
r l}__U GAZETE: l 
lstanbul'un en çok satılan 
hakiki akşam gazete s idir. 

iıan ta rı nı SON TELG R AF'a 
v erenler e n çok okunan b ir 

1 
vasıtadan h a kklle i stifa~e etmiş 

o lurlar. 
~~--------~------------

Sayı 4 3 4 -120 En son telgrafları ve havadisleri verir gazete 
~-.-:;;;;;;;;...;;,,;;;;;;.,; ________ ;;;,o;;; __ ~~--------------------...-..----..;...;.;--;,;;;;o;,.=-..-;;;;;.;..;;;;;---~..------~---;;.;...;-----.;;..;;.;;-.;.;;;;;..;....;,;;.;.-.....o=-~;;;--..;;-~-,.=.;;;;;;;;;;--;.-- ;;;..-------=---.--~.;;;;:~-- ..;;;-;;;;-;;;;..;;;;;..o;;-;...;....;;.,.;;;;;_..;.=.;.;._...-. 

Telefon: 208 27 

r_ ... ____________ ...... !-------------·------------·----------------------~S-.----IB&mleal~~~~&2!1~·~ 

iNEYE VERiRKEN: 1 sp 
............... lll'!Dlam! ____ _ 

vaziyetçok mühim birsafha a 
lngiltere Frankoyu muharip ta ıy~ 
~--------·---------(_Geç vakit aldığımız tel&ra/lar ? nci ~Jı/ad'!) • 

Hµ~Ume.~ hayatı ucuzlatmak 'Muhterem - ··-
H 

ktısad V ekıh. bızzat mucadelenın başında bu- Zaruri ve haklı bir izah 
lunuyor grup grup bu••tün mamulat ve masmua• Yarın~an itibaren Son Tel · ı li·k csk~d~n mutad ol:nıyan kle-

' graf'ı dort kuruşa satışa çıkar- rıng fnızı, navlun tar1fe zamhırı 

t f • ti t k • k ı k mak mecburiyetinde kalıyoruz. gibi farkları da ödiiyoruz. Bu 
ın ıa arı et l o unaca Gazete.mi.zi ~t>:r~dcrken emel yüzdeı:_ üç ay iç~ndc_ azim zarar-

vc hedefınıız hıç bır şey kazan - f lara ugradık. Hıç bır şahsın ve 
mak değil, sadece Türk milletine f hiç bir rnuessesenin uzun zaman 
ve Türk okuyucusuna elimizden tahammül edemiy<>ceği bu za -
gelen hizmeti en iyi şeklile ifa ı rarların biz de maalesef son ta-

Benzin fiatları Iktisad Vekilinin emrile ~11eniden tesbit ediliyor 
cdcbilmckti. 1 hammül hududu içine girmiş 

1 
Türkiyede bütün gazete fiat- ' bulunuyoruz. Bu vaziyet kar -

ları l>eş kuruskcn biz üç kuruş şısında uzun müddet düşündük, 

1 ...................................................... .. 

Ticari·-~ a-al-&.-:lil'11111ıııııı. I Şehirde de 
Odasında bugün 1 [83 lbD g lbD f)1 .. cadele 

yaptık. Hizmet yükümüz ağırdı, araştınnal:ır yaptık. Üç yol var-
fa.kat, müşkülatı her ne pahası- dı: 

T~plantı yapıldı Ko;san Adaları~da ı Bugün _~~- !!Yor 
na olursa olsun yenmek azmin - 1 - Son Telgrafı kapamak. 
deydik. Ancak, bahtın ve tesa- 2 - Altı sal ıfeye indirmek. 
düfün ne elim tecellisidir ki, 3 - Fiatı yfiksnltmek. 

insan azim ve iradesine tahak -
k'iim eden k ğıt fiatları bu işe 

başladığımız vakıt sekiz İngiliz 

Ne kadar :ıaman ı::ürccepi ma
fıim olmıyan bir kağıt buhranı-

l"eni çimento 
Piat!arı ı~ 
lktısad V~m Baş 1 
lbiişaviri müesse· 
'ata aid vaziyetleri 
9rup grup tetkik 

ediyor 
h İktısat Vekuleti memleketimizde 
raYatı ucuzlatmıya karar vcrmiş
ır. Vekalet bu h ususta esaslı tet-

~ikiere girişmiştir. H ayat pahalılı
~l ile yapılacak mücadelede bil -

assa sanayi ve inşaat işlerine taal-

luıt <!d~n maddelerden işe başlana
Ccıktır. Tetkikat ve mücadelenin bu 

0fhası tamamlandıktan sonra Ve-
alet sırasıle diğer maddelerle de 

:e guı olacaktır. Bu itibarla İktı
b t Vekaletinin bundan sonra birer 
ırer yeni v ... mühim adımlar attı- 1 

gını ve kısa fasılalarla en lüzumlu 1 

(Devamı 2 inci sahifede) 

ll.c.tısad t1ıuctli Celal Bayar 

, ı 
1 
l 

Murad Reis 

Büyük tarih romancımızın lı.1.. 
büyük eserini tefrikaya bugün 

6 ncı say/ amızda başladık 
Bu romanda şunlan 
Okuyacaksınız: 

Muracl Reisin gençliği • Akdenizde ilk çarpıımalar • Korıtl'ft ada· 
larında yakalanan kadın Osmanlı sarayın o naııl girdi w n•ler yaptı? 
Venedik önlerinde Tark kadirgaları • Paşa gemisinde asılan Reis • 
Veneaikli aşifteler • 1'opkapı sara9tn• kadın kıtığı ile giren ıöoal· 
yeler"' Jlôh. 

Belediyede bu sa
bah yapılan top
lantı 

Sıhhat komisyonunun 
kararlarının tatbikına 

... 
geç - or 

lirası iken şimdi 23 İngiliz lira -
sına yükselmiş bulunuyor. Üç 
aydır kfığıdı 14, 16, 19 İngiliz li
rası üzerinden alıyoruz ve üste-

nın getirdiği zarar dt>h~etinin 

karşısında çok okunan, çok sevi
len ve hakiki bir akşam gazete -

ı sinin boşluğunu dolduran bir ga
( Devamı 2 inci sahifede) 

Vali ve beled ı
ye reis vekili 
Şükrü Sökmen• 
suer bu sabahki 
ekspresle Anka· 
radan şehrimize 
dönmüştür. 

Suriyede ur d s ~ u ~. u 
· nihayet takdir e ·i iyÖr 

,- ;\ I Gazeteler mümessili bir dil kul
-ı ı /anıyor, dostluğumuzun ehe"ı-

• ·~ 
1 

• miyetine işaret ediyorlar Sıhhat Vekaleti 
Müsteşarı Hüsa-

mettin ile Hıf zıısıh-
• · - Yazısı 2 ncl sayjamrzda -

1 
haumum müdürü 
Asım Vali veki
lini ziyaret ede. 
rek görüşmüşler-

(, . ı 

dir. Bu görüş. Vali 'llekilt Bay 
mede dün top· Şükra 
!anan .s ı hhat komisyonunun ti fo 
hakkındaki mukarreratı Vali ve· 

\ 
kiline izah edilmişti r. 

(J)evamı 2 inci sahifede) 

Mülayim 
Amerikalı 

l 

Cuma günü 
bir kere daha 
güreşecekler 

Mülayim •ı eri geriye 

~ 
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Memlekette 
Daha 
Ucuz hayat 

(Birinci sahifeden devam} 

1 KOÇUK HABERLER 
lcerde 

* Avukat Şekip Adon, iki tem
muzdan itibaren bir sene avukat -
lıktan menedilmiştir. 

1 Makineye verirken: 1111111,ıu•J 

l
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Büyük çile !. 
• ·rısaıı• 

Hayat o kadar zorla§tı. ki, ı tiiıt 
Zarın alın teri dökmelerıne b~ 

01 b. .. .. . t•d d b'le "'etmıY ır gunun ım ı a ı ı :1 ... 

Bir satıcı da muhterem 
dok orlarımıza derse ki 

bir maddenin fiatında ucuzluk te
min edildiğini görmek mümkün O· 

lacaktır. 

Vekalet bu mücadelesinde mu
vaffak olmak için bu gibi maddele
rin fabrikalarda veya istihsal mın
takalarmdaki maliyet fiatlarını 

tetkik ettirecek ve bu tetkiklerden 
alacağı neticelere göre hayat pa
halılığını tevlit edecek derecede 
yüksek fiatla satılmakta olan mad
delere azami fiat koyacaktır. 

* Meşhut suçlar kanunundan 
dolayı sulh mahkemelerinde ceza 
davaları azalmıya başlamıştır. * Adapazarında kendini koca -
karı ilaçlarile iyi ctmiye çalışan 
Ayşe adlı bir kadın zehirlenerek 
ölmüştür. 

İngiltere 
Frankoyu 
Muharip tanıyor 

[Avrupada İspanya meselesi Ü.ze
rine vaziyetin son derece nazik bir 
hale girmesi üzerine, lngiliz Kabi
nesi erkanı bu. hafta tatil yapma -
dılar. 

. .. .. cerıt•• Uykularmda ya bır gun on b ııı 
ya bir yün sonranrn bile ıstırad.1 ,, . ··ı ıf. duyan kahırlılarımız az degı • 

·uş Hayat horkusu, yaşama bog 
1 
i 

.. dese ması, maişet çırpınması ıçın ~ .
11 

• 

yollannda gölgcleşip dolaşan 1 

sanlar için şimdi bir de: Muhterem bir gazete doktoru ti
fo salgınında satıcıların dikkat et
mesi lazım gelen şartları yazıyor 
ve diyor ki: Ellerini sık sık yıka -
malı, dükkanlann temizliğile son 
derece ilgili olmakla beraber her 
hangi bir antiseptik rnahlUlü bu • 
lundurmıya gayret etmeli! Dükka
nın toz topraktan ari olmasını ve 
rneyvaların sinek hücumuna ma
ruz kalmamasını temin edecek ted
birler almalı! 

Bir şey değil değil mi? Peki, bir 
satıcı da çıksa şöyle dese, muhte
rem doktor acaba ne buyururlar: 

- Dükkanlarda antiseptik mah
lüI bulunduralım. Feki, para da
ğıtan V<' erbabı mesalihe allahın 
günü yüzlerce evrak nlıp veren 
muhterem Belediye ve Sıhhiye da
irelerinde memurlarımızın ellerini 
yıkamaları için antiseptik mahlfıl 
bulunduruluyor mu?! 

Dükknnlarımızın toz ve toprak
tan ari olması ve sinek hücumuna 
maruz bırakılmaması lüzumu bu
yuruluyor .. Pl'ki, farzedelim, dük
kanlarımızı toz ve topraktan tama
nıile ari, gıcır gıcır bir halde te -
rnizlcdık. Derken caddeden bir toz 
bulutudur koptu .. ne yapalım? 

Toz bulutunun önüne fırlayıp da: 
- Affedersiniz! Sıhhiye dairesi 

burası değildir. 
nti diyeceğiz. 

Sinek hücumuna gelince, af bu • 
yurun, buna biz ancak tek bir ça
re görüyoruz: 

Madamki bu mcretlerden kurtul
mamıza imkfın yok. Bize pratik ça
re şu görünüyor: 

Sinekleri aşılamalı!! 

* 
Telaş edile-
cek şey dP.ğil! 

ları hedef tutarak büJiik bir tnav
zerle ateş eden bir ,enç kız polis 
tarafından yakalanmış. Bu haberi 
veren gazete bu genç kızcağız için: 

- Acaba deli nti? 

Diye soruyor. Hiç değil: Son za
manlarda sevişme vekayiinc bakı
lırsa genç kızcağız kendisine sev -
gili seçiyor!! 

* iki defa doğ· 
ru tramvaylar! 

Beyoğlu - Fatih arasında da yol
da hiç bir yolcu almadan hareket 

edecek doğru tramvaylar işletile -

cekmiş. Acaip! Zaten bu tramvay
lar yolda hiç yolcu almadan işle • 
rniyor mu?! 

* Acaba yonca 
fabrikası mı? 

Muhterem ve kıymetli balıkçılık 
müşaviri, bir gazeteye şöyle diyor: 

- Van gölU kenarında fabrika 
yapıldıktan sonra piyasaya 2 liraya 
havyar verilebilecek! .. 
Havyarcılardaki sevinci görmeli 

artık! .. Fakat bir noktaya dikkat 
buyuruluyor mu aceb? Muhte -
rem müşavir 2 liraya havyan müj
deliyor ama -dikkat buyurulursa 
gerektir- fabrika yapıldıktan son
ra1 !. 

* Siz titremyeinl 
Okudunuz mu: 
Varşovada bir sigorta memuru 6 

karılı imiş. Bu 6 karılı koca karıla
rının yumruğu ve sopası altında can 
vermiş!.. Demek hız tek kanlılar 
kolay kolay vefiyat vermeyiz!! 

Endüstriyel mamulatın maliyet 
ve satış fiatlarının kontrol ve tes· 
bitindc evvelce Büyük Millet Mec
lisince kabul edilen 3003 numaralı 
kanundan istifade edilecektir. 

Vekfüet bu gibi maddelerin ma
hallinde yapılacak fiat tetkikine 
baş müşavir Fon Der Porteni me
mur etmiştir. 

Fon Der Porten, ilk olarak çi -
rnento fabrikalarındaki" tetkikle • 
rini bitirmiş ve raporunu Vekil Ce
Uıl Bnyara vermiştir. 

Bu rapor olduğu gibi kabul edil
miş ve çimento fiatlarında esaslı 
tanzilnt yapılmıştır. 

20 Temmuzdan itibaren cari ola-
cak olan bu narha göre, bir ton 
sun'i Portland çimentosuna eski
sinden 2,5 lira noksanile 17,5 lira 
ve süperman çimentosuna 4,5 lira 
noksanile 20,50 lira fiat konulmuş
tur. 

Vekalet bir tonu asgari toptan sa
tış haddi olarak kabul etmiştir. 

PETROL VE BENZİN 
Diğer taraftan şehrimizdeki ben

zin ve petrol satış fiatları İktısat 

Veki1i Celfıl Bayarın ehemmiyetle 
nazarı dikkatini celbctmiştir. 
Malfım olduğu üzere Vali ve Be

lediye Reisi Muhittin Üstündağ ge
çen hafta pazartesi ve salı günleri 
benzin ve petrol kumpanyaları di
rektörlerini Belediyeye çağırmış, 
kendilerile uzun boylu müzakere -
lerde bulunduktan sonra geçen salı 
yeni benzin \'e gaz fiatlarını ilan 

* Bir Rumen denizaltı gemisi 
ve Rumen denizaltı ana gemisi ta
mir için dün Halice girmiştir. * 4 Ağustosta bir Japon amira -
lının riyasetinde iki Japon mektep 
gemisi limanımıza gelecektir. * Ağustosta limanımıza iki İtal
yan ve bir Yugoslav mektep gemisi 
gelecektir. * Havagazı fiatları üç ay için 
ipka edilmiştir. * İstanbul meb'usları bugün 
Şehremini ve Şişlide halkın dilek
lerini tesbit edeceklerdir. * Hastahanelerde ayakta tedavi 
edileceklerden alınacak ücret ta
rif esi dahiliyece tc:ısdik edilmiştir. * İzmir Türkkuşunu muvaffaki
yetle bitırenlcr İnönü kampına ha
reket <.!lmışlerdır. * Paris ceza kongresine giden 
heyetimiz, eski devirlerin adalete 
ve mantıka uymayan fot\'alarını 
teşhır edecektir. * İlk mektep talcbelerı için dün 
şehrin muhtelif yerlerinde altı 
kamp açılmıştır. * Yem yolcu salonu projesi An
karada bütün Vekfıletlerce olduğu 
gibı kabul edılmiştir. * İstanbul limanındaki inşaatla 
meşgul İngilizler dün akşam Lon -
draya dönmüşlerdir. * Eski polis müfettişlerin~en 
A vninin ölümü şüpheli görülerek 
cesedi morga nakledilmiştir. 

Dış arda * Arnerik:ıda on dört yaşından 
küçuk çocuklarla ahlaksızlık yapan 
bir papas iki sene hapse mnhküm 
cdılmiştir. * Paristc Kralcı cAction Fran -
çaise. gazetesinin sekiz aydanberi 
mahpus bulunan direktörü Charlcs 
Maurras, bu sabah tahliye olun -
muştur. 

Dün toplanan İngiliz kabinesin
de ispanyadaki mu1ıarebe vaziyeti 
uzun ı uzadıya görü.§üldü. Vaziyet 
§Udur: 

Ademi müda1ıale[Je aleyhtar olan 
üç devlet vardır: Alrnanya, İtalya, 
Portekiz. 

Ademi müdahaleye taraftar olan 
yirmi dört devlet vardır. İngiltere 
ve Fransa da bu ziimre içindedir. 
Anlaşıldığına göre, ltalya ve Al

manya İspanya meselesi etrafında 
devletler arasında hasıl olan tezeb
zübü uzatmak niyetindedirler. 

italya ile Almanyanın denizdeki 
kontrolu terkcderek, karadaki kon
trolım muhafazası ve General Fran-
1wnun muharip olarak tanınması 
ctrafınaki teklifti. Müzakereler de 
bir inkıta §eklinde tefsir edilmiş -
tir. 

Vaziyetin bu §Ckildc nezaket kes
betmesi üzerine, lngiltcre ile }'ran
da daha yumttşak davranmak mec
buriyetinde kalmışlardır. Bugtin 
öğleye kadar gelen son telgraflar 
vaziyetin mühim değişikliklere d(lğ
ru istikamet aldığını göstermekte
dır.] 

İNGİLİZLERİN İLERİYE 
SÜRDÜKLERİ ŞARTLAR 

Londra, 6 (A.A.) - Havas Ajan
sının muhabiri bildiriyor: 
İspanyadaki ecnebi gönülluleri -

nin geri çağırılması hakkında de\•
letler arasında bir itilaf hasıl ol
duğu takdirde İngiltcre'nin İsp:ın
yadaki muhasım tarafların muha -
rip hakkını tanıy;ıcağı öğrenilmiş· 
tir. 

İngıltere, gönüllülcrın geri çağı
rılmasını şimdikı beynelmilel ıhti
lfıfı iıdi bir dahili harp şekline so
kacak esaslı bır tedbir telakki et -
mektedır. 

- Tifo!. ~ 
Var. Bu görünmez düşmanın saııe 

letinden korkarak ve nereden, . 
aünü, nasıl vurulacağını bilme': 
~ 'kl:r zin yaşamanın ıstırabım çe eı 

ğının içi11deyiz.. /-
Bir bardak su içmekteıı, bir ş.:1' 

tali yemekten, bir armuda el sU ç
mekten, bir ruhtbetli sokaktan ge e 
mekten, bir.. ve yine bir her şeY 
dokunmaktan ürken ve: 

- Tifo!.. . . htı· 
Diye sarsılan bir şehirli ıçırı . 

l - .. orsurıUZ· yat ne mana a ıyor goruy . . 
1
• 

Her gün ölmek ve .. her gün dırı 
mck! 

