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En son telgrafları ve havadisleri verir gazete Telefon : 20827 

Bugün lılonbulu ı•r•flendiren Bügil.k Şef 

makla, bu büyük zafer bayramını 

Aldığımız malumata göre, Ha
tayd~n Türkiyeye bir heyet gel
mektedir. Heyet büyük şef Ata 
türke ve onun maiyetinde ay
lardanberi Hatay için azimle ça. 
lışan mcsal arkadaşlarına müs
takil Halayın tazim ve şükran• 

!arını arzedecektir. 

Atatürk, lnönü, Mareşal Fevzi 
Çakmak ve doktor Rüştü Aras, 
heyeti kabul edeceklerdir. Ha. 
taylı kardeşlerimiz uğradıkları 

şehirlerde ve bilhassa Ankarada 
parlak merasimle karşılanacak· 

!ardır. 

Hariciye ve 
lktısat 
Vekilimiz 
Yakında Bağdada gide· 

cekler 
Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüştü 

Arasla, lktısat Vekili Celal Baya• 
rın yakında !rakı ziyaret edecekleri 
haber verilmektedir. Ruman. 
yada bulunan Hariciye Vekilimizin 
Salı günü şehrimize dönmesi bek· 
lenmektedir. Rüştü Aras buradan 
do ıtruca Ankaraya giderek, Irak 
sey a_hati hazırlıklarını yapacaktır. 

lkı evkilimizin yapacakları Bali'· 
dal seyahatine ehemmiyet veril· 
mektedir, 

e 

Misafir Emir Abdullah dün Btntleri gezerken 

Üç gündcnberi şehrimizde misa
fir bulunmakta olan Maverayi Er
dün Emiri Abdullah dün sabah 
Kandilli Rasathanesini gezmiş ve 
bil3hare maiyeti ve Vali Muhiddin 

Üstündağ ile bendlerc gitmiştir. 
Muhterem misafirimiz akı--ım Ü· 

zeri de Sakarya motorile v~ yanla
rına Rasathane Müdürü Falini de 

(Devamı ikinci sayfada) 
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Bireczacı kıskançlık yü 
zünden karısını vurdu 
Karısının arkadaşı 20 yaşında 

bir kadını da bıçakladı 
Dün gece Beylerbeyinde bir 

cinayet olmuş ve mütekait bir ec· 
zacı bir müddetıenbcri ayrı yaşa· 

dııtı karısını ve arkadaşını - vur. 
muştur: Beylerbeyi Yalılar cadde· 
sinde 42 numaralı evd" oturan 
Mevhibe ile eczacı mütekaitlerin· 
den Kamil aralırındaki geçım!lzlik 

yüzünden üç aydır ayrı yaşamak. 

tadır!ar. Mevhibe dün akş.;m Bey· 
Jerbeyi fırınından, •k mek almak 
üzere yanında 20 yaş•nda arkadaşı 
Asiye oldugu halde e<ındeo çı<rr.ı .ş 

ve tam fırının önünde kocasile kar· 
şılısmıştır . 

Kıskanç koca karı.ına, eve döı· 
mesini ıeklif etmiş Mevhi!:>e bunu 
kabul etmey!:ıce bir aırız kıvııa· 
sından sonra bıçağın çekerek k~

dının üzeri ıe hücuın etnıiı ve nıub. 
telif yerlerinden vurmuştur. 

Kamil bu ıdan .oı ra kaçnı'k is· 
tiyen Asıyeyi de yakalamış .e onu 
da agırc• yara'.amıştır. 

iki kadın hemen Havdar~aş ı 
Nümuıe h ıstahınes',-,e kaldırılmış 
a1ıiı koca yakahnmıştır. 

Meçhul bir denizal ı 
bir gemiyi torpilledi 
Cumhurigetci vapurda epeyce 
hasarat var, insanca zayiat yok, 

Jıpangada 6ir mevzi a:k.J$ıi'l.cJa ptyao..',,fer 

(Yazuı 2 iııci sayfamrzdı) 
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Berlin- Roma 
ittifakı tekzib 
Ediliyor 

1 fVIeçhul 
Asker 

: Abidesi 
1 Ankarada muazzam bir meçhul 

lstanbulda ce en emeı 
giden en k~-- tirme yol? 

Birisi acele cehenneme gitmek 
istese - olur a, dünya bu, günün bi
rinde orada da seyyah celbi için 
Festivaller tertip edilir! - ve İstan
bulda ayak üzeri birini çevirip: 

- Affedersiniz: Cehenneme gi
den en kestirme yol neresidir? 

Diye soracak olsanız yolcu, bu gi
di~le, galiba tereddüt etmeden: 

- Maslak yolu, birader! 
Diye sağlık verecek! Şu Maslak 

ismi bile nccıyip bir isim. Bize ka -
lırsa, hu yolun yüzü bu kadar ka -
ra olduğuna göre bu kelime arab
ca .. Zaten arabcada (mefal) babi 
mekan ifade ettiğine göre kelıme 
(toslamak} tan geliyor! 

Şu halde (Maslak): 

-; Toslanacak mahal! 
Demek oluyor ki istanbulda az 

göıiifür şekilde müsemmasına uy
gun bir isim, doğrusu! Dün yine 
sıir'atlc giden bir otobüs bmada bir 
ağaca toslayarak hendeğe yu\·ar -
lanmış. Yine 10 kişi ynralandı. 

Halbuki bu yola o kadar uğur 
getirici işaretler de konmuş, hatta 
ağaçları beyaza dahi boyanmıştı! 

Demek ki muhterem Bay Prost 
un müstnkbel İstanbul planında, 
otomobilini alanın Ü'sküdarı geçe -
bilmesi için Üsküdar imar edile -
rek buraya geçiriliyor. 

Zira bu uzun yolda Üsküdarm 
meşhur semti şimdiden inşa edil
mekte: 

Beyaz ağaçlı bir Karacaahmet!! 

* Kafa asrınd! 
Müstakbel İstanbul plfınında İs· 

tanbulu oraya geçirmek hakikat i
sabet olacak gibi görünüyor. Bak
sanız a, 'Üsküdarda da lüks otomo
bil veya otobüs yerine kafa topla
nıyor! 

Dün Üsküdarın Keçecidcde so • 
kağında bir hamal diğer bir hn -
malla kavga etmiş. Zahar Keçeci 
d deye sığınarak hamalın bir ta -
nesi ötekinin suratına bir kafa vur
muş, adamı yarı ölü bir halde has
tahaneye kaldırmışlar! 

Ş<:>hir, hamallarının bile asri -
leşmesini istemedik mi? Sırt ha -
mallığının kalktığını görünce herif 
de medenileşmiş: 

Kafasını kullanıyor!! 

* Çare bulundu! 
İstanbul çöplerinin denize dökül

mesi için bu kadar tereddüt olun-

du. Denizin pisleneceği, dalgaların 
çöpleri plajlara atacağı ileri sürül-

. dü. Halbuki, mesela bakın: Kas -
tamonuda bu meseleyi İstanbula da 
peka)[ı örnek olacak şekilde hal -
}etmişler: 

Orada kanalizasyon tesisatı ol
madığı için şehrin bütün pislikleri 
memleketin ortasından akan çn -
ya karışmakta imiş. Bu pis suda 
çocukların yıkanmakta olduğu te
essürle görülüyormuş! 

Bunu görüp de İstanbul plfıjla
rında yıkanacak halk da müteessir 
olmasın. Bulunan usul hiç te fe -
na değil: 

Bu pis çayda çocuklar yıkana yı

kana elbet çay temizlenecektir a ! ! 

* lstanbul· Lon-
dra rekabeti! 

1ngı1izlerin aksiliği meşhurdur. 
Hele Londra hemen her bakımdan 
İstanbulun aksıdir. Mesela istan • 
bulda halk nakil vasıtalarından 

korkar. Halbuki Londrada tama -
mile tersinedir: Nakil vasıtaları 

halktan korkar! 

Londrada yeni bir tedbir daha 
alınmış: or?da umumi hamamlarda 
müŞteriler yıkanma saatini daima 
geçiriyorlar, bu yüzden hamam -

lar pek ziyan görüyormuş. Bir mü
hendis işi şöylece halletmiş: 

Bu hamamlara vinç yaptırmış, 

saatini geçirenleri hamamdan bu 
vinçle zorla çıkarıyorlarmış! 

Bakın yine İstanbula göre ters: 
Bizde yoldan geçenleri bilakis 

hamama atmak için vinç lazım!! 

* Bir talrimizln dalğınhğ1 
Şu muhterem şair saylav Yah -

ya Kemal Türkiyede büyük şöhre· 
tine rağmen malum olduğu üzere, 
şayanı hayret derecede az eseri o
lan hemen yegane şairimizdir. He
men üç beş şiırden ibaret. Hal böy
le iken, gadp değil mi: 

Kendisine sormadan eserlerini 
basanlnrın bu hareketini: 

- Yağma! 

Sayıyormuş!.. 
İhtimal ki dalgınlığı ile de meş

hur şairimiz: 
- Yağma. 

Yı da eseri sayıyor!! 
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Atatürkü gören ona 
derhal 

(Birinci sahifeden devam) 
'uınrak Büyükadaya gitmişler ve 
geceyi orada geçirmişlerdir. 

• 
ınanır 

" - Ben bir Arabım. Ve res
men ecnebi sayılırım. Binaenaleyh 
bu sözlerimde mürailik kokusu 
bulmamanızı rica ederim. 

Roma, 5 (A.A.) - Salahi) et tar 
mahafil Almanya ile İtalya ara
~ıntla tedafüi bir ittifak aktedile -
cegı hakkında ecnebi memleket -
lcrde neşredılen haberlerı tekzip 
etmektedir. Bu mahafil, Gior -
nale d'İtalia gazetesınde çıkan Gay- ' 
da'nın bir makalesinin ecnebi mem
leketlerde yanlış tefsir edılmesi ne
ticesinde bu haberlcrın dolaşmağa 
başladığını ilave etmektedırler. 

GÖNÜLLÜLER GERİ 
ÇAÔIRILMALI 

Paris, 5 (A A.) - Salahiyettar 
bir membadan öğrenildiğine göre, 
emniyet temınatı hakkında Fran -
sa'nın noktai nazarı şudur: 

1 - Emnıyet mıntakaları tesısi, 

2 - Beynelmılel konlrulün müm
kün olduğu kadar genışletilmesi, 

3 - İspanya'da çarpışan goni.ıl -
lülerin geri çağırılması. 

Eden'in Ademi Müdahale Komi
tesınin reısı sıfatile, bıribfrınin ta
mamile ayni olan Fransız ve İngi
liz noktai nazarlarını kabul ettir -
mek üzere alakadar hükumetlerle 
müzakere halinde bulunduğu ilave 
edilmektedir. 

MOLA'NIN CENAZESİ 
Burgos, 5 (A.A ) - General Mo

la ile arkadaşlarının cenaze mera • 
simi, dün öğleden sonra büyük bır 
kalabalığın iştirakile yapılmıştır. 

PORTEKİZ İHTİLALİ DOGRU 
DEGİL 

Lizbon, 5 (A.A.) - Portekiz'de 
bir ihtilal çıktığı hakkında ecnebi 
memleketlerde dolaşan şayialar 

kat'iyetle tekzib edilmektedir. 
Lizbon ve bütün memlekette tam 

bir sükünet hüküm sürmektedir. 
HÜKÜMETÇİLERİN TAARRUZU 

Madrit, 5 (A.A.) - Ha\•as Ajan
sının muhabiri bildiriyor: 

Guadarrama mıntakasmda hüku
met kuvvetlerinin yaptıkları taar
ruz, nihayet bulmuştur. Bu kuvvet
ler 4 gün zarfında 50 kilometrelik 
bir cephede 25 kilometre ilerlemi
ye muvaffak olmuşlardır. 

Guadarrama taarruzu neticesin
de a~ler Biskayadaki kuvvetlerin
den bir kısmile kıtalarını takviye 
etmiye ve Bilbao üzerindeki taz • 
yikı hafiflelmiye mecbur olmuş • 
lardır. 

Hükumet kuvvetleri Cabcza 

Grande sırtlarını ele geçirerek La
granja kasabasına girmişlerdir. Şim
di Balsin'i tehdit etmektedirler. 

Segovie, hükumet topçularının 

ateşi altındadır. 

Asiler Biskaya cephesinden çok 
miktarda takviye kıtalan getirdik
leri için milisler Lagranja kasaba-

sını tahliye etmek mecburiyetinde 
kalmışlarsa da son günler zarfında 

işgal ellikleri diğer mevzileri mu
hafaıa etmektedirler. 

* Bundan sonra camilerde ölü 
yıkanması menedilmiştir. Cenaze
ler badema, Belediyenin hazırladı
ğı asri gasilhanelerde yıkanacaktır. 

* Ortada bir sebep yokken İs -
tanbul Ticaret Odası memurlarının 
maaşlarına zam yapılması ve bazı 
varidatın hayali görülmesi sebep
lerile Oda bütçesi Vekaletçe tasdik 
edilmiyerek iade olunmuştur. 

asker abidesi yapılması kararlaştı

rılmıştır. Milli Mücadele şehitleri
nin sembolü olacak olan bu i:ıbide.-

nin Yenişchirde, Vekaletler ma -

hallesi civarında ve bütün şehire 

hakim bir yerde kurulması düşü -
nülmcktcdir. Kararın süratlc mcv
k iıtatbike konacağı haber veril -
mektedir. Abide T: 'ürk şehitlen -

nin kahramanlığı ve şanile müte -
nasip bir azamette olacaktır. 

Bir Japon Generah 
Japon generallerinden Homma bu 

sabah ekspres trenile şehrimize gel-

miş \'e Perapa1as oteline inmişler

dir. 
General şehrimiz sefar)!t erkanı 

ta~afından karşılanmıştır. 
General ziyaret maksadile gel -

miş ve i.iç gün kadar kalacaktır. 

- ·-
Ankarada •iddetli yağ· 

murlar 
Dün Ankarada şiddetli yağmur -

lar yağmış, bir çok evlerin alt ka
tını sular basmış, bir otomibil ça
mura gömülmüş, bir kaç ağaç sel
ler tarafından sürüklenmiştir. 

V~hip paşa 
Bu sefer de . 
ispanyada 

(Birinci sahifeden devam) 
lik yapan Vehib Paşa İspanyadaki 
ihtilalcilere hizmet teklifinde bu
lunmak üzere Kıbrıstan hareket et
ti. Buradan Fransaya gitmek ve 
oradan İspanyaya geçmek tasav • 
vurundadır. 

Kısa boylu, kuv\•etli yapılı , 

uzun sakallı ve daima neş'eli bulu
nan Vehib Paşa Habeşliler tarafın
dan pek popoler ve sevimli olarak 
tanınmıştı. Siperlerin \'e küçük is
tihkamların harbde büyük amil ol
duğu kanaatinde idi. Cenubi Habe
şistanın merkezi Harrar'ı İtalyan
lara karşı müdafaa için Dacahbur 
civarında Hindenburg hattına ben
zer müstahkem bir hat vücude ge
tirmişti.> 

- -----.-
Mimarların 
Gürültülü 
Kongresi 

Mimarla Cemiyeti senelik Kon
gresini dün yapmıştır. İçtima mü
nakaşalı olmuş ve bilhassa, Galata 
limanı garı müsabakasına ait jüri 
raporunun neşredilmemesi etra -
fında teessür izhar edilmiştir. Bu 
rapor hakkındaki kat'i vaziyeti öğ
renmek üzere yeni idare heyetinin 
1ktısat Vekaletine müracaat etme
si kararlaştırılmış ve yeni idare he
yetine Mimar Arif Hikmet, Seyfi 
Arkan, Faruk Çeçen, Zeki Sayar, 
Adnan seçilmişlerdir. 

- - ·---* Akay idaresi, Yalovanın mo -
dern bir sayfiye haline getirilmesi 

için kiraya verilmek üzere bahçeli 
yüzlerce köşk yapt ırmayı kararlaş

tırmıştır. 

Başına sarmısak\ 
1
- DIŞ ASA...-1 

A - SiY ~ 
san .

1 
e 

Mr. Nevı v 
Davacı Almanya. . k•bır.'"". 

Dün Adliyeye arkasında \·e ba- ingiltcrede yenı bır 1111t 
şında iki kilo kadar büyük bir sar- iş başına gelmesi Brit~nY:ııe ıı • 
mısak demeti asılı, üstü başı pej- metinin takip ettiği sı)·as ıııeı:ıı-

1 d ·· ·· J'kads.r mürde ve hazan yer er e surune- zaktan, yakından a aı ··r}ü ıut· 
rek yürüyen, kolları jilet yaralarile lcketlerin matbuatında ttı bıl }l\l' 
kan içinde kalmış Vasi! isminde ga- lü tefsirlere uğradı: cE\•et'.rı ıcnbİ' 

• ldvı rip bir adam getirilmiştir. kumet te, diyorlar, Ba t ın~ıP 
Kolları ve bacakları sargılar için- nesinden farklı bir siyase ı>erll • 

de bulunan bu adam Sultanahmet edecek değildir. Bununla 
Birinci Sulh Ceza Hakimi Reşit b se'l er ... > J'lle 
karşısına çıkarılmış ve hakim kar- Evet, bununla beraber,. jngJ iı 
~asında yere yatarak konuşarak Almanyada, matbuat yenı ıııe111' 
Belediye icra memurlarından Ha- k abinesinin teşekkülünde:ıcıaf111)-ı 
san Basriden davacı olduğunu söy- nun olmadı; bunu da 5 ,,,pf J.I' 
}. k c0ooy~ . 
ıyere : Bahrive Nazırı olan "' .

51
• ,-ar• 

.; b'rı 
- Bu zat beni tam 32 yerimden manların canını sıkan 1f r .Al' 

bıçakladı. Ayrıca gebe keçimi de B ahriye Nazırı olan Eo0 e olf113 • 
korkuttu, yavrusunu düşürttü, de- manyaya eskidenberi dost ~8ıırı 
miştir. makla maruftur. Adeta ~~arı ol· 

Bunun üzerine 12 şahit dinlen - Almanların şiddetli alcY 1 eb1Jıf· 
miş ve hepsi de ademi mallı mat be- makla şöhret almıştır; d~~ııall' 
yan etmişlerdir. Onun için yine Alman rnıı ,

0
r ~~ 

Vasilin üç gün evvel Müddeiu - nın çıkardığı netic~ _şu. ~ıu~lfll ~ 
mumiliğc, güya Büyükdcrcde dö- yeni kabine de, eskısı gıb ' gel 
vülerek iki bin lirasını çaldırdığı yaya dost olarak iş başına ya 1 
yolunda diğer bir müracaati de ol- değildir. Demek ki Alın: ~. · 
duğu anlaşıldığından yaralarının ve bu kabineden de hayJr u d~ 
kendisının Tıbbı Adlide muayene - zımgelirse beklemek icap ~tJ'l811 • 

sine karar vermiştir. Bununla beraber yine d<' ı 1 

--· ·· ·d· b.. b"" tu·· n kırılrnıŞ •·ı rın umı ı us u . aŞ'C" . Muallimlerin dir. Bir kere onlar Yl'~ı ·~ndt.lı b 
eskisinden daha azimll, ı . ,. 

E k • k'Sl" " V ırası liyorlar. Her ne kadar es 
1 ~·ıse ~ 

• halk arasında tanınmış aegı 1 
~ llk tedrisat muallim ve müfeltiş· . . d ·naen ~ 

5 bunun azım ve ıra esı . ıer 1 

lerile başmuallimlerinc her ay •. f'k · dedır 
şey beklenecegı ı ·rın 0ıı 

Jiradan 10 liraya kadar ev kiraııı 1 kCll ~' 
Avrupa işleri konuşu ur ... ~-r 

verilmesi kanun icabı oldu~u halde .. 1 inı w',ı 
bu kıt'adan ziyade goz er .

