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Yılı 2 En son telgrafları ve havadisleri verir gazete Teteron: 20827 

Makineye verirken: Vaziyet vahim!-
. .... -

~ngiltere ve Fransa ablukilya başlarlarsa Almanya ve 
Italya bu hareketi iLANI HARP sayacaklar ! 

Ademi müdahale koinisyonu toplandı, çetin müzakereler oluyor 
netice geç vakit belli olacak, neye karar verilecek? - =:ft· Londra, 2 /Hususi muhabirimizden]- ispanya meselesi Almanya, ita/ya ile lngiltere ve Fran-

sa arasında yeniden had bir safhaya girmiştir. Ademi müdahale komitesi bugün öğleden sonra 
lop/anmıştır. Müzakere ve mÜn(!.kaşalar çetin bir şekilde devam etmektedir .. Henüz netice alına-
11ıamıştır. Miizakerenin geç vakte kadar süreceği anlaşılmaktadır. ~ 
Alman mahafiline göre lngilte1:e ve Fransanın 1Jlüşterek kontrolda ısrarlarrve buna asi lspanyol 

limanlarını abluka şeklinde başlamalari harp alameti telakki edilecektir. · . 
,..,... ...... : ................................................................................................................................................... . 
'laziyet en nazik safhasına Sovyeı Rusya- Sovyet-Japon Man-

girmiş bulunmaktadır nın müdaafası çu harbi ma~ah ?! 
b · 4 milyarhk dahili 

!'\oma ve Berlin sefirlerine talimat verdi istikra<? yapıı?'a.s•· Hadise bir hudud vak' asın· 
L 

ı ' ı na karar verlldı 

ondramn karan heyecanla bekleniyor ~:~3~:~~iı~~:~.i~~?.~ dan ibaret olarak kalmıştır 
il i mangada eşhasa ve müesseselere ait demirler :;:;e;!:i~~d~~~:;:~~~n;ak~~~ Sovyetler de Japonlar da ihtiyat kuv-
tesbil ediliyor, ô.si kuvveller ilerlemekledirler .

1 
ı:,:ı:;;ı!'.\:::!~·~:':.:::~'. ( v-ı.::lierini hadis~. ~erinden çektiler 

Şısmda vaziyetle- Dostluğu 
( 

tini değiştirmiyor .- ~:s~c;,v:t~i::;r:.~ 
't .. bir kere -daha 
•~iyet bugün en kı- kuvvetle tezahü· 

rıtik dev- rüne vesile ver· 
tini yaşamaktadır mektedir. 

de l.ondı:a, 2 (Hususi Muhabirimiz- Almanga ile elde güragen ltalga11 Baıvdili Musolini Alman erkant Bay Şükrü Kaya yarın 
~ rı) ~-:- İspanya meselesi tek rar lı.a,bfge reisi Ma,•1111 Blo.,,'berg ile beraber h • • 

, digı had safhada devam etme]• llllllHllllllllllfflllllllllftllftflltdlllllllMUMtllllttlllltu-IUIHtUllUll--llllllU .... llllınt111HUlllllllllllll lllllllUlllllntMllllll- şe rımız e 

-Türk borcu tahvili 
16,10 da kapandı 

den hareket 

ko,. 
lq ""larınaa musir daoranacak .. 
~nı bitrlircn Franıız ve lngiliz 

1(:cl'.1 ~akan ları: Delbcs, Eden 
ı(!/l'· lngiliz ve Fransız Hariciye -
"-et' tanı bir tesanüd ve vifak ar -
€1.l llıektedirler. Bütün nazarlar bu
~a 11 

Ademi Müdahale Komitesinin 
:aca&rı toplantıya dikilmiştir. 
rarısız Dış Bakanı Delbos: 

l\ti- ~ransa ve İngiltere müessir 
t:tl:nı tnüdahale kontrolünde israr 

b C:klerdir. 
l'ic· <!rtıektedir. Fransız ,Meclisi Ha
\>(! '~c '.Nazırına Fransanın emniyeti 
tıiş suı~u? muhafazası yolunda ge-

J\ 8alahıyet vermiştir. 
elit ltnan gazetclei Frransa ve İn

ere"· b' 

Bugün öğleye kadar borsada 
- \ hararetli muameleler oldu 

ediyor 
Dahiliye Vekili 

ve Cumhcriyet 
Halk Partisi umumi 

katibi Şükrü Ka .. 
ya refakatinde 
Pa rti genel he· 
yetinden Rahmi, 

mebus doktor 

Maliye Vekfüeti, Trabzon, Sam- Şükrü Ozan ve 
sun, Mersin ve Gaziantep şehir - Hariciye VekA· 

. lerinde birer kambiyo mürakıpliği Je ti memurların· 
ihdasın akarar vermiştir. Mallım dan Nizameddin. 
olduğu üzeer halen yalnız İstanbul !e birli kte yarın 
ve İzmirde Kambiyo mürakıpliği <Devamı 2 de) 
vardır. -- -·-

Diğer taraftan Fransadaki mali • vali b "'b h •tt• 
buhranın Borsamızdaki akisleri gün U r ~ a gı 11 

geçtikçe kendini göstermektedir. j Ay 1 ar dan b(·ı 
Buhran bilhassa Türk borcu tah - rahatsız bulunan 
villerine çok tesir etmiştir. Bu tah- 1 1 Vali ve Beledi re 

.viller he mborsaya fazla miktarda ' 1
1 Reisimiz i t ıi 

arzedilmektc ve hem de mütema- ı j ve istiraha d · 
diyen düşmektedir. mek Üzere ııe• 

Bu yüzden dün de Borsada ka- · ! zun iyet ai, 2 lı r. 
rışık bir gün geçirmiş, Faris Bor- Muhittin Üstün· 
sasının açılmamasına rağmen ts _ da~ busabah Çeri .. 
t anbul Borsasında Türk borcu tah- yo vapurile şehri· 

R U S Y A 

I . -( 
-:. '\ 
/ 1 . 

.. 
.;,ovyet • J apon Mançu lırıdud lı ô.dise:ıin in orıkrıa g~lclifi mahalli ;ıöıtcri, 

lıarila (Yaııs ı 2 ncide) 
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TiFO SALGINI 
Hastahanelerde yeniden 120 
yatak ti/ o/ular için ayrıldı 

Hastalığın temas yolile salgın 
hale geldiği tesbit edildi ~:C~~:j 

lt-~lt J ı ıtaraf olmakla itham et-
- tedirier 1\ . • 

hert' kuvvetlerde de iki günden -
l~f .

1
kat'i neticeyi istihsale ma -

villeri 15,90 liraya .kadar düş - mizden ayrılmıştır. 'mnlget Umum ' 
müştür. Sıhht zaruret• M -J ü if JJ Bir takıl ·Bel• cfiy • fen lı tgetirıi• k ontrol ediliyor 

. Ancak akşama doğru Faris Bor- ]erle ıehrimiiden u Ş~kra ag 1 T k • • • t 1 • b 
ı er· · Sarp ı ve hızlı bir faaliyet göze 
lllaktadır. Her halde dünya .. sul

( Deı-amı 2 inci sahi fede) 

~~ının açılarak Türk borcunun 270 ·~ ayrıl~·~ olan vali mi~n bu srav: a Si ucre erı u~ 
.. m~ktan muamele gördüğünün bil- (~ , , bub;ti!lın ne. ~adar sur~ce~i bellı 
dir: ı~ • .. • T " de~ıldır. Bu ıtıbarla Valı ve BeJe · 

uu·esı uzerıne ur~ ~orcu tah - -. , diye reisliği Jle P arti Başkanlığı 
(Devamı 2 ıncı sahifede~ J Vazlg•I• çarı '"aıan Franmı Mali- vek41etine Emniyeti u~umiye Umum 

.Y• nasın . Bontnln lir luırlluıtıüil j Müdürü Şükrü tayin tdilmiştir. 
günden itibaren in"i 

- -
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i rda, ne mo ,. 
i ar i örfiye! •• 

Ortalık cayır cayır yanıyor. 1s • 
tanbulun böyle zamanlarında, meş
hur ahşap evleri gibi, dünyaya be
ton temel atamamış ahşap insanla
rı da cayır cayır yanarlar! Böyle 
günlerde bir zenginin buzlu dola -
hında viski kadehi olmak bile in -
san olmaktan bin defa mür<'ccah! .. 

Vallah dolabın kıymetini öteden 
beri çok g~zel biliriz, fakat meğer 
bmdu dolap gibi aliısı olmazmıs! .. 

Bu sıcaklarda bir btızlu dolap, 
kfısancnızde hususi bir be ·az itfa
iye ar.ıbasıdır. Gelgeldim, bu mev
simde cayır cayır yanan fukara 
halk kcnöı kendisinin itfaiyesi -
<lir: 

•.,. bakın kı, şu tifo belası yü -
:ı-unden, ntf'sini söndürmek imk·nı 
da yok! İşte bizler, ne buzlu, ne 
buzsuz dolap bilmiyc-nlcr asıl, Çır

çır yangını gibi buna yamyoruz 
ya!! .. Z~nginsen kara kış ortasında 
dondurma yiycbılırsin de ialdrsen 
cayır cayır yaz ortasında dondur -
ma yiyemezsin? Neden? Sebebi? 
Asıl sebebi adamı deli edecek şey: 

Çünkü İstanbulda lağamlar bo

zuk! ya? Allah Allah! Demek şim -
diye kadar biz dondurmayı da ora
dan mı yiyormuşuz?!.. 

Velhasıl, (tifo) denilen her türlü 
sululuk ve soğukluk idarei örfi -

yesi var! .. Peki, böyle bir idarci ör
fiyede şu tifonun salglll halinde o1-
madığını iddia eden nni muhar -
rirler nasıl yaşıyor, bu hayret! .. 

Garip bir şey var, dikkat buyu -
ruldu mu? Tifo çıkar çıkmaz ve or
talığı sarar sarmaz herkes bayan 
kabahat denilen biçare gelini bir 
kiracı gibi kapı dışarı etti: 

Tifoyu kökünden temizlemek için 
kanalizasyon ve lağanıların ısl:ihın
dan başka çare olmadığı isbat edi
liyor! Yani, kabahat yine, hakikn

ten bu işde bir aba ile kalmış olan 
a~alı Belediyeye yüklendi.. Bele -
diyemiz ne yapsın? Bu derdin ıs
lahı için madamki milyonlar isti
yor? .• 

Ama Belediyemiz tedbir alını -
yor, sadece en mikroplusu diye nr-

mut mu topluyor, sanırsınız? Dün

kü gazeteler tifoya mani olmak için 
Belediyenin de tedbir aldığını ya
zıyorlar: 

Fıçılarla içilece~ su nakli yasak 
edilmiş! 

Eh, artık korkmayın: 

Tifo bicarc istanbulda derman 
gibi kesilirl! 

-~e-W~~ 
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Tifo 'ı Türk borcu 
Salgını tahvilleı·i 
Sıhhat vekili Refik Sa:1-·dam, ve- 1 (Birinci sahifeden det:am) 

katet hıfzıssıhha dairesi reisi Asım vilfori Borsa haricinde 16.30 kadar 
Arar ve Ankara hıfzıssıhha mü es• 
sesesi müdürü Emil Gutşilh lstan
buldaki tifo hastalığının izalesi 
için çalışmakta ve yeni tedbirler 
almaktadırlar. 

Vekilin tetkiklt-rine göre tifo 
hastalığı 934 yılından 937 ye ka. 
dar geçen müddet zarfında daima 
artmış ve 933 deki 934 vak'ayn 
mukabil 936 da 1440 vak'a teshil 
edilmiştir. Bundan başka 937 yılı· 

nın ilk altıncı ayında da 936 yılı 
umumi vukuatının tam yarısı ka
dar Tifo vakası görülmüştür. Çün· 
kü geçen senenİ'l Haziran ayındaki 
51 vak'aya mu abil bu yılın Hazi. 
ranında tam 341 vaka kayöedil
miştir. Bunlardan 279 hasta hasta.. 
haneye yatırılmış, diğer 62 sinin 
evlerincte tedavileri imkanı olduğu 
anlaşılarak evlerinde bırakılmıştır. 

Sıhhat vekaleti ihtiyar edilmi-
ycn vı kuatı yüzde yirmi tahmin 

etmektedir. Fakat tifo:ru haber ve
renler ve hastahanelerde tedavi 
olmak istiyenler gün geçtikçe ço· 
ğl\ldığt için vekalet, hastahanelerde 
yeniden 120 J atağın daha tifolular 
için ayrılmaı;ını dün hastahane 
başhekimliklerine ,.mrelmiştir. 

Elde edilen fenni neticelere gö
re, bu yıl oldukça salgın bir hal· 
de süren tifo h.ıstn1ığı ne su ne de 
süt cntani olmayıp hastalık sadece 

"temas en tani,, halindedir. Esasen 
su \'f'~ a süt cntani olduğu takdir
de hastalığın kadın, erkek .ve ço• 
cuklarda tıbben birbirlerinden farklı 
şekillerde tezahür etme.si Jazımge
lırken şimdi hastalık her yaştaki 

insanlarda a} nı tıbbi tezahürü gös
termektedir ki bu da hastalığın 

bir "temas entanisi,, ndcn ibaret 
olduğuna en kuvvetli bir delil sa. 
nılmaktndır. 

cTemas entanisi> ise, tifonun İs
tanbulda yıllardanberi beledi bir 
halde meydnna çıkan ve temizlik 
ve sıhhat şartlarının fenalığı yü -
zünden her yıl yaz ve son baharda 
artan bir tezahürüdür. 
Hastalık çıkan evlerin f~na şart

lar altında olması, kahvehane, be
kar odaları gibi yerlerle buralarda 
yaşıyanlarm çok pis olmaları ve ti
fonun da hfılen bilhassa bunlar a
rasında görülmesi üzerine bunla -
rın intikalde büyük bir rol oyna
dığı fikrine varılmıştır. Esasen ka
ra sineklerle çiğ yenen yemişler de 
intikalde mühim rol oynamakta -
dırlar. Umumiyetle bir su epidemi
sini kabul edecek vaziyet fennen 
mevcut değildir. Ancak; sehrm ka
nalizasyon vaziyeti, ktr • mnın 
tek bir boru suyu h "V -

leer kadar cari bir ş r. ' her 
türlü sıhhi şartları cam ır suret
te tesis ve temin edilememiş ol • 

yükselebilmiştir. Halbuki on beş 
gün evvel bu tahviller 20,40 lira idi. 

Maamafih Fransız Frangının duş
rnekte devam edeceği söylenmek
tedir. 

BU SABAHKİ VAZİYET 
,.o 7,5. 933 tarihli Türk borcu 1 

tahYilleri bu sabah borsada 16,20 ü
zeı inden açılmıştır. 

Borsa içi olduğu gibi, borsa dışı 
da bu sabah çok kalabalık idi. On 
be~ yirmi dakika içinde çok hara
retli muameleler olmuş ve tahvil
ler 15,85 e kadar düşmüştür. 

Saat on buçukta bu 15,90 a çık
mıştır. On buçuk ile on bir arasın

da hararetli satışlar devam etmiş 
ve fiatlar 16,05 ve 16,10 a kadar çıka
rak bir müddet bu rakam üzerinde 
sabit kalmıştır. On birden sonra 
Türk borcu üzerine muamele açı
lışa nisbeten çok durgunlaşmıştır. 

Ve saat on ikide Borsa kapandığı 
zaman fiat yine 16,IO idi. Paris Bor
sasındaki bu sabahki vaziyet hak
kında; saat ikiye kadar Borsaya 
henüz telgraf gelmemişti. 
Bir İngiliz lirası 128,90 franktır. 

Sovyet-T .. rk 
Dostluğu 

(Birinci sayfadan devam) 
Romanya vapurile Moskovaya ha
reket edecektir. 
B:ıy Şükrü Kaya, Moskovada Ha
riciye vekili Boy Rüştü Arasla 
buluşacaktır. 

Hariciye vekili Tevfik Rüştü Ara
sın riyasetinde bulunac"k o?an he· 
yctir.ıiz Rusyada 20 gün kalarak, 
Sovyet büyüklerile temaslar yapa· 
cak, ve bazı ilmi, içtimai tetkikler .. 
de bulunacaktır. 

Türk heyetinin bu ziyareti La• 
maınile dostane bir mahiyettedir. 
Yurdun en sıkıntılı günlerinde 
rnemleketimiıe yardım elini uznt
m~ş ?lan Sovyet Rusyaya karşı, 
Turkıye Cumhuriyet hükumetinin 
sarsılmaz dostluk ve bağlılığı, bu 
seyahat vesilesile bir defa dalıa 
tebarüz ettirilecektir. 

ması şehirdeki bir takım bosta:-::S 
larm, her türlü takibata ve cezala
ra rağmen, hali'ı sebzelerini lü.ğam 
sularile sulamaktan vazgeçmeme -
leri mahallelerdeki su nakliyatının 
şekli İstanbulda tifoyu beledi bir 
halde idame ettirdiği neticesi de 
elde edilmiştir. 

Maamafih Sıhhat Vekaleti orta
da endişeyi mucip hir vaziyet ol
madığ1nı, Vekaletçe icabeden her 
tedbire tevessül edilmekte olduğu 
gibi halkımız da kendisini üçer de
Ia nşılatmak ve çiğ madde yeme -
mek surctile korumaya dikkat et
tiği takdirde hastalığın çabucak ö
nü alınabilec~ği kanaatindedir. 

Taksi ücreti 
Bugün indi 

Daimi encümen, benzin fiatları
nın ucuzlaması dolayısile taksiler
de de tenzilat yapılması hakkında
ki İktısat Müdürlüğünün teklifini 
olduğu gibi kabul etmiştir. 

Buna göre küçük taksilerde an
tre ücretleri yirmi kuruşa, mesafe 
ücretleri de her yüz elli metrede 
iki kuruşa ve büyük taksilerde ise 
antre ücreti 2S kuruşa, mesafe üc
reti her 150 metrede bir 3 kuruşa 
indirilm~. 

Taksilerdeki saatlerin yeni esas
lara göre değiştirilmesi epeyce za
mana mütevakkıf bir iş olduğun -
dan Daimi Encümen, taksilerin ye
ni esaslara göre ayarlanması için 
otomobil sahiplerine üç aylık bir 
mülılet verilmiştir. 

Ancak halkın bu üç ay içinde faz
la para vermemeleri için de tedbir 
alınmıştır. Belediye her taksi ara
basının müşteri tarafından kolay -
lıkln görülebilecek bir yerine birer 
etiket koydurmaktadır. Bu etiket
lerde taksi fiatlarının ucuzlatıldı

ğı için halkın taksilerin yazacağı 
yekundan yüzde on beş no~sanını 
ödem<'si ıazım geleceği müşterıye 
bildirilmektedir. 

