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1 bııci · . (Zora'nın hususi muha-

zırı Miralay Bek, muahedclcrin tCl
cili için bir kongre toplanmasını 

i stemiştir. Muahedelerin tadili hak
kında bu toplan t ı teklifi, Berlinde 
olduğu kadar Paristc ve Londrada 
iyi karşılanmamıştır. 

Bunu, L'Echo de Pari \'e Hümanite 
gazete ler i de bildiriyorlar. Bu se
beple Kral Karol, Çekoslovakya -
nın Yugoslavyadan aralarında bir 
müşterek yardım paktı yapılması

nı istediği bu pakta raz ı olmıya -

caktır. Fakat her şeyden evvel Kral 
Karol ve Leh Hariciye Nazırı Mira
lay Bek, İtalyan - Yugoslav pnktı
na benzer İtalya il e Romnnya ara
sında bir pakt yapılması hakkında 
uyuşmuşlardır. 

Bu sebeple ve Leh Hariciye Na
zırı Miralay Bek'in Bükreş ziyarc
tile, Küçük İtilcifın zayıflamasına 
yeni bir adım daha atılmı ştır. 

cTan, gazetesinin yazdığına göre, 
Romanya ve Leh Hariciye Nazır

(Devamı 2 nci sayfada) 

~~ıtı l!iyor) - Lövr gazetesinin Y a göre, Leh Hariciye Na -

llgoslav Üniversitelileri geldiler 
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H~g6ell deni'Z okulunda Tilrk 
l>a!Jralt Jalıalanı.11•r 

(Yutst 2 inci 'agı/ad•) 

Boşanma 
Kağıtları 
Asıldı 

Karar, itiraz yapll
mazsa yarın tes· 

dik edilecek 
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M•ıl•11t sı.,ıon 
(f'••tll 2 f1tef Hy/•mr~i•) 

Katil kaçaklar yarın akşam 
1 

lstanbula getiriliyorlar 
/Katil Abdullah Adan·a polislerinin 
kanına girmek cür' etini göstermek 
istedi f akattabancasını kullanamadı 
Adana müddeiumumisinin ve emniyet direktörü

Son Telgrafa beyanatı •• nun 

Tevfik kaçtığı gün cebindeki 150 
lirayı nereden bulmuştu 

Kaçalcların Jemirlerlnl kHlikferl 
penctrt 

Adana ( Husust Muhabirimiz.t 
den ) - Nisanın 21 inci günü, Si• J 
baha karşı lstanbul hapishanesin• 
den kaç~n ktltil Abdullah ile Tev• 
fik, Adanada yakalanmışlardır. Is· 
tanbula iade ediliyorlar. 

Katiller hakkında Adana Em
niyet Direktörü Necmettin: 

- Zabıta esasen mütcyakkıı 
bulunuyordu. Firarilerin fotoRrıfi· 
l<-ride teksir ve tevzi edilmişti. 
Haklarında esasen tevkif karın 
olduğu için derhal tevkif edil-
diler. 

Dedi. Müddciumumt de: 
- ifadeleri alındı. Tamamen 

firarlaranı itiraf ettiler. Hakların
daki evrakı tahkikiyc ile beraber 
lstınbula iade ediliyorlar. 

Diyerek vaziyeti anlattı. 
Tevfik vo Abdullah çok meyus 

vaziyettedirler. Abdullah : 
- Ben kaçmıyacaktım. Fakat 

önce şeytana, ıonra da Tevfift 
uydum. 

Demektedir. Tevfik des 
- Kaçmamak benim için müm. 

kün olan bir şey detildJ. Yapıla. 
cak işlerim vardı. Fakat, hat• et• 
tim. Hataya deti~ bir başka lıti• 
kamete gitmeli idim.. Bütün fÜp. 
belerin benim Hataya kaçaca~ua 
Ozeriadc tekbüf edecetini kuvvetle 
tahmin edememişliml.. 

Demiştir. 

Katillerin lstınbul hipiıhaa .. 
~DdM D&•ıl kaçtaklarmdan başlı• 
1ar.ıc, tutulup yola çıkarıhncıya 

/danbul Cumlıarigtl Maddtfamu· 
m isi Bay Hik.me t 

rıru i:Ördükten sonra, otelden ç1k
Jn.1Jlar,ve gece yarısından sonra, 
aaat 1 de otele dönerek istirahate 

çekilmişlerdir. Bu sırada kendile -
rinden hüviyetler i sorulmuş, bu i· 
fiıı ertesi gününe bırakılmasını is
temişlerdir. Fakat, otelci Şevket, 

l 

Teoflkln bedbaht annesi 

bu v3ziyetten şüphelenmiştir. Şev
ket ertesi sabah erkenden otele gel· 
miş ve katillerin hüviyetini nraş
tırırken resimlerinden ve !irarlle· 
rin yüzlerinden vaziyetlerini anlı
yaark derhal zabıtaya telefon et
miştir. Abdulah ve Tevfik, otelci· 
n in telaş ve heyt•canından, kuşku

lanar~k, IJir ı>aatte, sabahleyin otel
den sıvışmışlar ve Kalekapısı ci
varında Nccatınin kuhvc.;sine gıt· 
mişlerdır. 

ADANA POL1St 
HAREKET~; GEÇI YOH 

Otelci Şevketin ihbarı üzerıne 
Adana polisi d rluıl faaliyt:tc geç
miş ve ikisi sivıl, ikisi :-esmi dört 
polis memurunu bu işe memur et
miştir. Sivil memurlar f<\•vzi ve 
Çemil, diğer memurlar Celül ve 
Raşit, katilleri takıp etmiye başla
mışlardır. 

Katıllcr, Nebinin kahvesine gir
dikten 4 dakıka sonra, memurlar , 
ani bir baskın yapmış, katilleri içe
ride yakalamışlardır. Azıh şerirle -
rin yakalanması güç olmamıştır. 

(Devamı 2 inci •ag/acln) 
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Bizim edebiyat Alimle
rimizin işi mi yok? 

Bir Ermeni vatandaş büyük 
Türk şairi Fuzuli hakkında 30 sene 
çalı~arak 3 veya rivayete göre 2 
ciltlik büyük bir eser yazmış. Bu
nu duyan bir muharrir bir gazete
de: 

- Fuzulimizi biz, Ermeni vatan
daştan mı öğreneceğiz? diye şiddet
li bir makale yazdı 

Bu zat makalesinde üniversite
mizin <?dcbiyat bilginlerine çıkışa
rak şimdiye kadar bu zatlar tara
fından üç değil, iki ciltlik bile bir 

Eser ncşredilmediğinden şikayet 
• ediyor ve: 

- Ermeni vatandaşlarımızın bu 
himmet ve gayreti hepimizin yüzü
nü kızart a gerektir! 

Diyor. 
Anlar,ı]an, bu muharrir arkadaş 

bizim edebiyat alimlerimizin neye 
böyle milli edebiyat işlerilc meş

gul olmadıklarına kız.ıyor. 
A arkadaş! Edebiyatın ilmi ile 

meşgul olanlar, Fuzuli'si ile meşgul 
olurlar mı hiç?! 

* Derralarda da m•? - -
Okudunuz mu: Mehmet Reis i

daresinde 45 tonluk tuz yüklü bir 
vapur Sarayburnu açığından ge
~~rken deniz içinde bulunan bir ge
mi leşine oturmuş, güç hal ile kur· 
tanımış! Ay! vapur leşleri de mi 

varmış? Desenize, o halde demek. 
denizden de pastırma çık3rı1acak!! .. 

* Doktorsuz k:ıza 
Memleketimizde bir iki yerde 

doktor bulunmadığını ötedcnbcri 
bilirdik. Fakat yeni yapılan bir is
tatis1. •ğc göre meğer 131 kazada 
doktor yokmuş. Demek, bilhassa 
bu 131 şehrimiz tam manasile kaza 
olncak yerler!! .. 

f!!!nlik muskası t 
Bir Fransız gazetesi şu dünya 

bayanlarının gözdesi, sinema artist
lerinden Klark Gabl için tuhaf ba· 
zı §eyler yazıyor: 
·Meğer bu dünyanın en güzel er

keği vaktile çirkin diye evlenecek 
kız bnlamazınış! Hatta ilk sevgilisi, 

- Kaba, kocaman elli, şaşkın bir 
ad.ımla evlenemezdim! izdivaç ta· 
lebini reddettim. 

Demiş! Bu çirkın Klark Gabl 
şımdı kendısıle cvlenmiye can atan 
mılyonlarca kız bulabiliyorsa aca
ba güzclleştiğinden mı? yoksa zcn
gınkşlığındcn mı? 

Bunu yınc onu çırkinliğinden do

layı reddetmiş olan ilk scvgilısm
dcn anlıyabılirız. Nitekim evveke 
bu kocaman elli şaşkın adamla ev· 
lenmcyı tcre:ddüt etmeden reddet
mış olan bu kızcağız şımdi Fransız 
gdzctccisıne şöyle diyor: 

- Keşke reddetmeseydim!!. 

* Torik bolluğuna çare! 
Bu sene hakikat denizlerımız -şey

tan kulağına kurıun- torık balığı 
fışkırdı. Kara kuzusuna hasret o
lanlar burunlarına kadar derya ku
zusuna doydu! .. 
Şımdi, mcmleketımizde fazla milc

tarda avlanan tonk balıklarının 
harıçten pek düşkün fiatlarla alın
masımı teşebbüs edildığı için, ba· 
lıguı hem ucuz ve hem mugaddi ol
mdsı dolayısile bütün resmi mües
seselerde torık yenilmesı tamim ve 
tebliğ olunuyor. 

Ala. Vakıa insan da bir fabrika
dır amma, gariptir ki, değme baba
yl_ğitımızin mıdcsi hır türlü bu me
reti konst>rvevc tahvil edemiyor!!. 

tıııııtıttıu"uumuu.uınııımunnnıt1tAtnnnnrıtuınMHUllll"l'•'''''••••*4t1iHHHllffl!lllJtllHllUU•tt••U•HJJUlitUIMlllUltUl'VUWUIU 

Başvekilimiziıı 

Londra 
Seyahati ı 

Btı sabah 
Yugoslav 
Talebesi geldi 

İngiliz Kralının tac giyme ~- Bu sabah konvansiyonel treni!! 
rasiminde devletimizi temsil ede- Yugoslavyanın Niş Ticaret mek-
c<:k olan Başvekil İsmet İnönü bu lebi talebelerinden 30 ve profe'!lörler· 
salı Anknradan hareke:t edecek, çar- den de beş kişi olarak 35 kişilik 
şamba günkü ekspresle d~ bura - bir Kafile şehrimize gelmiştir. 
dan Fransaya gidecektir. Oosl talebeler istasyonda Ticaret 
İsmet İnönüne Üçüncü Unıaml mektebi ve Üniversite talebe ve 

Müfettiş Orgeneral Kılzıın, Amı-
ral Şükrü Okan refakat edecektir. profesörleri tarafından karşılan• 

Heyet buradan doğruca Parise, mışlar ve lstanbul Kız Lisesine 
oradan Fransanm Kale limanına yerle~tirilmışlcrdir. Yugoslav talc-
gidecck, Kalede, kendilerini bekle- bcleri öğle yemeA-ini Galatasaray 
çeerk Londraya gideceklerdir. Lisesinde yemişler .e sonra Tak· 
Kralın tac giyme merasimi mü- sım Abidesine çelenk koyarak 

mısebctilc Ankara ve fstanbuldak; 
İngiliz resmi makamlarile tebaası 
tarafından da bazı tezahürat yapı
lacaktır. Bu nrada 9 Mayısta Kmm 
hatırası kilisesinde bir dini ayin, 
12 Mayısta Ankarada sefaret bina
.~;ında bir resmi kabul yapılacaktır. 

Ayni günün sabahı şehrimiz İn
giliz Eefaret konağında bir dini ayi
n: mütealdp buradaki İngiliz te
'taasına mahsus bir kabul resmi ya
pılacaktır. Bu merasime İngiliz ço
cuklarından her biri İnglltere ku
ı ulduğundanbcri İngiliz kralları • 
nm giyindiği kıyafetle iştirak e· 
deccklcrdir. 

çarşıya ve şehrin diğer yerierini 

srezmişJerdir. Yarın Ja St kişilk 
diğer bir Yugoslav talebe kafilesi 

1 

şehrımıze gelecektir. 

Irak Hariciye 
Vezirinin gezintileri 

Oundenbcri şehrimizde bulunan 

dost lrak'ın kıymetli Hariciye Na

zırı Naci Asil bu sabah saat 10 da 

ö1clden çıkml~ ve Topkapı müze
sini A•mrı atika ve diğer müzeleri 
gcımıStir. Ô~leden sonra da cami
leri dolnşacaktır. 

.. nırnıuu11un11uıtt11rn11uınn11ı.rtımnntııırnrnu1H111nııınıtcınıııttuıc-11uu111nnuuunıın ırıuııuııırıuırıııunmuıuuıntnuntte 

Türk - Yugoslav Bugün 

1 " Bahar bayramı Dost ugu -Bugün bahar bayramıdır. Bu 
munasebelle resmi daire ve mües-

T h •• t seselcrle mektepler kapalıdır. eza Ufa 1 _ Bahar bayramı münasebetle dün 
Turk Maarif Cemiyetinin rozetleri 
dafıtılmıştır. Dün kamutayda ismet lnönünüıı 

Yugoslavyayı ziyareti esnasında 
gösterilen geniş sempati münase
bctile Yugoslav milletine karşı bir 
sevgi tezahürü yapılmıştır. 

Halk partisinin meclis grupu 
reisleri Hasan Saka ve Cemal Tun• 
ca taraflarından bir tnkrir veriJ. 
miştir. Bu takrirde Yugoslav mil· 
Jetinin Başvekille Hariciye Vekilinin 
şahslarına ve Türk milletine gös
teriicn hudutsuz sevginin kamutayı 
pek mütabassi.s etti~i bildirilmekte, 
bu tezahürün sulh idealini ve 
medeniyete hizmet yolunda Bal
kan kom~uları arasındaki muhade· 
neti kuvvetlendirme ve artımnıya 

ıymetli bir lmil oldutu yazılmakta 

Heryer kapalı olduğu için umu
mi maaş pazartesiye verilecektir. 

Partide yeni teşkilat 
Ankara Halk Pnrtisi merkez 

bürosunda yeni teşkilat yapılncak· 
tır. Bılhassa neşriyat ve propagan• 
da .şubesi genişletilecektir. Ayrıca 
muhteHf yerlerde çalışan değerli 
gençler diğer işlerine halel gelme
den parti de çalıştmlacnktır. 

ve Mccıisın samımr teşekkür ve 
muhabbetlerile Yugoslav milletine 
kuvvet ve saadet dilcginin Yugos
lav Meb'usan Meclisi Reisine yazıl· 
ması ilave edilmektedir. Teklif 
sürekli alkışlar aruında Ye itti
fakla kabul edılıniştir. 

Atatürk 
Uçu9lar1 seyrettlfer 
Atatürk dün sabah Ankarada 

bava meydanını tereflendirmiş, 
Türkkuşunun Ahnanyadao yeni 
fetirtti2i OD tayyare ile diğer bau 
tayyırelerimizin uçuşlannı tetkik 
buyurmu~lardır. 

Hava meydanında Nafıa Vekili 
Ali Çetinkaya ile diğer bazı alA· 
kadarlar bulunmuştur. 

Büyük Şef bu ziyaretile bava• 
ahta karıı gösterdiği büyük al!· 
kanın yeni bir tezahürünü yap
mııtır. 

İtalya ile Roman
ya da bir 

pakt inızalıyorlar 
( 1 inci sayfadan devam) 

ları Bükreşte her iki müttefik mem
leketin, Sovyet Rusya ıle olan mü
nasebat ını da görüşmüşlerdir. Bu
rada Bay Bek, Romanyanın Rusom 
siyasetinin tehlikelerini de zikret
miştir. 

Gene Bükreşte· Rumen ve Leh 
Hariciye nazırlarının şahsi rabıta
Jarmın takviye edilmesi ve her iki 
memleket erkfınıharbıy(!lerinin teş
rikı mcsaılcrının inkişafı göruşül

müştür. Bu siyasi görüşmeler ya
nında bir de her iki memleket ara-
11nda turızm mukavelesi imzalan
mış ve yakın Şark için Leh stokla
rının transit olarak Romanyadan 
geçirilmesi karar laştırıl mışt ır. 

Sovyet clzvestiya, gazetesi, Mi· 
ralay Bek'i şahsında cHıtlerist Al
manyanın ve faşist İtalyanın bir 
ajanı. olarak kaydediyor. Bu gaze
teye göre, Bay Bek'in Bükreş ziya
retinden maksadı Romanyaya bi
taraf siyaseti takip ettirmek, Ro -
manyayı Çekoslovakyadan ayır -
mak ve Sovyet Rusyanın Roman -
yayı lehdit etmekte olduğu hakkın
da Bükreşi ikna etmektir. 

Gene Bay Bek, Baltık ve Kara
den izleri arasında bulunan devlet
ler arasında vücude getireceği bi
tnra f blok, Almanyanın Rusyaya 
karşı hir taarruz vukuunda Alman
yaya yardım edecektir. 

Fransada telaş 
(1 irıcl say/ ı<ian clevmrı) 

canlı netıceleri beklemenin hatalı 
olduğunu kaydediyorlar. 

Bu mahafü. seyahatin iki mem
leketi aJakadar e<len m<!selelerın 

tam bir surette tenevvtlrünc mün
cer olan Alman-İtalyan dostluk 
münas~betleri çerçevesino:: dahil 
bulunduğunu tasrıh etmektedirler. 

Von Neuratın İtalyan devlet a
damlarilc yapacağı gôruşmelerin 

pek tabii olarak mevcut bütün me
selelere taalluk edecekse de, ziya
ret sadece Bertin - Roma mihveri
nin mevcudiyetini teyide matuf o
lacaktır. 

Bütün tehirlerde 
Ayni ekmek tipi 

Sıhhat vekal~ti ekmek tipleri 
hakkındaki tetkiklerini bitirmek 
üzeredir. 

~ufu~u yirmi beş bini ·geçen 
şehırlerde vapılacak ekmeklerin 
glutcn mikdarı ayni olacaktır. Bu 
~kmekler linyit veya taş kömürü 
ıle işleyen hususi tip fırınlarda pi
şirilecektir. 