11 
cu 

idarei hususiyelerin mali varlı~ . •. · tahıllı b 
k 1 taraflara çevıreccgını . 

yüzünden altı senedir, i işer Y' 1 rinııı . 
tecil edilmektedir. yorlar. Alman gazete e ~ tılıl 

Son tecil müddeti haziran 1 de davalarından çıkan netice ,dııtl.r1 
1• yor ki, Avrupanın şark }ldıle!l tct' 

bitti~inden maarif vekaleti mcc ıs· e 
ten daha iki senelik tecil müsaa· gibi Almanyayı alakadar )e 

· seleler konuşulacağı zaına~ .. dsl1' 
desi istemiştir. a'.,. 

İngiliz Başvekili, AlmanY ~ Meclis encümenleri, bu tahsisatın 
mütemadiyen tecilini doğru bulma· müsait davranacaktır.. göfl,:r 

Tabiidir ki bu, o zaman mışlar ve vekaletin bu yıl bu_ ~şi 
esasından halletmesi temennısıle cekfü. ps.ıf.,..-
yalnız bir sene için tecilı kabul Ahınet,,,,,,,,,,.,.., 

u11uıııııııı ıııı ıuııı ı ııttıuıuıııı111uuuııııu111111 
etmişlerdir. 

Valiler arasında 
Değişiklik 

Dahiliye vekaleti, va\iler arasın· 
da bazı değjşiklik yapacaktır,. 1-la· 
zırlanan liste vekiller heyetinin 
tasvibine arzedilmiştir. Vekalet 

açık bulunan Trabzon, Çanakkale 
ve Maraş valiliklerine maliye mü. 
fettişlerinden üç zah tayin el· 
mek kararındadır. 

Meçhul bir denizaltı 
Bir gemiyi torpilledi 

Madrid 5 ( A. A. ) - Hava ve 

deniz nezaretinin neşrettiği resmi 
bir tebliğe göre hüviyeti meçhul 
bir tahtelbahir, Katalonya açık la
rında bir Cumhuriyet yük vapu-
runa ref'bkat eden b:r gemiye ta· 
arruz etmişfr . Tahtelbahirin attığı 

torpille, gem• ha!lnra uğramışs.ı da 
mürettebatına b rşey olmamıştır. 

AL'AANYA ALEYHiNE DAVA 
Valencia 5 ( A.A. ) - Hariciye 

naıırı Giral, ispanya hükumetinin 
ağlebi ihtimal la Haye Divan ada· 
!etinde Almeria'nın tahribinden do· 
layı Aımanya aleyhina dava aça· 
cağını beyan etmiştir. 

20 yolcu 
Tayyaresi 
Alınacak . ;d" 
Havayolları D.: ~!et J~letrtıd~l~i~ıir· 
· · b'" · t d1k e ""'

1 
resının utçesı as · ·r ı>' 

idarenin varidııt ve ırıa~ar~:r. 
olarak bütçesi 696.502 lır\ıı ,ı • 

De·:let Dcmiryollarını~ 1irll~ııt1; 
fazla varidatından 100 ~ın ıcıır·'rl ' 
da bu idare\.·e verilmes. 

J • J 
mıştır. . Jif3~ 

.. d l97 bıO ı.sttf• Bu sene ıçın e b:J'' 1 \·ıuıı ·r 20 tayyare alınması me , ıer ı 
Bu tayyareler U'!Bk nıesı.e 
kullan~ 

Polis 
Katilinin 

• 
Muhakemesı sıı!J 

· da ıııt · ~' 
Sultanahmet cıvarın. . c,·ıtl iJ 
. . d'.. ı·s Sabrının l ı11 içın gır ıgı pu ı k i i e • 

S b · · "ld'· •e ı'ki be ç (~ a ı ıvı o uren ' 1 dltl • ' 
• d ·ara ı_. ı:• tulün oğlu Rı vanı ) ,,e ııf , 

bıkalı katillerden Nazım ·ne d t' 
. . h keınesı 111 

daşı Salımın mu a de' 
0 de 

Ağır Gcza Mahkcmesı ,.e Muhterem misafirimiz Sah günü· 
ne kadar şehrimizde kalacak .ve 
Salı günü vapurla Hayfaya oraaan 
Ammana gidecektir. 

Emir Abdullah dünkü Aentler 
gezmes:nde kendisile konuşan ga
zetecilere yeni bir mülakat vermiş 
ve ezcümle şunları söylemiştir. 

- Ankarayı nasıl buldunuz? _ 

~:~,~?~:!~:·r!~~!:.fi~~!~~: 1 Sa-ba-h-ve-ak-şa-m -b-aş-m-uh,_arr-irl-eri ne yazıyorlar? 1 
muvakkarı hatırladım. Oradan 

görünen manzara da biraz buna ~-------------------·-,--------------------

dil mıştır. 1enf(l1' 

Bu ceisede ş::ıhıtler dın 
}l 

Rıdvan: ~ ıda gı.irtl b'' 
- Gece vaktı yukc:ıf :N'nıırı1 t 

vü duyunca koştum. Bu tı· sıı~ el 
~ ıc:tlllŞ .. ıı 
bamın gırtlağına yap "' besıte} • 

- Atatürk için tek kelime sövle
mcsini istemezdim. Onun hakkın. 
d aki duygularımı kendime sakla. 
mak emelimdi. Faknt madem ki 
soruyorsunuz, madem ki istiyorsu-
nuz. kısaca söyliyeyim: Atatürkü 
bu defa Anknrada üç defo gör· 
düm. Fakat ondan evvel yalnız 
r esimlerini görmüştüm. Bu resim· 
ler bile, onun, yorgun bir memle-
keti birdenbire diriltecek kudrette 
bir yaradılış olduğunu anlatıyordu. 

Bu def aki mülakatımda ise, 
Atatürkü rfaha başka türlü gördüm: 
Aklını fikrini, bütün muhabbetini, 
olnnca kuvvetini milletinin refahına 
hasretmiş çok büyük bir adam. 
Or.un bakışlarında "beni iyice an. 
]amadan, bir takım zanlarla tahay
yül etmeyiniz,, manası var. Ve 

kendisini gören, herhalde ona 
inanır. Gözlerinin şuaında muradını 
muhatabına ilka edecek tarif edil· 
mez bir kuvvet mevcud. Kendile
rini kalbimden sevdim. Türkiyeye 
ise zaten kalbr alaka ve muhab· 
betim var. ,, 

Bir lahza susan muhterem Emir 
ıki elile bastonuaa yaslanarak, a~r 
ağır il h~ ediyor : 

benzer. Etrafı ciballe muhat, ortası 
basık manzaralı bir şehir. Bu görü
nüş bir an beni müteessir elti, Fa .. 
kat, vakla ki şehre geldik, hayır 
aldanmıştım: Ankara, Asyanın or
ta~ında muazzam bir mamure idi. 
Ve bu memleket, ona kucağını aç. 
mış bü~·ük bir babanın elinde dev 
adımlarile ilerliyordu. Bunu her 
adımda farketmemek imkansızdı. 

Emir bundan sonra: 

- Türkiyede bilhassa mektepler 
nazarı dikkatimi celbetmiştir. Bu 
mük•emmel mektepler ... ve oradaki 
gözleri ilim aşkile dolu okuyan 
çocuklar •.. itiraf ederim ki bu beni 
en fazla memnun eden bir nokta
dır. Başka hiçbir yerde bu derece 
büyük bir bilgi aşkı görmedim. 
Avrupayı çok gezdım fakat hiçbir 
yerde Türkiyedeki kadar mütehas
sis olmadım, demiş ve yemek ara
sında, son defaki Londra seyaha-

tinde Habeş imparatoru Haile Se· 
lbiyenin kendisini yemeğe davet 
ettiğini ve burada yediği baklava 

Cumhuriyet 

BUyUk Şefimiz ve 
milli dava 

Hatayın yalnız zaferi değil , adı 

da onundur. 'P:'ürkün dünya üze
rindeki seyrini ta kablettarihin en 
kesif karanlıklar içine kadar uza -
nan nafiz gözlerinin keskin nurile 
takip eden Atatürk İskenderun -
Antakya ve havalisi Türklerinin 
Hatay ülkesi Türklerinden olduğu
nu, Orta Asyadaki ilk kaynakları
nın bugün bile hala mevcut coğraf-

ya belgelerile bize ve dünyaya gös
terdikten sonra Sancak üstündeki 
davamızın manasını her göze çar-

pacak bir açıkl ıkla ifade etmiş ol
mak için bu ülkeye adını koydu, 
ona Hatay ülkesi dedi. 

Hatayı kurtaran 
Tan 

Önder 
Büyük Şefin yolunu bekliyoruz. 

Hatay işindeki büyük milli muvaf
fakiyetten duyduğumuz minneti ve 

kadar tatlı bir baklavayı ömründe sevinci şeJimize bildireceğiz. Ha-

ve Şamda bile yemedi~ini söy
lemiştir. 

tay işinde neden bu kadar sevini

yoruz? Neden böyle derin bir min-

net duyuyoruz? Hatar bizim için 
yaldızlı bir siyasi muvaffakıyet mi
dir? .. Milletin gururunu okşıyacak 
bir zafer midir-. 

Hayır, biz hiç bir işde yaldız is
temiyoruz. Yüreğimiz gurur içinde 
çarpmıyor. Zaman oldu ki, Hatay 
için, her fedakarlığı göre aldık. Şe
fimizi, milli hedef namına sonuna 
kadar yüıiimiye müheyya gördük. 
Büyük şef, böyle dakikalarda bü -
tün milleti tam bir azimle ve iti -
matla arkasında buldu. 

Kurun 

Siyasi hafta 
f spaiya htıdiselerindeki son buh

ranlı safha, gönüllüler geri çekil -
medikçe Akdenizdeki harp tehli -
kesi devam edecektir. Dahilde: Büt
çe müzakereleri, Hatay anlaşması, 
Başvekilin Avrupa seyahat, hariç
te: İspanya hadiseleri, Mareşal 
Blombergin Romaya gitmesi, İngi
liz kabinesinin değişmesi... 

Makalede bundan sonra, yukarı
daki hadiseleri izah etmekte ve ha
diselerin seyri ve son geçirdiğ'i saf
halar anlatılmaktad ır. 

Son Posta 

AtatUrkU karşll:1rken 

fstanbul, l-u~ün. Alatürkü fev· 

k ıılade merasimle karşılamağa ka. 

rar verdi, lstanbul, büyük şefin 

her gelişini büyük bir memnuniyet 

ve hürmetle karşılar ve onu her 

zaman severek başında taşımak 

İ!ler. 

Bu defa, ona umumf şekilde 

hürmet ve muhabbetlerini göster

meğe karar vermesinin setebini 

izaha hacet bile yoktur: Hatay za· 

feri, tam manasile siyast ve millT bir 

zafer olarak tavsif edilecek olan 

bu muzafferiyet münasebetile, Is .. 
lanbul Türk Atasını, budefa böyle 

tantanalı ve coşkun bir hürmet ve 

sevgi duygu!lile kabul ederse, elbet 

haklıdır. Çünkü bu ıafer de onun 

zaferidir. 

Aksam 

Başmakalesi yoktur. 

b c:er ..., ı 
rını çcktım. Ba am - r-J'aııw p· 
labancasnı aldı. O valnt ıdırdı· ne' •• ı<n v 
lım olur gıbi cllerını . dcobife o•· 

. de bır 111• 
kat kapının onun ~1111 sıır lC, 
ri dönüp babama bıçaga•·lıı bl 

• blÇ I' 

Daha evvel de benı .. ı.ı.f' 
ğımdcn yaraladı.> . ·ı bi.İt011 v'" 
Dıverek kanlı facıa) 1.ç·ı r.fllS ,.e 

· Beı' o 
silatıle anlatmıştır. ~ dıJ .. ~rı 

gor • 
da Nazımı sokakta •• 

ne var sualine karşı: koca ı-ıı1'; • 
_ Koş içeride karı. tediğitl ctD1 

kıs . c 
var ... diye savuşma tıitıerırı 
lemış. Dava dığcr şa 
için talik olunmuştur. . ~şl'' 

. • -.: : ze\'ccsı dıe' * Vindsor Düku ıle " \Tefle 
de şatosundan ayrııara 

1
, ıı' 

·to gelmişlerdır. aen /Jl bl~ııl * Maruf zenginler defl f. r 1'1 

. et e ı 1'1" {l 
ilesi yanında hızm fJ'/ 1 ııı' 

. b h ıvnn ttçı • 
isminde bır a ç di.in Jı~ı 
alamadığı iddinsıle ur· ı;ıı 5"\' 

Çrnış ~ ıt• -e 
Hukuta bir dava a 8dızo1 t ' 

l b olıl'I ·ı=ıe e 
vanın bir mat u u etrfl1Y ıı 

iJ1 )'I ı 
!iyen Vitollar ye~ adB1'9 ~,e 
fukaraya verdiklerı 5

J<a'/oet 
muntazam defterlere 
rini söylemişlerdir. 
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1 1 RENKLİ RESİM 'ı-Halk Filozofu J 
' dlyor ki : · 

Bir Amerikalı profesör Halkın -Gün meselesi: 
l="n·ınıar sıkı bir kontrola 

tutulmağa başlandı 
tabi .resim çekmeğe geldi ihtiyaçları 

~ - ·- - llcuzlatılmalı 

Gluteni az ekmek çıkanlmıyacak 
Halitaya 'uygun olmıyan un bulundurmak ve 
kullanmak yoluna sapanlar cezalandırılacak 

tekrar başlanması lüzumu şubele-

lnkılô.bımızın muhtelif saf hala
rı na dair tetkikat yapacak 

D ünyadaki bütün memleketlerin 1 
yeni çehrcsile eski hayatları a- ı 

rasındaki farkları tesbıt ve tebarüz 

bir fikir beyan etm<'ğe sel:ihiyet -
tar değilim. Ancak Turkiyenin dev 

adımlarla ileri gittiğini görüyorum. 

Osküdarda oturan okuyuculan
nıızdan Ahmet Nadir gazetemize 
yolladığı tızun mektubunda ezcüm
le diyor ki: 

1 

S (in günlerde fırınlaı· y~niden sı-ı imkanı olmadığı için, fırıncılara 
r: kı bir kontı oln tfıbi tutulma- 1 bu noktada musamaha cdılmckte ıe bıldırılmıştır. 1 

Dığer taraftan sırtında veya hay-

ettirmek maksadile tetkıkat ya -
pan (Amerikan milli coğrafya bir- 1 
lıği) bu sahada Türkiyedc de ça -
Iışmak ve mcmlcketımizin renkli 
resimlerini aldırmak üzere bir 
mi.ıtehassıs profcsorü yuı dumuza 
göndermiştir. 

Her sahada çok büyiik terakki -
ler yapmıssinız. Bir .eksik arana -

cak olursa yolların da diğer faali
yetler derecesini bulması içın müm
kün olan süratle fazlalaştırılma -

cGazetelerdc okudum ki, Bele -
diye, yaz miinasebetile, bahçeli ga
zino ve plajların taTif elerini tas -
dik edecek ve bu gıbi mahallerde 
ihtikara meydan verilmiyecekmiş .. 
Bahçeler ııe pla;lar. tarif elerini,her· 
kesin görebileceği bir yere asacak
lar .. Bu iyi .. Fakat, esasen, tarife • 
ler, müşterinin görebildiği yerlere 
asılmıyor mu?. Pek ala asılıyor .. 
Yalnız fiatlar çok pahalı .. Binaena
leyh, Belediye, fiat hst.elc.rini yal
nız tasdik etmemeli, ayni zamanda 
indirmelidir.ıı 

\t' 

f 

ı'~ 
(ll~ 

r 

başlanmıştır. Bu kontrolde iki ıdi Ahırcn buğday mahsulu bu 

~ıttaya bilhassa ehemmiyet veril- mahzuru bertaraf etmiş olduğun-
1.ı tttedir. Bıri tcsbit edilmış hali· dan, bıı cihete yenıden ehernmıvct 
~~Uygun o!mıyan un bulundur- verilmeye başlanılmıştır. Bundan 

ve kullanmak yasak olduğu a de b başkı:ı bozuk ve eksık ekınek_çıkar-
una riayet etmiyenleri a -

ı tılmamasına da dıkk<ıt edılmek -
n ına, digcri de yüzde ondan aşağı 
b ltt tedir. 
qı <!~i havi ekmek satanları ce -
ancıırmak içindir. Bu esaslara riayet etmeyen f ı 

~Yla d rarı ıle cezalandırılması usulünden 

vanla evlcı e ekmek taşıyan tabla
kiırların ekmek koyduklan kapla
rın ıçı çinko kaplı olma5ı talımut -

name ıktızasındandır. 
Bu bnyle olduğu halde. şchrın hiic 

ra koşPLPrıne ekmek taşıyanlardan 

bazılarının hu kaideye riayet et -
medıklPrı yapılan ihbarlardan an-

laşılmıştır. 1 

Bu ıtıbarla zabıta bunları da kon-
Şimdiye kadar kullanılan buğ _ 1 rıncıların muvakkat kapanma ka -

. Yapılan ekmeklerde yüz e 
~betinde glutcni tutturmak evvelce ıyi neticeler alındığı için trol edecektir. 

sını temenni etmek isterim. Tür -

ki yede dört ay kadar kalacağım. 
Bernar Hojer ismindeki bu coğ-

Ve İzmir. Bursa. Yaio,·a, Ankara
rafya mütehassısı bir rniıddet An-
karada kaldıktan ve bır çok renkli ya ve köylere gideceğim. 
resımler çektıkten sonra dun şeh- Memleketinizin eski hali ile şim-
rımıze gelmiştır. dıki vaziyeti arasında o kadar bü -

Amerikalı coğrafya iılımi seyaha- yük tezadlar vardır ki bunları müm-

ti hakkında şunları söylemiştir: kün olan ku\·veti ile göstermek i-

- lientiz memleketinize g •leli çin elimden geldiği kadar çalışa • 

pek az olduğu için hakkınızda kat'i cağım.ıı 
lllllllltltlllll11Ultll1Ullllll111111tltllltt•tHlllllUl11111Ullllllllttfl••ıttıııtthl•llUUllUll l lllUllllUlllHlllllllltUUllllUllUUllli111'UllUilUUU 

l'llektep binalarının 
etrafı açık olacak Geceleri 

S --- - Açılacak 
O metre içinde bina bulunmı- -·-

Parklar işi az olan 
Veznedarlar 

•Ne ya.pacak? 

Beşinci Ceza 
Mahkemesinin 
Salahiyeti 

Bizde, okuyucumuzun şikayet et
tiği üzere, plcij, gazino ve bahçe gi
bi yerler çok pahalıdır. Buralarda 
ihtikar yapılıyor. Halkın gezeceği, 
hava alacağı, hatta sıhhi bir me -
sele olan plaj ihtiyacı için çok para 
vermesi, bir sürü masraf etmesi doğ· 
ru mudur?. Her şeyi en ucuz ve en 
iyi şekilde halka temin etmelidir? .. 

Dinlenmek, biraz hava almak, 
1ıattti eğle11mek artık lüks biri§ ol· 
maktan çıkmalı, bütün dünyada ol
duğu gibi medeni bir ihtiyaç halini 
almalıdır.· H a lk Filozofu 

h k b . { ,,..kl [ k Yalnız GUlhane parkı 
"Qca ' azı istım a ar yapı aca için mahzur var 

lt1 ekteplerde okuyan çocukları :-· -fmda: bu. mesafe k~p;ılı is~ b~ ma-
t tnızın sıhhi şartlara tamamile niler - butçcmn musaadesı nısbe -
hı.aYet edebilmeleri için yeni ted - tınde - yavaş yavaş istırnlak edıle-

Şehrın muhtelif ycı leı indeki 
parkların; akşam üstli daha hııva 

kararmadan kapanması munas~bt!

tilc betPdıyC'ye şıka\•etler yapıl -
ltler alınmıştır. rek kaldırılacaktır. 
~ilha 

1 
b . b 

1 
.. Bu suretle: mektep ve bahçP!e • mıştır. 

