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Ankara, 28 (HususA muhabirimiz telefonla son dakikada bildiriyor) -- Başvekilin Avrupa temasları 1 
h~kiimetin bu yıl içinde alacağı iktisadi, mali ve milli tedbirler bakımından bazı fevkalade mühim neti-
cei~ri şimdiden tesri ve teshil etnıiş bulunmaktadır. -

Inönünün Kamutayda söyliyeceği nutuk büyµk bir ehemmiyetle beklenmektedir. Kamutay toplantı
sından evvel Parti Grupu_ içtimaı yapılacak ve Inönü bu toplantıda ayrıca beyanat ve izahatta buluna
caktır. Mahafili siyasiye Inönünün Londra ve Atinadaki mülakatlarına büyük ·ehemmiyet atfetmekte 
Ve bu temasların müsmir neticelerinin pek yakında tahakkuk sahasına intikal etmiş bulunacağından ve 
bu neticelerin memleketin siyasi ve mali inkişafı Üzerinde bilhassa çok feyizli tesirler husule getirece-
" . 
gınden itminanla bahseylemektedir. . 

haldvin busabahçekfı-d-i,-1''_K_a_r~a-d_e_n-iz-,,vapuruna 
Çemberlayn Başvekil oldu .ahnan mülteciler zor
Yeni Başvekilin silahlanma işi yüzün- la Sicily"aya çıkmışlar 
b~ ._ dedn. kendi~ini lnkgiliz .. mkil·l·eı tinel k l" .. A ...... t ... a"""t"'u~~ .. r .... k .............. , .............. -·--·ı Vapur bu sabah geldi 
~gen ırmesı ço· muş u o aca ı ; . .. ~ 

Grızefeler eski Başvekil için şöyle söylüyorlar: ı Geliyor 1 l_çınde ancak :rurk 
6 "Bizi Faşizm ilekomünizm rejimlerinden AtatOrkOn-bu-;Jonıerde! tebaası · sekız 
;,.ini tercih etm~k mecburigetiiıde bırakmadı,, ~~~~~~fn şer~~~~~~:~~ 1 m· u·· 1 t e c ,. k a 1 m 1 t 1 
londr . ~ ~ ceklerı haber alınmıştır. ~ ş 

bald • a 28 (Hususi) - Başvekıl """'"'"''"'"""""""''"'"''""'""""11111111111111111111111111•= 
Çııl:t~111 bu sabah saat dokuz bu· 
-nı saraya giderek, krala istifa· 
tı l• Vernı· ·~ev 

1 
ış ve yerine maliye nazı ... 

~eai 1 Çemberlaynın tayin edil· 
l~ te~~~~İfinde bulunmuştur. Kral 

9 r . •.rı kabul etmişlir. Meclisi 
~tııı1eı-.ı Makdonald dün krala isti· 

" Vermiştir 'e . . 
tc,ttıııı kabinenin listesi hazırdır. 
~~ktacı Hariciye Nazırlığında kal· 
t~İşikıır. D iğer nezaretlerde bazı 
nd 1kler olmuştur. Baldvin 

~&ı arı sonra Lordlar Kamarası 
~ bizsıfatiyle memlekete kar~ı o
~lir. illet vazifesine devam edc-

{~NI BAŞVEKiL KiMDiR? 
~illi C:hamberlsin, 1869 senesinde 
~lı. t.fh~ın'da dünyaya gelmiştir. 

ffl\ A Cvılle Chambcrlaio, müte· 
1~ kardUst.en. Chamberlain'ın baba 
~t eşı o up Bırmingham ve son. 
•il ltı~ riçe-, Brıstolde ve Oksford'a 
~~t etmiş \'C hukuk doktoru 
~ IJr • 
. C:h 

~t0, amb~rlain, harp esnasında 
•IJ • k"J ı lt<ıl ıç ı er ticareti merkcıi 

~dıı meclisi azasından bulunu-

~9ı~ 
~ha Ve 1916 senelerinde Bir 
~%~ b~lediye reisi olan B. 
tl~'tıerlaın, 1918 senesinde 

, ~trııı · rıtoya dahil olm•ıştur. Yek
t& ıtı~ı.' nıüte-akip posta, sıhhiye · c:t~ nazırı olmuştur. 
'ii1: dnıberlııiı, b.tbasının ana

~,~ 1 evam ederek büyük Bri
\u''ta~P.ar c1 torluğu eczası arasın• 

Y•11I J:Jaşot!kll Nevil Çem b.rlagn Eski Ba~vekil Baldoı'n 

Bu istasy on 
Hang 
istasyon? 

Hariciye Vekilimiz Rüştü Aras 
dün gece saat 12 de 1sviçrenin m il
li radyosunda b ir nutuk vermiştir. 

İstanbul Ye Ankara radyo1arında:ı 
da nakil suretile alınan bu nutuk, 
memleketimiz yakınlarında bulu -
nan yabancı bir istasyonun müda
halesi yüzünden anlaşılamamıştır. 

Garip bir tesadüf, Rüştü Arasın 
nutku biter bitmez bu yabancı 
memleket radyosundaki T,parazitin 
de arkası kesilmiştir. Bu radyo is
tasyonunun hangi istasyon olduğu 
maliim değildir. --- ----- ----

lngi ltere ile 
"'""''""''""'"'""''""'""'""''"""""'''"'""'"''""""'"'''""""''"""U'''"'""""'''"''"""'""""'""'"''""""'"'"'"'" M I" 
Bulgaristanda bütün a ı 

mahsul mahvoldu · Bir kombinezon 
... -·- ----·----

Son yağan şidedtli yağmurlar. 
Esas hatlarda itilaf 
hasll olduğu bil· 

diriliyor 

Vapur ispanya -sularında ik en 
sağına soluna düşen mermiler yü
z ünden birçok tehlikeler geçirdi 

ispanya ıularlna gaptıtr lehliktli -ıe.fahaftinden bu sab .. u dönen 
"J( aradeniz,, ttapuru 

[Yazısı 2 inci sagfamızJadır / 
u11111111uı11111111111ıuuuıuııııııııııııuıııııııuuıunıııı11tıııı11111111uııuıu ı ıı uııııu111111ıuıuıuıuıuuın1111nuuuuu11 u 1111ı 1 111111111 , 

h ~· birl'tın inkişah lehinde kuv
t. -hiıı ~rogramda yapmıştır. 
~ttr Sıyasette kendisi terakki. ve 

'~ l~a llluhafazakar tipidir. 

milyonlarca leva zarara 
insanca zayiata sebep oldu 

İngiltere ile iktısadi ve ticari 
münasebetlerimiz gü n geçtikçe in
kişaf etmektedir. Demir ve çelik 
fabrikasından sonra, muhtelif İn-

Ba.şvekil bu sab 
Ankaraya v rdı ~e 888 

1923 senesinden · itiba
~ı ı hususi inşaat yapanlarla 
t bir l'l'ıernurlara uf ak fak at mü-

' 0 , Yardım yapılmasına mü:1 bu~n kanunu kabul ettirdiği 
1 

a ıe Çede muvazene temini 
ı~ •:'li hareket eden itidalkar 
~~ iuete. sahip olduğunu gös

İçj!Jirır:tıle temayüz etmiş ve 
~tiıı ıle B. Mac Donald, bu
ıı Re .kendisini maliye ne-

. ., etırın " ş lerdir. 
1\ ·-. • .,[~~?amı 2 inci sahifede) 
~q .. . ........................... . 

~~te bu ün 
t ~ -~, g 
~~ı~~ç':. ıtctı 
~ ltıh: b·~-~~"-fı 'lt!titıl·- ... ~ uıı.~au ve tertip 
l'tıırı ·~~ cereyan veren ana 
•aa~~n'tnası yüzünden mutad 

~~<ıt •ndcnı •geç olarak çıkmış 

--...--- - _ .. _ ._,,,_,__ ....... 'il!" 

" 

il)• • 
~ ~tle . l ...... . 

<, 1 o~u .:~ mı yan bu Arızadan 
Yu'cularım ızdan özür di-

' 4., . 

. ~ """ -· littlzr. sgji~larınd• 61riken dolular Utü11 tramflag yollarını kapadı 
,t,_~· , (Y41.rm 2 inci ıag/llmııJa) 

,. 
h ' • ı.ı.• . ~· ~ .,. ~ . "'' 

' ·' ~ ~. ~" 

giliz grupları bazı fenni tesisata g i- l f l •• •• A f f •• k A 
ri_şmek üzere talip me vkiinde bu- sme noııu a ur e vrupa 
lunmaktadırlar. Büyük bir İngiliz seyahafl.nt•n parlak 
grupu da maden işletme işlerine -

talip o1mu~tur. f • l • h kk d . h d 
. (Devamı 2 inci sahifede ) ne lC8 erz Q ln Q lZQ af Ver i ................................. ······················· 

B ul aa Ankara, 28 (Hususi) - Başvekil 
o · T İsmet inönünü hfımil olan tren bu 

Sporcuları sabah ~ur~ya geldi. İstasyonda 
mahşerı b ır kalabalık vardı. B u a-

A kşa ma gel İgor . r ada Kamut~y _reisi, bı.i t~n vekille:, 
saylavlar, h ukumet erkanı, askerı 

Yarın Pera klübile bir maç ya- ~umandanlar bulunuyordu. 
pacak ?lan Bulgar sporcuları mem- T ren istasyona yaklaşırken halk 
leketlerınden hareket etmişlerdir. Başvekilimlzi şiddetle alkışlama -
Sporcular bugün öğleden sonra Ji.. ya başlamıştı . İ smet İnönü vagon-
manım ıza gelmesi beklenen Loid larının penceresinden halkın ken-
Triyestino kumpanyasının Adriya.. disine gösterd iği bu teveccühe rnu-
tik vapurile şehrimize muvasalat kabele etti. 
edeceklerdir. Kalabalık bir karşı. ismet İnönü istasyonda kendisi: 
la71cı kafileai rıhtımda kendilerini ne yapılan bu muazzam tezahü -
beklemek tedir. rattan çok mütehassis olmuştu . 

Başvekilimizin Atatüıkle mü -
)fıkatlan son derece samimi "" he
yecanlı oldu. 

İnönü uzun müddet Atatürkim 
nezdinde kalarak Avrupa seynhati 
esnasında muhtelif memleketlerde 
yaptığı siyasi temasların parlnk ne 
ticelerini anlattı. 

Vekiller Heyetinin de bu ı:ıkşam 
bir toplnntı yapacağı ve İnönünün 
arkadaşlarına seyahati hakkında i 
zahat vereceği zannedil mektedir. 

İZMİTTEN GEÇERKEN 
İzmit 27 (Hususi) - İ smet İnö

nünün Hl,30 da hususi trenle Hay
( Devamı 2 inci saJıifede) 
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Saylav lstamat Ozda
mar! bravo! ••• -----

Öyle doktorlanmız var ki, mu -
kaddes kitaplarda türlü kısseları 
anlatılan peygamberlerin çoğunu, 
harikulade insanlıkları yanında, 

mahçup bırakırlar. Türkiyede a -
dam var mıdır ki hayatında insan
lığa karşı en temiz minnet duygu
sunu yalnız büyük vicdanlı bir 
doktor önünde duymamış olsun? 

Türkiyedc de bu mesleğin -gur
sak ve barsağı olduğu halde!- in -
sarılıktan daha yüksek bir cevhe
re tahavvül etmiş büyük meliıike
lcri vardır. Fakat maalesef yine 
bir hakikattir ki bu melaikeler a
rasına daima Azrail de, Azrailcr 
de dahildir. 

Sırf ilmin yarattığı bu meslek 
hakikaten ne garip: insanları me
leklere tahvil edebiliyor. Amma, 
şeytanlara da tahvil edebiliyor!! 

Bir doktor kabinesi kadar bu as
rın biladin ve mezhep bütün insan
larının iman ettıkleri harikulade 
bir mabedi yoktur. Mucizeler, bu 
asırda yalnız doktor kabinelerine 
gırcbilmiştir. Amma, insanlığın bu 
harim odalar kadar hassas hiç bir 
mekanı da yoktur. Zira bir saniye
de bu mabedler bir cinayet yuva
sına dönebilirler! 

1 Doktar, ilmin bu meleği, bir sa
niyede, korkunç bir cellat kesile
bilir! 

İşte ana rahminde insan öldür -
mek cinayetleri bu melekler ille -

minin bir cehennemidir! 
Tıp ilminin bu cehennemlerin

de bıçaklarını bileyenlerdir ki vic
danlarımızın, hepimizin vicdanla • 
rımızın dişlerini kamaştırmakta 

idi. Bir millet, düşen çocuklarından 
göz yaşlarile gizli giz1i ağlayabilir! 
En müthiş ağlamalardan biri de 
budur.. • 

Büyük Medisimizde, Sıhhiye 

Vekaleti bütçesinin müzakeresi 

esnasında muhterem Saylav İsta
mat Özdamar, işte İstanbulda bazı 
doktorların çocuk düşürme 1şını 

m~slek edindiklerini soyleyerek 
bunların şiddetle cezalandırılma

larını istemekle milletin bu gizli 
ağlayışına ilk feryadı koparmış ol
du. Bravo! 

Zira anlaşılan elden çocuk dü -
şürmekle daha kelepir apartıman 

yapılıyor!! 

Başvekil bu sabah An
karaya vardı 

(Birinci sahifeden devaın) 
darpaşaaan hareket ettiği öğreni
lince, bütün halk trenin geçeceği 
saatte Başvekilimizi alkışlamak ü
zere istasyonu ve civarını doldur
muştu. 

Başta vali olmak üzere bütün 
memurlar da Başvekilimizi kar -
şılamıya gelmişlerdi. 

Tren istasyona gelir gelmez 1 -
nönü kendisini alkışlayanları gü
ler yüzle selamladı ve ihtisaslarını 
şu cümle ile hüliısa etti: 

.: - Çalışkan ve kuvvetli Türki
ye dünyanın her tarafında çok se
vilıyor ve kıymet buluyor. Bunu 
genlçliğin dikkatine vazederim. Bu 
S<:bcple seyahatimden geniş bir 
memnuniyetle dönüyorum Beni . , 
muhabbetle karşılamanız benim i
çin cihan değer.> 
İsmet İnönü kağıt fabrikasının !a

nliyetini istimzaç etti. Bundan son
ra sordu: 

•- İzmitliler erken kalkıyorlar 
mı?. 

Vali cevap verdi: 
•- Sayenizde herkes her şeyden 

emin olarak erken yattığından er
ken kalkıyor.> 
Başvekil de bunun üzerine: 
c- Dizler uyanığız, hiç uyuma

dık ve uyumiyacağız.> 
Tren 21,41 de sürekli alkışlar a

rasında buradnn hareket etti. 

ismet lnönü 
mühim bir nut uk 
söyliyecek 

Kamutayda 937 yılı bütçesinin 
bugün müzakeresi biteceği sanıl

maktadır. Bütçenin tamamı kabul 
edildikten sonra Başvekil İsmet İ
nönü memleketin dahili ve vari -
ci ve iktısadi siyaseti hakkında ga
yet mühim ve uzun bir nutuk söy
liyecek, ondan sonra kabinesi için 
itimad reyi istiyecektir. 

Dün kamutayda Evkaf Umum 
Müdürlüğü bütÇ<!si müzakere ve 
kabul edilmiş, demir yolları büt -
çesi ruznameye alınmıştır. 

Devlet demir yolları ve limanla
rı işletme idaresinin 937 bütçesi 
l ira fazlası ile 26,926,000 liradır. 
lira fazlascı ile 26,926,000 liradır. 

Bulgaristanda bütün 
mahsul mahvoldu 

Sofya 28, (Hususi muhabirimiz
den) - Bulgaridtanda üç dört gü.p
diır yağan şiddetli yağmurlardan 

bir çok nehir ve derelerin tnşma -
sı üzeine husule gelen maddi za -
rarların ve insanca zayiatın tcsbit 
edilmesine devam ediliyor. Şiddet
li yağmurlar esnasında memleke
tin muhtelif yerlerine düşen yıl
dırımlardan 15 kişi ölmüştür. Sof
yaya yağan dolu bir çok evlerin 
camlarını ve kiremitleirni kırmış
tır. Sellerden birer nehir halini a
lan Sofya sokaklarındaki evlerin 
alt katlarını sular basmıştır. 

Bu esnada su basan evl<'rde 50 
biçarelerin imdadına yetişmek için 
sofya itfaiyesi bir buçuk saat zar
fında 350 defa çağırılmıştır. 

Sofya ha\·alisindeki köylerde, 
Ple\•ne, Eskicuma, Tatarpazarcık, 

ÇepinO, Vratsa kazalarında ve da
ha bir çok mıtakalarda sc"yl:ip ve 
dolu yüzünden binlerce ekili ara
zideki yeni mahsul mahvolmuş -
tur. Sebze, mevya, çilek tarlaları 

harap olmuştur. Plevnede halk, 
mahvolan bağları başında saatler
ce ağlamışlardır. 
Kırlarda sürülei sular götümüş

tür. 
Yüzlece koyun ,keçi gibi ağıl 

ve sığır hnyvanları boğularak öl
müşlerdir. Köylerde arı kovanları 
mahvolmuştur. 

Su basan cvledc kümes hay -

vanları, domuzlar boğulup ölmüş
lerdir. Peü çok yerlerde halk, ev -
leinin, etrafını çeviren suladan can
lorını kurtarmak için damlar üze
rine çıkmışlardır. 

Su baskınında yüz.lece ev yıkıl
mış ve binlerce ev içlerine girile
miyecek bir hale gelmiştir. 

Sebze, mevya bahçelerinin, ve 
bağların mahvolması, bu sene ü -
züm, sebze \'e meyva ihracatına da 
bır darbe indirmiştir. 

Bu sebeple Bulgaristanda köy
lü halk ve bağcılar teessür içinde
dirler. 

Geçenlerde Tuna nehrinin taş -
ması üzerine Bulgaristanda, bil • 
hassa Tuna havalisinde yüz bin 
dekar arazi altında kalmış ve yeni 
mahsul tamamen mahvolmuştu. 

Yüzlerce evi su basmıştı. Seylap 
neticesinde Bulgaristanda bazı yer
lerde demir yollarının bozulması 
köprülerin sular tarafından götü
rülmesi tren seferlerini de bir müd
det için durdurmuştur. 

Bulgaristanda son seylfıptaki za
rar ve ziyan milyonlarca levaya 
baliğ olmaktadır. 

ORTA AVRUPADA DA ZARAR 
BÜYÜK 

Belgrad 28 (Hususi) - Diğer 

Balkan memleke tlerinde olduğu 

gibi yağan şideUi yağmurlardan 

Yugoslavyada da bütün nehirler 
derclPı· Vi> irmaklar .taştı . Köy ve 

Yıldırım 
Beyazıdın 
Hazinesi 
Yıldırım Bayezidin Timurlenk -

le harp ettiği zaman beraberinde ta
şıdığı hazinenin gömülü olduğu ye
ri meydana çıkarmak üzere An -
karada bazı kimseler tarafından a
raştırmalara başlanılmıştır. 

Ahmet Rıfat 
Tevkif Edildi 
Şerıfe Kamer isminde bir kadın, 

yirmi bin liralık apartımanının Ah· 
met Rıfat adlı bir komisyoncu ta
rafından dolandırıldığını iddia et
mış. zabıta bu mesele hakkında. tah
kikata girişmişti . Dün tafsilatını 

verdiğimiz bu hadise üzerine za
bıta suçluyu dün akşam Sultanah
met Sulh ceza mehkemesine ver -
miştir. 

Ahmet RıRCat mahkemede şun

ları söylemiştir : 

- Galip Paşanın oğluyum. Ma
nisalıyım. Evliyim. Komisyoncu -
yum. Şerifenin irlidat etmiş olup 
30 .senı::ıdir Yunanistanda yaşayan 
bir oğlu vardır. Km geçenlerde öl· 
dü. Şel'ifenin borçları vardı. Bun
la ı ödemek için Avukat Abdülke
rimi noterde satışa memur ederek 
apartımant bana sattı. Avukat ba
na takrir verdi, ben de Şerifeye on 
bin lirayı snydım. 

