
Yıl: 2 En son telgrafları ve havadisleri verir gazete Telefon : 

Şefimiz Atat~rk 1'Hatay'dan u sabah istanbu-1 
k seyahatıne la bir hey· et ge • 

b Şam başhyorlar Antakya'da sıkı askeri tedbirler alındı, 
lJ yeli/er nümayişler yapıyorlar! 

1 
Suri-

'11tırrfi Müfettiş, Kol ve Fırka kuman·· Heyet R8isi: "Hataylıların Atatürke minnet ve şükran· d 7 larını arzetmiye geldik,, demektedir •.. 

a ları ve sekiz vilayetin valisi Cumhur-r-------- Antakya 8 (Hususr Muhabirimiz ı p~eı~e Ankaradan şehrimize gel-r • ı~_ 1 k 1 1 Kemal Saciı ten] - Yeni ve kan· mıştır 

eısini'Polathane önünde·Karşı ıyaca ar : Hariciye ~.~:,h:~~::u~;m·t~::::~d.:·::.~~ ·A:.:ıci,:t~ ~~~~·s.~~~ı::~.d~·~~~ 
,.,., temel fili vakalara ve nümayişlere Hataylı Türkten nıürekhpt:r. Ay· 

l ,.llb l l ~ . . J h . b tan başa do Ve k ı· ı ı· karşı sıkı tedbirler alınmıştır. rıca Malırr.ut Karataş İsmidde bir ZOn U ar sevınç lÇlnue şe 7l aş - Türk Halay 1 Haziranı resmen Hatnylı da kendilerile bHa\:erdir. 

'1.Qtmaktadırlar, Büyük C'e~in çıkaca.aı ye re G" ıd· kurtuluş bı.yramı ifan etmiştir. Hey'et balan Haydarpaşa istas· 
y~ J 1 

4'' e 
1 

Suriyeli ve tahrikçi elemanlıırın yonundun çıkınca Akayın "Gözle• 

. nuhteşem bl•r faA k gapı[dı ika ellikleri fesad hareketlerinin pe,. vapurile Köprüye gelmişler ve 
vuku1 getirdiği heyecan devam et· oradan otomobille otellerine git· 

.. 

Diyarıbekir hattı yakın bir zanıan
da Cizreye ve · oradan ayrılacak 
ikinci bir hatla İrana bağlanacak 

Buayın on dördün· 
de lktısat vekili ile 1 
Bağdada gidecek 
Sırasile Cenevre, Paris. Viyana 

ve Bükrcşe giderek muhtelif mc· 
scleler hakkında mühim temaslar 
yapan Hd"miye Vekilimiz Rüştü 
Aras bugün Rumen bandıralı Daç· 
ya vapurile Köstencedç ü~ limanı· 

mektedir. ~ütün Suriyede Hatay mişlcrdir. Otelde kısa bir istirahat. 
:zaferine karşı 10 haziranda resmi ten sonra da aziz kurtarıcıya arzı 
prote,to nümnyişleri ~ apılması mu• tazimat ve ~ükran etmek üzere 
karrerdir. Fakat Suri} e gazeteleri do~ruca saraya gitmişlerdir. 
halık tahrik için neşriyat yapmak. Kendi!er.lc görüştUğümüz Halay. 
tadırlar. hlar; 

HATAY HEYETi BU SABAH GELDi - "Müstakil Hata~·ın tazim ve 
lstik'aline kavuşan Hatay ve Ha· şükranlarını Büyük Atatürke sun· 

taylıların şükranlarını Alatürke nıağlı geldik. Halaydan Türkiycye 
sunmak üzere Hataylılardan aıü· selam ve minnet gelirdik .. ,, demiş· 
rckkep bir heyet be sabahki eks• !erdir. 
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evamı tıl:ı sa u e e 

ir ı es Sinema yıld zı Cin Har-
Abd i h lov d··n öldü 

\ 

Akşam saat 18 de Hay· 
faya hareket ediyor 
Epey zamandnnbcri memleketi· 

l mizde bulunan büyük misafirimiz 
, rkt clüo Emiri Aite Abdullah 

bu nkşam saat 18 de limanımızdan 
hareket edecek olon Daçya vnpu· 
rile Hayfaya hareket edecekt;r, 

Altes Abdullah Galata rıhtımında 
merasimle uğurlanacaktı·. 

Dün Florya, Yalova, Mudanyada 
bir gezinti yapan ve gece} i Bur. 
sada geçiren Altes bugün ôg-lcden 
sonra şehrimize dönmüştür. 

Valinin 
Kızı dün 
Evlendi 

En şaşaalı devirlerinde ve 36 ya
şı nda ö e ............ "'~erk si m ·· teessi r etti 

Marur sinema yıldızı Cin Harlo· 
vun birden bire ağır surette hastıı· 
!anması bütün Holivudu büyük 
bir heyecana düşürmüştü. Cin Har. 
lov çalıştığı Metro. Goldvin • Ma· 
yer stüdyolarında "Kope oğlanı,, 
ismindeki büyük fılmini bitirdikten 
sonra, büyük bir buhrana tutuı. 
muştu. Stüdyonun doktoru derhal 
kendisini muayene etti ve koydu. 
~u teşhis neticesinde hastalığı ağır 
rörmüş, Cin Harlov derhal hasta· 

1 haneye kaldırılmıştı. 
lfükaç sene içinde cihanşumut 

bir şöhret kazanan bu küçük köy. 
lü kızın maceralaPına ve muvartakı· 
yellerini kim bilmez. Zavallı artist 
nihayet hastalıktan kurtulamısmış 
ve dün • m ölmüştür. Annesi ve 
filmleri . eşi Vilyam Povel son 
dakikaya kadar . hastanın başından 
ayrılmamışlardır. 

Genç artist 1911 de doğmuştu 
ve iJk fi:mini beş sene evvel çe· 
virmiş ve son senelerde bütün 
se}1 İrcilcrine kendisini rek :ziyade 
bf'ğendirmeğc muvaffak olmuştu. 

• Hen üz 26 } aşında iken ölmesi bü. 

tün Amerikayı ve sinema alemin7 

ve kendisini seven seyircilerini 

herhal~e müte •ssir edecektir. 

Yeni e li/er nikah dairesinden 
çıkarken 

Vali ve Belediye Reisi Muhiddin 
I . Ostündağın kızı Günseli ile Merhum 
Emekli General Cevadın oğlu Vıyana 

Sefareti ikinci katibi Nurettin Vırgi
nin nikahları dün akşam saat 16 da 
Beyoğlu Belediyesinde büyük me-

rasimle kıyılmıştır. Nikah merasi
minde Dahiliye Vekili Şükı ü Kaya, 
Rlya~ti Cumhur Baş Yaveri Celal, 
Orgeneral Cevat ile bir çok mebus· 
lar ve İstanbulun asker ve sivil 
ileri gelenleri hazır bulunmuşlar -
dır. 

Nikahı Beyoğlu Belediye Şubesi 
Müdürü ve kaymakam Daniş kıy
mış, DRahiliye Vekili Günselinin, 
Orgeneral Cevat da Nurcttinin şa
hitleri olmuşlardır. 

İki tarafa da dü~enlik ve sürekli 
saadet dileriz. 

Osmanlı Bankasını do
landırmak isteyen d ·· rt 
Cezayirli yakalandı 

Bu adamlar beynelmilel siciili 
dolandırıcılardandır 

İstanbul polisi Beyoğlu Osmanlı j 
Bankasını dolandırmak ıstıyen, . 
beynelmilel hırsız ve dolandırıcı -
!ardan dört Cezairlıyi yakalamaya 
muvaffak olmuştur: 

Bu vak'a hakkında yaptığımız 

tahkikata nazaran hadise şöyle ce· 
reyan etmiştir: z 

Cumartesi günü; banka muame
Jatının nisbcten çok olduğu bir sa
atte Osmanlı Bankasının Beyoğ -
!undaki şubesine üç yabancı sey
yah gelmiştir. 

Çehrelerinden v~ şivelerinden 

Arap olduğu anlaşılan ve üstleri 
başları ter temiz olan SC>yyahlar 

doğruca bankanın vezne dairesine 
gıtmişler ve içlerinden biri cuz -
danından 2000 franklık bir Fran
sız banknotu çıkararak bozdurmak 
istediklerini söylemişlerdır. 

Veznedar banknotu müşterıler -
den alarak tahminen bizim para • 
mızla 140 lira kadar tutan muka
bilini beş ve on liralıklardan ,·er • 
mek istemişse de üç Araptan biri: 

- cBiz Türkiyeye yeni geldik. 
Türk paralarının kıymetinı ve cins
lerini bilmiyoruz. Ne kada~ cins 
Türk parası varsa lütfen çıkarınız 
gorelim ve beğendiklerimizden a· 

(T>eı•amı 2 inci sahi/ede) 



Yeni imar .Pi Anında 
neler ol_~yormuş? 

İstanbulun yeni imar planım 
merak ctmiyen var mıdır? Acaba, 
en başta, şu tramvaylar nasıl Av
rupa şehirlerinde olduğu gibi yerın 
dibine sokulacaklar? Acaba şu Ha
lice kaynamıya başlamış olan eski 
Unkapanı köprüsü (Asma) mı ola
cak, yokı,a o vak te kadar tamamen 
denize gömülmüş bulunacağına gö
re (Emme basma) mı?! .. 

Acaba İstanbul evliı,lları artık as
falt sokakların çöpleri üstünde oy• 
namıyacaklar mı? .. 

Acaba o vakit (Eminönü Mey -
danı) denilip de emin olmıya bir 
saniye m<'ydan olmıyan yerler ne 
olacak? .. 

Di.ınkü gazetelerin yazdığına gö• 
re Belediye binasının üst katı, ya
pılan fenni muayene sonunda çü
rük görülmüş, yıktırılmasına ka -
ra .. vcıilmiş. Acaba o zaman temeli 
de fenni muayene edilecek mi? .. 

Şu Amerikan Coğrafya mütehas
sısının renk bulamadığı İstanbulun 
Amerikan usulü 80 katlı toptan pi
yazcı dükkanl::ırı açılıp da benzine 
renk gelecek mi? 

Acaba müstakbel köfteci dük -
kanlarının sun'i sisile tayyarelere 
karşı gizlenebilecek mi? .. 

Velhasıl böyle binlerce sual ki, 
insanın zihnine pazar günü tram -
vayı bekliyenler gibi dizilıyorlar 

Tuhaftır ki, şimdiye kadar ha -
zırlanan şu herkesin merak ettiği 

İstanbul planı hakkında, sanki A
dalar mevzubahsmış gibi su sızdı
rılmıyordu 

Nihayet dün bazı gazeteler plan 
hakkında birdenbire ifşaatta bu -
lunmıyn başladılar. 

Bu haberlere göre yeni pl~ndn 

İstanbulda 7 bi.iyük park, 13 umu
mi bahçe, şehrin bir çok yerlerinde 
de geniş meydanlar açılacakmış . 

7 bi.ıyük park, 13 umumi bahçe, 
g<!nış meydanlar mı? 

Demek Rokfcller'in öldüğü ya
lan? Baksanıza, yeni 1stanbula Be
lediye reisi oluyor? 

* 
Yeni kapanlar 

Gayet garip bir haber daha var: 
Şimdiye kadar farelere kurulan ka
panlara pastırma konuluyordu. Bel
çikalı bir alim bu usulü kaldırıyor
muş. Kapanlara şimdi musiki aleti 
konuyormuş. Fareler çalgı sesine 
hücum ediyorlar, daha kolay yaka
Jnnıyorlı:ırmış. Farelerin musıkiyi 
çok sevdikleri anlaşılmış .. 

İyi amma, şu kapanlara konula
cak olan bir tane musiki aleti mi 
acaba? Zira İstanbul pastahanele
rimızde kapanlara bando koymak 
lazım 

* Alanapolvon 
Mahallebller 

Bazı okuyucularımız gerek pas
tacı ve gerek mahallebicilerimizde
ki yiyee<!klerin Uıyıkile kontrol e
dılmediğinden, mahallebi, sütlfıç 

gibi şeylerin içinden sık sık insan 
kılı çıktığından şikayet ediyorlar
dı. Halbuki iş başka imiş: 

Vaktıle meşhur Napolyon Bona
partm bir oğlu dünyaya gelmek ü
zere iken yağan hediyeler arasında 
bir de yastık ge~irmişler. Açıp bak
mı~lar ki, kumral, kara, beyaz, kır, 

sarı insan tüyü dolu! Meğer Napol
yonun muhafız alayındaki 300 sü

vari sakallarını kestirip oğluna yas
tık yapılsın diye takdim etmişler! 
Şu halde fena mı: Demek biz ha

lA Napolyon mahallebileri yiyiyo
ruz. 
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Hariciye 
Vekili 
Bugün geldi 

(Birinci sahifeden mabad) 
mıza gelmış ve rıhtımda mutat ze• 
vat lnrafından karşılanmıştır, 

Tevfik Rüştü Aras do~ruca sa• 
raya ıriderek Atalürh tazimlerini 
sunmuş ve Avrupr. seyahati hak· 
kında Devlet Reisimize izahat ver• 
miştir, 

Hariciye vekılimiz bu akşamki 
ekspresle Ankaraya hareket ede
cektir 

Rüştü Ar as Ank arada Başvekil 
ismet lnönünü :ziyaret edecek ve 
se} ahalinden aldığı neticeleri anla
tacaktır. 
Yaıın veya öbür gün de Halk 

Pnrtısi Meclis gropunun toplana. 
rak Hariciye Vekilimizin son seya· 
hali etrafında vereceği izahJtı din. 
liyeceği anlaş·lmnktadır. 

Başvekil İsmet İnônü devletin u
mumi siyaseti etrafında Kamutay
da söylıyeceği mühim :rntkunu 
Harici:ye Vekilimizin Ankaraya av
detine talik etmişti. İsmet İnönü 
bu nutkunu önümüzdeki cuma gü
mi Kamutayda söyliyecektir. 
fevkalade bir mani çıkmadığı tak
dirde Hariciye Vekilij'lin bu ayın 
on dördünde İktısat Vekili CelB.l 
Bayar ile birlikte Bağdada hareket 
etmesi mukarrerdir. 

Rüştü Aras ve Celal Bayar Bag
datta hem Irak Hariciye Vezirinin 
geçenlerde memleketimize vuku -
bulan ziyaretini iade edecekler, 
hem Irak hi.ıkumetile aramızdaki 
siyasi ve iktısadi bağları genişle -
tecek ve kuvvetlendirecek yeni mü
zakerler yapacaklardır. 

Rüştü Aras Bağdattan Tahrana 
geçecek, İran hükumet adamlarile 
rnuhim temaşlar tapacaktır. 

Irak ile İran arasındaki hudut 
ihtilafı halledilmiş olduğu cıhetle, 

artık Asya Paktının imzalanması 
için hiç bir mani kalmamıştır. Bu 
itibarla Rüştü Aras Bağdat ve Tah
ran ziyaretleri esnasında bu pak -
tın tahakkukuna da çalışacaktır. 

Hariciye Vekilimizin seyahatini 
Tahrandan sonra dost Sovyet hü -
kılmetinin merkr-ine kadar uzat -
?nası ihtimali ço1{ kuvvetlidir. 

ört Cezayirli 
Dolandırıcı 
Yakalandı 

( BCl§tarafı birinci sahifede) 
lacağız> demişlerdir. Bunun üze -
tine veznedar; Türk parası hakkın
da maHimatları olmıyan bu yaban· 
cı seyyahlara cemileten paraları -
mızı birer birer göstermek üzere 
birğ beş, on, elli ve yüzer liralık
ların destelerini çıkarmıştır. 

Arapların biri: 

- Hepsini birer liralık alalım ... 
Diğeri: 

- Hayır onar liralık alalım .. 
Üçüncüsü de: 

- Bir kısmını onar, yarısını be
şer liralık alalım ... 

Diyerek veznedardan bu üç şe -
kil için 2000 frank mukabilinde el
lerine kaçar dane banknot geçece
ğinin hesap edılmesini rica etmiş -
!erdir. 

Veznedar bu karışık hesapla uğ

raşırken bir aralık içlerinden biri 
vaktin geçtiğini ve vapur vaktinin 

geldiğini söylemiş, bunun üzerine 

hepsi frangı bozdurmaktan vazge· 

çerck bankadan alelacele çıkmış • 
lardır. 

Veznedar az sonra paraları ye -
rine koymak için saydığı zaman 

içinden 60 lirasının eksik olduğunu 

hayretle görmüş ve o vakit Arap 

müşterilerin alelacele gitmelerin -
deki hikmeti anlıyarak hadise po
lise bildirilmiştir. 

Emniyet Müdürlüğü İkinci Şube 
Üçtlncü Kısım memurları hemen 

tahkikata başlamışlar ve Arap sey
yahların izini tı:ıkip ederek ayni 

gün Ferah otelinde yattıklarını tes· 
bıt etmişlerdir. 

Fakat merkumlar polisin iz üze
rinde olduğunu hissederek oteli de· 

ğiştirmi!;}eı ve hiç uğramamışlar -

}ardır. Polis bunların saklandığı 

ikinci oteli de bulmuş ve hepsini 
yakalamırtır. 

ELiNi MAKl"-:EYE KAPTJRDı 
Ayvansaravda Nurkalem fabrika· 

sında çalışan Asım elini makineye 
kaptırarak .varalamıştır 

Ata türkün 
Şark 
Seyahatler 

1 Çocuk 
Hangisinin 
Çocuğu? 

(Birinci sahifeden devam) Sekiz yıl ônce kaybolan çocuğu-
vilayctin valisi Cumhur Reisini va- nu o vakittcnberi aramakta olan 
purln Polathane açıklarında karşı- Bursada fabrikatör Mehmet. Hü-
lıyncaklardır. seyin adlı birisinin ihbaı ı üzt>rine 

Liman İşleri İnhisarına ait bina- çocuğunun İ7.mirde Bucada Baytar 
nın öni.ınde kurulan taktan itiba - Azizin yanında olduğunu öğren -
ren askeri kıt'alar ~por cemiyetleri ıniştı. Fabrikatör Mehmet Azizin 
ve mektepliler yer alacaklardır. evine gitmiş, oradaki Şadinin ken-
Trabzon gençliği namına Büyük di çocuğu ilan Şadide mevcut husu-
Öndere bir buket takdim edilect!k- siyetleri haiz olduğunu iddia eylc-

1 Hamidiye; 
Bu akşam 
Kor uya gidiyor 

Atini\ 8 (A. A.) - "Haır.ıdiye .. 
mektep gemisi bu akşam i-aler
den Korfuya hareket edecektir. 
Geır..inin harekctirıdcn "vel, "Ha· 
midiyl',, süvarisi, zabitanı .;c mek· 
tep talebesi, Yunan Aris mektep 
gemisini ziyaret edecekler ve Aris 
süvarisi ile ıabit:ınları da "Hamidi· 
ye,, ye giderek bu ziyareti iade 
edeceklerdir. 