L ssa ta e enın o guneş ve r1 Ik k ı b·ıh "<a'.'act . . . . . . rin. her taraftan ışık vP hava alma· 18 ımızın: a ~am arı ve ı as-
ltı1:k an ıstıfade edebılmelerı ıçın ları temın edılecektır. sa yaz geceleri temiz hava alması -
la tep binalarının etrafı açık o - Kararın tatbıkın;ı hu ders yılın· nı ve .rahatça dinknmesini temin 
~akt 
~ ır. dan Uibaren başlanacaktır. ıçin beledıyc şımdilık Sultanah -

b U maksatla; mekteplerin bu Yıeni yapılocnk ınektf'p bınala - med, Fatıh, Beşiktaş, Doğancılar. 
d:rı~Ukları mevkie göre 50 metre rında bilhassa buna dikkat edıle · Çamlıca yolundaki millet bahçe -

1 
ı,,_hılinde yeni hiç bir inşaat yapıl- cektır. Yeni mektep bınalarının et-"<l • si gıbi parkları gece saat 22 ye 

Yacaktır. rafı genış bahç" \"?. meydan halın-
h-t kadar açık bırakmayı dü.şünmek • 

'- evcut mekteplerin dört tara- de olacaktır. 
'"•• tedir. 

~;j";;;;;;;·ı~;"'"""""''"'/j~·;·;;~·ı;;"""""'"""""' k•:ı:~"~ı.:k,~~r~~~"b~~~.;·k: : 
'Vasıl lef fiş Kırbaçla ::1~~1ta01::s~a~~:~:~~~~ı~i:eg::~ 
Yrı11acaklar? Dövülmiyecek 
11'-l\ların solAh\yetleri 

hakkında yeni 
tı . bir karar 

~! alıye dairelerinde yapılacak tef-

\·~ er hakkında bazı yeni kararlar 
rurn.iştir. 
~ 
~ Utta göre badema defterdarlnr 

14~aları, ve malmüdürleri tahsilat 
ıreı .. 

teı.t erını ayrıca teftiş edemiye -
ıt lr. 

.\ncak 
~ kazada tahsilat kontrol 
.ı l"rıuru yoksa l a·· .. b . 11" ma mü uru u i<:ı 
" giitecekt• · -. 
h ll. 
feır 

~r-1\d· ı tayin edilmiş defterdarlar 

qla ı defterdarlıklarına bağlı ka -

'tıp t~~ muamelelerini yakından gö

l ~· ıı: fikir edinebilmek için tef-

'l' ilpabileceklerdır 
ahsu rn .. d.. ı ·1 rı · d h t ~t u ur en c şe erı e ta -

l;ıtı dairelerini, kontrol memur -
da b 

l d azı kaza muamelelerini tef-
ecekler>l· 

uır. 

t -

Sopa, kırbaç m enedildi 
Bazı ;ıı abacılorın kırbaç veya 

sopalarla arabalara krıştukları hay
vanları dövdükleri görülmektedir. 
lklediye, arabacıların kırbaç, kam· 
çı ve sopa kullanmasını yasak e · 
decektir. 

Bunun için arabacılarn kısa bir 
ınühlet verilecek ve bundan sonra 
kırbaç, kamçı ve sopa kullandığı 

gorülenlerden para cezası alına . 
caktır . 

Para cezasının tekerrürü halin· 
de arabacılık yapmaktan menolu • 
ncıca klardır. 

Pencere önlerine saksı 
konmıyacak 

Belediye evlerin pencere önleri
ne çiçek saksısı konmasını yasak 
ad etmiştir. Bu gıbilere tebligat ya
pılmaktadır. 

Pencere önlerindeki saksıların 

caddelerden geçenlerin başlarına 

düşerek kaza yaptığı görülmüş ol
duğundan kaldırılması muvafık gö
rulmü~tür. 

~i roman:8 1 

Sen de seveceksi ' • 
...... 'l 

~ a llere"e" 
-.:ıC)k .ı •• 

'l'u akta ıa~tladım. 
, har şey! 

d 'l'uh 
trı'.. af amma, ne yapabilir -

leraklı 
' llnk· meraklı sordu: 
' liıç ı ;e oldu, ne yaptınız?. 
' ~~ ır Şey yapmadık o ~nu • h tıunıa ne oldu? .. 

1~( r bir ne konuştuksa hepsini 
k' llır ~ anlattım, en sonunda d:ı: 
'l!ncıısın Y olmadı, olacağı da yok. 
•ı~ e b· d etttı. ır efa daha beni rahat-

lı ernes· · . 
~l.ıtı Uz ını söyledim! dedim. 

1. :ti Un düşündü: 
'ot asıı b 
bturı kend·u mukavemeti bulu -

ecı1 \' ınde, hayret ediyorum! 
~ ...... a· : .. lli\vc etti: 
,.!\ ıtısi b 
~ ~ı a~k ets ana bu kadar ısrarla 

illıı:ırn.ı c, ınutıaka teairi altın-

•. 

Etem lz:tet Benice 

Güldüm: 
- Sen daha toysun .• 
Dedim. 
- Gönül meseleleri pek toyluk, 

pişkinlık işi olmasa gerek, değil 
.? 

mı ... 
- Neden? .. 

Bir konferansa hazırlanır gibi 
toparlandı: 

- Gönül. şuura değil, hisse bağ

lıdır da onun için. Nihayet aşk in

sanlar üzerinde bazan aklın hatt~ 
ermiyeceği ve tahlilini imkansız 

bırakacağı hadiselere sebep olmu

yor mu? Kadın olsun, erkek olsun 
hiç bir kimse düşünerek, muhake
me ederek sevmez. 

- Bunlar akılsızların tesellisi 
Naciye. 

Dedim, izah etti: 
- Kendini bu mantığa alıştırma 

kcn k:lpanacaktır. 

Ziraatçi ve 
Baytarların 
Terfii 
Bu hususta reni bir il· 

ylha hazerlandı 
Zıraat ve baytar memurlarından 

bir çoklarının terfi müddetleri dol· 

duğundan bunlar derecelerinin yük· 

sellılmesini beklemektedırler. 

Dün Zıraat Vekaletind 'n ala • 

kadarlara bildirildığıne göre Zi:a· 

at ve baylar memurlarının terfı -

lerıni de ıhtıva etmek üzere Veka· 

lete ait bir teşkilat layihası hazır -

lanmıştır. 

Layıhanın yakında kar.uni şek --lini almasından ""Sonra terfi icabe-

den bu kabil memurların hemen 

dereceleri blivütulecektir. 

\ e ınandırma. Daıma aldanırsın, 

daıma kaybedersin. Aşk. ne kuv -
velte olursa olsun sağlam bünye -
ye ve sağlam karaktere dayanan 
bir şuura tefevvuk edemez. 

- Fakat, aşkın en kudretli ira
delere ve en kudretli şuurlara ta -
hakküm ettiğini görmüyor muyuz? 

- İnan ki öyle sandıkların da bu· 
daladırlar. 

- Yapma canım!. 
- Ciddi söylüyorum. Adına aşk, 

sevgi, kara sevda nedersen de bun
ların hepsi süs ve hevestir. 
Ayrı bir ifadesile de hastalıktır. 

Hasta olmıyan bir adam a~ık ola -
maz. 

- Bence hiç öyle değil. Aşk his
sin cuşişidir. Ve .. aşk birden baş
lar, birden hükmünü sürer. Hiç bir 

insan iradesi ve muhakemesi ile a
şık olamaz. Uzun uzun düşünülüp 
te seçilen ve üzerinde aşık olunmı
ya karar verilen hiç bir tip yoktur. 

İnsan hiç beklemediği bir anda 
bir erkeği veya bir kadını görür, 
birdenbire ondan hoşlanır, birden
bire ona karşı kanının kavnadığı-

Muhasebe dairelerinde 
çahştırılacaklar 

Muamelelcrı az olan bazı yerler

de maliye veznedarlarının muha -

sebe dairelerinde çalışmaları ala

kadarlara bildırılmiştır. 

Bu karara güre maliye muha::.e -

be kadroları umumiyetle dardır. ı 
Ve bir çok yerlerde vezne ışlerı Zı

raat bankaları tarafından yapıl -

makta olduğundcın veznedarlara 

günde pek az ış kalmaktadır. 

BınaE.'nalevh ismı ~veznedar. 

kalmakla beraber bu kabıl memur-

1!'.lr muhasebe ı::ılerıne de i:;ıtirak et· 

tirilecekler ve orada da çalıştın -

lacaklardır. 

Muhasebede meşgul olmak iste · 

mcvC'n memurlar 

caklcırdır. 

cezalandırıla • 

Çiftçiyi 
Sevindiren 
Yağmurlar 

Bu sene UzUm taneıeri 

iri olacak 
Bir çok vilayetlere bol yağmur 

yağmıştır. 

Ege mıntakasından aldığımız ha

berlere göre oralarda üç gtinden

beri devam eden yağmur çok şid

detli olmuş fakat köylüye bereket 

getirmiştir. 

Bu yağmurların; bilhassa bahçe

ler, üzüm ve tütünler üzerine fev -

kaliıde faydası olduğundan bağcı

lar ve müstahsıller ~k istıfade et -
mışlerdır. 

Bu sebepten, bu yıl üziim tanele

rinin çok iri ve tütünlerin mebzul 
ol, c ğı söylenmektedir. 

m duyar ve birdenbire aşk demlen 
kuvvet hükmünü sürmeye başlar. 
Bu öyle bir şeydir ki, insan aşık ol
duğunun farkına bile varamaz ve 
kı;ndısıni aşkın kıskıvraklığı içın
de buluverır. 

Naciye böyle söyleyince ben de; 
- O halde doktoru da sen böyle 

sevdin!. 
Dedim ve kahkaha ile güldüm. 

Kızcağız. biraz kızardı. Fakat, o da 
benimle alay etmenin kolayını bul
du. 

- Halil Necip de benim anlattı
ğım fasileden olacak. 

- Hele, Halil Necip zırdelinin bi
ri.. 

Dedim, 
- O seni senin teJakkine göre 

belki zırdeli olarak seviyor. Fakat 
o aşk mukabele görmüş olsaydı sen 
de zırdeli mi olacaktın? 

Naciyenin bu suali belki yerin
de bir sualdi. 

- Mukabele görmediğine göre 
demek ki deli değilim! 

Dedim. O da: 

- Zaten benim de hayret ettiğim 

Civar kazalardaki suç· 
lulara da bakacak 
İhtısas mahkemesinin müddeti

ni doldurması üzerine elindeki da
vaları ayni yerde teşkil edılmiş be
şınci ceza asliye mahkemesine dev
rt:'ttığini ve yeni ceza mahkemesi 
riyas~tine ikincı ceza mahkemesi 
reısı Kemalin VP.kiılet ettiğini yaz
mı~tık. Haziranın birinci gününden
beri kaçakçılık suçlarına bakmağa 
başlayan bu mahkemenin mülga 
ihtı;;as mahkemesinin İstanbula 
civar İ7.mıt, r~rdek, Mudanya gibi 
vılfıyet ve kazalara da şamil bu -
lunan kaza hakkı ve selahiyeti hak
kında yenı mahkemeye tereddüt 
hasıl olduğundan bu keyfiyet Ve
k<lletten sorulmuş. gelen cevapta 
beşınci ceza mahkemesinin kaza 
hak ve selahıyetının 9 uncu ihtisas 
mahkemesınınkının ayni olduğu 

bıldırilmJştır. Mahkeme eski ye -
rinde kaçakçılık da\•alarının rüye
tıne eskisı gıbi meşgul olacakfır. 

Tövbekar olan 
Kadınlar 

Ha midiye 
Pirede 
Tezahürtla 
Karşılandı 
Bu akşam büyük 

bir ziyafet veriliyor 
A tina, (Husı.si) - Hami<liye 

mektep gemi~i, bu sabah Pireye 
gelmiş, limanda çok büyük tezahü
ratla karşılanmıştır. Gemi süvaricıi 

ile hükümet erkanı arasında çok 
samimi ı.iyarelltr yapılmış, buket
ler takdim edilmiştir. Yunan sula· 
rında bulunan Türk bahriyelileri, 
her tarafta nlkışlanm:ıkladır. Türk 
bahriyelileri Yunan bahriye mek
tebini ge'lcceklcr, Knıl ~arayında, 
hususi defteri im; a edecrklt:rdir. 

Bahriye müsteşarı bu ak~aın Gli· 
fada Tür k misafirleri şerefıne bÜ· 
yük bir ziyafet ,·erecektir. 

Ziyafette nutuklar teadi edile· 
cektir. Türk deni2cileri Pireyi gez
mektedirler. 

Umumi kadınlardan bazıları, son 
zamanlarda; fuhuş hayatından çe -
kılmek istedıklerinden fuhuş ve 
bulaşık hastalıklarla mücadele ko-
misyonuna müracaatler çoğalmış -
tır. r 

Günahkar ve tövbekar kadınların 
bu dilekleri tetkik edilmektedir. 
Kendilerinin polisteki ka\'ltları . 
nın silinmesi· kar:ırlı::ıştırılmakta -
dır . 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Memurlar hakkında Bozuk saatlara bir 
Verilen kararlar 1 Nihayet veriEmeli 

Devlet Şurasınca birincı derece -
de karara bağlanması kanunla i -
cabedenlcr müstesna olmak üzere 
devlet memurlarının suçlarından 
dolayı VılfıyetJer İdare heyetleri -
ne verılen memurin muhakem..ıt 

karar Jarının badema doğrudan doğ
ruya Devlet Şurasına gönderılme· 
si &şvekaletten alfıkadarlara bıl -
dırı imiştir. 

1 Evvelki gün Taksim meyda -

şey bu ya. Çok soğuk kanlısın. Ha
lı! Necıbın butun ısrarı karşİsında 
kaya gıbi duruyorsun. 

Dedı ve .. sozlerine bir nokta i
lave ettı: 

- Ancak öğrenmek istediğim ve 
hakikaten merak <>ttiğim bir ııok -
ta var. Halil Necip hiç beğenmedığin 
bir dc-Jıkanlı mı, yani sana nefret 

vere~k. asla hoşuna gitmiyecek 
bir erkek tipi mi, yoksa onun ha -

reket tarzım prensip itibarile uy -
gunsuz bulduğun için mi böyle 
yapıyorsun? 

Nacıyenin suali çok nazik ve 

bende merak uyandıran bir sual 
oldu. 

- Neden benden bunu soruyor-

sun?. 
Dedim. 
- Merak ettiğim ıçın .. 
Bu sefer de ben ondan sordum: 
- Peki, Halı! Necip senin için 

gönül verilebilecek bir tip mi?. 
Bu sualim karşısında durdu; dü

şündü. 

(Devamı var) 

nındaki sat 15,15 : gösteriyor -
du. Tramvayla Karakoye indik. 
Karaköyde Akay saatleri tam 
16 ıdı. Hayret içinde kalmama'c 
mıimkün mü? .. Demek ki tram-
vay arabası Taksimden Kara -
köye kadar üç çeyrek saatte ge
lıyor. Fılvaki, tramvaylar a1<: • 
şam seferlerinde yollar fazla do
lu olunca, u.ğır gider. Fakat 1ııç 

bir vakit boyle Taksimden Ka
raköye kadar üç çeyrek saatte 
yolculuk, gbriılmiiş şey de!/ıl -
dir . 

Sonra anlll§ıldı ki, Taksim 
meydanındaki saat yanlış .. 

Şe1ırin meydanlarında, iske -
lelerindc 1ıa1ka vakti bildiren 
büyük saatlerin böyle arası -
ra bozulduğu görülüyor. Şika -

yetler oluyor. Bıı saatler ni
çin böyledir .. Eğer tamir edildik
çe daha beter bozult•yorsa, de • 
mek ki, artık bu saatler ihtiyar
lamış.. Binaenaleyh yenilerini 
koymak lclzımclır. Şehrin, lJirbi
rini tutmayan bu yanlış sant - 1 
leri yüzünden, vapurunu kaçı -
ranlar, i§ine, evine geç kalan -
lar sık sık gör.ülen 1ıadıselerden
dir. Sonra, •. bir çok kimseler de 
öğleyin çalan 12 düdüği.mü duy
mayabilir. BinaenaJeyh ceple -
rindeki saatlerini, bu büyük şe
hir saaılerile ayar ederler .. 

Bozuk saat işine bir nihayet 
vermek lazımdır. 

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



Birçok Kaiolik pt1.pazlarının A lmanyc.rla mahkum edil11ıesi. ü.ze~ine 
kzlise Hit !er lıi!ktımetine karşı şiddetli hücumlara gırıştı 

Şi ago Kata ik başpapazı Ameri alılar ı Almanya 
aley_hine kış ırhp du uyar 

r: - --ı~r .-----, 
1 

vtaa 1 .a ug n• n ~r~ııı - an 
de P pa sc derece l leri mu 
l ihtiyath davranmakta\!\ deleve 

ı genç-\ 
~ . es müca-
avet ediliyorJ 

L- ~~- -
]ar, bunu yapmak hükumete dii- ' 

şer.> 

Alman milli terbiye nazırı Rust 
da bir nutuk söyliyerek: 

- Alman terbiyesi, Alman ıı kı 

noktai nazarmdan yapılacaktı{ Kı
Jisenin buna karışmasına to.ıham -
mül imkansızdır. Bu, er geç nı -
hayet bulacaktır. Hayat miicadelc 
de~eklir. Zayıflar miicad<~leyı kııy· 
bcder, kuvvetlikr kazanır Bız mıı
cadekd bir nec:il hazırlıınııya m<'C· ı 

bu ruz.• 

Bcrlincr Tageblat gazetesı, pa • 
pazlar nleyhine acılan ahlfıka mu
gayir har~ket davası çıktan ha -
zırl:mmış ve kilise bundan daha ev
vel haberdar cdilmışti. 

Buna mukabil Alman ketto!:k1c· 
rinin ga:ctesi olan Q~rmanıa ·~1 CC· 

vabı vermektedir: 

cBiz evvelce de buna c,.,,·cp ver
miştik. Yine öyle diyeceğız Umu
mi ahlak kaidelerıne Kilıscnııı dı-

1 

şında oldugu gıbi içınde de rıayet , 
edilmeli. Bu gıbı ha tal:.u dan ı<;e> k ı

lise mes'ul tutulmcıınalı Yalnız \ a

zifesindc kusur etmış olanlar m s'· 

ul olmalıdır.> 

Brı une uksen yaıın:ı giren Papa ortuncu n 

Katolık kilisesinin bu ne:;.rıy:ıtı

le beraber Bedin katolik başpa · 
pazı da Alman katolık gcnç!erıne 
bir hitabe ne~retmiş ve bunda de
miştir ki: K atolik kilisesile. Hi~ler hüku • 

meti nrasındakı mucadelc son 

gimierde pek şiddetlendi. Bir kaç 

ay evvel Papa, Hitlcr hükumetinin 
Yatikaıı ile Berlin arasındaki mu
kaveleye riayet etmedığini ilan et
ti. Bunun manası Almanya 20 mil-
yondan fazla olan katoliklere: l 

- Bitler hi.ıkümcti Vatikan'a vcr
digi sözü tutmamıştır; siz de ona ı 
göre hareket <>dini:t.! demekti. Ha
Ukatcrı ondan sonra Almanyadaki 
Katolik kiliselerinde hükumet a -
leyhine bir mucadelcd1r başladı. 

