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Yunan kralı Başvekilirnizi 
kabul ederek 

görüştü 

Güzel ve Güı büz Çocuk lJılüsabakamız __. 

Kral gorgi ismet /nönünü yemeğe alakogdu 

Resmi müzakereler 
busabah başladı 

1 dı Şehirde dol~tığı esna- I Türkiye Ba§vekilinin geli§ini, tehir bir 
bayram manzarası içinde kar§ılıyordu .. 
Ba§vekile, Urisa istasyonunda muaz.. 
zam bir karıılama. merasiırı.i haznlan • 

mtı}tx • 

Setanik 25 (Hususi) - Türkiye 
Başvekili İsmet İnönü hususi trenle 
dün saat 12,30 da Selaniğe vasıl oldu. 

Selanik istasyonunda Türkiye Baş. 

vekiline muazzam bir istikbal merasimi 

canla alkış an · . v. 

h 1. k"me küme geçtıgı sokak -
da da a a ı u kil' . 

k Türkiye Başve ını 
larda toplanara · 
yaşa sadalariyle alkışlıyordu. 

Yolda tezahürat 
hazırlanmıştı. Beşuş bir çehre ile tren- t ! .. .. Yunanistan toprakların smet nonu 
den inen İsmet İnönü kendisini selam • k h r tarafta istasyonlara 

1 
dan geçer en e d lkı 

ıyan bir kıt'a askerin selamına muka- biriken halkın coşkun ve can an a § -

' bele etti ve beraberinde Makedonya B candan teza -
lan ile kar~ılanmıştır. u 

umum valisi olduğu halde otomobile hürat Atinaya yaklaştıkça artınıştrr. 
binerek Türkiye Cümhurreisi Atatür • safed 

" Bı'lhassa Atinaya dört saat me .. e 
kün doğduğu evi ziyarete gitti. k b 

Yanukladiya'da Başvekilimiz ço .u • 
Ş~nin evini bahçesine kadar gezen 

'Başvekil İsmet İnönünün maiyetlerin • yük bir heycanla karşılanmıştı~. Bu 
1~ • 

den bir zat bahçedeki dut ağacından tasyonda İsmet İnönü trenden merek. 

.~ü: hatıra olmak üzere bir dal kopardı .. _Yaşasın Türkiye! Yaşasın Ata· 
- t .. .. 1 diye hay 

·?- Vi,..!ldr. r· k ı Yaşasın İsmet nonu " • r kuırran halka tec:ekkÜr etmiş, kendilerile 
"".# Sel!nikten ayrılış :ı görüşmüş ve 0 da bilmukabele: 

"- Yaşasın Yunanistan!,, diye ba -Bundan sonra İsmet İnön•U, Selanikte 
bir gezinti yaparak istasyona geldi ve 
13,15 te Atinaya hareket etti. ğırmıştrr. 

Ati nada Selanik baştanbaşa Türk bayrakla • 
hole donanmaıstI. İ~tasyonda gelip gi -
~c:i ... ı;.u .ucı~vc::Kıl, anan lcucıunudn neye. 

Atin;ı, 25 (Hıısusi) - Bütün Atina 
aun gece yarısına ıcaaar uyKusuzau .. 

-:-~--~--~~--~~------~~~~ 

Yedi çocuk babası _bir adam 

Yedi yerinden 
vahşice bı.;aklandı 

rahmisde işlenen bu cinayetin 
faili 26 yaşında bir hamaldır 

Bu sabah saat altı buçukta T ah- . 
takalede Tahmis sokağında bir ci· 
nayet işlenmiştir. Cinayeti işliyen 
hama], Peturkenin Mervedek kö
yünden 3 2 7 doğumlu Yusuf üç se
ne evvel fstanbula gelmiş, Sirgeci 
hamallar bölüğüne kaydolunmuş
tur. Şimendifer kısmına verilen Yu
s~f kıs~ bir müddet sonra arkadaşla 
rıy]e kavgaya başlamış, bir kaç kişi
yi dövmüştür. Gene bir gün arka
daşlariyle döğüşürken eski emniyet 
müdürü F ehml trenden bunları gör
müş, inmiş, hadise hakkında bizzat 
tahkikat yaparak Yusufa işten el 
çektirmi~tir. (Devamı 7 incide) 

·~~~_:_~------~~~~~~ 

BiR BAŞKA ADAM 1 

İsmet İnönllnU h!ıniJ. 1:ıulunan huıu .. 
at tren gece yansından ıonra ıaat birde 

(Devamı 6 tncıda.) 

Mecliste bütçe 
müzakereleri 

Muvazene 
• • 

vargısı 
Neden devam 

ediyor? 
"Bu vergi şiddetli bir buhran 
fizerinelwnulmo.ştu ve o zaman 
hayat ucuzdu. Halbuki şimdi 

vaziyet böyle değildir,, 
" Vergi nlsbetleri 

f odlrllmelldir ,, 
Mebusların bu y<>ldaki tenkitle
rine Maliye vekili cevap verdi 

Ankara, 25 (huııusl) - BUyUk Millet Mec 
Jlsl dUn AbdUlbalJk Rendanm ba§kanlığı aı. 
tmda toplanmış ve 1937 mau yılı nıuvazenel 
umumiye kanun lAyihasmın ı:ntıza.kereslne 
baolıımıştır 

Evvel&. k
0

UrsUye gelen Maliye vekllı Fuat 
Atrah 937 bütçesinin §ekll hakkında izahat 
verml~ ve sözlerine ;,öyle devam etmıştir. 
"- 1937 bütçesinin, umumt hlzı:neUer için 

aartma mezuniyet istediğimiz ta.baiıı:at mlkta. 
rı 231.017.776 liradır. 
Bu rakam geçen seneye nazaran 18.300 000 

lira tazladı, Ancak hakiki fark ınlktılruu 
bulmak için, Orman Umum MUdUrlUğü mW 
hak bUtçeıılne 1936 umunıt muvazenesinden 
ayrılmış olan 1.850. 000 lirayı 11&.ve etmek 
IAzımgellr ki bu takdirde hakiki fazlanın 20 
milyon 150 bin liraya balit oldugu görlUUr. 
Demlryolları inşaatı için adt bütçede ke.t"' 

§ılık olarak mevcut olan 9 milyon liraya ya. 
km bir paradan başka Sıvaıı - Erzurunıun 
fstlkrazmm önUmUzdekl ııeneye alt dördüncü 
tranşmdan elde edtıecek olan 4,5 milyon ll• 
raya ııAveten fevkalft.de membalardan ayrıca 
4 milyon 320 bin lira tefrik etmiş bulunu. 
yoruz Bu suretle inşaat programnmzın 1937 
aenesine alt kııımı tamamen tatbik edilmiş 
bulunacak ve önUmUzdekl ~ene zarfında yeni 
3 kısım daha Çatalağzı - Zonguldak, Malat 

(Devamı 6 mcıda) 

Cumhuriyet 
bayramımızda 

Ankarada üç 

Mavi Tu.~a 
1 • S yatındaki kız çocuklar birincisi 

"~kBG_'.°:~da Alyıldız a~rtıma~ırtın iki~ katın.d1. oturan Yarbay Ntcat~ 
nın küçük kızıdır. !9 nısan 93-'I de dogmU§tur. Bu sabah matbaa.mt.ıa 
uğrıyan blıbMı kendisine va.ad.edilen mükafatı almı§fır .. ,, 

Bir Fransız gazetesinin 
rezil ve küstah bir hücum; 
................................ !lll!l ... !11111 ............. .. 

Türk sularında 
Fransız donanması 

n~m,aY.~Ş ___ yapmalıyrr.ış 
Bugun .dunya:ıakı bu.tun d~rust 1;11: Fakat baZJ sefil bezirganlar vardır 

sanların ınandrgı hakıkatıerden hırı ki alıştiklan kolay kazançlardan mah 
de şudur: rum kalıp kendi zehirlerini kendi 

''Tü~kiye v.~rdi~i sözü tu~, Türk kalplerine akıtarak gebermeğe- m~h
devletı taabhutlerıne merd bır sada. kum olduklarım anladıkları için ~-
kat gösterir.,, (Devamı 6 ıncıd1) 

lspanYa hükOmefi 
ittihamname hazırladı 
Asllerln, Cumhuriyetçi ispanyanın baş.-na 
sabık kralın oğlunu musallat edecekleri 

anlaşılıyor 
Halihazırda Romaea bulunan sabık 

İspanya kralı sekizinci Alfonsun ma. 
iyetindeki zevat, matbuata resmi bir 
beyanatta bulunmuşl:ı.rdır: 

Bu beyanatta kralın büyük oğlu 
Kont dö Ka\·adonganın, İspanya tah. 

tının meşru varisi olduğu hakkırıda 

ne§rettiği tebliğin, Alfonsu son dere. 
ce müteessir ettiği ve İspanyollar m 

vatanlarını düşündükleri bir sırada 

bu tebliğin gayet yersiz olduğu söyAme11ika 
Cumhuı~ 

1 
m İsaf İ r Yine ayni beyanatta söylendiğine 

: Homanya ve Bu1gar başvekili erile göre Kont dö Kavadonganın, ikinci Kovulan ispanya kralmm 

lenmektedir. 

1 

• • re ısı 
Ruzvelt 

Bir polls ronıanı 
hazırladı 

Bugün 8 inci sayıfada okumağa başlıyacağmız bu ro~an, ~~~~s 
brr kanar, yedi milyon dolar serveti o1an fakat buna ragm~n ~r 
Batka adam., olmak istiyen bir milyonerin hayab ve. m~~e~ a~ ,; 

Amerika cumhur reisinin kafasından çrkan bu esen dılımıze fa 
nakletmektedir. 

1 ltalya Hariciye Nazın geliyorlar (Devamı 7_ incide) oğlu ve kamu 

cumhuriyetbayramımızdahükiımet Hataydan d t--------
merkezimiz Ankara üç dost memleke. •• m a u 01 a n 
tin başvekil ve nazırını birden misa. 1 T h • • • 
fir etmekle bahtiyar olacaktır. Ro. VÇ na zge lÇlll 
manya başvek:li Tataresko, Bulgar R • 
baivekili Köse ı.vanof ve İtalya harici. e y ı a""" m 
ye nazırı Kont Ciano, 29 birinciteş-
rinde Ankarada bulunacaklar ve Tür-

~;::a~~~:ı~~iyctinin resmen misafiri teki' ı· f ettı• k 
Bir müdde.ltenberi bir şayia haHn

de dolaşan bu haber Bükreşten teyid 
edilmiştir. · 
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Vış 1.-0liülta 

Metaksas-Inönü 
DoSt ve müttefik Yunanistanda ve 

bu Yunanistanın bilhassa Atinasında 
Türke ve Kemalist Türkiyeye karşı 
gıllıgışsız, saf ve çok kalpten bir dost. 
Iuk beslendiği, bir his ve düşünce be
raberliği d!lyulduğu öyle bir hakikat
tir ki, ispat eöilmek külfetinden müs. 
fağnıdir. 

Bugün,.. Türk - Yunan dostluğunun 
yalnız devlet adamları arasında bir si. 
yasa, yalnız bazı münevverler ara.sın. 
da bir ideal ve iki milletin en köklü 
sınıfları arasında karşılıklı bir hasret 
olduğu devirlerden çok uzaklardayız. 

Devlet adamı siyasaşmda muvaf
fak olmuş, münevver idealine giden 
yolu açmış ve iki millet bir asırlık hlr 
komşuluktan, bes asırlık bir beraber
likten sonra gelen bir buçuk asırlık 
bir dil§mnnlık devresinin kendilerine 
çektirdiği azabı unutmuş bulunuyor. 

Azab! 
Tilrk ve Yunan milletlerini, karşı 

karşıya bulundukları günlerde saran 
azab, rengi, çeşnisi, cinsi ve bütün hat. 
lnriyle o kadar ''tek azap,, tır ki bu 
IAnetli acıdan kurtulmak için her iki 
milletin ayni anda seferber olup ayni 
anda biribirlerfne el uzatmış olmala. 
·n dahi öunun böyle olduğunu kolay. 
lıkln. izah eder. 

Türk ve Yunan mllletleri kar§ı kar. 
rşıya. kanlı ve brçaklr olduk1an gilnler
ae dahi ayni tarihin ve ayni taliin 
çarhları içinde dönüp dola.gınışlardır. 
Türk ne zaman gülmUşse, ne zaman 
mağrur olmuşsa Elen de o gUn mut
laka gülmüş, mutlaka kazanıruş ve 
mutlaka bir gururun adamı olmuştur. 
Elen'in kötü §ru'tlıı.ra. düştüğü devir. 
lerde Türk Ye ~rkün kötü şartlara 
düştüğü devirlerde ise Elen'in bütün 
vaitlere, entrikalara. ve cidiıımelere 

rağmen en ufak bir istif ad esi olama.. 
mıştır. Gerek Egede, gerek Balkan. 
lnrda ancak müşterek bir refah, mUş. 
terek bir inkişaf, bir sulh, ve müşte
rek bir. eğemenlik peşinde koşulabil
biğini ve b:mun dışında çabalamak is. 
tiyen çocuklarmı ne Ege'nin ne de 
B1lkanlarm asla. affetmediklerini, 
hadiselerin buna. asla imkan verme. 
diklerini tarih bir sentez olarak orta. 
ya koymuş bulunuyor. 

Bu hakikatin Türkiyedeki mübeş. 

rirlerinin liderlerinden olan İnönü 

"Balkanlılık" mezhebini, "Ege evladı 
olmak şuunı" nu, engin sulh taraftar
lığını ve mücahidliğini şahsında bir
leştirmi~ bulunmaktadır. Buna iyi in. 
sanlık, komşulannm yaşaına, dirHme 
ve jnkişaf haklarına saygı ve samimi 
lionuşmak gibi yüksek meziyetleri de 
kattığımız takdirde Başvekil General 
Metaksas'ın gözleri önünde lsmet !nö. 
nünUn nasıl bir hava ve nasıl bir hU. 
viyet tebarüz ettirdiğini iz:ı...lı etmiş o. 
luruz. 

General M.ctaksas'a gelince, bu bü
yilk devlet adamının şahsında biz 
parti kavgalanndan kurtulmuş, milli 
birliğe ulaşmış bir Yunanistanm ta
liini görmekteyiz. Türkiye Yunanista. 
nm ve Türk milleti Yunan milletinin 
dostudur. Ne Türkiye vahndaşı sıfa. 
tiyle, ne de Türk olmak haysiyeti ile 
bizim Yunan iç politikasına karşı en 
ufak bir iddiamız ve sözümüz yoktur. 
Yalnız içten ve dıştan kuv\·etli. fier 
hangi bir inhilal ve iftiraktan, dahili 
bir müsademeden uzak, hedefleri ma. 
Jfun, yürüyü.sü sarih bir Yunanislanı 
elbette her sokağı ba!-ımda bir ba§ka 
hUk\ımet kurulmuş bir Yunanistnna 
tercih ederiz. 

Metaksas, içi sağlam bir Yunanfs. 

tan kurabilmiş midir? Buıı.a evet de
memek için görüı:riirde hiçbir sc'l>eb 
yoktur. Fakat General Metaksa sın 
böyle bir Yunanistan kurmak için sar
f ettiği enerji ve gösterdiğı idare ka. 
biliyeti üzeıoinde daha sarih bir kana. 
at ortaya atmak mümkündür. Denile. 
bilir ki Metaksas son yirmi beş yıl 
içinde Yunanistanın iktidar mevkiine 
yükselmi§ olan devlet adamlannın 

hepsinden ziyade Yunanistanın aradı. 
ğı ve Yunanistanın isbdıği adamdır. 
Zira Metaksas, manasız hayallerin, 
hulyaların peBinde koşmıyan, tehlike
li adımlardan c.;ekinen, dısiplinsizlik

ten hazetmiyen, eski iç politikacılar 
gibi başıbozukluğu, ferdi hırsları kul. 
lanmıyn ve onlara dayanarak sempati 
toplamıya tenezzül etmiyen ilk Yunan 
başvekilidir. Bu itibarla diyebiliriz ki, 
Atinada. bugün İnönU, yüksek şerefli 
hüviyetine uygun bir muhatnbla ko. 
nuşmaktadır. 

Bu konuşmakta bir müzakere, bir 
pazarlık manası yoktur. Türkiye Bnş. 
vekili seyahate çıkmış bulunmasından 
istifade ederek, dost Yunanlstanı !da.. 
re eden devlet adamını görmek ve o
nunla. eahsan tanışmak istemi~tir. 
Netekim bu arzuyu daha önce 1.IP.tak
sas izhar etmiş bulunuyordu ve hazi. 
ranın sonlarına doğru Ankarayı zf ya. 
ret edeceğini söylemf5ti. 

Her iki devlet adamının bu temas. 
tan istifade ederek cihan hadiseleri 
üzernide fikir teatisinde bulunmaları 
da tabiidir. Bu konuşmalar esnasmdn 
Ege, şarki Akdeniz ve Adriyatik rne. 
~1cleri de gözden geçirilebilir. Yalnız 
şunu unutmamalıdır ki Balkan dev
letlerinin liderleri arasırıdaki bütün 
temasların tek hedefi vardır: 

Sulh. Nizamettin NAZiF 

Avrupa treni 
Bugltlı ll'i1 ©le 

Geç kaldı 
Feyezan devam 

e diyor 
Dün sabah şehrimize gelmesi ıa.. 

zımgelen Avrupa ekspresi Yugoslav. 
ya ve Bulgarlstandaki fcyezanlar yU
zünden ancak dün gece saat 22,30 da 
şehrimize ge!ebilmiştir. 

Bu sabahki ekspres de gelmemi~tir. 
Ekspres bu saahki tahminlere göre an 
cak akşam 17 de geleilecektir. 

Lehistancla feyezan 
Varşova, 24 (A. A.) - Resmen bil

dirildiğine göre, Kiilce vilayetindeki 
feyezanlarda 31 kişi ölmüş, ve mühim 
miktarda davar boğulmw~tur~ 120 ev 
yıkılmış ve SOO ev de mühim hasara 
uğramı§tır. Feyezandan kurtulahil<'n 
ekinler de doludan harab olmuştur. 

Yugos1a\'yada 
... Belgrad, 25 (.A. A ) - Geçen gece 
Bclgrad ve civarında yağan dolu, pek 
büyük tahribat yapmıştır. Yalnız Bcl
grad şehrindeki hasar miktarı birkaç 
milyon dinara bati~ olmaktadır. 

Küçük aşıkların 
izleri bulundu 

Geçen hafta Mehmed ısimli on ye
di yaşında bir gençle birlikte kaçan 
Nihal isimli 14 yaşındaki kız Tarsus. 
ta sevgilisiyle yakalanmıştır. 

Dün Tarsus zabıtası iki çocuğu bul. 
duğunu, fakat adliye ortada bir suç 
bulunmadığı için kendilerini serl.iest 
bıraktığını bildirmiştir. 

A.klıisarda orta mektepler gençlik ve spor bayramında 

HABER - Akşam postası 

Deniz Silahlanması 
lngiliz donannıasın ın 

yarınki dehhaş 
manzarası ... 

l ngiltere nio yeni yaptırdığı ge mile r başlı 
başına btitüo Fransız donanmasına muadil 
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,ıithcad'dc Kral Altıncı Jwj'u taşıyan Viktorya aml Albert yatı l\iii· 
Elizabet :::ırhlı..,rnı n öııündcıı geçerken 

İngiltere devletinin istediği donan • 
ma neydi? 

Bunu Habeş harbine kadar İngilte. 
rede kimsenin eyice kestiremediği mu
hakkaktır. Fakat Habeş harbi başlar • 
kcn, bilhassa Laval'in Fransada Baş -
vekil olduğu günıerde ecre)'"" .. A .... • ; • 

yasi hadiseler ve yapılan askert tah -
minler İngiltere deniz lordluğuna İn -
giltere devletinin nasıl bir donanmaya 
muhtac olduğunu pekala anlatabildi. 

lngiltereye, her şekil ve ihtimalde 
imparatorluğun dağılıp yayıldığı bü • 
tün denizlerde daima hakim bulunmak, 
daima bakim vç kolay dövüşmek im -
kanlannı temin edebilecek bir donan. 
ma lhımdı. 

Her iki gemi için 193 7 kanunusanisi • 
nin birinci günü yani bahri muahede. 
}erin müddetleri bittikten bir gün son. 
ra tezgahlar çalışmağa başladılar. 

Amirallık yeni hattı harp gemilerin
de 35,6 santimlik toplar kullanmıya ka. 
.... ., ...... ,~ .. -: ... .: ... 

Vaşington anlaşmasını yapan bütün 
devletler büyük harp gemilerindeki 
toplar için azami çap olarak 35,6 san. 
timetreyi kabul etmişlerdi. Fakat bu 
karar anlaşmayı imza eden devletler 
tarafından müştereken tatbik edilme • 
diği takdirde 1 Nisan 937 de her dev • 
Jet istediği gibi hareket etmek hakkı • 
nı muhafaza ediyordu. 

Buna rağmen İngiliz amirallığı ye
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dlatJata daic - -iki türlü iş 
B AZI muharrirler vardır, ikide 

bi.:' ça~ışmanın zevkinden, iıısiz 
kalınca insaııın ne kadar sıkılacağın
dan bahsederler. Hatta bir kısmı da 
vardır, insanın dünyaya çalışmak içın 
geldiğini söylerler. Dinler bu adamlar. 
dan daha insaflıdır; çünkü onlar ça. 
Iışma zaruretinin Allah"m bir laneti 
olduğunu ve insanların, ekmeklerini 
alın teri ile kazanmakla cedlerinin te
cessüs günahını ödediklerini söylerler. 
ÇalJşmak mecburiyeti hıç de sevile. 

cek bir şey değildir; fakat işsiz kala
cak insanın bunalacağını söyliyen 
muharrirler - bilerek veya farkına 
varmadan - iki şeyi, iki cins çalış. 
mağı biribirine karıştırıyor ve birinin 
verdiği zevkin ötekinde de bulunduğu
nu sanıyorlar. Oturup beyaz kağıt 

üzerine kara satırlar çizmek, şiir söy. 
!emek, roman 3ahısları yaratmak ger. 
çekten zevkli bir ~eydir: çUnkU bun
lar aslında "lüzumsuz" dur, "hasbi" 
dir, ayni insan bunları oynamak, eğ. 
lenmek, zekasının imkanlarını tahak
kuk ettirmek için yapar. Sanat ~ibi 
ilim de böyledir. İnsan bu işlerde bir 
alet değildir; serbesttir, vücude getir. 
diği şey kendi eseridir. Fikrin hasbi 
çalışması ile elin, ayağın zantri çalış
masını bir tutmak doğru olamaz. 

Öteki çalışma, yani kendi intihab 
etmediğimiz bir yolda bır alet. bir 
makine olarak çalışmak hiç bir vakit 
zevkli bir şey değildir. Ondan kurtu. 
lan adam dn bunalıp patlamaz, kendı. 
ni eğlendirecek bir meşgale bulur. 
Belki de sanat, ilim gibi hasbi. yara
tıcı işlere girişir; vücude getireceği 
eserler güzel olmıyabilir ama kötü ol. 
ması lazımgcldiğini de iddia edem~
yiz. Hem iyi de olsa, kötü de olsa oıınn 
kendi eEeridir. onu zekasının, şahsi 
kabiliyetinin bütün imkanlarını tfı. 
hakkuk ettirmek için vücuda getir
mi9tir. O eseri, ne kadar gülüne:. <'ir. 
kin olursa olsun, makine • adam'rn, 
alet . adam'm, insan . adam'm mahsu
lüdür. 

İki tlirlü iı:ıın hic de bir olmıınwmm 
~u uuyuK at!Hll: bırıncısının ıy:ını 

sanat, ilim gibi münevver zümreye 
mahsus olanın) adamları. ıkinciye geç. 
mek istemezler: halbuki ikincinin 
adamları, birınciye geçmek ister. ona 
geçmiş olanlara hürmet eder, yahut 
onlara kızar. onları kıskanır. 

Müsavat hulyası (gerçeklen bir hul
ya ise:) ikinci cins işin adamlarım da 
birinci cins ışe geçirmek arzusudur. 

J\T, ... ,.11 .. " b T ~ C 
Lavalin Romada yaptığı anlaşma, İn· 

gilt;renin, günün birinde, Akdenizde 
bir İtalyan - Fransız bahri anlaşmasile 
karşılaşabileceğini göstermişti. 

ni gemilerin 35,6 santimetrelik toplar. ~S-ir-iu..,s!"!!.~~~~~!!!!!!!!~!!!!!!!!~~"'!'"!"....,"'!IS 

la silahlandırmıştır. Fakat bu gemiler 9000 tonluk iki kruvazörün adları d'l 
de bir çok yenilikler yapıldığı ve bu şunlardır: 

Binaenaleyh, 1ngilterenin Akdenizde 
icabında İtalya ile ve icabında bir 
Fransız - İtalyan ittifakı ile ra • 
hatça boğuşabilecek ve böyle bir bo : 
ğuşmadan galip çıktığı takdirde dahı 
deniz hakimiyetini muhafaza edebil 
mesine imkan verecek bir donanmaya 
sahip bulunması Uizımgeliyordu. Bun. 
dan ba;ka Uzak Şark. Hind, Cenubi 
Afrika, Kızıldeniz ve Anavatan suların. 
da da herhangi bir sürprize mani ol -
mak icap ediyordu. 

yeniliklerin gizli tutukluğu söylenmek. Belfast, Edimburgh .. 
tedir. 1 • • Bun ann siparişi verılırken 1933 

Bu iki gemi 35 şer bin tonluktur ve programı mucibince tezgaha konmuş 
30ar mil v:.ir'atinde olacakları söyleni. 

olan Southampton ve Newcastle kruva. 
yor · zörlerinin ı 936 da bitmiş olması lazım 

Kruvazörler 

Yeni proğram, işte bütün bu ihtimal. 
ler, tehlikeler ve tehditler hesaba ka. 
tılarak hazırlandı ve milli müdafaa is -
tikrazının yapılmasını beklemeden, dü. 
şünülen bütün tedbirlerin tatbikine 
başlandı ve 3 Mart 1936 da çıkarılan 

Beyaz Kitapta ne yapılacağı. İngilte -
renin bu tedbirlere baş vururken kcn -
dini niçin haklı addettiği izah edildi. 

