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•• r- aa itler ve· MuSolin·i'ye bir haftalık 
düşünme müsaadesi verildi! 

' 

Bunu böyle söyleyen lngiliz gazeteleridir, kabine son va
ziyeti ve karaı·larıgözden geçirmek için bugün bir toplantı 

yaptı, Fransa da sonuna kadar lngilizler ile beraber 

Vekalet ilk işlerden biri olarak 
Digarıbekir [hattını 

sür'atle Cizre' ye ulaştıracak 

"' 1 

Hükumet onu· 
rnüzdeki mali yıl 
başında yeniden 
bazı vergileri in· 
dirmeğe karar .. 
vermiştir. Han• 
gi v e r g ilerden 
ne miktar lenzi· 
l!t yapı!abi' eceği 
hakkında şimd:· 

den tetkiklere 
ba~lanmıştır. 

Maliye Ve k 1 li 
Fuat Aiıalı l· u l\ t Ağ r a 1 ı, 

bütceoin müsaadesi nisbeünde re· 
lecek sene bazı vergilerin indiri

lecetini beyan etmiştir. 

, Vekiller heyeti dündenberi üç 
fevkalade mes' ele ile meşgul .. 

(Yazuı 2 inci 6ay/amızaa) 
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Bulgaristandaki 
Türklerin m lları 
B~davaya gidiyor! 
Türk mektepleri kapatıldı, Ce
miyetler dağıtıldı, işciler f ab

rikalardan çıkarıldılar 
f ,,·~ ---- ~ ~;!~. 
~~ 

' Bulgariıtanclakt mallarını, m6/İcferfnl bedavaya bırakıp serse/fi 
Ana vatana gelen göçmenlerden bir kajile 

Nafıa Vekili Ali Çetinkaya, AnM' ·~~------
kara ekspresine takılan hususi va-

Elektrik istihlak vergisinin ten· 

ziline dair tal imatnamenin hazır· 
~) 

. .,....._-~----, 1 !anması bitmek üzeredir. 
Haber verildiğine göre Bulgaris. j Türklere karşı gösterilen güçlük. 

tandan ana vatana dönmek isti yen (Devamı 2 nci say/ acla) 

gonla bu sabah şehrimize gelmiş-
tir. Şirketler Umum Müdürü Emin, 
Devlet Demiryolları Cer Dairesi 
Reisi Sedat ve lllısusi Kalem Mü-

1 

dürü Nejat Vekile refakat ediyor
lardı. 
Nafıa Vekili istasyondan çıkar 

çıkmaz vapurla İstanbula geçmiş, 
doğru Pangaltıdaki evine ,giderek, 
bir müddet istirahat etmiştir. 

Vekil bir kaç gün şehrimizde ka.: 
~ t lacak ve ayın onunda Avrupa sc-
Oz, ·' ı "" yahatine çıkacaktır. 
oN""~;glllz kabinesinin fevka/a . .ıl! • Vektıletin bugünlerde bilhassa 

s;;a .riyaset eden Ba~~kıl meşgul olduğu mühim işlerden biri 
lo evıl Çemberlagn Diyanbekirden Cizreye kadar uza-

~~tt tıdra 5 (Hususi) - Sıyasr va. tılacak olan demiryoludur. 
llıııı, lıenüz nezakı:t ve vahametini Bu yolda yapılacak ctüd ve istik-
~ tr~f ~ı.a etmektedir. Alman gaze- taflar için faaliyete geçilmiştir. İlk 
~t,1 nın kullandıkları lisana bllkı· tetkiklere göre bu hat Dicleyi ta-

l~lld~h halya ile Almanya ademi kibcn Irak hududuna varacaktır. 
ıı ale k •t · · b. t k · · d ~ ıttirn o~ı e~ınc ycnı . •r. c • .Orijdan ayrılacak bir kol da Sı.~r .. 
il ~az ıek nıy.etinde ~cğ'ıldırler. • , ve Şirvandan geçerek Van golu 
~ -4Y~te:er dıyorl~r kı : ". ;,, garp sahil.ini takiben Vana ulaştı- ·-
~ltıarı Pçıg me~elesınde f~alya ıl(/ nlacaktır. , Nafia veklll Ali Çetin/caya 

• il Y.aya emnıyet etmemış olan• ı 
~lııd· erı} e sürdükleri teklifle"t.lni Bu kısmın İran hududunun her Cumhuriyet bayramında açılacak -
~~ 1v:a~uul edilecc~ bir hale k.Ô.Y.· hangi noktasına ulaştırılacağı İran tır. Lokomotif fabrikası için de Ve-
l~ı bir meselcyı halletm~k .. ~ın hükfımetilc yapılacak olan müza - kfıletle temasa giren İngiliz grupu 
~it~ Yol bulmak mecburıyeltn· kerelerden sonra belli olacaktır. ~ . . . . . 

r. Yeni kontrol sistemi• için İnşaları tamamlanmış olan Zon- Agustosa kadar tekliflerını bildire-

1Devamı 2 inci ıahiJecie) guldak - Çetinkaya - Divri.k hatları cektJr 
1 
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, -BÜYÜK DENi~ ROMA 

KORSA-N ADALA ' n-
YA'ZA'N'."'"Cei·§rce·;;·gı~ da Murad 
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• 
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Yurdumuzun her köşesinde tarlhl eserleri büyük zevk ve al8ka ile 
okunan değerli tarihçimizin gazetemiz için hazırladığı yeni deniz romanına 
çok yakında başlıyoruz. 

SON TELGRAF bu yeni tefrlkasile okuyucularına mevsimin en güzel. en 
heyecanlı romanını sunmak fırsatını bulmuş oluyor. 

Murad Reisin gençllğl • Akdenizde ilk çarpışmalar .. Korsan adala_ 
renda ·yakalanan bir kadın Osmanh sarayına nasll giriyor va sarayda 
neler yapıyor ? • Venedik önlerind~ Türk Kadirgahir1 • Paşa gemis~nde 
asllan reis kimdi?. Saray kapısında Yeniçeriler: Venedikli aşiftenin 
başını isteriz ı . . · Kadın kıhjıyla istanbula gelen Venedik 'övalyesi.. ilah 1 

Yeni romanımız baştan başa aşk, heyecan. istila 
ve akıllan durduran entirkalarla doludur. 

Salıya Son Telgraf sütunlarında 



2 - S O N T E L G R A F - 5 Temmuz 193'7 

Kiğıt, kimya olma- ) Kadıköyünde feci 
ya ba_şladı ! Bir motosiklet 

ır- ~ Bu sabah 
Londrada 

Kasım paşada 
Faşistler Üç ev yandı 

Kitap neşriyatı durdu, gazete
ler ve mecmualar çok sıkışık va
ziyette, fiat durmadan artıyor 

Hükumetin aldığı tedbir buhran ve fiat 
terefüü karşısında kafi gelmedi§ıka dar 

henüz bu tetbir de 
fiil sahasına intikal edemedi 

Kağıt fia tlarmın baş döndürücü 
bir sür'atle ve yüzde üç yüz derece
sinde bir ıam görerek artışı mem
leketteki tabı işlerini bilhassa en 
sıkışık vaziyete sokmuştur. Kitap 
neşriyatı hemen hemen durmuş, ga
zeteler ve mecmualar cok rnü~kül 

~ " 
ve iktihamı gayri kabili tahammül 
bir darlığa düşmüşlerdir 

Devletin neşri.} at ve matbuat a
lemine bir kolaylık olmak üzere al
dığı tedbir Kamutayda kanunlaş -
nılş olmakla beraber J1enüz fiil sa
hasına intikal edememiştir 'Iürk 
Basın Kurumu Merkezinde umumi 
ve hususi müteaddıt toplantılar ya
pılarak Türk matbuatının muhtaç 
.olduğu hamuru yüzde yetmiş o -
dun karışık kağıdın yıllık ihtiyacı 
tcsbit edilmi tir. Halbuki, bükü -
metin gumrük tenzilatına tabi tu
tacağı kağıt miktarı ise yüz seksen 

vagon içindedir ki, ihtiyacın üçte 
birine ancak tekabül etmektedir. 

Bu üçte bir ih_tiyacın taksimi ise 

hala mümkün olamamış, tevzi key
fiyeti bazı ihtilaflar doğurmu~, bu 
yüzden kanunun tatbikı uzun bir 
gecikmeye yol açmı~tır. Tevzi işi
nin bugünkü şartlar içinde ne va -
kit kabili tahakkuk bir hale girebi
leceğini de tesbit etmek mümkün 
olam:ımakladır. 

Üçte bir nisbetinde de olsa ileri
de aranacak bir yeni care ve ted -
bire muallak olmak ü;ere bu tevzi-

atın şimdılik müstacel ihtiyaçlara 

karşılık olmak üzere tekemmül et

tirilmesi alakadarlar tarafından Ba

nn Kurumundan hararet ve alaka 
ile istenmektedir. Ancak yukarıda 1 

da işaret ettiğimiz ıibi bu tevzia -
tın en muhik şekilde ifa edilebil • 
mesini icabettirecek formül üzerin· 
de henüz meşgul olunmakta ve 
noktainazar ihtilAflarrnın berta -
raf edilebilmesine çalışılmaktadır. 
Noktainazar farklarını izale etmek 
mümkün olaınaısa o takdirde Ba· 
sın Kurumu vaıiyeti olduğu gibi 
tesbit edecek ve bir raporla Matbu· 
at Umum Müdürlüğüne bildirecek, 
Umum Müdürlük de keyfiyeti He
yeti Vckıleyc sevkedecektir. 
Kağıt bugün ateş pahasına ol • 

rnakla beraber Türkiyeye ihracat 
yapan Finlandiya ve Norveç fab -
rikaları da fiat yüksekliğine ra~ -
men sipariş kabul etmemiye baş -
lamışlarclır. Yeni sipariş teklifleri-

ni hiç almadıkları gibi, eski müşte
rilerinin de taleplerinin ancak pek 
cüz'i kısmını kabul etmektedirler. 

Bu şartlar altında kağıt memleke
timizde alınması da, kullanılması 
da çok müşkül ve çetin bir mata ha
line gelmiştir. 

Gazete işleri haricinde kullanı
lan iyi hamurlu kağıtlar ise yüzde 
beş yüz nisbetine kadar tereffü et
miş haldedir. 

Buhran piyasada kullanılmış ka
ğıt fiatları üzerinde de müessir ol
muş ve okkalık matbu kağıtların 
kilosu 16 \'e 17 kuruşa kadar yük-

selmi5lir. Fiat tereffüü Avrupada 
devam etmekte olup, Suhranın bil
hassa harp sanayiinde fazlaca kul
lanılan scllüidin kıtlığından ileri -
ye geldiği bildirilmektedir. Buhra
nın ve fiat yüksekliğinin her hal
de öniiınüzdcki yıla kadar sütece· 
ği anlaşılmaktadır. 

e eye ti ·· ç mii-
h · m mesele ile meşgul 
Hariciye Vekilimiz Tahranda ce tatbiki memleketin menfaati ica-

nıühim kmaslarla meşgul iken ve bından olduğu için Başvekılimiz 
Dahiliye Vekilimiz Moskova, Sıh- burada bir müddet yaz tatili yap-

hat Vekilimiz Berlin yolundalar - mıya karar vermiş olmalarına rağ-
kcn Başvekilimizle diğer vekille - men bu mühim projeyi tetkik et _ 
rimizden bir çoğu hfılen şehrimiz- mektcdirler. 

de bulunmaktadırlar. Yalnız Adli- Yeni rejim hakkındaki tetkikle-
ye ve Maarif Vekilleri bir kaç gün rin bir kaç gi.ine kadar bitirilerek 
evvel Ankaraya dönmüşlerdi. ilan edilmesi mukarrerdir Malum 

Buradn bulunan vekillerimiz ve 
bilhassa Maliye, İktısat ve Zir::ıat olduğu lizere yeni rejim ilanından 

ancak kırk gün sonra tatbik mev • Vekilleri Başvekilimizi sık sık zi -
kiinc konulacaktır. yaret ederek çok mühim meseleler 

üzerinde görüşmelerde bulunmak- Üçüncü mühim mesele de bütün 
ta ve bu meseleleri birer hal sıı _ Türk köylüsünü yakından alaka • 

r<.tine bağlamıya çalışmaktadırlar. efor eden zirai kalkınma programı-
Bu üç vekilimizin İnönile görüş- mı7.dır. 

1i.iklt'ri müh ·m işleri şu suretle baş- Türk köylüsünü en kısa yoldan 
lıca i.içe ayırmak mümkündür: en geniş manasile refaha eriştir -

Y<'ni ithalat rejimi, Irak - Türki- mek, ziraat faaliyetimizi çoğalt • 
ye iş birliği ve zird kalkınma faa- mak ve her bakımdan asrileştir -

liyeti. mek, istihsaH'ıtınıızı hem ıslah cy-
İktısat Vekili Celal Bayarın Dağ- lemek, hem arttırmak hükumetin 

datt::ıki temaslarından iki dost ve başlıca gayesidir. 

kc•n u devletin ticari ve iktısadi Zirıwt Vck[ıktındeki tebcddii _ 
hayatlarındn yeni bir dönüm nok- Jattan sonra yeni vekil işe başhır 
tası te;;ki! edecek çok mühim iklı- başlamaz mC'saisini bilhassa ve der-
sadi ve mali n ticeler elde edilmiş- hal bu esaslar üzerinde teksif et _ 
ti. Ceı:.ı Bavar Ank<'lrnya döndük - ıniş ve bır czirni kalkınma> prog-
te sonra Türkiye • Irnk iş birliği- rnmı viicude getirmiştir. 
nin t tbik tarzı hakkmda Maliye ş·mdi bu program burada Baş _ 
Ve kirle görü müs ve bu hareketin \•ekılimiz tarafından tetkik edil _ 
mali siyasetimize tallUk eden kı- ıniyc başlanmıştır. Bu programın 
sımlnrı hakkında bazı esaslar tes - da yakında tatbikına geçilecektir, 
lıit cimi lt:rdi. Şimdi bu iki vekil """""'"'"""" , 
bu m"sclcıyi Başvekilimiz İnönüne Filis'ii'n""•d111111e11u11ıuyıı1111e11111n•U••ı;;' """"'" 
izah etmektedirler. 

Bu krarlarmn darhel ttbikın ge- r kJ k 
r;ilmesi iktiza ettiğinden Başveki - "afJŞJ ] tan 
Jimiz bu meseleleri incelemekte - k J 
dirlcr. or u uyor 

İkincisi Türk'yenin ticari faali -
Lo:ıdrn 5 (A. A) - Sa.ffıh:ırp 

yetinde yeni bir refah devri yarata- kruvazörü Repulse'nin dün Malta. 
cak olan serbest ithal rejimi mcse- can har ket ederek Hayfa'ya git-
Jcsile uğraşılmasıdır. Evvekt? bü- tiği bild'rilmektetlir, Gelecek hafta 

tün esasları Vekaletçe hazırlanan kraliyet tahkik komisyonunun ra· 
yeni reJhn, Başvekilimizin Lon • poru neşrcdıldiği zaman Fi!islinde 
dra, İktısat Vekilimizin Irak seya- 1 M . h.l lic;cler çıkmasından endişe 
hatleri ~ üzünden şimdiye kadar İ- e .c..ı 1 ıgıliz makam atının bir ihli· 
ııönii tarafınca n tetkik edilmerruş yat tedLiri olarak kruvazörü Hay• 
bulunuyordu. fad.ı bulundurmağa karar verdiğ'i 
Acr~st ithal rejiminin bir an ön- zan:ıedilmektedir. 

Kazası oldu ' Nümayiş yaptı Kasımpaşada Mollahusrev ma -

(/ inci sayfadan devam) hallesinde hamal Kamilin oturdu-

Partisi Reisi Osvald Mosley'e ğu ::!9 numaralı evin üst katından 
hir' bir yerde nutuk söyletme • b b h at d .. tt"' bı'r yangın Motosiklet taşa • usa a sa or ... 
mek için mütemadiyen enter - çıkmıştır. Evin ahşap ve sokağın 

Çarptı genç b ir nasyonal marşını söylemişler ve 
J dar olması yüzünden yangın az za-ıslık çalm4lardır. Bir aralık halk 

kadın beyni par· hatibin üzerine eline ne ge<;erse manda yanındaki 31 ve 35 numaralı 
çalanarak öldü atmıştır. Bir kaç kişi yaralan - evlere de sirayet etmiş, fakat itfa · 

Dün Kadıköyünde feci bir kaza mı§tır iyenin gayretile daha ziyade büyü-
Mukabil rıümayi§çiler duvar- · d b k ı amış bu olmuştur. Üsküdar Nüfus memuru mesıne mey an ıra ı m , 

• Zara: 
Salih, kendi motosikletinin sepe - üç ev kamilcn yandıktan sonra yan-

Al' Mosleyi tevkif ediniz. Bir ye-
tine Üsküdar Ziraat memuru 1 

- gın söndürülebilmiştir. 
t re geçirtmeyiniz.> cümleleri ya-nin karısı Ferideyi alarak Bos an-

zılt afişler a$mışlardır. Yangının mangalın devrilmesin-cıya doğru gezmiye çıkmışlardır. 
Salih motosikletle Kadıköyünde Trafalgar bahçesinde mukabil den ileri geldiği ve kasit eseri ol-

nümayişçilerin miktarı yirmi beş 1 t Küçükyoldan geçerken, karşısına madığı anlaşı mış ır. 
bin kişiyi bulmıtştu: ----birdenbire bir kamyon çıkmıştır. -ı; 

Her ikisi de sür'atle gittiği için Sa- Nihayet polis gii.ç ha_l ile nü- Musolini ve 
lih büyük bir felaketi önlemek ü- mayişçileri dağıtabilmiştir. Bir 

kaç kişi tevkif edilmişse de son- H• J b• zere hemen direksiyonu sola kı - 1 ıt ere ır 
b radan bırakılmıştır. \'ırınış, fakat bu sırada büyük ir __,, 

taşa çarpmıştır. Motosiklet olanca 1 H fta ınüsaade 
hızile giderken birdenbire de\Tn - 1 KOÇUK HABERLER a 
diği için Feride de yuvarlanmış, --------·------- (Birinci sahifeden devam) 
beyni zedelenmiştir. Kadıncağız /çerde pr:ıtik teklifleri ihtiva edecek bir 
derhal Haydarpaşa Nümune Has- Alımın .. ltalyan cevabından henüz 

d * İzmit sehri clektrıkle tenvir talıanesine kaldırılmışsa da te a - · ümid kesi.memiştir. 
<:?dilmek üzeredir. F visi kabil olamamış ve hastahane - Fakat lngiltere ile ·ransamıt ye~ 

ye gittikten bir müddet sonra öl • * Orta okullarda kayıt işlerine ni bir kontrol proiesi hamlamak 
20 Ağustosta ve? derslere dört teş· kl d ı ı r rnii~tür. niyetinde olmadı an a an aşı ıyo • 

IVIotosikleti kullanan Salih ha - rinie\'Velde başlanacaktır. Bu dakikada kimsenin düşünme· 
fiff1e yaralanmış olduğundan has - * Gcdenbe,,i ve Gazi Osmanpaşa diği b:r hal çaresi daha vardır ki, 
tahanede pansımam yapıldıktan orta okularının liseye çenilmeleri 0 da deniz kontrolu işini bitaraf 
Eonra çıkını~, fakat zabıta tarafın- ınukarrardir. küçük devletlere bırakmaktır. 
dan öli.ıme sebebiyet suçundan ya- * Yeni takas heyeti kurulmuş Roma ve Derlinden gelen haber• 
kafanmıştır. ve işe başlamıştır. ler Londra mahafilini sinirlcndir· 

Salıh hakkında tahkikata baş - * Heybeli Sanatoryomuna elli mektedir. Eğer İngiliz • Fransız 
lanmıştır. 

