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Kimse bir şey 
.. 

Bilmiyor! 
. .__eki.ide : halledilecektir Hitıer-MusOuni konuş. 
o Mayıs toplantısı 24 Mayıs içtimaı için lizım _ ması '!'er~kh ve 

olan tam itilafı hazırlamış olacaktır . ~srarengız b1r hal aldı, 
~ Ankara 13 (Telefonla) - Hususi ve mevsuk bir kaynaktan şimdi aldığım ma
Urnata göre Hatay davasının son .pürüzleri de noktai nazarımıza uygun bir şekil
e halledilmiştir. Bu yolda cereyan eden resmi içtimalar haricindeki mülakatlar 
O Mayısta komitenin yapacağı toplantının mesaisini kolaylaştırmıt ve Türk 

"oktai nazarına iltihakları mümkün kllmıştır. Komitenin yir~i Mayısta yapacağı 
1°PZantı konsey in yirmi dört Mayıs içtimaına lizım o lan itilafı başarabilecektir. 
~met lnönünün Paristeki görüşmeleri Türk-Fransız münasebetler i üzerinde in· 
•şat vadeıden diğer bazı noktaların da halline m üessir olmuştur. 

ismet lnönü-Eden mü- Bulgar 

Bir rivayete göre mülakat kaldı, 
bir rivayete gote de dört 

beş gün içinde yapılacak 

1
..... . - Ordusunun 

akatı yarın yapllacak - ~~~~3~~=-~! - Bulgar . 
1 •• •• L d d •• •• •• d . m u;;ukza• p ordusununMayısm son haftasında bir no t ma nevra yapması mukarrerdir. Bu · nu on ra onuşun e e rar a- · mancvra~a ccn~bi ataşemiliterler de ·. 

• . davet edılece.ctır. 

l'ıste Fransız başvekili ile görüşecek yetM:;r~~~:~~ebrı~:k Bb~~i:~::~ı: 
Büyük harpten sonraki hayatı ve 

l? b d ı ti • • A • • ı • ı vaziyeti itibarile bu manevranın -ve azı ev e erı~ sıyası rıca 1 e ~iı~:~:~~::.et ifade edeceği bildi. 

hususi mülakatlar yapacaktır 
br, Aras cumartesi Mattepede ~tlş tatbtka-
6ünü buradan · tı bu sabah başlad.-. 
Hareket ediyor 

---

Kuduz 
Kopekler 
Gene sahnede! 

iki köpek yedi kişi 
ve bir polisi ısırdllar 
Hldlseye evlerdeki kö· 
peklerin bafıbo, soka· 

·ıa ••hverllmeal sebep 
oldu Roma, (A. A.) - Ha vas ajan· 

Belediye köpekleri imha için sınırı Viyanadan alarak g üya Mu· 
daima çalışmakla beraber son solioi ile Hitler'in 2'elecek yortu• 

Musolini ile gap::cafı mülokatl n 
t•kr•r Avıupa suhn!sin in tik plf.· 

nuuı geçecek oran Alman baı v~kill 

· Hitl~r ve el gazuı 
"haberi mcvzubahsc:den saliılıiyr.ltar 
mehafil, Avusturya dcmirrolları 
idaresince }apılmak t a olan hazır· 

(Devmm ikinc-i sayfada) 

f 0ktor Arasın 
11Önüne mülô.

lcisi muhtemel 
C;;,.ülmektedir 

gün1erde şehrimizde yine köpek - larda görüşecek lerine dair verdiği 
ler çoğalmıştır. Fakat sor{ günlerde •11t1UIHIUllH111llU11t ll 111111Utlll tlll l ttlUllUll lllllltlllltlllllUlllflllllUUlllllll l ll tU11tmıı 111 1 uuu111 1 1111111ıu111utı111111ut0UllUUUıtQt 

bilhassa sok ak köpeklerinden ziya
de vaktile evlerde saklanmış olan 
.veya av köpeVi yetiştirmek için a
Jınıp da sokağa tasmasız ·ve kayıt
sız olarak sal verilen . köpeklere ras
larunaktadır. Bunlardan birisi dün 
akşam Haliçteki Fenerde bir ha-

(M a ite p e p iy a de atış mektebinde bu s a b a h saat diseye sebebiyet vermiştir. 
dokuzda atış talimle ri yapılm ıya başı anmıştı r T a tbi• Oradaki evlerden birisine ait 0 _ 

77y~şında biradam 
.sabah 65 yaşında 
. ki karısını öldürdü 

kat akşama k adar sürecektir) lan küçük bir köpek Fener veci -

varında oturanlardan üçüncü ko- Kendisi de biraz -hava almak is~ 

Londrada on bin ki- ;.İ,••~.~·.~~"ı~:~=i~~::•n:~h~;: terken p'encereden düştü ve öldü 
Mehmed ve Ahmedi, kendisini tut-

ş i teda!! altında! r . (D•oa.mı lin: ıoyfaJa) ~ı =~ =======(Y,=a~ı=ıı ı =2=it:c=i =sa11=·/an=ıız.=;;;d1J;;;;...::) 

Tac giyme töreninde bütün ihu-IKayserıdekı tren 
c,'7::~zı ••• a ,.hdmfad·· •9"· · ':!ama ,rağmen .!araıan~n çok . I meselesi ve Haber 

lol'ldra lo3/an Dok:or Aras Dun gece sabaha kadar suren şen-ı ref ı'kı·mı·zı·n gay 
rtıu (Hususı) - Başbakan • A ' 

~ l l'elakntindeki zevatla bir - liklerin de tafsılatını veriyoruz -
1 
~ ltOtc.-nde İngılız - Türk dost- · 

t vn tahlisine bir kere daha • Lonara 13 (Hususi) - Tac giyme : k_ilisesindcn saraya döndÜkten son- • retkeşlı'gv .,, 
4

1 iltı t>reeek bir şekilde hazırlan- şenlikleri devam ediyor. Yağan yağ- _ra, _ha lkın heyecanı son dereceyi ~ 
ta Ve Şenliklere iştirak ettik. - murlara rağmen, şenliklerin ahen- _ bulmuştu. Sıkı polis kordonunu ya- · - · -

· l 

ll.rrt b 
~ö'tıo,,~,ug7iın ogieyc kad::ır se- gi bozulmuş değildir. . ran halk saray ~ahçesine dold1;1. 
F inci •agfam«ila) Krôl ve K•aliçe dürl Vestminster (Devamı ikinci sayfada) 

tKE~R- i -YY A SÖFR .. A ~,_·ı , 

~ ... A"" ·k '\. G ·· d .. ' q~b·· .... ... . - ~~ .. a \ , un uz~n,ah " .f; "'ı 
U~uk v.e.:~a~~~~lade edebi romanı pl!zartesiy~ lı ( Prroı 

Son Telgraf, Ankara • Kay. 
seri arasında bir tren arıza~, 

oldu~unu, orndan gelen yolcu• 
!arın ifadesine atfen haber ver .. 

'mişti.1 Kayseri yolu üzeriode ce.. 
rt.yan l!dcn bir hadise şöyle 
dursun, eks~riya lstanbulda o lup 
bitenlerden lıih:ıber kalan Ha. "' . ~ 

ber refikimiz dün kü sayı sında 
t>u lıaberimiıi tekzip ediyordu. 

(Duıamı 2 nci $01//amı:d") 

Sultanahmet meydanı demdeği
şik bir hal alacak, pro_ie hazır 

· } wz.~ · "' . ,. · ı f ımı :rlu) 
". .. ....,. . .. . .,· . . 

. ,~ ~ • ,___;_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----
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lnönü-Eden 
Mülakatı 

.... , -K_O_çO_K -HA-BE-RL-ER--.]\77 yaşında 
ı2erde Bir adam 

* Odun yakılmasının yasak e- Karısınıö/dürdü 

işte seyyah akını 
buna derler! •• 

Bizde propaganda usulü BOn de- MU•takbel •rrah• 
recclerde prip cilveler sösterlyor. lar J!t!ttlrlıoruz 1 
Mesela, gazetelerimizden birinin Easanız a: TA Avusturalyadaki 
üzerine böyle bir servis almış ol- Niyu Savt Uveyls şehrinden (!) 
duğunu farzcdelim: Siz, gayet tabit bir orta mektep tale~si (!) İstan-
olarak, bunun gizli tutulacağını, bu bul turizm şubesine bir mektupla 
servisin çıkaracağı kitaplann, bro- müracaat etmiş! Bu Avus'turalyalı 
şürlerin ve sairenin propaganda ol- gen·ç mektepli bile coğrafya der -
duğunu belli etmiyeceğini zanne - sinde İstanbulun dünyanın en gü-
dersiniz, değil mi? 7.el şehirlerinden biri oldulunu öi-

Halbuki, bizde o gazete ncşriya- renince merak etmiş. Hiç olmazsa 
tının başına, ilk evvel (Propagan- ı kitapla onu öğrenmek istemi§. Ki-
da Servisinin neşriyatıdır) kaydını me sorduysa coğrafyadan başka me-
k ı ı haz bulamamıc:. Turizm şu besin • oyar... ~ 

Veya, İstanbul festi'V'alleri gibi den bu hususta malfunat istiyor. 
aylarca çalışıp hakikaten bir çok Çocukcağız 60 kuruşluk da pul pa-
hayırlı işler hazırlarız. Bunlar, şüp- rası göndermiş. 

Gazeteler yazıyor ki, muhterem hesiz şu bir türlü (Eşantiyon) un- İ 
Turizm Şı.ıbemiz, ne yapsın, stan-

dan fazlasını celbedemediğimlz sı!Y· bul hakkında ne kadar basılmış 
yahları toptan celp için bir propa- afiş, broşür, fotoğraf varsa bir to-
gandadır. Fakat biz bunu memle- mar halinde müstakbel aeyyaha 
ketimize his, görülecek bir adet göndermi,.. Anlaşılan muhterem 
§eldindeymiş gibi göstereceğimize, Turizm Şubemiz İstanbul hakkında 
seyyah celbi için yaptığımızı ba-r kitap olarak (Evliya Çelebi) aeya-
bar bağırırız. Hatta gazeteler bile, batnamesinl göndermekten utan • 

bu hamlıklarda her gün yapılan Dllf!! 
Bari: bu gönderilenler üzerine 

yeni bir ilerlemeyi, dikkat buyuru- (Bunlar p-opacanc:lacbr!) diye yaz-
lu)IS>rsa, garip bir dojrwıevernkie: mayı unutmUf olmaalar!!. 

- Festival propagandası! Acabe ki•'- okumuf? 
Serlevhası albnda De§l"etmiye 

bılbasaa dikkat ediyorlar!.. . Kitap dedik de_ bizde kitap oku-
E, iki gözüm, seyyah enayi mi? yan yok diye yapılan gürültüden 

Kendisine sun'i surette hazırlan • kitabım -tövbe estalfunıllab, fU meş 
bur zavallı manda gibi- yutmıyan 

mış tuzağa bile bile düşer mi?! muharrir kalmadı! Halbuki yine 
Şu İngilt.ereye bak: Vikıa sey • 

ayni gazeteler, dün, hiç hayret et-
yah celbine ihUyacı yok, veya var. meden f(iyle bir haber veriyorlar: 
Fakat tetevvüç merasimini o kadar Etıbba Odası kütüph8Jlesinde bir 
gü2el propaganda etti ki. dünya senede 11,342 kişi kitap okumuş! 
Londraya akın etti: 4 milyon Ry - Allah Allah! lstanbulda bu kadar 
yah gelmiş! doktor olmadığına göre bu kitapları 

Af. buyunılswı: Çoğumuz henüz kimler okumuş? Doktorların nasıl 
ya seyyah, ya milyonu bilmedill- reçete ile apartıma nyaptıklannda
miz için şöyle bir hesapla arzede-- ki meslek esrannı öğrenmek isti-

• lim: yen açık gözler mi?! 
Bu 4 milyon seyyahtan her biri YDkMk vlaltell bir 

en aşajı ıo lira masraf eder a: Hat- konao ı t • • 1 o n ı 
ta Londraya 4 milyon Celil lıluh- Zira, baksanız a, Mllfda garip bir 
tar gitmiş olduğunu dahi farzetsek! vak'a olmu§: 

Londraya 40.000.000 İngiliz lirası Hasta bir adam bir akşam Muş-
bırakılmış demektir! dan yola çıkmış, sonra yaralar için-
Hoş: bu 40.000.000 İngiliz lirası- de dönmüş, bapna geleni §ÖYie an-

nın ne demek oldutunu, bizde ki- latmış: 

me anlatacaksın?! - .Mangök köyüne gidiyordum. 
Ancak, gönlün mü leJYahı, eey- Büyük ormandan geçerken beş ars-

yah ne demek olduğunu? )anla karplqtım! Bunlarla kozumu 
- Niçin Londra t.etevvüç mera • paylaşmak için boğuştam, yaralan-

simini misal ıetirip de zaten sey • dım!:. 

yah akıntısına kürek çeken mub • Tabii bizde arslan olmadığl için 
terem zevatın büsbütün ~vklerini buna hayret etmişsinizdir. Halbuki 
kırarsın? hastanın dediği pek aıa anlqılıyor: 

Buyurulacaktır. Niçin mi? Arze- Demek zavallı hastayı ormanda 
Mlim: ~ büyük doktor konsültasyon et-

Belki nasıl seyyah akın ettiğini miş!!_ 

· görürler de belki bizde de şu lstan- ,-S 
bulun imar pllnını muvaflakiyetle · ~-.W~~ 
tetevvüç ettirirlel' diye!!- /7 

MIBI ı y 1 F t 1 ••-ti ·----------.. ••••--I"""' ... __ 

Sultanabmen meydanı değişiyor 
istanbulda yeni adliye sarayının kadar inceği için ba sabada istim • 

şimdiki hapishane binasının yıkı- lakier yajılacak, ve eski Adliye sa· 
lacağı yerde inşa ettirilmesi kat'i rayuım yerinde ya bir küçük stad
olarak kararlaftırılıruşbr, şehirci - yam wyahut güzel bir bahçe ya • 
lik mütehassısı Prost ile Adliye si- pılacaktır. 

yasi müsteşarı Salih Yargı ve Be- Bundan bqka yeni adliye saıa-
ye hnar müdürü ilci 8ÜD • JlDIQ hapishane yerinde kurulma· 
denberi bu hususta yaptıkları tet - sı münasebetile bu mıntıka Kü • 
kikleri IOn& erdirmiJlerdir. çük Ayuot~ya dair• da ebenuni-

Prost, Adliye sarayının müstak- yetli surette genişletilecektir. Bu 
bel İstanbulda Arkeolojik mınt~ arada hapishane civarındaki ,küçük 
olarak ayrılacak olan kısımdaki binalann hepsi istim?ik edilecek 
meydanlıkta bulunmasını bu Ye bilhassa ıimdi İktı.aad mektebi 
meydanlıjm süslenmesi baturun • olaa F.ski Ticaret Nezareti ve bina
dan da faydalı görmii§tür. Pros - sile Mıntıka San'at okulu binası bu 
tun saraym Saltanahmette yapıl • binaların yan taraftan ft arb cıep
JDUUll muvafık (lÖrmeSi iiurine helerine isabet eden bütün Mna -
evvelce bu saray için açılan mii • Jar 1*brıllıcak w -.. 1izıe1 bir 
sahabda bimciliii kanun A.11 • meydin haline bip edilecek. bu 
mm projesinde, . • ,, .. binaıuD bu ye- ~ kı)metll Mr Abide alan 
n1 yerine ft müllakbel Arllleolojik SuJtanahmet camii de. AJUOfJa 
mınbbya &Vre buı tadillt yaptı- gibi etrafı tamamiJe çluü her 
rılacattır. taraftan llyıkile ~ lıh 

İatanbalda yeni pllınla bir Arke- hale duJacaktJr. 
olojik mmbb bnaJ1ıeaiı pzıl~ Jıfütehamı Prost gerek Arkeo • 
tL Topkap sarayma da içine al • lojik mıntıka aerek yeni adliye •· 
mak üezere Sara7bumandan ve ra11 hakkındaki raporunu bugün-
parkın dışından bqlayacak olar. den itibaren bazırlamıya bqhya • 
bu mıntıka Ayasofy~ Eski Adliye cakbr. 
sarayı ve Sultanahmet parkını da Saray. raporun Adliye Vekile • 
ihtiva etmek bere Ahırkapıya ka- tine gönderilmesini müteakip pro-
dar inecektir. Bu ıeniş sahada mev- je de bu rapora göre yapılacak ta-
eut müze ve abidelerden gayri dilAtı müteakip hemen inp edile-
aeyya)alar.ın ve ilim adamlarının cektir. Bütün bu iler de en seç bu 
nıeraıt w tetkiklerini celbedecek ~ IODU bitmif w aray a>bahar 
J-Uikler yapılacaktır. başında yapılmıya baılanmış ola -

ArMolo)ik mıntıka, Alurkapı,a caktır. 

Birirecl •ı/oılon ılnom 
faret binasında istirahat etmiştir. 
İnönü öğleden sonra elçimizle bir· 
likte şehiri ve müzeleri gezecek, 
saaı on yedide bazı hususi ziyaret
leri kabul edecektir. 

İnönü .· Eden mülikatımn yarın 
hususf bir surette vukuu ve Bat • 
bakanımızın Bay Eden tarafından 
yemeğe alıkonulması muhtemel • 
dir. 

İnönii - Eden miilikatı ve Baş • 
vekilimizin burada yapacağı daha 
bazı hususi temaslar Türk • İngiliz 
dostluğunun 1nkşaf ı üzerinde bil • 
hassa zikre değer bir merhale teş
kil edecektir. 

iki devlet ricali arasındaki husu
si mülakatta Yakın prk ve Akde
niz meseleleri, Balkan birliği, Kü • 
çük itilaf mevzuu üzerinde noktai 
nazarlar teati edileceği bilhassa 
tahmin edilmektedir. 
İnönü ağlebi ihtimal cumartesi 

günü buradan ayrılacak ve Parise 
dönecektir. 

Cumartesiden evvel İnönünün 
Büyük Elçimiz deWetile bazı İn • 
giliz mali ve sınai firmalarının mü-

messilerinin tekliflerine ıtla kes
betmesi de muhtemeldir. 
İnönü Parisle üç günlük bir te

vakkuf daha yapacak, bu tevakkuf 

eınasmda tekrar Fransız Başvekili 
ile görüşecektir. İnönünün Türk se
faretinde Fransız başvekili şere • 

fine bir ziyafet vereceği tahminler 
arasındadır. 

İnönünün Paristeki temasları ilk 
mülakatlarının devamı olaGfik, 
kendisi Parilteki tevakkufundan is
tifade ederek bazı devletlerin si • 

yasi ricali ile de mülakatlar yapa
caktır. 
İsmet fnöminün dönüş günlerin-

de Cenevred~ bulunacak olan Dr. 
Araam yolda İnönüne mülaki o\ • 
ması muhtemeldir. 

Törende lnönünün Yugoslav Na-

ip hükfuneti prens Polle selamlaş
mam pek muhitkar ve hususiyet 
ifade eden bir selamlaşma olmuş; 
bu selamlaşmada iki milletin can • 
dan dostluğu bir kere daha bütün 
nazarlarda canlanmıştır. 

Herhalde İnönö memlt>kettne bu 
seyahaUn. verdıii fırsatla bijıfil< 
kazançlar ve mes'ut neticeler isfth· 
sal etmiş olarak dönecektir. 

Kuduz 
Köpekler 
Gene sahnede! 

(Birinci sahifeden devam) 
maya gelen pois Hüsnüyü aıra ile 
wrmış, nihayet polisin attığı kur • 
şunla yaralanmış, bu suretle de bu 
azılı hayvanm yeni vak'alar çı • 
brmuuıa meydan bırakılmamış • 
tır. . 

Diie rtaraftan bir sokak köpeji 
de bu sabah Yedikulede Agobun 
kw Agavniyi ısırmıştır. 

Her iki köpek yakalanntl'9 ısın
lanlar da lru~uz hastahanesine kal
dınlmlf)ardır. 

