
Büyük · h_arp tehlikesi yok:tur ' 
Almanlar yeni bir tecavüz ~lmazsa bombardımanlara 

' - ~"" f • --:.E \ 

dev.am etmiyeceklerini devletlere temin ettiler ' 
F"akat lsPanya muharebelerini bir an evvel ·faşistler lehihe. 
bitirmek . için, . ademi müdahale kordonuna rağmen, 

FrankoYa yeniden as~er ~e mühimm~t gönder~cekter 
Almerya şehri b~şandı · ;,.. .. t,' 

~ ıkılan evlerin altından ölü_;ve ~ya- f 
talıların çıkarılması de.vanı ediyor . ı 

' 

11ombardıman başladığı zamah .hiılkın bir· kısmı 
ua__~a_~larında imiş. Şehirden 1Vır kalmadt 

lırhll tekrar · • 
I> 

\ . 
·. 

Almeria'ya 
~Oru gidiyor 
~nıanların Doyçland Zırhlısı - 1 

--POnyoı ıa11114relerinin bomba
hrip etmeleri ı·e bir .. c': in :1_.._ ....... •-= 

~ın oıumune ve yaralanma -
41 Bebebiyet vermeleri üzerine, 
~·ıyanın bir mukabelei bilmisile 

f1ııa.çı ihtimali Avrupayı hay
ltt ~'lcutmuşttl. Filhakika Alman
~nyolların bu taarruzunu ce· 
' bırakmadılar ve iki İspanyol 
')tı'llı topa tuttular. 11.ncak Al
'l ı lcır bu kadarla iktifa edecekle
~kında Londra ve Paris 1ıüku
~ .tine teminat verdikten sonrıı 
~· koTku hafijledi. 
~ h4diseleri daha ne gibi yeni 
~elet;n takip edeceği malüm de· 
~dt· Bugün geç vakte kadar bom
~<ın hakkında ve bunun Av
~ ııyan.dırdığı akislere dair 

tı~ son Jıaberler şunlardır:) 
SPANYA İŞİ ÇABUK 

~ BiTIRiLECEK 

-~ 

F'rcnsı% /ilosunan giJ;ıine 6ir haluı 

Buntlan evvılde Malaga ıehrl böyle bir bombartltm~n geçlrm:ıll. ································· .................................................................. ············· ................................... __ ..__ ........... -
Başvekilin "Hamid iye,~ Yugoslav-
Partide yaya gitmek 
Bugünkü beyahafl üzere hazırlığını bitirdi 

· Milli Müdafaa vekili gemiyi 
teftiş için b~ sabah geldi 

Ankara 1 (Hususi)- Halk Parti· 
sinin kamutay rrupu bugün burada 
mühim bir toplantı yapacaktır, 
Başvekil ismet lnönü ~on Hatay 

muvaff akiyeti ile bu muvalfakiyetı -
MılU Müdafaa Velcilı General Klııın 

meydana getiren ıiyast teınasıurı Ôzalp t;>u sabahki trenle Ankara-
bakkında grup Azalarını ızabac ·dan şehrimize gelmi~tir. Vekil. 
verdilCten sonra, Türk • Fransız ve ' Haydarpaşa srarında yüksele rül· 

, beli askeri erkin ve tir çok dost· 
lngiliı siyast müna

0

sebetlerlnl an· !arı tarafından karşılanmıştır. 
!atacaktır. · General Kazım Ôzalp trenden 

( l)evamı 2 inci sahifede) 

' lın, ı {Hususi) - :Fevkalade 
~r ~ içtiınaından sonra verilen 
~ Üz~rine, Alman filosunun 
\ \> tia müstahkem mevkilerini 
\ •lansıyayı bombardıman ct
~l\den sonra. İspanya hükumeti 
s~el~rinin Doyçland zırhlısına 
~I laı·ı taarruza yerinde bir mu

fa e Yapılmış olduğu ve bununla 
\1 C>dılrnesi lfmm geldiği kana-

.... o .................................. nt1Utlllt1UUtltltHllllHlnlltHltHIHtUllUUlfltlllUIUlllUIUllltltltfftltHlftllltttf" ... "',_,,., ... ".""' 

Kendi ha Vu i umu z da "j~~;ı;·~i~ji .............................. . 
indikten sonra kendisini karşılıyan. 
larla bir müddet görüşmüş ve İs· 
tirahat etmek Ü7.ere Erenköyündeki 
köşklerine sıitmiştir. Milli Müdafaa 

· Vekili bugün akşnm üzeri, dosl 

~1ardır. 
S~an . zırhiılannın yeniden is -

1~ lımanlarını bombardıman 
\,~ceıtıerinc dair, devletlere 
~t Verilmıştir. 
~1 le Almanya ile İtalyanın a-

01ttıiidaha le işlerinden çek il • 
~ l'tıası burada tefsirlere yol 

l\d ladır. Almanlar, İspanyol su· 
~ tki deniz kuvvetlerini tak· 

ı.;_ltıi:;~ Y.eni harp gemileri gön • la.' tdır İtalyanlar ise zırh • 
~·1~ rri çağırmışlardır. Doyç
~ h 11ı>anyol tayyareleri tara
\~ıttt?nıbardıman edilmelerinin 
--tı ılel bir karışıklığa sebep 

'llt-ad ıa~nedilmemclctedir. 
~ .\ı akı meha filin kanaatine 
'ıı tnanya İspanyadaki harbin \ 'i ~"~eJ faşistler lehine biti -

~ ~d·Çtn tnulabık kalmışlardır. 
~~ ~~d~ Gen<:rRl Frankoya ye
,,~~ll~hını miktarda gönüllü ve 
it tnuttııt·~alzeme gönderilmesi 

. k . Enstitüsü 
1 1 vapur yaptırıyoruz Bugün açılıyor 
Y • f Ak - A Gureba hastahanesinde kurulan 
enı vapur ar ayın vrupadan . vo ele~trik ,~aı ile hastalıkları v~ 

Kanserı tedavıye yanyan Radyo!oıı 

getirttiği vapurlardan ucuza çıkacak ~~y~~f~i~a~~~ıi!ü~~.,~~:~~r.16Mde~ 
rasimo lstiklll marşile baılınacak, 
rektör, kısa bir hitabede bulunacak, 
bunu enstitü direktörü Profe. 
sör Dessaverin en~titü hakkında 
verece~i izahat takip edecektir. 

Yunanistan ve Yugoslavva liman. 
ıarına bir sey ahal yapmak üzere 
hazırlanan · ve Haydarpaşa önlerin
d~ demirli bulunan Hamidıyc mek· 
tep gemisini teftiş. edecektir. 

Hamidiycdeki haıırlıklar tamam
laoanıştır. Geminin dıı kıaımlarının 
da boyanması bitmek üzeredir.BÜ· 
tün haıırlıklar ikmal cdildiğt taktir· 
de Hamidiye pcrşcmce günü hareket 
edecektir. 

Milli Müdafaa Vekili General 
Kbım Ôzalp · ~ehrimizde kaldıQ'ı 
müddet zarfında Haliçle Harp ge-
mi-;i inşaatı iç.in hıızırhnmakta o--

MI/it ,..üi•/aa wkill Genuol 
Karr• Özalp 

lan T ersanc işi ile de meucul ola
caktır. 
Buyaz sonlarında ilkdefa olarak iki 
denfıaltı gemisinin inşasına başla. 
nacaktır. ilerde tersane genişleti

lecek ve daha büyük gemilerin 
şuı temin olunacaktır. 

' 
Harikulade maceralarla dolu, her say/ ası si
zi heyecaııdan · heyecana sürükliyecek olan 
bir zabıta romanıdır 

"il~ Undür. 
dirde İspanyol sularındaki ! . 

Oevamt 2 inci .sahifede) 
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Bir ka_ç_g_ü_ne k~dar . tefrika e~~eğe bathyoruz 
1 

.. .. 



Meşhur Galatasaray 
pilivını biri 

yer, biri bakarsa! .. 
Kim ne derse desin, bizde (pi

lav) bir zeka yem<?ği değildir. Hat
ta halk arasında ötedenberi (ima
nım aşık, pilava kaşık!) gibi ma
lum olan alaylı bir tekerleme söy
lenir ki, bu her halde milli bir pi· 
lav marşı, veya parlak bir pilav sen
fonisi sayılamaz! 

- Pilavcı! 

Tabiri de hiç de zeki bir mana
ya gelmiyor! 

Halbuki, Galatasaray gibi namlı 
ve hakıkaten memlekete yüksek ze
kalar y~tiştirmiş bir zeka müessc
scmizın, o insanı cingöz eden, o 
koca Sezar>m ürktüğü san yüzlü 
ve kuru (Kasyüs) e benziyen, o ze
ld'ı gibi sarı ve kupkuru fasulya ya
nında şu ahmak ve abullaput pi
l&vı her sene bir sembol olarak al· 
rn .sı, bize daima hayli yağlı bir te
ıad gibi görünmekten kurtı1lamı -
yor! 

Fakat bu pilav her sene muhte -
rem Galatasaraylılan o kadar eğ -
lendiriyor ki, yahut, muhterem Ga
latasaraylılar o kadar damak şak
latıyorlar ki, karınlarının yemek -
hanelerine ancak 24 saatte bir iki 
manga kuru fasulya giren bugün
kü çok zeki mektep çocuklarımız 
bu eski mektep alemlerine hazin ha
zin imrenseler gerektir. 

Yine Galatasaray tabirince muh
terem ak sakallılar ve koca göbek
likrin bu maziyi yad edişlerinde 
iddia ettikleri aşırı şevk ve neş'eye 
rağmen ne de olsa daima bir kep
çe de hüzün vardır. Mesela, bakınız, 
bu son pilav bayramında mektebin 
en eski mezunlarından ak sakallı 
farisi hocası muhterem Bay Zi
yaeddin yanındaki gençlerle (bir 
çocuk gibi) şakalaşarak ne demiş: 

- Birader, Voronof aşısı haltet
miş, bu pilavın yanında! 

Görülüyor ya, ak sakallılar ye
di fırın pilav yeseler yine çocuk
l.:ışnmıyorlar: Hıç çocuk bu kadar 
nefis pilavı medh için çöplükte 
kalmış horoz gözüne mahsus ila
ca mı benzetir?! 

Maamafih muhterem farisi ho • 
cası şu esrarlı pilavı Voronof aşı
silc mukayese ettiğine göre acaba 
bir sırrı daha ifşa etmiş mi olu • 
yor? Galiba pilav sade değil, etli 
de! 

Biz doğrusu, şampanya suyunda 
pişirilmiş gibi ak sakallılara bu 
kadar neş'e veren bu pilava değil, 
muhterem ak sakallı Galatasaraylı
lıırın aynen mektep çağlarını ya
şadıklarını iddia edişlerine hay • 
retteyiz. 
Eğer muhterem Galatasaraylılar 

mektep çağlarında da bu kadat· gü
lüp oynuyor, şakalaşıyor, altı ok
kalaşıyor, top oynuyor, pilnv yi -
yordıysalar acaba derslerine nasıl 
\'C ne vakit çalışıyorlardı? merak 
edilmez mi? 

Göbegi fenerli bir zat bunu 
şöyle halletti: 

Nasıl mı çalışıyorlardı? Baksan a, 
kime sorsan en tatlı hatıra olarak 
mt>ktepten kaçtığını vfıdetmiyor 
mu?! 

Acaba pilavın sembol olmasında
ki hikmet tc bu mu 1 ! 

* Tabii yol! 

- Yörük Ali plajında yapıl • 
makta olan yeni tesisatın o saha • 
lardaki tabii manzaraları bozma • 
masına dikkat edilecektir. Ezcümle 
plajın kenarına yapılmakta olan 
vapur iskelesi için karadan taş • 
lıklar arasında tabii bir yol yapı
lacakdır ! ! 
Canım kuzum, peygamber aşkı • 

na şu edebiyatı gırak, tabii manza
raları, bedii taşlıkları bir yana bı
rak ta, şunu kestirme söyle: 

Tabii yol dediğin - tabii - mas
rafsız yol!! 

* GUzelleştlrme cemi· 
y et Ene ne oluyor! 

Adaların imarı deyip te Adaları 
güzelleştirme cemiyetinin akla gel· 
memesi, hem de sür'atli bir va -
pur tedarik edilmiş gibi hemen gel
memesi kabil mi?! 

Muhterem Cemiyet, ekseriyet 
ol ımadığı için bu Pazar, senelik 
kongresini yapamamış, toplantı ge
lecek Pazara kalmış. 

Bu aceleye ne lüzum var? Esa
sen ortada muhterem cemiyeti a
lakadar edecek bir şey yok: Ada • 
lar güzelleşmedi ki!! 

Jf 
Saksı gUzallerl 1 ---

Dün bir akşam gazetesinde gayet 
garip bir haber okuduk: 

cBüyükdere fidanlığında yetiş

tirilmekte olan kız bahçıvanlardan 
ikisinin 40 Ura ücretle getirilme -
leri içın Nazilli belediyesi İstan -
bul belediyesine müracaat etmiş -
tir. İstanbul belediyesi bu mü .. 
racaati kabul etmiştir!> 

Büyükdere fidanlığında yetişti
rilmekte olan kız bahçıvanlar mı? 

* Yeni ka ukl 
Bir larihte gazetelerde hemen' 

her gün şu üstad Musahip Zadenin 
meşhur eserinin ilanını görüp du
rurduk: 

- Bir kavuk devrildi! 

Demek zaman o vakittenberi ha
kikat hayli değişti. Makine asrın
dayız ya, bu da makineleşmiş! zi
ra, şimdi gazetelerde her gün o -
nun yerine şu rağbette: 

- Bir kamyon devrildi! 

* Tutun perllerl f 
Okudunuz mu? Tekirdağında bir 

zat, vazifesi icabı, köylerde do -
laşırken bir köy bakkalından bir 
köylü sigarası almış. Sigara pake· 
tinin içinden bir kız resmi çık • 
mış. Arkasında şöyle bir yazı ya • 
zıh: 

- Yalnız bir anam var! Adapa
zarında filan numarada otururum! 

Garibi nerede: Bu zat gazeteye 

bir mektup yazarak vak'ayı hika
ye ediyor ve: 

- Resim çok şirin bir kız resmi! 
diyor, şüphesiz bu resmi kısmetini 
bulmak için koymuş. Demek kıs-
mctindeki erkek te benmişim!! 

Bu zat, bu şirin resmin safıibi o
lan kızcağızı aramakta! 

Demek: Yeniceden sonra köy
lü sigarası da ikramiyeli!! 

Adalardaki imar işlerine ait heye-
canlı haberleri okudunuz mu? Bir ~~ P 
gazete şöyle diyor: · ,,.,- 7~ 
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Hint asi/erile 
Muharebe 
Devam ediyor 

Roma, 1 (Hususi) - Hındiştan· 
dan bura gazetelerine bildirildi~i· 
ne göre, lrıgillereye karşı isyan 
eden fakir, Hindiı:tanda lngiliz ma• 
kanılarını ve lngiliz askeri mchafi· 
li ni gittikçe müşkül vaziyette bı· 
rakmnktadır. 

Geçen gun de Hindistanda in· 
Rİliz ordusundan bir kısım asker, 
bu fakiri y<ıkalamak için bir dağı 

sarmıştır. Dağ- baştan başa aran· 
mış, bu sırada asiler lngılizleri ar. 
kadarı çevirmişlerdir. Çarpışmada 
pekçok hgiliz ı.abiti ve neferi öl· 
müştür. Fakir fpi ise kaçmata mu· 
\'affak olmuştur. 

ıı11111ııınınııı111ııunııuııınııınn11111nııtı11111nı1111111uu•ttuıuttıH 

Haziran 
Maaşı 
Bugün verildi 

Bugün Ha"Ziran maaşının dağ"t• 
tılmasına başlanmıştır. Yeni yıla ait 

kadrolar henüz gelmediği cihetle 

maaşlar Mayıs avındaki nisbe•lere 
göre verilme~tedir. 

Emlak ve Eytam Bankas: bugün 

malullere maaş da ğıtmıya. yetim

lerle dul ve mütekaitlerin de mu· 

amelelerini vize etmeğe başlamış

tır. Bunlara ayın beşinde tevziata 

başlanacakt1r. Maaşlanoı banka· 

dan almıyanların \iç aylıklar da 
ayın yedisinde verilecektir. 

Kendimiz 
İki vapur 
Yapacağıı 

l lhtısas Mahkemesı 
Lağvedildi 

Harp 
Tehlikesi 
Yoktur 

-DIŞ ,,,J 
1 SiYASA ~ 
Başve il Ba~d"tl1. 

Kasımpaşadaki fabrika havuz • 
Iarındaki iki tane yeni Akay vapuru 
inşası kat'i olarak kararlaşmıştır. 
Bunun için fabrika Havuzlar Mü· 
dürlüğü tarafından hazırlanan pro
jeler Akay idaresi tarafından ka
bul edilmiştir. Projeler tasdik için 
İktısat Vekaletine gönderilmiştir. 
Bu vapurlar memleketimizde bu 
büyüklükte ilk inşa edilen yolcu 
vapurları olacaklardır. İlk önce bir 
vapur inşası düşünülmüşse de bu
nun pahalıya mal olacağı anlaşıl • 
mış ve yapılacak parçaların ikişer 
olarak hazırlanmasile ayni büyük
lükte iki vapur yapılması karar • 
laşmıştır. Bu vapurlar bugünkü 
cGöztepcb vapurundan pek az ufak 
ve boyları 42 metre olacaktır. 7-8 
yüz yolcu alabilecektir. Akay ida
resi bunları ara postalarda işlete -
ccktir. Vapurların sürati 13-14 mili 
bulacaktır. Bu vapurların Avrupa
ya sipariş edilenlerden daha ucuza 
mal olacağı muhakkak görülmek
tedir. Çünkü burada amele ve di
ğer ücretler çok ucuzdur. Kasım -
paşa fabrikaları vapurlara ait ma -
kınelerin de mühim kısımlarını ta
mamen yerli olarak imal edecek -
tir. Vapurların inşasına yakında 

başlanacaktır. Fabrika, Havuzlar 
Müdiirü biitün hazırlıkları tamam
lamıştır. Vapurlar havuzların Azap 
kapı cihetindeki meydanlığında kı
zağa konacaktır. İlk olarak vapu
run biri inşa edilecek ve hazırla
nacak çift parçalardan diğeri de 
sonradan montaj yapılacaktır. Ge
lecek yaz vapurların tamamlanmış 
olacağı zannedilmektedir. Bu va -

purlarla Almanyaya sipariş edilen
ler geldikten sonra Akay İdaresi 
yandan çarklı vapurları kadro ha
rlci edecek ve bunları satacaktır. 

Başvekilin 
Partide beyanah 

(Birinci sayfadan devam) 
Bilhassa Başvekilin umumi mes'• 

eleler hakkında Türkiye ile fngil
tere arasında fikir birliği mevcut 
olduğunu gösteren Londradaki si· 
yasi temasları ile bazı f ngiliı grup.. 
tarının memleketimizdeki sınai 

kalkınma hareketlerine iştirak 
etmeleri ha~kınıı bu gruplar \n
rafından gösterilen arzuya dair 
vereceği malümata ehemmiyet ve
rilmektedir. 

Grup içtimaı bittikten sonra V<'-• 
killer Heyeti toplanacak umumt 
vaziyet etrafında görüşülecektir. 

Başvekil İ!lmel lnönünün Kamutay· 
da bütçe münasebetile yarın beya• 
natta bulunması muhtemeldir. 

& ... 

Tasdik edilen idam 
kararları 

Akşehirden Seyit Ahmet '>ğlu 

Hüseyin, Babaeskiden Mahmut oğlu 
Murat, Bozkırdan Ahmet oğlu Meh• 
met Ali, Kiliaten Mehmet o2'lu İs
mail ve Huan oğlu Mebmedin ölüm 
ct-zalarına çaptırılmaları hakkındı· 

ki ağır ceza kararları Kamutay t~· 
rafından tasdik olunmuştur. 

-·-

Dün Adliye Vekruetinden geıen 
bir emirle lhtısas mahkemesi lağ• 
vedilmiş, yerine Beşinci Asliye 
Ceza mahkemesi kurulmuştur. ikinci 
cezadan bakim Kemal Beşinci ee .. 
zaya memur edilmiş. lhtısas Mah· 
kemesinin bakim, Müddeiumumf ve 
ıorgu bikimleri açıkta kalmıtlır. 

fhtısas mahkemesinin baktı~ı bü· 
tün kaçak davalarına bundan son• 
ra Beşinci Ceza bakacakbr. 

