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En ,sôn telgraflan ve ,.avadlslerl verir gazete 

BU GAZETE: 
-------------------------letanbul'un en çok eatııan 

hakiki akt•m gaz•tealdlr. 
fl8nl8rını SON TELG RAF'a 
veren ler en çok okunan bir 
vasıtadan hakklle isti fade etmiş 

olurlar. 

Telefon : 20827 

..... UGUN: Sovyet ordusu huduttan gelecek her 
ateşle karşılamak için türlü •• •• tecavuzu • 

emır aldı 

Japon ordusu Çindetekrarharekata başladı 
Avrupa vaziyetinde gerginlik devam ediyor -Londra içtimaında biz 

de noktai nazarımızı izah ettik .... 
.................... lm!Am' ~<~ ........................................... ~-..................... m .............................. ıml_.mll ............ . 

Avrupa 
Sulhu 
Vaziyef-gerginli
üi ni muhafaza 

ediyor 
Eden bütün mil
letler nezdinde 

1 •• 

• 
.-·-~-ek-il-le-r·--ı Hatay'ın ikt!sadi kurlu 

Heg'etinin luşunu temin ediyoruz 
Çalışması 
Vekiller toplu ve 
münferid çalış
malarına devam 

1 

ediyorlar 1 
Zirai hamle inkişaf ve 
süratle devam ediyor 

- ·--
~ımız malumata göre ls

tanbulda bulunan vekiller gerek 
1smet lnönünün bQ.§kanlığı altın
da ve gerekse münferiden mesa
i lerine devam etmektedirler. 

Hatay nzahsulatı memleketimiz~ 
~ümrüksüz girecek 

·- -
Aldığımız tedbirleri Uluslar 

kurumuna bildirdik 
Suriye Fevka' lide Fransız komiseri 

bugün An!akya'da bekleniyor 
r -
1 

.. 
' 
1 

b• 1 Bır .ıapon a1a11 Sovret hududlaranda 

ır anket açh S t J •• o# 

ltia!de dünkütoplan· 0VJ8 •• apon m~• 
••da no~tai naz~rt- nasebetıçok gergın 

Bilhassa zirai ve iktısadi mese
leler üzerinde hükumet biT çok 
tedbirler ahuakUı 1'e ou mestif 
ja.alcine devam etmektedir. Ha
yatı ucuzlatma tedbirleri ile zi· 
rai kalkınma hamlesi başta gel
mektedir. 

tamızı ızah ettık 
rtı· ndra, 10 (Husust Muhabiri - ,..,. . f h b • d .J' • 1 
lik~den)h - Avrupa Sulhunu teh- yın-Japon mu are esı e I ecırıe ı 
~eye duşüren ademi müdahale me- b b . J b l d 

lesi Vaziyetini olduğu gibi mu' era er genıuen aş Q ı 
(Ya.cm 2 inci sayfamız.da) 

•MJlllllllU ...... HHlfflffUtUıMUUtUHQNflUIUIHHUlthHUlllHllllM&IHUUOIUUllllfftUUCU llllllU HUl111fllll l lltlf t UIUUlt ttl l llUUUllll lfl 

Devletin bu 31ılki mali tahsi
lat ve geliri de geçen yılın birin
ci ayından bir milyon küsur lira 
fazla çıkm!.§tır. Vekiller Heyeti 
dün de BQ.§bakanın riyaseti al
tında ttzun bir içtima. yapmış -
Zardır. 

Muhalefet reisleri 
sorguya çekildiler 

-----------------------Manalı 
Bir mülakat 

ıseyit Rızanın ele.başı olduğu adli 

1 Eden Ato;,; ilobuaı., 1 Eı!!~ı~s~':~!!~i!~: :e Y güd edigor 

Hitlerden sonra 
Musolini ile iki 
Mülik- t. neyi ha
zırhy< ~ 

~~ etmektedir. Dünkü toplantı öğleden sonra aldığımız telgraf) -
in llsbet netice vermemiş, Fele _ Elaziz Valiliğine tayin edilen Bin-
ti~nk murahh .. sının teklifi ile İn- göl valisi Şefik buraya geldi. Va-
R 

1
1erenin bir çarei hal bulması için zifesine başladı. Tunqelinin her ta-

lııi e:ek cuma gününe tehir edil _ rafında. yol, mektep, kışla inşaatı 
tcı.~tır. Bu içtimada Türkiye mu - bütün cnnlılığile devam ediyor. İn-
e hası da beyanatta bulunarak şaatta çalışan köylüler çok rnem-
ll Uınhuriyet Hükıimetinin noktai nundur. Bu havaliye kısa bir za -
t~~:ını . iz~ etmiştir. Dünkü ka- manda medeni, rahat bir renk ve 
~ ,Uzcrıne Ingiliz Hariciye Nazırı hava gelmiştir. 
~~ eden Avrupn hükumet merkez- Yakalanan muhalefet reislerinin 
~nd? bulunan İngiliz sefirlerini, ilk tahkikatına başlanmıştır. Adli 
til tıı.i ..Müdahale "Komitesince İn- tahkikat safhasının, inkişaf ettikçe, 
~ 1ere•ye ıevdi edilen vazife hak- muhalefet hareketinin iç yüzü hak-
1.e. b.da nezt.ün& bulundukları hü _ kında ~eraklı fikirleri ortaya ko-
~ct1er arasında bir anket yap- yacağı şüphesizdir. 

h ınemur etmiştir. Tahkikat ve muhakeme, Tunç • 

llh~en ayni zamanda Londra'da bu- elinin hususi kanunu hükümlerine 
"lan göre neticelendirilecektir. 

bı.ı h ecnebi 1efirlerin ekser~ile Şimdiye kadar elde edilen tah -
1 toı ·. Usus hakkında göriljecektir. 
~.rı klkat kanaatlerine göre, Seyit Rı-

ı....-v, endiğir~ göre İspanya liman- b f.,A 
~ın kontrolü hakk • . zanın, u ~o ele blfl olduğu anla- Satl•kat " lı•§r•nlıfını 61r :Cerc 

Roma, 10 l· ~. 
A.) - Eski tn. 

' giliz amele fır· 
kasının 1 ide r i 
Lansbury, Duçe 1 
ile üç şeyrck sa-

1

. 
at konu~muştur. 
Venedik sarayın. ,,. 

dan ç ı k a r k e n 
Lanıbury, Duçe 
ile bilhassa bir 

· dünya konferan. 
ıı tertip etmek 

hususundaki pro- Masolini 
Jesi . h~kkında ıörüştüfünü beya .ı 
etmıştı r. 

Pazartesi gllnü Duçe flo yeni 
bir mül&kat yapacaktır. 

(D . ındakı proJe 9ılmaktadır. Hayderan Aşireti Reisi daha l•gft •d-n Hoyderon aşireti y evamı 2 ıncl •ahi/ede) ~•m:, sadakatini teyöt etmekl:•ed•i•r ----•'•"•;•/ •K.•aam•lıe•'---• 

_ akacık ve .Soganh bu sabah büyük bir 

Çanakkaledeki 
· .çarpışma 
. Hl\Zıranın 25 ıncı Q'Ünü sabahle. 

yın Çanakkale boA"~mndan a-eçc-r• 
kcn kendisine (Kapanpo) isimli fı .. 
panyol vapuru çarparak batan (Ma-

, yangm f ehi ikesi af laftı 
<Psa~~ı köyünde 4 ev, bir çok aslll, aamanhk y~ndı, yangen 

if udar ve Kadıköy itfaiyelerlnln gayretile söndürüldü 
- YaZ1s1 2 nci ssyfada -

'"' ' 

gell an) isimli ltalyan gemisinin bi. 
rinci kaptan, makinisti ve lostro-
mosu bu sabah ikinci Ticaret mllh
kemcsinde dinlenilmişlerdi r. 

Ev\'eli ifadesine müracaat edilen 
ltalyan kaptanı (Pireferta) ; tercQ. 
man vasıtasile vakanın nasıl oldu. 
tunu anlatmış v~ czcüm!c demiş. 
tir ki : 

(Devamı ikinci .sayfada) 

Pek golcınaa lktuadi refah ere lnklıa/ın• ca ka rousacak olan r.ı. · 
Aletalcganın lahit ~Hlllkl~rint hlr lıakıı 

Antakya, 10 (Husust Muhabiri - raya muvasalatına intizar edil • 
m izden) - İskenderunun yağma mektedir. 
edilmesi tehlikesi karşısında heye- Hatayın yeni kuruluş ve kurtu-
cana düşen halk biraz sükilnet bul- luşuna ait hazırlıklara devam cdil-
muştur. Suriye Fevkalade Komi - mektedir. Hatayın iktısadi kurtulu-
seri Kont Dö Martel'in bugün bu - (Devamı ikinci sahifede) 

ntıtııııı ııı ııııııııınıııı ııııınıu1111ııtıttnıtnınııtnıııııırı11 11nrn•nıtt r111ııııını1111111nnıuınıııuııı11111uıııııı1t1 11uııııuıııııırıııııııııııı 

Atatürk, 
Türkiye 

~-

Amerika ReişiCumhurıı, bir gün 
Atatürke mülaki olacağı ilmidi .. 

ni izhar ediyor 
Ankara 9 (A.A.) - .Ah.ircn Tür-

klyede bir Amerikalı taraündnn a- • -
lınan filmi seyretmiş olan Ameri
ka Birleşik Devletleri Başkanı 

Franklin D. Roosevelt, Cumhur Baş· 
kanımız Atatürk'e pek samimi bir 
mektup yazarak memleketimiz hak1 
kındaki iyi hislerini bildirmiştir. 

Atatürk Roosevelt'e ayni samimt 
ifade ile te§ekkilr etmiştir. 

Bu iki mektubu aynen aşağıya 
yazıyoruz : 

EkselAns Kemal Atatürk. 
. Türkiye Cumhuriyeti Başkanı 1 

Ankara 
• A%izirn Bay Cumhur Başkanı, 

" Ahiren Türkiyede Bay Julian 
Bryan tarafından alınmış olan fil .. 
mi, bir kaç akşam evvel, Beyazevde 
S<?yrettim. Nisbeten kısa bir za -
manda meydana getirdiğiniz pek 

1 
-~...ıı; 

çok §ayanı hayret hususatı görünce 
(Dn:am.ı 2 inci .tahifede) ,· Amerikdn Cumltu~ Relıi Bag 

R•swlt 
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Kim söylemiş Çinde 
harp oluyor?! 

Ajanslar ve gazeteler. dünyaya 
yeni bır kara haber 'ieriyorlar~ \J· 
?ak Şarktııı )utl"f'? 

Ve şu heyecanlı haberleri dünya
nın her tarafına dağıtarak: klyamct 
koparıyorlar: 

----
ınadığınm anlaşılması için köpek
leri Tıbbıadliye (Önderdi. Tıbbı 
Adli, bugı.inki fen vasıtalarının, 

köpeklerin kan tallli!.. suretiyle ak 
rabalığını tayine hnlll" yermediği 
ni bildirdı!. 

-- Çin ve Japon k.ıtaları arasında 
büyuk bir muharebe oldu .. Muha
rebe 5 saal sürdu .. Y'üzlerce yaralı 
V<? ölıi var! .. Pekinde örfi idare i
liııı olundu!. Iaponlar bir Çin şeh- f 
rini bomhardurran ettHer!.. ı 

Bay laı ! N file 5anuta buyunna
yın! B.z l:aç n kur'a ı, kös dinlemiş 1 
Avrupalılar.1 bu yutturula bilir 
mi? .. Dugi.inku dünyada haıp olur
mu hiç?.. 

Garip şey! Bunurı tayini o ka
dar baytar olduğu halde herhalde 
akla gelmemiş olacak. 

İki akrep alınız. Köpekleri de i
kişer ikic;cr diziniz '\'C akreplerle 
köpeklcrın biribirlNinc ne yapa
caklarına dikkat edıniz. 

Bilaki-;! 01 a ols. - biraz yassı 
amm - pek ·çık öz IJp:ınfar, İsp:ın 
y daki sulhtin yine b"r Çin - işi-
1 po:ı i i tak1idıni p"yasaya çıka
rıyorla. !! .. 

lf.. 
Çingene kra-
1 ınsn il" işi! 

Royter aj:ıımnın bıldirdiği ha
b~ri okudunuz mu? 

Polonyada evvelki gün 50,00 dÇll 

fazla çingenenin iştirnkile çinene 
krnllığı S<'Çımi yapılmış! ve, en zen 

gene kabilesinden 22 yaşında Ya
nos Kvick isminde bir çingene çin
geneler lmılı olmuş. Yeni kralın se 
çildiği 21 pare top atılarak ilan o
lunmuş. 

Fakat yeni çingeneler kralının 
kral olur olmaz yaptığı işe bakın: 

Yeni kral Bfly Musolini'yc baş
vurarak Habeşistandan bir par~ 
toprak isliyeceğini ve çingeneler 
hükumetini ornda kuracağını söy
lemiş!... 

Hayrettir ki şu dünyada cibiliyet 
mukt<:>zası degişmez! Baksan a: 
Muhterem çingeneler kralı kral ol
duğu vakit bile yine cibilliyetini 
izhar etmiş: İlk iş olarak yine bir 
parçn toprak isteyor!! 

~ 

Köpek kr h· 
ğı ilinemez mi? 

Şehrimizdeki garip köpek da
vası halledilemedi. Mahkeme, hak-

Bu köpeklerden hangisi biribirlc 
rine akreplerin yapmadıklarını ya
pıyorlarsa akrabadırlar!! 

'1--
Re töa veki
lini müjdesi! 

Ünivcrsitcmizdcl~i imtıhan neti
celeri hcr1:-"stc h:ıyrctlet· uyandır

dı, d<'ğıl mi? 
Mesela fen fakülte'. inde fizik im

tihanına ircn 360 talebeden yalnız 
60 kişi geçmiş! Yine mesela Hukuk 
fakültesinde imtihana iı'en 1540 
talebeden 1337 si sınıfta kalmış! 

Gazetelerin yazdığına göre bu 
hal vekaletin nazarı dikkatini cel
bettiği için umumi müfettişlerden 

biri tahkikatc gönderilmiş, tahkik
kat yapılıyor .. Bu yüzden bu feci 
imtihanı n€ticcleri talebeye evvel .. 
ki günü bildirilecekken bildirile
medi. Tehir olundu. 

Dün bu tehir h5disesi hakkında 
azetele.re beyanatta bulunan Üni-

versite rektörü ve.kili muhterem 
fen fokültesi dekanı Kemal sami -
miyet ve ciddiyetle bakınız ne di
yor: 

- Umumi neticeyi henüz talebe
ye teb"'ir etmedik!! .. 

lstanbuf un temiz· 
lonme ümitleri •• 

Dünkiı gazetelerde garip bir ma
kale göıduk. Muhterem muharrir: 

- İstanbul temiz~necek diye 
ümıtleniyoruz! diye yazıyor. 

Tuhaf: Demek tıfoya bu kadar 
güveniliyor!! 

lannda dava olan bir kaç kapek a
rasında akrabalık bulunup bulun-

.. ~e-W~ 
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• Japon ovyet 
Çin - Japon 

Londra 10 ( Hususi Muhabirimizden ) - Sov~et kıtaabnın jl!lpon. 
yanın sözüne itimaden lerkettiği Amor nehrindeki üç adac.ıkı Japon 
kıta~tının işgal etmesi iki taraf arasındaki münasebatı çok gergin· 
leşlinniştir. 

Sovyeller buradaki askerlerin dcrhel geriye çekilmesini istemişler, 
8)'0\ zamanda Sovyct ordusuna havadan ve karadan gelecek her türlü 
tecavüzü silahla kor,~ı!amaları emrini vermişlerdir. 

ihtilafın halledilmemesinin, vahim Mdisclerin zuhuruna meydan ver. 
mesinden korkulmaktadır. Uznk Şark vaziyeti büyük bir ciddiyet 
Te ehemmiyetle t:ıkip edilme .tedir.Oiğer taraftan Çin • Jıpon har .. 
bi de kısa mütareke devreEinden sonra bugün tekrar fecirle beraber 
başlamıştır. japocfor Çın toprtıklarında kendilerini tamamile serbest 
tclfıkki etmektedirler. 

Hcrhal le, Uzak Şırk mühim sürprizlere gebe bulunmaktadır. 

Hatay'ın iktisadi 
Ka kınması 

(Birinci '"cı.hifcdcn devam) 
şu icin de Türkiye Hükumeti tara
fındnn mühim karı:ırlnr ve tedbirler 
alınmıştır. 

Türkiye llükurr. li Antakynda 
halk ve tüccara y. rdım için İş Ban
kasının b:r şube: i açılacağını, ayni 
zım:md.ı Dcnizyo'ları gemilerinin 
Tıi,·kiy ve Hatay lımanlan arasın-· 
da haftad:ı iki sefor yapacaklannı 
ı-c m •n Milletler Cemiyeti Umumi 
Katipli ine bildirmiş ve on gün 
?.anında tatbik ta geçileceğini ila- . 
ve etmiştir. Türkiye Hükumetinin 
v rdiği kararlara göre Sancak mah
sulatmın her çeşidi Türkiyeye güm
rüksüz olarak girecektir. Türk ban
kalnrının Hat.ayda açJ.caJdarı şu
beler Sancak zürra ve tüccarına her 
türlü kolaylığı göstermekle bera
ber Ziraat Bank sı zürraın borçla
rını üzerine alacak ve bu borçları 
otıµ senelik bir tecile mbi tuta -
caktır. 

Sancak halkındnn çalışmak üze
re Türkıycey gelecek olanlardan da 
pasaport istenmiyecektir. 

Bu tedbirler Hatayın pek kısa bir 
zamand:ı canlnnmasma amil ola -
caktır. İş Bankasının buradaki şu
besi acılmak üzeredir. 

Canı 
alıke · 

acıld 
•• u 

Şirketi Hayriye tnrafından Sarı
yer ıskdesinde yanan gazinonun 
yerine modern ve IloJilzın bütı.in ta-

bii guz llikl<.>nne \'e hususiyetle -
rine hfilc1m bır .c nlı Balık Evh 

yaptırılmış \'e dün burasının kü
~ndı hususi dav tlilerin huzurilc 
> cpılm~tır. 
Canlı Balık c>vinın hususiyeti bi

nanın g zino kısmmdn denizden a-

lman ve mütcrnudiyen değiştiri -

len su bölmeleri içinde canhve çe,şit 
b:ılıklnrın bulunması, buradan alı
nan balıkların canlı canlı tutulup 
pişirilmesindedir. 

Boğaziçinin umran ve ihyasına 

büyük gayret sarfeden Şirketi Hay

riy<> bu yeni tasisile Boğaza haki

katen yeni ve odjinal bir eser ka

zandırmış bulunmaktadır. 

P!şmiş ke!le teşhiri 
rasak 

İ~ .. kcrnbed dükkanlarında piş • 
miş başların camekan !arda te~hirf 
Belediyece yasak edilmiştir. 

