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Saşve.kilinliz Atinada çÖk muaz- "Silahlanmayı 
tte" ,zam merasimle karşılandı - 1 takviye 

81 
stasyona bu sabah saat 1 de vardı; vaktin bu k adar geç olma- f ı · • ' 

I tıa rağmen halk istasyonu doldurmuştu. Atina şenlik içinde 9 me IYIZ·,, 
:~et lnönü bugün Kral tarafından kabul 
dılecek ve yarın Yunanistandan ayrılacak 

~4 11cırı 8 
u~l'c/ı'ili Gc11crnl M ctahsa.s 

~Okf l'' ••td•• 
""'" e ıer o u , ... milyarder tam 97 

Ya,mdaydı 

Ba~rekilimi:. General lımıet lnönii 
Yunan halı majc~de ikinci 1' orgi 

(Yazısı 4 tıncü sa.yıfada) 

Başvekilin 
beyanatı 

Siyasi meseleler üze
rinde fikir teati 

edilecek 

Hariciye Vekili
miz Doktor Aras 
Romen gazete· 
cilerine mühim 

bir beyanat 
verdi 

ı,tırak eden radyolardan biri . 

Büyük radyo 
müsabakamız 

Müsabakamıza iştirak etm.::k!e 
mükemmel iki radyo sahıbı 

' olabilirsiniz 
Müsabaka .fa/ siliitı onuncu sagf amızdadır -
-Yaş meyva ihra.cı işi 
Fidanlık/arda yetiştirilen meyva ağaçları 
dahile islihliik için mi, ihracat için mi? 

(Yazı&• B nci say/cıda) 

. (Ya.:m 4 iincii &a)ı/anıı:.da) 
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Boşanmanın genişletilmesi 

EvIÜf k ıiiük8ddeSbif b3ğdl 
-

Yaş meyva ihracı işi 
Fidanlıklarda yetiştirilen m egoa ağaçları 
~ i:la/ıile istihlak iÇin m i, ihracat için mi? 

Bulgari,tnn on Eeneler zarfm·I 

da ya:. meyva ticaretini hay· j 
li ilerlemiştir. Billıasa taze 

dır. Buradan her sene hinlerce mey· 
,.a fidanları yetiştirilerek ınemleke· 

tin muhtelif yerlerine , eriliyor. Her 

sene hin terce yeni me) ,.n ağaçları di· 
kili yor. 

J. et 
"Onun için herşeqden daha ziqade çocukla11n mevcu iB 

üzüm ihracatında muvaffak olmuştur. 
Bulgarların "Hafızali üzümü,, cle<lik
leri kalın kabuklu bir cine; üzüm 1n
ı?iliz piyasa rnd'a hüyük rağbet hul

ınu~tur. 193,6 sene~inde Yugo lavya· 
:!Rn tran it mretile geçirdikleri ya:ıo 

ii1,iirnün miktarı 6000 Yngondur. 

ve menfaatlerini düşünmek ıazımgel11,, 
A·1 b" ı·.. . 1 bir ıe~ 

Zannediyorum ki şu malumat 
Türkiye gihi hol mep a yetiştiren. fa
k at taze mep a ihracatı i~inde geri 
kalmış olan rncııılcketleri diiji.tndiire

cek .bir~eydir. Bulgarların Avrupa i
çerisi~e. se\·kettikleri iizümlerin adı
pa bakılma hu cins meyvayı iptida 
Bulgaristancla yetiştirmi~ olan Tiirkler 
lacaktır. Fakat Türklerin yetiftirdik 

lcri hu cin~ üziimiin harici ticaretini 
;imdi Bulgarlar yapmaktadır. 

. . 'A'nlasıldı_ğma göre H:ıf ızali üzü

ııiiı~ii diğer cinslerden ayırdeden ci
het kaim kabuklu olması imiş. Bir 

iiziimün kalın kabuklu ohna~ı ınese

la, İstanbul un Çam~ iizümiine nishet

lt. nefasetini ikinci derecede hıraka
bil\r; faliat üzüm ya§ olarak ihraç f!. 
dilcceli olunca hir meziyet olur. Çün· 
.tii üzümün kaim kabuklu olması anı· 
:nıHi~ını kobyln~tırır, sev i inde mu
k'a\'eınetini nrtınr. Taze me.Y'·a Hıra· 
cmda en ziyade muvaffnkiyet amili 

ise meyvanm tazeliğini muliaf aza et· 

ıiği halde satı§ yerlerine yeti~tirilme· 
ritlir. 

Bunun ikinci hir mLali Karade· 
niz sahillerinde ycti§en bir ne\i el
madır ki im ('in mey\'a kendi mem· 

'~-.Ftin~ *rnen Jıi,ç ıanmmadığı 
:dJAld bir "ŞD ı ne en el Almanyada 

hiiyük lıir rağbet lmlmuştur. Çünliü 
biraz ek i, fakat a) ni zamanda daya· 
nıklı lıir : cins olan bu meyva gUıel 

hir aınhaHij j)c Almanyaya lıiç bo· 

ıulmnk ızm ee' kohınahilmekteclir. 
Bundan çıkacn'k netice mudur ki 

bir ·memleketin dahili j tilı15ki için 
rağbette olan yaş meyvn cinsleri mut

laka en iyi ihraç malı olamaz. Onun 

için ya~ mep tı ilıracı i.ı.incle de mu
\·aff ak olmak irin hir kr.re clış pazar .. 
lara lıozulmadan sevkolunahilecek 

Acaba nüınune fidanlıklarında ye
tiştirilen hu fidanların cinsleri inti

hab edilirken muayyen bazı meyva 
tiplerinin istihsalini artırmak mak8a
dı düşünülmüş miidür? Buralarda 

yeti:ıen fidanlar memleketin dahili 
istihlaki için mi, yok~a ilırncatı i~in 

mi daha ziyade eh-eri~li mep·nlar ye· 
tiştirmektedir? 'ikriınİZ<"e bu cihet 
her§ey<len e\'\'el tetkik edilecek bir 

noktadır. 

Sonra memleketin dahili i:ıtihlaki 

için rağbette olan mep·a cinsleri mul· 
1aka en iyi ihracat malı olaınıyacağı
na göre bu meselede hükumetin hal

ka rehl1erlik etmesi, daha doğrusu 
meyva yetiştiren nuntakalarda ağa!; 
dikmek işinin f ereli takdirlere bıra

kılmama ı lazımdır. Bu mıntakalar<la 
meyva ycti;tirecck olan halk sınıfı 
konferanılın·ııı, ncıriyatla aydınlatıl· 

malıdır. Sözün kuau meyvacıhktıı 

standardiza~yon yapılmalıdır. 
ASIM US 

Kırmızı tabelalar 
Haziran sonuna kadar 
asılmış bulunacah 
Dükkan ve maiazaların kırmızı 

tabela asmaları mecburiyetinin e· 

hemmiyetle tatbiki Belediye ıubele· 
rine bildirilmİftİr. 

Haziran sonuna kadar bu tabela
lar asılmı§ bulunacaktır. Tabelaların 
l:iarindeki yazılar beyaz 'Olataktır: 

Bazı dükkancıların? pek ufak ta· 

belalar astıkları da görülmüıtü. Bun 
lar okunamıyordu. Tabellların ne 
kadar eb'adda olacağı da tcıbit cdil-

miıtir. . 

Ç6p mUnakasası bugUn 
Çöplerin denize dökülmesi mü

nakasaıı bugün nihayet b ulmak -
tadır. Bugün de ih a le yapılmazsa 
çöpleri belediye tedarik edeceği 

vasıtalarla ken disi denize d öktü -

Boşanmanın genişletilmesi etra· ( 

f mda açtığımız ankete genç hukuk
çulardan bay Cemil şu cevabı ver-

miştir: 
.. _ Boşanma meselesi kolay ko-

lay yer bulmuş değildir. Filhakika 

evlilik bağının ebedi olması ondan 
beklenilen en büyük bir gayedir. Fa

kat tarafların sonuna kadar müşte
rek hayatı huzur ve saadet içinde 
idame ettirmeleri asıldır. Böyle ce· 

miyetin asıl nüvesini teşkil eden 
aile birliklerinin kolay kolay yıkıl
maması o cemiyetin bekası nokta

sından da mühim bir unsur teşkil 
eder. 

Boşanmanın tarihçesi tetkik edi· 
lince görülecektir ki, muhtelif za

manlarda gerek dini gerek içtimai 
bakımlardan muhalif kılıkların yer 
yer bulduğu _görülür. 

Boşanmanın pek de mergup bir 

şey olmadığı aşikardır. Boıanma 
sebepleri çoğaltılırsa, yıllarca sür 

müş bir yuvanın ani bir teehhür kar- J 

§Isında derhal bozulduğunu görü
rüz. Evlilik gibi mukaddes bir bağın 
kopmasını yalnız tarafların menfaat 

leri bakımından değil, aynı zamanda 
ortaya çıkmış çocukların mevcudi· 
yet ve menfa;ıtleri bakımından da 

mülahaza ve derpiş etmek lazımdır. 
lslamiyette boşanma helallerin en 

sevimsizi olduğu gibi zevk değiştir
mek için kadın alıp boşayanlar Al
tahın nezdinde melundurlar . ., deni)· 

mektedir. • 
Boşanma sebepleri kanunumuzda 

iki kısım olarak mülahaza edilmiş
tir. Birisi muayyen sebepler, diğeri 
gayri muayyen sebeptir. Muayyen 

sebep ise yine tahdidi olarak ka
nunda beş olarak görülür. Gayri 

muayyen sebebe gelince: Bu sebep 
müstakil bir sebep olmakla şümullü 
bir mahiyet arzetmektedir. Kanunu 

medenimiz hakime vasi takdir sala· 
hiyeti tanıyan kanunlardan biridir. 

Günlerin peşinden: 

İngiliz aslanının dişi 
Habeş harbı İngiltere ile İtalya münasebatını en ziyade gergin· 

leştirdiği sıralarda Londrada iki İngiliz konuşuyorlarmış. Birisi ltal· 
yanın lngiltereye karşı kafa tutmasına fevkalade kızmıı; Baldvin hü
kumetinin siyasetini zayıf bulmuş: 

"- Artık İngiliz aslanı dişlerini göstermelidir!,, 

Demit; muhatabı olan lngiliz ise şu cevaöı vermit: 

- "Evet, göstermeli; göstermeli ama,- daha evvel dişlerini 
dişçiye göstermeli l 11 

ihtimal ki son günlerde İtalya ile İngiltere arasındaki siyasi 
çarpışmalar oiduğu sıralarda yine lngilizler arasında bu yolda konuş· 
lar geçmiştir. İngiliz aslanının bir gün dişini gösterebilmek için 
daha evvel bir dişçiye baktırmak lazım geldiği anlaşılmıştır. Fakat 
bu dişçiyi nerede bulmalı? 

Rivayete göre bugünlerde Londrada toplanan imparatorluk 
konferansı azaları lngiliz aslanının dişçileridir. Bu dişçiler aslanın 
dişlerini tamir etmek i5in.bugünlerde konsultasyon yapmdkla meş· 
guldür. lngiliz aslanının dişleri'iıi gösterip göstermiyeceği bu kon· 
feransm sonunda anlaşıla-caktır . 

tipleri hulrııak. ondan ,.onra <la hu recektir. 
tipteki mey,·aların memlekette i tih· __ F_i_l-is_l_ı_·n_m_e __ k ___ t_u_p_la_r_ı------------~--~-..;.._-------

Hasan Kumçayı 

eaüni artırm~k iktiza eder. --- -----....:---
1\lesclenin hu ciheti Ekonomi Ba- H .d. . asç 1 ., 1 g .. ,t .h •• k"""' t• 

lCanlığı ile Ziraat Bakanlığmm hirle- amı ın mır 1 arı 1 e n 1 ere U ume 1 ara-
§erek lıal~ca.c~eklcri hi~ i:.ti_r. :\T~·eH sındaki muhakemeye Yafada başlandı .. 
mem1eketımızın mulıtelıf ) erlerınde 

bir ••knn niitı1un• fidanlıkları " .. Selimin kızı Musul petrollarını istiy0r
1 Tramvay penceraları . 

Havalar ısındığı için tramvay
ları~ gittikleri istikamette sağ ta • 

raf pencereleri ile ön kapılarının 
açılmasına belediyece müsaade e· 

dilmiştir. 

Temi.z .oezmlyen esnaflar 
Kasap, bakkal, lokantacı, fı -

rıncı gibi . bazı esnaf müstahdem -

lerinin fena koku neşreden veya 
çirJ<in görünen kıyafetlerle sokak 
larda dotahkları, nakil vasıtaları
na bindikleri görülmüştür. Beledi
ye bu gibi kimseler hakkında ka

nuni takibat yapılmasını ... laka -
dJ\rlara bildirmiştir. 

Caddelerin sulanmasına 
Haziranda başlanacak 

Geçen sene olduğu gibi bu se· 
·ıie de bayük caddelerin sulanma· 

ama haziranda ba,lanacaktır. it · 
• ' I 1 • • ı 

f• iye arozöıleri ile diğer bazı va-

artala.r bu 'tıte kullanılacaktır. Ye· 

a.i t:fmfı:lik ml\dUrü sulanacak so
bklın teıbit etmektedir. 

Kudüs, (Husm>i muhabirimizden) araziı.indeki ·1500 dönümlük )·er için sul petrolJeri üzerinde de hak kaza· 

- Sultan Hamidin mirasçıları İngil- açıııı~lardır. E,.,ki 0:-ınanlı kanunl arı- nacaklardır. Çünkü, Mu ul bualisin

tcre lıükiunetini dan etmektedirler. na ınii:;tcnid 'e:>ikalar)a malı keme deki petrol kaynaklarının bulunduk· 

Fili tinde Sultan Hamidin şahsına n· huzuruna ~ıkan a' nkat !\lor. İngilte · ları yerler Hamidin lnisusi emlaki 
id olan arazinin İngiltere hükfınıeti re lıükfunetinin, Hamiclin namına ta· olarak kayıtlıd ırlar. Hamid \'aktile 

tarafından zapt ve bn':kalanna te\Zİ pu kayıtları olan hu arazi} i Ü;,.manlı hu petrollerin i~letme inıtiyazmı Gül

edildiğini Ye tapularının da verildi- <le, !etinin arazisi iıni~ gilıi zaptetıne- benkiyan nanımtla hir Ermeniye ,·er
~ini, halbuki, bu arazinin kenılilerine ~e hcynelrnilel alıkiinı lllltl'İhince hak mi,t ir. Gülhenkiyao bn imtiyazı, 11· 
aid olduğuna <lair c:-ki tapu kayıtları 'e salahiyeti olmadığını iddia etmiş· tandart Oyl kunıpaniye tcrketmit:tir. 
nıe\'cud olduğunu iddia eden miras· tir. Gazzcde hulunan e:-ki emlak def- Fakat, İngi lizler Irak hükumetini te· 
çıların açtığı davaya, Y afn mahkeme- terlerinde hu cihet çok nrilı olarak siı1 ett ikten sonra, isyan eden halkın 
~inde bakılınağa ha:ılanını§tır. kayıtlı lmlundu~u için, İngiliz ma· ga leyanını ileri sürerek l\lusul Jıa,·ali-

kaınlarmın. llu arazinin )·eni !'a
0

l ıı'ple- inı· de Irak apt \"C bu •tı ti t Bu dava Sultan Hamidin oğl u Sc- - b 
8 r " re e pe -

lim tarafından ikame olunmu§lU. Se· rine tapu ,·erıııe~e .:alrılıi)eti olmadı- rol imtiyazına el kopnu§lardır. Ma-
~ı ileri ~ürülmektedir. llıın oldnfu i.izere İngilizler ~lu-

liın <liirt ma~ Ua öldiiğü için mirasçı r: 

F . Yafada ha~.lı"·an muhakeme uzun m i petrolerini borularla Ha".·fa ı ı·tııa· olarak kalan Selimin km Emine, ı· J 

~iircccktir. Çiinkii. malıkeını-) e ibraz nma ve Akdenizden kendi ülke) erine }hinin en meşhur a,·ukatlarrntlan 

doktor Vay al ile Suriyeli a' ukat 

PeYi Monı vekil tutmu!lur. 

lngiltere lıiikiimt•ti de. Şark işle· 

olunan enakın tetkiki Yakte muhtaç- ta .. nnaktad ırl ar. 

tır. E. aseıı, meselenin !1 lr 4500 dö- Yafad:ı bakılmağa haşlanan mu· 

niirnlük bir toprak parçasırı,lan ötii· hakeme İngiltereyi adaınakılh dii~ü11 
rü olmayıp Irak petrollerinin Hamid dünneğe değer. Çünkii hakim heye

rine vukufu ile tanınmı~ olan Forste- Hrese ine aidiyetini i~hat etıneğe ça· ti kanunlara ' 'e eski ahkama istina<l 
ri, Londradan hu u i surette Yafa J ı~ıııaktan ibarettir. ederek Hamid \'eresesi lehine bir lıü-
mahkemesine göndermiştir 

Hamidin mira!'çıları hu muhake

rneY.İ Gazze civarında Mohrake kö~ü 

Eğcr mira~çılar Yafada bakılan küm ''erecek olursa, Mueul petrolle
muha'<enıeyi kazanırlana Irak hükfı- rinin aidiyeti ciheti şüpheli bir va

meti arazisi <lalıilindcki zengin Mu- zixetc gimıiı olacaktır. 

ı e tr ıgını~sarsı maz b' sili 
h' ır 

kabul etmek boşanmaya ıÇd~t 
le mahal vermemek bazı ha l ıııfi 
cehennemi bir hayata ka.; 11 ,e 
istilzam eder. Bu ise yine a~aJI 
cu~:lar bakımından mahıu 

kalmaz. ııifİ 
Fakat Türk kanunu rnede · 

lAhiyell 
taşıdığı geni§ takdir sa 3 pteı 
kanunun tasrih ettiği sebe rrl 

k~J11 
vacehesinde bo§anma im 8 bıJ ~ 
cut olmasına nazaran a~tı~ı 
dar şümullü ve yüksek bır 1 rttt"' 
yanan prensipler önünde iı,J 
boşanma sebeplerini daha k oJıı! 
tevsi eylemek artık haksızlı ~j 

Hakimin takdir hakkı 0 J 
geniştir ki, bizim gibi hekirı'l~tl 
takdir salahiyeti tanıyan .,e uıı ıl 
zımız olan lsviçre kan.unu~~ 
bikatında zina fiili sabı t 0 e~.j 
halde namuslu bir kadının ~ 

. >" pencı:resinden şafak vakti hııf"' 
bir erkek atlaması, yalnız bıJ•fı f 

b 
.. kiJ 

sun sa it olması, zina ıçlfl . 11'~ 
rülmüştür. Demek oluyor kıh .1 .. aıır>' 
geniş bir takdir salahiyetını ~,il 
Boşanmada bu salahiyet~ t 

geniştir ki kanunu medenİ~1~ jj:f 
inci maddesinde tasrih edildı~ıl 
re hakim ne ikrarla, ne te53\' 

rafeyn ile mukayyet olrnuY0~r J 
Beyyinleri serbestçe tak ~ 

yor. Böyle bir takdir ise ~e ~ 
Türk camiasını tC§kil ederı sı .-,İ' 
liklerinin hay~ti mevcudiyetleri 

tasından tam ve kafidir.,:__,/ 

Ortaokullard8 

Dersler· bug/111 
k esilifOI ~I 

tf' SözlU lmtlhan'ar •" 
randa ba,:ıyac• t 

.. 9ofl ~ı! 
Orta okullarda bugun I bi!P'' 

verilerek 9 3 6 • 9 3 7 ders Y1 
1 ~0llP 

olacaktır. Yarından itiba~eJ1 °yp 
tatil devresine girecektır. ~,,ır 
sözlü imtihana kalanlar 5 ge b'f' 
dan itibaren imtihan edilllle 

lanacaklardır. ..~ıU ~ı' 
şOV ' 

Lise bitirme imtihanını~ dei'İ ,ıı~ 
mında kalanlar da, önürnu~,.ıı J. 
ma gününden itibaren irn~ıliİ ;111~; 
meğe başlanacaklardır. 5:-r ;1'ıı" 
hanlar haziran sonuna ka ,,J 

edilmi§ olacaklardır. 

llkokullard•. 9111,,~ 
1 ·11112 1 
lkokullarda ders kesı or' ) 

cumartesi günü öğleden ~ 9rıııfl9r .. ocıl 
pılacak ve 1, 2, 3 ve 4 11

1
: 

1 oıt· "&' 
tatil devresine girecek er • ,fil''' 

b. jJ)Cl cJ6fl 
Bu yıl ilkokulların ır ~rı()ODıı ) 
d · 91111 ı rm an (5000) ikjncı 

11 
(" ~e" 

7000, üçüncü smıflarıJld;O()O) 
dördüncü sınıflarından ( dl 
be sınıf geçeceklerdir. ,,,ıı• 

• tihıt 
ilkokul bitirme ıtl'l ,e~tit• I' 

(6500) talebe i11tirak eeJe ,Jfl 

~·""""'' Musiki kolund• r ,q i ,.-
heveslilere ıhılt . ~ol" 51 • &ı1i1'1 ,,,1 
Beyoğlu Halkevı tılrıeri" ııflll 

yazılmağa gelen heveS 
1 8"~ j,tf 

çoğalmağa başlamıştır· sıı"'İ~1oJııfl 
beraber, Evin daha çok fJıJ ~~· 
datlısma ihtiyacı vardıt· rt'(J'' 

azalarını 500 kifb'e ,l 
program dahilindedir· ~t# ı~· 

H . b'. kadsr . 
azıranm ırıne bit . 

bestçe çalmak üzere dıt e'J'eJ>' 
lebenin iclmesi bekleııst' 
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maıın~trr. 

- ;\kdı-nİT pııktıntrı mümkün ol· 

dıığuna inımıyor nıuımnıız 'c bu me· 
@elcdcki fikriniı n~ılir? 

- ı\kılcniz paktı nıcHtıttur. tn
p:iltere ilr. lıalyn ı.ıral'iımla 'Centli· 
men ııgrcıııeuı,, vardır. Yazılı olanla· 
ra hayat 'e <'ıtn ,·crı111•lİ) iı. Bunu ;ı
meli olarak tathik ~aha~ına koymalr 

yrz. 
- Türkiye • 5o\ ~·et nıiioueheti 

uaıııld1r? 

- SoYy~t],.rle münaı-ebıotleriıniz 
daima daha i~· i 't. daha ~a~lamdır. Bu, 

(Sorıu: Sn. 8 s;;. 5) • 
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Meclisle bütçe müzakereleri haşladz 

-aaşvekilimiz Atinad 
çok muazzam mer 

simle karşılandı Maliye Vekili mühim izahat verdi Selıirtik, 24 (HuıusO ._._ Dün • Atina,25 S.2 {Huıuıi)-"'f 
denberi beklenmekte oJan Başve - Ba§vekili general t1111cll 1 
kilimiz için İstasyon civarı baıtan· tİnaya hu gece saat 1 " 
bata Turk - Yunan bayraklari\e ve pek muazzam meraılıltle 
donanmıftı. Ancak, son defa ya - tılannuşlır. 

Ankara, 24 (Hususi) - Bı..iyük 
l\:1illet Meclisinin bugünkü toplan
tısında 937 rnali Yılı bütcesinin ınÜ"' 
zakeresine başlanmıştır. 

Bu münasebetle, l\faliye vekili 
B. Ftıad Ağrelı bir lıutuk söylenti§ 
ve umumi mali vaziyetimizi izah 
etmİ§tir. 

Maliye vekilimiz "bir taraftnn 
devlet varidatı, memleketteki muh. 
telif irat Ye servet membalarımn ve 
umumi hayat seviyesinin ,sıkıntısız 
karşılayabileceği şekiller ve nisbetlet 
dahilinde tutmak, diğer taraftan 
devlet hizmetlerinde asırlık ihmal. 
lelerin önümüze yığdığı eksiklerin 
seneler içinde telafi çarelerini temin 
edebilecek bir iş programına da· 
yanmak cumhlıriyet devri hi.itçcle. 
rlnin esash iki vasfıdır cümlelerile 
başLıdığı izahatında, 937 bütçesin. 
de umumi hizmetler için istenilen 
tahsisatın 231 .017.776 lira olduğu.ı 
nu söylemiş ve ilave etmiştir: 

"Hükumetçe Büyük Meclise tak. 
dim edilen layihadaki umumi yekun 
229 milyon 676 bin lira idi. fakat 
o ızaman elimizde mali senenin yal
nız eekiz aylık tahsilat rakamları bu" 
lunmakta idi. Varidat tahminleri· 
mizi tabiatile bu rakamlara istinat 
cttirmi§ idik. Biitçe encümeninin 
tetkikatı sırasında elde ettiğimiz on 
aylık tahsilat rakamlarına göre yap· 
tığımız heııap, senelik tahsilat mik· 
tarının tahminlerimizi mühim nis
bctte ~Çcceğini gösterdi. Binaen· 
aleyh tevazün zaruretile geri bırak· 
tığımız bir kısım ihtiyaçlarımıza bu 
suretle karşılık bulmak imkanım ka· 
znttdık. 

Encümenle tamam~n mutabık 
olarak yapılan bu tadilat neticesin· 
de bütçenin umurn'i yekunu evvelce 
takdim edilen layiha yekununa 
nazaran bir milyon 341 bin lira faz· 
ltuıile 231.0J 7.766 liraya baliğ ol
du. 