Bulgaristan da 
Türklerin 
Feci vaziyetleri 

(Birinci sahifeden devam) 
lerin son günlerde bir sistem da. 
hilinde tatbik edilmesi nazarı dik~ 
kati celbedecek bir hal almıştır. 

Bulg,ı.ristanda bütün Türk mr.k
lepleri kapatılmıştır, cemiyetleri da
ğıtılmıştır, Türk i.şciler fabrikalar
dan, Türk memurlar vazifelerinden 
aLılmıştır. Bulgaristandaki b!r Türk 
çocuğunu okutacak bir mektep bu4 

laınamakta \'e en nihayet ana yur-
da iltica etmek zaruretinde kalan 
Türkler salmak mecburiyetinde 
kaldıkları mal ve mülklerini yok 
pahasına Dul garlara vermektedirler. 

Köy muhtarları bir takım kanuni 
sebepler göstererek, o köyd~ki 
araziyi başkalarının eline geçirme
mektedirler. 

Son zamanlarda sıkı sıklya tat· 
bik edilmekte olan bu usul saye· 
11inde ana vatana dönmek isteyen 
Bulgaristandaki Türkler göz göre 
soyulmakladırlar. Bu usulün daha 
ne kadar devam edeceği, Bulgarıs
tanki Türklrrin ne zaman geniş 
bir nefes alacakları malum dekildir. 

lstanbul • Ankara yolu 
Nafia VekAleti lstanbul • Ankara 

tren yolunu daha ziyade kısaltmıya 
karar vermiştir. Bu hususta yapı· 
lan tetkikler sona ermek üzeredir. --
Liseler kampa çıkıyor 

Liseler bugünlerde askeri kamp-
1ara çıkacaklardır. Ayın yedisine 
kadar bütün mektepler kampa 
çıkmış olacaklardır. Dah::ı evvel 
kampa başlamış olan Ga1::ıtasaray 
lisesi. o tarihte kampı ikmal etmiş 
olacaktır. 

Cumhuriyet 

lstanbulda ih:i eser 
Bırıncisı Belgrad ormanı kena -

rındaki Orman Yüksek Mektebinin 
teşcir sahasıdır. Diğeri Büyükdere
dc Vilayetin kurduğu fidanlıktır. 

Biribirinden güzel iki eser kt, ko -
laylıkla tatbikata geçirilen mevcu· 
cliyctlcrile aziz memleketimizi cen
nete çevirmenin hiç de zor olmadı4 

ğını isbat ediyorlar. 
Eğer Orman Mektebi İstanbulun 

kuvvetH arzu talebi karşısında ka
lırsa, bütün İstanbulu kendisine 
teşcir sahası yapabilir. 

Tan 
Gladiston gUnUnden 

Edene 
Bundan yetmiş sene evvel İngi -

liz Avam Kamarası kürşüsüne ak 
saçlı bir ihtİl'"T cıdam çıktı. Unspe 
akable 'J hitaba Jayık ol-
mıyan Tuı s. ~ oir kelime icad 
etti ki, senelerce Anglo·Sakson a
leminde mi1yonlarca insanın diına-

yatak ilavesi kararlaştırılmıştır. teklifine benzer bir tarz hal kabul * Ege mıntakasında hararet edilmezse, Londra ve Paris bütün 
gölgede otuz beşe yükselmiş ve ku· ademi müdahale işinde serbest 

taklık tehlıkesi baş göstermiştir. * Soma kömür madeni havza • 
sındnki bütün tesisat elektriklcşti-
rilmiştir. * 2510 numaralı kanunun neş
rinden sonra Türkiyeye gelen ve 
muhacir kağıdı alanlar \•ergi mua
fiyetinden istifade edeceklerdir. 

* Uşak civnrındaki Burgaz or • 
manlarından yangın çıkmış. sön • 
dürmek için falaiyete girişilmiştir. 

* Taksimde bir apartmanda kü
çük san'atlar kanununa muhalif o-

farak üç Bulgarın çalıştığı görül -
müş, mahkemeye verilmişlerdir. 

* Konya Aksarayında bir çoba
nın karısı ikisi kız, biri erkek ol -
mak üzere bir batında üç çocuk 
dünyaya getirmiştir. 

* Atatürkün Erzuruma ayak bas
tığı günün yıldönümü dün Erw -
rumdn büyük merasimle kutlan ~ 
mıştır. 

* Arapkirdc bir kamyon dev • 
rilmiş,hir kişi ölmüş, dokuz kişi a-
ğırca yaralanmıştır. 

Dısarda 

*Amerika Cumhurreisi hava si
lahlarının tahdidi için bir proje 
tetkik etmektedir. * Belçika Başvekili bugün Lon
draya varmış olacaktır. * Büyük bir yolc:u tayyaresi bu
gün İngilteerden Amerikaya hare
ket edecektir. 

* Belçikada Gandda bir köprü 
üzerinde iki tren ç;ırpışmış, on iki 
kişi yaralanmıştır. * İspanya tahtmdan vazgeçmi
yen Prens 1\lfons Dö Burbon 11.far
ta Rokafor isminde 23 yaşında bir 
kızla evlenmiştir. 

ğında Türk kelimesinin müradifi ı 
oldu. Bu adam Gladlstondıı 

Bir kaç gün evvel de İngiliz dev
let adamı Edeni ayni kürsüde gör
dük. O da Türk keÜmesini o kürsü
den dünyaya aksettirdi. Fakat 
cTürk> kelimesini bu ağızdan chi
taba çok layık> bir milletin adı di· 
ye sevgi ve saygı ile andı. 

Gladistonun ve Edenin sözlerin
den çıkan derin manayı anlamak 
güç değildir. 

Kurun 

Genç suçlular için 
Gcmç suçlular için hapis cezası, 

hakimin nazarında baş vurulacak 
ilk vasıta değil, son vasıtadır. Bü
tün koruyucu çareler iflas ettiği 
zaman kullanılacak bir şeydir. Cum. 

huriyet Adliyesi her sahada olduğu 
gibi, ceza usulleri noktasından da 

az zaman içinde büyük eserler kur
muştur. Bütün bu eserlerin mak
sadı ilmin ve fennin terakkilerini 

kalmağa karar vereceklerdir. Bu 
takdirde ademi müdahaleyi mu
baf ata etmek imkansız olacak, ge· 
rck karadan ve denizden İspanya• 
ya tekrar harp malzemesi ve gö· 
nüllü iÖndermek mümkün olaca· 
ğına göre. ispanyadaki muharebe. 
!er de uzayıp gidecektir. 

"Taymis,. gazetesi diyor ki: "Hit· 
ler ve Musoliniye düşünmeleri için 
v~kit bırakılmıştır. Bunlar İngiltere• 
nin yavaşça ve gürültüsüzce karar 
\'erdiğini unutmamalıdırlar.,. 

Edenin fikirlerini yazan Yorkşayr 
Post gazetesi, ispanyadaki gönüllü· 
!erin bir tehlike teşkil etliğini ve 
bunların geri çcki:mcsi lazı:rıgeldi· 
ğini yazmaktadlr, 

1NGILIZ KAB!NES1NIN BUGÜN. 
KÜ TOPLANTISI 

Lonclra 5 ( Hususi ) - Kabine· 
nin bugünkü toplantısına fe vkala. 
de ehemmiyet verilmektedir. 

Bugünkü içtimada bilhassa Al· 
manya ile lialyanın ademi müda

hale işinde almış oldukları ve "'· 
maları muhtemel olan vaziyetler 
gözden geçirilecektir. 

CUMHURIYETÇILERfN BiRKAÇ 
HAFTAUK CEPHANESi KALMIŞ 

Paris 4 (A. A.) - ispanya Baş· 
vekili Negrin mütenekkiren buraya 
gelerek, Blum ve Delbos ile gö· 
riişmüştür. ispanya Başvekilinin, 
Cumhuriyetçilerin elinde ancak bir· 
kaç hafta yetecek cephane kaidıgını 
bildirmiş oldu~u söyleniyor. 

bu yolda da tatbik etmektir. Suc -
lnrın tekerrürünün önüne geÇ -
mek, genç suçluyu mutad, halta 
rrıeslc'k haline gelmiş caniliğe doğ
ru knyıp gitmekten alıkoy.:ı.cak ted
birlrri bulmak l:lzımdır. 

Son Posta 

Dünyanın iktisadi asayişi 
Almanya Avusturyayı istila cde

cek miş, Çekos:ovalıya hududundtı 
manevr:ı yapacakmış. Bunlara ve 
diğerlerine bakınca insan dünya• 
nın siyasi asayişinin tamamen bo. 
zuk olduğunu gönir. 

lktısadi dünya a!!ayişi de bozuk. 
tur. Bütün öteki gördüğümüz Jıa. 
diseler iktısadi asayişin bozuklu. 
ğundan ileri geliyor. 

Gelecek harp mutlaka bu huzur. 
suzluğun eseri olacak ve o zamana 
kadar hangi millet iktısadt kuv. 
vetlcrini daha iyi tanzim etmişse 
harbı o kazanacaktır. 

Akşam 

Baımakalesi yoktur, 

-oış------
1 SiYASA 

Macaristan de"1 

reisi 
U • ·a }:{abs 
mumı Harpten sanı 

Hanedanı artık Macaristan K 
d. B 

lığını muhafaza edeme ı. 

hala orada Habsburgları isteY~ 
yok deg~ildir. Fakat 919 da geçı 

. t 
buhranlardan sonra Macarıs 
let reisi olarak Amiral Horti n 
bet vazifesini görmektedir. . 

. . . .t\tnl 
Işte ~imdi devlet reısı 

salfıhiyetlerini genişletmek 
ortaya çıkmış bulunuyor. Bun 
ir bir de kanun hazırlandı, 

mentoya verildi. Devlet rei::İll 
to ver

0

ilecck, kendine halef 01 

üzere üç namzet gösterecek, 5 

da devlet reisi gavri mes'ul sa 
cak. Tabiidir ki, }fiyihanın ta~ 
vardır. Fakat ana hatları işte 
fosıldadır. 

Görülü'"·or ki .Macaristanda. .; ' t 
burgların tekrar tahta ge 
rnesi için uğraşanlara ve bU 

susta ümitlerini hiç elde~ bırat 
mış olanlara karşı simdıden 
birler alınmaktadır. Hükı1111et 
ibi olan Amiral Horti kendisine 

'h ped lef olarak üc namzet intı a 
bunu nıahr~m tutacak, ) aza 
isimleri kimse bilmiyecek, btl 

ancak vakti gelince Ayan ve l\f . ı 

s~n Meclisleri huzurunda açı 
mailim ol<ıcak ... Parlaınentonu 
üç namzedi olacak, fakat Aya 

Meb'usnn heyeti umumiyesi gl 
hükumet naıbinin, gerek par. 

mentonun gösterdiklerinden b.~ 
seçecektir ... Netice' şudur ki, ~ 
met naibi dediğimiz devlet reıs 
sal5.hiycti parlfımrntonun, Aya 

. ·vesin mcb'usan heyctı umuını.ı .
1 

derecesinden fazla değilse bı 
kadara çıkarılmış olacaktır. 

· t',,en Ilabsburg hanedanını ıs ı. 

rin ise şu arı:ılık hiç sesleri duY 

mamaktadır. Hatta daha geçen 
de o hanedandan bir arşidük, 

.1 ayrıl ~inden mahkeme kararı e • 
ve bundan sonra tekrar siyası. 
liyete geçecek diye söylenrrll 

Fakat habis birdenbire kapa 
Hanedanın en büyüğü olan Abr 
d .. k Ott .. ··ı·· ki bu sa u · o, goru uyor , 
hem rakipsiz dt:ğildir, hem de 
nız bulunmuyor. 

Bu islerin Katolik kl ·sesinin 

beri oı:Uacıan olup biten i~lcrde. 
madıgını söylem iye ise wzurıı ) 

Ahmet R811 
ını111uı11Ulll 

ıoutı 111111111uuı11111uıttı ı ı ı ıttı uuı.m 11101111 

ey Rıt 
Artık Tuncelin~ 
şekavetin yer• 
kalmamıştır . 

'Jllı 
Eiaziz, 5 (Hususi Muhabirıl it 

men) - Tunçel inde Bayındır 1 

!erinin dev adımlarile ilerlerrıe 
olduğunu bildirmiştim. Dün f ~ 
rada bir milyon liraya muhtC 1 

1 yındırlık işlerinin ihalesi yaP 
mıştır. 

bet 
Nehirler üzerinde yer yer~ "f 

köprüler kurulmıya başladıgı, . 
'b' dı 

hır biribirine kavuştuğu gı ı, da 
taraftan bir mektep binasının 
şasına başlanmı~tır. 

1111 
Kışla ve karakollar da y~P~biri 

ta her ver telefonlarla bırı ' . 
bağlanmaktadır. . 

~ dakı 
52 kilometre uzunlugun le 

. . oıara 
mcık-Tıtrek yolunun şo~c. :Bı.I) 
pılmasına karar verilmıştır. Jttl 
için 220 bin lira sarfe?il~i~: t1 
Siyin ile Nazirlidc 600 bınt r O 

ı cak ı · tacak kıslalar yaptırı a . 
44 

b 
vacıktaki subay dair€lerı a·r 

··zere ı 
liraya ihale edilm k u ~. biİ 

1. d de•11l, Yalnız Tuncc ın e ~ bir Jc 
şark topraklarımızda gen ş keti g 
kınma ve bayındırlık hare 

ze çarpmaktadır. nd:ı 
- kaınsı t Agrının Katcmero . Jllel< 

bir bin lira saıfilc bir ılkb·r 11al 
·· zel 1 ı yapılmıştır. Ağrıda gu . i bin 

evi binası, Karaköscde yırrrıı rıaı-tn 
. yapı ı d' raya güzel bir gazıno . bele ı) 

dır. Basti'de modern bır ·yi sı.l g 
binası yapılacaktır. Vana. 1 JllCtre 'I 

. 'l k .. ct• ?0 JolO }il tırtı me uzere ır. ~ . :kanıı 
45 bin lira sarfodilerek bır 

çılmaktadır. b şI<.a )e 

Artık Tuncclinde ve 3

1,..,, 3111ıŞ 
kU '" lerde şekavete yer <tI1 şa 

tır IIenüz teslim oırrııY· J1'l ~ 
· aeva dl 

kilerin taranmasına. akiler 
dilmektedir. Bir kısı:n ~:U1ya de 
kendiliklerinden tcslıın ° idi;Ie ~ 
vam etmektedirler. Bu g vereceB 

. k vı ele yıt Rızanın da ya a_. 
gün çok yaklaşmıştır. 
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Günün meselesi: 
Bazı es aftan fazla vergi 

dığı tesb ·ı edildi 

·-
ABi DELERi M i·Z 

Maruf bir heykeltraş ve 
alln- ı profesör memleketimize 

1 · davet edildi 

1 ARADA BI~ 
FESTiVAL 
TiFO VE 
BiR KAPRiS 
İstanbuldaki tifo salgının ı gaze

teci gözile en iyi gören FATA Y ol-

Esnafm vaziyeH iyi tetkik edilmeli Muhtelif şehirlerimizdeki llbide-
Vekalet mükelle-llerin Wlziyetlerini iyi tetkik et- 1 ler bu zata gaP._fırılac°:k _ 

du. Dünh."Ü posta ile gelen ULUS 
cNe lıoş reklam!. adlı, FATAY'ın 
bir fıkrasını neşrediyor. 

Kuvvetli göruşlü muharrir, İstnn 
buldaki son tifo hadiselerini ,.e bu 

• I -.J 1 
• • • Meşhur Alman heykeltraşlarmdan P rofesor Jozef Torak bır kaç gun ev-

1'l z gen memurların Ceza/a'll,dzrılacaklarznl bzldzrdl vcl şehrimize gelmiştir. 1937 Faris Sergisinde~i Alman pavy la

1 

8 azı seyyar satıcılardan ve sey
yar mükelleflerden, meşguli -

~et ve vaziyetleri Jayiki veçhıle göz 
9n .. 

Une alınmadan Iuzulen kazanç 
Ve.~gisi alınmak istendiği görül -
llıuşt .. ur. 

1/
3u münasebetle Maliye Ve -

aletinden Vilayete mühim bir e-
ltıir gelmiştir. 

rım inşa eden ve Ankarada çok beğ<'nilen Emniyet Abidesinin son kı-

ten sonra ezci.ım l.f. şöyle denilmek- hükmüne göre, her hangi hır şahıs sımlarını yapan Profesör beynelmılel bir şöhrete sahip olup Dahiliye 
tedir: namına vergi tarhından evvel o ı V t kal eti tarafından Türkiyeye davet edilmiştir. 
cNıtekım bazı yerlerde varidut ~ahsın; kan unun bu maddesinde Vekfılet, alclUmum, şehirlerimizde yapılacak Atatürk anıtlarının ve 

dairelerınce gü ıulelık gayrı sa fı ka- zikredilen işl er ve teşebbüslerle iş- fıbidelerin müstesna bir gi.izellik v~ kıymette olmasını arzu ettiğinden 
zanç üzerındeıı vcrg ıye tabı tutul- tigal edip ctmedığinin ntnkadat' Profesör J ozef Tornktan muhtelif 5ehirlerimizdc yeniden inşa edilecek 
masını icabetUıecck ış leri olmıyan- memurlar tarafından bızzat \'c et- j bv anıtların yapılmasını istemiştir. 
Jarın da: MeşgulıyPt ve vuziyetle - raflıca tetkik ve tahkikıne itina o- I Profesör bu maksatla yanında :.>ahiliye Vekaleti Şehirler Şubesi şefi 
rinc lfiyiki veçhilc bakılmadığına lunması lfızımdır. Bundcın böyle, İzzcttinle beraber memleket içinde biı' seyahate çıkmış ve Zonguldağa 
tesadüf olunmuştur. h_er hangi bir kimsenin vergiye ta- da uğramıştır. 

bi bır meşgulıyeti olmadığı halde Aldığımız malümata göre ilk partide, Zonguldak, Eskişehir, Sivas ve 
gundelik gayri safi kazanç üzerın- ı Malatyada yapılacak heykeller kendisıne verilmiştir. 
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Bütün seyyar esnafı çok alaka

:ar eden bu emirde, bu kabil mü -
_elleflerin vergiye tiıbi tutulmaz -
~~n evvel vaziyetlerinin iyice tet-
ı edilmesi kat'iyetle bildirildik-

Gündelik gııyrı as1i kazanç üze
ı ındcn tabiiyeti ıstilzam eden iş -
leT, 2395 numaralı kanunun 20 nci 
maddesınde sarahaten yazılıdır. 

