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GÜNÜ SiYASi BiLAN OSU 

iki ltalyan fırkası daha lspany~ ya gönde 
Londrada da bugün yapılan toj>lantıdan bir karar 

- çıkm~sı iımidi suya düşyor ! 
Uzak Şarkın en nazik vaziyeti : Soviyet Rusya ile 

Japonya arasında gerginliğin çoğalmasıdır 
• 

İspanyada ademi müdahale işi 
iflas tehlikesinde ! 

jr MAKiNEYE ' I Cinde Pekin etra-
VERIRKEN · t • 

Franko 100,ÖÖO fındakl mu-
l.ondra içtimaı -;;elice vermezse ispanyadaki kız

gın v.t'lziget sarpa saracaktır 

Nefer, soo harebeler kızıştı 
Tayyare istiyor -

N'asyonalistİer Madrit cebhesinde yeni ve şiddetli bir 
taarruza geçmek üzere bulunuyorlar 

dt l..ondra, 9 (Hususi) - Ademi Mü
haıe Komitesi ne İngiltere - Fran-

~· ne de İtalya ve Almanya tara-
1 yeni bir teklif almamak su-

Berlin ye .. Ro· 
I 

m-.ra gönde· 
rll~n gizli, :f,fl• 
por ifşa edildi 

Londra, 8 ( kiusust) • General 
Frankonun, b taraftan lngil
tereye temayüİ etmek arzulan 
gösterirken diğer taraftan da 
Bl rl.11 ve Roma~• Rizli birer rk 

Japonlar birçok Çin şehirlerin 
,, işgal etmiş bulunuyorlar 

------ ·-------
ı Diğer taraftan 
1 

nasebetleri de 
Sovyet - Japon mü 
tekrar gerginleşti 

~ ·tı bugün toplanıyor . .Bu vazt • 
~~te . Komitenin elinde görüşüle
~ bır formül olmadığt için, dev • 

por sıönderdiAi ö~renilmif\ir.-~-~ 

~~t murahhaslarının şifahi bazı 
lrı lıfleri ortaya atmaları beklen· 

General Franko, bu raporunda 
şunları söylemektedir: "Muha· 
rebenin bu kışta uzaması müm. 
kün değildir.,,Binaenaleyh harbi 
bitirmek için yüz bin kişilik bir. 
orduya ve 500 tayyareye ihtiya. 
cım .ardır. Yalnız Bilbao mu• 
harebeleri nde General Fr aoko· 
nun 22,000 kişilik zayiat ver. 
diği tahakkuk etmiştir. 

hektedir. İngiltere ile Fransa, İtal· 
ııı ıle Almanya, son sözü söylemiş 
d dl!Jtlarına göre, küçük devletler· 

ilt~ birinin, bilhassa Lehistanın her 

1 tarafın noktai nazarlerini yak· 

ıı(hrı~ı bir noktai nazar dermeyan 

~0~sı beklenebilir. Aksi takdirde \ Asya paktı 
~ le azaları arasında vaziyet et- \ ~ · D •• T h d 
~tında cereyan edecek münakaşa· • - 1 ı un a ran a 
t dazı başk bir şey yapılamıyacak- \ /tolganın lıpangatl•kl Franko kuooııccrinı ıe11idera tici fırka taı.. imzalandı 
il. tıchl.atlı ••kır ıönılerrneai iter ıegı rdfmen lıpanya daoaıının Al· 
.\ncakitalya ile Almanyanın İs-

1 
mang• oı lt•lganın lıtıfl dahillndı halledilmHlnı çalıırldıfını Asya misakı dün öğleden sonra 

~Y• İ§ini bir an evvel Franko le_ .. ~-- - -·- ·m• 
16!::~~.~~:-""""'"'wt'-"""'-•""'_"_ · ~:.i:~~. ~:~b:: ~~;:~~!: ~r: 

.,,- ı _Sancakta_ heyecan ::~N:·:.:.:~~.::~::.: 
Vataniler gine münasebetsizliği 

ve Türklere tecavüzü ele. aldılar 
Suriye Fransız komiseri Antakya-: 

ya hareket etti 

Suriyedeki bu anai ---. -
1;,;Qrtcira toplontııfntltı ~- o~ I şi devam ederse 
' " deleıeltri: Gr•ndl, Ribentuı.., - 1 

lı.t bitinn.iye karar verdikleri VQ Fransa mandayı 
'ht ta bu bakımdan yeniden faali • 

. fın\ian mükellef bir ziyafet veril -
miş, ziyafeti bir kabul resmi takip 
etmiştir. 

İran ve Irak arasındaki hudut 
meselesile Şattül'arap ihtilafı hak
kında iki memleket arasında yapı
lan anlaşma da yine Tahranda İran 
ve Irak Hariciye Vezirleri tarafın
dan !rnza edilmiştir. 

Bu siyasi vasikaların imzası ala
kadar hükumetler mehafilinde bü
yük bir sevinç ve memnuniyetle 
karşılanmıştır. 

Nafıa vekili 
Yarın 
Avrupaya gidiyor 

l ~lt \'e harekeet geçtikleri anlatıl• 

,~~~:~n Fr•nkoya Y•~d•n ~ kaldırmıyacak 
ipi zamandan· ı 

beri şehrimizde 
bulunan Nafıa ve
kili Ali Çetinka-~tltl~ asker gönderdiği tahakkuk 

'1lt ıştir. Bu fırkalardan biri Kadize 
ı!qı:1lrnıştır. Diğer fırka Balear a .. 
'· ına gönderilmiştir. 
vaı
~ 1Yet tam m.anasile gergin bir 
loııı a.cıa bulunmaktadır. Bugünkü 
~a.ntıda feci bir sürprizle karşı· 
lııJ ~~ ihtimalleri de çoktur. Ade
~ lldahale Komitesinin kendi 

'-'cucı· 
~ 1Yetile oynamakta oldufu· 

t€iphe edilmemektedir. 

( nevamı 2 inci ıahifeıle) 

lskenderunu nasıl 
yağma edecekler? 
Muhabirimizin son 
dakikada verdiği 

tafsil it 
Antakya, 9 (Hususi) - Hatay ye

ni bir heyecan ve korku geçirmek
tedir. 8ancaııtakt yeni rejimin 111-

S arl11• BalOflcillnlın ıorag01'az: 
lskendıranan gafmtı tııdbıbü 
karıuında IJ(H wrdlf tımln•I 

neretle ifddı 
o 

nı günü yaklaşmaktadır. Bütün Ha
( Devamı ikinci aayf ada) 

; ya yarınki eks
: p resle şehrimiz. 

d en lsveçe ha
reket edecektir. 

Çetinkaya na· 
·rtıa işlerine taalluk 
• eden fabr ikalar 

hakkmda Avru. 
pada tetkikattı 
buluoacakt&r. 

Ali Çetinkaya Alt Çıtlra1'agG 
lıtanbulda bı rçok işleri tetkik 

ltllif ve baıı kararlar a1mı~ttr. 

Yuoarlok içlndtlci kuım ıftrtdl Japon - Çin muhartbeslnin 
oldup mıntakagı gö)/trigor 

• Changhai, 9 (A.A.) - Tokya'dan 
bildirildiğine göre, Garbi Japonya 
ordusuna mensup bir fırka, Çin'e 
hareket etmek üzere hazır bulun
maktadır. Japon ordusundaki bü -
tün mezuniyetler kaldırılmıştır. 

Pekin, 9 (A.A.) - İki ta:-af kuv-

vetlednin geri çekilmesi hükümle
rini muhtcvi muka\•elc tatbik mcv

kiine girmezden ev\·el muhP.rcbe 
şafakla beraber yeniden lın~ls::nış

tır. 

(Devamı 2 inci sa.iı:Jcdc) 

Otobillerde etiket 
Taksi Ücretleri yüzde on beş indirildi 
Belediyenin bu kararının bugünden 

itibaren tatbikinine geçildi 

~ lılan6ulun (tabi •tom•Wlluind•n 6ir lccçt 

... r ... ı ıtJCJ -.!•--•"" -
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Elli kuruşa 
Rapor veren 
Bir dispanser 

Benzin ve petrol için üç rDIŞ 
haftalık anlaşma yapıldı Ademi müdah~~e 

komitesinin mur 
ÇöpcOliik mOhim bir 
mesele haline geliyor 

Çöpçülük der, geçeriz. Fakat; İs
tanbulun bir de çöpçü derdi oldu
ğunu unutmayınız .. Baksanız a, ğa
zeteler yazıyor. İstanbula çöpçü bu 
lamıyorkrmış.. Çünkü, maaş az .. 
Hnlbuki çöpçülüğü ufak görürsü
nüz. Hiç te değil.. Çöpçülere bele
diye, hatta, zam yapıyormuş .. Çün
kü, bakmışlar ki, şimdiki parct ile 
kimse bu işi yapmıyor. Bütün İs
tanbulun çöpçü kadrosu 1200 imiş .. 
Fakat, birçok münhal varmış .. Me
sela yalnız Beyoğlunda 70 münhal 
varmış.. Beyoğlu kazasından 70 
si.iourgeyi k:ıldırınız.. Epeyce bir 
noksan .. T vekkcli sokakTar bu ka
dar p:~ dcğıl.. Çöpçülüğü, münhal
lcri derhal doldurmak için, mecli
si idare azı1lı~ı haline de getirmek 
kabıl d gildir ya .. .. 

Gazetecilerden na
sı! intikam a•ın•r? 

Amcrıkalı sinema yıldızlarından 
biri, gazetelerde kendi :ılc}hine 
yazı yazan muharrirlcrdcn inti
bım almak istemiş ve bahçesinde, 
bir köıı:c ayırtarak, buraya, üzerin
de intikam almak istediği muhar
rirlerin isimleri yazılı mezar taş -
lara bir kokteyl partisi vermiş .. 
lığlm" diye bir levha asmış .. On
dan sonra da, bu isimleri yazılı mu 
harrirleri çağırarak mezarlıkta on
lara biı kokteyl partisi vermiş .. 

Allah Allah... Bu ne biçim inti
kam yahu? .. Şu İstanbul gazeteci -
l ı inden de intikam alanlar çok 
runma, hiç böylesine rastlamadık .. 
Bizde mezar taşı dikiJrniyor amma, 
köküne kibrit suyu dökülüyor. Keş 
kc, bu şekilde, bizden de hergün 
birı intikam alsa da, biz de boyuna 
kokteyl içsek, ziyalct yesek .. 

* Karısını kuyuya 
atacak olan koca. 
--~~~~~--_,,;,-

Baksanıza. Üsküdarda, bir koca, 
henüz yirmi y~qnd. ki karısını az
kalsın kuyuya atacakmış .. Adam
cağızın, artık ne kadar öfkelenmiş 
olduğunu, varın hesap edin .. Be
reket, komşular yetişmiş tc, kur
tarmışlar .. Fakat, şimdi, adam mah 
kemenın yolunu boylamış.. Tabii 
hiç bırakırlar mı? .. 

* 
Bir al!e efrodı bir· 
birine _!!.avuşuyor 

Şu dünyada ne tuhal işler olu -

1 ,a.. Beyoğlunda Haınalbaşında 
oturan Fatma ilmin~ .. bir kadmın 
köpeği çalınmış.. İddia edildiğioo 
göre, köpeği İbiş isııdnde bir çinge-

ne çalmış ve bir rruascviye satmış .. 
Fatma da, hem çin,eneyi, hem mu
se~riyi dava etrni1-

Amma, iş bu kadarla bitmiyo!', 
Musevi bakın neler söylemiş: · 

- Bu köpeğin, diğer akrabalan 
var. Hepsinin kanları tahlil edilsin. 
Akrabalıkları meydana çıkarılsın .. 
Nasıl, parlak değil mi? .. 

Öyle ya, insanların akrabaları 
olur da, köpeğin niçin olmasın? .. 

Musevi vatandaşırt buluşu, dese
niz<.>, ayni zamanda, bir aile efradı-

nı da biribirine kavuşturacak. 

* Deli kime derler, 
bu belli değil l 

Kuruçeşmede oturan birisi,önün 
den geçen bir tramvayın camları
nı taşlamış .. Şükrü adındaki bu a
damı, deli diye yakalayıp götiir
miişler .. Ve Bakırköy akıl hastaha
nesine yollamışlar.. Peki amma, 

cam taşlamanın delilik neresinde 
anlayamadık? .. Tramvayın bir ca
mını kıran deli oluyor da, kol, ba
cak, kelle kıran tramvay neden de
li almıyor? .. 

* 
Nasıl erkekten 
hoşlanırsınız ·ı 

Bir gazetenin, erkek ve kadınlaı 
arasında açtığı bir anket var .. Bir 
kadın okuyucu, hangi erkek tipini 
seversiniz süaline, bakın ne cevap 
veriyor: 

-Saıişin, orta boylu, geniş omuz 
lu, çukur çeneli, yukarıya doğıu 

kalkık kaşlı, manidar ve mahzun 
bakışlı tiplerden hoşlanırım." 

Bize kalırsa, burada muhterem 
Bayan istediği erkek tipini tarif e
derken, bazı noktaları unutmuş, 

veya kasden ihmal etmiştir. Bilhas 
sa " mahzun bakışlı tip" ten ne mfi 

mı anlaWmak istendiği belli değil .. 
Erkek, daima dikbaşlı, neşeli ve ze 

ki bakışlıdır. Fakat, evlendiği gün, 
bakışları mahzunlaşır.. Ac;iıba bu 
Bayan, evvel erkeklere mi göz di
kiyor? .. 

• Şilecte iki aile arasında dayaktan 
ölüme sebebiyet verme yüzünden 
çıkan ihtfüif Ağır Cezaya intikal 
eylemişti. Taraflardan birisi mu -
hakemeyi geciktirmek içir.. müte
madiyen Ağva dispanserinden ra • 
por alarak mahkemeye gönderi -
yordu. ~iastafa adlı diğer taraf da 
mahkemeye hasta olduğuna dair 
rapor gönderdiği halde, o gün tr.ah
kemede hazır bulunmuş, vaziyet 
hakimlerin nazarı dikkatini celbet
miştir. Bunun üzerine Mustafa adlı 
bu adam da elli kuruş mukabilinde 
her isteyenin Ağva dispanserinden 
bir rapor alabileceğini söylemiş ve 
kendi vaziyetile hem bunu hem di
ğer tarafın muhakemeyi bililtizam 
uzattığını isbat eylediğini söyle -
miştir. Müddeiumumilik Ağva dis
panseri hakkında takibata başla -
mıştır. 

Ay sonunda petrole ve benzine 
be gnelmilel piyasaya göre ay

rıca /iat konacak 
O vakte kadar 
resmi verilmiş 

eskiden ağır gümrük 
stok mal sarfedilecek 

Çin de 
Muharebeler 
Kızıştı 

Petrol ve benzin fiatlarım makul 
bir hadde indirmek için İktısat Ve
kfıletinin teşkil ettiği heyetle pet
rol ve bemJn kumpanyaları mü -
messilleri arasında dün bir anlaş-
ma olmuştur. Bu anlaşma iki kısmı 
ihtiva etmektedir. Birinci kısmı bu
günden itibaren üç hafta tatbik e
dilecektir. 

Bu_na göre Belediye hududu dahi
linde bu mevsimden itibaren 30 
Temmuz 937 tarihine kadar benzi
nin litresi 16,50 kuruş, galonun 
82,50 kuruş üzerinden ve 17 litrelik 
tenekesi 312,50 kuruş üzerinden sn
tılacaktır. 

Bu !iatlar, bayilerin müşterileri
ne satacakları perakende fiatlar -
dır. 

(Birinci sayfadan devam) Petrolun toptan kilosu 12 kuruş-
Tokyo, 9 (A".A.) - Asabi gazc - tan toptan büyük tenekesi 201 ku· 

mnkta olan muhtelif vergi ve re -
simlerin indirilmesi hakkında Bü -
yük Millet Meclisi tarafından 

14/6/1937 tarihinde kabul edilip 
25/6/1937 tarihinde tatbik mevkii-

ne geçen 3264 numaralı kanunun 
bu maddelerin fiatları üzerine tam 
olarak in'ikasını temin için Türki
yede iş gören petrol ve benzirı şir-

ketleri kanununun neşrinden bir 
gün evvelki fiatları esas tutarak 
vergi ve rüsum tenzilatını Türkiye 

dahilinde mezkur fiatlar üzerin -
den tamamen tatbik etmeği kabul 
ve taahhüt etmişlerdir. 

