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ltalya ile Almanya, lspan
Yadaki harbin mutla
ka isted.kleri gibi bitiril-
mesine karar v :rdiler! 

...: lıı . 
il/' 

flit~~ o,.,lusunda milli müdafaa bakımından bir çolC genillklere gi• 
~kte t1e bunlara he,. nc/u lıususi 6ir itina ile alışlutlmaktadı,. 

( Yarm 2 inci sag/amız.du) 

o Liman şirketi 
s tın alındı 

l1ll limanın bütün 
temin etmek için C0dern bir fabrika 

l.ı \anbul ve Galata rıhtımlarının 
~<\hlnıası için İngiliz mütehassısla

rının projeleri bekleniyor 

vasıtalarını 
Haliçte 
yapılıyor 

1':-4 l-zon ilmonıno t:e onun til:ttlliğin• bir baktı 
{Yatısı 2 inci sogfamıııia) 

e 
TDrkiye 

n-

---
Başvekil ismet inönü bu akşam 

Ankal'adan hareket ediyor .• -- -
Başvekil Londrada ve dönüşte Pa-
riste siyasi temaslarda bulunacak 

Başvekil İsmet İnönü bu akşam 
Ankaradan hareket edecek ve ya· 
rın sabah şehrimize gelecektir. 
İnönü Hnydarpaşnda merasimle 

karşılanacak, akşama kndar istira
hat edecektir. 

inönünün uaşkanlığmda Orgene· 
ral Kazım, Amiral Şükrü ile İtfa
iye Müdürü İhsan, bir doktor, bir 
eczacı, bir hava zabitinden ve diğer 
zevattan mürekkep olan 17 kişilik 
heyet yarın akşamki ekspresle Sir
keciden Londraya hareket edecek
tir. 

Sirkeci istasyonunda merasimle 
uğurlanacak olan heyetimiz tren
le doğruca Fransanın Manş kıyı -
lat ındaki Kale limanına gidecektir. 
İsmet İnön·i orada kendisini bek· 

!emekte olan Kocatcpe muhribi -
mue geçecek ve Londraya gidecek
tir. 

İngiliz Kralının tac giyme mera
siminde devJntiımzı tcmsıl edecek 
olan ism • ~ ' bu merasım bit-

tikten soı . ...... ve Pnriste ba-
zı siyasi tcınıı. lor yapacaktır. 

Bu suretle İsmet İnönünün se -
yahati on be~ gun kadar sürecek • 
1.ir. 

ŞimdiJwn Londr•ga varmıı ol on· 
Hindli M;hractlertlen ,,.,. lklai 
Vali Muhittin Üstündağ, Anka -

raya hareketini Başvekilin karşı
lama ve uiurlama merasiminden 
sonraya teltir etmiştir. 

(Devamı 2 inci •agfado) 
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M6heyyf ç ve meraklı 
aafb&J.trma rirci 7 
nci aahlf eaıhde 

. takfp ediniz 

... 

Bu·sabah ikinci Cezada 
----------------------------~----• 

1 en par ,, yazı-

e nlaş a 
"Akşam,, ın sahibi, sermürettibi 
ve musahhihleri de yazıyı kimin. 

yazdığını bilmiyorlar 
Akşam gazetesinde "Biriken pa. vaya esas teşkil eden ya:ıyı anc:ık 

ra,, serlevhalı bir yazı yüzünden Vali Muhiddin O~tiindnğ tarafın. 
Vali Mulıiddin Üstün Dajtla mu- danEdava ikame edildikten sonra ok~ 
harrir Hüseyin Cahit arasında çı· dum. Bi ıeennlcyh Hüse}in Cahil 
kan davanın diğer şahitleri de bu tarafından yazılmış veya J zılma-
sabah şehrimiz ikinci ceza mah- mıştır diye bir ~ey söylemek için 
kcmesinde dinlenilmişlcrdir. elimde malümııt yoktur. 

Celse saat on buçuğa doğru Bu ifadeden sonra Müddeiumu· 
Hüse;•in Cahit \'C \ekili ile Vali mi sordu: "Me\•zubahs yazının çık• 
ve Belediye avukatı Necati hazır tığı tarihlerde o sütunlarda yazı 
bulunduklııra halde açıldı. ilk din· yazanları tesbit cdt-bilirlcr mi?,, 
lenen şahit "Akşam" sahiplerinden Şahit: 
Kazım Şinasi oldu. - Muayyen bir şeyi yoktur. 

