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1937ninen 
müthiş zabıta 
romanı 

Bunu pek yakın ,_,. 
da Son Telgraf ~ 
sütunlarında ~ 

bulacaksınız 

c:ı 
~ 

-Polisler, tanıyamadıkları için 
· Kralın kızını saraya sokmadılar 

(Yazw 2 inci soy/amzzd.J) 

Moskovada Sovyetler 
sarayının inşasına başlandı 

--ı 

. Moskovanın merkezinde Sovyetler sarayının intasına başlanmıştır. 
Konireler, konferanslar, büyük toplantılar için yapılmakta olan bu 
muhteşem sarayın en büyük konferans salonu yirmi bin kişiyi btiap 
edebilecektir. Küçük toplantı ıa~onu da altı bin kişiyi alabilecektir. 
Binanın üzerine Leninin yüı metre i:tifaında bir heykeli konacaktır. 
Bütün binanın yükse'kliA"i 420 metreyi bulucaktır ki, buiün dünyanın 
en yüksek binası olan Nevyorktaki Empire State Buildinı'den on üç 
metre daha yüksek olacıklır: 
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Asiler Bilbao kapı
sına dayandılar 

Şehri kurtarmak için hükumet 
kuvvetleri 

geni taarruzlara geçecekler 
Perpioyan 23 ( .\.A) - Eodepan· Frar.k.ist kuvveUer dün Bask 

dan de Pirene Oryantal razetesi cephesinde ileri hareketlerine de-
ispanya başvekili Joan Nerrin'in vam etmişler, diğer üç köyü ve 
kendisine sorulan mııhtelif aııallere Urruçu ile Luguato tepelerini iş -
vermiş olduğu cevapları neşret- gal ~tmışlerdir. 
mektedir. Başvekil demi4tir ki : Bnsk milliyelperverlerinin mu -

"Bizim ilk işimiz harbi bir an kavemeti zayıflamaktadır. Düş -
evvel bitirmektir, tabii bizim ga• man çok ağır zayiata uğatılmıştır. 
libiyetimi?:ie .•• esas olan şey, bu Azım mikdarda harp malzem!!si 
zaferin bütün lspanyolların zihin. 

iğtinam edilmi.~tir. Ayrıca 250 ne -
Jerıne sulh ve süküoet retirmesidir fer esir edilmiştir. 
Fdb! henüz sulhtan bahsetmek• BİR İTALYAN HARP GEMİSİ _ 
mevsimsizdir. Müsait zaman rele- NİN KONTROLÜ 
cektir ve yakındır. lngilterede bu 

Valancia, 2J (A.A.) - • lılli mü-
hu' ı!tı teşebbüslerde bulu:ııılduğu- daia;ı nezareti, Akdenizde kontro-
nu inkar etmiyorum. 

lü t"min etmekte olan bir İtalyan 
Biz geride kat'ı siiküneli tesi~ 

harp gemisinın Mongat açıklarında 
etmedikçe, sulhten bahsedemeyiz. bir İspanyol ticaret gemisini araş-
Hu'kümete itaat etmek J•zımdır va · 

a L tırmuğa teşebüs etmiş, ancak cum-
lıükiımete ispanyanın meşru ve 

huriyetçilerın 4 tayyaresinin vüru
tam bir hükümeti olarak hürmet 

du in.erine bundan vazg<'Çmiş ol-
etmek lazımdır. Bütün J.p1nyolların duğunu bildirmektedir 
hiikümeti bu şekilde tanıyacaklarını 

Bundan başka Castellon'u bomümit ederim." 
N bard;rruın etmek istiyen asılerin 3 

egrin Bilbao muharebesi hak-
k d tayycresi, tayyarelere karşı kulla-
ın a da şunları söylemiştir: 
"Bilbao'nun Bask milletinin cesa. nılan toplar tarafından ateşe baş-
. lanıl!r başlanılmaz kaçmışlardır. 

retı ve elinde bulundurduğu mü- !=============== 
dafaa vasıtaları sayesinde muka
vemet edeceltini üoıid ederim. Bil
bao"ya yardım ve zaferi elde et. 
mek için, Asilerin o cephedeki as
kerlerinden bir kısmını geri çelr
meleri için yeni ta>rruzlara geçil· 
mesi mümkündür. Pek tabii olarak 
bu mevzu üzerinde fazla tafsilat 
veremem,,, 

BILBAO'NUN KAPILARINDA 
Bask crpiıesı 23 (A.A) - Havas 

aj3f.sı muhabirinden: 
General Molanın kıtaatı, dün 7 

kilometre kad&r ilerlemişlerdir. Bu 
kuvvetlerin şimdiden Bilbaonun ka· 
pılarında bulunmakta oldukla" 
söylenebilir. 

BiR FRANSIZ BALIKÇI 
GEMiSiNE ATEŞ 

Hendey, 23 [A. A.] - Frankist 
askerler, içi:ıde Fransız balıkçıları 
buluna~ bir gemiye ateş açmışlar 

~e gemfn'n BiJasso'da lsp1nyol kıy•. 
!arına oturmasına sebep olmuşlar. 

dır. Fransız zabıtası lspanyol as
kerlerini hiç biriside yaralanmamış 
olan Fransız balıkçılarını salıver• 

meğe mecbur etmişlerdir. 

FRANSIZ - POLONYA 
TİCARET! 

Pan•, 23 (A.A.) - Ticaret naza -
retinin bildirdiğine göre, dün Fran
sa adına B. Delbo:; ve Bastid ve 

Polor.ya adına B. Ramon ve Luka
siwe1. yeni Fransa - Polonya tica -
ret muahedesini iı,12alamıştır. 

Bu muahededen başka, bir sey
risefain anlaşması, kontanjan an

J.şmaları. tediye anlaşmas ıve bir 
turist mukavelesi de imza edilmiş 
bulunmaktadır. 

Blrd Kutnpdakileri 
anlatıyar 

Baston, 23 (A.A.) - Cenup kut
bu kaşifi tayyareci Dird Akade -
misinde Otto Smid'in riyasetindeki 
Sovyet heyetinin Şimal kutbuna 
yaptığı seferi büyük bir cesaret 
diy~ tavsif etmektedir. 

Bird şunları ilave etmiştir: 
•Kutupta yerleşmiş olan heyetin 

Spıı;berg ve Groenlanda doğru sü
nikier.eceklerini tahmin ediyorum. 
Heyet kutup civarında kalmak için 
zaman zaman Alaska istikametinde 
yer değiştirmek mecburiyetinde 
kalacaktır. Yaz mevsiminde buz -
!arın çözülmesi yüzünden heyetin 
mü'jkülata maruz kalması ihtimali 
de vardır. Fakat gayet teçhiz edıl -
mi~ olduğu için diğer buz adalarına 
kolayca nakJebileceğini zannede -
rim. Hususi bir tayyare filosu he
yetin emrine amade olduğu için 
tehlike anında kendisini kolayca 
kurtarmak mümkün olacaktır. 

Bilbao 2J (A.A ) - Aşağıdaki 

tebliğ radyo ile neşredilmiştir: 
Biskay acephesinde Mungiya 

mıntakasında durdurulan düşman, 
dün bütün gayretini Avala cephe
sinde Dima mıntakasında sorfet -
miştir. Muharebeler pek şiddetli 

olmuştur. Cumhuriyet kıt'atı mev
zilcrıne mukavemet etmektedir • 
ler. 

' -Başka cephelerde ış·ara oeğer bır 
şey yoktur. 

ASİLERiN TEBLlGi 
Sa!amanor 23 (A.A.) - Resmi 

tebliğ: 

Peşle 
Konuşmaları 

• 

Bitti 
Buda-Peşte 23 (A.A.) - İtalya 

hükümdarlarının Peştede son ika -
met günleri bilhassa pek dolgun 
g.>çmiştir. Kral saat sekizde oto -
mobille Buda Peşteden dört kilo
metre mesafede Eszetergon kili -
sosıne gıtmiştir. Burada K&rdinal 
Serediyi ziyaret etmiştir. 

Kraliçe İtalyan mektebini gez -
miştir. Prenses Marya mütenek -
kfren şehri dolaşmış ve yaya olarak 
saraya dönmüştür. Poli.>ler kendi
sini tanıyamamışlar ve saraya sok
mamışlardır. 

Kral ve Kralıçe saat on birde İ
talyan sefarethane•• salonlarında 

İtalyan tebaasını kabul etmişler -
dir. 

Naip misafir hükümdarlara saat 
13,30 da bir öğle zıyafeti vermiştir. 
Hükümdarlar öğleden sonra koşu
larda hazır bulunmuşlardır. 

BİR TEBLİG NEŞREDİLDİ 

Buda - Peşte 23 (A.A.) - Siyasi 
mahafil, İtalyan - Macar mükiı.Je
melerinden sonra neşredilen tebliğ 

hakkında pek az mütalaa derme
yan etmektedirler. Tebliğde ciki 

memleket arasında mevcut rabı -

taların sağlamlığı. tebarüz ettiril
mektedir. 

cMagyarosag. bu teblığın Maca
ristanın hukuk beraberliğinden 

bahsetmediğini, zira Roma proto -
kollarını imzalıyanların bu noktai 
nazarı şimdiye kadar bir çok defa

lar tercih etmiş olduğunu kaydet
mektedir. 

Bununla beraber liberal mahafil 
Roma - Beri.in mihverinin Maca -
ristanı tamami.le memnun etmedi
ğim yazmaktadır. 

Ba<"zy Ezsilinozky gazetesi di • 
yor ki: 

•İngiliz politikasına muhalefet 
etmemek diğer memleketler için 
olduğu kadar, bizim memleketimiz 
içın de mühimdir.• 
iT AL YAN - MACAR MÜNASE. 

BETLERi GERGiNLEŞTi MI? 
Budapeşte 23 (A.A) - Macar 

telgraf ajansı, ltalya ile Macaristan 
arasındaki münuebetlerin gergin• 
leşmit olduğıına ve Afrika ve is
panya meseleleri ile son derecede 
meşgul olan lıalyanın merkezi Av
rupaya karşı likayd! göıterece~ne 
dair olan haberleri tekzip etmek· 
tedir. 

Bu ajans, ltalya Kral ve Kraliçe
sinin ziyaretleri ile dün neşredU. 

miş olan resmf teblifin Roma 
protokollarım imza etmiş olan 
devletler arasındaki anlatma ile 
ltalyan. Macar münıuebatının reıa
nelini teyid eden yeni bir delil 
olduğunu ilAve eylemektedir. 

Oniver•iled-e deraler 
ke•lldi 

lmtitı.nlann yaklaşması üzerine 
dün ıı.ıbahtan itibaren Üniveuite. 
nin bütüıı fakültelerinde derıler 
kesilmiştir. 

ispanyadan 
Getirilen 
Mülteciler 

ıı KOÇUK HABERLER il Yeniçerilerin 
-------,ç-er_a_e.J1 Kazan kaynat· 

İspanya Elçiliğimize iltica etmiş 1 

olan 712 lspanyol mültecisini nıem

leketimize gelirmek üzere yolıı çık

ffi'i bulunan Karadeniz vapuru kö
mür almak üzere Maltaya uğramış

tır. Ancak yokula:rdan bazıları İ -
talyaya çıkmak hususunda ısrar et

tiklerinden kaptan hükümetten ta

limat istemiştir. Bu talimat hem 

Roma elçiliğimiz vasıtasile, hem de 

merkezden kaptana tebliğ edilmiş

tir. 

Getirilenlerden kadın ve cocuk

larla askerlik çağında bu1unmı -

yanlar eğer ısterlerse italya top -

raklarına çıkabileceklerdır. Bunun 

içın Karadeniz vapuru Cenova li -

manına yanaşacaktır. Vapurdan 

kaç kişinin İtalyaya çıkacağı ma

!Um değildir. 

•• 
Uç kumarbaz 
Bir polisi 
Yaraladı 
Mecidiye köyünde üç kumarbaz 

kahvede kağıt oyunu yüzünden 
kavgaya başlamışlar ve kavga bü
yümüş, yetişen ;><>lis Feridun bun
ları ayırmak ve yakalamak ister
ken üç kumarbaz pofü Feri
donun üıerine hücum etmişler 
ve taba!lcıı.aını alarak kabzı.sile 
başına vurmağa başlamışlar ve 
polisi ağır surette yaralıyarak kaç. 
mı şiardır. 

Yapılan arama neticesinde bon• 
larda11 Piç Ali yakalanmış diğer 
iki suçludan Ali de Aıtacamidc bir 
kadının e•inde bulunmuşıur. Meh
met ortada yoktur. 

ISIRAN KÖPEK 

Karagümrükte Cami sokağında 

oturan Süleymanın 9 yaşında Ah -

met ismindekı çocuğu sokakta oy

narken, ayni sokakta oturan İ!ma
il oğlu Besimin yanındaki küçük 

köpek Ahmedi ısırdığından çocuk 

ve köpek kuduz hastahane:;ine gön

derılmi~tir. 

TRAMVAY-OTOMOBİL 

PIŞMASI 

ÇAR -

Şışliye gitmekte olan şoför Ham

dihin idare:;indeki 2108 numaralı 

otomobil ile Mecidiyeköy - Emin

önü hattına ışliyen vatman Hay -

rinin idaresindeki 88 numaralı 

tramvay arabası Pangaltı pastaha

nesi önünde çarpışmışlardır. Neti· 

cede otomobilin ön çamurluğu ha
sara uğramıştır. 

MAKİNEYE KAPTIRILAN 
PARMAKLAR 

Yeni Postahane arkasında kra -

vat fabrikasında çalışan işçi Selim 

kızı Tayyibe fabrikada çalışırken 

elini makineye kaptırmış ve par -

maklarından yaralanmıştır. Yaralı 

Şişli hastahenesine kaldırılmıştır. 

* Enternasyonal Ankara kö -
mür sergisi bugün merasimle ka -
panmıştır. * Berganıada tertip edilen 
Kermes eğlencelerine dün başlan -
mıştır. * Galatada inşa edilecek yeni 
yolcu salonunun temellerinin ita -
zılmasına başlanmıştır. * Yeni bir Türk - Alman ticaret 
aııla~masını görüşmek üzere Hazi -
randa bir heyet Berline gidecektir. * Denize girilıniyecek tehlil<eli 
yerlere ikaz levhaları konacaktır. * Maarif Vekaleti orta mektep -
!erle lıselerin ders malzemelerinin 
hepsini son sistem aıetıerle yenileş.

tirmiye karar vermistir. * Kira ile tutula; tarama duba
sı pahalıya geldiğinden Belediye 
bır tarama dubası mübayaa ede -
C<'ktir. · * Yoksul çocuklar için Şehzade
başında modern bir nümune hasta

hanesı inşa edilecektir. * İzmırde bır mezarcı kırtasiye
ci Liıtfinın diri dırı giımüldüğünii, 
gece mezarından sesler işittiğini 

iddıa etmiş! r. Mezarcı hastalan -
mıştır. Kabir açılacak ve ceset ü

zennde otopsı yapılacaktır. * Geçen hafta içinde birisi ölü 

olmak uzere 80 k•çakçı yakalan -
mıştır. 

* Memleket dahilinde uzun ve 
muvaffakiyeili bir uçuş yapmış o
lan kadın tayyarecımiz Sabiha Gök
çen Ankaraya dönmüştiır. * 1'1ahkemece taym edtlen ehli 
vukuf (Balıkçılar) şarkısının müs
tehcen olmadığına karar vermiş 
tir. * Romanya ve Bulgaristan 
dan 15.000 muhacir gelecektir. Nak
liyata yakında başlanacaktır 

Dısarda 

* Suriye hükümeti mecburi as
kerlik usulünü tatbıke karar ver -
miştir. * Filipin adalarının Parak<1l şth
rinde bir yangın çıkmış, yuz ki~ i öl
müş, on bın kişi evsız kalmıştır. * Amcrikada i;;sızl<:re yardım 

için bir milyar küsur dolarlık tah
sisat kabul edilmiştır. 

* Altın e.;asına dönmek üzere 
Londrada bir konferans toplanacağı 

tekzip edilmektedir. * Sovyet İlim Akademisi aza -
sından Profesör Smit Kutuptaki 

Rudolf adasına varmıştır. Orada 
bir buçuk sene kalacaktır. 

* Almanya Mançuku hılk(imeti

ni tanımıştır. 

* Danimarka kralının tahta ge

lişinin 25 inci yıldönümü müna -

sebetile A tatürkle Kral Kristiyan 
arasında samımi telgraflar teati 
edilmiştır. 

IUU1MllUIUIUUUlllllllHHHH"'*"Uu111n1111111tHIUllUHUllllllnt 

Bir kadın pencereden 
dUştU 

Hasköyde Kalaycı sokağında 4 
numa:ralı evde oturan Yako kızı 55 

yaşında Leya evınin penceresi ü

zerinde bulunan örümceklen alır
ken muvazenesıni kaybederek ye -
re düşmüş ve muhtelif yerlerinden 
ağır surette yaralanarak tedavi i
çin Beyoğlu hastahanesine kaldı -
rılmıştır. 

tık/arı ger 
81>raya ev yaptırılması 

menedildi 
Şehzade camiinin Saraçhane 

tramvay caddesine çıkacak kapı -
nın sağında ve solunda bazı evler 

vardır. Bu evlerden ikisi kiırgir o
lup, birisi pek harap bir hale gel -
miştir. 

Bu evın snhibı, evı tamir için ka
rar vermiş \•e ev ahşap olması do

Jayısile yeniden yapılmasına lü • 
zum görmüştür. 

Fakat öğrendiğimıze göre bu e
vin olduğu yer. Yeniçerilerin ka -

zan ka\•nattıkları ocak mahallidir. 

Tarihi bir yer olması dolayısile 

Müzeler j..:cı.ı·c.sı işe vaz'ıyet ctmi~ 

ve in'l"alı durdurmuştur. 

imparatorluk 
Konferansı 
içtima/arı 

Londra 23 (A.A) - imparator· 
luk konferansı dün Çemberlaynın 

riyasetinde dördüncü toplanlısını 
yapmıştır, 

Re•mi tebliğe göre, içtimaın ilk 
kısmında Döminyonlar Başvekilleri 
Cuma günü başlanan müzakereye 
devam etmişlerdir. lçtimaın ikinci 
kısmında uzak şarktai<.i veziyet 
tetkik edilmiştir. 

Yarı resmi menbadan teyit edil· 
diğinc göre, içtimaın ilk lmmında 
Avrnpa meseleleri gözden geçirif
mişt;r. 

lsveç Milletler cemlye· 
tinden çekilemez 

istvkholm. 23 (A.A.) - isv<'çin 
Milletler Meclısinden çekilmesi i
çin sosyalıst bir mcb'us tarafmdan 
yapılmış olan bir teklifi her iki 
mcdi• te reddetmiştir. 

Paris· Tokyo hava seferi 
Atina 23 (A.A.) - Paris-Tokyo 

hava seferine çıkan Fransız tay -
yareı-ilerinden Doret ile Michelitti 
dün öğleden sonra burada karaya 
inmi~ler ve benzın aldıktan sonra 
saat 17,50 de Bağdada hareket et
mişlerdir. 

Le Bourget, 23 (A.A.) - Dün ak
şam •aat 20,05 te tayyare Doret, 
Latn;;kanın -Kıbrıs- üzerinde uç -
makta olduğunu bir radyo telgra
file bildirmiştir. 

MODA VAPURUNA BlRA
KlLAN ÇOCUK 

Köprüde bağlı bulunan Moda va
puruna bir aylık bir erkek çocuğu 
terk edildiği görülmüş ve alaka -
darlar polise haber vermişler ve 
çocuk Darülacezeye gönderilmiş -
tir. 
BİR ÇOCUK TA PENCEREDEN 

• DÜŞTÜ 
Beşiktaşta Ortabehçede Dizi so

kağında 14 numaralı evde oturan 
Necminin 6 yaşında Nazmi ismin
deki çocuğu evin üst pcncerooi ö
nünde durmakta iken muvazene -
sini kaybederek sokağa düşmüş ve 
ağır surette muhteleif yerlerinden 
yaralanmış ve çocuk ifade veremi -
yecek derecek Şişli çocuk hastaha
nesıne kaldırılmıştır. 

