oldukları halde yine çalıştırılınak • 
~ gıbi umumi ve kapalı tadırlar. 
~ ı0ruın!1 hayatta bir d~ğişik - Madrid h~üme~~ Asar~ ~-ti-
~ bit lllektedir. Şehrın üze- kaya karşı gosterdığı lcikaydi yu • 
Olduiı& ~~enin dolaşmakta zünden bir çok eski eserlerin mah
~tedJı.. Yüreklerden silineme- volduğu şayiası yalandır. Çünkü 
~le &ıkt :kakı.ar Milis devriye- Madridden buraya naklolunan kıy· 
~~. lçtıı Ya _nıuhafaza altına a- metli eserler gizli bir yerde muha· 
~"Ilı libt ~ilin ilk aylarmd!l 
~~ .. ızlık. soyguncu. 
t.ı.~tedir §imdi tesadüf e • 
-~~düd:ı.L: Geceleri ekseriya 

~riııin çaldıkları i • 
• 

mu haf aza altına 
alınmıştır 

• • 
faza altına alınmışlard'ır. Rubens, 
Ribera Velaskets, gibi büyük üs _ 
tadların 250 parçaya yakın levha • 
ları Valansiyada bulunmaktadır. 

Bunlardan maada, Madriddeki 
kıymetli kitaplar, İspanyol san'a • 
tına ait tarihi eserlerden bir çok • 
ları da Madridden Valansiyaya ge
tirilmişlerdir. Maamafih, gayri ka· 
bili naklolan yüzlerce, binlerce e • 
ser Madridde Allaha emanet ed'ile
rek perişan bir vaziyette bırakıl .. 
mışlardır. 

Bütün cihanın malumu olan Va
lansiyanın güzel kızları, hep 0 ay
ni güzelliklerini, ayni şakraklıkla
rını muhafaza etmektedirler. 

Caddelerde, evlerde, barlarda. İs
panyol kızl:m gülerek, eğleneı·eıt 
dolaşmakta, barlarda kıvrak dans
lar etmektedirler. 

Hariçten binlerce gönüllü Mad
ridi müdafaaya koştukları halde, 
Valansiya kahvehanelerinde boş· 
boşuna vakit geçiren İspanyol de
likanlıları kıziurla kur yapmak\l 
devam etmektedirler. Bu büyük 

tel\lrde bütün .ca~telerl butnıak 
mümkündür. İspuyoJ ıazeteleri .. 
rasında blı" P'fÇa sat eenahı rnü • 
dafaa eden gazeteler bile vardır. 
Fakat, halk ekseriyetle solcu gaze. 
teleri okumaktadır. Bu gazetelerin 
verdikleri havadisler daima ihti -
lalciler aleyhine olduğu halde halk 
bunu bile bile yine bu gazeteleri 
okumakta ısrar etmektedir. Elha
sıl Valinslya harbin neticelenme• 
sini beklemektedir. Çünkü, Valin• 
siyanın eskidenberi şiarı, yaşayıp 

eğlenmektir. Meşhur (Valensiya) 
tarkısı da dünyayı boşboşuna kap
lamış değildir. Çünkü burada her 
ıey vardır. Şiir. sevda, hayat .. eğ
lence ve gibel kadın ... 

Biz 6ura-a lu114 palto/arımı• w p•rtl~•ill•rl,,.I• •ırllf'et•i• ga~ı beldu~re H,t:ı ın•mleketlertls gar çnlcln 
ıeldl. Kallf .. rnlgada 14nç lcızları11 l>ir pazar glnlnü na•ıl rçlrdikler/111 •ttlam ılc lç,-n 6ir /ilc.ir edin mele 

,.. l•t•,•aalz gakarılcl ,.,,,.. 6akınıs 

Dünyanın hasis kadını ! 
~---------------------

Küçükten biriktirip te ihtiyorlığı.nda milyarlara 
oaran servetini şimdi varisleri yiyorlar 

Amerikayı bugünlerde en ziya. 
de meşgul eden meselelerden 

biri de, dünyanın en hasis kadını 

olarak tanınan Hetti Grin'in mirası 
nıeselesidir. 

Miras deyip efe geçmemeli! Çün
kü ortada bir milyar frank mev • 
zuubahstir. Fakat bu paradan fe

deral hükumet 750 mJlyon miras 
vergisi ve ted~ye edilmemiş vergi 
borçlarını istemektediler. 

Kadının Misters Matev Astor 
Vilks ismindeki kızile oğlunun -dul 

kalan karısı mirasa hak iddia et

mektedirler. 
CİMRİLİK BU KADAR OLUR 

<;imtj_liğin canlı bir timsali ola· 
rak ~ki edilen bu k;.ıdın daha 
aıp~umaunı.,n~-~ 
mulM 19"#' tyl bWy~··~ atr 
tnarılannda 1'Uhassa bifyük ~blrsı
run abone olduğu iktisadi ve mali 
ıazeteleri okurdu. Eğer kendisine 

bir metelik heclye edilirse. bu pa
rayı hemen bir kenara koyardı. 

Hetti Grin bu suretle topladığı 
3 dolar kadar parayı hemen ban· 
kaya yatırırdı. 

Babası balinacı idi. Yani balina 
avlamak için gemilerile büyük se
ferler tertip ederdi. Hetti 9 yaşına 

geldiği zaman. l>abasının gemile
rinde balina avlarına iştirik etti. 
Babası da ~k haslsti. Hatta bir 

gün bir adamın denize düştüğünü 
gören tayfalar hemen zavallıyı 
kurtarmıya kojtular. Fakat baba· 
aı arkalarmdlan bağırdı: 

- Heyyy! İşinizi bırakıp nereye 
gidiyorsunuz? 

Bu sözler küçük Hetün'in kafa· 
sında derin bir iz bıraktı. O za • 
man paranın her ,eye hikim oldu. 
lunu, hissin işt~ yeri olmadığını 
anladı. 

Para sahibi olmak, mümknn ol • 
duğu kadar fazla para sahibi ol
mak artık onun için mukaddes bir 
rilya haline ginnişU. On ild yaşın-
da büyük annesi öldüğü zaman •I• 
ladı. Fakat biıyilk annesini sev • 
diii için delil, öldiilü zaman ken
disine on para bırakmadığı için at• 
Jadı. 

On bet yqmda annesi &dü :A. 
na411 da bütün lel'Vf'tlni kO<"aima 
bırakıyordu, Hettin'in ne derin bir 
yese dtl§tüjünü tasavwr ediniz. 
Maaınaflh babası kızma karşı 

ÇÖmett davrandı. Bir gün Hetti'yİ 
hava değiştirsin diye Nevyorkta
ki akrabalarından birinin yanına 
gönderdi ve masTaflan 'çin ken 
disine 18.000 dblar verdi. 

- kızını, dedi. oraya gidiyol'SWl 
amma, ib:erine giyecek bir geyia 
)'ok. Şöyle gibel ve hO§UD& ilde. 
cek tuvaletler umarla! 

Genç kız fU cevabı verdi: 
- Ben paçavraya para veremem. 

Daha o kadar deli obnadım. 
Babası, Nevyorktald akrabama 

lerinden elbise yapmak mecburi -
yetinde kaldı. 

İLK TASARRUFLAR 
Hetti Nevyorktan döndükten 

sonra kendısine sarfetmesi için ve
rilen 18 bin dblardan on beş binini 
beraber getirmişti. 

Hetti yaşı kemale geldıkten son
ra Edvar Grin isminde çok zengin, 
fakat kendisi kadar hasıs bir adam
la evlendi. 
Karı koca İngiltercye yerleşti -

ler. İki çocukları oldu. Bidayette 
gayet mes'ut yaşıyorlardı. Artık 

Heıu•nin bütün gayesi para yığ -
maktan ibaret kalmıştı. 

Bir gün çocuğu yaralanmıştı. 

Hetti para vermemek için bir tür
lü doktor getirtrniye razı olrnuyor
db. Kendisi, aklından bildilt bir 
ilkı gfdlp «Z'fhanede yaptırdl. 

Hatti eczacı fife parası istemesın 
diye. fişeyi kendt evinden alıp gö
türmllftil. 

Fakat çocujtjn yarası vehamet 
kesbettl ve nihayet zavallının ha
yatını kurtarmak için bacağlnı kes
mek mecburiyeti hasıl oldu. Ço
cuklar büyüdükleri zaman, hiç bı· 

rine maddi yardımda bulunmadı, 

uıvallılar kendi hayatlarını kendi
leri kazanmıya mecbur oldular. 