Atatürk 
Ruzvelti
Davet etti 

(Birinci sahifeden devam) 
hissettiğim şevk ve heyecanı size 
arzetmek istedim. 
Kıymetli şahsiyetinizin, evinizde 

ve plajda küçük kızınız ile oynar
ken çekilmiş olan resimlerini sey
retmekle bilhassa bahtiyar oldum. 
Bu, sizin ve benim bir gün biribi -
rimizc mülaki olmak fırsatını bula
cağunız ümidini bende bir kat· da
ha takviye etti. 
Nadır olan istirahat zamanla -

Tnnda, bana göndermek lutfunda 
bulunduğunuz Türk posta pulları 
kolleksiyonunu seyretmekteyim. 
.Bunlar üzerinde resmedilmiş olan 
manzaraları, bir gün kendi gözle
rimle görmeyi ümit ediyorum. 

Samimi saygılar ve halisane te
mennilerimle. 

Frnnklin D. Roosevclt 
V efakarınız 

Ekselans Franklin D. Roosevelt 
Amerika Birleşik Devletleri B::ışkanı 

Vaşington 

Azizim Bay Cumhur Başkanı, 
Ahiren Türkiyede Bay Julian 

Bryan tarafından a1ınm1ş olan fil
mi seyretmekten duyduğunuz mem
nuniyeti bildiren 6 Nisan 1937 ta
rihli Hitufkar mektubunuzu hakiki 
bir sevinç ile aldım. Mektubunuz
da, ah\lalü Şerait müsaade eder et
mez, bıribirimize bir gün mülaki 
olacağımız ümidini de izhar buyu. 
ruyorsunuz. 

Samimi duygularınızdan ve mo
dern Türkiyedc elde edilen terakki 
hakkındaki takdirkar tetakkinizden 
dolayı size fevkalade müteşekkir 
olduğuma inanmanızı rica ederim. 
Bay Cumhur Başkanı. 

Bu fırsattan istüade ederek Ame. 
rika Birleşik Devletleri hakkında 
hayranlığımı tekrar bildirmek iste
rim. Bilhassa ki bizim iki memle
ketimiz, umumi sulh ve insanlığın 
saadetini istihdaf eden ayni ideali 
gülmektedirler. 

Size bir an evvel mülaki olmak 
benim de samimi arzum olduğun -
dan harikulade ~ler yapmış olan 
sevimli ve kuvvetli şahsiyetinizi 
Türkiyc'de seliımlıyacağım güne 
sabırsızlıkla intizar ediyorum. 

Samimi saygılar ve hahsane te
mennilerimle. 

r 
lh 

Vefakarınız 

K.ATATÜRK 

a 

( Baştarafı Nrinci sahifede) 
suya düştüğü takdirde bir deniz 
kontro!üne iştirak edip etrniyecek
Jerini anlamak üzere bitaraf dev-
Jetler nezdinde istimzaçlar yapıl -
maktadır. 

Diğer taraflan Madrit civarında 
da muharebeler devam etmektedir. 
Madrit Hükumetinin bu sabah neş· 
rettiği tebliğde şunlar vardlr: 

Madrit, 10 (A.A.) - Resmi teb -
liğ: 

M::ıdrit cephesi - Kıtaatımız Bru
nette'in cenubunda sağ cenahtan 
ilerlemiye dev:ım etmektedir. 

lran halll~r~nln -rarki• rorş-srv~A . 
yeden geçırıl esı mut- Hava kuvve!ıeri11•" 

laka temin edilecek lspanya~~~~!~i1Y•1;."k:;': 
-- - --- ruz ve müdafaa &il!ıhlnrın d

311 
de· 

Iktısat Vekili bunun behemehal miye• vekcyfiy••i~·~:;~:, d• ib· 
ğil, dı:ıha lnı.§ka no .a. felaketler· isledi retli oldu. 1ns:ınlar ıçın iyilik· 
den dersler musibetler~e~ ide ol· 

• • • iemınını 
' · berı r.a ler çıkarmak eskıden • franko 

Tetkı.kJeryapılıyor, teshilat bakımın-.1 duğuna göre is:;anyada ~:rin ço • 
ile beraber hareket ede~d JlW1arı 

l k b vag ır d .. k .. h . yapı aca ,.. 1 luk çocuğa bom a " .. uyan· an ne mum unse epsı - 1 dünyada umttmi bİI" t~sdu"rlik.fıli· 
- c:ım ı 

dırmıştır. Bu teessu~ ~ östaebılc Aldığlmız malümata göre lkttsat j lran transit ha1ılarımn memlck~ 
Vekili Celal Bayar İran transit ha- timizden geçişi hem Türkiye - iran 
lılarının behemehal Türkiyeden ge- tra:lsit yolunun inkişafı v~ feyzi, 

J k d hem de memlekete bırakacağı va-çirilmesini imkan nltma a aca · te - ridat bakı mmdarı çok faydalı ola-
birJere tevessül edi.mesini alaka- caktı r. Alakadar nıülehassıs:ar Ce-
darlar:ı tebliğ etmiştir. Ş"mdiye ka- ıaı Bnyarııı emri üzerine tetkikata 
dar bar.ı rüsumun ağırlığı ve mua- bas'amışhrc.lır. Bu }Olda mümkün 
mele şekillerindeki çetinlik. buna ol~bilen her türlü lesh"lat ve ten· 

· ı d zi At yapılac.ıktır. 
man l o uyor u. il lllWJlllllDlllUflllftlRJlfttlltıf•llltU htHIUIUılltt UtHUllllf•HWJtı.UHIUttUUIUHUHOllllllDHIUHllllUllllllflU:UttllJllllUQUllQltt Jtf 

yatta ne kadar kenduıı g ı,..,.,r alı· 
l. Fakat halJ'-

cek? .. Bekliyc ım. : da }\mcrık:l 
nan bir şey vardır kı 0 . 

1 
rdc bir 

. . u gun c 
cümhur reısının Ş ırnısıdır. 
proje tetkik etmekte 0 t vy::ıre 
Bu projede .sivi! hnlkın .. r:·ıe ge· 
taarruzuna ui{ramasının ° bir c • 
çilmcsi, askerlikce hırptc .

0 
tııh' 

. . verlcrı }ı(>mmıyetı oım·yan " 
1 

vardır'· 
rip edilmcmer,i r. ibi <'S ar ni de

. b ·~r ve Di) C'C k<>ini• ki hı-: un. " .... de 
<T·ldiı · •;;i ndive karlnr Ccnd:~~ pıl 
l"tı· ' • "' i 1 y" 
bu proj"l<'rin ne lrn 11r \ lt }la· 

• Ru'.7\•e ' 1 dı... E\•et, fak::t rcıs n~r o· 
va tahdit teslihat na brı". 3 

.. z"r n· 
mak üzeıe c:iMdi bu rro1: urnurıı· 
de digcr büvük dcvktlC'rın , ,. it· 

• b .. s caf-.. 
fakatını almağa te!'.:?b u hacet?. 
tir. Pek nikb:n olmağa 0\ıeriıtİll 

('.Y l k-; -l f·---l d d h [ Yalnız rn var ki Avrupa 1
' y:ırdı· •ıJOkak Qrl lr e en er en er Q düzclm;sinde Am•rikonın, or•· 

d .•. b.. 1 ru·'ll:ırd; l k mı beklen ıeı oy e ~ "d tr.i ı:tıtl beşer ll.ra para cezası a ınaca dan g<:-~cce!~ b;r işaret ilerı eb.~ıcee!<: 
. b • ç .. 3y1la ı :ı_.. vnffakıyı>te ası~ngı '"' stlJ.P 

Yeni vali ve belediye reisi vekili in koy- denirse büyük bit" hı.yaıpere 
gösterilmiş olmıyacak... ~&Jf duğu yeni sistemin . . .t\hmed_~ 

tatbikatına bugünden itibaren geçlld• =====- d 
Belediye Reisliği her şeyden C\'

vcl Belediyede mürakabe sistemini 
ihya ctmiyc karar vermiştir. Bele
diyenin vazüeleri dahilinde olan 
bütün işlerin adeta otomatik bir 
makine halinde işlemesi için başta 
bizzat Belediye Reisi olmak üzere 
bütün ileri gelenlerin evrak üze
rinde iş yapmaktan ziyade müra
kabe ile işleri tanzim eylemesi esa
sına istinad eden yeni bir çahşma 
sistemi kabul edilmiştir. Bu cüm
leden olmak uzerc muavinlerden 
birisinin daha ziyade kırtasi işlere, 
diğerinin de teftiş ve mürakabe iş
lerine nezaret eylemesi muvafık 

görulmurtiır. Ayrıca Temizlik işle
n Müdürli ve mürakipleri ile c~naf 
mürakioleri büro hizmetleri yerine 
mürakabc işlerile tavzif edilmişler
dir. Temizlik mürakıpleri "Şehri te
mizlik ve fkeısat mürakiplcri de • 
hayat pahahhğı \'C hileli ve mağ -
şuş mcvad satılmaması bakımlann
dan mütemadiyen kontrol altında 
hulunduracaklardır . 

Bekdiye zabıta talimatnamesin
deki bütün ahkam tamamile tat
bik edildiği takdirde şehrin olduk
ça temiz bir çehre arzetmesi, esna

fın mümkün olduğu kadar hileye 
sapmad:ın satış yapması kabil ol-

duğu halde sırf murakabenin ih -
mali yüzünden bugüne kadar bu 
\•aclilerde müsbet bir netice alın -
madığı anlaşılmıştır. 

Temizlik sahasında ayrıca mü - Çanakkale e 
him kararlar verilmiştir. Bu ka - ç 
rarlara göre sokaklara idrar eden- a ~p~şı~J1ad cJeı;am' 
Jerden, tükürenlerden, sümktircn- (Bırincı sahı c en dao 
!erden, kapılarmın önlerine çöp a- Biz Rornanyadan, B11lga:h1a:ııar 
tarlar. pencerelerden veya sokak- ve lcıtan bııldan bazı tic:ırı ci ~. 
ta giderken sokaklara kağıt par - n'mış lstanbu:uarı dönliyo~ ~ 9JoO 
çası ve saire gıbi öteberi atanlar - Gemimizin hacmi isti.' ısı 

1 
1<ati-

dan b~er lira nakdi ceza alına - tondan fazladır. lç~nuek~ ~ıJ Ertesi 
cakhr. Para cezaları, tramvaylar- yen bu miktarı geçmcmıştı. •arıo• 
dan alı nla tatbik edildiği gibi, sabah saat sekizi on geçe 51~011 r re 
derhal tahsil olunacaktır. da· Nara burnundan 200-2 ..,ı 

0
1 

b · ' l·P· .,~ Belediye reislif:inin u cmrıne uzakangeçer &.:en kıır~ıdan .• k jkir.cİ 
rağmen halkın her ne sebeple o'ur- Hıpuruııun tc!diğini r:<:rcu ·e ır\!1 

• • 1 •., [J1 ~b sa olsun sokakları kirletmesin\"" ~oz kaptan ır;erde lınnta .:ır... dıı!l'l• 
yuman memurlar cczalandmlıcnk- olu)•or nubctte ben bo unuy~r1-;ôtii• 
t 13izim vapuru daima sağ' ti ııı ır. ev ew 
Diğer tar artı:ın esnaf mür&kiplcri riiyordum, lspanı ol •1.ıpuru çerP' 

bilhassa gıda mad<lelcri .satanları da 2 düdük çalarnk solumuza ge 

da' sıkı bir münıkabe altında bu ~ ğini bildırdi. f "ıırdı 
luncluracaklar, hileye sapanları çok Aramızdn az bir m~-~ çaldı· 

Eunu rao.,,madı 'e üç du u ·ı..: 11 c;t: ağır paar cc.zalı:ırına çarptıraca~ - mcctlJ.' • 
lardrr. Zaruri havayiç maddelerın- n:yne!n~ilel n~zamn~:e gem:ni ılel'1 
de ufak bir tercffü gördükleri tak- bö;ılc btr ao a, ge >'3P' 
dirde derhal bunun sebeplerini a- .} ürümeuınsi, Reri manev: yal"' 

ması liiLımdı. Fakat bunu_ _ şid-
raştırıp :Belediye Reisliğine bir ra- u- . . d 1Wu butun e• 

madı. zerımıze o,.. ırc ıJI 
por verecekler, bu suretle lüzum - detile geldi Arada 5CO rne oı~t· 
suz fiat yüksekliğine me~·dan bı- safe vardı. bir d:ıklka s0nra 
rakılmıyacaktır. hiş müsademe oldu. s:ııı· 

Belediye zabıtası memurları Be- Müsademc-Oen sonra hern~ne ver 
lcdiyc mürakipleri bu sahada iş dalları indirttim ve birdenbif sıı . 

diın birliği yapacaklar, bunlal't da birer puru sahil tarafına çevir ·ıııJ>tB 
dere<-e büyük memurlar mütesel- hilden :takriben 300 metre u ),{tllll 

idik. Gemiyi karaya oturttlleıırı 1'll. silen mürakabc aUında bulundu - u rn 
başka çare kalmamıştı. pC rocaklardır. 

ıt1uetueııuuuuıın1tııuııwuuıııııunuuıuU1ımıuttuttuuuuıırı11tı1111111111111111111uttu11uuıtt111nn11111111uı1111111ıuuuwıunnHıu raya oturttum. ıJıı t::ll· 
Yolcularımızı sandall:ırırnı ',fiif!C 

Villanueva del Prodillo mıntaka
sında sol cenahtan düşmanı mu -
hasara etmekteyiz. 

Vaziyeti hulasa iktiza ederse şu 
dur: 

4 ev, bir çok ağıl ve samanlık yand1• 

liye ettik. İmdadımıza g:ı~~ldcf .,.e 
memurlardan çok büyük ı)'l ıuii· 
yardım gördiik. Ben~ kaZ2nırı 
sebbibi İspanyol kaptandır.:t difl" 

Knplarun i!adcsindt.n sonr:itiJJc.i 
lcncn (Magell5.n) vapuru ~·llyı 

m:ıldn1sti de nyni mealde .v alın'o 
anlatmış ve son defa ifadcsı i§tit· 
lost rofo da bunları tay it ctftaıy.'.lfl 

l - Londra toplantısı vaziyetin 
vahametini tahfif etmemi~, bir haf
ta kazanmıştır. 

Yakacekm ~a a da e ey kork 
yanğn1 nastl çı ~ ı 

veren 

2 - İspa~ya muhariplerine yar
dım devam ediyor. 

3 - Ka"i neticeyi istihsal için 
cephelerde muharebe en kanlı şe
killerile sürüyor. 

Kartala tabi Soğanlı köyü Lu 
sa batı• bü> ük bir } angın telıJkesi 
geçirdi. Fakııt, dört ev, birkaç sa
manlık, birkaç ağıl ve kumes 1•an. 
dıktan sonra, ateş güç hal ile sön.. 
dürüldü. flllUUttıllJllMUUtUHUlllU lll•HllUtmuıuu&nuw ......... fft .. tHI 

zileeVİ İ erkeden' Yanan cv1er ahr.ap, \'e etrafında 
fazla miktarda kuru ot \'C sama!l
lar olduğu için, bütün l·qyün yan• 
maması iyi bır tali eseridir. 

ir ana 
Bir hafta evvel 16 yaşındaki kızı 

Yaşarla beraber kocasını ve diğer 
çocuklarını terk ederek ortadan 
kaybolan Selime ıki erkekle Yedi
kulc suı lan içinde yakalanmışlar
dır. Kızı Y~ar mu~eneye ~evkc
dilmiş suçlular cürmümeşhut m:ıh
kcmesine verilmiştir. 

Denizyol ların n 
Yeni vapurları 

Bu sabah mahallinde yaptığımız 
tahkikata göre, sabahlcyi!l saat 9 
raddelerinde Soğanlı köyü zen-
ginlerinden Veli Ağanın ko-
m ğırıın yanındaki .samanlık lan 
dumanlar ç.ıkm~ğa haşlamış ve 
biraz sonra, alev :sütunları, bütün 
köyün üzerine kı vılcın.lıır yağdır· 
mışltr. Kôy halkı heme.o işini gü
cünü bırakmış. tarfadan, d~ğir
menden koşnrak, gelip ynni:'lnt sön· 

Denizyolları İdaresi Müdürü Sa- dürmeğc savaşmıştır. Bu s•rad:ı, 
d:ttin yanında müıı:ndis Bay Şük- I hemen Kartala telefon edilmiş ve 
ru olduğu halde bugun Romanya va- Kartal kawsı da vaziyette ı l~adıköy 
purile ve Bükreş yolilc Almanyaya 1 ve Üsküdar itfaiyesini haberdar 
hareket etmiştir. Kendisi Alman - 1 etm.şt.ir. 
yaya !fptı!i~ ~dil~n ycrıi p?sta va- itfaiye ieliaceye kadar bütün 
purlarıouzın ınıaatını tetk k ede - köyliiler ver kuvvetlernc ate,1 
cektir. Yeni vapurlar m 11 itı- söııdürırıeğe devam etmişlerdir. 
haren gelmive baş!ıv;ır 

Fakat köyün vesa"li gittikce bü. 
yüyen ateş knrşısı:ıda b"r fayd 
~efmemiş, "·e ateş ha!ız Vdi al;a
nıo konı ını da .s rn ıştır. 

Ahsap ol .. n l·onak bir hamlede 
}tınmı ·, sonra yanındaki evlere ·~ 

rayct etmiştir. Veh Ağanın .rnna
ğınd:ın ı:,onra, Mehmroin, Ah?M-

din ve Yusufun cvl<>ri, yanlarında
ki samanlıkkr, ağıllar ve küme<slcr 
de yan>nıp.ır. Bu csnad~ yangın, 
.cidd<?n korkunç ve teh keli bir va
ziyet almıştı. 

Kı:ırtal kaymakamı, jandarma ku
mar.danı y.tıngm mahalline gelmiş, 
iôzım p~len tcrtib:ıtı alıyorlardı. 

Bu sırada itfniye yetişmiş ve kö
yün civarındaki bütün sulardan is
tifade cciılerc'k, yangın daha büyü
yı.ip bü ü •• köyü silip SÜpiırmeden, 
gliçfüklc söndürülebılınic:tJr. Yan
~ın ıraat tnm on buçuk~ güç halle 
söndurulm~tür. 

Ateş nn! olar k sirayet ettiği i~n, 
yanan evlerden hemen hemen hiç 
eşya kurtarılamamıştır. Ev1er si
gortasızdır. Nüfusça uıy.iat yoktur. 
Konağı yanan Veli Ağanın, bir 
miktar parasının da teliiş arasında 

İfadelerin istimaı'lda; g ,l tl 

kumpnnyasının Cencvredcn rı dJ 
umumi müdürü ve avukatl· 
he- ır bulunmu~lardır. 

ı.----~~~ ................ --- ··v-ıerı 
kurwrılamıyarak ~·andığı 60 

m ktedir. 
11 

tslt• 
Alakadar mafaunt r, yangı .