!Sabah ve akşam başmuharrirleri ne yazıyorlar? 1 
.;...--------------------------------------... ----------------------------------..: Cumhuriyet 

Cenevrede TUrk Talebe 
cemiyeti 

Lozandaki Türk Talebe Cemiye
ti kuruluşunun yirmi beşinci yılı 

münasebetile bir akşam yemeği 

tertip etmiştir. Sancak davası mü
nasebetile Cenevrede bulunan 
Türk heyeti de bu ziyafette hazır 
bulunuyordu. Bu toplantı şu mese
leyi tebarüz ettirmiştir: Hariçteki 
Türk gençliği! Atatürk Türk.iyesi 
Avrupaya mümkün olduğu kadar 
fazla genç göndermek için hiç bir 
fedakarlıktan çekinmiyor. Ancak 
Avrupadaki bu talebenin tamamı 
üzerinde mutlak bir kontrolün lü
zumu kendisini göstermektedir. 

Kurun 
Siyasi hafta 

Avrupa işlerinde umumi bir te -
reddüt ve keşmekeş var. Bir taraf
tan mücadeleye hazırlanan mem -
Jeketler, diğer taraftan rakiplerini 
idareye çalışıyorlar. Tac giyme me
rasimi münasebetile Londraya gi -
den diplomatlar orada A vrupanın 
barışı bakımmdan çok ehemmiyet-

li görüşmeler yaptılar. Maamafih 
matbuata akseden sözlere nazaran, 
ortada gözle görülür, elle tutulur 
bir neticeye varılmış değildir. Av
rupayı, hatta dünyayı iki büyük 
parçaya a}'lran zihniyetler arasın -
daki ayrılık nihayet bir uzlaşma 

formülüne bağlanacak mı? 
Tan -Bir haftalık tarih 

Bu hafta Avrupa denilen hasta 
adamın halinde epeyce sükfınet gt>
rülmüştür. Londradaki dostça te
maslar ve münakaşalar iyi bir ha
va yaratmıştır. İmparatorluk kon
feransında varılacak ka:rar devam
lı bir iyilik için müsbet ve iyi bir 
hareket noktası olacaktır. Londra 
ticaret engellerini kaldırmak yo • 
!unda bir neticeye varınca Ameri
ka ile İngiltere arasında yeni bir 
nevi münasebet kuru1abilecek, bu
na diğer ıstiyenler de karııabile -
cektir. 

Bununla berabeer Orta Avrupa
da iki mihver arasında nüfuz çar -
pışınaları devam ediyor. Mücade
lenin ağırlık merkezi şimdi Orta 
A vrupadadadır. İtalya Kralının 

Peşteyi ziyereti münasebetile bu -
gün Macarlar ıÇekoslovakyadan 

ayırmak gayretleri tekrar sarfedil
mektedir. Fakat Tuna havzasında 
beraberce çalışmak ve yürümek ih
tiyacı çok derindir. 

Son Posta 

ltalya Kralının Macaria· 
tan serahatl 

İtalya kralının Buda Peşteyi zi
yareti münasebetile Macar payı -
tahtında mühim meseleler görü • 
şülmektedir. Her ne kadar İtalyan 
gazeteleri Macar revizyonculuğun
dan ve Macaristanın da askeri kuv
vetini dilediği gibi arttırmak hak
kından bahsediyorlarsa da, şu es -
nada bu meselelerin canlandırıla -
cağını gösterir başka alametler 
yoktur. Ancak bu tantanalı ziya
retten müsbet bir netice çıkacak 

mı? Zannetmiyoruz. Fakat bu zi -
yaretten sonra Berlin-Roma mili -
verinin Orta Avrupada nüfuzunu 
biraz daha arttırmış olacağına şüp
he yoktur. 

Aksam 
Başmakalesi yoktur. 

-DIŞ J 1 SiYASA 

Lond ra-Berlin·R0 "'
8 

asında 
fngilien! ile Almanya ar_ ındaJI 

yakında hir anlaşma olacaı; ğı 
. , alacı 

bahsedilırken, Italya _rıın. . değil-
vaziyet, az merak edılır g'.b'. , }'la' 
dir. Almanya Müdafaai Mıllı~~a. 
zırı Mareşal Blomberg"in Lon aP" 
daki temasları lngiliz..Alman 

·rkeJlo 
laşmasrna yol açacak derli k 
Roma'nı nn edüşündüğünii bilflle 

lfü:.Jingd<yor. dJ· 
İtalya ile İngiltere'nin arası rı . . . ~·ı• zelecek mi? Jtalya Harıcıye d ,,; 

.. ··yıe ıo· 
Koııt Ciano, geçen gun so bıl•tı 
nutukta İngiliz - İtalvan ınat a 

· .. k şalsf 
arasındaki şiddetli mu~a. a j(r• • 
temas etmedi, hatta İngılı~ • t ile 
lının tac giymesini bile sukU bı r 
geçiştirdi. Yalnız .beklenrniyen . 

k t ar• 
miıni • çıkarak iki memle e _. 1 . . -dıgıP 
sındaki anlaşmoyı gecıklıt olı'> 
söyledi. Bundan maksadı da ...,., 

. fi•"""' olsa tac giyme nıcrasimıne ast" 
• • 1 ş olfll Imparatorunun çagırı.mı 

dır. d ~ 
İngılterc ile İtalya arasıı~ 3 ~~· 

dört av en·el aktcdilen itilaf, • ;1 
~ .. . ·vecr,, 

denizde vazivetin d1?gışn11 . , ~ııı· 
mahiyeünde idi. Buna Si!lyor .,u. 
selini ,Efendice anlaşma• deJ11ll ~ 
Damadı Konl Ciano, bıı tabiri ~ııfı• 

. ·tiJ• 
lanmı~·or. Sadeec Akdcnıı 1 

na temas ile iktifa ediyor. e • 
. . e nı 
Ingiliz Kralının _tac gıyın ıeW 

rasimi arifesinde lngiliz gaıe ·s· 
rinin - bir ikisi müstesna - it•

1
\ 1 . . san• 

ya girmeleri yasak edildı. dı· 

gizli bir el iki memleket arasıilfı· 
ki uçurumu kazdıkça kaııyor . ..fi' 
kat İtalya gazeteleri ne yaZ· d•r 

yazsın, Roma hükümeti, ne k
3 

ill 
gergin olursa olsun İngiltere~· 

·· b t · · · k cak de munase a ıpını ·apara ~P 
,. ı,oı 

dir. Marqo.l Blo:nberg ın ııe~ 

seyahati, oradaki temasları ,-e 
Almanya'nın İngiliz do~tıu;ıuPııe~· 
diği ehemmiyeti gösterıyoı · dost· 
lin ile Roma arasındaki sık• d. ed)l I 

Juktan aylardanberi bahs f!Jİ' 
Fakat bu vaziyet karşısında get· 
ya'nın, her hangi bir hafC c\"' 

dostu Almanva'yı müskül bir n~,l 
- • i)ılll" 

kide bırakmasına elbette 
v~rılemez ... 

Ah~ 
Çe=k=o=sı=ov=akyadı 

Sudet partisi . eaı! 
( Bll§tarafı birü:ci salııfatı~' 

Jamento encümcnindeki bCYM' ll<..r 
mevzuubahs eden VolkiScbcr 
bachter diyor ki; d r !<' 

.şurasını kaydetmek icabC e .. ,~· 
. 'fa"" 

B. Krofta Moskova harici_ 51. ıerıfl' 
nin yeniden piştarı rolünu u r ıf 
almıştır. Küçük Antantın lı~11~ıt 
mandan ziyade sağlam bulun vı"'t' 
nu söyliyen mumail<"yh sol trl 
!er Birliğine karşı olan sıyas" 

0
,1 

selesinde arada bazı nokta• 1 ıv ihtilafları bulunduğunu itir•uııi ı 
miş ve fakat bu ihtilafların 111.r, 

. ~tı 
olmadıklarını beyan eyleını, 

* :ıırıJl' 
Çekoslovak Hariciye ~a en·/>~ 

Yukarıdaki beyanatına rag111
1 

rJ~ . ..ı e 
manlar vaziyeti başka bır go 11 ı:V' 
hakeme etmektedirler. _Alll13fl't" 
göre, Çekoslovakya milli bır r:•ıl~ 
Jeket olmaktan çok uzaktır: ııet~ 
su da, ordusu da büyük rıı~erıl'~ 
dahi!inde mılli akalelı)e 

mürekkeptir. er~)' 
Yüksek rütbelı bir Alıf131~e nd 

nıharbiye zabitinin geçenler '3ıır 
retmiş olduğu bir kitapta ; 0 · 

]ar yazılı idi: ,. ' 
.Almanyadaki Almanlarla • !>"' 

hancı memleketlerde buJonaP~ıı .. 
1 d k b 

.. t .. n ıar i 
man ar arasın a i u u ·bi s~ 
harp ~amanında olduğu gıdir 
zamanında da izale edilıneh 10nl 

Prag Parlamentosunda bO J<rel' 
ns ı· Alman Nazi mebusu f!a. ret 1 . 

şu günlerde Almanyaya ıııc ıat il' 
miye mecbur olmuştur. J30 

1
, 

şöyle söylemektedir: d pa ' 

.Almanya, henüz hudıı 11ı\ıf11~ 
var memleketlerde yaşıysıı 8~ li

1~ 
!arı kendi nüfuzu altına al: ~at rı 
harekete geçmiş değildir. 'ıı,.,ıtl 
vaziyet değişecektir. A)Jti8 ~jıırıJ' 
bu sahada yapacağı işler ço_91ı'" , 

Bugün Çekoslovakyada ~ın ~~ 
3,5 milyon Almanı AJmanY~,rı JI', 

tuzuna tevdi edecek ve oıı ırlıi~ 
türlü ihtimallere karşı ııa~ fıl~ 
cak olan adam, bizim iki!l01 .il 
dediğimiz Her Hanlayn'~j,ril"" 

Bu zatın en esulı uırıd 
biri de §Udur: 

cAlmanya ile A.nşJos! • 

r 
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i DUL VE YETiM 
Eski borclar dul ve yetim Mekset kadın• de-

k 
ğil, zayıfa yardımdır. 

maacından kesilmeyece . :ramvaylarda kadınlara yer ver-':!/ mıye mutlaka mecbur muyuz? Bu-

r 

Günün meselesi: 1
-Halk F ilozofu -

d iyo r ki: 
• 1 

Bu yaz yapllacak festival için 
bir program hazırlandı 

Ecnebi artistler de festivale geliyor 
Beş kısma a.11rılan festival şenliklerinde birçok 

;Borc verese ye intikal ·etmekle 
bu hususta mahk eme kararı lazım 

nu yapmaz, oturduğumuz yeri on
lara vermezsek, araba efkarı u -
mumiyesi bizi tersler, azarlar. Mt:'
deniyct icaplsrına karşı aykırı ha
reket eden bir adam sayar. Yer 
vermediğimiz kadın, ayakta dı..ı -
ran genç kız, kötü kötü yüzümü
ze bakar, belki, belki değil, mu -
hakkak içil'lden sunturlu savu
rur, ene kaba adamı~ <ier. 

B1.1 maksatla Türk heyette üç 

geni ve güzel eğlenceler yer almış bulunuyor 
Q u .. Yaz 1stanbu1da yapılacak 40 çın Av;upanın en tanınmış ekip- , 
Pro KUn 40 gece eğlencelerinin Jerınin cclbı kararlaştırılmıştır. 
I'" &rarnı hazırlanmıştır. Bu prog- Tıyat.rn festivolındı: Romanya -
.. rna g" 1 j ğu orc stanbul sezonu 1 A- dan getırtilecek meşhur Tasana o-

n, stosda başlayacak, 8 Eylulde so- perasıııın opcrd temsilleri, Atına -
s:recektit·. darı c,.:ağırılacak bır grubun operet 

sik· zon; spor, sergi, tiyatro. mu- temsıllcnle Şehır Tiyatrosu, Şe-
'l.e·: Inilli dans festivtıli olmak ü- hır opl•reli, Naşit kumpanyası ta-
kıs~ beş kısma ayrılmaktadır. Her rafından oynanacak scçılmiş ve 
du rn sezonun bir haftasın\ dol- en zıyade bcgcnilmış birer eser 
a"rtrnakla beraber, hafta zarfında temsil olunacaktır. Ayrıca orta o-
,, ıca ·· . l>to rnutencvvı eğlenceler de yunu, Karagoz de oynatılacaktır. 

'bıtitarna katılmaktadır. Mılli danslar festivali hepsin -
dı.i~sela spor eğlencelerinin sür- den daha enteresan olacaktır. Ma -
günd"'hafta ll)ni zamanda gece ve car, Bulgar, Yunan, Rumen, Yu -
lip ua: halkı başka şekillerde de goslav milli halk oyuncu ve mu-
~ olunrnaktadır. Spor haftasının sikicilerinin ıştirak edeceği bu fes-
en &ul edebilecek numaralar ter- tival, tenevvüü ıtıbarile dikkati ca-
teıt ~nlı eğlenceleri Boğazı yüze- lip bir eğlence olacaktır. Beledi -
S.ba~eçrn~, kayık ve sandal mü - ye, bu yıl, milli dans festivalinin 
lar alarıle yerli ve ecnebi taktm- diğer yıllardan daha fazla millet-

• 1 
rar vermiştır. 

1
1 

Bu maksatla Turk .heyette ilk 
muhtclıf şekil zeybek oyunu için 
füılıkPsir, İstanbul, İzmir efeleri 

heyetlerınden maada Köroğlu, Se

petçioğhı, Bar, ! !alay ve Karadeniz 

oyunları oynıyacak birer milli: he
yet de bulunacaktır. 

Sergi hnftasında resim, karika-

tür, amatör resimleri, tezhip, yazı 
cildi sergileri açılacaktır. Bu haf

tanın en büyük hususiyeti öteden

beri mevcut bazı esnafı ihtiva et

mek üzere açılacak olan esnaf hlıc

residir. 
Bundan başka festivalde gece 

sandal ve vapurlarla mehtap ~tem

leri yapılacak, muhtelif yerlerde a

laturka ve alafranga musiki kon-g(i arasında yapılacak futbol ve Jerin daha iyi şekilde iştiraklerini 
~ rnaçlandır. Bu iki maç i- gozönünc alarak Türk heyetini hep- serleri \Crilcccktır. 

l<illsede yapılan kaza
nç vergisi kaçakçılığı 
8 -----
egoğ/u Balıkpazarı kilisesinde 

'na/iye memurlarının tahkikatları 
'he -
O ıf0ğlunda Balıkpazarından üç sabık mütevelli reisi Ohanes Şa -
şı ı,_Ot~n kilisesi tarafından Tarlaba· hinkaya'yı almışlardır. 
lta~:lıy~sine verilen müstahdemin Öğrendiğimize göre bu vergi ka-
leriJ ç ordrolarmda noksan gös- çakçılığı 9:36 senesindenberi devam 
v . 'l'lek suret ile hesapların doğru ediyormuş; Müfettişlerin ilk yap-
~tılrn· 

Çakçıl ~Yerek kazanç vC'rgisi ka - tıkları tahkikat neticesinde avukat 
lab ıgı yapıldığı hakkında Tar- Psromi'ye, 193:i senesindenberi üc-
h aşı Maliye Şubesine bir ihbar rPt olarak ayda verilen 40 lira ma-

~ılrrııştır. aşın kazanç bordrosunda gösteril-

tiııe". ihbar üzerine Maliye Müfet- mediği görülmüştür. 
li~ rı ve hesap mütehassısları ki- Avukatların kazancı, kanun 934 
deft defterlerine vaz'ıyet ederek scnesindcıı başladığına göre 934, 

erler .. . 
~l uzerınde tetkikata başla- 93:>, 936 senelerine ait ol:.ın 1440 
h(U.ttdır. Rilisedcki defterler mü

enrnişt' ~ ır. 

tarı~ defterler Eı menice olarak 
le.rcu~ edildiği için Müfettişler 

liranın ceza ile k:ız:ıncı alınmak i
c·ap <'tmektedir. 

Tetkikat ilerledikçe daha bir -
çok karışık hesapların çıkacağı 
söylenmektedır. ~Galata kilisesi 

~eni ~~=======O==to=m==o=b=il===== 

Gümrük Plôkalarından 
~ejimi Alınan resim 
\' -·--eni G" .. . 

Sitıi Umruk reJımı kararname-
tı tı . 

tıu;: k e zaman tatbık edileceği he-

tısat at'iyetJe malüm dcğıldir. 1k

gutıll:?:dekfıletinin ithaliıt için bu -
lar 

1 
e daha müsaadek5r karar-

a aca ~ • 
tab gı muhakkak olmakla be-

er b 
ll'ıan ' u kararın tüccara ne za -
t... teblig~ "d' I •. h .. b'l' 
·•ıelll " ı ccegı enuz ı me-
llii;: ~~tcdir. Çünkü tetkikat he -

jegi u·· _ıtrnerniştir. Kararname pro-
d ıerj d llll'\nı. n e tetkiklere devam e -

"-11.ledir. 

~i roman:69 

Belediye her yıl otomobil pla -

kalarından 12,5 lıra resım almakta

dır Şoförler Beledıyeye şöyle bir 

teklifte bulunmuşlardır: Bu resmin 

üçe ayrılmasını, yeni arabalardan 

on lıra, iki senelıklerden yedi bu -

çuk lıra, daha eskilerden beş lira 

resim alınmasını istemişlerdir. Şo

förler bu resmin peşin alınmama • 

sını da istemişlerdir. Beledive bu 

isteğı tel kık PlrnE ktedır 

Sen de seveceksin! 
~•ı>ıırnı 
sına ş Olsa belki de halkın ara-
~n :0:~ılan bu dedıkodulara, ba
dıcı Şa . unç ve cemiyeti tehdit e-

Yıalar h ' 
lı l\llah he ~ . ıç yer kalmıyacak. 
erhalde ~t~ı~i saklasın. Fakat, 

ll'ıa iidk g~runuş feci bir inhida -
~·· -sırnızın göru·· .. "d'' . t "-nver p nuşu uı. 

1ı~ı söyı ~Şanın cepheleri dolaş
§ İ§de enıyor. Amma neye yarar! 
"' n geçti bile 
uur ·· 

•tı.ı sana be . ata\r nım başımdan geçeni 
et .,ırn· N·h 

llleJt i · ı adın evine vaz'iyet 
,. st<:du B 
•alıştı er. una mani olmıya 
nı.ı rn, haks z1 k 
l llclan b h ı 1 tır ... Dedim ka-e a set . , 

r lahrni tım. Bana, ne dedi-
:atıun b n edebilir misin? .. Kanun 
lldaı-1 Unların hepsi la' f K et 11. irıın . anun 
Ilgın ern . ız arasındadır. İki du-

ıı.trı lı rıne ita t . 
~t . · cıiltta . a etmıye nıecbur-

l~Jl:?:r!. henı hapisle tehdit bile 

Etem izzet Benice 

Eğer, sansür bu mektubu gör -
müş olsaydı kendisini muhakkak 
tevkif ederler, belki bize de bir 
şeyler olurdu. Mektubu Salihe de 
okuttum da: 

- Aman! Amannnnn ... 
Diye ürküntüler geçirdi ve: 
- Bu ne cesaret, nasıl yazmış bu 

mektubu? .. 
· Diyere~ hayret ve korkudan tir 
tir titredi! 