2 - Birinci maddede zikredilen 
iiatlar 9/7/1937 tarihinden itiba -
ren üç hafta müddetle mer'i olacak
tır. Ve her yerde ihtiyaç nisbetinde 
benzin ve petrol bulundurulacak -

tesi Pckin'den aldığı malumata gö- ruştan ve küçük tenekesi 63 kuruş- tır. 
re Çin - Japon müzakerelerinin tan satılacaktır. Şehir dahilinde pe- 3 - İkinci maddede zikredilen 
münkani olup muhasebatın yeni • rakendeciler petrolun perakende müddet zarfında hükumet tarafın. 
den başladığını bildirmektedir. litresini 12 kuruşa büyük teneke - dan tayin edilecek bir heyetle şir-
ÇİNLİLERİN BIRAKTIKLARI sini 212 kuruşa ve küçük tenekesini ketler müştereken beynelmilel ·pi-

ŞEHİRLBR 70 kuruşa satacaklardır. 
Pekin, 9 (A.A.) - Salahiyettar Yukanda yazılı fiatlardan yiık -

resmi şahsiyeilerin sür'atle muha- sek satış yapan toptancı ve pcra -
reeb sahnesine gelmeleri üzerine, kendeciler hakkında kanuni taki -
bu sabahki çarpışma pek kısa ol • bat yapılncaktır. 
muştur. Yapılan uyuşmaya tevfi - Anlaşmanın ikinci safhasına ge-
kan Japonlar Yungting nehrinin sol, lince. bu da 31 Temmuzdan iti.ba-

yasa şerait ve esaslan dahilinde 
maliyet unsurları üzerinden tetki
katta bulunacaklardır. Bu suretle 
vasıl olunacak netice aynca ilan e-

T aksiler e 
Etiket kondu Çinlilcr de sağ sahiline çekilmiş - ren petrol ve benzinin toptan ve 

lerdir. perakende satış fiatı mes~lesinin Benzin fiallarının ucuzlaması ü-
Milisler, Çin kıtalarının tahliye hal şeklini göstermektedir. Bu ŞP.k- zerine benzinle i~leyen nakil va -

ettikleri şehirleri işgal etmişler - le göre 31 Temmuzdan sonraki sa- sıtaları ücretlerinde de yapılacak 
dir. tış ffatiarı rakamla henüz tesbiL e- tenzilatın derecesi belediyece tet-
SOVYET - JAPON MÜNASEBET- dilmemiştir. Ancak bu hususta bir kik edilmiş ve taksi ücretlerinin 
LERİ TEKRAR GERGİNLEŞTİ anlaşma yapılması hakkında İktısat yüzde on beş nisbetinde indirilme-
Moskovn, 9 (A.A.) - Havas Ajan- Vekaletile kumpanyalar prensip sine karnr veriimiştf. 

sı muhabirinden: itibarile mutabık kalmışlardır. Belediyenin bu kararı bugünden 
Bolchoi hadisesi üzerine Rusya Yalnız fiatın tayini için o zamana itibaren tatbik mev}.iine konmuş-

ile Japonya arasındaki münasebet- kadar tetkiklere ve müzakerelere tur. Bütün taksi arabalarına üc -
ler yeniden gerginleşmiştir. devnm olunarak kat'i netice bila - retlerin yüzde on beş nisbetinde 

B. Litvinof, Japon sefiri B. Chi- hare ilün olunacaktır. indirildiğini bildiren levhalar ası-
gemitsu ile görüşmüştür. Burada Dün varılan netice 1-lakkında İk- lacaktır. 
söylendiğine göre, Sovyet - Man- tısat Vekaleti şu tebliği vermiştir: Bu suretle ~imdiye kadar geti bı-
çukuo sınır hattı, kat'i suı:ette tcs- İktısat Vekaletinden: rnkılmış olan bu kararın kat'i su -
bit edilmedikçe bu hadiselerin ar- l - Benzin ve pelraldan alın • rette tatbikına geçilmiştir. 
kası kcsilmiyecektir. 11 111Q.tunuunınnımınnnnınnı•n•t1tt•"m"unttnımnnnnınnııııt1ınmnttt1nınınmınu11unnınnHnnm111nnuıunumıuıt1uıı 

Hududu tahdit etmek üzere, muh- G 1 d 1 1 
telit bir komisyon tayini hususunda az 1 ere e ça 1 ar 1 n 
Sovyetler tara{ından yapılan tekli- arasında u·· stu- o-rtu·· ı u-fe, Japonların hala cevap verme -
m si esene karşılanmaktadır. 

bir cesed bulundu 

kül vazifes~ udi' 
Bugün Londradaki adctnı ~ ·ııiD 

hale komitesi yalnız )cendr:ı\:e 
CW.ğH, Avrupanın rm.ıkaddı:t3 ,:,Ji 

- .1• ter> 
oynayor. Fransız - Ingı ı.z d· 

dan r~ Almanya ile İtalya tarafın ·cııı 
dedildikten sonra, f ngilizter 'cif?' 
bir teklif hazırlamış vaıjyet~e 

2
1"' 

ğildirler. Buna mukabil ne~ :ıtl~ 
yanın, ne de İtalyanın yenı ~ilca 

. r pı 
getirecekleri zannedilmıyo .: it it 
metlerin bu işi, ademi mudıı ,ıı-
k · · · b · .. urlar onutesınm azı yenı un.. uciJI 
labilmcsi gibi bir hüner ve ~JI Jı• 
yaratmasına bıraktıkları n cfJll> 

Beık . • .. 1.8d,1ıır yor. ı umumı munar. ...- 1'~1" 

yeni bir takım fikirler ve t?~ciıY 
ler çıkar diye böyle bir ümıt ı 
dedirler. 

dl''" ııı İspanyada muharebeler r 
ettikçe, bcyne!milcl gerginli~•r· 1 t 
türlü zail olamıyacağı sarah 

1 
anlaşılmıştır. Son zamanlarda g , 
beynelmilel durum, o derece , 

1 
ginliğe doğru bir istikamet ~ .. 1 , 
bulunuyor ki, diplomasınlıl b-· 0, 
raftan İtalya ile Almanynnırı. ı> 
ğcr taraftan Fransa ile fngilterr •• 
noktai nazarlarını nasıl yalda~.~ 
mağa muvaffak olabileceği r~ rı'.lf 
ile sorulan bir sual haline gır 
bulunuyor. rdl 

Ademi mürlahale komitesi kC n:ı· 
mevcudiyetini tchlıkcye koyaJlı;~t 
zik dakiknlnr yas-~maktadll'· ıı.cıt' 
bu komite bir defa ortadan ka ııW 
sa, İspanyndaki dahili ha~pJelt r• 
kadar devletler arasındakı te -·~ 

• oıt"" bıt:ı da ortadan ka"kmış bu ıı 
demektir. tes>' 
Eğer ademi müdahale k0~1 

• 

ne öldürücü bir darbe m~irilı:" 
ki pek muhtemeldir - vazıyet 
lacak? ~· 

l'"p,iltcre ile Fransa lcıp:ınY01• ~t· 
hillerini kontrol etmeğe devarrı tS' 
mek istiyeceklerdir. O zaman~,
daki itimatsızlık büsbütün 8 d, 

. blJ; 
caktır. ltalya ile Almanya. tÇI' 
bir kontrolü sadece cumhUfl~c der 
lere mühimmat ve gönüllü go~ rı 
meği koiaylaştırmak bakı~. bit 
tatbik edilmekte olan z~.il1:Sii • 
kontrol te.kkki edeceklerdır. , 
le bir vaziyete seyirci oıacakla~!Y 
da ihtimal verilemez .. O zamarı t
lar da Frankoya açıkça yardıJli 
meğe kalkacaklardır. ıı· 

Görülüyorki vaziyet çok g~tı;)~ 
dir, en küçük bir hadise he1 ş 
allnk bufrak edebilir. I 

Ahmet Re",...,, 
wnııınınnru111tınnunnııınııını"n•mınııtrnıtt~tt 1•1 1"'11 

Araplar FilistiJl 
İçin lngiliz planıııı 

Sancakta 
Heyecan 

l/ş sarpa 
Sardı! 

• Şotan Fransız 
Milletinden 
Fedakarlık istiyoı· 

Cesedin bundan üç gün 
kaybolan Ço

evvel Kabul ediyor]at O' 

Kudüs, 9 (A.A.) - TahkiJ,;at:ııdi 
misyonu raporunun neşri ya ııtl 
AjanSlnın ve işçi federasyorıtl~~. 
şiddetli muhalcfotiy le karşıiaşrııt;S' 
tır. Bunlar, mandanın 1922 de cıt11 
bit edildiği şekilde rnuhaftıttl 
istemektedirler. 

(Birinci sahifeden devam) 
taylılar Sancak dahilindeki asayiş 
ve emniyetin başlangıç tarihini te~
kil edQcek olan bu büyük bayram 
gi.inünü sabırsızlıkln beklemekte -
dirle.r. Buna mukabil yeni rejimin 

ı tatbikı gunleri yaklaştıkça, Vata -
nilerin tahrikatı da tahammül edi
lcmiyecck derecede artmaktadır. 
Nitekim İskenderun büyük bir teh
like geçirdi. Ellerine Suriye ve Va
tani bayr kları almış olan kalaba -
lık bir Arap kafılesi İskendenında 
bir nümayiş yapınağa ve bu nüm:ı
yiş vesilesıle de. şehri yağma etme
ğc kalkıştılar. 

Bu vaziyet kc-ırı:ısında bütün dük
kfin lar kapanmış, herkes evlerine 
çekilmiş ve Ş<'hir sokakları bomboş 

• kalm ,fır. 
HadLenin büyümesi ihtim ll kar

;ısınd, bu defa polis ve jandarma 
harekete geçmiş, nul!layişçileri da
ğıtmak i .. temiştir. Bu müdahaloye 
sin rlenen nümayişciler jandarına
lardan ikisini aralarına ala:::-ak elle
rinden sı.ahlarmı çekmi~ler ve bu 
silahlarla dövdükleri jandarmaları 
ağır surette yaralamışlnrdır. Bunun 
üzerine ~etişcn polis kuvvetleri si-

HUı kulhmmıya mecbur olmuştur. 
. Vatanilcrden bir kaç kişi yaralan
mı ve hastahaneye kaldırılmıştır. 
Nfur.ayı çik i anca]ç bu suretle da
ğı tm:ık mümkün olabilmiştir. Şe
hir korku içind,edir. Dükkanlar ak-

şama kadar acılmaınıştır. Daha va
}ıim h5.diselerın çıkmamasına hiç 
bir sebep yoktur. 

Suriye Yüksek komiseri KCJnt d:? 
M:ırtelin yarın Ant~kyaya gdm -
sine intiznr edilmekıedk. Kont dô 
Martel vazivrfi vahnd::ın tetkik et-

Geçen hafta hakem heyetinin gü
reşi berabere ilan etmesine rağmen 
Mülayim Amerikalının kemerini 
almıştı. O zamandanberi Amerikalı 
kemeri istemekle, Mülayim de ke
meri kazandığını w geri '.-ermiye -
ceğini söylemekte idi. Bu akşam ye
niden karşılaşacaklan ilan edilen 
Komar - Mmayim maçı geri kal -
mıştır. 

Çünkü Amerikalı güreşçi kemerini 
istemekte, Mülayim de vermemek
tedir. Amerikalı güreşçi Amerikan 
Konsolashanesine müracaat ede -
rek kemerin geri alınmasına yar -
dım edilmesini istemiştir. Fakat 
konsolos bu talebi reddederek ken
disine güreşmemesini söylemiştir. 
Zibiska ve Komar kemeri alrtU'k 
için zabıtaya da müracaat edecek
lerini ve p:ızardan evvel Amerika. 
Y_a hareket edeceklerini söylemiş -
tır. Eğer Mülayim bu akşama ka
dar kemeri geri verirse Amerikalı 
ile Mülayim bu kemer için yeni _ 
den güreşeccklerdir. Amerikalıla
rın söylediğine göre kemerin kıy-
~ 600 dolardan fazladır. 

melde beraber, hem bu gibi m~ 
sif hadiselere bir an evvel nihayet 
\•ermek için tedbirler alacak. hem 
de yeni reıimin ilanı hazıriıklarmı 
tamamlıyacaktır. 

Bir habere göre de, Fransız hü
kümeti Suriyedeld mand-ıyı ipka 
etmek niy tindedir. Her h~gi bir 
hadiseyi önlemek i;in icabederse 
askeri tedbirler de alınacaktır. 

Abdurrahman Şehbenderinin 3 
Teınmnzda bütün Suriy;;?de yapmı
ğa karar verdiği meşhur cİskende
run günü Fransızların nıııdahalc
silc geri kalmıştır. 

Paris, 9 (A.A.) - B. Cbautemps, 
dünkü kabine içtimaının hitamında 
radyoda söylediği bir natukta bü
tün Fransızları HükUmetin mali ha
reketine müzaherete davet etmt?k
te ve bu hareketin gayesi memle -
ketin kudret ve refahını artttrnıak 
olduğunu kaydeyiemektedır. B. 
Cha.utemps nutkuna şöyıe devam 
etmiştir: 

cSon hadiseler mali vazıyetin pek 
ciddi olduğunu göstermiştir. HükU
ın t gerek frank v-e gerek hazine i
çin en ağır bir tehdit teşkn eden 
bütÇ(! açığını kapamak üzere mü
him tedbirler ittihazını lüzumlu 
görmüştür. Maliye Nazırı 1937 büt
çe aÇJğına muadil bir hacimde bi~ 
çok mali ıedbırler ittihaz etmiştır. 
Halkın kendisınden istenilen yeni 
fedakiirhkların elzem olduğunu an
lıyacağına kaniız. 

Bir kadın 
Dört erkek, 
Bir kız doğurdu 
Havamı, 9 (A. A.) - El Puebla 

ga2etes nia verdi~ı rruıliimata gö· 
re ~ona~kÖJÜndc Ma;ıyeveg' a-iın
da bır koylu lı:adınr b·r batında 
ve doktor müdahalc"f l ıık.srzın 
dört erkek ve bir kn ç c do.
furmuştur. Hepsi hali sıhhattedk. 

BiR BARDAK SU lÇJN 

ban lbralıim olduğu anlaşıldı 
Umraniye köyünde yakalanan katil bu 
sabah Emniyet Direktörlüğüne getirildi 

Bundan üç gün evvel Kısıklıda o
turan ve Çengelköyünde Hasippa
~ çıftliği müsteciri avukat Mazhar 
polise müracaat ederek, çobanı Ha
san oğlu İbrahimin kaybolduğunu 
haber vermişti. 

Gerek kendisi, gerek tanıdıkları, 
diğer taraftan da polis Hasan oğlı.ı 
İbl"ohimi her yerde arachkfan hal
de bir türlü izini bulam:ımışlardı. 
İbrahimin bir cinayete kurban 

gitmiş olması ihtimali de zihinleri 
karı tırdığı içm, aramaların arkası 
bırakılmamıştı. N ıha yet dün Ha -
sfpp:ışa çifUiği ile Umraniye köyü 
arasında ve jandarma mmt.akası o
lan Hekimbaşı çiftliği mer'asınd~ 
Gazlıdere denilen yerde çalılar l\• 
rasında bır cesedin yatmakta oldu
ğu jnndarmaya haber verilmiştir. 
Derhal gazlı dereye giden jandar-

malar çnlılar arasında yatan cese -
din çoban Hasan oğlu İbrahim ol
duğunu görmüşlerdir. 

Cesedin üzeri örtülü idr, başınd~ 
yarası vardı. İlk muayenesinde İb
rahimin ağır bir sopa veya demir 
p:ırçasile başından vurulmak sure
üle öldürülmüş olduğu anlaşılınış
trr. 

Derhal tahkikata girişilmiş ilk 
olarak Umraniye köyünde koyun 
sahibi Hüseyinin çobanı Yugoslav 
Lebaasmdan on ekiz y~ında Şükrü 
oğiu fehmetle maktulün ayni yer
de doğüsmüş oldukları ve Mehme -
din öteki çobanı başuıa vurmak su
retile ôldürdügü anlaşılmıştır. 

Katil Mehmet yakafanmış ve bu 
sabah Emniyet Direktörlüğüne ge-
tirilmiştir. Cinayet etrafındaki tah
kikat derinleştfrilmektedir. 

ispanyada ademi müdahale 
iflas tehlikesinae ! 

• • 
ışı 

(Btıftarafı ~Tinci sahifede) f 
Madrit 9 (A.A.) - Resmi tebli·: 
:Madrit cephesmde. hemen bütun 

Sierra mmtakasmda muharebe de
vam etmektedir. Yeni mevzıler iş
gal ettik. Asilerin Uscra mıntaka -
sında yaptıklaı:ı şiddetli bir hücu
mu defettik. 

Salamanc~a. g (A.A.) - :Madrit 
cephesindeki dü§man taarruzunun 
üçüncü gl'":nü nasyonalist kıtaların 
muzafferiyetile geçmiştir. Milis.e -
rin kullandıkları vesaitin ehemmi-
yetin rağmen Uscra ve Brunetta 
mıntakaianndaki bütün şiddetli 

Bu sabah sek.iz buçukta Çar.ş:
ka pda Sinanp~ hanında kondu
racı Manol ile kahveci Mefırıınt 
arasında kanlı bir kavga o:m ı • . 
Manol kahveciden su istem•s-, ,; ..ı ı 
parasız su vermiyece~ini aöy r1:.l!!l • 
tir. &oua üıerfne Manol lciifür c:.
mit. buna .on derece kızan kah. 

'7,:ci MelımeÇ efinc geçirdi~i forf:' 
• <nacı l:ı{agile Marola hücum 
etm·ş, M:ıııol mca""ı ln:ak rııterken 
koluod:ın l ar.1.ınmı.şlır, Mehır.et 
~ akalJnırıı~lır. 

hücumları akim kalmıştır. Düşma
nın zayiatı yüksektir. Aı-azi milis 
ccsctlcrile öı1ülmil§tür. Usera mın
takasındaki harekat lehimize devam 
etmektedir. 

Arap ~ahfellerine gelince, ~ 
lar, müfritler mütesna olrn~. ç</' 
re, kamisyonun tavsiyeJerıfll • 

bariz bir muhale! etle karşıl~ıt1~ 
mışlardır. Bu mahfeller !ngılıı ~osJ 

. ·n ;tı 
nıru, Defence party §eflerını tf' 
ve kiyasete davet eden hiüıbf 1 • 

·· ıcııı' vcçhile, nihayet kabule :mu 

yil görünmektedirler. _Aı 

;11ı .. 1111Mıutmtnm--n ..... ..,.....,.,l11fl~' 
s BfZBfZE··/ 
E. t111nnnuıtıMıtt1111nımını11n.ııımnn ınnıntıtrtffl' 

Vur vurana, 
ap kapana.. d· 

Dün akşam çıkan bir gazete 
- Uzak Şarkta haTp btıŞ~J· 
Diyen en bü11ük harjlerle 

?nl§ se'rlcvhayı okuyunca: c • 
- Eyvah, Rus - Japon mu'Jıtıf 

b ., 
esı. .. cıtf111' 

Dedim. Yazıyı okuyunca anl ., 
• iıl}J)' 

7d, Çin - Japon muharebesı ıı!fı11ıı 
Endi§emi de, sonraki fer alı 

aa arkada§ıma anlattım: si fY 

- Sovyet - Japon mııJıarebC Jf"i 
lamaz. Çin - Japon kavgası da tP • 
değil. On yıldır olup güler. (i 

ıccinin fazla gayretkc§Ziği·· 
Dedi ve .. sözlerine ekledi; tı1 ,1-' 
- J aponla da Çinle de dost ~ 

mcı Çinli dostlanmızın şar~ 1' 
d ır' . cıbal.ısına çeıırUdikleri _ e _.- I" 

kıkat. Vu.r vurana, kap ~ 

diyor!. ~-· 
Burh2n C• 
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Temizlik için iyi çöpcü 

YE DEKARA 
1 ------

Açıkf a denize girmek 

1 

"' yasagı kaldırıldı 
---·--- -

Herkes, her tarafta denize .~ire
bilir. Fakat dikkatli olmalı 

1 

ı 
prnj ve dewz mevsimi münasebetilc denize girenler çoğalmıştır. Bil-

hassa tatil günlerinde plcijlnra muthiş kalnbalık toplanmakta ve hiç 
,bir plajda tek boş bir yer bile kalmamakt3dır. Halkın denize karşı gös-ç•• ••t • ld w J • • l terdiği bu büyük rağbet üzerine h<>.rkesin isted)ği zaman ve istediği yerOpCU erın maaşı az o ugunuan, ıgı ça ışmıgor- de serbestçe denize girebilmesi için Belediye mühim bir karar \'ermiş-

/ar, zam için de tahsiSl1.t yok.. tir. Bu yeni kararla; eskiden açıkt.3 denize girme hakkındaki memnu-

8 er d ' t b l iyet ve ceza kaydı tamamen kaldırıl mı~tır. e ıye; stan u un temizli- söylenilmckte i9C de belediye her 1 Birçok kazalarda münhal çöpçü- :;' 

de 
g~ı'ne aı"t yenı· bazı tetkı.kler- Badema herkes, serbestçe her yerde denize girebilecektir. Yalnız İs-şeye rnğmeıı çöp kamyonu adedini lükler vardır. 