Bu rakam geçen ~eneye nazaran 
18.300.000 lira fazladır. Ancak 
hakild fark miktarını bulmak için 
orman umum müdürlüğü mülhak 
bütçe!ine 936 umumi müvazene. 
ainden ayrılmı olan 1.850.000 lira~ 
yı ilav~ etmek laı:ıın gelir ki bu 
takdirde hakiki fazlanın 20 milyon 
150 bin liraya baliğ olduğu görü. 
lür. 

Mhl.tİ M01JAPA fl'ıl/Z4 FfWKA-
1., iDi~ 1'11 .. İ8ıt1' 

l\loli) c \ "ekilhııi~ hıındıın onra 
bütted~ki maearif kısmmın tahliline 

gcçmi~ 'e ıııtıhıellf i~I re talı j olu-

hulıını.luğunu iiylcnıiştir. 
NAKİD İŞT,,ERİA1İl vg IIAZlr\E 

1/ Alll'ETİ 

Maliye Ve ki 1 i vergiler iizerinıleki 
izalıetmrhııı ohrtı nııkid hd<'rimiz \ e 
lı~zi~e \ azi) etini ~u , ekfülc izah Pt~ j 
mı;;:lır : 

ile arzetmek ve alenen cevap ver
mek isterim. O da Şükrü Kaya 
arkada ımın Ziraat Bankası ka -
nunu münascbetile söylediğim 
sözlere kaı:şı infial izhar ettiler. 
_Kendil rine kat'i suretle \emin et· 
mck İ&tcrim ki, hiçbir zaman ifa· 

ian yağmurlar dolayısile hattın İsmet lnönü istasyon~ 
bozulması yüzünden Batvekili ha· vekil genera) Metaksası dı 
mil o)an tren Yunan hududunu gc· nızlarla, si\'il ve askeri 
çememİ§ ve lsmet İnönü N~!> feh · ümera Yueo:ılavya ve Jl 

Hazinenin muhtelif bankalar · 
dairi luedi ve tevcliatmdan miite
haasıl alacaklı ve borçlu hesapla· 
rını karşıla§lırmak suretile yaptı· 
ğımız hesaba natnran 1935 mali 
senesine takriben 9 milyon lira bir 
borçla slrmi§lik. Geçen !!ene büt -
çe hakkındaki maruzatım sırasın· 
da tasarruf mevduatı karşılıkları 
olarak bazı bankalar laraf ından 
hazineye vaki olan tev.diata mu -
kabil verilen bonolar da dahil ol-
mak üzere bu borcu tamamen İm· 
ha ederek yeni seneye hiçbir borç 
devretmeden girecegim ümidini 
izhar etmiıtim. Bu ümidim filiyat 
ta tamamen tahakkuk ctmi~tir. 
Şimdi yaptığım tahminlere göre 
1937 mali yılına 10 milyon lira -
lık Mr mevcut i~ gireceğimizi kuv 
vetle umuyorum. 

Bu arzetliğim rakamlar hazine 
vaziyetimiıin gün geçtikçe de.ha 
çok aallh ve inkiıaf göııtereceği -
ni kat'iyyetle ifade etmektedir. 

8. Fuat Alralı, bundan sonra 
döviz vaziyetimiz, harici ticareti -
miz, milli para, gümüş para, borç
larımız, milli bankalar mevzuları 
üzerinde ayrı ayrı izahat vermiı· 
tir. ' 

BÜTÇE MÜZAKEREDE 
Maliye - Vekilinin nutkundan 

sonra Meclis tarafından bütçenin 
müzakeresine geçilmit ve müza -
kere esnasında birçok meb'usla -
rımız söz almışlardır. 

Söz alanlardan Halil Menle§, 
§Öyle demiıtir: 

Zaman oldu ki, bu kürsüden 
kendileri için değil vekaletine ait 
iıleri için söylediğim acı sözlerde 
ne kadar camimi isem hu tebrik
lerimde de o kadşr samimi oldu · 
gumu kendilerine temin ederim. 
Şunu da ilave edeyim ki, icraatla
rı dolay11ile söylemi§ olduğum acı 
sözlerden Fuat Ağralı arkadaşı -
mız hiçbir infial eseri gösterme • 
mittir. Fakat bir cih~ti bu vesile 

delcrimcle sıunhniyelten ayrılır:a
mııımdır. 

~ d" .. b 1 ' b " rme onmege mec ur o muştur. sefirleri lngilterc sefar · 
B k ·ı ı t ı .. " .. b ' dil~if 

&fVC ı sme nonunun u ' tarafından istikbal e 
lun~u.ğ .. u tren, ?il~ayel saat 12,5 da valctin bu kadar geç olııı..; DAHiLiYE VEKlLiMlZIN 

SÖZLERi 

Halil Mentc~ten sonra kürsüye 
gelen Dahiliye Vekili ve Parti gc· 
nel sekreteri Şukru Khya şöyle de· 
miştir: 

Arkada~lar Ziraat Bankası ka· 
nunu müzakere edilirken bilvesile 
bazı mütalcatta bulundum. Muta· 
leatımm esası varit ve varit görü
len ve ileri sürülen bazı mesele • 
lerin tashihinden ibaretti.· Haki -
kat acı da olıa hen onu çok tatlı 
olarak söylemeye çalıştım. Fakat 
görüyorum ki, benim o tarzdaki 
sözlerimi Halil Menteş arkadatı -
mız bfr infial eseri olarak telakki 
buyurmuşlardır. Vazifemiz haki 
kati olduğu gibi çıplak olarak söy 
lemek ve hetkesin söylediğini sil -
kiinla d~nlemel<tir. Aksi takdirde 
ki sözün aldığı harareti heyecanı· 
mıza ve samimiyetimize bagı~la -
malarmı rica edeceğim. 

F ırkamızm tıarı .memlekete ta· 
alluk eden bir meseleyi bu küraü -
den olduğu gibii bütün pplaklığr 
ile anatile münaka§a ve müzake -
re etmek ve neticede bir karara 
varmaktır. Fırkanın muvaffakı · 
yellerinin yegane esası ve sırrı bu 
dur ve eğer varsa mes'uliyet ve 
hizmet zevki de bundan ibarettir. 

MUtalealarm serdinden sonra 
söz alan Maliye Vekili tekrar iza· 
hat vermiş ve bu izahattan sonra 
bütçe heyeti umumiyesi üzerinde 
müz. :?re kafi görülecek maddele· 
re geçilmi§ ve Büyük Millet Mec -
lisi, riyaseticümhur, divanı muha
sebat, Batvekalet, §Urayı devlet 
istatistik umum müdürlüğü, dev • 
let meteoroloji iılcri ve diyanet iş
leri bütçeleri kabul olunmu9tur. 

Selanıge ~e.lm,ışt~r. men Baıvek~Hmizi kari 
Ba~vekılımız ıstasyonda Malte· gelen kalabalık bir haUc • 

donya umumi valisi, kolordu ku • kendisini uzun ve cotkı:ll bit 
manclanı belediye rebi, yüksek 
memurlar ve konsoloslar taraf ırt • 
dan karıılan:r.ıftır. 

Baıvekil kendisini karıı!ama · 
ğa gelen vezata teıekkür ettikten 
sonra, otomobille doğru Atatür -
kün doğduğu eve giderek evi ıi· 
yaret etmit ve bu ziyaret eınasın· 
da kendisine Makedonya umumi 
valisi ile Selanik belediye reisi de 
r~fakat eylemiştir. 

Ba9vekil kendiıihe tahıiı cdi -
len vagon · salonla saat 13,30 da 
Selihikten hareket etmi§tir. 

8a§&1eltilimiz. Atinada 

MatmUdUrlUklerlnde 
yanı taylnler 

rette alkışlanmıştır. ~ 
amün Atina ve AkrO 

nanrnıştır. 1 
t 3met 1 nönü Bugün 1'r~.lt 

dan Kabul Olu~ 
Ba§vekil İsmet lnöııll · 1 

(talı) kral majeııte il o"~ 
tarafından kabul edil~t.I• 
taraf mdan ıerefine bır 
f eti verilecektir. ; 

Akşama da hükuın~t t lıi' 
dan Ba§vekilimiz !erefıra' 
yafct verilecektir. 

İsmet İnönü Atinad.ıı 
hareket edecektir. 

Elçlllklerda nakil -' 
tayinler ,, 

~nkura. 24 (TeJefonla) ~ 
Ankara. 2 ı ('1'elefonlu) ....... Tal· ı..0,.0 hU~ tik eltiliği nıü ıe~ ~ 

ıfıtidfüliiklr.r 'c ka~lınç· 'itlı>ımırlul..:la· ~in. !\.ıi•tt? nl'e b~~kôfls{llosll •" 
nncla yapılar. yeni nakil Vl! la) inleri- re\\":ı \ e \ti na ell' : ıi;-;i b.ı~k 
ni hilcliriyoruz: m~İ NejıHl tııerkc:e 

0

niakJol 
Sih-an nıalınütliirü Salah o, arık 'e ıııerkezdcn :Bedri rıhir 

mnlınüdürlii~iine: ;'ıluc; mu ha eh ~iliği ha~k tipliğin~. o\ııl 
mil<lUrU Ha :111 Urla muhasebe ıııü · cıcl \ktan Kil tcııce, Jla~an 
diirlü~ünc; Tunceli ,·aridat nıtitlürii 
Cemal Biti i \·ariılat ınürliirlü~üııc: 

Dirarhekir \ aridat ıııüdürii C<'ınnl 

Tunceli \·ariclat müdiirHi~üne: Veku
lct zat i leri ıııUıııcn izll~iıırlcn nıü-
taf a Sahri Çtmıın talı:.ilat :;crti~iııc: 

mulıaEehe tıınunı ımiıliirlii~iiıw Yet

kin Kay~erive• İznıir ~dıir ıııcl'li~i fı· . . . 
zasmdan 01.Pmir 1zınit kazımı; tetkik 

\ c itiraz koııı.i11yıınıı bahğma: :\Tar:ı : 
kazanç tetkik '<' itiraz koıııi,.~ 01111 

ıııcıııııru \k\ eren Tukatl \ ar<liat ıııü· 
diirlüğUne: buğılay konılııa tnchıutu 
Saı.li 2 ııuıııarelı kuzaırı~ tr.tki~ \t' iıi · 

taı koın :! onu rapottörHi~Une: \w 
lal)ii lııı~ tı~i i,lare hiıla ııtrnrnru C irı 
ı\ntalyu tuh il ~cfliğinr.: aı,:ıkta lıu · 

lano kon olö luklarıııa d 
la) iıı cclilnıi§lercHr. 't: 

14'.il'EnE BiR TA '1 
ı\nkaı·ıt. 24 (T~lcfonlı) 

uıali~ il uıüfctti~ll'rlncle~ t srı1 
'~ en et 'ergi Itri ınUdtirti .,.,,,,. 
ıııil ikind 11111' hrnlİ)C tJ1 

11<' la\ in olmıııımıur. . . \..,; 
ı\ııkarn . :?ı. ('l'clcfnttllı 

Vd .. &INİ. lktuıd \ ekiı!t\t11t. 
ıneı·kr?.l l' l'i f'\ a hi~ı.Nİııl'llt'~ 

• • 
nıcııı l ı·ketl .:rtle lıulunan > 

fa(v.İ \C ~ 
lıtılı. kiliııı , ı;lİl)ağı '~ 
ilırut; cdelıilıııelcrini ttıklt 
dir. -~' 

1\ ~· :r c VtrR(;IJ11. fi 
Meclis yarın (bugün) toplana

rak bütçe müzakeresine devam e· 
decektir. .lunanlaı·Clan a' ukat l~kreııı lsıaıılnıl 

.. . './ )'..aıl 
ı\nkl:ırn. ~4 (Tc~ef'uıl~ 1"" .. 

Küçük san'afk8rlar 
konseri ' 

ecrhctıl hazine "' ukatlığına; a.,;ıktrı 
hu luttan !ar.hın ~ 1 u:0ı:ıt a İznıiı·, aı;ık· 
la lmlunanl:ırılaıı Mu:ıtnfa Enncıwk. 

l ·"Hlet 'l'ekinla~ı. luanııner \ ' c\dilct 
lıul.:uk mil~avirliği hazine anıkatlı~ı· 
:ıa la\ in \ e naklolunıııu .. Jardu·. 

tan<; \ crgi<ı! kanun ııt\1 1' 1;.,.a 

kh \e nııılh:t•ların 93rı ~ 
tahi oldukları asg:ıri ıııükP ji.! 
lıetlcrint :;H,.teı-caı fütc.sİil:t_ ~wf 
li ,• ılı İı·lndc ılc tn ıırıı 111 ~ 
si . ft:ı·a .. Vekilleri •lıt)rtllıel . . 

nan nıiktarlıırı 8) tı nyrı glisterdiktcn Düll 
Eonra Milli .\Hidafnltımt ıiçiıı aHıl 

/1011servatu varda nuıvaffllhıgelle verildi Ortame1dep mualllml 
imtihanı 

dilmi tir. fi 
S~syo"o)I kon~ 1 "" . .J 

Ankara, 24 (feltfoıı 8_., ~_.t 
• ıııı 

fe, krıHide talı lı:Ull şu ütll"rlc aıılat 
ınıstıı·: 

/(} mil),,,, Fcı lmlôrfo ırı1ısi..:lıt111 

liraya ) ulmı 1.-ı smı dıı m cmlcl.-Nin 
m;ir/n/arı ı ıe ") 11i zamrmd" cilımı sul-
ltiitıiitı en /,mı etli rnsL111.st olmı Mil· 

li M iid11/cw lıiemetl<1ti1ri11 tula·iyt'~İ rıe 
talı is Pılilmİ§tİr. 

K 1ZtliW; l'!;UCİSİ 'Ot; 1 f,A 11 t'I 
Y l/>11.MC tl\ 

'lıtliye Vekili B. Ağralı hiitçenin 

'ariılat kr ını iiurinıl<'ki iıtılrnıı nra· 
6mıla nıııhtclif 'ergi lcrdcn luılı~ctıııi. 
\ e iiniiıııiizrlı· ki t!;tııııa tle\ n~~ imle 
Mceli e " \ ht.llo ... ız 'crgiler kaı1111111 •• 
naıııiJr. urzolıımıcak la, ilıarıın lıa:m
landığmı "iiylemi tir. Bu Jii) ifıa<la 'a· 
eıl11 ız vergiler kanunlannıııın lır.p· 

sjndr "' hu lirada kazan.,; \ ergi~i ka· 
nununda icahr<len ı Jahat esaslarının 

Dün Beyoğlundaki konservatu· 
var binaımda on beş ya~mdan kü· 
çük çocukların konseri verilmiş -

Lir. 

S n 'atkôr Bayan Rana Sadri -
nin talebeleri laraf ından verilmi~ 

Ankara, 24 (Telefonla) -. Orta 
mektep muallimi olmak için, Maarif 
vekaleti tarafından bir imtihan açı· 
laca!<tır. 

Bu inttihalla muallim mektebi 
mezunları gireceklerdir. 

İmtihan hnz:iıaı1 ayı içinde yapı· 
lacaktır. 

olan bu konacr, dinleyiciler üze • 
rinde büyti!< bir m~vaffakıyel ka· 
sanmııtır. 

iki k111mdan ibaret olan kon· 
.ere ittitak eden küçükler, sıra ile 
Vlufer Puin, Vala Gaaan, Stl • 
çuk Ezmür, Fa:ııilet Zaman, Ney • 
lan Kavur, Gülseren Sad•k, Şura 
Pinhaa, Şive Anat, Btlma idiler. 

Konser çok alkıtlanmıthr. 

rtstc 2 eyluldc açılacak c!-~ 
milel sôsyolöji koııfr~\.i~ ., 

. • . l . ,iti"'!'~ 
m~tı.nılz:n de iştıra ~ı . ,~# 
mıştır. Keyfiyet Mı:arıf cll: ~ 
rafından tetkik ediJnıekte '1'-r· 
metimiz tlitafmdan kon~~il· 
edilme8İ htiınlı!i kuvvethjl!. 

811 sene hanıP 
1 
~ııt'"~ 

Ankara, 23 (Telefoı1 :..ı _~ 
arif vckdleti bu yıl 9sl<~ , 
kampının 6 teınmutd' ~ 
kararlaştırmııtır. "1'! 

D•v f bU 1 
ıger tara tan. 10 

müddeti 1 S glindcn " 

rılmııtır. ··ııd 
Kamp hayatı gece s;ll ı.. ,.,. 

edecek ve muntaılltıı ·od' 
ı· . 1 . . bu 11ıı1 

~urmıyen er ıçın 
daha uzatılacaktır. 
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Yeni yıldızlar 
Yeşil Cehennem 
~AZAM:(At-IİDE OSMAN :::::::=J. 

Kllytik kral ve kraliçe i seçildi 

tt ....._~eni d' l ~ed· ... ıtı e .. Madam Şuvartsı 
" ıgıın· ·cı:ı· dtail' 1 1 uıa edecek bir yaf-
~ h ılın .. Bilakis Madam Şu • 
~t İçitı' e benim yatımda erkek -
~dır, }) ehn çok sevileoek bir yaı-
ll~ a ak t ~ beninı onutmaya baılar • 
~llku otu yaıımda diyorum? 

dını.. zla kırk yaf arasındaki 
~t '"tin b"tii ~tint1 u n yattaki erkekler 
~'ftlıl' ~çok tuhaf bir cazibesi 
~tler.' Ç"enç çocuklar onları ıe -t, unk" b btııl u U yaıta.ki Çocukla-
reı\ecelt ~uamele edileceğini öğ
'r. A.:y • adar tecrübe sahibidir
>'tıııtıd nı Ya§taki kadınları benim 
"e a 'Ve d h · it r, <;unk" a a sonrakıler de se-

tda. h. b ~ hoppalığın attık on • 
l>e.lık. •• ı ır iz~ kalmamıttır. Hop
'1~11 y ena hır şey mitlir?. Belki 
~'lıt bir &tındaki erkekler için ıa. _ 
)'~.il aı~;y ... Hele çocuğu olmı • 
~~le '- f ya§ındaki erkekler 
IQL Atlll d '' ıt hat-ek ar ~ buldukları ço~uk-
tı ed etlerı onları günlerce it· 
ltrıdtCek en büyiik zevk daki • 

~~ ~a ıt, Daha doğrusu bir ço • 

~\'cefeP~rnamanm hasretini genç 
"lıl tınde 'd tı llıu l gı ermek f ırsatmı 
q' t atd 1 B f ~bir \1 •1r · ·• u ena mıdır?. 
~>oı-u akıt böyle bir ıey söyle -
ı~ ..... tn. Altmı§ yatındaki bir a-
~.t .. ,e:ıcl ~ • · \ llfııd a yırmı yaıındaki bir 
, lli:liat bulduğu gençliği adeta 
lçbir ne ~şılanmı§ hisseder. Ve 
th..._ Va kıt b ·· ı d L. ""le} • oy e a amların ev -
llıt erınd b e 'eh e u arzudan başka 
il d~ :t> :oktur. Gençlik arzusu!. 
~gerek adar fena bir §ey olma-

~"et .. 
t a.11,

1 
' n.e diyordum? Madam Şu 

ııa, ·ı ııevıy Z li ı k da . orum. aten bunu da-
~;atunı. ~~k~da anl~d~ğını da bi
l h olar ıçın bu hısaımi çok va-
h~'di:~ sana §İmdiye kadar ıöy 
ılı" · Bunu düeünd" ..... ·· d ~· .ıoruın ~ ugunu e 
h~~ ,,,,.d: .. ~akal ben, bizzat ken· 
it ıgırn' b'ld' ... h le le:re k ı ı ıgım alde hiç-
degiJd· arar vermit bir vaziyet -

•tn B · unu sana nasıl aça· 

Sa~ ı-:-----------
1{ g ık servisimiz 

'ı ~dok tt~~ be§ b torurnuz Pazartesi günleri 
C. 't lf1arth uçuktan yirmiye kal!ar ga• 
~~ :ı, ten aııestnde, Cumartesı gilnıert 
~lı:ııa ltııaz.ı 

1
19 8 kadar l.Alell Tay'yare 

ı11.. ~kuY\ı 1klııct daire Uc numarada 
'<O it CU ah ~ ~ aı:ıuı mızı yedi kupon ıaukaı-

~~ CU!r b Cder. 
t~llılilıııı )'e:talıklan doktorumuz da bu 
~t 1'8tııta tanesını 'blrlkUrlp kendisine 
Gtaı~ ~ 9 • 12 curnartes1, salt, perııembe 
-.~ ~ " araaı Ak tııe.,..'"'urat aara1da, :Millet cal'l• 
~-neaıııl~a camll ke.rııısmda.kl mu• 

'ltrılııtııcıe e t6cuklarmıza bakacaktır. 
~. ' ~~ doktorlanmtz da oku
~~ dok mitlerine hazır bulunm~ 
' ltıttt>ı l torumuz Fılhrcttfn Dl§lilen 
~ p~stıklll wıaesın0e 121 num:ı.· 
: ~ lıuıllııdu t1lnlen saat H ile 20 ara. 

1~ ~arakısğu ~lbi doktor NeeaU P&k
,:_:.ı ::a saııyv~ahmudlyç caddesi 1-2 

"11 UY"ucuıa curna ğ{lnlert aynı aaat. 
>.. tıfak ted nınıun attıcrtne bıı.kaca.ı..• 

' ı ~I taın &\ilerini yapacaklardır. 
~ .. - ""lip anaa. Be•tk ı b~ ._Pattı ,, ta• tramvay caoo l 
""lllı ıtıuhtac ınanınilil aumıetcı Eml 

.\)ı...~Unrıet e:~culıı.tnnızm çocu'k 
··<q_ ..\k kUr. 

~ ~2 ·&aray""" ~t: ltı~ .~ulXl.lrat!a ı-ertev Eczanesi ya. 
~ ~:;ı ~Urt ~ a.Unnetçl ve aıhhat 
~ ltı1ııt ' 11Jtksiyon Klı'"RUN doktorunuıa 
) kr abıııncıe lan bclıerlnl yedi ku· 
t!~~ '1Ue Ç(ıcu~e abonelerimize eb eh· 
~~aPacaktı~:annın aUnnet ameli· 

"~e.re l>tıcıl#un I~~ lt :tı:ıUracaaı ız doktor, dl§cl ve sün· 
~ ullonund ederken XURUN'un 

' •n yodl tano g611lnntk ıı 

Otuzdan yukarı kadınların 
kekler iizerinde ne garip 

cazibesi vardır ? 

er-

bilirdim?. Yalnız ,u kadar var ki,j mu? .. Biliyor!.. Fakat Madam 
Madam Şuvarts bunu bilmiyor Şuvartsın benden gizlemek iste • 

diği birçok ıeyleri olduğunu his -
sediyordum. Bunlar nelerdi? •. Ye· 
§İl otelde bütün ısrarlarıma rağ -
men bunları meydana çıkarama -
dım. Israrlarıma raRmen diyo -
rum; Madam Şuvartsa böyle bir 
ısrar yaptım mı?. Kat'iyyen .. Bu

nu zaten yapamıyacağımı sen de 
pek iyi bilirsin?.. Sadece, mazi 
hakkında konuşurken daima sak -
lamak istediği birçok vak'aların 
müphem bir şekilde gözleri için -

- Demek ille betıim damadını ol • de kımılclan<lığmı hissediyordum. 

nı!Z1: istıiyorsıın 1ıa dclil:anlı 1 
' 

- [{ayır l>tt tn eti.ak şart jeğil, Fakat hareketlerinde çok mahir -
ben 1.:ızımzı istiyorı1m. / '"' eli. Bana hiç bir şey hiasettirmek istemiyordu. Hem buna lüzum da Skating kraliçesi Han edilert' 

yoktu. Nihayet bir tesadüfle ta • Sonyanın birkaç hafta evvel sine· 
nı§mıştık. Bir ecnebi ~dik; şu hal· maya girdiğini haber vermiştik. 
de derhal bir maziyi bana nasıl Bütün ıöhretlerin üzerine gözleri· 
anlatabilirdi?. ni dikmi! olan sinema, kayak kra--

Vaziyetin o kadar uzun ıürmedi .. 
ğini görüyoruz. Hem bu sefer yal· 
nız kraliçe değil, bir de kral ilan 
edilmlt bulunuyor. Resimde gör -
düğüıtüz Alman yıldızları timdi 
kayak i!inin en mahir ustaları ol
roak üzere geziyorlar. Maharetle
rini gözle görctniyenler reıimde 
bunu anlayabileceklerdir. 

" -~ 

Fakat biraz evvel de söyledi - liçeıini de kaçırmamı§tı. Fakat 
ğim gibi müphem bir ,ekilde her Sonyanın sinemaya giriıinden eon 

ıeyi hissediyordum. Bütün maha - ra sporcular arasında yeni bir me
retinin ve neı'eıinin altında gizli- sele ortaya çıkmış bulunuyordu. 
den gizliye uçan tereddüt bulut _ Yeni kayak kraliçesi kim olacak 7, 

~arı fik~en menul olduğunu bana = il -

;~~~r~~~~~:d:~ ~:::;:: ~~~ 1&:• K A O E H ve B A R D A K ... ·? 
boyle bır bulutla üzuletnıyecek ka· 
tlar güzeldi. GÖzlerinili içinde yok • Wi!i!- .:il!! ~makidedi~mdak~~annmü~ ~~~~~~~~~~~~·~·~·---~~~~~~~~~~~~~-

~ 

- Beıı $aııa "otrmıobil sc1'ıfıı 
gerek" dememi§ miydim. l~tc 
yaptın değil tı•if 

- Evet, bir boksöre {'ltrptımI 

hit akıbetini hisıeclerken hep b~· ;:~ nu ilüıünüyordum; bahar dallan o 9ez1 n t ~ 1 e .!' .! 
:~nk~:~::y~;!:::~nF!~!:b:i:~~ Boşanma meselesi 
hayet bir bahar yağmuru olabilir. 
Ve gilneıin altında birer inci gi• 
bi parlar. Bu yaimurun harap e • 
den bir yağmur olacağını hiç dü• 

~-Gezgin 

Korkıtiuk 

1/ttl!fZ - :Ellf.i' yıt1:,tırı. 

