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Akşamları Çıkar Günlük Gezete - Telefon : 20827 

liariciye Vekili Bükreşe 
rıyarak Romen 

devlet a amlarile görüşecek 

"" ug-

Bu sabah Ankaradan gelen Te~fik Riiştü Aras 
, bir muharririmize şunları söyledi: 

'~onseyin bu toplantısında Hatay 
ışi kat'i neticeye bağlanacaktır,, 
liariciye Vekili Fransız sefiri ile başlıyan yeni 

müzakerelere Cenevrede devam edecek 

Adres ı lstanbul, SON T!:LGRAF 

2~ l\ı . 
letı ayısta toplanacak olan Mıl-
~trrı:r :eıniyeti Konseyine iştirak 
la k uzcre Ccncvrcyc gidecek o-

fnıiliz lıükümdarlarrnı tac ifıme merınfmtnd11 iaııgacak olan araha 

n B.a .. Ar rıcıye Vekili Tevfik Rüştü 

~has bu sabahki lr'enle Ankaradan 
k 1 rırnizc gelmiştir. Hariciye Vc-

tu~d~~~Yonda Vali Muhittin Üs -
dosu g ılc bir çok yuksck zevat ve 
tette arı tarafınd::ın samimi bir su
Ata ~arşılanmıştır. Tevfik Rüştü 
bir s ıstasyonda kendisilc görüşen 
lıın llluharririmize şu beyanatta bu-

trıuştur: 
'-B 

bir ik· cz:ı ailevi işlerim dolayı.sile 
Ct1.trı.czı gıın euvel 1stanbula geldim. · 
?ıeu 1'tesi günü Bükreş yolile Cc- · 
?/in t~!Je hareket edeceğim. Konse
l:at•· u toplantısında Hatay işinin 

ı b' k14u ır neticeye bağlanacağını -
l>etle Ümit ederim.> ~ 

ba~uekil Jsmer ırıönü Parisle iken f ,.ansu başvıltill Hlum ile 

Bilbaoda 
Şiddetli bir 
Muharebe 
Cumhuriyetçiler 
Asilerin planlarını 
Bozdular 

Bilbao, 11 (A.A.) - Bask Hüku
meti tebliğ ediyor: 

Tac giyme meras·-
~ini 1,500,000 

kişi seyredecek 
' 

Londrada vesaiti nakliye grevi bü-
yüdü, bu grev tac 

giyme haftasında kasden çıkarılmış 
- YHtJt 2 ncl savfomı•tla -

1 
haricl,qe nazırı v~ı l:oı arasında 

==========~-===============r ======~ 

İki gündenberi Bermeo Durang 
mıntakalarmda 30 kilometrelik bir 
cephe üzerinde şiddetli bir muha

rebe devam etmektedir. Sollube'ye 
karşı yapılan taarruzlar, en yük

sek tepelerin cumhuriyetçiler tara
fından işgal edilmesine medar of-·Ankara- kayseri hattın-· mU!-; ve dü~smn projelerini rıltüst 

IJ 
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tıefc· . rımıze ge c11 ancı!JC 

li 111 Tevfik Rüşta A10 .. 
ntay 

0 an Ek anayasasını hazırlamakta 
tırtl'ıek ~Perler Komitesi işini hi
l~t:ıın M~zeredir. Hazırlanan pro .. 
latılısı ılletıer Cemiyetinin bu top
'"' nda k"t'" kl' . . ··•lala .. ı şe ını alınası ve 
<lıt a·~~ası kuvvetle muhtemel -
tı teı.,i1 t assa İsmet İnönünün Pa
tielieeıe em.aslarından sonra bu işe 
lfaric~rnış naz::ırile bakılabilir. 

~as n_0~Ye Vekili Tevfik Rüştü A
~a Siy" ~nyadan geçerken Roman-
lı:.- "'3ı erıc: ·ı "\:ilktır anı e de temaslar ya-
~ k:tçis~ ~nkarada bulunan Fran-
aıı ha 0 nso da yarın Ankara -

~e?lıle~e~:tıe şehrimize gelecek ve 
tqaYısta e~:e. gidecektir. Ponso 18 
~ claı1 C: rıste bulunacak ve bu-

t 
~t.U Aenevreye giderek Tevfik 

ı.r qrasıa +-
. "-=ınaslar yapacak -

IJ;,. 
/;'cıb "";arangoz 
y ,.ıkası 
"ndı 

t;ı Duıı · 
t~ rı~~· R'ece B 
~~a81 1 Civnrınd e~_oklu Erkek has. 
'nıe0dan Ya a ı marangoz fab
~iin~ Yarıdı~~ın çıkmış, fabrika ta. 
tı!aıı Ut, Oç b~n s<?nra söndürül· 
~it b bu fabr,ık lıraya sigortalı 
Qtı İt' eııtin k 1 anın alt katında 
'terif •barla laht~su bulunmuştur. 

ltıekted' lukata ehemmiuct 
ır. , 

•• ••• '8 • 

da bit' tren kazasr oldu 
Bir köprü çöktü, lokomotif saplandı 
yolcular büyük heyecan geçirdiler 

Dün Ankara
Kayseri hattında 
bir tren kazası 

olmuştur. Kays_eri 
Ankara seferini 
yapan tren B<>4 
ğazköprü istas• 
yon una yakın 

yeni yapılmış bir 
köprüden geçer• 

ken köprünün bazı 
kısımları birden· 
bire çökmüştür, 

Ba 11ırada ka· 
tarların bağlı o!. Yeni yap_tlan demir köprülerden biri 
duğu lokomotif köprü demirleri bir korku geçirmiş ve birçok kim• 
arasına girmiş ve s!kışmıştır. Köprü seter kendilerini trenden dışarı 

tamamen yıkılmadığından büyük atmışlardır. Bu vaziyet üzerine 
bir kazaya sebep olmamı)tır. Tre· derhal Kayseridcn bir imdat treni 
nin içindeki halk bu sırada büyük (Devamı ikinci sayfada) 

e ı tir 
Durango mıntaknsında cumhuri

yetçiler bir çok tepeleri zaptetmiş-

ler ve düşmanı ağır zayiata uğrat
mışlardır. 

Asilerin tayyareleri Bilbao'yu 
bombardıman etmiş ve sivil ahali 

üzerine mitralyöz ateşi açmıştır. 

TOLEDO MUHASARA EDİLDİ 

M::ıdrit, 11 (A.A.) - Toledo Cep
hesi: Şehir, tamamen ihata edilmiş
tir. Asiler ancak Talavera'yıa gi-

den yoldan çıkabilmektedirler. 
Cumhuriyetçilerin topçu kuvvet -
leri dün bütün gün piyadelerin 20 

kadar tank ile yapmış olduklan ile-

ri hareketine müzaheret etmiştir. 

MADRİTTE BASILAN 
KONSOLOSHANE 

Madrit, 11 (A.A.) - Mundo Ob-

rcro gazetesi, Peru konsoloshane -
sine iltica eden 500 kişiden 80 inin 

casusluk suçile tevkif edilmiş ol
duğunu yazmaktadır. 

........................................................................................ "'"'"""""""'""':""'"""'""":""""'"""'""""': par lam en tol ar 

Kaçaklar sıkı ınzıhatı Birliği ticaret 

tedbirler altındadırlar Konferansı 
h •• k "' "' Murahhas heyetimiz 

Bunlara sa te nıif us agıtlarını bu akşam gidiyor 
kimlerin hazırladığı Qraştırzlıgor Pariste toplanacak olan Beynel -

. . " . . . milel Parlfımentolar Birliği Ticaret 
Adanada tutularak şehrımızc rulerek elıne maymuncuk verılmış 

getir!len tevkifhane kaçakları katil ve kıtpının kilidini açması söylen• Konferansında hi.ikumetimızi tem-
Abdullah ve arkadaşı Tevfik dün miştir. Abdullah birçok uğraşma· sil edecek olan heyetimiz bu ak -
gece saat on bire kadar sıkı bir sına rağmen kapıyı açamamıştır. 
sorgudan geçirilmişlerdır, gerek Çünkü bu kapının kilidi maymun• 
~tüddeiumumilik ve gerekse zabıta cukla açıkmıyacak cinsdendir. Bu 
Mdisenin bütün saf aha tını tesbite vaziyet karşısında Abdullah bu 
uğraşmaktadır. Dün gecd.:i sorgu.. iddiasını değiştirmiş "ben yalan 

şamkı ekspresle buradan Parise ha
reket edecektir. 

Heyet Seyhan Saylavı General 
Nacinin Ba ıkanlığında Giresun 
S:ıylav .General ihsan, Bayazıt 

Bu sabo.hlcl pTovalord•n bir 16rüniI1 

idman şenlikleri 
Bu sabah prova yapıldı 

(Yazısı 2 inci sayfamızda) 

,.------------mmg----·----:· 
Muhterem okuyucu-.. 
larımızın ve resmi da .. 

irelerin dikkatine 
Bir buçuk senedenberi mııtbuat sahasında memlekete feyizli ve 

dürü~t bir şekilde hizmet etmeye çalışan Açık Söz gazetesi yarın• 
dan itibaren Son Telgraf'ıa birleşik olarak çıkacaktır. Büyi k serma· 
yelere ve yardımlara dayanan müesseselerin rekabeti ve bilhassa 
kitıt liyallarının sekiz fngiliz lirasındıı.n 23 lnıiliz lirasına fırlamış 
ol dutu bir devirde Açık Söz 'ün temiz r.asiyesi ile, dürüst mesai ve 
genç fi:.irlerile firma ve adını, o firma ve adın bütün haklarını 
muhnf aza ederek Son Telgraf ile birleşmesi gazetemiz için şüphesiz 

1 yeni bir hız ve kazanç kaynağı olacaktır. 
Zaruretler \•e hAdiseler karşısında Türk dünya matbuat tıtrilıinde 

bu nevi gazete iştirakleri görüle ge!mişlir ve } akın yı:tar içlnde de 
lstanbul matbuatı arasında bunun misalleri vardır. 

Bu itibarla yarından itibaren Açık Söz'iin resmi ve tic1ri ilan
ları (Son Telgraf - Açık Söz] müşterek gazetesinde neşredileceği 

gibi Açık Söz'ün bazı münderacatı ve bu meyanda büyük edip 
Aka Güııdüz'ün Zekeriya Sofrası adlı hariku'.ade muvaffak edebi 
romanı da Son Telgraf sütunlarında neşredilecektir. 

Saylavı Halit Bayrak, Isparta Say- ('T 1 l f bu mUnasebotle kendi sil-
lavı K~ma1 Ünal ve Niğde Saylavı ıJOn e gra t tunfar1nda ve mUnderaca• 
Rasim Ferit Talaydan murekkcptir. tında hiç bir değişiklik yapmayacak ve bilAkis 

da katiller yeni bazı iddialarda söyledim, bu kapıyı' açmak için 
bulunmuşlardır. bu arada f bdullah ekmek hamurile kalıbım aldık ve 
pencereli hücreye geçmek için yemek için verilen demir kaşıklar• 
aradaki odanın kapısını maymun• dan birini bu şekilde anahtar ha-
cukla açtıklarını iddia etmiş, bunun iine koyarek kapıyı açtık,, demiş-
üzerine Abdullah aynı yere götü· (Devamı 2 nci saq/ada) 

g 
. 

Tanzim edilen program murah- ~ m 2 ddeten ve mlnsn daha kuvveUenecektir. 
haslarımıza bildirilmiştir. l •m••• w 

[Kazanan nu
maralar 2 nci 
sayfam Bzd adı r J 
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lstanbulda takma bu
run moda olabilir mi? 

Bir müddettir gazetelerimiz ıs -
rar ile yazıyorlar: Londrada bir a
dam, takma burunlar ve takma ku
laklar icat etmiş. Bunlar o Kadar 
mükemmel imiş ki her isteye-ı Jı
l~iği gibi bir burun veya kulak 
alıp takıyor, hiç te be1li olmuyor • 
muş. Yalnız burun ve kulaklat' an
cak iki ay dayanıyormuş, iki -'Y 
sonra yenisi ile değiştirliyor. 

Kulakları bilmeyiz amma, bu 

olan muhterem dostumuz, bir İs -
panyayı unutmuşlar! 

Yoksa, acaba, siyasi muharrir ol
duklarından dolayı Avrupa diplo· 
matları gibi muhterem üstad da mı 
İspanyayı dünyadan bir yer say -
mıyorlar?! 

* A ka GUndUz hakkında 
dedikodu y apan bir 
Ak a GU n dU z 

idman 
Şenlikleri 

19 Ma~ıs Gençler Bayramında 
yapılacak idman şenliklerinin ilk 
umumi provası. bu snbah Taksim 
stadyomunda yapılmıştır. Prova~a
ra Çapa Kız Muallim Mcktebile Is
tanbul Kız, Boğaziçi, Şişli Terakki 
liselcrile Bnkırköy, Cumhuriyet, 
Eyüp, Kasımp:ışa, Nişantaşı, Süley
maniye kız oı ta mekteuleri talebe
lerinden ayrılmış yüz yirmişer ki
şilik birer grup iştirak etmiştir. 

Provaları idman muallimlerin -
den Mübeccel idare etmiş ve önü· 
müzdeki pazartesi bu provanın tek· 
rarlanması muvafık görülmüştür. 

Maarif Vekaleti ve 19 Mayıs 
Gençler Bayramı programını ha -
zırhy&n vilayetteki komisyon erka
nından bazıları da hazır bulunmuş· 
lardır. 

1 

takma burunların iki ay dayandık
ları her .halde Avrupa için olacak! 

1stanbulda, bilhassa yaz üzeri, 
ne kadar mükemel olursa olsun bir 
takma burnun iki ay değil, iki sa
at dayanabilmesine biz imkan gör
meyiz! 

Bilmeyiz, diğer muhterem üs • 
tad Aka Gündüzün (Zekeriyya 
Sofrası) romanını takip buyuru • 
yor musunuz?! 

1937 nin hakikaten emsalsiz bir 
romanı. Emsalsiz oluşunun bir se
bebi de romancının romanında em
salsiz bir muharrirden bahsedişi • 
dir: Akagündüzden! 

Ziraat Bankası 
·Kanunu kabul 1 

Edildi 
Nasıl görelim ki, şu İstanbul so

kaklarına değil takma, halis haki
ki burunlarımız dayanmıyor! 

* OUnya görmU9 
muha rri r ler 

Muhterem Muhitin Birgen bir 
müddet evvel bizlerde epey hay -
ret uyandıran hnrarctli bir ynzı 
yazmış: 

- Ben, demişti, hemen bütün 
dünyayı dolaştım. Fakat şu İstan
buldaki gibi (Ayak satıcıları ( hiç 
bir yerde görmedim! 
Hatırımızdadır ki biz o yazıya 

- İstanbulda kolalı süt içmiş bir 
mim gibi - takılmıştık! Belki de 
bazı bütün dünyayı dolaşmamıf 

masa başı seyyahlarından bir kıs
mı da bu takılışı fazla bilgiçlik e· 
seri görmüşlerdi. Bu görüşteki zat
lcri, tnbii, kalemimize bindirip bü
tiin dünyada seyahat ettirmek kn
bil olmadığı için elimizden bir şey 
gelemezdi! 
Şimdi gerek Muhittin Birgen 

dostumuza ve gerek bu zatlere bu 
seyahatin beş kuruşa kabil oldu • 
ğunu tebşir ederiz: 

Dünkü akşam gazetesinin yedin
ci sahüesinde İspanyadaki Bask' • 
lara ait haberler arasında koca bir 
İspanyol seyyar satıcısı fotoğrafını 
hayretlerle temaşa edebilirler! 

Demek ki bütün dünyayı gezmiş 

Doğrusu muhterem muharrir 
bu zata pek iltimas etmiş! Bakınız 
romanda ne diyor; 

c ... Birdenbire aklıma geldi. Ne· 
fiseye dedim ki: 

- Akagündüze misafir giderim! 
- Elin adamı seni misafir eder 

mi bakalım? 
- O elin adamı değil, bu sofra

nın adamıdır. 

Hiç muhterem bir edibimiz hak-·. 
kında böyle dedikodu yapılır mı? 

Sonra, romanda bunu okuyup da 
yolu Ankaraya düşen karlier doğ
ruca kendilerine misafir inerlerse: 

- Romandaki Akagündüz top • 
rağın adamıdır! Ben romanı yazan 
Akagündüzüm: Bu havanın ada • 
mıyım! Eğer bana misafirliğe gel
dinf7.se ağzınızı havaya açın! 
Buyurmasınlar!! 

* lzmlrde de te. 
raklyat var ! 

Baksanıza: İzmirde de aldıkları 
peyniri yiyen üç kişi zehirlenmiş, 
memleket hastahanesine kaldırıl

mışlar. Demek ki İzmirde de lıarp 
sanayii ilerllemiş!! 

.,,,,_ $'e%2 7t4<". 
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Tayyafe !Piyangosu 

30000 
Lira kazanan 

8 369 
12000 

Lira kazanan 

8590 
10000 

Lira kazananlar 

10823 10594 19842 40180 30972 
4324 10496 6730 2921~ 27852 

38191 31795 447 15662 34440 
27314 10703 22827 35071 17067 

6591 117 15221 17414 12824 

50 lira k azananlar 
28970 ~9313 33329 21587 15117 
31712 11099 611 829 24437 
35406 26962 35714 17264 27113 
39933 6651 8334 10936 28497 ' 
29654 16953 4585 26019 3290 
38701 27628 24504 4252 :0779 
28251 1644 20597 37424 37395 
25923 26)76 20776 
8136 34037 27119 26453 32850 

10519 4412 26168 17172 31795 

Zıraat Bankası kanunu dün Mec· 
liste müzakere edilmiştir. Bu mü· 
nas-'?lıetle bazı hatipler layihada ek
sik gordükleri noktaları anlatmış· 
lar ve izahat istemişlerdir .. 

Ekonomi Bakanı Celal Bayar söz 
alarak, hatiplere cevap vermiş ve 
ezcümle şunları söylemiştir: 

-- Milli hükumet Ziraat Banka
sını nasıl bulmuştu? Milli ihtilal 
günlerinde müfrezelerin teçhizatı 

için Ziraat Bankası kasalarından 

para alınıyordu. Sonradan bugü • 
nün büyük diıhisi ve kurtarıcısı, o 
günün t'!ustafa Kemali bir tamım· 
le bunun önüne geçti. Bu suretle 
alınmış olan paraların 1.600.000 li· 
rayı bulmuş olduğu anlaşıldı. Bu 
para bilahare devlet hazinesinden 
bankaya ödenmiştir. 

Layihanın tanziminde Balkan 
memleketlerindeki ziraat bankaları 
statUlerinden, ecnebi mütehassıs • 
)arın fikirlerinden ve kendi tecrü
belerimizden istifade edilmiştir. 

Krediye gelince. kredi ne kadar 
ucuz olursa o kadar iyıdir. Bizim 
korktuğumuz ve tehlikeli buldu -
ğumuz şey faizin çokluğu, azlığı 

değil, istihlfık kredısidir. Memleke· 
timizde faiz miktarı 'hatta inmekte
dir. Bunun sebebi piyasada işin çok 
olması ve halkın bankalara itimat 

ederek tasarruflarını tevdi etmele
ridir. 