Tenzilata rağmen halktan tak -
sinin yazdığı fiatı istemekte ısrar 
eden şoförler, şiddetle cezalandırı
lacaklardır. Ancak halkımızın da 
bu üç ay zarfında gayet müteyak -
kız olması ve otomobile bindiği za
man yüzde on beş eksik para ver
meyi unutmaması lfizım gelmekte
dir. 

Taksilerdeki ucuzluk bu sabah -
tan itibaren mer'idir. İki teşrini -
evvelden sonra da piyasada yeni 
esaslara göre ayarlanmamış tak -
silcrle dolaşan otomobiller işten 
menedileceklerdir. 

Sovyet- Japon 
Harbi masalı 

Şark Paktı 
Bugün 
nıza anacak 

İspanya 
Vaziyeti gergin 

(Birinci sahifeden devam) 
hunun yeni ve tehlikeli bir kriz ge
çirdiği muhakkaktır. 

Musoliniye atfedilen ve Popolo 
d'İtalia'da çıkan makale de matbu
atta şiddetli tefsirleri mucip ol -

Dört devletin Hari- maktadır. 
Bütün gazeteler, İngiltere ile 

ciye Nazırları bugün Fransa'nın iki taraflı deniz kontro-

Tah randa toplandı lünü tatbik etmekte ve İspanyada
ki muhasım tarafların muharip o-l f mza bugün yapılırsa larak tanınmasını kabul etmemek-

! te müttefık olduklarını yazmakta -

1 
DoJrtor Aras ayın OD• dırlar. 

birinde Moskovada Bazı mahfellerdc söylendiğin.e 
göre Tali Ademi Müdahale Komi-

bulunacak tesinin bugünkü toplantısında İtal-
Tahrandan bu sabah gelen malıi- ya ile Almanya sureti kat'iyede in-

mata göre dost Efgan Hariciye Ve- giliz - Fransız projesini reddetseler 
ziri de bugün Tahrana varmış, ha- bile İngiliz - Fransız kontrolü tat-
raretli surette karşılnnmıştır. Kar- bik edilecek ve kontrol gemilerinin 
şılanma merasiminde komşumuz ve tesadüf ettikleri vapurları tevkii 
dostumuz İran siyasi Ticalile Tah- etmcğe Ye aramağa hakları olma-
randa bulunan Irak Hariciye Ve- dığı için bunJ::ırla İtalyan ve Alman 
ziri ve Rüştü Aras da hazır bulun- ticaret gemileri arasında bir hadise 
muşlardır. Bu suretle dört dost \'e çıkmasına meydan vcrilmiyecek -
komşu devletin Hariciye Vekilleri tir. 
kıymetli komşumuz İranın hüku - Buna mukabil ba71 mahfellerde 
met merkezinde toplanmışlardır. de İtalya ile Almanya tarafından 
Efgan Veziri bugün derhal siyasi verilecek bir red cevabının ademi 
temaslarına baı;lıyncaktır. müdahale sisteminin bozulmasına 

İranla Irak arasındaki hudut ih- sebep olacağı söylenmektedir. Bu 
tilflfı halledilmiş olduğu cihetle takdirde her devlet istcdıği gibi ha-
dört devlet arasıııda ebedi dostlu - reket etmekte serbest kalacaktır. 
ğun temel taşı vaziyetini kazana - İngiltereye gelince böyle bir va· 
cak olan Şark misakının bu akşam ziyet karşısında bu memlekette 
veya yarın öğle üstü imzalanma - muhalifler Valencia hükumetine 
sına muhakkak nazarile bakılmak- harp malzemesi gönderilmesinde 
tadır. yeniden ısrar edecekler ve bunln-

Hariciye Vekilimiz Rüştü Aras, rın gönderdikleri deliller de belki 
imza merasimini müteakip Mos - kat'i neticeler verecektir. 
kovaya hareket edecektir. Roma, 2 (A.A.) - İspanya me-
İmza merasimi bugün olduğu selesi hakkında tefsirlerde bulu -

takdirde Rüştü Aras Moskovada nan Lavoro Fascista gazetesi şöyle 
bu ayın on birinde, aksi halde on yazmaktadır: 
ikisinde bulunacaktır. cİngiliz ve Fransız hükumetleri 
ATATÜRKÜN İRAN PRENSES- şimdiki vaziyetin neticesi olarak 

LERİNE HEDİYELERİ Franco'nun muharip hakkını tanı-
Tahran, 1 (A.A.) - Pars Ajansı yacaklardır.> 

Lonclra, 2 (Hususi muhabiriıniz- bildiriyor: Doktor Tevfik Rüştü A- La Tribuna diyor ki: 
den) _ Amur nehri üzerindeki ras bugün öğleden sonra prenses - cLondra, bir senelik bir teahhur-
Sytchev&k adasında Sovyet ve ler tarafından kabul edilerek ken- dan sonra Franco'nun muharip 
Mançu nöbetçileri arasındaki mü- dilerine Atatürkün hediyelerini tak- hakkının tanınması lazım olduğu-
sademeden doğan hadise önlenmiş- dim edecektir. nu anlamıya başlamıştır.> 
tir. Bu hadisenin bir harp vukuuna ""'""""'"""""""'""""""'""""""""""""""'""""'"" Gazetta del Popolo şöyle diyor: 
meydan açacağı yolundaki tefsirler 1 1 cBitnraflık ilan etmek icin evvela 
mübalağa olı\rak karşılanmıştır. KÜÇÜK HABERLER iki hasmı ayni planın üstüne koy-

Hadise Haziranın 29 uncu günü --------·------ malıdır.> 
olmuştur. Bir J~pon-Mıınçu filıkası lçerde BERL1N NE DİYOR?. 
Sovyet hudut karakolu üzerine ateş * Çanakkalede bir ·İtalyan ve Berlin, 2 (A.A.) - Yarı ı· smi 
etmiş, Sovyet nöbetçiler de bu ate- bir İspanyol gemisi arasındaki mü- mahfeller ademi müdahale kontro-
şe mukabele etmişlerdir. Bundan sademede herkes kabahati biribi - lünün temini için fngiltccr tarafın-
sonra Mançu topçusu da bir Sov. rine atmıştır. Yarın mahallinde bir dan yapılan teklifin hiç bir yeni 
yet hudut motorbotuna ateş :ıç.. keşif yapılacaktır. unsur ihtiva etmediğini ve sefir 
rnıştır. iki ölü, üç yarala vardır. * Nafıa Vekili, yakında İsveç Von Ribbentrop'un Londra nezdin-

Bunun fü:erine iki taraf arasın- hükumetinin davetine icabet ede- d~aptığı itirazların baki kaldığı-
da askeri ihtiyat tedbirleri alın· rck tstokholme gidecektir. nı beyan etmektedirler. Bu mahfel-
makla beraber siyasi teşebbüslere * Yeni Adliye Sarayı yapılın _ ler, Fransa ile İngiltere tarafından 
de geçilmiş ve her iki tarafın da cıya kadar icraların eski Gümrük yapılacak bir kontrolün bitaraflığı 
hayalperver hattı harekeli hadise- binasına nakli için müsaade isten- temin edemiyeceğini ilave eylemek-
nin alevlenmesine mani olmuştur. tedirler. - h miştir. 

Son karara gorc er iki tarar ta SEFİRLER GÖRÜŞÜYORLAR 
h d - · d * Emniyeti umumiye, zabıta şehir ve u ut uzerm e topladık· Berlin, 2 (A.A.) _Fransa ve in-

ları kuvvetleri geriye çekecekler ınensuplarmın mesleki bilgilerini İ 
\e bundan sonra hadisenin sebep arttırmak için dünyaca tanınmış giltere sefirleri dün spanya mcse-
ve müessirleri sakin bir hava için· mesleki eserleri lisanımıza tercüme lesi hakkında Von Neurath ile gö-
de tetkik otunacaktır. ettirip zabıtaya okutturmıya karar rüşmüşlerdir. 

!Bu netice her tarafta mcmnuni· vermiştir. Roma, 2 (A.A.) -Kont Ciano, 
yet uyandırmış, Alelade bir hudut * Maliye Vekaleti, bir çok ma- İngiltere sefiri Sir Drurnmond ile 
hadisesi halinde kalmıştır. liye memurları arasında yeni ta- görüsmüştür. Fransa maslahatgü-

JAPON SEFiRi NE DlYOR? yin ve terfiler yapmıştır. zarı Blondel de Ciano ile konuş -

2 (A A İ muştur. 
Moskova • .) - japonra * ş Bankasının iki bin liralık TALİMAT ALIYORLAR 

sefiri Şiginitsu, Havas ajansının kumbara ikramiyesi çekilmiştir. 
muhabirine aşağıdaki beyanatla jkramiye İstanbul şubesinden 51!H3 Londra, 2 (A.A.) - Öğrcnildiği-
bulunmuştur: 1 h h"b' B eo- ne göre, Almanya sefareti müste -numnra ı esap sa ı ı ayan ..:x:-

"Hadiseyi halletmenin yegane mabat Fahriye çıkmıştır. şarı \Voermann ile İtalya sefareti 
çaresi, So\·yetler birliğinin Mançu· Dışarda müsteşarı Crolln, dün tayyare ile 
ri'ye aid olan Amour adlarına gön- mütekabilen Berlin'e ve Roma'ya * Alman Kliseleri Baş piskopo- h k t t · 1 d" derd"ğı kıtaları ve vaporları geri are e c mış er ır. 

k ·d· su Alman gizli zabıtasınca tevkif 1 çe mest ır.,, Müsteşarlar mensup o dukları hi.i-
Japonların Sovyet filikalarını top edilmiştir. kfımetlerden ademi müdahale ko-

:ıteşi altına aldıklarına dair Litvi- * Çinde Şimali Tokyoda büyük mitesinin bugünkü toplantısında 
nof tarafından vuku bulan beyanat bir feyezan olmuş, sular köyleri Alman ve İtalyan murahhaslarının 
hakkında dıı sefir şunları söylemi1· götürmüştür. Büyük bir set yıkıl - ittihaz edecekleri hattı hareket hak-
tir: mıştır. Ölenlerin sayısı belli değil-

"Knnun haricinde yapılan bir dir. 
hücum geri püskürtmek icabettıği * Yugoslavyanın Sel<inik baş -
zaman tüfcnk mi, top mu, tayyare k 1 
mi kullanıldığı mevzuu babsolamaz.,, ·onso osu Ankara orta elçiliğine ta-

yin edilmiştir. --·---
Sı hat Vekili 
Almanya ya 

IG .. 
ll ıttı 

Sıhhat Vekili Refik Saydam le• 
davi edilmek ve istirahat etmek 
üzere bu sabah Çeriyö vapurile 
limanımızdan Avrupaya mütcvec• 
cihea hareket etmiştir. Sıhhat Ve· 
kiline Gümrük ve lnhisarlar Vekili 
Rana Tarhan vekillet edecektir. 

Yeni 
-. .., 
ay·n edile 

Valiler 
Sinop valiliginc birinci umumt 

müfettişlik başmüşaviri Naci, baş 
müşavirliğe Çorum valisi Ziya, 
Çorum valilitine Sinop valisi Sü
reyya tayin edilmişlerdir. 

* Hitler Dorambergde söylediği 
bir nutukta Almanyanın hiç bir 
kollektif emniyet anlaşmasına gir
miyeceğini söylemiştir. 

*Yeni doğan Bulgar veliahdına 
nsteğmenlik rütbesi verjlmiştir. 

eri n boğası 
··g'"'yımle tekrar 

Güreşiyor 
Amerikan Boğasilc Mülfıyim ara

sında bu pazar Taksim stadyomun
da bir intikam maçı yapılacaktır. 

Bu maçı Mülfıyim kn}\bederse A
merikalıya beş yüz lira ödeyecek 
Amerikalı kaybederse Müliıyi -
me Amerikanın şampiyonluk ala
meti olan elmaslı kemeri verecek
tir. 

Bu itibarla bu defaki maç gayet 
meraklı ve heyecanlı geçecektir. 

kında talimat alacaklardır. 
Bu hususta verilecek talimat vak

tilc murahhaslara gelmiyecek olur
sa bugünkü toplantının geri kal -
ması muhtemeldir. 
ASİ KUVVETLERİ İLERLİYOR

LAR 
Salamanca, 2 (A.A.) - Franco 

kıt'aları perşembe giinü ilk defa 
olarak Santander eyaletine gide -
rek Somorostro'nun cenubund3 ka
in Pena Carnera dağile Melle tepe
sini işgal etmişlerdir. Bu tepe Bis
caye ve Santander'in arasında ve 
her ikisine de hakimdir. 

Valmaseda mıntakasındaki yü -
rüyüş kolu ileri hareketine devam 
etmektedir. 

Salamanca, 2 (A.A.) - Biskaye 
cephesinde Franco kuvvetleri, ileri 
hareketlerine devam edeerk Bisca
ye ve Santander eyaletlerinin hu
duduna gelmişlerdir. 

Seville şehrinin hükumet tayya
releri tarafından bombardımanı ne
ticesinde üç bina harap olmuş ve 4 
kadın ölmüştür. 

-DIŞ 1 
' SiY ASA ,,.,,-

Almanyadan 
Yükselen üç se~adaJtl' 
Almanyanın yiiRsek d~v!c de her 

larından üçü son haftn ıçın birer 
biri ayrı ayrı ehemmiyette 

nutuk söylediler. 
1 

ı,elki 
. · Hit er. . Evvela dedet rcısı Ad"n1ı 

de Londrada toplanmış oı~nd tesir 
· ··zerın c 

MüdaJ:ıale Komıtesı u yanın 
bırakmak maksadile, A~~an )tendi 
icabederse kendi istiklalı, ·ı~cti 

' rnn .1 

şerefi, kendi hürriyeti ve e·~ • 
jçin tek başına harekete g }lata· 
ğini, şimdiye kadar ~a~ıl:ış edebi· 
ları ancak delilerin ırtık P 
leceğini söyledi. r ıtonııŞ· 

Fakat Göring daha ateş 1 

tu. Dedi ki: kuk 111ii· 
- Eğer Almanyanın h~ h yatırıll 

~avatı tanınıyorsa, iktısa.dı :nrncsi 
lüzumlu olan bir üs temın ~ ·hti • 

hakıı ı 
de lazımdır. Almanya, rııi.ıS • 
yaçları tatmin edilmedikçe, 
temleke istemez mi? şnht 
Diğer taraftan da Doktor 

şunları söyledi: . de" iP' ••• 11 ... 
- Siyasi ferdiyet yuzu. tinde 

tidai maddeler bir milletı';r eıbtııd 
bol bol mevcut bulunuyor. ;d ırri 
bnşka bfr millet de bu m:k Jllec· 
çok pahalıya tedarik etnı nlıı • 

B. Alı:na 
buriyetinde kalıyor. ız ol il 

rın Erzats diye ihtiyacı~~ rrne" 
maddelerin yokluğunu gı e ı.a· 
için yaptığımız mamu!atın ~~111cı· 
dar pahcılıya mal oldugunu 

siniz. jstl 
Bu üc ses sunları söylen1clt 1933 

• ~ d \'C 
yor: Almanya artık 1918 e . ı-ı.ı· 

.... k bıfl' 
te olduğu gibi boynu buku ~ wcel 
zu değildir. Hele kendi rrı;; kO • 
işlerimizi komitelerin ye t ~decclt 
mitelerin avlarca uzayıp gı 
dedikodular;na tcrkcdemeyiz. 

O halde ne olacak? ıctıe· 
· de'· Karşısında en kuvvetlı .. dJ• 
b . sır" 

rin cephe almış olduğu ır ,,.el 
Almanya maksadına bir an C\ 

• ? 
erebilmek için ne yapacak· ··ıUtt 

··1 bU Yalnız Avrupanın degı • t.l. 

dünyanın beynini burgulayan ın 
amma! 

Ahmet R9~,! .... 
ııuutt•••" 

HIUUfllltllllUUllllllllUtllUUlfllJl .. Uıllllfltlltt 

Spor kurumu 
T anıamile devlet 
Eline geçiyor 

de" Te,kiUit VekAlet1er 
birine bağlanacak ··re, 

1 re go 
Ankaradan gelen hı:ı~ e .. !'Cı.Ii· 

Türkspor kurumu, bugunku $ \ 3 • 

le ve baskan vekili Adnanııı rı.edi· 
seti altı~da bir sene daha idare ~·ıı· 

. . rfında. · 
lecektır. Bu bıı· sene za rıtıt• 

pılacak uzun te~kıkler?cn ~ ptc"' 
Spor Kurumu bır vekalete . tıı• 

·sıerı 
dilecek ve bu suretle spor ı~ c <r 

·dar 
maınen devlet tarafından 1 

lunacaktır. ıı· 
.. .. J{a) 

Dahiliye Vekili Bay ŞukrU ıırll• 
nın Moskovadan avdetinden 50

1 .. 11· 
· toP" Ankarada bir spor kongresı 

ması ihtimali de vardır. --
ir maz un 
üddeiumumi11İl1 

Boğazına sarı1~ 1 11ır. 
İzmit ten bildirildiğine gorc. rdsll 

sızlıktan maznun sabıkalıltı 011· 
Cideli Hüseyin İkinci Ceza ın50ıı· 
kemesinde sorgusu ynpıldıkt~ J1lııl 

.. dd . • \'J·ni }\.C ra, mu eıumumı mua 1ıı • 
iddianamesini okuyarak, m~Zl 

hk• . ı· .. t ıniştır· nun ma umıye mı ıs e bire 
b: .. de11 ,, 

Bu aralık, Hüseyin .... "' 
müddeiumuminin üzerine atıla~; • 

·· ctını,, 
boğazını sıkmıya te~ebbus 

tir. rtıı9 
Derhal yetişen polis ve jarı~ı..ı c

mütecavizi yakalamışlardır. tı.ıtıı' 
yin hakkında yeni bir zabıt tıl J1lır 
rak hakkında takibatn baştaıl 
tır. 

Kızllay hattssı 
mUsamereıeri .

1 
rw 

Kızılay haftası münasebc~ en bil 
yazıt Nahiye Kolu tarafın_ 8 rnere 
akşam Veznecilerde bir rnıısll 
verilecektir. p8ııı' 

Büyükçarşı şubesi de btı ge• 
günü Fenerbahçcye bir vapur 
zinlisi tertip etmiştir. ~ 

ALMANYADA DEMİRı.;eıı 
TESBİT EDiLfYOR tı.ı • 

· 2 (A A ) GoefİJlg 'ıt' Berlın, . . - tlcib1 

rafmdan verilen bir emir ~ ıjJl ,ıc-
ce on tonu tecavüz e~c~ bll:Jlli! ,.~ 
mir ve çelik stokları ıçın d .1eec1' 
çwk ofisine beyanname "erJ 
tir. 
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•• u meselesi:: 
• den m satın alanlara 
i kolay ıklar gösterilecek 
alı iade eden er ne yapacak? 