Herlclye veklllmizin 
mühim temastan 
Evvelki gün İngiliz sefiri ile iki 

saat süren mühim bir lıonupna ya
pan Harieıye wldll RilJtü Ans, 
dün de İtalyan aefirln kaouJ ede • 
rek bir müddet görüpnü~ti.!r 

dilmesi hakkında bir kanUJl pro • Bu aabah Harbiyede luıkançhk 
jesi hazırlanmıştır. yüzünden bir aile faciaa olmuı 77 * Azlı mekteplerinde gelecek ,aşında bir ihtiyar, çok uzun ıe-
yıldan itibaren Türkçe ve tarih nelerdir beraber yaşadttı 65 ya· 
coğrafya dersi saatlerinin fazlalaş- pndaki karısana öldürmüştür. 
tırılması kararla§tırılmıştır. Bir muharririmizin vaka mahal· * Kimyagerler hakkında ha' • linde yaptı~ tahkikatı göre hldi• 
zırlanan kanun proJ·esinin Univer - ae f6yle olmuştur: SOrpapp karpnda Pan• 
site Kimya Enstitüsü tarafından ralb aparbmanınıo dört !'umarah 
tetkikine başlanmıştı .r daireıiode emllk sabiplennden 77 * İplik ithali itinin Afyon inhi· Ja.poda Selanildi HüaeyiD adında 
sarındaıı alınarak ı;erbett bırakıl • biri oturmaktadır. 
masa için tetkikler yapılmaktadır. Hüseyin 6tedenberi sinirlerin-

den rahatsız olup daimi surette * Şehir hududları dışındaki ka- tedavi albnd• bulundurulmaktadır. 
zalar, İstanbul halkının rağbeti Bu itibarla Hüseyin gerek iş ge
karşısında aralarında bir tröst yap- rek ev bayıbnda en uf ak ~esele-
llllflar, et fiatlerini arttırmışlardır. lcre hiddetlenir, etrafını üzuntilye * Ankaradaki memurlara mea- verirdL Hüseyin tedavi edilmesine 

ratmen ıamın geçtikçe daha. asa
ken bedeli zammı verilmesi hak • bi bir adam ohr.q, ve en zıyade 
kındaki kanun projesi Kamutayı de karııile alJ~malara başlamııtır. 
verilmiştir . Gün geçtikçe karı koca arasın • * Şehrimizde bir Ziraat Sergısl daki geçimsizlik de çoğalmıştır, &· 

açılmasına kara rverilmiştir. ralarına &rtık derin bir husumet gir-* Kömür depoları yine Kuru • diği için Hüseyin karısının en ufak 
çeşmede kalacak. Fakat depolar hareketini tenkide başlamıştır. 
yeni baştan ve asri şekilde yapıla· . Bu sabah da karısının bir ahpa-
caktır. bına gitmek istemesinden hiddet • * fktısad Vekaleti Deniz Müs • lenen Hifseyin karısı ile ehemmi-
teşarı Sadullah dün şehrimize gel • yetli bir münakaşa yapmış ve ne-
miştir. ticede asabına hakim olamyıarak * İzmir cıvarındaki sulardan is- tabancasını çekerek karısını vur • 
tifade ederek İzmirde muazzam bir muştur. Kadıncağız sol memesin • 
elektrik fabrikası .kurulacaktır. den yaralandığı için derhal kan • * Beyoğlu Ermeni kilisesinin lar içinde yere yuvarlanmıştır. Bu 
hesaplar yolsuzluk iddiası üurine ha°ıi gören Hüseyin o zaman yaptığı 
Maliye müfettişlerince tetkike baş- işin farkına varabilmiş fakat iş iş-
laninlftır. ten geçmiş bulunuyordu. Çünkü * 15 haziranda Hüseyin Rahmi ihtiyaıın karısı çoktan ölmüştü. 

Dısarda Bu vaziyet karıısında Hüseyinin 

Küçük haberler * Hırvat memleketinde istik • 
lal taraftarı köylülerle jandarma • 
lar arasında bir çapışma olmuş, 

altı köylü ölmüş, yedi .köylü yara
lanmıştır. * Dün Mora yarımadasında ha
fif bir zelzele olmuştur. * Hitler - Musolini mülakatı • 
nın ne zaman vukua geleceği Av· 
rupa gazetelerini ve mehafilini hay
li meşgul etmektedir. 

Kimse bir şey 
Bilmiyor 

( Blirinci sahifeden devam) 
.ltklann her hanri bir Musollni • Hil· 
fer mllllkatlle katiye11 etlkaidar 
olmadıtını ve bu bapta henüz bir 
oeye kırar verifmeditf bildirilmek· 
tedir. 

Viyan (A. A ) - Bertin ve 
Roma'dan bu sabah resmi Avus
turya mebafil&ae relen haberler, 
bir Hitler - Mut01ini müllkıtı için 
alman tertibatta clefitiklik vukuunu 
bildirmektedir. 

Roma'dan abu haberler, bir 
kaç fiacleaberl 0Jçe'niD seya bab 
menabam oa.ı-u ve Duçe'llin 
B. Hltler'ia liyaretloe mukabele 
eclecelfel te,kl etmekte ve f'lkat 
ba ae,abalhl taribl pek yakın ola
rak talrila eclllmemektedir. 

Viyana rami mabafiff Ser. 
lin'dea ..... utierlerde ie, ,.,. 
cetl bildlrileft treein Teıml ... 
hi1eli reddedilmektedir. Vuku bu
lan dellfilditia miillkabn taribiao 
mi. yoba yahuz MJ•babn riıer
alhına mı taalluk ellili meçhaldur. 

Viyua (A. A.) - Salahiyettar 
bir kaynaktan alman malümala 
göre. bq vagOD salondan mürek
kep bir Alman trent May111n ıs 
ind Cumartesi rünü Venedik'e ei
decek •• Ol'adaa 17 Ma,.. .. t 
ıs te Berchtespdea'e hareket 
edecektir. 

büsbütün asabı bozulmuş ve bir 
deli gibi aşağı yukarı inip çıkmıya 
başlamıştır. Nihayet bava almak ih
tiyacını hisseden ihtiyar koca bir 
aralık pencereyi açarak etrafa ba
kınmıya başlamış. Fakat teessü -
ründen ve deliliğinden ne yaptığı
nı bilmediğinden muvazenesını 

kaybederek yere düşmüş ve ka -
fatası patlıyarak derhal ölmüştür. 

Nöbetçi müddeiumumisi Sadun 
hE:men vak'a mahalline gelerek ha· 
dise hakkında tahkikata başlamış
tır. Tabibi adli Haşim de cesetleri 
muayene ederek definlerine ruhsat 
vermiştir. 

Zavallı karı kocanın üç çocu • 
ğu vardır. Üçü de evli olup baıka 
yerlerde oturmaktadırlar. 

Kayserideki 
Tren kazası 

(1 inci ug/adan Jeuam) 
Soo Telgrafın tek haberi intişar 

ıününden bu16ne kadar tekzip 
edilmemiotir. Gazetemiz bir tün 
uç11rdutu r.:IHrayı ertesi günü 
yüz kazank ıtı ile rerlye alan ve 
ikide bir halka. efkln umumiveye 
mahcup düıen ıuetclerden delildir. 
Dotru haber abnz, dotru haber 
veririz ve ber baberı de en evvel 
bls •erir ve ert~ flnldl sabah 
refilderimlsde dalma haberlerimizi 
te,tt ederler. 

1Caza bahllne reliaceı ba hu· 
IUSla Anadolu ajan• bir teblit 
neeretmektecllr. Bu tebfftde ifade 
ediyor ki bir k6prG yakdmanuJ. 
fakat tren ıolaacla bir anza ve 
teftkkuf olmuıtur. O halde Haber 
ıuetesiala bir meslek rekabetile 
vaki olan tekzibi ner.ede kabyor?. 

Ajan11n tebHtfnden aynen fO 
•tarları ahyoruz : 

•Hadise, Ferbetona tahvil edil
mekte olan bir k6prildea tren p 
çerken k6pridekl demir levhalar· 
dan birinin lokomotif akında kı,,. 
nlması üzerine. bunun çıkarılmaa 
için trenin bir müddet tevkif ediJ.. 
mellnden ibarettir. Bqka biç bir 
ıey ohumıobr." 

f Sabah ve akşam başmuharrirleri ne yazıyorlar? 1 
Cumhuriyet ............... 

111111• Ulr-ı 
HerteJ*n evvel lngtılzJn m..ı

larma andan balhdırlar. ln,ute
renin kaıdi an'anesine nekadar 
bağlı oJdDimm biliriz. Dün Lon -
drada mıwz bikümduJannın tac 
giymeleri, yalnız İnailterenin de • 
lll. bütiln dün7a tarihinde her za
man anılacak bir &in olmUflUJ'. 
Doet memlekete dün bapna tac 
giydiği yeni kralile saadet devri 
temenni ederiz. lngilterenin bu sa
adetl bıraz da dünyanın saadeti de
mektir. 

Ten 
Olta,. ....... ,.-;;-

manzar• 
Dlln dünyanın hemen her ye -

rinde yüzlerce milyon insan lngi-

liz Kral ve Kraliçesinin tac IİY • 
me merasimini derin bir alika ile 
karşıladılar. Bu merasimin tafsl • 
Utuu hsm pııetelerde merakla 
bekliyor. Bu defaki tac giymeme
rasiminde yalnız frJlnda,ı a6n • 
miyoruz. Irlindanın böyle ayrı 

ve uzalı kalmuma sebep tam Is • 
UkW eme) ve uzum delildir. fr • 
Jtndanm bilnyeshıe Fqizm mlk • 
robu a§llanml§tır. 

Kurun 

Awap•d• repm bulw•BI 
Dahili idarelerden en muvue • 

neli memleketlerden biri alan in • 
ıilterede bile rejim endite1eri bq
lamıştır. Bunda da İspanya mü • 
him bır amil olmaktadır. 

Muhtelif Avrupa memleketle • • 
rinde rejim mücadelesi bugünkü 
pklini muhafaza ettikçe nJ •tler 
arasında d v, mlı hır sulh s ... mi 

kurmak da mümkün olamamakta
dır. 

Son Posta 

lkltac •re .. nu 
f.lkidm milletler krallar lçlndL 

Şimdi krallar milletler içindir. ln-
ail• milleti krüa bapaı tac ko-
1arll• w oaa b6rmet ,&terlrken. 
eski nmanlarda oldofa rfbl, tia. 
nu bir borç. bir vulfe blldL Çiaa 
ki La,mz krahnda kendi timaalinl, 
kendi hü.iv"tini bulur. 

Fakat !.t:r e •ıin üaüade lir 
.metin ırauesı uulundutuaa ve 

bnnun kırtısında etilmeti krallı. 

rtnda tabii bir vuife bildiklerini 

görmek elbele diba ,aıel bir fCY 
oı .. ,_. 

Akşam 

11~ ,., .. ıc .. te•• yoitlw. 

Dü sllhuv• 
d6nllm nok...,.,, 
Balepıea bildirildiğine ,O~ 

ri~r, İf bankasu~ın ll•~ 
bir ıub.- "tÇrnıya teşebbüs •1 fİ: 
sinden ~ ctüftrek hallU :,..: 
şebbtisüa aleylilne sevke 
beyhuıf! yere uğraşmakıadıt-
llıt pollle. eı 

İngiliz Kralı S. M. Altın 
dün aylardanberi bekleM" 
m giydi, yeminini yaptı, nu 
söyledi. 

Bir kralın tarihin seyriııe 
ıına uyarak tac giymesinden 
de İngiliz İmparatorluğunun 
det ve haşmet ifade1ini te 
tirmeej daha yarar olan ve 
dünya"yı meıgul eden bu tötd 
nunda İmparatorun irad ettill 
tuk üzerinde hassasiyetle dU 
cak noktaları ihtiva eden bit 
lcvdir. __ ... 

S. M. Corc nutkunda bilhP""" 
c- Bütün İmparatorluğ\lrı 

merasim münascbetile Wes 
ter kilisesine toplanmış old 

hissettim .. > etti.: 
Demekle yukarıda işaret ·tf 

miz cihanşUml!vRüTevfik?bı İ-« 
ifadesini bizzat teyit ctrnış ~ 
ta ve beyanatına ilave eune "' 

c- Tac, milyonlarca ki~ rttl' 
İmparatorluk vahdetinin b.il' ~ 
zidir ve merasimin z8hir~ ~ 
eskidir. Fakat, onun derill 
sı pek yenidir.> ~· 

Kral bu tören esnasında d ~ 
nın ifade ettiği manzaray~ 118 i 'I 
de bulunduğu haleti ruhıye1 
telmih ederek: . 'iM: 

c- Bugünkü törenin bıziJO et}' 
di aramızda ve diğer milleti ..... 
dame edeceğimiz dostiuğlJJl ecteC' • 
davasına ne kadar yardırn 

ğini.. ... > • tı'-
Demekte v.:? dünya mılle ;;;' 

sulh yolundaki ihtiyacına 

vermektedir. ~ 
Hiç şüphe yok ki, S. ){. tı4' 

bu nutku sulhu isteyen, seven. tJ1 
tün milletler üzerinde sıc_. .,,ı • 
kabul ve tesirle kar§ılanackı ioi 6; 

ki de dünyanın bütün g?zl~ f 
zerine çeken bu velvelelı ~ i dP • 
ne dünya sulh ve selametı~ d{J • 
tekleyen mes'ud bir devt 
nüm noktası olacaktır· -' 

Ahmet il• 

Londrada on ~ 
kişi tedavi altıo 

( 1 inci sog/ıuLı~ d:::!)e' 
Kral ve Kraliçe merasırxı tılll' 1" 
ri ile sarayın t:alkonuna çık~ 
halkın alkışlarının arklll ~ 
Kral baş selamı ile halk• 
etti. .. .. ~ )IJSI ... 

Kral ve kraliçe ve büYU O ~ 
dakika balkonda k~d!lara ~ 
valide kr~liçc dt? gorund '~.,. 
büsbütün şiddetini arttırdı. ..., 
taraftan da cAllab 1cralıJlll'1 
sun!> marşmı söylüyordu. e fJOI! 

Halk dağılmadL Saat 21 ~ 
kral ile kraliçe ikin~i .. ~iifl'! "' 
merkezi balkonda ~on~..::, 
iki dakikadan fazla bal~ 
larak halka işaretlerle ~ .,,, 
bulunmuflardır. Halk sa~ 
sarayın önünden ayrılın esfOiP ,_ 

Bu muazzam halk kiti ~ 
kikaten şayanı dik.kat.:::,.,,._ ';,t 
içinde hareket etınif 0 olrDOfld'.• , 
men; bir çok kazalar _.,, ~-

On bin kişiden tazl• ,.... p 

ralanm•ıtır. Otuz ctddl bit 
mu§tur. Fu.,ı vahiJD 1# 
tahaddü• etmemiftit· ~#..w 

ON BiN KiŞi HAS f.O ~ 
Londra 12 (A. A.) ~ .·~ 

:.;~~!.::6~~2 
kitlyi tedavi et•k .--.-.....-j 
kalmıflardar. 37 kJ!'od ~~ 
kaldmlmıttır. M~r~~-ta ~ 
üzere bütiia ıece1i.,.. ,Jat r .. ,, 
mit olan bir adanı ~ ....... 4I01 
cefi sarada ıekte&P'--~ 

=r'xiw.o~;:' o-& 
Pariı, 12 (A.A.) - ~fi' 

yazdığına göre eaode dlOf ~ ~ 
lunmakta olan VID~ ~ 
&iyme merasimini ~ -*'!~ 
bir dikkatle takiP e ~~~ 
bugün dünyanın bet .,, ·~ 
hiın miktarda ıne~ ,,, 
ge)miftir. Bizzat ~11111·~ 
Jarj'a bir tellJ"af~~df 

ITALYANLAR ~..llt--
GiYD10tNt B _ ~~ 

Londra, 12 (A.A· .. > .. ..ı.ı~':l: 
giyme mer~-'"111 
her tarafında c:uw-.~ __ ·-
bt)aD!Nf ft tGP 
lanmıtbr. 

1 



un ün meselesi: 
Yaz geldi, vapurf ar hili ilk· 

bahar tarifesile işliyor 
Mevsimleri vekalet tayin edecek 

'Vapurların kalabalığı ve küçük olması bir çok 
filcagetleri mucip olugor; vaziyet tetk:ik ediliyor 
~im dolayısi~ sayfiye ycr- , labahk olmamasını ayrıca kontrol ziyette de ilkba"har tarifelerindeki 
lerınden Köprüye olan ilk va- edecektir. Bilhassa Boğazdan o ~ seferler tabiatile ihtiyaca katı gel-

i'Qrt.rla Köpı üden soıı vapurların lan ılk seferlerin küçük vapurlar- memektedir. Haber aldığımıuı gö-

~ kalabalık olduğu görülmek - Ja yapılması bu kalabalığa sebep re İktısad Vekaleti de bu vaziyet ;;r· ~rek Belediye ve gerekse olmaktadır. hakkında tetkikler yaptırmakta.-
iliz Ticaret Müdürlüğü bu hu _ Mektep talebelcrile daire me • dır. Vekalet, seneyi dörde ayıracak 

"'8ta bazı tedbirler almak lüzu- murlarının bindıkleri bu ilk va • ve bu dört devrede tatbik edilecek 
'-uıu kararlaştırmışlardır. Beledi- purlarm daha büyük olması husu- tarifelerin birer muayyen tarih -
Jıe, bütün vapurlarda oturulacak sunda teşebbüsler yapılmaktadır. Jerini tesbıt edecektir. Şirkt·tler, 
~en başka hiç bir yolcunun Vapur şirketlerinin yaz tarifelerı- tarifelerini bu esasa göre tatbik 
-,,.~ kalmaması hususunu kon- ni geç tatbik etmeleri de bu vazi • edeceklerdir. Buna göre bılhassa 

11'1 edecektir. Bu suretle vapurla- yete sebep olmaktadır. Çünkü ha- yaz tarifelerinin Haziran başında 
~ '-zıa yolcu almasının önüne valar ısındığı vakit sayfiye yerleri tatbik edilmeleri diışünülmekte-
"'"'\'ll'Cektir. birdenbire kalabalıklaştığı halde dir. Şımdiye kadar şirketler yaz 
~ Ticaret Direktörlüğü de şirketler bir türlü yaz tarifesini tarifesini ancak Haziran sonunda 
~ haddi istiabisinden fazla ka- tatbik etmemektedirler. Bu va- tatbik etmektedirler. 

FlorYa hattı yolcuları 
çok fazlalaştı 

Fiatların indirilmesi üzerine 

l 1ı;.~!!çe~!. !.n~~a!!~ !~. !:!!!~~bu ._1ö hıttında yapılan son tenzilat- miktar 1934 tc 4 milyona yaklaş • 
illi IOnra bu hat üzerinde yolcu mıştır. 

ktarı artmıştır. 1934 ten sonra ücretlerin pahalı-b:u Yüzcren Bakırköyüne işliyen lığı yüzünden yolcu adedi yine 
1'lı Çok otobüslerin rniişterisi azal- azalmıştır. :r. Bu hatda seyahat eden yolcular 
6ıe !fiye mevsiminin yaklaşmaı-ı (!n çok üçüncü mevkii tercih et-
,n .. ~ tenzilat vesilesile bir çok mişlerdir. 935 yılında üçüncü mev-
~- buralara göç etmiye hazır-
~Ullaktadırlar. kide (2) milyon (162) .bin kişi ta-

8u h şınmasına mukabıl ayni yıl içınde 
ta..,_ -.at üzerinde son senelerde 
~ yolcu miktarı 1931 yılın • ikinci mevkide yarım milyon ve bı-
~ l93f e kadar mütemadiyen düs- rinci mevkıde de ancak (121) bin 
~tür. 1934 yılında ücretlerde ya·- kişi seyahat etmiştir. 

-----
Fen mektebi 
Bu yıl 
Genişletiliyor 
Mektebe reni bazı pay. 
ıonler HAve edilecek 

Yıldızda bulunan Nafıa Fen mek
tebinde esaslı ıslahat yapılması ka
rarlaşmıştır. Bu arada mektepte 
yeni dershaneler inşa edilecek ve 
bina tevsi edilecektir. Ayrıca gele-
.~k ders yılından itibaren de ders 
programlarında esaslı değişikliklP..r 

·yapılacaktır. 

Mektepte yapılacak inşaat işleri 
için bu yıl 10.000 lira ayrılmış • 

tır. Bu tatil devresinde kararlaştı
rılan inşaat tamamlanmış olacak • 
tır. Asıl inşaat 938 yJlı tatil devre
sinde olacak \'e binaya yeni pavyon
lar ılave edilecektir. 

--·· ..... -"11an 3 30 tenzilat; yolcu adedini Ücretlerın yiıksek olduğu 935 yı-
la3ı hasılatı çoğaltmıştır. Ezcümle Iında banliyö hattında (260) bin H- .

1

Marmara 
Yılında banliyö hattında (3) rn hasıl:ıt temin edilmiştır. 