Ziraat Bankasının paraları tahsil 
olunuyor mu, olunmuyor mu? 30 
milyon liralık zirai ikrazattan 19:36 
senesinde dokuz buçuk milyon lira 
tahsil edilmiştir. Bu netice şayanı 
memnuniyettir. 

Şunu teminat olarak söyliyebili
rim ki, Ziraat Bankası bu kanunla 
teknmül edecektir. 

Vekilin izahatından sonra kanun 
kabul edilmiştir. 

Ticaret ve s an 'at mek· 
tebl imtihanlara 

Kıı enislitülerinde, akşam kıı 
san'at okullannda ve ort a yüks~k 
ticaret mekteplerinde dersler 30 
Mayısta kesilecektir. San'at mek· 
tep ve enistitülerinde nazari imli· 
banlar Haz.iraıı birden on ikiye 
kadar, ameli imtihanlar Haıiraıı 

on beşten 30 kadar sürecektir. 
Ticaret mekteplerinde Haziraıı 

birden otuza kadar yapılacaktır. 
Akşam Ticaret, terzilik, inşaat 

kalfalığı mekteplerinde dersler 20 
Mayısta kesilecektir, 

KOÇUK HABERLER liKaçaklar sıkı 
--,ç-er_d_e_ ılnzibat altında 

* Ankaraya giden sanayiciler - ı 
den bazıları dönmüştür. ~iğerleri 
de gelince burada bir toplantı ya
pılacaktır. 

-DIŞ _.;.J 
1 SiYASA ~ 

Maroni patrik• 

* Berberlerden alınan hafta ta
tili harçlarnun kendilerine iadesi
ne karar verilmiştir. * Maliye Vekaleti siyasi müste· 
şarı Faik şehrimize gelmi~tir. * Bu yılki yerli mallar sergisi .. 
nin eskilerinden daha geniş ve mü
kemmel bir şekilde Galatasaray li
sesinde açılması hakkındaki karar 
dün resmen alakadarlara bildiril -
miştir * Torik balığının leyli mektep
lerle kışlalarda yedirilmesi Dahi
liyeden vilayete emredilmiştir. * 936 yılı içinde on beş bini ka
ra ve mütebakisi deniz yolile ol
mak üzere şehrimize 59140 seyyah 
gelmiştir. * İstanb'Jl Maarif müdürlüğii ilk 
okullardaki çocuklara yaptığı yar
dımlarla sıhhi bakımdan aldığr ted
birler hakkında bir broşür neşret
miştir. 

* Türk - Fransız Muhtelit Mah· 
kemesinde işler bitmedıği cihetle 
Muhtelit Mahkemeler Ajanlığı ve 
teşkilatı bir yıl için daha bırakıl -
rnıştır. * Benzin satan depolar pazar 
günleri kapalı kalacak, yalnız me
saha aletlerini dükkanlarının önün
de bulundurup benzin satabilecek
lerdir. * Akay ve İzmir körfezi için ye
ni yaptırılacak dört vapurun sipa
riş mukavelenameleri hazırlanmış
tır. Bugünlerde imza edilecektir. 

Dısarda 

* İngiltere İmpatatorluk Kon • 
feransı cuma günü toplanacaktır. * Çekoslovakyada iki mühim ca· 
susluk hadisesi meydana çıkarıl -
rnıştır. * Macaristan mecburi askerliği 
iade etmek kararını vermek üz€ -
redir. * Irakta yakalanan kıyamcıla
rın halka silah dağıttıkları da anla
şılmıştır * Almanyanın İngiiteredeki ga
zete muhabırlerini geri çağıracağı 
soy leni yor * Bulgar ihtiyat· zabıtlerinin 
23 üncü kongresi 16 Mayısta Sof
yada toplanacaktır. 

Tren kazası 
(1 inci soyfıJdan devam) 

istenmiş ve gelen tren uıun çalış· 
malardan sonra lokomotifi sıkışlığı 
yerden çıkarmıştır. 

Yeni yapılan köprünün henüz 
yaş blllunan topra~a iyi yerleşm~ 
miş olan temcilerinin ka}·dığı ve 
çökme hadisesinin bu yüzden ileri 
geldiği an'aşılmıştır. Köprü derhal 
muvakkat bir şekilde tamir edil .. 
miştir, 

Bu yüzden dün akşamki Toros 
ekispresi de Haydarpaşaya be~ !&• 
at geç gelmiştir. 

Hasköydeki 
Yeni tersane 
kuruluyor 

Hasköy önlerinde batmış olan 
eski gemilerin çıkarılmasına baş

lanmıştır. Bu sahil temizlenecek ve 
dcrrnliği :fazlnlaştmlacaktır. Bu su
retle Valde kızağında yeni tersane· 

nin kurulması işine filen başlan • 
mıştıt. 

Diğer taraftan gerek Haliçte, ge
rek ciiğer kara sulnrımızda batmış 

birinci sagfad .n clev;;m 
tir. Bunun üıerine bu kaşığın 
nerede olduğu sorulmuş Abduılah 
da: " Pencereden atladıktan sonra 
bunu yangın )'erine atlık,, demiş· 
tir. Zabıta adliye binasının yanmış 
enkazı arasında bu kaşığı aramak
tadır. 

Bundan başka yine Abdullahm 
son iddiasına göre, kaçma hiıdısesi 
şöyle olmuştur: Katiller kihtli O· 

daya geçtikten sonra pencereden 
atlamışlar ve yanmış Adlıye bina
sının olduğu yerden ve Aı:ıkeri Mü
ze önünden geçerek Giılhane Par
kının kapısından dışarı çıkmışlar

dır. Katiller Sirkeciye kadar yürü
dükten sonra da bfr otomobile bın
mişler ve doğru Beşiktaşa gıtmiş· 
lerdir. İki katil buradan bir sandal 
vasıtasilc Sılacığa ve oradan da 
yürüyerek Pendiğe gitmişlerdir. 

Abdullah ve Tevfik Pendikte bin
dikleri postadan Eskişehırde inmış
Jerdir. 

Romada ttt 
Bilhassa Lübnnnda ekserı) et :' 

kil cttıkiel'i söylenen Maroniler,, 
en baş pap::ısı geçenlerde .~oJl'l'j'c~ 
gitti, Papaya aı·zı tazimat ~ç~n. ~ 
bu ruhani, 375,000 Maronının ~ 
imiş. Bu makama gcldı gelelı ıı; 
defa Papayı ziyarete gidıyorrtlpe~ 

Katolik klisesinin dünyada 
11

• 
büyük bir mevkii olduğunu Y !le' 
mak için hiç bir vesılc ve ba~:rC' 
yi ihmal etmiyen Vatikan, tifl' 

· •are ni baş papasının Roma zı) ·er· 
de azami teşrifat parlaklığı ;rsı:· 
mckten kendini alamamıştır. el ısı 
sanın Vatikan nezdindcki çsı • 
d · .. .. · t"kb l -era c monsınyonın ıs : · a , •• 

minde idi. ~ 
Fakat dikkati celbeden asıl ri. 

ka şcydiı: Geçen sene imiş, 51.1~,1 
ye katoliklcrinin en başı RO~or. 
gelmiş, fakat İtalya hükÜJl'l~t~ra 
karşılamak için merasime lŞ or 
kc adeta hiç lüzum görmenıiŞ· el 
çcn sen ile bu sene arasında 11 

fi) 

oldu ise olmuş ki Maroni pııt 
ne Romada askeri bir istikbal r • 

genmemiştir. Fransa mandası , 
tında bulunan Lübnan gibi b: 
den gelen bu Monsinyöre a, . 
hükumetinin gösterdiği şu t~:. 
hür, Roma gazetelerinin neşrı. Vıl 
tı ile de ayrıca göze çarpıyor- ·,-e 
patriğin mcvkiindeki ehenı.nı• 
yazmak1a bitiremiyorlar. aşt. 

Bütün bunlardan acaba an1., 
·· nlt" lan nedir? .. Suriyenin bugu ı: 

ziyetine diin olduğu gibi Vatilta t 
hıç Jôkayıt olmadığıdır. c;ene 

• Jtll 
suretle İtalya da oraya ala 
görünmek istemektedir. .,f 

Abdullah Eskişehirde kaldıkları 
ikinci günü akşamı bır arkadaşına 
k~ndisinin kurtulduğunu ve ser -
best bırakıldığını söylemiştir. Bu· 
nun üzerine bu arkadaşı Abdullahı 
evine yemeğe davet etmiş ve ka
tiller de bu davete gitmişlerdir. Fa
kat nedense korkuya düşen iki ka
til gece yarısı evden kaçar:ık Eski
şehirden çıkmışlar ve diğer bir 
trenle Adanaya gitmişlerdir. Üzer
lerinde bulunan iki nüfus kağıdını 
Abdullah hamamda iki kişinin üs
tünden çaldığını iddiada devam et
mişse de, Tevfik bundan haberi ol· 
madığını ve Abdullahın hendi~ine 
nüfus kağıtlarını Adanada göster· 
miş olduğunu söylemiştir. Bunun 
üzerine Abdullah: •- Tevfik kor
kaktır. Ben bunun için hamamda 
kendisine çaldığımı söylemedım. • 
demiştir. 

Ahmet P~./ ................................. ·············· 
Yapılan tahkikatta bu nüfus ka· 

ğıtlarının sahte oldukları anlaşıl· 

mıştır. Kağıtlar burada hazır -
]anmıştır. Katiller bunlarla ken· 
dılninin asıl hüviyetlerini gızli -
yecekler ve hududu aşacaklardı 

Zabıta bu nüfus kağıtlannın bu
rada kimler tarafından hazırlan -
mış olduğunu tahkik etmektedir. 
Bu suretle firarilerin burada bazı 
kimselerden yardım gördtikleı i 
tahakkuk etmektedir. Bu suretle fi
rarilerin burada bazı kimselerden 
yardım gördükleri kat'i olarak an· 
)aşılmıştır. 

Her ıkı f11ai •revkıfhane Mudür· 
h.ığü tarafından verılen inzıbati cı:

za ile ayrı ayrı hücrelere konm11ş
}ardır. Bu hücreler ancak bır ki
şinin sığabıleceği kadar küçüktür. 
Firaı il er burada prangaya vurul · 
mı,ışlardır. El ve ayaklarında 90 ki· 
loluk demir zincirler vardır Ancak 
bir tarafına yatabilmektedirler. 

Abdullah etrafmdakılere. •- Beni 
buradan kurtarın da, ne yaparsanız 
yapın.a diye yalvarmaktadır. Fira· 
riler o kadar sıkı bir ınzibat altına 
konmuştur ki, abdesthaneye bile 
bırakılmamaktadırlar. Bunun için 
yanlarına birer tane büyük kova 
konmuştur. Firariler tahkıkat so
nuna ve belki de hapishaneye na
killerine kadar bu şekilde muhafa- · 
za a1tında tutulacaklardır. 

olan bütün gemi ankazının çıkar -
tılması ameliyesine de başlanılmak 
üzeredir. Bu arada Necmi Şevket, 
Yadıgarı Millet. Pelenki Derya, 
Nevşehir torpidoları, Barbaros ve 

Majı:stik zırhlıları ile bir çok yol· 
cu vapurları ve şilepler vardır. 

Taç giyme 
Merasimi o 

• T ,.,J1dıi 
Jngilterc Kralı yarın ~ ·ıııı 

rssı 
son derecede debdebeli :nıe IJI~ 
tac giyecek. Şehrin sokakları b•ıd 
kalabalığından geçilmez bır il 

dır. Bilhassa polis büvtik nıii~ıc ...ıı 
w r91v 

ile uğraşmaktadır. Skotland ). ot 

en tecı übeli polisleri şüphe1'b~ 
lerde temızlik yapmışlar ve 1' ( 
tarda yaşıyan insanlardan pe rtıl'i 
ğunu Londradan oışarıya çıl<ll 
ıardır. ııtr' 
Yenıden üç yi.iz telefon 58 er') 

tesıs edılmiştır. Tac giyme 1~ cıll 
' .,ır 

nııne en aşağı 1.500.000 seJ e~ır 
iştırak edeceği tahmın cdilr11 

dir. ~ 
GREV DEVAM EDEC rP 

Londra, 11 (A.A.) - Londraer 
liyat jhtılafının tac gıyme J1I 

1
pr 

mı esnasında dığer na kıl v.as~~~' 
na sirayet etmesi ihtimah. e• 
met makamalrını düşündiir~~ 
ise de bu endişenin gı:li tutıl 
na dikkat cdılmektedır. . . ~ 
Müşahitlere göre, şi~dılO 130 

ihtilafları, tesadüfi değıJdıf· tı9s 
tilaflar, tac giyme haftası es 
da knsden çıkarılmıştır. i f 

Ayni müşahıtler, bazı siY~efı' 
be pi er dolayısıle mufrıt so~:ı.J1 Jıf 
teşkilôtının m~rkczi tarcıfırı stili 
zırJanrnış olan bu hareketiJl d!~ 

>f 7 ( 
ye sadece mesleki bır ıhtıl9 e) 

de gösterilmış olduğunu ıddjj 
mektedirler. iil'ilıı' J 

Bu vazıyet karşısında J"ı '((Is~ 
makamları grevcilerı kızdır r~ 

. Jl9 
için son derece mutedıl bif , 

27752 
1000 

7736 33556 39468 32972 25712 
19419 28509 )6327 23689 13012 
30918 18620 22313 37578 1299 . 
17991 6879 35599 7695 24953 
37370 12519 25325 12610 37972 
39444 7308 20101 7664 19234 
16410 25339 14331 20944 10880 
30759 ] 1984 37170 29184 26204 
16607 25442 35491 13832 16910 
29889 27028 31149 36806 23612 
2697 14211 12270 18496 

30 Lira kazananlar 

ISabah ve akşam başmuharrirleri ne yazıyorlar? 1 
--------------------------------------... ---------------------------------------....: 

jttıhaz ctmışlerdir. .. ti 
lı:ır"' ' Grevciler, grev bozucu. b1ıdil'. 

hamını.il edemiyeceklerını ·ıe' 
• Jl'll.l 

miş oldukları için hususı dil~ 

hidler, umumi grev esnasın orı 5' ~ 
mış oldukları veçhile kaJl'lYdif· ~ 
visleri ıhdas edemiyecekıer tıilt Lira kazananlar 

12306 555 
500 

Lira kazananlar 

20992 32135 4559 7766 
969 31997 18107 35385 
7856 

150 

14530 
22538 

Lira kazananlar 

,939 30555 31347 32310 31204 
14394 30721 30355 6630 23244 
23967 39034 10014 1389 

100 
Lira kozonanlar 

~603 127 3 l 6S 10496 24298 
21914 15271 }Q~73 16562 35399 

15383 8044 33438 '24740 27341 
39253 28471 12162 21390 7085 
12909 27668 37813 34013 31407 
24903 18404 150)6 15385 10323 
~7387 9561 27424 1916 1.767 
33938 791 35026 19877 25743 
15247 33322 16579 32237 1378 
2?010 23467 49 34074 756 
16400 
39388 26804 5765 26828 29481 

9922 2533 21369 34166 19746 
31654 1783 .18481 26721 10836 
6691 4747 1566 18743 19750 

28385 30511 20272 38496 6127 
18113 29067 3~840 3108~ ::S3456 
26384 19426 15100 6318 39530 
1599 19438 7023 2667 13019 
4583 

23196 8610 20435 13951 10676 
10286 4844 315)8 38371 27143 
13088 6469 30387 12525 126 
32470 29374 

Açık~ 

KapitUIAs y onsuz Munr 
Mısırda kapitülasyonlardan isti· 

fade eden on kadar devletle Mon
tröde müzakereler cereyan etmiş
tir. Bu müzakerelerin en dikkate 
şayan noktası Mısır heyetinin her 
meselede Fransızlarla kar~ılaşma -
sıdır. On iki seneye razı olmayıp 

on sekiz. sene intikal devresi isti· 
yenler Fransızlardı. Diğer mesele -
lerde de öyle ... 

Biz kapitillfısyon denilen kötü 
sistemin yarından kalkmasını iste
riz. ve Montrö mukavelesi dolayı
sile Mısırlı kardeşlerimizi tebrik e
deriz. 

Ormanlar1n 
Cumhuriyet 

korunması 
Ormanlarımızın muh::ı!azası me

selesinde vazifenin bütün memle -

kete şamil olduğunu çok iyi kavra
maklığımıza kat'i bir ihtiyaç var-

dır. Bu hususta devlet dairelerıne 
ve millete vazıfeler teveccüh edi
yor. Bu hususta hatta bütün orman 
memurlarının milletçe kontrol edıl
melerine kadar ileri gideceğiz . Zi
raat Vek:iletinin orman işlermde 

nihayet şuurlu bir inzibat kurması
nı bütün samimiyetimizle temenni 
ederiz. 

Kurun 

Amerlkada a lbn k orkusu 
Fransız maliyecilerinden A. L. 

Jön'ün bir yazısını iktibas ediyor: 
ingilterede vaziyet değişmiştir. Ha
zine Nazırlığının akdettiği istikraz
lar bir kaç dakika içinde kapanmı
yor. Avrupada bütün milletler pa
ralarını sılfıha snrfediyorlnr. Ame
rilrn bu tchukeli cereyandan uzak
tır. Fakat Amerikalılarda da bir 
sıkıntı var. Çünkü tecrit edilmiş 
bir vaziyette kalmışlardır. Ameri
kan piyasasına altın dökülmesi de 
buhranı arttırıyor. Onun için A-

merikalılar şimdi altın ıthaHni ya
sak Hmek tasavvurundadırlar 

Son Posta 

Parls anlatması 
Demek oluyorki Fransa ile 

aramızda aylardanberi devam 
cdeızclen münakaşalar, ihtiJAflar, 
acı 'ie tatb gaıete edebiyatı, 
bütün bunlar, Amerikan filimlerin· 
olduğu gibi, nihayet bugün •Hapy 
End,, le bitiyor. Bir taraftan Tür
kiye-Frans;ı münaııcbetleri de eski 
şeklini alıyor, hattA daha ileri 
gıdiyor, daha sıkı bir iş birligi 
y3pılması tasavvur ediliyor. 

Temenni etmek lazımdırki 
Fransıı ile Türkiye anısında hayli 
mücadele pahasına elde edilmiş 

olan bu mes'ut ne~ice devamh 
olsun. 

Aksam 
Başmakalesi yoktur. 

Tan 
Başmakalesi yoktur. 