Bu ayın 12 sinde devam edecek 
olan elektrik tirketi davası da 
Beşinci Cezada rüyet edilecektir. 

Bursa orman mUdUrU 
tevkif edlldl 

Bir takım genç kızları ve ka
dınları evinde toplıyarak ahlAk ve 
adaba mugayır bazı hareketlerde 
bulunan nBursa orman müdürü 
Zühtü cürmü meşhud halinde ya• 
kalanmıştır. Pazar olmasına rağ

men cürmü meşhud mahkemesi 
ayın otuzunda Zühtü ile ııuç orta
ğı Nerminin muhakemesine rü· 
yet etmiş, her ikisi hakkındıı tev· 
kif kararı vermiştir. 

Yenileme bUrolart kal· 
dırtlıyor 

fstanbul adlivc binasının yanma• 
sı üzerine kurulan yenileme büro• 
!arının kaldırılmacıına karar veril .. 
miştir, bu sürolardaki evrak olduk· 
ları mahkemelere devrolunacaktır. 

ı, dairesi 
iş dai: e•i üçüncü mıntaka teş

kilatı bu 4abahtan t•ibaren Sirke· 
cide Lıman hanına aşınını, , . ., o
rada .,:alışmaya başlamıştır. 

Yar ah ki tip hasta ha· 
nede öldU 

Geçen hafta hamal Malatyalı Yu· 
suf tarafından Yemişte yaralanan 
hamallar katibi Hasan dün akşam 
hastahanede ölmüştür. --
Şeyh Gallp gecesi 
Bu akşam Şehremini Halkevinde 

eski şairlerden Şeyh Galip ie• 
cesi yapılacaktır. 

Ekmek ftatı 
Ekmek Hatları olduğu ~bl bı· 

rakılmıı.ı francolaya 20 para zam 
edBerek 16 kurqş azamf fiyat kon· 
muştur. 

Vindsor 
Dükü yazı 
Şehrimizde 
Geçirecek 

Windsor Dükünün eski Madam 
Simpsonla evlendikten sonra bal 
ayı seyahatine çıkacağı tabiidir. 
Söylendiğine göre Dük ve Düşes 
evvela Yugoslavyaya gelecekler, 
kısa bir müddet orada oturduktan 
sonra yazı Büyükadada geçirmek 
üzere şehrimize geleceklerdir. 

Dükün en yakın dostlarından o
lan Roggers bu ayın on beşinde 
buraya gelecek ve Büyükadada ye-

lmtlhanlar batladı ni çiftlerin oturabileceği yeri temin 
Kız. Enstitülerile Akşam K•z San.. edec€ktir. 

at okullRrında, Orta ve Yüksek Ti· 
caret mekteplerinde bu sabah im· KendiJeri de Haziran ayı bitme-
tihanlara bışlanmıştır. den buraya gelmiş olacaklardır. 

(Birinci sahifeden devam) 
ademi müdahale kordonu bilfiil hü
kümden sakıt olacak demektir. 
ADEMİ MÜDAHALE İŞİNE 

OLACAK? 
Paris, 1 (Hususi) - Doyçland 

zırhlısının bombardımanına karşı 
Almanların İspanyanın iki limanı
nı bombardıman etmeleri burada 
büyük bir heyecan uyandırmıştır. 

Hadisenin daha vahim bir şekil 
alacağı zannedilmemekle berab~, 
Tulonda bulunan Fransız filosu -
nun bir kısmı derhal İspanya sula
rına hareket etmek için emir almış
lar ve cüzütamlar yerlerine varmış-

. tardır. Fransız hükumeti, hadisele
rin bundan sonra alabileceği şekil 
ve ihtimallere son derece müte -
yakkız bulunmaktadır. 

Londra ve Faris arasında sıkı bir 
irtibat vardır. lkr iki hü"kO.met Al
manya ile 1ta1yanm ademi müda
hale komitesinden çekilmiş olma
larına ra!;'ll1en, konulmuş olan niza
mın bundan sonra da idamesine ve 
ademi müdahale sisteminin bozul
mamasına ~alışacaklardır. Alman 
ve İtalyan harp gemilerine şimdiye 
kadar verilmiş olan vazifenin ica
bederse, Fransız ve İngiliz harp ge
mileri tarafından idaresinin karar
laştırılması ihtimali vardır. Hatta 
Fransanın İngiltereye bu yolda bir 
teklifte bulunduğu söylenmektedir, 

Valencia, 1 (A.A.) - Reuter A· 
jansının muhabiri bildiriyor: 
Bombardımana şahit olan bir za

tın söylediklerine göre, dehşet için
de bulunan Almeria ahalisi şehri 
tcrketmektcdir. 
Şehirde havagazı ve elektrik iş

lemediği için Almeria geceyi ka • 
ranlıkta geçirmiştir. Su ve telefon 
servisleri de durmuştur. 

Aradan bir kaç giin geçmeden ev
vel bombardıman kurbanlarının a
dedini tesbit etmeğe imkan yoktur. 
Ortadan kaybolanları enkaz altında 
bulmak ümidile kurtarma ameli • 
yatı devam etmektedir. 
Bombardıman başladığı zaman 

şehir halkının büyük bir kısmı ya
taklarında idi. 

Katedrala ile San Sebastien kili
sesi harap olmuştur. 
ADEMİ MÜDAHALE ESERİNE 

VURULAN DARBE 
Londra, 1 (A.A.) - Daily Teleg

raph gazetesi, bu :mbah .. Tehlikeli 
bir mukabelei bilmisih başlığı al
tında çıkmıştır. Bu gazete, ezcümle 
şöyle yazmaktadır: 

e:Eğer Avrupada yeni bir gergin
liğe mani olmak isteniyorsa Alme
ria'nın bombardımanı meselesile 
büyük bir dikkat ve maharetle uğ
raşmak lazımdır. Ademi müdahale 
komitesi, böyle bir hadiseye mani 
olmak için aylarca uğraştı v-e ş;mdi 
şiddetli bir hareket neticesinde el
de edilen bütün neticeler .!:1fıra in· 
mek tehlikesi karşısında bulunu • 
yor. Mukabeleibilmisilin nihayet 
bulduğu hakkında Von Ribbentrop 
tarafından verilen teminat dünkü 
vak'aların mahdut bir çerçeve için
de kalacağı ümidini vermektedir. 

Times gazetesi, Ademi Müdaha
le Komitesince vücude getirilen e· 
serlerin ağır bir darbeye maruz kal
dığını kaydettikten sonra şunları 

ilave eylemektedir: 
cİspanyol taarruzne Alman mu-

================::=c================= ;=================================== 

l ...... s_aba_h_ve_ak_şa_m _b_aş_m~a_rr_irl_eri_ne_yaz_ıy_or_ıar __ ? 1 
cumhuriyet 

Milletler Cemiyetinin ve 
sulhun bir zaferi daha 

Milletler Cemiyeti Türkiyenin a
lakadar olduğu ikinci bir meselede 
sulhu temin eden bir hak zaferi 
daha kazandı. Boğazların yeni re
jiminden sonra, Hatay davasını da 
halletti. 

Cemiyet kararının Türkiyeyi 
memnun etmiş olduğunu ve vazi
yetin bu suretle inkişafından her 
halde pek iyi neticeler çıktığım te
reddütsüz beyan ederiz. 

Mesele Hataydaki Türk büyük 
ekseriyetinin milli vicdanında ra
hatsız edilmemesi meselesiydi. Bu 
meseledeki ~~ksek insanlık zafe -
rinin doğuracağı büyük neticeler -
den biri elbette saht manasile 
müstakil bir kardeş Suriye olmalı
dır. 

Kurun 

Eğlenmesini bllmlyor 
muyuz? 

Hakkı Süha Gezgin İstanbulun 
pazar günlerini tasvir ediyor. Sa
bahları halk vapur, motör, sandal-

la denizden, otomobil, otobüs, kam· 
yonla karadan boğaza akın eder. 
Dağlar, taşlar, ovalar, kırlar, insan
la dolar. Rahat günü sanılan pazar 
günü İstanbulJu daha çok yorulur. 
Bilhassa kıra gitmek için yiyecek 
hazırlığı yapmak gayretile bir gece 
evvelki uykusunun bir kısmını bile 
feda eder. Küçük bir paket, küçük 
bir :.termos:t ne vakit bizim bir 
cVagon restoran• 1mız olacak? 

Bari İstanbulda yerleşmiş yaban· 
cılardan ibret ve örnek a• lsak! 

Tan 

TUrkiye ve Arap Aleml 
Şarki Erdün Emiri Altes Abdul

lah Ankarada bulunmaktadır. Eski 
Osmanlı İmparatorluğu arazisi Ü· 

zerinde kurulan bütün yeni mem-

leketler hakkında Türk milletinin 
en halis bir temennisi vardır ki, 
o da barış ve terakki yollarında en 

çabuk bir surette ilerlemel<-·dir. 
Bu memlekttler arasında şarki Erdün 
Emir Abdulahın münevver rch -
bcrliği sayesinde çok büyük inki
şaflar elde e'miştir. Emir AbduJlah 
bize .karşı daima samimi ve dürüst 

bir dost olarak davranmıştır. Bu 
dostluk memleketimizde de tam bir 
suretle mukabele gfümüştiir. Emir 
Abdullah bizim dostluk ve barış 
duygularımızdaki samimiyeti zaten 
iy ibiliyordu. Fakat mesafe ne de 
olsa engeldir. Şimdi, aramıza karı
şınca, bunu daha yakından görecek 
ve komşu milletlere bildirmiye amil 
olabilecektir. 

Son Posta 

Sancağın yeni rejimi 
Sancak nazari surette Suriyenin 

bir parçası, fakıtt hakikatte müs. 
takil bir memlekettir. Suriyenin 
Sancak üzerinde hiç bir hakimiyeti 
yoktur. Fransa Sancak üzerinde 
bir manda sahibi idi, bundan böyle 
Fransanın da hir hakkı }'Oktur. 
Sanca~ın yeni rejhıinin tamam 

olarak tatbikatına nezaret hususun· 
da şimdi Türkiyeye de bir hak 
verilmiştir. Hangi taraftan bakılır
sa, Sancak ihtilafının çok iyi bir 
neticeye ta~lanmış olduğu ve Tür. 
kiyenim bu işde temini mümkün 
olan şeylerin Azamisini temin e.m.ş 
bulunduğu muhakkaktır. 

Akşam 

Başmakalesi yoktur. 

. k!T~· ç~ Ingillz Baş1t7e1tili çe ·l.lı'-"ı. . ~ 
· t"fa nih:ı. tanb i beklenen bu ıs ı da~' 

oldu Fakat bu ("ekilis etrafın J,• 
• :ı; ı; • • ıınsl>'• 

bahis uzamaktan da gerı k\tidal' 
denebilir. İlk defa 923 te 1 f~· 
mevkiine gelen Baldvin - bıttl btl 
sılalar müstesna - o zaınand~ 0e
zamana k.adar o mevkide ka~. 
mektir. Ingilterede krallık . içil\ 
lesi çıktığı zaman ise Bald,·ınoJdıl· 
çok yorucu, üzücü günler .. içiJI 
Öyle ki, bir İngiliz Başve~ılı 11~ 
iktidar mevkiinin cazibesı_~eri' 
üzüntüsü olduğunu da o ~. gfl' 
vekayiini hatırlayanlar pekala 
dülcr, öğrendiler. ide!' 
Şimdi İngiltere artık yew g") 

silahlanma yoluna girmiştir. ger 
denberi tahdidi teslihatta ?ne·ltect 
miş mevkide görünen ıugı··ştt' 
için bundan sonra dünyada ?1~ı.ıllı 
rek ve taksim kabul etmez bır etP 
ile Milletler Meclisi misakının içill 
olması gibi gayeleri muhaf~za ç:ırt 
tekrar silôhlanmaktan baŞ~~Je bit 
görülmediği bir zamanda bo) ı~t-r 
değişikliğe lüzum gorüI~üc; ~-el'. 
lir. Fakat Başvekilin çekılece.. ıı· 
ha geçen sene bu vakitler so: ıJ' 
miyc başlamış olduğu için bı>\tıt' 
disc yeniliğini be>lki az çok .k . ., 
d<>r. Ancak Baldvin kabinc~ırı~ ıı' 
son iki seneden beri karşılaştı.,,(. , 
büyiik vaziyet hatırdan çıkfl'l!l , 
lfızımgeliyor: Habeşistan rrı(.~ \-c
Kralın çekilmesi, İngiltercrı 111• w 
niden silahlanmak için aznrıı1,ct' 
dakarlıklara katlanmıya kara.! 

miş olması. a.ıf 

Ahme~ 

Yagodayı 
lfalefi 
Ôldürmüş! ır.i~' 

Londra 1 {Husur::i) - rş_o'' 
"Deyli Meyi,, gazetesine .. V 5015 
muhabirinin biidirdi~ine gordııf 21 
yet Rusyada şimdiye . k8 ,ıı~rı 
milyon ruble sui istım31 ~ ı,ııll' 
Yagoda, mevktıfen bulunduğı.ı erir,e 
lanıı hastahanesinde onu:_ Öıııı6f 
geçen Ejof tarafından öldur 
tk 

---- d••' Etem Toto'nun kar 
yaka andı ·diirı;" 

Tiran l (Hususi) - ô. cıttll 
" · rı ı;.. J' Arnavutluk isynnı onae ,, 

Totonun kard..:şi lrnıet 'fn :ı t6' 
Himara yanında bir jandarrıır• 

ı;tı • 
lüğü tarafından yakalan 011 • ıııt' 

- . pe o ıı 
kn~lesinin gizli sebepler~ 1.,ll•tıl .1 Jta J ,. 
sa olsun Almanya ı e . c fi 

Ademi Müdahale Kornites~:si l 
detlerini temin etmek rnes_<? dit·' 
büyük bir ehemmiyeti ~aız J1lııt1 

Morning Post gszetesı şıı 
leaları ilave ediyor: ııtıS1ııı' 

oıHiç bir millet, Alman zıt artııı11 
maruz kaldığı sebepsiz 18 ı:,ct' 

nlB ' cezasız bırakamaz. Bunu ı.otl 
. · 1 •nırı , ıf ber Alman va ılc ita ya .;il ti . . . is parı. ,., 

troldan çekılmelerı csl< 
şark sahillerini açık bırn1"9 btlr:ı: 
kızıl gemiler de İspanyaY~8cıı~ 
dan erzak ve cephane çıl< 
}ardır. ~ AIJ' 

IIASTAHANELER YA!'>'' _o11 

LARLA DOLlT ..;ıı'IV' 
ırrıe.- 1 ' 

Almeria, 1 (A.A.) - A ııP o., 
hemen bütün binaları har ·attı'' 
muştur. Katedral hasara ıı~ıbir eft 
tır. Meksika konsoloshanesı , 
kaz yığını haline gelmiştir· fite~ 

Arabalar ve piyadeler kD Jc cet. 
Çere 

linde enkaz arasından gc 
terketmektedirlcr. 

1 
rtıı d (1 

Askeri hastahane yaralı 0 .,0ıı! 
·st'lS; 

muştur. Bir çok imdat ı . (t 

obüslerle tahrip edilmiştıf·aS f.j' 
Londra, 1 (A.A.) - lI~'" ıt' 

sının muhabiri bildiriyor: p.ııtı' 1, 
Salahiyettar mahfcllc~abele1~, 

ya tarafından alınan mu l!lliıel ıl~ 
misil tedbirlerinin beyne .. t:ıaı1' .f 
nun ve ahlfıkn açıkça bı~ırıı:ıtl\, 
olduğunu söylemekte ve. te ıc ı: 
nın bu şekilde bir hare~e.e ııl~ 
büş etmeden ev\•el tarzı) bıtş ' t' 

için evvela bütün çar~l~~~ 119,c e 
muş olması lazımgeldığı r. 
mektedirler. ·ıe ;.ıtfo'r 

Ayni mahfeller, ıtaıyn 1 .rı tel<;. 
yanın cBu gibi had~s~le~fıfi t~ t 
rürüne mani olmak ıçın k rıdıı1'1 f.~ 
nah almak meselesi hak 

1

01cıı.1Y\1111 
liflerinin neden ibaret ıdiği J:' 
tasrih etmeleri }azunge ~I~ 
atindedirler. p.J,, 
DOYÇLAND TEı<Rı1oız {j~,p 

RIA'Y A GEL ) .,.,. oljıı 
Cebelütt::rık l (A. A~ı.tıı gi~ıl 

i!ltikametinde yol alrrı•ooıl o;,ıe 
Deutschla ·d zırhlısı, yo .1ctlt 

d Yrrll 1 
rrrek Almcrıa'ya Oı; 

bnş!amıştır. 
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•• •• ŞOFÖRLER 
unun ı Beş aylık borcunu veren 

stanbul, Türkiyenin en ucuz muayeneye giriyor 
rnü ekaitler şehri Olmuş.. Eski plô.ka borçları küçük tak-

meselesi: 

Burada28983dul,yetim ve mütekai·t var 
1 Otomobilleıinsif/er/e ödenecek 

D 1 
senelik fenni mu-

ev / e f, senede mütekait, dul ve yetimlere 6 ayenclerine bu· 

b k l 
gün başlanmış- ' 

UÇU mi yon lira maaş Veriyor tır. Son beş ay· 
ftır !ık plaka borcu· 
lYl alı~c VekfılPti yetim. ~Itıl ve l\.Tiıtr>kail dul ve yetimi en az bu- otuz sekız kişidir. Cem\ııı yetmiş nıı ödemiyen şo-
u rnutekaitlcrın en cok Jstanbu- lunan vilayetler de Çoruh, Rıze, dört bın altı yi.ız altmış bır şahsa förlerin arabas, 
(2a~ercih ettıkle>rini VP~ şrhrimizcle Bıtlis, Mardın. Maraş, Kütahya • balığ olan yetım. dul ve mütekait- muayeneye ka. 

Şoförler Ccmıyeti, şoforleri bu 
sıkıntılı vaziyetten kurt:ırmak içın, 

belediye ile bazı temaslar yap -
mıştır. Cemiyet reisi Fikri Te\-fik 
Kardeş bir muharririmize demiş -
tir ki: 

c- Yaptığımız teşebbüslerde şo· 

förlcri memnun edecek vaıdlı:>r al
dık. Beş aya ait borçlar ödendık • 

lund33l dul, Y<'lım ve mütekait bu- dır. Buralardaki yetım, mütekait, terden 54 bım eski kanuna göre bul edi'mi} ccek. 
<1 11 tir. Şoförler Rrz. ten sonra, arabalal" muayeneye ka-

"' ..,unu teı;bit etmıştır. ve> dulların adedi ikı yüzle uç .)'llZ maaş almakt::ı olup yeni tekai.ıt ka- • 
~a~r;:ı ı· 1 . sında, plaka bor. bul cdılecek, eski borçlar da kil -

lıı ıı vı avctlcrindP miilekait o- arasındadır. nununa gore maaş alan ar 1se an -
P ta ı· t ~b 

1 
h .. k" ·d· cu bulunmayaıı, çük takc:itlerc bağlanarak tahsıl e-

li 
1 

san u a gelenler bir ay- Bunlardan sonra _ııelen (Hak - cak on doku1. bin kusur ışı ır. 
o du,ı; hemen çok az- f'ikri Tevı·,ı dilec<>ktir. 

luo 6una nazzıran hzıyat ucuz - karı) vilayetınde ise ancak (13) Hazine; mütekait, dul vr> yclım-
.,u n k ı dır. 50 liradan Kardeo Plaka resmınin daha kolaylıkla llıut ~ ·tai nazarından stanbul, dul, y<!tim Vl' mütekait v::ırdır. Jcre ·~·da hir milyon lira vr>rmek - ~ 

bir cka_ıtlerın en başla sectikleri Malıye veklıletince, memleketi· tedır. 300 liraya kadar borcu olanlar tahsili içın bır tf>sebbüsümüz var· 
İ §<?hır olarak gelmektedir. mi7.de ilk d,,fa olarak tanzim ~di· Bu rakamdan vatani hizmet \·ardır. dır. Benzinin beher beş litresine 

lllüs:n~u:ann sonra yetim, dul ve lf:'n bu istatistikten anlaşıldığına tertibinden maaş alanlarla, ikra - Şoförlerin borçlanmalnrına se - bir zam yapılmac:ını istiyoruz. Ya-
lta kaıdı en çok olan vilayet An- göre devlet hazin<'sinden manş 3. miyeler ve mülhak biitçeli daire • hep eski arabaların ış yapamama • pılacak bu zam, şofurün beledıyeye 
t;ı{aa, İzmir, Bursadır. Fakat bu - lan E •tam ve Eramilin mıktan mü- Jer hariçtir. landır. Piyasaya Y"ni çıkan ve olan borçları 1111 taksitı olacaktır. 
bta~da bulunanların yekunu ise tekaitkrden daha çoktur vr. bun _ Yakında on seneliklerı bırden ve- Aero Dinamik denen arabalar iş Bu mesele ıçın İktısad Vekületı ile 

l 
l\rıı. buıa nazaran gayet az olup lar otur. dokuz bin altı •üz yirmi üç rilerek 1223 dul, yetım ve mütP.kG- yapmaktadırlar. temas C'deccğız.> 
"e ~arada (3823), İzmirde (3295) kişidır. Y'Urdumuzda bulunan u- idin de hazine ile alakalan kes;Jc. "'"'""'"'"""'""'""""'"'"""""'"""'"""""""'"'"""""""'""'"""'"""'""'""""""'"""'""""""""'""""'""'"" 

~d::ı (2855) kişidir. mum mütekait yckun_u_i_se_ ot_u_z_b_in ___ c_ek_t_ır_. ______________ I Silahını Ağacami 

4çıkta denize girenlerel Genç kızlara Kaybeden için lspartadan 
3 lira ceza· var Koca bıılan Bekçiler Gelen halılar 

suçu tekrar 
hapis cezası 

işligenlere de 
verilecek 

P ~iı.j ve deniz mevsiminin ;enüz - dilc<:ck ve bunlardan birinci defa-
bır aşlaınamış olmasına rağmen sında (~i) Ura para cezası alınacak-
g11ı!°k Yerlerde denize girenler ço- tır. 