Esasen Şerifeye ben bakardım. 

Atinaya giderken bana bir kadının 
hediyeler getirdiğini eski hizmet
çimden duymuş, asabileşmiş. ken
disini acıyarak kirasız oturttuğum 
apartımandan atarak o kadını ge
tireceğimi sanmış. Yaşlı olduğu i
çin bana kar§ı aliikası vardır, di
yemem. Sadece bu hallerden hid
detlenmiş . Ben Atinadan gelince: 
•Seni içeri almıyacağım. Dostuna 
git!» diye kapıyı yüzüme kapadı. 
Mesele bundan ibarettir. Şerifenin 
parayı bende naldığma dair sene
di vardır. Bu da dosyadadır.> 

Mahkeme, suç delillerıni imha 
etme ihtimali olduğunu göz önü -
ne atarak Ahmed Rifatın tevkifine 
karar vermişti. 

60 kuruş 
Gündelik alanlar n 
K azanç v erg ileri 

Kamutay Encümenlerinde gün
deliği 60 kuruş veya daha az olan
lardan kazanç vergisi alınmaması, 
hususi dairelerde çalışanlardan a
lınan kazanç vergisinin devlet da
irelerindeki memurlardan alınan 

hadde indirilmesi me\·zuu bahsoı· 
maktadır. 

Hükumetin yalnız birinci şıkkı 
kabul edeceği zannedilmektedir. 

ingiltere ile m ali 
Bir kombinezon 

( Birinci sa1ıif eden devam) 
Londradan gelen bazı haberler, 

Türkiye ile İngiltere arasında mali 
bir kombinezonun esas hallan ü
zerinde mutabakat hasıl olduğunu 
bildirmektedir. 

Bir lokomotif fabrikası kurmak 
üzere teklifte bulunan İngiliz gru
pu ile Nafıa Vekaleti arasında ce
reyan etmekte olan milzakereler 
de hayli ilerlemiş bulunmaktadır. 

kasabalaı da yüzlerce evler harap 
oldu. Binlerce dekar ekili arazide 
yeni mnhsulden hayır kalmamıştır. 

Zoznitsa nehri, 20 dakika içinde 
sularının 6 metre irtifada kabar
ması üzerine kıyılarında bulunan 
bütün evleri süpürüp götürdü, bağ, 
bahçe ve tarlaları mahvetti. 

Belgradda geçen gece yarısın -
dan sonra saat üç sıralarında dü
şen yumurta büyüklüğündeki do
lu uyuyan halkı , paniğe uğrattı. 

rtesi günü caddelerde dolu yığın

larından bir müddet için tram -
vaylar, arabalar işleyemedi. Bel -
grad caddelerinde bazı yerlerde 
dolu yJğınları 2 metre viiksckli -
ğinde büyük kitleler teŞkn etmiş
t ir. 

Seylfıp esnasında birer nehir ve 
dere manzarasını alan Belgrad so
kaklarında pek çok e\·lerin alt 
katları sularla dolmuştur. Beş fab -

rikanın su basan alt katlarında ma
kine dairelerinin de harap olması 
yüzünden fabrika sahiplerinin 10 
milyon dinar kadar zarar ettikleir 
tahmin ediliyor. Y/ugoslavyada köy
lerde ve kırlarda seylabın yaptığı 

maddi zararlar bir kaç milyon di
narı bulmaktadır. 

B uraya gelen hnberlere göre, 
Lehistandaki müth iş bir fırtınada 

l 00 kişi ölmüş ve binlerce ev ha • 
r ap olmuştur. 

Karadeniz vapuruna 
alınan mülteciler 

1Iadrit Sefaretimize iltica eden 
ası Franko taraftarı mültecilerle 
oradaki Türk tebaasını almak üze
re İspanyaya giden Denizyollarının 
cKaradeniz• vapuru bu sabah saat 
beşte hmanımıza dönmüş ve Kaba
taş açıklarına demirlemiştir. Ev -
velce de yazdığımız gibi. vapurda 
yalnız 8 kişi vardır. Bunlar da Türk 
tebaasıdır. Diğer bütün mülteci -
leı Sicilya adasındaki Seragöza li
manına çıkmışlardır. Karadeniz va
puru bu limana geldiği vakit bu 
730 mülteci zorla vapuru terkede -
r ek limana çıkmışlardır. 
Limanımıza gelmiş bulunan K a

rad!!nizde bulunan yolculardan Av
r am isminde Türk tebaası bir Mu
sevi ailesile Altın isminde diğer bir 
Musevi ve b ir de Madrit Sefirimi· 
zin hizmetçilığıni yapan Bayan Sa· 
diyedir. Avramın yanında iki kızı 
bir kız kardeşi ve bir de karısı var
dır. Bu sabah Karadeniz vapuruna 
giden bir muharririmiz yolcular 
ve vapurun mürettcbatile görüş -
mü~ ve gerek İspanyadaki \'aziyeti 
ve gerekse vapurun bu çok meraktı 
ve heyecanlı seyahatini tesbit et
miştir. 

Muharririmizin konuştuğu yol -
cular İspanya vak'alarını ve seya
hat(erinı şöyle anlatıyorlar: 

c- Biz ve bizim gibi yüı.lerce, 

binlerce kişi bugün İspanyanın bü
tün şehirlerinde ecnebi sefaret kon
soloshane ve müesseselerine sığın
mış bulunuyorlar. Bu arada Türk 
sefarethanesi de büyük bir bina tut
muş ve buraya bir Türk bayrağı 
asarak iitica edenleri burada ba
rındırmıya başlamıştır. Biz ve ar -
kadaşlarımız tam 11 aydanberi bu
rada yatıp kalktık. Nihayet binada 
yer kalmadı ve Karadeniz vapurile 
yola çıkarılmamız kararlaştı. 

Bugün İspanyanın bütün şehir
lerinde hemen yıkılmamış bir tek 
bina kalmamıştır. Madrit ve Va
lfınsiya gibi büyük şehirlerde ço -
luk, çocuk, genç, ihtiyar bütün halk 
caddeleri ve meydanları kazarak 
tayynre ve zehirli gazlerden 
korunmfak ıçın birer sığınak 

haline koymaktadırlar: 
Harp o kadar korkunçtur ki, şehir 

içmdc halk arasındaki Pranko 
ve hiıkümct taraftarı çocuk ve ihti
yarlar bile biribirlerile boğusmak
tadırlar. Giın geçmez ki, şehirlerde 
basılmadık ev kalsın. Halk bu yüz
den seforcthanelere ve diğer yer
lere sığınmak mecburiyetinde kal
mıştır. EvJer bugün bomboştur. 
İspanya halkı istisnasız olarak 

ikiye ayrılmıştır. Hükumet ''e Fran
ko taraftarı olanları bundan sonrn 
biribirlcrile barıştırmnk imkan -
sızdır. Çünkü bizle beraber Kara
denizde bulunan Franko taraftar
ları İspanyadan uzaklaştıkça dişle· 
rini sıkmakta ve bir an evvel tek
rar Franko ord usuna dönmek için 
yakın yere çıkarılmaların ı iste -
mcktedirler. Halk öldürülen akra
ba ve dostları yüzünden birib irine 
unutulmıyacak derecede kinleş -
miştir. Yolcular İspanyadan vatan
larına döndükleri için çok memnun 
kaldıklarından bahsetmişlerdir. 

Bundan sonra muharririmiz va· 
purun mi.irettebatı ile de görüşmüş
tür. 

Gemi mürettebatı Karadenizin 
seyahnli ile geçen çok sergüzeştli 
\"e meraklı hadiseleri anlatarak di · 
yorlar ki: 

c- İstanbuldan hareketimizde 
çok seviniyorduk. Çünkü İspanya
ya giderek seyahat edecek ve hem 
de bütün dünyanın alakadar oldu
ğu diyarı görecektik. Fakat tahmi
nimizde çok yanıldığımızı İspanya 

sularına girer girmez anladık. Da
ha vaıansiyaya gelmediğimiz halde 
yolda bir çok hükumet ve asi harp 
gemilerile karşılaşmıya başlamış

tık. Vapurumuzun üstünden, ya -
nından daima mermiler geçiyordu. 
Çünkü bilhassa asiler en ufak ge· 
milcre bile top atıyorlardı . Bu sıra

dn bir çok harp sahalarından geç

tik. Ve belki yüzlerce defa batmak 
tehlikesi bile geçirdik. Öyle zaman
lar oldu ki, top mermileri vapurun 
pek çok yakınlarınn düstü. Biz bat-,. 

ki çok güç oluyordu. Yolda mü
teaddit tehlikeler vardı. Bunun ıçin 
İspanyada bir aya yakın bir zaman 
kaldık. 730 mülteciyi üç partide 
yükliyebildik. 

Mült~cilerin hepsi Frnnko taraf
tarı asilerdi. Biz arada sırada ken
dilerile görüşüyorduk. Hükiımet -
çilere o kadar kızgındılar ki, bir 
türlü ispanyadan aw ılmak istemi
yorlar ve intikamlarından bahsedi
yorlard·ı. 

DÖNÜŞ 
Bu vaziyette ve yine bir çok teh

likeler atlatarak Maltaya kadar gel
dik. Burada kömür alacaktık. Bu 
sırada Hükumetimiz vapurdaki 
mültecilerden çocuklarla, kadın ve 
askerlik çağında olmıyanlarm ister
lerse İtalyaya çıkarılmalarını bil
dirdi. Biz de bunun üzerine bütün 
mültecilere bu haberi verdik. Hep
si derhal İtalya topraklarına çık -
mak istedilCl.' Bun1arın fikri bir 
fırsat vukuunda çabucak İspanya
ya dönmek içindi. Türkiyeyi çok 

DENİZE ATILANLAR 
Bu vaziyet karşısında süvari ço

cuklarla, kadın ve bir de askerlik 
çağında olmıyanların pasaportları- • 

nı kendilerine verdi ve vnpuru da 
Sicilya adasının Seragözc limanına 
doğru çevirdi. İşt.e asıl hadise bun
dan sonra vukua geldi. Daha Sicil
ya adası sahi1lcri uzaktan görünür 
görünmez mültecilerde bir hareket 
başladı. Biz bir vak'anın çıkacağını 
anladık ve nihayet korktuğumuz 

oldu. Vapur daha limanın ağzına 

gelmeden bir iki kişi kendilerini 
denize atarak snhile doğru yüzmi
ye başladılar. Bunların çok iyi yüz
me kbilciiklcri göri.ilüyordu. Fakat 
liman zabıtası da tertibat nlmıştı. 

Derhal vapurun etrafını saran p~

l ıs motörleri bu atlıyanları denız -
den çıkararak tekrar vapura soktu
lar. Fakat bu sırada büyük bir mü
nakaşa oldu. Bütün asi mülteciler 
polisleri dinlemiyerek hep birden 
dışarı çıkmak istediklerini s(iylc
diler. Polisler buna müsaade etmi
yordu. Fakat vapur dn yavaş yavaş 
limana girmişti. Mülteciler işin ko
laylıkla olamıyacağını anlayınca 

işi denize atılmakta buldular. Ve 
içlerinden, bütün yüzme bilenler de
nize atlamıya başladılar. Artık po
lisler de bu işin önüne geçemıyor
lardı. Böylelikle vapurdakilcrin ya
rısı limanın muhtelif yerlerine doğ
ru yüzerek kaçtılar. 

İKİNCİ BİR HADİSE 
Vapur da yavaş yavaş limanın 

rıhtımınn yanaşmıya başladı. Bu 
sefer ikinci bir hadise baş gösterdi. 
Yuzmc bilmiyerek kaçamıyanlar 

karaya hücum etmek istediler. Po
lisler bu sefer sıkı tertibat almıs
lardı. Fakat mülteciler bağırmı);a 
ve feryada başladılar. Rıhtımın ü
zeri de on binlerce halkla mahşeri 
bir kalabalık halindeydi. Asi mül
teciler o kadar bağırıp çağırıyorlar

d ı ki,buna karadaki halk da karış

tı. Nihayet vaziyet çok müşkül bir 

şekil aldı. Dışarıdaki halk d~ül
tecilere yardıma hazırlandılar ve 
bu arada yine mültecilerin bir kıs-

mı karaya ve bir kısmı da denize 
atlıyarak kaçtılar. Yüzmek bilmi

yenlerden bir çoğu halk tarafından 
gönderiJen sandallarla kurtarıldı. 

Artık polisler de bir seyirci vaziye
tinde kalmışlardı Bir kısım mülte
cıler vapurdan rıhtıma ntlıyarak 

yaralandılar. Nıhayet bu suretle 
vapurda bir tek mülteci kalmadı. 
Yalnız bunları pasaportları vapur 
süvarisinde bulunmaktadır.> 

Vapurla şehrimize gelen 8 Türk 
tebaası bugün karaya çıkarılacak
lardır. 

======================:=:c:=== 

Bir kasaba 
Daha ateşe 
Verilmiş 

Salamanca 28 (A. A.) - Resmi 
tebliğ: 

Biskaya cephesinde düşman, çar
şamba giinü Snn - Pedro'da bırak-

ır0•ş SiYASA j 
· :f!u a Tuna ı ları11d1'1 

· ·ıe "11 
• lavya'nın Italya 1 dıf· 

la~tığı günler henüz hatırl~~"ıe 
Orta Avrupa memleketlerı, adııarı 
bır anlaşmayn liıkay·t kala!11 dıJ' 
hele Çekoslovakya için bu pel< 
şündürücti bir mesele oldu. f.I• 

Çekoslovakya 'nın aleyhi~.~~teıı 
man matbuatının çok şçy og. •jllll 
neşriyatı, İtalya ile Alınan) a ,-e 
şimdi Avusturya, Macari:;tan 1.c-

b" 31! M 
Çekoslovakya arasında ır Jdt" 
maya m5ni olmak için sa_rfett~rsl 
ri gayret gözönüne getirilırSC dııl' 
hükumetinin mevkiinin ne it:. tJ· 
nazik olduğu anlaşılır. Bir sua · bl1 
manya'nın, İtalya'nın aldııdııf1 ııfS 
vaziyet kar.şısında ÇekosJo'lll ~ 
acaba İngiltere'ye, Fransa'Y8 

kadar güvenebilir? ..; . ,.e .. 
Faknt bu sualin cevabın• bC~ı 

vermek şu son günlere kadar f)f 
pek te kolay değildi. Laki~ ta~ . 
me merasimi münasebctıle f r" 
dr:ı'ya giden Çekoslovakların jll" .. ··c:ıer 
ga çok memnun olarak donu~ dtll• 
den, resmi adamların sö;~lerırılı)""' 
gazetelerinin yazılarından ıın i , 
ruz ki, İngiltere seyahati onlııt 
çin beyhude olmamıştır. 0,-

İngilizler, A vrupanın ort85~8,.ı 
ki devletlerin vaziyetlerine 1 diJ 
kalmadıklarını söyleı:1işlf gıı· 
Ortaya konan şu düstur ise ~~· 
tere'nin gerek Tuna devıcUC ıcs 
ve gerek bu de\"letler ile do;~ 
düşmanca münasebeti ol~!\ p 
karşı çizdikleri hattıharekctı11111ıı· 
tcrmektedir: .Tuna, Tunalı 
dır!:. . 'fılıı 

Bununla Ingilizlerin artık Jlll' 
devletlerinin işlerine başkaııır~1ı;· 
karışmalarına mani olmak ist~Jl1J 
leri aşikar surette anlaşılır. ş~ş~ 
bu gayeye vasıl olmak için or .1et· 

dC' 
atılan çare de şudur : Tuna ·](il' 
leri arasında herşeyden evvel J 

sadi bir anlaşma. d3 
· 1 anr11 
Isterlersc, diyorlar, A ın 'fııJl' 

İtnlya da buna girsin. Fakat 
Tunnlılarındır!.. &Jf 

Ahm~ 

Baldvin bu stl" 
bah çekildi 
(Birinci sa1ıif eden d~va11l~9:;)' 

B. Ncville Chambcrlnm, . . ,-e 
1931'de iltihadcı Fırkanın rcısı ıııır 

ld'ıtl müteakiben B. Mac Dona 1'$~ 
li kabinesinde bu ane kada\aıeıe 
mışlır ve bu ınak mı, b"~'·e 
geçmek üzere t erkcdccektıf· jçJ~ 

B. Cham berlaio, mamul eş} ~feıe' 
himaye usulüne müstenit ter~ ,e 
ı. b iM • • b- ··• b"r ısr<t 'f' r.a u u ıçın uyur~ ı J ·ııere 
çalışmış ve bu suretle ngı ''"'sr 
anane\'i scrbestii mübadele (t~ı: o~ 
tinden uzaklaştırmağa muva 

tu .~ 
muş r. . 931 

B. Chamber lain'in ismı . 
1d,ri1ıtlc 

lngiliz l irası kıymetinin 1~ 5,ı;~• 
sini takip etmi~ olan ın alı 
d a bağlı kalacaktır. deed1 

B. Chamberlain'in srır~e fti.İ ~ 
· ·· k""l 1 kt r ÇtıJl ıır· mesaı, muş u o aca J • ,eti~ 

lahlar:ma siyasetine para ) cJiİ~ 
mek için halkın gözündell cebıı'1 

tehlikesine karşı koyınak ~ ıısi el' 
yetinde kalacaktır. Fakat srY ·ır&ı' 
sareti, istikbal için bir falib9)5erlt~ o'k c ~ 

B. Chamberlain, bir ç dıı sıl 
neşretmiştir ki, czamanım1t935, ıııl 
1928• cSenelerin peşinde, l 

mer~~di~;~· GAZETELEBJ:t~f' 
NEŞRİYATI 1,! . 

?JtıbtC 11 
Londr&, 28 (A.A.) - . rı c 

yasi akidelerin naşiri ef1':
1
f11i) c ~ 

gazeteler, bu sabah tı~\ığifld , 
Baldwin'in hükume.~ reı~ııı1scl 
ayrılmasından tcessutle , 
mcktcdirler. Jt!İlt'ı 

Bunlardan bazıları BaŞ''.e cıı4: 
. t• . h tas"'p _,ı · 

sıva~e mı er zaroan ıd\\'ı 
~ B3 ~ 

miş olmakla beraber JJılıt1 ~. 
büyük bir devlet adaınınn·ı !Jı.11 ı , 
lan bütün meziyetler~ hnıtf11c1'ıc 
duğunu ittifakla tasdık c 
dirler. 

Time.; diyor ki: . . dC ..;C ~~ 
cBaldwin bizi zafer ıçın ııı.ı ~· 

' o]cJLI!> 
kın takdirini kazanını§ 
de tcrkediyor.:ıı ,0ııfcr~. 

Daily Telegraph ş~yle jie ıco~,. 
cBaldwin, bizi :faşızrıı . tercı11 

nizm rejimlerindc>n birit1l lcJ1lııd1 ' 
mek mecburiyetinde bırn di)'or~...,1 

·· •}e d:V" Morning Post dn şo~ Jb ıı 
cBaldwin, büyük bit su 

mak korkusile ne yapacağımızı şa

şırdık. Adeta sevinçli seyahatimiz 
bir muharebeye girmişiz gibi bizi 
korkutmıya başladı. 

MÜLTECİLERİ ALMAK DA 
MÜŞKÜL OLDU 

mak mecburiyetinde kalını§ oldu
ğu mevzileri istirdada beyhude ye
re çalışmıştır. 

Bask milisleri, Orduna kasaba -
sını ateşe vermişlerdir. 

idi.> ' ıı'.r: 
=======--=:---- 01ııtf 

Endülüs cephesinde, 1'· 

Nihayet Valansiyaya vardık. Bu
r ada daimi kontrol başladığından 
pek o kadar tehlike oktu. Mad 
r itten, yapılan mültecilerin sev -

Argaon ve Asturies ceptielerinde 
topçu muharebeleri olmuştur. 