ıııırı hususta geçen hafta yap "ııt11 

teşebbüslere, hükumet J11D 

cevabı red vermişlerdir. ıtıe'~sı r 
Hükumetin tac giyme ti t11" r 

esnasında bu hattı harel<e ~J<9 seJt 
faza edeceği, !akat gre" ~~irdl e' 
vislere sirayet ettiği uı,,,. zııı1ıı 
şiddetle müdahale edeccı;l / 
dilmek tedir. _ ____-/ 

19 Mayısiçifl 
Bir koni er~'!} 

19 Mayıs bayramı :nıı.J jtf~~ 
terti}J edilen konferans ,1'fl11,, 
devam edilmektedir . .sulı.J ss~' 
Ankara radyosunda J30 rıs ' 
Cevad Abbas bir konfet

9 f.. 
cektır. u ,ı9 

Bu konferansın ınevııı ~ .. ,,, , 
yıs 1919 yılına takaddU 
larda Atatürk, tür. 

r 
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Bazı Belediye azalan top-1 
HALiT ZİYA 
ÜNiVERSiTE 
VE BiR TEKLiF 

et 
.~ 

,J 

/ 

Müstakbel . lstanbulda dört 
büyük stad bulunacak 

lanhlara gelmiyorlarmış 1 -- --- -
Bu gibi aza hakkında Belediye 

Plan için bir tali~afname hazarlamyor 69 ncu 
CQddelerin genişletilmesi için istimlllkllt f az/ı 
apılacak, yollardan artan kısım olursa, safılaca 

kanununun 
maddesi tatbik edilecek 

s~l~dıye müstakbel şehir planı ödünç alarak tamamlamak imkan· ve yangın yerinin fazla. olması bu 
rıı ıçın bir talimatmıme hazırla - ları vardır. Fakat birincisi daha C• sahada kolaylıklar temın etmek_ • 
~~~dır. Bu talimatnameyi yap - pey müddet tetkike muhtaç görül. tedır. . • 
h uz~rc fen, imar, muhasebe ve mektedir. · Fakat bu vazıyet ~eyoglu ya • 
_ukuk tileri müdürlüklerinden se- Bu meslede en makul çare ola • kasında tamamilc aksınedır. Onun 

1 
Çıl~i~ .birer kişiden mürekkep ih- rak vak tile Karnköy meydanının için o tarafta halen mevcut ana 
~arı b· · 1 b" h ,. ır komite kurulmuştur. Bu açılmasında müracaat edilen usu • caddeler üzerınde faza ır şey ya: f 

Ye~ın Vazifesi müstakbel planda lü tatbik etmek düşünülmektedir. pılınıyarak bu caddelere muvazı 
Yer <ıl ·k· · h tt ·· k <ıcak imar islerinin mali ba- Yani, yeni açılan cadde ve mey • veya amud olan ı ıncı ve a a u-
ınıclan t tbik v; neticclendiril - danlarda plandan gösterildiği had- çi.ıncü derecedeki caddeleri geniş-

li es· · ı t l b 1 1:in niınması icap eden ted - !erden fazla ve geniş mikyasta is- letmck, bütün naki vası a arınm 
rlcri bulmka ve kararları ver • timliık yapmak yol veya meydan . gidip gelmeleri esnasında takip e-

~ktir. açıldıktan sonra artan kısımları bu decekleri ıst1knmetleri tamamile 
rı~u koınısyon evvela imar işleri- gıbi yerlerin şerefile mütenasip bir birbirlerinden tefrik etmek mevzu 
l beş s n de kaç paraya mal o- ücret mukabilinde isteklilere sat- bahistir. 
~ ını tctl:ık ve bcsnp edecek. maktır. Yalnız Taksimden Şişliye ve 
ta bu paranın neıelerden ve ne Açılacak meydanlar arasında bil- Mcıçkaya giden caddeler gayet 

tl!' 
1 d~ elde> edilebileceğini araş .. hassa Azapkapı, Unknpam. Emi • geniş ve asri birer cadde haline so-

t:"ıti~~ k bu hususta icap eden for - nönü, kısmen Karaköy, Sullanah· kulactktır. Bunun için Taksimden 
Ü er fosbit c:dilcccktir. med, Beyazıt ve Harbiye mevki • Şişlı ve Maçka istikametinde yal-

tn zerinde bilhassa durulan iki ]eri vardır. Bundan başka her ta· nız sağ tarafl.ırdan istimlak yapı • 
tı:ı c'C' Vardır. Biri müztakbcl plfl- rihi abide -camiler de dahil· lacaktır. 
rn re vcniden açılacak cadde ve etrafında birer güzel ve geniş mey- Umumi yeıler inşaatı arasın • 
ie ~danhı.r, diğeri de yine bu plan dan tC'sis edilecektir. Her mey- da bilhassa İstanbul, Üsküdar ya-
~ P ~ birde stadyum, bnhçe ~ibi dan mahallinin tarihi vaziyetine ve- kalarına bırcr asri mezarlık İstan-
le _ı.tnası C'lzem olan umumi yer - ya abidenin umumi şekline göre bul. Üsküdar ve Beyoğlu cihetle • 
tın inşasıdır. k b " d si.ıslenece lir. rinde birer stadyom ve ır c u -
İkın · · • · 1· t t'ıs. ılkinden daha kolay gö- Caddelere gelince, yeni geniş mumi stad ile yenı ıman, nntre -

sıtıtl:ılktedir. Çunkü muayyen tak- yollar bil.hassa şehrin İstanbul ya. polar, kömür depoları, halk ve ço-
~1 ıle bir kaç yıl içinde yapmak ve• kasında açılacaktır. Çünkü o tara- cuk bahçeleri, müştail madde.fer de~ 1 

~; Ban;ı~n 1 e;ı;dyi~v~;; ;:~;;paran 1 

geçen memurlar Ceddesiııe as-
Vı k - ·l f alt döşeniyor 

e alet, bu memurların ter/ilerı --·-
iç• h A •d • d • Haziranda yolun yapıl· 

l n USUSl l arege emır ver l masına ba,ıanacak 
/\. tazi ve bina vergileri ile bina- hususi ıdarelet i tarafından yapıl .. Bcledıye Tozkoparan caddesini 
Ver la:dan arman iktısndi buhran ması laztm geJdıği bildınlmckte • .asfalt olarak yaptırmıya karar ver-
<tı Cısının mi.ıkelleflerden tahsili- dir. mışti. Bunun için caddenin soa is-

lare tnernur edilen maliye memur- Ayrıca bu memurların tekaüt tıkamctınde takviye genişleme a-
di! 

1 
geçen sene haziranında neşre- haklarının mahfuz tutulduğu ve mclıvesl yapıhnaktadır. B u fc: bu 

en b k . J " 
r,11 ır anunln belcdıyeler em • yalnız bunların şahıslarına aid te- ay sonu bitecek ve haziranda yol 

a(l· 'Verilmişti. kaüt ve yetim maaşlarının maliye 
ı"'"ıır Çok_ beledı"yeler,· bu memur - • . h d l asfalt döşenecektir. ... vekaletınce ta sis ve te iye o u • 
lr.ı ... ~alıye vckiıletine bağlı te _ Asfalt tamamlandıktan sonra 
.. "11ı nacağı zikredilmekle ve: · k d kö ...tı ı ot mobil 

h- • ., e_derek, tahvil. maaş zammı, yu ar an • pı u.ye nen o -
"11!.,u • ~ - Viliıyetler, gerek hususi me-
~al> 

1 
nıyet \·e kadro talebine dair terle arabalar Tarla başından son· 

llıiı:ıı an ınüracaııtleri kabul etme • nabiinden topladığı, gerek Mali - :ra bu caddeyi takip edeceklerdir. 
% er ye Vekiılctinden aldığı tahsisatla 

l t t ve lerlilerinin ancak veka - Dığcr taraftan Bebek - lstinye 
cı,·,,. arafından -..·apılabilecegyini id- kendi kadrosu dahiline giren bu 

.. ~t .J ı 1 ı t sahıl yolunun inşasına başlanmış-a ntişlerdir. m~mur ar a evve cc mevcu me· 
~ Vaı:iyet ve yapılan şikayeller murların maaş ve terfi vazJyctfori- tır Ayni zamanda bu sahildeki 
~n n: Maliye Vekaleti taıafm _ ni temin ile mükelleftirler . ., de- rıhtım da tamir cttirlimektedir. 

ltııırı d~.n bütün vilayetlere bir ta- nilmektedir. Bundan başka Hacı Osman ba • 
'l' !~nderilmiştir: Vekfılct şiındıye kadar maaş yırındnki inşaat da bu ay sonu ta-

latın ını~e devredilen bu memur- zıımmı ve kadro talebine dair ge - mamlanacaktır. 
~ih·ci Vır tarihi olnn 1 haziran 936 rek alakadar memurlar ve gerek _ ·-
t~r{i ınclen itibaren tayin, tah\·il, vilayetler tarafından yapılan mü -
ltı :ıı·~e ?nezuniyet gibi zati işleri- tevali müracaaUere bir nihayet ve- pamuk 
lete a. ııd; r eden hususatın Veka • rilmesini de tamimde bildirmiş • 

ıı...~, uıt vlmayıp bu işlerin Vilayet tir. l'llTQCQfl hak• ............. 14 
tvı 111 ıııı11111ıııııııı•ıınıı•urıııııınmııııııııııııı1111ııııı11muıııuu11m11ıııııııııı11111n1111ıııımuıuı11111nıııu11111mıııı111 

I aınakdaki Y~~,~! ~~~;~c1e!'ecesi kındaki şayia 
tlfiJak Büyük halk şairi (Yunus Emre) 

1 

Pam uk ve yapaftı mern• 

Bazı şehirlerde belediye meclis
leri toplantılarına bir kısım a

zaların hastalık ve muhtelif ma • 
zcretlcrlc devamsızlık gösterdik • 
leri nazarı dikkati celbctmiştir. 
Bu münasebetle alakadarlara gön

derilen bır tahriratla; Meclis top • 
lantılarına iştirak etmeyen bele • 
diye uzaları hakkında kanuni mua
mele yapılacağı hatırlatılmıştır. 

Ezcümle bunda: 
c Meclise muntazaman devam et

memek ıçtima akdinde müşkülat 

çeı<ilmcsinl ve binnetice işlerin va-

kit ve zamanı ile intaç edılememe
sini muciptir. 

Birbirıni müteakip olarak itç iç
timada mazeretsiz bulunmayan a
zaların istifa etmiş sayılacağı bele· 

diye kanununun 69 uncu maddesi 
iktizasındandır .• 

.Mnamafih şerefli bir vazifeyi 
uhdelerinde tutan meclis azalarının 

içtimalara devam suretile böyle bir 
muameleye mahal bırakmıya -

cakları kuvvetle umulur.> Denil • 
mektedlr. 

, 11111111,11101 111111111 uıııııuıuıııı11tıııuııuıı11uııııııııııınııııttıııuıııuııtııuunııun111ıuttııııı11111111ıııhıı111ıını11ıuıuıuuıuuı11111n:ı 

Romanya ile 
·Ticaretimiz 
inkişaf ediyor 
Yeniden bazı maddeler 

ihr aç edeceğiz 
Türkiye - Romanya arasındaki 

ticari meseleler hakkında bazı e-
saslar hazırlanmıştır. 

Pek yakında aktedilecek ticaret 
anlnşması ile Romanya mernleke -
timi:idn bir çok mahsülleri için mü
him bir ihraç merkezi olacaktır. . 

Son zamanlarda bu memlekete 
yapılan ihracatımız azalmıştır. 

Senede bir milyon kilo üzüm ve 
yarım milyon kilo zeytin yağı ih -
raç edilirken bu ihracat tamamen 
durmuştur. 

Yeni ticaret muahedesi aktedi
lir edilmez yine muhim miktarda 
üzüm, z~ytin yağı ve diğer mad p 

delerimizın ihracına başlanacaktır. 

Evvelce paramızla Romen para
sı arasındaki farktan dolayı veri -
len yüzde 38 nisbrtindeki prim de 
tamamen kaldı~ılacaktır. 

Müskirat bayii 
Tezkereleri 
De ğiştiriligor 
Yeni bayi te,kllltı da 

kurulacak 
İnhlsarlar Jdaresı müskirat sa -

tan bütün bayilerin tezkerelerini 
değiştirmeğe karar vermiştir. Bu -
nun lçin 20 mayıstan 7 hazirana ka
dar mühlet konulmuştur. 

Bu müddet arasındab ütün miis
kırat bayileri tezkerelerini değiş
tirmiş olacakkirdır. Değiştirmiyen

ler<: yeni tezkere verilmiyecektir. 
Bundan sonra da memleketin her 
tarafında yeni baylteşkılatının ku· 
rulmasına başlanacaktır. 

Belediye 
Tephirhaneleri 
Genişletiliyor 

Spor ve gençlik 
Bayramı 
19 Mayısta 

Maarif veklletl bir tamim 
gönde rdi 

Atatürkün, Samsuna ilk ayak 
bastığı 1!) mayıs gününün yıl dö -
nümünü büyük şenliklerle tesit et· 
mek üzere yapılan hazırlıklar iler
lemiştir. 

Ayni zamanda (Gençlik ve jim
nastik bayramı) olarak kutlulana

cak bugün hakkında Maarif V eka

letinden Maarif müdürlüğüne diir. 
bir tamim gönderilmiştir. 

Bundn, bnyram münnsebetile o-

kullarımızda müteaddit derslerde 
öğrctmetlerin Büyük Şef Atatür· 

kün Anadoluya ayak bastıkları gü

nü, muhtelif bakımlardan canlan

dırmaları bildirilmektedir. 
Ayrıca; spor bayrnmı dolayı.,ile 

muhtelif derslerde sıhhatli beden, 

bol ziya, su ve dnğ sevgisi hakkın

da telkinlerde bulunulması ve bu 

bayram<ı bütün okullarımızın par· 

lak bir surette iştiraklerinin temi
ni de istenmiştir. 

Vilayetler birer 
Yeni harita 
Yapacak 
Haritalarda bUtUn tak· 

almat göaterllecek 
Hükumet tarafından en küçük 

vilayetlerin btle haritaları yapıl -

ması hakında verilen karam tat • 

bikı işine ehemmiyet gösterilmesi 
hakkında büttin vilayetlere yenı 

bir tamim yapılmıştır, buna göre 
kısa bir zaman bütün viliiyetler 

hududlnrını ve dahili taksımatını 
gösteren mükemmel haritalara sa- 1 

~l yi anmak uzere Ezimizin Dil, Ta- lek e tlmize lizımdlr 
·~asıl oldtı?. rih ve ~debiyat şubeşi tarafından Pamuk ve yapağı mahsülleri • Eski 

·h l2 - Mayıs - 1937 çar amba akşamı 
efyalar etUvden 
geçlrlllyor 

hip olac::ıklnrdır. Bu iş Jçin müte

addıt gruplar işe haşlamıştır İlk O· 

!arak şım~iye kadar ihmnl edılmiş 

olan Şark vilayetlerinde çahşıla

caktır, bır iki senede buradaki ış

ler bıtirllccektir. Bu arada· Go • 
nende de bir harıta grupu ışe baş
lamıştır. 

•wtcc1· mizin bundan sonra serbest döviı-
hiliy isin dünkü toplnntısındll Dn- saat (20,30) da Ca~rıloitlu merkeı 
~\·ar~ Vekili Şukrü Kaya Mamak salönunda aşağıdaki program gibi, le ihraç edil~ceği lıakkında borsa-

Sftit/da vuı:ua gelen intiliık hadi· bir toplantı hnzırlanmıştu·. da bir haber şayi olmuştur. 
~bt ın tahkikatı neticesini anlat - Davetiye yoktur. Herkes gf"lebi- Aliıkndarları, böyle bir kara .. ın 

) ır \ 1 · 
~lıı b · .... 

1c~ılin izahatına göre. a- ır. bu ınahsılllcrimizin dahilde fev • 
ıı...'- c~. ıncı "Ünü saat vcdide Ma- 1 - Başlangıç (Halit Bayrı), 
··ı.;ı.11; b ., 2 )' h l t kaladc li.izumlu ve az olduğ:.ına. 
ıı 

1 
.cıvarındaki mermi imalıith:ı- - unusıın aya ı ve sana ı: 
ın b (Saadettin Nüzhet). bu ıtibarla hariç piyasalara ihraç-

ç,ı,'llı oyahane kısmında yangm 3 y t ·· 1 (N k" T larına pek te ihtiyaç bulunnıadı_ğı-
1:ıır.. .. ~ Ve ıniıteakiben patlamalar - unus an şıır er: a 1 e- -
ı..''1,,.§l zel), na delôlet ettiğini söylemekteılir -
·~tıcn·ur. Yangını ilk defa boya - 4 - Yunusun felsefesi: (Ziya • ler. 
~ liı ı~ Ustabaşısı Satılmış oğlu eddı"n 1;-alırı"), k eo Bu hususta yaptığımız tahki ·a-
&orc . rrnu tür. Biliılin anlattığına 5 - Yunus hakkında yazılmış ta göre, mühim sanayi mücssesele-
~ ~; ~ Gaat 7.30 da başlar. O saat- şiirler. rimize ve fobıiknlarımıza l:l?Jm o-
~'1ı 11di i " a· c:=. -· ~ ~ ~--·- • .. _ s 

iltıQ ·c ığcr arkadaşları bo- memcktedir. Ankaradan giden it- lan pamuklarımız için böyle bir 
"'~" Ye gıtınişler, bir aralık dı<:a-
'· .. ~ıkt :ı- faiye cansparane ralışmışl)r. Ka- şey mevzu bahis olsa biJc yaban-
(&, ığı za ·· ·· .,. 
\' .tı&ın ınan. yangını gormuş. zanın dikkatsizlikten veya sigllra cılar için varit değildir ve henüz 
ü~l.ıa çıkınca oranın. Müdürü iç:mekten çıkmadığı tahakkuk et- verilmiş bir knr r yoktur. 

da itırı?~ail ~Hyor, ayni zamanda miit;r. Knza kimyevi bir hadise ne- -·-
t~~ Qdiy0~a~_oludyor. İnfilfıklar si

1
ra- licesidlr. TUrkiye Tıp EncUmenl 

&.~ırı 
1
• ' ır epo da yanıyor. n- Mc·cliste, Fransız Meclisinin te· l'ıı1t t § ddeu Ankaradan duvul • Türkye Tıp Encümeni 12 ma-

d \J.r. İ " cssürünü bildiren ,.e Heryo tara- yıs 1937 çar§amba akşamı saat 18,30 

1 t!~al~n ~k:nca zayiat boyahane- fın·lan gönderilen telgraf da okun- da Etıbbl Odası salonunda topla-
t~ 'lu b 

1 ı ameledir. Yaralı olan- muc;tur. narak Profesör A. Esat Birol tara-
~l'ı<t z <ışı N ·1 ·ı b" • 

tq ır. aa k aı ı e- ır itfaıye ne- •• fından Unku rahim tüberkülosu 
t-. ş aca hayat zaviatı vok- Ozu··r dı·ıerı·z t J .J ve alelumum tüberkülos gcnital 

lh. tttaı edil Yaularımız.ın çoklu~ndan "Sen ı k d t bl"yd b ı ı kt 
~~~· -

1 
ttıekte ve kısmen boyan- d k 1 dl f 'k rn ·ın a e ıg e u unu aca ır. 