~;~::~:~p;;;""r·::~r;;;~:f~:~~=:" ~~1t:;ı;: mı? 
tte "8ir kaç yıldanbcri tedris al<-'~i- Ba7.ı tüccaı larımız tarafından Ro-
" faydalı yazılarla karışan (Oğ-
•ttın manyaya ıhraç edilen mallara aıt 
tıı:_ enler Gazetesi) tarafından mu-
;:" ve talebelere mahsus olmak menşe şehadetnamelerinde göste • 

~.Yıllık bir musamere tc: tip rılen kıym<-'tlcrle bu mallar için 
ı;:ıttir. tan zim edılen faturalarda gösteri -

~ınere 15 Mayıs cumartesi len kıymetler arasında mutabakat 
.._ u laat 15 te İstanbul Erkek Li- mevcut olmadığı görülmüştür. 
1lt lalonunda yapılacak \"e muhtc- Bu münasebetle dün İktısat Ve-

' \ernsn ve nutuklardan sonra kiletinden Türkofise bir emir gön-
(iS ~ketimizde ilk defa olarak derilmi.ştır. 
""el kişilik çocuk orkestrası) tarr,.-

•n bir konser verilecektir. Emirde; bu tehalüflcn dolayı 
il ------ · · Bükreşte havale muamelelerinin 
f~ferena ve konser icrasında teahhur olduğu bildiril-
tf.'tli. flalkevinden: m<'kte ve tüccarlarımızın Roman-

~ 'Yısın 14 üncü cuma günü :ık- yaya ihraç ettikleri malların be -

'saat 21 de Halkevim'izde mu- dellerini bir an evvel alabilmeleri 
\it lı: Bay Peyemi Safa tarafından 

0 f için bunlara ait menşe şehad(>tna-
~ n erans ve Kolonya Konser-
'l;"arından mezun Bayan Celile meleri ile faturalarda mutabakat 

~ oz:ı tarafından da bir Şan kon- olmasına bilhasa dikkat cdılmesi 
~rılec<'kt i r. Herkes gelebilir. bıldıril mcktcdil'. 

~ebt roman: 63 · 

Sen de seveceksin! 
~ tekrar eve dönciüğü \'ak it J 
tf1ç 1~a bir doktor binbaşı vardı. 
~fınediğim bi .. doktor Bırçok 
~t lar Nihad eriı;t, mc asker 
~d.i otlar gcJirler nh.t•abiık eder -

"''jh, 
...... t 
b Uyurun Yalıy:.t bey .. 

~ ·h:f"k d kt . .. d . "tUf o orun onunı; u~tu, 

.ttQ,lln u. Galiba ben m tloktorun 
~ı lı-i çıkmış olmnrıı hoşuna Ait • 
"'-:t11 1 ' ~en k:ış i~t·ı çatıldı. Se-

l::" c.ıtu ve ahengi d':ğişti. 
~~•rn_cağızla tabım tabana zıt 
~ .. lerınıiz ve anı ıyış aykırı
' 11 ~11! var. Başım örtülü iken S '8Yet bir doktot'ur. yanına 
~· lı 0lrnaına çabucak kızıveri
~1'"11Unla berauP-r doktoru kıs

"• d • a hakkı var. Genç lıfr 
('., · Çok çok otuz yaşında {ı • 

ten ınektept~n yüzbaş. o!:ı • 

Etem i zzet Benice 

rı.ık .;ı!Hyorlar. Yirtı\i uç ~·in~ıi dört 
yaşında doktor çıktı ise harp 
kıdemi de alarak binbaşı ol-
muştur. Bütün askerler dok -
torların mektepten yübaşı çı -
kışlarını çekemiyorlar. Kaç 
defa bt>n Nihat eni~f · rndc.n, tırka
dtışlLl!Jııdan işittim: 

- Bız di! mektebi harbiyeyi bi • 
t ~riycruz. Fakat, miil:i7.ım çıkıyo -
ruz. DcJktor olmar.ı:ı ne imtiyazı 
Vdr? .. Ölen, her ~eyde en ağır yü
kün altına giren, harpte en öne gi-
den biziz. . 
Diyorlardı. Dü~ündüm de hak 

verdim. 
Doktor ablamı uzun uzun mua

yene etti. Ateş kırk üzerinde idi ve 
hasta baygınlığını muhafaza edi • 
yordu. 

Alay hekimleri iJe zabitlerin ço
ğu şaka eder, 

Anadolu rakaaı için ted-
birler •hnıror 

• Akay idaresi bu yaz mevsimin
de Şirketi Hayriyenin yaptığı gibi 
Marmaradaki plljlar arasında kom-

ple bıleJler ihdas etmeyi düşün -
rnektedir. İdare bu usulü haziran· 
da başhyacak yaz tarifesile birlikte 
tatbik edecektir. Böylelikle moda, 
Caddebostam, Suadiye, ve adalar
daki plajlara çok ucuza gidip gel • 
mek kabil olacaktır. Halk, mühim 
tenzilatlı olacak bu biletlerle va • 

pur, banyo dahil olduğu halde iste
dıği yere gidip gelecektir. 
Şark Demiryollarında yapılan 

f evkaH'ıde tenzilattan sonra İstan
bul halkının tamam"n Floryaya 
akın etmesinin ve Marmaradaki 
plajların rağbetten düşmesinin ö
nüne geçilecektir. Büyiıkadadaki 
Yörükali plajına vapur ıskelesi 
vapılmakt:ıdır. 

- Kıninci doktorlar!. 
Derler. Hatta eniştem: 
- Bırak şunları. İngiliz tuzu, ki· 

nin, aspirin, tentirdüyodtan baş
ka reçete yazmasını bılmezler. Ben 

onlardan daha üstün hekimlik e • 
deıım .. 

Derdi. Baktım, bu doktor hiç öy
lelerine benzemiyor. 

Hasta üzerinde çok ciddi ve u • 

zun bir etüd yaptı. Fakat, belli i • 
diki hastanın durumunu hiç te iyi 

bulmuyordu. Benden, hizmetçiden 

bir çok şeyler sordu. Sonra Salibe: 
- Bugün içln hiç bir hüküm ver-

mek doğru değil. Tifüs olması çok 
muhtemel! .. 

Dedi. Bu kelime birdenbire beni 
titretti : 

- Eyvahhhh doktor ... 
Diye bağırmıpm. 

- Rica ederim susunuz .• 

Dedi ve .. Beni de dışarıya almış 

olmak için hemen odadan çıktı. Ben 
müthiş bir asab lK>zgununa uğ

ramıştım, bir taraftan gözlerim· 
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BiR iSTiFA - -
Pr. Röpke Üniversiteden 

dün istifa etti 
Kendisi, Cemiyeti Akvam iktısa 
jep.cümeni azalığına tayin edilmiş 

ü niversite iktısat fakültesi pro- ı Bay Röpke'nin istifası bugün -
fesörlerinden Bay Röpke, Ce- 1 lerde Maarif Vekaletine bildirile

miyeti Akvam Ekonomi Encümeni ı cektir. 
azalığına tayin edilmiştir. Ayni Profesör, iktısal ve hukuk iakül
zamanda Cenevre Üniversitesınde ı telerinin en mühim derslerini üze. 
bir ıktısat kürsüsü de alan profe- rinc almış kıymetli bir alimdi. 
sör, bu vaziyet üzerine Üniversi - Rektörlük, profesörün :istifasını 
teden ayrılmak mecburiyetinde 

kabul etmekle beraber, son sözü 
kalarak dün istifasını Rektörlüğe 
vermiştir. İstifası kabul edilmiştir. Vekalet söyleyecektir. 

Profesör, dün kendisile konuşan Profesör derslerini derhal bı • 
bir muharririmize: rakmıyacak ve imtihanları yapa • 

- Gü7.e1 Türkiyeden ve Üniver- cak, yaz tatilinde memleketimiz • 
siteden ayrılacağım ıçin çok müte- den ayrılacaktır. Bay Röpke'nin 
essirim. Fakat bu da bir vazifedir, ayrıll§l, Üniversite ve ilim muhi • 
ne yapalım?,. cremiştir. tinde teessürle karşılanmıştır. 
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Ya/ovada 
Büyük otel 
Tamamlandı 

Flyatlerde mUhlm tenzl
llt ı•plldı 

Yalovada bir baçuk senedenberi 
inşa edilmekte olan büyük asri otel 
tamamlanm:ş ve içınin mefruşatı 

ile banyo salonlarının Avrupadan 
getirilen modern aletlerinin yerle
rine konulması bitmıştır. Otel cu
martesi günü halka açılacaktır. O
telde her türlü hastalıkların teda
visi için büyük bi~ banyo salonu 
bulunmaktadır. Bu salon otelin en 
alt katındadır. Salonda gerek umu· 
mi banyolar için büyük havuzlar 
ve gerekse aileler için hususi ban· 
yo odaları bulunmaktadır. Halkın 
buradan istifadesi-için otel ve ban· 
yo fiatları çok mutedıl yapılmıştır. 
Ayrıca otelin 300 kişilik mükellef 
bir lokantası vardır. Mayıs sonuna 
kadar gerek otel ve gerekse ban • 
yo fiatlarında yüzde elli tenzilat 

lstanbulda 
Dilenciler· 

1 Yine çoğaldı 
Tetr•d•n de dlleacUer 

gellror 
Son günlerde şehrimizde yine di

lenciler çoğalmıştır. Bilhassa bun
lar işlek caddelerde yabancılann 
gözü önünde çirkin bir manzara 
vermektedir. 

Belediye Anadolunun muhtelif 
vilayetlerine müracaat ederek aceze 
nin İstanbula gönderilmemesini, ge
lirlerse bunların memlekeUerine 
iadesi için Belediyenin yardım et
miyeceği bildirilmiştir. Bu suretle 
taşradan geleceklerin azaltılmasına 
gayret edilecektir. Diğer taraftan 
esasen İstanbulda mevcut olan di
lencilerden eli ve ayağı tutanlar 
da zabıta tarafından yakalanarak 
haklarında serseri muamelesi ya
pılacaktır. Malul olanların da di
len melerıne müsaade edilmiyecek
tir. 

-·-yapılacaktır. 

. Köylüler 

' 

rHalk F ilo zo fu J 
diyor kl: 

------------------------~ Hakiki b ir facia 
k•l'fl••ncla mıyız? 1 

Birkaç gündür İstanbulun tram
vay istasyonlarında, birçoklarımı

zın tüylerini ürpel"ttiğine şüph~ 

olmıyan bir facia cereyan ediyor: 
Muhacir kıyafetli ve şiveleri bi

zim memleketliye benzemeyen baz 
peripn adamlar yolculara yakla
şıp gizlice dilenmektedirler. Bunu 
görüp te yüreği yanmıyaıı insan 
olamaz. Vakıi bazı bedbaht insan
lar pek yoksul vaziyete düşebilir
ler, şehirde böylelerine yardım 

cemiyetleri olmadığı için dilen -
mekten başka çare bulamamıs o
labilirler. Bu, şüphesiz acı bir şey
dir. 

Fakat bunların muhacir kıya • 
:!etli olması ve şivelerile de böyle 
bir his uyandırmaları pek daha a
cıdır. 

Acaba bunlar hakikaten m ıı ha
cirler midir ki, buna hiç kimseni,1 
vicdan ı:htima! \·eremez. Yoksa, ba· 
zı yaman profesyonel dilenciler , 
vatandaşlarınm canını yaka yak:ı 

kazanç temin etmek için muhacir
liği taklit mi ediyorlar? 

Bu acı hadiseyi, alakadarlarıını
zın hassasiyetle anlamıya çalışa -
caklarına şüphe .et~k istemiyo-
ruz ... 

H al k flfozofu 
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lzmlr e ge le ceklere Surl ye 
demlr,oll•rı l e nzllAt ı•· 

pt1C8k . 
Yedinci İzmir Beynelmilel Pana-

yırı münasebetile Suriye Demir -
yolları İdaresinin "yolcu ve e~ya üc
retlerinde yüzde 50 den 40 a kadar 
tenzilat yapacağı hükumetimize 
bildirilmiştir. 

Ayrıca İtalyan adaları da pana- . 
yıra işüralc edeceklerini haber ver
mişlerdir. 

H•lllewlnde •on fer• n• 
Eminönü Halkevinden: 
Bu yıl için düzenlediğimiz st:ri 

konferansların on dokuzuncusu 
13-5-937 pe~mbe günü saat (18) 
de Evimizin Cağaloğlundaki mer
kez salonunda Dr. Bay ihsan Şük
rü tarafından )Gençliğin yüksel -
mesinc:le sporun rolü) mevzuu üze
rinde verilecektir. 

Davetiye yoktur. Herkes gelebi -
lir. Neşrigatımız Arasında 

Nazarı dikkate Açılan anket ·r 
Alındı Şimdiye keder 3 & bin 

cevap geldi 

H astahaneler her zaman 
muaıene rapııor 

Sıhhat Vekaleti ve Belediye has
tahanelerinde klinik muayeneleri
nin, haftada muayyen günlerde ve 
hahları değil, her gün ve akşama 
kadar yapılması hakkında karar ve
rildiğini yazmııtık. Bu karar bütün 

şehir hastahanelerinde tatbik edil
miye başlanmıştır. Bu suretle halk, 
daha rahat ve serbest olarak mua-

yene olabilecek, doktorlar da daha 
çok dikkatle muayene yapacaklar -
dır. Bu kararın verilmesinde SON 
TELGRAF neşrıyatının Amil oldu
ğunu da kaydederiz. 

Pollklllnl k 
Doktor Süreyya Kadri Gür tara

fından çıkarılmakta olan Poliklinik 
mecmuasının Mayıs ayına mahsus 
olan nüshası fevkalade ve zengin 
1ıbbi eserleri ~htiva ederek çıkmış
tır 

den yaş boşanıyor, bir taraftan : 
- Ya ölürse .. 

Diye hı<'kırıyordum1 
Salıh hrısı üzerindeki mutlak 

hakimiyetini gösterebileceğini is • 
bat etmek istermiş gibi: 

- Sus Lutfiye, şimdi böyle ço -

cuklukların manası yok. Ciddi ol.!. 
diyor, doktor da çok yumuşak 

bir dil 'kulağım ımunisliğile doldu
ran bir ahenkle: 

- Hanımefendiciğim üzülecek 
henüz hiç bir şey yok. Hastanın ti-

füs olduğu bile belli değil. Devri 
takrimi geçirelim. Henüz teşhis kat'i 
değildir. He mtifüs olsa bile ne çı
kar? .. 

Diyordu. 
- Daha ne olacak doktor tifüs ise 

ablam yüzde on kurtulur, yüzde 
doksan ölür .. 

Diyordı.;m. 

- Niçin? .. 
- Niçini var mı? .. Hergün her 

tarafta tlfiisten ölenlerin sayısını 
işitiyoruz. 

- Şamda salgın değil 

Köy halkının belli baslı meşga
lesi ve ne gibi şeyler yediği, nasıı' ı 
yaşadığı \'C umumi sıhhi vaziyeti 
hakkında Sıhhat ve İçtimai Mua
venet Vekaleti tarafından bir anket 
açılmış ve her köye bu sual fişle
rinden gönderilmiştir. 

Bu ankete her köyden cevap ve
rilmiye başlanmış ve şimdiye ka
dar gelen cevaplar otuz beş bini 
bulmuştur. 

Bu cevapların tasnif ine başlan -

mıştır. Bu tasnif neticesinde köy
lerimizin bu bakımlardan vaziyet
leri tesbit edilip cins cins ayrılma
ları ve icabeden tedbirlerin sırasile 
alınmasına girişilecektir. 

Geçenlerde verilen köy ebeleri, 
köy sıhhat memurları, köy hekim
leri ve köy muallimleri yetiştiril· 
mesl gibi mühim kararlardan son
ra alınacak bu yeni tedbirlerle köy-
1ünün rahat yaşaması ve sağlam 
nüfusumuzun çoğalması temin edil
miş olacaktır. 

- Salgın olmasına lüzum yok ki.. 
- f şittikleriniz mübalağalı ~Y - l 

ler. 
- Niçin mübalöğalı olsun dok

tor. Şark cephesinde askerin yarısı 

bu hast3hktan kırılmı~. 
Doktot durmadan beni teselliye 

çalışıyordu: 

- Tıfas tehlikesiz bir hastalık -
tır demlycırum. Fakat, iyi bakılır 

ve bünye mukavemetini tam gös
terirse ~i çbir şey olmaz. Hasta mu
kavemetlıdir. Mikroba aşılanınca

ya kadar kendisine iyi bakmıştır. 
Tedavjde de bir e.ksiklik olmazsa 
yirmi yirmi beş gün sonra ablanız 
tamamile iyileşmiş olacaktır. 

- Ama bütün ölenler?. 
- Onlarla bu vaziyeti ölçmeyi • 

niz. Onlar cephede yıpranmış, gü -
nüne göre aç kalmış. hastalandık • 
ları vakit iyi bakılamamış olan -
lardır .. 

Sanki ablamın canı doktorun e -
linde imiş gibi yalvarıyordum: 

- Aman doktor ablamı kurtar!. 
O ölmesin. 

(.Devamı var) 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Galata postahane
s ine verilen telg raf 

Bir dostum.uz anlattı: 
Mayıan albnsaada Galata pos 

tahanesinden cAraç. ın Yukan 
Aba köyünde Mehmet Ali'ye 
bir telgraf çektim. Telgrafın nu
marası 1569 dur. O köyde bir 
kız çocuğunun, İstanbula hare
ket etmek üzere olan akrabasın
dan birisi ile yola çıkarılmasını 
bildirmiştim. 

Ertesi günü bir telgraf aldım. 
Telgraf Araç'tan geliyordu. Nu
marası 45 idi. İmza yoktu. Şun -
lar yazılıyordu: c Yukarı Aba kö
yü iki saatlik sürücü ücretine 
tibi olduğundan Galata'nm 6/ 
1569 teiniz Mehmed Aliye gön
derilmedi.. 

Evvela şaştım, sonra mütees
sir oldum. Çünkü, köyden istan
bul'a hareket edecek adam yola 
çıkmış bulunuyor ve beraberin
de kızı getirmiyordu. Çünkü, 
telgrafımı almamıştı. Düşün -
düm: 

Telgraf niçin gitmedi?. Tel -
graf ın ayrıca süıiicü ücretine ta . 
bi olduğunu ilk defa duyuyor -
dum. Posta memuru olmadığım 
için, telgrafların bazı yerde, ay
rıca sürücü ücretine tabi oldu
ğunu bilmiye bir mecburiyetim 
yoktur. İşin hulisası, işimizin, 
mutlaka görülmesi için ve ~cele 
olması için çektiğim telgraf fay- 1 
da vermedi. 

Araç'tan, mevzubahs köye tel
grafın gitmesi için ayrıca sürü
cü ücreti vermek lazımgelebilir. 
Fakat, bunu benim bilmediğim 
gibi, Galata postahanesinin de 
bilrnlemesi mi lizımdlr? Çok iyi 
bilmesi ve· ben telgraf çeker -
ken, bana haber vermesi icap e
derdi. O vakit, ben de ifim ace
le olduj'undan, sürücü ücretini 
de vermiye rıza ğösterirdim. 
Halbuki, Araç, vaziyetin böyle 
olduğunu ancak ertesi günü ba
na bildiriyor. işim acele olmasa 
idi, ne diye telgraf çekeyim, 
mektup yazardım .. > 
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Japon milletini ikiye bölen enl1
1 H KA YE --1

1 mühim sebepler nelerdir? , -,~Adın Yazan: Burhan Cevat,,, 

Son intihapta kazanan muhalifler Sovyetlerlel 
u ve oyunCak 

rış yol da siyaset takip edilmesini · stiyorları 
Japon_qanın askerle diplomatlar aras:nda bugüne kadar deva·m 
edeıı mücadelesi nihay et bir sükun saf hasına girecek mi? -----

' 

Uzak Doğuda işle- 1 
ri uzlaşma yoli le 1 

halletmek isteyen- ~it;"~~~~~ 

l fer hakim vaziyet .. j 
ted irler 

:...-----------------------Şu son 5 sene içınde Japonyada 
~ok mühim sıyasi hadiseler oldu. 
Mançuride ilerlıyP.n JaPQnya, ken
disını bu yolda durduracak mani -
)eri tanımak istemedi. Ordu za -
bıtanının nüfuzu o kadar arttı ki 

' siyasi katiller oldu, intiharlar biri-
birıni takip etti. Fakat ordunun, 
donanmanın ileri g lenleri kendı
Jerinin ne kadar sözü ~er 11dam
lar olduklarını gösterdıler. Bu nü
fuz gitgide arttı. 

müzaheret etmiyeceklermi ilan e- j 
diyorlar. Dığer meşrutiyetçi fır • 1 
kalar da bu vaziyette hükumetin 
d::ha ziyade iktidar mevkiinde ka-

1

_ 

laınıyacağını ileri sürerek istifa • _ 
sını bekliyorlar. 