Aldıkları gayri menkulleri iade edecek olanlar 
henüz senet almamışlarsa bir istida kafi gelecek 
lVJ ili~ Hazineden satın alınan v: ı 
1 tnutterileri namına t·•puya bag
atıan malları yine Hazineye iade 

:
1
lll<'k isteyenlerden; şimdiye ka -

dar, ayrıca noterliklerden musad-
1 ak bir ibraname alınması mec -
:Jur· 1Yeti vardı. 
İJlotekU tapu senedi almış olan 

llıuşterUerden, bu kabil ihbarna -
~!erin alınması; onları bir takım 
~<lsraf ve külfete sokmakta ve bu 

uı nıüşkülatı mucip olmaktaydı. 
~ vaziyet; Maliye Vekaletinin 

1 rı dikkatini celbetmiş ve halk eh· 
~~·eni bir usul kararlaştırıla-

rak dün bir tamimle vilayete teb
liğ cdili1iştir. 

Bu tamimde ezcümle: 
cSatın aldıkları gayri menkulleri 

Hazineye iade edecek olan müşte
riler henüz tapu senedi almamış
larsa, bunların yalnız bir müracaat 
istidası üzerine akdi feshedip ha -

kiye borcun kaydının terkini ci -
hetine gidilmesi, ilerde Hazine ile · 
müşteriler arasında biıt takım ihti
laflar doğmasını mucip olabileceği 
için bu gibilerden yine noterlık -
ten musaddak ıbraname -aranıla -
caktır. 

nç vergisi il t k· 
si , müddeti bitti 

~imdiye kadar borcunu ödeme
'fnişler hakkında takibat yapılıyor 
b· 1937 yılı kazanç vergisinin ilk taksitinin verilmesine ait olan milhlet 
ır teınmuz akşamı bitmiştir. . 

Bu münasebetle şehrimizdeki bütün maliye şubeleri gece saat on bı
~e kadar çalışmışlar ve dün bütün şubeler müthiş kalabalık olmuştur. 
b·ılhassa Beyazıt, Eminönü, Galata gibi şubelerde knlabalık yüzünden 
~ tnükellefe ancak iki saatte sıra gelebilmiştir. Vergilerini .d~n akşııma 
la dar vermiyenlerden ceza alınacaktır. Diğer taraftan Meclısın son top-
. 11tısında kabul edilmiş olan kazanç ve muamele vergilerindeki deği -
Şikliklere dair kanunun tatbik şeklini göstermek üzere iki izahname ha
~ırı 

annıasına başlanmıştır. 
t . Bu izahnameler önümüzdeki hafta bütün maliye şubelerine tebliğ 
dılece ve değişikliklerin tatbikına başlanılacaktır. Bu izahnameden 
~ra, vergi tahakkuk ve tahsilinde yanlışlıklara mahal kalmıyacaktır. 
~~===================================== 
'Yüksek talısili 
Otan nüfus 
Memurları . 
lertneri için tetkikat 

yap ıh yor 
Nufus memur ve başkatiplerin

~n, tahsili orta dereceden yüksek 
01anların mesleki ehliyet ve vukuf

larını tesbit ve kontrol ile içlerin

den nüfus müdürlüğüne terfie la

~'ılt olanları tayin için muhtelif nü

fus nıeseleleri hakkında cevap is

tentnek üzere Dahiliye Vek51etin
~e b· 

ır sual listesi hazırlanmıştır. 
'l'erfi ve nüfus müdürlüğü iste

~en ınemur ve başkatiplerin bu 

listeye verecekleri CC\'aplar ve si

~•lleri tetkik edilerek muvaffak o

lanlar hemen teri'i ettirileaek1er
clir. 

Yeni çık ;;
~Olisler ab·dey 
Çeı nk koyuyorlar 

t>olıs Okulunun bu seneki ellinci 

:Q"re mezunları bugün saat on yc
cı d~ nıerasimi maJ:susa ile Taksim
}: ltı Cumhuriyet Abidesine çelenk 

b0Yacaklardır. Bu tören münase
cl etile nutuklar irad edilecek, ban
h 011un istirakile İstikllıl ve Cum
b <lriyet marşları söylenecek ve 
~ tınu mütenkip bir merasim geçişi 
~ apılarak gruplar yerlerine döne-
\:klerdır. 

Qe>-vyet içi i Moskovaya 
gitti 

~t Sovyct Büyük Elçisi Karsky, 
08kovavı ziyaret edecek olan Ha-l" .ı • 

~lt!iye ve Dahiliye Vekillerimizi 

k ovYetier Birlığinin merkezinde 
•tı.rşılamak üzere memleketine git

l}ı· 

~§tir. Sovyet Elçisi Vekillerimizle 
~r Ankaraya donecektir. 

itizar 
S Yazımızın çokluğundan dolayı 
(~:n de seveceksin) tefrikamız bugün 

~dileriz. 

Yeni iplik 
Fabrikaları 
Kurulacak 

Memleketin ihtiyacı 
temin edlllyor 

İplik buhranına mfıni olmak ve 
dokuma sanayii müesseselerine, 
bol iplik temin etmek maksadile 
pamuk mıntakalarında ve dokuma 
fabrikaları civarında bir de (iplik 
fabrikaları) kurulması için teşeb
büslere girişilmiştir. 

Bu fabrikalar, memleketimizdeki 
dokuma sanayii müesseselerinin 
şiddetle ihtiyacı olan ve şimdi ko
laylıkla temin edilemiyen iplik ih
tiyacını temin eyleyecekler ve bil
hassa 11, 12. 16 ve 20 numaralı ip
likleri imal edeceklerdir. İlk fab
rika (300) bin lira sermaye ile E
ge mıntakasında, Denizli'de kuru
lacaktır. 

__. .•. .--
Maarif Vekili tekrar 
Şehrimize geliyor 

Maarif Vekili Saffet Arıkanın 

yann Ankaradan tekrar şehrimize 
hareket edeceği haber verilmekte
dir. Vekil İstanbulda daha bazı tet
kiklerde bulunacaktır. 

C. H. P<ırtisi merkez Bürosu da 
önümüzdeki hafta İstanbula nakle
dilecektir. 

Hatayda 
Yeni idare 
Başlıyor 

istiklal halka bir 
Beyanname ile 
ilin edi ecek 

Antakyadan gelen haberlere gö· 
re, Suriye Başvekili Bay c~mil 
Mürdüm Hnleptcn Şl\ma, f ~vkalAde 
komiser Kont de Martel de Beruta 
gitmişlerdir. Kont de Martel birkaç 
güne kadar Antakyaya gelerek 
Cenevrede kararlaştırılan yeni re
jimin başladığını halka bir be}·an• 
name ile tebliğ ve ilan edecektir. 

Ha tayın istiklalini fi 'len ilan eden 
bu beyanname büyük şenliklerle 
kutlulanacak tır. 

Müşterileri namına tapuya bağ -
lanmış gayri menkullerin iadesi ha-

linde de; malı geri verenin, fotoğ -

rafı alınacak ve hüviyeti tesbit e
dilerek tapu memuru ve iki şahit 

huzurunda muamelesi yapılacak -
tır. 

Artık bunlardan ayrıca noter se
nedi istenmiyerek; iade olunan 

malın ve tediye edilen paradan 
dolayı Hazinenin ibra edildığini ve 
başka hiç bir talepte bulunmıya -
cakları tapu zaptına yazılmakla ik

tifa edilecPktir.:. denilmektedir. 

Apartmanlara 
Kırmızı levha 
Asılacak 
Temmuzun 15 inde 

tamamlanacak 

,, 
Belediye, dükkan ve ticaretMı.

nelere asılan ve müessese sahibi
nin adı ile yaptığı işin hulasasını 
gösteren kırmızı tabclfıların apart
manlara da asılmasına karar ver -
rniştir. 

Apartmanlara asılacak tabela -
larda apartmanın ismi, numarası 

ve sahibinin adı yazılacaktır. A -
partmanlarda bunları bildiren ayrı 
kristal levhalar bulunsa bile yine 
kırmızı tabeHilar asılacaktır. Bu 
kaideye riayet etmiyenler cezalan
dırılacaktır. 

Bu hususta dün şubelere emir 
verilmiş ve temmuzun on beşine 
kadar §ehirdeki han, apartman, i· 
rnaJathane gibi müstakil evden 
gayri bütün binaJara kırmızı tabe
lalar astırılmasını bildirilmiştir. 

-----·- --
Trenlerde 
Yeni ucuzluk 
Yapıldı 
Aynı soyadını ta,ıyan· 

tara tenzllAt 
Memleket dahilinde seya t e -

denlerln adedi gün geçtikçe art • 
maktadır. Bilhassa trenlerin ucuz
luğu ve mevsim münasebetile her 
gün aileler grup grup seyahet et· 
mektedirler. 

Bu rağbet karşısında Devlet De
miryolları idaresi ailelere bir ko
laylık olmak üzere yeni bir karar 
vermiştir. 

Grup halinde seyahat eden aile
lerde tenzilat yapılması için eski
den ana, baba, kardeş vesaire gibi 
biribirine pek yakın bulunulması 
lazım idi. 

Yeni karar mucibince badema 
rıyni soyadı taşıyan ferdler, akra
balık ımınmaksızın aile biletlerin
den istıfade edeceklerdir. 

Tuncelinde 
Asayiş tamamile 
Normal bir 
Haldedir 

Eiaziz (Hususi) - Temdin faa• 
liyeli süra tle ilerlemektedir. Tunc 
elinin her tarafında normal emni. 
yet vardır. 

Munzurun şimalioe kaçan bazı 
şakileri takip etmek için, nehir 
üzerine yeni bir kC>prü kurulmağa 
başlanmıştır. 

Kıtalarımıza dehalet edenler git· 
tikce fazlalaşmaktadır. Kutu Dere· 
sioin ana hatları tamamile kuvvet
lerimizin elindedir. 

Seyit Rızanın yakalandığı hak
kındaki Ş!lyialar heniiı teeyyiil et

memekle beraber, bu reisin çok ya. 
kın bir kÜnde hükümele tesliın 
olacağı ümit edilmektedir. 
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YARD M SANDIGI 
Üç bin ücretli memurun 

istikbali temin edildi 
Belediyede yeni bir biriktirme 
ve gardım sandığı kuruldu 

B elediye ve Hususi idareden müteşekkil mahalli idare merkez vesi
kalarile Belediyeye bağlı ve mülhak bütçe ile idare olunan mücssc-

1 
sel er kadrosunda çalışan ve tekaütlük hakları olmıyan ücretli müstah
demlere mahsus olmak üzere bir ,B iriktirmc ve Yardım Sandığı:t ku
rulmuştur. 

İtfaiyede ücretle çalışanlar da bu sandığa dahil olacaklardır. Sandı
ğın sermayesi; bu gibi hizmete gireceklerin tam maaşlarından kesilecek 
yüzde elliler, halen mevcut bu kabil müstahdemlerin aylıklarından ke
silecek yüzde beş ücreti artanların ilk artış faklaıı Vilayet ve 

Belediye bütçesinde müstahdemlere mahsus ücretler rnccmuunun yüzde 

iki buçuğu nisbetinde her sene yapılacak yardım ve bu paraların cüm
lesinin faizinden mU.rekkeptir. 

Bu sandığın kurulmasıle tekaüt ve sigorta hakkından mahrum üç 
bin müstahdemin ihtiyarlıklarında, malüliyetleri zamanında ve kendile
rinin vefatlarında yetimlerinin karşılaşacakları ihtiyaçları mümkün 
mertebe önlenebilecektir. 

Sandığa ait muameleye Haziran birde başlanmış ve sandığın gelir
leri tahsil edilmiye teşebbüs edilmiştir. 
tııııı11111uıııııııııı11ıııuııuııt1tnıınuııuıınıııı111uıınnııuıınınııınıınıııııtıınt1tuııını11111utt1111111111•1tıtıt1ıttnın.un1nıını11nın1n 

Muallim 
ihtiyacı 
Projesi 
Vekllet tedbirler ahyor 

Maarif Vekaleti ortamektep mu
allim ihtıyacını önlemek için yeni 
tedbirlere tevessül etmektedir. Bu 
meyanda ilkmektcp muallimleri a
rasından iki yıl içinde bakalorya 
imtihanını verebilecek olanları e
debiyet fakültesine kabul etmiye 
karar vermiştır. 

Her yıl mekteplerden, bir yıl ev
velkinden yüzde yirmi fazla talebe 
mezun olmaktadır. 
İlkmektcplere akın halinde bir 

hücum vardır. İlkmekteplerden çı
kan talebe de ayni şekilde orta -
mekteplere hiicum eylemektedir. 
Bu itibarla Maarif Vekfıleti ufak 
tedbirlerle muallim kadrosunu dü
zeltemiyeceğini görmüştur. Bunun 
için ayrıca ve esasi ı bir proje ha -
zırlanmaktadır. Bu proje ile mem
leketin on senehk en büyük akın
lara karşı bilP- muallim ı htiyacını 

önleyebilecek çareler temin olu -
nacaktır. 

Sıcaklardan 
Kalb duruyor 

Şehrimizde sıcaklar üç günden

beri bütün şiddetile devam etmek
te ve hararet gölgede 34 ten aşağı 
düşmemektedir. Halk fevkaliide bu-

nalmaktadır. Hatta sıcakların faz· 
lalığına tahammül edemlyen iki 

kişi dün ansızın k3lp sektesi gele
rek ölmüşlerdir. 

TUrk· Macar klerlng 
anıa,ması 

Türk - Macar klering anlaşması
nın müddeti bitmiştır. Yeni anltlş
manın akdine kadar mevcut anlaş
manın 1 temmuzdan itibaren bir 
ay müddetle uzatıldığı dün alaka
darlara tebliğ edilmiştir. 

Sultanahmet Birinci Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: 

Tahtakalede Kanza hanında 1 

numarada iken ikametgahı meçhul 
S. Mişliye: -

T~rafınızdan Hazine aleyhine 

itirazen açılan davadan dolayı ika

metgahınızın meçhu\iyetine bina -

en ilanen yapılan teblıgata rağ -

men mahkemeye gelmediğinizden 

gıyabınızda icra kılınan duruşma 

neticesinde. Muhterizialeyh veki -

linin talebi veçhile mahkemeye ge

lip davanızı takip etmeniz, aksi 

takdirde itirazınızın reddine karar 

verileccftnden bahsile muameleli 

gıyap kararının 20 gün müddetle 

tebliğine mahkemece karar veril· 

miş olduğundan tarihi ilandan iti

baren 20 gün zarfında itiraz etme

diğiniz ve muhakemenizin icrası 

için tayin kılınan l 7 /9/937 tarihine 
rastlıyan cuma günü saat 10,30 da 
bizzat veya tarafınızdan tasdıkli 

bir vekaletname ile vekil gönder -

mek suretile m:ıhkcmede bulun -
madığınız takdiröe muhakemenin 

gıyabınızda devam ve intaç oluna
cağı tebliğ makamına kaim olmak 

üzere ilan olunur. )937-850). 

J Belediyede 
Yeni teşkilat 
Başlıyor 
Bütçe tetkik edlliyor 
Belediyenin yeni bütçesi hüku

metçe tasdik edilerek gönderil -
miştir. Yeni bütçe, Belediyede baş
muhasebecinin başkanlığında teş
kil edilen bir komisyon marifetile 
derhal tetkike başlanmıştır. Bütçe 
geldiği cihetle bu ay Belediye me-. 

murlarından terfi edenler maaşla
rını yeni dereceleri üzerinden ala
caklardır. 

Bundan başka, münhallere der
hal tayinler yapılacaktır . 

Yeni bütçe ile Belediye tarafın
dan yeniden kurulması icap eden 
yeni şubeler etrafında tetkiklere 

başlanmıştır. Belediyenin yeniden 
ihdas etmek istediği ve Vekaletce 
de kabul edilen yeni teşkilat niha
yet bu ayın on beşine kadar kuru
lacaktır. 

Bu arada bilhassa muhasebede, 
levazımda, muvazenede yeni şu -
lx>ler açılacaktır. 

Sokakların 
Temizliğine 
Dikkat edilecek 
Belediye bir proje yaptl 

Belediye, şehrin temizliğine e -
hemmiyet vermiye başlamıştır. İs
tanbul sokaklarının yıkanması ve 
temizlenm<•si için bir program ya
pılmıştır. Bu programa göre, Bele· 
diye, büyük caddeleri her üç gün
de bir gece saat üçte baştan başa 
yıkatacaktır. Bundan başka hergün 
şehrin esaslı caddeleri günde iki 
defa sulanacaktır. Bu hususta Be
lediye İtfai •e Müdürlüğü ile te -
mizhk işleri müdürlüğü müştere

ken hareket edeceklerdir. 

Sultancrhmet Birinci Sulh Hukuk 
Mahkemesınden: 

Beyoğlunda Rumeli han 41 ve 
Pangaltı Şafak sokak 83 sayıda mu
kim ikcm hnlen ikametgahı meç -
hul Mazluma: 

Hazind maliye Muhakemat mü
di.ırlügtine izafetle vekil avukat 
Vahit Sayın tarafından 294 lira on 
kuruşun faiz, masarifi muhakeme 
ve avukatlık ticrctıle birlikte tah
sili talebilc açılan alrıcak davasın
dan dolayı tebliğ için gönderilen 
dava istidası ve davetiyeye yuka -
nda yazılı her iki adresi de terk 
ederek çıkıp gittiğiniz ve hali ha
zır ikamctg5.hınızın meçhul bulun
duğu mübaşiri tarafından meşru -
hatla geri çevrilmiş ve keyfiyet za
bıta tahkikatile teyıt edilmesi üze
rine icra kılınan duruşmada: Müd
dei vekilinin talebi veçhile 20 gün 
müddetle tebligat icrasına mahke
mece karar verilmiş olduğundan 

muhakemeni.zin icrası için tavin kı
lınan 17/9/937 tarihine ras 'ayan 
cuma günü saat 10,20 de mahkeme
de bizzat veya tarafınızdan tas -
dikii vekaletname ile> bir vekil 
göndermek suretile bulunmadığı -
nız takdirde muhakemenizin gıya
bınızda icra kılınacağı tebliğ ma -
kamına kaim olmnk üzere ilan olu
nur. (936-734). 

1
-Halk Filozofu -, 

diyor ki: 
---------------------------Tifo fel" ketinden 
Çıkan bü 
Dersler .. 
Şüphesiz tifo salgını bir felaket

tir. Fakat bir feliıkett n çok büyiık 
dersler çıkmış bulunuyor: 

Bir defa, eskiden biz halktan ço
ğumuzu· böyle salgınlarda polıs ve 
jandarma ile aşıya sevkederdik. 
Şimdi halkı aşı istasyonları önün -
den polis ve jandarma çekmiye 
mecbur oluyor! 

Bu, tifo feliıkct imn, en Ç3k te -
selli duyulacak, teselli değil, ifti -
har duyulacak tarafıdır. Demek ki, 
halkımız sıhhatinin mukaddesli -
ğini ve ilmin kudretini çok yüksek 
bır derecede anlamıştı r. Bu, bugün
kü Türkiye halkında zihniyet yük
sekliğinin en büyük delilidir. 

