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Bulgarlann, Nöyi muahedesini aşan si· Z a
1 
.• Y ~ 

lahlanma gayretini açıkça yapabilmiye D~r~dı 
hazırlandıklan tahmin ediliyor 

l'ugoslavlar Alman Hariciye nazırının ademi le· 

Orta A 

cavüz paktı teklif ini kabul etmediler 
ıe~ h vrupada ve Balkanlarda 
riej a ate çıkmış olan Alman Ha· 
ıa~c Nazırı Fon Nöyrat, dün ak· 
l!uı Sof Yaya varmış bulunuyor. 
ile g~r Başvekili ve Hariciye Nazırı 
cak~Orü§melerine bugün başlıya• 

.r. 
Bu 

tıla~lt rnGıakerelerde mevzuubahs 
ltıakı rneseleler az çok malum ol· 
1ııt111 " beraber, her iki devlet ada· 
tııtu~ bunlar haricinde mektum 
11ıaa acak diğer meselelere de te .. 
l'rek edecekleri şüphesiz ad.:ledil· 

ledir. 

~an Hariciye Nazm Sof yadaki 
lısaı 'htferınde. bundan evvel lk· 
tın, h'Naıırı Doktor Ş ıhtın esasla· 
laltıak a~ır!adı~ı bazı işl~ri tamam· 
tak 1 ıstıycceği şüphesizdir. An· 
bcrı Undan CV\ el sızan b zı ha· 
ları~re iörc, Bulgaristanın silah· 
lceck8~1 ıneselesi de mevzuubahs edi· 
~ tır. 

hd 
11 bakımdan Fon Nöyratın Sof· 

teec" }apaca~ı müzakereler son de. 
dır, ~hemmiyeti haiz bulunmakta· 
llıııcib·ulgar.stan Nöyi muahedesi 
takatınce yeniden silah\anamaz. 
llıtıtıı ancak muahede kendisine, 
bırak eket ihtiyacına kafi kuvvetler 
&uıtt lllıştır. Fakat son senelerde 

er.ar· 
da0 t ıstanın muahede kadrosun-
dirnı aşarak ordusunu ku\'\'etlerı
c,lteete çalıştığı ve hatta hini ba
~e 0laytıkta harp tayyaresi ha· 
tirtrrı~kulabilecek tttyyareler ge
'rtır: •uretile hava kuvvetlerini de 

l-' ak.tadır. 
L on ?-J·· 
~rcı<! oyratıa yapılacak görüşme-
lıat ..,rı. sonra, Bulgaristanın hubu
~abit·e diğer iptidai maddeler mu
l'ı~ ~:rı.de. Almanyadan silah teda -
(!aıııa lllesı ıhtimalleri de gözönünde 
Qlara ~maktadır. Hatta dönen şayi
latııtı a~:lırsa, Bulgarlar Macaris
Ve b sıltıhlanmasını beklemekte 
<lıleruı· ~ı.ı bir fırsat addederek, ken-
tı tı.ın a bak artık muahede kayıtları-
1an... •tnıyarak istediği gibi silah
~ -.ııya k 
lllde arar vereceklerdir. Her 

~e gC!~akın günlerin yeni hadisele
aıa te k?lduğunu zannetmek, bir 
A.ırn ş ıl etmez. 

€ovıavan lfariciye Nazırının Yu -
t~gı rn~ada Stoyadinoviç ile yap -
lıce eld Zakerelerde müsbet bir ne
dır. ~ e edemediği anlaşılmakta - · 
s1 acar· t 

l'ıtfe J\l ıs anın silahlanması bah-
i?l'}itını tnan~anın vermek istediği 
1 tın.dan b Yerınde görülmemiştir. 
;\)a ar aşka Almanya ile Yugos-
aittı · asında bir ademi tecavüz 

~rı. ~tnzalanrnası hakkında Al -
'\!~ .. 1ar· . 
\' lıften ~:ıy~ Nazırının getirdiği 
"'rı~€osıav bır netice çıkmamıştır. 
"~ Ya }( .... b· tı devl ' uçuk Antantı teşkil 
ır h etlerle .. .. d b"" d ~aktı . goruşme en oyle 

"ll'rni§tir ~Zalıyamıyacağını bil -
"''-' • ~u1 • 
l lQJlada asa Almanların Orta 

01).L Ve b'}b ., • .q-a •. 1 assa Prens .Polun 
'o"~ ve Pa . . ' 

·q-a \' rısteki ·tefuaslarınditn 
tııll , Ugosıa ' •· .. :. # • • 

~ . Zayıfla \ Yadakı nufuzları -
tı ;; ırıış old y • ı 

'4Zeri ugunu z..annetme-
ne, Alman Hariciye N~zı-

Hu/gar Haricige Nazırı Köse /vanof iıtasyonda bir gazeteci il~ konuşuyor 

rının bu son seyahati ile bu mcm- riciye Nazırı Fon Nöyrat ve mai -
Ieketlerdc diplomatik bir faaliyete yetindeki zevat, iki büyük tayyare 
geçmek lüzumunu hissettiği mu - ile dün akşam saat on dokuz bu -

hakkaktır. çukta tayyare meydanına inmişler-
MÜZAKERELERE ÖGLED'EN r dir. Tayyare istasyonunda Başve-

SONRA BAŞLANIYOR kil Köse İvanof, İtalyan, Avustur-
Sofya, 10 (Hususi) - Alman Ha- (Devamı ikinci sayfada) 
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Akdenizde çarpı· 
şan gizli kuvvetler 

1937 Avrupasınja biribirlerine gülen yüzler, 
birgün karşısındakini boğaz

layabilmekten başka birşey düşünmemektedir 

Akdeniz ve bu denizde gizil menfaatleri çarpışmakta olan deol•tler 

(Pari - Suar'ın muhabirlerinden de getirdiği kapalı bir saha olmak
Klod Blanşar Akdenizin dünden tan daha çok fazla ehemmiyette bir 
bugüne olan vaziyeti hakkında si- denizdir. 
yasi bir büyük roman neşretmek - Canlı bir mahlUk gibi bir silüeti, 

tedir. Akdeniz, ayni zamanda ve bir fiziyonomisi vardır. Tabi oldu-

bilhassa birim de denizimiz olmak ğu bir çok kanunların heyeti umu

itibarile bu romanı aynen neşret
meyi fay dalı. bulduk.) 
AvTupanın bugünkü hayatında, 

Akdeniz, organize bir vücude ben
zetilebilir. Akdeni?., sadece ahvale 

_göre, milletlerin iştiha ve entrika-

larına sahne olan topraklar arası 

bir deniz değildir. Tabiatın vücu-

miyesi bu denize bir şahsiyet ver-
mektedir. Eğer her hangi bir nok-

tasında siyasi bir hastalığa uğrarsa, 

tehditkar buhranlar her tarafını 

istila eder, karışık anatomisi için

de yayıldıkça yayılır. Tancada bir 
karışıklık çıksrn, İngiliz kruvazör-

( Devamı 2 inci sahifede) 

... 

Suriye meclisi 
Hatay m·ukave- . 
lelerini tasdik 
etmigecekmiş ! Trab:ıonclan bir kosr. • ·eni gümrük daireleri v• mes!ıur Gı1zelhltar mevkii 

Trabzon, 10 (Hususi) - Büyük 
Şefimizle yanındaki zevatı hamil 
olan İzmir vapurunun bugün saat 
on beş ile on beş buçuk aralarında 
buraya vasıl olacağı öğrenilmi~tir. 

!erinin karşılama merasimine işti
rak için bu sabah mekteplerinde 

toplanmışlardır. Hulasa Büyük mi

safirimiz şimdiye kadar misli gö
l'ülmemiş bir tezahüratla ve içden 
kopan bir sevgi ve samimiyetle kar· 
şılanacaktır. 

Antakya, 10 (Hususi} - Hemen 
bütün Sancak şehirlerinde vaziyet 
gergin olmakta berdevamdır. Bura
da Sancak caddesinden geçen altı 

Türkün üzerine bir Arap evinden 
taşlar atılmıştır. Taşlardan bir kaçı 
bu gençlerden birine isabet etmiş 

(])evamı 2 inci sahifede) 

Lübnan 
Cumhurreisi 
Bugün geliyor 
Akşamki ekspresle 

Parise hareket 
edecek 

Lübnan Cumhurreisi Ekıelans 
Emil Edde yanında Lübnan maarif 
Nazırı olduA'u halde bugün Toros 
ekspresile şehrimize ielecek ve 
Hay!iarpaşada resmi merasimle kar• 
şılan~caktır. 

Kendileri bu akşamki ekspresle 
Parise hareket edecekler ve Sirkci 
istasyonunda yine resmi merasimle 
u~urlanacaklardır. 

İzmirin 
Doğanspor 
Takımı geldi 

lzmlrin meşhur Doğanspor takt· 
mı bu sabah Bandırma yeliyle ve 
Saadet vapurile limanımıza gelmiş, 
lstanbuldaki sporcu arkadaşları ta. 
rafından karşılanmıştır. 16 kişiden 
ibaret olan lzmirli sporcular Kon· 
tioantal oteline misafir edilmişler• 
dir. 
Doğanspor takımı Cumartesi gÜ• 

nü ilk maçını Günü~ t:\kımile ve 
Pazar günü de Calatasarayla ikinci 
maçını yapac'.\klır. 

Londranın 
En güzel kızı 
Kayboldu 

• I 

Diyana 
/Yazuı 2 inci şayfamızcladır J j 

Üçüncü Umumi Müfettiş Tahsin 
Uzerle Müfettişlik erkanı, üçüncü 
ordu Müfettişi Kiizım Orbay ve 
Müfettışlık erkanı ile Trabzon ve 
Erzurum Vali ve Mevki komutan -
Iarından ibaret bir heyet İzmır va
purunu limanın açıklarından kar
şılıyacaklar ve bu heyet derhal İz
mir vapuruna geçerek Atntür ke 
Şark vilayetleri Türklerinin tazım
lerini sunacaklardır. Trabzon şehri, 
limanı ve limandaki \'esait baştan 

başa emsalsiz bir şekılde donatıl· 
mıştır. Halk, yıllardanberi hasreti· 
ni çektiği Büyük Atasını yakından 
görmek için bugün daha sabahtan 
sokakları doldurmuştıır. Şehir en 
büyük günlerinden birini yaşamak
ta, herkesin yüzünde bariz bir se· 
vinç alaimi görülmektedir. Mek -
tepliler toplu bir halde Büyük Şef-

Vilftırellerden Atatürk'e 
çekiler; telsizler 

Karadeniz sahil vilayetlerinden 
çoğu İzmir vapuruna telsizler çeke-

rek Ulu Önderimizin kendi vilayet
J<ırini de Ş(!reflcndirmelerini rica 

etmekte ve Başbuğumuza tazimle -
rini arzeylemektedirler. 
İzmir \'apuru yolda \"C İnebolu

nun ilersinde Karadeniz vapurile 
karşılaşmış idi. Karadenizdcki yol
cular derhal İzmirc bir telsiz çek
mişler ve Atatürke tazimatta bu • 
lunmuşlardır. 

VİLAYETLERDEN HEYETLER 
GELİYOR 

Trabzon, 10 (Hususi) - Dün ak
( Devamı ikinci sayfada) 
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200 talebeden ancak 
15 i sınıf geçebildi 

Fen fakültesi talebesi imtihanlardan 
alınan bu neticelere itiraz ediyor 

lmtOa•na girip te mufla/ fak olamıgam tulebtclen Ur grup 

Fen Fakültesinin P. C. N. şube- r kapar giren 10 talebeden de yal· 
sinin ilk devre kimya imtihanların· nız 1 i geçirilmiştir. 

da bir hadise olmuş ve bazı tale- Bu sabah Üniversitede tahkikat 

be Profeııör Kropling'in kimya imli. 
. hanlarına girmemişlerdir: 

Söylencii~ine göre buna sebep 
talebenin elinde muntazam bir not 

ve kıtap olmaması ve imtihanlarda 
talebeden doçentibu i ı"rn"" 

Ve yine iddiay:- • ·> • .... mtihı· 
na giren 200 ta\' e · • "'lcak 15 
kişi geçr::bilmiş \c • 'l r ~ rı kami .. 
len refcızc edilıı. ış e ruir. 

Eu ~alalı saat on buçuğa 

yapan bir mulıarririmiz evvela ta· 
lebeyi dinlemiş ve sonra Fakülte 
dekanı ve O 11vercıite katibi umu· 
misi ile görüşmüştür. 

TALEBE NE DiYOR? 
lmtihln k:\pıpı önünde ve bahçe• 

de toplanıp aralarında, günlerinin 
en mühim bahsi olan bu meseleyi 
münakaşa eden kız ve erkek taJe. 
belerin hemen~ hersi, profesör 
Kropling'in kimva imti ha,ında kar• 

(Devamı 2 inci sahifede) 
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st a e 

e ol 
Gazetelerimize artık hayret et

memek kabil mi? Nasıl haberler 
vcrdıklcrin<> lUtfen bir defa nazar 
buyurulsun. Mesela dünku gaze
telerde dmiyor kı: 

cBugünkü ihtiyaca kafi gclrncdi
gı için yeni bır belediye binası ya
pılması düsünlilmektedir. Ancak 
bu iş, İstanbulun müstakbel imar 
pUıniyle alfıkadar olduğundan ona 
göre tetkikat yapılmaktadır.> 

İmar planiyle alakadar mı? 
İ te bundan dolayı hayret ediyo

ruz a: Dt>mck, bizim gazeteler 1000 
sene sonı aki haberleri de yazıyor
lar?! 

* Modern erenler! 
Gun gcçmıyor kı ya bir vezne

dar, ya bır muhasebeci ortadan 
kaybolmasın. hte Sokede de bir 
muhasebe tahsildarı iki ay evvel 
ortadan kaybolmuş! 

Hakikaten luhaftır: Bn1.ı vezne
darlar ve muhasipler para dolu 
kasalar başında bir müddet riyaset
te bulunduktan sonra, birdenbire 
ortadan kaybolduklarına göre: a
caba bunlnr da modern erenler 
mi?! 

* 
Bu temayüz! 

Dünkü gazeteler Holivud civa
rında bir harada olan emsalsiz bir 
rezaleti yazıyorlar. Bu rezalet sine
ma payitahtını velveleye vermiş. 

Bilmeyiz, o1rndunuz mu: Şimdi
lik ismi gizli tutulan bir sinema 
şirketi, senelik kongre halinde top
lamın satıcıları şerefine bir kır eğ
lencesi tertip etmiş. Bir de güya 
kovboy filmi çevirmek maksadile 
alınap l 20 kadın figüranı bu eglen
ceye göndermiş. Kadın figüranlar 
açık s çık kıyafetlerle oraya ge
lince, bol içkili hır işret masası bul 
muşlar. Erkekler hemen kadınlara 

saldırmışlar. Cebren rezaletler ya
pılmış .. 

Bu rezalet, ortalığı dC'hşcte ver
miş! Acaba? İnsan doğrusu sakalı
nı sıvıyarak ~öyle dtişünüyor: 

- Allahı ülem, bu rezalet yeni 
bir fılmin reklamıdır!! 

* !!!_ahcup oidu~I 

Bir sözümüzü mahcubiyetimiz -
den geri alacağız: 

Muhterem üstat Huseyın Cahit 

Yalçın. garip bir makale yazıp a
vukatlara hücüm etmiş. bu zevatın 

mahkemelerden kaldırılmasını is
temişti. Biz o yazıda muhterem üs

tadın sayıp döktüğü mantıkları 

görüp te kendilerinin ettiği avukat-

lığa hayranlığımızı söylemiştik. 

Dün, mecmualardan biri tekrar 
şöyle bir ilan neşrelmekte: 

- Bay Hüseyin Cahit avukatlara 
cevap veriyor .. 

Sözümüzü kemali mahcubiyetle 

g<?ri alıyoruz: Üstat tn€ğer hakıka
ten avukatlık değil, yıne ticaret 
yapıyormuş!! .. 

* Fenni futbol avd t 
Dün bir spor muharrıri Rapid ta

kimiyle maçımız hakkında şöyle 

yazıyor: 

- Fransanın Rapıd'ıni (!) dünkü 
maçta nihayet yenebildik. Fakat o
yun hayli serl ve tekmeli oldu!> 

Biz şimdiy~ kadar (Dubl v) de
nilen çift (ve) li oynuyorduk. De
mek tekrar (tekmeli) ye dônmü
şüz!! 

* Çıplak yerler 
8ğ çlanı orsa 

Okudunuz mu? Muhterem Ada
ları Güzelleştirme C<>miyeti bu yıl 
adaların çıplak yerlerini ağaçlan
dırmıya karar vermiş! 

Acaba, muhterem cemiyetin gay
retleri sayesinde zavallı ev sahip· 

!erinin bu yıl kiraya verilmiyen 

evlerine incir mi dikiliyor?! 

* Bir ecn~nin gafı 
Ankaradan Yu - Ken - Ka imza

siyle - ki imzaya bakılırsa rnem

leketimızı pek az tanıyan bir muh

terem Japon olacak! - bir okuyu· 

cu gazeteye en guzel kadın tipi 
hakkında verdıgi cevapto: 

- Kadın 25 yaşından yukarı ol

mamolı ! 
Diyor. -----
Şu ecnebilerin bizim memleketi 

galiba bir türlü öğreneceklerı yok: 
Yahu, bizde 25 yaşından yukarı ka
dın asırlardanberi görülmemiş

tir!! 
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200 talebeden 
Ancak 15 i 
Sınıf geçti 

(Birinci sahifeden mabad) 
şılaştıkl arı vaziyeti şöyle anlatrr.tş• 
tardır: 

- "imtihana not u7., kitapsız ve 
hulfısas z bir vnziyctte g;rmeğ'e 

mecbur bldık. Çünkü sene içinde 
proresörümüz; bizim not tutmamıza 
mani oldu ve: "Ben kitap çıkara• 
cağım orndn çalışırsınız!,, dedi. Fa· 
kat bu kitap hiç çıkmıdı. Hülfısa
iar da verilmedi. Derken imtihan 
geldi, çattı. Vaziyetimizı Rektörluğe 
bildırd k. Yalnız çare bulunacağ"ını 
söylediler. 

Biz imtihanda dönmemek için 
eski lise kimyalarındJn Çcilıştık. 

Esasen bu profesörümüzün do. 
çenti de yoktur. Bir talebe profe
söre cevaplarımızı tercüme ediyor. 
Y o talebe bizim düşmanımızsn ?. 

Dün de imtihan bıla sebep talil 
edildi. Bugün yine b:.1şlandı. Ş m· 
d } e kadar imli.hana giren tıbbiyeli 
~rkadaşlarımızdan ekserisi bırakıl· 
mıştır. 

Nizamname mucibince bunlar Ey· 
tülde de muv ıff ak olamaı:sa alaya 
gönderilecekler, yurdlular da yurd· 
dan çıkarılacaklardır. 

FEN FAKÜL TESI DEKANI 
NE DlYOR? 

Fen Fnkü!tesi Deı<anı Ali Bayer 
şöyle söylüyor: 

- Dekanlığımız icabeden ted· 
birleri almıştır. Fılvaki bu dersin 
notları eks:ktir. Fakat Üniversitede 
notun o kadar chemmiyti yoktur. 
Ancak 7-8 forma basılmıştır. lmti· 
hanlarda bulunup tercüme yapan 
talebe şayanı itimattır. Notları jari 
heyeti de tetkik edecektir. lmti• 
hanların sıkı olı.ı:ısı pek tabiidır. 