8 lŞtır. Tekerrürü gonilt!nler içm bu CC• 

oıın u meyanda; mekteplerin tatil za mıktarı artırılacaktır. Cezala -
ç~ asından istifade eden bir çok rını vermiyenler ikametgah sene -
d"h~kları_a bazı kimselerin açıkta 
"••ıze dine bağlanacaklar ve kendilerinden 
t gırdikleri görülmektedir. ayrıca bu parayı muayyen zaman 

l\ii sasen memnu olan bu halin ö-
l'e~: Seçmek için belediye bu yıl içinde \"erece!derıne dair sened a

lınacaktır 

Bu taahhüde riayet ctmiyen • 
~ 1 

tedbirler almıştır. 1 
~" ~umıc açıkta denize girmek is
~ıkı bir surette takip c - ler de hapscdileceklerdir. 

~Qmatyada \ 
estival 
Yapıyor 
~Ölence~; iki gUn 

c sUrecek 
ıu · li. Partisi Samatya nahiyesi-

!\ hıma" . d • . 
~oıı Jesın e spor \'e gosterı 

t1r arı ile hayır müesscscleritıin iş
~ile ınahalli san'nt ve sporlar, 

aderf tıı ız oyunları progral":llııştı-
arak 2 

lh": 6 \"e 27 haziranda ı;?ece ve 
~~nd· . 
lı" 

1 
Uz olmak üzere bir ııahiye fcs

ll ı t . 
l> ertıp edil•·cektir. 

rıt ltograma göre 26 haziran sa -
i lQ s 

l'tı;ıçl amatya sahıı:>moa futbol 
ttı~ arı, akşamı s •• nt 20 de müsa -

27
e tertip edilecPkli\". 
htı. 

tışıa zıran sa~: 14 te deniz ya -

~lltltı, Voleybol, basketbol, miizik 

liarı Yapılar.ak akşamı saat 20 de 

l{!"' ~!tapı tiyatrosunda iki piyes 
··•sıı 

\a~ edı!crek sabaha kadar de -

~lılllCdeeck şekilde muhtelif milli 
ar 0 Ynanacakhr. 

Tomruk suyu 
için tesisat 
Yapıldı 

Bu su 

Büyük 

kum sancılarına 

iyi geliyor 
Çamlıcada Tomruk su • 

yu namile maruf çeşme kapatılmış 
ve eski çeşmenin bıraz ilerısinde, 

suyun menbaında gü7.el bir çeşme 
yaptırılmıştır. Yem yapılan çeşme 

' 't' l<·sisatın küşat resmi evvelki 
gün icra edilmiştir. Bu tesisatı Bay 
Taliit. isminde bir ıat yaptırmış • 

tır. 

Tomruk suyunun böbrek !.aş -
ları, kum sancılarına çok iyi oldu
ğu anlaşılmıştır. 

Kadastro mUdUrlUklerl· 
nin kadrosu geldi 

İstanbul kadastro mınlakalan -
nın kadrolnrı gelmıştir. 

Memurlar arasında büyük bir te· 
beddülfıt olmayıp bazı ufak me . 
murlar arasında tebcddiıl \'C ter(i
ln vapılmışlır 

~iroman:7i 

Sen de seveceksin! 
~tiYet · 
it l'rıu ıçın aile, sarsıntı bilmez 

Ve ~adıesı:c~ olduğu kadar erkek 
~"l!sıl n ıçın de hayat, bütün çer· 
<:~ rrıU: değişir. O, bütün karı ko-
811\ııı h:Sebellerindc yalnız kendi· 

?i(' Yatından ölçü alıyor. 
tıı d Pahası . . 
ttı .. eğişr ~a olursa olsun fıkrı-
Urıaka ırınıyecegini bildiğim için 

~ is~1 ~u ınevzu üzerine dök
lt biik edım ,.e.. vine boynu-
' erek· v 

tit /\bıacı 'i · 
~I ltıern. /\. gıın, Salih izin vermezse 

1 ~l\d<!. li ncak, izin almak senin 
çın de b<!r halde gitmesi, gelmesi 
l:) ana b" 

Etem lz~et Benlce 

Tehlike! 

Ablam biraz iyileşir 'iyileşmez 

hecm nonu bize çağırdım: 
- Ablacığım biraz açıl ı r, iyileş· 

tikten sonra da bu vesile ile sok•· 
ğa çıkmış olursun. 

Dedim. Kadıncağız: 
- Daha hastayım! 

Pek sokağa çıkacak halde deği • 
lim. 

Bilmem gidebilir miyim? 
Diye tereddütler göstermesine 

rağmen: 

Kadın Bunlar d~~h~aı lşden 
Fala bakarken yakalandı 

Meşhur sabıkalı falcılardan. Tak
sımrle Bekar sokağında 25 numara

drı <ıturan Sür pik admda bir kadı
nın bır çok saf ve dul kadınlara, 

genç kızlara nasip haberini ver • 

mek ıçin fala baktığı anla,.ılmış -
tır. 

Bilhassa geııç kızların ve dul ka
dınların kahve falı ıle ne kadar bir 
zamanda evlenebileceklerini ha • 
ber veren Sürpiğin evine son za • 
mantarda pek ra7.la akın eden müş
teriler polisın nazarı dıkkatini cel
b~tmiş ev tarassud edilmeğe baş • 
lanmıştır. 

Eve on beş kadar mi.işterinin 

girdığıni gören memurlar, ciırmü 
meşhut halinde yakalaynbılmek 

içın, ftrsat kollamağa başlamışlar 

\"e bu esnada gedikli bir kız müş • 

terı gelmiş kapı açılınca memur • 
lar da derhal içeriye gırmişler ve 
Surpiğı kahve fincanı elinde fala 
bakarken yakalamışlardır. 

Surpık mahkemeye verilmiştir. 

Memurlar sığınakta 
çalışacak 

Muhtemel bır harp karşısında 

devlet muamelatının durmaması i-

çin bır kısım memurların vazifele
rım· her vakit devam etmeleri ıa

zımdır. 

Bunıı nazarı dıkkate alan eledı

ye bu gibi memurlara mahsus ol
mak üzere bir nümune sığınak ye· 
rı ınşa cttırmeğe karar vermıştir. 

Şişlide bir cami 
yaptır1lacak 

Evkaf idaıesi Şışlıdc bır cami 
yaptırmağa karar vermiştir Bu iş 

için lazım olan arsa :uanmakteııdır. 
Caminin, bu yıl ıçindc inşasına 

h ıslıın"'caktır 

gıtmesı çın u1.erırıde bıraz daha 
ısrar eylemek, ayni zamanda da Sa· 
lihlen mi..ısaade koparmak içindi. 
Fakat. Salihte o insaf ve o insan -
!ık nerede?. 
Geceydı Ablamı bırakmnmı!itım. 

Ona yiyebileceğı güzel yemekler 
pişirdım. Salıh içın de özendim. 
Ablamın en çok sıhhatinden şıka· 
yet ettiği bır sırada, meseleyi aç • 
tım: 

- Abla, muhakkak !stanbula git
melisın .. 
Dıye söze ba~ladım, her vakit 

söylediklerime birnz da yenilerini 
katarak uzun uzun konuştum Ve .. 
Bu arada: 

- Tabii beni de beş on gün için 
İstanbula götürürsün! .. 

Diye lakırdının puntunu getir
dim, söyledim. Ablam: 

çıkarılacak 
Zabıta kuvvetlerini nyardımcısı 

olan bekçi \'e koruculardan bazı • 
larının silahlarını kaybettıkleri, 

cephanelerıni düşürdüklım, · taban
calarını sakatladıkları ar asır a gö · 
rülmektedır. 

Bu münasebetle verilen yeni lıir 

kararla korucu ve bekçılere silah· 
!arının nrnıbata mukalıilırıde ve • 
rilmesi kararlaş~ırılmışt.ır . 

Silah ve ccphanesını kayitsızhk 

yüzünden kaybeden vı:ya ısteğıle 

başkasının eline veren bekçı ve 
korucular derhal ışdcn menoluna· 
caklar ve haklarında ayrıca da ce
zai takibat yapılmakla beraber 
kendileri memurin muhakcmat en
cümenıne de verilccekl~rdtr. 

Kaybol&ll 8İlÔ hvc -ecphanclcrın 

bedeli kaybedenlere odetılecek ve 
bunlaı ın hüsnü muhafaza olunup 
olunmadığı daımi surette kontrol 
edilecektır. 

120 otomobil 
Çüriiğe 
Çıktı 

Eski arabalar ., 
yapamıyor 

Son ıki sene zarfında çürüğe çı· 
kan .seyrüseferden menedılen ve 
hurda olarak satılan otomobillerin 
sayısı (120) yi mütecavizdir. 

Arabalarını hurdalığa attıkları

nı söyleyen mal sahiplerinin iki se
nedenberi, arabaları seyrüseferde 
işliyormuş gibı plaka vergıleri iş· 
]emektedir. Halbuki, arabasını hur· 
dalığa atan mal snhibınin, bcledı· 
yeye haber vermesı lazım gelır, ve 
kaydı silinir. 

Arabalarını hurdalığa atan ve 
haber vermiyen otomobil sahıple
ri hakkında belediyece takibata 
1"'1 c:l::ınmıştır. 

Dedi ve .. Hatta emrivakii hazır
lamak ıçin: 

- Zannederim ki, Salih de bu -
na itıraz etmiyecektir. 
na itiraz etimyec<>ktir. 

Diyerek Salıhin muvafakatini 
teshıl edecek hava yaratmıya ça -
ltştı. Sahhin hemen kaşları çatıl
dı ve .. Suratı asıldı. Dik dik göz · 
!erimin içine bakıyor, 

- Bunu da nereden çıkardın, sen 
böyle bir isteğı ortaya atmasay -
dm ablan da benden izin istemez 
ve b€ni müşkül vaziyette bırak -
mazdı!. 

Demek istiyordu. Ablam, bir 
an önce Salihin muvafakat cevabı· 
nı almak ister gibi: 

- İzin verıyorsunuz değil mi Sa· 
lih bey? 

Dedi \'e .. Yine devam etti: 

Çinilerin rengine uygun 
hahlar getirildi 

Beyoğlunda yeni bir şekilde ta

mir t!dılen Ağa camiin çınılerinin 

rengıne uygun olarak İsparlaya si· 

pariş edilen halılardan bir kısmı 

gelmiş \'e camiye konmuştur. 

15 h:ı.,ır·anctan sonra bir kısım ha· 

lılar da gelecektir. 

Mimar Sinan tarofından yapılan 

ve Okmeydanmdan sokülüp getı • 

rılcn tarihi kıymeti haiz şadırvan 

camıın avlusuna konmuştu. Şadır

vanın noksan kalan bazı kısımları 

da. yakında ikmal edilecektir. 

Tarihi bir mektep temcr 
odiliyor 

Muzelcr ıdarcsı Ayasofya camıı 

avlusundaki eski tarıhi kıymetı ha

iz olan mektep bınasının tamıratı

na başlamıştır. -----
Hayvanlara 
Mezarlık 
Yaptırılıyor 

Hayvanlar nezar t a Un· 
da gömUlecek 

Memleketimizin hemen bütün 
yerlerinde; olen hayvanların ba . 
zan derileri yüzüldükten sonra ba· 
zan hiç yüzülmeden ateye IJeı ıye 

atıldığı gorülmektedır 

Hem, umumun sıhhalımn korun
masına aykırı ve hem de hayvan 
hastalıklarının dağılıp yayılmıı -
sına sebebiyet veren bu ha · 
lin önüne gcçılmesı ıçın şehır. ka
saba \'€ koylerın n.unasıp bırer 

yerlerinde birer ha} van meıaı ııpı 
kurulacaktır. 

Ölen hayvanlar bu ı'ııezarııklar"l 
nakledilecekler ve nezareı "!tında 
gömi..ılec€klcrdir 

Salıh bu sozlcr kar l'ısındcı dı~ C· 

rmi sıktı sıktı, ters bır şey soyle . 
memck ıçin kendı ını tuttu ve .. 
Sadec<:>: 

- Herhalde fena olmaz hanım"· 
fendı, maamafıh yınc sırası gclın· 

ce düşüniırüz .. 
Dı) e müphem bır cevap verdı 

Sonra, lakırdıyı cleğıştırmek ıçin o· 
lacak galıba: 

- Ne vakıt yolculuk? .. 
Diye sordu Ablam: 
- Nıhaddan cev .. p beklıyorum 
Dedi, ılave ettı: 

- Henüz fstanbula mı, Osmancı· 
ğa mı gideceğim belli değ•l. Baka· 
hm Nihad ne diyecek? .. 

Ben, 

- Herhalde İstanbula .. 
Diye lükırdıya atıldım ve .. Yıne 

bahsi kcndı üzerime getırerek: 

! ' 1 
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Halkevlerindeki; 
artistler 

İki gün önceki Son Telgraf'ta 
Behçet Kemal Çağlar'ın Halkev
lerinde oynayan genç san'atkô.rlara 

dair uzunca bir yazısı çıktı. Bu ya

zıyı okuyunca anladım ki, bütül\ 
Halkevlerindeki temsillere iştirak 
eden genç hevesliler, hC'p istıd tlı 
ve san'ati kavramış artist çocuk -
}armış ... 

Ben de burada şimdi, son gün • 
Ierde İstanbuldaki iki Halkevinin 
göstcrit kollarında çalışan birkaç 
çocuktan kısaca bahsedeae;;,im: 

Bunlardan biı· kısmı Şehremıni 
Halke\'inde çalışanlar, bir kısmı 
da Beyoğlu Halke\ inde oynayan
lar .. Şehreminindckilcri Aynnroz 
Kadısı prova edil ır ve oynanırken 
gormüş, kcndıl<'.'rini pek bc>ğ<'nmiş, 
pek takdiı· etmıstım. 

Hele bunlardan Şeyhülblı'."ım, 

Anadolu Kazaskeri, mahkt'me ka
tibi, Kavalalı gemici rollerini ya -

panları oldukça olgun, pıo;kin bi
rer artist sa •mı~tım. Fakat, soma-

dan Eyüptc o ·nanmış olan benım 
(Üfurükçü) piyesimın son mt'yhan 
perdesındc oynayan Bcvo~!u Halk~ 

\'ının güsterit kolu gençler ıı PÖt ün 
ce şaşırmış. kcndımi iıci<>t:ı bırınci 

sınıf artıstler karsısında bulmus -
tum. Hele bunlardan (Eviıplü ııay 
rullah) adlı genç ki o perdenin en 
zor, en ağır, en kU\'\"CtH, cm tipik, 

en uzun ve en sürukleyici rolii o
lan (Derviş Ahmet) ı oliinü n ka· 
dar harıkuHi.de canlandırmıillı ki 
bu manzara karşısında gerE>k be • 
nim, gerek oyunu seyre gclın.~ ve 
çok iyi anhıyan muharrir arkadaş-

larımın bile parmakları ağızların
da kalmıştı. Yine bunlardan (E\·
kaflı lızet efendi) rolü nü vapan 
(Celiıl) biraz rahmetii Küciik Ke

male kaçmıkla birlıkte cok erfes 
bir artıst olduğunu gösterrnış: son
ra (Üft.irükçü Şe\"h Ka!tani) ve 

(Kulhr:nbcyi Tosun Ali) r0ıcr;r.de 
Eyüp gr>nçkrın<lcn (Gazi) i!t:' <Ke
mal) o tıpleri sa~ınede benim t1-

sa\•vur ve umduğumdan rok fazla 
muvaffakıyetle basararak son de
r".!ce alkışlanmı~ıardı. Hani. d V{' -

bılmm ki ıt<'rçekten tnm bir artist 

ruhlu ol::uı Hf:'}"Oi?hı Hnlkcvıne bağ 
lı bu gen\lPr. btittin Tuık hnelcr 
ıcin öy1e kol:ıy kolav bulunur gc>nç
h ı len değil dır. Hele bun! rdan 

H<:i\ rullah c ier ayni rolü E\ imtc 
drjı?ıl d • 13eyoğlunun büviık ıh -

nel<'rınden bırındc ynpacak olur

sa bc>nim gibi bütun tı)atıo mü -
n<>kkitleri de snşırncnklar ve he-

nuz yırmi, ,·ırmı ıkı yaşındaki bu 
~nçtrn gi.ınlerce uzun uzun bah • 
st•deccklerdir. 

Osman Cem ı 

lr----
Birimizin derdi 

Hepimizin derdi 
e ik paralar 
eğiştirilm li .. 

Dun öğle uzcrı Mnçkadan bin
dıgım ikmcı mevkı bır ıram . 
vau a1abas11 da şöyle bır vak"a 
re eyan etti. 

Konduktor geldı Bılct dedi, 
Hır lıra uzattım Bılı!Cı ı•c>rdı. 

A1 kasına da bir lırcı yazdı Çc -
kılıp git ı lstanbul Borsa"ı ö -
nünde tramvaydan ı ıeceJ...tım. 

S l1analımecle gelırken bıLetçı -
tıe seslendım Su paranın tıstu -
, u ver, cledıın. Geldı. Avtı<"uma 

hır siLrii lıozuk pa1'a saydı Rak· 
tım tamamdı Yaln: bronz bir 
beş kuruş ı·ardı ki delınmck ti -
zere bir çit•i altma komr us. k ·L

~· k bır ~·ı ku,. açılmış, c.ibıir ta
rafı da hayli 1,abarmıştt. Yani 
paranın delinme ıeşebbıisu ya -
r 11 kalmıştı Biletçiye: 

- Bu para geçmez. bir başka 
beş kuruş ver, dedim .. Bana: 

- Ama da iş, dedi, bir de pa· 
ro mı beğendireceğiz? .. Geçer bu 
para ... 

- Geçmez ya1ıu ... Yann sana 1 
rastlasam, ver.,em, delik, diye 
alma.ıı:ın .. 

Bı1etçi, mii t1ıiş kızmıştı: 

~it edill'\. Sa ır ay izin alacaksın. 
~attnak i ~ra, onu daha çok yu
h ~n i çın boynuna sarıldım: 
~ditn Sl<!rsen bu olur! 
-..... · Vaı ...,. Olurı vardım.. yalvard~m .. 
~ed· . 

- Evin öniinden arabaya biner • 
sin. 

İstersen gece de kalırsın. Her 
türlü rahatını temin ederim. 

Sokağa çıkmak sadece bir cesa
ret meselesi.. 

- Ben memnuniyetle götürürüm. 
Sana çok ihtiyacım da var. Biraz 
kendime gelinciye kadar benimle 
beraber olmanı isterim. 

- Hakıkaten Li.ıtfiyenin de isti
rahate ve kısa bir gezintiye ıhti· 

yacı var. Kızcağız, kaç yıldır din -
lenmedi. Onun beş on gün İstanbu
la kadar gidip gelmesi asabında, 

mefkuresinde çok iyilikler ve düz
güniL:kler husule getirebilir. 

- Benim de İstanbula ne kadar 1 

hasretim var ablacığım, bunu tak
dir edemezsın. İstanbul denilince •· 
Çİfl2 titriyor .. 

- Geçer, dedik a, galiba Zi -
rayı bozduğumuza kaba1ıat et -
tik .. Ne işin uar da bozarsın? .. 