* Eski devirlerde bby le bir folfiket-

te yüksek makamlar: 
- Hastalık dursun! 
Diye yalnız emirler vermekle ik

tifa ederlerdi. Bugün devletin has
sasiyetini göğsümüz kabararak gö
rüyoruz. 

Sıhhiye Vekili, devletin babalı -
ğını temsil eden bir hass:ısiyetle 
hemen mütehassıslarını alarak İs
tanbula geldi. Hemen herkes. bü
tün nazariyeci doktorlarımız, bele
diyecilerimiz, sıhhiyecilerimiz müt
tefikan bir kanaate saplanmışlar -
dır: 

- Tifo İstanbuldan kaldırılamaz. 
Zira kanalizasyonların, bostanla -
rın, suların ıslahı milyonlar mese
lesidir! 

Muhterem arkadaşlar! Biz mil
yonlarla değil, milyarlarla ba -
şarılacak büyük imkansızlıklarla 

harbetmiş ve muzaffer olmuş bir 
milletiz. 

Evet, milyonluk bir mücadele ö
nünde olabiliriz. Fakat dünya mil
letlerini mağlf.ıp etmiş bir millet, 
bir mikrop önünde rezil bir mağ
lubiyeti kabul edemeyiz. İmkansız
lık mı var, onu da yeneceğiz! 

H 1 Filozofu 

Dün keklik 
Görüldü, y kala 1 

Dün şehirdeki kümes ve av hay
vanları satan dükkanlarda ani bir 
teftiş yapılmıştır. 

Bu arada bazı diıkkiınlarda, bu 
mevsimde avlanması yasak olan 
kuşlardan bazılarının ve bilhassa 
kekliklerin avlanıp satıldığı gö -
rülmüştür. 

Yeni kanun mucibince, bu mev
simde keklik avlanılamıyacağın -
dan badema ellerinde veya dük -
kanlarında bu hayvanlardan av -
Janmışları görülenler hakkında ta
kibat yapılacaktır. 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Tifoya kar ı bazı 
tedb-rle 

Tifo salgını malum.. bir çok 
tedbirler alınıyor. Bu arada, ha
tırımıza gelen bazı tedbirleri fay
dalı olur, kanaatile şuracıkta kay
dediyoruz: 

1 - Aşı istasyonlarında teha
cüm var. lstasyonl01· kafi gelmi
yor. Sıh1ıat memurları da kcifi 
değildir. 

2 - T1b Fakültesinin son sınıf 
talebesinden ve Kiiçii.k Sıhhat 
Menrttr mektebi talebesinden 

aşı hususunda istifade edilebi -
lir. 

3 - Yakın kaza ve kÖ1Jlcre de 
aşı için küçük sıhlıat memuru 
gönderilmelidir. Oralarda da aşı 
tatbik edilmelidir. 

4 - Şehir içinde Clft yapmak 

için mıntaka mıntaka dolaşan 

mcnıurlara yol parası dcr1ıal ve
rilmelidir. 

5 - Şehirdeki hastahanelerde 
boş yatak kal1r.am1'1tır. Kızılcy 

Kurumunun sattn aldığı Gala -
tadaki lngiliz Hastahanesi, der
hal tifolu hastalara ta1ısis edil -
melidir. 

6 - Hastalar evlerde tedaııi 
edilemez. Tecride ehemmiyet 
uermelidir. 

Yukarıdaki noktaları , bu iş -
den anlıyan salahiyettar bir zat 
söyledi. Her halde, pe1c yabana 
atılacak fikirler değildir. A lti -
kadarların bu noktalar üzerinde 
durarak, tatbikı mümkün ı•c fay
dalı olanlarını lıcmen ele alma
larını bekleriz. 
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H AYE Filist · nin sahil kısmını Yahudilere, içrf 
taraflarını Araplara vermek teklifi! Uyku kad~;;d~~i coma~ aa~• 

Memleketi böyle ikiye ayırmak teklifi,, ne Araplarm
1
, zevklndırl 

ne de Yahudilerin hoşuna giden bir tekliftir ı 
lngiliz tahkikat heyetinin raporu neden 

haıa gizli tutuluyor? 
Fi llstinde böyle tehlike!, 
bir vaziyet ihda~ et
mektense, Fi listinin 
Suriyeye bağlanması 
muvafık görülüyor 

K aç senedenbcri Filistin meselesi 
bir neticeye bağlanamamış, 

tubunu İngiliz Hariciye nezareti 
almıştır. 

Kahirede çıkan cElmukattam• 

gazetesinin yazdığına göre, Mısır· 

daki İngiliz komiseri Prens Meh· 
' met Aliye bu mektuptaki noktai 

nazarının İngiliz hükumetince vak

ti gelince tetkik edileceğini bildir

miştir. Bununla beraber Filistin 
. ile Suriyeyi birleştirerek bir Arap 

konfederasyonu teşkil etmek fikri 
resmi surette hiç bir tarafça düşü

nülmekte değildir. Ne İngiltere, ne 

Fransa bu cihete yanaşmamakta

dır. 

İngiltere ile Mısır, Fransa ile Su

riye ve Lübnan ile Fransa arasın

ı da aktedilmiş muahedeler vardır. 

hem Arapları, hem yahudileri mem

nun edecek bir çare bulunamamış

tır. Umumi harp esnasmda Filistin

de bir yahudi yurdu tesis etmeyi 
İngilizler vadetmişti. Fakat halkın 
ekseriyeti araplardadır. Bu sebep -

ten hariçten oraya getirilen _yahu

dilcrin bir gün Arapların elinden 

memleketi almak endişesi başgös
tcrince ekseriyeti teşkil edenler 
için vakit vakit i5yan çıkarmak yo

luna gidildi. Kaç senedenberi muh

telif fasılalarla dökülen kanlar iş
te bu yüzdendir. 

Filisıtnclc Araplnrla Yohadiler arannda ara srra çıkan "a ekseriya 
kanla temizle nen namcı.qfs/erden biri 

) 1 

1 
Onun için bir Arap konfederasyo

nu fikri bu devletler için şimdi tet

kilC edilen meseleler değildir. Kır· 

Son zamanlarda İngiltere bir hay

li tctkıkat yaptırarak hem Arapla

rı, hem Yahudileri memnun ede

cek bir ~ekil nraştırmak istemiş, bu

nun üzerine Filistinin sahil tarafını 
YnhudHere, iç kısmını da Araplara 

vermek surctile Filistini ikiye ayı
racağı sözleri ortaya çıkmıştır. Bu 
da şimdiden asabiyeti uyandırmış

tır. Eğer snhil taraü Yahudilere 
vcı ilirse Araplar bundan iktısacli 

bir çok cihetlerden zarar görecekle

rini ~öyledikleri gibi zaten memle-

ketin böyle ayrılmasını da kabul 
edemiyorlar. 

Geçen gün Filistindeki Arap ko-

Kudas Mi1jlllsı1 Hllseyln 

mitesi toplanar.ak bir zamandanberi 

memleketin böyle taksim edilece
ğine dair çıkan rivayetler üzerin

de müzakerelerde bulunduktan son
ra, oradaki İngiliz komiserine bir 

heyet göndermiştir. Bu heyet komi
sere eğer memleketin ikiye ayrıl

ması rivayetleri bir gün hakikat 

halini alır da İngiltere buna teşeb

büs edecek olursa, Arapların böy

le bir şeyi hiç bir zaman kabul ede

miyeceklerini söylemiştir. 

İngiltereden Filistine gönderil
miş olan tahkikat heyeti verdi .. 

ği raporda böyle bir taksim teklif 
etmiş olsa bile, İngiltere hükume
tinin bu hususta henüz kat'i hiç bir 

karar vermemiş olduğu söylen -
mektedir. 

İngiliz komiseri de Arap heye

tine henüz kat'i hiç bir karar veril- ' 

memiş olduğundan Arapların müs
terik olmasını söylemiştir. Fakat 

ortada dönen böyle bir takım riva

yetler, faraziyeler vardır ki bunla

rın ne dereceye kadar doğru oldu
ğu bilinmezse de Arapların merak 

ve endişesi arttıkça artmaktadır. 

İngiliz gazeteleri, Filistin mesele
sinden bahsederken böyle bir tak-

sim olursa bunun istikbal için teh

likeli ve tatbikı zaten kabil olamı
yacağını söylüyorlar. 

Mısır gazeteleri Mısır krallığı 

niyabet meclisi reisi Mehmet Ali 

tarafından İngiltere Hariciye naza

retirre hitaben yazılmış bir mektu-

bun metnini neşretmektedir, Bu 

mektupta İngilterenin Yahudilere 

olduğu gibi, Araplara da bir çok 

vaatlerde bulunduğu söylenerek 

Edebi Roman No : 44 

Zekeriyya Sofrası 
Yazan: AKA Gündüz 

·_ Geçmiş olsun hemşire. 
Diye fısıldadılar. Bir arabay,a 

bindik. 
- Nereye gidiyoruz Ras? 
- Prensesin evine. 
- Ben Kadıköyiine geçmeliyim. 

Babam mera'k eder. 

- &n evinize haber gönder
dim. Merak etmiyeceklerdir. Siz 
yarına kadar orada kalınız. Ku
mandamn dediği gibi sizi tekrar 
rahatsız edebilirler. Himaye vesi
kasını alalım bir kere. 

- Artık prensesle yüz yüze ge
lemem. 

- Gelmiyeceksiniz. Çünkü o 
hastanede yatıyor. Fakat bir gün 
barışacaksınız ve onun da kurtul
masına yardım edeceksiniz. Böyle 
vadetmiştiniz. . . . . 

Konağa geldik. Ras beni yattı
ğım odaya kadar çıkardı. 

- Çok işim var, yarın ancak 
öğleye doğru gekbileceğim. Siz 
istirahat ediniz. Mutlaka biraz ye
mek yeyiniz. Çok bitkinsiniz. 

- Sizi ömrüm oldukça unutmı
yacağım. 

- Geceniz hayrolsun. 
Teşekkür edilmesini bile istemi

yen bir adama karşı içimdeki min
net arttı. 

- Beni orada nasıl keşfettiniz? 
Hayrete şayan bir şey. 

- Pek mi merak ettiniz? Basit, 
hiımetçilere tembih etmiştim. Siı 
çıkar çıkmaz verdiğim bir numara
ya telefon ettiler. Bir memur, ki 
sizi burada görmüştü, hemen eve 
koşup gitti. 

Sizin bir komiser ve bir memur 

deniyor ki: 

cSiyonistlere olan vadinizi par

lak bir surette yerine getirdiniz. 

Araplara olan vaatlere gelince, 

bunların hepsini tutmuş değilsiniz. 

Bunla vatanlarının bile ellerinden 

alınmak tehdidine maruz bu -

lunuyor, bu ise İngilterenin hakiki 
menfaatlerine muvafık değildir. 

Filistin İngiliz mandası altında

dır. Suriye ve Lübnan da Fransız 

mandasındadır. Onun için bu iki 

büyük devlet Arapların emellerini 

tatmin için Filistini Suriyeye iade 

etmelidir. Zaten Filistin eskiden 
Suriyenin cenup kısmını teşkil edi
yordu. Bu suretle bir Arap konfe

derasyonu teşkil etmeli, İsviçre 

şeklinde bir devlet kurmalıdır.• 

Prens Mehmet Alinin bu mek-

mızı denizden tutunuz de Fırata 

kadar olan geniş sahada oturan A

rapların ise bütün emelleri kendi 

hudutları dahilinde inkişaflarını 

temin etmektir. 
Filistindeki Arap komitesinin ba

şında müftü ile bay Avni Abdülha

di ve Fuat bulunmaktadır. Komite 

şimdiye kadar bir kaç kere de Lon

draya gitmiş, İngiliz hüki'i.metile 

temaslarda bulunmuştu. Son defa 

Kudüsteki İngiliz komiserinin ver
diği cevap İngiliz tetkikat heyeti

nin rapor.u neşredilmedikçe şimdi
ki halde Filistinin Milletler cemi

yeti tarafından ida'resi İngiltereye 

verilmiş olan bir memlekettir. 

Her halde Filistin meselesi bu

günlerde alakadarları çok meşgul 
etmeğe başlamış demektir. 

. 
Filistin lngi/iz fevf<alôde komiserinin flazi/esini ele alcilğı ilk RÜn 

yapı/en mercsim 

refakatinde araba ile geçtiğinizi 

gördü, takip etti ve .. 
- Anladım. 

Ras gitti. Koca konağın içi yine 
ıssız. Ne hizmetçiler, ne uşaklar ... 
Kimseler yok. 

Zile bastım. Bana et suyu geti
ren madam elinde bir bohça ile 
girdi: 

- Çarşafınız, peçeniz hanımefen
di. Hepsi ütülenmiştir. Yemeğini-
2i hazırlıyayım mı? 

- Burada yemek istiyorum. 
- Peki hanımefendi. 

Biraz et suyu ile iki parça kül
bastı yiyebildim, Hizmetçi sofrayı 
kaldırırken: • 

- Bir şey ister misiniz, dedi. Ne 
vakit olursa olsun zile basarsınız, 
ben hazırım. 

Alığa döndüm. Bir çuval pamuk 
k.,rJ ~ ,.. ~uygusuzum. Ne oldu bana. 

-ııyorum, ne düşünüyorum, 
ne üzülüyorum .Hayır, hiç bir şey 
yok. Sanki beş duygum da beni 
terketmiş. Yalnız ba§ımda bir ağır
lık, ve .. ince bir sancı. 

Dinlenmek ümidile ynta~a uzan• 

dım. Öyle bir yorgunluk içindeyim 
ki. Henüz uykum yok. Zaten be -
nimki uyku değil, kendimden geç

mekti. lki saat kadar sağıma solu
ma döndüm. Başımda bir demir 
ağırlığı var. Kapı tıkırdadı: 

- Kim o? 

Hizmetçi kadının sesi: 
- Benim hanımefendi. 
- Giriniz. 

- Kapınızı kilitlemişsiniz. 
Kalkıp açtım. 

- Size bir misafir geldi. 

- Bir misafir mi? 
- Bu büyük adama benziyor. 
Karakolda beni kurtaran adam 

olduğunu anladım. 

- Bir dakika, giyineyim, salona 
gelirim. 

Hizmetçi çıktı, ben kane -
peye doğru yürürken kapı tekrar 
açıldı. Kadın sandım, aldırmadım. 

Fakat ayak seslerinin sertliğinden 
şüphelenip döndüm. Evet, karakol
daki adam. 

- Affedersiniz, şimdi geliyorum. 
- Size zahmet vermemek için 

ben buraya geldim. 

P eştcden Bükreşe dönüyordum. 
Biletim ikinci. mevki... ~oo 

yarısı Peşteden kalkan trende öyle 
kalabalık var ki.. Macar dilberleri 
birdenbire kompartmanı doldur -
dular. Ben de açıkta kaldım. 
Şimdi yapacak iş mühimdi: Eğer 

biraz girişkin olmazsam sabaha ka
dar,. belki de yarın akşama kadar 
ayakta vagonun koridorunda tam 
manasile ayaz kesecektim. Bavulun 
üstünde pinekliyeeektim. Düşün -
düm, taşındım, esasen dün sabah 
ta saat 6 da yataktan kalkmıştım. 
6 dan öğleye kadar öğleden gece 
yarısı, yani tam 24 e kadar (ha gay
ret; Peşteye veda edi,Yorum .. ) di
ye gezmiş; tozmuş, bacaklarıma ka
ra su indirmiştim. 

Yani 18 ..saat ~yakta durduk -
tan sonra tekrar bir yirmi dört saat 
kadar çile çekmek .. bunları düşün
dükı;e gözlerim kararıyor, başım 

dönüyordu. 
Hele trenin çelik sesleri beynim

de akisler yaptıkça daha çok kızı -
yordum. 

Koridorda bir aşağı bir yukarı 
dolaştım. Kompartmanların hiç 
birisinde en ufak bir yer bile yok. 
Ben böyle gezerken koridor başın
da benim gibi birisini daha gördüm. 
Benim gibi diyorum. Çünkü o da 
gençti, o da ayakta duruyordu. 

Derhal yanına sokuldum: 
- Siz de galiba bir yer bulama-

dınız? 

- Evet.. 
- Nereye gidiyorsunuz? 
- Köstenceye kadar ... 
- Oooo .. demek 24 saat berabe -

riz.. fakat yersizlik de felaket.. 
- Ne yapalım? 
- Ben bir kurnazlık düşündüm. 

Bilmem siz kabul eder misiniz? 
-Nedir? 

- Ha .. pardon, siz hangi millet-
tensiniz? 

- Macar .. mühendis .. 
- Mükemmel.. hemen faaliyete 

- Bir emriniz mi var? 
- Sizinle hususi görüşmek isti-

yorum. 
- Görüşelim, fakat.. 
- Hayır, giyinmeyiniz, böyle 

görüşelim? 

- Nasıl olur? 
- Böyle olur. 
Çıt! Odanın Jambaiarı söndü. İki 

kuvvetli kolun çemberi ara.1;ında 

çırpınıyorum. Karakoldaki centil -
men odada mükafatlanmak istiyor
du. 

- Rica ederim bırakınız. Ben ra
hatsızım. Hakikaten rahatsızım. 

Kim bilir daha neler söylemiye 
çalıştım, neler yaptım. Her saniye 
kuvvetim kesiliyor, başımdaki a
ğırlık çoğalıyor, ve gözlerim kapa-

nıyordu. Artık sesim çıkamaz oldu. 
Bir aralık kurtuldum, koştum, zile 

bastım. Fakat gelen olmadı. Muka
vemetim büsbütün kırıldı. Ah et 
suyu ah! 

Odanın perdeleri açıldı, içeriye 
keskin bir güneş doldu. Gözle:im 

kamaştı. Bu kamaşış arasında ken -
di. kendini mükafatlandıran centil-

~u -geçelim. Fakat siz Macar oldug ~ .. 
nuzu söylemiyeceksiniz. Gayet gu 

'"-re zel Almanca konuştuğunuza go 
Avusturyalıyım, diyeceksiniz. Be~ 
de ne almanca, ne de macarca h1Ç 

bir dil bilmiyorum, gibi yapacağıdL 
Sonra.. şu ikinci kompartmanda 

enfes dört kız var. Onlarla kura 

başlıyacağız. Eğer kandırabilir • 
sek bu gece için iyi bir yer bula
cağımızı tahmin ediyorum. 

- Enfes bir fikir .. 
- Haydi faaliyete geçelim. 

••• 
Bir sat, kompartımanın önünde 

dolaştım. Fakat netice boş çıktı 
Kızlar inadına güldüler, şarkı söY• 
lediler, nihayet ~rdcleri çek!J> Uf" 
.kuya çekildiler. • . 