Atatürk 
Bu akşam 
Trabzonda 

(Birinci saJnfeden devam) 
şamdanberi buraya civar vilayet • 
!erden mutemadiyen heyetler gel
mektedir. Bu heyetler bugün bura
ya gelecek olan Büyük Şefimize o 
vılıiyetler halkının tazımlerini ar
zedcceklerdır. Heyetler vilayetle -
rın 1leri gelen memur "'e kuman -
danlarile halk mümessillcrınden 
murekkeptir. 
Dıger taraftan Atatürkün tetkik 

içın dolaşacağı vil:ıyetler mebusla
rından bır kı<mı da buraya gelmi
ye başlamışlardır. 

lo ra ın kay o n 
ge Ç Z! 

Londradcı guı~llıği ıle meşhur o
lan Dıyana fü ıı ısminde genç bir 
kız altı gundcnberı kaybolmuştur. 
Dıyana Betı son zam::ınlarda fılm 
çevırmıye bnşlamıştı. Bir kaç ay 
sonra Ledı Askıtın oğlu Mişel As
kit ile evlenecekti. 

Genç kıza bır kaç hafta evvel teh
dit mektupları gönderildiği anlaşıl
mı~ tır. 12 l\layıs akşnmı tac gıyme 
me:rasiml güni.ı, bır adc.ım sokak or
t~sında gC'nç kızı öpmek istemiş, 

fakat kız muhalefet edınce, adam 
bir jılctlc genç kızın alnını kes -
miştır. 

Genç kız mücevheratını, eşyasını 
almadan, yalınayak çıkıp gitmiş

tir. NcreJe? 
Şimdi bütün Londrayı meşgul 

eden bu esrarengiz gaybubet bil
hassa Skotland Yardın mahiı polis 
hafiyelerini alt1 günden berı uğraş-
tırmaktadır. .. 

Kadıköq /Suriye meclisi 1 Habeş 
Susıız ıA laşmayı imparatoru 
Bırakılmıyacak1 anımayacak mı? Toprakistigecek 
Kadıköy Su Şirketinin memur -

ları için verdiği bir karar netice -
sinde Kadıköy ve havalisinin 12 
Hazirandan bir temmuza kadar 

1 
(Birinci sahifeden devam) Habeş İmparatoru Haile SeHisiye 

ve zavallı aldığı yaralardan ölmüş- Londradan Parise ,gelmiş ve kcn -

1 

tür. Diğer bir genç de ağır surette disini karşılıyan gazetecilere beya-
yaralanmıştır. natta bulun:ırak, hakkını aramıya 

Burada \'e İskenderunda ikide bir geldiğini \'e Milletler Meclisine bir susuz kalmak tehlikesine maruz 
k.ılacağını dün yazmıştık. Bugün 
yaptığımız tahkikata göre, alaka • 
dar makamlar buna meydan bırak
mıyacak, işini terkeden olursa der
hal yerlerine başkaları ikame edi
lec<>k ve bunlar şirket Belediyeye 
geçtikten sonra da müktesep hak
larını kaybedeceklerdir. Yalnız şir
ketin ikramiye vermemek maksa -
dile aldığı bu tedbirlerden müte
vellit vaziyetin tetkikilc bir hal 
şekline bağlanması vilfıyetçe İş Bü
rosuna havale edılmiştir. 

Yaş megva 
Satan 
Dükkanlar 

Bu akşamdan itıbaren yaş mey
va sntan dükkanlar her gece saat 
24 e kadar açık kalabileceklerdır. 

Beledıye yaş meyvaıarın çabuk bo
zulduğunu. bu yi.izden meyva sa
tıcılarının uğradıkları zararı rnüs
tahsılden çıkarmıya çalı~tıklarını 

gözönünde tutarak fazla sntış yapı
labilmesi ıçin bu kararı vermıştır. 

Sof yada 
Müzakereler 
Başladı 

(Birinci sayfadan devam) 
ya sefirleri, Macar maslahatgüzarı 
Ye diğer bir çok zevat tarafından 
karşılanmış ve otomobille kendi -
ı::ine tahsis edilen Bulgarya oteline 
inmiştir. Halk nazırı şiddetle alk1ş
lamıştır. 

Gece misafir şerefine Alman Se
farethanesinde bir su\·are veril -
miştir. 

Alman Nazırı bu sabah Alman ve 
Bulgar askeri mezarlıklarını ziy:ı-

ret etmiş ve bu münasebetlı:? her 
iki mezarlıkta da merasim yapıl -
ınıştır. 

Kral Boris misafır nazırı öğle -
den evvel Vrana Sarayında kabul 

etmiş ve kendisini öğle yemeğin~ 
alıkoymuştur. Ziyafette Kral, kra

liçe, nazır ve maiyeti erkanı ile Al
man Elçisi ve Prens Kiri! hazır btı· 
lunmuşlardır. 

Müzakerelere bugün öğleden son
ra Başvekalet dairesinde başlana

caktır. Nazır saat üçte Bulgar ve 
ecnebi gazetecilerini kabul ederek 

beyanatta bulunacaktır. Gece Baş
vekil misafir şerefine bir ziyafet 

verecektir. Nazır yarın saat 16 <la 
yine tayyare ile Sofyadan hareket 
edecektir. 

İTAL YANLAR NE DİYORLAR? 
Roma, 10 (A.A.) - B. Von Neu

rath'ın Belgrad 1,•e Sofy:ı ziyaretle

ri hakkında mü tal~alar yürüten 

Giornale d'İtalia, ezcümle şöyle de
mektedir: 

Belgrad, Sofya ve Budapeşte arn
sında bır guna menfaat ihtilôfı yok
tur. Bu üç payitaht arasında bir 
mukarenet husule gelmesi için ko-

ab h kş 

nümayişler tertip edılmekte ve A
rap gazeteleri de tahrikatı körük -
lemiye devam etmektedirler. Umu
mi hava, Milletler Cemiyetinin ka
rarlarını dinlememek havasıdır. 

Nümayişlerde söylenmedik sözler 
bırakılmamaktadır. Mesela İsken -
derunda yapılan nümayişde İsken
derun muhafızı: cBu dört renkli 
bayrağı buradan kimse indiremez.> 
gıbi bir yave söylemiştir. Yalnız 

Türkler değil, Lubnanlılar da taz
yik görmektedirler. Lübnanlı me
murlar vazifelerinden çıkarılmak
tadırlnr. Suriye meclisinin Hatay 
nnlaşması vesikalarını tasdik edıp 
etmıyeceği de bir meseledir. Arnp 
gazeteleri, Suriye Meclisinin Su -
riye aleyhinde tanzim edılmış ol--dugunu ıddıa ettıkıeri Hatay an -
ltışmalarını tasdık etmesınin hayli 
garıp olacap,ını yazmaktndırlar: 

EğC'r Suriye Mcclisının bu mu -
kavelelcri tasdik etmemesi halın

dC', Frans:ımn Suriye ıle olan ıtti -
fok mukavelesinı tasdık ctmiyece
ğı yolunda çıkan bir şayıa üzerine, 
Arap gazeteleri bu sefor de Fransa
ya hücuma başlamışlardır. Bunun
la beraber Vataniler arasında da 
ihtıliiflar başgöstermıştir. 

Sancakta orfi idare şıddetle de
vam edıyor. Sokaklarda tanklı ve 
sıliıhlı devriyeler dolaşıyor. Bu su
retle yeni num yişlerin öniı alına
bildiği zannedilmektedir. 

Muhafız daha neler 
söylemiş? 

Geçenlerde İskenderunda yapı -
lan protesto nümayişini haber ve
ren Halcpte münteşir (Elşebab) ga
zetesi, 3 tarihli sayısında ezcümle 
şunları yazmaktadır: 

c- Nutuklar bittikten sonra nü
mayişçiler yürümiye devam ede -

rek Muhafız Hüsnü Elbarazinin cvı 
önüne gelmişlerdir. Hüsnü Bey dı
şarıya çıkarak halkı selamlamış ve 
şu· kıymetli (!) siyasi nutku irı:ıd 
etmıştir: 

Ey azizler: 
cİskenderun Araplarının şu gü

zel Vt' vatani tezahürleri, Allahın 

iznıyle Arap kalacak (!) olan San
cağın Araplığına kuvvetli, yeni bir 

delildir. Şüphesiz biliyorsunuz ki, 
Vatani hükumet uyanıktır ve Su
riyenın Sancak üzerindeki hakları

nı ( !) ihkak için var kuvvetile, iman 
ve hulusla çalışmaktadır. 

Netice ne olursa olsun Suriye -
nin hakkı ölmiyecektir. 70 milyon 

Arap sizinledir. Hakkınızı müda -
faa edecek ve lüzumunda sizin için 

kan dökecektir. Başınızın üstünde 
dalgalanan şu dört renkli bayrağı, 
biz onun altında ölmiye hazır 11.t
lundukça, Milletler Cemiyeti ne de 
bir başkası oradan indıremez. ( ! ) . 

münizm tehlikesi tek başına kafi 
bir sebep teşkil etmektedir. 

Gıornale d'İtalia, bundan sonra 

Almanya'nın faaliyetinin Roma -

Berlın mihveri ruhuna tevfıkan 

İtalyan faalıyeti ıle hemahenk ola
rak ınkişaf c;tmekte olduğunu kny-
deylemektedır. 

teklifte bulunarak, İtalyanın So -
mali müstem1ckesile Habeşistan 

arasında bir toprak ayrılarak, ken
dısine bir sultanlık verilmesini is
tiyeceğini söylemiştir. Necaşi İtal
ya aleyhine azimle çalışmıya de -
vam edeceğini de ilave etmiştir. 

İtalyanın 
T ahtelbahirleri 
Yüze çıkacak 

Paris 10 (A. A.) - Le Journal, 
ltalyn'nın Ur sene sonra dıinyanın 
en büyük tahtelbahir filo ... una sahip 
olaca~ını yaımak tadır. ltal~·a , faal 
!ervıste çalışan 100 ıahtelb:ıhi.e 
malik obcaktır. Ş mdiye kadar 
Fransa 90 tahtelbahir ile birinci 
gelmekte idi. 

Le Journal, l:un1an başka ita!. 
yan lahtclb •hirlerhin 5 ya~ından 
fnzln olmadığını, h:ılbuki Fransız 
tahtelbahirlerinin 10 yaşını bile 
geçmiş olduklarını ilave etmekte• 
d.r. 

Bu gaıete, netice olar:lk, İtalya. 
nm s"lah"anına programını tah-ık· 
kuk cttırmek humsurıdaki devam 
ve sebatı i'e aleme bir nümu•1e 
göstermekte oldu~unu yazmaktadır. 

..spanyada 
Emniyet 
lV ıntakaları 

Londra, 10 C A.A.) - Havas Ajan
sı muhabirinden: 

İngıltere'nin, aşağıda usulü der
piş etmekle olduğu söylenmekte -
dır: 

Dört devlet arasında nihai itilaf
name imza edilir edilmez İngiltere 
hükumeti, İspanya'daki iki tarafa 
resmen müracac.ttn bulunarak em
niyet mıntakalarına riayet etmele
rinı ve Hardy ve Deutschland ha
diseleri gibi hadiselerin yeniden 
vukuuna meydan vermemelerini 

. istiyecektir. Bundan başka btikbal
de bu emniyet mıntakalarının tev
sıı de talep olunacaktır. 

Öğrenildiğine göre, bazı murah
has heyetler Valencia ve Salaman
ka'ya İngiltere'nin değil, bizzat ko
mitenin müracaat etmesini iste -
mektedirler. Fakat İngiltere bu u

sulü gayri kabıli tatbik bulmakta
dır. Zira İtalya ile Almanya ko • 
mitede bulunmamaktadırlar. 

Roma, 10 (A.A.) - Giornale d'İ
talia'ya göre, İtalya ile Almanya, 
İspanya sularında Jrnntrolü temine 
memur 4 devletin nihai itil5fı tan
zim için aktedecekleri içtimaa işti
raki kabul etmişlerdir. ----Emir Altes Abdullahtan 

AtatUrke 
Rumen bandıralı cDaçyal) vapu -

rile Hayfaya gitmekte olan Şarki 
Erdün Emiri Alles Abdullah, tel
sizle c İzmir. vapuruna bir telgraf 
çekmiştir. Altes bu telgrafında Tür
kiyede gördüğü hüsnü kabulden ve 
samimi ikramlara karşı teşekkürle
rini Atatürke bildirmiş ve Ulu Ön
derımize sıhhat ve afiyet, memle
ke1 ımıze de saadet temennilerinde 
bulunmuştur. 

ı0 y or ar? 1 ı_, __ ...._ _________________________ __,._. ____________ ,_,,o:azı.,......._. ______ ._,: 

Cıımhuriı1et 

"S merbank,, ın son 
bilançosu önünde 

Evvelki gün Ankarada Sumer -
bakın umumi heyetinde görüşülen 
raporlar ve tasdık edılen bıH'ınço 

ve Celal Bayarın kıymetli izahları 
Türkıyede mılli endustrınin en lü
zumlu branşlarının en rasyonel şe
ki lerde kurulmakta olduğunu gös
terir. Bu bankanın bilançosunda 
ehemmiyeti haiz olan mevzu para 
hıırcketlcrinın kar ve zararı değil
dir, belki milli endüstri hareketle
rınin millet ve memleket hayatın
daki tesirleri derecesidir. Bu biliın
çonun tahlili gözlerimızin önüne gö
nüllerimize inşirah veren hakikat
ler koymuştur ve koymak "yolun -
dadır. 

Tan -San yie merak ve 
alakamız 

Eskiden Devlet fabı ikası adını 

taşıyan bir kaç eski, yavaş mües -

sese vardı. Devlet bu müesseseleri 
Sumer Banka verdi. Beş sene ıçın
de fıliin merhaleye varmış olmalı
yız, dedi. Sıhırli bir kuvvet derhal 
faaliyete geçti, eski fabrikalarda 
yeni bir ruh uyandı. Yerden biter 
gıbi devlet sermayesi kaynakları 

zuhur etti. Şımdi Sumer Banktan 
bekledığimiz yalnız yürümiye de

ğil, yürürken vardığı bütün neti
celeri halka olduğu gibi bildirmi -
ye kıymet vermesidir. Arada fena 
neticelere varılmışsa sebepleri an
latılmalıdır. İtiraf edilen bır yan -
lışlık iyi tesir yapar. Fena tesir ya
pan hatalar ancnk dedikodu yolu 
ile yalan yanhş ynpılanlardır. 

Kurun 

Şark a sulh ve e;nniyet 
Kardeş İranla son zamanlarda bir 

çok mukaveleler imzalandı. Bir kaç 
gün sonra da Tahranda bir misak 

imzalanacak. 1Zaman geçtikçe Irak 

ve İran gibi komşu memleketlerle 
dostluk bağlarımız zayıflnmamış. 

bilakıs kuvvetlenmiştir. Şimdi de
mıryollarımız da birleşecek. Türk 

ve Irak demiryollarının birleşmesi 

Hindistan için Bağdat ve Basra is

tikametinden Anadoluyu bir tran -

sıt yolu haline getireceği gibi, Irak 

ve İranla bağlanması muahedelerin 
tatbıkatını da kolaylaştıracaktır. 

Son Posto 

Adliye Veııllimizin güzel 
eşebbUsEJ 

Adliye Vt.kili, adliye memurları· 
nın çok çocuklu o~anl:ırına rnad. 
deten yardım gayesini temin etmek 
üzere bir sistem düşünmüş \'C bu 
sistemi bir kanun projesi haline 
gelirmişt:r. Ancak bir adım daha 
ileri atm3k lazımdır. Bu işi ne ad
liye memurlarına, ne de devlet 
memurlarına hasrclmiyerek, daha 
geniş bir sahada halka doğru gö
türmek lazımdır. 

Akşam 

Baş makalesi yoktur. 

-DIŞ-------~ 
1 SiYASA __) 

Yeni Japon 
Kabinesi ııı-

vapı1an • 
Japonyada geçen a~ ~ darına· 

tihabat adeta bir inkılap k~. eriJl<ie 
nalı olmuştu. Hükumetin uz asJ'e" 
büyük bir nüfuz sahibi olaJl Si) a• 

k .. arsııdı. 
ri partilerin mev ıı s kanırııB 
setle meşgul olan ordu ertrniŞ ol· 
ise o zamana kadar elde e bil ııe
dukları nüfuzu, intihaba.tın feda e
ticesi karşısında birdenbırc ıı:ııadı• 
divermiş gön .. Beri raı.ı ,~·rıdelti 

ınevı-ıı . 
toplandılar, iktidar ,.e~ 
hükümete müzaherete karar .. ı yt' 

. grarn1ı· 
ler. Onun teslıhat pro vJdil)4le 
rine getirinciye kadar mc .. ., ver· 

a 50 .. 
kalmasına çalışacakların 

diler. hırı Jll~· 
Bununla beraber sol cena ·rıtinıı.· 

k ı 
him bir kuvvet kazanara Ö) ıe 

ıınası 
batta mevdana cıkmış 0 • _..tı1' 

v J kl aı· 
bir vaziyete sebep oldu 31111,sı 
eski hükumetin yerinde k J3ıltı
olamazdı. Nitekim olarna~ı. önıı· 

l ·· tcrdı. ran kendini derha gos Jc ~ 
müzdeki Ağustosta toplanac~trı sı 
lan yeni parlamentonun açı ıcat8· 
bile beklenmedi. fntihabatt~ e ıır 
nanlar daha ziyade beklcrnıY 
zum görmediler. g rı 

Bugün iktidar mevki.ine_ liğe e 
Konoge kabinesi milletı bırb·r ıııı· 
birliğiyle çalışmıya çağıran ı b 1· 
kumettir. Fakat Japonyada, {.{attı• 
hassa sol cenahın yeni muvare.,ıııı 
yetiyle kuvveti artan bir c\ ıell' 

. . t geıece ·• vardır kı, o da harıç en .. 11 sı 
·· t adı.} C • Hkeleri sayarak mu em, . 3rıı· 

Iahlanmı:ık :fikrindeki askerı ptrı~ıı· 
• • . teki }cO lere karşı, bilakıs harıç rfJpra· 

larla dost olarak silahlanma 
iını azaltmak emelidir. ...e ça· 

Yeni kabine, milleti birl1~81eıe 
ğırırken harici siyasetind~ 8 eıJeCe
istinat edecek bir yol takıP 

8 
ile• 

ğini söylüyor. Bundan Ru5Y çııcıP 
Çin ile anlaşmak manası , 
çıkmıyacağı çok geçmeden g 
ccktir. ..f 

Ahmet~ 
ıu11uıu1111111uııııııııunuı11-..ıııınnıu••t1rıt1t1l 

Akdenizde 
Çarpışan 
Gizli kuvvetler 1 

dev0"" 
(Birinci sahifeden ıcıı· 

...rad• 
!erinin kumandanları Ha_, ... 
manda köprüsüne çıkarlar. tıerı 

l . devle ' 
Dünyanın en kuvvet 1 • getl; 

Akdenizde gizliden gizliye f1l91'" 
. . bulun ;ri 

bir mücadeleye girışmış reet" 
tadırlar. Bu mücadelenin ve ratıııı 
netice Akdenizin mukadde jtıs'' 
tayin edecektir. Milyonlnrc~i)'et • 
nın hayatı, refahı, milli naYbllpiS • 
]eri bu mıntakada mevzuu f1l je' 

erlıU _..f!' 
tir. Bunu anlamamak, m 'bi }lll'-
men Kralı İmam Yahya gı 
ket etmek demek olur. fııct'll) 1 