Japon işlerini tetkik edenlerin 
söylediğine göre intihabatın bu ne-

ticesi, efkarı umumiye ile ordu • 
nun arasındaki ayrılığı göstermiş

tir. Ordu erkanı, ne pahasına o· 
lursa olsun silahlanmayı, Japon • 

yanın karada ve denizde genişle
mesini istiyerek bir fütuhat siya

seti takip etmek l.sterken, efkarı u
mumi~, dahilde ve hariç~ sul
hu temin edilmiş görmek e~lin
dedir. Japonya için haı·ici vaziye
tin tehlikeli olduğu iddiası da halk-

ça kabul edilmiyor. Japon efkarı 

umumiyesi diğer devletlerle bu· 

teşriki mesai siyaseti lakip edil
mesini, bilhassa Çin ve Sovyet Rus-

ya ile dostluk tesisini ileri sürü

yor. 
Çin meselesi İngiltere ile Ja • 

ponya nroısında muğlak işlerden -
dir. Şimdiye kadar bir kaç kere 

Londra ile Tokyo arasında müzake

reye başlandı, fakat hiç bir netice 

elde edilPmcdi. İngiliz - Japon 
münasebatının düzelmiye muhtaç 

olduğu saklanmıy~r. Fakat bu yol

da şimdiye kadar mü.sbet bir şey 

J Yulcorıtlaj Mikado, / Soıdaj Japon kali16ünı1n Önü 
· çıkmamıştır. Yalnız Çın meselesi 
değil, mesela deniz teslihatı me • 
selesinde de kaç senedir .Japonya 

Kadın, onların nazarında bir o
yuncak gibidir. Nasıl ki, çocuk ye
ni bir oyuncağa malik olduğu za
man, eskisini bir kem.ra atar ve u
nutursa, onu; işte, erkek le boy
ledir: O da güzel bulduğu, beğen
diği bir bayanı elde etmek ıçın 

günlerce onun peşinde ko~ar du
rur, kendisini orıa sevdirmek, içın 
elinden gelen herşeyi yapar. Onun 
kadından istediği, ondan bekledi
ği sadece bir tebessümdür. Evet, 
elde etm~k istediği bayanın hafif 
bir gülümsemesi onun jçi.n kafidir. 
Derhal kadına, hiç sıkılmadan, zer., 
re kadar yüzü kızarmadan kendiııi
ni sevdiğini, kendisine aşık · oldu
ğunu itiraf ed~r: 

Fak~t son zam.anlarda pek şaya

nı dikkat, manalı bir değişiklik 

hissetmemek kabil değildir. 

Yeni yapılan intıhabalın geçen 

cun burada bahsettiğimiz kat'i ne
tıcesinde belli olan rakamlar bu hu· 

susta her şeyi göstermiye kafi bi
ı ('r belığ aeınaır. 

Muhalü fırkaların yeni muvaf • 
fakiyeti üwrinC' G~meral Hayaşi 
kabinesi istifa etsin, etmesin me-

selesi bir tarafa bırakılsa bılc, Ja
ponyada dahili vaziyet hükumeti 
müşkül bir mevkide bırakacak bir 
hale gelmiştir. Çünkü bu her yer-

de, her vakil. tesadüf edilebilecek 
bir k ab ine bUhranı 6lmaktan zi -

yaae bir memleket buhranı sayıl
maktadır. Başvekil General Haya • 

şinin, &imdiden muhalif ~fırkaların 
reislerile pazarlığa girişerek ken -
dilerinc kabinede birer nazırlık 

vermek suretile buhranın h<ılli ci
he tine gideceği söyleniyor. Fakat 
bu hakikaten kafi bir çare olabi -

lecek mi? Yoksa \'azıyet, her hangi 

bir idarei maslahat çaresini kabul 
e tmiyecek kadar çetm midir? Bu
nu önümüzdeki hadisat göstere -
cektir. Yalnız intihabatta böyle bir 
muvaffakıyet kazanan muhalefet 

fırkalarının - ş:imdılik - hü.k umeti 
müşkül mevkide bırakmak fikrin
de olmadıkları söyleniyor. 

intihabatı~ bu netıcesi kar,şısın
da askeri fırkaların vaziyeti Çok 
zor olduğunu söylemlye hacet yok
tur: Japonyada ordu ve donanma 
erkanı, filen siyasiyatla meşgul 
oldukları için meydana çıkardıkları 
fırkaların böyle bir hezimete uğ
raması üzerine bunlar, hükumete 
azami muzaharet temin etmişler 

ve Hayaşinin programını dı::rhal 

tatbik edilmesini istemişlerdir 

Büyiik Harpte 
Türk Bahriyelileri 

Nasll döğüştüler 
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Tefrika No. 43 Yazan: Zek i Ce m al 
Zavallı bahriyelilerimiz göz gö

re göre boğulup gideceklerdi. 

Tahlisiye tertibatından istifade 
etmek istiyorlardı. Bu su • 
retle hayatlarını kurtararak yarın 

için yurd hizmetine kavuşmak is • 
tiyorlardı. 

Lakin talrlisiye tertibatının mü
him bir kısmı bozuk değil mi? 

Bundan başka Mesudiyeye isabet 

ile geminin batmağa başlaması a • 
rasında o kadar kısa zaman geç -

rnişti ki.. Bir çok askerler makine 
dairesinde, iş başından bile ayrıl • 

mağa vakit bulamamışlardı. 
Etraftan da yardım için gelen 

yoktu .• Sahillerdeki topçular san • 

ki bu işe şaşırıp kalmışlar gibi su
suyorlardı. 

Hakikat ise durmuyor, Mesudi • 
ye saniyeler geçtikçe biraz daha 

suya dalıyordu. Nihayet büyük 
bir gürültü ... Su üstiindeki büyük 
bir kaynaşma .. Faciayı örtüverdi. 

Mesudiyedeki 10 zabit ve 27 as
ker de Kanakkalenin ilk mübarek 
şehitleri arasına girdiler. 
TAHTELBAHİR KAÇIYOR! 

Tahtelbahir preskopunu çevirin· 
ce Mesudiyenin batmakta olduğu-

nu görmüştü. Şimdi artık dönmek 

ve hemen kaçmak lazımdı. 
Amma .. Kahraman Türk topçu. 

ları ölüm hnlinde iken bile düşma-

Hayaşinin programı nedir? E • 
ses şudur: Harici ticaret ve milli 

iktisadiyatı idare ve murakabe i

<ı1n bir teşkilat vücude getiqnek 

ki bu sa.yede de, icabında J:>ütün 
sanayi müesseseleri harp malze~si 
yapabilecek hale getiriliversin v6 

ordunun, donanmanın silahlanma .. 
sı, hava kuvvetlerinin arttrılması 

için bunlardan hemen istifad.e ka

bil olabilsin! 
İşte askeri fırkalar, ordu dcnan • 

ma, mehafili. Hayaşi programının 

bu esasatı tatbik edilmdeikçe, Ha

:Yaşi hükumetinin iktidar mevkiin

den çekilmesine razı değildirlP.r. 

Diğer taraftan sol cenah fıt' -

kalarmın intihabatta en ileri gel· 

miş olanı cİçtimai k ütleler> fır • 

kası da memlekette siyasi hayatın 

tabii ve muntazam bir faaliyet ha
line gelmesini, ıntihabat kanunu-

nun değiştirilmesini, harp sanayii-

ile İngiltere biribirinden çok ay -

rılmıştır. İngiltere olsun, A me

rika olı:ıun Çinin istiklaline ve top

rağının tamamiyetine halel ~1 • 

mesine razı değildir. Halbuki, bil
hasaa ıu son beş senenin hfidlsatı 
Çinde, Japonyanm ne kadar ha • 

nin millileştirilmesini, Japonyanın '---~-------"'""'..,....,. ______ _......_ 
Çin ve .... Sovyet Rusya ile münase-

betlerinin iyileşmesini istiyor. Bu 
fırka şimdiki hükumetin daha zl· 

y:ıde iktidar mevkiinde kalamı • 

yacağını ileri sürerek memurların 

aylıkları. amelenin ücretleri art -

t,ıı ılmadlkca Havasi hükumetinP. 

na nefes aldırmazlar.. İşte gelen 
mermiler tahtelbahirin çabuk kaç-

masını sanki emrediyorlardı. 
- Evet kaçıyoruz.. Kaçacağız .. 

Fakat.. 

Tam dönerken pusulaya bakan 
kaptan deli• gibi ve avazı· çıktığı 
kadar haykırdı. 

Bu ses denizin altındaki ufacık 

bir tahtelbahirden dışarıya hiç a
kis yapmadı .. 

- Mahvolduk .. Şimdi ne olacak .. 
Preskop kırılmış .. Pusula da bo

zulmuştu. Şimdi ne yapacaktı. Pu
sula bozulmuş olduğundan gemiyi 

idare etmek imkanı yoktu. Hatta 

şu dakikada nerede olduklarını bi· 
le bilmiyorlardı. 

Artık beklemek lazımdı .. Bekle
mek.. Ortalığın kararmasını ve 
dünyadaki olan bitenlerin saklan -
dığı dakikaları beklemek lnzımdı. 

Kaptan tam 9 saat su altında kal
dıktan sonra suyun üzerine çıktı .• 
Hedefini, yolunu buldu .. Sonra da
larak Boğazdan dışarıya doğru i . 
lerlemeğe başladı .• 

Japon Veliahdı , ,,, 

raretli bir faaliyete geçtiğini gös
termiştir. İngiltere, Çinin istik • 
lal ve tamamiyetini korumak si
yasetinden ayrılmıyacağını yeni -
dPn tekrar ctmistir. 

Başım gözüm Allaha emanet .. 
Diye ilerliyordu. Ne gıttiği yeri bi

liyor, ne de yaptığı işi anlıyordu. 

Tali .. Yüzbaşının yüzüne çok gü· 
lüyordu. Tam 7 mayn tarlasını 

geçtiği halde hiç bir tehllike ile 

karşılaşmadı. Nihayet.. 
Karanlıklar içinde Boğazdan kur-

tuldu .. Ve suyun üstüne Çıkarak 

üssübahriye doğru hızla yol aldı .. 

Bu macera deniz tarihinde eşi 

az bulunur bir cesaretin t imsalidir. 
İngiliz Bahriye Nezareti bu tahtel· 

bahir kumandanı ile arkadaşlarını 
takdir etti ve yüzbaşı Normal Hul· 
brote de (Viktor port) nişanını ve 
muavini yüzbaşı Vin ile diğer as • 

kerlere de muhtelif nişanlar ver -
di. 
MESUDİYEDEN KURTULAN· 

LAR! .. 

Saatler geçti.. Kurtarma terti • 
batı ile etraftan yetişildi 

Deniz üstünde kalan tahta par· 
çalan .. İnsan cesetleri.. Ve su üs • 
tündeki son felaketzedeler top • 
landı .• 

- Siz kandmların en güzeli, ba
yanların en dilberisiniz! 

- Güzelliğin bir örneğisıniz! 
- Sizi bütün varlığımla se,·i 

yorum! 
- Güzel gözlerinizin hayranı -

yım! 

- Emin olun bayan, size olan 
aşkım, okyanoslardan dah;ıı dernı, 

Hitnaiayalardan daha yüksektir! 
Zavallı kadın, onun bütün bu 

sözlerine inanır, kendi:;ini hakika
ten sevdiğini sanır ve o da, yavli~ 
yavaş bu erkeğe tsınmıya, \'e onu 
sevmeğe başlar. Fakat, günün bi
rinde erkek, ondan bıkınca. bu se
fer yeni bir av peşinde koşmıya 
başlar ve yenisini elde edince. ı·s

kisini terk eder. unutur onu .. 
Erkek değil mi? İyisi de:, fenası 

da, güzeli de çirkini de hep bır

birinc benzer. BiıtUn erkekler ... 
Feride, cErkeklere dair, başlık

lı ve Güzide Ülker imzalı bu ya
?ının ~onunu okuyamadı. daha doğ-

Kurtulanlardan 49 zabıt ile 587 • 
asker bu facianın Turk kalbinde bı· 

raktığı acıy ı bir kere daha tazele • 
diler. 

Ancak iki gün sonra bu facianın 
gözleri yaşartan ikinci bır safhası 

oldu. Gemiden kurtulanlardan bir 

kaçı, geminin kazan daire.sinde ve 
kamaralarında bir çok zabitlerin 
kaldığını söylemişlerdi 

Bunun üzerine harekete geçen 
tahlisiye idaresi Mesudiyenin bat· 

tığı yerde denize dalgıç indirerek 
geminin içinde araştırmıya başladı. 

İlk dalgıç ellerinde çekiçler ol· 

duğu halde Mesudiyenin deniz al· . 
tındaki ankazı arasında dolaştı. 

Çekiçlerle geminin kazan daire

sinde ve kamaralara vuruluyor ve 
içeriden bir ses bekleniyordu. 

Deniz altındaki dalgıçların heye
canından ziyade deniz üstündeki-

ler, sahillerde toplanmış olanlar sa
bırsızlanıyordu .. 

Kazan dairesinde bir kaç zabitin 
kaldığını duyan halk: 

- Hiç olmazsa bu zabitler kurta-

rusu okurnıyn tahamr.,ül edcı'flC11: 
di. Bu yazıya sinirlenmişti. ÇJ ill 
kü, Ferideye göre, Giizide t,;1.ı.er c . \ 

<!rkekl~r hakkındaki bu !ikır 
1-tl' 

düşünüşleri yanlış ve vcrdıt· · t· 
kümler pek haksızdı. Belki. ha ,ı. 
ta dediği gibi l'rkekler vaı·dı 5~. 
na o d:.ı hak verebilırdi. Fak'.l 

\ 1 

mm bütün erkekler hakkında :ı. . 
fikirleri gütmesi, ve yine bütün ~· . 
kekler için aynı htiki.ırnleri , .. ! 

mesi doğru değildi. r.ıir 
F'eridcnin de gönül veıdıg• ., 

Gufl~' ,.rkek vıırdı O dr Nuı;ret 1 

. ' . ,~r· 
ısmınde gene bir doktor se•m 

• - . cıı· 
du. Fakat, F(~ı ide sevdıgı btı \ı;ı 

• .:ı k d" . "bir ıt~ ı:ın ıır en ıs111e sonsuz . 
11

• 
... öllI 

bağJı CJlduğuna v<• keııdısı rıı e-
r;eyf' kadar seveteğme o kadar 

nıindi kı ... 
••• 

roı.:;U 
Onunla bir baloda tanış bıi· 
o akşam, bıitün kadınların. o· 

tün genç kızların gözü ondaydı c•1' 
s ki\'11 

lU7. yaşJurınaa, ~iya!ı Vl' • rctıÇ 

saçlı, siynh gözlu, ya~ı!;jıklı b~~~rıe 
ti. Güzelclı. En güzel, en §8 •• 1.,1 

kadın ları kendisine cezbcdece"' ı"ı. 
·· ter •· dılber bayanların sıhirii ~oz };a)" 

tall ı bakışlı. gülen gözlerıne . ..,,. 
.. scvıw 

raıı edect>k kadıtr ~ıwl ve • 

liydi: ıduıil" 
'fokatlıyarı saıontarırıı do IJ!I' 

bütün kadınlar gibı Feri~e. de~!lrl' 
!onun bu ı•rı gtizel f'I keğinınd. 0 r· 

k e ı' l~rle danşeden•ğinı mera .. ..eıı~ 
b .. tun b 

du. Ve bunun ıçındıı ki, u cJıı • 
bayanlar gibı, o da cazın bıı. 

kr ordıJ 
rnasını sabırsızlıkla be ıy · ı ,, 

\'C c8 Nıhayet ca:-. ba:jlanıış d 
1 

•• ı 
k tur L 

başl:ımasllc genç erke . 0 

O l ıdt1l 
1 et1amı 6 "' ı '"'J < ~ 

rl• r• 
olabilse. dıyerek dualar edıyu 
dı. 

t ısalM·· - Ah bil" keı e kur u cııı•ı 
Ştırırıu 36 saat devam eden ara 

sonra hiç bir ses çıkınadı... 181111~· 
Herkes ümitsizleşmıye baŞ dıııgı· 

eh İşte bu dakikalard~~ bir :W 
cm kazan daıresine vurdug c: gtl· 

rada birdenbire içeriden bir se-
di.. 

Ay .. ay.. ·neJel" 
rrıal<ı 

Hemen oraya gelen .. ııı· 
·den ııÇ 

kazanı deldiler ve içerı dılıtf·· 
biti bitkin bir halde çıkar . bll ıcs· 

.. u .. r ıerı ,rı1 
Fakat. ne çare. orn ırıilı aı 

darmış .. Bunlardan çarhçı tJlilıııı· 
H l A • b. a sahilde u usı ıraz sonr • 1ştı · 

rek şehitlerin arasına ıcıır ozvftıı 
ÇANAKKALEYE TAAR: tılÇ d: 

Çanakkaleye girebllrrıe ılfltl e.rt• 
kolay bir şey değildi. 13 

düşmanlar öğrenmişlerdi. jflşd1
1 

sıı g · 
Ancak İngiliz ve ırran biteCe 

muhakkak bu işin zaferle r} 
t'o 

ni umuyordu. 1111111• 
(De 



Saray aıemhide Gül~ 
endam ne~en baytl-dı? 

Müezzin başının saz heyeti 
işte Abdülhamidin en çok sevdiği şarkı: 

~aniyadabenim çil horozum? 
ÜskÜdarda okunup Beşiktaşta dinlenen Saıa.Abdül
, ... hamid keman çalıyor - Doktorun garip tavsiyesi ı 

Eski saray alemlerini meşhur 
Hafız Osman an'atıyor: -· 

Cartı·· 
Hafız Osman cami 

llalt 
1 

un avlusuna girdiğim zaman 
~ıtt~ u, Paltosuz, yamalı caketli, 
~klı Şalvarlı, sert yüzlü kesik bı
lı ihrharnaııar-, öksürüklü, tıksmk
S(.} ... ı~ariar, ayaklarının tabanı kö-

'"gıb· ı::ıtnr 1 kalın ve esmer mavna -
lla~hdest alıyorlardı. 

z Osrnan· 
~;1,,.l'anı ezan .zamanı, dedi. Biraz 

'-'Yirf :M· ız de okuyup geleyim! · 
1 ınared 
acı1• C e ezan okunınıya baş -

ıı11sllıı alatanın, günün 24 saatinde 
S(sll'rYan gürültüleri, baz ağrıtan 
h 1 llst ·· aııi _ une dini nidaların, ru -
k\tl n ~Rnıeleri kılapdanlardan dö-
lleni~nılalar gibi serpiliyordu. 

ll'ıaıı 1n .. Çocukluğumda .Hafız ç>s
ltiip).,ltı Şohreti, bütiin Istanbulu 
11•%tıe 1~· sesinin güzelliği, ses ve 
l~ll!ı~r aşıklarının ruhlarını büyil-

t ı. 

~ liarız o 
llt'an srnan nerede bir ezan, bir 

~l).ar okusa hemen herkes oraya 
<liııı<!r'ı buyuk bir vecd içinde onu 

c.>td' 
~as'1ya 1

• Daha sonraları, pi-
()~Urtııy çıkıp da, saz heyetlerinde 
<11ı;;u a başladığı zaman bulun-
t o:. €az· ' 1llacak ıno hıncahınç dolar, otu-

lJ1tb Yer bulunmazdı. 
t- «har 
·Cl~ıho. • ın belfırr t• b'" lb·· ı ·· ~··ıesınde . t>a ı, u u un 

Çu Çayırı . ı~, Çubuklu, Yoğurt-
Sq~. hcycu!ı~ı . kır gazinolarındaki 

0 11lde . rının belagati de onun 
() Ydı. 

~ ' Okud •hı.-h Uğu zama ··k .. ··kı () ~ alar n o suru er, 
~ ~llduğu ' konuşmalar kesilirdi. 
Okt"k Yerde sank· h" b" . . 
~ ... , Yalnız ı ıç ırımız 

h. ~nı d' o vardı. . .,. ınıe k 
ı.. ' llaı; .... 

1 
r en, okuyuş tarzı • 

11at ()• ue ere . 
l'tıq ettim. • sesın tonuna dik • 
d tı l'tıı d" acaba eski Hafız Os • 
\ı öltıtıın ·.,~ :Ye ... Bu musiki emek-

ölt<] "<:'Sınde h • ı · b" la 1• li' a a ır cazibe 
ııh. akat doğru .. l 
~ :•1 l:elir yu soy emek 

1 
tı. se, bu biraz artık bir 
tısan 

~ı 1 olaı 
L,,Yalırn d'· ~~· bunu bir hata sav-
"' ... ı:r1~ ' Uşu .. .ı 

04ll 70 nun ki, Hafız Osman Ya Şlnı aşmış bulunuyor. 