§Ünmek istemeyiz .. 

Fakat madam Şuvartsta bunu 
görüyortluttı. Biltün gizlemesine 
'rağmen Yeşil otelde bunu hiss~l
tiğim dtklka kendi kendime ne 
yapabileceğimi dütündüm. Belki, 

hayatında bir casus kullandığını 
bilecek olurıa bana kartı büylik 
bir igbirar duyacak .. Fakat bunu 
yaptım. Çünkü ~an9: kar§ı açılma· 
masını affedemıyor ve ona kar§ı 
alacağıftl vaziyelimi ister istemez 

tayin edemiyordum. 

"Kurun .. içtimai bir ) ara.ya do· 
kundu. Tanınmış değerli fikirleri, 
boşanma hadisesi etrafında topla· 
mağa çalışıyor. Cemiyeti sarean 
ıne" Zltların. kanunlar \isti.ınde de
ğişmeler yapabHmesi için, ister is-

temez anket yollarına sapması ge· 
rek~ir. Ôcgi~menin nasıl içten kopup 
selen bir ihtiyaç olduğunu bunlar 
göeterir. Söyleımeler birbirini ta
ınaınlayarak ilerler, derdin derinli· 

ği. yaranın genişliği ortaya çıkar. 
Su, adeta bir teşhis işidir. Hasta
lık. bütün smırlarile belirdikten 
sonra artık ilacını bulmak kolayla· 

Hakikaten bunu yaptım. Fakat 
Yetil otelde tanıttıitmrz gUnlerin şır. 
hemen içerisinden değil,. Madalll Gazetemde birbiri pc§inden sıra• 
Şuvartsın ıeninle Viyalıaya gitti • !anan düıünccl~ri oktlyorum. Bu, 
ği daklkalard• bunu ancak dütün• her !eyden -Once üstünde birleıilınil 
düm; ve derhal Viyanaya yatdı. bir davadır. Htrkeo: "Evet diyor, 

ğım bir mektup her ıeyi hall•di • memlekette bOyle bir OOtukluk ar. ,. ş Toplanıp çbrcler bulnıalı. bu ·rzura-
verdi. Me.oa'M Uva~·l~ın felaketi
ni sen bilmiyor muydun?. Bunu hı karıılamalıyız.,, Bu ntti«Y• va· 
sanmıyorum, eğer bildiiini bil • nlııı. ben, kendi payım• bir k•zıuıç 

sayıyorum. 

mit olsaydım bunu sana soracak -tım. fakat Madam Şuvartı 
0 

ka. "Zorla güzellik olmnzl .. htikmü 
dar yükıekti ki ne ıtn ne de ben bizlnı. bir a tk sözilmüzdnr. Türk 
böyle bir ı•Y •• maya ce .. ret e - bir;;ok noktada, hele gönlli ve ruh 
demiyorduk?.. işlerinde "zor,, a asla yanaşmaz. 

•'Nigah .. ı bir demir lale. bir buka-
ğı, bir zincir haline 6okınnk. her 
§eyden <-ince, ruhumuzdaki bu asil 

(At'l«u;ı oor) 

inant§B eaygıstzhk olur. 

Radyo Müsabaka Kuponu 
-86-

Cenap, eski nikaha .. Rabıtai Ab .. 
dulmevl& 1,, demi~ ve yenisi için de 
.. Bir mukavelci ~irket,, terkibini 
kullanmı u. Bizde bunların ikisi de 

ısım: olmamııtır. Kadının kanuni çelim· 

Adres: 

.!.-...:----------------------------------
• 

sizliğini bir zulum madeni gibi İş· 
le\mek, Tiırk erlerinin gururuna 
dokunmuş, ticaret fikrine sapmak 
\ııe, onlara ağır t!elmişti. Hadiseler 
Hstiind hükümler ancak çokluk· 
luklara bnkılınak verilir. Belki bir" 
kaç siidU bozuk. söylı-dilderhnizin 
bu bil\iın zıddına fenalıklar yapmış 
olabilir. Fakat buı\a, bir ölçu deni• 

lem z. 
Göniıl baglarr, i \et zaman elil~. 

ister anlaşmamazlıgın tırnaklarile sö 
kulsun. Bu hale düııen bir çifti, son• 
suz bır nıkuh kabusuna mahkum 
etmek. bir yuvadan saadeti tekme 
ile kovmaktan başka ne manaya ge-

lir? 
insanlar aldannbiliı ler. Bütün bir 

ömiir. yanyana en büyiik zevklerle 
yaşayacaklarını zannedenler, kısa 
bir zaman dalgusile sHkinip uyana
bilirler. Bu, acı bir cydir, Etrafında 
yıkım bırakır. Omit çiçekleri solup 
dokulur. Onları goz )aşları bile di· 

rilteınez. 
Fakat bir mezar üııtuntı ~a~nıp 

cenazelerin dirilmcsmi beki ın k
ten ne ıkar, Her giın yeni bir kır· 
gınlık, başka bir iç ııu, teze bir 
can ynnması değıl mi? 

Hiç yaptn oluk! rl11 olü ·c cnn 
verilir mi? Rclki yu"ayı bii blıtlin 
mi.idafn sız hır. ktnnnın d zararla· 
rı, korkulncnk torafl rı çoktur. 
Ama, bugünkü ank tin beklediği 

?c, galiba iste bu yuva aadctile. 
ınsan aadetinin igorta cdilebiln'le· 
sidir. Biri, ötekini yıkın ın, tamam 

lasın . 
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Elektrik 
• 

vergı 

Şirketindeki 
kaçakçılığı 

Dolmabahçe SarayındB 
Ağustos sonlarına doğru tarihi eserler sergisi açıt 

Malların gümrükten kimler tarafından 
alınıp nerelere teslim olunduğu 

Sergide eski Türk sanat ese 
leri teşhir edilecek • tesbit edilecek 

Anadolu yakasında kullanılmak 
üzere getirilen gümriık!tİz malzeme· 
yi Rumeli semtinde kullanarak ver 
gi kaçakçılığı yapmaktan suçlu E. 
lcktrik şirketi erkanının muhakeme
lerine dtin gümrük ihtisas mahkeme 
sinde de\•am edilmiştir. 

Dünkii celsede, müddeiumumi, 
Elektrik şirketine Avrupadan gelen 
malların geçirdikleıoi safhaları bütün 
tefeırualı ile tesbit edecek bir ehli 
\'ukuf teşkilini istehıiş ve buna ka-
ınr verilmiştir. • 

Ehli vukuf Ticaret odasından ye· 
minli muhasiplerle gümrükten bir 
müfettiş olacaktır. Seçilecek heyet 
ısmarlanan herhangi bir eşyanın 
Avrupa fabrikasından çıktıktan son 
ra gümrükten hangi eller tarafından 
alınıp nerelere teslim olunduğunu 
ve nasıl kullanıldığını tesbit edecek
tir. 

Bu nokta muhakemenin en can 
noktasıdır. Çünkü şimdiye kadar 
yapılan sorgularda alakadarlann 
hiçbiri eşyanın hangi ener tarafın
dan teslim alınarak kullanıldığını 
sarahatle söylememişler, hatta ki. 

• 

• 

miıı tarafından emir vcı ildigini bile 
tasrih etmeden "dnhili talimatname 
yoktu,. diyerek işin içinden sıyrıl· 

mak istemişlerdir. Al:1kadarların 

bazıları bütiin ıncsuliyeti ölen direk 
tör l lansense yüklemekte idiler. Eh. 
li \'ukuf tarafından yaprlacnk tetki· 
kat neticesinde şimdilik mi.iphem 
kalmış olan bu cihetler taınamile 
aydınlanmış olacaktır. 

Diin hazine vekilleri tar;;ıfından 

da bazı istekler ileri süri.ilerek kabul 
edilmiştir. Bunlar ilk şahit olarak 
dinlenilmiş Emanoelidis ile Samoel 
adında iki kişidir. Ayrıca Nafia ve. 
kaleti hukuk işleri müdürü Tahir ile 
gümrük müfettişi Abdullahın da 
şahit olarak dinlenmesine karar ve
rilmiştir. 

Bunlardan başka bir müddet ön. 
ce şirketin yeni bir kaçakçılığı gÖ· 

rülmüş tekemmül ettirilen evrak 
müddeiumumiliğe tevdi edilmişti. 
Hazine vekilleri bu dosyanın da 
mahk.emeye tevdiini istemişlerdir. 

Muhakemeye yedi haziran günü 
devam edilecektir. 

Ti.irk Tarih Tetkik Cemiyetinin 
yardımilc ağustosun sonlarına doğ

ru ve eylfılün onuna kadar devam 
etmek üzere Dolmabahçe sarayındn 
bir (Tarihi eserler sergisi) acılması 
takarrür etmiştir. Sergide bilhassa 
Ti.irk sanal eserlerinin teşhiri için 
çalışılmaktadır. 

Bugiin bile Şarkta ve Garptc bü
yiik bir ehemmiyetle aranılan eski 
Ti.irk sanat eserlerinden el yazması 
kitap, minyotör, resim, deri, sedef 
ve fildişi olmak Üzere yazılan muh· 
telif yazı nevileri tehzip işleri 'e 
kakma işleri sergide teşhir edilecek
tir. 

Bu işle mc§gul olan Türk Tarih 
Tetkik Cemiyeti T opkapı saray 
müzesinden, diğer kütüphaneler
den ve asarı atika müzesinden ser
giye girebilecek bütün eşyaları top
layacaktır. 

Cemiyet bu eserlerin muntazam 
bir surette sergide teşhir edilmesi ve 

gidip gelirken bir ziyaa uğramaması 
için esaslı tedbirler almıştır. Sergi
nin tanzimile meşgul olan komite 
faaliyete geçmiştir. 

lenlir. Giiriiltii) c pf'k çok kiırı l'lcr 
ko~ıııu , Tcpcha .. ı ra<lllc·İ gcc.;ilıııC'z 
hir lıale gelıııi:..lİr. 

Zalııta rnf"mnrıı hu 'azİ) f•l kar r 
!'mda ilerde nokta )Crinıle lmlunan 
k uludan ınr:rkcze telefon ederek var

ılıın it-leme' i ılii)inrnü:ı.• kulu) a ; ak
la~rııı~. telefonu eline alrıwa Ne\Za<l 
ile Kı>nan 'e ıli~er iki ki~i ,.iirü~ıııi) c 
ınan i olınn~lardır. 

Ru "Irada re .. nıi l'lhi~ı>li kiııı der· 
ılı•n lıiri ınl'nınnın rl leriıı i arkadan 

lutııııı~, Nı•,zaıl dıı "ll t.ılr ı:akı"mı 
111eıınırun karnına, h:ıeaklıırına ap

Ummadan karşılaştılar 

Adliyede bir rastgeli 
. -· J~ 

Harı, /loca; başka başka hinıse/er tara 
dövülmü.~ter ve bu 11ıeşhut suç/at•''/ 

. ıar' Ayrı ayrı had.selerln aynı yerdeki duru,ına .ttl 
dövenlere, 25 şer Hra par a cezası 1<esll 

Yaşar İsminde bir kadın, Fat
ma isminde bir kadına giderek 
''sen," diyor "benim kocam De • 
mire Eyüpıultana doğru bir ge -
zinti yap:r.ağı teklif etmişsin, ha? 
Neden bakayım? Söyle ne hak • 
la?,, 

Fatma, bu çıkışmadan öfkeye 
kapıhyor. "Ne demek?,, diyor 
"sen, ne demek istiyorsun, baka • 
yım? ha?,, falan filan derken, kav 
ga ateşleniyor ve Fatma, süpür • 
ge sopasını kaplığı gibi, "pat, küt,, 
sesleri işitiliyor! 

. . Jst· 
hakyerine gönderılıyord ~ b 

Şimdi işin umulma 
1 

, 

rafı var. Bu iki kadın '~r 
hadisede adı geçen oeııı•d 
ka bir hadiseden dolaY'' 
zamanda, ayni daire~e, 'ii'f 
deiumumiliğe ve nynı it 

yollanıyor! /., 
Gene bir dövmek ds 

den .. Y uarın kocası da 
Vasil isı:.inde birisind~JI·' 

d. ıtı 

kurukahveci Danyeli 15 

zas111da işçidir.. \15ıı 

Yaralı polis B. Galib laıııı;:tır. 

Guya, Fatma, Yaşarın kocası 

Demire, gezinti teklif inde bulun· 
muş; fakat, Demir, - adı gibi de
mir bir adam bulunduğundan -
aldırış etmiyerck, işine gitmiş. 
bununla beraber, . teklif bahsi, 
- her nasılsa - kansı Yaşarın 
kulaklarına kadar gitmiş! 

Bu ikisi, bahçe k0~' ıJ b 
]er. Birleşik bahçedel<1 5 

1~' 
tisi, hangisinin tarafın; b" 
İtte, bunlar arasında . "'ot· ~ • 

~repebaşında 
Bir polisi vazife esna
sında yarahyanlar 

Bu ::alılırış hirkaç ani"~ frindc . .. 
olmuş. hacaklarrnılnn 'c knrnrııı1:111 
lw~anan kanlara rağıııcn f cıla-
kar memur merkeze telefon 
edehilıniş. K r.nanı hırakııı:ııııı ,trr. 
Vak 'a<lun '-Onra r\ e' ıaıl 'c ti i;;cr iki 

" arkada.:ı;ı halkı )Brıp kııçnu~larclrr. 
Kenan k:u;aıııaıııı~lır. Vak'a )erine eli· 
ğn zahıl:ı memurları geldiği zaman 
Gulih kendinden (;1"Çll1İf, ha) ılıııı~lrr. 

Hadise, Çakmakçılar yokuşu 

yukarısındaki Yanık çif le saray • 

lar altında olmuş! 
İşte bu yüzden, Yaşar ''beni 

dövdü,, diye Fatrr:adan davacı o -
larak, ikisi birden dün adliye da
iresine, meşhut suç müddeiumu • 
miliğine ve oradan meşhut suç 

Evvelki gece bir zabıta memu
rumuzun yaralanmasile neticele -
nen bir hadise olmu§, suçlular kı
sa bir zaman zarfında ele geçiril
mi§lerdir. 

Vak'a Tepebatında geçmİ§tir: 
Dalgız Ne,zad \e arkada~larmdan 

Kenan ile re .. mi elbi eli diğer iki ki-

i Tepcha:ıı;mda Foli Berjer harma git 

ıni~tir. D:ılıa en el hir ıne) hanede j

) ice kafaları tiit üleıııiş olan ılört 

arkada~ harda da biı·a içıııi)er, m

ho~luklarını bir ha) li daha arttrnııı~
lardır. Ru ırada dan özlere sata nn 

~ 

hu dört ki:.i ~aal on hir hu~uğa doğ-
ru etraf n ) ılola ) ıkıla ~okağa çıknıı -
lar. ineına diinii~ü fcpcha::ında 

lr.um a) hr.klİ) en lıalkm nrı.ı•ına gir
ınişlcrclir. 

Bumda (in hnzı kim elcrin 'c hu 
arada ıcHc·ilc hirlikte lraınHt) lıek

li) en ıııakinİ·I l\lelıınet i minflc hiri-
inin )anına gidip zc\Cesinin üuri

ne ) rkılnıı~l;ırrlır. Makini l l\Tehıned 

hidrletlcnnıi~, Kenan ,.e NeHarla ih· 
tarda hulunmu~tur. Bunun iiıcrine 

rliğ,-r resmi elhi eli iki ki.) ıle ara' a 
"irip l\fol1ııırr1i ılih mİ) ~ lıa~la~ ını•a 
\ak 'arlan \ ri sinemanııı ile i inde 

nokta hekli)en Bc)oğlu ıııcrkczi ıııü· 
rettebatıncJaıı 1795 ııuıııaralı poli 
memuru Galib lıaher<lar c<lilıııi tir. 

> 

Memur Galih ko::arak lıfül it-c ) e· 
rine ı;elıni:;, km gacıları ayırım--, Kc
nam karakı)la ıJa, et ctıııi~tir. <;ünkü 
makini t i\lt•lırııccl hillıa"·s lmndan ~i
ka)etçi oldu~urıu sii~ lcıııi~tir. Poli· 
meıııuru Galib Kcnanı karakola ı;ii· 

Lürıııek i~tl'rkcn j\\c, zıııl ile di~cr iki e 

re, mi clhi·el i arkada)arı ıııcımırtın 

(jniinii kc erek ııınni olmıık iıstcıııi~-

'"ıı11111ıııııı111111rııııı111111ııııı11 1111 ıın ı111 111ıııııııııı 111 ıııuııııııııı• 

l/Al>İ"EDEV SO\'UA 

Yaralı memur clerlıal Bc\U:':lu lıa ... • ı:: 

talıane. ine kaldırılını~. ~akalanan Kc-

n n n Re) oğ 1 u ııı c rkeıi ne giit ü rii l ııı ii:: · ===========::::::::::============= 
tiir. 
• 

Moliirlii zalııtn km' Nleri de ıler· 
lıal faulİ)C'le j;C~ınİ::;. dalgıç ;'\c\Z.ııl 
lıir nat on ra llürrİ) <'li clıed İ)<~ h'

Jır i ci' arınıl:ı oturan :ııııı" inin ı•\ in
de tanınanı ıııdu lııtıılıııu~hır. 

Diğer iki re ıni clhi eli talııı-lar 

ıla diin ahah !'le gcçirilıni~lcnlir. 

'.'\c, zatla Kcııaıı <liiıı iki rc,,nıi 

clhi ... l'Iİ zalıılıı 1111•1111ırumııı rcfakatiıı
ılc Be) o~lu ıııcrkı·ziıulcn ~ıkarılım)· 

).ır, Tcpeha.ı, Tiiııcl,) ük,.rkkalllırıııı 
)ohı)f,1 )a~a olarak Fıııni)cl ıııüJür· 
lıi~iinc ı:;ctirilıııi~~nlir. 

o kııyucu meh t UJJ la rı ··ıı1111ıııı·ttııııııtt'lll111111ııını1111ıı111111 ııı11ıııHıı111111ınnı11111ıı•' 

Halkı aldatan esnafı ne yapmah? 
~ 

Belediye sıkı bir surette bu !5le meşgul oldUb'll den geçirmek liizumu var. Daha dün bir iskarpın 
ve böyle esnaf! (czalandırdrğı halde bir türlü mi~s- almak ıçin girdiğım L'ınırınmı v~ büyük bir ma~a-

-_-_:_~_-_:::_=: ~~;:~~:. ;;~~:~~~~:~!.~F:E;~~~~~~K~~:i~ ~k::.i~:f ;:;r~~~~b~~;!:.~J: !Zf !{~·:i~i,~~; 
cins esnafı kara bir liste ile te~hir etmek en k..-ıs- alacak bir mü.::teri en a§a.ğı iki, lki buçuk lira zi. 
tirme yoldur. Bu hususta imzası bizde saklı bir O· yan etmış oluyor .. Onun için si:!:in ya1.dığmız gıbi 

-

-_-_-_s kuyucumuzdan dün şu mektubu aldıkı bu müthiş sahtekftrhğm önüne ı;:çmc>k ıçin bu gıbi 
''Beyoğlunda, büyük mağp.zalar olduğu kın esnaf ve mağaza sahiplerini biı· kara liste ılc teş-

i = ::; 

~ aldnnmryacağınıza. dair kanaatin girdiğiniz birl'ok hir etmek onlara \erilecek en lıiiyük Cf'Za ol,tc·•k-
ğ ve aşağı yukarı hütiin mağazaları sıkı bir kontrol tTr! . ., : 
- • 6 
~111ıııııı111ıııınııı11 111 ıııı111111ııııııııı111ıııı•ıııı1 111 ııııııııı 11 ıııııııııırııııııııııııııırııııııııııııı•ıııııııtıııuıııııııt11ıııııı11ıııırııı11ıı1111ııırıı111uııııııııı111ııııtıı1111111ııııııu11ııııııı1111ııııııı1111111ııııııııu111ıııııı11ıl!lll"' 

b ·· ter•>' ... den kavga aşgos peır 

sulara bir set çekiyor· 1,., t 
kendi taraf ma gelecek 

0 bıl 
k ··zere• ) 

fi geri gönderme u sıı 
bir delik açmak istiyor· jtİ d 
den kavgada, Vasil oeııı 

1 Jj~ yor. d .,,.P 
'k' ,. (1 

Ayrı ayrı her 1 ·ı, ·bitle b 
rı, koca ... ve diğer bıt• 1<o'' f 
myanlar, - hele karı, eteııte 
birlerinin başlanna .J g fil ,ıı ~ 

. i uıı ıP 
habersızce - ayn r ,.t•' 
karşılaşıverince, haY 

1 
h c 

mışlardır ! . 5ııl 
·· iinc\l · JıÇ 

Sultanahmet uç • kİfllı ~et 
hakyerinin yeıti hll i 5,rıa. d'' 

b. "b" • ·n pef . cı ı Günas; ırı ırını bir••1 cJ 

davayı da gördü ..,e yıtt'''d,~' 
da Demirin karısı 'kİııcİ er 1 
mekten Fatmaya; 1 ·ıe zS 

yş.51 
Ya~arm kocası • ., ~ .. 
para cezası kes:•. a" ~ 

&lr&I GI 
Karadeniz vaP d• ol' r 
gUnU ,ehrlrnıı ·r g 

hac• f 
ispanyadan rnu 0ııfl 

urtl 
olan Karadeniz vaP c1.ıl11 
be olmadığı takdirde, dıı blll 1 
muhnkkak limunırıı':t ı'l1ıfl1 

bir k• fCrı 
ve yolcularından ğı 
va bırakmış lıu)una'" f~tl 
• 1G 
tir. ti f 
Avrupa ekşpr•d ti d 

~ hll ıJ cJ 1 ugosla\ ya ~ı 
nıir"·oluna 8U bosfllıl ıfld 

J 1ıt:1 

lıatların bozulınası Y )ıfl 
rı gc ,;, 

\'rnpa cksprcsın• j.;111ıfV" 
.smilti nıiılecavız s;ıccı 
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l Fikirler ve insanlar j Çiçek d 
saklanane 

tinde 
~debiyai ;e siyaset lar 

1 

Yazan: 
NURULLAH ATAÇ! •• • hik 

.A 

uç garıo alJe 
Lon.dra, Ma· 

yıs - Bu sene 
beynelmilel pi
yasada kıymetli 

---~ ~'·----·--··· 

a u d B. Nurullah Atar; 
n an o 'k. 
Y 

n, on 1 ı yıl evvel d azd ~ b • mamakta devam e en kütlelere 
!'it ı· ıgı ır kitapta M. Ju- haber verdiler. 
1:;ll lbu~:n ~en~a, siyasete ka • "lll"j rrırlerı "t f kk Retour de l' U. R. S. S. in ne•· 
Ilı' ' '-rl \'a . '. mu e e ir • ~ ._ ~ olıtı k zıfelerıne hiyanet et· rinden ve etrafında açılan kavga-
"~ a la · t · h lardan ıonra la Trahi•on de• 
~ orı de ı lı am ediyordu. La l 

taşlar talebi his· 
sedilecek dere . 
cede fazlalaş -

mıştır. Bu tale
be muv2zi ola • 
rak kaçakçılık da 
artmıştır. Zaten 

her vakit bu nev

ın meşru ticare -
tine karşı kaçak· 

çılık biiyük bir 
rekabet yapmak
tadır. 

Elmas kaçak-
oı_ • 

0 

,. • clercı adını taf ıyan 
0 

< ercı'in mana11 daha iyi anlatıl· 
, ~ d• ~anlar sağdan da, sol _ dı: M. Julien Ben da mütefekkir -
~: '~tak ırçok hücumlara uğradı lere, muharrirlere ıiyaıi mesele -
,. '>iod • •analı, felsefeyi dünya fer üzerinde düıünmemelerini söy çıhğı ha" in,nnl"r •ç•n en kn· '"fı en el ç k k lemiyordu. lnıan politik hayvan zançlı bir i~ sayılıyor. Hele elmas 

b lldan • e me sayanlar ta- f' } <lt11.ı alk 1 d (zôon politikon) dur, hemcinslerı' ıat arının sukutunun öniinü almak 
"l'.ı ucu 1 lb içinde her hareketinin içtı'maı"', ge· Üzere cenubi Afrika sendikası istih· 

)
" ~l o h·· lf an ı. M. Julien 

J. '4\ı \te m arı e ette bekli -:'Qı onla · nİ§ manaıile ıiyaıi bir manaıı var· salatmm bir kısmını zırhlı kasaların· 
l_ -.tttır,· f rı aevınerek kartı . d "'tı akat Ik l dır. Bir muharrir, bir mütefekkı'r, a saklayarak piyasaya arzetmeme· 

r ~ 'be- a ıt ara hiç f Üp • L°>'ltıııek·:•nun olmamıtlır, çünkü memleketinin veya insanlığın mu· ye başlayalıberi kaçakçılık çok bii-~dıkt ıated" w• kadderatını alakadar eden bı'r me· yük karlar temin etmektedir. 
lt ıgı fey, onların an -ltt Jı fey değildi. seleyi duymazlıktan, bilmezlikten Cenubi Afrikada yeni keşfedilen 

~l ' Ulie B gelebilir mi? Bu, onun insanlık • elmas madenlerine kimsenin gire . 

d 'lltri . n enda hemen her ~" tlti '.'• her mütefekkiri ali.ka- lan çekilmesini istemek gibi bir memesi için etrafı tel örgüler ve ıae de h h' . teydir. Zaten M. Julien Benda da mitralyözlerle muhafaza edilmekte-

l td .. _ . emen ıç · kımseyi d' B lllllt1_ "••ıed H ikide bir ıiyasi meseleler hakkın· ır. u madenleri işleten kumpan-

~n 1• atta onun kita -•onr F , . da fikrini söyler, hatta münaka . yalar hesabsız hazinelerin toprak 

ı_ n a ransa da sıyasete l d l 
"" , ••. a bn a ka maSJnı ve yahud kasala. 

