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Başvekilin be~le-"'. 

dan sonra Alman· gemileri Anki!~ada! nen nutkunu 
tayyarelere ateş 8çacaklarA101~!:,i;;;safir çarş~mbaya söyle· 
ispanya hükiımetine şiddetli bir prosesto gön- görüşecekler mesı muhtemel! 
derilecek ve Doyçland vapurunda ölen ve yara-

lanan Almanlar için tazminat istenecek · 

h
llerlin hiddet ve infial içindedir, 1 

idisenin daha vahim neticeler, 
doğurmasından korkulmaktad1r 
b~rlin 31 (Hususi) - Münihten 
% aya alelacele hareket etmiş o .. 
"···devlet reisi Hitler kabineyi fev .. 
"ilad \'~ e bir toplantıya çağırmış, geç 
teı: kadar devam eden müZ!lke. 
~-d:• İspanya sularında kontrol 
faııı· IStni ifa etmekte olan Doyçlanq 
tilıı~d~ki Alman cep kruvazö -
!er· un Ispanya hükumeti tayyare -
~~ tarafından atılan bombalarla 
~r ~a uğraması ve bu yüzden 25 

• ının ölmesi ve 20 kişinin de a .. 
to SUrette yaralanması meselesini 

t(ıŞ?n·· t" G uş ur. . 
(qb~ç v~kit sızan haberlere göre, 
~eu~ne. lspanya hükCımetine şid .. 
te ~ btr protesto notası gönderme
to~:~i~at istcmeğe ve bundan 
ı... St ıçın Alman gemilerine do-
'llnuı-- . 
• <.ııuyacağı hakkında temınat 

b P etmeğe karar v.ermiştir. 
QU' • 
tı. rıvııyet gbre de, İspanya su. 

taq nda bulunan Alman gemilerin~ 
teı:uı edecek vnziyet alan tayya
t'.ll'ıl e mukabil ateş açılması için 
~ r verile<X)ktir. 

Ctlinde hidet ve infial son de- Bir Alman harp gemiJinde tayycre topları 

Mlujir Emir Alteı Apt~llala 

Ankara 31 (Hususi) Şarki Er
dün hükümdarı Altes Abdullah ve 
maiyeti bu sabah eksprese bağlı 
hususi bir vagonla buraya geldi. 
Kendileri garda Reisicumhur adı· 

(Devamı 2 inci so.hifede) 

Maaş 
Emri bugün 
Tebliğ edildi 
Yarın mali senenin ilk günüdür. 
Bu münasebetle bütün daireler; 

936 mail yılına ait hes;ıplarını ka• 
patmak i~İ:\ d\:ıı ve eV\elki gürı 

bütün bir 2'ayretle çalışmışlar ve 
dün paı.ar olmasına ra{rmen bir
çok belediye ve maliye memurları 
mıntaknlarında meşgul olmuşlardır. 

Yeni seneye ait kadrolar birçok 

ismet lnönü Türk-lngiliz ve 
Türk-Fransız dostluklarına ve-ı 
rilen kıymeti tebarüz ettirecek 

Ankara 31 (Hususf) - Kamutay 
bütçe müzakerelerine bugün de 
devam edecektir. Bu müzakere. 
lerin bugün biteceti zanncdil· 
mektedir. Başvekil ismet lnönü, 
bütçe müzakereleri bugün biterıe 
yann, aksi t dirde çarşamba 

günü kamutaydf mühim beya
natta bulunacaktır. 

ismet lnönü bu beyanatında 
devletin mali, iktisadi, dahili ve 
ve harict siyasetlerini ve meva
ki bakımından alınan tedbirleri 
anlatacak ve itimat re)·ini istiye-

cektir.Bundan başka Salı a-ünü C. 
H.Partisinin meclis gr;.ıpu topl:ı· 
nacak.ismet lnönü a-rupta son Av· 
rupa seyahati esnasındaki ıiyast 
_temasları ve bu temaslardan el. 
.de etti~i müsbet ve muvaf. 

fakıyetli neticeleri izah ede· 
cektir. Bu münasebellc Başve. 

kil:miz Türk - lnrfliz do!lluk mi). 
nasebctlerinin bugünkü tezahürü 

ve iyi vaziyeti hakkında da grup 

azalarını tenvir eyliyecektir. 

(O.tıamı 2 ne/ ıagfada) 

Musolini mühim bir 
karar 

vermek üze..---- • • 

B-w /,a,~ar A iman Harbiye nazırı 
ile Romada 

-görüştükten sonra belli olacak 
yerlere tebliğ edilmiştir. Bunlarda .Entransijan,. m Roma muhabi-

nan milletlere karşı hiç bir iddiası birlerile münasebette bulunacak • esaslı bir tebeddül yoktur. ri yüksek makamlı bir İtalyan dip-
yoktur. İtalya, sadece İspanyayı larını tesbit ,etmektedir. (D 'k' · f d ) evamı ı ıncı say a o. lomatına sormuş: 

Avrupa için bir tehlike olan komü- Musolini, bu yolda yapılacak i~k - Mareşal Fon Blomberg Ro : 
nizmden kurtarmak istiyor. işin İtalya, Almanya ,Fransa, İngil- s· 

ır tramv maya ne yapmıya geliyor? 
İtalya, Komünizmin şimdiki si- tere ve Poloya arasında imza edi- a Y · Diplomat gülerek şu cevabı ver-

lah yarışlarına sebep olduğu ka . - . lecek bir pakt olduğu flkrlndedir. Ü J mış: 
naatindedir. İtalya ile Almanya bu bundan maksad, Avrupada siya~i toınobİ İ ,- Mareşal .Fon . Blomberg şu 
vaziyet karşısında silahlanmağa bir directoire ~ücude getirm~k de- p J d sön günlerde hemen hemen her ye-
mecbur olmuşlar ve İngiltere ile ğil, silahlar hakkında bir anlaşma . arça a ~ re gitti. Neden mihver içinde bu -
Fransa da kendilerini takib etmiş- esası husule getirmektir... _ -- ·ıuna·n memlekete de gelmesin? 

tir. Zamanımızın büyük Avrupa . Vir~i~ı. _Gayd~, bu~d~~ . sonra Cadde kalabahk ol· Resmi tebliğe nazaran, Mareşal 
meselesi Faşizm veya demokrasiye - Musolınını~ son _t~klıflerın~n ~azı . • -Fon Blomberg 2 haziranda İtalyan 
hücum etmek değil, bunların sulh - muhafazakar t~~ılı~ mehtıfıllerı ~a- saybı, netıce çok fe- ; . ordusu kuvvetlerini ziyaret etmek 
içinde hangi şartlar dahilinde bir- (Devamı ıkıncı sayfada) c·ı olab lirdi '.·. üzere M~solini tarafından R~maya 

nuı1111ıuıııttııııııııııuı111uıuıuııııııı•u111uuınıuuuııınıuuııuuuıutnıuıuı111111uıunıııııuııı11111uauunıuuumıınutıııu1111uıııı ' .iavet edilmiştir .• 

-Halkevine modern bir 
61, 

lıQ 

-salon yapılıyor 
rp gemisini taggare bomba· 

t larla takip ediyor 

~~~i bulmuştur. Hükumetin bu 
~trı~ta Şiddetle harekete geçeceği 
~ ın edilmektedir. 

Bunun için Halkevi civarındaki 
on beş ev istimlak edilecek 

• 

eıt"' Y~laııd zırhlısı Cebelüttarıka Eminönü halkevi binasının ya -
l~~ • h l\ı\ııa lr Ölüler burada tabutlara nında spor ve temsil salonlarını i -
~'4t~:k, yaralılar hastahnnelere tiva edecek pav yonun • 23 ni • 
l'ab acaktır. sanda temel ntına resmi yapılmış, 

t_..,~ııy Utlar başka bir vapurla Al _ müteakıben de temel inşasına baŞ-
ı:-.~~Q getirilecek ve ölüler için lanılmtştır. Fakat görülen lüzum 

ed 
1
ern bir cenaze alayı ter - üzerine inşaat durdurulmuştur. 

lıın~ ~ktir. . Eminönü Halkevinin bulunduğu 
~ l~i tadaki ademi müdahale ko- yer itibarile bir çok mühim toplan· 
~l't ~ de heyecan içindedir. Al - tılara muhtelif kurumların kon -
~ ~t! lrhlısına bomba atılması yü- grelerinin içtimalarına sahne ol -
:~lıt~' kontrol vazifesini gören ması itibarile burad aen modern te-
> "llalt ar hakkında yeni tedbirler . sisatı haiz ve gayet geniş bir salon 
l ~~l ~a~~retinin hasıl olup olmt- bulunması alakadar makamlarca 
t ~Ql)ı ~uşünülmektedir. İngiliz lüzumlu görülmüştür. Bunun için 
~ııl'ct ~~.l ~endi zırhlılan için is _ Halkevi binasının arka cihetindeki 
~ {f' Uktımetinden emin bir mın- Adanın de istimlak edilerek yeni -
~ trıı::!eı il~:sin~ istemiştir ve pavyonun daha geniş bir saha ü-
~\'/\ ka gosterılmiştir. zerinde ve yeni bir projeye göre 

tfUTEDİL HAREKET yapılması muvafık bulunmuştur. 
l lt°ltı E .;j . İstimlak edilecek saha Ceride • 
~l~ a, 31 ( · · G~~ .. d'-' ,.h.~~. § ağı ile Şeref sokağı ara -
~l~ ga~etesn~ ı9 .Gayda j -C: sın~. ·l' ·evden ibaret bir adadır. 
t •lta~a~ıyo "' • f : • ı.Bl;ı 'adanın istimlak muamelesine 

~~~~a b~ ne · ~if,·a-~ •başlanılmak üzeredir. 
.-~J Jr §e .. ._ • - ..... • 
~~ <trıtıa . Y arıyor. • 4 , • l)l!imlak muamelesi ve yen ipro-
\.~tı\·rıı lhj~ e rn~niaatlerine ·ve İs- je tarrtamlanıncaya kadar inşaata 

A•. "'' letıetıne veya İspanya devam olunacak, bu işler bittikten 
17dc rnenfaatleri bulu - sonra yeni baştan ve yeni şartla· 

Agah Strrı letıtnd 

ra göre inşaata başlanacaktır. 
Bu maksadla icabeden izahatı 

vermek ve bir direktif almak üzere 
Ankaray a giden Em· •inönü Halke
vi ba~kanı Agah Sırrı Levend şeh
rimize dörunüıtür. 

· Dün gece saa. 
tam ikide Be;·o~
lu c a d d es i n de 
yine bir tram. 
vay 1 a otomobil 
çarpışmış ve bu 
çarpışma netice
sinde otomobil 
parçalanmış, için-
de b u l u n a nlar 
yaralan·mıştır. 

HAdise A~aca
miinin önünde vu· 
}'ua gel~iştir. Polis h;.1san 

Dt-podan aldı~ ameleyi iş mın
takasına götüren ve Taksim-Sirkeci 
tabelasını taşıyan 205 numaralı 

araba 297 numarah vatman Osma· 
nm idaresinde Şişli deposundan 
çıkmış, Taksimden Galataıaraya 

doğru inerken, camin;n yanındaki 

sokaktan birdenbire 1934 numaralı 
otomobil çıkıvermi,, vatman çok 
ani ve habersiz olan bu çıkış kar· 
.şısında tramvayı durduramamıştır. 

(Det'amı 2 ipci ~ahifede) 

· • İki Faşist devlet adamının mü -
Iakatından hiç bir sürpriz, batta 

1 hiç bir askeri ittifak beklenmeme -
lidir. 

- Musolini şimdi kendi m E>mleke li 
olan Rokka delle Kaminate de bu -
Iunmaktadır. İtalyan başvekilinın , 
mühim bir karar almak Iazım g~l- Alman ffnrbiyt! Norırı Martıal 
diği her zaman düşünmek i~in bu- Fôra Blomberg 
raya gelmesi bir itıyad halındc - ....................................................... . 

-~~~TIN ZİYARETİND~N ÇIKAN' Üniversitedeki 
NETİCELER E . 

~ Paris 30 (Hususi) - Alman İk - Clle bz 
· tısad Nazırı doktor Şaht Berline 
dönmüştür. Gazeteler, bir anla'j - Doktorların 
maya varıldığını ynzmakla beraber 

-bu konuşmaların siyasi bazı netice- Kazançlar 1 
leri olacağını da ima etmektedırler. 

·Gazetelere göre. Almanya Huma -
mihverini bıraktp İngiliz - Fr3r.sız · Universitedeki ec:ıehi doktorla· 
blokuna yaklaşmak emelindedir. -rın kazanç vergisi yüzünden Re'.-. 

Bu hal karşısında telaşa düş<'n f _ törlük ile Defterdar'ık arasında bir 

talyan matbuatı ise, sakin gi5rün-
meğc çalışmaktadırlar. 

. 

..noktıin ı z )r ihtilafı çıkmıştır : 

(l.fitfm s~:nfnuı çevi~i·ı :.z) 

Harikulade maceralarla dolu, her say/ ası si-
zi heyecandan heyecana sürükligecek olan 
bir zabıta romanıdır 

Bir kaç güne kadar tefrika etmeğe .başhyoruz 
--- - - 1 

11 .... l!l'!!lllr.l'!!l ... lm1B111Ea3ır.11 .......................... -.=c~-.:ııı~-z~ 



Bu seferki Leylek-Kar
tal harbinin sembolik 

manası nedir? 
yahları yenmişti ki o da aynen ta
hakkuk etti! 

Dün kandradan yine haberler 
var! •. 

Ba~vel{ilin 
Söyliyeceği 
Nutuk 

Bundan başka ismet İnönü, mu -
vaffnkıyetle neticelenen Hatay da
vamız hakkında grupa malltmat \'C

ı·ccek ve bu suretle yenıd{'n inki -
ııafa başlıyan Türk - Fransız dost
hık münasebetleri hakkında iza -
hat verecektir. 
İsmet İnönünün bilhassa Türk -

İngiliz ve Türk - Fransız münase -
betleri hakkında söyleyeceği söz
lere pek ziyade ehemmiyet veril -
mektcdir. 

LONDRA SEFİRİMİZİN' 
BEYANATI 

Londra sefirimiz Fethi 

1 KilÇOK HABERLER f Maaş 
.._*_K_ .. -.. k_k_d_ .• T-h_ı-cı-.=rk-~-ef .. ..1 Emri bugün 

uçu ·ar eşı a ıre u ur T bJ•.., d .. Jd• 
eden ağabeyisi AbdulJah cürmü 1 e Jg e } J 
meşhud mahkemesinde üç gün hap

(Birinci sahifeden devam) 
se mahkum edilmiştir. 

Evvelki günkü sabah gaze· * Sivas ve Malatya demiıyollan 
lelerinden biri Haziran münasebe· 

hcı~irmıda Çetinkayacla birleşecek-
lerriir. tile mcmuriıı maaşının birkaç gün 

gecikeceğini yazmıştı. * Galalada bir evi esrar kkkesi ha- Bu sab:lh kendisılc ~örüştüğ'ü-
line getidcn dört esrarkeş cürmü müz İstanbul vilayet muhasebcci!i 
meşut halbde yakalanmışlardır. Bay Vahit bu hJ:berin do~ru ol-* Erzurumda bir umumi müfet- madığını ve Haziran m ıaşına 3id 
ti§lik, bir kor komutanlık daire - f!Dnin bugün Ma:iye Ve\:Aletinden 
leri inşuı müteahhide ihale edil - telgrafla teb:it edilditini söy&emit-
rniştir. lir. * Hududumuza iltica eden iki Her ay gibi; haıirın 937 maa. 
Bulgar askeri buraya getirilmiştir. şanın verilmesine; binaenaleyh ayın 

-D!Ş~ 
1 ~SA ... ) 
-- p $ 1 . t"'' Çin-Jap()n we ngıı . 

. b tı sıS Iu ·Jiz - .Japon -munuse a et· 
mı n~zaket daircsındı' cereyan ada 
mekte devam ediyor. fakat ıırf 13 
oyle bir şey var ki h~r iki t:ı.rli tt 
bu halden memnun değ!!für. ın~,.., 
renin alabildiğine silahlanın:>~· 

11
, 

. b' . mile do111 yem ır ınşaat progra 1tsl' 
mayı büsbütün C'anlılnoırın1J8 ~ 

. dirfi 
kışması Japonları scvın ~ 

gerektir. Japonyada daha gc',,ı 
hnftalar yapılan intihtıbattl .. ~ı. 

• gcıfl"' 
c~nah fırkalannın galebf!li1 

•• ttJ!' Güzel san'atların dünyanın ba -
şına açtığı en büyük felaket şu 
(sembolik} liği san'atlcrin en müt
hişi olan (harb) c bırakmış olma
sıdır. Herkes biliyor ki harp artık 
sembolik oldu. İşte İspanyol ha;
bi! Bu zavallı harpte herkes bir 
sembol buluyor! Bulunamıyan yal
nız bunun harp oJcluğudur! 

Oraya her yıl sürülerle leylekler 
gelirmiş. Bu sene pek az gelmiş -
Jer, gelenler de bir müddet sonra 
kaybolmuşlar. Bir öğle vakti ha -
vada büyü!; daireler çizen bir ley
lek peyda olmuş, oradaki leylekle
ri peşine takıp götürmüş! 

Okyar 
cBeyoğlu• gazetesinin Londra mu
habirine vaki beyanatında bilhas
sa demiştir ki: 

* Bir ticaret mukavelesi aktet _ ilk günü olan yarın sabahtan itiba
ren bütün devlet dairelerinde baş- 1 

mek üzere Estonyn namına bir he
yet gelmiş ve Ankaraya gitmiştir. * Yürükali piajının arkasındaki 
çamlıkların satın alınıp gazino ha
line Hrağı kararlaştırılmıştır. 

dü. Bu fırkalar ise artık ha.rı~ı sll~ 
likelerden bahscdilmcme_sın~ 
hü sevcr bir siyaset takıp tfO' 
komşuların, Rusyamn, Çi~if1 rle! 

niyetinin kazanılmasını ~s~.ı'1 

İngiliz Başvekili Mister Baldv!n 
bile siyaset dünya.!.ından ve ya dün
ya siye.::ıetınden çekilmeden evvelki 
son nutkunda, dünyanın sembolik 
bir vaziyette bulunduğunu ne gü -
zel söyledi: 
~ Dünya ne harp, ne sulh içinde 

bu=~·yor! 