ı Katil kaçaklar garın akşam 
şehrimize getiriliyor 

(Birinci sahifeden devam) 
Abdullah zabıtanın elinden kur· 

tulmıya ve silah çekmiye çabala • 
mışsa da ellerine kelepçe geçiril
mesi çok uzamamıştır. Yakalanma 
işi saat dörtte olmuştur. Ellerine 
kelepçe geçiı:ildikten sonra, katil
ler Emniyet Direktörlüğüne geti
rilmişler, orada da üstleri aran -
mıştır. Abdullah'ın üzerinde dolu 
bir tabanca, Tcvfiğin uzerinde de 
bir tabanca, iki şarjür ve üç lira 
para çıkmıştır. 
KATİL TEVI<'lK ANLATIYOR.. 
Adananın iyi tanıdığı bir adam o

lan Tevfik, tevkühaneden nasıl 

kaçtıklarını şöyle anlatıyor: 

- 21 nisan sabahı idi. Ameliyat
}ıancye girdik. Parmaklıkları kes
tik. Nöbetçi jandarmanın, bizi gör
miyeceği bir anı kolladık. Jandar
manın arkasl dönük olduğu bir za
manda evvela ben aşağıya atla -
dım. Beni, Abdullah takip etti. 
Jandarma bizi görmemişti. Fakat 
atlarken çok heyecan duyduk. At
ıadığımız yerde kalmıştık. Etrafı 

dinledik. Ses sada işitmeyince o
radan yavaşça sıvışıp Sirkeciye gel
dik. Yanımızda 150 lira kadar para 
vardı. Kayıkla Haydarpaşaya geç
tik. Marşandiz vagonlarının altında 
ve üstünde gizlendik, Esk~ehire 

kadar geldik. 
BİR ADAM DAHA ÖLDÜRE

CEKLERDİ 
Eskişehirden bir otomobile binip 

Akşchire yollandık. Yolda bir kere 
yakalanmak tehlikesi gl!çirdikten 
sonra Konyaya, oradan Pozantıya, 
ve nihayet Adanaya geldik ve bu
rada işte bildiğiniz şekilde enselen
dik. 

Kaçmakta maksadım. beni bu ha
le sokan ve şimdi İskenderunda bu-

lunan bir adamı öldürmekti. Fakat, 
muvaffak olamadım. Ona yanıyo -
rum.> 

Adana polisi her iki katilin deu
zun boylu ifadesini almıştır. Evrak 
da lstanbula gönderilmektedir. 

Katiller, müddeiumumiliğe her 
şeyi >tiraf etmişlerdir. Tevfik, işle
diği cinayetten dolayı, Suriye hü
kumetine iade edileceğinden kor
karak kaçtığını ve Abdullahın da 
kendisine iştirak ettiğini söylemiş
Abdullah, çok perişan bir halde -
dir. Suçu Tevfiğe yüklemektedir. 
Tevfik ifade verirken çok soğuk 
kanlı idi. 

SAHTE HÜVİYET VARAKA
LARI 

Katillerin ceplerinde bir kaç sah
te hüviyet varakası çıkmıştır. Za
bıta tahkikatı derinleştirilm€kte -
dir. Tevlik ve Abdullahm, ilk de
fa SON TELGRAF'ın yazdığı gibi, 
İskenderuna geçerek, kurtulmak 
istedikleri anlaşılmaktadır. Katil • 
lerin, Adanada bir iki gün kaldık -
tan sonra, bir yolunu bulup hudu
du aşacakları anlaşılmaktadır. 
MÜDDEİUMUMİNİN BEYANATI 

İstanbul Müddeiumumisi Hikmet 
katillerin yakalanmaları hakkın -
da şunları söylemektedir: 

- Katil, Abdullah, Tevfik, bu -
gün {dün) Adanada tutuldular. A
dana müddeiumumiliği, hfılen tah
kikatla ve firarileri isticvap ne 
meşguldür. Katiller, tevkifhanenin 
8 metre yüksekliğindeki pencere
sinden atlıyarak kaçtıklarını ve bu 
fşde hiç kimsenin yardım ve mü
u.herette bulunmadığını söylemiş
lerdir. Adana Müddciumumiliğin
öen aldığım bir telgrafa göre, ya
nn, (bugün) İstnnbula sevkedil -
mek iızcre yola çıkanlacaklardır. 
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Başanma 
kağıtları asıldı 

Londra. t (A.A)- "Simp~on,.un, 

Simpson'dan boşanması" dün lp
sw· ch boşar.ma mahkemesinin dı
varlarına talik edilmiştir. 

Hakim S:r Deyd Mcrryman, bu 
işle pazartesi günü meşgul olacak 
veboşanmn kararının tasdikine kim· 
senin itiraı edip elmiyeccğini !'!Or&• 

ca~tır. Bir cevap alamadığı takdirde 
boşanma kararnamesi kat'iyet 
kcsbedecektir. 

Windsor dükünün avukah tara
fındıın "Tac giyme hakkında tef· 
sirler,, isimli kitabın muharriri 
Ceoff rey Dennis ile naşiri Heine-a 
mıtnn alevhinde açılan dava, Lon· 
dra'nın bütün maharilinrfe şiddet~ 
le müMkaşa edilmektedir. 

Kitap, piyasadan toplallırılmış 
olduO-u için bu davanın sebebi ne 
olabilece~i merak edilmektedir. 

Bununla beraber iyi haber atan 
si,asi mahariller, bu kitabın Kanada 
ve Amerika'da piy:\sadan kaldırıl· 
madıtını söylemPktedirler. Binaen. 
aleyh kitabın bu memlekf'tlede 
nrşredilmesinden dolayı Windsor 
Dükünün utradığı zarar ve ıivan• 
dan dolayı muh&rririn mesuliyeti 
bakidir. Naşir de aynı ıattıında 
mesuldur. Takibat evveli, kitabın 
bütün memleketlerde pivasadan kal· 
dınlmasını, sonra da Wiodsor Dü· 
künün, şahsı aleyhindeki neşriyatın 
tekerrürüne müsamaha etmiyece· 
ğ nb herkesce anlaşılmasını temin 
etmek içın yapılmaktadır. 

Bulgaristan 
Türkleri 
Gelecekler 

Türk • Bulgar münasebatında 
yeni bir inkişaf başlamıştır, gaze· 
telcrde hS.la Başbakanımrz.m Bc\g. 
rat dönüşü Bulgaristandaki tema3 
ve beyanatının akisleri devam et· 
mektedir. Bulgar matbuatı, bilhas
sa Balkan paktından evvel Türki. 
ye ile Bulgaristan arasında bir 
do~tluk muahedesi yapılmış oldu
~una nazarı dikkati celp etnıekte 
ve Pulgaristan Balkon paktına gir
mese bile mütemmim anlaşmalar 
yaparak komşularile do~tlu~unu 

kuvvctlendirebl eceğini t c bar ü 2 

ettirmektedirler. 
Türk• Bulgar münasebatında 

görülen bu inkişaf ve cıamimiye· 
tinin yeni bir nişanesi olmak üzere 
Bulgar Basvekili "Köse lvanof.,uo 
memlekctımizi ıiyarct etmesi bt'l 
olarak tekarrür etmistir. 

Bulgar Başvekili ismet fnönünün 
Londra dönüşünden sonra ve Ha· 
riciye Vekilinin Şark ıeyahalinden 

önce, Haziran ortalarında Anka· 
rayı ı.iyaret edecektir. 

Bu ziy:ıret esnasında iki mem• 
lekeli yakından allkadar eden mü· 
him bazı meseleler görüşülecektir. 

fülhas:ıa tJulgarıslanda yaşayan 
ve !ayısı mühım bir yekun tutan 
Tiirklerin tamamile anavatana yer· 
teşmesi için yeni bir anlaşma yapı· 
lacaktır. 

__ I S_aba_h_ve_ak_şa_m_b_aş_m~a_rr_irl_eri_ne_ya_zıy_or_lar~? 1 
Açık S~ 

Yeni bir lktısad 
konferansı 

Ahmet Şükrü Esmer'in bir ma

kalesini neşreden Açık Söz, hula· 

saten şunları söylüyor: .. Dünyanın 

bugün üç büyük derdi vardır: 1 -

Siyasi emniyetsizlik, 2 - Silah ya
rışı, 3 - İktısadi buhran. 

Ahmet Şükrü Esmer, makale -

sinde, devletlerin zaman zaman bu 

üç rn.ascleyi konuştuklarını, bir hal 

çaresi aradıklarını izah ettikten son

ra, Orta Avrupadaki son siyasi ha· 

reket ve cereyanları işaret ederek 

Amerika reisicumhurHe Belçika 

Başvekilinin yapacağı mülakattan 

l>ahsetmektedir. Henüz dünya gi
ôişı hakkında şimdilik müsbet bir 
şey söylenemez. 

Cumhuriyet 

Hatay meselemiz ne 
halde? 

Yunus Nadi bugünkü makalesin
de Hatay davamızın ne halde oldu
ğunu &nlatıyor ve: cBizcc Hatay 
meselesi, insanlığın vicdanı ön4.ı-

de en makul ve. muslihane hal şek
lini bulmuştur.• diyor. İlave edi • 
yor: 

cTürkiye Cumhurıycti devleti 
muahedelere sadık kalmayı ve iyi 
komşuluğa ehemmiyet vermeyi 
kendisine şıar edinmiş bir devlet
tir. 

Makalede, bundan sonra, Millet
ler Cemiyetinde Hatay davamız Ü· 

zerinde yapılacak çalışmalar anla
tılmaktadır. 

Tan 

Sulh perisi 
Ahmet Emin Yalman bugünkü 

makalesinde 4Sulh perisi> serlev
hasilc dünyada bir harp tehlikesi 
olup olmadığını tahlil ediyor, Prag 
Borsasında bir kaç gün evvel ge-

çen bir hadiseye temas ederek, sulh 
sözü üzerine oradaki heyecanı an
latıyor. 

Ahmet Emin Yalman, bundan 
sonra, İspanyol barometre mevzu
unu ele alarak, İspanya işlerinin 
son aldığı şekilleri anlatmaktadır. 

Kurun 

Yeni bir dUnya buhranı mı 
Asım Us, bu serlevhalı baş ma-

kalesınde cOokuz S<?ne evvel fiatla

rın düşmesile başlıyan buhranın 

bir ikincisi bu sefer fiatların yük -

selmcsilc ortaya çıkıyor. Amerika

nın A vrupaya ettiği nasihat din -

lenmezse harbin çıkmaması mucize 

olur., dedikten sonra, bir kaç haf

tadanberi :konuşulmakta olan yeni 

İktısat konferansı mevzuuna dair 
son zamanlarda yapılan neşriyatı 

mevzuu bahsetmektcdır. 

Son Posta 

Deniz yollar1mızın ıslahı 
Muhittin Birgen, bugünkü ma• 

kalesinde Denizyoltarının bu yıl 

meydana gelen açığından bahse· 

derek, bunun ne şekilde yapıla

bileceğinden bahsetmekte ve yol. 

cu adedinin arttırılması için icabc· 
den tedbirlerin alınmasını iste
mektedir. Limanlarımız arasındaki 

iş hacminin genişletilmesinin nasal 

mümkün olduğunu izah ettikten 
sonra, Denizyollarmın ıslahı çare
lerini ara§hrmaktadır. 

Akşam 

Başmakaleıi yoktur. 

[DIŞ- j 
SiYASA 

B~lcika bitaraftır ~:! 
Ingiliz Hariciye Nazırı BrU ,SJI 

gitti, görüştü. Bu seyahat ınarı se' 
değildir. ·çünkü Belçika geçen er 
nedcnberi uğraştığı maksadın~efd 
di: Artık hiç bir devlete karşı uJt" 
vaziyetinde değildir. Buna j11gıt
bi1 kendi toprağı Fransanın, r;ğef 
terenin kefaleti altındadır. J'S' 
Belçikaya, bfr taarruz olursa~~1 
ris ve Londra buna karşı kO) .. J 
teahhüt etmişlerdir. Fa~.at fr:~ll" 
bir taarruza uğrarsa Bruk~l .. yııı 
disini bir kayıt ile bağlı go~ '* 
Evet.. Cemiyeti Akvama sadı d.ıı' 
duğunu bu vesile ile bir )<ere .:ıı 

• rCV' 

tekrar eden Belçika o ceını) e ı.r 
misakından doğan her vazife ,, vr 
ahhüdü ifaya hazırdır. Ancakıd~ 
karno misakı geçen sene ~ı~~ }.'r 
tan sonra Belçika kendı~Jll birr 
manyanm, Fransanın bir. gun 1'eJI' 
birlerine taarruzları halınde göt" 
disini de bu badireye atııınıŞ 
mck istemiyor... ~ 

Ort:.ya konan iddialar . bil r·ıı 
Fakat bir de Bclçikanın iç ışlCad 
bakın.:a, katolik kilisesinin ?\ıct 
ki faaliyetini gözönüne g~t~9,., 
Valon'lar ile Flaman'ların dıl .. }; 

.k }lll 
ları hatıra gelince Belçı ·a .,o . d \')• 
metinin harpten sonrakı c lı!lv 
giriştiği teahhütlerden sıyr~adP 
için hele şu bir senedir ne 
uğraştığı unutulamaz. sSfl 
Şimdi İngiltercnin, Fraıl ıtı'ır 

Brükselden istediği nedir? j\l ~f 
- atJl' ya tarafından tdarruza ugr 0t• 

sı değil mi? Paris olsun, µol~ ol' 
ret 1 ...ı olsun, Belçikanın çok kuV' bsP" 

ınasını isterler. Ta ki ona her e&il
bir taraftan tecavüze cesaret V' 
mesin. Belçika artık bitaraftı;-de'" 
kin bu umumi Juırpten ev\'~ bit'° 
letlcrin teahhüdü -altındak1 rıdi' 
raflığı değildir. Brüksclin ~.bit 
kendine ihtiyar ve tercih ettiği 
bitara~lıktır. elÇ~r 

Ne Ingiltcre, ne Fr:ınsa B ,ı:ıd' 
nın taarruza uğraması karşıs ~e!l' 
seyirci kaJabilir. Evet, ,J3cl~isa .. el' 

di kendine bitaraflı{;rı jht1":ir tf 
miştir; diyelim. Fakat on.un l< g t 
arruzu üzerine davet eaece de r 

" aıı zayıf kalmasına asla mus 

dilmiyecek... • ._ __ • llll_W 
~ 

Donanmaya 
Geçen yiğit[.ef 

Heybeli Deniz. Lisesini bitıre:e\ 
gencin Deniz Harp Md::e~. ne J]ei. 
mclcri miinascbctile bugıın ·ııı } ' 
beli Lisesinde büyiik rnrras1

• 1 t1I 
İ '}<lıt • 

pılmıştır. Saat on beşte stı ıs I} 
. . d ... vve ' 

~ıle başlanan merasım e " jiıı1 
niz Lisesi talebesi muzikle le ol ' 
nastik yapmış, çok muvaffıı e f 
muşlaıdır. Sonı·a bir tayY'1r JC t1 
nşı yapılmış, bu da takdirle 

lanmı~tır. pıt°( / 
Bunu 52 mezuna diplo:1'18 • ,1'# 

mükafat dağıtılması taJcıp e) 
tir. . ,,J 

Diploma ve meçi erin da~~ 
bitince Amiral bir söyl~V v~r~eııt' 
bundan sonra Deniz Lıscs;ı rıJı:'i.-1 
lcrf bir geçit resmi yap.mı ~ııe ır; 

Saat 17 de davetliler .şe~i ~cıs 
beli lisesinde bir çay zıyafc veııı 
lecek ve ziyııfet esrıası11dıı ıı' 
müziği çalacaktır. . µ~ .. 

Saat 18 de de Heybelı eı>ç j
muvaffakiyetle bıtiren 52 g ıdCrtl 
niz Harp Mektebine gcçeCc ıt;,?~ 

· · ola.Jl Deniz Harp Gcmısı uiuJl 
diye Heybeli önlerinde b ,r 
tadır. r rııltl ~ 

Heybeli kumanda ve tn 
1 rP o r 

tile lise talebeleri Deniz li:ıı tl1e~ 
!una geçen arkadaşlnrı~~i 11ıırı1 1 
simle uğurlıyacaklnrı gı arıılP~ 
ycdeki mektepliler de 

1
,,1 Y1 

katılacak yeni arkadaşta~ır· 
merasimle knrşılıy:ıcalctıır 

Festivale 
Hazırlık 
ilerledi . 1 f{o~~ 

Dün toplanan Festıvıı progr'Jı.ı ' 
bu yaz yapılacak eğlencetıt· f3C ııif 
na bazı ilaveler yaprnıŞ8pac'~ıılıl' 
can Köroğlu raksını y dB 13° JP 

. hakkın P' heyetin gelmesı . ıştit'· of 
ların teklifi kabul edıltJ'l rs1'sı sı~ 
tamonudan Sepetçio~lılderilJJle t(Jıt 
myacak bir heyet gon e$it'litJ 
dair Kastamonu BeJediYctıJ!· el~ 

mtJı 
vafakat cevabı okun rıtı~ 

Selanik Konservatu"a _.- st' 
·ıe vw ~ 

kişılik bir koro heyeti rı 0ta!~ııf' 
.Festival gı upundıın aY gôı1'1 
:r.ona iştiraki muvafılc 
tüı. 
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YOLCU SALONU 1 KÜÇÜK HABERLER" 1 
meselesi:_ Seyyahlar ,· ,çı·n bı·r otom-obı·ı .__ ___ ic-erd---ew 

•• •• unun 
f'............_-------~----------------------

* Mi.ıtckait dul ve yetimlerin iıç 

~azla bahk istihlitk . edilmesi · parkı yapılacak ~.:~:E:ff§;;~~;~:~;;~~ 
lçl•n propaganda yapılacak -- --·-- ay içinde Ankaradn açılacaktır. 