ı.d bulunmuş ve bir takım ciddi ilk fırsatta çolfall"caktır. ~ı taııbul sahillerinin bazı yerlerinde tehlikeli anaforlar ve cereyanlar oldu-
~ b • .. Bu meyanda halen Beyog u mm- ~ 
"ırler almag~ı kararlaştırmıştır. Dig-er taraft"t' tanzı"fat aı""elesı· gundan halkın hayatının korunması bakımından bu gibi mahallere Be-
Q "' • .. takasında (70) münhal çöpçülük 1 d 

Ilı u tetkikler sırasında; halen kadrosu da bugünlerde muayyen e iyece: 

b .. e".~ut çöp kamyonlarının; şehrin hadden nşağı düşmüştür. vardır. cBurada denize girmeyiniz. Hayatınız tehiikcd dir!• mealinde bü-
11"ukı· Beledive riyns ti; tanzifat ame- vu·· k l hal r as lacaktır 

ÇQ • ı.iğüne \'e süprüntüsünün Şehirde; umumi tanzifat amelesi J " ev a ı · 
b kluğuna nazaran pek az olduğu kadro yekunu 1200 dür. lelerinin maaşlarını arttırmak su- ı Ayrıca l:iğam ve pislik dökülen sahillere de; cBurnda denize giren-
ır _kere daha anlaşılmışh. retiyle kolay çöpçü bulunmasını lerin sıhhati tehlikededir!> şeklindeki ayni levhalardan konularak her-
ş Bunlara ayda (15) lira gibi cüz'i k 

,.~ 1 ırt:ıdi temizlik işleri servisinde da düşünmuştür. esin nazarı dikkati celbedilecektir. 
~7 ışan yeni kamyonların adedi 5 bir aylık verıldiğinden çöp~ıilük Fakat beher tanzifat amelesinin """"""'"""'""'"'"""'"""'"'"'""""""""""'""""'"'"""'"""'"" ""'"'"'"'"'"''""""'""''"''"'u"""""""'"'"'ııı 
'(.(t çok rağbetten <lüşrrıüştür. E b • LJ l d 

. Son zamnnlarda Anadoluda ya- maaşına yapılacak olan asgari <5) ene l para- nasta Qr QTi. 
l'a Şehrin umumi ihtiyacına naza- pılan yer yer inşaat ve hosad mev- lira zammın bütçeye her sene 100 l k p 
il n_ ise laakal (50) çöp kamyonu- simi ınünoscbetiyl~ şehirde çalı- bin lira ilavesine sebebiyet \'erece- arın arşılıg"' 1 ara alınma dQ 
a •htiyaç vardır. j 6 a şanı çöpçülerden bir kısmı da işle- ği görülmüş ve bütçe dahiliye veka ,.,.,esbı·ı edı.ldı· B l 

lir u kamyonların bc.'herinin 9000 rini bırakmış ve hu suretle tnnzifot letinden tasdikten geldiği için şim- .l 4 aş anıyor 
~ibi pahalı bir paraya alındığı amelcsine olan ihtiyaç artmıştır. dilik bundan vazgeçilmiştir. _;.. ____ ....;.. ________________ .;;:..;:..-...-;..------.: 

e-
-

vred cek er 

Türk tütiinü 
içen ecnebi 
!Diplomatlar çokl 

Yeni karara göre İf 
görUlecek 

Hariç memleketlerden, Türkiye
ye gelen mallnra ait orijınal fatu -
ra ve menşe şahadetnamelerinde 

yazılı ecnebi paralarının ve İngi
liz lirasının Turk parasına çevrili
şinde kullanılmak üzere gümrük 
ve inhisarlar bakanlığınca yeni va
sati fiatlar tcsbit edilmiştir. 

T alimatname bitmek 
Uz ere 

Hastanelerde ayakta tedavi edi
leceklerden ücret nlınması karar
laştırılmış bunun için şehir mecli
since bir tarife ynpılrnışb. Tarüe 
dahiliye vekaletince tasdik edile -
rek gönderilmiş ise de henüz tat
bikine başlanmamıştır. Sıhhat mü
dürlüğü bu tarifeye göre hastnne
lerde ne şekilde ücret alınacağı, 
hekimlerin hangi şartlar dairesin
de istisna edileceği hakkında bir 
talimalname yapmaktadır. Bu ta
limatname bıteı bitmez hastanelere 
tebligat yapılacıık ve keyfiyet hal
ka gazetelerle de resmen ilan edi
lecek. ondan sonra nynkta tedavi 
olunacaklarla poliknikliklere mü
racaat edenlerden ücret nlınmıya 
başlanacaktır. 

Yer de ğişliren 
rıldıkları 

memurlar, 
mahalde 

ay-

J?ii.rüzlü iş bırakmıyacaklar 
ij ~r Yerden başka mahalle nakil ve ya tahvil olunan muhasiplerin, çalış
tıı ıkları zamana ait muamele ve hesapları tamamen veya hiç devret -
llit:de~ ayrıldıkları görülmü~tiir. Bu yuzden ekseriya devir muameleleri
Ço~ hır heyet tarafından yaPJlmasına lüzum hasıl olmakta ve bu da bir 
\r~ı:.~uzuli masraflara sebebiyet vermektedir. Bu münasebetle dün Maliy~ 

«:Uetınden Defterdarlığa bir emir gönderilmiştir. 
111 Bu emirde; her muhasıbin yalnız kendi zamanına aıt hesaptan mes
l~rı°lduğu ve hesapla mükellef olanların hesaplarına bakmayan ve se
tın erındcn devren aldığı hesabın noksanlarını göstermeyen muhasiple-

tnes'ul tutulacaklnrı bildirilmektedir. 
tıı A.yrıca yeni emre göre; infisal, istifa veya tekaüt suretilc işin den ay
la an muhasipler, seleflerinden aldığı devirle kendi zrımanına ait hesap
t~~ı .~ıa}C'fine devretmeksizin Yazifelerini bıraktıkları takdirde açık veya 
gih~ut maaşı verilmeyecek ve başka bir memuriyet tevdi olunmıyacağı 
~ ~tahvil olunanlar da yeni işlerine başlattırılmıyac:ıklardır. Bunlar es
~larını yeni muhasiplere devredince ancak maaş alabileceklerdir. 

F' ıızuli gere 
'l'elgraf 

Yeniden 6 

1 Sipari' gUnden gUne ar. 
tıyor 

Türk !.iitün ve sigaralarına kar
şı hariç piyasalarda gösterılen rağ
bet günden gune artmaktadır. 

Geçenlerde ilk defa Hindistana 
gönderilen sigaralarımız çok beğe
nilmiş ve buraya kısa bir müddet 
içinde (20000) liralık sigara ihraç 
edilmiştir. Şark pazarlarında siga· 
ralarımıza bulunan bu yeni ve mü
him pazardan maada Efganıstan dıı 
nümunelık sigara istemış ve bü
yük partide iş yapacağını bildir
miştiı·. 

Dığer taraftan inhisarlar idare
sine lıergün Avrupanın muhtelif 
şehirlerinden hususi sigara sipa
rişleri de gelmektedir. 
Avrupanın tanınmış bazı adam

ları yalnız Türk tütünü içtiklerin
den bu meyandn İngiliz hariciyesi 
erkanından bırkaçı ile muhtelif 
şehirlerdeki, ecnebi sefirler mun
tazaman tütün inhisar idaresine 
hususi sigaralarını sipariş etmekte 
ve bu sigaralar itına ile Cibali fab
rikasında ynpılmaktadır. .. _ Kız sanat 

Okulu açılıyor Çekilmiyecek 
Q Camilerin umumi. 
eıedil'e lere yeni ihtar Sanat m ekteplerine Halaları 

geldi rağb 2t çok 
.., ~elediyelerle hususi idarelerin Kız snnat okulları hakkındaki Temizle ilecek 
·ilPtıkJarı posta ve telgraf muhabe- tetkikat bitmıştir. Bu yıl memleke Vali ve Belediye Reis Vekıli şe-
~e · d 
01 r!nin bazı yerlerde çok fazla timizde yeni en altı akşam kız sa- hirde umumi halfıların yok denile-

dugu görülmektedir. nat okulu açılmnsı mU\:nfık görül- cek kadar az olduğunu ve holkın 
~ 13ııdema ihtiyaç olmadığı zaman müştür. bu vaziyet karşısındn mecburen so· 
t at'iyyen telgraf çekilmemesi, fuzli Şehrimizde mevcut sanat okul- ·kakları tclvıs ettiğini görmüş ve her 
~lgraf paralarının, çektirenlere he- !arının kadro ve şubeleri genişle- şeyden evvel buna bir çare bulma-
ı;n t~zmin ettirileceği alakadar- tilmek şartiyle ndedi aynen muha- ya karar vermiştir. 

a bıldirilmiştir. faza edilecek. bu :ıltı okul henüz Bu maksatla camilerdeki halalar 
bııirelerin posta ve telgraf he _ böyle bir mektep açılmamış olan ıslnh ve tevsi edilecek, Belediye de 

•:ıpı diğer vıla) et merkezlerındc tesis şehrin bazı yerlerıne derhal hala-
arı için bundan sonra her mer- olunacaktır. lar yaptıracaktır. 

!!:e nltışıır aylık tahsisat ayrıla- Bu aradn Tokc:ıt, Amasya, Erzu- Bu meyanda her gün 40 bin kişi-
"tır 

Bu listey.e göre bir Tlirk lirası 
1 

muknbili; 17,70 frank, 0.78,7228 do
lat, 14,9858, 1,9676 mark, 57,33 drah
mi, 62,92 leva 107,2!131 ley ve 34,516.J 
dinar. 2,7542.yen, 13,9036 peçeta o
larak hesap edilecektir. 

Ayrıca, bir İngiliz lırası 6_26 ku
ruş. bir ruble 24 kuruştur. 

Bu vasati fıyat listesı yalnız ö
nümuzdeki ny yani ağustosta mu
teber olacaktır. 

Belediye Vergi 
Talimatnamesi işlerinde 

Tatbik edilecek Kolaylık 
Bunun için kontrol I zım 

Belediye 7.abıta talimatnamesin
de şehrın temiz tutulmasına, hal
kın sıhhi ve temiz gıda yiyebilme-

sine yarıyan birçok maddeler oldu
ğu halde bunlardan hemen ekseri
si yalnız tnlimatnamede kalmış tat 
bik cihetıne gidilmemiştir. 

Yeni vali ve belediye reisi vekili 
bu talımatnamcyi ıncelemlş ve 
bu talimatnamenin bütun hüküm-

lerinin en ince teferruatına varın

cıya kadar tntbıkı cıhetıne gidebil-

mek jçın tedbır almağa karar ver

miştir. Talimatnamenin tnmnmile 
tatbıkı her neye bnğlı ise yapıla
caktır. 

bırakılması doğru görülmemiştir. 

Bu sabah mnhalline giden bır he

yet Floryaya gekn bınlerce kişınin 

halı\ ıhtivacını karşılayacak ted -
birler almak icin tetkikata başla -
mıstır. 

Muamele v rgiGI için bir 
talimatname 

Devlet varidatı arasında mühim 

bir mevki tutan muamele vergisi

nin tarh ve tahakkuk, itiraz ve tem 

yiz muamelelerinde kanunun a -

çık hükümlerine rağmen bazı defa 

lar aykırı munmcleler yapıldığı 

maliye vekalctınce görülmüştür. 

Vekalet, mükelleflerin ve halkın 

bir santi bile az veya fazla vergi 

vermesini katiyen terviç etmedi
ğinden bu hakların zayi olmaması 

için muamele vergisinin tatbik şek 
lini gösteren yeni bir izahname ha-

zırlamıştır. Bu izahnamedc, tatbi

katta görülen noksan ve yıınhş 

muameleler ayrı ayrı tesbit edil
miştir. 

Yeni izahname önümiizdeki haf

ta için bi.itün maliye teskilatına 

gönderilecektir. ~ · rum gibi vı!Uyetkr de vardır. nin ~idıp geldıği Floryamn lıaHisız 
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~et'to.i 
~ll Yormuş gibi bütün bütün sı-
l'U 1~or, morarıyor, başını kaldırıp 
~ ~~~ bakamıyordu. Fakat, ben 
'1tı ınır ve ıstırabımdan yerimde 

ra.trııyordum. 
?-j~ Yapmamalıydın bunu Halil 

l) ıp, Yapmamalıydın!. 
l'lij erken birden odanın kapısı vu
la ciu ve başkatip, yanında doktor
t- ;eldi, Doktoru görünce geniş bir 
\>r, es aldım ve.. sanki hayat sırrı 
b;ı~ tnucizesi onun elindeymiş gibi 
~ırdun: 

tq~ Aınan doktor bu hastayı kur-

Gaı ·b 
~ıncı ı a o kadar çok çılgın ve şaş-

....._ ırn ki, doktor şen bir yüzle: 

• 
Etam izzet Benice 

Diyerek benim hatırımı sormak 
istedi. Fakat, bu sual beni birden o 
kadar hırçınlaştırdı ki: 

- O öldü, bari bunu kurtar dok
tor. Bu da ölüyor .. 

Dedim. Bu ccvnbım knrşısında 

doktor ela şnşkına döndü: 

- Nerede öldü?. 
Nasıl öldü? .. 

Hnstıılığı savuşturmuştu. 

Diye telaş ve endişe içinde yü
züme baktı. 

- O bir kazaya uğradı öldü, bu 
da kendisini zehirlemiş .. 

Dedim. Doktor bir tek kelime da
ha söylemeden hemen Halil Ne-

Şışeyi gorur görmez: 
- Yaaaa ... 
Diyebıldi ve ilave etti: 
- Hemen hastahcırıcye göturme

miz lazım. 
Bır sual hıçkırık gıbi boğazım -

da dı.iğümlcndi: 
- Doktor ümit var mı? .. 
Dedim. İ)ınin başında bu kadar 

ciddi ve .. bu derece nnut bir adam 
az görülür. 

Sözümü dinlemiwmiu bile. 
Bir daha lckrm ladıın: 
- Doktor soyle lıann. Hasta öle

cek mi, kurtulacak mı? .. 
Genç t;chrcsıni sertleştırcn knr -

rımlarrn arlısı icinde, dik dik göz
lerimin ıçıne baktı, ıki kelime Be: 

- Bir şey :sövleıwmez .. 
Dedi, ilave elli: 

- Yüzde iki on var, bu dakikada. 
Ağlayan bir sesle: 
- O halde ölecek .. 
Dedim. Ellerıni uğuşturarak: 

cağımız tedavıvC' bağlı. Kendısini 

adamakıllı zehıı lE>mıs. 

Doktor bunları soylerk<:>n hem 
ıstırapla dınlıyor, hem hınçla lfolıl 
Necıp'ın yuzunf• bakıyordum. Dok 
torun SÖ\ ledıkl<'rini o da dınliyor, 
bir taraftan sanC'ı icınde 
yor, bir yandan da: 

- Beni affot .. 

kıvranı-

Dıycn bakıslarivle uzun uzun 
gözlC'rımi okşıvordu. 

Doktor bırden ev sahibine dön
clıi: 

- Kaybedecek 
yok! 

Dedi, sordu: 

bir anımız bile 

- Araba haz.ır mı? .. 
Pos bıyıklı Başkatip ve sahip: 
- İste bizi getiren araba .. 
J){'di, 
- işe varar mı bilmem? .. 
Der gıbi doktorun yüzüne baktı. 

Doktor: 
- Yarar yarar! .. 
Dedi ve: 

gııdi ve .. hc>pimiz yardım ederek 
onu arabaya kadar götürdük. An
cak o pijomnsı ile garıp ve baygın 
bir halde arabaya binerken bir tür 
lü gozlcrini gözlerimden ayırmı

yor, 
- Sen de gel, beni bırakmn! .. 
Der gibi yalvarıyordu. Onu bı

rakmamak. Bunu muhakkak ki, 
ben de istiyordum. Bu arzu bir yan 
gın liın gıbi içimi yakıyor ve .. be-
ni de süruyüp götiırmak istiyor~u. 
Ye .. o ana kadar hiç bir korku his- ' 
setmiyor, kendimi tamamiyle mu- ı 
k.1dderatın scyıine tcrkctmiş bulu- . 
nuyordum. Fakat, tam araba kal- · 
kacagı vakit: 

- ,B{'n nercve gidiyorum? .. 
Ne ynnıyorum? .. 
Kocnmı, rezıl olınayı unutuyor

muyum ? .. 
Diye bırkaç sorunun şimşek gibi 

başımda çaktığım hissettim. 

Doktor: 

[
Halk F ilozofu J 

diyor k i: 

--------------------------Facialar ve •• urban-
ları ardından 

Hcdiselcr tarılıten, tarih luidise
lerden tcf;crrür kudretini alırlar. 

Fakat, b!mlar tarihsel hiidtseler 
içindir; ttynndırdı~.:ları ibret ı:e 

dı>r.~ler de bu ölçiilcr içinclecl r 
Orta paça hayat 1ııiılisclc1i için 

insan gözü, insaıı iı'mıı, insan ener
ji ve disiplini mhna: 

- Cemiyet ni.:.amı .. 
Dediğimiz ahengi uc preııs;pleri 

koymuştur. Bu tedbirler. olanlan 
degıl, olabilecekleri gôzöniinde tu
tan, onları önleyen nizanla'rdır Vi, 
kudretlerini yine adına: 

- /{ot.t.ol.. 
Dediğimiz esastan. alırlar. 
Yine bir motör, l:Inliı;te bir s!ln

dalı devirdi ve dört Musevi kızı 
göz göre göre boğuldtt. 

- Kazaya rıza edilir .. 
Bir ata söziidür. Fakat, lıu kaza 

değil, ehliyetsizliğin. ı o-:ıtrohiiz -
lii.ğün ortaya. çıkardığı bir f aruıdır. 

KontrolsüzliUiün başıboş hürri -
yetine her kurban ı•erdikçe failine: 

- Lanet olsun .. 
Diyoruz, fakat yine bir b~ka bir 

gün bir b~ka chliyetsizin motörü
nü çckh•cc ct1r'etle denize, karaya, 
§Ura.ya, buraya saldırmasını önlii
yemiyoruz. Bizim anladığımız ma
nadaki 1;ontrol olduktan sonra.çı 

için değil, olmadan öncesi içindir. 
Bunu aşacak cür'ete baş kaldırmak 
fırsatını vermemeliyiz. 

Dava budur. 

a fk Filo zof u 

tfaiye için 
5 yıllık 
Program 
BUtUn nok nlar ta• 

mamlanacak 
İtfaiye teşkilatının, muhtemel 

bir harp esnasında kendisinden 
beklenen her türlü vazifeyi ifa e-. 
debilecek gel"ek teçhiztıt ve malze
me ve gerek efrad bakımından tak 
viye ve tevsii kararlnştınlmıştı. 