28 Nisan 1936 da deniz bütçesine 
konan ilk fevkalade tahsisat §U sipariş. 

1936 programında yedi kruvazör 
vardı. Bunlardan ikisi Southampton ti. 
pindedirler. Yani 9,000 ton hacminde 
olacaklar ve beherine 152 milimetre • 
li:C top konacaktır. Geriye kalan beş 
kruvazör ise 5,000 tonluk olacaklar • 
dır. Bu gemiler şu adları taşıyacaklar
dır: 

Dido, Euryalus, Naiad. Phoebe. 

Karışık bir aile 
lerc karşılık olarak gösterilw; 

Bir uçak gemisi, 
İki hattı harp gemisi, 
Bes kruvazör. 

. A Lt ve !3Uhey1A Namık ikiz kardeştirler. 
\ Alinin kansı ile SUheytAnın kocam ak• 

rııba değildirler. Faluıt, Alinin yengesinin 
kayinvııldesl Niyazi isminde blrlsllc evlidir. 

tnŞ°aatın deniz lordluğu tarafından 
tahmin edilen dereceden daha ~:ir'atle 
ilerlediği görülünce yedi Temmı.tzda 
bütçeye ikinci bir fevkalade tahsisat 
kondu. Bununla da şu gemiler sipariş 

edildi: 
Bir uçak gemisi, 
İki kruvazör, 
8 muhrip, 
4 denizaltı gemisi, 
Nisan ayında sipariş edilen iki hattı 

harp gemisi (King George V ve Prin. 
cc of Wales) Gamellaird ve Wikers, 
Armstrong mi.iesseselerine verilmişti. 

Oğlu Selma le evlidir Selmanın lcardeşl 

nln ve yengenin ltocruıınin bUyUk babnsı lıny 
Yektadır Yektanın damadının ismi Saffetllr 

Yukarlkl izahata gôre SUheyırınrn kocası 

nm lsaılle, Alinin kansının isimlerini bula 
bilir mlslnlz? ! 

Bu mesele mUkAfatııdır Doğru balleder.
lcrden 4 kişiye muhteli: hediyeler vcrlleeek 
tir. Hal varnka'arının 31 mayıs tarJhlnc ka 

dar (Arap saçıl l~retite gönderllm~ olması 
lAzımdır. Hal vckllnl de gene o günkü nUsha 
mızda bulacaksınız. 

~rnvşanlar 
To.v§anların umumi alım fiyatı 35X11=3S5 

kuruş olacağına göre, adamın elinde Juı.lan 

geliyordu. 1934 proğramı mucibince 
tezgaha konulan Şefild, Bermingam ve 
Glaskov da yine 1936 senesinde ardar. 
da 20 Haziran, 20 Temmu~ ve 1 Ey
lulde denize indirildi. Bunlardan bo: kf
lan tezgahlara 1935 proğramı mucibince 
sipariş edilen üç kruvazör çatıklı. 1933 
de spariş edilmiş olan küçük kruvazör· 
]erden biri de 1936 da amirallığa tes • 
lim edildi . (Devamı uar) 

tavşanıan ant.arak aldığı para da bu yekQ 
nun ay01 olacağı tabiidir. 

Bu vaziyet kal'Ş'lsında elde kalmış ta\'§IUI 
lar adcdlnın de 385 rakamı ne tam kabili 
taksim olması icap eder. Bu taksimi yapınca 
buln.cağımız harici kııımet 35 rakamına kayıp 
olan tavşnnlnr kaç tane ise o kadar kere 5 
ilAveslne mllsavl olacaktır 

Demek ki 385 1 taksim ettlğlnlz adet elde 
kalan tavşanların mlktannı g&tennekted.lr 

Garip bir zarp · 
41X2=:82 ve 
32X21=6i2 ve 2:lX12==276 

312X221-68952 ve 213Xl22=259S6 
Bu müsabakamızı doğru halledenlerden ıı.· 

şıığıda iB!mlcri yazılı dört kl§I kazandıkları 
muhtelit hediyeler! r;abaamıza ~cllp alabilir 
lcr. 

ı - Tekmen Kemlll Tunçay1, 2 - Kenan 
Çokşcn, l{asırhpll§n ortaokul. S - Memdub 
Nlşııntn:ıında berber, Şura A~1A fılhlsarlar 

ttittin fabrikaları şubesinde, 



!Benim qii.di~ 
Dcre""ttnn-~<evceneır 

Bayan Ruzveltin teklifi Türk 
matbuatının ve bilhassa fıkrac~ 
meslekta§lanmm dikkatini celbettı 
mi bilmiyorum. Zira seyah~tte ol
duğum için bütün gazetelerı. mun· 
tazaınan takip eclememekteyı~ .. F~
kat, doğrusu bir köşe muharrırmı~ 
pelesenk edeceği mükemmel bır 
mevzu: . 

Bayan Ruzvelt. bütün Amerı· 
kan kadınlannın telakkilerini alt 
üst edecek bir teklifi ileri sürüyor: 

_ Ey aile kadınları 1 Zevceler.! 
Kızları kocalarınız, babalarınız, bı
raderleriniz ev işlerinde sizi istismar 
ediyor. Üstelik onların paraca ~ük
mü altına giriyorsunuz. Y aptıgınız 
i§ler için ücret isteyiniz.! • diy~r. . 

Hoppala!... Alm sıze yem hır 
medeni içtimai numara daha ... 

Buhran da dahil olmak üzere, 
asrımızın bütün hareket, tezahür ve 
icatları, ekseriyet itibariyle Ameri
kada başlayıp sonra dünyanın dört 
bir tarafına yayıldığına göre, demek 
ki, bu çiçeği burnunda fikrin bir gün 
bizim memleketimizi de istila etme
si beklenir. 

Oh efendim, gördünüz mü sa· 
falı işi J Yorgun argın evinize gele
ceksiniz: 

- Karıcığım, entarimi ver .. 
Şöyle soyunup döküleyim.. Sonra 
yemek ... 

Bayan karşınızda kollarını göğ
sü üzerinde çapraslıyarak: 

- Parası? 
- Nasıl parası?.. Erzakr ben 

aldım .. Kömür, odun da vardı. 
- Peki benim emeğimin karşı· 

lığıL Ben pişirdim, ben sofrayı 
kurdum.. Geceliğini b~n ütüledim. 

Yahut, tahsil ve terbiye ettirdiği. 
niz kızınıza: 

- Evladım... Biraz piyano çal 
da içim açılsın 1 - diyeceksiniz. 

Hemen atılacak: 
- Barda çalgılı gazinoda musi· 

kiyi bedava dinlemiyorsunuz galiba. 
Verin ücretini... Çalayım ... 

Yahut, bir delikanlı balayı haya-
o •. . .. ' 

naklanna doğru dudaklarını uzatı
yor: 

-Yağma yokl .... 
- Aman bir kabalık edip gü-

~endirdim mi sevgilim... Affedersi
nız ... 

- Parasız olmazL. Bir bar ar
tisti ile dolaştığın zaman böyle ana
for aşka mı konuyordun 1 ~ 

işte aile saadeti dedikleri de böy
le olur!!! 

1(. :(. it< 

Kadmm biri bir eşek satın ala
cak kadar para biriktirmiş. Çarşıya 
gitmiş. Münasip bir hayvan arıyor
muş. Niyetini anlıyanlar somıu§
lar: 

- Eşeği ne yapacaksın? 
- Kimsesizim. Çalıştıracağım, 

para kazanacağım. icabında da sır· 
tma bineceğim. 

- Ahmak kadın 1 - demişler. -
Eşeğe ne hacet? Bir kocaya var. 
Hem senin çalıştırmana hacet kalma 
dan kendiliğinden çalışır, hem de 
herifi kılrhıklaştmr her istediğin za
man sırtına binersin! 

Asri burjuaz kadın, hiç bir içti
mai iş bölümüne iştirak etmemek· 
le kocasını cidden bu menzileye in
dirmişti. Bayan Ruzvelt, yeni tekli
fi ile, eşeğin kulaklarını biraz daha 
uzatmak istiyor .... 

1(. • • 

Yukarıki hikaye, her ne kadar 
köylü kadını hakkında uydurulmuş 
bir fıkra ise de, daha ziyade şehirli 
'kadmlarrn zihniyetidir. Bizim köylü 
kadınlarına gelince, şaka maka ber
taraf cidden kocalarmm karşısina 
çıkarak: 

- Sen kahvede havyar kesiyor
sun. Hem tarlada, hem evde en ağır 
işlerde ben çalışıyorum. Paralar be
niın ! - dese haklıdır. 

Bayan Ruzveltin fikri bizim 
memlekete kadar sirayet etmeden, 
arnan şu adeti değiştirelim bari .. 
Kadınların kocalarından ücret iste· 
tneleri mevzuu bahsolursa bu ücrete 
en fazla layık olacak Türk köylü ka
dınlarıdır ... 

(Va-Nô) 

·nezt:ırlı .. nuı ü.'lt ta~İı~ ·;,;pılrnakta oUın spor sahası iıışaatından bir göri.l?ı;I§ ve Aşıklar me:::.arl1ğınm 
A§ıkJar . _ .gı pis meyda.ımıdo oyıı.a.şaıı çocuhwr ... 

]stanbul konuşuyor! (Kasımpaşa 4) 

----------------------------Yahya Kahya mahallesi Kasım 
paşanın en mes'ut semtidir ! 

Fakat buranın dertlerinin de 
haddi ve hesabı yoktur 

Yedi çocuklu fakir bir atle Ulmayeletfalden imdat istiyor 
1 Va~aıın : Haberci 

Uç gilnıdür yaza yaza Kasımpa§anın 
d'k Bugiin bu bed

dertlerini bitireme 1 • 

l · d n birazını daha baht semtin dert erın e . 
yazarak Kasımpaşa hakkındakı yazımı-
zı bitireceğiz. 

İskele istikametinden Kasunpa?a de-
. - . . aman caddenın sağ resine girdıgınız z ' • 

kı du .. şen kısma "Yahya Kahya,, 
smına ... 
h 11 · ıcıeniyor. Burası Beyogluna ya ma a esı . . . d 

kın olması, ve semtin müthış gerızın en 
uzak bulunması sayesinde, Kasımpaşa-

h en hemen en mesut kısmıdır· 
nın em . k . 

y bya Kahya mahallesine gırme ı-
. a drg-muz Neva sokağında bir evin 
çın~Y •. 
kapısını çaldık. Buranın de~tlerını sora-

kt k. Bize kapıyı bahk etınde genç bir 
ca 

1 
h 11 d 'k" bayan açtı. Kcııdisine ma a e en ş1 ·a-

yetleri oluup olınadığını sorlduk. 
- Aman dedi, bizim sokağın evvela 

elektriğini yazınız. Saat 12 old~ .":u e
lektrik sönüveriyor. Her taraf zı{ırı ka-
--.... u•• ·~&.UY"' n.o.uyv.ı. \.')clUCIUd 4CS.Odr ya.tt 
salar ne olur sanki. Sonra, buralardan 
çöpçü çok ender _geçiyor; işte .b~nlar 
hep düzelse o zaman rahatımız ıyı ola-

cak, 
Bu sokaktan biraz ilerleyince bir 

meydana çıktık. Burası ... ~as~mpaşa
nın meşhur aşıklar mezarlıgı ımış· 

Koca meydanda toz topraktan geçil· 
miyor. Esen hafif bir rüzgar havayı 
heran toz bulutları ile kaplamaya kifa-

yet ediyor. 
Bu mikrop yuvasının ortasınlda irili 

ufaklı bir alay çocuk oyun oyruyorlar. 

N 
tar biçareler, bu kadar boş ar

e yapsın k d'l . k" .. 
1 1 d lu bir semtte en ı erıne uçu sa ara o 

"k b' ark bile yapılmamış. cu ır p 

Y da duran buralı bir gencin i-
amm ''k ... 1 d b'l .zahatına göre, kilçu yagı:ıur ar a ı e 

kl nın altından eskı mezarlıktan 
topra arı 

1 k ınikler, kuru kafalar fırlayan 
ka ma e '1 . . d 4 5 k 
bu meydanrn biraz ı crısın e - am-

. riler çalışıyor. Burada Ka-
yon ve t§:r h 1 . in bir spor sa ası hazır anı
sımpaşa ıç 

Hava a'!lıca1c bir bahçeleri. olmadığı için Kasımp<ı§alı çocıtlt,Uır solroklarm 
pi,) 7oa.ld1rımlcırınd4 oyıı.aşırlar 

mahfel vardır. Fakat mahfelde· de ucuz ettim ve ayrıldım. Şimdi bu vaa.dimi ye
duhuliyelerle herkese açık balolar ve- rine getirmek için yazayım: 
rilince aileler gidemez oldular. Bereket 7 Küçük çocuklu bu fakir aileye yar-
ki vücutlarımızı inkişaf ettirmek için drm et

0

mck Himayeietfalin, vazifesidir. 
bir spor klübümüz ve yakında bir ide Bu vazifesini kolayca yapabilmesi için 

güzel sahamız olacak. Sonra biz talebe· ı bu ailenin adresini yazıyorum: 
lerin bir ıderdi de mektebe gitmek için (Kasımpaşa Yahya Kahya mahallesi 
hergün sabah akşam geçmek mecburi- Pirinçci sokak 46 numaralı evd~ Kerim 
yetinde olduğumuz aşıklar mezarlığının ve Necibenin çocukları). 
tozu çamuru, biçimsiz yollarıdır. Kasımpaşanm bizim rastgele bildiği· 

J{asımpaşayr Beyoğluna bağlayan miz bazı dertlerini böylece hülasa edip 
bu semt muhakkak düzeltilmelidir. Size bu semt hakkındaki yazıyı bitirmeden 
genç·bir Kasımpaşah olarak şu derdimi evvel, bu sabah aldığımız iki şikayet 
zi de söyliyeyim. iskelemize bir vapur mektubunu da bu satırların sonuna ay
yanaşırken, yani b~ civardaki sular bir nen ekliyoruz. 
az karışınca ortaltgr saran müthiş ko
kuyu bu semt acaba daha ne kadar çe
kecek. Lütfen bunu da yazınıza ilave e

diniz .. 

HABERCi 

Şikayet mektuplan 

-1-
Tarihi Kasımpaşa ne halde? .• 
Hasköy caddesi bakım istiyor 

Her nedense Kasımpatarun her ynru 
ihmal edil.: ektedir· Halk maddi ve ma-

3 

KURUN' da: 

lnglllz aslanının dl'I 
Habeş harbi İngiltere ile ltalya 

münasebatını en ziyade gerginleştir. 
diği sıralarda Londrada iki İngiliz 
konuşuyorlarmış. Birisi İtalyanın 1n. 
giltereye karşı kafa tutmasına fevka
lade kızmış; Baldvin hükfunetinin si. 
yasetini zayıf bulmuş: 

"- Artık Ingiliz aslanı dişlerini 
göstermelidir!" 

Demiş; muhatabı olan İngiliz ise şu 
cevabı vermiş: 

"- Evet, göstermeli; göstermeli a
ma, daha evvel dişlerini dişçiye göster 
meli!" 

İhtimal ki son günlerde İtalya ile 
İngiltere arasındaki siyasi çarpışma. 
lar olduğu sıralarda yine İngilizler 

arasında bu yolda konuşmalar geç
miştir. İngiliz aslanının bir gün dişi. 
ni gösterebilmek için daha evvel bir 
dişçiye baktırmak lazımgeldiği anla. 
şılmıştır. Fakat bu dişçiyi nerede bul
malı? 

Rivayete göre bugilnlerde Londra: 
da. toplanan imparatorluk konferansı 
azaları İngiliz aslanının dişçileridir. 
Bu dişçiler aslanın dişlerini tamir et
mek için bugünlerde konsültasyon 
yapmakla meşguldür. İngiliz aslanı. 
nın dişlerini gösterip göstenniyeceği 
bu konferansın sonunda anlaşılacak-
tır. (Ha.san Kum{'llyı) 

TAN' da 
Vunanlstanın dahllf idaresi 

neden değlşmı,trr ? 
Son zamanlarda Yunanistanın dahi. 

li işlerine ait bazı hareketler, yaban· 
cı nümunelerin taklidi diye telakki e. 
dildi. Bundan dolayı da Yunanista· 
nın muayyen bir devlet zümresinin a.r 
kasından 'yürümeğe hazırlandığına ve 
Balkan birliğiyle olan münasebetin 
gevşediğine dair türlü türlü tefsirler 
yürütüldü. Liberal lngiliz gazetelerin. 
de, bilhassa Mançester Gardiyende de 
Yunan rejimi hakkında şiddetli hU. 
cumlara tesadüf edildi. 

Bu tefsir ve tenkitlerde bulunan
lar, Yunanistarun dünkü istikrarsız 

dahili vaziyetini tanrmıyanlardır. U. 
zun senelerden beri birkaç politikacı
nın zevki ve ihtirası için devam eden 
ve her gün oyuncuları değişen politL 
ka oyunları, Yunan milletine çok pa· 
halıya mal olmuş, birtakım hesapsrz 
maceralara yol asmıBtır. Yunan mille. 
tinin mukadderatına yeni bir istika. 
met vermek için dünün izlerini sil
mek, gürültüıü politika an'anelerini 
unutturmak lazımdı. 

yormuş... . 

ah ıtcnin biraz daha içerlerine gı-
M a . ı·u· . h tte . k kların pıs ıgı ınsa.m ayre 

unce so a . • · l{asımpa§a polıs merkezının 
bırakıyor. · 

. "nde kendisinin emekli ldenız 
b. 'lerısıı 
ıraz ı ·ısminin Dirşat olduğunu 

b' başısr ve 
ın d·~·rn'ız bir zatla konuşuyorum. .. ~ren ıgı 

og larr diyor Kastmpaşanın en 

Ateşli genci ıde dinledikten sonra ma
hallede bir boy daha gezindim. Bu 51 • 

rada konuştuğum bir zat, Kasımpilşada
ki blitiin kuyulara lağım suyu karıştı
ğından, diğer bir zat da bazı sakaların 
evlere Hamidiye suyu diye Terkos su
yu getirdiklerinden şikayet ettiler· 

Yahya Kahya mahallesinden artık ay 
rılmak üzereytdim ki, buranın Pirinçci 
sokağında yıkılmak üzere olan haıap 
bir ev nazarı dikkatimi cclbetti. 

Kapıyı çaldrm. Harap evin üst katın· 
dan evvela bir sürü çocuk, sonra biı ka· 

nevi zarM görmekle ve ıukıntı çekmek

tedir. Ben şimdi Kasımpaşanro dört ta

rafmm bakımsızlığından bahsedecek de· 
ğilim. Yalnız en mühim ve itlek umumi 

caddesinin berbatlığını ve haJkrn sıhhat 
\'C istirahatini bozan buranın mümkün 1 

of.duğu kadar tez onanlmaıını yalvara-

General Metaksas, sırf dahili siya~ 
sete ait düşüncelere tabi olarak bunu 
yapmakla meşguldür. Bu gidişte. ec
nebi bir misali taklit etmek ve ccnc. 
bi bir zümrenin nüfuzu ve tesiri al· 
tına düşmek gibi bir mana aramak 
çok yanlıştır. Başkalarının yedeğinde 
yürümekten. ecnebi emellere kör bir 
alet olmaktan Balkan millcllcrinin 
h('psinin cok cam yanmaktan Balkan 
Birliği, nıazirıin bu fena gidi15ine kar. 
şr her vakit için müı:trrek bir sed 
kurmak emelinden do~muştur. 

(Alı met Rmin Yalman) 

AKSAM'da: 

Engizisyon mezalimi ve 
gUzelllk amellya~ı 

Vaktile İspanyadaki Engizisyon _Bura • • 
1 

'dir· Yalnız ~ocuklarmuzı so 
. · yer erı 
ıyı amaktan kurtarmak ve genç 
kak~an °~ sıhhati hem de ahlakını ko
ııeslın ~e. buralara muhakkak bir be-
rurnak ~ın .. .1. 

. rkına tuzum varuır. 
Iedıye pa . . · 

Sokaklarımızda ışık bol, asayışımız 
. d d' Bu semtte herkes çalışır, boş 

Yerın e ır. k' 
.. le sürünen veya dilenen ımse 

durup, oy k · ·n 
Ekmek parasını kazanma ıçı 

Yoktur. •u 'd 
O k" e amelelıge gı en 

buradan ta rta oy 
. tar vardır. Mahallemizde kışın ça
ınsan .. ü alınsa çok ra
murun, yazın tozun on 

hat edeceğiz.. . 
E kli binbaşından sonra ge~ç ?ır 

me . t Orhan ısmın· 
lise talebesıle konuş um. .. I dert 
de bir sporcu olan bu genç şoy e 

yandı: B 
- Bizim derdimiz de baş.ka bayım. u 

1' u in kafasını ışletecek, ra· 
ralarda genç ıg ~· .. . bir er 
J k't geçirecegı munasıp y 
ıat va ı . b' 
yoktur. Evvelce kültür kolu dıye ır şey 
açılmıştı· Fakat kapandı. Burada bir 

dın indi. 

- Ne derdiııiz var bakalım sizin diye 
sordum. Kadın sanki bu sualimi bekli
yormuş, hiç tereddüt ctmoden anlattı: 

- Benim tam yedi çocuğum var. llc
nüz hepsi de mektep çagındadırlar. Fa
kat ne çareki çoğunu yoksuzluk ytizüıı-

den okutamıyorum .. Okuyanların da ne 
sıkıntılar çektiklerini bilemezsiniz. Ko
cam çok fakir bir adamdır. Yoğurt sa· 

tarak günde 20-30 kuruş zor kazanır, 

bununla 9 kişi nasıl geçiniriz. Kaç gece

ler gaz parası bulamayıp karanlıkta 
oturduğumuz oldu. Eskiden belediye-

den bize ekmek veriyorlardı.Bunu da kes 
tiler. Hiç olmazsa mektebe gidebilmek 
için çocuklarıma yardım edecek bir ma· 
kam yok mudur .• 

Biçare kadın, artık ağlaınağa başla

mıştı. Kendisine, vaziyeti yazarak naza
rı dikkati celbetnıeye çalışacağını vaat-

cağım. 

Mallım'a zarann neresinden dönübc 
kardır. Kasmıpa~·da deniz haıtaneıiy)e 

deniz müzesi arasında Haliç boyunca 
uzanan ve her &a.alte htt türlü nakliye 

vaıntaJariyle yaya yolculan eksik olma-

yan umumi bir cadde vardır. Bu cııdde
r.in darlığına haydi idemiyerek de olsa 
razr olalım, fakat Allah aşkına bu yııtzı-

nun samimiyetine inanmak istemiyenler 
Lütfen bir kerecik buradan geçıinler 

yeter. Kuraklık havalarda bir toz bulu-

tu evlerin ta üst katlanna k?J.d.ar yük
selir, yolun üzerinde döşeme yoktur. 

Kumluk gibi tozun on santim yiikaekli 
ği vardır. Hele lağmurlu havalarda ça-

mur dize kadar dayanır. Tarihi K.uun

pa§a - Hasköy caddeıi adını la§ıyan bu 

çok pis cat~lenin biran evvel onanlmaıı 
gereklidir. Binaenaleyh, bu mühim itin 
daha fazla ihmale tahammülü yoktur·. 

mahkemelerinin İflkence zindanları 
aklıma geldi. Bu zindanlo.rla şimdiki 
güzelleı:ıme işleri arasında mühim bir 
fark var ... 

O zindanlarda işkenceyi parasız, 
meccanen yapıyorlardı ve işkence gö. 
renler de işin sonunda böyle teı:;ekkür 
etmiyorlardı. Bu az fark mıdr;? ... 

(H. [11.) 

Alakalı makamdan ya)'h.ı'ıyoruz. Bura:' 
sını hemen tamir ettininler: 

-2-
lstaııbul Tramvay şirketinin 

Dikkat nazarına 
Taksimden gelen tramvaylann Şit

lune karakolunda durak yerleri v~dır 
da, Karaköyden gelen traınvaylar niçin 
yokuşta durmuyor? Zabıtanın tramvay
lardan atlayanlara knşı ıon aldığı ceza. 

