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lngiltere Akdeniz'deki sürprizlere ı 
lkarşı hazır bulunduğunu bildirdi 1 
Serbest ithalatre-1 oER~_•M·T~~~-ELı 

jiminin tatbikı 
9 ·· nleri Yakınlaştı 
liazırlanan proje yarın baş-, 
\Teki · n tasvibine arzediliyor1 

~aliye, İkf ısad, Ziraat ve İnhisarlar vekil-
erj bu meseleleri Başvekille görüşmek 
için bu sabah şehrirll":ze geldiler 

' -· /r Akdenizde --ı
1 

ı Vaziyet 
Değişemez 

. 
(Dersim artık tarih oldu. Onun yerinde Cumhuriyetin bUtUn feyizlerine 

kevutmakta olan yollara, köprüleri, asfaltları, mektepleri, numune köy· 
feri olan bir Tunceli kuruluyor. Yukarıdaki resimler ahn terile yollarda 
çahtan ve refaha kavutan Derslmlllerl ve MüsellAh mukavemetin baki· 
yeslnl takip eden müfrezelerlmlzden bir grupu, Bahtiyar u,ağı a tireli 
reisini ve ayr1ca da mUsalllh mukavetln elebatıtH Seyit Rn:anın en son 

ahnan bir resmini göstermektedir. Şimdi takip mUfrezelerlmlzln kar,ı· 
sında izini kaybetmiye çah,an bu sergerde resmini birader zadesl tes:im 
ve amca zadesl efendi ile beraber aldarmı,tar. 

Avrupa vaziyeti Tunceli vaziyeti hakkındaki hususi muhabirimizin gönderdiği haberler 
en ciddi safha· ikinci sayfamızdadar. 

:iie1~9~~~ ,~::: ··s;b~·; .. ·;;"'YiY';~;k"iSY8""Pii'kil"l1'i'i1""i'in'Z8: 
~.. -· - ., beyanatı 1 Satanlar b ki • 

•abah gelen lktıaat1 Mallye, llnhlaarlar Vekille•.. . Londra 4 (Hususi) Ademi s 1 e en 1 yor 
İk . Müdahale Komitesindeki son , Aşılanar,_k ı. tısad Vekili Celal Bayar, Ma- gelmişlerdir. Bu toplantıda müs - ~ 

tı;-e V 1 müzakerelerde Fransa ile !ngil- ~ . ~it· ekili Fuad Ağralı, Ziraat Ve- tacel bazı meselelerle beraber ser- Al · · 1 k E'j • U • • 'A 1 d 
t"~ Şakir Kesebir bu sabah Anka- bast ithalat reJ'iminin tatbiki key- terenin takip _ e:tikleri azimli " 

1 esıoı 8 
ma ganzstan fl QTlClge l Y QZlTl Q 

"11 hattı hareket butun gazeteler ta- uzere Ankaraya . 
ll\ .. an gelen ekspresle şehrimize flyctile birlikte İrakla iktısadi mü- •t · ı V li b •• 'T' h 1 d • 
tı.i"~asaıat ctmi~lerdir. Kendileri - nasebatın inkişafına ait tatbikat ~~~~ndan şiddetle a!kt§lanmaktı- !~~lıiş Ş~~~ s:ı. ugun 1. Q TQnQ mUVQSQtQf e lgOr 
~:s~~syonda al5k:ıdar resmi mü - .meseleleri görüşülecektir. Ankara- Bu müzakereler belki de yeni günü şehrimize 
~ır. sı Jcrle dostları karşılamışlar - da .Maliye Vekilile İktısat Vekili bir istikamet almak il.zere bir dönecektir. I 

"- arasında her iki mesele üzerinde haftalık bir tevekkuf müddeti Bay Şükrü bil· 
L ldıg~ ımız rnaıu· mata go"re vekı·ı - d ı 1 t h t•f ·ı -<e e görüşme er yapı mış ve mu a- geçirecektir. Hariciye nazırı E- , assa ı o ı e mu· 
aı~ İstanbulda İnönünün başkanlığı bakat hasıl olmuştur. Keyfiyet şim- (Devamı 2 ncl 5 _,

111
/uda} 1 , • ~ cadeleye ehem .. 

ıtıda bir t~aB~Üya:myak uU::c K D rEncııNaını 2·;znci sahiRfedeO> M ANI ,
1

: ,- •• ~~~~~:~::::~:f. 
• 1 •. ihtiyaçlar hirin .. 

~~ r.e yapmak la· 

((ORSA. N ADALARI' ~:;' ;;~!~ ;,'r~sa yapılacak-
n Yüksek Sıhhat Komisyonunun 

- kararları büyük bir itina ile tatbik 

edilecektir. Su ve gıda .maddeleri Rü,tü Ara•, Naci Eliisil, F•giz Mu!ıtımmed Han (Yazuı 2de) 

da Murad Reis =s=a=ta=nl=a=rı=~=~=::=:=~=~e=2=:=:c=ib=::=~ı=·;e=ş~=~;= D~~;~~·;;~~;·~ .... ~iy·;;·~ti 
C) Yurdumuzun her köşesinde tarihT eserıerl büyük zevk ve al~ka ile Kilg" ıt 

........... y ''"""""""'""'""'""""'"""'"""''""'""'""''' ..... '"""'""' 