V l • 1 d • "" • f •k • * Yüksek Muallim Mektebi ge· 
.1 o cu saı onu ve l ger l n şa a ın l l nişletilecek, talebe kadrosu iki yü-

~ k b 1 k t 1 k d b •t • •l • k l f ze çıkartılacaktır. Bu suretle orta 

'"'lemle ette a 1 saf ışı ar ı rı a ca L ~~.~~. :pıı.:k :~z .. ~=:~." .. :~.~:.ı:.!da: son- :7:.kt•p mu•llimleri çoğalhl•••k -
b l d b z· k l- • • • f "" sisat için İktısat Vekaletinden ra Merkez Rıhtım ve Çinili Rıh - * Afyon İnhisarı eski Limaıı ha-
Oe e igenin Q l tuz aması lÇl·n genl yap zgt alm3cak tahsisatın ne suretle sar· tını hanıarınm arkasına düşen sa- nına taşınmıştır. * Gümrüklerrie muamelatın ba-

l .., b l d !edileceği kararlaşmıştır. Bu t.ahsi- ha genişletilerek bir meydan şek-ia/ ima f name de tatbik edi me ge aş an l. satla evvela Galata rıhumının Salı- line sokulacak \'e burası bir otomo- :~~~!~ti!~ır~i için bir proje hazır -
ı.. uc· , .... k İ ,~th 1 d t 1 .. pazarına ,,e Sirkeci rıhtımının da bil parkı yapılacaktır. Yoku salo-q Utnet balık istfülakfıtını ço- ı şehirlerinde fstthlak edilmiş ve rıa .. ca .ur ..... ma·kl· ane er e e or- * Su ile dolu iki şiŞ<'yi rakı di-

lalt l ı l f k f l k Saray burnuna kadar uzatılması lşi nundan çıkacak vapur yolcuları bu-ıtıaı. inek için yeni tedbirler al- 263954 çift ve 39407 kilo balık da gu erı e onı muş u 8 ve n ;:at ço ye rehin bırakarak bir helvacıdan 
«tadı B 1 • b 1 k b d yapılacak, sonra da Mumhane ve di- rada toplamıc:ık, otomobiller<' ko-)~l r. u arada bütün yatılı harice gondcrilmıştir. pencere erı u un:ıca , avayı a- elli kuruş ile bir büyük şiF-~i do-
etde h d b ı k g•"r antrepolarının ikı"c:er k"tlı ve ]ıarca bın'"'lıilcceklerdir. Bütün bu tbıd aftanın muayyen günle- Diğer taraftan Bele iyece a ı · ima tecdit eden atetler ko•aulncak "' 'S ... -., '" larıdırarak alan Hüseyin r..ıl ay hııp-lir.; halık yedirilmesi bildirilmiş· tuzlama yerleri hakkında yeni bir zemin ve zeminden iki metre yük- asri bir şekilde yeniden inşası te- inşoat iki sene içinde tamamlanmış se mahkum cdilmiştu·. 

ahııdaapıJan bir istatistiğe göre mart talimatname yapılmıştır. Bu ta - seğine kadar etraf fayans veya çini . min edilecektir. Daha sonra da ye- olacakLır. * Denizyolları idaresinin yeni 
Şe}\rim• d 169589 ı· k ]' t e rı··re balık tuzlama IHUH•UlllltfHHlff1HltllllhliU11HHUtUttliHtnnHHIPUUUlflll1UltHUt1tlftfflttllttHUftfHUUUttUtllUUUfllltllllllUtiltlUt1UtUltlUIJllH 1 ., • b .. t tb'k b l 

llıetı ız e ıra ıy- ıma nam ye bo olacak, zeminde sifon tertibatı bu- yaz arı csı ugun a ı c aş an-
12sQ tıdc balık satılmıştır. Martta yerlerl, başka yerle alakası olmı- .,,,,... ••k b •t l/ ••h b l mıştır. Yeni tal'iCe ile bilhassa Ka-
'-tı 5kap kabuklu deniz hayvan- yan kargir binalarda yapılacaktır. lunacaktır. n uçu za l mu a er ere ! radenız hattında yenilikler yapıl-
~ 392 tane istakoz, ~71471 çift Burada gelen balıkların buluna - İmalathanelerde mutlaka Ter • "r ı· • p / f nuştır. 
ier :ut Ve torik ve 350473 kilo di- cağı, ayıklanacağı, tuzlı:tnacağı ve kos suyu bulundurulacak, işçiler 1 .l a ımatnamesı u yapış ırmı- ı * Vancla kurulacak halle ünivcr-

:nu'~ .balık istıhsal edilmiştir. fıçılanacağı yerler biribirlerindcn hususi iş elbiseleri giyeceklerdir. 

1

. Bi/diri_l_di yan daire/er sitesinin kanun projesi Maarif Ve-
lııtıt . lıhsalattan 80315 çift pala- ayrı olarak yapılacaktır. Y.eni talimatname meriyet mev. kalcti tnrnfındo.n hnzırlnnmıştır. 
rı_ 1.,~~e 267301 kılo dig•cr cins balık Bundan başka dolmuş fıçıların kiine girmiştir. Hazirana kadar l- -·- * Ereğlide modern tesisatı havi 
"'(! '""'ı • k ld Klmler orduda ravu, Dahlllye vekAletlnln i bi ı· 1 . . İkt \'e 

43 
Ye sınırlan içinde, 29898 çift bulunacağı depo da bu imalathane- malfı.thaneler ycnı şe l e yapılmış ,. yen r unnn yapı mnsı ıçm · ı-

?65 kilo balık diğer Ti.ırkiye Jerin yanında ayrı bir yerde bul_u_-..;.._o_la_c_a_k_tı_r. _________ -..ı olabilecek ? bir tamimi sat Vckületi tarafından bir proje 
\1 Küçük zabit ve onbaşı talımat • Doğum, ölüm vak'aları ilmü- hazırlanmıştır. Yeni inşaat bitince 

ıa 1 ova kap l ı cas 1 15 l spanyaya namesinin beşinci maddesinin de- haberlerine pul yapıştırılmaması burası Eti limanı ismini alacnk ''C 

ği§tirildiği alakadarlara bildıril • hnkkındaki kanun hükmlinün bazı yükleme, boşaltma işlerind('n bir 

Mayısta açıl lyor Bir vapur dah miştfr. r.üfus idaı·cleri tarafından yanlış mtlyon lira kar edilecektir. 
Q Yapılan yeni değışikliğe göre, e Kaçakcılığa sahne olan Mcr-

V ll k piyade kıt'alarındıı -altı ay fazla htz· anlaşılarak evlenme, bo~anma ve sin ile Tarsus arasında Dahiliye 
afı l - -·------ d I 0 anQCQ met etmek üzere erbaşlığa ayrıla- yer değiştirme ilmühabcrlerine de Vekfi.leti yeni bir nahiye kurm.ığa 

yı kaplıca ve otel f iatların a rak onbaşı oıanıarıa. askerlik hiz· tatbik edıldiği görülmüştür. karar \·ermiştir. 
Sefarethanemlze iltica metf iki sene olan sınıflarda ol'lba- Dün Dahiliye Vekaletınden vi- Gümrük mahafaıa kumandan-

m ühim ·tenzilat yapıldı edenler ÇOk Sl seçilenlerden bir ay kıt'ada ve l&yetc gelen bir tamimde bu ha- lığı da bu )'eni nahiyede tetbirler 
A kay M İspanyadaki sefaretimize sığınan müesseselerde onbaşılık yaptıktan reketin hatalı olduğu ve nüfus ka- alacaktır. ~ " üdürü Cemil Yalovada Jarak tesbit edilmiştir. Otelde bü- sonra liyakat gösterenler kolordu 

,,apılrn k asi mültecilerle oradaki tebaamızı 42 43 ·· .. dd l tı; ,,,,..._ .a. tn olan hazırlıkları tef- tün hnstalıklnrın tedavisi için tc· , larca açık nisbetinde erbaş talim • nununun ve uncu ma e e • 
ı_ .... ,,ek almak üzere Valencia ya giden De- i d ·· t ·ıd'ğ' ·b· le me ve 
•'llı,8 "" g'tuıere dün sabah Ya - . sısat olduğu gibi sıhhi teşkilatlar t ga·hına sevk ve orada dört ay talim r n e gos erı ı ı gı ı ev n 

.. ,,.. nlzyolları daresinin Karadeniz va. b ~ı b 1 iniştir. Yalova kaplıca - ve hususi doktorlar bulunacaktır. i ve terbiye göreceklerdir. yer değiştirme ilmühaberlerine e-
u y 1 ı puru spanyaya varmış ve yolcu 

Çtlac ı.. ı 5 mayıstan itibaren a- Tedavi içın gelen hastalar odala- Talimgahta ehJiyetlerini i~pat et· cı>r, bnc:anma ilmühaberlerine de 
ı. a,..tır 'l,>' d almıya başlamıştır. Yalnız bu nak- y- ~ 
~ta . · naplıcalarda gec::en yıl- rından asansörlerle banyo ;,ıiresi· rniş olanlar çavuşluğa terfi oluna- yirmişer kuruş harç pulu, yalnız 
dır. ~ısbl'tıe bir çok yenilikler var- ne irıdlrilccekHr. Ayrıca diğer o- llyat işi gayet ihtiyatlı olarak Y•· caklardır. 

0 u ar d pıldığından vapurun uzun müddet yer değiştirme ilmühaberlerlne de 
'"aı~111 ~a .. n yi.iz od;ılı ve yüz elli tcllerın föıtlarında da mühim ten- Terfi, bir buçuk senelik sınıflar· 
t ""t bu k b İspanyada kalacağl anlaşılmakta - on beşer kuruşluk damga pulu Y•· , l\da yu • otel de haziran a- zilatlar yapılmıştır. da Mayıs ayı ba<:ında, dil''•eo: sınıf-
t... llçı1ın k 0 ld - 15 M dır. Diğer taraftan haber verildi· - • 5 pıştırılması liızımgeldiğl b1ldiril • ··ııtrıy a tadır. tel için Al - Kaplıcaların ilk sçı ıgı · a- larda da iklnciteşrin :;ıyı başında 
leri a~dan son s!stem banyo ıilet - yıstan 15 Haziran tnrlhine kadar ğine göre yeniden bir çok kimseler yapılacaktır. miştir. 
c~lin ~nınıştır~ Aletler bugünlerde Yalovadaki otel ve banyo ücretle- sefaretimize Uttca etmişlerdir. Bun. 
laloıı alt katında kurulan banyo rinde yı.i?.de elli tcnzilüt yapılacak· ların hepsini Karadeniz vapuruna 
tltld Una Yerleştirilecektir. Bu yük tır. Hu suretle İstanbul halkının bu yüklemen! n lmk~nı yoktur. Bunun 
~il\> C! Cerck yatak \"e gerekse ban- sıbhut kaynağından hakkile istifa- için hükümetlmlz yeniden tedbir-

'-.:e ~·eınPk ;.c ti · k ...] · ı ı -"" "J kt'r ler alacaktır. Bu arada Karadenı'z ~ ~"" .... re er1 co • ucuz o- nef:ı em n c:uı ecl! ı . 
}': '"'"""11"'11'"'"'"';. .................... ,, .... 11 .......... u ................... 11 .. ,, .......... 1111•••11•111111111ıı11·ı.m1111111 vapurunun bir ikinci sefer daha 

beni inşa 'Belediye ve hususi _yapması düşünülmektedir. 
~d/l idareler ---··--
(.. ı ecek muhasebeleri Bulgaristana 
l'111.cın/ar !Jnhlliye Vekaleti tstanbuldan 8 • h · f 

• ,.. ~onn.ı biıLün şehir belediye ve hu- ır eye 
ı1..._ ı11ıdak ve Mersin susi idarek>rinin muhasebelerinin Gı.dı•gor 
~ta,, "iare yaptwılacak 

d~ ~·buı ve Trabzon limanların· bırleşlirilmesine karar vermiştir. 
'rııa llra Zonguldak ve Mersin li· Bu münasebetle yeni bir komis-
~tarı~~nın da inşası kat'i suretle yon teşkil edilmiştir. Ayrıca bir 
~ b~ınıştır. Vekalet mühendis· tamımlc bütün vilayetlere de mü-
~~ik U lirnanlar üzerinde vak·ntlc.. racaat edılcrck tc\'hlt işi etrafında 
~ca~la başlıyacnklnrdır. ·Hazır - b<ızt malumat istenmiştir. 
~ 1 Projelerden sonra liman- - ... __ 

~ıt! t 0.ası için ecnebi müessese- Romanyadan kutu· 
&lılda1tcrnasıara girişilecektir. Zon· 
"ıırıa ;c Mersin limanlarının ın- luk kereste gelecek 
~ıt ecı·a Celecek yıl başlanacağı Romanyadc:ın muvakkat kabul su-
~, 11

1'l1cktedir. retilc mcmleketımizc kutuluk ke-

~~t •aı;,;;·için lstimllk reste getırtmek işlerile uğraşan 
)\'ada yolcu salonile salonun Ege mmtakası üzüm ve incir satış 
~ 'trııJt j'npılncak meydan için ge- kooperatiflerine memur İktıı;at Ve-
ı._; lıu .~asta istimlak yapılacak _ kaletı iç Tıcarct Umum Müdür 
·"Q l'I) .;strrnıak muamelesi için Be- muavini Salühaltin Çuhruk şehri-
~.1 ~ Liman Müdürlüğü ara • mizdcn İzmirc gitmiştir. Bu keres· 

~. içi~go:uimeler yakındır. istim- teleri getirtmek için dün bir Türk . 'Ilı luıırngclen formalitelere vapuru önümüzdeki hafta Kösten· 
ıştır. c~ye nnreket edecektir. 

~I roman: 55 ___ _ 

'en de seveceksin! 
~I\ 

1 Sordu""· 
~ .... 
n otl 

'lıiç b 11> gelemlyor mu ııbln?. 
t li(!t alısctmiyor. 
~lt~i. halde alabilmiş olsaydı 
ıililı. 

t~ t~in 
>~ ~l'de a~rnak güçleşti. Hele bu-

ı. . hı.- kı'- . . . 
~· )( ... scye ızın vermı -

~ i. n 
\ aıı Uıt en de sofraya oturdum o-

lı: l~tı·clet.a onunln konuşmuş ol

~~ lfer'h l 
h. -l~r a de cephelerden pek iyi 
~ı"- gelıtıiyor 

~., n· .. 
~ >.ta~ttell'~.cn kaşlarını çatı: 

ı 've ssur öyle . 
~ ~devam etti: 
>~hı b· n1.a boğuşmak yetmi -
~ it ae Arnplarlıı döğuşi.ı-

l<ifii 
l'lınüyor amma, çöldP. 

Etem izzet Benice 

bir hayli şehit veriyoruz bu Arap
lar yüzünden .. 

Ablam: 
- Medineyc giden bir imdat tre· 

nin! uçurmuşlar galiba?. 
Dedi. Salih: 
- "Evet, doğru. Rayları sökmüş

ler ve trenin sökük raylardan ge-

çeceği noktaya da dinamit yığmış· 
lar. 

- Kim yapıyor bunları?. 

- İngıliz lirası!. 
Den, 
- Surıyede de Fransız lirası .. 
Dedim. Salih: 
- Çok doğru .. 
Diyerek ilave etti: 

- Bilhassa İngilizlerin tahrik ve 
ıdare ettikleri yerlerdeki Araplar 
ço:< zalimane hareket ediyorlar. 
Başlarındaki Lfn·Tens .. denen herif 

Ziraat hakkında tetkikler 
rapdıror 

Koylüyü makineli ziraate alıştır· 

mak için Ziraat Vekaletince bu yıl 

kurulması takarrUr eden kombina· 

lar için satın alınacak •inaz mı • 

klnelerl Uzerinde tetkikler-yapnıak 

Uzere Bulgaristan ve Romanyaya 

bir heyet gönderilmesi kararlaş -
tmlmıştır. 

Ziraat Vekaleti Hususi Kalem 

Müdürü Bııy Servet Şefiğin reisli

ği altında Ankara Ziraat Müdürü 

Bay Hamdi ve makine mütchassı· 

sı Necatidcn mürekkep olan heyet 

azaları bu hafta içinde Ankaradan 

f€hrımizc gelerek doğruca Bulga· 

rıstana .hareket edeceklerdir. 

hepsini iyiden- iyiye kendisine ve 
İngiliz altınına bağlamış. Hemen 
bütün bedeviler kab11e kabile İngi
liz ordusunun muavini çeteler ha· 
linde çalışıyorlar. 

Çölde dostumuz kim. düşmanı -
rnız kim farkında olamıyoruz. İki 
taraflı kırılıyoruz. Ordunun en bil
yük bedbahtlığa da bu. Her yerde 

iki ateş arasındayız. En çok gü • 
vendiğimiz şeyhler bile hiyanet e
diyorlar. 

Bu sözler arasında yemek bitti, 
Salih saatine baktı, 

- Oooo .. geç kaldım .. Hemen git
meliyim. 

Diyerek müsaade istedi. Ablam: 
- Şimdi siz kışlaya, Lutfiye de 

eve. 
Dedikten sonra, ilave etti: 
-· Ben de akşama yemeğe size 

gelecef.tim! 
Salih de. ben de: 
- Rica ederiz .. 
Dedik. Anlaşılıyordu ki, ablam 

gece de aramızda bulunmak \•e bizi 
biribirimizc yeniden ve iyice ısın
dırmak azmindeydi. 

_.. ..... -
Şirketi Hayri- Ondülasgon 
genin yaptırdığı Makineleri 
Vapurlar Muag_~~i 

aıuetoat• deniz• 
lndlrllecek 

Şirketi Hayriye tarafından ln~a 
edilmekte olan yolcu vapurların -
dan birincisi Mayıs ortalarında de
nize indirildikten sonra vlnçler va
sıtasile makine ve kazanları yerle· 
rine konulacaktır. Bunların yerleş
mesinden sonra vapur tekrar kıza
ğa alınacak, güverte, kamara ve 
diğer kısımlarının inşasl yapılacak· 
tır. Vapur tamamlandıktan sonra 
4400 yolcu alabilecektir. 55 bin li· 
raya mal olacağı tahmin edilmek -
tedir. Ağustos içinde1 büyük mera
simle denize indirilecek bu vapur· 
dan sonra ikinci bir vapurun inşa· 
sına başlanacaktır. tklnct vapur da 
§imdikinin ayni olacaktır. 

Bıçakla yar•landı 
Küçük Piyalede ceviz atıcı 

ıokatında 26 numarada mukim 
Asiye)i kocası Yusuf geçimsizlik 
yüzünden baldırından attr surette 
bıçakta yaralamıştır. Suçlu yaka· 
lanmı~tır. 

Ne iyi yürekli kadın. Ona abla 
değil .. anne demeliyim .. 

Aşk lıur~ti 

Liitfiye hatıralarına devam edi • 
yordu: 

cAnlaştlıyor ki, Salihle yıldızı • 

rnız bnrışamıyacak. Belki, benim 
ona sokulmak istediğim anlar olu· 

yor. Onun da öyle. Fakat, nedense 
ikimiz de bütün gayretimize rağ • 
men bu birlik ve beraberliği temin 
edemiyoruz. Aşk bizim için galiba 
daima enginliğini muhafaza eden 
erişilmez bir hayal olup 'kalacak. 
Bazan kendi kenôıme dalıp düşü· 
niiyornm ve .. içimin aşk hevesile, 
aşk hummasile yanmak istediğini 
hissediyorum. Aşk muhakkak ki, 
insanı gıda kadar besliyen, hav~ 
kadar dirilten, su kadar tazeliğe 
götüren bir kudret. Aşksız bir kalb 
çorak rüzg:ırl:ır içinde kavrulan bir 
step kadar hareketsiz ve boş. Aşk 
damarları tutuşturuyor, kalbe yan
gın veriyor, insan hayatına düzen- 1 
lik ve enerji getiriyor. Se\•cn in- 1 

sanları daima dinç, daima taze, da
ima dinamik ve hareketli gördüm. 

BugUn hllmetname tat• 
blk edlllror • 

Bugünden itibaren ondulasyon 
makinelerinin muayene ve kontro • 
lüne başlanacaktır. Muayene ve 
kontrol neticesi yapılan tnlimatna. 
meye uygun görülen makineler 
damgalanacak, diğerleri kullanıl • 
mamak üzere sahiplerine verile • 
cekUr. 

Pangaltı, Beyoğlu, Beşiktaş, E· 
minönil Belediye şubelerinde mua· 
yene yerleri ayrılmıştır. 