(S.a.yfayt ~virini.z) 
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Atatürkün Dost Iranla aktedi
doğum 

ylldönümü len mukaveleler 
Yazan: Naciye izzet 

logiltere Krah tebrik iki memleket telgraf battarı takviye edlle 
telgrafı gönderdi cek, telefon hatlarıda birbirine bağlanaca 

Her hıı.kkı abluı HadJyo'ye aJtUr. Kanser kurbsnı: 
Ankara 24 (A.A.) - Reisicumhur At&tUr M · · 

klln doğumunun yıldönUmU münasehetile cml7ke~mızle dost lran arasın· f -23-
lnglltl're Kralı Majerte Altıncı Georgeıa A· da aktedılmış olan yeni anlaşmQlar 
tatürk arasında a,.'18.ğıdaki telgraflar teati bugünlerde Büyük Millet Meclisin· 

nin hiribirine bağlanmasını da temin 
etmiş oluyor. Bu febeke1erin Van 
ve Kotur arasında bağlanmaSJ hu· 
susunda iki hükumet mutabık kal-

Müşfik olmasına çalı§tığr, fakat } 
gayri ihtiyari asabi çıkan bir §İve 
ile: 

- Dinle beni Necla! dedi. Istı
rap ve kederin çok h:.iyük .. Evet bu
nu anlıyorum. Fakat bu hal artık 
devam etmesin ..• Yaptığın makul 
bir şey değil. Göz yaşlarından hiç 
hoşlanmam. 

Necla cevap vermeksizin başını 
salladı. 

Bunun üzerine Lem'i karısına 
daha fazla yaklaştı. Neclayı büyüli
yen çocuk tebessümiyle gene devam 
etti: 

- Artık bu kederli §eyleri unut 
Neclacığım... Babanın ölmesi çok 
büyük bir felaket. Fakat ne yapa· 
lrm elimizden bir şey gelmez ki .. 

• Olan oldu. Mukadder bir şeyin ö
nüne kimse geçemez ... Halbuki se· 
nin kocan var ... Seni seven, düıü
ne~. koc:an ..• Bu her şeyi doldurur 
degıl mı Neclacığırn ~ 

Nazlı bir eda ile söylüyordu . . 
Genç kadının omuzlarını kollariyle 
sarm~ş!ı. Onu böyle sıkıştırmaktan 
kendmnde duyduğu bir rehavetle, 
genç kadını daha iyi teselli etmek 
için daha rnahr<';n, daha sıcak bir 
kucakla§rna temenni ediyordu. Fa
kat öteki :gene başını salladı. Tatlı 
bir inatla söyledi: 

- Hayır Lem'il Benim babam 
gibi bir babanın yerini hiç bir §ey 
dolduramaz ... Babaların en mükem
meliydi ... Bir anne kadar mii§fikti .. 
~aten annemi hiç tanımadım gibi 
h~r ~ey ... _Bana anne yoksuzluğunu 
b1ldırmedı ... O benim için her §eydi .. 
Her şey! ... Yapayalnız öldü .. Uzak-
larda ... Onu öpmeden, son nazarla
rını görmeden öldü 1 

Bu son sözlerle elem ve ıstırabı 
büsbütün ziyadeleşerek kocasmm 
kollarından kurtuldu. Yüzünü elleri 
arasında saklıyarak kendini yastık· 
ların üzerine attı. Bütün vücudu 
ihtilaçlı hıçkırıklar arasında sarsılı
yordu. O zaman Lem'i teselliden 
aciz kaldığı bu derin keder, iki misli 
artan bu göz ya~lan karşısında fena 
halde kızma~a ha§ladı. Hatta genç 
kadının kalbınde en büyük yeri alan 
ölüye karşı içerisinde doğan kıskanç 
lık bu hiddet ve öfkeyi daha fazla 
çoğalttı .. Her şeyi her şey onu kız
dırdı. içerisinde öyle bir hiddet ve 
öfke yükselmişti ki artık daha fazla 
kendini tutamadı. Başlıca karakte· 
ri olan soğuk ve kaba tavn takma· 
rak ayağa kalktı. Tok, lakayt, iğne
liyen bir şive ile şu sözleri söyledi: 

- Artık tahammülün haricine 
çıkıyorsun Necla! Anlamıyorum §U 

kadın hisleri ne kadar manasız .. Ya
§ı_ya~lar!a yaşanır! Baban zaten ney· 
dı kı · Bır kahya parçası değil mi/ •.. 
Na!ııl söyliyeyim bilmem ki ... Zaten 
0 :1u lstanbuldaki evimize almak bi
r• _ço~ ut~ndıracaktı ... Bunu bilme-
1~.ın :c!a 1 Her şeyin İyi taraflarını 
gormelısın 1 ~u garip teselli ( ! ) kar 
şıs:rıda Neclanın hıçkırıkları şimdi 
!7.'gulurcasına bir şiddetle başlamış-

F akat bu hal Lcm'iyi saht , 
h • )" b• e '\e 

e emmıyet ı ır tavırla sözlerine de-
vam etmekten alıkoyamadı: 

"lllılwllfllllllfltıııııııııııımııınınınııııınıııın,11111nMltflıtt tııttıı 
lı tedbirlere ve ölüm tehlikelerine '!ı. 
men halk gene en çok burada tnrnvay 
yürürlr~n atlamaktadır. B.ankalardıa du
ran tnunvıaylann Şiıhanede ide durmaıı 
lazımgrfu iten ta Daireye kaelr dunnı
yorlar. Şiıhane civannd;ı veya Kasım
pa~a semtinde oturan yolculann inmeai 
için Şiıhaneye Tekıimden gelen tramı
vey durak yerinin tam lrar§rsında Ka· 
rköyden selen treınvaylar için de bir 
durak yeri tayini zaıvridir. Tramvay 
ş"ricetinin bu iııteğimizi yerine getirme· 
cini rica ediyoruz .. 

NOT: Bu mektupları yollayan oku
yuculannuıın imzalarını arzularının ye 
rine getirmek için dercetmiyoruz. 

Veırnın - Gedikpaşa 
Gedikpaşa ve çarşısı 

- Necla dü§Ün ki bugün benim 
kanm bulunuyorsun. Çok yüksek 
tarihi bir paJa soyuna karışmış bu
lunuyorsun. Derecenin bu yüksekli· 
ğine biraz riayet et!.. Bu gibi çocuk
lukları bırak!... Fakat neyin var 
Necla} Ne oluyorsun} 

Şimdi bu ince vücudu sarsan hıç· 
kırıklar değildi. Genç kadın ihtilaç· 
lı bir titreme ile yukarıdan aşağı 
şiddetli sarsılıyordu. Rengi balmu
mu gibi sapsarı kesilmişti. Dudak· 
larından, ıı1ikayetli bir inilti çıktı: 

edilmiştir: de müz.akere olunacaktır. 
Türkiye Reisicumhuru · · AıVKARA Yem anlaşmafarla ıki memleket 

Do~'llm gUnUnllztln yıldönUmU mUnascbeU bazı telgraf ve telefon hatları tesisi
Je <'kseıa.nsmıza kalbi tebriklerimi ve ayni ne, halen mevcut hatların ıslahın~ 
zamanda sıhhat ve uzun ~mUrlcr teml'nnnc. ve h b. · k d' ··ık · · · d 937 
... _. takdimle ft-•-• blr k er ırı ·en ı u esı ıçın e 
nw.ı s.......,.. zev duyanm. · · · d B M Altıncı George senesı ıçın e eyazıt ve aku ara-

Mojeste Altıncı George .smdak.i telgraf hattını ıslah ve ikinci 

LONDRA bir ihtiyat hattiyle bunu ikilestirme· 
Doğumumun yıldönümU mUnasebetile l!a• • 

jcstelulnln göndermek nezaketinde !bulur.· ği taahhüt etmektedir. 
dukları tclgrnftan zlyndeslle mU~ehıuısis ol· Beyazıt, Erzurum. T ebriz is tas· 
dum Majestelerinin kalbi tebrik ve temenni yonları icap eden bilcümle modern 
Jerlnden dolayı samımı surette te&ekktlr , 
eder ve gerek kendilerinin ve gerek Majeste tesisatla teçhiz edilecektir. !\foka. 
krallç<'nin §tıhs1 anadeUerl hakkında en hara vele Tiirk ve lran telgraf şebekesi· 

mıştır. 

Türk ~e Iran telefon şebekeleri 
de en geç 1 ~39 senesi nihayetinde 
birlestirilecektiT. 

Gene bu mukavelelere göre Tür
kiye cumhuriyetiyle lran impara
torluk hükumeti her biri kendi ülke 
si üzerinde Trabzon - T ebriz -
Tahran yolunu nakil vasıtalarının 
muntazam ve kolaylıkla aeyrisefcr 
eylemesini temin edecek surette in. 
şo., tamir ve hüsnü muhafazayı ta· 
ahhüt etmektedirler. 

- Tamam ..• lıte bir sinir buh· 
ram .. Bir bu eksikti! Hodbincesine, 
insafsızcasına bir lakaydi ile söyle
nen sözler işte bunu hu~ule getir· 
mişti. Hem de nasıl bir zamanda! 
Fakat Lem'inin göğ~iinde yükselen, 
gittikçe faz.lala§an hiddet ve öfke ile 

reUI t"mcn:ıllertmin kabulünil nca eylerlm . 
_____ AT_AT_ORK_· Hataydan 

Mekteplerde ders 
1'esimi ve imtihan 

rnadut olan 
Üç nahiye için 

gözleri kızarmıştı .. Odadan nkmak· k l 
tan başka bir arzusu yoktu. Orta o u ve liselerde yarın sa-

bahtan itibaren dersler kesilecektir. 
Şu küçük Necla bugün hakika- Bunun için bugün son dersler verile 

ten tahammül edilmez bir hal almış· cektir. 

tı. Gerek ort~ mektep gerek lise· 
- Çabuk gel Ane nine... lerde 5 haziranda sözlü :imtihanlara 
Karısını ihtiyarın §efkatli elleri- başlanacaktır. 

ne bırakarak çıktı. Koruda dolaş- ilk okullarda ders kesimi 29 ma· 
mağa ba§ladı. yıs cumartesi günü öğleden sonra 

Çok asabi, çok sinirliydi! Şu bir yapılacak ve 1, 2, l, ve 4 üncü sı· 
kaç gündür bütün aile hayatı alt nıflar tatil devresine gireceklerdir. 
üst olmu§tU. Bu abdalcasma izdiva· Bu yıl ilk okullann birinci sı-
ca pİ§man olmak cesareti yoktu. nıflarmdan 5.000, ikinci sınıfların· 
Fakat bu Necla onu üzmek ve sinir- dan 7 .000, üçüncü sınıflarından 
Iendirmek için her şeyi ihmal etmi- 4.000, dördüncü sınıflanndan 5.000 
yordu. talebe sınıf geçeceklerdir. 

. iri adımlarla gezinerek bu hid- IIk okul bitirme imtihanına da 
<!et ve asabiyetini giderrneğe uğra- 6500 talebe iştirak edecektir. 

ıırken sadık ihtiyar kadın Neclayı Dol mabab~ede eski 
canlandmnağa uğra§ıyordu... ~ 

Kolonyalı su ile yüzünü oğuştu- TUrk eserleri sergisi 
ruyordu. Divanın üzerine boylu Türk Tarihi Tetkik ve Ara§tırma Ce. 
boyunca yatırdı. Yava~ yavaş g~nç mi:r\:..tıııın ar:!Aleti,-l~ nftl~ba_h.çe sara· 
kadının nefesleri tabiileşmeğe başla· yında ilk defa olmak üzere bir .. TUrk 
dı, heyecanı hafifledi. Rahatlık ve· san'at eserleri sergisi,. kurulması ka • 
ren bir sükun duymağa başladı. rarlaştmlmıştır. 

Ayşe nine bu hassas çocuğun Sergi Ağustos sonlarında, hazırlık • 
muztarip baımı kollannın arasına a- lan ikmal edilmediği takdirde 10 Ey. 
larak onu kalbi üzerinde salladı. Bir lulde açılacaktır. Türk Tarih Cemiyeti. 
acısı olduğu zaman Ayşe nineye ko nin bu sergiyi açmaktan maksadı eski 
şan kısa etekli, eski mini mini Nec· Türk san'atlarmdan yazma kitap, min • 
lacıgına yaptığı gibi güzel, müşfik yatür, resim, oymacılık, kakmacılık, 
sözler söyledi... sedef ve fildişi işleri, yazı tezhip gibi 

Necla evlendiğindenberi ihtiyar ince Türk san'at eserlerini ihya etme-
kadın eskisi gibi onu öpmeğe cesa- 1 _ğ_e_d_o_ğ_ru_b_i_r_a_d_ım __ at_m_a_k_t_ır_. ___ _ 

ret edememi§ti. Fakat şimdi dal· 
mağa, güzel bir uyku gergin hatları· 
nı gevşetmeğe başlayınca ihtiyar ka 
dm küçük beyaz eli tutarak şefkatle 
dudaklarına götürdü ... 

Lem'i ağaçlar arasında iri adım· 
larla geziniyordu. Asabı oldukça sü
kun bulmu~tu. Artık tekrar Midiye 
dönmeği faydasız buluyordu. Balayı 
seyahatleri lüzumundan fazla de. 
v.ım etmişti. Hele bu matemli, bu 
ağlamaklı suratlı Necla ile başbn~a 
kalmak artık onu fena halde muaz
zap edecekti ..• 

lstanbulda arkadaşlarını bula. 
cak. klübüne kavuşacaktı .. Tam ma 
nasiyle gene eski bekarlık hayatına 
dönecekti. Aylardanberi bütün 
dostlarından, yaşadığı sosyete haya· 
tından tamamiyle uzaklaşmıştı. Bu
na evvela yaralanması, sonra da iz-

divacı sebep olmuştu. Eski parlak 
ve dagdağalı yaıayışına tekrar ka· 
vuşmak için çılgınca bir arzu duyu· 
yordu. Sonra fstanbulda yaşryacak
lan gürültülü ,re yeni bir alem, bir· 
c;?~ görmediği şeyler Neclaya kede· 
rını unutturacaktı. 

Elveda keder ve ıstırap ,elveda 
yalnttiık ve korular! 

Ayni akşam Lem'i bu fikrinilrn
rısma söyledi. Ertesi günii lstanbula 
müteveccihen yola çıktılar. 

Lem'i ile Necla Lem'i ailesinin 
güzel, lüks ve zengin hayatını yaşı· 
yacaklarclı. 

1K1NCl KISIM 
Lem'i ailesi üç haftadanberi Ni· 

§~t.ntaşmdaki muhteşem konağa ycr
le§mişlcrdi 

(Deı'<lmı var) 

Galatasaraylıların 
pllAvı 

G-akıtasaraylıUır cemiyetinden: 
30 Mayıs 1937 pazar günü bütün 

Galatasaraylıların mektepte yemek 
yediği gil'ldür. 

BütUn arkadaşların davetiyelerini 
cemiyet iJinasından veya mektcb ka. 
pısından almaları rica olunur. 

iÇERiDE: 
• Samııwı yl'rllmallar eergislnl gezl'nlerln 

M'.\'15I d n 18 bini g~mlııtı. Halkın &ergi\ e 
ka~ı gu t nlll:I :rağbet \e alil::ı tol: faz.J:ı.. 
dır . 

"' Bu ıl mrlctt<plilt'r kampı altı t~nımuz
cb b:ışlnynrolı \'tı 2G temımu:a k3dar de,-am 
edecf'klir • 

"' Muhtell! d:ııreler elındo bulunUl silolar 
dtıvlet siloları namı allmda toplanacaktır. 

* lt:!lya t'lçlsl Karla Gallı dlin akııamki 
ckspre c Ankarava gitmiştir . 

• 1atan~uı - Edirne asfalt yolu Çorluya 
kad:ır yapılmıştır 

1i· Çocuk ıslah ~vlcrınden ılklnin milsalt 
bir bina bulunduı:-u takdirde lstanbulda kl'.· 
ru!ma:ıı mukarrerdir 

.v. Yeni hapJBhıuıeDİn ınp5.1 için hazırlıklar 
ba.§lamı§tır. 

• Adanadıı. bir otl'ldt' h.zr:ıctçl olan Esma· 
ya senelerdır kend sıni btrakıp gitmi~ olan 
kocası Şakirden yaran milyon lira kaJmıp 

,. İstanbul oteldleri kazanç verglstnln tarı:İ 
~ekU:ıln rlt>"lştirilmeo:ıi.-ıi istemektedirler , 

:;. Liman şlrketlnın tasfiye l§l dün bitml~· 
tr 

•• Oc: aydtr aylık alamıyan UcreUI muallim 
terle ynrdımcı muallimlerin bir kımnııım h<'· 
''al"'ııl dUn gelmt~Ur Geri k.alanlarm havale 
ıs! <le lld gUne knda; gelecektir. 

Reyi8m 
teklif ettik 

Lisan meselesi üzerinde de 
henüz anlaşma olamadı 

Cenevre, 25 (Hususi) - Milletler 

Cemiyeti konseyi 97 inci toplantısını 

dün öğleden sonra yaprmştır. Bu ilk 

toplantı gizli olarak yapılmıştır. 

Toplantıdan evvel Yugodavyanın 

Cemiyeti Akvam daimi murahhası Su -

batiç Hariciye Vekilimiz Doktor Tcv. 

fik Rüştü Arası ziyaret etmiştir. 
Hatay etrafında görüşmeler 
ıT.,.~ "2- • -- ıı ... ••• .... !ıe-ı w•-·· •••• .. ;,,; 

bilhassa münakaşa mevzuu olan Ba
yır, Bucak ve Hazne nahiyelerinin Ha. 
taydan madut olduğu yolundaki noktai 
nazarı hakkında şu malumatı veriyor: 

''Türkler bu Ü~ nahiyede ~. reyiama 

müracaat edHmesini iıtiyorlar, ki bu 
teklifi, Fransızlar bugüne kadar kabul 
edememişlerdir.,. 

DUrzil şefi menfasın-
\.lau oucy q'a uuu u 

1ıau11lar komite&i anayasa ve statü hak Kudüs 24 (A.A.) _ 1926 Dürzü iı. 
kındaki raporunu konseye takdim et • 

mi~tir. 

Bu rapora göre, komite müzakerele -

rinde hallolunmıyan mesele Hatayda 

resmi dil meselesidir. Bugün Türkiye 
Hariciye V:ekili Doktor Rü;tli Aras i?e 

Fransa Hariciye müsteşarı Vjenot bu 

meıele üzerinde görü~mı.işlerdir. Fran. 

sız noktai nazarı Hatayd:ı türkçe ve a
rap~anm resmi dil olarak kullanılm?sı 
merkezinded'r. Türk murahhasbrı bu. 

na muhalefet etmektedirler. 

Reyiam teklifi 
Bu sabahki posta ile gelen İngiliz 

gazetelerinden Morning Posta Cenevre 

muhabiri, Milletler Cemiyetinin bu 

defaki toplantısında Hatay mes.eles:nin 

konuşulacağı meseles'.ni yazarken, 

• Kua.p. fırmcı berber gibi ıomscler hu 
sus! elhiaPJerlle umumi .caktf vaıııta'anna bl 
nemlyecektir 

• Çöplerın° denize dökülmesi i§l bugün 
bir mllteahhide ibale edilecektir· 

'1- Belediye caddelerin ııutanmas için yeni 
bir program ha%1I'lamakt.adır. 

• Tcrk03un a1ı ıehlr suyuna çevrilml§tlr. 
'·~ Hiıısedarlan hariçte bulunan ecnebi 
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yanının Ş"'fi Sultanületraş, affı umumi • 
den istifade ederek Dürzü arazisinin 
merkezi olan Süeydaya dönmüt ve me. 

rasimle karşılanmıştır. Sultanületraı 

Cebclidüruzun bundan böyle Cebeliarap 

ismini taşıyacağını bildirmi;ıtir. Bu. 
muhtariyetten vazgeçmenin ve Suriye 
devletine dahil olmanın bir Kmbolü o· 
lacaktır . 

Operatör Ürolog 
Doktor 

Sürevva Atamaı 
Beyoğlu istiklal caddesi Parmakkapı 

Tramvay durağı No. 121 birinci 
kattaki 

' Muayene hanesinde hutalannı her· 
gün saat 16-20 arasında kabul 

eder. 

§lrkeUcr döviz mukabf'l mal, kilim, gWyagı 
ve maden suyu ihraç edebileceklerdir. 

DIŞARIDA: 
~ Pamı sergi:il diln Cıımhurreüıl tarafın• 

d:ın açılmı:tır 
• 1nglllz hilkümdarı dün imparatorluk haf 

tasını açmcybr. 
lf Bulgarıı;tan - Romaııya hava nferleri 

mukavelesi dtin S;fyad& wzal•nmttlır 
~ Şlmııl kut.bunun "fethi., mUauebetil• 

Mosltova el~mlz tebrikte bulwımuıtur. 
• Romanya velıahdt prens Mlfel, Polon) .. 

Reıslcumhunınn Romanya kralmm Bftkttti 
Ziyaret davetini tevdı etmek t.re Varıova-o 
ya gelmivtfr. 

"' lngil tere maliye ııazuı Çember~ kS" 
bınede yapılacak tebeddill~t b&kkmd& Baldo 
vlnle mllzakerelerde bulunmaktadır. 
~ Beçlncl fılo kumandanı kontamtral K"~ 

YR~ &masuu t.aşıyan Aflpra .:ıapcıO 
kru.,,.azörU, bugDn Kiel llmanıaa selmiftit. 
Bu, otuz eenedcnberi bir Japon tıarp ıenıısl 
nln Alman bahnyeslııl Uk ziyaretidir. 

* Lchlstanda muhal~et na.")'OnaUıt parti 
r.I re!si avukat Kovalakl ıhtilAamdan c:!n'•"' 
tevkil edilm!ŞUr. Kendisiyle bfrtıkte r.a•«"""' 
llst parUalnln dığC'r Mrçok aznr'• \'I' t'1 ~t -. " 

gazetC'Sl OLln "Glos N~rdon.,ın d.ı : .• ı.. u • 
tevkif olunmuştur, 
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Atın üfürükle 
tedavisi 

Kim olduğunu adiyle, saniyle söyli -
yeyim: Ordu vilayeti encümen azasın
dan Bay Hamid Haznadar' drr. Karade -

niz sahillerinde Haznadar'lan tanımr • 
yan var mıdır acaba? Bu aile. oralarda, 

asırlarca hüküm sürn;·]. Hele içlerin
den Nuri Paşa. Osman Paşa, astı~lannı 

as'" · '~ . kestiklerini kestikmişler. Kosko
ca bir havali halkına, hala "Osman 

Paşa müslümanı., diyorlar. Zira, onun 
kılıcının zoriyle "İmana gelmişler,, ... 

İşte bu paşalardan biri, vaktiyle, ci

varın şeyhlerinden birine bir iyliktir 
etmiş. Bunun üzerine, şeyh, kendisine 
demiş ki: 

- Param yok ki sana hediye alarak 
mukabele edeyim.. Esasen maddi he -
diyeye de senin ihtiyacın yoktur, pa-

şam 1 Onun için manevi bir şey düşü -
nü yorum. 

- Dua edeceksin her halde ... Et ba
kalım .. 

- Hayır paşam. Sade kuru kuru du
a değil... Sade ahrete taalluk etmiyor. 

Öyle bir maneviyat ile sana mukabele 

edeceğim ki, kıyamet gününe kadar 
evladına intikal etsin .. 

Paşa gülmüş: 

- Nedir o, bakalım?. 

- Ben, kemik hastalığına okurum, 

efendim.. Size de bu hassamı nakle -
de bilirim. 

- Nasıl?. 

- M•:.isaade edin .. 

Okumuş, üflemiş, sihir, büyük gibi 

bir !}eyler yapmış ve rivayete nazaran, 
paşa, birkaç dakika bu şerbetini mi di

yelim, melekesini mi diyelim, her ne 
ise onu kullanmış. 

Or. c·AFER1,TAYVAR1 
U A h~ . . d ' v IJ munu cerra 1 ve sınır, ımag ii 

cerrahisi mütehassısı 5: 
Pariı Tıp Fakültesi S. Asistana Iİ 
Erkek kadın ameliyatları, dimağ Ü 
estetik - "Yüz, meme, karın bu- fi 
ru§Uklukları,, Nisaiye ve doğuın il 

mütehassısı n 
Muayene: Sabahları M e c c ~nen !: 
8 den 10 a kadar U i! 

öğleden sonra ücretlidir n 
Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Han ii 
........ No. 1 Telefon: 44086 ___ ;. 
••ıt••- .... - ..... 
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H asan -Rasim Us 
~.. . .. ~ 

8aS1~dıjı qer (V AKIT) matba011 

Fakat, tabiatiyle, ömür kısadır... E
sasen ihtiyarmrş, ölmüş ... Aradan za • 
manlar geçmiş, devirler, batınlar de • 

ğişmiş .. 
B nın torunu olan dostum u pa!}a . 