Bu hususta beş yıllık bir program 
yapılmış ve bu program alakadar 
makamlarca kabul edilmiştir. 

Bu iş için her yıl yetmiş beş bin 
lira harcanacaktır. 

Keçi kıh 
Almak isti o lar 

Marsilyada çalışan iki maruf fir
ma Türkofise müracant ederek 
memleketimizden mühim miktar
da keçi kıllı.rı, yün ve yün kırpın
tısı ile süt tozu almak istediklerini 
bildirmişlerdir. ----
15 gUndUr çöpçU nerede? 

Sultanahmed'de Kapıağalı Mah
mut Efendi sokağına ve cami etra
fındaki e\•lere 15 gündenberi çöp
çünün uğramadığı matbaamıza bil 
dirilmektedir. Bu şikayeti, alaka
darların gözü (;nüne koyuyoruz. 

r Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

emizli -- i hede 
Yapma laz m 

Pislik kadar fena bir şey var 
mıdır?. Son yapılan tetkikler -
den tifonun pislikten olduğu an
laşıldı. Kırkçeşme suyu bile ter
temiz ve mikropsuz .. Fakat, §C-

hirde, §Öyle bir etrafınıza bakı
nız, temiz hiç l>ir şey göremez -
siniz. Kahveye gidiniz pistir, Lo
kantaya gidiniz, pistir. Vapura 
bininiz pistir. Tramvaya bininiz, 
pistir. Bu kadar pi.<ı bır schırde 
1;fo, yine insaflı imi§ ki, daha 
fazla salgın yapmıyor. 

Pisliğı ortadan kaldıracak el
ler üçtiir. Belediye bir, umumi 
müesseseler iki, 1ıalJc iiç .. Fakat, 
bu üç ıınsıır da, ı•azif cııini daha 
iyi yapmalıdı...ı-. Diikkfmcı dük
kanını. camekamnı, diikkanın 

önünü, halk, Ct'ini, cd11in önü
nü, Bclcd;ye sokakları, şfrket Zer, 
nakil 1·asıtalar111ı da1ıa iyi temiz
lemelidir. 

ŞuraSl. "ayanı dikkattir ki, 1s
tanbul, hiç de sıısuz bir şehir 
değildir. Su boldur. Çeşitli sııla
rımız t•ar. Bi11ac1uıleyh, temiz
liği hedef yapmak, 1ıüsnii niyet 
ve aklı selim sahibi olarak hare
ket etmf'k, makul şrkildc çalış
mak, imkô.nlann da her türlü-

' 

tıbit·n~run t€lciş etmeyin. Önce bi
l) 1rtııze bonjur .. diyelim_ 

edi ve· 

cib'in yanma gitti, nabzını eline al

dı. Sonra kalbini dinledi. 
- Bilmem. 

D iyerek, devam etli: -Hemen hastayı arabaya bindi
relim .. 

- Siz gelmi) or musunuz? .. 
Dıye sordu. ' sündeıı istifade etmek l<f..."imdır. 

...... ' 
Ablanız nasıl oldu?. 

Ben hemen şişeyi gösterdim: 
- İşte bunu içmiş!. 

- Ölmesi ihtimali yaşamasına 
galip. Fnknt, Jı,ıstahanedı: yapa- D iyerek il k önce koluna kendisi 

Temiz ~chire 111' kadar 1ıasrc -- Hayır .. 
( Deı•amı ı•ar) 

:ız .. 
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etv 
• 

e e r Lehistan ile 
•• • y 

h 
t uzerı e çı ac 

omanya Sov· 
armış 

l.ehislan r.·rkônı tıarbiqt reisi Ridz' Smfgli'nin (solda) Fransa Erkônı 
harbiye reiıi Gaml~n ile (sağda} Par-iste görüştükleri zaman alınan 

bir resim 

Q rta Avrupanın vaziyeti .İspan· 
ya işlerindt!n fazla değilse bile, 

her halde nazarı dikkatı celbetmck-

te ondan aşağı değildir. Romanya 

Y.r,ılının Varşovayı ziyareti ve Le

histan - Rom.ınya ıttifakının taze

lenmesi, hır kat daha kuvvetlen -

mcsi etrafında dönen dedikodular

dan cSon Telgraf> okuyucularını 

haberdar etmiştik. 

Dünkü postn ile gelen Avrupa 

gazetelerine göz atarak onlardan 

çıkardığmuz hulasayı da bugün arz 

edeceğiz. 

Şu Avrupa kıt'asının ortası ka

dar dalgalı, hareketli bir yer yok, 

dense mübalaga edilmez. Öyle bir 

yer ki, günü gününe uymuyoı:. 

Bugün Orta Avrupada Alman ve 

İtalyan faaliyeti alabildiğine iler -
• t 

leyerek Belgradda olsun, Bükrcşte 

olsun nüfuz ve tesirini göstererek, 

bir an evvel Küçük İtilafı bozmıya 

çalışıyorlnr. Beraber hareket eden 

Almanya ile İtalya, elde edecekleri 

siyasi ve iktısadi menfaatleri pay

taşmak Jazım geldiği zaman asıl 

is.ifadeyi Almany~ edecektir. 

Vlırşova ile Bükreş arasındaki 

dostluk '-C kadar artarsa bundan 

Avrupa sulhu için memnun olmak 

liızım gelirse de acaba daha evvel 
yapılmış muahedelcrle bu dostluk 

· ne kadar uyar, diye düşünüyorlar. 

!andırmayı hiç istemiyor. Roman
ya dahilinde Alman taraftarları 

faaliyet gösteriyorsa da, eskiden -

beri Fransız dostluğunu takip eden

ler şu son zamanlarda tesir ve nü

fu7Jarını hisse ttirerek Bükreş hü -

kumelinin harici siyasetinde her 

hangi bir esaslı değişikliğe mey -

dan vermiyeceklerini anlatmaktan 
geri kalm::maktadırlar. 

Fransa, Orta Avrupada tabiidir ki 

Çekoslovakyayı tutmaktadır. Bu -

giin ise Çekoslovakya pek şayanı 

dikkat bir vaziyette kalmıştır. Kü

çük İtilfıfın diğer iki azası olan Ro

manya ile Yugoslavya onu açıkta 
bı;akır gibi bir hal aldıkları gün • 

denberi Prag hükfuneti bu yalnız-

ı ~ı duymaktadır. Çekoslovakya 

Başvekili son günlerde bir nutuk 
söyledi ki, buna siyasi mehafil çok 
ehemmiyet vermektedir. Tuna hav
zası pek mühim bir rol oynamak 

vaziyetindedir. Orta. Avrupada öy
le yeni bir hal göze çarpıyor ki, bu
rada Avrupa büyük devletlerinin 
nüfuz ve tesirleri çarpışacaktır. 

Artık bundan sulhun devam e
deceğini mi, yoksa harbin çıkaca -
ğını mı düşünmek 15zım gcldiğhıi 

istikbal güsterecektir. 

Fakat Çekoslovak Başvekilinin 

nutku öyle istikbali karanlık göre

rek bağlanmamaktadır. Küçük İti
IUfı bağlayan rabıtaların kuvvet -
lenmesi imkansız değildir. 

Lehistan Et·kanıharbiye Reisi 
General Staçidoviç Bükreşe gitmiş
tir. Maiyetinde kalabalık bir heyet 
bulunmaktadır. Romanya ordusu -
nun vaziyeti tetkik edilmektedir. 
Bu ziyaret çok manalı sayılmakta

dır. Nevyork Herald ismindeki A
merikaı; ga3ctesinin dediğine bakı

lırsa, Baltık denizinden Karadenize 

kadar olan büyük sahada Rusyaya 
karşı hazırlanan bir plan vardır. Fa
kat bu planda Romanya ile Lehis
tan bitaraf kalmayı istiyorlar. Le
histan ile Romanyanm rolü, yal -
nız eğer ileride bir harp çıkarsa, 
Rusyanın Garbi A vrupaya girme
sine mani olmaktan ibaretmiş. 

Amerikalı gazete verdiği bu ma-

ı ın Va 
dii te 
e çisile 
eehem 

• • 
ı ıyor -

tan Erkanıharbiye reisinin Bükreşe 
tan Erkfınharbiye reisinin Bükreşe 1 
gitmesindeki ehemmiyeti ona atfet-
mektedir. 1 

Fransa Rusya ile müttefiktir. 
Fransa Çekoslovakya ile bağlıdır. 

Rusya Çekoslovakya ile müttefik
tir. Hulasa Küçük İtilafın mi.ihim 
bir azası olan Çekoslovakyanın 
şimdi böyle yalnız gibi bir vaziyet
te kalması Paris meha!ilinin tabii
dir ki, hoşuna gitmemektedir. 

Romanya Kralının Bükreşten dön 

düğü zaman hemen Fransız Elçi -
sini kabul ederek Varşovada neler 
görüşüldüğünü anlattığı haber ve

riliyorsa da, tabii bu mi.ilakatta ne
ler cereyan ettiği bilinmiyor. Belki 
de Avrupa gazetelerinin muhabir
leri daha ihtiyatlı davranarak or
taya biribirine uymıyan rivayetleri 
atmayı muvafık gğrmiyorlar. 

Lakin yukarıda bahsettiğimiz 

Nevyork Herald Amerikan gazete
sinin muhabiri, Baltıktan Karade -
nize kadar olan geniş sahada Rus-
dular lıive edyor, demektr. EL 

yaya karşı hazırlanan bir planda 

Romanya ve Lehistanın bitaraf kal
mak istedikleri, fakat Şarki Avru-

paya Rusyanın girmesine mani ol
mıya çalışacakları sözleri şu gün • 

lerde arttıkça artan rivayetlere ye
ni dedikodular ilave ediyor 'demek
tir. 

.. 

Ç o~ukluğumdanhcri bana arka
daşlık eden vefakar yazıhanem, 

çenlerdc, evden taşınırken, ham -

malların sırtından düşüp kırılmıştı. 

Ne kadar acıdım, bilseniz .. Aradan 
birkaç gün geçti. Bir yo.zı masası ih 
tiyacı, bütün şiddetile kendini gös
terdi. En büyük mobilyacılardan 

tulun da hazır mal satan Mısı:- çar
şısı dükkanlarına kadar her tarafı 
aradım. Yeni ve istediğim gibi bir 
yazı masası yaptırmak çok p:ıhah
ya çı}{ıyordu. Hazırlardan bir şey 
alsam, çürük çarık şeylerdi. 

Bir gün, Beyoğlundn, bir mobil
ya mağazasında, dükkan sahibi: 

- Bayım, dedi, hem iyi mal isti
yorsunuz, hem de çok para \·ermek 
istemiyorsunuz.. Eski yapmalar 
şimdi yok ... Size bir şey tavsiye e
deceğim. Şu arka sokakta bir apart 
manda gayet kıymetli bir yazı

hane var. Antika bir şey .. Az kulla
nılmış, fakat iyi muhafaza edilmiş, 
nadide bir mal.. Ev sahibinin başı 
sıkışmış, satmak istiyor .. Bir kere 
gidip bakalım .. 

Dükkan sahibi ile beraber o apar
tımana gittik. Yazı masasını gör -
düm. Hakikaten nefis bir şeydi... 

Beş aşağı, beş yukarı 55 liraya pa
zarlığı uydurduk. Ve yazıhaneyi 
aldım. Hamalın sırtına veı ince, 
eve yolladım .. 

Sevincime payan yok.. Şimdi 

masanın başına geçince, bir çocuk 
gibi seviniyorum. Eve gelince, ya
zıhaneyi temizletip, cilalatmak için 
gözlerini açtım, çıkardım. İrili u
faklı birçok gözleri var .. Ki.içük bir 
gözü açınca, içinden bir zarf çıktı .. 
Galata postanesinden verilmiş bir 
mektup .. Damganın tarihi 18 hazi
ran 1937 .. Merakla zarfı açtım. İ -
çinde, şık, kenarları yaldızlı bir 
mektup kağıdına yazılmış, inci gibi 
zarif ve ince satırlar .. Mis gibi de 
esans kokuyor. Hemen imzaya göz 
attım. MÜIGAN .. şimdi hen! mek
tubu okuyor, hem de Müjgan adlı 
meçhul bayanı hayalimde eanlan
ciırıyordum. Bu, her halde hassas, 
ince ruhlu, hatta biraz şair bir kız 
idi. Yazısından onu seziyordum. 
Mavi gözleri, ipek sarı saçları, ucu 
kalkık ince bir burnu, ay gibi kaş
ları vardı. Bakışlarında, uzaklara, 

İşte Orta Avrupada Alman nüfu

zunun gittikçe artmasından endişe 

edenlerin mütaleaları bu merkez

dedir. Bundan kuşkulanan da en 

çok Fransızlar olmaktadır. Roman

ya kralı Lehistan seyahatinden Bük

rcşe döner dönmez oradaki Fran
sız elçisini kabul etmiş, kendisine, 

s~!ahatin~n,. neticesini anlatmıştır. 
Bukreş hukumeti Fransayı kuşku- vııer taraftan da lsoiçreliler lıo1 darmu9orlar, lsviçre ordusu her ihtimale karşı lıazti/ıklarını 

her gün bir az daha gtniş/etfgor 

' derinlere bakan bir mana ve melal 
saklıydı. 

l!L 

Edebi Roman No : 5 1 

Zekeriyya Sofra·51 
y dLan : AKA Gündüz 

Ras hemen ayağa kalktı. Bana 1 

(kalk) demedi amma, bunun böyle 
olması Jazımgeldiğini anlıyarak ben 
de kalktım. Sedef kakmalı büyük 
kapı açıldı. Ve kapının boşluğu -ye
ni baştan kapüanmış gibi - doldu. 
Emir Hazretleri kapı eşiğinde dur
du. 

Öyle bir Emir Hazretleri ki rü
yamda görsem insan olduğuna i
nanmam. Alabildiğine iri bir boy, 
iri bir gövde, iri ayaklar, iri eller .. 
Ve bunların üstünde küçük bir ka
fa. İri püsküllü kıpkırmızı bir tak
ke. Pembe beyaza yakın bir t en ve 
hareli al yanaklar. Stirmeli kara 
gözler. Kanatları açık ve daima 
oynak bir burun. Altında, boyalı 

olduğu besbelli bıyıklar ve sivri 
çenesinin altında iki kat bir ger -
·dan .. Sarı çubuklu beyaz bir ipek 
entarinin beli elmaslı bir tokası o-

lan g • 1 enış, a tın bir kemerle sarılı 
Sırtı~da, kolları giyilmemiş, so~ 

sırma ışlemeli deve t" .. . 
b · uyu rengınde 
ır maşlah. Çocukluğumda bir ik' 

kere babam götürmüştu" T k . 
1 

r • n sımde 
pehlivan güreşleri vardı. Orada bir 
Kurtdereli, bir Çaya, bir Filiz Nu
rulJah pehlivan görmüştüm. Macar 
pehlivanı Çaya bunun yanında ço
cuk! Kurtdereli küçük kardeşi! Fi
liz Nurullah, eh, şöyle böyle biraz 
kendine yakın! 

Gülmekle şaşmak arasında bir 
şaşkınlığa düştüm. Bizi misafir e
den bu büyük adama karşı nasıl 
davranmalı? Yan gözle Ras Fed -
dana bakıyorum. O ne yaparsa, 
ben de öyle yapmalıyım. Gö.rdüm 

ki Ras Feddan kasıklarından baş
lıyan 90 derecelik bir zaviye şek _ 
linde .. bir adım atıp sağ dizini ye-

re koydu. Kalktı, bir reverans ve 
bir diz çöküş.. bir iki adım daha. 
Bir reverans ve bir çöküş.. başını 
uzattı, ellerini yere koydu. Emirin 
ayaklarına uzandı. Öpmek istiyor
du. Emir bir söz mırıldanır gibi 
oldu, kalktı, elini öptü. 

Ben de mi böyle yapacaktım? 
Hiç bir zaman. Ben buraya is -

temiyerck, bilmiyerek gelen bir 
misafirim. Canı isterse! 

Hafif bir reverans yaptım. İler
lediın. Elimi uzattım. Emir, bozuk 
bir yabancı dille : 

- Rahatsız olmayınız hanıme -
fendi, dedi.. Siz bizim değerli, aziz 
misafirimizsiniz. (Ras demeden) 
Feddan sizi bize tanıştırdığı için 
çok bahtiyarım, kendisine teşek _ 
kür ederim. 

Ras Feddan yeni baştan zaviye
ler dzmiye başladı. Küçük bir el 
i~ ı le durdurdu. Bana yer gös

terdi. Kendisi de iki adım karşım
da biı· sedefli koltu~a yığıldı. Sarı 

çizgili entarisinin altından topuk -
!arına kadar sarkan beyaz ipekli 
donu görünüyordu. İki elile apış 

aralarını kaşıdıktan sonra göbeği
ni iri bacaklarının üstüne yerleş -
tirdi. 

- Ehlen ve sehlen! Keyfe halek! 
A! Ge suyi. tire anşente! A! Ge 
suyi hodo hanımefendi! 

Ras Feddan ayakta ! Bu nasıl 
dekolte, sütlü çikolata renginde, 
bakmıyor. Ras Feddan elpençe di
van! .. 

Pehlivan Filiz Nurullah azmanı 
el çırptı. Çıplak ayaklarına püs -
küllü mercan terlik geçirmiş, yarı 
dekolte, süslü çikolata renginde, 
güzel, fı stık gibi bir kızla ince ka
mış bastona benziyen bir zenci er
kek girdiler. Bir şeyler emretti. 
Yine kakuleli kahve ise? İşte bu 
sefer, ne olursa olsun içmem. Za
ten sinirliyim, kahve üstüne kahve 
olur mu? 

Buzlu franbuvaz şerbetleri gel
di. Üçümüz de susuyoruz. Bana İs
tanbulu sordu. İstanbulu çok sev-

diğinden lfıf açtı. İstanbulu çok sev
diğini, fakat şimdiye kadar gide
mediğini anlattı. Hele Türk kızla
rına pek bayıldığını, onların neza-

Mektubu okudukça, henüz gör-

ketleri kimsede olmadığını, güzel
liklerinin dillerde destan olduğunu 
ne bileyim daha neler... söyledi 
durdu. Halife ve Padişah Sultan 
Vahdettin hazretlerile ötedenberi 
mektuplaştığını kurumla hikaye 
etti. 