Muayene ve damgalama işi 31 Ma
yısta nihayet bulacak ve bır Hnzı. 
randan itibaren bir kontrol yapı· 
la<'.ak, muayene ve damgasız Alet
lerle, bunar ·uıy ı ha\'a~ul!e ondQ· 
le yapan §letlcr derhal musr.dere 
edilecektir. 

Bundan başka ondülasyonda so
lüsyon kullanılması da bugünden 
sonra memnudur. 

Bugünden itibaren memleketi
mize yeniden ondülasyon aletleri 
getiren veya bunları burada satan
lar da bazı ahkama tabi olacaklar-
dır. 

&:vmiyen, sev<!miycn de onun tam 
tersi. Uyuşuk, ölil, meflüç. Neden 
bu böyle? .. Onu ben de bilmiyo -
rum. Fakat, ikimizden de ölçüyo -
rum. İşte Salih ve .• ben. İkimiz de 
ölü, ikimiz de mefluç, ikimiz de u
yuşuk. Halbuki, bir aşk benim kal-

bime sokulabllse kim bilir ne ka· 
dar çevlk ve kuvvetli olacağım. Az-

mim artacak, iradem kuV'\•etlene -
cek, hislerim bilenecek, yepyeni, 
taptaze bir insan olacağım.> 

Dün Na<'iye geldi. 
Tuhaf kız. 

Naciye ile .. 

- Hastaydım .. seni gifrmiye ge-
lemedim! 

Dedi ve sordu: 
- Ne oldu o gece ... 

Çok sevimli, çok kanı ııcak bir 
yar. Jılışı var. Onu asık suratla kar
şıladım. Beni geldi zorla götürdü, 
başıma bu kadar işler getirdı .. diye 
kızıyordum. Bir saniyede kaşları -
mm ç.ıtıklığını gıderdi. Yüzümü 
yumuşatıı, asık bir çehre yerine gü
ler bir yüz getirdi. 

(Devamı ııar) 

Dısarda 

* Romada çok kalabalık bir halk 
klt1esi önünde binicilik ekip mü
sabakası yapılmış ve neticede İtal
ya birinci, Almanya ikinci, İsveç 
üçüncü, Fransa dördüncü ve Tiir
kiyc beşinci olmuşlardır. * Bugün Londrada otobüscüler 
bir grev yapacaklar ve 25000 ame
le işini terkedeceklir. 

*Paskalya yortuları münasebe
tile Bulgaristanda bir umumi af 
ilim edilmi~, 321 kişi istifnd~ etmiş
tir. * Yunan Başvekili gazetecilere 
tBiz de memleketimizi baştan başa 
tahkim ediyoruz.> demiştir.> 
* .Madam Simpsonun Amerika

daki evi bir müze haline konulmu~ 
\'e halka açılmıştır. 

ttııaıııınınıuıııuıeııttıt11ıııtnııuı1111ıııuııuııııtııırııı•tııtııttııııı• 

Acı bir kar•ı• 
Cumhuriyet Halk Partisi eski 

nahiye Teislcrinden ve ikinci noter 
mes'ul muhasibi Bay Nuri Koca • 

maz'ın kayın validesi vdat el -
miştir. 

. Cenazesi bugün Fuat paşa tür
besindeki hanesinden saat 11 de kal: 

dırılıp namazı Beyazıt camiinde 
kılındıktan sonra Merkezefendiye 
defnolunmuştur. Merhume sali • 
hattan idi. Kederli ailesine tnziyct 
beyan ederiz. 

r-----·--9\ 
Birimizin derdi 

Hepimizin derdi 
Gü'lhane 
Parkındaki 
Çocuk bahçesi 

Gülhane parkı içinde vakıile 
bir çocuk bahçesi vücudc a-eti· 
rilmifli. Burada bazı tesisat ya
pıldı. Bir zamanlar, burada, şeb· 
rin beş 01>- çocutu oynadı, eğ

lendi. Fakat, a7. sonra, bütün 
tesisat işe yaramaz bir bale gel
di. yan~ tesisat kırıldı. bozuldu. 
Her halde bunu çocukfor değ'il, 
büyük bebekler ~ apmışlardır. 
Neticede anlaşıldı ki, parkıo için
deki bu çocuk eğlence ve oyun 
vasıtaları işe yaramıyor, hem 
bozuktur, hem de tehlikelidir. 
Bu tesisat kapatıldı. Metruk bir 
hale re!di. işte öylece dı ru>or. 

Bu tesisatın tamir edilt-ccği, 
tekrar işe yarar hale getirilece
ği söylenmişti. fak at, bir haber 
çıkmadı. E~er, bu tesisat ihya 
edilmek isteniyorsa. ve hakika
ten faideli ise, derhal icabtna 
bakınalı, tamır ettirmeli.. Yok, 
bir i, c ) aramıyor ve tamirinden 
de vaz geçildi ise, derhal sc). 
küp atmalı .. 

Çocuk bahçesinin bir iskelet 
halinde duruşu hiç de iyi bir 
manzara teşkıl etmiyor. 
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Kral 
bir 450 milyonluk 

Kralı için neler 
imparatorluğun 
düşünülüyor ? 

İngiltere Kral ve Kraliçesi her türlü dedikoduların 
dışmda ve üstünde kalan birer .şahsiyet olmalıdırlar 

Tııc gtgme meraşinıinde Bugingum 
sarayı geceleyin te""ir edilecek 

Ayın 12 nci günü İngiltcrede ye
ni kral tac giyecek. Şöyle bir sual 
J.atıra geliyor: lngilterede kaç kral
lık vardır? Bu sual biraz garip gö
rünür. Hepimiz biliriz ki, bir kral 
vardır. Fakat taaccüp etmeyiniz, 
İngiltere Kralı yalnız Büyük Bri -
tanya adalarının üstündeki dcvle
t.n değıl, dnha başka müstakil dev
lc.tlcrin de kralıdır' Sonra krallık 
mefhumu da İngilteredc, başka 
memleketlerdeki hükümdarlık mef
humundan çok ayrılıyor. 

1688 dcnbcri İngiltcrcdc meşru
tiyet yerleşmiş bulunuyor. Yani hü · 
kümdar her ne kadar Hıfzı murat 
olarak milletin efendisi, denizle -
rin ötesindeki memleketlerin sa -
hibi, şanü şcrc(in mcnbaı ise de, 
uazırlarının muvafnkatı olmaksı -
zın bir iş yapamamaktadır. Eğer 

Jn-al çok akıllı, çok mükemmel bir 
adam ise tabiidir ki, nüfuzunu gös
terir, kendisinden istiC.ade ettirir -
di. Fakat bu takdirde de ihtilaf çık
maz değildi. Kralın nüfuzu nerede 
taşlar, nazırların mcs'uliycti nere
de biter gibi. .. 

Halbuki kralın yaptığı işlerin me
wl iyeti nazırlara yüklenir. Eğer 

parlamento hükümd::ınn yaptığı ve 
n::ızırın mcs'uliyetini yüklendiği 
bir işi tasvip etmezse -kral mes'ul 
~::ıyılmadığı için- nazır mes'ul tutu
lur. 

lngilterede Kralın niifuzu nereden başlar, Na
zırların mes'uliyeti nerede biter? 

Halbuki Kralın yaptığı işlerin mes
uliyeti nazırlara yUklenmektedir 
Dominyonlar müstakil birer devlet sayılacaklarına ' 

•• gore, kendilerini 
yalnız 

İngiltereye bağlıyan nedir? bu, 
Krallık makamıdır 

na mukabil artık söz söylemiye hak 
kazandılar. Sulh konforansında İn
gilterenin murahhasları gibi, on -
ların sıfat ve salahiyetini haiz ola-

~ - ... __ ... ____ _ 

• 

rak dominyonların murahhasları 
gelmiş, oturmuşlardır. Dominyon· 
lar tamamilc müstakil birer dev
let halini almıştır. Hele 931 de do-

minyonların Büyük Britanyanın 

idare ve murakabesinden kamilen 
ayrılmış oldukları resmen de yazı· 

(Dcocımr 6 ncl sayjada) 

- -

1 
1 
1 

L HIK.A yy~, :: 
K ı · L 1B1 K 

- Nasıl cesaret ettin? 
Djye Melekten soruyorlardı. Her

kes böyle sormakta haklıydı. Fu
at ile evlenmiyc karar vermek, 
damla damla zehirlenerek, didik 
didik koprılarak, azar azar yanıp 
eriyerek intihara başlamktı. 

Genç, güzel, zengin ve kimse -
siz olduğu için evlenmek istiycn -
lerin en bahtiyarı olması lfızımge
len Fuat, bir insan değil, bir ateş, 
bir mikrop, bir canavardı. 

Onun için Meleğe: 
- Yazık değil mi sana? diyor -

lardı. Bütün bildıkler şu kanaatte 
ittifak ediyorlardı. Melek evlene -
cek. İlk günlerde belki mes'ut ola
cak. Fakat sonra acı günler gele -

cek, yuvanın saadeti yanan bir · 
mum gibi eriyip gidecek. Fuadın 
kocalığından başka bir şey bekle
mek safdillik olurdu. O, kalbsiz bir 
adamdı. 

- Zavallı Melek, zavallı Melek! 
Henüz vAkit \':ırkcn, sen vazgeç bu 
işden! 

Halbuki Melek görgüsüz bir kuş 
gibi avcının üzerine gidiyordu. Her 

halde nazik yerlerinden vurularak 
kan içinde yere serilecekti. Hal -

buki Melek muarızlarına: 
- llayır, diyordu, ben FuaUa ev-
' . 

leneceğim. Kararım kat'idir. 

O, kendisini herkesten çok düşü
nüyordu. Fuat gibi ~aşarı, bir bo

ğaya eş olmayı kabul ederken, ica: 
beden kararı vermişti. 
Düğün yapıldı. Fuat üç gün ev- · 

den çıkmadı ve genç kıza yalnız iz
divaç değil, aşk hayatının da bü
tün yakıcı zevklerini tattırdı. 

Pazartesi günü: 
- Müsaade et de, bugün şöyle da

daireyc görüneyim, dedi. Giyindi, 
öpüştü, çıktı. Onun ardınca ayni 
kapıdan düşkün kıyafetli ihtiyar 

d ";ıll' bir kadın çıktı, değneğine a. 
'rak köşeyi döndü. 

l ev . Fuat akşamdan çok evve ,t 
döndü ve yanan bir adam suY~Jd: 
lır gibi Meleğin kollarına 8 Si' 
Belli ki, zevcesine kanmamıştı· 

11 
• 

gunu yatak odasının baJk011~,. 
yanyana süt iı;crkcıı, l\'Ielck dı. 
du ki: dbtı 

- Daireden yarım ssattc di 
dün? Doğruca eve niçin gelı~~s~ 
Zannedersem Suat Beyle bı b 

1 
.. 0..,ııı 

oynam k pek o kadar uz. •• 
şey değildi. 

Fuat hayretle sordu: . , ·~ · 
- Sen bunları nereden bıl.) 

sun Melek? ç 
- Bunlar bir scy değil. :sen. 1 • bl• 

şıda konuştuğun hanımı d:ı 
yorum. 

- Teyzemdi o! . c 
- Evet teyzen! Başk:ı biı-iSl 

saydı, ben böyle sakin ıı:onıl~ 
muydum? de' 

- Fakat kim söyledi rica e !JCf. 
rim? Yoksa birisi adım adıril 
mi takio etti? · . 

E - t b' · · · t k'p etti· - ve ırısı scnı n ı 

-Kim? 
-Ben ... 
- Anhyamadım. •il 
Melek kolunu, kocasının bO) ~ 

na doladı ve yanağını yanağıllll 
tiştfrerek: -" 

ıa •: 
- Ben sayıklıyan bir adanı dl 

d·~·or ni odada yatamam zannc 1J ıdıl' 

amma, şimdi fikrimin yanlıŞ 0 
.. 11 • 

ğunu anlıyorum Fuat! Eğer ;ıını 
düz ne yaptığını uyurken bıJ ,-t
gibi söyliyen bir kocam oırnas• 
~üphedm ölürdüm. rrJ' 

- Ben sayıklayorum öY!~ ~ 
Bütün bunları ben mi söyleoıfl'I 
ııa? 

1
e 

- Ben kendi hesabıma pek tı 
nunum Fuat! 

(Devamı 6 ncı~ 

~-PARiS 
·Na t ta Scrrisine nm .seyah3tleri 

• 
Büyük pros;ram (23 Temmuz) 

Paris. Londra, Bcrlin, Roma, Bükreş, Ni!ı, MontekarJo, Hamborl, 

P lymouth - 260 liradan itiba ren 

(Bu kafilede anca k 27 boş y~r kalmıştı r.) 
Küçük program (1 Temmuı) 

Paris - Mili no - Belırad - 142 liradan itibaren 
Su grupun nısf, dolmuştur. Acele karar veriniL 

Um)lmi harpten sonra ~ir çok de
ğişiklikler olduğu gibi, lngiterC'de 
de kr::ılm dominyon d•.milen ve da
hili işlerinde tamamile müstakil o
lan mcmlcketlerilc kendi nrasıııda
ki münascbat değişmiştir. Umumi 
Harp esnasında Kanada, Avus -
tralya, Cenubi Afrika, İrlanda ve 
Yeni Zeland başka devletlerle mü
r.asebetlerinde de müstakil olmayı 
ü:tcmişler ve buna muvaffak ol -
muşlardır. çünkü bu memleketler, 
Avrupa harbine iştirak için evlat
larını yolladılar, kan döktüler. Bu- lnılliz Kralı oilesile llr arotla 111••• Adres: Bcyotlu NA TTA Acentalı~ı, Telefon: 449!4 

.. ~ 
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iyi bildiği için en ziyade cevsP ,,ti 
mesi ihtimali olan cenup tB' fi'' 
bırakarak şimal ıarafına ve f' rıl 
rük karşısına bir arslan yı" 

BUyDk Harpte 
Türl< Bahi-iyelileri 

Nasll döğUştUler 
ltllttıııntnuıuıtttttltUtHttUtllUlllllUUttllUU•••IHllllll1llllllllHlllllllllHtH1uu11ı .. nu1tuııııu.tt1ttııtuııuııııuııttuHIHtllUllhll l llltl 

Tefrika No. 31 Yazan: Zeki Ce m a l 
zinden Kafkas cephesine kadar ka
radan silah, e<!phanc, asker gön -
dermek hemen hemen imkansız 

hale gelmişti. Büyük dağlar kar -

larla örtülmüş ve korkunç birer 
manzara almıştı. 

Şimendifer yolu da nihayet An
karaya kadar uzanıyordu. Oradan 

ileriye sevkiyat yapmak işi karni -
len kapanmıştı. 

Bu sebepten ne olursa olsun Ka
radenizdcn asker nakletmek mec
buriyeti. vardı. 

1914 kfuıunuevvelinin 21 inci 
günü .. 

Akdeniz vnpuru mühimmat. si -
liih asker yüklıyerek Knr3denize 

çıktı. Müthiş bir soğuk ve şiddetli 
bir fırtına vardı. 

Midilli ile Hamidiye kruvazör
leri de Akdeniz vapurunu yalnız 

bırakmamak için takip ediyorlar -
dı. 

Enver Paşa Kafkas cephesine faz
la ehemmiyet verdiği için Feld Ma-

reşal Fon Dcrgolç Paşanın Kafkas 
cephesine kadar gitmesinı karar
laştırdı. 

Bu cephe ilk günlerde biraz za-

yıf gibi olduğundan takviye etmek 
icabediyordu. 

Ancak.. :Akdeniz vapurile git -

mek biraz zordu. Midilli ve Hami
diycnin vazifesi de hem sahilleri hl-

maye ve hem de gemiyi emniyet 
altında bulundurmak olduğundan 
Dergolç Paşa Yavuza binerek git
meyi münasip gördü. 

Bir gün sonra da Yavuz Fon Der 
Golç Paşa ile İstanbuldan hareket 
etti. 

Karadenizde üç gemimiz birden 
tam yolla Trabzona doğru seyredi
yorlardı. 

Kanunuevvelin 23 üncü günü .. 
Başta Yavuz olduğu halde, Mi -

dilli, Hamldiyeden mürekkep bü
yük bir kuvvet Trabzon önünde de-.. 
mirlemişlerdi. Yanlarında nakliye 
gemileri bulunuyordu. 

Bu gemiler getirmiş oldukları si
lahları, cephaneleri, iskeleye ih -
raç ederlerken harp gemileri de 

bunlara nezaret ediyordu .. 
Bugünlerde birdenbire bir ha -

ber geldi.. İstanbuldan verilen tel
siz haberi bütün gemileri başta A
miral olmak üzere bütün bahriyeli

lerimizi heyecana düşürdü. 
G€len kısa telsiz şu idi: 
- Rus filosu dün akş~m Zongul-

dağa gelmiş ve limaı'ıda kömür al -
• 1 .. • t 

makta bulunan gemilerden birisi-
tİi batı:mış, bir çok yerleri de ta~-: 
rip etmiş.. • 

Bu haber hakikaten bütün bahri
yelileri müteessir edecek vaziyet
te idi. Fakat bunlara şu dakikada 
verilecek ·bir cevap yoktu. · 

Amiral Soşo~; hatta diğer bÜyük 
erkanıharpler de bu vaziyeti mü
zakere ettiler. 

Nihayet Soşon bunun intikamını 
Batumdan almıya karar verdi. 

Bu işi.. son günlerdeki muvaffa
kiyetile tanınmış ve herkesin tak -
dirini kazanmış olan Hamidiye kru-

vazörü mükemmelen yapabilirdi. 
Derhal Hamidiyeyc emir veril -

di. 
- Yarın Batum bombardıman 

edilecek.. · 
Kanunuevvel 25 .•. 
Hamidiye kruvazörü efradı yeni 

vazifeden memnundular. Kafkas 
cephesinde şehit olan Mehmetcik
lerin ve Zonguldakta harap olan 
yurdun jntikamını almak vazifesi 
kendilerine verilmişti. 

Hamidiye kumandanı geminjn 
bütün silahlarında bir tecrübe yap-

, tırdı:. Bir J<aç saat sonra Batuma 
varacaklardı . Vardiyada bulunan 
askerler, zabitler bu dakikaları sa
bırsızlıkla bekliyorlar ve intikam 
saatini gözetliyorlardı .. Bazan da
kikalar da ne kadar uzundur .. Me
safe denilen bu ölçü de ne kadar ga-
rip .• 

Fakat ne ehemmiyeti var .. ölmi
yen her şeyi görür. 

Dakikalar, saatler geçti.. Niha~ 
yet uzaktan Batum göründü. 

Batum bir burun üzerinde ku -
rulmuş güzel bir limandır. Gümrük 
cairesi ile petrol limanları şehrin 
şimalinde bulunmaktadır. Maama
fih bu tarafta iki de büyük tabye 
vardır. 

Şehrin cenubunda ise posta ve 
telgraf, istasyon kumandanlığı, re
dif kışlası ve nihayet işaret istas -
yonu bulunmaktndır. Şehrin şark 
tarafında, daha doğrusu arka cihet
h:rindc de topçu kıtaatı ,.e kuvvetli 
tabyeler, istihkamlar vardır. 

