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Suriye baş veziri ile hariciye veziri 
bu By içinde· Ankaraya ge~orlar 

atay me$elesi, Pariste ismet lnOnO ile Fransız başvekili 
arasında yapllan mülikatta kat'I surette halledilmiştir 

Hariciye vekili yann gelecek · 1 t 1 .. .. ~ . 
· F T .. k k ) ki ·· h sme nonu ır ransız- ur arşı ı ı muza e- Ed 

k 1 
. . en 

ret pa tı yapı ması ıstenıyor Mülakatı 
nevrede ana yasa müzakereler inde 

başlıca müşküller halledilmiş gibidir 
tnumf hava her bakımdan mDsait 

HARİCİYE VEKİLİ YARIN Bankasının bu teşebbüsü Hatayda 1 
GELİYOR - büyük bir sevinç uyandırmıştır. 

Cenevredeki müzakerelere işti - CENEVREDEKİ MÜZAKERELER 
rak etmek üzere Hariciye Vekill Cenevre, 10 (Hususi) - Eksper-
Tevfik Rüştü Arasın yarın sabah ler Komitesi mesaisine devam edi-
şehrimize gelmesine intizar edil - yor. Suriyt ile İskenderun hududu 
mektedir. ve Hataydıİ Arapçanın da resmi dil 
İŞ BANKASI HATAYDA ŞUBE- olarak kabulü meselelerinin de 

LER AÇIYOR haledjlmiye ~oğru yüz tuttuğu an-
Türkiye İş Bankası Hatayın muh· laşılıyor. Bu her iki meselede de 

Londrı; 10 ( Hususi ) - Tac 
riyme •eTasimtnthr-buraya
miş olan Türkiye BaıvekiU is
met Jnönil .elçilik binuanda ika
met etmektedir. Gazeteler ismet 
lnönünün bu ziyaretinden Jslifade 

ederekBaşvekil ile,bilhassaHariciye 
Nazın Edenle müllkatlannda 
çok ehemmiyetli 111escleferin gö
rü,ülecetini ·yazmakta, Türkiye 
ile lngiltere arasında mevcut 
dosllutun samimiyet ve kavve
ti:ıe iıaret etmektedirler. 

ismet lnönünün buradaki ik .. 
meli dört gün sürecek ve Bat
vekil yine Paris yolile avdet 
edecektir. 

telif şehirlerinde şubeler açmıya Türk taleplerinin esas tutulmasına , .. __________ _.. 

karar vermiştir. Bu maksatla ban- karar verilmek üzertldir. !<om.ite -
ka müfettişlerinden Sait Koray nin bundan sonraJr4 müfrker~leri 
_Ratayda tetkikat yapmakta~ır. tı artık kolaylaşmış ır. 

Tevkifhane kaçakları 
~ D (HusU&l)-Buraya gelen otele inmeselerdi, 
~lc: ta göre, Cenevrede bulunan ' 'S ~iye Müdürü Hasan Ceb- k J J Ş ~'Q Uriye Başvekili Cemil Mür- ya a anam az ar m 1 e 

Bir maymun 
Liverpol hayvanat 
bahçesinden kaçtı 

~telgrafla acele Cenevreye 

~ ;:;ciye Nazın N•ci Ela.il Kendileri, tevki/haneden Pendi- . 
~ •dan dönüşünde Suriye Cum- v • J k d f b • • 1 
~l'eiat Haşim Atasi tarafından ge gı.aere Ora Qft rene lRmlŞıe7 
S tdilnıiş ve Ankaradaki te
~ ': ~aptıtı m~kereıer Müddeiumumi bugUn bizzat bu mesele 
~ "'--~- . alumat vermı~t1;1". B~- ile mafgUI Olmaya bafl8dl 
~ Suriye Başvekili Cemil 

\re Hariciye Nazırı Sa - Katil Abdul-
Çabiri ile görüşmüştür. labla Tevfik, tev-

.. '41ırar gazetesinin yaz - kilhaaeden ka9" 
1ıiııi.:_ ~e. Irak Hariciye Nazırı- taklarının l 9unc11 
~ Ü7.erine, Başvezir ve Ha- fioü akfamı teb. 

~\'ez.iri Mayıs içinde Parise rimlze retirUdi'S- ler ve yolda Ankaraya da ler. 
~~1•lc: Türk devlet ricalile gö- Hapishane ve 
~ti erdir. tevkifhane inzi. 
\...~~~~ete göre de, Suriye hü- batana memur 
·~ lt1:_ur~iye Hariciye Vekili Falih j andarma 
~ ~Ştu Arası Bağdada gider- K u ma n da nlı ta S davet etmiştir. Hardarpaşa ra• 

Başvekilinin Hatay işinde nn~a evvelden 
di tkt eksperler komitesine tertabat almııtı. 

~\it. b.G.li nota, Suriye henüz res- Meraklı bir halk 
:~ it kftrnet olarak tanınmadı - kütlesi rerek 

."1tı •bul edilmemiştir. rarda, ıerek i .. 
~ GôRO'ŞMELERİ VE kele civannda 
~ SIZ GAZETELERİ toplanmıı efkin 
~IS 9 (lf ~susi) - Bura gaze _ umu~yeyi yeni
~,._ )a '!vekıl İsmet İnönünün Pa- den ı11al eden 
~tılı rrıülikatlar hakkında bu iki ~abrama
~ devam ediyorlar. cPöti ra (!) ıormek 1,. 
~-.. İsrnet t .. .. .. f 1. Uyorlardı. HattA AlJullalıl11 Teo/ llc 6ur11da ıorgu tiltınd• 
ıır~ ı._ nonunun aa ı - 1 i bi t 

'141Yat b . h li ren n r na 
IOnra ın.: . ır t~ Tür~~ı t eeJalaürle r elecetf habeti bile bu 

Milcıg 

Liverpul hayvanat bahçesinde 
bir kadına aşık olan Mikey isminde 
iri bir şempanze maymunu, nasıl

(Devcımı ikinci aayfada.) 

Bu sabah 
Bir hallaç 
Dükkam yandı 
Hallaç elinden ve 
-vUzUnden ehe•ml
yetll surette yandı 

Jnglltuı lallctlwularlerı Mejnt. Atıuaıı Cwo w M•feıt• Ell•o6.t 

Londra sokakların

bir 
da mllf1şeri 
kala6alık var 

Tac giyme merasimine iki gün 
kala şehrin siması tam 

bir f erıka(adelik gösler.mektedir 
(Ye.an 2 nd NJ/..,ıetl•) 

General Franko Bil· 
ao halkını teslim 

olmağa davet etti 
Madrid' de bir ecnebi konsolos

lıanesine lıücum edildi 
fiti 58 mülteci alınıp götürüldü 

~'~nu zıkyare ıntl - balkıaı caaıDı ııkmıkla ber-aber 
)a..:..-=-'."'' -su n uvve enme- • 
.::.t"'1!1'rı etmq olduğunu söyle- zenodeıa kıpırdatmıyordu. Aynı 

hal Karaköy ,köpriiıü ve Eminönü 
cihetlerinde de görülüyordu, niha· 
yet 19,40 da tren iefdi. iki şerir 

iomumt maavinlerinden Sabri tara
fından derhal aorıuya çekildiler. 
Bunlar İstanbula ıelince yorgun 
olmaların arajmen neı'eli duran 

_ikj katil, sanki hiç bir şey yapma
mış gibi idiler. Abdullahla Tevfik 

Bu sabah saat 10,30 da Nuru. 
osmaniyede 48 numarab hallaç -
Bürhanettinin · dükkAıuodu -yınııa 
çaltmııbr. 

zincirlerle biribirlerine batlanmışb, 

kalabalık bir jandarma ve polis 
memurlarıoao nezareti altında 

trenden indirilerek Moda vapuru-
nun yan kamarasına konuldu. Kvp-

kendisile konuşmıya muvaffak o
lan gazetecilere büyük bir soğuk 
kanlılıkla cevap vermiş ve demiş
lerdir ki: 

- Biz herkesin çıktığı yerden, 
kapıdan kaçtık. Demirleri kimin 
kestiğini t'krar içeriye girdi.lim za

( 0.Vamı 2 lnd ...,..) 

Y&Dflft dükkina iş için rtlen 
bir readn atzındaki ıiıaranın pa
muklar üzerine düşmesile birden
bire çakmı1ı yanaım ıöndürmiye 
çalpn hallaç Nuri el ve yiizünden 
ehemmiyetli surette yaralaamqtar. 
Y au11na sebebiyet verea ıenç 
terayyüp elmitlir. Hallaç Nuri 
baıtaaeye kaldınl~ yanım bık· 
kanda tahkikata ba anmııbr. Dük'! 
tıhd9ld zarar 500 racltr. 

Aılltrrn l&Olcümel,il•tdtn e1'ıki•rını iddia etıilcl~ri hir Soogttl tankı 
~ (Ya.m 2 inci ••g/•mı•do) 
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Dünkü ajanslar bütün düyaya 

gayet hcyeceanlı bir haber verdi -
ler: Avusturynda bir mühendis ci
simleri (gayri mer'i), yani görün
mez yapan bir ziya keşfetmiş! Ya
pılan fenni tecrübelerde tam bir 
muvaffakıyet elde edilmiş. Hatta, 
oradaki bir müessese mühendisten 
bu keşfi satın almış. 

Ne gariptir ki ajanslar bu hadi
seyi bir iki satırla yazıp geçiyor. 
Halbuki cisimleri gözden kaybe -
den, görünmez bir hale koyan bir 
ziya bugün ne demektir: Bütün 
dünyayı alt üst edecek bir şey! 
Dünvayı birdenbire yepyeni ve 
müthış bir inkılfıba giriyor demek
tır. 

İnsanlığın şimdiye kadar görün
mez olmuş bir namusu varru, şimdi 
demek bu ziya ile aydınlatılan bü
tün şehirler, memleketler, hayat 
ve ölüm vasıtaları, rezaletleri, saa
detleri, hulasa hayır veşer görün • 

mez olacak! 
İnsanın aklına ilk ağızda, böyle 

bir şeytan ziyasının evvelA harp
lerde vukua getireecği değişikli -
ğin dehşeti gelip bayağı ürperme 
duyuyor, değil mi? Görünmez harp 
kadar korkunç ne var? 

Affedersiniz, işte burada hata 
buyurulmuş olur: Bu korktuğumuz 
müthiş ziya esasen yeni İspanyol 
harplerinde tatbik olunuyor a: 

Hergün bir iki şehir döğülüyor, 
Allahın günü şu kadar insan öl • 
dü, bu kadar insan öldü deniyor: 
Kimsenin gözüne görünüyor mu?! .. 

Esasen bize kalırsa biz İstanbul
luların böyle cisimleri görünmez 
yapan bir ziyadan hiç istüademiz 

olmıyacağı da, maalesef, muhak -
kaktır. Biı bilakis csıl (cisimleri 
görünür yap:ı.n) bir ziya keşfinin 
daha uzun &sırlar bcklemiyc mah
kumuz. 

Alkıhtnn ümidi k~smemeli ya: 
Ancak cisimleri görünür yapan bir 
ziy~ keşfolunmalı ki bizim İstan -
bul otomobilleri şu telgraf direk
lerini ve abidelerini görebilsinler!. 

* KAğıt tabaklar 
Muhterem aile sahibi okuyucu -

larımız! Okudunuz mu: Avrupada 
piyasaya kağıt tabaklar çıkarılnuş, 
yemek tabaklan bundan sonra ka
ğıttan olacakmış! .. 

Bu çok sevinilecek haberi sizlere 
bilhassa kaydediyoruz, bu, bilhassa 
aile sahiplerini sevindirecek bir 

• 
zıya ın 

v ildir! 
Erkekler kara llstesl 

Evlilik dedik te. Bir Fransız ga
zetesid ekadınların hoşlanmadıkları 
10 çeşit erkeği tesbit ederek bir 
(erkekler kara listesi) yapmış. Ka-

dınların hoşlanmadığı bu 10 çeşit 
erkeğin hep, mesela, bir bayanla 
birlikte bara gidip de bar artistine 
abayı yakanlar, sokağa çıkıp da 

yemek yiyecek lokanta bulamıyan
lar, kadın bulunca da beğenmiyen-

Jer (ki bundaki hikmeti biz bütün 
maaşlı erkekler biliriz!!), sonra, 
yine mesela güzel bir kadının yi
ne kadınlardan hakiki dostu olamı
yacağma kani olanlar gibi şeyler. 

Kara listeye dahil olan erkek tip-

lermden bir tanesi de şu imış: 
Bir kadına (sen ilahi bir mah -

luksun!} dedikten sonra blr hafta 

sonra yüzüne bakmıyanlar! 
Fransız gazetesi - aflarına mağ-

ruren - işte burada halt ediyor: 
Demek bütün erkekler kara lis

teye dahil!! 

* SUA h1ar1 bırak ına 1 
Siyaset aleminde amma faaliyet 

var ha: Baksanız a, 6 mayısta akdi 
mutasavver olan silMıları bırak • 
ma konferansı 30 mayısa bırakıl • 
mış Yahu, kim kimi aldatıyor? 

Ne yoruluyorsunuz: Şu silahları 

bırakma konferanslarını 'bırakma 
konferansına tahvil eaın, bitsin! 1 

* M Usa deslz Hiçi!! 
Sıhhiye Vekalctimiz müsaade -

siz satılacak ilaçların nümuneleri • 
ni istetmiş. Gönderilmiş. Bunun ü

zerine gelen bir tamimde yalnız 

Türk kodeksinde ismi olan ilaçla

nn müsaadesi alınmadan satılabf· 
lcceği bildirilmiş. Peki, ne kadar 
hayret edilecek şey: Alenen reçe
tesiz süt nasıl satılıyor?! 

* Para anbarları •• 
Okudunuz mu: Darphanemizde 

3 ambar ağzına kadar para dolu i -
miş! Para alınacağı zaman büyük 

kürekler kullanılıyormuş! .. Tuhaf 

şey! Cümleye sorarız: Çoğumuz 

rüyalarımızda aç tavuk kıyafetin
de bu anbarları gördük amma kü
rek filan yoktu!! 

Küreği biz akıntyıa çekiyorduk!! 
Hayırdır inşaallah!" 

Kadına aşık 
Olan lcerde 

... 1 _Ko_ço_K _H_Ae,_ER_L_ER-=I· Pariste 
Bin· cili 

rDIŞ Si S ,-: 

Paris gör·· şmeıerı_ 
Bir maymun 

(1 inci ıa9/a.dan devmo) 
sa kaçmağa muvaffak olmuş ve ilç 
kişiyi yaraladıktan sonra, nihayet 
ele geçirilmiştir. 

Mikey bir buçuk metre boyunda 
ve seksen kiloluk blr hayvandır. 

Umumiyetle sakin bir hayvan gö
ründüğü için boynunda iki metre • 
lik bir zincir olduğu halde bahçe
de serbestçe gezinmesine müsaade 
ediliyordu. 

Fakat Mikey bir gün bahçenin 

seyircilerin bulunduğu kısnuna 

geçmiş, seyirciler kaçışmışlardır. 
Mikey takip edildiğini görünce kız
mış, gardiyanların birini fena hal
de ısırmıştır. Mikey bundan sonra 

caddeye çıkmış, bir binanın içinde 
bulunan yazıhanelerden birine gir-

miş, dir~ktörün koltuğuna otura • 

rak, bütün gözlerdeki evrakı bo -
şaltmış, dosyaları alt üst etmiştir. 

Tekrar sokağa çıkmış bir hah • 
çede oynayan çocukların arasına 

karışmış, bir müddet de onlarla bir
likte oynamıştır. Çocuklar korka -
cak yerde, bilakis eğlenmişler, fa
kat annelerinin geçirdikleri kor
ku kafi gelmiştir. 

Mikey bundan sonra başına bir 
kürek vuran birisini de ısırmıştır. 

Adamcağız hastahaneye kaldırıl • 
mıştır. 

Maymun bundan sonra bir ka • 
dınla karşılaşmıştır. Korkudan ol
duğu yerde dona kalan kadının kar-

şısında maymunun hali değişmiş -
tır. Mikey kendisini mümkün mer
tebe sevdirmeğe çalışarak, korka 

korka kadına yaklaşmış ve kadını 
evela dudaklarından öpmüş, sonra 

kucağına alarak uzun müddet ço • 
cuk gibi sallamıştır. 

O zaman bir polis yetişmiş, sev-

da maymun da olsa kalbleri yu -
muşatmağa kafi geliyormuş. Mikey 
bu sefer polise teslim olmağa rıza 
göstermiştir. 

L·manda yapılacak 
yeni tesisat 

Şehrimizd~ bulu~an lktısat Ve• 
kaleli deniz müsteşarı Sadulhıh 

Güney liman işleri ile meşgul ol· 

maktadır. Sadullah liman işletme• 

sinde tetkikler l'aparak bilhassa 
limanda yapılacak yeni tesisat iş
leri üzerinde çalışmaktadır. Bn ara
da inşa edilecek antrepolar, rıh. 
tınılar ve yolcu salonu binası hak· 
kında tetkikler yapmaktadır. 

Vlndsor DUkUnUn nitan 
yUzUklerl 

Vindsor Dükünün Fransada 

* Eyupte yeni belediye teşki -
latı yapılması için dün halkın rey
ne müracaat edilmişti. Reylerin ne
ticesi bugün belli olacaktır. * Muharrir Hüseyin Rahmi i • 
çin yakında Eminönü Hnlkevinde 
bir jübile yapılacaktır. 

*Bursa askeri lisesinde yeti -
§enlere merasimle diplomaları ve

. rilmiş ve bunlar Ankarada Harbi
ye mektebine gitmek üzere bugün 
§ehrimize gelmişlerdir. * 9 mayısta İstiklal Savaşında 
ölenler için İn önünde bir lhtif al 
yapılmıştır. * Yurdumuzda iktısadi tetkik • 
ler yapmak üzere şehrimize gelen 
liman mütehasıslarından Nikola 
dün Ankaraya gitmiştir. * Mekteplerde beden terbiyest 
derslerine ehcmiyet verilecek ve 
bazı ıslahat yapılacaktır. * Şeker sanayiimiz etrafın tet
kiklek yapmak üzere iki Fransız 

mütehassısı gelmıştir. 

M .. sabaka arı 
Türk binicilerinin de iştirak et • 

tiği atlı müsabakalara ayın altı -
sındanbeı i Paristc devam edi.lmck
tedir. Musabakalara dünyanın bi -
nicilik hususunda en ilen gitmiş 

milletlerin en ileri binicilerinin iş
tirak etmesi hascbile müsabakalar 
çok heyecanlı geçmektedir. 

6 ve 7 mayısta yapılan ilk mü
sabaklar, ckipimize dahil olanlar
dan Saim Polatkanın ufak bir a -
meliyat geçirmesi ve atlarımızdan 
birisinin rahatsız olması yüzünden 
hiçte iyi bir netice alınamamıştır. 

Fakat 8 mayıs müsabakaları nis
bcten iyi geçmiş Cevat Kula, 60 
hayvan arasında derece alan 18 
kişiden on birinci olmuştur. 