Kftzıın Şinasi şunlari söylemiştir: Muhtelif eşhas o sütunlarda ya7Je 
- Ben 20 senedenberi sırf ıra· mışlır. Baıl'n bende yazanın. Neş. 

zctenin idari lşlcrile uğr:ışırnn. Ga.. riyal müdürü de yaıar altına 
zcleyi tesis cttitimiz zaman yazı "Akşamcı" imzasını atarız. Bu ga. 
işlerile meşg ıl olmak vazifesini .zctcnin kendi malı bir isimdir. 
Necmcttiıı Sadık üzerine almııtır. Dedi. 

Mevıubııhs olan ... Akşamc ,, Reis - O tarihlerde Hüseyin 
sütununa muhtelif muharrirler yazı Cahit yazı yazıyor mu i l? •• 
yatmıştır ve }'87.mııktadır. Bu da- (Dew•mr 2 inci sog(omıztla) 
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" Vin•ıor Difkil oa miıt•Hel 
nvcııt 

Eılcl R•m•ng• prcnıl Nikola 
ll• ınvcııl 

Aşk, · kadın ve saltanat 1 
Dükünün Fransaga Vin,dsor 

gelişi pek heyecanlı oldu 

Eski lngiliz kralı taç giyme mera
siminden sonra evlenecek 

(Yazısı 2 nd sailitede) 
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Trabzon Liman 
Şirketi 

Alman Ha~ic!ye N~zın r DIŞ SıvASA1 
Romayı zıyaretı Gospodin ~a1::ıe· 

Ey dünya! kan tutmuş 

Satin alındı 
Trabzon Liman Şirketinin satın 

alınarak İltanbw Liman ldaresile 
birleştirilmesi hakkındaki "forma -
lite ikmal edilmiştir. 

Berlin, 4 (A.A.) - Gazeteler, tn
giltercye şiddetle hücum etmekte 
ve İspanya meselesinde hattı hare
ketini değiştirmiş olmakla muaha
ze eylemcktedirler. 

Bermeo'yu işgal etmekte olan 
mehafil1 Bilbao'daki sivil ahali -
2.000 isi, Gaırna adındaki silahla 
teçhiz edilmiş balıkçı gemisinin 
getirmiş olduğu maltt:meyi almış
lardır. Bu gemi, bir top bataryası 
ile, bir mitralyöz ve mühimmat ka
r aya çıkarnuştır. 

Bulg:ı.ristamn eskı BaŞV etıtıif 
rind~n Gospodin Mali~of J()Stl~~ 
yaşında imiş.. Geçen gun plJll • 
ve eski siyasi düşmanları to ~ 

. basan 
mışlar, yetmış yaşına .. ıeıni~el' 
Başvekili kutlamışlar. SöY erıııit 
O da teşekkiir etmiş, cevap v sifll" 
Gospodin Malinof unutuıur tiYetl' 
lardan değildir. Bizde meşru '
ilanı günlerinde idi, ~ııl~iJİ l,lf 
Prensi ve RumelU Şarkı Va~· 
lethi feham<.>tlO Fcrdinand. rd'ı1 
nın da istiklalini nan ecfı~isi" 
duyuludu. O zaman Bı.ılg~ 
hükumetinin basında Go. ,ıe o 

başını yere dik! .. 
Allah Allah! Harp korkusu dün

yanın ne kadar yüreğine işlemiş! 
İspanyada silah pallar patlamaz 
dünyayı sanki kan tuttu! İnsanlık 
sanki dünyanın silahlardan yastığı 

Bir •t•k aranıyor 

Ankaradan dün şehrimize dö • 
nen Liman Umum Müdürü Bay Ra
ufi, yanında mütehassıslardan mü
rekep bir heyetle bu pazar Trab
zona giderek tetkiklerine başlıya -
caktır. 