'1' 
Cephelerde döğiışen askcrlc;ıtf 

bile r::ehirlerde yaşıyanlar ka fıe· 
korkuları kalmadı. O, kur~nun Ui= 
reden geleceğini kestircbılıyor. 

. cc • tifonun nereden kanımıza gıre 
ğini bilmiyoruz! 

Ne müt1ıiş çile değil mi? .. 

Burh:ln Ce\fat 
'==================~~ 
Kaybolan . 
Kadın tayyarecı-
den ilk haber! 

. c tel 
Honolulu, 6 (A.A.) - Bahrıy d 

. A 1· Erhar sizcileri tayyarecı me ıa . 
8

• 

tarafından \'erildiği zannedilen ış 
retlerden bir kısmını alabilnıişı~r: 
dir Bunlarda söyle denilmekted~f· 

· • us· cDaha uzun müddet suyun 
Hinde kalamıyacağım.> o-

Y nnına telsiz telgraf memuru 
·tı· ]arak aldığı Fred Ninan ile taY~ c 

. d"' .. .. .. d ,·rct.ını) resılc unya yuzunu e . 
ta ,nrccı çıl(an Amerikalı kadın . ~) O~· 

Amclia Erhard'ın tam Buyuk u 
t ·~· d kavboluc; yanusu geç ıgı sıra a ,, . 

Kızıltopra.kta yoldan geçen adam-
• .,
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eylemişti. Bu ilana göre benzinin 
beher galonuna 82,5 ve beher lit
resine 16,S kuruş azami fiat konul· 
muştu Fakat Bcledıye bu fiatı tes
bit etmekle kumpanyaların bir ay 
önce bcnzın fiatlarına kcndılikle -
rinden yaptıkları beher gJlonda 
beş ve beher litrede bir kuruş zam
mın yar)sını kabul eylemiş olu -
yordu. 

* Vencdıktc>ki meşhur cEcel 
Koprür.u ~ nd n htrsızlar iki bin ki
lo kurşun aşırmı~lurdır. · 

Dıplomntik mahfc:llı?r, Frnnsaııın 
ihtilaf halınde bulunan taraflarn 
muharip hakkı vcrılmesine itıraz 
ctmcğc devam cd(ceğıni ve gönül
lülcrm gC'ri çağırılması mes<'lcsinde 
de İngıltereyc muzaheret edece -
ğıni tahmın etmektedirler. 

bütün zihinleri allak bullak etti: c 
Am rikalılar ve Japonlar denız 

d .. .. h h g· bır ad"Y0 

a uri e 
(Birinci sayfadan devam) 

zetC'yi kapamak yersiz, lüzum -
suz ve insafsız bir hareket ola -
caktı. Nitekim, bunu 15-19 ma
yıs arasında gazetemiz muvak
katen ve mecburen tatil edildiği 
vakit gördük ve denedik. Bu iti
barla bunu yapamazdık. 
Altı sahifeye indirmek keyfi

yetine gelince, eskidenberi stok 
yapan, servet ve büyük sermaye 
kudretlerine istinad eden ve ha
len sekiz liralık kcigıtlarını kul
landıkları için kağıt bu1ıranını 
1ıenüz filen hissetmemi§ bulunan 
ve l.endileri için de varit olan te1ı-
likcnin end' · · · 

ı c ı ıçınde çırpınan 
gc:zctelerin 16 ve 12 sahife ha-
lınde devamları 1:arsısında 6 sa
h~f eye inmek okuyucuları.mızı 
bır çok münderecattan mahrum 
ctmiye saik olacaktı. Halbuki 

bi-'m sekiz sahifclık büyük kıta: 
?1ı z [Aham, Son Posta, Kurun, 
Haber] ga"'etclerinin 12 .. 

. ıJer say-fasına muad z olduğu gıbi C 
h . um. 
urıy~t t:e Tan'ın da 10 sayfasına 
muadıldır. Hatta Cu"'ıhu . 

1 ., rıyct 

refik'mi.,. ek <'r günler 10 sayfa 
olarak çıkmakta, bunun l azan 3, 
bcı"'an 4 sayfasını da ilana tahsis 
c c'.tc old ı ~una göre yazı ba-
k m ndan a cak bi-.'m l:adar ya,. 

zı vcreb ·zm ktcdir. Bu itibarla 
sekiz sahifeyi muhafaza etme • 
nin, mündcrccatı azaltmak ve • 

ri e bil k ·s çoğaltmanın ve di

ğer gazetelc1le sahife tevazünü- ı 
nü muhafa"'a eylemenin faydalı 
oldur; na gereli. şahsı kanaatle _ 
rimi le, gerek yaptığımız tetkik-
l r ve hususi anketlerle karar 
vcrdılc. Dunıın içindir ki, sırf 
muı•al.l~at bir vaziyete inhisar 
etmek ve kağıt fiatlarına tabi 

olmak kaydı şartile zararımızı 
okuyucularımızla bölü§meye ve 
gazetemizin satış fiatını 3 ku -
ru tan 4 kuruşa yükscltmiye 
mecbur olmu.ş bulunuyoruz. 

Bizim kıt'nmızda, yani: [Ha
ber, Akşam, Son Posta, Kurun) 

-

a 
za 

h bir izah 
un 12 şer ve Tan, Cumhuriyetin 
10 ar sayfasına muadil olan se
kiz sayfanın satış fiatı beş kuruş 
olmak Uızım gelirken 4 kuruş -
ta bırakmamız yine sırf hüsnü 
niyetimizin ve okuyucularımıza 
olan hizmet endişemizin en bü
yük delil ve vesikasıdır. Ve .. bu 
böyle olmakla beraber yine ka
ğıt fiatları hali tabiiye avd(t e
der etmez muhakkak ki, en baş
ta ve her şeye rağmen yapaca -
ğımız jş, alacağımız tedbir tek
rar üç kuruşa inmek olacaktır. 

Bu icvkalfıde meşru mazere
timizi okuyucularımızın hüsnü 
telakki ve kabul edeceklerıne 
emin bulunuyoruz ve .. yine em
niyetle ifade ediyoruz ki, bugü
ne kadar olduğundan daha fazla 
bir hassasiyet ve titizlikle onlara 
her bakımdan daha müfit olaca
ğız, mündcrecatımızı daha zcn
g'n bir hale yükseltmiyc, yeni 
yazıla la bcslcmiye, eksiklıklc -
rini gidermiyc calış:ıcağız. 

Bu mak.~atla da t<'driccn mün. 
derccatımız ara.çında iç ve dış 
Mdi eleri tahlil tıe izah eden 
ba~ makale, fıkralarla yeni ro -
man, röportajlar bulacak, iç ve 
dış 1zaberlerimizi kuvvetlenmis 
olarak g-recck, YC'ni ve cntcrc~ 
san müsabakalar bul(l('aksınız. 

Bugünkü halil<.> c-n maruf im
~ların romnn, hikuye, fıkrn ve 
roportajl rını v ren Son Tel -
graf, yeni mündcr<>catı ve iJavc
lerilc hiç şüphesiz t<'drici teka
mül yolile en kısa bir zamanda 
yüzde yüz bir olgunluk ve fark 
kaydedC'ccktir. 

't' e.. yine her halde emi -
niz ki, Son Telgraf'ı bu derece 
Tağbete mazhar kılan ve onu ls
tanbulun en çok okunan bir ga
zetesi halinde tutan yalnız fiatı-

nın ucuzluğu değil, daha ziyade 
okuyucu ile kendi arasında ya
Tattığı fikri ve manevi sevgidir. 

Btt sevgiye daha çok layık olmı-ı 
ya ,aıı§acağımıza söz veriyoruz. 1/ 

Son Telgraf / 

Halbukı Hukümetin benzın ve 
petrolun ucuz satılması için mü -
him fcdakiirlıklara kntlandığ'ı sı
rada kumpanyaların hiç bir esasa 
istinad ctmiyen ve sırf bu patırtı-

, dan ıstifadc ederek bir kaç kuruş 
kar temin etmek endışesile yaptığı 
bu zamlar Ankara, İzmir, Bursa gi
bi biıyük şehirlerd~ki belediyeler
den hiç birisi tarafından kabul edil
memiş, benzine zamdan evvelki fi. 
atlar esas tutularak narh konul -
muştu. 

fstanbul Bel.ediyesi o zaman bir 
spekülasyona ve benzin buhranına 
yol açar miıl5hazasile ve ayni za
manda İstanbulun hususi iktısadi 
vaziyetıle telıf imkiinını göremiye
rek benzine narh koymayı doğru 
görmemiş, kumpanyalarla uzlaş -
ma esasını teı cih eylemişti. 

İktısat Vekilimiz Celal Bayar, 
İstanbul Bekdıyesınin bu noktai 
nazarını ve benzin ve petrolün İs -
tanbulda hususi bir fıatla ve diğer 
şehirlerden daha pahalıya satılma
sını kat'iyyen muvafık görmemiş
tir. Vekil Celal Bayar dün Beledi
ye İktıs::ıt Müdürilc Ticaret Odası 
erkanını yanına çağırarak bu me
sele hakkındaki ınütalealarını bil
dirmış ve tutulan yanlış yoldan der
h 1 geri dönülmesi için emir ver -
rnıştir. 

İktısatVckilleti, fiıı.! tesbitinde, 
hükumetin petrol ve benzin vergi
lerini indirmeden önceki satışların 
esas ittihaz edilmesini her tarafa 
yeniden ve kemali ehemmiyetle bil
dırmiştir. 

Bu emir İstanbul Belediycsile Ti
car<>t Odasına da verilmiştir. 

Malum olduğu veçhile, bir ay ev
' l, kumpanvalar petrol ve benzi
ne k ndiliklerinden zam yapma -
dan önce benzinin beher galonu 120 
kuruc;tu 

Şimdi hükumetçe yapıl n ten -
ziJatJa ve 120 kuru-ş es:ısı iızc>rindcn 
benzinin beher galonuna 77 veya 
78 ve beher litresine 15 veya 15 ku
ruş on p r " 7 mi fint konulması 
icabetm '' 

Celfü B · , a;rcktifi tize -
rine Belediye '.l'ıcaret Odasi1e me
saisini birleştirerek hiikumetin yap-

························································ 
e ıirde de 

Mücadele 
Bugün başlıyor 

(Birinci sahifeden devam) 
Tifo hastalığını önlemek için dün 

toplanan sıhhat komisyonu verdiği 
kararl.ır arasında belediyeyi alaka
dar eden birçok mıntakıılar \'ar· 
dır. Bu arada ~ehirde her çe
şit gıda maddelerinin sıkı surette 
kontrol edilmesi, şehrin umumi le· 
mizl ğine riayet edilmesi, memba 
suları üzerinde belediye kontrolü· 
n~ ehemmiyet verilmesi gibi hu· 
suslar vardır. ·Sıhhat vekfıleti ve 
sıhhat komisyonu tifonun bu }'il 
reledi sebeplerden türediği ·ve 
Ü •diği kanatinded:r. Esasen yeni 
Vnli 'liekili de bütün mesaisini tifo 
ile miicadelc esası üzerinde teksif 
etmcğe karar vermiş bulunmaktadır. 

Bunun için Vali ve Belediye re. 
is vekili bugünden itibnren Be. 
lcdi11ede yeni bir çalışma prog. 
ramı tatbik edecektir. Bu arada 
şehrin fevkalade temiz tutulması 
için itfaiye ve temizlik işleri müdür. 

\ 

lcrirc yeni direktHlcr verilecek, bos-
tanlarıD la~am sularilc sulanmaınaJa. 
rını lemin için cezri tedbirler it
tihaz olunacalr, sen·ar sucu ve 
şerbetçilik ıslah edilcc k, yıkan. 
mayn ve içmeye yarayan bütün 
sulann mikropsuz olması ve le· 
mizliğe son derece riayet oluna. 
rak satılması için bütun rnede~r 
şehirlerde tatbik edilen en ileri 
usullere müracaat olunacnktır. 

Bu düşüncelerin tahakkuku için 
alakad::rlıırla hariçten miitel assıs· 
lorın müta'e!lları da alınacaktır. 

a:::::::== ---=· 
tığı fcdakurlığa ·mukabil halkın a-
zami istifadesini temin edecek ye-
ni bir formül bulmak için çalışma
larına başlamışlardır. 

Bugün kumpanyaların mümes -
sıllerı saat on birde Ticaret Odası
na davet edılmişler ve bu mesele 

kendiledıle son bir defa daha görü
ruJmege başlanmıştır. Bu müzake-

relerin sonunda Vekaletin mu -
vaf1k gördügü rakamlar üzerin -
den satış yapılmasını temin için bir 
uzlaşma yapılamazsa benzine narh 
konacaktır. 

Siyasi miiş hıtlcr, nşagıdaki şart
hır altında bir anlaşmaya varıla -
bık:C>cğın i znn nctmek tedirler. 

l - Nctıccde deniz kontrolünü 
idame etmenin mümkün olduğu ta
hakkuk ettığı takdırde kontrol İs
panyol limanlarına nakledılecek ve 
ve beynelmilel nezaret memurları 
bu lımanlarda ecnebi gemi gemile
rini aramak hakkına malik buluna
caklardır. Bu teklifin Romada ve 
Berlinde iyi karşılnndığı öğrenil -
miştir. 

2 - Deniz kontrolünün terke -
dilmesine muknbil Fransa ile İngil
teer, yalnız gönüllülerin geri çağı -
rılmasını değil, ayni zamanda tay
yareler hakkında da ademi müda
hale ve kontrolün tatbikjni ısrarla 
isteyeceülerdir. 

Haber alındığına göre, Alman hü
kumeti gönüllülerin geri çağırıl -
masını kabule hllzırdır. 

EDEN KABUL EDİYOR 
Roma, 6 (A.A.) - Gazeteler ek

seriyetle İtalyan - Alman mukabil 
tekliflerinin Berlindcki İngiliz se
firinin bir teşebbüsünden sonra ha
zırlandığını yalmakta ve İngilterc
nin bu mukabil tekliflere karşı ta
kındığı vaziyetin kabili izah olma
dığını ilave eylcmcktedirler. 

Tribuna gıızete i, İngilteernin cani 
ve izahı kabil ol mı~ an bir şekilde 
geri dönmüş. olduğunu yazmnkta
dır. 

Suriyede 
Dost) ğu uz 
Takdir ediliyor 

Antakya 6 (Husu si} - Başvekil 
Cemil Mi:rdiim Şi<ma, Suri~c fev· 
k1llade komiseri Kont Dö Martclde 
Beruta varmışlardır. Gerek yüksek 
komiserin, gerek. baş\ ekilin gaze
telere vermiş olduğu beı nnat, Su· 
riye efkarı umumiyesinde derin bir 
tesir bırakmıştır. 

Gazeteler Türkiyenin Suriyeye 
karşı l:Österdiği muhabbetli ala. 
kayı tedarüz ettirmekte ve iki 
komşu menılek~t arasında bundan 
böyle candan bir kardeşliğin yer 
almasını bütün S11rİ} clilerin özle
-,ıekte olduklarını yazmaktadırlar. 

uştugu veya er an ı . 
dıl ... Tl inmiye mecbur k ldıgı zanm; 

Amcliayı bulmak üzc>re tayynrcle • 
11:.ı· rını, torpidolarını, zırhlılaı ını 

reketc geçirdiler. . ıca· 
Son d.ıkikay a kadar tayyarcc~ ·ı: 

1 · cını dınln vanında bulunan tc sız 
" a . 

Büyük Okyanu:.un dalgaları nr~il· 
sında bofıulup gittikleri z:ınne de· 
mişti. Halbuki ümit kaybolmuş 
ğildır. 

BİR TARAFTAN DA ENDİŞE 
A.ınc· San Francisco, 6 (A.A.) - ki 

lia Earhnrdt'ın akibcti hakkında 
endişeler artmaktadır. 

Mülayim, 
Amerikalı Boğa 

(Birinci sahifeden devam) . 
"ddell olarak temdit edilen güreş mu c 

bitine~ bir netice elde edileme.ıs 
ana· güre~lere devam olun:ıcağını S< ·ş. 

rak hareket ettiğini iddia eylenıı t 
Mülayim peh ivan da bu ~ir 53~8 içinde Amerikalıyı zaten uç de 

).:eıt· yere vurduğunu binaenaleyh . ıı 
disinin gaip ilan edilmesi iktıZ 
eyliyeceğini ileri sürmüş! ü. rneıt 
Şimdi hakem heyetinin re<; t 

berabere iıan edilmesi üzerine rn~ 
b. vazı· laka hükmen ve resmen ır • . 

A e~ı-yet temin clmeği isteyen ın yi 
kalı, Mü'fıyime yeniden görürıne 

teki f etmiştir. . . bı.JI 
etmiştir. Miılayim bu teklifı k3 

etmiştör. rı ı 
Ônümuzdeki Cuma günü ?kş~·p 

Ttaksim stad} un unda bu ikı r d r. 
pehlivan yeniden ~üre ec k •r it 
Bu defa güreş blr znm nL:ı te!11is·
edılmi; ccck, peh.i\'an ardan ~bı a· 
nin sırtı yere helirgelmez musat> 

ka bitmiş olacaktır. . dııll 
Mü!iiyım peh1ivan, Amerıknlı '· 

bir defa altın kemeri kaza~ını~ 11de duğunu, tekrar vermek nıyet 1 111 'ko ın bulunmadı~ını, Eger Amerı · rn"(.: 
hem güreşmek hem bahs ıu_tuşdefıı 
istiyorsa melczori olan ve uç lır 
dünya şmpiyonlğu kazanmış t>~ritı 
nan zibeskoda bulunan genı kte 
ortaya koııulınnsını teklıf et~·e de 
ve lıtma mukabil Kendisini~ or· 
geçen pazar kazandığı keıne~ı 

taya koyaca~ını süylemcktedı~ı.ınıı 
Melayim, eğer Amerikalı rc-

razı olmnzsa para koymak 50
1
c .. 

tile güreşmiyede mu\'afnkat eY 
mektedir. • ps-

Amerikah peh'ivan gelrce~ bil' 
z,ıra da lzıııirde Td.irdn~lııle 

; yapacaktır. 
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Kocaları 

a aha ı "ı ·ıe daha 

l YENi BiR KARAR 
Yurda gelen muhacırlar

iddi dan alınacak vergiler 
Eve nasal 
Bağlamah ? .. 