Pencerenin altında 

Korkmaya başladım doğrusu. 
Dün de, bugün de Halil Necibi 

pencerenin altında ve kapının ö -
nünde dolaşırken gördüm. 

ilk görüşme tesadüfi oldu. So -
kakta borazan sesleri işittim. Bak
tım, bir nizamiye kıt'ası geçiyor. 
Bakışlarım uzaktan yakına doğru 
sanki süzüle süzüle çekilir gibi so-

Gemilerin 
Yeni muayene 
Usulü 
idarenin fen kadrosu 

genltletlllyor 
Deniz Tıcaret Direktörlüğünün 

yeni bütçesi için idare müdürü 
Müfıd Necdet Ankaraya gitmiştir. 

Bütçe bu yıl '70-80 hın lira ara • 
sında tcsbit edilmiştir. İdare büt
çe ile yeni bazı motörler yaptırmak 
için tahsisat ayırac:>ktır. 

Deniz Ticaret Direktörlüğü Fen 
Heyeti kadrosunda yenı ıslahat ya
pılması J:arı.rlaşmıştır. Bunun için 
yenı elemanlar alınacak ve kadro 
tevsi edilecektir. Bu suretle gemi 
muayenelerinin seri görülmesi te
min edilecektir. Muayene nizam
namesi üzerinde de bazı deği~ik-

1 ıkler yapılmıştır. 

Tramvay 
Pencereleri 
Açılacak mı ? 
Halkın sıhhati nezert 

dik kate ahnıyor 
Yaz geldiğı içın Belediye naklıye 

vasıtalarında kapı ve pcncerelerın 
ne suretle açılıp kapanacağını kon· 
trol edecektir. Bilhassa tramvay • 
larda pencere ve kapıların gelişi

güzel açıldığı gôrülmektedir. Bu 
vaziyet halkın sıhhati noktasından 
mahzurlu görüldüğunden bu, esaslı 
bir şekle konacaktır. Tramvaylar
da yıne eskisi gıbı yalnız bir tara • 
fın pencereleri açılacaktır. Ayni 
zamanda karşılıklı olarak araba ka· 
pılarının da açık bulundurulması 

lüzumlu görülmüştür. Bunlar ıçin 

biletçiler ve vatmanlar dik katlı bu· 
luni.icaklardır 

kağı tarayarak ııskenn geçışı uzc
rindcn ayrılıyordu. 

Birdenbire gözüme o ilişti. Bu 
tereddütlü bir ılişış oldu, bakışla • 
rıma kuvvet verdım. Yenıden bak
tım, Q . Hem de bizim kapının ö -
nünde. 

- Şimdi kapıyı çalar ve içeriye 
girerse ne yaparım ben? .. 

Diye düşündüm. Hem de öğle 
zamanı. Salih ekseriya bu saatler
de eve yemeğe gelir. 

Bu endişe beni beyninden vurul
muş bir ava benzetti. Hemencecik 
boynum büküldü, bütün hareket 
kabiliyetlerimi kaybettim. Ne dü· 
şünebiliyor, ne yürüyebiliyor, ne 
yerimden kıpırdayabilıyordum. 

Belki bir kaç saniye 'bu böyle sür
dü. Sonra ya,·aş yavaş açıldım ve .. 
düşünmeğe başladım. Aklımdan o 
kadar çok şey geçiyordu ki, ne ya
pacağımı, hangi birisine karar \'e
rebileceğimi kestiremiyordum. 

- Acaba inip kendisine ne isli -
yorsun benden desem mi? .. 

• Diye bile düşündüm. Belki, en i
yi hareketim bu olacaktı, fakat, o-

Y etım ve dulların maaşlarından 
borç içın yapılan tcvkifatlar hak -
kında dün Maliye \'ckaletınden vi-
!ayete mühim bir tamim gönderil
miştir. 

Bütün borçlu askeri, mülki, me
mur ve mutekaitlerı 3lakadar eden 
bu tamıde, çvvelce bu kabil maaş 
~shabının almakta oldukları ma -

aı?larından borçlarının lakas su -
re tile kesilmesi bil<liı ildıği zikro -
lunaruk ezcümle . bılahara teınyiz 

mahkemesi; eytam ve eramil ına -
aşlnrıııın şahso ait <1lup terekeye 
ait olmadığı içtihadında bulundu-

ğu ''c murislerinin eski veya ye
ni kanun zamanında vefat etti -
ği ve mirası kabul veya red ettik
lerini araştırmadan ve kendılerine 
borcun intikal ettiği sabit olmadan 

murislerinin borcunun, aldık -
farı maaşlarından takasının doğru 
'olmadığı neticesine varılmı~tır, de-
nilmekte ve ,•efat eden ask<>ri ve 
miilki memurların geı:ek eski, ge-

rekse yeni bilumum borçlarından 
dolayı eytam ve eramil maaşların
dan mahkeme kararı olmaksızın ta
kas yolile tevkifat yapılamıyaca • 
ğı bildirilmektedir. 

Ben kadınlardan lrorktugum i -
çin, onlara yer verilmesinin aley
hinde değilim. Bu kabil cemile
karlıklara itiraz etmemekteyim. 

Ancak: 
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Oturulacak yerlerin böylece .ba
yanlar tarafındım i;gal olunduğu 
bir sırada, ön kapı yavaş yavaş a
çılıyor ve eşikte bir büyük b3ba, 
ayaksız harp malulü, paraliıe bir 
yurddaş. veya alil bir kadıncağız 
görünüyor. 

Bakırköy 
Ve civarının 
Su ihtiyacı 
Haziranda bUyUk depo• 

fer yeptarllacek 
Bakırköy, Ycşilkby, Florya ve 

havalisiııin su ihtıyacı halledilmek 
i.heredir. Arteziyen ile bu havcılıyc 
kifayet edebilecek su bulunmuştur. 
Şimdi bu suların muhafazası içm 
büyük depolar yaptırılması karar-. 
laştın lmıştır. Depolar Hazinedar 
çiftliğınde kurulacak \'e beşer bin 
tonluk olacaktır. Depoları nproje
leri yapılınakt.adır. Haziranda in
§aata başlanacaktır. 

Bir taraftan depoların yapılması 
devam ederken diğer taraftan da 
kasaba içinde ve kasabadan Hazi
nedar çiftliğine doğru boru dö~n
mesi ameliyesine başlanacaktır. Bu 
suretle depo ve boru ameliyeleri 
tamam olur olmaz Bakırköy ve ci
varına su isale olunabilecektir. 

Belediye 
Temizlik 
Müdürü 

Daha evvel Üsküdar ve Kadı· 
kö y kazala ra başmühendisli~ni ya
pan Bay Mu~taf• . · 
Demirgök Bele· ' 
diye Temizlik iş· ~·daf~lılıl 
leri müdürlüğüne 

tayin edilmiştir. 

Bay Mustafa De. 
mirgök, şimdiye 
kadar bulundutu 
vaıif clerde old u· 
ğu gibi Üsküdar 
ve Kadıköy kaza
ları imar i~lerinde 
de çok ça lı şmış, Bay Mastaf tS 
bir çok müıbet Vemfrgök 
işler başarmıştı . 
Kıymetli Bay M ustafa Dcmirıö· 

ke }eni v.t.zifcıinde muvaffak ıyet
ler dileriz. 

- -·····--
H•lkevlnde konferans 
Beyoğlu Halkevinden: 
25-5-937 salı gunü saat 18,30 da 

Evımızın Tepebaşındaki merkez 
bınasında bir toplantı yapılacaktır. 

l - Konferans: İnkılapçılık mev-
zu unun ikinci kısmı (Bay Ahmet 
Hnmdi Başar) tarafından. 

2 - Bu toplantıya herkes gelebi-... 
nu y.ıpmaktan korktum. Korkuma 
en bi.ıyük sebep de sokak ortasın -
da bir skandal çıkabilme~i ihtima -
!ini düşunmeklığim ıdi. Muhakkak 
ona ağır şeyler söyliyecektım. Bel
ki o da aynı ağırlıkla beni karşıla
yacak, elfılcme kepaze olacak, hır 
çıngar çıkaracaktık. 

Deli ôşıklar hakkında romanlar
da bir çok vak'alar ve tahlıller o
kudum. Sevdiğini öldüren ve bu 
öldürüşle ihtiraslarını tatmin e -
den aşıklar az değil. Bir pınardan 
soğuk su içen ve göksündeki ateşi 
söndiıren bir susuz gibi sevdiği ka
dının kanını içen bir meçnunun 
c!ınayeti daha bir kaç gün önce 
biıtün Şamda duyuldu . 

· Eğer Naciyenin bütün söyledik -
leri doğru ıse Halil Necibin böyle 
bir cinnet eseri göstermiyeceği na
sıl temin edilebilir? .. 

Bütün bu se~pler beni sokağa 

çıkmaktnn alakovdu. Fakat, evin 
içinde 1e ne ~·apacağımı bilmemez
lık yüzünden çıldıracak gibi olu -
yor, dolaşıyor doluşıyor, ne yapa
cağımı kestiremiyordum. 

Şirketin 
Yapacağı 
Caddeler --
Tramvay hetb geçen 
yollar1 tirket J•pac•k 
Üzerinden tramvay hattı geçen 

caddelerin, hattın iki tarafından ye
dişer metrelik kısımlarının inşa ve 

tamiri mukavele icabı Tramvay 
Şirketine aittir. 

Şehir içinde nisbeten tenha yer
lerdeki ana caddelerde Tramvay 
Şırketinin bu kaideye riayet etme-

diği ve lüzumu olan tamiratı yap
madığı görülmektedir. Belediye yaz 

mevsiminin geldiğini gözönüne ala
rak Tramvay Şirketine müessir ih-

tarda bulunmuştur. 

Şirket Haziranın on beşine kadar 
verilen listedeki sokakları tamir et
n1ezse bu tamiratı doğrudan doğ-

ruya kaymakamlıklar yapacak ve 
tutarı şırketten tahsil olunacaktır. 

Edirne 
Demir yolunda 
Kontrol 

Trakyada Türk \'e Yunan top -
raklarından geçen 76 kilometrelik 
demiryolu hattının ko"ıntrol ve i
daresi için yedi aydanberi devam 
eden müzakereler bitmiş ve itilaf
namc imzalanmıştır. Bu hattın 33 
kilometrelik kısmı Yunan toprak
larından geçmektedir. 

Yeni itilafnameye göre, demiryo
lunun bu kısımları iki tarafın da 
kontrolü altına alınacak, her hü -
kumet kendi hudutları içindeki 
hattın kontrol ve idare masrafını 
ödeyecektir. 

Şirketi Hayriyenin 
yaptıM:hğı vapur •• 
Şirketi Hayriyenin Hasköyde in

şa etmekte olduğu vapurun tekne
si tamamlanmıştır. Vapur on güne 
kadar denize indirilecektir. Kazan 
ve makine kısımları denizde yerle
rine takılacaktır. Bundan sonra va
pur tekrar kızağa alınacak ve gü
verte kamaraları ınşa edilecektir. 
Vapurun temmuz sonlarında sefer
lere başlıyacağı umit edilmektedir. 

- I!ızınet\;iyc söyliyeyim, git -
sin şunu bana çağırsın!. 
Dıye düşündüm, sonra ondan da 

vazgeçtım . Sokı:ıkta yapabılecekleri

ni evde de yapar ve kabahatımin a 
kisleri daha buyuk, daha velveleli 
olurdu. Hem bunların hiç bırisi ol- ! 
masa da Salıh eve gelse beni onun
la konu urken görse ve: 

Kimsede hareket yok .. Bütün •) 
kokulu kokulu, cici cici bayanlar, 
işlerile, güçleı ile uğra:.:ıyorlar: 

Boyanıyorlar veya konu~uyor -
lar! 
Eğer oturmuş bir erkek varsa 

kalkıp, ayaksız harp malülüne, bü
yük babaya, paralize vatandaşa ye
rini veriyor, yoksa araba böyle 
cmenzili maksuduna> varıyor. 

İşte anlamadığım nokta burası: 
Maksat her hangi bir kadına m: 
yer vermektir, yoksa alile, hasta

ya ve ihtiyara mı? 

H alk filozofu 

Eminönünün 
Kadastrosu 
Bitiriliyor 
Burı•z •d•aının k•dast· 

roaun• b•tl•ndı 
İstanbul Eminönü mıntakasında 

iki senedenberl yapılmakta olan 
kadastro işlerinin Mayıs sonuna ka
dar tamamlanmasını Tapu ve Ka
dastro ·umum Müdürlüğü alilka -
darlara bildirmişti. 

Eminönü kazasında bulunan Sa
rıdemir, Mimar Kemalettin, Beya
zıt mahalelelerinin kadastro işleri 
ikmal edilmiş ve tapu kütüklerine 
geçirilerek Eminönü sicil muhafız
lığına devredilmiştir. Bu mıntaka 
dahilind~bulunan Riistempaşa ma
hallesinin kütüklerinin ynılması
na başlanmı tır. Bu mahalle de ha
zirana kadar ikmal edilecektir. 
Heybeliadanın tapu sicil kütük

leri doldurulmuş olup dünden iti
baren Adalar sicil muhafızına de\·
redilmiye başlanmıştır. Burgaz A
dasının kadastrosuna başlanmış, 

kadastro postaları taraf mdan tapu, 
vergi kayıtlarının çıkarılmasına 

başlanmıştır. 

• 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Kooperatif daha 
faydah olmahdır 
Şehzadebaşında Kalenderha -

ne mahalle$inde Delikanlı so -
kağında 2 numarada dturan ve 
Eyüp Feshane mensucat fabri
kasında çalt§tığını bildiren Ali 
Bülend Ursandan aldığımız bir 
mektupta: 

cFabrikaları11da işçi sernıaye

sile teşekkül eden kooperatif -
ten büyük bir istifade temin edi
lemediği yazılarak bilha.~sa, iş

çilere i..<ıtihkaklarıııın tediyesi za
manında para yerine bir miktar 
jiş de verilmesinden şikayet e
dilmektedir. 

- Bu adam kim?. 

Diye sorsa ne ce\·ap verebilir - 1 
dim?. 

En kestirme hareketi sokağa çık
makta buldum. Fakat ,ablamın e -
vint' gitıneğe mecburum. İki gün
diır gıtmıyorum. Daha kaç gün 
gitmıvebılııim? .. 

Mektupta; mesela ayda on beş 
lira alan bir işçiye 3 liralık fiş 
verilmesi, fabrika müstahdem
lerini memnun etmediği ve bun
lann, fi§leri, hariçteki kahve, 
bakkal gibi dükkanlara yüzde o
tuz noksanına vermiye mecbur 
kaldıklarından bahisle bu tmı" 
lün değiştirilmesi istenmekte -
dir.> Salihin de dıkkatini çekmiş ol -

malı ki: 
- Ablana neye gitmiyorsun?. 
Diye sordu. 
- Hastayım biraz .. 
Cevabını verdim. O dn pek üstü

ne düşmedi. Bu yüzcien ne evin i
çindı~ iş yapabiliyorum, ne saJim 
şekilde heı hangi bir şeyi düşüne -
biliyorum. Zıhnim karma karışık 

bir halde! 
(Devamı var.) 

Kooperatif in çalışmak prog -
ramını bilmiyoruz. Fakat böyle, 
işçileri memnun etmiyen taraf

ları ,,arsa. idare heyetinin bu 1 
noktaları düzeltmesi beklenir. 
Kooperatifler, iyi çalt§an, aza
sına çok fayda ı•c yardımı do -

ktman teşekküllerdir. 1 
Bu meseleyi alakadarların dik

kat göziine ko11uyoruz. --------
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lngiliz. lmpara• 
torluğu merasim 
ala,qlarınJan 

A lmanyanın Milli Müdafaa Na- j 
~ zırı Mareşal Blomberg kralın J 

tac giyme merasimi münasebetile 

Londrada bulunurken mühim te -

maslara gil'işti. Her ne kadar şim

dilik «fikir teatisi. deniyorsa da 

bu terrıasların yakında resmi saha

lara geçerek Berlin ile Londra a

rası1'~aki münasebatı !Yeni bir şek
le girmesine başlangıç olacağı an
laşılmıştır. 

Dün bu sütunlarda İngiliz gaze

telerinin neşriyatını anlatmıştık. 
Bugün de Berlinin vaziyetine, Al-

kadar yakın akraba olan iki mil -
letin ·nasıl olup ta beklendiği de

recede iyi geçinmediklerine hay

retle, bu akrabalığın pek icabı o • 

lan münasebetlerin tabii ve dosta
ne mahiyetini kaybediyor da di

yor ki: .. Bu milletler biribirlerine 
rakip değildir. Menfaatleri aykırı 

değildir. Bunlar arasında mevzu

bahs olan yegane mesele ancak do

nanma meselesi idi ki bu dostane 
bir surette halledilmi~tir. İngilte-

renin Almanya ile münasebatı, İn
gilterenin Fransa ile olan münase-

batına tabi bulunmaktadır. Yaşa -

İngilizler 
Almanla la 
Akra 

{ 

a 
• • 1 m r 

------

Bun yazan Alman gaze
teleri lngiliz erle 

dostluktan bahsediyor 
Şark hudutları meselesinde 
Fransanın istediklerini lngil

tere kabul etmedi mi ?. 
cede ehemmiyetli saymaktadır. La

kin Fransa, buna azami ehemmi -

yeti veriyor. 

Alman matbuatından yukarıda 

adını yazdığımız gazete şimdiye 

kadar Fransanın şark hudutları me
selesinde o kadar ileri giderek hat-

ta Almanya ile anlaşmaktan bile 

geri kaldığını ilave etmektedir. 

Nachtausgaben gazetesi İngiliz

Terle Almanlar arasındaki akraba
lıktan bahsetmemekle beraber di-

Telgraf) m bu sütunlarında, Am~

rika parlamentosunda verilen bir 
takrirden bahsederken yazmıştık\ 

ki, iptidai maddelerden mahrum O• 

lan memleketlere mevaddı iptidai· 

ye vererek bu hususta zengin ve 

fakir olan milletler arasındaki düş

manlığı kaldırmak fikri önümüz • 

deki konferansta hakim olacak e-
saslardandır. Almanya mevaddı 

iptidaiye itibarile hariçten çok şey 
getiriyor. 1937 senesinin ilk üç ay
':.!: ticaret muvazenesini gösteren 
Alman ıstatistiği bu hususta az ma-

nalı değildir: 3 ay zarfında Al -

manyaya hariçten 1,091,600,000 

marklık mevaddı iptidaiye girmiş

tir. 
Geçen 936 senesinin ilk 3 ayı 

zarfındaki ithalat miktarından bu 

seneki tam 38,700,000 mark fazla
dır. 

Alman iktisadi mehafili bu faz-

Motltrn hir lıaoa lıarp f llo•unda paraşül/ı gert atlcıma talimleri 

lalığı şununla izah ediyorlar: Ya

rı yapılmış maddeler ıle iptidai 
maddelerin fiatı bütün cihan pl -

yasasında şu son bir sene zarfın

da büyük bir yükseliş göstermiş • 

tir. Bu rakamlar, iptidai maddeler 
meselesinin Almanya için ne ka
dar mühim olduğunu gösterir. Dün
ya piyasası yükseldikçe Almanya 

man gazetelerinin son neşriyatına 

göz atmak istiyoruz: 
İngilterenin Almanyaya karşı o

lan vaziyeti Alman efkarını meş

gul edip duruyor. Bakalım : Voel -

ki:K:he Beobac1ıter g:ızetrsi Alman

yanın, 1ııgC-eıenin siyösi zihniyet

lerindeki büyük farkı nazarı dik -

kate koyara:ıc cİngi!ız d~mı)krıısi 

tarzı mükemmel o?:ıbilir, fakat 

bütün dünyaya ~amil bir kıymeti 

yoktuı·,. diye bir iddia yürütmek

te ve diğer nazi gazeteleri de bu 

yolda neşriyata devam etmektedir. 

<lir. 