"! "41 _ c S~\·ecc s n., ıı ı tc rı amızı 
eti bı~ an. eski mermilerin kıy - bu~ün kovnma-iık. Ôziir dileri1. Muhterem meslektaşların teşrif-

llıılyon lirayı tecavüz et- icri rica o1unur. 

Belediye kendısıne ait tcphırha
neleri tamir ve tevsi ctmeğe karar 
vermiştir. Buna sebep de son za
manlarda tephırhanc işlerinin faz
Jalaşmasıdır. 

Bcledıycnin bilhassa eski e~ya • 
larının etüvden geçirilmesi huı->u

sunu ciddi şekilde takip etmesin • 
den iyi neticeler alınmıştır Hal
kın sıhhatile yakından a~.ka-iar 

olan hu meselenin chemmıyetle ta
kibine devam olunacaktır. 

-·---·-··--
Bir tavzih 

15 - 4 - 937 tarihli nüshamızda 
cLalelidc 43 numarada Gören• im· 
2asile aldığımız bir mektubu neş .. 
retmiştik. 

Mektupta, Laleli civarındaki hır
sızlık bu hır3ızlık vakasından ve 
bekçilerin vazifelerinden bahse • 
diliyordu. Emniyet direktörlüğün
den aldığımız bir ter.kerede, gaze
temizde yazılan h5diselerin vuku
bulmamış olduğu bildirHmekte ve 
bu mevzuu bahis adreste de bu 
namda kimsenin oturmadığı kay
dedilmektedir. Gönderilen tezke -
rede Lfılelide 43 numaralı yerin 
bir arsa olduğu ilave edilmektedir. 

Tıbbi m Uaamere 
Hasekı Kadın hastahanesinde 

muntazaman yapılmakta olan ay -

lık tıbbi müsamere 14 mayıs cu -

ma günü saat (1) deyapılacnktır. 

Bütün mcslekdaşlar davetlıdir. 
Ruzname: 
l - Rahım harici gebeliğe dair 

nadir bazı ı·a1.'alaı·. Ord. Prof. Li
epmann. 

2 - Yüksek doz digipuratmnla 
tedavi edilen vak'a1ar. Ord. Prof. 
A. Muhtar Özden. 

3 - Graviç urlarına dair. Dr. Ali 
E§ref. 

4 - Bir rio Kist idaıiği vak'ası. 
Doçent Kazım 1. Gürkan. 

5 - J{ordon kisti zannını veren 

bir jahiı jtkı. Doçent Şinasi H. E
Tol. 

6 - Bir siyatik jelci vak'ası. 

Dr. Şükrü Hazım Tiner. 
7 - Rakabi nahiye meningiumu, 

1ıarkafa sarkomu,· ve 111cabı mü -
ıeJfef gliomu piyesleri. Dr. Halis 
Sarı1rndıoğlıt. 

Modern olan her şeyi memlekete 
ilk getiren insanın kıymeti büyiık
tür. Onun ıçindir k i, ıistad Jfalid 
Ziya Uşaklıgil, Türk edebiyat ta -
rihinin, Türk münevverlerınin tak· '. 
direttikleri, hürmet duydukları bir 
şahsiyet olmuştur. 

Eminönü l:lalkc\·iniıı, büyük ,.c 
yerinde bir kadiışinaslık, ayni za
manda titiz bir vazife duygusu ile 
tertip ettiği cHalid Ziyn• gecesi, 
bu mülahazalarladır ki, geçen h11fta· 
nın en mühim ve en gürültülü e -

debi hadisesi oldu. 
Halid Ziya hakkında bir gazete 

tarafından açılan ankete cevap ve
ren bir Üniversite talebesi, üsta· 
dın eserlerini okumadığını söyledi. 
sonra bu, tekzip edildi. Fakülte ta
lebesi de, hocaları da bu sözün söy
lenmemiş olduğunu iddia ettiler. 

Güzide Profesör Bay Fund Köp
rülü: cHalid Ziyanın eserlerini O· 

kumamış kimse Üniversiteli ola -
maz . ., dedi. 

Burada bir noktayı hatırlntaca

ğim. Akrabamdan bir genç ço
cuk var.. bir iki ay sonra lıse) i 
bitiriyor. Ve gelecek sene de Ün i
versiteye, hem de edehiyat fakül
tesine girecek .. 

Fakat, bu çocuk lisenin son sı -
nıfına geldiği holde, meselJ, Halid 
Ziyanın cMavi ve Siyah• m, cA5-
kı memnu> unu okumamıştır. Se'!: e· 
bini, tahmin edersiniz. Çünkü, bu 

çocuk eski harflC'rle okumak bil -
miyor. Halid Ziyanın da en büvük 
ve kuvvetli eserleri henüz yeni 
harflere çevrilmC'miştir. 

Gelecek sene bu çocuk kayden, 
bir Üniversite talebesi olacak .. Fa
kat nasıl olacak? Halid Ziyanın c-

selrerini okumamıştır ki.. 
İşU? meselenin bam teli burada

dır. Ortaya bir hakikat çıkıyor. 

Edebiyat ve kültür t arihimizde, 
bir kıymet olduğundan asla şüphe 
edilmiyen bütün eserler, en kısll 

bir zamanda, derhal y<'ni harflere 
çevrilmelidir; hangi eserlerin çev • 
rileceği meselesi, b r lki, bir pro -

gram, uzun bir etüd, saUıhiycfüır 

bir heyetin kurulm. sı işidir. Fnknt 
kalbur üstünde kalmış öyle eserlrr 

var ki, Herkes, bunları gözü kapalı 
sayar. Evvela bunlar, tez elden 
çıkarılmalıdır. ileride kurulacak biı 
heyet, ayrıca tetkikatını yapar ve 
bir tasni! neticesine varabilir. 

Gelecek yıl da, tıpkı bu seneki gi-

bi bir anket, tekrarlanırsa, ve bir 
Üniversite talebesi: cHalid Zıyanır 

eserlerini okumadım.• derse, kaba
hat kimde olacak?. 

Halid Ziya gecesinden ve o gece-

yi takip eden gürültüden bövle l>ir 
netice \'e teklif çıkarıyorum . Bil
mem doğru mu?. 

R 4!şot Fevzi 

r "" Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

• 
Taksim meydanın-

daki toz nereden 
g eliyor? 

Pazar günu Taksım m"ydanın· 
dan geçtinızse, sız de bızim gibi 
gordıhıüz, şahıt oldunuz. D. ha 
doğrusu, göı üp şahıt olmadı -
nız; rahatsız oldunuz. 

Ötcdcnberı söylenir, siku ·et 
edilir bır hakiknt vardır: is -
tanbul kı~ın çamurlu, yazın da 
tozludur. 

Pazar günü hava, biraz da rüz
garlı idi, Yerdeki bütiın tozlar, 
insanın suratını berbat ediyor
du. Biz dikkat ettik: Bu toz 
ya{;muru nereden geliyor'? Ve 
gördük ki, bu toz, bundan bir 
müddet evvel, Taksimde, ter -
kos deposu önünde açılmış o -
lan kaldırımların, bilaharn ka -
patılan yerinden geliyor. 

Daha bir müddet, Taksimden ge
çerken sizi rahatsız edecek to -
zun sebebi, açılan yeri iyi kn -
patmıyan amelenin dikkatsiz -
liğinde, ve o amelenin çavuşu 

kim ise onda, \"e orasını kontrol 
etmek vazifesi kime verilmişse, 

onda .. 
Öyle işler vardır ki, bunlar pa

ra, bütçe işleri değildir. Bunlar, 
vazifeye dikkat işidir. Bn va • 
zifcye daha ziyade dikkatle, şeh
rin bugünkü çamurunu ve tozu
nu yarıya indirmek mümkün -
dür. 
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Japonya da son seÇimden na-i ı' Hı KA Y E - ~J 
sıl bir netice çıkabUir? ]------ Yazan: Burhan Cevat 

6yıl sonraki ·cevap 
içtimai kütleler,, partisinin son zaferi. Japon mille- 1 

tinin arzusunu açıkça ifade ediyor 
japongadaki dahili aykırılık böyle giderse, günün birinde çok 

miihim hadiselerin çıkmasına intizar edilebilir 

Yeni partinin beş sene 
içinde kazandığı bu 
muvaffakiyet UzakDo
ğuda yeni hareketlere 

yol .açacak mı? 
·------------

kazanan muhalıfJer olsun, },.}hassa 
sol cenah Iıtka1arı, ~ımdlki kabi· 
nenın arlık yerinde durarnıyaca · 
ğırıı söyleyip cfuı uyorlar. 

O halde meclısı mı:busarı foshe
ılıler ek yeniden ıntıhabat mı yu-. 
pılacak, yoksa hukümet mi istıfa 

edl'cek"! Yeni parlamentonun A -
ğustostan. ıevvel toplanmıyacağı 

· soylenıyor. O zanuırıa kadar ısc lla-

ve sükun, hariçte de Çin ile ve 
8ovyet Rusya ıJe dostluk tesist lü- , 
zumunu müdafaa ediyor. 

Fakat şimdiye kadar Japonyacla 
olup biten şeyleri tetkik etmiş o-

lanların mütalaasına gör~, bu s0n 

intihabat Japonyada halkın sulh is
tedığini, artık harıci tehlikeler gös

tcorılerek bir takım devletlerle düş~ 
man vaziyetinde bırakılmıya razı 

olmadığ ıtczahür etmektedir. 
Japorıyanın vaziyeti tehlıkede 

Japon imporıstoru f.le imparatoriçesi 

Japonyada yeni intihabat adeta 
bir ınkıl5p oldu. Netice pek mü
himdir. Şimdiye kara Japonyada. 
hPlc şu son beş sene zarfında. do
hıli vaziyc-t bir çok gc-rgin safhalar 
arzelti. Harici mcı:;ail br tar:ıfa 
bmıklısa bile, dahildeki hu ~cr
gınlıkler Japon devlet adamlaı ını 
çok duşündürmüştür. 

Lakuı daha şayanı dıkkat olan 
nokta. sol cenah fırkalarının bu ış· 
tc kazandıkları rıelıcedır. • İçtı -
m::ıi kütleler. namı verılen sol ce
rıah fırkası 37 mebus çıkarmış, faz
la 16 azalık almıştır Koylü aml:le 
fı rkası ancak bır mebus kazanmış. 
rnustakil amele fırkaları da 2!> me

bus çıkararak 21 fazla mebus ka -

?anmışlardır. 

yaşi hükumc:tırıin parıarnento me· 
hafılı ıle anlaşarak ıktıdar mcvkiini 
nıuhafazı:ı cdcbıleccğı söyh:myorrn 
da bu, kuvveth bit 1htımalc benze
nııyor Fakat diğer t:ıı aftan böy-

le büyük bir galebe: kaz<.ınan fırka
ların d.ı hüki"ımetı rııi.ışkul bır mcv
kıdc bırakmıyacağı ılerı suı ıılrrıek

lcdır 

mı"! .Muhalifler buna ihtımal ver - ı 

miyorlar. Bıliikis eğer bir sulh ve 
sukün siyaseti takip edilirse, Çin I . 
ılc., Sovycl Rusya ile ıhtilafların 

lıallcdıleceği ümiclı beslcnıyor . .Ja- Nev.:ad henüz on sekiz yaşına 

basmıştı. 10 yaşında dans öğrenmı~. 
12 yaşında kortezanlığa başlamış 

clelıkanlılardan değıldi. 

Jnponlar Mançuride Hcrlcdiktcn 

sonrn. ordu erkanı büyiik bir nu -
fuz kaıwndı. Bu fırsat ele geçmiş i
kc>n alınan yerlerı dah;ı ziynde tcv

sı clmc>k emelı kuvvc>llcndi. 
Bundan çok defo Tokyodaki me

sul dC'vlet adamları müşkül mevki
de kalıyordu. Nıhayet kaç defa sı
yasi katiJJcr, intıharlar oldu. Fa
kat ordu ve donanma erkanının rıü
:fuzu gün gcçtıkçc eksilmedi, arttı. 
Lakın şu son intihabat pek ma

nalı nctccler vcrd. Rakamlar bu 
ıwtccyi pek bPliğ bir surcltt' gös -
trriyor Şovk~ kı: Japonya parlfı -
mentosundn askeri siyasi fırkalar 
vardır. Bunlar Tohokan, Dokornin 
Dukni fırkalarile daha başka bir 
knç kuçük fırkadır. Yeni intiha -

· hattn Tokohay l l mebusluk elde et
miş. ıki fazla azalık kazanmıştır. 

Doknmin Doni d~ 11 mebusluk al
mış, fakat hır mebusluk kaybetmiş
tir. · Dığer askeri fırkalar 8 me

busluk almışlarsa da 15 mebusluk 

lrnybctmişler<lir. 

Bu nt>ll<'c anlaşılır anlaşılmaz or

du <>rkiinı Harbiyt• Ner.aretinde in\. 

yuk bir toplantı yapmışlar ve şım
dıkı Hayaşı hukümetınc muzaheret 
t•tmiyc karar vermi~lerdir fakat 
mPşrtıtiyetçi fırkalar olsun. dıget· 

Bunun nereye v.ıracağını nnC3K 
lıadısat göslercccktır. Fakat göz ö
nünde lıirıbırınc şıddl•tlc muhalıf 

iki zümre vardı: Askeri tara! Ha
yaşı hükGmetinın programı olan 
sıliihlarıma işlerinin başarılmas:nı 

ve sanayi mucsseselcrinin ınıllıleş
tirerek icabında harp malzemesi 
yapacak hale getirilmesini ileri ·sür

mcktcdır 

Sol renah ise, intihabat kanunu
ntın değişlırılmesıni, dahılde sulh 

ponya şu son beş senedir, d iğPr 

devletlerden ayrı bir' halde kalmış-

tır. Eğer yine dığer devletlerle 

sulh yolunda bır tcşrıki mesaiy<? 
girışırse, mevkıinin kuvvetleneceği 

gibı tehlikelerin azalacağı sCJI r.e
rıahcıların mudafaa ettıkleri mu • 
talealardandır. 

Görülüyor ki vaziyet öyle kolay 
kolay içinden çıkılacak gibi ele -
ğildir. Çünkü her iki muhalif ta
raf, artık birıbırlerile rni.ıcadc:leye 
azmetmiş görünüyor. 

Jlükümet taraftarı olan fırkaya 
~C'rince: hu 19 mbcusluk kaznnmış 
isC' de 6 m<?busluk kaybetmişler -
<lir. Fakat asıl şayanı dikkat o
lan diğer cihettir. Minseyto ife 
Scyokny fırkaları hükumete mu • 
halıftirler. Bunlardan birincisi 179 
mebusluk elde ctmış. 26 azalık kay
betmişse de ikincisi 175 mebusluk 
aldığı gibi diğer irıtihabattakınden 
fazla olarak 4 tc azalık almıştır 

Bit tora/tan da Çinliler ask.er/ili son derece !lerileml f bir oaılgele geçfy orlar. Bir Cifi ssh,;nitf •ob < rı• 
nndan geçen s11 kadın lıölıHu insanı dıişündüreuilir 

BOyOk Harpte 
Türk Bahriyelileri 

==========Nasıl döğüştOler 
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Tefrik a No. 41 Yazan: Zeki Cemaı 
Çünkü ilk hücum ile Çan<ıkkale - 1stanbuldeı bulunan Mes'udıye 
nin açılacağını tahmin eden İngi • Çamıkk<ıleye gönderilmiş o da Sa· 
liz ve Fransızlar buraya hıç bır as- rı sığlar koyuna dcmırlemiştı 
kei kuvvet ayımnmışlardı. ,Bund.ııı başka da Naraburun sığlı· 

Onlar diyorlardı ki: . ğı ılerısıt.e dt tahtelbahirın geç 
- Çanakkale. bir hücurnile sus· mesine marıı olmak üzere çclıkten 

turulabilen bir müstahkem mevki- bır tel ağ atılmıştı Bu suretle bı -
dir. Biz derhal buna muvaffak o -

rnz daha kuvvetlı bır tedbır nlın • 
)uruz.. 1 d 

Bu olrrı.adı .. ve olamazdı da .. İn - mış 0 uyor u 
gilizler bu vaziyeti anladılar.. Ancak Mes'udıyenin bir sabıh 

kale halınde kullanılması denızcı . 
Osmanlılar da bu muazzam kuv-

lik noktasından çok yanlış bır ha -
vet karşısında yapılacak işleri da-
ha iyi gördüler. reketti. Bunu o zamanın ve bugü -

Nitekim rnedha1 grup üzerine ya- nün ileri gelen erkanı harpleri mü· 
pılan ilk taarruz üzerine bu istih- temadiyen lenkid ederler. 

kamların takviyesine lüzum gö - · 1871 de İngilteede yapılmış olan 
rüldü. Mes'udiye 1914 de Cenevc tezgah -

lar ında La mır c:dılmış ve demir 
levhaları adeta kiırnılcn değıştırıl

mışti. 

16 mil sür'atle gıderdı. 12 tane 15 
lik seri ateşlı topları vardı 

Eski olan bu gemı eskı tertibata 
malık olduğundan tahtelbahırc: 

v~ mayne karşı mi.ıdafaaları da 
yoktu 

Sarısığlar koyunda demırliyen 

Mcs'udıyenın mi.ıhım topları da çı
karılarak Mcs'udıye bataryası teş . 
kıl edilmiş. bu suretle Mes'udiye 
tam inanasıle bır duba gıbı manza

ra almıştı 
Mes'udıyenın süvarısi Arıt bey 

zı:hlının mudafnası ıçin sallar yap
tırmış ve halatlarla bazı muaafaıı 

tertıbatı hazırlatmıştı 

Arıf beyden sonra Mes'udiye sü
varılığine tayın edııen Fazıl bey de 
bunlarn liavetcn tarassuda fazla e
hemmiyet vermişti. 

Bu suretle kendi işınde kendine 
göre bır fayda vermesi beklenen 
bir zırhlı Sabih kale halmde elı ko
lu bağlı esir bir arslan gibi Çnnak

kalede yatıyordu. 

Maarnafıh Kar ade.n ızden Lam btr 
tecrube dersı olan ılk taarruzdan 
sonra eksikler tamamlandı. 

Türk goğsü Ti.ırk ımanı artık 

her düşmana karşı koyacak dere
cede kuvvetlı. beklıyordu . 

* Çanakkalcden ıçerıye geçmek 
te tarıhi bakımdan mühım bır ha· 
dıse olacaktı 

iJOfı yıtdanberı Çanakkal'~ düş • 
man gemılerıne kapalı ıdı 

İlk defa olarak l\1armaraya Ti.ırk 
denizı ısmını alan dünyanın en kil· 

çi.ık denızine gırecek düşman gemi· 
sı. tarıhın kapalı bır sahifcsmı yır

tacak ve ısmini oraya yazdıracaktı 
11 - B TAHTELBAHİR BO· 

GAZA GİRDİ 
Çanakkalede tahtelbahir telini 

geçmek ve maynlcrin arasından 

süzülüp geçmek bir mesele idi 
İngilızlcr Çnnnkkalcnin son gün

lerde fazla tahkim edildiğini bil -
dikleri ıçın ı1arp gemilerini içeri
ye sokmak teşebbüsüne giriyorlar

dı. 