'
DIŞ 

SiYASA 

Yeni evlet 
Ada ları çe'! 

tir. miş, fakat Aziz de aksi iddiada bu-

Cumhur Reisi karaya ayak bastı- lunduğu için çocuğu vermemişti. ikinci beş 
ğı zaman toplar atılacak, fabrika - İki baba arasında çıkan bu ihtilaf 

Şu on sekiz yırmi sene .Ço~, 
bir imtihan devrı oldu. Bır ~ 
retler parladı, sondü .. i:te~ J.f' 
Çekoslovak cumhurreısı B t1f1f 
rupanın umumi harpten ~~~~ fi
hur olan slinalarından bırı. ·//". 
ne bu harpten sonraki de"~ıt~ 
ret ve muvaffakıyet verd'.~ r 
adamlarından biri olan 'fı ~ • 
na dair bir yazı yazmış 11 oO _. 
yor, bu yazı da iıdeta şu son ııo" 
kiz senenin tarihini çizivol"· 
manyanın eski hariciye naıd' ffP 
söz söylemeği bildiği ı<adat sıd"': 
yazmakta da muvaffak otanl 11' 
dır. Onun için fikırlerini çok ~ 
ortaya koyuyor ve seve se~e 

lar, vapurlar düdük çalacaklardır. gittikçe karışık ve iddialı bir !i<lf- Yıllık 
Resmi ve hususi binalar şimdiden haya dökülmüş olduğundan işe Ad-

donatılmıştır. Gece tenviratı için .. !!~~.~:?.~~?::.? .. ~.~~.i.~~~::...................... Sanagı planı 
de büyük hazırlıklar yapılmakta -

1 1 dır. KÜÇÜK HABERLER İkinci beş yıllık sanayi planı ha-

--·- --------·------ zırlanmışlır. Vekiller heyeti önü-

ta biliyor. ıcıct" 
Bu iki devlet adamının ar~ 

Iranla yapılan 
Mukaveleler 
Tasdik edildi 

Dün mt·cliste dost lranla yapılan 
son mukavelelerin tasdiklcrine da
ir olan layihalar müzakere edilmiş 
bu münasebetle Haricire Vekil Ve~ 
kili Şükrü Saraçoğlu söz .1iarak 
demiştir ki : 

- Kardeş lran devletile skdel· 
miş olduğumuz on mukavelenin ka -
bul buyurulmasım rica ederim. lran 
devleti bütün varlığı ile ter:ıkki ve 
yenilik yolunu tuttu. Türkiye 
Cumhuriyeti bu hamleyi muhabbet· 
le takip etmektedir.Nihayet Şahin· 
şah hazretlerinin memleketimizi zi
yaretleri de iki devlet münaseba· 
tımızda yepyeni bir safha vücude 
getirmiştir. Yeni mukaveleler işte 

bu devrin icaplarına uygun olarak 
yapılmıştır. Bu defa hukuki ba~· 

larla terhin edilmiş olan Türk.-lran 
dostlutu hakiki naoasını almış bu. 
lunuyor. 

M•ıka veleler alkışlarla tasdik 
edilmiş ve verilen bir takrir üze· 
rine Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin selam ve muh:\bbeti kardeş 

Iran meclisine dün akşam bir te• 
lefonla bildirilmiştir. 

Otto ispanya 
Tahtına mı 
Getirilecek? 

Paris, 8 (A.A.) - İspanyol krali
yetçilerinden bir zat, Havas Ajarı -
sına aşağıdaki beyanatta bulun • 
muştur: 

Otto de Habsburg, İspanyol tah
tına namzeddir. B. Mussolini de 
kendisinin namzetliğine müzaheret 
etmektedir. Bundan başka Duçe, 
bir İtalyan prensesinin. İspanya 
tahtına çıkması için Otto de Habs
burg'un Prenses Marie de Savoie 
ile evlenmesini arzu etmektedir. 
Eski Kral Alphonse'un avdetine 
yegane taraftar olan general Fran
co'dur. Diğer cBeyaz> şefler, Ge
neral Queipo de Llano da dahil ol
duğu halde saltanatın iadesine a
leyhtar değildirler, fakat ne Al -
phonse'u istiyorlar, ne de hanedanı 
erkftnından her hangi birini. Kar
listlerin saltanat müddeisi olan Al
phonse Charles de Bourbon ölmüş 
ve halef bırakmamıştır. 13 üncü 

ıcerde 

* İzmit Kağıt Fabrikasının imal 
kupasitesi yiizde yirmi beş nisbc -
tinde arttırılmaktadır. * Beşincı p ;., klu mensucat 
fabrikası Malatyada kurulacaktır. 

Fabrıkanın makıneleri A\·rupaya 
ısmarlanmıştır. * Zorla ırza geçmek ve bu işi 
hazırlamakla suçlu Mehmet Ali, 
Abdülhalim, Bedıa, Nesibe, Homdi 
adlı beş kişi yaknlanmıştır. 

* Ortn mektep ve lıselerdeki ta
lebelerden scs!Ni müsait olanlar 
ayrılarak ORpera mektebine alına
caktır. * Üniversıtc Doçentlerinin ma
aşlarına yapılacak zam Bütçe En
cümeni tarafından kabul edilmiş -
tir. Yakında Kamutayda görüşüle
cektir. · * Derbetten trene kaçak binen 
Cevdet adlı biri memurları görün -
ce trenden atlamak istemiş, fakat 
tekerlekler altında kalarak ölmüş
tür. * İleride Karabük Fabrikasında 
çalışmak üzeıe Avrupaya talebe 
gönderilecektir. * Karadenizdc başıboş bir taka 
görülmüş, Liman idaresine haber 
verilmiştir. 

* Şirkctı Hayriye yakında Ye
nıköyle Beykoz arasında araba va
puru işlcteceklır. * Yunanistan bakır ve bronz ıh
ı acını yasak etmiştir . 
* Bi.ıti.ın eğlence yerlerıle lo -

kanta, berber, hamam gibi umumi 
yerlerde halktan alınacak fıatları 

11elediye tesbit ederek hayat paha
lılığının önüne geçmiye karar ver
miştir. 

Alphonsc'un düşmanları İspanya 
tahtına bir ecnebi hanedanı ve bil
hassa B. Mussolini'nin namzedi olan 
Otto de Habsburg'u getirmek iste
mektedirler. B. Mussolini, Arşidük 
Otto'nun Prenses Marie de Savoie 
ile izdivacını derpiş etmeden evvel 
Arşidük'ün Don Carlos'un kızı Pren· 
ses Marie ile izdivacını tasmim et
mekte idi. Hali hazırda ispanya 
tahtına oturmak iddiasında bulu • 
nan 4 kişi vardır: 

Alphonse, Cavadonga, Don Juan 
ve Otto .. 

Bu dört kişiden hiç biri tahttan 
vazgeçmiş değildir. Maamafih bun
hır, İspanyol efkarı umumiyesini 
pek :fazla nazarı itibara almıyor, 

halbuki onun da bu meselede söy
liyeceği vardır. 

müzdeki pazartesi gunünden ;tiba-
rcn bu pllının tetkikine ba~lıyacak
tır. Yem planda madenler, su mah
sulleri, elektrifikasyon işleri, top
rak endustrisi ve motör sanayıi var
dır. 

İkinci planın tahakkuku içın 95 
mı iyon lıı a harcanacak ve memle
kete 140 milyon lıralık bir döviz ve 
paı a harek<>ti temin edilecektir. 

iki Japon 
Zırhlısı 
Geliyor 

' 

lveto ve Tagumo adh ik: Japon 
gemisi Amiral Koya kumandasında 
limaııımııa gelmek üzere Japonya• 
dnn hareket etmişlerdir. Gemiler 
Fılipin, Singapur, C buti, Süveyş 
yoliyle -:ioğru l~tanbula gelecek
lerdir. 

Hareketlerinden evveı Amiral 
Ocgmi kumandanlara şerefine To~· 
yo Scf irimiı Hüsrev tarafından bır 
ıi yafet verilmiştir. 

Çubukluda 
iki vapur 
Çarpıştı 

ltalyn bandıralı Ri vakilor vnpu• 
rile Türk bandıralı Sami vapuru 
akıntı setebile Çubuklu önlerinde 
müsademe etmişlerdir. Bu çnrpış-

ma neticesinde Sami vapuru hasa· 
uğramış, vapur hemen karaya O• 

turtularak batmaktan kurtarılmıştır. 

Valiler aras11\da 
değltlkllkler 

Yozgad Valisi Yahya Sezainin 
Trabzon valiliğine, Urfa Valisi 
Atıfın Çanakkaleye, Diyarbekir 
vah muavini Kazımm Urfayn, Ça
nakkale Vah vekili Abdullah Fey
zinin Yozgada, Mülkiye müfettiş
lerinden Süheylin Vana ve yine 
müfetti~lerden Rifatın Bitlise ter
fian tayin edilmeleri kararlaştırıl
mıştır. 

---··.-.- . 
Eski Alman lmparato· 

runun sıhhati 
Brüksel 8 (A. A.) - Doorndan 

Belçika ajansına bild:riliyor: Ec;ki 
Alman imparatoru Vilhelmin ölmek 
üzere olduğuna dair Pariste çıkan 
haberler tnmamile asılsızdır. lmp:ı· 
ratorun sıhhati mükemmel olup 
her gün şatonun bahçesinde mutad 
getintilerini yapmaktadır. 

iığı eskidir. Uml1mi harpte~ 
ya meğlup oldu. O zaman 
ko memleketi haricinde ça 

du. Keza Çekoslm:ak\•anın 
Ji için Benes de dışarıda u 
lardnndı. Fakat onlar mern 
leı ine döndukleri zaman e 
nin t;ıhnkkuk ettiginı gore 
nC"nlerdendi. Reic;ıcumhur 
çin sıyasi hayat devamlı b 
vaffakıyet ola gelmiştir. 1'ı 
koya göre eski zamanlarda /. 
turyanm, Almanyanın çak 
hur olmuş devlet adam:arı, 
matları vardı. F'akat o zaınarı; 
}{'t ndamları için vazıyet k 
Hurptcn sonra iso boyle ~:,.. 
Halkın fikri açılmış, olan bı Jel' 
lere karşı merak uyanmış. e 
fedakarlık ne olduğunu göt"~ 
nesil ister istemez müşkiil.,..,...-1' 
olmuştur. İşte harpte~ ~?~ • 
let adamları içinde buyuk. .,,, 
yetler gösterenler olmuş jse~ _. 

Jar kazandıkları şöhreti ~dil 
tihanlara borçludurlar. .,,t.. 

''"''"'"'''''""'"'"'''"'''''!.~.~:.~.~ 
İbnisinanın 
900 Üncü 
Yıdönümü 
. Meşhur Türk h:.ki~ ,,e ~ 
lbni Sinanın 900 uncu yıld 
21 Haziranda Üniversite :S -_, 
Enstitüsı.inde büyük mcras~ip&' 
}anacaktır. İhtifal Türk Tarı~~ 
kik Cemiyeti tarafından ~çıl:u~ 
muhtelif Türk ve ecneb~ ~ 
İbni Sinanın ilme yaptıgı il'. 
hizmetleri tebarüz ettirece~~ 
feranslar vereceklerdir. BU 'f 
meyanında beynelmilel Tıp 
Cemiyeti Fahri rdsi l\:. LO~ 
Tıb Fakültesi Tıb Tarihı pro 
Dr. Trico-Royer ile ayni c~ oJO 1 
fili reisi profesör Dr. Gotn 

vardır. ti ti 
Bu mı.inasebetle Türk 'fatl yiJJ 

rumu İbni Sina Komitesi b~,;t 
lozofun hayat v<ı eserlerine ~ 
e~rle İbni Sinanm eserle~ 
güzel bir kataloğunu h.azırl2 
Bu ihtifal münasebetıle 1~ Enstitüsı.inde İbni Sinanınare 
ve basma eserlerinden 1!' it~ 
bir sergi de açılacaktır. ~r le '<ql 

Kurumu, bü 'tik ôJ,min 'lli~tll 
ıam eserlerı muzesınde.. .,Jll • 
orijınal bir minvatürünu re.;,P 
Jarak Devlet bae;ımevınde 
mıştır. ııu-ıı' 

ÖZBEKISTANDA HAZ 

~'-S_aba_h_ve_ak_şa_m _ş_m,~_arr_irl_eri_ne_yaz_ıy_or_ar_,;:? 1 

B. ti}rı 
Taşkent, 7 (A.A) - ~Iirtl 

yet Özbekıslanda, büyük a il 
Sina'nın ölümiinün 900 üne f 
d" umünü kutlamak uıere rtı "' 
yette bulunulmaktadır. :B~er~~ 
sebetlc, İbni Sina'nın ese~ e ~~ 
Arapça, Latince ve Yahud:ntil~ 
nôdir nüshaları, Tac:ken~bfl'~ 
nesinde toplanmıştır. rıd• ,... 
Şarkçıları İbni Sina hak1<

1 tıtl~ 
kı:ıleleri havi bir eser neşre 

Cumhuriyet 

AtatUrkUn şark vllftyet· 
lerlmlze eyahati 

Büyük Şefimiz Atatürk bundan 
on sekiz yıl evvel de, ll) Mayıs 1919 
da vapurla Samsuna gitmişlerdi. 

Fakat şimdi o günlerden ne kadar 

uzağız. Bu on sekiz yıl içinde Os -
manlı İmparatorluğunu gölgede bı- • 
rakacak terakki hamlelerimizi ifti
harla B<!yretmiyor muyuz? On se
kiz yıl evvelki hareket dahi nıha-

yet bir Şark seyahati idi. İşte şim
di de ona benzer bir seyahat ya
pıyor. Şark vıHiyetleı·imizin mede
niyet ve terakki yolunda çabuk, 
sağlam ve feyizli adımım- atmasını 

istiyen Atatürk şimdıki seyahatile 
oralarda vaziyetin aldığı mesafele
ri gerecek, ona göre direktifler ve
recektir. 

Kurun 

Muvaffak bir eser 
Bütün hayatını memleketimizde

ki tiftik keçilerinin ıslahına vakfet
miş olan Yozgad Saylavı Sırrı İçöz 

ile Ankara civarında Lalahan Nü· 
mune ağıllarına gittim. Burası git
tikçe güzel bir mamure olmıya baş
lıyor, 

Malumdur ki, yedi yıl evvel tif
tik büyük bir buhran geçirmişti. 

İhracnt durmuştu. Köylü hayvanla
rını artık kesmiye başlamıştı. Eğa.r 
bu vazıyet devam etseydi, bugün 
memlekette belki de tiftik keçisi 
kalmıyacaktı. 

Fakat o zamandanberi bu işle uğ
raşılmıştır. Tiftik Cemiyetinin fi
yat diişuklüğüne karşı gelmek için 
sarfettıği mesai bugün artık tama
mile maksadına varmış sayılabilir. 
1935 senesınde üç milyon olan tif
tik, 1936 senesinde üç buçuk mil -
yona yükselmiştir. 

Tan -Uf u ta ki yeni bir ik 
urul,tıı yeni birlık görünüyor: 

Şark nıisa:.ı 1 Bu misak Milletler 
Cemiyeti idealinin mevıii bir le· 
zahürüdür. Sclh, yenilik ve terakki 
bedeilerinde birleşen milletlerin bu 
rnıeilcri t~cavüzt: karşı k'lr·;rı nak 

maksadile kurdukları bir sulh ve 
insanlık blokudur. Eski lsliim bir· 
liği fikrinin kara taassub düşünce .. 
ferine dayanan halile bugün, bir 
takım genç milletlerin teraKkt ve 

sulh üzerine titremeleri arasındaki 
fark, her hakiki insa•ıı sevindire· dır. ,...,..,. ı/J 
cek bir manıaradır. R s;;,•rl~ 

5 
P oman anın ı .,.,~ 

on o;:;ta bomb rdıman ta1~oı...-r..,. 
lspany me eresinde yeni 1 Paris 8 (A. A.) - 1~11 L-1~ 

diplom si hareketi ga~e~esi, iıç bombardı~ıd ....... ,-,,. 
resının Romanyaya uç _ t•f1J)' 

Neıııketi çok aşıkar olan lspan. ber vermektedir. Bu24t1~dl~İ' ya vaziyetinde sulh için bir fenalık Rvoıanyanın yaptığı .. 
111 

ili' 
çıkRbilir mi? Orta yerde kime ait man tayyaresi siparışırı 
olduğu anlaşılw.ıyan tahtelbahirlerin lesidir. ;,st'' 

rJeOl 
dolaşmakta bulunmasına rağmen, _ İstanbul ikinci tcra _..ti 
bugüukü ihtilafın Avrupa için umu. gundan: f,._. ~ 
mi mdhiyeti haiz gailelere yo~ aça· Bir alacağın temini is ı1'~..-' 
cağı zannedilemeL. Fakat bt:na mu· da Galata Yolcu S~lo~ıı ~~ 
kabil Frankistler daha müsaıt şart· Tahir hanında daıreı ~;sı! 
Jar temin etmek içir., bunların dost• 22/6/937 salı günü saat :ı~ ~ 
!arının son dereceye kadar çalışl• ren açık arttırma sur 'IJJ~L 
cakhrına da üpl:• yokl ır. başlanacaktır. Alıcı otan b~ 

A .sarrı saatte mahallinde haıır er. 
.. t eder memuruna muraca 

Başmakalesi yoktur. rüp almaları ilan oıunıır. 
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1 ! IHRACATIMIZ 'ı-Halk Filozofu-ı l G •• •• } • 1 d iyor ki : _ - ____ :::-u __ n_u_n __ m __ e_s_e_e_s_ı: Yeni ihraç mevsimi için Büyük abidelerimiz 

·ıftı·k •• 1 · · b. k Yapllırken 
ve _yu~. eruı~ıze ırço hazırlıklara başlandı ~:~::;!~:~:;{;::z~kE::~f~~~ 
yenı muşterı çıktı Vekalet, ihracatı kontrol için E:E::~~~~\ı~~:~:~::i:~0:i~:::~ 

G 1 d k k 1 d • k l A k masından memnun olu~ oruz da nsıl eçen YJ an Sf Q a ma 1 genz leş İ af UrU .. lJOr ı~_mamile yerli olması. ıaz~n·ı~·geıen 
· guzel san'atlarımızda yerlılıgı ter-

~ ---------------- l y eni ihraç mevsımımız ıçin, Jıca ihracat şehırlerimizc gönderi- cıh etmiyoruz! 
I arihz kıymeti haiz fi/tik SO/ U kumQŞ Qrtnln iktısad Vckdleti miıhım hazır- lee€k ohm bu memurluklara kabul Son Mimarlar Kongresinden ga-

k b l d }ıklar Yapmaktadır. d 1 k . . 1 abu rlc zctelere akseden münakaşalar, hak-i •h • • [ "" e i me · ıçın en az ıse vey . -
e TQr l UQSl lÇlll ÇQ lŞmQ CIQ QŞ an l Bir taraftan ıhraç mallarımıza recedeki ticaret mektebi mezunu Iı olarak bu yarayı bir defa cirha 

l - O ' ne terledi: Rıhtım volcu garının 
iftık ı 1 AN GELECEK yeni mahreçlcı arnnır ·.re yeni ti - olmak Uızırndır. • ve yünlerimize karşı ha- lik kongresini akteden Türkiye tif- FRANSAD 

1 

pıo1esini hem de jüri heyetıne da-
rır · j 1urALI AR c t ııla nıalor · ızalaıı rken dı" Bu a\1ın on vedı"sı"nc kadar Vekil- • h l b lnr :: pıyasalardan yapılan talep- ~n J are a ,., 1 ın ı . - . ~ i ir (•cnebı mımar. üstu•· ne almış, " . tik cemiyeti azaları, Ankaranın ta-

t\,, Çok artmıştır. Fransanın 937 senesi ikınci üç a- ğeı· taraftan başlıca ıhracat mad- lele m'.ıracaat edecek talipler göz- yüzlerce, her bıri hiç de ecnebıler-"lat rihi kumaşı olan (tıftik sofu) ku - d 
tl·r ' geçen seneki gibi yüksek- yı için memleketimize ayır ıgı sı- delcrimizin düzenli bir şekild~ den geçirilecek ve bunlar açılacak den aşağı olmıyan yüksek kıynıPt-V maşlarını yeni baştan ihyaya çalıij- i d v k" 1 · ı 1 tn~rn e g<'(,~n yıldan hiç stok kal - maktadırlar. nai kontenjan ktısa. e a etı~ - Dc\'let kontrolünden geçmiş ola- iki aylık hır ihtısas kursuna gön - de mimarımız dururken .. 