Pazar günü, eski bir aile dostu. 
muz olan, yaşlıca bir bayanı ziya
ret için Beykoza gitmiştim. Bayan, 
çocukluğumun uzun ve tatlı za -
manlarını yanında geçirdiğim bir 
kadıncağızdı. 

dilecek Muhacırlar yaptıkları işden ka
zanç, toprak, yol vergileri 

düşe~ vazife nedir ?. vermiyecekler .. 
Memleketimize gelip de toprak ve arazi, iş sahibi olan, serbest bir ~es-

' 
'TfılTemletz•n muhtelif yerlerindeki fiat J Qr lnl !erinde çalışan muhacirlerden vergı alınmaması hakkında Malıye Veka 

./ k j lek veya ticaret suretile iştig~l eden veya halen devlet m:murıyc:: 
O'l 4 Jetince yeni bir karar verilınİ§tir. . . 

Eski günlerden, dereden tepeden 
bahsederken, bana bir kahvaltı ha
zırlamış, getirdi. Şimdi, buna, :ık 

şam çayı, diyoruz. Çocukluğumuz -
da ikindi kahvaltısı derdik. ' 
Kahvaltı tepsisi üzerinde, ağzını-d k • • t bb •• l Te girişiliyor Bu karara göre, iskan kanununun neşrinden sonra memlcketımıze kal ırma ıçın eşe us e gelerek kendilerine (muhacir kôğıdı) verilmiş olanlardan ı. numa~alı za layık, neler yoktu ki.. Bana eski 

hatıraları tatlı bir ürperişle hatır -
latan bayan teyzenin bu sofrası, 
Milli İktısat ve Tasarruf Cemiyeti
nin yapmıya başladığı kiler propa
gandasını da tedai ettirdi. 

T eşkiliitsızlıktan ve bilhassa tevzi visi) kurulması temenni edilmiş - isk5n mıntakası dahilinde oturanlardan mutlak surette 5 sene hır çok \er-
ve yollama zorluklarından do

layı nıemleketımizdc muhtelif mın
lakalarda ayni maddenin fiatların
da büyük değişi~lik görülmektedir. 
'l'i!rkofis Umum Merkezi bu hu -
susta yaptığı tetkikat neticesinde 

1 
bu tehalüfün bilhassa müstahsil ile 

tir. . . 1 giler alınmıyacaktır. Bunlar yukarı da say~ığ~mız işl~rde~ maada her 
Bu suretle belediye reislcrı ve tı- hangi bir san'at ve ticaretle uğraşarak kendılerıne ve aılelerıne kaza~.ç te

caret odaları, bazı istihlak merk~z- min etmekte bulunsalar veya mülhak, hususi bütçelerden veya hukmi 
lerinin arzettiği iştira kudret ."e ıs- şahıslardan maaş ve ücret alsalar dahi bu muafiyettep yine istıfade edeleketimizdcki bütün belediyeler re- tihlak kabiliyetlerinden kcndı mın- ceklerdir. 

islerine, ticaret odalarına ve tüc- takalarını da müstefit etmiş ve Kendilerinden alınmıyacak bu v crgiler kazanç, toprak, yapı ve. yo~ 

<.yni zamanda hayat pahalılığına 

karşı ciddi bir ınücadeleye giriş -
miye karar verıniştir. 

Ofis bu makıatln ilk olarak mem-
Ev sahibi muhterem bayana: 
- Şimdi, dedim, senin elli sene

dir yaptığın işi genç kızlara, ka -
dınlara yeniden öğretiyorlar. Şu 
reçeller, peynirler, zeytinler, bu -
günkü evlerin kaçında var? 

?nü:stehlikin doğrudan doğruya te- 1 
?nasa gelmemesinden ve her ma -

carlarımıza müracaat ve hitap et - mahsullerini tanıtarak, muntazam vergileridir. Buhran, muvazene ve hava kuvvetlerine yardım vergılerı 
ve daimi ticaretle kendi mahsulle- ""!tahsil edilecektir. . . . 

mıştir. 

lın hakiki fiatının yer yerde Iayı
kile tanınmamasından ileri geldi -
gi anlamıştır. 

Bu m üracaatla; belediye reisleri 

ve ticaret odalarının karşılıklı te -

masa gelerek o yerin belli başlı 

mahsulleri hakkında rekıam yaptı-

· · aratmıya ve satmıya da yol İki numaralı iskan mıntakasında yerl~tirılen muhacırler için bu rını • h • k•W d) •ıd•Y• bulmuş olacaklardır. vergilerin alınmaması müddeti; ke.n dile.rın~ ~mu acır agı ı \•erı ıgı 
Bu usulün her mevsimde, her ne- tarihten itibaren üç yıl olarak tesbıl cdılmıştır. 

vi mahsulat, mamuUıt ve el işleri ============== 

Kendisine daha uzun boylu iza
hat verdikten sonra, fikrini öğren
mek istedim. İçini çekti: 

'l'ürkofis Umum Merkezi idaresi 
§eh irler arasındaki bu büyük fia t 
~nı ortadan kaldırmak için ve 

üzerine de teşmil ve tatbik edilmesi zı·raa t ,.,,ruva rılmasını istemiştir. ı ~ 

Ticaret odalarında bu işlerle uğ- suretile büyük kazançlar elde edi- 17ekz.lı·nz•n Caf onU 
- Ev kadını kilerinden belli o

lur, dedi. Biz böyle gördük, böyle 
yapıyoruz. Her sene beş on çeşit 

reçel yapıp, kavanozları mutfağa 

dizmeden içim rahat etmez .. Şimdi
ki kadınlar öyle mi ya? .. Düşmüşler 
bir süs, moda merakına .. varsa süs 
yoksa süs .. 

raşmak üzere birer (Türk malı ser- lecektir. V ~ AJ 

ir Beyne~mijel Tetkikleri Açılıg_o~-
s -· •d Şakir Kisebir şehrimizde 1 

a 1 
r 

... ~..-- · .x ... . 

Nott?r bulu;;;;,-;gan yerlerde ad
liye memurları bu işi yapacak_ 

lı nlka kolaylık bakımından çok mühim hükümleri i~tiva e_~en yem 
rı noter kanunu projesi bu hafta ık inci defa olmak uzerc mutaleaları 
alınmak üzere Vekaletlere dağıtılın ıştır. . 

Badema her Asliye Mahkemesi yanında ve bunların ~aza <;eı çevesın
ci~ noter işlerini görmiye mezun olmak üzere bir veya hır kaç noter bu-
1Uııacaktır. . . 

~liri bir noteri idare cdemiyeeek kasaba ve yerlerde noter ışlerı
l'li· ora adliye memurlarından biri yapacaktır. 

Noterler; vazifelerini iyi yapabilmeleri için başka hiç bir işle uğraşa
l'lııyacaklardır 

Ancak ha~•ır ve ilım müessesele rmin reisliği veya profesörlük bun
dan istisna edılmi~tir. 

Badema medeni haklarına sahip ve yirmi bir yaşını dolduran ve 
'l'iırkıye hukuk fakültelerinden biri nden mezun bulunan ve en aşağı ~:ş 
~ne hakimlik, müddeiumumilik ve ya avukatlık etmiş olanlar noterlıge 
tayin edilcbileceklerdir. . . 

Ancak bundan sonra bütün notc rler imtihanla scçılccekl:rındcn bu 
lttıbil namzetler tahriri ve şifahi iki ımtihandan geçeccklerd ır. 
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1 Talebenin 
Pasosu 

er gı e Üç gündenbcri şehrimizde bulu-
T.·· k nan yeni Ziraat Vekili Ş.akir Kese-
.1. UT paV yonu bir, dün alakadarlardan Istanbul ve 

Könisberg şehrindeki ser. 
giye iştirak ediyoruz 
Almanyanın ~ni,.ş!;ıerg şehrttıde, 

gelecek ayın on beşinde beynclmi -

ler bir sergi açılacağ ı hükumeti -

mize bildirilm iş ve resmen davet 
yapılmıştır. 

Vakit dar olduğundan sergiye: 
memleketimiz namına (Berlin Türk 

Ticaret Odasının) iştirak etmesi 
kararlaştır ılmıştır. 

Berlın ticaret odamız katibi u
mumiliği bu münasebetle dün şeh-

rimiz Tıcaret Odasına bir mektup 

göndererek; bu sergide; Türk pav

yonunun; emsali arasında parlak ve 
zengin olmasına bilhnssa çalışılaca-

ğını bi ldirmiş ve teşhir edilecek 

Türkiye mahsullerinin mütenevvi 

olması için buradan mahsul nümu-

neleri gönderilmesini istemi~tir. 

Ti~et Odası bu numuneleri ha-

mülhakatının zirai vaziyeti ve zi -
rant ic::leri hakkında izahat filmış • 

)" ~------tı r. __ ___ 

Y eni vekil ayrıca Vekaletin bü -
tün tcşkiliıtına bir tamim gönde -
rerek; şimdiye kadar yaptıkları, ya
pac;akları ve yapmak istedikleri iş
ler hakkında malümat istemiştir. 

Bu malumat kısa bir zamanda 
Bakanlığa bildirilecek ve bizzat ba
kan alacağı cevaplara göre Bakan
lığın yeni çalışma programını ha
zırlayacak ve müsteşarlarla vazife 
taksimi yapacaktır. 
Diğer taraftan memleketteki bü

tün ziraat dairelerinde ve ziraat iş
lerinde çalışan memurların sicille
rinin, VekCılette tetkik edilmesine 
başlnnmıştır. 

Vekaletin )<mi teşkilat kanunu 3 
ay içinde muhakkak tatbik mev -
kiine konacaktır. Siciller üzerinde
ki bu tetkikler Ağustos ayına ka
dar bitirilecek ve memurlar ara
sındaki yeni tayin, terfi ve na -
killer gelecek ay belli olarak kcn

Asar1 Atike MUzeslnde 
yeni ir hareket 

İstanbul Asarı Atika Müzesinde, 

Truva salonu ismile tEJr.ih \'€ santrit 
rıo!:-trı1 nazarından çok milhim yeni 

bir sa1on açılacaktır. Bu salonda, 

beş altı sencdenberi Truvada Ame

rikalı alimler tarafından~ edi

len hafriyatta zuhur eden Truva 

şehrinin bütün tabakalarına ait e

serler, vazolar teşhir edilecektir. 

Bu salpnun açılması bütün dün

ya müzecilik aleminde büyük bir 

aliıka uyandıracaktır. 

Zile Hukuk Mahkemesinden: 
Zilenin Üç.kaya köyünün Ki -

reşli namı diğeri Kulaca yerinde 
doğu yol, batı Üçkaya köyünden 

Kara Hasanoğlu Sarı Hüseyin, şi -
malen Çnkıroğlu Ali, cenubu Ça -

kıroğlu Halil ve ayni yerde doğu 

Çiçekpınarı köyünden Memet Eri, 
batı Kara Hasan oğlu Sarı Hüse-

Biz, eskiden, bir kaç kadın biı: 
araya toplandık mı. filan r~Hn 
nasıl kıv.:ım~ ~efcceğinden, öteki 
surubun ne renk alacağından, pat
iıcan dolmasının nasıl pişeceğin -
den bahsederdik.. Ev kadını da, 
bu, demektir. Koca eve mutfağın 
kokusile bağlanır. 

Ya şimdikiler .. Üçü bir araya gel
miyor mu?. Saailerce filan kuma
şın dcS<'ninden, ötekinin renginden, 
yeni şapkaların kenarından hiç yo
rulmadan konuşuyorlar.. Konuş -
tuklarına göre, bari, ellerinden şap
ka yapmak, elbise dikmek gelse •. 
yüreğim yanmaz .. Aramızdaki fark 
şu ki, oğlum, biz konuştuğumuzu 
yapardık.. bunlar, yapamıyorlar .. 
Terzi terzi dolaşıp avuç dolusu pa· 
ra veriyorlar .. Mutfak, kiler tam ta· 
kır .. 

Mutfak boş, kavnnozlar boş, üste
lik de avuç dolusu paralar terziye 
gitsin .. 

Ah, evladım, böyle eve koca ba~
lanır mi? .. . ' 

Bu sözlere ben iiave edecek söz 
bulamıyorum. Ne buvurulur?. 

lstanbulun 
Mektep 
ihtiyacı 

çll cak şubelsr 

tesbit edildi 

Tasdi~_edilmeli Allı bü~ük 
Talebe yazın da istifade 

etme ildir 

zırlamıya başlamıştır. 
d ilerine tebliğ edılecektir. 

Bizim sıitçüler 
Kongreye 
Çağırıldı 

yin, şimali Üçkaya köyünden Ça -
kıroğlu Ali, cenuben Kara Kara oğlu 

Sarı Hüseyin '\"e Çakıroğlu Ali ve 
•• 11uuu111uhuun111uın11uı1tttıt uıuıuuuuııuuırınınıuuıuunn iki yol arası yerinde doğu Uçkaya 

Reşat Feyzi 

köyünden Çüriıkoğlu Hasan, batı al Y İ tları 
üçkaya köyünden Salıh oğlu İbra- o·;ŞÜ Or 

Ortaokullarla lısclerde yeniden a

S•lnıası icabeden şubelerin miktarı 
tc:sbit edilmiştir. Yeniden açılacak 
<>ttanıektcplerle liseye çevrilecek 

<>lan ortaokullar da ayrılmıştır. Bu 

lıç ınesele için hazırlanan planlar 

t1aarif Vekili tarafından tetkik e

dijllıiye başlanmıştır. 
'l'edris yılı başında talebenin ders

~ll geri kalmam.ası Ye karışıklık
lara :rn ... ydan verilm<'mesi için bu 

i l r Ağustosun on beşine kadar 
b•t 1 irilecektir. 

Bazı mektep idarelerinin bu yıl 
mekteplerden mezun olan talebele
re nakil vasıtalarındaki tenzilat -
tan istifade etmek için vesika ver -
mekte ve eski vesikaları tasdikte 
tereddüt ettikleri görülmüştür. Va
ziyet aHlkadarlarca tetkık edilmiş 
ve: 

Park 
Yaptırılacak 
lstanbulda bahçe ve 

park az 
İstanbul şehrinde park ve bahçe

lerin azlığ ı mütehassıs Prostun bil
hassa naz.arı dikkntini celbetm iş -
tir. Bu itibarla şehircilik mütehas
sısı müstakbel İstanbul planında 
park ve bahçelere mühim bir yer 
vermiştir. 

Şehrin muhtelif yerlerinde, Gül
hane parkı gibi, altı büyük park 
daha vlicude getirileceği gibi ay
rıca müteaddıt bahçeler ve çocuk 

DUnya sütçüleri acaba 
ne konuşacaklar? 

Önümüzdeki ay dünya sütçüle -
rinin AJmanyada umumi bir kon
gre aktedecckleri alfıkadarlara bıl
diıoilmiş ve Türk sütçüleri de bu iç
timaa davet edilmışlerdır. Toplan
tı; Ağu~i.osun ı l inde (Berlın) şeh
ı inde yapılacaktır. 

Bir hafta sürecek olan bu içtımaa 
başlıca memlekellerın süt müstah
sılleri ve süt fabrıkatöıJc>rı iştırak 
edecek ve bilhassa saf sut mc>sclesi 

him, şimalen Üçkaya köyünden Sa- Son zamanlarda dünva kalay fi-
lih oğlu İbrahim, cenuben Kasın - ~tları biraz düşmüştür Buna Si:bt>p 
yolu ve yine ayni yerde doğu Üç - Birleşik Amerika devletleri sano-
kaya köyünden Bayram oğlu İlyas, yiinde baş gösteren grev tehlı~<>si-
batı yol ve yoldan sonra Üçkaya kö- dir. Mcmlcketımizde olduğu gibi 

İngilt<.>re ve Amerikadaki kalav 
yünden Karabaş oğlu Mehmet ve stoklarının da giindcn güne arttığı 
İbrahim, cenuben Üçkaya köyün- ve satışların a aldıgı göriılm ... kte -
den Salih oğlu İbrahim tarlalarile dir 

çevrili dört parça tarlanın tescili Kurf;un fıatları da bir ıki hafta 
hakkında Üçkaya köyünden Çakır- ıçinde dlismü ede hfilen yin~ yük. 
oğlu Ali tarafından müddeialeyh selmck istidadındadır 

Çiçekpınarı köyune izafetle muh- r . . . . . 
tarı Salıh al~yhıne dava açılmış ol- 1 Bınmızrn derdı 
duğundan alfıkadarJarın ilan tari - ' 