Fakat Lu mücadele General Lu -
dcndorf'un yeniden ort.-ıya çıkarak 
katolik ve buti.ın hıı ıstıyanlık dı
nıne karşı bayrak acmnsına, bu -
nun ıçın de araları açık olmasına 
rağmen giderek Hıtler ile bnı ış -
masına kadar vaımıştır. Ludcndorf 
bundan on ne evvel hmstiyanlık 
akvhm harekete gcçmış ve eskı 

Cermenl rm ormanlarda putlara 
t .. ptıklarını ileri surcı ek ycnı Al
manlara da bunu tav:siye etmıştı 

Ş mdı ise Bitler ile Ludendorf 

bu ışde el ele 'erince katolni kilı -
sesinin busbuti.ın canı sıkıldı. Son 
aylarda ise Almanyada bazı kato
lık pap:ızlorı mahkum edılınce Va- ı 

tikan ile &rlin arasındaki dava da 
büyümüş oldu. Bazı katolik papas

Jarınm ahlaka mugayir hallerin • 
den dolayı mahkum edildikleri her 
tarafa yayılınca, kilise, bunları ce
zalandırmak. kendine ait olduğunu 
söylemiş, halbuki hi.ıkCımet bunu 
tanımamıştır. Zaten Bcrlin ile Va
tikanın arası açık olduğu için bu 
gıbi hadiseler de hep gerginliği bir 
kat daha arttıl'maktan başka bir 
şeye yaramamıştır. 

Hıtlcr Almanyasının propagan -
da nazırı Goebels'ın son nutku ise 
bu gergınliği hafifletecek gibi de
gildi. r'akat şımdi de Almanya D:ı
hıliye Nazırı Frik bir nutuk söyle
mış ve kilıse ile hukümctm müna
S€betlerınden bahsederken: 

-· Egt•r, demıştir, katolik kilic-e-
ı 

sı bıze iliinı harp ederse biz kendi-
sıle muc.:ıdeleye girmeyi red ede
cek değıliz Halka dayanarak bu 
mucadeleye devam ederiz. Bizim 
katolık kılisesinc düşmanlığımız a· 
zalmamıştır. 1933 te hükümeti ele 

aldıgımız zaman bunu gösterdik, 
son zamanlarda katolik manastır
larında görülen haller çok utanı

lacak ŞC'ylerdir. Madem ki kilise 
ve papazlar vazifolerinı yapmıyor-

Edebi Roman No: 17 

Zekeriyya Sofrası 
Yazan: AKA Gündüz 

- Bugün .her günden çok daha 

iyisiniz. 
- İyi değilim, doktor. Yalnız si· 

nirlcrim o kadar yorgun ki, halsiz-

liğimi iyiHk sayıyorsunuz._ 1 
- Neyse, her şey geçti. Alem yi

ne ol iılem. Üzulecek bir şey yok:.
Ben yalnız hizınetçı Düriye kadın
dan korku) oı um. 

- Ne var d K or? 
- O g cc k korkan, üzülen 

.perişan olan o vallı kadındır. Ben 

kalbindc>n ııphC' ediyorum. Onun 
için onu bır muayene etmeliyim. 

- G<'lsin, çagırayım. 
- Hayır. Aletlerimi getirmedim. 

İzin verirseniz yarın bana bir uğra
yıversi.'. Fakat siz kendisine bunu 
aöylemeyinız. Kendi reçeteleriniz
den birisini verınız. GCıya sizin •çin 
bana gelıyormuş gıbı ~apalım. Ben 

de kendisini muayene ederım. 
- Çok iyi yüreklisiniz doktor. 

Bilmiyor musunuz ki bu kadın da 
çok iyı yürekli. Bana geleli üç ay 
oldu. Beni o kadar sevıyor kı. Ayak 

ucumdan ayrılmıyor. Beni uyur 
sandığı z.:ımanlar için için, hıçkı

ra hıçkıra ağlıyor. Hiç kimse -

si yok doktor, hiç kimsesi. O da be
l1'im gibi. Bir kaç kapıya girmiş, 
dalgındır, bardakları, tabakları dü
şürüp kırıyor diye çıkarmışlar. Aç 
kalmış. Bir tesadüfle bana geldi. 
Yarın öğleden sonra mutlaka 

gönderirim. 

Düriye doktorun bekleme odasına 
girince, hizmetçi kendisini sağdaki 
hususi salona aldı ve yüzü pence
reden giren aydınlığa gelmek üze
re bir iskemleye oturttu. 

- Beş dakika bekliyeceksiniz. 

.Kaflrlerın bıçağı kitabı mukad
desi deldi, g~çti> katolık kilise!lı · 

Aı -nnn propagcınd" nrız1~1 (löbefs 

Yandaki küçük odada gazeteci 
ile müdür vardı. Aralık bırakılan 
kapı, kadının aydınlık yüzünü ga
zeteciye çizgisi çizgisine gösteri -
yordu. Mecdi birdenbire irkildi. 
Müdürün kolunu tutup sıktı. Bu 
soluk ve çizgili yüz hiç yabancı 

gelmiyordu. Nerede görmüştü? A· 
vucunu alnından geçirdi. Gözlerini 
kapayıp açtı. Şakağının ortasını ve 
burnunun ucunu kaşıdı. Hatırla -
mağa uğraşıyordu. Muhakkak ki 
tanıyordu. Bu harap yüzü o kadar 
yakındtın tanıyordu ki. Fakat ne
reden? Kendi benzi de sapsarı ke
sildi. Kalbinın çarptığı besbell1 i
di. Müdür k:ış gözle (ne oluyor • 
sun?) diye sordu. Cevap verm"di. 
Birdenbire ayağa kalktı ve odaya 
girdi. Kadın doktor geldi sanarak 

do&rruldu. Karşısında bir yabancı 
görünce şaşaladı. Gazeteci tatlı bir 
ses ve yumuşak bir yüzle: 

- Hanımefendinin reçetelerini 
mi getirdiniz? Doktor bey şimdi ge
lecek. Veriniz bana onları. 

Düriye bir kaç kağıt uzattı. 
- Birsin hanımefendi bugün da

he iyi mi? 

n ın azizlerinden Bonif ast vak tile 
Almanyaya hırıstiyanlığı ilk sokan 
adamdır Şimdı onun günü olmak 
has~bilc merasim yapılırken ka -
tolık başpapazı bu azizin vaktile 
Alrr.anyaya ettiği hizmeti söyliye
rek şımdıkı kcıtolik gençlerinin de 
katnlık dın ve İman için fedakarlığa 
h;ızır olmalarını hatırlatmaktadır. 
Başpapaz bunu bir beyanname ha-
l ınd(• Almanyadakı bütün katolik 
kılı.,,ı>lerınc: tamım etmıştir. Bnş-

papn dıynr kı: 

~Bonıfast din ve iman uğrunda 
olmuştur Bızım kılısemızin gcnç
ligı bu cızızin hatırasına tcşck -
kiır eder Gcnçlık, ona, din ,.e ima
nı hc>r turlu tc•hlıkeye, ımtihan ve 
mesakkdtc rağm<:n muhafaz:ı "t -
mek ıçın çalışacağını vad!'der " 
Gonılıiyor kı V<ıtıkan ıl" Berlın ·ı

rasındakı mücJdelc yatışmcıktan 

çok uzaktır 

Amerikadakı katolıklerın başı o
lan Şıkugo başpapazı Kardınal 

.Mundeleın IIiller Almanyası aley
hındc şıddeth bır propagandaya 

gırı~miştır 

Almanyada bir çok katolık papa-
zının mahküm edilmelerının Vatıkan 

aleyhinde ~slencn husumetten ılc· 
rı gcldığıni soylıyerek AmerıkadR 

propaganda yapan bu Kardınala 
cevap vermek için Alman Propa -
ganda Nazırı geçen gün bır nutuk 
söylemişti Alman Nazırının bu 
nutkunu yukarıdanberi bahsettıği-
miz diğer nutuklar takip etmiştir. 
Almanyadaki katolik kiliseJerınc 

men!up sınıflar arasında ahlaka 
mugayir hareketlerile şımdıye ka
dar takibata uğrıyanlar binlerce -
dir. Propaganda Nazırı diyor ki: 

cBiz bu fenalığı kökünden ke
sip atacağız. Eğer kilıse bundan a
ciz ise bunu devlet yapar. 

Bundan 30 sene evvel. 1907 de, 
Kaywr'in zamanında Almanyada 
dedikodulu bir vak'a olmuş, o za
man kalolik gazetesi Gcrmania 
yazdığı bir makalede ccürmü ış • 
liyen adamın mevkii içtımaısıne 

bakmıyarak şiddetle oezalandml
ması hizımgcldığıni ve ıki türlıi te-

1 razi kullanılamıyacağınu yazmış -
tı. Şimdi de Hitler Almanyasının 
Propaganda Nazırı Gocbels bund r. 
30 sene evvelki vak'ayı hatırlanarak 
ayni katolik gazetesinın o zaman 
söylediğıni tekrar etmekte. kato · 
lik kiliselerinde ahlaki curiımlerı 

yapanların papaz olmalarına bakıl
mıvarak hükumet tarafından cua
Jandırıldıklarını söylemektedir. 

(Detınmı 7 incı sn11/arln) 

- Evet, efendım . 

- Beyefcndı yakında gelecekler 
mi? 

- Ancak on gün sonra. Dün Vi· 
yanadan telefon etti. 

- Siz Birsin hanımefendıyi ne 
vakitten beri tanıyorsunuz? 

- Bir kaç aydanberi. 
Birdenbire göz bebeklerini göz 

bebeklerine dıkerek sordu: 
- Maviş hanımefendi şimdi ne· 

rede? 
- Hangi Maviş hanımefendi? 
Sesinde ince bir titreyiş sezili • 

yordu. 
- - Ceyhan valilığinden müteka· 

it m.erhum İrfan paşanın biricik kı· 
zı Maviş hanımefcndı. 

büriye akar gibı ıskcmleyc otur
du Ötekı aldırmaz görünerek sö
züne devam etti: 

- Kadıköyünde Rızapaşada ken
di köşklerinde otururlardı. Annesi 
kötürümdü. 

Düriye, boğulur gibi sordu: 
- Bana bunları niçin soruyorsu

nuz? 

- Sizi orada gördüm gibi geli -
yor da onun için. Sizi Maviş hanım-

S ık ve yüksek ağaçlı korunun bi
ribirine geçen sarmaşıkları ara

sından ince bır çocuk sesi sükunu 
bozdu. Sarı saçlı başını iri gövdeli 
bir kestane ağacının ve yeşil sar· 
maşıkların arn~ında saklamağa ça
lışan çocuk, ses:nin ahengini de -

ğıştirerek: 

- Oldu:. diyf? haykırdı ve bii -
yi.ik bır hevcc&n!a yere çömeldi. 

Bu ses eili altmış metre ılcrde 

1 
hır vucudu harekete getırdı. Şim -
dı koruda bulunan insanlardan yal
nız hırı harekette bulunuyor: Ebe. 1 

Ebe ulan Belkıc; abla neşelı ha
rekctlerlt! kuçi.ıklerın saklandığı 
yc>rl(>rı btılmnya çalı~ıyor. Onun a
gt.çların nıkaı.ını. ç-alı dıplerını a
rcıması kuç;.ıklcrın çok hoşuna gı -
dıyordu Hele ki.ıçuk Aydın bır tür

Jiı yerme duramıyor, Belkıs ab
lanın bu araştırmalarını heyecan -
dan ti tnye tıtrıye scyrcd ıyord u. 
Belkıs abla yirmi y;tşlarıncl9 olgun 
ve ~n bir kızdı. O ~r"" ..., •daki 
muhayyel güzellerde" "a -
zip, sinema yıldızlar ınQan J<ıı k -
sızdı Koleji bıtırdıkten sonra A -
merıkada tahsilını tamamladı. Ar· 
tık onun içın dünyada az çalışmak 
çok eğlenmek yolu açılmıştı. Öy -
le ya Belkis gıbı bir kızın hayatı 
artık roman mevzuları olabilecek 
şekilde geçmıyecek miydi? Onu ta
nıyan ve gören herkes öyle söy -
!erdi. Hakikatte Belkıs kımsenın 

aklına getiremiyeceğı bır yolda yü
rüyordu O fantaziyi, züppeliğı bıl
mıyor ve sevmıyordu 

Bugün çocuklarla koruda sak -
lambaç oynıyan Bnlkıs gcçırdiğı 

lüks hayatın birıcik hatırasını kal
bınin boşluğunda buluyordu. Yır

mi vaşına kadar bır çok genç er -
keğin etrafında dönuşü onun kal
bıııde sevmc.>k ve aşk mefhumları
na yer vermcve çalısmış olmasına 
rağmen o bunlardan uznk kalmıştı. 
Ou<eunulebılmesı giiç olan bu ha -
d1seye ınsnmak guçluğti onu ta -
nıyan \ c j!orc>rıe •Ne> enfes kız Kım 
bılır kac aşığı vur~ ıthamını .Bel
kısı ısmıne ılave ettırıyordu Fa
kat Belkıs ablanın ısteğı sevmeden 
VC': sevmevı, erkekten zevk almayı 
bılmcden yaşamak ve ölmektı O
nur. ası kalbınde vaşayan hısler, 

C'Ok ıfohn baska emeller laşıvordu 

efendılerde çok gormuştum de • 
ğil mı? 

- Evet, şey, ben .. 
- Sız orada Mavış haııımef... 
- Evet evet Ben o zaman kü -

çük hanımc!cndının oda hızmetci· 
Si ıdım 

- Tornam Demek iyı hatırlamı· 
şım. 

- Ben sızi hıç hatırlamıyorum 
- O zaman hcnuz çocuk sayıl ır· 

dım Maviş hanımefendi tam gelin· 
lik çağında pir kızdı Benden se -
kiz on yaş büyüktü On sekız se -
nedir kendisini göremedım 

- Ben de goremedım. 
- Tunuslu bir zcngınle evlen -

miş diye işitmiştim 
- Bilmiyorum. 
- 'Evlendiği zaman siz yanında 

değil mi idiniz? 

- Değildim. 

- Prenses Haneşka ne oldu? 
- Bilmem. 
- Amma tanırsınız? 

- Ben mi? 
- Siı.! 

- Hayır. 

- Evet! 

ekleri 

, .. 
u µe, 

Korud:ı\i saklam~Jaç oyu.ıı dııdi· 
ıa teyz-.::nm müjdesi ile tatıl c kıeri 
ı.eyla teyze çocuklara se\'incce ktc!l 
hir müjdeyi vermek için ı.oş·iŞ • 
ko.;a k0.:n gclmi~t i. Fazlaca ;ı ,,3• 

:> 'ti • rı8 v 

marı olan tey7.e onların yanı şcı • 
rınca hemen kendıni keten f 5 a· 

. ne c 
longa bır:ıktı. Derin uerın 
]arak :se\·in~;lı bir sesle: ıdıı1 

- Çocuk !ar bıliyor muc:~nu~iJ1l 
geldı? Vallahi bilemczsınız. 

bılirse on:ı l~cdiyc v~r. Jllcı!l 
•re.,7.cr.ın hu s0zü çocukları. pP? 

·· .. kırdı. 
nuniyf!tli biı meraka sur.u. akı!l8' 
st hcdı\'evı kazanmak ıçın . 11~ . . l rırı• 
rına gelen ve ailece sevılen e bıır 
rabalaı ın isımlerini saymaya 
!adılar: 

- Bi.ıyi.ık hala . 
- Heıvır. 

- Stikrü dayı .. 
- Bılemedin. 

- Nermin yenge 
- O da değil. 

- Öyleyse İrfan amca. 
- Sen de bilemedin. hid • 
Artık sabrı tükenen Aydıll 

detle annesine: iğiı1' 

- i •i amma şeker ann~ 11~ 
sen de bilmıyorsun galiba ded•· ııııt 
la teyze şezlongd:ı doğruldu ve 
zaffer bir tavırla: ıııt 

·rn o 
Söyleı·sem hediye ben• 

ama. ıı-

s.. 1 H d' ·n otstJ - oy e. e ıye senı ııllt" 

Yalnız bizi meraktan kutar 8 

cığım. yt' 
.. yle 

Leyla hanım kabul etti. So el>e! 
ceği ismin harflcrıni teker t 

savmaya başladı: ,jıt'\ 
~ı övliye) - N ... E ... J ... do ıa S .1 

mı? 

- ·······•· dıfllj 
: 1" bilenıe - .. A ... T ... ha a d' 

'? N · t - b y ge1 ı. Jt mı. e ... Ja .. aga c 18rv· 
Çocukların h.eps~ şaşırınıŞ scrıc 

Nejat ağabey lstanbuldan 5 hsıl· 
d tıı evvel ayrılmıştı. Avrupn ıı ifil•~ 

de ıdı Demek İstanbula ge et' 
Hepsı sevınçle Leyla hanırnıll 
rafını sarmışlar: dOc 

- Sahı mı? Sbyltiyorsu0 · 1if1' • 
Neıat ağabeyınin gehşinın doc 01. 

. ·orııır 
luğuna ınandırılmak ıstı} ··ıtJıı 

yu 
Belkıs abla, Leyla hanımın dısı· 

k ı-eıı 
dalgın dalgın baktı. Anca ../ ·) 

( /)rvamı 7 nri ıcı fll 

uz? i 
- Neye ısrar cdıyorsun f 11dı'f ınc c e' Çuııku Mavış hanı rı !'1 

Şkaıı• arıyorum Prenses Hane 
rede olduğunu bılıyorunı· 

- (Telaşla) Neı ede? 8rııJC' 
.. a nıeı 

- Once moroda, sonr o • 

t ' ııır• a. . yarı d•· 
Dürı fıı t;ıdı Ikı kolunu :ırs 

k "'er il' na u7.atnrak tutunaca J 18ııı11 
·uvar ıııı· 

Sendeledı, fakat ) ere ) Mecd• 
sına mcytlan kalmadan 

1 
cakladı ve kulağıno: fetıcl•i 

- Şimdi Mavı~ hanırne JC 

dP buldum! dedi. . Sif çell 
Di.ıri bırdenbıre gcrıtdı Jİ' 

yay gıbı gerıye fırladı ·niZ? '1JC 
- Bana ne? Sız kıınsı 

1
• 

misiniz ne? JcOıı 
1
• 

- Ben ayda birkaç dcf :ı b t>B11 • 
nıza gelen. annenizın paşa u1ıebe8, 
zın elinı öpen GaJata~ııı 8~3, ıŞ ~, 
sinden küçUk Mecdiyırl'l . ...,de ) ,. 

lışıw ııe• 
nımcfendi! Hani her g~ . i çe ı~· 
züne bakıp dalardım. ıçırl'l şs"" 1' 
dim ve büyükler ben1rn.]e Jci (tıl 
şırlardı. Hani siz derdin~eıcli):;; 
olduğum yaşta on sene geıd I 
ğim. Sen benim yaşıfl'l9 "'' ,,1: 

(Deva 



TAKSö 
============================== 

Bizde şoför ~aba hın yedi-
sinde işe çıkıp gece yarısına 
kadar çalıştıktan sonra, eline 
ayda otuz lira geçen adamdır1 

ku,.unun yanında yaş ta yanıyor.Birkaç terbiyesi 
'floksanın işlediği suç piyasada yüzde doksaıı 

Milicent 
Grayhe 
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şoförü lekelemiye kafi gelmiştir , 
; 

Şehrimizde ailesini geÇindirmiyeı~ 
Çahşan terbiyeli, bilgili, insan şoförler f r 
Çoktur. Fakat ne yazık ki bunlar kafi 1 

himaye görmüyorlar 
Qir taksi otomobilinin vergisini, 
masrafını ve şoförün kazancını 

şöyle bir hesap edelim 
Röportajı ya~ 

Bir takıl olomo6ilt 

b;- .Şoförlerimden Halit isminde 
b(rısı, bundan altı ay evvel güzel 
~at kadınla tanışmış ve metres ha
ı.,v 1 i~a~amıya başlamıştır. Halit, 
tır~ısıne bir balayı seyahati yap
lı'- Yı aklınca büyük bir fedakar-
• v k lııııd e oınpliınan addederek, gara-

h.ır a duran en lüks arabamı ha
tııı· ~ızcc alıp metresınin evine git-

Ştır 

~,~es~düfen kapının önünde bulu
lıı~s kadın, kapısının önünde duran 
tııış otomobili görünce merak et
r~b Ve biraz sonra da dostunun a
l~n '~an indiğini görünce büsbü -

l.ı ayretıer içinde kalmıştır. 
İ:tıv:lresm; hayretten kurtarmak 

n lialit: 
1,. li<>•liaydi, sevgilim .. otomobilim
liııı xahate çıkıyoruz .. diyor. Ka
Ve 'il er hal seyahate hazırlanıyor 
tq,:•baya biniyor. Halit arabayı 
~ğleneye doğru sürmiye başlıyor. 
~~. ne -1 '<llır eg ene Edırneye geliyorlar. 
g~" nede tatlı hatıralar bırakarak .,.n b· 
itin k ır kaç günden sonra Hali-
'1ıJı ·esesi deliniyor. Dostuna para
liq Rını belli etmek istemiyen Ha-

, Çald • tiiltu ıgı arabanın bazı aksamını 
Ve sa" satmıya başlıyor. Lastikleri 
a ıreyih .. k l'tılt epsını sattı tan sonra 
't>vgiJ~:ılacak bir şey bulamıyor ve 
O\oııı0~~ıl~ İstanbula dönüyor. Ben 

illin Halit tarafından ha-

muayene ediliyor 

bersizce garajdan çıkarıldığını zabı
taya haber vermiştim. Zabıta Halidi 
mütemadiyen arıyordu . İstanbula 
dönen Halitli ve sevgilisini polis 
derhal yakaladı. 