• ~ı•Ş.tır. den Ofise bilciiı ilmiştır. Buna gore k 1 1 · · db" ı deı·ı"l,..ceklerdir. Şimdi de, çok güzel bır teşebbüs ·~ı Sofuların maliyet fiatı üzerinden • ra · çı rnrı ması ıçııı yenı t" ır er .... 
k Ilı :fabrıkalarımızda dokunan ı Fransadan gelebilecek mallar şun- alınmaktadır. Kurs muddetinc" ayda 100 er li- olarak. Ankarada muazzum bir 
b~~aş~ara, yüzde otuzdan fazla ve satılmasına ve gittikçe zarafet kes- lardır: 300 kental şekerleme, 32,5 El) evm kontrol edılmekt<' olan ra ücret alacak olan ihıacat, kon- (Meçhul Asker) {ıbidesi vapılacak .. 
t anıyeleıe yüzde seksene kadar betmesine rağmen halkımızda mn- kental reçel, 0,5 kental ıpekli ku- Bunu olsun, Türk san'atkarları. 
lft'k yumurta ve fındığa, üzüm, pamuk trol memur namzetleri iki ay son- d 

tl
,,

1
.
1 karıştırılması teammüm et- alesef beklenen arzu ve rağbetin maş, 6 kental koyun ve kuzu deri- ı nın yaratmasını ilemiyecek göni.ıl 

6 tıd ı·k 4~ k t 1 · · ve buğday da ila\•e oluncıcaktır. ra 150 - 200 lıra ucret arasında var mıdır? <iah <'n stokun çoğu dnha ziyade uyanmadığından, kongre azaları Jeri, 2000 çift ter ı , ı en a zıraı 
le sarfolunmaktadır. raporlarında şikayet etmektedir _ traktörler, 6,75 kental saır zırai ma- \ Bu maksatla Vekalet yenı me - 1 muhtelif şehırlere tayın edilecek- Eğer kurulacak fıbidelerin, imar 

~lli~ kı"neler. mur alnııya kaıar vermi.tir. Baş- 1 lerdir. 1 eserlerinin mutlaka dünyada -ge~r~t.a~r~a~ft~n~n~e~\~~~·e~l!k~i!~ü~n~s~e~n!e:- .:_~lc~r~. ------------------------...:.....:.:.:~:.::.:...._ ____________________ , 
---~ IUUl l ltl llUl llfllUll l ll ll llllllUllllUfl.lUflllnuı ht UtUUlllllUlllllllllllllllll1111UllUUUlflUUUUIUIUlllUIUtttU IUIUIUIUllllllt.tltlUiUUJ kilerin en iyisi olması jcabe'tse)''di, " . 1 d . k d 1 s. n 6 kt l d 1 s it h t bizden zengin olan milletler kendi uaıre er e yeni a rO•ı l VQS • ıvıe ep er e U ana me memleketıerindeki san'at eserleri-

v A ı •• k z.:r f • f ni hep dünyaca en meşhur olan ya-

l a r tat b 1• k .n.oııgresı ta ur na rıga l hancı san'atkarlarn yaptırırlardı .. 
U Bu··sıu·· Bı.ffı· Artık, kozmopolit lilks sıın'attan e d i 1 m e gv e b a ş I a n d 1 natıra~~- -·-·- --- ~:.m, samimi san'ate avdet gerek-

GUzel bir Abide dikiliyor BUatler Veklletçe tetkik M üddetin bir yıl daha Halk filozofu 
I kt d 'r k Al t;·d . Sıvas anıtı konkorunu kazanan edilecek 1 uzatılması isteniyor Öksüzler yurdu 

lSQ Ve Q e l e yenl memur genç heykeltraşımız Ratip Aşir A- Okul ve mües e~lere alınacak Sultanahmette Arasta sokağın -

almak • • ı•mtı•han cıdoğu , icap eden tertibatı almak da yapılmakta olan hafriyat saha- Yıktırtldı lçln açıyor h 1 Atatürk bi.istlerinin, san'at kıyme-
ve inşaat esasların ı azır amak fi- • sının cenup kısmında yeni bir mo- Ayasofya avlusunda muhasebei 
zere bugünlerde Sivasa hareket e- ti itibarile en yuksek bır değerde zaike tesadüf edilmiştir. Mozaik hususı·yeye ait olan Öksüzler yur-

'( ~ni mali sene başlangıcı olan 

t l 
haziran münasebetile bazı daie e . 

tn l'in kadrolarına ilaveler yapıl-
ti ış ve bazı yerlerde de yeni memu-
.Yetıer ihdas edilmiştir. 

lll :Stıralara tayin edilmek üzere me
Ci.i ur alınmasına başlanmıştır. Ez
lt llıle Samsun ve Mersinde birer 
ı:tnb_i~.o dairesi bulunması lüzum
bu goruıerek Maliye Vekaletince 
lt talarda birer kambiyo bürosu 
~~r~lrnuştur. Buralara alınacak 
ı. rıı rnurakıpler için de bir im•i
ııan 

açılmıştır. 

't. İıntıhanlar ı ve 2 temmuzda şeh-
~ Ankarada ve İzmirde ya-

2} yaşından 
l<iiçük garson 
l<uUanılmıyacak 
[)•ha küçük çocuklar 
a 1tden çıksralacak 
~ eledıye ile Emniyet Müdiirlü
~a ll'ıuştereken yeni ve mühim bir 

tar Verm. t. 
13 ış ır. 

ban 11 
karara göre; otel, lokanta, 

tıı ' harnam gıbi umumi yerlerde 

tı~;~lif hizmetlerde çalışacakla
ia Yaşlarını doldurmuş olmaları 

tttır Ji· . . 
ian · alen bu gıbı yerlerde çalı-
lar Ve Yaşları 21 den küçük olan
cle ~Şden alıkonulacaktır. Belediye 
tııua u gibi müstahdemlere haziran 
ttıı . .Yenelerinde yeni vesika ver-

h~cekt• 
b ır. 
'"tnn· 

ler •Yet .memurları müstahdern-
ın h'" . 

)'aşı Uvıyetıerini tetkik edec~k, 
arı k ... 

ç1~ uçuk olanların vazifeden 

ları:~lı!rn.~ları için bu gibileri kul
iıat :t nıu<'ssese sahiplerine tebli
trı y apacak, bu emri yerine getir

enleri cezalandıracaktır. 

~bi roman;S3 

pılacak, k azananlara 200 1ira ücret 
verilecektir. 

Maliye Vekaleti, aynca; muhte
lif yerlerde tasfiyeye uğrayacak 
memurların yerine tayin edilmek 
üzere yakında yeni mem urlar da 
alacaktır. 

Gümrük rouhafaza siibayı yetiş
tirilmek üzere sivil lise mezunla
rından da 8 genç seçilerek yakın-

da kendilerine askeri tahsil göste-

rilecekt ir. Ziraat Vekaletinin yeni 

teşkilat kanunu ıle kabul edılen 
bazı vazifelere de yeni elemanlar 

alınacaktır. 

Vapurlarda 
Sıhhat 
Muayenesi 

Yolculara bazı yeni 
k o layhklar 

Milli posta gemilerinin Çanak -
kale ile İstanbulda bulunan Galata j 
ve Büyükdere sahil sıhhiye merkez
lerinde yapılmakta olan sıhhi mu
ayenelerine yine devam olunacak
tır. 

Ancak bu yerlerden maada di
ğer sahil sıhhiye merkezlerinde 
gündüzleri serbest pratika verile
cek ,geceleri ise pratika baklenmiye
rek milli posta vapurları, geminin 
süvarisi ile doktoru ve sıhhat m.:?
murunun mes'uliyeti altında ka -
raya yolcu çıkarıp alabilecek \'e 
ihtilat yapabilecektir. 

Sahil sıhhiye idaresi bulunmıyan 
limanlarda milli posta vapurları; 
süvari, doktor ve sıhhiye memur
larının mes'uliyeti altında gece ve 
gündüz kara ile ihtilat edebilecek
lerdir. 

Sen de sevece • 
Si ' • lıll d 

tlut b· erece sırnaşık, bu derece a-
~ıı b ır adam daha görmedim! Na-

htı~~~d~n .. atacağım bu belayı 
~Qafe. d. Butun bu felfıket bir an 
den baş Uşüp bağa gitmek yüzün -
lıttad, b~~ geldi ki, günlerin im -
hiJıe y tı e o bir an'ın hatasını tas-

e rniyor! 

liıtd· Korku ve heyecan 
lı 18\!ler· · ~ kork ın ınkişafı hakikaten be-
lti;;ı d.ı . bu:tac~k bir hal almıya baş
(! llr11, liatne evden çıktım, biraz 
~ Oldu A.ıl ~ecip etrafımda pey
~ ahaı1ed dımıarımı hızlandırdım, 
ıı- ttı tıı.L en çıktım, o da pervaı.ız 
""lll "'ıp ett· 

•tıca: ı ve tenha bir sokağa 
..... li 

ı-'ttı anırner . 
·· endı affınızı rica ede-

b 
ha '.Yer~k 

ilrı n-ı k Yanıma sokuldu Gayet 
....._ \'i u abeıe ettim: . 

tıe ne . 
ıstiyorsunuz? .. 

Etem lz~e t Beni ce 

Tereddütlü ve ürkek bir sesle: 
- En başta sağlığınızı .. 
Dedikten sonra ilitve etti: 
- Postaya vermek üzere bir mek

tup hazırlamıştım. Fakat, emirle
rinizi dnima gözönünde bulun dur • 
duğum için b izzat size vermeyi ter
cih ett im. 
Sorularım daima huşunetini mu

h afaza ediyordu: 
- Neden böyle bir mektup yaz

maya lüzum gördünüz? .. 
- Size söyliyeceklcrim vardı. 
Sesime daha kuvvetli bir ton ve

rerek: 
- Geçenlerde size beni görme -

meniz JAzım geldiğini ihtar etmiş, 
ilk ve son defaya mahsus olmak ü
zere sizinle konuştuğumu söyle -
miştim. Buna rağmen haliı benim
le konuşmak isteyişin izdeki ısrara 
ve üstelik bir de mektup yazmanı-

decekt ir. bulunma 1 lazımdır. burada nihayet bulduğu için artık du namındaki b ina Mfü:eJer idare-
Heykeltraş Ratip, anıtın mükem- Bu münasebetle Maıırif Vekiılf'- hafriyat yapılmıyacaktır. since yıktırılmıştır. 

meliyetini temin etmek için ınşa- Çıkan mozaiklerin fazla tahrin Burada bir arama yapıldıktan 
d k . tinden alakadarlara gönderıleıı bır r 

atı da teahhüt e ece tır. edilmiş olduğu, Bizans zamanın - sonra Ayasofyanın avlusu bahçe 
S . k · · canland ı tamimde; bundan sonra müessese-ıvas ongresını ıraca < dan kalmış olan bu mozaiklerın halinde tanzim edilecek ve baıı e-

bu anıtın kaide inşaatı ancak bir ler tarafından alınması istenen her serler konacaktır. 
iistüne vaktile büyük bir hamam 

yıl sonra, anıtın yerine konm&sı nevi Atatiırk biısliiniin hangi hey· 
yapılmış olması dolayısile harabi-

da iki yıl nihayetinde tamamlan - keltra tarafından "npılm ış oldu- ı 1 
.J nin husule geldiği an aşı mıştır. 

mış olacaktır. h 1 b 1 • 

Yeni bir tiyatro 
Kuruldu 

Bu yaz şehrimizde temsil ver • 
mek üzere İzmirin en eski ve ta ~ 
nınmış aktörlerind n Nuri Genç
dur, Nurettin Şefkati, Yaşar Nezi
hi, Hakkı Necip, Bayanlardan Se
niye, Nezahat, Emel, İc :il gibi ta
nınmış tiyatro artistlerinin işti -
rakıle Ar tiyatrosu namıle bir he
yet teşekkiıl etmiştir. 

eh l ikeli bir 
inare yı ktırllacak 

Alemdarda Molla Hayrettin mes
cidinin minaresinde yıkılma tehli
kesi görüldüğünden Vakıflar Baş
müdürlüğünce yıkılmasına karnr 
verılmıştir. 

FutbolcUPer1 davet 
1''enerbahçe - Güneş mııh teliti 

tertip heyetinden: 
8/6/937 salı günü saat l 7.30 da 

Taksim stadında yapılacak Rapid 
- Fenerbahçe, Güneş muhteliti ma
çı için ~ağıda isimleri yazılı fut -
bolciilerin saat 16,30 da Güneş ku
lübünde bulunmaları tebliğ olu -
nur. 

Cihat, Hüsamettin, Reşat, Faruk, 
Yaşar, M. Reşat, Rıza, Aytan, İb -
rahim, Daniş, Melih, Naci, Salfıhat
tin, Rebii. Fikret. Namık. Bülend 

za hayret etmemek mümkün dcğıl. 
Doğrusu bu büyi.ik bir cür'et. 

- Sız öyle telakki ediyorsunuz! 
- Ben öyle telakki etmiyorum. 

Yaptığınız şeyin adını size haber 
veriyorum. 

Sanki, bütün bunları ona söyle
miyormuşum gibi: 

- Mektubumu kabul etmenizi ri
ca ediyorum .. 

Diyerek gayet pişkin bir jest 
yaptı. Bu jest büsbütün sinirime 
dokundu. 

- Derhal ve şimdi yanımdan gi-
diniz .. 

Dedim. Yine aldırmadı: 

- Hanımefendiciğim .. 

Diye başlıyarak bir şeyler söy -
lemek ı stedi. Hemen sozünu kes -
tim: 

- Derhal susmanızı ve yanım -
dan gitmenizi istiyorum.! 

Sesim boğuk ve hışımlı ıdi. Bu 
bir tabiye değil, gerçek bir hıd
dctin ve baş dönmesinin tezahiıru 
idi. Belki sokak ortasında bir ıs 

kandalın çıkmasına boyun eğecek 
kadar asabileşmıştim. Halımdeki 

ğunun t11 iti i e u ma umatın ve Hafriyat müddeti nihayet bul -
büstün muhtelif pozlarda çekilmiş duğu için bir sene daha u1.atılması 
resimlerinin Vekalete yollanması için profe:ıör Bakster Maarif Ve-

bildirilmiştir. kaletine mürtıcaat etmiştir. 
Hafriyat sahasındaki arsaların 

Badema; hiç bir okl.!1 ve resmi 
istımJak muamelesi yapılacaktır. 

müessese, Maıu if Vekaletinin tet- Bu ıstimlak bedelleri, hafriyatı i-

kikinden geçmeyen Atatiirk büs- dare edenler tarafından verilecek-
tünü satın alamıyacaktır. tir. 

1Şilede yaptırllan köprO 

Hay Aı;z Köprü açıltyor bayan ~ündü:r 

J stanbulun yakın ve giizel ka-
zalarından biri de Şiledir. Şi

le, son senelerde köyleri ile birlik
te gittikçe mamurlaşıyor. Kazanııı 

köylerinden Korucu köyü ile mer
kez arasında SQ.Jl zamanlarda giizel 

bir köprü yapılmıştır. Köprünün 
yapılmasında Korucu köy mektebi 
öğretmeni Bay Azız çok çalışmış
tır Köprünün masraflarına da Üs-

korkunçluğu anlamış olacaktı kı, 
- Çok ôsabisıniz. Emrınizi der -

hal ifa edeceğım. 
Dedı ve .. derhal benım üzeriimde 

beklediÇım ve onun da b<?klediği 
tesiri yaptı. Sinirlerimdeki gergın
lik ilk hamlede bıraz kırıldı. Ga -
yet zeki ve politik çocuk, bu hamle· 
yi yaptıktan, hatta bir iki adım da 
geri, gittikten sonra: 

- Fakat, hanımefendi.. 

Dn f>r<'k tekrar söze başladı: 
B ı \:.ubumu bana son ta -

h ui muz olarak okumanızı be
ben chc1l rica ediyorum Mektubu 
okumada sizin de, ben.m de mutlak 
ve müşterek menfaatımiz oldu -
ğuna inanmalısınız. 

Ve .. hemen zarfı uzattı: 
- Buyurunuz! 
Mektubu alıp almamakta çok 

miıtercddittım. Ne yapmak lazım 
geldiğini hemen kestiremiyordum . 
Bır saniye düşündüm: 

- Hayır alamam! 
Dedim. Ve .. kat'i bir lisanla ila

ve ettim: 
- Tanımadığım, asla tanımak ni-

küdarın hamiyetli kadınlarından 

Bayan Sündus 300 lıradnn fazla pa

ra vererek iştirak etmiştir. Bu ça

lışkan muallimi ve hamiy t1i Ba

yanı takdir ederiz. 

Bu koprü bilhassa kışın, mahsur 

bir vazıyette kalan birçok koyleri 

Üsküdarla irtıbat pevda etnuve a
mıl olacaktır. 

yetinde olmadıgım bir kimseden 
hele bu tar7:da bır mektup nlmayı 
istemem. 

- Rica ediyorum .. 
- Dınlemiyorum! 

- Yalvarıyorum. 

- Ne vapsanı~ nafile .. 
Ve .. kızgın kızgın iliiv<' ettim. 
- Gözümün önünde intihar bile 

etseniz, yine 7.errf> k&dar kararım 

iızerinde miiessir olamazsınız. 
Garip garip ıüzüme baktı: 

- Peki ne yapmamı istiyorsu 
nu1·!. 

- Hiç bir şey. Hemen gitmenizi 
istivorum. 

Boynunu büktü: 
- Peki, kararınıza itiraz ctmi -

yorum. Nihayet bir gün beni din
liyecek ve bu mektubumu okuya -
caksınız. Buna yuzde yüz emniye
tım var. 

Dedi, güldüm. 
- Siz kcndınizi o zanla avutu -

nuz .. 
Dedim. 
- Zan degil, hakıkat! 