Kocası Nevyork birsasınm ge -
çirdiği büyük buhranda bütün pa
rasını kaybettiği zaman, hiç te yar-

c:ımına koşmadı, bilakis kot:asınd .. n 
hemen ayrıldı. 

Vergi vermt'nwk için mütemadi
)'en yer değiştirirdi. Hatta her iJı
timale karşı cebinde duim:ı taban
ca taşırdı. 

Bir gün çamaşııcısı ile kavga e
Giyordu. Çamasırcı tcmizlenmiyc 
verdiği bir elbisenin par.:ısını is -
te.miye gelmiş. lletti bar bar bağı
rıyordu: 

Elbisenin ) alnız kemeri kirlen· 
mişti, sen bütün elbisenin parasını 
ııasıl istiyebilirsin? 

Hetti'nin cimriliğine dair bunun 
gibi anlatılacak çok vak'aları var. 

Fakat acaba bizim memleketi -
mizde Hetti'nin cimriliğini bastı
racak insanlar çıkmadı mı, dersi
niz? 

Çaktı zannetliymus. Bir ~ mi
sallerden yabıız bir tanesini söyli
yellm: 

Bu zat bir Ermeni<lir ve Büyük
adada bir köşkü varc:lır. Fakat k~ 
lrün bahçesi yabam otlarla CJarıl • 
DUfhr. Dostlarından birisi bir gün 
kendisine demiş ki: 

- Şu bahçeyi bir tanziın ettir
sen de, güzel güzel çiçekler dik • 
tirsen, daha iyi olmaz mı? 

Bilir misiniz. muhterem köşk c-,. 

hibi ne cevap vermif? 
Demiş ki: 

- Yaaa? Çiçekler diktireyim de 
herkes bedava seyretsin öyle mi? 

~ ................................... ..._.... ................................................................ --. ............... ..... 

tlıllbıtlll.,, Hl4M Ro'llllfl ell ı.,,.,.,. 
Ftolc•nrı.11 hgtafı ,ekil• 1.,.,... N/eNIAaM t 

yanına kızim pertpn kıyafetle ~ 
~k ~ tçüa. bıMll cep. Kumanda dlzglnT ti4tr yerde 8llntlel 
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Üç komita Eski lstanbul batakhaneleri: 

l ___ K_U_~~a~~ ;çAPAN 

t: H 1 K Av E 1 10kuyucuıarla 
-------

1 J2aş basa 

Makedonya komita
cıları a.r~sında 13 yıl 

iki İnsan Yerebatan 
{ 4 üucil ıogf aJ'.ln devom ) 

etmesine pek şaşmamalısınız. On· 
l~dan birini gördüğü zaman yü • 
zün1. atılır, bumunu tırmnlar, bir 
gö~nü başından fırlatır! 

Sarayının 
Levhası 

- 40 -ikinci kısım 
Bir gemi yeptırdım ayrık kökile • bllt 
pare top dizdim taze soğanı, Mısır d•" 
rısından hesapsız gülle • S ivrisine" -40 - - Oskar. bir diş hamlesile on· 

lnrın bel kemiklerini kırar, nnkaz
larını duvardan aşağı yuvarlar. ht'r 
b l!dc Zouzounuzun <iikkat etmesi 
gerek! 

(Bulgaristanın Karııdeniı sahilindeki Burgu şehri vo limanı) 
Bu memlekette yaşayan Türkler modern mcktt:plerl ve cenıiyetlerl 

ile yüksek bir seviyeye ul~mışlardı. Komitacıbk zihniyeti, bu kasaba· 
da yaşayan Türkleri de perişan elli. Muallim ve mlinevverlerden bir .. 
çoklan anayurda göç elliler, bir kaçı da hapishanelere atıldılar. 

Milanof, cebindeki kapaklı saati 
çıtrnrdı, baktı, cnrtık ikiye gelmiş> 
dedikten sonra, saat kapaklarınm 

içini açarak bana uzattı, burada, 
genç bir kadın ile ko.dının dizine 
yaslı küçük bir kızın resmi yapış
tırılmıştı: 

- İşte, dedi, bunlar, ah .. Bunlar .. 
Senelcrdcnberi bunlar için ağlıyo
~um. Bunlar için, memleket, mcm· 
leket dolaşı~·or, avunacak bir tesel· 
li, ı;öz yaşlarımı silecek müşfik bir 
el arıyorum .. Bunlar için başımda
ki saçlar bir gecede ağardı, bir göl
ge gibi elimde kalan şu gördüğün 
resimdeki iki kişiyi kalbimin üze
rine bir merhem gibi yapıştırdım. 
S;mc~rdcnberi onlar, kalbimle bir
likte daraban ediyorlar. Ben onları 
arıyorum. Ahhh kızını ve sevgilı 
karıcığım .. 

2'avallı Milanof için için ağlı -
yordu. Komitacılığın şenaatine kur
ban olan yüksek kalbli bu babanın 
karşısında benim gözlerim de ya -
ıanr gibi oluyordu. Fakat, v.aziye
ti kurtarmak için, masanın köşe -
sindeki elektrik ziline parmağımı 
bastını \'e garsona: 

- Bize iki bira daha veriniz .. 
Dedim. 

Bulgaristanın münc·ı\•cr Türk genç
lerinden ana)'urda göç ederek 

Ankarada vazife almış bir grup 

Garsonun gelip gitmesile söz 
söyleyip cevap alması masa etra -
fıntiaki boğucu havayı d<!ğiştirmiş· 
ti. Milanot 

- Ben daha fazla devam ede -
ınlyeceğim. Sen benim dert orta
lım oldun, facianın mabadini ya
nn sabah konuşuruz .. Olmaz mı? 
Dedi. 
Yatağımın içinde cAllah herkesi 

göriilmedik belalardan saklasın>. 
ctiyf.rek gözlerimi yumdum .. Benim 
Tırnavoya geldiğimi, her neredense 
iğrenen Tırnova mualllm1 Bay Sa-

Yaza ~ 
M. Necmeddln Oellorman 

SoFyad kl (Dcllormın) 
gazetesi aahlp ve ba,muharlrl 

lih Refik ertesi sabah beni derın 
uyl.umdan uyandırdL Oturduk. Gö
rüştük. 

Milanof, büyük bir nezaketle ya· 
nımıza gelip oturdu ve Salih Re· 
fi!t ile de tanıştı. Türklere karşı 
bü~ ük merbutiyet gösteren bu zat, 
Türk mılletinin büyük hasletlerin· 
den de bahscdıyordu. 

Salih Refik mektepteki vazifesine 
gittikten sonra biz Milnnofla ta
raça.daki masamıza tekrar yerleş· 
tile ve konuşup dertlcşmiye başla 
dık. 

!~inde ynnan babalık ateşi bu 
zavallı adamı bir tek dakıka bile 
yakmadan durmuyordu. 
Parmakları, yeleğinin sol tara • 

fında ve kalbinın ürerlndekl cep· 
te duran saatte dolaşıyordu. Sık 
sık saati çıkarıp kapaklarını açı· 

yor, k::ırısı He kmnın foıoğrafla • 
rı~. yzüne. gfü.üne sürüyor. derin 
der!n bakuktan sonra, içten gelen 
biı inle~ ıle başını yan taraf ıs 
eğiyordu. 

~omitalardru:ı çektiğinuz cefa 
Iarın bir kısmını, ben de Mtlanof :l 
bir sırasını g"tirip anlatmıştım. O, 
tekrar söze başladı ve: 

- - Generalin U?butunu meb'us
larla, kollarında siyah matem tül· 
b?ıııleri taşıyan büyük rütbeli za
bitler taşıyorlardı. Ağır nğır kili
sc\·e dolrru gelen cenaze alayına, 
büt;ın ministirlerle muhalif ve mu 
varık belli başlı parti ŞC"f.lcri, mü
tekaid gPnPrallcr iştiriık etmışler· 
di En önde Sofya metropolidi fs
tefon bulunduğu halde, askeri bir 
mı;ı;,ka ağır matem havaları calı· 
yoıdu. Tabut kilisenin ortasındaki 
bosıu~a konmu~tu. Generalin yak~ 
dostlarından bir kaç kişi mütevef
fıı•ı.n meziyetleri hakkında söz ~öy
lrr:erkcn, dışarıdan ve içerıden bir 
suikastc maruz kalınmaması ıçın 

po'is, z~bit ve askerler kılisenin el· 
rafını kordon altına almışlardı. Sof
yanm belli başlı ailelerinden bir 
ço,_ kimselerle birlikte kızım ve ka· 
rımia ben, kilisenin ıçınde bır köşe
de ayak üzerı nutuklar dinlemıye 
bailadık. Kilisenin dış kapısında bir 
hareket oldu: Kral geliyor, dedi . 
Jer. Tam bu esnada idi kı. bir 
milyon şlmŞ{:'k birden Çlkar ;ribl. 
cel'rnr.Prni iJ!r gürL.ltl• ,1e ki!is~ 

nln davanındaki dinamit makine· 
lerl tepemizde patladı. Yüzlerce 

(Devamı var-

Bu1raristandakl Türk gençferlt okumak, öğrenmek merakile birlikte 
muıikiyedc çok ehemmiyet veriyorlardı.. fakat .. ne yazık ki, komita. 
calar bütün bu güzel teşebbüsleri perişan ettiler •• 
Komhaı.n imha eden K6so lvanof bükGmetinin, orada kalan Türk 

ıençlerine yeniden çah~ma serbeıliıi vererek medeoileşmeleri hu!u
aunda k ..... klar r 6sterecet ini beklemek haklumııdır. 