Alman gazetelerinin bir ınüddct

tenberi ileri sürdükleri diğer bir 

nokta da İngiliz ve Alman millet
lerinin biribirlerinc akrabalıkla -

rıdır. Şimdi Londra ile Berlin a " 
rasında yeni bir münasebet saf -

hası açılacağı söylenirken Frank -
furtcr Zeitung gazetesi de cKardeş 
çocuklarh ~rlcvhası altında yaz

dığı bir makalede biribirlerine bu 

dığımız devirde hiç kimse şunu an

lamadıkça İngilterenin dostu ola

maz: İngiltere, Fransa ve Belçika

yı muhafaza ettikçe kendi kendi· 

sini korumakta olduğu kanaatin -

dedir. Fakat İngiltere ile Fransa a
rasındaki bu münasebat hususi bir 

müdafaa tarzı mahiyetinde olup 

yoksa mutlaka Almanyanın aley· 

hinde değildir. Her iki dostluk da 
yanyana yaşıyabilir ve devlet a -

damlarının san'ati zaten bunlan 
birleştirmektir.~ 

Maamafih Alman efkarı Fransa 

il~ İngiltere arasında her noktada 

tam bir anlaşma mevcut olduğunu 

kabul ~tmekten çok uzaktır. Me

selıl şark hudutları meselesinde 

Fransanın istediklerini İngiltere ka· 
bul etmiş vaziyette değildir. 
Londrn hükumeti Avrupanın şark 
hudutları meselesine karşı lakayt 

olmamakla beraber buna kendisini 
Fransa kadar alakadar saymış da 

• değildir. Bu mesele i ikinci dere-

Edebi Roman No: 5 

Zekeriyya Sofrası 
Y azan : AKA Gündüz 

ıü, pembe oeyaz bir kadına dik -
mişti. İkide bir: 

- Dediğim niyeti tuttunuz ya? 
Mutlaka murada ereceksiniz. 

Diyip duruyor, genç ve güzel ka
dın hiç ses çıkarmıyordu. Bir a:-a
lık belki beşinci defa sordu: 

- Dediğim niyeti tuttunuz ya? 
Bu sefer siyah saçlı, koyu 18ci

vert gözlü, pembe beyaz kadın bi
raz sarararak, f.or.ra çokca kızara
rak t'f1•: ap verdi: 

- Evet, tuttum. 
İhtiyar kadın (bra,·o) diye elini 

masanın iıstürıden kadına uzattı, 

tebrik edecrokti. I.fasa bıraz sarsıl
dı. Herkes masayı tutmağa çalışır
ken ...... 

Dan! 
Bir tabanca patladı. 

Görünmez biı el, göriınmez bir 
tabancayı göriinmez bir yerden a-

teş etmişti. İhtiyar ve şişman ba
yan CanS<!ver bir dolu çuval gibi 
masanın üstüne kapandı. Tabaklar 
şangırdadı, mumlar devrildi, mum
lar söndü. 

Dan! 

Ahmet Müslim dö Şevalef kal
binin altından yediği bir kurşunla 
upuzun yere serildi. 

Salonun içinde çıt yok! Herkes 
o kadar dehşetlenmişti ki... 

Zifiri karanlığın içinde elinde 
parlak namlulu tabanca tutan bir 

gölge Zenci Ras Feddan'ın gözleri 
çok keskindi. Ancak o biraz kendi
ne gelmişti. Devrilmiş masanın üs
tünden abanarak eli tabancalı göl
geyi tutmak istedi. 

Dan! 
Üçüncü bir tabanca patladı . 
Ras }~eddan devrilmiş Zekeriyya 

sofrasının üstüne, yüzükoyun ka -

yor ki: tTac giyme meraı;imi mü

nasebetile Londr~da cereyan eden 

fikir teatisi iimdiye kadar Cemiye

ti Akvamın bir çok toplantıların

dan daha karlı neticeler vermijtir.> 
Almanya gelecek sene ilkbahar-

da toplanacağı çok kuvvetle söy

lenen beynelmilel iktisadi konfe

ransa büyük bir ehemmiyet veri

yor. Çünkü geçen gün yine (Son 

bloml>t'f ınıllt•r•Je metor/u 
. kıtal•rt gueriı•rt 

paklandı. 

Züiri karanlıkta çıt yok! 
Bu, ne kadar sürdü? 
Taş kesilen kadınlar neden son

ra bir çığlık kopardılar ve koyu 
karanlığın içinde biribirlerine çar
parak, kanapeleri devirerek ka " 

çışmağa çalışıyorlardı. Tabancanın 

tehlikesi geçmemişti. Bereket ver
sin içerideki hizmetçi Düriye, he
men haykırarak koştu ve mutfak 
tarafındaki aşçıbaşı ile uşağı çağır

dı. Bir taraftan da elektrik butonu
nu bir türlü bulamıyordu. Bayılma
yan kadınlardan birkaçı, karşı kö
şede, biribirlerine sarlmış, yalva • 
rıyorlardı: 

- Yakma! Düri hanım! aman 
ampulleri yakma! Bizi de öldüre: 
cek. 

Fakat Düri hanım hepsinden ce
surdu. 

- Öldüremez' Erkekleri çağır -
dım! Siz kımılcfc.mayınız. 
Aşçıbaşı ile uşak dışarıdaki lam

baları yakıp salona girmişlerdi. 

Dışarının aydınlığından butonu 
gören Düri hemen çevirdi. Salonun 

da iptidai maddele r için daha çok 
para vermek vaziyetindedir. 
İngiliz - Alman münasebatının 

iyiletmesi Berlinde çok ümit u • 
yandırıyor. 

İtalyanın voıziyetinden de yarın 
bahsedeceğiz. 

içi bir harp yerine dönmüştü. İki 
erkekle üç kadın yerde yatıyor. 

Devrilmiş masanın beyaz örtüsü 
kıpkızıl kan içinde. Düri kimseye 

bakmadan hemen yerde yatan Bir
senin üstüne atıldı, acı acı haykır
dı: 

- Hanımım! Hanımcığım! sana 
da mı kıydılar! yetişin! 

Ayaktaki kadınlar yeni bir deh -
şet içinde donakalmışlardı. Demin
ki karanlık ve silah sesleri onları 
çok ürkütmüştü, fakat bu manza -
ra! Düri bağırıyordu: 

- Ne duruyorsunuz? Doktor! 
Polis! Su! Yetişin! Gözlerin oynu
yor hanımcığım! Nefes de alıyor -
sun! ölmedi~ ,ölmedin! Allah seni 
öldürmesin. Su! Su. 

Bu gürültüye altlı üstlü bütün 
apartıman komşuları, karşı evler 
telaşlandı. Her kattan sesler geli -
yor, sokakta koşuşmalar oluyordu. 
Uşak klişedeki eczahaneye, aşçıba
şı en yakın doktora koştu. 

Bunlar hep bir iki dakika içinde . . 
oluyordu. çlerındc en akıllı olan 
Düri idi. ı.Hanımının ölmediğine 

HIK YE _.., 

c Yazan: Zek i Cemal Sak• 1 ,,..,,, 
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•• 
U ç arkadaş oturmuş konuşuyor-

duk. Hepimiz de genç ve be-~ 
kar olduğumuza göre tabii mevzu -
umuzu söylemeğe lüzum yok .. 

- Kadın .. 
Bu işde 0ldukça uçanlardan Nu

ri: 

- Yine ne var? Diye sorunca 
damdan düşer gıbi şöyle söze baş
ladı: 

- Bazan yıllarca bir kadının ar
kasından koşarsınız. Netice hiç 
olur. Fakat tali bir kere yüzünüze 
gülerse işte o zaman saadet anah
tarı C'linizde istediğiniz aşk kapısı
nı açarsınız .. Maamafih taliin tesa
düf olduğunu söylemeğe de lüzum 
yok. 

Üç gündür ortalıklarda yoktum 
değil mi? 

- Neredesin? diye gelip arama -
dınız. Çok isabetli oldu. Çünkü 
sizinle kontı§mak için tek bir da -
kikam olmıyacaktı. 

Salı günü Nazana randevum var
dı. Geldi. Oturduk. Konuştuk. Gez
dik Y ~dik içtik. O geceki progra
ma göre Nazan bende misafir ka
lacaktı. Fakat tam saat 10 da: 

- Benim işim var ... Diye çıkıp 
gitmez mi? 

Ben de kızdım. Onu savdım. Ken
di kendime bir meyhaneye ~ittim. 
İçtim. İçtim .. Bir bekar için bunun 
sonu tabii bir bara gitmek ile bi -
t<.1 değil mi? 

Ben de bara gittim ... Kapıdan i
içeri girer girmez benmi ismını 

söyleyen bir kadın sesi kulağımda 
çınladı. 

- Nuri ... Nuri.. 

Birde ne göreyim .. 3 sene evvel 

hani barda konuştuğumuz, tanıştı
ğımız Mimi... Değil mı?. 

Sanki kırk yıllık hasretmişiz gi
bi herkesin gözü önünde kucaklaş
t:k. 

sevinmekle beraber onu bırakıp 

telefona seğirtti. 
- Allo! Allo! Polis! Allo! Mü -

dür. polisi! Polis müdürü allo! 
- Ben Polis müdürü Falih Ka -

ma! ne var? 
- Yi!tişin! doktor getirin! Bu

rada insanları öldürd~:1er. Burada 
. insanları öldürüyorlar! Allo! Allo! 
Polis.. Po.. Po ..... 

- Neresi? Orası neresi? Söyleyi
niz de hemen gelelim! 

Çat! .. 

. Telefon kapandı. Polis müdürü 
Falih Kama zile bastı. Bir çok ko
miser ,polis girdiler. Müdür: 

- Bir yerden telefon t!dildi. (İn
sanları öldürüyorlar) dediler, son
ra birdenbire kapnndı. 

Koca şehir içinde .. Bütün mer -
kezlerc telefon edildi. Dakikalar 
geçiyordu. Hiç bir merkez doğru 

bir haber veremedi. Öyle bir cadde
de, öyle bir apartımanda, öyle bir 
aile salonunda, böyle bir seri cina
yet olacağını kim umar? 

Bunu yine Düri hatırladı. Polis-
lerin gecikmesi üzerine herkese 

O elimden tuttu beni 

doğru götürdü.. .. t ı.ıı· 
- Oo .. Burası bir alem .. poror , 

dm oturınuşlnr yapyalnız içi)' 

l:ır. !'1 urı·" 
- Seni Allah gönderdi. • rcll 

Bizim ek camınız ::.ıkılıyordU· ·Iıı , 
dün g<'ldim. Bu nkşanı i~" bcı~ 18• ı.:·~ bll 
dım. Scıı: ua:- na kıc;i::ı va •1• ışıe 

mndım. Maamafih bu :ıKşaın psi· 
şu çalgıcıların, garsonıarın ı;~epSİ 
ne seni sordum ... Maşnllah .. 
de seni tanıyormuş. Ö\' , 

- Artık uslandı. .. Dediler.. · 

le mi? .. 
11

iitl 
Biz de dört arknciaş ilk gu 

hatırası diyerek içiyorduk. 
- Haydi gel jçelim.. t:Jlıc 

d b . . . . kaçıra 
Akşam an erı ıslanı . ..-i· 

·çın"' 
derecede sarh~ş. o~du~~~ ı orıileı 
dir .. yoksa Mımıyı gorur ~-" Jie' 
aptallaştığını için midir nedıı · 
men masaya oturuverdim. 

Ooh ... iç .. İç .. İç ...... 
Sabaha karşı bardan çıktık· 
Mimi ye: aeıı 
- Sen .. Dedim .. Yat uyu .. ,.

11
ber 

saat beşe kadar gelirim .. Be· 
gezmeğe gideriz. 

... . İŞ' 
.. b'" gittıı11 Oğleden ı-onra uroya yıııı· 

lerimi derledim toparladııtl· ıs , 
lacak mekt~plar vardı. Onları 
maınbdım. . }lll 

Saat te üçe geliyordu. po~ta 1tııÇ' 
neye gittim. Mektupların bır ser , 
taahhütlü idi. Zaten başırnırı urtıll 
semliği daha gc<'memiş. Me~ cıı.· 
karşısında beklC:dim bekledırtı 
nım sıkıldı. ı }le' 

Makbuzları elinıe alır aJJnB 
men oradan fırlaclm1.. 11ıı' 

K .. .. 1· Bilırıertı .. 
apı onune ge ınce.. 

0 
J"tl" 

sıl oldu? Ben mi çarptım· 0yıe , k d r mrtıB • bana çarptı .. Bır a ın " .. c;til iti" 
müthış bır Ş€kılde yere du, ı.Jğ ' 

Hemen yerden kaldırnıağa Jo) 
f ~,:a ( Derınmı 6 ınct 5(1•' 

0 

---- artı " 
t ve :ıp kapadıkları kapıyı aç ı d ı " 

mandan komşularına haykır · 
- Polise telefon ediniz! ıc·:ı ye' 

··s vı:ı .. Ancak bu sayede poıı urtı9 
rıni öğrenerrk yetişti. A~a;e dol<' 
nın birinci kat merdivenı~uri)'ei 
tor Yusuf fümetle Cıı Gi.irıcıııt_'9 
müddei umumisi .. S?.f~. dairerı111 

rastlayar. polis mu_?~.1"0 apartıı119~ 
zilini çaldı. Artık butun ,i 8111\11 

ayakta idi. İçeriye kiınsel > .• g~rıı>'11111 ..• ce" 1'1l' 
dılar. Sinirleri aksulurn JrııtıŞ ıı~. 
kadınlar biribirlcrine sokıllltll•ıŞ· 0 

Yorlardı. Birsin ayağa k8 

lü gibi idi. ntıı ort9 

}{ıra 
Delikanlı Mennan 

dl 

cıııt' 
yoktu. sayntl \'e 

Yerde üç ccseı vardı. . stüne , 
anın u ııtı 

sever devrilmiş mas j\rkı:ıdıt~·rıill 
sağ yanına uzanmıştı. kureg~rı , 
lan kuı şun sol b. iıı iÇlcsıı 
altından girmiş kal ~n b8şı ~
de kalmış. Ras Feddan ı~rrı1ş, b ·"' 

J<aps•· i'ı.v 
severin omuzuna girerı 51tf 
nunun sa~ tarafından sırııŞ· s'' 
şun küçük beyninden çıaJbiıtiıt , 
üstü yatan dö Şövalef k b:r };~) 

ğr giren ııtJr 
ğından sola do u 

1
,aTT'' 

şunla ölmüştü. (ve 



Alemdağında eski 
zevk alemleri 

Gölgeli ormanların ortasında beş kilo 
su içerek kilo alan insanlar .. 

ALEM 
DAGI 

imdiki Alemdağı gezintileri nasıl oluyor~ Zey-
tin ya ~ lı dolma, yerini salama terkettı .. 

G lı teş doldurmuş~ ince bir meşe da-
Yazan: 

lına geçirdiği kuzuyu boylu bo -
Süleyman Çapan 

yuna ateşin ·üstüne uzatmış tan-

İ Skcledcn meydanlığa çıktığım 
s Zaman, kulağıma akseden şu 
esler oldu: 

gi; liaydi Jrnlkıyor! AJcmdağına 
P gelme bir lira! 

lt·:- Şimdi burada, şimdi oradn ... 
"'~zgar gibi gider bizim otobus! .. 
cır Ü 

raya Alemdağı safası .. 

tı·~ğzı kalabalık bir çıgırtkanın ö

d \inde durduğu bir otobü:;e bin -

U~ ller taraf do1u idi. Güçlükle 
ek bir yer buldum. . 

r,~ır ağır yükselen güneiile be
'$ r Çanıhcayı geçtik; Alemdağı 
oluna ı· d"k ş · d. b .... ~ ır ı . ım ı, oto usun te-
~~kle. 
~ rı altında toprak ve asfalt 

'ıeı b" ~b ır hırıltı oluyor, yeşil ve 

~lerle titriyen dağların ko

til . rında ineklerin, kuzuların, ke

~ \re filozof eşekler in irili u-

" Çıngırakları garip akisler va-
~, ~ 

~ or. Bu &esler içinde ürperen yal-

it\ iıızivada bazı bir kadın sesi ya

~taıı Yarnaca çarpıyor, bazı bir 
·""-ıılt ses· . 
tıo1tıaı ı serın ve kokulu havayı 

1Yordu. 

Otobüs b l d ·· • l. b lı azı yer er e sur at ı, a-
~er~rde ağır gidiyor. Yolda kö

'--· ' ot, odun taşıyan öküz ara -
~l'i) 
bi1~ e, talikalara, husu~i otomo-
li e rastlıyoruz. Arada bisiklet-

t~ktep çocuklarile şoselere o
lt~ltli ~· ge~ç kızlar, kadınlı er -
lıuı .. ır suvari kafilesi, asfalt yo-
)Qr. ll~riııde bir zincir gibi uzu-

Ôniirrf· 
d~ Uzc::le giden bir arabanın 
~ 1• kırıldığı için, içindeki yol-

l' ınrn· 
~l<ıbusı ış, Yol kenarında, geçen 
\''-' erden imdat bekliyorLardı. 
tıltlı~ok ki, alasın! .. Her otobüs 

"' tıkJırn 
r~llee .. 

ları. reden bak1yorum, araba -

liJtada~~den ve dingili kırılan ta-

1.aıı 'Ye/ ~adınlar, sıcak ve usanç -
ltat h e ınrnişler, yürüyorlar .. Fa-

laıc~rpi~l Yollarda yüksek topuklu 
lturı .. a· erle Yiirü~k ne müm -

~~tı ır kaçı iskarpinlerini c~ -
l çıkıyor · · lltırıa nıuş gıbı, parmak -
l~- geçirnı · 

ıJe b ış, tozlu yola çorap-n asıyorı 
u da • ··· 

asrl bir idman olacak! 
~ih ••• 

b·· ayet 
Usterı gelebildik. Hemen oto-
nı aııadım. 

\o ~den 
.ı ~8irıcte evveı gelenler kır kah-
\lll ' ormanı 

erırıe b· arın arasında ken-
tllrıı ırer Ye . l 1.ı)c kah r seçmışler, yor-
l <ıtdı. l3a .. kV~lerini höpürdetiyor -
t!tı .. ı oc.:.ı d 
ı rıı aç :t" er e yemek sepet-
~} an, sardal d er vara ya ayıklıyan ka-
e, bir,_.. ı. Yalnız bunların için

~0iec"k 
ı 1E kazdığı kuyuya a-

uıı KCOavı y.:ıpaııl<ı rla, ku..:u çc:vı

renler yoktu. Yemek sepetlerınde 

ise, kır s& falarının demirbaş ye -

mekleı inden, ne yaprak dolması, 

ne irmik helvası ve ne de su bö

reği vardı. Yc•ııilcn şeyler peynir, 

salam, yumurta, marul, hıyar, sar

dalya gibı alcıminut ışeylerdı. Sö -

ğüş .sofralarda, nadir görülüyor -

du. 

Halbuki eski devirlerde, benim 

çocukluğumda Alemdağına böyle 
mj, bu yemeklerle mi gelinirdi ? 

Alemdağına .. tderüc• ~ gitmiye 

karar verenler, daha bir hafta ev
velinden hazırlıklara başlarlardı. 

İrmik helvaları yapılır, dolmalar 

sarılır, yufkalar açılır, tepsi tepsi 

börekler fırına verilirdi. Evvel -

den peylenen öküz arabalarına ha

lılar, yataklar, yorganlar, tence • 

reler yerleştirilir, şilteberle dü • 

zeltilen ikinci arabaya da çoluk 

çocuk biner ve araba vapurile Us
küdara geçerek Alemdağının yo -

lunu tutarlardı. Kafile, orada gün

lerce kalır, ncş'eli saatler yaşar, eğ

lenirdi. 

Zevk~ düşkün İstanbullularla, ki

bar takımı, ayni tertip Alemdağı 
yolunu tutarlardı. Fakat bunların 

yanında çoluk çocuk bulunmazdı. 

Yola çıkarken Yemiş iskelesin -

den damacanalarla Sakız masti -

kası - ne de güzel kokusu vardı ka· 

Alımdağı ormanından 61r lc.ö,. 

firin! - Kayık düzü alırlar, hafta-

_larca evvel angaje ettikleri zur -

nacı Arap Mehmed'i Selamsızdaki 

evinden alarak cscfer i gurbete> 
düşerlerdi. 