Madrit cephesinde işare d ğer 
bir şey yoktur. 

d"k cttı 
no tepesinde ilerle ı · aıl e ' 

Castellon'u bombard~~ıı)lrlP 
Kızılların iki tayyaresı 
dildi. 
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-. Ünün meselesi: 
Denizyolları idaresinde tasar

ruf çareleri aranıyor 
işletme kısmında tasarruflar yapılacak 

1fegbeliadadaki küçük liman tamamlandı. Aka-

()b·~ııyo!!.~.~ !f.!z .. !~r'!!~! or~~ :~=!~!ı~day:.~!~:.'!.?.~.da da bu • 
lan k~ançosunu tetkik etmekte o- ri dolaşarak acenteler ve işletme nun gibi üç tarafı kapalı bir havuz 
gi.llı trıısyon, çı:ılışmalarını birkaç mekanizması üzerinde inceleme - inşası düşünülmektedir. 

İde kadar bitirecektir. lerde bulunacaktır. Kip, bu tetkik- Adalar arasında sefer 
200 ba:enin geçen seneki bilançosu lerinin mühim bir kısmını gemiler -

ın lir ·b· b'' ··k b' 1 Akay idaresi yaz tarifesi 15 ha -ita" a gı ı uyu ır zarar a üzerinde yapacaktır. 
"'andığ · · ziranda tatbik··, başlanacaktır. Ta-

fer.... ı ıçın tetkikat en ince te- Mu" tehassıs, Akdenı'zdnn sonra 
··ı.ıata k d "' rifeniıı hazırlanması bitmek üre-

d'r. a ar teşmil edilmekte- Karadenı'zde de dolaşacaktır. Bu 
redir. Yaz tarifesi ile beraber A • 

Itorni tetkiklerden sonra işletmede bazı dalar arasında da iki Haliç vapuru 
b~ında syAon raporunun gelecek ay tasarruflar yapılacaktır. 
!lıi h • nkarada yapılacak umu- seferler yapacaktır. Bu vapurlar. 
~?et toplantısında çok müna- Heybeli'de liman tamamlandı Kınalıadadan Büyükadaya ve ora-

~/ ge~ceği tahmin edilmek - Heybeliada'da küçük deniz ve - dan tekrar Kınalıadaya dönecek-
saitlerinin sığınması için inşa edil- lerdir. 

~titehassıs Kip'in tetkikleri mekte olan havuz bitirilmiştir. Vapurlar Büyükada'da inşası 
llıındnizyolları idaresi, işletme kıs- Havuza; motör, sandal ve yel - bitmek üzere olan Dil iskelesine 
teı.ıı:ka esaslı ıslahat yapmak için ke11li kayıklar girebilmektedir. de uğrayacaklardır. Büyükada'da- ı 
"lliıtı hler Yapmaktadır. Bunun için Havuz büyük olduğundan bu gibi ki Yörükali plajı da 15 haziranda 

e assıs Alman Kip, İzmire gi- yüzlerce vesait alabılmektedir. açılacaktır. 

Gazi köprüsü 1939 
~•hnda tamamlanacak 
ihale miktarına yeniden yüzde 

14 zam yapılacak 
u~~1 . köprüsünün 1939 yılı 29 1 mak icap etmektedir. İhaleye ye-
rarn ırınciteşrin Cumhuriyet bay- ni zammın yüzde on iki, on dört 

ıı \~~.~a merasimle halka açılma - kadar olacağı tahmin ediliyor. 
l'(i a 1 olarak kararlaşmıştır. Köp-
llıet .Yaklarının, son tecrübeleri, 28 
l'ıı.U:ede dahi tutmaması üzerine, 
hpılakasa mikdarı üzerinde zam 
tarı tnası için heyeti vekile ka -

'• alınacaktır {e . 
hesa 7 Vaziyete göre, köprünün 
le b p arı bitirilmek üzeredir. İha-

ede1· · b di iğ· ını u sefer belediye kcn-
ltq bllıden artmımıyacaktır. Çün -
"eı~ u, kanun iktizasındandır. Ev
liııci esasen belediye, ihaleye bi
~e ..,. zanı hakkını kullanmış, yüz-

.ı-tı·ın · 
'eferk· ı, ihaleye zam yapmıştı. Bu 

1 zam Heyeti Vekileden çık-

l\ı,.mızı 
~;11ha asmak 
crıecburi ... --·-

•cttye sıkı kontrol 
~eı . yapıyor 

lıı !' :dı.ye şubelerine sıkı birer e
\Utu erılıniştir. Bu emir üzerine 
lıi'e~ belediy<? tahsil şubeleri faa
la~ ~Çmiştir. Dükkan ve ma
~ildar s~~i~lerine vitrinlerinde ne 
ıııı~ uyuk vazılar bulunursa bu
~beıa~ ve ayr;ca her hangi çeşit de 
~ltıeh~ı ~~ı~mış olursa olsun, be

~l'ıll d .. 1 kuçuk ve kırmızı tabela
~ ~ Ukkanlarının en göze çarpa
!~· e erlerine asılması bildirilmiş
"'4t<Jaıı u suretle belediye de yıl -
~iltııu beri ihmal edilmiş bir vari
' llıtışt~~niden tahsile muvaffak 

Bütün bu işlerin sür'atle bitiri
lerek, köprünün. bir an evvel in
şasına başlanması kararlaştırıl • 
mıştır. Yeniden bir münakasa a
çarak, vakti uzatmak doğrı.r bulun
mamaktadır. 

Çünkü, köprünün ihalesi yapılalı 
bir seneden fazla olduğu halde, ha
lfı, inşaata başlanamamış, ayak-

ların tutmaması, çimentonun bu
lunmaması dolayısile, çok vakit 

kaybedilmiştir. 20 ay evvelki ilk 

ihalede, köprü üç sene içinde be
lediyeye teslim edilecekti. 

Bir bardak 
Def neli suyu 
Alan şise 

Evkaf ldareal bu ite 
ehemmiyet veriyor 
Kadıköy Vakıflar DirektörlUğij 

Alemdağ ve Defneli s~larının şe· 
birde birer bardaklık kapalı şişe
lerde satılması için bu şişelerin 

sıhhi ve fenni şekilde doldurul -
ması için Avrupaya 20 bin liraya 
bir doldurma makinesi sipariş et
miştir. Öğrendiğimize göre bu ma
kine İstanbula getirilecektir. 

Tür k tari hi san'at eserler i 
Eylülde Dolmabahçe sarayındıı 

açılacak olan Tlirk Eserleri Bırliği 
serglsi için bir komite seçilm:Ştır . 

Komite ilk toplantısını yapmıs-

~i roman:74 

Sen de seveceksin r 
b~irn ·1· 
'- ~., •1 ave ettim: 1 

'ıııı hır nı kocam görebilir. Koca-
'11 hır arkadaşı görebilir. Yaban

erkeg~ · b 
ı: h ın enimle beraber o-
1lır :;~alde saadetimi yıkabilir! 

t ' ~u nıye düşündü: 
~Q. Olduğ noktada haklısınız. Hak
lh~a t Unuz noktaları da müna
'<\lSqit e llıekligimize sinirleriniz 
~ . değu. 

dı Ve· 
'J\ . 
l:>· Uaha ıs 1 d k ~1 ı'ierek. mar a ı .. 
tle a Yanımdan yıldırım hı-

' Yl'lldı. 
~aı~ ltica d 

~"li~ e erun artık beni ra • 
etnıey· li4 bit ın. Sizinle hiç bir za-

bjltı! ~fa daha konuşacak de-

~ Yecekt· 
~~ da kaldım. Fakat, lfıkırdım ağ-
ı... i'~- ı. Kendim· b ·· ·· k b' "I~ -~nnı ı uyu ır 

§ Ve b· sadernesinden kurtulf
lr~nbire kuru, ölü bir 

~tem izzet Benice 

inkisar boşluğunun içine düşmüş 
gibi buldum. ".Sinirlerdeki gergin -
lik, dimağdaki umumi teyakkuz gi
diverince bu hep böyle oluyor. 

Niçin yalan söylemeliyim? .. Bu 
dakikada bile bu boşluğun, bu ku
ruluğun tesiri altındayım. Macera, 
böyle his maceraları muhakkak 
ki yüzde doksan tehlike ifade e -
den şeyler. Fakat, ne de olsa in -
san ruhunun buna ve onun silkin
tilerine ihtiyacı var. 

Macera heyecanı besliyor, insan 
ruhunu tazeliyor, sinirleri daima 
dik ve tok tutabiliyor. En dinamik 
fikirlerin, en yüksek şuur şerrare
lerinin, en hamleli ve keskin ze
ka eserlerinin milessirlerlnde mut
laka his maceralarının besleyici • 
liği olmuştur. 

Halil Necip hiç bir vakit benim i
çin bir zihin ve gönül meşguliyeti 

Atış ve nişan 
Poligonları 
Yaptırılıyor 
lstanbulda yakında in· 

,aata ba,ıanıyor 
İnhisarlar idarcsile spor kuru -

mu tarafından memleketin her ta

raf mda atış ve nfşan poligonları 

yapılması kararlaşmıştır. Bu poli

gonlar Ankarada inşa edilmiş o • 

lan Nümune poligonu gibi olacak

tır. İlk olarak yakında bir tane İs

tanbulda inşa edilecektir. Buralar

da halk nişancılığa alıştırılacak ve 

atıcılığa teşvik edilecektir. Poli • 

gonlarda büyiik mi.ıkafatlı müsa • 

bakalar da yapılacaktır. 

Bunun için Almanyaya yeni te
sisat ısmarlanmıştır. Nişan fişekle

ri de hazırlanmaktadır. 
---·---

Şarki Erden 
Emiri şehrimiz
den geçecek 
İngiltere kralının tac giyme me

rasiminde bulunan Şarki Erden E
miri Abdullah pazar sabahı eks • 
presle Londradan şehrimize gele
cektir. 

Emir Abdullah şehrimizde üç 
gün kalacak, İstanbulun görülmi -
ye değer yerlerini gezecek, ,, ııra 

· pıldığı devredeki vaziyetini alacak 
şekilde tamir edilecektir. 
Ankaraya gidecek, devlet erkanını 
ziyaret ettikten sonra Toros eks -
presile memleketine dönemektir. 

tır. Bu sergi ile Türkün ı.>n kıy -
metli san'at eserleri dünyaay tanı· 
tılmış olacak ve sergide Etilerdrn 
başlıyarak bugüne kadarki kıy -
metli Türk eserleri teşhir edile -
CPktir. 

olmıyacaktır. Buna emmim. Salı

hi sevmiyorum. &!vebilmeme de 
imkan tasavvur etmiyorum. An -
cak, onun nıkahlısı olarak kaldık
ça or:a asla hiyanet etmeği ak -
lımdan geçiremem. 

Buna bağlı bulunduğum şeref -
lerin ne kadar ihtiyacı varsa ken
di üstün şeref ve haysiyetimin de 
o kadar ihtiyacı var. 

Hem, hala bu Halil Necip, mu -
ammasının içinden çıkabilmiş de
ğilim. Bu adam sahiden mi bana 
~ık? Yoksa benden yediği toka
dın acısını yine benden en müthiş 
bir kin halinde çıkarmak mı is -
tiyor?. Bu iki nokta üzerinde çok 
tereddüdüm var ve .. Birinciden zi
yade ikinciye inanıyorum. Naciye 
ne derse desin bir insanın bir gö
rüşte bir kadına 8.şık olabileceğini 
ve bunu hemen bir hastalık hali
ne yükseltebileceğini ~anmıyo • 
rum. 
Eğer Naciyenin anlattıklarına ve 

Halil Necibin benimle temastaki 

vaziyetine inanmak !Azım gelse 
bu delikanlının tmecnun ııı u andı· 
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MOTEAHHiTLER 
ihale için 15 gün müddet 

kabul edilmiyor 

ıı-Halk. Filo z?fu l 
dıyor kı : 

Kat'i teminat alınmadan 
kararı verilmigecek 

ihale 

p azarlık suretile yapılan iha -
leler hakkında dün Maliye Ve • 
kaletinden vilayete bir tamim gel
miştir. 

Bütün müteahhitleri aUikadar e
den bu tamimde evveHi, ihale gü
nü teslim edilecek mevad haricin
deki işler için kat'i teminatın ne 
zaman alınacağı hakkında bazı yer
lerde tcrcddü t edildiğinin görül
düğü zirkedilmekte ''e muvakkat 
teminatın kat'i teminata iblağı için 
tayin olunan 15 günün bu ihalelere 
teşmil edilemiyeceği bildirilmek -
tedir. 

Pazarlıklı ihalelerde müteahhit, 

mukavele akdinden imtina ettiği 

takdirde kat'i teminatı irad kay • 

dedilecektir. Bınaenaleyh bu para

nın mukavele akdi jçin tesbit olu

nan 15 günü beklemeden, daha ev

Yel 'yatırılması mecburidir. 

Bu işlerde; satın alma komisyon

ları da kat'.i teminat alınmadan ev
Yel ihale kararı veremiyecekler, 

mukavele; ancak bütün kat'i t~
minat yatırıldıktan sonra tarafeyn 

arasında imzalanacaktır. 
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Haliçte 
Denize ·gir'!'ek 
Yasak .•• 
Sıcaklar bastarınca, her• 

kes den ize koşuyor 
Bir kaç gündüt· sıcakların bir • 

denbire bastırması yüzünden halk, 

deniz kennrlarına koşmıya başla • 

mışlardır. Bir çok kimseler de 

şimdiden denize girmektedir. A -

lakadarlar bu yıl, açık sahillerde 

denize girilmemesi için kat'i ted

birler alacaklardır. Bu arada bir 

çok mahzurlarile beraber tehlike

leri de gözönüne alınarak Haliç 

sahillerinde denize girmenin me

nedilmesi kararlaşmıştır. Bu sa

hiller bataklık olduğundan her yıl 

bu yüzden bir kaç kişi boğulmak-

tadır. Çünkü denize batan kim

senin bir daha su yüzüne çıkması 

imkanı olmamaktadır. Bu suretle 

kurtarmak da kabil değildır. 

Mahpuslara 
Sıcak yemek 
Verilecek 
Bu ı,e Kızllay da yar· 

dım edecek 
Bazı Kızılay kurumları, muhıtlerin-

deki hapishanedeki mahkum ve 

mevkuflara sıcak yemek verilme

sine teşebbüs ederek hayırlı bir 
işe girişmiştir. 

Sıcak yemek, Adliye Vekaleti -

nin hapishanedeki mahkum ,.e mev
kuflar için bütçesinde ayırdığı se-

nelik tahsisata, Kızılay Kurumu -
nun da bir miktar para ilave et -, 
)mesile temin edilebilmektedir. 

Ezcümle, Adliye Vekaleti İz -
mir hapishanesi için ayırdığı se -

nelik 35 bin Iıra tahsisatı Kızıl

ay Kurumuna yatırmayı kabul et

tiğinden Hazırandan itibaren ilk 

olarak İzmir hapıshanesınde 900 

mahkum ve mevkufa her gün sı
cak »emek verılmesine başlanıla
"" ktır 

ran bir aşk kahramanı oldugunu 
derhal kabul etmeliyim! 

Korku 
Yirmi dört saat daha geçti. 
Necipten hiç yeni bir haber yolt. 
Dün korka korka ablama kadar 

gidip geldim. 
- Ha şimdi karşıma çıkacak! 
Ha şu köşededır! 
Ha arkamdan geliyor!.. 
Diye üzlim üzüm üzüldüm. Ca

nıma kastedecek bir sinir buhran 
ve feveranına düşeceğini asla ha
tırıma getiremiyortum. Halil Ne -
ciple son konuşmam ilk önceki bu 
korkumu kaldırdı. 

O, sadece bir zavallı aşık rolü 
oynamak sevdasında. Fakat, be
nim korkum, büyük korkum o -
nunla konuşurken görülmemde. 
Bir bunda.n, bir de Halil Necibin 
benimle bir iki kere konuştuktan 
sonra bir büyük cür'ete kapılıp 

evime gelmeğe kalkışmasından kor
kuyorum! 

Böyle bir vaziyet beni mahvede
bilir. 

Her şeyden önce karılarının iha-

Takas 
Heyetleri 
Lağvedildi --
TUr k o flste yeni 

kurulac2k 
heyet 

Dün Türkofis şubesine bildiril • 
diğine göre mevcut (takas heyet) 
leri lflğvolunmuştur. 

Buna sebep; son zamanlarda ta
kas muamelelerinin genışlemesi ü
zerine takas tetkik heyetlerinin 
yapılması lüzumlu bütün işleri bi
tirememeleridir. 

Verilen emirde, İstanbul, İzmir, 
Mersin ve Samsunda mevcut olan 
bu heyetlerin yerine Türkofis mü
dürlüğü nün reisliği altında Kam • 
biyo müdürü, (olmıyan yerlerde 
mahallin en büyük maliye amiri), 
Cumhuriyet Merkez Bankası Mü
dürü veya namına harekete sala -
hiyettar bir memur, Ticaret Odası 
umumi veya başkatibi ve ayrıca 
vazife bakımından İktısad Vekfu.. 
Jetine bağlı olmak üzere bir ka -
tipten mürekkep birer heyet teş

kil edileceği bildirilmiştir. 

Tapu 
Dairesinde 
Değişiklikler 
Bazı m emurlar Anad~ 

luya gönderiliyor 
Tokat vilayetinde Hazirandan i

tibaren kadastro başlayacağından 

bu vilayette yeni bir kadastro teş
kilatı yapılmıştır. 

Bu yeni teşkilatın kadastro mü
dürlüğüne de azalık üzerinde kal
mak şartile, eski tapu müdürle -
rinden Faik tayin edilmiştir. Ka
dastro fen memurluğuna eski Sa
rıyer haciz memuru Bedri, kadast
ro posta memurluğuna da Beyoğ
lu kadastro komisyon memurların
dan Raif Ural terfian tayin edil
mişlerdir. 

Sabık Üsküdar haciz memuru 
İzzet, Konya vilayetıne tabi Ka
dıhan tapu memurluğuna tayin e
dilmıştir. 
Beyoğlu kadastro müdürli.ığüne 

ila,·e edilen 4 üncü posta memur
luğuna Nureddin tayin olunmuş -
tur. 

ndini göre göre nemrudlaşan Sa- ı 

lih hemen beni boşar. Ablam böy
lece afişe edilmiş bir kadını evine 
almaz. Sokak ortasında tek başı

ma kalırım!. 
Bir kadın için bütün bir hayatın 

imtidadı içinde silinmiye mkan kal
mıyacak br damgayı alnında taşı

yarak sokak ortasında ve tek ba -
şına kalmak her halde cvahm. 
kelimesinin ifade edemiyeceği bir 
akibet olur. 

Dil§ ünce 
Halil Necibe karşı en basit bir 

alaka duymuyorum. Genç, güzel 
ve sevimli bir erkek olmasına rağ
men gözlerimde ve ruhl!mda bu 
sevimliliğin en basit bir izi bile ı 

yok. Fakat, niçin zihnim hep onun
la meşgul?. Otururken, yürürken, 
konuşurken, evde, sokakta, ya -
takta hep onu düşünüyorum. 

Niçin bu düşünce? .. 
İşte bu noktayı bir türlü tahlil 

ve izah edemiyorum! 
Hatta bazan dalıyor, o kadar u

zun düşünüyorum ki bir defasın
da Salih: 

(Devamı var) 

Evlerimizdeki kiler 
sokaS)a çıkmı,tırl 
Gazetelerde önce insana pt.>k ho~ 

gelen bir haberi okudunuz mu: 
Memleketimizde yetişen mah -

sullerimizin istihlitkini çoğaltmak 
için evlerimizde eski milli bir an'.1 
nemiz olan kiler usulünün tekrnr 
moda haline getirilmesine karar Ye 
rilmiş .. Bu iş için de, eğer doğru i
se, tasarruf cemiyeti propaganda 
yapacak. 

Şu zamandn cı.imlemizin evleri
mizin ağızlarına kadar dolu kıler
lerle dolmasını kim canı göı ul • 
den dilemez? 

Fakat iş dilemekle olup lJitsc, ni
çin kiler olsun da ambar değil! 

Halbuki hayatın cleğişcn iktısad 
şartları maalesef bu rüya ambar -
larını kiil etmiştir. 