Varidat ıdarelerince bu madde 

den vergiye tabi tutulduğu görül -
düğü halde musebbip memurlar 
siddetle cezalandırılacaklardır ... 

Mer'alarda Teşviki Sanayi 

beğ i r menler hak 
~~----------------------------------

ı n a Deniz vesaiti 
için tarife 
Yapılıyor 

t tki_k -~--· __ r~ I or I 
-r urtta kaç değirmen oldu ğu,nası/1 
lşfediği, ııe öğüttüğü anlaşılacak fd aliye Vekfıleti, bütün memleket içindekı değırmC'nler hnkkında, el

laıni raflı bir tetkik yapmıya başlamıştır. Bunun ıçın de vilayetlere bir 
rn göndererek bazı sualler sorm ı:ştur. 

l . Sorulan sualler arasında, değirmenlerin mıktan, vaziyetleri, nasıl iş
~1kleri, nerede ve kime ait bulu:1 dukları, neleri öğültukleri, şehir, ka
d -~ veya köy içinde olup olmadığı. ne kadar nüfusun işini gördüğü 
ij~gıı:nenleri, köy, kasaba veya şehir(' ne kadar mesafede bulunduğu .su-

erı vardır. 

1 Vılayetler, Vekaletin sorduğu bu suallerin cevaplarını hazırlnyacak
~~~ Ve birer rapor halinde Ankaraya göndcreceklerdır. Kaza, nahiye \'e 

0
Ylerde bu işin tesbit edilmesi için hazırlıklara hemen başlanacaktır. 

tıaıı·Şehrimizde de bu iş için çalışılmağa başlanmış olup, vılfiyet, kaza ve 
•Yeler, Vekaletin sordu sualleri bildirecektir. 

't b<?ğirmenler hakkında, yapılan bu tetkik ilk mühım bir etüddür. 
,.:t~ikattan sonra, memleket içinde kaç değırmen olduğu, nasıl işledığı, 
~esi doğru ve esaslı bir şekilde anlaşılmış olacaktır. 

F' estivalde 
Sergi günü 
'Yapılacak 
Senayi birliğ i iıe temas· 

lar başl~ı 
li 13u yıl yapılacak İstanbul iestiva
~ lld.e bir de sergi günü ve gecesi 
t· rtıp edilmesine karar verilmiş -
it. 

İt 13u hususta Yerli Mallar Sergisi 
?' 0nıitesile Beledıye arasında ce -
'tJ.ey~n eden müzakereden müsbet 
lıtetıceler alınmıştır. Belediyenin 
Saograma koyacağı sergi gününde 
~·~ayi Birliğinin Onuncu Yıldönü
d u tes'it edilecek, sergi gecesinde 
~ Yerli mallarımız hakkında bü -

k tezahürat yapılacaktır. 
1 Sergi günü ve gecesinin festiva
tıi en kalabalık bir gününde ya -

1 lllası mukarrerdir. 

•• 
Usküdarlzlar 
Karasinekten 
Şikayetçi 
Belediye vaziyeti tetkik 

ediyor 
Üsküdar, Çamlıca ve civarındaki 

halk, Üsküdar mıntakası çöpleri -
nin karaya dôkülmesinden mütc -
essır ve şikayetçidirler, bunlar son 
günlerde sineklerin çoğaldığını ıd
dia etmektedirler. Bu hususta ev
velce de şikayet edilmiş, fakat or
tada şiknyeti muhik gösterecek bir 
sebep görülmemişti. Üsküdarlılar 
tekrar müracaat ettiğinden vaziyet 
bir kere daha tetkik olunacaktır. 

Belediyelerin 
Elinde i tahviller 
Tesbit e iliyo r 

lstanbul Uç mıntakaya 
ayrtlacak 

Deniz Ticaret Mudürlüğü motör 
ve saire çibi benzin ve petrol ile ışle
yen deniz nakit vasıtaları için bir 
tarife yapmıya karar vermiştir. Böy
le bir tarife memleketimızde ilk 
defa yapılacaktır. Bu itibarla De
niz Ticaret .Müdürlüğü ehemmiyetli 
surette tetkikata başlamıştır. İstan
bul ve civarı üç mıntakaya ayrıla -
cak petrol ve benzın ile işlıyen 
deniz nakil vasıtalarının bu üç mın
takadan alacakları ücretler ayrı 

ayrı tesbit ve ılan edılccektir. Ay
rıca her motöre de bırer tarıfe ası
lacaktır. 

Bu tarife hazırlanıncıya kadar 
Deniz Tıcaret Miıdurlüğü motör -
lcrin halktan eskısinden daha ucuz 
ücret almasını tenbih edecek ve bu
na riayet cdilıp edılmedığıni kon
trol edecek tir. 

Hindistana 
ilk sünger 
ihraç edildi 
Mallarımız Amerikan 

mahndan daha iyi 
Son zamanlarda; ılk defa olarak 

memleketimizden Hindıstana sün
ger ihracına başlanılmıştır. Evve
la; Hindistan piyasasında sünger 
sarfiyatının çok artışı nazarı dık -
kate alınarak Boınbay şehri itha -
lfıtçılarına gönderılen numunelik 
Türk süngerleri çok beğenılmiştir. 

Bombaylı tüccarlar Amerikan 
~üngcrlennden de çok yüksek ev
sdta bulunduğunu bıldirmişler ve 
açık sarı renk süngcrlerimize bü
) ük rağbet göstermişlerdir. 

Bütün hususi idare ve Beledi -
yelerin yedinde bulunan Devlet 
tahvillerinin tesbitine gırişilmiştir. 
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Bu münasc>bcUc badema her yıl 
bütün Belediye ve hususi idareler 
ellerindeki bu kabil Devlet tah -

Vekfıleti amortisman sandığına bil-
direceklerdir. • 
Şehrimiz Belediyesi de şube ve 

bankalı:ırdaki hesaplarında bulu
nan tahvillerin miktarını Vckiilete 

Çcsp, su k~;allzasyonu 
tı ~elediye Reis Vekili, çöp, su, ka
l~ lı.asyon işlerinin fenni bir şekle 
q Ulrn~ı için ne kadar para, ve 
l'ıitrı.ana ihtiyaç olduğunun tesbiti
ı;.h <'rnrctmiştir. Alakadar şubeler 

kikat yapmaktadır. villerinm nevi ve cins.ni Malıye 1 yollamıştır. 
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e se 
' Aç şu mektubu ! 