Hele bizim, babamla Ahmet Ra

simin Alemdağı seyranları büsbü

tün başka bir alemdi. Kadıköyün

den gece yarısında yola çıkar, ö

küz arabalarile Alemdağının yolu

,nu tutardık. Çamlıcayı aştıktan 

sonra, kafileye başka bir neş'e ge

lir, sabahın güzelliği içinde şakrak 

ve kıvrak nağmeler kulaklarımıza 

tatlı ihtizazlar uyandırırdı. Yol 
devam ettiji müddetçe, musikimi

zin beş altı müebbet sazını ve se

smi dinlerdik: Meşhur hanende 

Nedim beyin o eşsiz sesile okudu

ğu gazeller, gözlerimizin önünde 

renkli bir aşk ve neş'e dünyası ya· 

ratır, kemençeci Vasilin taksimleri, 

Türk musikisinin şehvani ve şiir 

dolu ahengini kulaklarımızda ya • 

ıatırdı. Udi Nevres'in mızrapların· 

da musikimizin şehsuvarane zafer 

nağaraları tanılan kasırga ahenk -
!erini duyardık. 

Alemdağı misafirliği 15, 20 gün 

devam eder, yemyeşil ve sülün gi

bi göğe doğru dal salan ağaçların 

arasında bülbüllerin, Ağustos tJö.. 
ceklerinin tatlı seslerini dinler, yer, 

içer, neş'elenir, uyur ve uyurduk. 

İçki, yemek, öteberi bittikçe, ci

vardaki Paşa köyünün meşhur bak· 
kalı Panayot'a haber gönderilir, 
binliklerle rakı, okkalarla meyva ve 

yiyecek şeyler gelirdi. Bazan Pa· 
nayotun da bu aıemlere iştirak e~
tiği olurdu. O da zevk ehli, saz me
raklısı, sese aşık bir ckefere> idi. 
Bilmem şimdi o Paşa köyü, ~ 
o köyün meşhur Panayotuna ben • 
ziyen bir bakkalı var mı? 

. . . . . . . . . . 
Yıllarca evvel, gölgelerinde koş

tuğum ağaçları tavaf etmek için 
ormanların arasına daldım. Bil • 
mem ne kadar gittim, birden, ih· 

tiyarsız bir ağacın dibinde dur • 
dum. Bu ağacı tanır gibi oldum. 

Yoksa bana mı öyle geldi bilmem? 
Dikkat ettim, bu sevimli ağacın 

dibinde çalı çırpıla kahve pişir -
diğimiz yerin karartısı hala silin
memiş gibi!.. 

Yalnız maziden bu hatıra var. 
Başka her şey silinmiş .. ne öyle 

köşelerde kuzu çevirenler, ne saz 

çalan, şarkı okuyan insanlar var . 
Bütün bunlara mukabil, gramo -
fonların yayık nağmeleri arasında 
dansetme kiçin değil, uzaktan çe

kilen hasretin ateşini söndürmek 

için biribirlerine sarılan çiftlerin 
dönüşü kaim olmuş .. Her tarafta 

bir ymk nağme, rumbanın bayağı 
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~Gr~vin tesirler ı fena~ 
~ neticeler verdi ~ 
Httııı11ıın111111111ııuıı11111111tı11ıuuı .. uuıııııııuııul 

Morlen Ditrih mak11a}ınt tazeligor •• 

Stu.dyo kapı-
larında,yıldız 

olmak 
hulyasi
lebekle
şen bin

ler·ce 
:genç kız 

Aç, sefil bir halde~ 
memleketlerine dön· 
meğe mecbur oluyor 

Marlerı Ditrih 'in hususi hayatı hakkında son 

çıkan şayialar.. · Mae Vest 26 sene evvel nişanlandığı adamla ı 
:1\'1 ;.1~~~

1 

~~:?~:·c~~:· ::.~;:~ davalı oldu .. zarar ve ziyan istiyorlar .. 
tanışmış, ~vışmıştı .. O zaman bu '---------------------·------iki genç, hummalı bir aşk ile bi • 
ribirlerine sarılmışlar ve bu kara 
sevda neticesinde nişanlanmışlar
dır. 

Fakat, nedense, bu a~k çok uzun 
sürmedi. Araya kara kedi girdi. Ba
-~ ı sebeplerden dolayı nişan bo • 

y.,,,.,,. 
ııldı~ı-
'llldan 6ar ... 
n .'ll n ı •••l , 
oır Ji ' " '•"' 

+ • 

zuldu. Ayrıldılar. Bu ayrılışta bel
ki ikisinin de kabahati vardır. Bi
·ribirlerine bazı şeyler isnad et -
"/i.l>ter. Kıskançlık, başta gelen lr 
millerdendir. 

Erkek, şimdi 50 yaşındadır. Mae 
Vest te az zamanı neşnliji değil .. 
Sinerna artistlerinin hakiki yaş -
ları sarahaten belli olmamakla be
raber, bu güzel kadın için de iyi

ce bir yaş tahmin etmek zor de
ğildir. Bahusus ki 1911 senesinde 
nişanlanan ve evlenmiye hazır -
lanan bir genç kız, şimdi de, bili 
toy sayılmaz ya .. 

Aradan 26 sene geçti. Bu eski ha
dise iki sabık sevgili arasında, u
zak bir hatıra olarak kalmak ica
beder, değil mi? Hayır, aradan bun-

güfteleri, her köşede kötü bir bes
te: 

Allah sana mal vermiş Alaman 
bom.bası gibi! 

Ve nihayet cıyak cıyak bağıran 

bir hanendenin sabahiden bir ga
zeli: 

Nerdesin ey afeti can, uzat du -
daklannı! 

Sen benim ruhu revanım, tende
canımsın benimi 

Zevklerimiz.in, yıllar arasındaki 
merhale ve tahavvüllerini gösteren 
ne güzel ölçüler değil mi? 

Bütün bunlar, bu gramofon ses
(Deoamı 6 ınci S(lg/ada) 

ca zaman geçtikten sonra, bu sabık 
. sevgililer arasında bir da\·a açıl

mıştır. 

Güzel kadını, eski nişanlısı şim
. di dava ediyor ve ondan bir çok 
maddi zarar istiyor. İddiasına göre, 
~ zamandanberi, §imdiye kadar 
Frank, Mae Vest'en çok mühim za
rarlar görmüştür. 

Eğer, bu kadınla nişanlanma -
mış, yani, hayatının bir noktasın
da ona tesadüf etmemiş olsaymış, 
şimdi, başka türlü bir insan ola -
cakmış.. Belki daha zengin, daha 
müreffeh .. yahut ta, daha asude bir 
hayat ve aile sahibi münzevi bir 
adam .. 

Her ne ise, itte bu dava şimdi 
her iki sabık sevgiliyi de 1ıel&şa 

düşürmüş bulunuyor. Kadın yıldız, 
edrhal bir avukat tutmuş, ve me
seleyi tetkik ettirmiye başlamış -
tır. 

Marlen Dltrlh ve hususi 
h•r•t• 

Son zamanlarda maruf sinema 
yıldızı Alman artist Marlen Dit -
rih yeni bir filim için hazırlan -

mıya başlamıştır. Holivutta son 
vukua gelen grev dolayısile, bir 

çok filimler olduğu gibi, gi.ızel Al
man yıldızının filmi de yarıda kal-

mıştır. Marlen Ditrih şimdi, vil -
lisında istirahat etmekte, boş za
manlarını spor yapmak, kitap oku-

makla geçirmektedir. Hatta, onun 
bazı gönül maceraları peşinde, toy 

bir genç kız gibi heyecanla kof -
tuğunu da söyliyenler vardır. Fa

kat bu yıldız her şeyden evvel ol
gun bir kadındır. Öyle kuru gürül-

tüye papuç bırakan takımından de
ğilClli. So~ çıkan bazı şayialar, bu 
kadının, sadık bir zevce, iyi bir a-

na olarak tanılan şöhretini şüphe

ye düşürecek emareler telliki edi-

liyor. Meselii, Marlen nasıl sadık 
bir 2cvce olabilir, diye sualler ha
tıra gelıyor. Çünkü, seneler var ki, 
kocasından - hasbelvazife - ayrı 

bir hayat sürüyor. Ve kocasını an
cak fotoğraflarda görüyor. Şurası 

.muhakkak ki. bu kadının asıkları, 
pereştişkarları çoktur. 

'Onda hakikaten, bugünün mo -

dası olan ve cinsi cazibe ile ter -

ciime edebildiğimiz c;eksapel var .• 

Bilhassa yüzünün hatları, bakış -
lan ve bacakları .. 

Marlen orijinal bir san'atkardır. 

Bütün kudreti de buradadır. Ken

disini tlÜZel göstermesini, sevdir -
mesini biliyor. 

Beyaz perdede seyrettiğimiz bu 
yıldız, acaba husuı;i hayatında na-

sıldır? Herkes burasını merak e -
diyor. 

Onun, evir.de, istirahat zaman -
larında, alelade bir kadın olduğunu 

söyliyenler olduğu gibi, hususi ha
yatında çok daha enerjik. hoppa 

Ye yaramaz olduğunu iddia den
ler çoktur. 

Binlerce genç kız 
Sinema dünyasından gelen ha

berlere gört>, stüdyolarda yarının 

büyük yıldızları olmıya hevesli ve

ya namzet binlerce genç ve gü -
zel kız arasından bir çokları, son 

zamanlarda ümitlerini keserek. ken 

di memleketlerine, şehir ve kasa
balarına dönüyorlar_ Bu hicrette, 

son grevin de tesiri görülüyor. 

Çünkü ,bir çok genç ve güzel kız. 
senel•rce stüdyo kapılarında sü • 

rünüp neticede aç ve biilaç so • 
kak ortalarında kalıyorlar .. Her -

kes yıl<!ız olamıyor .. Nihayet, ha
yatı kazanmak da lazımdır. Bir 
hulya, bir heves peşinde, seneler~ 
ıztıraba kim katlanabilir? 

MH Vıst •oukatı Ilı bir ar•tla 
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KANUNİ SÜLEYMAN 
No.26 Yazan Nedim Refik 

T T 
Tacı cihan bir sabah uyandığı zaman başı ucun
da iri incilerden yapılmış bir gerdanlık buldu 
Lakin bu kıymetli ~erdanhğını ortasında hiç te yakışık 

almıyan çırkin bir heykelcik vardı 
Bahadır Sahibin olsun, kızının 

olsun ne yapttklrırını merak -ve 
dikko.tlc teccsus etttren Ali şav -
ı.:at, bir taraftan Taci Cıhan,ın sık 
sık sokaga çıkması ıçin Zeynebin, 
ona hergün, geztlecek bir yer bu
lup söylemesini istıyordu. 

AH şavkat ııerecle olursa olsun, 
e {Cr bu gezintılı•r devam ederse 
bir gün Bahadır Sahibin kızını ka
çırtabileccğine emindı. Haliçte ka
yıkçılar, karada arabacıhır ve su
ri.tcüler temin etmıye muvaffak 
olmuştu. 

Tacı Cihan bir sabah uyandığı 
zaman başı ucunda bır ge.rdanlık 
buldu. İncilere baktı, hepsi kıy -
metli idi. Fakat gerdanlıkta salla
nan bir heykel vardı kı, bu, hem 
çirkindi, hem de boyle güzel bir 
ge~danlıkta çok manasızdı. Bunu 
mutlaka babası almı~ olacaktı. Fa
kat babasının böyle korkunç rP. -
simli bir şey getirmıycccğini bili
yordu. Fakat babasına götürerek 
göstermek lazımdı. Lakin bu mi.ım
kün olmadı Çunkü kolelerden, ba
basının çoktan sokağa çıkmış oldu
ğunu öğrenmişti. Gerdanlığı bir 
müddet evirdi, çevirdi, mcilerin 
cesametine baktı. Çok beğenmişti. 
O korkunç heykeli oradan çıkar4 

tarak attıktan sonra bunu boynu
na takabıleceğini düşündü, sevin
di.. 

zının odasına bırakarak aşağıya ı 
indıktcn sonra, bunu \'Ukarıdan 
tekrar getırtrnış, yanın; alınıştı: 1 
Fakat sokağa çıktıktan sonra kim
seve gost..,rmedi. Bu, ona, kendi 
başına, gızlıcP. yapacağı tahkikat
ta faydalı olsa bıle, başkalarına 
gostermeklc çıkacak dedıkodula-

ı rn, lstanbula kadar geldıklerı an-
laşılan ( Kali) evlatlarının dıkkal 

ve uy;rnık/ığına bır kat daha se -
hep olacagını düşunmi.ıştü. 

İlk teessur artık geçmiş. uğraş
mak zamanı gelmışti. Fakat eğer 
kızı Halıçte boğulmuş olsaydı, a -
radan kaç gun geçtiğı halde hıç bir 
ceset çıkmıyacak mıydı?. 
Bahadır Sahip için bu sualler 

çok üzüntülü idi. Kmnm hakıka
ten ölmi.ış olduğuna herkes gibi i
nanır görünerek tahkıkata giriş -
miye, düşmanlarını yakalamıya 

azmctmışti. Fakat Ilindıstana ne 
vı.ı.kı t dönccektı? Orada kendısini 
bPkliyorlardı. Buradan temin et • 
miş olduğu yardıma orada çok ıh
tiyaç vardı. Çok uzun bir zaman 
geçmişti. Ne yapacaktı? · 
İçinden ona bir ses, kızının öl -

tnPdığini bildirıyordu. Bu, acaba,. 
kendini aldatan bır ümittt!n mi 
ibaretti? 

Bu, ister bir ümitlen ibaı et ol -
sun, ister bir hakikat olsun, Baha
dır Sahip, İstanbulda daha ziyade 

Bu, Ali Şavkat tarafından Zey- kalamazdı. Memleketine dönmiye 
nep vasıta.iilc gönderilmiş. borçlu idi. 

Diğer kadınlar da bir şey bilmi- Kararını verdikten sonra Baha-
yordu. Bunu babası getirmiş olsa, dır Sahip geniş bir nefes aldı: 
niçin böyle gizli getirsin? .. Fakat _Giderim, dedi, beni buraya ka-
her halde kızını .sevindirmek için dar takip etmiş olan düşmanları, 
olacak.. Bu mülahazayı, gerdan - ben de orada bir kat daha şiddetle 
lıktan haberdnr edilen Zeynep ha- takip ederim. En sevdiğım insan-
nım sbylemişti. ların intikamını onlardan alırım .. 

Fakat gerdanlıktan Bahadır Zaten çok geciktim. 
Sahip, ancak vak'a günü, yukarıda Fakat birdcnbıre aklına bir şey 
göı düğümüz gibi haberdar olabil- geldi: 

mişti. Gerdanlık Ali Şavkat tara- - Padışaha müracaat mı? Ev t, 
fından gönderilmişti. Bu gibi he • giderek kendisine: cEy Sultan Sil -
diyclerin bundan ibaret olmıya - leyman, benim başıma gelenleri, 
cağı da besbelli idi. Zeynep Ha - sana daha evvel arzetmiştım. Fa -
nım kimseye sczdinneden bu ger- knt sen buradan harbe gittikten 
danlığı Tacı Cihan'ın yattıgı oda- sonra benim başıma daha acı bir 
ya götürmüş, yastığın allına koy- felaket geldi. Ben kızımın sağ ol-

muştu. duğunu zan ve ümit ediyorum. 
Bahadır Sahip gcrdanlıgı elde Belki bunda aldanmıyorum. Eğer 

ettikten sonra bunun manasını bu doğru ise bana kızımı bul. Eğer 
anlamıştı. Fakat evvela bunu, talı- değilse ben de uğradığım felakete 
kıkata yardım eder diye, liızımge- razı olarak kendi memleketimin 
lcnlere göstermek, hatırından geç- diişmanlarile uğraşayım, bu uğur-
memiş değildi. Halta gcrdanlıgı kı- da öleyun, Fakat ey padışah. her 
auuı11utouuuıuuuun111uuıu11111111111Mıı1tı11u11uuınıuu111n111ıuuıtuoıuıuuıırnmıı111111nııuııuıuıuı•ıJtııt1tuııııuuııuuıınu 

Alemdağında eski 
zevk ilemleri 

( 5 inci ıay/adan devam) 
leri, plak gazelleri, ruhumda, geç
m~ günlerin zevkini canlandırma
dı, bilakis öldi.ırdii. 

••• 
Dikl~at cttım, Alemdağına gez -

ıniye gelen halk, ne ormanların 
fİir dolu köşelerinde gezm"kten 
zevk alıyor, ne de bu güzel agaç
lar, yeşil yamaçlar, içlerine, sınır
lerine bir aşk ilham edıyor, bir 
feyler söylüyor. Kırların altuni 
vüs'ati ılhamı karşısında, tabıatin 
güzelliklerini seve seve, doya do
ya seyretmek, kimsenin aklına gel
miyor. 

Benim anlayışıma göre, güne _ 
şinde b:ışka bir güzellik, ınehtabm
da başka bir incelik, rüzgarının ko
kusunda başka bir koku taşıyan 
Alcmdağının, halkı çeken en kuv
vetli tarafı, bu güzellikleri değil, 

sulardır. 

Buraya gelenler hava almaktan, 
eğlenmekte~ ziyade su içmiye ge
liyorlar. Öyle ya, İstanbulun köşe 
bucağından kalkıp da buraya ka
dar geldikten sonra adamakıllı A
lemdağı suyu içmeden dönüJür 
mü hiç? ... Bunun için herkes çeşme 
başında yer almış, elinde şişe, bar
dak sıra bekJiyor. 

Bu kalabalık arasında en hakiın 
ses şudur: 

- Şişeler, şişeler_, Hani ya boş 
şişeler satıyorum!.. 

Şaştınız mı? Alemdağı tepesin _ 
de ?e perakende boş şişe satıldığı
nı ılk defa işittiniz galiba? .. 

Bumda o kadar şışe satılıyor ki, 
bir yaı.a mahsus ınhisarını alsa in
san zengın olur! .. 
Çeşme başında konuşmalar da 

hep suya daır: 
- İstanbuldan gelirken merak 

ettım, tartıldım, 58 kılo geldim. A
ışağı mdıkU?n sonra yıne tartıla
cağım. Bakalım kaç kılo su ıçmi-. , 
şım ... 

- Ne zaman buraya gelsem bir 
haftalık suyu bırden _içiyoı um. 

- Desene develer gibi bır haf
talık suyu birden içiyorsun! 
........... 
Ağır ağır doğan bir mehtapla, 

Alemdağı ormanlarının altın kub
:besinden çık~k. dönüyoruz. O -
tobüsler, sıra ıle Üsküdara doğru 
vel aldılar. Bunların arasında sü
variler, bisikletli gençler, hususi 
otomobiller de vardı. Bu kafile, 
bir şiir diyarından, bir serab bel
desine hicret eden bir kervana ben
ziyordu. Bu kervanın ıçinde gez
mek ve görmek zevk ve sevgisinin, 
kızgın lezzetini tadanlar ve ·duyan
lar pek azdı. 

. Üsküdara vardığımız zaman, su 
ıçmeden evvel (58) kilo geldiğini 
söyliyen adam, hemen bir eczaha
neye koştu. Arkasından atıldım 
basküle çıkmış tartılıyordu. Şoyİe 
yan gözle baktım, ibre: 

- 63 ü gösteriyordu. 
(5) kilo suyu neresine sığdır -

mıştı. 

M. SUteyman Çapan 

ne olursa olsun, ben boş durmuı 
olmıyayım. Yap::ıcak işim var. 