Kiler, esasen, bir (usul) değildir 
ki. O zamanın hayat ve iktlsad şart • 
larına göre bir ıhtiyaçtı. Aile ha
yatında o zamana göre bir ihti -
ynç. Aile iktısadiyatında bir usul 
değil ki tekrar bu usule avdet o
lunabilsin! 

Bugün, kredi asrındayız. P~·irı 

para ile ambar dolduracak adam 
köylerde bile ne gezer? 

Galiba farkında olmamışız ki. es
ki hayat şartlarının bir ıhtiyaç ola 

rak yarattığı (kiler) denilen mlies· 

sese de bugünkü şartlara göre te
kamülline devam etmiş, istihalesi

ni yapmış, çoktan yeni bir şekle 

girmiş bulunuyor: Bakkal! 

Bugünün modern kileri, zanne -
deriz, budur! 

Halk f llozofu 

Fena mal yapan 
müesseseler 

Halkımızın yerli malı kullan -

mak heyecan Ye arzusundan isti -

fadeye kalkarak fena ve bozuk mal 

çıkaran fabrikalar hakkında şid -
detli takiplere geçilmiştir. 

Bu gibi müesseselerin herkesce 

bilinmesi ve fena mallarının ta

nınması için isim ve adresleri teş
hir edilecektir. 
Malnulallarının dns ve adresle · 

ri sık sık halka ilan edilecek olan 
bu kabil müesseseler endüstrimizir 
(kara listesi) olacaktır. 
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r 
Birimizin derdi 

Hepimizin derdi 
Sülük ne vekit 

kullanıhr ?. 
Dün evde oturuyordum. Ka -

pımızın önünden bir satıcı ge -
çiyordu. Tabii sattığını da bağı
rıyordu. Fakat, ben, şeyi an -
lamamt§tım. Sonra, dikkat et
tim; iyice kulak verdim. 

Satıcrnın eliııde bir sişe var
dı.. Ve sattığı şey de csülii.b idi! 
Adamcagız .. 
- Sulük, süluk diye bağırı -

yordu: 
Hayret ettim. Çocukluğunmz

da duyduğumuz masallarda ha
tırımda kaldığına göre, sültik, 
kan almak için kullanılır. Ya -
1ıut ta, sülük yerine hacamat ya
pılır. Fakat, bütün bunlar tıb
bın ve fennin ne dereceye kadar 
müsaadesi altındadır; orasını 

bilmiyorum. 
Arkadaşlarla konuştuk. Ba -

zan, doktorlar da sülüğe müsaa
de ederler, hatta tavsiyede bu
lunurlannış .. 

lyi; fakat 1ıangi şartlar altın
da, hangi hastalığa ve ne zaman 
sülük lazımdır? .. Bunu tabii biz 
bilmeyiz.. Belki lüzumu olmı -
yan yerde kullanırız. Ve aksi te
sir yapar. 

Gelgelelim, bu vatanda§, ser
best serbest sülük satabildiğine 
göre, demek ki her vatandaş, o 
satıcıyı serbest serbest çağıra -
bilir 11e bir sülük alarak kulla
nır ve kendi kendisini tedavi e
der. iyi amma, btı nasıl olur? 
Bunu kullanan insanın bulun -
duğu hususi şartlar ve bünyesi 
ya sülüğe müsait değilse? .. Bn· 
1ıu kim söyliyecek? "Yine biz -
zat kendisi değil mi? 

Hul<isai kelci•n, böyle sokak -
larda: 

- Sülük, sülük.. bağırılması 

ve bu nesnenin her istiyene, ser
best serbest satılması, benim tu-
1ıafmıa gitti. 
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lngilizler bugünkü Fransız donanmasıf C H 1 KAY E 
kadar yeni bir donanma.daha.yapıyor VAZiFEYazan• 

Üç büyük saffı harp gemisi1 5 kr~~azör, 16 muhrip 
7 tahtelbahir ve daha bir çok küçük tor.pil vesaiti 

Ayraca her biri yetmişer · tayyare alaçak ve 
yirmi ikişer bin tonluk iki tayyare gemisi 

3üfün bunıarm mecmu tonu 500,000 i bulacak 

1 

J. 

! 
~ 

~ 

\ 

1 

"Ruayal Uk,, zırlılısı 
, 

t İngiltere kralının tac giymesi f olacaktır ki bugünkü Fransız do-
münasebetıle İngilterede yapılan nanmasın~ müsavidir. 

mtinaseebtile İngilterede yapılan Evvelki günkü ye di.ınkü malU-
manevraların İngiliz donanması - mattan sonra bugün de Amiralle -
nın bugünkü hali, dünkü vaziyeti 

ve yarın ne olacağı hakkında bir 

çok neşriyata vesile olduğunu yaz
mıştık. cSon Telgraf. ın okuyucu-

larına en son neşredilen istatistik
} erden aldığımız maJUmatı iki gün
den beri sırası ile veriyoruz. 

İngiliz İmparatorluğunun mü -
dafaası mes'uliyetini üzerine almış 

olan amirallct· heyelinin hazırladığı 
programın hiç bir noktası değişti-

rimiyerek tatbikına geçilmiştir. Şu 

son senelerde İngiliz amiralleri 
muhtelif inşaat programları yap -
mışlar ve bunlar tatbik edilmişti. 

Fakat dün ve evvelki gün cSon 
Telgraf. ın bu sütunlarında veri
len malumat gösteriyor ki amiral
lerin hazırladıkları ve derhal tat
bikına geçecekleri yeni program 
cingilterenin yeni baştan donan -
masını canlandırması. demek ola
caktır. 

Her senenin deniz bütçesinden 
fazla olarak son kabul edilen dört 
yüz milyon İngiliz liralık dahili is
tikrazın pek büyük bir kısmına bu 
programın meydana gelmesine tah
sis edilecektir. Öyle ki aşağıki ma
lumattan çıkarılacak neticeden de 
anlaşılacağı üzere yeni programla 

İngiltere 500,000 tonluk yepyeni bir 

donanma kuvveti daha elde etmiş 

Edebi Roman No:10 

rin programlarında yer tutan üç 
biıyük saffı harp gemisinden bah
sedeceğiz. Bunların birine Anson 
isminde meşhur bir İngiliz gemici
sinin adı şimdiden verilmiştir. Di
ğerleri Umumi harbin iki meşhur 
1ngiliz Amiralinin ısimlerini alacak
tır: Jeliko, Bittı . Bunlar Kral Be -
şincı Corc zırhlısı tipindedır. Her 
birinin başhca 12 topu olacak, top
lar da üçer taretli ve 356 milimet
relik bulunacaktır. İkinci derece
deki silahlarına gelince; geminin 
150 milimetrelik 12 parça topu da
ha olacaktır. Ayrıca her birinin 
tayyaresi de olacaktır. Makine kuv
veti 166,000 beygir kuvvetidir. 

Bundan başka programda iki de 
tayyare gemisi vardır. Ark Royal 
tipinde olacak bu tayyare gemile -
rinden beheri 22,000 tondur. 115 
milimetrelik topları olacaktır. Her 
gemi 70 tayyare taşıyacaktır. Yeni 
yapılacak beş kruvazörden her bi-

ri 8,000 ton olacağı gibi 2 kruva -
zör de 5,300 ton olacaktır. 16 
muhrip, 7 tahtelbahir, daha bir çok 

küçük torpil vesaiti ve iki depo ge
misi yapılacaktır. 

İtalya - Habeş muharebesi çık
tığı zaman İngilizler yalnız Akde
niz donanmasını değil, diğer deniz
lerdeki filolarını dn Akdenize ge
tirmıslcrdı. Amiraller bu suretll' • 

Zekeriyya Sofrası 
Y azan: AKA Gündüz 

bir zaman suç sayılamo.z. Kamı -
ni çer~vesini aşmamak şartile. Bu
nunla beraber peşine adam sal -
mak gerektir. Bu, katili bulmak i-

çin tutulan yollardan birisidir. 
Bu adam kimdi? 
Bu, memleketin birinci sınıf mu

habirlerinden \"e ileri gazetecıilP.

rinden olan Bay Mecdi Sadreddin
di. 

Mecdi Sadreddin arabaya bin -
medi. Hava almak ve serinde ra

hat düşünebilmek için ağır ağır yü
rüyordu. Bir sigara yaktı ve kibrit 
kutusunu elinden düşürdü. Ku -

tuyu yerden alırken arkasına bak
tı, gülümsedi. Biribirinden ayrı iki 

k~i adım adım takip ediyorlardı. 
Katil değil, :fakat bir katilin ilgilisi 
olmak §Üphesi altında kaldığına 

miılf.'<!ssir olmamıştı. Bilakis pek 
memnundu. Bir gazeteci için bu
lunmaz bir fırsat. Harıkulfıde bir 
vak'a olmuş. Birkaç ölü ve bir meç-

hul katil var. Beş altı tanınmış ba
yan bu işe bir uğurşuz tesadüfle ka
rışmış ... İş zabıtaya ve adliyeye in-

tikal etmiş. Bu, nihayet istintak 
gününe kadar kapalı kalabilir. On
dan sonra iş matbuata geçer ve .• 
Mecdinin yüzü sevinçle perri'!e -
leşti. 

On bir on iki yıldanberi (Tan) 
gazetesinde çalışıyordu. O zaman 

(Milliyet) adını taşıyan bu gaze
teyi, gazete edenlerden birisi de 
kendisiydi. Belki de başta gelirdi. 
Gazetesi kalıbını değiştirdi. Eski 
patronlar eski ve emektar muhar
rirler gibi Mecdiyi de vız geçtiler. 

JÖyle böyle iki senedcnberi Akdc
nizde bulunmuş olan bir kısım ge

milerin tamırıne lüzum görmü-? -
tür. Tamir ışleri de çok hızlı ya -

pılıyor: Mesela VaJiant Akdeniz
den dönerek tamıre gırmiştir. Ku

in Elizabet keza yeni baştan tamir 

edilmiştir. Sutampton, Nokast.el, I 
Şefiled, Glasko, Birmingam gibi ye

ni kruvazörler 933-934 programına 

göre yapılmışlardır 

Yeni Zelanda gönderilmiş olan j 
Leander, Amcrikaya giden Oriyon, 

Afrikaya giden Neptun kruvazör

lerinin yerine bu sene ikinci kru

vazör filosuna iltihak edeceklerdir. 
Orora ismınde yapılmakta olan 
kruvazör de ağustosta ikmal edi-

lerek Ana vatan filosu komodoru
nun işaretini taşıyacaktır. lngıliz 

Amirallerini düşündüren dığer 
mühim bir nokta da dunyanın muh-

telif yerlerindeki denizlerde bu -
lundurulacak üssü bahrilerdir. En 

rnühım üssü bahri de Singapur -

dur. Senelerdenberi burası tah -

kim edilmekte, istikbnlde ne olur, 

ne olmaz diye hazırlanmaktadır. 

İngiltere birinci Bahriye Lordu 

yani Bahriye Nazırı Sır Samoel 

Hoare son beyanatında demiştir ki: 

Sıngapur üssü bahrisini tarr.amla

mak üzere girişilen çalışma mem
nuniyeti mucip bir tarzda ılerle

mektedir. 

Büyük saffı harp gemilerine te

min . e..dilen kolaylıklar yüzde 50 
nisbetindc artmıştır. 

En son istatistiklerden alınan bu 

malumat gözden geçirildikten son-

. . 

Ali Naci Karacan müstesna ... 
Yeni patronlara gelince, Mecdi

nin onlarla şimdıye kadar sıkı bir 
münasebeti yoktu. Bunun için ken
disini tanıtmak ve eskilere oldu~u 
gibi yenilere de sevdirmek istiyor
du. Bu hadise işte onun için hari
kulade bir fırsattı. Hem yürüyor, 
hem: 

- Bunca yıldır kendimi İsaya, 
Muhammede tanıtamadım, bari bu 
sefer Musaya Zekeriyyaya tanıta
yım. · 

Diye gülümsüyordu. Fakat he
nüz bir karanlık içinde idi. Bildiği 

pek azdı: Alpagotun evinde davet
liler vardı, bunlardan bir kaçı fa
kat kaçı, meçhul birisi tarafından 
öldürülmüştü. Zabıta çok tedbirli 
ve insani düşüncelerle çok dikkat
li davranıyordu. Kendisi de bun -
lara riayet etmekle beraber bü
tün gazeteciliğini seferber ede -
cektl. 

Şimdilik -müdürün dediği gibi
uykudan başka çare yoktu. Poker
cileri evlerine bırakıp boş dönen 
bir taksiyi durdurdu. Bindi ve 

ra şu neticeye varıliyor ki lngilte· 
re Amiralleri donanmanın her tür-

lü eksığıni tamamlamak, bilhassa 

İngiliz deniz kuvvetlerini en yeni 
bir tarzda vücude getirmek için uğ
raşıyorlar. 

Yeni program üzerinden ya -
pılması lazım olan gemiler hiç 
vakit kaybedilmeden tezgaha kon
muştur. _Yapılmakta olan 3 büyük 
saffı harp gemisi için ilk seneae 
500,000 İngiliz lirası, diger 8,000 

tonluk kruvazörler için 250,00 İn
gilız lirası tahsis edilecektir. 

Hizmete giren yeni gemilerden 
Sutampton, Nokastil kruvazörle -
rinin 9,000 tondur. Bunlar bilhas
sa silahlarının kuvveti, daha ziya-

de hava müdafaası için malik ol
dukları topları YC tayyareler için 
hangarları ile nazarı dikkati çok 
celbediyor. Yukarıda ismi çok cel
bediyor. Yukarıda ismi geçen Ark 
Roval pek ziyade ehemmiyet veri
yor. Yukarıda ismi geçen Ark Ro
yal pek ziyade ehemmiyet veri -
len bir tayyare gemisi tipi arzet -
mektcdir. 

Fakat en ziyaöe kitle halinde 
hep birden, her sınıf gemilerde 

yepyeni inşaat iledir ki İngiliz de
niz programı dünyanın nazan dik-

katini celbetmektedır ve ed~ek -
tir. 

Amirallerin tesbil ~tliği yeni 

programdaki bütün gemiler de -
nize indirilmiş bulununca İngiliz
ler yalnız )'eni olarak 500,000 ton-

luk yepyeni harp sefınelerine ma
lik olacaklardır. Bu miktar inşa -

at ise halihazırda Fransanın bütün 

deniz kuvvetlerine müsavi demek
tir. 

' 1 

beklemesini söyledi. İki dakika son
ra iki sivil göründüler. İkisine de 
işaret edip çağırdı. Birini kendi ya
nına birini şoförün yanına bindir
di. Evinin kapısında durunca: 

- Ben, dedi, yarın on bire kadar 
evdeyim. Bir yere çıkmıyacağım. 
On bir buçukta müdürünüzü zi -
yaret edeceğim. İsterseniz yarın o 
saatte geliniz beraber gideriz. 
Şoför sizi gideceğiniz yere götür
sün. 

~nç gazeteci ( parlak bir uy:m) 
nun ne demek olduğunu ömründe 
ilk defa öğrenmişti. Sabaha kadar 
bin bir güzel rüya gördü. Bu hari
kulade vak'anın neşrine müsaade 
edildiği gün en mükemmel, en 
sansasyonel, en doğru havadisi 
(Tan) verecekti. Çünkü başka gaze-

telerin hiç biri vak'ayı bilmiyordu. 
Gerçi kendisi de henüz bir şey bil
miyordu amma bir ip ucu yakala
mıştı. Onu çözecek, işleyecek ve ... 
(Cumhuriyet) kaç para eder? 
Akşamın, Son Postanın adı mı 

okunur? Tan en az elli bin satıp 

Türkiye rekorunu kıracak. Bu işin 

[Kibar ma1wdelerden Saniye -
nin Deyoğlundaki, ufak lakin çok 
siislü apartımanı ... Saniye Mehmet 
Ali isminde bir gencin metresidir, 
bu ak§am da onu bekliyor ve sa
bırsızlanıyor. Kapı çalınctı.] 

Saniye - (hızla yerinden fırlı

yarak) geldi... Lakin neden kapıyı 
çalıyor acaba? Anahtarını mı kay
betti? (Sevinçle kapıyı açmıya koş
tu) dur, Mehmet Ali, geliyorum, 
ruhum, cicim! (Lakin kapıyı açıp 
da karşısında bir yabancı görünce 
şaşaladı) A, A, A ! ! 
Yabancı - (Gülümsiyerek) Af

federsiniz cHanıO'lefcndi-., bende -
-niz Mehmet Alinin bir arkadaşı -
yım. Onun tarafından geliyorum. 
Sanıye - Buyurunuz, buyuru -

nuz! (yabancıyı içeriye aldı). Meh
met Ali, inşaallah hasta filan de -
ğildir ya? 
Yabancı - Hayır, müsterih olu

nuz. Hiç hasta değil. Lakin, müsa
ade buyurun da kendimi size tak
dim edeyim. Bendeniz Numan Na
ci... Yirmi sekiz yaşındayım. Be
karım, şimdiye kadar hiç bir ka
dına bağlanmadım. 

Saniye - (Güldü) Maşaallah, 

çok neş'elisiniz! 
Numan Naci - Bilakis, fena hal

de sıkıntıdayım. 
Saniye - Öyle mi? Hiç de belli 

olmuyor. Otursanız a! 
Numan Naci - Teşekkür ede -

rim (Saniyenin gösterdiği sandal
yeyi bırakıp, ta yanındaki kanape
ye oturdu) Evet, sıkılıyorum. Çün
kü Mehmet Ali bendenize gayet 
nazik bir vazife tahmil etti. Öyle 
bir vazife ki, size kırmadan, incit
meden, belki de ağlatmadan ifası
nı güç görüyorum. 

Saniye - (endişeli) çabuk söyle
yiniz, ne var? Yoksa Mehmed Ali.. 

Numan Naci - İyi anladınız. 
Mehmed Ali artık sizi tcrketme -
ğ.:? karar verdi. 

Saniye - Ne dediniz? Nasıl, na
sıl? 

Numan Naci - (devamla) Ev -
}eniyor da, ondan. 

yaratıcısı da kendısi olacak. Saba
ha karşı gördüğü şu rüya en güze
li idi: Tan matbaasında hususi bir 
çalışma ve konuşma odası vardı. 

San fakfon düğmeli yakası sırma
lı, koyu yeşil elbiseli bir odacı hiz
met ediyordu. Biri sapsarı saçlı ve 
kapkara gözlü.. Diğeri kapkara 
saçlı masmavi gözlü iki daktilosu 
ne emir verecek? diye gözlerinin i
çine bakıyorlardı. Kendi malı, hu
susi bir 936 modeli limuzin kap.cia 
duruyor. İş bankasından telefon e
diyorlar: 

- Hesabı carinize ait bilançoyu 
takdim ediyoruz, lütfen bir gözden 
geçiriniz efendim. 

Bank Otomandan telefon edi
yorlar: 

- Ankarada Bilal Akbadan na· 
mınıza gönderilmiş altı bin liralık 
bir havale var, lütfen aldırınız e
fendim. 

Gazetenin birinci patronu Ah -
med Emin Yalman, tık tık! kapıyı 
vurmadan odasına giremiyor. 