Hepimizin derdi 
bahçeleri de yapılacaktır. 

~~~;E~~~g~~;:::;-;;-;;~""""!!""!"'!"'~~°"'!"""'~~'!'"""!~~~!':!!!!!!!!!~!!!!'~~~~~~~~~~~!!!!!!!~~~'!!!"~~~~~~~~~~~~~~~ ..... --~---~--~,,. K"ıçük Ayasofyada Demırci 
noktayı ısrarla düşünüyordum: - Son dakika.. ten beni meneden kU\ vet sadnc~ Raşit mahallesinde oturan Meh-

- Peki ama ben ne diye Halil Lakırdısı çıkark<'n ben bir ür - nikahlı bir k ıdın olmam ve bu ni- met imzalı okuyucun uz yazıyor: 

İlk ve orta dereceli okul talebe -
leri; mekteplerini ikmal ve nakil 
surctile terketseler bılc ayrıldık -
lan okuldan vesika getirmek sure
tile o tarihten itıbaren dört ay müd
detle tenzılattan istif adc edebile -
cckleri neticesine varılmış ve key
fiyet bu suretle tebliğ edilmiştir 

: 109 

gorü;;ülecPktir. 

hinden itıbnren bir ay içinde mah
kemeye mı.iracnatları il.in olunur. 

(3944) 
üç .. k sofya 

t -· 1 

Necib'in intihar elmiş olmasına ü- perme g<'çirmı tım. Onun ya ama- kaha sadık kalmak isteyiı;im değil Bizim mahalleye gelen bır kaç 

zülüyorum?.. sını mı istiyordum?. Onun yaşa - mi?. Oraya gitmekle bu dtirlistlü - seyyar sütçü ı-ar. Fakat, bunla-
Ve .. merakım bir tereddüt sua- masında benim faydam ve arzum ğümü kaybedecek, seci •emden hıç rın, biki istisna hepsinin sat ığı 

lini dilimde dolaştırıyordu: mu vardı?. Bu arzu niçindi ve .. ne- bir fedakarlık yapacnk de-i;iın. Sa- da süt değ"l, adc a sudur. Rengi 
- Yoksa ben de onu seviyor mu- reden geliyordu?. dece adına ask.. denilen bir hasta- açık mat·ı olan, mayi 1ıalmde bir 

- llvi teşrif edeceksiniz değil bir şey düşünemiyordum. Kulak - yum?. - Demek. çok ağır hasta! !ık yüzünden bana ve kendisine ıs- maddeyi süt dıye satıyorlar. Ki-llıı?. Hali! Necip beyefendiyi çok !arımın içinde uğuldayan tek cüm- Pos bıy•klı rehberim deminki su- Diye mırıldand•m. Mmldanış•m tırap veren bir genci kurtarmak ıs- losu da 15 kuruştur. llıç bir süt-~·hat ız bıraktım. Ölümden bile le bana rehberlik eden meçhul mu- alini tekrarladı: rehberimin de kulağmı doldurmuş tiyorum. Onunla temas etmemek, çiinün sattıgı Otel.inden biraz da-

k'.'h etmış olmaları karşısında va- hatabımın: - Halil Necip Beyefendiye gi - olacak ki, o da benim endışemi tek- onu kcnd• basına bu·akmak her hal- lıa ıyi degildir. llepsi sanki, ayni ıt kaybettiğimizi ?.anncdiyorum. - Üç mektup vardı. Bunlardan diyor muyuz Hanımefendi?. rarladı: de temasın bana ~ıhmil edeceği gU- çerncden doldurulmllf sudur. Te-
d Şuursuz ve muhakemesiz bir hal- üçüncüsünü yanında alıkoydu! Başını soğuk rüzgiıra veren ve - Ağır hasta! nahtan daha ağn· ve mes'uliyetli nıı= su olsa ne ise, kimbilir, fçin-
1.: ·~~klarım ileriye doğru gidiyor Demesi idi. Kendi kendime: sinirlerindeki lıercumerci yatıştır- Beynim bfr hercümerç içindeydi. olmaz. Nihayet ortada beni suçlu de, daha ne fena ve nıikroplıı 1
. ·· oen bir torba kemik ye et ha· -Acaba bu çocuk intihar rn• et- m•ya çabal•yan bir ruh fırtınasına Göğsüm demir bir yumruğun taz - maddclcr ı•ur. 
b"• giren vücudümün ağırlığmı ti. Üçüncü mektup kendisine git - tutulmuş insanın hırsilc kendimi a- yıkile sanki döviılüyordu. addedecek hiç bir hôdisc yok. Bir Süt mühim bir gıda maddesi -
u'"•klarmun takatine terkederek mediğim takdirde ölümünde ya • yaklarımın gidişine bırakmıştım. _o ~aldc gidiyoruz! genç _var. Bu bana iişık. Teklifle • dir. Civarımızda, küçük çocuğu, .""iındekl karanlığa doğru yürü- bancı bir suçlu aranmaması için Onu yine cevapsız bıraktım ve: Dedim ve rehberime: rini mütemadiyen reddedisim kar- lıa.<tası olan bir çok aileler .-ar. ~Otdu-. ··dd · • ·1 k - sısında hastalanmı bulunuvor. B··ı·· b 'leler ka ılarımı ... mu eıumumıye '"erı me uzere - Siz Halil Nedb'i çok mu hasla - Gideceğimiz yer uzak mı?. ' u un u "' ' P ~•reye gidiyordum?. yazılmış, ayni zamanda bana hl - bıraktınız?. Diye sordum: Kendisini iknaa gidı) orum. Bu dü- önünden geçen bu sewar sı ıçu-~ Çin gidiyordum?. tap eden bir mektup mu?. Diye sordum. _ Hayır.. rüsl, samimi, içten kopma hareket !erden süt alm ya mecbur olu • 

e Yapacaktım?. Diye söyleniyor, _ Çokl.. Dedi ve adımlarını sıkıştırdı. kar:;ısındn bana kim ne divcbil'r? yorlar. Alakadar makamlar, b-. 
Cidcrs.m ne olacaktı?. - Bu takdirde beni ne diye ça - Dedi, iliı,. etli: Kendi kendimi sanki suç işleyenle- Hatta, Salıh beni onun evinde ve gün. lıi<f<n, bı m mahallede do-Citınez cm ne olabilirdi?. ğırıyor?. İntihar etmiş ve canına - Belki de onun son dakikaları- rlıı tesellisini h.atırlamaları kabi • hasta döşcginin ba ında bile gOrsc lll§an seyyar utçu/ ·. h P hı-
13 k b t k b · · · b. ·· defı birer m ıııe aln Zar t.•e tal -~ •tün bunların bir tekine bile -ıyınışsa u arı cnım ıçın ır U · n a yetişcbileceğlz! lindcn bu hôdiscnın teviline hazır- ne söyliycbilır?. Ne sOylemck için 

'\!\> d k lil etsinler .. Gorül<'cek k para 
' • ap verebllccck halde değildim. mit muhatiıza etmediğine delillet Bu cevap beni cddıı ıacak oldu. lıyordum. Düşüncelerim bir seyir hakkı vardır?. Mudafaam a uv • 

t>4uh vererek siit dıye aldıgıınız bu 
~. nkemcm tamamile durmuştu. etmez mi?. diyordum. Bilmiyorum, niçin ada mm ai'!zııı - iizerindc inkişaf ediyordu: ,·etlıyım ve haklıj ım. 
'~e L ) madde sütten llaşk<ı 1ıer ııeydir. ~adarzorlarsamzorlıyayım hi~ ~~S:o:nr:a~da~y:m:·:e~k:c:n:cll:·~k:en~d:iD:l:e~b:i.r~~d:a:u~;~~~~~~~~~~~~!_~~N:c~o:la:c:ak~·~s:a~nk~i~?~.:O~n=a~g~i~tm::_e:k-~~~~~~~~~~(:D~e~v:a:rn~ı-t:ıa:r:._..2;;1.ıııııı~!!!"!!!!!!~!!!!!!!!!~ ..... ..,:ı.:--.-..~~~----

tem ızzat Be'l1lc ~ 
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- h 1 ispanya semalarında bir~ arp tayyare-[ 
si ile düşman gerilerinde uçuş ~'--K-a-ra_n_l-ık-ta_iv~kzi::.:.:..:.~-=~~İ;~;-z• 

HiKAYE 
___ , 

HükOmefciler son beş altı ay içinde asilerin 192 
tayyaresini düşürdüler 1 

. , 

Ancak bu rakam asilerin itiraf ettikleri rakamdır. Hakikatte 

t spanya navaıarında çarpışan 
tayyarecilerin maceralarından 

hiç bahseden olmadı. Halbuki İs -
panya muharebelerinde en büyük 
rolü tayyareler oynuyorlar. 

Umumi harpte iki üç dü~man 
tayyaresi düşüren bir tayyareciye 
milli kahraman gözile bakıyorlardı. 
Halbuki şimdi İspanyada biribiri 
arkasına kaç tayyare düşüren ma
hir tayyareciler var da, isimleri bi
le duyulmuyor . 

Bu hava muharebelerinde bu -
tunmayı göze alan bir Fransız ga
zetesinin muhabiri bir gün cumhu
riyetçilerin bir tayyaresine bin -
miş, hava muharebelerine iştirak 
etmış, gördüklerini şöyle anlatı -
yor: 

c- Pilot yüzbaşı Lui Herrer ba
na doğru geldi: cHazır mısın?• de
di. 

Çoktan hazırdım. Derhal tayyare
ye bindim, ön tarafa yerleştim. 

Madritten veyahut VaH\nsiyadan 
işimizi bozacak başka bir emir gel
mesi ihtimali vardL 

Motörler işledi ve yavaş yavaş 
yükseldik. Dcvvar kulenin içinde 
mitralyözünün başında bulunan baş 
çavuş da hazır bulunuyordu. Rad
yo memuru, rasat zabiti de yerle -
nne yerleştiler. 

•Astra. tayyaresinin bütün mü
rettebatı tamamdı. Tayyarenin ha
reketi pek o kadar kolay bir şey ol
madı. Çünkü bir gün evvel gelen 
c.iüşman tayyareleri, havalanma 
meydanını bombalarla delik deşik 
etmişler ve geceden bu deliklerin 
heps ni doldurmıya imkan buluna
mamıştı. 

Arkamızc'an her hangi ihtimale 
kar ·ı, b •ımlc bnrnber bir avcı tay
y,ıre~ dal .ı l::avalanmıştı. 

Epeyce yukseldigil'l' z zaman, 
h~vu g yet guwldı. Harckctııniz -
C<'n otuz dakika sonrn Tuleycula
dJki ateş bttının üzerinden gc~i
~ l·!"d~k. 

Y~ksek irtifada uçtuğumuz hal
d , S!per hatlarını gorüyordUk. A
sılerın defi tayyare toplarının bi
ze kar~ı ateş ctmiye başladıkların( 
gördük. Fakat tayyaremizin sür'ati 
bizi kurtardı. 
Gıdiyoruz. Tuleytuleden Bada • 
)oza doğru gidiyoruz. Yollarda bir 
kamyon kolunun tozu dumana ka
tarak ilerlediğini gördük. C.,pha • 
tıe mi taşıyor, erzak mı, efrad mı? 
Malılın değil! 

Bindiğım tayyare ile arkadan ge
len avcı tayyaresi, baş döndürücü 
bir sür'atle aşağıya doğru inmiye 
başladılar. 

2000 - 1500 - 1000, derken 500 
metreye kadar indik. Asi nefer -
lerin kırmızı berelerıni, gi -
dip gelişlerini sarahatle görüyor -
duk. 300 metreye kadar inmiştik. 
Saatte 350 kilometre giden tayya -
remizdeki başçavuş, aşağıdaki kam
yon koluna doğru mitralyözünü çe
virdi ve taramıya başladı. Rasad 
2abiti de bir taraftan mütemadiyen 
rıot tutmakla meşguldü. 

Kamyon kolundaki neferlerin 
kaçışmalarını çok iyi görüyorduk. 
Beş altı kilometre sonra kırk ka

dar kamyondan mürekkep yeni bir 
kola daha tesadüf ettik. Yine al -
çaldık. Fakat aşağıdan doğru da 
bize karşı bir mitralyöz otomobi -
linden şiddetli bir ateş açılmıştı. 
Tayyaremizin alfuninywı:ı ka • 
'!!adında mermilerin nasıl Ç3tlad!- • 
tını işitiyorduk. Sekiz yüz metre 
kadar alçaldık. Kamyonun üzerine 

ise düşürülen tayyareler 
daha fazladır 

Hükümetcilerin Urtu
bi ismindeki kahra
man pilotunun başın-

1 dan geçen maceraıarl 
yarım düzüne kadar bomba bo -
şalttık. Bir tanesinin tam isabet et
tiğini çıkan dumanlardan anladık. 

Fakat hava bozulduğu Badajoza 
kadar uzanamadık, geri dönmiye 
mecbur olduk. Lakin dönüşümüz 
daha tehlikeli idi. 

Bu sefer karşımıza düşman tay • 
yareleri çıkmasın mı? Yolumuzu 
mu kesecekler? Beş tane tayyare! 

Galiba hükı'.'ımetçilerin hatları ü
zerinde yaptıkları bir cevelandan 

veyahut bir bombardımandan dö -
nüyorlardı. 

Gittikçe yaklaş>Yorlardı. 4000 
metre irtifada uçan İtalyan Savoya 
Marçetti markalı tayyareler oldu
ğunu anladık. 

Yolumuzu kesebilecekler mi? Ke
semezler. Musolini ve Hitlerin 
harp tayyareleri eskiden hükı'.'ımet
çilerin köhne Potez tayyarelerinin 
kolayca haklarından gelebiliyorlar
dı. Şimdi öyle mi? 

avcı tayyaresinin montajını yap -
mış bulunuyor !ardı. Ondan sonra 
monte edilen üç motörlü bombar -
dıman tayyaresi düşman tayya -
relerine karşı falklyetlerini gös • 
terdiler. 

Geçen nisanda Alman tayyareci
liğinin büyük bir şeref ve muvaf
fakıyet bildiği Haynkels tayyarele
rinin hakkından gelmek müyes -
ser oldu. 

Sarahatle iddia edebilirim ki, İs
panya muharebelerinde Göringin 
ve Musolini'nin tayyareleri bugün 
rüçhan mevkiinde değillerdir. Bu 
ayın bidayetinde asilerin umumi 
karargahı o vakte kadar 192 tay -
yarelerinin düşürülmüş olduğunu 
itiraf etmiştir. Bunlardan 64 ü üç 
motörlü bombardıman tayyarele -
ridir. 

Hakikatin her halde bundan da-
ha fazla olduğunu kabul etmek 18-
zımdır. 

Bu bombardıman tayyarelerin -
den her biri dört milyon franga çık
maktadır. Bir avcı tayyaresi de bir 
milyona çıkar. Demek oluyor ki, 
Franko ve müttefikleri son beş ay 
içinde yarım milyardan fazla kıy
mette tayyare kaybetmişlerdir. . 
Hükı1metçilerin Urturbi isminde-

1 

ki meşhur subay tayyarecisinin bel- ' 
ki ismini daha işitmediniz. Bu genç 
zabit ihtilfil başlamazdan evvel 
Tetuan tayyare karargahında bu
lunuyordu. Fakat kendisinden şüp
he edildiği için, yakından nezaret 
altındaydı. 

Bir teşrinievvel ayında üç mo -
törlü bir Alman tayyaresinin Al
man pilotu hastalandığı için, bu 
tayyare ile kendisine bir vazife ve
rilmişti. Vazifesi de tayyareyı Se
vile götürmekten ibaretti. Ne olur 
ne olmaz diye tayyareye, sadık a
damlardan bir de rasıt verdiler. Bu 

-
1 am elinde tabanca, sadece Ur -
·biyi tarassut edecekti. 

İspanyada dahili harp patlak ver
diği zaman, Madritteki cDört rüz
gar. ve cGetafe• tayyare karar -
gahları hükı'.'ımete sadık kalmış -
!ardı. Hatta asilerin tayyare ka -
rargahlarından uçup gelen bir çok 
pilotlar, tayyarelerile hükılınet ha
va kuvvetlerine iltihak etmişlerdi. 
Muharebenin ilk günlerinde her iki 
taraf da Potez tayyarelerile çar • 
pışıyorlardı. Hükılınetçilerin iyi 
pilotları olduğu için bir çok asi 
tayyareleri kolaylıkla düşürülmüş
tü. 

i Tayyareye daha beş on Faslı as
i ker de bindi, yola çıkıldı. Septe bo
' ğazını geçtyorlardı. Pilot tayyare --

Fakat sonradan Jünkers, Hayn
kels, Kaproni, Fiat, Savoya Mar -
ç~tti gibi yepyeni modelde Alman ~ 

İtalyan tayyareleri görününce va
ziyet değişti. 

üç rnotörlü Jünkers bombardı -

man tayyarelerı, hükılınetçilerin 

en şeri avcı tayyarelerini 80 ki -
lometre geçip gidiyorlardı. 

Mücad<'!ede mu\·azenesizlik var
dı. Eylülda v~ziyct ümitsiz bir hale 
girmişti. Hükı'.'ımetçilerin bir çok pi
lotları mahvedilmiş, tayyare ka
rargf.hları bombardımanlarla delil{ • 
deşik olmuştu. 

Ilükı'.'ımetçiler o zaman tayyarele- / 

re daha ziyade ehemmiyet verdi • 
lcr. 

• 

Teşrinisani sonunda hükı'.'ımetçi
ler saatte 450 kilometre sür'atle ilk 

Hü1<Qmetçllerin taggarelerınl idare 
edealerdcn: Ditei 

Edebi Roman No: 48 

Zekeriyya Sofrası 
Yazan: AKA Gündüz 

Yalnız İstanbuldan ayrılırken çok 
ağladım. Babamın o kadar sevdiği 
bu vatan, benim de vatanımdı, ben 
onu titremeden mi bırakıp gide • 

cektim? Bu günden güne ıstırabı 
artan milletin arasından feraha 

çıkmak egoisliğini ben mi gösteri

yordum? Bir aralık Anadoluya 

geçmek. Ankarada yerleşmek he -
vesine kapıldım. Prenses dedi ki: 

- Bu çok iyi bir fikir. Fakoı ?it
mem kabil olur mu? 

- Niçin olmasın? 

- Niçin mi? Düşman! 

da yazacaklar ve olmadık 

edecekler. Orada da haksız dam -

galar altında kalırsan ne olacak? 

Bu beni ~ ve ciddi düşündür -

dü. Yaparlar mı, yaparlar. Bu de-

virde alçaklığın ölçüsü yok ki. Ni
hayet buna karar verdim. 

Bir akşam üstü, güneş Üsküdar 
evlerinin camlarını yaldzılamış. Bo -
ğaziçi lacivert bir kıvrıntı ile Hi -

sarlarda bitiyor. Ben güvertede ağ

lıyorum. Koca ve servet yağması
na giden kız, karşıdan bana bakıp 

budalalığıma gülüşüyorlar. Her çe
şit bandıralı harp gemilerinin ö • 
nünden geçiyoruz. Kadıköyüne, 

Mclıürdara baktım, fakat göreme
' Y, gözlerim yaş doldu. 

enden başka bütün yolcular se
" cçlı. Vapurda bir de kaçak Rus 
ail~si var. Bolşeviklerd~n kaçmış

lar. Istırap, sefalet, felaket vız ge
liyor. Kızları piyano başından ay -

rılmıyor. Eğlence ve sefahate o ka