...... AZAN: Celal Cengiz 
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~~Unan de(ierli tarihçimizin gazetemiz için hazırladı(iı yeni deniz romanına z• t "k • h ı• d 
tı
0

~~~~,~~~ı~!1::0~~z~enı tefrikaslle okuyucularına mevsimin en güze·ı. en Buhranı _ ~yare •. •.grup a.m eve 
evecantı romanını sunmak fırsatını bulmuş oluyor. F.. ı···· 1 agustos ıçınde yapılacaktır 

t Murad Reisin gençliğl • Akdenlzde ilk çarpıtmalar .. Korsan adala. ıat tere UU mem e• 
rı'"da yakalanan bir kadın Osmanh sarayına nasıl giriyor va sarayda b. f 
._eler yapıyor ? • Venedik önlerinde TUrk Kadirgalar1 • Pata gemisinde kette de azim ır 
b '•lan reis kimdi?· Saray kapısında Yeniçeriler: Venedlkll atlftenln buhran yarattı 1 

••ını isteriz 1 • Kadın kıhğıyla lstanbula gelen Venedik tövalyeai.. ilah I 
v Yeni romanımız baştan başa aşk, heyecan, istila 
e akılları durduran entirkalarla doludur. 

Çok yak~n.tfiı Son Telgraf sütunlarında 
.. 
j 

Kağıt fiatlarının mütemadi artı- ı 

şı, memlekette azim bir buhran ya· 
ratmıştır. Alınan tedbirlerin bu 
buhranı önlemediği anlaşılmakta· 

dır. Bilhassa matbaalarda kullanı
lan gazete, kitap, mecmua kağıt -
ları adi cinsten olmak üzere toa 
J>aıına iki buçuk misli artmış ve J 

: (])evamı 2 inci ıa.hife") 
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2 - S O N T E L G R A F - 4 Temmuz 1937 

Ecnebi 
Artist eri ucuz 
Seyredeceğiz 

1 KOÇUK HABERLER llSegit Rıza iz!- ı,-DIŞ SiYASA ::ı 
--------,c-e-rd_e_ ni kagbetmege I d Arneri· 

Van Zee an .. * Kuduz hastahanesi Beyoğlun- [ •• d LI 
da Kule dibindeki eski İngıliz has- ÇQ lŞ l!JOT k adan don . ı-aı1tın· 
tahanesine nakledilecektir. Yeryüzünde bir iktısadı disir.· 

Hiç istifini bozmıyacak 
olan bir esnaf! 

Temaşa yerlerinden yüzde elli 
hisbetinde alınan kazanç vergisi 
yüzde beşe indirilmiş ve keyfiyet 
Defterdarlığa bildirilmiştir. 

Ecnebi memleketlerden gelen 
artistlerin icrayı san'at ettikleri ve 
biletle girilip konsumasy:m yapıl
mıyan yerlerden kazanç vergisi 
yüzde be~ olarak alınacaktır. 

* Beyannameli mükelleflerden Bi r topcu çavuşu ma imkanlarını aram:ıs1 kcndiltniş 
ı ric:ı c sene içinde ticaret ve ikamet yer - bı·r d ag"' 1 tek başına cen birkaç ay evvc d A· 

l l . 1 . . u· zccı:ın lerini değiştirmiş o an arın ış erını olan Belçika Başvck 1 
bırakmış sayılarak kıyasi yolile tem izledi merikadan dönüyor. it ,·e 
vergi hesaplanmıyacaktır. Elaziz, 4 (Hususi) - Bir taraf - Orada Cumhur reisi Ru~''.~e g:ı· * Ziraat Vekaletinin sipariş et- tan asayiş müfrezelerinin tarama Hariciye Nazırı Kordel Ha 1yaptı. 

Gazeteler, şchfrdefd tifo hasta -
lığmın önüne geçmek için seyyar 
sucu ve şerbetçilerin de sıkı kon
trola tabi tutularak karışık su veya 
karışık su ile yapılmış şerbet sa -
tanlar hakkında şiddetli takibat 
yapılacağını yazıyorlar. 

Ma1Umdur ki şimdi karışık ol -
mıyan su terkos. Ne garip: bir za
manlar İstanbuldaki sucuları sı
kıştırıyorduk: İyi su yerine aman 
terkos satmasınlar diye .. Şimdi yi
ne suculan sıkıştırıyoruz: Aman 
terkostan başka su satmasınlar di
ye! .. 

Bak şerbetçilere, onlar öyle de
ğil. Onlar mallarından emin. Zira 
şerbetleri terkos olalı yeni değil ki: 
Kalu beladanberi öyle! l 

* M ühim kararlar 
Süt meselesi hakkında bir şey 

yapılmadığını mı zannediyorsunuz? 
Acaba süt hakkında ne karar ve -
rilmiş? Bakın, dünkü sabah gaze
telerinden birinin verdiği habere. 
Aynen: 

c Süte dair karar - Belediye İk- • 
tısad Müdürlüğü süt meselesi et
rafındaki tetkiklerine devam et -
mektedir. Bilhassa resmi ve husu
si hastanelerin süt ihtiyacı ile süt 
istihsal mıntakalarının istihsal mik
tarları tesbit edilmek üzere çalı -
şılmaktadır! Bunun neticesi alın
dıktan sonra şehrin süt sarfiyatı da 
gözönünde tutularak icap eden yeni 
kararlar verilecektir.~ 

Allah aşkına, ne yapılacakmış, 
2nladınız da mı gevrek gevrek gü
lüyorsunuz? ! .. 

* Hiddeti{ bir hırs ız! 

Havanın sıcaklığından bunalan 
bir adamcağız, biraz serinlemek ü
zere Gülhane parkına gitmiş, çi -

menlerin üzerine u~mış, biraz 
sonra derin bir uykuy a dalmış. Bu 
aralık bir adam yanaşmış, uyuyan 
adamcağızı biraz evirip çevirmiş. 
Uyanmadığını görünce ceplerini 
aramış : Ancak (50) kuruş bulmuş! 

Bu haberi veren gazete diyor ki : 
- Buna fena halde canı sıkılan 

adam, uyuyanın ayakkabılarını da 
alıp gitmi~! .. 

Herifin, adamcağızın ceplerinde 
(50) kuruş buluşuna canı sıkılışı
na ne buyurursunuz? Be teres, sen 
~damcoğızı insan şeklinde kumba
ra mı zannettin?! 

* Maymun mu, 
fare mi a kı lh? 

Baksanız a: Amerikalı bir bilgin 
hangi hayvan daha akıllı diye me
rak etmiş. Büyük bir kafes ve ka
pısına da, iç taraftan basılınca a -
çılan bir tokmak yaptırmış. Kafe
sin içine birçok hayvan koymuş. 

Kafesten, ilk maymun, sonra sı
rasile köpek, kedi, at, tavuk, fare 
çıkmışlar. 

Amerikalı bu suretle en akıllı 
hayvanın maymun olduğuna hük

metmiş! Acaba? Bizce en akıllısı 
fore gibi görünüyor! 

Zira: bu acayip kafesten çıkan
ların tıkıbetlerini görüp te emin ol
duktan sonra en son çıkmış! .. 

* Garip bir rekllml 
Acaba rağbet celbi için bu da bir 

moda mı? Baksanız a, gazetelerde 
bir ilan var : 

cRumeli Hisarı bağı hayvanat 
parkı, diyor, Boğaziçinin en güzel 
ve en tabii aile parkıdır!!. 

··i~ifft"~·;·~ .......... A .. kd .. ~ .. ~ .. i'~ .. ~i"~· 
her hangi bir sürprize 
karşı daima hazırdır 

Londra 4 (Hususi) - Tali Ade
mi Müdahale Komitesinin önümüz
deki hafta yapacagı toplantıya ka
dar Almanya ıle İtalyanın neler 
hazırlamakta oldukları suali bura
da zihinleri meşgul etmekte her -
devamdır. 

ile İngıltere arasında yapılan isti -
şareler neticesinde Fransa hüku -
Jll€ti bazı şartlar altında Bask mül
tecilerinin Fransız topraklarından 
geçerek İspanyanın diğer mahal -
Jerine gitmelenııe müsaade etmiş
tir. 

Bunun için Santander mnkamatı 
evvelci Fransaya gidecek olan va -
purlara binen mültecilerin bir lis
tesini verecektir. 

Tahliye ışlerine tahsis edilen va
purlara siltıh kullanabilecek yaşta 
olan erkeklerin binmesi yasaktır. 

BASK BAŞVEKİLİNİN 
BEYANATI 

· Biletle girilmiyen, yalnız kon -
sumasyon yapılan yerlerden ve 
artistlerin gündelik ücretlerine gö
re kazanç vergisi alınacaktır. 

Kağıt buhranı 
(Birinci sahifeden devam) 

her tarafta bunun müessir akisleri 
görülmeye başlanmıştır. 

Yeni fiatla mübayaa ve iş yapan 
kitapçılık, gazetecilik, mecmuacı

lık ve baskı müesseseleri şiddetli 
bir buhran geçirmektedirler. 
Kağıt fabrikaları fiat yüksekli

ğine rağmen yeni yapılan sipariş
leri de kabul ctmemektedırlcr. Bu 
vaziyetin ne olacağı ve tereffüün 
hangi noktada duracağı belli de -
ğ•!dir. 

---·--... 
Su ve sebze 
Satanlar 
Aşılanacak 

( Birinci sayfadan devam) 
tabi tutulacaktır. Lağamların aktı
ğı deniz kenarlarında yıkanmak 

yasak edilecektir. 
Vali Muhiddin Üstündağ, A\TU

paya hareket etmeden evvel Bele
diye şubelerine gönderdiği bir ta
mimde muavinler arasında yap -
mış olduğu vazife taksimini bildir
miştir. Bu suretle işler daha ziyade 
düzene girmiş olacaktır. 

Uzak Şarkta va4tiyet 
düzeliyor 

Tokyo 4 (A.A.) - Hsi nkiug'den 
resmen bildirildiğine göre Sovyet 
gambot ve kıtaları Bol;oi ve Sen
fua adaların ı tahliye etmeğe baş
lamışlardır. 

Lild e amele fabrikaları 
işgale hazırlanıyor 

Paris 4 (A.A.) - Lille sendika· 
lar birliği kimya sanayiinde yeni 
bir grev ilan edileceğine dair du· 
varlara beyannameler yapıştırıl
mışlardır. Amele $!rev ilan edince 
fabrikaları işgal için bütün teili· 
batı almıştır. __.. __ _ 

Vergilerde yapılan tadilit 
Yeni kazanç ve muamele vergisi 

hakkındaki tadilat dolayısile Ma -
liye Vekaletinin izahnamesı Def -

terdarlığa ı?elmiştir. Defterdarlık -
ta yapılan ıbir toplantıda tatbikat 
bakımından bazı esaslar tesbit e -
dilmiştır. - -

Devlet matbaasında 
elektrik kontağı 
Devlet Matbaasında bu~fÜn öğle 

üzeri elek triğin kontak yapma!lı 
üzerine yangından korkularak itfai· 
yeye haber verilmiş, fakat herhangi 
bir tehlike olmadığı görülerek it
faiye geri dönmüştür. 

tiği 158 traktör ve 41 harman ma- hareketi devam ederken, diğer ta- yet ehemmiyetli görüş":1ele~"ruP3 
kinesinden ilk parti on traktör şeh- raftan peyderpey yakalanan veya Tetkik ettiği muhtelıf ziyct· 
rimize getirilmiştir. teslim olan çapulcuların sorgular.ı- .. nkil vıı * Damgasız terazi kullanan E - nın da ikmaline çalışılmaktadır. memleketlerinin bugul d g~ı raporıl 

1e:i hakkında hazır a ı . adail e:i min oğlu Gündüz 280 kuruş para Kutuderesinin dayandığı yerler- k 
cezasına mahküm edilmiştir. den biri olan Bababeltaş ile Tujuk l{Österdi. Şimdi de Amcrı 

* Varna ve Köstence"'e gönderil- mevkileri de müfrezelerimiz tara- boş dönmüyor. .
1 

]ta· 
J • lerı e miş olan vapurlar bugiinlerde 1500 undan işrıal edilmiş bulunmakta - Avrupanın politika ış hatsıı 

ö .• d'" .. hiç te rıı •Jt· göçmenle döneceklerdir. dır. Buraları da şakilerden temiz - :fa!'=ını Ye vucu unu ı ıar ı 
A rika 1 ' it * Vaşington üniversitesi rektö- lenmiştir. etmek istemiyen me k il 

rü Elleri Stovel şehrimize gelmiş- Sergerde Seyit Rızanın kendisini tısadi salaha doğru atııaca·ye şiJ11• 
.. sterını son derece sıkışık bir vaziyette gö- adımda müzaheret go .. 

11
nyor· tir. * Amerikanın Türkiye İşgüderi 

Sav Afrika Hariciye Nezaretinde 
yüksC>k bir mevkie tayin edildi -
ğindcn memleketimizden ayrılacak
tır. * Kasımpaşa havuzlarında baş
lanan inşaat ılerlemcktedir. İnşaat 
atölyesi ikmal edilmek üzeredir. * Atıcılık :federasyonu ikinci re
isı yarbay Fikret de istifa etmiştir. * İlk tedrisatta yeni kadrolar a
ğustosta bildirilecektir. * Olgunluk imtihanları bitmiş
tir. Liseler 5 temmuzda kampa çı-
kacaklardır. 

Dısarda 

* Amerikadan dönmekte olan Bel 
çika başvekili Brüksele dönmeden 
evvel Londraya uğrıyacaktır. * Romanya kralı Karo! Polonya 
seyahatinden Bükreşe dönmüştür. * Polonya erkanı harbiye reisi 
Bükreşe varmıştır. * Avusturya başvekili bir hafta 
oturmak üzere İtalyaya gidecektir. 
Hangi şehirde oturacağı belli de
ğildir. 

rerek, en nihayet hattfı kendisine diden hazır olduklarını 5~ ·n ııu· 
d ı tierını yüz vermiyen iki aşiretten birine lar, hatta Avrupa eve 

1 
işi ele 

iltica etmiş olduğu zannedilmekte - günkü derbeder halinde bı k];ırınıı 
dir. Mel'un reis mütemadiyen izini c.lınıya vakit bulamıyac~ olJl'!a}C 
kaybettirmiye çalışmaktadır. hükmederek, bu isde önayıı 

Tuncelinin her tarafJnda imar b'l · t d"l " 
ı c ıs c ı er. in iyic ... 

.faaliyeti sür'atle ilerliyor. Çalışıp Görünüşe nazaran, zemAıncriJ\.:ı 
alın terlerile yevmiyelerini kaza- hazırladıktan sonra, da bit 

ıtıan yediler hallerinden son der<>ce Cumhur reisi 1938 baharı~oplııJl· 
memnun gorünmektedirler. Şimdi- dl\nya iktısad konferansını 
yekadar nçılmış ve açılmakta olan 
yolla hcı istikamette uzamaktadır. tıyn çağırabilecektir. , jngil· 
Her taraftan sarıldıklarını anlıvan Bugünkü halde Fransa ~~ıeıi te" 
ve teslim olmıyan şakiler şaşkına ü•n· iptidai maddeleri k~~u~i jtal· 

darik edebiliyorlar. Ha çtır· dönmüş bir vaziyettedirler. Bun - . muhta 
lar kendi aralarında şöyle konuşu- ya ile Almanya l!ar.ıce. adde al· 

J;ır, Binaenaleyh ıptıdaı rn. •orıar· 
mak için para zorluğu ç.e~ı)dc''ıete 

Van Zeeland bu son ıkı görii · 

yorlarmış: 

-Bu nebiçim iş? Bunlar cinmi, 
peri mi? Yer gök bu boz kurtlarla 
doldu. 

Çelik miğferli kıtaat için de: 
- Onları kurşun delmiyormuş. 

Hiç onlara gözükmemeli. 
Burada bir topçumuzun muvaf

fakiyeti bilhassa sitayişle anlatıl -
maktadır. Bir dağ tepesini nişancı 
topçusunun himayesinde tek başı
na işgal eden topçu ça,•uşu top mer

para ,·erilmesini mU\·afık rııı 
. t voltJ 

Yor. Fakat serbest tıcare · si • 
· araY1 
giıme1eri YC nlacakları P 
!aha sarf etmemeleri şartile. ca1' 

l . . topJanıı Bitler ve Muso 1111, 
3 

iş· 
f ansın• bir dünya iktısad kon er . 

. . .. ·ledılet· 
tirak edebileceklermı so) dahli 

* Arnavutlukta yeniden isyan 
misi elli metre ileri düşünce yere çıktığı tekzip edilmektedir. 

Ancak bu iş, muharebeden ·atıııı 
( ntin bir iş olduğuna göre:. ) diil1" 
" ~· b .. tun bir tarafı ezmeye degıl, u göre 

yatmış Ye inffüıktan sonra tekrar * Irnk meclisi iiç mılyon İngi- sıçramış ve iyi tanzim edilen atışı 
liz liralık bir istıkraz kabul etmiş- takip ede ede şakilerin kulesine sal-

tir. dırmış ve bu dağı temizlemiştir. 
ııuıııstııııttttUtltlltllllllllllllllllllttııı .. ıuııııııııııııtıuuıınııııtıuı 'S . R s· h. . d - d 

eyıt 11a ın na ıyesın en St"On cr-
Kitap basımı d'.ği bir mck~tupta: (~en~isinin Se-

yırt olmadıgını, bu ışlerı başkala-s d rının yaptığını ve kendisinin çek-
1 ene en tiğini yazdıktan sonra şunları söy-

seneye artıyor Iemcktedir: 
c Yol verin başka tarafa gideyim. 

Maarif Vekaleti basma yazı Ye Kaçar, saklanırsam, beni bir daha 
resimleri dı>rleme bürosu üçüncü 
kuruluş sr>nesini idrak etmiştir. Bu 

münasebetle yapılan toplantiya ı 
şehrimizdeki büti.in kitapcı, mat -

baacı ve gazeteciler de çağrılmıştır. 
Büro, bu üç senede basılan bü -

tün kitap, gazete ve mecmuaların 

koleksiyonunu yapmış ve bir bib -
lografyasını neşretmiştir. 

Buna nazaran 936 yılında 926 ki
tap çıkarılmışken, bu yılın ilk altı 
ayında bu mikdar 1059 u bulmuş
tur. 

Yediden sonra k apanan 
dUkkAnlar 

Akşamları cıaa t yediden sonra 
kapanan dükkanlar bundan sonra 
kontrol edilecek, bu gibi dükkan. 
!arın sahipleri hakkında takibat 
yapılacaktır. 

bulamazsınız.~ 

Tuncelinde bütün köylüler ka -
vuştuklan rahat için hükümete dua 

etmektedirler. 

Serbest . 
ithalat 
Rejimine doğru! 

(Birinci sa1ıifeclen devam) 
di Başvekilin tasvibine arzoluna -
caktır. 

Yeni proje Başvekilin tasvibin -
den sonra ilan edilecek ve serhest 
ithalat rejiminin tatbikine başla -
nacaktır. 

Bundan maada ziraat kalkınma -
sına ait yeni projeler de İstanbulda 
görüşülecek ve onların da sür'atle 
tatbikına geçilecektir. 

va milletlerinin ihtiyaçlarına ,·c 
. k 
J;a!kınmasına yardım etme J\ 

koyma 
dünya iktısadiyatını yola • ettir • 
gibi bir maksadı tahakkuk . 

mckl<' hedefine varabiiecektıf· ·el 
, c~ 

Onun için konferanstan 
1 

ı-Iı 
. . t hazırı ne kadar genış mıkyas a n!ıı· 

C1imak lazımgeldiği kolayca a 

şılabilir. yırlı 
Bugünkü gidişe bakılırsa, }la tll· 

~ ek urrı bir neticeye \•arılacagı P fe-
lda sar 

ınamakla beraber, b~. Y~ ... n boş:ı 
dilen gayretlerin busbutu 

d·ı rncZ· ırıdeceği de pek zanne 1 e r 
Ahmet R8! .-"' 