Bu 1•ak'adan şu neticeyi çıkarı
yorum: 

Delik olan hronz paraları p" • 
11asrzdan kaldırmalı, yenileri ile 
rleği~tirmeli. 

h l Ve .. 
Qıfh. •• soz verdı" 

"'l~l'll s . 
alih ne diyecek? 

Diyerek ısrar ve onu razı 

, ettim. Buna tek sebep te İstanbula 

Diyerek güzel bir başlangıç yap
tı, sonra: 

- Bilmem Salıh bey ne der? .. 

Dedım. Salıh: 

- Bu ne boyle İstanbul düşkün· 
lUğü? (Devamı var) 
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lf HiKAYE 
KORK 

T ayyare piyangosundan bilet a- ~ 
lıp da, daha kazanmadan istik· 

bale ait projeler kuranlar çoktur. 
Ben bunları kınamam. Günün bi
rinde patadak piyango vurur da 
ve bunlardan biri zengin oluverir
se, hepiniz de afallarsınız. 

Mesela siz de kendinizi bunla'! -
dan birini nyerine koyunuz. Piyan
go size vurmuş olsun. Eğer ittik -
bale ait projeleriniz yoksa, ne )':l

pacağınızı şaşırırsınız. İyisi mi, in
sanın kafasında yapacağı iş evvel 
den sağlam olmalı. Bu da para ile 

. değil ya .. 

* 

dartl DO 
Jıyorlardı. Hatta satan 3 tJ1l1f. 
tilkilerin hikayesini bile anla 
tı. ııo-

Bu gümüş tilkiler her yerdeerte' 
Junamazınış. Husy:ının bazı Y •" 

b 0ıarı rinde avlanır ve avcılar u le ~ 
lamak için hayatlnrını tchlil .. :"'i 

"k' t ~ 
koyarlarmış. HaU:i bu ı 1 rı bı • 
vakalamak isleyen avcılarda _ıtı 
J • JCıın· 
rinin sol ayağı donmuş. l>C)l-
süren köpekler kar içinde ~ay tJell 
muşlar. Ancak köylüler bıl\ il. 
ile avcıların ikisini ele kurt~,ıt' 
mişler. Fakat tilkiler de he~ iJll 
larını, hem de üstelik derılet 
vermişler.. d tM' 

. İşte Nadire o gece boynun • So 
le muhteşem bir şey lf:şıyorcfU. bt. 
muhteşem tilkileri metrcsi!le 

Şimdi Londrada -nihayet salın al~bildiği bir evde 
oturuyor ve bu evinin bir odasını eski pipo/arından 

Ali Hikmet yanında Nadire ile 
İstanbulun en lüks otellerinden bi
rini nlokantasına girdikleri zaman, 
kuş gibi hafif görünüyorlardı. Kı -
.sa kırmızı ceketli, parlak sıra düğ
meli bir küçük çocuk kapıyı açtı ve 
yeni gelenleri yerlere kadar eğile
rek selamladı. İkisi ortaya doğru yü
rüdükleri zaman, derhal garsonlar 
karşıladılar. Ali Hikmetle Nadire 
bir müddet durup, bir masa inti • 
hap etmek üzere etraflarına bakın
dılar. O zaman bütün diğer masa
larda oturanların gözleri kendileri-

diye eden de Ali Hikmetti. ~ 
Daha bir gün evvel par::ıSJ . .,... 

imanı gevreyen Ali Hikmet ~ 
koya konunca, sırf se~g~li ?iki' bl' 
ciğini memnun etmek ıçı.n ~ 
lira vererek, bu tilkilerı erllf• 

.. mürekkep bir müze haline gelirdi 
} ngiliz Kralının tac giyme me- \ 

rasiminde en çok alkı~lanan bir 
şahsıyet daha vardır: Eski Başvekil 
Baldvin'ın karısı! 

Londr<ılıiar, bu kadına mcndillc
rilc, cllerile, scslcrile selıim gön -
derdikleri zaman: orAdivo- Baldvin 

~ , 
bizi bırakıp gidiyorsun amma, bız 

seni unutmıyrıcağı7.> demP.k 1stı -
yorlardı. 

Hakikaten Baldvin İngılt<'r(·d~ 
bir saltanatı kapadı ve bır salta:1a
tı açtı. Bir akşam Kral C~rc ıle 
Kralıçe Elızabct Ba~vekilin e\·in
dr yemek ycdıler. 

BALDVİN KİMDİR? 
l:ski Başvekilin babası Alfred 

Baldvin bir dcmiryolu şirketi mü
dürü ve ayni zamanda da demir sa- ' 
nayi erbabındandı. Meşhur İngi -
liz muharriri Rodyard Kikling'in de 
amcazadcsıdir. 

Baldvin ilk önce babasının fab
rikalarında çalıştı, fakat yirmi se-
ne, evet, yirmi sene hiç bir husu
siyet gösteremedi. Meb'us olan 
babası, 1908 de öldüğü zaman, Bald-

vin boşalan yeri doldurmak mec -
buriyctinde kaldı. Baldvin §ÖY le 
söyler : · 

/ 

Eğer ben kabılıyetimı olgun 
yaşımdıı göstermış bulunuy<Jrs~m, 
o da gençlığimdc, bt.ittin lıasletle

rımı ıstınıhatc tcrketmiş olduğum 

ıçındır 

Nıhcıyı>t Yorkşayr falmka!arının 

bu yC'nı müdürü, günun ~ırınde 

Lcırıdray:ı gdıp le sıyasi hayata .,.3-

rıştığı 7.aman. yıne kendıs•r.e hıç 

aldın r>den olmamıştı Baldvın, po
lıtıka.} a karıştığı zamandan ıtıba

l E'n geçen dokuz yıl i"..:?r{ıııdr. an
cak bPŞ nutuk soylıycbılmış•i 
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!v1uharcb<> uaşladı Parlamı>nto -
da, ancak kulıs c1rasındııki bır kaç 
mütdıassıs Haldvının ısmıni tanı

yordu Şımdi kendı~·ne halt:f o:an 
Nevi! Çf>mberlcıyn, Baldvin'i ou 
rnuddctten ancak uç ırenc c;o:ıra ta
nımıştı 

1916 da Mahye Nazırı Her.ar Lnv 
Baldvini parlamentoda hususi k:ı -
tibi yaptı. Meseıa şimdiki İngiliz 
Nazırı Eden de müteveffa Osten 
Çemberlayn'in hususi katıbi idi. 

Ertesi sene Baldvin hnine kiıti
bi oldu. 

Muharebe bittikten sonra bir sa-

beşte birını hükümete vermek h;
temış ve bu nıyetini de bir mek
tupla F. S. T. ımzasılc hükumete 

bıldirmış Gazete bu F. S . T. nın 
kım <Jlduğunu söylemek istemiyor 

Fakat b<ınradan öğrenılıyor ki, bu· 
uç harf hazınenin maliye katibi

nın taşıdığı sıfatın ılk harfleri -
dır 

Kahramanlığ:ı dıy"cck yok. Bir 
çok kımscler de hu mektubun için
de Stanlcy Baldvın'ın kartvıziti -
nın de bulunduğunu ıddıa etmiş -
lerdır 

Haldvın 1921 de Tıcarr·t Nazırı 

olarak ılk defo kabınt'yc gırmış 

bulunmaktadır. 

LOlD CORC'U l)ÜŞÜREN ADAM 
Ertesi sen•· Baldvin, 54 yaşında 

olduğu bir zamanda Karlton Klopte 
muhafazakar arkadaşlarının huzu
runda vazifcsıne talluk eden ılk 

uzun nutkunu söylemişti. 

Bu nutuktan sonra Baldvın ta
nınmış ve hatta takdir edıldıği ka
dar, ~kınılmesı ıcap eden bır şah
siyet oldu~unu da göstermışti. 

Ba!dvin pıposıle, kıyafetıne hiç 
de ehemmiyet vermemekle Kral 
Corc'un nazarı dıkkatıni celbetmiş, 

Baldvfo 20 gaJrrtda ;ken <1• baba;rnua bir zamanlar İ$lett.ğı 
fabrikalardan hlri 

l 

zaman, Lord Gürzon : cson derece 
manasız bir nazırı Başvekil diye 
seçtıler~ diye bağırmıştı. 

BAŞVEKİL 
Baldvin, kendi hakkında söy -

lenen sözlerin hiç birine ehemmi· 
yet vermemişti. Muhalif bir fırka· 
ya mensup olmakla beraber, selef· 
lerındcn Askit'ın yanına gitti ve on
dan akıl danıştı. 
Baldvın bu mülakatın başında 

şunları söylemişti: 

- Sızın y:ırdımınız, bana, me • 
;mi arkadaşlarımın yardımından 

daha kıymetli ve faydalı o1ncaktır. 
Bu meslektaşlar zeki insanlar ol
makla beraber, sadık ve müstakim 
insanlara benzemiyorlar. Zaten sa
dık ve müstakim insanlar da, zeki 
insanlar değildirler.~ 

Acaba Baldvin de zeki bir insan 

·· c'lb Yalnız onlar değil, muc ~ 
başka tuvaletler, ince iç ç il" 
lan, daha bunlardan başka rre 
diyeler, ne hediyeler! aıa1' r 

İki aşık mükellef bir m 

mıydı? -·~-
ne çevrildi. Her bakış bittabi Na - turdular. Garsonlar, yeni .~1" 

Fıpcat her işde son derece mahir direyc doğru istikamet almıştı. rin ~htişamlarına Iayık hıtıP""' 
ve kiyasetli bir insan olduğunu is- Böyle yerlerde nedense erkeğin i- t . 

1 
d 

bat etmiştir. Ne zaman mühim bir erıyor ar ı. 
rapta mahalli yoktur. Erkekler ka- d' ki· 

müşkül, bil· grev, iktısadi bir buh - Bir aralık Nadire de ı · 
dmın vücudüne veya güzelliğine 

ran, bir skandal çıksa, Baldvin ih- dikkat ederler, kadınlar da tuva- _ Burası çok sıcak! . ~ 
tiyatla, itidalle, basiretle kimseye letine! Ve boynundaki tilkilerı Ç f tJ 
bir şeyler sezdirmemiye çalışarak, ... ,ar.e 

Nadire gu··zel miydi? Muntazam Şı'mdı· bunları vestı·yere eu~,· 
işin hakkından gelmesini bilir. • 

bir çehre, ine<? hatlar, iri gözler... l'? D'~ ft dil ı-
1ktısadi buhran senelerinde Bald- etme ı. ıger tara an . t •ı; 

·Fakat çehresinin ölçüsünü boza - Il kJtlC 
vin ailesi adamakıllı fakir düş - kız koşup gelmişti. Ali 1 biıf 

caıt kadar iri değil! Uzunc:ı ve :ie- c1erı 
müc:tü. Bugu·· n maddi vaziyeti, bir Y.ü kıza uzattı. Fakat bir _Af. • ~ vent bir vücut! Şu kısa tarife . 
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e-

kaç sene evvele nazaran daha iyi- göre, Nadire herhalde çirkin sayıl- Löyle muazzam bir scrvetı ,ıııı'f" 
leşmiştir. Başvekillikten çekıldik- mazdı. yerin cine vermek doğru 0~r"U I' 
ten sonra, Londrada oturacak gü - k. kU "' 

Erkekler ilk bakışta bütün bu te- cağını düsündü. Elinde ı ""' zel bir ev sahibi olmuştur. Bu e\'- • b"t tJ 
ferruatı gördüler. Kadınlara gelin- · J t• v t• er kız da 1 ali de hiç şüphesiz bütün eskimiş pi - rı ç~;: ı. es ıy rv 
ce, onların da asıl gözleri Nadirenin . ektilcçe • ..t' 

polarının kolleksiyonlarmı ziya tan çekıyordu. Kız Ç 1'iJ'r 
retçilerine zevkle gösterecektir. omuzundaki gümüş renkli iki tilki llıkmet de çekiyor, yapıştı~ _.,dıJo 

B ld • ·ık k b k tüyünden atkıya takılmıştı. Genç 1 Jllıyv-· a vin in ı a inesi pc u - leri bir türlü vermek is e 
zun yaşamamıştı. Fakat ikinci ka- kadının elbisesi sade. fakat muhte- * ~ 
binesi 1924 ten 1929 a kadar dayan- şemdi. İpeğin iyi cinsi uzaktan '<en- d va~ ~• 

d Y b Tnm o sırada yanın n ~ tlı f". dı. Milli kabinede kendisine başka dini belli ediyor u. a o oynun- ta 
bir makam verdiler. 1935 te teş- daki tilkiler! .. İstanbulda hangi ka- sı Cenan uyandı. Kocasını d··p'f' • 
kil ettiği üçüncü kabine, üç gün ev- dının boynunda var? ya aleminden acı ha~ik~: ;e .,.-
vele kadar memleket işlerinin i- Sonra Nadirenin üstünde mü - sına saılveren hiddetlı bı 
daresi başında kaldı. cevherler de yok değildi. Bir yü - ğırdı: n11, -

ESKi. KRALIN ÇEKİLECE"'İ zük. iki bilezik, inci gerdanlık ve ? v- # 
u - Ayol, ne oluyorsun· . dd 

SIRALARDA göğsünde elektrik ışıkları altında d b _ .. 
1 

~· . ne çel<ıP ..ıt 
hah Taym 'd b. k l k B 1 d kk lb 1 1 b" b ı en erı gom egımı ""' P"' s c ır ma a e çı tı. u 1 ya nız nazarı i atini q:? etmi'Ş Yeni gelen günler, eski günleri pırı pırı yanan ır roş. ğl•• ... 
makaleye rTo-re d b' · l d ~·1 k d. · · d · · H b ·· h l .. ruyorsun? Sanki pek 53 

• b , a. ~1:1111 ırı mu 1a- rgı • en ısını sev ırmıştı. at - çabuk unutturuyor. Baldvin'ın teş- Fakat bütün u mucev ~r er gu-
10 
bile!~ 

rebcyı kazanmak ıçın c:Pn·etiniıı ta ilk defa Başvekalete getırildıği ı n,.,. .. ~. li r-.r• .,~. 1,.,.. ... ,1-ı) JY1iic: tılldlf"rin vanınrh ı:iinük krı - sevdi. bak. vırtmı<:s~~ ., 
~!!!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~~~~!!!!!!e'!!!~~~~~~~!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~--~ ~~ 
Edebi Roman No:13 

Zekeriyya Sofrası 
Yazan: AKA Gündüz 

- Öyle ise bayan Cansever pren
ses Hane~kanın ta kendisidir. 

- İhtimal veriyor musun? 

- Morga gidecek değil miyiz? 
Sağ omuzunda ve avucunda yara 
yerleri var mı yok mu görürüz. 

- Ahmet Miislime ne diyelim? 

- Kadının Haneşka olduğu an-

laşılırsa Ahmet Müslim de Şevalef
dir. 

- Pasaportunda böyle bir kayıt 
yok. 

- Siz beyaz kadın ticareti ya • 
panların ceplerinde kaçar türlü pa

saport bulunduğunu tabii bilirsi
niz. 

tile Viyanada yaşarmış Cenup A

merikasına ve Şimal Amerıkasına 
beyaz kadın ticaretı yaparken ya· 

kalanmış, Viyanada büyük bir is

kand31 çıkmış. Asılzadeler mecli

sinde miınakaşalar olmuş İmpara

tor, Viyanaya nereden geldıği bel

li olmıyan dö Şevalef aılesınin a • 

saietini tanımamış. Tevkif edıle • 

ceğı sırada İsviçreye, oradan da 
Fransaya kaçmış. orada ycrleşıp 

işine devam etmiş. Bu Şevalef o 

Şevalefın oğludur. 

- Enteresan bir roman taslağı. 

- Uydurmuyorum. Bu herif çok 

- Ahmet Müslim beyaz bir ka· netameli bırısıydi. Beyoğlunu ha-
dın tacıri mi? raca kesmişti. Bana bunları Paya-

- Bunun babası dö Şevalcf vak- res anlattı. 

- Hangi Payares? 

- Mütarekede Bosfor dıye gaze-

te çıkaran bir Fransız. Ti.ırk düş • 

manı yezidın biri idi. Bır gece bır 

kaç Türk genci herifi İmam soka

ğının köşesinde sıkıştırmışlar a -
dam akıllı pataklıyorlardı. 

İçlerinden bırısi (öldiırehm mas

karayı) dedi. Tam boğacakları za
man herifi değil gençleri kurtar
mak ıçın (bunu öldürmezseniz ha
şınıza bela gelir. Öldiırmeyıniz. 
Yalnız her gördüğtinüz yerde pes -
tilını çıkarıp geçiniz) dedim Heri
fi bıraktılar. O da beni halaskarı 
zannedip durdu. Yaltaklanmağa 
başladı dö Şevalef dostu idi, c.m
ma kım olduğunu söylemekten çe
kinmiyen bir dost! O zameınlar 

Cansever Şevalefc tutkunmuş. 

- Gelınız, bu romanın realıtesi· 
ne gidelım. 

Morgdan girince hafif biı koku
dan tıksindiler: 

..:.... Kadının örtüsünü aç! 
Şişmeğe başlıyan kadın büsbü -

tün çirkinleşmışti. Birdenbıre: 

- İşte, dedı. Sağ omurnna b:ıkı
nız. 

Sağ omuzdan pazıy:ı d')ğru u
zunca bir yara yerı tırtılı bir çu -
kurluk la göri,ılüyordu. Öı tunun 
ucu ile sağ elını çevırttiler, a\·ucun
da da derın bır kesinli vardı. 

Yolda konuşuyorlardı: 

-Tamam. Cansever, Hanuşkadır. 
Ötekının de dö Şevalef olduğunu 
kabul edersek, yine <foktcrn teyıt 

C>tmiş oh;cağız. 

- Neden? 
- Madem ki öyle sakar, soysuz 

· bir adammış, bu cinayeti de r.eye 
yapmış olmasın. 

- Neden intihar etsin? 

- Budalalığlncian, korkaklığın-

dan, dehlığınden, aklı başında a
dam ıntihar eder mi? 

- Bır evde oturduklarına göre 

neye bır Zekeriyya sofrasını seç -

sin? Başka yerde, başka suretle öl
duremez miydi? 

- Anormal bir adam. Kim bilir 
ne sandı? Böyle debdebeli, şatafat
lı bir iş yapmakla gazeteler yaza-

cak, dünya matbuatı meşgul ola -
cak mı ne sandı? Ben öyle ıntihar
lar bilirim ki yüzde doksan do!wzu 
gaz<!telere y~mlmak için yalancık
tan intihar etmişlerdır, yüzde biri 
de akıl hastası olduklarından ... 

- Bütün bu konuşmalarıu. mu -
hakemelerle beraber yine ar;:ct -
mek isterim ki ... 

- Biliyorum, Ahmet Müslım ka-
til değıldir. ' 

- Evet. bence değildir. Birsin'in 
kocası nerede? 

- Seyahatte imiş. 
- - Nereye gitmiş? Telefon edi -
niz, hala orada mı? Hareket etme
mişse ne tarihte ve nereye? 

- Şüphe sırası ona mt geldi? 

- Böyle bır iş ancak ondan bek-
lenebilir. 

Alpagotu tabii yakından tanır -
sınız. Daha hususi konuşalım. Ben 
geçen yaz Büyükadada ıdim Birsı

ni Canseverle ve o zenci ıle bir kaç 
defa Yat klüpte gördüm. Aradan 
çok yıllar geçtiği için Canseveri ta
nıyamadım. Birsin içın epeyce de· 

dıkodu işittim. Orada da rd• fi 
Cansever oiaı ak tanıyorla ._,'11" 

·· .. el ' Birsirı için (zav::ıllı gu.. . of) 
·rıY • ..

bir kanarya gibi kafese gı .,.,,. ... -
ınişleı di. Bu sahne b~rıakaY' ıİ'f. 
hatırhıtıı. Prenses HcınuŞ ~ .,e ~ 
dığım için - kendi hesabı ·ral --;; 
nahı boynuma - ben Bırsı ""'-

- ı ·oruw· ~ 
volmuş bir kadın say Ykadıtr ~-. 
bu tedai ile Alpagota Jd 1a.ff 
yorum. Tahmin cciyoruf11 gı~ 

lrnıştır· 
got bunları haber a . ·n 9pa • 

gelmiştir, cebinde c~.111~ir şei ... ~ 
bulunmAsı gayri tabıı IJf ~ 
- ld" M'' k el kurulı1l .... ~ gı ır. u ·emm .-"•'· , 'h ) ..... ,,,.,. 
riyya sofrasını ve aşa~. tl'it· ~c. 