Sonra karısı Emire Mehdiyenin 
ayaklarından biraz rahatsız oldu
ğunu, onun için buraya gelemedi
ğini, fakat beni hususi odasında 
kabul etmekle bahtiyar olacağını 
söyledi. Ve çetrefil dili ile ilave 
etti: 

- Emire Mehdiye Prenses Ha -
neşka hazretleri ile çok dosttur. 
Siz de Prenses hazretlerinin dostu 

imişsiniz. Dostumun dostu benim 
dostumdur. Burada kendi konağı
nızda gibi davranınız. Her şey em
rinize hazırdır. Size bir de tercü -
man vereceğim. Asil bir kadındır. 
Adı Kontes dö Makro'dur. Şimdilik 
yolculuk yorgunluğunuzu gideri -
niz . . . 
Ayağa kalktı. Ben de kalktım. İri 

elini uzattı. Ben elimi sıkacak sun
dun. Baktım ki elinin tersini uzat-

b . d· ~· bu kıza knrŞl 
meaığım· ılme ıgım 11 ' S tırıarır.ı 
adeta aşık oluyordum. a or-
arasında gizli bir sıcaklık d~!,u~n .. · 
dum.. Müjgan.. zavallı l\1uJg 

Kim bu Müjgan?. b'r 
· de ı 

Mektubu, Adnan ismın halde 
gence yazıyordu. Adnan, h~r. ola _ 
bu yazıhanenin sabık sahıbı, rrıc 
cak ... Müjgan, Adananın evı~~ber 
tckUfini reddetmemekle be• tL

şöyle diyordu: clıayat ne kadar _ 

zım ve yorucu ... karanlıklar, u~ı i 
. Herııı 

rumlar, aşk yollarının çıç".;. et-
solduraca1c büyük ejderler gı \ir· 
rafımı:::ı sarmış .. Hayatlarımızı bir 

lc~tirnıek.. . Ah .. bu, -~~ ~atl~ riW 
ürperişle, büttin benlıgımın e tarı 
liklcrinde yavaş yavaş nefes a an 
bir yavru 1wş gibi, bana heyec .. 

· · Adıtll•'"" ı·eriyor.. Adnan .. sevgılı ve-
sana ne söyleyeyim? .. Ne c~Vj se· 
reyim? .. Adnan .. Adnan .. §1~ ;~ye
nin is~inden başka, sana soy arıarı 
cek bır şey bulamıyorum .. A 
seni seviyorum .. > rı 

b kudukta Uzun ve içli mektu u 0 Müj-
sonra şunu anladım: Adnanla J 

' "' .. gan sevişiyorlar. Adnan kıza ebu- \ 
M ... an 

lenmeyi teklif ediyor. uJg 
1 ~r .. 

na razı.. fakat, bazı sebep er ndi 
Kız, evlenme işinin, yalnız }te ya
arzu ve kararlarına bağlı olaını btl 
cazını, birtakım kimselerin dtğıni 
işe rıza göstermeleri icap et 

1 
na 

hatırlıyor. Ve bu müdnhalcler, 
0 

ıstırap, acı veriyor.. on· 
Mektubu okuyup bitirdikten_~ce, 

ra, dc-rin derin düşündiim. ilk 0
}<ar

gıyaben aşık olduğum bu kıZ~uy\1-
şı, şimdi, bir şefkat, acımnk" ldilJ11· 
yordum. Kendi kendime gu dafl 
. . · aşkın 
Ikı genç çocuğun temız ağı 

lıisse çıkarm1ya çalışmak. n~. b~~nı· 
bir düşünce ... Müjgan kın'·· len 
mıyorum. Tanısam, elimden gl~rıll 

~ on .. 
her yardımı yapacagım:·. tıüLÜrı 
mutlaka birleşmeleri ıçırı, nlll 

~ zav 
kudretimle çalışacagım... :ıtlı, 

M ... • b . "b ' evli bar u3gan.. enım gı ı, k :ıtır· 

çoluk çocuk sahibi, yaşı artı beyaı 
kını bulmuş şakaklarında 

' . n .. 
teller görünmiye başlamış bır ncı 
dam, hfılfı çocuk olamaz- ac~1nııl 
geçmiş seneleri hatırladın1• ırıelCı 
kendimi toy dclikanl\ farzet biİ'" 
ne gülünç .. halbuki, ben onların 
yük ağabeyleri yerindeyim.. siga-

Ben, yazıhanemin başında, bUJ'l .. 

ramın dumanlarına dalmış. ti ) 
. qfo o 

(Det•arrır yf':di ncı sa cfl!" 
~ 

bil 
mış, anladım ve dudaklarıınıdur .. 
yumuşak elin üstüne dokun 

dum. 1) gibi 
Ras Feddana (benimle ge J3e!l 

bir işaret etti. İkisi çıktılar. açıl
yalnız kaldım. Başka bir kapı ıcocs 
dı. İ_çeriye yapma incilerden . pir 
bir gerdanlık takmış, bilekicrı ,,_ 

• ınar· 
s ü r ü bilezikli Ç o .k. J{\1 _ 
yajlı. Memeleri kavun gıbı. .

3
.ene 

sk' oJ<Zl 
!akları küpeli. Ke ın. . Güler 
saçlı. Ellilik bir kadın gırdı. ~ı el .. 

yüzle yaklaştı ve her parrna.g yii
mas taklidi - belki de sahicıt-tı ve 

1. · uzn züklcrlc donanmış e ını 
kendisini tanıttı: 

- Kontes dö Makro! 
- Anşante. Dürrünisai. . ııı-

, etıerı 
- Emir ve Emıre hazr . JJle' 

rafından sizin hizmetlerinıze 
murum. "stere " 

Size hazılannn daireyi go 
bilir miyim? erJ11er· 

Beyaz mermer. Damarlı ın )Cır " 
erıner, 

Yeşil mermer. Sarı m ·starıdıl 
mızı mermer. Bir merınerı var} 

(Devamı 



e enze ek istersiniz ? : r Milyonlarca 
·trihe mi, Grefa Dolar kazanan 

----~--------~--~~------------------~ 

Maren 
G oy , ilyan Har- Küçük çocuklar 

·~ 
il ey 

~~imdi .l/eni açılan güzetl·k ens
t · tüler ·ne girenler, bir 
satıl sonra bu emellerine 

rnuvaf fak olmuş olarak çıkarlar 

, a ı) anı-

yamayorlarmış ! 

Şirrıdlki kızların ve genç kadınların en çok benze· 

Sinemada istikbal· 
terini temin ettiler , 
bir taraftan da mek 

tebe gidiyorlar 

Hemen hepsi de, 
büyüdükten son
ra sinema yıldızı 
oırr.aki~t2miyorlar 

K üçiık film yıldızlarının kimler 
olduğunu ve ne kazandığını ta

bii merak edersiniz. Küçük yıldız 
derken ilk evvel aklınıza gelen hiç 

şüphesiz Şirlcy Templ'dir. 

Evvelce Çarli Çaplin'in yanında 

çalışan Ceki Kogan vardı. Aradan 

yıllar geçti. Fakat bunun yerini tu
tan olmadı. Nihayet Şirley Templ 

meydana çıktı. Ceki Koganı bile 

gölgede bıraktı. 

Bir çocuk, bir küçük kız bir haf

tada binlerce dolar kazanır ve iki 

senede tam dört milyon dolar bi -
riktirirse, tabii bu bir çocuk için 
bir fevkaladeliktir. 

Bundan sonra tanınmış yıldız -

lardan Fredi vardır. Bilhassa ke -

derli rollerde çok muvaffak olan bu 
küçük de emeğinin hakkını kazan

mış ve iki yılda 3 milyon dolara 

sahip olmuştur. 

Bundan başka Fransız film yıl -
dızlarından Davidin rollerdeki cid-

diyeti, Amerikalı Trovel'in ağla -

madaki muvaffakıyetile yılda birer 

buçuk milyon dolar kazandığını 
rnek istedikleri Marıen Ditrih ve Greta Garbo 

h söylersek tabii inanırsınız. 
( arls {Hususi) - Dünyanın en 1 ründen, maniküründen itibaren bo- Bütün bu çocuklar daha küçük 
~ Yeni san'ati Pariste birdenbire yanmasına, saçının rengine kadar yaşta istikballerini temin ettikleri 
endini gösterdi. Bulvarlarda, Şan- hepsini tamamlatmış olduğu halde 

~eliz .;ı_ b için okumıya pek ehemmiyet ver-
e~ u yeni san'at mantar gibi meydana çıkar. 

~~:den çıktl. Eskiden güzellik ens- Yüzünün rengi, elbisesinin va • miyor zannedilir. Hakikatte hiç de 
tı~uıeri, frizörler, moda dükkanla· ziyeti, hatta mantosunun biçimi, öyle değildir. Bu çocukların hepsi 
d~· terzilerin bulunduğu yerde şim- buvası hep tamamdır. Yani bu dük- mektebe devam etmektedirler. Da-

1 bu san'al vardır: kana giren bir kadın, Greta Gar - ha garibi, büyüdükleri zaman hiç 
}{oınple güzellik.. boya mı benzemek istiyor, yoksa, birisi sinema yıldızı olmak istemi-

... 13.,r dükkçna giren kadın, frizö- ( Deomı 6 ıncı saq/adol ) yorlarmış. 
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oirgün Lindbergin ilk defa tayyare 
i e O yanusµ aştığı unutulacak 

F'akat yine bu adamm "sun'i bir kalb,, icat elmiş 
olduğunu beşeriyet hiç bir zaman unutmıga ca;'l. 

anş denizinde f 
l ayyareci Miralay Lindberg kını 
1 

Sı?ye haber vermeden bir takım 
ti er görüyor. Pek o kadar şöhret 
t Uskunü olmadıgı için, sanki şöh -
det~ ~okmuş gibi, daha doğrusu ken
d tsırıı b<.>Ui etmeden rahatça ışıne 
l'tıevanı etmek için, bazan hiç u.
~ Ulınadık zamanda ve hiç umul -

!ldık bir yerde görünüverir. 
fi' ~itekim geçenlerde de bir gün 
~«ın_sada Dinan kasabasına ıök -

l tı ıniverdi. Tayyaresinde şef pi
Ut D· 

~"lŞar da beraber bulunuyordu. 
tn Lindberg şehre iner inmez, he
l· :n bir kano otomobili aradı. Müm
dttn olduğu kadar sür'atle Sen - Iıl-

:ı. clenil<>n adaya gitmek için ... 
rı ~anoya binerken şunları söyle· 
ıışti: 

'l' - Beni doktor orada bekliyor. 
,. <ıyYare ile adanın üzerinden ge
,etk 

(\11 bir mektup attım. 
li /\dada "tek başına kendisini bek
~~n cdoktor, dediği zat, Nevyork
tl k1 Rokfeller Enstitüsünün reisi ,f tor Karrel idi. Bu doktorun: 
~~•san bilinmeyen bir mahllıktur, 
l 1

ndaki son kitabının ne kadar 

e~ecan uyandırdığı hatırlardadır. 
bu~~n.elcrdenbcri beraber çalışan 
~ ıkı adam, Lindberg ile doktor 
dıar:reı "Sun'i kalp" diye isim ver
~ itleri yeni bir tiletin tccrübelerile 
~gu1 bulunmaktadırlar. 

fonu adada insan yoktur ki, tele -
~ telsizi, kablosu olsun. Bu iki 
~v ın bu adada biribirlerinc nn
tı~ u Verişlerinin sebep ve hikmeti 

olsa gerek? 
''ö . 

b01 tlünılc mücadele eden adam", 
l'(ı,; t 0r Rarrel bu adayı kPndisine 

"l'la. 
sıp bulmuş ve cırayn yerleş - 1 

'7ük bir adada e3rarengiz tP~rübeler 

1 

oiştir. Yanında iki üç hizmetçi ve 
tecrübeleri için kullandığı bir çok 
tavşanlard:ın başka kimse yoktur. 
Karrel ile Lindberg altı seneden -
beri beraber çalışmaktadırl;ır. İlk 
günlerde bunların nasıl bir iş üze
rinde çalıştıkları son derece gizli 
tutulmuştu. 

Fakat bu çalışmaların neticesil"i 
nihayet bir raporla dünya tıb aıc
mine bildirmek icap edince, vaziyet 

..: -;şti. İstihb:ıı: işlerinde yekta sa
yıl.m Amerikan gazetecileri bile, bu 

ı MeşhurAme 
rikalı tayya- ı 
reci Miralay 
Lindberg ses 
siz sadasız 

çalışıyor. Ye 
ni hava yol
lan bulmak 
için mi? ha
yır! sun'i bir 
kalb bulmak 
• • 
ıçın 

iki kişinin arasında senelerdenberi 
devam eden teşrıki mesaiden an
cak bu raporun bir tıp mecmua
sında neşrinden sonradır ki, haber
dar olabildiler. 

Bu raporda Karrcl cSun'i kalh> 
in icat edilmiş olduğunu haber ve
riyordu. 

Kalbi, ciğeri ve böbreği öldük
ten sonra daha bir müddet yaşat
nıak meselesi yer yüzünde bir 
çok doktorları meşgul eden bir mev-

(L ti:lamı 6 rıcı ıaqfadal 
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Çingeneler yeni IF~STöV A~ 
Krallarını Salzbur es 
Nasıl seçtiler? d 1 t b 1 f 1. 

K 1
-d-:--·- k. e s an u es v 

1 

- ra ıyor ı: • 

1::!i;z:::~:r:::!;::.:ı11e berab~r başhyo 
Ajans telgrafları, Lehistandaki 

Çingenelerin kendilerine yeni 
bir kral intihap ettiklerini kısaca 
yazmışlardı. Basit gföi görünen bu 
hadiselerin meğer bu kadar derin 
ve girift bir içyüzü varmış. 
Kralın intihabından evvel bir . 

hayli esrarengiz entrikalar çevril
miş ... İlk önce öldürülen kralın ka
yınbirader\lıin kral seçileceği zan
nedilirken, bu ümitler birdenbire 
boşa çıkıvermiştir. Çingenelerin a
yan azası Jan ismindeki diğer bir 
namzet hakkında reylerini vermiş
ler ve Jnn kral ilan edilmiştir. 

İntihabat, Leh ordusuna ait spor 
sahasında yapılmıştır. Sahanın or
tasında toplantı için kürsüler ya
pılmıştır. Ayan azasına mahsus ol
mak üzere, karşı karşıya kırmızı 

kürsüler konmuştu. 
Kral olarak seçilmek üzere beş 

namzet vardı: lan, Rodolf, Bazil, 
Mişel, Serj. 
Sahanın en orta ve göze görünür 

bir yerine de Çingene krallarına 

mahsus olan taht kurulmuştu. 
Biraz daha ile de, bir masanın 

üzerinde bakırdan bir tac vardı. 
Çünkü Çingeneler altından bir taç 
yaptıracak kadar para toplayama
mışlardı. 

Gerek taht, gerek merasimde 
kullanılan elbiseler Varşova Bele
diye tiyatrosundan kira ile alınmış 
bulunuyordu. Kralın, seçildikten 
sonra kurulacağı taht bu tiyatroda 
Boris Godinof adlı bir opera piye
sinde kullanılmakta olan tahltır. 
Kralın giydiği palto da ayni pi
yesteki cKı al Lehar, ın giydiği 
paltodur. 

Kral namzetlerinin ve ayan aza
sının frakları da ayni suretle kira· 
lanmıştır. ve çoğu yamalıdır. 

Üç dört binden fazla bir kalaba
lık intihabı seyretmiye gelmişlerdi. 
Bunlardan birisi diyor ki: 

- Bir Ayan azasının intihapta 
bizzat bulunması gibi bir mecburi
yet yoktur. Bu zatın, milleti temsil 
etmemiz itibarile bıze itımadı \'ar
dır. Çingeneler kendi krallarını 

her zaman severler. Yalnız istediği
miz bir şey var: Yabancı memle
ketlerde bizim de bir kralımız ol
duğu anlaşılsın! 

YAŞASIN KRAL JAN! 
Ayan azası mutad olduğuna gö

re, reylerini sandığa atarlar. Bunu 
müteakip reyler sayılır. Son inti
hapta da Jan otuz rey içinden on 
yedi rey ile .kral seçilmiştir. 

(Devamı 6 ncı ıag/amızdo) 

Safzburg festivalini dinlemek için, 
dünyanın 1500 radyo merkezi faa

liyete geçiyor. Aradaki fark 
bu kadar da değil.. 

Avusturyanın e<_Jlence merkezlerinden birinde eski 
şatolara bakış 

A vusluryada Salzburg şehri her 
sene festival yapar. Bu suretle 

bu san'at şehrine her yıl yüz bin-
lerce yabancı gelir. Bunların ara
sında en ziyade nazarıdikkati cel
beden 1ngilizlerle, Amerikalılardır. 

Bunlar Salzburga gelerek bütün 
bir ay büyük bir zevk ve safa için
de vakit geçirirler. Ve memleket· 
lerıne gittikleri zaman muazzam 
pıopaganda yaparlar. 

İşte dilden dıle yayılan Salzburg 
festivali bugün orta Avrupanın 
şenlik günlerile rnüteradıf olarak 
söylenir. · 

Bunu gören Salzburglular da her 
sene festival programını daha ca
zip yapmıya uğraşırlar. 

Bu sene 30 temmuzda başlaya -

cak olan Salzburg festh·ali içi 
konserler, açık havada tiyatrola 
operalar, operetler, Bethoven, Br 
mis, Rozini'den parçalar hazırla 
mı~tır. Bütün bu temsillerin rady 
vasıtasile ieşri için de tertibat a 
lınmıştır. 

Ayrıca muhtelif yabancı meml 
ketlerde çalışan 1500 radyo müe 
scsesi de Salzburg festiv..ıl heyeti 
ne müracaat ederek bu temsilleri 
konserlerin kendi radyolarına ve 
rilmesı için tertibat yapmaların 

istemişlerdir. 

Bunların içinde bilhassa Ameri 
ka radyo istasyonları, Salzbur 
radyosu bu işi başaramadığı tak 
dirde kendilerinin tertibat alaraK 

( Det1amı 6 rncı sayfamızda) 
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9 vezan: yman Çapan 

• 
Tercemo ve lktlbıııı b:ıkkı mahfuııdur 

•• u an be • arkası dan yür '.' düler 1 Beş 

Kefalo tam sok ğı sapacağı sırada birisi Gire
son işi bıçağı, adamın iki küreği arasına sapladı 
Bu hitap karşısında Kefalo, Elen: 

p falan unuttu, hemen şanodan aşağ: 
fırladı, külhanbeylerinin masasına 
cloğru yürüdü. Daha mas:ıya yak
laşmadan kulhanbeylerden biri, 
masanın ustünden bir bira şi~ si 
kaparak, Kc!alonun kafasına yallah 
ettı. 

Rastlam dJ işe ... 
Öteki arlcadaşlan d ellerini 

ceplerine nttılar, fakat bunlara me
telik vermedi, yakaladığı bir san· 
dalyeyi onların masalarına fırlat
tı, eline geçirdiği bir masayı ken -
dmc doğru gelenlerin önüne attı, 
asılı lnmbaya bir şiş vurdu, öteki
ne bir iskemle fırlattı; ortalık loş
laştı, allak bullak oldu, hödük müş
teriler, korkak akşamcılar: 

- Naaa ! Tabaaann !.. caddeyi 
tuttu. 
Şimdi, bu küstah, müteca\iz he

riflere der vermenin sırası gelmiş
di, bunun için aralarına atıldı. 