0 
rııı· 

kik tına b lnmıı::lardır. AtE. 1 ırllt'i 
• :ı uı .. -

sıı ve nereden çıHı) hen «ııı3r 
l k b lli .:.ı - - ildir Fakat, " ..f, o ara c ~g · bir l>' 

.mal.um samanlığa nttıJdafl '}il i}ı· 
ı;aradan otlarm tutuşmuş olınJ-1 
tlınaı dahilincedir. . ciçar 
Yangın esnasında, :bütiın ırrıii • 

kliylü!cr Soğ~nlığa ko up g~8r0ır11 
Jcr, Yakacık~n d:ı bir çok ~ ... tnefl 

k .. .. t:ıill ... 
alııımıc:tır. Soğanlı _o:•u rJaJarcW 
vanmıc; 01saydı, ateş n, ta f119" . . ~~ 
ki kuru otlar '\ e saircyı ıı'bi ' 
yaparak, Yal:acığa kadar uza) 
lccegi söylenmektedir. !i'lefc 

Bu yüzden Yakacıl.ta sııYbtJgiltJ 
giden bir çok kimseler de, Iıt 0ıı. ' 
ö~leye kadar epeyce korktt 
kfkv..lar geçirmişlerdir. }lt:rıiiı 
Y~mgında zurar ve ziyan unil11 

. · · · Fakat Jl1 J{· tcsbıt cdılememıştır. 1111ıı 
miktarda zarar olduğu anıaşı 
tadır. 
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Günün meselesi: 
- ,,. 

l MAHKUMLAR 
' 

Temyiz mahkemesi umu· 
mi heyeti kararım verdi 

[
Halk Filozofu J 

d iyor k i: -------------Devlet işlerinde bir 
hakikat! Memleket baştan başa ışık-

1 landırı yor 
Cezalar 20 seneye tenzil ediliyor 

Ku··tahya'dan lsfanbr ''a kadar b·ırı·ncı· Bazı mahkumları alakadar eden yeni bir karar dün Adliye Vekaletin-
~ den Müddeiumumiliğe bildirilmiştir: 

h 1 d 
Cezaları müebbet kürekten hapse tah\•il ve cürümleri itibarılc 2330 

Yeni vali \·ckilinin basın kuru -
munda ga:ı:ctccilerle hasbihalı ha
kikaten çok mühim bir hakikati 
ortaya çıkardı: 

Memlekette her şey - her nok • 
san, her arıza paar ıle mi duzel • 
tilir? 

'R;.,,:ı,.. 

a m e e Cereyan Ver·, ı • or numaralı af kanunundan istisna edH miş olan mahkumların mahkumiyet . 1 Y müddetlerinin yirmi sene müddetle hapse tahvili lfızım geleceği, Temyiz 
---------------- 1 Mahkemesi Umumi Heyetinin son toplantısında, tevhidi içtihat suretlle 

B ••ı •• l k f • "" b ""' k ' • f / kararlaştırılmıştır. 

- Para yok! 

Sözü çok 7..3man afsunlu bir 
....:... Estepeta! 

Lafı gibidir: Akan suı ır durur: 
Halbuki d vlet ışleri, halk ı lcri, U Un mem e e l lŞlgQ ogaCQ teSlSa naSl . Bu kabil mahkumlara ait dosyalar; muamelelerine bakılmak üzere; 

l k h l ? Müddeiumumiliklerce derhal Adliye Vekaletine gönderilecektir. 1 yapı aca , azır onan program ne.. . ........ " .......................................................................................................... ~ ......... "'"""'""'"'""""""'""""' 
B Ulün memleketi en ücra köH!crc 1 Ynlııız yeni . sa~trnlin içi~e ( 4) _Bu sant_ral yap'.ldıklan sonra 1 Taş delen le r k os Ik t ısa t 

ticaret işleri değildir ki daima pa
ra ile ğörülsün. Çok zaman dev-

d varıncıya kadar elektrikle ay- ~ılyon (800) bın lıra sarfcdılecck- Kutahya - Jzmit ve Tstnnbul hava- ı V d hh"" 
le~att~mak ve bu suretle hem ev- tır. i elektrik hattının geçtiği şehir, ka- na ar Sl l F akü/fesinde 
lab _ışı ve hem de yeni kurulacak (Kütahya) elektrik santralinden saba ve köylerde elektrik kilovatı r 
Ilı .. rıka ve ımalathanelerle sınai ~i~ardaki şe}ıir, kasaba ve köylerin satış fıatının; 1,22) kuruş olacağı Olacak /mfihan/ar 
ııı Uesseselere bol ve ucuz kuvvei ıstıfade edebilmeleri için yeni yapı- tesbit edilmiştir. 
h :.ıharrike temin etmek gayesiyle lacak olan havai elektrik hatlar 
ll:'~~~an~n (~şıklandırma progra- şur.lardır: 
ıtı·) Uz.erındeki son tetkikler de bit- Kütahya - İzmıt - İstanbul havai 
b ış Ve bu maksatla çok mühim iki elektrik hattı ve Karaköy - Bursa, 
ıük program yapılmıştır. . İzmit - Gölcük, Kütahya - Eskişe-

ta u Programlardan birisinde; Is- hir havai hatlariyle ayrıca; Kütah
L nl buldaki elektrik tellerinin pa
•ıa ılı~ İ yada kurulacak olan büyük fabri-
cı.ı gı VP. stanbul halkına da u- kalara ve ocaklara takat verecek 
~elektrik temin etmek cihetleri olon muhtelif hatlar. 

f ri dikkate alınmıştır. 
d stanbul ve civarı vilayetlerine Bunkrdan yalnız (Kütahya - İz-
e boı l mit - İstanbul) havai elektrik hattı 

Şehrimizde elektrik bir kilovat

saati şimdi (13) kuruşken; yeni 
santral sayesinde istanbulda, elek
triğin bir kilovat saati (50) para-

dan da aşağı bir fıyata halkça te
min edilebilecektir. 

b e ektrik getirecek muazzam 
~santral Kütahya viliıyetinde ku- (3) ınilyon (248( bin liraya mal ola-

acaktır. cak ve arsa, memur e\'leri, vesair 

Bu fiyat; Kiitahya sanayiinde 25 
para, Eskişehirde (70) para, Kara

köy-Bursa hattında ( 100) paraya 
yakin, İznik ve Gölcükte (75) pa
ra olarak tesbit edilmiştir. 

Diğer bir Brogramla inşa edile

cek santral de (Zonguldak) şeh-.;:ine~ beş senelik sanayi progra- masraflar da hesaplanmak şartiyle 
b· a gırecek fabrikaların mühim santral de dahil olduğu halde, bü-
:: kısrnı da (Kütahya) santralin- tün tesis ve inşa masrafları yekunu 
~ ku~v~.t alacaktır. on buçuk milyon liraya yaklaşa-

bi u buyuk santralın takati (57) caktır. 
tı ~ )500), senelik kuvvet sarfiya- (Kütahya santralı) senede 640 
~k a (345) milyon kilovat !'aat ola- milyon ton linyit kömürü sarfede-

tır. cektir. 

Yu urta ihracatımız 
niçin azaldı? 

----------
ihracatı yeniden canİandırmak 
'lJe çoğaltmak için küçiik ser

mayeler tevhid edilecek 
\' ~murta ihracatımız seneden sen eye azalmaktadır. Dunun en büyük 
1ıq /tnili memleketteki ihracatçıların ötedenberi yumurtaya naz_pran da-

;~ıa ~isbette kar getiren diğer ihraç maddelcrıle uğraşmalarıdır. 
~ ~ Urkıy.c yumurta ihracatında ( .932) senesi bir rekor teşkil etmiş ve 

11 on ·1 k'l k d ~ . rnı yon ·ı o a ar yumurta ihraç edilmişken geçen sene ancak 
rnııyon kiloya yakın yumurta ihracatı yapılabilmiştir. 

~~la~crnleketimizden yumurta ihracatı en zıyadc İtalya, Fransa, Yuna

?.allı rı, İngiltere ve Almanya ile bilhassa İspanyaya yapılmaktadır. Son 
anlardaki İspanya hadiseleri yumurta ihracatımıza da tesir etmistir. 

tıı.Q <'\lakadarhır, bu ihracatı canlandırmak için icabeden tedbirleri dü:ün-
Şler .. ~ 

~I ve son gunlerde muhtelıf yr. rlerce bu hususta bir kaç rapor ha-
anrnıştır. 

~taVuınurta ihracatını eskisinden daha parlak b ir şekle getirmek için 

1 tı .kendi' sermayeyi birleştirerek, mahdut fakat kuvvetli ihraç müessese-
ktırulmas ı düşünülmektedır. 

ıı ~Uhtelif vilayetlerde, bu vazifeyi üzerine alacak tcşekkülerin tesisi 
tı- er rnıntakada (Yumurtacılık ve Tavukçuluk kooperatifleri) kurul _ 

sına 'h 
ı tiyaç vardır. 

cı:u kooperatifler; köylülerin yumurtalarını, kesilmiş tavuklarını top · 

ak rne>mlek<>t dahil ve haricine satacaklardır 
~ . 

>arq u suretle hem ~ umurtacılık ve tavukçuluk sahalarında köylüye 

~ ll1 edilmis ve elinden çok ucuza malını çıkarmasının ônüne geçil -

~k ve hem de ihrncat işleri yoluna sür'atle konulacaktır. 
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bed· 
......_ ıın ve .. sadece sordum: 

~llttı~angi hastahaneye götürüyor ... 
: n.izirnkine .. 
~t ~ndisi hakkında nasıl malU.

' alabilirim? .. 
~at l-Iergün saat ikiden dörde ka
ı/1Ynretıcre müsaade cdilivor. 
,ılbdcn coşan: • 
'l' ~.4 de git!. 

tı anrikin w d' 1 . . k Ilı e ragmen ış crımı sı -
\te: 

~:epiniz güle güle gidin!. 
~ tın. Bu sözler ağzımdan çı-

ıt"n .. 
ıı..ı gozlerim Halil Necip'in 

L.. -ıen a l ~il) yrı mıyan bakışlarına ta. 
~ıtı~ ~ bulunuyor, göğüs boşluğum 

l\ı:-~~ ıstırapla doluyordu. 
~t. a kalktı, atlar şahlandı ve .. 

~ ~ 0111arın arkasından bakakal -.. v 
C' •• o zaman bir defa daha 

' • Etem izzet Be nlca 

hissettim ki, hayatta yapayalnız ve 
kimsesiz birisiyim! .. 

Kimsesizlik, onun verdiği ıstı -
rap ve. biitün bir lıayatın bomboş
luğu bir sızı yumrusu gibi birden 
boğnzımı tıkadı. Hayatın;ı, en ucun
dan en sonuna kadar canlı bir sine
ma gibi gözlerimin önünde t ekrar 
canlandı ve sahne sahne gaçmeye 
başladı. 

- Bahtımdaki uğursuzluğu gi
dermeğe imkan yok galiba .. 

Dedim. Ve .. ağlamnya başladım. 
Hem yürüyor, hem ağlayordum. 
Bu ağlamaktan ziyade içimi dol
duran bunaltının coşuşu ve su o
lup gözlerimden dışarıya taşışı idi. 

Acz içindeydim. Hiç bir tedbiır 
ve irade kudreti w •ç!:i yeneme~ 
di. Ben kendimi ne ~<adar t oparla. 
mıya ve bahtıinı düzene koymaya 
çabalıyor idiyseın, taliim o kadar 

rinde olacaktır. Bu büyük santral 
için de ayrıca (5) milyon (100) bin 
lira sarfedilecektir. 

Beş sene sonra buradaki hava hat 
tı üzerinde de elektrik kilovat sa-

ati (50-60) paraya satmak kabil 

olacaktır. 

Gazetecilere 
Seyahat 
Kolaylıkları 

Gazetecilerin Devlet Demir yol

larında fevkaliide tenzilatla seya

hat edebilmeleri için Nafia Veka

letince hazırlanan yeni tarife bü

tün istasyonlara bildirilmiştir. 
Bu yeni tarifeye göre; en az 

haftada bir defa olmak üzere inti

şar halinde bulunan gazete ve mec
mualarda çalışanlar; birinci mev

kide (28) lira, ikinci mevkide (20) 

lira ve üçüncü mevkide (14) lira 

vermek üzere alacakları biletlerle 

iki ay müddetle memleketimizin 
her tarafında şimendifcrlerimizle 

seyahat edebileceklerdir. 

Gazetecilere ait bu tenzilatlı bi

letler şimdilik yalnız Ankara is

t asyonu dairesinde satılmaktadır. 

Ankaradan başka bir şehirde bu
lunan gazeteciler, bulundukları ye-

rin istasyonuna mürncaatla seya
hat paralarını verecekler ve bilet
leri kendi adreslerine gönderile
cektir. 

Baktrköydeki fakir talebe 
Bakırkôy mıntakasındaki mek

teplerde okuyan fakir ve kimsesiz 

talebeye yardım için önümüzdeki 

hafta Bakırköy bahccsindc bir mU 
samere verilecektir. 

tersine gidiyordu. Niçindi bu? .. 
İşte beni en çok dehşete düşüren 

şey de bu oluyordu. 
Sokakta bir hayli yürüdüm ve .. ? 

bir haylı ağladım. Bir aralık, hıç
kırıklarım o kadar çoğaldı ki, ken
dimi boğuluyor sandım ve fıde

ta bir baş dönmesi ıle sarsıldım. 

Eğer, yol kenarından yürümesem 
ve bir duvarı tutmamış olsam mu
hakkak ki, yere düşecektim. 

Ancak, benim bu ıstırabıma, bu 
ağlamama hakiki sebep neydi? .. 
TC€ssürüın Halil Necip'dcn geli
yordu. Bu muhakkaktı. Ancak, iah 

lili ve ayırdı gereken bir nokta var 

dı. Ve.. bu noktalar zihnimde şu 
şekilde mütebariz bir hal alabili
yordu: 

Bir: Halil Necip'i ben de mi 

seviyorum. Bütün bu hırçınlığını, 
ağlayışım, duygularımdaki sı1.ı ora
dan mı kuvvet alıyor? .. 

İki: Halil Necip'i sevmiyor, 
ancak ona hasta bir genç .. diye mi, 
üzülüyorum. Onun bu hali bana 
kendi hayatımın aksaklıklarını mı 
hatırlatıyor?. 

Evkaf idaresi Taşdelen suyunu 
Terkos gibi, şehrin en emin, en sık-

Hukuk fakultesi son sınıfında; 
bu yıl; (300) e yakın talebe oku
muştur. hi suyu haline sokmıya karar ver

' miştir. Bu maksatla Taşdelenin 

kaynağında yeni fenni ve sıhhi ter

tibat yapılacaktır. Suyun bu şekle 

sokulabilmesi için ne gibi fenni te

sisata ihtiyaç olduğu ve bunun ka-

ça mal edileceği tetkik ve tesbit o-

Yaz devresi imtihanlarında bun
lardan ancak 56 sı muvaffak oldu
ğundan şimdilik bu yıl İstanbul 
hukuk fakültesinden mezun olan
ların adedi (56) dır. 

lunmuştur. Tesisata, vücude getiril-

Önümüzdeki eylCıl devresi imti
hanlarında; bu rakkama yeni me
zunlar ilave edilecektir. 
İstanbul Hukuk fakültesindeki 

bu neticeye mukabil Ankara Hu
kuk fakültesinin 936 - 937 tahsil 
randımanı daha fazladır. 

mekte olan plan dairesinde ve pek 

yakında başlanacaktır. 

Bu tesisat tamamlandıktan sonra 

Evkaf şehrin en iyi memba suların

dan biri olan bu sudan herkesin is-

tifadesini temin maksadiyle bir şi

şe Taşdelen suyunun şehrin her ta-

rafında yüz paraya satılmasını te

min edecek tedbir de alacaktır. 

Şişli- Maslak 
Yolu 
Genişletilecek 

Şişli - Maslak yolunun genişle

tilmesi için istimlfık muamelesinin 
formaliteye taalluk eden kısmı so-

na ermiştir. Yeni büdçe geldiği ci
hetle yakında fiilen istimlfık işi de 

yapı lacaktı r. B u muamele ağustos 
bire kndar ikmal edilecek ve yo-

lun yapılmasına ancak ağustosta 
başlanacaktır. 

Yol evvelce de yazdığımız gibi 
yaya, at araba ve kamyon veya o

tomodillerc mahsus olmak üzere 
dört kısmı ihtiva eyliyecektir. 

Kız San'at mektep
lerinden çıkanlar 
Maarif Veknleti; kız sanat mek

teplerimizde okuyan genç kızları -
z ı teşvik için güzel bir karar ver
miştir: 

Bu mektepleri (pekiyi) derece 

ile bitirmeğc muvaffak olan müs
tait kızlarımız tnhsil ve tat bikatla
rının ikmali için muhtelif Avrupa 
kız sanat enstitülerine gönderile
cektır. 

Bu iş büdçenin müsaadesi nisbc

tinde yapılacak ve bir kısım mezun
lar da, gittıkç<' modern ve mükem-

mel bir müessese halini alan Anka
radaki (İsmC't pa~a kız enstitüsü. 
ne} yollanacaktır. 

::w 

lfrr iki vaziyeti de o anda muha
keme etmeme ve kat'i bir neticeye 
vasıl olmama imk:ın yoktu. İkinci 
nokla üwrindc tC'rcdclüdüm yoktu . 
Fakat, biinci vaziyet en çok zihni
mi kurcalayan, asabınu bozan bir 
vaziyetti. Niçin Halil Necip araba
ya biner ve giderken içimden co
şan taşkın bir his bana: 

- Sen de git! .. 

Didirtiyordu. Neden o anda ba
kışlarım onun gözünden ayrılmı
yo, ıstıapla onu takip ediyordum. 
Bu yalnız teessür ifade eden bir 
his değildi. Bu histe damarlnrdnn 
si.izü1l'11, kalbi buran ve beyni dai
ma onsuz olmnmaya sevkeden bir 
hususiyet vardı. 

Biliyorum sinsi sinsi muhakeme
me ve hislerime hakim olnn bir 
sevgi mi beni sarıyor? .. Onun: 

- Adsız aşk ! .. 

Dediği kudret yavaş yavaş beni 
sarıyor da ben bunu şuurumdaki 

inadın zoru ile ayırt mı edemiyo
rum? .. Yoksa aşk, benim hisleri -
ınin tiı kendiside ben h ıl5. onu tanı 
yamıyorum mu?.. ( Detıamı uar) 

Bu yıl; Ankara Hukukunda, 
(1540) talebe imtihanlara girmiş ve 
(1209) u imtihanları kazanmıştır. 

Yeni açılnn İstanbul İktısat fa
kültesinde, imtihana giren (122) ta
lebeden ise ancak (19) u terfi ede
bilmiştir. 

Orta okullarda 
i lk öğretmenler 

Vazifesinde muvaffakıyet göste
ren ilk okul öğretmenlerine. bir 

imtihan geçirdıkten sonra orta o
kul öğretmeni diploması verilmesi 

Maarif Vekaletince kararlaştırıl

mış ve bu maksatla geçen yıl An
kara Gazi Terbiye Enstitüsünde bir 
kurs açılmıştı. 