B H~ 'd günün birinde evınde otu ay amı , . 
d k kapı ~alınmış. Hızmet-rup urur en, :s 

çiler haber getirmi~le~. : . . .. . _ 
- Bir htiyar koylu sızı gormek ıs 

tiyor . 
- Niçin?. 
- Niçin? ... 
_ Bilmiyoruz ... Yanında atı var .. O-

nu tedavi ettirecekmiş.. .. 
- Ben baytar mıyım? Ne munase -

bet. . 
_ B tar olmadığınızı söyledık. Fa-ay .. 

kat mutlaka sizi görmek arzusunu gos 

teriyor... . . H k"k 
H A 'd aşağı ınmış. a ı aten Bay amı , 

. . . k" lü kapının ön:inde bek-
bır ıhtıyar oy • 
liyor . ., . 

- Ne var, baba . ( 
Kölü hayvanını göstere~ek: 
- Şunu okutmıya geldım .. Okuyu • 

ver sevabına, bey.... .. ? 
- Beni üfürükçiı mu sanıyorsun ... 

O da nasıl söz?. 
estag~ furullah ! Niçin üfü-

- Hayır, d K 
"k ü olasın? Lakin bir şeyh var . e 

ru ç Öld .. 
'k hastalığına okurdu. u ve ço -

mı 1 h . 
cuğu da kalmadr. şte ~ şey senın 

büyük babanı şerbe~le~ış.. Onun da 
bu hassası sana geçmıştır. Sevabına o-

kuyuver ... 
Bay Hamid, hayvana bakmış ki, 

medet ,hastalık ilerlemiş.. Yara akı -
yor .. Hayvan da topallıyor .. 

_ Bu iyileşmez ayol! . - demi~. 
_ Evvel Allah sonra senin himme -

tinle bir şeyciği kalmaz .. Hele sen oku 

bir .... 
_ Ne okuyacağız1- ~ 
- ı:scn sana bir çubUk gctırecegim .. 

Apdest alıp çubuğa "Tebareke,, okuya 
caksınrz .. Çubuğu sabah ayazında o
cağın içine asacağım. O kurudukça, 
hayvanımın illeti de kuruyup bitecek .. 

_ Baba l Beni dinle ... Sen bu kafa • 
dan vazgeç .. Bir baytara müraci'lat et.. 

_Ettim, bir şey yapamıyor .. 

_ o yapamazsa, ben ne yapayım?. 
_ Yaparsın, yaparsın.. Ne olur 

ben ihtiyarın ricasını reddetme.. Ka -
pma kadar geldim, beni çevirme .. Çün· 
kü büyük baban ve babanla aramızda 
pek çok hukuk vardır. Benim de bir 
hayvanım kaldı .. On~n hayatı yahut 
mematı senin ehndcdır . 

Bay Hamid, ihtiyarın gönlü1:1;J kır -
mamak için ricasını yapmış. Aradan 
bir ay geçtikten sonra, ihtiyar, atına 

binerek teşekküre gelmiş ve o zaman, 
Bay Hamid, hasta atın iy:leştiğini hay-

retle görmüş. 
~ . . 

Bu hikayeyi, iki hissin tesirinde yaz-

d Birincisi: Hatice Süreyyanın son 
ım. . 

zamanlarda gazetemize tercüme ettiğı 
İngiliz hikayelerini okuduğum için: 
Anglosakson yazıcıları da demek bu 
gibi garip ahvale rastlıyorlar. Ve rast
ladıklarını yazıyorlar. 

İkincisi: Bay Hamid, tamamile bi • 
zim gibi düşüncelidir. Batıl itikatların 
aleyhindedir. Sözü, özü de doğrudur .. 
Onun anlatmış olduğu bu vak'ayı ay
nen vaki telakki ediyorum. 

(Va. Nô) 
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Yazan : Niyazı Anmet 

.. 67..§ sene evvel bugün 

Son Abbasi Halifesi naS°bÔ1undu 

1 
Ahmet Ebu Kasını halife o]urken içi ürperiyordu. Yavuz 

P.'İrdiiii vakit hilafet kolayca ter· .... ı;t,.1; ..• ~·~· 1 
Hulagu h"n;n Rcığd~dı istilasm ı bilJa:, iinvani!e :~uiı ı c: m.ı ;ı;, lu•ı nu ş 

dan sonra Abbasiler hiç bir yerde tu. 

tutunamamışlardı. Muharebeden 
kurtulanlar da başsız bulunuyorlar· 

dı. Bu iki sene sürdü. Bu müddet 

zarfında dahili kargaşalıklar, cına

yetler almış yürümüş, mukavemet 

edilmez bir hal almıştı. 

Birçok! kimseler : 

- Reisi ruhani lazım. A1emi 

sünniyet ruhani reissiz olamaz .. 

Diyorlardı. 

Fakat reisi bulmak meseleydi . 

Bu vasfı taşıyan kimse bulunamı· 

yordu. 

Harplerde kahramanlıklar gÖs· 

termekte muvaffak olmuş olan 

Bibers ortaya çıktı: 
_ Hilafetin ihyası lazım .. . De-

dikten sonra: 
_ Abbasi hanedanına mensup 

birini buldum .. Müjdesini verdi. 
Mesele ehemmiyetliydi. Halife, 

ancak Abbasi hanedanına mensup 

olanlardan seçilebilirdi. 
Bihers'e sordular: 
_ Peki bulduğunuz zatın Ab

basi hanedanına mensup olduğunu 
nereden biliyorsunuz? 

- ispat edeceğim ... 

- Kendisi nerededir? 
- Eğer siz kabul ederseniz ya-

kında Kahireye gelecek ... 
- Abbasi hanedanından ıse 

kabul ediyoruz ... 
• • • 

Birkaç gün sonra Ahmet Ebu 
Kasım genç bir şehzade olarak Ka· 
hireye giriyordu. Fakat içinde garip 

bir korku ve heyecan vardı. Kendi
sini fevkalade bir merasimle karşı

ladılar. Bibers onun Abbasi hane
danına mensup olduğunu ispat et

tikten sonra herkes: 

- Biat ... Biat. .. diye bağırmağa 

başladılar ... . 

Biat güzel şeydi. Parlaktı. Fa
kat halifelerin uğradıkları akıbet 

genç şehzadeyi korkutuyordu. Kor
kusunu sezenler kendisine şöyle di

yorlardı: 

- Resmi biat Halifelerin icmaı 
ümmr.tle intihap edilmeleridir. Biat 
la tayin olunan bir halife rizayı ila 
hi ile dini islamm riyasetine münte· 
hap olur. 

Fakat Ebu Kasım bu sözlerin 
manasını anlıycımıyordu. 1 inde ga· 
rip bir korku ve ürpr.rme: V< .... dı f'..e 
Jrnr' ır iirpf'rse, korks:ı halife akı 
cal:!I. Çi.1· ıa.i: 

- Biat.. .. 
Sesleri dinmiyordu. 

l 261 yılı 25 mayıs günü, 676 
sene evvel bugün Abbasi hanedanı
nın Ahmet Ebu Kasımı Elmüstansır 

Şimdi yeni halife namına hutbe 
okunuyor, paralar basılıyordu. Ah· 
met, cülusunun ikinci günü camie 

giderek hilafet hutbesini okudu. 

• * 
Bu son Abbasi hanedanı ve hi

lafetiydi. Yavuz Mısıra girdiği va
kit hanedanın muvafakat ve hatta 
teklifi ile hilafeti aldı ve o tarihten 
itibaren Arabistandan hilafet tama· 
miyle kalktı. 

~Dır Am<e1F~kaıın 
ır<e k@ ır lYl <dl aı G=ll a R 

A mcı i l•:ırı ın sosyete kadınlarında 11 

Rıtih Colman tam yirmi dört saat hiç 

kıp ırdamıuık.sı;;;m durmak surcti!c 

1225 liralık bir miikô./at ka:xııımıştır. 

Yan.şın, bir luulm için, eıı ::.or kısm ı 

bıt mü.dcict zarfında hiç lwımşma. 

m.al~ı. 

27 ıcne evvel mizah: 

Muallim - Sen bu cahillikle, bu 
haylazlıkla ne olacaksın, hiç düşür.mü

yor musun? 
Talebe - Meb'us olurum .. Nazır o • 

luruml 

- Cemden 

TiFOBiL --0 r . iHSA" SAMi 
f'ifo Vt' raratı lo hutılık l arıııa IUIU 

nıamaİi: ı çın ıj!;ı:rdan ı ıınaı ı ı ifo haı . 
1ırıılır l lıç uhaısızlık "'"rmn. l lf"r 

kes alabilir. Kutusu 55 Kr. 
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Bütçe müzakereleri 
(B~ tarafı 1 incide) 1 

ya Utı.a.k hattı, Divriği §Ubelerl i§letm!ye 
aı;rlmış olacaktır. 

Bu sene vermlo olduğumuz sallhlyete isti· 
naden tanzim edllen su programının ilk faa 
llyel senesi için ayrılan 4. 250. 000 liralık bir 
tahsisat gene bu menabldcn elde edilecek 
var1dUa karoııanmııı olacaktır. 

Denlzyollan idare.si için yeniden yaptı 

nlacak vapurlara alt teşebbUs neticelenmiş 
ve yeni vapurların ln§a.sı mukaveleye bağlan 
mqtır. Bir kısmı 6nUmUzdekl sene ı~nde gr• 
ıecek olan bu vapurların taksit bedellerine 
kareılık fevkalAde tahsisat olarak 5 000 000 
liraya aynlmı§tır. · • 

Memleketin sanayi ve maadln lolerlne 11ar
fedilmek üzere de Sümer banka ve Eti banka 
ve Eti bank sermayelerine 5 milyon küsur 
Ura gene fevkala.de tahsisat meyanında der• 
pis edilecektir. 

Döviz gellrıcrlınfzln takviyesi bakımından 
memleketimizin çok ehemmiyetli bir mevzu• 
unu te;ıkll eden ma<lenlertmlzln ıoleUlmesi lgl 
nln inkişafı devresine girml§ bulunuyoruz. 
çok %engin maden kömürU mmtakamızm 
en bUyük kısmı bu seneden itibaren EU ban· 
km eline geı,;mlo bulunuyor Golcman Krom 
madeni fstlh.salltmm bUyUk bir nlsbette art• 
masmı temin edecek olan ·fenni tesisat lk· 
mal edllmlo oluyor. Gene bu sene zarfında 
Korıısan bakır madenini lşletmeğe başlamış 
ole.cak ve Ergani bakır madeninin de bir se 
ne sonra l§letilmesl icap eden tesisat ve ter 
tıbatmı yapmış bulunacağız 

Fevkallde tahsisatın 10 milyon liraya ya• 
km kısmı da memleketin müdafaa ve ayni 
zamanda cihan sulhUnün en kuvvetli vaStUt• 
sı olan milli müdafaa blzmetlertnln takvly~ 
sine tahsis edllm!ııtır 

l§te fevkaltde menabiden elde edeceğimiz 
paranın topluca. tahsis yerlerlnl bu suretle 
arz ile izah etml§ oluruz. 

Varidat biitçesi 
1936 senesi zartmda normal varidat mem. 

balamnızda.n 231.020.000 Ura alacağımızı 

tahmin Ctml§ bulunuyoruz 
1936 senesi tabslldt vazİyeU bütçe tah• 

mlrilertmlze göre, mtlhlm bir lnkl§af göster. 
ml~Ur. On bir aylık tahs11At yekfuıu 219 bü 
çuk milyon liradır ki, varidat biltçesi yekQ 
nunun §imdiden 6 mllyon 800 bin lirayı geç 
'ni§ bulunuyor 

Varidat fazlası var 
Hazinenin muhtelif bankalardaki kredi ve 

tevdiatmda mtıtehassıl alacaktı ve borçlu 
h~aplarını karoıla§tırmak ııuretile yaptı$!1· 

mız hesaba nazaran 193:5 mali senesine tak· 
rlben 9 milyon lira borçla girmiştik Geçen 
sene blltçe hakkındakl maruzatım sİrasmda 
tasarruf mevduatı knr§llıklan olarak bazı 
bank"&ıar tarafından hazineye vaki oln tev• 
dlta mukabil verilen bonolar da dahil olmıı.k 
llzere bu borcu tamamen imha ederek yeni 
seneye hiçbir borç devretmeden gireceğimiz 
Umldlnl lzbar etmiştim. Bu Umidim flliyat 
ta tamamen tahakkuk etml§Ur. Şimdi yar• 
tığımız tahminlere göre 1937 mali yılma 

10 milyon liralık bir mevcut ile gireceğimi• 
zi ku\-vetıe umuyorum.,, 

Harici ticaret 
Döviz vazlyetlmlzden bahseden Maliye w. 

klllmlz bundan sonra harici ticaret hakkın· 
da §U izahatı vermiştir: 
"- Harici ticaretimizde de mUhtm hıklşaf 

ıar görUlmektedlr. Takvim yıllan iUbarlle 
hazırıanmaltta olan statıstlklerlmizc 1929 
•enesl 101 milyon 82.fiOS liralık bir lthaltıt 

fazlaslle kapatmıoken harlrt tiraretımlzln 
tanzim ve muraknoo hakkında itUhu olunan 
mUtemadl tedbirler neticesinde tlcaret hac. 
minin tezayUdU ile beraber ithalAtımıza na· 
zaran lhracabmız da seneden seneye artmıo 
tır 193:S senesine takriben 7 milyon Urahk 
blr

0 

ihracat fazlaalle kapatmış olduğumuz 
halde 1936 takvim yılında 22 mllyon 531.4'04 
liralık ithalAta mukabil 117 milyon 733.153 
liralık ihracat yapılmak sureUle 25 milyon 
201.689 lira raddesinde bir ihracat fazlası 
temin edilmiş bulunmaktadır.,. 

Hilsnil kitapçının sözleri 
Fuat Ağralınm bUtçe hakkındaki izahatı 

bittikten sonra ilk s8zU Fuat (Urfa) ve son 
ra HUsnU Kitapçı s6z almı,tır HUsnU Kl· 
tapçı bilhassa. §Unlan ıı8ylemişÜr: 

"- 936 bUtçC3l her bakımdan feyizli o~. 

muştur. Çünkll hU~met siyasi zafer kazan 
mıştır VazJyeUn malt bakımdan parlaklığı• 
nı da bu bütçe ile görllyoruz Mall cephedeki 
hisse! şeref Maliye vekfll FÜat Atraıı arka 
d~ımızmdır. Bu muvaffaklyeUer namına 

Nııİta ve lkUsat veklllerlnin yorulmak bl!· 
mez dy ve gayretleri de teşekkUrle kayde 
ltıyıktır. Bilhassa Nafia vekilinin bUtün d~ 
mlryollarmı mlllt idare altma alması halkı 
Ye bUkOmetı mukaveleleri hllA.fına istismar 
f'tmek lstlyen imtiyazlı şirketlerin hareketlr· 
rtne aed çekmesi ve bir kısmmm <lıı. mevcu• 
dlyetıerlne nihayet vermesi ııUkUrle zikrr.. 
dllt!<:ek tcraattandır.,. 

Tenkitler 
HUsnü Kitapçı bundan BOnra sözUne ş6yle 

devam etti: 

"- Almanya ile yapılan ve seneden sene
ye lüT.Umundan fazla inkişaf eden bir alı§Ve 
r''-' t§imlz vardır. Almanyada dUzenll 1kt1sadı 
ıltnde bulunduran bir mllessese mevcutken 
bizde olmamn..sı gtlnUn birinde Merkez Ban. 
kuını \'ehleten bir karar almağa mecbur 
etti ve lhracatc;ıtanmızı da azçok şaşırttı 

rtho.IAt e~yamızın bize kar~ı nckadar yüksek 
rıratıa tekllt cdlldlğln~ de şahit olmaktayız. 
Onların bizden fazla flyatla aldıkları mallar 
da yol< değildir. Fakat pek mahduttur. Be· 
ttln bunlar malOmken lhracntımıza buna g5 
re bir !eylr verilmemiş \'e ihracatçılarımız 
mll§kW vaziyette kalm!§tır.,, 

HUsnU Kitapçı bUtçenln varidat kalemle
rini ele alarak bu ıene de on bln ton ıekertn 
hariçten ithaline ne gibi bir zaruretle mUsaa• 
de verildiğini ıordu. Bu ururet eğer maddi 
bir sebebten peıet ediyorsa bunun gümrUğU 
ancak bir mllyoq altı yUz bin lira tutacağı 

halbuki dahllden temin edildiği takdirde ıc• 
kertn istıbl&.k vesalr reaimlerlnln hUkUmete 
bir milyon iki yüz eli! bin lira gelir getirece
ğini hesap etti ve büUln patırdı, gUrUltllnUn 
aradaki Uç yUz elli bin llra fark için mi ol• 
duğunu sordu Hakikatte ise bu tıç yUz elll 
bin liranın da

0 

gene hUkQmete temin ~dilebl• 
leceğlni ve nihayet on bin ton yerli §ekerln 
yetmlı beş bin ton pancar ziraatı demek ol• 
duğu ııözlerlni blUrdlkten sonra bu ıeralt 
aıtmda ıekerln dışardan getirilmesini man• 
tıksızlık addetti. 

Maliye ve Dahiliye Vekillerine 
bir hitap 

Muvazene vergisi ne olacak ? 
Hüsnü Kitapçı tenkitlerine ıöyle devam 

etti: 

Vergi tahııllat!mızın yüzde 100 e yakla~· 
tığını, bunun da maliye teıkilltmm gayreti! 
eseri olduğunu kaydeden Halil Menteı Ma• 
llye vekili Fuat Ağ'J'alıyı tebrik etti ve bu 
mUnasebeUe dedi ki: 

"- Bu kUrstiden, zaman oldu k1 icraatları 
için acı sözler ıöylemlılmdlr Fakat hepsi 
u.mlmt idi. Şimdi de kendllerlnl tebrik ed!. 
yorrum. Samimi olarak ıunu da kaydedeyim 
ki Mallye vekili Fuat Ağralı arkadqımızda 
acı 11özler dolayıstle hiçbir infıal eııerl göl"' 
meml§imdlr. Fakat ınaaıeset muhterem Şilk 
rU Kaya arkada~ın Ziraat bankası kanunun 
da ısöylemlı olduğum &özlerden alenen infial 
izhar ettiler. Ben ne !1ahıslarma, ne de bU· 
kOmete tariz makndile söz söylemediğim g1 
bl hiçbir zaman ifadelerimde samimiyetten 
ayrılmamışımdır. Ben tarız ve garazla değil, 
bir memleket meselesini ehemmiyetle nazarı 
dikkatlerine e.rzetmek istedim Atatürk inli 
bap beyannamesinde hUkQmet~ direktif ver• 
dJği gibi mUstakll mebuslara da direktif ver 
ml§tir. Ben fikirlerimi söylerken §imdiye ka 
dar Mmlmlyetten uzaklB§mıyacağım .. 

"- Muvazene vergisi buhran vergisinden 
ııonra ılddetll bir buhran vU".l:'.dUne mebni 
konulmu§tu. Bu vergi konul~{ken memleket 
te o Birada hayatın ucuzluğu da bir sebep 
olarak gösterilmişti. Şimdi hayat da pahalı• 
laşml§tır Ciddi sebebi de kalktiğ'ına göre 
muvazene \•ergisi neden devam ediyor ? 

Bunun devam edemiyeceğlııe hükQmet de 
kanidir. MeselA burada en yüksek derecelt 
memurlara mna§larlle idare cdemiyeceklerl 
düşUnlUerek altmış lira mesken bedeli vert• 
Jiyor. Aşağı yukarı blltUn teşkilA.tın maqları 
da yilkselm{ştlr Bunlarm ifade ettiği mana 
şudur: "Bu hnllİe bu memurlar bu parayı 
veremez; bunlara. biz verelim.,. Fakat vazı. 
yetıerlnl ya.kından gördilldcrlmlze bu yardı• 
mı gösterirken bizden uzak ola.nlan, bilhassa 
kUçUk memurları da dUşünmeliylz_ Hiç ol• 
mazaa hü~met muvazene vergisi hakkında 
bir tadil teklifi getirseydi bunda elll liraya 
kadar mall§hlardan verginin alınmıyacağt 
hükmU olabilir ve çocuk adedine göre vergi• 
den muafiyetler teklif edlllrdl. 

Avrupanın ilk saldırışı m'emle
ketimize olacaktı 

Maliye vektll kazanç vergisine temas ede~ 
lerken bununla da mC§gul olmalıydılar. Esa 
sen yirmi milyon gözUken kazanç verı;islnln 
on !ki milyonu gene memurlardan temin edil 
mektedlr. Sanat erbabı ve serbest meslek 
men6Uplarından alman sekiz milyon liradır. 
Verg{ tadlllerlnde yalnız usule değil, asla da 
bakmalıyız Vergi nisbetlerl lndlrllmelldlr. 
Bu suretle· göçebe hancıhğm önUne geçilir 
ve kapanan dUkk&.nlar açılır ... 

ihtiyat ayırmak lazım 
KUraUyc gelen Bere; TUrker: 
"- BUtçe masraf kııımınm her sene kabar 

maaı memleket için .ağır bir yük teıkll eder. 
Fakat memnuniyetle görUyoruz ki devletin 
geliri bu sene diğer yıllara. nlsbetle daha faz 
ıa artmı§ n bitmez tUkenmez ihUyaclarm 
kısmen tatminine lmkdn verml§tlr. I.Akln 
\'arldatı Atide husule gelecek sürprizlere kar 

11ı ihtiyat paraııt olarak saklarsak yerinde 
olur.,, 
Almanyadaki bloke paralar 
Halil Mente§ (Muğla) 936 yılmm memle

ket tçln hakikaten mesut ve hayırlı bir sene 
olduğunu kaydettikten sonra Almanyadakl 
bloke paralarımıza temas etti. MUteaklben 
amal cephede yaptığı tetkikat nctlccslnde 
yerli ııanayllmlzln istihsal kudreti 933 te 30 
milyon iken 73 milyona çıktığını, gelecek 
sene belki 90 milyonu geçeceğini, amele ran• 
dımanının artmakta olduğunu fabrikalarımı• 
zın yerli iptidai maddeleri mUmkUn olduğu 
kadar fazla kUllandıklarını, bunun da fabrika. 
!arımızla k6ylll arMmdaki mesut mU~ele 
aaha.sınm geniglemekte olduğunu gösterdi 

Halil Menteş bu izahattan ıonra beynel• 
milel vaziyete temas ederek bunun ne kadar 
karanlık ve karışık olduğunu izah etti. Bu 
mUtalee.ıarı ııırasmda dedi kJ: 
"- Cumhuriyet hUkQmetı şimendifer l§lne 

verdiği bUyUk ehemmiyetle çok büyUk bir 
isabet göstenniotlr. Eğer demJryollarımız 
§imali cenuba, garkı garba. bağlayarak ordu· 
muzun tahaşşüt kabillyetınl arttırxnamıı ol• 
saydı ben zannediyorum ki Avrupa.nm ilk 
11aldıngı memleketimize olacaktı.,. 

Akşamdan sabaha emniyet yok 
Halli :Menteş Uç yUz milyonluk bir tahıılsat 

temlnlle ve bU f§I pl!nlqtırara.k §imendlfer 
ve sair işlerinin dört beJ senede ikmal edil .. 
mellln.l temenni etU. DUnya.nm vazJyeUni ö-

nUmUzde uzun bir sUkQn devresi yaşatmıya 
cak kadar bozulmU§ gören Halil Menteı: 
"- Sulh içinde )'8.§adıtmıız bir günün ak. 

şamından sonra sabahleyin uyandığıma za• 
man semada harp görWeblleeek bir devirde 
bulunuyoruz.,, deml§tlr 

Dahiliye Vekili cevap veriyor 
Halil Mente§ten 11qnra Dahiliye Veklll ve 

Parti genel ııekreterl Şükrü Kaya söz alarak 
Ziraat bankası kanunu müzakere edilirken 
bilvesile bazı mUtaleatta bulunduğunu, mak 
ıadm bazı mc11elelerl tashihten ibaret oldu• 
tunu. ha.Mt-.Rt ı.... .ı .. ,...,.. ktı. -eövlemete 
çatııtığmı, Halli Kente§ arkadaımm bunda 
blr Jn!ial eaert sezmekte olduğunu gördüğü· 
nU, bunun aözUn aldığı hararet heyecan ve 
1amlmlyetc bağışlanmasını iltedlğinl kaydet 
ti ve Partinin §ıan bütün memleket meaelele 
rinl an'anatile mUnakaga etmek ve karar 
vermek olduğunu tebarüz ettirdi. 
Maliye Vekili tekrar kilrsilde 

Bundan •onra Refik tnce 11öz alarak yeni 
bUtçe münaııebetlle mUtaıeatarmı söyledi. 
Emin Sa.zat< (Eııkiııehlr) muvazene vergisi· 
nln kaldırılmur husuıunda ileri sUrUlen tek 
U!e l§tlrak etmediğini söyledi. Bazı mUbaya· 
alarda muttı.vassıtm ortadan kaldırılarak ~oğ 
rudan doğruya temast& bulunmasını muvafık 
gördU. 

Bundan sonra Maliye vekili söz alarak 
yapılan tenklUere cevaplar verdi. 

Vekilin beyanatmdan sonra muvazenel U• 

mumtye kanun l&.ylha.sUUJl maddelertne ge
çildi ve A cetve!inde Maliye veklleUne k&• 
dar olan kraım kabul olundu. 

ğlnl §Ukranla kaydetti. 