~e;allıiin avı 59 yıl önce 
1llcle alt usundaki meydan kah-

1fl'lıza b' ırer yer iskem-

1-
Röportajı yapan: 

M. SUyleman Çapan 

bir gün kadınlara çalıyorduk, tu
haf bir vak'a oldu. O siyah gün. 
lerin tatlı ve aydınlık hatırasını da 
anlatayım: 

Keman, hüseyni bir taksim ya • 
pıyordu. Rıfat bey, gazel okumamı 
işaret etti . . Başladım: 
Nihansın ey servü bil.lendim göz .. 

den nihan! 

Diye başlıyan meyanı bir kaç 
nağme hünerbazlığından sonra tiz .. 
den okudum. Bu sırada paravan 
arkasından: 

- Of, bu ne yanık ses, bittim! 
Diye bir feryat, arkasından da. 

? B" bir hıçkırık başlamasın mı. ı • 
raz sonra da yine paravanın arka .. 
sından: j 

- Gülendam bayıldı, bir limon 
getirin! 

-Lokman ruhu yok mu ::anım! 
- Ellerini, şakaklarını oğuştu .. 

run! 
Gibi sesler gelmiye başladı. 
Tabü saza, nihayet verdik, ver. 

dik amma benim de rahatım kaçtı, 
yarım saat sonra kızlarağasmın kar
şısına çıktım. 

Simsiyah yüzlü ağanın rengi bem
beyaz olmuştu hiddetinden ..• Bana, 
evvelce kızla aramda bir şey olup 
olmadığını, mektup yazıp yazma
dığımı sordu. 

- Hayır, böyle · bir şey yok! 
Cevabını verdim. Esasen işin 

doğrusu da bu idi. 

kapısının ontlnd• 
( 

Sonrada~ işittim ki, bu kız~ sa· 
, raydan çıkarıp evlendirmişler~ hem 

de kime vetmişler bilir mısı'rm.~ .. 
Estabeli amireden bir -seyise! .. Bij-lesi alarak oturduk. Kanvelerimizi 

içerken, Hafız Osman ilk sorguma 
şöyle cevap verdi: 

- 59 yıl evvel 13 yaşında iken 
Enderuna girdim. 3 yıl kadar düm
tek vurarak meşk yaptım, usul öğ
rendim. Hocamız, meşhur Haşim 

beydi. Enderuna girmeden evvel 
Hacı Arif beyin meşklerine de • 
vam ettim. Daha 8 yaşında iken 
minarelere çıkar, ezan okurdum. · 

Tamam .27 yıl sarayda müezzin
lik yaptım. 324 hürriyetinin iıa -
mndan sonra da sarayda kaldım. 
Fakat 31 Marttan sonra, Abdülha
mitle beraber, bizi de saraydan at
tılar. 

- Abdülhamid saz çalmıya me
rak etmiş miydi?· 

- Evet, bir aralık keman öğren
mek istemiş, hatta bir kaç ders al
mış. Bir gün hastalanmış, sınır 

mi tutmuş, ne olmuş, doktor Mav
royani paşa muayene· etmiş, sizde 
~inir pek fa1Ja, keman öğrenmiye 
de heves ediyorsunuz, halbuki, mu

sikinin sinirlere tesiri çok fena -
dır!! Yalnız dinlemekle iktifa et
seniz iyi olur demiş. O günden iti • 
baren padişah, kemanı bir taraf bı
rakmış, bir daha meşketmemiş .. 

- Abdülhamidin karşısında o .. 
kudun mu hiç ? 

- Tek başıma okumadım. Fakat 
saz heyetile yüzlerce defa ... saray
da iç müezzinliği yaptım. Dinle -
mek istediği zaman haber gönde ~ 
rir, Çinili köşke gider beklerdik . 
Ekseriya orada çalar, okuı·duk. Fa
kat kendisi bize görünmez, daima 
paravan arkasında otururdu. Yanı;.ı 
da Arap İzzet (paşa), baş musahip 
Cevher ağa, baş katip Tahsin (pa
şa) bulunurdu. Saz heyeti l 7 kişi 
olurdu. Ve müezzin başı Rıfat bey 
idare ederdi. 

... Bir saraylının ahı! ... 
- Sultanlara saraylılara, kalfa

lara saz çalar mıydınız? 
- Bunlar paravan arkasından 

dinlerlerdi bizi.. fakat padişaha ça
larken değil .. ayrı çalardık onlara .. 

ri bana verse idiler! .. 
Abdü.lhamidin sevdiği §arkı!. 

- Abdülhamid en çok hangi 
şarkıyı severdi? : 

'Hafız OSman biraz durakladı~ 
Düşündü ve sonra gür bir kahkaha 
atarak: 

- Söylesem bana güleceksiniz, 
alay ediyorum zannedeceksiniz; 
söylemesem daha iyi olacak. 

1srar ettim, yine söylemek iste-

IHajıı Osman minarede ezan okurkın 
medi, nazlandı, nihayet fazla ıs • 
rarıma dayanamadı: 

- Çil horozum! kantosu! dedi. 
Ve besteyi bulmak için, bir kaç 

makama girip çıktıktan sonra hi
cazda karar vererek söylemiye baş-
ladı: ~ 

Horozümu uçurdular 
Damdan dama kaçırdılar 
Suyuna çorba p~<:irdiler 
Haniya da benim çil horozum! 
Gugurik, gugurik, geh bili bili 

Haniya da benim çil horozum! 

Dtoamı 6 ıcı •a!J/ada 
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., Ylldızların 
• 

grevı 

Mahrum mu kalaca§ız? 
Dünyanın her tarafında bir çok sanat erbabı 

ırev ilAn eder. Fakat, nihayet bu patron ve amele 
me~elesidir. Bu grev kendi aralarında konuşulur, 
halledilir Fakat yıldızların anvi o kadar ger.iş bir 
şekil aldı ki, dünra onlarla meşgul o1uyor. Düşünü· 

lürse, gözlerimizin bedii hulannı ooruran, sanat

karlann g~evi üstünde durmaya, dünyanın alakalan. 

maya hakkı yok mudur? Hollvultaki grev baş'... a 

grevlere benzemiyor. 

Merih yildızı ~y sonuna doğru arzı
mıza iyice yaklaŞmış bulllrtacak 

Acaba komşu yıldızda yaşayan mahluklar bulu
nup bulunmadığını nihayet anlıgabilecekmigiz? 

Merih yıllardanberi gittikçe ar
zımıza yaklaşmaktadır. En yakııı 

komşumuzun bize bu kadar yaklaş
masını alakasız karşılamak olur 
mu? Gök yüzünde tuğla renginde 
gördüğümüz bu yıldız hakkında 
bildiğiniz şeyleri kısaca tekrarlıya-
lım: ' 

Merih yıldızı güneşin etrafında 
saniyede 24 kilometre süratle dev
reder. Bu sürat arzımıza nazaran, 
daha zayıftır. Bir saatte 108.000 ki· 
lometre üzerinden yürüyoruz. 

Merih bugünlerde gittikçe bize 
yaklaşıyor. 27-28 Mayısta iki kom
şu yıldız biribirlerinc tam 76 mil-

yon kilometre mesafeye ·kadar yak
laşmış bulunacaklardır. Yani 1935 
senesine nazaran 17 milyon kilo
metre daha eksik! Bundan sonra 

da hala bir muamma halinde sey
ı·ettiğimiz bu yıldız yeniden biz
den uzaklaşıp, eski mihveri üzerin
de yürüyüp gidecek. 

Bu yıldız bir muammadır dedik! 
Hakikaten muamma! Öyle olmakla 
beraber, ne boydadır, ne ölçüdedir, 
ne ağırlıktadır, biliriz. Bir defa kut-

ru bizim arzımızın yarısıdır, ağır
lığı yine arzımızdan on defa daha 

hafif tir. İçimizden 70 kilo sikletin
de birimiz oraya çıksa da kendisini 

tarttırsa, ancak 26 kilo gelir. 
Merlhin bir yılı 687 gün sürer. 

H~r günü ise 24 saat, 37 dakika, 23 
saniye ..• 

1Ierihe ait bu toprağın üzerinde 
alimlerin elinde bir çok haritalar 
var. Hatta bu yıldızdaki denizlere 

ve göJ!cre bile isimler verilmiştir. 
Fakat. .. acaba bu yıldızda canlı 

mahlCıklar var mı? 

Uzun senelerdenberi zihinleri 
meşgul eden bir mesele! 

Bu yıldızın hiç de peşini bırak
mıyan felekiyat alimlerinden Anon
yadi şunl::ırı söylüyor: 

Amelikacla, KaUforniyada, Vilson rlağı tepesine/eki me~J.ur rc;sotl. an~ 

ıimdi t~leskoplurtnt merih 91/dızına çeoirmiı bulunmakladır. A:aba 
ytni hir ıtg öğre11melt mümkıin ol ca~ mı 

cMeı:ih, diğer yıldızlara nazaran, 
arzımızla en çok müşabehet arze -
den bir yıldızdır. Hatta biz onun 
topraklarını bile biliriz.> 

Merihin toprakları hakkında bil
diklerimiz nedir? Muhtelif renkler-
de lekeler, bazısı yeşilimsi, bazıst 
mavimsi, çoğu da açık kestane ve 
kiremid rengi. .. 

Bu son renkler geıliş çöllerdir. 
Bizim meşhur cSahrayt Kebir> i
mizden on defa daha geniş çöller ... 
Bu çöllerde gayet ince kumlar sal
tanat sürerler. 

Fakat mavimsi ve yeşilimtırak 
lekelere gelince, bunların eski de
nizler olması ihtimali vardır. Me-
rihte yaz mevsimi 10 ikinci kanun
da başlar ve 11 temmuzda biter. Bu 
müddet zarfında bu eski göllerden 
bazıları renklerini muhafaza eder
ler. Bu mevsim geçtikten sonra kır
mızıla§ırlar. Mevsimlerin tahavvıl-

lünü bu kadar sadakatle takip eacn 
bu lekelerin ağaçlar ve hiç ye~ıl 
rengını değiştirmiyenlerin de 
çimenler olması ihtimali vardır. 

Acaba bu ağaçlar ve otlar ne bi· 
çim ağaçlar ve otlardır? Bu neba· 
tatın hiç ~e kuraklığa tahammülü 
olmadığı zannediliyor. O halde bun 
lara toprağın altındaki sular mı 
muhtaç oldukları gıdayı veriyor? 
Halbuki Mcrihin sathında suy:ı de
lalet eder alametler ıı:örülmüyor. 
O halde göl, deniz, koy ô!ye harita 
üzerinde ad verilen yerlerin mana· 
sı da kalmıyor. 

Antonyadi'ye nazaran, Merihte 
her halde bir Akdeniz yoktur, bel
ki de bir kaç büyük göl bulunabi· 
lir. 

İNSAN VAR MI? 

Merihin kutuplarına da bittabi 
dikkat edilmiştir. Bu kutuplar kış 

(Lut fen sayf agı çet1irin ız) 

• 
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' . 
Artık muharebe başlamış demekti: Tiirk elçisi 

öldürülmüştü !. 
Genç adam batına gelecek felaketi bile bile krahn ya· 
nına çıktı, niçin Türklerin istediği parayı vermiyo·rsunuz .. 

diye sordu il 
Fakat o .kork· 

muyordu. H e r 
şeyi iÖıc alarak 
ıözlerinin sonunu 
sretirmcyc kar~r 
vermişti: 

- Ben, dedi. 
Macaristamn en 
asil bir ailesinin 
çocuA"uyum. Siz
deki cesaret ka
dar bende de var
dır. Sizin mak· 
.adınızı biliyo. 
rum. Bunu dilim 
döndüğü kadar 
söylemek din ve 

namus vazife~ 

dir: Türklere ha. 
raç vermeye ni
çin razı olmu
yorsunuz'i. Çün· 
lcü bu parayı 
halktan toplamı· 
ya imkan yok
tur. Kralın hazi
ııesi boştur. Olsa 
olsa asılzadeler• 

Fakat o korkmuyordu. Her şeyi 
göze alarak sözlerinin sonunu ge
tirmiye karar vermişti: 

- Ben, dedi, Macaristanın en asil 
bir ailesinin çocuguyum. Sizdeki 
cesaret kadar bende de vardır. Si· 
zin maksadınızı biliyorum. Bunu 
dilim döndüğü kadar söylemek din 
ve namus vazifemdir: Türklere ha· 
taç vermiye niçin razı olmuyorsu
nuz? .. çünkü bu parayı halktan top
lamıya imkan yoktur. Kralın ha· 
ıinesi boştur. Olsa olsa asılzadekr
le kiliscve müracaat edilecektir. 
Bunu bildiğiniz için ..• 

Sözünü ikmnl edemedi. Üzerine-
MtUlllllllUIH11UllUltlllllllllflltfllflUUtlltflUIJllUlllllllltUUUlll 

mev .. iminde daha ziyade bcyazlaş-· 
maktadır. 

Ya Merıhtc görünen kanallar id
diasına ne dıyecegiz? Bu mesele 
halledilmiştir. Merihte kanal yok
tur. Görünen çizgiler sadece teles
kop adcselerinin hatasından ileri 
gelmektedir. Yüksek dağlar oldu
ğu da zannedilmıyor. Bilhassa ya· 
nar dağ bulunmadığı tahakkuk et
miştir. Fakat buna mukabil nesiml 
havası son derece dikkate şayandır. 

Son tetkiklere nazaran, Merihin 
havasında ne oksije.n, ne de buhar 
bulunmadığı anlaşılmıştır. Eğer a
jaç varsa oksijenin, eğer buz varsa 
buharın da mevcut olması ilk ola
r ak akla gelen şeydir. Hayat için 
lazım olan bu iki unsurun Merihte 
son derece cüz'i miktarda mevcut 
olduğu anlaşılmıstır. Sonra Me -
rihtc nesimi hava son derece ha
fiftir. Rüzgarlar çöllerden kopar -
dıkları toz buluOarmı diypr diyar 
sürüklemektedirler. 

Hararet derecesine gelince, bu 
derecden vasati O dan uzakta ol -
madıgı da muhakkaktır. Biz insan
lar, me da Sıberyada sıfırın aşa

derecelere kadar tahammül 
edebilirız. Tibcttc yası~ an insanlar 
ise, bizim burada tencffus ettıği

miz havadan ıki misli daha az hava 
ile ya':ııyabilirler. 
Şu hale ndzaraıı McrihtC' yaşıyan 

kimSt>ler val' mı? bugunkü alımlc -
rimiz ve rasıtlnrımız bu sual<? he
nüz kat'.i bir cevap vercmiyorlur. 
Bunulna beraber pek mümkündur 
ki, orada da hattiı tıpkı bizleı e ben
ziycn mahlCıklar mevcut olsun. 

Merih bizim için, üzerinde yaşa
dığımız arzın bir istıkbal uümune
sidir. Su yavaş ya\·aş azalıp, nesi
mi havn yava~ yavaş çekilince, biz
ler de Mcrihin iıkibctine uğrıyaca
ğız. Y<>r yüzünde kıyametin nasıl 
kopacağına bir nlümet arıyorsak, 

Merihc bakalım. Hatta daha yakı
na, peykimiz olan aya bakalım! 

İşte bugünlerde rasathaneleri en 
'Ziyade me~gul eden mühim mesele 
budur. Teleskopların önünde :fele
kiyat 51imleri harıl harıl çalışıy.~
lar ve Merihtc bir hayat eserı olup 
olmadığım anlamıya uğraşıyorlar. 

Kım bilir belki de mıl,ycnlarca 
sene evvf.'l Mer hte inı::aıılar vardı 

da, teleskoplarını bize -;evirmisler 
merakla var mıyız, yok muyuz? di
ye zıhinlcrıni yoruvorlardı .. 

VedTİlsam 

yatın acı bir safhası başladı. Genç 

Arnoli gibi o da kendisini ümitsiz 
buluyordu. 

Her felaketin bir ders tarafı ol

duğu gibi genç Arnoli için de baba· 

sının ölümü, kendisinin servetçe 

mahrumiyeti, nihayet sevdiği kızın 

da bu yüzden kendisinden esirgen· 

mesi büyük birer ders oldu. Cknç 

delikanlı hayatın biribirini takip 

eden bu darbel~ri karşısmda gözü. 

nün açılarak, fikrinin uyandığını 

anlamıya başladı. Eski dostlar azal· 
dıkça azalıyor, iyice görüşebilece· 

ği adamlar beş on kişiyi geçmiyor

du. Bu halde ya bi.iyük bir servet 

kazanarak -fakat nasıl? .. - 'asalet un· 

vanına bir de zenginlik ilave etmek, 

tekrar herkese yukarıdan bakmak, 

yahut da büyük bir ümitsizliğin 

verdiği cesaretle kendini başka bir 

aleme atmak, küçük yaşt.anberi 

kendini avutan ve uyutan, lakin 
babasının ölme&i ve kendisine bü -

yürümüşlerdi. Bu sırada saray er• yük bir miras bıarkınama • 
kanından ve asılzadelerden bir kaç sı ile boşluju anlaşılan asalet ve şe· 
kişi araya girerek genç delikanlıyı ref unvanlarına veda etmek lazım-
kralın huzurundan çıkardılar. De· dı. 
likanlı yaptığı için büyüklüğünü1 Bu vak'adan sonra genç Arnoli 
bu yüzden başına gelebilecek feli· 
ketleri ancak sonra düşünebilirdi: 

- Ne olursa olsun, dedi, bir kere 
ok yaydan çıkmıştır. Hem de ben 
her ümidi kırılmış bir genç değil 
miyim? .. 

için muhiti çok can sıkıcı olmıya 

başladı. Kendisinden yüz çevirmi-

ye zaten bahane arıyanlar için genç 

kontun böyle asılzadelere veya pa-

paslara karşı aykırı bir hal alması 

iyi bir vesile oldu. Bir tarafta düş-

mantarı, bir tarafta da dü~man de· 

nemiyecek, fakat artık dostlukları 

Kont Amoli yirmi üç yaşlarında 
vardı. Babası bir kaç sene evvel öl· 
müş, fakat kendisine büyük bir ser· 
vet yerine adeta kupkuru bir kont-
luk unvanı kalmıştl. Kont Arnoli- kalmıyan lakaytler, vefasızlar var-
nin anası sağdı, fakat ihtiyar de- dı. Anası da onun bu halinden mem-
ğildi. Kontun başka kardeşi de yok- nun olmamıştı. O da oğlunun asıl· 
tu. Babadan kalan yerleri ancak bu zadeler ve papaslar aleyhine bir va-
eski ailenin bir kaç bakiyesini ge- ziyet almasını muvafık görmüyor, 
çindirebiliyordu. Genç Kont Arno- bunu tehlikeli buluyordu. 
1i babasının sağlığında gene asılza· Fakat genç kont bu can sı • 
delerden bir kontun kızile evlene· kıcı muhitten nasıl çıkabilecekti? .. 
cekti. Fakat babası öldükten Ye oğ- Anası ona bir gün: 
luna servet denecek büyük bir şey 
bırakmadığı anlaşıldıktan sonra ar- - Etyen, dedi, elbette duydun, 
tık bu kızın genç konta veıilmesl çünkü bunu oğrenmemen artık ka· 
sözü de kapanmıştı. Kızın zengin bil değildir. Türklerin elçisi öldü-
oln anası da, babası da çok mutaas- rülmüş. Sultan SüJeymanın istedi· 
sıptı. Böyle 'Zengin bir ailenin kızı- ği haraç kabul edilmediği gibi elçi-
m, serveti olmadığı meydana çıkan si de hakarete uğrayarak öldürill-
Kon t Arnolinin oğluna vermiye ki· müş. Artık muharebe başladı de-
lise kim bilir nasıl bir hesap ile pek mektir. Türk ler ileriliyormuş. Sen 
de razı görünmüyordu. Mutaassıp 
ana ile baba da kızlarım vermeyi ne yapacaksın? diye sordu. 
muvafık bulmadılar. Kız henüz on Kadın endişeli idi. Bir tek oğlu-
ycdi yaşlarında idi. Genç Arnoliye nu çok seviyor, onun başkaları ta-
verileceği lakırdısı çıktıktan sonra rafından da sevilen, sayılan bir a-
o da kontu sevmiye başlamıştı. Za- dam olmasını istiyordu. O da her 
man geçtikçe bu muhabbet daha ana gibi idi. Kont Etyen Arnoli: 
arttl. Anası, babası artık bu bahsi - Evet... 
kapattıktan sonra genç kız için ha" (Devamı var) 
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Okuyucularla 
Baş bas a 

Karadeniz 
Hattında 
Tenzilat 
Kasımpa§ada Bahariye caddesin

de kırtasiye pazarı H. Özcan inı -
zasılc aldığımız mektupta deniyor 
ki: 

c Aylardan beri, Denizyo11arı iş -
]etmesi, bütün hatlarda yüzde kıl'k 
tenzilat yapacağını ilan ediyor. Fa
kat. bu Karndeniz hattından baş

ka, butün hallarda yapılmıştır Ka
radenız hattı bu tenzilattan niçiıı 

mahrum oluyor? Yüzde kırk ve 
yüzde eJii temjlat yolcu navlun-

larındadır. Gazetenizle, bu me
selede alakadarların dikkat naza
rını çekmenizi dilerim. 