Gazeteler, Eilbaodnn ortaya atılan 
yanlış haberleri sistematik surette 
neşreden İngiliz matbuatına da hü
cum etmekte ve bu neşriyatın Al
manya ile İtalya aleyhinde bir pro
paganda teşkil etmekte olduğunu 
ilave evlemektedir. 
Deut~c Allgemein Zcitung, di

yor ki: 

T.\HLİYEDE MÜŞKÜLAT 
Paris, 4 (A.A.) - Salahiyettar 

mnhafil, Bilbao'daki sivil ahali -
nin tahliyesini kabul etmiyen Ge
neral Franco'nun 1.ngiletre'ye vu
kubulan tebligııtı hakkında tefsir-

üstünde felçten yatıyor!.. 
Hiç siz aylardanberi deliresiye 

bir hınçla sürüp giden kanlı bir 
harp gördünüz mü ki milletler ha

Baylar! Biz günlerce §U sucuk 
ve pastırma derdini boşuna mı ya
zıp durduk? Gördünüz mü dünkü 
gazeteleri: 

- Karqık bir eşek davası mah
kemede .. 

Liman İdaresinin mesai progra
mı hUktınıetçe tasvip edilmiştir. Bu 
programa göre ilk yapılacak işler 
arasında Mumhancde en son sis -
tem tesisatla mücehhez yeni an
trepo inşası vardır. 

cİsp:mya etrafında çevrilmekte 
olan bütün bu manevralar, esasen 
günün mühim meselelerinden bu
lunan -ve vaziyeti umumi surette 
tetkik ve icabeden tedbirleri itti
haz içın bir fırsat tec:;kil edecek olan 
Von Neurath'ın Roma ziyaretine 
daha büyük bir ehemmiyet izafe 

etmektedir. 

lerde bulunmaktan içtinap E>tmek· 
tcdirl~r. 

~ ih " Malinof vardı. .ESki Babı O' 
zamanki .düveli mua1.zat118 , f 

la: 
- Hayır efendim! O harp değil

dir! .. demekte bu kadar inat ed<'bil-
. ? 

sın ... 

Diye yazdılar: 
~ynel isminde bir bahçıvan e

şeğıni sebze iskelesinde bir nal • 
band diikkfinının arkasına bağla • 
mış. Donduğü zaman bakmış ki, 
eşeğin yerinde yeller esiyor! .. 

Liman idaresi bütün vasıtalarını 
temin edebilmek için Kasımpaşada 
dünden itibaren büyük ve modern 
bir fabrika yaptırmıya başlamıştır. 

Bu mehafil 1ngiltere ile Fran· 
smıın açık denizde bulunan tica • 
ret gemilerini himaye etmek hak· 

kına malik bulunduklarını ~yan 
etmekle iktifa etmekte ve Bilbao'-

podin Malin of ile müzake~r ,ıı • 
rişiyordu. O zaman Daşve1<.1 

cak kırk bir yaşl~rm~a. ırnı;#. • 

Peki, harp değil de bu nedir: Sulh 
perisinin lohus<ılığı mı?! .. 

Bilakis medeniyetin mürüvveti
ni mi görmüş oluyoruz ki: Şehirler 
tnyyarelP.rle süprülüyor, nefis in
san kanile sulanıyor, tarlalarda ça
lışan yoksul kadınlara mitralyöz -
lerle kefen biçiliyor!. .. Yalınayak, 
başıkabak insanların başına bomba 
giydiriliyor! .. Medeniyet bu kadar 
ilerilemiş diye sevineceğiz mi? .. 

E, İstanbullular diri sucuk da ye· 
miyorlar a! .. 

Aramışlar. taramışlar, nihayet 
bir zatten şüphe etmişler. Şahitler
den bıri mahkemede diyor ki: 

Yeni yolcu Salonunun projesi ya
kında ikmal edilecek ve hemen in
§aa ta başlanacaktır. 

Bu programda kömür mıntaka -
sında yapılacak yenilikler de da -
hildir. Fakat bu hususta her şey -
den önce İngiliz mühendislerinin 
avan projeleri beklenmektedir. 

Havas Ajansı muhabiri, bu mü
nasebetle diyor ki: 

daki ihtiyarlarla kadınlan ve ço
cukları tahliye eden vapurların a
silerin taarıuzuna uğrıyacaklannı 
zanne:memektcdirlcr. 

Tarihi vukuata ısmını lc~ 
mak fırsatma malik olan G , .i). 
Malinof ondan on sene s00~18 ~ 
blr kere daha meşhur oldu: . .t! 