Başvekilin se~a~ati 
(Ba~ tarcıfı ı incide) larya ile de amıral Ş~ • u Okan.ın oto. 

• · .. 1 ld l ta mobilleri bulunan mudepdep bır alay, 
Lansa ıstasyonuna vası o u. s s • k 

k.1 G 1 M tenvir edilmiş caddelerden geçere 
Yonda başlarında Başve ı enera e- t .. .. .. . f' d' 

•• .. 1 Bacvekil İsmet non..ınun mısa ır e ı -
taksas olduğu halde, butun nazır ar, :t ,. ld' . . . ı· · 1 leceği Büyük Britanya otc .. •ne ge ı. 
Belediye Reısı, Beledıye Mec ısı aza arı -· .. .. k kl d 

h b. Alayın geçtıgı butun so a ar a 
ve kara, deniz, hava erkanr ar ıyc re • . v halk bek 

l Harici e Ne vaktın geç olmasına rı:: ~:nen • 
isleri, ordu kumandan arı, y y - lemekte idi Atina aha1isi kalbten ge -

d . k ·· 1 · Romanya u · zareti şube ıre tor erı, ' • 1 b" h 1 T .. · ···e Baı:vekilini 
b

• 1 ahali en ır eyecan a ur~· ~ 
goslavya elçileri ve on ın erce 

alkışladı, alkışladı. 
bulunuyordu. T 1 b )adı 

ismet İnönü, trenden inerken Ati. emas ar aş 
İsmet lnön:i ile Yunan ,.:.~•j arasın. 

na muhafızlığı mızıkası ile Belediye ve 
da bu sabahtan itibaren : •P aşla-

Şehir bandoları Türkiye marşını çal • 
nuı:tır. Başvekilimiz buL J~leden 

maktaydı. Efzun alayına mensup kıta - ~ 
evvel kral Sarayrna gı'derek Yunan kra 

Jar tarafından selam resmi ifa edilmiş • 
tir. İsmet İnönü trenden iner inmez 1ı Jeorge tarafından kabul olundu. Tür. 

kiye Başvekili §İmdi saraydadır. Ye • 
Başvekil Metaksas kendisine doğru iler 

· megv ı· dost memleket kraliyle birlikte 
lemiş ve iki Ba§vekılin müsafahası pek 
aamimi olmuştur. İstikbal fevkalade yiyecektir. 

Görüşmeler heyecanlı ve muazzam olmuştur. İstas
yonda bulunan halk hep bir ağızdan 

"Yaşa!,, diye bağırıyorlardı. 
Başvekil ve Belediye Reisi tarafın • 

dan Bayan İsmet İnönüne çok güzel 

birer buket verilmi~tir. 

Bü~:.in şehir ve Akropol akşamdan -
beri tenvir edilmişti. Hava çok güzel • 
di, parlak bir mehtap vardı. İstasyon· 
da birkaç dakika istirahatten sonra ön. 
deki otomobilde iki Başvekil, arkada A· 
tina kara erkanıharbiye reisi general 
Papaos ile general Kazım Orbay ve 
deniz crkaruharbiye reisi amiral Saka-

Atinada İsmet İnönü ile-General Me. 

taksaı arasında vukubulacak müzake • 
relere hususi bir ehemmiyet verilm:k. 

tedir. 
Yapılacak müzakerelerde Balkan an

tantını alakadar eden umumi mesele • 

]erle Akdeniz vaziyeti yeni baştan ve 

daha esaslı bir şekilde tetkik edilece -
ği kuvvetle tahmin ediliyor. Günden 
güne samimiyet ve kudretini arttıran 
Türk - Yunan dostluğu bu iki mem. 
leket arasında dünya sulhuna h~dim 

daha geniş bir teşriki mesai imkanla • 
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Türk su larında 
Fransız donanması! 

(Baş tarafı 1 incide) 
man zaman kudururlar, bu hakikatin 
kal'§ısınd!!., isyana yeltenirler iftira, 
kin ve yalan onların silahıdır. Hadi
seleri tağyir ederler ve alabildiklerıne 
havlarlar. 

lşte son posta. ile gelen fransızca 
"L'intransigeant,, gazetesindeki şu ya. 
zı bu nevi havlayışların bir delilidir. 
Aynen tercüme ediyoruz: 

Fran.sadakJ taaarrut erbabı blrkaçgtın son 
ra yeni bir haksızlığa utrayacaklardır. Os
manlı borçlarına alt tah\1llerin-ahlplertnden 
bahsetmek istiyoruz Eski Türkiye Paristl'n 
birçok milyarlar istikraz etmiş ve bunlarla 
limanlar, ıimendlferler, yollar vesaire .. yap
rnıotı. Buglln yeni Türkiye bu yollardan ve 
bij limanlardan istifade etmektedir. Fakat 
miltema.dlyen sebebler icat edlyor, lfllatAn 
ınt.,a gidiyor, kendisine borç para \'ermı, 

olanlara her yıl VE'rmek vaadinde bulundu· 
ğu takııltlerl ödemiyor. 

Faraza, 25 ma.yıst& yüzde 7,:5 faizli 1933 
Osmanlı borçlarınm mühim bir kuponunun 
vadeııl geliyor. Yapılan anlB§tnalar muclb\n• 
ce bu kuponun dolar olarak tediyeal icap e
dıyordu. Osmanlı DUyunu Umumiye Mecllli 
geçenlerde bunun henplarmı da yaprnııtı, 
Fakat işte Türk bUkillneU, şimdi, açıkça ve 
sadece bu parayı çok ağır bulduğunu ve bu 
nu tediyeden çekindiğini bildirmektedir. 
Türk hUkQmeti kuponu kararıaııtmlan kıY'" 
meU lle değ-il, daha ucuza tediye edecektir. 
Düyunu Umumiye Meclisi buna karıı ne 
yaptı? Ne yapacak? Hiçbir şey yapamadı. 
Ankaranm tek ba§ına verdiği kararı olduğu 
gibi kabul etti; boynunu eğdi. Ne hakeme 
gidildi, ne de ufak bir protestoda bulunuldu. 

Umuml harpten evvel Türkiye gibi borçlu 
bir devlet "imzumı tanımak ıııtemediği Ul· 

man,, bUtUn büyük devletler derhal müdaha· 
le ederler, Babıl\U Uzerlnde mll§terek teoeb
bUşlere gtriılrlerdf. HattA. bazan alacaklı dev 
letln donanmBll kalkar, Osmanlı sularına 

gider, nümayiılcr yapardı. O devirde harp 
kuvvetleri derhal mukaveleler! tatbik& me
mur edtllrdl. 

Umumi harpten sonra Fransa hUkQmetl 
bazı borçlu devletlerin harekeUerinl zaman 
zaman protesto etmlglir. Fakat elde kuvvet 
bulunmadığı lı;ln bu protestolar yalnız dlp
lomaııi yollarından yapılabllmı,u. ~ugün ye 
ni bir gerileme yapıyoruz. Tediye etmeyen 
veya fena tediye yapan borçlula.rm her arzu 
larma boyun eğiyoruz. Bu ıuretle Fransız 
taaarru.t erüiıLuı n&) lıL.l •.u 'A•••u.1."""'6• 0 -J - -

rıktığına uı81ıyor. Dlln Yung istikrazmdan 
kaybettik, bugün TUrk tahvlllerlnden kaybe 
diyoruz Bu arsıulusal taahbUUerl saran bir 
buhrandır. Ve bu buhran pek tabii olarak ala 
caklıyı mahvetmektedir. Fakat borçlu .de:le 
Un de bundan zarar gl:lrdüğU 1Upbeaızdır: 

Kredisini, itibarını kaybediyor! 

Vay sefil vay! 
!tibarını kaybeden kim? Türkiye 

mi? Bu ne büyük cüret! L'intraı.si. 

geant müstemlekeci Fransanın gaze. 

tesidir. Habeş harbinde Roma t.arafın
dan satınalınmış olan gazetedır. Her 

hangi bir hadisede herb~gi .~~r müş
teri ta~.Jmdan tediye edıldıgı anda 

satılmıyacak tek tarafı olmıyan gaze

tedir. Fransanın sabık harbi.y~ naz.ır • 
}arından Fahrinin makalelerını neşre. 
den bu gazete bilhassa yakınşa.r~ta 
bir casus şebekesinden başka bir şey 

· nın malıdır. olmıyan Havas aJansı 
Yani bereket versin ki bu kadar re. 
zil bu kadar sefil bir müessesedir ve • ··1·· .. 
Fransız milletinin hiçbir temayu ~nu 
temsil etmez, Fransa efkarı umumıye-

si üzerinde en ufak bir tesiri yoktur 

ve olamaz. Blum'dıı.n para koparama
dıkça, yahut "tahsisatı mesture,. den 
taksitleri geciktikçe derhal f ransız 
halk cephesi hükumetine saldmn~k 
için vesileler anyan bu gazet~nın 
Fransa. iç siyasatıı için değil kendı ke-

sesi için c;evirdiği bir entri~a~a, d~
lavere ve oyuna Türk devletının ~eJı. 
ye haysiyetini mevzu olarak kuılan
masına tahammül edilemez. Matbuat 
umum mtidürlüğünden bu paçavranın 
Türkiyeye girmesini "ebediyen me

netmesini,, is~iyoruz. 

Bu bir ... Gelelim esasa: 
!ntransiooeant Fransadaki küçük ta

sarruf erb~bını zarara "sokan d~ğil, 
sokmu§ olan asıl meselelerin bize ve 
dünyaya trJl;çhul olduğunu sanıyorsa 
aldanıyor. Fransadaki küçük tasarruf 

rını arttırmış vaziyettedir. Binaena • 
leyh Atina müzakerelerine bu nokta • 

dan da ehemmiyet verilmektedir • 

Başvekilimiz yarın 
Yunanistandan ayrılacak 

Yunanistandan ayrrlması mukarrer 

Türkiye Başvekili yarın ayrılacak ve 

perşembe günü lstanbulda bulunacak. 

tır. 

erbabını \'e Fransayı za1·ara sokmıış 
olan ve yine bir fırsatını bulup mevkii 
iktidara gelerek yeni yeni zararlara 
sokmak istiyE'nler bizzat Fabri gibi 

ve onun arkadaşları gibi sıyasilerdir, 

Entransijan gibi sefil gazeteler ise, 
bu entrika;ı.m kör, topal birer vaı;ıla. 

sıdırlar. Fabri'nin, Havas rn~essesesi. 
nin ve Entransijan'm şahsiyetlerinde 
Fransadaki küçük tasarruf erba hını 

mahveden kaç Staviski yaşadığını el . 
bette Fransada daha iyi bilirler. 
Şu lafa bakın hele ... "Bır zamanlar 

düyunuumumiye meclisi bir işaret e
dince hemen Fransız donanması Os
manlı sularında nümayiş:: ka!kışır
mış. Şimdi kalkışamıyormuş.,, Bun. 

dan daha tabii ne var? Eii:ette kaikı. 
§amazsınız efendiler! 

Zira; 

1 - Buna patuç sallıyaCak adam 
biüm diyarda kalmadı. 

2 - Fransa iktidar mevkii hırsız, 
serseri ve dolandmcıların elinde de. 
ğil, hakiki halle mümessillerinin elin. 
de bulunuyor. 

Entransijanın yanlış bır iddiasına 
da burada cevab verelim: 

Fabri 'nin gazetesi diyor ki: 
"Osmanlı imparatorluğu istikraz 

ettiği milyarlarla §İmendiferler, yol-

lar, köprüler yaptırmıştır. Yeni Tür
kiye de bundan istifade ediyor.,, 

Bu yalanın büyüğüdür. Fransa Os
manlı imparatorluğuna • tıpkı çarlık 
Rusyasına y.ıptığı gibi sırf silahlan

mak için para vermiştir. Meşrutiyet 
maliye nazırların~ açılan l-redilcr de 
sırf Osm~nl! imparatorluğunu bir Jej. 

yon etranje haline sokmak 5çin veril· 
mişlerdi. Osmanlı bahriye nazırı Ce
mal pa.'}aya bir lejyon donör nışanıyıe 
gözlerini k&maştırarak ,,~utturulan 
ganbotların, Fransız botlarmın ne ta
pon şeyler olduğu malumdur. Binae. 
nalevh bıı i~tıl:rı:ı.,ı" ... "'" t"\---~ • 
paratorluk ile Fransa hükumeti 

arasında geçmiş olan bir rnacera ad. 
detmektcyiz. Türk mmeti FransıT- ta. 
sarruf erbabından herhangi bir istık· 
raz yapmış değildir. 

Şunu da unutmamalıdır ki Türkiye 
bugün kendi parasile ve kendi zeka ve 
emcğılc yaptığı demiryollarını kullnn

maktadır. Fransız parasile yapılmı§ Ji. 

manlar ve demiryolları varsa belki Suri
yede vardır· Genç Türk §İmendifercili· 
ğine Frıansadan görülmüş bir yardımın 
ağırlığını yükletmenize tahammül eıde· 

meyiz. Bedbaht Suriyeye gelince kendi 
toprakları için Osmanlı imparatorluğu 
vasıtasile sarfedilmiş olan Fransız para 
larını mürekkep faizlerile çoktan öde
miştir. Suriyeden aparılan 4 7 milyon al
tının macerast r.asıl unutulabilir? 

Netice: 

bilir? 

Eğer Türkiye hükumeti Pariste hala 
bir tediye yapıyorsa bilmelidir ki bunu 
sırf Türk milletinin bir zamanlar ba§ın 
da bulundurduğu adamların yaptıkları 

hareketlerle bir takım orta halli Fransız 
ların mahvolmalarınr vicdanlarına yedi
remedikleri için yapmaktadır. Türk 
milleti insani hislerle bu yükü kabul 
etmi§tİr. İşte sırf bunun için bu tediye 

yapılıyor. Yoksa Fabri ~ibi ser~eri 
sersemlerin tehditlerine pabuç bırak· 
tığımızdan değil. Fakat bilmelidir ki 
Türkiye bir ahmaklar diyarı da değiL 
dir. Taahhütlerini zamanın kendisine 

bah~ettiği istifadeleri de kaybetmeksi 
zin yerine getirmek ister. Hem En. 
transijan'm unuttuğu bir nokta daha 
var: 

Düyunuumumiye meclisi eskiden 
lstanbulda büyük bir sarayda oturur. 

du. Şimdi neden Paristedir? 
Anlamıyorsa anlatalım: 

Koğduk da ondan. 
Haber 

r-~··~-~-~-~-~l 
~ lstanbulun en çok satılan ha!'! 
~ kiki akşam gazetesidir. ilanla ".1 
i rmı HABER'e verenler ki.re ·f 
l derler. ! 
i... ••••• ::= .............................. ;.;. ..... ~ 



Avr u a ve Amerikanın tar:ınmış peh
l i varfıarile Türk güreşçilerı arasında 

Büyük güreş 
müsabakaları . 

Bu cumartesi akşamı Taksım 
stadında başhyor 

Ankarada yapılan Türkiye baJpeh • 
livanlığı müsabakalarından dönen peh
livanlaırımız, önüm:izdeki cumartesi 
akşamından itibaren başlıyacak olan 
çok çetin karşılaşmalara hazırlanmak -

tadırlar . 
Amerika ve Avruparun tanınmış gü. 

reşçileriyle yapılacak olan bu müsaba
kaların fevkalade enteresan olacağı 

muhakkaktır . 
Türkiye başpehlivanı Tekirdağlı Hü. 

ıeyin, Mülayim, Arif, Yarımdünya Sü
leyman ve Molla Mehmetten başka ,._Gö. 
nenli Hamdi, Babaeskili İbrahim ile 
ıeçen sene şehrimizde yapılmış olan 
Halkevi güreş birinciliklerinde nazarı 

dikkati celbeden Şerifin de bu maçlara 
iJtirakleri kararlaştırılmıştır. 

Bugıiln Romanya vapuriyle ~ehrimi -
ze gelen ecnebi güreşçiler arasrnda; 
eski dünya pmpiyonu 140, kilo Po • 
lonyalı Zibisko, Amerikada Boğa laka
biyle anılan 125 kilo Bul Kumar, !tal . 
yan şampiyonu 110 kilo Neron, Yu • 
nanistanlı 100 kilo Cim Atlası, Bul • 
garistanh 108 kilo Kiro Deliorman eski 
ve yine Bulgaristanlı 102 kilo Yorgi 
Belenski vardır. 

Bulgar pehlivanları Kiro ile Yorgi 
ıerbest güreş kadar yağhyı da bilmek -
tedirler. 

Evvel ce Molla Mehmetle çarpışmıı
lar ve bu müsabakada galip gelmiıler
dir. 

K iro Deliormlı»CS ki 

Ş h . . d de ıerbest güreşlerden e rımız e 

T k. d ğlı ve Mülayim ile birer sonra e ır a 

ğl ~1 apmaları ihtimali vardır. ya ı 5 .. ref Y 

Eccırlle!Q)ô memDeke'ltDeırde spcır 

~ RITl>OL ~ 
1 1 ""' " 

Irlanda Fransayı gendi 
Paris, 24 - Kolomp stadında 50.000 

seyirci önünde yapılan Fransa - İrlan. 

da milli futbol maçında İrlanda takımı 
hakim bir oyun göstererek O / 2 ile galip 
gelmiştir. 

İrlanda takımının galibiyet sayıla • 
nnı Jordan ile Brovn yapmrıtır. 

Manchester citg 2 
Alman muhteliti 3 
Berlin, 24 - İngiltere. şa~piy~nu 

Manchester City takımı ıle olımpıyat 
stadında 70.000 seyirci önünde karşı • 

l olan Alman muhtelit takımı İn· 
aşmış .. 
giliz takımını iki sayıya karşı uç sayı 

ile yenmiştir · . . . 
B mağlubiyet, tngılız şapmıyon~. 

ub aydanberi kaydettiği ilk magnun eş 

lfıbiyettir • 

Üniversiteliler 
olimpiyadı 
21 ağustosta 
yapılacak 

Pariı sergisi esnasında yapılacak bir 
çok mühim spor hareketleri meyanında 
bir de 4 üncü Beynelmilel Üniversite:
Şampiyonası vardır ki, Fransızlar bu. 
na büyük bir ehemmiyet atfetmekte -
dirler . 

Tıpki olimpiyat sistemi üzerine ya· 
pılan bu müsabakalar her sene muay -

yen memleketlerde tekrar edilmekte -
dir , 

Bu müsabakaların birincisi 1933 te 
Pariste, ikincisi 1934 te İtalyanın Tori.. 
no §ehrinde, üçüncüsü de 1935 te Pe§ -
tede yapılmı§tır. 

Fransızlar, sergi münasebetiyle bu 
4 üncU Üniversiteler Şampiyonası~ 

Pariste yaptırmak için bir hayJi uğraş · 
mı§lar ve nihayet bunda muvaffak 01 • 
muşlardır. 

Böylelikle, önümüzdeki Ağustos ~ -
yının 21 inci günü, Pariste, otuz mıl -
leti temsil edecek olan tam 1500 atlet 
toplanacaktır . 

Programda on Uç nevi spor vard~.r: 
Atletizm, ba1ketbol, eskrim, futbol, Jım 

nastik, yüzme Vater - Polo, rügbi, 
tenis, boks, hökey bisiklet ve atıı. 

Bu oyunlara bilhassa Fransızlar b!.i
yük bir itinayla hazırlanmakta ve ken • 

dilerine çok güvenmektedirler. ?ün~ü 
beynelmilel müsabakalara ve olımpı • 

yatlara i§tirak etmİ§ olan birçok ıpor • 
culan Üniversite talebesidir. 

Galatasarayın 

egzersizi 
Millt küme maçlarında şimdiye ka • 

dar en iyi dereceyi almıı olan Galata· 
saraylılar, önüm:izdeki hafta kendileri 
için mühim birer karıılaşma olan 
Gençlerbirliği ve Ankaragücü müsa • 
bakalanru yapmak üzere yarın Anka -
raya gideceklerdir. 

Ankaradaki karıılaımalann çimenli 
sahada olacağını gözönünde tutan sarı 

kırmızılılar bu sabah Beykoz çayırında 
bir egzersiz yapmışlardır. 

Son .zamanlarda maçlara iıtirak etıni 
yen merkez muhacim Gündüz de ant • 
renmanlara baılamıı bulunmaktadır. 

• Holanda futbol 
şampiyonu Avrupa güreş şampı~onası 

birinci Almanya ve Fınlandiya 
lşve~Kinci, E~tonya üçün~.u 01 <:t-~. 

~msterdam. 24 - Holanda filtbol 
pmpiyonasırun finali Ajax stadınd:l 

25.000 seyirci önünde Ajax ile Feye. 
noord ekipleri arasında yapılmıştır. 

Ajax sıfıra karşı iki sayı ile galip 
gelerek Holanda şampiyonu olmuştur. 

Fransa şamp iyonluğunu 

Olempique kazandı 
Paris, 24 - Fransa şampiyonasının 

son maçı olempique ile Sochaux takım. 
lan arasında Marsilyada oynanmış ve 
bu maçı şampiyonanın ikinci vaziyetin 
de bulunan Sochaux bir srfır kazanarak 
puvan itibariyle Marsilya ile birleş • 
miştir. Fakat, Marsilya gol nispeti da • 
ha jyi olduğundan dolayı Fransa şam -
piyonu olmu~tur. Bu maç neticesinde 
Racing üç:incülüğe kalmış olduğundan 
Paris sergisi esnasında yapılacak olan 
turnuvada Fransayı Olempique ile 
Sochaux temsil edecektir. 

Jngiliz ler Avusturya 
amatörlerine 

yenildiler 
Viyana, 24 (A.A.) Graz 

şehrinde Steermark futbol takımı ile 
karşılaşan lngiliz Chelsea takımı, 
ikiye karşı dört sayı ile yenilmiştir. 

Ragbi 
'"Almanya Avusturya

lılar galip geldi 
Viyans, 24 (A.A.) - Burada 

40 bin seyircinin önünde yapılan 
A lmanya - Avusturya R agb ma· ı 
çında, A lman takımı al:~a karıı 
on beş sayı ile galip gelmıştır. 

1 .. .. . da. faaliyet gosteremedigını :iıspat e. 
P 

. 24 _ Amatör gureşçıler ara-
arıs, . .. 

d tertip edilmış olan Avrupa. gu-
sm a ınpiyoı·asının kışlık sirkte yapı. 
lreş şa lış töreninde pek az seyirci bu-
an açı . . 

1 atur Bu keyfıyet propaganna \: e 
unmuıt · v • 

ki" ın ·kötü yapılmış olduguna bır 
:em~kil ettiği gibi, organizasyonun 

Yelken yarışı 
eevnelmilel 
Karşılaşmaıa~ . 

Helgoland, 24 - Şimal deruzınde 
b rn ile Hclgoland arasında yapı. 

Bura m 
ternasyonal yelken varışların lan en • 

ticeleri şunlardır : 
ncB. inci: Ortac İngiliz yatı 34,02,02 

ır 1m '-·atı tte ikinci: Roland A an " 
saa ' .. .. il Tr chıncr tn-
46 51 06 saatte, uçunc : e .. .. 

• ' Dö duncu iliz yatı 49,21,09 saatte. r . 
~atife ingiliz yatı 49, 2 saatte, beşın. 
ci Zeearend Hollanda yatı 50,10 saat. 

te. 

i'7 ~1"!-fTIDt -!S 
Yunanistan .. Çekoslovakya -

Lehistan musabakaları . 

A . 14 (A.A.) - Yunanıs· 
tına, - L h' t 

Çekoslovakya ve e ıstan a • 
~=3~ri arasında burada yapılan ~tle-

k 1 malannda Yunanısta-
tizm arşı aş ' l k 
nm 125 puvanma, Çekos ova. ya-

98 Puvan ma karşı, Lehıstan 
nın . l .. 
167 puvanla galıp ge mıştır. 

der. 
tık gUnün karşılaşmaları gece.Yan. 

smdan sonra geç vakte kadar devam 
etmiş olmasına rağmen, ilk turne yal. 
nız horoz sıklete kadar yapılmıştır. 

Açılış törer.inde milletlerin bayrak 
geçidi fevkalade parlak olmuştur. 

Avrupa. amatör güreş ŞŞtmpiyona
sınm galipleri şunlardır: 

En hafif : 
ı - Finlandiyalı Pertunen, • A vru

pa şampiyonu .• 2 - İsveçli Svenson. 
3 - Çekoslovak Nic. 

Tük sıklette:, 
ı - Finlandiyalı Pihlamajamacki 

_ Avrupa şampiyonu • 2 - Alman 
Schwazkopf, 3 - İsveçli Karlsson. 

Hafif sıklette: 
ı - Finlandiyalı Koskela - Avru

pa şampiyor.u • 2 - İsveçli Olofson, 
3 - Alman Wcikart. 

Horoz sıklette: 
ı - Alman Schafer. Avrupa şam. 

piyonu • 2 - Çekoslovak Zvonar, 3 -
Hollandalı M~ı;;op. 

Orta sıklette: 
1 - İsveçli Johanson - Avrupa şam 

piyonu - 2 - Alman Schweikert, 3 -
Estonyah .Maeggi. 

Yarı ağırda: 

1- İsveçli Akerlinh • Avrupa şam. 
piyonu • 2 - ~tonyah Neo, 3 - AL 
man Seelenbinden. 