unıutt"14'' lıhtıUIUUlllllHlllll,llllltlllUtttıtıbılı uuııı 

Asya 

~aklının . ot 
imzası beklenıY 

're• . J" :ıla gO Tahrandan gelen ma um . ~fıl-

Efgan Hariciye Nazırı .. Fe;:hrıtfll\ 
hammed Hanın da bugun su• 
_ d. BLI 
nıuvasalatı beklenmekte ır. aıırı 
reLle dört memleket hariciye 0 

1 orJar. Tahranda bulunmuş o uy. . . 011ıır• 
Bir iki gündcnbcri harıcı}ketıerill 

le ·e lan arasında komşu mem 10dıı!I . • .. b ti rı· bakım 
sıyası munase e e kt:ıdır· 

Halen Berlin ile Roma arnsında 
sıkı görüşmeler olduğuna şüphe e
dilmemektedir. Bundan evvelki 
toplnntıda Almanya ile İtalya Fran
sız - İngiliz tcklifıni, Fransa ile İn
giltede de Alman - İtalya teklifi -
ni reddetmiş olduklarına göre, ara
daki ölçüsüz açıklığı ne suretle ya
kınlaştırmak imkfını bulunabilece
ği ehemmiyetle düşünülmektedir. 

Komite mahafılinde ipin ucunu 
koparmamak için son derece gay -
ret gös~<'rilmesi lazım geldiği ka -
naati vardır. Aksi takdirde İspanya 
hfıdiselerinin vahametini genişlet
mesi tehlikesi kendisini göstere -
eektir. 

Parıs. 4 (A.A.) - Bask murahhas 
heyeti, Bask Başvekili Aguirre'ın 
memleket hudutlarından ayrıldığı 
sırada neşrettiği bir beyannameyi 
tebliğ etmiştir. 

Bu beyannamede Aguirre, mem
leket namına~ Bask halkının ma -
ruz kaldığı soygunculuğu dünya 
huzurunda protesto etmekte ve ez
cümle şöyle demektedir: 

bıitlin kriprülcri yıktıl.ır, hiç bir 1 
aııla~ma ımkiırıı bırukmadıJar. 

l!--~ __ ab_ah_ve_ak_şa_m_~_aş_m~,-arr_irl_eri_ne_ya_zıy_or_lar--:? 1 
Cıımhuriı-=: ı 

Tahran görüşmeleri ve 

çok faydalı temaslar olma 
1 

tııı• 
Mütekabil hüsnü niyetler elaı11ıı" 

·mza zırlanmış olan paktı 1 • piiroı 
için ortada en küçlık bır 
bile kalmamıştır. btlgiifl 

Er gan hariciye nazırı dı:ı aı.:tııı 
.. re P Tahrana varacağına go ' kşıırıı 

İngiltere hükumeti, bu intizar 

devresinde her hangi bir sürpriz 
ihtimallerine karşı, Akdenizd~ki 
fılosunu kuvvetlendirmeğe devam 
etmektedir. Tamirleri bitmiş olan 
kuvvetli deniz cüz.ütamları Akde-

nize gönderilmekte, Atlantik filo -
sunun bazı mühim cüzütamları da 
yakın yerlerde emre hazır bfr v::ı
ziyette bulundurulmaktadırlar. 
BASK MÜLTECİLERİ FRANSIZ 
TOPRAGINDAN GEÇEBİLECEK 

Londra, 4 (A.A.) - Resmi mah
fcllerde söylendiğine göre Fransa 

cBizi topraklarımızdan ayırmak 
için İspanyol faşizminin para ile 

tutulmuş ecnebi kuvvetlerine ve 
İtalyan ve Alman kıl'alarına mü -
racaat etmesi igbırrırımızı bir kat 
daha ::ırttırmıştır. Duşmanlnrımız 
utanmadan galipleı in hakkından 
bahscdiyorlı:ır. Biz bu hakkı inkar 
ediyoruz "'e her zamoın da edece -
ğiz. MemlekcUınizi esir ettiler, fa
kat Bask halkıııın ruhunu esir ede
miyeceklerdir. 

Donanmamız 
z·yarete 

dost memleketlei·i 
hazırlanıyor 

Aldığımız hususi malumata göre donanmamız ağustos ortalarında 
iki grup halinde Sovyet, Yugoslavya, Yunanistan ve ltalyan limanla· 
rına ziyarette bulunacaktır. 

Yavuz, Kocatcpe, Adatepe Sovyet limanlarını ; Zafer, Tınaztepe, 
denizaltı gemilerimiz Yugoslav, Yunan, lta lyan liman larını ziyaret 
edecek lerdir. Bu ziyare tler dost memleketlerle olan münasebetlerimizin 
inkişafı yeni bir tezahür vesi lesi olacaktır. 

Şark misakı 
Dost Iraktan dost İrnna r,eçen 

Hariciye Vckilımızin bu S('yahati, 
bağlanacağı iyi neticelerle zamanın 
ehemmiyetli bir hadisc~ini te;?kil 
etmek üzere bulunuyor. 

Dirayet ve feraset sahibi zimam
dnrlnrın himmetlerile tahakkuk e
den bu emel, şark devletl~rjnden 

her birini ve mecmu hcy'etini dün
yanın gözüne pek haklı olarak 
bambaşka ve yüksek bir kıymetle 
gösterecektir. 
Şimdi yckdiğerine dayanan şark 

milletleri dahillerinde daha kuv -
vetli bir nefsi itimadı ile harice 
karşı ise Hindukuı dağlarından 
Akdenize kadar uzanan geniş bir 
alemin yegane büyük devleti imiş 
gibi bir manzara ile yaşayacaklar
dır. 

Tan -Bir haftahk t arih 
Avrupa işlerindeki gerginlik bu 

hafta ycniclen son hadde varmıştır. 
Musolini kendi kaleminden çıkan 
bir yazı ile, H iUer de bir nutukla 

Almanya ve İtalya mukabil tek -
lif olarak İspanyadaki iki tarafın 
muharip tannımalannı istediler. 
Böyle bir harekC>t kapalı cıhan har
binı açığa vurmak demek olurdu. 

Bu hadiselerin jyi bır tarafı var
sa, o da vaziyetin sarahat kesb<>t -
mesi, ortada muğlak bir şey kal • 
mayınca, mukabil tedbirleri ona 
göre düşünmek imkanını \'ermesi -
dir. 

Kurun 

Siy asi hafta 
Herkes harpten ürküyor. Aca -

ba harp mikrobundan korunmak i
çin beynelmilel hayatta da böyle 
bir aşı usulü tatbik edilemez mi? 

Son hafta içinde iki hadise bir 
dereceye kadar bu imkanın mev -
cut olduğunu ortaya koydu. Alela
de zamanlarda mutlaka bir harp 
ile neticeleneceğine şüphe olrnıyan 
bu hadiselc>rden zannedildiği gibi 
korkulu akıbetler çıkmıyacağı şim
diden anlaşılmıştır. 

Dünyanın bugiinkü ahval Ye şe
raiti o şekildedir ki harp için en 
çok hazu·l{lnmış olan memleketler 

hile neticenin kendi !<!hinde ç:ıka -
cağından emin değildir. 

Son Posta 

Garip dostluk 
La vua dö Frans ismindeki bir 

Fransız gazetesi bu serlavha ile 
bir makale vazmış. "Gnrjp dostlukn 
dediği Tiirk • Fransı:: dostluğu imiş. 
Bnzı Fransız gazeteleri, hatta dün. 
ya ahvali hakkında en iyi malüınat 
alan gazeteler bile bugünkü Tür. 
kiyeyc "Osmanlı hükumeti,, tilbirini 
bile kullanıyorlar. 

Onlar bu gafletlerinde devam 
ededursunlar. Yeni Tiirkiye işi iş, 
dostluğu dostluk telakki eder. Tür• 
kiyede Alman mütehassısı çok ise 
bunun da sebep1eri vardır. Alman· 
ya müstemlekesi~ mcmlek~ttir. Top
rak mahı<u lüne ve iptidai madde
ye muhtaçtır. Türki} e bıı hususta 
iyi bir pİ)•asadır, Almanya müte· 
hassıs memlekettir. Almanyacfo in• 
kılap yabancı memleketlerde çalı· 
şabilecek ve ağır şartlar istemiye. 
cek müteh ıssısları çoğalttı. Tür
kiye bunları işdcn anlad ı kları için 
ku l a nıy orsa, bun un Fransa ile dost• 
!uğu na dokunan tarafı neresidir ? 

arın a '" bu akşam, olmazsa Y bih'u 
imza edilmesi ve bu suretle "ha~ırııı 
bir eserin daha tahakkuk 511 

girmesi beklenebilir. k 1ıudlld 
Son pürüz olan lr:ın -Ira öster• 

ihti liHı da her iki tarafın·ıe:eı- or• 
diği hüsnü niyetle h:ılledıd Jr:ıolıı 
tadan kalkmış bulunmakta ır.tld bir 

• d rnevc • Ef nanistan arasında a l- Ar11 
ft R- u 

hudud ihtilafı Tevrik ~~imiş bil" 
sın ta vnssutu ile izale e 1 ... 
lunmaktadır. • .......... . 

.. A.kd·~~·ı;·d~··~·~·ı:i-tet 
değ işeme% 

devam) 
(Birinci sahif cden 

den şunları söylemiştir:. tcırıi • 
- Ademi müdahale sıs ycı trı· 

nin taıbıkmdanberi jspantct ,, bİf 
·rıı ,. giltcredcn tek bir sı a .: ötıdC -

tayyare, tek bir gö1ıüllu g 

rilmcmiştir. ·:!tıstı Js· 
İ11gıltcrenin bütiin aı .. htıdı.ıt· 

panya harbinin İspanu;;.z jspaıı· 
Zarı içinde kalmasıJlır. .

1 i'TI f11 ı· 
·yctııı i· 

yanın mülki tamamı kdcniZ 
1ıaf azasını isi iyor1LZ . .A arıdır· 

. • ııcıdcıTU se, fogHterc11ııı a 
Bu vaziyet değişemet.• 



3 - S O N T E L G R A F - 4 Temmuz 1937 

r------------~~-------------G •• .. 1 -. ı DENiZCiLiK 
__ unun mese esı: ı s··t·· d·· d ki· t D · . . . . I u un un ya a na ıya 

ıp_l~masız kımselerın dış- deniz yolile yapılıyor 
cıllk yaptıkları anlaşlldı 

Bunlar hakkında tr.kibat yapılıyor 
Hem çok ucuza diş yaptık/art için, hakiki diş 

tabipleri ile rekabet ediyorlar 
S on zamanlarda şehrimizde ba· vergi vermedıklerl ve muntazam 

. zı kimselerin dıplcıma veya per- alat gibı sııir bırçok rna~r aflardan 
lllısi olmadığı halde, gizli dişcilik cia kurtuldukları içın resmi diş ta-

tcttıkleri ve bunların şchrı·n muh- l 1 · d k eJır h . Jlp erırı en ço ucuza ış yapmak-
rna allerınde ayrı ayrı çalış- tadırlar. 

tıkları ·· ı ·· U ti .1. k 1 goru muştur. mumıye e "1\Uron ap ama ve 
d l<açak surette ş<'hird<' dişçilik e- sıra üwrıne <!iş dızmc gıbi arrıeliye-
l'n bu kımsclcrdcıı bazılarırıın A- ler: de hakıki dışcılcrın tarifelerin-

nudolunun bazı şchırlerıne ve ka- <len yarıdan daha çok tenzilatla 
~•llarına kadar giden·k oradaki diş- yapmaktadırlar 
<'") ( <=rlc de gi7 Ji bir rekabete giriş- Bu vaziyet sıhhıye memurlarl-
kl~ri söylcnmeklcdır. nın ve diğer alakadar memurların 
Şch · · d . 

1 
ııazarıdıkkatını celbettiiiirıdcn se-

ı ımız e gız i bir çalışma yeri ,, :ı-
açnn lıir ıçiııde umumi bır taramaya gı-

ve :? evinde iş yapan b 
S<ıhte a· . rişilmış \'e kaçak surette çalışan 
ı. ış tabiplerınden ekserisini 
•ıı tufoyli rlışcilP.r sıkı bır takibe ma-

l' müddet diş tabıpleri yanında 

l 
t mı bırakılmıştır 
ltbikat gördükten sonra oradan Diğer tı.ır:.ıftan Türk Diş Tabip-

<IYrılan çıraklar teşkil etmektedır. ler! Cemiyeti de. sahte dışcilerin 

yet veı nıek ve bunları cezalandır
mak için şiddetli biı· surette hare
k111. etmeyi bir prensip meselesi 
addeden hükumete azami yardım-
c!ıı bulunmayı kararlaştırmıştır. 
Ccmıyet, bu münasebetle bütün 

C:i~ tabiplerine birer mektup ile 
müracaat etmiştir. 

Bu mektupta, civarlarında, bu 
jpbi kanunun tatbikatından kur -
tulmuş, gizli çalışan ve dış çıkaran, 
diş tedavi eden kimselerin - kim 
olursa olsun- isim ve adreslerinin 
gizlice cemiyete haber verilmesi 
bildırılmiştir. 

Bu gıhiler hakkında hemen hü
kı'ımetle beraber takibata geçilc
<:el< \'(' cc:.mıyet, ani bir curmiımeş
hut yaptırarak suçluları yakala -
tacaktır. ~nlar, gizli çalışıp hükumete ıcrayı faaliyetlerıne fat'i hır niha-

Se bz eler in ol I n m __ s_T_e-vf-iğ-in-----= 
kuru fasulyeyi ucuzla 1 Bırakılacağı 

Doğru değil 
Alelumum zahire fiatları ve sa
tışları Üzerinde durgunluk var 

l aze mahsulün bol ve ucuz olarak piyasaya çıkması üzerine alelU -
mum zahire alış verişinde durgunluk baş göstermiştir. 

l' Bu durgunluk, bilhassa geçen aydanberi çok hareketsiz olan fasul
<ıdn fazlasile hi~sedilmektedir. İşler harE:ketsizdir, piyasa düşüktür. 

tur. Geçen ny içinde borsada; gayet az fasulya üzerine muamele olmuş-

Rib· 13~.n~~r da l:amilcn ufak cins fasulyalardan ibarettir ve 6,5-7,5 kuruş 
t 1 duşuk bir fiattan alıcı bulmuştur. Son bir ay içinde bü •ük cins fa
il UlyaJar üzerine hemen hiç muamele cereyan etmemiş, yalnız ufak fa-
Ulyalardan 140.000 kiloluk bir parti satılmıştır. 

Hariç memleketlere yapılan fasu lya ihracatı da azalmıştır. 
Bir ay içinde ancak 6 ton kadar fasulya ihraç olunnbılmıştir. 
Btt da İtalyaya gönderilmiştir. 

~=============================== 

Olgunluk 
imtihanları 
Bitti 
liselerden bu yll çok 

mezun var 
Liselerde olgunluk imtihanları 

bugün nihayete ermektedir. Bu yıl 
Olgunluk imtihanlarının verdiği 
l'ıctice, henüz belli değildir. Mu -

''nffak olamıyanlar ve hastalığı do

layısile imtihanlara gircmiyenler 

ey}lılda tekrar imtihan edilecek -
lerdir. 

:Su sene bütün memleketteki li

~lerden ne kadar talebe mezun o

lacağı da eyllıl imtihanlarından 
sonra belli olacaktır. 

:Su yıl li~lerden mezun olacak 

talebenin, diğer yıllardan daha faz

la olacağı tahmin edilmektedir. 
li!!-z 

Edebi roman: 10 7 

Sabanca 
Tenezzüh/eri 
Rağbet görüyor 

Tren tarifesinde ko· 
layhk yapıldı 

Sabanca tenezzühlcrine halkı -

mız bu sene de büyük rağbet gös

termiştir. Her pazar günü kalkan 

trenlerde tek bir yer bile bulun -
mamaktadır. 

Bu rağbet karşısında İstanbullu
ların Adapazarında ve Sabancada 

daha çok kalması için, icap ederse 

fazla tren kaldırılması ve birinci 

mevki yolcularına ait ilk trenin bir 

saat geç, yani saat 17 de Adapaza

rından hareket etmesi kararlaştı

rılmıştır. 

Üçiincü mevkilere ait tren de 

Adapazarından 17,50 de kalkacak -
tır. 

Sen e seveceksin! 
,. 

- Ya, ellerime sarılır, hayatım 

t<!nin tek sözüne bağlı. Beni sevdi

ğ.ini söyle. Bunu senin nğzından i
~1lınedikçe , kendimi öldürürüm .. 
erse o vakit ne yaparım? 

Diye de bir soru kafamın içine 

dikilmiş bir türlü beni rahat bı -
takmıyordu. Fakat, bütün b unlara 

ltarşı dilimin ucunda yer bulan tek 
\'e toptan cevap şu idi: 

d'- :Sen ona nasihat etmeye, ken-
1 kendisini öldürmiye kalkıştığı 

lakdırdc bundan asla mes'ul olmı-
~acag .. ırn .. l Y• B y trı ı wy eyecegım. una rag-

cn bir Ş<'y yaparsa suç benim 01-
llıaz. .. 

i 
1
Ve .. bu knrnrımı kafamda işle~ 

ş eye tekrar knpıdan çıktım. 

Etem izzet Benica 

bim bir heyecan çemberinin için
de daralıyordu. 

Birkaç adım daha ya attım, ya 
atmadım, bir ses: 

- Hanımefendi, hanımefendi!.. 

Diye kulağımı doldurdu . Bu kı
sık, hançcreyi zorlayan ve kulağı
ma hafif gelen ses , Halil Necibin 
sesi değildi. Tekrarladı: 

- Hanımefendi! 

Başımı Ç<?virdim, yanımda ya -
*bancı bir adam vardı. Orta yaşlı 
sad~or elbi~ giyinmiş, bıyıkları 

pos ve çenesine sarkık, yumuk göz
lü bir adam. 

- Bana mı sesleniyorsunuz? .. 
Diye sordum. 
- Evet size hanımefendi! 
Dedi. Ne söyleyeceğini, ne iste-

yeceğini beklemeden: 

Gazetelerden biı i Antakyada bil' 
Ermeniyı öldüren ve İstanbul tev

kifhanesinden kaçan Tevfiğin, Su

riyedcki affı umumiden istifade 
e,ı;ferek tahliye edileceğini yazıyor
du. 

Bizim bu sabah yaptığımız tah
kikata göre Adliyeye bu hususta 

Suriye hükumetinden gelmiş hiç 
bir iş'ar yoktur. Ve esasen Tevfik 

firar suçile de itham edildiğinden 
tahliyesi de imkansızdır. 

Diğer taraftan böyle bir "kararın 
bildirilmesi halinde Antakyadn öl
dürülen şahsın Türk tebeası olup 

olmadığı ayrıca tetkik edilecektir. 

Eğer Türk tebeası ise kanunen 
Adliye Vekilinden müsaade a1ına
rak yine takibata devam etmek ıa
zımgelmektedir. 

Diğer taraftan Tevfikle arkada
~ı Ayazağa katili Abdullahın tev

kifhaneden firarları hadisesine ait 

tahkikat ve takibat ta hayli iler -
!emiştir. 

Pek yakında bunlar muhakeme 
edileceklerdir. 

1Mes'ul 
lerde 

muhasiplik· 
değişiklik 

Şimdiye kadar Gümrük ve İnhi
sarlar Vekaleti emrfode bulunan 
mes'ul muhasipler dünden itiba -
ren Maliye Vekaleti emrine geç -
mişlerdir. 

Bu münasebetle mes'ul muha -
sipler arasında ufak tefek bnz.ı de
ğişiklikler yapılacağı söylenmek -
tedir. 

Bütün mes'ul muhasipler bun -
dan sonra maaşlarını Defterdar -
lıktnn alacaklardır. 

Benden ne istiyorsunuz? 

Beni nereden tanıyorsunuz? 

Diye bu tanımadığım adama bir 
sürü sual sordum. Fakat, niçin ve 
neden, bilmiyorum?.. müthiş bir 
heyecan içinde idim. Sesim boğa -
zımda sıkılıyor gibi idi. Ben ne ka
dar telfışlı, hırçın ve asabi isem yu
muk gözlü, sarkık ve pos bıyıklı 

muhatabım da o kadar sakin ve ha
reket sizdi. Gay@t ağır dawanarak: 

- Efendim, sizi Halil Necip Be
yin cmirled ile rahatsız ettim. 

Dedi ve .. tane tane söylediği bu 
kelimeleri bir araya toparladıktan 