1

, 

Semboliklıkten o kadar kuşku - . 
lanmıya başladık ki insan, hay -
vanl r arasındaki harpleri bile :ıca
ba sembolik mi? diye düşünmekten 
11{'fsini m<:nedemiyor. Mallım a, ev
velki sene birdenbire bir kartal -

Leylek muharebesi oldu. Sembo -
lızmden ödü patlamış olanlar bun
dan muhakkak ki kuşkulandılar. 

Garibi nerede? Hakikatten de 
akabinde dünyada bir harp pat -
ladı. Daha garibi ne.rede? Hakika
ten de kartal ve leylek gibi siyah-

larla beyazlar arasında: meşhur 
Habeş harbi! 

Daha çok garibi nerede? leylekle, 
yani beyazlar, kartalları, yani si-

Misafir Emir 
Ankarada 

(Birinci sahifeden devam) 
na baş yaverleri ve hususi kalem 
mudürleri ile Başvekil, Hariciye ve
kaleti vekili ve diğer bir çok zevat 
ve Irak ve İngiliz seföret mümes -
sıllcri taarimdan karşılandı. 

Muzika Şarki Erdun marşını çal
dı, bir kıta asüer istasyonda hü
kümdara ihtiram resmini ifa ettı. 

Başvekilimiz tarafından garda 
bulunanlar Altesc takdim edildi. 

Hükümdar birer birer ellerini 
sıktıktan ve askeri teftiş ettikten 
sonra bir otomobile binerek ken -
dilerine tahsis edilen Ankara Pa -
Jasa indiler. 

Bugün büyiıklerimizi birer bi -
rer ziyaret edecektir. Bu arada A
tatürk ile Altes Abdullah arasında 
mühim bir mülakat vuku bulacak
tır. 

EMİRİN BEYANATI 
Altes Abdullah kendisini ziya -

ret eden gazetecilere vaki beyana
tında demiştir ki: 

- Türkiye Şarkın daima pişda
rı olacaktır. Arab memfokctlerinin 
de inkişafı yakın bir zamanda ta
hakkuk edecektir. Bundan sonra 
Türkiye ile Arab nıcmi arasında 
daha sıkı temas imkanları hasıl o
lacaktır. 

&n Hatay meselesini zaten 
Jıav! ve haysiyet verecek bir me
sele telakki etmiyorum. İki kar -
deş millE:t arasındaki bu mesele de 
hak yerini bulacağına kaniim. Bü
yük kardeş Türkiye, küçük kar -
deşine ağabeyliğini yapmıştır. 

"Zaten Türkiyedcn de bu bekle -
nirdi. Filistin meselesine gelince; 
bu çok muallak bir meseledir. Bu
na rnğmen ergeç bir hal çaresi bu
lunacaktır. 

Filistinin Arab ve Yahudiler a -
rasmda taksimine ikisi de razı de
ğillerdir. Maverai Erdünun vazi -
yeti deFilistininki ile aUı.kadardır. 

Defterdarlık, Etibba Odası ta
rafından şehrimizdeki doktorların 

derecelerini gösterir ligtede ismi bu
lunan müderris doktorlardan da 
kazanç vergisi almak istemiş, i:ni
versitede dersi bulunan ecnebi pro• 
fcsörferde buna itiraz ederek; ken
dilerinin hariçte tedavi ile meşgul 
olmadıklarını ve hükumetle yap. 
tıkları mukavelelere göre kendile
rinden bu verginin alı nma'Tiası la
zımgeldi~ni iddia et mişln i r 

Rektörlük te keyfiye' · • lar· 
hğa bu şekilde bildirm ~ ır. Aıdı· 
tımız malümata göre Defterdarlık 
bu vaziyeti Vekalete yazmış ve ya• 
placak muamelenin tayinini sor• 
auştur. 

Bu sene de büyük bir leylek -
kaı tal harbi başlıyor. 

Acaba bu sefer bu beyazlarla 
karalar arasındaki harp neye de
liılet ediyor? Yıne kart..ıllar, yani 
karalar mağlfıp olursa müstakil hü
kumet sahibi kara ırk kalmadığı i
çin acaba hangi karaların hezime
tin<? deliılet edecek? 

Bunu sembolik olarak hallede
bilir misiniz? Biz hallede~dik. 
Amma, bir zaman sayın rcfıkimiz 
bir gazetede tiirlü hayvanlarla mü
lakatları ilan edilmiş, binaenaleyh 
hayvan dilinden çok iyi anlıyan, 
esasen diınya siyasetine daima kuş 
bakışile bakan bir dostumuza sor
duk. Şu cevabı verdi: 

- Bu sefer hangi kamların he
zimetine mi? şüphesiz: Açık şe

hirleri bombardıman eden yüzü 
karaların!! 

Hitler kararını 
Verdi 

(Birinci sayfadan devam) 
rafından ihtiyatla, fakat samimi -
yetle karşılandığını kaydederek 
makalesini şu şekilde bitirmekte -
dir: 

.Chamberlain'in iktidar mevki
inc geçtiği şu sırada ittihaz edilen 
bir tarzı hareket İngilterede tek -
rar realist bir siyaset takip edile -
ceği kanaatini vermektedir. 
MADRİD TEKRAR BOMBARDI -

MAN EDİLDİ 
Madrid 31 (A. A.) - Madrid, dün 

sabah gene asi topçu kuvvetleri ta
rafından şiddetle bombardıman e
dılmiştir. Bir çok ôlen ve yarala • 
nan vardır. 

BlLBAO ÖNÜNDE ŞİDDETLİ 
MUHAREBELER 

- Korkmadan söyleyebilirim ki 
Türk - İngıliz munasebatı hiç bir 
uıman bugünkü kadar dostane ol
mamıştır. Londrada İsmet İnönü -
nün yaptığı temaslarda bir pakt 
akti düşünülerek bu vadide bir mü
zakere cereyan etmemiştir. Yalnız 
dostane fikir teatilerinde bulun -
mak ve muhtelif meseleler hakkın
da iki hükumet arasında fıkir bir -
liği mevcut olduğu teshil olunmuş
tur. 

İki taraf arasındaki ticari müna
sebat da dostlukla müvazi bir şe -
kilde ilerlemektedir. Bu yılki tica
retimiz geçen yıldan çok üstündür. 
Ve ticaret münasebetlerimiz da -
ha ziyade takviye edilecektir • 

Bir tramvay 
Otomobile 
Çarptı 

(Birinci sahifeden devam) 
Oldukça !!Üratli gitmekte olan 

tramvay arnbası bütün hızıyla, ö. 
nünden kaçmak isleyen otomobile 
arka tarafından bindirmiş, otomo· 
bili bir lop gibi caddenin ~ol ta
rafına lam dört metre ileriye fır· 

latmıştir. 
Caddenin tenha oluşu çok mües

sıf neticeler meydana gelmesine 
mani olmuştur, yalnız otomobilin 
içinde bulunan ve Kasımpa~da 

aşçılık yapan o~man kırı

lan camlardan ,.aralanarak kan
lar içinde Beyoğlu hastahanesine 
kaldırılmıştır. Bundan ba~ka o es
nada caddeden geçmekte olan bir 
Rus kadını müsademenin dehşetin• 
den kaldırım üzerine düşerek ba.. 
yılmış, ve bu düşmeden yaralan• 
dı~ı için hastahaneye kaldırılmıştır. 

Hfidiseye ilk yeli.şen ve Hava 
sokağı başında nöbet bckliyen po· 
lis Hasanın, yarahların hastaneye 
kaldırılması ve Mdisenin tesbiti 
hususunda çok hizmetleri görül
müştür. 

Bilbao 31 (A. A.) - Bask milis-
leri Amorebieta mıtakasmda Mont Yeni bir hem,lre m ek• 
Lemona tepesine taarruz etmişler- tebl açılacak 
dir. Bu mıntakada şiddetli muhare- Milli Müdafaa Vekaleti askeri 
beler cereyan etmektedir. Asiler, talim ve terbiyeye göre hastaba -
iki aydnnberi şiddetli taarruzlar kıcı yetiştirilmesine ve bunun için 
yaptıkları halde Bilbao'yu müda _ yeni bir hemşire mektebi açılma· 
fan eden cDemir çenber> ile henüz sına karar ver ·miştir. 
temasa geçememişlerdir. Mektep Gülhane hastahanesinde 

Berlin 31 (A. A.) - Alman istih- açılacaktır. 

* İnhisarlar idaresinin genç c -
lemanlarla takviyesi kararlaştırıl

mıştır. 

* Sakarya ve Gülnihal vapur -
lan hurda olarak satılacaktır. * İstanbul tarafının çöpleri yi
ne Davudpaşaclaki çukura gömüle
C<'k, Beyoğlu yakasının çöpleri de
nize dökulecektır. * Banliyo hatlarının ikişer tıı
ra!larında otuzar metrelik mesafe
lerde yeniden bina yaptırılması ya
sak edılmiştir. 

uısaruo 

* Fransız Hariciye Nezareti av
lusuna dikılen Biryanın heykeli 13 
haziranda açılacaktır. * Bu yaz Viyanada bir Yahudi 
kongresi aktedileccği için, Alman
Avusturyn münasebatında gergin
lik hasıl olmuştur. * Bir Alma!l tayyareci planörle 
40 saat, 55 dakika havada kalmıştır. 

* Bulgar sarayı bugünlerde ve
liahdin doğmasını beklemektedir. * Alman Nazırı doktor Göbelsin 
nutkunu neşreden Alman gıızete -

Jcrinin Avusturyaya sokulması ya
sak edil!T}iştir. 

* Yunanlılar Dedcağaç tarafla

rında petrol araştırmaları yaptır -

maktadırlar. İlk neticeler ümitbahş
tır. * tngiiterede İmpa-ratorluk tay -
yare bayramında vukubulan tay -
yare ka7.alarında 17 kişi ölmüştür. 

Bunların hepsi binlerce seyircinin 

gözleri önünde cereycn etmiştir. 

* Pratik farmakologlar 18 Ha -
ziran cuma akşamı saat 21,30 da 

Eminönü Halkevinde senelik top-

lantılarını yapacaklardır. 

Kutuptaki Rus tayyarral 
Moskova 31 (A. A.) - Schmidt

den gelen haberlere göre kutup is
tasyonu ile Mazuruk tayyaresi ara-

sında ilk defa olarak dün akşam 

karşılıklı telsiz temıısı tesis olun

muştur. Tayyare iyi bir haMc bu -
lunduğu gibi tayyareciler de sıh -
hattedir. 

Tayyarenin konduğu buz kitle

si de sağlamdır. Havanın ilk mü -

said zamanında tayyara kutub is. 

tasyonuna hareket edecektir. 

!anacaktır. 

Ücretli belediye memurlarının 
paralarının verilmesine de cumar• 
tesi gününden itibaren başlanmış 

ve bu sabah ta devam tdilmiştir. 

Maaşlı belediye mcmurlan da 
haziran manşlarrıı yarın alacaklar• 
dır. Yalnız kadrolarında ve de
recelerinde değiş.klik olan be
lediye memurları dıı ma-;ışlannı vine 
936 bütçesine göre nlac klardır. 

Bunların zamları ancak 937 büt
çesi tıısdikten geldikten sonra ve
rilecektir. 

Emlak ve Eytam Bankasından 
maaşlarını kırdıran Mütekait ve 
Eytam Eramilin vize muameleleri
ne de 2 Haziran Çarşamba sabahı 
başlanacak, tediyeleride 6 Haziran· 
dan itibaren yapılacaktır. 

Yugoslav Afyon karteli 
del egesi 

Türk Yugoslav Af yon karteli 
Yugoslav delegr!lİ doktor Mihalo
viç bu sabahki ekspresle Yugoıı
lavyadan şehrimize dönmüştür. 

Hem suçlu, 
Hem güçlü 

Bu sabah Asliye Birinci Ceza 
mahkemesinde; hem müddehmm
miyi ve hem de müstantı1c ile ~ğır 
Ceza Mahkemesi hfık"mlerini ayrı 
ayrı tahkir etmekten maznun He
rant isimli bir Ermcninin mevku
fen muhakemesine ~akılmıştır. 

Bir ihtilas suçundan dolayı 4,5 
sene hapse mahkum ve tevkif edi
len )ierant mahkemesi esnasında; 

ceza yediğini görünce Ağır Ceza 
müddeiumumi muavinlerinden 
Muhlis ve Müstanhk Ramazan aley

hine ulu orta sözlerle hııkarette 

bulunmuş ve derhal bir zabıt tutu-

larak Birinci Cezaya verilmiştir. 

Hem suçlu, hem güçlü, bundan 
maada Ağır Ceza Mahkemesi aza-

larını da tahkire cüret ettiğinden 
bu da ayrı bir zabıtla İkinci Ceza 

Mahkemesine tevdi edilmiştir. 

Bu sabahki celsede Herant; sa
<k!ce kendini müdafaa mak.sadile 

hareket ettiğini iddia etmiş ve hak

kındaki diğer hakaret davasile bir
leştirilmek üzere dosyasının kinci 

Cezaya göndeıilmesi kararlaştırıl

mıştır. Herant bu üç cürmünün he
sabını şimdi İkinci Cezada vere -
cektir. 
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Berlin 31 (A. A.) - Havasa- Cumhuriyet 

jansının muhabiri bildiriyor: TUrk t ayyareclliAlnde 
Alman radyosu siyasi ve spor ha- ahnan merhaleler 

berleri verdikten sonra Deutsch - Atatürkün kızı sayın tayyareci 
land hadisesini Alman halkına bil- Sabiha Gökçene pek haklı olarak 
dirmiştir. 

Gece yarısı gazeteler, siyah çer
çeve içinde hususi nüshalar neş -

termişlerdir. Halk, sokaklarda gu
ruplar teşkil ederek hadise hakkın
da münakaşalar yapmış ve Alman 
hükumetinin alacağı tedbirler hak
k.ın~a tahminler yürülmü tür. 
ÖLÜLERİN İNTİKAMI ALINA -

CAK 
Bu sabah Montag gazetesi şu 

satırlnrı yazıyor: 

cMüsebbiblcrin ceza görmesini 
istiyoruz. Sulh hizmetinde çalışan 
Almanların alçakça katledilmesi -
nin eczasız kalmıyncağını , Paris ve 
Londranın anlaması liızımdır. 

,Kızıl hilkfımetine son dere<:ede 

şiddetli hücumlarda bulunduktan 
sonrıı •Bolşevik canilerinin faali -

yetine nihayet V'3rilmesini> iste
mektedir. 

Bu gazeet diyor ki: 
.Deutshland ölülerinin intikamı 

alınacaktır.> 

verilen murassa madalya için yapı
lan törende, Türk tayyareciliğinin 
ehemmiyetli bir baş daha kazandı
ğını gözlerimizle gördük. 

Tayyare kuvvetli silah ve tay -
yarcclik güzel şey .. Ancak bu bir 
şıar olmadan evvel çok çalışma is
teyen bir demir lcblebilidir. Bile -

rek çalışan ve aşkla çalışan her 
Türk bu zor işte de muvııffak olur. 

Sabiha Gökçen yalnız kendi cin

sinden vatanpervet• Türk vatanda
şı kndın gençliğine değil, alelıtlak 

bütün Türk gençliğine misaldir. Bu 
misalden sonra memlekette tayya-

reciliğe bağlılığın ve ona koşuşun 
bir hcyecw haline geldiğini gör -
mek isteriz ve bundan eminiz. 

Tan 

Milli misak Jtrogramı 
t amam oldu 

Türk milleti, milli misak şeklin
de ifade ettiği hedeflerden sonun -
cusuna da varmıştır. Büyük !-fa -

tay davamız prensip bak:mından 

tam bir surette kazanılmıştır. 

Bizim yalnız dokuz, on aylık za
man içinde tamamilc kanuni yol -
lardan yürüyerek, gönül hoşluğu 
ile vardığımız netice kendi hesa -
bımıza da, dünya hesabma da bü
yük bir muvaffakıycttir. İstikrar 
ve barışa doğru çok mühim bir a
dımdır. Bunu her şeyden e\'vel A
tatürkün vi! arkadaşlarının mü -
kemme1 sevk ve idarP.sine borçlu -
yuz. 

Fransa ile Suriye bizim hüsnüni

e itieaymyzadylerhesab tiiünicaKd 
yetimize aynile mukııbeıe ederler
se, dokuz, on aydır üç memleketi 
ihtilaf halinde bulunduran bu iş 

bundan sonrası için pek kolay müş
terek bir bağ şeklini alabilir. 

Kurun 

ilk hava kahramanı olan 
Türk kızı 

Sabıha Gbkçen diyor ki: .Hava
cılığı sc\'İnce ınsan kolayca uçma
ğı oğrcnır. Uçmavı öğrendikten son
ra da hıç bir zorıuk kalmıyor.• 

Sabiha Gökçe ın bu sözünden 
sonra, havacılıktaki muvaffakıye

tinin sırrı da anlaşılır. Bu nalin ya-

pılı Türk kızı havacılığı sevmiş, 

bu sevgi ile bütün zorlukları yen -
miştir. Zaten severek çalışmak ha
yatın her sahasında bütün muvaf
fakıyetlerin sırrı değil midir? 

Son Posta 

Yatasın hUr ve muatakil ... 
Hatay! 

Milletler Cemiyetinin kararından 
sonra, cenup hududumuzda yeni 
bir komşumlıı çıkmış bulunuyor, 
Hatay artık müstakil bir devlettir. 
Sancak üzerinde Suriytnin bütün 
hAkimiyeti nazari ve şeklr bir !a• 
haya münhasır kalm:ıktadır. San
cak, hatta kendi menfaatleri dai
resinde başka devletlerle husosf 
muahedeler bile aktedebilecekler· 
dir. 

Bu suretle büyük ve kuvvetli 
Türkiye, Hatay Türklerine her 
türlü emni}et ve se!!mel şartlarını 
haiz güzd bir yuva vermek vazi
fesini tam ve mükemmel ıra etmiş 
bulunuyor. Şimdi iş Hatay Türkle. 
rine kalıyor. Birbirlerine sıkı sıkı 
sarılarak ve Türkiyenin ileriye 
doğru attığı adımların izleri üıo
rindo } ürümek. 

Akşam 

Başmakalesi yoktur. 

Bir taraftan bu fJrkaları.11 ıd 1t 

diğer taraftan askeri kuma~•;e~ı 
rın tazyikleri, iktidar m~v~ıı!lrııi· 
mes'ul hükumetin mevkiını ıo . 