~ . g veya ıol cenah fırka-

1 çerisinde clm~ 

scı1:1.adığı kııtuyı 1 
açtı. Bır yığm kli 
ğıttan ba§ka hiçbi 
:ıcy yoktu .... 

Bütün tetbirlere 
rağmen elmas 
kaçakçıhğının 
önüne geçile-

• 
mıyor .. 

\b itten h . l (I) Bu kitabın tercüme•i Yenı' rında muhafaza edilmesini piyasaya 
•ı i ıtı mu arrır er çoğaldı, çıkarmağa tercih ediyorlar. Fakat 
h".4'l', ,. ecrnualar siyasi münaka • Adam mecmua•ıncla telrika edili· Gı. lYaaı· I . F k .. k . birtakım açıkgözlerin şeytani kur • 

h po emıkl 1 d ld yor. a at tur çe11nin adı, "Ru.-11. ... ., er e o u. nazlıkları gerek maden sahihlerinin, ı""•I• •n geldi ki ıairleri ro _ yadan dönüf., iyi değil, Rusya ile k h. d çiçeklerin gönderilmesi için kullanı-tllı tı tu b ' U. R. S. S., bir yerdir ama Gı'de gere se Litiin ünya gümrük ida· lan buzlu büyük bir kasa yapılıp 

'

tl d .. · · veya u bedii cere - l · · ldıkl d 
... - 1 b" l k d re erının a · an şi detli tedb.ırlere · · k J T b•A · · 

L htb· 8•, §u veya bu siyasi ır meme etten eğil, bir "hay_ ıçıne ·onu uyor. a n müşterı ıco· 
"'t ın ad d' ranlık,, tan döndüğünü ıöylemek rağmen gene kaçakçılığın önünün beden nakliye ücretini sayarak orn-

faı_ oldu. amı ıye ayırmak i· alınmasına mani oluyor. "~ Mec 1 i•tiyor. dan ayrılıyor. Bu gibi taze eşyanm 
l . bed'A . mua arın mihrakı lngı' liz gazetelerinde ka~~kçılıgı~ n d ·ı · · · "tt ;ı il dd' d l (S - gön en ıneSJ ıçın vapurun soğuk 
>n~i ll\lln~ .•

1

a Reği , Moıkova, _______ 0 _"_: _~ __ a_. 12 Sii. 3) şekline dair pek garib hikayelere te- hava mahzenine konulmak üzere 

~ ''l\laaoli ." ı e oma (Papa ve- ----- -------------------

~ "'lı.ı, nı).krallığıtem•iledeiı ,.._0, N ,,,, N AK/'JLER 1, i ı,. '4. •oı°lına_ğa batladı. Arala - V- U 1 -=--

~,ı.ttlıtı• a.ıabılecekleri hiç hatıra-
"l' 1Yen ı.. ltıd h" ' sanat bakımından a-

'qlth il l b. b l .. 'tri l ç ır eqzerlik olmıyan 
"'tt_ t er b' '>tt dıtllt. ır. arada çalıtmağa 
fi.. l,lbı Vezınden, kafiyeden 
·stı.· Yan · 1 . h.' ıt hi faır er, vezın ve ka • 

lt-1 r an b.l k ~i tt-le k 1 e abul edemiyen 
~ .. de, l,\t. o} kola girdiler. Andre 

'4t ıc;re' . v·ıı ~ ~'tıp a nın 1 eneuve teh -
~llttı. 

8 
?n_tain Rolland ile ku· 

~İli tle dii \l ıkı muharrir için biri
l~d~İtini trn~ndı diyemeyiz, fakat 
1. ' ı, ~ .. d ~ılınemezliklen gelir -
~~· ., re G'd ~ ! ltu~kl 1 e, Romain Rol -
~o,: )il h arnakla kalmadı, Mos 
ti~ 'ttqrıe a.yranlığını ilin etti ve 
~l 0~ite . ınecuasının tahrir itle
~' "-tt~ıne girdi. Müfrit ıol ce· 

)'ii_L il büt·· 'ttı ~ bir un ıol cenah onun 
.ı tti rtıuh . ld . "~ ~ tıi lnl arrır o uğunu, e -

f:' ~l ett~Yamıyacak kütlelere 
~' 'İtlt A. trdiler. 
l' J' aitti ndre Gide kalkıp Ruı-
~~lld ~· S. S \'e oradan Retour de 
~'-b\l: \ıf • ( 1) adlı bir ki tabla 

' 

llcık ld ••• F' r ' 0 ukça ucuz bir 
h llnıa fk· A ~ ' aib· 1 ır aleminde bir 

''"')~li'rtıd 1 Patladı: Andre Gide 
l--.lıa· en k "Oı, , 11li ıö İ ommunismden vaz 
Ui.ıt' h lrt Ykenıiyor, fakat Mos . 
ı.. td· ı hay 1 "QI 1Yord ran o madığını 
~..._~trılh ~: Pek az istisna ile 
~ ·rıtJ , lttuf · l)tı. eri J\ rıt sol cenah mu -
L • "'tr ndre G· d , "lt.f,ı ı olnı ı e in, pek de 
~.·111 ı, t·· •Yan d b . ""tt· ltt)i: k·· ' ar ourgeoı• 

lt l '4 ot" h a du.. u a laklı bir mu· 
rıunu 1 . _ _ _____ ,_eser erıni anla -

kadaşımız da bugün matbuatta . 

dır. 
Çocukların çıkardıkları gaze -

teler ve mecmualar üzerine dik • 
katle, şefkatle iğilelim. Orada is • 
tikbalin portre~erini göreceğiz. 
Gizli kabiliyetlerın bu açık sergi· 
sinde, onlara vereceğimiz ehem -
miyet nisbetinde inkişaflarını te . 
min etmif oluruz. T ohumdıın ye· 
mişe giden karanlık yolu görmek 
istiyenler bu gazetelere ve mec -
mua)ara yakından baksınlar. ls · 
tikba)e uzanan bu dürbünlerin u· 
cunda yarının ufuklarını seyre -

deceklerdir. 
sergi kapanırken 

Uluıla Uurellin Artam yazıyor: 
Bir aydanberi, gündüzleri ö -

nümüzdeki kalabalık dalgaları ve 
geceleri üzerindeki renkli ışıklar 
la Ankara şehrine yeni bir ca1ı1lr 
lık vermiş olan enternasyonal kö· 
mür sergisi kapanıyor. 23 nisan · 
da ilk açıldığı zaman, endüstri ve 
ekonomi hayatımizda yüksek bir 
değeri bulunan kömürü göster · 
mek, tanıtmak ve sevdirmek vazi· 
fesini üzerine alan bu sergiyi ilk 
enternasyonal sergimiz olduğu 
için selamlamışt1k. Bugün, coşkun 
bir alaka ve rağbetle geçen bir ay 
dan sonra kapanırken de, gönlü -
müzde bundan sonra ona benzer 
sergilerin açılması dileğini duyu· 

Türk köm ... J yüz on ya§ında · 
dır. Bununla beraber, bu nzun a· 
sır içinde hükumet aczi ve yaban· 
cı kurnazlıkları yüziinden bu bü -
yük servet kaynağımız elden ele 
geçmiş üzerine vurulan kazmalar 
bir yarı sömürgeyi sömürmek ih 
tirasiyle işlemişti. Uzun Mehme· 
di zehirleten kaymakam İbrahim 
ağalar içerden, Türkün ekonomik 
istiklaline imkan bırakmamak az· 
minde bulunan yabancılar dı;-- · 
dan memlekete siyah elmasın de· 
ğerini tanıtmamak için elbirliğ;y
)e çalıştılar. Onun için 23 nisan • 
da açılan ve bugün kapanan enter 
nasyonal kömür sergisi, bir asır • 
dır üzeri yerli cehalet ve yabancı 
entrika tabakalarile örtülen bir 
hakikatin elle tutulur ve gözle gö· 
rülür bir izahı olmuştur. 

Büyük bir ağacın devrildiğini 
görüp hunun karşısında dudakla · 
rını büken bir kÖylünün şu söz • 
teri söylediğini hatırlarını: 

- Bu da bir iş mi sanki? Biz, 
bizim memlekette kestiğimiz ağa· 
cı yere devirebilmek için on ağa • 
cı birden keseriz. 

23 nisanda açılıp bugün kapa· 
nacak olan kömür sergisi, bir ta· 
raftan kömürün değerini anlatır 
ken bir taraftan da ormanları · 
mıza kıymamanın bir vazif t! ol -

du2unu öğretmiştir. 

insanlar eskiden daha mı az el 

nas takardı.· Bugün insanlar kıy 

ııetli madenlere daha mı çok fazl;o 

tlüşkün ? •. Şu kadar var ki, büyii1' 

deniz seyahatlerinden sonra altır 

,.ayıcılar, insanların süse kar • 

Juy,:lukları aJakayı tahrik etmişler 
dir. Bugünse. hiç kimsenin bu ala 

kaclan kendisini kurtardığı iddiıı 

edilemez .. 

Bu yazıda kıymetli ta§lar ve 

?unların nasıl kaçırıldıklarını oku 

vacaksın"~ ll ~ 

teslim edilen bu buzlu kasa, tayfa· 
dan birisinin bir yanlışlığı ncticesın· 
de açık bir ambara konuyor. Bir 
miiddet sonra kasanın içindeki buz· 
lar havanın tesirilc eriyerek bulun· 
duğu yeri ki.içük bir göl haline ge
tirdiği için kasanın açılmasına mec· 
buriyet hasıl olunca içinde çok güzel 
bir demet çiçek olduğu görülüyor. 

Bu güzel çiçekleri muhafaza et· 
mek niyetile buzları erimiş olan ka· 
sadan çıknrmağa karar veriliyor. Çi
cekler çıkarılırken nasılsa kalınca 
bir sapın ağzından ufacık bir tıpa 
fırlıyor. Arkasından işlenmemiş 
bir sürii elmas ortayı dökülüyor. 
Ondan sonra bütün çiçekler dikkatle 
aranınca mecmuu 130,000 lngiliz 
lirası kıymetinde taşlar bulunuyor ... 

Bu garib demeti gönderenin de, 
alacağın da bulunamıyacağı pek ta
biidir. Kaçakçılığın ortaya çıkmAsı 
ihtimaline karşı yanlış adres vermiş-
lerdi. 

Gene gazeteler bugünlerde yaka· 
lanan başka bir kaçakçılığı da şöyle 
anlatıyorlar: 

Beraberinde hizmetçisi ele bulu-
nan çok güzel ve şık bir madam en 
büyi.ik transatlantik vapurlarından 
birisinin en si.islii bir dairesini kira· 
)ayarak Nevyorktan Londrnya gel· 
mişti. Vapur iskeleye yaııa ınca 
giimrük memurları güzel madamın 
dairesine gelerek eşyasını muayene
ye bashyacakları zaman madam hiz· 

metçisine: 
- Janet sen bir dnkikn şu kutu· 

yu tut. 
Diyerek bir çikolata kutusunu 

vermişti. Bu arnda madamın cşyn
lnrmın nıunyenesi uzaımığa bnşln· 
mış güzel Janet de yanıbaşmdn du· 
ran diğer bir genç gümrük memu
rile, madam ve diğer memurların 
meşguliyetinden istifode ederek 
flört yapmağa haşlamıştı. Mmıye· 
ne uzadıkc:a genç gümrük memu -
rundan çok hazzeden Janet, madam 
farkında olmadan kutudan bir çiko· 
latn alıp memura ikram etmişti. Ar
tık mercimeği pişirdiğini zanneden 
gümrük memuru dn sevinçle çiko • 
latayı ağzına atıvermi : arkasından 
hafif bir ses ve onun arkasından da 
memurun çikolatnyı yere tükürmesi 

bir olmuştur. 
Tetkik edilen kutunun içinde 

renkleri tıpkı çikolata rengine kon· 
muş ehemmiyetli miktarda kaçak 
elmas taşları bulunmu tur. l\fadam 
mahkemeye scvkcdilmiş ise ele ra
netin akibeti ne olduğu anla ıla • 

( u1111: Su. 12 .. ii. 5) 
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!NE.~~-~ 711 Jler Gün.Bir lliliitye 
Yabani atları tayyarelerle 

avhyorlar 
Amerikanın Nevada eyaletinde 

pek çok yabani at bulunmaktadır. 
Bu atların avlanması şimdiye kadar 
çok güçlükle ve birçok tehlikeleri 
göze aldıktan sonra, mümkün ola
biliyordu. 

ipek kiğıdın esrarı 

Amerikanın mC§hur soprcuların
dan, tayyareci Bremek, yeni bir ha
va sporu yaratmak ve bu yabani 
hayvanları daha kolaylıkla avlaya· 
bilmek için hususi bir tayyare yap· 
tırtmış ve atları bu tayyarelerle av
lamağa başlamıştır. 'Havada uçan 
tayyare, yabani atlar üzerine ilmik. 
lenmiş halatlar atmakta; bu suret1e 
atlar çok kolaylıkla ele geçirilmekte
dir. 

Dünyanın en bUyUk ilim ve 
fen enstltUsU 

Pitsbur'da geçen gün açılış me· 
rasimi yapılan dünyanın en büyük 
ilim ve fen enstitüsü, Andro ve Ri· 
çelt Melon namında iki kardeşin 
vasiyet ettikleri 1 7 milyon dolardan 
6 milyonunu sarfederek meydana 
getirilmiştir. Bina, dokuz katlı olup 
içindeki koridorların uzunluğu altı 
kilometredir. 322 raboratuvarda 
185 alim, fen ve ilim üzerinde çalı
şarak (hakikat} ları aramakla m~
güldürler. Enstitü yalnız Amerika· 
nm değil, bütün dünyanın en büyük 
m Üessesesidir. 

ı, haşa du,ıu 

Holivutta film teknisyenlerinin 
grev ilan etmesi üzerine birçok si. 
nema artistleri, makyajlarını kendi. 
leri yapmak zaruretinde kalmıştır. 

Resimde bu işi bizzat yapan yıl· 
dızlardan biri olan Marlen Didrihi 
görüyorsunuz. 

CUcelerln geçit resm i 
Paris sergisi yirminci asrın" sa

nat ve fennini,. bir arada toplamağa 
çalııırken garibeleri toplamağı da 
ihmal etmiyor: 

Sergi müddetince Pariste yapıla
cak eğlenceler arasında, cücelerin 
geçit resmi de var: 

Cücelerin bulunduğu yerlerden 
bu iş için, kadın ve erkek bir alay 
cüce getirilmi§tir. Cüceler Avrupa· 
nın her tarafından toplanmıştır. 

Bir deniz tayyaresi batb 

Caz Ru~ba çalıyordu. 
T ania lokantaya girdi. Bu, ol

dukça şık giyin mit bir kadındı: ü
zerinde zibelin bir kap vardı. Omu
zuna attığı kürk vücudunun güzel 
çizgilerini takip ederek aşağıya ka
dar iniyordu. Boynundan çıplak 

göğsüne gözleri kamaştıran bir el· 
mas kolye sarkıyordu . 

Lokantada bulunanlardan St. 
rump, arkadaşına: 

- Ne güzel kadın, değil mi} 
dedi. 

Arkadaşı Şvartzenkof cevap ver
di: 

- Güzelden daha güzel: Teshir
kar. Kim, biliyor musun~ 

- Adı T ania F eodorovna Du
pont. 

- Rus mu~ 

- Yarı Rus, yarı Fransız. Baba
sı Baltık sahillerinden bir memle· 
ketin büyük Dukası imiş; anası da 
düşkün bir Fransız kadını. Anası 
babası esasen resmen evli değiller
mİJ .. Ayrılmışlar.. O da, yabancı 
memleketlerde büyümüş.. Şimdi 

Fransada. 

- Herhalde babası para gönde
nyor. 

- Öyle zannetmekte haklısın. 
Fakat, parayı nereden bulduğunu 

bilmiyorsun. 
Konuııanlar iki zahitti. Son söz-

leri söyliyen ötekine yaklaştı: 
- Casus, dedi. 
Şvartzenkof cevap verdi: 

- Ben de biraz şüphe etmiştim. 
T ania iki zabitin bulunduğu ma-

sadan biraz ilerdeki bir masaya otur 
muştu. Çantasını açtı. Pudra kutu
sunu, aynasını çıkardı. Bu pudra 
kutusu, etrafında konuşanların söz-

lerini daha iyi işitmek için kullandı
ğı bir mikrofondu; ayna ile de, ma-

~a komşularının kendisini gördük
ten sonra, ne hal aldıklarını tetkik 
ediyordu. 

Diğer bir masadan kalkan bir 
1 ~enç, kadının yanına geldi ve ken

disini dansa davet etti. T ania red· 
detti, erkek de ısrar etmedi, gitti .. 

Bunun üzerine, Strump ayağa 

kalktı ve T aniadan cazın başladığı 
tangoyu kendisile oynamasını rica 
etti. Şvartzenkof, kadının, arkada. 
şını reddetmediğini gördü. 

Danstan sonra Strupm'un masa
sına geldiler. Kadınla arkadaşını 
tanıştırdı: 

- Erkanıharp yüzbaşısı Haupt-
man Şvartzenkof F raulein .. 

Tania Feodorovna Dupont. 
Yüzbaşı: 

- Berlinin en güzel kadınını ta-
nıdığım için çok memnunum, dedi. 

Kadın mukabele etti: 
- Şeref bana ait .. 
Şampanya getirttiler. Strump so· 

ruyordu: 

- Bu ak§am serbest misiniz? 
- Belli olmaz. Size bağlı. Şartr 

mı kabul ederseniz .. 

- Pekala. Söyleyin .. 

T ania etrafına bir göz gezdirdi. 
Sonra, alçak sesle ~öyledi: 

- Yeni dört motörlü bombardı-

Avrupa ile Amerika arasında 
muntazam postalar yapan "Hinden 
burg., balonunun kazaya uğraması 
iizerine, Atlas Okyanusunda deniz 
tayyareleri ile postalar kurmak dü
şünülü.yordu ve iki kıta arasındaki 1 
en emın hava yolculuğunun ancak ========================-==== 
deniz tayYareleri ile yapılabileceği 
ileri sürülüyordu'. 

Fakat, tuhaf bir tesadüf olarak, 
bundan da İnsanın gözünü yıldıra· 
cak bir kaza oldu: 

Akdenizde, F ransanın cenubun· 
da, Antibcs limanında, "Atlantili 

No. 1,, ismindeki deniz tayyaresi, 
Atlas Okyanusuna açılmak üzere, 
tecrübe yaparken, batmıştır. 

Kaza, g'!-yet çabuk olmuş ve beş 
kiti boğulmuştur. Kazanın, tayya· 
redeki benzin d~polarının ateş al· 
masından ileri geldiği söyleniyor. 

Anlatan: 

Vlr Gül 

man tayyaresinin planlan .. Konigs· 
berg istihkamı, X 1999 B. modeli 
topun krokisi .. 

Mülazim: 
- O I dedi. Çok fazla istiyorsu· 

nuz .. Fakat .. Sizin istediğiniz hangi 
şey yapılmaz .. 

Strump cebinden bir kart vizit çı
kardı. Bunun üzerinde ipek bir ka· 
ğıt vardı. Kartı yırttı, ipek kağıdı 
sıyırdı. 

- İşte, T ania I Bütün planlar ve 
krokiler bunun üzerinde. Bu kağı
dı bir mumun isine tutacaksınız. 
Mumun harareti ve isi karşısında 
kağıdın üzerindeki gizli çizgiler 
meydana çıkacak .. 

T ania kağıdı alırken: 

- Mersi, dedi. Bu ak§am ser
bestim. 

Onlar konugurlarken yüzbaşı 
Şvatzenkof sabırsızlıkla asarı gös
teriryordu. Arkadaşı susunca, Ta
nia'ya yaklaştı: 

- Bende daha mühim şeyler 
var, dedi. 

- Ya! Söyleyin bakalım .. 
- En son yapılan tel örgüler .. 

Gamme mitralyözü.. S. G. D. G. 
zehirli gaz makinesi. 

Tania: 

- Ehemmiyetsiz şevler. df"di. 
Hepı:ıini biliyorum. Hem yeni değil 
ki 1 Bir hafta evvel öğrendim . 

Sonra ayağa kalktı: 
- Bana bir saniye müsaade, de

di ve uzaklaştı. 
O zaman Şvartzenkof arkadaşı· 

na: 

- Dostum, dedi, namus ve şe· 

refini tehlikeye koyuyorsun .. 
Strump cevap verdi: 

- Sen de biliyorsun ya, dedi. 
İkinci bir büro ile anlaşmamız var: 
Bu casus kadınları elimizde meha-

retle kullanıyoruz. Biz kendilerine 
bazı şeyler öğrettiğimiz gibi, onlar
dan da bazı şeyler ogreniyoruz .. 
Fakat, dü§ündüğüm başka bir §eY. 

daha var.. r:,::. 
Arkadaşının kulağına eğildi ve 

anlattı. 

Bu müddet zarfında Tania lokan· 
tanın bir camekanla bölünmüş olan 

ıuka kısmına gitmiş ve orada ihti· 
yar bir kadınla konuşmağ<i başla

mıştı. 

Sonra, binanın damıntlan h11vaya 
açılan pencerenin ipini çe1<ti. Açr 
la camdan içeri bir güvercin girdi. 
T ania güvercine: Strumptan al.!ığı 
kağıdı verdi. 1 
Ku~ uçarken, etraftan kendi~ine 

bakanları tehdit mc:;.hiyetinde, man· 

tosunun altından tubaııcasını cıkar
dı ve bir m~saya dayanarak ser~ sert 
baktı. 

Onun bu hareketini gören ihtiyar 
kadın: 

-·Ne yapıyorsunuz? dedi. 
Tania: 

- Susun, dedi. Yaptığım şey bir 
casusluk.. Fakat, casuslar olmasa 
casusluk teşkilatı olmaz .. Biz de bir 
vazife yapıyoruz. Fakat, bu işin iç 

yüzünü yarın öğreneceksiniz .. 
Ertesi gün gazetelerde bir ilan 

vardı: 

"En büyük sinema yıldızlar;: 
dan Edclith Karlov ile Frank Kurt. 
un çevirdikleri "ipek kağıdın esra
rı,, isimli casusluk filminin dün ıon 

sahneleri de bitirilmittir. Eser bir 
haftaya kadar .... ıinemaımda gös
terilmeğe başlanacaktır.,, 

Lokantada geçen hadisenin bir 
film sahnesi olduğunu bir Eddith 
(Tania) biliyordu, bir de Frank 

(Strump). Arkadaşı Şvartzenkof o 
sahnede habersiz olarak bulunmuş 

ve olanların hepsini sahih sanıyor
du. 

O, filmde rol alan artistlere haki
ki bir sahn~ yaşıyorlarmış hissini 
vermek için konulmuş bir korku· 
luktu .• 
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l Marlen Ditrih 
ekrar eski rejisörü ile 
çalışmağa başlayor 

&,, Arnerikada 
illin·· . u gösteren asri 
0 

bir ehram 
\ tı bin) ~ >'lpıJa erce ıene evvel Mısır _ • 
•. d," ~ ehramlar gibi Ameri -
' .. ,,.enı b" h ·~•ııe b ır e ram yapıldı. lçe-
·~:ı b· Utiinkü medeniyet· .. t 
t ltç k ı gos e· 
L~ ... o eserler konulan bu eh· 
'vn b" 

'

er " _ın ıene ıonra açılacak 
•erıld" .... ' bi. ıgıne göre Musaolini -

(, • teı . H' ~ ";').!bJ, nu, ıt_ler gibi devlet 
,.1t:ııeıe ~ndan baıka makine nü -
.. ~ ~- il d k 1 ~ .~ı. e onu an ehrama bir 
tdiJ.._i • Garbo'nun bir filmi va

ttır. 

Marlene Dietrich'in töhretini 
temin eden rejisör Joseph Stern· 
berg isminde bir Almandır. 

Onu, Viyananın bir barında, o
yuncu kızı olarak, bulup Ameri -
kaya götüren Sternberg orada, ken 
disine en mühim roller vererek ve 
iyi oynamasına çalışarak muvaf -
fakıyet kazandırmıttır. 

Bugün, en büyük artist sayılan 
Marlene, bundan on on iki sene 
kadar evvel Amerikaya ilk aye.k 
bastığı zaman hiç iyi kartılanma -
mış ve hiç sevilmemişti. Halbukiı 
rejisör onu Amerikada büyük töh 
ret kazandırmak için getirmişti. 
Binaenaleyh, kendisine reklam 
yapmak ve az za~anda met hur 
kılmak lazımdı ... 