Ayni gün öğleden sonra yapılan 
dördüncü müsabaka Türk ekipi i· 
çin daha şanslı geçmiş, Cevat Kula 
yirmi kişi arasından beşincilik gi
bi nisbeten mühim bir derece al-

*Maliye Vekili Fuat Ağralı An-
k d

.. ·· t·· mıya muvaffak olmuştur. 
araya onmuş ur. * Üniversitede bir radyografi ve L d 

Biofizik Enstitüsü açılacaktır. On UTQ sokak
larında mahşeri 

bir kalabalık 

* Tac gıyme merasimi için Lon
draya giden itfaiye müdürü İhsan, 

. ayni zamanda Londra itfaiyesinde 
tetkikler yapacaktır. 

Oısarda 

* İtalyan İmparatorluğunun yıl 
dönümü münasebctılc Romada 40 
bin asker bir geçit resmi yapmıştır. 

* Yunan işçilerinin mayıs bay
ramı dün öğleden sonra başlamış
tır. 

* Graf Zeplin balonu sah günü 
Riyi de Janeyroya hareket edecek
ti. Bu hareketini geri bırakmıştır. * ırakta bir suikast ve isyan te
şebbüsü meydana çıkarılmıştır. tki 
ayan azası ile bazı mebuslar tevkif 
~dilmiştir. 

* Tuna nehrinin ve ırmaklari • 
nın taşması yi.izündcn Bulgaristan
dı:ı. bir çok şehir ve köyler su altın
da kalmıştır. * Fransada dünkü Jan Dark gü
nü nümayiş yaptırılmadığı için gü
riiltüsüz geçmiştir. * Asfnhan yakınında kfün Ma
ine'de vukua gelen feyczanlar, 160 
evi tahrip etmiştir. · 

ııtıı11111111111111111111111111111111111uı1111111111uııııunıı1111111ııınnın 

Esk · şehzade 
Selimde 
Ôldü 

Şamdan bildirildiğine göre, 
Sultan Hnmidin oğlu ve sakıt 
halife Mecitten sonra eski Osmanlı 
hanedanının ekher evladı olan 
selim, Cuneyde ölmüştür. Eski 
şehzade Vnhidettinin yanına gö
mülmüştür. 

KarebUkte aıhhl tesisat 

Londra, 10 (A.A.) - Ahvali adi
yede pazar günleri ıssız olan mer
kez mahalleleri dün meraklıların 
tehacümiyle adeta iğne atılsa yere 
düşmiyecek bir hale gelmiş 'idi. Dur
mayıp yağan yağmur, halkın şev

kini kaçırıyordu. 
Uzak şehirlerden gelmiş bulunan 

otobüsler, tac giyme merasimine a
it tezyinatı görmiye koşmuş olan 

Jonslerin Smiths'lErin ailelerini 
boşaltıyor ve bunlar asıl tac giyme 
merasiminin icra edileceği büyük 
günde işgal edemiyecekleri tribün
lerde yer alıyorlardı. 

İki misline ve hatta üç misline 
çıkarılmış olan zabıta kuvvetleri, 
şoselerde taşnn halkın harekatını 
kontrol etmeğe bir türlü muvaffak 
olamıyordu. :Fazla olarak, yağmak-

ta olan yağmur, taksilerin ve ara
baların tchacümünü arttırmıştır. O 

derecede ki kondöktörler, kısa fa
sılalarla tevakkuf etmek mecburi
yetinde kalıyorlardı. 

Alncalı elbiseler giymiş olan me
raklılar kafilesine öğleden sonra 
otobüs söförleri de iltihak etmiştir. 
Bunların çoğu .. şoförler için daha 
az çalışma saati, halk için daha zi
yade emniyet. yazılarını taşıyan 

bayrakları hamil bulunuyordu. Bun
lar muntazam surette bir geçit ya
parak Trafalgar Square'e gitmiş -
lerdir. Oı·ada bir çok hatipler, nü
mayişçileri davalarını sonuna ka
dar takip etmeğe teşvik eylemiş -
lerdir. 

Başvekil ismet inöntinün ~~~ 
draya giderken Parıste Ft orii • 
devlet adamları ile yaptıgı ~et cJ 

ı . d·w· .. .d nell ' me erın ver ıgı musaı t .reı-

etarf ında peydet· pey rn:ıı~ı::pı ıe
dikçe, kısada olsa, bu gorı.ı, sıııri' 
rin Fransa ile Tlirkiye ~ra dL *e~ 
mevcut muallak mcseıeıcrın lt dt 
tilmesi hududlarını da gcç:,rc 8~ıa· 
ha feyizli bir hava yaratugı 

şılıyor. sJ-i tııl: 
Türkiye-Fran a arasında c ,z1fll 

dostluk bağı vardır, Türklerleı::et· 
milletleri arasında her ~c~uır.ı • 
ten evvel Fransayı daha ıyı 

mışlar ve sevmişlerdir. . -el~ 
Fransa kültürünun ~~kı~rı: • 

kuvvetli izleri halfı bakıdır. . ~ 

)er, tanıdıkları ve sevdiklcr• lı:' ~ 
Fransu ile her zaman dnc;t c 0~ 

~.::1ra 
isterler. Ancak nedense. ar · )1'ııl' 
dostluk buhranlar gecirır. f1' ~· 
Şarkta o kadar sıkı müştC'rck 
faatleri olan iki mem.lc k"t. t " 
scbctlerinin böyle bazan hı . ~. 
zu edilmiyecek sahnelere gır r' 
sinde acaba ne gibi saıkler va r 
Bunu ancak politika cilve' rı • 
fade etmek mümkün olacıl>tır· 
Fransanın Suriye manda51~1 ~ 

rakmağa hazırlandığı sıralar ıı 
. l'k~dıır 

tayın mukadderatı ılc n a .. ııf 
mak Türkiyenin en büyük \'il sC 

lerinden biri idi. Bugün bı.ı :;0nıı 
de halledilmek üzeredir. lC~r 
Suriyeyc gelince, biz bu mcf11 il'• 

• :ı11S 
ti her znman kuvvctlı, taın. ıet dr 
sile müstakil bir kardeş ~ılb!l ~ · 
yarı sayarız. Görülüyor kı, ;tJ" 
dar samimi arzular arasında ıf.3• 
sız - Türk dostluğuna toz Jtofl 
nın manası olamazdı. Ş\'elı 

Nitekim öyle oldu. }3a arı r 
Pariste Fransız devlet adaınlıı1:e · 
le bir saat görüşmesi, ÜÇ Jl'l~ v 
ket arasındaki münascbetıerı~ 5'{· 
manasile normal ve dostça bı e<İ 
h . . .. de etf11 rJ t 

aya gırmesıne musan ıcsiD 

kafi geldi. Hatay mukave ııılt~ 
imzalandıktan sonra, üç roe yııl'' 
tin daha ziyade birbirlerine 
laşacaklnnna şüphe edil~ 

Ahme ~ 
z:::=: .. . si ııdl 
miş ve istasyonda Krnl aıle tef' 
Prens Arthur Of Connnugbt 
iından karşılanmıştır. İ 

FRANSIZ HEYET ı;Jıfl ti. 
Londra, 10 (A.A.) - ı<r deC 

giyme mernsimine iştirak e et l' 
Frnnsız askeri heyetine ri)'~5 ~ır 

elJtlı 
mekte olan General Gnnı 
raya gelmiştir. . rQF 

GREV DEVANI EDl~ g>f'.e 
Londra, 10 (A.A.) - Tt:ıC Jı'JOI 

merasimine iki gün kaldığ~ itl ıır 
otobüs grevini halletmek ıç 
nüz bir çare bulunamnnııştı~ıı ~ 

Grevcilerin murahhasları o.fi ıe~· 
şam toplanacaklardır. YaP~1 de ~ 
lifleri kabul ettikleri takdır / 

haberdir: ~~ 
Demek bundan sonra evlilerde de " ,.,-. ~~~~ 

Kande şatosunda Misters SimpsoDla 
buluştuğu yazılmıştı. Dütün hazır
lıkları şimdi başlamış bulunuyor. 
Müstakbel Düşes Dö Vind,orun 
gelinlik elbiseleri ısmarlanmıştır. 

Sıhhat Vekaleti Siyasi Müste • ' 
§arı Hulusi, Safranboluya gitmiş -
tir. Kendisine Sumer Bank Umum 
müdürü Nurullah Esad refakat et
mektedir. 

Alayın başında giden bir araba
da bir tabut vardı. Bir amele göm
Jeği ile örtülü ve üzerinde bir kas
ket bulunan bu tabutun üzerinde 
•iş uğrunda 46 yaşında ölmüş• iba
resi yazılı idi. 

günü işe başlanncaktır. • ..... ·· 
··········································· 

sağlam kafa bulunabilecek!!!. 
WllllUtHln"1ttJ1UUlllUUllflUUHIUttlUl11tlHllllU1UIHH111ttıHIMlllUUlltHlllltfUlltlHUUHUtUlllUhtUUlltnıttınutUllHllUIUUIHUn 

Tevkifhane 
Kaçakları 

Birinci sagfadan devam 
man öğreneceğim. Kapıdan çıkın
ca bir otomobile atladık, Kasımpa
şaya gittik. Oradan bir sandal tu
tup Harem iskelesine geçtik. Seli
miyede duvar dıbinde bekledik. 
Geçen bir otomobili çevirerek Pcn
diğc gittik. Oradan trenle Eskişc -
hirc gidip geceyi iki gizli kadının 
evinde geçirdik. Sabahleyin bu ka
dınlar vasıtasile iki tabanca teda
rik edip bir otobüse atlıyarak Ak
şehire vardık. 

Oradan da trenle Adanaya git -
tik. Paramızın azalması yüzünden 
yakayı ele verdik. Eğer Adanada 
otele inmeseydik yakalanmamıza 

imkan yoktu.> 

Kat· lerin pencere .. 
den kaçtı ki arı 
tahek uk etti 

Şehrimize getirilen firariler 
dün gece yrırısına kadar Müddei
umumf Muavinlerinden Feridun 
ve Tevkirhane Müdürü tarafından 
sorguya çekilmişlerdir. Bu sabah 
erkenden de Muavin Sabri Tevkif· 
haneye giderek isticvaplarile meş
gul olmuştur. 

Tahkikatın derinleştirilmesine 
lüzum EÖrülmüş ve hadise ile daha 
bazı kimselerin alakadar olmasın
dnn şüphe edilmiştir. Bugün bir 

Medeni kanuna 
Muhalif 
Evlenenle,. 

Medeni kanun hükümlerine göre 
evlenmeleri memnu bulunmasına 
rağmen evlenmiş olanların üç ay-
dan iki seneye ve aralarında evlen• 
me akdı olmaksızın evlenmenin 
dini merasimini yaptıran erkek ve 
kadınların da iki aydan altı aya vo 
erkeğin evli olduğunu bildiği baldo 
evlenme lt:şebbüsünde bulunan ka .. 
dına allı aydan üç ~eneye kadar 
hapis cezası verilecektir. 

Bu husustaki vakaları takip ve 
ihbar etmeyen muhtarlar da evveli 
ağır para cezasına, tekerrüründe 
hapis cezasına çarptırılıcaktır. 

sabah gazetesinde. fırartlerin kapı
dan ktiçtıkları hakkında veri
len haber Müddeiumumilikçe tek
zip edilmiştir. Diğer bir .sabah 
gazetesinde de guya vapurda 
pencereden firarllerle konuşulduğu 
yolunda yazılan yazılarında tama
men uydurma olduğu tahakkuk 
etmiştir. 

Müddeiumumi Hikmet Onat bu 
gün saat yarımda kendisile görü• 
şen bir muharririmize son vaziyet 
hakkında şu beyanatta bulun. 
muştur: 

- Firarilerin kapıdan kaçtıkları 
yolundaki ne.,riyat tı.mamen yalan· 
dır. Dün gece başlayan tahkikat 
devam etmektedir. KaUlfer dün 
akşamki isticvaplarında da pence
reden kaçtıklarını itiraf <"ttiler." 

Evrak tekemmül ettikten, son. 
ra firnr suçundan dolayı bu gün

ıcrde mahkemeye verileceklerdir. 

Şimdi de nişan yüzükleri ısmar .. 
!anmaktadır. Her ikisi de kıymetli 

ve bol mücevherlerden bıkmış ol
duklan için son derece sade ve 
modern yüzükler yaptıracaklardır. 

ve akşam 

Hulusi, Karabüktc yeni fabrika
nın kurulması hasebile buranın 

Jağam ve su işlerini tetkik edecek 
ve ıslahı için mahallinde belediye 
ile beraber icap eden tedbirleri a
lacaktır. 

baş 

HİTLERİ~ MÜMESSİLİ 
Londra, 10 (A.A.) - Tac giyme 

merasiminde B. Bitleri tem.sil ede
cek olan Harbiye Nazırı Mareşal 

Blombcrg' dün akşam buraya gel-

ne y zıyor ar? 1 1 _, ......... ._ ....................................................................................................... ..... 
Açık S~ 

Belçika ve Milletler 
Cemiyeti 

Belçikanm yeni siyasi vaziyeti 
Fransa ile İngiltere arasındaki te
sanüdü sağlamlaştırmak gibi ade
ta beklenilmedik bir netice ver • 

miştir. Almanya, Belçikanın Mil -
Jetler Cemiyeti ile alakasını kes -

mek istiyor. Belçika buna yanaş -
mıyor. 

İngiltere ile Fransa arasındaki 
siyasi teşriki mesai ise Fransa har
biye nazın ile hava nazırının İn -
giltercyi ziyarctlerile tezahür e -
den askeri hazırlık, eski Antant 
Kordiyali andırıyor. 

Cumhuriyet 

B şb k nın P rist bir 
UnlUk tev k ufu 

Biz bu tevakkuf un bir günden i
baret kısa bir müddt içine sıkıştı
rılmış olmasına rağmen, neticele
rinin büyük olacağım tahminde 

bir kısım Fransız gazetelerine il -
tihak ediyoruz, 

Biz Fransa ile çok iyi, yani müm
kün olduğu kadar ileri samimiyet
te devlet olmak ve kalmak istiyo-

ruz. Bız hakiki istiklfıline kavuş -
masını bütün kalbimizle temenni 
ettiğmiz Suriye ile kardeşlik dere
cesinde iyi dost ve iyi komşu ol • 
mak istiyoruz. 

Fransa ile Türkiyenin münase -
betleri bir Hatay davası ile talı • 
dit olunnmıyacak kadnr büyük -
tür. 

Kurun 

Parla mUzakerelerinin 
n ticeai 

İsmet f nönünün Pariste Fransız 
devlet adamları ne yakından te -
mns etmiş olmasından elde edilen 
netice muallak bazı meselelerin 
hallinden ibaret olmasa gerektir. 

Türk milleti, Atatürkün candan a
lfiknsını gösterdiği gündenberi Ha
tay meselesini halledilmiş addet -
mektedir. Yalnız bu arada Türk -
Fransız dostluğunun muhnfaza e -
dılip cdilmiyeceği şüpheli idi. Pa
ris konuşmaları lehli keye düşen 

bu dostluğu da kurtarmıştır. 
Tan --

iki Fransa 
Başvekilin Parlstc yaptığı gö -

rüşmeler hem bizimle Fransa, hem 
bizimle Suriye arasındaki müna -

sebetlerde beraberlik uyandıracak 
yoldadır. Eğer bu iyi hava Hatay 
anlaşmasının imzasına kadar de -
vam ederse, üç memleketin münase
beti yeni safhaya girmiş olmıya -
caktır. Sadece tabii hale dönmüş 

olacaktır. 

Türk - Fransız dostluğu için de, 
Fransanın kendisi için de temenni
miz, sevmekten hiç bir zaman vaz
geçmediğimiz asil Fransanın dar 
ve karanlık Fransaya hakim olma
sıdır. 

Son Posta 

KUltUr için de tah· 
slsat llzım 

"Biz dünyanın en büyük- kü!· 
türüne malik bir milletiz" demek 
kültür yapmak değildir. Kültür 
dernek, kilnp, mecmııa, gazete, 
nota demektir. Yani bizde olma
yan şeyler! Bir çok mektepler Şu• 
bert'in isıııini bilmez. Zekfü dedeyi 
to.ıııyanlar bir müddet .sonra kal
mıyncak. Kitab derdi malumdur. 
Elbette alakadıır vekalet bu işe bir 
çare bulacaktır. 

Bütçe zamanındayız. Vekalet 
meclisten tahsisat islerse, "verme
yiz!,, denilmiycceği muhakkaktır:. 

Aksam 

Ba~makaleal yoktur. 

ispanya 
Bogv uşması el 

. ııeg\l . 
Madrıt, 10 (A.A.) - 8ş~~ 

radyo istasyonu dün nkşaf'll 
daki haberi vermiştir: . ec!"' 

cİhtilulciler Madridde bır cdi 
konsoloshanesine hücum. vt L 

zaptctmişlerdir. 58 kişirıı~gJle" 
etmiş olduğu bu konsolos ·s{eı:f. 
ismini şimdilik bildirme~ 1 

yoruz.> o&e~ 
Salamanka, 10 (A.A.) - ı>e:l ~ 

Franco Bask ahalisine hit:tfl1i; · 
ni bir beyanname rıeŞieyi d, r 
Tayynreler bu beyannafll da 17ıJt" 
hükinnetçilerin işgali aıun 

11 9tıl'" 
b.. .. • k -la.flJl nan ulun arazı ısım.ı 

de 
}ardır. 0yıe 

Beyannamede ezcümle ş ~ 
nilmcktcdir: .tfcl0 

ıı ı. •e 
.Bilbao'nun kapılnrı?, diİ· ~ ,P 

Harp talii aleyhinize do~ ııı1l.,ıç 
felaketlerin önünü aln18 •e e) 
h .. . t• }3iSCD} :..w enuz geçmemış ır. .18ııııırv~. 
tinin zaptından evvel 51 :ıJllı }1 b~ 
bırakınız. Böyle yapmaz~, tııi 
kınızda cgnlipler kanun 
edilecektir. rf!"I0~,1 

ORMANLAR DA Y fi vııs M 
Vitoria, 10 (A.A.) - 118. ,ı' 

sının muhabiri bildiriyot·ıııet Jl ~ 
B. kave e 
ılbao'nun son mu ıflııJl . d~ 

olan Elgallo'yu bombnrd~,11reS cC 
ye başlıyan 20 Franco ~?~ıcrile 
akşama kadar hareket ~ ıertW l' 
he arasında gidip gcJmıŞ 8cıııfl~ıe' 

Bu tayyareler hiç d\lf~şrıtı rP 
rin etrafındaki istihJ\A:Oır· 'f' tS' 

rine bomba yağdırmış~ dfışı11~1'; 
sut ve avcı tayyareJerı ri f ~' 
rafında ric'at hareketle Jtlft! 
bir kaç yürüyüş koluntl 
ate~l altın aalmılşradır. 