- Ye eğer Oskar, ona musallat 
olursa, size C\~eıadan söyliyebili· 
rl 'l'I ki duvardan atılan yine ken· 

disl olur. 
- Bu şerait altında biz şimdiden 

bu i,otl kırmakla daha iyi etmiş olu· 

ruz. 
- Nasıl hoşunuza giderse. 
Maamailh bu kızgınlık ne birine 

ne de diğerine uygun gelmedi. Ro· 
get'; 

- Bence müsavı, bu ikl hayvan 
yüz.ünden bu raddeye gelirsek, di4 

ye kekelerken Denisc de: 
- Biribirlcrini karşılaştırmama

lı. Nasıl olsa büyük bir apartıman 
tutııcak ,·asıtalara malikiz. Ben Os
kan banyoda muhafaza ederim. 
Sen de Zouzouyu tavan arasına ka· 

patırsm! 

Diyo bir hal çın-esi buldu. 

••• 
Böylece evlendiler. Aradan üç 

ay, gayet iyl geçti. Roger'in hem
şiresi Zouzou'yu muhafaza cdet' • 
ken Denisc'in ebeveyni Oskar'a ih
timam ederlerken devrifileın seya· 
hltı yaptılar. Sonra dönünce, a • 
partımana yerleşir yerleşmez bir 
mesele meydana çıktı. Denis'e 
banyo Oskar için küçük görünü • 
yordu. Hayvan linoleum üzerinde 
gezinmekle üşüyecekti. Diğer ta • 
raftan Roger tavan arasının kuze· 
ya müteveccih olduğunu, halbukl 
Zouzou'nun güneşten hoşlnndığını 
can SJkıntısile ilave etti. 

- Maamafih bir kedinin hatırı 

için de naklimekan edilemez ya! 

- Ne de bir köpeğın ayakları 

yüzUnden bir banyoya hah döşetl

Iir! 
-A .. Bak kurnaza .. 
- Oh, zeki oldulumu iddia et.-

mJyorum. 
- Bereket versin .. 
Roger hırsla kapıyı çarparak çık· 

tı. Denise de göz yaşlarile köpe • 
ğinl yıkamıya gitti. Öylece za • 
ğannı ıslatırken oda hizmetçisi 
göz~eri e\•lndcn fırlamış geldi.. Zl· 
ra, Zouzou mahbesinde kendini o· 
yalamak için genç kadının bir ipek 
gömleğini tırnaklarilc parçalamış· 

tı. 

- Peki Bernadette bırakınız, 

mösyöye haber veririm. 
Fakat mösyö, Dcnis'in artık bir 

krııanteme benziyen bir gömleği 
elınde salladığı zaman banyoda u· 
nJttuğu pnntüflerini aramıya git· 
tL Onların da en mühim kısımları· 
nı Oskar kemirdiği için pek azı 

kalmıştı. Hırsla geri döndü: 
- Zannediyorum ki biribirimi· 

ze gıpta edecek halde değıliz! 

- Osknr daıma terbiyeli bir kö· 
pek olmuştu. Bır mufsit, bir ahldk 
sız gibi muamele edilmiyc alışkın 

değil. 

- Zouzou'da her :zaman istediği 
gi' ıi dolaştı. 

- Dolaşsın! 
- Oskar'ın onu boğması için de· 

ğil ml? 
- Benim köpeğim senin gibi ka· 

ba değil! 
- Benim kedim de bir çok in· 

sanlardan daha az vahşidir. 
- Mademki kedini benden çok 

seviyorsun. Onunla kal, ben gidi· 
yorum. Dcnise pür hid'det Orkar'ı 
düşünmeden çıktı, gittL 

Rogcr de Zouzouyu tamamilc U· 

nutarak fırladı. Eğer evlilik bu 
ise derhal bitirmeli idi. Bütün gün 
gay1.ını y<>nemedi Evvela lokan 
tada bir şey beğenmedi. Sonra bü· 
rosunda ortağını yersiz müta -
lealar, kaba dermeyanlorla taciz 
etti. Yalnız beşe doğru evine dön· 
menin en iyi olacağmı, valizini 
hazırlayıp Zouzouyu da bir sepet 
içinde götürmeyi düşündü. Allah 
bilir onu ne halde bulacaktı. Za • 
vallı hayvan .. 

Denise de btr tarafta, boş, mi
nbız, bedbaht bir gUnden sonra 
valizlerini yapmak ve köpeğini al· 

Okuyuculal'la - 1 
Sııltanahmette oturan Nuri. AH 

imzalı bir okuyucumuz yazıyor: 
SultanahmeUcki Ycrebatan sa • 

rayını bilmiycn, tanımıyan var 
mıdır?. Şehrimize gelen seyyahla· 
rın da en ziyade gezdikleri yerler
den biri bu Ycrcbatan sarayıdır. 
Fakat, ne hikmettir, bflinmez. Ye
rcbnt:m sarayı, asırlarca evvel ya-

oynar kıhç kalkand .. 
terce geçmedi. O köçek herifin fJ" 
bek ntt§ları olmasaydı, misafirli) 
s.'.latlcrimiz hep uyku ve dalga i

çlnde geçecektL 

pıldığı gibi duruyor. Galiba alaka· 
dar daireler, sarayın tarihi kıyme-
tini bozınamak için, sokak içind~ 
ki knpısma, cadde üstilncfuki lev • 
hasına el sürmüyorlar. Yerebatan 
sarayının sokak içindeki eski tahta 
kapısı ve yol üzerindeki levhası 

kepazelikten başka bir kelime ile 
ifade edilmez. Bu levha, pencere • 
lcrl camsız, çerçevesiz, eski, ahşap 
kara bir binanın üzerinde asılıdır. 
Fakat, levha uzun seneler, yağmu-
run, rüzgarın tesiri ile o kadar es
kimiş, kirlenmiş ve yazıları silin • 
miştir ki, burada bir levha bulu • 
nup bulunmadığını, iyice dikkat 
etmezseniz. fark edemezsiniz. 

Şiilırttli taml1UTtl w saı fuakiir· 
la,.ından Galatalı p• hlloan Hikmet 

haplshant ptnct.re~inJc 

Bu levha, bir yüz karasıdır. A· 
ca bunu kimse görmüyor mu!. 
Dosta, düşmana kıırşı tarihi bir sa
rayın levhasının bu halde oluşu, 

ne ile tefsir edilebilir?. Bu gibi iş· 
lere bakan makam, cl'aire kimse, 
lfıtfon, bu levhanın indirilmesiW 

temin etmelidir. Eğer, buraya gü • 

.zel bir levha ynzdırıp astırmak i

çin tahsisat yoksa, eski levha in • 
sin. O da kafi. 

ıtn•ınn nnııuınnn11ı ın"•1111111111uııuıt••tuıııttııtu1111111uı11111 

Yeni bir dünya 
l 4 iiacil aayfauart devam I 

zat< ihtiyatımız memleketi ancak 
17 cün idare edebilir. Eğer biz gü· 

nün birinde açlıktnn ölebilecek bir 
vaziyette bulunuyors:ık, ne diye 
silahlarımızı çoğallma~ için mil • 

yarlar sarf ediyoruz? 
İngilterede harcadığımı.: erz.akın 

yüzde 87 sıni başka memleketler • 

den ithal ed~oruz. Bu miktarın an
cak yüzde on üçü memleket top • 

raklanndan çıkıyor. Böyle bir va· 

~iye:tte ne büyük bir tehlike içinde 
bulundLığumuzu anlamak için ke· 

Jıanet istemez.• 
Bütün bu mülnhaz:ıalr gösteri

yo.- ki, 1933 de neticesiz kalmış ol· 
sa bile, nasılsa bir dünya iktisat 
konferansım toplamak müyesser 
olmuştu. Fakat 1937 de böyle bir 

konferansı toplamak dahi mümkün 
olmıyacaktır. 

mak içın kendi 1-endine karar ver
di Birdenbire <.'\de nelerin geçe· 

bıleceği aklına geldi. Eğ<:r bu pu 

hdi Osknr'ın rıözünü çık?-tmak i· 
çin tavan arasınd .. n kaçmışsa .. 