Hamidiye Baturpun vaziyetini çok 
J 

gibi dikildi.. ~ 
Ortalık henüz aydınlaıı_rtt ,,;ıs f 

Karadan hiç kimse Hamidıfl 
Jişini görmemişlerdi. ~4' 

Hamidiye en kısa bir eıı-' 
işini bitirmek istiyordu . .fJeJJl 
taretlere emir verildi. 

-Petrol deposuna .. 
- Ateş .. 

• - Salvo, a~ş.. ~ 
Birdenbire gürliyen toP12,. 

mu sersemle~tirdi. Ne 01 i 'ÇI) 
Düşma~ baskını bu kadar fıtl ~ 
lurdu! Batum henüz bunları ,ti' 

yordu. ıtl 1 .. , 
Fakat Türkler de RuslBl' ., 
~ ·b· le'fiJI tıgı gı ı ansızın ve gece f 

kın yapmıya başfamışl~~d~·,,ıl' f 
Brıturn, Zonguldağın o~dP"ı/ 

gemilerinin yaptığı işlerı ~' 

ni duymu~, akşamdan da. b" IJ 
manlığı (!) tes'it C'tmiştı· ,,,.s 

( De1JtS 



Teknik 
Moskova limanına ilk vapur 

yarın demir atıyor 
Moskova halkı garın Kültür Parktan limanlarına 

gelecek ilk vapuru alkışlıyacaklardır 

Limanda on yedi rıhtım yapllmıştlr 
ve bu rıhtımlar demir

Vollarile biribirlerine bağlanmışt1r 
'--- _ _. 

-wr-~ 128 kilometre 

\7 Moskova civarında kanalı" 
Yeteolga ~ Moskova kanalı faali -
suı gcçtı. Kano otomobiller kanal 
ğıd:rını yukarıdan aşağıya, aşa -
la n Yukarıya dolaşıp duruyor 

r. 

.... ~isanın 17 sinde Plekanof is -

.. •1ndck' .. · 
ltıa ı uç tecrübe vapuru 1 nu-
ka talı bendi gecmişti. O tarihte 

naı b' .. ~ . 
ruı utun boyunca su ıle doldu-
kiZirnu~ bulunuyordu. Su şimdi se
trıu ncı ve son bendi dahi doldur -
t:aı ş bulunmaktadır. Şimdi ka
isk 

1~ bütün uzunluğu üzerindeki 
llıa~ elerde büyük şenlikler yapıl -

tadır h . 
di 10

skova bu kanal sayesinde şim-
tıe ~::upanın en büyük bir nelıri-
4n· glanmış oluyor. Moskova ile 
~an 1~gt'at arasındaki nehir yolu bu 
ha 't~ sayesinde 1,100 kilometre da
tıa1ı 1Yade kısalmış oluyor. Yeni ka
cud n boyu 128 kilometredir. Vü -
da ~ getirilen sun'i gollerin boyu 

}< 
9 kilometre tutmaktadır. 

haştrıaı Kimr şehrinin yakınından 
tıip arnaktadır. Burada kanalı i
ha~ıçıkacak vapurların genişce ra
VU~u3;tnaları için büyük bir göl 
l.av e getirilmiştir. Bu göle .Mos-

a den· · 
h ızh adı verilmic:tir. 
-0u "l " 

bara·dgo ayni zamanda büyük bir 
lık ~· ır. Ve burada 28.000 kilovat
de ... 

1~ elektrik santralı da vücu -
L c:.eıtrn-ı· t· G"l" h. •ıası 32 •11 Ş ır. o un sat ı mesa-
. 7 k 'J 
ıçind k' ı ometre murabbaıdır ve 
ltttbı~ 1 su 1,120 milyon metre mi-

l)· r. 
ltnitrof't .. 

~Jınek an sonra toprak yuk-
6 bent ledir. Onun için buralarda 
hc-rahe daha yapılmıştır. Bununla 
~lta.bur Vapurlar 49 dakikada inip 

l3u lllektedfrlcr. 
L. ndan 
rıttler· sonra diğer bir çok ne-
ll~tla~n suları da karştığı için va
SUtetten seyahati daha ra'tiat bir 
ı· tern· a vap 

1 
ın edilmektedir. Mese-

oı·d· Ur ar 5 ,. -ı .. . d 
<) ıp g 1 . sun ı go uzerın en 
l'itı isi;ı e~Ueceklerdir. Bu gölle. -

lı._. erı §unlardır· 
l> ·~ırısıti · 
cı..liaırn· ' Pestovski Pialovski 

ı11s1ti, Kimk. sk. ' 
~ ın ı ... 

üzerinden geçen hir tren 
Kanal boyunca daha bir çok e -

lektrik santralları vücude getiril
miştir. Kanal dört demir yolunun 
ve sekiz büyük şosenın altından 
ge.çmekt-edir. Kanalların, yolların 

bu şekilde tekatu edışleri muaz -
zam inşaata sebebiyet vermiştir. 

Moskova - \Tolga kanalı bugün 
dünyanın en biiyük kanalıdır. Her 
bir tarafta çıkabilecek sakathğı 

sür'atle tamir etmek için tedbir -
Jer alınmıştır. 

Moskovn limanı sun'i Kimkinski 
gölünün cenubunda bulunmakta -
ciır. Seyyahlar jçin umumi iskele 
mermer ve granitten olmak üzere 
burada inşa edilmiştir. 

Bu kanalı başa çıkarmak için 
şimdıye kadar 1,941,:300 ruble sarf e
dilmiştir. . .. 

Jlk inşaata 1934 senesinde baş- • 
lanmıştır. 25 Nisandanberl ilk va
purlar Moskovaya doğru yol al • 
mı~ bulunmaktadırlar. 

1 Mayısta Kimkinski gölünü ge-

.Uzunluğunda 
Bir kanal 
di limanlarında görmekten müte· 
vellit bir sevinç içinde emsalsiz · 
bir bayram yapacaklardır. 

i KANALIN İKTISADi ROLÜ r Yeni Moskova • Volga kanalının 
i iktisadi rolü çok mühimdir. Mos-

kova Sovyet münakalatının esesla
r;nı değiştirecek mahiyettedir. 

Bu seneden itibaren 2,600 ton 
malın yeni yolu tercih edecekleri 
anlaşılmaktadır. 1942 senesinde 
bu kanaldan 15 milyon ton mal 
sevketmek mümkün olacaktır. 
M~skova şehri azim miktarda o

dun '\'C kereste sarfctmektedir. Bu 
kercstctıin şimdiye kadar ancak 
yüzde üçü nehir yolile gelmekte 
jdi. Fakat bundan sonra Moskova 
şthri şimal ormanlarından kesi -
lecck odun ve keresteleri bu kanal 
sayesinde daha kolayhkla getire -
bilecektir. Yalnız. kereste değil, ay
ni zamanda da kömür •. 

Ural potasları. Voskrcssenk !os
fatları, Baltık nitratları hep kanal 
yolundan Moskovaya gelecektir. 

Moskova limanında 17 rıhtım ya
pılmıştır. bunların hepsi de detnir 
yolu ile biribirine bağlıdır. 

Bundan başka Mosl<ovaya meb-: 
zul miktarda içilecek su da getiri
lecektir. Bugün Mo~kovada su sşr
fiyatının miktarı adam başına 172 
litre olarak.hesap edilm~ktedir. ya. 
nl Berlin ve Viyana kadar .. Fakat 

Yeni bir lflçg•r• lıenl~ tuıahtan fnmı, oadgelt• 

· çecekler ve 2 Mayısta da Moskova bu miktar kafi görülmemektedir. 
önünde demir atacaklardır. Va~ - Şehirde yeniden bir çok çeŞme-
purların demir atacağı yerin kar- ler yapılacaktır. Moskova bu su -
şısıri'da küithr p~rkı vardır. Ya ~ - retle büyük bir nehir limanı ha-
un Moskovalılar ilk vapurları· ken- line gelmiş bulunmaktadır. • 

Kenolıtı ln1a11 aametılarin~a çnlııan amele 
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Genç kız fabrikası 

Nevyorktakl Brodvey bir 
artist fabrikası sayılabilir. 
Maruf sinema yıldızları~ 
nın çoğu oraoan yetişti 

işte size yenilerden iki 
tanesi 

Vera Devin ~ 

I 

Eski Roma~ya ~Prensi Nikola pek 
·bitkin bir halde imiş ! 

l/ğruna bütüriasalet unvanlarınıve h_aklarını feda 
ettiği karısı ise pe_k şen ve mes'ut ... 

Romanya prensliğinden çıkarı - -
lan ve şimdi sadece Niko1a Brana 
diye anılan Romanya kralının kar· 
deşinin başına gelenler mallımdur. 
Şimdi kendisi hanedan ailesine sok .. 
mak istediği karısile beraber Viya
nada bulunmaktadır. 

Eski prensin Bükreşten ayrılışı 
son derece gizli tutulmuştur. Hat
ta o kadar gizli tu~ulmuştur ki. ha
va seyahatlerinde beynelmilel bir 
teamul olduğu halde, eski prensin 
filan tayyare ile filan saatte Viyana 
tayyare istasyonuna ineceği ala • · 
kadarlara dahi haber verilmemiş
tir. 

!anıyor. Fakat sizden ayrılmış bi
le olsam, yine kendimi aranızda 
duyacağım. 

Tayyare Bükreş üzerinde iki \'e
da turu yaptıktan sonra paytaht -
tan ayrılmıştır. Burjua M. Brana 
artık müebbeden Bükreşten ve no
manyadan ayrılmış bulunuyor. 

1 Kıymetli taşlarla 
Yapılmış emsalsiz 
Bir harita Bunun pek tabii neticesi olarak, · 

eski prens Viyanada 1a,Yyareden i· 
ner inmez, karakola götürülmüş ve 
~ynelmilel nizamlar haricinde h~!. . 
reket . ettiği için kendisinden para 

' ~ Eıki Prenıln ıeoılll b ren 
· · Dimltrooe · 

Moskovadan bildirildiğine göre, 
kıymetli taşlardan vücude getiril
mekte olan büyük Sovyet Rusya ha. 

cezası alınmıştır. ' 

Tayyareden karısı ve bir de cÇe· 
lik miğflerliler> e mensup b'ir yüz. 
başı olduğu halde karaya· inen eski 
prens, evvelden dairesi hazırlan • 

mış olan Empcryal oteline inmiş -
tir. 

Bu yeni çiftin Viyanaya gelişini 
bir gaze~ci şöyle anlatıyor: 

- Madam Brana son derece itk 
giyinmişti, yüzünde . meyus değil, 

bilakis memnun olduğunu göste -
ren alametler vardı. Halbuki Prens 
Nikola bilakis yorgun görÜnüyor • 
du. Yüzünde son hadiselerin izle -
rini görmemek mümkün değildi. 

Eski prens ve karısı oteldeki da
irelerine· indiler. Rumen yüzbaşısı 
da arkalarından kendisine iltihak 

etti. Bunu haber alan gazeteciler, 
otele koşuştular. Fakat otel direk
törlüğü Mösyö Brana son derece 
yorgun olduğu ve kimseyi görmek 
jstemediği için, kart vizit kabul et
memesi hususunda kat'i emir al
mıştı. 

Ecnebi matbuat mümessilleri, 
Vindsor dükü ile görüşmek için 
baş vurdukları ve muvaffak ol -
dukları çareye müracaat ettiler. 
Prense müşterek imzalJ. bir isti-

da gönderdiler ve bu istida da ve
receğı° beyanatı alır almaz çeki -
Jip gideceklerini bildirdiler. Fakat 
prens Nikola bu istidaya cevap bi
le vermedi. Oteı' de muhasaradan 
kurtulamadı. 

Prens ve karısı Viyanaya gel -
dikleri gündcmberi henüz otelden 
dışarı çıkmış değillerdir. 

BÜKREŞTEN NASIL AYRILMIŞ-
LAR? 

Bükreşten ayrılış pek hazin ol -
muştur. Eski prense, Bükreş tay -
yare meydanına kadar ancak cde
mir muhafız> zabitleri refakat et
mişlerdir. Hareket son derecede giz
li tutulduğu için, bu hususta za

bıtaya bile malumat verilmemiştir. 
Tayyare istasyonunda bir küçük 

kız eski prense bir gül demeti, bir 
küçük çocuk da yaldızlı bir kese
ye konmuş Romanya toprağı tak-

dim etmiştir. Bundan başka Ro -
manya suyunu taşıyan bir şişe ve 
Romanya tuzu da verilmiştir. 

Prens bu manzara karşısında o 
kadar heyecan duymuştur ki, ken
disine rafakat etmiye gelmiş olan 
zabitelere veda etmek için söy • 
liyecck söz bulamamıştır. Yalnız 
demiştir ki: 

- Yalnız sizden ayrılmıyn mec
bur kaldığım için kalbim parça -

ritasının imali bitirilmiştir. Bu ha

rita üzerinde iki yüz elli kuyumcu, 
artist, coğrafya mütehassısı, mü -
hendisler çalışmışlardır. Haritayı 

yapmak için on bin parça kıymetli 
taş kullanılmıştır. Haritanın tunç 

çcrçe,·esi ile birlikte sikleti altı 

tondur. Sathi mesahası 22 ·metre 
murabbaıdır. Bu sanat eserinde 
Mozayikçiliğin bütün hünerleri 

gösterilmiştir. Sovyet Birliğini t&ş
kil eden on bir cumhuriyetin hu

dutları küçük akik taşlarla göste
rilmiştir. Her cumhuriyetin merke-

zi de büyük bir akik taşlle ~öste
rilmiştir. Payıtahtların isimleri 
zümrüt taşlarla yazılmıştır. 

Moskovayı gösteren büyük akik 
taşının etrafına elmaslardan bir o
rakla çekiç tersim edilmiştir. De • 
miryolları ;platinle gösterilmiştir. 

Bu son derece pahalı ve dünya
da başka misli olmıyan haritaya ge
çen senenin mayısında başlanmıştı. 
Harita ihtiialin yirminci yıl dönü
münde açılacak olan büyük sosya
lizm sergisinde teşhir edilmek ü
zere imal edilmjştir. 

Fakat bu haritanın mayısta Pa
riste açılacak olan beynelmilel ser
gideki Rus paviyonunda da teşhir 
edileceği söylenmektedir. 
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KANUNİ SÜLEYMAN 
No.6 Yazan: Nedim Refik 

' ' Saadetlu Padişaha gönderdiğim arizada mazharı 
kabul oldu ki, taraf /arından zatıalinizi gönderdiler 
Dünyanın en görülmemiş yemitlerini, en uzak memleketlerin 
şerbetlerini getirip ikram ettiler. Hiç oımazsa bu karımız var 

ı daki en kıymetli mücevheratla iş
lenmi~ silahlar göz kamaştırıyor -
du. Ortada tavanda asılı büyük i
\•izeli kandillerden dökülen titrek 
ziya altında kayıkçı iie yolcusu 
her şeyi görerek bir hüküm vermi
ye çalışıyorlar, kendilerini karşıla
yan Bahadır Sahip Cengi diliyor
lardı: 

- Saadetlu padişah Sultan Sü -
leymanın tahta cüllısları üzerine 
kendilerine tazlmatta bulur.ınak en 
büyük emelim olmuştu. Fakat bun
da şimdiye kadar kusur cttimse 
mazurum. Çünkü tahta cülusları 

sonbaharda idi zannederim. Araya 
k:ş mevsimi girdi. Buraya gelinciye 
kadar uzun bir yolculuğa mecbur 
oldum. Aylarca deniz üzerinde do
lastık. Fırtınalı havalarda g5.h şu
rada, gfıh burada haftalarca kalnu
ya mecbur idim. Ancak şimdi ilk
baharda güzel payıtnhtınıza gele
bildim. 

Siyah \"C uzun bir esvaba bü -
rünmüş olan misafir üzerindeki 
kendisini örten libası çıkardıktan 
ı;onra zarif, ince, yakışıklı bir genç 
olarak görünüyordu. Başındaki sa
rık kendisinin olsa olsa henüz tah
sil yaşını bitirmiş, o 'Zamanki Os
manlı İmpaartorluğunda ülema sı
nıf ana dahil bir genç diye hükme
dilebilirdi. Giyinişi son derece sa
de, üzerinde hiç servet ve ziyneti 
gösterecek bir şey yoktu. Yanın • 
daki kayıkçı da ancak üstü başı son 
derece temiz, fakat esnaftan bir a
dam olmaktan ibaret denilebllircll. 
Misafir dedi ki: 

- Fakirin ismi (Muhibbi) dir. 
Fakat emrederseniz arkadaşım bi
raz çekilip dinlensin. Çünkü kürek
ten kolları yoruldu. 
Adı Bahadır Sahip Cenk oldu • 

ğunu evvelce söylemiş ola11 ya~ 
adom, orada divan duran bir köle· 
ye işare~ etti. Köle, kayıkçının önü
ne g<'çerek kendisini aldı. Dinlen
dirmek üzere başka bir yere götür
dü ki, burası güzel renkli kuma~
larla döşenmiş geniş sedirlerile çok 
!erah, çok rahat bir üerdl. Kayık
çıya orada yiyecek yemişler. içecek 
ıuruplar getirildi. Fakat bütün bu 
ikramlarla beraber yanına gelen
lerden t:iç biri oturarak kendisile 
konuşmuyor, yalnız kölenin biri 
geliyor, elindeki nadide meyvalarla 
dolu süslü tabağı getirerek bırak
tıktan ~cnra çekiliyor, sonra baş
ka bir zenci. .. 
ı:clerek o da daha lezzetli bir şey 
getirerek misafire uzatıyordu. 

Kayıkçı bundan memnun de -
ğildi. Çok teşekkür ediyor, fakat 
muhatapları türkçe anlamadıkları-
nı pek nezaketli tavırlariJe anlata -
ı ak beyaz dişlerini göstermek sure
tıle bol bol tebessümler ile kayık
çının yanından gene ayrılıyorlardı. 
Kayıkçı biraz evvel kendilerini kar
fılamış, güzel türkçe söylemiş o
lar. genci beyhude aradı. Onun izf. 
ni bile bulmak mümkün görünmü
yordu. Kayıkçının merakı git gide 
arttı. Canı sıkılmıya başladı. Bü • 
tün İstanbul halkını günlcrdcnbe· 
ri meşgul eden bu gemiye gelmek 
f!ibi bir cüzel tcsadü! eline g<>çmiş 
iken burada ne olup bittiğini öğ

renmeden çıkmak, genç adam için 
pek beceriksizlik demekti. Bunu 
bir tiirlü kendine yediremiyordu. 
Bu sırada diğer bir köle girmiş. ken
disine gümüş kenarı yazılı tas için
de şerbet getirmişti. Bu tası afa
~ak kölenin yüzüne fırlatmaktan 
kendisini zor zaptetti. İster istemez 
teşekkür makamında köleye ışaret 
ettikten sonra şerbeti içti. Bura • 
daki kölelerin hepsi gibi bu zenci 
de gülerek çekildL 

Yaşlı adamla yalnız kalmış olan 
genç misafir ise demindenberi ken
disine ikram edilen nadide yemiş
leri, türlü türlü şerbetleri içerken 
Bahadir Sahip Cenk, her defasın
da: 

- Efendim, diyordu, bu Arabis· 
tanın filan yemişidir. Şu efendim 
Hindistanın filan §urubudur. 