İkinci patron M. Zekeriya üst 
kattan tezkere yazıp mülakat rica 

Saniye - Alçak! t ~r 
w fa ı 

Numan Naci - Alçak 51 bllısı.1 
raz ağır.. Yerinde değil.. ~ aJlıl 
dersen daha iyi olur. Bu tfıbı~ıl 
muvafık değil mi? Ne buyr\ıelr 

Saniye - (Gözleri yaşlı) , ~ • 
ği f\'ıe 

med Ali! Çılgınca sevdi ırı. ,, ;.."" 
med Ali heni böyle terketsıJl· ;ıffe 
işte buna hiç müteselli 0!97 sr 
İşte bunu unutamam, kendıfll ·ıı11' 

• t"Cll:::ı rayburnundan denıze a " 
Buna emin olunuz. aet 

Numan Naci - Yok canıfll• i 
mez. Zira laf aramızda, si:ıiı\ ~r 
güzel bir kadının Mehmed A• rcd' 
bi bir çapkının uğruna cnnınıtırıcd 
etmesi saçma bir iş olur. l\1e d~" 
Ali bir defa maddi bir ada:r1dıl"j.ıe.-e
gusuzdur. hatta namkörd~r: ~lı>' 
canla) sizdeki güzelliklerı: ı_n 6,ıır, 
leri, anlamaktan acizdir. sızı ~tilıı 
tanıdıktan sonra buna b~5~llbsft' 
kani oldum. Halbuki o, sız~., f\e' 
bilseniz nasıl tasvir etmişti· ~.
rede onun söyledikleri nered~ıışıl' 
kikat! O sizi bana yanına ya"111ı:ı~ 
miyacak kadar çirkin bir rnııd. bit 

·rn ı , 
diye anlatmıştı. halbuki şı~ 

1 
f 

güzellik ilahesile karşılaşugııll ols'ı 
rünce, doğrusu arkadaşıırı d~J110eıı 
Mehmed Aliye kızmamak el~ Jıe' 

S. bil° 
gelmiyor. (Cesaretle) ız 

diasınız. reııl 

Saniye - (hiddetli) Va'/ ,A.lı O' 

vay alçak insan! O Mehnıcd ~ dtf 
lacak herif müdafaa edilrllege ~ 
me.:. Hem onun benim ha~~;e~ 
söylediği ve söyliyeceği soı ı;cır 
ne ehemmiyeti olabilir? ~e~}ir1? 
di kıymetimi herkesten iyı bı Jtl • 

. eıcıı..,, 
Numan Naci - Acızan rı.1ır 

nuz da takdir etmeğe başlıY0 

(Biraz daha kadına sokuldu) ıte' 
Sanıye - Ve biliniz ki clbe 

tikamımı alacağım. ..,j' 
sıı·· 

Numan Naci - (Kolunu. eOer 
yenin beline doladıı Çok _iY1 detı': P 

siniz. Saniye, Saniye, benıf'll dı.laıı' 
denberi ne hallere duçar 01 .. pıı.ı1 
mu bilmiyorsunuz. (Kadını. 0 

1ıJC'1 
Saniye - (Gözlerinde. b~ 51!J~ 

parladı) Belli!. (Bir sükut ;ııJ) 
(l),.tıamı fi~ 

ediyor. • -#r 
Üçüncü patron Lütfi anca;tifst' 

diven başında divan durUP 
1 

mazhar oluyor. ciıı'' 
Çünkü (Zekeriyya sofra_sıe )lef!' 

yeti) eseri ile hem gazetesıfl,re ~ 
kendisine büyük bir servet d!etl1~ 
ret temin eden Mecdi ~~c:i ', 
şimdi de (Kedinin sirke ıçı:s ııd 1 

. k rıc:ı) t J Etem İzzetın gazete çı ~ :s 0pe! 
da büyük ve meraklı bır r ,.. 

•ti' 
hazırlamaktadır. gôt1 

Odanın kapısı vurulunca )'lif 
. . . tekrar .,ı;

nı açtı ve bırden bıre jttı1ı,. 

dı. Heyhat! Bu rüya uçuP ~aa.11d''ıc 
Yatağından fırladı ve ırıı~ı ifle 1" 

- Realist ol yavrum. ıŞ ·Jl' 
• • 1 jŞI 
ışıne. )<es s• 

Saat on buçuktu Her · ı:ı • . ırıctÇI r0j. 
de. Tam zamanı. Hı~ ııt ,,c d' 
çağırdı. Bir takım talıill eıcfo11 

Ve ağzı söze yatkın kız t tr-ı· 
bir numraa açtı: siı 

- Allo! Allo! Bayan (A). 
siniz hanımefendi. f" 

- Evet benim. 
1 

:13el1 
- Nnsılsınız efendim ar> 

fenayım. (Devamı tı 
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Çekoslovak Cumhur-rei~i
nin 53 üncü yaşı ·kutlulandı :Pratik · ve modern bir 
ilk C umhurreisi M azarik'e halef olan aile kadını elbise yap
şimdiki cumhurreisi Benes kimdir? tırdığ ı zaman ne ere 
Çe~oslova~y~nın bugünk~ istik18- dikka eder? 
'•nın temehnı atmış olan ınsanlar 

[Solda] ıimdiki cumlı•rreiıi Beneı, LS•l«'aJ eski ilk cumhurre fd Mazarik n Ugün Çckoslovakyada Cumhur 
.. reisi Benes'in doğuşunun 53 
~ncu Yıldönümü kutlulanıyor. Ge
~n gün de yazdığımız gibi, Çekos

i kak Cumhur reisi 33 sene bila
~ ıta politika faaliyetini bırak -

arnak suretile memleketine hiz-

~~t etmiş büyük bir devlet ada -
··lldır. 

ilJ.;niı: bakımdan Benes'i selefi olan 
Çekoslovak Cumhur reisi Ma

~tik ile mukayese etmek kabildir. 

d:nes de harbin kat'i senelerin -
l. Mazarik ile birlikte, memle -
ll{!t h 
lo udutları dışında, Çekos -
~akyanın istiklali için mücadele 

Yordu. 

~o!1~zarik gibi Bencs de bir kır 
bi U.gudur. 28 Mayıs 1884 te gar
ı.... :Sohemyadaki Kazlani köyünde 
~urk 
l'l'ıu u bir çiftçi ailesi içinde doğ-
&' §tu. Pragdaki Çek Üniversite-

Çekoslovakganın merkezi olan P,,ığın '1ı;;:,e felsefe ve içtimaiyat tahsil 

bui ışti, O zamanlar hocası kimdi, arkadaşı ve en kıymetli bir mua· 

bir görünıfıil 

}jYor musunuz? Mazarik. 

%r~ndan sonra tahsiline Pariste 
li. 0n Üniversitesinde devam et
bh 

1
908 senesinde Dijonda dokto -

• "6llJ 
b1t 1 verdi. Londraya kadar da 
tn ~tkik seyahati yaptı. Ondan 

vini oldu. 

Mücadele)'i beraber yürütmek i

çin 1915 te ecnebi diyarlarda bu
luşmuşlardı. Hedefleri, Habsburg

ların monarşisine karşı Çekoslovak

yayı kurtarmak, istiklalini temin 

etmekti. Memleket dahilinde ça-

' 7a ~rlinde bir sene k~ı.ldı. _ 
•itı:ı~ ~e Pragdaki Çek Üniversite-
lijıd. ıçtımaiyat profesörü tayin e- lışmak ise, sonsuz tazyiklerle gay-

ı. 

l ri mümkün bir hale girmişti. 

Benes, dış memleketlerde olsa bi-
~( ~ tarihlerdedir ki, harp ha
lıt1~ e.tı, zaten nazari bakımdan po-
~la faaliyetlerine tamamile ha _ le, Çekoslovak milli konseyi umu-

ı1ui cı.nrruş olan Bencs'i, bu sefer mi katibi sıfatile hiç durmadan ça-
~d 8ahaya attı. Harbin başlangı- lışmıştı. Mazarik ise Çekoslovak -
!ıı a a11 itibaren, profesör Mazarik'- larm dış politikalarını idare edi -
~u sefer talebesi değil, sır yordu. 

Seyyar Post aha ne 

.. ,l)ı 

fJ.c14:"lQ,. muhabere işlerini kolaglaştırmak için uggar ,,ostahaneler 
•oıı0,1e

1"1iılerdlr. Bu serviı için oücuda getirdiği 6ügıJk otomobillv 

:Doe10 ;e teşkiltitı muntazam Almangadrı muha6ere i,!erinl dala• 
Qllecı1 olaylaştırmak için kög kög dolaşacaklardır. Seg9ar poıta• 

telefon, telli ve telsiz tesisatı met1cuttur. Yukarıki resim iti 
posta •ra balarından birini ıöıtermektedir. 

Bu milli konsey, İtilaf devlet • 
leri tarafından Çekoslovak milleti• 
nin mümessili olarak tanındıktan 

sonra, 14 İlkteşrin 1918 de muvak--kat bir hükumet halini aldı. Bu 

hükumette Mazarik Başvekil ve 

Benes de Hariciye Nazırı idi. Ste· 
fanik ise Milli Müdafaa Nazırı ... 

Habsburglar yıkılıp gittikten 

sonra, hatta Pragın içinde bir 
hükumet teşekkül etti. Benes yi
ne Hariciye Nazırı idi ve Maza· 
rik ile beraber umumi harbin i· 

çinde tesbit etlikleri prensipler da-

bilinde yeniden kurulmuş olan Çe· 
koslovakyanın dış siyasasını 17 se· 
ne idare etti. 

Benes Umumi Harpte düşündüğü 
şeyleri, şimdi tahakkuk ettirmekle 
meşguldü. İlk zamanlarda sulh kon
feransındaki Çek Reisi sıfatile Pa
riste kaldı. Ancak 1919 EylUlünde 
Praga gitti. 

Praga varınca, sükunet içinde 
memleketinin inkişafına çalışmıya 
başladı. 1914 ile 1918 arasında kom· 
şu devletlerle, bilhassa Yugoslav
ya ve Romanya ile dostluk bağ -
ları kurdu. İlk devlet bu suretle 
Orta Avrupada Küçük Antantı 
meydana getirdiler. 

Bu üç devlet kümesi, Habsburg
Iarı tekrar tahta getirmek için va
ki olan teŞ€bbüsler karşısında ken
dilerini gösterdiler. Benes bundan 
başka 1924 te Fransa ile, 1935 de 
Sovyet Rusya ile bir ittifak ak • 
detti. Milletler Cemiyetine lazım 
gelen kıyrr.eti verdi ve bu uğurda 
çalıştı ve Edvar Bencs, Milletler 
Cemiyeti mehafilinde ilk safta gö
ze çarpan bir devlet adamı oldu • 

1923 te ilk defa konseye aza se
çildi, 1926 da tekrar intihap edileli. 
1927 de Emniyet Komisyonu Reis. 
Jiğine, 1935 te de Milletler Cemi
yeti Assamblesi Reisliğine seçil -
m.işti. 

(Devamı 6 ıncı •agfamızda) 

Fakir kadınlar keselerini moda denilen geçici 
hevese kurban etmemek vaziyetindedir/er 

E lbiselerinizi uzun zaman mu
hafaza etmek ister misiniz? O 

halde onlara iyi bakın! 
Gerçi aramızda öyle müsrıf ka

dınlar vardır ki: 
- Aman, şu eskise de yenisini 

yaptırsam, derler. 
· Bunun bir sebebi de modanın 
çabuk geçivermesindedir. Elbette: 
Kim değişik esvap gıymek iste· 
mez? Kim modadan hoşlanmaz? 

Fakat iyi bir ev kadını, bir aile 
kızı hem modayı takip etmesini, 
hem de elbisesine bakmasını bil -
melidir. 

Onun için elbiselerinizi yaptırır
ken, göze batar şekilde renkli ku -
maşlar intihap etmeyiniz. Sonra 
başka elbiseniz de yoksa, sizi u· 
2aktan görür görmez: 

- İşte, derler, o elbiseyi filan 
bayan giyiyor. 

O elbiseler, o şapkalar, o iskar 
pinler giyilir, fakat her zaman d· 
ğil! Çok değiştirecek elbiselerin 
olursa, hiç bir mahzur yoktur. Fa
kat mesela benim gibi yazlık, kış
lık, gündelik, seyranlık bir kat 
elbisenizden başka bir seyci -
ğiniz yoksa, bunları mümkün ol -
duğu kadar göze batmıyan kumaş
lardan intihap edin. Yoksa yandı -
ğınız gündür. 

Sonra bu elbiselerin biçimlerini 
o şekilde yaptırmak lazımdır ki, 
moda değişse bile, sizin elbisenizin 
modası değişmesin. 

Mesela bir vakitler kuş biçimi 
şcşya denilen şapkalar moda ol • 
muştu. Bu şapkalar bir çok kadın -
ların başlarında görüldü. Fakat çok 
geçmeden gelmesile gitmesi bir ol
du. Hemen şeşyaya sarılanlar da 
açıkta kaldılar. Lakin şapkasını ne 
t amamile buna benziyen, ne de baş
ka biçimde yaptırmıyanlar kar et
tiler. Ufak bir masrafla şapkala
rını düzelttiler ve yepyeni şapka
lar kazandılar. 

Sonra omuzları kalkık mantolar 
moda oldu. Hatta o kadar ki bun
ların içinde Çakırcalının fişekli -
ğine benziyen kollar da vardı. Ba
zıları bu kolları, çiçek vazoları gi
bi geniw yaptırdılar. Şimdi bun -
lar ortadan yavaş yavaş siliniyor, 
kayboluyor. Siz de elalem ortasın
da modası geçmiş bir elbıse ıl~ çalım 
satamazsınız ki.. 

Bol kumaş kullanılan modalar
i:la, geniş şapkalarda, uzun etekler-

Kırda 
de hir dereceye kadar modayı ta
kip etmek muvafık olur. Çünkü 
bunlar nihayet top top kumaş gibi
dir. İcabederse, derhal bozdurur, 
başka şekle dökersiniz. Fakat kı
sa elbiselerle, hele o kibrit kutu
suna benziyen ufacık şapkalarla ne 
yaparsınız? Ya maazallah şemsiye 
gibi geniş kenarlı şapkalar moda 
olursa ... 

Dar, kısa etekler, kısa kollu en
tariler de böyledir. Onun için iti
dalden ayrılmıyalım. Hem enine 
hem boyuna çeker kumaşlardan 
intihap edelim. Biçimleri bariz şe
kilde modalar seçmiyelim. 

. Yoksa hani bir rüzgar değişip te 
elbisenin Ş€killeri altüst oluverir
se, siz kısacık mantonuzla zemheri 
zürafası gibi dımdızlak ortada ka • 
lırsınız. 

Çantalarınız da böyle olmalıdır. 
Ne o, bir zamanlar küçücük çan -
talar meydana çıkmıştı. Avuç içi 

kadar. bir şey! inanmayın! Bunlar 
para dolabıdır, arada sırada böyle 
meydana çıkıverirler. Moda o1uve
riİ-ler ve sonra da ortadan E'srarcn 
giz bir şekilde kaybolurlar. Siz d . 
kübik ve dalavereli çantanızla oı -
lada kalırsınız. 

Sonra alacağınız çantanın da p& 
oyle göz~ batar renkte olmamasına 
dikkat ediniz. Mesela arap dudağı 
g1bi kırmızı bir çanta aldınız, kolu
nuza taktınız. Caddelerde dolaşı
yorsunuz, herkes size bakıyor. 

Artık ikinci günü eümlealem si
zi tanımıştır. Siz bile her gün rast
ge!diğiniz kimselere aşina çıkarsı
nız. Mesela şu kibar kahvenin kö
şesinde her daim oturan adamı ta
nımaz mısınız? Fakat o adam da 
yüzde yüz sizi tanır. 

Onun için modern, temiz bir ev 
kadını bütün bu ince noktalara 
hayli itina ile dikkat etse gerek -
tir. 

Beden terblYesl ve açık hav~ vüc udu güzelleşti rir 
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terkederek bir kı·ı,·seye kapandı gönderdiği mektupta diyor ki: 
c Yüksek kaldırımda Hamid iye 

çeşmesi başı, oradan gelip geçen
lerin gördüğü gibi, daima kalaba
lık olur. Bu kalabalıktan herkes 
şikayetçidir. Burada arasıra da gü.
rültu, patırdı olur. Fakat, hazan da, 
bazı açıkgözler, burada su doldur -
mıya gelenlerin. kalaba]Jktan bi
listifade ceplerini karıştırıyorlar. 

Hatta, jilet bıçağile cebi keserek, 
içinden üç b<'Ş kuruş parayı ahın
lar bile vardır. 

Genç ko t müthiş bir s:ırsıntıya uğradı, gözlerinden gelen 
yaşları zaptedemıyor, oturup ağlamak istiyordu 

Genç Arnoli bu teklıfi hemen 
abul edemcmi~ti. Tereddüt göster
lekten kendini alamadı. Soma 
oğrusunu saklamayı da izzctinef
inc uygun bulmadı: 
- Doftru, dedi, ortodoks kilisesi

ne giderek ornnın papazı ile görü.;· 
mek biraz aykırı olacak. 

- Evet.. Çünkü siz kntoliksiniz. 
Katolık kilisesi sizi burada şiddet
li bir mtırakabe altında tutuyor. 
Her hareketini:i gözetliyen göz
cüler var. 

- Yeter, papaz efendi, yeter ... 
Başka hir diyeceğiniz varsa? .. 

Fakat papas susmak istemiyor
du. Genç asılzadenin, katolik p:ı -
pazlarından gördüğü fenalığı, o • 
nun katolik kilisesile neticesiz bir 
mücadeleye girmiş bulunduğur.u 

biliyordu. Arnoli sözü kesmek is • 
tese bile ortodoks papazı devam 
~diyordu. 

- Almak istediğiniz asılzade 
kızdan bir haberiniz var mı? 

Diye birdenbire ortaya bir sual 
ııttı. 

İkisi de durmuştu. Yoldan 
muhasara nltın bir yerin hal
kında görülen endişe, açlık, 

yoksulluk ve yarının meçhuliyeti 
endişesile yüzleri buruşmuş, sol • 
muş insanlar gelip geçiyordu. Pa· 
paz onları göst~rerek: 

- İşte bu ahali, dedi, bekliyor, 
Macarlar Belgradı Türklere ver • 
miyecekler. Türkler geldikleri gi
bi çekilip gidecekler .. Fakat ne va
kit? .. Belli değil. Bu zavallı halk 
böyle aç, sefil dayanadursun, Ma
caristandaki katolik papasları is • 
tcdikleri gibi at oynatsınlar!.. 

- Siz bir sözden bir başka söze 
geçiyorsunuz papaz efendi... Bir 
türlü meraminizi anlıyamıyorum. 
Yoksa bahsettiğiniz Katolik kilise
sinin benim ağzımı aramak için 
gizlice anlaştığı bir hafiyesi olmı
yasınız. 

- Ah, siz daha pek gençsınız. 

Düşmanlarınızla açık hareketlerle 
mücadele etmek istiyorsunuz. Asa
let ve şövalyelik icabı.. Diyecek -
siniz. İçinizden şimai geçeni ben 
pek iyi anlıyorum. Kılıcınızı çeke
rek beni iki parça etseniz nasıl o
lur?. 

- Yanlış ... Her halde kılıcı ol -
mıyan bir papazı öldürmek iste
mem. Söyleyiniz almak istediğim 
kızdan niçin bahsediyorsunuz? 

- Anladım, haberiniz yok .. Fa
kat şu karşınızda istihfaf ettiğiniz 
kılıcı olmıyan papaz her halde da
ha çok şey biliyor. Lütfen bunu i
tiraf ediniz. 

- İtiraf ettim. Ne olacak? .. Siz 
benim sabrımı tüketmek için mi 
yolumun üzerine çıktınız? .. 

- Genç adam.. Sabır dünyada 
~n büyük bir silahtır. Düşmanla -
rınıza gnlebc için bu silahla mü -
cchhez olmazsanız onlar sizi ça -
buk helak ederler. 

Şimdi beni dinleyiniz; fakat cv
\•ela temin ediniz: Bütün cesaret 
\•c metanetinizi toplayarak sözle
rime kulak verdiğinizi anlamalı -
yım. 

- Sizi sonuna kadar dikkatle 
dinliyeceğim. Cesaretim yerinde -
dir. Metanetime halel gelmiyecek. 
Bunu isbat için şunu da vadediyo
rum ki neticeye kadar asla sözü -
nüzü kesmiyeceğim. 

- O halde dinleyiniz. Bu konuş
mayı kısa keselim. Uzun uzadıya 

konuştuğumuzu istemiyenler çok
tur. Dinleyiniz Asil Kont. Söylü • 
yorum: Sevdiğiniz kız bugün artık 
ana baba ocağından çıkarak bir 
kiliseye gitmiştir. Dünyayı terket
miştir. 