dar düşkünler ki. Rus ihtilalinin 

sine baş aşağı bir istikamet verdi. 
O zaman rasıt bir sukut ihtimalini 
düşünerek, tarassudunu unuttu. 
Tam o zaman Urturbi bileğine ya
pıştı, tabancayı kavradı, aldı ve o 
anda rasıdın alnına doğru boşalttı. 
Artık Urturbi rahattı, tayyare -

sini istediği giib sevk ve idare ede
bilirdi. Nitekim derhal yükseldi ve 
son sür'atle yol almıya başladı. Ne
reye gidiyordu? Sevile mi? Hayır! 
Doğru Madrid'e! Tabii tayyarenin 
içindeki Faslı neferler de oldukları 
gibi esir edildiler. 

Bunu takip eden haftalar içinde 
asilerin yedi bombardıman tayya
resini düşürmüştü. 

Bir gün motörüne arız olan bir 
sakatlık yüzünden düşman hatla -
rının gerisine inmiye mecbur ol
muştu. Faşistler ise kendisini diri 
veyahut ölü yakalıyanlara müka -
fat vadetmiş bulunuyorlardı. 

Urturbi tayyaresini yaktıktan ı 
sonra, faşistler tarafından oğlu idam 
edilmiş bir çobanla tanıştı. Bu ço
ban kendisine bir elbise ile sürüsü
nün yarısını bağışladı. Bu suretle
Jir ki, Urturbi cepheye kadar olan 
. ·o kilometre mesafeyi, kendisini 

(Devamı 6 ıncı ıag{a'71rzda) 

haklı olduğunu düşünüyorum. Bin
lerce muhaciri gördüm. Başının 

bitlerile öğle üstü Galata rıhtımı
na can attılar ve akşama büyük tu
valetlerle büyük otellerin salonla
rında şampanya içtiler. Böyle in -
sanların memleketinde ihtilalden 
başka ne olabilir? 

Çay çıngırağı çalıyor. Ras uzak
lan göründü. Başka vakit yazarım. 

- III-
Bir yapma mendirek. Arkasında 

bir liman. O limanın içinde başka 
bir liman. Limanın içindeki lima
nın içinde de bir liman. Bu limanın 
sağında bir daha liman. Onun da 

solunda bir liman ... İşte Malta ! 
Belki başka şeyleri de vardır. 

Amma ben bu kadarını gördüm. 
Ne seyyahım, ne ekzotik manzara
lar meraklısı. Sadece bahtı kara 
bir insanım. Malta limanını bu ka
dar görüşüm bile çok. Ras Fed -
dan, güzelce bir İngiliz kırması 
- anası İstanbullu Rum imiş - ma
dam, bir de ben. Üç arkadaş sağda

ki rıhtıma çıktık. Üçümüzün de 
pasaportları yok, yalnız proteje 

... 

B u yaz Suadiyeye taşındık. İyi 
komşularımız var. Yeni yapı -

lan kübik köşklerden birinde kira
cıyız. Benim için, işin en güzel ta
rafı, eski mektep arkadaşım Nuri 
ile bahçe komşusu olmamızdır. Nu
riyi, sanki bir arkadaş gibi değil, 
bir kardaş gibi severim. İçtiğimiz 
ayrı gitmez ... Yirmi senelik arka
daşımdır. 

Fakat, geçen akşam Nuri bana 
geldiği zaman, yüzü sapsarı ve he
yl'can içindeydi: 

- Sedat, dedi, bütün dünyalar 
bana zindan oldu. Müthiş bir ıstı
rap içindeyim .. Sana gayet mah -
rem bir sırrımı açacağım .. Bir aile 
faciası olmak üzeredir. 

- Ne var, Nuri, dedim.. anlat 
bakalım .. 

- Utanmasam, şimdi ellerimi 
yüzüme kapayıp ağlıyacağım .. Se
dat, Sedat, bana yardım et.. Çok fe
na vaziyetteyim .. Karım yok mu?. 
O namkör karı, Calibe .. 

- E ... ne olmuş?. 
- Bana ihanet ediyor .. 

- Yok canım?. imkanı yok .. 
Düşündüm ... Yüreğim parça par

ça oldu. Nuri Calibe ile sevişerek 
evlenmişlerdi. Calibe hakikaten gü
zel, neş'eli, bol kahkahalı, lüks, 
modern bir kadındı. Nuriye iha
net etsin? .. Fakat, dünya bu?. Ne 
umulmadık işler oluyor ... 

Nurinin gözleri yaşarmıştı. Daha 
çok yanıma yaklaştı. Gözlerimin 
içine bakarak anlattı: 

- Sedat, dedi. . Bizim köşkün 
yanında, arka tarafta oturanları 

tanımazsın .. orada bir aile oturu -
yor .. Bir de oğulları var .. Üniver -
Sitf'de talebe imiş.. Genç, sport -
men, ziippe, ahliıksız bir çocuk .. İş
te Calibe o çocukla scvişi\·or. Deli 
olacağım .. Her akşam buluşuyor -
!ar .. Şu arkadaki koruluğa doğru 
gidıyorlar .. Hattii sizin yan odanın 
penceresinden de görünür. Bazı ak
şam, yemekten sonra, Calibe, mut
laka bir bahane buluyor. Arkada -
şıma gidiyorum, bilmem hangi kom
şuya gidiyorum, diyor.. Evden çıkı
yor. İlk zamanlar şüphelenmemiş
tim .. Fakat, bir gece .. ah bir gece .. 
kör şeytan .. keşke gözleri mgör -

edenler tarafından verilmiş lesa -
paselerimiz var. Memura bıraktık 
ve karşımızdaki koca asansöre gir
dik. Arazi burada keskin ve yük
tek. Bir küçük parka çıktık. 

Bizim zamanımızda burası kale i

miş. Napoleon da kale diye kullan
mış. En meşhur mahallesi ve çar
şısı burada. Eski Malta hakimi şö

valye Döla Valet adına buraya Va
letta demişler. Bizim Beyoğlunda
ki Doğru yolun temizi ve terbiye
lisi. Akşamın yedisine kadar vak
timiz var. Vapurumuz yedi buçuk
ta kalkacak. Hepsi Malta taşından 

yapılmış kırk elli salonlu, muhte

şem bir binayı solumuzda bıraktık. 
Burası Maltanın milli opera binası 
imiş! iki yüz kırk bin kişilik küçü
cük Malta adasının milli opera bi
nası! Bizim Tepebaşındaki Darül
bedayi sa!aşı aklıma geldi. 

Bizim salaş bütün ömrünce kaç 
defa süpürülmüş, kaç defa yıkan -
mış, kaç defa boyanmış? İnsan içi
ne girerken koleraya yakalanaca
ğım! diye ürker. 

~ Birer Malta böreği ile maltız 

--

"nde mez olsaydı.. Pencerentn önu .. 
kör şeytan.. keşke gözlerim gor
lerim dışarıya daldı.. Karanlık~ar 
içinde, ağaçların hışırtısını dinli • 
yor, mehtabı seyrediyordum .. fa • 
kat.. birden ne göreyim .. 

Arkadaki köşkün delikanlısı ola
cak kafir oğlan duvardan atladı, 
bizim bahçeye girdi. Tekrar bif 
duvar aştı. Sizin bahçeye girdı. 
Sonra, küçük bahçe kapısından top
rak yola çıktı .. Orada, köşede hanı 
kalın bir ağaç var.. o ağacın dibine 
doğru yürüdü. Dikkat ediyordum .. 
birden ağacın altında bir gölge be
lirdi. Bu bir kadındı. Hemen ye • 
rimden fırladım, elektriği söndür • 
düm. Koşarak pencerenin önüne 
geldim. Yarı belime kadar sarka • 
rak evvela merakla bu çifti seyre ~ 
diyordum. Dakikalar geçtikçe, o ikl 
gölge, gözlerimin önünde daha çok 
tebarüz ediyordu .. Erkek, elini ka
dının beline dolamıştı.. Burun bu· 
runa ayakta konuşuyorlardı. Yap· 
rakların arasından sızan ay ışı • 
ğında, bu iki yüzü tanımıştım. ~~
risi o çapkın ... o alçak, o hain ... 0-
teki de kafir karı ... Namussuz ka· 
rı Calibe .. 

Evvela sesimi çıkarmadım .. O ge
ce ıstırap içinde kıvrand:m. Ka • 
rım sözde komşuda9 geldiği vakit, 
beni uyuyor bulmuştu .. Halbuki u
yumak ne mümkün .. Şimdi Sedat, 
işte böyle, haftanın üç dört akşamı, 
Calibe o hınzır çocukla buluşuyor .. 
Ah ... nasıl söyliyeyim? Hattii ba -
zan, evet, hazan, yolun üst tarafın· 
daki boş tarlalara doğru gidiyor • 
!ar ... Sonra, gözden kayboluyorlar .. 

O an, çıldırmadığıma hayret e -
diyorum .. Sedat. ne yapayım? .. söy· 
le .. beni kurtar .. Bu hain karı i]c 

ben art.k oturamam .. fakat ... fa • 
kat..• 

Nurinin ıstırap ve derdi büyük • 
tü. Bir iki dakika düşündüm .. Ca
libeye karşı içimdrn fena bir ne!· 
ret duyuyordum Nuri genç, yakı· 
şıklı, iyi para kazanan, karısını çok 
seven bir erkekti: 

- Nuri, dedim, bağırdım .. 
O: 
- Söyle kardeşim .. 

(Etvo'tlı 6 ır.cı ıayfada) 

keçilerinin köpüklü südünü içelim. 
İngiliz kırması madam nereden 

duymuşsa duymuş, hemen itiraz 
etti: 

- O sütlerle böreğin peynirle • 
rinde Malta sıtmasının mikropları 
varmış .. 

Ras Feddan kızdığını belli et · 
meden: 

- Olabilir, dedi. Hanımefendile 

ben hem yeriz, hem içeriz, biz aşı· 
lıyız, sıtma bize gelmez . Ve bana 
Türkçe: 

- Eski ve düşmanca bir propa· 
ganda, dedi. Ne mikrop vardır, ne 
sıtma. 

Umuml Valinin sarayına gider· 
ken sağda milll kütüphane var. Al· 
tındaki büyük gazinoda oturacak· 
tık. Birdenbire irkildim. Sonra son 
deerce bir cebrinefsile kendimi tu
tabildim. 

Seçtiğimiz masanın yanındaki 
masada üç kişi oturuyordu. Bun • 
ların ikisini iyi tanıyordum. Burada 
ne işleri vardı? İstanbul neredC: 
Mühürdar nerede? Moda caddeSl 

( De,,ıımı var> 
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a a bir peygamber ı 
u A lah iyetanıtan biripno- f 

ızları ekkesine toplıyordu. -z acı 

Kızların ve kadınların bunu haber alan babaları ve kocaları bir 
gün sahte peygamberi kaçırarak ormanda iyi bir ders verdiler 

---· -------

(Dün Am•rlkatla lıakilcat•n ce-- ı 
k~Yarı etmiş olan bu hadi.anin ilk 
t 

1'~ını ga%mt#ık. Deoam edigo· 
llZf 

ts~r pek ziyade korkmakla be
l'aber, salonda bulunan kadınların 
Yanında bir yere ilişti. O sırada 
l>eygamberin hakim sesi duyuldu: 

- Pancurları kapayınız! 
. İki genç kız derhal bu emri ye -
;ıne getirm<'k için yerlerinden fır
Udılar ve salon koyu bir gölgeliğin 

lr•' 11nde kaldı. O zaman peygamber: 
- Çocuklarım, dedi, bugün bü

~k bir günümüzü geçiriyoruz. 
lırukaddes ruh kendisini göstere -
C~ktır. 

Adım taşı yan bu 
peygamber aldığı 
derse ehemmiyet 

vermedi 
- --- -

... ve en nihayet 
günün birinde .• 

çocuğun anasın ı bugün intihap e- Şan ve itibar senin olsun! Mukad-
decektir. ı des ruh şu dakika seni intihap et

P eygamber tekkesinde toplanan miş bulunuyor. Büyük mürebbinin 
genç kızlardan birinin Peygamber anası sen olacaksın! .. 
veliahdine ana olmak saadetine e- Sesi, çıplak salonun içinde gök 
ereceğıni söylediği zaman1 orada bu- gürültüsü gibi aksetmişti. Zavallı 
lunan kızlar haykırdılar: Ester artık hiç bir şey hatırlayamı-

- Peygamberimiz sağ olsun !.. yordu. Ancak adali iki kolun ken-
Josua sağ olsun! disini kaldırdıklarını ve bir şikar 

Zavallı EstN Miçel de onlarla gıbi götüri.ildi.iğiinü hisseder gibi 
beraber bağırmıya mecbur olcıu. olmuştu. 

Peygamber dedi ki: Kendine geldiği zaman, kendisi-
- Mukaddes ruh şimdi vücude ni Peygamberin odasındaki yata-

girmiş bulunuyor. Benden sonra ğın içine uzanmış buldu. Peygam-
gelecek büyük mürebbi'ye kimin ber, yanıbaşında ayakta, anlaşılmaz 
ana olacağını şımdi intihap edece- bazı sureler okuyordu. Yatağın et-
ğim. Mukaddes ruh kendisini gös- rafını saran diğer müritler de ila-

Bir iki mµvazıa söyledi, alnından termek üzeredir. İçinizden birıni biler okuyorlardı. 
lcır boşanıyordu, birdenbire elbi - seçeceğim. Diz çökünüz hemş:rele- Genç kızın anası, babası nihayet 
&esinı ~kip çıkarttı: · rim ! . . bir şeylerden şüphe ctmiye başla-
! - Elbise sonradan gelme insan - Genç kızlar sanki bir ayine ka- dılar. 
tı~ icad ettikleri kötü bir şeydir, pılmışlar gibi, vecd içinde hüngür- Peygamberin tekkesinde ayın 
<;dı, yav1ularım, çıkarın elbiselc- miye başlamışlardı. Kırmızı saçlı e:kseriyetlc öğleden sonra yapılır-

~ınizi! Vücut serbest kalmab, çıp- bir kız yere yıkıldı. Bir daha, ar - dı. Genç k:ıdınlar Ye genç kızlar 
<ıkiığın bütün ihtişamını göster - kasından bir kız daha devrildi. ~kşam yemeği zamanında eve dön-
ll'ıelidir. Dişler gıcırdıyor, nefesler ölüyor- dükleri vakit, kocalar, babalar, a-
t l3ir saniye sustu ve sanki kayıp- du. Kızl nr ad<.>ta clbis<'lerini parça- nalar, kardeşler Josua'nın bu sadık 
an bir ilham almış gibi bir sesle lamak derecesine vaı ınışlardı. Hep- müridlerinin gösterdikleri gay -
Cl~dı ki: si de yarı çıpl k bır halde yerlerd~ ritabii ahvale hayret etmiye baş -

.._Bugün mukaddes gündür. Ben sürünüyorlardı. lndılar. Genç kızlardan bazılarının 
~dPcc buraya g<>lecck yüksek ru . Peygamber Grefild'in karısı Mocl gözleri dalgın bir halde: 
.ın Yer yı.i zünde bir mumessili - Hut da otckki kızlar gibı ıstcı ik bir - Peygamberimiz sen sağ ol! 

.'ltn. 'Yalnız benden daha ulvi bir halde kıvranıyordu. Ester de bu dediklerini işitenler büsbütün şa-
irvcudıyet bulunduğuna inanınız. umumi havaya kapılmıştı. Tam o şırdılar: 
t "'kat o daha doğmamı tır. Bütün sırad 1 Jo<;ua'nın tenor sesi bu çıl- - Hangi peygamber? 
V ~rıycte fazileti o öi,reteccktir. gınlığa hakim oldu : Bunlardan küçük Rut bir akşam 

"' e ll"uk.ıddc s ruh doğacak olan bu ı -- E::ıter Mıçel, şeref senin olsun! ı son derece müteheyyiç bir halde e-
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1 Biri A vrupadan, diğeri Amerikadan kalkan ı 
tayyareler şimdi Okyanus Üzerindedirler,garı 

yolda karşılaşacaklar 1 
ll 14-15 Haziran 1919: Alkok ve 
k rovn isminde iki İngiliz Ameri -

1 <lda Ternöv'den İrHindaya uçtu -
ar. 

$' 20-21Mayıs1927 de Lindberg Nev-
Otktan bir uçuşta Parise vardı. 

1 
1~2 Eylul 1930 da Kost ve Bellont 

:ınınde iki Fransız tayyarecisi de 
~ar· 

ısten Nevyorka uçtular. 
!a. Aradan on sene geçti, bu müddet 
ıı tfında Amerika ile Avrupa ara • 
l~da bir hayli tayyareciler uçtular. 

ile a~at ... bu ayın ikisinde bu on 
ı:~~ik uçuşlardan sonra yeni bir 
tar l'\ibe~e başlanmış oluyor. Bir t a
h ta~ bır İngiliz deniz ticaret tay
ıiL r:sı. diğer taraftan bir Amerikan 
~nız t" • ş la . ıcaret tayyaresı ımal At -
hantı~ ~denizinde biri şarktan gar - ' 
~' dıgeri garptan şarka olmak ü-

re "e . b. tişrn·., nı ır tetkik uçuşuna gi • 
A ış b.ulunuyorlar. 

eu ~crıkan tayyaresi geçen :pazar 
tq~~ N?rnöv'dc yere indi. İng111z j 

resı de İrlfindaya vardı. Her J 

l!ERMUOE$ 

-. 
Taggarderln Okganu1an ıtmalfnd• takip ettikleri lıtikam•tl• 

Cenupta kullanılan gol 

iki tayyare yollarına devam etmek 

için dün Okyanus üzerinden uçmı-

ya başladılar. Bu iki tayyare 3200 

kilometra tutan bu mesafenin yarı 

yolunda karşılaşacaklardır. 

Bu tayyareler rekor kırmak için 

yola çıkmış değillerdir. Ancak şi

mal Okyanusu üzerinde ilk te tkik 

ve dönmüştü. Annesi, kızının kıya
fetindeki bozukluğa dikkat etti ve 
onu tatlı tatlı sorguya çekti. Niha- ı 
yet Rut, anlattı, Peygamber Josua- · 
dan, gizli ayinlerden bahsetti. Tek- ı 
keye gelenlerden tanıdıklarının i
Umlerini söyledi. Babası gayriih
tiyari yumruklarını sıkıyordu. 

Bu son itiraf karşısında baba, a
na, akraba donup kaldılar. Ne ya
pabilirlerdi? Polisi böyle bir işe 

karıştırmayı mahzurlu buluyorlar
dı. Asıl mesele rezaletin ortaya 
çıkmasına meydan vermemekti.. 
Çimkiı kızlarının ve ailelerinin na
musu mevzubahsti. 

Bu işi böyle düşünen Rut'un ba
bası, Peygambere müritlik yapan 
kızJnrın ana ve babalarile görüş -
miye gitti. Fakat ötekiler teenni '\'e 
ihtıyat tedbirlerine hiç lüzum gör
memişlerdi. Bu kadar büyük bir 
rezalete hangi sinir tahammül e -

1 der? . . 
Bir saatten sonra hepsi de Pey