- 1şte bu fena.. dedim. Lakill .., 
Macar delikanlısı benden açık go 
çıktı. 

- Dur ... dedi. Şimdi onları u .. 

yandırırım. 

Filhakika biraz sonra delikanb 
ceketini çıkardı. 

Ve: 

- Bılet.. Diye kompartımanın 
kapısını açınca dört kız birden baŞ· 
Jarını kaldırdılar. 

- Bilet.. 
Delikanlı kızlara macarca bir şeY 

söyledi. Bana da Almanca olarak: 
- Efendim, pasaportlar hazır·: 

biletler de.. gi.imrük muamcksirıJ 
yaptırabilirsiniz. 

Ben derhal vaziyeti anladım: 
- Peki.. dl'dim, matmazcller ne

reye gidıyor? 
- Arada .. 
- Evet .. Aradoda çok Macar vııt" 

dır. Onlar da Rumen tcbaasıdıt· 
Onlara çok sıkı gumrük muayeneSİ 
yapmak doğru de ıiJdir. 

- O halde .. - Evet... - Peki··· 
- Hayır ... - ... derken: 
Lafı uzattık ve yavaş yavaş ka • 

napeye de iliştik. 
(Devamı 6 rncı sayfamızda) 

menin gülümsediğini, gördüm. GôJ 
lerimi kapadım. 

Dudaklarımın üstündeki dudak" 
ların mırıltısı, kafamın içinde bit 
tokmak sesi oldu: 

-Teşekkür ederim. Allaha ıs• 
marladık. 

Titremiye bile takatim yok. 
Bir kapı gıcırtısı, bir uznklaşall 

ayak sesi.. sonra? Eski ıssızlık. tJ.r 
çurum ıssızlığı. Mağara ıssızlığı. 
zindan ıssızlığı. ır:; 

... bunu da Ras Feddana hfı 
söy lcy0medim. 

Haberi olmadığını seziyorum. 
Çünkü gelir gelmez dedi ki: 

- Şimdi kumandanı görrne~ 
gittim. Dun akşamki yardımına i~ 
ıhiz namına teşekkür ettim. sııt 
hürmetlerini söylememi rica. e~ 
İşte himaye kağıdınız. Ben sizı c 
nizde ziyaret edebilir miyim? 

- istediğiniz zaman. Kapımız ,,. 
kalbimiz size açıktır. 
Kadıköy vapuru tenhaca idi. 'J{._r 

dınlara mahsus kamarada ancak ilt 
dört bayan vardı. Hepsi bir artı 

(Devamı var) 



Romanya ile Lehistan aske-I · 50,000 dolarlık 
ri bir ittifak imzaladılar tabloyu çalan 

R.omanga Kralının Varşovagı son defa ziyaret 
edişi böyle bir netice verdi 

~------------------8 u iki devlet kendi h~dutlanm değil, 
Avrupa~ın 

emmyefini de deruhte ettiler 1 -
ziyaretler münasebetile neşrettik • 
leri makalelerde müttefikan şu 

fikri ileriye sürmektedirler: 

--~ -
Bugün Amerik .. 
nın en meşhur res· 

samı oldu ----· 
Yalnız Amerikanm değil Avru

panın bile en meşhur ve tab -
loları en pahalıya a.ıtılan bir re• 
samı hakkında bil" çok dedikodular 
olmaktadır. 

Bu ressam haJor'ıı::ındaki dedikodu
lar Avnıpaya btle aksetmiştir. 

Çok garip olıtn bu dedikoduların 
içyüzü şudutı 

cRomanya ile Polonya arasındaki 
siyasi münasebet nihayet askeri bir 
ittifakla neticelenmiştir. Esasen 1926 
yılındanbcri Bükrcş ile Varşova a
rasındaki münasebet çok eski bir 
t arihe maliktir. 

- Müze PlÜdürü bir pazar gftnü 
bermutad müzedeki odasında ça -
lışmış, akşam üstü işini bitirerek 
çanı:r-.._, koluna sıkıştırmış, kapı
dan 1. ... 9ttrıya çıkarken müzede do
laşmak istemiştir. 

Müzenin resim galerisi kısmına 
doğru yürüyen müdür, bomboş o
lan mÜ7.PrUn salonlarında garip bir 
ayak sesi ve garip bir nefes hare • 
ketleri duymuştur. 

Asırlardanbcri bu iki millet a
rasında samimi dostluk devam et;. 

mekteydi. Bilhassa Polonyalılar, e
saret altında bulundukları günler. 
de bile Huıncnlerden çok iyılıkler 
görmüşlerdır. 

Bu iyilik, tabii Polonya Cumhu
riyeti kurulduktan sonra daha kuv. 
v~tlenmış, nihayet işte ~imdi gö -
rüldüğü gibi hakiki manzarasını 

arzetmiştir.> 

(Solda) Romon1a Kralı K aro/, sağda Veliaht .lfihael Fransız ve Alman gazeteleri de 
b bu iki devletin askeri ittifakından 
l\ orrıanya Krnlı Majeste Karol reisi ile Romanya kralı arasında ya- bahsederken, şarkta Polonya ile 
lt l"l'fnkalındc veliaht Mihail ve pılan bu sıyasi mukabil ziyaretler Romanyanın büyük bir emniyetle 
h <ltıcıye Nazırı Antonesku olduğu hakkında Avrupanın politika adam- yalnız kendi hudutlarını değil, 
"1de pa · · - \7 •tt. ·· l · Zur gunu arşovaya gı ı. )arı bır çok tefsırlerde bulunmak - Avrupa emnıyetini de uzer erme 

-....~~n gunlerde Polonya Cumhur- 1 tadır. Billıassa Viyana gazeteleri bu aldığını yazmaktadırlar. 
~'""'""""""'"""'""''"'''"''""'''''''' ' '' ' '''"''"'"'''''' ' ''""""'"'''''''''''"' '""'"'""'"""'"'' '"'"""' '''''''''''''''''"'''''' "'"''' ' ' ' '''' ''''""''"" ' '' ' '''"' '""''''"'""""''"''"''"" 

'\.adının kıskançlığı 
korkunç bir şeydir 

Bir zamanlar Almanyada Hitlerin göz
desi bir Leni Riefenstal vardır ki ... 

ikbalin en yüksek şahikasına vardığı günler
den birinde, birdenbire yuvarlanıp gitti 

~akat şimdi Amerikah f ilm Krallar1 
onu kolundan 

tup ald ırmak isteyorlar 
\i <>çenlerde gazetelerde ajans ha
~uk~adısi olarnk şu satırları oku -

t ~- Berlınin en yüksek sosyetcle-
Ot.·n bırınde kesif kalabalık ara
da birdenbire doktor Göbels'in 
1 

Yukseldi: ........ 
lı b Içımizde bizden olmıyan var. 

ır Yahudidir. Derhal çıkıp git
t ·~ Aksi takdirde ben bir yahudi
ı;-<l bulunduğu mc>cliste buluna • 

tn. 
!) 