Kursa bine yakın öğretmen işti

rak etmiştir. Buraya devam eden 
öğretmenlerin imtihanlarına evvel
ki gün başlanmıştır. 

Yakında imtihanlar bitecek ve 

bu suretle teşrini evvelden itiba

ren memleketimizdeki orta okul

larda ilk defa olarak; ilk mektep 
muallimliğinden yetişmiş öğret

menler de çalısacaktır. 

Çocuk bakımı 
Aileler yanında (çocuk bakıcı) o

larak; tahsil ve tecrübe görmü~ 

genç kızlarımızın çalışmalarını te
min için Ankarada (Çocuk Bakımı)" 
mektebi açılmıştır. 

Bir kaç giindenbcri kayıtlara baş

lanan bu mektebe yalnız ilk okul
lardan diploma almış ve 18 yaşını 

· geçmemiş genç kızlarımızla orta 
okul veya lise tall'bcleri kabul edi

lecektir. Ağustostan itibaren mek
tepte dersl<'re başlanılacakhr. 

Leyli ve parasız olan bu mekte

be girecek genç kızlarımız iki sene 

tahsil gördükten sonra aileler ya
nında çocuk bakıcı sıfatiyle çalı -
şacaklardır. 

(Çocuk bakımı) mektebi mezun
ları: isterlerse çocuk esirgeme ku-

rumu müess sekrinde ve hastahn

nelerimizde de hastabakıcılık ede
bileceklerdir. 

Sigorta primleri 
Sigorta primleri hakkında yeni 

bir knrar V<>rilmiş ve dün şehrimiz 
deki alakadarlara tebliğ edilmis
tir. Bu karara göre; badema, Tü;. 
kiye hı..dutları dahilinde çalışan 
sigorta şirketlerinde sigortalı olup 
da Türkiye hudutları dnhil veya 
hnricindc hasara uğruyan mallara 1 

ait dövizlerin; sigorta mü ttefıği 
Türkiy dısında bulunuyorsa ser
best dövizle ödenmesine müsaade 
edilmiştir. 

l~mir panayır1 ve Yuna· 
nista~ı 

Yunanistnn huklımeti; İzmir pa
nayırına iştirak edeceğini r<!smeıı 

hüklıınetiınızc bildirmiştir. 

let otoritesi paranın yapamayaca
ğını yapar, hatta pnraya dayanan 
büyük ihtiyaçlar karşısında bile! •. 
Yapmadı mı? 

Bizde ne kadar iı::l.or rardı: ki 

- Para ister! 

Diye el bile sünilmemiştır. Mu
hakkak olan bir şey varsa hi.ıkiı -
met adamlarında; 

-Para yok! 

Sözu en büyük güçlük ka~ısın
da bulunulduğunu değil - çak defa-, 
işin en kolayına gidildiğini göste
ren bir mazerettir. 

Yalnız bu hakikati anlamış ol -
mak yeni vali v~kilinin devlet iş -
!erindeki zengin tecı·übesinin işa
reti olmak lazımgelir. 

Yeni vali '·ekiJi devletin bu nevi 
işleri için ince bir nezaketle: 

- İdari tedbirlerle başarılncak 
işler ... tabiri kullanıyor. Biz, haki
kati dobra dobra söyliyelim: 

- Himmetle yapılacak işler! 

Halk Filozofu 

Hayvanların da h is· 
leri iptal edilecek 
Mezbahadş kesilen hayvanların 

bugünkü kesim şekli insaniyet his
leriyle kabili telif görülmemiş, be-

lediye baytar müdürlüğünce tetki
kata başlanmıştı. 

Baytar müdürlüğü hayvanlann 
evvela hislerinin iptal edilmesini, 

ondan sonra kesilmesini muvafık 

görmüş, bu hususta bir rapor hazır 
lamıştı. 

Bu rapor aliıkadar makamlarca 
kabul edilmiştir. Kararın tatbiki 

için hazırlık görülmesi hakkında 

emir verilmiştir. Yakında zephiyat 
bu usul dairesinde yapılacaktır. 

(" Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Evlerinde Kırkçeş
me suyu kullan· 

maktan 
mennolulanlar 
lstanbııl tarafıııda oturanla -

rın ekserisi Kırkçeşme suyu kul
lanırlar. Bunlardan bir çoğu va
kıf halindedir ve evlerin tapu -
Zarı ile beraber ta.8arnıf hakları 
içine intikal etmiştir. 

Son günlerde bell..':i tifo mik -
robu korkusilc Belediye bu su -
Zarı kapattı ve ev sahipleri su -
suz bırakıldı. Gelirleri müsait o
lanlar Terkosa baş vurdular, ev
lerine su getirttiler. Ancak, ba.. 
kııı bir okuyucumuz ne diyor: 

cBcn fakirim. Hem de efkarı fu-
1cara dedikleri neı,iden. Eı-imde
ki ktrkçeşmc sııyunu Belediye 
kapattı. Şimdi susuz kaldık. Ter
kos İdaresine müracaat ettik su 
istedik. Bizim sokakta tesisat 
yokm~. Bunun için de Terkosa 
yüzlerce lira ödemekligimiz la
zımmış. Yani bır b~ka sol·ak -
tan suyu eı·e getirmek için. Bun
da acaba zerre kadar insaf var 
mı?> 

Okuyucumuz 1ıa1clıdır. Eı iıı -
deki su kapatılmı§tır. Tifo mik
robu olmasına veya olmamcsına 
'rağmen. Şehirde eve getidlccck 
tek su da Tcrkostur. Eğer şirket 
bir Belediye müessesesi ise ve 1 
ma1·sadı da halka 1ıizmet ise su
yu isteyenin kapısına kaddr gö
türmeye mecburdur. Ancu1c, eski 
ecnebi şirketlerdi ki, 

-- Vur abalıya .. 
Der ve .. müstcrıdcn insaf, vic

dan, mcr1ıamet denilen unsurla
ra bakmadan para isterdi. Her 
halde lstanbııl Bcledi!ıcsinin is
tanbııl lıalkma kar ı insC?f sız o
lacağını ııe eski kaidclerde ısrar 
edeceğini umnı.uyoruz. 
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donanmasının · gitgide'[ 
1 ndiğini öyl meğe lü-'--L-EY_L_A~va.;;,;;;za~n= s ___ EM 

• • z HiKAYE 

k. Es i gemiler bile'··-....--
e ni ol 

• n 
az daha 

•• ergu 

/ spanya hô.diselerinin son z a
manlarda geçirdiği saf hal ar Ü-

zerine, lngilizler Akdenizde 
her zamandan daha kuvvetli 

bulunmak istiyorlar ----·---· 
bütün ileri sürmüş oldukları ma -
llınıdur. Fransa ile İngiltere bunu 
kabul etmemişlerdir. Çünkü bu tak
dirde muharebenin s::ıhası genişle 
yerek açık denizlere kadar yayıla
cak, gelen geçen gemiler çevrile -

\ cektir. O zaman Franko torpil tar
laları döşetecek, abluka koyacak ve 

ı saire ... ve saire ... Fransız ve İngi -

lede İtalyanın İspanya işlerinde bi
taraf olamıyacağını açıktanaçığa söy 
lenmişti. İtalya olsun, Almanya ol
sun Frankoya müzaheret ettikle-

rini çoktanberi saklamıya lüzum 
görmüyorlar. Bitaraflık için ise ora
daki cgönüllü· lerin geri çekilmesi 
lfızım olduğunu söyleyen İngilız \'C 

Fransızlara karşı Alman ve İtalyan 
matbuatı bu bahsi tazelcmiye lü • 
zum görmüyorlar. 

Hulasa İngiltere ve Fransa için 
şimdi en doğru görülen yol ademi 
müdahale siyasetinde v e deniz 

kontrolüne devamdır. Bunu değiş
tirecek mahiyette her hangi bir Al-

Akasya <lallaMrun altında öy'le 
derin bir düşünceye dalmıştı ki ar
kasından Necdetin geldiğini hiç, 
amma hiç görmedi, duymadı bile. 
Yüzünde tatlı bir gülümseme var. 
Leylanın bu durgunluğundan ve 

bu mütebessim, fakat endişe ka -
rışmış gibi görünen hulyalarına 

alışmış olan Necdet için bu, yeni 
bir hal değildi. 

- Yine nen var Leyla? 
-Hiç. 
Ama cidden, ama hakikaten hiç. 

Leylanın bu dalgınlığına her han
gi bir çetrefil mana \'armek de 
mümkün de değildir. 

Nasıl şüphe edilebilir ki, Leyla, 
neş"eli, hatta aşırı neş'cli denebile
cek kadar şen ve hoppa bir kızdır. 
Gözlerinin bu hulyalı süzülüşleri 

onun böyle yalnız kaldığı nadir 
saatlerinde ona baskın yapar. Bu 
hüzün onun iğreti bir halidir. 

hasta oğlunun yattığı odaya giri ~ 
yor. Ve yine Leyl8nın; h~an 
ta, solgun delikanlının a~n~ ıdı· 
gül sirkesine batmış bczlcrı ka e 

b' bUS rarak oraya koklarcasına ır ··zle· 
kondurduğunu görecekti. Ve go Jl 

rine dikkat edebilseydi, LeylAn~
bu hasta ve solgun delikanlıya \ 'U 

gun olduğunu anlıyabilccckti. 

••• 
uzlı.1" Fakat Necdet, geceki uykuS • 

ğunun verdiği rehavetle sabah an_ 
cak saat onda uyanabildi. Ve Le'i 
15.yı güzel uyunmuş, rahat bir gc-

rın· cenin sabahında havuzun kena 
•c .. 

daki sardunya saksılarına su \d lt-
rirkcn buldu. Gözlerine mutad d W 
katinin bütün şualarını yay 1 

halde, hiç amma hiç bir şey oku ~ 
yamadı Ye gizli aşkın bir noktasın 
bile vakıf olamadı. 

••• 
Bu senelerce böyle devam ettia·
Nc kad:ır bılir misiniz? Evlen 

1 

Rir lngiliz drilnotunura gid!şine arkadan bakıı 

· liz siyasi mehafili Frankonun meş
ru hüklınıet olarak tanınmasını bu 
suretle harp sahasını rç en işleteceği 
kadar bu harbin başka taraflara si
rayet etmesi korkusunu da ileri sür
müşlerdir. Bir de Fransanın Akde
niz yolilc Afrikada kendine tabi o
lan memleketlerle alış verişi bun
dan çok müteessir olacaktır. Al • 
manya ve italya'nın, İspanya vazi
yeti etrafında yapacakları her han
gi bir teklif, vaziyeti kolaylaştıra -

man ve İtalyan teklifini Londra ve 
Paris'in kabul edeceğini gösteren 

alamet ortada yoktur. İtalya ile Al
manya Ademi Müdahale Komite-

Hemen size ifşa edivereyim ki, 
Necdet zeki ve anlayışlı, her basit 
hadisenin içinde binbir muğlak me· 
selenin biribirine girift olmuş mu
ammalarla sarmaş dolaş olduğuna 
kanidir. 

, ttuıar. lcr, çocukları oldu, mes u • 
Leyla Necdete hiç amma hiç hıya 

1 ıg.lız donanmasının gitgide kuv
Vt tlendiğinı söylemiye lüzum yok. 
Be srnede sarfedilmek üzere 400 
ınıl.} on İngıliz lirasının sarfı bir 
hre muvafık görüldukten sonra, 
İng ·ııere alabildiğine deniz, hava 
ve kam kuvvetlerini arttıracak de
mC'kt r. Geçenlerde .Son Telgraf. 
ın lm sutunlarındcı en yeni neşrc
dıkr akamlara bakarak mallımat 
·~·0r n · ştık : İngiltere donanmasının 
şimdi mühim hır kısmı vardır ki, 
yeni şer::ıit ve ihtiyaçlara göre ta
dıl edilmektedir. Bır taraftan yeni 
g<'miler y::ıpılmakta. diğer taraftnn 
da nisbcten eski sayılanlar degiş -
tirilm<:'ktcdir. 

İngiliz anıiralları Akdenizdcki 
donanmayı bir kat daha kuvvctlen
dırıneyi muvafık görmüşlerdir. 
Varspit ismindeki Jil,100 tonluk 
zırhlı yakında Maltaya gönderile
rek oradaki donanmanın kuvv~ti 
arttırılmış olacaktır. Bu zırhlı öyle 
bir tamir ve tadil edilmiştir ki, top
ları, silahları yeni baştan değişti • 
rilmiş denebilir. Makineleri de en 
yeni şekilde değiştirilmiştir. Fa -
kat bu tamirat ve tadilfıt az za -
mand::ı olmamıştır. Tnm üç sene uğ
raşılmıştır. Zırhlının tamiri için 
sarfodilcn para: 2 milyon 250 bin 
İngiliz lirasıdır. 

Varspit zırhlısı yeni yapıldığı za
man sarfedilen p::ıranın miktarı su 
tamir masrafından ancak yarım ı:ın
yon fazla imiş! .. 
Diğer taraftan ayni biçimde olan 

Malaya zırhlısı da yeni baştan böy- cak gibi sayılmamaktadır. Geçen - sinden cresmen• ayrılmadıkça ko
nuşmak kapısı açık bulundurulu -
yor demektir. 

net etmedi dediler. 

Süt ninenin hasta oğlunun go ; 
·· 1d ·· ~ ·· ·· k d bunu N ecde mu ugu gune · a ar 

le t::ıdil edilmiş, eksikleri tamam- lerde Sinyor Musolini Popolo d' !-
lanmış, tamir olunmuştur. Malaya- talia azetesinde yazdığı bir maka-

Mademki Necdeti şimdi yakın
dan tanıdınız, şu halde bu Leyia
nın arasıraki tuhanıklarını baş

kaları gibi tabii bulamıyacağını da 
hemen anlamışsınızdır. 

de dahil olduğu halde hiç kimse a~; 
lamadı. Yalnız o gün Leylayı :_u. 
ninenin oğlunun taze kabrinin us 
tünde öfü bulanlar bu muanırnıı " 
nın anahtarilc kilitleruniş çenete .. 
rini hayret ve biraz da hiddetle aç· 

nın tamiri için tam iki senelik bir · 
zaman geçmiştir. Bu zırhlı da Mal-
taya gitmektedir. 

Malaya zırhlısı Maltaya giderek 
orado. bulunan Amiral Gemisi K!Ü

in Elizabetin yerine Amiral gemi
si olacaktır. Kilin Elizabet, kralın 
t::ıc giyme merasimi münasebetile 
evvelce .Maltadan İngiltereye dön
müş, orada kalmıştı. Bu zırhlı yine 
İngilterede bırakılar::ık tamirine gi
rişilecektir. Topları, silfıhları ta -
mamile değiştirilecektir. 
Diğer taraftan Royal Uk ismin

deki gemi de icabında İspanya su
larında bulunmak üzere emir bek
ler bir vaziyette bulunuyordu. Bu 
gemi İspanya sularında lazım ol
duğu 1.aman kendini göstermek ü 
zere ayni suretle beklemektedir. 
Varspit, Malaya zırhlıları gibi Ro
yal Uk da 15 pusluk 8 topa malik
tir. 

Bu gemi, hava hücoml arına kar
şu hususi zırh tcrtibatile ayrıca 

techiz edilmiştir. 
İ/ngiliz amiralleri bu suretle Ak

deniz donanmasını bir kat daha 
kuvvetlendırmeyi muvafık görmüş

lerdir. 
İtnlya ile Almartyanın İsp::ınya • 

daki Franko'yu meşru bir devle -
tin reisi olarak tanımak hususun • 
de cskidcnbcri besledikleri fikri 
şimdi şu son günlerde artık büs-

~~--~--~--~~----~~~----.....-~~~~------~~~~ 

•• 

J 
lnglllz saftı harp zırhhsı KUln Elizabet 

[1913 de denize indirildi, 31,700 tondur, ıüroti 25 mil, uzunluğu 195. 
genişlfji 31 mı/re, tagfaıı 1180 kişi, zirht 279 milimetre, silahları 380 
milimetrelik on iki top, 102 milimetrelik &ek.iz • p, 47 milimetrelik 

dört top, on dokuz mitralgöz, ilci torpido kooanr] 

Leyla bu hali Necdetin dikkat 
göziinden uzakta değildir. 

••• tılar. .. .•• 
··················································· ... 

Necdet o gün. geceki uykusuz - Parlak bir fikir 
luğunun verdiği rehavetle sabah 1· 

A merı.kada Teksas hükume 
1 

saat onda uyanabildi. Eğer Necde-
dahnın· de Dallas'ta biı Jokıın tin göz kapakları ağır basıp dikka-

tine ihanet etmemiş olsalardı ne - ta sahibi şöyle bir şey akıl et~iş: 
ler görecekti? AJtık bundan sonra müşterilcrır.e 

b·rıı Leyla, belki de hiç uyumamıştı. şu veyahut bu boyda kadehle ı 
Güneşle beraber, daha sütçü bey- vermiyecek, ne kadar bira içerse 
girlerinin nal seslerile sokakların içsin! 
sükunu yırtılmadan bahçe kapısı- Bu kararını da gazetelerle nan et-
nın aralığından beyaz kolunun u - miş. Bu usul sayesinde lokantadıı 
zanıp sürgüyü açtığını ve yeldir • artık oturacak yer bulunamıyor ", 
mesinin eteklerine sarılmış misil-

muş. • t 
s iz vücudünün dalgalana dalga w Müşteri lokantaya giriyor, 60 sen 
lana gelincik tarlasına doğru sü • t rıe 

veriyor, bir bilet alıyor. Bilet e 
züldüğünü görecekti ve soracaktı kadar zaman bira içebileceği yazı· 
kendi kendine: Leyla nereye gidi- al J< 

lıdır. Mesela müşteri 60 dak ik 1
• 

yor? Ve hiç şüphesiz ardından ko- ı 
şacaktı. Koşsaydı görecekti ki, Ley- muayyen müddeti geçirirse, ye~ : 
ıa, gelincik tarl::ısının sırtındaki te- den bir bilet almak mecburiyetıil 

dedir. pecikte pembe köşkün yanındaki ku ıdı.ı· 
Lokantacı böyle bir fikir bU 

çük kulübede oturan :;Üt ninesinin 
1 

p,.n· 
kapısını çalıyordu. Ve eğer müm _ ğuna son derece memnunmuş. . • 

! aşılıyor ki, Dallas şehrinin sakıil 
1 u k ün olsaydı da Leylaya görünme - 1 r ngl:lz 1·X,, denizaltı gemisi . . d b. h leri pek o kadar bira içen insan 11 

den, Leylanın pcşın en ır aya -
[1923 ele denize ina irildi. Su üstünde d~plasmanı 2425 ton, ıürati 19,5 1 t "b" k d . . d 1 b"l e'-·di deg~ildir. Bu zat gelse de, istanbııl-
mil, ailô.hları 13,2 milimetre !ik dört top, iki mitralyöz, altı lorpil kovanı , e gı ı apı an ıçerı a a ıs J • 

uzunluğu / 07, genişliği 9,1 metre, t:ı .. fası 124 kisi.] görecekti k i, Leyla süt n inesinin da ayni usulü tatbik etse ... 