~~~di ve.. bu emri tereddütsüz 
~lı~rı.e getirdim ve acele acele o -

Um: 
~t · 'll.tfiye, 

t-ı~!erdiğin alakanın minnctta -
~ · Vaktinde sokağa çıkım§ ol
~~· sobebi ne olursa olsun, bana, 
l'ııjt .llıın sadık bir terennümünü 
'ili Jdeliyor. Fakat, ne yazık ki, be
~h~ı'tlccık evimde ve yatağtmda bu
le~ eceksin. Senin için ölüm dö
t;l' 'le düşen ve senin son ı•e canlı 
~~~bl~u. göz kapaklanna sindi
'oıı ölum istC'IJen birisi için bu 
ltı ll1~karlıgı da csi1"gemiyeceği
~ i lnttyorıma., Buna ummak değil 
y tıQnnıak diyeceğim.. 
<ılı:a • 1 ll rırım sana, benı cırma... 

lq.~ llıektubun altında da şu sa -
\Yardı: 

ec ' • 
• 
1 

Et e m ~z~ t B en1 ca 

cGnderdiğim adam çok emindir. 
Evimi ve içine d~tüğüm ölüm ya
tağını o sana gösterecektir.> 

Kendimi bir polis romanının en
trikan kı:ıhramanlarından birinin 
eline düşmliş gibi sanmamak için 
sebep yok değildi. 

Neydi bu mektuplar?. Ne olu -
yordum ve .. Halil Necib'e ne ol -
muştu?. 

Bana, içinde bulunduğu ölüm 
döşeğinden bahsediyordu, ölürken 
göz kapaklarına en son hayalimi 
nnkşetmek istediğini bildiriyordu. 
Bütün bunlar niçindi?. Bu esraren
gizliğin sebebi neydi? 

Hele bu son mektup ve bu cE -
min> denilen garip adam bütün bü
tün zihnimi karıştırmıştı . 

Bu karışıklık .içinde geniş nefes
ler almak ihtiyacını hissediyor, ci-

ğcrlerimin bir hava ve kan tazyi -
kına uğradığını duyuyor, gözleri -
min karardığını, başımın döndüğü
nü ve muhakememin durduğunu 

anlıyordum. Bu vaziyet karşısın
da sendeledığimi mektubu getiren 
adam da aı~ladı ki galıba, tereddü
dümli savmak için: 

- Refokntimc müsaade buyuru-
1acak mı?. 

Dedi ve .. keskin keskin gözleri
min içine baktı. Ne söyliyeceğimi, 

M yapacağımı bilmiyordum. İleri-

ye doğru bir adım a thm. Fakat, 

durdum. Ve .. sordum: 

- Halil Necip hasta mı?. 
Garip muhatabım cevap verdi: 

- Evet! 

- Nedir rahatsızlığı?. 

- Bilmiyorum. 

- Ne vakittenberi hasta?. 

- Bu gece sabaha karşı hasta-
lanmış!. 

- Siz onun komşusu musunuz? 
- Hayır, başkatibiyim. 

- Sizi nereden buldu bana gön-
derdi?. 

Hayvanlar nasıl Kanununda 
Otlatılacak? Değişiklik 
Yeni bazı karar1ar verildi 

Orman içlerinde ve orman civa

rındaki yayJ;ılarda ne suretle hay

van otlatılacağı ve köylülerle diğer 

hayvan sahiplerine ne şekilde izin 

verileceği hakkında Orman Mü -

dürlüğüne yeni bir emir gönderil

miştir. 

Bu emre göre, ormanlarda hay

van otlatma ve saire hakkı olma -

dığı halde ormansız yayla ve boş

luklarda hayvanlarını otlatmak is

teyenler ayrı ayrı hükümlere tabi 

tutulacak ve kendilerine azami ko

laylık gösterilecektir. 

Yeni emirde, alnkadarların mü -

racaatlerinde derhal izin verilme

si de bildırı lmektedir. 

Şarki Erdün 
Em irine 

Suikast mı? 
Adanadan bildirildiğine göre ge

çenlerde memleketimizi ziyaret et

miş olan Şarki Erdün Emiri Altes 

Abdullaha bir suikast yapılmış, he

nüz hüviyetleri meçhul bazı şa -
hıslar emirin otomobiline taban -

ca ile ateş etmişlerdir. 

Altes Abdullahın sıhhi vaziyeti 

hakkında henüz sarih bir malümat 
yoktur. 

- ·-
Kanser enstitüsü ha· 
zı malumat istedi 

Sıhhat ve Mnocif Vekilliklerinin 

reisliklcrinde, Üniversitede teşkil 

edilen (kanser enstitüsü}, kanserin 

memleketteki derecesi hakkında 

tetkıkler yapmaktadır. 

.25 kişilik bir konsey ile 5 kişilik 

teknik komitesi bulunan enstitü, 

mıntaka ctibba odalarından b:ızı 

ıhsai malumat istemiştir. 

- Daireye haber göndermiş e-
:fendım. 

- Ne diye?. 
- Beni istemek için. 
- Sizin kendisi ile hususiyetiniz 

var mı?. 

Adamcağız bu sualıme doğrudan 
doğruya cevap vermedi. 

- Şahıslarına pek ziyade hürmet 1 

ederim.. 1 
Dedi. 
- Siz kendisini tabii gördünüz! 
- Gördtim efendim!. 

- Ne gibi bir hastal ık ifadesi i-
çindeydi? 

- Ne hastası cılduğunu bilmiyo
rum .. 

Diyen muhatabım belki de beni 
daha ziyade ikna etmek için izahat 
verdi: 

- Kendisini evde ağır hasta bul
dum. Yatağının yanındaki küçük 
masası üzerinde üç mektup var
dı . Bunl::rddn ikisini bana ver -
di. Üçüncüsünü yanında alıkoydu. 

Bu üçüncü mektup .. lakırdısı be
ni meraka ve şüpheye düşurdı.i. O
nu .da sordum: 

Al&kadarlara tebligat 
yapıldı 

Teşviki Sanayi kanununun 30 ve 
3G ncı mı:ıddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki yeni kabul edilen ka -
rar; alakadarlara tebliğ edilmiştir. 

Bu maddelere göre, badema askeri 
fabrikalardan maada muafiyet ruh
satnamesi almış olan bütün sınai 
müesseseler her sene; dört nüsha
dan ibaret iş cetvelleri tanzim ede
ceklerdir. 

Bu cetvelleri her sene şubat ayı 
ı;ihayetine kadar vermiyen sınai 

müessese sahiplerine İktısat Veka
letince tebligat yapılacaktır. Bu teb
ligata rağmen yine iş cetvellerini 
göndermiyen müesseselerin mua -
fiyet ruhsatnameleri; en çok üç yıl 
müddetle muvakkaten geri alına
caktır. 

Hamallık 
Sür'atle j 
Kaldırılacak 
Ve li vekili emir verdi 
Yeni vali ve Beledıye Reis vekili 

sırtta, sırıkta ve başta hamalığın 
kaldırılması işinin bir an önce tat
bik mevkiine konulmasını aHika -
darlara emretmiştir. Bu hususta 
İktısat Müdürlüğü tarafından ev -
velce hazırlanan proje derhal Dai
mi Encümene verilmiştir. Daimi 
Encümen iki üç gün içinde tetki -
kini bitirerek yeni vaziyeti halka 
ilim edecektir. 

Haddnden fazla yolcu 
alsn vapur 

Dün Fener istasyonuna giden ve 
akşam Mal!epe vapurile dönen yol
cular büyük bir tehlike geçirmiş -
lerdir. Maltepe vapuru istiap had
den faz.la yolcu almış, Kadıköyün
den 45 dakikada Köprüye varan va
pur köprüye yaklaşırken su almıya 
başlamış, güçlükle muvazene te -
min edilmiştir. 

Deniz Ticaret Müdürlüğü tahki
katn başlamıştır. 

- Nedir bu üçürcü mektup?. 

- O da galiba si7in için yazıl -
mıştı! . 

- İçinde ne yazılı olduğunu bı
liyor musunuz?. 

- Hayır bilmiyorum. Sadece i

ki mektubu bana verdiler. E · •r 

Lütfiye gelm"Z ve b('n oliırsem bu 

mektubu da ona verir ve .. müddei

umumiye okutursunuz.. dcdıler. 

Bundan anlıyorum ki, o mektup 
da size ait olacaktır. 

- Halil Necip benden size nasıl 
bahsetti?. / 

Pos ve dt1~ük bıyıklı muhatabım 
sadakor ceketinin yakasını düzel -
fo düzelte: 

- Hiç bir tarzla bahsetmedilrr. 
Kısaca emirlerini \'eı diler. Bende

niz de onları ifa ~tmckle m gu -
lüm. 

Dedi. Bir sivil adamdan daha çok 

bir di ·plin ad ~ı çerç vesi içinde 

duran muhatabım yine ayni tok 

ses ve kısa cümlelerle devam etti: 
(Devamı var) 

l 

hadiseler dolayısile yapılan neşri -
yatı, şehir için fıla bir reklam (!) 
olarak mütalea ediyor. 

Hakikaten, ULUS'un fıkrasında
ki endişe üzerinde durmak gerek

tir. Dışarıdan değil, fakat hiç ol -
ınazsa, yurdun içinden, her yaz, e-

peyce bir miktarda seyyah çeken 
İstanbulun tifo damgasilc C.:ımga-

jandıktan sonra. çok şey kaybetmiş 
olması Hizımdır. 

FATAY'ın okuttuğu bir noktayı, 
ben burada hatırlatmak isterim A

ğustosta İstanbul Festivali baslı -
yor. Bu eğlenceler için bir çok pa

ralar harcandı, emek sarfcdildi. 
Hatta, bir çok tenkitlere uğrayan 

bir broşür bile neşredıldi. Fakat, ti
folu İstanbula, festival eğlenccle -
rini görmek için, ncaba, içerden, 
dışardan kaç kişi gelecek?. 

Korkarım, yapılan masraf da bo
şa gitmesin. Tam Festivalin arife

sinde, tifo salgını, İstanbul için, 
fena bir tesadüfün doğurduğu, ha-

kikaten fena bir rekiam oldu. Da

ima hüsnü niyet sahibi hoş sohbet 
bir arkadaş dedi ki: 

- Tifo, İstanbul için menfi değil, 
müsbct propaganda olmuştur. 

- Niçin? 

- İnsanlar menedilen şeye daha 
çok haris olurlar. Adem ile Havva-

yı cennetten kovduran kapris de 
bu değil midir?. 

Meyvei mcmn uanın yenmemesi 
için hiç bir kayıt olmasaydı, Adem 
ile Havva da o meyvenin üzerine 

düşmiyecekler, yemek istemiyecck
ler ve netice itibarile de cennetten 
kovulmıyacaklardı. 

Arkada~ım gülerek ilave etti: 
- Kimbilir, belki, tifo hadisele

ri de, İstanbul Festivali için yapıl-

mış, Amerikanvari, şaheser bir rek
lamdan başka bir şey değildir. 

Göreceksin, bu yaz güzel İstan
bul, akın edecek seyyahları yatırıp 
kaldıracak yer bile bulanuyacak.. 

Reşat Feyzi 

Evvela esash işler 
görülmeli 

Köylerde yapılacak birçok esas
lı işler me\·cutkcn o köye telefon 
kurulması için halktan salma yolu 
ile para alındığı görülmüştür. 

Dahiliye Vekfüeti bunun doğru 
olmadığını ve evvelii zaruri işlerin 
hallini ve telefon tesisatına ait 
masraflann köy bütçelerinden ve
rilmesini bildirmiştir. 

r Birirnizin derdi 
Hepimizin derdi 

Ağaç ız bahçe 
r.1 r m ? 

Kaç zamandır, nazan dikkati -
mizi celbcdiyor. Sultanahmctte, 
bundan bır iki yıl cvııcl yapılan 
bir park vardır. Burası park de
ğil, daha ziyade bir çiçek bahçe
sidir. Fakat, dikkat ediyoruz. Du.
raya hiç ağaç dikilmemiş •. Ne
d<'n ağaç dık."ilmediğini sormak 
her halde yerinde bir sual olur. 
Çünkü. burCk'"'t oldukça geni§ b r 
bı.1tçedir. EgC'r bu bahçC'ye, park 
yapıldığı zcımrın. çabuk yctüıcn 
a ·açlardan dikilmiş olsaydı, şim

d.ıye kadar epeyce büyürdü. E
ğer, ağaç bu. parkın güzelliğini 
kaybeder, etTaftaki manzarayı 

bo~arsa, orasını bilmeyiz. Şehir
cilik mütehassısı değiliz. Fakat 
za11ncdiyoruz Ji, bu koca bahçe, 
böyle çırçıplak durmaktansa, 
ağaçlı manzarası, her lıalde çok 
dalıa iyidir. Gelip geçerken ba -
kınız, burası ağaçsız şcklile, hiç 
de iyi bir manzara teskil etmi -
yor. Etrafındaki demir ue tel 
parmaklığı da kaldırsanız, bura
sının şc7ırin en bü.yiik 1·c meş -
1ıur me-ıJdanına yakışacak bir 
bahçe olduğu11da bile tereddüt 
edersiniz. 

Mütemadiyen ağaç di1 mek, a
ğaçlan çoğaltmak için memle -
kette propaganda yapılıyor. Bu 
bahçe niçin ağaçsız, bilmiyomz. -
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lrtanda ingiltereden büsbütün aynlm~k istiyor t 
Her sahada müstakil olan irfanda, in.- · '--A-~ d-e-m-ile-H-av-va'nın 

HiKAYE 

giltere Kralına sadakat yemininden hikayesi 

de kurtularak büsbütün 
başlı başına kalmak istiyor 

Yeni intihabat İrlandalıların bu husustaki arzula- 1 

rınm ne dereceye 
kadar ileri gittiğini gösterecektir 

Dö Valera 

I• rlfında çok şeyler gördü, çok 
kanlar döktü. Bugün şimal ta

rafı İngiltereye bağlı bir memle -
ket, cenup tarafı ise büsbütün müs
t'1kil bir devlet olan İrlfında adası 
bırçok ta giizelliklerile meşhurdur. 
Maamafıh bugün İrlandadan bah
scdıldıgıni du,.duğumuz zaman ha
tırn çok knn dokü.lcn, istikliil için 
çok ugraşmış olan ve bugün de hiç 
bir mücadeleden geri kalmıyan ce
nup İrhindası gelmektedir. 

İngiltcrenin dığ<>r dominyonları, 
krallı~ .:ı karşı sadakntl<'rmi muha
faza edıyorlar. Cenubi İrltında ise 
lngıltere Krallıgına karsı böyle bır 
ycmın etme>vı kc.ıbul C'tmemış bu
lunu:tor. M.ıddi olsun, manevi ol
sun İnqiltrre He hıç bır alüka tanı
m:ımaktadır. 

İrlanda devincc mec:hur Dö Va
lera'yı dı.ı halırlamı.ımak kabil d -
gı <lır. S ncl<!rce u~raşmış olım bu 
İı l. nda mıllı) <.'lçisi şimdi memle-
1 i"'n ıd rcsı }yı o;;;ınd·dı r. İrlünda
da y ni ıntıh b<ıt yapılmaktadır. 
Bu intıh,ıbatın ııctıccsı mühım ola
caktır. Çurıku cenubi İrlandalılar 
İngıltere krallı ;ına sadık olup ol
madıkhırını gostNcccklcıdır. 

Dö Vakra bundan on vrdi, on se
kiz n~ evvel İngılızl(•rle Dublin 
soknklarınd-ı rnuhan•bc C'tmis bir 
rdamdır. O zamanlar h psc gırmis, 
h~pic::t n kaçını-, mucadelc>den hıç 
r,cri kalm.ımı tır. 

Son z mani ırda İn 'lt re Kralı 
Ik inci Corc iı düktc>n onra ycı i
n cç"'n krala c nubi Ir::.nd nın 
s d k • ""minı edip ctmıvcce i 
mc.> dl' ind r. ·ı"adc levc atıldı. Ce
nubi İr nd nın İt' ılt reye> m r
butıyeti ol, ı ol a anc<ık böylf' ye
mindct'\ ibarettir. Yok a İngıltcrc 
müstakil İrlanda dC'v eti üwrinde 
lıi\ bir tc ir ve nüfuza malık de -
ğildır. 

On yedi senedenberi şiddetli mU
cadelelerile meşhur olan Dö Vale
ra'nın ne kadar kuvvetli olduğunu 

bu intihapta anlayacağız ..... 
;ımdi intihabatta ne çıkacak? .. 

Cenubi İrlandalılar acaba İngiltc; 
re krallığına böyle bir yemin bağı 
ile bağlı kalmakta ziyan görmiye
rek biat edecekler mi, yoksa aksi
ne mi? 

Devlet adamı sıCatilc bugünkü 
Dö Valera, İngiltere ile dost kalma
yı, düşman olmıya tercih etse bile 
umumi harpten sonra İrlfındada ih
tilalcilerın teşkil ettiği cumhuriyet 
ordu1nrının başında İngiltereye 
karşı mücadele ederken ileri sur
düğı.i gayesini hatırından çıkarmış 
değıldır. 

Dö Valera'nın bugün en ziyade 

;;rak ettiği şey ziraat imiş, Onun 
için birçok ta ziraat projeleri, plan
ları vardır. Kendisine muhalif o -
Janların iddiasına göre bu projele
rin, planların ameli biri'r kıymeti 
yoksa , onların bu kabil sözleri fr
lfında lı reısi ziraat merakından 

vazgeçirememiştir. 

İngılız ga~eteleri İrlfında inti .-

habatından bahsederken eğer Dö 
Valera bu intihabatta kazanamaz 
da, tn€b'us olamaz, i )iz kalırsa fn
giltercyc ge>lmesini tavsiye ediyor-

lar!.. Eğer İngıltereyc gelirse kcn
dısinc orada çiftçilik işlerinden bir 
şey bulunrıbilirmiş! .. 

Do Valera'nın adı anılırken meş-

hur Mak Süveyn ısmindeki ihti -
JUlcıyi de hatırlamamak kabil dc
ğıldır. Mak Suveyn bir Belediye 
Reısı idi. Loid Corc zam:ınındn İn
gilt<'r<> İrlfınd:ı ihtilalcilerine karşı 
asker gönderirkeq Mak Süveyn 
hap edılmış, fakat hapishanede aç
lık grevi yaparak yetmiş gün sonra 
ölmı.iştür. O müddet zarfında ken
dısıne hiç bır şey yedirmek kabil 
olmnmı .tır. Bu ihtilalci, memleke
t n istıklJıını görmeden ölmüş ise 
dr, ba ta Dö Valcra olduğu halde 
dı ,<'r bırçokları bugtinleri görmüş
lcrdı . 
Ş.mdı İrlandada Dö Valcra'nın 

da muhalıfl<:>ri vardır. Fakat bun
d~n on yedi sene evvelki günleri 
heni.ız İrl.'.indalılar unutmamışlar-

1 

dır. Gerek kendi aralarında konu

şurlarken, gerek büyük içtimalar

da söylenen nutuklarda hep o eski 
senelerin acı hatıraları tekrar edil-

mektedir. Maamaiih İrlfındanın is
tiklali daha Loid Corc düşmeden 
evvel verilmiştir. Fakat şimali İr
i· -da İngiltereden a)Tılmayı hiç 

istemiyordu. Cenubi İriandanın 
ise İngilterenin tabiiyeti altında 

kalmasına imkan yoktu. 922 de şi
mali ve cenubi İrlandaya ayrı ay
rı idare verildi. Şimali İrlanda di-

ğer İngiliz dominyonları gibi ken
di dahili işlerinde İngilteredcn ay-

(Devamı 6 ncı saQfad ı) 

Hemen lıemen müstnldl sayılan bıgiliz domingonlarının BasfJekilleri: 
(yukarıda solda) Avustr:ılya Başvekili Uyons, (sağda) Kancu:a 
Başvekili Vlckenıi King, (asağkda sol da) Yeni Zel<inıta Başvekili 

S.,,T. as, (sağda) Cenubi A/rik ı Başvekili Gem>ral hcrçog 

B ay Adem komşularından bayan ( 
Havvaya aşıktı. Günlerdenberi 

yanıp tutuşuyor, bu derdine bir ça
re bulamıyordu. 

Halbuki Debreibala eşrafından 

olup 15 yaşında İstanbula gelen Şa
ban zade bay Adem, şimdiye kadar 
ne derdlere di.işmüş ve bunlardan 
ne kadar kısa bir zamanda kurtul -
muştu. 

Amma .. bu kadın işine bir türlü 
aklı ermiyordu. Çünkü evvela evli 
idi. 20 yaşında oğlu ve 18 yaşında 
kızı vardı. 

Karısı da maşallah daha tap -
taze duruyordu. 

Saniyen sevgilisi bayan Havva 