Büdeydede iken bana şu 
anlatmışlardı: ;tıı l>,ı· 

· 1due;- rı 
Altmış yaşını geçmı.ş 0 ··kuıııd' 

de Şarkın bu müstebıt h~ . ~ıt 

d · · ·· ·· ·· ··rn1ernıştJ· 1·sı$ enızın yuzunu go bağ' 
gün San'adan silahsız ve Jtlllştl 
yola çıktı. Kızıldenize ys ıa~ıJ 

ıc:ı ~ .. 
zaman, yanında bulunanı rırıı t". 
hükümdara denizin dalga a ..,e lJ' 
terdi. İmam Yahya korktu! fll• ıır 

kaça ı 4 
ğırdı: cAman buradan ge 

l n btl ıı 
zc dü man getirecek 0 a gortıl 
suların ) üzünü dnha fazla . ,e 
istemem.• veriC1 ıı· 

Ben son d~rcce hcyec<ın ırıll) ı t 
çok karışık olan buwmuarn tı 
lil etmiye çalı acagırn.. J\{Üş'J'Ü il' 
BİZANS İKİ DEFA öL J<ad9r tı ı 

Mnamafih, ortalıkta 0 p..Jcde
111 

i 
.1 iy0 r. dlb 

yük humma sezı m ~ıfll ~ r 
• . "-'aptıg . b 
kıyılarında benım J 58tcırı ,,, 

d ·ma .. gv 
sC'yahate çıkanlar, aı ..•• "üıi.I 

. b" <10~ J deniz ve masmavı ır l• 

.. l 1't 11 
rur er. lu··ttar1 • , 

Cebe d tlı Bundan evvel . j\lc e I• 
Ş·rnd1 11ıı 

yazılar yazmıştım. ı ·m tstıırı 
2in öteki tarafına geçtı · ·r• 

dayım. ··rıciirı e~ ! · 
· l j\tatU "(il 
Istanbul, Kema . h jsJ1lı ·e , 

lcrilc eski cKost.,ntı11•0~1·stir· J\. ı 
ğ. tır• .. ~ b ' 

tanbul olarak de ı~ . tst , 
d berı. ..1f1lıı malist inkı!Ubın an . erde o , 

. ··1d·· ~ .. aynı y ·1101' 
Bıznnsın o ugu ı.ıotı d ı 

h ,l{oS J'I 
tür. D .. lgın seyya bir sl<8 ıvl 
kelimec-ini kullr.nırsa, sbllrg. dl;ıı 

S petcr ıs 
yapmış olur. .en n dolaYl 
de ayni sebeplerde • 

değiştirmi .ti. 53bıalı '°a· 
d her :.-c 

Şimdi Ankara 3 retli bv t 
•• v orada ) ··fi) nu açtıgı zaman go . .,1ıı 

ğUflU _ı,rv· 
denin açılmış oldu :klaitsoP' ıe'-1 
Türkler Amerikan . bit 

. . . derın 
tatlı rnusikısını _.1&) 

dinliyorlı:ır. cılll eP': 
(Det' 
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! DERiCiLiK r----------------
Günün meselesi: 
Fasulye istihsal ve ihracatı

mız gittikçe aı·tıyor 

1 

lstanbullular çok ayakka· 
kabı eskitiyorlarmış 

Memleketimizdeki sarfiyat da fazla 
Kadın ayakkabısı satışı güzde 

43 nisbetinde arttı 

S on seneler içinde mcmleke- 1 

D l d b k [ l G timizde derıcilik çok inki-lŞ piyasa ar an irço yeni fa ep er var. e· şafa başlamıştır. Blrçok, yerlerde 

h l l d k kl h •ıt • ye m debnğnalere kurulmuş ve İz-Çen ma su gı ın a·ıı alma sto ar l l mirde geçenlerde yapılan )eni fab-

G rikalarlrı burası İstanbula kuvvetle 
eçen yıl elde edilen fasulye- havzasının bu yıl fasulye ı:;tıhsali ye .vetıştu(n mınt.ıkalardaki zira- 1 1 - - r<.'kabet <'d cek bır ha e ge miştir. 

tır y lerin hemen hepsi satılmış- çok az tahmin edıldığınden mem- ::.ıtc:;ılere la2.ım gel"n kolaylıklar gös Bu yeni inkışafın neticesi ola -

ı · eni mahsulün idrakine baş- leketimizin yeni fasulye mahsulu- ' lerHecektır. ıak şchrımizdekı deri fabrıkaları-
an<Iığı bu gu"'nlerde kalan fasulye F'asulY<' ihracatımızın imüınfü.- nın pı'yas,·ıları daı·almışlır. Bttnlar-st nim kısa bir zurnanda satılacağı u-

S oku ancak bir iki tondan ibarettir. mulmaktadır. deki ıncvsımdı:> memlekete mühim dan bazılan kö le imaliıtına ni-

1 
on hafta içinde bazı harici piyasa- F ı · t 1 ı· t t k hir vnridcıt gf't ırt:C'Pğı timıt edil- hayet vermiş ve yalnız vidala \'C 
a d asu ye ısı ısa a ımızı ar uma mct.tedı·r. Yem moh<ıtıl ıdrak edi-
r an .. 1 ı::r 1 d d .. " sarrnciyt' nevilerinde çalışmıya 

h. ' ezcum e :ıo an a an mu- ıçın bazı "'enı tedbirler alınm· kta- t 
1 J Jıncıve kadaı. elde mevcu stok ba l t 

Evvelce üç, dört mılyon liı-alık 
satış yapan İstanbul dericıleri ge
rek dahilde rekabet, gerek ham 
madde tedarikinde müşkülatla kar
şılaşmaktadırlar. Diğer taraftan 
den fiatları da bir sene evveline 
nazaran yiizde 30, hatta yüzde kırk 
nisbetinde yükselmiştir. 

Bunn rağmen yerli kundura sa
tısları çok artmıştır. Bilhassa ıs

knrpin ve kadın ayakkabıları sa -
tışı fazlalaşmıştır. Bu suretle piya
sada ayakkabı satısları geçen yıla 
nazaran yüzde 43 nrtmıştır. ın Iniktarda fasulye s'parışleri dı ,... .l- d f ş amış ır. 1 

r . .ın.emleketımızuc c asulyı:.> derhal sarft clılcc<'ktır. Yeni mah- "'""'""''""""""'""'""'""""'"'"'"""""u""'"""""""'""'"""'""'""''"""'"'""'"'""""""•"""""""'"""""'"' hPtlrnışt · 
ır. ıstihliıki çoğalmaktadır. ~ule kadar, tnsulyc h)atlarında 'T' 1 b h l B 1 d • • • 

fa~~kezi !' 'TUpamn en müh;m Dış p•yosalardan vap•lan yem lo- belk• h" k•k; hor w-dru olaeag• da 1 1 al e e a g at a ele ı g e ı çın 

~~ç~;;;"at~;ı; k•~'""bi"~;;~-- ;;;;:;· 'ı 11;,;;,~:J:;:k f ;p~:;ı~acak 
il 1 n · · k ek Apar.tıman ınşası gecı ec Yaptıracak 
Binanın aynı 
!Jatro salonu 

zamanda bir ti
olması isteniyor 

Şehıadebaşında yapılacak konser ''atuar bınasının yapılması bu ayın 
}< on beşinde eksiltmeye konacaktı. Bu iş bir ay içın geri bırakılmıiitır. 

0nservatuar binasının yanına ileride ihtiyaç nisbetınde yeni bir pavi
~~ Yapılacaktır. Bu paviyon bilha~sa yalnız tiyatro ve sahne tertıbatını 

. hva edecek ve İstanbul cihetinin temsil noktasından bına ihtıyacını 
:~derecek mahiyette olacaktır. İlcrcic bu paviyonun yapılması ıçin şim-
1 ı ~apılacak olan konservatuar binasının da ona göre ınşası ic:ıp etmek
edır. Bu itibarla konservatuar için ayrılan arsaların kifayet ctmıyecPği 
anlaşılmıştır. Onwı için Belediye gerl..'k konservatuarm şımdikı projesi
ne göre serbestçe yap1labilmesi, gerek ilerde bu paviyonuıı iJa,·r olu
labilmesi maksadiyle geniş mikyasta istimlak yapmıya karar vermıştir. 
ltShtnlak muamelesine pek yakında başlanacak. bu iş bıter bıtmez de 

0 nservatunru ınşası için eksiltme açılacaktır. 
~~====c.::.=.;:===================== 

Mantar Barsaklarımlza 
F'iatları Müşteri 
;iikse!.c!_i /Çıkıyor__ 

"'P dolayıslle ispanya. Almanyadan yeni 
dan mal gelmiyor ta.leple~ v~r . 

tinntar fiatlarında görülen yük- Barsak tıcarctımız gun geçtı~çe 
~~klık çok artmıştır. Bilhassa İs- ehemmıyet almıya başlamıştır. lki 
l>anYada Katalonyadan getirilmek- S('nedenberi kısmen Italyaya ıhraç 
l<: olan şişelik mantar harp dola- edilmekte olan işlenmiş barsaklan-
;>ısııe g t ' 1 kt ld ~ mıza Almanlar da hararetle talip 
d e ırı ememe c o ugun - . . d Al 
an fi"atl .. k 1 . olmuşlardır. Fıçı ıçın e manva-t J ar yarı yarıya yu sc mış- . • 
ır. ya göndcrılcn barsaklarımız musaıt 
Vaı fiatlarla satılmaktadır. 

~<>n ~ız şehrimizde senede 25 mil- Ev,·elcc mcmleketımizden çok 
a et tıpalık mantar kullanıl- barsak alan Amerıknya muamele 

~akta olduğundan şişelerin man- azalmıştır. 
d tsız kalmaması için bazı yerler- Maamafih yakında Amerik .. n mü 
(!d 1~ski mantarlardan da istifade esseselerinin memleketimızd!'n e-

1 l'llektedir. hemmiyetli mıktarda barsak nla-

1 - cakları piyasada dm•ulmuştur. 
~ta_nbu lda pamuk 
~tışebiliyor 

t ;~şılköy tohum ıslah istasyonu 
l)\ ti.ibeleri neticesinde İstanbul 
bı~~!a~~sında dn pamuk yetiştirile-
li egı anlaşılmıştır. 

durtlt~ ~ususi bir ıki tarlada da 
tı tni~onum kadar pamuk yetişti

• ~lir. 

trı.~~anbula yakın bazı köylüler pa
lıın ekmek için şimdiden hazır

ara başlamışlardır. 

~iroman:85 

Çocuk tiyatrosu 
Çok rağbet görüyor 

1 Bu yıl Şehir Tiyatrosu artıstleri 
1 

tarafından cFransız Tiyatrosund<h 
\'erilen çocuk temsıll<>rı çok rağbet 
görmüştür. 

Maarif ~udürhığü biıti.ın ilk 
mektep talebesinin tiyatroya gi
debilmeleri ıçın şimdiden bir prog
ram hazırlamaktadır. 

Geçen yıl haftada ıkı d fa veri 

• en e ev ece 1 ' • 
l',i~~·: adeta bu felüketin gelişi
li lıyorum. 

ela a~gi hadise ve hangi sebep bun
l:ıit t'nuessir bilmıyorum Olsa olsa 

ı;oıc · 
tesırı Şeylere sıkılmam bende bu 
lıakik Uyandırıyor. Fakat, ablamı 

at~n rr.erak ediyorum. 

~y tn~C<ıba kadıncağıza yolda bir 
" ı Oldu? 
uıy .... 

t(i v .. e içırnde mütemadi bir üzün--.r. 

s lt Naciye 
tı ı ıntıının .. .. 
e Ya onune geçmek için 
duŞün~:cağınu bilmiyorum. Dün 

......._'fi.• urn, düşündüm: 
l '~e Ya 
al'acağı Psam, evde otursam pat-

<lebiltr· rn, oturmasam nereye gi
lln? 

l)Cditrı. V 
....... 'fi.• e .. karar verdim: 

~~ac· :Bq ,_ ıycyo gideyim! 
~arıu-1 

a evden ayrıldım. Fena 

Etem lz'!et Be'1it.:9 

da etmemişim. Yine Halil Necib'in 
bir sürü mana51zhkların1 öğrendim. 

Mektup vermek için benimle ko
nuştuğu gtln terslenince doğru so
luğu Naciyede almış. Naciyenin 
ailesi de doğrusu çok müsamaha
kar. Genç bir adamın, kızlarını i
kide bir h usus1 suret 1 e ziyaret et -

melerinc nasıl müsaade ediyorlar, 
anlamıyorum. Demek ki, adları 

miislilman ve kendileri Arap ol -
mal arına rağmen fan atik adet ve 
telakkilerden tamamile kurtulmuş 
bulunuyorlar. Neyse, bunu tahlıl 
etmek bana düşmez. 

Naciye: 

._ O gün telişlı telaşlı geldi. 

- Ne var, ne bu telaşın böyle 

yine? Diye sordum. 

- Sormayınız ba una gelenleri 
Naciye Hanım .. 

Bu i t icin hazırhkfarda 
bulunuluyor 

Evkafın kcılkınm. sı hcıkklnda ka
bul L'<İıleıı talımalııame vılfl\ etlere 
teblığ edilmıştır. 

Bunda: ~ehırleruı ımarı huı.u un
da Evkafın büvuk bır rol ovnıva
cağı v': bu maksatla bırçok yerler
de yeni eserler vucude getirmesi i
cap ettığı hakkında bır kayıt bu
lurıduğundan m. halli Evkaf ıdare
len ınıntakalarının iman hususun
d .. :'azım gelrn letkıklcre ba~lamış
lardır. 

Bu cı.imleden olarak Ş€hnmız 

Evkaf Mi.ıdiırhiğu kendıne aıt mü
hım arsalarda aparlımanlar yapa
rak Ankaı ada olduğu gıbı bunları 
memurlara kıı aya vermeyı düşun
mekledır. 

İzmır Evkaf Mudurluğu de ma
den komuruvle ekmek ımal den 
asri fırınlar, kır kahveler ı VE: tuns
tık oteller yapmayı kararla tırmış
tır. 

Radyoların 

1 Kontrolüne 
Başlandı 

Y.cn i Sf!ne baş ı dolayısıyle kah
ve. gazıno. otel, apartıman ve ev
lerdekı radyoların sıkı bır surette 
kontrolune başlanmıştır. 

Bu konroller netıc sınde sc • 
nelık taksılleı ıni vermedıklerı gö
ru)enlcrın radyoları fnali ·etten 

menolunacağı gıbı ı uhsat&ız radyo 
kullan:ınlnr hakkında na tflkibat 
yapılaNıktır 

Ra·dyoları gı amofonlu olanlar da 
avrıca bıı lira beledıye r<:smi ver
melerı icap <'ttığınden bu kontrol-

lerle beledi VE de sıkı hır suı c>tte a
lakadar olmaktadır. 

kn tems ller bu sene haftada dor
de çıknrılacaktır . 

Haftada ıkı gun butun mektep 

talebeleri sıra ile (Çocuk Tıyatro
su) na panısız gotürııl~t' k prcHr 

Dıyerek scnınl<! ara::. ııdc:i gc.ç(n 
hıkayeyi olduğu gıbı anlattı. 

Dedi ve.. uzun izahat verdi. 
Sordum: 

- Pekı, bütün bu hareket1ermın 
sonu ne olacak? .. 

Nrıcı~ e dudaklarım buktiı. 

- Bilmem. Benim de senden 
fazla bir şey bıldiğım yok. 

- Ne tahmın edı orsun? 
- Hiç bir şey. 
- Bu adam bu inadında ısrar e-

decek mı? .. 
- Belki de edecektir. 
Dedi, ilave etti: 
- Memnu olan her şeye karşı 

rağbetin fazla olduğu sbylenır. Sen 
de kendini onunla konuşmamıya 

cebrettikçe ihtimal Halil Necıb'in 
daha geniş ölçüde ihtirasını tahrik 
ediyorsun . 

Bu sözler karşısında dudaklarımı 
büktüm, biçare biçare duşündt.im. 
Hakikaten biçare idim ve .. yine 

oyum. Bu başımın garip bir kara 
yazısı oluyordu. 

- Peki bu işin ne.reye kadar va
racağını tahmin edersin? 

izcilik dersleri takviye 
ediliyor 

Talebeyi ha •ata ve hayatla mü-

cadeleye haıı.rlıyacak olan •İzci

lik~ teşkilatımı bu sene mektepler-

de çok ehemmıyet verilecektır. 

Ders programlarına bir cİzcılık· 

dersi ılave edilerek ayrıca haftada 

ynrım gun bu dersın ameli ve naza

ri surette gösterileceğı kuvvetle 

sovı~nmektedır. 

Ayrıca her mektepte bir izcı mü

zesi bulunacak ve bu müzelerde 

rr.uht lıf mevzularn aıt kb .eler ola

caktır. 

Beden lerbı) csı hocalarına ızcılık 

mevzuu etrafında dersler vermek 

uzere merkez) rde 

!arı) açılacaktı.r. 

(ızcıl k kurs-

Tarihi 
Medreseler 
Tamir ediliyor 
emmuzda iş baş~Dn· 

mak üzere · etkiket 

b şladt 

İst nbuldakı. tarıhi dcgerı olan 

medreselerın, ınşa edıldıklerı de

vırdekı mımari tarzına gor<c renı

den ve esaslı surette tamırı karar

lnştıı ılmıştır 

Tamır ışı B<'ledıye. Maarıf Veka

letı ve Muzelerden eçilen mümes

sıllC'rden murekkep bıı heyet ta

rafından ıdar,. olunaC'oktır. 

Mt-dreS<>lenn tetkıkııtı bitınce, 

minı .. rlar tarafından pro1elerı ha

zırlanacaktır. 

TUrbclcrın tı:ımır ışıne Temmuz 

bırdc başlanacak, \e gd cek Mayıs 

ll) ının sonuna kadnı ıkmal cdılmış 

o'aco.klır. Bu ıtıbarla heyet tara· 

fından tNkıki bıten turbelerde ta-
rı 

Dıy! sord..ım. Nacıye çok cıdcıi 
b.r l&vırla 

- Bır şey tahmın etmek mum
ki.m değıldır. 

Dedı, d \'am ettı: 
- Ya btıtun tedbırlere baş\urup 

ümıdmı kesecektır. Yahut ta behe
mehal muvaf.akıyet temını ıçtn 
mtimkun olabılen herşeyı yapacak
tır. 

- Mtımkiın o ab1len .. kaydını 
ne manada kullanıyorsun? 

- nıımeın ki . 
Diye mırın kırın etti. lsrar et -

tim: 

- Söyle haydı! 
- Söylenecek bir şey yok ki.. 

Ne yapab!Iirse .. 

- Yani benı kesrr mi? 
Öldurur rr:ü? 

Zorla bir yere mi hapseder? 
Kocamın elınden mi alır? 
Dağn mı kaldırır? 

Cebel'e mi kaçırır? 

Diye bütün tereddutlerimi sıra

ladım ve snydım. 

- NE' ~h\ 1 m boş .. Her halde 

Fen itlerinin itgal ettiği 
bina bUyUltUlecek 

Belediyenin halen Türbede bu
lunmakta olduğu bina çok dar gel
mektedir. 

Buradaki bırçok şubelerın başka 
yerlere naklolunmasına rağmen bi
na yine dardır. 