sonra: 

- Lutfiye hanımefendi 
leri değiller mi? 

Diye sordu. 
- Evet benim .. 

zatifıli-

Dedim, fakat merakla ben de sor
dum: 

- Siz beni nereden tanıyorsu • 
nuz? .. 
Adamcağız : 
- Tanımıyorum. Henüz 

ref oldum. 
ınüşer-

Umumi harpten sonra, deniz .nak
liyatı işi çok inkişaf etmiştir 

s on seneler zarfında memleketim izde bahri vasıtalarla yapılan nakli
yat pek çok artmıştır. 

Meyva ve mahsul mevsimlerinde bu tezayüt büsbütün yükselmekte 
ve \'asıtanın azlığından ekseriya bir çok tüccar malları iskelelerde gün
lerce kalmaktadır. 

Bilhassa bugünlerde Anadolunu n muhtelif iskelelerinden cok mah
sul gönderilmekte olduğunctan bir çok gemiler, mavuna w• motörler hic 
durmadan çalışmaktadırlar. ~ 

Memleketimizde deniz ticaretinde göı·ülen bu inkişaf umumiyetle 
bütün memleketlerde de ziyadesile hissedilmiş ve dünya deniz ticareti
nin: Umumi Harptenberi göriilmemiş bır genişlik kazanmakta olduğu 
nnlaşılmıştır. 

1 Tahmil için her tarafta bılhassa Amerikada gemi eksikliği hissedil -
mektedir. 

Senelerdenberi bağlı duran şilep ve gemiler pek geniş mikyasta art
mış olan beynelmilel ticaret için kiralanmışlardır. 

ı Amerikan bahriyesine ait bulunan 188 harp nakliye gemisi ticaret 
,ge:misi buhranından dolayı askeri nakliyattan sivil nakliyata geçmişler-
clır. 
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Diş tabipleri 
Kongresi 
Toplanıyor 

Rapor haz.rlandı 
Üçüncü (Milli dış tabipleri kon

gresi) nin önümüzdeki eylıil ayın
da toplanması kararlaştırılmıştır. 

Kongreye bütün diş tabipleri 
serbestçe iştirak edebilecekler ve 

mesleğe ait arzularını ve müşahe
delerini bildireceklerdir. 

Şehdmiz diş tabipleri cemiyetin
den seçilen bir milli komite, bu 
kongrede görüşülmek üzere muh
telif mevzular üzerine dokuz rapor 

ile müteaddit tebliğ ve gösteriler 
hazırlamıştır. Bu mevzulardan en 
mühimmi, diş tababeti için, umu-

mi tıp doktorası mı lazım olduğu, 

yoksa yalnız diş tababeti doktora
sının kafi gelebileceği mi? dir. 

Bu raporlardan maada isleyen 

her diş tabibi dilediği mevzu üze
r inde ynzncnğı raporları kongreye 
verebilecektir. Kongre tarihinden 

15 gün evveline kadar milli kon -
gre umumi katipliğine \'erilecek 
raporlar ruznameye alınacaktır. 

Mahkemeden 
Yalınayak 
Çıkan adam 
İsmail adında bir gencin Gülhane 

parkında uyurken ayakkaplarının 

çalındığı yazılmıştı. İsmail bir gün 
Galatadn dolaşırken, Ziya adında 

birinin ayaklarında kunduralarını 
görmüş ve cürmüıneşhud mahke -
mesinc müracaat etmiştir. 

Muhakeme netice>sinde papucun 
İsmaile ait olduğu anlaşılmış ve a-

yakkapların derhal sahibine iade
sine karar verilmiştir. 

Bunun üzerine Zıya papuçları 

çıkararak sahıbine vermeğe ve 

mahkemeden yalın nyak çıkm!lğa 

mecbur olmuş, bu suretle çalınmış 
malı satın almanın eczasını ı;ck -
miştir. 

- Evinize mektubu g<'tircn ben
dim. Sızin evden çıkmanızı bek -
lemiştim. Size takdim ~deceğim i-

kinci bir mC"ktup daha bendeniz -
de bulunuyor. 

Gayet miıtcvazı bir lisanla ve 
aramızda geniş bir teşrifat mesa -
fesi bırakan bir dille hitaplarını 
yapan adam hemen elini cebine 
saldı ve: 

- Buyurun .. 
Diyerek bir zarfı bana uzattı . 

Mektubu bir taraftan .merak et -
mekle beraber endişe ediyordum: 

- Peki nmma, benim Lıitfiye ol
duğunu nereden kestirdiniz? Ya 
evimden çıkan bir misafirime bu 
m{'ktubu vermek teşE:bbüsünde bu
iunsaydınız. 

Pos ve sarkık bıyıklarının altın
da bir tebessüm ifadesi aksettiren 
adam: 

Hangi işler 
.Partiye 
Bildirilecek? 
Bunlar ayrsldı ve vila

yetlere bildirildi 
Cumhuriyet Halk Partisi Vila -

yet Reislikleri vazifelerinin Vali
liklere verilmesinden sonra bazı 

\•ilayetlerin, Vekaletleri alfıkadar 

€den hususatı veyahut Vekaletlere 

yazdıkları jşleri pnrti umumi ka
tipliğine de bildirdikleri görii.l -
müşlür. 

Dahiliye Vekaletinden bütün va

liliklere gönderilen bir tamimle, 
bu suretle hiç bir ameli fayda te -

min edilemiyeceğinden bahsile, ba
derna Cumhuriyet Halk Partisine 
bildirilecek işler ayrılmıştır. 

Kongre diledikleri, her ne 
suretle olursa olsun halk tarafın -
dan vukubulacak dilek ve şikayet

ler, Halkevlerine ait işler, politi -
_ ka işkri gibi meseleler yalnız parti 
umumi katipliğine yazılacak ve 
bunlardan gayri muhabereler yal-

nız Vekaletler kanalından geçiri
lecektir: 

Adliye . 
Sarayı için 
İstihlak başlıyor 

Adliye sarayının .:Sultanahmette 
inşası üzerindeki tetkik ve hazir -
!ıklar. bütün faaliyetile devam et
mektedir. 

Şimdi, sarayın yapılacağı saha 

dahiline düşen evlerin istimlaki işi 

ile meşgul olunmıya başlanmıştır. 

İstimlfık ameliyesinin, daha zi

yade eczııneler sokağına doğru ya
pılması kararlaştırılmı~tır. 

İcra edilecek istimlfıkler. hep ar
yade Eczaneler sokağına doğru ya-

pılacak \'e caddeye bakan ön ta - • 

raflar istimlfık edilmiyccektir. 
Bu muam!.'lelerin hitamında he

men yıktırılma işine girişilC'rek ara
zi temizlenecektir. 

!I 

zı, nasıl kolaylıkla tanıynbileceğimi 

ban. etraflıca anlatmış ta bulunu
yorlardı. 

Dedi ve: 
- Cevabınızı liıtfetmenizi dili

yorum .. 
Diyerek ağzımın içine bakmıya 

başladı. 

- Halil Necip Bey nerede? .. 

Diye sordum. 
- Ifrr halde mektuplarında yaz

mış olacaklar .. 
Dedi. İçimden bir his : 
- Dön geri, seninle alay mı edi

yor, hem intihar <'deceğini bildiri
yor, seni teliişa veriyor, hem de 
kendisi meydanda yok !.. 

Diyordu. Bir an bu hissin tesiri 
altında kalıyor ve mektubu: 

- Bunu nereden getirdinizse yi
ne oraya götürünüz .. 

Demek vaziyetinde kalıyordum. 
Fakat, bilmiyorum niçin öc sızısı 
kalbimde beliren, dima~ıma akse
den ve gözlerime inen Ye .. onun 
hayalini bakışlarımda canlandıran 
bir başka his: 

1
-Halk F ilozofu -

d iyor k i : 1 ---Polisimizin yeni kı
yafetleri ve bir 

mütalea .. 
Polisimizin yeni kıyafoti haki -

katcn çok güzel. Bilhassa atlı po-

lislerimiz, güzel atları ve çeli1< 
miğferleri ile şehrimize ayrıca bir 
zinet verdi. Hiç şüphe yok ki, po
lisimizin yeni kıyafeti şehirlerimi-

ze, Avrupa şehirleri manzarasını 

veren unsurların başında gelmek
tedir. Esasen silahlı bir üniforma 
medeni şehirler için, ne de olsa ay-

kırı bir manzara teşkıl eder. Bunu 
göze batmaktan çıkarabilmek ıçir 

Avrupa şehirlerinin hayli uğı-aş . 
tıklan malUmdur. 

Bizde de, bugün ciddi bfr mem· 
nuniyetle söylenebilir ki, polisin 
kıyafeti, modern bir Avrupa şeh
rındekinden farksız mükemmeliye
tini almış bulunuyor. Bilhassa miğ· 
ferler, polisimize medeni ve mo -
dern şehir polisine yakışan bir va
kar vermektedir. 

Bu kıyafeti bilhassa kabul et -
miş olanların tam isabet göster -
diklerine şüphe edilemez. Ancak, 

bilmem, polisimizin yeni kıyafe -
tini sayfiye yerlerinde gördünüz 

.. ? mu ..• 

Şehir içinde şehrin resmi man
zarasile çok güzel bir ahenk mey
dana getiren bu kıyafet, sayfiye 
yerlerinde göze birdenbire pek ay-

kırı görünmektedir. Daha doğrusu 
sayfiye yerlerinin umumiyetle sa-

kin ve hafü manzara ve kıyafetle
ri içinde bedii ahengini birdenbi
re kaybediyor ve göze lüzumsuz 
bir heybet ve ciddiyet manzarası 
veriyor. 

Polisimizin bu ayni zamanda be
dii ve çok güzel kıyafetinin bu ak
sayışına kıyamadığımız için buna 
işaret etmiye lüzum gördük. 

Yeni kıyafet her halde yalnız şe
hir içi itibara alınarak diişünül -

müş olsa gerektir. Acaba, bu güzel 

üniformaya yazlık y<>rler için daha 
hafif ve muhitin şartlarına uygun 
bir şekil bulunamaz mı? 

Şehir içinde bir zinet teşkil et -
miş olan yeni kıynfetin sayfiyeler
de de aynı kıymetten düşürulme
rnesi gerektir, zannederiz. 

Halk Filozofu 

BEŞİKTAŞ İCRA MEMURLU

GUNDAN: 
Borçtan dolayı tahtı hacze alınan 

muhtelif cins kereste ve ambalaj 
sandığı açık arttırma suretile 8/7 / 
937 tarihine müsadif perşembe gü
nü saat on birden on ikiye kadar 
Galatada, Yeni cami mahallesinde 
Ömer sokağında 8 numaralı diik
kanda satılacaktır. İhale pulları ve 
rüsumu deJlaliye m~terisine ait 
olmak üzere talip olanların mahal
linde hazır bulunacak memuruna 
ve fazla malumat almak istiyenle
rin 937 /744 dosya numarasile me -
muriyetimize müracaatları lüzumu 
ilan olunur. (33802) 

r Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

~ 

Her beş dakikada 
bir z iyaret eden 

dilenciler .. 
Geçen gün bir arkadll§nnızla 

Bcyazıdda cami öniinde, Emin 
efendi lokanta.çı yanındaki kır 

kahvelerinde oturuyorduk. Bi
rer kahve içtik .. Serinledik. Ve 
1ıat otıırtıp bir arkada~la kontL§
bııradaki kahvelerde rahat ra
lıat oturup bir arkdcışla kontL§
mak mümkün değildir. Neden mi 
diyeceksiniz?. Çıinkil, her lakır
dı başında. karşınıza bir gölge
nin dikildiğmi gorürsuniiz ... 
Başınızı kaldırıp bakarsanız: 

Bir dilenci .. 
O gidiyor. Aradan beş dakika 

geçiyor. Yine bir 1ıayalet.. Bu 
geleıı de bir dilencidir. Hulcisa, 
muhtelif kılık kıy af ette beş ai
ti dilencinin kar§ıntZa gelip a
vuç açtığım görürsünüz. 
Nıçin burası bu kadar fazla, 

dilencilerin rağbet ettikleri bir 
yerdir. Bilmiyornz. Bildiğimiz 

bir şeıı varsa, o da yukanya kay
dettiğimız hakikattir 

Dilencilerle mııcadclc eden 
memurlara, bu kahvelerde birer 
saat oturmalarını tavsıye ederiz. 
Bir günde. burada, her halde 
mühim bir yekuna bnlıq olacak 
kadar dilenci yakal.ımak müm-

kündür Evın köşesini kıvrıldım. Dalgın 
"e rnutereddıt vuruyordum. K al- - Siz kimsiniz? Dedi, ilave etti: 

- Merak buyurmayınız hanıme
fendi. Üzerime aldığım vazifeleri 
başarabilecek kabiliyette olmasay
dım, Halil Necip Beyefendi hiç 
şüphesiz bu h izmeti bcndenize ver
mezlerdi. Hem sizi, giyiniş tarzını- (Devamı var) 

":..------------------------........ 
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ltalyan mareşalı Badogliyo Madridi·
1
, 

düşürmek için F ran- _______ v_azan: SEM 

HiKAYE 

o hesabına bir plan hazırlıyormuş 
--~====-=••ıE~::==----

IS ıanen zengin madenlerine el atmak için 
u raşanlar acaba muratlarına erecekler mi? 
HükUmetçiler her türlü müşkülata rağmen, sonuna 

kadar harbetmek azmindedirler 
l talya ile Almanyanın ispanyaya yaptıkları yardımlarda 

maksat güttükleri artık tamamile anlaşılmıştır 
ne 

Madrirtn ta!ıYarederı 

A lmanların İspanyadaki dahili 
muharebeyle neden bu kadar 

aıtıkadar oldukları çok su getirir 

bir meseledir. lllitler Almanyasile 

Musolini İtalyasının Frankoya yar

dımları İspanyada Alman ve İtalyan 

cgönüllü> lerinin ölmesi o.caba yal
nız faşistlik, naz.ilik davası karşı
smda İspanya hükumetinin sol ce

naha mensup oluşu mudur? 

Frankonun Bilbao'yu ele geçir -

mesi Almanyanın, İtalynnın pek 
sevinçle karş1ladığı bir hadise ol

du. Bu hadiseyi Franko için büyük 
bir czafor .. diye gösterdiler. Şim•li 

de asilerin büyük bir taarruza ha

zırlıklarını söyliyerek etrafı hep 

Franko lehine hazırlamak istiycn 

İtalya ve Alman mntbmıtı kar~ı -
sında Avrupamn diğer gazeteİeri 
de işforin iç yüzünü araştırm1ya uğ
raşıyor. 

Bitler geçen gün bir nutuk söy

lemiş ve artık maksadını açıkça an
latm1stır. İngilız gazetelerine göre 
Almanyanın harictcn maden getirt
miyc ihtıyacı vardır. İşte bunun 

içindir ki, Almanyada milliyetçi bir 
hükumrtin tamamile İspanyayı ele 
nlması isteniyor ki, İspanyanın ma
deni Almnnyaya satılsm. 

İngiltere gazetelerinin muhabir

leri tarafından verilen malumata 
göre madenler en ziyade Bask ha -

valisindcdir. Şimaldeki asi kuvvet-

umum( bır gôrünüsü 

lerin ilerledikçe Franko da İspan -

yanın sanayi itibarile en büyük 

ikinci mıntakasını ele geçireceğini 

düşünerek sevinmektedir. Bilbao'

daki fabrikalar yeniden işletilerek 

Franko hesabına siliıh ve muhim -
mat yapacakları gibi Franko için 
iktısadi bir dayanma noktası da o
lacaktır. Buralardan çıkarılacak ma

denleri Almanyaya, İtalyaya gön -

dermek suretile onların şimdiye · 

kadar kendisien ettiği yardıma te

şekkür etmiş olacakmış ... 

Franko'nun ümidi, Bask havali -
sini tamamile ele geçirirse tamam 

on dört milyon kişiye hakim ol

maktır. Bu takdirde Cumhuriyetçi 

hükumetin elinde yalnız 8 milyon 
Ispanyol kalacaktır. 

Franko şimdi Madrit ile Valiın

si9'a arasını keserek payitahtı düş

miye mecbur etmek istiyor. Aylar

danbcri Madrit düştü, düşüyor, 

diye söylenmiş, fakat bunların aslı 

çıkmamıştı. Frankoya yardım eden
ler, cesaret verenler bir an evvel 
Valfınsiya hükumetinin işini bitir

mesini söylemişlerse de bu, şimdi
ye kadar olamamıştır. 

Franko'mın ümitlerine gelelim: 

En son olarak Katnlonyaya hücum 

edecek ve orada artık kendisine 

muhalif olanları bıtirecekmiş ... 
Fakat bu planın tatbiki kolay ol

madığı için Franko geçen haft:ı 

Edebi Roman No : 46 

Zekeriyya S frası 
Y azan AKA Gündüz 

fırlamış dört ok gibi üzerine atılı
yorlar, gürültü etmede? kendısıni 
dışarıya çıkarıyorlar. Üç doktor 
tekrar babasının odasına dönüyor 
ve profesör (•) Mavişi odasına gö
türüyor. Baba dostu olan profesör 
Mavişin yüzüne bir kere bakıyor, 
ondan sonra gözlerini yerden ayır
madon konuşuyor: 

- Bugün için içeri girmek ya -
sak kızım. 

- Çok mu hasta? Akse mi gel -
di? Sebebi ne? Ne oldu? 

(Not: Defterde daha bir kaç ba§
tıkla bir kaç çe§idli metin kupıir -
leri vardı. Hiç biri meseleyi doğru 
söylememiş ve akla hayale gelme
dik şeyler uydurmuşlar. Meseleyi. 
Mavişten ziyade babası hesabına 
körüklemiş Zer.) 

- Şiddetli bir akse. Mutlak 'bir 
sükunete ihtiyacı var. Seni göriin
ce müteessir olacak, ufak bir he -
yecan, büyük bir tehlikedir. 

- Tehlike mi? Tehlike var de
mek? 

- Yok diyemem. Fakat telôşına 
da liizum yok. Fen ne emrederse 
onu yaptık, ne emredecekse onu da 
yapacağız. Ötesini hiç kimse bil -
rnez. Sen de itidalini ele almazsan 
ne olacak? Kızım, hayatta insanın 
başına her türlü felfıket de gelir sa
adet de. Olan olmuş, geçen geçmiş. 
Şimdiden sonra babanın sıhhati ile 
meşgul ol. 

Profesör niçin manalı ve muam
malı konuşuyor? Maviş bunu anlı
yamıyordu. O sanıyordu ki, başın
dan geçe.ııleri kendisinden başka 
kimse bilmiyor. Bilmt, olsaydı ki, 

Afrika'dan yeniden 10000 kişi ge

tirmiştir. Yeniden 8 bin de İtalyan 
gelmiştir. İngiliz muhabirlerinın 

hesabına göre İtalyanların şimdiye 

kadar İspanyaya yollamış olduk -
lan cgönüllü, miktarı şuna çık 

mıştır: 85.000 kişi!.. 

Franko'nun kuvveti 400.000 rad

desindedir. Hükumetin 500.000 ki

şilik ordusu vardır. İtaljjan mare • 
şali Badoglio da Madridin ele geçi

rilmesi için bir plan hazırlamakta 
imiş ... 

Hükumet tarafında ise asilere 

karşı bir fın mücadeleden geri ka-