1 
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rG l l ASRİ FIRIN 1,-Halk Filozofu :._I 
~nün meselesi: . Belediye nlodern Tınn ya- Şereı~vk0:c~:~.ş 
t-k ıı · ti d 1.. ,-k 1 • t vatandaşların hakkı --. a ıye er e ... a ev erı ça •- ı pılması için uğraşıyor u.~":!;ü~•n;!·~:k~:~:,~~r ::~.; 

it d 1 klar ' - ---~ mernleketimizdehemenhermeslek 

Si a ın a ça ışaca 
1
Istanbulun üç büyük fenni fırına :u~:;1;:~;!i.,~m:::~~:.!~~.n'. 

H ık rt h b k d. ihtiyacı olduğu görüldü tine hizmet etmiş şanlı, şerefli ihti-a pa isi m Ü im i r a r a r ver 1 B elediye İktısat Mudürlüğü An- ı ekmek pişirtilip yedirilmesi ce yarlar var ki, onların millet nPmı-
ı kara ve İzmirde olduğu gibi sıhhi ve fenni mahzurları noktasın- n:ı ~ereflerinin mükafatını görmek 

1 Hı . d ·ı .b R E . Musevi şehrimizde de asri fırın yapılması dan doğru görülmemektedir. An- de daha aşağı mukaddeslikte bir 
QZl TQn Q/ l l l QTen Um, rmenl, hakkında elüdler yapmaktadır. cak Bel-..lı'ye asrı· fırın tesisi hak- hak 

t."Y değildir. Esasen, bütün ömrun-

vatandaşlarln da halkev/erinde istanbulun dcğınık, geniş bir şe- kındaki tetkiklerini bitirdikten son- de memleketine, milletine hizmet 
hir olması ve nüfusunun çok bu • ra bu fabrikaları bir ecnebi serma-

/ l h l 1 •t'b ·1 b .. ı · k k etmiş ihtiyarlarımızın bu milli hak-
ça lşmalarl l·çı·n ta ı·matname azır anıyor 1 unması ı ı an e oy e asrı c me d k. 

E 
fabrikasından bir tane yapılmakla ye ar grupa taksitle yaptırma ım- kını tanımamak gençliğe en acı, er 

k l karuaını arıyacaktır. Belediye bu-
s i dt?>·Merde memleketimiz - tisi bu vazifeyi Halkevlerine tevdie Halkcvlerinde bu ça ışmanı~ ~e ş<:hrin ihtiyacı giderilemiyecektir. feci bir örnek teşkil etmez mi? Ya· 

l deki eknlliyeterin bizden uzak- karar vermiştir. şekilde olacağı ve Hars şubesının Şehrimizde en az üç ekmek fab- r.a muvaffak olduğu takdirde ek- ni, gençliğin haklarının bütiin ına-
.'~aŞlırılrnaıarı için ne mu .. mkünse Bu maksatla önümüzdeki bir ha· teşekkül tarzı ha.kkınd.a Halk Par- rikasına ihtiyaç vardır. Buna da mek fabrikası işi süratle halledile-
! il ı nası kaybolmaz mı? 
da bı ,'.'1~ştı. Fakat bugu .. n her saha- zirandan itibaren Halke\'leinde ye· tisi tarafından bır talımatname ya- Belediye bütçesi müsait değildir. cektir. Aksi halde bu işin tatbiki 

u · Bunca hizmetten sonra muhit1e-
h11r. Yuk yenilikler yaratan Cuın- ni bir teşkilat yapılacaktır. Şimdi pılmaktadır. Fakat ileri bir rejim altında yaşı • ikinci beş yıllık imar programına 
ta ıyQt rejiminde yaşıyaıı Türk va- yalnız dil ve tarih, temsil, kütüp • Bu talimatname bu ay sonuna yan Belediyemizde geri bir şekilde bırakılacaktır. rinde unutularak, hatta sürünm·ye 
1 lldac:ıarının di&ıer ileri memleket- hnne. köycülük. spor, güzel sanat- doğru Ankaradan halkcvlerine bil- flHltlllllltlfHlltum11u11111111uuıımnıııtım11111uınuttu•mmroıruuııuın1tıuuumnuu1111HlllllllllllllllflUJflllllllHHlllUllllt111UI• mahkfım edilerek tei'k olunmU? şe-

td"ki . Olın gıbi tek bir kültüre sahip lar gibi muhtelif şubelere ayrıla- dirilecektir. ~agyare resmı· E' -'ı·rnege refli bir ihtiyar kadar gençliğe yeis 
luz aları iktiza etmektedir. İşte bu rak çalışmakta olan halkevlerine Yeni teşkilatla hazirandan sonra Uı ve acı verecek ne vardır? 
ı. Uıtıu çoktan takdir eden Rum, haziranda bir de cHars Şubesi> ila· en mühim vazife İstanbul ile cenup M M kl • •• f • 11 

4:.f"l'Q ereye a ıye ııcre ı .l\fületinden yüceltilmek müka -
ar C!lli ''e Musevi vat..lndaşlarımız ve olunacaktır. viliiyetlerimlzdeki halkevlerine tah-asın..ı- k.. fatını görmemiş böyle büyük ihti-
l'h~kt ~ ~ürkçe konuşmak, Türk Hars şubelerine mebuslar da da- mil edilmektedir. Çün ~ cenup vi- V f / k? T T [ l k 
l' Cplerınde okumak, hulasa hil olacak ve bu şube geniş bir teş· !ayetlerindeki evlerdekı hars şube- 1. a ırı aca V CUZ atı a ca yarlarımız, hangi gence kendinden 
b li.rk Cibi olmak için bfr kımıldama kilfıta malik olacaktır. leri de eski devirlerin kötü bir si- --- -- feragat etmek cesaretini verir? 
,,.:·:::ı.ınıştır. Fakat bu hareketi Se'\'k Bugüne kadar yalnız Türk va· yaseti neticesi o taraflarda meyda- Mal sandıklarana verll· Tetkikat yapan heyet Hangi gençte kendini yalnız ve heı 
tıı ıdarc edecek ve vatandaşları • tandaşlarla bir kültür evi vazi • na gelen sun'i ırk farkı hakkındaki meal blldlrlldl Ankaraya döndU şey üstünde memlekete vermek aş-
di;zı~ trı.üşküllerini halledip ken • yetinde olan Halkevlerl haziran • zihniy~ti izaleye çalışacaktır. Hususi idarelerce; bina ve arazi Devlet Demiryolları tarafından kını besler? 
bi erıni her sahada tenvir edecek dan sonra Rum, Ermeni ve Musevi Halkevlerinin kültür ve ırk bir- vergilerile beraber tahsil olunan Edirne hattı nakliye tarifelerinde Demokrasilerde ayan meclisleri-
~~eş:kkül mevcut değildi. bütün Türk vatandaşlarını şubesi- Iiği için çahşmaları~dan büyük fay- tayyare resmi veznelerde toplan • tenzilat icra edilmesi etrafında ya- nin, her türlü devlet akademileri-

luzumu takdir eden Halk Par- ne alarak çalışacaktır. dalar beklenmektedır. dıkça ayrı bi makbuzla Tayyare Cı· pılan tetkikler bitirilmiştir. nin yapılmnsındaki hikmet de ba. 

" 
d 1 

U J • rniyeli rnuhasebeciliklcrine veril • Bu maksatla Edirncye giden iş- dur erg i ta hsi 1 atın a ha • fl Urda aeml7 mekte idi. letme ve kontrol şefleri; tüccar ve O.nun için, gençliğin ruhunda bii-

k 
Maliye Vekfıletinden alfıkadarla· nakliyecileri dinledikten sonra şeh-

a mu .. hı·m kolaylıklar ihracı tünbirkalkınmayaraımakistiyor-ra verilen bir emirle tayyare res- rlmize dönmüşler ve Ankaraya ha-
minin Cemiyete değil mal sandık· reket etmişlerdir. sak, her sahada milletine hizmet • M. d • / d • ]arına yatırılması icabettiği bildi- Trakya mahsullerinin ucuzlama· etmiş şerefli ihtiyarlarımı21n şeref lf o. • J .-b. h ·ı ene l l rilmiştir. sı ve çok sevkiyat yapı!ması im. payelerile seçilip korunacağını bü-

Zlranuan itı aren ta Sl at işin- Gizll satanlar hakkında Emirden evvel; Tayyare Cemi. kanlarım verecek olan bu tenzilat yük milli akadC'milerimizi kurma-
yeti muhasebelerine yapılmış olan geniş milC)'asta olacaktır. Yeni ta- lıyız. 

de geni teşkilat yapılıyor 
8 e~ediyc vergilerle belediye re- Tesim ve vergileri zamanında top· 
Sit sı~ıerinin senesi içinde ve tak- lamıyanlar veya tahsilat ve tahak-
Gın rrıuddetıeri zamanında munta- kukatla uğaşanları takip etmiyen 
tell\ive tam olarak tahsil edilmesini baş memur veya şefler şiddetle ce-
latda: etın<ık ve ayni zamanda yıl- zalandırılacaklardır. 
tarıı beri bakaya olarak kalan he- Bundan başka bina ve arazi ver-
~ira~drı tasfiye eylemek üzere ha· gı·ıeri için halka yeni ve mühim 

' a Y('n· ··h· t k ·1· llacak ı ve mu ım eş ı at ya· kolaylıklar gösterilecektir. Bu ara-
h lır. 
Qu t da mükelleflerin şubelere kadar 

)!' t h c~kilata göre cvveıa Beledi- sık sık taksit verniye gelmekle güç-
" rg~ı sıı şubelerilc bina ve arazi lük çektikleri göriilmüş ve tahsil· 
C(!~ 1 

eri tahsil şubcleri birle§tirile-
Ve b' dar usulünün bu vergiler için de 

)eni t ı. mes'ul şefin idaresinde 
llu ahsıl şubeleri kurulacaktır. kabulü kararlaşt.ırılmışt~r. Hazrian-
di' i~Oerin yanında biri Belediye dan sonra Belcdıyc yenıden 90 ka-
gerı b· ' . b bıt ınn ve arazi vergileri için dar tahsıldar ve memur alacak. un· 

ceza var 
Genelkurmay Başkanlığının iş'an 

üzerine Gümrük ve İnhisarlar Ve
kaleti tarafından hazırlanan ve 
hurda demirlerin harice sevkini me
neden kararname İcra Vekilleri 
Heyeti tarafından tasdık edilmiş ve 
gümrüklere bildirilmiştir. Bu su • 
retle harice sevk edilmeleri evvel
ce ihtiyati bir tedbir olarak mene
dilen hurda demir ihracı bu suretle 
kat'i şeklini almıştır. Bundan son
ra hurda demir veya demiri havı 

eşyanın harice sevkine hiç bir su· 
retle müsaade edı lmıyecektir. Gızli 

hareket edenler hakkında kanuni 
takibat yapılacaktır. __ ... _ 

~ıı~ lahsn, birer de tahakkuk baş lar muayyen zamanlarda mükel· 
le hülI~ları bulunacaktır. Bu suret· lefleri dolaşarak bina ve arazi ver· z lT Q i 
l~i b~\ın Belediye vergi ve resim- gilerini alakadarların evlerinden JI A 
.... ...... ~~ •• ~.~den idare edilecektir. Bu tophyacaklardır. l :Vl ak ineler Z'; 111

"""""'""'"'"' .. """"'"'"'"'"''""'"'"'""""""""'""'"'""'"'"'"""mııııııııırırmınnın""'"""'"'" • 

eytincilik Noterlik işleri Geldı 
Ceh-a ı.getı· uakkınJa - ·-•ıı n j u~ Alt oldukları yerler• 
'l\ı gönderiliyor ",.ulacak Yeni kanun Bu sene yurdun muhtelif yerle . 
ıı~""'l rinde kurulacak zirai kombineler 

~ ... ekct· · d · N 1 f h. f d h ;ıf ımız e zeytınc ' •ı- oter erin ter i ı etra ın a azır- için alınan harman makınesi, pul· 
)llh11

1 
Ve ihracatın nrtırılm •. :ıı ıçin ]anan yeni (Noter kanunu) pro • k l ~ an lu gibi atetlcrle, hayvanlara ait 

i ~.. . tetkikat mcyatıında,· (Mil- J. esi üzerindeki son tetkikler de bi- b """"t yeni ir parti şehrimize gelmıştir. \· ,, •nen" . . ) k l ~ bti . ı~ cemıyetı uru ması tirihnişlir. Yakında ait olduğu mıntakalara 
bır (~un. zeytincilerin ittihadile Bu aylarda kanuni şeklini alma· gönderilecektir. Bu iş için memle -
• için eytıncilik bankası) açılma - sına çalışılan proje, Noterler için ketin muhtelif yerlerine dağılmıı 

llund tc ebbüslerc geçilmiştir. yeni ve mlihim esasları ihtiva et • olan mühendis ve mütehassıslar da 
~\>~ld an tnaada her sene teşrini- mektedir: Ankaraya döneceklerdir. 
% ~sıra ile Bursa, Balıkesir, iz- Noterlerin; tecrübe görmüş 'Hu- Vekalet, kombinelerin yalnız :zi-
:de b~~in gibi muhtelü vilayet- kuk fakültesi mezunlarından mü • rai işlerle uğraşmasını muvafık gör 
ııı~ (Zeytincilik kongresi) memiştir. 
\> •. ,.,~ası da düsünülmcktedir. rekkep olması liizımdır. Vazifele • 

~ "••ı c • rini aidat ile gören Noterliklere l:-u Kombine idarelerinin; köylümü· 
~ıtıd eıniyet her zeytin mıntı- zün bütün zirai işlerini göreceği gi-

a f mezunların rağbetini celp ve gay-tdt' b ?tıninin tayin etliği yer .. bi o mıntakanın hayvan işlerile, 
~ as t b retlerini arttırmak için projeye is· 

t! gırt· 1 ircr rasad yeri vücu .. sağlık işlerile ve hatta köylünün 
l~ti ~. ırctek a1.asına hava cetvel- tikballerini temin edecek tedbirler bedeni yardımile vücude gelir ile· 
~)da ~11~er c~k \'C ayrıca her üç konmu~tur: bilecek su işlerile de uğraşmaları 
~Cttı.ıı: ınıli, ilmi bir (Zeytincilik Buna nazaran, Noter teminat ak· kararlaştırılmıştır. 
~ <tSı) çıkaracaktır. çelerinden ve yıllık varidatların • -----··-·..._...._... 
~,tın . __ . dan münasip bir para ayrılarak bu-

ı:un ve lzmir liman-
1t·ş1:hri~~nda tetki kat 

na noterlere tevdi olunan parala

rın faizleri de ilave edilerek bu 

sermaye ile Ankarada bir (yardım 

sandığı) kurulncaktır. 

t.~ li b- lZde bulunan İktısad vr-
~ tı huei~ş rnuşaviri Fonder Por -
,.~ !;;,.. -.nıerde Samsun ve İzmir li· 
./qı,. ·<na b· 

"'caı. ırer tetkik seyahati 
ll "tır. 

tııı· ' tnu. . 
t 1 \ı~ d· avır her iki liman işle -
~<ı:le11 ı er iktısadi meselele:-i 
ı tııtıd geçirecektir Samsun 1 i -
ııli ~ a bilh ' 
~· u~~r· assa tahmıl tahliye i~· 

r ı ınde 1 ııı ima meşgul olacoktır. 1.-

~i~ıtı tıa~·~nda da ihraç mallan -
bıı 1 l'<fe hı usulleri üzerinde tct -
~I ~ k ~ u~unacak ve limanda ya-

1 ~aktı;,1 +C'sisat işleri üzerinde 

~ç:::~~~~~~~~ 

" 'iıı~~iir d ileriz 
' il arım 
'~-"°\:"c k ı~ın çoktu~ndan " Sen 

•ııı ~ 
0 

\" '1 rı,, adlı tcfrikamııs • 11:ı 

rtıadık. Ôzür dileriz. 

Bu sandık; Noter ailelerine Ö· 

Hım ve mahiliyet halinde mün:ı • 
sıp bir ikramiye verecektir. 

Yaşları ilerliyen Noterler de va
zifelerinden ayrılınca sandıktan is

tifade edeceklerdir. 
Halkımızın tanzim ve tevsik işı· 

ne rağbetini çoğaltmak maksadıle 
(Noter harçları) ziyadeleştirilimc· 

rniştir. Ancnk yeni mevzuatımıza 

göre konması icap eden harçlar 

konmuştur. 

Murakabeyi kolaylaştırmak ve 
hazine hukukunun ::>iyaına mey • 
dan vermemek üzere bundan son

ra harç pulları; dairede hıfzoluna· 
cak nushalar üzerine yapıştırıla • 
caktır. 

Hava 
Şehitleri 
ihtifali 

15 mayısta hava şehitleri için bir 
ihtifal yapılocaktır. Bu ihtifal için 
bir program hazırlanmaktadır. Sa· 
al 13 tc davetliler , askerler, mek • 
tepliler }~atıh p:ırlçında toplana • 
caklar saat 14 le de şehnn muh • 
telif yerlcrınden toplar atılınca ih· 
tifnle başlanacak, Şehidler selim • 
lanacak, bu esnada her taraftaki 
bayraklar yarıyarıya indirilecek, ge
milerle fabrikalar düdüklerini ça
lacaklar, şehirdeki bütün nakil va
sıtalarıile halk blr dakika için ol
dukları yerlerde duracaklardır. 

Fatih te selam resmini müteak ip 
müteaddit nutuJd ar verilecek ve 
müzikanın çalacağı matem hava· 
sından sonra bir geçit resmi ile ih
t ifa lc nihayet verilecektir. 

bu kabil tahsilat değeri alınarak rifenin h'zirandnn itibaren tatbike Küskün ölmüş her ihtiyar, mcm-
rnal sandıklarına yatırılncaktır. başlanması için çalışılmaktadır. !~ketten büyük bir iman parçasını 

Diğer taraftan bu ayın 15 inden beraber mezara götürür. 

Giimrükleri 
Masrafa 
Sokuyorlar 

Gelen ef ya mutlaka 
çıkaralacak 

Gümrüklere tebliğ edilen yenl 
bir karara göre, gümrüğe gelen it· 
halat eşyasından h iç bir kısımı 

terkedilemiyecektir. Bir çok kim • 
seler getirttikleri mallardan be • 
ğendiklcrini çıkarmakta ve eski, 
çürük veya bozulmuş bir çok eşya
yı da gümrüğe terketmcktedirler. 
Halbuki bu vaziyet gümriikleri 
masrafa sokmaktadır. Gümrük ida
releri bir çok para harcıyarak bu 
mallaı imha clmiye veyahut da sat
mıya mecbur olmaktadır. 

Mal sahipleri tarafından çürük 
veya beğenilmiyen kısımları güm
rüğ~ terk edilmek istenirse mas • 
raflara sahiplerine ait olmak üzere 
bunlar imha edilecektir. 

rabancı vapur 
Ücretleri de 
indirilecek --
Mallarımız daha ucuz 

gtinderllecek 
Dış mcmleketelerc işliyen vapW' 

kumpanyalarının tarifelerinin tet
kikine başlanmıştır. 

Türk mallarını yabancı piyasa • 
lara taşıyan bu kumpanyaların, 

tatbik ettikleri nakliyat tarifeleri 
mukayeseli bir şekilde gözden ge· 
çirilmek tedlr. 