(Devamı var) 

Konferans 
Beyoğlu Halkevinden: 

8/6/937 sah günü saat 18,30 da 
Evimizin Tepcbaşındaki merkez 
binasında bir toplantı yapılacaktır. 

l - Konferans: Cumhuriyetçı-
Jik mevzuunda (Bay İhsan Arif 
Gökpınar) tarafından. 

2 - Bu toplantıya herkes gele
bilir. 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Gece yarısından 
sonra eczaneBer 

Divanyolunda, Binbir Direkte 
oturan Ahmet Pınar isimli oku
yucıımuz yazıyor: 

Mu1ııerem Bayım. 

Kıymetli gazetenız lıer gaze
teden daha fazla okuyucularile 
başbCl§a kaldıgı ı•e onlarla 
daha yakından dert orıagı oLdu
ğu. içıu ona ve onun ailesine dert
lerimi dökmeyi faydalı ouldtmı. 

Gece saat bir buçuk, müthiş 
bir istırap içinde uyandım. Di -
şim şimdiye kadar mıııadı ol -
madıgı bir şekilde sancıyordtı 
Hemen bc.>ş ucumda bana arka
daş olan Sor. Telgraf gazetele -
rindeıı son tanhlısh i aldım. No
betçı cczalıaııeler; Emiı.unı.i-ıdc 
A. Minasyan, Şelızadebasmcla Ü
nit'C'rsiıe, Beya:ıtta llay:iar, 1·. 

si. Elbisemi giyd"m. Bcyazıda 
çıktığım zamarı saat i1..'"i. Nöbetçi 
ecza1ıancdc kim~·eler yoı~. Şch:a

deye 1ığradım. hakeza. Scmıçlıa
nebaşma doqrıı ilerledim. lsmi
ni bilmed ğinı, fal.c:ı nobet{'i ol
ması lcizım gelen eczahane de 
kapalı. Geç rakıt benim böyle ıs-
tırap içerısitıdc diilckiinlcmı ba
karak dolastığmıı gören nöbetçi 
?"lisiıı nazarı dikkatini celbet -
m~o~~kk~ncaro~~mıro~ 
du. kısaca t·aziyeıi kendisine an
lattım. İçeriye girdi, elinde bir 
liste dışarı çıktı. Semtin nöbetçi 
ecza1ıancsi tam dairenin karşı -
sına isabet ediyordu. Bittabi di-

l 

ğerleri gibi kapalı. Polis memu-

l ru ile ilnledik: Kapıyı çaldı, ses 
11nk: çalış daha şiddetlendi, içe
riden kim o, diye bir ses. 10 da-
1...-ika bekledim içeriden pijama
larile bir zat çıktı. Aspirin iste -
digimi söyledim. 1stenuye, iste
miye tezgaha sokuldu ve mınl
dana mınldana isteğimi yerine 
getirdi. 

Bu lttı.msun mulıterenı gazc -
tenizle alakadarlanıı nazan dik
katini celp etmenizi derin say
gılarımla rica ederim.> 
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Fransa, hava kuvvetleri için C HIKA ':e~= 
her sene 

milyarlarca frank sarfediyor 
KOMED i 

Fransız İıava Erkunzharbigesinin geni tecrübelerden aldığı neti
ceye göre havacılıkta en mülıim şey sür'attir 