J'" tın;;ı or. Japon yanın harici .. sı set>'· 
tinde İngiltere ile olan muıııı b 
tı 11nzarı dikkati çok cclbrdet' 
hal almıştır. 

drıı' 
Çin Maliye Nazırı JJorı 

geldi. f ngiliz Harici ve ~nıı~ 
görfü;tü. Bu mülakata dnır ~ ç 
mn!Umata bakılırsa İn.ı?ilizlet. (' 
Nazırına teminat vermic;Jer<.Hr, b 
nin menfaatini korU\·acakl:-rı~~
kn devletlerle mih.akcrc>ye gt·~ıı. 
diXi zaman Cinin haklarına dO 

l:i • rıı 
nulmasına razı olmıyacnklnrı 
lemişlcrdir. t 

İngiltere ile Japonya :ırasırıdl ft' 
geç müzakereler başlıyacaktır~. 
gilterenin şimdiden Çinin }ltl .-tr 

it \il" 
kuna dair teminat verir b 

11 
r 

_.,.,ıı 
yet almaSJ, Japonları mcııu· )<t. 

dccek gibi değildir. Eğer rnr~ıır 
rat başlar ve Japonya ile fi ~ 
renin anlaştığı öğrenilirse o ııı Çır 
bundan müteessir olmak sırası ~ 
lilere gelir dem<'ktir. Bir dede ~ 
niiz ancak bir tasavvur hnlirı 1•• 
larak, Bahrimuhiti Kebir ~le;,· 
kadar devletler arasında bır 
sak aktinden bahsedilmiye bııŞ 
rnıştır. Fakat böyle bir nıi::ık~t f 
rneyi İngiliz efkarı hic must11 

rünmüyor. 

POLiSTE 
ÇARTJ, KAÇTI ~ • 

Fjruzağa caddesinden geÇ~ ıııı· 
te olan Hasan adlı birine 20 Jlll~ 
maralı otomobil çarpmış, !l,ı~· 

muhtelif yerlerinden yaraJltl'I 

tır. dıf· 
Şoför kaçtığı içi aranma1<t~ 

ÇARPAN MOTO!=fKLE dil' • 
Banka memurlarından A 11,.eııı' nın kullandığı motosiklet, ~ıı 51' 

ninden geçerken 12 yaşlarırı ,p 
miye adlı bir kıza çarparal< J1" 
surette yaralamıştır. K.ızcsl1: p 
seki hastahanesine knld1rılıı>~7~~ ' 

nan hakkında tahkikata ~ 
mıştır. f 

Dutlar zetllrllllll ~ıı' 
Galatada umumi bir evde .Jıif 

nan Sofiye, Anjel, Eftaıya, ıı ,ı4••' 
Seniha seyyar bir dutçudart ıı,I ır 
ları dutu yemişler, :fakat ~~· 
semmüm alaimi gösterflll 1,ıı* 1dıı1 
Kendileri hastahaneye )ta ti tı" 
dutu satan hakkında takib• 

lanılmıştır. 

Tarihi bir Ayeıtt'~ ~ 
dBJ<ı ' 

Amasra limanının dışın rı ıe {· 
yükada tarihi bir aya:ınıa11: ~e 11' 
mini bulunmuştur. Tctki}(a 

riyıta devamedilmektcdir. -
- -- ,,,, 

Göçmenler e ev yaı P~ııJl f 
Romanya ve Bulgrıris~an ~·erit • 

tirilen ve İzmir vilftyetıJle ~·9f 
. 1 .. 1 . ·n e,,1er 

tır en goçmen er ıçı 

mnsı kararlaştırılmışt1r. 

-·- ··~· ' Arabistun blr gô!' 
b rlcre I' it 

Bağdattan gelen hn c ıcıetı11c tt' 
Yemenle bir muahede a ttlC ııc~ , 
zere Sannya gitmiş olan ·~if· ftL'~ 
ti, \ Bağdada davet etırı1 ~ .. vıedı~ ~ 
et azasından bir zatın sobirli~ı 

1
,. 

göre, İmam Yahya Ara~ r. 131.1 bit' 
rinin hara~etli taraftarı ~rt 111es~ ~1 
liğin tahakkuku bir zarr:ıllSll 1~, 
sidir. İmam Yahya or ıdrı# 
maddi fedakarlıklardan çe 
mekledir. 
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r ' [ v ERG i L E R ,,-Halk Filozofu] 

Günün meselesi: iv ergilerin tahsilinde baka- Türki:~~~ :ajino 

bidelerin dikilmesinde hü- ya kalmamasına son de· Dün;:~.~~:.:1~:~. sis. 

kuA met•ın mu••saadesi alınacak rece dı•kkat · edı•tecek ~:~:~i~~:~::~ao!~ğ;e~~jğ~~ıil,~:: 

Kaza ve köylere yapılan tamim 
Yapılan abidelerin bir çoğunda eksik ve yanlış 

kısımlar olduğu meydana çıkıyor 
'{ urd dahilinde yaptırılan ve 1 yetile mütenasip olmıyacak dere - ı nıdlarm resim ve planlarile keşif 

Yaptırılacak anıt ve abideler cedc pek az para tahsis edildiği ve evrakı Vckiıle:te gönderilerek tet-
hakkında Dahiliye Vekaletinden bunların hıç bir mana ve maksat kik \'e tasdik ettirilecektir. 
"iliıyctıerc yeni bir emir gönderil- ifade etmedikten başka, sadece tah- • İn;;aat müsaadesi alındıktan ve 
tniştir. sis olunan paranın heder olmasma ~ . 

h beb' d 'Y' . .. "ld"W" b·ı münakasa netirelendıkten sonra da . .ounda; vilayetlerde belediye ve se ıyet ver ıgının goru ugu ı -
tdarei hususiyelerle köylerin yer dirilmektedir. müteahhide inşaatı ihale etmek i-

Yer yapmak teşebbüsünde bulun- Bu gibi sebepler dolayısile Ve- çin yine Vekaletin muvafakati is -
dtıkları abidelerin bazı yerlerde çok ka!<:t; vilayet ve köylerin kendi tihsal edilecektir. 
tıoksan ve eksik olduğu zikredil - başına abide ve anıdlar inşasına Kaza ve köylere anıd dikilmesi 
l'l'ıekte ve bir kısım yerlerde de, o kalkmasını menetmiştir. 
~evkiin inkılap tarihindeki husu- Gelen emirde bildirildiğıne gö-

için vilayeti tavsit etmeksizin Ve

kalete yapılacak müracaatler de ka-sıyetini tebarüz ettirmiye kafi gel- re, badema bu gibi inşaat için Ve· 
~<cek ve t<!şebbüsün ehemm~ - kaletin müsaadesi alınacak ,., a- bul olunmıyacaktır. 

1 Çöplerden gübre ya- Yurttaşlığımıza 

iltiması tec_!übe edildi ~;t:!ıer 
Kadıköy.ünde kuru yapraklar 
topla·ndı, üzerinde yapılan 

tecrübe ler iyi netice verdi 
Ç Öplerden azami istifadeyi te -
f nün etmek için belediye tara
t lt\dan yeni bir proje hazırlanmış-
ı.r. 

raklar ını toplamışlardır. Bunlar Fe
nerbahÇ<!de hususi bir arsa üzerin
deki bir kuyuda gübre halıne ge
tirileceklerdir. 

lu Buna nazaran çöplerin içinde bu- Fakal asıl yapraklar; sonbahar· 
t ~an bir çok maddelerden muh- da döküldüğü için sonbaharda bü-
lelır suretle yeni istifade imkan - yük bir tecrübe yApılacaktır. 
ları bulunmuştur. Ezciimle sokak-
ara dökülen ağaç yaprakları da Diğer taraftan. belediyenin yeni 

:.hltnıyarak gübre imal edilecek _ yıl bütçesine, şehrinuzin asri çöp 
rı.r. Bunun için Kadıköyünde bir tec- imha ve toplama istasyonları in-
Ube de yapılmıştır. şası için de hır miktar tahsisat kon-

1/<adıköy - Bostancı havalisinde- muştur. 
1.~ buıun sokakları dolaşan temiz- Yeni yapılacak gerek toplama \'e 
•
1 

hademeleri yerlere dökülen a- gerek imha istasyonlarının proje-
~aç kabuk ve kırıntılarını, yap - leri de hazırdır. 
U;~ .. ;;~.'i ............................................... H"ii~i;;ı· .................................. . 
Mağazalar Ciizdanlarının 
Açılıyor Yeni şekli 
•ırketin - ;;;mayesl 2 

n·"'ilyon llra olacak 
~ ır rnüddet evvel kurulacağını 
~ a~ığırnız (umumi mağazalar şir
d~~ı) ~ukavelesi dün resmen tas -

, edılmiştir. 
c Şırketin sermayesi, İstanbul ti
l~ret Odasının da iştirakile 2 mil
on liradır. 
haŞfirket medisi idare azaları bu 

la · · ~ınd ıçınde şehrimize gelerek Mer-
tı'ıa·en sonra istanbulda açılacak 
lu gaıa hakkında tetkik!erde bu -
nacaklardır. 

!\'ı~lırnumi mağazalar şirketi) u -
lt!titn tnüdürliiğüne İktısat Veka -
htı ba~rnüfettişlerindcn Fahri ta
lel~ Cdıhniş olup şirket başlıca, a
htı tnuın antrepo muameleleri, eş
lı.r111tı ~lenmesi, tarifelerin değiş
ğa~7esı gibi işler ve umumi ma -
~ı.ıı ar faaliyet sahasına giren mev-

:ırla Uf.raşacnklnrdır. . 

~i rom an:76 

ikişer fotoğraf 16zım 
Nüfus idareleri tarafından yurt-

daşlarımıza verilen hüviyet cüz -
danlarının kimlere verildiği belli 
olmak üzere her dairede bir cüz -

da ndef terinin tutulması alakadar
lara bildirilmişti. 

Buna bazı yerler<1c riayet edil -
mediği görüldüğünden ikinci bir 

emir veril miştir. 

Badema, muhakkak tutulacak o
lan bu defterlere yapıştırılmak ü-

zere, 15 yaşından yukarı \'atan -

daşlar ıkişcr fotoğraf verecekler -
dir. 

Bu suretle her vatandaşın hü -
viyet cüzdanındaki resminden maa-

da nüfus idaresindeki cüzdan def-

terinde de ayrı bir resmi bulu -
nacaktır. 

Hüviyet varakası sahipleri bu 

dcfterteki fotoğraflarının yanını 

Sen de seveceksin! 
ffonu1 • 
lı~lırn bagı vücude getirmeğe ça -
tıldı~ .Fakat, her defasındn da kı
dilll. ' en küçük bir ümit bulama-

lifıJa ablam· 

&e~i}(Ocnnın °nesi var?. Yemeğini 
~ah atar, ekmeğini getiriyor. Sa -
Kıtıi b Şaın evine geliyor. Bir eksi
ll ıçitı ırakmıyor. Böyle bir adamı 
haıde ~evınezsin anlamadım. Her 

"· abahat senı'n . uıyo .. 
tıtrnek r. Bu tarzı telakkiyi değiş -

abıatn i~~. güç. Hatta güç değil, 
ele itnk~ 1 ınadcı bir kadın üzerin-

lltı ansız! 
lı· rıun . . 
ır daha· ıçındir ki ablama artık 

;:- SaJihi 
uetlıiv sevmiyorum! 

llı tn ... • E?ceğirn. Belki o vakit 
"un ol ' ....... }( acak. Belki: 

tıllı., Ocarnı seviyorum ablacı -

Etem izze t Be'1iı:~ 

Diyeceğim günde de : 
- Ben de İstanbula gideyim. 

Çok rahatsızım. Dinlenmıye muh
tacım. 

Dersem, ihtimal: 
- Peki .. 
Diyecek ve.. Salihten o da rica 

edecek: 
- Lutfiyeyi İstanbula kadar gö

türeyim. Hem, bana yardımı olur. 
Hem de bir hafta on gün kadar teb
dilhava eder. 

O zaman, Salih ne der?. 
Onu da ben bilmem! .. 

Ablamın gönlünü ettim 

.Nihayet ablamın gönlünü ettim. 

- istanbula seni de götürmek için 

Salihten rica edeceğim! dedi. Fa
kat, şartları var. Birinci şart şu: 

- Nihada yazacağım. Eğer İs -

tanbul yerine Osmcınc•ia gitme -

VekAlete muntazam ra
porlar verilecek 

Yurdumuzdaki 111.Hus vukuatı 
hakkında nüfus umum müdürlü -
ğü tarafından her ay Dahıliye Ve
kaletine muntazam bir rapor ve -
rilmektedi r. 
Bundan anla~ıldığına nazatan yal

nız bır ay içinde umum mudürlü
ğe Vekalet ve vilayetlerden 1659 
evrak gelmiştir. Bundan maada ge
Çt!n seneden devredilen bir çok ev
rak da bıtirilm ıştir. 

Yeniden 790 kı~i yurtdaşlı~ımıza 
kabul edilmiş ve ayrıca 10 kışinin 
de tabiiyetlerı tetkik olunarak hak
larında karar alınmış \'e on kışi de 
doğudan batıya rıaklolunmuştur. 

(Malkara) hükumet konağı ve 
nüfus kayıtları yandığından bu ka
zada yenıden nüfus tahriri yapıl -
ması için 600 lira verılmıştir. 

Şeker 
Endüstrisi 
Tetkik ediliyor 
Profesörler bu it Uze· 

rinde çahtırorlar 
Bir aydanberi Alpullu. Turhal, 

Eskişehir ve Uşak havalisinde şe
ker endüstrimizi ziraat bak ımından 

gözden geçıren ve hükumetimizce 

davet edılen Danzıg Üniversıtesı 
ekonomi profesörü Blohem ile Hal 
Üniversıtesi dekanı profesör Rö -
mer dün Ankaradan ~ehrimize gel
mişlerdir. 

İktısad, Maliye ve Ziraat Ba -
kanlarına yurddak i tetkikleri hak
kında izahat veren profesörler bir 
müddet şehrimizde de meşgul o -
lacak ve bilahara memleketlerine 
gideceklerdir. 

kendilcrı imzalıyacaklard ı r. Her 
ne suretle olursa olsun ibtal edi -

len cüzdanlar da yırtılmıyarak ve 
y2kılmıvarak dosyasında saklana
caktır. 

mi tavsiye ederse o zaman tabii sen 
burada kalırsın .. 

İkinci şartı da epey ağır: 
- İstanbula gidince en fazla en 

fazla on beş gün kalırsın. Ancak o 
kndlrlık ızin alırım! 

Diyor. Ona: 
-Abla. eniştemden izin istiyecek 

ne var. Hastasın, zayıfsın, doktor 

tebdilhava etmen için ısrar edi

yor. En iyi hava değiştirmeyi de 
İstanbulda yapabilirsin. Enişteme, 
İstanbula gidiyorum .. dersen san
mam ki, eniştem hayır .. desin. 

Dedim. Fakat, o: 
- Olmaz. Eniştenden izin alma

dan hiç bir yere gidemem. O ne 
derse onu yapmalıyım! 

Diyor. Şüphe yok ki haklı. Ko
casına sevgi ve saygı ile bağlı her 
kadın muhakkak ki, onun yaptığı
nı yapar ve .. yapmalıdır da. Karı 
koca arasında ahenk ve dü1.en ku
ran ilk şart bu karşılık 1ı saygı ve 
yine karşılıklı anlaşmadır. Eniş -
tem ve ablam bu bakımdan ideal 
kan kocadırlar. Eniştem ablamın 

reyin• almadan, ablam da onun fik-

Tahsildarlar vazife değiştirirken 
muameleleri devrederken, 

muntazam harek e t edecekler 

V ergilen st>neleri zarfında ta -
mamen tahsıl edilememesi ve 

seneden seneye bakaya mıktan -
nın çoğalması keyfiyetı üzerinde 
yapılan tetkikler neticesinde; dev
let hazinesini ınrara sokan bu hal
lerin önüne geçmek üzere yeni ba
zı esaslar le bıt edilmiş ve bir ta
mımle bütün viliıyctlere bıldırıl

mıştir. 

Buna göre badema bütün tahsil
darlar sene sonlarında muntazam 
hır devir yapmadan ve her hangi 
bir suretle vazifesinden ayrıldığı 

takdirde yeni arkadaşıncı devrıni 

muntazaman vermeden ücret ala -
mıyacaklardır. 

Tamimde bildirildigıne gore 
vergmin tahsilsiz kalması sd~ple
r!11in en mühimlerinden birinin de 

Memurların 
Sicilleri 
Tetkik ediliyor 
NUfus memurlartnın si· 
cillerl tetkik edilece k 
Nüfus başkatiplcrıle kaza nüfus 

mı:murluklarında bulunanların ve

~aike müstenid sicil suretleri ve 

fotoğrafları Dahiliye Vekaletin -

den bir tamımle btıti.ın vilayetler
den istenmıştir. 

Bunun pek yakında büyiutule· 

ceğıni yazdığımız nüfus teşkila -

tile alakadar olduğu tahmin cdıl

mektedir. 

Bu talep üzerine bazı vılayet -

lcrden gönderılen ıcıllerin noksan 
olduğu. bır kısmının da memur • 

iarı, yeniden sıcil vermıye mecbur 

tutt ukları, bazılarının da gonder -

mec!ikleri göri.ıldüğunden Vekal~t. 

alakadarlara yeni ve siddetli bir e
mir vermiştir. 

Bunda: yeniden sicil almak su

retıle memurların beyhude yere 

pul masrafına sokulmasının kat'ıy
yen doğru olmadığı bıldiril-' ık ten 

sonra: 

cŞimdıye kadar sicıl gondermi

yen vilayetlerın. nüfus memur v2 

katıplerinin sicillcrıni esasen ken

dilerinden alıp teŞ('ıl etmemış ol

dukları anlaşılıyor, bu hal kat'ıy -

yen caiz değıldır. Vilayetler ; ta -

yini kendıne ait memurların sicille

rini tutmıya ve sicil vermiycn me

murlara maaş tedıye etmemekle 
mükelleftır ler.• Denilmekte ve bu 

gibilerin cezaen birer maaşla· ı ke
sileceği ve tercümci hal verıldiği 

halde s icil muamelesini vaktinde 

yürütmiycn memurların da ceza -

land ırılacağı kat'iyvctle bıldırıl -
m~ktPdir. 

rinc danışmadım hiç bir aıl<' i~in

de karar vermez, harekete geçmez
ler. Karı kocalrır arasındaki ge -
çimsizliklerin çoğu bu yüzden o
luyor. Ya kadın bildiğıni ve is
tediğıni yapıyor. yahut da erkek. 
Gürültü, kıyamet de ondan sonra 
kopuyor ve araya giren her soğuk
luk bir birikinti halinde günün bi
rinde aıleyi ya yıkıyor, ya sars ı -
yor! 