~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'"'!!!!!!!!!!!!!!~!!'!!1!!~~!!!!!!'!~~~~~!!!!!!'!~~--~~~~~~~~~!!!!!!!!~~~o:"!!!!!~:z:::!!!!!"~~ 
Edebi Roman No : 52 

Zekeriyya Sofrası 
y dLan : AKA Gündüz 

mıyız neyiz? Birçok mermerli yer
lerden, koridorlardan, salonlardan 

geçerek bir daireye girdik. Beni 

yalnız bıraksalar ölümallah kendi 
kendime girdiğim ilk kapıyı bula
rnıyacağım ! 

Kontes dö M::ıkro bana karşı son 
derece saygılı görünüyordu. Her 
iki banyonun da hazır olduğunu 

söyledi. Tuhafıma gitti, sordum: 
- Niçin iki banyo birden? 
- Biri bizim banyo, biri oryan-

t~, hangisini isterseniz. 

Yani biri banyo, biri bildiğimiz 

kurnalı hamam. Harbi umumide İs
tanbulda, İstanbulun bilmediği bir-

çok şeyler çıkmıştı. Mese11i pija -

ma. Harbi umumide yeni zenginler 
ile beraber pijama da şöhret buldu. 
O günlere kadar ya paçalı don, ya 

boy entarisi giyılirdi. Önce pija -
manın adı duyuldu, biraz sonra al
dı yürüdü. Pijamadan bahsetmek 
kibarlık oldu. 

- Efcndım, pıjamalarımı giydim, 

şöyle bir semt kahvcsıne kadar çı
kayım dedim, misafırler bastırdı. 

- Azizım, boy entarıcınc bir türlü 

alışamadım. pijama bana rahat ge
liyor. 

- Pijama giymesini bilmiyen a
dam::ı kız mı verırim? 

Gibi her biri insanı ayrı ayrı gül
düren sözler olurdu. O devirde 
manikür de y E.'ni çıkmıştı. Fakat 

alafranga banyo moda olmamıştı. 

Babam vaktile bizim evin hamamı

na bir banyo ile bir termosifon koy
durmuştu amma ne o girerdı ne 
ben. Biraz bunun için, b iraz da ev 

sahiplerinin p::.ikolojilerinl okşa -
mak için: 

- Oryantal, dedim. 

Beş dakika sonra girdiğim ha - • 

mamı bir daha ne ben göreceğim, 
ne benim yedi kat sülalem. 

Çok kalın bir duvara oyulmuş 
sedef işlemeli kemer kap ıdan giri
line<! bir soyunma dairesi. Arabesk 

fenerlerin içinde r enkli ampu1ler 

yanıyor. Ortadn geniş, yumuşak, 

yastıklarla dolu bir sedir. İki tara

fında ayaklı, gümüşlU b uhurdanlar. 

Sağda soldu ikı ip<!k scccnc.le ve iki 
çift işlemeli atl::ıs terlik. Sedirin 

hangi tarafından intlirse terlik ha
zır. Karşıdaki kapıd::ın asıl hamam 
dairesine girıliyor. 

Baştan başa siyah, beyaz mer -
merdcn, ortada iki kişilık bir gö -

bek taşı. İki işlemeli kurna. Kub • 

beden !!arkan büyük, bronz, kırmı

zı camlı bir fener, Biri sütlü çiko
lata, biri kuzgu':li, biri pembe bcynz 

üç çırıl çıplak kız, beni içeriye sok
tular. Sanki bir canlı truva gras'ın 

ortasındayım. Kılığımın onlara 

benzemesinden biraz sıkıldım. Gö

bek taşına uzattılar . Kendimi bı

raktım. Uzunca süren bir oryantal 

masajdan sonra beni öyle nazik ve 
güzel yıkadılar ki.. 

Sedirde bir ikinci masaj daha. 

Ne kadar uyumuşum bilmiyorum. 
Uyandığım zaman bır kuş tiıyü 

kadar hafıftim. Ömrümde bu kadar 

rahat ettiğimi hatırl::ımıyorum Fa

kat ortada kımsclcr yok. Gözle -
rimle aradım, zil butonuna benzer 
bir şey de göremedim. Buyük salon

da ve masallarda görüp öğrendim 

ya, el çırptım. Beni yıkayanların · 

ycrıne konesle başka bir kız girdi. 

Odamı gösteı melerini rica ettim. 
De ıışmı:k istıyordum. Beni h::ıma
mın bıtışiğinde tam oryantal bir 
y::ıtak odasına götürdüler. Bu o -

d::ıda zevk ve nizam yoktu, öteki 
salonlar gibi. Yalnız büyük bir zen-

giııliğin şat::ıfatlı gösterişi vardı . 

Yatak ortada. Yan kapıdan bir tu -

valet dairesıne girilıyor ki burası 

Avrupalı. Bavullarım da burada. 
Gece olduğu için açık filizi bir tu
valet giydim. 
Saçlarımı alacokonda taradım. 

Kulaklarıma zincır ucunda tek taş
lı küpe taktım. Biitün merakım E
mire hazretlerini görmekti. Efen
disinin ne Fıliz Nurullah olduğunu 

gördüm. Acaba hanımı nasıl? Son
ra beni bir düşünce ald ı. Ben bura
ya örtüsüz gelmiştim. Bu açık baş 
ile gelişime Emir ne dedi? Hanımı 

ne diyecek? Bunu münasip bir tarz· 

da Kontese sordum. Çok tatlı bir 
dille cevap verdi: 

- Siz kendinizi kendi aileniz i-

çinde sayabiiirsiniz. Kapalılık yal
nız dışarıya çıkıldığı zaman. Stıra
yın içinde istediğiniz gibi gezcbi -
lirsiniz. O kadar kendinize ve ar
zularınıza hfıkimsiniz ki isterseniz 
dışarıda bile bizim gibi ve şapkalı 
dolaşabilirsiniz. Yalnız ndınızı de
ğiştirmek 15.zım. Eğer örtülü gez
rniyecekseniz sizi Markiz de Bos • 
for, Kontes de Prenkipo gibi nam
larla tanıtırız. 

- Hanımefendi hazretleri ile ne 

vakit tanışmak saadetine kavuşa· 
cağım'! 

- Akşam yemeğinde. On dald" 
ka sonra .. 

- Ras Feddan yemekte buluna" 
cak mı? , 

er" - Zannederim. Ondan başka 
1 

kek buraya ancak pek samimi ? ; 
mak şartile girmez. Eğer işlerın 
bi tirebilmişse gelir. 

bCrl 
- Asil madam, siz çoktan 

mi buradnsınız? 

- Evet, on senedenberi. J{oca~ 
ile Portekizc hicert etmiştik. J{rB 

.. . 1 t sondsJl 
yanına muşavır a mış ı. 

birkaç evvelki bir ihtilalde öidii "' 
rüldii. Beni hudut dışına çıkardılar· 
Garip bir tesadüfle buraya geJdiıil~ 
O gündenberi buradayım. Bu ]<o 

ca binayı ben idar~ ederim. • bil" 
- Emir hazretlerinin resnıı 

sıfatı v::ır mı? ı 

- Hayır, şimdilik yok. Yal:. 

büyük hürmet ve ehemmiyetle k . 
J<;tJll. 

şılanır: Bu mıntakalar ancak 
r in sayesinde sadık kalıyodal"· ) 

(Devamı vcır 



an 
za 

ye z • 

sonra Taklit tarihi 
ku Mektup satanlar 

- Zengin oldular 
Amerika pollsl yeni bir 
teşkilat vUcude getir· 
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-~ kostümleri 

Is • • 
ç~ 

ahfiyar 
asavet bilmiye 

meğe mecbur oldu 

A merikada sahte vesikalar tanzim 
eden ve tarihi mektupları ma -

haretle taklit ederek satmak sure
tiyle geçinen, hatta geçinen değil, 
bu yolda çok para kazanan bir kal

il 

- rz re yaşıyor 
Bu ziimreye mensup olanlar eğlenmek ve eğ
lendirmek için gece yarısından birkaç saat 

p.ızanlar kafilesi türedi. 

Bu adamların cesaretleri o dere
c<>yi bulmuştur ki, şimdi Ameri
kan zabıtası bir de bunlarla müca
dele etmek için yeni teşkilat yap
mak mecburiyetinde kalmıştır. sonra bile tatlı uykularını feda ederler 

Bu teşkılfıtın başına Villion is
minde tarihi eserlerde büyük 
vukufu olan bir zat getirilmiştir. 

G cc:- cardan çıktığımız v~kit sa-
atımc baktım: Tam iki. Içtikten 

sor: r:ı, çılgınca cglenmcyi s~ven ar
~Udtı )ımın artık ııeş'esine diye -
c:ck yoktu. 

O, bizi kcındırıncıya kadar, gide
c .:?imiz yeri öyle ballandıra bal -
1'lndıra anlattı ki.. hani, insan bu 
"aktc kadar onların arasına girme-

["" n:~;z;i;~:· l 

/Yukarıda/ Sulukultt sakinler i 

--~·---·-""· 

Eğer Sulukule taraf-
larından geçerseniz 
orada göz alıcı man
zaralara pekala şahit 

olabilirsiniz 
Otomobilimiz virajları tehlikeli 

İstanbul yollarının boşluğunda o
lanca sür'atilc ilerliyor. 

Bu karanlık yollarda arasıra bek
çi düdükleri de duyulmasa bütün 
bir şehrin ebedi bir uykuya dalma
dığına kim -hayır- diyebilir? 

••• 
Hiç gelmediğim bu yerin zifiri ka

ranlığı ile sükunun ördüğü kalın 
bir duvar içinde, fırtınaya tutul -
muş puslası bozuk bir gemi gibi 
nerede olduğumuzu tahmine çalışı
yordum. 

Otomobilin lambalarının ziyası 
bir levhaya çarpınca cSulukule cad· 
desh ni okuyabildim. 

Dört arkadaş en nihayet isteni • 
len yere gelebilmiştik. 

Şehirle tamamen alakasını kesen 
hendekli dar sokaklara girdik. Bu 
sokaklarda ne bir ışık, ve ne de bir 
nefes! 
Arkadaşımın, barda söy !ediği 

sözleri hatırlayınca şaşmaktan ken
dimi alamadım. 

«- Canım, barda bu sıcakta otu
rulur mu? Kokmuş üç beş Rum, Er

meni kızının nazını mı çekece • ı 
ğiz. Geli.?•. sizi, İst~nbulun en şen 
ve en muzık seven ınsanlarınm di
yarına götüreyim. 

Müzik ve kahkaha içinde saat • 
lerimiz bir saniye sür'atile gelip ge
çecektir.> 
Eğlencelerin kahkaha kadehleri

le pürneş'e sarhoş olmak isteyen 

hayallerim, bu karanlık ıssız yerde 
sudan karaya çıkarılmış balıkların 
akıbetine döndü. Geldiğime ve uy
kusu;; kaldığıma üzülüyordum. 

Halbuki vardığımız yerde ka • 
ranlık pencert>lerdcn kadın, erkek, 
çoiuk çocuk başları uzandı. 
Eğleneceğimize hala bir türlü 

kanaat getiremcdığim bu yerin l 
kurdu olan arkadaş, şoföre, boyalıca 
kargir bir binanın uııüne gelince: 1 

- Dur! dedi. 

Bu teşkilatta " kitap ve tarihi vesi 
kalar" dedektifleri çalışmaktadır

lar . Bu dedektifleri bizzat teşkila
t 111 şefi seçmektedir. 

Teşkilatın ilk muvafiakıyeti şu 
olmuştur: İki scnedenberi meşhur 
Abraham Linkoln'in kendi el ya
zısı mektuplar yüksek fiyatlarla 
satılmaktadır. Bu satışlar sayesin
de yüksek bir servet temin eden 
bir sahtekar en nihayet tevkif edil 
mıştir. 

Herr. hafif. 
hem zarif 

Otomobil durdu. Biz indik. Kapı 
hemen açıldı. 

ı (Devamı 6 tnct şay f amızda) 
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Elinde isli bir petrol lambası tu
tan ihtiyar kadın, uykudan şişmiş 
gözlerini uğuşturduktan sonra ta- ı 
mmak için h~izin yüzüne bak-

. tı. 
ilistini üçe ayırmak -

Buranın gedikli bir müşterısi o
lan arkadaşı görünce: 

- Vaay! paşacığım, beyciğım, se
ni hangi yeller attı. Hoş geldiniz, 
safalar geldiniz, buyurunuz, yürü
yünüz, diye bizi içcrıye aldı. 

Merdivenleri çıkmıya ba~ladık. 

İhtiyar kadın merdivenleri çı -
karken: 

- Huuu ... 7..cynep, Aliş, kafüm, 
bakın kim geldi? 
Sokağa bakan misafir odasına 

girdik. İhtiyar kadın geldiğimize 
memnun olduğunu ifade eden söz
lerine devam.la, konsol üzerindeki 
karpuz Uımbalarını yaktı. 

Gelirken aldığımız rakı şişeleri 

ve mezelerimiz de odaya gelmişti. 
K imimiz mindere, kimimiz ka

napcye, kimimiz de sandalyeye o
turduk. 

Evin içinde büyük gürültüler du
yulmağa başladı. Derken oda dı~ına 
kadar doldu. Odanın içinde genç 
kızlar, dışında erkekler ... Uykudan 
uyanan gözler gülmeğe çalışıyor .• 

Hepsinin elinde def, ut, keman, 
klarnet, saz bulunan bu insanla -
rın gece yarısında ne çabuk uya -
nıp da buraya geldiklerine hayret 
etmemek elden gelmiyor. 

Sofra kuruldu, mezeler sofrayı 
donattı, şişeler açıldı. 

Saz faslı başlamıştı. Hepsi bir a
ğızdan: 

cAnam olasın Ömer, Benim ola
sın Ömer• 
Şarkısını söylemiye başladılar. 

Oda içindeki güzel esmer kızlar kal
kıp oynamıya başladılar ... 

Biz içtikçe onlar coşuyordu. 
Onlara rakı ikram ettiğimiz va

~it, bize ne iltifatta bulunacakları
nı şaşırıyorlar. Rakıyı içer içmez 
yüksek sesle şarkılarına devam edi-

yorlardı. Ortada göbek atıp oyna· 
yan kızların alınlarına yapıştırdı • 
ğımız paralar, alemi büsbütün coş· 
turuyor. 

Şaştım, kaldım! Gece yarısından 
sonra kapıyı çalmadan bir ev uyan
mış, diğer evlerin sakinleri de san
ki bir evde oturuyorlarmış gibi bu
raya gelmişlerdi. 

Hiç birinin yüzünde keder kırı
jığı olmayan bu insanlar, şarkılari
le, oyunlarile bizi de kederden, dü
şünceden uzaklaştırdılar. 

Artık biz de olmuştuk. Onlarla 

e m· yo 1 
Yeni şekil 1940 senesinde kat'i şeklini alma.

dan evvel Milletler Cemiyeti.,.,~ verilecek 
f ilistine gönderilen İngiliz heye-

tinin raporunda neler yazıldığı 
malum değildi. Yalnız bir rivayet 
olarak Filistinin parçalanarak bir 
kısmının Yahudilere, bir kısmının 
ekseriyeti teşkil eden Araplara ve
rileceği söylendi. Son gelen İngi-.. 
liz gazetelerinin verdiği malıima
ta göre Filistini üç parçaya ayırma
yı düşünüyorlarmış: Bir parçası A
raplara, ikinci parçası Yahudilere· . . 
üçüncüsü de Ingiliz idaresine ve • 
rilecekmiş ... Eğer bu tasavvur bir 
gün hakikat olursa Yahudilere ve
rilecek arazide bulunan Arapları, 
Araplara ayrılacak mıntakaya geçi
rip yerleştirmek için İngiltere bir 
çok milyonlar sadedecekmiş. Çün
kü bu suretle nakli düşünülmekte 
olan Arapların miktari 225 bindir. 

İngilizler, Yahudilere ayrılacak 
yerde bir Yahudi cumhuriyeti kur
mayı düşünüyorlarmış... Bu arazi 
bütün Filistinin beşte ikisini teş
kil etmektedir. 

Araplara verilecek olan arazi ise 
dağlık yerlerdir. Buraya Maverayı 
Erdün Emiri Abdullah hükmede -

cektir. Araplara Yafa limanından 
denize bir yol verilecektir. Filistin
de vaziyeti tetkik ederek raporun
da bu taksim işini tavsiye eden he
yet, neticede şöyle söylüyormuş: 

- ----
güliip oynamıya başladık. 

Ortada oynıyan kızlar makyaj • 
sız C'lduğu halde gözlerimizi çeli -
yordu. Arkadaşın barda söylediği 
söze şimdi inandım. Şu asırdide İs
tanbulun içinde, krizden müteessir 
olmıyan ne mes'ut insanlar var • 
mış ... 

Burası fstanbulun Holivudu. 
İçlerinde jön prömiyeler, prima-

donnalar.. yaşlılar, hepsi eğlence 
süjesinin rolünü ifa ediyorlar. 

Duvarları, gazetelerden kesilmiş 
sinema artistlerinin resimlerile süs
lü! 

Ak saçlarını kına ile boyayıp ih
tiyarlığını kaybeden ve ikide bir 

nura atan ihtiyar kadına sordum: 

- Siz geceleri uyumaz mısınız? 

O, benim buraya ilk defo geldi
ğimi, bu sualimle anladı. Ağzında 

kor gibi parlayan altın dişlerini gÖS· ı 
teren bir kahkaha ile: 

- A beyim .. bize şarkı ile, çalgı 1 
ile ~~ğlencc var, de de, biz alimallah, 
degil uykudan, mezardan bile kal
kar, oynarız. 

Siz gibi paşaların gönlünü yap
mak, ölü gibi uyumaktan daha iyi
dir. Hele tatlı dilli, güler yüzlü bir 
insana canımızı veririz. 

Maoeral Enlün Emtri altes 
Abdullah 

cŞimdiye kadar muhtelif pro -
jeler ileri sürülmüş ise de bunlar 

hep idarei maslahat kabilindendi. 

Halbuki meseleyi kökünden halle
decek bir çare bulmak liızımdır. 
Bugünkü şekil devam edemez. Çün
kü daima karışıklıklar çıkmakta -
dır. 1940 senesinde bu yeni şekil 

artık tatbik edilmiş olacak, o za -

-
olan bu alemde ne havalar çalınmı-
yor? .. 

Ya küçük çocuklara ne buyuru
lur? Onlar da uyanık .. Onların da 
ellerinde defler ..• 

İhtiyar kadın: 
- Vuuur Aliş .. bu ölümlü dün -

yada ne kadar güler, eğlenirsek, 
o kardır. Yarına Allah kerim, dedi 
ve bana: 

- Şu göbek atan kız, Ankarada 
nam kazandı. Sese bak .. güzelliğe 

bak. Hani şu gazeteler bunun da 
resmini bassa, ne menşur olur. 

Sonra sözünü değiştirdi: 

- Amma, bize şöhret yakışmaz. 