Bana bu vak'ayı anlatan Maçka-

1914 denberi şoförlük ycpan 
küçük N•ri usta 

da garaj sahiplerinden ve piyasada 
bir hayli arabası olan ve bu ise beş 

NiyaziAc~I 

parasız başlıyan ve zengin olmuş 
denilebilen küçük Nuri ustadır. 

NE KAZANIRLAR? 
Küçük Nuri ustaya sordum: 
- Taksi şoförü nedir? 
O_, çok düşündü. Ve bana yu -

karıda başından geçen bu hadise -
yi anlattıktan soora, sualime şöy
le cevap verdi: 

- Ayda azami 25 gün çalışır, di
ğer beş günü tamirde yahut me • 
zun olarak geçer. Bizde taksi şo

förü ayda azami 30 lira kazanır ve 
bu 30 liraya mukabil sabah saat ye
dide işe çıkar ve gecenin yarıları
na kadar çalışan bir fedakardır. 

Bu fedakar şoförün ne mezuniye
ti bellidir ve ne de kazancı. 17, 18, 
19 saat taksi yerlerinde toz, yağ -
mur ve çamurda çektiği yetişmi -
yormuş gibi, bir de yüremesini bil
miyen ve her an kazaya hazır bu
lunan dalgınlar yüzünden yolları
mızda ne heyecanlar içinde çalışır. 

O direksiyonun başına geçtiği za
man hem çok hassas ve hem de çok 
kaba olacaktır. Ne küfürlere, ne 
taarruzlara maruz kalmaz. 

Direksiyon başında hayatını teh
likelere karşı koyarak çalışan şo -
för budur. 

ŞOFÖR MİLLETİ 

Bu söz üzerine düşündüm. Şu 
şehirde şoför kelimesi neden aca
ba iyi karşılanmıyor. 

(Kurunun yanında yaş ta yanar) 
derler. Bir kaç terbiyesi noksanın 
işlediği suç, piyasada yüzde doksan 
iyi soförü de lekelemeye kufi gel
miştir. 

Bize iyi şoförü tanıtacak, fena şo
förü seyrüseferden menedecek 
müşteri değıl, şoförler cemiyeti ol
sa gerektir. 

Küçük Nuri usta piyasada bu 
fena şoförlerin barınmasını hem 
patronların ve hem de cemiyetin 
kabahati olarak gösterdi. Pek haklı 
idi. Zira, şoför Halit cezasını ta-

( Deoamr 6 ıncı sayfada ) 

l.Soırt ) 11 

Enıinönünde müıteri 6ıkllyen t•ksiler, [Sa,ııda] lstanhul şoförlerinin ara6a/arını mi/Jferl!erino 
lıefendlrmek için hol para harctgarak getirttikleri Aero dinamik olomohiller 

Doroti 
Lam ur 

1 

Karoı Hiyuz 

lJç türlCı poz 1 ---
llnı"ı"'ttHı-ttııııı111111111rıııuıH1nuıııııııınnı" .. n1111111111111Hıııı11tııı111nııı1111111111111H ıı1111111111111111111n••nııı•mn11 1nııınıı11111111111tıı111111111111111111uııııııııı11u1111um111111111111111111111uıınuı • 
Avusturya, Alman çekici ltalyan Ör-
sü arasında kalan bir memleketmiş! 
Anşlus ne demektir? Avusturya ve Italga Baş
:11ekilleri arasında geçen bir mülakatın hikayesi 
U zerinde siyah bir ceket, göz -

!erinde altın gözlük! 
Sabahleyin Fakültede kursu var

dır, öğleden sonra Üniversite kü -
tüphanesinde çalışır. Kim bilir, gü
nün birinde genç bir talebe kız 

kendisine ilanı aşk ederse, her hal
de ilk önce bu adam kızaracaktır. 

Kimdir bu adam? diyeceksıniz; 

sö •liyelim: Avusturyanın bütünü
midini kendisine bağladığı genç 
Başvekil Şuşnig! 
Başvekil Şuşnig bir kadını sevi

yor. Fakat kadın bir gün kendısine 
şu cevabı vermiştir: 

- Sizinle evlenmek mi? Asla! 
Ben kocamın, günün birinde öl -
dürüldüğünü görmek istemem. 

Bir gün Şuşnig Vencdiğe gitmiş
ti. Kendisine muhteşem bir kabul 
merasimi yapıldı. Gerçi bu kabul 
resminde kendisinden ziyade al -
kışlanan İtalyan Başvekili Musoli
ni olmuştu. Şuşnig sokaklarda do
laştığı zaman da yine halk, bu 
vesile ile Musolininin ismini se -
lfımlıyordu. 

Nihayet iki Başvekil büyük bir 
salonda karşı karşıya kaldılar. 
Şuşnig eldivenlerini, gözlüğünü, 
çantasını, stilosunu masanın üze -
rine koydu. Musolini - Şuşnig mü
lilkatı başlamıştı. 

MİHVER ÇİZGİSİ ÜZERİNDE 
Duvarda bir harita! Almanya kır

mızıya, İtalya yeşile boyanmış. A
ralarında kalan çok küçük Avus
turyanın rengi de mor! 

Bir defa bu iki büyük memle -
ketin biribirlerine inanmadıklarını 
kabul ediniz. Aralarındaki mor le
ke ne güzel bir tampondur değil 
mi? 

Fakat bir de yine bu haritanın 
üzerinde Berlinden b••lıyarak Ro
mada biten bir rruhver çiziniz. Bu 
mihver Avusturya topra!darını i
kiye bölerek geçer. 

Bu manzara karşısında iki Baş
vekil konuşuyorlar. İki hükumet 

Avusturya IJoşvekili Şuşnig'ln Venedikl• llolya11 BaJvtkill torafından 
karııiand•li ızı1n alınan ,.,imlerinden 

adamı eski Başvekil Dalfüs nazi
ler tarafından öldürüldükten bir kaç 
hafta sonra, ilk defa aralarında yap
tıkları mülakatı mevzuubahs edi-

yorlar. Musolininin kaşları çatık! 

derken Başvekil Şuşnig'in elini, 

mezarlıkta matem içinde bulunan 
ölünün aılesinden birisinin elini 

sıkıyormuş gıbi hararetle sıkmış

tı ve şunları söylemişti: 

- Her hangı biı hadise çıkarsa, 
benı daima yanınızda bulursunuz. 

Bu söz, açılm ı ş bir mezarın ba -
şında bulunan bir dostluk \'eminine 
benziyordu. 

Dolfüs ne ne~'eli, ne şen adamdı. 
Bu kadar kısa boylu adamın, bu 

kadar ele avuca sığmaz olduğunu 
görmek Musolini'nin hoşuna gidi

yordu. Fakat halefini de pek be -
ğenmişti. Şimdi masanın başında 

karşısına aldığı avukat. A\·ustur-

yada Hitler dalgasını durdurmıya 
muvaffak olmuş bir insandı. Ona 
saygı gösteriyordu. Ona faydalı ol
mayı istiyordu. Fakat ortada öyle 
mühim politika sebepleri vardı ki 
Musolini'nin yüzündeki hatlar ge
rildi, çehresi birdenbire ciddileşti. 
Başvekil Şu5nig vaziyeti anla -

mıştı. Bununla beraber, doğrudan 
doğruya konuşulacak meselenin 
ruhuna dokundu. Musolini'nln 
cHabsburgların avdeti bugüni.ın me. 
selesi dcğıldir.. diye söylemi< ol -
duğu sözü hatırlattı. 

Şuşııig Başvekalet m ,,·ki ine gel
diği zamandanbC'ri, heı gün, sanki 
örümcek ağına yakalanmış bir si
nek gibi. kendi mukadderatile mü
cadele halinde hisseder. Çünkü A
vusturyanın etrafında o kadar bi- ' 
ribirlerine zıt menfaatler çs:·jJış -
maktadır. 

dır. (Devarrıı 6 ıncı sagfadaJ 
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KANUNİ SÜLEYMAN 
No.37 Yazan : Nedim Refik 

' v Kadının bu kadar ketum bulunması Bahadır Sa-
hibin kızını ümitsizliğe diişürdü,f ak.at o tedbirli idi 
Denize düştüğünüz için korku ile gelen bir hastahk ki, bunun 
geçmesi için k imse ile görüşmiyerek yalnız bu lunulmahdır. 

Fakat kadının cağzını aramak> 
için kaç defa teşebbüs ettiyse hiç 
bir şey elde edemedi. Genç kadın 
daima tatlı bir tebessümle cevap 
veriyor, lakin Bahadır Sahibin kı
zile kendi arasında bir hasbihale 
girişmekten son derece çekiniyor -

' du. 
Kadının bu kadar ketum bulun

ması Bahadır Sahibin kızını ümit
sizliğe düşürmedi değil. Fakat o bu 
vaziyette tedbirli davranmayı, ken
disini ye'se kaptırmamayı daha doğ
rı.ı buldu. Hayatının bu felaketli gün 
}erinde kendini ümitsizliğe kaptı
rarak her şeyi mahvolmuş görürse 
hiç bir şey kazanmıyacağını, her 
şeyi kaybedeceğini düşündü. İşte 

buna göre karar vererek mümkün 
olduğu kadar m~tin oluyordu. 
Artık her şeyi biliyordu: Onu 

istedilderi zaman uyuhıyorlardı. 
Saatlerce süren bir uykuya dalı -
yordu. Uyandığı zaman karşısında 
hep bu genç kadının çehresini gö
rüyor, daima ona güler yüz göste
riyordu. Bir gün Tacı Çihan dedi 
ki: 

- Nasıl bugünlerde beni daha 
iyileşmiş görüyorsunuz değil mi? .. 

Bu sual manalı idi. Çünkü genç 
kadın mutad tebessümü ile: 

- Evet, dedi, bunu gördükçe ne 
kadar sevindiğimi tarif edemem. 
Bilhassa pederinizin ne kadar mem
nun olduğunu söylemiye lüzum 
var mı? 

- Evet ... Babamın herkesten çok 
memnun olacağını biliyorum. Fa
kat niçin benimle görüşmüyor, ko
nuşmuyor? Kendisini hiç gördü .. 
ğüm yok ... 

- O sizi her vakit görüyor. Fa
kat siz kendisini görmüyorsunuz. 

- Ekseriya ne vakitler geliyor?. 
Beni ne v3kit görüyor?. 

- Siz yorularak derin bir uyku
ya daldığmız zaman pederiniz ge
lir, sizi görür, bazı zaman da bura
da çok oturarak yanımı.dan ayrıl
mak istemez. Fakat siz uykuda ol
duğunuz için bunları farkedemi -
yorsun uz. 

- Babam niçin benim uyanık 

olduğum zaman bulunmuyor da 
uykuya daldığım vakitler geliyor? .. 

- Bu çok acıklı bir şey kızım.. 
Fakat ne yapsın?. Hekim böyle ten
bih etmiş .. Padişah Sultan Süley -
rnanm baş hekimi böyle istemiş. Siz 
hep o baş hekimin bize verdiği 

emir üzerine burada böyle yalnız 
bulunuyorsunuz .. 

- Ben o baş hekimi hiç görme
dim .. Korkunç bir adam değil mi? •. 

- İhtiyar .. uzun beyaz sakallı. 
Başında kocaman bir kavuğu var. 
Sizi yalnız bir kere gördü. Gene uy
kuda idiniz. Denizden çıktığınız ilk 
akşam. Sonra sizi burada yalnız 
bıraktı. Bana çok sıkı emirler ver
di, size iyi bakmam için. Sonra bir 
gün gene sizi göreceğini söyledi. 

- Benim iyi olduğumdan haberi 
)'ok mu? .. Niçin görmüyor? 

- Günü gününe sizden haber alı
yor. Hiç bu ciheti düşünmeyiniz 
kızım. Yalnız daha iyileşmediğinizi 
pederinize söylemiş .. 

- Benim hastalığım ne imiş? .. 
Onu söylememiş mi? .. 

- Denize düştüğünüz için korku 
ile gelen bir hastalık ki, bunun geç
mesi için kımse ile gör.üşmiyerek 
yalnız bir yerde bulunmak Hizım 

gelir; demiş. Ben Sultan Süleyma
nın baş hekimi ne dediyse onu söy
lüyorum. 

- Bunları size mi söyledi? .. 
- Pederinize söylerken ben de 

bulundum. 
- Sizi benim yanımda bulundu

r an da bu hekim değil mi? .. 
- Evet .. ben bu şerefe layık de

ğilim. Fakat böyle münasip gör -
müş. 

Bahadır Sahibin kızı gözlerini 
.lt!ırşısındaki kadının gözlerine dikti, 
ayırmadı. Aldığı cevapların doğru 

olup olmadığını anlamak için bıı 
kim olduğunu bilmediği kadının 
kalbine işliyen nazarlarla bakıyor
du. Fakat kadın daima tebessüm 
ediyor, o da gözlerini kızın nazar
larından ayırmıyordu. Dikkat ~t
rnişti: Tacı Cihan şu son günlerde 
bö-,le bir çok sualler soruyor, sual-

!erin çok defa yerlerini değıştire -
rck, başka şekillere dökerek kadını 
müşkül mevkide bırakmak ister 
gibi davranıyordu. Fakat kadın hiç 
şimdiye kadar rolünü yapmakta 
şaşırmamıştı. Sorulan suallere 
cevap verirken daha evvel kendi
sine ne sorulmuş da ona ne cevap 
vermiş ise onu hiç unutmuyor: 

- Bunu, diyordu, bana dün de 
sormuştunu?.?. Ben size ne demış
tim? hatırlarsınız ya .. 

Pederinız padışahın emrinden dı
şarı çıkamıyor. Padişah da sizin 
kendi baş hekimi tarafından teda· 
vi edılmenizi ferman buyurmuştur. 

Onun için sizi hekimin münasip 
gördüğü üzere burada yalnız bu -
lunduruyor .. 

Tacı Cihan sualleri değiştirerek 
sorarken kadın bunun nasıl bir 
maksatla yapıldığını çoktan anla
mıştı. Bir gün Tacı Cihan ona ha
rareti olduğundan bahisle içecek 
su istemiş, o da suya uyutucu bir 
kaç damla damlattıktan sonra kıza 

vermişti. Tacı Cihan bunu çok iyi 
biliyordu. Fakat kendi kendine ila
ca rağmen uyumamak kabil olup 

olmıyacağını tecrübe etmek isti -
yordu. Fakat heyhat... Kız ne ka
dar azmettiyse olmadı. Bütün asa

bı gevşedi, tatlı bir uykuya daldı. 
Biraz sonra yüzünde tatlı bir te -

bessüm görülüyordu. Genç kadın 
dikkatle baktı. Sonra onun uyudu
ğuna emin olarak hiç bir ihtiyata 
lüzum görmeksizin hızlı adımlarla 
ilerledi. Duvardaki ufacık kapıyı 

açtı ve içeriye giren adama: 
- Buyurunuz, dedi, hem uyudu, 

hem de rüva giirmiye başladı. 
Adam Tacı Cılıanın yatağına yak

laşarak kızı tetkik ettikten sonra: 
- Tamam, dedi. hem de ~imdi 

dünyada insanın uyanık iken gör
mesi imk5nı olmıyan en güzel rü
yaları o şimdi göruyor. 

Kadın anlatmıya başladı: 

- Kaç gündür bana bir.çok sual
lerle burada niçin bulunduğunu, 

kendisini buraya kimin getirdiğini 
soruyor. 

- E\•et.. şimdiye kadar bunları 

sormuyor muydu? .. Ne gibi fcvka
ladelık var?. 

- G€ldiği gündenberi hep soru
yor. Fakat şimdi başka türlüdür. 
Eskiden ağl ar, bağırır, isyan ede.rek 
sorardı. Kendisine verilecek cevap
lar hep avutmak için olurdu .. 

- Şimdi ne istiyor? .. 
- Şımdi sorduğu sualler sessiz, 

hiç ağlamadan, bağırmadan, ince -

den inceye oluyor. O kadar ki ben 
cevap verirken evvelce söylemiş 
olduğumdan fazla veya eksik bir 

(Devamı var) 
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Avusturya, Alman çekici İtalya örsü 
arasında kalan bir memleketmiş! 

{ 5 inci sayf adan devam ) 
Almanyaya mı yaklaşsın? Bunu 

tecriıbe etti. Almanyaya yaklaş -
mak, memlekete nazileri sokmak 
demek olduğunu anladı. Fransaya 
ve İngıltereye mı dönsün? Bu mem
leketler uzaklardadır. Ve Küçük 
Antantı rencJde etmek istemezler. 
Küçük Antantla mı anlaşsın? O 
zaman İtalya ile bozuşmak la -
zım gelecek. İtalyanın himayesine 
mi girsin? Bunu bir aralık düşün
dü, fakat İUılyn Almanya ile an -
laşmıştı. 

Hulasa kiminle ittifak etmek is
tese, bu ittifak karşısına bir alay 
düşman çıkarıyordu. 

HÜRRİYET FACİASI 
Avusturyanın geçirdiği bu fa -

cia, bir hürriyet faciasıdır. Bir in
sanın, bir milletin hürr iyeti de -
ğil, bir memleketin hürriyeti! 

Herkes Avusturyaya ç ıkışıyor : 
cŞunu yapmıyacaksın, bunu etmi
yeceksin, diyorlar; silahlanmıyacak

sın, Habsburgları getirmiyeceksin 
ve saire ve saire ... > 

Fakat kimse de kendisine : cŞu
Güzel bir temmuz günü, İtalya 

nu yap ve bana güven! .. demiyor. 
deniz aşırı imparatorluğu ile meş
gul olduğu bir sırada, Avusturya -
yı Almanyanın kucağına bırakı -
vermişti. Düşünün, A vusturyanın 
Almanya ile birleşmemesi için Bren 
ner geçidine asker yığan İtalya, iş
te böyle bir şey yapmıştı. 

Musolini ile Hitler'in masa ba
şındaki mülakatları bu vadide iki 
saat kadar sürmüştü. Nihayet Mu
solini demişti ki: 

- Sizden memleketime kadar 
gelmenizi rica edişimin sebebi, Çe
itoslovakya ile muaşakanızın ne
relere kadar ilerliyeceğini öğrene
bilmek arzusudur. Siz İtalyanın ve 
Macaristanın şöhretini ihlal edi -
yorsunuz. Garp demokrasilerine ve 
Sovyetlere iltifat eden bir memİe
ketle bu kadar cilveleşmek bizim 
hoşumuza gitmez. 