Bu söz Kont Arnoli için öyle ani 
bir darbe oldu ki bütün vadine rağ
men karşısındaki papazın sözünü 
kesmekten kendini alamadı: 

- Ne diyorsunuz? Onu manas -
tıra kim gönderdi? .. 

- Kim mi?. Kendisi.. 
- Ah bedbaht Arnoli, bedbaht 

sefil... Dünyada herşeyden ve 
herkesten çok sevdiğin Terezi kor
kaklıkla, akılsızlıkla işte böyle e
bediyyen kaybettiler. Onu, ebediy
ycn. Çunkü o artık manastır du -

varları arasında ölmi.ış, gitmiştir; 1 
senin için ölmüş gitmiştir, bedbaht. 

- Kendinızi zaptediniz. Bu na- 1 
sıl oldu? .. Gnyet emin yerlerden 
ögrcndiğim gibi anlatacağım. Fa -
kat kendinize geliniz, diyorum. 

Bu ihtar beyhude değildi. Genç 
Kontun uğradığı sarsıntı o kadar 
şiddetli olmuştu ki gözlerinden ge
len yaşları zaptedemiyor, bir yerde 
oturarak başını önüne eğerek ağ
lamak istiyordu. 

Fakat bu ne kadar sürdü? .. Her 
halde çok devam etmedi. Cesur de
likanlı kendi metanetini toplaya
rak: 

- Dinliyorum, dedi, nasıl ol • 
muş, dinliyorum. 

- Kızcağızı başka bir kocaya 
vermek istemişler. Bu yaşlı, :fakat 
çok zengin bir adammış. Kız buna 
razı olmamış. Sizi bövle bir adama 
feda edemiyeceği aşikardıdır. La
kin anasının babasının gösterdiği 
kocaya varmamnk, için ne sebep 
bulsun? .. Kendisinin evlenmiyerek 
rahibe olacağını söylemiş. Anası 

vlp etmiş. Onlar da kabul etmişler. 
Fakat Katolik baş papazı çok tas
vip etmiş Onlar da kabul etmişler. 

Şimdi kız manastırdadır .. Duru -
nuz bütün bunlar nasıl oldu?. O -
nu da söyliyeyim: Kıza o zengin a
damı talip çİkaran ve bunu ken· 
di hesabına çok muvafık gören 
kilise, kızın razı olmaması üze -
rine başka birisine varması ihti
malinin önüne geçmek üzere onun 
bir manastıra kapanmasını çok 

muvafık bulmuştur. Eğer kızın a -
nası babası ölürse mirasçı olarak 
bu rahıhe kilise kanunu mucibınce 
mallarına sahip değildir. Bütün o 
mallar da kiliseye kalacaktır; de -
ğil mi? .. 

Genç Kont Arnoli artık her şeyi 
anlamıştı. İsyan etmek istiyor. 
yumruklarını sıkarak göze görün
meyen, fakat arkadan her suretle 
çalışan düşmanlarını boğmak isti
yordu. 

Ortodoks papazı başka bir şey 

sciylemedi. Yalnız: 
- Gene görüşürüz, asil ve ce -

sur Kont. dedi, artık ayrılalım. Ya
pacağınızı siz düşününüz. 

Evet yapacağı?. Fakat ne yapa
bilirdi? 
Papazın bu son sözü çok manalı 

idi. O gece Kont Arnoli hiç uyuya
madı, hiç dinlenmedi. Yapacağı bir 
şey yoktu. Her şey yıkılmıştı. Türk-

ler ilerlemiş, hududun en mühim 
yerlerini almışlar, belli başlı şe • 
hirlerc muzafferane girmişlerdi. 

Yalnız Belgrad kalmıştı. 
Bir kaç gün daha çok şiddetli hü

cumlar, şiddetli müdafaalarla kar
şılandı. Lakin artık Belgradın son 
günleri idi. Aç şehir, hiç bir yerden 

yardım göremez bir halde kalmış
tı, barut ve mühimmat da artık a-
7.aldıkça azalmıştı. Türklel"in her
halde büyük bir taarruza hazırlan
dıklarına şüphe yoktu. 

Genç Arnoli kendi kendine: 
( Devam1 var) 
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Arı 
İğnelerile 
Tedavi 

Arıların tatlı tatlı balını yeriz, 
peteklcrınden yaptığımız balmu -
mundan yakı, mum gibi ne kadar 
maddeler yaparız. Şimdi de arıları 
romatizmada, müz'iç, can sıkıcı, 

siyatikte yani bacağın büyük sinir 
ağrılarında kullanmağa başlıya -
cağız. 

Fransanın Nancy fakültesinde 
profesör Dr.Maurice Perrin \'e dah:
liye mütehassısı doktor Alain Guc
not tarafından arıların sokmalari
le kıymetli bir deva hasıl olduğu
nu bitlecrübe meydana koymuşlar
dır. 

Nasıl ki gayet zehirli kobra yı
lanının zehiri kanserde bugün kul
lanılmaktadır. Eğer iyi kullanılırsa 
arıların zehirinde başlıca dört mü
him hassa vardır. 

Evvelli arıların zehirinde umu
miyetle mukavvi hassası vardır. 

Arılarla meşgul olanların sanatla
rı icabı arılar tarafından sokulduk

Çekoslovak 
Cumhurreisinin 
Yıl dönümü 

( 5 inci sayf adun d~fJam ) 

1935 İlkkanununda Çekoslo\·ak -
yanın birinci Cumhur reisi vazi • 
fesinden çekilince, kendi, yerine 

intihap edilecek biricik adamın 
Benes olduğuna işaret etmişti. 

Ve pek tabii olarak Benes azim 
bir ekseriyet.le Cumhur reisi se
çildi. 

Benes Cumhur Reisi olduktan 
'sonra, milU akalliyetleri de gö-
12tti, memlekıetin dış işlerini o 
kadar muvaf fakıyctle yola koy -
duktan sonra, bu sefer iç işlerini rle 
düzene koymıya başladı. 

Memleket dahilinde bir çok se
yahatler yaptı ve bu seyahatleri 
ile bilhassa Alman akalliyetlerine 

kendisini sevdirdi. 1937 yılının baş
langıcında Almanya ile imza edi
len anlaşma da Benes'in kuvvetli 
şahsiyetinin bir muvaffakıyeti sa
yılmalıdır. 

ları zaman kuvvetlendikleri ve i- İ~~~~;=;,;;;~~~;;~~~~ 
lerilerr.iş yaşta bulunanların bir ne- 1 R A D y Q ı 
vi gençlik hali hissettikleri görül- 1 
müştür. •----------------

ikinci hassası hardaldan daha zi-
yade yakıcı olmasıdır. Üçüncü has
sası bazı mikroplara karşı muzadı 
taaffün oluşudur. Yani bazı has -
talıkların şiddetini azaltıyor. Bazı 

defa taun (veba) hastalığı, kolera 
ve sıtma arılarla sokturularak te
davi edilmiştir. 

Dördüncü hassası da romatizma
ya iyi gelmesidir. 

Arılarla sokturularak tedavi i
çin hususi günde bir tepsi ile arı 
tutulup hasta uzvun üzerine ko
nur, arı hemen zehirini cilde bı
rakır, başlangıçta ağrı oldukça şid
detlidir. Fakat sokulan yerin biraz 
sonra hissi duygusu geçer ve bun
dan sonra b ir kaç arı daha bu ma
halle konulabilir. 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
Akşam neşriyatı: 

Saat 18,30 Plakla dans musikisi, 
19 Radyofonik komedi (Kııdın is
terse), 20 Türk musiki hey'eti, 
20,30 Ömer Rıza tarafından söylev, 
20,45 Vedia ve arkadaşları ta -
rafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları (Saat ayarı) 21,15 Or -
kestra, 22,15 Ajans ve borsa ha -
berleri ve ertesi günün programı, 
22,30 Plakla sololar, opera ve ope -
ret parçaları, 23 Son. 

YARINKİ PROGRAM 

Öğle neşriyatı: 
Saat 12,30 Plakla Türk musiki

si, 12,50 Havadis, 13,05 Muhtelif 
plak neşriyatı, 14 Son. 

Mafsailarının şekli değişmiş ve Deniz gezintisi tehir 
on senedenberi her türlü tedaviden edlldl 
fayda görmemiş bir romatizmalının Beyoğlu ıı inci ilk okul fakir 
bir ay içinde 59 defa arılara sok- yavruları himaye kurumu tara _ 
turma tedavisile hemen hareket - fından 29 Mayıs Cumartesi günü i · 
siz denecek bir yaşayışta bulunan çin tertip edilen deniz tenezzühü 
hastanın kesbi afiyet etmiş dene- çocuk velilerinin müracaatı üze _ 
cek derecede iyileştiği ve yürüdü- rine 26 Haziran 937 cumartesi 
ğü görülmüştür. gününe tehir edildiğini sayın da _ 

İrsi bir diz romatizması beş defa vetlilerine bildirir. 
arı sokturma tedavisi yapılarak se- c: :::s 
kiz günde iyi olmuştur. Beş sene- rin üzerine her gün arılar konup 
denberi devam etmekte bulunan sokturularak bir ayda tcda\•i c-
bir siyatik yani müz'iç bacak sini- dilmiştir ve hasta iyi olmuştur. 

Bu doğru mudur? Su almıya ge
lirken, cebindeki parayı da kay -
betmek epeyce acı bir şeydir. Bu 
hususta, halkımız biraz dana dik
katli davranmalıdır. Böyle kalaha
lık yerlerde, herkesin bildiği gibi, 
yankesici takımı fazla faaliyette 
bulunur. Tramvay arabalarında dn 
böyle hadiselere ekseriya tesadüf 
ediliyor. 

l, __ H_IK_A_v _E_.j 

Vazife 
(4 üncü snyfadan cleuam) 

Ah Numan Naci bey, bilseniz ne
kadar bedbahtım. 

Numan Naci - Zavallı güzel ve 
emsalsiz kadın (bir daha öptü) 
Mümkün değil, sizi bu meyus ha· 
linizde yalnız bırakamam. Zaten 
Mehmed Ali de tenbih et -
mişti: c.Onu oyala, müteselli et!.> 
demişti. Görüyorsunuz ya, ne ka
dnr nazik bir vazife kabul ettiği

mi? .. 
Saniye - Te§ekkür ederim. Siz 

bu vazifeyi gerçekten, çok iyi ifa 
ediyorsunuz. (ayağa kalktı) Duru
nuz, size Mehmcd Alinin pijama
sını getireyim. 

Y eni neşriyat 

Y ni Adam 
178 nci sayısı çıktı. İçinde (İm

tihan meselesi) hakkında İsmail 
Hakkı'nın makalesi Faris sergisi 
hakkında H. Avni ve Hüseyin Bo
zok'un yazıları, Adnan Cemil'in 
Politika yazısı. H Cırıtlı'nın Zohn 
Dllwey hakkında etüdü Ehren -
burg'un İspanya röpoı;tajı, Niyazi 
Reınzi'nin Toprak ve Güneş baş -
lıklı yazısı ihtilaller hakkında ilmi 
bir makale Dr. İzeddin'in akıl has
talıkları ve Baltacıoğlu'nun haya
tım tefrikaları Hamit anketine Dr. 
Fuat Sabit Encüment Ekrem Ni -
yazi Remzi Şuküf e ve Hüseyin Da
nış'ın verdiği cevaplar iç ve dış 

sosyete haftanın düsünce!cri kül
tür haberleri kısa tetkikler ve Fik
ret Mualliı'nın resimleri 
111ıımı1111111ııııııuıttlllltllHUllllllltlfllHllllllUllllUl1:11uııuı ... 

ŞAKA 

- Vallahi mıutmak için içiyo -
runı . 

- Öyleyse şu 1ıesabıııızı peşin tes
viye etseniz~ 

- Bak, sana bircep mendili yap

mak için ne güzel ipek kum.aş al
dım. 

- Bir mendil için bu kadar ku
maş alınır nıı? 

- Zararı yok. Geriye kalanla 

ben de kendime bir şeyler yapa -
rım. 

1 

Eski lstanbul batakhaneler'"• 1 
_ KUM .. 
--------------Yazan: M. s. ÇAPA!'l ----

ikinci kısım - 81 -

Gammazhk kumarbazlarda bir mümeY" 
yiz bir vasıf halini almıştır: Para takSİ" 
minde aralarında ihtilaf çıktı mı, hemetl 
parası nı çaldıkları adama gi'tlerek her 

şeyi anlatırlar 

"Üç ahoap ça(•uslar,, her akşam huluşugor, i~igor, Bordonun pratantd 
etti~i etJlercle poker ognıgarak para kaıontyurduk. 

cBundan sonra hakikaten biri -
birimizden çok istifade ettik. Jan 
bizi bir çok kibar yerlere götür -
dü, çok para aldık. Ve bunlari. ü
çümüz taksim ettik. Ve Jan İtal
yan Bordoniden başka kimse de • 
ğildi~ 

Avukat (C .. ) mc gelince, sonra
dan bu adamın hakiki hüviyetini 
öğrendim. (C .. ) İngiliz ve Fran -
sızların yanında bir takım Türk -
ler aleyhinde işler takip eden bir 
adamdı. Avukat değil, has bir ku
mar tellalı, elinden kumar hırsız
lığı gelmiyen, fakat iyi tezgahtar
lık yapan bir açıkgözdü. 

Matmazel Froso bu şebekenin 
eline düştükten sonra çok para kay
betmiş, Bordoni ve arkaadşları, o
nun 10 bin liraya yakın parasını 
almışlardı.> 

Arkadaşımın Bordoni hakkındaki 
hikayesi burada bitti. Şimdi ben de 
Matmazel Froso hakkında bildik -
lerimi yazayım: 

.Matmazel Froso, müteaddit de
falar miras yemiş bir kadındır. Po
kerde bir çok paralar kaybettik -
ten sonra, poker masalarında 1a -
nıdığı bir takım kumarbazlar o
nu kumarhanelere, bakara yer~-
rinc götürmüşler oralara ria 
alıştırmışlar, bu suretle bir 
hayli paralarını daha soymuş -
lar, soydurmuşl::!rdır. Matmazel 
Froso poker ve bakara ve rulette 
40 - 50 bin lira kaybetmiştir. Bu
gün, Beyoğlunda bir randevu yeri 
işletmekle hayatını kazanmakta -
dır. Bazan da evinde poker oyna
tır. Ve işin tuhafma bakııtız ki, 
bu oyunlarda açıkgözlere, trişör -
lere rehberlik etmekte, eline ge -
len müşterilerini bunlara boğdu:-
maktadır. 

Evvelce de söylemiştim, bu -
gün pokerciler arasında 1:>ir 
fih isvoli çekmesini biimiyen -
ler de bu işi talim etmekte, 
bu hüneri öğrenmiye çalışmaktadır
lar. 

Kumarbazlar arasında iyi isvoli 
çekenlerin bir kaçının adını yazı -
yorum: Reşat, Murat, Hüseyin Mu
zaffer ... Bunlardan başka, bir 1<aç 
muallim, mütekait kimseler daha 
vardır ki, sonradan yetiştikleri hal
de, piyasanın en şöhretli isvbli
cilerini fersah fersah geride bı -
rakmışlardır. 

Şurasını da söyHyelim ki, is -
voliciler, trişörler kendilerini hiç 
bir zaman hakiki adları ile tanıttır
mazlar, daima başka başka isimler
le takdim ettirirler. Bir evde: 

- Salih! 
Başka bir yerde: 
- Hasan! 
Falan Hanımın apartımanında: 
- Osman! 
Bir dost evinde: 
- Kemal! 
Bir batakhanede. 

- Müeyyed! d-
Diye karşınıza çıkarlar. Sahte ıı 

hırla karşınıza geçip oyun oynnt· 
lar. f 
Bunların içinde zabıtaca ınllrı.ı 

kumarbazlar, sicilleri bozuk hırsıı· 
lar, Beyoğlu ve Sirkeci kaldırıJ1l· 
larında gece yarılarına kadar_d~ ; 
laşıp, gençliklerini bir mata gıb 
satmak için müşteri arayan bed • 
bahtlar da vardır. 
Şayet merak edip te bu inS811 

müsveddelerine: ., 
- Ne i~le meşgul oluyorsu~u:{: 
Diye, bir sual sorsanız, hiç ıstı 

lerini bozmadan, büyük bir azo • 
metle cevap verirler: 

- Kösele ticareti yaparım! 
- Bendeniz mi, tuhafiye tiiC 

1 

carıyım! 

- Adanada fabrikam var, P8 
1 

muk işlerile u&traşırım! 
- Zahire toplatırım! 
- Salı pazarında odun depoJl\ 

var. 
Aralarında: iti 
- Falan yerin, filan viıayct 

saylavıyım! 

Diyecek kadar ces-Jr ve baHipCı"' 
vaz olanlar da· vardır. 

H . t" . ·1 . licilt" ırıs ıyan ışcı ere ve ısvo 

re gelince, bunlar da k"endilettnt: 
- Borsacı! 

- Banker! 
- Un tüccarı! 
- Emlak sahibi! 
- Elmas komisyoncusu! . , 
Diye takdim ederıer ve _etti.rı~. 

ler. Halbuki, un tüccarı ö.nıer ~ 
bid hanında bir simsardan baş\ 
bir şey değildir. Cinsini anlartl~. 
için, her gün okkalarla çiğnedi~1 c 
ni evetten ağzı hamur teknesırı, 
dönmüştür. Komisyoncu hakık11

0, " ten komisyoncudur: Kadm 
misyoncusu! 1 

Emlük sahibi, sabahtan akşıı111, .. il 
kadar kahve kahve dolaşıp, gı.ı • 
deliğini çıkarmıya çalışan bir J<tl 

marba1dır. rr 
' Borsacıya gelince, bir eğlence. t· 

rinde, yazlık bir bahçede piyarııS, 
tir. Büyük borsa işleri ile uğrıışl1

11, 
ğını söyleyen ve söyleten bı.l ,.ı· 
dam, daha bir ay evvel, yanıI19 9• 

dığı terzi (S ... ) ile (N .. ) ve <l~·->.1e •• 1 
dında çok usta iki poker trişörLI 46 
Beyoğlunda lokantacı (H .. ) 11ı11 ~· 
lirasını boğdurmuştur. Fakat b~. 
dukları bu büyük para (!) yı t~·t.' 
sim ederlerken aralarında j{tı rı • 
çıkmış, trişörlerden birisi, ıot::ıı ıı , 
tacıya giderek boğulduğunll 11 

ber vermiştir. 
Kumarbazların arasında: 

- Gammazlık! 

Bir vasfı mümeyviz halini tılıı1' 
~ ııır 

mıştır. Para taksiminde nra ıııı1 
da ihtilaf çıktı mı, hemen P8~111ıı 
sıvayarak, parası çalınan 8 pile" 
giderler, nasıl boğulduğunu. 19r 
nin şeklini tarif ederek anlatı!r· · ıc · Ve ayrıca nasihat de verır ı,[I<) 

(Dcııa11tı 



suneyrnanolfll Saır©\yanda 

KUOCS KOZLARR 

~n Yoluna doğru gitüğirnizi göi
~· Kasırga başlayınca çöl or
ltıin da kapanıp kaldığımızı talı -

1 ederek, baskın yapmış olma -
~ llnıhtemeldir. Gidelim.. onla
llor- arnçıda_n geçirelim .. birer birer 
b guya çekelim. Bu işi sopadan 
,...lika bir kuvvet mevdana cıkara-.. ,aı. w -

1 Ve kafıle ile birlik geri döndü -
er .. 

1 
lfebron dağı yamaçlarına geldi -

er. 