Sür' at demek, avanm hakimiyeti demektir 1 
~~~~Diam:--~~m~!Dm~ml:m~.-..mBE~::zzm 

· gilt re ve Amerik akile-
geridir, fakat ayr1ca bir tayyarecilik 1 

sanayii vücude getiriliyor 1 
met kuvveti, bu ordunun fikir ve 1 
malUmat seviyesi itibarile yetişti
rilmesi, onun feni vasıtalarla tec
hiz edilmesi kadar ve belki daha e
hemmiyetlidir. Onun için bir taraf 
tan tayyarelerın yepyeni tipleri vü
cude getirilirken diğer taraftan da 
bunları kullanacak olanlar da ona 
göre yeti~tirilmektedir. 

• 
Amerika hat1a kaovetlerlnd•n J(,. fflo ıır•ı J ngilterenin, Rusyanın, Alman-

yanın hava kuvvetleri için ne· 
ler yaptıklarını, ne gibi teşkilat vü
cudc getirdikierini geçenlt:rde .son 
Telgraf .. ın bu sütunlarında, en son 
istatistiklere güvenerek, okuyucu
larımıza bildirmiştik. 

Yepyeni neşredilen bir istatis -
tikten de Fransanın hava kuvvet -
lcri için bu son senelerde ne yap -
tığını anladık. Bunu .son Telgraf• 
ın okuyucularına arzediyoruz: 
Fransanın 1936 senesi bütçesin

deki hava sarfiyatı 2 milyardan 
fazludır. Bu mikdara 439 milyon 

frank daha ilnve etmek lazım ge
lir. 1937 bütçesinde ise hava kuv
vetleri için 3 milyar franktan faz-
la para konmuştur. 659 milyon frank 
daha ilave edilmiştir. Bu paraların 
çoğu tayyarelerin yeni tarzda ol -
ması için lıizımgelen yerlere sarfe-

dilecektir. Geçen sene bu maksat-
la bir milyar 32 milyon frank sar-

Edebi Roman No:20 

Zekeriyya Sofrası 
Y azan: AKA Gündüz 

Ne yüzde teprenti, ne gözlerde ı
şık. Fakat mırıltı artıyor. 

- Demek işitiyorsun? 
Hasta sol elinin parmaklarını oy

nattı ve elini tutmak istediğini an
lattı. Demin bilmeden tuttuğu bu 
eli şimdi bilerek nasıl tutac.aktı. 

Mırıltı ona yalvaran bir ses gibi 
geldi. Çökmüş bir insan, diri bir in
sanın şefkat elini tutmak istiyordu. 
En büyük tedaviyi, teselliyi bunda 
hissediyordu. Belki hayatta son is-

tediği bir şey, en son bir dilek. Bu 
şefkati mi esirgemeli, yoksa teh -

ten eli sıcak avucunda sıktı, bıraktı 
ve kendini dışarıya attı. Loş kori
dorun havasından kurtulmak için 
adımını atarken bir başka hasta 
bakıcı kız karşısına dikildi, elin _ 
deki antiseptik şişesini uzatarak: 

- Lıitfen, dedi. Ellerinizi temiz
leyiniz. 

Bol solüsyonla ellerini, bilekle -
rini, tırnaklarının arasını yıkayıp 

kuruladıktan sonra indi. Hastaha
nenin bahçesinden geçerken du -
rup durup taze hava teneffüs etti. 
Yolda düşünüyordu. Bu işe başlar
ken neler tasavvur ediyordu, fakat 

iedilmişti. Bu sene de bu tayyare
lerin yenileştirilmesi için 1 · milyar 
659 milyon frank sarfedilecektir. 
Hava ordusu için geçen aene 724 
milyon frank sarfedilmiş, bu sene 
de 849 milyon sarfedilecektir. Si
vil tayyarecilik için 1936 da sarfe
dilen para 193 milyondur. Bu sene 
bu miktar 234 milyon franga çıka
rılmıştır. 

Fransız parlamentosuna verilen 
pek şayanı dikkat bir rapordan an
laşıldığına göre, Fransa, icabında 
derhal harp maksadile kullanılmak 
üzere yepyeni bir tayyarecilik sa
nayii vücude getirmek niyetinde -
dir. Son derece hızlı hava vasıta
ları kullanmak içın lazım olan faa
liyetten geri kalınmıyacaktır. 

Hava ordusunun yenileştirilmesi 
için şimdiye kadar çalışılırken bir 
çok zorluklara tesadüf edilmiş -
tir. Lakin parlamentoya veri -
len rapordan anlaşılıyor ki bu zor
lukların mi.ıhim bir kısmı ortadan 
kalkmıştır. 

Fransız tayyareciliği ortaya bir 
takım yeni tip tayyareler koymuş
tur. Mesela geçen 1936 da bu yolda 
mühim adımlar atılmıştır. 1934 se
nesi programında avcı tayyereleri 
için tayin edilen sür'at bu sene 
çok fazlaya çıkarılmıştır. Öyle ki 
1932 ye nisbetle bugünkü Fran -
sız avcı tayyarelerinin azami süı'a
ti saatte 100 kilometrelik bir sür'at 
fazlasına mA.liktir denebilir. 

Bir çok münakaşalardan, <>t -
kikler~n sonra Fransa Hava Er
kanıharbiyesi şu neticeye varmış
tır ki bir ordunun fikir ve malO.-

asının ortasına yuvarlanmıştı. Bu, 
puslu cam arkasından yarı görü -
len, yarı seçilen,,, yarı tahmin edi
len manzaraya benziyordu. Açıklı
ğının arkasında esrar, esrarlı görü
T!Ürken vuzuh ... 

Bununla uğraşmakta devam et
meli mi yoksa olduğu yerde bı -
rakmalı mı? Bırakmasa ne olacak? 
Ölenler dirilemezler ki onu bu yol
da tenvir etsinler. Asıl düğüm nok
sını teşkil eden katil bilinmiyor. 
Bütün mesele onun bilinmesinde. 
Fakat onun da imkanı kalmadı. Dü
ri bu akıbete uğramamış olsaydı 
belki... Kendi kendine: 

- Vazgeç yavrum! dedi. Hayatı 
bırak dilediği vatakta dilediği gibi 
akıp gitsin. Ne kadar uğraşırsam 
uğraşayım, bu, suyu kılıçla kesme
ğe benziyecek. 

Fransız Hava Erkanıharbiyesi bu
gün en ziyade şununla meşgul ol
maktadır: Sür'at!.. 

Çünkü tayyarecilik demek sür'at
tir. Sür'at demek havaların haki -
miyetini elde etmek demektir. Gök 
yüzünde cesim tayyareler uçur -
mak, bunları havada giden btiyük 
birer zırhlı halinde her şeye gö -
ğüs gerecek bir halde hazırlamak 

fikri bir zamanlar çok taraftar ka
zanmıştı. Fakat Fransız Hava Er
kanıharbıyesi şimdi üç muhtelif 
tip arasında bir tasnif yaparak bun
ları ayrı ayrı vaziyetlerde kullan
mak fikrindedir: 

1 - Tek satıhlı avcı tayyareleri; 
2 - Bir çok satıhlı hafif mü -

dafaa tayyareleri; 
3 - Seri bombardıman tayyare

leri. 
Bu tiplerde yeni yapılan tayya

relerin tecrübesı muvaffakıyetle ne
ticelenmiştir. 

En çok muvaffak olanlar da avcı 
tayyareleri olmuştur. 
Fransız parliımentosuna verilen 

raporda Fransanın tayyareciliğe 

pek çok para sarfetmesi lıizım gel
diği, bu uğurda bir çok fedakarlık
lara katlanması icap ettiği tekrar 

(Devamı 6 ıncı sag/adaı 

- Vay! böyle kolkola nereye gi
diyorsunuz? 

- Mühim bir konferans dinle -
meğe. 

- Mühim bir konferans mı? 

Konferansın mühimi olur mu? 
Konferans; hiç mühim olmıyan 

§eylerin bir ağızdan bir çırpıda 
fışkırmasına derler. Kim veriyor 
bu mühim konferansı? 

- Şair Bayan Pünhan Pervane. 
- Laflarının mevzuu ne? 
- Hayatta sah.det yolları. 

- Kah, kah, kah! 
- Neye gülüyorsunuz? 

- Bayan Pünhan Pervaneyi 
görmek için gidilir amma, konfe
rans dinlemek için gidilmez; hem 
de hayatta saadet yolları konfe -
ransı ... 

[Akgü.nle Ayhan bir aylık evlı
dirler. Biribirlerini de çıldırasıya 
seviyorlar. Fakat ikisi de kıskanç 
mı, kıskanç! Bir gece Şehir tiyat
rosunda, locadadırlar, sahnede de 
herhangi bir piyes temsil ediliyor] 

Ayhan - (bi~az sinirli) Yeter 
artık, kadına öyle bakıyorsun ki, 
gözlerinle yedin, bitirdin. 

Akgün - Tuhaf şeyler söylil -
yorsun. Hangi kadına bakıyormu
şum ben? 

Ayhan - Rica ederim, bilmiyor 
gibi yapma! İşte şu kadın -, bizden 
iki loca ötede -.. Hele kıyafetine de 
bak. İnsan böyle maskara bir kıya
fetle tiyatroya gelmekten utanmalı. 
(Bir an sustu ve sonra sordu) Hem 1 
sen bu kadını tanıyorsun. 

Akgün - Ben mi? Kat'ivyen .. 
Ayhan - Tanımasan, kadına böy

le dıkkatle ve ısrarla bakıp dur - 1 

mazsın. Bir çeyrektenberi ikinızi 
de lelkık ediyorum. 

Akgun - Neyi tetkik edıyorsun? 
Ne gördün? Vallahi merak ettim. 

Ayhan - Ne mi gôrdüm? Kepa
zeliklerinizi. .. O ne zaman bu ta -
rafa baksa, sen de gözlerini bay -
gın baygın süzüyorsun. Eğer ben 
sızi rahatsız ediyorsam, gideyim 
barı! 

Akgün - Cicim, Ayhan, sen zor
la kavga çıkartmağa bahane arı -
yorsun. Olurya bu, belki ben o ka
herkese nı:ısıl bakılırsa öyle.. Bir 
dına bir kere bakmışımdır. Fakat 
kastı mahsus ile değil. Zaten o ka
dında da hani hiç bir fevkaladelik 
görmedim doğrusu! Bir defa benim 
zevkime uygun değil! Bilirsin, ben • 
sarışınlardan hazetmem. Senin gi
bi esmerleri severim. 

Ayhan - Bu yalanlarına inana
yım mı dersin? 

Akgün - Yalan söylemek benim 
adetim değildir. 

Ayhan - Aman, ne çirkin kadın. 
Yüzü sini gibi! Hem benim o ka -
dar iri göğsüm olsa, doğrusu uta
nırdım, bir yere çıkmazdım. De -
mek ki tanımıyorsun? Demek ki 
bu kadınla münasebetin yok. 

Akgün - Teminat vermeğe doğ-
rusu hiç lüzum görmüyorum. J 

Ayhan - Hani öyle bir şey haber 
alırsam, seninle bir dakika bile o
turmam. Onu da iyi bil! 

Akgün - Bu gece amma da tuhai 
konuşuyorsun. Ömrümüz oldukça 
beraberiz ruhum, niçin böyle telaş 
ediyorsun?. 

• [Piyesin ikinci perdesi oynanm.ak-
tadır. Bir miiddettenberi Ayhanın 

- Bugün pek melankolik, pek 
bedbin görünüyorsunuz. 
Oülü~rek ayrıldılar. 

Mecdi pasta salonuna girmedi. Bü
yük meydana doğru yürüdü. Her
cailerin, güllerin yanındaki bir 
kanapede iki genç oturmuş tatlı 

tatlı ve gizli gizli konuşuyorlardı. 

Lepiska saçlı tombul genç kız, res
sam saçlı zayıf delikanlıya gayet 
mühim ~yler söylüyordu. 

- İşte, hayatın saadet yolları 
hakkında hususi bir konferans da
ha .. Diye gülümsedi. 

Yaşlıca bir erkekle biraz pay -
takca bir kadın ağır ağır yürüyor
lar ve yere bakarak yavaş yavaş 

konuşuyorlar. Yine gülümsedi: 
- Bir konferans daha. Fakat 

hafif surette bayatlamışa benzi -
yor. 

·rı 
hareketlerini tetkik eden Akff-' 
feveran eder] 1'~ 

Akgün - Yok Ayhan, bın1a ~: : 
Bundan fa:idQ~ına tahammül e 
mem. 

9 
Ayhan - Ne var? Ne oldl!Jl· dA 
Akgün - Önümüzdeki sırs • 

ı.ı 
oturan şu :;;işman herife karşı ıı 
rıtmaktan ne vakit vaz geçerse ' 

bana haber ''P.r. 
ın? 

Ayhan - Ben mi }:ırıtıyor~ IıJ· 
Akgün - Eğer işinize manı 0 

yorsam, çıkıp gideyim. ı_ 
. · blr 

Ayhan - Sen ne sövlcdıgını 
mivorsun, aklını başı~a topla! c 

Ak .. . ı'kİJlıı 
gun - Dcınindenberı di· 

dikkat ediyorum. Herif müt:J'lla de 
yen diirbinle sana bakıyor. sen ı· 
ho lanıyorsun, gültimstiyorsufl· r 
zil'p bıiz\ilüyorsun. Neler? ~8~~ 
elin cleğmişken evin adresını g 

'ıJ ver de, ben de onu l:ıyık oldug 
bi bir istikbal edeyim. 

1 bil 
Ayhan - Aman yarabbim·. At. 

ne sli1ler?! Ne kadar haksızl~k J11L 

gün! Beni bu derece tabiatsız 
biliyorsun? Yazık! 

Akgün - Ne bileyim? . ı,ell 
Ayhan - Pekala bilirsin kı. 

erkeğin şişmanından hnzctfllC~~ 
Bahusus böyle bıyıkları tıraş olıı Jll 
ları karşımda gcirmck bile isteJl'l:ıı 

Akgün - Kad111 kısmı bir gıı 11 
öyle, bir gün böyle düşünür. irıll 
olmn:r. ki: 

~ r c
Ayhan - İltifatınıza teşeldctı 

ıforim. ı;ı· 
Akgün - Nr.h. iş•e hak, yine g 

)eri sende dur! Gidip tt? şunun ;ıc· 
Ayhan - (kolundım tutar) a! 

gün! Allah a,.kınrı mesele çıkorJlltıı· 
İki gözüm kör olsun ki. 011urı ~ği• 
raftı baktığ:nın farkında ~ile di1'11-
lim. Yoksa sana elbette soyıer ni!1 

Akgün - Ben de, dorrrustt se ı!ll 
bövle bir !ıantal he:-ife bakoctı!aı-! 
hic tahmın etmem. Şu ~urntu ,

8 
• 

Başını sağa frıla ce\"irdikc;c', ~ • 
nakları lıtrivor. Ya o musluk ··yıc 
pürgeı:;i gibi. saçlar! .. Yok. bO 

mendeburun kansına acırım· .~s 
Ayhan - D<ıha iyisi, seni b gel 

bütün temin etmiş olmak içııı 
kamı döneyim. sJ• 
seninle ver deg· ı .,ı::fverelim . :seıı .• 

v • _go 
Akgün - O vakit de piyes• 

remezsin. 
,.#?jlıt111 

Ayhan - Zararı yok se t.JllcJC 
zaten tiyatroya komedi s~)'f<' 
için gelinm~z ki! . . tıJ -

Akgün - (karısının eııer;nı 1eJi· 
tarak) Bizim gibi oyn:ımaga g 

nir değil mi? 

nu öpüyordu. rı bit 
Çapkın bir şoför yaya geçe dO" 

süslü hanımefendiye bir av~;Jl ııı 
lusu öpücük göndereyim der 
kalsın ağnca çarpacaktı. 11~ye 

k. }can t'-
Havuzun kenarında ı peıııbC 

oturan bir şişman delikauh ysıı -
bir zarfın iistüne bir adres 

yordu. . . erıe 1<9' 
Başı kirli örtülü bır çıııg 11ertl 

rısı koca memesini çıkarırı~l i:.i ıcol
çccuğunu emziriyor, beJll P 
lu~or, hem dileniyordu. ilci dııd: 

Iki çocuk arabası ycdeJ1 
10 

raıı 
bahçenin dibindeki dadılar 
devu yerine saptılar. raJl tıit' 

Çok uzak bir semtte ot~. bbiic· 
ırıııt e e• 

evin beyi çocuklarının iyıısB 
sile buralarda başbasa P 
diyordu. 

1 ~· ,, 
Bir daha mırıldanara · .. ıcııııı 

l plf" J<ıl' 
- Evet, dedi, haya. 1 • ibİ ıı 

dilediği yatakta diledığı g 
• . ~il" 

likeden mi esirgenmeli idi? Biran 
tereddüt. Genç muharrir birincisi-

ni tercih etti. Gözlerini kapadı, eli
ni uzattı. 

Mırıltı o kadar hassaslaştı, tit
rekleşti ki dayanamadı, o kemik-

başladktan sonra, nelerle karşılaş
tı. Parlak bir rcportajla gazetesini 
yükseltmek isterken kah karanlık, 
kah yıldırımlı bir kasırganın ö -
nünde bir hayat ve cemiyet faci-

Köşeyi dönerken (Cumhuriyet) 
gazetesinin genç muhabiri Mckki 
Saitle karşılaştı. Mekkinin kolun -
da ince yapılı, altın saçlı, sim siyah 
gözlü, pembe beyaz bir bayan var· 
dı. İki genç yolcu durdular,. Mecdi 
sordu: 

- Biz hayatta saadet yollarının • 
kaldırımsız olup olmadığını henüz 
bilmiyoruz. Bizim için hayat yol
ları Ankara asfaltları gibi düm -
düzdür. 

- Vazgeçin bu yorgunluktan. 
Geliniz pastacıda size birer acı 

kahve içireyim. 

Üç serçe, bir serçeyi kovalıyor -
du. Güzel tüylü bir av köpeği, 

kuyruğunu ısırmak isteyen bir 
kurt köpeğinden kaçıyordu . 

Karşılıklı gelip duran arabalı 

çöpüçülerden bir çöpçünün beygiri, 
karşı çöpçünün beygirinin burnu-

gıtsın. 8ğtı iıt 

Artık bu işle uğraşm0dcııb 
rar vermek üzere ikC~·r 1 lt1,rılcf 
vaz geçti. Kafasında ı -ııı ı# 

(Deva 
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Sergiyi ziyaret edecek hüküm-ı-KU'tUPta-k8YbOldU~
dar prens ve devlet reisleri- ğ"!. bildi~ile~ Pr<!fe-. ' k k? sor Şmıd kımdır? run hayatları nasll QrUnaca • Sovgetler tayyarelerle kutba 

Her hangi muhtemel bir suikasd karşısmda Fransız varmhak ilçkı·n iki senteddenberi 
azır ı yapıyor ar ı 

zabıtas~ alacağı tedbirleri tesbit etmiş bulunuyor 
n e velki sergilerde veya resmi z·yaret-

lerde hükümdarlara yapllan suikasdlerden 
ahn ış tecrübeler gözönünde utuluyor 

--~_--. __ _..... ____ ._..,_ot 

/(,Q, 

~Qllc, 0~ iicüncı1 Al/ons Parid ilk tlefa rnı,mı %/garet etti fi Hman, 
il• gaı., gü~I• sig<Jnl •lmfıtl, falcat uttd gün arabasına 

l'\ 6/r bomba atıldı r"r· ıeı'ste açılan bütün beynelmi- lasın bütün konforlarını burada 

f 

'ki sergilerde olduğu gibi, bu bulmak mümkün olamaz. 
darlar sergiye de bir çok hüküm - Onun içindir ki, yüksek mi • 
~l!~e:_ 1Prens1er, devlet reisleri de safirler ekseriya otellere inerler ve 
~ll 1\ erd· 
tı· arı d ır. Hatta bunlardan ba- oralarda ikametleri de tehlikeden 
)l bildir a .ziyaretlerinin tarihleri- ari değildir. Çünkü bu gibi otel-
laı:ı'ttı 2Q ~ışl~rdir. İsveç prensi Gi- !erde sıkı bir muhafaza tertibatı 
ı ~lttır l( azırana kadar orada ka- almak güçtür. Yalnız polis, terti -
~ ~e l,0~d raı Faruk, Romanya kra- batını kuvvetlendirmek için, mi -
ı~~~bet~a belediye reisi de sergi safire tahsis edilen dairenin alt ve 

dır. Ue Parisi ziyaret edecek- üst katlarını kiralamak suretile, em-
'i;~rrıcli :F'ra niyeti bir dereceye kadar teessüs e-
<I. C!tleri 

11 
nsızlar bu yüksek şah- der. 

~lllıYor~ıl kabul edeceğiz? diye Misafir gelmezden evvel, otelin 
l'ııaı~ti·Suara~ bütün duvarları ve tavanları dik-

lıtttııt1 u me~le hakkında şu katle tetkik edilir, müstahdemin 
'İlar· Veriyor: gözden geçirilir. Hükümdara hiz-~er1ı: lS!<! d" ~ 

tiııt <!~Ieri ıg~r bir çok hükumet met edecek olan emniyet müdür-
~t ltabuı gıbı, Yüksek misafirle- lüğüne merbut insanlardır. Fakat 
hır gahlar edebilecek hususi ika • daha bunlara benzer ne kadar ih -
b~ ltu1ı:ı.irrıJ0ktur. Paristen geçen tiyat tedbirleri alınsa, yine öldür-
<lırq sıtıda k ~ın Hariciye Nezareti miye karar vermiş bir insanın sui-
~ll~ır. Ger~ uı edılmesi pek na _ kasdinin önüne geçmek çok zor o-

elleftir çıf bu bina son derece luyor. 
' akat bu··yu··k bı"r pa - B t hl.k · ·· ·· u e ı enın onune geçmek için 

Fransız 
tutulan 

zabıtasının çok gizli 
'' kırmızı kitabında ,, 
neler var? 

Başvekil Blum güzel bir proje ha
zırlamıştır. Bu projeye göre Dofin 
kapısı civarındaki hali arsalara, 
hükü~darları kabul etmek üzere, 
bir saray inşa edilecektir. cTriya -
non 1937:. ismi verilecek olan bu sa

ray, modern bir stilde, pek o ka
dar göze batmıyacak şekilde mü

kellef olmıyacak hususi bir ikamet
gah olacak, içinde geniş daireler, 
kabul salonları, tiyatrosu buluna
cak, hulasa mümkün olduğu kadar 
ideal bir istirahat evi haline getiri
lecektir. 

Başvekil bu projeyi geçen İlk -
teşrinde hazırlamıştı. Altı ayda in
şa edilebilecek olan bu saray, a
caba neden şiındiyc kadar yapıla
madı? 

Bu suale şöyle cevap veriliyor: 
- Heyhat, tahsisat bulamadık! 
Bu sebepten sergiye gelecek mi-