Benimle Saİih arasındaki vazi -
yet de tıpkı tıpkısına böyle değil 
mi? Niçin kendimden değil de, bır 
başkasından örnek arıyorum? 

Neyse, ablama: 
- Peki ablacığım, enişteme yaz. 

Eğer, istanbula gitmene muvafa· 
kat ederse beni de götürürsün. ol
mazsa tabii gitmem .. 

Dedim; ancak bu noktayı sağ -
lama bağlamak istedim: 

- İstanbula gidersen muhakkak 
beni de götüreceksin değil mi? 

- Salih izin verirse .. 
- Vermezse? 

- Tabii götüremem! 

- Ben gitmek istersem? 

tahsilat miıfredat dcftcrlerinm köy
lerde tahsildaı lar tarafından daıma 
yanlarında taşınması ve tahsılda -
rın bununla uğraşıp vakit kaybet
mesidir. 

Malıye \'ekiıleti, ker.di teşkılatı 

için: bu işi bütün tahsildarlarmdan 
almış ve tahsıldarların yalnız para 

tahsilile uğraşmasını temınen müf· 
redat defterlerınin tutulması vazi
fesıni vıliıyet ve kaza meı kezle -

rınde yalnız bu maksatla ayrılan 
memurlara vermiştır. 

Dahilıye Vekaleti 1 Haziran Sa
Jı gununden ılibarcn bu usulün bü
tun belediye ve hususi idarelerde 

de tatbıkı suretile tahsildarların bu 

külfetten kurtarılmasını yeni ta
mimle enıretmektedır. 

Romanyalılar 
Nerelerde 
Oturuyor? 
Bunlar birer birer tes· 

bit ediliyor 
HaJen memleketimizde bulunan 

Romanyalıların adedinin ve mes -

}eklerinin tesbitine başlanmıştır. 

Bu münasebetle Emniyet Umum 

Miıdürlüğü nden vilayetlere gön -

dcrılen bir tahrirat!a mıntakala -

rında bulunan Romanyalı aile reis

lerinin ve bir san'at erbabından o
lup müstahdem çıraklarla patron· 

!arın, iş sahıbi olmıyanların vıa 

memleketimizdeki Romanyalı ta -

!ebenin cetvellerinin tanzım edi ~ 

lerek en kısa bır zamanda gönde

rilmesi bildirilmıştir. 

Yeni gümrük reJı· 
mi tatbikatı 

Kontenjan usulünün kaldırılma

sından sonra tatbık edılccek olan 

yeni giımru krejımi kararnamesi· 

nin 40 gün ıçinde tatbikına ba la

nılacaktır. 

Halen, gümrüklerden ne kadar 

mal çıktığı ve gırdıği hakkında 

muhtelı( heyetler tetkıkler yap -

maktadırlar. 

Bu tetkıkot sonunda bazı madde

lerm gtimrük resmi arttırılacaktır. 

KömUr •lrketlnln taaff· 
yeai 

Ereğli kömiır şırketinin tasfi -

yesine başlanmıştır Bu maksatla 

M. Buva, Pasfortc ve diğer bir zat

ten mürekkep bir tasf ıve heyeti 

teşkil cdılrnı~tır. Tasfıye muame -

liıtı bir sene sureceklir. 

. Salıh ızin vermezse böyle hır 
agır bır mes'ulıyet , !tına gıremem 

- Sal•htcn ayrılmayı goze alır· 
sam. 

Ablam kızdı: 
- Ağzından bır daha böyle la

kırdı çıkma ına ıahammul ede -
mem. 

- Ablacığım, varmak ta, ayrıl· 

rnak da lıak değıl mı? 
Dedim. Bu nokta üzerinde ga -

yet müstebid: 
- Hiiyır. 
Diyor, Iakırdıı söyletmiyor ve .. 

noktaı naznrını sarahatle ifade e
diyor: 

- Kadın, kocaya bir defa varır! 
Onun kadın, kadınlık, yuva kur-

ma hususundaki teliıkkisı bu mut
lakiyetin bir türlü dışına çıkmı -
yor. Belki haklı. Haklı değil, ideal 
prensip bu. Ben de onunla birlikte: 

- Kadın, kocaya bir defa va -
rır! .. 

Derim. Ancak realitenin de bu 
neticeyi \'erdiği gundür ki, bu 
prensip hayal olmaktan kurtulur, 

(Devamı ı;ar) 

cuğu himayenin ancak bu suretle 

hakikatleşebileceği ve bu kanu • 

nun tereddütsüz, memleket müda

faasına şumulü olduğunu söyledik. 

Bizim (Barem) kanunumuz da, 

İş kanunumuz da dahil olarak hiç 

bir kanunumuzda çocuk sahibi o -

lan bir babanın haklarını kabul e

den bir sistem yoktur. Gariptir ki 

hususi ecnebi şirkctlrr müstesna! 

Bu şirketlerin bir çoklarında Av. 
rupa usullerini alcliıdc tatbik edi

verirken bile çocuklu adamın as -

gari hakları gözetilmiştir. 

Hususi doğum hastahanelerini 

pek yakından bilen bir Alman bize 

hayretle şunları söyledi: 

- Sizin nüfusunuzun 4 - 5 mı li 

olan ve sizden daha zengin bulu -

nan Almanyada hususi doğum h.: s

tahanelerindc dahi ikinci çocuk i

çin ilk çocuktaki masrafların ya -

rısını almıya. iiçüncü çocukta ıic

te birıni almıya hastnhanelcr mec

bur tutulmuşlardır. Sizde çocu -

ğun cemiyetteki hakkı hiç bir y<'r

de hakiki surette gözetilmemıştır. 

Çocuk, sizde bir saadet ~h i'Yil, hfüa 

bir feH1kct olcır .. k bırak:!mıştır! 

Bu hakikat, acı, fakat gerçek -

tir. Bu prensibi kabul etr.;\: ktc ge

cikmiş olduğumuz muhakkaktır. 

Kabul edersek büyük b:r bcşll!k 

doldurulmuş olacaktır. Ttirkiyenm 

lıakiki (Majino) mfülafnn i~tihkfım.

ları bu kanunla kurulmuş olur. 

Türkiye Cumhuriyetinde do~an 

çocuk. babasından evvel, 

çocuğu olmalıdır: Bütiin 

hnlkın 

haktan 

babanın omuzundan, büfün halkm 

omuzlarına alınmalıdır. 

H :ı lk Filozofu 
tt11111111uın11 uıınu11nııuıotn11ınıu1uıuuıuunıuınnuu1111uua 

icra daireleri 
Dört gün 
Kapalı! 

1 loııbul icra daireleri lıu sahalı• 
tan başlamak üzere mali } ılt aşı 

munasebetile Perşembe akşamına 

kadar \ezne faaliyetlerini tatil et
mi~lerdir. 

Bu müddet zarfında tahsilat ve 
tcdiyat yapı 1amıyacak, ynlnız müs· 
tacel takip işlerine bLıkacaklnrdır. 

Muammer .Eriş dün ak
t•m Ankaray~ döndU 
İş Bankasının Londrad:a şube aç

ması için tetkikler yapan banka u 
mum müdürü Muammer Eris ile 

ıdare mecl. isi azasından Hamdı dün 

akşamki ekl'>pı esle An karaya git· 
mişlerdir. 

Muammer ve Hamdi tetkikleri -
nin nf"ticelerini İktısad vekaletine 
ve bankanın idare meclisine bildi
receklerdir. Ondan sonra Londrada 
şube açılıp açılmaması h~kkında 

kat'i bir karar veri1cc ktir 

Vali Ankaraya g ltti 
Vali ve Belediye reisi M('hiddin 

Üstündağ. vila}'Ct ve beledi} eni n 

9.37 bütçesi hakkıııda aUı.kad r ına. 

kamlara izahat ,,;ermek iiıcre cün 
akşam Ankard} a gitmiştir. 

Bu sabah ta beş kiş i 

pars cezam v erdi 
Zabıta tramvayda'\ ntlnyanlara 

\'cya asılanhrı şiddetle takibe de· 

vam etmektedir. B ı satnh ta ye. 

niden beş kişi t!'amvaydan atlar. 

ken yakalanmış, 
çarptırıl mı şlıı~dır. 

para cezasın ı.. 

CUrmU Meşhut k anunun· 
dan ah n an neti ce ler 
Adı iye Vekaleti, Cürmü M !şhut· 

b r kanunundan alınan hı:>yırlı neti· 
celeri göıönünde tutnrnk bu kanu• 
nun şamil oldu~u cürümler sahası. 
nı biraz daha genişletmiye karar 
vermiştir. 

Bu suretle bazı cinayetlere ve 
ağır ceza suçlarında da bu kanunun 

tatbik olunacağı gibi, kanunun hü .. 
kümleri köylere kadar teşmil cdi· 
leceklir. 
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areti dolaşıyor: ne olacak? 
ile yeni ... 

1 
İngiHere ve Amerika filolarmm muayyen hedefler 
üzerinde birleşmesi ihtimalleri Avrupayı telaşa verdi 
Böyle bir ittifakın k8ğll üzerinde kalmıyacağ•·j 
nı gösteren mOsbet alametler eksik değildir -

gilter ye yürekten bir merbutiyet 

göstermekten geri kalmıyorlar. 
İngiltere kralmm tflc giyme mera
simi bu tezahürata vesile o1duğu 
gibi Amerikanın vatanperverlik 
teşkilatı o1an meşhur Cincinatti 
cemiyetinin gcçı.mlerde 153 üncü 
yıldönümü kutlulanırken ilk defa 
olarak İngilterenin Vaşingtondaki 
sefiri de bu cemiyete dahil olmuş 
ve merasimde hazır bulunmuştur. 

İngilterenin Vaşington büyük el
çiliğini gören Sir Ronald Lindsay 
ingiliz diplomatlarının en ileri gc-

• lenlcrindendir. Bu büyük elçi bun-
dan on sene evvel de İngilterenin 
Ankara sefaretini ifa etmiş ve Mu
sul müzakeratının başından sonu
na kadar Türkiyede bulunmuştur. 

~ . . 

rı dikkati çok celp eden bır hal al
mıştır. Mesela Amerıka reısi cum
huru Ruzvelt tarafından Avrupaya 
tetkikat yapmak içın, itımad etti
ği bir murahhasın gönderilmesi bu 
yolda atılan mühim bir adım ol • 
du. M. Norman Davis şeker kon -
feransında Amerikayı temsil etmek 
üzere Avrupaya gelmişti. Fakat 
yazifesinın. daha pek şümullü ol • 
duğu çok geçmeden anlaşıldı. Mil
letler arasında iktısadi bir konfe • 
rans toplıyarak ondan sonra da si
yasi işleer, silahlar azaltmağa teşeb
büs fikrı gitgide çok bahsedilen 
bir mesele olmuştur. 
~merika parlamento mahafılin

de de Ruzveltin bu tasavvurları 

kuvvetli bir müzaharet görmekte
dir. Geçen gün verılen bir takrir 
İngiliz - Amerikan munasebatının 
istikbali için Amerikalıların ne dü
şündüklerini gösteriyordu. 

.Son Telgraf. ın bu sı.itunların
da bu takrirdcn bahsedılmiş ve İn
giliz - Amcrıkan ittıfakına doğru 

ne büyük bir temayül duyulduğu 
anlatılmıştı. 

İngiliz - Amerıkan itlıfakı yakın
da vücude geldıği zaman bunun di
ğer muahedeler gibi kağıt üzerine 
yazılarak bel.ki de yalnız kağ'lt 

üstü~~e ~.:ı.lan misakl.ırdan olma-

masına dikkat edılecektir. Onun i
çın İngılız - Amerıkan ittifakı yazı 
ile değil, filiyat sahasında .zimnit 
olarak sessiz, sadasız kendiliğinden 
vücude gelecektir. 

Amerıkalı meb'us M. Dıesin ver
diği takrirde İngilterenin en ziya
de hassas bir noktasına temas edil
mış ve İngilizleri n endişelerine ce
vap verilmek istenmiştir. 

Bir muharebe ç ı karsa İngilte -
renin tabıi olarak düşündüğü şey 
Büyük Brıtanya adalarının iaşesi -
dir, açlık korkusudur. Amerika ılc 
ittıfak olunca Avrupada bır harp 
zuhurunda İngilizler, Britanya ile 

Şimali Amerikayı ayıran Bahri 
muhiti Atlasi cihetini artık düşün 

mıyeceklerdir. Bu cihetın emnıye
tını Amerika donanmas! iıstune a
lacaktır. 

Zaten iki Anglosakson mem • 
leketi arasındaki dostluğun bu ka
dar sık ı bir şekil almasına cittıfakt 
demekten fazla bir şey demek la
zım gelmıyeceği söyleniyor. Buna 
ziıhırde donanmalar arasında teşı i
ki mesai diyeceklerse de ittifaktan 
fazla olarak bunun kuvvet v(! şü • ı 

muhi çok geniş bir mnhiyet ala • 
caktır. İkı donanma dünyanın bii -
yük denizlerini aralarında taksım 

(Deoamı 6 ıcı •agfaia) 

, 

Amerikadaki vatanperverlik ce
miyetınin işte böyle 153 sene gibi 
eski bir mazisi ve Şimali Amerika
nın istiklal mücadelesine kadar 
çıkan bir tarihi var demektir. Şim- . 
diye kadar bu cemiyete tabii ne bir 
İngiliz elçisi dahil olmak istemiş, 
ne de cemiyet bir İngiliz elçisini a
zası arasına almağa teşebbüs et -
rniştir. Cincinatti cemiyetine şim
di İngilterenin Vaşingtondaki bü -

Alman H arbiye nazırı Blombergin ltalqagı zi,qare!ln 1t n evvel de Napoli kıyılarında böy le deni~ 
J1.t!rİl f t!<:İm tni 11 ·pılm rslr 

Edebi Roman No:12 

Zekeriyya Sofrası 
Yazan: AKA Gündüz 

- Dedim ya, gazetecilik .. Ded i. 

Gülüstüler. 
- Bi~ hadisedir oldu. İş adliye-

·e geçti. Adliye neşrini münasip 
gö~mi.iyor. Bu tamamen insani ve 
içtimai bir düşiinc:c neticesidir. 
Siz de bu fikirdesiniz şiiphe~iz. 

- Evet, fakat katil... 

- Otopsi olsun, tetkikat olsun, 
bunu meydana çıkarıyor. Yani?. 
Yani Ahmed Müslim önce Cansc
veri sonra zenciyi öldürüyor ve 
h emen intihar ediyM. 

- Otopsi belki bunu böyle gös
t erebilir. Başka delilleriniz var mı? 

- Evet. Gerek zenci, gerek Ah

med Müslim Canseverin apartma
nında misafirleridir. Tabancanın 

podesüet kıhf ını Canseverin dola
bında bulduk. İlk ölen Cansever -

-
dir. Binaenaleyh o katil değıldir. 
İkınci ölen zencidir, ka til o olsa 
son ölmesi lazım geliyor, k ursun
ların seyirlerı gösteriyor kı katil 
ve müntehır Ahmed Müslimdir. 

Ölenler içinde katil ve muntehir 
yoktur! 

- Etme dostum! 

- Çok ciddi söylüyorum müdü-
rüm; katil başkasıdır! 

- Demek ısrar ediyorsunuz? 
- Evet ısrar ediyorum. 

- O halde bilıyorsunuz? 
- Biliyorum, fakat katili değil. 
- Bilmediğinizi mi bıliyorsu -

nuz? 
- Şaka etmeyiniz, katili bileni 

biliyorum! 

- Ya?!. 

- Evet! Birisi var ki katili bili-

yor. Hiç olmazsa görmüştür. 
- Bunu bana söyler misiniz? 
- Hizmetçi Düriye kadın! 
- Zannetmem. 
- Bu kadın katili görmüştür. 

Çünkü ben telefonda bunu iki de
fa sordum. Birincisinde yavaşca te
lefonu kapadı. Cevap vermedi. 1-
kinci defa açtım ve ısrar ettim. Yi 
ne cevap vermekten çekindi. Fa
kat öyle bir şaşırtmaca yaptım ki.. 

- Neticesinde siz şaşırdınız. 
- Neden? 
- Çünkü Di.iriye kadına cevap 

vcrdirmiyen ben idım! 
- İşte şimdi de ben hayrete düş

tüm. 

- Mühim mesele değil. Birsini 
ziyarete gitmiştim. Telefon çalınca 
Düriye ile beraber dinledim ve her 
ihtiyata riayet için sözü kestirdim. 
Cevap verdirmedim. Dürtye ka • 
dm katili biliyor mu şimdi? 

Uzunca b;r düşünmeden rnnra: 
- Sız mükemmel bir polissiniz. 

Fakat bana da cAcemi gazeteci• 
diyemezsiniz. Benim kafamın i
çinde bir nokta var. Onu değiştire-

bilmekliğim için bazı şeyler öğ · 
renmeliyim. Ne gibi mi? Mesela 
bana on dakika için morga girme· 
me müsaade etmenizi rica etmeli
yim. Bu ricamı siz kabul etmelisi
niz. Beraber gidersek daha iyi olur 
san ı rım. 

- Gizli k alacak olduktan s•mra 
niçin olmasın ? Gideriz. Fakat :.iç 
çirkın m anzar adan ne çıkar. Onları 

tanımak istiyorsanız h epsi de çek
memde duruyor. 

- Fotoğrafları mı? 

- Evet. Canseverin eşyası ara • 
sındn çıktı. 

Çerçeveli çerçevesiz bir sürü fo. 
toğraf çıkarıp masanın üzerine 
serdi. 

- işte bu Ras Fcddanın şimdiki 
resmi. Bu da eski b ir resim. Zenci
lerin yaşları belli olmuyor ki. 

Dikkatli baktıktan sonra: 
- Evet, dedi. Söylediğiniz gibi 

hep biribirleirne benzerler. B unu 
tanımıyorum. 

- Bu da Ahmet Müslim. İşte pa
saportu, işte ikamet vesikası. Rand
man nasyonal ithal8t ihracat ŞİP-

Hida yet yedi ytld.ın beri bca a
bcr oturJuiıı metre• i Neri· 

ına nôan adam abl.• 

c ııı .e suyu alınmış ve yaln ı z posası 

kalmış bir yemişe benzetiyo.du. Bu
nun için, ak artmanına yeni yeni mev· 
sim yemişleri almak, bunlarla d udak
larının lezzetini tazelemek, bunla

rın sularını leziz bir meşrup gibi 
damla damla içmek istiyordu. 