?daiyet zabiti Şahi Hebron ya
~~çla)ına vardığı zaman akşam 
0"11UŞt\ı. 

v·~Uhafızlar önüne gelen Bede -

1 ıyı Çe\irip, köyde baskın yapan -
~rı soruyorlar .. müsbet cevap ver-
~ZSe, ndamakıUı dövüyorlardı. 

de .aş~, Süleymandan tam vaktin
ıntıkam almıştı. Altınları ka -

~~~anlar çoktan kendi zaviyelerine 
~nın~ıer ve paraları aralarında 

Y laşrnışlardı. 
alt Şahinin, Kaşo'dan şüphelenmek 

lına bile gelmiyordu. 
l' )duhafızlar o akşam Hebron dağı 
d a~açlarındaki bütün göçebe Be
ıı:"ileri sorguya çektiler .. Kulü -

;.rdeki eşyalarını araştırdılar. 
ır dirhem altın bulamadılar. . . 

ğer yaşamamış olsaydı, Hamo bu 
işin üzerine düşmezdi. 

- Sama'nın geleceğini sen de 
umuyorsun demek? 

- Evet, mella! çok yakında ge
leceğini sanıyorum. 

- Amona giden muhafızlarım -
dan da henüz bir haber gelmedi. 
Halbuki devecilerin bugüne kadar 
dönmesi lazımdı. 

Sahra sustu .. 
Bedevi rakkasesinin bildiği bir 

şey mi vardı? 
Süleymarun bu siyah incisi ne -

den susuyordu? 

Süleyman meyustu: 
- Şaon'u bir türlü Amon sa -

rayından kurtaramadık, Sahra! Hiç 
olmazsa bu felaketli günlerde o ya
nımda bulunsaydı.. 

-- Şaon'un Amondan geleceğini 
ummuyorum, rnella! Dışarıda do
l~ sözlere bakılırsa, Şaon, A
mon kraliçesile sevişiyormuş .. 

- Ne dedin .. Şaon, Kraliçe Naya 
ile sevişiyor mu? 

- Öyle söylüyorlar .. (Şaon attık 
Filistine dönmiyecek!) diyorlar. 

Süleyman birdenbire şa§aladı: 
- Ben Şaon'u yurdsever bir 

kahraman olarak tanırım, Sahra! 
Eğer o da bana bu suretle ihanet 
ederse, bundan sonra kimseye i
nanmam. Hayır, Şaon kendi so -
yuna yabancı bir kadını sevmez .. 
seveme1.. Onu burada bekliyen Fi
listin kızları ağlaşıp dururken, Şa
on, Amon sarayında esir kalmak -
tan nasıl zevk duyar? 

(Devamı var) 
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-- Taksimdeki Maruf ve Sevimli 

PANORAMA Bah-
çesi 

Geçen sene gibi fevkalade programla 
29 Mayıs 

CUMARTESi AKŞAMI AÇILIYOR. 

1 

. . . . . . . . . . 
l · · · . . . . . . . . . SAZ HEYETi: Keman : Cevdet. Kem~nçc Sotiri • Piyano Feyzi 

atar hUkUmdarlarının Udi· Mısırlı lbrahim • Kanun Ahmed, Klarnet: Rllıuazan • Ney Emin 

S"l 
bir mektubu.. ARTiSTLER: Bayan Radife, Bayan Faide, Bayan Şükran, Bayan 

u eyrnanın sarayında göze çar- Bilsen, Bayan K. Safiye, Bayan Muazzez 
~bir durgunluk vardı. Hükümdar OKUYUCULAR: Bay Hamid, Bay Artaki, Solist Bay Mustafa 
eglenceıe t t' . .. d 1 
h • r er ıp etmıyor .. goz e- T 1 41065 
•erue • Pek ıakında hakiki &U•prlzler. e • • 
tına şarap içmiyor .. ve dostla- ı :...=..:....----------------------

a· tlllezamir~ okltmuyordu. 
&eld~ sabah Asuriyeden bir elçi 

1

, 
~ ı ve Asur hükümdarından Sü-

~ana şöyle bir mektup getirdi: 
ttı; ızkarde§im Sama'n.ın Jıenü.z 
litj 1/d.ana çıkmamasından mütees
dQ rn. Sama'mn Kudüs sarayın
d.e~· kaybolıquna §Cl§mamak kabiı 
~· lierlı§iremin izi bulununcaya 
d r maalesef size hiç bir yar -
tı.ı:~ bulunamıyacağmı! Sama' -
lift. ayatı benim için bütün bir Fi
k<ı t~en daJıa değerli idi. Onun 
to,}' ldugıınu duyduğum zaman, 
d~~: kaybetmiş gibi müteessir ol-

Sü ~ leynıan bu mektubu alınca 
1'1linden l d" d" Kı ~ vuru muşa on u.. -

~·=~ Saına•yı hfilA bulup saraya 
""em.em;., 1 di ~. --,,.er . 

-...~ İsrail hükümdarının A -
~Ye devletinden beJdediği yar .. 
>'Orq bu suretle suya düşmüş olu .. u. 

Siite &Or- • Ynıanın, Asuriyeden yardım 
ıc .... ~~ilrnek içfo, her şeyden önce 
ç~~e Sama•yı bulup meydana 
~ası ao kt' sille Clı"'re ı. 

leg S Ynıan, günler geçtikçe Pren-
t~iri~'yı özlemiye, onun hatı -
~ e meşgul olmıya başlamıştı. 

liçey· ranın kardeşi Ramo, Kra -
Sq~, aramakla meşguldü.. Güya 
ltıı.ışı nın izini bir mağarada bul
•sıa~rdı.. Fakat, mağaranın ağzı 
"-ca~la çevrilmişti. 
su~ liarno rüya mı görmüştü? 

"asıtas~ınıan bu mağarayı askerleri 
b. 1 e aratmış, bulduramamış-

\re o .. 
b\a'dan gundenberi ne Prenses Sa-
~rnı\J' ne de Hamodan bir haber 

0 
.;oOrdu. 

- ~Şanı Sahrayı çağırttı: 
)01t ....... ardeşinden hfıla bir haber 

••ıU? 

sahra. 
- lia Çok ıneyustu: 

d~li beş YU:: ınella! dedi. Dağa gi
dı. &Un oldu. Hala dönme -

l>~cı~~~~a, onu da aslanlar mı 
l:ı=:- Sannıarn 
"'1..1ara k ·· Rarno kendini as-

%-. o d aptıracak bir adam değil-
tıı ' evı uş ve sır er ve boğalarla boğuş-
1 - Sa ,tı Yere gclmemiştir. 

b .. _ nıa nın b .. 
t ~lh~ ... - ugune kadar bu-
'' ~ .._,..._ı ben· k - -hı._ en Sih. ı ço uzuyor, Sah-

...._.... ll'bazları .. .. . 
~ .,, a~ n sozune ınan-

,_ §lYot!) di onlar bana: (Sama 
fiıı Lı Yorlar B .. b . 

"'lrllı daha .. · u soz em her 

--'.~altÇe :..~~~ düşürüyor. 
-~ de ~ yaşadı .. 

nua vardır. E • 

Daktilo aranıyor 1 
Ankarada çalışmak üzere bir Bayan daktilo aranıyor. Tali~'.erin Acilen 1 
saat 10. 12 arasmda Sirkeci &ınasaryan Han 34 No. ya muracaatları. 

~ " ' ' ' 

·istanbul,. Befediyesr;.;· İlanları 
. . , 

·" 
Keşif bedeli 48350 lira olan merkez halinde sebu hali insası ka· 

pah tarfla eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi 242 kuruş mukabilinde 

Levazım Müdürlüğünden alınabilir. Eksiltme Mayısın 29 uncu cumar• 
lesi günü saat 11 de Daimi encümende yapılacakbr. istekliler 2490 
numaralı kıaunda yazalı vesikadan başka Belediye Fen işleri Müdür· 

lütünden alacakları Fen Eh~yel vesikasile 3526 lira 25 kuruşluk ilk 

teminat ·makbuz nya mektubu ile beraber teklif mektuplarını havi 

kapalı zarfları yukarda yazıh ründe saat 10 a kadar Daimi Encüme-
ne vermelidirler. (B) (2748) 

MUHACiR NAKLIYATI 

lstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden: 
15 Haziran 1937 Tarihinden itibaren Romanya ve Bulgarislandan 

deniz yoliyle muhacir nakliyatına başlanacak ve bu nakliyat dört ay 
sürecektir. Romanyadan getirilecek göçmenler Köstenceden Kavağa 
u~rayarak insanlarm tathiratı yapıldıktan sonra doğru Marmara Ereğ· 
lisine ve Bulgaristandan sıetirilecekler Varna ve Burgazdan Tuzla vo 
Urlaya çıkarılacaktır. Bu işe ea az iki vapur tahsis edilecek ve bu 
vapurlar muhacırların eşya ve hayvanlarından maada (1500) kişi olt· 
cak cesamette bulunac.aktır. 

Talip olanların şartnameyi görmek üzere Müdürlüğümüz fen beye• 
tine miif'Bcaatları ve pazarlığa iştirak edeceklerin de muhammen be
delin % 7 buçuk teminatı muvakkatesi olln dokuz bin liraya aid 
makbuz veya Banka mektubiyle 1-Haıiran .. 1937 saat 14 de Müdürlü. 
ğümüzde müteşekkil komisyona gelmeleri ilarl olunur. (2873) 

İstanbul 3 üncü İcra Memurlu • 
ğundan: 

Paraya çevrilmesine karar veri -

len çam ağacı ve kayısı fidanları 
ve sebze sırıkları, çinko boruları 

ve teferruatile bostan dolabı ilk art
tırması l /Haziran/937 Salı günü 
saat on iki buçukta Beşiktaşta Ci-

hanha mahallesinde Bostan soka-

ğında 2 numaralı Hasanpaşa mer
hum veresesine ait bahçede yapı-

lacaktır. Mahcuzun muhammin kıy

metlerinin yüzde yetmişbeşini bul

madığı takdirde ikinci arttırması 

yine Haziran ayının 3 üncü Per -

şembe günü saat 12 buçukta ayni 
mahalde yapılacağından ilin olu-
nur. 

(938/3016) 

İstanbul Birinci Ticare t Mahke -
mcsinden: 

Hasan tarafından Kumkapı Ni
şancasında Mabeyin sokak 25 No. 
lu evde Meryem aleyhine maddi 
ve manevi 1000 lira zararın tahsili 
hakkında 937/120 No. lu dosya ile 
açılan davanın 21/5/937 tarihin -
deki muhakeme celsesinde evini 
terk ederek şimdi nerede oturduğu 
belli olmıyan müddeialeyhe. ilan 
yolile davetiye tebliğ edildiği hal
de gelmediğinden hakkında gıyap 
kararı verilmiş ve muhakeme, bu 
kararın tebliği için 22,/6/937 Pa -
zartesi günü saat 14 de bırakılmış
tır. Gıyap karan mahkeme divan· 
hanesine asılm1f olduğundan müd
deaaleyhin o eün ve o saatte mah
kemeye gelmesi lüzumu ilin olu-
nur. 
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SIPOR 
Dinarlı Mehmet pehliva!! 

Amerikall güreşci Pol Komar Di
narlı ile güreşmek istiyor 

E vvelki gün matbaamua gelen 
Amerikalı güreş~i Joe Pol Ko

mar Dinarlı Mehmet ile muhakkak 
karşılaşmak arzusunda olduğunu 

söyl.em~ti. Komarın meneaerliği

ni yapan Zibinska halen güreşi bı
rakmış olmasına rağmen her han
gi bir Türk pehlivanının güerşmek 
teklifini kabul edeceğini söylemiş-
ti. 

Kendilerile vaki olan konuşma
mız esnasında Dinarlının göreşme 

teklifini kabul ettiğini söyliyen A
merikalı bize Dinarlı Mehmet ta
rafından yazılan bir mektup gös
terdi. Mektupta güreşmek üzere 
29/30-5-937 tarihlerinde İstanbu -
la gelmeğe söz veren Dinarlının 
sözünü tutup tutmıyacağını bilmi
yoruz. Amerikalının Dinarlı Meh
medi 10 dakikada yeneceğini söy
liyerek bütün Tiirk pehlivanlarına 
meydan okuması şayanı hayret -
tir. Kendileri Cumartesi günü kar
şılarına çıkacak rakibi henüz bu -
lamamış gibidirler. 1500 maça mu
kabil pek az mağlubiyet aldığını 
söyliyen Amerikalının sırtını ye

re getirebilecek güreşçilere malik 
olduğumuz şüphesizdir. 

Fakat Pol Komarın hala karşı .. 
sında rakip bulamaması acayiptir. 
Ankarada yapılan güreş müsaba
kalarında derece alan başa ve baş 
altına güreşen pehlivanlarımız A
merikalının k:ar§ısına çıkacaklar

mış . Bunun doğru olduğunu kabul 
edersek Amerikalının karşısına 

Tekırdağlı Hüseyin, Mülayim, A
rif, Yanmdünya Süleyman, Molla 
Mehmet, Manisalı Rıfat ve b'un
lardan başka Gönenli Hamdi, Ba
baeskili İbrahim, Sındırgılı Şer!f, 
çıkacaklardır. 

Zibiska Mülayimi Amerikaya 
götürmüştür. Kendisine Mülayim 
hakkında sualler sorduk. 

O yalnız Mülfıyimin kuvvetli ol
duğunu iyi pehlivanlar arasında 
sayılabilmesi kabil olacağını söy
ledi. 

Zibiskanın, Joc Komar'a itimadı 
pek fazladır. Onun Türkiyede galip 
geleceğini söylüyor. 

Fakat bunların sonunda Türkle
rin güreşe çok yardım ettiklerini 
Kurddereli, Koç Ahmet, Koca Yu
suf gibi Türk pehlivanlannın na
mının hala Avrupa ve Amerikada 
unutulmadığını ililve ediyor. Ame
rikalılara, buradan Amerikaya gi
den Miço Sarandosu sorduk tanı -
madıklarını söylediler. 

Onların asıl emelleri Dinarlıyı 
karşılarında bulmaktır. 

Dinarlının Londosa iki defa ye
nildiğini sık sık tekrar ediyorlar. 

Klişesini koyduğumuz mektubun 
Dinarlı tarafından tekzip edilece
ği düşünülemez. Kendi yazdiğım 
tabii inkar etmiyecek. Fakat A -
merikalılarla karşılaşmak için İs
tanbula gelecek mi? 

Viladlslavya yarın Şif il 
ile kar,llaşıyor 

Bulgaristanın birinci sınıf futbol 
takımlarından Viltidislavya yarın 
Şişli ile karşılaşacaktır. Bulgar ta
kımı ikinci maçını Pazar günü Pe
ra ile yapacaktır. 

Geçen sene Kral kupasını alan 
bu takımda üç milli oyuncu var -
dır. 

Sekl~ler turnovası 
hararetlen dl 

Bu son maçlarile daha çok hara
retlenen sekiz klübün kendi a
ralarında yaptıkları maçların bu 
!hafta ~n mühim karşılaŞmaları 
yapılacaktır. Şimdiye kadar he • 
men bütün maçlarını kazanan Bey
kozluların bu hafta diğer Takipleri 
karşısında alacakları netice çok 
dikkate değer. 
Eğer Beykozlular bütün maçla

rını kazanırlarsa, milli kümedeki 
sonuncu takımla doğrudan doğruya 
yerini değiştirecektir. 

Fakat genç Hilililer de bundan 
sonraki maçlarım kazanmak için 
çok çalışacaklardır. 

Fra11aız •1111 takımı 
••llOtt oNa 

Geçen Pazar günü Pariste İrlan-
da ile Fransız milli takımları 50 

namı. şanı 

meşhurdur 
hala 

Çalışamıyor, 
..., 

ugramış 

devasız bir derde 
gibi meyustur 

Düşünmüyor ki 
Bir iki kaşe 

NEVROZIN 
Onu bu ,an• baş 

ağnsile lirıir 
•lnlarmdan 

kurtarmata klfi 
relecektir. 

N EVROZ N • 
1 

Bütün atrı, sazı ve sancıları derhal dindirir. Soiuk alğtnlıklarına, 
ıripe, romatizmaya, baş ve diş ağrılarına, nezleye, sinir, adale 

ve bel ağrılarile kırıklığa karşı bilhassa müessirdir. 

Mevduat için elverfşll şartlar 
Para~ plasmatiJ içln ~ğüUel' 
Kiralık Kasalar -----· 

Bütün gtın arasız Bçıltır -
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Paslanmaz ve :HASAN 
Tıraş BIÇAGI 100 defa ~ır~_ş ed~! 

Bü1.ün dünyada emsaline hiçbir zaman tesadüf edilemiyecek derecede büyük muvaffakiyet kazanan HASAN TIRAŞ Bıça~lar1 ye~ı ve kat lyyen paslanmaz n ktııf· 
piıasadan musırran isteyin. Yeni HASAN TIRAŞ Makinelerile birlikte HASAN TIRAŞ Bıçaklan tıraş olduktan sonr~ k.at'ıyyen sılmeğe ve kuru.lamağ'a hacet yo buna 
Ve bu tıraş bıçağ'ı hiç bozulmamak şartile gayet kolaylıkla ve huzuru neş'e içinde yüz defa tıraş eder. Dünyanın hıçbır tıraş bıçağında bu. mezıyet yok.tur. Ve ctut. 
ancak HASAN TIRAŞ BIÇACI muvaffak olmuştur. Markasına ve ismine dikkat. 1 adedi 5. 10 adedi 35, Pasl

0

anmaz Hasan bıçağı 1 a~edı 6, 10 ade::lı 50 ku~~saD 
Hasan Tıraş Sabunu • Hasan Tıraş Kremi • Hasan Tıraş Pudrası· Hasan Tıraş Kolonyaıı da çok zevk ve ne~ e veren yardımcı ve mukemmel vasıtalardır. 
depolarile satış yerleri ve bütün Anadolu tuhııfiye ve bakkaliye mağazalarile eczanelerde ve aktarlarda bulunur. ------................... , .......................................... ______________________ ~ ı --------------:-

ı _______________ ı_·s_T~A __ N_s_u __ L __ D_E __ F_T_E~R-Dml!~-R-L_ı_G •• ı_N_o __ A_N ______ ~-----1~~' ~~~~~~!~;~;~~ 
Sıra 
No. 

Şubesi 
Adı işi Senesi Adresi 

lhbarna. Vergisi 
me No. Lira K. 

Sıra Şubesı Adı işi Senesi Adresi lhbarna· ~;:g~'. tılıktır. Balat Süreyyapaşa fab• 
No. me No. rik&st arkasında kayık iskele

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
79 
30 
31 

32 
33 

34 
35 
36 
37 
38 
39 

40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

51 
52 
53 
54 

55 
56 
57 