safirler, yine eskisi gibi otellerde 
oturacaklardır. 

cKIRMIZI KİTAP. 
Fakat Martöilyada Yugoslav Kra

~ının ölümü ile neticelenen müt
hiş tecrübe hala zihinlerde acı 
tareliğini muhafaza etmektedir. Bu 
sebepten Paris zabıtası cKırmızı 

kıtnfü ın butün ahkamını hakkile 
tatbik edeceklerdir. 

Bu cKırmızı kitap• sadece polis 
amirlerinin bildikleri mahrem bir 
vesikadır. Kitap, kendilerine iti -
mad edilir adamlar tarafından, da
ha doğrusu Mclön'deki merkez ha
pishanesinde bulunan mahpuslar 

tarafından basılmıştır. Bu kitapta 
yüksek misafirleri muhafaza için, 
tatbıkı Iazımgelcn bütün tebliğler 
tafsilatile zikredilmektedir. 

· Marsilyadaki feci tecrübeden 
sonra, bu cKırmızı kitab. a daha 
bazı yeni maddeler ilave edilmiş
tir. Mesela bundan sonra Cum .. 
hurreisinin otomobilindeki basa -
mak, arabanın seyri zamanında i
çeriye doğru kapanacaktır. 

Misafir hükümdarın otomobili -
nin etrafındaki motosikletli polis 
memurlarının adetleri çoğaltıl.a -
caktır. Ayrıca, bu otomobilin ö -
nünde ve arkasında iki himaye o
tomobili bulunacaktır. Bu suretle 
tehlikenin asgari hadde indirilece
ği umulmaktadır. 

Bundan başka hükümdarın ziya
retinden daha çok zaman evvel, ge
rek hükümdarın memleketinde, ge

(Devamı 6 net sayfada) 

Çar ikinci Aleksanrlr Parise i~ldiği ZQmcın, trenlra geçtce~i hat bogunca 
her on metreye bir nı/er konmuştu. 

fYukarrda] ıolcla Şmfd, ıafda proj~gi lrnrrrlıyon Papanin [a1ağıda] 
kutba tiden dört taggarrden biri 

Bir So\·yet ilim heyeti tayyare Çelyuskin kahramanının hava 
ile kutba gitti ve döndü. Kısa seyahatinden sonra, kutba tayya -

telgraf haberlerinden bu mühim relerle de bir keşif heyeti gönder-
seferin nasıl merhaleler takip et- mck fikri kafama saplnndı. Der -
miş olduğunu öğrendik. Şimdi dün- hal çalışmıya koyuldum ve bu fik-
yada insanların cür'et ve cesaret- rimi şimal yollarının büyük şefi 
Ieri karşısında yeni yeni yollar a- olan Şmid'e açtım. 1935 Haziranın· 
çılmış bulunuyor. Mesela dün bir da bu seyahatin bütün teferruatını 
hayal halinde iken, şimdi cdaimi şamil bir proje hazırlamıya me -

mur etti. Fakat kutup mıntakalabir kutup istasyonu. vücude ge -
tirilmek üzeredir. Yarın, dünkü rındaki hava şartları hakkında 

şahsi tecrübelerim olmadığı için, hayalin büsbütün tahakkuk ede -
hazırlamak istediğim projede ciddi ceğinden şüphe etmemeliyiz. Bu 
müşkülat ıle karşılaşıyordum. 

yeni kutup seferi nasıl hazırlandı Bu sebepten teknik bir proje -
ve nasıl hesap edildiği gibi tahak- den ziyade cbir tayyarecinin hul-
kuk etti. Bunu, seyahate iştirak e- yası.. serlevhası altında hazırla -
denlerden tayyareci Vodopiyanof'. dığım bir projeyi Şmid'e verdim. 
un ağzından dinleyiniz.] IBu ,projede, tayyarelerin kutup 

* 
. 

mıntakalanna inişlerini hayali ola-
Şimal kutbunu fethetmek! Küre- rak tasvir ediyordum. Jül Vern'in 

mizin üzerinde bütün tul dairele- romanları gibi bir şey! Fakat öy -
rinin birleştiği muhayyel mihvere 
ulaşmak senenin altı ayını gecl? 
karanlığında, altı ayını da gündüz 
ışığında geçiren bu acaip dünya -
nın tam göbeğinde bugünkü in -
sanların her bakımdan işine yarı
yacak bir istasyon kurmak kolay 
işlerden değildir. 

Sovyet heyeti, kutup seyahatine 
rekor kırmak için değil, sırf ilmi 
tetkiklerde bulunmak ve ne ka -

dar zamandanberi insanların zih
nini meşgul eden kutbun bütün sır
larını öğrenmek için böyle bir se
yahati ihtiyar etmiş bulunuyor. 

le olmakla beraber, bu projenin 
bütün tcförrualt şimdi tahakkuk 
etmiş bulunmaktadır. 

Şmit benim kendisine verdiğim 
hayali projeyi ciddiye aldı. O za
man, kendisine endişelt•rimi izah et. 
miye mecbur oldum. Dedim ki: 

- Şimaldeki uçuşların o kadar 
bigfınesi değilim. T:ıyga üzerin -
den, uzak doğu tepelerinin üstün
den ve daha bır çok yerlerden aş
tım. Fakat size J-at'i bir proje ver
mek için, bir defa da garp taraf -
taki şimal mıntakaları üzerinde ke-

(Deoanır 7 rıci ıagjada) 
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• 
Bir kuşun ötmesini 

. " 
taklit eden bir ıslık duyu/-

du. Bilalin takip ettiği adam durdu 
Ağaçların arası dan başka bir adam çıkmıştl. Bu adamla 

Bilal arasında iki üç kelime g çti 
Evet.. bu Bıliı.l idı. O gtinlerde 

Bılal son derece sıkıntı ıçınde idi. 
Şöyle böyle bir ış görerek bır kaç 
p:ıra sahıbi olmayı duşünüyordu. 

Baş vurmadığı ~er kalmamış, ge
miciler arasında dolaşırken Por -
halıya rnstgelmiştı. Ewela garip ı 

'tir merakla ona yaklaşmış, sonra 
onun yanında bulunark bır kaç pa
ra almayı düşünmüştü. Fakat Hint
li bu cihetlere hiç yanasmamıştı. 
Son derece ihtıyatlı, uyanık bulun
mak mecburıyetınde olan Parhalı 
ıçın hiç tanımadığı birisının, hem 
de sarhoş olmasından çok şuphe -
lendiği yabancı bır adamın ken -
disine böyle hizmet arzetmcsinden 
kuşkulanmıştı. Bır ihti~ atsızlık her 
~eyi ele verebilir, butun planları 
altust ederdi. Hintli uzaklaşmış, 
fakat Biliıl'm gözunden henüz kay
bolmamıştı. Bilal kendi kendine: 

- Dur .. dedi, şu herif ona bir i
şaret yaptı, elini başına götürerek 
yüzünün çevresini dolaştı. Bu ne 
demek? 

Ben bunu anlamadan gözüme 
günlerce uyku girmez. Fakat he
le şu herif nereye gidecek, onu 
öğrenelim .. dedi. 

Ortalık kararmıştı. Parhalı kırk 
elli adım ileıde gidiyor, Bilal da 
arkasından takip ediyordu. 

Devrisi sabah Billıl, Bahadır Sa
hibin konağına gittiği zaman Hint
li onu bir sedire oturtarak kendi 
de yanında bir yer aldı: 

- Safa geldin, dedl, senin tekli
fini kabul ediyorum· Fakat eğ~r 
bir şey eJde edemezsek senın cc -
zan çok şiddetli olacaktır. 

- Olsun.. ben de cezama razı
yım. 

- O halde evvela ne istıyorsun? 
Para mı? 

Bilal omuzlarını silkerek: 
-Şimdi Jazım değil, dedi, yal

nız benım her dediğimi yapacak 
cesur bir adam bulacağım. 

Bahadır Sahip Cenk Yakuptan 
bahsetti. Bilal reddetmedı, yalnız: 

- Bir deneyel1m, dedi. 
Yakup her şeyi göze almıya ha

zır, hiç bir tehlilceder kaçınmaz -
dı. Fakat Tacı Cıhanı bulmak jçin 
aklına hiç bır çare gelmiyor, ne -
reden işe batlıyacağını bilmiyor -
du. 

O akşam Parhalıyı takip eden Bi
lıil tanımadığı bu adamın uzak! -
şarak karşı yakanın selviliklerine 
daldığını görmüştü. Bilô.1 kendi ken
dine: 

- Bu herif buralarda ne yapı
yor, buralarda ne işi var? dedi. Her 
taraf ıssızdı. Karanlık iyice çök -
müş, güzel bir gepc olmakla be -
raber şiddetli esen poyraz nizgari
le selvilerin hiç durmıyan bir hı
şırtısı vardı. Bilal buraları bilmez 
değildi. Fakat ürkmekten kendini 
alamadı. Lakin takip ettiği gemici 
kıyafetindeki adamın hızlı adım -
Jarla ağaçların arasına daldığını 

görünce bir kere belindeki iri bı

çağının yerinde olup olmadığını 

muayene etti. Sonra o da karanlı
ğa daldı. Fakat çok geçmeden ku
lağına bir ıslık sesi gcldı 

Bir kuşun ötmesini taklid eden 
bir ıslık duydu. Biliil'ın takip etti
ği adam durdu. Geri döne.ek ka
ranlıkta Bilal'a doğru hızla gel -
miye başladı. Bilal bıçağını hazır • 
etti. Ağaçların arasından başka bir 
adam çıkmıştı. Bıliıl ıslı~ı bu ada
mın çalmış olduğuna hükmetti. 
Önde giden adam ıslığı duymuş, ge
ri dönmüştü. Islığı çalan da Bi
lal'a doğru yaklaşmıştı. Bu adam-

la Biliıl'in takip ettiği sahte gemi
ci arasında iki üç kelime söz geç
ti. Fakat Bilnl bu sözlerin mlinası-

nı zerre kadar anlamadığı gibi la
kırdılar gayet heyeçansız söylenmiş 
olduğundan BilAl kendi aleyhine 
bir şey dendiğine de hükmedemez-

di. Fakat her halde iki adamın ko
nuşmaları Bilıffın hiç lehine değil
di. Çünkü Bilal birdenbire aya -
ğına takılan bir çelme ile karan -
lıkta yere yuvarlanıverdi. 

Sahte gemici sadece Bilal'm an
lıyacağı Tilrkçe ile: 

- Sen benim arkamdan niçin 
geliyorsun? dedi. Bilal sesini çı -

karm .. dı. Yalnız içinden ki.ıfrelti. 

Eğer bu adamın kim olduğunu bil
scydı onun adını da söyliyerek: 

- Parhalı, Hindista:nın mel'un 
kafiri, sen burada ne yapıyorsun? 
diyecekti. 

Fakat Bılal kendıni toplıyarak 

bir sıçrayışta yerinden kalktı. Par-

halıva sokularak: ı 
- Sen, dedi, benden ne ıstıyor-

sun? 

yorsun? 
Fakat BıJıil'ın aklına birdenbire 

bir şimşek çakar gibi bir fıkir gel

di, geçti. Çoktanberi hep bunu dü

sündüğünden mı. her şeyde ve her 

tarafta bu muammayı tenvır ede
oek bir aydınlık aradığından mı 
nedir? Pek kat'i bir _esle: 

- Söyle, dedi, Hindistan pa -

- &n senden bır şey ıstemem. şasının kızı nerede? 
Niçin sen benim arkamdan gelı - (Detıamı var) 
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rek Fransada derhal faaliyete ge
çilecektir. Şüpheli yerler sıkı bir 
tarassut altına alınacaktır. Grızc -

telerin ilanlarında şifreli muha -
vereJere yol verilmiyecektir . .Sah
te pasaport amilleri şiddetli suret
te takip edtlecektır. 

Merkezi Viyannda bulunan .Bey
nelmilel polis radyosu. bütün dün
ya zabıtalarını irtibat halinde bu
lunduracaktır. 

Bir şüpheli adam mesela Ro -
manyadan Paris'e hareket etti mi, 
Viyana merkezi derhal Paris za
bıtasını haberdar edecektir. 

Yine cKırmızı Kitab• a göre, a
lınması lazımgelen tcdbırlerden ba
zıları da şunlardır: 

Kral, payitahtından ayrıldı ve 
seyahatine başladı. Fransız hudu
duna geldi. Ekseriya böyle seyahate 
çıkan hükümdarlar kendi hususi 
muhafaza memurlarile beraber yo
la çıkarlar. Bu Haziran içinde Pa
ris'i ziyaret edecek olan hüküm
darlardan birine, kendi memleke -
tindeki emniyet teşkilatına men .. 
sup 200 polis rdcı.kat edecektir. İ
yice teslih edilmiş olan bu memur
lar, hükümdarın Paristeki ikametı 
zamanında da kendisinden ayrıl -
mıyacaklardır. 

Kral hududa varınca, yaşasın 
kral! 
Kendısıni ilk karşılıyacak olan 

zat milli emniyet husus1 komiser -
lcrinden Pervc'dir. 

Evvelce P oli bu işi yapardı, o
tuz be enelik hizmeti zarfında bir 
hAdl olmadı. Fakat yine aynı v11-
zifede çalışmış olan Huday 1919 da 
Vers y gefon Alman murahhas -
]arını iyi muhafaza edemediğı ve 
bu yiizde 1 bazı hadiseler c·ıktı~ı i
çin gri d<'n diışmiıştu. 

Hü ilmdarlar arasında geçiı dik
leri te' ıllh nısbeti de değışir. Me
sela Vindsl')r Dükü, veliahtli~i za
manıııd1t h~men hemen hiç bir teh
likeye mar 0.1: değildi. Fakat VPni
zelos, Kral Alfons Avusturyalı 
S arenberg ve Sovyet Hariciye 
Komiseri Lltvinof için vaziyet hıç 
te bovle de~ıldi. Polis saniye şnş
mıyan daımi bir teyakkuz hallnde 
bulunır-~ k m cburiyetinde idı. 

1 

Hükumdar trene binınce, bu po
lis m mu.laı ının hır kısmı koridor- ' 
larda, bir kısmı da mücavir kom -
pnrtımanlarda bulunurlar. Yolcu • 
lar sıkı • suzgeçten geçirıJır. An
cak ellerine vesika verılmış olan bir 
kaç g .. ;cteciyc müsaade edilır. 

Yalnız.treni değil, aynı zaman -
da hnt ı na nezaret altında bulun
durmnk lnzımdır. Eskiden hat bo
yunca her on metreye hır nefer i
tame edilir ve bunun ıçın de a -
şağı yukarı bir orduya ihtiyaç ha
sıl olurdu. 

Rus - Fransız ittıfakı zamanın
da İkinci Çar Nikola Paris'e geJ -

diği zaman, böyle bir tedbır alın -
mıştı. Şimdi bu usuld n \azgeçil
mi§tır. 

Bugün ancak köprüler ve hattın 
üzerinden geçen şoseler boyle mu
hafaza altına alınmaktadır. 

Tren Paris'e sağ selamet vardık
tan sonra, Periyenin ne genış ne -
fes alacağını tasavvur edebilirsi
niz. 

Paris istasyonunda huktimdarı 
Emnıyct Dırektorü Lan1eron ve 

ve 
i inhaya
nacak? 

belediye zabıtası direktörü Marşan 
karşılar. Artık ondan sonra hüküm
darın hayatının muhafazası mes'u
Jiyeti onlara racidir. 

YÜKSEK MİSAFİRLERİN 
ARZULARI 

Heınt>n her zaman misafir hi.ı -
kümdarların indikleri otellerin i
simleri gizli tutulur. Misafirler de 
bunu arzu ederler. Çünkü tanıma
dıkları bir çok meraklıların, hatta 
delilerın, manyakların kendileri -
nı rahatsız edeceklerini bılirler. 

Buna mukabil de hatta yanla -
rmda muhafaza memurları olma
dığı halde, şehirdeki geı.intilerınde 
serbest kalmak isterler. Fakat bu 
arzuları hemen hiı; bır zaman ye
rine getirilmez. Alakadar sefaret -
hane derhal Emniyet Direktörlü
ğüne haber gönderip, Kralın arzu
suna ehemmıyet verilmemesıni, bi
lakis muhafazanın kun·etlendıril -
mesini isterler. 

Kralları bu gezintılerınde taki
be memur edilmi~ olanlardan bıri -
si şöyle anlatır: 

- KendiJGrini ht~ öelli etmemi
ye çalışarak tnkip ettiğimiz bu ze
vat, bizden kat'ıyyen hoşlanmaz -
lar. Fakat bizim elımizden başka 
ne gelir ki? .. Bız vazifemizı yap -
makla mükellefız. Takibımızi b~llt 

etmemiye clımızden geldıği kadar 
çalışırız. Baznn dört, beş kışıyız

dir. Bu yüzden farkedilıriz. O za
man, bazı mı af ır hükümdnrlar bi
zi cekmeğe• çalışırlar, bazıları da 
bu refakatımıze ses çıkarmazlar. 

Ayakta takıp etmek kolay olu -
yor, fakat Kral otomobile binince 
vaziyet değişiyor. Bız de taksi <;a
ğırmıya mecbur oluyoruz. Fokat 
bir taksı ıle kralın muhteşem kırk 
ıbeygirlık otomobilı takıp cdılır 
mi? 

Hatta bu krallardan 13 ncü Al -
fons acımıştı da, en nıhayet hızı 
arabasına almıştı. 

Amerikan Cumhurreisı Kulıs te.. 
hiç takip edilmesini scvmiyen dev
let reislerind ndir. Kendi muha -
fızlarına •Oyun etmek için. hazan 
yazıhanesinde imdat zilini çalar ve 
beyaz saraydaki muhafız kuvvet
lerin altını üstüne katarmış. Mu -
hafızlar ellerinde sılahlarln, yazı
haneye gırdiği zaman, hepsinin vuz
lerine giıler: 

-Affedersiniz, düğmeğe yanlış 
basmışım, dıye gıl.} a mazeret dl -
!ermiş. 

Musolini de kendi muhafızların· 
dan şikayetçidir. Ve sık sık onlar
dc.n kurtulmıya çalışır. 

Bir gün denizde banyo yaparken, 
başka bir ytlzücünün gölgesi gi
bi arkasından ayrılmadığına dik
kat etmış. Kendisi iyi yüzücü ol -
duğu için bir oyun oynamak ak
lına gelmiş. Başlamış sür'atle yüz
meye ve gittikçe açılmıya ... 

Musolini bu hlidiseden bahseder
ken, şöyle anlatır: 

- Adamın nihayet yorularak 
beni takipten vazgeçeceğini tah -
min ediyordum. Fakat ne gezer? 
Çünkü polis arkama da yüzücülük
te şampiyon birisini takmış. 

Yine kendısi şu hikayeyi anla - ı 
tır: Bır gun bır inşaat yerini ge
zıyormu~. Ameleden birinin hara
retle kazma savurduğunu gormus 

ve bu çalışkanlığını beğenerek de
miş kı: 

Br .. ,o! Sana mukafat ver -

Okuyucularla 
Baş başa 

Türkçe 
Konuşmak 
Meselesi 

il Eski ~tÜb;,, b takha~:•eri: 1 
-Yazan: M. S. ÇAPAN__.-

Galata da Arap ca.ınii Diken so -
kakta 7 numaralı evde oturaıt oku
yuculanmızdan İrfan Görkem, yol
ladığı mektupta diym· ki: 

.Sustuk, fakat artık susamıyo -
ruz. Niçin kulaklarımızda uğulda
yan bu çırkin sadaları susturamıyo
ruz~ 

Artık kulaklarımız isyan edi -
yor. 

27-5-937 akşamı Tepebaşı .Halk~ 
bahçesinde oturuyoruz. Yakını -
mızdaki masalardan birinde oturan 
vatandaşlarımızdan bir grup yük
wk sesle diğer masalarda oturan
ları rahatsız edecek bir şekilde 

Fransızca ile konuşmağa başladı -
Jar .. 

Neden ve niçin? 
Cumhuriyet hükiımetının yarat

tığı yeni Türkivede yaşıyorlar. Bu 
toprakta yaşarlarken niçin onun 
srıhıbin~ Hızım gelen saygıyı gös
termıyorlar? Av yıldızlı bayrağın 

dalgalandığı ve Turk kanunlarının 
huktim sürdüğü bu toprakta Türk
çeden baska bir dıl ile konuşulmaz 
Turk dili 1'ürkivede yaşavan her
kesin dilidir. 

Turk milleti w Türk genç.ligi; 
bu vatandaşlara soruyor. .Niçin 
-Tı.irkçe konuş muyorsunuz? .. Bil -
mıyor musunuz?.. Bilmiyorsanız; ı 
nıçın oğrenmiyorsunuz? .. Eğer li
sanımızın telfıffuzu dillerinıze ağır 

gelıyorsa; yazık. 

Fakat bilınız kı, artık kulaklan
mı1 doldu. Vııtandaş Türkçe ko
nus .. • 

••• 
İSTANBUL ESNAFINDAN BAK
KAL MEHMET TANIR İMZASİ
LE MEKTUP YOLLAYAN OKU-

YUCUMUZA CEVAP: 
• M ektıtbıınuzda ileri siirdiiğunüz 

noktalarda, belki lıaklısınız. Fakat, 
biz. ı::eyyar esnafla beraber. 'diğer 

butiin esnafın haHı şiknyet ve di
leklerine sıi.tımlarımızı acık btılıuı
duruyoruz. Gazetemizin şıarı docj
ML olan her ~eyi yazmaktır. Bir kı
sım değil, biiıtm vatandcişların sa
mimi terciımrmı olmağa çalısıyn -
TtıZ • 

•U•lltıııt1111111uıııı1111ınuııııu11ııı111ı111111ıuıı11uııııı11ıııuutnııu 

Fransa hava 
Kuvvetleri 

( 4/inrıi scıy/adan Jtvam) 

edılmektedır. Fransanın Avrupada
kı vazıyetı, denıyor, kendı ını daı

rna kuvvetli btr hava ordustı vti
cude g€tırmtye mecbur etmek -
tedır. 

Ask<!ri layyarecılık alemınde 

Fransnd buyük bır faalıyet ve gay
ret sarfedılirken sıvı! tayvarecılik 