Süleyman böyle bir müracaata 
ne diyecekti? Bahadır Sahibi hiılfı 

memleketıne doğru hareket etme -

miş gürünce padişah şaşacaktı. Fa

kat onun uğradığı felaket kimsenin 

Iakayd kalacağı gibi değiİdi. fs
tanbulda boyle bit· facia olduğu -
nu öğreneceği zaman Sultan Sii
leyman Bahadır Sahibin islediği 

yardımı esırgeyecek miydi? .. 
••• 

Tacı Cıhan gözlerini açtığı za
man kendisini süslü, rahat bir ya -
takta bulmuştu. Uzerinde başka 

esvaplar vardı. Burası loş bir oda 

idi. Kafesli, k'!llın perdeli fakat süs

lü hır oda ki dışarıdan gelen hafif 

ışık, burasını iyice aydınlatmağa 

yetmıyorsa da alelade bir yerde bu

lunmadığını anlatacak kadar içeri

deki eşyayı gostermeğe kafi geli -
yordu. Genç burada korku ıle bir 
çığlık çıkardı: 

- Neredeyım? Aman Yarabbi, 
Ah, babanı ... Dıyordu. 

Derhal gen.:, güler ylizlü bir ka
dın ona far ça: 

- Ne emrediyorsunuz hemen ge
tireyim, dedi, burası sizın t:'Vinız -
dir. 

- Benıın cvimmi? .. Kını dıyot? 
Ben babamı görmek i teı im. 

- Sızin evinız. Bum: herkes bih
yM. Siz de biliı sinız. Babanı::ı da 
göreceksiniz. 

- Hayır, benımlc istihz..ı etnıe -
yiniz. Burası hıziııı oturduğumuz 

ev değil. Burası iyi yeı· değıl. Ben 
de baba:nı gormck isterım. Benım 
yanımdaki kadınlar nerede? Bırık-
te deniz0 dü.,tliğümiız kadınlar 

Zeynep hanım. Benim dadılarını 
nerede?. 

Genç kadın daima ayni tebessü
mü muhafaza ederek: 

- Yatakta kııç saattir y<ıtıyorsu
nuz. Belki yatmaktan dn yoruldu
nuz. Kalkınız şu sedir:! oturunu~. 
Canınız ne istiyor, yiyecek içecek, 
bir şey .. Sıcak, soğuk bir şey, hiç 
canınız istemiyor mu? Oturunuz. 
Ben size ne sorarsanız cevab vere
ceğim. 

- Ben denize düşti.im. Beni bu
raya kim getırdi?. 

- Demek ki denize düştüğuni.ı
zü hatırlıyorsunuz. 

Ah Yarabbi, çok şükür .. 
- Ne oldu?. Bunda büyi.ık bır 

şey mi var?. 

- Ah, nasıl olmasın efcndım?. 
Siz şimdiye kadar denize düştu -
ği.ınüzü hep inkar ediyordunuz! . 

- Ben mi?. Niçin ınkiır edecek-
• • ? 

mışım .. 

- Denize di.ışunce biraz hasta -
Jandığınız içın ... F'akat şimdi çok ı

yisiniz. Aı tık her şeyi hatırlıyabı
Jeceksiniz. Fakat bir şey sorayım: 
Pederiniz Bahadır Sahip Cengın 
buraya gelerek sizinle konuştuğu
nu hatırlıyabiliyor musunuz? Bır 
kere düşünün! 

Tacı Cıhan hayre le dınlıyordu: 
- Babn mburaya geldi. benımlP. 

konuştu, öyle mi? Sonra ne oldu? 
- Sonra bana sıkı sıkıya tenbıh 

etti ki sizin yanınızdan ayrılmıya
yım. Tamamilc ıvıleşinceye kadar 
size bakayım. 

- Ben hasta mıyım şimdi?. 
- Hasta değilsiniz. Fakat denize 

düştüğünüz içın çok korktunuz. 
Az kaldı boğuluyordunuz. Kork -
tunu7., üii.ıdi.ınüz. Bereket versin 
kurtarıldınız!. 

- Siz ~ni kurtarılırken gördü
nüz mü?. 

- Hayır. fakat pederıniz hepsıni 
anlattı. 

- Pederım mi'!. O nereden bili
yor?. 

- Sualiniz tuhaf değıl mi? Ne -
reden biliyor olur mu? Sızi kurta
ran kim? .. Sizi kurtarmak için yeti
şen, kendini denize atan kım ?Bil -
miyor musunuz?. 

Tacı Cihanın hayreti daha faıla urt· 
mıştı. Sonra gayri ihtiyari : 

- Hayır, hayır, dedı, babam o • 
rada değıldi. 

(Devamı var) 

Okuyucularla 
Baş basa . 

Avrupa tren 
Hattında fena 
Manzaralar 
Samat~ad .. , sıimendifer istasyo

ııu civarında oturan bir okuyucu
muz ya2ıyor: 

cSamatyada şimendifer istasyo
nu önünde İçkalpakcı sokağındaki 
evlerin pencerelerine yıkanmış ça
maşırlar asılıyoı-. Halbuki, bura -
dnn geçen trenlerde, memleketi -

mize gelen ecnebiler bu fena man
zarayı görüyorlar. Zaten, bu civar 
harap bir vaziyettedir. Esasen çir
kin bir manzara arzediyor. 

Sonra, bu sokakta oturanların 

ikinci bir şikayeti de Iambasızlık
tır. Gece, şimendifer istasyonun

daki liimbalar sönünce, zifiri bir 
karanlık ortalığı kaplıyor. Karan
Jıktn buralardarı geçmek çok zor 
oluyor. 

Yağmurlu zamanlarda ise, Sa -
matyanın yüksek kısımlarından 

gelen yağmur suları, bu sokağa 
hücum edıyor. 

Burası adeta, bir köy manzarası 
arzediyoı. Civar halkının bu dılek 

ve şikayetlerini alakadar makam

ların dikkat gözlerine koymanızı 

rıca ederiz. 

,, .. _~~~-E ... s_k_i_~-s-ta_u_"_b_M:~:~.~e::::~N _] 
ikinci kısım - 76 -

"Nihayet anladım, bir boğuntu yerinde 
Mandepcıil 

ye düşürccelder• 
di. 

"Rakımı içip, 
poker muıstna 

döndüğüm zaman 
artık tereddüt 
etmeden, hemen 
her fırsatta dok .. 
tora yardım et· 
miye ve Jarı'ın 

hareketlerini hü· 
tün dikkatimle 
kontrol etmiyo 
karar verdım. 

Çünkü, r r tık 
bence, Jın'ın is· 

voli· çckt'ti mu• 
hakkaktı. Dok· 
tor (K .. ) la ben, 
kadınlı erkekli 

kadınh erkekli bir 
trişör çetesinin ara.~ 
sında bulunuyoi 
duk. Akılları ne 
bunlar bizi soya
cak, paralarımızı 
çalacaklardı ı,, 

bir boğuntu yerin· 
de, yaman bir ş~· Fu1at buldukça o,qunJıın kalkıyor, masa 601

11111 

bekenin eline düş· ıtderelc 6ir le.o; kadeh deMl~nigord•k !c 
müştük. Aklllarınca, bunlar bizi \ İdi. Pokerin dala\'erlerini az ço a 
soyacaklar, paramızı çalacak4 bılen, işin daima avanta tarafıtt 
lardı. Fakat, arşa çıkınca el eld~r. kaçan ve kaşkarjko masasında: 
ustün gelmışti. - Kafa! . 

cOyunun devam ettiği müdd-et • Hizmetini gören bir adamın. 1~ 
çe, yine nazarı dıkkatimı çeken bir kumanda eden adamın ikaz1ar1•

5 SON TELGRAF - Hakikaten, ut ı • 
ku oldu. Kağıtları Jan yapıyordu. hemencecık anlıyarak iki kıaaı l<Bt 

Avrupadan gelen tren güzergahın
da evlerin pencerelerine renga -
reıık çamaşırların o.,ılm,ısı pek fe
rıa bir marl.tara teşkıl ctlııektedir . 

Mahallenin diğer dilek ve iiltdyet
lerini de ulcikadıırlarw dikl:at gö
züııe koyuyoruz. 

.. Altın kız ., operası 

Oyuna avukat (C.) ile matmazel tcmesi l!zım gelirdi. Fakat av~ de 
Froso girmişti. Rölanslı, sürölanslt cC .. > hiç te oralarda değildi. El~fltır· 
bir ku idı bu ... Onlar, oynarken, herhalde ful vardı ki kiğıt ~eğıŞdıl· 
bir kadeh rakı içmek üzere, ma - mek, fulü bozmamak istemıy~r tııl 
sadan kalkarken: avukat (C.) mın: ~Hakkı yok muydu? Eldekı ·di 

- Ben kağıt istem~m! bozulur da iki kağıt alınır roı 1 

cDediğini işittim Buna rağmen hiç? fil' 
Jan hala ona: cBır bakıma göre bozuhnazdı. 

0 
- Kağıt değiştirmiyecek misi - kat karede işliyen, trişörlük y•f':31 Kır~ız hi.ıküm~t lıyatros-u bü - niz? İki kağıt mı yereyım? fendbaz telgraf verdikten sonra 

yük bır muvaffakıyetle -.Altın kı~· Diyordu. gıbı: 
ismınde bır •1peı ayı sahneye koy- cBu esrarlı sözler. - Ful as! 

muştur. ~Altın kız. modern Kırgız - ine iki kağıt değiştır! Bile bozulabilir. İki çift atılı'" 
hayatını tasvır eden musıkili bir Manasımı gelen bir: dı. Trişörün: 

eserdır. - Parola! - İki kağıt ını vereyim? i!· 
uııı1111111111111111111111•••••1nınnnnuıııuıı•••n•••n1111ıuıııuıuııuuııuıı11ıuıııııu•nttıı•uııuımı•ınıunuı•nııııno•ı•ııııı111111101•1nıı Demesinin ınilnBsı, parolanın pı 

1 ~ 1 
tahı şu idi: ·ıd 

•:I~ ~ 1 K A Y E •X~ - Üstte aso \'ar, fulu boz, 
1 

kağıt iste, kare yapacaksın! ti" 

cAvukat (C.), bu inceliği Jcavı:~ 

5 ·de 3=1 
.. bl• 

yamadığı, ıhtarın mahiyetını ş· 

türlü anlıyamadığı için şaşkın ş~r
kın Jan'ın yüzüne bakıyor, ~ir ~ı.J· 
lü kağıt değiştirmek istemıyor fi· 
Demek o, ka~kariko masa~ın~ıı bir 
güranlık yapacak kadar pışkı.n idi· 
oyuncu değildi. Daha accroı 

0 
• 

Pişkin olması için epey z:ınıan ıcıı. 
muzdaşların dedikleri gibi fırın 

( 4 üucı1 say/at:l'ln deu,1m) 

raştım. Fakat o bu sefer kolları -
mın arasında adeta baygınlıklar ge
çıı dı .. Dışlerinı sıkmış hüııgür hi.ın
gi.ır ağlıyordu Fakat S<:?St de çık -

mamıştı Korkmuştum Bu meçhul 
kadı na özürler diledim .. Af istir-
ham ettım. Fakat kadın sö7.lerımi 

anlamı ·or mu idi ne?.. Garip şe
kilde yuzume hakıyfJrdu. Ağzın -
dan da bılrnediğim, anlamadığım 

kelimeleı dökülüyordu. 
Nihayet anlaştık .. 

- Şımal memlekellennden olan 
kadının hayatı meğerse o gün içın 

hakikaten fclfıkel imış Bır ay ev
vel Mısıra gitmek Uzcrc 1stanbula 

gelmiş. Geldiğinin haftac;ında va
pur varmıs, bılet almak uzere a-

centeye gidiyormuş Yolda birisi 
bırdenbıre çarpmış O nctıceyi faı k 
elmeınış. Bır de acenteye gidınce 

ne gorsi.ın .. Paraları yok Hemen 
polıse muracaat etmış .. Fakat .. Yok. 
Yok .. 
Kadın di.işmüş bayılmış. Ağla -

mış . Nihayet kaldığt otele dbnmüş .. _ 
İstanbulda tek bir tanıdığı yok 

kı bir kaç kuruş istesın .. Otelciye 
vaziyeti anlatmış. Pişkin olan otel-

ci eşynlan rehin bırakmak suretile 
10 gun otelde kalabi1ir:.in demiş 

Hemen babasına telgraf çekmiş, 

mektup yazmı~ .. Üzerinden tam üç 
hafta gPctiğı halde henüz cevap 
yokıi10$.. · • 

Bir gün ev,·el otelci son protes
toyu da vermiş. 

- Parayı vermedığın takdirde 

eşyaları da alır, seni de kapıdan a
tarım .. demiş. 

Son bir ümıtle postahaneye gel
mış .. mektup sormuş .. 

Yok. 
Yok ........ 
Kadına bakmıya başladım .. 
Tek bir kclıme ıle (enfes) idi. 
Beynimde şimşekler çakmıya 

başladı .. 

- Affedersiniz, dedim .. madam 

mısınız, matmazel mi bilm\yorum .. 
- Dul kadın. 
- O halde madam .. paranız ge-

linciye kadar benım mısafırım ol
mayı kabul eder misınız? 
Kadın (denize duşcn yılana sa

rılır) dedikleri gıbi, yiızüme bile 
bakmadan: 

- Ölüme bile ı azıyım .. dedi ve 

dudaklaı ından ~'ti acı iki kelime 
döküldu: 

- Ne yapdyım .. muhtacım .. 
Kafamda derhal bir plan tasar

ladım. Bu kadını pan ivonuma gö
türerek mısafir cdccektım. 

Kendisıne bu fıkrımı &çtım. Ve: 

- Otelcıye kaç kuruş borcunuz 

var? dedim. Söyledi. 

paklığı yapması lazımdı. 1 .. 
cBütün bu hareketlerden, J{j 1111 

yopinin telgraf vermesinden, J:: . 
avukat (C.) mi ikazından - yub .. 

- Alınız ıu paraları, orada he- · o 
nda dli söylediğim gibi - bır ı-

sabınızı görünüz. Ben de biraz • ğuntu yerine düştüğümüz anla;tı 
dan gelir sizı otelden alırım. F.ş- Iıyordu. Ve şur:ısı da muhakk~ş'' 
yalarını bizim eve naklederi?.. ki, oyun oynadığımız kağıtlar 1 ~· 
. Kadın, ne ve kim olduğumu oğ- retli idi. Sirkaflı idi kAğıLlaf··~ııtll 

renmiye bile lüzum gormeden so
kıık orta:.ında ellerime sar

0

ıldı. Öp
mek ıstiyordu. Gözlerınden <tkan 

ya~lar da hakikaten kalbimi par
çalamıştı Çünkti samımi olduğu 
iişıkardı. 

ğer böyle olmasaydı, Jan, avu 
o sinyaiı vermezdi. af· 

cMasada bu jşaretlerin, tel~ırı· 
ların, ikrazların hic kimse faı ~o. 
da değildi. Hele m~tmazel. :~o;ır 
- hır kaç kere söylediğim gıbı pı1ıı 
Allahlıktı . HaUl avukat (C) d 

Bu vaziyett~ bıle kadın tiyle gü- kağıt değiştirmesini bekliyor ı.J~tl· 
zeldi ki.. D kt (K ) l'nce yan o or .. ye ge ı • ıcıl· 

- Yok. dedim .. İstemez .. ha, af- da oturan Kalyopi ile işi adaro11,,ec· 
federsinıı. İsminız nedir? 1ı pişirmiş, mercimeği fırına dil. 

- Edıt. mek ıçın söz alıyor, bir tarafta~şıı· 
- Benimki de Nuri. ellerini sıkıyor, kaı;ıklarını ~ar) 
Bız boylc ileri geri konuşurken yordu. (Devamı 

saat haylı ilerlcmışti. NOT : 

Niyetım bir koşu eve gıdıp Ol\ -

talığı düzeltmesini pansiyon hiz • 
metçısine emir vermek, sonra ka
dını alıp eve götürmek, ondan son
ra da Mimiye uğramaktı. Ne yapa
yım .. Mimi de evinde bekliyordu. 

Pan:.iyona geldim. Kapıyı aç -
tım .. Bır de ne göreyim .. 

- Nazan ... 
Sinirlı hareketlerle oda içinde 

dolaşmıyor mu? ~ 

Beni görünce boynuma atıldı: 
- Ah Nuri. dedi. Dün akşam sa

na müthiş bir kabalık yaptım Am· 
ma mecburdum. Bugün telafisi i
çin geldim.. Haydi beraber gez -
miye gıdelim .. 

Şu dakikada acaba hangi erkanı 
harp bu en müthiş tabiye mesele -
sini halledebilir? Mimi evde, Edit 
otelde ve Nazan karşımda .. 

Bu esnada saat tam beşi çalı -
yordu .. > 

Nuri sigarasını çekti ve: 
- İşte arkadaşlar .. dedi .. tali, te

sadüf değil midir? Amma bu ka
darı da fazlası diyeceksiniz .. zararı 
yok. Dünyada ölümden başka ne
ye çare bulunmam~ ki ... 5 de 3 = 1 
bile halledilir. 

ZEKİ CEMAL 1 

- . pitıÇ .. 
Kndıköyünde M. Hıılu..<:ı .. ıtd 

. 'fatı•· 
mektubunuzu aldım. lltı ,ıııı· 
teşekkür ederim. Tefrikamdcı ~ıf 
hayyel bir vak'a, 1ıydıırul~~dll1'· 
macera yoktur. Hepsi de doY 

H akildclir, olm~ış şeylerdir. kt.Lrrıa' 
Eski devirlerde yapılaıı ,.. .. , 

1ıır ... ~ 
hırsızlıklarını anlatırke~, adla .. ıtı1 
lık yapanların, trişörlerı1l ıi•' ' 

l . btlg ""' 
nası neşrettrnıse, dığıw 

kııleri de - bugüne kadar yaz 
gıbi - yine öyle ya.zacağımaa ı;!I " 

Vak'alarda eşlıas adları a1ıadt.l 
durma. değildir. Hepsi de bU_~1171ııS• 
bir çok ışler yapmış, bO!J 110 " 

boğdurmuş, çalmış, çaldırmı§~ıı 111· 

şamış. ölmiiş, ve 1ıalen yaşı~11g6 ' 
sanlardır. Son yılların ~e ,1zaı·ıı:· 
nün işçileri, ev sahiplen, k tı•!lıııı 
l · · d .. , · oller oY ' arı ıçrn e mu mn r eıııı 

bir çok kadınlar da vardır ... 111 ,.ıı11 ar bil~ ,,, 
lardan bazılanle, kum ylY' 
f endbaz baylann adları'trıce• o· 
madığımın sebebine ge 

1 'bİ btl~ 
ralarında içtimai mevki sa'fııııf ı·cı· 

ulıte ıı· larm bttlunma.mıdaıı, m 0ııtı 

zif elerde 1ıalen müstalıd:-nı }'!ııD ' 
!arından ileri gelmekted~r. IJ.(llcır: 
mafih bu kabil trisörlerın qtf' 

' ~ ktart 
nm ilk harflerini yazma ~· C 
kalmıyorum. Jd. 



'( 

'( 
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SOD~yrnanın Sarayında 

KUDCS KDZLARI_ ........ . . .,,.. ...-... ~.,., .. 
Tefrika No : 62 Yaza n : M. Necdet Tunçer 

"Eğer kalbinize ve damarlarınızda tutuşan ateşe · 
hakim değilseniz, ve eğer sevdiğiniz kadını rtza
sile kendinize eş etmek imkanı goksa, o izdivaç
ta hayır yoktur!,, bunu Süleyman .söylüyordu •. 

Beni İsrail hükümdarı o gtte §U 

llleUnurları yazmıştı: 
c K01n§unıın kızına kötü gözle 

bakma! Eğer onu seviyorsan, ba.
ba.sırtdan i!te .. Ve kendisinden ön
ce ailesinin rızasını al!> 

SüI yman bunu nasıl bir ihti -
Yaçla ve kimin için yazıyordu? 