da evli idi. Kocası ihtiyar, mende -
bur, yerinden kalkmaz, kötürüm 
bir adamdı amma .. yaşıyordu. 
Ayrıca onun da 20 yaşında bir 

kızı ve 18 yaşında bir oğlu vardı. 
Bay Adem istediği kadar karısı

nı sevmesin, bayan Havvn dn aklı
na geldikçe (boşa beni herif) diye 
bağırsın, çağırsın. Kaç para eder. 

Kanun karşısında herkesin boy
nu kıldan incedir. 

Günler geçti, aylar geçti. Bir gün 
Bayan Havva koşa koşa Şaban za
denin yazıhanesine geldi. 

- Aman sevgilim, Ademcigim .. 

bizim herif sizlere ömür. Konu -
komşu cenazesini kaldırıyor. 

Bay Adem birdenbire geni's 
nefes aldı. Ve kollarını açarak: 

- Gel bre ITavvacığım .. bugüne 
kadar sevgilimdin .. senin için ya -
nıp tutuşuyordum amma .. ne ka -
dar olsa kocan vardı. Na mahrc -
mim sayılırdın. Onun için şimdivc 
kadar elin elime değmedi. Madem 
ki kocan öldü. 

Artık dul bir kadınsın .. gel öpe
yim .. Allah günah yazmnz . 

Bayan Havva kocasının tereke iş
leri, maaş bağlamnsı vesaire gibi 
işlerilc uğraşırken bir gtln Şaban 
zade koşa koşa Havvanın evine 
geldi: 

- Havvacığım clujde .. bizim ka
rı bugün rahmeti hakka kavuştu. 
Cenazesini kaldırdık. Doğru sana 
geliyorum. Artık ~vleniriz. 

- 13eni1Xl - İyi amma bay Adem. 
bir oğlum, bir kızım var. be .-

- Gü7..cl be.. mıvvacığım .. 
nim de bir kızım bir oğlumvar. 

- Sonra.. . d bit 
- Sonra .. elbet de bunlara 8 

çare buluruz. 

* }.de -Bayan Havvanın kızı bny f\· 
min oğluna aşıktı. Oğlu da bnYor _ 
demin kızı için yanıp tutuşııY _ 

)ardı. Bay Adem çok sert bir 
8 

• 
.. ,·er 

damdı. Çocuklarına hiç yuz c:t.1 
]tofll1 miyordu. Oğlu babasına ,, _ 

· ·n tCl'Havvanın kızını alması ıçı 
de .. 

lifte bulunmağa bile cesaret e 
medi. 

Kızı da tabıi hiç bir şey söyll· 

yemedi. _ d • 
Nihayet Havvanın oğlu ile A ~ _ 

min kızı ve Ademin oğlu ile Jla ... 
. d ·· yanıP tıı .. 

vanııı kızı gi.ın en gunc );· 
tuşan aşkları karşısında e,•lenme 
ten başka çare bulamadılar. 

. l oıs· f yi güzel amma .. bu ış nası 

cak... beri 
Hiç birisinin diğerinden ha ·c:i 

. ine ı1 
voktu. Ademin kızı ağabeyıs ğıı.• 
~çn1ayı muvafık gördü. Fakat a 
bcyisi; 

1
1 

1 arır ıo Hav,·a kadının o~ una V• ca 
d b ıırırın Dive avazı çıktı 'Y• ka ar az; 13.,. 

kız da korktu. Nihayet kız ~ ·d~ 
vnnın o~iuna kaçmağa k"rar~ver 

~ · oğlt.1 -
Havvanm kızı da Ademın .) .. 

na ·varmak istediğini annesine sodı 
a ~,ır • 

leyince annesi de bağırdı, Ç • 

köpürdü. Düşüp bayıldı. ., 
bll\rl!ı• 

Çünkü bay Ademin ve 1' _ 
Havvanın evlenme kağıtları ço 
tan asılmıştı bile... e-
Kadıncağız oğlumla kızım· .. gg~ii 

d .. ündıı linimle damadım .. diye uş •ııJl 
için (olmaz) demişti. Bunu au~tıı· 
kız da Ademin oğluna kaçmnğı 
sarladı. 

P t . . .. ~ 'k·ı daı·resindC aznr esı gunu nı a 1 • 
- dolıı bayan Havva ile bay Adm: iı'l 

şırken Havvanın oğlu ile Adefllıfl 
kızı ve Ademin oğlu ile Havvıırı 
kızı da cifte çifte geldiler. ) 

• J 
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Kimler tavsiye e~i, farkmda d~ 
ğilim. Ras Feddnn tahkik:t yn~;. 
söylediklerinin doğru oldugunu k'Ii 
ladı. Prensesin de umumi _ve 1 

Edebi Roman No : 4 7 

Zekeriyya Sofrası 
Y azan: AKA Gündüz 

koskoca, muhterem bir i~gal ordu
sunun muhterem bir zabitine haka
rete yeltendı. Belinden çektiği ka
ma ile muhterem zabiti öldürnıek 
isterken kahraman zabitamız tarn
fmdan yakalanan Mustafa Mü'tc
lifin hapishanesine tıkılmıştır. Dos
tu paşa kızı Maviş gi.irültü esnasın
da bir fırs~tını bulup karakoldan 
kaçmağa muvaffak olmuş ise de 
hamiyetlfı polis müdürü umumisi 
Tahsin beyefendinin himmetile ya
kında derdest edileceği şüphesiz
dir. 

Gözlerim karara karara, beynim 
zonklıya zonklıya gazeteleri okur
ken sofada bir çığlık koptu. :Son
r a ayak sesleri. Merdivenden inip 
çıkmalar. Sofaya fırladım. Baba
mın oda kapısı açıktı. Doktorlar 
sofada idiler. Hizmetçiler beni gö
rür görmez koşup sarıldılar ve hıç-

kıra hıçkıra haykırdılar: 
- Hanımcığım! Hanımefendici

ğım! Sana, bıze yazık oldu. Paşa
mız, paşamız! 

Babamın odasına kO§tum. Bir 
doktor kolumdan yakaladı. Babamı 
gördüm. Karyolasında upuzun yat
mış. Yana kaymış gözleri sanki ba
na bakıyordu. Profesor kapıyı ka
padı. Beni çekti: 

- Metin olmak tazım kızım. E
vin içinde senden başka kimse yok. 
Ailenin bir tek kişisi sensin. Ne 
yapalım, biz elimizden gelen her 
şeyi yaptık. Darbe o kadar sert gel
miş ki kalbini kurtarsaydık vücu
dünün yarısını kurtaramıyacaktık. 
Vücüdünün yarısı kurtulsaydı kal
bi kurtulmıyacaktı. 

Bir aptal gibi sordum: 
- Ben mi sebep oldum 1 
- Hayır, hastalığı . 

Doktorlar bu sefer de ıki uç sa
at benimle uğraşmışlar. 

Profesör hanımı ile kızını yanı
ma gönderdi. Babamın eşki arka -
claşları ile ağası ve ahçı cenazeyi 
hazırlamışlar. Çok yalvardığım i
çin koltuklarımdan tutup kaldırdı
lar ve pencereden babamın tabu -
tunu seyrettim. Birkaç hamaldan 
başka hiç kimsenin gelmiyeceği u
mulan cenazeye binlerce kişi gel -
mişti. Hepsi de açık bir matem i -
çinde idi. 

Titrek ve gür bir se!! sordu: 
- Merhumu nasıl tanırsınız? 
Binlerce ses bir inilti halinde 

dalgalandı : 

- Dünyanın en iyi insanı! 
Dünyanın en iyi insanın ı ben öl

dürmüştüm! 

Sonrasını bilmiyorum. Üç gün 
yatakta kaldım. Ras Feddan gel -
meseydi yine kalkmıyacaktım. 
Türkçe gazete okumadığı için ba -
bamın öldüğünü bilmiyormuş, o 
sabah (iğrenmiş hemen koşup gel -
miş. Prensesten de bir kart getir -
di, üstünde birkaç iğri büğrü keli -
me: Başın sağolsun kızım, çok ke -

derlendim. Beni görmeğe gel. Kar
tı avucumda sıktım ve bir köşeye 
fırlattım. 

- Olan oldu. Ölen öldü. Kalan 
kaldı. Şimdi ne di.ışünüyorsunuz 

Maviş Hanım? 

Ras Feddanın bu soruşu aklımı 
başıma getirdi. Öyle ya, her şey o
lup bitti. Şimdi ne olacak? Tek ba
şıma ne yapacağım? Çok uzak, am
ma pek çok uzak birkaç akrabadan 
ses sada çıkmadı. Nasıl çıkar? A
yan azası olacağını işittiklerı za -
man hepsi de evimizden çıkmıyor
lardı. Bu vaziyette kim gelir? 

- Henüz bir şey düşünmedim 
Ras. 

- Düşünmelisin iz. 

- Beraber düşünelim. 
- Memnuniyetle. İsterseniz bir 

kaç .gün için Ayaspaşaya gidelim. 
- İmkanı yok. 
- Prenses sizi görmek istiyor. 
- Ben istemiyorum. 
- S ize karşı hiç bir kırgınlığı 

yok. Hatta MustaCaya karşı bile. 
Bunun bir kaza olduğunu biliyor. 

- Mustafa nerede? 
- Onu sonra düşüneceğiz. Şim-

di sizi düşünelim. 

- Düşünelım. 

Beraber düşündük. Sırtı sıraya 

iki üç gün geldi \'e düşiindük. 
Ben bütün işlerimi tanzim ede

ceğim. Yanıma lüzumu kadar pa
ra alacağım. İtimad edilir, kanun
dan, hukuktan anlar birisine umu
mi bir vekalet vereceğim. Sonra? 
Sonra Ras Feddanla çekip gidece
ğim. Uzun müddet için, belki büs
bütün İstanbulda duramıyacağımı 
anlıyordum. Vekalet vermek ve 
işlerimi takip etmek için ilk soka
ğa çıkışımdaydı, iskele caddesinde 
birkaç mahalle çocuğuna rastla -
dım. Beni görünce gülüştüler. Son
ra birdenbire şarkıya benzer bir 
yaygaraya başladılar, aklımda ka -
lan sö1Jer: 

Maviş! Maviş! 

PQ.§a kızı Maviş! 
Tiiş piş! 

Bu ne iş? Maviş! 

. . 'llır · ı t' . Hacı :Er .. 
ımış. mı yonca servc ını . ,

0
r .. 

miş <:>fendi hazretleri idare cdı) cll 
muş. Prenses kendisinden çok Jll 

nundu. ''fB 
• t' dc,rrı Ermiş efendiye vekale ı .. 

8 
• 

ile bütün tapuları verdim. J(o!lzıSl 
ğın bütün eşyasını sattık. El Y:as .. 
kağıtları iki sandığa ko~P A~ i'fe 
paşaya gönderdik. İki hızmc ç:ss· 
ahçıya bol bol para bırakt~rtl· eÇi• 
bamın ağasına bil" iki scnelık gıarı 
necek temin ettim. Ben bU~aıı
yaptıkça içim hafifliyordu. İs .... 

• urı"' buldan uzaklaşacağım, benı 
8 

.. 

t acaklar. Yeni bir dünyaya doğ iJ11 .. 
cağım. Bu yeni dünyada beni. ıc_,.P.<' 

-· urı:--se tanımıyacak. Adımı degış ı ii• 
ğim. Belki de evlenirim. y~l~l fs .. 

, zerime bir aptallık çöktü gıb ~sdBf 
tanbuldan hareket edinceye fs• 

Kendimi vapura dar attım. Ve prensesin tesiri altında kaldıfll·ı:ııı .. 
ancak karanlıkta dönebildim. Ba- kat hiç bir dakika kalnbahict9 ~ 
na Hacı Ermiş efendi hazretleri a
dında hukuk işlerini pek iyi bilen, 
namuslu bir adamı tavsive ettiler . 

lunmadım. Yalnız prenses ve bııl .. 
Bınıu prenses de muvafık ~ 

muştu. ( Devarrıı 



Müstakbel deniz 
hare bel eri 

mu-

pek müth iş olacak! 
Dört büyük deniz devletinin bugün· 
kü vaziyetleri nedir? Yaranki vazi· 

yeti eri ne olacaktır? 
Muahede/erle bağlı olan devletler, harp gemileri 
inşaatında bu muahede/erin gösterdiği 

hadde ı' ... ,[ olmuş bulunuyorlar 
[ Mü.stnkbel deniz muhctrebeleri

"-in ne kadar korkunç olacağını 
finı.didcıı kestirmek müşkül değil
dir. Modern silahlann yıkıcı ve ya-
1cıcı tahribatı bütün insanları yeni 
bir mu1ı.arebeye atılmaktan haki -
katen korkutuyor.] 

lngiltere li abeşistan meselesi yüzünden çı-
kan buhrana kadar, büyük dev

letler arasında İngiltere, deniz silah~ 
larını en asgari hndde indirmek te
mayülünü göstermiş olan bir dev

letti, Akdeniz anlaşamamazlığı or
taya çıkınca, İngiltere yürüdüğü 
l'olda pek ileri gitmiş olduğunu an
ladı ve deniz politikasını değiştir
?tl<-'k lüzumunu hissetti. 

Bunun üzerinedir ki, İ~giltcre 
te>1.gahlarına bir -çok yeni gemiler 
k'>vdu. Geçen sene içinde parla -
tn"nto bir tayyare gemisi, iki ha- , 

I }' 

I ~ 
\ ;r I ı 

A 

azamı 

.. 

fır k ·· 16 h · d .. t ' 
ruvazor, mu rıp ve or [Soldan sağa d'oğru] Açık havada bir harp gemisine tııarraz, kısmen 

lı ht<'llıahır için tahsisat verdi. De- ı kapalı, bir havada lt:ıarruz, l<apa lı haf.imla taalf az, (a~ağıda] 
llız l'abit<ın ve efradının miktarını ' her tayyareni1 kendi bomba mınlakast, bi'grlk bir lombardıman tay. 
llrttır<iı. • 

garesirıin sun'i bulut arıtsınclnn tacırruzu, [en aşağıda] Jeni:r. altından 
f Hı:ı6 df'niz bütçesi 81,3 milyon torpido atan bir tayyare 
llgıJız lırnsı olarak kabul edilmiş-

ti k b h "k' ta afça da k"bul "dil nın kuvvetlendirilmesi için hükfı -
1 

ı, ır yıl evvelkine nazarım esası er ı ı r c.ı " -

l.U tcıhsı•at 16,4 milyon lira fazla _ mışti. Amerikalılar İngiıtcrenin kru- rnete mezuniyet vermişti. Donan -
dır. vazorlerıni 50 den 70 e çıkarması- rnanın kuvvetlenmesi bir metod 
~ Gl'\<'n sene Londrada EdC'n ile na ılıroz etmıycccklerdir. dahilinde tahakkuk etti. 1936 se-
l 0 man D ıvıs nrasında tt•ati cdi - Amerika nesinin nihayeünde vaziyet şu hale ;n mcktııplard.ı İngılız ve Ameri- Amerıknya gelınce, 1934 senesin- girmişti: 

n <ll•nız kuvveLlcıınin musavalı de Amerikan Kongresi donanma - (Devamı 6 rncl sayfamızda) 
11
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Yeni peygamberler 
Amerikada saç ve sakal koyuvererek 
başına kadm, erkek müridler toPlıyan 

yeni bir peygamber çıkf ı 

Garson, hizmetçi, 
Ta k si şoförü 

Nihayet şair 
Ve ressam 

ı,te bugUn lnglltere• 
nln en me,hur san• 
atklra E. R. w. Ro
bln son'un hayati 

B ir yıldanberi İngiltercnin en 
meşhur san'atkarı olarak tav

sif edilen E. R. W. Robinson'un ha
yatı en büyük san'at mahfelleri'1 -
den itibaren en tanınmış sosye 
lere kadar dedikodu mevzuu teşkil 
etmektedir. 

San'at mahfellerinde birdenbire 
birinci derecede mevki sahibi olan 
bu büyük san'at kar kendi hakkın -
daki dedikoduları duyunca hayatı
nı şöylece gazetecilere izah etmiş
t ir: 

- Ben nasıl meşhur bir san'atknr 
oldum? Hepiniz bunu soruyorsu -
nuz değil mi? Bunun yerine ne ol
madığımı sorarsanız daha iyi bir 
cevap alırsınız. 

Siz hiç meşhur bir generalın ~o
förü veyahut Amerikalı tütün mil
yarderinin şoförü veyahut Pariste 
bir gece klübünde bekçilik yaptınız 
mı? 

Fakat bu san'at istidadı olan için 
E:!n büyük birer heyecan membaın

dan başka bir şey değildir. Müte -
madiyen etüd için fırsat bulmak. 
Bundan sonra kendimi yazıcılığa ve 
nihayet resme verdim. 

Bugün gördüğünüz vaziyette e
serlerim takdir ediliyormuş! Ola -
cilir. Bu benim hnkkım mı, yoksa 
tabiatten mevzuu seçtiğim için in
sanların hakikati daha çok sevdik
lerinden ileri mi geliyor?> 

San'atkar Robinson hakkında ma
lCımat veren bir gazete de aynen 
.şunları yazıyor: 

-Garson, hizmetçi, taksi şoförü, 
r.ihayet şair ve ressam olan bir a
dam, muhakkak ki, fevkalbeşer bir 
ınahlüktur. Nitekim eserlerinde bi
zim görmediğimiz hakikati görü ·
yoruz. 

Bu adam mevzuunu o derece ha
yattan alıyor ki .. durmadan, din -
1enmeden şehir şehir dolaşıyor, köy 
köy oturup çalıŞlyor. Ondan sonra 
Eserletini bi?ıe veriyor. Tam b ir di
namik hayata malik olan Robin -
son için muvaffakiyet muhakkak
tı. 

Maamafih kendisi hala muhtelif 
cepheli insanlar gibidir. Bir gün 
ressam, bir gün şair ve nihayet ca
nı sıkılır sa yine şoför. 

Londra'da 
Garip bir 

Gözleriniıı kuvvetli tesiri altında kurduğu di
--..... nin müminleri çoğald~ça çoğalmıya başladı .. 1 

~~!!if!,.~.!i:!~~y~!.z 
davası görülmektedir. Davanın aslı 
şudur: n iz Am<'rikaJıları cin ve şey -

•. tan gibi insanlnr biliriz, de -
~ıl rni? Halbuki Amerikalılar ka -
?t saf adamlar yokmuş! Eğer yc

hı Lir dm kurmak istiyorsanız, he
~<'n Amerıkaya gıdıniz, az zaman
da_ rnümuılcrinizın ne kadar çoğal
} •gını gôrC'rek, hayretler içinde ka-
•rsıııız. 

Vuınız orada yerleşip türemekte 
~l:ın dinlere göre, gizli gizli yapı
ban fıyinlc>r açığa vurunca rezalet 
aş gösteriyor. 

b·ıieselfı Salcn ismindeki küçük 
Jır knsabada yaşıynn peygamber 
Ç~~Uadan belki haberiniz vardır. 
~nku bu adamın hayatı filme a • 
ti ~ dı, belld bu filmi gördünilJ 

1Ye haberiniz olduğuna ihtimal 
\rerıyoruz. 
)' l>eygambcr Josua'nın asıl adı 

tanz Edmund Grefilddir. Bu ye
~f Peygamber de giriştiği işde ka
~ 1~~ardan daha çok istifade ede -
tı~gını anlıyarak, o yolda yürümüş 
t 'nların sisteminden şaşmamış -
ır. 

t ~adınlardan mürid peyda etmek 
~·~ ınutıaka bir Don Juan olmağa 
t tıyaç yoktur. Bilakis şeyhliği 
~rn ınanasile tebarüz ettirmeli! 
,.}Yıf, nahif, üstelik de son derece 
.. ıs ve 'ğ b' . ·ı ı renç ırısı. 

h· "-ınerikalılar temizliği çok seven 
d~r lnillet olduklarına göre, bu a -
he~~n nasıl muvaffak olduğuna 
ıı .. kı §aşacaksınız. Fakat bunda şa
"Cak b' 
\Je ır şey yoktur. Grefild saçını 
.ıah sakalını bıraktıktan sonra, bir 
ltaı a tarağn el sürmemiştir. Yaln•? 
'1~~ d~dakları, derin bakışlı ıri 

gozleri vardı. Karşısına se -

Yeni peggambe,. J O•aa 

}enleri ipnotize etmesini biliyordu. , 
Kurduğu dinin esası şundan iba-

ret: Bütün diğer dinlerin hepsi 
makduhlur. Yakında mukaddes bir 

ruh gelecek ve bütün beşeriyeti 

yeisden, elemden, kederden kurta
racaktır. 

İlk önceleri etrafına topladığı bir 

kaç mürid içinde Viktor Hurt is -
minde bir adamın Moa adında on 
sekiz yaşında güzel bir kızı vardı. 

Uzun saçları omuzlarına dökülen 
bu kıza peygamber göz koymuştu. 
Hatta kızı babasından istemek ce· 
saretini gösterdi. Viktor Hurt mu-

(De01U11ı 6 ıncı ıayf ada) 

• 

Londrada Adele Rozile isminde 
genç ve güzel bir artist vardır. 

Londrn sahnesinde son günlerde 
birdenbire parlamış olan bu yıldız 