Fakat nerede bulmalıydı bu 
mevsım meyvalarını ?.. Filhakıka, 

İstanbulun her köşesinde, her sem

tinde, en kuytu, en ucra mahal -
lelerindc bile güzel güzel kadınlar 
çoktu, her adım başında bırıbinn-

dcn sevimli \'(' cazıbcli bayanlara 
rastlamak mümkundü. 

Hele plajlardaki kadınlar ... İşte 
asıl onlar bırer melekti. Lokman 

Hekimin ye dediği cinsten şeylerdi 
bunlar ... 

Bütün bu kadın bolluğuna rağ · 
men. Hıdayet çok bccerıksızdi. A-

tılgan değildi. Kompliman yap -

mak ta gelmezdi elinden... Daha 
doğrusunu isterseniz, işin ash -

nı size soyliyeceğim, fakat kım

seyc faş etmemek şarti1e, biraz da 
çehre züğürdü idi. 

Neriman gibi, otuzu atlamış, kır
ka omuz vermiş bir kadın bıle ha
zan, bunu yüzüne vurmuş, hatta: 

- Kendini ahım şahım bir şey 
mi zannediyorsun?. Şu suratsızlı

ğına baksan?. 
Demişti. 

Görüyorum hayret ediyor ve :-ıo
ruyorsunuz: 

- Çehre züğürdü bir adamla bu 
güzel kadın yedi yıl nasıl otur -
muş? .. 

Bu sorgunun cevabını vermek o 
kadar güç ki. .. Maamafıh, size hır 
cevap vermiş olmak için, paranın, 
her şeyde daima birınci planda 
geldiğini hatırlatmak isterim. Son
ra da kadın kalbinin bir muamma 
olduğunu unutmamak lazımdır. 

* Hava ne kadar da güzeldi. .. Hi -
dayet, bu güzel havadan ıstıfade 

etmek, biraz da bir av bulmak, bir 
bıldırcın yakalamak ümıt ve hı.il

yasilc Beyoğlundo. bir aşağı bir yu

karı dolaşmıya başladı. Parmakka
pıya geldiği zaman, sinemadan çı
kan bir kadının karşı tarafa geçti
ğini gördü. 

Bu cidden nefis hır parça ıdı 
Mevzun kalçalarını, vücudunun a
henklı ınhinalarını biıyiık bir mt!f-

ketının yakın şark miımessılı ımış 

- Bunu da tanımıyorum. 
- Bu, bayan Canseverın bu gün-

kü resmi! 
- Ne kadar süslü kart! 
- Öyle demeyiniz Hele şuna ba· 

kınız. 1919 da çekılmiş şu resme ne 
dersiniz? 

Çok güzel bir kadın Dekolte göğ
sünün sol tarafında iri bir gül. 

Dikkatle baktıktan sonra: 
- Bunu tanıdım. Bu resmin bu· 

rada ne işi var? .. 

- Tanıdınız mı? Kim bu? 
- Prenses Haneşka . Bunun ası l 

adı bilmem ne Hannadır. Faslı mı, 
Cezairli mi pek aklımda kalma 
mış. Oranın prenseslerindenmiş. 

Fakat o zaman herkesin dilinde 
prenses Haneşka olarak dönüyor 
du. 

- Benzetmiş oimayasınız. 

- Yanılmıyorum. Hatla bunun 
Beyoğlunda bir macerası da vaı

dı. Bunun yüzünden bir Türk genci 
kurban gitti. Prensesin bir ziya -
f etinde bir Fransız süvari mülazi
mi o genci tahkir etmiş. İş azıtmış, 

• nb~ 
tun ıyet ve hayra 
içind e sey rddrl:C~ 

·· - ke b•t kadının onu 

atom l)bil çıktı . 

Tehlike yüzde yüzdü. Fakat ltİ' 
ıca • dayet durmadı: Hemen atıldı, 

dını otomobilin istikametinden çe
virdi. Muhakkak bir ölümden )tıır· 
tulmuştu güzel kadın'... • 
Kadın he·. ecan içinde idi. Ne '18

•
1 - • }iJl 

pacağını ş.ı~ırmış, Hidayetın e t 
sıkıyor, mütemadiyen bir '}1akar

9 

gibi: 
"r e- Tl~şd:kür ederim, ıeşekkll 

derim! dıvordn. - ~ 
Hıdayf!t fırsatı kaçırmak isteı11 

di: 
- <:ok Jı.eY"Canlısımz, ucdi. SO ; 

- k ı. · . . ., y3hıl gtı ı..ııı· S<!\' ıcmcz. mı51nız. 
• - · ıe · bir kony~k ... ıkın de b:rnz dın 

nirsiniz. B0dt' bo7.uk asrını la yulı.t ıı. 
- ·r 

nuzn de\':..m PLmeniz hiç tc drS 
dcğıl... 

Kadın ufak bir tereddütten ;;o~: 
ı a knbul ettı. V c beraberce gitll 
leri pas~acıda karşı karşıyo k0~ ; 
ynkiarını içerlerken, kırk yıl ı ~ 
dostlar gibi, senli benli konuc;J'Jll~ 
boşladılar. 

Can ve ciğer oldular. Birib:rle ~ 
rini anladılar, nnlaştılnr, k3dlnı•1• adı Nadire ve bir yıldanberi de '.iLi 
du. 

Hidnyctin keyfi sonsuzdu. ı:c·~~ 
disine büyiik ikramiye çıkmış gı 
seviniyordu. ,,.dtl 
Sevin:ncğe hakkı yok nıuJ 

sanki .. 'bİı 
Bir kere güzel, enfes, şeker gı 

1 
ka'-·mak gibi bir kadın bulmuştı · 

J ıc ır· 
Ve bu buluşla Nerımandan da l • 

tulrıcaktı. Bir tnşlıı iki kuş ... 13u!l 
dan büyük bir ti'ıli olıır muydu'! 

Ayrılırken biribirlerinin adres
lerıni almayı unutmndılar. 

* -ııl 
Ertesi günü, Ncriman.ı rnufa>'ef· 

bir r:ıektup yazdı. Artık onda:ı 11 rı· 
t . . l 1 . bı.ılıl ret et ıgını, ev enm~ { uzt:rr • 

duğıınu ve bir daha evine gclı1lc 
me':linı bildirdi. 

d tt• 
Nc.:rima.ıın mektubunu bitıl' 1

" 

teo sonra, Y"ni sevgilisi Nadir ~1• 
de ateşli bir aşk mektııbu ynı .. 
Ve pnznr günü muhakkak oğlC )'~ 
mcğıne gclmcsını rıca etti. 

* ı.eıı 
Pazar gunü liıd:.ıy<>t cok er. • 

kalktı Tır::ış oldu Ortalığı tcrn1
:. 

Jetti. Aşçı ile beraber çalıştı. rl ~it 
zırlatttğı mezelerle mükemmel c:il' 
masa kurdu. Radyonun tozuntı •13tı 
di. Ve Nadirenin geleceği 58 

9
11 

beklemeğe başladı. Nihayet 1tııP 
(DeNımr 6 ın~ 

·riJlİ' 
genç masadaki bıçaklardan bı ıı.t' 
kapınca Fransızın kafasın ı kO~r , 
mak istemiş. Prenses araya g~ııfl 
ınış. Sağ omuzu ile sağ avucufl 

yaı alanmış. ·Ii , 
- Ne kadar da teferrunth bı 

yorsıınuz? " , 
~z tO; 

- Elbette. Gençlık. ııenu rı11' 
dum. Beyoğlunda çok ahbaP1; bı1 
vardı . Onlardan işittim. ııatt got' 
kadını bir kaç defa yakıııdall ,,e• 
müştüm. Sağ omuzundaki ~·n~r~tı· 
rini daima açık tutardı. aır. ııl' , 
sız zabiti için yaptığı fedakar r , 
tan övünüyor diye kadına ıo::fifl 
dık. Hah! işte! iştel dö şcvatığı~ 
resmi! Ta k~ndi. Şimdi nnla.t i şe· 
süvari mülazimi, ihtiy:ıt zabıt 
vale!! ., j3İl 

5urı· ·- Dostum yine yanılıyor rJaflcf 
defo şu güzel kadın prenses ·n 919 
ka değildir. Bay:ın Canscvc~~aiğiıl 
daki resmid ir. Dö Şcvalef el<tit' 

de Ahmet Müslimin 91!> dil ç det!' 
d 'ğ. b' . y· . bes ~ene . .. ı ı ır rt:sım. ırmı , • }lıÇ 

beri Cansever.in yanında oda s'ô)' " 
metçiliği eden ihtiyar kadını tiaf1 
lcdi. (D<!va11l 



"Benim saatim geldi, 
ben artık 

gölgeye çekiliyorum,, 
Baldvin çekilirken · gençlere şöyle bir 
•• hitapta bulundu: 
lnsanlann kardeşliği için yaşayınız ~ ,, 
Evvela vazifenizi yapınız, ondan 
sonra haklarınızı düşününüz. 

8ııldvin [ayakta) yeni Bcışoekll N.vil Çemberl•tn [solda] 
Makdonald (sa~Ja) 

... 

5 - S ON 'f EL -.4 R ;l ,. - · : : ,, ~ ' , s , . " ... v 

f~ 1 E le' ' b. t' .d-:-'-f · s ııer ırcr ırer gı ı. 

f 1 yorlar, yerlerine yenileri 
ı, geliyor. Yeni gelenler içfo. 
1 de istidat ve kabiliyetleri-

/
' le e ık ilerini hemen de u

nutturacak olan san'alkar. 
lar var. Ne\'york sahnele· 
rinde Madlen Eklund (!'ağ-

da), Narman Knrrol (sold11) 
Patriçyl\ ~llis h ukarıd.1) 
bu günün en muvaffak o. 

1 lan artistleri Sl} ıln akta lır -

''Elektrik uykusu,, dünya fen 
aleminin 

büyük alakasını uyandırdı 

Elektrik, Sovget Rusgada ıüul icadın gözlerinin batiin tesirlerine 
lcatlanmata rau o/dul• hercıôlenı hir matah haline gelmi~tir 

G<?nç Sovyet profesörlerinden G. 
K alendarov, halen, elektrikle u -
yutma eelektronakrOZ> enteresan 
meselesinin halli ile meşgul olmak
ta ve bunu halle çalışmaktadır. 

P rofesör, ilk tecrübelerini 1934 
senesinde yapmış, ve bir kurba -
ğanın kafası ile belkemiğinin ucu
na elektrodlar koymak ve bu su
retle bütün vücuttan bir elektrik 
cereyanı geçirmek sayesinde, hay
vanı uyutmuştur. Elektrik cereya
nının devamı müddetince hayvan
da her türlü hassasiyet tamamen 
kaybolmuş, ve cereyanın kesilmesi 
üzerine kurbağanın hassasiyeti av
det etmiştir. Bilahare, aynı tecrü -
beler, köpekler ve tavşanlar üze
rinde de yapılmış, ve bunun üzeri
ne P rofesör, tecrübelerini hayvan -
lardan insanlara intikal ettirmiş • 
t ir. P rofesör, ilk defa, kendisin i ce-

lektronarkor. .. a t5bi tutmuştur. Bu 
tecrübenin neticelerine göre, baş -
langıçta insan, alnında hafif bir ağ
rı hissetmekte, gözleri bulanık gör
meğc başlamakta ve hassasiyet ya
vaş yavaş azalmaktadır. Nihayet, 
gözler tamamile kapanmakta ve in
san pek çabuk açılmakta ve, en mü. 
him cihet te şurası ki, kendisini 
gayet iyi hissetmektedir. 

Profesör Kalendarov, elektro -
narkoz meseleleri üzerine 28 ilmi 
tetkik eseri yazmıştır. 

eSoyuztckfilm> teknik sinema 
tröstü de, son zamanlarda, elektrik 
uykusu hakkında ilmi bir filim 
çevirmiş ve bu uykunun başlan -
gıcından nihayetine kadar bütün 
safahatını bu film jJe tesbit etmiş· 

tir. 
Elektronarkoz, pratik te kulla -

nılmağa başlanmıştır. 

.. 
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KANUNİ SÜLEYMAN 
l Insanların 
1 Bo gu gittikçe 
' Uzuyor 

ıı· Eski ~!übu~a~k~:e~eri: j 
No.32 Yaza n: Nedim Refik 

V 
Bahadır 

•• 
Sahip, Sultan Sülegmanın huzuruna 
çıkınca her şe_qi anlatmıştı 

Kızının bir kazaya kurban olduğunu anlatmıştı, fakat bunun 
bir suikast olması ihtimali de vardı 

tiler, fenalık etmediler. Bir de ka
toliklerden gördüğümüz fenalık -
lnrı düşününüz. Şimdiye kadar bi
zi hep kafir sayıyorlardı. Şimdi Bel
grad ellerinden gitmesinr. diye sa
lipten hiristiyanlıktan bahsediyor
lar. 

Arnolinin c\·vclcc görüştüğü ve 
aralarında dostluk olan papaz ise 
daha ileri gidiyordu: 

- Delikanlı, diyordu, bunlar son 
günlerdir. Şimdiden başınızın ça
r esine bakınız. Varsın Dokruvasi 
kaleni naltın~a lağımlar açtırsın. 

B arutla dünyayı havalandırmağa 

kalsın. 

Arnoli hayret etti. Fran -
sızın planını biliyorlardı. Papaz: 

- Şaşmayınız, dedi, memleket
bizimdir. Uzaktan gelmiş bir Fran
sız katoliği ne yapıyor diye mer ak 
edip öğrenirsek çok mudur?. Şaş
mayınız. Fakat bunu yapamıyacak
tır. 

Papazlar artık Dokruvasiden ol-
sun, diğer Macarlardan olsun 
korkmayorlardı. 

- Türklerin, diyorlardı, buraya 
girmesi bir kaç günlük bir işdir. 

Kont Arnoli Dokruvasiye bunu 
söylediği zaman o kararında sebat 
eden bir adam tavrile: 

- Ben sonsuz vazifemi yapaca -
ğım demişti. 

Fakat kazdırdığı korkunç liığı • 
mın yerini ortodoks papasları pe
kala öğrenmişlerdi. Fransız Dok
ruvasi bulunduğu me\·kii ister is
temez teslim etmek 7.arurctinde 
kalacağını hesap etmemiş miydi?. 

Dokruvasi beklediği son dakika
da planını tatbika imkan bulama
mıştı ... 

Fransız Dokruvasi ne Belgradı 
ne de Türkleri berhava edebilmiş
ti:. Son ve ümitsiz bir hareketle 
yapılan bir çıkış esnasında genç 
K ont Arnoli ile beraber o da ağır 
yaralanarak ikisi de öldü. 

Bclgrad yirmi kere biribiri ar -
dınca yapılan şiddetli hücumlar • 
dan sonra 1521 senesi Ağustosunun 
29 uncu günü Türklerin eline geç
ti. O Belgrad ki hakikaten .. darül
cihad. namını almış, çünkü nice 
nice muharebeler onu almak veya 
vermemek için yapılmıştı. Sultan 
Muratları, Fatihleri durduran Bel
grad şimrli Sultan Süleymanın tah
ta çıkalı ancak bir sene olduğu bir 
zamanda alınmıştı. Artık Macaris· 
tanın kapısı, Turklerin elindedir. 
Bu habeı· Avrupa hıristiyanlık a
leminde, b ilhassa katoliklik dün -
yasında korku ile karşılandı. Ve • 
nedik ister istemez Türklerle an • 
!aşarak seneden seneye muntaza .. 
man para vermeği taahhüt etti, 
bir de muahede yaparak kendisi -
ni emniyet altına aldı. 

B ütün Türk dünyasının kalbi iae 
b u .zaferin sevinciyle çarpıyordu. 
Babadır Sı:hlp Cenk padişah ta -

rafından kabul edilmek istirhamı 
yerine getirildiği zaman Sultan 
Süleymanın huzurunda her şeyi 
arzctmiş, kızının bir kazaya kur -
ban olduğunu anlatmıştı. Fakat 
bunun daha ziyade bir sui kasdden 
başka bir şey olmaması da vardı. 
Hindistandanberi düşmanlarının 

kendisini takip ettiklerini bir kere 
daha söyliyerek p::ıdic;ahın himayc
'ini ve müessir yardımını istedi. 

Sultan Süleyman bir taraftan Bel
grad zaferile şen, diğer taraftan da 
küçük yaşta oğlu şehzade.' Mura
dın o günlerde ölmüş olmasile mfi
teessirdi. Daha Belgrad yolu üze
rinde iken padişah bu haberi duy
muş. onun teessürünü daha yatış
den iki üç gün sonra da bir küçük 
tırmamıştı ki, İstanbuldan avdetin
kızı ölmüştü. Bu acıları bir diğeri 
daha takip <'tmişti~ Mahmut is -
minde küçük başka bir şehuı.desi 
de çiçekten i:ildü. Bunlar hep padi
şahın zafer sevinçleri arasına so -
kul an elemlerdi ki yenmek, bun -
tarı gönülden çıkarmak için zaman 
liizımdı . Onun için Bahadır Sahip 
Cenge: 

- Evltıt acısı, dedi, acıların en 
~iyade Eabn güç olanı imiş .. Fakat 
fani dünynnın hangi sevinci vardır 
ki bir acısı <la beraber olmıya? .. 
Senin e ·13dını anmak bann da 
borç olsun. 

Bu mülakat hususi bir hında 
devam ediyordu. Pad ışah bir taraf
tan canı sıkılarak gbruştiyor, fak.ı t 
diğer taraftan da Bahadır Sahibin 
Hindistana dair verdı.ğ ı malCımntı, 
evvelce söylememiş olduğu şayanı 
dikkat şeyleri din1iycrek vaktin 
g.:çmesıne memnun oluyordu. 
Bahadır Sahip Cenk de vaziye

tin müşkül olduğunu b~liyordu. 
Kendi teessürünü mümkün oldu
ğu kadar saklıyarak padişahın kal· 
bindeki kederi yatıştırmak istiyor
du. Sultan Süleyman: 

_ _. Bu çocuklar, dedi, benim şch· 1 
zadeliğim ıaınanında dünyaya gel
mış ıl k cvlfıtlarımdı. İlk evlatların 
böyle olmesi çok acı oluyor. Fakat 
sen bPndcn daha ziyade teselliye 
muhtaçsın . Çünkü sen bir tek ev
ladının hakikatle ne olduğunu bıl-
mıyorsun. 