Belediye merkezıne liıyık yeni 
btr bina yaptırılıncıya kadar, şım
dı fen heyetının bulunduğu eski 
muhlelıt mübadele bınasının bü
yütiilmesi ve buraya bazı §Ubele-

rin taşınması düşünulmektedir. Bu 
maksatla dün akşam Vnli ve Bele
diye Reısi Muhiddın Üstündağ ya
nında bir fen heyeti ve mımarlar 

olduğu halde bu binanın Çemberli
taş cihetinde arkasına düşen hava
lıvi gezmiştir. 

Beledive Reisi bilhassa Çemberli
tostaki (Vezırhan) ile Mehmudiyc 
oteh cıhetinı tetkik etmıştir. 

Ver gilerdeıı 
Kurtulmak 
için muvazaa 
Y pdmesına kat'iyyen 
me!!dan verllmiyecek 
Bazı vatand şiarın, asgari vergi 

\'ermemek maksadıle tıcaret sıcil

Jerındekı unvanlarını değiştirmek

le oldukları ve meselci fiılen ıtha

lat ve ıhracat komısyonculuğu ya

panlarm bu vazıyetlerını gizlemek 

maksadıle tıcaret sıcıllerindeki ka

yıtlarını iıdi komısyonculuğa teb

dıl ettıklerının anlaşıldığı bildiri

lerek bundan şıka) C't olunmakta
dır. 

Bademı:ı bu gıbt muvazaalara 

meydan vermemek uzere, ımikel

leflerın sıcıl tıcarettekı i.ınvanları

lc> ıktıfıı olunmıyarak defter ve ka
yıtları uıerınden d~ telkık t ve ha-

n çten tahk ıkat yapılarak tebeyviın 

€decck fııli vazıyctın esas tutul

ma"ı la kad ırlara ehemmiyetle bil

~ırılm ı~tır 

asacak , kesecek , vuracnk, do' ecek 
bır erkek tıpı değıl.. 

Dcdı, de\ am ettı: 

- Kendısı tle konU'=urken onu 
çok cen ılmen, şarmnn, ıyı duşü -
nen, duı ust muhakeme eden bır 

genç adam halındc buluyorum. 
Nacıyc dıııma f{ahl Necıb'e scm

patıktı Ve . bu konuşmasında da 
bur.u açıkça soyliıyordu. 

- O halde ccntılmen, ıyi diışü~ 
nen, duru l bir adamın kendisin°i 
lsternıyen, sevmıycn kocalı bır ka
dını bu tarzd:o ve ısrarla takip ve 
rahatsız etmesının manası var mı? 
Dedım. Düşuncelı di.ışüncclı: 

- Olmc.ması lazım .. 

Dıyc ce,·ap verdı 
Ben de: 
- Hakıkaten şaşılacak şey Her 

halde bu adam deli! 
Dedım. ke_tim. 
Naciye: 
- İşın cıddi tarafını bırak. Fa

kat, ıar aramızda, sen de bu çocu
ğu sempatık bulmuyor musun? .. 

D ve sordu. Guldiım: 
(Devamı 1.Jar) 

1
-Halk Filozofu J 

diyor ki : 

--------------------------8 i r millet 
Opera isterse .. 

Önümüzdeki Eyllılda Ankarada 

açılacak opera mektebine ait ha

zırlıklar bitirilmiş. Almanyadan 

getirilen tiyatro miitclıassısı Karl 

Ebert mektep talebesinin hangi 

şartları haiz olması lfızım gcldiğıni 

tesbit etmiş, mektebin teknik \'e 

idare faaliyetlerini gösteren rapo

runu da hazırlıyarak Maarif Veka
letimize vermiş bulunuyor. 

Bu haber, Türkiye halkının daha 

birçok seneler (opera) denilen ve 

insana tiyatro ve musiki heyecan

larının en muazzam ziyafetlerini 

veren müesseseden mahrum olaca
ğının resmidir. 

Garip değil midir ki operasız bir 

Türkiyenin bu asırda büyük bir 

a rıp olduğunu bilmiyen yoktur. 

Bunn rağmen kolay yol, kestirme 

yol kapatılmıştır, eğer yine haki

kati konuşacaksak; mektep bir ta

raftan kurulabilir. Fakat Türkiye

de derhal en muazzam operanın 

faaliyete geçmesi için, belki millet

lerarası kıymette bir tenor ile 

bir Prima Donnadan başka, hiçbir 

şey eksik değildir. Bu iki eleman 

ise, istenirse daima arzu edilen 

memleketlerden getirtilebilir ve 

temsillere ayrıca bir parlaklık ver

mis olur. 

Halk filozofu 

imtihan 
1 Talimatnamesi 
l çinmüracaatlar 

1 

Kt.naat notuyla geçmiyen talebe· 
ye mahsus olan sözlü imtihan usu· 
tünün kaldırılarak ders yılı başında 
ikmal imtihanları yapılması usulü· 
nün yeniden ihdası için Maarif Ve• 
kaletine müracaat edilmiştir. 

Bundan başka hariçten bakalor• 
ya imtihanına gireceklerin de yal
nız tahriri imtihana tabi tutulmala
rının daha muvdık olacağı Veka· 
lete bildirilmiştir. 

Vekaletin bu iki temenniyi göz· 
önünde tutarak imtihan talimatna• 
mesinde değişiklik yapacağı zannc· 
dilmektcdir. 

Vali konağında dUn gece 
dUğün y paldı . 

Vali ''e Belediye reisimizin kızı 
Günseli ile merhum Emekli Gene. 
r al Cevndın oğlu Viyana s~fnret 

katiplerinden Nureddin Virginin 
düğün merasimi dün akşam Nişan· 
taşında Vali konağında yapılmıştır. 
Düğüne lstanbulun tanınmış ve ki· 
bnr sınıfına mensup kadın ve er
kek yüzlerce kişi iştirak etmiş ve 
gayet parlak olmuştur. 

Yeni cvlıler bugünkü ekspresle 
Avrupa~a hareket edeceklerd:r. 
Yeni ç ftlere candan ~aadetler di-
Jeriı. 

r 
Birimizin derdi 

Hepimizin derdi 
Be anı 

a 1 

• 

Ünıvcrsıte ıalebesindeıı M. N. 
imzasıylc aldıgımtz bır mektup
ta de11 liyor kt: 

cHukuk ı:e ikttsat Fakültele
rmde talebenin umumi imtiha
na gıreb lmcsıne esas olmak iize
re bır elemi.! imtihanı yapılmak
radır. 

A ncak 28 ı•e 29 Mayısta yapı-

1 lan bu eleme imtıhanını 1 neti
cesi ı.zcrindcn 12 gun geçtiği 

1ıalde henuz bıldınlmedi. 
Eleme imtihanında mavaf fak 

olan imtıhana gıreccği için 12 
günclıir heyecan içmde imtihan 
netıce ini bekliyoruz. Bu sebep
lerle dertlerimize de çalışamıyo
ruz. Halbuki 16 Haziranda da 
imtihanlar b<L§lıyacak. Fakat 
i kmcibir dert te bu imtihanların 
programı da henüz bizlere tebliğ 
cdılmedi. 

Bizim ricamız btı eleme imti-
1ıanı neticesini çabuk bildirseler 
ve imtihan günlerini de daha ev
velce tebliğ etmiş olsalar cüıha 

rahat t'e 7mzunı kalple dt:;rsleri
mize çalışmış oluruz. Btı ricamı
zın is'af edileceğinden de emi
niz.> 
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A n 
ıo~ erg'· Ro ayı 

den sonra duyulan • sesler ... 
A lmanlar, Londrayı gücendirmek değil, İngiHere, 
Fransa ve Belçika ile C:lostluk temin etmeği şimdi 

kendi hesaplarına daha uygun buluyorlar 
Berfin-Roma mihverinden çok bahsedildi, fakat ita/yan-Alman 

askeri ittifakı tahakkuk edeceğe benzemiyor. 
B \!günlerde Almanya ile İtalya 

arasindaki işler yine herkesin 
nazarı dikkatini C€lbedecek bir hal 
aldı. Alman milli Müdafaa Nazırı 
Mareşal Blomberg'in İtalyaya zit
mesi, orada Ç(!Şit çeşit rnanevra -
larda hazır bulunarak günlerce İ
talyan hava ve kara kuvvetlerini 
tetkik etmesi hep Alman - İtalyan 
mtınasebetlerinln ne renkte oldu
ğunu merak ettirecek şeylerdendir. 
Mareşal Blomberg Kralın tac giy

me merasiminde İngiltereye git -
miş, orada İngiliz devlet adam -
larile uzun uzadıya görüşmüştü. 
Berlin hükumeti hiç bir zaman 
Londraya ehemmiyet vermeyi u -
nutmadı. Onun için Almanya ve 
İngiltere münasebatı noktasından 
mareşahn Londra seyahatinden çok 
neticder beklenmiştir. 

italyanlıır, Londra - Berlin mü -
nnsebalının çok iyi olmasından hiç 
endişe etmez görünmeyi severler. 
Onun için şimdi İtalyan gazetele
ri Alman Milli Müdafaa Nazırı -
nın Roma zıyaretini Berlin - Ro
ma mihverini büsbütün kuvvet • 
lendiren bir vak'a diye kaleme a
lıp yazıyorlar. 

Kaç zamandır hep işitilir ki İ
talya ile Almanya arasında askeri 
ve tedafüi bir ittifak yapılacak di
ye. Fakat bu rivayetler simdiye ka
dar hakikat olamamıştır. Mesela 
Giornalc d'İtalia'nın şu günlerde 
ynzdığı bir makale, İngiliz siyasi 
mehafiliııin gözünden hiç kaçma
mıştır. Bu gazete böyle bir ittifakı 
ileri sürüyordu. Popolo d'Italia is
mindeki gazete de İtalya ve Al -
manya arasında sıkı bir teşriki me
saiden bahsediyor. Hulasa İtalyan 
gazetelerinin yazılarından çıkan ne
tice şudur: 

Alman Milli Müdafaa Nazırının 
Roma seyahati sadece bir ziya -
retten ibaret değildir. Bunun cpek 
ciddi ve ameli> bir mahiyeti var -
dır. Ve saire ... 

Hakikaten İtalyanlar Alman ma
reşalına İtalyanın askeri kuvvetinin 
derecesini göstermek hu:susunda hiç. 
bir şeyden geri kalmamışlardır. Bu
nunla, A(lmanyanın icabında İtal
ycfnın kuvvetine giıvcncbileceğine, 
Alman Milli Mudafaa Nazırına bir 
kat daha kanaat ve ehemmiyet ver
mek istemişlerdir. 

İtalyanlar böyle hareket etmeyi 
çok doğru buluyorlar. Çünkü İtal
ya, şu son iki sf'nelik hadisattan. 

Edebi Roman No: 22 

lngilterede 360 tayyarenin ucusu 

Habeşistan ve İspanya macerala - 1 - İtalya en çok Akdenizdeki 
rından sonra, İngiltereyi - ve mil- mevkiini kuvvetlendirm{'k istiyor; 
Jetler meclisindeki diğer büyük, 2 - Almanya ise Orta ve Şarki Av-
küçük devletleri - büsbütün gü - rupada tamamile serbest olarak 
cendiğinc Avrupada yapayalnız hareket etmek arzusundadır; 3 -

kalmamak için Berline koşmuş bu- Roma, Londraya karşı çok dikine 
lunuyor. Şimdiye kadar da hep Ber- bir vaziyet aldı; 4 - Berlin ise bu-
lin - Roma mihverinden bahsedil- nun aksine olarak. İngilterenin 
miştir. dostluğunu kazanmaktan \'azgeçe-

Fakat, işe bakınız. ki, Almanya miyor. 

çok ihtiyatlıdır. Alman gazeteleri İşte bu noktolar Berlin -. Roma 
de hep Berlın · Roma mihverinden mihverinden çok bahsedilmekte ol-
bahsetmekle beraber Berlin hüku- masına rağmen iki hi1kümetin na-
metı hiç bir zaman Londra ile dost sıl bir siyaset takip ettik terin ı gös· 

olmanın ne kadar lazım olduğunu tcrmektedir. Almanyanın siyasi me,. 
unutacak vazıyette değildir. hafilinde İngiltere ile ve Avrupa-

İşte Berhn . Roma arasındaki nın Fransa ve Belçika gibi garp 
dostluk ne kadar kuvvetli olursa devletlerile sıkı bir teşriki mesai 

olsun Avrupada Almanya ve İtal- lfızım olduğuna dair beslenen fi • 
ya menfaatleri arasındaki aykırılık kir ve kanaat de ~ün geçtikçe kuv· 
saklanamnmaktadır- vPtlenmektedir. 

Zekeriyya Sofrası 
beş on m<>cidiy<> alıp nikah kıya -
caklar. Düğünsüz bir dernek ola -
cak. Birkaç ay sonra elime yüz li
ra bir kuruş ... bir de boşanma ka
ğıdı. Çek arabanı babanın evine. 
Buna evlenmek denmez, bir kaç 
aylığ ı yüz lira bir kuruşa kiralan
mış şeriatce metreslik denilir. Ev
lenmek bu mudur? Eğer bu ise 
ne diye böyle bir adamın karısı o
lay ım. Bunun daha dürüstü, da -
ha insan insanı yok mu? 

Yazan : AKA Gündüz 

bir gün ecnebi bir sefarete kaç -
mış. Bunları evden çıkmıyan ba
bama duyurmadım. Annem ise iki 
buçuk senedenberi yatalak, ona 
hiç duyurmadım. 

Amma benim ayaklarım suya 
e rdi. 

Bütün bunlar benim yüzümden. 
Evet, h€p benim yüzümden. Gizli 
teşki){ıt ıımumi müfettişi Sadri 

bey bir kaç defadır bana haber 
gönderiy!>r, beni pek beğenmiş, 

evlenmefl istiyormuş! 

Evlen~ek. benim gibi virmısini 

doldurmuş bir kız için ne göz. gö
nül alıcı bir kelime! Sonra ne tntlı 
ve dürüst bir kelime. Evlenmek 

bir hakt~!'. Ukalaca söylenmek la
zım gelirse bir vazifedir. Peki, ev
leneyim. Bunu kim istemez ve be-

ni kim istemez. Fakat giz1i teşkilat 

umumi müfettişi Sadri beyi bili -
yorum. Boşadığı bir karısı var ki 

şimdi o kadının kız kardeşi ile giz
li münasebette. Bu bir. Sonra ıkın
ci bir kansı ve ondan nur topu gi
bi iki çocuğu var. Dört senedir 

müttefiklerimizin memleketlerin -
den İstanbula gelen bütün artist -
ler önce kendi garsoniyerine 
misafir olmodan sahneye çıkamı -
yorlar. Daha sonrn (X) paşaların 

ortanca kızını tehdit ed{' ede zora
ki metresi yaptı. Kız, kemiksiz 
dillerde kafıyesiz destan oldu. Ben 
de onunla evleneceğim! 

Bütün vicdansızlıkları üstüme a
larak evlendim diyelim. Ne ola
cak? Biç Bugün evlenmek nedir? 
Bir izinnaml:! çıkacak, iki imam 

•• 191 Kış sonu: 

Annemin ölümünden sonra ba· 
bam büsbütün çöktü. İkide bir a
yakları şişiyor. Doktorların reçe -
telerine bakıyorum, hep sade su
dan şeyler, anlıyorum ki doktor • 
lar teselli olsun diye geliyorlar ve 
reçete yazıyorlar. 

İstanbul kasırgasına şimdi bir 
yer altı sarsıntısı karıştı. Toprağın 
üstünde fırtına, altında zelzele; 
ikisinin arasında bir milyon ... Bel
ki de otuz beş milyon insan titre
şip duruyor. 

Fakat . .. 
Sanki ortada hiç birşey yokmuş 

.. Almanların, İngilterenin dostlu
ğunu kazanmak istedikleri böyle 
aşikar olunca ispanya vukuatında 
Almanyanın alacağı vaziyetin de ne 
olacağı tahmin edilebilmektedir. 
İtalya şimdiye kadar asilere yar -
dım ederken bu işe, bir daha dö • 
nülmesi kolay olmıyacak bir halde 
karışmış bulunuyor. Halbuki Al -
mantar da asilere yardım etmekle 
beraber bu yoldan çabuk dönmeyi 
daha doğru bulduklarım göster -
mekten de geri kalmamışlardır. 

Geçen hafta Alman zırhlısının 

İspanyada yaralanması vak'asına 
gelince; Roma diplomatları Alman
yayı İspanyada tekrar kendisile be
raber hareket ve faaliyete geçir -
mek için bu vak'adan istifade et -
meyi unutmamışlardır. 

İşte şimdi Mareşal Blomberg'in 
seyahatinin İtalya ve Almanya a
rasında cciddi ve ameli. teşriki me
saiye yol açacağı rivayetleri bun -
dan dolayı biribirini takip ediyor. 

Fakat Roma gazetelerinin Al -
manya- İtalya arasında askeri \"e 
tedafüi bir muahede yapmak im -
kanından bahsetmelerine karşı 

Frankfurter Zeitu"ng namındaki mü
him bir Alman gazetesi bakınız hu· 
lasaten ne diyor: 

cİlalya Hariciye Nazırının Ber · 
lin'e gelerek Alman Hariciye Na -
zırile mülakatı esnasında ve Al -
man Hariciye Nazırının da Romaya 
giderek görüştüğü sıralarda İtalya
Alman teşriki mesaisinin hedefi, u
mumi sulhu kuvvetlendirmek i -
çin diğer ınilletlerlP. yaklaşmak ve 
anlaşmak olduğu bılhassa kayde -
dilmiştir_, 

Alman gazetesinin bunu ısrarla 

hatırlatması çok mAnAlıdır. Demek 
istiyor ki. Berlin hukumeti diğer 
devletler alevhine ve sulhu boza. 
cak bir şekilde her hangi bir te -
şebbüste bulunacak değildir. Berlın 
hükumeti, ancak diğer devletler -
le de anlaşmak ve uyuşmak mak
sadını göz önünden kaçırm:ımak su
retile İtalyaya dosttur 

Şimdı yin{' Alman Mılli Müda
faa Nazırının Roma seyahatine ge
lelim. İtalyan gau•teleri Alman ma

reşalrnın İtalya ordusu hakkında 
çok mükemmel fıkirler edindiği ka· 
naatındedır Popolo d'İtalia ga1e

tesı Ludendorf'un, Hındenburg'un 
Umumi Harp hatırasından bahs ile 
bu Alman kumandanlarının İtal • 

gıbı onunc gelc>n bır sıyc:sl fırk;,ı 

kuruyor. Sıyasi fırkaların elinde 
teneşire düŞ{'n bu memleket siya· 
si fırka ların elinde gömülüyor. 

Bununla beraber ortalık yınc vur 
patlasın çal oynasın. 

Dün Bizim mahallede büyük bir 
hadise oldu. Bir senedenberi kom -
şumuz olan bir prenses var. Padi· 
şah Vahdettinin bir kızı ona mi -
safir gelecekmiş. Beni de davet 
etti. Şimdiye kadar ne sarayı gör
düm, ne de prenseslerle ülfetim 

var. Enteresan b ir şey olacak. Gi
yindim. kuşandım gittim. P renses 
kırkını aşmış bir kadın . Gizli teş -
kilat umumi müfettişi Sadri bey 
hükümeti düşmezden önce buraya 
sık gelirdi. Prensesin çok dostu 
imiş. 

Şimdi de padişahın kızı geliyor. 
Şu dünya işleri ne tuhaf! 

Prenses ikide bir çenemi okşu -
yor ve: 

- Neden şimdiye kadar dikkat 
etmcmışım, diyordu. Maviş, Maviş 
diye mcdhini çok dinledim, bir iki 
defa da şöyle konuştuk galiba .. 