Ağırda : 

1 - Estonyalı Palusalu - Avrupa 
şampiyonu • 2 - İsveçli Nym.an, 3 -
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Bigada bir ltalyan 
ölü ile evlenmiş! 

Karnından konuşabilen bu adam nik~h 
memuıunu aldatmağa muvaf/ah olmuş 

Bugün gelen Fransızca Paris - Soir 
gazetesi, Romadaki hususi muhabirin • 

den aldığı garip ve şayanı dikkat bir 
havadisi neıretmektedir. 

Bigada cereyan ettiği söylenen bu 
hadise haberinin bizim kulağımıza var 

madan, üzerimizden tranzit geçerek Ro
maya gitmiş olmasına pek te inanma • 
makta beraber naklediyoruz: 

Bigada, kocasından ayrılmış olan 
elli yaşını az geçkin bir kadınla otuz 

yaşında güzel bir İtalyan delikanlısı u· 
zun zamandanberi münasebette bulunu. 

yor, ve bunu bütün Biga halkı biliyor -
mu!J. 

Genç erkek bir çok defalar sevgilisine 

evlenme teklif etmişse de kadın müte. 
madiyen red cevabı vermiş. 

Fakat bundan bir müddet evvel 1 • 
talyan genci nikah memuruna müraca • 

at ederek, pek yakınlarda öleceğini his
seden sevgilisinin kendisiyle evlenmek 
istediğini söylemi§. 

Bu arzuyu meşru gören nikah me .' 
muru, İtalyanla beraber, kadının bu • 

lunduğu köşke g:tmişler. Kadın yata • 

ğında yatıyor ve filhakika çok zayıf 
ve hasta görünüyormuş . 

Mutat evlenme formti lleri teati edil • 
miş ve kadın evlenmek isteyip isteme • 

diği hakkında vaki olan suale mükem : 

mel bir evet cevabı vermiş ve böylece 

evlenmişler. fakat aradan birkaç gün 

geçince, pol:s iie vaz'ıyet ctm:ı ve ya. 
pılan tahkikattan, evlenme merasiminin 
kadının ölümünden sonra yapıldığı ve 

nikah memurunun ıualine kadının de· 
ğil, mükemmel bir Vantriolok (ağzını 

açmadan, karnından ses çıkirmasını bi. 

len adam) olan İtalyan gencinin cevap 
verdiği anla§ılnuş. 

Açıkgöz İtalyan, mirasına konmak 
istediği kadını, hayatta iken evlenmefe 

bir Türlü razı edemeyince, ölümünden 
sonra, &Jrf bu "ustalığı,, sayeıinile 
maksadına nail olmak istemiı. 

ispanya isyanı 
(B~ tarafı 1 incide) 

defa evlenmek arzusu da sabık kralı 
fena halde kızdırmıştır. Çünkü bu ev
lenme katolik ilisesi prensiplerine ta
mamiyle mugayir olduğu için, kral a.. 
ilesi tarafından ta.nmmıyacaktır. Bi. 
naenaleyb, Sekizinci Alfons, oğluyla 
bütün münuebetinl katetmiştir. 

Diğer taraftan, Kont dö Kavadon. 
ganın yakın dostu olan Sançez Arsil
la adındaki fspany.:>1 gazetecisi, sabık 
Kra.1 Alfonsun. bayan Rockafortla. ev
lenmekten vazg~tiği takdirde, oğlu· 
nu İspanya. tahtının varisi olarak ta.. 
nıyacağını söylemtştir. 

Maamafih kont karanndan vazgeç. 
miyeceğini ve e11asen "tahtının" ihya. 
smm Frankonun elinde olduğunu bil
dirmiştir. 

Ittihamname 
Milletler cemiyeti konseyine, İspan

ya, bu defa 1talya. ve Almanyayı, çok 
kuvvetli delillerle itham eden bazı ve

saikle gelecektir. Bu, yeni 'teşekkül eL 
mi'ş olan Valansiya hükıimtinin miJ. 
Jetler cemiyeti nezdinde ilk siyasi te. 
§ebbüsü olacaktır. 

Valansiya hükumeti, bir za.mandan
beri Almanya ve İtalyanın General 
Franko isyanına iştirakine dair vesi- J 

kalar toplarr.akla meşguldür. -, 
• Bilhassa fotoğraflardan, ve Guad&· 
lajaradaki faşist ricatinı:lc.n sonra e. 
sir edilen İtalyan askerlerinin ifadele. 
rinden, İtalyan ve Alman tayyarelt-ri, 
bombaları ve Franko askerlerinin kuL 
landığı silahların re.simlerinden mü· 
rekkep olan bu vesika kollekaıyonu, 
bir beyaz kitab şeklinde toplanmııhr. 
Bunu lspar.ya murahhası Selvayo 
milletler cemiyeti konseyine verecek· 
tir. - Daily llerald'dan -

Cephede vaziyet 
Bilbao, 25 (A. A.) - Havas aja.n8t• 

nın muhabiri bildiriyor: 
Dima mmtakasında muharebe, bU. 

tün şiddetiyle devam etmektedir. Asf. 
ler bu mıntakada mühim miktarda 
ecnebi malzemesi kullanmaktadırlar. 
Franko kuvvetlerinin bombardıman 
neticesinde tutuşan Munguia, van. 
makta devam et.mektedir. Şehrin ta· 
mamile harab olmasından korkul· 
maktadır. 1 

Sovyetlerin cevabı 
Moskova, 25 (A. A.) - Zannedildi· 

ğine göre, Sovyetler birliği İtalya ile 
Almanyanın hattı hareketleri mah1m 
olduktan sonra ispanyadaki gönilJliile. 
rın geri çağrılması hakkındaki teklife 
cevap verecektir. 

Yedi yerinden 
vahşice bıçaklandı 

(Baş tarafı 1 incide) 1 Hüsniiyii öldürmeğe karar vermi~ 
Yusuf askere gideceğini söyliye· tir. 

rek emniyet direktörüne yalvarmı§, Elli yaşında ve yedi çocuk baba· 
yakarmıJ, bir kaç ay sonra tekra: işi- sr olan hamallar katibi Süleymaniye 
ne almmı1tır. Yusuf huysuzlugun- de oturmaktadır. Her sabah yedide 
dan vaz geçmeyince hakkında gene işinin başında bulunmaktadır. Ka-
şikayetler baş göstermiş, geçen sene tip Hüsnü bu sabah altı buçukta e-
tekrar işinden çıkanlmrştır. vinden çıktıktan sonra uzun çarşı· 

Yuııuf boşta kalınca şurada bu- dan Tahtakaleye inmiş, Tahmise 
rada kahvecilik yaparak hayatını doğru yürl.imüş, Kurukahvecin'in kö 
kazanmrşfır. Son gl.inlerde eski ka- şcsini d önerken. hamal Yusuf ıtn· 
7.ancını bulamayınca kendisinin İş· sızın üzerine atılmıo:ı elindeki bırağı 
ten çıkarılmasına sebep olduğunu göğsüne saplamıya başlamıştır. • 
zannettiği hamallar katibi Salih oğlu ilk hamlede göğsüne üç bıcak 

yiyen katin Hiisnii kaçmıya başla· 
mış. gözü kararan 'Yusuf arkasından 
yc-tisir> dört darbe daha indirmiştir. 

Yürüyüş 
lsveç - Almanya 

Stokholm, 24 (AA) - 1 O bin 
metrelik yüri.iyüşte, lsverli Rundlo· 
ef 45, 06, 4 dakikada birin ci, gene 
1sveçli Liljeovist 46, 00, 1 dakikada 
ikinci, Alman Bleiweiss 4 7, 26, 4 
dakikada üçiinci.i ızelmiştir. 

Çekoslovak Klapkch. 
Karşılaşmaların neticesinde 13 pu. 

anla İsveç birınci 9 ar puanla Alman. 
ya ile Fenlandiya ikinci, 6 puanla Es. 
tonya üçüncü, 4 puanla Çekoslovakya 
dördüncü, 1 puanla Hollanda beşinci 
olmu§tur. 

Katibin feryadına T ahtakale bek 
çilerinden biri yetişmiş katilin üzeri· 
ne atılarak bıçağı zorla almıştır. Yu· 
suf bıçağı vermemek istediğinden 
sağ elinden yaralanmıştır. 

Kanlar icinde yere düsen hamal
lar katibi sıhhi imdat ot:.,m obiliyle 
Cerrahpaşaya kaldırılmış, Yusuf ela 
yakalanarak T ahtakale karakoluna 
götüri.ilmüştiir. 

Katil, k a rakolda bekçiye sataı· 
mış. şöyle demiş tir: 

" - Sen ne diye elimden bıçağı 
~ldın ? Ben onu temizliyecek, sonra 
ıdam edilecektim!,, 
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Tarihi macera ve aşk romam - 76 - Yazan: (Vi- Nu) 

Müteassıp kaptan, bana dedi ki : "Senin adın 
Mustafa ! Muhammet Peygamberin adı senin 
gibi bir adama elvermez ... Sana daha iyi bir 

peygamberin ismini koyahm. Bundan 
sonra Hristo ol ... ,, 

Geçen kısmılatm hülisası } - Evet... Teb~ir ederim... Hristo rum... Eğer takip ederlerse, yalnı:r, 
Düşnum eline csır dü§tük. E/end•. oluyorsun... dtlnyada değil, ahrette de kurtularak. 
'11ıiz o'lan Siinbül ağa öldiirüldü. Bit. "- Ben Muhammedin ümmeti ola. !ardır ... Bu yol, hıristiyan olmaktır. 
tün Türkkr, esir düşmemek için a.s- rak kalmıya ve öylece ölmeye canımı Bülün esirler, ceı:aretlc ve nefretle: 
l.an gibi muharebe etti. Yalnız ben, feda ederim!,, diye haykıracaktım; ıa.. - Asla .... diye haykırdılar._ Allah 
O<Ui1t8 olan Sütıbül ağaya uyarak, kin, artık benimle meşgul olmuyorlar. yazdıysa bozsun... İstemiyoruz öyle 
bir takım habasetler karıştırdım. dı. kurtulmayı ... 
DU§man tarafına geçtim. Ni§anlım Kaptan, öteki Türklere hitab etti: Kaptan pek rnüteassıp bir herüti. 
olun Ayşcy"le oğlum olmak ihtı:nali. - Hepiniz esirsiniz. Bir sürii rneşek Sert bakı~larını takındı. Kal;!l scsile 
olan 1cüçük Osman diişmıından pek katler, eziyetler göreceksiniz. İçinizdt! haykırdı: 
'büyük iz::ct ve ikram göriiyor. kurtulmak istiyen yok mu? - Ayağınıza gelen nimeti tepmenın 

• • • 
Ayşe bana. döndü: 
- Bu nıu ? ... Yabancı değil. 
Amiral: 
- Yabancı olmadığını zaten anla. 

mıştım. Gayemizin husulü için, az ya
rarlık göstermedi. 

Türk esirlerinden bir ihtiyar: 
- Mel'un! • diye haykırdı. 
O esnada. öteki gemiden de esirler 

getiriliyordu. Bunlar arasında biri ba. 
na ha.in hain baktı. Onu tanıyacak gi
bi oldum; ama. tanıyamadım. Esasen, 
dimağım civarda ol'U> bitenlerle o ka 
dar meşguldü ki, böyle teferrüat üze. 
rine duramazdım. 

Rum terclimanın emriyle, bana 
mel'un diyen adama, hıristiyan asker
lerden biri bir kamçı indirdi. 

ikinci kam~ı ineceği esnada, ben e 
limi uzattım. İstimdat eder gibi: 

- Dur! - dedim. 
- Niçin? 
Rum tercümana cevap verdim: 
- Benim yüzümden vuruyorsunuz, 

değil mi?... Onun benim için dayak 
yemesini istemiyorum... Vurdurtma
yın. 

Amiral, konu§ulanları sordu. 
Tercüman nakledince, çatal sakal:iı 

bahriY,eli gülümsedi. 
- Tamam ... Tamam ... Aferin be a. 

dam .. • diyerek yaklaştı; yanağımı ok 
§adı. Sonra, üzerime doğru bir haç i. 
~reti yaptı: - lsa seninle beraber 
olsun. 

Bir iki adım geriledim. Fakat o es. 
nada Ayşeyle göz göze geldim. Bana, 
renk vermemem için öylı:l ~ bir 
Jşaret yapıyordu ki ... 

Durdum. 
Gülümsedim. 
Kaptan üç kere daha haç çıkardık. 

tan sonra: 
- Tam hıristiyan ahlakı ile yara

dılmışsın: Hazreti lsa (bir yanağına 
tokat indirene öteki yanağını da uzat) 
der... Sen de onun gibi yapıyorsun. 
Bu adam s;,ı.na küfretti. Sen onun da
yak yemesini istemiyorsun ... tşte, hı. 
ristiyan merhameti böyle olur. O bü
yük his senfo kalbinde var? 

Tercüman bu sözleri tercüme etti. 
Fakat ben esasen anlamıyor değildim 
Zira muhavere rumca olarak ccreya'J 
ediyç:du. Ben de, Ayşe de, tstanbulda 
rum'ıar arasında bulundugumuz için 
bu dili pek iyi bilirdik. Lakin onun 
tcrcümanlş. konuştuğunu görerek ber. 
de öyle yapıyordum. 

Bnna sordular: 
-Adın ne? 
- Mustafa. 
Kaptan, dudak buruşturdu, 
- Beğenmedim! • dedi. 
- Niçin efendim ... Peygamberin a. 

dr ... Bana ötedenberi Anber Must:ıfa 
derler ... 

- İyi ya ... Asıl Muhammed pey. 
gamberin adı olduğu için beğPnme
dim ya ... Senin ahlfıkm nasıl tsanı.a
kine benziyorsa, ismin de benzemeii. 
dir. Onun için seni vaftiz ettireceği:n. 
ismini Hristo koyacağım. 

- Hristo mu? - ... diye haykırdım. 
Kaptan, bu sestekj teessü" i!'adesirıi 

sezemedi. Hatta belki de memnuniyet 
sayhası saydr. 

Kadı, ileri atıldı: ceza~ını göreceksiniz. .• Hepinizi, teıia· 
- Ben, ben kurtulmak istiyorum, vi edilir edilmez küreğe ko§acağım .. 

amiral hazretleri... !stanbula yazaca- Atın şu köpekleri :ınbara ! 
ğım. Bursada emlakim vardır. Satıp Kamçılar §akladı. 
diyetimi, fidyemi versinler... Amiral Ayşeye döndü: 

- Pekal&.. .. Bu bahsi sonradan gö- - Siz ne düşünüyorsunuz? 
rüşürüz ... Fakat, herkesin iradı, aka. Nişanlım, hemen diz çöktü: 
rı yoktur ... Bu esir düşen tayfaların - Ben mi? ... Ben mi? ... Canımla ba 
birçokları fakirdirle.· ... Onların içinde şımla vaftiz edilmeye hazırım .. . Oğ. 
de kurtuir.•ak istiyen vardır belki... 1um da beraber ... 
!şte şimdi onlara bir yol gösteriyo- (Dcvam1 var) 

Mezar da yaşayan 1 
zengini 

M ISIR zenginlerinden Zeki E
fendi Okaşa öldüğü zaman gö

mülmesi için inşa ettirdiği türbede 
yaşamağa başlamıştır. 

Kahire mezarlıklarından birinde 
inşa ettirmiş olduğu türbe o kadar 
hoşuna gitmiştir ki Zeki Efendi tası 
tarağı toplad1ğmı gibi buraya taşın
mış ve burada yaşamağa başlamış· 
tır. 

Bizim paramızla 187500 liraya 
mal olan türbenin altı dairesi vardır. 
Dairelerden biri~i Zekiye mahsus· 
tur: diğer beş daireyede ölürken 
yapacağı vasiyetnamede yazılı· beş 
arkadaşı gömülecektir. 

Bu acaip fakat çok lük's ti.irbede 
Zeki her akşam ziyafetler vermek
tedir. Tiirbede iki alaturka hamam 
ayrıca elektrik makinesi ve bir buz
hane vardır. Momilya gayet asridir. 
Yatak odasındaki perdelerin her bi
risi 3500 lira değerindedir. 

Bu garip tabiatli zat telefonla 
arkadaşlarını davet ederken "mezar 
da yaşamakla beraber ölü olmadığı
m,, da ilave etmektedir. 

250 kuruşa sandoviç ! 

E CNEBl bir seyyahın Paris bar· 
larından birinde bir sandoviç 

için 250 ve bir kadeh içki için 390 
kuruş vermesi Paris sullı ceza hakim 
lerinden birini fena halde kızdırmış
tır. Bu hakim bar sahibine şöyle 
bağırmıştır: 

- Sizin işiniz büyük şehirlerin 
bataklıklarında yetişen zehir1i man· 
tarlara benziyor. Bu hareket bir 
Parisliye hiç de yakışmadığı gibi siz 
F ransanın yüz karasısınız. işlettiği· 
niz lokanta ecnebiler için adeta bir 
eşkiya yatağıdır 1 

Soyup soğana çevrilmiş olan ec
nebi 50 yaşında bir İngilizdir. F olli 
Berjeri ziyaret ettikten sonra opera 

meydanından geçerken otomobilli 
güzel bir kadın tarafından çağırıl
mıştır. Kadının gezinti davetini 
sevinçle kabul ettikten sonra karşı 

karşıya birkaç kadeh C"akıştırmak 
için kadının gösterdiği bara girmiş
tir. 

Burada bir saat kadar oturduk
tan sonra getirilen hesap puslasında 
5 İngiliz lirası tutan yekunu görün
ce ingilizde §afak atını§ ve cebinden 
bir tek İngiliz lirası çıkararak masa. 

1 elsizle yemek 
pişirilecek! 

.. _ Yemeklerimizi çok geçme
den telsiz telgrafın kısa dalgalariyle 
pişireceğiz!,. 

Avusturyanın meşhur hikmetşi
naslarından Kovascik geçen hafta 
burada verdiği bir konferansta bunu 
söylemiştir. 

•·Avusturya biofizik cemiyeti,, 
mensuplarından güzide bir ilim he
yeti huzurunda verilen bu konferans 
ta porfesör, Ültra kısa telsiz dalgala
riyle yaptığı ve bütün dünya ev ida 

resinde büyük bir inkılap vücudn 
getirecek keşfini misallerle göster
miştir. 

Büyük bir liğen içine su doldu
rulmu~ ve bu su mayi halinde kala-

cak şekilde en aşağı hararet derece
sine indirilmiş, içine canlı balıklar 
atılmıştır. 

Bir düğmeye basılmış ve iki üç 
dakika sonra bütün balıklar öldüğü 
gibi su hala incimat noktasında ol· 

d':lğu halde mükemmel bir surette 
de pişmiş oldukları göriilmüştür. 

Bundan sonra profesör daha mühim 
bir gösteriş daha yapmıştır. Suya 

kocaman bir parça çiy büftek atmış 
tır. Su bu et parç::ı.sını buz halinde 
dondurmuştur. 

Telsiz telgraf dalgaları salıveri
lince bu et parçası, buz kalıbının 
içinde nefis bir surette pişmiştir. 

nın üstüne bırakm!ştır. Bunun üze

rine bar sahibi olan kadın ingilizin 

yüzüne bir yumruk aşketmiş, kendi
sini bara getiren güzel kadın dayak 

faslına karışarak zavallı ingilizin ka

burga kemiklerine tekmeleri indir· ı 
miş ve işin alt tarafını da barın ka
pıcısı olan sabık boksör tamamla
mıştır. 

lngiliz bir müddet sonra ayılm· 
ca kendini bardan epey uzakta kal
dırım üstünde bulmus ve cebini ka· 
rıştırmca içinde 500 İsviçre, 1 00 
F rnnsız frangı ve 1 5 İngiliz lirası O· 

lan cüzdanının yerinde yeller estiği-

ni görmüş, dava da bundan cıkmış
tır. 

Bu hadise Pariste barların fiyat 
listelerinin belediye taraf mdan kon
trol altına alınmasını icap etti.re· 
:ektir. 

Ameırlka cumlh'luır ırensn 
Ruzvıstı~nuıı zabota romaınıu 

«;evn ren 
fa. 

-1-

BLEYK AiLESi 

C1ım Bleyk, denizle döV':işmesini se
verdi. Acı, iri dalgalarla karşılaşmak, 
sonra, mağlup olarak kumların üzerine 
serilmek... İşte her sabah yaptığı bu 
dövüşme sayesinde, kırk üç yaşına rağ. 
men kuvvetli bir vü-:ude, çelik gibi a -
dalelere sahipti. 

O sabah, deniz istediği gibiydi. De • 

rinliklerden uzanan dev kollar, onu 
yakalayıp yakalayıp bir dalganın üze -
rinden ötekine fırlatıyor, bazan çekip 
içeri almak istiyordu. 

Cim bir hayli boğuştuktan sonra yo • 
ruldu, kendini bir dalganın sahile uza
nan diline bıraktı, kumlara varır var • 
maz, öylece kaldı. 
Güne~ çıkıyordu. Cim yerinden fır -

ladı. Birkac hareket yaptı, takla attı. 
Sonra, havlusunu alarak .vücudunu o. 
ğuşturmıya başladı. Bu işi ya?arken, 
gözleri, Savtempton yamacının üze
rindeki şato denilecek kadar muhte • 
şem eve daldı, öylece kaldı. Cim eve 
baktıkça aklından binbir türlü şey ge
çiyordu. 

Birdenbire, ev gözleri önünde salla • 
nır gibi oldu, sinemalarda yavaş gös • 
terilen filmlerde olduğu gibi. yavaş ya. 
vaş yıkılmıya başladı ve biraz sonra, 
yamacın üzerinde eve dair hiç bir iz kal 
madı, 

Cim kendine geldi. Baktı .. Ev yerin· 
de duruyordu. Bu yıkılış sadece onun 
hayalinde olmuştu. Bu ev, onun kendi 
eviydi. Fakat buna rağmen Cim. evin 

temellerinin pek sağlam olmadığını. yı. 
kılmak üzere bulunduğunu biliyor, hat 
tii. tl"m:·1ni ediy•ordu. 

Zira, kendi mevcudiyetinin tehlikede 
olduğunu bfüyortlu. Evet, yedi milyon 
dolar kıymeti olan kendi mevcudiyeti • 
ninl 

Cim. o gece, ;abaha kadar ne yapa • 
cağını düşünmüştü. Kafasının içinde, 
hep yıkılan ev hayalleri vardı, ve işte, 

bu hayal, sabahleyin de gözünün önüne 
gelmişti. Karısını ne yapacaktı? Ne 
bahasma olursa kendisiyle bir daha 
m:inakaşa etmiyecekti. Cim, karı koca 
kavgası denilen bu münakaşalardan nef 

ret ediyordu. Daha dün ak:;am böyle 
bir münakaşa yapmışlardı ve karısı, tı
ka, dostlarından birinin verdiği ziyafete 
gitmişti. Giderken de, ancak sabaha 
karşı gelmek ihtimali olduğunu, fakat, 
bunu pek te ümit etmediğini, her hal • 
de, kahval tı için beklememesini söyle· 
mişti. 

Filhakika, Cim, denize girmek üze. 
re odasından çıktığı zaman, İlka, henüz 
ziyafetten dönmüş değildi. 

Bleyk ailesi gittikçe bozuluyordu. 
Hergün geçimsizlik yüzünden müna -
kaşalar oluyordu. tıkaya ne oluyordu?. 

Cim için artık bir mana ifade etmiyen 
paranın tıka için büyük bir ehemmiyeti 
vardı. HOi§, tıka harekatından pek te 
mes'ul değildi. Etrafındakiler harikul. 
5de gı:.izelliğinden dolayı onu şımartmı§ 
lar, en küçük arzularını yerine getire -
rek, kusurlarım affederek, hatt& birer 
meziyet halinde göstererek ona, fazla 
yüz vermişlerdi. tlka Rustu, ve bütün 
Rus asilzadeleri, bu meşhur aktrise 

aşıktılar. Evet, onun bir kabahati yok • 
tu. 

Asıl kabahat Cimde idi. İlka kendi
ni s.cvdiğine inanmak gafletinde bulun. 
muş idi. Onun şefkatini samimx bir bir 
şefkat sanmıştı. 

tıka uzun müddet sefalet içinde kal
mıştı. Cim Bleyk ise. onu tanıdığı za • 
muş idi. Onun şefkatini samimi bir 
nu: 

- Kendi kendini yaratmış olan bu 
zengin avukat! 

Diye parmakla biribirlerine gösteri • 
yordu. İlka da onu böyle tanımış, ve 

bir milyon doların, az bir para olmadı
ğını tahmin etmişti. Hemen eline bir 
kalem ve kağıt alan İlka, bir milyon 
doları rubleye tahvil edince, hayatında 
ilk defa olarak namütenahi hakkında 

bir fikir edindi, ve tahmini kanaat ha • 
line geldikten sonra, Cimi elde etmiye 
karar verdi. 

lika tanıdığı mülteci bir Rus gene -
ralinden ödünç bir kaç elmas aldı ve 

bir senaryo tertip etti. Tanıdığı bir 
diğer Rusun evinde, hususi ve mah • 
dut bir seyirci kütlesi için temsiller 

vermiye başladı. Bunda okadar muvaf 
fak oldu ki, Cim kendini bizzat Ruıya 

çan zannetti. Bu temsillerin kendisini 
avlamak için verildiğini bir türlü far • 
ketmedi. İlka'ya, evlenmek teklifinde 
bulunurken, her tarafı titriyordu. Bu 

sebepten, tıkanın Rus şivesiyle "böyle 
bir saadeti ümit etmediği,, cevabını du. 
yunca, kendi kendini yaratmış olan bu 

zengin avukatın aklına son kozunu oy
namakta olan bir aktrisi ıefaletten 

kurtardığı kat'iyyen gelmemiıti. 