gamberin evini istila etmişlerdi. 

- Derhal K orvallis'ten defolup 
gideceksin! diyorlardı. Yoksa bu-
l ada senin işini bitir iriz. 

(Devamı var) 1 evvel 

' 
Banyodan 

Nt•ı•tt•ı ınııı ı ıııııtıını ı ııııı1111111ı ı ıuııtı ı ıtıı• ııuıııııııııııuııııııııııııtııııııuııııııııııu11111ıu ıııııııııuıuıııuııı»ıı11111HM• ııııuııMııııuııııınuın'..ııuıııu11111ııuıınıııt1nnıuıuuuıııuı111111111111ıııınıııı" 

Alman propaganda naz rının göz-
1 den diişürd ·· ğ ·· sinema y ızı -
Şimdi Alman propagandası yapmak üzere res

men Paris sergisine gönderilmiş bulunuyor 
-
rı az la nas 1 b 

a gird·? Bir t 
ım is i amlar •.• 

-
ı? r iara-

. 
1 

J 

J.Jol<la/ daha bu gakınlarıla Leni Rif enslal ile H itlerin bir arada alınmış resimleri [sağtla/ hiç ele gözden 
dJşmedifi anlalılan Leni 

B ir gün Berlinde verilen muhte
şem bir suvnrede, Alman Pro

paganda Nazırı Doktor Göbbels: 

- İçimizde bizden olmıyan biri
si var! demiş ve bu sözile saraha

ten Alman sinema yıldızlarından 

Leni Rifenstal'i kasdetmişti. 

Ar tist bu sözü işitince sapsarı 

kesilmis ev sahibi kendisini dışa
rıya c •ya davet etmişti. Başve
kil Hitlcrin dairesine mücavir olan 

dairesi de boşaltılmıştı. 

cSon Telgraf> bu hadiseyi evvel
ce haber verdi. Şimdi Leni Rifens-

seyahatlerine çıkmış bulunuyorlar. 
Amerikalılar Çine kadar Büyük 

Okyanusun üzerinden 4130 kilo -

met relik bir mesafe dahilinde h a
va servisleri kurmuş bulunuyorlar. 
Bu tayyar eler yolda bir çok adala
r a uğramaktadırlar. 

Şimdi Atlas Okyanusunda açıla
cak yeni hat için tecrübelere giri -

1 şen Amerikan tayyaresi İrlündaya 
varacak ve oradan İngilterede Su
tampton 'a uğrayacak ve oradan 
Fransaya varacaktır. 

Bu ilk tecrübelerden sonra At
las Oky<'.nusu üzerinde muntazam 
yolcu ve posta hava servisler inin 
temin edileceği ümit edilmektedir. 

tal Pariste bulunuyor. Hem de ni
çin Parise gitti biliyor musunuz? 
Alman Hükumetinden aldığı resmi 
bir vazifeyi ifa etmek üzere ... Ne 
oldu ? O lahna turşusu ne? bu per
hiz ne? Gerçi vazifesi pek de resmi 
gösterilmek istenilmiyor. 

Sadece Faris Sergisinde Olimpi
yatlar hakkında çevirdiği filmin ilk 
sahnelerini göstcrmiye gelmiş. Ya
ni Alman Propaganda Nazırının 

müdahalesi yüzünden gözden dü -
şen Leni Parise Alman propagan
dası yapmıya gitmiş! Garip bir te
zat değil mi? 

Burje tayyare karargahına mun
tazam yolcu servisi yapan Berlin -
P aris tayyaresi indikten sonra, hu
susi bir tayyarenin daha indiğini 

gören ga1.cteciler hemen o tarafa 
koşuşmuşlar. Bir de ne görsünler? 
Bazı Alman gazetecileri ve yan -
larında da meşhur Leni Rifenstal! 

Kendisile Parisin en güzel otel
lerinden birinde konuşan gazeteci 
şöyle anlatıyor: 

cParise gelmekten çok memnun, 
hayatta çok mes'ut, şen bir ka -
dm! 

- Paris güzel bir şehir, bilhassa 
artistleri cezbedici bir şehir! di -
yor. Bu şehirde ahenk var, güzel -
lik var. 

- Burada çok kalacak mısınız? 
- Üç sene evvel geldiğim gibi 

yine çabuk döneceğim. İşlerim o 
kadar çok ki.. 

- Resmi bir vazife ile mi geli • 
yorsun uz? 

- Hayda, işte bir sual! Ben bu
raya filmlerimi göstermek için da
vet edilmiş bulunuyorum. 

- Doktor Göbbels'in maiyetinde 
çalıştığınız zaman çevirdiğiniz film
ler mi? 

- Doktor Göbbels benim patro
numdur ve patronların en iyisidir. 
Benim kendisile aktedilmiş bir mu
kavelem var. İstediğim gibi çalış
mama müsaade ediyor. Aramızda 
san'at bahsinde hiç bir ihtilaf ol
mamıştır. 

- Demek ki, san'at bahsi bari -
cinde ihtilftflarınız var? 

- Neler söylüyorsunuz? İşte şu 
fotoğrafları~örmüyor musunuz? Da 
ha dün beraber çektirdik. Berlin -
deki yeni sayfiyemin küşat me ·a -
simi münasebetile dostlarımı d ıvet 

etmiştim. İşte bakınız, Hitk rlc, 
Doktor Göbbels'le bir arada ~kil
miş resimlerimiz .. 

Bu noktada fazla ısrar etmek o~ 
iamazdı. Çünkü Leni'nin bir şey 
söylemiyeceği anlaşılıyordu. 

Acaba ne oldu? Nasıl barıştılar?ı 
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Terccme ve iktibas hat..kı mııhfuzd14r 

Karanhkta iki gölge 
( 4 iiucıi Jayf aJ 'Jrt dev.,m) 

- Sen bu karıyı derhal boşama
lısm ... 

- Tabii, Sedat; netice öyle ola -
cak .. 

No. 65 Yazan: 

Kızm şanoya çıkıp söylediği iki fe li 1 

- Biz bir ciırmü meşhut yapa
lım .. Bir gece onları bastıralım .. 
Derhal Cahbe eYi terketsın. Ben bu 
işi üzerime alırım .. Sen karışma .. 
Yalnız, Calibenin yine komşuya, 
diye, dışarı çıktığı akşam, bana ha
ber ver. Üst tarafını bana bırak .. 

Nuri ile daha bzir saatten fazla 
konuştuk .. O gitti. Bir aralık ileri 

insanlara 

• 
gerı 

•• 

Laz oyunu çoktan bittiği, kız par
sa toplayıp müşterilerin arasından 
yerine döndüğü halde hala Eleni
dcn bır ses yoktu. 

Ne bir işaret, ne bir hareket! 
Beş dakika geçti. 
On dakika daha geçti. 
Fasıla bir çeyrek saati buldu. 

Fakat, hala şanodan bir işaret ve
rilmedi. 

Gonk çalmadı!. 
Hala Eleni sahneye çıkmadL 
Ne vardı? 
Ne olmuştu? 
Fevkalade bir hal mi vardı? 
Eleni niçin çıkmıyordu şanoya! 
Kefalo düşündü, fevkalade bir 

şey olsaydı, çalgıcılar fosur fosur 
sigaralarını içmez, baloz sahibi la
kayt dolaşmaz, ortalıkta bir telıiş, 
bir heyecan eseri olur, ayağa kal
kan, fırsattan istifade ederek, iç -
tikleri içkinin parasını ,·ermeden 
kaçmıya savaşanlar görülürdü. 

Fasıla uzadıkça, seyirciler ara
sında da mırıltılar başladı: 

- Beklemekten hal olduk! Gö
züne yandığımın karısı çıkacaksan 
çık! .. 

- Bu naz da kime? .. Sanki cev
her mi yumurt!ıyacaksın?. 

- Haydi artık kendini göster ... 
Sekiz doğurduk!.. _ 

..... -- ----
- Gaconun keyfi gelmedi gali-

ba?. Onun için nazlanıyor. 
- Getirelim de oyna~ın! 
Bir aralık, birkaç külhanbeyi, 

çocukların karagöz kahve.sinde o
kudukları şu parçayı okumıya baş
ladılar: 

Başlar mısın, 'başlayalım mı? 
S ilsilenden başlayalım mı? 

Şimdi bu yayvan ahenge, ayak-
lnrile tempo tutanlar da oluyor, 
diğer müşteriler de onlara uyuyor
lardL 

Kızın şanoya çıkıp istediği iki -
telliyi oynamaması, şunun bunun 
ileri geri lafları, külhanbeylerinin 
tepinişleri, Kefalo'nun fena halde 
sinirlerini bo7.muştu. 

Hatta bir aralık, ileri geri söz 
söyleyen adamlara çatmak, onlar
la bir çıngar bile çıkarmak istedi 
Fakat, şöyle etrafına baktı, bunlar 
ipe sapa gelmiyen, külhanbeyi de
nilen güruhunun en bayağı1arın
dan bir takım insanlardı. Bunlara 
çatmayı kendisi için bir tenezziil 
saydı. 

O devirlerde, külhanbeyleri kı-
•ım kısımdı: 

1 - Kabadayı külhanbeyleri, 
2 - Adi, yüzsüz külhanbeyleri. 
Kabadayı külhanb"yleri, muztar 

kalmadıkça tabanca, bıçak çekmez
ler, u5turpa, karakulak kullanmaz
lar, zora kalmadıkça adam şişle -
mezler, cana kıymazlardı. 
Arkadaşlarının do:rtlarma, ah _ 

paplannın gacolarına göz koymaz
lar, yanf!Özle bakmazlar, onlara: 

-Abla! 

Di) e hitap ed<'rlcrdi. Hatta arka
da ,!arından birisinin umurnhane
lerd<?, bir gec<'ye mahsus o1rnak ü
zere çıkarttığı kadını bile saygı iJe 
anarlar, bu bir gecelik günahkürı 

koyunlarına alıp yatma7Jardı. 
Meyhanelerde bedava rakı iç -

:mezler, para vermemek için sulan
mazlar, garson dövmezler, kerha
nelerden h::ıraç almıy::ı tenezzül et
mezler, gecelik kaldıkları kadın -
ların p::ır::ısmı vermemezlik etmez
lerdi 

Her islerini cracon> dairesinde,_ 
racona göre yaparlar, ağırbaşlılık
tan ayrılmazlardı. Bunların evleri, 
bnrl· ları, odaları vardı. 

Halbuki, ötekiler iç.tikleri rakı
nın parasını vcrmemfk için; 

- Çalk .. ma asoru [*] dayadın, 
haia p1l'a mı istiyorsun? .. 

Diye ' nırlar, mezeye bahane 
bulurl r, k rhan den haraç almıya 
kalk rl r, pazaı lık a, başkalarının 
hesabın ad m şi !erler; arkasın
dan bıçaklarlar, duı up dururken, 
sokakta gidc>rkcn insana çatarlar, 
kol vururlnr, kavga çıkarırlar, a -

[•] ( Asor), içl.i, rakı. 

yınnıya gelenlerin ceplerini y~ 

farlar, çalarlar, insanı teke düşü

rerek canına kıyarlar, burun, ku
lak keserlerdi. -Bu gibilerin yatacak yerleri de 

yoktu. Ekseriyetle esrar kahvele
rinde, umumhane bodrumlarında, 

kumar yerlerinde, kovuklarda, ıs

sız sokaklarda, sabahçı kahvelerin

de, köprü altında, şimendifer va -

gorılarında, sütçü beygirlerinin a
hırlarında yatar kalkarl::ırdı. Polis 

karakolları, ceza, cinayet mahke -

meleri sık sık uğradıkları yerler
dendi. 

Çok eski devirlerde, böyle edep

sizleri, ele avuca sığıruyanları, a -
şırı dcrcceed şerir ve rezilleri cel-

Hlda vererek kellesini uçurturlar, 

yahut kazığa vurup mim inim, in

lete, inlete öldürürlermiş! 

Bunun içindir ki, affa uğrayan, 

kaçmak suretilc kafalarını kurta
ranlara: 

- İpten, kazıktan kurtulmuş! 

Derler. 

Tefrika No.: 1 
···R·oına·ii·Cia'i1 ö nce .. 

Murat Reis, büyük yarar!ıklan 
ve kahramanlıklarile adı deniz ta
rihimize geçmi§ çok değerli kap -
tanlanmızdandır. Mura.ı Reis da
ha küçücük bir çocukken denizci
liğe havcs etmiştir. Gençliğinde Ce
~.mirde korsanlığa başlamış, nice Ve
nedık, Cenevız ve lspanyol gemi . 
Zerini ezmiş, yıldırmıştır. 

Türk adını Akdenizde yaymıya 
çall§an Murat Reis beş padişah za
manında kaptanlık yapmış ve Ka
nuni Suleyman zamanında çok şe
refli bir mevki kazanmıştır. Murat 
reis, deniz tanhimizin en kuvvetli 
t:e şanlı kaptanlarından Piri Reis, 
Seydi Ali Reis ile birlikte Kızıl de
niz, Umman denizi ve Basra körfe
zinde dola~an Türk donanmasında 
da kaptanlı! yapmı§tır. 

Murat Reis Kıbrıs sularında Bo
f a ônünde Mal1alı l·orsanlarla yap
tığı deni .. cenginde büyük, şanlı 
bir zafer kazanmış, fakat C'engin so
nunda yaralanmıştır: Türk tarih -
çileri bu muharebeye (Kara ce -
hennem cengi) dıyorlar. Şimdiye. 
kadar Murat Reisten bahseden tef
rikaların hemen h<>psi de bıı (Ka
ra cehennem cengi) ni uzun uzadı
ya yazmışlardır. 

Biz bu tefnkamızda Murat Rei
sin genç çağında Akdenizde yaban
cı korsanlarla nasıl çarpıştığını, 
Cezairde nasıl yaşadı{jını anlataca
ğız itiraf edelim 'Jd, bu büyük de
nizcinin gençliğine dair hemen hiç 
bir şey yazılmamış gibidir. Halbu
ki Murat Reis Akdenizde otuz ya
şına gelmeden tanınmıştı. 

Birinci Ahmet tarafından kendj.. 
sine Yunanistanın cenubundaki 
Mora Beyliği ı·erildiği zaman, Mu
rat Reis yalııız Akdenizde değil, 

bütün Aı rı pada adı geçen ve ta -
nınan de 11 cı erimızdcndi. 

(Kara r-e enncm cengi) ne bu a
dın verilı.ıcsi sebebine gelince: Bu 
cenkte dit manuı doksan toplu bü-

Lisanımızda buna benzer iki ta· 
bir daha vardır: 

- İp kaçkını! 
- İp sürüyen! 

Bunların manası da asılmıya lfı

yık demektir. O devirlerde asıl -

mak, şehrin her hangi bir meyaa

nında kurulan bir dar ağacına çık

mak, külhanlığın aksayı meratibi 

iği ! . . - ~r- - (Devamı var) -· 

• •• 
Üç akşam sonra idi.. Nuri, kan 

ter içinde geldi, eJlerime sarıldı: 
- Sedat, dedi, koş .. Yine ağacın 

altmdn buluştular.. hem de, ah, 
hem de yine o karanlık tarlaya doğ
ru gidıyorlar .. koş .. koş arkaların
dan .. 

Hemen yerimden fırladım. Ko -
yu siyah bir elbise giydim .. Yüzü -
mü siyah bir şeyle sardım. Ne o
lur, ne olmaz, diye yanıma taban -
camı da aldım .. Kapıdan çıktım .. A
deta koşarak tarlaya daldım. Bir 
kaç yüz metre ilerde iki hayal var

dı. Ağır yürüyorlardı. Ayakları -
mm ucuna basarak takip ediyor -
dum .. Sol tarafta bir hendeğin içine 
girdiler. Oturduklarını farkettim. 
Bereket yüzleri bana dönük değil -
di. Usulca sokuldum .. Beş on adım 
kalmıştı. Şimdi fısıltılarını duyu -
yordum .. Bütün asabım titriyordu. 
Elimden bir kaza çıkacaktı. Taban
camın emniyetini açtım ve bağır
dım: 

- Davranmayın .•• 

İki gölge birden kalktı. Bana 
döndüler .. Mehtap, kadının yüzün

. de bir elektrik lambası olmuştu, 
sanki.. sonra. Nurinin hizmetçisi 
İkbalin yalvaran ve ağlayan sesini 
duyuyordum: 

- Ah, kuzum Sedat Bey, Uanım-. . . 
tkndinin elbiselerini giydiğimi söy-

lemeyin sakın .. Reşat Feyz i 
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İspanyada biı· harp tayyaresi 
----·--

( 4 üncü &ay/adan devam} 
hiç kimseye belli etmeden yürü -
miye ve hattın öbür tarafına geç -
rniye muvaffak oldu. 

Madritte kendisini ölmüş bıli -
yorlardı. Duvardaki fotoğrafının 

etrafına siyah kurdelfi geçirmiş -
!erdi. 

Urturbi bundan sonra tekrar ha
\'a hücumlarına girişti. Bunlardan 
birinde iki yerinden mitralyöz kur
şunile yaralandı. Bir hayli kan kay
betti. Tayyarcsilc beraber düşüp 

gitmek üzere iken, son bir gayretle 

makinesini tekrar havalandırdı. 

Tam o halde iken karşısına bır İtal

yan tayyaresi çıktı. Urturbi yaralı 

halile bu düşmanla başa çıkamıya -

cağını anlayınca, tayyaresini bü -

tün sür'atile düşman tayyaresinin 

üzerine sevketti. İki tayyare hava

da şiddetle tosladılar ve her ikisi de 

paramparça ve alevler içinde yere 
düştüler. 

İşte Urturbi son düşman tayya

resini de> böyle düşürmüştii > 

dirmek zamanı gelmiştir. 
Kaptaı;ı Paşanın bu sözleri zaten 

padişahın maksadına, emeline çok 
muvafıktı. Şimdiye kadar daha 
evvelki padişahlara nasip olmrunış 
bir muzn!feri.vet istiyordu. Bu mu- • 
zafforiyet te Rados şövalyelerini 
ortadan kaldırmak, adayı onlardan 
almak ve onların korsanlıklarına 
nihayet vermek idi!. 

Kaptan Paşa çok etraflı bir su -
rette anlattı ki Rados adası bu kor
sanların elinde kaldıkça, değil yal
nız Anadolu sahili, fakat biitün 
deniz yolları tehlikede kalıyor de
rnekli. Rados şövalyeleri, adayı 

son derece iyi tahkim etmişlerdi. 
Kaptan Paşa tekrar tekrar anlattı: 

- Rados ele geçti mi Akdenizin 
bütün sahilleri elde bulunmuş de
mektir. İstanbula malik olan dev-

KORSAN A DALARINDA ı a ' okuyucularımıza sunmıya ça 1 

• cağız. 

CELAL CENGlZ .... ............ ................. 

Murat ve Rüstem reisler Akdenizde bir lwrsanj 
adasında konuşuyorlardı. Venedikli şöval_11enin 
kızile bu adaya saklandzğt zannediliyordu .. 

B irinci kısım 
Kumsalda bir konuşf11tl 

· kU~· 
Iki arkadaş (Issız Ada) nın rdı· 

salında hızlı hızlı konuşuyor la bll 
- - Vened,kli şövalyenin kızını 