Elinde silah bile yoktu. Yalnız 
kalınca bir masa bacağı vardı, bu
nunla vurdu, ka.üı demedi yapış -
t ırdı, göz demedi yerleştirdi, cıva 
gıbi ne ele, ne avuca sığıyor, mü - ı 
ternadıyen sağa sola sopn sallıyor
du. 

Ellerini ceplerine :ıtan külhan -
beyleri, ne bıçak, ne bir tabanca 
çekebildiler. Yalnız, bir aralık Ke
.faloyu dar bir çember içine almak 
için, bir çevirme hareketi yaptılar. 
Bu hareketle onu kötüye boğmak 
istedikleri nlaşılıyordu. Fakat bu 
sırada, şimdiye kadar köşeden va
ziyeti seyreden, (Z.} Bey işe karış
tı. Aralarına girerek sert bir sesle 
haykırdı: 

- Bu kadar edepsizlik kafi!.. Beş 
kişinin bir adama çullanması kaba
dayılık değndir. Çekilin oradan .. 

Çember birdenbire ge\-şedi. Beşi 
.,ınıııtuııa11nı1111nııııutıııttnttrunnınııntnnnttıınınııınıı1111 

Lindbergin 
Okyanusu 
Geçişi 

(5 inci .tayf adan cleocm) 
zudur. Rus aliml ri ölmüş kalbi, 
ciğeri ve bobreği daha bir kaç saat 

324 hürrigetlnin ilanını müteaktp Kongadan 1.tan~la eelen sı1rgünıu 
{ 1 - Bizde modern matbaae1lığın bcmisi ve Hürriyet pfşôarlarmdan 
Ebüulga Tevfik Beg nı rlwm, 2 Hd'kkı Şinasi IJeg "ıimdi Jstanbul 
.aglnm,,, 3 Talha Ebür:iga Beg, 4 Örümcek müdürü Mastafa l:."fen1i/ 

de süt dökmüş ked1ler gibi sindiler. 
Çünkü, onlar (Z.) Beyi çok iyı ta
nıyan insanlardı. Sap:ırtasını çok 
yem.işleı-di vaktile .•. 

Kefalo, (Z.) Beye dedi ki: 
- Sen rahatına bak beyim! Ben 

bu kopukların hepsinin hakkından 
gelirim! .. 

Daha polisler gelmeden, Kefalo 
balozu şöyle bir ara trrdı, bir köşe
ye sinen Eteniyi omuzuna vurdu, 

merdivenleri inmeye başladı. 
Beş külhanbeyi de arkasından 

yürüdtilcr. Sokağa çıktıktan sonra 

bir müddet Kefaloyu takip ettiler. 
O, bu takibin farkında bile değildi. 
Eleni omuzunda, Doğruyoldan Ka
fesçi sokağına doğru gidiyordu. 

Tam sokağı sapacağı sırada, kül
hanbeylerinden birisi, yavaş adım
larla yanına yakla tı; Gireson işi 

bir bıçağı omuz başına, iki küre
ğinin aras:ıruı sapladı. 

KeUılo arkasına döndıi, beş kişi

nin kaçmakta olduğunu gordü. E-

!eniyi yere bıraktı, başladı koşmıya. 
Yaralı yaralı koştu, kovaladı. 

Dört külhabenyi birer birer, Gala
tanın ynn sokaklarına girip kay -
boldular. 

Meydanda bir tanesi kaldı. Ke-

falo. tulumba kovalamaktan kal -
ma bir gayretle ona doğru koştu, 
Arkadi sokn ının başında üzerine 
atılarak iki yakasından tuttu. 

En sinden kan oluklar gibi akı
yordu. Rakibinin elinde bıçak var
dı. Bu sefer K falo da iri bır sal -

dırma çıkardı, yarım saatten fazla, 
toplanan halkın arasında. yaralı 

yaralı kaınn clüellosu yaptı. Niha
yet, ha mını yere yatırarak-: ıki ku
lağını kesti, birer iğne ile herifin 
ceketinin iki yakasına iliştirdi. 

o devirlerde, rakibi oldurmek 
kabadayılık sayılmadığı ıçin, Ke
falo kcndısini arkasından vuranı 

öldürm miş, kulaklarını keserek 
birer çıçek gibi ceketinin yakasına 
asmıştı. (Devamı var) 

( ;5 ind ••gf ün Uo.ım l 
Netice ilan edilince, bütün orıı

da bulunan çingeneler emsali tarif 
edilmez bir heyec nla yeni kralı 
l"lltluladırlar. Çingene ve Leh dille
rinde c Yaşasın kral!> sesi sahayı 
çınlattı. Neticenin hiç de böyle 
çıkacağını zannetmiyen diğer nam
zetler, yeni kralın etrafında dans 
ettiler. Fakat bu heyecan oncnk bir 
kaç dakika devam etti. 

Ortodoks bir papas kürsüye gel
di, yeni Kralı takdis etti ve başına 
bakır tacı geçirdi. Kral, kenarları 
tavşan d risi ile işlenmiş mavi 
:mantosunu giydi, top yerine yirmi 
beş ad t çatra patra akıldı. 

Kral tacını giydikten sonra tek
rar: c Yaşasın kraı. avazeleri sa
hayı çınlattı. 

Çingeneler gnzctecilcrden o k,ı

dar çekinmiyorlar. Mesela kralın 
gazetecilere beyanatta bulunması 

için, başka saraylarda olduğu gibi, 
evvelden müsaadei mahsusa alma
ğa lüzum yoktur. 

Gazeteciler yeni krala sordular: 
- Majeste hazretleri nası 1 bir 

program takip edecekler? 
- Çingene milletinin kültür se

viyesini yükseltmek için clımden 
geldıği kadar çalışacnğ1m. Bundan 
sonra tahsil milletim için m'~cbu

ri olacaktır. Çingeenlerin beedvi ha
yatına nihayet vereceğim. Yakında 
İtalyaya bir sc,·nhat yapmak nıye
tindeyim. Musolini tarafından ka
bul edileceğimi zannediyorum. 
Maksadım çingeneler içın Habş:c;
tanda bir vatan kurmaktır. 

Kral çingene milleti içın beş na
zır tayın edec ktir. Teodor ismin
de bil"isi şimdiden Hariciye nazırh
ğına tayin edilmistir. En ağır va
züeyi üzerine alan malıye nazırı 

da tayin edılmiş bulunmaktadır. 
Çingeneleri vergi vcı miyc mecbur 
etmek gibi güç bir iş bu zatın o -
mu1Janna yükleıımış bulunmakta
dır. 

Kime benzemek 
istersiniz? 

( 5 inci say/ adan devam ) 

Marlen Ditrihe mı? Sımon Sımona 
mı? Yarım sa:U sonra o bıçımde dı
şarı çıkıyor. Bu dükkanlar herrı u
cuz, h~m de az zamanda ışlerinı t:ı
mamladıkları için öyle mil lhi.ş 
müşterileri var ki.. Ancak kapıdan 
içeriye girenlerin yer bulup sırnsı 
gelinciye kadar beltlemesi felaket.. 
Bu zamanlarda da erkek gözile o
turursanız öyle eğlenceli manzara
lar var ki .. yalnız oraya gicip çıkan 
kadinı tanıyamadığınız için işin 

şekli değişiyor. Hatta bir çok 
kocalar karılarını bile tanı:taım

yorlnrmış. Bu san'ntkiır.lar o kadar 
mahirane çehrede, gıyimde deği -

KA UN( SOLEYMA 
No.67 Yazan 

' Hayır, o Müslüman değildir, 
Müslüman ismi 

altı1ıda Istanbula gelmiştir 
nl rırıın 

büyük müsluman kahı amn Ra-Askerlıkle papnshğı kendilerin
de toplamış olan sınır hırıs•i:, anlar: 

Rndos ~ovnlyelerbin büyük üs
tadı. Karşısuıda son derece hiır -
met ile ayakla dtrtp dinleyen ve 
gogsiınde kocaman bir haç bulu -
nan kfitıbine d"di kı: 

- Sultnrı Stileyın. ndan gelC'n 
mektubun man:ısı açıktır. Padişah 
demek isti or ki. lx-n BE>lgrııdı al
dım. Avrupadn hristıvanl ğa. ka
toliklıge en büvtlk bir darbe vıır -
dum. Öniiml' çıknn C'OP,C'lleri bun
dan sonr~ do tanıyacak degilim. 
Sen ey Rados şövalyelerinin reisi 
olan adam, bunu bö~ le bil. Beni, 
yeni ka.,.andıgım 7.aferlerd n dolavı 
tebrik et. Beıı de seni şövnlvelerin 
ba~ına intıhao edılmi'? oldugun i-

çin tebrik cdıyorum. Aramızdaki 
dostlıık çok iyıdir. 

Karo;ı ındo'.ı genç a kcr. papaz 
is· ihtıynr, fakat dinç. kafası ve 
sesi kuvvellı olan buvuk reısı hur
nwtlc dınled kten sonra yavasç 
dedı kı: 

ÜsUıdı azam, <'mrıniz üı ıe 
Sultan Suleymana yazıl cak ceva
bın bir mü .. vedde tini vaptım. Bunu 
ar7.<!deccTrım. 

Elmdc tuttv · u kıvrılmUi bır ka
ğıdı açtı, uzat ı. Asker, papasların 
başı olan şm; ive kıi ıdı dJckatlc 
okuduktan sonra : 

- Evet, dedı, b ni(Jl talımatım 

üzere yazılmış. Kısu. fakat maksa
dımızı çok iyı anlatmıya kirlidir. 
Varsın mektubumuz lüzumsuz k~
limelerle dolu olmasın. Yalnız Su!-
tan Süleymana ıjunu anlatsın ki 
Rados adasına kadar gelmiş, sı/:rın
mış, son iltica ctt1kleri yersiz 

ibaret kalmış olun Sen Jan 
şövalyclcrı Avrupanın hristiyanlık 

alemınde görülen iıyk· vepyeni, 
türedi, derme çatma bazı asker 
taklıdi adamlar değildir. Bızim as
lımız ta ehlı sı:ılip seferlerıne kadar 
çıkmıştır. Sen Jan şovalyel<'l·i mag-
10.p Qlur, fakat düşmanlarilc> harp 
ede ede mağlup olur. Yoksn ... 

1htiyar yerındcn krılkmış, gfö~Ie
ri ateş saçar gıbi bnk.ıyor, gür seı.i 
ile haykırır- gıbi sözlt:'rme de\·nm 
ediyordu: 

ndlarını saymak. şımd kı 0~0 dd 5 
dos sövalyekri clcnıkn rnukn 

:a ı ının 1 t: 
Sen Jan tarıknti mensup ar ı 
büvük bır tanhe malik oldukl:trdı~ 

• b"'Jer p· 

gösterır. Salfıhaddinı Eyyu 1 h p 
Yıldırım Beva7.ıtlara kadar 

d ~ onlar ll 
bizimle ugıaştıl.ır, bu c .. 

nl auv 
uğraştık. F. t bıitun bu şa \-k 0 
manhırımı7. bumı vıj.fıtler, ~ec'il 
şanü ser fıııdcrı bir :zl"rresını ....ı _ 

~or~·u 
etı~ez ask~r ldu urnnzu /, 

T·ınııı
kr. Bi7imle u~ra . nla dan ı 

5 
ı 

lenk adını da unu m '"" ıın. . 
Jnn övnlvt>le'"İ k b <-1 nc:lr hrı·.: 

. . ·~de oc 
tivanlığuı t şı, 'ucu 1 rı , • 
g nü seref z1rhı olduğu lın\et<' ı-: 
. d•·'"· 
böv)e n ırln ·d J-~ri do' u-:tu. 

-h ')'i· 
du. Şimdı el ı " b·r pad "' : ~ 
b::ısmın yap mac!ı bu' u · 1 

<'.'u '"' Ill rı ccrmek ıst y n Su;.t ı n ° 
bizim karsımıza çıhmı b ıum.ı · 

~ . . dene· 
Elb tte bızıml o da talıh ı 

.ı • k • 
mek ı tey ecektıı· Bu p " 1• 

v t ile sıyn ·etı bırlcstı .. mek ısted 1 

ift:l . 1 
ÖvlC' kı vapıı. cak bu :ilk b 

1 
• 

ışlcri be<: re ılecek me\ kide 
k' I' runu\or. Bız· yolt d ı m 

r 
pek tnth dıll yazılmı ttr. Gal.ı 

dı trl.,.. ,,. 
çok defa dunva)Jı krn m 
t.'.ıbi say, rl r da ın ı uf::ıklı but ~ 
du m:ınlarını kucuk ""rürlcr f{n -

buki Sultan Su' 'mtı bız duşmun-
1 kü . k . . Evveıa bı-
annı ~ gQrmu• r. ~ · . 

ze tatlı d llc so 1 ·m ısuyor LJı
kin, heyhat 1 •• Arad kı mesafe cc. 
aç.ıktlr. Er geç Ti.ırki r:" h rp (' -
1 ~ · o · · .,cak cf'\•.,< rıcegı1_ nun ıçın ~azı." 

• "d lt ı 1-brn bir taraftan nez:ık t knı e . 
nC' muvafık' olm ı-ı ı:.zım olmak •• 
bcı abcr daha zh~de p dı ha su 

1 

d. VU"' 
anJatmak icao ed r kı b z 0 

meye hazıru. çünktl olümdtn ku'"• 

kan adamlar de ·ııı:. 

Yine mektu' ı ıus; ~ddt:sın c · 
mıya dn 1d • S nr 

r Det:amı va-) ·············· .... ............. •••••••••••• ••• ' ••••••••• 1 

Festi a 
( 5 ine: ~·ıı•/f'<l n rft-rnm l . 

bunu nnkled c kic:ıı ıni bildirmı!>-
lerdir. 

1 t c -Maamnfıh f stivı:ıl heveti e 
• \"C' -fon, telgraf, radyo tesisatı ıı<' 

saı ti naklıl c ru. sele ını 1937 '.~ıı
ııın en son teknik esaslarına gore 

ha7.ırladıklnrı için hıç bir cih _uc 
b"}oır· endişeye ınahal olmadığını ı 

miştir. 

İstanbul fcsth·alıu.1 hazırlay:ı.n

--yaşatnuya şimdiden muvaffak ol • ı!!""""!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""!!'!"'!'!!"!!!!"'!"""'~~!'!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!'!!'~~!!!!!!~!!!"!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""""""""~!!!!!!!!!!!""""""!~~!""'!""~~!!'!!!!!~~~~-~~~~- __ .._ __________ _ 

muşlardır. Fakat şimdiye kadar ya-. T f ri ka o. :4 

şikJik yapıyorlarmış. 

- Şımdil e kadar muslüınan a -
Jemi bızım)e uğraştı. durdu. Biz 
hr.ıstiyanlığın beşigi olan Fihstin
dcr. çıkarıldık. Suriycdcn çıkarıl

dık. Gele g le şu adava iltica e tik. 
Fakat dı.işmanlarımız içın daima 
korkunç olduk. Bizimle uğraşan lann kulakları cınlasın .. 

pı1an bütün tetkikat, bu araştır - ............................... . 
mnlarda daima bir aksiliğe tesadüf Rüstemin sabn tükendi: 
etmişlerdir. Bütün tedbirlere rağ- - Bre köpek, d di, sen bu kısa 
men en nihayet bir kangren hasıl boyunla bize meydan mı okuyor -
olrnaktn ve et artık bir daha diril- sun? Haydi söyle bakalım bize bil~ 
memck şartile ölmektedir. diklerini ... 

Peki am::ı, L!ndbergin böyle tıbbi Türk gemicileri bu adamın her-
tccrübelerdc rolü ne olabilir? şeyi bildığinl anlamakta gecikmc-

Doktor Karrel Lindbergin tek- mişlerdi. 
nık mcziyetlerinı yakından bilen bi: Rüstem balıkçıyı bırkaç tokatla 
adamdır. Sıze belki onfann bu ka- yere serdikten sonra, yanına otur-
d r ıtina ile sakladıkları bir sır ifsa du. 
cdivoruz. Lindberg en nihayet dok- - Ciyovani'nin başını kım kesti .. 
to h ın cönüne çilmez, diye ka- Ve kızı Jozetta nerede? 
r:ır verdikleri cEn!eksiyon. u mağ- Balıkçı zoru görünce dayanama· 
llın tmis ve aJlarc Ja mağa muk- dı: 

tedır bır sun'i kalb mevdana ge- -Bizim adada eski haydutlardan 
tırmi tir. Doktor Karrel diyor kı: CKDr Mihal) adında bir yamana-

- Gunun binnde Lindbergin Ok- dam vnrdır. Bu haydut Sinyor Ci-
yanu. u ılk d fa a an taV\'areci ol- yovanı'yi yakalavıp hapsetmiştir. 
du u unutulacaktır. Faknt sun'i Gem cı1er hu) retle biribirlerıne 
kaJbı icnt ettPi hiç bir zaman u- b:ıkıştılar. 
nululmıvacaktır. Murat sordu: 
ÖLÜ.,f MAGLÜP EDİLECEK Mi? - Ya bu baş? .. ! Bu kimin başı? 

- Şöval~nin yanında onunla 
beraber kurtulan gemicilerden bi
ri vardı. Kara Mihal ilk önce onun 
bnşmı kopardı. Ondan sonra Şöval
yeyi sorguya çekerek, para ve mü
cevherlerinin nerede battığını an
ladı.. Kendisini hapsederek, deni

Bu sun'i k lb nnsıl bir şey olsa 
gerek? Bunun şimdi Faris Sergi -
sindeki keşifler ve ihtiralar Sara
yınd bir nümunesi bulunmakta -
dır. İlk bakı ta bir takım kauçuk -

tüblcrden, nikelden yapılmış hele· 
zonlnrdan, çelik çemberlerden mü
rekk p cıcaip bir alet şeklinde gö
nınen bu sun'i kn1b bir tavşan ka!
binın atı,. lıırının ahengi ıçınde ka
nı a1Jp vermektedir. Bu iiletfn or
tasında bir tavs:ın k:ılbi \•ardır. 
T v an öle i altı ay olmuştur. Fa
k t k bi y amnktadır. 

Acaba Lindbcrgin bulduğu sun'i 
k , Paris Sf'rgısindeki tavşan 
l albind n daha çok ehemmiyette 

m·? Belki yakın bir istıkbD.lde bu
nu daha i) i o.nloyacoğız. 

ze dalgıçlar gönderdi. 
Türk korsanları merak ve heye

can içındc ne diyeceklerini, yapa
caklarını şaşırmışlardı. 

Murat, balıkçının yanımı eğildi: 
- Şöval) enin kııını ne yaptılar? 
Balıkçı korkudan titriyordu_ 
Kekeleyerek anlattı: 

- Kaar Mihal bu güzel kızı ku-
caklayıp evine götürmüştü. İki 
günduı onun yanındadır. 