Sternberı bir taraftan bunu le-

ytld1zı 80ldon itibaren: Rüt 
Edi Hart, 

Boyer 

mine çalıtırken, diğer taraftan da 
rollere çıkarıyordu. 

Bir artistin muvaHak olmasın· 
da rejisörün çok büyük rolü ol -
onu, hakikaten muvaffak olacak 
duğunu herke• kabul etmiştir. He
le Marlene Dietrich'in muvaffa -
kıyetinde Sternberg'in payının 
çok büyük olduğunu inkir eden 

yoktur. 
Fakat, ilk filmlerini beraber 

çevirdikleri Joseph Sternberg' • 
den Marlene, bir müddet sonra, 
b"irdenbire ayrılmııtı. Buna ıe -
bep olan, aralarında başlıyan afk 
hisleri idi. Bu ayrılmanın bilhas· 
sa Marlene tarafından iıtendiii 
söylenir. 

Bunun üzerine, iki eski dost 
bir daha hiç görüımemiılerdi. 

Fakatı bugün, Marlene Diet -
rich'in Joıeph Sternberg'le tek • 
rar film çevireceği haber verili -
yor. Bunu, bizzat artist gazele -
cilere bildirmit ve ilave etmit -

tir: 
"Evet, Sternberı'le yeni bir 

film çevireceğim. Fakat, nerede? 
ne zaman? bu henüz malWıı de -

iil ... ,, 

Y'" .,· vı:ıflz· 

fw uu;ıırı 

' Kıyamet 20 sene sonra kopacakmış! 
ların köıelerini hesap ederek bul
muf. ( 

Onun dediiine na:ıaran dün • 
yanın ancak altı bin ıenelik baya• 

"Ehram müminleri,, isminde 
ıarip bir itikat sahibi insanlar var 
dır. Bunlar insanın ıu üz.erinde 
yürüyebileceğine inanırlcır. Fa -
kat, yürümek istiyenlerin hepsi de 
boğulmuıtur. Yüzme bile bilmez -
ler. Fakat, yine öyle ikeıı, körü • 
körükörüne inanırlar. 

Bunların batı olan Altniuı ia • 
minde bir adam kıyametin 1151 
aeneıinde kopacağını söylüyor. 
Alenius'un mezhebi ehr•mlann 
köıelerinden hesap ç1k•amaktır. 
Kıyametin kopacağını da ı!hram -

Holimulun yeni ııı1. 
dı::lanndan Doroti 

Layton 

& K 

tı varmıf. 1 
Dünyanın bundan evvel yafa • 

dıiı seneler hesap edili · ıe 195'Z 
de kıyamet kopmaıı li.zım geli " 

l'Ut...,..,•g ftkd 1)u si • 
fblerde 

tahrik etmeie bqlamı• ve bu 
mevzuu bir aenariıte havale et• 
mitlerdir. 
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Ok öy le atılmaz böyle atılır . . Çelebi! ... 
Rı:izgar pıruvadan estiği için yel -ı 

kcnlerin faydası değil; zaran vardı. 
Bizans gemisi de Midilli limanına 

ulaşm•k için son gayretini harcıyordu. 
Fakat biraz sonra Türk gemisi onun 

yüz kulaç kadar sancak tarafında ve 
at başı bulunuyordu. 

Bizans gemisinin gGvertesinde zırhlı 
ve zırhsız yüz elli kadar asker vardı. 
Yaylarını geriyorlar; ok yağdırıyor -

1arfu. 
Türk askerleri küreklerden kalkmış 

lar ve silahlara sarılmışlardı. Düşman 
· • a~ke;leri oklan attığı zaman Umur be

yin gemisinin bordasındaki Türk as -
kerleri de kalkanları kaı.dınyorlar, siper 
ediyorlardı. Sonra birdenbire kalkanları 
yanlan na bırakıyorlar; yaylarını 'eri -
yorlar ve ok yağdırıyorlardı. 

Bizans oklarının çoğu Türk gemi -
sinin ilerisine düştüğü halde Türk ok -
larından bazdan Bizans gemisini bile 
aşıyordu. 

- Ok öyle atılmaz böyle atılır, çe -
lcbil.. ... 

Mehmet reis dümene geçti sancağa 
yaslanınca geminin provası iskeleye 

.. dö~dü ve dos doğru Bizans gemisinin 
~rdasına doğru süzüldü. 

Umur bey askerleri başındaydı: 
· - Rampa edilecek 1 Hazır ol! .•. 

- Kanca ati ... 
- Bağla! .. ·. 
Bir çatır.dı oldu ve iki gemi biribiri -

ne yaslandı. 

Ayni zamanda Türk yiğitleri düş -
maıi' gemisinin güvertesine atıldılar. 

Umur bey onların önündeydi. 
· Geniş ağızlı eğri kılıçlardan şimşek

ler· sıkıyor; mızrak, balta, topuz ve 
kalkan seslcrj}e küfürler ve foiltiler bi-

kallı kumandana döndü ve sordu: 
- Bu kadın kimdir? 
Adamcağız çekindi ve korkudan ba

kışlarını bir kadına, bir de Umur beye 
çevirdi. 

Umur bey kılıcını onun göğsüne 

dayadı: 

- Çabuk söyle!... 
Kadın araya girdi. Umur beye sert 

bir sesle çıkıştı : 

- Ona niçin eziyet ediyorsunuz? 
Bana sorun! Fakat daha evvel sizin 
kim olduğunuzu öğrenmeliyim. 

- Ben mi? İzmir beyi Umur.. Ya 
sen? ... 

- Umur bey mi? Yaa ! .. Siz Umur 
beysiniz ha! ... Bu kadar genç! ... 

- Evet ... 
- Fakat vahşi ve kaba ... 
Bizans esirleri korktular. 
Selahattin bey ve Bizans dilini an-

layan birl;a.ç kişi kızdılar. 

Umur bey aldırmıyor ve alaylı a
laylı giilümsüyordu. 

Genç kadın devam etti: 
- Aycim hükfımdarı Mehmet beyin 

oğlu Umur bey ha! ... 1zmiri Cineviz
lilerden alan o meşhur ve büyük kah 
raman clzdiniz ha!... O kadar sebat, 
cesaret ve mertlik gösteren asil 
prensi hepsi methediyordu ve ben de 
onların <.ırasında bulunuyordum. Fa 
kat şimdi .. 

Genç kadın konuşurken büsbütün 
güzelleşiyordu. Uzun kirpiklerinin a
rasındaki bakışlar eşsizdi. ağzr, gam
zeleri, göğsü, elleri, uzunca güzel ve 
düzgün bir boyu vardı. 

Umur bey ilk defa olarak uzun 
uzun bakmağa değen bir kadın kar -

l şısında bulunuyordu. Onda ancak 
yirminci baharın taşkın güzelliği var
dı. 

Umur bey evvelce o kadar sevil -
diği halde şimdi o sevginin kalmadı -
ğını anlatan bu sözlerden ho~lanma -
mıştı. Genç kadının ne diyeceğini an -
lamıştı. Fakat yanılmış olabilirdi. Bu
nun için sordu: 

- Şimdi şimdi nasıl ·ouluyorsu -
nuz? 

Genç kadın gene onu baştan aya -
ğa kadar süzdü ve dudak büktü: 

- Bir korsandan ne farkınız var? 
Hani şu denizlerde, ıssız kıyılara çı -
karak köyleri ve şehirleri basan, za
vallı halkı öldüren asan yahut sü -
rükleyip pazara götüren ve satan 
kor!!anlar yok mu? Onlar gibi değil 
misiniz? 

Umur bey gülümsedi: " 
- Bunu yalnız bizim~ilcr değil si

zinkaer de yapıyorlar. 
- Evet ... Yapıyorlar. Ben onları 

beğeniyor muyum sanıyorsunuz? 

- O halde ... 
- Fakat ben sizi herkesten fü:tün 

bilirdim. Siz de bizimki~cr gibi olduk 
tan sonra ne üstünlüğünüz kalır?. 

Kadının hali Umur beye gittikçe 
dokunuyordu. 

Onun sözlerine de hak veı iyordu. 
Mehmet reis Umur beyin yanına 

sokuldu: 

- Bizans filosu bu tarafa geli -
yor. Bizimkileri atlatıyorlar! Çabuk 
olmr..hyız! 

Umur bey dönüp baktı. Bizans fi -
losu sahiden ona doğru geliyordu. 

(Arkası var) 

---------------------------------------------------------------... , ribtrjne ka.{~~ordu. • JF 
gı Kıc kasara cüzerinde kır sakallı ve . , 

2 1 Zt , • ..., ..... ,;11ıı•111ın1ııt'"""1111ttıttllmltıtıtH11Hlfltnlltıın111J111HlllMn1111ıııtı'*"llfUI . . , 
!''"" parlak zırf.ıiı bir adam şaşkın bir hal<ie 

kumandalar veriyÔr; fakat · Bizanslılar 
arasındaki kargaşalığı düzeltemiyordu. 
O kadar ki bir kısmı şimdiden üstle -

: ~ rincleki ağır şeyleri fırlatarak denize at
lıyorlardı. 

Bizans gemisi büsbütün ele geçiyor
du. 

Kır sakallı kumandan kıç altındaki 
kamaraların önündeki birkaç kişiye em-
retti: ~ 

- Sandal indirin. Kadınları oraya 
bindirin. Çabuk! ... 

Umur bey bunu duymadı. 
Bir dakika sonra kamaralara inen 

dar merdivenin ucunda kızıllar giymiş 
bir kadın göründ:.i. Sarı saçları omuz 
!arına dÖkülmüştü. Güneşin ışıklan 
onların dalgalarında tatlı akisler yapı • 
yordu. Mavi gözleri dehşetten fırla

mıştı. Fakat bu hali bir iki saniye sür _ 
müştü: 

- Buraya kadar geldiler mi? 
Diye haykırarak Bizans askerle • 

rini harbe kışkırtıyordu. 
Onun ardında birkaç dalgalı saç 

kümesi daha gör~indü ve ayni zamanda 
kayboldu. Demek ki gemide daha baş
'·a kadınlar da vardı. 

Bizanslılar arasında panik çıktı .. 
Umur bey sarışın kadının: 

- Buraya kadar geldiler mi? . 
D~diğini duymuştu. Önüne çıkan 

son birkaç düşmanı da yere serdikten 
sonra onun karşısına ı;eçti ve gülüm _ 
seyerek: 

- Daha' yakına da geliriz:. Dilediği _ 
miz yere gideriz! 

Dedi. 
GenÇ kadın B4 cesur ve yakışıklı 

Türk delikanlısını biranda baştan aya
ğa kadar süzdü ve etrafına bakındı. Yer 
de ölü yatan bir askerin kılıcını kaptı 

ve hücum etmek istedi. Fakat Umur 
bey ondan erken davranmıştı. Genç 
kadının bil.eğini tuttu ve go:.ilümseyerek 
kılıcı aldı: 

- B,u koca. demir parçası size yakış
mıyor. Ellerinize ancak iğne yaraşır! 

Dedi. ·. 

Kır .sakallı adamr tutmu~lar, bağlı -
yorlardı. 

Onun gibi birçok esir_ler daha vardı. 
Gen~ kadın Umur beyin . sözlerine 

kızmıştı. 

Umur bey ona bakıyordu. Kır sa • 

DiKKAT 
·Rad,l}o müsabakamız 

nasıl olacak ? 
Bir müddettir kuponlarını koyduğumuz radyo müsabakasının zamanı 

yaklaşmıştır. Bunun için müsabakanın nasıl yapılacağını etrafile bildiri . 
yoruz. 

Müsabakaya radyocular da iştirak edebilirler. 
RADYOCULARIN İŞTiRAK ŞARTLARI 

1 - Müsabaka Avrupa ve Amerika sistemi makineler olmak Uzere iki 
esas üzerine tertip edilmiştir. 

2 - Müsabakaya her kuvvet ve modeldeki makineler iştirak edebilir. 
3 - Müsabakaya i~tirake çağmlan ve bunlardan iştiraki kabul edenle· 

rin adlan önceden ilan edilir. Radyo acentelerine mektuplar gön
derilmiştir isimleri unutulan müesseseler tafsilat alabilirler. iştira'< 

~ edenlerle iştirak etmek için müracaat edecek firmaları peyderpey 
bildireceğiz. 

4 - Müsabakaya i~tirak edecek radyolar memleketin tanmmıı müta
hassıslarının iştirak edeceği bir fen heyetinin muayene ve tecrübesi
ne arzolunacaktır. 

5 - Müsabakaya girecek radyolardan Avrupa ve Amerika makinele· 
rinden ayrı ayrı birer birinci tefrik olunacak ve birinci gelen ilan 
edilecektir. 

6 - Müsabakada birinci gelen radyolardan bireri satın alınacak ve oku· 
Y.tıcular müsabakasında birinci gelenlere hediye edilecektir. 

OKUYUCULARIMIZIN iŞTiRAK ŞARTLARI 
l - K URUN Gazetesile neşretmekte olduğumuz kuponlar 120 olunca, 

en son on beş gün içinde, aşağıda istediğimiz maIUmatın yazılı ol
duğu bir kağıt ile birlikte bize gönderilmiş olacaktır on altıncı gün 
gelecek mektuplar müsabakaya iştirak ettirilmez. 

2 - Okuyucularımızın biriktirdiği yüz yirmi adetten ibaret tam bir ta
kım kuponla tercih edilecek Avrupa ve Amerika radyoları için 
yalnız birisine i~tirak olunabilir ... Her iki radyo makinesine ait mü
sabakaya girmek için iki takım kupon göndermek lazımdır. 

3 - Kuponlarla gön<ierilecek kağıtta şu malumat bulunmalıdır: 

A - Tercih etmekte olduğunuz markanın modeli. 
B - Senesi. 
C - Lamba adedi 
D - Kendi adresiniz. 
E - Markanın ismi. 

4 - Müddeti içinde gelen cevaplar tasnif edilecek hangi markalar faz. 

...... ... 
la rey alırsa o markayı intihap eden okuyucular arasında iki birinC'i 
ayrılacaktır, birine bir Avrupa diğerine de bir Amerika radyo ma
kinesi hediye edilecektir. 

Eksik kuponlarınızı gazetemiz idaresinden 
f edarlk edeblllrslnlz 

Kuponları biriktirmeği ihmal etmeyiniz. 
V AKIT Propağanda Servisi 
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i Zehirli Sarmaşık 
= 
~ıııııııuııııırııııııuırıııııııı İngilizceden çeviren: Vlr GUI 111ıııııımııııt.., 

Merdivenden aşağı iniyorduk. 1am bu 'jp 
dışardan bir takım sesler geligoıdn. 

arıgorlaıdı. Fakat bunlar kimdi? 
Esrar çözüldükten rnnra bu e,·de 

durmamıza ihtiyaç kalınıyor<ln. Har
''c;;t"in dediğine göre, artık buradan 

ellerimizi kollarımızı sallıya ııallı)'a 

_rfa çıkabilirdik. Çünkü. e' in yanın

daki cinayetle evin içindeki cinaye

tin faili ayni zanncdilecekti. 

Fakat, şimden rnnra ne } apac·ağr 

mızı bilmiyorum. Bunu Len im kadar 

zannedersem, Harve;;t d~ hilmiyordu. 

Yalnız, o da benim gibi. "iındiki lıal

ıle yalnız, evden ~ıkınayı dü~ünüyor

clu. 
• Buhınduğuınu:r. yer. ev\ elrc de FÖy 

!ediğim gibi, hiçhir tarafa pcncerf"si 

olnuyan. karanlık bir oda idi. Şimdi

ye k~dar hep oturmuş konu~uyorduk. 
Konu~mamız bittikten . onra, Uarveııt 

ayağa kalktı 'e: 

-- Hadi gel çıkalım, eledi. 

Gene. !!anki evin ~ nhibi imi' gihi, 

ga) et emin admılarla, kapıya cloğru 

ilerledi. Kapının tokmağını tuttu, ~e

' inli: 

Kapı açılır açılmaz gözlerime boJ 

I§ık. burnuma bol lıaYa çaı ptı: (\ev

yorka geldiğimdeııheri temiz harnya 

'e ışığa o kadar Jıa,ret kalım~tun ki! 

Şelıire gece gl'lıni§tirn. f,..ta,..yondan 

rıkar ~ıknıaz hir hara dü~mü~tüm. Bar 

,fa ' 'Karanlık dans,, ha~laım~tı ! Bun

dan ~onra. gene karanlıkta hir mare· 

raya girifmİş. koridorları dola~mış. 

Harve.~t'in arkasından, onun kapatıl

dığı hücreye girmi~tim. Buradan fW 

cdes•in 'kııçmı!. z,.Jı irli ırmağı geçnıi~ 
\ 'e ... Bir ,·irancli~e çıkmıştık! 

Viraneden Eonra, köstehe gihi. 

yer altına girmiş, gene karanlıkta ı . '" 
hn sefer hir fare gibi dm· arın ara~mı> 
tırınanını~ tık... Duvnrlarm arasmdak · 

~izli mcı·clh entlen hu karanlık odayoı 

;?irmi~tik. f~te. en nilıny"t ~İmıli. ay· 

dınlı~a 'e ha\' aya kanı~m·orduk. .. 

Çıktı~mnz yerin. e' iıı herhalıle en 

iLt katı idi H~ ... of:ı ıı;ibi geniş bir ycr

ıli. Sa~ tarafta. a~ağı inen hir menli

' en ,·ani ı. Yukarı çıkan hir rnl'r<l h c>n 

olıııayı~ı ela c' İn ii t katında l111Jundu

ğ11ınmm gi)~teriyon l ıı. 

Harve~t'e ~orcluın: 

- ı\ ,..a~ı inece~iz. <leğil nıi? 

- EH!. fnmiyt>lim ıni? 

• ,. 

- 1nnıiyt>lim olur ınıı? y,.tnıcıli 
mi hnraıla hıı kadar kalılığıımz ! Dı~a
n ı;ıkrnak için. bl n ~enden ziyarle ace

le c<1iyorum. 

--- Ben acele etmiyorum ki! 

- Etnıiyehilir in. Çünkii. clışarı 

çıkarsan tutu!acağmdan korkuyorsun .. 

Ben hu eözleri kızgınlıkla &öyle

nıi~tinı. Hakik aten, onunla herahet 

hirc;ok tehlikeli maceralara girmiş ol

mama kızıyor. ben i peşinden siirükle

cliği için de, kendi:ıine kar~ı hiddet 

duyuyorıhuıı. 

Geceki maceralardan sonra hura· 

ya çıkıp hol ham ,·e ışıkla kar§ıla~m

ca. adeta Hanest•i bırakıp kaçmak. 

şehirde erhe t ııerhe t dolaşmak "" 

sonra diinüp Chicagoya gitmek arzu

sunu hi setmiştim. 

Fakat, bir kere ba~lanılan ifİ ya· 

rı bırakmak olmazdı. Har\'est'le be

raber. hiç olmazsa daha bir miiddt>t 

beraber huJıınrnarn lı'.iznndı. Relk i, 

münn ib hir zamanını bulur, tek ha

şıına hareket ctmeğe karar , ·erebil ir

diın ... 
r --

Han·ebt"e "Evden dı~arı c;ıkmağa 

korkuyorsun,, elemem çok <lokunmuş

hı. Kahnclayı ı;ec;inen bir Gangı'ter i
~in. hu, hakikaten. kızılacak hir~eydi. 

yere hızlı hızlı Htrar11k, 111 

doğru gitmcğe hıı~ 1 amı~tı: 
Aşağı iniyorduk! d 

• J ar Fakat, tam bu oırmJa ı~ 

güriiltü işittik: 

Bir takım eesler geliyo.rd~j~ 
vest. lıir ayağını merdh·en•JJ ~" 
ma~ın<lan a.a~ı atııu~ken du 
lak kalıarttı. 

1-f ıı•ll: 
Biraz onra. sesler ) a.. " 

İ!ı:ine girmijlerdi. 

Gelen~er nr<l.ı .... 

Gelenler kimdi? . d 
l\Ierdh enlerde ayak sesler• 

<l u . ...,,.,,,,; 

Y ııkarı çıkıyorlardı .• 
-e ler daha yakla~mı~· JJ~ 

dikleri oldukça i)tilrneğe b•~ 
--- Yukarda olacaklar .. • I 
- Belki daha bodrumdad~ 
- Sen arka taraf ta kalt• 

- Oraya biri ini bırakutı1; 
Ruhsettiklt>rİ muhakkak 

Bizi arıyorlardı... . Jtı, 
Bıın lar. po)isier nıiydı? 

lar mı? d 
Harvest, merdivenin b~§~ıı 

heykel gihi. öyle hareket!•~ rd 
a~ağı da konn~ulanları dinlıY0 ( 

Fakat. ayak 11esleri gittikçt ~ 
. k ""> §ıyordu: l\Ierdl\enden °:.8 il 

kıyorlardı. Ayni zamanda. '}ttİ 
ha~ka taraflardan da ayak EÔ ıt1 
liyordu: Herhalde. bir kısnıı 

. b. ~· venden yukarı çıkarken ır 

alt kattaki odaları arıyordU··· 
( A rka.~ı ı·nr) 

lOC N ve VP.,_ı 
TERCUME KULLl1 - 1f ,,., 

F u i rfan h i zf rtı • 
abone o !m ak 1~111 

a.. o layhktar / 

tıt'-tl~ 
Memlekette okurna_ . 

1 1101-' 
yaymak ve kitap tedarıkıll ~r 

~e 
!aştırmak maksadile DllD e eJ<t" 
rın kitapları için her keseY 1u J~ 
rişli ve pratik bir abone 0~1 ili 1 
nulmuştur. ı inci kitaP.~1' l ili' 
kitaba kadar olan OD cıJt) ut' tııJ' 
serinin abonesi 636 kurUf~r ~ oO' 
nun 2a6 kuruşu peşin verl~eJJif· 
dan sonra her ay bir Ura )itltıf 

11 inci kitaptan 20 !0; .,erf Pj.11 

kadar olan on ciltlik 2 ~ -~ 
abonesi 504 kuruştur. 

1 
ııet 1 

peşin verilir ve ondan sonr 

bir lira ödenir. ı.ı )iti~ 
21 inci kitaptan :;o un~,,,.~ 

kadar olan on ciltlik 3 u~ -~ 
abonesi 5::$2 kuruştur: ııet 

peşin verilir. ondan 90ptl il' 
bir lira verilir. cJ )iti pili 

31 inci kitaptan 41 fJJ iJ -~ 
kadar olan on ciltlik 4 u; •" t1 
abonesi 520 kuru11tur: bir ıır' 
verildikten sonra her •Y il' 
d . ~~ 
enır. fJJCl ' iP 

41 inci kitaptan 51
1 

ci ~ 
kad.ır olan on ciltlik 5 ;sB )~ 
abonesi 488 kuruştur: bir ıırt 
peşin verilir ve her aY ,,. 
nir. ol,,.,. V 

50 kit.aba bırdeJJ atJOll~e)l'_,.ıf 
tiyenler peşin 8 ura ve .,, ,..Jt" 
tapların tamamını alır 6 ~ 
her ay 3 lira Ö<iiyerek Jll 
saplarını kapatırlar· ııscl ,ı~ 

51 inci kitaptan 60 ~ ~ 
kadar olan 6 ıncı serlpe.t' 
436 kuruştur. 136 ~sı oit• Af 
ve her ay bir lira öde "'/J"' 

i iD .~it· .. 
Abone olmak ç ·ııoeJY ,.,,,.. 

}'l!i"duna müracaat ed• 17ııl
Telefon: 24370 tstatı 

Ilar\'est, b an a kızını~. adnnlarmı -~Mllllııı ... ıl'~-11!11""" 



Nc'ryo k 
~lası b ~. • mayıs - Şikago ı:a • 
ilki u gunlerde büyük bir muvaf

Yet elde tf B" .. A ıta e 1• utun merika za-
sını Uz:u "'dd . l •ir k n mu et ışga eden 

•arı ~rı kocayı yakalayabildi. Bu 
lan) oca ellerine geçirdikleri kur -

Gökyüzü en lıel}ecanlz mace
ralara sahne olmal}a başladı 

arı sa k .. ul k Yma . ı ç ın şeytani bir u-
C eşfetınişlerdi 

-t(ı eçcn hafta Bi;leşik Amerika hü. 
metleri . K d 

rındak · ~ın ana a hududu civa-

Göl üstünde dolaşan tayyare 
. . ' 

nı;~ 1 Erıze gölünün kıyısında te 
ll\ ırı Ve §rk giyinmiş genç bir ada-

ccsed ' b 1 . 

20,000 Jirası do-
Ja ndırıla n bir Kii
ba lı ~urşunla öl
dürülerek topra-

ll'ıu 1 u unmuştu. Yapılan 
ı>ı l a.vencde adamın boğularak de-
l k iltıcak bou d .. "l a b· ,J nun a goru en yuvar-
tni~r ır Yaradan öldüğii tesbit edil-

b 
~ ı . A . 