cıı· ndaya kaçırmışlar .. Doğı u ırıu 8 

ba? , 
- Balıkçılar saklıvor .. Kı~s~ • 

nın <'ğzmdan bir scy öt,renmek 
yük bir kalyonuna (Kara cehen - ı rat Heis, o gü.n bu kanlı savaşta 
nem) adı veril tı Bu kalyon, ellısı şövalye olma1. u .erc be§ yıi 
dü~man gemileri ı,,. 

~ arasıno'a segy:ır 

bir dağ gibi heg-
belli görrinıigor. 
du. Bofa muha
rebesi dü~manın 
bu doksan toplu 

gc"'l!hile yopıl-

clığı için, bu ctm-

pc (Kara cr.hen-
nem cengi) de
nilmişti. 

Murat Re;s bir 
gün denizde s~· 
balıtan akşama 

kadr.ır bıı mÜl• 

lıiş ka l y on un, 
yani ( Kara cc· 
lıerınem) in atc:şi 
altı nda kulmıı, 
en son unda bü
yük bir mucize 
göstererek ateşi 

kestirme.qc mu. 
tmf /ak olmuştur. 
Kalyonu zaplel· 

mek irin, on!J 
g•ıklaşfığı sırada 

garaionmı$lır. 

Bıı büyük cen
gin sonunda Tıirk 

ıer üstün grlmişlerdi. On Maltalı. ı 

gemisinden altısını, içlerinde Ka
ra Cehennem denilen o büyiik kal- ,. 
yon bulunduğu halde, zapteden Mu· 

Murat Reis 

dcıı fazla esir almış ve 160 top ve 
sair ganainı elde ederek 1ıepsmi de 

1stanbula göndermişti. Murat Reis 
bu cenkte seksen yaşını geçmiş bu-

lunuyordu. Yaralandıktan bır gii.n 
. onra öldü. Ve öıüsii Rodos adasına 
bırakıldı. 

Rodos adası elh•ıizde b'ılu11w· -
1,en, türbesi her wman Tür1 ler ta
rafından ziyaret cdilfr, ııe oradcııı 
geçen gemiler ı büyiik deniz kal.
ranıanmm rnezannı saygı ile .cıc -
lamlarlardı. 

Adı deniz tarihimizde büyiı.k bir 
yer alan Murat keisin yazılmam ş, 
tetkik edilmemi.'>, görülmemi~ ne 
kadar çok hatıraları, akınları ve 

l;orsanlarla çarpışmaları vardır. İ
talyada yeni neşredilen bir deniz is
tatistiğinde: (Murcıt Reis 'kadar de
nizde dol~an ve çarpışan hiç bir 

kaptan yoktur!) kaydını ifti1ıarla 
gördük. 

Günün tarihçileri ve müne1ckit

leri bize bu tefrikamızcla neden 
(Kara cehennem cengi) nden uzun 
boylu bahsetmediğimizi sorarlarsa, 
onlara şimdiden kısaca şu cevabı 
veriyoruz: 

- O şerefli cengi yazmak şere -

fini size bıraktyo z. Biz. okuytıcu

larımıza bu tanınmış deniz kahra 
manının gcnçlık çağlarında yaptığı 

akın ve dövi~lerden bahsede eğiz. 
Başkaları gibi tarıh yapmak iddia
smda da değtlız.. Sadece, §imdiye 

kadar ii.zerincle pek az dıırulmttş, 

veya hiç dtırıılmamış vak'aları gü

nün en ba.<'it roman tekniqi içinde 

bıl o1amadı. er 
. ' - Juzctta bu ada) a gelmış. ' 

liler onu çi, ci~ ~· ı Jcr ,, 
- O kad r guzel mi bu kı~ · · tt3 

- Ne diyorsun, Ru m? Ju~c ·• 
gökten düsmüş bir melek gıbı r.u, 
zel... insan yuzüne baktık ·a, gu.,

1
, 

ı 
nc>ş<' bakınıs gibi gozlHi karna 
yormuş. t· 

- Gozlerinlc gormu gıbi rrı 
hcdiyor un ! ı· 

f 
Boyle sö lüyoı lar .. Onu tan 

van bir balıkçı var burada. , • rnı 
- O balıkçıyı elde ed<>mez 

yiz? . \'B 
- Elde etmenin iki yolu ar. 

para, rahut sopa ile. d' . 
Murat Reis yüksek sesle gül ~~
- Jüzetta'yı ele gc ·iı irsek. 

basını bulmak kola) !aşacak. ·bi 
- Vencdikli sovalyeyi kııı gıtl' 

• . · sa kolayca ek geçirebılcccgırnızı li , 
mıyorum. Fakat bana öyle ge a;ı· 
yor ki, mağrur Sinyor da bl.l 8 

da sak~anmıctır. Jel , 
- Böyle bir şüohen vars • 

zından önce babasını nrayalıJl'l· 
11 

, 

- Fena olmaz.. Şövalyeyi 'b ı. 
kalarsak, V ('nediklilcri çok çlı c~· 
ve çok kolay yola getirm s 0 

ğı~ ~· 
.. tiırll 

-- Şövalyeyi İstanbula go ı , 
' cCL 

sek, kaptan paşanm da tcvc !lf , 
hünü kazanmış ve bu • uretlc 
fcdilmi11 oluruz. 
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• Ti DA 
ve BEL GEV EKLiGiNE KARŞI StD°leyrnanon Sar©ıyon<dl©l 

KlUJDCS KO~(ARR 
Tefrika No: 103 Yazan : M. Necaet Tunçer 

Haremağası hayretle Ti - Piııin yüzüne - baktı: Tabletleri. Her tcıanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobin) Galata, İstanbul. 

"Süleyman seni M~sırdan buraya 
getirmek için, senin ağırlığınca altın vermiştir.,, 

lnaııbul ~ inci icra Memurlııiandan: 
Vakıf Paralar idaresine vefaen 

borçlu Nahit varislerinden olup 
Bursada Sctbnşında Hoca Alipaşa 
caddesinde 37 No. lu evde otur -

Fakat 0 bir hakikatle karşı kar- la Tamarayı ihmal etmiş olamaz.. huzuruna girdiğin zaman derdini makta iken semti meçhule gittik _ 
Şıya bulunuyordu. Ti - P i'yi idam Süleymanın kalbiade birçok ka - anlatır ve tekrar hükümdarın gö- leri mübaşir meşruhatından anla _ 
edilmek üzere zindana atmışlardı. dınlarm ayrı ayrı ıcvgileri vardır. züne hatta kalbine girecek yolu ~ılan karısı Naciye ile kızları Ul-

Zindana neden atılmıştı? Bunun, başka bir sebebi olsa ge - bulursun! yiye ve Züheyre \'e oğulları Züher 
Suçu neydi? rek.. - Süleyman beni çağırırsa, ona \'e Ziver ve Nişantaşında Kuyumcu 
Bunu kendisi gibi başkaları da - Sebebi ne Glur~a olsun, şimdi söyleyeceğim şey ne olacak, bili - İzzet sokağında 18 No. da iken te-

bilıniyordu. sen affedildin! Bugünlerde hüküm- yor musun? gayyüp eden Hikmet ve Fuada mu-
~ce yarısından çok sonraya ka- dar tarafından çağırılarak iltifat - Hayır .. nereden bileyim? risiniz ölü Nahidin hayatında ve 

dar hükümdarla başbaşa kalıp içki göı·men muhakkaktır!. - Mısıra gönderilmemi isteye- 15/3/937 tarihinde İstanbulda Bah-
içtıktcn, eğlendikten ve hükümda- - Bundan ne çıkar? ceğim. çekapısında Vakıf Paralar İdare-
rın arzu ve müsaadesile odasına - Ne mi çıkar?! Süleymanın (Deı:amı ı:ar) sinden ödünç aldığı beş yüz lira 
döndükten Sônra, birdenbire zin- 111unnn111111111111u•n111111111u111111111111tuı1111ınıı11111uu1111111111111111111111nn11111111H1UUUUIUllllllllllllllUllUllrU1tllllllHIHUhlll mukabilinde mezkUr idareye Ve -

dana atılması cihette şaşılacak bir ı·sta !bul Sıh ""ı Mu··esseseler faen ferağ etmiş olduğu Lfılelide 
hadise idi. Çukurçeşmede Molla Kestel ca -

Celltıt ona sadece: Art ırma ve Eksı·ıtme reii soka~ında 6 No. lu bir kıt'a ar-
- Sehi ben idam edeceğim! Hiç sanın İstanbul Tapu İdaresince mü-

llıerak etme. Baltam çok keskin - K • d seccel müdayene senedi mucibinçe 
dir .. bir vuruşta b:ışını yere düşü - omısyoııun an: tesviyesi lazım gelen mebaliğin ö-

türüm! demışti. Leytt Tıp Talebe Yurduna lazım olan ( 250) adet Gardirop, ( 200) denmemesinden ötürü tarihi ikraz-
İ~te o kadar.. d k ı t dan 14/6/937 gününe kadar meb -T a et Komodin,(1300) adet Tabore kapalı zarfla eksiltmeye onu muş ur. 

i - Pi bir şey bilmiyordu. Jağı mezkfıre ~: 9 faiz ve % 6 ko-
Ve günlerce bu mahkumiyetinin 1 - Eksiltme : Cağaloğlunda lstanbul Sıhhat ve lçtimaf Muavenet misyon ve 15161933 ten sonraki 

Sebebini bilmeden, anlamadan, iş- Müdürlüğü binaf:ında kurulu kom•syonda 14· Temmuz· 1937 Çarşamba zamanlar için de ~;, 9 faiz ve CQ 3 
kcnce ve azap içinde yaşamıştı. günü saat (15) de yapılacaktır. komisyon olmak üzere 30/5/934 gü-

.Fakat, Ti - PL. bu şirin ve güzel b' d k d" nüne kadar yürütülen nema ile çı-
kadın şimdi her şeyi biliyordu. 2 - Bir adet Gardirop için (11) lira (50) kuruş, ır n et omo ın 

için (5) lira (30) k~ruş ve bir adet tabore için de (1) Jira (20) kuru~ karılan hesap muamele vergisi ve 
Onu zindana düşüren Tamara - masarifi saire de ila,·e edilerek ha-

dan bafka biri değildi. fiyat tahmin edilmiştir. liği olan yekundan (205) lira tesli-
Ti - Pi içinden: 3 - Muvakkat garanti: (385) lira (12) kuruştur. matın tenzilinden sonra geri kalan 
- Alacağın olsun Yahudi kızı! t . d F t (1330) ıır· a 73 kurtıc:un 1/6/934 gu·· _ b 4 - stekliler nümuncleri her gün Çemberlitaş cıvarm a ua paşa -s 

iyerek dişlerini sıkıyordu. • nünden itibaren borcun tamnmile 
T' p· · d d ıkt y .. d türbesi karşısında Leyli Tıp Talebe Yurdu .Merkezinde görebilirler 1 - 1 zın an an Ç ıgı gun en- itfasına kadar geçecek her gün için 

~i harem dairesinde kendisile bir ve şartnameyi de parasız olarak alabilirler. 1 faiz ve saireye tekabül etmek üzere 
.kaç ciiceden ve bir haremağasın • 5 - istekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasiyle (2490) sa. 19 kuruşu yapılacak masarif ve 
dan başka hemen hemen kimse gö- yılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti mak. saire ile birlikte 30 gün içinde te-
lil$tnüyor gibiydi. buz veya banka mekluplariyle ihale saatinden bir saat evvel teklifi diye etmeniz ve bil' itirazınız oldu-

Ti - Pi çok muztaripti. gu~ takdirde on gu"n içinde tahriren B havi zarflarını komisyona vçrmeleri. (3647) 
u sessizlik ve bu ıstırap içinde yeya şifahen bildirmeniz lazım gel-

nasıl yaşayacaktı?. HER iŞİNiZDE KOLAYLI diği cihetle mezkur müddet içinde 
Firavunun gözdesi bir an için borcu ödemediğiniz veya itirazınızı 

1 " d Her ne isiniz olursa çabucak yaptırmak apnrtıman, ev ve her 
uıısır aki •bayatını gözünün önü - • lıildirmediğiniz takdirde merhun ar-
ne büyuk bir maharetle kaçırmış - türlü eşya almak ve satmak arzu ettiğiniz takdirde biç vakit geçir- sanın paraya çevrilmek üzere sa-
l-oynuna girdiy,i ilk gece üç yüz ca- meden lstanbul ( 743) numaralı Posta kutusu adresine bir mektup tılacağına dair memurluğumuzun 
tiyenin saçlarını kesip ayaklarının bitirirsiniz. 934/6470 No. lu dosyasile vaki ta-
<tltma sermi~ti. kibe uygun olarak doldurulan ö -

'l'i - Pı'yi :Mısır sarayından ka - " SU B N: deme cmirlCori rnüdny<'nc senedi su-
cırın r k gökten ) ıldız çalmn ktan 1 retleri ne bağlanarak tarafınıza tcb-
d..ıha gi.ıç bir iş olduğu halde, onu Baromuzıın 51 kütük sayısında adı yazılı ve lstanbul Bahçekapı liğ edilmek üzere yukarıda yazılı 
llc büyük bir meharetlc kaçırmış- Birinci Vakıf han, 32-33 numaralarda bulunan avukat Şekip Adut bir adresinize gönderilmesine de ora -
lardı. dan çıkarak İstanbula ve semti 

sene müddetle muvakkaten avukatlıktan menedilmiş ve keyfiyet Is. h 1 Ti - Pi'yi ilk önce bayıltmışlar, meç u e gittiğiniz tebliğsiz geriye 
sonra bir sepete koyarak sarayın tanbul C. Müddeiumumiliği tarafından 2 Temmuz 1937 tarihinde mah4 çevrilen mezkur ödeme emirleri 

bahçesinden Nile atmıştır.. Biraz kcme!erle adliye ve icra dairelerine tamimcn tebliğ olunmuştur. arkasında yazılı mübaşir :meşruha-
E;onra da aş:ığı Nilden sepeti alıp tından anlaşılmış olmakla mütte -
develerle Filistine kaçırmışlardı. Zile Hukuk Mahkemesinden: Zile Hukuk Mahkemesinden: haz karar veçhile gerek borcunuzu 

Bu kadar zorluklar, heyecanlar, Eytam Sandığına borçlu Zılenin Zilenin Orta mahallesinden Ab- ~demek ve gerekse itirazınızı ser-
tehlikelerle kaçırdıkları bir kadın ..,_ . l' Ül h Besinde Melet düsseltım oğlu ölü HulCısi çocuk - etmek için 45 gün muhlet verilmiş 
§itndi Tamara'nın oyuncağı olabi- ~ngır ı ya ma a - olduğundan bu müddet içinde ta-
l H · ları İhsan ve Sabahı vasisi Ahmet ir miydi? li Oh'Ullarından ölü asan veresesı hnkkuk eden borçlarınızı tamamıle 

Ti - Pi kendisini sarayda çok sc- aleyhine Hazinci Maliyeçe açılan tarafından müddeialeyh Hulusi oğ- ödemediğiniz vcyn borcun tamamı 
Ven bir Habeş haremağası ile ko • alacak davasında vercseden müd _ lu Ahmet Turan ve km Fethiye a- yahut bir kısmına karşı itiraz et _ 
nuı:rı•yordu·. leyhine açı lan izalei şuyu davasın- mediğiniz tnkdirde murisinizden 

'll"' deialeyh Hüseyinin ikametgiihı hd 
- Tamara bir aydanberi gözden da Müddeialcyhlerdcn Ahmet Tu- u enize intikal etmiş olan mez -

tlüş-u" o:: •• Acaba sebebı" nedı'ı·? meçhul olduğundan hakkında ve - kur arsanın paraya çevrilmesi için .. , ~ ranın ikametgahı meçhul olduğun-
- Bunu şeytanlar bile bilmiyor, rilen gıyap kararının ilanen icra - dan hakkında verilen gıyap kararı- iktiza eden sair icrai muıırnelata de-

YaVrum! sına mahkemece karar verilmiş ve vam edileceği tebliğ maknmına ka-
nın ilanen tebliğine ve mahkemesi- im olmak üzere ilanla bildirilir. 

- Hala aramıyor mu hüku'"mdar muhakemesi de 16/7/937 gününe ta- / l b 11 nin 8 7 937 perşem e günü saat 
{)nu?.. lik edilmiş olduğundan ilfın tari • ZAYİ - Fatih Belediyesinde 103 

talikına karar verilmiş olduğundan n 1 - Hayır.. hinden itibaren beş gün içinde iti- ilan tarihinden itibaren beş gün i- umara ı maaş defterinde kayıtlı 
- Eskiden sık sık rüyasına girer- bulunan Nurten ve Gi.irten namla -

raz etmediği veya mahkeme gü - · d ·t· t d' - · hk d di. Şimdi rüyada da mı görmüyor? çın e ı ıraz e me ıgı ve ma eme rın aki ikiz çocuklarımın tatbik 
nünde hazır bulunmadığı takdirde gu··nu-nde gelmedı'g1ı' takdı'rde bı'r da- miıhu··ru··n·· k bctt· .... ·ı · - G6rmüyormuş.. u ay ım. - y enı erıni 

- O halde Siltı.ya kavuştuğu için bir daha mahkemeye kabul olun - ha mahkemeye kabul edilmiye - kazdıracağımdan cskılerinin hük-
!'urnarayı unutmuş olacak. mıyarak gıyabında devam edile - rek gıyabında devam edeceği ilan mü kalmamıştır. 

- llükümdo.r Sılfıya kavusmak- ceği ilan olunur. (3940) olunur. (3941) Clball fh rllto% ca nll soliağında 8 
• No. d:ı lbr.ıhlm Güvcl 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Yazan: 

A Jening 

'ram ceza mahzc!linin üstüne te
&adıli eden salonda, ayakta konu -
~Yorduk. Birdenbire aşağıdan doğ
tu korkunç ve vahşi bir feryat du
~~ldu:. Muhakkak mahzende kızgın 
1 

r rnucadelc oluJordu. Gardiyan -
b\lr~an birisi: cYetişın aman!> diye 
~ agırıyordu. Bıl P0rtcr'ın yüzü ta-
all\is etti: 

lt; ~y~aaah! dedi, yine Maralat! 

l ?'ifı . ımdi dayaktan gcbcrtecek
crı 

KAFES 
l>iErtesi sabah, bu haber bütün ha
~ slıancye yayıldı. O gece gardi -
t ~nlardan bırıni ölüm haline geti-

n l<nra bela için artık demir bir 

Çeviren: 
ıuammer AEatur 

kafes yapılıyormuş. Hapishanenin 
sağ cenahında ve yer altında yapıl
makta olan bu kafese adamı soka -
caklar ve kendisini oraya adeta diri 
diri gömeceklerdi. Kafesin boyu se
kil:, eni de dört ayağı geçmiyordu. 

Bu kafese adamı sokacaklar ve 
kendisini oraya adeta diri diri gö
mcccklerdı. Kafesin boyu sekiz, eni 
cie dört ayağı geçmiyordu. 

Tesadüfün scvkile Kara belanın 
yeni yerine nakledilmesi mernsi -
mindc hazır bulundum. Çünkü ba
na hapishanenin öteki ucuna ile -
tilmek üzere bir kat;11t vermişlerdi 