1ınmıyacağı, hu hayat ve memat 

kavgasından dönülmiyeceği her ve

sile ile tekrar edilmektedır. Kata

lonya hükCımct reisi Kompanis, Ka

talonyalıların Valansiya hüküme -
tile beraber mücadeleden geri kal

mıyacağını tekrar etmi~ ve charbi 
kazanarak ordunun gerisini temiz-

lemekten• bahseylemişlir. Bundan 
maksadı, Troçki taraftarı komü -

nistleri susturmak ve kızıl ihtilal 

istiyen anarşistleri durdurmaktır. 
İşte İspanyaya İtalya V(! Alman

yadan edilen yardımların hangi 
maksatlarla yapıldığı artık gizli 

M·ırt'!sal Ba 1ogliyo 

vapurdaki kadınlar kendisinden 
bahsettiler, gazete satan çocuklar 
kendisini hyakırdılar, iskelede -
kiler bilen gözlerle baktılar, araba
cı bunlar için geçmiş olsun dedi.. 
Bunları sezebilseydi ne iyi olurdu. 
En az yüreğine iner ve iskelenin ü
zerinde geberip giderdi. Amma ine
cek, çarpacak, ve duracak yürek 
mi kalmıştı? 

işte şimdi bile profesörün önün
de durabiliyor, konuşabiliyordu. 
Hatta kendisi yokken konakta olan
ları bitenleri de öğrendiği halde. 
Konakta neler olmuştu? 

Babası gayet iyi, neş'eli ve işti
halı idi. Kızının gece de gelmiye
ceğini bildiği ve gittiği yerden emin 
olduğu için rahattı. Bir kaç misa -
firle saat on bire kadar konuştuk
tan sonra yattı. Etken kalktı. Gi -
yindi. 

Kahvaltısını etti. Her günkü gi
bi bütün sabah gazetelerini yanına 
aldı. Okumıya başladı. Hacer yatak 
odasını düzeltiyor, Eleni kahvaltı 
takımın ı kaldınyordu. Paşada bir
denbire bir değişiklik oldu. İki hiz-

kapaklı şeylerden değildir. Fakat 
ilerde İspanyada her hangi bir hak ı 
talep etmek, İspanya işlerine mü
essir surette karışmak için fırsat 

beklemek isteyenlere karşı son 

günlerde İngiltere ve Fransanın 
bir cephe teşkil ederek siyaset ale
minde nasıl karşı koydukları gö -
rülmüştür. 

llıtlerin nutkunda şöyle bir par
ça daha vardır: cLondraad bulu -
nanlar şuna emin olabilirler: Bizim 

bu sefer elde ettiğımiz tecrübe bir 
daha unutamıyacağımız bir ders 
olmuştur.:. 

Bunun, Londradakılc>ri açıktan a
çığa tehdıt değılse hile her halde 

Almanların artık kimsf'ye muhtaç 
olmadıklarını ilan ı>tmeü olacak! 

Fakat Londradakiler Alman I!a

ricıye Nazırının gelmekten \':17. -

geçmesini de bır türlü unutomıyor
lar. Bır İngiliz gaz~tesi cMisafir 
için yemekler piştiği halde:. Fon 
Nöyrat'ın gelmeyişini İngiliz - Al
man münasebatı için çok manalı 
buluyor .. 

Vindsor dUkU golf sa• 
hası yaptırryor 

Blcdde bulunan Vindsor. Dükü, 
Bledde muazzam bir golf sahası 

yaptırmıya karar vermiştir. 
Bu saha, Dükün kontrolü altında 

olacaktır. 

Sahanın resmi küşadı çok muaz
zam merasimle yapılacak ve Vind
sor Dükü merasimde bizzat hazır 
bulunacaktır. 

Bledde bulunmakta olan Yugos
lavya Naibi hükumeti Pol de bu 
merasimde hazır bulunacaktır. 

• 6 ncı Jo rj a nnesine bir 
V illa hediye e t ti 

İngiltere Kralı Altıncı Jorj, Vind
sorda bulunan meşhur villayı an
nesi dul kraliçe Meriyc hediye et
miştir. 

Dul kraliçe, hayatının son gün -
lerini burada saadetle geçirecektir. 

Vindsor villası bilhassa Beşinci 
Jorj'un en çok sevdiği yer oldugu 
için, kraliçe, kocasının hatırasını 

yad ile ömrünü geçirecektir. 

• 
Dört çocuk b ir arad a 
Yugosla\•yada Bogati köyünde 

bir kadın 4 tane çocuk birden do
ğurmuştu. Çocuklar şimdi yedi ay
lık olmuştur. Hepsi de sağlamdır. 

metçi bunu hiss<~ttilcr. ·Oradan ay
rılmadılar. Paşa bir gazeteyi alı -
yor, asabiyetle açıyor, okuyor, öte
kini kapıyor, berıkini tartaklıyor. 

Derken birdenbire ayağa kalktı. 

Etrafına bakındı ve avucunda buruş 
turduğu gazeteyi yere fırlatmasile 
halıların üstüne yuvarlanması bir 
oldu. Gözleri kaymış, ~;enesi kay -
mış, ağzından sulyalnr akıyordu. 

Hizmetçiler bir çığlık kopardılnr. 

Ahçıbaşına vanncaya kadar he!r
kes yukarıya seğirtti. Doktora ha
ber gönderdilf'r. Hiç kimse ne ol
duğunu bilmiyordu. İşte bu daki
kaya kndnr dört doktor baş ucunda 
ölümünü bekliyorlar. 

Bana bir şey yapamıyan, ellerin
den kaçıran namussuzlar el altın
dan muhalif gazetelere başvurmuş
lar. Bütün gaze.teleri getirttim. O
dama kapandım. Neler yazmışlar? 
Bunu yazmaktan kupürlerini bura
ya yapıştırmak daha iyi. Kamarot 
zamk getirdi. Birinci kupürü yapış
tırd ım. 

Başlık: İttihatçıların az ılı valile
rinden (X) paşanın k ızı Beyoğlun-

UGUR 

On sene kadar İstanbuldan, doğ
duğum, büyüdüğüm, yaşadığım 

yerden uzak kalmıştım. Umumi 

harpten dört sene evvel cenubi A

merikada şehbender bulunuyordum. 

Muharebe uzadıkça ben de yerim

den kımıldıyamadım. Mütareke ol
du. Daha bir buçuk sene geçti. An-

cak o zaman güç bela vatanımın 

yolunu buldum. 

Geldim, ba~tım, akrabamdan bı

raktığım genç kızlar evlenmişler, 

hatta çoluk çocuk sahibi bile ·oı -

muşlar. İlle hemşiremin kızı Leyla! 

O da kocayn varmış .. 

K<'ndisile vatan dönüşü ilk kar

şılaştığım zaman: 
- Nasıl? Bari mes'ut musun? 

dedim. 
-Mes'udum, dedi. 

İyi bir koca olduğunu daha ev

\'elden haber almıştım, hem de 

zengin bir koca .. 
Bir akşam kalkıp evlerine gittim. 

Oh, ne ala! Şık, kibar hir apart -

man ... Leyla büsbütün şeker olmuş. 

Kocası da Avrupa görmüş, terbiy~
li, halük, zarif bir delikanlı .. 

Bir kabahati varsa, o da her ak

şam, kim bilir hangi klübc gidip 
kumar oynaması .. 
Yemeğimizi tatlı tatlı yedik. Ley

ıa piyano çaldı. Biraz da hoşbeş et
tik. Saat on biri vurdu. 

O zaman İrfan, y:ıni Leylanın 

kocası bana döndü, dedi ki: 

- Dayıcığım, bana müsaade bu

yur. Bu gece arkadaşlara söz ver

m!ştim de, gideyim. Gitmezsem 
ayıp olur. 

- Hay hay, dedim, buyurunu7_ 

.Ben de zaten biraz daha oturup gi
deceğim. 

Leyla kalktı, güzel güzel konu
şarak odadan çıktılar. Merak bu ya! 

Ben de arkalarından şöyle bakhm. 

Kapı yarı açıktı. Kapı ağzında e

lektrik pırıl pırıl yanıyordu. 

İrfan, Leyliının tuttuğu paltosu

nu giydi. Birbirlerine sokuldular. 

Ben zannettim ki, her iyi karı .koca 

gibi, böyle birbirlerinden ayrılır

larken öpüşecekler. 
Kendi kendime içimden: 

- Hakikaten ne mes'ut hayat! 
diye düşünüyordum. 

f"aknt birdenbire ne görsem, be· 

da sarhoş ynkulandı - Karakolun 
camlarını kırdı. Çıırşafsız yakala
nan bu sarhoş kız bır lfıternacıya 
aşıkmış. 

Metin: Şer'işcrifin ayaklanması
nı bekliyoruz. Büyük recüli devle
timiz Sad·razam Damad Ferit paşa 
efendimizin harekete geçmesini ri
ca ediyoruz. 

Mevsuken haber aldığımıza göre 
mefsuh İttihat ve terakki çetesinin 
li (X) paşanın yirmi iki yaşındaki 
zulüm ve iğtis:ıf aletlerinden ve 
tehcirin büyük elebaşılarından va
kızı ve hovardalar arasında (Maviş) 

lakabı ile maruf Dürinnisa Bey -
oğlunda sarhoş olduğu halde öte -
ye beriye sarkıntılık ederken po • 
lis müdürü umumisinin dirayeti sa
yesinde yakalanmıştır. 

Şiar din ve diyanete yakışmıyan 
bu hareketinin cezası şii phesiz ve
rilecektir. Yalnız bu cezanın ibreti 
müessire olmak için bir an evvel ve 
şiddetle verilmesi lazımdır. Alaca
ğımız fazla haberleri yine neşre

deceğiz. Şu kadar söyliyelim ki bu 
paşa kızı ayni zamanda Tatavlalı 

- • · · ? ır· k"ld' dona kaldıJJl· genırsınız. ı ım, t 

İ f L 1• .. - bir toka r an ey anın yuzune 
atmaz mı? 

kabil 
Evet, gözüme inanmamak 

· •· .. ne }leJll 
değildi. Irfan karısının yuzu 
de hatırı sayılır bir tokat atmıştı· 

Hem de ne tokat! 
ga· 

Asıl şaştıg-ım <:ey bu tokatın 
ıı ' ·ıcu· 

rip tarafı, şayanı hayreti, harı 
1• cığııı 

ladcsi, zavallı Leylfının, Ley a ... ; 
h . scsı• .... , 

tokatı yedikten sonra ıç 

sadasını çıkarmaması oldu. Başını 
zak· 

önüne eğdi, ve mazhimane u 
laştı. Ve minelacayip! i· 
Meğerse bu ne alçak bir koca 

• 11e 
miş ve biçare Leylô ise ne ınutı, 
miskin, ne haysiyetsız bir kıt.~::~ 
Doğrusu kızdım, bir daha evJerı 

·mdet: 
ayak basmamak kararilc yerı 
kalktım, kapıya doğru yiırüdünl-
Leyıa yolumu kesti: 

? :N'e' 
- Dayıcığım, dedi, ne oıdun9• 

den böyle hemen kalkıyorsun· 
Yüzüne baktım. Biz seni o kadat 

itina iJc, o kadar külfet ve meş~ıc; 
katle bunun için mi yetiştirdık , 
diyecek oldum. ' 

d . · de tıı • Diyemedim ama, ken ımı 
tamadım! 

ıcıa· 
_ L€yl5, dedim, bende~ ~a ör-

mağa lüzum yok, her şeyını g t 
cüm, her felfıketini anladım. Faks 

·· 1" c:11ştı.ın sabrına ve tahammu une .,,-
doğrusu! Bu ne hal? 

Leyla sarardı: .. .. 
1 

- Ah dayıcığım, gordun ya. t~ 
Ve ağlamağa başladı. Ben ar 

kabıma sığm yordum. 
1 

diye 
- A vrıl boşan bu kacadan. il 

• , . tahS ' 
bağırıyordum. Demek kı ne ."'"' 

. . b. şey~ ne terbiye, ne muhıt, hıç ır dll 
sanı insan etmeğe kafi gelmiyor • · 

. . '[ela· 
Meğer haksızlık etmışım. 

1
.'1..3 

I. f LcV n,, 
şim ~yhude imiş. r an .. ·r 

· tahk1 
tokat atıyormuş nma, bu, 

11 
mannsma barbarca bir hiddette. 

' bır 
ileri gelmiyormuş. Bu, sadece 
şans meselesi imis. ·c: 

• "be etm1~· Koca kumarbaz tecru nırı ·a k karısı Şayet kıımal'a gı er en, • 
k b. şamar 

vüzüne hafiften, ufılcı ır be' 
.. k . d' hakkak knY cı ın ırmczse, mu 
diyormuş! et· 

Elli kişinin yüzünde tecrübC}'JcP 
miş, hiç biri müessir olmamış. }ela· 
kaybE'tmiş. Fakat Leyl5yı pat~ ,

0
r· 

mak ona servet ve saadet getirı) 
muş. ccvnP 

fü1şımı salladım. Verecek 
bıılamrıdım, evden çıktım. 

- -- • nacınıO 
bir lfıternacıvn aşık ve Jatcr ·rı• .. ' k disı 
yüz vermemesi üzerine en 
musallat olmuştur. n .ıcı· 
Başka bir başlık: (X) paşanı rhOŞ 

. d ve sa 
zı karnaval kıyafetın e f ndail 
olduğu halde polisimiz tara ı 
yakalanmıştır. ran ıa-

Metin: Farmasonluğu k~ ?Jeğef 
limler dağılmış sanıyorduk:ksıılı.Jt .. 
gizli siyasetten maada ahl~·teldfll 
lar da yapmakta imişler. 1 

11da 
kakları 

Abanoz ve Dayram 5? cşlllll° 
paşa kızı İnci Maviş adıyle mn bil .. 
(X) paşanın kızı bunları~:a }<ılı" 
şında bulunuyormuş. Mas oıarııl' 
g~ ında ve kör kütük sarhO§ Jdl .. 

. . kadın . 
derdest olunan bu dınsız auv-elı .. 
rakolun camlarını kırma~~ de btl .. 

ve şnnı padişahiye teca~:ıerrııW 
lunmak küstahlığını da go. 

t ir . <") pll'" 
Bir başlık daha: İttihatçı .0 1 

. ·ffhar etsı .. rtl'" 
şa sarhoş kızı ıle ı ı abı c 

Metin: Mustafa adında b!neıcrde 
ret dostu ile kenar ıne~ ona J1l~ 
kafayı tü tsüliyen bu sözU~l J'lll }el 

hadderei islamiye utanma ı vıır) 
(Devam 
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Ro f el erin milyarlarını şim
i kimler yiyor ? 

Bu suali soranlar en nihayet öğren
di er ki, bı.: servet 

1 bir milyarderin eline geçmiş... 1 

Bu zat geni konduğu servetten bir hayli milyon 
doları, müteveffa tacsız 

Kral gibi hayır müesseselerine taksim edecek 
R okfeller öldü, tabii herkesin 

nğ~ında su sözler hata dalaşı -
Yor: ~ 

d';- Acabn bunun r.1irasını kim ye
t. 

k Bunu, bütün düny.a gibi Ameri
b alılar da merak ettiği için her gün 
ır gazete muharriri tetkikat yap

l'ııakın vakit geçirdi. Nihayet ga
~etecilcrin elinden uçanla kaçan bi
l:! kurtulmaz. Rokfcllerin miras\1-

s·ı· olan zat mcydanaçıktı. Bu da hü
~uk. babası gıbi isim taşıyan Jon 

1 <ıvıdson Rokfellerdir. :Fakat dost
ları, arkadaşları, memurları ve bii-
urı AtnE'rikn kendisini Mister Ju
"ıo d r ıyc çağırmaktadır. 

el Petrol membalarının tacsız kralı 
• Urıyanın en zengin adamı Rokfel
ll'rırı rn· d .. k" f ırasçısı a zannetmeyınız ·ı 

<ıkır bır adamdır. 
llayır.. O da bir çok şirketlerin 

Otta. 
1. gı, sayı ız sermayeli fabrikn-
b<ırı, çıftlıkl<'ri, bir çok servetlerin 
k~sında ve nıhnyet Amerikada bir 

.tfülevef fa Rokfellerin iki roza 

b
"'Ç bin kilometre dcmiryolu s:ıhi- tiği cep harçlıkları ile hayatını te-
ı b• 

ır adamdır. min etmiştir. Bundan sonra kazan-
,:ı Mister Junior şimdi 50 va~ında- dığı paralardan ve dedesinden al-

Yukarıda söylcdığimiz gibi ka
zanmasını ve hediye vermesıni de 
bilen Mister Junior mirasa kondu-

"lt 'F ~ • 
d · akat dedesinden mirasa kon- dığı aylıklardan her ay bir mikta- ğu zaman 29 milyon dolarını mües-
k u~u 7.aman vaziyette hiç bir fcv- rını artırmağa başlamış, yaptığı seselere, 19 milyon, tarihi müesse-
aladelik bulmamış, sadece: işlerden oldukca mühim servet el- selere, 6 milyon dolar içtimai mu-

t - Dedemm işlerindeki memurla- de etmiştir. avenet, 24 milyon dolar terbiye mü-
kırı bundan sonra bana işleri hak- Mirasa konmazdan evvelki ser- esseselerine, 6 milyon dolar üniver-
t'.111da malumat vermelerini dıle - velinden 167• milyon dolar ötekine sitlere, 24 milyon dolar parklar i-
i~~ .. diye tenbihatta bulunmakla berikine hediye etmiştir. Bu hedi- çin, 30 milyon dolar hastanelere he-

lıfa etmiştir. yelerin mahalline masruf olduğunu diye etmiştir. 
~h'Mıste_r Junior'un i~lere bu kadar söylemek de zaittir. Rokfellerin mirasçısı; dünyanın 
dı~tnrnıyelc;izce bakması iş bilme- Bugünkü serveti üzerine dedesi- en zenginlerinden olan Ford gibi 
İd gıtıd"n değil, bu işleri gayet iyi nin sı!rveti ve sermayesi gelince para istif etmek, llörst gibi en muh-
cl <ıre etmek salfıhiyetinde olduğun- dünyanın eşsiz ve rakipsiz zengini teşem raylar yapmak merakında de-
an .. ileri gelmektedir. olan Mister Junior her sabah ya- ğildir. 
lı~Unkü Junior gençliğinde çift - taktan kalkınca duasını eder ve O, bütün servetini mirasçısı ol-
~ de Çob:ınlıkla işe başlamış, odun sadece: madığı için hayırlı ve zaruri yer-

.... ~::;•lığı etmiş, bu suretle elde et- . - Allah beni zenRin yaptı. demiş. Jere sarf etmek azmindedir., ......... 
~"'"""""''"""''""""'""''11111'"''""""111111111"''"""'''"''""''1111 ''' 11 ' 1111 ''"'"''"' ''''"'"""'"'"''' """"""'''''''""'''''"'"""""'"'"'"""'''' '"""'"'"'"''""'""''»'"'m 
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üU® J lUIDy®t 
l arihi Amerikada bir fsane, 

mo rn bir 
ha ikat olar tecelli etti! 

/\ ~erikanın en büyük zcnginle-

le l"indcn birinın kızı olan Mis E- c h • • R /f 1 • ""[ •ı l>: bupon,artık birkaçgündenberi um urreısı uzve ın og u l e 
l ~l>on, artık bir kaç gündenberi b • f t •• l b b d •• 1}1sters Franklcn Ruzvelt diye anı- . lT Op UCCQrl 0 an Q a UŞmQ-
ı:~r. Amerika Cumlıurreisinin oğ- ntnln kızı •h f b 

ıle sevdıği milyarder kızı niha - nı age u 
~<:t evlendiler. Amerika'yı şimdi - ha .ffa •çind l d• 1 

(! kndar hiç bir hfirikulade ask ma- J 1 l e ev en ııer 
t~r ~ 

ası bu derece meşgul etmemişti. 
\> /\şk hakıkaten her şeyden kuv -
~:tli §eymiş! Çünkü bu düğün ala
c llda Cumhurreisi Ruzvelt ile en 
tı~tıdan siyasi düşmanı olan geli -bt; ~abası yanyana geldikleri ve 
ti;1•bırlerinin ellerini sıktıkları gö-
.. d" u. 
~et~eşhur Romeo ile Jülyet hika -
~~~tıin modern bir tekerrürü! 