B unu Azeı ba1canlı bir doktor 
arkadaşım anlattı: 

Umumi harp başında idi. Muaz· 
zam Rus Çarlığının halı malüm. Or
du bin bir insandan mürekkep Ba
bil kulesi sakinlerine benzerdi. 

Hatta o kadar ki... hazan Rus 
zabitleri tarafından verilen kuman
dayı askerler anlamaz .• arnlarında 
tercümanlar kullanılırdı. 

Hele hastahanelerde.. Kafkas 
cephesinden.. Karpatlardan.. daha 
şimalden gekn bin bir insan bir ça
tı altında toplanınca oyle sıkıntı 

çekerdik ki.. 
Ne sorduğumuza C't>\' "ıp bulabılir, 

ne de hastalığın \'azıyctını tanı ma
nasile teşhis cdebilırd·k 
Okuı yazar takımı Rusca bıldıği 

için asıl mi.ışkulumüzün koylii sı

nıfı olduğunu soyıemiye lüzum 
yok. Bu biçareler de dertlerını an
latıncıya kadar boyunlarını buker
ler, gözlerimizın ıçıne bakarlardı. 

Bu kadar karışık bir orduda bin 
bır alay mevzuu çıkmaz desem ya
Ja n söylemış olurum. 

Bütün nrkadoşlar bir toplantı es
nasında ordunun bu karışık vazı

yetinden gülünç fıkralar çıkarta -
rak eğlenip vakit geç1rırdık. 

Umumi hurbin ikincı !>Pıwsinde 

Sivastopoldaki aşkeri hastahanede 
idim. Bir gün bir rivnyet dolaştı 

Çar nikola Sivastopola gelmış .. 
Hastahnneye gelerek yaralılara il
tifatta bulunacak .. 

Hemen hastahaneyı temızletdık . 
Etrafa çeki düzen verdık . Öğleden 
sonra telefonla emır \0erıldı . 

- Çar geliyor .. 
Yarallıarın hepsıne Çarın gelece

ğıni müjdeledik .. yaralılar mem · 
ııun ... 

Biraz sonra Çar maiyeti erkanıle 
geldı Ağır yaralılar koğuşuna ka· 
pıdan baktı, hnfıf yaralılar koğu -
şune girınce kapı yanındakı yara -
lıdan itıbaren konuşmıya başladı 

- Nerelısin evlôt.. 

- Polonyalı . 

Çarın yüzü bırdenbir<' güldü ve: 
- Sız Polonyalılar, sadık tebaam .. 

Çok güzel askerlersiniz. çok ce · 
~ursunuz Gi.ızel harp f'ttın11. 811-

- Evet efendım. Çardaş<> gıtmış· 
tik, Miloviç oynuyordu Orada ilti
fat buyurmuştunuz. 

- Yoo Artık yakındıın bakaca
ğım Artık sen benım kızım olacak· 
sın. 

Bir gurultu oldu Sultan gelı -
yormuş. Muhteşcmden zıyad<.> ba -
yağı bir şatafat alayı ile geldı. 

Prenses taşlıkta karşıladı Yer -
den temennalar, gerı çekılıp ıl'?r -
lemeler, yine temennalar Büyük 
misafiri büyük salona aldılar. Bu
rası kırma İngilizlerden bırisinin 
konağı idi. Prenses kiralamıştı. 

Sultana dikkat ettim. Ben onları_ 

daha başka bir şey zannederdım. 
Ne zannederdim, ne bileyim işte. 

İp ince bir boyun, şakaklarından 
basık, iki kafalı bir baş, oksıjenli 

saçlar. Gaga burun. Yüzü o kadar 
beyaz ki, düzgünlü gibi. Fakat bir 
damla kan yok Makyaj da yok. 
Hotozu iri bir elmasla saçlarına iliş
tirilmiş Omuzları çocuk omuzu 
kadar dar Göğsü içeriye çökük. 
İnce uzun kollar ve uçlarında sıvri 
parmaklı büyük ve uzun eller. 

den çok memnunum .. Şimdi arıtJIS 
nedir evlat? dl 

Polonyalıların istiklal davası 1 
danberi meşhurd·Jr. Polonyalı b\l 
kadar iltifata kulak bile asmadı: . 

- Memleketimin yine himayeı 
alilerinde olmak üzere hür ve müs
takil olması ... 

Çar bu cevaba hiç kızmadı: 
- Çok doğru ... bu sizin hakki .. 

nızdır. şu harbi geçirelim de bUJl1l 
her halde alacaksıııız. 

İkinci bir ynralıııın başına gciefl 
Çar buna da ayni sunlleri sordu: 

- Haşmetbeab, ben de Azerba~
can lıyım. sizden ricam mC'mleke·~~ 
mm de dığer memleket halkı gı 
ayni hakka malik olmasıdır. 

Çar yınc cevap verdi: 
- Harpt<'n sonra bu da olacak .. 

tır. ~n merak etme. 
Bır Sibiryalı, bir Kırgız, bir 'f~

tar, bır Turkistanlı hep ayni şcJol
de mılletleri hakkında temennide 
bulundular. 1 Sıra en krışc>Cle yalan yaraııyn ge 
dı. Çar ona da sordu: 

- Adın ne .. 
- Jozef.. 
- Hangi mıl!cttensin .. 
- Yahudi.. 
- Senin arzun nedır? 
- Yevmiye 5 yumurta, bir 01<1<3 

siıt akşam sabah güzel yemek "'e 
harp bitıncıye kadar hastahaneden 

çıkmamak d 
Çar kızdı. yüzünü buruştur il 

amma, vanındakilere ve hastahane • e-
!;(•rtabıhin<.· {bunun arzusu da Y 
rıne gctırilsın, ıyi olduktan sont• 
da hastah~ıııedt.• bır vazifede kulla"' 
rıılsın) dıyc Pmreltı. 

Çar kog-uştan çık Lık tan sonr• . "{•-
herkes yatağından doğrulmuş. 
hudiye. 

d . kıtı .. 
Ne aplul herıfsın.. ıye 

yorhırdı .. 
Fakat Yahudı kurnaz bir tebe
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sumle bu sözlPrı dınledı dınJcdi: 
Hepsırıe birden sordu: 

Bıttı mı? 

'·"''' (D .. u mı fı •nrı (M --" 

- - t nıe-
Bunlor ıyı. ıyı umm~ı. vucu 

d • ışiyor· 
me hızasından a~ağıyn eg ioa-
Orudan ıışağısı kalın m ı kalın. kll"' 

nılmıyacak kadar kalın Mi~e,bOY"' 
rın, ~asıklar, bacaklar hep bı r klerl 
da Ostuvane gıbi Ayak bı)C raJc• 
<le öyle. Yalnız ayakları pek ~yot· 
pek güzel. Bıraz peltek konuŞt ı)l•
Buna konuşuyor denmez. ses ç. ~ 
rıyor, denir Çünkü ne söyiedığıf'"' 
ne demek istediğı anlnşılrnıyor. ge
kat bıtevıye söylüyor; aklıf13 ııc 
lirse ... 

- Kımin nesiydi? . cırd&J· 
Dıye oolki döl't defa uenı 5 pıt' 
- Meşhur valilerdt!n Naırrı 

bendenizin kızı. uıdi1· 
Beşincide beni bir daha 

5
" 0pi1· 

KıskanÇJığı her tarafından. eyıet 
rüyordu. Hırçın hırçın bıl"Ş tek .. 
söyledi. Anlamadım. Prenses 

rar etti: ,0 rt•t' 
- Sultan hazretleri soruY rı ıııı! 

paşa babanız da ittih ... tçıla~d~e ııı•
Sultanın bu soruşunda 0~ ,.el 

1. bır r 
nalı bir hareket, nefret ı . i>'r 
vardı ki kızdım, söyler ıniY'7csı-• 
lerim dedim, yü ksekçe bir ı; 

(Deııarrıı 



n, seı- i 
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adaya is ıaı veriyor 
8ll küçük adanın parası, postası, kendi anayasasıı 
b. olacak, hulllsa miistakil 1 

z,. devletin bütün icapları yerine getirilecek! 

Sebep? 
Bu adada her millete mensup sakat ve 

aliller için büyük bir ens· 
titü vücude getirilmek üzere olmasıdır 
r 

\ 
ı 
f 

pitosile döndüğü zaman, son de • 
rece memnundu. Yıllnrdanberi güt
tüğü hayali artık tahakkuk saha -
sına intikal etmek üzere idi. 

Kira Panaya adası Sclanikten 75 
mil, Galas'tan 65 mil ve Kimi'den 
48 mil mesafede bulunmaktadır. A
tinadan bu adaya 12 saatte varmak 
mümkündür. 
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Şimdi bu ada hakikaten sakat in
sanların bir cenneti olmak arif~
sindcdir. Çünkü adaya kızıl haçm 
bile nail olamadığı fe\•kalfıde im -
tiyazlar verilecektir. Yunan hu -
kukçuları bu adanın böyle bir h!i
yır işine terkedilmesi için pro -
jeler hazırlamakla meşguldürler. 
Son karar Başvekil Metaksas ta -
rafından verilecektir. 

Madlen K,,rol'un gen is~zonda segredecebimiz son filmlerinde harikuldde bir pozu 
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Adada (obunl .rcrı oturdukları kulübeler 

S ~n gel<'n Atina gazeteleri ol - Delendas bu adaya çok güveni -

~üzgarla 
işli yen 
Motörler bahs Ukça enteresan bir meseleden yordu. Adanın adı Kira Panaya i-

1\l d•Yorlar. di. Doktor Eswr maiyetile karaya 

Kira Panaya adası Aynaroza ait 
olmakla beraber, Aynaroz da Yu
nan ana yasasile muhtariyeti ga -
ranti edilmi~ bir mıntıkadır. Fa -
kat bu manastırın haiz olduğu hak 
ve imtiyazlar büyük olmakla bera
ber, kurulması istenilen enstitünün 

ümitlerine pek o kadar uygun gel
miyecektir. Enstitü, daha ziyade 
istiklal ve tam bir bitaraflık ar ~ 
zusundadır. Mesela mali idare, 
posta ve telgraf işleri, pasaport 
muameleleri tamamile adaya ait 
olacaktır. Yani kızılhaçın medeni 
seI'bcstisindcn ziyade hoklki bir 
devlet muhtariyeti ... 

193'1 Sf"nesı nrlPn beri. Sovyetler 
I3ırlığinde, riizga r l;-ı yel fırıldağı 

vasıtasile işlıyen motörlcrin seri 
halinde inşasına başlanmış bulunul
maktadır Bu elektrik motörleri, 
bılhassa gayet ekonomik olmaları 
ve buna muk abil randıman kabi
lıyetlerınin r ' lığı bakımların -
dan dikkatı c<:l b' dPr. 

~trı~n cerrahlarından doktor çıktı. Grupun maksadı, adayı ce -
~a ıt ısıninde bir zat, hastalık ve- nuptan ~imale doğru şöyle bir do-
t~rı a

1
za neticesinde, hangi millet - !aşmaktı. Bu da pek o kadar güç 

dııeb~ıursa olsun, oturup tedavi e- olmadı. Çünkü cKira Panaya> a-
t\.'.] 

1 
ecekleri bır şifa dünyası vü- dası 28 kilometre murabbaından faz-

~tıc Setiı ıneyi uzun müddetten - la bır yer değildir. 
hııt ~asarı~~akta imiş. Hatta Bü- Çok geçmeden c;:obanfarın otur -
• 

1 
t arp ıçınde hazırladığı bu pro

bu~u ahakkuk ettırcbilmek için, 
~ lı rıe kadar bır hayli uğraşmış, 
~ el llııs Kurmak istediği bir mer
onı t bütün sakatlar toplanacak, 
tilcce~ noksan az<.ıları yeniden ve
bır • • hulusa hayatta her hangi 
.ı <ıtıza v' .. d .. k 
"lt tip J uzun en vucutca sa at 
tı~ı bedbaht kalanlara bir ccen-

h açacak 
Qlı . 

lıatıs~Z<lt uğraşa uğraşa nihayet 
d htor bir merkez açtı. Bu merkez 

kkuk Esser'in büyük fikrinin ta
dızrıd u Yolunda atılmış ilk bir a
ı:"lll~· . Fakat doktor Esser bu -
'<:akatııktifa etmek istemiyor, bir 
t tzrı<!k ~r cumhuriyeti. \'Ücude ge
ıqflan ıstiyordu. Çalışa çalışa Av
da buı~ en ıneşhur cerrahlarının 
~ .. lı ett· Usustaki yardımlarını te-

l)' l\.rtık\ 
"~!!li Undan sonra csakatlnr ce-

~(!t1 b• nin kurulacağı ideal 
lıst~l~ak lazım geliyordu. Bu 

~QI iltti . ıç Yorulmıyan doktor gü
~ı &eçt~ı Ve adalarile Yunanista -
;· ~il tı~e derhal teşebbüse giriş· 
"alltı~t •~ayet Yunan hükumetile 
~~tdi. b ttluz:!kcreler miisbet netic ~ 
1~_c<!lll'ıe~~l?r Esser kurmak istedi
~~ \1 ~Çın bir hayli iane de top
.ı /\tin azıyettedir. 
11ı11lı llda l< 
t-ıJ, ~ir raı tarafından kabule-
(~lİştÜ nomada Musolini ile gö
t.~ıtıe n"r. Amsterdamda, sövlen -
-'ll ~ar ~ 

l'ıı 1tı um e .bir petrol kumpanya-
li li~<ılter Urnı direktörü ile de hali 
b tıı.ıQr, i Cdedir. Diplomatlarla fı -

tıılıltlıltçu~ adnınlarilc beynelmilel 
lı~ttı.. ar arasında mekik doku
b • Ve d 

j 1 ~ ~tor E: okumaktadır. 
ıli .t'.lli h··:~r Yunanistanda pro
~~. 1~tı bi~ t urnete izah etti, ensti
~Yetitıd 0 Prak istedi. Orada tıp 
f~. f ratısı e konferanslar verdi, bu 
t~ı.,'tl tile ~~1 

.. ve ortaya koyduğu 
~~Cclihi.i ~tun Yunan tıp aleminin 

t,,. 0lt gectıu kazandı. 
-..ıa•· ll"ıcd 

ııq,, 1tı te}k· en Sıhhiye Nazırı Ko
.ı "h"ı_ •nler· · 11'lk ·U~~~ • ını tasvip eden Yu-
t. ·lor .. ,etı }( 1 . 
4'.ıı l::ss ' rn ın muvafakatıle 
~~,, er'in . 

'ıi .. "'dalar emrı altına, bütün 
ı '<tlaı-~ 1nı zi 
ı;ııı- \,lan b· Ynret ederek, bu 

lor . ır tane . . . . . 
~.1 .1 l>ıt0 t h . sını seçmesı ıçın 

l tı.cı' lt bcıtıka s~s etmiştir. 
~ıı .... as <ı.dal a dırektörlcrinden De-
~ """'Sı arın en b" .. •:ı-0 Sıfauı uyuk mute -
lrı: '~dtı. İ3ir ek kendisine refakat e-
''llıto aç .. 

su d<'rn· g\.ln sonra cMikh 
/\d tC~~N ır aldı. 

t tı. <tlnr ET. BULUNDU 
t bır arasına 
li~ b· S<!yllhat a çok güzel ge -

ır "d ten sonra M'k' k" " anın c ı h u-
cenubunda durdu. 

Doktor E:.ser 

İşte burada kurulacak enstitü i
çin devam etmekte olan müzake -
reler bu sahadadır. 

Bir kaç güne kadar doktor Esser, 
General Mctaksasla tekrar görü -
şecektir. Yunanistan, böyle bir 
insani esere merkez olacağı için, 
Yunan Başvekilinin bu hususta hiç 
bir müşkülfıt göstermiyeceği zan -
nedilmcktedir. · 

Romanya, Bulgaristan ve İtalya 

1933 senesınde; Rusyanın her ta
rafında bu motörlerden 1,300 tane
sının enstalıısyonu yapılarak işletil

mesine başlanmıştır. Bu motörJc.. • 
rın kuvvetı, yerme göre, 2,5 bey. 
gır ile 6,5 beygır arasında tahavvül 
etmekte ve mahalli ihtiyaca te • 
kabili eylemektedir. 

Büyük tesisat olarak, Kırımda 
Balaklava'da bir, Hazer denizi sa
hilinde Karaburgaz'da da bir, iki 
tane 100 beygirlik motörler yerleş
tirilmiştir. Kırımda Ayapetri dağı 
tepesinde de 20 000 kilovatlık rüz
gardan enerji alan bir elektrik 
•Santralı tesisine başlanmıştır. 

duklan kulübelerin önüne var -
dılar. Üç tane çoban, karıları ve ço
cukları .. . Du adanın butün sakin
leri üç çobanla aileleri ve bir de iki 
papazdan ıbaretti. 

da bu esere her türlü kolaylıkları O•• d •• 
göstereceklerini vadetmişlerdir. uşes o 
Doktor Esser bu adada kurulacak v· d t 
müstakil devlete çok ümit bağ - ın sor a 
lamaktadır. B . ? 

Bir Yunan torpitosunun ada a- · • • • enztyor mu• 
çıklarmda demır atışı bunlara he- /falya QSkerl zgzl: ,. Bu resme ba. 
yecan vermıştı. Papazlardan biri, ı 

gelen heyeti adanın manastırında kumanda edilir- . kın:a herM ha.ide: 
kabul etti, kendilerine şarap ikram ~"Du,es do Vınd· 
etti. Çobanlar da, bır şey yemeden, h • b • ·ıı f · •sor.,der<11İ ni 7.Hal· 
heyetin gitmesine razı olmadılar. Se lÇ lT mz e • ~bukideğiil Bu ka· • k I 1 dın Pariste uzun 
Beyaz ekmek, peynir ve keçi sütü ten gerı almaz. i müddet terzilik 
ikram ettiler. Fakat çobanların ik- ·eden bir adamın 
ramından sonra manastıra uğramak ( 4 iiucü sag·'ad-:ın dev.,m) 

ı· genç karısıdır. 
için bir buçuk saat yol yürümek i- yan askeri kuvveti hakkında çok ı'yi 'l l · d M d smı e a am 
cap etmişti. Her tarafta tepeler, şehadet ettiklerini yazmaktadır. Bu Katütel f Fakat 
sürüler, zeytin ve kiraz ağaçları hatırattan İtalyan gazetelerinin çı- kendisini tanı• 
vardı. Dünyanın ilk günlerinde ol- kardığı mana şudur ki, Umumi 

1 
yanlar onu her 

duğu gibi, her tarafta tabii bir gü- Harpte Almanya ile müttefiklerine ı zaman Düşes de 
zellik ve sükfınet... Buradaki ma- kat'i darbeyi indirmiş olan İtalya Vindsora ben?.nt. 
nastır Bizan imparatoru Niseforos ordusu olmuştur. Yine bu gazete mektedirler. Mıı-
Fokas tarafından yaptırılmıştı ve diyor ki: dam J<atütel öm-
bir tepe üzerinde bulunuyordu. Bu- cİtalyan askeri iyi silahlı olur • ründe ne hak iki 
rası da 10 asırdanberi meşhur Ay- sa, iyi kumanda edilirse dünyanın 
naroz papazlarının malıdır. Kili -

hiç bir askerinden aşağı kalmaz.> 
senın duvarları gayet san'atkarane 
işlenmiştir. İspanyada İtalyan askerinin mu-

Heyetc. hiç nnlıyamadıkları en- '\·affak olamadığı, hatta Alman Er· 
fes bir şarap ikram edildi Şarap kanıharbiyesinin, İtalya askerinin 
mı, başka bir türlü içki mi, anlı • lehınde olmıyan bir kanaat edin -
yam .dılar. Papazlar bu içkiyi ken- diği bir kaç ay evvel meydana çık· 
dileri yapıyorlarmış. mıştı Roma gazeteleri bir gün ge-

Doktor Esser hemen taraçaya çık- lip İspanyaya dair esrar anlaşılın-
tı. Buradan butün ada. mavi de· ca İtalyan askerinin orada ne mü· 
niz çerçevesi, kumsalları. yeşillık
leri içinde son derece göz aiıcı bir 
manznra içinde kendisini gösteri • 
yordu. Plajlar bir tayyare sahası 
olmıya ı;ok müsait görünüyordu. 
Sonra adanın suyu enfcı:; bir su idi. 
İşte o zaman doktor Esser yıllar -
danberi hulyalarını dolduran yeri 
en nihayet bulmuştu. 