Bu satırları yazdıktan sonra dü
§1.ındü: 

- Yalnız bir kızı sevmenin ma
ll<ısı yoktur. Bilhassa o .kız ailesi
ne fazla baglı ise, ailenin reyini 
almak gt>rek. 

Suleyrnan hem hükümdar, hem 
de, rnillete doğru yolu göstermeğe, 
halkı irşada memur bir peygamber
di. Böyl<! olduğu halde Amon kra
lının ze..·cesile neden meşgul o • 
luyordu? 

İşte bir mezmur daha .. 
Bunıarı, görülüyordu ki, kendi 

rı fsini terbiye için yazıyordu. 
• Sevginin, her kuvvetin üstün

de olduğunu söyliyenJe;e derim ki: 
Eğer kalbinize ve damarlarınızda 
tıışnn ateşe 1ui1dm değiueniz, ve 
eğer sevdiğiniz kadını nzası ile ken
dınfae es etmek ün.kanı yoksa, esa-
seıı o izdivaçta hay1r yoktur. O 
lıolde derhal o muhitten uzaklaşı
nıı! Damarlarınızda kaynaşan 11 -

ll!Jin çok cabuk söndüğilııü göre -
rek$hıizh 

SU!cymanın, bu sözler karşısın
da l\.udüsti derhnl terketmesi ge -
~tL Mad<>mki o yeni sevgilisi 
. aJıçe (N5ya) yı rızası ile elde e
<ıenu b Yordu. Onu unutmak ıçın 

Undan başkn ne yapabilirdi? 
t Süıeyrnan, Romalılardaki fıde -
~n Filistine geçmesinden do kor

uyordu. 

Sülıgm1111 (Sı6in)lır tibi !cız kaçırma ad.tinin FifüHmle gagılm.asından 
/corku1orda .• 

leymanın sarayına saldıracakların- / 
da şüphe yoktu. 

Halk arasındaki gençlerden, 5a-
raydaki kızları sevenlerin sayısı 

yüı.lcri geçiyordu. 

Süleyman Romadaki (Sebin) le
rin kız kaçırma \'ak'alarından mem
nun değildi. Hatta bu hadiselerden 
bahsedılmesini, dilden dile dolaş

masını bile istemiyordu. 

Gel gelelim, hakikat bunun ta -
mamile zıddı idi. Şimdi bütün bu 
adetlere, rnczmurlara rağmen. Sü
leyman, bizzat kendisini bu mcv
kic düşmüş görüyordu. 

Sur kralı (Hiram) dan getirttiği 
altınları ne yapacaktı? 

Amon krnliçesine göndereceğı 

beş talan altın ile om1 kocasından a
yırtıp Kudüse davet etmek, hatta 
kaçırtmak suretile ona muvaffak 

olmak isteyen kendisi değil miydi? 
Süleyman ilk önce kendisini yok

ladı. 
Ve o gece yazdığı bu iki mezmu-

ru okudu .. 
c - Hakikat çok acı!> 
Dive mırıldandı. 
E;et.. hakikat çok acıydı .. Sü -

1eyman Aman kraliçesini seviyor-
• du. Onu Amondan getirtmek için 

o gece sabaha kadar düşündü. 
Amondan gelen inci taciri hala 

Kudüstc oturuyordu. 
Süleyman ertesi sabah inci ta

cirinı saraya çağırttı_ 
Beş talan altını hazıri< 
Maiyet zabitlerinden (Sahi) ye 

mahrem talimat verdi .. 
İki arkadaş altınları deveye yük

liyerek - ~imseye sezdirmeden • 
Amon yolunu tuttular. 

(Devamı t:ar) 
u11uuutııı111tuuuuruıııı11111u11111nı11uuııııııuııu111111uıuMtNrt1nıuuuontnaıın1111muuı11uın11ntt1nunnnu11Mn•ttU11MIU11uıı 
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Milli küme maçları 

Galatasaray üçoku 7 - 3 
mağlup etti 

Bugün Güneş - Üçok karşılaşıyor 
Dün Tak.sim stadında Üçok ta -

kımı ılk maçını G. Sarayla yaptı 
n 7-3 mağlup oldu. Bu netice mil
li küme maçlarında bir rekor tcş
kıl etmektedir. Dünkü oyunda G. 
Saray takımı iyi oynamakla bera
ber kar~ısında zorlu bir takım bu
lamadı. Üçok takımını dün büyük 
!arkla mağlüp eden G. Saraylılar 

birçok sayı fırsatları da kaçırdılar. 
Oyunun ilk dakikasından sona 

kadar G. Saray forvetleri sayı fır
satlarile karşılaştılar ve bunlardan 
ancak yedisini gole çevirebildiler. 

Buna mukabil Sait, şahsi çahş
masile, biri penaltıdan olmak üze
re 3 sayı yapmıya muvaffak oldu. 

Dün yapılan 10 gol içinde en gü -
zelleri, Saidin yaptığı iki goldü. 

Üçok, İstanbulda Fenere karşı 
çıkardığı müessir ve canlı oyunu 
gösteremedi. 

Oyunun hakemi Refik Osman 

kendisinden beklenilen randıman
dan fazlasını verdi. Yalnız birkaç 

hatalı görüşü istisna edilirse mü
kemmel denilebilecek bir idare 
gösterdi. 

G. Saray takımı dünkü maça 

Avni ve M. Salimden mahrum ola· 

Üçolc kaltcfsinlrı !ir gel lcurtarrsı 

oynuyor. Bu hali bazan çok tehli
keli, hazan da faydalı oluyor. Tec-

rübesi artarsa i)•i kaleci olacağı 
muhakkaktır. 

Üçokta Sait, Adil çok iyi. Namık, 

Ali çalıştılar, diğer oyuncular va
sattan aşağı idi. 

GOLLER 
İzmir beklerinin ceza çizgisi i . 

çinde yaptıkları hatalı bir hareketi 

dana çıkıverdi. Nitekim Haşim dör

düncü sayıyı da yaptı ve birinci 
devre, İzmirliler gol yapamadan 

4 - O G. Sarayın lehinde bitti. 

İKİNCİ DEVRE 

İkinci devrede yine G. Saray o
yuna hakim oldu. Fakat İzmir sağ 
içi Sait yalnız başına G. Saray ka

lesine hücumlar yaı,mıya başı.artı. 
Nihayet sıkı bir şütle takımına ilk 
golü kazandırdı: 4-1. Bu golden 
bir dakika sonra G. Saraylılar yine 
Üçok kalesine indilc.·. Ve Necdet 
beşinci, birkaç dakika sonra Sü -
leyman altıncı golleri yaptılar: 
6 - ı. 

Gol adedini altıya çıkaran sarı 
kırmızılılar rekor sayısını çıkarmak 
için çalışmıya başladılar. Birkaç 
dakika sonra kaçırılan sayı fırsat

larını müteakıp Süleyman yedinci 

golü yaptı: 7 - 1. Üçok sağ içi Saıt 
takımının yedi gol ,yemesine rağ
men G. Saray kalesine tehlike o -
Juyor. Yine Sait, bir fırsatJ iyi kul-F'i1istinde kız kaçırmak adeti hc

~uz halk arasına yayılmış değildi. 
d Ofrıada (Sebin)lerin istediği ka
tı'._rıhırı bilhassa ıren<min birinci gii
lt u hem de herkesin gözü önünde 
• <lçırınalan hiç te hoşa gider bir 
adet değildi. 
b·~ir gün Süleymana, yerlilerden 
ırı tnüracaat ederek: 

~~~!~Ç!h~nc::,~~~~- ıı.·~~~~R~~~A __ ·D~~~-Y-_-_~-.Q~~~~--~I rak c::u cekilde çıktılaDril: nkil mo9/a1dan l>ir göri1nü1 
lerinde nöbetçi olan eczaneler şun- • _ ~ l' Refik Osman penaltı ile cezalan _ 
lardır: O ·· 

lanarak sıkı bir şiltle ikinci golü 

\'e biraz sonra penaltıdan üçüncü 
golü yaptı. Oyunun sonlarında Üç-

ok, G. Sarayı sıkıştırmıya başladL 
Fakat başka sayı olmadan maç 
7-3 G. Sarayın galibiyetile bitti. 

iHuraJ Ka9ohan 
BUG NKU PROGRAM Sacı"t Reşat LuA tfı· Ekrem Hay- dırdı. Reşat penaltıyı gole çevire-

İstanbul cilıetiııdekiler: - ' • • 
Akşanı neşriyatı; rullah, Süavi - Necdet, Eşfak, Sü- r Pk ılk sayıyı yaptı. 1-0. Bu golden 

trı~· Ben bir kız se\iyorum, de
tşti, fakat ailesi vermiyor. Ne 

Yapayını? 
s~ 

uleyrnan sormuştu: 
- l\ız seni seviyor mu? 

h - Benim onu sevdiğimden da -
a fazla 

~"':'"" O halde kalpleriniz gibi cisim
Yoı~llizin de ı.ITleşmesinde mani 

r;tur. 

rıu-:-: Fakat, bunu siz 'söylüyorsu -
bi}z. ~ızın ailesi beni evin semtine 
tıu ugratmıyor. Benim onu ve o-

rı ı.._ • 
S ucnı sevmesi neye yarar? 

:\'cır u~eYrnan bu müracaati hatırlı
trıe: i ~u işi bir kanunla hallet -
tC! • stıyordu. O gence kat'i ve sad-

Şıfa ver· . b" cd·-· tıı 1 ıcı ır cevap verem ıgı-
l:;ıatırlarnıştı. 

<le :er kız kaçırma iıdeti Filistin
~ılacak olursa, ilk önce Sü-

Eminönünde (Hüseyin Hüsnü), 
Küçükpazarda (Necati Ahmet), 
Beyazıdda (Asador), Şehremininde 
(Hamdi), Karagümrükte (Arif), 
Samatyada (Teofilos), Şehzadeba
şmda (Hamdi), Aksarayda (Şeref), 
Fenerde (Emilyadi), Alemdarda 
(Ali Rıza), Balurköyde (İstepan), 

Beyoğlu ndaki ler: . 
istiklal caddesinde (Kanzuk), 

Altıncıdairede (Güneş). Galatada 
Topçularda (Hüseyin Hüsnü), 
Taksimde (Nizameddin), Tarlaba
şında (Müeyyed). Hasköyde (Ne - · 
sim Aseo), Beşiktaşta (Ali Rıza), 
Sarıyerde (Nuri). 
Kasım paşada (Vasıf). 

Üsküdar, Kadıköy ve Adadaki
ler: 

Üsküdarda {İttihad), Kadıköyün
de Modada (Moda), Büyükadada 
(Şinasi Rıza), Heybelide (Halk) 

'--C_!susla;;omanı: 18 -- 1 

0 
~~. ' 13'ün esrc'!~e~, ı' 

~llar Rev Muammer Alatur 
~ö:;ı 

~be e olmakla beraber, ikinci 
(iurın :tı.eınurları hiç bir zaman boş 
lere ~~Orlardı, nıtekim hastahane
lılar gondC?rilen bir tamimde yara-

ın ve 
~ 01 mezun askerlerin her ki-
lnat Ursa olsun cepheye ait malO-
'> \•cr ı . <.alltıını nıe erı yasak ediliyordu. 
ltiltcıt a kalırsa, bazı askerler tah
lıaned!~~anlara seyyar bir hasta -
~lar .

1 
en doktor bir kadının ya-

~ Uz.erine ~ ·1 • eti ol egı erek, tıbbı mahi-
•srarıa nııyan bazı sualleri, hem de 
11!.t ••• İ§~o~duğunu hik~ye etmiş • 
€elilrrı· u suretıedir ki, etrafıma 
tcıı ış olan r. 

ll'ııya b 8s yavaş yavaş da-
•}:'> k ~lamıştı. 

~liı~: al~ bili in. . . 
.""'fl\i "' h rs u kı, hır casusun 

l0ruıı~n e ayatı en ehemmiyet.siz 
~Ole §Cylere balrlıd•.. n· ·· Yorul ~ ... . .uır gun 

nıuşturn. Yevmi raporu • 

mu yazmak üzere odama gidiyor -
dum. Hastahanenin önünde L üyük 
bfr otomobilin durduğunu gördüm. 
İçinden bir kaç zabit indi. Bilmiyo
rum, hangi hissi kablelvuku derhal 
kaçmak için içimi tahrik ediyordu. 
Hadise, haddi zatinde alelade bir 
şey de olabilirdi. 

cBir saniye içinde kararımı ver
dim ve koşarak civardaki orman
lardan birine ulaştım. Biraz sonra 
peşimden salıverilen polis köpek -
]erinin havlamalarını işitince, içim
de duyduğum hissi kablelvukuun 
beni aldatmamış olduğunu anla -
dun. 

cO zaman hakiki bir insan avı 
başladı. Üzerinde hastahane elbise
ai olan, genç, l&l'lflD, dokt or bir ka

dının kaçtığı bütün karakollara ha-

Saat 18,30 Plakla dans mu~ikisi, leyman, Haşim, Bülent. ~nra G. Saray, Üçok kalesini da· 
19,30 Konferans : Ordu Saylavı Se- Üçok: Hilmi - Ziya, Ali - Şükrü, ha fazla sıkıştırmıya başladı. Bu 

BugUn 
Bugün 'O'çok, Taksim stadında 

Güneş'le karşılaşacaktır. Maç saat 
16 da yapılacaktır. Dün G. Saraya 
7-3 gibi büyük farkla yenilen İz -

lim Sırrı Tarcan, 20 Müzeyyen 
Adil, Mustafa, Namık, Mehmet, tazyik neticesinde Süleyman ikin-
Mazhar, Sait, Saim. ci, Eşfak üçüncü golleri yaptılar : 

ve arkada lan tarafından Türk 3 o 
G. Saray takımında Reşat başta - · 

musikisi ve halk şarkıları, 20,30 olmak üzere Süleyman, Eşfak, Lut- Sayı adedi üçe çıktıktan sonra 
Ömer Rıza tarafından Arapça fi güzel oynadılar. Sacit fazla atak gollerin epeyce faz.la olacağı mey-

mirlilerin bugün alacakları ~ice 
her halde mühimdir. 

söylev, 20,45 Muzaffer ve ar-

kadaşları tarafından Türk musi • 

kisi ve lıalk şarkıları (Saat aya -

rı) 21,15 Orkestra, 22,15 Ajans ve 

borsa haberleri ve ertesi günün 

programı, 22,30 Plakla sololar, o

pera ve operet parçaları, 23 Son. 

YARINKİ PROGRAM 

Ögle neşriyatı: 

12,30 : Plakla Türk musikisi, 12.50 

Havadis, 13,05: Muhtelif plök neş-

riyatı. 

ber verilmişti . Bütün memurlar ta
kibime çıkmışlardı. Köpeklerin az 
kalsın, beni ısıracakları derecede 
nazik dakikalar geçirdiğim halde, 
bu biidireden nasıl kurtulduğumu 
anlatmakta müşkülat çekeceğim. 

.Bu hadiseler memleketimden 

haber alındı ve o zaman ilk defa 
bana cFTolayn Doktor> unvanını 

verdiler. Bir çok kimselerin aslını 
aradıkları bu unvanın sebebi de, be
nim hastahanede görmüş olduğum 
vazifeden ibarettir. 

Onun içindir ki cMadmazel Dok
tor> unvanı ilk defa nasıl bana ve
rildi ise, onu şimdi de bir hak ola
rak istemek herkesten ziyade ba

na diışcr, F kat ben daima adil ol
mak ı<=t( rım. Lesscr gibi, Sragmül
ler gıbi, ıstıhbarat dairesinin diğer 
memurları gibi kim olursa olsun, 
Fransızlar tarafından izleri mey -
dana çıkarılanların, hastahaneden 

kaçnuya muvaffak olmuş olan 
cMadmazel Dokton la hiç bir aıa
kaları olamıyacağını da söylemek 
isterim. 

Gerçi biz hepimiz de sarışındık, 

Dans merakhlaru .. a 
müjde 

En kısa bir zamanda iyi dans öğ-

renmek isterseniz ve ucuz bir fiat 

ile vakit kaybetmeden dans pro -

fesörü Yorgo'ya müracaat etsinler. 

Adres: 

Beyoğlu Tokatlıyan oteli arka • 

sında Topçckenler sokak No. 311. 
birinci kat. 

hepimizin de gözlerimiz ma\•i idi. 
Hepimiz de gayet iyi Fransızca ko· 
nuşan Alman kızları idik. Yine he
pimiz de ölüm gibi tehlikeli, fakat 
heyecan verici bir oyunla oynuyor 
idik. 

O zaman bu kadar biribirlerine 
benzeyen kadınıarın her birine 
cMadmazel Doktor:11 unvanı veri
lirse, bunda hayret edilecek ne 
var?> 

• 
Şu mektubu yazan kadının belki 

de hakkı vardır. Zaten şimdiye ka
dar da .Madmazcl Doktor:t unva-

nına istihkak etmek isteyenler ev
velce Alman istihberat dairesinde 

çalışmış olan üç kadından ibaretti. 
Fakat Hamburgdan gelen yuka

rıdaki mektup, bu unvanı benim-

semek istiyen daha birçok kadın
lar mevcut olduğundan bahsetti
ğine göre. demek ki daha birçok 
Madmazel Doktorlar var. Fakat a-

caba bunlnrın hangisi hakiki Mad
mazel Doktor? 

GUlhane mUsamerelerl ıı .......................... ı 
21/5/937 tarihinde Cuma günü ı Göz Hekimi ı 

saat 17,30 da Prof. Dr. Lutfi Ak - ı .. .. ı 
su'nun riyasetinde Gülhane 11 inci ı Dr. Şukru Ertan ı 
tıbbi müsamerelerine devam etmiş- ı Ca~lotfu Nuruosmaniye cad. ı 
tir. ı Cağalotlu No. 30 (E.czaoe!İ ı 

l - Oesophagoscopie vakası ı yanında) Te:efoa. 22556 ı 
Dr. Saip Tezel. ı .......................... ı 

2 - Burun i.izerindeki kanserin İstanbul Asliye 3 üncü Hukuk 
celectrocoagulation> ile tamamen Mahkemesinden: 
tedavi edilmiş bir \•ak'a. Prof. Dr. Fatma Besime tarafından istan-
LütfU Aksu. bulda Etyemezde tramvay durak 

3 - Ayni nahiyede ayni arazla yerinde 76 numaralı evde oturan ko-
nükseden tüberküloz vakası. Prof. cası Cevat aleyhine mahkememi-
Dr. Abdülkadir Noyan. zin 937/245 No : Ju dosyası ile a-

4 - Rie apsc.lerinde .Benzoatc çılan boşanma da\rasında: müddei-
de soude. tedavisi. Dr. Rüştü Os- aleyhin ikametgahının ıneçhuliye-
kay. tine binaen v<:>rilen karar dairesin-

5 - Bir habis anemie vakasında de arzuhal sureti ilfinen tebliğ e-
chaben> in ihtilat olarak teessüsii. dildiği halde müddeti zarfında müd-
Dr. Şakir. deialeyh müracaatla tebellüğ et _ 

6 - Röntgenle tedavi edılmiş memiş ve tahkikat günü olarak 
bir cefen karsinom ve iki habis len- 22/6/937 saat 13.30 tayin edilmiş 
favi tümör vakası. Dr. Vasfi. olduğundan müddeialeyh Ceva _ 
Münakaşalara Prof. Dr. Abdül- dın yevm ve saati mezktirde mah-

kadir Noyan, Dr. Prof. Lütfu Aksu, kemede isbntı vücut etmesi veya 
Prof. Dr. Burhan Osman, Dr. Sırrı bir vekili kanuni göndermesi lü-
Alıçlı, Dr. Cezmi Türk, Dr. Nedim zumu ilan olunur. 
iştirak etmişlerdir. 

İstanbul Asliye Birinci Ticaret 
Mahkemesinden : 
oğlu hakkında tebligatın ilanen 
Rifat İhsan idare a:zalarile Fon -
berg ve Galatada Minen·a hanın
da Rifat İhsan ve şürekası şirketi 
şürekasından Bodos Merkuroğlu 

aleyhi~ 935/600 dosya namarasile 
açılan alacak davasında oturduğu 
yer belli olmayan Bodos Merku -
roğlu hakkında tebligatın ilanen 
yapılmasına mahkemece karar ve
rilerek muhakeme 25-6-937 Cuma 

Dans Profesörü 
Parl•ın 1937 Benesin (o ye• 
nl dua ffprler ini Bğ• 
renıaek isteyenlere aiijde 

BeyoR"lu istiklal caddesi Türkuaz 
dans dershanesinde Kemal Sami 
Bayere müracaat. Hergün sabah 
ondan akşam dokuza kadar ders
hanesi talebelerine açıktır. 

cc:::::a 
saat 14 de talik ve davetiye malı -
keme di\•anhanesine asılmış oldu
ğundan Bodos Merlrnroğlunun bel
li günde mahkemeye gebnesi ve 
aksi takdirde davaya gı;-abındı. 
bakılacağı ilin olunur. (1328M) 
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HASAN Levanta ' ları 
• ki · K k N d Suar de Paris, Ltle, Rev Dor, Kadın Eli, Amber, Pupi, Şanel, Zambak, Origan. 

Yasemin, lcyllk, menek~e, şipr, Karyoka, ncrfis, Fulyalar, Bahar çiçekleri, Ja Rumba, Pompadur, dağ çıçe crı, u araça, a ya, 
Neroli kokuları çıkmıştır. Fiatı : 25. 50 . 75 . 100 kuruştur. Huan Deposu: lstanbu~ Ankara, Bcyotlu, Beşiktaş, Eskişehir. 

POKER 
-~ 

Tıraş bıçağı yerine başka bir 
bıçak verirlerse aldanmayınız 

I SRARLA 
POKERPLAY 

Dr. Hafız Cemal 
(UJKMAN HEKİM) 

Dahlllye mUtehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle • 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
İstanbulda Divanyolunda (104) nu· 

maralı hususi kabinesinde hasta • 
larını kabul eder. Salı, cumartesi 

günle:-i sabah t9.5 - 12> saatleri ha· 
kiki fıkaraya mahsustur. Muayene· 

Üsküdar Birinci Sulh 
Mahkemesinden: 
Davutpaşada Tarhana mektebi 

sokağında 13 Na. lu hanede Lütfü 
karısı Halide namı diğer Müzey -
yen. 

Davacı İstanbul belediyesi reis
liği namına vekilleri avukat Nu -
reddin tarafından aleyhinize ika-

me eylediği alacak dav~ının ila -
nen vaki tebliğat üzerine muay -
yen günde gelmediğinizden gıya-

1 hane ve ev telefon: 22398. Kışlık ------------------••••••ii telefon: 21044. 

tıraş bıçaklarını isteyiniz. ben icra kılınan muhakeme so -
nunda : müvekkili şehremaneti -
nin zimmetinizde yer bedelinden lstanbul Defterdarhğından: 

Tophanede Necati bey caddesinde Kışla altında 347 No. lı dükkan 

yılda Yüz Sekiz Lir.\ üzerinden iki yıl müddetle bir ay içinde pazar· 

lıkla kiraya \'erilecektir. J,teklilerin ve tediye şeraitini ötrenmelc 

isteyenlerin 21·6·937 Pazartesi günü saat on dörde kadar O/o 7,S 
pey akçelerile Milli Emlak Müdürlüğünde toplanan kon:isyona müra. 

caalları. M. (2924) 

~adaköy Vakıflar DirektörlUAU ilAnları 1 
Mahallesi Sokag-. No. Ciosi Aylık 

L 
kirası 

K. 

Kadıköy Carcrağı Badem altı 43 
45 

Ev 20 

. . 

: 

Osman ağa Haydarpaşa Cad. 60 

Zühtü paşa Tahta köprü 51 . . 
ı 

20 

Dükkan 25 
Ev 7 

4 

Dükkan 2 

Göz tepe 

Anadoluh!sarı 
istasyon 

Yenigöksu 

6 

53 

87 

7 
9 

6 

Ev 3 

Kandilli 

Beykoz 
Mektep 

Yalıköy çayır 

28 
55 

8 
13 

Üsküdar Tavaşihasan Menzilhane 325 4 

. . 

. . 

Rum Mehınet Pş. Şemsipaşa 24 
22 

Şemsi paşa 3<t 
Karacaahmet C!lmi altı 

Jcadiye Maruf 

Rum Mehmet Pş. Balaban 

278 
276 

27 
52 -ı 

Çeşmcmeydanı 40 

42 

63 

38 

Dükkan 9 

OJa 2 

2 

Dükkan 6 

s 
Ev 3 

Depo 10 

Dükkan 7 
8 
3 

7 

Kuzguncuk 

Balaban 

Çcşmemeydaoı 

lcadiye 31 Gazino vebahçe 12 

33 

50 

50 

Yukarıda cins ve numaraları ya.ı.ılı emlak M~yıs/937 sonuna kadar 

kiraya vedlmek üzere açık arttırmaya ç,ıkanlmıştır. ihaleleri 4-6-937 

Cuma günü saat on beştedir. isteklilerin Kadıköy Vakıllar Müdürlü· 

ğüne müracaatları. (2916) 

Dev let Demiryolları ve Liman ları 
işletme U. idaresi i lanları 

., 

lstanbul Banliyösünde Mühim Tenzilat 
Florya, Yeşilköy, Bakırköy gibi sayfiye yetlerine aid demiryol ban· 

liyö ücretleri pek ziyade indirilmiştir. 

Her gün i~tenildiği kadar seyahate müsait olan on beş günlük, bir 

aylık, fıç aylık abcnuman kartları gündelik münasebette bulunacaklar 
için çok elveriş idir. 

Üç aylık bütün bir sayiiye müddeti için, abonuman karll alındı~ 
takdirde. verilecek para : 

Y cşi:köy, Florya • lstanbul için: 
Üçüncü mevkide 775 
lkiııci mevkide 1107 
Bakırköy • İstanbul için de : 

554 

775 kuruştur ki sefer başına isabet eden 

miktar 3.5 kuruştan ibarettir. (1237) (2754) 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - Paşabahçe ispirto Fabrikası için şartnamesi mucibince "4800., 

lira muhammen bedelli "10,, adet istim kontörü açık eksiltme usulilc 
salın alınacaktır. 

il - Eksiltme, 15-Vl-937 tarihine rnstlıyan Salı günü saitt 15 te 

Kabalaşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapı!acaktır. 

ili - Muvakkat teminat 360 liradır. 

iV - Şartnameler parasız olarak her gün söıü geçen şubeden 

alınabilir 

V - isteklilerin münakasa tarihinden on gün evveline kadar ren• 

nf tekliflerini inhisarlar Umum Müdürlüğü Müskirat Fabrikalar Şube· 

sine vermeleri ve münakasaya girebilmek için de münakasadan aza. 

mi bit· gün evveline kadar verilen tekliflerin muvafık bulundu~una 

dair mezkur şubeden vesika almaları lazımdır. Son gün vesika veri!· 

miyecektir. 

VI - isteklilerin, kanunen kendilerinden aranılan vesika ile V inci 

maddede yazılı vesikalar ve % 7,5 güvenme paralariyle birlikte ek· 

ıiltme için tayin edilen gün ve saatte adı geçen Alım Komisyonuna 

. gelmeleri ilan olunur. "2341., 

------------·--------~------z AY İ 

Işık lisesinden aldığım 158 sayı
lı Lise bakalorya dıplomamı kay-

b<?ttim yenisini alacağımdan hük
mü yoktur. 

lbrahim Ethem Hindoğl~ 

İstanbul 4 ncü İcra Memurlu -

ğundan: 

Mahcuz olup paraya çevrilmesi 

mukarrer olan b<?ş ton hacminde 

bulunan bir adet mavuna 29/5/937 

gününe rastlayan Cumartesi saat 

ondan ıtibarcn on dörde kadar a

çık arttırma ile satılacaktrı. O 

gün üçyüz lira kıymeti muham -

menesi üzerinden 100 de 75 bul • 

madığı takdirde ikinci arttırma için 

muayyen 5/6/937 Cumartesi günü 

yine saat ondan on dörde kadar 

lekrar satışa devam olunacaktır. 

İsteklilerin eyamı mezkı'.ırede BÜ· 

yükderede Rıhtım caddesinde Meh

met Sabrihin dalyan barakası Ö· 

nünde hazır bulunacak memuruna 

müracaat etmeleri ilan olunur. 

Okumadan 

alacağı olan 26 lira 95 kuruşun maa 
faiz ve ücreti vekalet tahsilini is -
temiş ve celp ve tetkik edilen 929/46 

No. lu dosyada takdiri kıymet ra
poru ile hey'eU fenniye müdür • 
lüğünün müzekkere::;i mevcut ol -
duğu görülmesi üzerine ilanen teb

liğ edilen M. G. kararına karşı müd· 
deti kanuniye zarfında itiraz et • 

mediğiniz ve mahkemeye gelme -

miş ve vakıayı kabul ve ikrar et -
miş addile müddeinin davasına sa • 

bit nazarile bakılarak müddeabih 
(26) lira (95) kuruşun % 10 avukat-

lık ücreti ve tarihi "dava olan 3/T. 
cvvel/928 tarihinden itibaren % 5 
faiz ve masarifi muhakeme ile bir-

likte sizden alınarak müddei be

lediyeye verilmesine temyizi ka

bil olmak üzere 29/3/937 tarihin· 

de gıyaben karar verilmiş olmak· 

la tarihi ilandan itibaren sekiz gün 

zarfında temyizi dava etmediği • 

niz takdirde mezkür karar kat'iyet 

kesbedeceği ilanen ihbar ve tebliğ 
olu.nur. 

• • 
geçmeyınız 

Evim. apartman:m yok diye üzülmeyinizı 
Bir aylık kira bedeline mukabi1 ( 20 ) sene garanti seyyar 

evler, apırtmanlar, hem yatlık ~ayfiye ve hem kışhk apart• 

man kurması ne usta ister, ne dülger, ne mühendis, ne mi· 
mar. Hepsini de kendiniz zevkinize göre yapabilirsiniz. Zevkle 
oturur istirahatle uyuyabilirsiniz. 

Hususi ev çadır· 
ları 

Mühendis ça· 1~~~r:•'1J 
dırları ~i\~l! 