[SON TELGRAF - Okuyucumu

zun mektubunu yukarıya koyuyo
ruz. Karadeniz hattında da tenzilat 

yapılması şüphesiz icap eder. De

nizyollarının bu hat için diışündü
gü şeyleri bilmiyoruz. Bu hatta da, 
idarenin, yakında ve yolcuların le

hme kararlar alacağında şüphe et
memek isteriz.] 

Saray aleminde 
( 5 inci ıag/adan devam ) 

- Hiç sevdin mi hocam! Sesi
nin güzelliği yüzünden sana aşık 
olan oldu mu? 

Hafız Osman içini çekti. Eski ha~ 

tıralarını uyandırdığım için bana 
muğber bir gözle baktı. Ve sonra: 

- İlk defa, sekiz dokuz yaşında 
iken aşık oldum. Bu otuzluk bir 

kadındı ve evli idi. Beni evine ça
ğırır, dizinin dibine oturtarak şar
kı söyletirdi. Okurken Cıyle nu . 

vazişle saçlarımı, yanaklarımı ok
şardı ki, içim gıcıklamrdı. O sesi -

mi beğeniyor, diye minareye çı -
kar, ezan okur, saiat verirdim. O
kurken, karanlık bir kafesin arka
sında, bir cumbanın içinde bir ka
dın hayalini dilim dilim gölgeler 
halinde seçer, bu sezişten memnun, 
sesimin olanca kuvvetile okurdum. 
Bir gün dediler ki: 

- Komşu ... ... hanım, ince has -
talıktan ölmüş! .. 
İnce hastalık, o zaman vereme 

denilirdi. Ve o devirde sevenlerin, 
i!;lilerin bu hastalığa tutuldukla • 

rına hükmedilir. Ben çocuk aklım
la, kadının beni sevdiğine,' evli ol
duğu için meydana \'urmayıp, iç
lenip <ıldüğüne hi.ikmederek, sc-

HiKAYE 1 

1 

EskiKlstaUnbuMı bAatakRha.ne

8

leri: J 
Kadın ve oyuncak 

(4 ünctl sayfadan dtHm) -------------Yazan: M. S. ÇAPAN 

1 

yerden kalkarak yavaş yavaş Fe- ikinci kısım - 70 -
ridcnin bulunduğu masaya yak1aş

mış ve ge~en her dakika, onu genç 

ı 
Feride o akşam, bu güzel erke· 

ğin kolları arasında hayatının en 

mes'ut, en tatlı dakikalarını yac;a-. . 
mış v egeçen her dakika onu genç 

doktora biraz daha ısındırmıştı. 

Bununla beraber, Nusret Gü • 

ııay da Ferideyi pek beğenmiş, o 

d:ı genç kızın güzel ve kusursu.! 

yüzüne, sihirli yeşil gözlerine hay

ran olmuş ve bu güzel gözlerinin 

\.!siri kalmı~h. 

••• 
Feride, üç aydanberi Se\·gili • 

sinden mektup alamıyordu. Nus • 

retten mektup alamayışını, gön

derdiği bir kaç mektubun cevap

sız kalışını genç kız, pek hayra 

yormuyordu. 

- Niçin mektup göndermyior?! 

- Neden mçktuplarını kesti?!. . 

- Her halde ona bir şeyler ol-

du! 

- Nusretin başına bir felaket 

geldi! 
Diye üzülüyordu. Üzülmekte de 

hakkı vardı kızcağızın: 

Feride, §imdi fzmirde, teyzesinin 

yanında bulunuyordu. Nusretten 

ayrılalı, onu görmiyeli aşağı yu • 

karı altı ay oluyordu. Nusret, son 

aynlacakları gün ona: 

- Sana sık sık mektup yazara· 

ğım sevgilim demişti. 

Hakikaten, ilk üç ay zarfında 

sözünde durmuş ve Ferideye haf

tada en az iki uzun mektup gön -

dermişti. 

Fakat ondan sanra mek -

tupları kesılmiş ve Feridenin göt}· 

dermişti. Fakat ondan sonra mek

tuplar ı kesilmiş ve Feridenin gön

derdiği mektupların hiç birine kar

şılık vermemişti. 

Acaba Nusrete ne olmuştu? Onu 

mektu ..yazmaktan alı~oyan se -

bep neydi? 

jşte genç kızın bütün düşünce • 

leri bunlardı .. 
Yıne böyle bir gününde, fstan • 

bul gnzetelerinden birini tetkik e
derken, şu yazı gözüne ilişti: 

cGüzide Ülker namı müstearile 

gazetelerde kadın ve erkek psi

kolojisine, gönül ve cinsiyet me

selelerine dair çok vakıfane ya

zılar yazan genç ve kıymetli dok

torlarımızdan Nusret Günayla, kıy

metli avµkatlarımzıdan Hilmi Ta

şar'ın kızı Müzeyyenin düğünü, dün 

akşam Maksim salonlarında yapıl

mıştır. Genç evlilere saadetler di--leriz. Şunu da kaydedelim ki, genç 

doktor, Güzide Ülker namı müs· 

tearilc yazdığı enteresan yazıla • 
rında ekseriya, erkek kalbinin sert 

ve hissiz oluşundan, onlarda vefa 

aramanın beyhudeliğinden bahse

derdi. Kadın ve genç kız okuyucu

lar, l>u meçhul muharrire hiç de 

:rempati beslemeseler gerektir. Dok· 

torun evlenmesi münascbetile, Gü-

7.ide Ülker imzasının da sırrı fa. 
şediliyor.> 

= 
nelerce onun matemini tuttum. Kim 

bılır belki de öyle idi! 
- Eski okuyanların içinde en 

meşhurları kimlerdi? 
- Bunlar o kadar çoktu ki.. İ

simlerini şimdi hatırlamak çok güç .. 
Yalnız bir Nedim beyi söylemek 

kafi .. O, Üsküdarda Aziz Mahmut 

efend i dergahının minaresinde o

kuduğu zaman, Beşiktaşta dinle -
nird i. 

- Eski Boğaziçi alemleri nasıl 

olurdu üstadım! 

. İçini çekti, derin bir göğüs ge

çirdi. Sonra: 
- Bunları sorma! Dedi. 

Hafız Osmanın hakkı vardı. Bun

lar artık bir daha görülemiyecek 

şeyler olduğu için, zihinde öyle iz
ler ve eserler bırakıyor ki, göz 

önünde duran şeyler bile o muhn

yydcdcki hatll'aların kuvvetini haiz 

olamıyor. O zaman sanki baş. geç

miş glinlerin ölüsünü gömdüi:ıi.iınüz 

bir mezardır! 

Seanslar tevali ettikçe, oyuncuların c8', 
lerindeki paraların yüzde altmışı 9anY0 

yolile ev 
sahiplerinin keselerine aktarma 01&ırd~ 

- Ganyot! 
Olarak sağlam: 
- 10 lira! 
Çıkarıyor, hizmetçi ıçın 1, bil

mem ne için de yine aynca bir lira 
daha ayırıyorduk. Akşamdanbcri 

üç seans yapmıştık. Oynadığımız 

da dördüncü seanstı. Bu müddet i-
çinde ev sahibinin cebine, tamam: 

- 40 lira! 
Girmişti. Taş atmamıştı ki, ko

lu yC11ulsun, böyle yorulmadan, zah
met çekmeden para kazanmak ne 
tatlı bir şeydi. 

- Havadan gelen para! 
nın tadını aldığı için, elbette: 
·- Seans geçti, turlara başlamı· 

yacak mıyız? 
·Diyecek, yeni partinin kurulma

sı içJn, oyuncuları teşvik ve teşci 
edecek ti. Böyle yapmadığı takdir
de ganyohm mikdarı elliyi, alt
mışı aşamaz. Madamın portföyü pa
ra ile şişemezdi.> 

.cElpinikinin ihtarı üzerine tur
lara başladık. Tabii yine idare ile 
oynuyor, her halde takılmıyor, hat
ta üvertür yapmakta bile imsak e
diyorduk. 

ıSeans böylece bitti. Ne ?.arar 
ettik, ne de kar. Eski kazançları • 
mız sapasağlam duruyor, banknot
lar ceplerimizde derin bir uyku i· 
çindc dinleniyorlardı. 

cDir,lenme k ahvelerini i~rken, 

ihtiyar matmazel sordu: 
c - Bir seans daha yapmıyacak 

mıyız? 

cNazlanarak cevap verdim: 
,_ Dört seans oldu, yetişmez ml 

artık? Biraz da d inlenelim, bunun 
yarını da var . Yarın gece dinç ka· 
fa ile oynarız. Doğrusu benim hiç 
niyetim yok. Kim. bilir saat kaç 
oldu? 

cFroso: 
c- Yine siz bilirsiniz amma, de

di, bir seans daha çevirsek fena ol· 
maz. Mösyö Jan zararını kurtarır 

gibi oldu. Masada yegane kayıplı 
ben kaldım. Belki zararımın bira
zın ı kurtarır, yahut adamakallı 
kaybederim. 

cJan: 
c- Ben daha zararlıyım. Evvel-

ki kayıplarımı bu seansta biraz 
kurtardım. 

Elpiniki söze karışarak dedi ki: 
<- Bunlar boş laf .. Kimse kim

senin zararını vermez ki.. bir o -
yuncunun üstüne düşmek cille oy
na!> demek de doğru değil.. İster 

oynar, ister oynamaz. Maamafih 
şurasım da söyliyeyim ki, saat o 
kadar geç değil, ancak üç buçuk ..• 

- Ganyot! 
Olarak sağlam: 
- On lira! 
Çıkarıyor, hizmetçi için bir, bil

mem ne için de yine ayrıca bir lira 
aymyorduk. Akşamdanberi üç se
ans yapmıştık. Oynadığımız da dör
düncü seanstı. Bu müddet içinde 
ev sahibinin cebine, tamam: 

- Kırk lira! 
girmişti. Taş atmamıştı ki, kolu yo
rulsun. Böyle yorulmadan, zahmet 
çekmeden para kazanmak ne tatlı 

bir şeydi. 
- Havadan gelen para! 

nın tadını aldığı için, elbette: 
c- Seans .geçti, turlara başl2mı

yacak mıyız? 
cdiyecek, yeni partinin kurulması 

cFroso: de" 
c- Yine siz bilirsiniz aınrna, ol· 

di. Bir seans daha çevirsek fen~ 
maz. Mösyö J an zararını kut 

1 
gbi oldu. Masada yegane )<a~~
ben kaldım. Belki zararımın bi 
zını kurtarır, yahut adamakıllı lt'1' 
be derim. 

chn: ~ 
c- Ben daha zararlıyım. E\"'eııt· 

kayıpJarımı bu seansta biraz Jt 
tardım. . ~ 

Elpiniki söze karışarak dcdı .. 
c- Bunlar boş Hif.. Kimse :kıııt. 

senin zararını vermez ki.. Bir oyuı: 
cunun üstline düşmek cİlle oyrı:~: 
demek de doğru değil... ister 
nar, ister oynamaz. Maamafih şut' 
sını da söyliyeyim ki, saat da o J<T 
dar geç değil, ancak üç buçuk··· . 

cAvukat (C ... ) de söze karıştıde
- Benim müdahalem doğrı.I b 

ğil amma zannedersem pokerde Bl 
usul, bir kaidei külliye vardır.,ııs' 
kaç seanstan sonra, yeni bir sıe 
başlnnırken, cBu sondur!> deft) q

lazımdır. Eğer böyle bir kayıt ~ 
nulmadıysa, zararlıların hatı~ı ~ 
bir seans daha yapmak icaoc:"
kanaatindeyim. Maamafih, yine 
bilirsiniz. Biz oyunun dışınd8~ 
bize söz düşmez. 

11 
cMetresinin arkasından (C· ··?.d,. 

söze karışması avukatça b ir :mil bl' 
hale oldu. Bu sözlerile, pokeritı t· 
takım usullere tabi olduğunu, )l~ 
ta bu usullerin tıpkı bir kanı.111 •• 

bi muta olduğunu anlatmak iSt1 
yordu. 

c:Elpiniki alenen: rııl 
c- Bir seans daha yaparsB 

memnun olurum. . 
Diyememiş, sözlerinin arkasıtıl· 
- Daha saat üç buçuk! r 

diye bağlıyarak, bir seans dab8 ~B' 
pılabileceğini ima etmişti. p.r \' 
sından da dostu, bir avukat rnatıt 1• 
rasile, pokerin usullerini hatır: 1 

mıştı. Her ikisinin imalı, kaçarll' f 
Hiflarmın hulfisası şu noktada to 
lanıyordu: .. 1 

c- Bir seans daha yapıtabılıf· 19' 
cBir parti daha çevirmek, .orı $3' 

rın elbette işlerine gelirdi. ~ı~ 0 
at üç çeyrek, azami iki saat ıç~t1 c: 
madam cenaplarının cebine yırı 

- On lira!.. 11 
girecek, hizmetçiye bir lira. şııt • 
iki lira derken, bir beşlik de bı.I J3 ıl' 
biye ile, on liraya kavuşacaktı. 

5 
ı 

nun ıçın, bir parti daha çevrilfl'lE'ı 
tabiatile istiyecekler, bu arıı.ıl91'1ec 
aşikar bir surette izhar etrne~r,· 
bile ima ile ihsnsa çalışacakla~· 1". 
vikkar sözler söyliyeceklerd1

• .. "ı 
tekim metres de, dost da bO 
yaptılar. 111~ 

cHalbuki, açık göz bir oyuncll•tı 
hassa kurnaz ve her yolu bitcrı 

11 
kumarbaz, uzun boylu oyun °~t 
mya taraftar değildir. O, ya ht 5' 
kazanmak, yahut kaybedip, rll~ 
dan kalkmak ister. Çiinkü, sesrı cıl 
tevali ettikçe, ortadaki ve oytıll 
ların ceplerindeki paraların: 

- Ganyot! ftlı 
Çıkarıla çıkarıla, yüzde al~i!l' 

~ından fazlasının kumarhnll ·rt' 
rin, ev sahihlerinin ceplerine gı~ı 

. . ·n ıı 
ceğini bilir. Işte bunun ıçı ' 1' 
göz bir oyuncu, aleşans bir 0~ 
da, ganyota boğulmak, ıoo J<t.l ııl ' 
mukabil, 40 kuruş, 35 kurı.ıŞ 

0 
J<ıl' 

mak, kazanmak istemez. O. ıo Ji!B~ 
ruşunu, 100 kuruşa karşı kOY dB 

için, oyuncuları teşvik ve teşci ede- 1 iske etmek, gaı'I) ota boguln19 tc'' 
cekti. Böyle yapmadığı takdirde k .. vııı 

ganyotun miktarı elliyi. altmışı asa-
parasına arşı para, yuze . 
zanmak ister. J'l)Q" 

maz, madamın portföyü para ile şi- cOyun yerile alakadar ve g:ı g:ıtl' 
şemezdb z ta ortak olan oyuncular .r~zlnıte çı 

cElpinikinin ihtarı üzerine tur- yot çıkarılmasına seslerın b 
lara başladık. Tabii yine idare ile karınazlar. Hele işin içinde: 
oynuyor, her kağıda takılmıyor, _ Boğuntuı 
hatta Uvertür yapmakta bile imsak K f • ... fi' - a es. 9 gP" 
ediyorduk. Olursa, kendileri daima fatl rıtl·' 

c:Seans böylece bitti. Ne zarar et- yot çıkararak, enayinin pı:ır81~ 8 ' 

tik, ne de kar, Eski kazançlarınuz trişörlükten bir de bu yolla tile ' 
sapasağlam duruyor, banknotlar rak, işi kolaylaştırırlar. l'l~ıc ç'' 
ceplerimizde derin bir uyku içinde de, hil.ekarlık yapmak s~ı et~11119~ 
dinleniyorlardı. lınan para ile ganyot dı)C ..._çı blt 

Dinlenme kahvelerini içerken, ih- paralar da ortaya konur, her 
tiyar matmazel sordu: den: "od 

•- Bir seans daha yapmıyacak (Deva1rıı 
mıyız?.. slıfll , 

~Nazlanarak cevap verdim: Nişan m era eıcli ",, 
c- Dört se:ıns oldu, yetişmez mi Bay Kemal Rıza ile cfll i 5t 

artık? .. Biraz da dinlenelim. Bunun bitandan Hayrinin kerirııcs oe e: .. -otı el I' 
vimin nişanları Kadıko) fer• yarını da var, yarın gece dinç ka

fa ile oynarız. Doğrusu l>enim hiç 
niyetim yok. Kimbilir saat kaç ol
du? .. 

ki Harbiye Nazırı General J.rY.' 
hanesinde icra olunmuşuı r· 
daşımıza saadet dileriz. 



... 
Süleyrnanın Sarayında 

" 
KUOCS KOZL~RR . ..... 

Tefrika No: 54 Yazan : M. Necdet Tunçer 

Sü./e gmanın gözdesi anlatıyordu: '' Rabb 'ın işine 
rışılmaz, ·Mellô.! O isterse, kış ortasında güneşle 
kayakar. isterse, yaz mevsiminde kar yağdırır .... ,, 

. 
o'" d a a .çölden Kudilıe gelen bir 'kadın acalp gt,qtni,Lle lıerk•al• "' 

billıaııa yahudilcrin ıöarJn• batı9ordu 

ııuıtuı şerbeti geldiği zaman yolcu- Süleyman, saray muhafızının bu 
; hayreti gittikçe artıyordu. hediyesinden çok memnun olm1.13 

t;ır u}el'rnan tekrar ayni menu et- idi. 
ında konuşmıya başladı: Yahudiler cbüyülü kurt> un sa-

de; .Kraliçeye beş talan altın gön- raya verildiğini gözlerile gördü -
tni scrn, Şaonu Kudüse iade eder ler .. Sihirbazın, kendilerini aldat-

acaba .. ? madığını anladılar. Ve sihirbaza 
tı;kŞüphesiz, mella! Beş talan al- vadettikleri parayı ve hediyeleri 

raı ('e". . d ' . '); Jl sevın ırmıve yeter verdiler. 
q -. Çc-k yakında bu Parayı k~n- Şimdi bütün Kudüs halkı ·hü -
~ın .. gondcrccegimi sanıyorum. yülü kurb un Süleyman üz.erinde 
-o · :Yakı nalde Kuduslülcr Şaona çok yapacağı tesiri bekliyordu. 

i k .. nda kavuşacaklar. Bu müjdeyi * 
k~nce halka vermek şerefini ben O gece Kudüsün semasında - ga-

S .~acağım. rip bir tesadüf eseri olarak - kara 
u e~ınan kaşlarını kaldırdı · bulutlar dolaşıyor ve mevsimsi1 

. - ıra . . '. sırıe k Yır. Senden, bu ışın ııebce- yağmurlar yağıyoı·du. 
l'tıerne~~~r kimseye bir şey söyle - Mısırlı buyücü bu tesadüften 
<llıu k ı ısterim! Ben bu parayı Şa- çok memnun olmuştu. 
liç(!Yi Urtarrnaktan ziyade güzel kra- Yerliler diıkkiınlarını kapayarak 
r-n-· n-ıernnun etmek icin gönde- erkenden evlerine dönüyor. Ve so-
-""gırn • • k k k dE'rirk .. Hatta parayı Amona gön- ·a apılannı kapayıp ailelerinin 

Ceğirrı <!n, senden de yardım istiye- başına toplanıyordu. 
Herkesin ağzında şu üç kelime 

h -nan fı . b' ~ana 
8

. cız ır mahlukunı, melli! 
Si~in u ız ancak emredebilirsiniz. 
ha,..ıtırn~l'Unuzda başımı bile fedaya 

b :eu sı~ • <lşl:ı-. aaa Mısırlı sihirbaz işe 
""'llŞtı. 