Onlar evvela bataryaları su.c:tu.r. 

Esasen leyli olduğu için, haftada 
bir mektepten çıkar, koşa koşa c -
ve gelllr, annesinin boynuna sarı
lır, babasının <.•lini öper .. Onlarla 
pazar gecesıni gcçırir .. Bunun ver -
diğı zevk ile mest oluı du.. Pazar 
günü stadyomdaki, yahut da Fc -
nerbahçe ot<ıclındaki maçlardan bi
risıne gıder, akşam tekrar eve ~e-

lince maçın tafsilatını annesine bal· 
Jandıra ballandıra anlabr, Pazar -
tesi sabahı da yava_ş yavaş mekte
bine yollanırdı. 

Arkadaşlarının arasında bylc 
münasebetsizleri vardı ki.. Sınıfta 

sinema gazeteleri okurlar. kadınln

rın resimlerine srıailerce bakarlar .. 
Dcr.slcri ezberlemezler de sinema 
artistlerini öğrenirler. Boşu boşuna 

saçma sapan laflar konuşurlar .. A -
ma sonra da yazılı yoklamalarda 
sözlü imtihanlarda top atarlardı .. 

Tatilde Caddebostanındaki ev -
lerine taşınınca bisiklete biner, ge. ı 
zcr .. Yahut deniz vakti banyo eder, 
yaz tatilini tatlı tallı geçirirdi .. 

Üç senedenberi yanlarındaki kö~
kü Şükran isminde genç bir dul ka
dın kiralıyordu. 

Dört yaşında ufak birde kızı 

vardı. Çok şen, şuh bir kadın olan 
Şükranın kocası oldukça zengir bir 
adammış. Ölmüş. Kadın çocuğu i
le yalnız bırakmış .. · 

İyi bir kadın da. Annesi heı za -
man bu genç dulla konuşuyor, o git 
tikten sonra: 

- Ne güzel kadın yarabbi .. Der· 
di. Ne gtizel 1 O tahrır 1i ela gözleri. 
8nciamı İyı giyinişi. Malumatı .. 

mak. sonra kollarını sallıyarak içe· 
riye gırmek sevdasında ıdıler. 

İşte bu gunlerde ... 
11-B numaralı tahtelbahir ku -

mandanı yı..izbaşı Normal Holbrok 
Boğazdan içeriyP. gırmek içın bir 
Leşchbüs yapmağa karar verdi 

Kumandandan izın aldı ve so -
ğuk bır kış gı.ınü Çanakkalenın a· 
kışına karşı Boğaz methahnde de· 
nize dahıldi 

Alaca karanlıkta yaptığı bu ha -
rckeı ile korkmadan yılmadan i -
lerliyordu Presikopın birirıcı ma· 
yn haltmda çıkarmış ve azami de -

recede derme dalarak ilerlemeğe 

cievam etmişti 
Elinde yalnız bır pusula vardı. · 

Bundan başka lıır ele (cesaretim 
var) diyordu 

Saniyeler ilerledıkçe kalbi çarp • 
mıyor değildi 

Hele arada sırada çJt .. pat.. de -
niz içındc tesadüf ettığı mania -
Jard~n çık'1n maden sesleri duy -
dukç:ı vureği ağzına ge lecek gıbi 
oluyordu. 

Filhakika yüzbaşı Normal cesa -

Hakikaten guzel kadın .. Ne aers 
talı .. > 

1' Arada sırada oğluna da bU , 
<lın hakkında şıı tavsiyede bıılıl 
nurdu. .\ 

- Oğlum .. Zavallı dul kadırt··~~ 
r ada sırada işi duşer, sana btı' 

1 
• 

söyler, veya bir şey ısmariarsıı 
yır deme .. 

•ııı• ' 
Ncvzadın annesi ve babası ıtı1,. 

him b ir iş için bir hafta kad.ır 
tanbulda kalacaklardı. 

Nev.zadın yemeğini bazırltı~cr 
için bayan Şi.ıkrandan rica etti 

O da: _ I~ 
- A.. Efendim .. Sözü mu 0bC 

O benim kardeşim .. Bizde bcr.t 

cc yeriz .. > 

Dedi .. 

••• ·sı~· 
Nev7.arl o g,..c" mchtaptn ~ıl)O' 

Jetle ta Boc;tancıya bdar gitti· ~ 
düşle lhlamura kadar yoI1and1

• • 

lamış yolundan dönerek Fener~~,. 
hından çıktı . Çiftchavuzlardnll 

!aştı, geç \'akit eve gPldı.. tı' 
Kapİyı açarken yan kcişkterı 

yan Şükranın sesi duvuldu: 
1 . . ııı 

- Ncv:ı::adcığım biraz gelır 
sin .. 

rıeçı 
Nevzad geç gddiğini an J<C 

.ı.övler diye bir taraftan ıuzıı~,ıı 
clığer tar.aftan da (bel~~ ~ 1<

9 il , 
lnr şey lazımdır) diye auşurıd ~ 
bisikleti bırakarak bayan Şii.~rr 
evine> gitti. Kapıyı bayan şııl< 
açmıştı. 

3 
Dekolt<: idi .. Ayaklarında çor 

dıı yoktu. . /) · 
Nevzadcığım. Gel.. ped1• , 

ne düştii ve merdivenleri ya\'9~ (. .. rı 
vaş çıkarken vücudunun bütıl 

f JtJ1 
(011tamı 6 net s ·~ - ~( 

r(tı ile tanınmış bir tahtellı 
kumandanı ıdi. ,ı· 

Şımal öenizinde Almanlarla r3t· 
pılan denız harplerinde çok Y

9 
r 

1 • · ·· 1 ·· · o l da ccsıl ıgı goru muşlu . ra ar es' 
ne saldıran yüzba~ı burada 

5 

sadasız icii. gr 
rııı 

Kaptan kamarasında yanı. J r 
·rıı Q 

renlcr onun sapsarı çehrcsı · 

hal farketm iyor değillerdi?_ ,.e 
Heyecandan titriy~n sesi ıieıs1'C' 

diğı emirlerden büyük bir fe 

tin hissikablelvukuu vardı. Jı1') 
·1erıecı , Fakat. işte dakikalar ı ,.91' 

tahtelbahir de hedefe doğrı.l · ~ 
1aşıyordu. Yüzbaşı Norrrı81 d ı ·or 
saatte adeta soıniyeleri sııY1> 11ıı~r 

Her saniye onn yeni bir te 65ıe' 
den daha kurtulduğunu dB ~iı ı· 

. ı ·'· cıe •• r rivordu Nitekim 2 saat ı~ ., v 
J 9-/'' 

tı yolculuğundan sonra o J'l1 : .. aJ 
.. şil'' ~ 

lasınır. bitmiş olduğunu dU ~i.I' 
7 mayn tarlasından sonı'91'9ıı11 

bir tehlike de yoktu. Bu118 

içınde hala bir korku vM01"
0
,J 

(Devamı tı 

,, 



Nasıl tac giydi~? 
omanya ana kraliçesi Mari koc~sı 

kral F erClinand'la 
hirlikte nasıl tac giydiğini anlatıyor 
"Bizimkisi sade oldu, fakat o nisbette samimi idi,, 
Lıgilizler de an'anelerine göre, hazırladıkları tacgiyme 

erasimi münasebetile muhteşem bir gün yaşayacaklar 
mek üzere kocamla beraber git -
tiğim zaman, daha 20 yaşınd'lyıiım. 
Romanyayı resmen temsil eci\yor • -
duk. Kocamla üç senedir evli bu
lunuyorduk. İtiraf ederim ki, gör
düğüm tac giyme merasiıl'.leri i
çinde bunun ka..dar ihtişama ve 
debdebeye rastlatnnuştım. 

Moskova güzel bir şeh•.rdir. im
paratorun en eski bir payit:Klta gi .. 
rişi hala gözlerimin önündedir. A· 
ta binmişti, etrafında grandükler 
vardı. Hepsinin de üzerlerind~kl 
muhteşem üniformalar pırıl pırıl 
yanıyordu. Arkadan da bir sıra 
askerler ... 

Daha arkadan iki yaldızlı ara
ba göründü, bu arabalardan birine 
sekiz beyaz at koşulmuştu, içinde 
İmparatoriçe Aleksandra oturu • 
yordu. 

Bin kubbeli kiliseye varıldığı za
man, imparatorla imparatoriçe al
tından birer tahta oturdular. t
lahiler söylendi, dini merasim ya .. 
pıld~. Bundan sonra Çar'a tac giy .. 
dirildi. Kocasının önünde diz çö .. 
ken İmparatoriçenin başına da ken
di tacı konuldu. Mihraba doğru 

yürüdüler, ikonaları öptüler ve haç 
çıkardılar. 

Kiliseden ayrılış da pek muh • 
teşem oldu. Bundan sonra Krem
lin sarayında hükümdarların \>er· 
diği ziyafetin azametini anlatmak 
da lazımdır. Bütün duvarlar altın
la kaplanmıştı. Hükümdarlar az ye
diler ve bu yorucu merasimden son
ra dairelerine çekildiler. 

İNGİLTEREYE GELİNCE ..• 
Genç İngiltere kralı da, cedlert .. 

nin an'anevi tac giyme merasimi· 

' "ıllı..,.e lcralınm tac 1;11eceRi ki/henin ıecelegin a~dmlatılmıı 6ir mallzurası ne uygun bir ihtişamda tac &i • 
yıeoek. Ben.-:.bal~'IPQ 1rfe 

~tnanya ana krali~esi Mari ke~
ÇoJt ~den başka, şimdıye kadar hır 

ırnparator ve kralların tac giy-

~e ~rasiminde hazır bulunmuş· c:· İngiliz kralı Majeste Altıncı 
rc\ın taç giyme merasimi mü • 

~ile yazdığı bir makalede 
llları anlatıyor: 

ili cl{Ocaın Kral Ferdinand ilt" be
• rrı tac giymemiz için yapılan me-6._. 
bet un son derece sade. fakat o nis
~ heyecanlı oldu. Yepyeni bir
ti tnilletimizin arzusu üze • 
~ Alba Jülya şehrindE' takdis e-
1\t linıiz için, ona göre hazırla-
11!.otduk. Rumen mılletinin bır
••tn 0 ~ 
I...~ ~ ilin ebediyete kadar kenet· 
-~ olacaktı. 
hir41e~leyin çanlar çalıyordu Şe
"'- k' oy}~ bir neş'e havası esiyor
~ 1

• bütün mücadelelerimi. bü-
!l ııtı 161\ raplarınu unutmuştum . O 

ı..._. ltornanya için yeni bir devir 
~)Ordu 

lfe · 
'1~raı~ ne ben ikimi;ı: de aynı 
ltr ketın dininl' mem.l:ıp insan-

deiild' • ~&lika 1ık. Kral katohkti, ben de 
8u n .. 
~ libep~en merasimin tanzi • 
düet· baylı müşkülata tesadüf e· 
ltıftıı. lfatta Ortodokslar. merasi -

Ilı ka~enctı kliselerinde yapilması
~lit ~J ettikleri halde bile müş
lltı ~lledJımiş olmadı. Bila -
ltr. likler itirazlarda bulundu-

l(ih 
l'rııııuı 'tet di.ni merasimin bir }{ıs
°"1ı b USUsı surette inşa edilmiş 
Iİ)~ ır kili~e yapılmasına, tac 
ltı~ tnerllSiminin de her dine ve 
1lııcta a açık olan gök yüzünün al -

~\l )'apılmasına karar verildi. 
llıtı.r tneraaiın, cemiyetin bütün sı .. 
rl. lllı bir"b 
""4'l' lt 1 irine bağlıyacak ka -
ı.ı._ .. ub~etli idi. Romanya, bil • 
~ lf k"' 
"''lllt .. 0 Ylü memleketi oldu • ""1,,:e, merasimin, halkın ek
' 1.. teşkıl eden sınıfın zev -
>0tc1u.0re tertıp edilmesi icap edi· 

'~m ııüzel ııüneşi altın-
0 "- Önünde diz <"ôktüm .... altın " . 
~ ko1d Transilvanya tacını ba

u. Bu tac Momniç'lerin 

giydikleri taclar tertibinde işlen -
mişti. Altın işle~i saray hil'ati 

oınuzuma kondu. Bu hil'atte g7nç 
Romanyayı teşkil eden bütün e-
yaletlerin rengi ve remzi vardı. 
Öğleden sonra kralla beraber, 

bir zamanlar menfamızdan Bük
rcşc döndüğümüz zaman taşımış 

üniforma uzerimde olduğu halde 
bu çok alayları teftiş ettim. Köy-

luler. beyazlar Bıyınmişler, biz ~cç
tiğimiz zaman, kralla kraliçelerini 
<'andan alkışlıyorlardı. Ve bizi 

haliskarları olarak telakki ediyor
lardı 

Doğrusu bizim tac giymemiz iı
te bu derece sade ve içten olmu~ -
hı Çünkü memleketimizin bir 
çok \'ılayetleri harap olmuştu ve 
muhteşem bir ta<' giyme m.!rasimi· 
bu vazıyet ıçinde halkın nazarın

da belki dt> ho~ gôrünmezdi. Öyle 
olmakla beraber, bizim tac giyme 

nıerasımımiz hiç de ihtişamsız ol· 
marnıştı, Çünkü bizim de, tebea
mızın da kalbleri ayni hisle çar -
pıyordu. 

İKİNCİ NfKOLANlN TAC GİYME 
MERASİMİ 

lkınci Nıkolanın Moskovadakl 
tac -rıyme merasimine iştirak et -

büyük babasının tac giyme mera ~ 
siminde de hazır bulundum. İn • 
giltere, bu an'aneleri ifinde her 
ıamankinden daha ziyade kuvvet-

li. sarsılmaz ve mağrur görünüyor. 
İngiltere kralı da eski kilisede, 
an'anevi mavi hali üzerinden yü : 
rüyerek, kendisine dünyanın en 
büyük imparatorluğunun bAkiıtıi .. 
yetini bahşedecek olan tacı bqı-: 
na giyecek. 

Ucuz kurabiye 
250 gram : Süt 
250 gram : Toz şeker 
250 gram : Tereyağı 
4 Adet : Yumurta 

Bir kahve kaşığı karbonat 

Alabileceği kadar bir mikdar un.· 
Bir tencere içeriaindeki süte, yu· 

murtalar kırılarak toz 19ker ill -
vesile karbonat ve yağ, un hepsi 
birden karıştırılır. Eğer un az ge

lırse biraz daha konabilir. Sonra 
yuğuruıacak. İstenilen ,ekillerde 
kesilecek. Tepsi yajlanarak kura• 
biyeler içine konup fırına gönderl
lır. Mü~mmel ve enfes bir kura· 
biyedir. Hatta kabul günlerinizde 
misafirlerinize çayla verebilirsi • 
niz. 

U~lnd. N11.polgon• ıoc ılı.. JMroılmln• ptlrae ora6G 
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Para ----

Asrında. -- --- . - - - ...__ - -------- - - ---- -- •• 
• San' at sermayeyı mağJOp etti 

FHm artlatlerlnln Ntınd• ••enlerden Con Kr•vford 
Holivut afitd1olannda bir ıre• patlak verdi, 

mıkiniıtler, dekoratörler, batta ıtüd1olann bekçileri 
itlerini bsrllkblar. Pilm artiıUeriofn ele bu ıenlt ha
rekete ittirak edecekleri korkusu basıl oldu. Çünkü 
arevcilerl ... tqvik edenlerin baftıhklarına doku
nulmasına hiçte razı olmayan ba artistlerin ellerinin 
albndan çıktılı anlapldı. Şfmdl artistler, sermaye 

sahiplerinden haftahklarına dokunulmıyacatana dair 
teminat alınca, rrcve iştirak etmediler. o~ekiler ise 
hlll stüdyo kapdarmll utramayorlar. Bütün Ameri
kada halk rrevcilere hak veriyor. Halkın bu semp.ı
tisi de san'ata karşı olan muhabbetinin bir ifadesi
dir. Onun içindir ki, sinema payitahtındaki buhranın 
çabuk ıeçmiyecetine hükmcdılebilir. 

""""'""''"'"""""'' ... ııııt1Hnıııınıt1uın .... ı111111111111...-.••......,..., .... .._......,.nı•M111111tı ..... 11u11n11ımnNttltfMlnH•••••nıtııııı•ıt1111111..,tM•11Hn1111"'.-."""'''"'''""'''" 

Avrupalı · bir kadın gazeteci Irakta 
ıieler gördüğünü anlatıyor 

/rakın her şehrinde ve hatta lıer köyünde geııiş 
bir kalkınma lıareketi başlamıştır 

1 rak bükftmeti, Kopenhagda çı
kan cPolitiken• gazetesi mu • 

harrirlerinden Madam Karla Fre
deriksen'i Bağdada kadar bir se
yahat yapması için davet etmişti~ 
Bu seyahatten dönmüş bulunan ka
dın muharrir, Irakta gördüklerini 
fÖyle anlatıyor: 

Kopenhagdan hareketimden Bağ
dada muvasalahma kadar her şe • 
yin hazırlanmış olduğunu öğre • 
nince, ne kadar sevindiğimi ta • 

savvur edemezsiniz. Bajdat hüku
meti beni huduttan karplamak ü
zere hususi b~ memur da gön • 
dermişti. 

ÇÖLDE OTOMOBİL YOLU 
Çöle girdik. Çöl diyorum, çün

kü başka kelime bulamıyorum. 

Halbuki hakikatte bu cçöJün, in
sana gülen bir manzarası var. Av· 
rupa memleketlerindeki otomobil 
yollarından hiç farksız olan geni§ 
bir şöseyi takip ediyoruz. Yolda 
kervanlar var. Karşılaşıyoruz. Er" 
kekler ve kadınlar rengarenk elbi .. 
seler giymişler, hiç birinin yüzün
de §81'ka mahsus melankoli yok! 
Bilakis hepsi neş'eli ..• şarkılar söy
liyerek yollarına devam ediyorlar • 
Kimisi deve, kimisi araba, kimisi 

(Dncr1111 6 ıncl •oıı•do) 
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KANUNİ SÜLEYMAN 
No. 16 Yazan: Nedim Refik 

~ . ' 
Lui Türklerle yapılacak mulıarebenin Macaris-

tanın hezimetile neticeleneceğini seziyordu 

Türk 
ler!e 

paditahlarına her sene istedi~leri parayı asilzade· 
papaslardan toplamaktan batka çare yoktu 

- Bunu hıç düşunme. Padışah 
seCcre çıkacağı zaman seni de yol
lamanın kolayı bulunur. 

Mukabil konuşmalar arlık sık -
laşıyordu. Yakup ıçın yalnız Tac 
Cihanın hayali değil, mııbarebe 
meydanının da man7.arası goz onü
ne geliyordu. Eğer muharebeye git
se cesaret gösterse, bunu Tacı Ci
han duyduğu zaman kım bilir ne 
diycccktı? .. 