MÜSTAKİL BİR ADA 
Doktor Esser 1ekrar cMikh tor-

hım roller oynamış olduğu ve İs
panya yarım adasında halyan ka· 
nile yazılmış yeni bir tarih vü -
cude geldığıni yazıyorlar ... 

Gorülüyor ki, İspanya vukuatı sı
rasında İtalyan askerine dair dün· 
ya matbuatında yazılan şeylere Ro
ma gazeteleri şimdi Alman rr · cşa

linın önünde geçit resimleri ya • 
pılan şu günlerde ceveıp \'ermek za. 
manı geldiğine hükm'"tmişler ... 

şcs, ne de es
ld lngiliz kralını, hatta $ınemada 
dahi görmüş değıldir. 

Borsacıların 
Peygamberi 

Lavrans Angas isminde müte -
kaid bir İngiliz miralayı, ·~imdi 
Nevyorkta her şehirde mevcut 
meşhur doktorlar gibi, hastaları

nı randevu üzerine kabul etmek -
tedir. Fakat Angas'ın müşterileri 

keselerinden ıstırap çeken hasta -
]ardır. 

Ne\'yorktaki Valdorf - Astorya'
daki mükellef kabinesine gelen 
müşteriler, kendisinden borsada 
hangi esham ve tahvilatı satın al
mak lazımgeldiği hakkında fikir 
danışırlar Bir vizitcnin fiatı 200 
dolardır. Senede on iki konsültas-

Napolyonun çalışma 
odasının nerede bulun
duğunu zannedersiniz? 
Fransada mı? Hayır! Hiç aklı-
nıza gelmigecek bir yerde, 

Rusganın Ücra bir köşesinde .. 

Napolgona ait hir iahlo 

Dünyanın bu en büyük generali
nin icra etmiş olduğu muharebelerin 
ve yapmış olduğu seferlerin harita
sını aklında tutmuş olanlar, Napo
lt:!on'un çalışma odasının halen gar
bi C.ürcistanın küçük bir nahıye 

merkezi olan Zugdidi'de bulundu
ğunu duydukları zaman hakikaten 
şaşıracaklardır. 

Fılh:1kika, Napoleon, hiç bir za
man Kafkasyaya gitmemiştir. Bu 

yon 1200 dolar, her zaman fikir da
nışabilmek için senelik abone 2500 
dolardır. İngiliz miralayının şim -
..ı ; 1-ı:nden ziyade müşterisi \'ar -

•• ııralayın kabir.esinde, herhangi 
bir büroda olduğu gibi, ne kitap, 
ne de dosya \'ardır. Buna mukabil 
miralay müşterilerine en iyi cins
ten şarap ıkram etmektedir. Mira
lay 1926 da kauçuk fıatlarının, 1931 
de altın fiatının yükseleceğini ve 
daha buna benzer bir çok keha -

netlerde bulunmuştu. 
Umumi Harbe iştirak etmiş ve i

ki defa yaralanmış olan miralay, 
harpten sonra iktısadi meselelere 
alaka göstermiş ve nihayet borsa
cıların peygamberi olcırak Nevyor
ka yerleşmiştir. 

eşya, Zugdidi'ye, Napoleon'un meş
hur mareşallerinden Napoli kralı 

Joachim Murat'ın torunu Achille 
Murat tarafından getırilmiştir. A
chille Murat ise, Zugdidiye, o zaman 
müstakil bir memleket olan Ming
reli prensesi Salome Dadıani ile 
evlenerek gelmıştir. 

Gürcistanın Sovyetleşmesi üze
rine Dadıani'lerin muhtelif mali -
kanelerinde dağınık bir halde bu
lunan Napoleon'a ait bu eşya dik -
kat ve itina ile toplattırılarak Zug. 
didi Müzesine yerleştirilmiştir. Bu 
müzede, halen Napoleon'a ait bir 
yazı masası ve teferruatı, bir do -
lap, muhtelif kanapeler ile Bona· 
parte'ın ve mareşallerinin kıy -
metli ve nadir bir çok resimleri 
mevcuttur. Çok kıymetli bir hatı
rayı ayrı olarak zikretmek icap e· 
der: o da Napoleon'un ölümü üze
rine, şahsi doktoru F. Antomarci 
harafından alınan ) üz mulajıdır 
ki bütün dünyada ancak üç veya 
dört tanedir. 

Zugdidi Müzesi, yalnız Napo • 
leon'a ait eşyalnr dolayısile meşhur 
değildir. Bu müzede, Mingreli'nin 
eski hükümdarları Dadiani'lere ait 
çok kıymetli silahlar, tabaklar, muh· 
telif tablolar da vardır. 

' 1 
• 
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Maçka 

il Eski ~taübMa~ <~:e~eric J 
----.... --------Y a zan : rvı. S. Ç A P A N 

No.42 Yazan Nedim Refik 
1 Tramvag-

T l k .. 1 • • b vl "" d fT• farından 
Biz~mle ge vece sen, gozıerı~.' a~ ıy~cag_ız, ~ ~- ŞikQ_qef 
nenzn oldugu gere mutlaka gozlerl baglı gztmellSln Maçkada oturan n. F. imzalı bir 

Buraya kadar 
sonra 

onlardan ayrılm ıyan Bila l için bundan 
ayrılmak korkakhğına verilecekti 

BılUl bu merakını yenmek ıçın 
uzun uzadıya mücadeleye lüzum 
görmedi. Parhalının tcklifmdeki 
istıhzayı farkctmcmiş gibi: 

- Peki, dedi, ben de sizinle be
raber o defineyi çıkarmıya gelırim. 

Üç kişi gecenin karanlığında ce
sim sclvilerin arasından gidıyor -
lardı. Fakat Parhalı olsun, arka -
daşı olsun buralarda hiç ynnlış a
dım ntmadan adeta ·hızlı hızlı yit -
rüyorlar, gideC()kleri yeri çok iyi 
bildiklerini anlatıyorlardı. Bilal ()n
ların arasında gidiyordu. Eğer ar
kada kalırsa Parhalının arkadaşı 

onun yanıbaşında kalıyor, Bilali 
yalnız bırakmıyordu. Bilal kendi 
kendine: 

- Sanki beni zorla götürüyorlar
mış gibi oluyor. 

Diye söylendi. Sonra Parhalıya: 
- Gideceğimiz yer daha uzak 

mı? .. dedi. 
- Çok değil.. belki bir saat daha 

yürüyeceğiz. 

Bilal sustu. Bu iki adamın gece
leyin böyle İstanbulun karşı yaka
sının. sırtlarında, ıssız yerlerde ne 
işleri olabileC€ğini düşünmekle 

beraber, her halde bunların iyi 
maksatlarla gecenin bu vaktini in
tihap etmediklerine şüphe etmi -
yordu. 

Bir müddet yürüdükten sonra 
Parhalı Biliile: 

ladı. Elinden tutarak götürmiye 
başladı. Daha tlrmanmak bıtme -
mişti. Ondan sonra aşağılara indi
ler, sağa, sola dondüler. Bir çok 
dolambaçlı yerlerden, ağaçların a
rasından geçiyorlardı. 

II. 
Venedıklinin Ali Şavkat ile onun 

emri altındaki (Kali) evlatlarına 

ettigi hızmet çok büyük olmuştu. 
Tacı Cihan o kad .. r iyı saklanabil
miş, Venediklinin istanbulun Kar-

şıyakasmdakı gızlı mahzenleri çok 
işe yaramıştı. Fakat Ali Şavkatın 

da Vcnediklıye karşılıklı bir hiz -
mette bulunması zamanı gclıyorJu. 

Onun için Ali Şavkot Parhalıya: 

- Türk donanmasının hazırlığı 
artık bitmek üzeredir. Kac aydan
beri tersanedekı geceli gündüzlü 
çalışmanın neticesi yakında belli 
olacaktır. Padişahın yeni bir harp 
açacağı muhakkaktır. Fakat deniz
den bir muharebe mi yapacak, yoksa 
Belgradı aldığı için elındeki bu a
nahtardan istifade ile Macaristan 

üstüne mi yürüyecek belli değil. 

Parhah efendisinin sözlerin;dik
katle dinliyor, onun her şeyde ol
duğu gibi askeri, siyasi daha çok 
bilgilere malik olduğuna cam gö
nülden inandığı cıhetle hayran, 
hayran yüzile bakıyordu. 

Mütevazi bir tavırla dedi ki: 

- Üstadımız, bütün ihtimaller 

padişahın Macaristan üzerine yU -
rüyeceği merkezindedir. 

- İhtimalleri bırak Parhalı .. Bi
ze çok yerinde malumat alarak 
müttefikimiz olan Veneclıkliye her 
şeyi anlatabilmelıyiz. 

- Evet, efendimiz, bunun için ne 
yapmayı düşünüyorsunuz? Vene
dık için bir tehlıke mi var? .. 

- Bı:lgradı aldıktan sonra Sul -
tan Süleyman Vencdiklilerin rica
sını kabul ederc>k onlarla bir mua-

hede yaptı. Venedik, padişahın ha
zinesine seneden seneye bir çok al
tınlar verecektır. Ne ynpsın? .. Sulh 
içinde yaşıyarak ticaretine devam 

etmek, zenginliğini bir knt daha 
arttırmak istiyor. Hindistana gidip 
gelen Venedikliler orada bizim giz-

li kuvvetimizin ne mühim olduğu
nu öğrenmişlerdir. Omm için bu • 
rada da. bize pek yabancı olan şu 
İstanbulda da, buraya bizden daha 

alışık olan Venediklilerin yardımı
nı görmemiz karşılıklı bir hesap Ye 
rn€nfnat iizerinedir. Onlar pek ta
biidir ki, padic;ah ile ebediyyen sulh 
içinde yaşamak fikrinde olamazlar. 
Fakat Sultan Süleymana karşı Ve
nedik kime güvc>nsin? .. Şimdi Par
halı sözün kısası Türk donanması 
kime karşı hazırlandı?. . Padişah 

(Devamı var) 
ll l11111flllfhlUlllllllUttlflllUlllll1JUllUlllfllfllllflllll!llUllllU•llUlltU11U11 11uı11111utı11111111111111111111111111111111111ııu11unın111ıııııııın 

okuyucumuz yazıyor: 

Maçka tranıvaylartnm seyrek iş
ledifji kaç defa yazıldı. Şikayet e
dildi. Fakat, nedense, şirket yine 
aldl'fış etmiyor. Sah günü akşamı 
saat 20,30 raddelednde Taksimde 
belki yirmi dnkikcı tramvay bek -
leclim. Gelmedi. Tal)ii, nzım zaman 
sonra gelen bir Maçka arabası, esa
sen. Taksime geldiği vakit hınca
hınç dolu idi. BinaenaletJh, Tak -
simden tramvaya bi11mek çok giiç, 
hatta imkansız oldu. Vatman kat'i. 
olarak. iııdirdıği yolcu yerine bir 
iki yolcu aldıktan sonra, çekti, gitti. 
Orada bir çok kimseler kaldı. On
lar da arkadan gelecek Mnçka ara
bası bekfüıorlar. Allalı yardımcıları 

olsun, kimbilir. ne zaman geldi. Şu 
Maçka arabaları işi bu kadar zor 
bir mesele midir ki. bir türlii. 1ıal
ledilemiyo1'? .. Alcikadarlamı şid -
detlc nazarı dikkcıtini celbetmcnizi 
muhterem gazetenizden rica ede -
rim. 

Yine akşam. iistleri. ayni saatte 

Harbiyede. Macka arabalarının ma

nevra yaparak bir kısmının deprıya 
gitmesi yüzünden ekseriya, bütiin 
yol kapanıyor. Dakikalarsa yolcu -

lar bekliyor. Gcçımlerde bir akşam 

tam 15 dakika arabalar burada bek-

lcdi. Seben ştı idi: Bir Harbiye a

rabası Maçka yoluna scıpmıştt. Bıt 
arabcmtıı geri gelip lıat değiştir -

mesi Inzımdı. 
11 albuki arkada diii<'r arabalar 

birikmişti. Binaenaleyh çok zor bir 

vaziyet 1ml'dı. 
Orada lıir kaç seritti hir siirii ı;ir-

1~ct mcmurtı ı·ardı F'akcıt, kimse, 

- Şimdi, dedi, eger halfı bizimle 
beraber gelmek istiyorsan senin 
gözlerini bağlıyacağız. DeCinenin 
bulunduğu yere mutlaka gözü bağ
lı gitmelisin, 

Buraya kadar onlardan ayrılmı -
yan Bilal için bundan sonra ayrıl
mak korkaklığına verilecekti. Bi -
ıaı etrafına baktı. Yüksek bir yer
de idiler. Aşağıda Halicin suları 

simsiyah görünüyordu. BHal kara
rını verdi: 

,~p ANORAMA-, 
1 •

1 

vaziyetin na:nl 1•alledileceğini bir 
Be hçesinin musiki meraklılarının hakiki süpriı.lerinden : türlü kestirPnıiyor, bir karar verP-

miııorrlıı. Hal l>ıtki. mf'selc grıy~t 
1 - Kıymetli san'at ker , basitti. 'F.n öndeH Hrırbiye araba•a 

NU • 
. 1 

• 
1 

Yeni 
2 

ve z engin r eportuarhe 
- Sevim li muganniye 

- Peki, dedi, gözlerimi bağlat! .. 
Parhalı bir kelime sövledi. Diğer 

Hintli hemen Bilalin gözlerini bağ-

H A i YET 

NÖBETÇi 
ECZ NELER 

12 Haziran Cum artesi akşamından itibaren 

- yazhk seanslarına başhyor. Tel. 4 1065 

Bu akşam şehrin muhtelif sem~ 
lerinde nöbetçi olan eczaneler şun
lardır: 

lstanbul cihetindekilcr: 

. Eminönünde (Hüseyin Hüsnü), 
Beyazıdda (Belkis), Küçükpazar -
da (H. Hulüsi), Eyübsultanda (Mus
tafa Arif), Şehremininde (Hamdi), 
Karagümrükte (A. Fuad), Samat
yada (Erofilos), Şclızadebaşında 

(Asaf), Aksaraydn (Etem Pertev) , 
Fenerde (Vitali), Alemdarda (Sır
rı Rasim), Bakırköyde (İstepan). 

SATILIK F ABJ{IKA 

BetJoğlu cihetinde1dlcr: 

Galatasarayda (Kanzuk), Bos -
tanbaşında (İtimad), Galatada Mah
muaiye caddesinde (İsmet), Tak -
simde İstiklfil caddesinde (Niza -
meddin), Şişlide Kurtuluş cadde -
sinde (Necdet), Ka ımpaşada (Mü
eyyed), Ha köyd<' (Nesim Aseo), 
Bcs.kta ta (Nail Halid), Sarıyerde 
(Asaf). 

Üsküdar, Kadıköy ve Adalarda
J;iler: 

Üsktidarda (İttihad), Kadıkövim
de Y<'ldcgirmcnındc (Üçler), Bü -
yükadada {Şinasi Rıza), Heybelide 
(Halk). 

Neft stnayi aııonim şi rket inin belediyeye vergi ve rüsum borcunu 

vermedjğinden dolayı Anadolu Kavağında Umuryerindc eski 105- 107 
yeni 21 N. lı kagir fabrikanın dör t tarafı duvarla muhat ve bir kar• 

gir yazıhane ve gene kagir kimyahane ve 21· 1 allltı ve edevatı 

sabite 18 adet muhtelif tonda tank ve tuğla ile muhat iki adet taktir 

kazaııı kagir tuğlalarla muhat iki buhar kazanı bir adet atölye de. 
rununda iki torna tezgahı bir adet makkap bir motör bir dinamo bir 

buharla mütehar rik silim makinesi ve diğer kagir bina dahilinde 

5 adet buharla müteharrik pomp:ı, bir adet h.ı\'a makinwsi ve iki adet 

kuyu ve bir adet tasfive kaz:ını ve 12/2 No. h ortadan bö'üıımüş bir 

kat üzeri galvaniz saçla kapalı kagir depo tahsili emval kanununun 

14 üncü maddesine göre müzayede ile satılacağıodan t:ılip'erin kıy

meti muhammenesi olan 141580 liranın Ofo7,5 nisbetindeki P~Y akçası 

olan on bin alb yüz on sekiz lira elli kuruşun teminatlarile birlikte 

29-6· 937 s:ılı günu saat 14 te Beykoz kazıısı encumenıne müracc1at 

etmeleri ilan olunur. (2972) 

BeşiktCl§ birinci Sı llı Hukuk Jlô.
kimliğinden: 

Beyoğlu Asmalı mescid Kamhi -
1 

apartımanında mukim iken ha -R A O Y Q len ikametgahı meçhul Rıfat Karn-
i hiye. 

BUGÜNKÜ PROGR,_A_l\_!f_...,. Kıları:ı Kombi tarafından aley -
hinize Bcşiktaşta cihannuma ma -

Akşam neşriyatı: 
18,30 Plakla dans musikisi, 19,30 hallesinde; çırağın caddesinde es -

Spor musahabeleri : Eşref Şefik ta- ki 51, 53, 55, 57, ve yeni 40, 42, 44, 
No: lı iki evle altındaki bir duk -

rafından, 20 Sadi ve arkadaşlan ta-
rafından Türk musikisi ve halk kanun şuyu'unun ız&lesi hakbnda 

Ö ikame olunan izalei şuyu'u davasının 
şarkıları, 20,30 mer Rıza tarafın-

cari muhakemesi neticesinde: İlfıdan Arapça söylev, 20,45 Safiye ve 
k d 1 ı taraf nd Tü. k . nen vaki muameleli gıyap kaı arı ar a aş ar ı an r musı- j 

kisi ve halk şarkıları (Saat ayarı), tebliğine rağmen mahkemeye gel-
21,15 Orkestra, 22,15 Ajans ve borsa j mediğiniz gibi itiraz da etmem ·ş bu
hab rleri ve ertesi günün programı, lunmanız sebebıle gıyabınızda ma-
22,30 Plakla sololar, opera ve ope- hallen yapılan keşıf neticesinde: ka-
ret parçaları, 23 Son. bılıyeti taksimiyeden mahrum bulu-

Y ARINKİ PROGRAM nan 6ayri menkulun bil müzayede 
Ögle neşriyatı: satılarak Esmanm hissedarlar bey-

Saat 12,30 Plıikla Türk musikisi, ninde taksim ve tevzıine ve ma -
12,50 Havadis, 13,05 Muhtelif plak sarifj muhakemenin hisseleri nis-
neşriyatı, 14 Son. betinde taraflara tahmiline kabili 

t('myız olmak üzere 5/5/937 tari -
hındc karar vcrıldığındcn işbu hü
küm hulasasının ilanen tarıhi teb
lığinden itibaren sekiz gün zar -
fında temyizi dava etmediğıniz tak
dirde hükmün kcsbı kat'ıyet ede -
ccği Han olunur. 