- Müsaade ediniz, siz de bizim 
izdivaç mukavelemizde olmıyan iş
ler yapıyorsunuz. Meseıa Küçük 
Antantın azalarından olan Yugos
lavya ile, Romanya ile muahede -
ler ... 

Venedik aşıklarının ezeli kıs -
kançlık hikayesi. .. Fakat.ne de ol
sa yine son söz haklarından vaz 
geçmek istemiyen büyük hami -
nin dilinde kalıyor. 

- Mevzuubahs ettiğiniz milletler, 
Cenevredeki Milletler Cemiyeti -
nin kollcktif emniyet muahedesi 
işinde yanlış yoldan gittiklerini 
söylediler. Buyük memleketleri -

mizin idaresindeki feyizleri ve ni
metleri tanımak istemiyen bir mem
leketle muaşakadn bulunduğunuz 

zaman, iyi dostlarınız olan Alman
ları son derece gücendirdiğinizin 

farkında değilsiniz. Berlin - Roma 
mihveri üzerinde biz ancak kendi
mıze dost memleketler görmek is
teriz. 

NEZARET AL TINDA BİR 
HÜRRİYET 

Başvekil Şuşnig trende kendisi
ni son derecede yorgun hissediyo
du. Mulakatın sonunda neşredilen 
resmi tebliğin bazı satırlarını bir 
kere daha okudu: cAlmanya Tu
na havzasının muvazenesinde lü
zumlu bir unsurdur., 
Yıne bu tebliğde Avusturyanın 

istiklaline dair bir tek satır yok -
tu. 

Şuşnig, başını oturduğu kompar
tımandaki koltuğun yastığına da
yadı. Vagonun koridorundan ge -
çen insanlar Başvekilin uyuduğu

nu zannediyorlardı. Fakat Şuşnig 
başının h3reketlerini trenin ahen
gine bırakmış, düşünüyordu: cis -
tiklal. .. istiklal.. ... 

İnkisarı hayale mi uğramıştı? Ha
yır! Venediğe chürriyet istiyoruz,. 
diye bağırmıya gittiği halde, par
tiyi kaybettiğini iyi bilen ve ona 
göre ölçüsünü tutan bir insan sı -
fatile memleketine dönüyordu. 

cNezaret altına alınmış bir hür
riyet rejimi~ nin içinde yaşamak 

ta hayli güç şeydi. Nedir? Avustur
ya neyi istiyor? Serbest kalmak, 
Çekoslovakyanın yanına gitmek, 
Habsburgları tahta çıkarmak, garp 
demokrasilerine dayanmak, A'ITU
panın göbeğinde haklarını ve is -
t ikl811erini müdafaa eden bir mil -
letler bloku vücude getirmek ... 

Ne güzel hulya! 
Fakat Avusturyayı pek haşin bir 

tarzda doğru yola sevkediyorlar. 
İşte mihverin üzerinde bulunmak 
buna derler. 

Bugün vatanperverler cephesi -
nin idaresinin başına bir na?.i ge -
tirilsin, yarında bir başkası.. Der
ken işte Hitlerciler iktidar mev -
kiinde! Arkasından da Anşlus! 

İtalyanın eskiden hududu Bren -
nerde idi, fakat şimdi Süveyş ka
nalına intikal etti. Tuna havzasına 
da Hitler dalgaları akmıya başla
dı. Avusturya da, Macaristan da, 
feyezan tehlikesi altında!. 
Şuşnig iki saat sonra Viyanaya, 

daha doğrusu şu küçük hapishane
ye dönecek. Fakat öyle yorgun ki. .. 
Şimdi daha iyi anlıyor: Viyana, 
Alman çekicile İtalyan örsü arasın
da bulunuyor. 

ı TAKSi 
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Eski lstanbul batakhaneleri 1 
Bizde şoför K u M A R 
Ayda otu~ lira --------Yazan: M. ~.-ÇAPAN ..---
Kazanan adamdır lkıncı kısım - a1 -

Olüm tasmasının kuvveti altında göt· 
leri evinden dışarı uğrıyan adam acı acı 
haykırdı: ''imdat! imdat! Can kurtar•" 

( 5 ;nci sayfadan devem ) 
mamladıkian sonra piyasada tek -
rar çalışmıya başlamıştır, dedi. 

Patronun garajdan binlerce lira 
kıymetinde otomobilini çalmıya 

cür'et eden bu şoför ve bu gibile
ri, müşterilerine ne fenalık yap -
mazlar. 

ARABA SAHİBİ ŞOFÖRLER 
Bugün mevcut otomobil kaza -

larını pek çoğu bu şoförlerin elin
den çıkmıştır. Ya sarhoştur, yahut 
öndeki bir arabayı geçmek sev -
dasına düşmüştür. 

- Bir şoför nasıl araba sahibi o
lur? 

- Uzun müddet dolgun maaşla 
hususide. y~hut buna mümasil yer
lerde tasarruf yaparak çalışan bir 
şoför, acentelerin istediği ilk tak
sit parasını topladı mı, taksitle bir 
araba alır. 

Bu arabanın mülkiyeti acenteye 
aittir. Yeni araba olması dolayısıle 
piyasada iyi iş yapar ve şoför bor
cunu acenteye öder. 

Hariçten bu işi bilmiyenler ta -
rafından bu sözler tatlı bir masal 
olarak hoşa gider. Şoförlerle te
mas ederseniz. vaziyet hiç te bu 
merkezde değildir. Araba eskidikçe 
masraf fazlalaşır ve o nisbette de 
müşteri azalır. Mal sahibi şoförüne 
aylık veremez. Otomobil, şoförünün 
maaşını bile temin etmez. Bu se -
heple bazı mal sahipleri şoförüne 

b u araba için ortaklık teklif e -
der ve patronluk hulyası olan bir 
şoför ise bunu derhal kabul eder. 

Hiç para çıkmadığını gören şo • 
för, üç dört ay böyle bedavadan ça
lışır. 

TAKSİ PATRONLARI 
- Otomobilcilikten para kaza • 

nan mal sahipleri yok mudur? 
- Bir kısım mal sahibi kuvvetli 

bir sermaye ile işini tevsi eder. O
tomobil levazımına varıncıya ka -
dar alır. Her iide olduğu gibi 
iktısada riayet edip çalışırsa, u -
zun mesaiden sonra birinci sınıf 

taksi patronu olur. Bunlar da yüz
de beşi geçmez. 

İkinci sınıf mal sahipleri, otomo
bil aldığı tarihten itibaren. oto
mobilcilikten çıkıncıya kadar borç
tan kurtulamaz. Bunların da mev
cudu yüzde ellidir. 

Üçüncü sınıf mal sahipleri var
dır ki, bunlar, eski otomobil a -
!anlardır. Çalıştığı otomobilL_mun
tazam çalıştırmak için çoluğunun, 
çocuğunun rızkını keserek. kaza
nacağım ümidile sefalete gidenler
dir. Bunlar da yüzde kırk beştir. 

KÖTÜ ŞOFÖRLER 
- Otomobil sahıpleri nasıl ba -

tarlar? 
- Patron, vesikalı bir şoförü iyi 

şoför diye alır. Vesikasına itima -
den bu şoförün nasıl bir şoför ol
duğunu ne resmen ve ne de gayrı 
resmi olarak tetkik edemez. An
lamak istese bile hangi mahalden 
öğrenecek? 

Eğer aldığınız şoför iyi değil -
se, vay o arabanın başına gelen -
lere! Şoför içki içer, sür'atli gider, 
makasları kırar, patlamış lastik -
ler ü1.erinde yüriir ve dört lastiği 
da patlamış bir halde taksi mahal
line gelir. Uykuya yatar •. müşteri 
gelir, kabalık eder. 

Huhisa akla gelmiyccek felaket
ler otomobilin başına gelir. Elli 
liradan dört Histik tam iki yüz li
radır. Yalnız dört lastiği harap et
se yine mal sahibi zarardadır. 

Gcçenlcrcle sarhoş bir şoför bir 
kadına randevu vermiş. Randevu 
vaktinden yarım saat evvel bir müş
teri gelmiş. Şoför randevüsuna ye
tişmek için arabayı sür'atle sür -
müş, ve dört yol ağzında bir araba 
ile çarpışmış ve otomobili harap 
etmiş. 

Görüyorsunuz ya, lastik patla -
ması, bir çarpışma, mal sahibini 
nasıl iflas ettirir? 
VESİKALARA MEŞRUHAT 

VEP..MELİ 
1'- Bunun için sizce ne yapmalı? 
- İyi şoför ve fena şoförü a

yırmalı, ka1.a yapan, içki kulla -
nan şoförün derhal vesikasına ka
bahati yazılmalıdır . 

Bu böyle olmazsa, süt gibi beyaz 
vesikaya her mal sahibi inanır ve 
iflas eder. Bizim paramız gitmekle 
diğer taraftan müşterinin hayatı da 
tehlikeye girer. 

- Şoförün namını lekeliyen se
bepler var mıdır? 

- Evinizderı ko\·ıılmuc;, ahlfıkt bo
zuk bazı gençler direksiyon öğren
mek üzere şoförlerin yanımı m11:ı- ı 

yo k mu? Hırsız varı,, 

Diye, (R .. ) yi 
teşvik ediyorlar, 
iştihasını tahrik 
ediyorlardı. 

Işığa koşan 

pervaneler gib:, 
sine sine, duvar. 
da asıla duran 
cekP.tlere, yelek· 
lere doğ"ru yü .. 

r üdü. Dışarda, 

koridorda yMan 
elektrik ziyası, 

açık bıraktığı ka-

pıdan içer İ Y e K umGrba~lar gazlnolartlcı işi• böyle bnıbaıa atl~ 
sızdığl için, şim- rek hilekôrlıklar düşanürler, pl<in lar hazırla r " 

di her tarafı gör ebiliyordu. Oda, - Horr! Horr! Horr! fit 
kat ran gibi karanlık değildi. Diye horlayıp, uyuyordu. J{adıı, 

Odada üç karyola vardı. Biri nefes alışlarla uyuyan adaJll p 
boştu. İkisinde iki kişi yatıyordu. hiç istifini bozmadan, ayni teru 
Biri müz'iç bir şekilde horluyor, d uyuyor u. nu 
öt.eki de hafif hafif nefes alarak u- (R.) artık daha fazla be]deınc t 
yuyordu. d v b" 1 d v • }tanıı:ı ogru ır şey o ma ı~ın3 :ı 

Sindiği yerd~ bir müddet kalr~ı, getirdi. Sindiği yerden ya''a~Ç .• 
f k dugv 

So ada bir hareket yoktu. Aya kalktı ceketlerin asılı bulun , e· 
sesleri falan işitilmiyordu koridor- kö§eye doğru ilerledi, ilk cekete •ll 

da ... O taraftan tehlike olmadığıııa Hni uzattı. Ceplerini araştırrn:ı) 
kanaat getirdi. vakit kalmadan, köşedeki yatıık • 

Ya yatakdakiler?.. tan kurşun gibi fırlayan gölge ııs· 
Horlayana o kadar ehemmiy~t tüne doğru atıldı. 

vermiyordu. O, hakikaten derin bir Ne ı1du? Ne var?. 
uykuya dalmış, ağzından. burnun- (H.) hayretler içınde kalını<:. 11~ 
dan mütemadiyen sesler çıkarıyor. ye uğradığını şaşırmakla bcrabrı~ 
nargile tokurdatır gibi horul korul işdeki tecrübe ve pişkinlığin ,.erd. 
uyuyordu. ği <."esaretle bir anda kendini tol' 

Yalnız. İkinci adamın, onun oda- ladı. Elini cebine sokup çıkardı1' : 
ya girdiğini anlayıp da, mahsus ken- tan sonra, yakasına sarılan ıncÇ 
disinin uyur gibi göstermesi ihti- hul adamın kafasına , urdu. 
mali vardı. u.,tn Meçhul nd. m. demir bir ın 

İşte (R.) yi korkutan bu nokta ile mücehhez bir Yumru0 un aıtır1'1 ~ .., hll 
idi. Bunu anlamaya imkan yoktu. da sersemleşti. Bu sırad.ı, ıncÇ 
Maamafih. ihtiyaten bir kaç daki- adamın sagv eli ırT!'I' ri ı:;uuri bir st1· 

b-J ~ ı.e· 
ka daha beklemeyi münasip gördü. rette )R.) nin elinde bulunan cc 

Bu defa eskisinden birnz daha tinin cebine gitti. Öoür eJile de et· 
sindi, karyolalardan birinin alt ta- rafta bir tutacnk yer arıyordll· . 
rafına büzüldü. Bekledi. Etrafı din- (R.) meçhul adamın bileğ;ni bı.J 
ledi. İkinci karyoladaki adam, ha- kerek. elini cebinden cıkorını.Y3 t~ 
ıa cıvatası gevşemiş bir si tim bo - şebbüs elti. Bir taraft~n da. öbt.1 J 

rusu gibi, ağzından, burnundan ses- kolunu boynuna sarmış. 01anc 
ler çıkarıyor, habire: kuvvetilc sıkıyordu. 

l!!!!!!!~~~~ .............. ~~~~~~~21 Meçhul adam inliyor. Ncf es \~ 
vın olarak girerler. Esasen ahlak• mıyordu. Ve bu öltım tasrn• sın 
bozuk olan bu genı·, evvela kadına, 1 rinde" :. ku\·veli altında gözJcri ev e 
içkiye ve sonra uyuşturucu mad - ,0rdı 
delere alışır, bu muavin kendine dışarı uğramış, çırpınıp duru'. ıe· 
kafadar bir şoför buldu mu, gece- Odanın iç~nde, boğuşmalar. ırı tJ 

meler, ugra"lp çıı pınmalar otdı.ı~ . 
leri vesikasız araba kullanrnıya ba~- ı: .. 

halde öteki karvolada uvuyan • 
lar ve bir gün de vesika alır. ' ~ J ·ta 

Neyin nesi olduğu bilinmiyen bu dam hiç bir şey duymuyor, ~1~" 
şoförden artık varın, hayır bekle- ayni tempoyu muhafaza ed 
yin. Yeni yetişenleri bu gibiler, ha- horluyordu. 
yat budur diye teşvik ederek ken- Sağır mıydı bu adam? 
dılerine benzetirler ve böylece iyi Ölmuş miydi yoksa?.. b;, 
şoför olmak istidadında olanlar da Fakat, ölü adam nasıl horla\'

3 
• 

bahtlarının yolunu kötü bir istika- lirdi?.. r 
rhıı'·ı 

mete çevirmiş olurlar. (R.) bu uyanmayışı bir fa~ de 
OToMO BIL KAÇA ALIN!R addediyor elindeki ceketin ıçııı 

- Bir otomobil kaça alınır? kıymetli bir şey, ki.ılliyetli bir P~: 
den haberi olmıyan birer köle rolü ra olduğunu sahibinin asılJ1ll'>51 n· 

- 1930 modeli bir otomobil 4500 dan anladıgı için, bir an evvel bll 1' 
liradan fazlaya mal olmuştur. Bu- ları ele geçirip, oradan savuı;~1~ı 
gün bu arabalar ya arsalarda hur- için, hala ve mutemadiyen rneÇ ıe 
da olarak satılıyor veynhut tamir va- adamın boynunu sıkıyor, eııerıç:ı 
sıtasile 400 liraya kadar satılıyor. cebındeki elini dışarı çıkarrnı) ıı 

Satılıyor demc.k doğru değildir. !ışıyordu. rtıl: 
satılamıyor. da a 

- Bır otomobilin senelik masrafı Bu esnada meçhul adam. . ıt:ıY' 
nedir? irade kuvvetini. dıişunces:nı gıbi 

betmişti. Sağırlar ve dilsızler ı.ı!'I 
- Plaka 150, garaj kirası 108, d Ve s 

manasız sesler çıkarıyor u. nr , 
üçüncü sınıf kazanç 21, lastik 336 bir ihtilaç ile çırpınıyordu. O. c: , 

ilira. Lastiklerin hır seneden evvel tat111.,. 
tık işın fenaya vardıgını an. Jcıl<1• 

veya sonra çı.iruğe cıkması şofö - tı. Kollarında dayanacak bır 
ri.in elindedir. Otomobilin ç.arpma-

vet kalmamıştı. -.'s' 
sı, kırılması, benzin vesair masrafı k t ,,.jne 

Yere yuvarlandı. Fa a J gdiJ· 
saymakla bitmez. ziyeti hissedebiliyordu. Bu ~rı ..... i'e 

- Bu kadar çok masraf yapan gu ... ~ 
(R.) nin, bir ucundan tuttu ·tı·ltı!li 

bir otomobil -ayda ne getirir? ek " tinin cebinden cüzdanını ç 
- Azami 175, asgari 100, vasati-

si de 150 liradır. Bundan, söyle - farketti. hUl s· 
Cüzdanının alınması, ıneÇ. 1e· 

yeceğim rakamları tarhederseniz, . ·-tıf· damın aklını başına getırını;o 
elde bir şey kalmaz. vekkeli: 

12,50 tabela 9 garaj, 1,80 kazanç _Mal canın yongasıdır! rs· 
13 lastik bedeli, 30 lira şoför 36 asınırı 'J 

Dememişler! O da, par . fe\'' 
benzin 2 motör, 1 sair masraf. a- ıle 1ınmasından mütevellit acı ,; bir 
mortisman ayda 45 liradır. Söy - kalade bir kudret sarf edere" bildir 
lediklerime bir de kaza ve cezayı dizinin üstünde doğrul\ıntl'l 
yazacıık olursam, varın siz hesap e- eli son bir gayretle ı-.arY~0Wıı 
din. başucunda duran komodıne . 1]5' 

YAZIK! gitti. komodini tuttu ve çe~t~ >'e' 
Hulasa. bugün memleketimizde tünde bulunan surahi, bal" 8 

• 

en himayesiz ve en hakir görülen re düştü ve parça parça oldıl· ıııeÇ· 
bir meslek şoförlüktür. Şoförlüğün Bu şangırtı ve şungurtuY8 

iy.i bir meslek olabilmesi, patron - hul adamın sesi de karıştı: ,.8!! 
dan ziyade müşterinin hayatı nok- _ İmdat! İmdat!.. Hırsız 

tai nauırından sayanı dikkattir. Can kurtaran vok ınu?. ·r,e bif 
Küçi.ık Nuri ustanın bu sözüne (R.) nin elindeki muşta Y'1 

' 

hak \"erm mek elden gelmivordu. ıslık çaldı. ı'tıt) 
Niyazi Acun (Deı:afllı 
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( 4 ıi ncı'i sııyfudan ılet•am) 

nin duyduğu bir ses dtıdnklarm • 
dan: 

- Nejat ismini döktü. 
••• lıya meydan okuyor 

''Sarayınızda uğursuz bir kimse var; mella! 
Onu buradan uzaklaşlırdzğznzz zaman, dosilıığu
nu temin etmek isfediğiııiz bütün Krallar 

Nejat, Belkıslara geleli bir hafta 
oldu. Ht'r gün çocuklar, Belkıs, 

Nejat koruda eğlenceli saatler gı>

çiriyorlar. Nejadın gelışı ve bura
daki misafirliği en fazla Bc!J<ısa 

tesil' etmişti. Belkıs içinde ilk cle
f a hissettiği boşluğun acısı ile hir 
kaç gece buhranlar geçırdi. İçin -
de Nejada karşı bambaşka hisler 
duyuyordu. Hele bir gece gene ko
l'Uda ikisi yalnız gezerlerken Ne
jadın ona anlattığı küçük hik:iye 
ne kadar manidardı. Artık her ge
ce koruda Nejat ve Belkıs bir ıki 
saat yalnız kalmak ihtiyacını du -
yuyorlardı. Fakat yalnız kııldıkla· 
rı zamanlarda Nejadın küçük hıka· 
yeleri ve bir ~ç kelime tekrarındeın 
başka hiç bir şey konuşmuyorlar, 
konuşamıyorlardı. 