Bahadır Sahip Cenk padişah tan 
izin alarak huzurdan çıktığı 1.aman 
kendisinde büyük bir ferahlık du
yuyordu. Padışahın eleminı düşiı

nüyor, kendi elemini hafiflemış bu-
( Devamı var) 
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ingiltere ve Amerika 
filolarının hedefleri 
(4 ı1ncii sayfadan deuam) 

ettikten ve İngıltere aı tık Avrupa. 
da bir harp çıkmasından kendı ia
şesi noktasından hıç korkmıyacak 

olduktan sonra dünya sulhunu koru
mak içın sözünü herkese daha zi -
yade geçirebilecek sayılıyor. 
Londranın en ileri gelen gazete

lerinden bin olan Daily Express 
gazetesinde bu vazıyet şu yukarı
da gördüğünüz resimle çok iyi an
latılmaktadır : İngıltere ile Amerıka
lı kendı kendilerine kadeh toku~ -
dururken arkadaki Avrupa teliiş i
çindedir. Zavallı Avrupa bir çok it
tifaklar, muahedeler, misakiar ve
saire vesaire. içinde boğulmuş, kal· 
mış, fakat bu kağıtların işe yara -
madığını görerek korkup duruyor-

ken şimdi de 1ngılız - Amerıkan 
dostluğunun altından ne çıkacak 
diye kt>ndini teliişa kaptırmıştır. 

İngılız - Amerıkan ittifakı olunca, 
A\•rupanın tepesinde de buyük bir 
istifam işaeti dönüp dolaşacak 

demektir. ingılterenın sulhu kuv
vetlendımek ıçin kaç senedi ile ri 

sorduğu dava, hep Milletler Cemı
yetı esaslarından ayrılmamak, sul

hu taksim cdılmez, müşterek bir 
hale getirmektir. Son senelerin vu
kuatı gfisterdi ve halli da gösteri -

yor ki buna Avrupada razı olma -
makta d~vam edenler vardır. O -

nun için resimde Avrupayı göste

ren adamın başı Ustundeki isti -
fam işareti az manalı değıldir. 

GDneşteki esrarengiz 
Uç büyük leke 

( 5 foci say / adan devam) 1 
1926 senesınde de ayni vazıyet 

hasıl olmuştu. 1892 senesındc de 
felkiyat ile uğraşanlar. hatta te • 
leskopc'.l ihtiyaç olmadan güneşin 

sathındaki lekelerin son derece ba
riz bir manzara iktisap ettiğini gör
muşlerdi. 

GÜNEŞTEKİ ÜÇ LEKE 
Bu hadiseyi bizzat tetk ik etmek 

istiyenlere bir tavsiye: Güneşe bü· 
tün ışığile parladığ ı zonıan, bak -
mak doğru olamaz. 'Fakat sis za • 
manlarında , yahut güneş batarken 
bu leke1cıe dikkat etmek müm • 
kündür. O zaman gozleıe de bir 
zarar gelmez. • 

Dikkatle bakılırsa , bu üç leke • 
nin hareket halinde olduğu görü · 
lür. Bu intıba, güneşin tıpkı ar • 
zımız gibi. kendi etrafında devir 
etmesinden husule gelmektedir. 
Maamafih: güneşin kendi etrafın
daki devri, arzımıza nazaran "'daha 
yavaştır. Güneşin bir defa devret
mesi için arzımızın yirmi yedi gü
nü kadar bir vaktin geçmesi lazım
dır. 

Şimdi görülebilmekte olan bu üç 
lekeden ikisi ilk defa 23 tcşriniev -
velde, ikincisi de 25 teşrinievvel
de peyda olmuşlardı. LEkelerden 
ikisi ayni cesamettedirler ve her 
biri arzımızın sekiz misli bir sathı 
kaplamaktadırlar. Üçüncüsü daha 
küçük olmakla beraber, arzımızın 
altı misli büyüklüğündedir. 

ON BİR SENEDE BİR 
Güneş lekelerinin görünmesi dev

ri'dir. Takriben her on bir sene -
de bir tekrar etmektedir. Bu leke
ler 1933 de asgari hadde inmişler
di. O tarihten itibaren lekeler bü
yümeğe başladı ve hiç şüphesiz 
1938 ve 1939 senelerine kadar cesa
metlerini muhafaza edeceklerdir. 
O tnrihten itibaren yine tedricen 
küçülecekler ve 1944 senesinde a
deta görünmez bir bale gelecekler
dir. 
Yalnız muhakkak olan bir şey 

var: Bu lekeler, cCümlei şemsiye. 
dediğimiz yıldızların tabi olduğu 
bu büyük merkezin geçirdiği bü -
yük bir tahavvüle alamettir. Gü -
neşin muztarip olduğu bu devri 
humma müddeti zarfında diğer ha
diselerin de tekevvün etmekte ol· 
duğuna şüphe yoktur. 

Binlerce kılomctre kalınlığında 

güneşi ihata eden ziyadar zarfın 
şekli gittikçe değişmektedir. Bu zi
ya indifaları esnasında arzımızda 

da hararet derecesi yükselmekte -
dır. Bu sıralarda guneşin sathında
kı gaz alevleri yüz bınl erce kilo -
metre mesafelere kadar atılmakta

dır. 

, QÜnPşe devır devir arız Olan bU 
• hastalık» ancak nazari bir ehem • 
miyet arzetmı:?kledır Çünkü küre
miz de bu uzak ın.difalardan müte· 
es ir olmaktadır. Bilhassa küremi· 
zin mıknatısiyeti güneşin faaliyetine 

tabi bulunmaktadır. Kürcmızde bu· 
yük fırtınaların çokluğu ve sık o -
lu u güneşteki lekelerin daha vu -

zuh kesbedişi ile alakadardır . Bu 
devirlerde pusulanın ıbresi daha 

şiddetle hareket etmekte. telgraf 

ve telefon muhavereleri anlaşıl -

maı karışıklıklar göstermektedir. 

Güneşte büyiik b ir leke göründüğü 

zaman, büyük fırtınaların çıktığı 

muhakkaktır. 

LEKELER VE RADYO 

Radyo neşriyatının arasıra bozu· 

luşlarının da güneşin faaliyeti ile 
sıkı bir alakası vardır. Bilhassa kı· 
sa dalgalarla görüşmek bazan gay
ri mumkiin olmaktadır. 

Son S<?nelerın tecrübesinden an

laşıld ığına göre, küçuk dalgalarla 

neşriyat, güneş lekelerınin asgari 

hadde vardığı zamanlarda daha va

zıh ve daha mükemmel yapılabil -

mektedir. Kısa dalgalardaki arıza

ların, güneşin ışık indifalarından 

ileri geldiğini gösteren deliller her 
gün biraz daha fazlalaşmaktadır. 

B unun nazari bir izahı da vardır: 
Güneşteki indifolar küremizin 

havayı nesimisini ihata eden ve i
yonosfer denilen dış tabakayı mü
teessir etmek tedir. Tab ii :ıaman -
larda iyonosfer sesli mevceleri ak
settirmektedir. Halbuki güneşteki 
indifa zamanlarmda, bu mevceler 
havayı nesiminin etrafındaki bu 
dış tabakaya nüfuz e tmektedir ve 
b u sebepten küçük dalga ncşriya· 
tında bozukluk hasıl olmaktadır. 
Güneş lekelerinin, küremizdekt 

hava hadiseleri üzerinde müessir 
olduğuna şüphe yoktur. 

Bu lekelerin, ağaçların büyümesi 
üzerinde de büyük tesirleri görül
müştür. Kaliforniyada olsun, Al -
rnanyada olsun, ağaçların güneşte 
lekeler bulunduğu zaman, daha ~a
buk büyüdü kleri, bu lekeler kay
bolunca neşvüncma1 <.ı ının da ya
vaşladığı tahakkuk etmiş tir. 

( 5 inci sayfadan devam) ı -----------Yazan: M. S. ÇAPA N 

ikinci kısım - 82 -

Kumarbazlar polisten çok kol'kar. 0 11; 
481 baba ile oğullan \'e 577 nna 

ile kızl arı ii?.<'r inde yapılnn bu tet· 
kiklere nazaran , otuz beş sene i -
çinde, yani b ir nesil müddeti zar -
fında <>rkcğin \'asa ti boyu ~ fi san· 
timetre, kızın boyu 3 !>a ntimetre 
fazlalaşnıı~tır. 

Son s ksen ~encl ık ı:,t atistikic • 
re na7aran, ıns~nların vasa ti buyu 
he r sene 0,08 santimetre fazlalaş -
maşkatadıt. 

iare: "Paralarımı çaldınız, polise hal>S _ 
vereceğimi,, dediğiniz zaman, en kab• .. 
dayısı süt dökmüş kediye döner, ~ar•,. 

1 nın ya tamamını, ya yarısını geri verırle 
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1 HİKAYE 1 
Eski· ile yeni. •• 

( 4 üucfi sayfad'ln detuım) 

bir otomobil, kapının önünde dur

du. Otomobilden atlayan bir kadm 
kapının zilını çektı. 

Hıdayct, yeni sevgılısini karşı -

lamak ıçin, merdıvenleri iqcrkcn, 

karşısına kım çıksa beğenirsıniz? 

Nerıman! .. . AfalJadı , scrsemle~ti. 

Nerıman onun boy nuna atılmış : 

- Mektubunu n ldım , bakavım 

ne ıw'zeler hazırladın?.. Dıyor. 

Bir taröftan da şapır şupur yanak-

!arını öpuy'lrdu. 

Hıdayet o 1.aman i şi anladı: Yan-

lışlıkla Nadirenin mektubunu N" -

rımana, onunkın i de Nadıreyc gön- 1 

dcı mişti . 

Benim saatim 
Geldi gölgeye 

Çekiliyorum 
( 5 inci sa_q/adun rl~vam I 

Sizden, mazimizdeki faydalı ve ha
yırlı şeyler•. ananelerimizi, milli 

miraslarımızı korumanızı isteriz. 
Siz bizim şerefimizi muhafaza 

\'e ümıdlerımizi gerçekleştirme va-

zif csıle karşı karsı va bulunuyor -
sun uz. 

İmparatorluğun hangi parçasın
de yaşarsanız yaşayınız, vazifeniz 
demokrasiyi korumak· olmalıdır. 

Olabilır ki demokrasiyi kendi -

sinden de kurtarmak size düşe 

cektir. O zaman onu, çekingenli -

ğinden, pısırıklığından kurtarıp 

buhranlı bir halde bulunan dün -

yaya göstereceksiniz. 

Cesaret. dısiplin, kifayet, her -

hangi bir diktatörlüğe olduğu ka
dar demokrasiye de lazımdtr. De

mokrasinin de herhangi bir dikta
törlük kadar lıdere ıhtiyacı vardır. 
Fakat bu, arkasında zor ve kuv • 
vet bulunan bir liderin değil, ar
kasında iman ve karakter bulunan 

hır liderlik tir. 
Sizin büyük hapte ölmüş olan 

ağabeylcrini7. ve babalarınız bu 
dlinyayı içinde daha iyi ve daha 

tatlı yaşanabilecek bir yer haline 
getirebilmek ümidile öldüler. 

Milletler Cemiyetinin kuruldu

ğunu, Versay muahedesinin im -
znlandığını gören günler, daha gü

zel sonuçlara yol açacak mı idi? 

- Hilenin yo
lunu öğrendin 
ya?., Bir daha 
git oyna, tabii 
onlar yine işle .. 
meğe, hırsızlıkla 

senin paraııı al. 
mıya kalkışacak· 

lar, hileyi gördü· 
ğün zaman tut. 
Evvelki kaybet
tiğin paraları da 
iste.. Hık mık 

derlerse polise 
gideceğini söyle, 
zabıtadan çok 
korkarlar, paranı 
geri alı rsın ... 
Bazı oyuncular 

bu söz'eri din
ler, boğuldu~u 
yere tekrar gi. 
der, hiç bir şey• 
d en haberi yok· 
muş aibi oyna-
mıya başlar, fır

sat bekler veni· 
hayet hileyi l'B• 
kalar. O zaman 

trişörlere asılır, 

eski kaybettiği .. 
ni d e geri alır. 

Bazı la rı da yÜ7: 
yüze gelmek is· 

tenıez, bunu bir 
tenezz ül sayar: 

ıorlı.ır• 
K umarhant!cilcr, daima kuglıı sokaklarda ev tu 

6aralarda oyun og11atırlar 

- Sadakam olsun! dınız mı paralarımı çalına~ıı?·· i"' 
Diyerek bir daha semtlerine uğ- Diyerek tehdit eder. İşçııer, rl r 

kar ederler, böyle şey yok cd. i"' 
Fakat yür~kleri yine korkll ıÇ11 • 
dedir. Oyuncu ısrar -l"tt!kç<' ) otıldıı! 
şarlar, nihayet işi pazarlığa lt3 

dökerler: 

ramaz. 
Boğulan oyunculardan, bazıları

na, yine gammazlnr, hilenin şekil
lerini göstermiyerck ve tarif et • 
miyerek boğuldtiklarını ve para
larını geri istemesini söylerler. E -
nayiler, hemen kumarbazlara gi
der: 

- Verin benim paramı geri, 
yoksa polise gideceğim! Utanma -

Beyoğlu üçüncü sulh hukuk ha • 
kimliğinden : 

Mahkemenin 937 /743 sayılı dos

yası ile Beyoğlu havagazı şirketi 

vekili tarafından Tünel yazıct SO· 

partımanda 7 No. da Sara İhsan a-

- Şu kadar veremem! • 
f111 

- Ştt kadar \ er~ k olmaz , 
eJilll· 

- Hele hele yarısını ver ·ar} 

Beycığlu ü 

( l)et"O'llll t A 

~fı ' 
ıuı 'cu1' Jı 

1 

kimliğinden: dO-" 
.Mahkemenin 93; /750 sayılı J; ı• 

yası ile Beyoğlu Havagazı şir set' 
vekili tarafından Taksim sır9 1 

ııt1 
vi Leva sokak Japon ap:ırtıfl'l ·nt 

l \r}ll· 
partımanda 7 No. lı Sara ihsan a- No. da :Eleni Yuclanopulos ıı e. ,.,ıı· 

ds\fı.ı:v 
leyhine açılan 2041 kuru~ alacak açılan 2289 kuruş alacak g'/ıro 

davasından dolayı dava edilen na- dım dolayı dava edilen narnıııı:ıı11cl' 
nıına gönderilen davetiyede halen derilen da\'etiyede bôlen ik9 bli, 

ikametgahı meçhul olduğu cihetle gahı meçh ul olduğu cihetle te ı.j" 
ı.ı ı · 

tebligat yapılı:ımadığı mubaşfr meş· gat yapılamadığı mübaş!r rneŞt' ~ ,.e 
ruhatından anlaşı lmış ve davacı tından anlaşılmış ve davacı ttlı; 

\'ekOi de ilanf>n tebligat istemiş ve de ilanen tebligat icrasını ;sıc 
9

31 
mahkemesi 21 - Haziran - 937 saat ve mahkemesi 21 - Hazirıırı • 01ıı 

9,30 a bırakılmış olduğundan tayin saat 9,30 a 1.nrakılm ış ofdu{;lıl'I 
e 

diği veya bir vekil göndermedıği tayin olunan günde maht<eııı"' .. ~ 
mediği veya bir ve".:lı göndt'r!t1· & 

··C 
takdirde gıyabında rnahkeıııC: ~· 

-~ 
vam olunacağı davetiye tebliğ ma- vam olunacağı davetiye 1, .. bl g ,JJ 

olunan günde mahkemeye gelme

takdirde gıyabında mahkemeye de· 

kamına kaim olmak füıerc ilan O· kamına kaim olamak üzere 

lunur. (33004) olunur. {33004) A. 
rt11tttHIH IUIJtt1ttuıuunuu11nıtt ı ı ı 1111111111ııtl!fllltt•ll1tı••t1tft lltltıltt l llllttlltUUIHlt l l l ıtHUlllUIPU , lltlllltl'lllUHfll11"1'1 Bundan yirmi sene önce buna 

verilecek cevap: 
- Evet! di; bugün verilecek ce

vap ise şüphelidir. Bunlar, beşeri· 
yetin ümitlerinin kırılmasına ve 
hayal inkisarına sebep oldular. 

f lstanbul Vakmfiar Direktörlüğü iEanlt1'' 
ııı'~ 

Muhıı111,r 

Bazıları bir parti, bazm birkaç 

bangeri, bazıları birkaç diplomatı 
suçlu buldular. Bazıları da Avrupa-

nın yarım düzüne siyaset adamını 
itham ettiler. Hak ikat ise şudur: 

Bugünkü Avrupa ne sulh halinde, 
ne de harp halindedir. Silahlanmış 

bir halde müteyakkız durmakta -

dır. 

Cephede ölen her askerin yerini 
bir başkası alıyor. Her batan genu
nin yerine bil yenisi dalgaların ara-

sında yükselmekte, düşen her tay· 
yarenin yerine bir yenisi bulutlu 
arasına çıkmaktadır. 

Bütün bunlar, sulhu gerçekten 

sevenlerin bütün gayretlerine kar
şı verilmiş melankolik bir cevap 
oluyor. 

Fakat bundan daha kötüsü var: 
dünyanın bazı taraflarında sulh ga
yet kötü, harp ise insan aklının e r i
şeceği şerefli bir ha l diye tasvir 
edılmekt ı:.dir. İngı liz İmparator -
Juğu payidar oldukça biz, bütün 
künetimizle bu yalancı tesirlere 
karşı sesimiz ç.ktığt kadar bağı -
racağız.> 

Semtlmeşhur ve mahalle•i Ca.J 1 k x.. N c· · M''~ 
.. ~l c veya ııo a5 , o. s ı ınsı /~, 

Şişli, Meşrutiyet. EbeKı r.. 

Şehzadebaşı, Kaltnderhane. C ami. 

Eminönü Ahıçelebi. Va!d e hanı içinde. 

Çakmakçılarda, Validehanı. 2 . ncı üıt katta. 

Mercan. 
Çarşıda. 

Keçihatun. 
Ahıçelebi. 

Ahıçelebt. 

Harbiye caddesi. 
P üskülcülerde. 

Ya~hane. 

Huıris~elclf. 

Yafiıketesi 

Li''./. 