Her yemiş dünyanın bir köşe -
sinden getirilmiş, sanki gemiye ge
lecek misafire ikram etmek için 
böyle hazırlanmıştı. Sohbet açıl • 

E.kl tltulrl•nle bir gapının eıphıliın t6,,7nıJıl 

m1ştı. Yaşlı adam gülerek diyordu niş esvabma bürünmUş olan yol-
ki: cu: 

- Buraya gelişimiz çok merak - Yağmur dinmiş, dediı hava se· 
uyandırdı. Adamlarımız türlü tür- rin, fakat tatlı. Sen bir şey öğrene-
lü suallere maruz kaldı. Fakat al· bUdin mi?, 
dıkları emir buranın dilini hiç bil· Kayıkçı cevap verdi: 
mcdiklerinl anlatacak bir işaretten - E\•et, kendisini Hintli Baha • 
başka kimse>yc bir şey söylememe· dir Sahip Cenk diye tanıtmak isti
leri merkezindedir. Gelir gelmez bu· yen bu adam her halde asıl hüvi· 
ranm nizamı ne ise onu yaptık, yetini saklıyor. 
Geldiğimizi haber verdik. Artık on· (Devamı var) 
dan ötesi kimsenin vazifesi değil· ....................................................... . 

dir zannederim. Saadetlu padlıa- Okuyucularla 
ha gönderdığtm arıza da mazharı Ba baş 
kabul oldu ki, taraflarından zatı •• $ . a 
unızı gönderdiler. seıamlarlle be· ,,._u"rkçe 
nl taltlf buyurdular. Bizim cürett- ı ~ 
ınlz daha ileriye gitmişti... V 

- Estağfurullah, ne gibi, cüret· .ft..ORUşmıgan 
ten bahsediyorsunuz?.. ı 7 J ı 

- Efendım. bu lciz kul, milm • Y QfQRUQŞıQr 
kün olursa huzuru hümayunlarına YDA.ılc lktfıafl " ffCfltef tMlc-
kabul buyurulmak istemiştim. Fa- tdl ıalıb.llfindın Ali Hagtlar 
kat b~irim ki, padişahların pek çok Erl,Jcl11 ı .. sulle ıa meklobu aldılı: 
iıt vardır. Yoksa bu fakiri ta\\\I (lSTANBUL İLBAYLlÔINlN 
etmek kendileri gibi tevazu sahibi NAZARI DİKKATİNE.) 
bir insanı kamil için pek mümkiin· ~Niçin susuyoruz da, her kulak 
dü. Dediğim gibi saltanat gailesUe zarını patlatabUecck kadar kuv • 
meşcullerdir. vetli ve kudretli oran sesimizi çı· 

-- Buna eınfn olunuz, Bahaaır karıp; hergün bir derece daha ca· 
Sahip Hazretleri ... Bu fakir ken· nı.rnızı sıkan ve kulaklarımızı tır· 
dllerinin şehzadelik zamanında yan· malıyan çirkln asdaları sustur • 
larında bulundum. Ahllk ve mq• , muyoruz .... 
replerl ne kadar milrilvvetklr ol· Uzülüyor, bUzülüyor ve kendi 
duğunu bilirim. Bana emrettiler kt. ağızımız kendi kulağımıza soru • 
ziyaretinize koşayım. &llmlarmı yor: Acaba ben ne~eyim? 
tebliğ edeyim. Gecenin bu vaktini Biraz dolaşmak için şöyle geniş, 
intihap etmekteki sebep ise Aşiklr· gOzel caddeleriıniz.e çıkıyoruz, 
dır .. Halkın merak ve tecessüsü U• zevkli ve neş'eli dolaşırken bir • 
h ilinizi ötedenberi rahatsız edi • denbire biltün ıe k ve neş'emizi ka-
yor. Bir de biz gündilz ortası gel· 
seydik bu merak ve tecessilsUn ne çıyor, yerine bir teessür husule ge-
kadar artmış olacağını tahmin bu· liyor ••• Sebebi? Her ecnebi ku • 
yurablllrsinlz. !ağma bir musiki parçası eibi gü-

Bahadir Sahip, gözlerini muhat•· :l:el ve tatlı gelen dilimizden gayri 
hının gözlerine dikerek ve sesine bir çok yabancı yaygaralarının ku-
cn tatlı bir ahenk vererek: laklarımızda yaptığı akisler olu • 

- Evet efendim, dedi, padişah 
hazretlerinin böyle rnilnasip f!l5r • 
rneleri çok yerindedir. Fakat ben 
ki başıma gelmiş bir felaketten han
gi kapıdan çare bulacağımı bilemez 
bir haldeyim, her yerden medet u· 
muyorum .. Yok, yok . Her yeı·den 
medet ummak olmaz. İnsan elem 
ve ııtırabını kendi taşımalı. Eğer 

birisine söylemek lazım gelirse bu 
mutlaka en büyük bir insan olmah 
ki, slzm büyük eleminize iştirak et· 
sin. Ben de bu ümıt ile buraya gel
dim. Çiınkü derdime ancak Türk
lerden çare .umabilirdim. 

- Bu dcrdınize çare bulmak iı;in 
elden gelen hiç bir şey esirgen:nP.z. 
Ecer bana söylemek istemezseniz. 
bir ariza ile padişaha bildiriniz. Her 
halü karda sizin milracaatınız ce
vapsız kalacak diye korkmayıllız. 

- Fakat ben bizzat padiş:ı.h ile 
görüşmek isterdım. 

- O halde merak etmeyiniz. Rl
canızı kendisine arzederim. Sizi 
çağırırlar. 

- O halde ben de bu llıtuOarına 
intizar ederim. 

Bundan sonra misafir daha ziya
de gemide kalmıya lüzum gö":me
dl. Bahadır Sahip Cenk'ten izin is
tedi. Bahadır Sahip Cenk, Sultan 
Süleymana arzedilmek üzere de
rin derin ihtiramatından, tazima -
tından bahsetti. 
· Kayıkçı ile yolcu gemiden hayli 
uzaklaşmışlar, Sarayburnuna doğ· 
ru geliyorlardı. Gene siyah ve ge-

yor ..• 
Birşey almak için bir mağazaya 

gidiyoruz. Bizi karşılıyan satıcı 

(Oriste pasam) veya bunun mu -
kabili olan bir~ iki kelime fransızca. 
ile sazüne başlıyor ... Hatta, kapı
mızı çalan bir sokak satıcısına bile 
kapamızı açtığımız da bize ilk söy
lediği söz: ya (Kalimera) veya 
(Bonjur) oluyor .•. Neden? ... Niçin? 
Nıçln? böyle oluyor? .. (Bu mösyö
ler, bu madamlar ve bu matma • 
zeller) acaba nerede yaşıyorlar ve· 
ya nerede ya~dıklannı zannediyor
lar .. 15 el asırdan evvelki Bizans 
KonstanUnoplisinde mi?· Yoksa 
Umumi Harpteki Düveli İtilaf1ye
nın lsta.nbulunda mı? Hayır .. Bu 
mösyöler, bu madam ve bu mat· 
mazeller bilsinlerki CUMHURİYET 
HÜKÜMETİNİN yarattığı yeni İs· 
tanbul'da yaiıy_orlar ... Bunu bil -
miyorlar mı? Biliyorlarsa, niçin bu 
toprağın nimetlerile müstefit o -
lurlarken onun sahibine lazım ge
len hürmeti göstermiyorlar. Ve di
lini tahkir ediyorlar ... 

Bütün İstanbul bay ve bayanı 
ve büti.tn Türk gençliği; bu mösyö 
ve madamlara soruyor. cNiçin 
Türkçe konuş muyo!'sunuz? ... Bil
miyor musunuz? ... Bilmiyorsanız; 
niçin öğrenmiyorsunuz?... Bıliyor 

da konuşmak fatemiyoı veya bu 
güzel lisanın taliıffu?.U dıllerinize 

ağır geliyorsa; ne ya11k... Fakat 
biliniz ki: Artık kulaklarımız is-
yan ediyor .• 

lstanbul batakhaneleri: 
1 ~ HIKA YE 1 ı- Eski 
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- .Ben değilim Melek! Bu deh - ikinci kısım - 58 -

;:t~;:~~ ~Iiı:~rnn~:ı~:a~~~r~n:: lsvoli hırsızhğını ilk defa lstanbuld 
söylüyorsun? tatbik edenler ve buradaki. trişörler• 

Dört gün geçti. Melek kocasın1 d t 
takip ettirmedi. Zaten lilımm da öğretenler birkaç Yunanh kumarbaz 1 
yoktu. Çünkü sayıklama hastalığı 
ile malul olduğu fıkri, Fuadın ka- [ -
fasını çivi gibi deliyor, genç adam 
daima bunu diişünüyor, evinin dt· 
§ında yanlış bir adım atmaktan i:or
kuyordu. 

Her sabah gözlerini açar açmaz. 
sorardı: 

- Bu gece neler söyledim '.Melek? 
- Hep iyi şeyler sevgilim. Ter-

zi ile karmakarışık bir hesap gör • 
dün. Sahaf çarşısında eski bir ki
tap aradın. Dairede müdürle çekiş
tin. Görüyorsun ya, işin içinde ka
dın yok! Evliya gibisin Fuat! 
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s Haftalar, aylar biriblrini takip e· 

diy9r, Fuat evi ile dairesi arasında
ki çizgiden nyrılmıyor, dostların 

intizarı uzayıp gidiyordu. 
Knmarba%ların taptıkları ku'IJflel'. bktımbil 

Melek takipleri kah çoğaltıp, kah 
azaltarak planını bir kumandan gi
bi idare ediyordu. 

Fuat eski kadın dostlarından ge
len mektupları okumadan yırtı .. 
yor, tramvayda, sokakta güzel ka
dınlara gözlerini yumuyordu. 

Herkes §aşırmıştı. Meleğe soru
yorlardı: 

- O kudurmuş küooylanı nasıl 
btiyle m'iskln bir kuzuya çevirdin? 

Fakat Melek mağrur ve müte • 
bessim bu suallere cevap vermiyor
du. 

Bir sene içinde Fuat tanınmaz 
bir hale gelmişti. Artık mazi ile a-
1.!ikası kesilmişti, sefahat arkada~ 
larımn yüzüne bakmaz olmuştu. 

Halbuki Melek onu böyle mis • 
kin görmek istemiyordu. Kocası • 
nın esldsi gibi zinde, ateşli, \am ba· 
bayiğit olmasını arzu ediyordu. Ll· 
kin önceden tatbikine giriştiği id· 
rnan, Fuadı söndürmüş, ezmiş, bl· 
tirmiş ti. 

Bir gün her şeyl kocasına anlattL 
Ona eski ruhunu, eskl ateşini, eski 
ha~rılığını iade için ağladı, yalvar
dı. . 

- Hepsi yalan, hepsi uydurmay· 
dı. Sen uykunda tek bir kelfme bi· 
le söylemiyordun. Artık serbest • 
sin Fuat ... ne istersen yap, nereye 
istersen git. Oh, boğuluyorum, sı
kılıyorum. Ben yirmi beş ya~ında 
ihtiyar istemem, diyordu. 

Fakat nafile! Fuat tam mana • 
sile kılıbık (Jlmuştu. .......... K .... R ..... A ..... L ........... . 
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!arak kağıda geçmiştir. Öyle ki, bu· 
giln domlnyonların Londrada ko • 
rniserleri vardır. Keza Büyük Brl· 
tanyayı da domlnyonların mer -
kezlerinde ayrıca gönderilmiş ko-

miserler temsil ediyor. Valiler baş· 
ka. Bunları dominyonlara kral gön
deriyor, onlar oralarda kralı temsil 
ederler. Fakat dahllt idareye ka
rışmn.lar. Kendi kendilerine bu 
kadar müstakil olan b'\ı devletleri 
ana vatana ba~hyan nedir o halde? 
Bu yalnız krallık kafasıdır. Dahil· 

de ve hari~le artık tamamile müs· 
takil olan -evet .. hariçle de mils
takildirler. Çünkü dominyonlar 
taşka memleketlerin payıtahtları
na da mümessil gönderiyor- Bu dev· 
letler arasında bir tek bağ var ki, 
o da hükümdarlıktır. 
Şimdi burada hakikaten kelime· 

lerin ve tabirlerin çerçevesi jçine 
sığmıyan, kendine mahsus bir hal 
görünUyor. Krallığın maddt bir nü
fuz ve hAkimiyetl azaldıkça bu dev-

letler arasındaki birlik bağını teş4 
kil etmekten doğan timsali, fakat 
kuvvetli bir nüfuz ve haklmiyet ka· 
zanmı~ oluyor. Buradan da hüküm
darlık mevkiine gelecek olan kra
lın şahsı, yaşayışı, hulasa hususi 
hayatı nasıl olduğu meselesi çıkı· 
yor. 

- Çünkü, diyorlar, zamanımızda 
her şeyi haber almak vasıtası o ka
dar çoğaldı ve öğrenilen her şey o 
kadar çabuk yapılıyor ki, İngiltere 
tahtında bulunan bir kralın hususi 
hayatı nasıldır? diye öğrenınek hem 
zor değildir, hem de bunu herkese 
öğretmek pek kolaydır. İşte gaze
teler ... Seklzlnci Edvardın aşk ma
cerasını dilnyada duyrnıyan kal -
madı ... 

- O halde İngiltere kralı ve kra
liçesi öyle ·bir şahsiyet olmalı ki, 
her türlü dedikoduların dışında ve 
~ukarısında kalsın. Çünkü dünya
da tam (450) milyon kişi İngiliz ta
biyyetindedir. Bu milyonlarca te
baaya kendini Se\•dirmek ve say-

dır. Bilhassa gözlerin görüş kudre
tinln çok fazın olması §artır. Hok
kabazlar, nasıl el hilncrlerile saat 
hüncrlerile saati gözünüzd,,cn, yilzü
tıü burnunuzdan, çıkarU"lar, is
kanbll kağıtlarını parça parça ke
sip bir şapkanın içine korlar, sonra 
kağıtlar oradan sapsıığlam gözle
rimizin önüne koyup bizi hayretler· 
içinde bırakırlar, Trişörlerin isvoll 
çekişleri de, bu el hünerlerinden 
başka bir şey değildir. Ve nihayet, 
hokkabazlık gibi mümarese ister, 
el çabukluk ister, ve nihayet uzun 
zamanlar egzersiz yapmak lazım
dır. 

.Memleketimizde sirkafla oynıyan 
slrkaf gören, sirkaf okuyan yüzler· 
ce ve yüzlerce poker hırsızı vardır. 
Fakat ..• 

Fakat bunların içinde !svoli çe- f 
kenler, .usta fsvoliciler pek azdır. 

İsvoli nedir? 
Nasıl çekilir isvoli? .• 
Sirkaf nedir? 

50 - 60 yıl evvel istanbulda bun-
ları bilen kumarbazlar, trlşörler 

yoktu. Hatta, 30 - 35 yıl evveline 
gellnciye kadar, sirkafın kazı -
ma nev'i bilindiği, bu suretle ku· 
mar oynıyan epeyce trişör bulun
duğu halde, isvoli çekenler hiç yok
tu. O yıllarda, isvoli çeken ve bi
len kumar hırsızı mevcut değilcil 

İstanbul da., 
Hürriyetin ilG.nından sonra, İs -

tanbulda, kumarın her sahasında 

yeni yenl hileler icad edildiği, ya
pıldığı gibi, Umumi Harp yılla • 
rından biraz evvelleri, fa\•oli çek -
mek suretile yapılan hile de baş gös
terdi. Fakat, kumarın her 1.ilrlü hi
lesini bilen adamlar bile, bu işi 

başaramazlar. Elleri bir tilrlil ya· 
tış.madı bu işe .. 

O devirlerde: 
- 1svoli çekmek! 

suretile yapılan hilekarlık, 1stan-
bulda çıkmamış, bunu yerli ku -
marbazlar lcnd etmemiştir. İsvoliyi 
ilk defa lstahbulda tatbik eden • 
ler, bu usul sayesiııde para kaza
nanlar, Yunı:ı.nistandnn gelen bir 
ild kumarbazdır. 

Sayısı ikiyi üçil geçmiyen Yu -

dırmak için kralın hususi ve resmi 
hayatı her türlü münakaşadan üs
tün olsun. 

Hele şu son beş altı .ay zarfında 
İneiliz krallığı makamı etrafında 

pek çok ~eyler söylendi, hayli dedi
kodular oldu. İngilizlerin "dedikle -
rindcn çıkan netice şu oluyor ki: 

- Eğer dyasi dedikodul:ırın fev
kinde kalmamış ve fırka gürilllü -
lerine karışmış olsaydı, İngilterede 
krallık çoktan giderdi. Hilkümdar
lık, bu kabil her şeyin fevkinde kal
~ğı içindir ki, İngiliz İmparatorlu
ğunu teşkil eden illkelcrin biricik 
baAı olmuştur. 

İngiltere tarihinin ·ŞU son beş altı 
aylık devresinde, yani Sekizinci E-d
vardın tahtından ayrılmasile, şa -
yanı dikkat bazı haller olmuştur 

ki, domirıyonların idaresi noktasın· 
dan bunları kaybetmekten fngl -
!izler kendilerini alamıyorlar. Me
r.eln Sekizinci Edvard 10 kanunu -
evvel 936 da tahtından vazgeçti, 
kağıdı imzaladı. İngiliz İmpara -
torluğunun büyük bir kısmı bunu 
böyle bıliyor, böyle haber aldı. Yi
ne bu imparatorluğun diğer kısım
larında i e hükümdarın tahtından 
f..yrılması l 1 de olmuştur. Çünkü 
lngiliz parlamentosu bunu ancak 
devrisi gün tasdik etmiştir. Bu bir 
mesele teşkil etmiyor. f'akat do
mlnyonların her \•esile ile kendi is
tiklaline nt• kadar kıskanç olduğu
nu gösteriyor. 

nanlı isvolicılerin en ustası, Vnll'" 
gel adında 45 lik bir kumar hırsı• 
zı idi. 

O devri çok iyi bilen, kumarh3" 

nelerinde zar sallıyan eski hovıı~: 
dalardan kunduracı (A.) diyor 1'ı· 

- c Vangcl Gogodistanın katı· 
vesındc uzun zamanlar oyun oyna" 
dı. Bir çok oyuncularla beraber, a" 
çık gözlerin, ~entdbazların bile pa" 
rasını aldı. Pasc~da hepimizi tc
mizledi. Mütemadiyen krıznnına " 
smdan çok şüphelendik. Tırnpulıı "" 
nun elinde iken gözümlizil dört nç
tık. Fakat hiç bir şey anlaınad~ıc. 
Ne kağıt çalarken, ne bir şey .. :Ne" 
ticede, cşans yardım ediyor, knz.'16 
nıyorh dedik, çıktık işin içindcıı .. 