13~ş'P 
Bulgar cephesi bozuldu. ordl' 
Malinof Fransızların Şark t)~ 
Kumandanından mütareke 

11 
.; 

etti. Bulgaristan, Almanyan~~ 
fyetindeki merkezi devle ~ 1İ 
ilk mütareke isteyen ve yaP fi fi 
lettir. Bunu takip eden va~aarifS" 
lômdur: Bir zamanlar ~ıı glisİ ' 
Prensi ve Rumelii Şarkı Va ,, 

Hiç işittinizmi ki, -hem kara. 
insanlar değil!- beyaz insanlar ara
sındıı kıyasıya bir hnrp olsun da, 
milletler, yaralılarına, harp artığı 

çoluk çocuğa imdat için olsun sali
biahmerlcr bile göndermesin? .. 
Dünya İspanyol insanlığına boy -

kot mu ediyor? .. 
Bilbao şehrine 300.000 kndın ve 

çocuk sığınmış bulunuyor: Dünya
nın her tnrafmn: 

- Biz erkekler bir şey istemi
yoruz! Fakat açlık ve ölüm mah-

kumu bu yüzbinlercc kadın ve ço
cuğa imdat ediniz! 

Diye, radyolnr dehşete duşmuş 

ç:ıkallar gibi havlayıp durmakta .. 
Bugünkü ajanslarda okuyacağımz 

bir telgraf tnyleriniz üzerine bom
balar yağdıracaktır: 

General Franko, Bilbao·dnki 300 
bin kadın ve çocuğım imdadına ko· 
şan, tahliyeye çalışan İngiltereyi 
protesto etmiye kadar bile yürü -
müş! 

Öyle ya biraz sonra: O, bu 300.000 

kadın ve çocuğun tayyarelerle can
larını tahliye edecek, değil mi?!. 

Ey Franko! Cihan Harbinden da
ha büyüğünü yaptın: Koca insan
lığa harp ilan ettin! .. 

Ve galiba da o: Mağhip! .. 

* Öyleyse tereddüt e tme! 

İşte muhterem bir okuyucu da 
bir gazeteye yazdığı cevapta: 

- Ağır başlı bir kadın isterim! 
Diyor. Ey muhterem zat: Milletler 
Cemiyetile evlen!! .. 

- Bize burada blr adam var, de· 
diler: Eşek alır, sucuk pastırma ya
par! Bir defa da ona bakın! .. 
Vakıa dava edilen zat beraet et

ti. Fakat zavallı bahçıvanın eşeği 
bulunamadı, bulunamıyor. Buluna· 
maı da! Sen ne diyorsun arkadaş: 
lstanbulda kaybolmuş bir eşeği bu
labilmek için en aşağı bin kişinin 
midesınde cürmü meşhut yapmak 
liıınn!! 

* Blçarelere ekmek 
ve taban c a veriniz 

Şu tevkifhaneden kaçıp Adana· 
da yakalanan mevkufların ifadele
rim okudunuz mu? Gazeteler şöyle 
yazıyor: 

-Tabancayı biı· mevkuftan al
mışlar! 

Çok şükür, bir şey değilmiş! Biz 
de budala gibi hür bir adamdan zan
nediyorduk!!.. 

Fakat rnadamki bizde mevkuf
lara tabanca veriliyor, şu halde 
korkmak çocukluk olur: Tevkifha
medcn mahkemeye gidip gelirken 
şu azgın iandarmalar yerinden ':>i
le kıpırdayamaz!! 

* Me r l n os ç u luk 
iler n yor sa .... 

Gnzetclerimizde ayni zamanda 
memnuniyet ve merak verıci bir 
havadis dahn var: 
Merınosçu!uğun memleketimız<le 

çok ilerlediğim bildiriyorlar. Şüp
hesiz memnun olmamak kabil de
ğil, fakat, bu ciheti de merak et
memek kabil değil: 
Bakalım biz de şu Merinosun ke

çisini de elde edebilecek miyiz?! 

·-c:=SC~ . 
,- ~ 

lstanbul ve Galata Limanlarının 
da bu programda gösterilen yer~e
re kad ır uzatılması işi için yine In
gtliz grupunun planları bitirmele
rine intizar olunmaktadır. 