26,28 VRlide a· 
11~ 

per:ımnrıı• 

nın 8 ine• 

d airesi. z 50 
4,7 Hane. ~O oO 

ı 9,20 iki oda. 9 J' 
32.33 .. ,, 'J. tp 
3-68 Oükkirl· 
17, 19 iki dii1'• 2 cfJ 

kan. 1 cfJ 
25 An3. 

YenikÖY 
n Adata' 
kapklııt• 

iskeiesi 41 1' 
yeri. 
Kanlıcl 
pazarka• 

yığ'l ıs- ~ 
• 41 

kel es•· J' 

"i'' .A Yukarda yazılı mahaller 938 . senesi M:ıyıs nihayetine kadar • 9'' 
H irıırı -ti 

verilmek üıere açık arttırm&}'a konmuştur. istek liler 1 • az ~tSi' ' 
PAzartesi günü saat 15 e kadar pey paralarile bera ber Çen~et(2979) 
lstanbul Valodlar Ba~müdürliiğü:ıde Akarat kalemine ,eımelerı. 
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Dünkü spor hareketleri 
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Fenerbahçe : 4 
Güneş : 2 
Yazan : Murat Karahan 
· Fenerbahçe - Güneş maçı dün Ka

dık ~ 
ı. oy stadında yapıldı. Maçın ha
~eın· 

l G. Saraylı Sadi Karsan oyu-
nu affedilmez hatalarla idare etti. 

Cil:.pdın cıkıf: 

~~tugü hatalar oyunu yakından 
l ıp etmemesi, yani topla bera -
i tr olmasa bile topa yakın olmak 

1;.
11 koşmamasından ileri geldi. Her 

d 
1 takım da bir iki iyi oyuncusun· 

t:~. tnahrumdu. Güneşte Rasih, İb· 
oy 1tn; Fenerde de Yaşar, Ali Rıza 

tıaınıyor. 

ttı~aat 16.10 da önce Güneş, onları 
iıtl!teakip Fener sahaya çıktı. Para 
1~~~111ı Güneş kazandı ve rüzgarı 
'lt ın~ güneşi aleyhine alarak şöyle 

<llanaı · c . 
~ ihat - Reşat, Faruk - Yusuf, Rı· 
ııı:'t lsınan - Melih, Salahattin, Nec
~ Uebii, Enver. 

~edenerbahçe: Hüsamettin - Lebib, 
l ık at • M. Reşat, Angelidi, Cevat • 
~et, Esal, Namık, Naci, Niyazi. 

~d aça saat 16.15 de Fenerliler b~
teı 1' İlk Fener hücumu avtla neti
ıend· 
t' ı. Bundan sonra iki taraf ta 
ı aı ı ~llh ;ı:ın ar yapmıya başladılar. 

~ad assa Fikret fevkalade denecek 
ıı~ 11 ar güzel ve Güneş için tehlikeli 
l!ııt~Yor. Güneş müdafaası Fikret1 
\ad llı anııyor. 10 uncu dakikaya 
lık alr Fener, Fikret vasıtasile teh· 

•e' k htr a ınlar yaptı. Fakat bundan 
t;ı~tetice alamadı. Güneşliler daha 
tlıt ~sağdan hücumlar yap:yorbr. 
l:ıı.ızcı aç Güneş hücumunun Fener 
!Jldu afaası uzaklaştırmıya muvaffak 
~b ·b~akat 15 mci dakikada Melih 
l:Jt ~ 1 aştı. Topu hıtln süren Me
~ha a~emin uzaktan göremediği 
~ı. 0 Çızgisinin dışından topu çevir
tıı:t k rtaya gelen topu Necdet Fe
hak alesine soktu. Uzakta bulunan 
hak:rrı. Ve topu takip etmiyen yan. 
ll.ıt1e~1 topu avta çıktığını görme
tollrati~den kısa bir münakaşadnn 
enıde u gol kabul edıldi. 1-0. Bu 
~tı lt. n sonra FenerJiler moğllıbiyet
bıl't'ti~tulmak için Güneş de gali-
1qrııe açınnamak için bütün hız
f;ıı-,,.<!tl ça~ı~ınıya başladılar. Fener 
tııllı ,.,.Qrh ının bir iki tehlikeli akı
lı .... 1 at k 

<! Cti urtardı. Fenerliler ge-
tıırı birneş kalesine indiler. Niyazi

Şandelini kaleci Cihat tuta-

()\Yazım itizar 
~o llduı l(•zı,n çokluğundan dolayı 

l'lql'rııt ız,arı) tefrikamız bugün 
rnı,tı~ Ôzür dileriz. 

: 3 Şişli : 2 Gaf atasa ray 
GençlerbirliQi : 2 

Ankara 30 (Hususi) - Galata • 
saray -Gençlerbirliği kar.şılaşması, 

fena ve yağmurlu bir hava altın • 
da, fakat buna rağmen, on bin se • 
yirci toplayabilmişti. 

• 

Vladislavya : O 
Dün Bulgar takımı Şiş'li ile ikin· 

el maçını yaptı. 
Oyun baştıın sona kadar heye • 

can içinde geçti. Birinci devrede 
Şişlililer solaçıklarının yaptığı bir 

_Dürıkil maçta11 iki görünı1ı : Haıamıra iki lcurtarııı 

İzmirli Mustafanın hakemliğin -
de başlanan oyunda Galatasaray • 
lılar rüzgarı lehlerine almışlardı. 

İlk dakikada Gençlerbirliğini sı -
kıştırmağa başladılar, biraz sonra 
mütevazın bir hal hasıl oldu. 9 un
cu dakikada Rasim Oençlerbirli • 
ğinin ilk golünü yaptı. , 

25 inci dakikadan sonra Galata
saraylılar açılmağa başladılar ve 
31 inci dakikada Necdetin sağ • 
dan bir şandelini kapan Bülend bu
nu gole tahvil etti. Biraz sonra Ga
latasaray ikinci gollerini yaptılar 

ve devre böylece: 2-1, bitti. 
İkinci devrede ~nçlerde mağ -

lubiyeti kabul etmiş bir sistem gö
rülüyordu. Fakat, Galatasaraylı -
ların mütemadi fırsat kaçırmaları 
ve kale önünde oyunu ferdileştinne
leri Gençleri gayretlendirdi. 18 inci 
dakikada kaleye Haşimin sürdüğü 
topu kapmak isteyen Gençler ka • 
lecisile çarpıştı, Haşim topla be • 
raber kaleye yıkıldı ve gol oldu. 
Fakat bu çarpışmadan her iki oyun
cu da yaralandıkları için oyun ha· 
rici kaldılar. 

Oyunun sonlarına doğru, güzel 
bir oyun gösteren Kadri plase bir 
şütle Gençlerbirliğinin ikinci gö • 
lünü yaptı. 

Ve oyun 3 • 2 Galatasarayın ga · 
libiyeti ile bitti. 

madı ve top yere düştü. Top avta 
çtkamdığı halde sahanın tam orta· 
sında bulunan hakem Güneşe kor
ner verdi. Fakat Fenerliler bu kor· 
nerden istifade edemediler. Ha!<e
min yanlış hareketleri heyecanlan
mıya vesile arıyan seyircileri büs
bütün kızdırdı. 

Fikret, mütemadiyen Güneş lca· 
lesine tehlikeli akınlar yapıyor. fa. 
kat Fenerin üç orta muhacimi sert 
bır oyun sistemi takip eden Güneş 
müdafaasını aşamıyor. Niyazinin 
güzel bir pasını Esat açırarak bir 
gol fırsatı daha kaybetti. Bunu mü· 
teakip Niyazi bir kam daha yaptı. 
Yusuf topu kornere çıkararak bu 
akını durdurdu Niyazinin çok gü
zel attı~ı korner kalenin tam üstü
ne geldi. Cihat ve Fikret topa çık· 
tılar. Fakat f smail Fikrete favl 
yaptığından hakem penaltı verdi. 
Namık köşeden bir vuruşla topu 
kaleye soktu. 1-1. 

Son dakikalorda yapılan beraber· 
lik sayısı oyuna yeniden hız verdi. 
Bu ara Cihat yaptığı bir plonjon 
esnasında sakatlanarak bir ıki da
kika oyundan çıktı ve kaleye Fa· 
ruk geçti. 

Güneşlilerin ortadan yaptıkları 

bir akın esnasında Fener müdafii 
Necdete hatalı bir şekilde çarptl· 
ğından hakem favl verdi. 25-30 met-

reden Salahattinin sıkı bir vuruş
la atığı top kaJenın üstünden avta 
çıktı ve maçın ilk devresi 1·1 be
raberlikle bitti. 
İKİNCİ DEVRE: 17,5 da Güneş 

başladı. Oyun ortada ve Fener ka
lesi önünde oynanıyor. Güneşliler 
nisbi bir hakimjyet tesis edebili -
yorlar. 5 inci dakikada Fener aley
hine verilen favl atışından gelen 
topu Melih ani bir vuruşla FenP.r 

/(olejde yapılan atiatiz~ musaba. 
katarından btr görünüş 

golle de\Teyi 1 • O bitirdiler. 
İkinci devrede her iki taraf ta 

güzel ve canlı bir oyun çıkardılar. 
Devrenin sonuna doğru Şişlili -

ler güzel bir paslaşmadan sonra, 
ikinci gollerini yaptılar ve biraz 
sonra da oyun 2-0 Şişlinin galebesi· 
le neticelendi. Bulgar takımı bizim 
ikinci küme takımlanndan aşağı bir 
takım manzarası arzediyordu. 

kalesine sokarak galibjyeti temin 
etti. 2-1. 

Bu golden sonra Fenerliler açıl· 
mıya \'C daha fazla hücum yapmı· 
ya başladılar. Bir kaç dakika sonra 
N<ımık plonjon yapan Cihadın göğ· 
sünden kaçırdığı topu hafif bir vu· 
ruşJa Güneş kalesine soktu. 2-2. 

Beraberliği temin eden Fener • 
bahçehlcr Oüneş kalesini sık sık 
yoklamıya başladılar. Oyun Fene· 
rin hakimiyeti altında cereyan edi
yor dcnılebilir. Niyazi Güneş ka
lesine doğru derin bir pas verdi. 
Naci yetişti ve knle çizgisi yakının· 
dan şi.it attı. Top direğe çarpıp geri 
geldi. Namık daha çabuk davrana· 
rak topu göğüsle Güneş kalesine 
soktu 3-2 

Bu gol oyuna daha fazla hız ver· 
di. Fakat iki taraf da oldukça sert 
oynuyor. Cihat Fenerlilerin bir iki 
sıkı şütünü tuttu. Güneş kalecisi· 
nin güzel oyunu Fenere fazla sayı 
fırsat vermedi. Güneşli oyuncular, 
yavaş yavaş yorulmıya başladılar. 

Niyazinin 20 metreden çektiği şutti 
Cihan plonjon yapmasına rağmen 
tutamadı ve gol oldu. 4-2. 

Oyun gittikçe sert bir şekle ııir· 
di. Bir kaç dakika sonra oyuncular 
biribirine girdi. Hakem Salahattin· 
le Fıkreti oyundan çıkardı. Tekrar 
oyuna başlandıktan sonra Güneş 
aleyhine bir korner oldu. Güneş
liler korneri kurtardılar ve oyun 
4-2 Fenerin galibiyetile bitti 

MURAT KAY AHAN 

• • 
FENER.BAHÇE - GÜNEŞ B. 

TAKIIvlLARI MAÇI 
A. takımları maçından evvel Fe

ner • Güneş B. takımları arasında 
bir maç yapıldı . Oyunun ilk devre
sinde Fenerbahçeliler iki gol, buna 
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1 lstanbul Defterdar lığı ilanları -s. isim işi lhoarna· Senesi Vergisi 
No. Adres me No. L. K. 
6 Sava Nikola Taşçı K. Ke~ H. Mustafa 3/25 933 54 K. 

13115 54 z. 
54 Abdülmenam Piyazcı Süheyyil B. Top- • 2 7S K. 

çular 420/422 3/70 
63 H.Haçadoryaıı Komisyoncu K. Keş Halilpaşa han. 1 1·77 .. 480 K. 

4080 z. 
105 f eh mi İbrahim Kahveci Beyazıt Kdıcali 150· 152 2-38 • 100 36 K. 

15 os z. 
42 Ali Sehnasi Halı Komis• Hlllı Antrepo 4 cükat 900 00 

yoncusu 14-18 13-43 

Son Tela-raf Gazetesinin 30 Mayas 1937 tarihli nüshasında 3089, 309.f, 3084 numaralarla ila:\ olunan yukarıdaki 
vergi mükelleflerinin esamisiode rakk.amlar yanlış neşrolunmuş olduğuodan tasbiben buiün tekrar illn olunur. 

Beyoğlu üçüncü sulh hukuk ha· 
kimliğinden: 

Mahkemenin 937 /746 sayılı dos· 
yası ıle Beyoğlu havagazı ~ırketi -
nin vekili tarafından Şişli Osman 
bey Kır sokak 36 No. Jı Behar a -
partıman No. 1 de Nuri aleyhine 
açılan 2192 kuruş alacak davasın· 
dan dolayı dava edilen namına gön
derilen davetiyede halen ikamet -
ga.hı meçhul olduğu cihetle tebli· 
gat yapılamadığı mubaşir meşruha· 
tından alaşılmış ve davacı vekıli 

de ilanen tebligat icrasını istemiş ve 
mahkemesi 21 / Haziran / 937 sa
at 9,30 a bırakılmış olduğundan ta
yin olunan günde mahkemeye gel
mediği veya bir vekil göndermedı
ği takdirde gıyabında mahkemeye 
devam olunacağı davetiye tebliğ 

makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. (33004) 

Beyoğlu üçüncü sulh hukuk ha -
kimliğinden: 

Mahkemenin 937 /744 sayılı dos
yası ile Beyoğlu Havagazı şirketi 
vekili tarafından İstiklal caddesi 
230 No. lı Türk birahanesi müste
ciri Aleksandr Madetti aleyhine a
çılan 2086 kuruş alacak davasından 
dolayı dava edilen namına gönd~
rilen davetiyede halen ikametgfı • 
hı meçhul olduğu cihetle tebligat 
yapılamadığı mubaşir mcşruhatın

dan anlaşılmış ve davacı vekili de 
ilfınen tebligat icrasını istemiş ve 
mahkemesi 21 - Haziran - 937 saat 
9,30 a bırakılmış olduğundan ta • 
yin olunan günde mahkemeye gel
mediğı veya bir "Vekil gönderme • 
diği takdirde gıyabında mahkeme
ye devam olunacağı davetiye teb • 
liğ makamına kaim olmak üzere i
Jan olunur. (33004) ------Beyoğlu üçüncü sulh hukuk ha • 
kimliğinden: 

Mahkemenin 937 /745 sayılı dos • 
yası ile Beyoğlu Havagazı şirketi 
vekili tarafından Beyoğlu Saksı 

sokak No. 32 Saksı apartıman No. 
5 te Aristi Rizo aleyhine açılan. 
2500 ku.ruş alacak davasından do • 
layı dava edilen namına gônderilen 
davetiyede halen ikametgahı meç
hul olduğu cihetle tebligat yapıla
madığı mübaşir meşruhatından an· 
taşılmış ve davacı vekili de ilanen 
tebligat icrasını istemiş olduğun • 
dan ve mahkemesi 21 • Haziran 
937 saat 9,30 a bırakılmış olduğun
dan tayin olunan günde mahkeme
ye gelmediği veya bir vekil gön • 
dermediği takdirde gıyabında mah
kemeye devam olunacağı daveti
ye tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. f 33004) 

mukabil Güneşliler bir gol yaptılar. 
Bırinci devrede iki tarafın müs:ıvi 
oyunu esnasında sağ iç Şeref Fe
nerin ilk golünü yaptı Bundan son· 
ra oyun hararetlendi Güneşliler 

eski Vefnlı Gazinin ayağıle bera . 
berliği temin ettiler Fakat Fener· 
liler Bülendin çok güzel bir kafa 
vuruşundan kazandıkları sayı ıJe 

galip vaziyete geçtiler. 
İkinci devrede çalışmalarına rağ

men sayı yapamadılar ve maç 2-1 
Fenerbahçe B. takımının galibiyeti 
ile bitti. 

Üçok, Doğansporu 
6 • 3 yendi 

Millr küme karşılaşmalarından 
Üçok • Doğanspor maçı dün ya. 
pıldı. 
Doğanspor 15 ve 19 uncu dakı. 

kal Hrda biri penaltıdan o'mak üze
re iki gol ynptı. Buna Cıçok 18 
inci dakikada Adi', 33 üncü daki. 
kada Sairi ve 36 ıncı dakik ada 
Saim vas:talarile üç sayı ile mu-
kabele ederek devreyi 3-2 bitirdi. 

ikinci devre üçüncü dakikada Adnan 
Saide favı:)·aptı. Said l81ik çizgı dışın· 
dan sıkı bir şütle topu dördüncü 
defa Doğanspor ağlar f na taktı • . 

9 uncu dakikada Adil uzaktım 
çektiği b:r şüfü Üçokuıı beşinci 
golünü kavdetti. 

29 uncu dakika Adil Oçokun al· 
tıncı golünü de kaydetti. 

Oyun üçe kar~ı altı sayı iie Oç .. 
ok un galibi ye tile neticelendi. 

İstanbul Dördüncü İcra · 
Memurluğundan : 

Emlak ve Eytam Bankası Türle Anonim Şirketine Birinci de· 
rece ve sırada ip:>tekli olup tamamına yeminli ehli vukuf wa· 
rife~ile 1800· bin sekiz yüz lira kıymet takdir edilmiş olan Be· 
ğnziçi Ortaköy Portakal sokak eski 45 yeni 61 s:ıyılı bir ra• 

rafı Abraham bahçesi ve menzili ve bir tarafı ağa çırağı ın~n· 
zili bahçesi ve bir tarafı fera~ olunan hane ve tarafı rabii 
Portakal sokağı ile çevrilmiş tevsi intikalli müşterek kuyuyn 
müş~emil bir bab lımenin tamamı. 

Zemin : Çimento bir taşlık bir hamam bir yük tahta dö. 
şcli bİt' oda bir aralık bir hela bir mutbah 2 kömürlük. 

Birinci kat: Bir sofa birinde dolabl bulunan 2 oda. 
İkinci kat : Bir sofa birinde yük bulunan 2 oda hir he1i. 

Bina 109 ın~tre murabbaı olup bundan 46 metre murabbaı 
üzerine üç kat kargir hrnedir. Bahçesindeki kuyu müşterektir. 
T('rkos tesisıtt vardır. 