Vangel Yunanistnna dönmcde11 

evvel, kendisile çok ahb:ıp oıdı.ı ~ 
ğum için bir gün bana yaptı1i• 11 

leyi gösterdi, hayret ettim. B: 
şekilde hilekarlık o zamana kada 
İstanbulda malUın defUdi. .aarıa 
yaptığı hileyi tarif ve kiif,ıtlarıtl 
üstünde tatbik ettikten sonra de
di ki: 

-cBuna isvolyo! derler. Se•ı
den başka Tatavlalı Lazari ile fO" 
tiye de açıldım. Hatta onlara ta " 
Hm bile ettirdim. Elleri epeyce Y~ 
tı§tı. Ben yakında Yunani:;f'lrı" 
dönüyorum. aklında ol~un. -~1.~1: 

. onların manitasına dü.5r..r, go~uıı~ 
aç, yn1nız işlerini bozma, hi!cyı ç 
tığını onlara anlat, payınt al'. .• • 

Vangel Yunanistana döııcfkC: 
buradan epeyce para götiirdU. \ 
hiç kimse onun hilesinin {ar1'101 

varmadı. Kazançlarını, ş:ııt .. 111111 

kuvvetine hamlettiler. Halbul<~ 
mütemadi\."en "aldı bu s•ırctle 

J ~ , )'~ 

vet denecek bir para yapnrah 
nanistana döndü. del 

Vangel isvoliyi ba.: v~ ş:ıh8 
, , y ıı• 

parmaklarının tırnakl:ır: ~r~s~ ;t 
gümü~«m yaptırdığı birer kuçtık 
ne yerleştirmişti. iğn~lcr 01~11~116" 
perçinli gibi idi. 1svoliyi bu Jğıl ı 
kri kağıtların i.izcrine bastır!~r.~ 
cekiuı>rdu. Hatta, hazan. isted: 
• J "f" 

çe, lilzum gördükçe iki kfif,ıdı 11' d 
den alıyordu. Bi?., o Jrndar zanl~I 
dikkat ettiğimiz halde, bh· tilr 

bu iğneleri göremedik.• ·Jl·ıl 
fsvoliyi istibdat devrinde bı "'iı* 

ve yapan ancak bir kaç kişi o!dU~i
halde, hürlyetten sonra, bu Adet r1" 

raz artmış, asıl mUtarckedcn 50 

ra geniş bir şekil alınıştı. • tf. 
Mütarekede o uğursuz gi,ıri~e~di 

kir eden yıll:ır içinde, f::;t.'lı:l:~ " 
çok kuvvetli isvollcil•~r yctişıııı~ııl 
tir. Bunların en mcşhurlaı"l H~t~9"
admda bir Türklc, Jan ve .M>1 fft' 
minde iki rumdu. Aşil, gayet ıı• 
zcl Türkçe konu~tuju için. ııa~ .. 
paşuadc olur, en kibar yerlere e " 
rerek poker oynar; gJrciiğf ıcar 1,.. 
terdeki biltün oyuncuların para!>'" 
rını alırdı. Baz::ın da, §aphası01Jclii 
şına geçirerek Şişlide Stellıı 1~ 
büne gire, orada da lngHil ~; 
ler:nın isvoli ile psırnların 1 ça 

dı. . bLlıd 
Mütarekç yıllarında ıst9n biri· 

isvoliclliktc .:öhret kazan:ın cı' 
1i' ··ıv 

de Petko adında bir Rus ınu iS 
_idi. Petko, çok sanatktır 1Jlr' 5) 

volici idi. Yüksek yerlerde. ~ pS 
telerde, hususi mahfcllerôc <;' ~ a,1 
ra kazandı. Fakat sefil \'C scfı ~a 
adam olduğu için, kcızandığ• 
ralan tutmadı. içi 

Gece gündüz sarhoş oıduğ~c\·ıarı' 
bir vakit geldi ki, evvelce ;tJ., r' 
ettiği sosyetelere giremez 01 JtP 
vaş yavaş silkut etti, paars~11;d" dı, hamemlardn yııtn11yıa b 1 
sabah kahvelerinde gccc!t!f~11

1rı~ 
çirdi. Bir kaç para buJınal< ~\r.P .
kahvelerde, en kötiı kurn:ır'\,0tJ 

(Deı•anıı 
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t ·. Suleyrnanın Sarayında 

KUDOS KOZLARm Avrupa muhtelit/eri 
Tefrik a No: 42 Yazan : M. Necdet Tunçer Spor tarihinde .görül

s;ıa, Tamaragıçekemiyordu.BirakşamSüleyman memiş bir hareket 
gözdesile eğlenir~en;_Silô., Arap kızına bir altın Beynelmilel futbol federasyonu 

bılezık . vererek hasılat temini için ne yapıyor? 
ramarayı öldürmek için kendisinden söz almıştı 
( S ila ) i Sila bileziği çöl kızına uzattı: 
bl . n n "'~ - Şu Tamarayı saraydan n:.sıl 

r h atesl uzaklaştırabilirsin, Aşo! Bu kadın 
Sila, Tamara- beni öldürecek burada. Ben çok 

llın saraya dön· korkuyorum ondan. 
dii~unü görfnce Ve Arap kızının kulağımı iği-
Şaşırdı. Sülermn- lerek: 

rıın gözdesi, -O Süleyman için de tehlikeli bir 
laınrayı sevmez ksdındır, dedi, fakat bunu hüküm-
di. S<.rayda iki dura söylemek imkanı yok. 
l'ı ldız.ın birden _Neden söylemiyorsun? 
i arl .. ması nasıl - İnanmaz da .. 

abil olal:ilirdi? - O halde Süleymanın hayatı da 
lamaranın da tehlikede demek?! 

Sıladao hoşlan - Şüphesiz .. Ve onun hayatı teh-
lrıadığı muhok· likeye düşünce hepimizin ı·ahatı bo-
k· ktı. zulur, Aşo! Sen bu işi yapabilir

Sita ne yap p 
)'apacak, Tarr.a
rayı h krar hu
kiiındarın gözün
den d- - . 

uşurmı~ e 
~e batta kabil 
olu rsa tekrar n -
raya an uzaklaş
lırnııya çalışa
Ciıktı. 

Siil çok kıs
~•nç bir kadındı. 
~ ' her zaman 
eıı disini Tama

ritd 
k an çok güzel 

l Ot fi tdü. 

- Süleyman 
Onu 
d neden ben. 

en fazla sevi· 
>'or, 

sin! 

Onu buradan uzaklaştırrnak ve- Jngllterdn:n Sunderland takımı •on l<adrosl/ 
yahut vücudunu ortadan kaldır • 
mak senin için güç bir iş değiidır' Şimdiye katlar görülmemiş bir Sekiz Kf üp 
Siz ki, Bua gibi tehlikeli bir asi - maç yapılıyor. Beynelmilel fut - T rnuvası 

bol federasyonu kendisine hasılat U nin - hem de kendi kabilesi içi-
temin etmek ve Amsterdamda ya- Sekiz klüp turnuvası tertip he-ne girerek - başını kopardınız.. 
pılmak üzere fut bol tarihinde ilk yetinden: 

Böyle bir fettanın vücudünü or • defa olarak Orta Avrupa ve garbi 1 - Turnuvanın iki Mayıs 937 
tadan kaldırmak, sizin için b!r siv-

A vrupa muhtelitleri arasında bır tarihli programı aşağıya yazılmış-ri sinek öldürmekten daha kolay • 
maç orga°'ıze etmektedir. tır. 

dır, Aşo! Fransızların maruf bir münekki- Saha : Şeref stadı. Saha komise-
Aşo çok tehlikeli bir teklif kar- di bu iki takımın nasıl teşkil edil- ri: Ahmet Adem Gögdün, Birinci 

§ısında kalmıştı. Fakat, söz ver .. mesi lazım geldiğini tetkik etmiş maç: Beykoz - Hilal. Saat 12. 
mJşti bir kere. Ayni zamanda da ve şu neticeye varmıştır: Hakem F()ridun Kılıç. İkinci maç: 
gözüne kestirdiği zümrütlü bi • Orta Avrupa muhteliti kalesi i- istanbulspor - Anadolu. Saat 
lezikten de ayrılamıyordu. çin münekkit Çek Palanieka Ma - 13,40. Hakem Burhan Atak. Üçün-
Aşo ömründe ilk defa böyle de- car Szabo Avusturyalı Plntzcr ve cü maç : Süleymaniye - Vefa. Saat 

ğerli bir mücevherle karşılaşmı~- Avusturyalı Biden arasında Hi - 15,20. Hakem Halit Galip Ezgü. Dör-
tı. deni tercıh etmektedir. Müdafaa düncü maç : Eyüp - Topkapı. Saat 

Arap kızı bir müddet önüne ba- hattına İtalyan Mauzeglio ile hıç 17. Hakem Ahmet Adem Gögdün. 
karak düşündü.. münakaşa etmeden Avusturyalı 2- Umumi duhuliye 15 kuruştur. 

Di k Hamo'nun saragtı girmesini rekemfgeıt, ke ndi~i kadar 
,., vere oda· k 11 - _ / • ı. ·b· d ••llda s 1 aovd vt: olumden yı maz brr ra"'ı ı var ı 

ıç arını yol-

~1Y.a .başlıyan Sila o gece Tamara 
~~hınde yeni bir hileye baş vur

ll:ııya karar vermişti. 
t ~ila, tamburun iniltil<?rini ve 
Sa kaselerin şen seslerini duyduk
~ hiddetinden ne yapacağını bil-

1Yordu. 

t ~ Bu kadının gebcrdiğini sona
~ t ne kadar sevinmiştim. Onu 

Utla.ka gebcrtmcliyim. 
l>iyordu. 
~·· 

Aşo hem cesur, hem atılgan, 

hem de şeytan bir kızdı. 
Sila, Aşo'yu görünce boynuna 

sarıldı: 

Silnnın teklifini kabul ederse, Sestayı koymaktadır. Merkez mu- e e 
ne kaybedecekti? Hiç.. avinlik için münakaşasız olarak Ma- ln gi!lz a tletizim 

Halbuki, sözünde durursa, hem car Sarosiyi kabul etmekte yan Temasları 
böyle değerli bir mücevhere ma - hatlar için Macar Dudas ile Avus- İngiliz atletizm :federasyonu, yıl-
li kolacak, hem de Silanın ebedi turyalı Adameki diğerlerine tercih 1 d b k 1 ~ Lo d 

etmektedir. Açıklan bulmakta sı- hk top antısın a, aş ·an ıga r 
- Ben seni çok severim, Aşo! minnet ve memnuniyetini kazana- Jhntı .çekerek niHayet Avusturyalı Burghlcy'i, sekreterliğe de G. A. 

Sen asil bir kabileye mensupsun! caktı. Hitltlt i'l~ lt~lyı:ın Colaussiyi al _ Lowe'i yeniden intihap etmi§tir. 

te City stadyomunda İngiliz atle-

Benim bir clerdim var .. Sona açmak Sila, Arap kızının kafösına baş _ maktadır. k mı:ıhacimlerden Macar Bu münasebetle de atltizm ha-
ve senden yardım dilemek için se- ka bir yoldan da girıniye çalışıyor Cscch İtalyan Meazza ve Ferrari rekcUeri ve enternasyonal temaslar 
ni burayı:ı çağırdım. ve: A vusturyah Stroh Çek Nejedly için şu :tarihler tesbit edilmiştir: 

A b. d b. 1 d · (D ) 16 ve 17 Temmuz Londrada Whi-şo ır en ıre şaşa a ı. evamı var Romanyalı Bodola üzerinde tered-

Beşiktaş - Genç· 
/er birliği 

çarpışması 
lstanbul Futbol Ajanlığından: 
1 - Milli küme maçlarından Be

şiktaş - Gençlerbirliği karşılaşması 

1 Mayıs 1937 Cumartesi günü Tak
sim stadında saat 16 dadır. 

Maç hakemi İzmir bölgesinden 
Mustafa, yan hakc.ınleri Tarık, Sa
mim Taludur. 

2 - Fcnerbahçe - Gençlerbir • 
liği karşılaşması 2 Mayıs 1937 Pa-

zar günü Fener stadında saat 16 da- ı 
dır. 

Maç hakemi yine İzmir bölgesin· 
den Mustafa, yan hekemleri Mu -
ammer, Feridun Kılıçtır. 

- Fiatlar : Tribün 50, duhuliye 
25 kuruştur. 

• • 
lngiltere maçları 

Londra, 26 : (A.A.) - Devam e. 
dilmckte olan lik maçlannın neti· 
celeri şunlarındır. 
Birmingham - Volvor : 1 - O • 

Çarlton ntlctik - Hampton Van· 
deres : 1 : O. 

Selzea - Arsenal : 2 - O. 
Urisbi Tovn - Everton : 1-0. 
Leds Unaytid - Sunderland : 3-0. 
Liverpol - Hudersfild tov : 1 - 1. 
ManÇEster Siti - Şefild Ved -

nestey : 4 - 1. 

Midlesruh - Derbi Kunti : 1 - .3 
Portsmut - Preston Nortend:0-1. 

Stoke Siti - Brentford : 5 - 1. 
Vstbromviş Albion - ManÇEster 

Unaytid : 1 - O. ,.. _________ " 
Müsabakamız 
Dün bitti 

- ·--
Kuponları 10 Mayı· 
sa k adar mutlaka 

gönderiniz 
- Bayanı tanıyor musunuz.? 
Müsabakamız dün bitti. Oku

yucularımııdan ricamız: 
1 - Şimdiye kadar neşret~ 

tiğimiz :30 bayan içinden tanı
dıklarınızı kuponlara yazarak ve 
bir zarfa koyarak "Son Telgraf 
müsabaka memurluğuna,, gön. 
deriniı. 

c Uyük havuz başındaki eğlen • C!ye • • 
da ~~tırak edemiycn Sila, saray-
d . ltıısafir bulunan ve Snhranın 
aıre · 

io k sın de ya tıp kalkan Aşo, Ka-
81 d:r~eşlerdcn birini elde etme -

uşundü. 

Sila ile o güne kadar bu derece :o,------------r;ı düt ettikten sonra Avusturyah 
samimi ve lfiubali konuşmamış o - R A D y Q Stroh ile Çek Nejedly'yi en muva-
lan çöl kızı Süleymanın gözdesi - 1 fık bulmaktadır. Merkez muhacim 
nin kendisinden ne istiyebilecetrini ----------·------ mevkii için İtalyan Piolayı, Avus-
düşünüyordu. BUGÜNKÜ PROGRAM turyah Sindelaran üstün bulmak-

Sila söze başlamadan sordu: Akşam neşriyab: tadır. Bu takımdan yalnız iki o • 

25 Temmuz Paris'de, Fransa - İn
giltere, 

tizm şampiyona müsabakalarL 1 
2 Ağustos Londra'da Whitc City 1 

stadyomunda enternasyonal karşı- ı 

laşmalar, 1 
14 Ağustos Londra'da Whiteci • 

ty stadyomunda İngiltere - Al -

2 - Bu kuponlar :ıo Mayısa 
kadar gönderilmiş olmalıdır. Bu 1 
tarihten sonra gelen kuponlar 
kabul edilmez. 

3 - isimlerinizi \'e adresleri
niıi okunaklı yazmanızı rica 
ederiz. 

~ı>o b' .. s·1· ıı ır gun ı aya: - Dünyada en çok neyi sever- Saat 18,30 Plakla dıms mu~ikisi, yuncu Avusturyalı Scsta ile Ma -
sin, Aşo? 19,30 konferans Üsküdar Halkevi car Sarosi İstanbula gelmişlerdir. 

ııe-; Hükümdar bir Yahudi kızına 
Grı Qn bu kadar ehemmiyet veriyor? 
Ust~ bulmak için Kudüs'ün altını 

Arap kızı düşünmeden cevap ver- namına Bay Reşat Ka ynar Cefaya Garbi Avrupa takımını ise muhar-
di; alıştırılan insanların muvaffak iyeti, rir şöyle tertip etmektedir. 

;ne getirdiler. 
ı)•e §ikayet etmişti. 

tırı Si!a, Aşo'nun bu sözünü ha -
tirı ıyar:ak, haremağalarından bi -
~ae Aşo'yu kimseye sezdirmeden 
/\tına .çağırmasını rica etti. 

l~iıışo ~ı~az sonra ipekli bir maş
hır burunmüş olarak geldi. Aşo 
tııd ~ap kızı idi.. Mütenasip vü -
~ll<! "U ve iri siyah gözleri vardL 
bir t .~ bu güzel cndamilc beyaz 
lı'ıarı~cuda mitlik olsaydı, Süley -
~il\'ı n sarayında can yakmadık 
~.::rakmıyacaktı .. 

- Altın severim .. 
Sila bir dolap açtı .. 
Bir yığın mücevher çıkardı: 
- Bunlardnn hangısini beğenir

sen al, Aşo! Snırn hediyem olsun .. 
Fakat, söz veriyorsun, bana yardım 
edeceksin, değil mi? 

Çol kızı mücevherleri görünce 
şaşırdı .. İçinden en çok beğendiği 
zümrüt taşlı bir altın bileziğe e
lini uzatarak: 

- Bunu beğendim. dedi.. Söz 
veriyorum. Madem ki benim yar • 
dımıma ihtiyacın var sana yardım 
edeceğim! 