Yakubun sabrı hakıkalen tuke
niyordu Bahadır Eahip ondaki a
teşi daima tazeliyecek vesıle bu -
luyor, gençin kalbınde ümid ve ce
saretini artırmak için güzel söz -
ler buluyordu 

Fakat Yakubun Tacı Cıhanın ha
yalile de meşgul olduğunu hiç 
anlayamamıştı Tacı Cihan çoktan 
örtül muş, 

Kendisile bcraHer gelen iki ya~
Jı kadın ile bır kaç haremağasın
dan başka h iç kimse ıle ne konu -
şuyor, ne de kimse onu görüyordu. 
Yakup daonu şimdiye kadar ancak 
bır kaç kere görehilmişti. Genç kı
zın başı tamnmile örtülü idi. Uzak 
bir yere ge1.ımye götürülürken yü
zü de sımsıkı kapanıyordu. Yanın
dak• kadınlar da " kadar sıkı su
rette örtülu bulunuyorlardı ki, ba
ıan sokakta rastgelenler bunları, 
kıyafetleinden tstanbullu olma -
dıklarım, çok u1.ak bir memlcke • 
tin adet ve an'anesini muhafaza e
den misafirler olduğunu anlıyordu. 

Evet, Yakup onu yalnız btr kaç 
kere gifrmüştü. Esasen yüzüne de 
dikkatle bakamazdı. Genç kızın ya
nındaki kadınlar, h<ıremağaları göz
lerim ondan ayırmıyorlardı ki.. Ya
kup da hayali artık kendisinden 
aynlmıyan genç Hint dilberini is
tediği gibı görebilsindi! Fakat Ya
kubu bundan menneden yalnız ct
raft.:lkiler değıldi. Genç kıza dik
katle bakmaktan, evvda kendisi 
utanıyordu. Bunu caiz bulmuyordu. 
Şimdi Hint dUberüc yalnız haya
linde görüşürken de birdenbire 
k~ndini toplad.ığı, yasak edilmiş 

bir şeye el sürer gibi kendini ka
bahatli bulduğu çok oluyordu. Fa
kat Taci Cihanın hayali ayrılmı -
yordu ki.. . 

••• 
Bu imparatorluk, mücadele ile 

kurulmşu, muharebe ile büyü -
müş, türlü türlü düşmanlarla uğ
raşa uğraşn hudutlarını genişlet -

•11M1ttUt1tUUHltHUUtllHUlll1tHtlHUlll"llftHUUllUUUUJNJlfH 

Okuyucularla 
Baş başa 

Sandalcıların 
Şikayeti 
Dinlenmiyor mu 

Unkaplnı sandalcılarmdan Ha -
san imzasile bir mektup aldık. O
kuyucumuz bu mektubunda, bu is
kelenin sanda!cilarıle idare memu
ru arasında geçimsizlik ve hoş -
nutsuzluk olduğunu söyliyerek di
yor ki: 

cBazı işlerimiz var. Bu işler i-• çin alakadar memura '\'C sandalcı-
lar cemiyetine müracaat ve şika -
yeller yaptık. Fakat, bu hususta 
şimdiye kadar yaptığımız müra -
caatlerin ve şikiyetlerin ekserisi 
dinlenmedi. Hcıtti, işlerimizin gorül
mesi şöyle dursun, bu iskeleden 
'başka iskelelere gönderileceğimiz 
yolunda tehdit ediliyoruz. Sandal
cılar işlerinin esaslı şekilde dü -
zeltimesi için alikadarların na -
zarı dikkatini celbetrnenizi rica 
ederim. 

SON TELGRAF - Sanclalcıla1' 
cemiyetinin, rıztm buluftelft emo.Jla 
1ıakı7Ulan alakadar olmasını bekle
riz. Hakikaten böyle bir takım fi
ktiyetla var da dinlenmiyorsa. bu, 
iyi biT hare~t değildir. Gemiye -
titı biitün esnafla alakadar olduğu
nu ümit etmek uteriz. Esnaf ce -
miyet?eri~ azuına mümkün olduqu 
kadar kolaylık, rehberlik etm.e!i -
dir. Çinkü cemiyet demek, ema -
fa ycudım edecek müssese demek
tir. Zc:ıte. cemıyetin sebebi ıqek
külü de bu olnuık Uzmı gelmez 11ti? 

mışti. Asyanın, Avrupanın ve Af • 
rikarun topraklarında bu ımpara -· 
Lorluğun bayrağı böyle ağır mü • 
cadeleler pahasına dalgalar.abil -
di. Türkler, daima imparatorluk
lar kurarak tükenmez azim ve i

radesini ıspat eden bu b:iytik la -
rihteki büyük vazifesini hep bü -
yük hasletlerile yapmış, öyle yap· 
makta devam edecektir. 

Sultan Süleyman, babasının bı

raktığı işleri yapmak için , kendi
sinde, mukavemet edcmıyecegı bir 
sabırsızlık duyuyordu Vezır Fer
hat paşanın bastırdığı Surıye is -
yanı, bastırıldıktan sonra avdet e
den orduyu boş durdurmak ola -
mazdı. 

Sultan Suleyman ılk buyük im· 
tihana çıkacak demekti. Muhteşem, 

yaşlı başlı, gün görmüş, geçirmiş 
vezirlerin toplandığı muhteşem di
vanda genç padişah fikirlerinin i
sabetile, muhakemesinın kuvvetile, 
kararlarının cesarctile kendisini 
göstermek vaziyetinde idı . Her em
ri yapılabilirdi. Fakat her emrj 
yapılan adamın akıl ve muhake -
me, cesar~t ve karar itibarile de 
herkesin fevkinde bi takım me -
ziyetJeri olmak lazımdı. Bir insan 

ancak bu mcziyetleriledir ki. bak -
kile emir ve irade adaml olabilirdi. 
Bilhassa böyle büyük bir impa
ratorluğun başına geçmiş bulu
nursa ... 

Padişahı dinliyen vezir vüzera -
nın ta:vırlarmda, Sultan Süley -
manın ilerj sürdüğü fikirleri tasdik 
ederken başlarını eğmelerinde ca
li bir itaat ve inkıyat manası ara
mak beyhude olurdu. Genç padi
şahın şnhsiyeti o kadar büyük bir 
ntifu1.a malikti kı, yanındakiler o
nu içlerinden gelen bir takdir ile 
be~niyorlardı Bu gencin hakika -
ten emretmek için yarntılmış bir 
adamın malik olmaSJ lazımgelen 
meziyetıeri olduğunu o yaşlı başlı 
adcımlar, dünyanın tatlı tatsız tür
lü \•akalarına şahit olmuş, bir kaç 
padişah görmüş vezir vüzerası pek 
iyi anlamıştı. 
Hıristiyan Alemi er geç bir hare· 

kette bulunarak Türk imparator -
luğunun başına büyük bir harp a
çacağı besbelli idi. Süleyman bu
nu beklemeden, kendisi harekete 
geçmiye, Hıristiyan alemi üzerine 
:yüremiye karar v~rdı Fakat ilk 
darbPyi hangi taraf yiyP.Cekti? Ma-

l Devamı var) 
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Avrupalı bir kadın gazeteci 
Irakta neler gördü 

( 5 i ncl sag /adan 4"1o.m ) 
otomobilde! Yolun iki tarafından 
kır çiçeklerinin kokularını teneffüs 
~de ede ilerliyoruz. Yine yolun ikt 
tarafında sık sık bcde\ri çadırları
na tesadüf ediyoruz. Bedevilerin 
develeri sağda, solda otluyor. Yol
da otomobilimizin geçtiği bütün 
köylerde büyük bir faaliyet göz~ 
çarpıyor. Kanalizasyon, Jemıryolu, 
su kanalları, yeni mektep\ec, köp
rüler, kurutulan bataklıklar, bin -
lerce, binlerce insan bu imar işle -
rinin başında çalışıyor. lrakın, garp 
medeniyeti seviyesine yükselmiye 
karar verdiği her taıufta belli o
luyor. 
Yanımızdan geçen kadın ve er

keklerin, ya deve üıerind<:, ya 
başka nakil vasıtası içındc olsun, 
omuzl&rında silah taşıdıklarını gö
rünce. kılavuzuna sordum: 

- Galiba asayiş o kadar mü -
kemmel değil! 

- Hayır madam, onlar bu .silah
ları sırf süs olsun diye taşırlar. 

Köylerde, şehirlerde güzel ne -
ferlere, kibar giyinmiş zabitlere te
sadüf ediyoruıt. lrak şehirlerinde 

gördüğünüz polis memurları da, kı
yaff'tleri itibarile Avrupalı mcs • 
lekdaşlarından hiç de geri değil -
dirler. Hatti ellerinde beyaz el -
divenleri vardır. 

Irak şehirlerinin dığer hususi -
yelleri arasında, sokakların bir ke
narına yerleşmiş olan arzuhalcile
ri de zikretmeden geçmek olamaz. 
Bunlar aşk mektupları, iş için, ha
rıl harıl istidalar yazmaktadırlar. 
Görünü~ bakılırsa iyi de kazanı
yorlar. Her yerde canlı bir kay • 
naşma var. Her yerde nüfusun bl
ribirinden farklı iki bariz sınıfa ay
rılmış olduğu görünüyor. İtleri o
lanlar acele ediyorlar, işleri ol -
mıyanlar da meseli bir duvara da
yanarak, bu aceleci adamlan hay• 
retle seyrederek vakit geçiriyorlar. 
Akşam olduğu zaman otelimize 

vardık: Hotel Rest.house. Temiz, ı. 
yi döşenmi§ bir otel! Yalnız girer
ken kapıdan beli tabancalı bir ka
pıcile karşılaşırsanız, korkmayınız. 

Silihın bu memlekette süsten iba· 
ret olduğunu hatırlayınız. 

Odama çıktım, kapımda kilit yok· 
tu. Bir yemek getirdiler. çok lez • 
21eUi buldum. Garsonlar vazifeleri· 
ni öyle dikkatle ve öyle gayretle 
ifa ediyorlardı ki .. 
Yemeğqni bitimiştim ki, otel sa· 

bibi acele yanıma geldı. Temiz bir 
Fransır.ca ile: 

- Madam Frederiksen, sizi, te
lefondan çağırıyorlar, dedi. 

Allah Allah, Irakta beni telefona 
çağırsınlar, Evet, öyle! Kaqıma be
ni Iraka davet eden General Sıtla 
'El'askerl çıktı. Ne aöyliyeyim! Ge-

neral gayet talakatle konuşuyor. 
Bana: cHoş geldiniz• dıyor, ve ih
tiyaçlarımı soruyor. 

Tabii teşekkür.ettim. Otel sahibi, 
büyük bir memleket adamının ba
na telefon ettiğini görünce, ilti -
falları büsbütün arttı. Geçen sene 
Karlsbadda tanışdığım general ile 
bu muarefemizin, bana, günün bi
rinde bu kadar faydalı olabileceği
ni hiç aklıma getirmemiştim. 

BONJUR NlNVA! 

Ertesi sabah beni Ninva hara
belerine götürmek üzere, otelin ö
nünde muhteşem bir otomobil be
ni bekliyordu. Generalin emrile 
bu küçük gezinti için. maiyetime 
küçük bir müfreze de memur edil
mişti. Bu suretle eski Ninva ha
rabelerini dolaştun. Eski müverrih· 
Jerin mesahai salhiyesinl 12 bin 
mil murabbaı olarak tasvir ettik • 
leri bu şehrin etrafını yüz metre 
irtifamda surlar çeviriyormuş. Bu 
surlar o kadar kalınmış ki, üzerin
den yanyana üç araba ferah ferah 
gidebiUrm~. 

Maiyetimdeki küçük müfrezenin 
kumandanı bu eski taılar karşısın
daki hayret ve teccs.<riisümden bir 
şey anlamıyordu . Me8eltı Musul 
gibi büyük bir r.hri daha çok en· 
te~an buluyordu. Uzun bir gezin
tiden sonra, yeni Ninvayı da do· 
laşbm. Temiz, canlı bir ticaert şeh
ri! Yunus Nebinin kabri de bu şe
hirde! Yalnız bu kabir için her se
ne buraya uıak şehirlerden ve ka· 
sabalardan insanlar gelmektedir. 
Pratik şehir de bu ziyaretçilerden 
hayli istifade etmektedir. Eğer 

Musul'un petrolu ve Akdenize u
zanan petrol borusu varsa, bu şeh
rin böyle mukaddes bir adamı var. 
Her ikisi de birer servet kaynağı 
teşkil ediyorlar. 

ŞARK GECELERİ 
Seyahatimi Musul'a kadar da u

zattım. İngilizlerin tesiri altında 
burası modern bir şehir olmuş. Bir 
tarafta güzel sayfiyeler, öbür taraf
ta tenis kortları, garp 'Zevkine göre 
k:lüpler, ln'kantalar, oteller •.. Böyle 
olmakla beraber, halk eski 'kıya -
fetfne sadık kalmıştlr. 
~yi Musul'da geçirdim. Otel 

gayet muntazam! Müşterilerinin 

çoğu İngı1iz .. karıları ve aileleri 1-
le beraber İngiliz :zabitleri, İngi
liz iş adamları... Balkonumdan, 
şark güneşinin batıpnı seyrettim. 
Tabiat bazan işte bu kadar ~zel 
olabilir. 

Fakat gece ilerledikçe, şehrin ba
yatı daha canlanmıya b&§ladı ff ,! 

. taraftan prkıler, ~ler, miyavla· 
malar, havlamalar, keman ve fliu
ta nağmeleri duyuluyordu. Mu -
sul gecelerinin, yıldızlarla bezen • 
mii tertemiz bir seması var. 

l
1 

__ H_lK_A_Y_E_.I 

6 yıl sonraki 
cevap 

r Eski ~tüb~ b~;·~:leri: ~] 
------------Yazan: M. S.ÇAPAN 

(4 üncü stıy/adan t!evam) 
gileri geceliğin altından görülü • 
yordu .. 

ikinci kısım - 68 -
Kumarda kaybeden adam, nasıl saatin!, 
apartımanını satar, mahvolursa, bu i~tı
liya tutulan kadınlar da, tlpkı onlar gıbl Nevzadı yatak odasına aldı. ve: 

-Ben biraz yorgunum .. Müsaa
de ederseniz biraz uzanayım .. De
di. 

Nevzad, ezile büzi.ile nereye otu
racağını tayin etmeden bir kaç a
dım attı. Odanın ortasında şaşkın 

kaldı. 
- Şöyle yakına geliniz Nevzad~ 

cığım" Şu kanepeye .. Şükran yan 
gözle bu delikanlıya gülümseye -
rek aakıyordu. 

Nevzad öyle utanmıştı ki .. Al -
nından soğuk terler dökülüyordu. 
Şükran hemen söze başlamıştı : 

- Sizden bir şey rica c~m ya -
par mısınız .. Ben mektup yazmayı 
hiç sevmem. Yazılacak çok mühim 
bir mektubum var. Bunu ben söy -
lersem ynzar ınısınnız? 

Ama çok mahrem.. Tabii hiç kım
seye bundan bahsetmezsiniz. Zira 
namus meselcsi .. a 

Nevzad namus sözünü duyunca 
büsbütün heyecanlandı. Annesinb 
sözleri kulağında çınladı : 

- Oglum .. Bir dul kadın .. A -
rada sırada işi diışer, sana bir -;ey 
söylerse hayır deme .• 

Bahusus kendisi, ıçin her türlü 
zahmetı göze alan bir kadına bir 
mektup için (hayır) denmez ya .. 

- Emredersiniz efendim .. 
Şükran çekmeceden bir zarf ka-

ğtd aidı. Nevzada verdi.. 
-Yazınız rica ederim. Serlevha .. 
Toy delikanlı ..... $ 

Nevzad hayretle kadının yüzü -
ne baktı. Bu ne garip mektuptu. 
Kadın çapkın bir gülüşle: 

- Mektubun bir namus meselesi 
olduğunu söylemiştim .. 

Dedi ve devam etti. 
Cici delikanlı.. Neden bu kadar 

utanıyorsun. Yanıma neden gelmi
yorsun?. Seni ne kadar çok sevdi
ğimi hala anlamıyor musun? 

...... Dedi bundan sonra hasret, 
intizar, kelimelerile aşkını ifade et
ti. Nihayet: 

- Bu kadar uzun sözlerden son· 
ra hala beni anlayamadın. mı? 

Dedi ve: 
- Aman Nevzadc;ığım. Bir tara

'fına şunu da yazı\•er. 
cDerhal cevabını bekliyorum.• 
Nevzad bunu da yazdı . Mektu • 

bu kadına iade etti. Sonra müsa -
ade istiyerek çıkıp gitti.. 

••• 
Aradan tam allı yıl geçmi§ti. 

Nevzat doktor olmuştu. Bir gün 
yolda Şükrana rast geldi. 
Yanında kızı da vardı .. Aman ne 

büyümüştü. 
Şükran da öyle nefıs bir kadın 

olmuştu ki.. Hali eski güzelliğini 
ve tazeliğini muhafaza ediyordu .. 
Olgun, dolgun enfes bir tnahlüktu .. 

Birdenbire aklına 6 yıl evvelki 
mektup hikayesi geldi .. 

- Ne aptalmışım ben .. dedi .. 
Ve Şükrana daha mültefit so -. 

kuldu: 
- Aman bayan Şükran sizi kay

bettik .. Neredesiniz! Size 6 yıl ev
velki mektubun cevabını vermek
Jiğime müsaade edermisiniz? 

Fakat kadın yanındaki kızını ~ös
terdi: 

- 6 yıl daha sabrediniz. Dedi. 
Cevabını kızıma verirsiniz. 

- -----Bir kaç gün sonra kral, Gaziyü · 
levvelin doğumunun yirmi beşinci 
yıldönümü kutlulanacaktı . Şehir 

baştan aşağı donatıldı. Gençleşmiş 

olan bu eski memleketin, genç kr:ı
lım ne kadar sevdiğini anladım. 

Musulu ve civarındaki petrol ku· 
yuları tesisatını dolaştıktan ~on • 
ra, beni Bağdada götürecek tren 
hattının son noktasına ulaştım. Yo'
da bir çok asarı atika hafriyatına 
şahit oldum. lngıliz arkı:ologlan • 
mn idaresi altında, fennin çok kıy
metli yeni hazilnelerle zengınle~

tiğine şüphe yoktur. 
Kerkükte ilk defa yeknesak kı· 

yafette erkek, kaz mektepli ço • 
cuklara tesadüf ettim Hepsi de ter
temiz. Irakta mektep talebesinin 
yeknesak kıyafette tutulması mec
buridir. 

Bir müddet sonra Suriye budu -
duna doğru uzatılacak olan demir 
yolu hattının başına geldik. Bu
rada modern bir istasyon vücude 
getirilmişti. Bağdadı vardığım za
man çok muhteşem cDiclea ote -
line misafir edıldim. Fakat A
rapların misafirperver};klerini an
latmak için bu sütunlar dardır, o
nun ıçin bir kitap yazacağtm. 

olur: Kürkünü, 
mücevhe.-ini 
Kırkı çok lan 

aşan, elliye mer. 
diven dayıyan kır 
saçlı kııcaQu! .. 