İhracat mallarımızın daha ucuz 
naklini gözeten bu tetkiklerde, öte
denberi bırlik halınde çalışan acen· 
talardan da bazı malQmat isten • 
mlşlir. 

Kursa devam eden 
muallimler 

Gazi Terbiye Enstitüsünde açı • 
lan ve orta mektep muallimi ye • 

tiştirecek olan kurslara devam e • 
den ilk mektep muallimlerinin 

kursların devamınca mezun sayıl
maları ve burada geçireceklert 
müddetin kıdemlerine halel getir
memesi kararlaştırılmıştır. 

Romanyanın 
Millt bayramı 

Bu r ün Romanyanın Millt bay· 
ramıdsr. Bu münasebetle bu aabab 
şehrimiz Romen başkonsoloslutun

da b ir kabul resmi roılmış ve 
başkonsolos Grctıu Roıne kolo
nisinin tebriklerini kabul eylemiştir. 

itibaren Avrupa hattının hareket H alk filozofu 
tarifesi değişecektir. 

Ayni zamanda Edirne ile İstan
bul arasındaki yolculuk müddeti 
de kısaltılmış olacaktır. 

Hisseişayialı 
Emlak nasıl 
Satılacak? 
Bu hususta m Uhlm bir 

tamfm yaplldı 
Hissei şayialı emlak hakkında Ta

pu Umum Müdürlüğünden alaka
darlara dün yeni bir tamim gel -
miştir. 

Buna nazaran; evvelce bir gay
ri menkulün şayia hissesi satıldık
tan sonra diğer hissedarlarının ha
iz ·oldukları kanuni şefa hakkı ta
pu idareler-ince şefilere tebliğ olun
makta idi. 

Bu muamele; bir çok müşkülAtı 
mucip olduğundan badema tapu 
idarelerince tebligat yapılmıya -
caktır. Hissesini satan behemehal 
§efie haber verrniye mecburdur. 

Fransanın 
Bize ayırdığı 
Yeni kontenjan . 

Fransız hükumeti tarnfınd.qn 

937 nisan, mayıs ve haziran ayl ı
n için Türkiyeye ayrılacak kon -
t enjanlar dün Türk Ofisi şehrimiz 
şubesine bildirilmiştir: 

Bu aylarda memleketimizden 
Fransaya; bira imalınc mahsus ar
pa 75 kental, mısır dnnesi 25000 
kental, kabuklu ceviz 120 kental, 
ceviz içi 250 kental, kabuklu yu .. 
murta 225 kent.al, yumurta nkı 200 
kental, şekersiz yumurta sarısı 250 
kental, şekerli yumurta sarısı 40 

ıııııu11uıııııırırıntıın11111tıır111111111111111111 1 1111uıııttııııt111111111ın 

Par lamentolar b irli· 
ği t icaret konferansı 

17 mayısta Pari:rt:• toplanacak o
lan Parlam~ntolar Birliği Ticaret 
Konferansına iştirak edecek heye -
timiz bugün Ankaradan hareket e
decektir. 

Heyet Parliimcntolar Birliği Tür'h 
Grupu reisi General Nacinin reis
liğinde, Giresun Sııylavı General 
Ali, Bayazıt Saylavı Halit Bayrak, 
Niğde Saylavı Rasim Ferit ve Is -
parta Saylavı Kerimden mürekkep· 
tir . 

r 
Birimizin derdi 

Hepimizin derdi 
Şirketi hayriye 
Tarifesi derhal 
Des}i, mell 

Şirketi Hayriy.enin bir Mayıs
tan itibaren tatbik etmeğe b:ış
ladığı ilk bahar tarifeleri Boğaz· 

içi halkını memnı.;n etmemiştl!". 

Yapılan bir çok şikayetlere gö
re tatifclcrde ne memurların 
mesai santlcri ve ne de her gün 
Kabataş \'e Boğaziçi mekteple· 
rine gidip gelen binlerce talebe· 
nin \'azİyetlcri hiç düşünülme

miştir. Bundan başka son zn
manlarda Rumeli ve Anadolu. 
kavafı iskelelerinin hususi vazi
yetleri de göz öniine alınma

mıştır. 

Meseld ilk bahar tarifesile 
evvelce botazdno köprüye olan 
ilk vapurlar Anaciolu \'C Rumeli · 
kavaklnrından kalkardı. Halbuki 
şimdi bu vapu·br yeni mnb:ıl
leden kalkmaktadır. Boyle'ikle ' 
kavaklarda bulunan bir çok kim-

kental ihraç edilebilecektir. 1 
Bu yılın ikınci üçüncü üç ayları 

için tesbıt olunacak konlenjanlar-

seler müşkül bir v .. ıiyctte kal.. 1 
mı şiardır. Şirket·k ıı vak Jara dahıı 
çok vapur işletmesi lizım s;elir
ken bu şekilde ilk vapuru da bu 

da şunlardır: 
550 kental fasulye, 10,000 ken . 

tal bakla ve envaı . 

Bu kontenjanlara ait 
90 gün muteberdir. 

lisanslar 

Yabancalardan veraset 
vergisi ahnmıvacak 
Türkiyede oturacak evi olan ya

bancılarla vasıyet ve miras suretile 
geçen veya herhangi bedelsiz ve 
irvasız bir tutumla kazanılan ta§ı· 
nır ve taşınmaz mallardan yurt dı
şında bulunacaklardan veraset ve 
intikal vergisi alınmıyacağı alaka
darlara bildirilmiştir. 

iskelelere uğratmamakla bü}·iik 
bir hata yapmıştır. Ayrıca bu 
şekilde köprüden kalkan son ''8• 

pur da Ka\·aklara u~ramamaktadır: 
A1rıca cumartesi günleri Kavak· 
lara son vapur saat 19,5 dadır. 
Bu yüzden !:aat 20 ye kadar 
lstanbuldaki dükklnında Lulu
nan esnaf ve i~çiler dükkAnla. 
ram erken kapamak mecburiye. 
tinde kalmaktadırll\r. 

Şirketi Hsyrlyenin, kimseyi 
memnun edemiyen bu yeni 
tarifesinin derha l deQ'İf\İrilme· 
sini temenrıi edtr it. 
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ltalya de~iz tezg8hları devlet' f 
idaresinde çahşmağa başladı -----Enfes 

HIKA YE__, 
Yazan' Burh~I 

ita/ya, Şarki Afrika imparatorluğu yollarını emniyet altına almak 
kadın! ... 

. için daha büyük fedakarlıklara hazırlanıyor 

i b ··yük dre o Un in s ak da biti· 
~·~.~ --· . . 

~-
1 

r, • v erleri ete a onmak üzere 
1 İngilizler ise Adende bir 
"Şark Cebelüttank,, ı 

vücuda getird_ile_r ___ I 
na göre İtalyanın bahri mehafili 
şimdiden tezgahlara yerii bir takım 
büyük harp gemileri koymak su -
retile İtalya krallığı ve Şarki Afri
ka imparatorluğunun istikbalini 
müdafaa etmek fikrindedir. 

Maamafih yine İtalyan gazete -
lerinin neşriyatı sırasında görülü
yor ki istikbalde böyle kuvvetli 
bir donanmaya malik olmak için 
ne kadar arzu edilen bir şey olur
sa olsun böyle kusurları hakikat 
sahasına çıkacak şey ancak para -
dır. Büyük saffı harp gemileri vü
cude getirmek için büyük masraf
lara göğüs germek hep paraya bağ
lıdır. 

/ng"lillerin 11 Şark Cebelüıta.rrkı,. diye ad kogcl11klan Adenden bil' gıirünüş 

Hatırlardadır ki 934 senesinde İ
talya beheri 35,000 ton hacminde i
ki büyük dritnot yaptırmak üze -
re tezgahlarında işe başlatmıştı. O 
zaman İtalyan gazetelerinin neş -
riyatından hatırda kalan şudur ki 
bu iki büyük gemi o tarihten üç se
ne sonra denize indirildiği zaman 
İtalyanın Akdenizdeki İngiliz do
nanmasına faik bir donanma elde 
etmiş olacağının çok tekrar edil -
mışti. Bu gemiler bu sene bitecek
tir. Fakat İtalyan gazetelerinin şu 
son günlerdeki neşriyatı -ki yuka
rıdanberi ondan bahsediyoruz- he -
sapta yanlışlık yoksa sırasında 934 
de tezgaha konduğu söylenen iki 
dritnavttan bahsedilmiyor. Eğer 

onlar yapılmış, bitmiş, artık deni
ze indiriler<.'k merasim yapılmasına 
sıra gelmiş ise o başka. İtalyan 
bahriye mehafili anlaşılan şimdiye 
~adar elde mevcut olan deniz kuv
veti ile değil, elde edilmesi lazım 
gelen müstakbel kuvvet ile meş -

İtalyadaki büyük deniz tezgah • 
!arından hususi müessesat rnahi • 
yetinde olanlar yeni bir kanunla 
artık devletin idaresine geçmiş bu
lunuyor. Sermayesi (100,000,000) 

liretten aşağı olmıyan tezgahlara 
taallUk ediyor: Cenevedeki Ansııl
do, Odero, büyük tezgahlardaki 
Adriyatik gibi. 

Ş arki Afrikada büyük bir im -
paratorluğa sahip olduğunu i

leri süren İtalya bu imparatorluğu 
müdafaa için denizyollarını da i · 
cabında müessir surette korumak 
lazım geldiği kanaatindedir. Bun -
dan iki ay evvel faşist mecli
sinin içtimaında bu da uzun uzadı
ya konuşulmuş, her vasıtaya mü
racaatla kuvvetli bir donanma vü -
cude getirmcğc karar verilmişti. 
icabında Milletler Cemiyetine gU -
venilerek büyük büyük harp ge -
mileri yapmaktan geri kalmmıya • 
caktı. Habeşistanın böyle ele geçi
rilerek Şarki Afrika imparatorlu -
ğunun ilanı İtalyayı büyük bir de
niz kuvveti vücude getirmeğe mec
bur edecektir; deniyor. Bütün İ -
lalyan matbuatının son zamanlar
da yeniden ileri sürdüğü dava bu -
dur. İtnlyan matbuatı donanmanın 
öyle bir hale getirilmesi lüzumun
dan bahsediyor ki Faşist İtalyanın 
~nafiini nerede kurmak lazım ge
liyorsa derhal orada kuvvet ve te· 
sirini gösterebilsin. Onun için İ -
talyanın müstakbel donanması her 
şeyden evvel müessir bir harp kuv
veti olmak zaruretindedir; diyor -
lar. 

yuk ve ağır şeyler vardır. Muhare
bede kat'i dabeyi indirecek gemi
ler başka ti.ırlü. başka çapta g(•mi

lerdır. Onun içın italva bilha~sa 
şimdi, yani Şarki Afrika impara -
torluğunu ilan l'ltikten sonra ken-

disınc büyuk büyük zırhlılar, hem 
sür'atli, hem de son derece kuvvet
li silahlarla mücehhez, •müessir su-

rette kendilerini müdafaa ve hi • 
maye edecek vasıtalara malik ge • 

miler yaptırmak emelindedır. İşte 
ancak böyle gemilere malik oldu • 

ğu zamandır ki müsavi şeraiti ha
iz düşmnnlarla boy ölçüşebilecek 
derecede adcledılebilecektir. 
İtalyan gazetelerinin neşriyatı • gul oluyor. 

Bu yalnız böyle büyük tezgah • 

lara münhasır değildir. Milli mü
dafaa vasıtalarmı temin edecek di
ğer sanayi muesseseleri de bu ka • 

nunun hükmiine tabidir. Bu mües
seseler üzerinde de devletin idare 

ve murakabe hakkı konmuştur. 
Görülüyor ki Şarki Afrika im -

paratorluğile İtalya arasındaki de
nizyollarının emniyeti ve bir gün 

Deflamı 6 ıcı •ayfoda 

• 

- Aman ne enfes kadın .. 
Sahir tünelden çıkar çıkmaz kar

şılaştığı bu kadın kar~ısında ken
dinden geçmişti.. 

O kadar çok da işi vardı ki.. He
men kadının aı·kasına düştü. Her 
adımda kadını süzüyor, boyuna, bo
suna, kalçalarına, mevzun bacak
larına baktıkça adeta mest oluyor
du .. 

- Aman ne nefis kadındı bu .. 
Epeyce takip etti. Nihayet yan 

taraftan biraz ilerledi.. Profilden 
öyle de güzeldi ki.. Gözlerinin kar
şısında bir gencin erimemesi imka
nı yoktu. Ne bakıştı onlar .. 

Sahir hakikaten bu güzel kadın 
karşısında kendinden geçmişti. Kal· 
bi çarpıyor, bacakları titriyordu .. 
çenesi de biribirine vuruyordu .. 
Kadına yaklaşmak ve bir kaç söz 

söylemek istedi.. fakat imkanı var 
mı? 

Kadının bakışları karşısında 

11' 
Akşam üstü Beyoğlu dn ne 1< !11' 

•. el< ı 
dar kalabalık oluyor. Yürurrı 111 • 
kanı bile yok .. Arada sırada J<l1 0ı· 
balığın araı;ına krırışan kadın. g ııl· 
den kaybolunca Sahırin knlb

1 ~el 
lıyacakmış gibi çarpıyor, }le t·ıP .. t9" 
kalabalığı yar:ırk onun izını 
ediyordu. J.;fıllııı 
Kadın bır aralık bir cnrnc Mıı 

önünde durdu. ve Sahire dO \et 
bal:tı. Bu gözlerde tallı bir ci

3 ti~ . re 
vardı. Saiur büyük bir cesıı ,.e 
kadının y:ınıııa doğru yaklıı.şt~di" 
kadına bir şeyler söylemek 

151 

fakat... o'' 
Heceler. kelimeler .. cüınleıer. ı:"ır 

le biribirıne karıştı kı .. hcpsılll 
ar:ıya getırip tc: dıll' 

- Siz hayalimde yaşıyan JtB 

sınız .. diyemedi. .{il<· 
Kadın bırdenbire kızdı ,,e ) 

sek bir sesle: fl:ı 
- Rica ederim bayım .. bl'Tl yi' 

muslu bir kadıııım .. taciz ctJ'l'le 
niz .. :ıo kendisinin o kadar küçüldügu-··ni.i . ,·ıl 

hisseti ki.. Bu sözler Sahirin b<.'yrıınc fııı1' 
Adeta bu güzel kadın Olimp da- rulmuş hır balyozdan d:ıhn l)ıl' 

ğının üzerindeki Yunan ilahesi Ve- tesir yaptı. Bac:ıkları dolaşt\i d' 
nüs .. kendisi de bu dağın eteğınde vara yaslnnmamı şolsaydı bel 
Venüsten saf bir aşk dilenmeğe düşüp bayılacaktı.. 

gelmiş bir biçare idi. * d ııef 
Sahir hakikaten bu güzel kadın Sahir: Kaç geceler rüyasırı 11 ııeP 

karşısında yalnız bir aşk heyec::ı.nı bu kadını gördü. Kaç günleı° 1 ıı:t 
ile yanmıştı. Netekim onu takip e- ayni yollarda deli gıbi bir aşsğ 
derken hep: yukarı koştu. 

ita /gan başvekilinin "eçen J e 
10 

r, bl - İştel.. diyordu. Hayalimde ya- Fakat.. faJo ) 

::~::~~::~~~~~'!l!!!!!!!!!~!!!!!!'!~!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~!!!!!!!~·~~~~'~'~'~a~;u~t~r~ig;a;r;et~in;d;e;n~~o~lı~n~m~ı~ı~h;~~~ba:s~k~a~r~eı~i;m~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~s:a~tt~ıg~-ı~m~k~a~d~ın~.~·!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~;6~n~rt~s;~y~ 
B o. y o k Harpte Nara: 6 adet 24 lük, 1 adet 21 lik Türklerin harbe dühulü bütün, Halbuki lngiliz, Fransız donan- vap veren yalnı:;iki istihk""' s6, 

Sonra İtalyanın kendi ticaret yol
larını müdafaa vazifesi vardı. Yi
ne İtalyan matbuatının neşriyatın
dan anlaşılan şu oluyor ki bir harp 
vukuunda İtalyanın denizdeki düş
manlarile dövüşürken kat'i muha
rebeyi kabul ederek müessir dar
beyi indirebilecek bir donanmaya 
ihtiyacı vnrdır. İtalyanın küçük 
gemileri ve bilhassa tahtelbahirle
ri vardır ki bunlarla deniz muha -
rebesinde düşmanını çok rahatsız 
edebilir. İtalyanlar bu kabil harp 
vasıtalarından elde edebilec~kleri 

şeyleri düşünerek ümitli göri4nü • 
yorlar. Lakin bunlarla harp bitiril
miş olmaz, hele düşmana k:ıt'i dar
be hiç vurulamaz olduğunu da sak
lamıyorlar. Hafif gemilerin. tah · 
telbahirlerin beceremiyeceği bü -

Ana istihkamlardan başka Yıl • pacak ilci iş vardı.. ması dünyanın en son sistem si - rülmüştü. r)''J 

Tu
ti rk Ba h rı' yel ı' lerı· dız grubunda 4 adet 24 lük, 6 adet Ya şimalden .. Şimal denizi ile lahları ile mücehhezdiler. larEı.ı.·tuğrul ve Orhaniyc bııtll .,...ıı·· 

15 likı 12 adet 12 lik, 6 adet 8,? lik Skajerak boğazından Baltığa geç • İşte o zamanlar İngiliz ordusunu ,ı•· 

N d 
toplar vardı. mek. idare edenler .. Lord Kiçner ile ar· Fakat bunların atışı dört J'l'lc 01,ıı 

~====== ası 1 o•• gv •• t •• ı 2200 t · 1 .•. d l h Veya cenuptan Çanakkalede iler· kadaşları bu mülahaza ile hareket 1.ısll = u ş u er me re genış ıgın e o an a· lemek. den ziyade olmndı. çok .. I< cıııJı9 
vuzlar ile Kepez arasına 80 metre ediyorlardı. bu cndaht karşısında susn

111 

ıuııııımm1ııııııınıı11111111111u1111111111ıııı1111111111111111uıııııııııııımıııım•ıı ıııııııııııımııııııııo •1111111111 açıklık ı'le 26 mayn atılmıctı Bu· Şimal yolu tehlikeli idi Boğaz . Her şeyi maddi olarak hesap e- ı·yı· bı·r harekettı·. .1'alltt 

Tefr.ıka No. 40 Yazan: Zekı:""c"'11"e""''m"'"""8'"111"'· " p I' 

lar. Alman gemilerinin her an ken· den kuvvetlerini ve sılahlarını top- d J<ı 
nun arkasına da 70 metre açıklık l· Nıtekim düşmanın 15 

8 

...,;ae
11 

Avusturyanın 31 Temmuzda Sır
bistana ilanı harp etmesi üzerine 
umumi seferberlik ilan edildi ve 
Çannkkalc Boğazı kamilen kapa • 

tıldı. Bu esnada Çanakkale müs • 

tahkem mevkii tamamen takviye 

edilmişti. 
Kumandanlığında Cevat paşa He 

Mirnlay Salfıhattin Adil (paşa) bu· 
lunuyordu. 