Ah, Oskar'ı kör bulmaktansa 
Zouzou'yu parç2lanmış görmey• 
yüz defa tercih edecekti. 

Saat beşi beş geçe Denise kor· 
kucian kalbi çarparak apartımana 
girdi. Zouzou'nun bu kadar sevim
li •. e nazik olmasına rağmen dört 
aylık müşterek hayattan sonra bo-
şanmak .. l\laamafih izzeti nefsi mu· 
kavemetinl kırmıya, Oskar'ı ter • 
kemuye manicü. Dişlerini sıktı 

Salllnun camlı kapısını açn1ak U· 
zere elini uzattı. Bir el elini ya • 
kaladı. Rogt'r'i gördü. Kocası tu 
haf görünüyordu. Bir ızlırap çek -
ti.:.i, hala onur. tesirinde kaldığı 

hissediJiyordu. Denise bir şey söy
lemek istedi. Roger elini dudağına 
götürerek susmasını işaret etti. 
So!lra yava~ca pPnccrcn!n perde· 
s!ni kaldırdı. Salon gözüküyordu. -Salc,nun tam ortasında Oskar ku· 
ruımuştu. Fakat yalnız değildi. Zou
zo ı bacakları arasında yatmıştı. Ö· 

lü clarak değil .. Bilakis bütün can
lılık, bütün ronronlarile beraber. 

:E ir facia tasavvur eden sahiple--rl tarafından terkedilmiş olmak • 
la bu iki hayvan biribirilerinden 
f evl a18de hoşlanmışlardı. Denise 
hıı,,tırıklarla ağlamıya başladı. Ro-
gl!o: onu kucaklıyarak kulağına e

ğildi: 

- Ah sevgilim, onlar bizden da· 
ha az aptal! diye fısıldadı. 

Bay İbrahim, bunun önüne geç
mek için, bir kaç zaman \'azlyeti 
tespitle meşgul oldu. 1nzibatsızlı· 
ğın, nerelerden geldiğini anlıyarak 
tedbirlerini ona göre ha'Zlrladı ve 
ıslahata radikal bir surette başla-
dı. Pek az bir zaman içinde biitün 

hapislıanc~'i: 

-Mum! 

Gibi yaptı. 
Kumarı, csı an, çalgılı gece alem· 

lerini kökünden sildi, süpürdü. İ· 
dareye karşı: 

- Kafa tutan! 
- Zorbalık! 

- Serkefllk! 
Yapan mahkfunlar, onun çok sıkı 

çok şiddetli tedbirleri karşısında: 
:_ Süt dökmüş kedit 
Gibi büziilüp kaldılar. 

Kabak! 
Tabanca! 
Kama! 
Usturpar 
Artık böyle şeyler haplshanede 

bulunmaz, görülmez oldu. Ve mah· 
kumların blr çoğu, onun himmeti· 

le açılan kundura, çorap ve ilh .. a· 
tölyelerindc çalışmıya başladılar. 

' . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 

Darbasanyanla arkadaşları ko • 
ğuşlarına döndükleri zaman, 

- Kabak! 
Çekmedikleri halde üçü de: 

- Mastor! 
Olmuşlardı Duman mastoru ..• 
Ertesi günü uyandlkları zaman, 

üçü de haliı sersem, hiı.lfi: 

-Mankafa! 

Bir halde bulunuyorlardı. 
Akşamki kabak Slemini, kantolu, 

şarkılı eğlenceyi bütün hapishane 
duymuştu. Herkes eşkiya Mehm.e· 
de lir haset gözile bakıyor, üç zen· 
gin adamla böyle çabucak 1iıübali 
olu~unu kıskanıyorlardı. 

Darbasanyan, bu geceden sonra 
yine eski sükut \'e inziva köşesine 
çekildi. Cobcka ile Yen•ant Züh • 
rap da, eşkiya Mehmeclin koğu • 
şundaki barbut postasının başın

dan kalkmıyorlar, habire: 

- Zar! 
Sallayıp duruyorlardı. 

Aradan bir hafta geçti. Heyecan
sız, eğlencesiz bir hafta ..• 

Bir Cuma akşamı, eşkiya Meh
met Yervant Zührab'a dedi ki: 

- Hapishanelerin muhtelif eğ .. 
lenceleri vardır. Birini size göster· 
dım. Bu gece de başka bir eğlen • 
eemiz var. Arkadaşlarla gelirseniz 
memnun olurum. Hem de güzel bir 
gece geçirmiş oluruz. 

Ycrvant Zührap, teklifi memnu· 
niyetle kabul etti. Fakat Darba • 
sanyanın yine bir oyun bozanlık 

yapıp, teklifi kabul etmiyeceğin -
den korkuyordu. 

Daima durgun ve daima dalgın 
bir halde, günleri geçiren Darba -
sanyan, esrar lileminden hiç hoş -
lanmamıştı. Bunu yine öyle bir şey 
zanneder mi? 

- Yok, dedi. Ben gitmem. Alem, 
Alem dediniz, sonunda hepimiz de 
harap olduk. Sersemllğimiz gün • 

Yerv:ınt Zülu·ap cevap ·verdi: 
- Bu sefedd öyle değilmiş .. :ıs" 

rarsız, içkisiz bir eğlence in1İŞ· 

- İmişle olur mu? Öyle derlet 
de meycfuna nargile mi, kabak J1llt 
nedir? İşte o Allahın belasını yfıll 
meydana çıkarıverirler! 

- Eşkiye Mehmet temin ~tti 
böyle değilmiş! Gidelim, bak111ııı 
bu eğlenceyi de görelim. 
D:ırbasanyan yine dayanan~ 

ve yine yatsıdan sonra dördiitıCU 
koğuşun kapısından girdiler. 

Çaylar içildi. Bir knç ha,•ai ıif· 
tan sonra, Babacan Nccmile çığırt' 
macı sukun etti. Daha sonra eıtııdt 
su kabağının tersine çevrilınİŞ "' 
bir deri ile kapatılmış şeklinıte# 
başka bir şey olmıyan (darbu1'') 
ve zilli ve çarparalı (maşa) oldtı· 
ğu halde, iki kişi daha bunlara il' 
tihak etti. 

Babacan Necmi, hicazdan bir ıst 
sim ynptıktan sonra, bir kaç fDJf 
ra_) darbcsile hüseynidc karat~ 
dı. Arkasından, oturanlar ara# 
dan bir ses yükseldi Hazin bit 
nağme arasında mani okumJya ~· 
lndı: 

Arpalar evlek evlek 

Dadandı kara leylek 

Kışı burda 1~ladı1:. 

Yazın ayırdı felek! 

Buna bir başkası cevap verdV 

Bu yoldur pınann yolu 

Boş giden gelir dolu. 