Açık artırmaya konmuş olup ilan tarihinden itibaren şart• 
namesi herkes tarahndan görülebilecek ve 30-6-37 tarihine 
rastlıyan Çarşmaba gnnu saat 14 den 16 kadar dairemizde 

açık artırma snretite satllacakttr. Satış Emtıik ve Eytam Ban• 
kasının 844 N.> lu. kanunu hükümlerine tabi olduğundan 
mezkur kanıınun 15 inci maddesine tevfikan ikinci bir art· 
tırma yapllmaksızın gayrimenkul, yukarda yazılı günde en 
fazla arttıranın üzerinde btrakılacaktlr. Arttırmaya iştirak için 
muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey nk• 
çesi veya Milli bir Bankanın teminat mektubu tevdi edilmek 
lazımdır. 

Biriken bina vergilerile çöp ve fener resimleri ve dellaliye ve 

vakıf ic:ıresi müşteriye aittir· Satış bedinden ödenir. 20 sene• 
lik evkaf taviz bedeli müşteriye aittir. Satış bedeli peşin ödemek 
]azımdır.İcn ve iflas kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan 
ip:>tek sahibi alacaklılarla di~er alakadarların gayrimenkul üze. 

rindeki haklarını ve hususile faiz ve masraflarına dair olan 
iddialarını evrakı müsbitelerilc birlikte 20 gün içinde dairemize 
bildirüıeleri lazımdır.A"si halde hakları tapu sicillerile sabit ol· 

madıkça satış bedelinin p1ylaşmasından hariç kalırlar. Alaka• 
darların işbu kanun maddesine uygun surette hareket etmeleri 

ve daha fazla mrı.ltimat almak isteyenlerin 933/202 dosya No. 
sile dniremiıe müracaatları ilan olunur. 

Emlak ve Eytam 
Bankasından: 

Bankanın hesap N. Veri N. ~ı 

384 Ortaköy portakal sokak E45 
y, 61 

Ne\•i 

Hane 

İcra N. 

33/202; 

Bankamıza ip~tekli olup İstanbul Dördüncü İcra dairesince 
yukarda N. sı yazllı dosya ile 30-f}.937 tarihine rnüsııdif Çarşan• 

ba günü açık arttırma ile satılacak olıın gayrimenkulü sat:n alan• 
lar •rzu ederlerse banka~ bu gayrimenkule takciir edilecek kıy• 
metin % eltisine kadar mevzuatımız dahilinde kendilerine para 
ikraz edilebilir. 

Lüleburgaz llçebsyhğından : 
Tapu No: Cinsi lnıdı G. S. Me\'kii 

Lira 

33 Kiralık hane 120 Durak Burgaz cad<le.:1i 
35 Alı er 12 il J1 ,, 
37 Hane 120 " " " 39 Kiralık hane 48 ,, 

" ., 
41 Kiralık hane 48 

" " " 43 Kirahk hane 48 ,, ,, J1 

2 Kiralık hane 120 ,, arka sokak 
4 Kiralık hane 24 " " " 12 Kiralık hane 24 ı• 

,, 
" 14 Kiralık bane 24 " " 
., 

16 Kiralık hane 24 it ,, ,, 
18 Kiralık hane 24 ., .. ,, 
20 Kiralık hane 24 ., 

" il 

22 Kiralık hane 24 
" .. .. 

Kıymeti 

Ura Dönüm Evlek Mevkii Cinsi -
Özerler istasyon 100 4.5 2 Tarla 

54 8 Özerler istasyon Sebze bahçesi 

Genernl Ali Rıza Rif at Hamdi ve müştereklerine aid yukarıda cir.s, 
mevki, n iktar ve iradı gayrisafileri yaulı iayri menkuller vergi borç· 
tarından ötürü Lüleburgaz tahsilat komisyonunca haciz ve satışa 
çıkarılmıştır. 

Arttırma müddeti 26-.5-1937 gününden itibaren 21 gündür. 
istekli olanların % 7,5 pey akçcleriyle 16·6-1937 tarihine müsadit 

çarşamba günü saat 14 de Lüleburgaz idare heyetine müracaatları 
lüzumu ilan olunur. (2989) 

Beyoğlu üçüncü sulh hukuk ha
kimliğinden: 

Mahkemenin 937 /753 sayılı dos

yası ile Beyoğlu Havagazı şirketi 
vekili tarafından Beyoğlu İMam 

sokak 28. No. lu evde D. Kalliadis 

aleyhine açılan 2821 kuruş alacak 
davasından dolayı dava edilen na-

mına gönderilen davetiyede halen 
ikametgahı meçhul olduğu cihetle 

tebligat yapılamadığı mubaşir meş
ruhatından anlaşılmış ve davacı 

vekili de ilanen tebligat icrasını is, 
temiş ve mahkemesi 21/Haziran/ 
937 saat 9,:,o a bırakılmış olduğun
dan tayin olunan günde mahkeme
ye gelmediği veya bir vekil gönder
mediği takdirde gıyabında mahkc~ 
meye devam olunacağı davetiye 
tebliğ makamına kaim olmak üze· 
re ilan olunur. (33004) 
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M A Z O 
MEY VA 

N MiDE ve BARSAKLARI kolaylıkla boşaltır. İNKIBAZİ ve ondan mütevelJid baş ağrılarını defeder. Son derece teksif edllmlı bir tuı ol..P 
MÜMASiL MÜSTAHZAR!.ARDAN DAHA ÇABUK. DAHA KOLAY ve DAHA 

T U Z U KAT'l tesir eder. Yemeklerden sonra alınırsa HAZIMZIZLIGI, MiDE EKŞiLiK ve YANMALARINI giderir. MiDE ve BARSAKLARl ALIŞTIRMAZ. Atıt
dakl kokuyu ve tatsızbt1 defeder. MAZON iıtim ve HOROZ markuana dikkat. 

r.nkara'f?r~~!~~~ ma~~~~!~~l~n ib· 
tiyaç vardır. Taliplerin Pazardan maada günlerde sut 10 ita 12 
ye kadar Sirkeci S3nasaryan Han 34 numaraya müracaatları. 

SiNEKLER --..., 
Sıtma, tifo v_e hastahk getirir, 

yemeklerinizi kirletir. 
BANKO Dl ROMA 

ANONiM ŞIRK!ö:Tl 

1 
-,ı 

~adıköy Vaklflar DirektörlUğU illnları . 

Mahallesi Soka~ No. Cinsi Aylık kiraşı 1 

Kadıköy CaferaQ'a Bademalll 43 

45 
ı Osman ata Haydarpaşa Cad. 60 

: Zühtü paşa Tahta köprü 51 

Göz tepe 

Anadoluhlsarı 

Kandilli 

Beykoz 

ls ta~yon 

Yenigöksu 

Mektep 

Yalı köy çayır 

Üsküdar Ta,·aşilıasan Menıilh:ıne 

. . 

Rum Meh:net Pş. Şcmsipaşa 

Şemsi paşa 

Karaca ahmet Cami altı 

6 

53 
87 

7 
9 

28 
55 

325 
24 

22 
34 

278 

276 

L K. 

Ev 20 

20 

Dükkan 25 

Ev 7 
4 

Dükkan 2 
6 

Ev 3 

: 8 
13 

4 

Dükkan 9 

Oda 2 
2 

Dükkan 6 

5 

50 
50 

'!'amameu tediye edilmİtJ aermay• 

Llt. 200.000.000 

Merkezi Umumi .. e Müdüriyeti Umumiyet R O M A 

TESİS TARtHt: 1880 

BUHin dünyada şube ve muhabirleri vardır 

Türkiye şubeleri: 

lstanbul .. lstanbu1 Merkezi, Sultanhamam 

,, Şehir bürosu .,A • (Gal1tta) Mahmudiye cadde•1 

,. ,. ,J &B• (Beyoğlu) istiklal cadde•I 

lzmir • lzmir şubesi, ikinci kordon 

Suriye ve Filistinle olan r'lllame!atımmn ifa!'ını, bu memleketle•~ 
her türlü Banka hizmetlerini yapabilme-k içın !Azımgelon terti ba ~ 
haiz geniş bir şube şebekesine malik o lan BANKO Ol ROM 
en iyi şeraitle deruhte eder. 

Galata bürosu hususi bir kasa servisin• maUktit• 

Bi lcümle Türkiye şubeleri. hususi tAkas muameleleri için başııoıı 
. Avrupa bankalarile irli bıltı olan hususi bir teşkillta maliktir, 

L~~~~~~~~~--~:::::::::-----

. : lcadi) c Maruf 27 Ev 3 

Rum Mehmet P~ Balaban 52 Depo 10 

-1 

Adi gazı boya ile karıttırarak yalancı 
ecnebi markah kutulara~olduruyorlar. 
Ve fıçılarda ve tenekelerde açıktan 

İstanbul asliye altıncı 
hukuk !Fenni Sünnetçi 

mahkemesinden: 

Ş€küre taraf ı°ndan Çapada· ör -
dekasap mahallesi Akkoyunlu so-

Emin Fidan 
Btşiktaş 

ı 

ı Ku7.guncuk 

Çeşmemeydanı 40 D ükkan 7 
8 

3 

7 
Balaban 

Çeşmemeydanı 

lcadiye 

42 

63 
38 

31 Guino vebahçe 12 

33 

Yukarıda cins ve numaraları yauh emlak M~yıs/937 sonuna kadar 

kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. ihaleleri 4-6-937 

Cuma günü saat on beştedir. isteklilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlü· 

ğüne mürac:ıatları. (2916) 

• Fayda yer~ne satıyorlar 

FAYDA MARKASINA ve 
MÜHÜRÜNE DİKKAT 

Aldanmayınız. Faydada gaz yoktur. Haşaratı kat'i Öl• 
dürür. Kutusu 17 1/2,orta 25, büyük 45, b:r litrelik 65. beş litrelik 

300, büyük tenekeler de 900 kııruştur. Büyük fıçılarda tam kilosu 
SO kuruştur. 

HASAN DEPOSU 

kakta 22 No. evde iken halen ika

metgahı belli olmıyan kocası Salih 

oğlu Mehmet aleyhinde ikame olu
nan boşanma davasının icra kılı -

nan tahkikatında müddeinın yeni

lemesine değin mevki muamele -

den kaldırılan mezkur dava yeni -

lenmiş ve davetiyenin müddeialey

he on beş gün müddetle ilanen teb

liğine ve tahkikatın 24 - 6 - 937 per-

Erib apartıman 

Tel kabine 44395 
ve 40621 ~ 

~emnı? günü 5aaı:1ıô,ao a = ta!ild
116

11 
k arar verilmiş olm:.ıkla mezkur P1 . }111' 
ve saatte hazır bulunması aks1 

·ıı· 
de evvelki karar dairesinde gı} ğı 
bında tahkikata devam olunac• 

·ı· ıı ()' tebliğ yerinde olmak üzere ı a 

Junur. , 
1 (NECİP BEY) Y AÔSIZ K R E M L E R İ . Cilde gençlik, ve güzellik verici hassasını 

•.haizdir. 

Mevcut kremlerin en iyisidir, genç ve güzel katmak arzu edenle' Necibin kremini tecrübe 
yağh gece kremi ve acıbadem kremi de bulunur. 

etmelidir. Necip SeY 

~ 

..................................................... t ........................................................................... '9 .. & ............... ~~~ 
~~~~~-----------------------

Türk Hava Kurumu BAS URDAN YALNIZ HEDENSA 

BOYOK PİYANGOSU 
ile ameliyatsıı kurtulursunuz. Basur memelerini söndürür, mahveder, kanı, ağrıyı derhal keser. 

SiNiRE NEVROL CEMAL 
2 nci keşide 11 - Haziran - 937 dedir. Emsalsiz ilAçhr. Hafakana. teessürle bayılanlara 20 damlası hayal verir. Evlerinizde mutlaka bulunduru:ıuz. 

Büyük 
ikramiye 40.000 liradır. 

Üşütmekten 

ADEMi 

Pi MANOL 
gelen arka sancılarını, siyatik, bel ve diz ağrılarını derhll a-eçirir-, vücudu kızdırır. 

ANCAK FORTESTiN Bundan başka: 15.000, 12.000, 
10.000 Liralık ikramiyelerle 
(20.000, ve 10.000) liralık iki 

ile ça re bulursunuz. Bel gevşekliğini geçirir. vakitsiz ihtiyarlıyanl:ıra gençlik ve dinçlik verir. Yalnıı ıcımine dikk1t. 

adet mükafat . vardır •. 
Beyoğlu üçüncti sulh hukuk ha -

kimliğinden: 

Mahkemenin 937 /747 sayılı dos
yası ile Beyoğlu havagazı şirketi 

vekili tarafından Şışli Kağıthane 

caddesinde 165 No. lı Kamer apar
tıman No. 4 de Sadettin aleyhine a
çılan 2661 kuruş alacak davasından 
dolayı dava edilen namına gönderi
len davetiyede haJ~n ikametgahı 

meçhul olduğu cihetle tebligat ya
pılamadığı mubaşir meşruhatından 

Ayrıca: (3000 liradan başhyarak (20) il· 
raya kadar bUyük ve kUçUk 
bir çok ikramiyelerle amorti· 
leri havi olan bu zengin pl4ndan 
istifade eımek için blrbilet al· 
maktan çekinmeyinl& •. 

Dr. Hafız Cemal 
(L0K.ı.'1AN HEKİM) 

Dahiliye mütehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle • 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

İstanbulda Divanyolunda (104) nu

m arah hususi kabinesinde hasta • 

larmı kabul eder. Salı, cumartesi 

günleri sabah c9.5 - 12> saatleri ha-

kilci fıkaraya mahsustur. Muayene

hane ve ev telefon: 22398. Kışlık 
telefon: 21044. 

Beyoğlu üçüncti sulh hukuk "ıa· anlaşılmış ve davacı yckili de ilii-
kımlığinden: nen tebligat icrasını istemiş ve 

Mahkemenin 937/756 sayılı dos· mahkemesi 21 / Haziran I 937 saat 
yası ile Beyoğlu havagazı şırketi 9,30 a bırakılmış olduğunda~ tayin 
vekili tarafından Maçka Kağıthane olunan günde mahkemeye geİme • 
yokuşu Narmanlı han altında ıı diği veya bir vekil göndermedıği 
No. da aşçı Y. Marangidı aleyhine takdirde gıyabında mahkemeye de· 
açı)an 2335 kuruş alacak davasın • vam olunacağı davetıye teblığ ma· 
dnn dolayı dava edıJcn namına gön- kamına kaim olmak üzere ılıin o· 
derilen davetiyede halen ikamet - lunur (~3004) 

~ee=--=~~~~~~~!"""-~~~----s-

gah ı meçhul olduğu cihetle tebligat yin olunan günde mahkemeye geı-
yapılamadığı mubaşir meşruhatın· mediği veya bir vekil göndermeciı -

dan anlaşılmış ve davacı vekili de ği takdirde gıyabında mahkerr..eye 
·uanen tebligat icrasını istemiş ve devam olunacağı dnvetiyc tebli~ 

mahkemesi 21 /Haziran/ 937 saat makamına kaim olmak üzere ilan 
9,30 a bırakılmış olduğundan ta • olu~ur. (33004) 

... . . : . . . . . ... . ·- -. . . ~ . . . ·.v,1~ . : . : 

ist8rlbuİ ·· ·.• ·seıediYesi·,.; iıanıarı 
ı· • . .•• ' • :··.'.·.··~:··.;·~···:·~--~~~.·.~ .'; •• ·.,.:·.~.· • . • .': . ·. • '~.·-, , ... :.·.f .. ·:· 
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Büyükadada Çankaya caddesinde eski 

Belediye dairesi müşlemilatından ev. 

Büyükadada }'alı mahallesinde kumsal cad· 

Senelık muham· 

men kirası 

120 

llk temi· 

natı 

9 

d esindeki gazino mahalli. 80 6 

Yukarda semti senelik muhammen kiralarile ilk teminatları yazılı olan 

mahaller teslim tarihinden itibaren 938. 939, 940 seneleri mayısı sonuna 

kadar ayrı ayrı k;raya Vt!rilmek üzere açık artırmaya konulmuştur. 

Şartnameleri levazım müdürlüğünde gör ü:ebilir. istekliler hizalarında 

gösterilen ilı< teminat makbuz veya mektubile lıeraber 7-6· 937 pazartesi 

günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (2886) 

• • • 
Hepsine 70 lira kıymet tahmin olunan Osküdarda Selmanağa mahal· 

lesin in cami :rnk ağında yt-ni 1 No. lı iki kat dört odalı ahş1'p evin an. 

kazı satılmak üıere aç:k arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım 

Müdürlüğünde görü'ebiiir. fc;tekl ile r 525 kuruşluk ilk teminat makbuz 

veya mektubile btrnber 7·6-937 Pazartesi günü saat 14 de Daimi En· 

cümende bulunmuiı<lır:ar. (!) (~907) 

• lı~· 
Beyoğlu uçüncü sulh Jıuklıi' 

kımlığınden : do5' 
Mahkf!menin 937 /758 saY1\.ıcetı 

yası ıle Beyoğlu Havagazı şı ·ıcl;l 
vekilı .tarafından Bcyo~lu ~ts~~ ı-ıı
cı.ıddesındt• 3215 No lı dukkan rı· 

h
. e ı,ı, 

yumcu Ekserci oglu alcy 111 dllfl 

lan 3286 kuruş alacak davrısıııderı 
.. rı 

dolayı dava edılen namına gotg~l'ı 
len davetıycde halen ikar11C ,•il-' 

rgııt meçhul olduğu cıhetle teb 1 ..,0ıı~ 
h:ıtı•· 

pılamadığı mubaşir meşnı jJP' 
·ı· de anlaşılmış ve davacı vekı 1 • ,.e 

nen tebligat icrasını istenıış7 ,s:ıBt 
mahkemP.si 21 - Haziran - 93 ıs· 
9,30 a bırakılmış olduğundafl gel· 

,.Yin olunan günde mahkcmcY~eoı· 
mediği veya bir v-ckil gönder J""le~e 
ği takdirde gıyabında ınahke 9ıc9 • 

devam olunacağı davetiye _nı olıl • 
mına kaim ol~ak üzere ılafl ./ 
nur. (33004) ~ eÔtı' 

. u id.sre 
Sahıbi ve umumi neşrıya 

Başmuharrir 

E. izzet .. ~' 
· - -1 f:btp-

Buıldıiı yer: Mat~ 

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

• 
Eczane51' 