Casuslar romanı : 4 -------ıl 

X, 13'ü~ esrarı ......... a:. azan: Çeviren: 
~icar Rey Muammer Alatur 

l lyj~b~· -----..--------------·--------------------f!~~t ır casusun çalışacağı mem- tıhb3rat dairesi kendi adamlarını 
ıı~?rı tn lisanını ana dili gibi ko- yetiştirmekte birnz ihmfil göster-
l'ıhJ ~sı lazım gelmesidir. Talebe- mişti. Fakat harp başlayınca, muli-
~ .. ektebe kabulü sırasında, li- tclii kolordulardan ecnebi dille • 
lı~~t~Ktenıne!( hususundaki kabi -
tı~ll' ııe son derece dikkat cdilme
~nı~t Casuslar arasında bir çok li
dıltnc: v:kıf insanlara tesadüf e-

).ı' ınurnkündür. 
~ eseı~· 
tirt h a YÜzbaşı Hil Bulgarcayı 
d~~ltrnattada öğrenm~ir. Dilini 
~4tıtıda ~k için de harp esirleri a-
-tltııı§t endıs.i de dört ay mahpus 

tıı il 
1 

ır. "Yuzbn~ı Hil bundan son-

~~~~;arcayı pürüzsüz olarak ko
h a~~a : rnuvaffak olmuştur. Bir 
d ~lada ~~usıın da Türkçeyi sekiz 
lr. ogrendiği iddia edilmekte-

lırn\Un 
i liarpıcn evvel Alman is-

ri iyi b ilen zabit ve neferlerin gön
derilmesini istemişti. Bunlar altı 

yedi haftalık hususi bir kurs gör
dükten sonra, vazife ile tavzif edi
lirlerdi. Bir transatlaı1tikte mut
laka bir veya bir kaç Alman ca -
susunun bulunduğundan şüphe e-

dilmezdi. Pek tabiidir ki, bu ka • 
dar basit bir tarzda yetiştirilen ca
suslar, kendilerinden beklenen hiz
meti ekseriya ifa edemezlerdı. Hat
ta bunlardan çoğu yakalarını ele 
vermişlerdi. 

Amerikada bir çok seneler yaşa
InJ.i genç bir m üzikhol artisti. har
bin bidayetinde Almanyaya gel • 

20 fasıl saz hey 'eti, 20,30 Ômer Kaleci: Jakob (Almanya) ·- Mü-
Rıza tarafından a rapça söylev, 20,45 dafiler James (Al manya) , Co1den-
fasıJ saı hey'eti saat ayarı, 21,15 ' hovc (Hollanda) - Muavinler : 
Şehir tıyatrosu operet kısmı {Ba· Zielinski (Almanya) Golbruner 
ya dere), 22, 15 Ajans ve hona haber· (Almanya) Van Hee (Hollanda) 
leri ve ertesi ıünün programı, 22,30 Muhacimler Lehner (Almanya) 
plakla sololar opera ve operet Braine (Belçika) Backhuys (Hol-
parçaları, 23 son. landa) Szepan (Almanya) Urban 

YARINKi PROGRAM (Almanya). 
Ôğle neşriyatı: Belçikalı, Hollandalı, Almanya-
Saat 12,30 Plakla Türk musikist, lı üç orta muhacim Avrupamn en 

12,50 Havadis, 13,05 muhtelif Plak iyi üç akıncısıdır. Şunu da ilave 
neşriyatı 13,00 Beyoğlu Halkevi edelim ki Fransız muharrir, Garbi 
göster il kolu tıırafından bir temsil, Avrupa takımına tek bir Fransız 
14,00 son. oyuncusu koymamıştır. 

miş ve gonüllü olarak orciuya gir -
mişti. İngilizce ve Fransızcayı çok 
iyi bildiği için, kumandanı kendi
sine Alman istihbaı·at bürosunda 
çalışmasını tavsiye etmişti. Bu ca
sus şöyle anlatır: 

-- .Kumandanımın tavsiyesini ye
rine getirdim. Evvela sağlam bir 
askeri terbiye gördüm, ondan son
ra şifre sökmesini öğrendim. Bi • 
taraf bir memlekete mensup bir ta· 
cir sıfatile evrakımı tanzim ede -
cekler ve beni Fransaya ve 1n • 
giltereye göndereceklerdi. Sırf be
nim için t anzim edilmiş bir şifre 
alfı:ıbesi de hazırlanmıştı. 

•Hareketimden evvel bana bir 
çok gizli vesikalar vermişti. Guya 
ben bunlı:ır Almanlardan çalmış gi
bi görünecek v.e bu suretle İngiliz
lerin itimadını kazanmıya çalışa

caktım. Bu vesikalann son derece 
kfiçük kıt'ada fotoğrafileri çekil -
mişti. Ve bir kibrit kutusunun e
tiketi altına konmuştu.> 

Bu casus, acele yetiştirilmiş ol
masına rağmen, kendi kabiliyeti 
sayesinde Almanya hesabına çok 
faydalı işler görm~ ve hatta En-

tellicens Servis kendisini gizli bir 
vazife ile A1nıanyaya gönderm~
ti. Bu casus İngiltereyc dönü -
§Ünde yine Alman istihbarat bü
rosu tarafından uydurulmuş bir 
çok vesikaları Entellicens Servis'e 
götürmüştü • 

• r:n meşhur casus mekteplerinden. 
biri de, Rusların bir zamanlar Var
şovada tesis etmiş oldukları mek
teptır. Bu mektebi Andre Peka is
minde bir yüzbaşı idare ederdi. Rus 
mctodlarına ~dık olan bu adam, 
talcbe:sinin profesyonel olarak ye
tişmesine pek o kadar ehemmiyet 
vermezdi. Yalnız elinin altında 
mümkün olduğu kadar çok talebe 
bulunmasına ehemmiyet verirdi. 

Almanyaya gönderilecek tale • 
beslni Almanyayı çok iyi bilen Le
to!lyalılnr arasından seçerdi. Her
birine yeni bir isim verilir ve bun
ların yeni isımlerine alışmaları i
çin haftalarca vakit bırakılırd ı. 

Peka şifre yerine, basit görü • 
nen yazılarla muhabere usulünü 
kullanırdı. Mesela bir köylünün 
köyünden, mahsulünden, hayvan-

manya, 
3 ve 4 EylUl Helsinki'de İngilte. 

r e - Fenla!indya, 
11 ve 12 Eyllı1 Osloda İngiltere -

Norveç. 

Alman ekibi 
7 Mayıstan 9 Mayısa kadar Mü

nihte Avusturya ekibi ile karş:la
şacak olan Alman Davis kupası e
kibinin Fon Kram, Henkel ve Ed
gar Detmeren teşkil edilmiş oldu
ğu Londradaki kupa komitesine 
bildirilmiştir. Alman ekibi önü -
müzdeki hafta içinde Hans Hoys
layn 'in idaresinde idmanlarına baş
lıyacaktır. 

larındcın, kümesinden bahseden a -
lelade bir mektubu, hakikat halde 
en mühim gizli haberleri bildiren 
bir mektuptu. 

Miralay Von Valçel bu mektep
lerin bir mahzuru olduğunu söyler. 
Çünkü casus namzetleri burada bi-
ribirlerini tanımaktadır ve bu ta -
nışma kötü neticeler vermektedir. 

Umumi Harpte haber göndermek 
için en ziyade kullanılan şey, pos
ta pulları idi. 

Muhasım taraflar her devirde 
casuslara karşı şiddetli cezalar tat
bik etmişlerdir. Yakalanan casus-

ların hemen hemen hepsi de kur
şuna dizilmektedirler. 

Muharebe zamanında hemen bir 
çok memleketlerde casusların ida
mı için tatbik edilen usul biribiri
ne benzemiştir. 

İdam mahalline 12 silah getirilir. 
Bir zabit bu silahlardan altısını ha
kiki mermi ile, diğer altısını da 
mermiyi Hıtiva eden, sadece bn • 
rutlu kovanlarla doldurur. 

Bir manga asker gelir. Zabit em
reder; 

10 Ma}'ısa kadar gelecek bü
tün kuponlar hakem hey 'etimiz 
tarafından tetkik edilecek ve bu 
i1 bir hafta içinae b.tmiş ola
cakhr. 

Binaenaleyh 10 Mayıstan m: 
baren kazanan okuyucularımızın 
isimlerini neşre başlayacağız. 

O tarihten itibaren d e ismi 
neşredilen okuyucumuz matbıi· 
amıza gelerek derhal hediyesini 
alacaktır. 

Son Telgraf pek y<.kındıı 
yeni alakalı ve çok heyecanlı 
bir müsabaknya başlayacaktır. 

Yeni müsabakamızı bu gün
lerde ilan edeceğiz. 

' - Herkes şu silahlardan birini 
alsın! 

Ncforler silahları alırlar, hiç • 
birisi elindeki silahtaki kovanın 

içinde mermi olup olmadıt11nı bil
mez. 

İdam mahkumu getirilir. Bun • 

!ardan kimisi gözlerini bağlatmaz, 
kimisi bilakis bağlanmasını ister. 
Bazıları ayakta duramıyacak hal • 

de oldukları için sandalya isterler, 
bazıları sinir buhranına tutularak 
yerlere yuvarlanır, ağlar ve o zn-

man mahkOmu direğe bağlamak 
mecburiyeti hasıl olur. 

Kumanda üzerine 12 siliıh bir-

den patlar, fakat ancak altı kur • 
§un mahkumun knlbini deler. 

Manga soldan geri eder ve sa
hadan çekilir. Hiç birisi mahkfı • 
mun kalbine kurşun göndermi~ o
hıp olmadığını bilmez. 

Umumi Harpte Fransadaki 1 • 
damların çoğunda hazır bulunmuş 
olan Piyer Buşardon şu sahneyi an
latmaktadır: 

(Devamı var) 
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PASLANMAZ 
VE 

HASAN 
TIRAŞ BIÇAGI 

Bütün dünyada emsaline hiçbir zamsn tesadüf edilemiyecek dere· 
cedc büyük muvaffakiyet kazananHasan tıraş bıça~lan yeni •e kat'ıy· 
yen paslanmaz nev'ini p iyasadan musırran ısteyınız. 

Yeni Hasan tıraş makinelerile birlikte Hasan tıraş bıçakları tıraş 
olduktan sonra kat'iyyen silmeğe ve kurulamllğ& hacet yoktur. Ve ~u 
tıraş bıça~ı hiç bozulmamak şartile gaye_t kolaylıkla ve huzuru n~ş e 
içinde yüz defa tıraş eder. Dünyanın hiçbır tıraş bıçağında bu mczıyet 
yoktur. Ve buna ancak Hasan tıraş bıçağı muvaffak olmuştur. M uka
sına ve ismine dikkat. 1 adedi 6, 10 adedi 50 kuruştur. Hasan tıraş 
sabunu- Hasan tıraş kremi· Hasan tıraı pudrnsı· Hasan tıraş kolon. 
yası da çok zevk ve neş'e veren yardımcı ve mükemmel vasıtalardır. 

lstanbul Birinci Mıntaka 
Kadastro Müdürlüğünden: 

Rüstempaşa mahallesinin Kadastrosu ikmat olunmuştur. 24 K!
nunusani 934 tarihinden itibaren kadastro kanununa tevfikan bu 

mahal dahilinde beyannameleri alınarak münferit surette tesbit olun• 

muş ve olunacak olan gayrimenkullerin Kadastro kanununun 25, 
26 ıncı maddelerinin hükümlerine göre herkesin görebileceği mülga 

Defterhane binasının üçüncü katının salonuna cedvelleri asılmıştır. 

Planları da Birinci Mıntak a Müdıirlliğü Fen Büro9unda asılıdır. 

Arzu edenlerin mezkur cedvellere bakarak itirazları varsa iki ay 

i~inde Müdüriyete müracaat eylemeleri ve aksi_ takdir~e t~sbit_in 
kat'ilcşeceği cihetle müddetin hitamından sonra mulk .sahıplerı bıl· 
müracaat tapu senet ve planlarını almaları illn olunur. (2436) 

istanb.ul ,. ·Belediyesi · İlanları 
".. . ~ = . ,. , 

. ' 

Şose ve köprüler kar.ununu tadil eden 18$2 numaralı kaouna tcvfi· 

kan 937 senesi nakdi yol mükellefiyeti umumf meclisce altı lira ve taksit 
zamanları da biri haziran diğeri teşrini evvel ayları ve 937 senesi be· 

deni yol mükelleriyeti altı liranın mukabili 8 gün olarak ve çalışma ay. 

lar. da Eylü~ Teşrinievvel, Teşrinisani, Nisan ve Mayıs ayları olmak 

üzere tesbit edilmiş oldu~undan bu aylar zarfında nakdi ve bedeni mü· 

ke!lefiyetin ifası lüzumu ilan olooıır. (2473) 

... 
ı;:"' 

Senelik muhammen ilk 
kira~ı teminat 

Fatihte Kirmastı mahallesinde Hahıpaşa cad· 
desinde 4 N.h d•ikk4n 84 6,30 
Mercanda Yav:ışçaşahin mahallesinde Uzun• 
çarşı soka~ında 1/208 N.lı dükkan 72 5,40 
Mercanda Yavaçaşahin mahallesinde Uzun· 
çarşı sokağında 16~/238 N.lı dükkan 84 6,30 

Yukarda semti senelik muhammen kiralarile ilk temirıatları yazılı 
olan mahaller le~lim tarihinden itibaren 938,939,940 seneleri Mayısı 

ıonuna kadar ayrı ayrı kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konul
mcşlardır. Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görülebilir. istekliler 

hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz· veya mektubile beraber 

14-S.937 cuma günü saat 14 dr. Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 
(1) (2475) 

lstanbul Birinc.i Mıntaka 
Kadastro Müdürlüğünden: 

Büyükada kazasına bağlı Burgaz adasının kadastro una 10-5-1937 
tarihinden itibaren ba~laoacaktır. Bir ay içinde mnl sahiplerinin ala
cakları beyannameleri doldurarak ıssılarını bildiren belgelerle veya 
örn(kleriyle Posla Tr. pu memuruna geri çevirmeleri ve bu bir aylık 

müddetin bitmesini takip eden güden itibaren 15 gün sonra Posta 
Tapu ve fen memurları tarafından mahallen tahdidine başlanaca~! 
için tahdit zamanında alakadarnnın malları başında bulunmaları aksı 

takdirde vukuf erbabının ta}ıin ve tasdiki ve elde mevı:ut vesaike 
ttöre it aörülece~i ilan olunur. (2435) 

Lüks ve arabacı 

Lambaları 

gelmiştir 
Umumf satış yeri: İstanbul LUKS 

LAM 8 A Tahtakale caddesi 31 numaralı LAM BAS 1 1 
POKER TIRAŞ BfÇAKLARI deposudur· 

- . ' . . . . ~ .. . : ·. 

Yeni neşriyat 

Son devrin · tanınmıt 
,aır ve edipleri 

Çığır kitap evi tarafından son 

devrin tanınmış şair ve edıplerini 

tanıtmak maksadile güzel ve çok 

faydalı bir seri hazırlanmıştır. 

Serinin ilk kitapları olan Ah -

met Haşim. Nazım Hikmet, Ab -

dülhak Hamidin hayatı, seçme e -
serleri ve yazılarına aıt fasiküller 

çıkmıştır. Peyderpey dığerleri de 

çıkacaktır. Memleketimiz edebi

yatında büyük bir yenilik olan bu 

seriyi okuyucularımıza tavsiye e

deriz. Her kitap 25 kuruştur. Seri 

24 kitaptan ibaret olacaktır. 

Avcıhk ve bahkcıhk 
Eski muhrırrirlcrden Necıp Se

Jfım arkadaşımızın çıkarmakta ol

duğu Avcılık ve Balıkçılık mecmua

sının on üçüncü nüshası da çık -

mıştır. 

Bu nüsha ile bir senelik intişa· 

rını bitireı~ bu mecmuayı yurdu· 

muzun av ve balık amatörlerine 

tavsiye eder, devam ve muvaffa -

kıyet temenni ederiz. 

Taksit le elbiseler 

~ooneooooooooe 
ı§ Akbt mUesseseler ı 

1

§ Ankarada her dilden kitap, ga. 

8 2ete, mecmua ve kırtasiyeyi ucuz
olarak AKBA müessesesinde 

1 

1 
bulabilirsiniz. Her dilde kitap, 

mecmua siparişi kabul edilir. 

lstanbul gazeteleri için ilan ka. 
bul, abone kaydedilir. Undervodd 
yazı ve hesap makinelerinin An· 
kara acen esi. Parker dolma 8 

1 kalemlerinin Ankarada satış ye• 8 
8 ridir. Telefon: 3'.07 8 
•0000000000000000000• 

1
-Lokman Hekim-

Mecmu••• 
Her muallime, her rnek· 
tepııye, her aileye, her 

1 köylüye. her kese pek 
1 ıazımlıdır. 
1 Bunden faydah bir 
1 mecmua bulamazsınız. 

lstanbul Bahçekapı Borsa yanında 
Agopyan Han birinci katta 4 • 8 
numaralı odalarda aradığınız yerli ı • 
ve ecnebi kumaşlar hazır ve ısmar- 'ı Kadın dI.ŞCl.SI• 
lama elbiseler. -Bir dc(a ziyaret 

Uf dir. Telefon 22869 1 MARI SOLLBERGER 
- DIŞ TABiBi 

Dans merakhlarına istiklal caddesi, Lüksenburg Ap. 

müjde 1 Perşembe -~e p:ııar günlerinden 1 
En kısa bir zamanda iyi dans öğ- I maada hergun saat 9 dan 12 ye 

ve saat 14 den 18 e- kadar kabul renmek isterseniz ve ucuz bir fiat 
ettiğini sayın müşterilerine bil· 

ile vakit kaybetmeden dans pro - dirir. 

fesöril Yorgo'ya müracaat etsinler. .. .................. , 

: Taşra bayilerininn azarı dikkatine: 
1 Umum Tasra bayilerine: Gazetemizin umum Taşra bayiliği 1937 

NisM 15 ten' itibaren 25 senedenberi umum Taşra bayiliği yap311 

ve bila istisna herkesi memnun eden Ankara caddesi No: 48 B•~ 
A. Zekiye terk edilmiştir. O günden itibaren müracaatlarınızı kabtJ 
edecektir. 

Vatandaş .•. 
Beynelnıilel Kömür Sergisi 23: 
Nisan Cuma günü Ankarada 
Açıldı. Sergiyi görmek heın 

• 
senın hem yurdıın için faideli
dir. (2263) 

Adres: --------------------------------- -------------------------=----' 
Beyoğlu Tokatlıyan oteli arka -

sında Topçekenler sokak No. 31.. 

birinci kat. 

FABRiKA YERi ARANIYOR 
Merkezi bir mahalde 500 ita 

1000 metro murabbaında, .sahil 
olursa tercih edilir. Bahçekapı 
Hasan ecza depo!una müracaat. 

Zayi 
lıtanbul Liman Riyasetinden 

almış olduğum 15/6974 numaralı 
tayfa cüzdanımı zayi ettim hükmü 
yoktur. 
Karamustafapaşa sokak numara 50 

--- Operatör !!!il I 
RIZA ÜNVER 1 

Dotum ve kadın hastalık:Jları 
mutahassısı 

Cağalo~lu Nuruoı!'!laııiye caddesi 
1 No. 22 Mavi yapı 

•--- Telefon: 22683 

Dr. Hafız CemaJ 
(wKMAN HEKİM) 

Dahlllye mUtehaasıaı 

Pazardan başka günlerde öğle -

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

İstanbulda DlvanyoluQda (104) nu
maralı hususi kabinesinde hasta -
tarını kabul eder. Salı, cumartesi 

günleri sabah c9.5 - 12-. saatleri ha· 

kiki fıkaraya mahsustur. Muayene

hane ve ev telefon: 22398. Kışlık 

·telefon: 21044. 

Satıhk hane 
Cerrapaşa Cami sokakak 18 

numara merhum doktor Zekinin 

evi. Her2ün aabahtan 12 ye kadar 

müracaat. 

o 

BIRE, 
1000 KUMBARA'. 

lARLADlR 

Sabıhi ve umumi neşriyatı iJare eden 

E. izzet 
·BuUdıtt yer : Matbaai Ebüııiya 

. , 

.-__ , 