Bir gün ipek elbise giyerken bir de 

bakarsın, işler fena gidince basma 
giyeriz. Çok tanınan insan hem iyi 
yaşayamaz. 

Kadın göbeğini titreten bir kah
kaha attıktan sonra: 

- Sulukulc gibi yer yüzünde var 
mıdır? Biz İstanbulun bülbülüyüz, 

gülüyüz, dedi ve ayağa kalkıp oy
namıya başladı. .. ,, 

1ı1.m ise Fılistindeki İngıliz man -
dası nihayet bulacaktır. Yahudi 
cumhuriyetinin payitahtı Tel-Aviv, 
yahut Hayfa olacaktır. 

İngiltere, Umumi harptenberi Fi
listinde Araplara ve Yahudilere va

atlerde bulunmuştur. Yahudıler Fi
listinde bir milli yurt kurmayı is

tediler. Araplar da kuracakları bü
yük imparatorlukta Filistinin hıç 

parçalanmadan dahil olmasını iste
mişlerdir. Heyetin raporunda de
niyor ki: 

cBu iki iddia ise biribirl<!rine u
yamaz. Büyük Britanya gerek A
raplara Ye gerek Yahudilere knrşı 

beslediği dostluk duygularile bu 
meseleyi kökünden halletmek mec
buriyetindedir. 1940 senesine ka-

dar olan zaman zarfında Arap mm-
' takasında Araplar, Yahudi mınta

kasında da Yahudiler hiç bir parça 
toprak satamıyacaklardır. Yahudi 
muhacereti yalnız Yahudilere ay
rılacak olan yerlere inhisar ede -
cek, burası kafi gelmediği takdirde 
hariçten Yahudi muhaciri alınmı
yacaktır.:. 

Diğer taraftan yine ingiliz gaze
telerinin yazdığına bakılırsa Ku -
düsteki milli Arap Komitesi ikiye 
ayrılmıştır. Arap Komilc>siııden Bav 
Ragıp Nehasibi ile mtiftü Hacı E
min Hüseyni arasında ıhtilfıf çık
mıştır. 

Filistin tctkiknt komitesi Lord 
Pel, Sir llorns Rombold, ve daha 
bir kaç azadan mür<'kkeptir. Teş -
rinisanide Filistine gicien im heyet 
iki ay sonra İngiltcrPyc dönmüş
tür. Heyet Azasından Sir Horas 
Roınbold Mütareke senelerinde İs
tanbulda İngiliz fevkalfıdc komi -

seriydi. Sonra Almanyaya, İspan -
yaya sefir olarak gitmiştir. 

Heyetin raporu İngiliz Hükumeti 
tarafından Milletler Cemiyetine ve· 
rilecektir. 

Bir Amerikan 
Hikayesi 

B ütün diğeı· doktorlar gibi ya 
zısı hiç oktmmı) an bir dok

tor, birgün dostlarından birini ye
~ğe davet etti. 

Ziyrıfct günü doktor, davetlisini 
bir hayli bcl-lcdi, ne gelen var, ne 
giden? 

Ertesi gün iki ahbap karşılr ltı· 
lar. Doktor s )rdu: 

- Yahu, bugünlerde benden hig 
bir ınl'ktup almadın mı? 

Öteki CL vap verdi: 

'iri, [Aşağıda] 90/u 18steren levha [Sağda] def çalan ,ocuklar 
Gençlerinin sırtında ipek, ihti -

yarlarının sırtında renkli basmalar 

Bizim kiloluk şişeler bitti. Onla
rın sesi tükenmedi. Artık şafak sö
küyordu. Hayatta keder, ıstırap 
yerine zevk ve neş'e içinde yaşa -
yan şu mes'ut insanlar diyarından 
uzaklaştık, 

Niyazi Acun 

- En~t aldım dostum, teşekkür 

ederim. Eczacıya reçetesini yap • 
tırdım. O gündenberi sıhhatim ~ 
kadar iyileşti ki ... 
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Terceme ve iktlba• hakkı D'lıahfuzd~r 

Sokak, muharebe meydanına döndü 

İşte Kı.ra Kemalin (Fedakaranı 
Millet Cemiyeti) ni taşlatmak için, 
şeçtiği adamlardan Kefalo, bu a -
yarda bır kabadayı, gözü kara bir 
adamdı. 

et-"Yangın var!,, ''Can kurtaran yok mu?,, 
rafta sonsuz akisler bırakıyordu. Kırılan ka
fanın, paflıyar gözün haddi ve hesabı goktu 

Ya otekile;? 

Kürt Ilüseyın, Süleymarıiyeli .Me
mo? .. 

Onların da Kefalodan aşağı bır a
dam olmadıklarını e\"Velce işaret 
ettiğim için, burada fazla tafsilat 
vcrmeğe lüzum görınüyorum. 

Kara Kemal 'l bu seçme üç ada
p·ı. başlarına topladıkları, on beş, 
yı. mi baldırı çıplakla bir gece yatsı 
ezanındon sonra (Fedakaranı Mil
let C<'m yeti) nin Süleymaniyede -
ki umumi merkezine hücum ettiler, 
ilk taşı Kürt Hüseyın fırlattı. Alt 
kat odalardan bırinin camları: 

- Şangırrrrr! Şungurrrr! 
Seslerile kırıldı. 

dıilhamidın zuimı.ine, ko:kuc ı bir nin ellerinde birer sopa vardı. Buıı-
hlikumetin istibdadına k"'~ı dur - !arda hiç bir şey yoktu. Buna rağ-
duk. isyan ettik, şimdi dört baldırı men, yumrukla, yerlerden aldıkları 
çıplaktan mı korkacağız! ..• Ne ya- taşlarla mütecavizlere hücum etti-
palım•. diye soracağınıza, hep bir- !er. 1 
den çıkalım, dovüşelim, evimizi taş- Artık gürültü, kavga her taraf -
!ayanları yakalaya!ım! Siz hala dli· tan duyulmuştu, mahalle ayaklandı,, 
şür.cdurun, beıı çıkıyorum. · d (F d k' M'JJ t C · [ o cıvar. a c a aranı ı e cmı-

Huli'ısı Efendi sözür.ü bıtirir bi- yeti) ne mensup bir çok adamlar da 

Taklit tarihi 
Mektup satanlar 
Zengin oldular 

( S inci •agfadan d•vam) 
Abraham Linkoln vaktinde bir 

avukattı. Bu zatın o zamandanberi 
muhafaza edilebilmiş mektuplar 
pek azdır. Bu büyük adamın henüz 
alelade bir avukat iken yazdığı 
mektupların Amerikada büyük bir 
değeri olmak tabiidir. 

Son zamanlarda Villion bu mek
tuplardan bir çoğunun sahte oldu
ğunu meydana çıkarmıştır. Bu 
mektuplardan her biri zamanın 
vukua gelmiş hadiselerine veyahut 
uydurma vak'alara müteallik bulu
nuyordu. Mukallit bu mektupları 
elli, altmış bin franga satıyordu. 
Nihal et bu mektupların bir Rus 
muhaciri tarafından son derece ma 
haretle ve hatta o zamanın kfığıt
larına göre yazıldığı hayretle gö
rülmüştür. 

Bunun gibi tarihi vesikalar uy
durmakta mahir olanlardan Lukos 
isminde bir Fransızın da ismini zik 
retmek lazımdır. Bu adam da Kri s
tof Kolomb, Lafayet, Vaşingtnn 
gibi meşhur adamların yazılarını 
taklit ederek şimdiye kadar 27000 
mektup satmağa muvıffak ol'llu~· 

Yalnız bu alış verişte satın alan
ların da saflıklarına büy:ik bir pay 
vermek lazımdır. 

Mesela Kristof Kolnmb'un Ame
rikayı keşfettiğine dair verdiği ra
porun taklidi 75 bin dolara satıl
mıştır. 

Bundan bir müddet evvel Oskar 
Vayld'ın da sahet bir mektubu sa
tılmış, fakat sahtekar yakayı ele 
verdiği zaman, cürmünü örtmek İ· 
çin şöyle bir söz söylemişti: 

KANUN 1 SÜLEYMAN 
No.68 Yazan Nedim Refik 

•• 
Sultan Süleyman 

rılnıası ve 
masile son derece 

k·ızın karta· 
hulun .. 

nıesou!dii 
~ö 

- Bunu büyuk mecliste tetkik e
deriz. Başka ne gibi malumat var? 
-İslanbulda Venedikli di,·e la· 

nınmış olan gemicinin yolladığı h~ 
berlcri arzedcceğim. Padisahın do
nanmayı hazırlattığını, a.}·l:ırdan

bcri donanmanın eksiklerini ta
mamladığııu bildiriyor, Ali Şavkat 
isminde bir Hindli İstanbulda em
rine tabi olan birkaç kişi ile bizim 
için pek faydalı olabileccktır 

-Ali Şavka!, Ali Şavkat? Fakat 
bu bir müslüman adı?. 

- Üstadı az m, bu Hindli kati
~" n müslüman dci;ildir. F;;kat müs 
lüman adı ile kendisine İstanbulun 
çorşısında bır dükkan açmış, yük
sek zevat ile o sayede temas edi
yor, Hind kumaşları, mücevherat ı 

satıyor. İcap ederse hediyeler dr 
takdim ediyor. 

Genç katip manalı bir surette gü 
lümsedi. Üstadı azam hepsıni anla
mıştı Son derece ciddiyetle: 

- · De'·am et, dedi. bu ad,.,-,ıın 

bi olduğunu vencdiJ.:li temin c~ı· 
yor. Öyle iken Sultan Sülcym ın•:ı 
kendi donanma. wı buraya "0113• 

yacağını bile bı•p çok ev,·0Jclrıı h3 • 

ber verPbilecektir; dirnr.Cstadı ı· 

zam VC'nediklidrn ~nn alrl r·rı 1 " 
mektubu mi .. <1.ıd e !1i::ı;l0 aı .. 1c ı ' 0" 

rum . 
Gene kb•in ı· · rıirrııs hir k ı ~ıt 

do.hn u.7: a ttı. ; ı, t i, ·r ( ,.~l"E ka pc. 
sonun:\ kad.o:ır oku~·a:-~k: 

- Kısa bir rrı' '\: ~ un. rlcoii, fr 
h . B>< C'r şevi an aln:-- · 1 yetı,·nr. 

HindUJerin ıtikc.:tı~~·ı do rıı olı:ıı 

oln1adıfın1 mii.n<Jk ı:;a clm1vPliJ11. 
Bilvle c~sıır ve faal .... ~or dç e rde 
zeki insanların niçin ih ... i~tı~ · ,1r ol· 

k l k ·'•· mavışları pPk aciı .:1C'a ır ,..., · 
vettır. FPkat madı mki buı-la" tw 
~im davı!tıi?:a ~ izmf't edclıılrcck 
in~nlardı KcndilerirıdPn s0n de· 
rt·rc ıst_f:.ıcit' c:tıtıc!;viz 

- t)-;t:ırlı:i?:.'iı.m, bc!l c.l.c hi~,·lr dil
sür.mnktc hnta f'~medjğimi zar!}(''" 
ı°ıivorıım. noiıadır Sahib'in m~mil'· 
kt·til'L' gondrrmek ÜZPre $11lta.n SJ mıislüman olmadığını öğrendin. O 

halde nedir?, 
/ (Dc"U""' rrr) , 

~ Kendisi ve emri altındakil<>r ı·=====- '- · 
Hindıstanıı.ı garip bir mezhebine t:ıbil 

1<1zları her sene bun
ların biıkır bir mabudesi k<'ndisi ici:ıl 
intihap edermiş. Bir zamandanb<?ri 
Hindistan müslümanlarından ileri 
gelen Bahadır Sahip isminde biri-

Beşiktos Birinci Sulh Hukuk il ı
kimlı :tindeq: Arkasından Kefalo, cebine dol -

durduğu patatesleri fırlatmıya baş
ladı. O, üst katlara taş fırlatmanın 
güç olacağını, yükseklere kadar a
tılamıyacağını bildiği için, cepleri
ni patatesle doldurmayı ihmal et· 
memişti. Patates fırlattıkça üst kat
taki pencerelerin camları kırılıyor, 
parça, parça kaldırrmların üstüne 
düşerek, l<!§ların üstünde de şama
talı akisler yapıyordu. 

tirnıez paldır i<üldür merdivenleri oturuyordu. Fırkalarının taşlandı -
indı, kapıyı "'tı, sokağa fırladı. O- ğını, baskına uğradığını görünce, 

- Bu mektup Oskar Vayld'ın el
yazısına benzemez diyorsunuz am
ma, hata ediyorsunuz. Oskar Vayld 
bu mektubu, yazarken sarhoştu. 

' K~d:k;;;·i·;~·ıs~ihH'~k~'k''iiSki:.:iiki'~d~~; 

n in kızı bu mezhebin salikleri ma
budeler gibi b:ikir kalsın diye ba
basının elinden kurtarmağa u(\raşı 
yorlarmış. 

Hazinei mali~·eve i7af<'tl~ avukat 

.Mitatın Kadıköyde Rıhtım cadde -
sinde· 126 sayılı Anadolu nrelınd·' 

mukim ve ayni caddede Ahn Rece? 

nc»dind<' garson Muammer al•'." -

hine ikame eylediği yirmi be] lir" 
iki kuruş alacak davası ü_~r ne 

müddeialeyh iliincıı vaki t<>bligat. 

rağmen ma~k ·n1eve gelmed ğın .... 

der. talep \'CÇhiie gl\·obında mı.L1-

kemeyc dev-1'1 olundu: Davacı ve

kili <'sbabı sübutiyc ola•ak biı· kıt'a 

bordro ibraz ettı. 2225 sicil Kn lu 

Muammer imzasını ıruhlevi sil -

tunda kırk beş lira on kuruş tcrliyc 

edildıği anlaşıldı. Ve müddei ,·e
kili muameleli gı?ap kararının teb
liğini talep c·tmesi üzerine muame

leli gıyap kararının bir ay müddet

le ilnnen tebliğınc karar vcrilmis 

ve mulrnkemesi 11/8/937 t:ırih[n<' 

müsadif cümartesi günü saat 10 1 

talık Niilmış olduğundan o gün m'i< 
deli kanuniycsi zarfında itiraz ede
rek mahkemeye gelmediği takdir

de mahkemeye kabul olunmı~·ac:ı~ı 
gibi müddeinin iddiasını ve vakı

ayı kabul ve ikrar elmiş addile gı

yaben karar \'erildiği tebliğ rrlk.ı

mına kaim olmak üzere iliın olu -
nur. (D37-113). 

Pataresle, ta~la camalrın Şdngır, 
şungur kırılışı, cemiyet binasında 
toplanıp gece konuşmaları yapan 
Fedakaranı Milletçilerin içine bir 
korku saldı. İlö evvela §aşkınlıkla 
ne olduğunu, neye uğradıklarını 
anlayamadılar. 

Ne vardı? 
Zelzele mi oluyordu? 
Bir yer sal!anışından mı camlar 

kırılıyordu?. 

Camların biribiri arkasına kırılı
~ı. odaların patatesle dolması va -
ziyeti kavramalarına vesile oldu. 
Semavi bir felakete maruz kalma
dıklarını, bir insan kalabalığının 
hücumuna, gece baskınına uğra -
dıklarını anladılar. 

Cemiyet binasında cam namına 
bir şey kalmadı. 

Çerçeveler hurdahaş oldu. 
İÇ('rdekilerden bir hareket olma

dığını görünce, üç elebaşı ile arka
daşları işi daha edepsizliğe vurdu
lar, bu sefer yüksek sesle hep bir -
den: 

- Yuha! yuha! .. 

nun arkasından bir kaç kişi daha ellerine geçirdikleri sopa ve balta 
fırladı: Sabık Miilkı e kaymakam- saplarile, onlar da meyrlana atıidı-
larından Zıya Bey (Abdülhamit !ar, müt<>cavizlere veriştirmiyc 
di'vrinde Kastamonu'ya sürülen başladılar. (Devamı var) 
Ziya Bey iyi bir idareci idi. Müta- !================ 
rcke yıllarında Cerrahpaşadaki e
vinde öldü). Trabzonlu şişman A
sım Bey (Mülga Şurayı Devlet ka
tiplerinden, öldü). Aksoraylı Sar -
raf Niyazi (İstanbulun tanınmış ve 
temiz kabadayılarındandı. İyilik se
ver bir adamdı. Geçenlerde öldu). 

Kazaskerin Haydar (Eski İstanbul 
hovardalarından, hoşsohbet, nük -
tedan bir adamdı. Bir çok siyasi ha-
1·eketlere karışmış, Mahmut Şev

ket Paşa meselesinde Sınoba sürül
müştü. Mütarekede İstanbula dö -
nen Haydar, o ·ıllarda teşehhüt 
mıkt•rı polis müfettişliği de yaptı. 
Bır iki yıl evvel ôldü). 
Sokağa çıkanların hepsi de elı 

ayağı tutan adamlardı. Tereddüt 
etmeden, gece hücumcularının ara
larına atıldılar. Kefalo, Kürt Hü
seyin ve Kürt l\1emo ile avenesi -

Tefrika No. :5 ................................ 

ZAYİ 

Davutpaşa ortaokulundan 914 sc

ncsindP aldığım tasdiknameyi zayi 

<>ttim. Yenis ni çıkaracağımdan 
hükmü yoktur. 

Ccnahpa'ia Hobyar İpçi Çık
mn~ı No. 2 Rauf 

İstunbul 2 ci İcra mcmıırluğun 
dan: 

Para.va Çf'vrilrrıesıne karar verilr.n 1 

Galatada Küçı.ik Manokyan ha -

nında 15 numarada terzi MoizP aıt 

muhtelıf qyalar 13/7/9~7 tarihine 

düşen salı günü saat 12 den itiba -

ren satılacağından ısmi geçen 15 
numarada hazır bulunacak memu

runa müracaat edilmesi ilan olu -
nur. (9:1.1-4193) 

Kadıköyünde İkbaliye mahallesi 
Kotra sokağı 30 No. da mukım iken 
elyevm mahalli ikam<>tı meçhul o
lan eski mahalle muhtarı Bahriye. 

İstanbul Belediyesi tarafından a
levhinize açılan cem'i iaııat kanu
nuna muhalıf olarak muhtarlık za
manınızda tahsil ettiğiniz altmş dört 
liranın ma faiz ve masarifi muha
keme ve ücreti vekillet tahsili hak
kındaki dava üwrine gönderil<>n 
davetiye mahalli ikametiniz malum 
olmadığı cihetle bilfıtcbliğ iade e
dilmiş ve müddei vekili ilanen teb
ligat icrasını isteyerek 20 gün müd
detle ilanen tebligat icrasına ka -
rar verilmiş olduğundan mahkc -
menize bakılmak üzere tayin edi -
ıeı< 8/9/937 çarşamba saat 10 da Ka
dıköv birinci sulh hukuk mahke -
mesine gelmeniz veya tarafınızdan 
musaddak vekaletname ile bir ve
kil göndermediğiniz takdirde has -
mın talebile hakkınızda gıyap ka
rarı ittihaz olunacağı tebliğ maka
mına kaım olmak üzere ilıin olu -
nur. (.1:1899) 

- Anladım, buna dair bize ''erıl
miş malumat vardır, Şimdiyi' ka -
dor topladığımız malumat, gelen 
m<>ktuplar saklıdır. 