ı r · Ynı zamanda polise gelen 
llıek tupta kt }" .. · ~lı.Yuk . . ma u un uzerındc 

ald hır ınıktar para bulunduğu 
• rıuc ~.rtadan kaybolmuş bulundu

ıldiriyordu . 

c :~bita hakki katı derinlcstirdik • 
" 1Ut} ' 

Cd 11
§ ve İnanılmıyacak dere -

e kork b" k ıh tınç ırço · şeyler oı iava 
... rnıı t Ö -itayı· § ır. nce mnktuliin bir 

ı ın " dd . t.ı r .. ll ettır eline geçirıneğc 
1 a lıgı .. 1 b' 
~Yi guze ır artis t ile sabah _ 

n erk d 1 ıkJ . en en meç mi bir yere g it 
Ctı Ve b k d . 

ltıakt 
1
.• u ·a ını elıne gecirınesi 

~ır k U un hcıyatile servetinin büy iik 
lır. ısının çı mal olduğu nnlaşılmrş _ 

Cc d' b ı, c 0 ın ulunduğu giiniin saba-
h rkend E . ·· ı ·· Ilı.ık en ~rıze gu u yanındaki 
t~ Vorey köşküniin öniinde müh _ 
t rrı bir J • b'I u. O ıusus ı otomo 1 durmuş _ 
}~lı lornobilin ic inden çıkan orta-
k Çok k . . . b" ti k" §ı gıyınmış ır adam 
tıf""' lıkn hizmetçisine efendisine ve -

•oıc •• 
il k ltlere bir tavsiye mektubu 

rv endi kartını vermişti. 
diı>Jo 1ektup Amerikanın şöhretli bir 
i:>j 13 matı tarafından k<>skiin !ahi
".}'c ukvory'ye gönderilmiş bir tav-

tıaın "d· B 1 e ı ı. ununla aslen Ati -
ı olan , , A "k d l e merı a a yaşayan Yu 

ili'\ ~ Milyarder Kiriadis tahiatsı o
e k ukvary"ye tavsiye edilmekte 

ğa atıldı 
Bu gidişle zabıta gö/ı 
giizü11ii de ko11trol 
elı11elt gibi nıüşhlil 
biı· l'azigelle lıalaca-

f!B be11zigoı •• 

maz koşarak selip misafiri büyi.ik 

bir nezaketle ve ikram ile köşkün 
en müdcbdeb salonuna götürmiiştü. 
Hoş be~tcn sonra biribirlerini iyi ta
nıınağa başlamışlardı. Kiryadis Nis
de ,.c Akdenizin ye§il sahillerinde 

başına g~len birçok hiıdiseleri an -
!atıyor Sen Moriç ve Sı:tmoni de 
geçirdiği güzd g-ünlerin hatıralarını 
birer birer naklediyor ve hatta Mon
tekarloda servetinin büyük bir kıs
mını kaybettiğini söyliiyordu. Bu 
hikayeler ile aradan birkaç saat ge

çiyor sular kararmağa hatladığı bir 
anda köşki.in sahibi misafirini kendi 

tayyaresile bir hava gezintisi yap -
mağa davet etmİ§ ve diğer iki dostu

mm da kö§kün tayyare istasyonun
da kendilerini beklemekte bulundu-
ğunu ilave etmişti. 

Şehir bir sis 1wliıı· 

de kalmtşi ı. Bii/'iilı 

yöz?crdcıı uzak 

bir dakikada ..• 

kadınla şık iki erkek bulunan sarı 
bir tayyarenin kendilerini bekle -

mekte olduğunu görmÜ§tÜr. Buk -
ary misafirine dostlarım takdim e· 

derken jirisinin Bufalo §ehrinden 
zengin bir tüccar diğerinin Kübalı 

çiftlik sahibi olduğunu güzel kadı -
nın da kendi hususi katipliğini yap 

tığını söylemittir : 

Tayyarede çok süslü iki kom· 

partıman bulunuyordu. Bunlardan 

birisi tam manasile mükemmel bir 
bar salonu idi. Ortasında bulunan 
sofranın Üstünde en nefis yemekler 

ile en pahalı içkiler göze çarpıyor • 
du. Bir perde ile ayrılan diğer kom 

partrmandaki yeşil bir masa üzerin· 
de kumar oyunu için lazım olan her 

iey mevcuttu. fe~disinin köşkünde birkaç gün 
n ır d'I . . . . . K e ı ınesı rıca edılmckte ıdı. 

~ı~i:n sahibi tavsiyeyi alır al -

Kiryadis bu daveti reddetmemi§ 
ve kö§kün sahibini takip ederek 
bir çeyrek kadar yürüdükten sonra 
tayyare istasyonuna geldikleri va • 
kit içinde fevkalade güzel sarı§ın bir 

Bukary misafirine dostlarının 

fevkalade meraklı oyuncu oldukla-

rını hatta hava gezintileri esnasında 
bile bu meraklarını terk edemedik
lerini söyledikten sonra arzu eder
se bir poker yapmak İçin dördün • 
cü olarak kendisinin de oyuna i~tİ· 
rak etmesini teklif etmiştir. Misa
firin kabul etmesi üzerine şık tay
yare artık iyice kararmağa başlayan 
hava içinde olanca luzile yollamala 

başlamı§tır. 

Tayyare kah uzaklara giderek 

kah Erize gölünün üstüne gelerek 
gece sabaha kadar dola~mı§tı. Saba
hın saat altısında Kiıbalr 20.000 

dolar kaybetmi;ı bulunuyordu. Mi
safir Kiryadis İse onar hin dolarlık 

dört çek imza etmİ§tİ. Buna rağ • 
men Yunanlı milyarder gayet ke • 
yifli görüni.iyor; güzel sarı§m ka
dınla latifeler yapıyordu. Hatta ka· 

dındnn bir randövii bile koparmı§ -
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Oyun bu vaziyette devam eder• 
ken Kübalı zengin birdenbire Buk· 
\'ary"ye dönerek: 

- Mösyö çok para kayboıtim. 
Rica ederim bunları geri \'eriniz. 
çünkü kağıtlarınız hilelidir. J§aret 
!erini buldum, Çok fena bir §ekildo 
haksızlık yapıyorsunuz. Demi~ti. 

Bıı sö71eri işiten Bukvary giiyıi' 
bü vıik hiddett" tutulmuş bir centil .. 
mctn gibi ka tibi giizel kadına: 

- . Şunun bütün paralarını geri 
veriniz. Emrini 'fermişti. 

Gi.iı-el kndın yanındnki bar kıs • 
mmd paraları getirmek iizere ge • 
c;erken Yunanlı milyarder de pa • 
ralarr saymak için kendisine yar • 
dım etmek üzere yanına gelmesini 

rica etmişti. 

Kiryadis bu hadiseye gülerek gÜ• 

zel kadını takip etmiş ise de iki da• ' 

kika sonra tayyarenin motöründe 
şiddetli bir gürültü hasıl olmuş \'e 

geri dönüp geldikleri vakit kavga 

eden Kübalıyı yerinde görememiş • 
!erdir. Bunun üzerine Bukvary Kü .. 
balının tuvalet yerine gittiğini fa • 
kat yaptığı münaııebetsizlik dolayı • 
sile çok hiddetlendiğini söyliycre1' 
pilota tayyareyi indirmesi emrini 

vermi§tİ. ı 
filhakika birkııç dakika 8onra 

tayyare yere inmİ§tİ; fakat Kübalı 
hala ortada görünmüyordu. 

Tayyare yere inip te Kübalıdan 
mada yolcular dışarıya çıkarken 

Yunanlı Kiryadi; denilen misafir yü 
zündeki maskeyi fırlatmıJ ro\'elvc• 

rini çekmiş : 

- Eller yukarı. Ben polis komi• 
seri Bilbury'yım teslim olunuz! 

Bu sırada öbür taraf tan ellerinde 

makineli tüfekler bulunan b~ po • 

!is memuru daha yetişmi~lerdi. Ge· 

len memurlar komiserin \'erdiği e• 
mir dairesinde tayyare yolcularının 
ellerine kelepçeleri geçirivermitler • 

( L(Lf f cıı say1/nyı ÇC1•irini::) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!mm-
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lcmiştik. Bu suyu ben sekiz günlük 
ihtiyaç üzerine hesap etıpiştim, on 
on iki gün kadar idare etmek de 

mümkündü. Bundan başka on litre J 
nlan ince su tulumlarını her zenci 

uzun seneler dola§tığım için tecrÜ· 
bemle öğrenmittim; suyu daima 
kaynatarak içiyordum. Bunun sıh· 
hatim üzerinde ne kadar müessir 
olduğunu gördüm. Kervamma her 
gün yedi yüz litre su sarfediyordum. Yanında omuzunda götürüyordu. 

1 !ayvanlar sırtında yüklü bulunan 

keçi derileri su saklamak icin haki· 

katen eski zamanın dikkat~ Jciyık 
Riizel bir buluşudur. Su bunların 
İçinde hem pek cüzi tabahhur edi· 

Yor, hem de uzun zaman taze olarak 
tnuhafaza ediliyor. Her ne zaman 
keçi derisi, bir gölgeye asılır veya· 
hut ·· • ruzgara maruz bırakılırsa suyu 
derhnl kafi derecede soğutur. 

H .. k.. h .er ne mum unse epsinİ yapı-

:Yorclum. Buna rağmen bu.hesaplı 
3tı gün geçtik~e azalıyordu. Bu bi· 

?. İm hayat memat meselemizdi, elli 
ada d ~ 111• otuz eve on beş katırdan 

'l'liirekkep bir kervan için sıfırdan 
:Yukarı 54 derecede müessir sıcağın 

Bundan dört yüz elli litresini hay

vanlara, iki yüz elli litresini de in· 
sanlara veriyordum. IJk günlerde 
b!raz dikkatsizlik edilerek bir mik· 

· tar ısraf edilmi§tİ. 

Kuvvetli katırlarımız Ardarın 
hususi nezareti altında bulunuyo ... 
du. Bunlar münhasıran alat ve ede· 
vat gibi §eylerle teneke l!andıklar 

içinde mevaddı infilakiye ve cepha· 
nelerimizi, hazan raatgeldiğimi;ı: zen· 

cilerdcn gıda maddeleri almak icin 
kendilerine verdiğimiz panayır m~l-
larınr. kullandığımız ilaçları, denk

lenmiş \'C paketlenmiı olarak taşıyor 
lardr. Bundan ba~ka yüklerim ara· 
sında yeni modelden elli tüfek, kil· 

altında v · • •· .. 

1• ,J orucu yuruyuşten sonra 
~~zım olan su miktarı çok büyük

tur. Her hayvana günde on litre su 

çük flintalar ve bir~ok rovelv~r-
. ,·ardı. Bir de Lord Lindas Dalenın 

\•eriy d b or um, unun farkına uzun 
senelerden sonra vardım. Eğer muk-
tezi ı· d h ma umata a a evvel sahip 
olsaydım, her adam için beş litre 
sarfı · na musnade ederdim. Bu me· 
J'anda Yem k . . - d w • l e pışırmcgc ve iger 
·~ere su f . . sar cttırmıyordum . 

hediye ettiği küçük bir buz maki· 

'
·ardr Bu sayede daima adam· nem · 

1 
a tatlı soğuk meyveler ikram 

arım B' d .. .. k 
d

. dum ır eve uç gun srca · 
c ıyor · . . 

I içinde yorulmak bılmıyerek 
kum ar "J d b·ı· F k 

1 wa tahammu e e ı ır. ·a at 
susuz ug 

. baa geldikten sonra, o ka· 
hır mem . "d . k k 

k 
·çer kı mı e81 en az ır 

d ço su 1 
ar uı olmamak üzere eu 

litreden a~. 

alrr. Şiınali Afrikarla v~ iç~rilerinde 

ATEŞ ULKESINDE •• 
Ali, bu sözleri işitince korku ile l lngiliz tüfekleriydi. Hu tüfekler nı~ 

bağırdı: ,. ,. ~ , • edilirken adam buna tam kar§ısın-
- ı\hl.. -·- .... ,.,, .,.,. f - da durmazsa ~ehli~csiz şeylerdi. Bu 

. · d • - gün Jngilte,ede bunlar odun parça. 
_ Bana yırmı a am vermege 1 . . f 'k da b .. ·· 

b ı dedim Şiddetle sarsıl· sı gibi kıymetsızdır. A rı a ulun 
mec ursunk. d" . t. 1 k k "" zenci kabilelerinde kullanılır. 
dı Sonra en ını op ayara us- . I . 1. . . .. . . Bir aralık Alı adam arına gız ı 
tahra tavirlerıle sozlerımı duyma· . . . . J k d 'l'kl _ 

:. - b 1 d E bır emır mı verdı, on ar en ı ı e 
mış gibi hareket etmege aş a ı. - I b"I · b" 

. d 1 rinden mi yaptı 8r ı mıyorum, ı r 
!imdeki kamçıyı hıd et e ve hızla f da .. .. it · 

.. .. rok köleler tara ın n guru. U• '.e 
öniimdeki masanın ustune vur- ~ d ld B 

Patırdı ile üzerimize ateş e 1 1 ır 
dum. Oturduğu yerden ayağa . 

kağıt tıpasına biri de göğsüme ısn· 
kalkarak kamçıyı tutmak İstedi, bet ederek elbis·emi delip ge ti. 
fakat muvaffak olamadı. Gözlerim- 1 k ı· 

1-ler taraftan vahşi ses er yü se ı· 
deki tehdiık:ır parıltılar kar§ısmda 1 k 

yordu. Velvele ve karışık r çevre· 
durdu, başka bir harekette bulunma· mizi ııarmı§lı. Artık biz hepimiz öl· 
ğa muktedir olamadı: sonra işi ııa· nıeğe mecburduk. Alinin gürültüsii 
kaya dökmek istedi, çirkin bir §C· bunu ifade ediyordu. Galiba Palmiye 

kilde sırıttı . ağaçlarında sallanan karde§lerinin 

Ali gelmeden bir snat önce adam ba~ınm yanına bizim ba~rmızı cfo 

lrırımn c-.adırları yıkmalarını ve C§ya· behemehal asmak istiyordu. 
mızı hayyanlarn yiiklcmelerini em· Hiç §Üphe etmiyorum ki Ardar 
retıniştim. Beıı Ali ile konuşurken bunu daha evvelden k~fetmi Iİ. 
yanıma gelen Ardar, her şeyin ha· Çünklİ hazırlıklı bulunuyordu. 
zır olduğunu bildirmiş, sonra ve bir Derhal Aliyi sedyesinden yere frı M 
müddet kanımda kalmıştı. Ali ile latrp göğsünün iizerine oturdu. E
konuşmalarımız:rn sonunu bekli) or ger ben süratle yetişip de kolunu 

du. Bu konuşmalar Şalloh dilile olu tutmamı§ olsaydım acımadan s iin
yordu. Ardar bundan bir parça an· güsünü Alinin göğsüne sapJamı~ 
lnrdı. Kamçı ile masanın üzrine şid olacaktı. Diğer araplarım İ e bu ha. 

dctle vurduğum z<ıman konuşmanın dise içinde feryat eden kadınları ii· 
ga) ri dostane bir safhaya girdiğini rüp kovdular, \'e benim emrim üze· 
anlamıştı. Ali aşikar, kuvvetini ba- rİne kölelerin etrafını çevirdiler. 

na göstermek 'e beni korkutmak Alinin her tarafı tir titrıyordu. 
için birkaç kölesini tüfekle teslih el· Kesik kesik nefC! alıyordu . Kölele

mişti. rin bu ıniinasebetsizliği kendilikle-

Rıınlnı rığızdan dolan eski ağır rinden yaptıklarını söyledi ; su~lu 
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ıstanbu11kıocı tcra memurluğundan ı Edebiyat ve siyaset Çiçek denıe ~ 1 

Birinci derecede ipotekli olup açık! l) - Bina bir bodrum, bir zemin, de sakla rıs 
arttırma suretilc paraya çevrilmesine bir asma katile ayrıca beş kat daha ve (Baştarofı 7 inci sayıfamrzdn) j laya alılmaaı, bir had tayin edil · 

1 
ıar 

karar verilen ve tamamına üç yeminli bir de taraçayi muhtevidir? İşbu gayri .. :;ıl:ır"' girHr hu''cum eder. Fakat mcıi çok tehlikeli olabilir: i~ gö· e m B $ 
erbabı vukuf tarafından (123781) lira

1 
menkulün methali ve merdivenleri ve ~- ... ~ ' l · l F 

l 1 
muharririn mütefekkirin bir fır • rü mesıne mani 0 ur. ·akat mu · ( Ba:ıara/ ı 7 inci so)1foırt'· kıymet takdir olunan, Galatada Ke- hanın çift asansörleri ve bunların arka- d I • l b d . harririn mütefekkirin bu haddi 

mankeş ~aramustafa mahallesinde atlk1 aındaki aydınlık mahalli her iki kısım ku an o masmı ta ul e emıyor • ' 
Topçular ve Hamam cedit V.:ıyvada Karaköy palas beyninde müşterek olup çünkü fırkal r yalnız nazariye il~ k~b~I .e.tmeıi doğru değildir: o, maımştır. pe ~ 

caddesinde kain atik 13 ili 19 cedit 19l bu suretle intifa edilegelme!::tedir . 1 ~ zl h h k'k t' b' bıldığı ınandığı her hakikati ıöy • 
1 ugraşama ar, er a ı a ı ır . . .. 

ltl 25 numaralarla murakkam ve sağ 2) - Binada ayrıca da kalorifer ve l t I b h k'k ti . .. lıyecektır. Boyle hareket elmcz:se 

Elmas kaçakçılarııııı~ ~ ~ 
§eytani tedbirlerle cenubı Anı 
kıymetli ta§lar ka:ırdıkla:~ 
teren aşağıdaki hadise de ç 

u amaz ar, azı a ı a crı ıoy • . 
t rafı Kasapyan ve saire Değirmen ha- elektrik ve tcrkos tesisatı mevcuttur,

1 
l b lft n . l b 1 • kafaaı durur, bozulur; asıl vazı • 

nı ve hazan Goncegiılyan Şeref hanıml1 Biıinci k11mın kalorifer tcsi tı er, azı urı 1 gız er, azııarmı ın· f 1 h k'k h b 
k ~ d } B d h k' esi o an a ı at la arrisini, e · 

ve Mehmet Bey ve saire hanı ve bazan mUıtakild!r. Kalorifer 
1 
ocakları iıc nr e er er. un a a ,an var • 

aralık ve hazan ırı:.ıfrez: 49 ila 53 atik birinci ve ikinci ku11m arasında bulunan ır; çun u u un a ı a erın or· . • d rı 

1 
d .. k'' b"t" h k'k ti • ~eri imkanları 1ıenitletmeği unu · tır: ter 

tur, bir kalıb ıç.ınde düııünm~öe Bir gün elmas nıa e . .,. 
numaralı emlak sol tarafı sahibi senet- methal ve aydınlık mahallerini muhtevi ------~-------- ,. 0 s''~ 

b 1 'c:. • f'l f b' k 1 1 .. 1 • d b' · · • b'r ıııı ' !erin 11 ill ı 7 N. lu ikinci kısım Kara-1 ın:iştcrek kı1Imda mileHc& olup itbıı 937 tarihine rastlıyan cuma günü saat a~ ar. ~aır, ı oao ırta ım m · tor erın en ırısını ı tıs 
1 Ç 'dd'~ 

köy palas arkası Harikliya ve Anna ocaklar birinci ve ikinci kı&ım beynınde 14 ten 16 ya kadar İstanbul İkinci icra yalar kurar; bu hulyaların İnaan· yaret eder. ok cı ı . ~ 
bfnti Bedros Aynalı lokantau ve ba.I müştereken istimal edılegelmektcdir. daire ınde yapılacaktır. lar İçin birer ''realite,, haline ge • bir vaziyette bulunan [\i~s) 
un Sahak ve Ueep Köçekyan dükkanı! Elektrik tesisatı her iki kı11mda aynı 6) - Arttırma neticesinde verilen tirilmeıi fırkaların vazifesidir; fa· rektörden pazar günl~rı ·rıe 
cephesi Voyvada caddesile mahdut o- ayrı müessestir, şu kadnrki kumpanya- bedel kıymeti muhammcııcyi bulduğu kat fırkalar, zaruretlere tnvizdc sonra siyahi maden işçılcl'lıı~ 

• lup altında Kommerçiyala İta,lyana nın umumi kontrol saati yukarıda zikri takdirde ı::ayri menkul en çok arttıra· bulunmağa mecburdur. Şair, filo· ahlaki \'azler vermek arııı5 .. ; 
bankasının bulunduğu mahalli mUı· geçen mUştcrek mahalle vaz:edilmi~ ve nın U tünde bırakılacaktır, akııi haldl" ıof onlarla beraber tavizde bu _ hınduğunu söyler. Qirek1~,p ı 
tl"mil bulunan birinci kısım Karaköyl her iki k111m için mü1tereken istimııll ikinci arttırma için Htı§ geri bıra)ula· rı'\" 
palas hanı nami!e maruf kargir ve ce- cdilegclmektedir. Terkoı su boruları calt ve arttırıınlar taahl::ltlerinden kur· lunamaz; zaruretler yokmut sibi teklifi reddetmediği içİ~ııU p 
aim hanın (318,240) hisse itibarile ve tesisatı her iki kısımda milııtakillen tulacaktır. Arttırmağa glrmek istiytn· dütünmelli tasavvuruna hiçbir misyoner her pazar gtı ~ f 
(308,080) hissesi 1424 N. lu icra ve if· mevcut olup kumpanyanın kontrol sa- !erin gayri menkulün. kıymeti muham- engel yokmuf gibi dlişün· doğru siyahiler içine sirer~ıı~ 
Jas ve 2280 numaralı kanunlar hükmü- ati yukarıda zikredilen m:ltterek m • meneıinin yuzde yedi buçuğu ııisbetin- mcsi lazımdır. Onların "ci · ade bir talakatle elinde ttıl ~ıı 
ne tevfikan açık arttırmağa çıkarılmış· halle vazedilmi§ ve her iki kısım için de pey akçesi vermeleri lazımdır. le,, de doğrudan doğruya faaliye· kaddes kitabtı:ın parçalar 

0 

tır. müştereken istimal edilegclmektedir. 7) - Satış pe§ln para iledir. le girmderi doğru olmıyacağını, sir ve izah eder: 80nuod~~ 
3) Bodrum katı U.,. salon ve ayn S) - 1~24 N. lu icra ve iflas kıınu· b' ·ıe 'ı-di. - ~ · M. Julien Benda'dan çok evvel lanan İşçilerden her ırt ı. •) 

ca daireleri ve bekçi gezinti mahalleri nunun 119 uncu maddesine tevfikan 8 ,. " 
Polis komiseri yalana Yunanlı 1 ki 1 Eflatun da söylemiıti. mi bir el sıkması yapar ve bir de deposu ve z:em:n katında müş- ipotekli alaca ı arla diğer ılaltaüarla 

milyarder. terek antire ve bankanın ayrıca anti· rın ve irtifak hakkı sahiplerinin işbu Hiyanet, siyasetle UGra!makta dermiş. bıl 
- Bukvary seni kumarbaz ve resi ve bir .oda ve tuvalet mahalleri ve 1 gayri menl;ul üz:erincleki haklarını n değil, hayale, hakikı-.te sınırlar ta· Ru suretle tam altı a)'rt'jc! 

katil diye kanun namına tevkif e • banka kısmında hususi asansör ve ka- hususile faiz ve masrafa dair idd:aları- nımakta idi. Muhaddeı veya sade· ahlaki telkinat devnın ~t rd~~ 
l ·r ı k 'k · t'I ba k · · nı evrakı müsbiteleril~ tarı.hı' ilandan Bir gün si vah işçıle ..n ~ diyorum. Demişti. orı er ve e c trı tcsısa 1 e " a ıttı· ce lüzumlu yalanlar kabul etmek· l J ,., 

. hazına elvcriı::.li ki!;elcri müştemil ma· itib::ıren yirmi gün içinde bilclirmeleri d Ş' d' . A d G'd ,. I kafayı iyice çektikten sorı ~ 
Bundan sonra komıser tayate - " ;5 .,, k . h td h te i i. ım ı, yanı n re 1 c ın re 

hal ve asma katında iki oda, saıon, tele- lazımdır, a sı a e akları tapu sicil· çagy ırarak, artık misyofl.e ~t 
den a1ılan Ku'"balının akibeti hak - k't b nda sonra Julı·en Benda' 1 

fon odası, depo, heUi, camekanlı salon lerilc sabit olmıyanlar satış bedelinin ı a r n • · ı dıre ,, 
k d h b 1 k · k 1 h ld ~ d l miyeceğini söylerken ., ı· 

m a a er a ma içın o muş ve ve ayrıca daireleri ve il:inci katta beş parla~maıımdan hariç kalırlar. nın aklı o ugu tasdik e i meğe . ·flrı'l'' 
b. "dd k b I d A f dl'lmlarr tnrafından ışı 1 

.., •• ~ 
ır mu et sonra gece po er oy - oda; iki hala ve salonları mJ§temil olup 9) - Mc:.:1-:Cır gayri menkulün ne(· af an ı. raııra ransızca mec · ı•·" 

nadıklan zavallı Kübalının boy - Banka Kommerçiy.ıla İtalyana tarafın- ıinden doğan müterakim vergi ve va· mualarda, gazetelerde onun iti · men yapılan tahkikatt~ p.I~ 
b 'f din adamının müthiş bır. ı, 

nundan yediği bir kurşun ile öldürü dan işgal edilmekte ve unun harıcin· l:ıf icaresi ve tanzı ~t ve tenviriye borç· tabından tekrar bahsedildiğini ı p"" 
lüp tayyareden atıldığı yerde cese _ de kalan üçüncü, dördüncü, betinci ve ları borçlulara ait olmak üzere satı~ görüyoruz. E~ki "fildişi kule,, ye <:akçısr olduğu, vazı ~·e~tı~ 

altıncı katlarında on ikişer oda ve iki- bedelinden ödenecektir. · Yirmi senelik h lırken işçilerin ellerinı s 
dini bulmuştur. dönmenin, da a uzun bir zaman rçt' 

şer hela ve taraça katında bir odacı vakı( karesi taviz bedeli müşteriye da her birinden birer P3
. ,,, . 