' l'ı 0ktor Gobels bunun üzerine göz-
! ıı tıı tanınmış san'atkar Leni Rie
~ 

11 
Stahl'e çevirince iş anlaşıldı. Ka-

ı ;e.cıa1 salonu terketti. Evine 
~~~ i ıaman kapısı önünde bir 
l<t Yonun kendi eşyalarını başka 

13 Yere taşıdığını gördü .• 
~ l' lt kısa havadisin dedikodusu 
)urrı garı Alınanyada biraz daha bü
~~t: ektedir. Bunun sebebi de şu-

' ~asyonal sosyalistlerin Al .. 

Hitlerin gözdesine çiçtK. flerdiji oe elin i sıktığı zamanlar 

manyada iktidar mevkiine çıktık • 

tan sonra en ziyade ehemmiyet ver

dikleri kadınlardan birisi ve belki 
de biriciği Matmazel Leni idı. 

Bir tiyatro san'atkarı olan kız, 

filmde, tiyatroda rakipsiz sayılı -
yordu. Çünkü nasyonal sosyalistler 
bu kıza: (Güzellikler diktatörü), 

(Alman kadın güzelliğinin timsali) 
diyorlardı. Hele Alman Devlet reisi 
ve Almanların Führer, y ani (reh-

ber) ismini verdikleri Hitler bu ka
C!ına fazla itibar ediyor ve parti a

. damları da bundan bahsedıeıken: 

- Alman kızı, Alman kadım bil
Jide, güzellikte, sporculukta Mat
nıazel Leni'yi model ittihaz etme • 
lidir .. diyorlardı. · 

Filhakika Matmazel Leni, dağa 
tırmanmakta, disk atmakta. yüz -
m ekte, otomobil, motosiklet bisik· 
Jet kullanmakta. eskrimde rakip • 
lizdi 

Güzellik itibarile de herkes onu 
tmhhaUn en güzel nümunesi efsa
laeVI ve lihirli kadın) diye yad edi,....._ 
• ım. .aHD Münihli idi. Nas-

Derhal sesin geldiği tarafa il er -
liyen müdür galeriye girer girmez 
gece hademelerinden birisi ile kar
şılaşmıştır. Gece hademesi heye -
canla: 

- Aman müdür .. Siz (Çoban ve 
Sürüsü) isimli resmin alınmasına 
müsaade ettiniz mi? 

- Ne münasebet .. 
Deyince adamcağız helecanlar 

geçirmiş: 

- Aman .. tablo yok .. diye bağır
mıştır. 

Müdür bunun üzerine derhal 
merdivenlerden atlıyarak inmiş ve 
polise telefon etmiştir. 

Bira., c:onra gelen polisler 50 bin 
dolar kıymetindeki meşhur tablo
n un hakik0tı>n çalındığını- tesbit 
&derek aramıya başlamışlardır. 

Fakat polis. bütün tahkikatına 
rağmen ne meşhur tabloyu bula -
bilmiş, ne de bunu çalan adam hak
kında bir ip ucu elde edebilmiştir. 

Her gün muntazaman resim ga
lerisine i elip rP.,;.'?Jer~ tcp1t1dıa 
uğraşan genç b .. r~.-~m bir kaç 
gün müzeye gelme •• r. Bir ak -
şam 6 .:ç vakit müzeden çalınan res
min kopyesinin San Fransisko li
manından vapura yüklendiği görü
lünce müdüre haber verilmiş, ora
dan resmin kopyesini yapan ressa
mın evine gidilmiş ve müzeye de
vam edip son günlerde kaybolan 
genç ressamın evinde tablo bulun· 
muştı 

~:ıç re~sam derhal mahkemeye 
verilmiş ve mahkemedeki ifade -
sinde, kendisinin bir ressam oldu • 
ğunu, müzede ancak dört saat ça
lışabildiğini ve bir gün resmin kar
şısında kendisini kaybederek resmi 
evine götürdüğünü, bu suretle bü
tün gün çalışma fırsatını bulduğu
nu da söylemiştir. 
Ressamın kendisıni müdafaa için 

söylediği sözleri kafi görmiyen ha
kim, genç adamı dört sene hapse 
mahkum etmiştir'. 

Dört sen" ~fste çalışan genç a-
dam, haplı,.,. ııktıktan sonra bir-
denbire meşhur olmuştur. 

Bugün Nevyork, San Fransisko 
fle bütün Amerikan şchirlcrınde 
tablosu en pahalıya satılan ressam 
meğerse bu eski tablo hırsızı imiş. 

Avusturya dışında 
Yaşayan 
Avusturyahlar 

Avusturya hükumeti hariçteki 
AvusturyaWarın miktarını öğren
.ınek üzere bir sayım günü tesbi t 
etmif ve bunu konsolosları vasıta
sile bütün dünyadaki Avusturva 
vatandaşlarına nan etmiştir. • 

~en ayın son haftasında yapı
lan nüfus sayımında h ariçte 600 bin 
Awsturyalı olduğu tesbit edilmiş
tir. Bunun 370 bini Amerikada ve 
daha garibi 127,169 u Nevyorkta 
bulunmakta imiş. 

-
yonal sosyalist har~1'etleri ilk baş-
ladığı zaman, korkmadan, yılma • 
dan partiye girmiş, ondan sonra 

her vesile ile: (Nasyonal Sosyalist 
Almanyayı kurtaracaktır), (haya
tım Hitlerindir, onun uğruna ca -

nım feda olsun!), diye yüzbinleroe 
defa haJ.,....llnış ve her münasebetle 
de fikrimle umfmt olup olmadılı 
kontrol •n ..... 

Nihayet fitrintle samimi Wr ... 
yonal sosyalist oldufu için Hltlerila 
de huzuruna kabul edilınif, san'ati 
takdir edilmit. • J.t Jlhnrlln 'Dte.. ' .... -.10••) J 
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T EN IS 

T~n is.I Bilhassa 
gazın f aal iyetini 
ari,,an en güzel 
sporlardan biri 
olmak la kalm~z, 

agni zam anda 
yazın ba~ladığın ı, 

guzelliğin mana• 
smı da 1Jnlaiır. 

Vücııdün t ilze/. 

le~mesine 

Olmakla bera ber 

1 

çok. Z'!vkli bir ~pof' 
olan tenis gün 
geçtikçe memie
ketimi%cie de son• 
suz rağbet kaza• 
nıgor. 
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Eğer şu sıcaklardan ko
runnıak isterseniz ... 

ı ~ioudün hararetini soğuk şeylerden ziyade 
~ak meşrubat teskin eder 1 

B ugünlerde hiç birimizin ağzın
dan düşmiyen bir şikayet var: 

cAman bugün ne sıcak! Ortalık ya
nıyor.> 

Evet, yalan değil! Sıcaklar müt
hiş! Bir kaç gündür otuz beşten a
şağı düştüğü yok. 

Bu sıcaklara karşı ne yapılabi -
lir? Herkes tifo belıisından meyva 
,.e dondurma yemekten, şerbet iç
mekten bile çekiniyor. 

Halbuki, mütehassıs doktorla·r -
dan birisi bakınız, ne diyor? 

- İnsanı sıcak yaz günlerinde en 
ziyade serinleştiren şey, sıcak ola
rak içikcek mayidir. İnsan sıcak 
ortasında sıcak bir şey içince, hafif 
bir terleme gc>çirir. Fakat bu ter 
tebahhur etmek için, cildin harare
tini bel'eder ve bu suretle mesamat
da bir serinlik hasıl olur. 

Bıliyor musunuz kı, ter netıce -
sinde vücudünüzden tı:bahhur e
decek 125 grnm su 25 gram ı:.oğuk 
su içtiğıniz zaman, bu soğuk su -
yun size temin <'decegı scrınlıgın on 
mi.sli fazl.ısını temin eder? 1 

Işte biz bunları bilmeyiz. Bol bol 
terlemek nedir? Vi.ıcuttcki suyun 
azalmasıdır. O halde yapılacak şey, 
terledikten sonra kaybolan suyu te
lafi etmekten ibnrettir. Bunu telfıfi 
etmek için de sıcak suya müracaat 
ediniz. 

Tecrübe ile. sabittir ki, 40 hara -
ret derecesinde 500 gramlık su mi
dede yedi, sekiz dakikadan fazla 
kalmaz. Barsaklar ise bu suyu on 
beş dakikada temessül ederler. 
~albuki soğuk su midede on beş, 

barsaklarda yarım saatten fazla 
kalır. Demek oluyor ki, sıcak su vü
cudün kaybettiği suyu tamamla -
mak bakımından daha sür'atle iş 

görüyor. 

Hararet bir kalori mübadelesi ol
duğuna ve bu mübadele de derimi
zin arasından cereyan ettiğine gö
re, cildimize son derece ehemmiyet 
vermek ve onu mümkün olduğu 

kadar vazifesini görecek bir halde 
tutmak lazım geliyor. 

Bunun için de sıcak günlerde de· 
riyi havalandırmak lazımdır. Me
sela sabahleyin kalktığınız zaman, 
evinizde on dakika kadar sanki çıp
laklar cemiyetine aza ımişsiniz gi
bi, vücudünuzti havalandırmanın, 
znrarı yok, belki faydası çoktur. 
Vücudünüzde gi,indüzden birikmiş 
tozları iyi bir yün eldivenle silip 
ovuşturunuz ve mcsaınatınızın ne
fes almasıııa meydan verıniz. Ha -
rarE"te karşı mücadele için ilk ön
ce gelen şartlar vucudü ~r gün 
ışığa ve havaya tutmaktır. 

SonTa susuzluğa tahammül et -
mesıni öğreniniz. Eğer sıcak su iç
mek zevkinize uymuyorsa, soğuk, 
fakat az ispirtolu su içiniz. Mesela 
portakai şerbetine bir miktar iyi 
rom karıştırmak hiç de fena değil
dir. Yalnız bunu suiistimal etme
miye dikkat ediniz. 

Yiyecek meselesine gelince, kışa 
nazaran her halde daha az azotlu 
şeyler yiyeceksiniz. Kabukları so
yulmuş iyi bir hiyar ve domates 
salatası, mevsimin en güzel yiye -

(Devamı 6 11c ı sa11 / ada'l 

Vez Sporlarından : Yüz me 
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__ H_IK_A_Y_E_ı· 
Uyku KANUNi SÜLEYMAN 
Kadından 
Zevklidir! 

No. 62 Y azan : Ned im Refik 

~ 

( 4 üncü sayfadan devam ) Ağlama evladım; sende bu k ad 
Ben paketi çıkardım, kızlara bi -

rcr sigara verdim: sadakat o/dul<-- . 

Fedakar anı illet cemiyetinin baskmı 
- Türk sigarası .. deyince, yaptı

ğım gafı hatırladım. Derhal tamir 
ettim: 

tan sonra mükafatını görürsı 

Bu cemiyet azaları arasında okumak y azmak b ilmeyenler 
çokt u. Fak at, bunların hepsine hizmeti vataniye 

tertibinden maaşlar bağlandı 

- Türkiyeye gitmiştik de .. 
Türk sözü kızları alakadar etti. 
- Siz Türkiyeye gittiniz ha .. 

iç.ün u evg~rm yok, diyorsf değfl ~t 
Zavallı çccu •• se <:dır .;,.;a it3h1? ' 

- Evet .. g ibi se ~f iy· nereden ur!: ~ · 

dairesinde telafi etmek ve mille -
tin asıl gayeleri vatan \'e milletin 
teali ve terakkisi esbabını istikmal
de sarfeylemek maksadile ve (Fe
dakaranı Millet) namile siyasi bir 
cemiyet teşekkül etmiştir.> 

Cemiyetin mi.iessisleri Süleyman 
Şefik (Paşa) [Şimdi yüz elliliklcr
den, mahut Kuvvayi İnzibatiye Ku
mandanı] İsmail Hakkı Bey [A
masya meb'usu, Mutedil Hürriyet
perveran Fırkası Reisi İsmail Hak
kı Paşa Merhum], Necip Nadir [El
yevm İstanbulda avukat] ve Müşir 
Fuat Paşanın hususi katibi Avnul
lahıkazımi Beyler ... 

A vnullahıkazımi riibaimeşreb 

Dedim. Sonra kızlara İstanbul -
dan, Türk kadınlarından, minare -
lerde okunan ezanlardan bahset -
tim. Kı1Jar adeta gaşyoldu. Birer 
sigara .. birer sigara daha .. ceketim
de biraz çikolata vardı. Kızlara o
nu ikram ettim. Ha gayret .. der -
ken .. bir saat daha geçmişti amma .. 
biz de kızlarla tam ahbap olmuş
tuk. 

Ben: 
- Affedersiniz.. dedim. Biz ne 

memuruz .. ne de biletçi.. sizin gibi 
yolcuyuz.. Siz kompartmanı işgal 

ettiniz. Başka da yer yok. Sizinle 
tanışmıya ve birer yer rica e~miyc 
karar verdik. Eğer oturtursanız ne 
ala.. yoksa gideriz. 

• •• 

sevindirilir değil mi? Bahadır Sa
hip o müJdecileri de sevindirır. Kım 
bilir, ümit kesilmez, Fakat bunu 
kimler ) aptı dersiniz? 

Yakup kendine hakim olmıya ça
' lı\'iarak: 

- Kwn dcııızde l.ıoğu.dı:bu ıa bir 
zaman inananlar çok oıdu. F.ü .. at 
bogulmadığı, kaçırıldıgı akla daha 
yakındır. Bahadır Sahıbin düş -
manları, Hiııdıstandan gelerek ona 
bu fenalğı yapmı~lar .. 

_ Peki... Kızdan ne istiyorlar? 
_ Onların batıl dinlerıne göre 

bu kız, taptıkları puta adak adan
mış. Eger kocaya giderse öldüre -
cekler. Hem onu, hem onu alacak 
adamı ... Eğer varmazsa bu kıza on-

bir adamdı. Koyu bir dinci idi. Fa
kat satüe ve sohta sofulardan, kızıl 
yobazlardan değildi. Hürriyetper -
ver, serbesti tarafotrı bir .insandı. 
Cesurdu, metin ahlfıklı idi. Lisanı 
cerbezeye malik bir şeriatçıydı. Mü
şir Fu3t Paşanın katipliğinde bu - ı 
lunduğu sırada bi rçok vekayie ka
rışrmş, hafiyelerin ve sarayın taz
yik ve takibatına uğramıştı. Yıllar
ca Sinop kalesinde zincirbend bir 
halde mahbus kaldı. İstanbul Cina
yet mahkemesinde yaptığı müda -
faaname çok meşhurdur. Bu müda
faada, saraya, istibdada alenen hü
cum etmiştir. (Fedakaranı Millet) 
Cemiyetinin kapatılmasından son
ra Divaniye mutasarrıflığına tayin 
olunmuş, bilahare İstanbula döne
nerek Erenköyünde dostlarından 
birinin evinde vefat etmiştir. Av -
nullahıkazım ı, Sivasta menfi ve 
mahpus iken, vali Reşit Akif Paşa 
zincirlerini çıkarmak istemişti. O, 
buna muvafakat etmemiş; şu sözle 
re1ldetmiştir: 

hepsi birer memuriyete kayrıldı. 
Diğer bir kısım da, bol bol maaşla
ra nail oldular, oturdukları yerde 
chizmeti vataniye> tertibinden 
aylık aldılar. Ve bu suretle hazine, 
gene bir çekirge hücumuna uğradı. 

ni anlamışlardı. 

Şimdi 6 kişi olmuştuk. 6 kişi için 1 

yatacak yer iki koltuk ile koltuk -
lar arasındaki boşluğa koyduğu -
muz bavulların üstü vardı. Kimse 
bavulların üstünde yatmak iste -
miyordu. 

lar pek hürmet ederlermiş .. 
Ali Şavkat işıttiği şeylere hay

ret gösterdikten sonra böyle batıl 
bir dıni ve ona tabi olanları silke -
rek atar gibi yakasını tuttu, silkti 
ve sonra: 

- Tuh, tuh, dedi, kafirlerin batıl 
fikirleri... Fakat şimdiye kadar bu 
kızı kurtarmak için ne yapıldı? 

- Bunu padişah taktırdı, bu an
cak onun ölümilc çıkar! 
Şeyhulmuharririn Süleyman Tev

fığm kardeşi ve kıymetli şair Ha
lide Nusretin babasıdır. 

Cemiyetin umumi merkezi, Sü
Ieymaniyede (Matbaai Askeriye) 
yanındaki ·Dairei mahsusa. da idi. 

İlk içtimalar burada yapılmış, 
Avnullahıkazımi re.is seçilmişti. 
Fırkanın umumi katipliğini Esad 
Bey yapıyordu. İdare heyetinde 
müessislerden başka Kürt Ahmet 
Hamdi, Kazım, Binbaşı Tosun Bey
ler gibi istibdadın kahrına uğramış 
kimseler, kıymetli ve münevver si
malar vardı. Mevlcinzade Rifat da 
idare heyetindeydi. (Yüz ellilik -
lerden olan Mevl8nzade Rıfat bir 
kaç yıl evvel Jlalepte öldü.) 

(Fed&karanı Millet) cemıyetinin 
içtimaları pek hararetli oluyordu. 
Fırka mensuplc.rının ıktidar ve t~
refltileri için b r çok teşebbüslere 
bac: vuruyorlar, menfılerin tercih"n 
memuriyetlere nasbını, memurluk 
yapacak kadar ıktıdarları olmıvanla 
ra münasıp birer maaş tahsisi gibi 
meseleler etrafında müzakcC'r'Pr, 
munaka~:ılar oluyordu. Verilen ka
rarları t<'rviç ve k.ıbul ettirmek ı
çın murahhaslar seçiliyor, Sadra • 
z· nıa. DahHıye nazırına gönderıll
yoı du. 

(Fedııkaranı Mıllet) mensupları 
arasında okumak, yazmak bilmı

yen bir çok kıınseler vardı Mesela, 
doksan uç h<ııoı kahr" rnanlarır d:rn 
Çüı uksulu Ali paşanın kahyası 

Mehmet Ali ağa okumak yazmak 
bilmı"en bir adamdı. Bundan baş· 

ka T~phane ustabac;ılarından İzzet 
ağa , berber Osman, Kasımpaşalı 

sandalcı Hurşit, zaptiye Mehmet 
ve daha bu kabllden yüzlerce adam-
lar da vardı. Bir hafiyenin jurnalı 
ile Fızanlara, Trabluslara sürül -
mü~ler, yıllarca biçare, yoksul kal
mışlar, aç ve muhtaç sürünmüşkr
di. 

Bunlar mı mC'muriyete tayin e
dilmelı; dı?. Bu adamlar mı bir va
zifeye kayırılmalıydı? .. 

Ve d ha başkaca hamal, gar -
son, kundura boyacısı, paşa ağaları 
gibi m<>nfıler d(' vardı. Bunlara da 
mı maaş bağlanmalıydı?,. 

(Fedakarı Millet) çılerin hü.kiı
rnet nezdinde yaptığı teşebbüsler 
boş kalmadı, siyasi mağdurların 

Hürriyetin ilan ve istihsalinde 
en büyük rolü oynadıkları halde 
sonradan tecssiis etmiş bir fırka
nın, kendilerini gölgede bırakma
sı, erkan ve yaranı fevkalfıde sinir
lendirmiştir. Bunun için istikbalde 

tehlikeli bir rakip olması katiyen 
melhuz olan bir partinin başını ez
mek, koparmak lazımdı. Fakat, öy
le birdenbire, cezri bir şekilde de
ğil, yavaş yavaş yapmak şartile .. 

Kur'a çekmiyc karar verdik. Her- 1 

kes numara ile yatacaktı. j 
1-2, 3-4, 5-6. .• . 

Yakup o zaman her şcyı anlattı 
ve araştırmaların neticesiz kaldı

ğını söyledi. Ali Şavkat, birdenbire 
aklına gelmiş gibi: (Fedakaranı MiTlet) cemiyetinin 

istediğini yaptırması, mensuplarını 

memuriyetlere tayin ettirip bir kıs
mına da maaş bağlatması bir hay-

Yani söylemiye lüzum yok .. Iş 1 
karışıyordu. Kur'ayı çektik. İki kı
zın ortasına ben; diğer arkadaş da 
iki kızın ortasına düşüyordu. 

- Ne olur, dedi, bu kız da koca
ya varmasın. Yoksa babası mutla
ka buradaki vezir vüzeranın oğul
larından birine mi vermek istedi? li dedikoduyu mucip oldu. Ve bu 

hallerden en ziyade kuşkulanan 
(İttihat ve Terakki) erkanı oldu. 
İttihat ve Terak'kiciler, (Fedaka -
ranı Millet) cilerin bu taleblerıne 
itiraz ediyor, sesini susturmak, ta
lep ettikleri şeylerin önüne geç
mek için hır çok şekıllere müraca
at ettiği halde, bır ti.ırlü mani ola
mıyordu. 

(İttihat ve Terakki) erkanı, ni
hayet (Fedakaranı Millet) cemiye
tinin hükumet nezdindeki kuvvet 
ve nüfuzu karşısında, kendilerinin 
pek sönük bir vaziyette kaldıkları-

Bu fikri doktor Nazım ortaya at
mıştı. Ve kendisine bir çok taraf
tar da bulmuştu. Nazım \'e arkadaş-
lan kendı varlıklarının korkunç 

salahiyetlerini göstermek ve ilk 
tehdit olmak üzere (Fedakaranı 
Millet) cemiyeti binasına bir gece 
baskını tertip ettiler. Baskını idare 
etmek için bir kaç adam seçmişler
di: Rum kabadayılarından Kefalo, 
Sülcymanıyeli kürt Memo, kürt 
Hüseyin ... 

(Devamı var) 

Hemen yattık Ye uyuduk. 
Övle dalmışım ki, yüzüme batan 

dik;nler ve gürültülerle gözümü a
çınca ne göreyim .. Ben Macar de
likanlısını sımsıkı kucaklamışım. 

O da beni.. Kızların dördü de kom
partmandıın çıkmışlar, kahkahayı 

basıyorlardı. Bu gürültüden uya -
nan•diğer ,kompartmanlardan ko -
şup gelenler de bizim bu ahmaklı
ğımıza bakıyorlardı. 

Fakat biz ikimiz memnunduk .• 
Çünkü deliksiz tam 5 saat uyku u
yumuştuk. 

Arkadaşım bu manzarayı görün
ce dayanamadı: 

- Ne yapalım. Bazan uyku, ka· 
dından zevklidir. 

Kadının kıskanç- Eğer şu sıcaklar-
lığı korkunç dan korunmak tstanbuı cilıeıindckiler: 

NÖBETÇi 
ECZANELER 

B d• 1. Eminönünde (Bensason), Beya-İr şey ır sterseniz... zıdda (Asador), Küçükpazarda (Ne-