Cim, evlendikten bir kaç ay sonra, 
karısına Savtempton'da bilhassa yap • 
tırdığı bu nefis evi hediye etti. İlka, 

sahne kudretini, bu evde davetlilc ;ne 
göstermekte devam edebilecekti ve öy. 
le yaptı. 

Eve gelip yerleşince, davetler tertip 
etti ve o civardaki zengin çiftlik sa • 
hiplcrini, sayfiyeye gelmiş olanlarn 

polo, ve yat meraklıların çağırd. Bun
lar, kocasının serveti sayesinde eski 

çarlık Rusyası hayatın temsil edebilen 
İlkanın davetlerine koşa koşa geliyor • 
tardı. 

'Devamı var) 
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için de bütün dünyaya kin besliyordu .. 
Hatta denebilir ki, hiçbir zaman genç 
de olmamıştır. Henüz: kırk beş yaşların 
da yoktu, buna rağmen altmışına yakın 
sözüküyordu. 

Onun bütün şahsiyeti bir tek kelimey 
le tecessüm ettirilebilirdi! Riyakarlık. 
O, gayet tabii olarak bunun farkında 

değildi. Onun bütün hayatı, Tanrrya, 
§eytana ve hatta şahsına oynadığı daimi 
bir komediden ibaretti. 

Gayet mütekit bir kadındı. Onun dini 
itikadı da şundan ibaretti: Şeytan kor· 
kusu, günah işliyerek ölmek ve cchen· 
nemde işkence görmek korkusu. Gayet 
tabiidir ki, bu vaziyet dahilinde, onun 
en fazla temas ettiği insanlar günah çı
karan papazlardı. 

Kollin Kol bütün sabahı. kapıların ve 
pencerelerin tamirine nezaret etmekle 
geçirmişti· 

Öğle, yemeğini aceleyle yedikten son· 
ra, sokağa nazır olan pencerenin önüııe 
oturdu. Ora:.ian, hem elindeki dikişle 

meşgul gibi görünerek, rahibin geçtigi· 
ni görebilecekti. Ve böylece sokağı gö

zetlerken, ayni zamanda, papazla yapa· 
cağı düelloya hazırlanıyordu. Filhakika 
onun nazarında günah çıkarmak için 
papaza müracaat etmek, muhakkak ken 
di galebesile neticelenmesi icap eden bir 
düelloydu. 

Fakat vakit geçiyor, rahip bir türlü 
gözükmüyordu. Yoksa onu aramağa 

çıkmak mı icap edecekti? Fakat bu 
gôrıişmeğc buyuk bir ehemmiyet at· 

fettiği i)İndir ki, onu arıyormuş hissi 
vermek istcmiyoıdu. Gitgi'de sabırsız

lanıyordu. Ustelik, önliığüniin cebinde. 

mütemadiyen karıştırdığı kagıt parçası, 
bu sabırsızlığı büsbütün arttırıyordu. 

Saat üç hu~uğu biraz ~eçmişti ki, J 
nihayet, rahip sokakta gözüktü ve tam, 

tesadıifmü~ gibi, evinin önünde durdu· 
Kollin Kol ona bir işaret yaptı ve koşa· 
rak kapıyı açtıktan ve onu içeriye al· 
dıktan sonra kapıyı tekrar sımsıkı ka· 

padı. 
Rahip gayet mültefitti. Kadın bunu 

biliyordu. Memnuniyetle gördü ki, Ra· 
tıip hiç nazlanmadan bu davetine ica· 
bet etmişti. Birçok mübalağalı lı ürmet 
jestlerile ona doğru bir koltuk itti. Ra· 
hip kendisini koltuğa attı ve deı hal 

bütün vücudunu titreten mutat kahka· 
hasını atarak kalın sesile bağırdı: 

- Esasen, tam siz beni çağırırken, 

ben de bana ıuauzluğumu giderecek bir 

şeyler verecek bir kimse olup olmadığı· 
nı düşünüyoııdum .. Ve eğer, siz de. ha· 
na ara su a verdiğiniz o güzel şaraptan 
kalmışsa ... 

Kollin Kol daha cümlenin bitmesine 
meydan bırakmadan adeta kanatlanarak 
koştu, tozlu bir ti§e getirdi ve bardagı 
ağzma kadar doldurarak rahibe uzattı· 

Fakat rahip kibar adamdı. Bv sahibe· 
si kenldi bardağını onunkine tutuştur· 

mazsa, imkanı yok, içmiyeceğini yemin 
etti. Kadın bir hayli nazlandı. Fakat 
muhterem pederin 161 arı üzerine niha
yet bir bardak daha g~tirmeğe razı ol

du. Rahip kadının itirazlarına rağmen 
bunu ağzına kadar doldurdu. Bunc!an 
sonra, Kollin Kol ra ibin pisboğazlığı· 
nı bildiği için bir sürü pasta ve aire ge· 
tiı1Cii ve rahib de nefes almadan bunla

rı atıştırmağa başladı. 
Bütün bunlar, iki rakibin yapacakla-

11 mücadelenin dekoru gibiydi. 
MalUm olduğu üzere, her ikisinin de 

yekdiğerine hiçbir şey hissettirmeden, 
erişmek istedikleri hedefleri vardı ve 
her ikisi de, bu karşılaşmalarının bir te
sat:iüf neticesinde vuku bulmuş hissi 

verdiği için, son derece memnundular. 
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Kollin Kol, ona izaz ve ikramda bu

lunmakla günah srkarma i~inde onu 
müsamahakar Lıir hale getirmek istiyor
du. 

Parie Gular, kadının, kendisinden bir J 
şeyler istiyeceginden şüphe etmiyordu. 
Bunun için, birkaç bardak şarabın, onun ~ 
dilini iyice çözecegini ıclüşiınüyortlu· 

Zaten onun adeti, karşısındakileri, 

bir şey soı madan söyletmek ve ancak 
ı;öylctmenin imkanı olmadığı zaman su
al orınaktaydı.. Binaenaleyh Bcrtiy'i 
ima etmedi ve başka şeylerden bahse· 
derek, kadının istediği mevzua temas 
etmesini bekledi. 

Koli in Kol o kadar sabıı lı değildi, ce· 
lıindeki kagıdın kıymetini biran evvel 
ögrenınck i tiyordu. Binaenaleyh esrar
cngiı bir tavır takındı ve: 

- Muhterem peder, dedi, ııizi evımin 
öııiıne getiren tesadüfe bin bir şükran 
cdıyorum. Benim evimde mühim bazı 
lıarliselct cereyan etti bu hususta sizdeıı 
akıl öğrenmek istiyoı um. 

Parfc Gular hiçbir hayret ve heyecan 
eseri gosterınedi ve babacan bir tavrıla: 

- Söyleyin bakalım, azizim bayan, 
dedi Zayıf ışığımla sizi tenvir etmeğe 

salışırım. 

Kollin Kol daha esrarengiz ve muam· 
malı bit tavırla: 

- Mesele çok mühim ve ciddidir, de. 
di, bunun için bu hususta büyük bir 
ketumiyete ihtiyaç var. 

Rahip derhal teklif etti: 
- Sizi gunahları çıkardığını zamanki 

gıbi dinlememi ister misiniz? (Bu vazi
yet dahilinde yapılan itiıaf ve ifşaatı 

papazlar agızlarmdan kaçırm·amaga 

mecburdular. Aksi takdirde büyük bir 
günah işlemiş olurlar. Maamafih, buna 
riayet edenler parmakla gösterilebilir)· 

Kollin Kol derhal cevap verdi: 

- Filhakika gayet münasip oluı. 
Parfe Gular koltuğunda doğruldu. 

İhtirama layık ciddi tavrını takındı ve 
kollarını çaprazlayarak: 

- istediğiniz gibi, olsun, dedi. Söy
leyin çocuğum. Sizi dinliyorum. 

Kadın bütün sabırsızlığına ragmen, 
işi sağlama bağlamak ve bu ifşaata chnI 
bir §ekil vermek için, rahibin yanında 
diz çöktü ve duasını okudu ve ancak 
bundan &onra söze başladı: 

- Evvela &ize §Unu söylemem icap 
eder ki, genç ve güzel kiracımın başına 
büyük bir felaket geldi. Biliyorr.unuz; 
ya, hani kralın alakadar olduğu kız! .. 
işte onu geçen gece kaçırdılar. 

Kollin Kol, burada Bcrtiy'nin nasıl 
kaçıı ıldıgını anlattı. Fakat bu hikayeyi 
öyle mukemınel bir şekilde uydurdu ki, 
&anki hadisenin yegane kurbanı kendi· 
siymiş gibi, diger taraftan genç kızla 
Konçini arasındaki muhavereyi de an
latmamayı münasip gördü· 

Kad111 bunları anlattığı müddetçe 
Parfe Guliir hiç ses çıkarmadı ve hu· 
yük bir dikkatle dinliyerck, ara &ıra 
başiyle tasdik etti. Kadın bitirince de, 

bazı suallerle, kızı, kaçıran maskelinin 
şahsiyetini öğrenmeğc teşebbüs etti. 

Fakat, bunlar, Kollin Kolün g:zli tut. 
mak istediği §eylerdi. Bunun üzerine 
rahip hiçbir şey öğrenemedi ve ısrar 
etmedi. 

Bundan sonra kadın mevzuun en mü
him noktasına temas etti: 

.--:- Onlar gittikten sonra, ben uzun 
muddet heyecan ve korku içinde kal· 
dım. Bu darbe benim gibi fakir bir k • 
dın ;için çok agırdı . Heyecanım bir:a 

~eçince, ~iracımın odasında hcr§eyin alt 
u~t. ol~ugunu düşündüm. Biliyorsunuz 
kı, ıntızamdan hoşlanan bir kadınım. 
Ortalığı toplamak maksadilc yukarıya 
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çıktım. Ve birdenbire ıdüşündüm ki, 
belki, maskeli adam hakkında bir ipucu 
verebilecek bazı k4ğıtlar bulabilirim. 
Bu vakia doğru bir hareket değildi, fa
kat zavallı genç kızın selameti mevzuu 
bahsoluyordu· Sonra kimbilir, onunla 
yakından alakadar olan kralın i.Şine ya
nyacak bazı izahat da bulunabilirdi. 
Çünkü kral onunla o kadar meşgul ki, 
akşam saat dokuzda onu götmeğe gel
mişti .. Bu hareketim belki de fena bir 
§eydir, değil mi muhterem peder? 

Parfe Gular ciddi bir tavırla: 
- Çocuğum, 'eledi, mademki bunu iyi 

bir maksatla yaptınız bu fena bir hare
ket sayılamaz. Fakat kraldan bahsetti
niz. Buraya ıru gelmişti? 

- Evet muhterem peder. Hatta genç 
kızla bir saat odaıda kapalı kaldı • 

Par!e Gular hiçbir şey söylemedi: Fa
kat garip bir tarzda gülümsedi. Kollin 
Kol hu tebessümün farkına vardı ve ta
bii bir arsızlıkla: 

- Hayır, dedi, mesele aklınıza geldi
ği gibi değil I.· Bertiy'den başka ismi ol
may.an bu genç kız kimdir, biliyor mu
sunuz? .. Kralın kızı! .. Bu kimin aklına 
gelebilirdi? .. 

Rahip inanmamış gibi bağı~dı: 
- Ne diyorsunuz? 
Kollin Kol onun şüphe ettiğini gör

du ve onu ikna etmek için, Blanş dö 
Soji'nin 'batını.tına ait bütün tcferrüatı 
anlattı. İşin bu tarafını gizli tutmak
ta hiç bir menfaati y:>ktu. Buna mu
kabil çenesini çalıştırmak için mükem
mel bir fırsat bulmuş oluyordu· Bunu 
hatta :kaçırmak istemiyordu. 

Parfe Gular mühim dini vazifeyi :ifa 
eden rahibe layık tavrını muhafaza et
melcle bereb~r onu can kulağiyle dinli
yor ve hatunun günahlarım çıkarmak· 

la vaktini boş geçirmediğine ~on derece l 
memnun oluyordu, 
~ . 

Kadın, bu heyecanlı rnevzu tükendik
ten sonra, kendisini en fazla alakadar 

eden mevzua temas etti ve nihayet defi
ne meselesini açtı: 

- Hepsi bu kadar değil, dedi. Bu 
kağıtlar arasında bir de Blanş dö Soji-

nin nişanlısı Kont ldö Vobrünün imzası 

ru taşıyan bir mektup buldum. Bu mek
tupta Kont, kıymetli bazı evrak gönder 
diğini haber veriyor .. Bu evrak, Fausta 
adındaki hükümdara ait muazzam bir 
servetin saklı olduğu yeri göstermekte, 
dir. 

Rahip bütün soğuk kanlılık ve nefsi· 
ne hakimiyetine rağmen yerinden sıç
radı. Bu kadar mühim bir ifşaatı bekle

mekten !jok uzaktı! Fakat derhal kendi 
sini topladı ve tekrar yerine oturarak, 
biraz titriyen sesile sordu: 

- Ne dediniz?·. Tekrar edin. 
Kollin Kol bütün açık gözlülük ve 

ruisına rağmen, rahipteki bu heyeca-

nın manasını anlayamadı. Ve bunun se
bebini Faustanrn ismine atfederek iza
hatta bulundu: 

- Evet, garip bir isim ... Bunu hiçbir 
zaman duymarruştmı. Maamafih, şuna 
kat'iyetle eminim ki me.ktupta mevzuu 
bahs olen isim buydu: Fausta .. Bunu 
iyi hatırlıyorum. 

Paryfe Gular artık kendisini tama
mılc toplamıştı. Şim~i düşünüyordu· 
Tesadüf, onu nihayet bu kadar zaman
danberi arana.'1 definenin izleri üzerine 

tavır takınması icap cttigini bilıyordu. 
mi salrverecekti.? .. Şimdi artık nasıl bir 
Yüzü birdenbire ciddileşti, sesi s:ıldn
Jeıti, ve amirane bir tavırla: 

- Devam ediniz. ıdedi. Mühim bir de 
finenin saklı olduğu yeri gÖ"tercn bazı 
evraktan bahsediyordunuz, dcgı1 mi? 

Rahibin birdenbire tavrını değiştirme 
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PARDA YANIN OGLU 137 
ettiririm· Ondan sonra mesele yok. Hi~ 
kimsenin bulamadığı bu defineyi, o pek 
ala bulacaktır. Buna emin olabilirsiniz. 
O zaman. 

- O zaman? 

- Siz müdahale edeceksiniz. Sinyora, 
nasıl? Bu sizin işiniz. ( M ilstehzi bir te
bessümle) benim size itimadım var. E
minim ki, onun buMuğu şeyleri, siz ken 
di kasalarmıza doldurmanın yolunu bu
lacaksınız .. Yalnız, mademki artık be
nim güttüğüm hedefi biliyorsunuz, onu 
tam zamanında yakalatacağınızı ümit e
diyorum. Cürmümeşhut halinde yaka· 
landı mı. hesabı tamamdır. İster krala 
suikast teşebbüsünden olsun, ister hır
sızlıktan dolayı idama mahkum olsun, 
bu benim nazarımda müsavidir· Mesele 
onun mahküm olmasıdır. 

Leonora derin derin düşündükten 
sonra sordu: 

- Onu şimdiden ne diye yakalat-
mamalr? Bu daha basit bir iş olur, fik
rindeyim. 

- Maksadımı anlamadınız mı sinyo
ra? Onun bir hücrede çürümesin! iste· 
miyorum !.. Tam manasile mahkümiyet, 
herkesin önünde idama mahkUm edilme 
sini istiyorum 1 

- Canım, bilmiyor musun ki, bunu 
uydurmak gayet kolay~ 

- Hayır! Bu mahkümiyctin hak edil 
mes:ni istiyorum l.. lst1yorum ki, mey
dana toplanan halk, onun yüzüne cür
münü bagırsın !.· Sonra, <defineyi unutu 

yorsunuz., sinyora! Muazzam, müthiş 

akıl ve hayale sığmayan serveti! .. Eğer 
J anı şimdiden yakalatırsanız, Borarım 

ı:.;e, b-.ı defineyi kim bulap meydana 
çıkaracak? 

- Hakkın var! Şu halde, arzu etti· 
ğb hedefe varmak için, yani Janın mah 
kum edilmesi için, kraliçeyi işe muda-

:hale ettirmeğe ve defineyi ona v.ermeğc 
mecburum. 

Saetta soğuk bir tavırla: 
- Bunu siz bilirsiniz. 
Dedi ve içinden şöyle düşündü; 
- Doğrusu pek müthiş bir fcdakar

hk ... Sanki, bu milyonların, kıaliçenin 
!kasalarından derhal senin kasalarına gi
ıreceğini bilmiyorum ! 

Leonora büyük bir ciddiyetle devam 
ıctti: 

\ 

- Evet seni tatmin etmek için bun· 
dan başka çare bulamıyorum. Binaen
aleyh senin dediğin gibi yapacağım. Gö 
ırüyorsun ki Saetta, altın beni zannetti
iğin kadar cezbetmiyor· 

Saetta takdirkar bir tavırla eğildi. Ha 
lkikattc müstehzi bir tebetsümü gi.ı:lc

mck i 'n öyle yapıyordu ve doğrula
ırak: 

- Siz filiccnablığın ta ken'disisiniz, 
sinyora, dedi. 

Leonora, ağzına kadar dolu bir altın 
kesesini Saettaya uzattı ve şöyle dedi: 

- Oğlun defineyi nramağa karar 
verince bana bildirirsin .. Zannediyorum 
ki ... Evet enınim ki, fotikamını tam is
tediğin gibi alabileceksin· Git Saetta 
git. 

Saetta kendisine .bas olan biraz müs
tehzi tavırla ve bir şövalye zarafetile 
eğildi ve bir tek kelime ilave etmeden 
dışarıya ç.ıktr. 

Lconora dirseklerini yanındaki masa
ya day.adı, bapru elleri irine aldı ve 
göz:leri uzak bir hayale dalmış olduğu 
halde, kimbilir neler duşünmeğe ve 
kurmağa başladı· 

Kollin Kol hatun c&kidtn olduğu gibi 
!im:li de çirkin bir mah1üktu. Bunun 
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Midenize 
Çabuk, çiğnemeden yemek yiyenler, fazla baha· 
ratlı ve biberli yiyenler, bilhassa içki içenler mi· 

delerini tahrif ederler ve 
MAZON 

~~IMSIZUCI MİDE EKŞIUK ve y ANMALARI 
gıdenr. lNKIBAZI DEFEDER B .. d b" . MAZON l . · ugun en ır §l§e 

k b 1 
~ mMız. Hıç bir mümasil müstahzarla kıyas 

a u etmez AZON · · h 
D MAZ

. O ıaım oroz markasına dikkat 
Ekşilik, Hazımsızlık 

ağırlık ha§ dönmeleri hissederler Dikkat ve lYl HAZIM ediniz. 
TUZU eposu· N 8 · · . ve oton ecza deposu, lstanbul 

Y empoatahane arkasında MEVVA 

RADYO 
lSTANBUL: 

18,30 pllkla dana muılklal, 19,SO konfe 
raıı.a: Em1D6nll halkevi n~riyat kolu namına, 
Nuarat Sata 20 Belma ve arkad~lan t.arafm 
dan Tllrk muslklal ve halk prkılan, 20,30 
Ömer Rıza tarafından arapça söylev, 20,45 
Cemal KAmll ve arkada§lan tarafından Türk 
muslklai ve halk cıarkılan, saat ayarı, 21,15 
radyo tonik dram (.Madam Batertıly) 22,15 
ajans ve borsa haberleri ve erteaı gUnUn 
programı 22,30 pllkla sololar, opera ve opo 
ret parçalan, 23 son. 

BERLİN: 
18,315 edebi yayın, 19,05 konser, 20,05 ko 

nuıma. gramofon, gUnUn akisleri, haberler 
21,15 muaild, 22,Hi eğlenceli konser, 23,0~ 
haberler, spor vesaire, 23,35 gece musiklsl 
PEŞTE: • 

18,05 S'l'amoton, konferans, 19,20 Çingene 
orkestrası, 20,35 opera yayını, Rigoletto, 23, 
30 orkestra konseri, 1,10 son haberler. 
B()KREŞ: 

18,05 gramofon, hava, konuşma, gramofon 
konferans, 20,25 cazband takımı, 21,50 kahra 
manlık 11enfonl11l, 23,15 gece konseri, 23,50 
almanca ve fransu:ca haberler. 24 son haber 

ler . 
BELGRAD: 

18,0lS kadınların zamanı, 18,215 Romanslar, 
halk prkıları, 19,10 gramofon, karıı,ık yayın, 
20,ti:S halk ııarkıları. 21,35 konser, 23,05 ha· 

berler, 

LONDKA: 
18,05 çoculdarın zamanı, 19,05 orkestra 

konacrf, ve ııan. 20,05 haberler, hava vesaire, 
20,36 opera yayını, 22,15 röportajlar, haber· 
ler, konuııma \'C saire, 23,35 daruı orkestrası, 
24,315 bava, haberler, vesaire, 24,45 gramofon, 

Nöbetçi eczahaneler 
Bu ak§am şehrin muhtelif semtlerinde nö 

betçi olan eczaneler ııunlardır: 
lıtanbul clhetındekller: 

EmlnönUnde (.Mehmet KAzım), Beyazıtta 
(Belkla). KUçUkpazarda. (H. Hul1lsi), Eyüpte 
(Muııtala. Arit), Şehremininde (Hamdi), 
z.c--'6-·Uht• <~•••>. S:.•nnatyadll (Erofi• 
lo!), Şeb.zadcbaşmda (Asaf), Aksara.yda (F.,. 

tem Pertev), Fenerde (Vltall), Alemdarda 
(AbdUlkadlr), Bakırköyde (Merkez) 
Beyoğlu clheUndekller: 
1ıtık1Al caddesinde (Dclla Suda), Galatada 

<HUseyln HUsnU), Taksimde {Kemal RebUl) 
Şl§llde HallUıkıll' caddesinde (~argileciyan), 
Kuımpaııada (Mlleyyet), Hasköyde (Nesim 
Aseo), Beşlktaııta (::-;"ail Halit), Sarıycrde 

(Osman) 
üskUd~r. Kadıköy ve Adalardakiler: 
üskUdarda (İmrahor), Kadıköyünde .Mu 

,·nkldthanc caddcııinde (Saadetl, BUyükada 
d~ f?lnasl Rıza), Heybelide (Halk) , 

SlNEMALAB 

BEYOCLU 
' Kral e mcı Corcun tac 

Jiymı merutmi renkli 
tilınl 19 mayıa Tllrkçe 
ııöz!U film ve Sen mi öl• 
dUrdiln. Top • Hat 

1 şahane vals. Bayan gen~ 

ra1 
1 ı:toae .Marte. Moıkova • 

şanghay. Taç g1yme töre 
Dl 

t Kesik el. PamU ıantöz. 

1 

19 mayıs filmi 
19 mayıs filmi: 1ng1lte 

re tacmJll incileri. Altıncı 
corcun tac giyme töreni 

ı şaughay. Samaon 
1 Kral aıtmcı Coreun tac 

g1yme törenl renkıt filmi. 
Gl.Zll vesika. san kaya 

.\LK.AZA• 1 programmı blldirıııemlıUr 

1 Dördflcfl qk. Marlnella 

1 
Linç kanunu. Kayerllng 

Asaı 

1 Slngapur poatuı. Altıo 
toplayan kJZ)ar. 1936 AU. 
oa Balkan ollmplyatıan 

.a tıt.hlar eğleniyor. Çin ba 
taJchanelerl 

SANOA& ı şeytanlar düşmanı. Er
(Eıld A.ıtof'Y9) kek bala Kahraman kağı 

ZAl•"ER Yılmaz iayyarecl. Kahra 

(Eskl cumurfyet) uıan haydut 

ISTANBUL 
ı Ser1erller kralı fı arıyor 

(Tllrkçe ııözlil) ve StUdyo 

çdgınlıkl&n 
ı Roıneo ve luıyet. Rln • 

tin• tin 

1 Bağdat bWbUlü. Kim 151• 
dflrdU 

1 oanalar devam ediyor 
(Premier) ve Pepo 

.u.EHDU ı 9 uncu senfoni. Kahramatı 
haydut 

BALK LQkre1 Borjlya 1 No,lı 

(Eski Kematbey) halk dUımanı ' 
KADJKOY 

a Patronum. Kocam hortlak 

OSKUOAR 
ı Kleopatra 

BAKIRKOY 
MtLTfl' ADI ı Brodvay melodi 

Diş Doktoru 

Cbevt Olçer 
Cumartesinden maada bergtin 

bastalarnı kabul eder. 
Edirnekapı. Kara~ınrl'.IJl Tramva) 

Ourağ. No. 9~ 

T~QKiVE 

l 1 QAAT 
BANt<.A51 

lstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komis~onu ilanları 
İdareleri İstanbul levazım amirliği· 

ne bağlı müesşesat için 65.000 adet 
limon 2 Haziran 1937 Çarşamba gü. 
nü saat 15 de Tophanede satınalma 
komisyonunda açık eksiltme ile alına· 
caktır. Tahmin bedeli 1787 buçuk Ji. 
radır. llk teminatı 134 lira 6 kuruş

tur. 
Şartnamesi komisyonda görülebilir. 