~~~l~jji~~~~ Mahrulf amele 
çadırları 

ar~.ılnııUI Bahçe şemsiye· 

leri 
Portatif karyolalar istirahat için şarlok· 
larHa!lalar için sedyeler. 
imalathanemde bilü-mum sarraciye ve 
bez işleri son derece sa~lam, fiyatlar çok 

ehvendir. 
, 

Adres: Beyazıt Çadırcılar caddesi No. 32 
Çadır Yaymaevi Mehmet Ali Gürsu 

Bir metr esinin Metre 

Vefa yangın yerinde Hacı 

kadın mahallesinde n inci 
adada yüzsüz arsa. 

Fatih yangın yer inde Hoca 

Oveys mRhallesinde karamuk 
sokağında 126 mcı adada 80 
santim yüzlü arsa. 

kıymeti murabbaı 

150 4,SO 

120 17,76 

ilk temi· 
natı 

0,50 

1,59 

Yukarda sahası ve semlı yazıh bulunan arsalar satılmak üzere ayrı 

ayn açık artırmaya konulmuşlardır. Şartnameleri Levazım Müdürlü· 
~ünde görülebilir. istekliler hizalarında gösterilen i!k teminat makbuz 
veya mektubile beraber 24-5-937 Pazartesi günü saat 14 de Daimi 

Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (2584) 

* ** 
Muhammen bedeli 817 lira 45 kuruş ohm Bakırköy temizlik işleri 

için alınacak çimento, kireç, menteşe, kalay ves::ire açık eksiltmeye 

konulmuştur. Listesile şartnamesi Levazım Mjdürlüğü:lde görülebilir. 

istekliler 2490 No. lu kanunda yazılı vesika ve 61 lira 30 kuruşluk 

ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 27.5.937 Pcrşem~e günü 

saat 14 de Duimi Encümende bulunmalıdırlar. (1) (2744) 

• • • 
Hepsine 2867 lira 55 kuruş olan merkez halinde taşıma işlerinde 

kullanılmak üzere lüzumu olan 20 Ş'!r tane olm:ı.k üzere 3 tip 60 

tane şası açık eksiltmeye konulmuştur. Ş:ırtnamesi Levazım Müdürlü· 

ğünde görülebilir. istekliler 249;) No. lı kanu'lda yazı!ı vesika ve 

215 lira 6 kuruşluk ilk teminat makbuz v<!ya mektubile beraber 

27-S.937 Perşembe günü saat 14 de Daimi ~ncümende bulu:lmalıdır· 

Jar. (1) (2743) 

TU 
'fuvafet fahurıfarı 

Karadeniz Ereğlısi İcra Memur
luğundan: 

Ereğlide 32 numara 317 Cıbır za
de Hüseyinin Mazlumcu oğlu Ga
lip zimmetinde alacağı olan 500 

liranın temini istifası zımnında Ga
libin borcundan dolayı mahcuz o-

J up satılması mukarrer Süleyman
lar mahallesinde kain sağ tarafı 

Köyliioğlu Mehmet oğlu Hacı Ra
şit hanesi solu Sağıroğlu Kadir ha· 

nesi arkası Göccnoğlu damadı Sa
lih hanesi ve önli umumi yol ile 
mahdut zemin katta bir yemek o· 

dası ve bir mutfak ve birinci katta 
üç oda ve bir balkon ve bir sofa ve 

bir hela ve ikinci katta kezalik üç 
oda bir balkon ve bir sofa ve bir 

hela ve üst katta bir tayan arası 
ve üç kiler ve bir miktar havlı ve 
bir kuyu müştemil olan 143 metre 

murabbaı bir bap kargir hanenin 

290304 ~ehim itıbarile 22134 seh
mi açık arttırma ile müzayedeye çı· 

karılmıştır. Mezkur hanenin ta -

mamı 2000 lira kıymet muham -
menesi olup borçlu Galibin hisse
sine ait 152 lira 30 kuruş kıymet 

muhammeneli hissesine yüzde yet· 
miş nisbetinde bir talip zuhurun· 
da 241 61937 tarihine müsadif Per-

şembe günü saat 16 dan 17 ye ka
dar ihalesi icra kılınacaktır. Sü -

rülcn pey bu bedeli bulmadığı tak
tirde ilk arttırmayı takip eden on 
beş gün sonra yani 9/7/937 tari -
hine müsadif Ciıma günü saat 17 

de ihalci kat'iyesi icra kılınacak -
tır. Ancak sürülen pey yine mu -

hammen kıymetin yüzde yetmiş 
beşi bulmadığı takdirde 2280 N o : 

lu kanun ahkamı tatbik edilecek
tir. Mü~ayede bedeli peşindir. Ver
gi ve belediye rüsumu ve ücreti 

tellaliyc: müşteriye aittir. Mü -
zayedeye iştirak edeceklerin mu-

hammen kıymetin yüzde yedi bu· 
çuk nisbetinde depo~ito akçesi ve· 
yahut muteber bank mektubu ib-

raz eylemeleri ve ipotek sahibi a
lacaklılar ile diğer alakadar olan
ların gayri menkfü üzerindeki hak
larını ve hususile faiz ve masrafa 

dair olan iddialarım evrakı rnüs
bitelerile yirmi gün zarfında bil
dirmekrı aksi takdirde hakları ta-

Üsküdar Birinci Sulh 
Hakimliğinden: . • 

Avni ve Vasfiye ve sairenın ~
yian ve müştereken mutasarrıf 0 ıı 

·· · ııasa. dukları Usküdarda Tavaşı 1' • 
ağa mahallesinde Çarşanba te s
kesi namı diğer Ayın sokağınd~ e i· 
ki 32 ve yeni 20 No. lu hanenın ııb 
zalci şuyu suretile satılmasına Jll 
kemece karar \'erilmiştir. }l• 

1 - Müşaı mezktır iki katlı •8 
·e 

şap dört oda, iki sofa, iki hela;. 
bir kuyuyu ve h:menin ön \'e 

8 
11• 

ka taraflarında birer mıktar b~e-
çevi ve <.lektrik ve terkos su)'1l • 'i 

w • • •• en 
sisatı mevcul olup ycmınlı uç i· 

. ı· urrıutJ'l Yukuf tarafından heye ı . e-
ycsine (1100) lira kıymet takdır 
dilmiştir. . cıs· 

2 - Satış bedeli peşindır. l\J ~er 
yedeye iştirak etmek isteyen ı·s· 

r'. "'5 rı 
kıymeti muhammencnin L 

1
• 18 , 

betinde pey akçesi vermelerı .-r • 
zımdır. Rüsumu dellaliye \'C ) \w 
mi senelik evkaf taviz bedeli r.c;. 
teriye ve diğer vergi ve evkn l 

resi mal sahipleri-ne aittir. . gU· 
3 - Satış 23/6/937 Çarşarrı.1?1\(ii . 

nü saat 14 den 16 ya kadar ~~alC
dar Sulh Hukuk mahk~~c~ıı Jl1€ti 
mindc yapılacaktır. O gun k Y

1
J11_.. 

h · ' ... ~ şini bU mu ammcnenın ,c ı;, &S 
dığı takdirde en çok arttıranıl1 ii • 
ahhudü baki kalmak şarti.le ~il • 

zayedc on beş gün temdıt .~ 5 .. 11t ··nu "" 
narak 8/7/937 Perşembe gu dere1' 
14 den 16 ya kadar devam et•·,•esi 

.h l . kn ı. en çok arttırana ı a eı .
0 

,. 

icra kılınacaktır. Bedeli ihalc~eJ1'1e 
zami ~ş gün zarfında mah p.l<si 
veznesine yatırılması şarttır· darı 
takdirde ihale bozularak bunfıııJ 

. n ,.e 
hasıl olacak zarar .ve ~ı~:~ taıı1lıo 
ve faiz cndnn bila hukurıı 
ettirilecektir. .. ıe.ri!l' 

4 - fsbu gayri menkul u ..,...İ.J " 
~ ·rı , .. 

de tapuca müseccel \'C gn) id • 
sccccl hak sahibi oldu~ı~rıi~~rıdtıfl 
dia edenler var ise t:ırıhı d ,·r • 
itibaren yirmi giin zarfın 8 ıtlııh • 
saikı rcs~iyelerilc birlikte . tıııl • 
"'· . .. tıarı ~k5l • ı-.cmemıze muracaa k sıı 

·· cel ııa ~-de tapuca gayrı mufec pa'·l~' 
hiplerinin satış parasını~ rdır· 
masından hariç tutulacak a 'le iS 

Daha fazla maıtımat a!rrııı r:n. }L 

· teycnler mahkemenin 93ı/9 urı.ı o-
. t nıeırı e-

satış dosyasına \'e sa ış c)'Jeıll .. 
lan başkitahetc mürncaat · giirıil 

satış ·rı· 
leri ve talip olanların kC111es1• 

pu sicille sabit olmadıkça satış Üsküdar Sulh Hukuk mah ...... ı.ı jlll11 

ı "ıll 1" bedelinin paylaşmasından hariç ka- de hazır bulunmaları u ~ 
lacaklardır. Şartname 17 /5/937 ta- olunur. __-: ed'" 
rihinden itibaren herkesin görebile- ·yatı idıır• 

· c-ı..~bı· ve umumi neşrı 
ceği ve daha fazla malumat al - oauı . 

Başmubarrır 
mak is1ıeyıenlerin 932/912 dosya I t 
No : ile K. D. Ereğlisinc müracaat E. zze al t:bii#' 
eylemeleri ilan olunur. (2925) Basıldıiı yer: Matba 

Grip, nezle, baş ve diş ağrılarının kat'i ilacı KESKiN Ka~aleridirı • 

Bahçekapıda 

Deposu 
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Salih Necati Eczanes•• 