Ben bir balon 
daha uçurmanın 

zamanı relditine 
hükmederek, bir 

ltcrübc daha yap
tım; bir balon 

daha uçurdum. 
Eir tecrübe ba· 

lonul. 
Yalandan bir 

triıörlük tecrü

besi daha yap. 
tım, kitıtlara , 
işler gibi b!r va· 
ziyet verdim: 

- Fırrt, f ırrtl 

Di)•e ses vere 

vere, karıştırdım. 

jan yine aldır
madı. 

Orab bile ol· 
madı bizim ah· 
bapl 

Kendi kendi· 

ve her şeyini satar 

Evvele! böY· 
ıe başıar ... 

me: Sonra Ul_yaları 

- İş yolunda gidiyor gibi, de
dim. Aç gözlü trişörler gibi, her 
dakika işlememek şartile; sırasın • 
da, büyük kolerde, sırasına getirir 
de bir kapak yapar, bir rankontür 
dayanısam, iş tamamdır. 

tıralcır; /iıl•rle, lc4fıll•rlo opnırl.. 

1 

böyle olmasaydı etlerini, sevgilileri' 
ni ihmal eden, vakitlerini kum: 
masalarında geçiren insanların a 
Iarı dillerde bir: 

Bu kararımı, doktor (K.} ye de 
anlatmak icap ediyordu. Bunun i
çin ona seslendim: 

- Bir sigara verir misin? 
Bu sigara istemek aramızda ka-

rarlaştırılan bi: 
- Parola! 
idi. 
Ben, ötedenberi sigara içmediğim 

için, sigara isteyişime hayret e· 
decek: 

- Sen içmezsin, nereden aklına 
esti?. 

Diye bana bir sorgu soracaktı. 
Sigarayı isteyince, işi anladı; 

dersini ezberliyen bir mektep ta· 
!ebesi gibi, hemen vazifesini yap
tı, mürettep suali sordu . 

Cevap verdim: 
- Canım istedi de ..• 
- Elile paketini uzatırken, sağ 

·ayağını da benim sol ayağımın ya
nına yaklaştırdı. Bu, ayak yaklaş
tırmak da, evvelce konuşurken, be
nim yapacağım yardımlara faydası 
olsun diye aramızda kararlaştırdı
ğımız esasların en başında gelen
lerden biri idi. 

Bu birinci direktifti . 
Fakat, direktifin tatbikine vakit 

kalmadı. Çünkü, ev sahibi masa
nın başına dikilerek bizi ikaz etti: 

- Ne kadar daldınız oyuna .. , 
Seans çoktan geçti, turlara başla • 
mıyacak mısınız? 

Ne kadar dalmışız! 
Ne kadar geçmişiz kendimizden .• 
Kazanmanın ve kaybetmenin 

zevki, heyecanı ve tatlı ihtirası bizi 
o kadar sarmış, ruhumuzla o kadar 
sarmaş dolaş olmuş ve o kadar oü· 
yülemiş ki, seansın dolduğunu, sa· 
atin geçtiğini bile unutmuşuz. De· 
mek, ev sahibi ikaz etmese, ver 
yansın edip: 

- Valör! 
-Vu ... 
- Dö fua! 
- MonresH 
- Padökart! 
Gibi, poker ıstılahlarını 

kullana, 
- Rolans! 
Yapa yapa, 
- Blöf! 

kullana 

Savura savura. kimbilir bir se
ans içinde, kaç seanslık partiler çe
virecek, bir saat bir çeyreklik za. 
man içine kaç seanslık partiler sıl· 
dıracaktık!w 

Ne tatlı dalgınhktı bu! 
Aşktan, kadından daha tatlı bir 

§ey! .. 
Rüya gibi, hülya gibi enfes! .. 
- Dünyada aşktan, kadından da

ha tatlı bir şey var mıdır? .. 
Sorgusuna, tevekkeli ıu cevabı 

vermemışler: 

- Kumar! 
Bu cevaptan da anlaşılıyor ki, 

kumar visalden de t.atlıdır. , 

Arkadaşımın hakkı vardı. Eğer 

- Darbımesel! 
Gibi dolaşmaz, bir sakız gibi ı;ıJ-

nenip gevelenmezdi. 
Efsane efsane söylenmezdi. 
Kumar aşkı, kumar ihtirası, aşı

ğı yukarı hepimizin kalbinde: 
- Dal budak! 
Sarmış, kökleşmiş ve yerle~rnW 

tir. ._..ı 
Gözlerinin alevi, kalplerin1iP-'e 

yangınlar yapan, ruhumuzu tutuY 
turan ve saran çapkın havvantll 
çapkın ve hoppa torunları bile. ~: 
demin günahsız çocuklarının 1<•1. 
binden kumar aşkını silemernıŞ. 
koparamamıştır. 

İblisin dam,arlarım11.a aşıladı'1 
ihtirasın ateşlerini, çılgın dudaJd•
rile söndürmiye teşne ve amade o
lan ve bu biraz da vazifeleri ot•rı 
kadınların cilve ve handeiini. f~ 
Jerin ahenkdar seslerine, iskarnbjb 
kağıtlarının tatlı cazibesine tere 
eden ne kadar ve ne kadar jn5'

0 

vardır yer yüzünde ... 
Şurası muhakkaktır ki, kumar~ 

cazibesi, kadın cazibesinden de b 
yüktür. 

- Haydi vakit geldi, yatmıY"' 
cak mıyız? .. artık bırak şı1 kağttıa
rı elinden!.. 

Diye, eıini çağıran güzel kadın: 
davetini reddederek, bakara 
poker masalarından kalkmıy~n~~i; 
rın sayısı, hiç de beş, on, ellı, J""" 

delil, binlerce ve binlercedir. 
Yalnız erkekler mi böyledir!·· 

'd'r' .. Kadınlar da böyle değil ını ı · i 
Kadınların arasında da böy]ele.r 

yok mudur?. 

Çoook ! .. . ifl• 
Poker oynamak için. kumar ıç 

118 
kocasını. çocuğunu ihmal eden 
kadar kadın vardır bilseniz? .. . , 

(Devamı va1 
'"'' ......... ................................ , ........................ ""'"'" '" 

NÖBE.TÇI ECZAN~L fiil" 
Bu akJ&m şehrin muhtelif ~ lef' 

lerinde nöbetçi olan eczane 
fUnlardır: 

lstan6•1 ci'1•tindekll•r: o~ 
Eminönünde (Hüseyin 1-:fü.tll" 

eeyazıtta (Asador), Küçükpaıal p 
( Necati Ahmed ), Eyübsu~t•:, 
(Mustafa Arif),Şebremioinde (J-4 

1
,. 

di), Karag-ümrülcte (Arif), Saıo•l11d' 
-Ja ( Teofilos ), Şehıadebafl et
(Hamdi) Altsarayda (Şeref). f~ttl 
de (Emilyadi), A'emdarda ,..,. 
Rasim), Bakırköyünde (1.teP ın)· 

B•goflu ciltetinclekllı!r: d•). 
JstiklAl caddesinde ~De~a 5f ,~

Galatada (Hüseyin Husn~). ,J-11' 
simde (Limonciyan), Şi~ıde. ,o). 
11skir caddesinde (Nargıl~~ 
Ka11mplf&da (Müeyyed), Ha (.,.. 
(Nesim Aseo), Beıikta$l• 
Rıza). Sarııerde (Nuri). Jıl,r 

Kadıköy, Üskı7dar ve A 
dakil•r: , dı~I' 

Üskü iarda (lttihad), K~,.cl' 
yünde Muvakk thane cadd 'Jl'J 
(M. Tevfik). Büyükadada ( 
Rııa), Heybelide (Hatk). 
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Sahra, hükümdara bir tas şarap sundu:-: Görü
Yorum ki, çok muzfaripsiniz, Mel/al A feşı, hazan 
ateşten başka bir şey söndüremez. Bu şarabı 

içerseniz, 'ıztırabınızı 11n11tacaksınız! 
ğer orada bir kaç ay daha kalacak 
olursa. kralıçenın ebediyen esırı o
lacak .. Ve buray:ı donmıyecek . 

- Onun buraya dönmesıni isti
yor musunuz, Mr.lllı ~ 

_ Şüphesiz Benı lsraıl f')rdulart 
Şaon gibi bır kahramanı Amon 
kraliçesine feda etmek istE!mez. 
Şaonun bıraktığı boşluğu kuman -

~ danlarımın hıç bırısı doldurama -
dılar. 

- Şaonun Kuduse donmesı içın 

Amonlularla sulh yapmanız kabil 
değil mi? 

- Bu sulh Beni lsrailin aley • 
hinde netıce vereceğim düşüne -

• 1 
-•ıuıııaıııııeııııuııııtıııııınınnnttnıı"tıı111111111UtMUıuı-

-IE.:,.! .•. t.S.,.B,.,ô,.,~.,,Ô.,.E} 
HAKLI 

Yasef Levı mü~terisi bulunduğu 

Salamon Kohenın mağazasında 

otururken, merkumun diğer bir 

müşterıyı ta merdivenin alt başı

na kadar teşyi cttığini gördü ve 

kcndısine hiç bir zaman vaki ol -

mıyan bu muameleyi kıskanarak 
acı acı söylendi. 

Bunun üzerine Salamon dedi ki: 

- Dostum, sebebini soyleyim. 

Sen merdivenden aşayi duşup da 

yeberirsan, benın vazifesi olmaz. 

Fakat bu müşteri duşer da ulfu -
san, bana olan borcunu kim vere-
cek? 

rek, Amon kralına sulh teklif ede- ~~~~~~ 
miyorum Eğer bır kaç talan altın 1 

:ııı,U17ıanrn ha2lnesı sara!Jtll oatıç.ıinrle nur.aara IH!n segen tck lcotlı u,. 
ohıerıden il>arettl. Burası, azan ramandanb.rl ıüocrcinierc guo• olmuştu 

bulsaydım.. •4rJll', 

b· Sahranın: cBen şaraptan başka Şaonun Amonda kalması ihtirna· 
ır §ey se~m!> demesi Süley ~ li Sahrayı çileden çıkartmıştı. 
~~ o kadar hoşuna gitmişti ki: - Şaon yalnız benim olacak. O -
~lııe bir tas şarap uzatarak: nu ben sevdim- Kimseye vermem .• 
- u Diı.•ordu. Bedevi aşkı bu .. Ve c;öl S o.aydi sen de iç, Sahra! Dedi. " 

.ı en de kendini unut! Fakat, hiç kızlanölünciye, öldürünceye ka· 
1.1en d d~r severlerdi. Candan severlerdi. 

_O zaman Şaonun Kudüse dön
mesi kolaylaşır mıydı? 

_ Şüphesiz . Hemen gelebilir .•. 
Fakat, bu sırada hır talan altın 
bulmak bile imkansızdır, Sahra! 

Sahra. hükiımdarm yere döktü-
ğü tası tekrar şarapla doldurdu . 

Süleymana uzattı: 

- O halde bu şarabı müsterih O· 

Riyasız severlerdi. larak içebilirsiniz, MeJlfı: 
Acaba Şaonda Sahrayı bu de- Sü11>yman gözlerini hayretle açtı: 

~ e in nıi ki, kendinden geçtiğin 
aınan en çok neyi seversin? 
sahra şaşaladı.. 
s ·ı :Su CYrnana cevap veremiyordu. 
~ ... u sırada Süleymanın akşamdan· 
dU 

1 ~-linde tuttuğu mektup yere 
b· ilnuştü. Sahra mektuba şöyle 

lt' göz attı. 

- Şaonun imzası .• 
~tye rnırıldandı. 
~ Caba bu mektupta altın talebin-
~ başka neler yazılı idi? 

1tıb ahr~ yavaşça yere eğildi .. Mck
Çıtd: eline aldı .• Süratie gözden ge-

rece kuvvetli bir aşkla seviyor- _ Gökten altırı mı yağıyor, Sah-

muydu ? ra? Neye \'e kime güveniyorsun? 
Sahra bunu düşiinmüyordu .. Dü- Hazinemin bom boş olduğunu duy

şünmek te istemiyordu. 
Zaten seven insan, karşısındaki

nin kendisini sevip sevmediğini dü-
şünebilir mi1 

İşte Sahra da tıpkı böyle .. Şao
nun kendisini sevdiğine, kendisin • 
den başka hir kcıdına el uzatmıya
cağına inanmıştı 

Ve bu inanışla hükumdarın ya • 
nına sokuldu Şarap tasını doldur-

madın mı? 

- Size güveniyorum, Mella! Bu 

işi iki satırhk bir mektupla temin 
etmek mümkündür: 

Eski dostunuz Sur kralı Hi:-ama 
bir mektup yazarak, kendisinden ö
dünç bir- kaç talan altın iste~rel:ilir
sinfz! 

(Devamı vaT} 

- Anne, babam di§çi diye mi, 
böyle dı§Siz bir çocuk aldın? 

* LOKANTADA 

- Garson, bu balık taze değil! 

- Nasıl olur efendım? Bır haf -
tndJr buzda duruyor. 

' 

- Şimdi ne vereceksin bana? 
- Liste önünüzde bayım.. Ne o~<thra rnektubun son satırlarım 

Yordu: du: ~-------------= emrederseniz .. 
- İçiniz, l\follô' İçiniz!.. Henüz ı1 R A D y Q 1 - HayıT ha.yır. doktor, 

1/ · · · Eğer bir kaç talan altın 
11 C>nclcrerek 1cralıçeyi tatmin etmi
L ecek olursanız, tızun zaman, beı -
ıtı d ~ 
~ e »ıuebbedcıı burada kalmaga 

Çe ~fü~ olacağım. Gii.1ılcı· gcçtik
lı'<>ııı, a.Ztçe NU.ynyı. s<'ver gibi olu -
detı m. .. Bu sevginin ilerlemesin -
rlcı t>e beni buraya bağlamasın -

ıı C1tdi§c ediyorum, Mcllıh 
Q~~alıra bu satırları okurken, sar • 
<la tutulmuş boğalar gibi homur

tııyordu 
l) . 

:iaJt. e~k ki, Amona giderken, çok 
b~~da. döneceğini ve Sahradan 
~~ bır kadın sevmiycc,.ğini söy
giıı:n Şaon şimdi Amon kraliçe -

S 
11 

tam manasile esiri olmuştu. 
btı- ~ra, Siileymamn hazinesinde 
~<>td rherrı altın olmadığını bili -
~~: Süleymamn ıztırabının se-
1-dı.,t' .. anlayınca düşünmeğe baş
~(ıttıd !uternadiyen şarap içen hü
~-. •ra aCJdı .. Bir kaç talan bul -

tı:~aı:nt, hükumdar bunu nerederı 
l"ik edee kti? Sah e . 

.\rıı0 ru ~ yapıp yapacak, Şaonu 

kendinizden geçmediniz .. Kendini- 11erken okumayı men~ti. 

unutmadınız! 1'---------------•ı 'f. 

yemek 

Süleyman şarap tasını yere vur- IlUGÜ~KÜ PROG.RAM HESAP DERSİ 

du: b - dn- Akşam ncşrivatı: Hoca talebesine kesirleri öereti-- İçimdeki yangını en son u1- ,, 

rnek istJyorum. Sen bana atP.Ş ve· Saat 17.00 fnkılii? dersleri Üni· 
riyorsun, Sahrn! vcrsitcden naklen Yusuf Kemal 

Sahra şaşırdı: Tengirşenk tnrafındıın, 18.30 PLikla 
_ Ateşı hazan ateşten başka bi dans musikisi. 19.25 konferdos Emin· 

şey söndür4'mez, Mellfı! Görülil - önü Halkcvi neşriyat kolu namına 
yor ki. çok muztaripsiniz! lztırabı- Nusret Safa. 19.5:> Konferans: Spor 
nızı nncak şarap dindirecek! .. Siz fcvaidi hakkında Bay~ Sami Kara• 
de h<>r :rnman böyle söylemez miy- yel tarafından, 20.00 Selma ve ar-

diniz? Muztarip insanlara şarap kadaşları tarafından Türk musikisi 
tavsiy" r den siz değil misiniz? ve halk şarkıları. 20.30 Bay Ômer 

Si.ılcyman giizlerıni yere indir- Rıza tarafından arapça söylev 20.45 

di. Bır kaç dakika sükCııı içinde, Cemal Kimi! ve arkadaşlan tara· 
dalgın dalgın gözdesinin yüzün~ 

fından Türk musiki ve halk şarkı• 
baktı. . Sonra hazın bir gülüşle: !arı~ Saat ayarı, 21. ı 5 orkestra, 

- Sahra! dedı Sen Amon krali· 

çesini tanır mısın? 
- Hayır, Mclla! Tanımam .. 
Diy<: cevap verdi 
Hükiımdar yavaş yavaş konuş -

mağa başladı: 

22.15 Ajans ve borsa haberleri ve 
ertesi günün programı, 22.30 Plakla 
sololar, opera ve operet parçaları. 

23.00 Son. 

Y ARINK( PROGRAM 

Öğle rıeıriyah: 
12.30 Plak a Türk mu.sikısi. 

yor: 

- Mesela iarzedelim ki bir aıle

de altı çocuk, buna mukabil de dört 

yumuıta var. O çocukların annesi 
ne yapar? 

En arkadaki bir 
duyulur; 

- Çılbır yapar. 

talebenin sesi 

- Hayır, hayı1. Yemekten sonra 
yor .. 

-
l-'·•1tumuııuuuıııuımot1uıuumııııııııt11111n ,..,,.,..J_ -l ..... ...f:!.ts.B.::\~ôB ........ ~-

Mevki sahibi 

Kızımı isı.iyen adanı, yüksek bir 
mevki ıahibi olduğunu söyledi, 
doğm mıı. acaba?. 

- Evet .. Eyfel kulesinin asan • 
sörcüsüdilr. 

11-
YALAN 

İki arkadaş konuşuyorlar: 
- Hem bu kadın çok yalancı! 
- Ne biliyorsun? 
- Baksana, bana yazdığı mek-

tupta •benim güzel sevgılim> dı· 

yor. 

JI. 
KARAKOLDA 

İhtiyar kadın - Ômriimün son 

saatleri çalınıyor artık .. 
Ziyaretçi - Niçin saaıi dur • 

durmuyorsunuz? 

* 
ŞAPKA İLE TEDAVİ 

Bir İngiliz doktoru soğuk algın
lığına karşı bir ilaç keşfetmiş. Keş
fini şöyle izah ediyordu: 

- Bir İspanyol dahi olsa grip 
hastalığındnn kurtulmak için gayet 
emin bir çare vardır. Dört şapka i
le tedavi usulü! 