ııı İsteklilerin belli saatt~ kanuni vesika. 
lariyle beraber komisyona gelmeleri. 

( 448) (2758) 

İdareleri İstanbul levazım amirliği
ne bağlı müesscsat için 500 bin adet 
yumurta 27 mayıs 937 per~embe günü 
saat 15 de Tophanede satınalma ko
misyonunda kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 7500 li
radır. llk teminatı 562 ilra 50 kuruş. 
tur. Şartnamesi komisyonda görüle
bilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile 
beraber teklif mektuplarını ihale saa
tinden bir saat evvel komisyona ver
meleri. ( 446) ( 2656) 

:································· .. ··· ........................................... ... i Söz söylemek san;f~ ......... - ...... i 
.................................................... ·-····-··· 1 Herk es ··"ii8"tip~···· ......... . 

olabilir, fakat ... 
Esash ve metot dah~linde 

ciddi çahşmak şartile 
.. . Çeviren: Erluğıul ıtluhsin 

Boylelıkle de hemen nutuk ta- kavramnnızdır J • b" h · . · l h l dd d · yı ır atıp hıç bir 
mamıy e azır anmış a e ilmeme· zaman bir aktör '"h · · 
lidir. Bunlara bir takım tarih ve mıştır. Çünkü o' zo retı klazanm~-

. · d ·ı· · l" d B aman ya nız mu-
saırenı~ e ı avesı azım ır. u su· kaleme için konuıuyor ba k . 
retye hır nutuk yalnız sada halinde .şey öğretmiyor addedil: H§ ~ b~r 
ink ı· t · f 'k" ı · b" ır. atıp hıç ı ap e mış muayyen ı ır erın ır zaman rol oynamam l .. 
tekrarı .. olm~~t~n ku~tulu.r .. Bir~z söz söyleme kabiliyetin~ 

1 

m:e 
1~1 

son.ra gorccegımız veçhıle fıkırlerın mevzular üzerine mü k dah.telıff 
takıp sıraları da pek büyük ehemmi- etmemelidir. na aıa ısra 
yeti haizdir. Notlar. hafıza vazife- Tarihin en büyük h f 1 . . 
sini yapamadığı zaman onun klavu betin kudret ve kuvv / .1Pb1~·.hı.ta 
zu ve yardımcısıdır. Ayni zamanda na yalnız büyük me e inı d 

1 
a ıstıs-

kürsüdeki hatibin scrbe8tçe dütün- nan kimselerdi. Bu :~u ~ b" khll~-
mesine de mani olmaz. kendisini; her mü k~\ e ~~ atıp 

Piyade atış okulu, Maltepe ve Bursa "John Brigt,, in bu plana çok ya mecbur olan bir e k ı mudafaa-
aakeri liseleri için alınacak olan Uç a- benziyen bir çalı§.tlla usulü vardı: bugün bir manza avu atta!1, yahut 
det çamıişır yıkama makjnesi 23 Ha- Mevzu un esbabı mucibesini hatırla· rebe resmi yapa rb. yarın hır muha· 
ziran 937 Çarşamba günü saat 15 de tan birkaç esaslı kelimenin yazılı bu mamiyle ayırmı; 1 ır ressamdan ta· 
İ!tanbulda Tophanede Satınalma Ko- lunduğu notlara bakarak söylerdi. Bir halk hatib~ u~. . . .. 
misyonunda kapalı zarfla eksiltmesi Fakat nutkunun sonunu tamamiyle . d .. . 

1 dınlcyıcıler uze· 

1 t k
. ı 4 rın e muessır olmak · t k d" · 

yapı acaktır. §bu ma ınc er parça. kelime kelime yazarak hazırlardı. ne l · . ~s erse en ısı· 
dan ibaret olmak üzere bir yıkama, NOKTA: 43 - iyi bildiğiniz ve me{~· nıc·~:stakıl bır mevzu edin
sıkma, kurutma ve ütü makıneleri o. sizinle alakası olan mevzuları inti- zu 

1 b~~· 1
b. ıyetle, konuştuğu mev-

1 t al d h·ı 1 k h ~.l· • u 1 en ır adam olmalıdır. 
up mon e ve prov arı a ı o ma ap eumız. NOKTA. . 

Uzere lst. için 5500, Bursa için 6000 IL Eğer bu kanunu kabul etmezse- •• h ıı- · 44 - Bır nutkun en 
ra fiat tahmin edilmiştir. İlk teminatı niz çok geçmeden size "palavracı, ıyı azır gı talui tecrübedir: 
1275 liradır. Şartnamesi Tophanede laf ebesi, lakırdı kavafı., diye ad ta- b" Her nutkun arkasında hatibin 
Satınalma Komisyonunda görülebilir. ... k.ar.lar ki, herh~~de ~unu a~u etmez d::~t kendisi vardı~. Bu ~~ti~ kim· 
Her parça için ayrı ayrı fiat verilmesi sınız. Bazan soz soylemenın de u· . · . Ve neredeydı. Ne gordu? Ve 
meşruttur. İsteklilerin kanuni vesika- ğursuz bir kolaylığı vardır. Bu kolay ~ı.md~ye k~?,ar n.e yapabil~i? Mesela 
larile beraber teklü mektuplarım iha- hk; doğuştan söz söylemeye kahili- dıyelım kı denızde emnıyet,, mev
le saatinden bir saat evvel komisyona yeti olan bazı kimselere herhangi zuu hakkında münakaşa için bir 
vermeleri. (440) (2570) bir mevzu üzerinde konu~mak im- hal~ to~la~tısı .. ya_pılıyor. Ve farze· 

İdareleri İstanbul levazım amirliği. 
ne bağlı milessesat için 281 "iki yüz 
seksen bir,, ton koyun etinin 10 Hazi
ran 937 perşembe günü saat 15 de ts. 
tanbulda Tophanede satınalma komis
yonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapı. 
lacaktır. Tahmin bedeli 126450 liradır. 
tık teminatı 7572 lira 50 kuru§.tur. 
Şartnamesi 632 kuruş mukabilinde ko. 
misyonda almır. İsteklilerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgelerle beraber teklif mek. 
tuplarını ihale saatinden bir saat ev
vel komisyona vermeleri. "452" "2911" 

Maltepedc bulunan piyade atış oku. 
ıu için 20 ton koyun eti ve 55 ton sı
ğır eti 10 Haziran 937 perşembe gü. 
nü saat 16 ca tstanbulda Tophanede 
satınalma komisyonunda kapalı zarf. 
la eksiltmesi yapılacaktır. Koyun eti
nin tahmin bedeli 7000 lira, sığır eti. 
nin 13750 liradır. Her ikisinin beraber 
ilk teminatı 1556 lira 25 kuruştur. 
Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
beraber teklif mektuplarını ihale saa
tinden bir saat evvel komfoyona ver. 
meleri. "45T' 'W12" 

İdareleri f stanbul Levazım amirliği 
ne bağlı müessesat için 163 ton sığır 
eti 10 Haziran 937 perşembe günü sa
at 15,30 da İstanbul Tophanede satı. 
nalma komisyonunda kapalı zarfla ek. 
siltmcsi yapılacaktır. Tahr.ıin bedeli 
elli yedi bin ~ili liradır. llk teminatı 
4102 lira 50 kuruştur. Şartns.mesi 

285 kuruş mukabilinde komisyondan 
alınır. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 1 

2 ve 3 üncü maddeler..!nde yazılı bel
gelerle beraber teklif mektublarını i. 
hale saatinden bir saat evvel komisyo
na vermeleri. "454" "2913". 

kanını verir. Verir ama tabiatin bu d.elım kı soz soylıyen üç kişiden bi-
vergisi büyük bir tehlikedir. Bilhas· rı gay~t iyi bir statistikçi, ikincisi 
sa muhteris insanları hemen öldür- gayet ıyi bir hatip, üçüncüsü de fen 
mek için de bir fırsattır. mektebinde bir profesör. Bütün 

Her millette "palavracı, laf e- bunla~dan sonra dinleyiciler arasın-
besi, lakırdı kavafı,, denen bir takım dan bır adam ayağa kalkarak: "Ben 
adamlar yok mudur? Herkes bilme· Lusitanin vapuru torpillendiği za
lidir ki, traşcılık nutuk söylemek de- ~a.n orada zabittim,, dese, bu dört 
mek değildir: böyle yüzlerce hatta kışıden hangisi halk üzerinde daha 
binlerce bo, söz söyliyen kimseler tesirli olur? 
vardır, fakat bunların aralarında, Dinleyiciler kavranmak, yaka
bu kitapta öğretilen tarzda, söz söy- la.~mak isterler. Halk iyi bir hatibe 

ı ' lemek sanatında üstat olanlar pek hurmet, fakat bir kahramana taab· 
d b"" d az ır. ut e er. Halk, toplantılara bir fi. 

. ~aki~~ ~ir hatip ne zaman söz kir di.n~emekten ziyade insan gör· 
soylıyecegını ve ne zaman susaca- mek ıçın gider ve bir salonun kür
ğını bildiği gibi ne zaman dinleyip si.isü meşhur adamlarla dolu olduğu 
ne zaman öğreneceğini ve ne ı:aman nısbette halk hayran olur. Onun 
söyleyip öğreteceğini de takdir eder. için de büyük bir nutkun bilhassa 

Doğrudan doğruya herkes için şahsi tecrübelerle hazırlanmış olma
şu, esas olmalıdır: Mevzuu iyice sı. şa~anr tavsiyedir. Tesir itibariyle 
bilmeden, tetkik etmeden veya mev- hıç bır haz.ırlık buna tefevvuk ede-

zu hakkında tecrübe sahibi olmadan mez. 
halka ıöz söylemiye kalkmamalıdır. Eğer fakrüzaruret hakkında söz 

Hakimiyet sahibi olmadan söz sö~l~m~k istiyorsanız fıkara mahal-
söylemek ne akıllılrğa, ne de emnİ· lesını b'.~~t dolaşınız. Reklam hak-
yete sığar. Önünde veya sonunda ~ında soylıye~ekseniz büyük bir ma 
dinleyiciler arasından, hatibin mev- gazamEn _ tenzılatlr satışında bulunu-
zuu bilmeden söylediğini anlatan, nm;. ger kömür hakkında söz ala 
bir itiraz yükselebilir. Ve bu itiraz; caksan_ız.' ~ümkünse kömür ocakla-
htu"~tibin mesuliyetiyle ve bir giirül- rına gıdınız. Eğer harpte ölen bir 

ylc neticelenebilir. §~hramanın abidesi hakkında söz 
Onun için bir nutuk hazırlanır- soylemek lazımsa evvela muharebe 

ken en mühim meselelerden biri meydanlarında yatan isimsiz kahra-
konupcağınız mevzu dahilinde kal manların mezarlarını ziyaret edinı'z. 
manız ve bu mevzuu da etraflıca (Devamı pcrtembeye) 

Deniz · Levazım Satınalma 
Komisyonu· i 1an1 a rl · . 

Marmara ü11übahri sabn alma komiıyonundan: 
Cinsi Kilosu Tahmin tutarı 

Kuzu eti 
Koyun eti 
Sığır eti 

Lira 
25.000 10.000 
20.000 10.000 
40.000 12 000 

llk teminatı 
Lira 

1 
Aile çentıerı 
A. Moruva - l. H. Aliıan 

Komutanlığımız Deniz erleri için yukarda . . 2400 
t k 1 f cıns ve m1ktarı yazılı .. " k l 

1 

. ~~ 

e apa ı zar usulile satınahnacaktır. Eksilt . 2 u1S ·a em 
nU saat saat 15 de İzmitte Tersane kapısında;e~ 6. Mayıs 937 Çarşamba gü
na ait şartname 160 kuruş bedel mukabT d 

1 ~mısyonda yapılacaktır. Bu-~65 sayıfahk bir roman. Sayfiyeye 

Birikti -en rahat 
e d e 1 .. ~~~enlere tavsiye ederiz. r l~IT Kitab<vi - 100 kuru§ 

l
. . ı ın e komısyonumuzdan al b"l" t 

tek ılerın yukarda yazılı ilk teminatlarle b" ·rk• k rna 
1 ır. s

mektuplarım muayyen gün ve saatten bir 
11 tı ~e ·~nuni belgeleri havi teklif 

~ saa evvelıne kadar k · b 
kanlıgına vermeleri. ( 2617) omısyon aş. 
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AD 
Kullandığım söyledikten sonra, 1 
di§lerin niçin bu kadar bey~ ve gü
zel olduğuna ıaımak hakikaten ıa· 
tılacak §eydir. 

O LıN 
Günde iki defa Radyolinle fırçala· 

nan ditler ebedi bir hayata, ' sıhhate 
ve ccu;ibeye malik olurlar. 

Daima Radyolin 

...;.. Istanbul Kuru 
kahveci han 22 W DEJO GİYARMATl 

-=-=--=--=-ı lsta.nbul Komütantlğı · 
Satınalma Komisyonu ilanları . . 
İstanbul komutanlığı birlikleri için 

20000 kil:> sakız kabağı ile 15000 kilo 
çalı fasulyesine ihale günü talibinin 
vermiş ohluğu fiat komisyonca pahalı 
görüldüğünden ihalesi on gün uzatıla. 
rak tekrar açık eksiltme ile 29 Mayıs 
937 cumartesı günü saat 11 de müna
kasası yapılacaktır. Kabağın 600 lira. 
dan ve çah fasulyesinin 937 lira 50 
kuruştan tutarları mecmuu 1537 lir~ 
50 kuruştur. Şartnamesi her giln öğ. 
leden evvel komisyonda görülebilir. 
İsteklilerinin 116 liralık ilk temEt 
makbuz veya mektupları ıle ihale gü
nü vakti muayyeninde Fındıklıda ko. 
mutanlık ı:atmalma komisyonuna gel
meleri. "2938" 

= 
1 Göz Hekimi 1 Dr. Şükrü Ertan 

1 
Cağaloğlu Nurut'amınıye cad. t'fo 

" 1 (Cağa loğfo Eczanesı yanında) 

felefon. 22566 

~HARBiYEDE IES31E va BAHÇ~Si.-,, 
Büyük yenilik ve müstesnalıklarla 29 Mayıs 937 akşa'!'ı 1 

AÇILIVOR 

Pek yakmda Bayan M U A L L A Yı dlnleyecekalnlz 

ÇAGLIY AN gazinosunun memlekette çok f()hret kazanmıt artistlerini hep bir arada dinliyeceksiniz. 

AVIROCA 
S. AT İ l l A revüıünün yeni fevkaladeliklerini mutlaka görünüz. 

o s'\taı ır;ı lb> u o . .............. ~ .............. 
:::::::::::::: HaDkolr\la ~ 

..............• .............. . ............ . .............. .... . .. . .. .. . .. . 
l!ll T Ks· A ÇES ~~ 
.... uu yaı: Memlek etin en tanınmış saz heyeti ve en yüksek :::: 

illi ö 'K'U V U C USU ? . ile yakında açılıyor. il~ 
HH Nezih ailelerin yuvası olacaktır. Pek yakında büyük tafsilat m~ 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ............................................................................................................................................... r. •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

A DEMi i K Ti DAR~-• 
ve GrEVŞIEKO..DGBNIE K ARŞI 

o • 
1 N 

·- Tabletlerl • Her eczanede aray1nız. ~ Posta l;utusu 125 5 Hormobln J 

lstanbu l GUmrilkle ri Başmüdürlüğünden: 
Galatada Koca .Mustafa caddesindeki 5 sayılı satış ambarında bulunan ipek

lı, pamuklu mensucat, manifatura, cam eşya, hırdavat, attariye, demir eşya, 
makinalar, tuhafiye, kokular, kantariye eczayı tıbbiye ve emsali eşya 12-4.937 
gününden itibaren her giln saat 13 den 18 e kadar pazarlık ve arttırma sure. 
tlerilo v~ peşin para ile satılacaktır. İsteklilerin bu elverişli satışlardan isti· 
t-acıe etmek üzere muayyen gün ve saatte ambardaki satış komisyonuna gel
meleri ve istiyenlcrin satılacak eşyayı her gün görebilecekleri ve evvelce ila. 
nen yapılıp da Reşadiye caddesindeki satış salonunda satılacağı bildirilen eş. 
yanm ayni ambarda kurulacak komisyonca satılacağı alakadarlara. ilan olu. 
nur. (2531) 

DIŞ TABiBi 

Necati Pakşi 
Hastalarını her gün sabahtan akşa

ma kadar Karaköy Mahmudiye cadde

si No 1.2 kabul eder. 

Salı ve cuma günleri 14,20 ye kadar 
parasız muayene eder. 

I' 

r· 

DOKTOR 

Kemal Özsan 
Oroloğ • Operatör 

Bevliye mUtehassısı 
Karaköy - Eks~lsiyor mağazası 

yanında. Her gün öğleden sonra 
2 den 8 e ·kadar: 'l~l: 41235 

SEZEN 
T E..RZiHANESi , 

Sahibi: İhsan Yavuz Sezen 

Şık giyinenlerin 
terzisidir 

En cazip m3deller , mevsimlik metin 

ve şık kumaşlar. 

l atanbul Yeni Postahane karıtıaında 

Baş ağrası 
büyük bDır 
ozto ıra pt:o ır 

Başı nız 

aorıvorsa 
derhal b ir 

kaşe 
SEFAL"N 

·aun ız 

Yaz n ezlesi, 
grip, Diş ve 

Bütün ağrıları 
derhal keser~,...,..,. 

Eczanelerden 
1 ilk ve 12 ilk 
ambalaj!arı 
arayınız 

25 MAYIS - 1937 

lstanbul ik inci i cra memurl uğundan : 
Birinci derecede ipotekli olup açık 

arttırma suretile paraya çevrihnesine 
karar verilen ve tamamına üç yeminli 
erbabı vukuf tarafından (123781) lira 
kıymet takdir olunan, Galatada Ke· 
manke~ Karamustafapaşa mahallesinde 
atik Topçular ve Hamam cedit Voyvoda 
caddesinde kain atik 13 ila 19 cedit 19 
ila 25 numaralarla murakkam ve sağ 
tarafı Kas4pyan ve saire Değirmen ha
nı ve hazan Goncegülyan Şeref hanım 

ve Mehmet Bey ve saire hanı ve hazan 
aralık ve hazan m:.ifrcz 49 ila 53 atik 
numaralı emlak sol tarafı sahibi senet
lerin 11 ila 17 N. lu ikinci kısım Kara
köy palas arkası Harikliya ve Anna 
binti BC<iros Aynalı lokantası ve ha
zan Sahak ve Usep Köçekyan dükkant 
cephesi Voyvada caddeııile mahdut o
lup altında Kommerçiyala İtalyana 
bankasının bulunduğu mahalli müş-

1 

temil bulunan birinci kısım Karaköy 
palas hanı namile maruf kargir ve ce
sim hanın (318,240) hisse itibarile 
(308,080) hissesi 1424 N. lu icra ve if
las ve 2280 numaralı kanunlar hükmü
ne tevfikan açık arttırmağa çıkarılmış· 
tır. 

1) - Bina bir bodrum. bir zemin, 
bir asma katile ayrıca beş kat daha ve !' 
bir de taraçayi muhtevidir? İşbu gayri, 
menkulün methali ve merdivenleri ve 1 
hanın çift asansörleri ve bunla_rı~ arka- ı 
sındaki aydınlık mahalli her ıkı kısım 
Karaköy palas beyninde müşterek olup 
bu suretle intifa edilegelmektedir • 

2) - Binada ayrıca da kalorifer ve 
elektrik ve terkos tesisatı mevcuttur, 
Birinci kısmın kalorifer tesisatı 
müstakildir. Kalorifer ocakları ise 
birinci ve ikinci kısım arasında bulunan 
methal ve aydınlık mahallerini muhtevi 
m:.iştcrck kısımda müesses olup ışbu 
ocaklar birinci• ve ikinci kısım beyninde 
müştereken istimal edilegelmektedir. 
Elektrik tesisatı her iki kısımda ayn 
ayn müessestir, şu kadarki kumpanya
nın umumi kontrol saati yukarıda zikri 
geçen müşterek mahalle vazedilmiş ve 
her iki kısım için mü~tereken istimal 
edilegelmektedir. Terkos su boruları 

ve tesisatı her iki kısımda müstakillen 
mevcut olup kumpanyanın kontrol sa

4) - Takdiri kıymet raporunda ya
zılı olduğu üzere bankanın i~gal etti
ği sahada mevcut olup takdiri kıymet
ten tenzil olunan hususi asansör, ka
salar, ve yazılı sair teferruata ait tesi-

sat satıştan hariç olduğu gibi Banka 
Kommerç!yala İtalyanamn 28.2.945 ta
rihine kadar peşinen ödenen kira mu· 
kavelesi tapuca tescil edilmiştir. 

5) - Birinci açık arttırması 25.6. 
93 7 tarihine rastlıyan cuma günU saat 
14 ten 16 ya kadar İstanbul İkinci İcra 
dairesinde yapılacaktır. 

6) - Arttırma neticesinde verilen 
bedel kıymeti muhammeneyi bulduğu 
takdirde gayri menkul en çok arttıra

nın üstünde bırakılacaktır, aksi halde 
ikinci arttırma için ııatı§ ed bıra1Cı1a
cak ve arttıranlar taahhJtlerindcn kur
tulacaktır. Arttırmağa girmek istiyen
lerin gayri menkulün kıymeti muham
menesinin yüzde yedi buçuğu nisbetin· 
de pey akçesi vermeleri lazımdır. 

7) - Satış peşin para iledir. 
8) - 1424 N. lu icra ve iflas kanu· 

nunun 119 uncu maddesine tevfikan 
ipotekli alacaklılarla diğer atakadarla
rın ve irtifak hakkı ııahiplerinin işbu 

gayri menkul üzerindeki haklarını ve 
hususile faiz ve masrafa dair iddiaları
nı evrakı müsbitelerile tarihi ilandan 
itibaren yirmi gün içinde bildirmeleri 
lazımdır, aksi halde haklan tapu sicil
lerile sabit olmıyanlar satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. 

9) - Mezkur gayri menkulün nef
sinden doğan müterakim vergi ve va
kıf icaresi ve tanzifat ve tenviriye borç
ları borçlulara ait olmak üzere satı§ 
bedelinden ödenecektir. Yirmi senelik 
vakıf icaresi taviz bçdeli müşteriye 
aitt:r. 

10) - Şartnamesi herke! tarafından • 

görülebilmek üzere 3.6.937 tarihine 
rasthyan Perşembe günü dairede ma
halli mahsusuna asılacaktır. 

11) - Daha fazla maltlmat almak 
isti yenlerin daireye r.:üracaatla 934 ,', 
1302 sayılı dosyada mevcut evrak ve 
mahallen yapılan vaziyet ve takdiri 
kıymet raporunu görüp anlıyabilecekle
ri ilan olunur. 

ati yukanda zikredilen müşterek ma· --F-a-tı-.h-s-ı-ıl._lı_u-.. ç-i-i>ı_c_ii_h_u_k_;;u_k_· -h-ü-'kı-.n-ıl-i. 
halle vazedilmiş ve her iki kısım için fiind.en: 

müştereken istimal edilegelmektedir. Mahkcmeınizce terekesine vaziyet 
3) - Bodrum katı üç salon ve ayrı· edilen Topkapı Maltepe caddesinde 27 

ca daireleri ve bekçi gezinti mahalleri say·a' hanede mukim iken 14.12-936 
ve bir de deposu ve zemin katında müş- tarihinde vefat eden Atanın alacak ve 
terek antire ve bankanın ayrıca anti- borçlularının bir ay ve iddiayı veraset 
resi ve bir oda ve tuvalet mahalleri ve edenlerin cç ay zarfında mahkemeye 
banka kısmında hususi asansör ve ka- müracaat etmeleri, aksi takdirde ka. 
lorifer ve elektrik te~isatile banka itti- nuni muamelenin ifa edileceği ilan o-
hazına elverişli kişeleri müştemil ma- lunur. (8513) 
hal ve asma katında iki od3, salon, tele- ---------------
fon odası, depo. hela, camekanlı salon K VRfJN dok torn 
ve ayrıca daireleri ve ikinci katta beş 
oda; iki hala ve salonları m:.iştemil olup 
Banka Kommerçiyala İtalyana tarafın
dan işgal edilmekte ve bunun haricin
de kalan üçüncü, dördüncü. beşinci ve 
altıncı katlarında on iki~er oda ve iki
şer hela ve taraça katında bir odası, 
mevcuttur. 

Necaettln Atasagu 1 

Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 

Ulelide Tayyare apartımanlarında daire 
2 numara 3 de hastalarını kabul eder. 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye kzdar 
muayene parasızdır. 