Sultanahmet 3 ünci.i Sulh Hu
kuk Mahkemesinden: 

durlügiınün 21raat umum mü -
dürlüğminün ziraat umum mü -
diırlüğü eski idare müdtirii Lcbib

tcn almış olduğu avanstan 25 lira 
60 kupruşun hükmen tahsili hak -
kında ıkame olunan dava üzerine 
cereyan eden muhr.kemede mumai-

leyhin sarih ikamctgühı adresinın J 
mallım olmamasından dolayı ila - ~ 
nen tebligat icrasına ve muhake -
menin 7 /7 /937 san t l 0,30 talık ine 
karar verildiği ıçin mezkur gün 

\"C saatta mahkemeve başlanacağı 
tebliğ makamın.ı t, im olmak ü -
zere ilanı keyfı d c-Junur. 

Yenı me (934/4162) 

Maçkaya kadar bilmC'cburi11e gide
cek ve oradan dönüp aclerek. b'( 
stıret1P. yol açtlacakt~. Neden sonra, 
bir dahi(!) mr>m"r bıı fikri mmıa
fık buldu 1ıe öıı1<' yapıldı ~ 

._,__H_iK .......... A,._Y ... E __ ı_ 
Siz bugüne 
Bakın t. 

( 4 uncii sayfadan dwa"tl ) 

- Bıtti. 

- Öyle ise dinleyin budalalar .. 
Siz çarın yapmıyacnğı şeyleri isti
yorsunur .. Buna rla veresiye dua ile 

amin diyorsunuz. Halbuki ben bu· 
günden itibaren peşin işe başla -
dım. 

Sizın clınizde kuru Jaf var. Ben

de de yarından itibarPn 5 yumur -
ta. bir kilo süt ile tam yemek ve bir 

de harp bitinciye kadar hastahane
de kalmak var .. Sız bugüne bnkın .. 

ttıınııııtııııııııııııtııınııtııııııııııı•ııııMııııııı• ı ı ıı ıı ııtııııııııııııııı ı ~ 

Beşiktaş Birinci SttLh Hukuk 
Hakimliğinden· 

Beyo"ilu : Asmnlı !Vlescid Kamhi 
apartımanında mukım ıken halen 
ıkametgahı meçhul Rıfat Kamhiye 

Kılara Kamhi tarafından aleyhi -
nize Ortaköyde vntman sokağında 

eski 4 yeni 6 eski 6, 8, 10, yc>ni 8, 
esin 12, 14, yeni 10 eski 14 ye
ni 12 eski ve yeni 14, numaralarla 

muı ak kam beş bap h'lnenin ve ke
za yıne Ortaköyde dere boyunda 

cskı 57, 59 ve yeni 61/59 numaralı 
bir evle altındaki dükkanın şu - • 

yu'unun izalf'si hakkında ikame o
lunan izalei şuyu'u davasının cari 
muhakemesi neticesinde: ilanen va

ki muameleli gıyap kararı tebliği
ne rağmen mahkemeye gelmcdıği -

niz gıbi itiraz da etmemiş bulun -
manız sebebilc gıyabınızda ma -

hallen yapılan keşif neticesinde: 

kabiliye'i taksimıycden mahı um 
bulunan gayri menkulun bil mü
zayede satılarak csmanın hisse -
darlar beyninde Taksim ve tey -

ziine ve masarifi muhakemenin his
seleri nisbetinde taraflara tahmi-

line kabili temyiz olmak üzere 
5/5/937 tarihinde karar verildi -
ğinden işbu hüküm hulasasının i -

liınen tarihi tebliği>ıden ıtiboren 

sekız girn znrf ında temyizi dnva et
mediğiniz takdırd<> hükmün kesbi 
kat'ıy~ et edeceği ilim olunur. 

ikinci l<ıaım - 92 -

''Hele bir defasında birinin bavuı1.1nd9 
(37,000) lira vardı. Nereden mi bilh~ 
rum?. Üşenmedim, birer birer sey<:f ır11 ı' 

rı• 
1-'oke,de, buka,aJa t1e diğer ka·ı•arlanlo högle da1ıinmek goktıır· 

oy unlarda kayıp, ka zanc bir san i9e mesel~sid!r , 
dı'' 

kaç günlük zahiri bir tahkikattan liği yapanlardan (M. A.) 
sonra serbest bırakılacakları mu - ki: [•] 
hakkaktı. Çünkü, tahkikatı yapa - cBen çok defa ceplerinde oJlİ" 
cak olanlar hamileri idi. (1000) li- yirmi bin lira bulunan otel rıı ~e 

t ,,,ar 
rayı, (17.000) papeli onlara: firlcrinc rastladım. Fırsa. defil • 

- Afiyet olswı, güle güle yeyi- hepsini almadım. Hele bır (fı 

niz!.. sında birinin bavulunda ~arııj}İ'o · 
Dıye kim bırak ırdı? bin lira vardı. Nereden nıı b dı 
Teşhire gelince, bir kere - es- rum diye soruyorsun? üşenrııe )'ı('P' 

ki bir tabirle - alnının haya da- saydım. İstesem bu paranın 
marı patlıyan bir adam kolay ko -

sini alır, gidebilirdim. ~cf 
lay teşhirden utanır mıydı? Fakat ben böyle yapmadı~· ar'' 

Otel fareleri, ekseriyetle cesur, gün odaya girdim. DcsteJerın 
0 gözü pek adamlar olmamakla be - ıUk 

sından bir ellilik, bir- yüz '..ı raber, içlerinde cesaret ve cür'et J' 

bakımından rekor kıranlar da var- yirmi beşlık ~ktim, aldı":bi f " 
dır. Bunlar, uyku vaktinden evvel, belli olmadı. Eğer para saJlı t.t;. 
iş yapacakları odalara girerek kar- kında olsaydı, tebii kokusu çı 
yolaların altına gizl.enirlN, kira- dı. ·ıı1ıı 
cıların gelrn€lerini beklerlerdi. cBu aldığım paraları BeY0g rteS 
Oda sahipleri gelip yattıktan son- sazla, içkile, kadınla yiYO!:• :u s' 
ra, gizlendikleri yerden çıkarak a;- günü düşünmüyordum. çun rı i 
raştırma yaparlar, buldukları pa- bin liranın bakiyesi avucurıııı ,ı· 
raları alıp, odalarına atlarlar, gece d ·d· B. ·· · b'raz P3~ e ı ı. ır gun yınc ı 1 
delıksiz bir uyku çekerek, sabah- mıık için, odaya girip bavul\: ııÇ 
leyin gayet erkenden otelden savu- bir de ne göreyim: BomboŞ··· 0 
şurlardı. .Çok canım sıkıldı. işte 0 .. 

0rret· 
Yakalanmazlar mıydı? k it 

kikada kendi kendime ço .. dı • 
Parayı emin bir yere: Jll" 

tim. Bütün paraları kaldır ,, 
- Zuhı! ı11" 

rna o kadar pişman olmuştu 51 Ettıkten sonra, onlarca yakalan- }<afe 
manın hiç bir kıymeti yoktu. Çün- Fakat kaç para eder. Kuş . 

d .. v cndırll• 
kü fareler, yaptıkları cürmiin ka- uçmuştu. Sonra an ogr rı 

J( ıe 
nunen ne kadar mtiddet cezayı ralarını çaldığım adam ço. IJLI' 

müstelıim olduğunu bir avukat ka- bir manifatura tüccarı irnış, , 
dar bilirlerdı. Ve yekunu oldukça' tün parasile eşya alıp Biga)'~rııB~· 
ehemmiyelli bir para için, hapis hımış. Yüz, iki yüz, elli Jir_,3

1

;
1 

t,t.· 
yatmayı esasen göze aldıkların - la ne kadar para kaldırdıg ıl' 
dan, altı ay. bir yıl gibi cezalar on- Ü datl fıı .! 

min edersin? ç bin lira tft!~' 
lara vız gelırdi. 1 dı Herif farkında bile o ma · 

Karyola altından çıkıp ta, yap- değil mi?> 
tıkhırı cc>p araştırmalarında pa
ra bulamıyan fareler, tekrar kar -
yalanın altına sinerek adamcağı -
zm abdeshaneye çıkmasını bek -

ı:Ol 
( veı:cırrıı 

!erlerdi. 

Korkmadan, ürkmeden, görül -
mcktcn çekinmeden. sanki ku~ 
tüyü bir yatakla yatıyormuş gi
bi, karyola altında ve tahta üze -
rinde sırt üstü uzanıp beklemenin 
sebebi ne idi? 

Bu sebebi, meşhur otel farele -
rinden (M A ) bana şöyle izah et
tı: 

cÇok tecrübe f'tlim. Bazı otel 
mic;nfirkri tek yataklı bir od da 
bile yat~alar, paralarını yelekle
rınin, ceketlerinin ceplerinde bırak
mazlar, muhakkak yastıkların, şıl-
1elerın altına korlar. Bunu bildi
ğim için. ceketlerde falan bir şey 
bulamadım mı, hemen tckr<lr kar
yolanın altına girer, adamın ab -
de ,haneye cıkmasmı beklerim. Ar
tık ne zaman çıkar, bu bilinmez. 
Gece yarısı mı, yoksa sabah mı? 
Hangi saatte çıksa, ben de hemen 
karyolanın altından fırlar, şıltele

rin, yastıkların altını arar. Bul -
duğum paraları cebime indirerek 
odama knçardım. Gece abdeshaneye 
çıkmıyıın, sabahleyin de elbiseleri
ni giyerek giden yolculara dd çok 
rastladım. Bu vaziyette tabii bir 
şey yapamazdım. Sabahlaı:a ka -
dar tahta üstünde yattığım ya -
nıma kar kaldı.> 

Otel hırSlzlarının içinde insafh
ları da vardır. Bunlar, yastık, şil

te altlarında, ceplerde, bavullarda 
bulduklnrı paraların hcpsir!i bir -
den çalmazlar, eğer mikdarı çoksa, 
~üpheyi davet etmesin diye müna
sip mikdarda bir şe>y knldırırlar ve 
bu suretle parası çalınan adam i
şin farkında bile olmaz. 

Bu sistem dahılinde otel işci -

t ~ 
[*] Şimdi tövbekar ola7ı btı b~ 

günahkar bütün yaptıklarıtı'e11ıe • 
btı . 

anlattı. Mazbutum olan JctıııÇ t 
resan, tu1ıaf, acıklı ue kor 
kalan ayrıca yazacağım. ,,.~,/ 

0ıu•111 
ınuuı ıııuıuı111n ı ı111111u111 ı uıı ...... ,ruın• 

l\'I .. lıkcmesinden: 
p.tı• 

Mudanyalı tuccardaıı 

Nafilodi'ye: rı.J 9' 
. dıJ f 

K:ıracabey e!>ki mal rııı.ı j\tıdt 
. dohı.Y' I' 

dettıne kefaletınd n . eı f11 
ya Nnfilodi nleyhınc ııaııfl ı.ıf :J · 

yı.ıs 
yenin hazne a\ ukatı ·ıtı'lı.ırıı 

re bı \ 
vekalctilc mahkeme) eJ; 

. bıfl 5 
ikame olunan yirmı ,3~1 l 

Jc dll' 
altmış iki kuruş alaca it' ıı .c 

J11l.I11 il st'JY r1·ne cereyan eden ,,, , 
)"ı.ıJllil'" 

mezbur Anderyanın 11ı.ıl ı 
· · · k ga· hı ırıe<J bl gıtmış ve ı ·ame te ~ 

·1iınet1 1 
lunmuş olduğu için 1 enır'I f ı· 

Yapılmasına ve mulıa1'ef11 A(' ' " .e , ... rı.v ' .k. e ,. .. 
937 saat 10,30 talı ·ın e\ • 

razı)! ) t 
digvinden yukarıda :ı' edı~1 

d"lıtı ' saatte isbatı vücut 
1 

e'fc " 
h kC11l 

-Oirde gıyaben mu a ~) 
nacağı ilan olunur . <

93 



s~ O~ym©ılfilOlfil ~©llr©ıyon©l©l 

IKlUJ[Q)CS KO~ILARR ------
Tefrika No : 78 Yazan : M. Necaet Tunçer 

Sahra, Süleymana Sua'dan bahsederken:" O, 
Tamara.lJl kaçırmak isfiyôr, mella ! ,, demişti. 

Hükümdar bu sözleri duyunca: "Ona 
haddini bildirmek sırası geldi!,, diye bağırdı. 
Bir ,arkıdan sonra .• 

Sahra hareme girdikten sonra, 
Sua için yeni bir tuzak hazırladı. 

'Bedevi rakkasesi kendi kabilesi
ni baskından kurtarmış olmakla 
kendi soyuna büyük bir yararlık 
gosterrnişti. O, yaptığı işin ehem -
l'rııyetini takdir ediyordu. 

- Varsın Sua gibi soyu sopu 
'bt>lli olmıyan şımarık bir zabWn 
de bu uğurda başı yanıversin .. 

Diyerek Süleymana koşmuştu. 
Sabra söyleyeceği sözleri evvel -

den tasarlamış bulunuyordu. 
Suleyman: 

- İyiki geldin, Sahra! Camm 
Ç~k sıkılıyor. Haydi, benim sev • 
:1ğirn raıslardan birini yap. Ve 
ana şen, şakrak şarkılar söyle! 
nedi. 

Sahra birdrnbire Suadan bah -
Sedeınedi. Salonun ortasına yürü • 

d.ii .. Suleymanın isteğini yerine ge
~~lllek için, kalçalarını sallıyaı ak 
0nıniye başladı. 
Siileymarun her şeyden ziyade 

iVkini okşıyan Arap rakıslarını 
k ahudi kızlarından hiç biri Sahra 
adar güzel yapamıyordu. 
Sahra d- d' a- d" on u.. on u .. 

d Suya düşen bir ördek gibi yerler
e sÜrünerek çırpıntı .. 
l\ıVrıldı .. kollarını yılan gibi oy

natarak, tekrar doğruldu .. 
d.:uksek sesile, Süleymanın sev
hıgi şarkılardan birini söylemiye 
aşıadı: 

c'Yılanları çok severim .. yılan
lar yerde sürünerek !Jll§tyan en 
zavallı, en zararsız ma1ıliık • 
Zardır. 

'Yılanlar, insanlardan korktuk
ları için, onlarla kar§ıla.§tı1cla
rı zaman, zavallı mahluklar -
'bir kedinin bfr kıırt karşı.~ın -
da titrediği gibi - titrer ııc kor
harlar. 

Zavallı yılanlar! siz, insan o
ğullarının sizden ne kadar (Ok 

Yıldığını bilseniz... O zaman 
9Öğsünüzü gererek, 1ıcr gör -
düğünüz insan kar§ıstnda as -
lcınlar gibi şahlanarak yüriir 
Ve korkusuz yll§ardınızl> 

Süleyman, yılanlara çok acırdı. 
d Gerçek onlar insanlardan ne ka
<ır korkarlardı. 

tı Sahra bu şarkıyı çok güzel, çok 
eş'eli okurdu. 

tı t°'Uistin şairlerinden cEnverano> 

tı~~ düzdüğü bu şarkıda bir çok 
t ler de vardı. 

la~ııverano, Süleymanın muhafız
t ını korkak yılanlara benzetirdi. 

b~kat, o güne kadar hükümdara 

llı Şarkıdaki nükteleri söyliyen ol-
arrııştı. 

ı .. ~tleyznana gelince, o, bütün yı
"~... ara cidden acırdı. 
~ ....... , ... .. t •tı11ıı1111uı11111111111111111111111111u11n11nııuıısuuuı 

11 Qf, K. Kömüc·a 'ın 
1Jd1:; :r 

l\rrı 
1
• n ve herkese elzem kitabları 

\>en 1 Ve tatbiki kambiyo 35 
't,caı .muhasebe usulü 122,50 

lt rı ınalumat ve ban
İlt "CtJık 

ı ti.,.ad ·ı . hr ı rnı 
ı as 

105 
87,50 

l'la • ll1uha-:.ebekı i (Şırket 
'l'ic ~ı, Ziraat banka) 175 
~ lırı~ıhve mali h<:sab 1. ci kısım 70 
~g ı . <'sap kaideleri 20 
t l:a tıtrna cetvelleri (j eni 
'· l'rı) 
t~lli h 
t r) e"':.ıbıticari (Mufassal 
~ ı· 

1 C(b' .. 200 

56 

ta h ır (ıstıkrazı ve sigor-
ll bları) 100 a lıc 

ıı Salış yE.'ri: İl:bal Kitabevi 

~ 1sta1bul 

I• .... Lokman Hekim 
~~r IVlecmuası 
~~ıı~ut.:lime, her mek-
lt\ Yl(jy~ er aileye, her 
b~ırrıııd· her kese pek 

1 
Qtarad ır. 

l'll~cltı an faydah bir 
SCnc.-li .ua bulamazsınız. 
tııştur~1Di (12) adedi (60) ku. 

vanyolu numara 104 1 

de bütün mahsuller zehirli ve fay
dasız olurdu!> 

Demişti. 

Beni İsrail hükümdarı: cyılan -
lan gördüğünüz yerde, onlardan 
biraz uzak durunuz.. göreceksiniz 
ki, sizden kaçmak için delik ara -
makta gecikmiyt'ceklt?rdır!" 

Diyerek, her zaman yanındaki 

adamlarına bu öğud;.ı vcrirdı 
Sahra, Sülcymanın ruhunu ok 

iyi kavramış bir kadındı. Bu tür -
küyü okurken, mütemadiyen yan 
gözle hükümdarın gemine bakar ve 
yüzündeki çizgileri tetkik etmek fır
satını kaçırmazdı. 

Süleyman neş'elenmiştı. 
Ve işte bu saatte Sahra söz söy-_ 

]emek sırasının geldiğini görerek, 
birden hükümdarın yanına koştu .. 
Sağ dizinden öperek: 
- Mella! dedi, beni affedıniz .• 

görmek istemezdim. Fakat, göz -
]erim gördü: Sua Tamarnnın pe -
şindc koşuyor. 

Süleyman birdenbire kaşlarını 
çatarak bağırdı: 

- Ne diyorsun, Sahra? Sua ha
rem daireme göz dikmek cesaretini 
gösteriyor demek? .. 

- Evet.. gözlerimle gördüm .. Bu 
sabah hayvanat bahçesinde dolaşı
yordu .. Tamnrayı kaçırmak istedi
ğini söylerken duydum. 

- İki şahidin var demek: Göz • 
lerin ve kulakların! 

O 6ırada Kudüstı yapılan (Zafer 
abidesi) ne (Silci) nın heykeli 

dikitmi~ti .. 

Süleyman hiddetle başını salla
dı .. ve ilave etti: 

- Sua'nın bugünlerde muvaze
nesini kaybettiğini, dün senin a • 

leyhinde bana söylediği söıJerden 
sezmiştim. Artık ona haddini bil • 
dirmek sırası geldi şimdi .. 