"' \70züNDE EN ROMANTİK 
l3 BİR MUAŞAKA 

ı:~ .u maceranın ilk safhaları her
lihsın hatırındadır. Cumhurreisi in
'birabının arifesindeyiz. Çıkabilecek 
iltt muharebe ile en ziyade menfa -
~sı ar olanlar Cumhurreisinin kar
~iSi na d~ilmişlerdi. Bunlardan bi
Citı d: dunyanın en büyük top ta
tııu:r.•n.den biri olan Düpon dö Ne
G.ın ldi. Bu mücadelenin en ateşli 

Yın& evliler otomohillerin1• 

lop atnıarında Cumhurreisinin oğlu P iyer Düpon bir saatçinin oğlu 
.:ı acinn · k E 1 'l · 1 idi. Daha on iki yaşında iken Pa -~•. /\c ın ızı te ı e nışan an-
~ec<=k?aba anaları, babaları ne di -

l{ DUPON AİLESİ 
1S<lca D" ~ltın: upon ailesini anlatı\ c - ·I 

riste, o zamanın ispirtizmacılarının 

en beğendikleri bir medyumdu. Bir 
zaman sonra doktor oldu, aktör ol
du, trajediler yazdı. Dider o'nun, 
Mirabo'nun candan arkadaşıydı. 

Geçirdilf aşk maceralarının sa -
yısı yoktu. Hazır cevaplığı İsveç 
Kralı Üçüncü Güstav'ın hoşuna git
mişti. K'ral, kendisine bir irat te • 

min etti, ayrıca paye verdi. Sonra -
ları nazır oldu. Taleyanın mutemet 

( Deomı 6 ıncı ıagjadd.). 

SiNEMA 
Estetik o kadar ilerledi ki, şimdi 
yer yüzünde artık çirkin bir kadın 

kalmamıştır denilebilir 
Kendinizi Greta Garboya, yahut Marlen Ditri

he mi benzetmek istiyorsunuz? 

Bundan kolay ne var ? _ 
E skiden her şeyde negüzel bir 

istikrar vardı. Yarının değil, 

öbür günün ve daha öbür. günün 
ne olacağını bilir, teliiş etmez, en· 
dişeye kapılmazdık . 

Borsada esham ve tahvilat kımıl
damazdı, kadınlar resmen kocala
rına sadık idiler. Okunan kitaplar 
sekiz gün sonra eskileşmezdi. Asır
lar yüz sene sürererdi. Bir şapka 

ı modelinin ömrü her halde 1 yıl sü
rerdi. İnsanlar bir san'at veya mes
lek intihap ettiler mi, artık ömür
krinin sonuna kadar o san'atı ve 
mesleki bırakmazlardı. Hele güzel
lik hiç değişmiycn bir şeydi. 

- ?... i 
- İnsanlar güzel doğarlardı, son-

radan güzelleşmek yoktu. Sahnede
ki artiste buket gönderenler, bu ka
dının kirpiklerinin sun'i olmadı • 
ğmdan emin idiler. 1 

Bir delikanlı esmer bir kız sevdi 
mi, bu kızın sekiz gün sonra sap 
sar1şm oluşuna tesadüf ed ilm ezdi. 

• 
Halbuki bugün ne harikulade ve 

baş döndürücü bir devir yaşadığı
mızı tasavvur edin. Şimdi on sene 
bir asrın yerini tutuyor. O zaman
lar, nihayet bir şeytan fenerinden 
ibaret olan, ancak çocukları cğl<m
direcek bir oyuncak olmaktan öte
ye geçmiyeceğini zanneden babala
rımız, günün birinde sinemanın bi
zim için ekmek ve su yerine geçP. -
ceğini hesaba katmayı akıllarından 
dahi geçirmemişlerdi. 
Meşhur Venüs Domiloyu şimdi 

IIolivutta oturanlar f1.\'ojenik değil 
diye, hiç beğenmiyorlar. Güzellik 
şimdi muvakkat bir şey oldu, bir 
yıldızın sinemadaki hayatı kadar 
kısa sürüyor, yani bir gülün ömrü 
kadar bir şey ... 

Bir akşam Brigitte Hclm'in çeh
resindeki mermer hatlar kadar gü
zelliği ifade edecek bir şey tasav
vur edemezken, ertesi akşam Gre
ta Garbonun çirkin yüzünün sine
ma objektifinden geçmiş bir ifa -
desini görünce, hemen Brigitte 
Helm'i unutuyorsunuz. 

Eskiden Perl Vayt'a bayılan çok
tu, şimôi bacaklarından başka ma
likanesi uymıyan Marlen Ditrih 
için kimseye söz söyletmiyorlar. 

Hulasa kimse güzel, çirkini ayırt 
edemiyor. Holivutta bir güzellik 
barometresi icad edilmiş. Bu ba • 
rometre falan veya filan artistin 
çehresinin hatlarına, tavırlarına, 
yürüyüşlerine, gözlerini bilmem şu 
şekilde kaldırışlarma, şuna veya 
buna göre güzelliği tayin ve tesbit 
etmektedir. 

Eskiden Venüs sudan çıkmıştır, 
derlerdi, şimdiki Venüsler ve A
pollonlar sinema fabrikalarından 
çıkıyorlar. 

' 

Muhakkak ki, sinema bugünkü 
estetiğin ve modanın büyük bir 
mektebi oldu. Bu mektep her gtin 1 

ortaya yeni bir kadın tipi atmakla 

kalmıyor, güzel erkek tipleri de 'I Fransız sinemasının en muv:itfak artlstlerlnde "I 
yaratıyor. Şimdiki kızlar filan ar- OANYEL DARYO 
t~~ b~inin w~ ~ca~nın k~ ~-----------·---------------~~ santimetre tuttuğunu bilebiliyor -
lar. Mesela doğuşunuz itibarile ağ
zınız Katerin Hepburn'un ağzına, 

yahut burnunuz Gari Kuper'in bur
n una benzememiş değil mi? O hal
de mateIJl mi tutacaksınız? Ne mü
nasebet! Kim isterse, bunlardan 
her birine pekala benziyebilir. 

Eğer günün moda güzelliklerin
den her hangi birini göremediğiniz 
bir çehreye tesadüf ederseniz, mu
hakkak biliniz ki, o adam sinemaya 
gitmiyor. 

Eskiden iri dudaklardan herkes 
kaçar, kiraz gibi dudaklar makbu-

le geçerdi. Şimdi herken Jon Krav
ford'un dudakları gibi iri dudakla
rı beğeniyor. 

Bütün bu seriyi daha fazla uzat. 
mıya lüzum yok. 
Şu neticeyle karşılaşıyoruz: Si

{ Deoamı 6 ıncı •a!Jftımızda) 
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: 4 Yazan: M. SUleyman Çapan 

Balozla gazinoları ayıran fark 
O devirlerde baloz/ara kaf e şantan diyenler de 

vardı, buralarda 
kızlar göbek atar, göz süzer, gerdan kırardı 

KANUNi SÜLEYMAN 
No.63 Yazan : Nedim Refil< f 

' Sögleyiniz,fakat kısa . ' .. ı 11;nıt· s.ogıe. 

l ·yer11e"'' Oyle bir haldeyim ki, fazla lakırdı din 1 dl"1 
. ı k eder eğer misafirim olmasanız sıze saygısız ı 



Sltiı Dey~©ılfilon S©ıır©ıy:olf;)~c§l ıi 

KUDC~ KOZLARR 
efri a No: 101 Yazan : M. Necdet Tunçer 

Süleyman, Mısırdan kaçırtıp getirttiği gözdesi 
hakkında vaktile ne şiirler yazmıştı: "Kuru çöl
ler ortasında 'hir halıar çiçoğif!-e rastlarsanız, sa
kın onu çiğnemeyin! O çiçek benim sevgilimdir .. ,, 

- Ben inanmıyorum, Sahra! Kra
liçe Sama kolny kolay Süleymanı 
tcrkcdcmez. 

- Niçin? l\'Iadamki seni ve Sila
J>ı kıskanıyor.. saraydan uzaklaş
masına sebep siz değil misiniz? 

- O zaman öyle idi. Fakat, şim
di, iş değişti. Eğer kraliçe Sama, 
benim gözden düştüğümü duyarsa, 
saraya koşarak gelir. 

- Ben sanmam ki gelsin .• 
- O kadar koşarak gclii- ki .. Sen 

de saşarsm bu işe! 
- Kraliçenin izzeti nefsi çok 

Yüksektir. 
- Aşkta izzeti nefis aranmaz. 
- Sama, hükümdarı bu kadar de-

rin bir aşkla seviyor mu dersin? 
- Seviyor demek de laf mı, Sah

ra? Kraliçe Sama, Süleymana tek
rar kavuşmak için bütün ömrünü 
Ve bütün servetini feda edebilir ... 

f=iravunun gözdesi zin-

fetti.. elbette er g~ bir gün çağırıp 
konuşacaktır seninle! 

Dcmi§ti. 
Ti-Pi bu ümitle odasında bekli -

yordu. 
Süleymanın sarayında onu kıs -

kanmıyan kimse yoktu. 

Ti-Pi erkekleri coşturacak, çıl -
dırtacak kadar güzel ve güzel oldu
ğu kadar da sehhar bir kadındı. 

Süleyman üç yıl önce onun şöh

retini duymuş ve Mısıra giden ker

vanla bir esirci göndererek Ti-Pi'yi 
Firavunun sarayından çaldırtmıştı . 

O zaman Mısırdan gelen yolcular 
Slıleymana: 

- Yt'r yüzünde giizcl bir kadın 
varsa, o da Firavunun gözdesi Ti-Pi 
dir. 

Derlerdi. 
Ti-Pi, Süleymanın çok defa rüya

sına girmiş, onu uykularından. u

yandırarak şiirler yazdırmıya se
bep olmuştu. 

Süleymanın Ti-Pi hakkında yaz
dığı uzun bir şiirin şu parçası hala 
Kudüs kızlarının ağzında dolaşı -
yordu: 

c Yağmur yağarken, gök gür
lerken güneş doğarsa, anlayın 
ki, seııgilim Ti-Pı ehramların üs
tfüıdeıı yiizii.nii göstermiştir! 

Kuru çöller ortasında bir ba- . 
Jıar çiçeğine rastlarsamz, sa1mı 
on".! çiğnemeyin! O çiçek, benim 
sevgilimdir. 

Benim scl'gilinı, bir çiçek ka
dar ince t•e zarif bir melektir ... > 

Siileym:ın, bu kadar çok sevdiği 
bir kadını neden zindana attırmıştı? 

Ve T.i·Pi uç :ıy zindnnda yattık
tan sonra, hiç kimsenin tavassutu 
ve yardımı olmaksızın -böyle bir
denbire- nasıl zındandan çıkarıl -
mış, neden affedilmişti? 

Süleym:ın, bu güzel sevgilisini 
zindandan tahliye ettikten sonra 
neden arayıp sormuyordu? 

(Devamı ı:ar) 

dandan çıkınca 
(Ti-Pi) Süleyman tarafmdan, af

fedilince, zindandan haremdeki o
dasına dönmüştü. 

111111 11111111ııııııtıııuı1111111111111ıııtıııııtııııııuaııı ıııııııtıı111111111111111 111ıınu•uı11n111ııııtıtıuıı11ıııınıı nıı111ıınıııı11ıııııınııuııııııuu 

'I'i-Pi'nin affedilişinden saray ka
dınlarından hiç biri memnun de -
ğildi. 

Ti-Pi yaman bir kadındı .. 
Gençti.. yaşı henüz yirmi ikiyi 

Ceçrnemişti. Fakat, bu Mısır dilberi 
kadar Süleymanın sarayında zeki 
Ve uzağı görür bir kadın yok gibiy
di. 

Ti-Pi'yi hiç kimse çekemiyordu. 
O, zaten bir çekememezliğin, bir if
tiranın kurbanı olarak zindana a
tılrnıştı. 

'l'i-Pi'yi sarayda, erkekler ara -
sında Hamo'dan başka koruyan bir 
kimse yoktu. 

'ri-Pi. zindandan çıkar çıkmaz bir 
harern ağasına Hamo'yu sordu: 

- Onu göremiyorum .. nerede? 
- Hnmo'yu artık ebediyen göre-

lniyeceksin! 

- Öldli mü? 
- Onun gibi.. Filistindcn kaçtı. 
- Yalan sbylüyorsun! Hamo mert 

\'e hükümdara sadık bir adamdır. 
l"ilistinden uzaklaşabilir .. fakat hü
kümdarın yanından kaçamaz. 

- Kraliçe Samayı Asuriyeye gö
türmüş, diyorlar. Hakikat olan bir 
§ey var: Hnmo kaç aydanberi mey
<landa yoktur. 

:Mısır dilberi harem ağasından bu 
~cvabı alınca neş'esi kaçını~ ve sa
ga sola baş vurarak Hamo'yu soruş
turınıya başlamıştı. 
li:ımo meydanda yoktu. 
'l'i-Pi çölde kalmış bir yoku gibi 

?le yapacağını şaşırmış bir halde 
ltiınse ile görüşmüyor, kimseden 
bir ufak yardım bile görmeden o
dasında oturuyordu. 

Zindandan çıkarıldığı gündenbc
ti kendisini arayan, soran da ol -
llıaınıştı. 
kızlardan biri ona: 
- Mademki Süleyman seni af -

Ro an:21 

Yeni neşriyat 

DENİZ 

Deniz mecmuasının 1 Temmuzda 
çıkan (25) inci sayısı muhtelif de
niz mevzularım ve ezcümle bir bu
çuk milyon sterlinin denizden na-

sıl çıkarıldığına ait ilmi ve fenni 
yazıları ihtiva etmektedir. Günden 
güne mi..ıkemmelleşcn ve çok şık 
bir salon mecmuası olan Deniz"i bü
tün okuyucularımıza hararetle tav
siye ederiz. 

* ÜlkU 
Her ayın birinde Ankarada neş -

redılen bu kültür mecmuasının 53 
üncü sayısı dolgun olarak çıkmış
tır. Tavsiye ederiz. 

* Yeni adam 
Yeni Adam ıa:~ ünc:ü sayısını dol

gun münderecatla çıkardı. Bütün 
okuyucularımıza tavsiye ederiz. 