-Evet, Üstadıazam, hepsi duru
yor. 

-O halde son zamanlara ait \'U

kuatı dinliyelim. 
- İstanbulda Bahadır Sahibin 

kızını kaçırarak Venediklinin de
laletiyle bunlilrı bir yere saklama
ğa muvaffak olmuşlardır. ~Fakat 
şimdi kızı İstanbuldan çıkararak 
emin bir yere nakletmek Jazımgcl
mektedir. Bunun için de Venedikli 

Hiç bir zaman Ali Şavkat'ın ha

tırını kıramıyacağını söyliyor. Bil
hassa Ali Şavka! hiristiyanlık ale

mi için Türkler aleyhine büyük bü 
yük menfaatler temin etmeğe ça
lışır bir adam olduğundan ... 

- Yani ona yapılacak bir hiz

met hiç bir zaman boşa gitmiyecek! 
- Kat'iyyen üstadı azam kati

yen ... Onun İstanbulda bulunması 
bizim sağ elimizin orada olması gi-

Diye bağırmıya başladılar. 
Jandarma başçavuşu Gürcü Hu-

llısi Efendi -Umumi Harpte Lazis
tan cephesinde Çürüksulu Ali paşa 
oJ;Iu ihtiyat binbaşısı Ziya Beyin 
G:ircü Gönüllü taburunda bir çok 
ya~arlıklar gösterdıkten sonra sc-

- Kara Mihal'e mı gitmek islPr
sin .. bize mi? 
Şövalyenin gözü kara Mihalden 

ADALARIN.DA . -
Yazan · Celil Cengi~ 

ı · · ~~;;:~;·;~;~· ~~:~~~·i;~~~ ... ~~;:i·~;·. ~·ı-
karırız suyun dibinden. 

••• 

hit olmuştur.- cesur, temiz bir in
sa~aı. İstibdat devrinde, Yemene 
sürülmıiş, Arabistanın bir çok kö
şelerinde acı ve u~un mahrumiyet 
yılları yaşadıktan sonra, hürriyetin 
ilônilc ana vatana dönmüştü. Ve 
her sürgün gibi, o da, (Fedakfıranı 
M ilet Cemiyeti) ne aza yazılmış
tı. Ekser zamanlar, fırkaya gidiyor, 

,..,ıu-•kercleri takip ediyor. tahsil 
gi.r"'ÜŞ bir adam olmamakla bera
ber acı yılların verdiği tecrübeler
le, düşündüklerini söylemekten ge
ri kalınıyordu. 

Ccmivct binası taşlanırken, o da 
içerde idi. 

Tecavüz ve taşlama hadisesi kar
şısında, kimsenin harekete geçme
diğini görünce, canı sıkıldı, kan bey
nine hücum etti. Kabına sığamıyor
du. Nihoyet dayanamadı, arkadaş
larına dedi ki: 

- Böyle aptal aptal duracak mı
l·ız• .. Büyükler varken, küçüklere 
söz düşmez, diye sabrettim. Ne ka
rar vereceğinizi bekledim. Evimiz 
taşlanıyor, biz hala duruyoruz. Ar
tık bu kadarı ayıp! .. 

Sesler duyuldu: 

- Ne yapalım! 
- Ne yapabiliriz• 

- Elimizden ne gelir ki?. 

Hu!Usi Efendı cevap verdi: 

- Ölmek de gelmez mi'.. Ab -

o kadar yılmıştı ki .. 
- Siz büyük bir milletin deniz

cilerisiniz .. Benı bu fclfıkettcn kur
tarınız! 

Diyerek Murat reısin ayaklarına 
kapanmıştı. 

MURAT REİS ~ 

Kara Mihal adanın 
Murat Reis ŞÖ\'alyeyi görünce, 

hayretinden kiiçük d:lini yutarca -
sına bağırdı: 

- Bu şövalyeyi ben cesur, atıl
gan ve azametli bir adam sanırdım. 
Yerde tospağa gibi sürünen bu a
damı hemen gemiye götürelim. 

nedikli şövalyenin Türkler 
·tarafından kaçırıldığını duyunca. silahına sarıldı .. 

1 --~ 

kralı gibi yaşıyordu. O, Ve-1 

Ciyovaniyi mağaradan çıkardılar .. / 
Gemiciler büyük bir hazine bul

muş gibi se\'in~ içinde bağırıyor -
!ardı · 

•- Bu herifi asalım' .. • 
• - Hayır, Önce gemideki para

ları nereye attığını öğrenelim. 
•- Ciyovaniyi İstanbula götüre

lim .. padişahtan bahşiş ala! m. 
Şövalyeyi konuşa konuşa sahile 

doğru götürüyorlardı. 
Rüstem, Ciyovaniye sordu: 
- Taşlara çarpan gemi bir tane 

midir? 

- Evet.. bır gemi ile yola çıkmış
tık amma .. bu gemi on tekneye 
bedeldi. 

Fırtınadan kaçamadınız mı? 

- Bu adaya sığınmak istiyorduk 
Kara talih bizi bir kayava oturttu. . -
Baş ambardan birkaç delik bırden 

açıldı.. gemi su almıya başlavınca ı 
bütün iemiciler kendilerini deni
ze attılar. 

- Onlar nerede? • 

- Ya boğuldular .. yahut ba~ka 
bir yere çıktılar. 

- Buraya k.ııç kişi gelebildiniz? 

- Üç kişi.. kızım, ben ve bir ge-
mici.. 

- Kızın nerede? 

- Haydutlar kaçırdı .. 
- Ya ı:emici? .. 

- Onu da Kara Mihal denilen 
CIN!avar kesti. 

- Bu büyük gemi ile nereye gi
diyordunuz? 

- Kızımı evlendirmeye .. 
Şövalyenin ne, 'esi gittikçe artı

yor, hayatını emniyet içinde göre
rek seviniyordu. 

.Murat Reis bir aralık şövalyenin 
yüzüne dikkatle baktı : 

- Yalan söylemiyorsun, değil 
mi? 

- Hayır. Başından bu kada'r bü
yük felaket geçen bir adamın ya
lan söylemesine imkan var mıdır? 
Battık.. servetimiz, paralarımız, 
nıücevherlcrimiz mahvoldu. 

- Bunların denize düştüğü yeri 
Jıi!miyor musun? 

- Biliyorum. Fakat, neye yarar? 

~nları denizin dibinden çıkarmak 
için insan dalgıç olmalı. 

- Sen, Türk korsanları arasın

daki dalgıçların bu işi kolaylıkla 
becerebileceğine inanıyor musun? 
Şövalyenin birdenbire gözleri ı

şıldadı : 

- Ne dıyorsunuz? Servetimi de-

'rabilC'cC'k misiniz? 

"''n bize kalyonun 

HAYDUTLARLA BiR ÇARPIŞMA·· 
- O ne?! 
--;-- Tepeden kalabalık bir ine;:- ... 

sürüsü in .;.ror .. 
Murat Reis şövalyeyi çar aLul< 

gemi)c gutürdü. 
Rüstem ve adamları, yetm kı'1 

kadar, sahilde kaldılar. 
Tepeden inen kalabalığ.ıı h v · 

dutlardan ibaı·et olduğu anlaşı'mı 
tı. 

Yerlilerden birı: 
- Kara Mihal gc! V'lr .. GoJ...yu· 

zü yine kızıllaştı. Kan dökülccr •· 
Diye mırıldandı . 
Kara Mihala şövalyenin r-~g· -

radarı çıkarıldığını haber vermı -
!erdi. Bu azılı ha ·dudun ad~d~ 
yirmiye yakın adamı vardı. 

Bu adamların hepsi de daglarda 
yaşamıya al.şmış \'Urucu haydut -
!ardı. 

Venedikliler bu adayı birkaç ke
re işgal edip tekrar bırakmışlard• 
Adanın iki yüzü geçme\·en yerli. i 
balıkcılkla geçinirdi . 
Adanın küçük bir limanı "arı!ı· 
Korsanlar Akdenizde sıkışıııca 

ve yolları bu tJrafa düşünce bıı Jı
mnna uğrayarak barınırlardı. 

Kara Mihal (Tssız ada) nın kralı 
gibi idi .. 

Balıkçılar onun hesabına çalı,,ır-
lar ... 

Oduncular dağdan onun evirl" 
odtıı~ keserler .. 

Ho~cılar onun kışlık şarabını ~·aı· 
duıı ı..ızırlarlardı. (Dcı·anıı ı·or 
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Tefrika No: 106 Yazan : M. Necaet Tunçer 

Siilegmanın askerleri (Meş'um kuyu} nun başı
na geldiler: "Şaon .. Şaon.. seni arıyoruz.. seni 

kurtaracağız .. neredesir. ?,, d(ge bağırdılar. 
Haremağasının 

Yııptığı bu feda
karlık da karşı· 
lıksıı. ka1mıya· 
caktı. Şaon bu 
ölüm teh'ikesin· 
den kurtulursıı, 
1 a r e mağası da 
Amo:l s:ırayın· 
dan Kudüse ka· 
Ç:ıca tı. 

Haremağı:ısı A· 
nıon snrayında 

Yaşamaktan usan
mıştı • 
Kraliçenin : 
"-Başını her da

kilca ceJliidın ö. 
nünde gör ve ö
lümü unutma 1 • 
Gibi tehditkar 

sözleri harema• 
kasının gözünü 
Yıldırmıştı. 
Haremağası : 
- Suleyman 4 .. 

dil ve merharr.ct· 
li bir hükümdar
dır. Onun sara• 
Yına gidersem, 
C~lim!e ölüne 

mişti .. Atının başındaki zırhlı mas
kesi, belindeki kılıcı, kalkanı ve 
muhteşem maiyeti ile hassa zabiti
ni yollarda bir kral gibi selamlı -
yorlardı. 

Kayyamilcr üzerine gitmek üze
re hazırlanan askerin Amana gel
mesi çöl savaşından daha az teh
likeli bir iş değildi. 

Gerçi Amonlular ela o sırada çok 
sıkışık bir vaziyette bulunuyorlar
dı. Hamat askerleri bntıdan Amon 
topraklarına sarkmıya başlamış -
lardı. 

Süleyman, Hamatlıl::ırm Amon 
topr::ıkların::ı sarktığını önceden 
duymuş olsaydı, kim bilir neler ya
par .. belki de Amonlular üzerine 
yeni ve büyük bir sefer hazırlardı! 

Fakat, hassa zabitinin kumanda 
ettiği asker Amonlularla döğüşe -
cek kadar kalabalık değildi.. ve za
ten onlnr Amona hnrbetmek için 
değil, Şaonu 1wyudan kurtarmak 
için gelmişlerdi. 

Askerlerden bin kuyu başında 

durdu .. 
- Melliı ... seni kurtarmıya gel • 

dik! 
Ve bir kaç saniye durduktan son-

ra ilave etti: 
)'c kadar r Sülegmanın hassa askeri Amona imparatorlar gibı - Burada mısın .. yaşıyor mu -

sun? )aşarım l c/elıdebeli bir alııgla gitmişti. Atının ba1ınJa 
Diyordu. altın mukui, h~linde kıltcı cardı .. 
Habeş ağasının düşüncesi pek de Biiyük Tılısımlı kayanın arkasın· 

boş değildi. Amon Kraliçesi mu - da atlardan indiler. Askerlerden bir 

Bu ses kuyunun içinde kork_µnç 
akisler yaparak dalgalandı .. 

Zabit: 
Vazenesini Jrnybctmiş, sağı solu kaçı yerde sürünerek (meş'um ku-
bcUisiz, asabi, hırçın bir kadındı. yu) mın başına gitti. 

- Cevap yok mu? 
Diye sordu. 

O, kocasını bile titretmişti.. Amon Askerlerin arkasından hassa za- Asker: 
ıcra1ı, Kraliçenin yanında bir uşak biti de ayni şekilde kuyunun ağ-
gibi yaşar, yurdun, hiç bir köşe - zına sokulmuştu. 

- Bu kuyuda şeytanlar bile yok
tur. 

sinde adı, sanı anılmazdı. Hassa zabiti burafa İmparator-
Kraliçenin bu çılgınca hareketin· lar gıbi debdebeli bir alayla gel -

Diye mırıldandı. 

den kork n haremağası, Şnonu 
(Tıl ı mlı kuvu) dankurtarabilc

cck ı ':,.di2 

Ş nun h r gtin yiyeceği ve içe
cegi \- rilıyordu. 

On iki günden beri kuyuda ya
tan Şaon bu güneşsiz ve havasız 
Y<:rde daha ne kadar zaman yaşa -
~ abileockti? 

Rm ma ~ l ~ her gün gözlen yol
da, Kudüstcn gelecek a5kerleri bek · 
liyordu. 
Süleymanın gönderdiği nskerlcr 

(Tılsımlı Kuyu} ya hfıl{ı varmamış
lardı. 

Haremağası bir sabah sihirbaz -
lardan şö) le bir haber aldı: 

- Şaon son günlerini yaşıyor ... 
Uç gün sonra havasızlıktan ölmesi 
llluhakkaktır. Şaonun cesedini ku
YUdaki haşarat yiyecektir. Siiley
ınan, Şaonun öldüğünü duyars:-ı kim 
bilir ne kadar aglayacak! 

Şaon kurtuluyor mu? 
- Uzakta Amon nöbetçileri do

laşıyor, mella! Onlara görünmeden 
kuyunun başına sokulmalıyız .. 

Bassa zabiti emir verdi: 
- Yerlere yatarak geçiniz .. Nö -

be-tçiler çok yüksekte dolaşıyor. Bi
ti sezerlerse, ok yağmurundan pes
tile döneriz. 

(Devamı var) 

Başı Büyük deresinden kum çıkarmak üzere evvelce ruhsatname 

alan Hakkının miiddeti bitmiştir. Buradan kum çıkarma i~i tekrar 
açık arttırmaya çıkarılacaktır. Talip olanların istida ilı! bir hafta zar· 

fında Belediyeye müracaat etmeleri ilan olunur "B,, "4061,, 

Nafia Vekaletinden 
Eksiltmeye konulan iş: Küçükmenderes isllhat ameliyab sahasında 

yapılacak bele\'İ, cellad ve sağlık kavuşutları inşaatı. 

Keşif bedeli: "130.444,, lira "44. kuruştur. 

2 - Eksiltme: 28-7. 937 tarihinde Pazartesi günü saat 15 de Nafia 

vekaletinde Sular Umum müdürlütü Su eksiltme komisyonu odasında 
kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - istekliler: Eksiltme şartnames~ mukavele parojesi, Baymdırlık 
işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeyi altı lira elli üç kuruŞ 

bedel mukabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 7772 lira 23 kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve 50.000 liralık Nafia Su işlerini teahhüt 

edip muvaffakiyetle bilirdiği ve bu kabil su işlerini başarmakta fenni 

kabiliyeti olduğuna dair Naf:a Vekaletinden alınmış müteahhitlik ve• 

sikasını ibraz etmeci. isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede 

yazılı saatten bir saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz: 

mukabilinde vermeleri lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul 

edilmez. "4029n 

1\:ARANLIKTA BİR IŞIK 
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Yavaş yav::ış Maralat bisküvileri 
elimden almıya ve önümde yemiye 
başladı. Kara belanın yemek yeyi
şini daha hiç gören olmamıştı. On 
dört senedir yiyeceğini gardiyan
lar bir köpeğe atar gibi, parm .. k • 
Jıkların arasından fırlatırlardı. 

Maralat ta gündüzün kendisine 
atılan bu yiyeceklere el sürmez, 
gece karanlığını beklerdi. On dört 
sene bu hep böyle olmuştu. Şimdi 
bakınız, Maralnt avucumda yjyor
du. 

Yazan: 
Al Jenlngs 

- Dil, dedim, sen ki İra'yı ya
lcındn.n görmüş bir adamsın, söyle 
bakalım, bu adam hakikaten bir 
karabelft mıdır?. 

- Yani fıkrimi mi soruyorsun? 
Bence bu zavallıyı bir ticaretha
llc.ıye göndermelidir, onun yeri ha
Pish ne değildir. Onda beyninin ü-
4erine ağırlık bırakan bir şeyler 
'Var diye dü;ıümiyorum. Bu taz -
Y.ikı yapan şey nedir? Pek iyi k '" 
tırerniyorum amma, her halde ,. 
:alafın gayri mes'ul bir adam oldu
fitına kanaatım vardır. işte fikrim!. 

Bil Porter'ın i'ikı i de benim dü
§Ü~celerime uygun geldiği için, 
dogrusu sevindim. Artık o günden 

Çeviren: 
Muammer Alatur 

itibaren 1ıcr akşam İra Maralat'm 
kafesinin önüne gidiyordum. Di
rektörün sofrasından rşırdığım pis 
küvi, ıncyva, soğuk et gibi yiyecek 
şeyler eötürüyordum. 
Kısa bir zaman içinde İra"nın ar.: 

tık bann alıştığını göı üyordum. 
Çünkü her akşam ziyaret saatimde 
kafesin -önüne gelip beni bekliyor· 
du. 

Ben geldiğim zaman, herkese ha 
c:iyet veren bu vahşi adam, gözle
rinin bütün kesafetiyle ve kendisi
ne acındırmak ister gibi gözlerime 

bakıyordu. lra'nın benden yardım 
istediğine hilknwtmtı bulunuyo • 
rum. 

Bu değişiklik benim son derece 
nazarıdikkatimi celbetmişti. Artık 
İra'yı konuşturmıya, suallerime 
cevap almıya, mazisinden bir şey

ler oğrenmiyc ç;:ılışıyordum. 
İra, artık hiç bir şey hatırlamı -

yordu. B3n3 kafasını gôstenyor ve 

başını iki elınin arasına alarak sı
kıyordu. Sanki hatırlamıya çalış -

mak istiyormuş r,ibi kendisini zor
luyor ve en niha.} et biribirıni tut
mıyan iki üç kelime söyleyebili -
yordu. 

Fakat b!z Maralat'ın bir cinayet 

Sultanahmet Birinci Sulh Hukuk 
Mahketn€sinden: 

Üsküdarda Kaptanpaşa Abdi e

fendi mahallesinde 8 No. da Nec -
miye. 

Hazinci Maliyeye izafetle vekili 

Avukat Vfıhit Sayın tarafından 281 

kuruşun tnhsili talebile mahkeme

mizin 934-478 sayılı dosyasilealey

hinizc açılan alacak davasından do

layı ikametgahınızın meçhuliye -

tine binaen ilanen ynpılan tebli -

gata rnğmen mahkemeye gelmedi

ğinizclen gıyabınızda icra kılınan 

durusmasında: Müddei vekilinin 

ibraz ettiği vcsaika nazaran dava

nın yenil< nmesine ve muhak"emc

nin küsadına karar vc-rıldığinden 

bahsilc muameleli gıyap kararının 

20 gün muddctlc ilan n tebliğine 

kanır v rilmi ve muhc.ıkemenızİ"l 

icra ı da 20-9-937 tarıhine rastla

yan pazartesi giınıi saat 10 a bıra

kılmış olduğundan teblığ tarıhın -

den ıtiburen bes gün zarfında ili· 

nız etmedığınız ve o gün ve o sa

atte bizzat veya tarafınızdan tas

dıkli vek:ilctname ile bir vekil gön

dermek suıctıle mahkemede hazır 

bulunmadığınız takdirde muhake -

menizin gıyubınızda neticelendiri • 

le~eği muameleli gıyap kararı ma· 

kamına kaim olmak üzere ılan olu· 
nur. (934/478). 