Ana istihkamlardan methal gru· 
bunda şu toplar vardı: 

Scdclilbahirde: 2 adet 28 ille, 2 
adet 26 lık 2 adet 24 lük. 
Ertuğrulda: 2 adet 24 lük. 
Orhaniyede: 2 adet 24 lük. 
Kumkalede: ' adet 28 lik, 2 adet 

26 lık. 

Bunlardan başka bir çok da ufak 
toplar mevcuttu. 

Merkez grubunda da şu silahlar 
vardı. 

Rumeli Mecidiye : 2 adet 28 lik1 

4 adet 24 lük. 
Hamidiye: 2 adet 3p,5 luk. 

Namazgah: 2 adet 28 lik, 2 adet 24 
lük, 7 adet 24 lük, 5 adet 21 lik. 
Değirmen burnu: 6 adet 24 lük, 

l adet 21 lik. 

Anadolu Hamidiyesi: 2 adet 35,5 
luk, 7 adet 24 lük. 

Çimenlik: 35,5 luk 2 adet 24 lük 
21 lilc birer adet. 

Anadolu Mecidiyesi: 2 adet 28 lik, 
3 adet 24 lük, 3 adet 26 lık, l adet 
21 lik. 

di sahillerinde bulunması karşısın· lanmn çapile ölçerek başka hiç bir er,.. 
le ikinci bir hat daha yapılmıctı. İ ateşi karşısında bu 4 ·rogo··ri.J~ıfllC" :r da bu yoldan sarfınazar etmek i · şeye eh~mmiyet vermiyen ngıliz i-

Daha sonra da bu mayn hattı başka hiç bir Türk ateş• cap ediyordu. darecıleri bir şeyi unutuyorlardı. 

t 
d i. b·,ıııt1 

am 7 ye çıkarılmıştı. Halbu ki Çanakkale .. Dostça a • - Türkün imanını .. h.. llJ'l'lll \ • 
ÇANA~KALEYE İLK HÜCUM.. çılamıyan bu kapıyı silahla açmak Nitekim daha ilk hücumda bu· Düşmanın bu ilk uc dii~f11 • 

Umumi harbe girmiştik.. kolay bir işti. nu anlamı.stardı. için iyi bir kontrol oldU pıl ıc ~ d.~· ve 11 

O zamana kadar bitaraf bir man· Esasen Osmanlı imparatorluğu; 1914 Teşrinisanisinin 3 üncü gü- nın ne yapmak iste ıgı dl· 
zara veren Osmanlı hükumetinin hasta adam çoktan ölmek üzere i · nü idi. Türkler henüz harbe gir - cavüz edebileceği anJ:ışılJ'l'l\ııP C' 

başında bulunanların harbe gir • di Buna yapılacak ilk hücum ile mişti.. Buna göre tertibat alrll:~ ~iicı.ı~ 
mesi karşısında İngıliz, Fransız ve Çanakkale Boğazı açılır ve muaz • Amial Karden'in. amiral Kepra- diyordu. Düşmanlar da. 111ıırtı•? 
Ruslar müşkül vaziyete düşmüş • zam Rusya Çarlığı ile İngiliz ve nın kumandasındaki 28 düşman ge- ile vaziyetlerini daha iY

1 

a. şll' 
lerdi. Onlar Türklerın kendi taraf. FTansız dostlar birbirlerine kavu- misi Çanakkaleye birdenbire sal - lardı. . ·Jiı lı el 

larından olmasını bu olmasa bile şurlar ve daimi irtibat ile düşman· dırdılar. 14,000 yardadan tam 15 . Nitekim bçugü~1ı~1rde ~~~ ~~~ı 
b f k 1 1 

. larını bir an içinde mahvederlerdi. dakika ateş eden düşmalar Seddül- rıye nazırı orçı ı e. . bl•)ri.l 9ıı' 
itara a ma arını ıstiyorlar bu su- ç kk 1 d k" .1• hl d b h. d k. k 1 · h l.kl · ve crk~nı habiye eeısı . e''e d t11 ana a e e ı sı a ar a ına • a ır e ı a enın ceP. ane ı erın- e1 o1 • 

retle Ruslarla irtibatı kolayca te • ıum idi. Bunların çoğu eski silah - den birısine isabet ettirdiler. 5 za- toplaniı yaparak Tür~ı~f11 et11'ı-Öı 
min edeceklerini umuyorlardı. lardı. Bir kısmı da Balkan harbin- bit ile 80 nefeimizi şehit ettiler. kuvvetli bir şekilde huc f1lişte 
bu ümitleri suya düşürmüştü. Şiın· den sonra getirilmiş derme çatma İngiliz ve Fransız donanmasının lazım geldiğine karar -ver, t)ııf) 
di İngiliz ve Fransızlaİa göre ya - toplardan ibaretti. bu tecavüzü karşısında karadan ce- (Devaf1l 
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Ölüleri dirilten adam
lar da var! ... 

-5 - S O N T E L G R A F - 10 M ayı s 1937 

Nttsı/ bir hastayı sağlam kan zerkeder.ek kurlar-1-
'fnak m ümkün oluyorsa, taze bir öl Ü .. lJÜ de manevi 
kuvvetler zerkederek diriltmek mümkün oluyor 

Şimdiye kad rtecrÜ-beleri yapılmış' · 
olan bu hakikattan bir kaç misal 

Holivud grevi Londra 
stüdyolarının işine yaradı! 

... ·--~~----· 

lüksenburgda ölüyüdirilten diplomasız bir doktor, 
aleyhinde açılan davada beraat etti 

ı 
Lüfcscnburg'rla ölen genç kız. böyle t{irf/lildi 

tısan hJyatının hakikaten esrar cc, ne kadar şaşırıp kaldığımı ta-
~at?tı,giz bir çok tarafları henüz savvur edersiniz. Ursulev isminde· 
QluJı~clle nnlaşılmış değildir. Bazı ki bu köylü kendi manc\'i kuvvet-

d~ <'rın bir baskasının vücudun- lerini ölüye zcrketmek suretile 0-
.. 11 f , 

tııd· ışkıran hayatı seyyalc ile di - nu tekrar hayata getirmişti. Bu a-
h tklcrini işittiniz mi? Bir çok damın daha bunun gibi birçok ö • 
<ıStaı~ ~ 

\·~ arın başka saglam adamların liılerı diriltmiş olduğunu haber al-
l<ırCtıtJanndan n1ınan kanla hayat- dım.> 
tıj ının kurtarıldığını biliyor ve işi
ı%0rtız. Fakat ihlizar halinde bu -
ll('\'~n hastalara başkalarının ma -
tcıl:e kuvvetlerini nakletmek su -
rıı· hayatlarını kurtarmak da 

1llıkun olmaktadır. 
DOKTOR KUSSOV'UN 

l RAPORU 
"'' 6 Haziranda Alcksandrovi" 
\ı aSs·ı :.-
~l'd 

1 
ı ov hastalanmıştı. Beni ça -

d:ı. 1 ar. Gece saat on bir vardı. 0-
"'lltıa a; d. 

t;ın t>•r ıgim zaman, derhal has-
l'rıi~~ nabzını elime aldım. Her ü -
lqd ın Çoktnn geçmiş olduğunu an
b; ırn. El sogumuştu. Ölüm azami 
~! ~CYtck sat evvel tahakkuk et -

J? 'l'.T-f k d ıı;"' : ·~ es ço tan urmustu. Bc-.. ı l . . 
"~t Çln artık bir defa tezkeresi 
~ıı nıckten ba~ka çare kalmıyor -
fıvd 're2kereyi yazdım, imzaladım, 
>-a~~ çı~arken, ölünün karısının 
il a koylu kıyafetinde bir adam 
la eÇ{!kiştiğini gördüm. Adamı zor
h%~~ Sokmak istiyordu. Bu adam 
itli. arı iyi etmekle §Öhret alın:ş 

~"s' 
~ .... 1 sabah beni tekrar Aleksan
" "Vıç" \J:~rı~ ın evine çağırdılar. Gittim. 
eo~ıe~~ odasına girdiğim zaman, 
!itil\>. llne inanamadım. Aleksan
~otdıç Yatağına oturmuş, giılümsü
~Vve~· ~ana elini uzattı. Bir giin 
hıb~1 gordügüm köylü, yatağın ya
~l\ na oturmuş, dua ediyordu. 
bo~ ieldiğiın zaman istifini bile 
t lıtı adı, fakat müteveffanın di - · 

ış 0ldu2unu 2özlcrimle ~örün---

Dr. Akussov 
Pctro Pavloski, ağustos 1927 

BÜYÜK
1

LAMA DA ÖLÜLERİ 
DİRİLTİYOR 

Aşağıdaki satırlar, Alcksandr 
Kannon ismınde bır İngiliz dokto
runun gcıçen sene Londra'da Pider 
k itaıfüanesi vasıtnsile neşrettiği 

bir kitaptan alınmıştır. Kitabın 
ismi: cTıbet'tc seynh:ıh tir. 

cTıbet'te seyahatim esnasında 

hakikaten harikulade denebilecek 
hadiselere şahit oldum. Öyle ihti
zar halinde hastaların değil, tam 
rnanasilc ölmüş insanların diril -
diklerini gördüm. Bu inanılmıya
cak hadiseler, Lama'ların manevi 
kuvvetJeri sayesinde tahakkuk et-
mı~ti. • 

Bunlardan btr tanesıni anlata • 
yım: 

cBüyük Lamanın taht salonunda 
idık. Rahıpler son dereoe dalgın 

insanlar halinde içeriye girdiler. 
Büyük Lama da dua etmiye baş
ladı. Az sonı a sekiz kişi taştan bir 
tabutu içer iye getirdiler. Tabutun 
kapağınt açtılar, içinde bir ada • 
mm kasknlı ceketini gördük. Hat
ta cesedi muayene etmeme de mü
saade gösterdiler. Dikkatle mua
yene ettım. Adamın ölmüş oldu
ğuna zerre kadar şüphe yoktu. Vü
cudü soğumuştu, kalbi durmuş • 
tu. 24 saatten evvel öldüğü mu • 
hakkaktı. 

Lama. ölüniin yüzüne baktı, ona 

anlamadığım dilde bir şeyler söy
ledi. Hayretle şu manzarayı gör -
dük: Ölünün gözleri açıldı, kendi
si de yavaş yavaş doğrularak ta
buttan çıktı. Büyük Lamanın ö • 
nünde diz çöktü. 

Bir ölünün diriltilmiş olduğuna 
şüphe edilemezdi. Bu acaip mü • 
cizeyi meydana getirenler, fevka • 
l'fıde hayati kuvvetlere sahip nadir 
insanlara mahsustur.> 

LÜKSEMBURGDA'DA BÖYLE 
BİR MUCİZE 

Bu mucizeler yalnız Rusyada ve 
Tibette görülmüş değildir. Avrupa 
memleketlerınde de ölülerin diril
diği vakidir. Mesela bir kaç sene 
evvel Lüksemburgda da şöyle bir 
hadıse olmuştu: 

<Bir kızcağız uzun zamandanberi 
hasta, ıyat!ıyordu. Ci[ierlerinden 
rahatsızdı. Her vakit olduğu gibi 
akş;m doktor geldi. Hastalığın va
him bi safhaya girdığini, hasatnın 
artık kurtarılamıyacağını, yaşasa 

yaşasa, daha bir kaç gün yaşıya -
bileceğini söyledi. 

l~rtesi sabah genç kızın vaziyeti 
büsbütün ağırlaştı. Akşam doktor 
tekrar geldiği zaman, hastasını ih
tizar halinde buldu. Hastanın a
nası, babası baş ucunda ağlıyorlar
dı. Genç kız hayatın daha başlan
gıcında, yirmi yaşında bir kızdı. O
dada bulunanlardan biri Lüksen • 
burgda ruhi tedavilerde bulunmak
la şöhert almış Matyas Brenner is
minde bir zatin çağırılmasını tav
siye etti. Haber gönderdiler, ara • 
dan saatler geçti. Fakat Brenner 
geldıği zaman, yatakta bir cesetle 
karşılaştı. Genç kız ölmüştü. Vü
cudu katılaşmıştı, parmaklarının 

ucu soğumuştu . Brenner dedi ki: 
- Artık yapacak bir şey kal -

mamış. Hasta ölmüş, ben de ölü • 
leri diriltemem.> 

Bunu söyledikten sonra, evden 
çıkıp gitmiye hazırlanıyordu. Bir· 
denbire durdu, bir kere daha gay
rimümkünü tecrübe etmiye karar 
verdiği anlaşılıyordu. Derhal ite 
koyuldu, az sonra da genç kızın, 

kalbini tekrar çarpmıya başladığını 
hissetti. Kalbin darbeleri gittikçe 
daha mahsus ve muntazam bir ha
le girmiye başladı. Kan cevelana 
başladı, vücudun katılığı zail oldu 
ve ölü bir müddet sonra yatağında 
doğruldu. Herkes korkudan şaşır
mıştı, sevinçten de ağlıyordu. Fer
yatları işiten ko~ular koşuştular. 

Onlar da hadiseye hayretle şahit 
oldular. 

Dirilen kız rahat bir gece geçir· 
di, muntazam ve mükemmel bir 
uyku uyudu. Eve giren müteces • 
sisler dışarıya çıkarılmıştı. Kimse 
hastanın odasına alınmıyordu. 

Ertesi sabah hiç bir şeyden ha
beri olmıyan doktor, eve geldiği za
man, öliinün, yatağında oturmuş, 

sütlü kahve içmekte olduğunu gö· 
rünce, olduğu yerde donakaldı. De• 
fin merasimini idare etmiye gelen 
papazı g~rt gönderdiler. Bu muci• 
2e haberi yalnız Lüksenburgda de
ğil, bütün Avrupada derin bir akis 
uyandırdı. Dirilen kız daha on be~ 
gün yaşadı, ondan sonra artık bu 
sefer knt'i surette öldü. 

Brennt-r'in bu yoldaki muvaffa.. • 
kıyetleri kendisine büyük bir şöh· 
ret temin etmişti. Herkes kendisi• 
ne itibar ediyordu. Fakat bu yüz • 
a en de b!işına gaileler çıktı. Çünkü 
fen kendisile alakadar oldu ve Lük
senburgdaki doktorlar sendikası, 
gayri meşru hekimlik yaptığı id
diasile Brenncr aleyhine dava aç• 
tı. Muhakeme çok heyecanlı ol • 
Ciu ve en sonra Brenner beraat et
ti. 
Hasta\ırın ve insanların men • 

faati ba!umından bu şekılde teda
viyi daraltmak değil, genişletmek 
ve yaymak Jazımdır. Brenner 
Hindistanda, Yogi rahipleri nez • 
~de uz•m müddet tetkikatta bu· 
lunmuş bir adamdır.• 

ffoliuud slr'itig olarrnduki sinema arti.tleri, teknisgonforı vesafres ı" İı att<i aırrların.ı ka tlar calış~n bütln 
m li$tahdemlar İşlerini bıraklılal'. Fakat ıuna mukabil LonclraJoki sinema aiüdyolar mrn işleri arill. 

Yukarrki rrsim bir lnglli~ şfnema stüdyosunda dans mua/liminin .1ıeni /ilimler için 
artistleri nasrl Jıaırrlodığrnı göflenrı ektedir 

Çekoslovakya ikinci b · r 
ispanya mı olacak 

Berlinle Prag arasında mekik dokuyan Çekoslo
vakganın Frankosu Hitlerden bir emir bekliyor 

Çek ordaıurıaa getm tog.yarelerln isttltametl•rlnt bllıltre11 geni 6fr ô/ef 

N evyorkta çıkan cNiv Repüp • 
lik. gazetesi Avrupa harita • 

sında Çekoslovakyanın vaziyet ini 
şöyle tasvir ediyor: 

•Çekoslovakya da bir İspanyaya 
dönecek mi? Nazi propagandası 
son günlerde Çekoslovakyaya 
karşı hücumlarını arttırdılar. Bu 
hücumlar ayni zamanda bir çok 
dilledeki gazeteler sistematik bir 
tarzda tatbik ediliyor. Alman ga -
zeteleri en sıkı bir disipline tabi 
tutuldukları için, Almanyanın u • 

mumi politikasını takip ·etmek 
mecburiyetindedir. 

Fakat... Avrupadaki muhtelif 
?evlet merkezleri şu günlerde son 
deccede endişe içinde bulunmakta
dırlar. Bu mücadele propagandası
nın istihdaf ettiği gayeler ne ola -
bilir? Hitler, Versay muahedesini 
param parça ettikten sonra, Çekos
lovak hudutlarını aşacak bir va • 
z!yette görünmektedir 

.DRANG NACH OSTENt 
Almanyanın İngilteredeki sefi-

ri Von Rıbbenterop, İngiliz muhafa
zakarlarını okşarken, Hıtlerin a -
damları Tuna \'e Balkan memle -
ketlerinin polıtikalarını cDrag 
Nach üsten cŞarka doğru geniş -
leme• zihniyeti dahilinde idare et
meğe çalışmaktadır. Bütün bu an
laşmalar arasında geçen Temmuz
da vücude getirilen Alman - Avus
turya paktı zikredilebilir. Alman -
İtalyan dostluğu, Tıtüleskunun ye
rinden uzaklaştırılışı, A1man - Ja -
pon misakı göze çarpan hadiselerin 
en mühnnleıini teşkil ediyorlar. 

ALMAN PROPAGANDASI 
Alman propagandasından bir mi

~l zikredelim: 1936 senesi 24 Hazi
ranında, bazı Alman gazeteleri Çe
koslovakyada komünist tahrikçi -
lerinin bir mektep vücude getir -
diklerini iddia etmişlerdi. Fölki -
şer Beobehter gazetesi Çek A vus
turya hududunda bir çok Sovyet 
zabitlerinin bulunduğunu iddia et
mişti. Bu zabitlerin başında, yine 
Alman gazetesinin iddiasına göre. 
Luza isminde bir Çekoslovak ge · 
neralı bulunmaktadır. 

Bir İngıliz gazetesi, Çekoslovak
yayı Moskovnya kapıyı açmağa 

memur bir kapıcı olarak itham et . 
'tl. Görülüyor ki, garp memleket ·
lerinde bazı gazeteler Çeklerin i -
şini bitirmek için nazilere yardım 
ediyorlar. 

BİR CUMHUR REİSİNİN 
NMUS SÖZÜ 

Geçen 10 Eyllılda Göbels Çekos
lovakyada Sovyetlerin tayyare is· 
tasyonları vücudc getirdiklerin) 
açıkça ifade etmiş, hatta bu mem
lekette bir Sovyet hava ordusunun 
vücude getirildiğini iddia etmişti. 

Bu iddianın neşredildiği tarih • 
ten tam on altı gün evvel Çekoslo • 
vak Cumhur reisi ile görüşmüş . 