Dans merakhlarına 
müjde 

En kısa bir zamanda iyi dans öğ
renmek isterseniz ve ucuz bir fiat 
ile vakit kaybe~meden dans pro -
fesörü Yorgo'ya müracaat elc;inler. 

Adres: 

Beyoğlu Tokatlıyan oteli arka -
sında Topçc>kenler sokak No. 3J ı. 
t>· ·mci kat. 

t" 00
":• Cild ve zührevi hast:ılıklar 

mütehassısı 

Dr. Feyzi Ahmet 
İhtisas No. : 53 

Telefon No. : 23899 

lstan bul Ankara cad· 
desi No. 43 

Pazardan maada her gün sabah• 
ı tan :ıkş·ıma kadar ı 
.. OOOOOOOOOOOOOOOOO'lOOOOOO .. 

lttıulllt1Uh1tlflllltllltUHllUlllllllHllllrtltUllHtllllflllltllllftltlHllllllllUllUlttlllllllllflll lllUllUIUHUtU-llUllllflt1UUtfllll•tHIUI 
Yazan: 

Al Jenings 

<liişünüyorum da, niçin bu dünya
l'a geldiğimi bir türlü kafam almı
~or, anladın, değil mi? 

DİK PRAYS'IN ÖLÜMÜ 
]{ llir hafta kadar direktörlüğün 
ırtasiye işleri ile o kadar uğraşmıf a :tnecbur kalmıştım ki, arada bir 

te:r<'cik olsun gidip Dik'i görmiye 
fı:rsat bulamamıştım. 
]{ ir akşam, halfı posta idaresinde 
alınış olan ihtiyar Raydler beni 

~·akalarnış, hafiften gevezelik edi -
l'ordu. 

. Gece angaryasına ~~ olan zen
~:· Yine önündeki el arabasını 
terek, kapıdan geçerken,fbermu -
ad durdu. 

~ ...... 

Çeviren: 
Muammer Al tur 

Biz de alıştığımız için zenciden 
bu sefer arabasında morga kimi gö
türdüğünü soruyorduk. 

Zenci dedi ki: 
- Nafıle, şu arabanın içinde ki

mi götürdüğümü bılemezsiniz. 
- Allah aşkına söyle Sam! İnsa

nı meraka sokmn! 
- Hani şu küçük Dik Prays yok 

mu? İşte o! 
Dik, arkadaşım ve sevdiğim Dik, 

üzerine eskti bir şey örtülerek, şu 
küçük arabanın içi.'ne atılmıt?, ö
nümde duruyordu. Bacakları ke -
mu-dan sarkmıştı. 

H eykel gibt donup kaldım. Zenci 
Sam hiç aldırış etmeden, ıslık ça-

HALK OPERE 1 
Yaz Temsilleri 
Beylerbeyl iskele 

Tiyatrosunda 
6-7-937 SALI günü akşamı 

ESKi HAMAN ESKi TAS 
Büyük operet 3 perde 

8-7-37 Perşeml.ıe akşamı 

Beşiktaş aile parkında 
9. 7.37 Cuma akşamı 

Kadıköy Hal bahçeşinde , 

SULTAN AHMET 3. üncü SULH 
HUKUK HAKIMLİGİNDEN: 
Davacı Vasil Naska tarafından 

Eminönü Köprübaşı yeni 10 No. da 

berber İsmail Hakkı ve şürekfısı 

aleyhınc açılan {yukarıda adresi 

yazılı diikkiının izalci şuyu dava· 

sının 36/424 No. lu dosya ile yapıl

makla olan muhakemesinde tapu 
dairesınden gelen kaydı ı esmide 

isımlcri yazılı Ahmet, Müdevver, 

Milt~adi, Anika, Kosti, )Jimitri, 

Perikli, Aram, Angeli, Marya, Ele
m, Efrusini, Eftim, Kostantin, Pet

ro, Vangel, Toma, Kiryako, Filip, 
Aram, IIiı-iıt;to, Torna, Kiryako, İs

tepan, Angeli, Firus, İlya, Mihal, 
Kozma, .l\Tarika'nın ikametgahları 

meçhul bulunması hascbile yirmi 
gün müddetle ilanen tebligat icra-

sına \'e mahkemenin 17 /9/937 tari

hine müsadif cuma günii saat 11 e 

talikine mahkemece karar verilmiş 
olduğundan yevm ve vakti mez-

kurda mahkemeye gelinmediği ve

ya \"ekil gônderilmediği takdirde 

gıyaben muhakemeye devam ve 
karar vcrılcceği il<lnen tebliğ olu· 
nur . 

larak ar::ıbasını morga doğru sür
dü, gıtti. 

Odama dönüp, o geceyi yalnız qe
çirmiye cesaretim kalmamıştı. Ge

ceyi Raydler'ın yanında geçirdim. 

Uyku, onun da, benim de gözleri
mizden kaçmıştı. 

Raydler yatağında sağa, sola dön-
dükçe soruyordu: 

- Jenings, uyuyor musun? 

- Nasıl uyurum yahu? 

- Allah Allah, şu zavallı Dik, 
~imdi aşağıda, intizar salonunda sa

bahı bekliyor ha! Bunu düşündük
çe insanın vücudüne öyle bir ür
perme geliyor ki ..• 

Raydler nihayet ya takta durama
dı, kalktı, elektriği yaktı . 

Ertesi sabah erkenden alelacele 
morga indim. Dik'in cesedini kaba 
tahtadan bir tabut içine kapamış

lardı. Ölen mahkumların cenaze -
lerini hapishane mezarlığına götü
ren tek atlı araba da, orada ha • 
zır bekliyordu. Tabutu arabaya koy

duk. bu iş bitnce arabacı daha faz
la beklemiye lüzum görmeden, at-

KiR>ar misafir 
Ziyafetten sonra misafirler gül

müşler, eğlenmişler ve dağılmış -

lardı. Hizmetçi sabahleyin ortalığı 

toplarken, sokak kapısının önün

de üstü altın markalı bir gümüş 

çatal buldu ve kendi kendine söy
lendi: 

- Galiba misafirlerden birinin 
cebi delikmiş. 

• Zamane çocuğu 
- Kızım, bir adın Meliha, öteki 

adın ne? 

- B ilmiyorum bayım, daha ev
lenmedim. 

• 
Mantık 

Balkan harbinde Salamonu as -
kere almışlar ve topçuya vermişler 

idi. Bir gün Vize taraflarında, ken
disini bir topun başına koydular. 

Orada yalnız kalınca, Salamon ken
di kendine şöyle düşündü: 

- Bana bu topu neye bekleti -
. orlar? Düşmandan bir tek nefer 

yelirse, topu alıp ta yoturemez. Ka

lnbaJık yelırlersc, ben müdafaa e

demem. O halde bunun do{:,rrusu 
bırakıp yıtmcktir. 

Ve usulcacık savuştu. 

• 
Çorba 

Salamon, ahbaplarından Morde
hayın evine misafir gitmişti. Fakat 

onun misafirperverliğini suiıstimal 
ederek, günlerce orada kaldı. Bun-

dan rahatsız olan Mordehay yüz -
süz misafiri defetmenin çarelerini 

düşünüp dururken, birdenbire aY.

lına bir tedbir geldi. Karısına de
di ki : 

-PerHi, bu heriften kurtulmak 
için benim aklımda bir çare yeli -

yor. Öğlende sofraya oturuncaz, 
ben, çorba fena olmuş derim, sen 

de iyidir diye iddia edersin. Başla
rız yalandan şamata etmeye.. Ni-

lıeyet kısa kesmek i~in Salamonu 
hakem yaparız, fena derse sen kı -

zarsın, iyi derse ben kızarım. Sa
lamonu kapı dışarı atarız. 

Tam öğleyin sofraya oturulup ta
ortaya çorba gelmce, Mordehayla 
karısı ağız knvgasına başladılar ... 
Sonra da Salamonun reyini sordu
lar. 

Fakat kurnaz Salamon hliyük bir 
soğukkanlılıkla : 

- Affedersiniz, ben çorbadan an
lamam, dedi. 

• SAAT 
' - Bu saat gerçekten ucuz. İki li· 
raya besbedava! Bunu bu fiata -vermekle size ne kalır, bilmem. 

- Beis yok efendim, siz beğen -
dinizse alın, ben sonra tamiratın
dan kazanırım. 

• CEVAP 
Mini ınını Sevim yemek yemi -

yor, diye aııncsile babası üzülü • 
yor ve ona zorla yedırmek için 
her ç:ıreye, hatta tehdide bile te -
vessül ediyorlar. Geçenlerde bir gün 
kendisi için hususi surette pişiril
miş olan bir pirzolayı, Sevim inad 
ederek, yine böyle yemek istemi
yordu. Nihayet annesi kızdı: 

- Yemezsen, umacıyı çağırırım, 
deyince Sevim: 

- Peki anne dedi, çağır da o ye
sin. 

lan kırbaçladı, sür'atle hareket et
ti. 

Ben de arabanın arkasından ko
şuyordum. Hapishanenin şark ka
pısına varmıştık. Kapıcı ihtiyar 
Tommi göğsümden tuttu: 

- Mister Jenings, siz buralarda 
ne arıyorsunuz? 

- Ben bir dostumu arkasından o 
nereye kadar giderse, giderim. 

Ne kadar imtiyazlı olsam da, ha
pishane sınırından dışarıya çıkmak 
kabil mi? Durdum, durdum değil, 
durduruldum. 

Kapı açıldı. Sisli, soğuk bir sa • 
bahtı. Dışarıya göz attım. Orado, 
sokakta, sırtında eski kırmızı bir 
şal, ihtiyar bir kadının ağaca yas-

lanmış, beklemekte .olduğunu gör
düm. İki ellerini kavuşturmuş, iki 
büklüm olmuş, sanki ıstırabını u
yutmak için bir ileri, bir geri hafif 
hafif sallanıyordu. 
Kapıcıya bağırdım: 

-Tommi, şu kadını gördün mü? 
Bu kadın Dik'in anasıdır. 

Tommi kadına gidip bir iki ke • 
lime söylemiye vakit bulamamıştı. 
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Tür 

OY o 
3 üncü keşide 11 - Temmuz - g37· dedir. 

Büyük 
ikramiye: 45. liradır. 

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

adet mükafat vardır .. 
Dikkat: 
Bilet alan herkes 7 .. Temmuz .. 937 

günü akşamına kadar bilet·ni de· 
ğiştirmiş bulunmahdır. 

8 ari ten son a bilet üzerinde
ki ha kı sakıt o ur. 

NÖBETÇi 
ECZANELE 

Bu akşam şehrin muhtelif semt
lerinde nöbelçi olnn eczaneler şun

lardır: 

İstanbul cihctındekiler: 

Eminönünde (Hüseyin Hüsnü), 
Beyazıdda (Belkis), Küçükpazar -
da (H. Hulüsi), Eyübsultanda 
(Mustafa Arif), Şehremininde 

(Hamdi), Karagümriıkte (Fuad), 
Samatyada (Erofilos), Şehzade ba
şında (Asaf), Aksarayda (Etem 
Pertev), Fenerde (Vıtali), Alem -
darda (Esad), Dakırköyde (lliltıl). 

13cyoğltt cilıcti11dekilcr: 

istiklal caddesinde (Kanzuk), 
Altıncıdairede (Güneş), Galatada ı 

Topçularda (Sporidis), Taksimde 
(Nızameddin), Tarlabaşında (Ni
had), Şişlide (Halk), Kasım paşa -

da (MüC'yyed), Hnsköyde (Nesim 
Aseo), Bcşiktaşta (Nail Halid), Sa
rıyc>rde (Asaf) 

Üskiidar, Kadıköy ve Adalarda -
kiler: 

Üskitdarda (ittıhad), Kadıkö -
yünde Modada (Moda), Büyükada
da (Şinasi Rıza), Heybelide (Halk). 

-- -
İSTANBUL ASLİYE ÜÇÜNCÜ 

HUKUK MAHKEMESİNDEN: 
Cibalidc Haydar Salih paşa Mür

şit sokak 15 numarada mukim Zi
şan tarafından Şehzadebaşı Kap

tan mahallesi Karagöz sokak 7 nu
marada mukim Ali Ruşen aleyhıne 
mahkememizin 937 /700 numaralı 1 
dosyasile açılan boşanma davasın-

dan dolayı müddei aleyhe gönderi
len dava arzuhal sureti mübaşir ta
rafından, mumaileyhin mezkur ad
resi terkcttiği ve yenisinin de meç
hul olduğundan bahsile bila tebliğ 
inde edi1ınesi üzerine H. U. M. K. 
nun 141 ve 142 nci maddeleri mu
cibince tebliğ olunacak evrakın 

mahkeme divanhanesine talikına 

ve hülasai muhteviyatının da ga
zete ile bir ay müddetle iHinına ka
rar verilmiş olduğundan mumaileyh 
Ali Ruşenin tarihi ilandan itibaren 
bir ay müddet zarfında dava arzu
halini tebellüğ ve cevap vermesi 
lüzumu tebliğ makamına kaim ol
mak üzere ilan olunur. 

Çünkli araba kapıdan çıkınca ayni 
hızla yoluna devam ediyordu. Ka
dının önünden geçip gidecekti. 

O zaman Tommi arabacıya ba -
ğırdı: 

- Heeey! biraz yavaş git! Şu ka
dıncağız yolcunun anası imiş! 

O zaman arabacının arabayı ya
vaşlattığını gördüm. Dik'in anası 
da eteklerini toplayarak arabanın 
arkasından seğirtti. 

İşte bütün Amerikalıların bir ro
mandır, diye okudukları Jimmi Va
lantin'in Ohyo hapishanesinde ce
reyan etmiş olan hakiki hikayesi 
budur. 

O' Hanri romanını neşrettiği 
zaman, bütün bir milletJ yalnız ağ
latmakla kalmamış, minnettarlı • 
ğını da kazanmıştı. 

Hapishanede, kendilerine benzi. 
yen diğer insanlarla bütün müna
sebctlerik esilmiş, harici alemle a
ralarına kalın bir duvar çekilmiş 

mahkumların halini bir göz önü
ne getirmiş olsanız bile, bu rnah
kumlarm ruhi ahvalini anlıyabil
meniz yine çok müsküldür. 

Dans Profesörü 
Parl5İn 1937 ıcncsi:ıiıı ye• 
ni dans figürlerini öğ• 

renmek isteyenlere müjde 

Beyo~lu İstiklal caddesi Türkuaz 
dans dershanesinde Kemal Sami 

Bayere müracaat. Hergün sabah 
ondan ak~am dokuza kadar ders-
hanesi talebelerine açıktır. 

ZAYİ VE İTİBARDA:N DÜŞ
MÜŞ PASAPORT: 

İstanbul İran Ceneral Konsola· 
tosundan mu·ta umumi numarası 
9228 ve hususi 400 ,.e 24 mordad 

1311 ve 15 ağustos 1932 tarihli ve 
Simon oğlu Sadiya Rahim namına 

ait pasaport ahar kimse yedinde 

çağırılacak olursa kanuni takibat 
icra olunacaktır. 

Tozkoparan Meşrutiyet cad. 
Şimal sokak No. 5. Abraham 

SULTAN AHMET 3. üncü SULH 
HUKUK HAKİMLİGİNDEN: 

Davacı Anna, Kornela ve Des -

pina vekili avukat Yervant Latif 

tarafından İstanbulda Asmaaltındr 
26 No. lı mağazaqa sabuncu Mai-

oğlu Hiristo aleyhine 936/2129 No. 

lı dosya ile açılan fek ki haciz dava

sının yapılmakta olan muhakeme

sinde Müddeaaleyh Hiristonun ve
fat ettiği poliscc yapılan tahkikat-

tan anlaşıımasına ve vcresesi-'nin 

dahi ikametgahlarının meçhul bu

lunmasına binaen ilanen yapılan 
tebligata rağmen 29/6/937 tarihin-

de mahkemeye gelmemiş ve vekil 

dahi gönderilmemiş olduğundan, 

bir kıt'a veraset ilamı ve bir kıt'a 

bacizname ibraz edılmiş olduğun

dan bahisle muameleli gıynp kara

rının 20 gün müddetle iHincn teb

liğine ve muhnkemenin ll/9Y937 

tarihine müsadif cumartesi günü 
saat ona talikine mahkemece karar 

varilmiş olduğundan tarihi iliın

dan itibaren beş gün zarfında iti

raz edilmediği ve yevm ve vakti 

mezkurda bizzat \'eya bilveküle 

mahkemeye gelinmcdıği takdirde 

gıyaben hüküm ve karar verileceği 

ilanen tebliğ olunur. 