fılemınde d buyuk buyuk adım -
lar atılmaktadır. 

!\1aamafih sivil tayyarecılıkte 
Amerıkanın olsun. lngilterenın ol
sun ne kadar bUyük dev odımları
le ılerlemış olduklarını Fransızlar 

da tasdık ed rler Fransa bu hu -
susta onlardan sonra ışe gırı$mış 

vazıyctındedır. Yani gecıkmiştiı·. 

Bununla beraber sivil tayyarecılık 
sahasında Fransa son enelerd<? ç•J1{ 

ılerı gıtmektedir. Sıvı! tayyarecilik 

ıçın verılen para az gelmektediı. ı 
Fransız parlamentosun.ı verilPn 

raporda söylendiğine gore sivil tay
yarecılık bugünkü mali kaynakla
rının kücük olmasına rağmen m-
_kışafa çalışmaktadır. Sivıl tay ·a -
recılik te, k<'ııdı vesaitini. malze -
mesini yepveni bır hale kovmak i
çin uqraşmaktadır. Fakat vınc ra
porda soylenıyor ki yeni vesaıtın, 
yenı tayyarelerın yapılışında ağır

lık görülmektedir. Halbuki bu a
ğırlık böyle devam ederse Fransız 
sivil toyyareclliğının başında bu -
Junan ve bu ışlerc- çok azmetmiş 
olanların her türlü gavrctıne rağ
men diğer memleketlerin, Amerika 
ve tngılterenirı, sivıl tayyarecilı -
ğıle Fransız sivıl tayyareciliği a
rasındaki mesafe açık kalmakta de
vam eder, diye endişe edilıyor 

mek ısterım. Ne arzu edersın? 
Amele bır müddet duraklamış ve 

en nıhayet demış kı: 
- Beni artık komı erliğe tcrfı 

ediniz. 

Bu aınele, inşaat yerine gönderi
len tiç sivil memurdan bırısı ır: .iş! 

HİTLER, MUSOLfNt. STAL1N 

Ya Hıtler, Musolıni veyahut Sta
lin Parı sergı:.ıni Zl) c.ırct etmek 

arzusunu go terıı !erse, acaba o za

mnn ne olacak? 
Bu suale aynı takıp memuru şu 

cevabı \enyor: 

ikinci kıeım - 90 -

Kasa hırsızlarına gözcülük, tramvayıar; 
da, yankesicilere paravanhk .. !a~an:e 
ve '' idarei maslahat ~!J formul~ ıçln i? 
''cerri menfaati,, yolları bulanlar kımlerd 

Afy m ) utmuş yobazlar gıbi, kö
şesınc büzülmüş, horlaya horlaya 
uyuyordu. Arada sırada durt,..n bi
le oba, başını kaldırmıyor: 

- Yahu, uyan! şurada bır e\• 
soyuldu, hırsızlar da kaı;ıyor! 1 

Denilse, yıne aldırış etmiyor, .ha-ı 
muşu efgan> ederek, nargıJe tirya
kı ı hır esrarke~ gibi dalgasından ı 
c;vnlmıvordu. 

v ~ıçin. böylt' yapıyordu? ı 
Aciz ımydi? 
Buna e\·et dıyemıyeceğiın. ida

re makıne ·ı berbat, çarkları kı -
rılmış, zulmet ve reuılet son dere
Ct•sıni bulınu olmasına rağmen, hü
kumet ıstese, her fenalığın onune 
geçebılır. hırsızı tutar, sabıkal'1yı 

yakalar, bu gurüha nefes ::ıldır -
maz. göz bile açtımazdı. Fakat en 
büyüğünden en kuçuk memura ka
dar hepsi de haram yiyıci ıdi. Bu 
nun ıçın polıs hırsızı tutmaz. ·an
kesıcıyı yakalamazdı. Tutarsa, niş
vet alarak bırakır, karakola götü
rur gibi yaparak koşe başında sa
lıverirdı. Ve serbest bırakma hak -
kı olarak ta ya gümi.ış bır mecidiy 1 

yahut beş kuruş iiihrdı. Alt-ını-B pa- ı 
ralık bir paket tuttine kad r tenez
zül eden ve cemiy ttn ıçıncle gan
gren olmu bır uzuvdan başka biı' 

şey olmıyan ın an dedığımız mah· 
lılklar da vardı Kotu ve d jcnerı 
ınsanlar! 

İnsanlıgın 'uz knı a ı v mas -
karası adamlar! hele bunların için
de ovlelerı vardı kı, hırsızlarla or
tak çalışırlar. Kefnlonyalı kasa 
hırsızlarının vapacakları ışçilıği 

kolaylaştırmak ıçın. resmi kıyafet-
k gözculuk ·tmekten çekinmez -
ler ve utanmrızlardı. Bu kotu ruh
lu adamların. asayı memurlarının 
vazifeleri, hırsızların kıracakları kn
salıırm bulunduğu dükkdnlarn ö
nunde dolaşarak, hırsızların rahat 
ve korkus~ çalışarak kasaları kır
malarına m •dan ve fırsat hazır· 
lamaktı. 

Kasa kırıldıktan sonra, içındeki 
paraiar müno.,afetcn taksim edilır, 
heı tiırliı ıhtima1e kar. ı ne olur 
ne olmaz kaygusıle, bır miktar dn 
büyüklere ayrılır, çağırıldıkları za
man, ışi ortba etsın dıye, hemen o
na sunulurdu 

İstibdat devrının kanlı seyyiele
ri ve ahlaksızlıkları valnız bunlar
dan mı ıbarettı? 
Hayır! 

. r· 
nesi, para cantası çalınalarına ) 

dım ederlerdi. 
,.ıcri 

Yankesıciler çaldıkları şe •. fır· 
listelerinde bulundurmazlar, bır (') 

ll\'lc; satını bularak hemen bu as . 

memurlarına: 

- Zula! 
1 

Ederlerdi. Onlar da kolların• 511 
-

. crırr. 
lıva sallıva tramvaylardan ın . 

• . 5~ 

Tünelden çıkarlar, kalabalıktan 
rılıp giderlerdi. • 

Bunların bulusma verieri 1118 r :)' • · ıe 
lumdu· Yenicamide yankesıcı 

~ Jtırıdllı 
kahvesi, Galatada Kemenı 

Arkadi sokag-ında esrar ocakları· .. s-
Zulasmı alan memur, akşarrı ıı 

.. . . · ln ya· 
hı burava gdır, kendısıne zu 

• . tcS' 
pan adamı bulur, çalınnn şe\'ı dıl' 
lim eder. Ve hissesine kaç para 

şerse, onu alarak giderdi. rı .. 

Tesadüfen bir adam parn çıı r 
tasının, saatinin, altın kordonurıll t 

d lu s:ııı - o devirlerde altın kor on !1L 
kullanmak moda idi - çaıındl!J 

• y1J· 
lıırkede,ek hemen yankesicin~ ıt 

Ötürıı1r ka ından tutsa, karakola g ri 

hırsızın üstünde çalınan şeY1,: • 
. oı' 

bulmanın imkan ve ıhtımali "I ... 
bl• 

tu. Çünkil, o araklar araklamıız. ·ıı.· 
elden bir ele aktarma suretıle ) , 

mi vr 
nındn bulun n arkadaşı res runıı 
yahut sivil asayiş (!) rncmU 

teshm etmiştir. var) 
(Dev~ 

- ıcu" 
Sultanahmet 3 üncü Sulh 11~10ıı 

Mahkemesinden: Tebliğ maka rıc•· 
kaim olmak uzere Vartan Errıe 
yan'a teblığ. ıı.ıııı.1· 
Unkapanında Elvan zade J'tl

6 111ı· 
d 4-1 esin d c Azablar sokağın n rc)e 

maralı evde oturmakta iken n;fl'lcı1· 
gıttiği anlaşılamıyan Vartan fıııdıııı 
ciyan aleyhine Hazine tara do • 
Vartan hanı bedelli icarından dB' 
layı ikame olunan 12380 kuru~edC 
vasından na ı cari muhake ıer • 
mµmaileyhin mukaddema gos ııel<' 

Ş ve 
dıği adreste bulunamamı atııcc· 
kında ılfmen tebligat ıcrası rrı 1 çıl'I 
mece karar verılmlş oJdug~ 0 1111'1 

mumaileyhin muhakeme gunu trl'le· 
. cut e 

7-7-937 saat 10,30 isbatı vu kCrtıC' 
diği takdirde "ıvaben muh:ı ol • 

b J l. rrıı• 
ye devam olunacağı rna u ıcaıf11 
mak üzere tebliğ makıınıı~a t 0ııı
olarnk ıliınen teb!ıği k{_ dı' <' ~ 
nur. 37-1163 __.--:-_1'L•l< 

. s lh }"ili 
Sultanahmet 3 üncu u 

Bunlar rı kadar col<tur ki say • 

makla bıtmez; mısal vermekle tu
kenmez cıniatılmakla sonu !fel -
mez • Mahkemesinden: t ı11LI' 

İstanbul Maliye muhnkerıl ı.ı1'iltı Ben asayış memuru dıye kcn
clısmı savdığımız, nc.musumuzu ca
nımızı teslım ettiğımız - insan de
mıye dilim varmn·or - öyle herif
ler bılırım kı, Tünelde. tramvay • 

Jarda, - o zamanın tramvayları at-
ı~ gidcrdı - kalabalık yerlerde Yan
kesıcılere, tahta perdelik, parm·an
lık yaparak,,, saat, para, krn\·at iğ-

- Gcleceklcrıni zann<>tmiyoruın. 

Fakat şayet ıçlerind<>n bırısi gel
mek ısterse, o zaman muhafaza kuv
vf'tlerını on mislın(' çıkartmak, ken-

dılcrının her gıdecek ) erde etraf
larını boşaltmak, geçecekleri so -
k~klarda ve zıyaret edecekleri pn

Yıyonlarda kimsecikler bırakma -
mak liızımgelccektir. Fakat bu 1e-

vat eğer seı gıy oor m k ısterler (', 

İmparator İkınd \'ılh<''ın'rn yapt•f,ı 
gıbı, mütenekkiren Parıs'e gelir -
leı \·e kim'>" kendı.eı ını t"nım·.z. 

Acaba tc "ımaı: mı'! 

~ JlC 8\ " düı·Juğune izafeten lıaıı ... 
1 
·ı ı-ır 

d . ı u 11' Yusuf i'uri tarafın an. urı tıı 

ıkı !mı on yedı buçuk ı.uru~ ıaı:IC 
sili hakkında Fatihte :gıvr.~1 \ 1ar· 

6 rnara ıı· m-ahallesınd<' 4 ve nu ur bı 
rrıcrrı .Alı· tan hanının inşaatına ı-iıtılı ı 

başı Cemal ve anbıır baş_ . , iJ.ı.bs~ 
met Hulusi ve idare za~ıtırııtııı.1ı1tfl 
Ahmet ve ihtiyat ınbitı rıil rtıllı" 

ta • .Must .. fa Ce,·at ve ı~aa dıı ,ere 
mühendis fö."'Ş<?t haklarınndltıı ı g:: 
y•ıı eden muhokemedc . stcrd1 

dd nıa go J ,ıı· çen zatların muka e nrrıış o l'lp· 
lcrı adreslerde bulunanı• bJig<ıt 1 t 

., • en te 5 ııı 
!arından dola\'ı ııan ,, 931 "' 

• . 7· ı·· dC'' 
sına Ye muhakemcnın ıdı ıl'I , 

. . . \'crı 1 
10.30 talıkın<' karaı • giill \ ~ 
mum:ıileyhimin mezkur bııl ııır1'1909 
attc m.ıhkemede hazır ıl'I , 

. d gıyııP ·tfl 
Jnrı ve aksi takdır_ c c i rıı• ili !(il' 
muhakeme icra edılec ~nrrıırıli ı· 
!arı olmak ve tebliğ 1118 fı' et 
ım olmak üzere iJiinı kCY 
nıır. 934-1087. 



SlUJO~ymaı1n1c ını ~@ır©ıyuıru©l©l 

KUDC~ K~~lbARI 
Tefrika No: 76 Yazan : M. Necaet Tu n-çer 

Maiyet zabiti Sua hükümdara çok bağlı ve sa
dık zabit/erdendi. Sahranın ata binip gitti· 
ğini sarayda ondan başka göreıı yoktu . .Sah-

ra o gün acaba nereye gitmişti? 
O gün akşama kadar Hamolula -

rın zaviyesine yetişen saray muha
fızları bu mahaldtc bir kaç çadır di
reğinden başka bir şey bulamadı -
lar. 

Maiyet zabiti ı;ağa sola bakındı .. 
H~ndclderi, dere kenarlarını ve 

bu· k J ı agaç kovuklarını araştıı dı. 
Hanıolulardan bir kişi bile göre

nıedi. 

M1:ydanda altın değil, bir çöp yok
tu. 

M.Jıafızlar birıbirle:rine bakın -
dılar. 

- Şımdi ne yapacağız? 
- Dönmekten başka çare yok.. 
Atı ı.nı surdüler .. 
Ve Kudtisc döndülı.>r. 

Sun, Kudüs sarayında hükümda-

brın itimadını kazanmış genç bir za
ıtu. 

O gtin llamolular üzerine giden 
~uhafızların ertesi günü eli boş o-
arak döndüği.ınü görunce hiç şaş
llladı. 

Saraydan Sahranm bir atla çıkıp 
gıttiğini Şuadan başka gören yok
tu. 

Sua onun gidişinden şüphelen -
lllış ve kendi kendine: 

- İşte Sahra, kabilesine haber 
~~rrniye gidiyor. Ne de olsa kenh soy~nun zarar görmesine ta • 
.aınmuı edemedi. Hükümdardan 
~!ade kendi kabilesine sadakat 
gosterdi. 

biye söylenmişti. 
d Sua bu hadiseyi hazmedemiyor

u. 
h·- Sarayda hükümdara sadık 
hıç kimse yok mu? Bu işi ne<len 
a~r veriyor? 
biyerek odasında dolaşıp duru

Yordu. 

,,... Muhafızların eli boş olarak dön
·•ıes · 1 herkesten ziyade Suanm 
canını sıkmıştı. 
.t 1liükümdarın neş'esi büsbütün kı-

1 nıı.;ı w 
}{ ~· ne yapacagını şaşırmıştı. 

Ve amolular, zaviyelerinden nasıl 
nereye kaçmıslardı? 

S" J' 
llı'd~l~yman, çalınan altınlardan ü-

ı ıni k . t• h k esmış ı. Amon kraliçesi 
~ ~ınaa yeni tedbirler almayı dü

nuyordu 
l3 . 

ku u sırada maiyet zabiti Sua, hü-
rnrtaı ı görmiye karar vermişti. 

la-. ~e olursa olsun, Sahranın at
~t}ıdışini Süleymana haber vere

&ırn. 

Diyordu 
Sua l . .'kü. d 

~i ıa • ıu m arın yanına girdi-
S" man çok heyecanlıydı. 

cııl'l Ulc:yman ince sesile kendi ken
hi.ıke .. Şarkılar söylüyordu. Fakat, 
hen u.rndarın neş'csizliği sesinin a-

sgind n belli idi. 
Ua: 

-M·· lııın b· usaade ederseniz, size mü -
])· ır haber vereceğim, mellft! 
s~iC'rek hükümdarı selamladı. 
\>u:~m.~nı~ kaşları çatıktı .. 
Ş -u guJmuyordu .. 
ar kıs 

lacı1kt ının son bestesini tamam-
Çc:\>ird~~ sonra, başını genç zabite 

- v· cl.rı S .ınc t<:rfiini istemeye mi nel-
' Ua? ı::. 

\re Zab'.t. 
dan k 1 ın cevap vermesine mey-

- ~madn? ilave etti: 
tE'n n senı, ne zaman bir harp-
~llıarnuzaffcr olarak dönersen 0 
ba~ taltif edeceğim! ' 

l:ıit in aıt·'nç ve tecrübesiz bir za
lrnek ~den bu kadar çabuk yük
Sua .. evesine düştün? 

ttılt Sözıtıdal ve cesaretini tophya
- e basladı: 

~e>k d~~~.diıne ait bir şey söyleye
Sf.!Jedc gı un ,mella! Mühim bir me

- ~ b:ıhsetmiye geldim. 
- ı:. 1.thiın bir mesele mi dedin? 

ı:.vet ' 
(!eğim .. Ramolulardan bahsedc-

Suıeym .. 
- S . an gozlerıni "çtı 

ayı b " ·· 
~C'l'tı b· e akalım .. Hamolulardan 
tıı. ır hah,, . 
-.ı.ları -r rnı var? Nereye kaç-

nı rnı ••w 

- }{ ogrendin? 
ltaçtıkıa<Unoluların niçin ve nasıl 
~atdıın tını, onlara buradan kimin 
bıı.., - ~ttiğin · ·· v 

~1l1b:? 1 ogrenmek istemez 

Hamatilar, Sülegmanın muhafızları gelmed~n çaJrrlarım 
toplamağa başladılar. 

Süleyman hiddetlendi: 

- Haydi, çabuk söyle dedim ya .. 
seni dinliyorum. 

Sua yutkunmıya başladı: 

- Bu işi Hamolulara muhafızlar
dan evvel haber veren (Sahra) dır. 

Onu atla giderken gördüm, mella! 
(Devamı var) 

Kutupla kayboldu
ğu bildiri profe
sör Şmit kimdir? 

-·--
( 5 inci say/adan devam) 

şifler yapmalıyım. Onun i~in ev -
vela Fransua Jozef adasına doğru 
bir uçuş yapmak niyetindeyim.> 
Şmid bu niyetimi çok beğendi 

ve çok geçmeden Moskovadan Fran
sua Jozef adasına gidip gelmek ü
zere bana müsaade verildi. Benim 
tariflerime göre, sureti mahsusa
da iki tayyare hazırlandı. Benim 
tayyare uçuşlarımın en müşkiilü 
hiç şüphesiz bu olmuştur. 

Ben ve arkadaşlarım, kutup mın
takalarının hava şartlarının mah • 
zurları karşısında hayli müşkillat 
çektik. Fakat tarihte ilk defa ola
rak, Moskova ile kutba en yakın 
olan bir yer arasında muvasalayı 
temin ettik. 

Tekrar Moskovaya avdet etti -
ğim zaman, kutba bir sefer heye
tinin gönderilmesinin mümkün ol-

duğuna kanaat hasıl etmiştim . Ni
hayet Şmid'e kat'i bir proje ver • 
dim ve hükumet de bu projeyi ka
bul etti. 

Bidayette bir tek tayyarenin bu 
işi görmiye kafi olduğu kanaatin
de idim. Bu tayyare oralarda kış
layacaklar için, bir nevi tuçan ev~ 
e benzeyen bir tayyare olacaktı. 
Fakat tehlikeler büyük olduğu i-
çin bu fikirden vazgeçtik. Dört 
tayyarelik· bir fılo ile hareket et -
miyc karar verdik. 
Şu yolu seçtik: Moskovadan Marl 

Jelani burnu ve Rudolf adası! 

Bu tercihimizin sebebi bu yolun 

üzerinde bir çok telsiz istasyonla -
rının mevcut bulunması idi. 

Martta hareket etmeyi muvaffık 
bulmuştuk. Çünkü kutup mınla -
kalarında uzun gece, bu zamanlar
da nihayet bulur. Hava tayyare se
yahatlerine daha müsait bir hale 

gelir, soğuklar cta sıfırdan aşağı 

20 - 25 dereceyi geçmez. 

Tayyarelerden birinde sefer he
yeti kumandanı Papanin yer ala
caktı. Bütün bir gece onunla be -
raber, Fransua Joref adasmın ha
ritasını tesbit ettik. Bu adanın et
rafında kendisinin bundan evvel 
kcşf etmiş olduğu bir çok adalar da-

/ 

ha vardı. Hava üssümüzü tesis e-
deceğimiz bu küçük adalar hak -

kında kendisinden bir çok malfımat 
aldım. 

Papanin yoldaş Rudolf adasında 

en gayri müsaıt şartlar dahilmde 
tesisat vücude getirmış bir adam
dı. 

Şimal kutbunun sahih buzları 
üzerinde dört kişi ka1acak1ardır: 

Papanin, telsiz memuru Kıenkel, 
felekiyat mütehassısı Fedorof,, su 
mütehassısı Şirkof. 

Bir sene sonra, şimal kutbunun 
ilk sakınlerini getirmek üzere bir 
sefer heyeti daha gönderilecekti. 
Papaniıı yoldaş cesur arkadaşlar in
tihap etti. Bır seneyi buzlar üze-

rinde geçirmek ve cereyanların key
fine tabi olan bu buzların üzer -
rinde bu kadar uzun zaman kal -
mak . kutbun her çeşit sürpriz • 
lerine karşı daima müteyakkız bu
lunmak, pek çok babayiğitlerin 
gözlerine aldıracakları bir iş de • 
ğıldi. 

Kutup sakinlerınin bütün ihti
yaçları temin edilmişti. 

Yiyecekleri ve hususi surette i· 
miıl edilen giyecekleri, silahları, i
laçları, telsiz postaları ve saire ve 
saire ... 

Beşeriyetin tarihinde ilk defa o
larak, insanlar, fenni tetkiklerde 
bulunmak üzere, kutuplarda yaşı
yorlar. 

İşte kısaca hava yolundan kut
ba gidişimizin hikayesi budur. 

Tayyareler Rudolf adasına \'a -

rınca, orada sefer heyetine lazım 
olan her şeyi tamamladıktan son
ra döneceklerdir. Rudolf adası ku

tuptan 920 kilometre mesafededir. 
Demek oluyor ki 10, 12 saatte 2 bin 
kilometrelik bır hava seyahati yap
mak lfizım geliyor. 

Nasıl ineceğız? Her şey, mahal
linde tesadüf edeceğimiz şartlara 
bağlıdır. Belki de bir tayyare iner 
ve bu tayyarede bulunan, arkadan 

gelecek tayyaı'€ler için inecek bir 
yer hazırlarlar. Hulasa büyük bir 
işe girişmiş bulunuyoruz ve mu • 
vaffak olacağımıza da eminiz. 
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- İzdivaç bttgiin bir ııevi ticaret 1 

şirketi kıırmak 1ıalini cılmt§tır. 

- Eğer isterseniz, siz direktöz 
o!unıız, ben de knsadar. 

KIYAS 
Bayan F .. \•aklile bir çok gönül

leri meşgul etmiş, şimdi iyice yıp
ranmış bir kadıncağızdır. 

Geçenlerde bir muhabbet esna -
sın da bize dedi ki· 

- Umumi ahlUkın gitgide bo -
zulduğunu kim söylemiş? Yırmi se
ne evvel. sokağa çıktım mı, peşıme 
dört beş erkek birden takılırdı, 
şimdi bir tane. i doni.ıp yu?Ume bı · 
l<' bakmıvor. 

PROVA 
Terzi - (Kapıyı açan hizmetçi

ye) Be\'e haber verınız, ben terzi-

... 
- Üstadım size son romnmmı ge-

tirdim. 
- Hakikaten son romanınız mı? 

Sııi tebrik ederim. 

siyım 

Hizmetçı - Provaya mı geldiniz:' 
Terzı - Evet, biraz para alabi -

lir miyım diye provaya geldim. 

ZAMANE ÇOCUGU 
Reşat Feyzi bir gün ;;oko.kta gi

<l ı-kcn, ufocık bir çocuğun, bir e
vin kapısının zıline yet:şmeğc uğ -
ı ::ıştığını gorüp acıdı yanına gide