(Decıamr 6 ınci sayıodn) 

--
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' r Yaşlı başlı vezirler genç padişaha derin bir 
·takdir ve hayranlıkla bağlı idiler 

Kanuni Sultan Süleymanın emretmek için yaratllmış 

meziyetleri vardı bir adamın malik olması icap eden 
Bahadlr Sahip 

Cengin karaya 
çıkarak ıüıel 
bir yerde otur• 
mak ümidi pa· 
dişah ile görü• 
şürkcn Sultan 

Süteymanın böyle . 
bir arzu göster-

miş olroasile daha 
ziyade ku•;vet
leniyordu. 

O gün akşam 

olmuştu ki padi
şah tarafından 
bir heyet halin
de gelen bir kaç 
kişi Bah dir Sa· 
bip Cengi lıtan

bulun en güzel 
bir yC"rinde Sul. 
tan Selim camiine 

l 
şımdı benimle berabersin. Fakat er

. geç hayırlısı ile buradan ayrılır • 
ken seni padışah hazretlerina yal
vararak bir yere yerleştireceğim. 

Ondan sonra sen de hamiyet ve 
sadakatle çalıştıktan sonra ... 

Genç Yakubun gözleri yaşnr • 
mıştı. Zaplctmek istediği bir kaç 
damla yaş yüzünden a~ağı indi. 
Bunu gören Bahadır Sahip sözünü 
ikmal edememişti. 

Bir müddet aralarında uzun bir 
sükun hükum sürdü. Sonra Baha
dır sahip tekrar sözüne başlıya • 
rak: 

- Niçin ağlıyorsun, dedi, eğer 

ağlamağa başlarsak saatlerce göz -
yaşı döktürmeğe kafi hepimizde 
binlerce elem vardır. Seni burada 
biraz da işsizlik sıkıyor. Bunun da 
farkındayım oğlum. Hele bir se • 
fer olsun, Padişah bir muharebe • 
ye gitsin. Sen de ... 

yakın yüksek lir Yııkubun gözleri parlamış, biraz 
mevkide dö~cn· evvel bir kaç damla yaş yuvarla -
miş, dayanmış nan çehresi şimdi gülmeğe başla-
bir kona~a da- mıştı. . 
vet etm ye gel. - Evet, sen de o zaman yerinde 
mişlerdi. Kanuni devrtndı hekçibaıı duramıyacaksın. Bu muharebeye 

Misafirin civarda her şeyi var • - Sen, dedi, burada büyük bir nasıl gideceğim diye düşü -
dı. Emrine verilmiş adamlar, bine- nimete ereceksin, buna şüphe et· neceksin ... 
ceği atlar, güzel bir bahçe ... Padi- rnc. Burada cesaret sahibi senin - Evet. Yeniçeri değilim amma 
şahın arzusu biran evvel buraya gibi yararlığa istidadı çok bir genç elbette harbe gitmek için ben de 
nakledilmesiydi. Bahadır Sahip için her kapı açık görün_üyor. Sen bir kolayını bulurum. 
Cenk hemen o akşam yeni kona - HllUHtllltllllllllllllltlllUIUllltUIUUUUll .... , .. l.uutınuuıuıuuı1111111nuu1111111u1111u111111111u11ınuuuıuıu1111111111n11uu11u•nını 

ğına taşındı. Bu sureUe aylardan· Çokoslovakya ikinci bir ispanya mJ 
beri deniz üzerinde süren yolculuk 
ve misafirlik artık bir zaman için olacak 
bitmiş, Bahadır Sahip gemide sı • 
kıldığım her vakit anlayarak ü • 
ziıldüğii kızının karada, güzel bir 
konakta i .. tedıgi gibi yaşamağa baş
ladığını görerek memnun olacağı 
zaman gelmişti. 

Günler geçiyordu Bahadır Sahip 
İslanbulda ifa edeceği sefaret va
zifesi biterek tekrar memleketıne 

ne vakit doneceğini düşünüyordu 
Padişah bu müracaati çok iyi kar-

( 5 inci 3agfadan dtflam) J 
tüm. Cumhur reisi Bcncs bana ay-
nen şunları söyledi: 

•Sıze ÇekÖslovak cumhur reisi· 
nin namusu üzerine söz vererek 
söylerim ki, topraklarımızda bir 
tek Sovyet tayyaecisi yoktur. Sov-
yet Rusya ıle olan mütekabil yar • 
dım misakımız, tedafii bir muaha
dedir ve fıkid memleketlerin her 

şılamış. kendisine istenen yardım1 hangi birine karşı üçüncü bir dev· 
gönd<'recegini anlatmak istemişti. Jet tarafından tecavüz vaki oldu • 
Fakat günler geçiyor, konağa ta -
şındıktan sonra padişahtan bir ha
ber gelmiyordu. 
Bahadır Sahip Cenk İstanbulda 

beklediği ynrdımı göreceğine e
mindi. Sultan Süleyman Hindis • 
tanla· bir münasebet tesis lüzumu -
mı anlamı<;, oraya edilecek yardı -
mm ileride çok mühim faydalan o
lacağım dusünmüştü. 

Bahadır Sahip Cenk İstanbula 
g"lcli bir kaç ay olmuştu. BuradR 
gördüğü hüsnü kabulden Padişa -
hın kC'ndisine verdiği kona'ktan, ra
hat ve üzünlÜsüz hayntlan çok 
memnundu. Fakat bu kafi gelmi -
yordu. Mumkünse ~ir an evvel 
muvaffakıyetle memleketine dö -
nerck buradan temin ettiği yardı • 

mı orada filen de ishal etmek 1a
zınıdı. Kızı Tacı Cihan İstanbulu çok 
se\•mişti. Babasını düşündüren iş

Jeı den habc.; olmadığı için o yal
nız İstuııbulun giize11ığini düşu -
nÜJ or, bir giın Hindistana avdc-t 
zamanı gelince buradan ayrılırken 
mahzun olacağını saklamn:ordu. 

Hindistana dönmek üzere er geç 

1stanbuldan ayrılacaktı. Buna şüp
he yok. .. Bu yalnız Tacı Cihanı mah
zun etmıw c~k. Ynkup da bundan 
kcderlenccekti. Çok büyük bir iyı
Jik gördüğü bir adamdan ayrılma
yı hiç istemiyordu. Bundan arada 
düşünür, o zaman zihninde karan
lık bir istikbalin korkusunu atmak 
için mücadele ederdi. Bu mücade-
1e1erde ona ynrdım eden bir şey, bir 
hayal vardı: 
Tacı Cihanın bir örtü ile çevril· 

rniş çehresi, iri siyah gözleri, ince, 
zarif endamı git gide gözü önünden 
aynlmıyordu Genç adama arası -
ra bir dalgınlık geliyor, sorulan °bir 
suale ya kısa, yahut büsbütün yan
lış bir ccvab vermekle iktifa edi • 
yordu. Onun bu halini Bahadır Sa· 
hip de bir iki kere fark etti. Fakat 
kendi kendisine: 

- Gurbet diyarına gelmiş bir 
çocuk, diye düşündü, burada yn • 
hancı .. Hiç kimsesi yok Benim gi
bi o da garip. 

Sonra Ynkubun kalbıne kuvvet 
verm~k için bir gün ona: 

ğu zaman, hükmünü isbat edecek • 
tir. Çekoslovaklar hiç bir zaman, 
kimseye taarruz ctmiyeceklerdir. 
Yine hiç bi zaman hiç bir tecavüze 
alet olmıyacağını, bize ait olmıyan 
şeylere de göz koymıyacağız. Mem
leketimizi dolaşınız. Bu topraklar • 
da ~nebi askerlerden kimsecikle
ri s;?öremiyeceksiniz,, 

Almanlar hakikaten ~ekoslovak 
topraklarında Sovyet tayyarecile
rinin bulunduklarına kani midir • 
ler? Zannetmiyoruz. Ancak Çe -
koslovakyanın evet, Avrupada ko-

münizmin yayılmasına hizmet et· 
tiğini zannedereler. 

JAPON - ALMAN PAKTI 
Geçen Bırinelteş.rincle Berl~n • 

de imza edilen Alman - Japon mi
sakının. müstakbel istilaları ko -
laylaştırmak için akdedildiğine 
şüphe yoktur. 

Çekoslovakyadaki Alman ekal • 
liy~tinin büyük hir kısmı hudut -
lam yığılmışlardır. Almanyanın 
gizli memurları ile Bekoloni ara -
smd.a sıkı münasebet devam et • 
mektedir. 

Sonra Çekoslovakyada muazzam 
bir Nasyonal - Sosyalist teşkiHitı 
g€tirilmiştir. Eski jimnastik hoca • 
!arından Konrad Hanlayn bu teş • 
kil atın başında bulunmak tadır. 
Kendisi olsun, maiyetindekiler ol
sun. bu teşkilatın büyük bir Al -
man milletinin ilerı karakolları ol
duklarını söylemekten ~ekinme • 
mektedirler. 

Hanlayn sık sık Almanyaya gi • 
dip gelmekte ve Hitlerle göruş • 
mektedir. Çekoslovakyada hi.ıkü -
met içinde bir hükumet tesıs etmiş 
vazıyettedir. 

ÇEKOSLOVAKYANIN GENE
RAL FRANKOSU 

Bazı müşahitler günün birinde 
Hitlerin •Çekoslo\•akyanın gene -
raf Frankosu• addedilen Hanlayn'a 
bu memleket dahilinde bolşevizme 
karşı harp ilan etmesı içm emir 
vermesinden korkmaktadırlar. 

Almanya · Japon misakına go • 
re, Almanya, Çekoslovakyadaki 
komünist ihtilalini bastırmak .için 
Hanlayn'a yardım edecektlr. Zahi-

ren Komintern'e karşı açılacak o -
lan bu muharebe, hakikatte Çe • 
koslovakyayı istihdaf edecektir. 
Düşman memleketlerle çevrilmiş, 
Fransadan Alman, Sovyet Rusya· 
dan da Lehistanı ve Romanya top
Taklarile ayrılmış olan Çekoslo -
vakya böyle bir takdirde çok müş
kül vaziyette kalacaktır. 
Prağ, Londranın Orta Avrupada 

çıkabilecek bir muharebeye her 
hangi müdahaleden çekinmek isti-

yeceğini düşünmektedir. Bazı İn -
giliz emperyalistleri, Hitlerin, müs
temleke sevdasından vaz geçmek 
şartile, Orta Avrupada serbest bı • 

rakılmasına taraftardıla. İngıliz 
Hariciye Nazırı İngilterenin, icap 
ederse, Fransa ve Belçikayı silah
la müdafaa edeceğini söyledi, fa
kat Çekoslovakyadan hiç bahset
medi. Fransızlara gelince, onlar da 
İngilterenin müzahareti olmadlk -
ça, bu yolda bir adım atmak fik -
rinde değillerdir. Moskova ise mi
sak mucibince, Çekoslovakyaya an
cak Fransa ile beraber yarciım ede
bilecektır. Zaten SovyE::t Rusya ile 

Çekoslovakya arasında hudut ol • 
madığına göre, Sovyetlcrin Çekos
lovakyaya yardım edebilmesi için, 
üçüncü bir memleketin toprakla • 
rından geçmesi lazım g~lmektedir. 
Tıtülcsku, bir zamanlar, Sovyetle
rin Romanya topraklarından gE>ç -
mesine razı olmuştu, fakat Tata -
resku ile dostları bu planı şiddetle 
reddettiler. 

BERLİNİN VAZİYETl 
Berlin vaziyeti şöyle muhake -

me etmektedir: Sovyetler Garpte-

ki karışıklıklara pek taraftar de -
ğildirler. Çünkü Şarkta bir Japon 
taarruzuna maruz kalmaktan çe -
kinirler. İngiltere ise yeni silah -
lanma programı tahakkuk etme -
dikçe. şimdilik ancak ft.alyanın 
harekatını tarassut ediyor. Maca -
ristan, Çekos1ovakyaya karşı Al -
rnanlara müzahir olacaktır. Yu -
gosla\-ya ise, A"·usturya ve Maca • 
ristan topraklarile Yugoslavyadan 
ayrı bulunuyor. Romanya, elinde
kı toprakları muhafaza için bitaraf 
kalmağa çalışacaktır. Lehistan 
kendi topraklarından yabancı bir 
ordunun geçmesine razı olmıyacak
tır. Nihayet Çekoslovakyada bu
lunan üç milyon Alman ve Macar 
Almanlar tarafını hıç şüphesiz il
tizam edeceklerdir. 

Almanyadaki iktısadi buhran, en 
nihayet Hitleri bir maceraya sü • 
rükliyecektir. 
Eğer Çekoslovakyada bir nazi 

darbesı tahakkuk ederse, bu dar -
beyi önlemek çok guç olacaktır. 

1 HİKAYE 1 
Enfes kadın !.. 

(4 ıirrcıi sng/udan devam) 

Ru güzel kadını bir kere daha 
görmek nasip olmamı~tı .. 

Bir giiıı acele bir i~ için Ycııi 
postahaneyc giriyordu .. 

-Ah .. 
-Ah .. 
İşte haflalardanberi Sahirin a -

radığı güzel kadın .. 
İşıni gucünü unuttu. Kadının pe· 

şine koştu. 

Kadın Yeni Postahane caddesi .. · 
sağa doğru dönen yol.. arkasına bi
le bakmıyor, sert adımlarla ilerli -
yordu. Sahir•~ tesadüf ettiğinden 
hiç tc memnun görünmüyordu .. 

Sahir on~ korka korka o kadar 

gerıden takip etti ki.. 
Bir aarlık rnahallebiciye giren 

kadın arkasına baktığı zaman Sa -
hiri görmedi bile .. Sahir (ne olursa 
olsun) diyerek mahallebiciyc girdi 

ve kadının oturduğu masanın kar
şısında bir yer buldu. 

O ne güzel ne enfes kadındı ya
rabbi .. Gnrsonla bir şeyler konuşu
yordu .. Sesi adeta ılık bir musiki 

gibi-sinirleri geriyordu .. 
Fakat.. fakat.. 
Gözünü kadından ayırmıyan Sa

hire bu enfes kadın tebessüm cdi -

yordu.. evet .. İşte.. hafif bir baş 
eğmesile seliımmı da kabul etti. 

Aman yarabbi.. Sahir çıldıracaktı. 
Kadın dışarı çıkar çıkmaz peşine 

düştü. Yanına sokulmağa cesaret 
edemiyordu .. 

Yine çenesi biribirine vuruyor, 

bacakları titriyor ve zangır zangır 
titiyordu. • 

Kadın Sahirin vaziyetini anla -
mış gibi yavaşlamağa başladı .. Bir 
aralık adeta Sahirin koluna gire -
cek kadar sokuldu. 

Sahirin aklı başına geldi ve ka
dına sokuldu. 
- ..... . 
- ..... . 

* Sahir bu güzel kadınla baş başa 
kalmak, günlerdenberi 'hafızasında 
yaşattığı rüyasına glren bir kadı -
na aşkını anlatmak istiyor ve bir 
randevu rica ediyordu. · 

- Bugün olamaz bayım 
- Yarın .. 
- Olamaz .. 
- Perşembe günü .• 
- Olamaz. 

- Cuma .. 
- Aman hiç .. 
Kadın bu kadar ısrar karşısında 

durdu. Ve Sahirin kulağına ya -
vaşca: 

- Pazardan başka gün ~amaz. 
Çünkü kocam o gün boştur. Evde 
kalır. Ev işlerini yapar ben de saat 
10 do Karaköy tramvay durağına 
gelir seni bulurum. Birlikte tatlı 

bir gün geçiririz olmaz mı cicim .. > 

Dedi ve hızla vapura doğru koş
tu. 

Sahir olduğu yerde mıhlanmış 

kalmış saf aşkını anlatacağı kadı -
nın arkasından baka kaldı. 

UllHIHHt1ıtt1tlUlttlttt\llltlllllttflthU1HllllllllHllUtttlttllltllllHI 

Okuyucularla 
Baş başa 

Benzin çabuk 
Parlıgan 
Bir maddedir 

Beşiktaşta oturan bir okuyucu· 
muz yazıyor: 

.Mahalle aralarında ve caddeler. 

· de, binaların altına, evlerin bod
rum katına tesadüf eden, buralara 

sığınmış bazı benzin depoları, sa
tış yerleri vardır. Halbuki, böyle 

depoların o binalara yakın olması, 
hatta ayni çatı altında bulunmast 

çok tehlikelidir. Nitekim, geçen 
gün Beşiktaş semti bir yangın teh

likesi atlattı. Beşiktaş Beledıye 

muhasebesi altındaki benzin de -
posunda bir benzin şişesi nasılsa, 

parladı ve benzincinin elleri yan • 
dı. Benzin satış depolarının böy
le binalar altında bulunması doğ
ru değildir. 

Depolar açıkta ve ahşap evler -

den mümkün olduğu kadar uzakta 
olmalıdır. Yarın öbür gün her hangi 
başka bir kaza vukua gelebilir. Da
ha büyük bir yangın çıkar. Esa
sen ahşap olan mühim bir kısım 

mahalleler yanabilir. 
Bu işle alfıkadar olan makamla

rın nazari dikkatini celbetmenizi 
muhterem gazetenizden rica ede· 
rim., 

1 

Eski ~tan bul batakha•n~ eri: J 
--------------Yazan: M. S.ÇAPAN 

ikinci kısım - 67 -
Kırkı çoktan aşan, elliye merdiven da
yayan kır saçh bi ire, mütemadiyef1 

rest ver'"yor kes sabun su miif 
gi >i temizleniyordu 

Satran~ lzastalan da tıpkı poker hafla/arı gibi tiirıle el 

ıtfren partiler gaparlor 

Talih bize küsünce, kendimize 
bir hattı hareket tayin etmek la
zım geldi. Matmazel Frosonun pa
ra tarafından çantasının hayli şiş
kin olduğuna şüphe yoktu. Mal".gır 
onda: 

- Gaııice! 

İdi. J an~a gelince, onun portfö
yünün, Frosonun meşin ebe ç:ın -
tasından geri kalır yeri olmadığı 
muhakkaktı. Bunun için, kendi 
kendime dedim ki: 

- Madem, şans artık istemiyor. 
Suya sabuna dokunmadan, bii~·ük 
-potlarda bir iki i~ yapmamak bu
dalalık olur. Şans şimdi döner, 
ha dönecek, ha döndü diye bek • 
lersek; turla, patla, üvertürle ve 
korka korka oynamaklığımız yii -
zünden, kdrm yarısını geri Yere • 
ceğiz. Bunun için, icap ettikçe dok
tora kapak, falan vermenin yolu
nu bulup, kazancımızı arttırma • 
lıyız. 

Bu kararı verdikten sonra, faa
liyete geçmek için şöyle bir top -
landım. Etrafı tetkik ettim. Ev sa
hibi Elpiniki ile dostu avukat Ce
mal ötede, sobanın başında lafa 
dalmış, dedikodu yapıyorlar, dok
tor (K.) i davet eden Hayık da on
ların yanında oturmuş, büyük bir 
alaka ile konuştuklarını dinliyor
ciu. Demek, bizi hariçten tetkik 
~decek, göz hap?ne alacak bir a -
dam yoktu. 