- Nerede oturuyor bu haydut?. 
Balıkçı ad nın ark::ısında bir te-

ADALARINDA 

~ 

Vc nedik şövalyesi, Türk korst;ı l r n g"°r .. nce: 
''Siz büyük bir milletin denizcileris · ıiz... e i 

ihalin el.nden kurtarın z!,, diye yalvar 
,. 
a a 

Gemi kayal;ua 

peyi göstererek; 

çarpınca 

denize 

-işte orada, dedi, kale gibi sağ
lam bir yerdir. 

- Şövalyeyi de ornda mı hapset

ti?. 

- Hayır. Cıyovani şurada sahile 

Venecllk ıövalyesl /azil 
attlmı$lı •. 

yakin bir mağarada .. 

1 - Bize bu mağarayı gösterir mi-
sin?. - - Oraya kad:ır gidemem ... Mi

hal görürse, beni keser. Fakat. ta

rif edeyim size. 

Ve Elıyle işaret cclerek baş nı 
akaya çeviıdi: 
-Karşıda gorur.en uzun .,_Nnçh

rn dibine giiiniz .. Ornd:ı birçok ka 
yalar g-rec k "z! Se ' n niz!.S:-

, ze hangi k ynnın arkasmd:ın ce • p 
gelirse, bvaiye orad mahpustur. 
Balıkçıyı y<::rden knldırdılo.r .. 
Ve g st:erdıgı ngaçl ... rın cııbine 

koşuştular. 

Sabild n yüz adını geride bulu
' nnn nğ çların dibindeki kayaları 
kolaylıkla bulmuşlardı. 

Rüstem: 
İ - Şövalyeyi esir nlıp gemiye a
[ tarız .. 

1 

Diyordu. 

Murat eis: 

- Esir alırız. Fakat, İstanbula 
göndeririz ... Bu adam elde bulun
dukça, hükumet Vcncdiklilerle ca
ba müsait ve iyi şartlarla uyuşabi
lir. 

Fikrini Heri sürüyordu. 
Kayal rm arasında durdular .. 
Hep bir ağızdan bağırdılar: 
- Sinyor Ciyovani. .. 
Çok stırmedi.. 

... · -z. Yazan: Ce C n~ ..... . ........................................ ······· .. 
Yerin ultındon bo •uk bir ses ışi

tildı: 

"-İmdat .. imdat .. C n kurtar<ıll 
yok mu?" 

Hepsi bırcten yere e ildıJer .. 
Dinlcdıler .. 
Taşları birer birer ) ok dılar .. 
Murot ı f'is bir sivrı k yan n o-

nündc gülüyordu: 
-İşte buldum .. 
KoşustuJor . Si\ ri kaynı ın ark • 

sında d r bır :yol gö dıileı 
Birer bire ı bu d r yold:ın b ·~ı.aç 

basamak mcrdıven ind .• n s rır ' 
vakti •le kimbilir ne için ynpı!ınıi? 

1 • 
olan bu puım 1 lıklı ma aranın .O-J 

kapısınd:ı durdular. 
d ll,·or· Sin} or Cı' O\ anı bura ) . 

du. 
Ayak sc l rint dm: unCA ) crir:d011 

fırlıynr:ık: 

- Benı kurtnrın buradan! .. Sı· 
zi zengin yoparım .. Sızc büyuk ser
vetler, dcğeı lı mücevhecler '\' rı· 
rim! 

Diye bağırmnğa bnşlaınıştı. 
Vcnedikli Şövalye. o kadar üı:ll•t

siz ve cansız bir halde bağırıvordu 
ki, denize düşen yılanp sarılır fc~
vasınca, hasmı olnn Türklerc!C'O bı· 
le yardım umuyordu. • 

Rüstem ~rmnklıg111 önünde cıot 
du. 

- Ne yapocngız .,imdi?. 
- Kurtaralım bu adamı.. ., 
-Kurtarıp nere •c götiırcccğiı· 
- Bızım gemılere .. 
-Yn sonra? .. 
- Sonrasını şimdi dü ,unnlebe 

vakliıruz ·ok. 
Murat reis itiraz etmedi.. 
Parmaklığı kırdılar: 

( Dc1•aını ııar) 
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, , KUDOS KOZILA~R 
... 

ef i a No: 105 Yazan : M. Necdet Tunçer 

Kahrama Şaon'u (Tılıszmlı kuyu} ya atmışlardı. 
Şaon son günlerini gaşag'lrdu. Süleyman onun 
öldiiğünü dayc -2, kimbilir nekadar ağlıyacaktı? 

Bcşiktnş birinci Sulh Hukuk Ha
kimliğinden : 

Beşiktnşt:ı Şcnlikdede mahalle
sinde Dere sokağır.Ba 12 No. lu ha
nede mukim ike...,. halen ikametga
hı meçhul eski polıslerdenl256 sa
yılı Fnhri'ye: 

Hazine vekili tarafından aleyhi
nize açılan 1500 kUIUi alacak da -
vasınm gıyabınızda bakılan r,nuha
kcmesi neticesinde Wsiliıtı zabıtna
mesinde yazılı olduğu \'cçhile ila
nen vaki muameleli gıynp kararı
na karşı mahkemeye gelmediğiniz 
gibi bir güna defi iUrazda IT.ılun -
mamış olduğunuzdan müdd~abih 

15 liranın Zülfi ile berabC!' sizden 
-Gözdelerin hepsi cezada mı?!» müteselsilen maamasnrifi muha -
Gibi sorularla bu işin sırrını an- keme tahsiline 17/4/937 tarihinde 

lanuya çalışıyorlardı. karar verildiğini mübeyyin işbu * hüküm hulasası tebliğ makamına 

Siliı odasında duramadı.. kaim olmak üzere i18n olunur 
Harcmağasını çağırdı: (935 - 445) 

::...... Haıa bir cevap yok mu? mella Beşiktaş birinci Sulh Hukuk Ha-
bcni aratmıyor mu? kimliğinden: 

Diye sordu. İstanbul Maliyesine izafetle rnu-
Haremnğası verecek cevap bula- hakemat müdüriyeti avukatların -

ınıyoıdu. Süleymanın gözdesini da- dan Mithatın Ortaköy Değirmen 
tıltmak da işine gelmiyordu: sokak 17 No. da mukim Ali Rıza 

- Belki mısafirler gittikten son- oğlu Ahmet aleyhme ıknme eyJe-
l'a çağırtacak.. diği 304 kuruş alacal· davac;ı üze -

Dıye mmldandı. rine müddeialeyh n• ına g-nderi· 
Tam ra da hücre~indc kuduru - len davetiyeye müb ir tarafından 

~ordu. verilen meşruhattan ikametgahı -
Siılc)manın )ÜZÜnü görmiyeli nm m hul olduğu ~nlnŞllmasına 

bir y olmuştu. • mebni talep veçhile•bir ay müd -
O ge-cc sarayda göze çarpan bir Amon Kraliçesinin r09aırna giren muhariplu Amon detle ilanen tebligat icrasına knrar 

k 
' 

saragrnı sarzgorlardı .. 
a abalık vardı. verilmiş ve muhakemesi 4/ EylNl 
Tamara her sant hükümdardan sc.bah kuyunun ağzından su ve ek- sında durnn bir haremağası -Şaonu 937 tarihine müsadif cumartesi gü-

bir iltifat umuyordu. mek uzatır1aı dı. çok se\·cliği için- öu knhramanı kur- nü saat lO a talik kılınmış olduğun-
Sıhirbazlnr da hala onu vadet - Şaon, bu meş'um kuyuya atıl- tarmayı düşünmüştü. Faknt, h:ı - dan o gün bizzat mahkemeye gel-

tıkleri (mes'ut gün) e kavuştura - dığmı Kudüse nasıl bildırmişti? remağasının elinde bir ~y yoktu. mcdiği veyahut tasdikli bir vekil 
rnamışlardı. Bu, bir tesaduf eseriydi.. O ancak. o günlerde Amondan Ku- göndermediği takdircfo gıyabında 

Amon Kraliçesi .s,.ok garip bir ka- O sabah Şaona gelen cellatlar düse gidecek olan yolculardan bi- muhakemeye devam olumıcağı teb-
dındı.. kendisınin (Tılısımlı kuyu) ya at- rile Süleymana vaziyeti gizlice bil- Hğ makamına kaiın olmak üzere i-
Tılısımlara, buyülere, sihirJerc çok lacağını söylemişlerdi. Cellfıtlar Şa- dinnişti. Hin olunı.u-. (937 - 190) 

ehemmiyet verir ve sıhirbazları ba- ona bunu SÖ)llerken kapının arka- (Deı·auıı var) Beşiktaş birinci Sulh Hukuk Hn-
Şı~;~;:;:~enr~d~arayında hapset- ı•tUtUUtlllUlııtllllllllllU,llllllllUnt .. HllllU"llllllUUUUIUUltntHlllUUllllllUIUIUUIHllfl l lUUlllltlllllllltlftıtlllHUlUJIUtımlUl&lllUlllf ki~~~~enı~liye "ne izafetle mu-

tiğf meşhur İsrail kumandanı Şa- •X~ H 1 K A Y E •D hakemat müdürlüğü avukat1arın-
on·u "'rılısımlı kuyu" ya attırması dan Mithatın Beşiktaş Şai1' Nedim 
nın da çok gülünç bir sebebi ''ardı. caddesi 136 No. lu haned~ ölü yüz-

Amon Kraliçesi bir gece rüyasın- ı g t p başı Servet kansı Saf:fet aleyhine 
da Şaonu görmth:tü. · 

,.. ikame eylediği yüz doksan altı li-
Şaon bütün. çöhi su ile doldura - ra alacak davası üzerine müddeia-

t<ık deniz ynpmış ve büyük gemi - ( 4 üncü $Dgf.ulan devam ) ı but halinde yakalamıştı. leyh Saffet namına g(jnderilen da-
l rle Amon sarayını mulıasara et- ları diişünürkcn, birden içeriye ka- Fakat, daha bııkaç satır okumuş 

vetiyeye verilen meşnıliattan ika-
trı i ti. rım gırdi. Hemen kcndımı topla - idi ki, kanının ytizü sapsarı kesil- mctgahının meçhul olduğu anla _ 
Rralıçc N.'.iya gözlerini açtığı za- dun. O: di. Yanıma sokuldu. S g~ elini om-

şılmasına mebni talep ve~.hile müd-
?l'lan Şaonu sordurdu. - Ne o, hn~ allere d lmışsın, de- zuma koydu. Gözlerini yumdu. Sol deialcyhc bir ny müddetle ilanen 
Şaon o sırada odasında horul ho- di elindekı --1·t b g'tt'k b .. "= u u ı ı çe uruş- tebligat ifasına knrar verilmiş ve 

11.tl uyuyordu. fasanın üzerindeki mektubu, tunıyordu.Başmı başının dayadı. muhakemesi: l4/ Ağustos/!)37 tari-
Ş onun bir ş ~elen haberi yoktu. sumenin altına saklamıya çalışır- Birden omuzlan sarsıla sarsıla, hine müsadif cumartesi günü saat 
Kraliçe bu rüyasını sıhirbazlnra kcn cevnp verdım: hıçkırarak nğlamağa ba..,IadJ. o ı k ı 

ı;öyi dı· \"".' l a ta ik ı ınmış nlduğundan o 
" - Hıç, dedım, bir hikaye için, Ben şa§'ll"mı tım. Aptal aptal ka- gün :rualıkcmeye g ım diği vcya-

Bunun manası nedir? -dedi- mevzu arıyorum.. nma bakıyordum. Ayağa kalktım: hut tasdıkli bir vekıl gönde.rıncdiği 
A.c, ba mabutlnr bana günün birin- - Nedır o ~aklamak istedığin - Ne oluyorsun, Suheylfı? .. Ne takdirde gıyabında muhakemeye 
d<.> boylc bir tehlike ile karşılaşa • kiığıt. vaı·?.. devnm olunacağı tebliğ makamına 
c ınıı şimdiden haber mi veriyor- - Bır şey değıl.. karıcığım... - Sus. sus kocacığım. rezil ol - kalın olmak üzere pı:n olunur. 
lc:ır? Karım hem içerlcmış, hem de duk.. (93 

S hl'ıb ... zl r·. .. h Ih 1 N -~------ 7 - 389> " şup c etmıştı. tıma, sevgilim - - e var, canım .. ne oldu? 
- Şaon daım:ı c her yerde leh- den, melr simden gelmiş bir mek- - Bu mektup... İst:ınbul Asliye Birinci Hukuk 

lıkeli bir nclarndır. tup zannetmıştı: - Ev t, bu mektup_. mahkemesinden: 
bc>cıılcr. - Bana göstermelısın sakladığın - Bizim hınzır kızın yazısı.. Aleksandros Mandudis tarafın -
._Rralıçenin merak ve endişesi şeyj • _ Kim bizim kız... dan Beyoğlu Tepeb::ışı Rosolimo a-

bu bütün artıyor, Şaonu saraydaki - Canım, scnı alakadar eden bir - Senfn kızın işte .. Müjgan .. ha- P<U tmanında 5 No. da mukim Yani 
trıahpcsindcn daha emin bir yere şe_r değil. Ehemmıyctsiz bir şey.. la çocuk zann ttiğin, beraber kuzu Lionida kızı Hirisanti Grigoryadis 
(lÖndenncyi diqünüyordu. - Nasıl olur, mutlaka görmeli- oynadığın Mujgan.. aleyhine açılan 510 liranın tahsil:-

Bercket versin ki, sihirbazlardan yim.. Beynimden vurulmuşa döndüm.. ne dair dnvada ikametgfilıı hazırı 
biıi Krali~cnin bu müşkülünü hal- Kızmıştım: sür'atle karımın elinden mektubu meçhul bulunduğundan 1/7/937 
l<!tmişti. - Hayır, dedim ya .. o kadar.. kaptım .. evet, bu yazı kızunın ya- at 14 de hazır bulunması için ilanen 

Sihirbaz kraliçeye: K clın dtıha beter kızmı ı. Asa- zısı idL Müjganın yazısı .. Müjgan_ vaki tebligata rağmen mahkemelte 
- Onu "TılıSlmh kuyu" ya attı- biy tlc geldi, sumenın altından büyük kızımın adı Müjgan.. öyle gclmeyen müddeaaleyh hnkkında 

tırıız! mektubu çıkardı, gözlerini faJtaşı ya MuJgan .• ah .. ne dalgınlık. hiç tahkikatın g,yabcn devamına ve 
b nıişti. gibı açarak okunuya başladı. Evve- hatmma bile gelmenuşü Babalık.. emrü muhakemenin de 14/9/93~ sa-
lste J(ı aliçe N.'.iya o gün kahra - la mel,lubu güruııcc, bana dön - üzerine bile kondurmamıştım .• Hal- nt 14 de bkiııc \'C istiktıp içın 
un Şaon'u hemen sar da k müc: buki, öyle va .. artık on al'"'-·-·- ı'- işbu gunde dnhi gelmediği takdir-

i ay n uza - -s " ~Qllwı de istiki:aptan ka"ınmış ~ vfilna -aştırml§ ve o meş'um uyuya at- - Ya ... beyefendı. dem k met - çinde idL ~ 
tııınıctı. lar1 kabul etmiş sayılacağına ka -~ rcsinızden gelen bır cıci mektup.. Gözlerim yaşarmı~b. Kanma 

'rılısımlı kuyuya atılanlar bir aşkol un. bı a\ o.. y "tım. Saçlarını okşadım: rar Verilmiş olduğundan olsuretle 
d<ıha hayata doncmezlerdi .. Kuyu- takdir ve mahkeme cli'\'.anhanesme 

Diye gozlcri dol dola, tepem - - Sühcylfı, üzülme, dedim, ben talik ed"l 
. ağzı n,.,k ve dibi ç clerin- d t k d b . h 1 b ı en gıyap karan tebliğ ma-

dı B :r en ırnn ıma n ar enı ınç n u ç uklara elimden gelen her kamına kalın olmak üzere ilfın olu-
~ uraya atılan mahkumlara her süzmu tü. Beni, saııkı cürmümeş- ynrdımı yapmıya söz verdim.. nur. (3