.. J11ll<: -4" 
nıdığı Canseveri gor '/ "ın ~,;-; 
rasını hep biliyoruz. :ı~ötııPOf 
bür gün de seyahatten ~ 
bi çıkagelecektir. _,.k 

b.. 1 olnıası çv--- Bunun oy c I' 

olur. . ·di\'~~ 
- Ben daha ilerı gı ·~ 1111-~ 

~ b.. 1 . çok yanacag ger oy e lSe }>eII 

kü tahminin ip ucunu 
betbahtlığma uğrarnılvev 
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Arnavutlukta peçeyi kaldı- Şehirden ffö~ortajlar .. 
ran. kral değil, hemşiresidir 1 sah n ede k u n d a g a 
Pre~sesMaksude Arnavut kadınlarının Avru~ 'konan· ÇQCUk elbette 
Palı kadınlardan aşağı olabileceklerine inanmı- t • t ı 

ve buna tahammül edemiyordu a r 1 s o u r 
Krala yalvardı, kanun çıkarttı, kendisi 

• bu yolda önayak oldµ 
Münevver Arnavut kadın ve erkek
leri bu eseri minnetle alkışladılar 

Arnavut pttnsesle ri asker lcıgafetirıtl• 

d •l>ari - Suar. ın muhabirlerin - ~ 
<'tı R b y o er Fransmı şunları yazı -
Ot· •" l k h .. . dif · nrnavut u la enuz şımen 
~er: Yoktur, yollar hemen he -
h n Yok gibidir. Fakat büyük Ş(!
l' itler tayyare hatlarilc biribirlc 
ıne b .. 1 hu ag anmışlardır. Tiranın, El 

1 stan'ın, Avlonya'nm zengin kız
arı elb' 
~ ıselerini Paristc yaptırı -

0rlar. Batta bunlar senelerınin hiç 
ı. tnaısa 3 ayını Pariste geçiriyor -

01~ F'akir kadınlar ise, Bedcvilerde 
'1 Uğu gibi, en çetin işlerde çah-

l'Orlar. 

h l3u tezad karşısında, en ziyade 
lt assasiyet gösterenlerden birisi de 
~~ Zogo'nun altı hem§iresinden 
he 81 .Qian Prenses Maksudedir. Bu 
olatl\§ırelerden henüz evlenmemiş 

tılarda .. .. d b" . il n uçun en ırı... · 
tıın renses Maksude tuvalet odası
'ak Penceresinden Tiran'ın büyük 
dlls ağına bakıyor. Arnavutluk or -
Gbunda rnuallimlik yapan İtalyan 

•tle · dııkı rınin karıları Romada ol -
,, arı gibi giyinmişler. 
'alnı . . . 

\ıi i.i . z onlar mı? Yeşile çalan ma.. 
'iırı nıforrnalı Arnavut zabitleri, a
~Ytı Stik.a araştırmalarına gelmiş 
lıatı ;ı~ılel bir heyetin azası. Yu
t~rt~~rleri, Fransız lisesinin pro
l)ıi erı, antrenman için getiril -

hla 
t1.t1,,~ n Çekoslovak ve Macar spor-

""ı 'I'i 
attıstı' . ran barlarındaki Macar 
~hti erı ve saire ve saire ... Tiran 
~km tıi beynelmilel bir şehir haline 
~ uş bulunuyorlar. 

terıses Maksude, sarayın öteki 

Kral Zogo 

penceresine gidiyor ve orada bu 

sefer kenqi memleketinin kadın-

!arını görüyor. Bu kadınlar peri
şan kıyaf~tlerile dere kenarında 
çam&§ır yıkıyorlar, öküzlerini gü-

düyorlar. Yuzleri de sımsıkı ka -
palı! 
Şimdi Prenses Maksude, bu iki , 

manzara karşısında düşünüyor: Bir 
taraf, kendi memleketine gelmiş o
lan ecnebiler, öteki taraf kendi 
memleketinin kadınları ... Prenses 
Maksude, Türkiyede kadınların yüz
lerini güneşe ve serbest havaya, 
sıhhate, hayata çoktan atmış ol • 
duklarını işitmiştir. Fakat Arna • 
vutlukta kadınların hayatı hala de
ğişmemiş, hala eskisi gibi! .. 

Oenç kızlar evlerinde kapan • 
mışlardır, delikanlılar ömürlerin -
de yüzünü bir defa dahi. göı me • 
dikleri kızlarla evlenirler. 

Nihayet bu iki manzaraya ta -
hammül edemiyen Prenses sarayı
nı dcği~tirmiye mecbur oldu. 

ARNAVUT DELİKANLILARI 
Paristc, Romada tahsillerini yap

tıktan sonra Arnavutluğa dönen 
gençlerin hepsi de şöyle söylüyor
lardı: 

- Ah, şu başımızdaki fesi atsak, 
Arnavut kadınlarının yüzlerinde -
ki peçeyi çekip çıkarsak. 

Arnavut gençleri böyle söyledik
leri zaman, Avrupalılar da aksi id
dialarda bulunuyorlardı: 

- Niçin baştaki fese, kalpağa, 

kadının yüzündeki peçeye bu ka
dar ehemmiyet veriyorsunuz? Av
rupalılarla aranızdaki bu fa .. k 
sathidir. Halbuki siz bu halinızle 
daha ne kadar güzelsiniz. Bilakis 
bunları muhafaza ediniz. Tılrkiye 
fes ve peçeyi kaldırmakla karak • 
terini kaybetmiştir. Bari hiç olmaz
sa siz, bu güzelliği kaybetmeyiniz. 

Arnavut gençleri bu palanayı 
dinlemiyorlardı: 

- Kadının peçesini kaldırınız, 

az sonra onun nasıl bir Avrupalı 
cevheri taşıdığını göreceksiniz, di· 
yorlardı . 

Ve ilave ediyorlardı: 
- Arnavutlukta nüfus aşağı yuka

rı müsavi miktarda Katolik, Orto
doks ve Müslümandır. Milli vah -
deti temin etmek için bir defa za
hirdeki farkları kaldırmak lazım • 
dır. 

Prenses Maksude ise son derece 
sade bir kızdır. Sık sık tenis klü· 
büne gider. Orada Arnavutlu -
ğun yüksek sınıfına mensup insan· 
larla ve ecnebi kor diplomatik a· 

(Devamı 7 nci sahifedP.! 

Arnav•I prn1111lerl Mauggın, Ralıi,., MahrıdtJ 

Halkevlerinin temsil şubelerinde Ö~tle 
taze istidatlar · var ki, profesyonel ar· 

tistleri gölgede bırakırlar 
Sahnemizin en büyOk noksanı 
kadın ve bilhassa goz·eı kadın! 

.Sahnemiıcle kerı.diluirıi sevd;rebilmis ve beğendirebUmis olar: sana tkôrlarc/an 
Feriha Tevfik ve Şevkiye 

S ahnemizin çok kuvvetli un • 
surları ve san'atkarları arasın

da bir 'kaç tabiat harikası yaşı -
yor; Feriha Tevfik, Cahide ve Şev
kiye .. 

Bunlara sahnemizin 
selasesi~ de diyebilıriz. 

.ekanimi 

Güzellik kraliçesi olmadan ev -
\'el, bizce tamamen meçhul olan 
Feriha Tevfik, meğer güzellik kra· 
liçeliğinin muvakkat şerefinden 
ziyade sahneye layık bir yaratı · 
lışmış!. 

Bu, hakikati, ancak, Şehir Ti -
yatrosunun güzide san'atkarları a
rasında bir yıldız gibi parlamıya 
ba~ladıktan sonra anladık. Onu 
sevgi ile alkışladık. Hala da alkış
lıyoruz ve alkışlıyacağız. 
Cahıdeye gelınce, sahnede onu 

seyrederken, san'at aşıkı bir artist 
karşısında bulunduğumuzu anlıyo
ruz. 

Aldığı muhtelif rollerle seyirci
lerini heyecandan heyecana götü -
ren bu büyük artistin, bütün san'
atının esrarını kavramak elbette ko
lay değildir. 

İşte Cahideyi böyle büyük bir ar
tist, üzerine aldığı bütün rollerde, 
kadınlığın iştihasını, hissini, rik -
katini, bayağılıklarını, levsini, hase
dini, bütün kalb acılarını, ruhunu 
sahnede yaşatan canlı bir san'at a
bidesi sayabiliriz .. Hele çiçekler or
tasında yüzen ne enfes bir ofelya
dır Cahide. 
Şevkiyeye gelince, o san'atkar 

bir baba ile, yine sahnelerimizde 

yıllarca alkışlar toplamış bir ana
nın kızıdır. Bilmem onu, bilmiyen 
var mtdır memleketirnizd>?? .. O -
nun sesinin güzelliği, nağı;-,c mef
tunlarının kalblerini gıcıklamış, o-

kuduğu parçalar, aldığı çapkın ta
Vlrlar, seyircilerini büyülemiştir. 

Şevkiyenin dansları da bir hari
kadar: Muntazam vücudünün çe
vik hareketlerile oynadt~ı oyunlar, 
bir Türk artistinin vücudunda na
sıl bir bedia mücizesi yaratmak 
mümkün olduğunu isbat etmiştir. 
Şevkiye oyun oynarken bilir mi

siniz neye benziyor? .. 
İpekli bir mendile!. 

- İnsan ipekli mendile benzer 
mi? 

Diye bır .nda kaldı-
ğımı hissedıyornm r" r&kıntzı gi
dermek için anlatayım: 

Haniya bazı hıı• ı1< inekli men
diller \·.;.raır Buyükiüklerine ra;:-

men, avucunuzun içine sıkıştırabi
lir, buruşturur, bir yumak haline 
getirırsinız. 

İşte Şevkıye de ayak hünerleri 
yaparken, sanki ipekli bir mendil · 
miş te, avucunuzda sıkıştır~lmış 

büzülüyor, dertop oluyor, kıvrılı

yor. ve adeta bir yumak haline ge· 
liyor. 

Bir çiçek, bir katmer gülü ~ıbı 

v:waş v:ıva'? açılarak karşınızda gü
ler yuzlu bıı Şevkıye oluyor 

Bu hünerlerini nasıl öğrendığın:, 
bu sahada ne tarzda çalışmakla bir 

ckudreta olduğunu öğıenmek ıçırı 
sordum: 

- Artistlığe karşı bır heves du· 

yarak mı sahneye atıldınız, yoksa 

bundan başka sebE'.pler de var mıy· 
dı? 

Şevkıyenm, diınynya yenı :ı· ..................................................... 

Nıvgorlr. .ahnı/e,lnde ıör6nen ar· 
tiıı tlplulntl111 : Maı Oranı 

çılmış çocuk gözleri kadar temiz -
bakışlarına, şen .;e mes'ut geçen 
eski giinleı ırı sevimlı neş'esi ya -

yıldı. Biraz di.işünmiye başladı, ha
fız~sını cskı günlerın enginliğine 

doğru seferber ederken, ben bu 
sorguyu ağzımdan çıkarmamın piş
manlığına düşmüştüm. Çünkü ö -
mür yıpratmış, bir ana ve babanın 
bır kızı olan Şevkıyeye böyle bir 
sorgu sormak çok abesti. 
Şevkiye: 

- Heves mi? diye cevap ,·erdi. 
Şımdi bunu tayin edemem. Fakat 
her halde babamın ve anamın sah

ne adamı olmalarının bunda çok 
tesırı var. Anam ~ari, babam Şev-

'kı, sahıu.de omur çürütmüş insan
lardır. Ben çok kuçük iken sahne
ye çıktım, bdkı böyle çocuk rol .. 

lerine çıkış, kuçiık ve çocuk kal -
bımde bır heves uyandırmıştır. Da
ha tuhafını soyhyeyim: Annem 
kundağımı sahnede yapmış. Bu da 
bır seb'?p olabilir. Öyle ya, sahnede 
kundaklanan hır çocuk, elbette sah
ne kralı olur. 

Kendimi anladığım bir yaşa gel
diğım zaman, artık bana rol ver -
miye başladılar. Yine çocuk rolü! 
Muvaffakıyetle başarmışım bunla
rı! O zamanlar öyle söylerlerdi. 

Hançeresi, dinliyenleri ze\"kle, 
neş'e ile öıledıkleri bir ses hazine· 
sine bekçılik eden ~\·imli Şevki -

yeye, sesinin :nadir kabıliyetin i ve 
hudutsuz istidadını nasıl inki~ı:ıf et
tirdiğini sordum. 
Konuşurken bile, kıvrak bir mu

siki nağmesi gibi kulağa hı:ız ve 
neş'e veren sesıne, dudaklarından 
hiç eksik olmıyan tatlı gi.ılüşünü 

katarak cevap verdi: 
- Sahnede, şarkı, kanto ve çal

gıların nağmeleri içinde büyüdü
ğüm için olacak, musiki hevcsı ben 
de idrakimle beraber uyandı. Ken
di kendime epey meşgul oldum. 
Sonra kendimi, içimde uyanan te
ganni istidat ve arzusuna kaptır -
dım. Bu istidadımı keşfedenler, be
ni teşvik ettiler. İlk olarak (Ma
riça) operetinde oynadım. O gün 
duyduğum heyecan, hayatta duy -
duğum heyecanların en ısıtan ve 
en üşütenidir. 

Mtıhlis Sabahattinin operetinde 
çalıştlm. Orada çok istifade ettim. 

- Sizce sahnede muvaffakıye -
tin en büyük sırrı m•dir? 

Vallahi ben kendi hesabıma, 

(0.•a.H 6 111 ••J/•tlo) 
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KANUNİ SÜLEYMAN , 

No.33 Yazan Nedim Refik 

' Halledilemiyen muamma: Hintli misaf irin ka-
gık ta bo ğulaıı kızı ne oldu ? 

Herkes bu kazayı unutmuştu, bir şayia dolastı: Ada açık· 
larında boğulmuş bir kadın cesedi bulmuşlar 

luyordu. Sonra sevgili kızını bul - !ursa olsun yardım edeceklerin hiz-
m:::-, T~cı Cıhan öldüyse bu acı ha- meli başa mı gider?.. Venedıkli 
kikate bizzat vasıl olmak için ça - söylesin bizd~n ne ıstiyor? .. Biz de 
lışmağa kendinde kuvvet hissedi • onlar için canla başla çalışal~m. 
yordu. Bahadır Sahip için Sultan _Bunu kendilerine söylediğime 
Sülcymanın bu vadi çok büyük bir hiç şüphe etme Parhalı. Bizim on-
kuvvetti. Fakat padişaha arzetmiş- !arın işine çok yarayacağımızdan 
ti ki, devletin resmi vesaiti ile düş- emın olduklarını görüyorum. Vak -
manlarını aramağa kalkarsa onla- tı gelince bizden hizmet istiyecek-
rın nazJrı dikkati bir kat daha a- !erdir. Şüphe etme şimdi bu bah • 
çılır, birer tarafa kaçarlar, yakala- si bırakalım. Bahadır Sahip Sul -

Padışah bunu duyduğu zaman 
hemen emir vererek cesedin aran· 
m.:ısını ve netıcenln kendısıne arze .. 
dilmesini söylemiştı. 

Mevsım son bahardı. Bazı gün • 
lcr oluyordu ki lodos olanca şid • 

dctile hükıim sürüyor, kırk sekiz 
saatten fazla devam ediyordu , Pa

dışahın Pmrile adalar açığına giden 
heyet cesede benzer bır şey bula

Okuyucuıa rıa 
Baş başa 

Adres ve 
I simler sarih 
Yazılmalıdır 

Davutpw;ada Mektep sokağında 

9 numaralı evde Reşat Sert imza
sile mektup yollıyan okuyııcumuza: 

[SON TELGRAF - Mektubu -
nuzun hem neşrini istiyorsunuz, 
hem de ısminizin yazılmamasını ?r
zu ed yorsunuz. Yaptığmız şikayeti 
mühimdır. Doğru olup olmadığını 
da bilmiyoruz. Sarih isim ve adre
sinizı yazmadan mektubunuzu neş. 
rcdemeyiz, Aksi takdırde. mes'uli
ycti gazetemize raci olıır. Siz, şikü
yetinızi alakadar daireye bildiriniz. 

••• 

Eski 

ikinci kısım - 83 -

Oyuncuların önündeki banknotları kaPt~ 
cebine indirdi, sonra tabancasını çekere 
haykırdı: "Yaklaşmayın, yakarım hal., 

Diyerek yalva
rırla r. Bu suretle 
uyuştukları çok 
olur. Çslınan, tri
şörlük yapmak 
sureti le alınan pa
raların geri ve· 
rilmesi baıan iş · 

çilerio kesesine 
dokunur, kaza. 
nırken zararlı çı· 

Bu münasebetle okuyucularımız- karlar. 
dan şunu rica edeceğiz. Okuyucu- Torpile çarpan 

oyuncu, ikaz ne· 
larımızın arzu. dilek ve şikiıyetle

ticesinde, p:ırası. 
rine, gazetemızin sütunları her za

nı geri istediğ"i 
man için ı;çık olmakla beraber, gön

zaman, po!ise git· 
namazllrdı. Onlar nasıl gizli hare- tan Süleyman tarafından kabul e • 
ket ediyorsa, onlarla mücadele de dilmış. Padişaha başına gelen fe -

derilen mektupların muhteviya<1· 
Bu araştırmalar günlerce st:rdü. nın bilhassa doğı·u. mübalagasız ve memesi için, P1

• 

Oradakı kayıkçılardan, balık';lar- yanlışsız olması lazımdır Ve bil- rası iade edilme· 

mamıştı. 

gizli olmak lazımdı. Bunu hatırına lakeli arzetrnış. Zaten o da şu Bel-
ge!en ufak bir müliıhaza diye padi· grad zaferinin tadını tadacak halde dan soruldu. Bir kısmı gördüğünü, hassa. adres ve isimler sarih ve doğ- 4e karar verılin. 

1 
ce, işi idare eden .. /e .ı~ 

şaha aczetmişti. Sultan Süleyman değildir. Biribiri ardınca ölen kil -
bunu mu\·afık gördü. çük Şehzadelerin Sultanın acısını 

bir çoğu gcırmediğinı söylüyorlar - ru olma ıdır. Geçenlerde yazdı~ı- kumar baz, bera· ?oku, bukaru tibi o9unlar. ıatranç ıibi oo!I "'' 
dı. Birbirine uymıyan bu sözlerden mız bir şıkayet mektubu üzerine, ber hırsızlık yap· şündl1rüca değildir. Bun larda bir k~ğı lla katJ 

Tekrar etmişti: bir türlü unutamıyor. Bahadır Sa -
- Senin kızını bulmak bana da hip halini arzedince Padişah çok 

müsbet bir netice çıkarılamadtP,l alakadar daıre tahkikat yapmış ve tıkları arkadaşlarını bir lıdğılla m ah t olursunur. 
·b· t d b 1 l' o şikayeti yollıyan okuyucumuzıın akarın' 

borç olsun!.. müteessir olmuş. Ona her suretle 
gı ı cese e u unamayınca a - çağırır. parayı geri ister. Bu a- - Sakın yaklaşmayın, Y 
dişah hususi surette Bahadır Sahip bize yanlış adres ve isim verdigi damların ekserısi .yevmün cedit, ha!.. 1 

Padişah Bahadrr Sahibin ıstıra- yardım edeceğini temin etmiş İş-
bına yakından alakadar olmuştu. te hal budur. Ne düşünü•:orsun? .. 

Cengı çağırttı: tahkikattan anlaşılmıştır Aliı!ca • rızkı cedit• geçinen takımından ol- (Ş.) nin elinde bir de ıaııaııı" 
dar daire, bize. mevzuubahs adreste 

Buna şüphe yok. Fakat İstanbulda - Düşündüğüm şu ki Padişah bir 
- İşte, dedi, cesedin bulundu • dukları için, boğuntudan hıssele - vardı. 