( .5 inci sag/adan deuam) (5 inci sayfadan J•oam) cati Ahmet), Eyübsultanda (Mus -

evının yakınında muazzam bir a- ceklerinden biridir. Soğuk zeytin tafa Arif)• Şehremininde (Hamdi)• 
Partınanda ikamete baş!amı,;:tı. Karagümrüktc (Arif), Samatyada 

x yağlı sebzeleri tercih ediniz. On - (Teofilos), Şchzadebaşı:-ıda (Ham-
Günler geçtikçe Matmazel Leni dan soııra dn meyva! karpuz, şef - di}, Aksarayda (Şeref), Fenerde 

o kadar büyük şöhret toplamıştı tali gıbi! ~nlnız iyi yıkamak ve ka- (Emilyadi), Alemdarda (Eşref 
ki.. buklarını soymak şart ile! Ncş'ct), Bakırköyde (Merkez}. 

Onun Berlinde devam ettiği Cafc Akşamları soğuk su banyosu iyi · Beı1oğlu cilıetindekiler: 
Reimann yeni neslin şairlerini, san'- değildir. Duş yapmak daha iyidir. Golatasarayda (Matkoviç), Gala-
atkfırlarını, mimarlarını. film ve ti- Eğer evinizde duş yoksa, büyük bir tada Okçularda (Mustafa Nail), 
yatro artistlerini toplıyan bir yuva süngerle vücudünüzü ovunuz. O Taksimde Cumhuriyet caddesinde 

olmuştur. zaman sıcaklardan pek o kadar şi- (Kürkçiyan), KalyoncukuUuğunda 
Fakat.. hıç ümit edılmiyen bir kfıyet etmezsiniz. (Zafiropulos), Firuzağada (Ertuğ-

.. d D Gobcl ' M t ı L ru)), Şichde (Nargileciyan), Ka gun c r . sın, a mazc c- 111111 ı ıuuıu11tnnuınunuının1t111111 11ıu11nııınuuuı 111111u ı ıııı11 y 

nı'nın bir Yahudi kanından geldi •

1 
-

1 
sımpaşada (Müeyyed), Hasköyde 

R A D Y O (Nesım Aseo), Beşiktaşta (Ali Rı-ğını iddia ctmesı, kızın bütun ıstik- I za), Sarıyerde (Osman). 
halini bir anda mahvetmıştlr. o:,_ ____ _____ , ___ _. Üsküdarda İskelede (Merkez), 

Bu münasebetle bir İsvıçre gaze- BU AKŞAMKİ PROGRAM Kadıköyünde Modada (Sıhhat), Bü-

Saat 18.30 Konferans: Türkiye yükadada (Şinasi Rıza), Heybeli -tcsi yazdığı yazıda dıyor ki: 
c - Matmazel Leni, hayatın en 

yuksck noktasını gördü. Öyle bir 

şohret ki.. Yalnız Almanyada de· 

ğıl, büttin cihanda yer etmiştir. 

Maamafıh bunun sebebi Leniyl 

~Pkemıycn Berlınli kadınlardır. İyi 
bir araştırma ile Leni'nin dördüncü 

derecedeki kanında bir yahudi ol
duğunu tesbit etmışler ve bunu da 
Dr. Göbels'e haber vermişlerdir. 
Bu kadar şöhretli kadın Çugün en 

aşağı bir yeer düşmuştür. 
Amma .. bu kadar şöhretten son

ra onun için düşmek imkanı yok -

tur. Her halde Amerikalı sinema 
yıldızları arasında bir mevki sahi
bi olacaktır.> 

Son gelen Amerikan film gazete; 
leri de, film kumponyalarının Mat
mazel Lenı'ye müracaat ederek A

merıkada film çevirmek isteyip is
temcdığini sormuşlardır. 

Çok sadık ve samimi bir nasyo

nal sosyalist olan Matmazel Leni 'nın 

bu müracaatlara ne cevap yerdiği 
mPrakla bekleniyormuş. 

Kızılay Cemiyetı namına: Doktor de (Halk). 
Süreyya Kadri tarafından, 19 rad- _ _ A __ d_a-la_r_S_u_lh-M-ah_k_e_m-es_i_n_d-en_:_ 

yo fonik komedi (Mürai), 20 Fasıl Büyükadadn Karanfil mahalle -
saz heyeti, 20.30 Ömer Rıza tara - sinde eski Hekim yani Sakarya so-
fından arapça söylev, 20.45 fasıl kağında 8 No. ıu evde sakin iken 
saz heyeti (saat ayarı). 21.15 arkes- elyevm ikametgahı meçhul Kos -
tra, 22.15 ajans ve borsa haberleri tantin kızı Katinaya: 
ve ertesi günün programı, 22.30 Şahap ve Abdülvehap ile şayian 
p15kla sololar, opera ve operet par- ve müştereken mutasarrıf olduğu -
çaları, 23 son. nuz Biiyükadada Karanfil mahal -

YARINKİ PROGRAM lesinde eski Hekim, yeni Sakarya 
12,30 Plfıkla Türk musikisi. 12,50 sokağında 8 numaralı evin gayrika-

Havadis. 13.05 Muhtelıf plak neş- bili taksim olduğundan açık arttır-
riyntı. 14 Son. ma ile satılarak şuyuun izalesi hak-

HALK OPERETi 
illeri 

r ' - '')•beyi iskele 
T: .. r-trosunda 

r. .. <J 7 <.: ALf günü akşamı 

EE · n r; AN ESKi TAS ... 
Orkestra -

8-7.37 Perşembe • ı 

Beşikta aile par:uncia 

kında sözü geçen Şahap ve Abdül
vc,habın aleyhinize açtığı dava ü
zerine ikanıetgahınızın meçhul bu
lunduğu davetiye arkasına müba
şir tarafından verilen şerhten an
laşılmış olmakla ilanen tebligat ic
rasına karar verilmiştir. Duruşma 

günü olan 13-7-937 tarihine müsa -
dif salı günü saat 14 te bizzat gel
medığiniz veya bir vekil gönder -
mcdiğin•z takdirde gıyabınızda mu-

1 hakem(•ye bakılacağı tebliğ maka -
mına kaim olmak üzere ılan olıı -
nur. (33i25). 

Yakup yutkundu. Boğazına bir 
diiğüm takılmış gibi, bir şey söy
liyemedi. Ali Şavkat onun en has
sas damarına dokunduğunu anla -
dı: 

_ ö~e ya, dedi,Bahadır Sahip 
hazretle?i gibi Hindistan ümerasın
dan zengin, kuvvetli ve me;;;hur 
bir adama damat olacak kimse de 
ancak zengin, kuvvetli bit· adamın 
oğlu olur değil mi? 

Yakup meyusane tasdik etti: 
- Evet, ona ne şüphe'? 
- Lakin bu kafirler, demek. hem 

gelini, hem damadı öldürüyorlar -
mış! Ne tuhaf şey .. Tuhaf değil. ne 
mel'un şey ... Acaba Bahadır Sahip 
kızını kime vermek istiyordu? 

_ J \.iç bilmiyorum. Böyle bir 
söz işitmedim. Zaten buna meydan 
kaldı mı? Kız kayboldu. 
~Vah, vah ... Lakin ben Bahadır 

Sahibin verinde olsam. kızımı kur
tarmak için her şeye razı olurum. 
Bana zengin vezir vüzera oğulla
rından damat lfızım değil, kızım 

lazım, diye düşünürüm. Fakat bu 
benim kısa aklım ... O gibi zatler, 
benden daha iyi düşiinürler. Ne 
ise.. beni mahzun etmediniz. Ben 
o eşyayı size yarın öbür gün geti
ririm. 

- Evet.. şahitler de getiriniz ... 
Onların yanında yazdırır, mühür
leriz .. 

- Ona lüzum yok .. Bunu kabul 
etmem. 

Fakat Yakup bu şartta şiddetle 
ısrar edince Hintli boynunu eğe -
rek: 

- Öyle olsun, dedi, sizin gibi e
min adam gfü·medim vesselfım, 

öyle olsun ... 
Tam ayrılacağı sırada birdenbi

re Ali Şavkat, Yakuba: 
- Nıçin, diye sordu, siz bu işle 

uğraşmadınız?.. Bahadır Sahibe, 
kı7..ını bulabilseydiniz, çok büyük 
bir hizmet etmiş olncnktınız. 

Yakubun gözleri dolu olduğu 
halde: 

- Evet, dedi, Q benim hayatımı 
kurtardı, bana iyilik etti. Ben ona 
bir hizmet edemedim. Çok düşün
düm, çok. .. Ona hizmet için ölüme 
razıyım. Lakin cesaret yetişmiyor. 
İnsan oğlu biraz dn akıllı olmalı 
imiş.. Bir çare bulamadım. 

- Ağlama evladım, kardeşim .. 
Sende bu kadar sadaknt olduktan 
sonra elbette mükafatını görürsün. 
Fakat bana söyle .. Bahadır Sahibin 
kızını bulmak için neye razı olur
sun? .. 

- Onu bulup babasına teslim e
deyim bir kere ... Ondan sonra beni 
öldürsünler.. Derimi yüzsünler, 
Kanımı içsinler ... 

- Saf çocuk .. Sen her şeyi hep 

. yr. ı , ölümle ölçüyo. sun.. Ins,ın . 
. . . d n gretır .. olmck ıçın mı ur.yr.y. r·ı narı' 
de yaşamak vardır. Şcre ı e~ ı-:ıd 
sile ve scvgilısıJe ym~amak 

dır? insanı meı:;'ut eden ne var · 
1 

_ Peki, övle olsun ... B<'0 :~ 
şercfımlc, namu"umln yasam 

terim. " 
- Çünkü sevgilim yok. dı' l 

değıl mı? Zavallı çocuk .. Ser 
.b "e' (f ı hadır Snhıbin km gı ı -

nerede bulabilirsın? J 
Yakup. bütün iç.nde gizle t 

sırrın meydana çıktıı;ını goren. 
1 

adamın gayri ihtiyari hareketi 
yerinden fırlad1: 

1 
- O, dedi, buna varmaz .. Ben 1 

rc>de, o nerede?. c 

Ali Şavkat, dikkatlı:> Yakubll -
zerck: 

- Senin gibi cesur. sadık, fil 
.. lC' 111 bir delikanlıya ''aramaz, O) ){ 

Fakat bunları bırak .. c:vvel;ı 0 

cağızı kurtarmak }[ızım!.. 
Ali Şavkat, bunu söylerken ~u 

anlatmak istemişti : 
- Kızcağızı kurtarmak J{ııı 

Bu da u1.akta d!'ğil, benim clinı 
dedir !.. .

1
,i 

Fakat Yakup. heyecaııına ha · 
olaınıyarak: 

(Devamı var) 

---ı;tanbul İkinci İcra l\J;;;ırlU 
ğundan: 

Hamit İslfıın larnfından }la::ı 
oğlu Bayan Çerkiz Zehraya ıpot 
edilen Beyoğlunda Feriköyünde 
rinci kısım mahallesınde Orta 
sokağında eski 18, yeni 24 kapı n 
maralı bahçeli bir bap hane satı 
ğa çıkarılmıştır. . 
İşbu gayrimenkulün kapıdan ıç 

ri girıldıktc hır koridor üzerır. 

bodrum ve karşılıklı iki oda ve rıı 
fak \'(' bahçede bir kuyu ve bir ır 
cir ağacı ve asması vardır. Birin 
kat: Bu kata çıkarken merdiven b 
şında asma kat mevcut olup bir 0 . 

birinci katda bir merdiven bn~ı 
zerinde ıki oda vardır, elektrik nı 
cuttur. 

İşbu gayri menkulün tamamı~ 
erbabı vukuflar tarafıııdan bin ) 1 

mi sekiz lira kıymet takdıı edil~• 
tir. Arttırma 3/8/937 tarihine nıus 
dif salı günii saat 14 ten 16 ya 1' 
dar dairede yapılacak ,,~ vcdlcCC 
bedel işbu gayrimenkule takdir 
lunan kıymetin yüzde ~·etmış be 

şini bulmadıgı tnkdırdP arttırnı 
en soıı arttıranın tnahhüdiı b<ı 
kalmak şnrtiic on ~'l guıı d:ıha tc. 
dit olunarak 18/8/937 tarihine mı 
sadif çarşamba güni.ı s:ıat 14 terı 1 

ya kadar tcmdıden müzayedeye d 
vam olunarak en çok arttıranın ı 

zerinde bırakılacaktır. . 
Arttırma peşin para iledir J\1ıl 

zayedeye iştırak edecekler j-.b 

gayri menkule takdır olunan kı~ 
metin yüzde yedı bl.k·ugu nısbctıll 
de pey akçası veya ulusal bır b~~ 
kanın teminat mektubunu vermı) 
mecburdurlar. İ şbu gayri meııkU 
liin ihale Larihinc kadar tahak1'LI 
edecek veı gi ve rüsumu bcJedi)'C 
tanzifat ve tcnviriye ve çöp para~ 
ve rüsumu dd\iliye borçluya 111 

olup bedeli müı:avededcn tefrik 
d 1 k . y . . 'ı'k ,.ı:ı ı ece hr. aını· vırım M ne1 
kıf taviz bedelıle. tapu harçlıı~ 
müşteriye aittir. Hakları tap 1 sı 
cillerile sabit olmıyan ipoteklı 0~8 
caklılnrla diğer alakadarların ve ır 
tifak hakkı sahiplerinin bu haklB " 
rını ve hususile faiz ve masrafa dB 
ir olan iddialarını ilan tarıhinde~ 
itıbaren yirmi gün içinde daireı11.~ 
ze 936/2431 num:ıralı dosyasına Jllıl 
racaatle bildirmeleri lazımdır. .

1 . I" Aksi takdirde hakları tapu sıcJi 
lcrile sabit olmıyanlar satış bede 

1 rııır· nin paylaşmasından hariç ka 1 ıı .. 
Arttırma şartnamesi herkes tar 

31 fından görülebilmek üzeıe 14.(7(.9 d 
tarihine müsadif çarşamba gunu 
irede asılı bulunacaktır. 

·ste-Daha fazla maliimat almak 1 
31 

yenlerin şartnamesine ve 936/24 rı 
numaralı dosyasına muracaııt~e
Iazımdır. Müzayedeye iştirak e .. 
cck miist<>rilerin işbu gayri ınen 
kule ait biıtün malumatı ö •rcrıf11~) 
addolunacakları ilan olunur (337 
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Tefrika No: 99 Yazan : M. Necdet Tunçer 

"Süleuman, düne kadar benim güzelliğime mef-
tund~ .. önümde secde ederdi. Şimdi rüzgar de
gişti .. yüzüme bakmıyor .. beni arayıp sormuyor.,, 

- İki talan altın var bunda .. Çok 
hile. Yarım talan altınla bütün si
hirbazların gözünü doyururuz. 1 

celeri de çok az uyur, bazan güneş \ 
doğuncaya kadar sihirle, yıldızlar
la uğraşırdı. 

- Ben mi? 

- Öyle ya .. Süleymana, Amon 
ve Nil havalisinden on dörder ya
şında, ağzı ~iit kokan genç kızlar 
gönderdiler. Sen onların yanında, 
ne kadar iri yarı, ne kadar yaşlı 
görünüyorsun! 

- lfaydi o halde hemen işe baş
lıyalım. Benim yıldızım parıldarsa, 
senin de yüzün güler.. anlıyorsun 
~a?! 

Tamara sihirbazlarla 
başbaşa 

Tamara geceleri uyku uyuyamı
Yordu .. 

Gözlerini kapadığı zaman Silayı 
göruyor ve onu görmemek için uy
ku uyumak bile istemiyordu. 

Sahra sözünde durdu .. Tamarayı 
bu işkencelı ve üzüntülü hayat -
tan kurtarmak için sihirbaz (Ta -
hı} ye koştu. 

Tahi, Sılleymanui' sarayında u -
zun yıllardanberi yaşayan en eski 
bir sibirbazdı. 

'rahi'nin marifetlerine semavi 
birer mucize gibi inanırlardı. Tahi
Yı Yahudiler de sever \'e sayarlar
dı. 

Sahra o <ık§am Tahi'nin odasına 
gitti.. Tamaranın vaziyetini anla-
tarak: ı 

- Onu tekrar Süleymanın gözü-
ne sokabilir misin? 

Diye sordu. 
Tahi, rakkascnin yüziine baktı: 
- Benimle alay mı ediyorsun, 

Sahra? Süleyman, Tamaradan baş
ka bir kadın sevebilir mi? 

Süleyman, Tahi'nin sözlerine ve 
öğütlerine çok ehemmiyet verirdi. 

Tabi, bir gün Süleyınana: 
- Şu derbeder şaire dokunma

yın! .. 
Demişti. Sihirbazın bahsettiği şa

ir, Hebron dağlarında yaşayan En
veranodan başka bir kimse değil
di. 

Tahi, şair Enveranoyu çok sever 
idi: 

- Eğer bu devirde Süleyman gi
bi bir adam hükümdar olmasaydı, 
neni İsrail şüphe yok ki (Envera
no) ya peygamber diye tapardı. 

Derdi. Süleyman, sihirbaz Tahi
nin tavsiyesinden sonra Enverano
nun şürlerine ve atıp tutmalarına 
hiddet etmemiye başlamıştı. Hat
ta bazı .sözlerinden hoşlandığı da 
vaki idi. 

* Tamara, Tahinin yanına oturdu. 
Tahinin önünde küçük, !küllen

miş bir mangal vardı. 

Tabi eline ince bir demir parça
sı alarak, külün içindeki kıvılcım
ları karıştırmıya başladı. 

- Kaç yaşındasın, Tamara? 
- Yirmi altı .. 
- Çabuk ihtiyarlamışsm ?! 

Tamara bu sözlerden bir şey an
lamamakla bernber, yirmi altı ya
şında bir kadına: (ihtiyarlamış -
sın!) diyecek kadar cesur ve küs
tah olan bu adama haddini bildir-
mek gerekti : 

- Düne kadar Süleyman benim 
güzelliğim önünde secde ederdi. 
Sen güzeli, çirkini anlaınıyan bir 

adama benziyorsun! 
Sihirbazın sözlerine Sahra'nın 

da canı sıkılmıştı. 

Tamara bu kısa konuşmadan ye
ni bir hakikat öğrenmişti: Amon 
ve Nil havalisinden on dörder ya
şında birçok cariyenin saraya gel-
mesi. •. 

Tamaramn bununla zihnini yor
rnıya vakti yoktu : 

- Haydi, söyle bakalım, dedi, 
sana Sahra ile bir haber göndermiş
tim. İstediğimi yapmak için ben 
den ne kadar para istiyorsun? 

Tahi önceden hazırlanmıştı. Faz
la düşünmeden cevap verdi: 

(Devamı var) 

- Fakat §imdi ondan nefret et- 1 lstanbul Vakıflar DlrektörlUfiU lllnlar; 1 
tiginden, onu bir aydanberi gör- ----------------·---··--------' 
lllediğinden haberin yok galiba?! 

- Hayır. Bunu yeni işitiyorum. 
- Süleyman, Tamar:mın yüzü-

nu görmek istemiyor. Hatta saray
da dolaşan esr<ırengiz hayalet te 
ona : (Senin yıldızın söndü!) de -
tniş ... 

- Pekala.. Şimdi ne istiyorsun 
~nden? 

- Tamarayı tekrar Süleymana 
Yaklaştırmak .. 

- Çok paranızı alırım! Halbuki 
Tamaranın eli sıkıdır .. 

- İstediğin paranın bir misli 
fazlasını da vermiye hazırdır. El -
Verir ki sen istediğimizi yap! 

'rahi gözlerini açarak yavaş ya
vaş başını önüne eğdi: 

- O halde gelsin de görüşelim. 

* Sahra, gece yarısından sonra, 
'rarnarayı sihirbaz Tahinin odası
lln götürmüştü. 

Korkunç hayaletle kar§ılnşma
?l'ıak için hiç kimse gece yarısın -
dan sonra loş koridorlarda dolaş
?nıyordu. 

Yollarda kimseye rastlamadan 
sihirbazın odasına vardılar. 

'rahi, Ben' İsrail tarihinde mü
hlın roller oynamış, çok zeki ve an
layışlı bir adamdı. Yaşı yetmiş beşi 
g çtiği halde, Hazreti Davut zama
nınd<ı geçen hadiseleri, o gün olmuş 
gibi anlatırdı. Hafıza ve rnuhakc
ll'ıesi çok kuvvetli idi.. Kırk beş, 
C:lli yaşında bir adam ~evikliğile 
her sabah Kudüs surları etrafında 
saatlerce y<ıya olarak dolaşırdı. Ge-

Kiymeti Peyparası 

Lira K. Lira K. 

84 85 

156 42 

'377 56 

105 70 

537 05 

6 37 

11 74 

28 32 

7 93 

Çerıberlita~'la Mollafenari mahallc,;inde Vezirhanı 

altkatta eski ve yeni 33-Nr: it tamamı 27,5 metro 
murabbaında olan oda arsasının 10/18·hissesi (7596) 

Tahtakale'de eski Rüstempaşa, yeni Sarıdemir ma .. 

hallesinde Kutucular caddesinde eski - 14 yeni· 12, 
14 • Nr: h dükkanın 118. hissesi. (5949) 

Eski çarşı, yeni Beyazıd maha11esinde eski Batpa .. 
zan yeni Çadırcılar caddesinde eski ve yeni 147. 

Nr: lı maa oda kargir dükkanın 112. hissesi. (5915) 

Gedikpaşa'da eski Divanıali, yeni Mimarhayreddin 

mahallesinde Çarşıkapı tramvay caddesinde 81 Nr: lı 
dükkanın 1/12 • hissesi. (5972) 

40 28 Gedikpaşa'da eski Divanıali, yeni MJmarhayreddin 
mahallesinde Çarşıkapı tramvay caddesinde 79 
Nr: h dükkanın nısıf hissesi. (5970) 

Yukarda yazılı beş parça hisseli emlak satılmak üzere 3J • gün 
müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. ihalesi Temmuz'un 12. inci 

pazartesi günü saat 14 • de yapılacağından isteklilerin peı akçelerile 
beraber Mah!ulat K::lemine müracaatları. (3307) 

Nafia Vekaletinden: 
15 • Temmuz • 1937 Perşembe günü saat 15 de Ankarada Nafia 

Vekaleti Malzeme eksiltme Komisyona odasında ceman 2728 füa 80 

kuruş muhammen bedelli Galvanize 15 ton 4 m/m lik telgraf te!i ile 
160 kilo 1,5 m/m lik ba~ telinin kapalı zarf usulile eksiltmesi yapı
lacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı parasız olarak An karada 
malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 

Vekalet 

Muvakkat teminat 204 lira 66 kuruştur. 

isteklilerin teklif mektuplarını 15 • Temmuz • Perşembe 
14 de kadar Ankarada Vekalet Malzeme Müdürlüğüne 
faıımdır. "1761,, "3745,, 

günü saat 
vermeleri 

Günler geçiyordu. Dik Prays'ın 
sıhhati hana büyük endişeler veri -
yordu. Her akşam gidip kendisini 