bütün Londra erkeklerini hakika -
ten teshir etmiştir. Onun rolü ol
duğu zaman bir çok erkekler tiyat
rodaki kuvvetine, diğerleri de gü
zelliğinin sihrine kapılarak tiyat
royu doldurıi-ıaktadırlar. 

İşte genç yıldızın hem sanatına, 
hem de güzelliğine aşık olanlar a
rasında bulunan Vis Kont Kiksburg 
nihayet güzel sanatkara izdivaç tek
l if etmiştir. 

Genç sanatkar bu izdivacı kabul 
etmişve nişan mernsimi mart için
de çok muazzam merasimle icra e
dnmiştir. Fakat merasimde bulu
nan bir mis genç sanatkarı görün
ce gelinin bir zamanlar ufak bir dü
kanda işçilik yaptığını, sonra ora
dan koğulduğunu hatırlamıştır. 
Bunu bir dedikodu mevzuu yapa-

rak bütün salondakilere ifşa etmiş
t ir. Bunun üzerine gelin de riva
yet i duymuş ve kocasına kendisinin 

evvela b ir işçi, sonra da daha bir 
çok mağazalarda tezgahtarlık yap
t1ğını, sanat hayatına atıldığını ve 
bugünkü vaziyete yükseldiğini söy
lemiştir. 

Bu vaziyet karşısında aristokrat 
güveyi günden güne nişanlısından 
soğumağa başlamış ve nihayet mah
kemeye müracaat ederek ayrılma 

kararı istemiştir. Gelin de derhal 
kocası aleyhine 100.000 İngiliz lira
lık bir haysiyet davası açmıştY'. 

Londra mahkemesi davayı rüyet 
etmiş ve kararını da vermiştir. Bu 
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Dünya gazetelerinde gördüğümüz 
Merakh şeyle 

Parıs sergisindekt Jsvlçre pavgcnu, dıingcınrn en küçücr1k saafı' orada 
bulundueu için en rok gezilen sergilerden biridir. filh~kika bu 
ptıvyonda bir trrnağın dörtte biri kadar kı1çükliikte Ur saatin krc• 

nometre dürüstlüğü ile işlemekte ulduğu görıilmektadir 

Ford müzesi 
- Nevyorkta çıkan 
Nev Rcpüblikten -

M eşhur Fordun kendi müessese
lerinin yanıbaşında vücude ge- r 

tirdıği büyük müzeden belki habe-
riniz yoktur. Halbu ki bu muazzam 1 
müze 32,500 metre murabbaı sathı 
bir mesafe kaplar. 

Bu müzenin kurulmasındaki mak
sad Münihteki Alman müzesi gi -
bi, beşeriyetin teknik sahada vü -
cudc getirdiği harikuladelikleri 
göstermek hedefini takibeder. 

Ford müzesini şöyle anlatabili
riz: Müzenin bir kısmında ticaret, 
münakalat ve dokuma işlerinin en 
geri zamanlarda geçirdiği safhaları 
görürsünüz. Bu kısımda en iptidai 
ziraat aletinden elektrikle işliyen 
traktörlere kadar her şeyi görebi
lirsiniz. 
Diğer bir kısımda da en eski lo

komotiflerden en modern lokomo
tiflere kadar buhar :kuvvetinin cer 
vasıtalarında geçirdiği bütün deği-
şikliklere şahit olabilirsiniz. r 

Müzede teşhir edilen tayyareler, 
küçük bir devletin milli müdafaası 

için sahip olmayı hakikaten pek 
özliyeceği bir kuvvet teşkil etmek
tedir. 

Otomobil kısmında ise ilk oto -
mobilden yirmi beş milyonuncu 
Ford otomobiline kadar, her tipde 
otomobilin nümunesine tesadüf e
dersiniz. Saat, radyo vesaire kısım
ları da ayrı ... 

Ford, müzenin parkında diğer 

karara göre kadın haklıdır ve ko
cası 100.000 İngiliz liralık haysiyet 
tazminatını genç kadına verecek
t ir • 

bir çok tarihi binalar daha yaptır
mıştır. Bu binalar başka yerlerden 
en son taşına kadar satın alınıp o
raya getirılmiş ve tıpkı eskisi gibi 
yenidm inşa edılmiş binalardır. 
Meselfı bu binalar içınden biri meş· 
hur Abraham Linkol'ün genç bir 
avukat iken İJJinua hukumeti mah
kemesinde müdafaada bulunduğu 
binanın ta kendisidir. Yüz sene ev
velki bir dükkan içindeki eşyasile 
satın alınmış ve olduğu gibi bu parl 
da tekrar inşa edilerek ayni eşya 
yerli yerine yerleştirilmiştir. Ame
rikalı kompozitör Stefen Foster'in 
doğduğu ev de bu meyandadır. 

Ya Edison koleksiyonu! Bundan 
kırk bir sene evvel Edison fakir ve 
tanınmamış bir insan bulunduğu sı
ralarda, Eclison kcndisihi intihap 
ettiği yolda yürümeğe teşvik eden
lerden biri idi. 

Ford bu hatırayı unutmamıştır. 

Zengin olduktan sonra Edisona mü· 
kemmel Iaboratuarlar yaptırmıştır. 
Şimdi bu Iaboratuarlar da en küçült 
aletine kadar bu parkın içinde bu -
lunmaktadır. Hatta Ford laboratu
arların bulunduğu yerden yalnız 
eşyayı, fıletleri binanın taşını ve 
temelini değil, oradaki toprağını 
bile getirtmiştir. 

Müzeden daha ile;de geniş ara • 
zi vardır. Burada Fordların amele
lerinden hel" istiyen kendisine tah
sis edilen arsada eker, biçer, alnı -
nm teri olan mahsulünü alır. -• Otuz bir senelik 

uyku 
- Lon<!raJa çıkan Degll

Ekspres'ten -
J ohanburg hastahanelerinden bi

(Dcoamı 6 ncı ıa11/amı1.da) 
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~·tESRARENGIZ 

İSTANBOI! 
Terceme •e iktlbaz hakkı mahfuzdur 

Şimdi sıra parsa toplamağa gelmişti 
Boyalı, 

beşlik 

pembe dudaklı, düzgünlü, 
gerinde otuz 
müşterilerin arasına 

fakat eti 
budu 

bir k " , lZ • ,, iııdi 
sıkıştırdı~ siga• 
rasınıo t ü tünü 
yanmış. vo siga· 
ra kağıdı, kof 
ve esmer bir İZ· 

m a r i t halinde 
kalmıştı. 

Bu adam, K~ 
faJodao b a ş k a 
k i m s e de~Jdi. 
Kabadayıbğı, ce
sareti, yeni yeni 
duyulmıya baş

lıyan Kef alo! .. 

Dalgın dalgın 

düşünüyor, bir 
kaç gündenberi 
gönlünü çeken, 
yüreğini gıcıklı

yan Eleninin ıa
noya çıkıp iste
diği havayı, çifte 
telliyi oynama
•mı bekliyordu. 

Keman, klanret, 
büyülü, baso ve 
davuldan mürek. 
kep orkestranın • 
çaldığı k ı v rak 
bir Uz havası, 
Kefaloyu daldığı 
derin düşünce-

den uyandırdı. 

O, Eleniniıı şa
noya çıkmasını Strtında z lp.' &asında haşlık Laz hacası 011nugordu 

beklerken, o çıkmamış, başka bir balık kokan muhitte en ziyade sey-
kız çıkmış, sırtında zipka, başında, redilecck bir et ve şehvet pazarı 
kenarlan gümüş şeritli bir başlık, gibi tecelli ediyordu. 
elinde gümüş savatlı bir kama ol- Şimdi, sıra, biraz evvel şanoda 
duğu halde Laz havası oynuyor, bir hora tepen bu şevk ve darp satıcı-
taraftan da o zamanlar pek meşhur sının parsa toplamasına gelmişti. 
olan şu kantoyu okuyordu! O yıllarda, balozlarda, yazlık ti-

' Ata binesüm geldi, 
Çaya inesüm geldi, 
Çakır gözlü Fatişi, 
Yine göresüm geldi. 

yatrolarda kızlar kantolarını bitir
dikten sonrn, ellerine birer tabak 
alarak müşterilerin arasına girer -
ler, seyircilerden para toplarlardı. 
Buna: 

- Parsa! 

Denirdi. 
Parsacılığa, ekseriyetle yeni yeni 

sahneye çıkan, kanto söyleyen kü -
çük, on, on bir yaşında kız ve er
kek çocuklarla, Avrupadan gelen 
çadır cambazları, pandomima ko -
rnikleri çıkarlardı. 

Laz kantosu oynıyan kız, şano

nun yanındaki çalgıcı ve kantocu 
kalabalığının arasından zarif bir 
bükülüşle süzülerek, seyircilere 
doğru yürümiyc başladı. Bu bd"ya
h, pembe dudaklı, düzgünün dai
ma aldatan bcyazlıklarına bürün
müş, fakat eti, butu yerinde otuz 
beşlik bir kız (!) dı. 

Masa masa dolaşmıya, elindeki 
renkli keten peçete ile örtülü ta
bağı çakır keyif, sarhoş, zom, hafif 
neş'eli insanlara uzatmıya başladı. 

Bu süslü ve kokulu dilenci, ar -
tık solmıya, sararmıya başlıyan 

sahte güzelliğinin zahiri alayişleri-

ne dayanarak dilenirken, masa baş~ 
larında gülen, uyuklayan, rakı yu
varlayan, bira içen, bazan da: 

- Anasını, avradını! .. 
Nakaratile sunturlu küfürler sa

vuran müşteriler, onu iki üç daki
ka üzüyorlar, verecekleri bir iki ku-

1 ruşa mukabil, hiç olmazsa boyalı 
didaklarından bir visal ve telaki 

vadi işitmek, gözlerinde ümit ışık
ları sezmek, toplamak, gülmek, ü
mitlenmek, sevinmek emelile onu 
açık sözlerle, kaba şakalarla hır -
palıyorlar, ellerini sıkıyorlar: 

- Şap! şap! 

Diye kıçlarını tokatlıyorlardı. 

Kız bütün masaları dolaştı. 
Her masaya tabak uzattı. 
Tabak, çil kuruşlarla, gümüş iki

liklerle, bakır Mahmudiye yüzlük
krile doldu ve sonra, her gece vü
cudünön yumuşak taraflarına bir 
iki siyah damga vuran yengeç kıs
kaçlarına benziyen çapkın, haşarı, 
yaramaz ve hovarda parmklardan 
kaçtı. (Devamı var) Hey kay bana, kay bana 

N eten bak tun o yana, 
Lazotlu hamsi kuşi 
Kaymaktan daha al<i! 

Hıuu11ıuu11111111ıuıuuıutffHUHll11t1111t11uınH1111tM1"'"""11111111 1111uınıuuı111nu111111111111ınuıı11un1111hı ıu111uıuıuuuunımn 

Kar yağar patur patur, 
Bizim köyün damuna, 
O kızlar kurban olsun, 
Turluğumun bağuna! 

Llız havası sürükleyici bir a -
henkle devam ediyor, arada, sıra
da salonun muhitinde havai fişek 
gibi davılan kahkahalar, bedmest 
naralarla birle iyor, tabak tlkırtı -
iarı, klarnetin nağmelerile rekabe
te giri iyordu. 

Kız, vucudıine ahenkli şekiller 
\·er rck süzuldü, buküldü, ÇÖI11€ldi, 
tıpl dı, tepindi ve sonra seyircile
re do ru eUle bir öpücük yollaya _ 
rak şanodan çekildi. Kemanın, ba _ 
sonun yekiıhenk sesleri birdenbire 
kesildi, sustu. 

Balozu dolduran müşteriler, ha
yat dövüşmesinin, yaşamak kav .. 
gasının bu sefalete mahkfun kanto
cusunu takdir etmekten geri kal
madı: 

Alkışladı! 

Ayaklarile tepindi! 
Avaz avaz bağırdı: 
- Bravo! bravo! 
- Yaşa! yaşal 

Mihveri bir hareketle masa üze
rinde döndürülen ufak uf ak tabak
ların gittikçe azalmıya başlıyan 
çıngırtıları, alkış fırtınaları arasın
da kaynadı, gitti. 

Kantonun bitmesile, balozda ye. 
niden gürültü, kahkaha baş gös !! 

terdi. 

Köşede, yuvarlak bir masanın 
ba ında, kalpakları kaşlarının üze
rine düşmü bir kaç İranlı, kısa boy
lu, payt k bir kızla kur yapıyo~ 
l>alozun ot ine berisine kümele • 

peri an, paniğe uğ
ranu b r m e benziyen ka
rı ık kili ri, rh , zevke bağlı, 
çılgınlığa du kün insanların tuhaf 
halleri, Pl'fp jestleri, bu rakı ve 

\ 

Müstakbel deniz mu

pek 
harebeleri 
müthiş olacak! 

( 5 inci sayf adan rlevam ) 
Saffıharp kruvazörleri, tayyare 

gemileri, hafif kruvazörler ve diğer 
inşa edilmiş ve inşasına başlanmış 
olan gemıler muahedelerin müsaa
de ettiği azami dereceyi bulmuştu. 
Yalnız muhripler ve tahtelbahirler, 
müsaade edilen azami hadde var .. 
mamışlardı. Çünkü Amerikalıların 
elinde eski de olsa, bu sınıflardan 
kullanılabilecek derecede sağlam 

gemiler vardır. 
1937 yılı yeni inşaat için tahsisat 

kabul edilmiştir. 1937 mali senesi 
l Temmuz 1936 dan başladığına 
göre, inşaat da bu vakte kadar hay
li almış, yürümüş bulunmaktadır. 

İngilizler 1937 senesinde iki saf
fıharp gemisini tezgaha koyacak .. 
lannı bildirince Amerikalılar da ay
ni misali takip ettiler. 

Hava kuvveUerine gelince, l>u 
Haziranın sonunda Amerika ordu • 
sunun elinde 1692 muharebe tay -
resi mevcut bulunmaktadır. Bu milc
tar 1942 senesinde 1910 a çıkarıla .. 
caktır. Hava mürettebatı da 93.000 
den yüz bine, deniz mürettebatı 
ise 16,000 den on yedi bine çıkanJ. .. 
mıştır. 

filrıerilfalılar, mecbur ltalmaQıR .. 
~ öeniz kuvvetlerini muahedele • 
rin çizdiği miktardan yukarıya çı
karmak niyetinde değillerdir. Tez
gAha konan iki saffıharp gemisi, te
kaüde sevlCeOilecek olrın di ver iki 
fleminlıı yerini tutacaklardır. 

Japonya 
.Japonya da, eski muahedelerin 

bahşettiği azami yekfuı dahilinde 
~emi in§A etmijtir. Hali hazırda 
tezglb.ta bulunanlar aa aentze fn .. 

dirilirse, Japonyanın da 5,500 ton
luk muhrip inşa etmiye hakkı ola
caktır. 

Fakat Japonların yeni deniz in -
şaatı hakkındaki niyet ve emelleri 
henüz belli değildir. Ancak 1937 yılı 
içil\de büyük saffıharp gemilerinin 
inşasına girişeceği muhakkak ad - • 
dedilmektedir. Sonra bu gemilerin 
hacimlerini ve toplarının ne kalib-

rede olacağı da rnalUm değildir. Ja
ponlar, beynelmilel vaziyete karşı 

koyabilmek için 1942 ye kadar de
niz kuvvetlerinin daha 200,000 ton 
arttırılması lüzumuna kani bulun
maktadırlar. Bu programa göre se
nede 30 ila 40 bin ton inşaatta bu
lunmak lazım geliyor. 

Sonra Japon gazeteleri denizaltı 
gemilerinin de arttırılması lüzu .. 
munda ısrar etmektedirler. Mevcut 
Japon denizaltı gemileri miktarı .. 
nm doksana çıkarılması düşünül .. 
mektedir. 

ltalya 
ltalyanlarda deniz in~aatına faa

liyetle devam etmektedirler. 1937 
yılı deniz programı hakkında fazla 
malfunat alınamamıştır. Deniz za
bitan ve efradı 51 binden 60 bine 
çıkarılacaktır. • 

Sovyetler 
Sovyetler de son senelerde do -

narunalarına vefdikleri ehemmiyet 
fizerlne, büyük bir deniz devleti 
sırasına geçmiştir. Sovyetlcr bil -
hassa muhriplcrle tahtelbahirlere 
Öaha ziyade h mil'· • t verm<.'kte-
airler. Sovv • .in dünya -
nın en kuvvet tı gemileri-
ne sahip oldukla ı ıddıa edilebilir. 

1 HiKAYE 1 
Adem ile 
Havvanın 
Hikayesi 

( 4 üucı1 say/ad "1n cleoam) 
Havva ile Adem (eyvalı çocuk -

lar duydu). Derken kızlarla oğlan
lar da (eyvah babamız, annemiz 
duydu .. şimdi ne yapacağız) diye 
düşünüyorlardı. 

Bu esnada evlenme memurunun 
sesi duyuldu: 

- Havva, Havvanın kızı. A.de -
min kızı .. siz bu tarafa geçin .. 

Adem, Havvanın oğlu ve Ademin 
oğlu .. siz de bu tarafa geçiniz. 

Çabuk işim var .. hepiniz biribi -
rinize şahit olunuz. 

Kadınlar siz vardınız ını? Bay -
lar siz de aldınız mı? Hepiniz de bi
ri birinizin şahidi oluyor musunuz. 
Basın imzaları .. 

Hepsi birden manyatizma edil -
miş gibi evet dediler, imzalarını at
tılar. 

O kadar sert ve o kadar aksi bir 
adam olan bay .Adem bile bu vazi
yet karşısında hık diyemedi. İkide 
bir yutkunurken evlenme memu -
runun sesi yine duyuldu. 

- Haydi hepiniz biribirinizi teb
rik etseniz e .. şuradan da birer şe
ker alın ağzınız tatlansın. 

Bay Adem ile bayan Havva ön -
de, çocuklar da arkada kol kola ka-

pıdan çıkt ılar. Birdenbire vaziyeti 
kavrayamıyan .bay Adem akşam i- . 
ki kadeh çakınca: 

- Üç çifte düğün buna derler .. 
diye içmeğe kuvvet verdi ve eli ile 

oğlu, damadına da sabaha kadar 
ikramda bulundu. 

frlanda . 
lngiltereden 
Ayrılmak istiyor 

( 4 ün cü sayfadan devam ) 

rıdır. Fakat İngiltere Krallığına 
merbuttur. Cenubi İrlanda ise da
hili işlerinde her manasile müsta
kil olmakla beraber İngiltere Kral
lığına da merbutıyeti tanımamak
tadır. 

Cenubi İrlandalılar katolik mez
hebinde oldukları için, katolik İs
panyada olan biten şeylere de çok 

alakadardırlar. İspanyada hüku -
met aleyhine Ftanko ve arkadaş
larının topladıkları asi kuvvetlerle 
beraber, İspanya h'ikümetine karşı 
muhaı-ebe eden cgönüllü> ler ara

sında birçok ta İrlandalı vardır. 
Bunların vakit vakit yaralı, sakat 

bir halde memleketlerine döndük
leri de oluyor. 

Bugünlerde neticelenecek olan 
intıhabatı sonunda Dö Valera'nın 

kuvveti artacak mı, eksilecek mi? 

Bunu anlamak için de çok zaman 
geçmiyecek .. 

Meraklı 
Şeyler 

( 5 inci sayfadan cl~oam ) 

rinde, otuz bir sene uyku uyuyan 
Anna Zvanekol isminde bir kadın 
en nihayet uyanmıştır. Çeyrek as-

rı bir hayli geçen uykusundan u -
yandıktan sonra, ihtivar kadının 

çocuk oyuncağı istediğini gören 
hastabakıcılar şaşırıp kalmışlardır. 

Zavallı kadının bu kadar uzun uy-

kudan sonra tam mnnasile çocuk
luğa düştüğü görülmüştür. 

İhtiyar kadının ayakları artık o 
dereoe muattal kalmış, kıcndisi 

yürümesini o kadar unutmuştur ki, 
doktorlar kadını tekrar yürütmek 
sevdasından vaz geçmişlerdir. 

• 
El öpmek yasakl 

-Viyanada çıkan Telgrafdan-
Berlin kadınlar birliği, Orta Av

rupada o kadar alışılmış olan kadın 

eli öpmek adetini yasak eden bir 
karar sureti kabul etmiştir. 