Bukvary'nin ayni şekilde birçok mevcuttur. aı'ttir. kabil olmıyacağını söyliyel iliriz; I ·çıfl" · elinde tuttuğu inci in 1 

kurbanları daha bulunduğu tahki • 4) _ Takdiri kıymet raporunda ya- 10) _ Şartnameı;i herkeı tarafından fakat "fildi§İ kule,, ile fırkalar ğı ortaya çıkmıştır. f .,~ 
katla ortaya çıkmıştır. Bu adam zıh olduğu Uzere bankanın i~gal etti- ı;örülebilmek üz:ere 3.6.937 tarihine arasında, serbestçe düşü · F dd .. ar 1'' akat bu mü et .,.. t 
vnktile Amerika ordusunda zabit i- ği sahada mevcut olup takdiri kıymet· rastlıyan Ptr§embe günü dairede ma· nüp, !crbeatçe aöylemeğc el • terem peder ( !) birktıÇ )'ı.J lf 
ken dolandırıcılıktan dolayı ordu • ten tenzil olunan hususi asansör, ka· halli mahsusuna asılacaktır. veri,li bir kürsü vardır: ne ıol, ne oııŞ 
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olmuştur. Şimdi sarışın güzel ka· rihine kadar peşinen ödenen kira mu- mahallen yapılan vaziyet ve takdiri dre Gide'in, vaktile kullandığt bir coşkun uğa, ı tırasa. tfef 
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kölenin, yahut kölelerin hepsinin 

batlannı hemen kesmek .istiyordu. 
Onu 4heyecana gelen adamları· 

mm hücumlarından korumak ve 

kaçmasına imkan vermek düşünce
sile firar eden kadınları takip etme· 
i için işaret ettim. Ali sultanlığını 

unutarak ve kaim ensesini göstere

rek çevik bir hareketle koşmağa 
be,şlndı. Yakaladığımız köleleri sü
rücü olarak yanıma aldım. Muhte· 

mel füarlanna mani olmak için on· 

lan ihtiyaten develere iple bağlat-
, ttm. 

Bir saat sonra Namaz Rumbayı 

terkettim. Burada benim için pek 

$ok hatıralar vardı. Daha ertesi gün 

siyahilerin iplerini çözdüm. Hayat

~annda kendilerine ilk defa insan 

muamelesi yapılıyordu. Her şeyden 
evvel mcbzulen darı, hurma ve çay 

alıyorlardı. Namaz Rumba icinde, 

son derecede zalim bir gaddardan 

kurtulduklarından ve tekrar firar 

etmediklerinden dolayı benim ya
nımda kendilerini pek bahtiyar bu
luyorlardı. 

Devam eden çöl seyahatimde 

ölünceye kadar bana sadiknne hiz

met ettiler. 

Yılanlar vahasın.da 

Yüksek Atlas adını taşıyan, At

las dağlannın ıimal aathı maili, dik 

~oku§lar içinde pek yükseliyor. Bila 

& 'ATEŞ ÜLKS::SlNDE 

vaSJta çöl kumlarından binlerce 

metre yukarı kalkan kayalar muaz· 

zam öyle bir duvar teşkil ediyor ki 

hemen yiiz kilometreden fazla aşıl
maz bir mania olarak insanın karşı· 
sına çıkıyor. Sahranın içlerinde pek 
çok dağ gecitleri vardır. Birdenbire 

kum denizinde ansızın karşılaşılan 

bu büyük kaya duvarlarını çölün 

binlerce senedenberi durmaksızın 
çalkalanan kum fırtınaları öyle mü
cella bir hale getirmiştir ki göz ka

maşılrıc.ı güneşin ziyası altında yi.iz

lerce kilometre uzaktan tıpkı parla· 

yan bir ayna gibi görülür. Granit ve 

volkanik mıntakalarda ekseriya taş
lar beyaz ve yumu§aktır. 

Uzun zamandanberi bir damla 

yağmur düşmemiştir. Bu kaya du

varları ayaklarında dünyada e~i az 

bulunan kat kat dizili yığınlar göze 

çarpmak tadır. 

Bazı kere bu sert bir granittir, , 
yahut killi taşlardan mi.ıte~ekkil yu. 
kan kısmı ise tıp~ı müdevver bir 

kilise kulübesi gibi, rcvresi biraz 

daha küçük, ileriye doğru bir çıkın· 

tı teıkil ediyor. Bunlardan daha e\'• 

vel bu sıcak ve kuru hava içinde ka

yalar yüzünde muamma halinde bir 

çok .kitabeler ve yazı ~ekilleri var 

dır. Buniar binlerce eene evvel oyu

larak kayalara hakedilmiştir. Bunlar 

üç santimetre büyiiklüğünde seı t 
ta lar içinde görülüyor. 

A Tf4 OLKE.51NDE 

Sureti umumiyede sahranın ge
nişliğine bir ölçü koymak laz.ım gc· 

lirae saatler ve haf talar değil, bilakis 

aylar hesap crlilmektedir. Karşımıza 
çıkan bu kaypak dik kayalar ve 

kum tepehrinden gcçıneğe mukte

dir o1maZ8ak yolumuzu uzatırdık 

sağa sola sapmak mecburiyetinde 

kalıyorduk. Fakat hcdef e vasıl ol

mak için adeta hiç yorgunluk hisset· 

miyorduk. 

Namaz Rumba vahasını kaplayan 

bu kaya duvarları şarktan garba 

doğru görünmiycn uzaklık içinde 

büyük bir sahaya yayılmıştı. Burada 

istinatsız düz oyuk dağlar karşısın
da bulunuyordum. Bunların üzerin

d~ bir köpek bile dolaşma~a mukte· 

dir olamazdı. 

Şaı·ka ve ateş dağlarına doğru bir 

çok setler daha \'ardı; fakat seriye 

doğru da iidemezdim. Çünki.i o za

man tekrar Kidi bataklığına gelmiş 

olacaktım. Şarka doğru kum yığın. 

!arı üzerinde daima yükseliyoruz. 

O kadar müşkülat içinde gidiyoruz 

ki bazan hayvanlarımdan birisi kar 

nına kadar kuma saplanıyor, yakıcı 

güneşin altında saatlerce çalı§tıktan 

sonra iniltiler içinde ıztırap çeken 

hayvanı mezar gibi sıcak ~um çu

kurlarından zorlukla kurtarıyoruz. 

Hareketimin ikinci gününde ade

ta beni bir ümitsizlik yakalamağa 
başladı. Güne~ sabahleyin doiuda 

yükseliyor kaynayan mavi kırf11l' 
!' ııl 

zılıklar içinde ak~am batıda ııta ı• 
buluyordu. Geceleri ise çok defa s 

k k .. • · "·ordıl· ca , uru ve ruzgarsız ge;ıJ 

B . l .. .. 1 l1af talııJ' u mınvn uzerc gun er, . ı,e· 
uzun aylar geçiyor, çölün nıa''1c!Bhİ 
yaz göğünde hiçbir ufak bulu~ . jtl 

gözükmiyordu. Bu kum d~nıı~e· 
ne kadar uzayacağını tahnıın ·ı.· 

. . k d .. un ıtlı 
memı~tım. şar a ogru uz: .. J'' 

• " u)'O 
yasta yayılmış olduğu gbrun d:ıfl 
du. Geçtiğimiz yerlerde kt1J1l bİJ' 
başka hiçbir §CY yoktu. Yalo•~arıfl 
kaç cıhz alfa otu gördük. On it• 
köklerini de hayvanları01ız kel11 

diler. 
. keksi• 

Yanımızda et konservelerı fl11'h 
pirinç, makarna, fasulye. htı cB' 

af• , 
kavun zeytin ve ayrıca da ç 

rap ve diğer içkiler vardı. .., jfe 
• ·a.S' 

Hep yemeklerimi, zeytın > ı.ııJlıı• 
yapıyor ve her zaman az: tllZ k htı' 
nıyordum. Vikut bu Bğır sıcB .10r· 

.. d h "l ede111ı va ıçın e tuza ta ammo ,Jit1• 
Bu yiyecekler haricinde d~ . ce:bBfli 
tilki, ada tavşanı, tavıan gıbı Y 
hayvanları avlıyorduk. 

eıı 

Bir gün bir Panter vurdok~ ı,ııf 
avın şerefine zevki safa ede~~ktt1 ~ıl 
ram yaptık. Yalnız belimi bu e~' 

\ 

idi. Susuzluk bana çok ıztırBP J1ıt11 
d .. ~ h buJa.C il yor u, guzcrga ta su t8~ııv. 

umuyordum. Beraberimizde ~e(1 
ıtlcı· ~· 

ğınuz suyu kalın, hava gcÇ ) il 
derisi içinde deve ve katırlar!l 



ıııııy ........ t8m•7 Köprü üzerinde 
r•••ndaydı • "-ı.. ı <Vaıııaıu ı. loıolık> Balık tutanları seyrettikten sonra 

hrt ~fa, hayatının ilk kısmı· / /J lııııa.ı.- nmakla, ikinci kısmını nası alıkçı oldum 
~:'?akla geçirmittir. 35 ~ 11~imüesseseıerleha- Oltama gelen ı· l k balık 

"""-:· . lerıne yarım milyar do-
ı.C'mftır. Bu 'k' .1 f la paranın ı ı mı . 

. az .sı Paris üniversite ma· iki gün evvel müthiş bir balık l 
"erılmiştir. ~ftan oğlu John Junior, avı merakına tutulcluğumu söyle· 

~ lıu ı ısesi'.'in yeniden inpsı miıtim. Bütün meıaklar gibi bu 
V-._fik nulyon dolar verdiği av merakınc:lan kendimi bir türlü 

\' ':' oatosunun tecdit ve kurtaramadım. Fakat itin en garibi 
~1 mikyasta yarchmda bu ava çıktığım ilk gün sabahtan akpma 

tffanın . . b k' kadar, yeni öğrendimi balık tutma 
İki . servetını szı ım· usullerini tatbik ettiğim halde, bir 
J-ılYar 400 mllyon dolar tanecik olsun oltama takdan olmadı. 
rn~ı:~~rqı. Fakat kendisi bu lhti"yar bı'r balıkMVa: 
ç ıigah buluyordu. "$"" 

. ~nedenberi yüz ya§ma - Yahu, cJeclim, ıizi~ olta-

• ıı.:::r 8İriımiı olduğu müca· ıla miknatı• mi var. Bir türlü bana 
"O~ ne halini almı§tı. gelmiyorlar. 
~·er, hayata 1855 senesin- ihtiyar, oltamı muayene etti: 
4. S ~t muavinliiiyle ve hafta- _ Yemi var, decli. Sizin olta-
11>ı r Ücretle e.ttlml§tır. Ken- nm mesinası kalın.. Japon meaina· 
~ leııesinde Standard Oil'i sıdır. Halbuki ispanya meainası 
~ ... or ve mesleğinin 11eubali 

1 
l_I ~ 33 petrol kum· kullanmak Jazun ... 

ı... ~ 1 re ediyor. Şimendifer - Onu nereden bulmalıl 
~ "e fabrikalar .• ilah .. sahi: - Biraz güç.. ispanyada harb 
~~ordu. var da onun için meıina gelmiyor. 

ı...- tefkeffa,. 1896 tarihinde İ§ i· Piyuada var, var ama atq pahuı .. r't :tı:nı§ sade ve münzevi Sonra ıizin oltanın kurıunu da ıi
!'te ~ çırmeğe baılamrfttr. Ya- yah. Bunu beyazlatmak lizım .. 
f:\;li}0vnd~ki malikanesinde, iL •oQ (da, . ılk ve sonbaharda Böyle ı..Ima balık eemtine uğra • 

~~arıt N~vJe!say) da yatıyor maz. 'ıli,0,dlakı evınde nadiren ika· ikinci gün mükemmel lııpanya 
erten h Rokfeller, erken ya- meeinuını bulduktan maada kurıu· 
)i)o lk~ordu: Ar. yiyor. nu da cıva ile gümÜ§ ıibi beyazlat-

r. Katıyen ııaara ve irki b _-'l-. y · •-' ordu H hah w mıt ulunuyoıuum· emı taıdım 
hp ...don oonra otomobille ve büyijk bir baJ«an oltayı ealı· • te Ö~L · er ıa golf oy- la 

· ıy~~u ... Kendisinin böy· verdim. 
~ ~ olecegine deialet ede- Olta henüz on, on bet kulaç in· 
~ ıç bir ıey yoktu. Yüz- mitti. Elim aaraılmaia ve oltanın 
~müteveffanın malika· . ipi titremeie bqladı. 

mak iatcmitlerdir. f •· Kendimi kaybedecek hale ıelmi· 
g aetnet?aller ka~tılmııtır. fim.. Ayaja blkıp oltayı ltütün 
~~ınde doğmuıtu. Dün luzmıla --t.-~e ba§J.dmı. 

gın adamı ole.rak sayı- ~·-
~k civann<Ja Küçük bir Kayıkçı bajııqoıdu' 
~ Uftu. On altı yqma .,_ Ba'""9 kayıir dmrec:eluin, 
~ Yafach. Sonra Klivland biraz yav-. ... 
~ et etti. Orada birkaç 1e· Fakat ben kayıkçıyı dinliyecek 

lıt; ~azıhanede çalıMbildi. vaziyette dejiJdim. Ancak balık 
,~trol ticareti, gayet dağı kayığın içinde çırpmmaia batladık· 

. it ta •t:ydi. Rokfeller bu tan eonra derin bir nefu alclmı ve 
.. ra armı gördü ve teka· t.-~ e karar __ ...:ı· Son etrafımda dizi.....,İf olan balıkçılara 

~.i) . VCTIJI. ra .,.. 
e&lJle L--L..J_ • L~- la L_1.-a.i:ia L-•lachm ee ile ~.ww ve 1f8 ~Y gwur ~-- ..,... • 

. '\''' gırdı ve o kadar Görenlerin hep3i gülüyordu. J<a. 

1~~ uc~da getirdi ki, birkaç yıkçı: 
'"h: O\ılyoncr oldu K d' d h d '-:. ~ .. \re • en ı _ Bravo, de i, em e ua"um• 

ı, ~d ~~daılarmın yardımı 
~.~~ll k ıl kumpanyasmı kur
~ ~nıpanya evvell 200 
~'-.~~sermaye ile 1870 se· 
~-;.' İı\l.:~ftu. Bu ıirket oka
,~""l~f etti ki 1892 sene 

,ı,~ ,,,: Yirmi milyon ı~erline 
..:~• .... _ eaine kadar tah ·ı ~ ~.Ytei · . sı ve 
~SöQ-~fın ve hayır müeaee-
~~ 'İ:on dolar vermiıtir. 

9) ~ rda azmi, yüz yaşı· 
l~ ~~t y aktı .. F~kat bunun 
~ &§ryabılmııtir Kendiai· 

,. "t ~ Jtıuhafız koruyordu. 
~~c!d:relderden. ~ka 
~~ 1c ' ~bıl ıçeri

(ttb.~~rn eıtdieine hulUli IU· 
,,~ a~rhaÜzon gazı tenef· 
~ _....~ h 1 asa hazırlanmıı 
~ ~~vadislerdcn mürek-

\...' l ~ ı okurdu. 

"
~ "-~ Rokfellerin öldüğü. 
hu. r çıkmı" ve b''t'' 

)l -· tniidd ~ u un 
.... 'llııınta L et için meşgul er 

oeraber .. 
o~ • YUZ yaşına 

~~~ ~il ~~hk milyarderin 
~~it ~çın bekleniyordu. 

\:~--~ ._;•tında,ı çok bahr 
..._-ven ........ nuıl 

~~~ ~ca aıılatılmq
~ feller, çaı.n-. 
~ • en i;ri ~olarak 

.. ,. .... ı_. 
~ek-ecı ~k müfkü-
~ tö':!~ak oldu. 
~ ~acder· 

t ~ti _,.iz yoksa, 

yükselmek ve ıivrilmek ümidini hı· 
rakın ... 

Rokfeller, zenginliği petrol satı§ 
ve sanayiini inkişaf ettirmekle elde 

etmiıtir. Bunun hakkmc:la da: ıöyle 
bir fıkra anlatırlar: 

Rokfeller bir gece, zayıf ışıklı bir 

petrol lambasının altınc:la ot~rmu§, 
hir fizik kitabı okuyormuf. Bır ara· 

l k 
.. 

1 
. · kaldırarak. lambanın 

ı , goz ennı ,., b h' 
sarı ışığına bakıYor ve lam aya ı-
tilben ,öyle ,c;y}eniyor: 

..Ey yerden çıkan yat .. Sen bana 
. Benimle beraber 

ııık venyorsun .. 
daha mil laro eVİ aydmlatryor· 

yar ___ J. haraNt de ve• 
auu .. Aynı zamaı-• _ _J_ L--
. f-L-t her y.- JO.-UL 

nyoreun.. ...... . beni 
Yalnız, her buluoduiU yen m . ") 
memleketim eline geÇlremez mı 
Senden daha büyük istif.deler de 

edilir: "tecek 
Bir gün makineleri yüru • 

sın.,, L 
1 b dü•ünceden hareAet 
şte, u ~ ., b"t" Jdliie u un 

eden Rokf~Uer, petro • 
dünyada büyük bir inkİPf te~n et
mit ve ba ,.yede kendilİ de mılyar 
lar bzıumultlr· d 

F abt. Rokfelleri tarihe mal e ~n 
' • • ı •!-.::1. 1'if )uemI ı}e 

feY• eervetimD DU)'ua ) 'di 
kurduiu llhhat ıniidleee en r. 

Diiııyanm hertarafala yayılmıf o~n 
b 

.• L--ta~ • ı _ _,.ı. fakır· 
u muMle&e. PiM' .~ 

lere bilyiik bir ,aıdan ya'f81'1 1-lin· 

dedir. 

ru yakaladın.. Tanesi bet kurut-

tur. 
- Sahi mi). 
- Tabii.. Uskumru en iyi, en 

lezzetli balıktır. 
Artık balık tutmanın bütün U• 

sulünü öğrenmiıtim. En fazla iki, 
üç dakikada bir muvaffakiyetle ol• 
tayı çekiyor ve bir uskumru çıkan• 
yordum. 

Saydım. On bet tane olmuı. 
Bir aralık yanımda bulunan balıkçı· 
yı seyre dalmııtım. Oltasını büyük 
bir ustalıkla çekiyordu. Çekti, çek· 
ti ; o da benim ,ibi bir uıkumru 
çıkudı. Fakat eline alır almaz 
müdhit hir küfür aavurarak iğneden 
aldığı uskumruyu bütün hızile de· 

nize fırlattı. 
Sebebini anlamamıtlım· 
- Ne oldu.. Niçin attmrz? 
diye sordum. Bahkçınm hiddeti 

benim sualim1e ıeçti. 
- Hep uıkumru ıeliyor. 
- Fena mı?. Tanesi bet ku· 

ruşmu§. 

Balıkçı kahkahalarla gülrneğ~ 
baılach. 

- Kayıkçı mı eöyledi) a. · 
Dedi ve ilive etti: 
- Uskumrular timdi çiroz oldu. 

T aneai bet kurut dejil, yinni para· 
dır. Ne ıakarası, ne de tavası olur! 

Kayıim teknuinde toplanan su

larda yüzen uakuınrulanma bektmı. 
Gözüme birer kaY11 parçuı pi ıö-
zükmeie bafladr. • • • 

Bir hafta Mhi• çıkmadan. fakat 
bu eilenceU tpor içimi lturqhyor
du. Her yeni ıe)'i sevmenin zevki 
bafkadır. Bazan ıeceleri rüyama 
giriyor, oltamla en lezzetli ve hiç 
hir haldcçm• tutaaWhiı lwlğLln 
tutuyordum. 

Geçen pazar günü aabredeme • 
dim. Tekr-1 Halici boyladım. Bu 
mevaimd._ balık yemi olarak hamsi 
kullanılır; fakat o ıün hamsi kal· 
mam11tı. Bir yerds siimiit balığına 
rutladnn: 

- Ahbab, dedhrı, ba ~ wenı 
_LL!l' ., ~ 
OUlDI ır mır / ~ 

Balıkçı cevab verdi: P,I 
- Buz gibi .• 
Hemen on kuruıluk alclun ve 

liayıkla açıldlllı· 
Hayret. •• 
Tam bir _.t uiraftun. Ne se-

len var, ne giden... Fakat diğer ba· 
lıkçılar habre tv.tu10rlar •• 

Melİll.,l __,.... ettim~ kurtu• 
nu beyG1attllD- Gene olmuyor. 

Bir bahkçı göz ucuyla ıörmüt: 
- GülnÜf Wıiı ile hiç tutulur 

mu). Bari Wr uek.....-a al da yem 

. yap •.•• 
An) .... ki ben daha Wlk tut• 

mum A _.,.... Hemcn kaJıiı 
sahile çektifdial: ........ ihtiyar 
bir nm• Wr ......... .,. alıp 
tekrar döıuiiİlll- Bahis ...... 
uirafırb:n ı..- Wr ~: _ 0n.ıa 1'abk tutulmaz, u • 

kumru~· 
Demetia nai> 
BabkçVii ae cevab vereceiimi 

şaşırdmı· SonJ9: 
_ Birac:ler• dedim· •iz alay mı 

ediyorsunuz .. Yokea ıönniJor mu· 

sun? işte uskumrll•• 
- O uskumna'9 IMlltwr. Füat 

uskumru dejiL e.ı. aelmez.. 
- ~ mbmrUYa heazi. 

yor, niPG aeJa'tri">. 
-Onu._. ...... Bahia 
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Başvekil Blum 
Partiler arasında altı aylık bir 

uzlaşma teklif ediyor 
hakikat olarak söylenmesi }Azım ge

len fark büyüktür. 
Paris, Mayıs - "Partiler araşın• 

da tatili muhasamat!. lıte Batve· 
kil Blum'ün bugünlerdeki manıet• 
leri. Parti kavgalarında mütareke, 
siyasi husumetlerde huzur. Blum· 
ün böyle bir tatili muhasamat iste· 
metinde ciddi sebcbler vardır. 

Bugün Paris Milletlerarası 
sergisi açılacak. Yüzlerce, binlerce 
yabancı Pariıte toplanacak. Sergi
nin devam edeceği altı ay içinde 
dünyanın her köte1inden üç milyon 
ahalinin Pariıi Ziyaret edeceği tah· 

min olunmaktadır. 
Serginin Fransa için bir hayıiyet 

ve izzetinefiı meselesi olmasından 
bafka dünya turizm tarihinde ilk 
defa görülecek bu insan akmı Fran· 
aanm otellerine, tiyatrolanna. şi· 
mendiferlerine, ticarethanelerine 
milyonlar saçacaktır. Serginin F ran· 
sa iktısadi buhranına bir ve hatta 
iki sene için galebe çalacağı şimdi· 
elen muhakkak sayılmaktadır. Böy· 
le olmakla beraber bugün her dev· 
letin gıpta edeceği bu kadar parlak 
ye emsali görülmemi§ derecede 
menfaat. F ransadaki parti münaza· 
alan sebebile ya bütün bütün kay
bolmak. yahud pek ziyade azal. 
mak tehlikesine maruzdur. Fransa· 
nm dahili iflerinin hakikatte oldu· 
ğundan daha feci bir surette harice 

aksettirilmekte bulunduğu da mu • 
hakkaktır. Doğrusu yabancılar so
kak kavgalarından hiç bir vakit ra• 
hatsız edilmemifler veya tehlikeye 
maruz kalmamıtlarchr. Bir yaban· 
cının hemen gözüne çarpan hel'fCY 
intizammı muhafaza etmektedir .. 
Kahvehaneler. tiyatrole.r, eileoco 
merkezleri, natcil vumıTarr pe'k mü· 
kemmel iılemekteclirler. Gazeteleri 
bilhaaea müfrit partici gazeteleri o
kumıYBnlar• çatı altındaki mitinı· 
len= kOf11UY811lar, siyasi konferane 
..tonJanıu ve aiyaai propaganda si· 
nemalanm ziyaret etmiyenler bu 
sene ile eski aeneler araamda bir 
fark oldujunu pek anlıyamular· 
f abt fark vardır. Hem ele acı bir 

tor ... 
Muha•mmin tam on.mncLı kO. 

etik Wı pyık ,.k1•fh ve .mi &ir 

•t: 
- Vesikanız var mı) 
Diye eordu. 
Öp blıhanm elini ... 
BuliiD bir ujunuzluk vardı. 
- Sizin arachimız ben olmaaam 

.-. dedim. 
- Size eoruyorum. Onların 

hepli balıkçı .. 
- Peki ne vesikası istiyorsunuz. 

Hüviyetim elbete var .. 
- Hayır, ben balıkçı vesikası 

80ru)'Orum. 
- Fakat ben balıkçı deiilim ki . 
- Peki, elinizdeki ne). 

-Olta .. 
- Tamam... Olta ile deniz:e ÇJ· 

kan aerkes vesika almak mecburiye• 

tindedir. 
- Fakat ben balık tutup 111tan 

biri dejilim ki... Buraya ellenmeie 
pktiın .. Ne derece balıkçı olduğulD 
gümÜf balıimı yem yapmfllldan 

anlatWr··· 
- Ne yapenanız nl>IQIZ·• v .. 

aika alacaks:n:z. Bu~ ~ıkha· 
neY"-" Şimdi balıkhane m~ önde, 
bizim Çankmb kayıkçı ·"Ali Mahir 

efendi arkac:la, ben ela oltamla ka· 
yığın içinde balıkhaneye pliyor-

cluk ... N. A. 