Süleyman: 
c- Yılanlar, arzın zehırini top

larlar. Eğer onlar yer yüzünde bu
lunmasaydı, topraklar bu derece 
mahsul vemez .. hatta bazı yerler- (Devamı var) 
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Yüksek Deniz 
Mektebi 

Çoğu 

Kilo 

Ekmek 17000 

Azı 

Kilo 

15000 

Ticaret 

Müdürlüğünden: 
Muhammen Fiah 

Kuruş 

11 

Muvakkat Teminatı 

Lira 

140 

Kııruş 

25 

2-6-937 gününde açık eksiltme ile ihalesi mukarı er iken talip zuhur 

etmiyen mektebimizin Mayıs 938 nihayetine kadar ihtiyacı olan yuka

rıda mıktarı yazılı ekmeğin 14-~9n gününe rastlayan pazartesi günü 

saat on birde ayni usul ile ihalesi yapılacaktır. Taliplerin şartname· 
sini görmek üzere mektep muhasebesine müracaatları ve eksiltmeye 

iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerindeki şart• 

ları haiz olmalart ve muvakkat leminatlarınt lstanbul Yüksek mek· 

tepler Mııhasebeciliği veznesine yatırdıklarını gösterir makbuzlarile 

veya bank mektuplariyle belli gün ve .saatte mektepte müteşekkil 
Komisyonu mahsusuna gelmeleri. 

BAŞKURT 
ÇAT AL KAŞIK ve BIÇAKLARI 

Avrup1nın en yuksek m~rknlı ÇATAL, KA· 
ŞIK ve BIÇAKLARINDAN farksız ve h~ltta 
onlara faiktir. Alpakad n yapılan BAŞKURT 
mamUlatı en yüksek sofralara sus verecek ka· 
clar zarif ve kullanışlı dır. KARARMAZ, BO· 
ZULMAZ, EGRILMEZ, KIRILMAZ, PARLAK
LlGlNI gaip etmez. Yerli emek, yerli sermaye ve 
yerli işçi ile Beşiktaşta iskele yanındaki fabri• 
kadır. Dünyanın en güzel ÇATAL KAŞIK ve 

BIÇAKLARI YAPILIYC>R. 

Balkanlarda dahi eşi olmayan Fabrikamıza bütün mekteplileri grup 

halinde tetkikat yapmağa davet ediyoruz. 

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

reddediniz ve ısrarla BAŞKURT Mamulatını arayınız. 

Be oğlu a silat Müdür ·-ğü1tı e • • 
Maryantinın vergi borcundan dolayı mutasarrıf olduğu Beşiktaş 

Kö,, içi Aşıklar meydanı eski 3, yeni 13 kapı sayılı bir tarafı Ayşe 
ferağından Fatma Nakile uhdesinde olan 15 sayılı hane ve bir tarafı 

Hasanaki hanesi ve bir tarafı Evdoksiya ve Natika h1r.esi ve tarafı 

rabii Aşıklar caddesi ile çevrilmiş bir bap hanenin berveçhi vakfiyet 

mahallın nısıf hissesile berveçhi Mülkiyet mahallinde 24 de 7 hissesi 
aleni müzayede ile satılacaktır. 

isteklilerin son müzayede olan 15·6-937 tarihine rastlayan Salı günü 

saat 15 ten sonra Beşiktaş kazasında müteşekkil idare Hey'etino 

'fo7,5 pey akçeleriyle müracaat etmeleri ilan olunar. • "3 >02" 
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Moskovadan San-Fransis oya ve 
M skovadan Tokyoy gi c 

tayyareler kutuptan çece 
Şimdiye kadar şimal kutbu gibi erişilmezveaşıl
maz bir diyar sanılan buzlar mıntakası, çok ya
kın zamanlarda, tayyare ile seyahate çıkan in
sanların en kon/ rolu bir merhalesi haline giriyor 

Kutupta tayyarelerin kolayhkla · incp çıkabile· 
cekleri istasyonlar vücude getirilmek üzereci ir 

Akıl ve zekanın bilgi tezgahında 
işlenen uçak, yirminci asır tek

niğinin en kübik bir harikası muasır 
medeniyetin en kuvvetli bir vası -
tası oldu. 

Bugün, uçağın göreıniyeceği iş, 

başaramıyacağı vazife yok gibidir. 
Bogazlaşmak istiyen milletler i

çın gökte kurulmuş bir cehennem 
olur: ağzından dökülen ateş, göv
desinden sızan zehir, hızının yet
tiği yerde, ne tiıtcn bir ocak, ne ye-

..şil bir çardak bırakır. 
Barış içinde yaşamak istiyen mil

letlere sadık bir köledir: rüzgar -
dan hız alan, g<'ceyi gündüze ka • 
tan, şimşek gibi bulutları yaran bir 
köle ... 

Büyük harbin acı dolu kuca -
ğında yetişen uçak, gökte açtığı 

yollar ile memkctleri bağlar, mil
letleri yaklaştırır. 
Uçağın en büyük hizmeti bu • 

dur. 
••• 

Engin okyanusları, kızgın çöl • 
leri, göklere baş veren silsileleri 
motörlcrinin sesine, kanatlarının 

Yazan: O. N 

t 

gölgesine bağındıran havacılık ar- •. _.._, _ __ ,,__ 

zın dört l şesine kök salan yolla- · S<>vget/e,in 6u mülılm t~şeb6üslulne öna.11ak olanlardan dl şimdi şimal 
rında kahramanlık devrini kapa - kutbunda hulunan profuö' Şmid ve riyaset ettiği h~9eti kutboJ götüren 
mış artık kendine emniyet arı - dört taggareaen biri 

yor. soğuk koynunda, kaşifler donmı - J len bir haberde, tayyareci Alek -
Hava yollarında emniyeti ku - yacak, ilim fedaileri kaybolmıya - S€ef'in konduğu buz kitlesi üze -

rabilmek için mesafeleri kestirme- cak... rinde yoluna devam edebilmesi i-
den aşmak, insan yapılarındaki nok- Şimal kutbu, bundan sonra, Av- çin icabeden benzini yardıma ge-
sanları önlemek lazımdır. rupayı Amerikaya, Amerikayı As- len tayyareden aldıktan sonra o -

İhtiyat meydanlar, nna gemileri, yaya bağhyacak şimnl hava volla - radan havalanmış ve Rudolf adası 
telsizler, rasat teşkilatları, yol çi- ı rıriın merkez geçı'dı' olaca1·'• • t d · · t' B 

" ayyare mey anına ınmış ır. u su· zen mevceler hep bu noksanlığı ön- ŞMI.D'I'N TAYYAREsr· ESKI "k 
retle kutup harekatına iştira e -

lemek içindir. YERİNE DÖNDÜ den bütün tayyareler üssülhareke-
Mesaf eleri kestirmeden aşmak 

Moskova 9 (A.A.) - Şmit'ten ge- lerinde toplanmış bulunuyorlar. keyfrvetıne gelince: Havacılık, u -
J 111ıt1111uı11uuuunuoııın11111uıuııııı•uuu11uıı11tnnııııuı111ııuıuıuıu11ıt1unuıntnnnıuıııın1111r111111111111uııuuıu1111uu!ınıhı1t zun yollarında, bnrometrik tahav-

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: vülleri şiddetli, rütubet dereceleri 
yüksek, sisli, rnıntakaları daima 
kavisliyerek aşmaktadır. Sisin, rü
tubet dolayısile uçak kanatlarında 
teşekkül eden buzun, uçuşa ne bü
yük bir tehlike teşkil ettiğini bü -
tün havacılar bilir ... 

Deniz aşırı kıt'aları birbirine 
bağlayan hava yollarında ticari iş
letmelere jmkan bulunamamakta 
olmasının sebepleri hep bu emni -
yet meselesine dayanmaktadır. 

Rus havacılığı, Moskova ile San
Fransisko, Moskova ile Tokyo a
rasında tesisine teşebbüs ettiği iki 
büyük hava yolunu şimal kutbun
dan geçirmeği tasarlamıştır. Böy
lece kestirmeden \'e az riitubetli 
rnıntakalardan geçecek olan bu yol
ların emniyeti arttırılmış olacak -
tır. 

Fılhakika, uçakların taşıyıcı sa· 
tıhlarmda biriken buz, kutup mın
takasında suhunetin çok düşük ol
ması dolayısile, husule gelmemek
tedir ... 

Ruslar, şimal kutbunun tam mer
kezinde tesis edecekleri hava mey
danı için şimdiden hazırlığa baş -
lnrnışlardır. Rudolf adasına mal -
zeme yığılmış ve oraya sandıklar i
çinde gönderilen, hususi teçhizatlı, 
beş nakliye uçağının montajı ya -
pılmıştır. 

Uçaklar, bütün yaz mevsimince, 
adadan kutup noktasına insan ve 
eşya taşıyacaklar ve bunları kutba 
parn§litle atacaklardır. 

Kutba para~ütle bırakılacak olan 
ytizclli havacı, kış mevsimini, el -
lerindeki malzeme ile, 500 metre 
genişligindc, 200 metr.e uzunlu -
ğunda, ahşap, muvakkat bir uçu~ 
meydanı inşasile geçireceklerdir. 
Gelf'cek yaza, Rudolf adasından 
havalanacak uçaklar kutup nokta
sında bu meydana inecekler ve a
sıl meydanın tesisatına ait ağır mal
zemeyi getireceklerdir ... 

Bugüne kadar ıssızlığına göm -
düğü bir sürü fen kurbanından son
ra, buzlarla örülmüş zorlu kapıla
nnı adem oğluna açmak mecbu
riyetinde kalan şimal kutbu, bun
dan sonra kanatları gölgesinde, mo
tbrlerin gürültüsünde heybetli sü
kunetini kaybetmiş olacaktır ... 

Artık, onun bangizlerle çevrili 

1 
I. - İdaremizin Paşnbahçe fabrikası i-;in şartnamesi mucibince l lCO 

lira muhammen bedelli '2 adet Santrif uj tulumba ve Motörü açık eksiltme 
usuliylc safın alınacaktır. 

H. - Eksiltme 17-6-1937 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 

15 te Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesirıaeki alım komisyonun• 
da yapılacaktır. 

ili. - Muvakkat teminat 82,50 Liradır. 

IV. - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden 
alınabilir. 

V. - isteklilerin eksiltme gününden en az bir harta evvel fiyatsız 
teklif ve kataloldarını lııhisarlar Müskirat şubesi Müdürlüğüne ve,rme

leri ve tekliflerinin kalıulünü mutazammın v.::sika almaları lazımdır. 

VJ. - isteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesika ile V inci 

maddede yazılı vesika ve % 7,5 güvenme paralariyle birlikte eksiltme 

için tayin edilen gün. ve ..;aatte adı geçen alım komisyonuna gelmeleri 
ilan olunur. (2452) 

il 

Türk Hava Kurumu 

PİYANGOSU 

2 nci keşide 11 - Haziran - 937 dedir. 
Büyük 
ikramiye o. liradır. 

Buıtdan başka: 15 .. 000, 12.000, 
10.000 Liralık il<ramiyelerle 
(20.000, ve 10.000) liralık iki 

adet mükafat vardır •. 
Ayrıca: (3000 liradan bs byarak (20) li· 

raya kadar büyük ve kUçUk 
bir çok ikramiyelerle amorti· 1 
lerl havi olan bu zengin plAndan ı 
istifade etmek için bir bilet al· 
maktan çeklnmey~~.. il 
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1 NECiB BEY Likit B R. 1 YA Yağh 

Yağsız 

Saçlara parlaklık ·ve yumuşaklık verir, şapkasız gezen 
edilir, mutlak bu 

NECiB-BEY 
N E C 1 B B E Y briyantini tavsiye 

D E P O SU: Eminönü No. 47 

bayanlara 
briyantini 

ve baylara 
alınız. 

yağsız 

Yağsız kar menekşe 
Yağsız k ar acı badem 

Acı badem yağh 

Yarım yağh gece 
Yasemin ve gül yağh 

Çillen ve sivilceleri ve lekeleri kat,ıyyen JZ2'i~ c:eıer. 
ihtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir. 

Hasan ismine ve markal'ına dikkat. 
Hasan deposu: lstanbul, A nkara, Eskişehir, Beyoğlu, Beşiktaş 

Y~lnız ''İYİ ,, 

POKE-R 

ZI VE 
1 

KOSTÜM 
PA ESO

PANTA O 
Son Moda Kumaşlar 

ucuzf şıK 
ve DAYAN L 
Yalnız GALATADA eşhur 

, . 

EKSELSYOR 
Elbise Mağazasa_nda Bulacaksınız 

Haftalık ve aylık tediyatla dahi muamele vardır. 

T elefon 4350 3 

- Herşe f e elverişli 

Satıhk Arsalar 
Bulgar Çarşısında lzzetpaşa 

!ıokağında 51, 53 numaralı ve 
10X23 metrelik 3 parça arsa, 
Şişlide Kağ1thane ve Sabuncu 
sokağında 9X25 metre 4 parça 
ve 9X21 nıclre 4 parça arsa 
satılıktır. Alacaklıların Beyoğlun. 
da Mis sokağında 28 No. da 
Bay Martin 'e müracaatları. ..................... 
Sultanahmet Beşinci Sulh Hu -

kıık Hakimliğinden: 

ihtisas No. : 53 -
Telefon No. : 23899 

lstanbul Ankara cad-
8 desi No. 43 
8 Pazardan maada her gün sabah· 8 
ı tan :ı.kş:ımn k-ıdar ı 
..oc OOOOOOOOOCOOOOO'lOOOOOO " 

Tahtları 
Deviren çocuK 

Çocuk romanı 

Okuyucularımıza tavsiye ederiz. 

ADETA 
• 

Bİ uc ZE 
Fakat, bunun da 

Bu cazip keşfin, SİZİN 
İÇiN neler yapabildi
ğini gösteren hakiki 
fotoğt·aflar ' 

Hemen b~ hafta zarfında bi.r çok 
kadınlar, bir ' kaç yaş gençleşmış 
ve bütün çizgi ve buruşuklukları 
zail olmuştur. Bu hal, kendıleri i-

~ 

fenni bir· izatıı 

vardır. 

· · ıd h" eyre?e" hayvanların derın cı uc t 
rinden istihsal edilen bu cev~~o~ 
şimdi pembe rengindeki Tok8 

kremi terkibinde mevcuttur. JJ~~ 
il""' 

çin adeta bir mucize oldu. Fakat, gece yatmazdıın evvel kutıanı 1' 
asri fen içın, ancak, uzun ve sabır- Siz uyurken, cildinizi besliyec~ • 
lı tetcbbü senelerinin yeni bir za- ve gençleştirecektir. Buruşuıdı.t , 

'1 013 
feri oldu. Alimler, buruşuklukla - larınız bir hafta zarfında zaı • 
rın ihtiyarlayınca meydana çıktı - cak ve on yaş daha genç gori.irıerı' 
ğının sırrına vakıf olmuşlardır. ceksi?1iz. Gündüz için cild uns~re' 
Cild, bazı canlandırıcı unsurlarını olan beyaz rengindeki Tokalon ı+ 
kaybeder. Onu besleyiniz yeniden mini kullanınız. Siyah benleri ebit 
tazelenir ve gençleşir. işte, Viyana tir, nçık mesameleri kapatır ve 'fi' 

• Üniver!sitesi profesörlerinden Dr. kaç gün zarfında en sert ve en ç • 
Stejskal'in cazip keşfi bunu temin kin bir cildi yumuşatıp beyazlll 
eder. c.Biocel• tabir edilen \'e genç _ tır. _.;""' Bıçakları vardır. 

İstanbulda Kapalı çarşıda Yağ -
lıkçılarda 98/100 No: lu dükkanda 
ticaret yapmakta iken ölen Koço
nun terekesine mahkememizce el 
konulmuş olduğundan işbu ilan ta
rihinden itibaren bir ay zarfında a
lacaklıların ve üç ay zarfında da 
mirasçılarının vesaiki ile birlikte 
mahkememize müracaat eyleme -
lcri ilan olunur. 

------------------------------------

Merkezi: ANKARA 

HER NEVi BANKA MUAMELATI 

Her ay faizleri ödenen: 
KUPONLU VADELİ MEVDUAT 

ANKARA 
Telefon : 2316 

Adapa~ar1 
Bandırma 

Bartın 

Boiu 

Bozüyük 
Bursa 
DUzce 
Eskl,ehlr 

Gem ilk 
1-zmit 
Safranbolu 
Tekirdağ 

ISTANBUL 
Telefon : 22971 

Türkiyenin her tarafında muhabirleri vardır. 

TELGRAF ADRESi: 

GENEL DiREKTÖRLÜK : TÜRKBANK - Şubeler : TiCARET 

AD E Mi iKTi DA 
ve BEL GEVSEKLiGiNE KARŞI 

• 
1 

Tabletleri. Her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobin) Gala~a. lstanbul. 

Fenni Sünnetçi 

Emin Fidan 
Beşiktaş 

Erip apa rtıman 

Tel kabine 44395 
ve 40621 

lstanbul Asliye Birinci Hukuk 
Ma1ıkemesinderı: 

Yorgi Haci Dimitriyadis vekili 
avukat Kalodi tarafından Orta -
köyde fırıncı Yani Nikola aleyhi
ne un bedelinden vaki yedi yüz el
ne un b<ıdeli~den vaki yedi yüz elli 
yedi lira doksan üç kuruş alacağının 
vanın yevmü muhakemesi 28/5/937 
Cumn gününe muallak olduğu ev
velce mahkeme kararı üzere ila · 
nen yapılan tebligata rağmen M. a
leyh o gün mahkemeye gelmedi -
ğinden . hakkında gıyap kararı ve
rilmiş ve keyfiyetin ilanen tefhi • 
mine ve bu tebligatta davacının def
terinin ehli vukuf rnarifetile t(!t
·kik ettirilerek alacak miktarının 
tcsbilinin de dercine karar verile
rek muhakeme 10/9/937 tarihine 
müsadif Cuma günü saat 14 de bı

rakılmış olduğundan o gün ve o 
saatte M. aleyhin mah kemede hazır 

bulunması veya tarafından tasdikli 
bir vekil göndermesi lüzumu tebliğ 
yerine geçmek üzere ilan olunur. 

Dans Profesörü 
P arlt in t 937 aeneal'lln ye
ni d ans figü rle rin i llğ• 

renmelc ist eyenler e müjde 

Beyoğlu istik lal caddesi Türkuaz 

dans dershanesinde Kemal S ami 

Bayere müracaat. Hergün sabah 
ondan akşam dokuza kadar ders· 
hanesi talebeleri :1e açıktır. 

leziz makarna >emek 

Her Yerde 
ftalyan usulü sclfi irmikten yapılan 

Y·ILDIZ 
l\JA td~A GLUTEN MAKARNASINl iSTEYiNiZ 

satılı r. Başlıca bakkali ve mağazalarında 
Fabrik ıısı : Ga lata Necatibey caddesi 

MAKARNACILIK TÜRK LTD. ŞiRKETi 
No. 167 1 
T ·lefon . ..;~,.... 

Devlet De niryolları ve Liman!~''. 
İşletme Umunı Müdürlüğünd ~r· 

ı lJ 
13-6-937 Lar ihind e n ı tibaren Tuzla içmeleri işletmeye açı lııı!~tı · cıı' 

t:\ 

Rİ trenleri;ı içrr.e' er e gideceğine dair olan ilan istasyonlarda 
11

' ı:r ,-

olduğund'n fazla tafs;I;it için is la.ı onlara müracaat edilmes/ 
ha lka ilan o u ıu:-. "3220., 

Sahı oı ve Umumi neşriyatı id are eden Baş.ııu narrır 

E. izzet 
!ı<ısı ldığı yer : Matb :ı ai Ebüzı ya 

• 