58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 

71 
72 

Tarlabaşı 

• ,, 
• ,, 
,, 
• 
• 

,, 
,, 
,, 

" 
" 
" ,, 

" 
,, 
" 
" 
• 
• 
" ,, 
" 
" 
" 
" ,, 
" ,, 
,,. ,, 
• 
,, 

Tarla başı 

" ,, 
,, 

" 
,, 
" 
" 
" 
it 

" 
" 
" 
ti 

,, 

,, 

" 
" 
,, 

" 
" 

" 
• 
" 
" 
" 
" ,, 

" 
• .. 
" ,, 

" 

" 

Mehmet ve 
Salim Pasta ve mezeci 933 
lstavri ve Koço Sebzeci " 
Nezihi Mahmud ltriyatçı " 
Celal Kömürcü ,, 
Yervant Sobact ,, 
Hasan Tahsin Meyhaneci ,, 
Koç o Bakkal ,. 
Mehmed TO 

Rifat ,, 
• 

istiklal caddesi 4 t 9-46 
,, " 53-1 9.47 
,, " 121 9.49 

M. sokak J8. 1 9·61 
Bursa S. 27· 1 9-64 
T. cıtddesi 98-1 9-80 
Küçük yazıcı ı 3-1 9-72 

Paşa bakkal 
Yenişehir Hüsnü 

Oraniya 
Onnik 
Ali 
Virjin 
Şaban 

Le on 
Pandeli 

Kömürcü 
Kömürcü 
Tuhafiyeci 
Manav 
Körr.ürcü 
Terzi 

" il 

37 9-88 
1 9-89 

23 9-91 
3 10.9 

76-74 10.10 
5 10. ıs 

6·2 10-17 
197-3 10.18 

6·1 10-20 
Pctro ve şeriki 

Aşçı 

Tuhafiyeci 
Kahveci 

" Karpuz S. 
,, Bülbül S. 

" 

" 
" 

Akarca N. 
Hava S. 
(stiklll C. 
Sakı~ A~acı 

20 30 K. 
36 00 " 

1 38 it 

5 50 " 
4 68 " 

20 63 " 
9 68 .. 

21 89 • 

7 33 " 
26 07 " 
29 J8 " 
4 ıo " 

10 80 .. 
11 55" 
54 ~6 it 

76 13 it 

Eftiyadi Ker~steci 1t Yenişehir 57-1 to.21 46 49 ,, 

Mevlud Kömürcü 
Popol 
Raşit 

Şevket 

Kadri 

Terzi 
Kahveci 
Birahane 
Lokanta 

Muharrem Kahveci 
Hamit Fethi Bakkal 
Mu!!taf a Bakkal 
Dikran Saat Tamircisi 
Yani Andriya Mezeci 
Cevad Kahveci 
lstavri l.stimadi Limoncu 
Bekir Aşçı 
Vasfi ve 

,, Büyük Ziba 41 10.23 O 88 ., 
1t Epi S. 29-2 10.25 13 20 ,, 
,, ,.Hava S. 6 10-27 33 00 • 
• • 8 10· 28 39 60 • 
• Mek•ep S. 2·4 10-31 70 62 ., 
,. Abanoz 11 10°32 38 50 • 
" Şişli s. 2 10.35 41 80 .. 
• Sakız Ağacı 79. 77 10.36 12 61 • 
" Yeşil sokak 2.1 10-46 19 23 • 

Hristaki H . 20 10-47 165 72 • ,, 
istiklal cad. 209 10.50 23 55 ., n 
Bursa S. 10 1()..52 18 72 .,, • 

,, Kilit S. 6. l 10·57 23 41 ,. 

Aleksandr Hazır elbiseci ., 
Dimitri Frankohi Aktar ve tütüncü., 
Hayik Taşcıyan 

lstiklll C. 120·4 13-80 57 60 ., 

" 22~ 13-27 44 63 " 

ve şeriki lstepan Tütüncü ,, 
Davit Sarraf ,, 
Van gel Terzi ,. 
Yorgi Tütüncü ve Aktar ti 

Hami Kunduracı 1t 

El eni Aşçı ,, 
Karnik 
Kar le 

Sami 
Manol 
Oraniya 
Mişel 

Sik o 
Pavil 
Niko 
Yorgi 
Mehmed 
Simo 
Bayar Kalfa. 
yan 
Vasil 
Hüsı!yin 

Le on 
Vahran Mu
ratyan 
Yani 
Kir kor 
Sarrafyan Se· 
rupe 
Nihad 
Seyit 
Sabri 
Artin 
Dimitri 
Leon 
Is mail 
jorj Yorgi 
Habibe 
Seyit Gaffar 
Oraniya 
Mari 
Vahram 

Pol 
Rodolf Lof 

Tamirci 

Tuhafiyeci 
Lokanta 
Kolacı 
Terzi 
Kasap 
Aşçt 
Kunduracı 

Terzi 
Kahveci 
Kahveci 

PerukAt 
Kolacı 

Manav 
Berber 

Terzi 
Kömürcü 
Bakkal 

Manav 
Kahveci 

" Arzu halel 
Boyacı 

Demirci 
Kunduracı 

Pastırmacı 

Berber 
Mezeci 
Kahveci 
Kolacı 

Kömürcü 
Kömürcü 

Saat tamircisi 
Kunduraa 

" 
111 

il 

" 
" 
" 
• ,, 
" 
it 

,, 
,, 
,, 
,, 

" ,, 
it 

,, 
• ,, 
,, 
" ,, 
" 
" ,, 
" 

" ,, 
" 

.. 

" • 
22 

'251 
Sııkız ağ'acı 46 
istiklal c. ı 34. ı 
Ağaçeşme 8-1 
Bursa S. 13 

13·83 100 80 " 
16.40 72 66 • 
10-85 21-83 ., 
10-83 ~-42 ti 

10-93 22-86 • 
10-88 77·63 • 

Yeşil S. 22-1 10-86 
Yeniçarşı 1 10.89 
Mis S. 6-1 10-77 
Tarlabaşı 194 10-94 
istiklal Cad. 153.3 10-96 
Yenişehir 70 10-80 
Sakızağacı 2 10-84 
Yağhane 41 10-78 
RumcliHanıl8 10-82 
Çaylak 19 4.44 
Hava 6 10-48 

T. Başı C. 172/2 
imam S. 18 
istiklal C. 73/t 
T. Başı 21/l 

10.49 
10-53 
10.67 
10-68 

87-63 .. 
60-06 ., 
33-21 .. 
53-53 .. 
84-53 tt 

9 49 •• 

60 72" 
12 42 .. 
39 46" 
4 97" 

102 35 .. 

93 15., 
30 19 u 

29 ıo .. 
26 74,, 

Çaylak S. 31 
Yenişehir 1 
Dıvarcı S. 70 

J0.69 12 94 .. 

Yenişehir 10 
Bülbül D. 2 
Yenişehir 35 
Mektep S. 9 
Bayram S. 9/1 
Karga S. 3 
Bayram S. 19/6 
istiklal C. ıo 
Malakof S. 14 
istiklal c. ıo 
Hava S. 4 
T. Başı 194 
Çaylak S. 25 
Keresteci ıs 

s. 48 
Karnavala 
istiklal C. 68 

10.70 6 74 • 
10.73 s 19 ., 

10-75 
10.76 
10:79 
10-87 
11-01 
11.02 
11-3 
11·4 
ı 1.5 
11-6 
J ı.7 
11·8 

11.10 
11.12 

11· 13 

11-14 

44 79 ., 
24 59 ,, 
13 03 .. 

44 85 " 
56 27 • 
18 34 • 
13 51 " 
34 16 .. 
14 13., 

112 59. 
33 06 .. 
53 53" 
53 00 " 
6 20 " 
5 80 • 

58 39 .. 

73 
74 
75 
76 

" 
" .. 
" 

An don 
Vaıil Markori 
Ahmed 
Oaman ismet 

Kahveci 
Bakkal 
Pansiyoncu 
Lokantacı 

77 Küçükpaıar Hüseyin Yorgancı 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 
90 

91 
92 

93 

94 

95 

96 
97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

• 

it 

• 

• 
... 
• 
.. 
., 

.. 

.. 
• 

• 
" 
• 

n 
,, 

it 

• 

it 

., 

,, 

• 

" 
" 

" 

" 

" 
,, 

,, 

• 
,. 

,, 

110 K. Pazar 

111 

112 
113 
114 
115 
116 

Fatih 

" 
" 
• 

" 

Mehmed Ayşe Kundurııcı 

Raşi<ı Sandalcı 

Osman Berber 

Abdullah Cemal Kantariye 

Mchmcd Ali 

Sel1haddin 

Hasan oğlu 
Masta fa 

Çuvala 

Sayacı 

Manav 

Mustafa Cem:tl Arpacı 

Yako Bahar Tenekeci 

Halil oğlu Nas. 
rullah Kahveci 

Raşid 

Mehmed Ali 
Mecit 

Bakkal 

Kunduracı 
Bakkal 

Ahmed Hasan Kasap 
Hüıeyin Kömürcü 

Arif 

izzet 

Eteni Peyri 

izzet 
Faik 

Hüseyin 

Sami 

Ali 

izzet 

Ali oğlu Mu ... 

bar rem 

Mehmed 

Abdullah 

Sadık 

Mehmed 

lbrahim 

Mehmed 

Çömlekçi 

Manav 

Bakkal 

Kasap 
Köfteci 

Kahveci 

Kundurac 

Kahveci 

Ter:ü 

Manav 

Kalaycı 

Peynirci 

Sepetçi 

Kese kAğltca 

Bakkal 

Sepetci 

,, " 
Ahmed Kamil Kahveci 
Arif Dişçi 
lbrah:m Güreş yeri 
Mehmed Bakkal 
Şerif oğ. Hasan Bekçi 
Memduh Marangoz 

ti ,, 
" 
" 
• 

,, 

• 

" 

• 

Yenişehir 40 
istiklal C. 189 
Şişli s. 22 
Hamalbaşı 22 
Rüstem paşa 
Bal kapan 
Han 

H. Gıyaset· 
tin Kıble 
Çeşme 

49 

63 

Sarı Demir 
Kutuc.ular 16 
Hacık1dın 

Unkapanı 

Caddesi 79 
Rüstem paşa 
Bal kapanı 
Han 20 

11-15 
32-36 
32-46 
4.18 

2J.18 

23-68 

23-47 

27-46 

12 87 " 
l26 95 ,, 

12 00 ,, 

24 00 " 

15 98 ,, 

1 • 

19 35 " 

18 84 ,, 

23-11 33 29 .. 
., Papazr.>ğlu 

• 

• 
,, 

• 

• 
• 
it 

Han 
Papazoğlu 

7 

Kahveler S. 26/1 

Hacıkadm Atlama 

23-~4 9 72,, 

23-33 s 23. 

taş cac1desi 2 27-54 10 54 ,. 
Hacıkadın Unka· 
panı C. 140 27-50 22 29 ,. 
Hoca Gıyaseddin 
Küçükpazar 35 2J-35 39 48 ,, 

Hacıkadtn Unka· 
panı C. 145 
Hoca Gıyaseddin 
Vefa C. 62 
Hacıkadın C. 67 
Venik Şeca-
nddin 9 

27-72 25 62 " 

27-61 10 32 " 
27-65 9 09 ,, 

,,'{ Hacıkadın C. 68 
27-80 40 92 ,, 
27-62 5 39 .. 

• 
,, 

" 
" 
" 
• 
.. 
.. 

n 

n 

,, 

• 

,, 

• 

" 

Yavuz Sinan Te· 
kirdng- iskelesi 25 27.36 
Zindankapı lpcilcr 
caddesi 12 23-51 
Yavuz Sinan Kü. 
çükpazar C. 49 27· 1 
Unkapanı C. 7 27-41 
Sarı Demir Kıble· 
çeşme 60 23-80 
Yavuz Sinan is-
kele 4/1 27-25 
Hacıkadm Unka. 

27 24 ,, 

47 60 ., 

28 36 ,, 
55 00 ,, 

44 00 " 

17 75 ,, 

panı Cad. 113 27-68 26 41) ,. 
Sarıdemir Kantar-
cılar 27-85 24 93 ,, 
Sarıdemir Kazan• 
cılar 55 27· 9 24 61 ., 
Sarıdemir Kann· 
cılar 55 27· 8 11 81 ,, 
Hacıbdın 

Unkapanı C. 121 27·69 9 45 ., 
Hacıkadın At· 
Iamalaşı 2 Nu. 27-55 37 40 ,. 
Hoca Gı.vctseddin 
Sağracılar 39 28-14 5 16 ., 
Ya \ ' Ul Sinan Kü· . 
çükpazar C. 67 28.30 4 51 ,. 
Yavuz Sinan Se· 
petci S. 3 
Yavuz Sinan Sa. 
rıdemir Deveoğlu 

28-70 23 49 " 

yokuşu 13-15 28. 2 3 15 ,, 
Hacıkadm. Hacı· 

kadın caddesi 114 28-86 36 60 ,, 

28-75 1 22 ,, 

28-75 1 22 ,, 

Demirtaş saatci 
yokuşu 2-4 
Hacıkadın saatci 
yokuşu 2-4 

,, 'Atik Mustafapaşa 

" 
Jt 

,, 
tt 

,. 
it 

Lonca 29 14 40 n 
Sofular Sof ular 26 48 00 ,, 
Caferağa Saray meydan 83 36 00 ,, 
Halice Sultan Helvacı 3-1 31 68 ,, 
Neslişah cami 12 17 00 ,, 
Mimar Sinan Hafızpaşa 95 9 45 ,, 

Yukarda Adı, işi \'e eski adresleri ve men,up olduğu şubesi yazılı mükelleflerin yeni adreslerini bildirmemiş ve yaptlan araştırm:ılarda da bulu~amamış 
rmda gösterilen senelere ait kazanç ve zamlarını havi ihbarnameleri bizzat tebliği mümkün olamamıştır. 

oldc.1klarrnd1n hizala· 

Hukuk Uoıulü Muhzıkemeleri kanununun 141-142 inci maddesi hükmüne tevfikan teb!iA" yerine geçmek üzere keyfiyet ilan olunur. (3021) 

M 1
• D E N 1 Z E ,ı .......................... ır 

. . ı Göz Hekimi ı 
dikkat ve lYl HAZIM edınız. ı ı 

Çabuk, iyi çiğnemeden ye· ı Dr. Şükrü Ertan ı 
mek yiyenler, fazla baharatlı ı , . ı 
ve biberli yiyenler, bilhassa Cağaloğlu Nuruosmanıye c~d. 
içki içenler midelerini tahriş ı Cağaloğlu No. 30 (Eczanesı ı 
ederler. Ve EKŞiLiK. HAZIM· ı yanında) Telefon. 22566 ı 
SiZLiK, ağırlık ve baş dön· ı .......................... ı 
meıeri hissederıer. Dans Profesörü 

MAZON MEYVA TUZU 
~ HAZIMSIZLIÔI, MiDE EKŞiLiK 

·,, ll ve YANMALAR iNi GiDERiR. 

' 

. INKIBAZI defeder. Bugünden 
bir şişe MAZON alanız. Hiçbir 

. mümasil miistahzarla kıyu k.a· 
bul etmez. • 

Parlıin 1937 senesinin y~ 
nl danı figürlerini öli:• 
renmek lıteyenlere müjcle 

Dr. Hafız Cemal 
(LVKM:AN HEKİM) 

Dahiliye mUtehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle • 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

lstanbulda Divanyolunda (104) nu· 

maralı hususi kabinesinde hasta • 

.. !81:1 .. - ........ - ...... 
Cild ve zührevi hastalıklar 

müteha9SISI 

Dr. Feyzi Ahmet 
Diploma No. 1614 

lstanbul Ankara cad
desi No. 43 

Pazardan maada her gün sabah .. 
tan akşama kadar ., .... ______ .... 

Sahibi ve umumi netriyah idare eden 
Batmuharrlr: E. iZZET -

Buıldıtı yer: Matbaai Ebünlya 

M AZ ON iılm, HOR O S markaana dikkat 

Beyoğlu fstiklAI caddesi Türkuaz 
dans dershanesinde Kemal Sami 
Bayere müracaat. Hergün sabah 
ondan akaam dokuza kadar ders
hanesi talebelerine açıktır. 

!arını kabul eder. Salı, cumartesi 

günleri sabah .9.5 • 12• saatleri ha· 

kiki fı.karaya mahsustur. Muayene

hane ve ev telefon: 22398. K11Ja 
telefon: .2104l. 

sinde 26 No. lu eve müraca;.!-

- dll' Hendek İcra Memurluğun a · ş 
Şabat çipruta 550 lira 46 kuru_ 

ve masarifinin itasına borçlu pe t 
re boğazı mahallesinden Ahflle _ 
Necatinin gayri menkullerinin ~ş 
raya çevrilmesi ne karar verilı1'•1 

olduğundan dört oda ve rnıkdll~~ 
kafi bahçeyi havi ve medyunun ~~ 
sesine isabet eden kısma 400 .1'iu 
takdiri kıymet edilmiş 39 :No- '1i 
bir bap hanenin nısfı sekizde ~~ • 
hissesile diğer nısfı 32 hisse ıtı. 
barile yedi hissesi borçluya aittl~ 
Ve yine mahalle içinde borçlu0~ 
hissesine isabet eden kısma 1 . 
lira takdiri kıymet edilen 45 ?{~· 
lu bir dönüm bahçenin nısfı ve~~ 
ne mezarlık başında borçlun~o }i• 
sesine isabet eden kısma ı::ıO ~ 
ra takdiri kıymet edilen bir bUÇ 

dönüm 46 No: lu tarla sekiz hisSt°' 
den yedi hissesile dört hisse itı~~-

. ve 
rile bir hissesi borçluya aittır. 
yine borçlunun hissesine isabet ~ 
den kısma 100 lira takdiri kıyJlle 
edilen fabrika altında bir döniirt\ 
47 No. lu tarla dört hisse itib3 • 

rile bir hissesi borçluya ait oM' 
v~ yine Kalaycılar mevkiinde bor~ 
lunun hissesine isabet eden kıS 
ma 75 lira takdiri kıymet edil~·rıt 
48 No. lu ve üç dönüm tarla do~, 
hisse itibarile bir hissesi borçlu) 
ait olup ve yine Çam köprü rne"; 
kiinde borçlunun hissesine isabet 
eden kısma 50 lira takdiri kı)'Jlle 
edilen ve 49 No. Iu ve iki döni.ifll 
tarla dört hisse itibarile bir ~isd; 
sesi ve yine Kalaycılar me\'Joın. i 
bor.çlunun hissesine 50 lira takri1,~. 

• 1'1 
kıymet edilen ve 50 No. lu ve 1 

dönüm tarla dört hisse itibzıriJe 
bir hissesi ve yine yeni köy rn~v
kiinde 16 dönüm ve borçlunun h15~ 
sesine isabet eden kısma 40 lira tıı tl• 
diri kıymet edilen ve 33 No. dı rıı 
kayyet tarla dört hisse itiba -
bir hissesi ve yine Yeniköy J'l'ICV' 

kiinde ve borçlunun hissesine is;: 
bet eden kısma 15 lira takdiri }(~0-
met edilen 34 No. lu tarla b~Ş !.S
nüm ve dört hisse itibarile bır bd 

··n e sesi ve yine Yeniköy mcvkıı 
borçlunun hissesine isabet ed~
kısma 15 lira takdiri kıymet 111 
len ve 35 No. da beş dönüm _ıa~e 
dört hisse itibarile bir hissesı. i
yine Yeniköyde borçlunun hisseSe
ne 67 buçuk lira takdiri kıyrnctd6t 
dilen 36 N o. da on dönüm tarla pe
hisseden bir hissesi. Ve yine tıll" 
ğirmen caddesinde 44 No. da~ 
len arsa halinde bulunan. ba s1 _ 

nin nısfının sekizde yedi hısse e
le diğer nısfı 32 hisse itibarile ~ 
di hissesi borçluya ait olup b~9 
lunun hissesine i:sabet eden k~ 'Y 

100 lira takdiri kıymet cdilJillŞ ı1' 
lup bu kere birinci aÇeıı 

•fb81° arttırma ile 21/5/937 den ı 1 dııt 
21/6/937 Pazartesi gününe )<il'/. • 

arttırmaya vazedilmiş olup Jl'lC 011i 
kur gün saat 15 de Hendek icrıı >'' 
resinde açık arttırma ile . P.ar;.;ı
çcvrileceği ve haddi Uıyikını tıt" 
madığı takdirde ikinci açık ar ,rıi 

•• 8\ 
ma ile 16/7 /937 Cuma günU ~ ... 
saatta Hendek icra dairesind~ıcce
çık arttırma ile paraya çevrı !{111rı 
ğinden ayni haklara irtifak }lEI vr 
na ve .:;air haklara malik oı~n b1te 
yirmi gün zarfında evra~ı nıu:ırde 
lerini ibraz etmeleri aksı tal< ~ili' 
paylaşmadan hariç bırakılllC~rl'iiıı· 

• btlb
Tl ve arttırma şartnamesı ıec,.... 

den itibaren herkesin göre.hı bıJ ~ 
ği talip olanlar yüzde ycdı Jllcl<
çuk depo akç-esi veya bzınkn rıııt
tubu ibraz etmeleri daha faz~tı !< w 
IUmat almak jsteyenler Hen :os:ıı· 
ra dairesinin 937 /311 No. ıu 0w· 
sına müracaat etmeleri ilan 

nur. (937/311) ~ 
. ~·" 
•""" Operatör ' 
ı RIZA ÜN VER ldafı ! 
ı Doğum ve kadın hastalı . S 
ı mutahasmı . addesı • 
ı Cağaloğlu Nuruoı::ıarııye c J 
ı No. 22 Mavi yapı .. r 
....... Telefon: 22683 .... 