Bir bunık sene evvel vuku bulan 
kanlı çarpı§malan herkes biliyor ve 
gene milliciler ile halk cephesi deni· 
len partilerin ilk fırsatta biribirinin 
boğazına sarılmağa hazır bulunduk· 
lannı da herkes görüyor. F nmsa· 
da siyasi husumet ve zıddiyetlerin 
Fransız milletini biribirine ne dere· 
ceye kadar düşman vaziyete getirdi
ğini anlamak için parti toplantılan· 
na ıitmeğe de pek hacet yoktur. ilk 
rast selinen bir F rımsızın hükunwt· 
çiler ve muhalifleri için söyliyeceii 
sözlerden bu vaziyet pek güzel an• 

laşılabılir. 
Evet, sokaklarda sük\ınet v~· 

dır. insan biraz dikkat ederse so
kak ba<1:\arında her tarafta ğrup 
grup poliş ve hususi muhafızlann 
dolaıtıiını iormemesi kabil değil • 
dir. Polis ve nizibat memurlannm 
böyle daimi ihtiyat halinde bulun • 
ması ahvalde bir fevkaJadelik oldu· 
ğuna İftl8Jll pek kolay inandırmak• 
tadır. Son aylarda bu fevkalldelilt 

daimi bir hal şeklini almıştır. 
Bütün bunlar herkesin bildiği 

şeylerdir. lşin en fenası hariçte 
fevkalade mübalağalı olarak F ran • 
aanm ciddi karışıklık arifesinde bu· 
lunduğu zannedilmesidir. Bu zan, 
sergi münaaebetile F ranaya hafla· 
yacak olan insan akınını durdur • 
mak ve F ransızlann sergiden bekle
dikleri istifadeyi azaltmak üzere 
bulunuyor: Böyle olmasa bile hs· 
riçten F ransaya gelecekler Fransız
ları biribirini boğazlaramağa hazır 
bir vaziyette görürlerse n~~ecek· 
ler). Hergünkü siyasi mıtingler, 
biribirle'rine karşı husumeti artırmak 
için yapılan parti toplantılan ile za· 
bıtanm mütemadi ihtiyat h.linde 
bulunmawe yabancılar üzerinde na· 
sıl bir intiba hasıl olacak) Eğer bu 
arada bir de ciddi hadiseler ve çar· 
pışmalar bat gösterirse ... 

Buıünkü hiddet. tidc:let devam 
ettikçe muhamn partilerin taraftar• 
}arının sokaklarda biribirlerinin bo-
pıwa aanım- ihtimali .. "' U• 

- .yıJmam•bclsr· 
91iPekil Blum· itWa(,tJt .. 1yi 

,itruedi~i anladı. Şimtti ~e 
teklif ediyor. [)Oltlarmda. düt
man)anndan. 111uhaliflerinden ve 
taraftarlanndan altı ay huzur ve 
mütJareke iltiyor. Siyasi bvıalar 
için muvakkaten ··ruhlann eilihlan 
terketmeeini,, ileriye ıürüyor. Bu 
altı ay müddet urfmd. bütün parti· 
ler hiçbir &İ)'Bll toplantı yapmıya • 
caklar, siyasi konferans tertip et· 
miyecekler, pzetelerde ve sair va· 
artalarla biribirleri aleyhinde fiddetli 
yudar )flZlbruyacak; her tiirlU Iİ• 
ya.i propagandadan uzak bulunula· 

cakm. 
Blum"ün bu fikrini tahakkuk et· 

tirmek için ra1tladıiı mütkülat pek 
büyüktür. itin köt1iaii yalnız mu
haliflerinin delil. hattA muvehk ve 
taraftarluınm da Baıvekilin bu fik· 
riDe nıuanz bwuıunalurchr. Çünkü 
bularm ekserili tüccarlardan ve it 
..hiblcrindea ibarettir. Sergi vaıı· 
tasile btınlann büyük klrlar temin 
e4eceklarine ıüı>he yoktur. Şu ha· 
le göre Baıvekil için en büyük zor• 
luk kendi cbtlannr, taraftarlarını al
tı aylak samimi bir mütarekeye kan• 
dırmak olacaktır. 

Eier bunlsn tatlılıkla ikna ede
mezse gücendirmeğc karar verebile· 
cek mi) lıte meaelenin kör düğü• 
mu burada ı. 
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Semti meşhuru 

Beyoğlu 

" .. 
J\asımpa~a 

" .. 
" ,, 
,, 

,, 
.. 
.. 
•• .. .. , 

Galata 

Bcyo~lu 

Bofaziçi 

" 
BcyoıT!u 

•• 

Kiralık 
Mahallesi 

Kamerhatun 

Hüseyinağa 

G.IIasan Pş. 

.. 
" .. .. 
" 

.. .. 
" .. 

Bcdrettin 
G.Hasan P§. 

Kemankeş 

·Asmalımesçit 

Arnavutköy 

.. 
Hüseyinafa 

• Kamerhatun 

,.. 

. 
~ 

E m t a k 
Sokağı 

Kızılcık 

Papatya 
Yeni~ehir 
Atik Tersane 

kapısı 

Mektep 

" 
•• 

Dere boyu 
Havuz K. 

No: sı 

24 

2 

58 

32 
8 

17 
20 

Hane 
Dükkan 

.. 
Oda 

ti .. 

Cinsi 

22 - 24 Kagir ahır 
41 Müfrez 400 

arsa 
,. 200 zira arsa 

Kayık iskelesi 41 - 43 Dükkan 

Havuz: Kapısı 37 /39 Ahır 

" 5 Arsa 

zira 

,, 41 
K. İskelesi 41 

300 arşın arsa 
Kulu be 

K. Mustafa Pş. 43 

68 
70 

Mağaza ve dük
kan 36/ 10 hisse 

Çeşme arkası 59 Oda 
Tevfikiye ca-
mii altında 42 dükkan 

" 
Sakızağacı 
Keklik 

38 .. 
55/53 Hane nısıf hisse 
25/30 Hane 

Nişantaş 

Hasköy 
Sütlice 
Şişli 

Boğaziçi 

Muradiye camii yanında 43 Dükkan 

Galata 

Pangaltı 

Galata 
B~ikta~ 

,, 
Galata 

•• 

.. 
.. 
" 
,, 
,, 

Beyoğlu 

Keçeci piri Ok meydanı 106 Bahçe ve barak!! 
Mahmut ağa Hamam Mahzen 

Oda 
Bahçe 

Mecidiyeköy 

!stinye Mahmut Ç. 

Yenicami 

Sultan Beyazıt 
Feriköy 

Kemankeş 

Şenlik dede 

" 
Ycnicami 

.. 

.. 

., .. 
,. .. 
" 

Caddesi 
Perşembepazarı 9!1 Dükkan 2/8 hisse 

Yeni~ehir 42 Hane 
Rum kilisesi 

arkası 106/ 1 Arsa 
Eski Gümrük 24 Mektep mahalli 
Yeni yol 2 Hane 

" 4 

Mehmetali Paşa 
hanr alt katı 42 

Mehmeta1i paşa 
hanı üstünde 4 7 

" •• 
49 
53 

,, 

Oda 

Yazıhane 

Oda 

" ,, .. 55 ,. 

,, .. 
Hava 

56 • 57 Oda 
57 
58 

H .. 
Dükkan 

BO RS A 
24. 5. 937 

lllzalarmda yııcım ı.arew ol.anlar, ııae. 
tlade muamele Sörenlerdlr. Kakam1&ı 
aaaı u de kapa.ıue •bJ Qya11ıır11 llJ'. 

• Sterliu 
• Dolar 
•Frank 
• Ll.ret 

PA RALAR 
627,- Pezeta 

• Belçika Fr. 
• DrahınJ 
• tavtcre Fr . 
•Leva 
• FloriD 
•Kron Çek. 
'Şilin AVUP 

126, - • Mark :?8 -
113 - • ZloU 23 -
12.> - • Peııgo 2'1 -
8-i - • Ley 14 -
22. - • Dinar '12 -

51G, - Yeıı 

2J. - • Kron l8veç S:! -
66. - • Altm ıo:ıo -
ia, - • Banknot ~5:; 
23-

• ı..oocın li2.) i:i • Viyana 4 2()4:; 

• Nevyor.. O,iS'Jö • M.adı1<1 13 703:; 
• Paru 17 70 • BerUn l 9fiti.; 
• Mflllno 1:; u<-'30 • V ll1"fOY8 4 1646 
• Br1lkAel ı1. GSi ı • Budapqt.a 3 :m.ı-J 
• AUııa bi ll3.i • BUkret 107 ::;;;10 
• Cene,,.,.. 3 .J.j5() • Bel~ S4 :J:i.S7 
• Sotya 63 ü232 • Yokoha.ınlı 2 iıl50 
• A.ııuıterd&m 1 436!! • Mosk~• 2i 72;; 
• Ptaf 2ı!.G52:> • Stokbolm ô (Y.)Jl 

ES HAM 

!ş Banknsı 
Anadolu 

Reji .-

Şlr. Ha.YT'fJ' .-
Uerkez Rsuık89 -

l'nmvay 
•Çlmm>;.o IJ7j 

Ubyon Del. 
$ark Del 

BaJya .-
lJ. Sigorta Şark ın. ttt.e -

' Bomoııtı U - Telefon 

lStlkrazlar Tahviller 
• 1G33 T.Jror. 119 775 IC!ektrtk 

• • • • D lU G5 'l'ram•ay 
• .. .. m .- Rıhtım 

llttk. DllhJll Hl 7:? An&dotıı 1 40 -
Ergeni ll>•Jk. ~ - Anadolu n 40.-

19211 A U 00 Anadolu m 
• S. Er%Urum 00 25 .. Müın!'ssll A 44 10 

SALI Çıu,anıba 

Takvim 25 Mayıs 26 Mayıs 
( 4 R. evve I 5 R. evvel 

=====ı 
GUD doğ'ufO 
GUD hatifi 

434 4,33 
19,29 1930 
3,(5 3,15 

12II 1211 
16,08 16,0s 
19,29 19 30 
21 25 2L27 
227 ~.28 

" 
" 

Hüseyinağa 

Kamerhatun Kızılcık 
8 

19 14.i J4o Apartıman 1-ci daire Yılm geçen g1Jnler1 
Yılm kalan g1lnler1 

" 6-cı daire !~---------..----~ 
220 219 

Topine Çavuşbaıı Tramvay C. 19 İzari Mehmet Efen-
di camii altındaki 

odalar 
Taksim Firuzağa Sirkccimesçit 5 Hane 

Yukarda yazılı emlak teslimi gün•:in<Ien 31 Mayıs 1938 sonuna kadar kiraya 
verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. İste:Clilerin 27 Mayıs 1937 günü 
saat 15 de Beyoğlu Vakıflar direktörlüğü Akarat kalemine gelmeleri. 

Devlet Demıryo/la,, ve Limanları ·;ş/tttme · · 
Umum idaresı ilanları • 

Muhammen bedeli (68.000) lira olan küçük yol malzemesi ile muhammen 
bedeli (25.500) lira olan şöminuman takozları 9. 7.1937 cuma g(inü saat 15,30 
da ayrı ayrı kapalı zarf usulü ile Ankarada idare lbinasmda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin küçük yol malzemesi için 4.650 ve şöminuman ta
kozları için de 1.912,50 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesi
kaları, resmi gazetenin 7.5.1936 gün ve 3297 numaralı nüshasında intişar et

miş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 
ı 4,30 a kadar Komisyon rdsliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler ( 125) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmakta-
dı~ (2921) 

Muhammen bedeli 996 lira 25 kuruş olan aşağıda cin!Iİ eb'adı ve mikdarı 
yazılı bir &urup malzeme mukavelenin feshi ldolayısile müteahhidi nam ve hesa
bına 7-6-937 pazartesi günü saat 10 da Haydarpaşada gar binası dahilindeki 
komisyon tarafından açık eksiltme ilesatın alınacaktır. Bu işe girmek isteyen
lerin 7472 kuru§luk muvakkat teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlik -
te eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
1 - 750 kilo demir tel 1, 2, 5 m/ m tik, 1000 kilo tavlanmış soba teli 0,9 ve 

J,2 m/m lik, 3500 kilo galvanize adi ldcmir tel 0,50 - 3,10 m/m lik ve 1000 kilo 
galvanize bağ teli 112 - 2 mim lik (2871) 

Türk Hava Kurtimu 
Büyük Piyangosu 

2. inci keşide 11 Haziran 937 dedir. 
Büyük ikramiye: 40.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 1.000, liralık 
ikramiyelerle ( 20.000 ve 100 000) l iralık : 

iki adet mükafat vardır. 
Aynca: (3.000) liradan baılıyarak (20) liraya ka~ar b~yük v~ ~ü • 

ük bir~ok ikramiyelerle amortileri havi olan bu zcncuı plandaıı 13llf a· 
s k' .. de etmek i~in bir bilet almaktan çe mmcyınız ... 

\ 

Kaııalı zarf usullle eksiltme 114111 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Malatya istasyon tesisatından olan.~ 

uzunluğundaki yolun parke taş kaldırım inşasıtlır. Yeni keşif bedeli 
GO kuruştur. 11 

2 - Eksiltme 3-6-937 perşembe günü saat 16 da Nafia Vek. 

se ve köprüler reisli~i eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usııü1e 
caktır. tJtdel 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna mütcferri evrak 134 kurUJ 
bilinde şose ve köprüler reisliğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 1994 liralık muvakkit 

vermeleri ve Resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatııaJll'1' 
fikan müteahhitlik vesikası ibraz: etmeleri şarttır. 

Teklif mektuplarını 3-6-937 perşembe günü saat on beşe kadar 

yon reisliğine makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. (1231) (2753) 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletı11d 
"Nermin Kumral Saç boyası,, adındaki müstahzara aid 5/78 11~ 

namenin ziyaa uğradığına dair sahibi tarafından gazetelerle yapıla~ Jd 
ne kmclisinc yeniden 5/7 5 No. lu ruhsatname verildiği cihetle zayı 0 ( 

la~ılan 5/78 sayılı ruhsatnamenin hükmii kalmamış olduğu ilan oJunUI'· 

Be§ikta§ icra memuru/uğun -
dan: 

Dosya numarası: 93611554 
Kira 

0

borcundan dolayı tahtı 
hacze alınıp açık artırma suretile 
satııma karar verilen tahta san -
dalya, masa, soba, ayna, abajor, 
demir sndalya, masa, kanape, su 
küpü, dolap ve tahta sahnenin 
Beşiktaşla akaretlerde Şair Nedim 
caddesinde 42-58 n\ımarah kah· 
vchanede ikinci açık artırma su -
retile satılacaktır. Talip olanların 
dellaliye resmi ve ihale pullarını 
vermek şartile 5.6.37 tarih~e mü· 
sadıf cumartesi günü saat 10 dan 
12 ye kadar mahallinde hazır bu· 
lunacak memura müracaatları i -
lan olunur. (V. N. (22123) 

Kiralık Kagir Ev ve Dükkan 

ôGLE 111EŞR1YATI: 

Saat 12,30 PIAkla Ulrk 111~ 
Hıwadis, 13,0~ Muhtelit pllık ıı 
Sun. 

Af{ŞAM NEŞRİYATI: ~ 

Saat 18,30 Pltılda dnns 11'~ 
Konferans EmioönU halkevi fi 

O seıaı• ~ nanıına Nusret ::;aca. 20.0 uatJd" .. 
daşlım tarafıodnn Türk ın~ 
şarkıları. 20,30 Ömer ruza .. 
ça .ııöyylev 20,35 Cemal ıaınJlve r1' 
lo.rı tarn!mdan Türk musikisi ıfll 
kılan (Saat ayarı) 21,15 Rndy<I 

(Madam BUter Fley), 
11
A 

Saat 22.15 .Ajana ve bo~ ~ 
ertesi @oUn programı. 22,30 oO ffll', 
Cf'!rtl ve operet pı:ırç~arı. 23• 

Be§İkta§ Vakıf Akarlar idare - ~-------~-; 
sinden: 

Be§İktaıta akaretlerde 5, 14, 
18, 19, 29, 30, 33, 45 numaralı ev
lerle 13, 15, 19, 20, 21, 24, 28 mü· 
kerrer 28, 43 numaralı dükkan -
lar pazarlıkla kiraya verileceğin· 
den 937 mayısının 25 ci salı gü -
nü saat 15 e kadar Beıiktaıta a -

karetlerde 54 numaralr idarcha - !..----------
neye müracaatları. (V. N. 22-124) 

• 

--· 



S4TILIK, KiRALIK EV, ARSA, 
'r Müteferrik ve saire 
a,tll'Jt ARSA ı..~CUncukta SATILIK KAGiR KONAK 

-.ıı etrafı d Gazhane adile anı- 16 - Nipntaf111da birinci sokakta on 
'l'sltrt uvarlı ve müteaddit bet odalı Marmara, Boğaza, Ih-

ı •. t!ı•en f ve ıuyu bulunan bir arsa lamur, Yıldız; ve Mecidiye köyüne 
~""l ıatıa satılıktır , ''l llt · kadar nezareti fevkaüdesi ve a-
'ley kAGlR HANE partıman tarzında taksimatlı, ha· 

~ ~lunda İstiklal caddesine ya· vagazı tcrkoı, elektrik tesisatını ve 
9 ~kir sokağında ıo numaralı vasi bahçeyi havi kl(İr konak mak 

btı \'e bahçeli ve ayrıca çamaıır- tuan 17000 liraya satılıktır. Talip 
l •. ti ki . çamatırlığında iki odayı ha- olanlann ıcrvisimi%e müracaatları. 
~'lllt Cır hane satılıktır. SATILIK AHŞAP HANE 
''r~ it ICACIR HANE 17 - Maçkada aktar sokağında aJtı oda-

ftQlbtrı· lı ve bahçeyi havi ahıap hane 
tt kt . ıtaıta Peykhane caddesin- 250 r 1 h q.,_ cır ıs.20 odalı iki kapılı do''rt O ıraya ace e satı ktır. Talip 

"' ap olanların ıerviıimize müracaatlan. 
•e haıi •rtıman tertibine elveritli MUHASiP 

lıı.. l'i "'- ... hazırda dahi müfrez daı'rele- ı ~ ~.ı ki . h 8 - Bir müe11esenin muhasebesini i· 
~ gır ane çok ucuz satı - dare etmekte olan bir bay vakti . 
~llJt nin müsait zamanlan için muhasip· 
?, SECCADELER ARANI • lik aramaktadır. Arzu edenlerın 
~ ıervisimfae müracaatları .. 
" •e te-: LI ~.?~ ....,z kullanılmıt Isparta SAN DERSLERi 

~ ?aplrta4 boyunda halı ile Acem ve 19 - İngilizce, Fransızça derıler tec _ 
., :t'ıt.ılt ıeccadesi olanlar bizzat. rübeli profesör tarafından mektep· 
'I' . IUCtR iKi EV ter, kollejler için talebe hazırlıyor. 

L "1ide ~·r Fiyatlar müsait. Kadıköy Hale ıi-
~tlı "'- !ıl' 1 a yurdu civarında 3 'it 11eıe neması civannda Hacı Şükrü 10• 

ktrii' r odalı bahçe terkoı ve kak No: 10 diğer semtler için 
t. b1.ı..·· 1 vahi iki ev çok acele sa-~""~ aı k talip olanların servisimize müra • 

'llJa.. nıa iıtiyenlerin. t "' P.tO caatları. v. ı 1.5 
'~ . FREZ ARSALAR SATILIK EV ARANIYR 
tı: ·tepe ·1 2 ""'Ç\iJcy. 1 e Bostancı arasındaki O - Fener yolundan Bostancıya kadar 
hrsa 1ı istasyonu ittisalinde ı 7 olan sahada 3 - 4 odalı bahçeli 

~ ' r IZlilfrez arsa tamamı 20.000 mazbut satılık bir ev aranıyor. Sat-
ı l'ft.ılt lltlar uygundur. mak isteyenlerin ıon fiyat ve eve 
'~tıı .\p ARTIMAN dair izabatlarile servisimize müra . 

'1 l\turıc~ ·· il caatlan. 
tıir '-·· o.~u e Bebek araamda ACELE SATILIK ., tGtR \irı ii ~oıku sokağında iki daireli iV" KöŞK 
'~ ve diğeri dört odalı bahçe 21 - Erenköyünde eski istasyon civa
e..1. ~ ıu nnda 6 odalı kagir iki buçuk dö _ 
""" la yunu havi apartıman a-~O:bkt.,. Talip olanların. ::ı~~:: ~·:ı:::e.:~:::~.:e~'. 
~~ me asmayı havidir. Fiyatı çok ucuz 

s;Cılıl Yaıında dinç bir ihtiyar dur. Arzu edenlerin Semıimize 
~r le. ~c~çilik anyor isteyenle- mliracaatlarr. 

vtıınııze müracaattan. CiHANGiRDE SATILIK ARSA 
~""-IC.OÇOK APARTIMAN 22 ..:ı;. Beyoğluna yalan bir yerde 4 met-

eı.ı.:_-:C"utk.. re yüz; 12 metre derinlik maktuan 
~ i!. oyle Bebek arasında 1000 liraya satılık araa talip olan-
~ "":llfıtnç~~c ve içinde dağ ıuyu lann Servisimize müracaattan. 

' ılu daireli 3 ve dört oda - Bunları almak veya utmak iıtiyen-
~. So nıı havi apartıman satılık· terin Ankara caddesinde VAKiT Yur. 
~ n fiyat 5000 liradır. İstek - dunda VAKiT Propağanda ıerviıine 
~imize müracaatları. müracaatları. 

1 

~~ühim kolayhklar 
~ ~. •ı11ıctlerden birine ihtjyaç -ı Bir Kart 
\ titfoll ., Bir adam göndererek 

~~tup 1 veya bizzat gelerek ıerviıimiıle y temas etmelidirler. 

4t< 1 T PROPAGANDA 
SERVİSİ 

\. ()~ 
~ >'llcuıa 
~ "-tıctt1/1nıtza hizmet olmak Ü· '"':'it ~ hususlarda kendilerine 

1 
: il iıtıı,;laytıkı_arı kendileri gibi 

)\ ~ ccek, ıtlerini görecek . 

~ ...._ ~· >'•, tı 
~ iıtj Ya vesaire satmak ve-
" Yenıc r • 

ıı. ~ 
Ubaıip b' . l ~t bu . • ızmetçı, atçı, işçi S '1. hızmctlere talip olan-

ı..· "" it, .. ıl'- • bıa tılık ev, apartıman dük-
..,,, t~ •ray • 
• "'4tt tc. At anlar. Kiralamak, ki-
\ ~ tnak veya satmak is -. ' \' trıtıeıc 

\rcya almak iıtiyen-

5 - Otomobil atmak satmak veya iı · 

letmek iıtiyenler. 

6 
_ Radyo aıınak satmak veya tamiı 

ettirmek istiyenler. .. 
7 T 

.. ettirınek veya tercume-
- ercume . . 

le k 
. b. enler bu hızmetlenni 

r yapma ıs y b k _ 
kolaylıkla ve emniyetle çarça u gore· 

b·ı 
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DA SERViSi) nde bu itlerle metıuJ 
olmak üzere ayrıca bir büro vücuda ce· 

tirmiıtir. .. . 
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da h' bı'r kl'"t ucretı alır.· 
uracaat ar ıç '· 

maz. • • 
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Vakit Yurdu Aftkara CacL ~=ul 
Poıta kutusu 46 Telefoll 

Telavaf: PropaPllcla Vakıt 

~~-, 1 
'\~ ~~r ~letmeslnden : 
\~ir. ••keleaindeki büfe bk aenc müddetle ve aç.k aı1b- ile ki· 

"'-'2 27.s.937 . d 
l' ~~llde Peıı<tmbe günü saat 15 de Karaköyde idare nıerkeıın e 

' t kJ·YapıJacaktır. "'ltflt, 'en'~. edecekleri senelik kira bedelinin %7 5 ğu nisbetindeki pey 
"' 1"-r:';'11cnine ve prtnamcyi görmek ve ~umat a]ıııak iıtiyenlc· 

evazım bölümJne müracaattan (27
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Nacaellln Atasagu 

1 
Lillcbu•ga• Bclcd;yeı; ;5ıo "''" ahnacak bk adet dl.el motö•ü ile bl• 

alternatör 20151937 tarihinden itibaren kapalı zarf usulilc münakasaya kon. 
Her gün 16,30 dan 20 ye kadaı muttur. ihale 7151937 pazartesi günü saat 16 da Lüleburgaz Belediye Eneli. 

Ulelide Tayyare apartımanlannda daire meninde yapılacaktır. 
2 numara 3 de hastalannı kabul edeı A _ Alınacak şeyler: 65 beygirlik dakikada 400 adet devirli tam dizel dört 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye kidaı zamanlı bir motör ile 55 kilovat amperlik üç safhalı SO tekcrrGrlü 2201$80 volt-

muayene parasızdır. luk bir alternatör bedeli ketfi 7000 liradır. B _ Fenni şartname LU!eburgaz elektrik idaresinden meccanen alınabilir. 
C - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
D _ Muvakkat teminat yilılde yedibuçuk hesabilc 525 liradır. 
E - Teklif mektupları aynı gün saat 16 ya kadar Be1edive Daimi EnclL 

meninde kabul olunur. 
F - Gümrük resmt Bclediyl!ye aittir (2915) 

---------------------------------------
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Dün ve Yarın Kitaplan11dandır 
Fiyatı 40 kuruttur 
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