Cemiyete mensup kadınlar, el 
öpmek adetini cesaretin bir nevi 
tecellisi> şeklinde kabul etmekte

dirler. Halbuki ec;kiden kalmış olan 
böyle bir usulün nasy n 1 sOS) a -
lizmde yeri yoktur. Bund n ba ka 
da en iptidai sıhhi kaıd ı re bıle 

U)gun de~adır. Onun i indir ki, 
sokakta ol un, salonda ol un el öp
mek itıyadı k r ı ıddetli bir pro
paganda açılmıştır. 

KANUNi SÜLEYMAN 
No. 64 Yazan Nedim Refik 

v 1 
Bahadır Sahibin kızının kaçırı 

masındaki muamma 
Ya Sultan Süleyman 
kızını k e ndi sevd iği 

Bahadır Sahib 
VE-Zirle rin d e n 

rin i n oğluna vermek ist erse ••. 

Fakat Ali Şavkat ayağa kalka -
rak ona sokuldu. Yakuba daha kuv
vetli bir sesle: 

- Tacı Cıhan, dedi, bunu isti -
yor, onu kurtarmanı bekliyor ... Sen 
ise, cahil çocuk, zavallı çocuk hala 
korkuyorsun~ cevap ver~ .. 

Ali Şavkat gözlerini Yakubun 
gözlerinden hiç ayırmıyordu. Ya
kup, Tacı Cihanın ismi geçince sar
sılarak: 

- Onu kurtarmak için benden 
ne istiyorsunuz? .. dedi. Karşısın -
daki Hintlinin nazarlarındaki kuv
vetten artık kendıni kurtaramı -
yordu. 

- Ben senin saadetine hizmet e
deceğim. Sen Bahadır Sahibin kı
zını alacaksın.. anladın mı? Asi 
Canbürdü Gazalinin yanında bu -
lunmuş, padişahın gazabından kur
tulmuş, bunun için de Hintli bir a
dama minnettar kalmış olan kö -
lemen beyi Yakup ölünciye kadar 
böyle mi kalacak? O da sevdiği bir 
kızı niçin alamasın? Parası mı yok? 

Sevgilisini süsliyecek mücevheratı 
mı yok? Bunların hepsini bulaca -
ğız. Fakat ben de senden hizmet 
istediğim zaman sen de bana fe
dakarlık edeceksin! .. Çünkü bense
nin gibi cesur, mert bir evladı lıir 
yerde bulamam. 

Ali Şavkat şu son cümleyi o ka

dar derin bir şefkatle söylemi~ti ki, 
onun şiddetli tavrına karşı mu)(a
vemet etmeyi izzeti nefsi için lfı -
zım gören Yakup, birdenbire bu 
tatlı cümleyi ışitınce artık daya -
namadı: 

- Bana evliit mı diyorsunuz? 
dedi. 

- Evet, evladım Yakup... Ben 
belki pek ihtıyar gorünmüyorum, 
fakat hıç de genç dcvilım. Dünya
nın çok kahrını görmüş, çekmiş bir 
adamım. Ömrümün sonuna kadar 
beni cok rahat yaşatacak param da 
vardır. Fakı:ıt senin gibi bir evl:i -
dım yok. 

İkisi de artık önlerme bakıyor -
du. 

- Ne emrediyon,unuz? dedi, 
beni evi: tlığa kabul ettikten 
ra ben de size hizmet edece 
Yalnız buna yemin ediyorum. 
nız ... 

- Evet oğlum, söyle .. yalnız 
•ı..n k - Yalnız Bahadır SahıLJ'C 

hiç bir suretlt> fenalık etmiYe. 
mi unutmayınız. Bugün dem1

' 

rum, fakat bir gün gelir de 0113 

nalık etmemi istiyen biri çık 
ben bu yemini etmi~ olınıvac~ 
gibı onun dı>rhal şu bıça • ım1a 1 

tamam ederim. 
- Sana hiç kimse Bahadır S 

be fenalık et: demiyecektir. Ma 
dımız ona hizmettir. Kızını 5 

vcrm<-ğe de onu razı edcce~ı 
şüphe etme. Fakat Sultan Sul 
man ... 

Yakup birdenbire yerinden 
nadı. H<:!yecanla sordu: 

- Nasıl, Sultan Sülcvman 
Dedi. Ne soruyorsunuz? 

- Oğlum. şayet Sultan Si.ılc 
man Bahadır Sahibın kızı ı ke 
sevdiği vezır vüzeradan birının 
luna ~rermek isterse?. 

- O zamanı sız diı ünunuz. E 
böyle bir şey olursa siz o kız b 
almak için padişahın IUtuf \C il 

rüvvetini rica ettiremez ınisinız 
- Anladım.. anladım. Sen 

Sultan Sülevmana, ne de Baha 
Sahıbe"karşı en ufak bir feı alık 
mcğc kalkışmak degıl, bunu h 
rıııdrın bile geçirmek istemiyors 
Zaten senin gibi m rd bir çocu 
tan başka n beklenir? İnsanın 
refini arttıran ey gbrdu u i 1 

unutmam k değil mıdi ? Be~ 
senden bunu beklcrd m. Şimdı 
lum sc>n Bahadır Sahipten 50 

padışahtan iyilık gördugun iç 
- Hem de ölunc e kadar u 

tanııyacagım iyi ikler ... 
- Evet. .. Bu iyılikleri unut 

yorsun. Dünyada iki insana b 
}ucun dcgil mı?. 

- Evet.. padisaha ve Bahadır 
hibe ... 

- Eğer izin verirsen ben de 
na azıcık bir hizmette bulun 

Yakup gözlerinden akan bir kaç olr.yım ... 
damlayı silerek Ali Şavkata: (Devamı ı·a 
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Yeni peygamber 
(5 inci rrag/adnn dtv~m) 

kaddes ruhun gönderdiği adamın 
böyle bir talebini büyük bir şeref 
bildi ve derhal kızım veı meğe razı 
oldu. 

Genç kadın peygamberle evlen
di ve şehrin kenarında münzevi bir 
küçük evde acaip kocasile yaşama
ğa başladı. Genç, fakat son derece 
aptal bir uşakları vardı, evin hiz -
metini görüyordu. Grefild bu deli
kanlıyı bilhassa intihap etmişti. 

O da şeyhine tabi olarak saçını ve 
sakalını bırakıvermişti. 

PEYGAMEERİN ANASI 
Josua işte bu küçük evde toplan

tılar tertip eder ve müridlerile be
raber yapılan ayinlere riyasd e -
derdi. 

Bir sabah, ş<.>hrin sokaklarından 
birinde giderken, zayıf, sarışın, u
zunca boylu, koyu mavi gözlü bir 
genç kızla karşılaştı. Bu kız şehrin 
en güzel kızlarından biriydi. Pey
gamberin hoşuna gitti. Derhal o -
na da kendi dinini kabul ettirmek 
fikrini düşündü. Cesaretle yanına 
yaklaşb. Meğer zavallı kız Josua -
nın adını işitmiş. Sonra, tesadüf 
bu ya, Moa Hurt'un da çocukluk 
arkadaşı! Arkadaşının bu adamla 
acaip bir hayat geçirmekte olduğu
nu öğrenmişti. Onun için hemen 
hızla yürüyüp sakallı adamdan 
kurtulmak daha iyi olacağını dü-
ÜJ'lmiı tü. 
Fakat peygamber hiç de öyk dü

şünmüyordu, mu ıdlerini d im 
tesiri altında bırakan bariton se -

iraz 

mlJcr göz-

Genç kız nnlıyam dı ı bır ko 
içinde kaçıp kurtulmak istiyor 
Fakat iradesi, bu bakışların k'. 1 

sında crivip gitmişti. Gözlcrinı 
tık Josuadan ayıramıyordu. 
mıknatısa tutulmuş gibiydi. 

- Est<>r öğleden sonra ba 8 

mukaddes ruh Ö) le emretti. 
r Josua genç kıza cesaret "e 

için, kendi dinine girmi olan dı 
kızlardan bir ka ının i rAını 

Genç kız o d ıka m up 0 

mu tu. Pe mber s n d f : 
·? 

- Gelec niz, d ıl mı. 

ilıtarda bulundu. 
Ester Mi 1 
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Mısır dilberi o gece hükümdarla başbaşa kalıp 
eğlendikten sonra, odas:na 11/öner dönmez cellatla 
karşılaşmıştı. Güzel Ti-Pi rüya mı görüyordu ? 
Cüzeı Ti-Pi'nin zindana atılışı da, 

~'tıdandan çıkışı kadar uni ve heye
~lı olmuştu. Bir akşam Ti-Pi Sü
eyınanıa başbaşa kalmış, birlikte 
!~ap içmiş, yemek yemiş, eğlen -
tııışti. 

O ~Üleyrnan o gece çok ncş'ciıydi .. 
0Zdcsine: 

h·._ Görüyorsun ki, seni ynmmdan 
ır dakıka bile ayırmak istemiyo

~ın. liaydi bana kendi elinle bir 
;adch arap daha doldur .. ve oda-t. • 

gıt .. yal! 

d bernişti. Ti - Pi şarap kadehini. 
~ 01

durduktan sonra, hü\iimdarın 
aııuıd n ayrılmıştı. 

1 S..ııeyman ;:> gece çoktanberi ya
tın kalan bir şı.irini tamamlamakla 

llır gul olacaktı. 
1 .'I'i - Pi büyük bir haz ve emniyet 

1~,llı.de odasına dönüyordu. Orta -
~;ı kunseler yoktu .. Belli idi ki 
ki cnı. halkı t ykuya d=ılmtş ve va-

t ~ok ilerle·nişti. 
l' 'l'ı - Pi Mısırda Firavunun ya
t llda sabaha kadar kaldığ·nı ha • 
ıtlanı. d b 11' b'' t·· h'' ı:~ ıyor u. Bes e ı 1· un u -

l lltndariar gözdclerin:fon ve zevceer· 
k •nden de çekiniyorlar, onlarla 
~0Ytuı koyuna sab1ha ka:-lar yat-
~ cesaretini gösteremiyo:-lardı. 

h ıravun, gözdesinden ayrılırken 
er gn . . . k k T p·• . ~ "ce ıçını çe ·ere . - ı nın 

t anaklarındnn öper ve: (Sensiz ge
den. her günümü şindanda geçir -
tun sanıyorum!) derdi. Mısır Fi -
~\'tı.nunun bil~ kalbine gırmlye 
t llvaffak olan Tı - P!. Süleym· nı 
~es?ir etmekte de gecikmediğ'nden 
l?ıındi. 

~ 'ri - Pi o f!.<!C" odasın:.ı döndüğü 
t tllan, akşamd.:ınbc~• devam eden 
~atho luğun ::ı"'ı'c·.il ... mütcmadı-
~ g\.ılüyor, gülüyor.. gillüyordu. 

<ı.d 1 ~- Pi zatc11 zeki ve anlayışlı 
İdi lig~ kadar d!l. cck nC'ş'elı bir kız 
tı: • Suıcvman onu en neş·ec;ız za-
%ında &ratır. caUırır ve : 

tıu' Scr.i görünce bütün kederleri
b ıstıraplarımı unutuyorum. 

erdi. 
'l'i ....... d . . 

~~ - .ı:-ı o asına gırer gırmez, so-
~trı.adan yatağına uzanmıştı. 
'l' {Oijz uyumuyordu .. 

~Jt at~ bir rüya içinde, gözleri a -
~ hır köy şarkısının son mısra • 

() rıı tnırıldanıyordu. 
ltij? gece neden bu kadar neş'eli 

ı~ ~eden mütemadiyen gülüp söy
nıe1c istiyordu? 
~~Unun sebebini kendi de bilmi
"~du. 

~lı~ildiği bir şey varsa, çok sarhış-

~aşı ve gözleri dönüyordu. 
btı:at, Mısır dilberi kendini kay
\' Ş değildi. Ona birisi seslenir 
\';.a bir şey söylerse derhal cevap 
tı~Ordu. 
4te bir ses .. 

le:'' llyku zamanı geldi .. Bu saat
.J:~tanlar bile uyanık değildir!:. 

1
' Pi bu sesi isitti .. 

C·· 
ı:ızıerinin ucile kapıya baktı: 

...... ~ı· d' ? m ır o ... 

1 
Sert ve ezici bip ses cevap ver • 1 

di. 
- Cellat ... 
Ti-Pi gözlerini uğuşturdu: 

- Yanlış k<ıpıya gelmişsin! Hay
cii, defol oradan... Rahatsız etme 
beni! 
Kapıda görQnen iri boylu bir a

dam, baltası omuzunda, sallana -
n.k ve pervıısızca içeriye giriyor
du: 

- Kalk bakalım, Mısır şeytanı! 
Saraylılar ve harem ağaları Ti-Pi 

nin arkasından böyle alny ederler
di. 

Fakat, bu adam ne cesaretle Sü
leymanın gözdesinin yüzüne kar -ı:l 
bu hakareti savurabiliyordu? 

Ti-Pi başını yastıktan kaldırdı: 

- Sen kimsin .. bu saatte odam
da ne işin var?! 

Diye bağu dı. 
İri boylu adam soguk ve manasız 

bir tavırla gülerek genç kadının 
ynnına sokuldu: 

- Kim olduğumu elbette anla
ciın! Tekrar sormıya lüzum var mı? 
vazifemi yapmıya geldim .. 

Ti-Pi vücudünde ani bir ürper
me duydu: 

- Hangi vazifeni? .. 
Celliit omuzundaki baltayı gös-

' terdi: 
- Bunu bu gece senin boynuna 

\"Urmak için biledim .. Ne kadar par
lıyor .. görmüyor musun? 

Ti-Pi birdenbiıe ayılmış gibiydi.. 
Gözleri her şeyi görüyor .. fakat 

kulaklarına inanamıyordu. 

Cellat, Ti-Pinin başını vurmıya 

gelmişti! 

Bu da ne demek?! 
Ti-Pi, Suleymanın yanından yeni 

B) rıldı ını, bir suçu olmadığını, 

ba ı vurulacak b.r kadın varsa, o 
kc.:ndi i olmcıdığını söyledi. 

- Bu ne cür'et?! Brnimle alay 
mı edı) orsun, manda suratlı herif! 

Diye bagıı dı. 
Fakat, i te o kadar .. 
Başka bir şey süv liyemrdi. 
Saray celladı, Ti-Pı 'y i kucaklı -

var .ık bodrum katındaki zindana . ' 
götürüp atmıı;tı. 

Ti-Pi, crte~i gün zind nda ken -
dine geldi1i zaman, vücudü titri -
yordu. Eğer bu bir rüya olsaydı, 
Mısır dilberi dünyanın en heye -
canlı, en korkunç rüyalarından bi
rini görmüş olacaktı! (Deı;amı var) 
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HER IŞiNIZDE KOLAYLIK 

Her ne işiniz olursa çabucak yaptırmak apıutıman, ev ve her 

türlü eşya almak ve satmak arzu etti~in iz takdirde hiç vakit geçir. 

meden lstanbul ( 743) numarah Posta kutusu adresine bir mektup 

göndermekle işinizi bitirirsini1_ 

o·ş macunu u kullanınız. 
Diş hek· leri kontro u 

alt nda ır .. 
Umumi satış yeri : Asrı Diş deposu, Taş Han, lstanbul 

Y .. ksek eniz Ticareti 
e tehi Müdürlüğünden: 

t - Mektep lise \'C yüksek olmak üzere altı yıllıktır. Yatılı ve pa

rasızdır. Gayesi Tüccar gemilerine kaptan ve makini&t l etiştirmektir. 

Mektebe girdikten sonra Yiyim, Giyim, ve saire mektep tarafından 
temin edilir. 

2 - Mektebin yalnız lise birinci sınıfına talebe nlınır. Bunların orta 

mektebi bilirmiş ve yaşları on beşten küçük ve on dokuzdan büyük 
olmamalan şarttır. 

3 -Yazılma işi için Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri mektebe 
müracaat edilmelidir. 

4 -isteklilerin mektep müdüriyetine karşı yazacakları istidaname· 
!erine : 

A - Hüviyet cüzdanlarını 

B - Aşı kağıtlarını 

C - Mektep diploma asıl veya tasdikli sı.:rellerini veyahut tasdik-
lerini: 

D - Polisçe musaddak iyi hal kağ'ıtlarını 

E - Velilerinin izahlı adres ve tatbik imzalarını 

F - 6X9 eb'ndında altı adet knrtonsuz fotoğraflarını raptetme· 
leri lazımdır. 

5 - Yazılma işi 30 • Ağustos • 1937 pazartesi gününe kadardır. 
istekliler muayenei sıhhiye için o gün saat sekizde bizzat mektepte 
bulunmalıdırlar. 

6 - Fazla tafsilat almak isteyenlere ayrıca matbu bilgiden gönde. 
ril'r. Muhaberatto posta pulu irsali lazımdır. "3619,, 

Sanki bu i.,mi ağzından kaçırmış 
gıbıydi. Birden dudaklarını ısırdı. 
Zaten yazıhaneme girdıii zaman 

o ' 
yüzünün ölü yüzü gibi sararmış ol-
masına dikkat ctmistim. Üzerinde 
hC'r zamanki tabii hali yoktu: 

'""'•ııııı11111ınınıınııupnnn11rınnuıu111uı11111nnnn1111::uı11111ıııımuııuuuıııııı11utuııuıınıunıı11111ın111n1111111111 
- . . . geçen gece de adamcai;;rızı 

dövdüler, derisini param parça et
tiler. Vücudünü süngerle silmek 
için mahzene inmiye mecbur ol • 
dum. Fakat nrtık tahammül cde
rniyeccğim. Sonra bu İra Maralat 
dev gibi bir adam .. 

Yazan: 
~ Jening 

~rekct versin Bil Portcr'e! 
c 1 ıı, geniş zekası, ölçüsü, lntifc-

ı~· 
tı-ı 1 

Ve kendisine karşı duyduğu-
~tı~ hürmet yüzünden bu ka\i ga
~k tn:zda büyük rol oynar, en kü-
l ~· b~ rnüdahalesi ile her şeyi hal -
~ \ tdı. O derecede ki bir dakika 
~1 ~ birbirlerinin boğazlarına sa
t k ısti~enlcr, bir dakika sonra 

:;b g\,ıle öptlşurlerdi. Bil Porter'i 
~ Unun için de daha ziyade se-
~dik l ç b· · Nasihatlerini, yardımını 
~~ ır zaman bizden esirgemezdi. 

~ ~e o kadar meşgul olduğu hnl

~~li endi .ı.ztırabını, sıkıntılarmı, 
.ltederlerini kat'iyen belli et-

Çeviren: 
Muammer Alatur 

mez, bu vadide bir tek kelime dahi 
söylemezdi 

Hastahanede gece bekçilıği va -
zifesinin kendisine verilmiş olması 
itibarile, altındaki mahzenlerde şa
hit olduğu korkunç manzaralar bi
le onun çelik kadar kuvvetli ka -
rakterini bozmamıştı. 

.ICA.RABELfiu 
Bir gün bana dedi ki: 
- Bir insanın her gün biraz da

ha insanlığından kaybederek, en 
nihayet vahşi bir hayvan dereke
sine indiğini görmek hoş bir man
zara değildir, değil mi? İşte Mara
lat da böyle hiç hoş bir manzara de
ğildir. 

Bil Port0r hapfahnncde •Kara be-
13, diye ad takıJnn !ra Marnlat'tan 
bana ilk defa bahsediyordu. Onun 
vücudünü sünger1cmek icin haf -
tada iki üç defa mahzene inmiye 
mecbur oluyordu. 

İra Maralat hapishanenin başe
dileıniyen bir kaplanı idi.. Orta -
lığa deh~et salıyordu. Kaç defa 

gardiyanlara hücum etmiş, belki 
bunlardan bir düzüneden fazlasını 
yaralamıştı. 

On dört senedenberi, toprak ai
tında karanlık bir delikten ibaret 
olan hücresinde yalnız başına ya-

Bravo Müliyime,Amerikalıyı ezdi, 
fakat netice berabere! .. 

Günlerdenberi dedikodusu de • Koman bacaklarından içeri çeke • sinde Mülayimin galip gelmesı ıa-
vam eden Mülayim - Joe Pol Ko- rek kaçmasına mani oluyor. zım iken hakem heyeti her iki peh-
mar maçı dün Ta sim sta ın a uç ... k d d ·· Bı'r aralı} ... - l\llu-1:,yı·m kızarak Ame- livanı berabere ilan ederek büyük 
bin kişinin önünde yapıldı. rikalıyı ipleer fırlattı. bir hata yapmıştır. Esasen buraya 

h Ik t kd' Joe Komar sırtı yere gelmek ü- gelen bu Amerikalı hiç şüphesiz ar-
Evvela güreşçiler a a a ım tık Amerikada eski kuru güreşçi-

edildikten sonra biri sekiz, diğeri zere iken derhal kurtuldu. 
Jerin boyuna daha haıa dillere des-

dokuz yaşlarında iki Bursalı kardeş Oyun bu şekilde l\fülayimin ezici tan olan Türk gibi kuvvetli darbı-
küçük pehlivan karşılaştılar. hakimiyeti altında geçti. Ameri - meselini yeniden ihya etmektir. 