Masadakilere gelince, matmazel 
Froso. tam manfisile Allahlık bir 
oyuncu idi. Değil ufak, ehem -

miyetsiz bir: 
- Kapak! 
Ameliyesini görmek, bütün: 
- Trapula. 

yı deği~tirsem, haberi bile olmı
yacaktı. 

Ya Jan? .. 

Onun nasıl bir oyuncu olduğu 

hakkında henüz bir fikrim yoktu. 
işçi mi idı? 
Acık göz bir oyuncu mu idi? 
Enayi mi idi? 
Bunları anlamak için, bir hare

ket, bir işçilik yapmak lflzımdı. 

O böyle bir şey yapmamıştı ki, 
ben göreyim. Biz de onun şüp.lıcsi
ni uyandıracak şekilde bir oyun 
oynamamıştık ki, rıörmediğine hük
mederek onun için: 

- Enayi! 
Diyelim. 
İşte ona bu damgayı vurmak, 

Rum trişörlerin dedikleri gibi: 
························································ 
İtalya den·~ 
Tezgahları 

(4 ıincü sagf ada.n c/•oam) 
tehlikeye girmemesi için büyük 
gayretler sarfına me<:hurdur. Fa -
şist meclisi Martta toplandığı za -
man Milletler Cemiyetine istina -
den her vasıtaya müracatla bu bü
yük işleri başarmağa karar ver -
mişti. Habeşistanda meşgul bulun
dukları zaman İtalyan kadınları 
parmaklarındaki yüzükleri, kulak
larındaki küpeleri verdiler. O za
man da Milletler Cemiyetine mü -
racaat edilmişti. Ayni cemiyete 
müracaat devam ediyor demektir. 

Hulasa eğer hazine müsaade e -
derse 1talya da büyük harp gemi -
leri yapacak. 

- Koroydo! 
Olup olmadığını"an!amak içl!l• 

henüz ona karşı bir: 
- işçilik! 
Bir: 
- Avantaj! J3 

k1'•1'1" yapılmadığından, hemen he dıı· 
bir hüküm vermek, bu adartl 
pedüz: 

E "d" 1 - nayı ır. ·ti . 
Demek doğru olamazdı. BU 1 

"' 
cB"' barla evvela, onu kuşkulandırıı el< 

huylandıracak ve işkillendireCdı· 
bir kaç hareket yapmak icaP c j;ıl 
yordu. Eğer, kurnaz bir oyunc~sP 
bu hareketler karşısında ders. et 
harekete mani olacak bir vıııı) i· 
alacak, itiraz edecekti. Lisanerırıı" 
tiraz etmese bile, kağıtları altı Jt'1' 
adamakıllı bir tarak vuracnkı 
rıştıracaktı. rs 

B t ""be ı· · d n ~011 u ecru ame ıyesın e : r&ı· 

yapılacak başka bir iş daha \ 8 

Mühim bir iş... trol 
O da, onun hareketlerini k011 JdP 

etmek, oyunlarını dikkatle ta 
eylemek... tıf' 

ilk tecrübe olmak üzere, ksr\ır· 
mak için yerden kliğıtları toP 

8 
, 

ken, onu şüphelendirecek bir ~·of' 
ziyet aldım. Kiiğıtlan acemi trıŞ 
lerin: 

- İşlemek! . se
Vaziyetinde topladıkları gibıde i· 

çip karıştırmıya, karıştırırken ıı· 
çine bakmıya başladım. Bu yıı~s· 
ğım hareket, yalancı bir işlertlc ,811 
reketi idi. Jan bu işlerden ~~)!)bile 
poker trişörlüğünü bilen bırı . .,4• ..... ~"' 

olsa, kağıtlan alıp tetkik euıg ı.tı. 
man, hiç bir şey bulamıyııcıı 
Çünkü kağıtlar: 

- Tri~·! sl1' 

Edilmemir, yalnız onu htıY~ibi 
dırmak için, trişe edıliyormtıŞ 
karıştırılmıştı. 

O süs verilmişti kağıtlara.·· ıcefl 
.Tan, beni, kağıtları knrıştırırıJltı 

gördü, fakat, galiba bir şey ~8 
9

·;· 

dikkatini çekmemi~ olacak Jcı. 
kadar bile olmadı. 

Aldırmadı. 

İtiraz etmedi bile... . eerO' 
Bu bir hayır nlıimeti idı. 'l' ıııtıŞ• 

be balonu muvaffak,ıyctle uç pe
bir arızaya falan uğraınamışdtı· o! 

.. ·1 l 
mek, kurnaz bir adam degı de' 

Demek, açık göz bir oyuııctl 
... ld" J ' b1' gı ı tın... ıdeı'I 

Manmafih, yine ihtiya~ı c dıt t>iı1 
rakmamak lazımdı. Belkı, 0 t>t"' 
tccrii be ediyor, işin nrl;asırıı 
liyordu. ..rıııel'• 

Daha neler yapacağımızı gı° ~ ııı9' 
anlamak istiyordu. Alakasız 1 çı;1'. ' 
kesi altında, belli etmederıdc1'i11r 
tırmadan bizi kontrol da e 
d. d~ 

L .~b 
Olmıyacak bir şey değüd1 ,.e!' 

ıJsll "öt Ben bir çok poker oynan .ıerıf1 ' 
lerde, kulüplerde, aile C\ eteler' 
dost apartmanlarında, so~ı ıcoı1: 
de böyle vak'alara, karşılı . JI 

·çıı'lı 1' 
trollara çok rastladığım ı rııır' ' 
nın alakasız tavırlarına aıds .ıesi~1 sC" , 
hemen faaliyete geçmek 0ıri c 
göstermek istemedim. teell 

1 
den bırakmadım. dSıc~, 

Böylece normal bir ksÇ (JC .. ) • 
daha geçti. Biz, doktor 19 ç',ıı 
ben, muvazeneyi rnuhafazll Y'~tl 
lışıyorduk. Masanuzda ~0so i J 
yegane oyuncu matmazel , ~I 

(DetJGfll 
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Kahraman Şaon, Sülegmana yazdığı bir mek
tupta, K raliçeye bir kaç talan altın gönderilme
sini istiyordu. Süleyman:- Acaba yer y üzünde 

allına tapmıyan kadın var mı? diyordu. 
Hepsinin manası birdir!> 
Süleyman elini uzattı: 
Çok düşünceli bir nazarla rakka

seye baktı: 
- Yeter, Sahra! Yeter .. Bana ka· 

dınları metheden şarkılar söy -
leme! Bana, beni unutturacak şey
ler oku! Ben kadından korkuyorum 
artık. Kadın .. çiçek .. kuş .. bunların 

hepsi nasıl olur da ayni manayı i
fade eder? Çiçek ve kuş .. Bu za. 

1 
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Milli kiime maçları 

Fenerbahçe Doğansporu 
6-O mağlüp etti ! 

Fenerbahçeliler dün 
galibiyeti 

güzel oynadılar 
hak ettiler 

ve 

Galibiyeti sigortalıyan Fenerli • 
ler artık sayı adedini arttırmak i
çin mütemadiyen İzmir kalesine 
yükleniyordu. İzrnirin yaptığı a -
kınlar Fener müdafaası tarafından 
kesilince Sarı Lacivert takım gol 
yemek korkusundan kurtuldu. O · 
yun bu şekilde 28 inci dakikaya ka
dar devam etti. 28 inci dakikada Ali 
Rışa beşinci golü, dört dakika son
ra Naci altıncı golü yaptı. ve Fe-

ner 6 - O galip vaziyete geçtı. Altı 

gol yedikten sonra İzmirliler başka 
sayı fırSJtı vermemek için çalıştı
lar ce Fenere bn .ka sa~ ı yaptır -
madılnr. 

vallı ıki mahluk, daima kadının a
yağı altında çığnenmiye mahkum
dur. Dün Tamara, benim en sev -

diğim 'kuşlarımdan bir çoğun-; vur
durup pişirdi.. Yedi. Sila geçen 

gün. en çok sevdiğim çiçeklerimi 
koparıp yere attı ve üstünden yü • 
rüyerek geçti.. Hayır .. kadın, çi:. 

Hü1amtlti11 6ir Doıan ıper akınını plonjonla keslgor 

On üç dakika sona maç O - 6 Fe
mi rin galibiyetile bitti. Maç hake
mi Nihat gene mucıffakıyetli bir 
idare gösterdi. 

/<:,. çt>l~ ve kuş demek değildir, Sahra! Dün Doğan Spor takımı Fener 
Qdıiıte httr yıl bfr Magu lünii gfl,liJttr kılılclarınt a•ğiıtlıerek Bahçe ile karşılaştı. Bir gün evvel 

Bu şarkıyı besteleyen şair Envera- İz 
ıtllünç maıkılerlc sokaklarda dolcısırlardı.. Beşiktaşla 2 - 2 berabere kalan -

no olsa gerek. Çünkü o, kadınları \' ı mirlilerin bu seferki maçta alaca-
ç o cu demek istiyordu ki, krali- düsten ayrıldığı gündenberi Fi • tanımaz.. ğı netice alaka uyandırmıvtı. 
8: liayanın parası tükenmişti. Eğer listin halkının bir çok isyankar te- İzmir _ Fener maçını görmek i . 

l Uleyınan kraliçeye bir kaç ta - şebbüsleri ve Siıleymanın tahtmı Süleyman o gece her zamankin-
an çin Kadıköye binlerce futbol me-
:ı~k altın gönderecek olursa, Amon devirmek hulyaları şurada bura - den fazla şarap içiyordu. 
~ raklısı taşıyan Akay vapurlarında 
ıı....~leri kralın değil, kraliçenin da menfi akisler yapmıya ve bu Saatler süratle ilerliyor.. başlıyan tahminler. Oyunun baş • 
""'"~l?tden yürüyeceklerdi. cereyanlar Süleymanı rahatsız et- Ve Sahra hükümdarın ıztırabını 

J\ langıcına kadar devam etti. Bu 
ı . lllon'dan gelen yolcu bu tafsi • miye başlamıştı. bir türlü anlıyamıyardu. 
atı tahminler arasında Fenerin mağ-
oı. Verdikten sonra, saraydan çık· Süleyman o gece Sahrayı ça • Süleyman bir aralık elindeki mek- lUbiyctini kabul edenler de mü • 
~~1İ ğırttı: tubu yanındaki sedirin üzerine bı· him bir yekun meydana getiriyor-

lıunu ~~an yalnız kalınca (Şaon) 
8

- Bu adkşam çok muztaribim, raklı.. du. Fakat oyun başladıktan sonra 
d gonderdiği şeker kamışını kır- nhra! de i. Bana, ıztırabımı gi - Sahraya sordu: Fenerin güzel ve ahenktar bir o-

\,. derecek ve içime ferahlık verecek - Sen de bütün kadınlar gibi yun oynıyacağı kendini gösterdi. 
ele/~ kamışın içinde incecik bir şarkılar söyle! Senin şakrak sesini altın sever misin? Dünkü maçın bu kadar büyük 
g" ıye yazılmış olan bir mektup duymak istiyorum. Sahra bu suale hayret etmedi.. farkla Doğan Sporun aleyhine bit-
oşrdu. Şaon'un gönderdiği mektup, Sü- Süleyman her zaman gözdeleri- mesindeki sebeplerden bir kaçı 

... aon bu mektubunda Süleyma- leymanın elinde duruyor ve ara • ·•a ne neler sevdiğini sorardı. arasında Doğan Sporun yorgun ol-
Ş\lnları yazıyordu: sıra mektuba göz gezdirerek: masına mukabı·ı bı'r ikı" haftadan-

~ A Sahra hükümdarın zevkini ok • 
ta .... nıon sarayından beııi kur - - Nayanın yer yüzünde taptığı beri bozuk oynıyan Fener forvet-
,. ~ıya. teşebbüs etmediğinizi gö- bir şey varmış: Altın ... Fakat, bu §amak maksadile cevap verdi: 
"1l(l/orum. Artık anladım ki, A _ madene tapmıyan kim var acaba - Ben, şaraptan başka bir şey lerinin iyi oyununu saymak la • 
d 0n'a yeni bir israil ordusu. gön • yer yüzünde?! sevmem, Mellfı! zımdır. Doğan Spor sağ bekinin de 
hQetnıb ek imkansızdır. Şu halde size Diye söyleniyordu. (Devamı var) oyunun başında sakatlanarak oyu-

er s h b ·· 1 · ------·--------= 1 na devam edememesi ve Beşiktaş 
.. r R y Q maçında sakatlanan Hakkının bu 1,, l vereyim: Benim buradan kur- a ra u soz eri işıtınişse de, i · 1- 1 

"t nı.am, ancak kraliçeyi tatmin şiıı iç yüzünii anlıyamamıştı. A D 
" "»t kl ı maçta oynıyamaması neticenin bu l/Q e c mümkündür. Kraliçe Na- Sahra ellerini kalçasına dayadı .. 
tıQ~~n yer yüziitıde taptığı bir şey Biı taraftan Süieymanın kalbine ız- 111 ____ ___ ___ , _ _ _ .... kadar büyük farkla kapanmasına 

<llt. A.ltın. Kraliçeye bir kaç talaıı ırap veren meseleyi düşünüyor, bir BUGÜ~KÜ PROGRAM sebep oldu. Fenerliler dünkü oyun-

t" tn. 9Cndermckle beni bu esaret • taraftan da hükümdarın hoşlan - da 6 - O gibi büyük bir .farkla Do-
"ll k Akşam neşriyatı: ğ s kl ·ıı· kü" b. 
S

- ·urtarmı.c olacaksınız!:. dığı şarkılardan birini okuyordu: O an poru yenme c mı ı me ı· 
_ :r Saat 17.00 lnkıla? dersleri ni· · ·1 d b 

"": Uleyınan bu mektubu okuyun- .şeria [1] kıyılarından bir :ıey- rıncı iğin e ir mani daha atlat • 
"" versiteden naklen Mahmut Esat Boz. tin dalı kopannuıtım.. mış oldular. 

ı(!;;-1\nı.ondan gelen yolcunun söz
bi doğru imiş .. 

Ye rnırıldandı. .. 

~o~ernek ki, Şaon esaret hayatından 
•lt llluztaripti. Onu bir kaç talan 
~~nıa hürriyete kavuşturmak im
tını 1 

Varken, Süleymanm btt al • 
dUt :ır.~ hemen göndermekte tered
&t>!(! g?sif>..l'diği tavrından ve bu me
lQşl}Yı kimseye açmayışından an -