38731 
~~~~~~~~~===~~~~~~~~~~~~~~~~ 

- :s 
ı işan bir hali vardı. Kıırmak.&ırışık 

-.....,, ııı1111ıııııı11unmııııııı111uım11111ıııınıı11111111111111111111ıııııııı11111111 1111ııı111111umın ııı111111ııı•uınııımıııı ııııııııuı 
Yazan· 

B Joning 

ÇALINMIŞ BİR ELMA 
d:ı llütün bu hadiseler iki üç ay ka-

r Sl.irdü ve nncak yeni dire!:tör 
~~ldıkten şonradır ki, önüne gcçıl
l ı. D<ırbi kafesin üstündeki levhn
t 

1 kaldırttı ve seyri yirmi beş ku-
l.iş Usulünii de la,lvetti. 
hı ba~b~ çok iyi yürekli ve doğru
ı.. gurur bir adnn1dı. Kendisinde 
Qir • 1• 
?ı 1 <ıhçı ruhu vardı. Başkaları-
~ ı7 ~yledıği sözleri, yerinde tavs:i
d (1 ~ ı dikkatle dinler ve btbik e-
eıdi. 

'le~ .r ak m masnsında yemek 
l'cı dı.rn. Bir aktam yemekten son
<) ' gızlicc ınasadan bir elma çal -
ıın. Meğer bu elma İra Karalat'ın 

korkunç hayı:ıtmı düzdtmcğe s:ı• 
olacaktnış. 

Artık o akşamdan itibaren sof
radan bir nıeyva veyahut hoşa gi-

decek bir §<?Y çalmnğı itiyat edin
miştim. Biıtün bu çaldıklarımı gi
d~r. lra Maralat'a verirdim. 

İlk akşam so rı:dan knlktıktan 
sonra, cebime yerleştirdiğim elma
yı götürüp Karabc?anın kafesin-

den içerıye nttım. Ne y:ıpacak di. 
ye de merakla bakıyor ,. bekli
yordum. 
Kaşede duran iri gövde kımıl -

d~dı. Kırmızı gözler.i bfr ateş ko- ı 
ru gibi yanıyordu. Son derece ~-

saçlarıylc bu adam hakikaten in
sanda korkunç bır t sır bıraklyur
clu. 

Ona bakıp daldıkça, ornya niçin 
geld1ğimı bile unutmuştum. Elma
yı dcdığim gibi ) avaşça Maralat'a 
dogru yuvarlad1m. 
Adamcağız gayri ihtiyari gerile

di. Çünku kendısine o vakte kadar 
hiçbir iyi mnameı yapılmadığı 
için, her hareketten çekiniy-0rdu. 
O zaman ~ avaşça kendisini ismcy!e 
çağırdım: 

-tra, bak, sana bir elm getir
dim, nl. ye! dedim. 

Hit' cevap vermedi. Ben bir kö
şeye çekildim ve bekledim. Bir ye
re gidemiyordum. 

•K:ıra belih henüz gece kilidine 

vurulmuş değildi. Biraz sonra ir.i
yarı adamın lomıldandığını gör -
düm. Marala.t elleriyle ve dizleriy-
11" üzü !;oyun yavaş yava.,. yürüdil. 
D ıı 1inden yarıyarıya çıktı. Henüz 
cmnıyeti yoktu N·hayet iri eli cl
mmun iızcrınde kapandı. Dev a
dam tekrnr delığı.ne doğru sürün- ) 

dü ve ornda girince ar Ik bir daha 
kımıldamadı. 

Ertesi aJ...--şam yine K clfının 
kaf~s'nin önün gittim. Zavallı 
Marulat bann o dakika telhis edil-

~ 

mis ıstıraptan ·ılrmş bir insan bi 
görünüyordu. Kafesin önüne gQ.Ç -
Um. 

- İra, dedim, nasıl, elmayı e
ğendin mi? 

Kara bela sesımı tanımış 
olacaktı l;i, de.ı:lıal kafesin demir 
parmnklıklarının yanına gcldi. Bır 
şey söylemedi, :fakat uzun uzun yü
züme baktı. Sankf tı ynirun içmde 
bir ışık belirmiş gibı bana bakıyor 
du. Sonra başını salladı ve sürüne 
sürün deli!inc do .. ru gitti. 

Bu hadi ;eyi gidip Bil ~'e 
anlatbm. K:ıraberyı kan çıkıncı
ya ka~ r kırba l.:ıdıkUrı zaman, gı
dip kanlarını stln.ga-1 si1mclt vazi
fesi ha ta b km sıfativle cna dü
şüyordu. 

Dev adamın müthiş halini anlat
tığım zaman, vücudu bir ürperme 
geçirdi. 

( Dcrırzmı ııar) 

7- O N T E L G R A F - 9 Temmuz 1937 

İstanbul Festi ·ali 
1 - 30 Ağustos 937 

Anadoludan i'Clecekler için Festival bi!elleriode %40, Otellcraa 
41050 tenzilat vardır. 

Tren tenzilatından istifade etmek üzere bir ay müddetli geliş-gidiş 
ve aşağıda (X) işaretli uzak yerlerde.o. do on beş günlük halk ticaret 
bileti alınmalıdır. 

ı il ili 

Ankara l-iayd:ırpaşa 26,04 18.93 12.,14 
Afyon 

" 23,26 18,74 J0,74 
Adana ,. (X) 35.00 25,00 17,50 
Malalya ,, (X) 35,00 25,00 17,50 
Elaziz ., (X) 35,00 2.5,00 17,\lO 
S1vas • (X) 35,00 25,00 17,00 
Kayseri • (X) 35.00 25,00 17,00 
Mer<ıin H (X) 35,00 25,00 17,00 
Eskişehir 

" 18,23 J3,28 8,55 
Kutahya 

it 20,49 14,9 l 9,58 
Uşak 

" 27,05 19,66 l~.60 
Konya 

" 31,l2 22,61 14,47 
Çankırı ,. 31,21 22,67 14,51 

Fazla tafsilat alm k ve ten1.i'fıltnn istif .ıde etmek için tstanbul be. 
le::liyesi Turizm şubesine, Ankara da yataklı vagonlar ncentalıEına, 
E ıhizde tüccardan Ahmet Kule ve Oğulları ticaret evine, Kony<da 
M. Hilmi Kulluk mıı.nifotura müessesesine, Akşehirde de tüccardan 

Hacı Mustafa oğullarından Mehmet ve Haydar müessesesine lütfen 
müracaat etmelidirler. (B.) (4047) 

* • * \ 
lstanbul Belediyesi hududu dahilinde 9· Temmuz-937 tariihindeıı 

itibaren 30-Temmuz-937 tarihine kadar benzinin litresi 16,50 kuruş, 

Galonun 82,50 kuruş üzerinden ve 17 litrelik tenekesi 312,50 kuruş 

üzerinden satılacaktır. 

işbu fiatlar bayilerin müşterilerine satacakları per kendo fiaUardır. 

Pclrolun toptan kilosu 12 kuruştan toptan büyük tenekesi 201 kuruş. 

dan ve küçük tenekesi 63 kuruşdan satılacaktır. Şehir dahilinde pera• 

kendeciler pelrolun perakende litre.sini 12 kuruşa büyük tenekesini 

212 kuruşa ve küçük tenekesini 70 kuruşa satacaklardır. 

Yukarıda ya1.11ı fiatlardao yüksek satış ynpan toptancı ve pera• 

kendcciler hakkında kanuni takibat yapılacaktır. "B." "4048., 

BAŞ URT 
ÇAT AL KAŞIK ve EIÇAKLARI 

A vrupanın en l üksek m"rkah ÇATAL. KA· 
ŞIK ve BIÇAKLARINDAN farksız \'e hatta 
onlara foiklir. Alpakndan yapılan BAŞKURT 
mamul5.tı en yüksek sofralara süs \'erecek ka· 
dar zarif ve kullanışlı dır. KARARMAZ, BO. 
ZULMAZ, EGRILMEZ, KIRILMAZ, PARl.AK
LIGINI kaybetmez. Yerli emek, yerli sermaye ve 
yerli işçi ile Beşiktaşta iskele y:ıoındaki fabri
kadadır. Dünyanın en güzel ÇATAL KAŞIK ve 

ÇICAKLARI Y APIUYOR. 
Balkan! rda dahi eşi olmıyan Fabrikamıza bütün mekteplileri grup 

halinde tetkikat yapmağa da\·et ediyoruz. 

BAŞKURT. BAŞKURT. BAŞKURT ... 
Bu adı unutmayınız, yabancı markada çatal, kaşık ve bıçak verirlerse 

reddediniz ve ısrarla BAŞKURT mamulalını arayınız. 

İs anbul Sıhhi Müessese er 
Arttırma ve Eksiltme 

Komisyonundan : 
Bakırköy Emrazı Akliye e Asabiye Hastahanesine lazım olan 2500 

çjft Mest Folin açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme Cağ-aloğlunda Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlü· 
~ binı:ısında kurulu komisyonda 14-7-937 günü saat 1:5,30 d yapı-
lacaktır. 

2 - Muhnmmen Fiat: Bit çHt mest için 160 kuruştur. Muvakkat 
garanti 300 liradır. 

3 - istekliler şartname ve nünıuneyi hergüıı Komisyondan l:Ö
rebilirler, 

4 - İstekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasiyle 2490 snyıh 
kanunda yazılı belgeler ·e bu işe yeter muvakkat garanti makbuz 

veya Banka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte Komisyona 
gelmeleri. ''3787,. 

Semti me bur ve Cadde veya sokağı Nr. sı Cmsi 
Muhammen 

ny1ığı 
mahallesi 

Lira K. 
V czne cilcr, Cnmcıali. Tramvay caddesi. 95 E\'. 14 00 
Bııhçekapı, Hob)•nr. Yenipostahane C. 66-46 Dükkan. 90 00 
Kadirga, Hobyar. Cami )'anında. 29 Oda. 2 50 
Bahçekııpı'da 4-cü vnkıf hanm l·ci katında. 14 ,, 15 00 

" JJ " 4-cü " 26 u 19 00 
Sirkeci. Yalıköşkü. C. 8 Ardiye. 22 00 
Müddeti icar : Teslimi t rihindcn 938-s..-nesi Mayıs nihayetine kad r 

Scn .. li~ 
Küçük Hal ralıkö} ünde 204, 205 Nr. h 50 dönüm terfa ve 
müştemilatı: 300 00 

Muddct1 icar : Teslimi hıribinden 939 senesi Ağm:tos nihayetine kadar. 

Yuka:-da yazılı mahaller pazarlıkla kiraya verileceğinden istekliler 

15· Temmuz- 37 Perşembe günü saat 15-e kadar pey paralariJe be

raüer Çenl!Jerlitaş'la I taobul Vakıflar &şmüdürlü~ünde Akarat kıı
\emi ~ ge'ıne~cri. (4025} 
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İNKIBAZI, HAZIMSIZLIGI, MİDE 
EKŞİLİK VE YANMALARINI 

\ 

MAZON 
MEYVATUZU 

Beşiktaş birinci Sulh Hukuk Ha
kimliğinden : 

D/Slf Rf 
• f BCD/' HAYAT 

İstanbul muhakemat müdüriye -
tine izafeten avukat Mithatın Be
şiktaş Kılıçali mahallesi Alemka -
dın sokak 3 No. lu hanede mukim 
Hamdi ile Beşiktaş Muradiye cad
desi Bayır sokak 11 No. lu hanede 
oturan k~fil Mustafa alyhlerine i
kame eylediği 3438 kuruş alacak 
davası üzerine müddeialeyhler na

mına gönderilen davetiyeye müba
şir tarafından verilen meşrubattan 
ikametgahlarının meçhul olduğu 

anlaşılmasına mebni talep veçhile 
bir ay müddetle her iki müdd<>ia -
leyhe ilanen tebligat icrasrna knrar 

' VERiR 

ri) p 7,so 
BUYUK 12, so 

'' OORT 
/1)SL} 20 

HA5AN DEPOSU 

• 

----- 9 Temmuz Cuma aktamı 

P A N O R A M A Bahçesinde 

YA V R LJ' N LJ NcECESINE 

MÜNiR NURETTiN 
Bayan H A M i Y E T 

ve Yavruyu seven arkadaşları iştirak edeceklerdir. Telefon. 41065 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I - Şartname. Keşifname ve plAnları mucibince Erzurumda ya• 

pılacak 599!4.74 lira muhammen bedelli Başmüdürlük binası inşaatı 
pazarlıkla ekııiltmeye konulmuştur. 

il - Pazarlık, 14 • Vfl-937 tarihine rastlıyan Çarpnba i'iinü sut 
14 de 1.staobulda Kabataşda inhisarlar levazım ve mübayaat ıubesi 
müdürlütü binasında müteşekkil alım komiıyonunda yapıtac:.'>lctar. 

.111 - Şartname vcsair evrak 300 kuruş mukabilinde lstanbulda in• 
hisarlar lnp.at Şubeainden alıaabilf r. 

iV - Muvakkat teminat miktarı 4246 liradır. 
V -:- Taliplerin Nafia Vekaletinden verilmiş müteahhitlik 

sına haıı bulunmaları ve Mımar ve Mühendis değillerse bu 

bir rncslck adamının iştirakini temin etmiş olmaları lazımdır. 
• *. 1. - 1200 adet 40 a/m kıyım bıça~ı. 

' 300 .. O. T. havan 
" 

vesika. 
sınıftan 

"'3969. 

Yukanda yazılı bıçaklar pazarlıkla aat.ın alınacaktır. 
iL - Pazarlık. 19-Vll.937 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 

14 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat ıubesindeki alım komisyo
nunda yapılacaktır. 

111. - Şartnameler parasız olarak her ıün aöıü geçen ıubeden aıı. 
na bilir. 

iV. - lıtek.lilerirı pazarhk için tayin edilen güıı ve saatte OJ. 7.S 
fiivenme paralıriyle birlikte adı rcçen komisyona gelmeleri ~l!n 
olunur. (3908) 

• •• . ı - 11 550 000 adet rakı mantarı ile 1 000 000 şarap mantarının 
pazarlığı 26-VIl·937 Pazartesi günü saat 15 e tehir edilmiştir. 

2 - Pazarlık, Kabataşda Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler para~z olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 

4 - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü. 
venme paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

"4017. 

Beyoğlu Kadastro Direktörlüğünden: 
Kadastrosuna va:z'iyet edildiğ'i evvelce ilan edilen Tomtom. Firuz .. 

ağa, Şahkulu mahallelerinin tahdidi hitam bulmuş ve kadastro komis. 

)'onunca 14-6-937 tarihinden itibart"n tasarruf tetkiklerine başlanmış• 

tar. Bu mahallelerde taşıtsız malları olanların Sultanahmette Tapu 

Dairesinde icrayı faaliyet etmekte bulunan Beyoğlu Kadastro Komiı· 
ronıını müracaat etmeleri Kadaatro Tahrir kanuıuınun 22 inci madde· .. 
lbain A. fıkra• mueitiiace ilin olunur. "401.f.,. 

verilmiş ve muhakemesi 14/8/937 
tarihine nfüsadif cumartesi giinii 
saat 10 a talik kılınmış olduğundan 
o gün bizzat mahkemeye gelmedik
leri veyahut musaddak bir vekil 
göndermedikleri takdirde gıyaben 
muhakemeye devam olunacağı teb
liğ makamına kaim olmak üzere i-
lan olunur. (937 - 395) 

Beşiktaş birinci Sulh Hukuk Ha· 
kimliğinden : 

İstanbul muhakenıat müdürıye -
tinin Bursada veledi Horat mahal
lesi Ahmet sokak 1 No. da mukim 
ölü Mehmet Vehbi karısı Lutfiye 
ve oğlu Halid ve eski binbaşı Ali 

Kirami ve Hüseyin Eşref aleyhle
rine ikame eylediği yirmi yedi lira 

. se"ksen altı kuruş alacak davası ü
zerine müddeialeyhlerden Lutriye 
ve Halid namlarına gönderilen da-

vetiyeye verilen meşruhatta ika -
metgahlarının meçhul olduğu anln

şılmasına mebni, talep vcçhile bir 
ay müddetle ilanen tebligat ifası -

na karar verilmiş ve muhakemesi 
4/Eylıil/937 tarihine müsadif cu -
martcsi günü saat 10 a talik kılın-

mış olduğundan o giın mahkeme
ye gelmedikleri veyahut musaddak 
bir vekil göndermedikleri takdir

de gıyaplarında muhakemeye de -

vam olunacağı tebliğ makamına 

kaim olmak üzere ilan olunur. 
(937 - 358) . 

10!.•:; KIR BALOSU~·::;· 
BÜYÜK DEREDE 

Beyaz Park' da 

Sabaha kadar eğlenceli bir gece 
Varyete. dans mü~abakaları, enlereııan tablolar 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır 

1 
Mobilya ve Karyolaj '·· Aı. ı l.ııcı.~akuk Mahkemcıi:tden 1 

• Kemayn Igneadada mahrukat ta-
Satlş yeri ciri İstanbullu Şevki alcy.hine 300 

Tevfik OzUrer liranın tahsili davasında Istanbul· 
., da gösterilen adresine tebligat için 

Hakkı Yasa istida gönderilmişse de ikametgahı

ADRES: Kıııpıııç:arfı yor~ıtrcılar 
· Ajahaa ca CIJ e•I No. JS· U 

nın meçhul olduğu anlaşılmakla 

evrakı mahkeme divanhanesine ta· 
lik edilmesine ve M. aleyhin 20 gün 
içinde cevap vermesine ve muha
kemenin 20/9/937 saat 14 de bıra
kıldığının ilanına ve kendisinin o 
gün ve o saatte mahkemede hazır 
bulunması veya "vekil göndermesi 
lüzumu tebliğ yerine geçmek üzere 
ilin olunur. (338'12) 

• .ıı.. 0taıı• 
riderir. Hiçbir zararla ve m~shil m1dde!İ roktur. Ş?ker hulala:1• 1 ·ı-sl 
lar bile atabilirler. MIDt: ve BARSAKLARI ALIŞ~IR!ı.~AZ. _ f&bıar 
latif. tesiri kolay ve mülayimdir. Yerini hiçbir mumasıl mus 

tutamaz. sotoll 
MAZON isim. HOROZ m3rkasrna dikkat. Deposu: Maıoo ve 

cc-::a depo'>ıı. lstanbul Yenipos!a·ıe arbsında No. 47 _ _. ,. 

r .. 1 1 b fela• 

1 
Her yaşda ve her sebelıJe duşmeğe baş I} an saç arı u 
ketten lrorur, kökleri derhal takviye ederek !laçhrın ku\ivetlen• 
mesini ve uzamaı;ını tt-min ecler. " Optamin • le yıkanan saçlarda 

kepek o"mız, cildde kaşıntı ktılmaz --

Opt amini mutlaka tecrübe ediniz 
• • ~ .. ;:, • • •• " ••• • • • • • ~. :.1 ~ ~'"' • • • , ,,. ·~ • • 

•• • • "I ,\ ..... :.. • • '. .. • .. •.• /; 

Hayriyeden: 
günleri tatil sa· 
sonra f evkalô.de 

tenezzüh seferi 

Cumartesi 
at/erinden 

Lük• t•nezz(Jh sejerl rint'! tahsis .:dilen 71 numara 

Önümüzdeki Cumartesinden başlayarak ynzın her Cumartesi 

hoparlör tertibatı. elektrik tenviratile hazırlanan 71 numaralı va• 

pur, Köprüden 14, 15 te hareketle ( Üslcüdnr). (Be tek), (Anado

lu hisarı), ( Eınirga'l). (Yeniköy), (Be; koz). (Büyükdere), (Sarı• 
yere) uA'fıyacak, Sarıyerde yeni açılan • Bo2'aıiçi Canlıbalık lo· 

kant ası • na görmek ve orada ilk defa görülen yeni Macar or· 

kesttasını dinlemek istiyenlere müsaid bir tevakkuftan sonra Al· 

tınkuma gidecektir. 

Altınkumda bir saat kalacak. sonra Bo~azın münteha~ında bir 

cevelAn yaparak Sarıyere gelecek ve 19,30 da ayni iskelelere uğ· 
ramak suretile 21, 15 te Köprüye dönec~ktir. 

MEHTABDA AVDET DAHA GEÇ 
OLACAKTIR 

Vapurda sekiz ııan'atkardan mürekkep orkestra takımı mGn· 

tehab cııerler çalacak ve hoparlörlerle bütün Bo~a:r.içi musiki 

nağmelerile çmlıyacaktır. 

Vapurda dans etmek istiyenler için husuı::t yer ayrılmıştır. 

(San'atındaki ihtısasilc meşhur lokantaa Ba, Pandell tarafııı• 
dan çok mutedil fiatla mükemmel bir büfe hazırlanm•ı oldutunu 

merakblara sureti mabsusada bildiririz.) 

Mevki farkı yoktur. Gidlt va dönUt 
bllet Ucretl 75 kuruttur • 

Yüksek Öğretmen Okulu 
Direktörlüğünden: 

. •de 
Okulumuzun senelik gezintisi 10· 7-1937 Cumartesi günü Suadıye 

1 . bufuoııll Koru parkında yapılacaktır. Bu gezintiye okulun slanbuJ•da 1~ 
eski mezun talebesile, eski ve yeni Ôiretmcnleri davetlidirler. Ge 

ceklerin, Cumartesi ı!Ünü saat 9,25 te köprünün Ada iskelesinde bı.J-" 
lunnialan rica olunur. (3934) -? 

Sahibi ve Umumi neşriyatı idare eden Başmuharrir 

E. izzet Benice 

&ualdıta yer : Ma~ Eb6uip 

' 