1 bina dahi olmayıp. bir arsa bulun· d ğunu söylüyorlardı. Araştırma ar • rine düşen payı, daha aldıkları n-
böyle bir facianın olması Sultan emir verirse yalnız İstanbul değil, . duğunu bildirmiştir Gazetemiz;n d k ------

dan bir şey çıkmadı. İhtımal kı fır - kika a yerler: Bazıları rakıya. a-müşkül vazıyette kalmaması için. 1 NOT : 99 Süleymanı ayrıca müteessir etmiş- her yer altüst edilir, aranır. Biz a-
ti. O da bu işle cidl surette uğra- caba kızı İstanbuldan başka bir ye- tınalı deniz aldı, ilerlere götürdü. dına, bazıları da borç.arına vere - B • l d S l ·ıerde okuyucularımızın bu noktalar~ rek - kendi tabırl~rınc<?: . Erıtırler! eyog uıı a, . ırase rı fl'~-
şarak ve kimseye emniyet etmek - re nakledemez miyiz? Fakat ben her yere emirler gôn • azami ıtina göstermelerini rica etle· numarada Fuat Istaııbula: - • Böyle adamlard~n ne g<?ri alı - . '-/ıo"' 

d ğ . B .. 1 b. görülür · og"lunun eski ve ı•enı bata~ · sizin meşgul olmağa karar verdi. - Buna Iıizum yok. Kızın bulun-
Vczirler, evlfıd acısı ile kederli o- duğu yer Venedikliye aittir. Ve -

erece ım. oy e ır şey rız nır ki? Tut kelin perçimınden 1 ·' h·ıclef1• 
görülmez bizi halJlrdar edecekıer- •ııttıı1111ıııı111111111ıııııu11•11uı11111111111111111uııuııuıu111111111111 lerile, buralarda yapılan t ·ı1' 

lan padişahı oyalamak için divan- nedikliler ise şimdi Padişah ile ye-
da cereyan eden müzakereleri, ka- ni bir muahede yaptılar. Her sene 

~-----·~-------: ! Bunun için ışbaşı parası çalı 11• d" "I ,_ 1 zabıta baskınlarıııı. eski ı·e • ·~ 
ır. R A D y Q nan adama vaziyeti anlatır: ıı v 
Söyle senin kalbin ne dıyor? .. İ- kuıııarhaııclerin teşblcitla11' . . 11• 

1 i
l - Bazı arkadaşlar, der, aldıkları k b 1 . - /111,' 

bul merasimini uzatırlardı. S"onra bir çok altın verecekler, Padişah ta 
padişahı oyalayan başka me- onlara burada her türlü kolaylığı 

rasim de vardı. Ecnebi devletlerin veriyor, teminatta bulunuyor. Evin 
elçileri geliyor, bunlar parlak par· sahibi olan Venedıkliden başka ya-
lak merasimle padişahın huzuruna hancı hiç kimse bu kızın saklı bu -
kabul ediliyordu. Şayanı dikkat O· lunduğu yeri bilmiyor değil mi? .. 
lan şeyler vardı: Hiristiyan Vene- - Evet. Buna eminim. Siz de 
dikten gelen elçi Türk padişahım emin olabilirsiniz. 
hiristiyan Avrupada Belgradı al - Ali Şavkat ile Parhalı, Tacı Ci· 
dığı için tebrik eder vaziyette idi. hanın çürıimüş cesedinin Adalar a-
0 zaman küçük bir devletçik olan çıklarında bulunduğunu yaymak • 
Rusyadan da bir elçi gelerek ayni ta zorluk çekmediler. O taraftan 
suretle Türkleri tebrik ediyordu. gelen Rum kayıkçılar, balıkçılar 

Padişah bunlarla bir müddet oya- hep bundan bahsederek şayiayı İs-

çine ne doğuyor?. 

- Kalbime doğanı arzedeyim: 
Kızım ölmedi; diyorum. 

- Dediğin gibi olsun. Sana yar· 
dım etmek bana borçtur. 

Padişah bedbaht mısafırine ye • 
niden teminat vermış oluyordu. 

- Eğer, dedı, anlattığında hiç 

mübalağa yoksa bu (Kali) denılen 

puta tapınan Hint ınüşriklerının 

habaset ve melanetine payan yok 
demektır. 

(Devamı var) 
lanıyordu. Fakat evladlarının ölü- tanbulda yaymışlardı. 
mündcn duyduğu elem bu genç !=============,================ 

padişahta ne kadar hassas bir baba Şehı'rden 8 ldv'ın 47 yüreği olduğunu gösterdiği gibi a 
Bahadır Sahip Cenge karşı olan a-

lakası da başkalarının_ bilhassa ev- ReportaJ·lar Yaşında 
lıl.d acısı ile darbe yemiş olanların -
ıstırabına ne kadar yakından işti-

rak ettiğini isbat ediyordu. ( 5 itıci sayfadan d•vam) (4 ıl ncü sngfadan d•va'11) 
Herkes cBelgrad darülcihad. ın talimin en büyük muvaffakiyetint, kil ettiği üç kabınenin hayatında, 

zaptedilmesi sevinci ile seviniyor- üstad arkadaşlar arasına ve en ni· tarihin kaydedecejt: en mııh·m gün· 
du. Bilal de zaferin bu neşesini hayet çok yüksek bir rejisör eline ler hiç şüphesiz 3 Birincıkanundan 
duymuştu. Fakat o kendisini baş • düşmüş olmakta buluyorum. 10 Bırıncikanuna kadar olan bır 
ka bir şeyle meşgul hissediyordu. - Bu işin kazancından mem • haftadan ıbarettır. Yani Sekızınci 

İster istemez bunu düşünüyor: nun musunuz? Edvard'ın tahttan vazgeçtiği haf -
- Hintli misafirin kayıkta bo • Şı"kavetcı· deg··1· B" 

- J 
1 ım. ız mem - talar ... O zaman hükümet olsun, 

ğulan kızı ne oldu?.. leketteki rağbet nisbetinde para muhalefet olsun, kralın evlenme· 
Diye halledemediği muammayı kazanıyoruz. Memlekette san'ata 

kendi kendine soruşturup duruyor· rağbet bir kaç misli daha arttığı sine karşı şiddetle ayaklanrnı~:ar-
d 

dı. Baldvin'in Avam Kamarasında 
u. gün, bizim de kazancımız o nisbet-
Belki herkes artık bu kazayı u • te artacaktır. Ben kazancımızı, se- bu hususta söyledi~; nutuk. hü -

nutmuştu. Yalnız bir şayia vardı: viye meselesi savıyorum. San'at se- yük bir kiyaset şaheseridir. 
Denizde boğulmuş, çürümüş bir viyesi pek o kadar yükselmemiş Bununla beraber, Baldvin fazla 
kadın cesedi bulmuşlardı. Adalar memleketlerde, elbette kazanç 0 nutuk söylemesini seven ins~nlar-
açıklarında böyle bir cesed bulun· kadar fazla olmaz. Maamafıh yine dan değildir. Hatta dostları:ıdan bi-
duğu sözü ağızlarda dönüyordu. Fa- tekrar ediyorum Hiç şikayetçi de- rıne şunları söylemıştir: 
kat bunu çoğu tetkik etmeğe !il • ğilim kazancımdan. - İsterim ki mezar taşıma şöy-
zum görmiyerek söylendiği gibi Ayrılmadan evvel Bayan Şev • le yazılsın· cSöylemezdi ve h1tta 
kabul ediyordu. Şüphe kalmamıştı: kiyeye bir sual daha sordum. hıç te nutuk dınlemezdi.• 
Haliçte boğulan kızın cesedini su - - Alkışlandığınız zaman ne his· 
lar alarak adalar açıklarına kadar sedersiniz? 
götürmüş, orada bunu kayıkçılar Değerli san'atkar biraz düşündü 
görmüştü! Sonra hayatının en tatlı gününü oir 

Ali Şavkat ile Parhalı böyle bir sinema sadakatile gözlerinin önüo-
şayiayı ağızdan ağıza yaydırmakta de yaşatan bir fani edasıle gözle-
güçlük çekmemişlerdi. Tacı Ciha - rini süzdıi, dudakları sevimlı bir 
nın hakikaten öldüğünü herkese i- gülüşle kıvrıldı: 
nandırmak için Ali Şavkat Parha- - Biı çocuk gibi sevinirim! 
lıya: 

- Bunu kim tahkik edecek. de· 
tnişti. elberir ki şayiayı iyıce yay· 
tnağa muvaffak olalım. Buna ina
nanlar olacağı gibi Tacı Cihanın ce
Eedini gözleri ile görmüş gibi ye -
min e"decekler de bulunur. 

Kim giderek tahkik edecek? .. 
- Evet muhterem üstadımız .. 

Fakat Bahadır Sahip Padişaha mü
racaat etti. 

- Evet.. ne olacak? Venedik el
çisinin yanındaki bir tercümandan 
bunu öğrendim. Sarayla bunların 

münasebatı şayanı hayrettir. Ba -
zan bıze o kadar çok hizmetleri o
luyor ki kendilerine karşılıklı bir 
hizmette bulunamadığımıza utanı
yorum. 

- Hakkınız var üstadımız .. Fa· 
kat mukaddes mabudemiz (Kali) 
nin mabedine nezr ettiğimiz bir 
kızı babasının elinden kurtarmak 
gibi en büyilk bir işd e bize kim o-

Köroğlu operası 
Tanınmış mıizısyen Hacıbe • 

kov'un •Köroğlu• OJ>Erasının ilk 
temsili, Azerbaycan Opera ve Ba· 

let Tıyatrosunda verilmiş ve ga -
yet büyük bir muvaffakıyet kazan

mıştır. 

Azerbaycan'da Köroğlu, halk e· 
pık eserlerinin kahramanıdır ve is

mi onaltıncı ve onyedınci asırlar· 

dakl köylü isyanlarına karışmış O• 

Jarak bulunmaktadır. 

Bu operanın müellifi. bu eserin· 

de Azerbaycan folklorundan mu· 
vaffakıyetli bir surette istifade et

miş ve ilk defa olarak .tara. ismin
deki şark müzik aletini de orkest. 

raya almıştır. Bu eser, Sovyet A • 

zerbaycan müzik kültüründe bil • 
yük ve yeni bir zafer olarak te • 
!akk i edil mektedir, 

NÖBETCI 
ECZANELER 

Bu akşam şehrin muhtelif semt
lerinde nöbetçi olan eczaneler şun
lardır: 

İstanbul cihetindckiler: 

Eminönünde (A. Mınasyan) Be -
yazıtta (Cemil), Küçükpazarda 
(Yorgi), Eyübsultanda (Hikmet 
Atlamaz), Şehremininde (Nazım 

Sadık), Karagümrükte (Kemal), 
Samatyada (Erofilos), Şehzadeba
şında (İsmail Hakkı), Aksarayda 

(Sarim), Fenerde (Vitalı). Alem -
darda (Eşref Neş'et), Bakırköyde 

(İstepan) . 

Beyoğlu cilıetindekiler: 

İstiklal caddesinde (Della Suda), 

Karaköyde (Hüseyin Hüsnü), Tak· 
simde ( Limonciyan), Şişlide Ha -
laskar caddesinde (Nargıleciyan), 

Kasımpaşada (Vasıf), Hasköyde 
(Barbut). Beşiktaşta (Nail Halid), 
Sarıyerde (Asaf). 

ÜsküdaT, Kadıköy ve Adalarda

kiler: 
Üsküdarda (Selimiye), Kadıköy, 

Muvakkithane caddesinde (Saadet), 
Büyükadada (Halk), Heybelide 
(Tanaş ) . 

ara a ısınde anlatacagını. 
paraları yemişler Ancak şu kada

ı•--B-U•G·Ü-N•G•Ü•. •P-R·O-GRA·M---•ı rın gen alabildim Bir kusurdur tını:a teşekkür ederim. d [!il -
§ Çatalcada çiftçi Abu .,, 

Akşam neşriyatı. oldu, affedin, şunu kabul edin gin'e : _ Sorduğtıntı: zat. f!eYO\ 
S•at 18.30 Konferans· Beyog·ıu Hırsızlığını. hırsızlnra reislık yap- errc· - • lcumarlıanelerhıde bütüı.• s ıı·ı-

Halkevinden naklen İsmail Hami tığını ıtiraf r:dcrken yüzü bile kı· ııe ni kaybetmiştir. Mem~rıye._ .. ,,dr'' 
Danışmend tarafından (Sümer di- zarmaz. lıınıırkeıı, k 11mar ıptilası Y."'.", "1'. 
!ile Türk dili arasındaki münase· Utanmaz' büyük bir mıkyasta bir ilıtılıı• ~.,. _ 
betı. 19.30 Konferans 'Eminönü Arlanmaz' tı. Tevkif ı·e hapsedildi. JH>tlıtl "6 

H ık · ı y d ş b · Bır hicap hissile terlemez, al• a cvı snsya ar ım u "St na- mesi ba§lmnak ü:crc i1:e>', g · ,•t 
(D ki O h T h Ç Oyuncu bu teklıfe razı olmazsa. ·ıı ııı " ınına (l or r an a sın o - bir kalb sektesinden terkı " a-

cuk bakımı), 20 Belma ''e arkadaş- işte 0 zaman: öldü. Bıı lııı.msta ı·~recec;• ,;: ın _ 

1 f d T .. k k. · - Pandomına! t~ arı tara ın an ur mu~i ~sı ve te1nnıi1n 1nalU1n~ta şi1n iif..!en 
h ık k 1 20 30 Ö R t Başlar işbaşı, eksık kalan para-a şar ı arı. , mer ıza a- şekkiir cder•ııt. , 
rafından arapc:a söylev. 20 45 Ce- yı cebınden t~mamlamıya mecbur § Fatilıte Aııtcılyalı Ali M110 it~ 

1 K. ·ı k d r t f olur Parası yoksa. borçlanır, bor- ı·r ma amı ve ar a aş arı ara ın- faya : - Sordnğımıı: adam ~•I 

d T .. k ·k· · h lk k ca mukabil sened verir, taksit tak- ! ,..., .. an ur musı ısı ve a sar. ı · staııbuldad11·. J\1~•7uır ı·P ı 
sit öder · 'IJI !arı (saat ayarı) ,21 15 Radyofonik bımarbazlardand•r. Dört 1>c< ~o • 

dram iT O S K AJ, 22 15 Aj.~ns ve Paraları grri vcrmiyen trişörlcr e1'1•e1. lıir kaç arl:nri"•ile Ac'0 
1, 

B h b 1 · ı · .. ·· daimi arkadaşları ı!;<', başka işler., ..,,ıı 1 

or~a a er erı ve er esı gunun yı. /\·fersin.i ·re Anadn1111ı11.1ı , ., 
programı. 22 3Q Plakla sol0lar, ope- hırsızlıklar yaptıkça, 0 arkadaşının telif yerlerini ge:crrk - td<' ·: <-

t 1 23 
hissesine düşen parndan münasip ~ r-ıı 

ra ve opere parça arı, son le - epeyce para alm•.•'"r"'' r •i 
YARINKİ PROGRAl\• mık tarda ke<er. geri verilen bo - , , Jaqr kumar rrr cileri ,.,,.,,,. 

1 
~-

ô ·ı · t g"untu par;.,ına ekl~diği kendi pa- . 1r q e nP<rıya ı: det'irlcrde. lıiirri•wtiP ill!·'' · ı·ı-
12 30 Pi .ki T .. k k ry o rasını bu suretlr tahsil eder. Yok, · , r '' . a a ur musi isi. 1-.5 rmc?n bunlar grıııı nrıın "'' .. ~ 

h d Yabancı bir ışcı ise, o para yanmış- · · · - ı:~r 
a"a is. 13.05 muhtelif pliık nqri- ıırı billıa<.•n Aralıi.<tan ter" 1,, 

t 14 S tır. üstüne bır bardak: Buzlu r.·•" ya ı, on. Qiderek 'ıalkı soııar1nrılı ., .. 
- su' lu1kkında i!erd~ .malıinınt ,,.r .. f'' 

Zl9yi a"ke rf veslka!'ı 
Ordu dairesi müdürlüjtünden 

S-6-1911 tarihinde almış olduZu m 
muvakkat terhis vesikamı n,.i el• 
tim, yenisini Anadolu Boğaziçi As
kerlik Şubesi nden •laca~ımtlan zayi 
olan vesikamın hükmü yoktur. 

Mo•t•la oğ"lu Hasan • PPykoz 
323 dotumlu. 

İ<tanbul Asliye 4 ncü Hukuk 

Mahkemesinden: 

İstanb· 1 maliye muhak~mat mü· 

dürlüğü tarafından ölü T·,·fik kızı 

önce Kadıköyünde Osman ağa ma

hallesinde Hasırcılar başı sokak 

liılmi bey apartımanında ık inci 

katta oturan Racia aleyhine açılan 

alac&k davnsının muhakemesinde: 

Davacı vckili mübrez s~ned ıırin· 

deki ımza hakkında tatbikat yapıl

mak üzere medarı tatbık evrak irae 

edeme.niş olduğundan 2/Eylül/318 

tarıhinde Bursa mals~ndı~mdan 

33150 kuruş Ahmed Tevfık tarafın

dan alındığını bilmediğine ve rene

dı mahsus altındaki mührün Ah

med Tevfiğe aidiyetini bilmediğine 

dair yemin teklifi lüzumuna karar 

verılmiş ve adı geçen müddealey • 

hin şimdi oturduğu yer meçhul bu

lunmuş olduğundan bu hususun da

hi ilanen tebliği karargir olmuş ve 

muhakeme 5-7-937 pazartesi saat 

14 de bırakılmış bulunduğundan o 

gün mahkemeye mürac.aatla yukarı

da yazılı yemini yapmadığı lak • 

dirde yeminden imtina etmiş adde

dilerek davaya sabit nazarile ba

kılacağ ı ilim olu~ur . (937/ 1029) 

İçebilir. ijim. ıl~" 
Harbi oyun oynayıp kaybPden ,,,,, 

Bnhsetti!]iniz arl.arrnn t•P r.· ,.1tY 

bazı oyuncular da vardır ki, para- lar.-·:n. Atlana ı·r Mrr!<iııdP ııa .,., .. 
!arını gerı almak için: ruı_ıarından 11 ,.('rn 1,rık 'o. hPnr~ı ,,.,. 

- Beni boğdunuz. Verin paramı• · - I" ı,Juıdtır. J\.fnnrna'ih taf.'iila1 .. ,,ı ·i. 
gen! rıı 

drr.~e11i:-. minr~tn"I' n1"r"m. · ,.•·'ıı· 
Dıye sulanırlar. Çirkefleşırler L 1 ,. bir i101rn1ı· n,;,ı; .. ,,ı:;J,. hi*f""? r·t .. 

Polise gitıniye kalkarlar. Deli bela ,,ı··' .. 
!il fhaknrtr) hn1:ı .. -inr'~ 11n·"r ,.:'~ 

kabilınden bunların paraları çok ;,,.-~ ,,.. 
~ Rr11nill ·ı n Nn lf f'JrtrPT 

defa geri verilir Bu gibi sulu o - . m~kt11.n qönderen 1·nt{!nd".·t;(1 • 111 ı't 
vuncular, yalnı7 kumarhanelerde. -1 
J te iişPnmi11or$1tnH:!'. Bn~,,...,r. "1. ,. 
şurada. buradJ degil, en <ıbar yer- elrnPyin. altı dPnil. ,,., ~1'• r:,,,,r 
!erde de bu şirretilği gösterirler Ve ır"" . 

ftlp t/fi?C:f"r!lZ. 11(' J..-,....?,... t.,rt.I 
maruf oldukları için, bir daha hiç J.,.ı.·r 

sarur~rını.,.. hPn 111"e bHı·' ,,., .. 
bir oyun yerine kabul edılmezler. '·••"' 

11azacaQım. 1-lcm h·Hm"""ı. "' .... ,.1 
Bu kabil oyuncular içinde, oyun · r'·' 

bazların ~ırları't'!t i(c;n ,,,,.,, ,t1:" 
oynarken, masadaki oyuncuların . . . . lı 

1 
J 1., .ı•• 

sıZ1 ntrıtL .,, :<Tprrr " .1 .,. r,ft~ 
önünden fi>lerını kapan, banknot· ·- ,,, 

1/0T 1'C! ];1,.dırnırır? Yo1·~(1 -~ r 
!arı avuçlayıp ceplerine sokanlar 

1 
, , !.'. /-ardan mvnTJt ... ? ıvı • 

da vardır. =----- _ - (kı1'ıı-
Bunun bir hıkayesini anlotayım: Fatih 2 nd Sulh Hııknk 1 
925 yılında, Taksimd~ Zambak 

sokağında bır evde bakara nynanı
yordu Bakara hPniiz başlamadı~ı 
ıçın, gelen oyuncuları kaçırmamak 
fikrile, ev sahibi, diğer oyuncular 
toplanıncıya kadar bir seJı.s po -
ker oynamalarını teklif etti. (Ş .. ) 
adında birile, şimdi bir ecnebi mü
essesesinde çalışan oyun hastala -
rından (B. F.), muhtelif Beyoğlu 
batakhanelerile Beykozda, Yalova
da ve Yıldız kumarhanelerinde 
kropiyelik yapan Romanyalı (D.) 
ve (M.) bir saatlik bir seans yap
mıya karar vererek masanın başı
na geçtiler. 