1Yordu G . 
~~rçek bir kaç talan altın gön
trıillt ekıe kraliçenin gönlünü al -
~trıı ~e Şaon'un hürriyetini temin 
~ı~ ~ mümkündü. Fakat, ne ya
tinı:ı 1 o günlerde Kudüs hazine -
a\·u e ~~r kaç talan altın değil , bir 
S~ı guınüş para bile yoktu. 

~~~ . eyınanın o günlerde Şaon'a 
lhtiyacı vardı. Şaon'un Ku-

-Y kurt tara!ından. 18.30 Plakla dans 
Bu dalı kimin bll§ına koyacağı- musikisi. 19•25 Afrika av hatıra· Meç nesil oldu 

m• bilmiyordum.. Jar ı : Sait Salihattin C ihaool'lu Saat 15,50 de evvela İzmirliler bir 
Yolda giderken, bir çobana rast- tarafından. l9.50 Konferans~ Spor az sonrada Fenerlilerin binlerce 

ladım .. sordum: fevaidi hakkında Hulki tarafından. meraklının alkışları arasında saha-
- TaMatin bu en güzel tact ki· 20.0C Rifat ve arkadaşları tarafın. ya çıktılar. 

min başına yara§ır? · dan Türk musikisi ve halk şark ı· Takımlar dizildiği zaman Dojan 
Çoban güldü.. tara. 20.30 Bay ô mer Rıza tara· Sporlular merkez muhacimlerinden 
Cevap verdi: fından arapça söyley. 20.45 Safiye mahrumdular. Haf hattında oynı • 
- O çelenk, bir kadm ba§tna ld- ve arkadaşları ta rafından Türk yan Mehmetli de açığa alarak şu 

yıktır. musiki ve halk şarkıları: Saat ayarı. şekilde idi: 
- Niçin? dedim. Kadından ba§ka 21.15 Şehir tiyatrosu dram kısmı Mahmut - Adnan, Fethi - İsmail, 

bir malıliı.k yok mu? (Laknb). 21.15 {Ajans ve borsa Nurullah, Reşat - Sabri, Fuat, Ali, 
- ll<ıyır, dedi, Rab, bütün çi - haberleri ve ertesi günün proiramı. Mehmet. 

çekleri, ağaçları, kuşları, bütün gü.- 22.30 Plakla sololar, opera ve Niyazi, Esat, Ali Rıza, Naci, File· 
zellikleri kadınlar için yaratmt§ttr. operet pnrçalnrı. 23.00 Soo. ret Cavnt, Aytan, M. Reşat. Ya • 
Kadın.. y ARINKI PROGRAM şar, Lepıb, Hüsamettin. 

Çiçek.. Öğle neşriyatı: Hakem : Nihat Bekdik (G. S.) 
Kuş.. 1230 Plakla Türk musikisi. Oyuna Fener hucümıle başlandı. 
[l] Serin · ...:... Fiİi~ti~de, lsanın 12.50 Havadis. 13.00 Muhtt-lif pl!k İzmirliler oldukça sert esen rüz -

vaftiz edildi~i nehir.. ne5rıyatı. 14 00 Sorı. garı lehlerine almışlardı. İlk Fe • 

<:.!suslar romanı: 13 --·----ı 

X, 13' ün esrarı 
metresı oldum. Şu dakikada benı 
nasıl candan özlediğini de pek iyi 

ve bu kelımedır kı hayatına mal 
oldu. 

"'-...().~azan: Çeviren : 
~ar R.,y Mua•111eır Alatur 
lıc 
~ ~ taraftan ölüm tehlikesi için-
tlttıi Ulunrnak, iki tarafa hizmet 
~111 ~e çalışan iki yüzlü casusla-
~a Ukadderatıdır. 

ll tq~ lfariyi tevkif eden yüzba
'Qdırı u, neşrettiği bir kitapta bu 
~t h~n suçu hakkında nasıl kana
b 'İltt 1~ ettiğini şöyle anlatır: 
ı ~tn afta geçmişti ki, kararga -

~olliı§ii Urni, dansözün Fransa'ya 
~at ilden beni haberdar etti. 

Sf.i)le a .. liari ile konuştum. Bdna 
Söyledı"· ....... . 

'tu .... Çok sinirliyim, mutlaka gidip 
"'IU g .. 

' Q 0rmek istiyorum. 
~~? nu bu kadar sevjyor musu-

' 'ılt ~elk· 
ı Od 1 de hayatımın biricilc 

Ur. 
Q h 

alde bu derece sevdiğiniz 

bu Rus zabiti ile evleniniz. İsmi 
Malzof değil mi? 

- Evet amma o benimle evlen· 
mek istemez. Büyük bir ailenLrı 
çocuğudur. Babası amiraldır, oğ -
lunun benimle evlenmesine kat'i-
yen razı olmaz. 
Mata Hari derin bir nefes aldı: 

- Ah, param olsaydı ... 
- Size ne kadar para lazım? 
- Benim istediğim parayı siz 

veremezsiniz. Bir milyon isterim. 
- Müthiş! Fransız teşkilatı size 

bu parayı bilmem ki verebilir mi? 

- Eğer Alman Veliahtmın met· 
resi olursam, bu milyonumu bana 
verir misiniz? 
Yüzbaşı Ladu cevap vermedi. 

Fakat Mata Hari ısrar ediyord~: 

- Ben Alman Veliahtının da 

biliyorum. Sonra Almanlar beni 
çok sevdiler. Bana bir kıraliçe gi-

bi baktılar, halbuki burada, Fran
sa'da sizler bana, alelade bir sokak 

kadını gibi bakıyorsunuz. İster 
misiniz? Bir tecrübe yapalım mı? 

Mata Hari ayakta, muhteşem VÜ· 

cudu heyecandan titreyerek konu
§uyordu. 

Cevap verdim: 

- Fakat siz Almanya'ya girer • 
seniz, bir daha Fransa,ya nasıl dö· 
nebilırsiniz? 

- Elbette dönebilirim.Beni her 
istediğim zaman Fransa.ya sokabi· 
lecek makamlar işgal eden yüksek 

adamlar vardır. Hattu bunlardan 
bir tanesi Alman ordusuna teçhi -
zat veriyor,buraya dönüşünde de 
karargahı umumiye kadar giri -
yor. 

- Tuhaf şey! Bu adam kim? 
- Kremcr! 

Mata Bari bu kelimeyi nasıls::ı 
söylemek gafletinde bulunmuştu 

• Mata liarinin muhakemesi gizli 
olmuştu. Bu muhakeme hakkında 
halkın bildiği şudur: 

cEyfel kulesi bir radyo haberi 
almış, bu habere nazaran Alman • 
lar, Şanzelize'dcki milli Kontuar 
bankasından H.N.21 markalı casu
sa bin beşyüz frank verecekler. 

Pek tabii olarak ikinci şube me
murları, bankadn, meçhul insanın 
gelişini kolladılar ve nihayet çıka 
çıka da Mnta Hari geldi. Kadın p:ı
rayı aldı, faknt bir saat sonra da 
oturduğu otelde tevkif edildi. 

• Mrıta Hari tevkif edildikten son -
ra, Yüz.başı Ladu ile bir kere daha 
konuşmak istiyordu. İstintak hfı -
kimi Yüzbaşıyı çağırdı. Mevkufun 
hücresinde, aralarında şöyle bir 
muhavere cereyan etti: 

- Mata Hari, ben sizi cvelce i -
kaz etmiştim, niçin beni dinleme
diniz? 

- Ben ne yaptım ki? 

ner akın İızmir müdafaasında kal
dı. Bu akından sonra İzmirliler de 
akınlar yapmak istediler. Fakat 
Fener haf hattı İzmirlilere akın yap
mak fırsatı vermiyorlar. 

Fener takımının hemen hakim 
denecek vaziyete geçmesi İzmir mü-

dafaasını müşkül vaziyete soktu. 
Birbirini takip eden Fener akın • 
larmdan birinde İzmir kalesi tam 
bir gol tehlikesi geçirdi. Fakat sa

yı olmıyan bu fırsattan sonra bir· 
birıni t'akip eden Fener akınları 
muhakkak sayı fırsatları hazırlı • 
yor 

ilk gol 
Yedinci dakikada Niyazi topu D. 

Spor kalesine sokarak ilk golü yap-
mıya muaffak oldu. Bu golden son
ra 23 üncü dakikaya kadar Fener 

sayı yapamadı. 23 üncü dakikada 
Esat Fenerin 2 inci golünü de yap
maya muaff ak oldu. 

Ve bu devre başka sayı yapıla • 
madan 2 - O Fenerin lehine bitti. 

ikinci devre 
İkinci devreye başlandığı zaman 

Fener hemen hakim vaziyete geçti 
ve üçüncü dakikada Esat üçüncü 
golu yaptı. 3 - O. 

Bu golden beş dakika sonra o
yun tamamile Fenerin hakimiye • 
tinde geçerken İzmir sol hafı İs -
mail topu kendi kalesine sokmakla 
Fenere dördüncü sayıyı da kazan· 
dırdı. 4 - O. 

Fener takımından en fazla muaf
fak olan gene Reşat, Fikret, Niya
zi idi. İzmirden Fuat çok çalışma
sına rağmen bir tek şeref sayısı ya
pamadı. 

Altı gol yemelerine rağmen İz
mirliler çok fena değildi. 

MURAT KAYAHAN 

• • Üçok • Gençlerbirliği maçı 
Ankara9 (Hususi muhabirimiz -

den) - Milli küme maçlarına bu
günde şehir stadında devam edil -
miştir. Ankarada bulunan İznıirin 
Üçok takımı ile Gençlerbirliği kar
şılaşmış ve neticede Gençlerbirliğ"i 
2 - 1 He galip gelmiştir. 

Dinarlı Galip 
Bursa 9 (Hususi muhabirimizden 

telefonla) - Bugün (dün) Bursa 
büyük ve heyecanlı bir spor günü 
yaşadı. 

Geçen hafta Dinarlıya yenilen 
Estonyalı güreşçi bu mağlUbiyetin 
acısını çıkrmak için ikinci bir kar-
şılaşma telklif etmişti. Dinarlı bu 
teklifi kabul etti ve bugün (dün) 
Kızılay menfaatine Estoyalı ile 
karşılaştı. 

Dinarlıdan intkam almak isteyeı 

Estonyalınm alacağı netice herkesi 
meraka düşürmiıştü. Netice Dinar· 
1ı hasmını adam akıllı hırpaladık
tan sonra 4~ dakika53 saniyede ga
lip geldi. 

Ali Rıza D. Spor ka/es!ndc 

- İstintak hakimi, elimizde 
bulunduğunu size söylemedi mi? 

- Hayır, hiç te öyle bir şey şöy
lemedi! 

- O halde söyleyecektir demek? 
- Yani ben mahkum mu olaca-

ğım? 

- Her halde! 

- Amma, beni kurşuna dizmez-
ler zannederim. 

- Doğrusu, bir şey söyliyemem. 
Yalnız kendinizi kurtarmak ister
seniz, bir çare var. Bana bütün ha
kikati söylemek. 

- Peki yüzbaşım, siz bir asker
siniz. Ben askerlerin namusuna i
nanırım. Eğer hayatımı kurtarır -
sanız, size her şeyi söylerim. 

- Evet amma, ben böyle bir te
ahhüde girişemem. Burada haki -
rnin sözü hüküm sürer. İster misi
niz, gidip kendisile konuşayım mı? 

- Gidiniz. 
Derhal istintak hakiminin dai -

resine gittim. Fakat hakim, ileri -
ye sürdüğüm bütün sebeplere rağ
men, isteğimi kabul etmedi. O za
man, suçlunun çağırılmasını iste -

dim. Mata Hari geldi, dedim ki: 
- Size ancak bir şey söyleyebi

leceğim, şu dakiknda kurşuna di· 
zilmiycceğiniz hakkında size bir 
asker sözü verebilecek vaziyette 
değilim. 

Mata Hari, hakimin yüzüne, hat
ta biraz da nefretle baktı: 

- PekaHi, dedi, beni hücreme 
gönderiniz, sizlere bir tek kelime 
dahi söyleyemem. 

• 
Almanların da matmazel Dok ~ 

tor isminde meşhur bir casusları 
vardır. Bu kadın, Mata Barinin i-

damını, bir sahne tertibi §eklinde 
tarif eder • 

O tarihte Sen Lazar hapishane .. 
sinin b~doktoru olan Bizad ise 
§Öyle anlatır: 

cl3 Şubat 1917 sabahı Mata Har~ 
kendi ismile Margerit Gertrnd 
Zel, Yüzbaşı Mak Leod'un kansı 

Şanzelize'deki otellerden birinde 
tevkif edilıni§ ve Sen Luar hapis· 
hanesine getirilm1fti. 

(Dwamı "VaF) 
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PAS·L -ANMAZ VE 

HASAN NE 
TIRAŞ BIÇAÖI OKALMiNA 

Grip, Nezle, Nevralji, Baş ve Diş ağrılan, Artritizm 

ve BEL GEVŞEKUCiNE KARŞI 

.HORMOBiN 

BASURDAN YALNIZ HEDENSA 
ile ameliyatsız kurtulursunuz. Basur memelerini söndürür, mahveder, kanı, ~trıvı derhal 'teıer. 

SiNiRE 
Emsalsiz illçhr. Hafakana, teessürle bayllanlara 20 damlu hayat verir. Ev'eriniıde mutlaka bulundurunu~ 

Pi MANOL 
Üşütmekten gelen arka sancalarmı, siyatik, bel ve diz atnlarmı derhal ıeçirit. Vücudu kızdınr. 

ADEMi iKTiDARA ANCAK FORTESTiN 
ile çare bulursunuz. Bel gevşekliğini reçirir, vakitsiz lhtiyarhyanlara gençlik ve dinçlik verir. Yalnız ismine dikkat. 

İstanbul Belediyesi İlanları 
muhammen bedeli Jık teminau 

Beter metreden ibaret olmak üzere 
10 metre uzunlutunda 2 tane llslik 
veya kabili inhina çelik hortum. 420 lira 31 lira SO K. 
Buçuklu gaz depoları için 

Yukarda cinsi mikdan ve aıubammen bedelte.l 1a11h olan Hortum 
açık eksiltmeye konulmuştur. Nümunesi depoda ve ıartnamesi de Leva-
zım müdürlü~ünde görülebilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı 
vesika \:e hizasında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 17. 5. 937 Pazartesi ıünü aaat 14 te Daimi Encomende 
buJuumaladarlar. (B) (2469) 

"' •• 
Cienellk muhammen hk 

kin• teminat 

J.tinyede Emirgln caddeainde 74-88 N.la 
7760 m~trc murabbaı tarla 
Ortaköy Cavitata mahallelinde Cavitata mektebi 
Habaotlunda Keçecipiri sokatında 52 N.h dükkln 
Beyotlu Tarlabqında 49 N.h ev 
Tqkasapta Fenatçeımesi sokatında Serçeçavuı 
Yuaufata mektebi 
Beylebeyinde Çamlıca sokatında 3-S N.la eski 
Hamidiye mektebi 
Catalotlunda Hadımhaaan paf& medresesinin 
5 N. h oJası 

40 
60 
24 

240 

48 

60 

24 
Akaaray Çakırata mahallesinde tramvay caci
dclinde 29 NJa Bekirpap mektebi 42 
Köprü altında ~tklf isk•leeilMle 81 NJa dükkla 2-400 
E,Apte Camiike&ııir mahallcanda Hek•mkutbettla 
mektebi • • 72 

3 
4,SO 
1,80 

18 

3,60 

4,SO 

J,80 

~!S 
JIO 

Köprünün yeni KadakCSy iskelesinde SX6 boyua-
dald dükkan 840 63 

Yukarda semti senelik muhammen kiruile ilk temiıaUan yazıla 
olan mahaller 938,939,940 seneleri Mayıs sonau kadar arn ayn 
t.iraya verilmek üzer-: -=.çı~ -=.rtbnmya konulaaqlrir. ilteklller pıt. 
nameyi Levazam Mudurlufünde prebilirls. - lateklDer hlularmda 
rösterilen ilk leminar makbuz vey• mektublle beraber 18-S.937 sah 
f(inü saat 14 de Daimi Encümende bulunmabdarlar.(I) (23'12) 

Kadıköy Vaklflar DlrektörlUIU lllnlar1 

t - Kuzguncuk surp Lusaveriç Ermeni kiliseli 
2 - Üsküdar surp Haç ermeni kilisesi 
S - Oıküdar surp Garabel ermeni kilisesi 
4 - Beykoı ıurp Niragoı ermeni kilisesl 
5 - Kartal aurp Nipn ermeni kiliseai 
6 - Kandilli surp Arakelos ermeni kiUseal 
7 - Kadıköy ıurp Tıkavor ermenl kiliseli 
8 - Kadıköy llum camaata 
9 - Büyükada Rum • 
10 - KHauncuk Ayapandeli rum kilisul 
l 1 - Heybeliada rum cımaab 
12 - Kınalaada Panai,e rum kilisesı 
13 - Kandilli Hlriatos. Metamarf ozis- rum kililesl 
14 - Çenselköy Aya Yorgi rum kiJiaesi 
15 - Oıküdar Profil • bya rum kiU~sf 
16 - Paşabahçe Aya Konstantin rum kiUıeal 
17 - Beykoz Aya Parukevl rum ldliseal 
18 - Burrazadaaı Hiristos manaslan 
19 - Büyükada Ayı Nikola manastıri 
-20 - Heybeliada Aya Tiryado • 
21 - Büyükada Hiristos • 
22 - Heybeliada Aya Yorai • 
23 - Kınahada Hiristoı • 
24 - Heybeliada rum Ruhban mektebi 
25 - Bür6kada ve Heybeliada yetimhaneleri 
26 - Haydarpqa muaevi Sinaıonu 
%1 - KuzpnC\lk • • 

Cama11tlarca idanı ....... ftkaflardan semtleri ve lslalerl yakanda 

f inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
L- idaremizin Paşababçe ispirto Fabrikası için ,artnamesi mucibince 

1

2500 lira muhammen bedelli 9 adet ıu kontörü açık eksiltme! suretiyle 
satan abnacaktır. 

iL- Ekailtm~ 14-VI- 937 tarihine rıstlıyan Pazartesi ıünü saat ıs 
de Kabatafla LevBDm ve Mübayaat ıubeaindeki ahm komisyonunda 

yapılacaktır. 

111.- Muvakkat teminat 187,SO Llradar. 

iV.- Şartnameler parasız olarak her ıün sözü geçen ıubeden 
alınabilir. 

V.- L4'teklilerin münakasa tarihinden 10 rün evveline kadar fiyatsız 
fenni tekliflerini inhisarlar Umum Müdürlütü Müskirat Fabrikalar ıube· 
sine vermeleri ve münakasaya airebilmek için de Münakatadın aıaml 
bir rün evveline kadar verilen tekliflerin muvafık bulundutuna dair 
mezkGr tubeden vesika almalan !lzımdır. Son rün veıika verilmiyecektir. 

VL- isteklilerin kanuneD kendilerinden aranalan vesaik ile V inci mad. 
dede yazılı vuikalar ve 0/0 7,S rGvenme paralarlyle birlikte eksiltme 
için tayin edilen ıün ve saatte adı reçen alam koaüıyonuna ıelmeleri 
ilin olunur. (2340) 

•• •• 
1 - idaremizin lıtanbul tütün fabrikaa için yıptlmakta olan (300) 

aclet harman araba11Da lüıumu olan ve tartnamesine ekli katalotun 
(T. K. 180) tipine uygun beheri (S) Hra muhammen bedelli (600) adet 
ve aym katalotun D il - 152 tipine uyıun beheri Cfi,30) lira muham
men ~ili 600 adet...eli ~tekerlek puaılalda aataa alanacakbr. 

1 - Pazarhk 31 • V. 1937 tiiibine rastlayan paıartai g1haii ıaat 
1 S le Kabatat&a levaua ve MG•,..t pbelindeki alam komiıyonuncla 
yapdacalcllr. 

111 - Muvakkat teminat (508,50) Hnc:lır. 

iV - Şartnameler paraslı olarak ber rün 16zii ıeçen fUbeden 
alıaabilir. 

V - isteklilerin eksiltme (Ününden en az bir hafta evvel fiatsa' 
teklif ve katalotlanm inhisarlar Tütün Fabrikalar ıubesi Müdürlü
füne vermeleri ve tek:if lerinin kabulünü mutazammın vesika almalan 
llzımdır. 

Vl - isteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vnika ile V inci 
maddede yazıla vesika ve % 7,S rüvenme paralarile birlikte pazarhk 
için tayin edilen gün ve saatte 1ukuda adı reçen alam komisyonuna 
ıelmeleri ilin olunur. (2453) 

• •• 
1 - Pqabahçe ispirto fabrika11 için ıarlnamesi mucibince "4800. 

Hra muhammen beclelff • ıo. adet istim kontörü açık eksiltme usulile 
1&bn ahnacakbr• 

il - Eksiltme, tS. Vl-937 tarihine rastlayan Sah ıünü saat 15 te 
Kabltqta Levazım ve mübayaat Şubesindeki Ahm Komisyonunda 
yapdacakbr. 

111 - Muvaklcat teminat 360 liradır. 
iV - Şartn....eter parasıı olarak "r rün söıü reçen Şubed1n abnabiUr. 
V - lıteklllerin münakasa tarihindan on rün evveJBne üdar fenni 

tekliflerini inhisarlar Umum Müdürlütü Müskirat Fabrikalar Şubesine 
.ermeleri ve miinakasaya airebilmek için de m6nakasadan Azami bir 
fiin evveline kadar verilen teklifleri• muvafık bulundutuna dair mezkür 
tubeden vesika almalara !Azamdır. Son gün vesika verilmiyecektir. 

VI - isteklilerin, kanunen kendilerinden arandan vesaik ile V inci 
maddede yazala vesikaları ve% 7,~ rovenme paralarile birlikte eksiltme 
için tayin edilen ıün ve saatte adı ıeçen Alım Komisyonuna relmeleri 
ilAn olunur. "2341 

yazıla vakıf Jara 2762 No: ı vakıflar kanunu ile nizamnaıoesine ve olbape 
taki talimatname hükumler.ac levftkan tek mütevelli tayin edilecetitıdco 
isteklilerin 2 l • S • 937 tarihine kadar K•dıköy Vakıflar Müdürlütüne 
alelu!lul müracaatları illn olunur. (2513) 

ELEKTRİK PLÖNJÖRÜ 
Kolay, seri ve ekonomiktir • 

SAT • 
1 

ve f8hrln bütUn büyük elektrik 
mağazalarında satıllr. 

Fiyatı: 240 kuruştan başlar. 

REKOR 
DIKIMEVI 

22-i- Lir~ ıam•rl•m• ko•~ 
iki prov• ile ve.. .... 
çetltH kumattarıa.. 

ADRES: G•l•I• BeW tramo•g l.taıgrm• lcar11ııntl• 
'911 1 ,,.., ., 

il ! ........... .... 

Dan• merak 1 arına ı Zyhrevf ve cild hastabtd .... 

müjde ı H . Ö e 
En kısa bir zamanda iyi dans öl- i Dr. ayn Jll 

renmek isterseniz ve ucuz bir f iat ı ôtleden sonra Bey otlu AJ':ı; 
ile vakit kaybetmeden dans pro - ı kırıısında No. 133 T 

ı 4358S 
fesörü Yorgo'ya müracaat etsinler .......... " .... " 

Adres: .. i~ 

Beyoğlu Tokatlıyan oteli arka • 

sında Topçekeııler aokak No. 3lı. 

birinci kat. 

Sahibi ve umwnl nepiya .. 
Bqmubarrir 

E. lzzeı 
BlrW9,.: ........ 

ıı 