Dokuz yaşındaki Hasan kardeşi kalı oradan oraya sanulan bir ka- Burada en kuvvetli Türk pehli-
Selimi yendi. Bundan sonra Dinarlı ğıt parçası gibi iplere takılıyordu. vanını seçerek Amcrikaya götüre-
1\fohmedin k<ırdeşi İsmail ile Sü - Nihayet bir saatlik güreş netice- cektir. 
foyrnan karşılaştılar, neticede her • • • • • 
ikisi de berabere kaldılar. 

Bundan sonra İzmirli Hüse~in F enerbahçe Beşiktaşı 1-0 yendi. Gü-
büyük orta birincisi Ali Ahmet ıle 

karşılaştı. Neticede Ali Ahmet Ç~k neş-Galatasaray 1-1 berabere kaldı. 
hakim bir güreşten sonra altı dakıka .. 

otuz iki saniyede İzmirli Hüsc - 1 
yini tusla yendi. Dördüncü güreş 
Hayati ile Molla Mehmet arasında 
cereyan etti. 

94 kilo olan Hayatiyi Sındırgılı 
Şerif Molla Mehmet için yollamıştı. 
Çünkü Molla ile güreşecek olan Şe
rif nsker olduifundan izin alama • 
mış ve kendisine 94 kiloluk Hayn.
tiyi yollamıştı. Neticede Molla 15 
daki,ka 25 saniyede tuşla galip gel
di. 

Mi.Hayim. Komar güreşi 
Beş dakikalık bir istirahatten son

ra her jki pehlivan da ringe geldi
ler. Kısa bir muayeneden sonra 
ringte karşılıklı yer aldılar. 

Günlerce dedikodusu yapılan bu Dünkü maçlardan lıegecanlı ,,,., san~qe 

maçı kim kazanaooktı?.. Herkıes Sahaya evvela Fenerliler biraz 
bunu merak ediyor .. Mül5yim A - sonra da Beşiktaşlılar çıktılar. Ha-

Takımda uzun zamandanberi oy· 
namıyan Gündüz de oynuyordu. 

merikalının vadettiği altın kemeri kem Ankaradan Kemal Halim idi. 
Amerikalı da 500 doları istiyorlar-

Gnlatasaray şöyle: 

dı. Nihayet kemer geldi. Fakat beş 
yüz dolar bankada ciro yapıldı -
ğından bu da halledildi. Kemerin 
üstünde cenubi Amerikanın on bir 
milletini temsil eden 11 ba)Tak var
dı. 

Maçlar bir saat devam edecek, bu 
bir saat zarfında galip gelecek ta
raf kemeri veya 500 doları alacak
tı. 

Nihayet maç baı:ladı. On dakika 
her iki pehlivan da b'rıbirlcrini de
nemekle geçti. Dundan sonra Mü
layim hücuma geçti. Müli.ıyim A
merikalıyı altına aldı. Ezmiye baş
ladı. Komar Müla) imin bu oyu -
nundan çabuk kurtuldu. Mülayim 
ayakta Amerikalının ayaklarına bir 
tekme savurarak Komarı altına al
dı. Ezmiyc başladı. Komar boyuna 
dışarı çıkıyor ve Mülayimden kaçı
yordu. Mülfıyim Amerikalının a • 
yağını büküyor. Komar dışarı çıka
rak güreşi durduruyor. Mülnyim de 

HALK OPERETi 
Yaz Temsilleri 
Beylerbeyi iskele 

Tiyatrosunda 
6-7·937 SALI günü akşamı 

ESKi HA AN ESKi TAS 
Büı•ük operet 3 perde 
ORKESTRA - BALO 

8-7-37 Perşembe akşamı 

B şiktaş aile parkında 
9-7-37 Cuma akşamı 

Kadıköy Hala bahçesinde 

şı) ordu. Ne yatağı \'ardı, ne ~·or -
gam, ne ı ığı! 

İri iri fareler, pisliktm kokan 
kovuğunu temizlemiye gelen gar
diy nların ü erine saldırır, bir ta
rafüın da h aralat vah'ı.i hayvnn 
~ayhalnrilc bögtirürdü. • 

Gardiynnlar Kara belnyı zarar vers 
mi) ecek bir hale getirip, zaptetmi
ye muvaffak olduktan sonra, ba~
larlardı sopa ve kırbaç faslına! Onu 
bileklerinden nsarlar, ölmüş bir a
dam gibi, bırakıp giderlerdi. 

Fakat ne yapsalar, Maralat J.;ne 
serkeşliğinden vazgeçmezdi. Bil -
tün hapishane dehşet jçindcydi. 
Çiınkü kimse ilk ev\•el kimin Ma
ralat'm eline düserek hürdahas o
lacağını bilmezdi. 

Ben hapishaneye gireli daha o 
kadar çok olmamıştı. Fakat Mara
lat'tan bahsedildiğini işitmiştim. 
Kendisini hiç görmemiştim. 

O akşam Bil Porter'in anlnttık -
ları merakımı son derece arttırdı. 
Ertesi akşam Kara bela hakkında 
görüşmek üzere hastahaneye, Bil 

Porter1i görmiye gittim.( Deı:amı ı:ar; 

Beşiktaşlılar belli ki, geçen se

fer ki galibiyeti bu sefer de elden 
kaçırmak istcmiyoılar. Oyun Fene-

rin bir hücumile başladı. Fenerli -

ler rüzgar altında oynamalarına 

rağmen bugün Be iktası muhak -

kak yenm<'k istiyorlar. 

Orhan, Şaban anlaşması her an 
Beşiktaşa teh~ike oluyor. 

12 nci dakikada bir ceza vuruşu 
kazanan Sarı - Lacivertliler Fık -
retin çektigi şütiı Nıyazi güzel bir 
kafa vuruşile topu Mehmt>t Alinin 
yerinden oynamasına meydan bı
rakmadan Siyah - Be~ az ağlarına 
taktı. 

Bu golün verdiği hızla Fener 
kalesine inen Beşıktaşlılar bir ne
tice alamadılar. 18 inci dakikada 
ceza vuruşundan istifade edeme -
diler. 

Fikret ortadan aldığı topu ileri 
rurdü ve kimsenin müdahalesine 
meydan bırakmadan topu kendi 
kalesinin önünden uzaklnştırdı. 

Bugün Eşref, Şerefin bozuk o -
yunları bir netice vermiyor, Beşik
taşlılar çok donuk bir oyun oynu
yorlar. Takımda, yalnız Hakkı bir 
gol için çırpmıyor. 

37 nci dakıkada sıkı bir hücum 
yapan Fenerliler Orhanın Naciye 
geçirdiği topu Naci müsait bir du
rumda olduğu halde dı~arı attı. Bi
raz sonra da birinci de\ re bir sıfır 
Fenerin lehine bitti, 
İKİNCİ DEVRE: 
İkinci devrede ı üzgilrı arkaları

na alan Ft>nerlilerin gol adefü•rini 
ço6altacakları zannediliyordu. Fa
kat hiç de öylt> olmadı. 

Be ikta lılar birir ci devredC:ki o
yunlardan daha gi.izel bir oyun çı
kardılar, Be ikta müdr.faası Fe -
ner for larına fır • t \'C medi. 
Faru-u~ bir ı ka ındtuı istifade 

eden Orhan E verin sert çıkıc:ın -
dan topu dı rı • ttı. B =ktaşlılar 
birinci d vr d ru a ı'l tcsirile 

yaptı-ı kınları ıkinci devrede gös

Avni - LUtfi, Reşat - Eşfak, Sa
liın, Ekrem - Necdt>t, Suleyman, 
Gündüz. 
Güneş de: Cihat - Faruk, Reşat -

İsmail, Rıza, İbrahim - Mclıh, Sa
lah, Rasih, Necdet, Rcbii. 

Hakem Sait Sal ·hattin.. 

İlk anlard:ı Gün ş kalesine in
JI1€k isteyen Galatasaraylılar ser:f 
r.kınlarla hiıcum ediyorlar. Fakat 

İsmailin, Riz nın yerinde çık }arJ 
Gal< tasaray forlanna fırsat vcrmi· 

yor. NcticC' alamıy.ın Galatasaray
lıinr asabileşmiye bar,;Jadılnr. 

Bilhassa Ekrem çok sert bir o
yun ile her an k:l\ ga c mek istida-

dını gösteriyor, hakemin ihtarları

' na kulak asmıyor. 

Rebiiye yumruk vurmak, tekme 
f'tmak gıbi fena hareketlerde bu -
lunuyor. 

Bu suretle birmci devre her iki 
tarafın asabi ve sert oyunları bir 
ı.etice vermeden sıfır sıfıra bitti. 
İKİNCİ DEVRE: 
Rüzgarı arkalarına alan Güneş -

lilerin hiç olmazsa bir gol atacak
ları zannediliyordu. 

Fakat Galatnsarn) hlar hemen.. 
parlayarak Güneş kalesine tehlike 
yarattılar. 15 inci dakikada Necdet 
fıni bir sürüşle topu Güneş ağları

na t ktı. Bu golün verdiği hızla 

Gün<'şliler derhal Galatasaray ka
lesıne indilcrse de bir netice ala • 
madılar. 

Sıkı bir hücum yapan Güneş for
larısağıçin çekU-i şüt Avninin 
plojonuna rağrr.en Sarı - Kırmızı 
nğlara takıldı. Oyunun bu son daki-

kalarında kavga çıktı. Gundüzün, 
İbrahimi sahada ko\ ~laması gorü-

lecek bır ~ydi. Bundan iki sene 
evvel Taksimde yapılan ayva ha
cliscsini hatır! ttı. 

Oyun bund n sonra çıyırmdan 

çıktı ve biraz oıır da O} un bir bi
re bcrı:ıb_re ve l.avgalı bir şekilde 
bi.ti. 

tC'remLdi. ş rcf Fc r kalesine ka- :o'"oc"ıu""'ı•ııııı:ıı111 .. ııı .. ııı=-111"""ıı11=11ııııııııı 11111111ı111111111111111111 1111,. 
dar sokuldu. F, kat Hüf .. m fedakar ı 
bir J atışla topu Ş refin ayakların- I I 
dan aldı. , _____________ ,__...,~,------...,ııij 

Oyun bundan sonra kısmen Fe-

RADYO 
nerin, kısmen Beş'ktaşın hakimi -
yeti altmda geçti 'c biraz S'Jnra da 
baç 1-0 Fenerin galebesile bitti. 

Bu maça Fen rliler §Ö) le çıktı
lar: 

Hü am - Lebib, Y, şar - Fikret, 
Aylan, Reşat - Orhan, Şaban, Na
mık, Niyazi, Naci. 

Be iktaş da: l\Iehmct Ali, F<ruk, 
Enver - Fuat, Suldur, Fevzi - Ha
yati, Rıdvan, Hakkı, Şeref, Eşref. 

Güneş - Galatasaray 
Saat altıya beş knla evvela Gü -

neş, sonra da Galatasaraylılar çık
tılar. 

BU AKŞAMKİ PROGRAM 
Akşam neşriyatı: 

Saat 18.30 Konferans: Kızılay ce
miyeti namına Dr. Şükrü Hazım, 
19 30 Afrika av hat.raları: S. Salli
hattin Cih:.no.;Iu tarafından, 20 Ri
:fot ve arkadasları tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkıları, 20.30 Ö

mer Rıza tarafından arapça söy • 
l€v, 20.45 Safiye musikisi ve halk şaı 

rafından Türk musikisi ve halk şar
kıları, (saat ayarı), 21.15 orkestra, 
22.15 Ajans ve borsa haberleri ve 
ertesi günün programı, 22.30 plakla 

sololar, opera ve operet parçaları, 
23 son. ' 



GôZONO SEVDiGiM 
Pilav mı ? Tatlı mı ? 

Tam 
.. 
.. 

Oh ne 
1-4 
1-2 
l 

Litre 

" .. 

Mayonez mi ? Dolma mı ? Salata mı yapsam ? 

nefis, ne lezzetli şey? 
Şişe 40 Tam 2 Litre Şişe 200 

,, 60 " 1 ., Teneke 90 
,, 100 ,, 1.112,, 

• j • •O • : : .. \ •• • ~ : :• I ~.ı • : ' HASAN DEPOSU 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

cHususi bir vidaya ve ona uyan 

bir tornavidaya ait ıslahat> hak -

kındaki ihtira için alınmış olan 2 

Temmuz 1935 tarih ve 2047 numa

ralı ihtira berntının ihtiva ettiği 

hukuk bu kere başkasına devir ve

yahut mevkii fiile konmak için i

cara verileceği teklif edilmekte ol

duğundan bu hususta fazla mallı. -

mat edinmek istıyen~rin Galatada 

Aslan han 5 inci kat 1-4 numaralara 

müracaat eylemeleri ilan olunur. 

' sünnet DÔÖünıerine 
Hokkabaz, Kukla, Kar:ıgöz, 

İnce saz vesaire ... 
Meşhur hayali ve hokka
baz VEFALI SAFA, Yağcı· 
oğlu EZRAÇI ve Çiçekçi 
o~lu MARKO arkadaşlar. 

l iffi Telefon~ 23072 

Fatih Sulh Üçüncü Hukuk Ha
kimliğinden: 

Asiye tarafından kocası Vefada 

Katipçelebi sokağında 62 sayılı ev

de İbrahim aleyhine açtığı nafaka 

davasının icra kılınan muhakeme

sinde dava olunanın ikametgahının 

meçhul olduğu mübaşir meşruha

tından ve yapılan tahkikattan an -
laşıldığından 20 gün müddetle ila-

nen tebligat icrasına mahkemece 
karar verilmiş ve mahkeme günü. 

olarak 28/7/937 saat 10 tayin edil

miş olduğundan mezkur gün ve sa

atte mahkemede hazır bulunmamac;ı 

veya kanuni bir vekil bulundurul

ması, aksi tnkdirde gıyaben muha
kemenin görüleceği davctıye yeri
ne geçmek uzerc ilfın olunur. .......................... 

ı Zührevl ve cild hastalıkları ı 
ı .. ı 

ı or. Hayri Omer ı 
t ı 
ı Öğleden sonra Beyoğlu Ağacam ı 
: karşısında No. 133 Telefon: ı 

ı 43585 ı .. ...................... . 

Kulağınıza küpe olsun! 

~N MÜt>llİ$ 
\sTiRAPTAN 
c:.oNllA 

kullanmakla 

• 
1 

kabildir. 
Bir hamlede nezle ve gripi geçirir. Harareti surntlc düşürür. 
Baş, diş, sinir, mafsal, adale ağrılan ancak NEVROZIN 

almak suretile çarç:ıbuk deredilebilir. 

Kat'i Tesir 
icabında günde 3 kaşe ahnabilir. 

Nafia Vekaletinden: 
15 • Temmuz • 1937 Perşembe günü saat 15 d,. Ankrırada Nafia 

Vekaleti Malzeme eksiltme Komisyonu odasında cem ın 2728 lira SO 
kuruş muhammen bedelli Galvanize 15 ton 4 m/ m lik te'graf te!i ile 
160 kilo 1,5 m/m lik bağ telinin kapalı zarf usulile eksi.tmesi yapı· 
lacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve tt"ferruatı parasız olarak Ankarada VekaleL 

malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 204 lira 66 kuruştur. 

isteklilerin teklif mektuplarını 15-Temınuz -937 Perşembe günü saa~ 
14 de kadar Ankarada Vekalet Malzeme Müdürlüğüne verınelerı 
laıımdır. "1761,, "3745,. ---------

Grip, nezle, baş ve diş ağrılarının kat'i ilacı KESKIN~K:.:.I a=·sı~e:.:.' :.:er~I idi:.:ı~r·:....._B_a~-ç=.:.~-(~:_~d-a-=~a:.:.:.:ih~:...:..=e:.;::C:.:a::.f:.:i_E_= ... a-ne .. si~. ~_. 
.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-,mıllm--•---!mm--~---ll!!llZ!I~~-~ 

BASURDA YALNIZ HEDENSA 1 Şirketi Hayriyeden: 
11e arr.eliyatsız kurtulursunuz. Basur memelerini söndürür, mahveder, kanı, ağrıyı derhal keser. 

ÇARPINTIYA NEVROL CEMAL 
Emsalsiz ilaçtır. Hafakana, teessürle bayılanlara 20 damlası hayat verir. Evlerınizde mutlaka bulnndurunuı. 

Oşütmektea gelen arka sancılarını, siyatik, bel ve diz ağrılarını derhal aeçir ir-, vücudu kızdırır. 

ADEMi 
ile çare bulursunuz. Bel gevşekliğini ~eçirir, vakitsiz ihtiyarlıyanlllr:ı gençlik 

MiDENiZE 
dikkat ve lYI HAZIM ediniz. 

Çabuk, iyi çiğnemeden ye
mek yiyenler, fazla baharatlı 
ve biberli yiyenler, bilhassa 
içki içenler midelerini tahri' 
ederler. Ve EKŞiLiK, HAZIM· 
SiZLiK, ağırlık ve baş dön• 
melcri hissederler. 

MAZON MEYVA TUZU 
"-- HAZIMSIZLIGI, MiDE EKŞiLiK 
l) ve YANMALARINI GiDERiR. 

1NKIBA ZI def eder. Bugünden 
bir şişe MAZON alınız. Hiçbir 

mümasil müstahz:ırlıı kıyas ka· 
bul etmeı. 

M A Z O N isim, H O R O S markasına dikkat. 

1-Lokman Hekim-, 
Mecmuası 

Her muallime. her mek-

1 tepliye, her aileye, her 
köylüye, her kese pek 1 
ıazımlıdır. 

1 
Bundan faydah bir 
mecmua bulamazsınız. 
Sent'liği, (12) ndcdi (60) ku. 
ruştur. Divanyolu numara 104 lj 

Dans Profesörü 
Parlaln 1937 aencslnirı ye

ni danı figürlerini ör 
renmek lateyen1erc müjdo 

Beyoğlu istiklal caddesi Türkuaz 

dans dershanesinde Kemal Sami 

Bayere müracaat. Hergün sabab 

ondan akşam dokuza kadar der .. 

hanesi talebelerine açıktır. 

ve dinçlik verir. Yalnız ismine dikkıt. 

Boğaziçini'n Sayın · Halkına 
Yeni ve Fevkalade Kolaylık 
1 - Şimdiye kadar fevkalade tenzi!fıtlı bir aylık ve iki ayl~k 

abonman kartlarını mücerred sayın talka daha ıiyade sühuleti ternın 
maksadile bu kere yalnız bir aylık olmaİ<. Ü7erc tertip ve satılmasın• 
kar ar veribiştir. 

2 - Bu bir aylık kartlar dahi eski iki aylıklar gibi Remclihisa~ı 
ve Vaniköyüne kadar iskelelerde %25, Emirgan, lstinye ve Çub~1 ; 
!uya kadar %30, Kavaklara kadcır %35 ve bu son mıntaka 
ayları tenzilat ni~beti %40 dır. 

Bu tenzilith kartlar1n bedellerl atağıd9 
göst e r ilmittir : 

ikinci me\•ki 
Rume:ihisarı, Vaniköyüne kadar 3931/2 
Emirgan, lstinye ve Çubuklu}'a kadar 462 

Birinci me,·1' 
4Q5 
546 
682 Yeniköy, Paşabahçesinden Kavaklara kadar. 585 

. . 65 ı,.unıŞ 
işbu ücretlerde birinci mevki için 78, ikinci me,·ki ıçın 

nakliye ve köprü resimleri dahildir. d 
1 • • in e 3 - Kabataştan Bebeğe kadar olan Rumeli iskele erı ıç . r 

bugünkü gidiş geliş bilet fi} atlarına nazaran % 15 tenzıliitlı bıre 
aylık kartlar ihdas edilmiştir. 

İkinci mevki 255 Birinci mevki 382,5 f(r. 
~ esim· 

Birinci ve ikinci mevki kurtlar bedelinde nakliye ve köpru r 

leri olan 65 er kuruş hu ücretlerde dahildir. . bU 
A 3 1 1 h o'an ış 4-Gcrek uınumı hallara ve gerek 1 e _ek ıatıına ma sus ' kkını 

kartları hamil yolcular ayni gl' nde miıkcrrcr gidip gelme h:ı nıl· 
haiz. olacnkları gibi Poz:ır j!Ünlc:.ri mıntaka \"e kısım farkı arn pa· 
malı.sızın şi~kctin blıtün iskeloleri arasında serbestçe seynhat ya 

bileceklerdir. 
1<artınr 

Umum hatlarla Bebeğe kadar olan hususi hatta mahsus larıfl 
11 temmuz tarihinden itibaren me.r' i olacaktır. Arzu buyurıı~ ede 

• 1 - " d E k - 1- k d · · "d · merkeıı} şimdden rwpru e Jnspe tor u aıresıne ve3 a ı arcı . . • luoıır· 
kontrol müdüriyetine mür;ıcaatla kartlarını tedarik etmelerı ılan ° #" 

i ........ w~~lfdll........... ~ 

Sahibi ve Umumi neşriyatı idare eden Başmuharrir 

E. izzet 

::=::=::::=:;;:;::::;=:;:;:~;::=;;::;;:;:q:a~=·=ld=ığ~ı==y~e=r==:==~=1a=l=b=aa=i===E=b=üz=z~iy~a:::=:;:;;::::;::;;::~~ 

,~------------------·~-------..------------~mma--~.-.----~-~---------------, ?, 
f Mevsimin iç_il~c~ek en temiz ve sıhhi .suyu 
1 KARAHiSAR MADEN SUYUDUR 