T ac giyme mera
siminde Türkiye 

( 1 inci ıap/nd ın ri11 r•n'TI ) 
1NG1Ltz KRALININ TAHSİSATI 

Londra, 4 (A.A.) - Hazınei Has
sa hususi Komitesinin dün öğleden 
sonra neşr'olunan vesayasına göre 
Kralın tahsisatı 410.000 İngiliz li
rası olarak ipka edilmekte olup 
Prenses Elisabcth'in senelik tahsi
satı 21 y::ışına kadar 6.000 ve sinni 
rüşdden sonra bir Duc de Corno
nailles'in dünyaya gelmesi takdi
rinde icnocden tadilat yapılmak 
kaydi ihtiyatisile 15.000 ve Pren -
ses Margaret Rose'in sınni rüşdden 
sonraki tahsisatı 6.000 İngiliz lirası 
olarak tesbit edilmiştir. 

Valide Kralıçenin tahsisatı 70 000 
İngiliz lırası olarak ipka edilmiş - • 
tır. 

Duc de Gloucester'in tahsisatı, 
25 000 1ngil'iz lirasından 30.000 İn
giliz lirasına çıkarılmıştır. 

Duc de Windsor'dan bahıs yok-
tur. 

1smct lnönü dün akşam Büyük 
Kurmay Başkam Fcvli Çakmagı 
ziyaret etmiş, uzun müddet görüş• 
müştür. 

Başbakana gaybubC" ti esnasında 
Sıhhiye Vekili Refik Saydam ve· 
kalct edecektir. 
BiN HiNDLi ZEIT INGIL TEREDE 

londra. 4 (A.A) - Tnç giyme 
merasimine iştirak edecek olen 
Hind ordusuna mensup 1,000 zabıt 
•e nefer dün Southamplon'da 
karay çıkmıılardır. 

==================================== ==================================== 
Biriken para yazısından çıkan dava 

(Birinci sayfadan devam) ğını tetkik etmeme imkan yoktur.• 
Şahit - Muttariccn öyle bir dedi. Avukat Hüseyin Cahidin Ak-

tcYi yoktur. şam gazetesıne yazı yazıp yaımadı-
Valinin avukab - Şahit afaki ğının şahıtten sorulmnsmı istedi. 

olar.lk dediler ki: Yazıyı okudum. Şahit: 
~ııdem ki; akşamın rnüdürü_J~rlcr. - Hüseyin Cahidin Akşama yazı 
Dokrudan doğruya gaıetesını ~la· yazıp yazmadığını da bilmiyorum. 
kadllr eden bu husus hakkında Şahsi kanaatım hakkında bir şey 
kimseye bir şey sormımışlar mıdır. diyemem, dedi. 
Tetkik etmemişler midir? Burada Hüseyin Cahit söz istedi 

Reis - Bunu sorduk ya.. ve: 
Avukat - Evet soruldu. Fakat - Polis İkinci Şube Müdürlüğü 

sualler p::k afaki oluyor. Bu cihe- acaba 9ahitten bu meseleye dair 
lin ta-ırıhini isterim. bir tahkikat yapmış mıdır? Lütfen 

Kazım Şinasi - Beni allkndu sorulsun, dedi. 
eden nokta, yaıı imıasııdır acaba Reis - Bunun ne lüzumu var? .. 
bundan bir mes'uliyet gelir mi Hüseyin Cahil - Suça lüzumu 
gelmez mi? idi. Kimin yazıp ya~ vardır. Bilabare arzedeceğim. 
madıtını Mııtbuat kanunu mu~- Sermürettip İzzet kendisinin po-

Sözlerile münakaşaya girıştı. Re
is münakaşaya lüzum olmadığını 
ihtar etti. 

Musahhih Şevket de Polis İkinci 
Şubeye çağıı ılmadığını Hüseyin 
Cahidin sorgu ricası üzerine söy -
ledı. 