Desti kulpun kırılsın 

Yoruldu yarimin kotul 

Bir başkası söyledi. I 
Sazda mütemadiyen içil içli ç 

dı. # 
Çaylar dağıldı. İçt.ilcr, bir 

içtiler. i, 
Eşkiya Mehmet üçüncü çaYI 

çerken şu emri verdi: 
1 

- Destana başlayın baka~ f 
Destanlar, mani gibi, fakat 1 Jlı' 

ayn bir tarzda söylenmedikçe , 

tivr.ı ettikleri "nükte• ve '~ 
mun. ları anlamak mümkün oı; 
maz. Destanlar (rast) makaınıfl 
okunur. Besteleri: .
Nay raram nay Tam, nay rcı~ 

rıa11 

N ay rara ray ram, ray rara raY ıııt 
İfadesine U"an okum:ı uıt 

J o 
dökülür. Sonra yine (ma1ıur) 

1 
zerinden hususi bir eda ile ti>e tP' 
okunmıya başlar, her kıtanııt · 
nunda girişi tekrarlamak ştırt.tı;/ 

Destanlar, ekseriyetle sentll
1 41 

vclerinde. külhanbeyler ar~,. 
okunduğu için, bu çeşlt okUtl~' 
ra (külhanbeyi ağzı) adı ta~ı, 
tır. Maamafih, külhanbeyi 01' 41 ı 
Iarından başka, eski kaba ssı "' 
diJimiz tokımlarda da oknurdıJ·Ço' 
bun1arı zevkle dinliyen bit' 

meraklılar vardı. dJP4' 
Eskilerden şair (&>rkis) ~ 1'~ 

bk Ermeni hanende ile oğlıl \ııc ' 
raıı)ın bu vadide teferrüt et /J 
lerini üstadım Ahmet R~;;i?~ıı 
Jüyor. Bugün bu vudi ]ciillı) re/ 

nutulmuş olmakla beraber,;. 

ne üstadı Invutacı (Ovrik! ri " 
Destanların bir çok nevUe 

dır. İçlerinde: .. ,ş 
Bir gemi yaptıTdım ayrık 1-'.~ ,.t 
Bin paı·e top dizdim taze s00

"
11 ··ı 

MtS1r dansından hesapsız ~~""' 
Niyetim fethetmek Frengıs• ~ 
Bin karga götürdüm yazdı.,,. ~ 

ı1e 

ôrümce1c ağası bile yede'kci al 
Yüz bin serçe yazdım topçt' t J 
Sivrisine1c oynar, kılıç ~ 1. 

Kıt'alarile başlıyan ıııı ~ 
tanlar olduğu gibi, eski J3C~ r 
Hocapaşa yangınlan hak10 
-zılmış destanlar da vardı. ,,arJ 

(Deva71'1 
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Tefrika No: 24 Yazan : M. Necdet Tunçer 

Süleyman, sevgililerinin arkasından sabah_ a~Ştı.m 
göz yaşı dökerek mersiyeler okurdu. Hukum

darın karısının nereye kaçırıldığını bilen yoktu .. 
suıeymanın 
zevcesi ne· 

reye ve niçin 
kaçmıf .• ? 
Asuriye i Pren· 

~es Sam1nın izini 
ulamıyorlardı. 
Süleyman karı· 

sının birdenbire 
~rtadan kaybo. 
u_şundan çok 

llluteessirdi. 

h~~c: duygulu 
umdar her 

akşıtm, kaybolan 
scvg·1·1 • . ı ı erı ıçın 
şıırlcr so· ı-v Y uyor 
~ RÖı aşı dö. 
ku~ordu. 

mn düşmanıydı .. ve Tamaranın ya
hudilere ihanet ettiğini gören ihti-

lakı Ef.rayim bu vaziyetten istifa· 
de etmeyi ihmal etmemiş, prense
si Süleyman aleyhine tahrik ede • 
rek kıskançlık damarlannı büsbü
tün körüklemişti. 

Prenses Sama tekrar Asuriyeye 
dönmek istiyordu. 

İşte Efrayim, Süleymanın karı • 
sını ancak bu mesele üzerinde av
lyarak kendısini Asuriyeye gön • 

dereccğini vadetmişti . 

Efrayim, şehir kenarındaki ma
hallelerden birınde akrabasından 

birinin evinde oturuyordu. Kıya -
f etıni d'eğiştırcrck her gün sokağa 

çıkar ve istediği kimselerle temas 
ederdi. 

Tarnara için 
~abahları güneş 

0 karken: 

KuJiiıtc ilıtilô.l çıkaran ~alıudilerin bir kıımı 
::ındanlara atılmıştı .• 

Prenses Sama bu evde saklıydı. 
Yahudilerin ihtilfıl heyetinden baş
ka, prensesin burada saklandığını 
bilen yoktu. c Tamara! se11i, bil- sabah 

gözlerimi açtığım zaman kay
bettim. Güneş sırtımı ısıtır -
1•en, yüreğim buzlu dağlar i • 
çinde donmuş gibiydi .. 

Seni hatırladıkça hala içim 
titriyor ve vücudumda soğuk, 
korkunç ürpermeler dtıyuyo • 
"unı .. Sen neredesin, nereler • 
desiıı, Tamara?:t n· . 

rn ıyor ve yat.ağından kalkar kalk-
~ aı kuşlar, çiçekler ~e günahsız 

nç kıılarla konuşuyordu. 
ın «-;. Siı benim derdimi, fstırabı-
1 

1 ınleyin, ey sevimli mahluk • 
arı s· he ıı bana acıyın! Çünkü ben, 

'1.e r ıarn.an siıinle dertleşirim .. si • 

it Utanınak lsttyen gaddar elleri 
ırar" ."" kıh-< e sı" kırılıp kopanlmaktan 
... ~artrun!:t 
S .. 1 

le u CYrnan, akşam güneşi batar-

d~~ de -çünkü, zevcesinin kaybol • 
t haberini akşam Ustli almış
~- 'I'anıara için söyledikleri şiirler 
lldar h . 

tıl aıın ve acıklı sözlerle ya -
l'nış •• 
S.. §Urler, mcrslyeler söylercl1. 

dui:ı1CSınan, ıcvcesinin öldürül -
hudı ne ~anidi.. ve Tamaranın ya
na8111~ tarafından hapsedildiğini, 
Çtkacn~sa günün birinde meydana 

S.. nı urnuyordu. 
uıeYın 

kınd anın, zevcesi Sama hak-
Okud~ .hc.>r .• akşam güne~ batarken 
ağlatır:. §nrler saray halkını bile 

;saıııat seni sevm4tim .. 

A eni candan. sevmf~tim! 
8Uri ' 

bf.,. .~ere eşi bıılunmtyan 
guzeı kadının Kııdilsc gP.l· 

'11ıc1c istedi!jini 1uı1Jcr tıldıg·un 
~a . 
::._ nıan ne 1cadar sevindimdi .. 
6'.Ud.. .. .. . 

d lıS'ü. ozlıyen bu güzel k<L -
uı .. · 

kihn!1fi.nün birinde lsrail lıil • 
darının zcucc i olmuştu .. 

Sen b . 
• cnım zevcelcrim ara

sına ka 
'Ilı d Tıf tnıştın. . seni incit • 
1 c en ·hatta koklamaya bile 
eıymad 

an- beş yılın ilk baha -
"ını 1ı . • 
Çird· cp scnmle bırliktc gc • 

'-...,,,, un .. seni ve senin f cdakıi1'-

1>ar -

Asuriyeli prenses burada ne za-
mana kadar kalacaktı? 

Efrayim sözünde durup da pren
ses Samayı Asuriycyc gönderecek 
mıydi? 

lığını unutmadım, Sama! .. se~
den doğan çocugum, bugun ıı.
çüncü yılını tamamlarken. goz
lerinı her yerde seni aradı .• 
Benden kaçtın mı? Kaçırdılar 
mı? bilmiyorum.. Fakat, seni 
candan sevdiğimi rabbın hu • 

(Deuamı var) 
zurunda bir daha tekrarltyo • !~~~~~~~~~~~~~~ 
runı, Sama!~ -

Süleyman mütemadiyen ağlı • Son Telgra "'ın 
yordu. J 1 

Ve ağlarken: M •• b k 
_ S<ığ gözümden akan yaşlar USQ Q 0Sl 

Tarn:ıra ve sol gözümden akanlac -·-
da Sama içindir .. 

Demekten kendini alamıyordu. 

* Prenses Sama niçin ve 
kaçmıştı? 

Ölmüş müydiı? .. Yaşıy-0r 
du? .. 

Kudüste ve Süleymanın 

nereye 

muy-

sara-

yında })unu lfüen yo'ktu. Fakat, sa· 

ray ve şehir dışında, Süleymanın 
kansının nereye kaçtığını bilenler 

yok değildi. 
Prenses Sama bilmiyerek -bir ku-

zunun kurt ağzınn düşmesi gibi

Efraylmin eline ve evine düşmfiş· · 
tü. 

Efrayim ... 
Bedevi kızlnrı tarafından baba • 

sının başı kesilen bu dessas ve şey

tan adam, nihayi!t el altından pren
s •si knndırmağa muvaffnk olmuş
tu. 

Asilerden kargaşalığa önayak o
lanların bir kısmı kimseye sezdi • 
rilıncden bir mabedin zindanına 

atılmıstı. Gerçi Siyon dağına çı
kanıa:ın hepsi de hükümdarın af
fına uğrnrnışlarsa da, Süleyman 
bunların bir kısmını sorguya çek -
mck ve Tamarayı bunlardan öğ -
r cnmck fikrinde ldi. 