- Bu nasıl usul böyle? 
- Anlatayım: Vücudunuzda bir 

kırıklık hisseder etmez, bir şişe 

konyak ve bir de şapka alarak ya-

tağa girersiniz. Şapkayı ayak ucu
nuza koyarak konyağı ağzınıza dik

meğe başlarsınız. Yavaş yavaş göz
leriniz önündeki şapka bir iken iki 
olur. Siz içmeğe devam edersiniz. 
Derken şapka üç olur. Nihayet dört 
şapka görmeğe başladığınız za -

man şişeyi bırakır, yorganı başı • 

nıza çeker ve uyursunuz. Ertesi sa
bah ya büsbütün ciirlir veyahut ... 
Ölürsünüz! 

kahve istemem.. Uykumu kaçın-

EvLtLtK 
Evlilik · aleminden memnun 

musun birader, nasıl vakit geçı -
riyorsun? 

- Nasıl olacak? İlk hararetlı an
larda ben söylerdim, o dinlerdi. 
Sonraları o söylemiye başladı, ben 
dinledım. Şımdi azizim, ikimız de 
söylüyoruz, komşular dinliyor. 

Erkek - Ah ilkbahar .. ilkbahar 
ne güzel.. kendimi ııe şen, ne ha
fif hissediyorum. 

Genç kadnı - Hafif olmak .. sen 
daima lıafif sin .. ağır bastığın za -
manı görmedim ki.. 

• PLAJDA 
Plajda bir erk~k bir kadınla ko

nuşuyor: 

- Kocanıza neden arkanızı dön
dünüz? 

- Nefretimi göstermek için. 
- Ne güzel nefretiniz var. 

--- -
İhtiyar adam - Ne kadar güzel 

bacakları vm·! .. 
lhtiyar kadın - Ne güzel ço 

cuk .. 

Fatih Sulh Üçüncü Hukuk Ha. 
kimliğ-inden: Hatice tarafından 
Sıvas vilAyeti hapishane gardiyanı 
üzeyrin yanında kocası Ahmet 
oğlu Cemal aleyhine ikame eyle. 
diği sulh teşebbüsünde dava o'u
nanın ikametgAhanın meçhul olduğu 
müba~ir mcşruhatıod:m ve yapılıın 
tahkikattan anlnşıldığından mah-
kemece 20 gün müddetle ilan('n 
tebligat icrasına karar verilmiş ve 
muhakeme ;günüde 2-6.937 çar
şanba saat 10 tayin edilmiş oldu
ğundan mezkiir rnn ve saatta 
mahkemede hazır bulunulması aksi 
takdirde gıyaben karar veri!cccQi 
tebliıat ycrıne geçmek iizere 
Uln olunur. 

----------------------------kadıköy ikinci sulh hukuk ha-
kimliğinden: 

Hakimtiğimiıce terekesine el 
konan ölü kasap Aliye ait Kadı.. 
köy Hasan paşa mahalfe.sinio 
Mirim Çelebi soknA"ında ıs No: hı 
yanyana bitişik iki evin birinci 

~alt~dan K.udüse getirmeğc çalı
ı. 

Naya çok güzel, çok sehhar 
bır kadındır, Sahra~ Bir erkeğm o
nu görüp te sevmemesi kabil de -
ği1dir Sarm'a hıık vı>rıyorum E -

12.50 Havadi~ 13.05 Muhtt-lif plak 
ne r ıyatı. 14.00 Son. 

- Hemen uyumıya mı gidiyorsunuz bayıml 

arttırması 10.6-937 Perşcnbe ikin. 
ci arttırması 25-6.937 Cuma güaü 
yapılacaktır. Muhan men kıymeti 
300 lıradır. isteklilerin % 7,~ pey 
akçesı le gelmeleri il1n olunur. 

C!!suslar romanı: 14 -------1 

"a-~· ' 13'ün esre~~~, 'ı 
~ar R.,v Muammer Alatur 
l5 'h l l (?~· • 

~<!1i· ._.. •nıevvel sabahı idam edi-• 
d~ • .,.ı g' 
~1 0% Urıe kadar. hapishanesın -
~ı. <'\n sından dışarıya bırakılma
~ı.ı~acak iki defa, 24 ve 25 tem 
~~ltÜın kendisini -ittifakla idama 
ili. eden divanıharbe gitmiş 

~~~tadan ge k' .. d h ··ıc11 h ~n se ız ny ıçın e, 
~ lıilırıd ;; er sabah, casus kadının 
) eınşir Ue;u hücreye giderdim. 
ı.0"tlu e l..eonid de orada bulunu
~ . B b 
lh.. ~ lia . u cyaz badanalı odada 
~hur tıden evvel daha ne k<ldar 

tıiı ~ta ~as~sı::ı.~ yatmamıştı ki... 
~~~ılecE!karı ?ucresinde, model de· 
•~ ~ilı:ıu b~ mahpustu. İdam 
~~ ~Otıid giydıkten sonra, hemşi· 
~ '()} hu ' ~ata lfari uyumadan 
""lq~ t. cresind 

Gari h en dışarı çıkmazdı. 
ernen her akşam şu su-

ali ror:ırdı: 
- Guzel hemşirecığım, bu akşam 

rahat bır uyku uyuyab1lecek mı • 
yun acaba? 

Casus kndıı: m:ıhküm edıldıkten 
sonra odıısına üç karyola kurul· 
muştu. • 

Birinde Mata Hari yatıyordu. 

Diğer ikisinde de mahpuslar ara
sırıdan bilhassa seçilmiş iki kadın 
yatı}•ordu: 

En son günü bir defa daha an • 
latalım: 

·Birinci katoı çıkıldığı zaman. 
havagazı ile hafifçe aydınlatılmış 
uzun bir koridor geçılir. Hapisha· 
nede vazife almış olan hemşireler. 
mahkum kadının şüphesini uyan
dıracak ayak seslerine mani olmak 
üzere, bu koridora kilim ve hah 

p<ırçaları scrmışlerdir 

Hemşıre Leonid kapıyı açmşıtı. 
içeriye gıren zabit, höcerede üç 
kadının yattığını görünce sordu: 
Hangısi? 

Hemşire cevap verdi: 
- Ortadaki! 
Zabıt mahkumu kolundan durt· 

tü Mata Hari büyük bir korku i
le gözlerini açtı. Bir şeyler söyle-
mek istedi mütckallis yumrukla -
rının üzerinde doğruldu Zabit ne 
kadar sert olsa da, heyecanla söy
lediği şu sözleri dinledi: 

- Zel, cesur olunuz! Cumhure • 
isı af talebinizi kabul etmedi, ce· 
za saatiniz geldi. 

Bir sükut fasılası.. Sabahın ala
ca karanlığında parlayan bir çift 
göz. 

Mata Bari kendisinj topladı, de
di ki: 

- Mümkün değil! Mümkün de· 
ğil! 

Fakat bunun mümkün olduğunu 
anlamış olacak ki hemşire Leo -
nid'in kendisıni teşci için söylediği 
sözleer şu cevabı verdi: 

Hcffi§irc Leomid'in kendisini teş-

- Hayrr meclisı idare içtimtıına gidiyorum. 

cı ıçın soylediğı sözlere şu cevabı 1 
verdı: 

- Hiç bir şeyden korkmayın1z 
hemşircciğim, nasıl cesaretle öle • 
ceğimi göreceksiniz. En güzel bir 
ölüm olacak benim ölümüm' 

Mahkum yatağına uzanmış bir 
halde giyindiriliyordu. Ben de ya· 
tağının yanı başında idim. Göm
leği söyJ€ndiği gibi, aleHide kumaş
tan değıldi. Hemşirelerden bırisi 
üzerini örtmek fstedığı zaman: 

- Bırakınız rica ederim, dedi. 
şimdi ismet ve iffet imtıhanı geçi· 
reC<?k değiliz. 

Fakat ölüm korkusu hakim ol -
mıya başlamıştı Mata Hari ken· 
disini ölüme mahkum eden memle
ketin kanunları aleyhinde bir çok 
küfürler savurdu Nihayet yine kcn
dısine hakim oldu. 

Mata Hari şimdi lacivert tayyörü
nü giymişti. Şapkasını başına ge
çirdi. eldivenlerini geçirdi. Büyük 
bir soğuk kanlılıkla: 

- Buyurunuz. hazırım~ dedi. 
Sonra hemşire Leonid'e döndü: 
- IJemşircciğim, dedi, ben çok 

seyahat etmiş bir kadınım. Fa-

kat bu sefeı son ~eyahatime çıkı
yorum Buyuk ıstas::yondan geçe· 
ceğım amma, bır daha dönmıye· 
ceğım. Sız de benim gıbı olunuı 
Neye ağlıyorsunuz böyle? 

Zabit yanına geldi. Kanunun i
caplarına gore, bir soyleyeceği o
lup olmadığını sordu. 

Mata Hari: 

- Soyleyccek hlç bir sözüm yok
tur. Dedı, sbyleyecek sôzlerim ol· 
sa bile, yıne söylemem. 

Yine kanunun ıc-aplarına göre, 
kendısinden son bir sual daha so
rulması icap edıyordu Bu vazı -
fe de doktor Soke'ye bırakılmıştı. 
Doktor mümkün olduğu kadar rnü
layım bir sesle, Mata· HaridenJ ge
be olup olmadığını sordu. 

Mata Hari gülerek cevap verdi: 

- Hah, hah, hah! Benim gibi bir 
kadın hiç gebe olur mu? 

Kafile koridora çıktı. Dırektörün 
odasında etrafındakilere veda et -
ti, bir kaç mektup yazdı ve ondan 
sonra hemşire Leonid ve rahip Ar-

bu ıle birlikte otomobile bindi. 
Hemşire kendisine mütemadiyen 

sukünet tavsıye edıyor, Fransız • 
Jardan af dılemesıni rica ediyor -
du Mata Harı epey devam eden 
bır mukavemetten sonra Fransız -
lan affetti. 

. . . . . . . . . . . 
1dam kararı saat altıyı çeyrek 

geçe tatbik edilecekti. Şafak sök
müştü Manga üç saf üzerine dizil
mıştı Otomobil idrun direğinin tam 
karşısında durdu. 

Mata Hari, herkesin üzerinde te
air bırakan derin bir sükünet için-
de otomobilinden indi. Hemşire L<ı 
onid'in, otomobilden inmesine yar
dım etmek için elini tuttu ve ko-
luna girdi. Jandarm:ılar her iki -
sinin etrafını çevirmişti. Leonid 
yüksek sesle dua ediyordu. Ölü -
me mahküm kadın yavaş yavaş i· 
lerliyordu. 

Direğin dibine varınca, Mata Ha· 
rı bırdcnbire h~ire;i bıraktı: 

- Hemen beni öpünüz ve yal
nız bırakınız! dedi, isterseniz, sağ 
tarafımda bir kenarda durunuz, a· 
diö! 

(Devamı var) 
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ma günü açılacaktır. Adres: Beyoğlu - istiklal caddesi 353 
~----------- --------------------------------------------------------------------------------~-----------------------~---___.....-< 

Grip, nezle, baş ve diş ağrılarının kat'i ilacı KESKiN Kaşeleridir. Bahçekapıda 
Deposu Salih Necati Eczanesi. 

lv-ldediğiniı dünyanın en meşhur 

G 
Lüks ve arabacı 

Lambaları 
gelmiştir 

A,.abacılara Umumi salış yeri: lstanbul 

m'.lhsus TahtakJle caddesi 51 numaralı 
LAMBA 

POKER TIRAŞ BIÇAKLARI 1 
LÜKS 

LAMBASI 
deposudur· 1 

Afyon İlinden 
1 - Muhammen bedeli yedi bin lira olan Yetmiş ton Motorin 

~8 Mayıs 937 Cuma j{ünü soat 16 da kapalı zarf usuliyle Vi!Ayet 
Encümc-:ninde kat'i ihalesi yapılmak üzere eksiltmeye konmuşt'.!r. 

2 - Eksi.tme; e girı. ::k isleyenler "525., Jira muvakkat teminat 
verecekler ve tekliC mektuplarım yukarda yazılı gün ve santc kadar 
Vilayet Enc~men Reisliğine verıniş olacaklardır. 

3 - lfo işe ait şartname Vilayet Elektrik Müessesesi Direktörlü. 
ğünden bedelsiz olarak verilir. (2648) 

POKER 
Tıraş bıçağı yerine başka bir 

bıçak verirlerse aldanmayınız. 

ISRARLA 
POKER PLAY 

tıraş bıçaklarını isteyiniz. 

Her cins 
Her boy 

ve kahnhkta 

SOVYET 
Kontrpl3kları 

. Yegan~ satış yeri: 

D AV i D B A U E R h. a 1 e f i 1 V O R BAUER . 
lst~nbul, KUrkçU Han No. 18, Tel. 22030 

1 
1 

1 

• 

KULAKLAR 
Güzel sesleri işittiği 
gibi, bazan pnrıızitleri 
de alır. Her ses sizi 
oyalamasın. 

KREM PERTE\f 
Hakkında dinlediği • 
niz ve duyduklarını .. 
zın en büyük tcmina .. 
tı , onun kararmAyan 
pnrlaklığı ve hadiseler 
karşısında unutulmayan 
adıdır. 

___,,,,, 
------------~-r T E B .!:_!_! 

Çocuk arabalarımız hakkınd9 

telefonla vaki olan bütün ınil ' 
racaatlcre ayrı ayrı cevap ver ' 

mek imkansızlığı hasebile, ıceY· 
fiycti gazetelerle ilan etmeği rrıii· 
nasip gördük. 

Açık ve kapalı tekmil çocu1' 
tsiı 

arabalarının zengin ve cnısn 

iHTiVARLIK 

çeşitlerini bu hafta gümrülct~!l· 
çıkardığımızı ve her yerden e 
ven fiatlarla satmağa başladığı· 
mızı muhterem halka müjdeJerit-

~eşinizden Geliyor, L 
ONA KARŞI , 

Hazırhkh Oavranı·nızıı • 

Beyoğlundıı 
Baker mağazaltıı1 

M"düril u ~ 

• ::::::;-

lıa .. n 

Selanik Bankası 
Eski 100 frankhk hisse senetlerlnln mlibadelssl 

8 Nisan 1934 fevkalade Heyeti Umumiyesinde ittihaz kılınan karar
lar mucibince, beheri 100 franklık eski hisse senetleri. l Mayıs 1937 
tarihinden itibaren; iki adet "100,, franklık eski hisse senedi mukabi· 
linde, bir adet 8.29 Türk liralık "A,. tertibi yeni hisse senedi ile, 
itibari kıymeti haiz olmayan bir adet "B,. tertibi temettü senedi ile 

detiştirileceği Selanik Bankası hissedarlarına bildirilir· 
Mu badele: 

lstanbul'da 
Selanik'te : 
Paris'te 

Paris'te 

rapılacak tır. 

Galata'da şirket merkezinde 
Şirketin gişelerinde 

Cambon soka~ı 43 numarada "Credit 
Foncicr d'Algerie et de Tunisie11 de 
Haussmann bulvarı 29 numarada: "Societe 
Generale pour favoriser le Develeppement 
du Commerce et de l'lndustrie en France,,da 

lstanbul VilAyeti Pul Müdürlüğü "A,, tertibi yeni hisse senetlerini 
meccanen damgalayacaktır. 

"B,, temettü senetleri ise damaa resminden muaftır. Mılmaflh 
"A,. tertibi hisse senetlerinin meccanen damgalanması eski hisse senet
lerinin 14 Teşrinisani 1937 tarihinden evvel İstanbul Pul Müdürlügüne 
ibrazı şartına tllbi bulunmaktadır. 

Binaenaleyh Selanik Bankası hissedarlarının eski hisse senetlerini 
l~ Teşrinievvel 1937 tarihinden evvel, yukarda gösterilen gişelere 

tevdi ~ylemeleri luzumu ehemmiyetle beyan olunur. 
15 Teşrinievvel 1937 tarihine kadar hisse senetlerini mubadefe 

eylememiş bulunan hissedarlar, kendilerine tevdi edilecek olan "A., 
tertibi yeni hisse senetlerinin tabi bulundukları Damga ı es nini öde. 
meğe mecbur tutulacaklardır. 

Dans merakhlarına 
müjde 

En kısa bir zamanda iyi dans öğ· 

renmek isterseniz ve ucuz bir !iat 

ile vakit kaybetmeden dans pro -

fesöru Yorgo'ya müracaat etsinler. 

Adres: 

.Beyoğlu Toka'tlıyan oteli arka • 

sında Topçckenler sok~k No. 31 .. 

birinci kat. 

------
ZAYi 

. . ıs· 
1930 senc~inde Deni~ Gedıkh det· 

bit mektebınden aldıgım şeha , 
nameyi zayi ettim. Yenisini nlıı 
cağımdan hükmü yoktur. di 

Halil l~ 

FABRİKA YERİ ARANJYOJ\ 
· • ıoOO Merkezi bir mahalde 500 ıln 

59 
metre murabbaında, sahil oıur 1) 

tercih edilir. Bahçckapı Hasan eC 
deposuna müracaat. _..,.....,, 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
40\;0 

600C 

metr~ yeşil ~ ağiı kanc\ içe 

., hey az ,. 
" esi 

1 - Yukarıda cins ve miktarı ya7.1fı 2 kalem malzeme şartnalll 
mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. S de 

2 - Pazarlık 12-V-937 tarUıine rastlıyan Çarş:tmba günü saat 1 _. 
KnbJtaşta Levazım ve Mubayaat Şubesindekı Alı:n Komisyonunda 'f 
pılacaktır. 1ırır' 

3 - Şartnameler p:ı!'asız olarak her gün ~ozu geçen Şubeden 11 

bilir. c'.i' 
4 - lsteıdilerın pızarlık için tayın edilen aün ve saatte % 1,5 g 

venme paralaril• birlikte adı geçen komisyona gel~ 

Büyü~ Pehlivan Güreşleri 
Lüleburgaz 6 ok. Spor Kulübii 

Batkanhğından: 11, 
- Lüleburgaz "6,. ok Spor Kulübü kalkınması ıı~runda 15 ve 16 rvf.a ali 

1937 Cumartesi ve pazar günleri için Lüleburgazda Büyük pehlı~ 
güreşleri tertip edilmiştir. . 1,.ıı 

Türkiyenin en Lüyük pehlivanlarının gelmeleri temin edilrnıŞ 0,e~ 
bu güreşe bütün Trakyalıların layık olduğu ehemmiyeti göstere 
Kelnıeleri ilan olunur. (2646) 

Başa 200 Lira 
Başaltı 125 ,, 
Büyük orta 80 • 
Orta 50 ,, ~ 

-----·----~-----~ /5f9'fl 
Tashih / 8/5/938 olacak iken sehven 

8 ı.ıt· 
olmuştur. Tashihen ilan oıun/ 

Gazetemizin 6 Mayıs Perşembe ~10ı' 
gÜnü son sayfanın 4üncü sütunun· Sahıbi ve umumi neşriyatı ic:lBl'' 
da İstanbul Asliye Üçüncü Hukuk Başmuharrir 

Mahkemesinin 936-1658 numaralı E. izzet u#' 
iaanında muhakemenin talik tarihi Buıldıiı yer: Matbaa1 'f:b 

1 