Beşinci şahit ve diğer musahhih 
İhasn Tek de hiç bir şey bilmedi
ğini, kimin yazısı olduğunu dahi 
el yazılnrından tanıyamıyacağını 
bildirdi. Belediye avukatı: 

- •Akşamcı. sütununa kimin 
yazı yazdığının bu şahitten de so
rulmasını talep etti. Bu istek üze
rJne müdediumumi: 

- Bu gibi suallerle davanın ha
ricine çıkılıyoı. Davanın mevzuu 
bu yazıyı kimin yazdığıdır ... ricn e

bincc tetkik etmek lüzumunu hı,s.. lise çağırılrnadığını söyledi. 

setmedim. Dordüncü şahit Musahhih Şev- Sözlerile saded haricine çıkılma-
Avukat - Kendilerinin mevkii ket de bir şey bilmediğini söyledi. masını istedi. 

derim ... 

fçtimailerl ve şerefleri vardır, ye- Avukat Hüseyin Cahidin Akşam 
rnin ettiler .. lütfen bu mevzu etra· gazetesinde :vazı yarıp yazmadığı-
fında Hüseyin Cahitle görüşmüşler nın bu şahitten sorulmasını istedi 
midir? Şahsi kanaatleri nedir? Burada Hüsc·yın Cahlt asabiyPtlc 
Kazım Şinasi - Kendisile dava söz aldı: 

i§ini görüştük, fakat sen mi yazdın - Bu efendileri böyle suallerle 
veya y&unadın? diye cormadıın. diğer tarafın tazip etmesine akıl ve 

Şahsi kanaatim, bu yazıyı Hüsc- mantık müsaade etmez. Ben Ak -
yin Cahit yazmış da, yazmamış da şam gazetesinde yazı yazdığımı in-
olabilir. kar etmiyorum ki ş:ıhitlere soru -

Bundan sonra gazetenbı eski ser- yorlar ... Esasen saklanmış bir şey 
mi.irettip muavini Beşiktaşlı Fevzi yoktur .. . 
dinlendi. Fevzi gazeteden bir bu- Avukat - Bu s· k!anmış, gizlen· 
çuk sene evve! ayrıldığını, binaena- miş olnuyan <'< h .kkında ser-
leyh bir şey bilmediğini söyledi. mürettip, musahhih hep birden a-
Bilahare çağmlan üçüncü şahit demi malfunat beyan ederse bu arn-
aermürettip İzzet de: kasızlık nazan dikkati celbetmez 

- cYazılar bana tomar halinde mi? Ve bu cnlibi alAka halde biz 
verilir. Kimin tarafından yazıldı • tevakkuf etmiyelim mi? 

Altıncı ve son şahit gazetenin i
dare memuru Nazım da .Kendisi
nin paar alıp verme işlerile uğraş· 
tığını ve Hüseyin Cahidin yazıla
nndan dolayı Akşamdan para al
madığını, eskıden çıkardığı cFikir 
Hareketlerh mecmuasından gaze -
tecy borçlu bulunduğunu ve yazı
larının bedellerinin bilahare bu 
borçla mahsuben ödeneceğini söy
ledi. Ve kaç yazı yazdığı hnkkın -
drıki suale de tahakkuk etmiş bir 
şey olmadığı cevabını verdi. 

Listedcld şahitlerin hepsi dinlen
mişti. İstinabe evrakının 1ımit Mah
kemesine gönderilmesine karar ve
rilerek m::;hkeme bitti. 

fzmftte davaya bu ayın 11 inde 
devam edilecE-ktir. 

cAlmunya Hariciye Nezareti ile 
sıkı bir teması bulunan bafi mu -
harrir Karı Silex tarafından imza 
edilmiş olan ve Almanya ile İtal -

yanın Berlin - Roma mihverini baş
lıca hedefi İspanya harbini kendi 

arzubrına göre takip etmekten iba
ret askeri bir ittifaka tahvil etmek 
istemekte olduklarına dair ortada 
dolaşan şayiaları teyid edecek ma
hiyetteki bu makaleye büyük bir 
ehemmiyet etfedilmcktedir. 

BALIKÇI GEMİLERİ SİLAH 
GETİRİYOR 

Bilbao, 4 (A.A.) - Reuter Ajansı 
muhabirinden: 

Bask'lar dün Bermeo ile Munda
ca arasındaki yol üzerinde bir k3p
rüyü dinamitle berhava ederek bu 

suretle İtalyanlara İspanyolların 
kumanda etmekte oldukları cenup 

olayını tecride muvaffak olmuşlar
dır. 