Efrayiın bu sırada gitlidcn gizli

ye ve kıyafet dcği~tire.re~ prenses 
Sama ile tema~n gclmıştı. 

Prenses Sama çok kıskanç bir ka· 
dındı. o herkesten ziyade Tamara-

Hayam 
Tamyor musunuz? 

r---------~ 
ISon Telgrafın Musebake 

Kuponu 

No. :12. 
Su Resim ____ _ 

nln fotoQrafı 
blldirlrlm. 

cıduQ•Jnu , 

ADRES: 
. . . . . . . . . . ' ..... ' ... 
• • ti • • • • • • • • • • • • • • ••• 

'------'M_z_A __ J 
şu ıkı satırı okumuştu: ~anı:40 

l(aranhkta bir ışık 
cTommi X., çok müstacel, Marbl 

İrş sokağı 8:t 
Derhal bu adrese yetişmek için ö

nünd'e daha bir kaç dakika vardı. 
Derhal otomobile atladı ve verilep 
ad •. se koştu. Randevu yerinde oto
mobilden indiği zaman, etrafına 

bakındı ve genç kızın seri adımlar
la kendisine doğru geldiğini gör • 
mekte gecikmedi. 

y c:: zan : Edgar Valas ı 
Çeviren: Muammer Alatur 

lıııiiı----------------...... 'Ev t 
&alaro' e • ~atırladım, dedi, Vns • 
~i sa~: oldurüldüğü günün er • 
~a~ . 1 Yunanistana gitmişti. 
_ ıtfra2 etti: 

llıt:ıdi ~ayır bayım, dedi, isterseniz 
~ltı.111 pu adamın kemiklerini Ka -
gal'l':l ortsrnut Rud'dn kiraladığı 
8İtıiı_ ;eskun ):>lr evde bulabilir -
\oa• .. ~ ara Ar 1 "«llda 1 navut ukta bir çok 
hu L ş nrını da öld.. .. S f 

•ıerifin urmuş. ır 

~eıt için §ehvet hırsını tatmin et
ö~ıe.r ft' Arnavutlukta bir çok 

~llta b~eta katliama uğramış. 
tt içfnd adam dehşetli bir kor
~a hı C'ydi, liizm.ctcnerine dııi
lier t:~ diişnıan gözüyle bakardı. 
~lq '<ll'af ta ü 
th· ilt<)si m tenıııdiyen ölüm 

<q <:?szerdı B"·m· llratk · u n bunları ka-
en, gösterdiğiniz gayreti 

kırmak için söylediğimi zannetme· 
yiniz. Sadece ölen herifin §&hsiye
ti hakkında size malumat vermek 
için söyledim. 

T. x. Karanın hatıralarını yaz • 
dığı defteri bir saat kadar gözden 
g·~çfrdi. vesikalara baktı ve çok 
sinirli bir halde nezaretten çıktL 
Bu herif, fenalık icat etmekte mu
hakkak bir dahi sayılırdı. 

T. X. bundan sonra evine gitU. 
Lol:antaya gitmek için elbiseleri
ni c?eğiştirmek üzereydi. Tam o 
sırada akşam gazetelerini getirdi -
ler. T. X. derhal son haberleri, son
ra da açık muhabere sütunlarını 

gözden geçfrdi ve birden gazete e
linden düştü. 

Filhakika muhabere siittınunda 

Belinda Meri yanına yaklaşınca 
istikametini tebdil etti ve başının 
belirsiz bir hareketile şube müdür 
muavinine takip etmesini işaret 
etti. 

T X. bir mUddet takip etti. Ni
hayet Bayvater caddesine geldik • 
leri zaman, adımJarını sıklaştır • 
dı ve genç kızın yanına yaklaştı. 

Belinda Meri yavaş bir sesle mı· 
rıldandı: 

- Bizi takip etmediklerinden e
min misiniz? Bir otomobil çağırır 
mısınız? 

T. X. derhal bir taksi çağırdı, ak
lına g~len bir adresi verdi: 

- Bizi Finsburi Park'a götür, 
dedi. 

diin Şeref stadında 3-1 yendi 
yorgunluğun lesirile mağlubiyeti 

- Tı; kabul ctmiı gibi oynuyorlar. 
j Beşiktaş bu fırsattan istifade 

Belik/aş • Ankaragüc:1 macından bir tttulantanı 

Dün Ankaragücü son maçını Şe• 
rcf stadında Beşiktaşla yaptı ve 
3 • t mağ!Up oldu. Bir gün evvel 

Güneşi 2 • 1 yenen Ankaragücü
nün Beşiktaşa karşı alacağı netice-

yi görmek vesilesi Şeref stadına 
oldukça kalabalık toplamıştı. 

Herkes Güneş gibi kuvvetli bir 
takımı lstanbulda yenmeye muvaf-

fak olan bu takımın oyununu me· 
rak ediyordu. Maçın hakemi Ga· 
Jatasaraylı Nıhat Bekdik. Ankara 
Güçlüler bugün kol .ara IAcivert ve 

bedeni sarı forma ile sahaya çık· 
blar. Onlara müteakip siyah beyaz-

lılar taraftarlarının uzun ıüren 

alkışlarile sahaya çıktılar. Takımlar 

di7.ildiği zaman Ankaragücü Os
man • Ali Rıza, Enver • Musa, 
Semih, Abdiil, Abai. Şükrü, Yaşar, 

Jsmail, Hamdi. Beşiktıı ta: 
M. Ali • Enver, Faruk • Feyzi, 

Bülent, Fuat • Hayati, Rıdvan • 
H1tkkı, Reşat Eıref ıcklinue idiler. 

Ankaragüçlüler Günete karıı oy
nuyorlardı. 

1Jk dakikalarda llefiktaş ortadan 
ve soldan tehlikeli bir iki akın 

yaptı. Fakat bunlardan bir net.ıce 
çakmadı •. Ankaralıların aatdan in. 

kişaf ettirmek isledikleri akınlar 
Bcşıktaş müdafaasında kesildi. Saj'f 

iç Şükrü tereddüdü yüıünden bir 
fırsat kaçırdı. 

Bundan sonra Beşiktaşlılar gene 
Ankara kalesine indıler. Feyzıden 

Rıdvana gelen topu Rıdvan hava. 
dan bir tülle avla attı. 

Kısa süren ağır Beşiktaş akını 
netice verme}·ince Ankaralıl11r gene 
Beşiktaş kalesine indiler. Enver 

tehlıkcli bir anda uıun bir vuruşta 
topu uzaklaştırdı. 

Birinci gol 
F •yıinin uıun bir vuruşu ile 

Rıdvana gelen top Rıdvanın bir 

iki liriplininden sonra Hakkıya gel• 

di. Hakkı şüt atacak vaziyette ol
madığından topu merkez muhaci• 
me verdi ve ileri fırladı. 

Merkez muhııcimin güzel pasını 
Hakkı ani bir p.ase vuruşla An· 
karagücü kalesine soktu 1 • O. Eu 
golden sonra gene Beşiktaşlılar 

Ankara kalesine indiler. Rıdvan 
müsait vaıi> elle kaplığı topu avla 
atarak bir fırsat daha kaçırdı. 

Ankaralılar yaptıkları akınlarda 
netice alamıyorıar. Şükrü ve Ya· 
şarın şiitleri M. Alınin elinde ka-

Otomobilde konuşuyorlardı. Genç 
kız dedi ki: 

- Çok canım sıkılıyor. Sizden 
başka bana yardım edecek kimse
yi de tanımıyorum. 

Belinda çantasından bir mektup 
çıkardı ve hiç bir şey söylemeden 
mektubu uuıttı. 

T. X. zarfı ald'ı ve acemi bir yazı 
ile yazılmış olan §U satIFları oku -
du: 

•Madmazel; 
cBcn sizin kim olduğunuzu bili

yorum. Polis sizi arıyor. Fakat sizi 
polise t<!slim edeceğim aklınızdan 
geçmesin. Aziz madmazel, benım 
paraya ihtiyacım var. Yirmi lira 
işimi görür. Bu parayı odanızın 
penceresinin kenarına bırakmanızı 
sizden talep ederim. Alt kattn yat
tığınızı biliyorum. Ben geceleyin 
parayı almağn geleceğim. Eğer pa
rayı yerinde bulmazsam ... artık ö
tesine karışmam. 

İyiliğinizi istiycn bir dostunuz., 
T. X. Sordu: 
- Bu mektubu ne zaman aldı -

nız? 