rek: 

- Dur, çocuğum, ben çalaym, de
di. 

Ve uzun uzun çaldı. Çocuk kah
kaha ile gülmeğc başladı ve hay • 
retten dona kalan Reşat Feyzinin 
kolundan tutarak: 

- Haydi şimdi sa\•uşalım, dedi, 
içeriden ev sahipleri çıkarsa, iki -
miz de dayak yeriz. 

-Ne dersimz doktor, kocama dağ 
havası mı iyidir, deniz Jıavası mı? 

- Kocanıza dağ lıavasını muva- , 
f ık görüyonım, fakat sizin de gidip 
deniz haı:ası almanız şartile ... 

- Hep böyle aldatırsanız, büyü
diiğü:nüz zaman ne olacaksınız? 

- Rasathane müdüril. 

- Setgılıırı., be.ı ,.u uçurumdan a· 
şagı dit~c1·scm ne olur.sun? 

- Deli! 
- Tekrar evlcnır mısin? 
- Yook! O kadar deh olmam! 

TAHSİL 

Salamon, arkadaşı Yasefle bir -
likte, bir alacağı tahsil için banker 

Sabetayın yazıhanesine gıtti ve 

- Dilenciye yirmi be§ kuroş mu 
verdin? 

- Aman ne 1ıoşuma gitti, senin 
için bana • babamz mıdır?~ diye 
sordu. 

MEKTEPTE 
Kızım bir adııı Melıha, öte· 

ki, soy adın ne? 

~ Henüz bilmiyorum, daha ev . 
lenmcciim .. 

FARK 
Nesim çi b;r gıin bir mtislüman 

dostuna tc adüf etti \ 'C soz arasın
da, Biı\•i.ıkadada bır köşk sııtın al
dığını sÖ) ledı. l\lusıuman: 

- Anlamı\ oı ıım, nasıl oluyor~ 

dedi, iki sene ev\ el bir paran yoktu 
Şımdı bınlerce lira ile oynm orsun. 
Nesımaçi glıldü: 

- Ha, ha, ha! dedi, biz sezin yi. 

Yasefi knpıda bekleterek, yalnız , 
başına içeriye girdi. Lakin girme -
sile çıkması bir oldu. Y.'.isef heye
canla sordu: 

- Nasil, parayi aldın, betti mi? 

Salamon hıddc:tlc cevap verdi: 

- Bu So.betay ne kaba adam be? 
Daha boylesine iç raz yclmedım . 

- Ne oldu? 

- Bana dayak atmaya istedi. 

- Ne? sayidcn istedi mı? 

- Elbet istcdı, ıstemasaydi, a -
tar miydı? 

- Ben zengin olacaktım am·ma, 

baham beni mahvetti . 
- Nasıl olur? 

- Ölmeden evı;el, biirim borç -

lanmt ödedi. 

- Siz hi;:nıetçinizi değiştirmi§

siniz. 
- Nereden anladınız? 
- Parmak izleri eski parmak iz-

leri değil. 

- Baba patron ne demektir? 
- Oğlum, patron demek, bir me· 

mur daireye erken gittiği za -
nıan geç gelen, geç gittiği zaman 
erken gelen adam demektir .. 

bi degiliz da ondan. Biz iptidadan di 

linces jptıdadan tiıkan açar, sonra 
dilenirsiniz. 

MEMNUNİYET 
Evkaf memurlarından Süruriye 

nüzül isabet etmişti, evinde yatı • 

yordu. r•:ı icsi gün daire mii.dürü zi

yaretine geldi W.! kendisine dedi 
ki: 

- Dün ziyadece rahatsız olrlu

ğunuzu bildirerek daireye gelme• 

diniz. Mazcıretinizin aslı olup ol -
mndığını anlamak için bizzat gel
dim. Yalan söylememiş olduğunu
zu görmekle bilhassa memnun ol
dum. 

-- . .. 
- Mektup aldım, aıınem bay • 

ramda gelecekmiş! 
- Hiç öyle bayram olur mu? 

... ~g::~gr~·~ .............................. l .............. R ... A ... D ... y··o ............ ,, .. j .. T;h.tf;~; ........... -............. ~ 
Bu akşam şehrin muhtelif semt- • ____ _. 

i:~~~:e nöbetçi olan eczaneler tUn- BUGÜNKÜ PROGRAM Dev,· ren 
Akşam nc§Tiyatı: 

lstanbul cihetindekiler: Saat 18,30 Konferans: Beyoğlu 
Eminönünde (Bensason), Beya - Halk Evinden naklen İhsan Arif Ç k 

zıdda (Asador)' Küçükpazarda (Ne- (Cumhuriyetçilik ve milliyetcilik) QC U 
catı Ahmet), Eyübsultanda (Mus • 19 30 K f ÇOCUK ROMANI 
Karagümrükte (Arif), Samatyada • on erans: Eminönü Halkevi 
(Teofilos), Şehzadebaşında (Ham- neşriyat kolu namına Bay Nusret YAZAN : ISKENDER 

FAHREDDiN di), Aksarayda (Şeref), Fenerde Safa, 20 Belma ve arkadaşları ta-
(Emilyadi), Alemdarda (Esad), Ba- rafından Türk musikisi ve halk şar- Bütün 
kır köyde (Hilfıl). kıları, 20,30 Ömer Rıza tarafından 
Beyoğlu cilıetinclekiler: Arapça söylev, 20,45 Cemal Kamil 
İstikldl caddesinde (Della Suda) 

1 
ve arkadaşları tarafından Türk mu-

Karaköydc (Hüseyin Hüsnü), Tak- sikisi ve halk şarkıları (saat ayarı) 
simde (Limoncıyan), Pangaltıda 21,15 Radyo fonik dram (Hamlet), 
Halfiskfır caddesinde (Nargileci - 22,15 Ajans ve borsa haberleri ve 
yan), Kasımpaşada (Müeyyed), 
Hasköyde (Nesim Aseo), Beşiktaş
ta (Ali Rıza), Sarıyerde (Osman). 

Üsküdar. Kadıköy ııe Adalarda
kıler: 

Üsküdar, Kadıköy ve Adalarda
Kadıköyünde Muvakithane cadde~ 
sinde (Saadet), Büyükadada (Şi -
nasi Rıza), Heybelide (Halk). 

ertesi günün programı, 22,30 Plak
la sololar, opera ve operet parça
ları, 23 Son. 

YARINKİ PROGRAM 

Öğle nefriyatı: 
Saat 12,30 Plakla Türk musikisi, 

12,50 Havadis, 13,05 Muhtelif plak 
neşriyatı, 14 Son. 

okuyucularımıza 

tevsi e 
ederiz .......................... 

ı Zührevi ve clld hn:talıkları ı 

ı or. Hayri Ömer i 
ı ı 
ı Ö~lcden sonra Bcyo~fo A~acami ı 
ı karşısında No. 133 Telefon: ı 
ı 43585 ı / . ......................... . 
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asa Zey • 
l 

v ag 
Türkiye:ıin ve buttin dünyanın en leziz ve nefis ve taba ~agıdır. 

Yemeklerde, salatalarda, mayonezde ve hattA pilavda \'C tatlılarda 
tereya~a yerioe en sı4hi yağdır. Kum, Böbrek, meune ve bilhassa 
Safra ve Karaciker hastabklarında şerbet gibi içilir. Fıyatlarda ruüt• 
hiş tenzilat yapılmıştır. 

Tam 1/4 litre 40 
60 

100 
200 

,, Teneke 90 

şişe 

" 
" 
" 
" 

1/2 
1 
2 
1 

" " 
" 
" " 

" 7 1/2 ,, " 550 
Hasan deposu: lstanbul, Ankara, Beyoğlu, 

Beşiktaş, Eskişehir j 

.or. IHSAN SAMI•• Dr. Hafız Cemal 
T 1 F O A Ş 1 S 1 <wKMAN HEKiM> ' 
Tifo \'C paratifo hastalıklarına lu· 1 
tulmamak için tesiri kat'i, muafi- Dahiliye mütehassısı 
yeti pek emin taze aşıdır. Her 
ecza-ıerfe bulunur. Kııtuc;u 45 Kr. 

••r&1E!:~~~ı::z:.'!::zc:!t:!'.!ll• .. 
DEVREDİLECEK İHTİRA 

BERATI 

cMıhaniki tcvık tertibatı> hak
kındaki ihtira için alınmış olan 6 
Haziran 1932 tarih ve 1668 numa
ralı ihtira beratının ihtiva ettiği 

hukuk bu kere başkasına devir ve
yahut mevkii fiile konmak için i
cara wrilmesi teklif edilmekle ol
makla bu hususta fazla malumat 
edinmek isteyenlerin Galata'da, 
Aslan han 5 nci kat 1-4 numarala· 
ra müracaat eylemeleri ilan olu
nur. 

tMOOOOOOOOOOOOOQOOOO~ 
Cild ve zührevi hastalıklar 

müteha!!'ll'lt 

Dr. Feyzi Ahmet 
o:p'oma No. 1614 

lstanbuf Ankara cad-
desi No. 43 8 8 Pazardan maada her gün sabah- 8 

ı tan akşama kadar ı 

"""' OO~~OOOOO'JOOOOOO .. 
- DEVREDİLECEK İHTİRA 

BERATI 

Pazardaıı başka günlerde öğle • 
den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
İstanbulda Divanyolunda (104) nu-

maralı hususi kabinesinde hasta -
ların1 kabul eder. Salı, cumartesi 
günleri sabah c9.5 • 12, saatleri ha· 

kiki fıkaraya mahsustur. Muayene
hane ve ev telefon: 22398. Kışlık 

telefon: 21044. 

ZAYİ 
26 tecrübe plakasının bir teki 

kaybolmuştur. Diğer teki de ait ol
duğu şubeye iade edilmiştir. Kay
bolanın hükmü olmadığını bildiri
rim. 
Osman Taşçıoğlu Karaköy, Yüksek 

Kaldırım cad. No. 84 

Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Ha
kimliğinden: 

İstanbul hazine muhakemat mü
dürlüğünün Galatada Fermeneci • 
!erde 134 N. lu boyacı mağazasın • 
da müstahdem Kırzade Ahmet ve 
şeriki Marko aleyhlerine açtığı a
lacak davasından dolayı müddei
aleyhlerden Markonun gösterilen 
yerde bulunamadığı 'Ne nereye git· 
tiği bilinemediği mübaşirin meş • 

ruhatındnn ve tahkikat ile anla • 
şılmasına mebni müddeinin talebi· 
le hukuk usulü muhakemeleri ka -

EN SON 

MAMULATIMlt ~~ H l /- ).,,~ 
a ey sAsu N= // 11~1 

{ 
•• 

--TECRUBE 
. 

EDERSfNIZ, ! ~ 
l','1':'" . 

DAiMA 

7i1J~~ KULLA NA= 

jt CA~SINIZ / 

, 
n: 

Tenziaith 2 ve 1 Ayhk 
Kertlarıuı·z n ikinci tertibi de 11 Haıir.ından itibaren 

mer'iyete geçec~ktir. lstibde etmek istiyenlerin Galatnd1 

Fermenecilerdeki ldnre Merkezine veycı Köp:ü ls:anbul 

C'İheti eıı!'pektör'ük d~iresiııe mlirnca~t etmeleri ilan ol mı ıır. 

L··ıeburgaz ilçebayh "ından: 
Tapu No: Cinsı Iradı C. S. ---- Lira 

33 
35 

Kiralık hane 
Aher 

120 
12 

Durak Burgaı cadde4İ 

37 
39 
41 
43 
2 
4 

12 
14 
16 
18 
20 
22 

Kıymeti 

Lira 

100 
54 

Hane 
Kiralık hano 
Kiralık hane 
Kiralık hane 
Kiralık hane 
Kiralık hane 
Kiralık hane 
Kiralık hano 
Kiralık hane 
Kiralık hane 
Kiralık hane 
Kiralık hane 

Dönüm 

45 
8 

Evlek 

2 

120 
48 
48 
48 

120 
24 
24 
2~ 
24 
24 
24 
24 

Mevkii 

,, 
" 
" ,, 
" 
" ,. 
" ,. 
,. 
• .. 

Özerler istasyon 
Özerler istasyon 

" 
,, 

" " .. ,, 
il ,, 
.. " 
arka sokak 

" " ,, 
" ,, 
" ,, ,, 

• ,, 
" • 
" .. 

Cin!i 

Tarla 
Sebze bahçesi 

General Ali Rıza Rifat Hamdi ve müştereklerine aid yukarıda cins, 
mevki, miktar ve iradı gayrisafıleri yazılı gayri menkuller vergi borç .. 
!arından ölürü Lüleburi'aı tahsilat komisyonunca haciz ve satışa 
çıkarılmıştır. 

Arttırma müddeti 26·S. 1937 gününden itibaren 21 gündür. 
istekli olanların % 7,';, pey akç~leriyle 16·6-1937 tarihine müsadif 

çarşamba günü saat 14 de Lüleburgaz idare heyetine müracllatları 
lüzumu ilan olunur. (2989) 

Türk Hava Kurumu 

BOYOK PİYANGOSU 

2 nci keşide 11 - Haziran - 937 dedir. 

Büyük 
ikramiye 4 .000 liradır . 

Bundan başk~: 15.000, 12.000, 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
(20.000, ve 10.000) liralık iki 

adet miikafat vardır •. 
Ayrıca: (30J>O liradan başhyarak 

raya kadar bUyUk ve 
bir çok . ikramiyelerle 
leri havi olan bu zengin 
istifade etmek için bir 
maktan çek'l!'meylnlz .• 

(20) il· 
kUçUk 

amorti• 
pl4nd•" 

bilet al• 

Binl'k aral,al.ırıııın 

kıırarile tesbit olunan 

İslan bul cihetine mah•us ol<1rak Dai illi Encü111ell 

durak yerlcd aşa~:da yazılıdır, ilan olunur. 

Knza.:ı 

Eminönü 

.. 
Fatih 

" 
" 
" 

" 

Nahiı.ec;i 

Merkez 

ı<uınk n pı 

Merkez 

.. 

C .z ' a ok"" Ar~ba ın~d~ °:'10C \'~\ S • •ıı;I ,. =-~ ... .-
Sirk• ci i:.tasyon ca<l. 

Tiyatro cad. 

Arslanhane so. [•} 

Dağarcık so. 

6 

4 

KaraiÜmrük Nureddin tekkesi so. 

8 

4 

4 
10 ,, 

Samatya 

Edirnekapı sur harici şehit· 

lite giden şosenin sokaR-ın· 

daki eskiden araba duratı 

olan mahalde 

Ycdikule meydana so. başında t 

l"'l Bu sol-ak taksiler için münasip değildir. Esasen burası csid~el\ 
1 .. 1 

araba durağıdır. Ve Fatih tramvay istasyoııu civarnada binek a~aba n.• 
ıçın en münasip bir yerdir. Takc;iler için Fatih lnmvaylar1mn istasY~0 · ·u rııı yaptıkları )"erin karşısında şof örlcr"içirı daha menfaatlı ve otomobı c il 

durması için çok muvafık görülen Ali emiri efendi sok.ığı tes~a 
ve intihap edildiğinden arslanhane soka ğındaki taksilerin bu so~~ill· 
nakli ve binek arl\balarınında eski yerlerine verilmesi muvafık go 

müştür. (B) (3262) __... 

---------------------~------------~ . Jiul:tı 
Istarıbul Asliye Altıııcı 

"Yün ve mümasili maddelerin 
temizlenmesi usulü> hakkındaki 

ihtira için alınmış olan 7 Ağustos 
1933 tarih ve 1631 numaralı ihtira 
beratının ihtiva ettiği hukuk bu 
kere başkasına devir veyahut mev
kii fiile konmak ic;in icara verilme
si teklif edilmekte olriıakln bu hu
susta fazla mallımat cdindek isti -

yenlerin Galata'da, Aslan han 5 nci 
kat 1-4 numaralara müracaat eyle
meleri ilan olunur ı> 

nununun 141 ve müteakıp madde- ....... Operatôr ....... 
leri mucibince yirmi gün müddet- ı RIZA ÜNVER ı 
le ilanen tebligat icrasına mahke· ı Doğum ve kadın hastalıkları ı 
mcce karar verilmiş olduğundan ı mutahassısı ı 
muhakeme günü olan l/7/93? ta- ı Cağaloğlu Nuruoı~aııiye caddesi ı 
'h' .. d'f p b .. - ı No. 22 Ma\'ı yapı ı 

r-----------.-, 
Dans m-:~~khlarına 1 Kadın dişcisi 

muJde MARI SOLLBERGER 
En kısa bir zamanda iyi dans öğ· DIŞ TABiBi 

renmek isterseniz ve ucuz bir fiat istiklal caddesi, Lüksenburg Ap. 

Mahkemesinden: iiP 
Fıkriye tarafından kocası 1!:)~ 5 

Bulbül deresi çıkmaz Bağ s?Jc: bCl• 
numaralı evde iken ikametgah . , 

.. F ·zı slcY li olmavan Ba!ıkesırlı e\ jc• 
~ rıırl 

Tekirdağ Sülh Hulzuk Hakimli

ğinden: 

937/223 Tekirdağ Gümrük i?a -

resile Ereğli nahiyesi cs1".i müdü

rü Mehmet" Salih arasındaki alacak 

davasının muhakemesi için tayin 

olunan günde Hanen vaki tebliga

ta .rağmen müddeialeyhin mahke

meye gelmemesi hasebile hakkın • 

da gıyap kararı bilittihaz kararı 

mezkfırun dahi ilanen tebliği ka· 

rargir olmuş ve muhakeme 22/6/ 

937 günü saat 9 za talik kılınmış 

old~ğu.ndan mezkfır gün ve saatte 

bizzat veya bilvekale muhakeme

de hazır bulunmadığı takdirde gı

yaben muamele yapılacağı ilan o
ıu,....ıır. <3232) 

rı ıne musa ı erşem e gunu saat ile vakit kaybetmeden dans pro • Perşembe ve pazar rünlerinden 
10 da müddeialeyh Markonun biz· ....... Telefon: 22683 ....... · ı z .. H ,. k M 1 fesörü Yorgo'ya müracaat etsinler. maada herrün saat 9 dan 12 ye 

ve saat 14 den 18 e kadar kabul 
etti~ini sayın müşterilerine bil
dirir. 1 

zat veya bilvekale mahkemede bu- lstanbu As iye 4 ncu u"'u al· 

lunması H.ızumu tebliğ makamına 

kaim olmak üzere ilan olunur. 
(936/1060) 

lstanbul Asliye İkinci Ticare~ 
M ahkcmesinden: 

Ciorcıo Mandel vekili Avukat 1-
zidor Kohen Beyoğlunda Yeşil so
kakta Çubukçıyan hanında mu • 
kim Andon Sideridisten 925 li-

kemesinden: 
Önce Şişlide Osman beyde gün 

apartmanında oturmuş olan Ser -

Adres: 

Beyoğlu Tokatlıyan oteli arka -
____________ .. 

pohi tarafından hazine ve Sımpat sında Topçekenler sokak No. 31 •. 
aleyhlerine 937 /1011 No: ile açı - l-' ·inci kat. A100C:x>Ct0Cll01000000N!OOOOOOOO • . 

lan istihkak davası ahiren davacı- : ............ - .. -.-.-.. - .. - .. - .. - .. -: AkbR müesseseleri 
nın bu davayı takip etmemesinden ı G - H k • • ı Ankarada her dilden kitap, ga· 
naşi hazine vekili canibinden ta • ı oz e ımı ı 

zele, mecmua ve kırtasiyeyi ucuz· 
kip ve davacı namına yazdırdığı ı Dr. şu·· kru·· Ertan ı 

olarak AKBA müessesesinde 
davetiyeyi tebliğ için yukarıda ya· ı C 1 "'I N • d ı 

ranın 45 lira ücreti vekaletle tahsi· 1 d .. d ·1 · · d d ı ağa Oa u uruosmanıyo ca • bulabilirsiniz. Her dilde kitap, 
zı ı a resc gon erı mış ıse e a- Catalotlu No. 30 (Eczanesi ı 

line ve masarifi muhakemenin vacı Serpohi mezkur mahalden çı· ı yanında) Te'.efon. 22556 ı mecmua ıiparişi kabul edilir. 
beşte dördünün müddealeyhe karak belli olmayan bir semte git- ı ı lstanbul razeteleri için il.in ka. 
ve beşte birinin müddeiye tahmi • miş olduğu anlaşılmış olduğundan .......................... bul, abone kaydedilir. Undervodd 
line dair sadır olan 7/5/937 tarih mahkemece ilanen tebligat icra - Dans Profeso" ru·· 1 .. A 

yazı ve hcsap .. mılkine erının n· 
ve 35/1422 No: lu ilamın muddea- sına ve bu husus için kendisine yir-

Parlslıı 1937 aenulrıln ye• kara acen esi. Parker dolma 
mi gün mühlet verilmesine ve mu- al danı flıürlerlal 81• 
hakemenı·n 21/6/937 Pazartesi saat kalemlerınin Ankarada satış ye.. HDmek lateyenlere mUjde 

8 

hinde açılan boşanma davası : 
k u11da 

ra kılınmakta olan tahkı ."8 blİgııt 
müddeialeyh ilfı.nen vakı te. dcı1 

ed·ğıJl 
üzerine mahkemeye gelm 

1 ·ıc bC' 
·haıı 

hakkında gıyap kararı ittı .. ddetlC 
gün içinde ve onbcş gün mu ıol 

k'l•atırı 
ilanen tcbli~ine \•e tah 1 • 10 ıı 

. saat 
Temmuz/937 Cuınartesı .8cı· 
t 1.k. k ·ımiş ,.e da' ·· a ı ıne arar \'erı 1' ll' 

. ctırıe 
nm e\"lilik kaydını ıbraz gı•:ııl' 

· ve " 
zere şahitleri diı'ılcnmıŞ i"Cf11r 
kararının bir sureti de zn:ıhl bd 

1 alc a 
divanhanesine asılmış o 1'l1 fl1l'' 

·1< ve 
gün içinde itiraz etmedıe;ı 

1 
_Asli' 

· nbU 
ayyen gün ve saatta Ista . dC bı.l 

k mesırı , 
ye altıncı hukuk mah e da yB 
lunmadığı takdirde gıyabıtl ıı.ıtı.l' 

l 
. muteber , 

pılan muamele erın iııc 

lacağı tebliğ yerinde oırnalc 
re ilan olunur. 

Ieyhin vefatına binaen veresesin -
den Andon Sideridisin ikametgahı
nın meçhuliyetine binaen bir ay 
müddetle ilanen tebliğat icrasına 

karar verıldiği '{e işbu ilmamın bir 
nüshası mahkeme divanhanesine ta~ 
lik edildiği gibi keyfiyet dahi ilan 
olunur. (33211) 

~~ğ!~e~ır;~~la~ı~s~":dık:::~r::~~.a~ Beyotlu lstikfll caddesi Türkuaz el 
dans dershanesinde Kemal Samj ır 

ıılı davacı mahkemeye gelmediği 1 Sahıt.ıı \e Umumi nl!ştiyatı idare eden Ba'iıııu .ı:ırr 
veya vekil göndermediği takdirde Bayere müracaat. Hcrırün sabah E. izzet 
gıyabınca muhakemeye devam o • ondan akşam dokuza kadar ders-
lunacağı ilan olunur. (937/1011) lıanesi talebclerir.e açıktır. 8asıldıta yer : MJtblaİ Ebüzıiya 