cio, bu kağıdı götü.rü.rkeıı manzara
ya şahit olmuştum. 

Dar bir koridordD.n ve gardiyan
ların arasından geçiyordum. Gar
diyanlar hiç bir şey konuşmuyor -
lardı, hntta endişeli görünüyor -
lardı. 

Birdenbire hapishanenin sav( ce
nahına düşen bu hücrelerden biri
nin kapısı nçıldı ve en sağlam yü -
rekleri sarsacak bir manzara pey
da oldu. 

cKara belfi> bunçılan kapıdan çık
mış, ilerliyordu. Kuvvetli omuzları, 
iri gövdPsi, uzun boyu, kıldan gö
rünmiyen vücudile bu mahkuma in
san denemezdi. İnsana benziycn go
ril dcm<?k daha doğru olurdu. 

Önünü, arkasını, s:ığını, solunu 
alan bir kaç düzüne silahlı ve sün
gülü gardiyanın arasında, o vnzi -
yetinde bile yine heybetile, cüsse
sile, yürüyüşü ve bakışı ile hepsi
ne hakim görünüyordu. 

Uzun bir saknlı ve gözlerinin ü
üerine düşen öyle karma karışık saç-

ları vardı ki, hakikaten kim görse, 

bu herifin insan olabileceğinden 
şüphe ederdi. Üzerindeki elbise ise 
paramparça idi. 

Gardiyanlar kendilerini uzak tu
tuyorlar, ellerindeki uzun sopalar
la iterek, kakarak Maralatı yürü -
tüyorlardı. Hatta bazıları, herif ak
silik etmiye kalktığı veyahut bir 
parça durmak istediği zaman, sün
gülerinin ucilc o haldeki zayallıya 
dokunuvcriyorJardı. 

Zavallının her yerine zincir vu
rulmuştu. Elleri kelepçeli idi. Sağ 
ayağına da koca bir demir gülle 
bağlanmıştı. Her ileriye adım atı
şının müthiş bir ıstırap hasıl etti
ğine şüphe yoktu. Fakat Kara be
lanın ağzından hiç bir şikayet inil
tisi dahi duyulmuyordu. 

İşte l>en katili böyle bir manzara
nın ve dekorun ortasında gördüm. · 
Kara bela kendisi için sureti mah
susada hazırlanmış olan cMalikii
ne> sine gidiyordu. 

Adamı demir knfese soktular ve 
kapısının üzerine de cKara belfı> di
ye bir levha astılar. 

Bütün bu işler eski direktör 

Koffin'in zamanında ccreyD.n edi
yordu. 

(Devamı var) 

İstanbul Asliye Üçüncü Hukuk 
Mahkemesinden: 

Galatada Necatibey caddesinde 
102 No. lu evde oturan Güldanc ta
rafından Beyoğlunda Yeniçarşıda 

Gülbaba sokağında 24 No. lu hane
de mukim Ali aleyhine mahkeme
mizin 936/1922 No. lu dosyasile a
çılan boşanma davasının icra kılın
makta olan tahkikatı sırasında: 

Müddeialeyhin ikametgahı meç -
hul olması hasebilc tahkikat günü 
ilanen 'tebliğ edildiği halde mah
kemeye gelmediğinden hakkında 

gıyap kararı ittihaz.ile duruşmanın 
21/9/937 saat 14 de talikına karar 
verilmiştir. 

Müddeialeyh Aiinin mezkur gün 
ve saatte mahkemeye gelmesi ve
ya bir vekili kanuni göndermesi ve 
aksi takdirde gıyabında tahkikat ve 
muhakemeye devam olunarak bir 
daha mahkemeye kabul olunmıya
cağı tebliğ makamına kaim olmak 
üzere iliın olunur 

İstanbul Asliye İkinci Ticaret 
Mahkemesinden: 

Macar Ziraat makineleri Ano -
nim Şirketi vekili Avukat Hulusi 
Tüzman tarafından Eskişchirde İh
sani;>e mahallesinde Dizdar oğlu 
Mahmut Nedim ve Hızır İsmail a
leyhlerine 839 lira l O kuruşun tah
silıne dair açılım davanın tahkikatı 
sırasında müddcaaleyhlerden Mah
mut Nedimin ikametgahının meç
huliyetine binaen 20 gün•müddetle 
ilanen tebligat icrasına ve duruş -
manm 7 /9/937 tarihine rnüsadif 
salı günü saat 14 e talikına karar 
\'erilmiş olmakla tebliğ makamına 
kaim olmak üzere keyfiyet ilan olu
nur. (33813). 

İstanbul Asliye Dördüncü Hu -
kuk Mahkemesinden: 

İstanbul Hazinei Maliye avukatı 
Nüzher Erk tarafından önce Mal -
tepede Yalıboyunda 54 No. lu evde 
oturmuş iken şimdi yeri belli olmı
yan Cemile Firdevs aleyhine açılan 
davanın muhakemesinde: 1484 lira
nın 17/1/929 tarıhindcn itibaren 1 

yüzde beş kanuni faizle beraber 
hasbelkefale Cemileden tahsiline 
ve masarifi muhakeme ile elli lira 
ücreti \•ckiıletin ona tahmiline ka
rar verildiğine dair 8/3/937 tarih 
ve 61 sayılı ilfinın sureti tebliğ e
dilmek üzere yukarıda yazılı ad -
rese gönderilmiş ise de adı geçen 
Cemile Firdevsin orada bulunma -
dığı ve esasen yeri belli olmadığı 
anlaşılmış olduğundan bir ay müd
detle ilanen tebliği tensip kılın .. 
mış ve bu sureti dahi mahkeme di
vanhanesine asılmış olmakla key • 
fiyct gazete ile de ilan olunur. 

(935/67) 

Zile Hukuk Mahkemesinden: 
Zilenin Üçkaya köyünden Yapaz-: 

oğlu Mehmet tarafından .müddei -
aleyh Çiçekpınarı köyüne izafetle 
muhtarı Salih aleyhine açılan tes
cil davasında, tescili islenen Üçkaya 
köyünün Kireçlieşme yerinde do
ğu Üçkaya köyünden Kürt Iliise -
yin oğlu Ali, batı Küçük İsa köyün
den Şaban oğullarından Ali oğlu 
Ahmet, şimali Küçük İsa ve Çiçek 
pınarı köyü yolu, cenubu Üçkaya 
köyünden Çakıro/{lu Ali ve Kula
ca eıme namı diğeri Kireçli eşme 
yerinde.doğu Çiçek pınarı köyı.in -
den Mecnun ve Ş:ıkiroğlu Ali ça -
vuş, batı Küçük İsa köyünden Ça
taloğlu Ahmet iken h5Icn Üçkaya 
köyünden Çakıroğlu Memet ve
rese i, cenuben Küçük İsa köyün -
den Üçkaya köyünden Çakıroğlu 
veresesile mahdut tarlalarla ala -
kadarların ilan gününden itibaren 
bir ay içinde mahkemeye rnüra -
caatları ilan olunur. (3943) . 

Zile Hukuk Mahkcmcsinden;
Zilenin Şeyh Ali Mahallesinden 

Kara Hüseyin oğlu Ali karısı Ayşe 
tarafından müddeialeyh Ali Kadı 
mahallesinden Haşim Hoca oğlu 
Haşim aleyhine açılan men'i mü -
dahale ve tescil dD.vasında tescili 
istenen Ali Kadı mahallesinde sağı 
Havuş oğlu Ethem, solu Hevacı oğ
lu, arkası Davut oğlu Ömer, önü 
yol ve yine ayni mahallede sağı 
Delliıl oğlu Şükrü, solu Muhacir 
Şeker, arkası Halil oğlu, önü yol ile 
çevrili iki ev ve bahçe ile Uzun -
çarşı yerinde sağı Şerif efendi ve
resesi, solu Köfte oğlu, arkası Da-

Zayi Ruhsatna e 
Sıhhat ve içtimai Mua

venet vekaletinden: 
(Oxhydrol) adındaki müstahzara 

aid 8/5 sayılı ruhsatnamenin z;yaa 
uğradığına dair sahibi tarafından 
gazetc1erle yapılan ilan üzerine 
kendisine yeniden (5/86) No. lu 
ruhsatname verıldiği c.hetlc zayi 
olduğu anlaşılan 8/5 sayılı ruhsat· 
namenin hükmü kalmamış olduğu 
ilan olunur. 

İstanbul ikinci İcra Memurlu -
ğundan: 

Birinci derecede ipotekli olup a
çık arttırma suretile paraya çev -
rilmesine karar verilen ve tama -
mına yeminli üç ehli vukuf tara -
fından 1334 bin üç yüz otuz dört 
lira kıymet takdir olunan Eyüpte 
Şahsultan mahallesinde Bahnriye 
sokağında eski 51 yeni 45 No. lu 
sağ tarafı Vesile hanesi ve bahçesi, 
arkası dağ, sol tarafı Tevfik paşa 
hanesi, önü Bahariye caddesile 
mahdut: 
Kapıdan girildikte: Karosimen 

antre, odunluk, bir oda. Diğer kapı 
ile geçildikte mermer bir taşlık, bir 
dolap, zemini kırmızı çini bır mut
fak, bir ambar, bir merdiv~n altı, 
buradan bahçeye çıkılır bir kapı 
vardır. Bahçe iki set üzerindedir. 
1-2 meyva ağacı vardır. 

Asma kat: Arka kısmından ve ön 
kısmından ayrı merdivenlerle çıkı
lır. İkisi karşılıklı ve biri tek ol -
mak üzere üç odadır. Tek odanın 
karşısında birinci kata servis mer-
diven vardır. · 

Birinci kat arka kısmından mer
divenle çıkılır. Sofadan bölmeli 
e:amlı bir oda ve dört odadan iba -
rettir. Bir hala vardır. Mezkfir hr.
nenin tamamı açık arttırmaya çıka
rılmıştır. 

1 -: Birinci arttırma 10/8/937 ta
rihine müsadif salı gtlnü saat 14 
ten 16 ya kadar dairede yapılacak 
ye b'U arttırmada verilecek bedel 
kıymeti muhammcncsmin % 75 
(yi.izde yetmiş bt'şini) bulduğu tak
dirde son en çok arttıranın üstünde 
bırakılacaktır. AJ.csi takdirde son 
arttırnnın taahhüdü baki kalmak 
üzere arttırma on beş gün uzatıla
rak 26/8/937 tarıhinc rastlayan 
perşembe günü saat 14 ten 16 ya 
kadar dairede ikinci açık arttırması 
yapılacaktır. Arttırma neticesinde 
en çok arttıranın üzerinde bırakı
lacaktır. Şu kadar ki: Satış isteye
nin alacağı mecmuundan fazlaya 
çıkması şarttır. 

2 -: Satış peşin para iledir. Art
tırmaya girmek isteyenlerin kıy -
meti muhammenin % 7,5 (yüz • 
de yedi buçuğu) nisbctindc pey ak
çası veya ul uSal bir bankanın te
minat mektubunu vermeleri ıa -
zımdır. 

3 -: Mezkur gayrimenkulün nef
sinden doğan müterakim vergi, va
kıf, tanzifat ve tem· iriye ve sair 
belediye rüsumları borçluya aittir. 
Yirmi senelik vakıf taviz vergisile ~ 
ihale karar pulları ve tapu tescıl 
masrafı alıcıya aittir. 

4 - :2004 No. lu icra ve iflas ka
nununun 126 ncı maddesi muci -
bince hakları tapu sicillerile sabit 
olmayan ipotekli alncaklılarla di -
ğer alUkadarların ve irtifak hak 
sahiplerinin bu haklarını ve husu
sile faiz 'e masarife mütedair olan 
iddialarını illin tarıhinden itibaren 
yirmi gün içinde evrakı mürbitele
rile birlikte dairemize bildirmeleri 
Hizımdır. Aksi takdirde hakları ta
pu sicillcrile sabit olmıyanlnr sa· 
tış bedelinin paylaşmasından ha
riç kalırlar .. 

5 -: Arttırma şartnamesi herkes 
tarafmdan görülebilmek üzere 19/ 
7 /937 tarihine gelen pazartesi günü 
dairede ilô.n yerine asılacaktır. Da
ha fazla malumat almak isteyenler 
dairemize gelerek 936/2727 sayılı 
evrakta vaziyet ve takdiri kıymet 
raporlarıQ.1 görüp anlıyabilecekleri 
ilan olunur. (33895) · 

bağhane camii, önü yol ve Tokat' 
caddesinde sağı Kazabatlı Bekir, 
solu ve önü yol, arkası Lutfullah 
dükkanı ile çevrili iki dükkan ve 
Kis başında şarkan Ali katip oğlu, 
garbı Hark, şimali Çekenoğlu kızı, 
cenubu çay ile çevrili bağın alfıka· 
.darların ilan tarihinden itibaren bil 
ay içinde mahkemeye müracaatla. 
rı ilnn olunur. (3942). 
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FAA 
farelerin 
Öliimüclür! 

Kutusu 
Dörl. 
misli 

10 
'20 

- Dr. IHSAN SAMI - r 
TIF:O AŞISI 
Tifo "e paratifo hastalıklarına 

tutulmamak için tesiri kat'ı, mu. 
afiyeti pek emin taze aşıdır. Her 
eczanede bulunur. Kutusu 45 
kuruştur . 

Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Ha
kimliğinden: 

Hazinenin İbrahim oğlu Etem 
aleyhine açtığı 24 lira 19 kuruşun 
t;ıhsili davasının cari duruşmasında: 
Müddeialeyh Ga!atada Arap cami
inde Kartopu çıkmaz sokağında I B. 
mukim iken hillen ik.:ımetgahı meç
hul bulunduğundan ve mahkemece 
yirmi gün müddetle iHinen tebli • 
gat icrasına karar verildiğinden mu
hakeme günü olan 9/9/937 saat 10 
da mahkemeye gelmekliğiniz veya 
vekil göndermekliğiniz tebliğ ma • 
kamına kaim olmak üzere ilan olu
nur. (937 /948). 

Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Ha
kimliğinden: 

• 

~ !!'.'5 dakİkd E ~v~ı .: ·.:; . ' , . . . 

Bir Gripin almadan ~ 

!.tırabın ve ağrının en şiddetlisi· 

ni en kolay, en çabuk ve en ucuz 

geçirmenin çaresi bir kaşe 

G R 1 P 1 N almaktır. Mideyi boz• 

maz, böbrekleri ve kalbi yormaz. ' 

I 1 

llf'J 
il 

Hazinei Muhakemat Müdüriye • 
tinin Mahmut ve İstanbul Kasım • 
paşa Kulaksızda Hamam sokağında 
7 No. da Celal aleyhlerine açtığı 

yirmi üç lira üç kuruşun tahsili da
vasının cari duruşnfasında: Müd • 
deialeyhlerden Celalin ikametga • 
hının meçhuliyetine mebni bir ay 
müddetle ilanen tebligat icrasına 

karar verilmiş olduğundan muha • 
keme günü olan 9/9/37 saat 10 da 
mahkemeye gelmekliğiniz veya ka
nuni mümessil vekil göndermeniz 
tebliğ makamına kaim olmak üze
re ilan olunur. (937 /899) 

Aldıkları beş dakika sotı!! 

Ucuz. Tesirli. Zararsıt 

• 

v VERESİYE VE PEŞİN ve 

E HAZIR ve ISMARLAMA P 

~Kostüm PardesU ve Pantalon E 
S iki prova ile, en son moda kumaşlar ve rekabetsiz Ş 
1 fiatlarla Galatada meşhur 

I E ~.;Ş m~ •• ~.~ ••••••• 9. R --~ 
VERESiYE VE PEŞiN 

Grip, nezle, baş ve diş ağrılarının kat'i ilacı KESKİN Kaşeleridir. Eczanesi. 

PMARMARA MINTAKASI ÖLÇÜLER 
VE AYAR BAŞMÜFETTIŞLIGiNDEN: 
• • • 
inhisar idaresince şarap şışe-
si olarak kullanılmasına, İktısat 
Vekaleti tarafından, müsaade 
edil111iş olan 340 santilitrelik ga
lonların menba suyu ticareti ya
pan bazı müesseselerce toplattı .. 
rılıp kullanıldığıanlaşılmaktadır. 
14,826 sayılı ölçüler nizamna
mesinin 7 4 üncü maddesi 
kümlerine aykırı olan bu boy 
şişelerin kullanılması ancak 
85 nci maddeye göre izin al~ 

hü-

makla mümkündür. 
340 cı. LiK ŞiŞELERiN 
KULLANILMASI iÇiN iK
TISA T VEKALETiNDEN 
YALNIZ INHiSARLAR 
iDARESiNE MEZUNiYET 
VERiLMiŞ OLDUGUNDANı 
Bu galonların inhisar şarabından 
başka şeyler için kullanlldığı gö· 
rülürse failleri hakkında 1782 sa· 
yıh ölçüler kanunu mucibince ta· 
le ;bat yapllaceğı ilin olunur. 

Yüksek Öğretmen Okulu 
Direktörlüğünden: 

Okulumuzun senelik gezintisi 10.7·1937 Cumartesi günü Suadiye'de 
Koru parkında yapılacaktır. Bu gezintiye okulun lstanbul'da bulunan 

eski mezun talebesile, eski ve yeni Öğretmenleri davetlidirler. Gele
ceklerin, Cumartesi günü saat 9,25 te köprünün Ada iskelesinde bu• 

lunmalan rica olunur. (3934) 

Gümrük Muhafaza Genel 
Komutanlığı İstanbul 

Satınalma Komisyonundan: 
Eşyanın Cinsi : Miktarı Tasınlanan ilk Te· EKSiLTMENiN 

tutarı minat tarihi günü saati 

1639 Tane 2212 L. 66 K. 166 L. 22-7.37 Perşenbe 14 
Mahmuz maa 

Kayış 1256 Çift 816L40K. 621.. 22.7.37 • 14 
Yün Fanila 198 Tane 594 L. 00 451.. .. • • 
Tevhit Semeri 30 .. 750 LOO 57L. .. " • 

1 - Gümrük Muhafaza Komutanlığı için yukRrıda yazılı eşyanın ayrı 
ayrı pazarlıkları yapılacaktır. 

2 - Şartname ve evsaflan Komisyondadır. 

3 - istekliler ilk teminat olan vezne makbuzlariyle veya banka 
mektuplarlyle birlikte o gün Galatada eski ithalat Gümrük binasında 

Komutanlık Satıoalma komisyonuna gelmeleri. •3936• 

KUVV.J:;T· SU~UBV 
Çocukların bilhassa kemiklerinin te· 
şekkülatını kolaylaştırıp kuvvetlenme· 

sini temin eder. 

ONU: 
T $ _ 

ile büyümüş yüz binlerce çocu
ğun ebeveyninden sorunuz. 

~~~~~~~~~--~~~~~~~--·----.......,,. 
Emniyet Sandığı Müdürlüğün • J yacağı ilan olunur. Se , 

iien: Şehremini Mevlllnekapı d 
311-936/23. 8. 935 tarihinde san • zal Hasan sokak ı No. ev e 

Oı.ğımıza bıraktığı para için verilen oturan Zarife Hacer aure;;_ 
87976 numaralı cüzdan ve 83529 I.=~...,;;;;;;;;,,:;;:;;:,,;;;;;;,=~ 
No. lu r~hin ilmühaberini kay • 
beti ~ ; söylemiştir. Yenisi veri • 
lec< n eskisinin hükmü olını-

Sahibi ve umumt ne9rlyatı (dar• 

Batmubarrln E. iZZET 
Baoıldıfı ,.., llatbaal Et.lal 

... ,. 