- Bu sabnh. iicmen gazeteye koş-

lıyor. Bu dakikalarda sahanın mu• 
vaffak oyuncuları Hakkı ve An· 
kara snğ hafı M..ısa takımlarına 

faydalı o'uyorlar. 
Beşiktaşro soldan yaptı~ bir iki 

akın n~licesiz kaldı. Eşref Fuat• 
tan aldığı paslarla sık sık Ankara 
kalesine iniyor, y ptığı ortalardan 
istifade edilemiyor. 

ikinci gor 
Eşref gene Ankara kalesine ini· 

yor karşısındaki Hafı geçti ve ya
kından sıkı Lir şül çekti kalecinin 
göğsünden kale ç:zgisi üzerine 
gelen topu Beşiktaş merkez muha
cimi kaleye soktu. 2 - O 

iki sıfır ga'ip vaıiyete reçen 
Beşiktaşlıların a~r oynayışı An.ka• 
ralılara canla .• ma fırcatı verdi. Yap· 

bklan akınlardan istifade edilemiyen 

ve Beşiktaş hakimiyeti altına giren 
güçlüler Hakkının tehlikeli lniıle

rini güçlükle durdurdular. 
Eşref ve Rıdvan Ankara kalesi

ne tehlikeli hucumlar yapıyorlar 

fakat gol olmuyor. Hakkıdan güzel 
bir pas alan Rıdvan topu Ankara 
müdafilerine kaptırarak bir fırsat 
daha kaçırdı. Beşiktaı sant,hafı An· 
karanın ortadan yaptıtı akınları 
durduramıyor. 

Ankeranın golU 
Devrenin bitmesine beş dakika 

kala f aıla aol çıkarmak için Anka· 

ra kalesine yGklencn Bcşiktqlala- 1 
rıo boş blraktıtı solrıçık Hamdi 
serf bir inişle Beşiktaş kalesine 1 
geldi. Enver ıolaçıa-ı favulle dur
durdu. 

Favul alışından ~elen topu 
ıanlrforvet Yaşnr güıel btr kafa 
vuruşu ile Heşiktaı kalesine soktu. 
2. 1 .. 

Bu golden sonra Beşiktaşhlar 
tamamen h!kim vaziyete geçtıler 
fakat bir lorlü 2ol çıkaramadılar 
ve devre 2 • ı Beşiktaşın ralibi· 
yetile bitli. 

ikinci devre 
Oyuna başlandı~ı zaman Anka· 

ragücü daha canla ıörünüyordu. 

ilk dakıkalarda bir iki tehlikeli 
akın yaptılar. Fakat bu akınlar 

M. Ali ve Faruk tarafınaan uzaklaş. 
tırıldı, İlk beş dakika iki tarafın 
neliccs z ak.ınıarile geçtikten sonra 
Beşiktaş ta canlanma göruldü. Sağ' 
ve: soldan tehıikeli akınlar yapı• 

yarlar. Bu akın.ardan bırınde Ha. 
yati kalenin çok yakınından topu 
avuta atarak bir sayı kaçırdı. 

Ankaralııar dünkü maçın verdiği 

tum. ilanı vcrcıım. Mutlaka geıece
ğinizi bıliyordum. 

- Yok canım? 
Genç kızın böyle bir kanaatte 

bulunması şube miıdiır mua\'mı • 
nin hoşuna gıttı. Behnda'nın ıten· 
disıne karşı bbyle bır ıtımat goster
rnesi içınde tuhaf bır sevinç hasıl 
etrn ışti. 

- Ben sızi bu adamdan kolayca 
kurtnrabilirim, dedi, bana adresi· 
nızi veriniz. Ve bu adam gelır gel-
mez ... 

- Hayır, mümkün değil, adre· 
simi veremem. Bu adresı sakla • 
makta çok milhim sebepler var. 
Çünkil bir adamın hayatı mevzuu 
bahstır. 

Bu sözlerin uyandırdığı !ecl ha · 
· vanm !arkına varan genç kı~ he
men tashih etmek istedi: 

- Anlatamadım, dedi, yani çok 
altıkadar olduğum birisinin men -
faati mt-vzuubahstır. 

T. X . mahzun bir tavırla: 
- Yn 1!! dedi. 
Sar!ki hnynlen yükselmic; de, b ir

denbire sukut edivermiş gibiydi. 
- Çok alfikadar olduğunuz biri-

ederek Ankara kalesine yüklendi. 

Son gol 
Hayati ce7.a çizgisi içinde Anka .. 

ra kalesine ıüt çekeceği sırada 
Alı Rıza hatalı bir çıkı~ yaph. 

Hakem bu hareketi penaltı ile 
cezalandırdı. Eşref sıkı bir vuruşla 
tcpu Ankara kalesine sokarak ü
çüncü golü yaptı. 

Bu golden sonra Hakkının bir 
iki tehlikeli şütü nelicesız kaldı. 
Ankaralıların yaptığı akınlar da 
netice vermeden maç 3 - l siyah 
beyazlıların galibiyetUe bitti. 

Nasır oynadılar 
Ankaralılar dünkü maçta fena 

dekillerdi. 
Fakat bir gün CV\'Clki mrıçın 

yorgunluğu takım üzerinde tec;irini 
gösterdi. A~karagüc;u tnkım nda 
kaleci Chat, sağ mür a ' i Alı R za, 
Sağ h '.1.f Musa santrforvct Yaşar 
muvaffak oldular. Di.!'er oıuncular 
vasattı. Santrhaf Semih ağır oy• 
nu vor. 

Şevket a}':l~}nda topu fazla bek• 
!etmiş ve şahsi O} nam ası yüzün .. 
den bir iki gol fırsatı kaçırınıştır. 

Beşiktaş'ılar dün daha fazla gol 
çılcarabılirlerdi. Faknt Hakkmın 

müdafaaya yardım etmesi l üzündea 
gol adedi artmadı. Siyah be ı1azhlar 
bu maçta da diğerlerinde olduğu 
gibi güzel ve canlı oynadılar ve 
galip geldiler. Başta Hakkı 
olmak üzere hepsi çalıştı ve mu
vaffak oldu. 

M. Keyahan 

Milli TUrk Tıb Kuru•tayı 
Yedinci Millt Türk Tıb Kurulta. 

yı Birinciteırinin ilk haftasında 
toplanac.ıktı. 

Kıırultayda leblik, dilek, rapor .. 
törlerioin isimini Sıhhiye Vekaletiııa 

den Tıb encümenine bildirilmiştir. 
Şapor!ar Mayıs nihayetine ka

dar ve serbest tebliğlerin nihayet 
Eyli'ıl sonuna kadar ikişer nuıha 
olarak Tıb encümenine verilmi' 
olacaktır. 

RADY~ 
BUGOr-..KO PROGRAM 

Akşam n~şriyab: 

18.30 Pllkla dı.ns mu!ikisi, 19,30 
Afrika avı hatıraları S •. it SJlah1ddin 
Cihan otlu tarafından 20 Rıfat 
ve arkadaşları tarafından Türk 
musikili ve halk ş rkıları 20.30 
Ömer Rıza tarafından arabca ~Y· 
lev, 20,45 Sadiye ve ar.kcıdaşlan 
tarafından Türk mu il-isı ve halk 
şarkıları, snal ayan, 21,15 orkestra, 
22, 15 Ajans ve borsa haberleri ve 
ertesi günün proiramı, 22,30 plakla 
ıololar, opera ve operet parçaları, 
2~.30 son. 

YARINKi PROGRAM 
Ôğle neşriyatı: 

Saat 12.30 Pl!kla Türk musikis~ 
12,50 Havadis, 13,05 Muhtelif plak 
neşr•yatı. 14 Son. 

Satlhk hane 
Cerrahpaşa Cami sokak 18 nu. 

mara mcrııum doktor Zekinin evi • 
Hergün sabahlan İ2 ye kadar. 
muracaat. 

sı var demek ... 
- Evet ... 
Yem bır sükut fasılası. 
- Çok ıyı , çok iyi. 
Genç kız fısıldar gibi cevap ver

di: 
- Fakat öyle zannettiğiniz gibi 

değil 

-Öyle mi? 
T X yeniden hayalen yuvarlan

dığı yerden tekrar bulutlara doğ • 
ru yükscldığıni zannetti. 

Genç kız dedi ki: 
- Ben zaten kat'iyyen evlen .. 

memeğe karar vermiş bir kızım. 
- O halde ben size nasıl yar~m 

edebileceğım? 