Sihirb 
) (!t Ve az hu işe ilkönce ehemmi· 

rrncrn· t' F tirı t ış ı. akat Yahudile -

~atar 0!~~~ıp kendisine vcı·diği pa
ldi, bazın hırsını uyandırmış 

~ 
-n U:rtlar geliyor ı 
.ıJU h ... 

tirdiler aheı·i derhal sihirbaza eriş-

it bağı~a . 
Uttıa ik' gıden avcılar bir dişi 

S(! Reli ı. Yavrusunu vurup Kudü
t! rrnışlerdi. 

ISJr}ı '} 
~U:rtı 81 ıirbaz sözünde durdu. 

Sa arın içi . d . h tnanıa d ın eştı .. Fırml:ıdı .. 
llfı;.1na h ol~urdu.. Ve saray mu 
- l dıyc ederek· 

şt . 
tı()(:r! d: ~na kaleden sağlam bir 
ittıkçe dı .. Bunları odanda hıf. 
l!tıalık Y sarayda sana hiç kimse 
Sar aparnaz. 

l'ıı ay tnuhar 
S· <><lasınd ızı kuı-t yavruları-
lıleyrna a s.~kladı .. Büyük kurdu 
s na gotürd" 

ı. araj· u. 
1Ja~ı rnuhafızı h''k·· 
b. ıs ı id' u umdara çok 

tr ı .. Ona l . fcnaı ğ ge ecek her hangi 
Otılernck ı. ı - kendine gelmiş gibı -

Suı ıstcrdi. 
hah eyrnanın ah . 
• ı Çesindn h ' v şı hayvanlar 
~ı ~ ~ er l " ı -~kat, knrf ur u hayvan var-
~ Yoktu. 

13 ........ ?.~iir dileriz 
Un • • lllız:ın ki bu _ esrarı ço ug-ndan "X. 
~&'u_,n k " adlı tefrikamızı 
~ 0Yaınadık. ô 7.Ür dileriz. 

dolaşıyordu: 

•- Sihirbaz yaman adammış!ıı 
Yahudiler bunu sihirbazın bir 

mucızesı sanmışlardı. 

Filıstin halkı seviniyordu: 
Suleyman bclkı o gece, belki er

tesi gün Tam!lıa'dan nefret ede -
cek .. Ve Yahudıler maksatlarına 

erışcıceklcrdi. 

.Büyülü kurb un tesiri yalnız 
U•ııttHlhHUHlUHlllJllllU•M•N•ıuuuıuınuıt1n•HtK1t•tttnnuı 

Yenı neşrıyat ,, 
İş mecmuasının son nüshası ~k 

zengin ve mütencvvı ynzılarla çık· 
mıştır. Bu nlishada şu yazılar var· 
drr: • 

Türkiycdc felsefenin ve !ıkir faa· 
liyetinin ·inkişafını ve terakkisini 
temin edecek şartlar ve sebepler 
hakkında bir kalem tecriibesi (Mus· 
tafa Şekip), Üniversite Hukuk ve 
Edebiyat Fakültesi içtimaiyat ders

lerı (Kessler) Faris felsefe kongre. 
si (Prof. Brahie.r), iktisat tarihimi· 
ze ait bir vesika (Ziyacttin Fahri) 

Gerek memleketimizin gerek Av

rupanın muhtelif mütefekkirleri 
tarafından yazılmış orijinal yazı -
ları ihtiva edEn bu zengin miin -
derccallı felsefe \·e hukuk mcc -
muasını bütün hukuk ve içtimai -
yat mensuplarına tavsiye ederiz. 

• 
Havacıhk ve spor 

l Mny ıs sayısı çıkmıştır. Abdül
hnk Hamit, Abidin Daver, Şakir 
Hazım ve Server Ziya 'mn yazılarlle 

dünya havııcılığının ve Türkkuşu
mın çalışmalarına aıt resimler mec
muayı herkese aliıka ile okutabil -
me'ktedir. Tavsiye ederiz. 

bununla kalmıyacaktı. Süleyman 
tacü tahtından da vazgeçecek .. Ve 
İsrail tahta bu suretle Yahudilerin 
eline geçecekti. 

Bu hulya içinde yaşayan ve Mı· 
sırlı sihirbaza emel bağlayan Ya
hudiler, o gece sabaha kadar uyu
madılar .. Yehovaya yalvardılar: 

c- Sen bizi çok yalcında hürri • 
yete kavııştur, ey halikler 1ıaliki! 
Sen içimizden birine Süleynıanın 
terkedeccği tahtı nasıp eı! • ..... 

Süleyman o gece 'l'amara'yı ya
nına çağırmıştı. Hükümdarın neş

esi yoktu . 
Gözdesini görünce yüzü güldü: 

- Seni görmediğim zaman bü • 
tün gecelerin karanlıkları ıçıme 
çöküyor, Tamara: Sen ne kadar 
cana yakın bir kadınsın! Seni gör-

düğüm zaman içimdeki sıkıntılar
dan eser kalmıyor.Haydi, bana bir 
kadeh şarap doldur! 

Tamara iki gündenbcri hüki.ım
ciarın yüzünü görmemişti Süley
manın bu iltifatından memnun 
oldu .. Şen gülüşlerilc hukümdarm 

· iki dizini öptükten sonra, şarap 

destisini eline aldı.. Hüklımdarı 

tasını doldurdu: 
- Çoktanberi şarap içmemiş 

gibi, dudaklarınrzda bu ateşin has
reti var, Melle! 

- Doğrudur .. İki gündür içmek 

fırsatını bulamıyorum. Uzaklar • 
dan bir haber beklemenin verdıği 

üzüntü ile ne yaptığımı bilmıvo-
rum, Tamara! . 

- Şaon'u mu düşünuyorsunuz? 
- Hayır. Ondan daha mühim 

birini.. 

Tamara menık etti. 

Şaondan daha mi.ıhim bıri kim 
olabilırdi? 

Süleyman gôzdcsıne seslendı: 
- Haydi, sen d•• doldur, Tama

ra! Ben sensiz şarap içmekten bir 
zevk duymam. 

Ve şarabını içtıktcn sonra ıla\•c 

ett i: 

destu;ıni ehne aldı.. Hükümdarın 

butlar harp edıyorlar S&rııyorum. 

Mevsimsiz yağmurlar Juç hoşuma 
gitmiyor. Sen ne dersin bu yağ -
murlara? .. 

- Rabbin işine karışılmaz. Mel· 
la! O isterse, kış ortasında ortalığı 
guneşle yakar. isterse yaz mcvsl· 
mindc k&r yağdırır. 

(Devamı vcır) 

İstanbııl Beşıncı tcra Memurlu· 
ğundan: 

Mahcuz olup µaraya çevrilmesi· 
ne karar verilen ev eşyası 20/5/937 
tarihine lesaduf eden Perşembe 
günü saat 1 O dan ll kadar birinci 
açık arttırma suretıle Pürüz ağada 
Ağa hamamı caddesinde 31 numa
ralı apartımanın 2 numaralı dai • 
rcsmde parayn çevrileceğinden ta· 
lip olanların mahallinde hazır bu· 
lunacak memuruna müracaatları i· 
lan olunur. 

İstanblu birinci ticaret mah -

kemcsind<-'n: 

Iı:tanbul muhakcmat müdi.ıı Jüğü 

Avukatı Suleyman Tcvhk tarafın· 

dan Eminönündc Rıhtım hanında 

yazıhanesinde mukim Nafi aleyhi· 

ne mumaileyhin mülga imar ve is· 

kan muhasebeciliğinden aldığı 30 

bin lira avanstan bakiye 21864 ır. 

ra 68 kuruşun tahsili hakkında ika

me olunan 934/455 numaraya ka • 

yn.h davanın gıyaben ccryan et -

mekte olan muhal<cınE'sinde müd • 

dei avukatının tal.,bi ile müsteni -
di dava çek arasındoki imzanm 

ke:ıdisine ait olup olmadığının tet· 

kıki için istiktabı yapılmak üzere 

§irr.dıki ıkametgahı belli olmıyan 

M. aleyhın ilanen davetine m;.ıhkc· 

mect: karar verılmı~t;r Bu babdaki 

davetiy~ varakası mahkeme dıvan

har.csh!c asılmıştır. Mumaılr:yh'n 

7 /6/1937 pazartesi günü saat 14 tc 
mahkemeye gelmesi lüzumu tebliğ 

olunur. 
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SPOR 
Yugoslav ve Yunan milli ta
kımlarile karşılaşmalar 

Milli takımımız bu iki takımla Ankarada karşı/a
şacak. Nasıl birneticealacağımızı merak ediyoruz 

Son haft~ Avrupada muhtelif ve canlı spor faaliyeti 
kaydedildi. Bazı mühim rekorlar kırıldı 

kımların tertibinden mesul ola -
caktır. 

OLİMPİY ADLARA DAİR BİR 
TEKLİF 

Gazetelerin haber verdiklenne 
göre, Haziranda Varşovada top -
lanacak olnn Olimpiyad kongresi
ne yeni bir teklif yapılacaktır • 
Bu teklü, Olimpiyad oyun -
!arına iştirak cdeceklerın mikta
rını Dzaltmaya dairdir. Teklıfde, 

milletlerin olimpiyatlardaki her 
müsabaka için yalnız bir sporcu ılc 
temsil edilmeleri derpış edilmek -
tedir. 
YUGOSLAVYA B - MACARİS -

TAN B. 

S u yıl içinde yaptıkları maçb.ıın heps nde galip gelen Kabataşlılar 
B. Hamdı ile beraber 

Yugoslavya - Macaristan takım -
ları arasında yapılan futbol ma -
çında Yugoslavya takımı sıfıra karş 
üç sayı ile galip gelmiştir. 

Mağlubiyet acısı 
tatmıyan takım 

Basketbol ve volcybolde uzun 
senelerdcnberi birincilik kazanan 
ve sporda tam spor karakterini ta
şıyan bir lisemiz vardır. Spor işle
rinde azami çalışmaya mukabil 
asgari yardım gören Kabataşın her 
yıl yeni bir muvaffakıyetıni haber 
vermekle sporculuk namına se -
vinç duymkatayız. Bu sefer Ka • 
bataş lisestnın basketbol de ka -
zandığı muvaffakıyeti memnuniyet
le haber veriyoruz. 

Siyah - Kırmızı tokım bu yıl i
çinde yaptığı yüze yakın basketbol 
maçının hepsinde mlıhım sayı far
kılc galip gclmıştir. Kabataş lise
sinin basketbolculan ellerındc bu · 
lunan salondan .ıstifade ederek sık 
sık temaslar yapmı~lar ve bu mu· 
vaffakıyetli neticeyi kaz.anmışlar· 

dır. 

Basketbolde büyük muvaffakıyet 
kazanan Sıyah Kırmızılıları ve Ka· 
bataşın spor varlığının hamısi yar
dırPktcfr B. Hamdiyi tebrik ede -
rlz. 

* lskoçya - Avusturya 
1-1berabere kaldalar 

1skoçya - Avustury:ı milli fut • 
bol tulumları maçı Pazar günü Vi
yana stadyomunda 60.000 seyirci 
önundr; yapılmış \'e bir bire be • 
rnbeı Jikle netı~lenmiştir. 

Avusturya milli takımı şu şekil· 
dl: sahaya çıkmıştır: 

Plalzer - Adınira, S<.'sta - A • 
vustria, Sclıınaus, Vıenna - Ada -
mek, - Astrıa, . Pekarek, - Wacker 
Nausch, - A vstria ·, Gciter -Spart
klup - , Stroh, Sindelar, Jerusa • 
lem - A vstri:ı -. Prosser - Rapid-. 

Bu dhemmiyefü m:ıçın birinci 
haftayımında her ikı takım da sa· 
yı yapmaya muvaffak olamamış -
tardır İskoçyahlardan daha üstün 
bir oyun· gösteı miş olan A vustur
yahların aldıklnrı netıce, hak et
tiklerinın karşılığı değildir. 

İskoçyalılar:ı gelince, taşıdıkln • 
rı büyi.ık şöhret nisbetinde bir fev
kaladelik gösterememişlerdir. Bi
rinc:ı haftayım basd:ın aşağı A • 
vusturyalılnrın hakımiyeti altın • 
da geçmıştir. Ancnk merkez mu
hacim Sindelar'ın her nedense iyi 
bir oyun çakaramaması yüzünden 
bütün gayretleı· verimsiz kalmış • 
tır. 

İkinci haf tayım başladığı zaman, 
oyun yine Avusturyalılnnn haki· 
mıyeti altına girmiştir ki 30 uncu 
dakikada merkez muhacimin aya
ğile bu üstün oyunun mükafatı o· 
lan sayı yapılmıştır. 

Bu sayıyı müteakip, İskoçyalı -
lar deıhal parlamışlar ve yedikleri 
golün üzerinden 4 dakika sonra or
ta muhacimleri Frank Donell'in 
ayağile beraberlik sayılarını kay
detmişlerdir. 

• 
Macaris an: 1 Yu .. 

goslavya: 1 
P azar günü 13 bin seyirci önün

de Belgradda karşılaşmış olan Ma
caristan - Yugoslavya milli fut -
bol takımları maçında, Yugoslav-

ya milli takımı bir bire berab :re 
kalmak suretile dikkate değeı bir 
netice almıştır. 

Bu karşılaşmanın birinci haf ta
yımında Yugoslavyalılar sıfıra 

karşı bir sayı ile galip vaziyette i
diler. Kısmen üstün bir oyun oy
namış olmasına rağmen, Macarla
rın hucum hattı snyı çıkarabilecek 
derecede işleyememiştir. HaSlm 
müdafaasının bir hatasından isti
fade eden Yugoslavya takımı, haf
tayımın netıcesine 3 dakika kala 
Lesnık'in ayağile kaydettikleri sa
yı ile galip vaziyete geçmiştir. İ -
kinci haftayım başladıktan 15 da
kika sonra Ccsh Macar takımının 
beraberlik sayısını yapmıştır. 

• Türkiye-Yunanistan 
Bu sene Yunan ve Yugoslavya 

milli takımlarilc bıri Anknrada di-
' 

ğeri de Belgradda olmak üzere iki 

\ 

milli maç yapılması tekarrtlr et -
miş gibıdır. 

1940 OLİMPİYADI 
1940 da Tok;>oda yapılacak olan 

12 inci olimpiyad oyunları organi· 
zasyon komitesi !'eisi Prens Fo -
kunkova'ya gelecek olimpiyada iş

tirak hakkında ilk müracaatlar baş
lamıştır. 

Enternasyonal olimpiyad komi
tesi azalarından George B. Vargas, 
prens Filipin'in en geniş bir kadro 
ile gelecek olimpiyad oyunlarına iş
tirak edeceğini bildirmiştir. Filipin 
Bnrlin olimpiyadına 31 kişi ile iş
t · ,·fı k etmişt. 

Bata-Levsklyl 3 ·1 yendi 
Belgrad (Son Telgraf) Sofyanın 

ve Bulgaristanın en kuvvetli ta -
kımlarından biri olan cLevskit Bo
rova şehrinde yapacağı iki maç • 
tan birinde Yugoslav Bata takı • 
mına 1 - 3 yenildi. 

Lcvski ilk devrede 1 - O mağlUp 
vaziyette idi. İkincisi devrenin baı 
larındn beraberliği temin etmesine 
rağmen iki gol daha yiyerek ma· 
çı 1 - 3 kaybetti. 

Yugoslavya federasyonu maçı ka
bul etmış fakat tarafımızdan ileri 
sürülen tarihlere mukabil bir ve l~~=;.~~~~~~=-==========-
ıki Ağustos tarıhlcrıni teklif et • 1 R A D y Q 1 
mıştır Bu teklif umumi merkezce ı 

muvafık görüldüğü içın bu maça •---------·-----= 
kat'i nazarıle bakılabilir. 
Dığer taraftan Yunan federas -

yonu da 10 Haziranda İstanbul - A
tina ve 13 haziranda Yunanıstan -
Tıırkıyc maçlarına ve bunlar mali 
şartlarına mu\•afakatını bıldırmiş· 

tir. 

* Fr•n•3 kupası flnall 
Frnsa kupası !'mal maçı Colom -

bes stadında Cumhur Reısi Leb • 
run'un da hazır bulunduğu 50.000 
seyirci önünde yapılmıştır. 

Fransa kupasının finaline kalmış 
olan Sochaux çok çetin ve sert bır 
mücadeleden sonra Strasbourg'un 
Raciııg'ıni bıre karşı iki sayı ile 
yenmıştir. 

Bır bırc beraberlikle bitmiş olan 
birıncı haftayımdan sonra, gali • 
biyet sayısı ikınci haftayımın bit
mesıne iki dakıka kala atılmıştır. 

Bu maçta her ikı takımın oyun
cul&rı o kadar büyük bir enerji sar
fetmışlcrdıı kı. maç bittiği z:ıman 
her ıkı taraf oyuncularından bir 
çoğu bitkın bir ua1de yere serilmiş
tir. 

Cumhur Reisi Lebrun kupayı ga
lip takıma bızzat vermiştir. 

Sochnux ıle şampiyon Olyrnpique 
Marseille Paris sergisi münasebc· 
tile tertip edilen futbol turnuvası
na iştirak edecektir. 

PARİS TURNUVASINA ALMAN 
TAKIMI 

Paris sergisi münasebctile tertip 
edilmiş olan futbol turnuvasına iş· 
tirak ve Almanyayı temsil etmek 
üzere, Tschammer kupası şampi
yonu olan Leipzig takımı seçil -
miştir. 

HUGO ME1SEL'1N HALEFi 
Geçenlerde vefat eden Hugo 

Meisel'in yerine enternasyonal ha
kemlerd~m Ifoinrich Retschury A
vusturya futbol federasyonu kap
tanı seçilmiştir. 

Yeni kaptan, fskoçya maçından 
sonra vazifesine başlıyacak \~ ta-

BUGÜNKÜ PROGRAM 
Akşam neşriyatı: 

Saat 18.30 Plakla dans musikisi 
19.?5 Spor musahabeleri: Eşref 
Şefik tarafından, 19.50 Konferans: 
Spor fcvaidi hakkından Bay Yusuf 
Ziy.a terafJnd an, 20.00 Sadi ve ar• 
kadllşları tarafından Türk muqkisi 
ve Jıalk şarkıları, 20.30 Bay Ômer 
R z,, tarafında~ Arabça söylev. 
20.45 Safiye \'e arkaJaşlara tara• 
fından Türk musfkisi ve balk şar. 
kıl:m, saat ayarı, 21.15 Onkestra 
21.45 Bayan ı<ızılay1n iştirakile 

Tangolar, 2215 Aja:ıs n borsa 
haberleri ve ~rtesi 1rünün pro~ra
mı, 22.30 Plakla solol;.r. Opera 
\'C operet parçaları, 23.00 Son. 

Y ARINKI PROGRAM 
Öğle neşriyatı: 

12.30 Pl&k'a Türk musikisi.. 
12.50 Havadi~ 13.05 Muhtt-lif plak 
neşriyatı. 14.00 Son. 

• • 
NÖBETÇi ECZANELER 

Bu akşam şehrin muhtelif semt· 
lcrinde nöbetçi ola n eczaneler 
şunlardır: 

lstan bul cilıetintlekilcr: 
E minönünde (Mehmet Kitım) , 

Beyazına (Bclkis), Küçükpazarda 
( H. Hulüsi ), Eyiibsultanda (Mus
taf a Arif) , Şehremininde (Ham
d i). Karagümrükte (Fuat), Samatya• 
d a ( Erofilos ) , Şehzadcb;lflnda 

(Asaf) Aksarayda ( Etem Pertev), 
Fenerde ( Vitali ) , A'emdarda 
(Ali Rııı), Bakırköyünde (Merkez). 

Bcgo;tu ciltetlndelctler: 
lstiklil caddesinde ( Kanıuk ) , 

Bostan t;,aşında ( itimat ) , Galatada 
Mahmudiye caddesinde ( ismet ), 
Talr.aimde ( Nizameddin ) , Kur • 
tulu~ta ( Necdet ), Kasımpaşada 
( Müeyyed ) , Hasköyd e (Nesim 
Aseo). Beşiktaşla ( Nail Halid), 
Sarııerde (Osman). 

XaJıkög, Üıka,ar t1e Adalar• 
tlalcll• r: 

Üaküdarda (İmrahor), Kadıkö. 
yünde YeldetirmeDiode ( Üçler), 
Büyükadada ( Şinaıl Rıza), Heybe. 
lide (Halk). 



Mağazası 
14 Mayıs 937 Cuma günü açılacaktır. Adres: Beyoğlu - istiklal caddesi 

,. 
REKOR 

22+ 
DIKIMEVI 

Lira ısmarlama kostum 
iki prova ile ve.. bol 
çefltli kumatlarla .. 