Bu zavallılar, kendilerini oraya 
atan suçun sebeplerini \'e amill<'ri
ııi herkesten daha iyi bildikleri i
çin, kendi kC'ndilerine hayatta baş
larına gelen bu felaketin tehlille
rini yaparlar. Hüviyetlerini yoklar- ' 
lar, kendilerini bir defa daha tar
tarlar. Çoğunun düşüncesi, işledik-

leri cürmün bütün mes'uliyetinin 
kendilerinden ziyade, başkalarında 
olduğu neticesine varır. Fakat ne 
yazıktır ki, öldüren odur, çalan o
dur. Kanun, bu suçtan ötürü onu 
yakalamış ve bu dört duvarın ara
sına sokmuştur. 

Yalnız benim söylemek &edi
ğim ve dikkat ettiğim bir :nokta şu
dur: Hücresine kapatılan mahkum, 
bütün bu düşünceler arasında ce
miyete karşı ifrit kesiliyor. Sera
pa sinir haline giriyor. Bizim o ka

dar sakin klübümüzde bile, kaç de.1 
fa bu sinirin hakimiyetini gördilm. 
Birbirimizin boğaalarumza yapl§• 
mağa ramak kalan zamanlar az de., 
ğildir. Hem de hiç manası olmıyah 
§eyler için! 

(Devamı var) 
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Midenize -
Dikkat vo lYl HAZIM edini7.. 

Çabuk. iyi çiğnemeden yemek yi}•enler. fazla 
baharatlı v~ biberli yiyenler. bilhassa içki 

içenler midelerini tahriş ederler vo 

EKŞILf K, HAZIMSIZLIK, 
ağırlık ba~ dönmeleri hissederler. 

MAZON 
MEYVA TUZU 

gtdr 
Hazımsııhtı Mide Ekşilik -ıe ı-anmaıar& tı 

rır. lnkıbau defeder. Buiündeo bfr thO M~ul 
alınız. Hiç bir mQmaıU milatahıarta kıyl5 1"J)eı" 
etmez. MAZON isim horoz markuaD~ dikkat. 
posu : MAZON ve Botoa ec:ıa ctepossı lstaı>' 
bul Yenipo$tahane arkasında. --

======================================:--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-:-~~~~~~~ 

Hastalık. o .üm ve pislik gelıren far~leri öldürünüz. 

HASAN FARE ZEHİRİ 
Macuıı ve buğday şeklinde olup büyük ve küçük her nevi fare

leri. sı911nlan derhal ö ld ürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 

Bu~da7 ncvilerinl scrpmelidir. Macun olanlarını yağlı bir ekm;:ğe 
ve her bangi bir gıdaya sürerek farelerin bulundu~u y~rlere koy

malıdır- Kutusa 25 er, ikisi bir arada 40 kuruştur. 

Hasan deposu : lstanbul, Ankara, Beyoğlu 
Beşiktaş, E8kişehir ---------Hava Yolları Devlet 
İşletme İdaresinden : 

18-5-1937 den itibaren mer'iyete giren 1 sayılı tar ifemiz zeylinin 
rnevadı şunlardır : 

1. - TENZILA T 

(Çocuklar) ve (Gidiş • Dönüş) için yapılan tenzilat b ilet ücret ta ri-

fesinde (Sigorta bedeli hariç) yalnız yolcu ücretinden yapı lı r. 

Ankara • lstanbul 
Yalnız Gidiş için Lira 
A. - 3 Yaşına kadar çocuklar-

dan. 4 

l2 
(Sigorta dahil) alınır. 

7 
" " " " ., ,, 

Buyüklcrden. • • • • • .. • 22 ,, • " 
Gidiş • Dönüş için Lira K. 
B. - 3 Yaşı~a kadar çocuk-

lardan 7 20 • • " 
7 • " " ~ 00 • .. 

Büyüklerden • • • • • 36 00 • • it 

2 - HUSUS} TAYYARE KiRALAMAK. 

A. - Tayyareyi kiralayanlardan. tayyare ile seyahat ettiği müddet 
için ücret alınır. 

Kiralanmış tayyarelerin boş gidiş veya boş dönüşü için ücret 
alınma%. 

Tayyareyi kiralayanlann tayyare ile seyahat ettijti kilometreye aid 

pilot ve üçüncü makinist ikramiyesi- Tayyareyi kiralayanlardan ayrıca 
alıoır. 

a - (Gidiş • Dönüş) için tayyare kiralayanların, tayyarenin 

sideceAi yere muvasalatındao başlıyan 24 saat içinde dönüşü meşruttur. 

Muvasalattan başhyan 24 saatten sonrası için beher güne mukabil 
fidiş kira bedelinin yarısı alınır. 

3. - B1LET MER'IYETI 

( Gidiş - Dönliş) bileti alıp ta gidiş hakkını kullanmıyarak sade dö. 

nü, hakkından istifade etmiş olaolara gidiş bilet bedeli iade olunmaz. 

<4. - SEYAHATTEN VAZGEÇENLER 

A. - Bilet alanlardan, hareket saatinden 24 saatten daha az evvel 

(Hiç seyahat yapmıyarak biletini aldığı gibi iadesi şartile) ıeyahatten 
\'azgeçliklerini bildirenlere (Sigortası aynen) ve (Yolcu ücreti % 20 
noksanile ) geri verilir. 

B. - ~Het alanlardan, hareket saatinden 24 saatten daha evvel 

(Hiç seyyahat yapmıyarak biletini aldı~ gibi iadesi şartile seyya hat. 

ten vaz:eçti~lerini bildirenlere yerleri satılır ise ( Sigorta aynen) ve 
(yolcu ucretı % 40 noksanile) geri verilir. 

Yerleri satılamaz ise sigorta ve bilet bedeli meryetten düşer. 

5. - HAREKETiNi TEHlR ETTiRMEK iSTEYENLER 
A. - Hareket saatinden 24 saatten evvel tehir isteğinde buluna • 

·ların hareketleri bir gün tehir olunur. :ı 
Hareket saatinden 24 saatten daha az evvel tehir isteğinde bulu

nanların yerleri satılabilirse hareketleri bir gün tehir olunur. 

Yerleri satılamaz ise sigorta ve bilet oedeli mer'iyetten düşer. 

6. - TAYYARELERiN HAREKET ETMEMESi VE TEEHHÜRÜ 

A. - Yulcu biletinde mukayyet harekE:t gününde idarece tayyare 
hareket ettirilmedi~i takdirde eırzu eden yo!cul:ırn bilet ücretlt-ri 
tamamen iade olunur. 

B. - Hava bozukluğu gibi fevkalade sebeplerden dolayı tnyyarenin 

hareketinde vaki olacak teehhürlerden dolayı seyahatten vaı geçen. 

lere sigortasl &ynen ve yolcu ücreti % 20 noksaniyle geri verilir. 

C. - Fena hava yüzünden veya her hangi bir sebep ile kalktığı 

meydana avdet eden tayyare yolcularına, idarece gidecekleri yerlere 

tayyare ile sevki imkanı görülmediği takdirde vermiş oldukları bilet 
ücretleri tamall'.en iade olunur. 

D. - (Gidiş - Dönüş) biletinde mukayyet dönüş tarihinde idarece 

tayyare hareket ettirilmediği takdirde yolcLı mütakip ilk tayyare sefe

rine kadar hareketini tehir etmek istemez ise tam gidiş bilr-t ücreti 
tenzil edilerek mütebaki yolcuya iade olunur. 

~ - MECCAN1SEYAHAT 
Aynı iki istasyon arulnda yolcu tı..yyareleriyle altı ay zarfında 5ee-

"""' .. : .... . . ~ . . 
, . ' - ,. ~ ' 

1 
Saçlarda başlıyan yaprak dökümü Ş i R KET I HAYR 1 YE O EN: 

1 Yaz tarifemiz bugünkü Pazardan 

in 
Kullanılarak 

"Optamin Saç Eksiri,, balis vita

minden yapılmıştır. Saç guddelerine 

seri bir tesir yaparak onları aka. 

metten kurtarır; köklere yeniden 

can verir, saç dökülmelerinin kat'i• 

~r.Jılç e 
durdurulabilir! 

yetle önüııe geçer. "Optamio,. kul
lannrak saç dökülmesi tehlikesi 
tamame:\ bertaraf edilir. 

"Optnmin" saçlar için hakiki bir 
afet olın kepekleri izale eder, cı ~· 
de bayat aşıla r, saçları güzelleştirir. 

"OPTAMiN" i ısrarla isteyiniz 
• - r. ' • • • ._ " • • ... > ' : ı" .. ~ .. • 

i~ibaren tatbi e başlan ıştır. 
Sıkıcı sıcafdardsn kur t ulmak i çin t til gUn· ı l •erinde Boğazlçine gitmekten başka çare 

y o ktur. Her tara f için her istediğiniz saatte 
vaaıur bulursunuz. 

Sabah il postalar % 50 tenzilat dır. 

Boğazın, Altın knm ve S ütlüce plajları 

sire ye rleri lıe p sizle ri l ekliyoi. Bcğaz : n en 
su l arını bu sıcak: günlerde menbnın başında 
kaçırma vın:z. 

••• 

ve bütün ııw• 

n t'fis ve tcn1iı 
içmek fırsıısını 

Bugün Y e nikôy le Beykoz arasında saat sel.:iıden itiba• 

r en arnba vapu rları iş lemeğe başlıyor. 

Boğazın başında ve nihay~tind~ iki sahilin birhirine 

hığia nd ıp nı oto::nohilt t'rin i7.le tec r iihe edi niz. 

Aç ı kta deni :r.e g irmenin yasak oldıı~ una d air ga7.eteferôe y.ızılıır 
g örülmektedir. Geçen sene de ılan edıldiği gibi umumi aJaba riayet 

etmc:k şarlile :ıçı~ta denize gir mek yasnk cd i:miş değildir. Ancak 

akıntılı ve girdaplı yerlerde deniıe girmek canan nl ol ur. Ve bilhassa 

lağam ağı zları , t ifo vakalarının çoğaldığı bu mevsimde sı hlı:ı t bakımın• 

d an tehlikelidir. 13inaenale~· h halkın bu gibi }'erlerde denize girme· 
meleri lazımdır. Yakında bu gi bi can ve sağlık bakımından tehlikeli 

yerler belediyece işaretlen cceğinden ha l kın buralard a çok dikkatli 

b u lunmala rı ılan olun ur. (3911) 

1 
-
nhisarlar U. Müdürlüğünden: 

1. - 1200 adet 40 si m kıyım bıça~ı. 

300 ,, O. T. havan ,, 

Yukarıda ya z ılı bı çak'ar pazarlıkla sa l ın alınacaktı r. 
il. - Pazarlı k, 19-Vll.937 l ..'lr ihine ras tlayan P aznrtesi g ünü saat 

14 d e Kaba taşta Levazım ve Mübayaat şubesinde-ki alım komisyo
nun da yapılacak tır. 

Hl. - Ş artname ler parasız olarak her g ün sözü geçen şubeden alı• 
na bilir. 

iV. - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte %7,5 
, ' güvenme pawrlariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan 

1 RUMELIHİSARI BAGI l_olun-ur. (

3
-
908

) ------~ 
VE 

Bo~aziçinin en güzel ve en tabif ai le parkıdır. 600 muhtelif hay. 

vanat, daos müzik eğlenceleri, aileler serbestçe yemeklerini getirebi. 

lirler. Ba~da buzlu biralar, rakılar gayet ucuz büfesi vardır. Kahve 

çay, limonata 10 kuruştur. Bahçede buzlu meşhur Kanlıkavak suyu 

temin edilmiştir. 

Şirketi Hayriye vapur tarifeleri sıldaştınlmıştır. Eminönünden 

bağa kadar gidiş geliş otobüs seferleri temin edilmiştir. 

M • N E Diş macununu kullanınız. 

1 Diş hekimleri kontrolu 
altındadır .. 

Umumi satış yeri : Asri Diş deposu, Taş Han, lstanbul 

1 Beyoğlu Vaklflar Direktörlüğü lıan lar1 1 '------------:. 
Satıhk mahluller 

Muhammen kıymeti 

Lira Kr. 

122 00 Fındıklıda Hacırecep mahallesinin Yağhane soka
ğında eski 6 No. lu 51 metre 90 santim arsanın 
tamamı. 

22 20 Kasımpa,ada Sinanpaşada Meşrutiyet sokağında 

eski 10 y~ni 24 No. lu 48 metre arsanın tamamı. 

642 ~5 Kasımpaşada Tahtakadı mahallesiıde Dereboyu 

caddesinde eski 10, 17 yeni 36,21,2111 No. lu 591 
metre 25 santim arsanın tamamı. . 

Yukarda yazılı gayri menkullerin mülkiyetleri peşin para ile 23.6-937 

gününden itibaren JS gün müddetle ·açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

ihalesi 8-7-937 Perşembe günü saat 15 de komisyonda yapılacağından 
Ofo7,5 pey paralnrile m'l h1ü1nl k:ılemine gelmeleri. (3588) 

yahat yapan· bir yolcudan 6 ıncı se} aha ti için bilet ücreti alınmı

yarak meccant seyahat eder. 

Yolcunun 6 ıncı meccani seyahatindeki 15 kilodan f aıla eşyası üc

rete tabidir. 

Sayın yolcularımıza ilan olunur. (17.74) (3740) 

Acentelerimlz · 
Ankarada - Bankalar caddesinde P. T. T. binasında. 

utanbulda • Karaköy • P. T. T. şubesi binasında. 

. BAŞKURT 

'®, Ç~!!~n ~n~~~.~ :~,~!ı~t~~~~I 
, ŞIK ve BIÇAKLARINDAN farksız .ve hntt.a 

onlara faiktir. Alpak adın yııpılan BAŞ KUR r 
mamulatı en yüksek sofralara süs verecek kıt• 
dar zarif ve kullanışlı dır. KARARMAZ, BO. 
ZULMAZ, EGRILMEZ, KIRILMAZ. PARLAK· 
LiGiNi kaybetmez. Yerli emek, yerli sermaye v.e 
yerli işçi ile Beşiktaşta iskele yanındaki fabrı• 
kadadır. Dünyanın en güzel ÇAT AL KAŞIK vo 

BIÇAKLARJ YAPILIYOR. 

Balkanlarda dahi eşi olmıyan Fabrikamıza bütün mekteplileri grup 
halinde tetkikat yapmağ'a davet ediyoruz. 

BAŞKURT, BAŞKURT, BAŞKURT ... 
Bu adı unutmayınız, yabancı markada çatal, kaşık ve bıçak ver ı r'e•se • 

reddediniz ve ısrarla BAŞKURT mamulatını arayınız. 

r 
Profesör Kirkor Kömür· 
ciyan'ın sür'atle hayat 

aciamı yetiştiren 
eserleri 

Ameli ve tatbiki ka mbiy o 
Yeni muhasebe usulü 

Ticari maliıma t ve ban-

kacılık 

İktısad ilmi 

35 
122,50 

105 

87,50 

İhtisas muhasebeleri (Şirket 

sanayi, ziraat banka) 175 

Ticari ve mali hesab 1. ci kısım 70 
Zihni hesap kaideleri 20 

Logaritma cetvelleri (Yeni 
rakam) 56 

Yeni hesabı ticari (Mufassal 
eser) 200 

Mali cebir (istikraz ve sigor-
ta hesabları) 100 

Başlıca satış yeri: İkbal Kitabevi 
lstanbul 

'sünnet Düğün'ieri:e' 
Hokka baz, Ku kla, Karııgöı, 

İnce saz vesaire ... 
Me ~ lı ıır hayali \e hokka· 
baz VEFALI SAFA, Yağcı· 
o~lu EZRAÇl \'e Çiçekçi 
o"':u MARKO arkadaşlar. 

6 • 

~-mJi~• Her Ak.~am 

11 PANORAMA'DA 
BAYAN 1 

HAMiYE1:, 
~~~~~~-~ 

Her Aktgm 

Münir Nurettin 
PANORAMA ....... Operatör ....... 

ı RIZA ÜNVER ı 
ı Doğum ve kadın hastalıkları ı ·---~B~a~h~ç~e~s;i~n~d·e-~~~ 
ı mulahassısı ı ::::::=--
: Cağaloğlu Nuruos::ıaııiye caddesi : -5.-h-lb_l_v_e_u_m_u_m_t_n_e_triy_a_tı_ld-are ede• 

ı No. 22 Mavi yapı ı Bqmuharrlrı E. tzzE'f 
1
,. 

....... Telefon: 22683....... Baaıldıtı yerı Mat bul Ebilı.s 