- Bana bir nasihat veriniz. Bu 
parayı pencerenin kenarına bıra • 
kayım mı? 

- Şupheslz ki hayır! böyle bir 
şey yaparsanız, lilzumsuz yere ba• 
şınızı derde sokarsınız. Bugün yU-. 
mi lira ıstiycn adam. yarın kırk iıJa 
ter. Fakat nıçin böyle saklandığı • 
nızı anlamıyorum. Polisin sizden 
h iç bır şiıphesi olmadığını temin 
edebilirim. 

(Devamı var) 
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Temin ve bu iki nimeti hayatın 
sonuna kadar garanti eder. 

Diş macunlarının ıncısı ve 

şaheseri olan Radyoliole diş .. 

terinizi iÜndc iki defa fır. 

çalaymıı ne mikrobların, 

ne de rahatsı~hklann tahriba

tından korkmayınız. 

lstanbul Defterdarhğından: 
Lira Kuruş 

Yeniköydc Köyba.şı Cad. de eski 151, 15'.l yeni 175 sa· 
yılı arsanın 2797560-4792320 payı: 108 75 
Dıvanyo u Tavukpazarı sokağında eski ve yeni 40 sayılı 
ve 66 metre murabbaı arsanın tamamı: 198 00 
Balntta Ayvansaray caddesinde 29 sayılı dükkanın tamamı: 750 00 
Kandili de Y nikuyu sokağında eski 44 yeni 6 sayılı 
evin tamamı: 60 00 
Kalçacı Hasan ağa mahallesinin Mak8!çılar soka~ında eski 
1,3 7, yeni 1,5 sayılı ev ve dükkanın l· 120 payı 66 67 
Aksaray Küçük Langa sokağında eski 19, 19 sayılı ve 40 
meı re 9J santimelre arsanın tamamı: 245 40 
Mercanda Uzunçarşl caddesinde eski 327 yeni 82 sayıla 
dükkanın 1·4 payı: 225 00 
Küçukpaıarda Sındemir mahallesinin Ali paşa hanı için. 
de 36 sayılı odanın tamamı: 220 '.)0 
Beyoğlunda Kurtuluşta Örtme soka2'ında eski 3,5 yeni 
7,9 sayılı evin 2-3 payı: 274 00 
BeyJğlu Tat via Purıoçu Hiristo sokağında eski ve yeni 
57 sayılı 34 metre murabbaı 47 de~irnetrelik arsaıın tamaım: 103 41 

Yukarıda yazılı mallar _16.4-~37 cuma -günü· saat 14 de peşin 
para ve açık arttırma ile satılacaktır. Satış bedeline istikrazı Dahili 
ve yüzde beş faizli liazine tahvilleri kabul olunur. Taliplerin yiizde 
yedi buçl•k pey akçalannı vakti muayyenindf'n evvel yatırarak Def. 
terdıırlık Mılii Emlak Müdürlüğünde müteşekkil Satış Komisyonuna 
müracantları. F. (l 76()) 

Taşra bayilerinin nazarı dikkatine: 
Umum Taşra b:t}'ilcrine: Gazetemizin umum Taşra bayii ği 1937 

NisM 15 len itibaren 25 senedenberi umµm Taşra bayiliği yapan 
ve bila istisna her kesi memnun eden Ankara caddesi No: 48 Bay 
A. Zekiye terk edilmi.şt,jr. O günden itibaren müracaatJarımzı kabul 
cdecc-k tir. 

Mıkdarı Cinsi l3eh~rinin muhammen bedeli ilk temin,!!! -- -
Mcyvalırdan ve meyv aların özünden yapılmıştır. Şekersiz meyva 

tuzu tertibi ve şekerli limoftlu şampanya tertibi enfesi nefais nevileri 

vardır. Harareti teskin ve mideyi tashih eder. Şerbet ve limonata ye
rine dünyanın her tarafında bu sıhht tertipler kullanılmaktadır. Yüıdt 

beş yüz nisbetinde daha ucuz ve daha leziı ve daha neffs olan Hasao 

2,50 5,63 3000 cilt kantar makbuıu. 
nun numara ve teclidi 

Yukarıda cinsi mikda.n ve muhammen bedelleri yaııh olan kan
tar makbuzu paıarlığ'a konulmuştur. Nümunesi Encümen kale
minde görülebilir. istekliler 2490 numaralı kanunda yazılı. Yesika;; 
hizasında ıösterilen ilk temınal makbuz veya mektubılc bera 
13 • 4 • 937 salı günü aaat 14 de · Daınıf Encümende bulunmalıdırl"'' iazöz özlerini tercih etmek menfaatinız icabıdır. Kavanoz içerisinde 

25, büyük 35, dört misli 50 kuruştur. Hasan deposu: Ankara, İstanbul, 
Beyotlu, Eskişehir, Beşiktaş. 

(B} (2009) .. •• 
Keşif bedeli 1999 lira 66 kuruı olan azap kapısındaki çöp iskelesirıhl 

Dr. Hafız Cemal 
(wKMAN HEKİM) 

Dahlllye mUtehaaauH 

Pazardan başka günlerde öğle -

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
tstanbulda Divanyolunda (104) nu· 

maralı hususi kabinesınde hasta -

tarını kabul eder. Salı, cumartesi 

günleri sabah c9.5 - 12> saatlerı ha· 

kilci fıkaraya mahsustw:. Muayene. 

hane ve ev telefon: 22398. Klşlık 

telefon: 21044. 

Yeni Çıktı 

T ahtlarl De-

örtülü bir hale getirilmesi pazarlığa konulmuştur. Keşif evrakı ve şarl• 
namesi levazım müdürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 No. h kanund~ 
yazıh vesika ve 149 lira 97 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektU 
bile beraber 13 - 4. 937 salı günü sn.at 14 de Daimi Encümende buluO" 

malıdırlar. (H) (2010) 

Çocuk Dans m-:~~khlarına 
. muıde · 

• 
vıren 

ÇOCUK ROMANI En kısa bir zamanda iyi dans öğ-

Y azan: ISKENDER FAHREDDiN renmek isterseniz ve ucuz bir !iat 

BütUn okuyucularımıza ile vakit kaybetmeden dans pro -
tavsiye ederiz 1 fesörü Yorgo'ya müracaat etsinler. ------
Okul Kızı 

Okul Kıılarımn yıllardır bekle. 
dikleri biricik kız mecmuası 

Adres: 

Beyoğlu Tokatlıynn oteli arka -
sında Topçckenler sokak No. 3lı. 

bırıncl kat. 15 Nisanda çakıyor 

--------------------------·--------------...;;.----..... ---------------------

' 
IHTiVARLIK 

Peşinizden Geliyor, 

ONA KARŞI 

Hazırhkh Davranınızı 

. 

~ 

......................... 
Kadın dişcisi 

. MARI SOLLBERGEA 
DIŞ TABiBi 

istiklal caddesi, Lüksenburg f'.P. 
Perşembe ve pazar günlerinde' 

maada hergün saat 9 dan 12 1~ 
ve saat 14 den 18 e kadar kabU 
ettiğini sayın müşterilerine bil
dirir . .................. ~ 

eoooo:x>OCooxoo-~ 
8 Akba mUesseseıeri 1 

Ankanıda her dilden kitnp. ,~ 1 
zete, mecmua ve kırtasiyeyi u~ll;; 1 
olarak AKBA müessesesııı 

bulabilirsiniz. Her dilde kitaP. 
mecmua siparişi kabul edilif• i 

r lstanbul gazeteleri için ilao ı.;& 1 
8 bul, abone kaydedilir. Underv0 ı 
8 yazı ve hesap makinelerinin A'

1
; 

1 
kara acen ,esi. Parker dolfll j 
kalemlerinin Ankarada satış ye- 1 
ridir. Tcldl)n : 3 '.t77 I 

eoooooooooooooox oo..,. !!!.%.1 

......................... 
Zührevi ve cild hastalıkl:ırı 

or. Hayri Önıet 
Ôğleden sonra Beyoğlu A~.ıcıs~ 

karşısında No. 313 Te.eroıı· 
1 43586 

l
•-11•• Operatör • 

RIZA ÜNVER rı 

1 
Doğum ve kadın hastalıkla 

n~ ıtnh.ıssısı •cJC: 
Ca~alofu N ruo maııiye c 1 

No. 22 Mavi yapı 
·ı clcfon: 22683 ~ 

Salubi ve umumi neşriyatı idtıre . 
Başmuharrir 

E. izzet . , 
Uasıldı'1 ~er: 1\latba:ıi ı-.;bıi~ 