Amerikalının sır.tını 
tirmek çok kolay, 

gere ge
diyor 

.., d.. k ' agagınıza uşece ... ,, 
Fr<ıngi Marten ismindeki Fransız! 

boksörürün kolunu kırm.ık suretile 
yenen Bulgaryalı namilc maruf Ce
mal pt'hlivan dün matbaamıza gel
di. Kendisi oldukça sinirli idi. Bu 
hiddet arasında dilindm dü~üre -
rocdigi Amerikalıyı anlatmıya baş
Jaciı: 

- Alafranga güreşe başlıımış -
llm neden vazgeçtin. 

- Alafranga güreş Anadoluda 
tutulmuyor. Biz bu yüzden geçimi 
mizi temin ediyoruz. Onun için a
lafrangayı bıraktım. Fakat bizim 
yağlı güreşler usulsüz bir güreş. 

En iyi serbest güreştir. Hele Pan
kreas çok güzel bir güreş. Onda ye 
nen \'e yenilen tamamile belli olu
yor. 

R:öylü sözünü tar.ıamlıynmadı .. 
Süleymnn yarı hiddet, yarı hay

ret ifade eden bir tavırla ayağa 

k<1lkarak bağırdı: 
- Ne dedin .. Amona ~iden bir 

karne baskına mı uğradı? 
Köylü korkak bir sesle ce\·ap 

\'erdi: 
- Evet.. bunu yeni mi duyuyor

sunuz? Kudüsten gelen bir kafile
J'i çölde soydular. Bu adamlar gün· 
lerdenberı bize işkence yapıyor -
lar .. 

•Altınları siz çaldınız .. Çıkarınız 
bakalım! .. diyerek hepimizi her 
gün kamçılayıp duruyorlar. 

Süleyman hayretini gizliyeme -
dı .. 

Saray muhafızının yüzüne baktı: 
- Bu nasıl iş? Soyguna uğrıyan 

kafilenin bizim Amana gönderdi -
ğirniz elçilerden başka kimseler ol
tnadığı muhakkaktır. Demek ki, 
altınları çaldırmışlar .. Bu za\'aııı -
hırı sıkıştırıp arıyorlar. 

Röylü şu sözleri de ilave ederek: 
- Artık çalışmıya muktedir de

gıliz, mella! dedi. Çok perişan ol
duk, Bizi kurtarın bu canavarların 
~!inden .. ! 

Süleyman, köylünün verdiği ma
ltlınat üzerine derhal saray muha -
11ıını bu işin tahkikine memur et
tni iti. 

Süleymanm saray muhafızı yanı
na oir miktar asker alarak hemen 
~ola çıktı. 
k'I<<ıyde işkence gördüğünden şi

:Yt:-t eden bedevi de saraydan dö
llup gitmişti. 

* 
t· Aradan bir hafta bile geçmemiş-
ı. 

1 
Amona giden muhafızlarla bir • 

~kte, saray muhafızı, bir gün Ku
u~ döndüler. 
Ve hadiseyi olduğu gibi Süley -

trıana anlattılar. 
d - Altınları kasırga esnasında be

<::viler gelip almış .. göremedik. Ve 
aradık.. bu1amadık. 

beaner. 
d Süleyman, o gün, yıllardanberi 
d llYnıadığı büyük bir teessür için
k e, kaybolan altınlara -sağ kolunu 
aybetmiş gibi- yanmıştı. 

\' Süleymanın altına çok ihtiyacı 
ardı.. · 

111
Arnon kraliçesini başka tiirlü na

~ tatınin edebilirdi? Ve kahra -
sı:n .Şaon'un bundan başka bir va
tn a ıle Kudüse dönmesine imkan 

ı Vardı? 

Süleyınan: 
tn - Altınları kaybettiğime yan • 
tı:;orurn, diyordu, onlarla beraber 
tı~c?r kaybettiğimi biliyor musu • 

SU !leni İsrail hükümdarının tees-
rc k l l'aJ apı makta hakkı vardı: Bu iş 

~·ı ~ız altınların kaybolmnsı işi de
gı dı S"l 
ı('11 : u eyman ordusunu kuvvet-
<la dırınek için Şaon gibi bir kuman
rr:a muhtaçtı. Ayni zamanda A
İçi n tehlikesini de bcrtarnf etmek 
ı· rı Kraliçe (Naya) ile anlaşması 
<ııımdı. 

tn;tnona giden kafilenin soyul • 
sı hük" d ğu v' um arın üzerinde durdu-

il.ltu e Yapmak istediği bütün işleri 
s:t etmişti. 

l'le ~leyrnan bu vaziyet karşısında 
} apacaktı? iebro 

başı n yamaçlarında inşasına 
tnışı anan Yeni snrayın temelleri atıl
dı. ı. :Su saray için de para lazım-

ı. ~l'çi s 'l '{erı b· u eyman sarayı başJ.ııtır-
d~. i\ ıı: kaç talan altın sarfetmişse 
umar ~on kraliçesile uzlaşacağını 
kısmı a ordunun terhis edilecek 
dc:ce?1? tahsisatını buraya sarfe -
ı. gını dü .... 
11;nr§ısı d şunuyordu. Bu vaziyet 
Cc:k Ven n ordu terhis edilemiye
l!cli]~cek~asraflar eskisi gibi tediye 

S" tı. 
b Ule'-•""' 
iti: ~ ... anın müşa'Virlerihden 

,..,,"':' Saray . 
-·"'lJaı 

0 
ınşaatını durduralım 

t · rd ' <lfları unun \'e sarayın mns -
ıuı.. nı birl 'k .. ' 

11; Çekece . ı te odemekte güç -
benı ğiz .. 

~L IŞti. Bu . 
·111ıyan b' • manasız ve yerınde 

ır teklif değildi. Her şey-

Siiie!Jmanın ittifak. yapmak islediği Fravun Toımazis'in Mısırda 
yaptırdığı hjenkes 

den önce ordunun masrafını temin 
etmek lazımdı. Fakat, Süleyman, 
saray inşaatını da durduramazdı .. 
Durdurduğu takdirde Prenses Sa
ırnaya karşı mahcup düşecek ve bu
na bağlı olan Asuriye anlaşması 

da suya düşecekti. 
Süleyman Asur kralının mek • 

tubunu unutmuyordu. 
Asur Kralının mektubundaki şu 

sÖ7Jer çok kat'i ve manalıydı: 

cHemşirem Samanın hayatım 

ve şerefini muhafaza etmediği
niz takdirde, benden beklediği
niz dostluğu size göstermek im
kanını bulan11yacağımdan mü -
teessirim!:t 

Ası.:r kralını darıltmamak \'e 
kendisile tasavvur ettığı ıt tıfakı 

yapabilmek için, Kralıçe Samanın 
teklifini de yerine get ırmek lazım
dı. Fakat. nasıl..? 

İşler gittikçe çetrefilleşiyor, her 
gün biraz daha çıkmaza sapıyordu. 

Bir gün Süleymana sihirbazlar • 
dan biri: 

nan birinın getirdiği uğursuzluk -
]ardır. Onu sarnydan uzaklaştırır
sanız, dostluğunu temın etmek is
tedığiniz kı nllaı sizın ayağınıza dü
şecek.. hazineniz zenginleşecek .. 
şerefiniz, kuvvetiniz, servetiniz ar
tacak!> 

Demişti. 

Su!Pyman bu sözü unutmuyor -
du .. 

O gün sarayın baş sihirbazını ça
ğırttı: 

-- Geçenlerde bana bahsettiğin 
uğursuz kimdır? 

Diye sordu. 

Sıhirbaz dü~ünmeden: 

- Bilmiyorum, mella! -dedi? bu
mı siz bulabilirsiniz! 

- Ben bulamadım .. Onu senden 
ıstıyorum. Madamki sarayda bir u
ğursuz adamın varlığını keşfettin .. 
Onu meydana çıkarmak da senin 
elindedir! 

O halde bana bir gece müsaade 
ediniz .. yıldızlara sorayım. Yarın 

••• 
Nejat yarın Belkıslardan ayrılı -

yor. Tekrar Avrupaya girlı>tek ve 
altı ay sonrn donccekti. O gece ge· 
ne koruya çıktılar. Gene Nejat 
hikiıyelcr anlattı. Bir an göz göze 
geldikleri zaman her ikisi de biri· 
birinden gözlerinde toplanan } aş
ları saklıyamadılar. 

Etraflarında biribirlerini kova· 
lıyan ateş böcekleri gibi zaman ~a
man ay 1şığında parlıyan göz yaş
ları Belkisin kalbinden kopan aş

kın ateşi değil miydi? Yarın Nejat 
gidecek fakat Bclkis Nejadı bu ko
ruda bekliyccek ve Nejat da bu ko· 
ruda Belkıs't bulacaktı. Biribirle • 
rine söz verdiler \'e ateş böcekleri 
biribirlerini buldu ve bir kaç daki· 
ka ayrılmadı! 

Almanya ile 
Vatikanınarası 
Açılıyor 

( 4 üucü soy/aa'1n devam) 

- Biz' .n hazı p.~hlivanlar ecne
bilerle tulu~maktan çekiniyorlar. 
Fakat bf'n ecn<.>bilcrle çok güreş 

Y• phr,ımdan Amerikalıların kar
ş·IJ~ınadtn ~kinmiyorum. Hatta 
l:anımın son damlasına kadar o -

ı 11unla iutu::;up yeneceğim. Simdiye 

1 
kadar bir çok cemiyetler güreşler 
·raptılclr. Fakat adresimi bilmedik-
1eriı1den bana haber vermediler 
ben de güreşlere giremedim. Şim
dil<i halde E~kı~ehirBe oturuyo -
ruın. 

Türkiye bırınciliklerine girme -
mesinin St:bebini sorduk: 
Koltuğunu6' altını tutarak: 
- Koltuğumun altında iki tane 

bü~ ük çıban çıktı. Bursa hastaha-
• nec;inde ameliyat yaptılar. Bunun 

üzerine doktorlar 20 gün güreş 

tutmaya müsaade etmediler. Yok
sa bu güreşlere iştirak ederdim. 

- Dinarlının son müsabakalarda 
sakatlandığı doğru mudur. Yo1J>a 
bu bir manevra mıdır. • 

- Hakikaten sakatlanmıştır. Di
narlının parmağı iki yerinden sa
kattır. Rontkene koydukları zaman 
ben orada idim. 

- Dinarlı hakkında ne dersin. 
- İçimizde Dinarh kadar serbest 

güreş bilen yolttur. Fakat ondan 
kuvvetliyizdir. 

Dinarlı sıkı güreşlere giremez. 
Onu çekemiycn]er herhalde fazla 
kazancına rıza rıza göstermiyen -
lerdir. 

- Tekırdağlı için ne dersin. A
merık.:ı.hyı yener mi? 

- Tekirdağlıyı yağh güreşte ye
necek yoktur. O hepimizden faz -
ladır. İyi çalışıyor. Amerikalıyı 
görmedim. Ben çoktanberi Eskişe-

hirde kahvecilıkle uğraştığımdan 

güreşi ihmal ettim. Fakat bu Ame
rikalının yaygarasına daynnama -

dım. Tekirdağlt bizden iyidfr ve 
Tür ki) e şampiyoııudur. Amt>rikalı 
bizi yenerse karşısına Tekirdağlı 

çıkacak. Tekirdağlı çok kuvvetli -
dir ve iyi güreş tutar. Amerikalı -

nın ne derecede güreştiğini bu ak
şamki güreşten sonra anlayacağım. 

Fakat ne de olsa kanımın son 

damlasına kadar Amerikalının sır
tını yere g.etirmi)'IC çalışacai,rım. 

Yalmz adresimi ya:z.manızı rica e
derim. 

Cemal pehlivanın bizden ayrılır 

ken güreşte yenmekte, yenilmek

te var. Dedi. Fakat biz onun Ame
rikalı karşısında kolay kolay ye -

nilmiyeceğine kanaat getirdik. O

nun bu küçük isteğini yerine ge -
tiriyoruz. 

Eskiden Bulgaristanlı namı ile 
tanınan Adapazarlı Cemal güçlü: 

Eskişehir Sakarya caddesi 190 nu
maralı kahve. 

size cevap veririm. 
c- Bütün bunlar sarayda bulu- (Devamı var) 

ltllllflltlllfllllllllfllUIJUfJflltllllllllllffHllllJtllHlllllltflllftUUltıllUllUIJllUUU,.fllfltllUl•ltllHlfHfl{uıuı111ıııuuu111ı•uıııııtHıın1ıın 

Propaganda Nazırı şunu da söy
lüyor: c934 senesi Haziranının 30 
uncu günü milli sosyalist fırkası 
kendi adamları arasında böyle bir 
ahlaksızlık gördüğü zaman bun -
lardan altmış kışıyi kurşuna diz • 
miştir!> EMLAK BANKASI ILANLARI ' _, _____ _ 

Bugünkü bayrama iştirak edecek
ler için hazırlanan vapurlar 

İşte iki tarafın birıbirinc hücum
ları ve cevaplarının hulasası. 

Bu satırlara nihayet verirken i· 
lave edelim ki papalık makamı za
hirde derin bir süklıt içindedir. 
Ortada yalnız Şikago başpapazı, 

Berlin başpapazı ve Hitler Alman
yasının nazırları vardır! 

Pazarlıkla satılık apartıman 

Akay ve Şirketi Hayriye idare • 
lerinden: 

ATATÜRK'ün lstanbulu şeret -

lcndirmelerinin mübeccel vesile • 

sile yapılacak deniz merasimine iş

tirak edecek İstanbul halkına ida

relerimiz ikişer vapur tahsis et -

miştir. Bu vapurlar, 5 Haziran 937 

cumartesi günü saat 13 ile 13,30 a

rasında Akayın Köprü, Adalar \'C 

Şirketi Hayriyenin Köprü Boğaziçi 

iskelelerinden kalkacak ve hiç bir 
yere yanaşmıyarak mc.rasimin hi -
tamında yine köprüye avdet ede
cektir. 

Merasimde bulunacak zevatı 

Haydarpaşaya götürmek üzere saat 

14 te Akayın Erenköy vapuru köp· 

rü Haydarpaşa iskelesinden kalka

rak doğruca IIaydarpaşaya gidip 

yolcu çıkaracaktır. 

Gece yapılacak fener alayına A

kay ve Şirketi Hayrıyedcn dörder 

vapur tahsis edilmiştir. 

Akay vapurlarının programı: 

Saat 21,45 de bir vapur Köprü 

Ada iskelesinden 

Saat 21,50 de bir vapur Köpl'Ü 

Haydarpaşa iskelesin -

den 

Saat 21,30 da bir v
0

apur Kadı • 
köy iskelesinden 

Saat 20,30 da bir vapur Büyük

ada iskelesinden Hey
beli, Burgaz, Kınalı'ya 
uğrayarak alaya işti -
rak edecek ve sonunda 
da yine bu iskelelere 

dönecektir. 

Şirketi Hayriye vapurlarının 

programı: 

75 numaralı vapur: 

Saat 19,40 da A'' Kavağından ha· 
reketle R. Kavağı, Yenirr.ahalle, Sa

rıyer, Büyükdere, Kireçburnu, Ta

rabya, Yeniköy, İstinye, Emirgan, 

R. Hisarı ve Bebek iskelelerine uğ

rayarak 21.30 da köprüye gelecek-

tir. Buradan alaya ve alaydan son
ra Köprüye gelerek doğru Bebe· 
ğe sırasile rumelı iskelelerine uğ • 
rayarak A. Kavağına dönecektir. •----------------~ ı 

Bankamıza ait, Ankarnda Işıklar 
caddesinde kfıin Turhan Bey apar-

tımanı pazarlıkla satılacaktır. İha

lesi 9-6-937 çarşamba günü saat on 
dörtte Ankaradaki idarei merkezi-

1 R Y 1 ye binasında toplanacak İdare Mec-
68 numaralı vapur: A D Q lisi huzurunda yapılacaktır. Pazar-

Saat ı9,5o de Beykozdan hare • ·'---------·-----' lığa İstanbulda iştirak etmek isti-
ketle Pa~abahç~. Çubuklu, Kanlı- -
ca. At Hisarı, Kandilli, Vanıköy, Akşanı neşriyatı: yenler mezkur tarihte nihayet saat 
Çengelköy, Beylerbeyi, Kuzgun _ Saat 18,30 PHikla dans musikisi, 11 re kadar İstanbul Şubemiz Di-
cuk \'e üsküdara uğrayarak 21130 19,30 Konferans : Doktor Profesör rektörlüğüne müracaat etmelidir-
da Köprüye gelerek Üsküdardan Fahrettin Kerim tarafından (İrade ler. 
itibaren sırasile Anadolu iskele • ve telkin)• 20 Fasıl saz hey'eti, Apartıman: cl87,50> metre mu-
lerine uğrayarak Bey koza döne • 2o.3o Ömer Rıza tarafından Arap- rabbaı arsa üzerine bina edilmiş 
cektir. ça söylev, 2o.45 Fasıl saz hey'eti bir bodrum bir zemin, dört ve bir 

Yalnız gece vapurlarına Köprü
den binenlerden birinci mevki gi
diş, geliş birinci mıntaka ücreti di· 
ğer iskelelerden binenlerden de 
Köprii ile mıntaka arasındaki gi • 
diş geliş birinci mevki ücret alınır. 

NÖBETÇi 
ECZANELER 

Bu akşam şehrin m~htelif semt
lerinde nöbetçi olan eczaneler şun
lardır: 

İstanbul ci1ıetindekiler: 
Eminönünde (Beşir Kemal), Be

yazıdda (Cemil), Küçükpazarda 
(Yorgi), Eyübsultanda (Hıkmet 

Atlamaz), Samatyada (Teo -

filos), Şehzadcbaşında (İsma -
il Hakkı), Aksarayda (Sarim), 

Fenerde (Nazım Sadık), Karagüm

rükte (Kemal), (Emilyadi), Alem

darda (Sırrı Rasim), Bakır köyde 

(Hilal). 

Beyoğlundakiler: 

İstikJal caddesinde (Dclla Suda), 

Tepeba~ında (Kinyoli), Galatada 

(Hüseyin Hüsnü), Taksimde (Li· 

monciyan), Şişlide (Asım), Kasım

p&şada (Vasıf), Hasköyde (Bar -

but). Beşiktaşta (Ali Hıza), Sarı -
yerde (Osman). 

Üsküdar , Kadıköy v.ı Adalarda
kiler: 

Üsküdarda (A.hmediye), Kadıkö-

yünde Pazaryolunda (Rifat), Bü • 

.yükadada (Halk), Heybelide (Ta
naş). 