Oyunda (Ş.) kaybediyordu. Fa
kat, boğuluyor. şansı yardtm et -
med· ~i için, zarar edi 1•ordu 

Son tura başladıkları zaman, k3-
yıbı elli lira gibi ehemmiyetsiz bir 

mikdara yaklaşan (Ş.) birdenbire 
iki ehle. karedeki diğer oyuncu -
ların önündeki banknotları avuc
lıyarak cebine attı. Ve hemen ileri 
atılarak :.rkasını kapıya dayadı. 

Sonra sert bir sesle haykırdı : 

ğinden: ·<rll 
· ·ıJi'' 

İstanbul l\fuhak<'mat 11'
11 ,11 ıl· 

K . a<ti f11· 6 
tarafından Fatihle ı'rn • nd' 
lesinde Deskr<-cil<-r snk•a• ,,,,... 

No. da eski Gümrük muhal 
71

,Jıı• 
. 11~ j• 

muru O•man aleyhıne fa rı J;ı l ' 
yirmi günlük maa'1 olan 2;\~ 

1

0 ~,·• 
ruşun tahsili hakkında acıı~n 1 ~;. ' 

üzerine müddeialp,·hin ik• 11:~ ;ı~-
ha<elı· , 

hının belli olmaması · ·e ~ 
. •r ' 

nen tebliğ edilen davett' d·&i ,.e 
d·ırıı~ ı~ 1 

yap kararına itiraz <" 1 ?/4/9~ 
lan 1, dt 

son celsei muhakeme o _. ,.,~il 
de mahkemeye gelinmediP:~·0,,1şıı11 ' 
gönderilmediğinden -~0~6 .. reli ,.e 

k "'1ct uc ..i,. % 5 faiz, 7'1 10 ve a. ııılı:>-

J berabrr 1'!' 
mahkeme masarifi e d~" i ~ 

· lduğıın ·ıı' )ine karar verilmış 0 '!' iı:' 

tarihinden itibaren onbeŞ g_° 131< '. 

d ·ırnedı~1 ~· 
de temyizi dava ~ 1 .;,,,Jr'~,e 
d . d h""k ··n katıyet ]<c r• 1 
ır e u mu . 1;e 

tebliği - r •') 
başkatip ihbarının (C3" ' 

.. ·1· oıunıJr. ge'çmek uz('re ı an 
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KUDC~ KO~LARR 
---------------------------------~-----------~~~---------~--_. 

TefrikaNo: 68 Yazan: M. Necaeı Tunçer 

Silayı ilaçla uyutarak (Sur) a göndermeğe ve 
orada zengin(ere salmağa karar verdiler. Süleg-
11Zanın gözdesini, ev eşyası gibi, bir halıya sarıp 

atın üstüne bağladılar .. 
- Sen ne dedin? 
- Umarım ki izi bulunur, kotsuz kalmaz· 

dır! Çünkü, Sila bugün değilse ya

rın, hem sana, hem de hükümdara 

kıyacak. O, muhteris ve kıskanç 
bir kadındır. 

aınız, deriim. 

- Benden bah
ıetrnedi mi ? 

- Hayır. Gözde· 
~erinden hiç biri 
ılc meşgul olmadı 

- Si15.yı h~ll 
B~vi)or mu aca· 
ba? 

- Bunu anla. 
lllak için Süley• 
?1anın kafa:ı;ının 
ıçi ne · gırmeli •. 

T::ı.rnara gülüm· 
Sedi., 

Sahra kaşları• 
nı çatarak ili\ ve 
etti: 

- Ben bu ge• 
t7 sana niçin gel· 
dırn b"t· • ı ıyor mu· 
ııun, Tamara? Bu 

Dedi. 

Tamara, Sahranın .,vzlerini boş 
ve manasız bulmuyordu: 

- Hakkın var, Sahra! dedi. O sa

rayda bulundukça bize rahat yok. 

Fakat, onu kimseye sezdirmeden 
saraydan nasıl uzaklaştırabiliriz? 

Sahr~, Silô.yı saraydan uzaklaş -
tırmanın çaresini bulmuştu: 

- Bnna yardım edersen, or.u 
(Sur) a kadar gönderebilirj 

Dedi. Tamara sevindi: 
- Ne diyorsun, Sahra .. onu Sur'a 

mı göndereceğiz? 

_ Evet. Hem de o kadar kolay 

ki.. 
- Nasıl? .. 
- Muhafızlardan biri, bir kaç 

.&ece Süleyman 
(tııeıamir) yazar· 
~en, çok garip Sü/egmana •adakat göster~n Hamo kabilesi~den l>a• 
fıkirlcr " 

1 
d" sıları hagram gan/erındeki kıgafetlerıle .. 

güne kadar bir iş için Sur'a gide -
cck. Bu ~am Silanın düşmanıdır. 
Eğer Silayı uyutabilirsek, ona tes
lim edip saraydan dışarıya çıkartı· 

J.i~ ~ soye ı. 
ukumdan çok de~işmiş buldum. I 
- ~eler söyledi? Hatırında mı? 

1 
- Elbette.. ezberledim.. Sil • 
~Ynıan, yazdıklarını hızlı hızlı 

) uyordu: 

•Kadınlar, sevdikleri müddet
çe ı•e.falı ve fedakar oluyorlar. 
Sevmedikleri zaman, onlardan 
korkunuz! Size, ormanlardaki 
ta7ışi 1ıayvantardan daha miit-
hi§ hamlelerle saldırırlar ve 

Pençelerine düştüğünüz za -
man kendiııizL kolaylıkla kur
taramazsınız!~ 

'l'anıaı·a hayretle sordu: 
- Bu kadar mı? 

~ - Daha var. Bunu niçin yazdı
knı hilmiy.or.uın. Fakat, 7ine l>tr 

g adından vefasızlık göımüş oba 
d~tek. Bok ikinci mezmnrunda ne 
ıyor: 

•liayatında aldanmıyan kadın, 
aldatmakta mahir değildir. Bu 
cesareti kendinde göremez .. O
nu. - aldatmıya te§ebbiis etse 
bile - bu cürmü bir daha tck
:tarlamaması için hemen affet-
1nelidir. Fakat, kendisi bir çok 
erkekler tarafından aldatıı -
nıışsa, bunun acısını. elbette 
1 • 
Ytne erkeklerderı çıkaracak ve 
<ıldatmayı bir zevk sayacak • 
tır., 

'l'anıara düşünmiye başladı: 
lnr- Demek ki hükümdar kadın • 

dl~ tarafından her zaman aldatıl -
d •na kanidir. O halde Bugünlcr

rı: ?aremdeki kadınlann hiç biri

bı.ı lllannuyor. Fakat, bizim için 

rtğu.~eznıur bir idam kararı kadar 
ır, Sahracığım! 

bı - Sen kendinden şüphe ediyor 
Usun? 

- ~e gibi?! 
- \7 . . lti h' anı şunu demek istiyorum 
1 Uk .. 

fa Umdarı bir veya bir kaç de-
llldattın mı? 

d - lia'"" B·· l b" k' "il b .J.,., oy e ır şey a 1ım • 
dııııa/le geçmedi. Biz zavallı ka -
lıuku • burada bir<:?r esir gibiyiz ..• 

Sah tndarı nasıl aldatabiliriz? 
'adığı ra bu işde hepsinin en saf ve 
to]( İi ?1rnak itibarile herkesten 

'.ta Zulüyordu. 
tnara: 

bc~~n de benim gibi, belki de 
~dev~ ıaha temiz ka1blis1n! dedi. 
lat 1 adınJarı hileye sapamaz -

•. <ıld 
bıı~ bu atmak bilmezler.. bilseler 
...Sahr nu Yapamazlar değil mi? 
_ ~ a Çok nıeyustu: 

erkek~"~t - diye cevap verdi - Biz 
ı-1 erırnı · ~. suı zı aldatmaktan korka-
aldat ....... eyrnana ihanet etmek onu 

·l!nk h • 
orıu atırıma gelmez. Hatta 

ıı u-
btı f 

1 
grunda ölmek icabcdcrse, 

ti.>'le rnr~Pnıakta gecikmeyiz. Siz 
l Stniz ya" :u lA s·· 
htıa · ·· :ı.vıese a sen.. u-

tJı;; llın hayatı . . k d . . · · ı·· .. n ku ıçın, ·en ını o u • 
'tanı Cağına atabilir misin? 
....... t ara düşündü. 

Cab . 
ederse atarım, dedi, hU • 

kümdarın bana çok iyilikleri var
dır. 

Sahra: 
- O halde Süleymana yapabile

ceğın iyiliklerden biri de Silayı or-

tadan kaldırmak .. onu hiç olmazsa 
saraydan uzaklaştırmak olmalı • 

rız. 

- Ya sonra? 

- Sonrasını ona bırakalım. O, 
Silayı Sur'da bir cariye gibi zen • 
ginlerden birine satar. 

- Fena bir fikir değil. Fakat, Si· 
l:lyı nasıl uyutabiliriz? 

(Devamı var) 
............ tu1mııuı111uı111111uu11ıtnııtUU&UHil'lllltllllllllUUlllHllUtUUIUlllllllUIUltUttllllllltUlllllUIJIUUllJllUltllflllUUU1tnn11• 

Ar avutlukta peçeyi 
aldıran Kral 

ğil, hemşiresidir 
( S inci sayjadun deaam) 

:r;e1ı:ıilr: karşılaşır. gcneb1 kadınlar, 

bu muhitte Arnavut kad)nlarile 
kendi aralarında bir fark gözet -
mezlcr. 

HuJasa Prenses Maksude kendi 
memleketinde Arnavut kızlarının 

niçin daha hala basit ve düşkün bir 
ırk olarak yaşadıklarına isyan eder. 

İLK M.UVAFF AKIYET 
Prenses Maksude, bir çok defa • 

lar kardeşi Kral Zogo'dan bu hu
susta çok azimli ve şiddetli dav
ranmasını, ilk iş olarak Arnavut 
kadınlarının yüzün~n peçeyi kal
dırmasını istemiştir. Fakat Kralın 
dertleri çoktur. Hangi birini dil • 
şünsün? Memlekette yollar yapa
cak, ordusunu kuvvetlendirecek, 
istihkamlar yapacak ve bütün bun
ların üstünde, memleketinin istik
lalini her bakımdan temin edecek. 
Karşısında İtalya var, Yugoslav

ya var, Yunanistan var. Bütün bun
ları temin edebilmek için kendi mil
letinin ve bilhassa Müslüman rü
esanın müzaheretine ihtiyacı var. 

Öyle olmakla beraber Kral Zo
go geçen Şubat içinde bir akşam 
hemşiresini çağırdı. Bütün Tiran 
şehri, kralla hemşıresi arasında 
mühim bir mülakat cereyan et • 
mekte olduğunu haber almıştı. Kü
çük bir payitahtta en küçük hadi -
seler çabucak öğreniliyor. 

Kral bıı miılakafüı hemşiresine 

şunları söyledi. 
- Martm 25 inde bir kanun imza· 

lıyacağım Bu kanunla, Arnavutluk
ta peçe yasak edilecektir. Muhalif 
hareket edenler, bunların aileleri 
veya kocaları şiddetle cezalandırı
lacaklardır. 

Mnksude bu kararı alkışladı. Fa
kat Kral şunları ilave etti: 

- Bu kanunun memleket dahi
linde son dere<:e mu halef et göre
ceğine emin bulunuyorum. Onun 
için sen ve hemşirelerin millete mi
sal olunuz. Peçesiz dolaşınız ve va
tandaşlarınızı iknaa çalışınız. 

Maksude derhal vadetti: 
- Elbette ki, elimizden ne ge • 

lirse, hepsini yapacağız. 
Arnavutluktn İ§kodra şehri Müs

lüman dininin bir kalesi gibidir. 
Yugoslav hudutlarına yakın bir 
yerde ve yüksek dağları aşağı yu
karı hemen hemen müstakil de -
necek aşiretlerle meskun olan bu 

-----
diyar halkı, Kralın kararını ogre
nince, kızlarını, yabancı gözler gör· 
~sin diye alelacele evlendirdiler. 

Bir sabah Prenses Maksude ile 
iki hemşiresi İşkodraya gelmişler
di. Üzerlerinde bir kostüm tayyör, 
başlarında da küçük bir fötr şap
ka vardı. Tıpkı Polonya ormanm
da gezmiye çıkan Paris kızları gi
bi... 

Üç hemşire, kendilerini herkese 
gösterecek bir vaziyette, fakat u
zaktan da polisin teyakkuzu altın· 
da, Parisli kadınlara gıpta vere • 
cek bir tu,·alet içinde şehrin so • 
kaklarında dolaştılar. 

Muhtelif semtlere göre, üç hem· 
şirenin bu hali bazı yerlerde be
ğenildi, bazı yerlerde beğenilmedi. 
Fakat üç kız dağdan pazara inmiş 
olan köylülerle görüşüyorlar, alış 

veriş ediyorlar, kendilerinin bir AV· 
rupalı değil, halis muhlis Arnavut 
kızı olduklarını söylüyorlar \'e bu 
canlı propaganda içinde Arnavut 
kadınlarına verilmesi mukadder 
serbestinin methu senasını hakkile 
ifa ediyorlardı. 

Öyle sahneler husule geldi ki, 
yii71cri kapatı Arnavut kad~nlan 
Prenseslerin karşılarına geçtiler 
ve kemali cesaretle yüzlerindeki 
peçeleri açıverdiler. Bu yüzden hiç 
bir erkek karısını dövmedi. Parti 
kazanılmıştı. 

25 Mart kararnamesi işte böyle 
bir hazırlanış dahilinde Kral tara
fından imzalandı. 

Şimdi Prenses Maksude Tiranda
ki tenis klübünde diplomatların 
karılarile beraber ve onlardan daha 
fyi bir Avrupalı kıyafetinde çıktı
ğı zaman, halk kendisini alkışlı • 
yor. 

Arnavutlukta yaşıyan Müslüman 
kadınlarının peçelerini de, Kraldan 
ziyade hemşiresi kaldırmıştır. 

Dans merak ılarırDa 
müjde 

En kısa bir zamanda iyi dans öğ
renmek isterseniz ve ucuz bir fiat 
ile vakit kaybe!meden dans pro -
fesörü Yorgo'ya müracaat etsinler. 

Adres: 
Beyoğlu Tokatiıyan oteli arka • 

aında Topçekenler sokak No. 311. 
~!.!\nci kat. 

MiZAH ___________________ __. 

MiRAS 
Yahudi bankeı lerci~n Boh ::ıraçi 

urun bir hastalıhtan sonra öbi.ir 

di.ıny~y:ı göçtü. Vfıri~leri yoktu. Ha
yatının son günler inde Katibi a -
dili yanına Ç'1ğırnıış, 240 bin lira
lık servetinin dostlarından Av -

ram, Yasef ve İsaka veı ilmesi hak
kında IJir vasiyetnomc yazmıştı. 

Vas;yetn:ımede yalnız bir şart var-

dı: O da, cleft:edilmczden evvel, 
tabutuna h~. üç varisinin ellişer 

lira koymalarından ibaıetti. 

İçlerinden A ,·ram naçar tab~ıta 
gitti, hissesine isabet eden elli li
rayı koymıya mecbur oldu. Yasef 

de elleri titriyerek Avramı takip 
etti. İsak elli lirasının mahvolma -
sına bir türlü razı olamıyordu. Av

ramla Yascfin dalgınlıklarından is
tifade ederek tabuttaki yüz lirayı 

çebine attı, yerine 150 liralık bir 
çek bıraktı. İçinden de şöyle söy -
lendi : 

- Bozdursun, bozdursun, yesin 
kerata! 

- BiriMe rastgeldim, sana o Ka
dar benziyordu. ki, selam ı·erdim. 

- Bana olan 10 lira borcunu in
şaallah lımfe vermemişsindir. 

KAHYASI MI? 

Bir gün Salamon yolda giderken, 
önünde yürüyen birisi yere dü -

şen şemsiyesini almak üzere eğil· 
di. Tam bu esnada, Salamon o a-

damın kuyruk sokumuna şiddetli 

bir tekme indirdi. Lakin herif 
dönünce, onu tammadığını görüp 
özür dilemiye başladı: 

- AfCedersiniz. arkadan sizi be
zin Haronaçiye benzettim. 

Fakat tekmeyi yiyen adam kız· 
mıştı: 

- Haronaçi de olsa ... diye bağır
dı, böyle eşekçesine tepmiye ne 
hakkınız var? 

Bu sefer Salamon hiddetlendi: 

- Tuhaf be! dedi, Haronaçinin 
yediği dayaktan sana ne? Kahyası 
mısın? 

* HAPİSHANEDE 

\ 

Gardiyan, müddetini ikmal eden 
mahkuma dedi ki: 

- Oğlum, tahliye ediliyorsun. 
Fakat maatteessüf bir yanlışlık yü· 
zünden seni on gün fazla bek • 
lettik. 

- Ne zararı var efendim, Heri· 
de mahsubunu yaparsınız. 

* 
KENDİNDEN BİÇ! 

Kızcağız, tiyatro temsil heyet • 
lerinden birinde artisttir. Çehre
sinin sevimliliği ve tavırlarının za
rafeti ile, oldukça halkın takdirini 
celbediyorsa da, san'atın incelik -
lerine pek o kadar vukufu yoktur. 
Ge~nlerde, yeni bir piyeste ken

disine verilen rolü prova ediyor -
du. Kocasının hiyanetini haber a
lan bir kadını temsil eden bu ro
lü bir türlü lazım gelen hararetle 
ifa edemediğini gören rejisör hid
detlendi: 

- Canım, dedi, biraz da nefsin
le kıyas et. Kocanın seni aldattığı· 
nı duyarsan, ne yaparsın? 

- Ben mi? Boşanır, başkasına 
varırım. 

* POT 
Bay Fahri düşündüğünü söyle -

mekten çekinir. Tam mnnasile a • 
çık sözlü bir zattır. Geçen gün ar
kadaşlarından bir ressamın atöl
yesine gitmişti. Ressamın son yap
tığı tabloyu göstererek bay Fahri-

nin fikrınf sordu. Bay Fahri dü -
§Ünmeden cevap verdi: 

- Tabloda çok muvaffak olmuş
Eun Faknt ne diye bu bdar çir -
kin, mendebur, suratsız bir model 
intihap ettin? 

- Şey ... Bu kadın benim hcmşi -
remdir. 

- AUedersin, yanıldım Lakin 
§U bendeki dalgınlığa bak. Hiç dik· 
kat elınt'dım S"-T.oı da okadar ben
zlyorkl .. 
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Nafıa Vekaletinden: 
1 - Muhammen b<deli 24000 liradan ibaret ola~ Filyos • Ere~li 

h a tt.ıı n kilometre 17 + 000 - 26 + 75.D aran ve Kilim'i makas 
hattı ray feqiy<ıtı kap.ılı zarf usuliyle eksiltmeye kıınul muştur. 

2 - Eksiltme 16 • 6. 937 tarihinde saat on beşle Demiryollar inşa• 
at Daire:.indeki E.ksiitme Komisyonu Odasında yapılacaktır. 

3 - Bu işin muvakkat teminatı 1800 liradır. 

4 - Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, bayındıriık genel şart

namesi, fen:ıi şartname, ferşiyat tali matnamıısi, vahidi kıyasii fi at cetveli, 

profil ve resimlerden mürekkep bir takım ınünakaıa evraı...t 120 kuru~ 

mukabilinde Demiryollar inşaat daircsi~den tedarik olıı:labilir. 
5 - Eksiltmeye girmek istiyenler 2490 numaralı kanun mucibi:lce 

ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 7-5-936 tarih ve 3297 

numaralı resmi gazetede ilan edilen talimatnameye ~öre vekaletten 

verilmiş müteahhitlik \'esikasını havi teklif zarfları mezkur kanunun 

tarifatı dairesinde ha:ıırlıyarak 16-6-937 tarihinde saat 14 de kadar 
Demiryolları inşaat dairesindeki ko.ııisyona makbuz mukab:linde vermiş 
olmaları lazımdır. "1356,, "302:i., 

İstanbul asliye ikinci ticaret 
mahkemesinden: 

Türkiye seyrisefain müdüriyeti 
umumiyesi yerine kaim hazinei ma
liye tarafından Galatada Kara -
mustafa sokağı küçük rıhtım han 
No. 4-5 de Mustafa Cemal, vapur i
daresi namına Cemal, Mustafa Ra
itt vapur idaresi namına Nuri, İb
rahim Vc.hbi, Abdullah ve şüreka
sı namına Abdullah ve İbrahim a
leyhlerine ikame olunnn davanın 

cereynn eden tahkikatı sırasında: 
Müddeialeyhlerden İbrvh i m, Nuri, 
ve Abdullahın ikarnctg:J1larının 

rneçhuliyetinc binaen bir ay müd
detle iluncn teblignt icrasına tah -
kikatın da 15 - 7 - 937 t arih saat 14 
de talikine karar verilmiş olmakla 
keyfiyet tebliğ makamına kaim ol
mak üzere ılan olunur. 

Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Ha
kimliğinden: 

Zehra Hasene, Şükrü ve saire • 
nin müştereken mutasarrım olduk
ları ve tamamı 720 lira muhs.:n -
men kıymetli Kasımpaşada Kü • 
çükpiyale mahallesinin Zincirli ku
yu caddesinde eski 2 ve yeni 272/'S 
No. lu bir evin tamamı izaleyi şu
yu için açık arttırmaya konuldu
ğundan 2-7-937 tarihine müsadif 
Cuma günü saat 15 den 16 ya ka
dar Beyoğlu Sulh 1'.iahkemesi Baş
katipliğince müzayede ile satıla

caktır. Arttırma bedeli tahnıin o
lunan kıymetin yüzde yctmişbeşini 
bulursa o gün ihale edilecektir. Bul
madığı takdirde 15 inci günü ge
len 17-7-937 tarihine müsadif Cu -
martesi günü saat 11 den 12 ye ka
dar icra olunacak ve en çok arttı
rana ihale edilecektir. 

1 - İhaleye kadar birikmiş olan 
Maliye, Belediye vergileri ve vakıf 
icareleri ve dellaliyc müşteriye ait
tir, 20 senelik vakıf taviz bedeli O· 

lan 135 lira müşteriye aittir. 
2 - Arttırmaya girmek ısteyen

ler muhammen bedelin yüzde yedi 
buçuğu nisbetinde teminat akçesi 
veya ulusal bir bankanın teminat 
mektubunu getirmeleri şarttır. 

3 - Arttırma bedeli ihale gün • 
lemecinden itibaren yedi gün için
de mahkeme kasasına yatırılacak
tır. Aksi takdirde ihale bozularak 
farkı fiat zarar ve ziyan ve faiz bila 
hüküm müşteriden alınacaktır. 

4-2004 sayılı icra ve iflas kanu
nunun 126 ıncı maddesine tevfikan 
gayri menkul üzerindeki ipotek sa
hibi alacaklılar ile diğer alakadar
lar gayrı menkul üzerindeki hak
larını ve hususile faiz ve masarife 
dair iddialarını isbat için ilan gü -

nünden itibaren 15 gün zarfında ev
rakı müsbitelerile birlikte satış me
muruna müracaat etmelidirler, ak

si takdirde hakları topu kütüğü ile 
sabit olmıyanlar satış parasının pay
laşmasındnn hariç kalacaktırlar. 

5 - Şartname mahkeme divan • 
hanesinde herkesin görebileceği 

bir yere asılmıştır. Fazla malı'.imat 
almnk isteyenler 937 /8 sayı ile Bey
oğlu Sulh Mahkemeleri Başkatip
liğine müracaatları ilan olunur. 

{33031) 

Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Ha
kimliğinden: 

Selim Kohenin Galatada Rıh -
tım caddesinde kara Mustafa so -
kağında Hovakimyan hanında birin
ci katta 1/8 N. fonzi Cri.isiani Kin

tino yazıhanesinde müstahdem fe
Hks pelegrina aleyhine açtığı ala· 
cak davasından dolayı müddeia -
leyhe ilanen tebligat yapıldığı hal
de mahkemeye gelmemiş ve müd -
dl"i esas dosyanın 932/942 sayılı ol
duğunu ve birleşdirilmesini ve bun
dan bahsilc ilanen muameleli gı

yap kararı tebliğini istemiş olma
sına ve hukuk usulü muhakemesi 
kanununun 141 e müteakıp madde
leri mucibince yirmi gün müddet
le iliınen muameleli gıyap kararı
nın tebliğine ve dosyanın birleşdi
rilmesine karar verilmiş olduğun
dan muhakeP'le günü olan 26/6/937 

İLAN 
İstanbul ithalat gümrüğüne ait 

40889 No: ve 19/3/937 günlü ikin
ci nüsha beyannameyi zayi eyle -
diğimden yenisi çıkarılacağından 

eskisinin hükmü kalmadığı ilan 
olunur. Şinasi Öz Arslan 

İst&nbul Üçunci.ı Icra Memurlu
ğundan: 

Bcşiktnşta Çayır soka~ında No: 
14 de iken el'an ikametgahı meç
hul bulunan Sı.ileyman: 

Eyü p sulh hukuk mahkeıncsiııın 

17 /3/937 tarih ve (937.203) sayılı 

ilamilc evvelce Halideden ala~nğı
nızdan dolnyı Beyoğlu icra memur
luğunun 7 Şubat 338 tarıh ve 
(38.125) ve 332 numaralı müzek -
kerclerile Eyüpte Cizrikasımp::ışı 

mnhallesinde Otakçılar caddesinde 
bir kıt'a 32 ımmaralı arsa ile yıne 
Eyüplc Defterdar Mahmut efendi 
mahallesinde İskele caddesinde ,·a
ki atik 9 numaralı bir kıta peyke 
mahalli ve arsalarına koyduğunuz 
haczin müruru zaman :rıoktasmdan 
haczin kalktığına ve 877 kuruşta 
baliğ olac.:ık icra masrn!ının veril
mesine dair tanzim edilip adrt?si
nize gönderilen icra em,.in;!l ika
mctgıihını~ın meçhul bulunmasın -
dan dolayı bir ny müddPtle ilanen 
tebliğine karar verilmiştir. 

Bu müddet içinde parayı ver • 
meniz ve haciz hakkında bir diye
ceğiniz varsa bildirmeniz tetkik 
merciinden V<'ya temyiz veyahut 
iadei muhakeme yolile ait olduğu 
mahkemeden icranın geri bırakıl • 
masına dair bir karar getirmedi • 
ğiniz takdirde cebri icra yapıla • 
cnğı bu müddet zarfında hiikm:i i
lamı icra etmez ve mul beyanında 
bulunmazsanız hapis ile tazyik o
lunacağınız gibi hakikata muha -
lif beyanda bulunursanız hapisle c• 
zalandırılecağınız icra emri tebliği 
makamına kaim olmak üzere ilfın 

olunur. 

Sultanahmct 3 üncü sulh hukuk 
mahkemesinden: 
Tebliğ makamına kaim olmak ü

zere Rüstem Ne<:ibe ilan: 
İstanbulda Süleymaniyede Şey

hülislam caddesinde 26 numaralı e
vi adres göstcreı'ek hazineden ai
leme Iı::ırcirahı almasından dolayı 

müddeialeyh S!f atı ile mahkemeye 
davet olunan Rüsiem Necibin mez
kur ikametgahı adresinde buluna· 
maması yüzünden gıyaben 28 - 5 
937 de cereyan eden mahkemede h• 
z.ine avukatı Yusuf Nuri tarafın • 
dan müddeabih 37 lira 12 kuruş 

hakkında Rüstem Necip tarafın -
dan mümuı senet ibraz edilmiş ve 
mahkemece de berayi istiktap gel
mesine ve gelmediği takdirde istik· 
tabtan istinkaf etmiş ad olumıca -
ğına ve işbu cihetin tasrihi suretih 
muameleli gıyab kararı tebliğine 

karar verilmiş olduğu için muma· 
ileyh Rüstem Necibin bu karara 
karşı beş gün içinde itiraz etmecrl 
ve itiraz etmediği takdirde mahke
meye kabul olunamıyacağı ve mül> 
rez senede müsteniden hüküm ve 
karar verileceği ve muhakemenin 
de S0-6-937 saat 10,30 a talik olun
duğu il3n olunur. (936-2127) 

- Hendek İcra Memurluğundan: 
Doktor Azize borçlu bulunan 

Mahmudun Çarıkuru köyündeki 26 
27 No. lu gayri menkulleri bu kere 
2/6/937 ve 17 /6/937 tarihlerinde pa
raya çevrileceği hakkında kendi -
sine ve hissci şayiası bulunan Koç 
paşa veresesinden Sami, Cemal, Kc· 
mal ve Nefiyeye gönderilen tebli
ğot ilzerine ikametgfıhları meç • 
hul olduğundan Hukuk usum mu
hakemeleri kar.ununun 141 inci 
mnddesi mucibince ilan suretler 
makomınıı kaim olmak üzere key -
fiyet ilanen tebliğ olunur. (937/644) 

c tarihine- müsadif- Cumartesi günü ' 
saat 10,30 da müddeialeyhin biz • 
?.at ve bilvekôle mahkemede bu -
lunması ve kanuni müddet zarfın
da ltll'az <'lmesi lüzumu tebliğ ma
kamına knim olmak üzere ilin o • 
lunuı. (33033) 
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Be)'oğluuaa lstikial caddesinde 
Tokatliyan Oteli karşısında 

kain nı numerolu 

TUHAFiYE 

ma~aza,ındaki 

LIKIDASYONUN 
kat'i 

SON 
ııün lerınrleıı istifade ediniz. 

EÜTÜN STOKLARIN! 
% 4u TENZiLATLA 

elden çıkarmaktadır. Bu ha· 
kiki fırsatı kaçırmayınız. -

İstanbul asliye ikinci hukuk 
mahkemesinden : 

Ali Vefa tarafından İstanbul ma
liye muhakemat müdürlüğü aley
hine açılan ve hazinenin mutasar

rıf olduifu Sırkıecide Mahmudiye 
hanı altında kain 3, 4 numaralı ma
ğazaları 4 ay 8 gün fuzulen işgal ey. 

lediğinden ecri misil olrak 928 lira 
60 K. şun tahsili emval kanununa 
tevfikan tahsiline kıyam edilmiş ve 
halbuki kendisi mezkur dükkan -
!arı işgal eylememiş olduğundan 

bahisle vaki müdahalesinin meni 
talebine mütedair olan davasının 

yapılan tahkikatında ikametgah 

adresi mübaşir meşruhatına naza
ran meçhul bulunan ve ilanen ya
pılan davete rağmen mahkemeye 
gelmiyen davacı Ali Vefa hakkın

daki tahkikatın gıyaben devamına 
ve işbu gıyab kararının usulün 401 
inci maddesine tevfikan yirmi gün 
müddetle ilanen tebliğine dair tah
kikatın 24-6-937 perşembe saat 14 e 

talikine karar verilmiş olduğun • 
dan ı.ir nushası mahkeme divan -
hanesine asılan gıyab kararının 
tebliğ makamına kaim olmak üze
re ilin olunur. (936 • 271} 

iJ BANKA~\___.. ... 
Emlam Ve Eytam Bankası 
İstanbul Şubesi Direktörlüğünden: 

1 - Şubemizden maaşlarını iskoto ettirmekte bulunan Mütekaidin 
üzerinde mürıtcaat edecekleri iÜnler yazılı olarak kişelerimizden 
aldıkları numaralarla tayin olunan günlerde Bankamıza müracaatları 
ve bunun haricinde vaki olacak dileklerin yerine getirilemiyeccği, 

2 - Harp malüllerinin ayın dördüne kadar vaki olacak müracaat• 
lan günü gününe icra edilip ondan sonraki müracaatlarının sıraya 
tal>i o!dcağı ilan olunur. 

lstanbul Dördüncü 
İcra MemurluğuuJan: 

Yeminli ehlivukuf !arafından tamamına or. sekiz bin iki yüz seksen 
lira kıymet takdir edilmiş olan Beyoğlunda Kamer Hatun mahalle· 
si.,de Hamalba41 sokağında kayden eski 72 yeni 76, 78. 78/1 ve ma• 
hallen numarataj 48, 50, 52, 54 numaralı kaydet bir ~v. bir l!Jlalat• 
hane ve bir dükkan olup halen kargir bir ev, bir imalathane e iki 
dükkandır. Heyeti umunıiyesi üç katlıdır. Evsafı aşağıda yazılıd!• 

48 numarataılı eve: ayrı bir kapıdan girilir. Mozayık merdivenlerle 
birinci k:ıt:ı çıkılır. Bir sola üzerine bir oda zemini Malta maltız 
ocaklı matbah ve bir hala olup ahşap merdivenle çıkılan ikinci kat: 
Bir sofa üzerine üç 3dadır, Bu kısmın altında, (50) numaratajlı önü 
camekan ve stor kepenkli zemini karosiman döşeli dükkan olup satış 
tezırihları, elektrik, terkos tesisatı vardır. Ahşap aksam yağlı boyadır. 

52 numarataj:ı kısım: lmalıithanedir. Çift kan•tlı kapıdan girilen 
zemini çini bir sofa üzerine, bir anbar, bir rakı imalathanesi, bir hala 
ve kazan dairesi ve bu dairenin altındd bodrum olup ara kap• ile 
geçilen bir kazan dairesi vardır. Anbar dahilinden ahşap merdivenle 
çıkılan bir oda ve sofadan mozayık merdivenle birinci kata çıkılır. 
Zemini çimento bir imalathane ve bir yazıhane ve diıter bir yazıhane 
mevcut olup bu kısmın ortası ve etrafı camekanlı ve üzeri camlı ve 
demir çerçeveli aydınlık mahallidir. Ve bu imalathaneden geçiler. bir 
aralık mahalli üıerinde bir hala ve ahşap merdivenle çatı ara.ına 
çıkılır. Zemini kısmen ahşap ve yanları beton olup üzeri oluklı; ga!. 
vanize saçla örtülüdür. 

54 numaratajlı kısım : lma'athane kapısının yanında zemini karosl· 
man döşeli önü camekan ve stor kepenkli dükkandır. 

Hudud şarkan 2 parsel numaralı ev, şimalen 12 parsel numaralı ev, 
cenuben 10 parsel numaralı mektep ve garben yol ve kısmen mek· 
leptir. Umum mcsahası (220 M. 2) dir. 

Yukarda evsafı ve hudud ve mesahası gösterilen gayrimenkul açık 
artırmaya vazedilmit olduıtundan 3\l • 6 • 937 tarihine müsadif Çar• 
şamba günü ıaal 14 den 16 ya kadar dairede birinci artırması icra 
edilecektir. Artırma bedeli kıymeti muhammenenin % 75 ni bulduğu 
takdirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son ar· 
tıranın taahhüdü bakı kalmak üzere artırma l 5 gün müddetle temdid 
edılerek 15 • 7 • 937 tarihine müsarlil Perşembe sıünü saat 14 den 
16 ya kadar keza dairemizde yapıbcak ikinci açık artırmasında ar· 
tırma bedeli kıymeti muhammenenin % 75 ni bulmadığı takdirde S3lıŞ 
2280 No. lu kanun ahkamına t~vfikan geri bırakılır. Satış peşindir, 
Artırmaya iştirak elmek i~teyenlerin kıymeti muhammenenin % 7,S 
nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu 
hamil bulunmaları lazımdır. Hakları tapu si.:illi ile sabit olmayan ipo
tekli alacaklarda diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve ma~arife dair olan iddialarını evrakı 
müsbitelerile birlikle ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarrında 
birlikte dairemize tildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde h,kları tapu 
sicilli ile sabit olmıyanlar satış bedcFnin paylaşmasınJan hariç kalır• 
iM. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden müteve ' lıd t.elediye rüsu• 
mu ve V•kıf ·rnrP• tedeli müzayededen ten•il nun r 

Daha fazla n.u (n dl a m k isti)enler 31-5· ~7 lArihiııdcn itibaren 
herkesin görebiln e;a ıçın dairede açık bulunı;lurulacak artırma şart• 

naa· .. cıi ile 934/lCI No. lu dosyaya müracaatla mtz\.iir d~y~da 
mevcud vesaiki görebilecek . uı ılan oıunur. (33034) 

Dr. Hafız Cemal ı 
(wKMAN HEKİM) 

Dehillye mUtehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle • 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

İstanbulda Divanyolunda (104) nu· 

maralı hususi kabinesinde hasta • 

!arını kabul eder. Salı, cumar!e3i 

günle~i sabah c9.5 • 12, saatleri ha· 

kiki fık~raya mahsustur. Muayene

hane ve ev telefon: 22398. Kı.şhk 

telefon: 21044. 

Adalar sulh hukuk mahkeme -
si satış memurluğundan: 

Hacerin Şahap ve Aptulvahap i
le şayian ve müştereken mutasar

rıf bulundukları, Büyükadada Ni

zamda Nizam caddesinde 133 parsel 
ve 2 kapı No .lı ahşap dükkanın i
zalei süyu suretile satılmasına 

karar verilmiş olduğundan bir ay 
müddetle açık arttırmaya konul -
muştur. 

Sizi iz'aç ve elbiselerlniz• tr:hrip ed•n 
T E R in izalesi için 

SU - DO - RO - NO Pertev 
Kullanışı : PEK KOl.A Y 

Tesiri : KAT'i ve DEVAMLI 

Mezkur gayri menkulün heyeti 
umumiyesinin (470) metre mu -

rabbadan ibaret olup içinde bir 
kısım bodrumda bir rnutbah, bir 

hela ve N ızam caddesi cihetinde ze
mini toprak bir dükkan ve deniz 

cihetinde bir odayı şamil 40 - 50 
metre murabbaı zemin üzerine 

yapılan bir katlı ahşap ve heyeti 
umumiyesi pek harap ve eski ve 

yıkılmağa yüz tutmuş bir hal.de 
bir bina ile arsa ve içinde üç çam 

ve iki selvi ağacını thtiva etmekte 
olup kıymeti muhamminesi (500) 
lıradır. Vergi, tenviriye, ve tanzi

fiyeden rnütevel!ıt belediye rusu
rnu bedeli müzayededen tenzil e

dilir. Telliiliye ihale pulu, 20 se • 

nelik taviz bedeli müşteriye ait ol· 

mak üzere kıymeti muhammene
nin yedi buçuğu nisbetinde pey 

akçesi ile beraber talib olanların 1-
ternmuz - 937 tarihine müsadif per

şembe günü saat 14 ten 16 ya ka • 

dar 937/27 No. lı rasile müracaat 

etmeleri ve artırma şartnamesini 

20 gün sonra herkesin görebileceği 

ve takdir olunan kıymetin % 75 

ini bulmazsa en çok artıranın ta • ' 

ahhüdü baki kalmak üze.re 15 gün ----------------------~ 
daha uzatılıp fazlasına talip olana Zile Hukuk mahkemesinden: un izalesine mahkemece 4/Z/·ıe-
16·Temmuz-937 tarihine müsarlif ·· · d k h ı · ı ak ı.ı Zilenin Orta mahallesinden Kıy- gumin e a i i temyır. o.m. •(ill) 
Cuma günü ayni saatte kat'i ihale- h ra karar verı·ımı·ş ve ftvdekl (; 

malık oğlu Zühtü kızı Fatıma, Ra - ' • ı n 
si icra kılınacağından mezkı1r gay- miye, Hatice ve Kıymalı.k oğlu sehimde dört sehme sahi?. ~:. 
ri menkul üzerinde ipotek, sahibi Mehmet ile müddeialeyh Kıymalık Ağacık oğlu Dunun karısı 01~ dal' 

kiyenin veresesi belli o!nıo.dıgır'. 1 .• 
alacaklılarla diğer alakadarların kızı Hatun aralarında Zile Sulh ·nın 

h ·1 f Hukuk kısmında devam ed"n ı'z"- mezbure Rukiyenin vcr~seıerı ,., haklarını ve ususı e ma~ra , ve ' -~ (13 
lün tarihinden itibaren bir ha ,~ 

faize dair iddialarını evrakı müs • lei şüyu davası sonunda şüyuun i- k J'Rlıfll· 

bl.telerı· le 20 gu··n zarfında bı.ldi rme· zalesi istenen Zilenin Orta mahal- çinde temyiz haklarını " ', dJll.:-
Ü.c..(\re n1ahkemcJre ~ürat:::ıc.. iik-

leri aksi takdirde satış bedelınin !esindeki evin taksimi mümkün !eri ve aksi takdirde vedle:1 b 

Paylaşmasından hariç bırakılacak· olmadığından satılarak p:ıra:;ının miın k"We,-<'C' f:• ılfüı olunur. Jl 
ı;ıW 

_:.ıar __ ı_i_la_n __ o_lu_n_ur_ ................................. ~h-i_ss_e_d_ar_ıa_r __ a taksim~i_s_ıı_re_t_il_c_ş~u~·y_u_-........................ _ ................ ~-~-

KUMBARA 
o 

BIRE, 
1000 
VEREN 

TARLADIR 

---· 
- ,; -· ~> 

~ıUıibi ve Umuıui neşriyatı id~re eJe~ .S.t;ı.uı urrır 

E. izzet 
Ba11ldı~ı yer' Mati>Jai Ebiiaiya . 