ADRES: Galata Bebelc tramt1ag istasyoncı karıuıntla Demirbal 
lıan 1 inci kat 

Uyuşturucu maddeler inhisarından: 
idaremiz 1937 senesi Afyon rekoltesini Türkiye Ziraat Bankası va• 

sıtasile doğrudan dokt'uya ekicilerden satan alacaktır. 
~lımlar met.kur Bankanın aıatıda gösterilen şehir ve kasabalaran

daki 54 şube ve sandıtında yapılacaktır. 
Tokat, Erbaa, Niksar, Zile, Amasya, Merzifon, Gümiışhacıköy, Ço· 

rum, ~ecidöıü, lskilip, Malatya, Adıyaman, Eskişehir, Sivrihisar, MI· 
halıcık, Kiitahya, Emet, Gediz, Simav, Tavşanlı, Akşehir, Yalvaç, Ilgın, 
Bozkır, Karaman, Beyşehir, Karaağaç, Bilecik, Bozöyük, lnegöl, Gey· 
ve, Göynük, Orhaneli, Uşak, Çal, Çivril, Kula, Afyonkarahisar, Bol· 
vadin, Sandıklı, Yenişehir, Nallıhan, Emindağ, Seydişehir, Konya, D~ 
nizli, Aydın, Isparta. Eğridir. Uluburlu, Dinar, Burdur, Tefenni, Acıpayam. 

Mubayaa fiatlan şu suretle teıbit olunmuştur: 
Sortlır beher morfin derecesi 
Temiz ve konaksıı toplanmı~ droriıtler. Beher morfin 

derecesi 
Morfini yüzde 12 ve daha yukara kabalar beher 

40 kuruş 

40 • 
morfin derecesi. 35 • 

Morfini yüzde 12 den ata~ı kabalar beher morfin derecesi 30 ,, 
Satın alınacak afyonların iptidai muayenesi idaremizin alım merkez.o 

!erine göndereceği e'ksperler tarafından yapalacak •e tartı ve tesellü· 
mü müteakip alakadarlara Jtilo başına berveçhi ali miktarlarda avans 
verilecektir: 

SofLlar 4 - TL 
TC>rnit. ve konaksız toplanma~ drOiistler 4 - • 

Merfini % 12 ve daha yukan kabalar 3 - • 

Morfıni % 12 den aşatı kabalar. 2.50 " 
Bakiye afyon bedelleri lstanbulda yapılacak Laboratuar tahlilinden 

sonra azami süratle ve yin~ Ziraat Bankaları vasıt19ife alakadarlara 
ödettiril~ceklir. Ekicilere afyonlarına Bankaya teslim ettikleri tarihten 
itibaren hiç bir masraf tahmil edilmiyecektir. 

Mubayaalara afyonun toplanmasını müteakip derhal başlanacak ve 
bu tarihler Banka tarafından mahallen ilan olunacakhr, 

Alım mü!'lhasıran 1937 senesi rekolle'Jine ve hakikr müstahsillere 
ait mallara tahsis edildiğinden eski seneler mahsulü afyonlarla tüccar 
n müstahsil malları katiyen kabul edil miyecektir. 

Temiz ve konaksız olarak toplanmış saf afyonlara daha yiiksek fiat 
verilmekte olduğundan ekicilerin af yonlannı temiz toplaması kendi 
menfaatleri icabındandır. (2709) 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden 
Galatada Koca Mustafa caddesindeki 5 sayılı satış ambarında bu. 

lunan ipekli, pamuklu. mensucat, manifatura. cam eşya, hırdava, atla· 
riye, demir eşya, makınalar, tuhafiye, kokul:ır, kantariye, eczayı tıbbi· 
ye ve emsali eşya 12-4-937 gününden ıtibaren her g~n saat 13 den 
18 ze kadıır pazarlık ye artırma suretlerile ve peşin para ile satıla
caktır:. isteklilerin bu elverişi! satışlarda~ (istifade etmek üzere mua}~ 
yen gun ve saatte ambard&kı satış komısyonuna gelmeleri ve isteyen· • 

lerin satılacak eşyayı her gün gorebilecekleri ve evvelce ilanı yapı
lıp da Reşadiye caddesindeki satış salonunda satılacaR"ı bildirilen eşya. 
nın ayni ambarda kurulacak komisyonca satılacağı alakadarlara ifan 
olunur. (2531) 

Soyadı ta~hihi . 
Kasımpaşa nahiye5i Yaş Hasan 

mahallesi Şerbethane sokak 19 nu

mar~da kayıtlı Agop oğlu Karabet, 

Erbelİi soy . adını beşinci. hukuk 

mahkemesinin . 11/11/36 gün ve 

936/1740 sayılı ilamıyla Holştina o· 

lnrak tashih ettirdiğini ilan eder. 

Z AY i 

İtibarı Milli BanlCasının Hüseyin 

Efendi namına muharrer 176,798,ao2 
4449 numaralı muvakkat hisse se-

. net ilmuhaberi ·zayi olmuştur. i _ 
· kinci nüshası alınacağından hük • 

mü olmadİğmı ilan eylerim. -., . 
Anadolu Hisarında yeni · inahal-

. lede Kepekçi 1-IüSeyin. 

Semtimeşhur ve mahaılesi 

Unkapana Üskiibi. 

Aksaray, Sofular. 
Şehremini, lbrahimçavuş 
Bahçekapıd1t 4 cü vakıf 
Kadirga, Bostanıali. 
Unkapanı, Papaszade. 
Sirkeci. Hocaplşa. 
Çelebioğlu Alactlin. 
Bahçekapı, Hob) ar. 
Eyüp, Camiikebir. 

Cadde veya soka~ı 

OskObi. 

Şeftali. 
Yayla camii. 
Hanın 4 üncü 
Cami yanında. 

Vezir çıkmazı. 

katında. 

yeni cami avlusunda 
Yenipostane karşısında. 

"Sahaflar. 

No. sı 

51-53 

8 
10 
28 

29-31 
20-28 
4.7 
8-134 
2-52 

1 

Müddeti icar: Teslimi tarihinden 938 • sene!!i Mayıs nihayetine kadar. 

Eyüp, E~rfkapı. Olakçılar Bostan. 

Cinsi 
Mu bam men 1 

Kirası 

Lira K. 
Ahmed buhari Harem ve-ı-000 
selAmlık dairesi. 
Hane 

.. 
Oda. 
Dükkan ve üstünde oda. 

" 
,, 

Dükkan. 

.. 
,, 

Kahvehane arkasında ar· 
diye ile arsa. 

7 
4 

14 
7 

10 
31 
10 
4 50 
7 

Seneliti 
25 

Üsküdar İcra Memurluğund,.: 
Fatma Kevserin Saliha ve 

mine zimmetindeki a1acağında0 
layı 3000 liraya ipotek olup i 
fazlasına şamil olmak üzere 
hacze alınan ve borcun öde 
mesi dolayısile paraya çevril 
ne karar verilen Kartal Malt 
de Küçükyalı sokağında 20/625 
maralı kayden 8 dönüm tah 
7352 m2 ve yine aynı sokakta 
numaralı 5 dönüm tahvilcn 
m2 bostnnların 52 hisse itibaf~ 
hissesi açık arttırmıya vazeP" 
miştir. 

Tapu kaydına nazaran 
rı: 20/625 numar.alı bostanın )11' 

dudu şarkan Kamil efendi '' 

Müddeti icar : Te!limi tarihinden 939 • senesi Atustos nihayetine kadar. 

sesi Salim ağa tarlası ve M 
bağı, şimalen Selimağa bOS 
cenuben Süreyyabey tarlası .Jt Yukarda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere arttırmaları uzadılmı.ştır. istekliler 17 • Mayıs • 937 Pı. 

zartesi günü saat 15 • e kadar J9tanbul Vakıflar Başmüdürlüğü bioasındtl Akarat kalemine gelmeleri. (2711) rik ile mahduttur. 
21/626 numaralı bostan hu 9"' 

Şarkan Kamil efendi verese~ ~ 
limağa bostanı, garban Selıılll..wı'!t~)ı• 

1 - İstanbul Ziraat Bankas.ndan aylık almakta olan lst:ınbul Be
lediye ve Husu!i idaresinden müteşekkil mahalli ve idare emekli ve 
öksüzlerinin 937 yılı birinci alh aylık yoklamalarına başlanmıştar. 

2 - Yoklama ilmühaberlerinin cevabı arkasındaki iıahata göre 
silintisiz yazılacak ve fototrafh olacaktır. 

3 - Maaş sahipleri yoklama ilmühaberlerini oturmakta olduktan 
Nahiye Müdürlüklerine tasdik ettirdikten sonra resmi senet, aylık cüz· 
danı ve nüfus lezkeresile birlikte Mayıs 937 sonuna kadar eııid olduklara 
Belediye Şubelerine müracaatla yoklamalarını yaptırmalan ilan olunur. 

• •• 
uf,, (2717) 

Muhammen bedeli 2978 lira olan telefon levazımı açık eksiltmeye 
konulmuştur Şartnamesi Jevazım müdürlüğünd~ görülebilir. istekliler 
2490 N. lı kanunda yazllı vesika ve 223 lira 35 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya melctubile beraber 27.5.937 perşembe günü saat 14 de 
Daimt Encümende bulunmahdırlar. "f,, (2715) 

• • 
Senellk muhammen kirası 3000 lira olan FJoryada Haylayf adlı plaj 

teslim tarihinden itibaren 1 nci letrin 937 sonuna kadar kirava 
verilmek i..zere açı~ arttırmaya konulmuştur.Şutnamesi Levazım MüdGr· 
lütünde görülebilir. istekli olanlar 225 liralık ilk teminat mektup veya 
makbuzu ile 20.5.937 Perşembe günü saat 14 de Daimi Encümende 
bulunmahdırlar. (B) (2416) 

·Kütahya Vilayetinden: 
1 - Kapah zarf uıuliyle eksiltmeye konulan Kütahya Merkezinde 

yeniden yaptırılan Hastahane binasının 15402 lira 80 kuruş keşif bedelli 

Kalörifer tesisatının ihalesi günü olan 30.4-937 tarihinde talip _çıkmadı

~mdao 2490 numaralı ibalat kanununun Kırkıncı maddesi mucibince bu 

işin bir ay içinde pazarlıkla yaptıralmasına karar verilmiştir. 

2 - Şartname, Proje ve keşifnamesi bir lira mukabilinde Vilayet 

Daimt Encümen Başkitipliğinden istenebilir. 

3 - Pazarlık Kütahya Valiliti Makamında toplanacak Daimi encü. 

men huzurunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltm:ye girebilmek için taliplerin 1155 lira 50 kuruşluk mu. 

vıkkal teminat vt.rmesi ve Nafia Vekaletinden alınmış Mühendislik ve• 

sikası ve on bin lira değ'erinde bir kalörif er tesi~atını iyi bir .şekilde 

yapmış olduğuna dair bir vesika ibraz "etmesi şarttır. 

Taliplerin bu bir ay ıarfında dördüncü maddede yazılı vesaikle bird 

tikte VılAyet Daimi Encümenine müracaat etmeleri ilan olunur. "2488" 

Sevinç Gişesi 
Eminönü Yeni cami 

karşısı No. 98/1 
1 - Müşterimizden Aksaray 

Taşkasap Kılıç Ali No: 95 evde Ba
yan Saime 8590 numaral\ bilet. · 
le 12,000 liıa kazandı. 

2 - Ramide Oluklu Bayır 7 nu
maralı evde Bayan Adviye 25904 
numaralı biletile 2000 lira kazandı. 

bostanı şimalen tarik cen 
dere ile mahduttur. 

Evsafları: 21/625 numaralı _. 
sım kısmen duva~la mahdut ~A 
runuda dolaplı ve zincirli o~\ 
üzere üç adet bostan kuyusu.. '11 
cut olup derununda biri bü~ :& 
mak üzere 2 ahır ve demirbaş ~~ 
3 bin kazık ve tahminen 90 ıll ';. 
metre uzunluğunda su borusu "aıır.: 
yüz kadar fidanlık camekan v~ Jb 

Fatih 2 nci Sulh Hukuk Hakim - yularda ıkisi asmalı dolap ve ~~ 
liğinden: tulumbalıdır. 8 çitle tefrik ~ 

İstanbul Maliye Muhakemat mü- miştirtir. 21/626 numaralı 
düriyetinin Marpuçcularda Sarıoğ- tarla halindedir. Yeminli üç 
lu hanında 6, 7, 8, No: da mukim i- vukuf tarafından 20/625 nu 
ken Fransaya gittiği ve ikametga- bostanın tamamına 6050 lira .,,-
hı belli olmadığı mübaşir tarafın- 626 No.lı bostanın tamamına 7 
dan verilen meşruhattan anlaşılan kıymet takdir edilmiştir. Satıf _:. 
Salamon Assa aleyhine noksan ve şindir. Arttırmaya iştirak ed'tf 
yanık bakır tesliminden mütevellit lerin .muhammen kıymetin 9'~ 
tahakkuk eden 132 lira 60 kuruşun r.isbetinde pey akçesi veya ~ 
tahsili hakkında açtığı davanın gö- bir banka mektubunu hamil , 
ıülen muhakemesi sonunda usu - ları icabeder. 22-6-937 tarihine iri! 
len sabit olan 132 lira 60 kuruşun sadif Salı günü saat 14-16 ya ,,tr' 
13/2/936 dan itibaren % 5 faiz, %5 dar dairede yapılacak birinci,. • 
Vekalet ücreti ve muhakeme mas- tırmada bedeli ipotek alacakl f/11'. 
rafile beraber tahsiline 30/11/936 nın matlubunu temin etmek 1',; 
tarihinde gıyaben karar verilmiş re muhammen kıymetin ~. Ol • 
olduğundan H. U. M. K. 437 nci bulduğ utakidrde müşterısı • 
maddesine tevfikan işbu başkatip tünde bırakılacaktır. Aksi ta~ll" 
ihbarnamesinin ilanından itibaren de en so narttıranın taahhüdU .,..,-
bir ay içinde temyizi dava edebi - ki kalmak şartile arttır~a. oıı f'f 
leceğiniz aksi takdirde hükmün ka- gün müddetle temdit edıleı ek /t 
tiyet kesbedeceği başkatip ıhbarı- 937 tarihıne müsadıf Çarşamba cif: 
nın tebliği yerine geçmek üzere i- nü saat 14-16 ya kadar keza_.. 
lan olunur. (936/288) remızdc yapılacak ikinci ar ti!_ 

İstanbul Asliye Birinci Ticaret mada bedel bırinci derecede 
mahkemesinden: tek alacaklısının matlubunu .. 

İ ·p J1111t 
stanbulda Macar ziraat etmek üzere hısseye musı . ._ı -

makineleri anonim şirketi tara - hammen kıymetin 7o 75 nı ,.r 
fından Samsunda Reşadiye mahal- duğu takdıı de iistte bırakılır· ı1' 
lesinin gün doğdu sokağında 16 nu· si takdirde 2280 numaralı .k~bl 
maralı hanede Hasan Tahsin va- ahkamına tevfikan satış gerı iJıU" 
rislcrinden Hamdune. Fatma, Mus· rakılır. Üstte bırakılma t~r ı,ıt -
tafa Kemal ve Bahaddın ile İs - kadar olan müterakim vergı. ,ır # 

tanbulda liman hanında 16 numa- zıfat ve• tenvmve ve icarei ;'.ı~ 
rasında Hacı Zade Mesut mahdum- fiyc borçları ve ~riisum ve del ıır -·1cn «> 
lan Mehmet ve şürekası şirketi a· arttu ma bedclınden tenzı 
zasından Suleyman aleyhlerine denır. . ve *'"' 

Sultanahmct Birinci Sulh Hu -
kuk Mahkemesinden: 

mahkememizin 936·73 numarasi - 20 scnehk vakıf jcaresı . ıı(J ~ 
Sultanahmet Birinci Sulh Hu - le açılan alacak davasında oturdu- bedeli müşteriye aittir . .tt:ıld jpO 

kuk Mahkemesinden: ğu yer belli olmıyan müddeialeyh- pu sıcıllerilc sabit ot~nya~I~ -
Davacı: Hazinei maliyeye iza -

fetle vekili avukat Vahit Sayın 

tarafından Of gümrüğü muayene 
memuru. 

Süreyya aleyhine açılan 19 lira 
60 kuruş alacak davasının icra kı- · 

lınan duruşmasında tebliğ edilmek 
üzere gönderilen davetiyeler m~d· 
deialeyhin ikametgahının meç • 
hul olduğu mubaşiri tarafından ve· 
rılen meşruhatln geri çevrilmiş ve 
mahkemece 20 gün müddetle ila
nen tebliğat ifasıQ3 ve mahkeme
nin de 11/6/937 tarihine rastlıyan 
Cuma günü sa.a.t 11;30 a hırakrl -
masına karar verilmiş olduğundan 

,o gün vC-o ~atte mahk1!mcde ~iz
zat bulu"nllladığı veya tarafından 
tasdikli bir vekil göndermediği tak

. .dirde mU.Jrakemeniiı ·gıyabında ba

.'ıUJacağı ~ebliğ makamına kaim Öl- 1 
• mak üzere ilan ofunu"r-. . 

, • (935/1778) 

Tahtakalede Kı:inze han 1 numa- lcrden Sülcymana tebliğatın ila- tr•klı alacaklardan dıger tıjp 
rada S. Mişli tarafından hazine a- nen yapılmasına mahkemece ka - darların ve irtifak hllkkı h~s.,..,, 
Jeyhine Hirazen açılan davasının rar verilerek mahkemesi 4-6-937 lerının bu haklarını ve ·deli'"" 

Cu .. ·· at 14 d t J'k d faız ve masrafa dair oısn 1bu-~· r1zin yukarıda gösterilen ikamet _ ma gunu sa e a 1 ve a- 1 ,.. 
t . · hk d h · laı ını evrakı müsbiteJerı e 90 ... 111 

icra kılınan duruşmasında mute • ve ıyesı ma eme ıvan anesıne t r.-a.. 
asılmış olduğundan Süleymanın te ıHin tarıhinden nihaye }eti ,,.. 

gahı terkedip meçhul bir yere git· belli günde Mahkemeye gelmesi zarfında dairemıze bildir~~ııı:1 ~ 
tiği hakkında mübaşiri tnrafından . veya vekil söndermesi aksi tak • zımdır. Aksi takdirde hDJal' 
verilen meşruhatta kendisine gön· dirdc davay:ı gıyaben bakılacağı pu sıcilile sabit otmıY811dst't ~ 
derilen davetiye geri çevrilmiş ve ilan olunur. (32!578) tış bedelınin paylaşmasırl Jllal 
muterizünaleyh hazine vekilinin Adalar Sulh fcras_ın_d_a_n_:____ riç kalırlar. Daha fszl~ 

7 
tıır~ 

isteğile muterize 20 gün müdde t - Bir borçtan dolayı mahcuz olup - alma kistiyenlerin 1-6·9~ .. ebjl~ 
le ilanen tebliğat icrasına ve mu- paraya çevrılmcsinc karar veri • den ıtıbaren herkesin go L1 1ıııt il 
hakemenin de 25/6/937 tarihine len iki vıtrın b ır camlı kapı 10/ 5/937 için daırede açık bu]undt•;1311 
rastlıyan ·Cuma günü saat 10,30 a Çaı samba gi.u;ıü satıl I 4 de Büy'i.ı· - ~~rma şartnamesi ile 9

34 
Jlt.l 

bırakılmasına mahkemece karar ve- kadarla iskele meydanında satı _ Usküdar icrası 9S7/S0
84z1tôl' 

rılmiş .olduğundan o gun ve o saat- · lacaktır. Birinci arttırmada kıy . _ =-dosyaya miiraçaatlıı m~rebi 
tc mahkemeye bizzat gelmediği ve- · meti muhammenenin yüzde yet _ vada m<'vcut vesaiki go 
ya tara!rndan tasdikli bir, vekll gön- miş beşin i bulmazsa ikinci arttır - .2.:_ri iJan olunu::_ . U j~ 
der_mooiği takdirde muhakenı"n ;n · manın 7 /6/9'J7 Pazartesi giinii ay- Sahıbi ve umumi neşrıra # 

gıy.abındn ~·apılacağı tebliğ m aka- · ni ~aatte icra olunacağından talip Başmubarttı' 
fl11na kaim iılmatt ü"zere ilan olu - : - olanların mahalli mezkiırdP hazır . L ız.-1 
-nur. (934-850) bulunacak memurine müraca ıl!nrı Bas'lld.ıtı yer: ~ 

ıtnn olunur. (32589) 