2iyaret ediyordum. Öksürükleri o 
kadar fazlalaşnuştı ki, daha uzak
tan gelirken işitiliyordu. 

O zamnn direktöre yah1tlrdım. 

"••tıuuııu,,.unnu11ıııuıııııuııııuııu11ımıınıııınııııuuaınııtıııııuııııııınıııttııınııııtııııırrnıııııırııııırnıuıııuıııııııııııııııN 
Dik'in affı meselesini kurcalamak 
için, yüksek makamlar nezdind.? 
bizzat teşebbüste bulunmasını ri
ca ettim. 

\ 

Yazan: 
Al Jenlngs 

Bu mesele hakkında görüşmek J 
lızere direktorün yanına girdim: 

- Dik çok fena öksürüyor, biraz 
<lede etsek, iyi olur, dedim. 

Darbi gayet nazikane: 
- Her halde onlar da acele eder

ler, dedi. 

Direktörün bu sözü bütün sami· 
lniyetile söylediğine kani bulun~ 

l'ordum. Gidip vaziyeti Dik'e an -
lattım. Başını salladı: 

- Sana bir şey söyliyeyiın mi? 
dedi, ben o insanlara hiç inanmam. 
lıayatımda hiç bir gün onlara inan-

lbadırn. Eğer bu işi yaptımsa, sırf 
itilin için yaptım Jenin&s! 

Çeviren: 
Muammer Alatur 

Bir müddet gözlerime baktı, son
ra dedi ki: 

- Acaba anam gazeteleri okudu 
mu, diye düşünüyorum. Anamın bu 
işi benim yaptığımın bilmesini ne 
kadar isterdim. O zaman o t nun 
iyi bir iş yaptığını oğrenı i· 
har eder. Acaba sen amm a-
bel'i ulaştıramaz mısın? 

Hücresine girdi, kapmın eşiğine 
Oturdu, yüzünü bana doğru kal

dırdı: 

- Jenings, dedi, anladın mı? Be
ni hiç bir zaman affc-tmiyeccklerinl 
o kadar iyi biliyorum ki ... Ben ar
tık bitmiş bir adamım. Onlar da 
yaptıklarile kalacaklar. ---

HÜKÜMET SÖZÜNÜ 
TUTMUYOR 

Nihayet Ohyo hükıimet reisinin 
Dik Prays hakkındaki af kararını 
tanzim edeceği gün tesbit edilmiş
ti. 

Corc N<ış'ın yapacağı bütün iş, 
önüne uzatılan kağıdı imzalamak -
tan ibaretti. Hatta bu kağıdı imza -
Jıyacağını da snrahaten vadetmişti. 
Dik bu pazarlıkta uhdesine düşen 
rolu yapmış, sözünü tutmuştu. Ka
sayı kendisinden istenildiği §ekil • 
de açmıya muvaffak olmuştu. 
Artık hükümeün de şimdi kendi 

sırasında verdiği sözü tutması lfı.

zım ~liyordu. Ben Dik'in affedi • 
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Güzel insanlar yetiştiren 
bir yurt köşesi : 

.F 1ND1KL1 
Burada, erkek kadın, herkeste, cazibeli bir gü

zellik, çeviklik, sıhhat ve gürbüzlük vardır 
[SON TELGRAF - Mu -

harrir arka<.l<Z§lanmızdan bi
rini Anadolu tetkik scyaha -
tine yoUadık. SON TELGRAF 
okuyucularına, 1ıaftanın mu
ayyen günlerinde, güzel yur
dun dört bir köşesinden ha
berler verecek, Anadolunuıı 

püzel, şirin köşelerinin resim
lerini, havadislerini neşrede -
cektir. Yurdun o kadar güzel 
yerleri vardır ki, buralar, bir 
çok kimseler tarafından meç
hul birer servet ve güzellik 
hazinesidir. Anadolu mektup
larını, röportajlarını seve, se
ve okuyacaksınız.] 

• F mdıklı [Seyahat eden muharri-
rimizden] - Türkiyenin mühim 

fındık merkezlerinden birisi de bu
rasıdır. Onun için Çoruh valisi bu
ranın adını değiştirerek Fındıklı 

koymuştur. Orta hesap olarak bu 
nahiye yılda bir buçuk milyon ki· 
lo fındık çıkarmaktadır. Hopanın 

en verimli ve en güzel nahiyelerin
den biri olan bu diyarda (18) köy 
ve (11000) nüfus vardır. Bunun 
(750) si kasabada oturmaktadır. Na
hiyenin umum hane adedi de (1768) 
dir. Merkezin bulunduğu yere 
(Gawa) köyü denilmektedir. Bu • 
rada (106} ev mevcuttur. 
•Halkın medeni seviyesi çok yük

sektir. Peçe ve çarşaf gibi tesettür 
v:ısıtaları çoktan kalkrnı§hr. Öte -
denberi asri h<ıyata meyyaldirler 
ve Cumhuriyet rejimini seve seve 

benimsemişlerdir. Nahiye halkı 
doğru, dürüst ve çok mert insan -
lardır. Fuhşiynt, sirkat ve işret gi
bi şeylere karşı kafiyyen ynban -
cıdırlar. Huzur ve asayiş çok yo • 
luııdadır. Yalnız Pishala deresi 
içindeki köylerde kan gütme ade-

Fındıklı Nahiye Mı1düril Naim 
Akgüztü j 

sinde hepsi biribirler\le öpüşerek 1 
barışmışlar ve bu suretle kan güt -
rnek adetinden ebediyen vazgeç • 
mişlerdir. 

Fındıklı nahiyesi bu sahillerde su 
ve havasile şöhret almış scvirrili bir 
kasabadır. Bu sebepten dolayı ka
dın ve erkeklerinde cazibeli bir gü
zellik ve çocuklarında canlılık ve 
gürbüzlük göze çarpmaktadır. Za-
ten bu sahillerdeki halk tığ gibi de
likanlılar ve ateş gibi insanlar ye
tiştirmektedir. Hepsinin yüzlerin -

den sıhhat ve kan fışkırmaktadır. 
Frengi gibi sari hastalıklar yoktur. 

Yalnız (Angiloston} denilen bir 

hastalık vardır ki, halkı rahatsız 
etmektedir. 

Buranın en birinci mahsulü fın
dıktır. Zira<ıti yalnız mısıra mün- • 
hasırdır. Az miktarda portakal, 
mandalina, elm<ı, !asulya ve ceviz 

de yetişmektedir. Merkez köy san

dığının bütçesi ( 4000) lir<ıdır ve u

mum köylerinki de (20565) liraya 

çıkmaktadır. Kasabada (120) dük

kan, 3 kahvehane, 7 fırın ve beş ka~ 

sap vardır. Pazartesi günleri bura
nın hafta pazarıdır ve o gün beş al-

tı bin kişi toplanarak mühim alı§ 
verişler yapılır. Evvelce bu pazar 

yerlerinde dolaşmak çok tehlikeli 
idi. Çünkü kan gütme belasi yü
zünden kalabalık halk içinde ulu
orta rüveiverler patlardı! Ve kaza 
kurşunlarile ölmek tehlikesi var
dı. Şimdi ise yeni vali ve yeni kay
makam taraflarından alınan ted -
birler sayesinde bunlardan eser kal· 
mamı~ır. 

Burada koyun eti 17,5, sığır 12,5, 
sadeyağ 50, fındık 28 kuruşa ve por
takal ile mandalinalar yirmişer pa
rayadır. Denizlerinde kefal, mez -
git, levrek, sargan, kalkan, tirse, p<ı

lamut ve bol hamsi avlanır. Dere
lerinde de nefis ala balıklar tutu -
lur. 

Nahiyenin çok ciddi ve çok ça -
lışkan bir müdürü vardır. Dört yıl

danberi burada epeyce işler başar
mıştır. Bu müddet içinde (40) ki
lometrelik köy yollan yaptırmış ve 
en uzak yerlere kadar nt'.aba ve o
tomobil işliyecek caddeler açtır -
mıştır. Bu yollar üzerinde (40) tan 
fazla köprüler kurdurmuş, beş yer
de köy konakları yaphrmış, ana 
şose üze.rinde de (26) köprü inşa -

sına muvaffak olmuştur. Bunların 
en büyükleri Pishala, Abu ve Sumlt 
köprüleridir. Bu köprüleri geçen 

kışın hücum eden ve şimdiye ka -
dar görülmemiş olan büyük seller 
götürmüşse de tekrar yaptırılmış 
ve Trabzon yolunun kapanmasına 

meydan verilmemiştir. 

Hopa kaymakamı Bay Sabri De
mir sık sık buraya gelerek nahiye~ 
nin noksanforını tamamlamayı ken
disine bir zevk edinmiştir. Onun 

mesai arkadaşı olan nahiye müdü
rü Naim Akyüzlü hakikaten kendi 

işinin eri ve çok değerli bir şahsi -
yettir. 

ti asırlarca sürmüş, ve bu yüzden 
aileler arasında vuruşmalar olmuş
tur. Çoruh valisi Refik Koralta 
bu kanlı vaziyeti dikkat gözüne a
larak bütün varlığile önüne geçil • 
mesini düşünmüş ve Hopa kayma
kamlığı da aldığı direktifler da
iresinde var kuvvetile çalışarak bir 
çok tedbirler almıştır. En nihayet 
valinin muh:ısım aileler arasında 
~oıptığı müessir uzlaşmalar netice-

!, ~~ Dnimi Encümenin 30-6.937 tarihli toplantısında: 1 • Benzin fiatının 
ucuzlaması dolayısile küçük taksi ücreUerinin antre 20, kilometre 
başına 13 kuruş 20 santim, yani 150 metrede 2 kuruş ve büyük taksi 

ücretlerinin de nntre 28, her 150 metre için üç kuruş yani kilometre 
başına 20 kuruş ücret tesbit edilmiş olduğuna. 

., 
G • 

üze/ Fındıklının denizJen gö~ünüşu 

lcceğine kat'l surette kani bulunu
yordum. Hapishane direktörü Dar
bi de ayni kanaatte idi. 

Büyük haberi Dik.'e müjdelemek 
için hemen yanına koştum: 

- Artık hazırlım! dedim, yarın
dan sonra ananla beraber şöyle en
fes bir çorba içersin. 

Dik bana arkasını çevirdi ve ce
vap vermedi. Galiba heyecanını ba
na göstermek istemiyordu. 

Bu sessiz ve minnettar çocuğun 
da affedileceğini ümit ettiğine şüp· 
he etmiyordum. Yakında buradan 
kurtulmak ve ihtiyar anasile bera
ber yaşamak gibi gözlerinin önünde 
tcressüm eden bir cenn t fileminin 
karşısında heyecan duymaması da 
mümkün değilcM. Zaten son aylar
da çektiği ıstıraplnra rağmen, onu 
bugüne kadar yaşatan kuvvet de 
bu idi 

İki gün sonra resmi cevap geldi. 
Hapishane direl:törü hükümet -

ten aldığı oe\'abı bana okuduğu za
man, karanlık bir uçuruma yuvar
lanıyormuş gibi oldum. Bir şey söy
liyemedim. 'Boğazım tıkanmıştı. Za-

2 - Taksi saatlerinjn bu suretle tadili için üç ay mühlet verilmiş 
bulunduğuna. 

3 - Takı;i saatlerinin tebdil edilinceye kadar mevc~t taksi ücretle

rinden yüzde 15 tenıilfıt yapılması laıımgelece~i ve bunun için her 
arabaya birer etiket konmasına karar vf:rilmiş olduğu ilan olunur. 

ten o gün sabahtan beri anlıyama
dığım bir sebepten dolayı içim deh
şetli suretle sıkılıyordu. 

Ya şimdi Dik ne yapacak? Za • 
vallı çocuk, hakikati öğrenince a-

caba ne hale girecek? Ya benim i
çin kim bilir neler düşüncccck? 
Keşki ona iki gün evvel ümit 

vermeseydim. Eğer neş'emin ve 
duyduğum saadetin sevkile bu ka
dar ncelc etmemiş olsaydım, şim-

di onu dört beş helime ile oyalıya
bilirdim, ümidini daha uzun müd
det için bcslcyebilirdim. Fakat 
Dik, bir defo ümide kapılmıştı Bü-

tün gün, hatta daha sabah karan
lığından itib::ıren beni beklediğine 

şüphe yoktu. Şimdi ben nasıl gi
dip onun yüzüne bakar da, o kadar 
emin bir ümit ışığı ile yanan göz
lerinin eritici ateşine dayanır ve 
gelen menhus haberi kendisine söy
leyebilirdim. 

Geceleyin hücresine doğru git
tiğim zaman, Dik'i koridorda bir a-

şağı bir yukarı dolaşırken gördüm. 

Uzaktan bu incelmiş ve kamburu 

(P.) (:861) 

çıkmış gölgeye bir müddet şöyle 
baktım. 

Sırtındaki mahkum elbisesi, can
lı bir korkuluk sırığına geçirilmiş 
gibi duruyordu. 

Kalbim duracak gibi oldu. Fakat 

Dik, sanki me\'cudiyetimi hisset -
miş gibi, başını bulunduğum yere 
doğru çevirdi. 

Nihayet karşılaştık. Hiç bir şey 
söylemeden ilk önce bakışları ile 

gözlerimi yokladı. O dakika bütün 
cesaretim dağıldı. Karşısında ses
siz, sefil, tırnakforının ucuna ka -
dar buz kesilmiş bir insana dön -
mü§tüm. Bir iki kelime söylemek 
istiyordum, fakat kelimeler boğa-
zımda tıkılıp kalıyordu. Bir şey 
söyleyemiyordum. 

O zamnn çukurla~mış yüzünde

ki renk birdenbire uçuverdi. Anla
mıştı. 

Artık söyleıniye ne lüzum vardı? 
Ben kendisine sanki idam hükmü· 

nü tebliğe gelmiş bir vaziyette kal• 
mıştJm ... 

(Devamı var) 
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İNKIBAZI, HAZIMSIZLIGI, MİDE 
EKŞİLİK VE YANMALARINI 

MAZON 
MEYVATUZU 

fiderir. Hiçbir zararlı ve möshil maddeli roktur. Şeker ha .ı-ı ~ 
lar bile alabilirler. MIDt ve BARSAKLARI ALIŞTIRMA?; -"""' 
Utif, tesiri kolay v~ m6llyimdit. Yerini hiçbir .amali! mil 
tutamaz. 

MAZON isim. HOROZ markama dikkat. Deposu: Masoa " BotGI 
ecza deposu. lstanbul Yen'1posta"1e arlCasıada No. 47 -----

Çiftlik, Süthane? ve bü
tün köylülerin dikkat 

nazarlarına: KARASiNEK 
MiELE 

"Krema makinalara,. geld 
Bu makinalar dünyanın her yerin· 
de, sütçülül{ aleminde büyük şöh
ret kazanmış ve en vtrimti maki. 

na olarak tanınmıştır. 

Son ıistem yeni modellerimiz 
gelmiştir. 

Türkiye Umllm Satış Deposu : 

TabJ.akalede POKER traş bıçaklar1 deposudur 
Tqra lallf yerleri : Enurum : Türbe civarı No. 29 Şükrü Hasan 

Güral, Konyada : Mt:bmed Kqakçı ve biraderleri. 
Eskişehir : Hasan Alany ı. 

FO T • 
1 

MI• NE Dit macununu kullanınız. 
Dit hekimleri kontrolu 

BÜTÜN 

altındadır. 
Umumi sallş yeri : Asrr Dit deposu, Tq Han, lstanbul 

RUMELIHISARI BAGI 
VE 

HAYVANAT PARKI 

Parfömlerin istihzar edildıği 

Fransanın Midi havalisini gezmiş 
iseniz tabiatin çiçekleri merke· 

· zinde yarattığı bir nevi balmumu
nun cildi beyazlatmak ve güzelleş
tirmek hususunda şayanı hayret 
hassalarını bilirsiniz. 

.Sir Aseptilc. tabir edilen bu şa· 
yanı hayret cevherin tasfiye edil -

· miş hulasasının cılt iızennde sih -
ramız bir tesiri vardır. 

// 

HAŞARATI 

\ÖLDÜRÜR! 

"\ ~ 

l\ 
\ 

HASAN DEPOSU 

Botaziçinin en rüzel ve en tabir aile parkıdır. 600 muhtelif hl\y
vanat, dans müzik etlenceleri, aileler serbestçe yemeklerini getirebi

lirler. Batda buzlu biralar, rakılar gayet ucuz büfesi vardır. Kahve 

çay, limonata 10 kuruştur. Bahçede buzlu meşhur Kanlıkavak suyu 

temin edilmiştir. 

Şirketi Hayriye vapur tarifeleri ııklaştırılmıştır. Eminönünden 
bata kadar ridiş gelio otobüs seferleri temin edilmiştir. 

HER iŞiNiZDE KOLA YLhc 
Her ne işiniz olursa çabucak yapbrmak apartıman, ev ve her 

türlü eşya almak ve salmak arzu ettiğiniz takdirde hiç vakit geçir

meden l.taobul ( 743) numaralı Posta kutusu adresiac bir mektup 
göndermekle İfİniıi bitirirsinlz. 

Bunu; geceleri, yatmazdan ev -
ve) tatbik edıniz Cildin sert ve kır
mızı dış tabakasını yumuşatarak 

parça parça döktürecek, sabahle • 
yın inanamıyacağınız sade ve be
yaz bir cildin yeni güzelliğile kar
şılaşacaksınız. Açık mesameler, si
yah benler, kırmızılık lekeleri ve 
tenin temiz saf bütün maddelerinin 
tamamen zail olduğunu görecek -
s;niz. Ancak, yüzünüzün gençlık 

güzellığrle fazla tezat teşkil etme -
mesi için boyunda, omuzlarda, kol 
ve ellerde dahi kullanmanız lazım
dır. Kolay, pratik ve ayni zamanda 
az masraflı olan bu cSir. aseptik• 
bütün eczanelerle ecza dep,olarında 
satılır. 

Adi gazı ve buna benzer boyah mayileri Av

rupa ve Amerika markah süslü kutular ve 

gaz tenekesine koyarak F A Y D A yerine 

satıyorlar ve herkesi aldatıyorlar. Fayda ismi· 

ne çok dikkat ediniz. Taklitlerinden sakınınız 

Grip, nezle, baş ve diş ağrılarının kat'i ilicı KESKiN Kaşeleridir. 
Dr. Hafız Cemal 1 n=================:==:=:=::::a 

<IAIKMAN HEKİM) 

Dahlllr• mUtehas .... 
Pazardan bqka günlerde öjle • 

deıı sonra saat (2.5 tan 8 ya kadar 
lstanbulda Dıvanyolunda (104) DU• 

maralı hususi kabinesinde hasta • 
larım kabul eder. Sah. cumartesi 

günleri sabah cSU - 12. saatleri ha

kild fıkaraya mahsustur • .Muayene

hane ve ev telefon: 22398. Kıtlık 
telefon: 21044. 

İstanbul 6 cı İcra Memurluğun • 
dan: 

Dairemizın 93711379 sayılı dosya-

11nda mahcuz ve paraya çevrilme
sine karar verilen kanape takımı ve 
ayna ve masa ve saire 5/7 /37 pa -
zartesi günü saat 12 den itibaren 
Beyoğlunda İstiklal caddesinde 121 

No. lu Tevfik Bey apartımanında 

1 
birinci katında birinci açık arttır-

ma suretile satılacağından istekli
lerin mezkur gün ve saatte yerinde 
hazır bulunacak memuruna müra
caatları ilan olunur. 

Her Akşam 

BAYAN 

HAMiYET 

p A ~-~-~n~eM Af ı 

ı• B Ü Y Ü K D E R E •ı 
Beya~ Park0ınl 

KIR LO 
f3J Temmuz Cumartesi &kf8m• sabaha ka· 

dar zengin programh, neı'eli bir gece 
İ11enıı • ..,111111111fti 

... OEGİRMEN ARANIYOR 

Şirketi Hayriyeden: 
Ufak mikyasta son sistem değir

meni olup da satmak istiyenler Bah
çekapıda Hasan deposuna müra -
caat. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

Bojaziçi vapurlarına mahsus yaz ta
rifesi 4 Temmuz 1937 Pazar sabahın· 

dan , itibaren tatbik edilecektir. 
cHususi bir vidaya ve ona uyan 

bir tornavidaya aıt ıslahat. hak -
MOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOM Dans merakhlarına 

müjde 
En kısa bir zamanda iyi dans öl

renmek isterseniz ve ucuz bir fiat 
ile vakit kaybe!:neden dans pro -
fesörü Yorgo'ya müracaat etsinler. 

Adres: 

Beyoğlu Tokatlıyan oteli arka • 
sında Topçekenler sokak No. 3J .. 
~ ·i.nci kat. 

Cild \'C zührevi hastalıklar • kındaki ihtira için alınmış olan 2 
mütehassısı Temmuz 1935 tarih ve 2047 numa

Dr. Feyzi Ahmet 
ihtisas No. : 53 

Telefon No. : 23899 

lstanbul Ankara cad
desi No. 43 

. 

Pazardan maada her gün sabah· 
tan ak$ama kadar ı 

.. aaoooooaoaaoaoaoooooDCIOO .. 

ralı ihtira beratının ihtiva ettiği 

hukuk bu kere başkasına devir ve
yahut mevkii fııle konmak için i
cara verıleceği teklıf edilmekte ol
duğundan bu hususta fazla mallı • 

mat edinmek istiyenlerin Galatada 
Aslan han 5 inci kat 1-4 numaralara 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 

ZAYİ 

Eczanesi. 

ı.ıususi ŞAl)TLAQlt!IZ ~Al(t!I~~ 
GIŞ[L,RiMiZD'N MALUMAT ALI 

ZAYİ 

Emınönü Malmüdürlüğünden 9,20 senesinde Tırilye Öksüz Y~ 
4088 liva No sile maaş almakta iken du okulundan almış olduğum ~i 

hadetnameını zayı ettım. Yen Jt• 
mühürümü zayi ettım . Yenisini ala- alacagımdan eskisinin hükmü yo 

cağımdan eskisinin hükmü kalma- tur. 51 
dağını ilan ederim. Halıcıoğlu Şehbaz yo~uşlt 

No. Yusuf Sidal _,,,,,,,,._ 
Adres: Cağaloğlu Mollafenari ma-ıc-~ı.-. ----1--------dare ed..ıt••110 

t;MUübı ve umum rıeşrıyatı ı 
hailesi Alibaba Türbe so • Başmuharrir 

kak No. 15 Şiıkrüye Ko - E. lzze t 
casoy Basddıta yer: ~lathaai Eb~ , . 

1 Mevsimin içilecek en temiz ve sıhhi suyu 
KARAHiSAR MADEN SUYUDUR 