(Saat ayarı}, 21,15 Orkestra, 22,15 üst katı havi olmak üzere yedi kat-
Ajans ve borsa haberleri ve ertesi 
günün programı, 22,30 Plakla so- tan ibaret olup senede c8.000• sekiz 

l bin lira irad teminine müsait mü -
olar, opera \'e operet parçaları, 

23 Son. kemmel bir akardır. 
Öğle neşriyatı: Bodrum katta: Apartıman daire-
Saat 12,30 Plakla Türk musikisi, lerinin odun ve kömür depoları ile 

12,50 Havadis, 13 Beyoğlu Halkevi motörlü su mahzeni, bekçi ve ka -
gösterit kolu tarafından bir tem • pıcı odaları ve ayrıca ikamete elve-

sil, 14 Son. rişli iki oda bir koridor ve bir hala-

Sultanahmet Birinci Sulh Hu • 
kuk Mahkemesinden: 
Beyoğlunda İstiklal caddesinde 

Hasan bey apartımanının 1 numara
sında oturan Bayan Ester Naum 
tarafından İstanbul maliye muha
kemat müdürlüğü aleyhine açılan 
9 lira 70 kuruş damga resim ve 
cezasına karşı itiraz davasının mu· 
teriz tarafından takip edilmeme -
sine rağmen müddeaaleyh hazi
ne vekili takip ile muterize dave
tiye çıkartmış ise de kendisinin gös
terdiği ikametgahta bulunmadığı 

gerelC mübaşirin meşruhatından ve 
gerek zabıtaca yapılan tahkikat -
tan anlaşılmış olmakla 20 gün müd
detle ilanen tebligat icrasına ve 
muhakemenin 5/7/937 Pazartesi 
saat 10,30 a talikine karar verilmiş 
olduğundan muteriz Esterin sö -
zü geçen gün ve saatte Sultanah -
met Birinci Sulh Hukuk Mahke -
mesine gelmesi veya musaddak bir 
\'ekil göndermesi ve dava seri u
sulü muhakemeye tabi olduğundan 
bütün esbabı sübutiyesini birlikte 
getirmesini ve aksi takdirde hak
kında gıyaben muhakemeye devam 
olunacağı tebliğ makamında ilan 
olunur. (934/847) 

dan ibaret iki daire mevcuttur. 

Zemin katta: Bir ve iki No. lı 

daireler bulunmaktadır. Bu kısım
da her bir daire üç oda bir matbah 
bir hala ve banyodan ibarettir. 

Birinci kat: Üç ve dört ikinci kat 
beş ve altı üçüncü kat yedi ve se· 
kiz dördüncü kat dokuz ve on No. 
lı daireleri muhtevi olup her bir 

dairede beş oda bir matbah bir ha
ıa bir banyo ve bir koridor bulun
maktadır. 

Üst kat: Önünde umumi çama
şırlığı muhtevi ve 11 ve 12 No. h 
dairelerden müteşekkildir. 

Bu kısımdaki daireler: Oç oi:ia 
bir matbah bir hala ve bir banyo
dan ibarettir. 

Apartımanm bütün daireleri su 
elektrik, hava gazı ve banyo tesi-

satını haizdir. Asansör tesisatına 

müsait bir menfezi mevcuttur. 

Pazarlığa girmek isteyenlerin 
ihale gününden evvel 9 bin lira de
pozito yatırmaları veya o günkü 

borsa kıymeti üzerinden bankamız
ca kabulü caiz 9.000 lira değerinde 
esham ve tahvilat veya memleket 

dahilinde çalışan muteber bir ban-

kanın kefalet mektubunu verme • 

lcri lfızımdır. 

Apartımanı görmek isteyenlerin 

knpınya ve fazla malümnt edinm\'k 

\'e satış şartnamesini almak isfı -
yenlerin de ihale gününe kadar An· 

karada Genel Direktörlük Enılfık 

servisine veyahut İstanbulda şu

bemiz direktörlıiğüne müracaatlan 
ilfın olunur. 

İstanbul Asliye 4 üncü Hukuk 
Mahkemesinden: 

Ahmet Recai tarafından Haseki· 
de Bostan hamam karşısında Ya -
vuz Mehmed ağa çıkmazı eski 59 
sayılı evde oturan Mchmed Nuri 
aleyhine 937 /1501 numara ile açı
lan tashihi kayıd davasından dola• 
yı miidaaleyhe ilanen tebligat ya· 
pıldığı halde mahkemede hazır bu• 
lunmadığından gıyabında mahke • 
meye devam olunarak davaya ko
nulan mahalle ait tapu dosyaları 

tapu dairesinden getirttirilmiş ve 
dava da hüküm safhasına girmiş ol 
duğundan bahisle gıyap karannın 
ilanen tebliğine ve muhakeme -
nin 25/6/937 saat 14 de talikine 
ve müdaaleyhe ilan gününden i -
tibaren yirmi gün mühlet veril -
mesine karar verildiğinden yukar
da adı ve adresi yazılı müddaalevh 
işbu gıyap knrnrının ilan gününd~n 
itibaren yirmi gün zarfında itira 
etmediği ve yazılı günde mahke 
mede hazır bulunmadığı veya bi 
vekil göndermediği takdirde gı 
yabında hüküm verileceği ve b 
baptaki gıyap karan dn mahkem 
dıvarma asılmış olduğu ilfın olu 
nur. 

Dr. Hafız Cemal 
(WK.MAN HEKİM) 

Dahiliye mUtehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle 
den sonra saat (2.5 tan 6 ya ka 
lstanbulda Divanyolunda (104) n 
maralı hususi kabinesinde hasta 
!arını kabul eder. Salı, cumarte 
günleri sabah c9.5 - 12, saatleri h 
kiki fıkaraya mahsustur. Muayen 
hane ve ev telefon: 22398. K 
telefon: 21044. 
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NECi'B BEY Likit 
Yağh 
Yağsız B RiY AN Ti N i 

Saçlara parlaklık ve yumuşaklık bayanlara 

briyantini 
ve baylara 

alınız. 

yağsız yerir, şapkasız gezen 

tavsiye edilir, mutlak bu 
No. 47 NE C I B - B E Y 

N E C 1 B B E Y briyantini 

D E POSU: Eminönü 
,, --------------------------------------------------------------------------------=-~·--~~ - -.ı ... • • • . • •••• :ı·~!r._,~~}~~! '· ! . ... ... ~ • . 1 

• :..f· ...... ~ ·· 

RADYOLiN ile @5AUİBİ 
• 

Niçin dişleri mutlaka 
defa fırçalamak 

~.-....~,............,...-=~ti-";;Y.'."~~...-,~~ 

günde 
lazımdır? 

AX 1989 - KÜÇÜK MELAHAT 1 
Sulu Kulede Kına Gecesi 

Çingane kızı 

A X 1993 - S. GÜLER 
Çayır D .!ği t 

T:ı b'lk~a Dm. 

------------------------------A X 1990 - MUSTAFA 
Giyer fistanını. 

Bir Yar Sevdim Ku~arl a lı 

A X 1994 AHMET ŞENSES 
Kuyubaşında Testi. 
Pe nbe Gelin. 

Çünkü g eceleri ağız guddelerl
nin ifrazati!e dişler ve d'ş etleri 
dolmuştur; çünkü yemekler, siga
ra \'e kahve gene ayni tesiri yap· 
~~ştır. Binaenaleyh dişleri her gün 
ıkı kere - bilhassa yemeklerden 

sonra .. ve her halde bol bol 
"RADYOLIN,, ile fırçalamak ve 
temizlemek şarttır. Bu sayede 
dişlerin de, ağzın dıı sa~lığı ve 
sağlamlığı; güzelliği garitnti edil
miş olur. 

·-----------.... -------------------------------------A X 1991 - KÜÇÜK NEZiHE 
Saçların Kıvır Kıvır. 

Gurbette Beni. 

·A X 19n - ERZINCANLI ŞERiF f 
M~hlye 1 
Narman Kazasında Bir Gelin 

ıii___ G ördüm. 

A X 1995 - AYDA 
Şu Dağları Delmeli. 
Bu Seven Kalbim. 

A X 1996 - MALATYALI 
KALENDER 

Malatya Elvanı. 

Celal. 1 

-~- -~..:~. . . . . . . Yalnız '' İYİ ,, 
r-- Taksimdeki Maruf ve Sevimli • 

A R Bahçe
sinde 

Bıçakları vardır. 

S AZ HEYETi: Keman· Cevdet. Kemr.nçe Sotiri ~ Piyano Feyzi 

Udi • Mısırlı lbra him • Kanun Ahmed, Klarnet : R:unazan • Ney Emin 

A RTiSTLER: Radife, Faide, Şühan, Bilsen, K. Sa fiye,Muazzez 

OKUYUC ULAR: H a mid, Artaki, Solist Mustafa 

-Pek yakında hakiki sürprizler. Tel. 41065 -z z 
lNKlBA Zl, HAZIMSIZLIG I, MiDE EKŞiLiK 

ve Y ANMALA RINI 
g ider ir. Hiçbir zararlı ve müshil maddesi yok tur. 

Şeker hastalığı olanlar bile alabilirler. 

Mide ve Barsakları Alıştırmaz 
içilmes i 13. tif, tes:r i kolay ve mülayimdir. Yerini 

hiçbi r müm:ısi l müstahzar tutamaz. 

MAZON is im HOROZ markasına dikkat. 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme Umunı Müdürlüğünden: 

6· o-"JJ7 tarihinden 16-8-937 tarihine kadar Haydarpaşa • Adapazar 
ve lzmit- Adapaıar arasında Pazar iünleri için gezinti trenleri sefere 
konulmuştur. Haydarpaşa'dan saat "7,lO"da ve Adapazar'dan saat 
"'17,00,.de hareket eden trenler yalnız üçüncü mevki arabalardan keza 
Haydarpaşa'dan saat 118,35,,dc Adapazar'dan da saat "15.38,. de hare• 
ket eden trenler birinci, ikinci mevki arabalardan teşkil edilecektir. 
Gezinti trenlerinin bazı ista,yonl~ra. varış ve kalkış saatleri a~ağlya 
derccd i miştir. Muhterem halka ı lan olunur. "3125., 

1. ci tren 2. nci tren 
Is tas von lar Varış Kalkı1 

~ ................. 1111]! 

Denizyolları 
IŞ LETME S1 

Trabzon pos· 
taları 

Paıar , Salı, Perşembe 12 de· 

lzmir sür'at 
postası 

Cumartesi 15 de 

Mersin Postaları · 
Salı, Perşembe 10 <la 

kalkarlar. 
''Salı postaları oobec; 

günde bir yapılır. ,, 

• Diğer postalar 
Bartın 

İzmit 

Mudanya 

· Cumartesi, Çar• 
şamba 18 de. 

• Pazar, Salı, 

Perşembe 
9.30 da 

- Cumartesi 14 

Fatih Sulh Üçüncü Hukuk Ha
kimliğinden : 

H ilm iye tarafından kocası K on • 
yada Sırcalı Mescit M. sinde 6 sa • 
yılı h anede Cela l a leyhine açtığı 

n a faka davasının icra kılınan mu
hake mesi neticesinde dava oluna
nın ikametgahının meçhul olduğu 

mübaşir meşruhatından ve yapı • 
lan tahk ikattan anlaşıldığından 

mahkemece 20 gün müddetle ila
nen tebligat icrasına karar ver il • 
miş ve muh akeme günü olarak ta -

Haydarpaşa 7,10 

lzmit 10.02 10,08 
Sapanca 11,01 11,06 
Adapazar 11,44 

Varış 

Durmaz 
11,48 
12,35 

Kalkış 

8,35 

11,58 

de diğer gün· 
ler 8,30 da 
Pazarları sa• 

balı postasın• 

dan başka Ak• 
şanı 18 de. 

1 
5/7/937 saat 10 tayin edılmiş oldu
ğundan mezkur gün ve saatta mah
kemede hazır bulunulması veya 
k anuni bir vek il bulundurulması 

Ada pazar 15,38 17,00 
Sapanca :6, 12 16:ıs l7,3S 17,43 Bandırma -Pazartesi, Salı, 

Çarşamba, Per• 
şembc, Cumartesi 

20 de 

lzmit Durm.ız 18,36 18,40 
Haydarpaşa 19,40 21,35 

fzmit 8,34 
- Sapanca 9,24 9,26 

Adapazar 10,00 

Ada pazar 17,50 

Karabiga-Salı, Cuma 19 da 
Ayvalık ·Salı, 19 da Cu• 

ma 17 de. 
Sapanca 18,'27 18,37 

lmroı • Pazar 9 da iz mit 19,26 

NAZARI DiKKATE : 

Haydarpaşadan saat "8,35,, ve Adapazar'dan saat "15,31),. da ha. 
reket eden 1056 ve 1057 No. lu birinci, ikinci mevki arabaları hamil 
trenimiz gidiş ve dönüşte fz mit 'te tevakkuf etmez. "3125,, 

Trabzon ve Mersin 
Postalarına kalk ı~ g ünle. 
ri "Ü k ah n mu. "3201) ., ---------Fatih Sulh Üçuncu Hukuk Ha -

Beyoğlu 3 cü Sulh Hukuk Ha -
kimliğinden: 

Mahkemenin 937 /337 sayılı dosya. 
sile İstcfan tarafından Beyoğlun • 
d a Pangaltıda Bayır sokağında 59 
!No. lı evde oturan ve halen ikamet
gahları meçhul bulunan Sitanik ve 

M aryam ve Osgan aleyhlerine açı· 
lan mezkur evin izalei şuyuu hak· 
kında davanın duruşmasında me

§agın k abili t aksim olmaması ha
sebile bilmiizaycdc satılarak es • 
nıamnının hissedarlara hisseleri 
nisbetindc tevzi ve taksirrıine, dair 

verilen 19-5-937 tarihli kararın hük- "kimliğinden: 

mün hulıisası berayı tebliğ dava 937 /58 62 Mahkememiz -
- ıed.ilenlere gönderilmişse de ika- ce terekesine vazıyet cdi • 

metgiıhları meçhul bulunmasından len Aksaray Horhorda Kızı) 

naşı biliı tebliğ iade edilmiş olmak- minarede toprak so. 29 31 sayıb ev-

la hüküm huliısalarının yirmi gün de ölen Vıldan ve Şehremininde 
fasıla ile füınen tebliğine karar ve-

·D eniz Aptal mahallesi yeni Çeşme 
rilmiş olduğundan tarihi ilandan İ· 

SO 18 sayıda ölen Hasanın alacak 
tibaren y ir mi gün zarfında d ava e-
d ilenler temyizi dava etmedikleri ve borçlularının bir ay ve iddiayı 

•takdirde, kesbi katiyet etmiş sa • veraset edenlerın 3 ay zarfında mah-

yılacağı hüküm hulasası tebliğ ma- kemeye müracaatları lüzumu aks i 

:kamına kaim olmak üzere ilan olu- takdirde terekesi hazineye de\'re • 

nur. (937 /337) dileceğı ilan olur.ur. 4/6/937 .. 

aksi t akd irtlc muhakemenin gıya

ben cereyan edeceği davetiye ye -
rine geçmek üzere ilan olunur. 

(937/494) 

Beykoz Sulh Hukuk Mahkeme -
sinden: 

937/ 13 Beykozda Yalıkö • 
yü Çayır caddesinde 47 nu • 

-maralı hanede ölen Ali Ga-
- libin terekesine mahkemece el 
konulmuştur. 

Kefaleti haseb ile alacakl ı olan • 
lar da dahil olmak üzere bilcümle 
alacakl ı ve borçlularının resmi \' e· 
sikalarıle beraber bir ay içinde 
mahkemeye müracaatları Hizımdır. 

Bu müddet içinde gclmiyenle • 
rin mirascıya ne şahsen ne de te· 
rekeyc izafeten müracaat hakları 

olmayacaktır. Mirascıların da üç 
ay içinde gelmedikleri takdirde hak
larını iskat etmiş olacakları ilan 
olunur. (3188) 

Dans Profesörü 
Parlı in 1937 ıene'!lnln ye• 
nl d ans figürle rini öğ· 
r"nmek isteyenleri' m üjde 

Beyo~lu istiklal caddesi Türkuaz 
dans dershanecıinde Kemal Sami 
Bayere müracaat. Hergün sabah 
oodan akşam dokuza kadar ders
ha nesi talebelerine açıktır • 

Saçlarınızı kurtarınız 
Mutlaka hergün Ha
san O dö kinin ile 
saçları tarayınız 

Her gece yatarken mutlaka bu hafif saç ~uyıı il !? s'l-;ln rı nızı 1 slatıoıı. 
H aasan depocıu : ls tanbul, A nkara, Beyoğlu, Eeş kt:ı~. E!ki~ehir. 

PHAZIR VE 
ISMARLA A 

KOSTÜM 
PARDESO 

P AL 
Son Moda Kumaşlar 

UCUZ, ŞIK 
ve DA YANIKLI 
Yalnız GALATADA Meşhur 

Elbise Mağazasında Bulacaksınız 

Hartalık ve ay lık tediyatla dahi muamele vardır. 

Telefon 43503 

Sultanahmet Birinci S ulh H u - t••-- HARBİYEDE 
kuk Mahkemesinden: L 

İstanbul m aliye muhakemat mü- ı r ~ 
dü riyeti namına hazıne avukatı B A H Ç E S • 
Vahid Sayın tarafından Şehrem i - L 
n inde Deniz Aptal mahallesinde Bö- BAYAN MU AL 
rekçi sokak 33 numaralı evde otu- ve 

r an Mustafa Daniş aleyhine açı _ 1ÇA"'LAYAN SAZ HEYEI 
lan 44 lir a alacak davasının ya - lJ 
pılan muhakemesinde rrıüddea - Ayrıca: S. AT İ L L 
aleyhe ilanen tebliğat icra oluna - Revii,ünün yenil kleri 
r ak 31/5/937 tarihinde mahkeme- •••İİİliiiıiliillir..ıılılıiiiiİİİl-~1 

l ld · Sultanahmet Birinci Sulh Jfı.I de hazır bu unması bi irilmış ol· 
duğu halde gelmemiş ve davacı ve- kuk Hakimliğinden: 
kili tarafından bir kısa senet ib· Maliye hazinesi namına istıı~. 

\1ıı•·· 
raz olunarak müddeaaleyhin im - bul hazine avukatlorından . 

d J{lır 
zasını inkarı halinde istiklabının Sayın tarafından Aksaray ~a 

8 13 
icrası talep edilmiş ve mahkeme- çü başı mahallesi küçük Lang 

• . b!l}l 
cede müddeaaleyhe cereyanı mu - numaralı bostan müstecırı 1 
hakcmeden bahisl~ mu~meleli gı- çıvan H üseyin aleyhine açıJoll es 
yap kararı tebliğine ve istiktap ve 
muhak'"cmenin 9/7/937 t arihine mü-

sadif Cuma günü saa t 10,30 da ic-

rasına kar~r verilmiş olduğundan 
müddeaaleyhin işbu gıyap kararı-

n~ müddeti içinde itiraz eyleme

diği ve istiktap ve muhakeme gü

nü mahkemede hazır bulunmadı!;rı 

d rısınıll lira 50 kuruş alacak av. ·Jı i 
. .. ddeanle) 

ri muhakemesındc mu it il 
ikametrıahını 10 sene evvel ter 

o •'bil 
. t'ği Jlll.I bir semti m eçh ule gıt ı t ı 

b tB ' şirin meşı'uhatmdan ve ıa 1 rıdıı 
··ıl 

kikatından anlaşılmış oldllg. t 1 

20 gün müddetle iJancn teblıl-{ d 

rasma karar verılmış old:.j9~7 ı 
takdirde istiktaptan kaçınmış ye muhakeme günü olan 2/ / . 

5 
ıı 

davacının iddiaların ı ve vakıaları - rihine rastlıyan Cuma gll~ı.J 5ı.1l 
kabul etmiş nddolunacağı tebliğ 11 de Sultanahmet Bırincı . ,. 

1 rııcc;ı 
makamında olmak üzere ilan olu· Hukuk mahkeme~ıne. ge ··ndı.rftl 
nur (936/1927) ya musaddak bir vekıl go gı 

• • Jll 'Je 
.......... .............. .... sı ve aksi takdırde mahke . 1ıcc J Göz Hekimi i yaben bakılarak neticcıcııd~~9) 
t Şu .. kru·· E ı ği ilnn tebliğ olunur. (93

4
/ e'1 

Dr. rtan ·dnre 
ı . ı Sahıbi ve umwni neşriyatı J 

ı Cajtalo~lu Nuruo!lm anıy e cad. ı B uh rir 
ı CaQ'alo~lu No. 30 (Eczane!Iİ ı aşm ar 
ı yanında) Te·eron. 22550 ı E. izzet bu#" 
... ............. ............ BuıldıiJ yer: Matbaal ı 