Tavas Hukuk Hakimliğinden: 
Davacı Tavasın Armala kövün -

den Snhı Bıyık o~lu Mehmet Mah
dumu Aziz tarafından davalı Or -
taköydcn olup O\'ncık kö.} ünde otu
rnn Snrkız oglu Ivlchmet kızı Ruzi
yenamı diğer Hanım aleyhine açı
lan sulh te~bbiısti davasının ya -
pılmakta olan duruşmasında: 

Davalının ikametgahı meçhul bu-
lundufıundan teblıgat yapılamadı

ğı cih<>tlc ilfinat suretılc tebligat ya
pılmasına mahkemece karar veril
miş oldu undan duruşması olan 
2/8/937 t rih ne müsadif pazartesi 
gunu saat 10 da Tavas Sulh Hukuk 
Mahkemesinde bızzat bulunması, 

aksi taktirde duruşmaya gıyaben 

• bakılacağı füın olunur. (4065) 

İstanbul Asliye 4 üncü hukuk 
Mahkemesinden: 

İstanbul Belediyesi vekili tara -
fındnn Sidcridis varisleri nleyhine 
açılan alacak davasından dolayı 
müddeaaleyhlerden Tepcbaşında 
eski 51 numaralı Sideridis apar -
tımanında oturan Sidcrıdis hisse
darlarından Maryaya 24-6-937 tarihi 
için gönderilen davetiye mumailey
hanın mezkur adreste olmadığın -
dan \"e nerede bulunduğu da bi -
!inmediğinden bahsile tebliğ edil
meden iade edildiği mübaşirinin 
meşrulrntından anlaşılmış ve tahki~ 
Jrnt lıfıkimliğincc dahi hakkında ila
nen tebligat yapılmasına ve kendi -
sine iki ay mehil verilmesine ve 
tahkikatın IŞ/9/937 günü saat 14 de 
talikınn karar verildiğinden yuka
rıda adresı yazılı Sideridis hissedar
larından Marya'nın yazılı günde 
mahkemeye gelmediği veya bır ve
kıı göndermediği takdirde hakkın
da gıyap kararı verHeccği ilan olu
nur. (:~3900). 

işkdıği için hapishnncyc sokulmuş 
olduğunu biliyorduk. Maralat, bir 
adam oldurınüştü. L:kin kimse, ne
den ve hongi şerait dahilinde bu 

adanıı öldürmüş olduğunu bilmi
yordu. Zaten kimse bununla ala -
kadar olmus değildi. 

O zaman Maralat'ın, eğer varsa, 
arkadaşlarından birinin adını ve 

adresini öğrenip ona bir mektup 

yazmayı düşünüyordum. Bu yolda 
bir scy öğrene:bilmek için Mara -
lat'ın 'hafızasını bi emesine yar -

dım ediyor, ona istikametle~· gös
teriyordum. 

Bir gün mahcup bir tavırla : 

- Bilmiyorum, b3şım çok ağırı
yor, dedi. Bir gün kafama bir şey 
vuruldu. Bir kömür \•agonu beni 

devirdi. Başımdan yaralandım. Bir 
şey bilmiyorum. 

Yine bir gün İra Mm·alat hafıza -
sında bir ışık yakalar gibi oldu. 

&o de dikkatle yüzüne bakıyor 
ve ser~pA kulak kcsiliyordum. Bu 
sırada bir iki dimlcsile yeni bir 

(Devamı ı:ar) 
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ADETA 

BİR MUCİZE 
• 

Bu. cazip keşfin, SİZiN 
iÇlN neler yapabildi-
~ini gösteren hakiki 
f otoğrafJar 

.. 
Hem( n bir h fta zarfında bir çok 

kadınlar, bir kaç yaş gençleşmiş ve 

biitün çizgi ve buruşuklukları zail 

olmuştur. Bu hal, kendileri için fı. 

deta bir mucize oldu. Fakat, asri 

fen için, nncnk, uzun ve sabırlı te

tebbü senelerinin yeni bir zaferi ol

du. Alimler, buruşukluklann ihti

yarlayınca meydana çıktığının sır

rına vakıf olmu~lardır. Cilt, bazı 

canlnndırıcı unsurlarını kaybeder. 

Onu besleyiniz, yeniden tazelenir 

ve gençleşir. işte, Viyana Üniver -

sitesi profesörlerinden Dr. Stejs -

kal'in cazip keşfi bunu temin eder. 

Fakat, bunun da 
fenni bir izahı 

vardır. 

cBioccl:• tabır edilen ve genç hay

vanların derin cilt hüccyrelerinden 

istihsal. edilen bu cc,·her, şimdi pem· 

be rengindeki Tokalan kremi ter -

kibinde mevcuttur. Her gece yat

mazdan evvel kullanınız. Siz uyur

ken, cildinizi besliyecck ve genç -

leştirecektir. Buruşukluklarınız bir 

haf ta zarfında zail olacak ve on yaş 

daha genç görüneceksiniz. Gündüz 

için cilt unsuru olan b<!yaz rengin

deki Tokalon kremini kullanınız. 

Siyah noktaları eritir, açık mesa -

meleri kapatır ve bir kaç gün zar-

fında en sert ve en çirkin bir cildi 

yumuşatıp, beyazlatır. 

il• MUskirat ve meşrubatta mUhlm tenzillt .. 

Eyüp Tapu Sicil Muhafızhğından: 
E~ iip Camiikebir mahallesi Orta bostan sokağında sağı Osman Nuri 

ve Al-Şe Senet varislerinin 9 No. lu evi solu Seyfullah'ın 13 No. lu 

'Cvi önü Ortaboslan scknğı ile çeuili 11 eski 13 yeni kapı No. lu 

bir ev Menkari zade Abdullah ve Evlice baba çeşme vakfı dan oldu· 
~u Seyit ile karısı Haticenin tasarrufunda iken bilaveled vefatlarile 

mahlülen vakfa rucu ettiğinden bahisle evkaf idaresince İzzet ve Sıd

dıkaya ihale edilmiş ise de iddiayı müsbet bir vesikn ve tapu kaydı 
bulunamamıştır. Bu kerre izzet ve Sıddıkanın varisleri bu gayri 

menkulün namlarına tescili için müracaat ettiklerinden tasarruf husu

sunun tcsbiti için 24-7-937 Cumartesi günü öğleden e\vcl mahalline 

tahkik memuru gönderilecektir. Bu ev ile alakası bulunanların veya 

herhanxi bir aynı hak iddia edenlerin müsbet evraklarile birlikte bu 

tar:he kadar Sultanalımette Mu haf ızlığımıza veya tahkik günü mahal. 
linde tahkik memuruna müracaatla itirazlarını bildirmeleri ilan 
olunur. "4058,, 

GAYRİ MENKUL AÇIK ART • bir oda ve ittisalinde bir mutfak 
TIRMA İLANI mahalli vardır. 

İstanbul Üçüncü İcra Mcmurlu- Birinci katla iki taraftan ayrı 
ğundan: merdivenlerle çıkılır balkonlu bir 

Emniyet sandığına birinci dere- salon üzerinde dört oda, iki aralık 
cede ipotek olup ipotek fazlasına şa üzerinde iki hala, çinko güsülhane 
mil olmak üzere paraya çevrilme - vardır. 
sine karar verilen ve tamamına İkinci kat çatı katı olup bir sofa 
7167 lira kıymet konan Üsküdarda üzerine üç oda bir hela ve bir bal-
Altuniznde mahallesinde Nişan -. kon mevcuttur. Müştemilittı son -
taşı S. da eski 12 yeni 34, 36 No. lu radarı yapılan yeni kısım bir taş • 
maabahçc kösk il:tn tarihinden iti- lık koridor üzerinde iki od3

1 
mut • 

haren 30 gün müddetle açık arttır- fak ve halfı. olup vardır. Araba k 
maya konmuş olup birinci açık art- büyük bir. ahır ve arabacıların yat-
tırma 11/8/937 tarıhine tesadüf c- masına mahsus bir oda vardır. Bah-
den çarşamba günü saat 16 da da- çc çiçek ve meyvahk olmak üzere 
iremizde yapılacak ve kıymeti mu- tertip edilmiştir. 
hammcnesinin i~ 75 ini bulmadığı Yeldeğirmeni, kuyu '\ e sarnıç ve 
takdirde 15 gün daha uzablarak i- üzeri tarcsı demir su deposu olmak 
kinci açık arttırma 26-8-937 tari - iıze;rc üç havuz k "'if ç ın V<' m Y\ a 
hine tesadüf eden pcr embe günü ağaçları mevcuttur ve <'trafı du -
ayni mahal ve saatte yapılacaktır. varln çcvrilmh~tir. Mcc:ah:ısı 11.024 
İsteklilerin kıymeti muhammenesi- metre murabb~ı olup bundan I 78 
nin ~~ yedi buçuğu nisbeUnde pey metre murabbaı köşk V<' 21,50 me:t-
akçası veya milli bir banknnm mek· re murabbaı mutf k ve 76 me re 
tubunu ibraz etmeleri ltızımdır. murabl:..aı ilave olunan mahal \e 

HUDUDU: 78/50 metre murabbaı sırada ahır 
Bir tarafı Nişantaşı caddesi ve ve aralık kısımdır. 

bir tarafı Ayvazi Vakiye vakfın - Hakları tnpu sıcillerıle sabi al-
dan Şevket paşa ile halilesi Sabiha mayan ipotekli alrcaklılarl diğer 

hanım tarafından akdemce ve ifraz alakadllrlar ve irtifak hakkı sruıip-
olunan beş buçuk dönüm mahal ve lcrinin bu haklarını ve hususile fa. 
bir tarafı akdemce Boyacı oğlu ba- iz ve masarife duir olan iddialarını 
ğı ve el~cvm Faik Paşanın ahırı, ilan tarihınden itibaren 20 gün için· 
tarlası ve tarafı rabtı Hekim Ybr- de evrakı müsbitclcrile birlikte da-
gaki ile mahd ttur. ireıni~c bildirm !eri 'lazımdır . .Aksi 

E TSAFI: takdirde haklan tapu sicillerile sa· 
Zemin kat beden duvarları kfı - bit olmıyanlar satış bedelınin 

gir ve diğer katlım ahşaptır. Da- paylaşmasından hariç kalırlar. Ve 
hilen ve hurıcen yağlı boyalı olup daha fazla maluınat almak istcyen-
hariccn kapıdan giıildikte: Mer- lere bu işe ait 36-2621 No. ludosya 
mer bir ta51ık üzerinde üç oda ka _ irae ve izahat verileceği gibi müd-
gir bir mutfak ve aralık üzerinde deti kanuniyesi zarfında dairemize 

ve divanhaneye asılacak olan açık bir oda \0 e bir hala ve arka kapıdan 
arttırma şartnamesini okuyabilc • 

girHdikte zemin katta bir taşl:::ı:.:k!__, ...L---1..ı-...:..ıu.A.-.ı..--~-:ı.oa...__~----
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beyhude yere 
sokağa atmayınız! 

Profesör Kirkor KömUr· ı 

clyan'ın sUr'atl• hayat Paranızı 
adamı yetlttlren 

eserleri 
Amell ve tatbiki kambiyo 

Yeni muhasebe usulü 

Ticari malumat ve ban-

35 

122,50 

/ 
kacılık 

İkt;sad ilmi 
105 

87,50 l?;ı 
I 

RADYOLIN 
Sizi terkibi meçhul ve ondan 9~ dört defa İhtisas muhasebeleri (Şirket 

sanayi, ziraat banka) 175 

Ticari ve mali hesab 1. ci kısım 70 

halı ecnebi mamulatanı kullanmaktan kurtarmıştır· 

Zihni hesap kaideleri 20 

Logaritma cetvelleri (Yeni 

rakam) 56 

Yeni hesabı ticari (Mufassal 

Bize bütün yerli mallarını ya· 

bancı mallara tercih ettir~n en 

kuvvetli sebeb olanların taze, 

eser) 200 ucuz ve saf olmalarıdır. Bu ev• 

Mali cebir (istikraz ve sigor- safı taşıyan öz Türk mamulatı 

ta hesabları) 100 dururken pahalı va mııhtcviyatı 
Başlıca satış yeri: İkbal Kitabevi 

lstanbuı 

Dans Profesörü 
Parlaln 1937 ıcneıinin ye• 

al danı fiıürlerlni ZSi· 
renmek lıteyenlere müjde 

Beyoğlu istiklal caddesi Türkuaz 
dans dershanesinde Kemal Sami 
Bayere müracaat. Hergün sabah 
ondan akşam dokuza kadar ders
hanesi talebelerine açıktır. 

şüpheli ecnebi mamulatına para 

vermek günahtır. 

Radyolin diş macunu hudut

suz muvaffakıyetile halis yerli 

malına bu meziyetini parlak su

rette isbat etmiştir. 

'~·· • ·~ .· .·. -~· - _,·.,··.~;'!l' 

GÖZÜNÜ SEVDİGİM ZEYTiNYAGI Nasır ayaklara-du-.. şen bir kıvılcımdır! 
1

1 P AN,i~~MA) 
Bununla pilav mı? Tath mı? Mayonez mi? Pathcan 1 

~ünir Nurettin 
dolması mı pişirsem, salata mı yapsam? Aman Allahım 

Ölüyorum! 
16 Temmuz Cuma günü i.,ü>iik 

Piyasada hayret ve dehşet uyandıran tenzilatlı yeni liatlar: 
SÜNNET DOGüNÜ Tam 1-4 Litre şişe 40 1 Kilo Tenekesilc Kutu 90 

,, 1-2 • n 60 3 ,. • • 225 
• 1 • .. 100 5 • • • 375 Dans merakh!arınff 

müjde 
ft 2 • • 200 7 • • • 525 

HASAN DEPOSU Bayanın hakkı var: Nasır taham. 
mülU gUç bir ıstırab membaıdır. 

Fakat fen ona da çere bulmuştur: 

En kısa bir zamanda iyi dans öğ· 
renmek isterseniz ve ucuz bir fili 

ile vakit kaybe '. neden dans pro • 
fesörü Yorgo'ya müracaat etsinler. 10!ıe:; KIR BALOSU~uemsa~

BÜYÜK DEREDE 
• da 

Sabaha kadar eğlenceli bir gece 
Varyete, dans mü•abakaları, entere•an tablolu 

<lJ • • • ~' ı~ seryısınae 

POKER PLAY 
frtıf lııfcJJrnatJn· 

dahd e11isi11ı.ve 
' 

a'dhd ucıqunu 

/,u/dma?ınıJ-

HER AKŞAM 

TAKSİM B E LE D i y E BAHCESiNDE 

F 1 YE 
Bestekar Tanburi SELAHATTIN 

Bayanlar Okuyucular Saz heyeti 
!::>üun Yaşar Necati Tokyay Keman 
Nermin Şefik Piyano 
Melahat lbrahlm Hasan Kanun 
Muazzez Hasan Banço 
K. Melahat Şükrü Klarnet 

Yahya Nihat Ney 
Parasko Kemençe 

A • A 

BA y AN LUTFIYE tarafından MiLLi OYUNLAR 
T ANBURi F AHRI tarafından HALK ŞARKILARI 1 

Masalarınızı evvelden temin ediniz. Tel. 43703 

·Asi pin Kenan· 
va diş rğrılarından koruyacak en iyi iiç budur 

-- İsmine dikkat buyurulwası --

Dr. Hafız Cemal 
ilacı Adres: (wKMAN HEKİM) 

Dahlllye mütehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle • 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

lst.anbulda Divanyolunda (104) nu

maralı hususi kabinesinde hasta • 

!arını kabul eder. Salı, cumartesi 

günleri sabah c9.5 - 12, saatleri ha

kiki fıkaraya mahsustur. Muayene

hane ve ev telefon: 22398. Kı~lık 

telefon: 21044. 

Kısa zamanda nasırı düşürerek sizi rahata 
eriştirir. Kullanılması kolaydır, neticeyi 
çabuk alırsınız. Nasırları sıcak suda yu. 
muşatınız ve "D~rmin. den sürünüz. Bir 

Beyoğlu Tokatlıyan oteli arka 

sında Topçekenler sokak No. 31.· 

~· · inci kat. __ .................... .. 
ı Zührevi ve cild hastalık! 1rı f 

-

pADEMi iKTiDAR 
1 ve BEL GEVŞEKLiGiNE KARŞI 

1 
ı. Tabletleri. Her ~czanede arayınız. { Posta 

kutusu 1255 Hormobin ) Gahta, lstanbul. 

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PiYANGOSU 
3 üncü keşide 11 - Temmuz - 937 dedir. 

Büyük 
ikramiye: 45.000 liradır. 

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

adet mükafat vardır •• 
Dikkat: 

Bilet alan herkes 7-Temmuz-937 
günü ~kşamına kadar biletini de· 
ğiştirmiş bulunmahdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerinde· 
ki hakkı sakıt olur. 

zaman sonra na~•rın 
kendilitinden düş

tüğünü görürsünüz. 

Markasına 

Dikkat ediniz 

ı .. 
ı or. Hayri Omer i 
i Öğleden sonra Beyoıtlu Ağacaın ! 
ı karşısında No. 133 Te.efon: : 
ı ~~5 • ........................... ----

Sabhk Mahhlller 
Muhammen değeri 

L K. -609 93 Tophanede Çukurcumada Muhiddinülfenari mahallesinde 

Tabanca sokağında 3 No. lu 114 metre morabb3ında 
arsanın tamamı. 

581 60 Hüseyin ağa mahallesinin Vi .ıne sobğında -eski 34 yeni 
13 No. lu 4 odalı yarım kagir hanenin tamamı. 

725 64 Fındıklıda Hacı Recep m"h"llesinde Ya!ihane •okağında 
eski 29 yeni 31 No. lu 70 metre 48 santim murJbba· 
ındnki arsanın tamamı. 

Yukarda yazılı mahlıillerin mülkiyet!eri peşin para ile ı. 7-937 gi:. 
nünden itibaren 15 gün müddetle açık ar!lırnn y a çıkarılırışt : r liı ·ı ksi 
1!>-7-937 Per(eınbc günü saat 15 de Ku • o . ı d a ı •p acaj!"ından 
taliplerınin %7.5 pey paralarile mahJü,.ı 1," ı. c ı elır.e.tri ( 830) 

Sahibi ve Umumi neşriyatı idare eden Ba}mu.ı3rrır 

E. izzet Benice 
Sasıldığı yer : Maıoaai Ebüıziyl 