İlk mülteci kafilesile hareket e
den Somme ismindeki Fransız avi

zosunun Saint.Jean-Luz'a gelme -
sine intizar edilmclctedir. 
ORTADA İSPANYA MESELESİ 

OLDUKÇA 
Roma, 4 (A.A.) - Giornale dtl

talia'da B. Von Neurath'm Roma 
ya muvasalatmdan bahseden Gay-

da diyor ki: 
.ortada !spanyol meselesi bu· 

lundukça Garbi Avrupanın sulh ve 
saliiha kavuı:mnsı meselesini hallet-
miye uğraşmak mevsimsiz olur. 

Muharrir, İtnlya ile Almanya'nm 

f spanya'da ne arazi bakımından, ne 
de siyasi hiç bir menfaat bekleme
mekte olduklarını ilave eylemek· 

t~dir. Yalnız, ecnebilerin İspanya
da zorln çıkarmıya uğraştıkları ko-

münist ihtilaline mani olmak iste
mektedirler. 
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Aşk kadm ve sa1tanan 
Tours, 4 (/.A.) _ Bir çok ga - Romnnyn Muhafaz~k.ar Pnrtisi 

zetcler sinemacılar, fotoğraf muha- Şefi ve Saltnnat Meclısı azası~d:n 
birleri, bugü.ı Duc do Windsor'un Greguar Fiiipesku prensm butun 
gelmesi bekl~nilmekte olan Cande hukukundan nasıl ferag:ıte m~~bur 
şatosuna gid!!n yolları tutmuşlar- bırakıldığı hakkında şunları soyle-
dır. yor: 

Öğrenildiğine göre, Duk de Wind- - - Eski prense hükümct tarafın-
sor'u hamil olan tren, meçhul bir elan bir ültimatom verildiği söyle· 
yerde duracak ve Duk, buradan doğ niyor. Bu rivayet doi;,>TU değildir. 
rudan doğruya otomobille şatoya Prens altı renedenberi evlidir ve 

gıdecektir. bu izdivaçta Kralın muvafakati yok-
Candc Şatosuna müntehi olan tur. Fakat Pr~ms daima günün bi-

yollar, mühim polis ve jandarma rinde K:ralın bu izdivaca muvafa-
kuvvctlerinin muhafazası altında- kat edeceğini ummuştur. Fakat se-

dıf~divaç tarihi, henüz tl>sbit edil- neler geçip de umduğu netice hasıl 
l'll€mişsc de bu işin her halde kra- olmayınca, vaziyetini düzeltmek 
lm tac giyme mrrasiminden sonra için harekete geçmiştir. Prens bu 

yapılacağı öğrenilmiştir. Cande şa· yıl Krnl sarayındaki anane~i noel 
tosunun tabi clduğu Monts kasaba- ağacı merasimine iştirak etmemiş-
nmn belediye reisi Dr. Mercier, tir. Başvekil Prensi lknaa çok ça-
lzdivaç merasimini ifa etmek üze· hşmıştır. Nisanın ilk günlerinde 
re Adliye Nazırından hususi saliı- dört nazırdan mürekkep bir heyet 
hiyet ve talımat almıştır. Pıensle görüşmüş, fakat Prens Ni· 

Karı, kocanın evlendikten sonra kola bütün ısrarlara rağmen kan -
1talyaya gidecekleri istihbar edil· smdan ayrılamıyacıı.ğını kat'i bir 
miştir. Duc de Windsor'un Cande ifade ile söylemiş ve bu hususta 
şatosunu sntın almış olduğu tekzıp 

edilmektedir. 
NEREYE YERLEŞECEKLER1 
Viyana, 4 (A.A.) - Dük de Wind

sor, İnnsbruck'dan geçmiştir. Dü
kün, izdivacını müteakip, üç hafta 
sonra Avustuıya'ya avdet edeceği 

znnnolunmaktadır. Dükün Carin -
thie'de kain Wasserleonburg şato • 
sunda yerleşeceği rivayet edilmek
tedir. 
ESKİ ROMANYA ?RENSİNİN 

MACERASI 
Eski Romanya Prensi Nikola, 

şimdi karıslfo birlikte Viyanada bu
lunmaktadır. 

Deniz üstünde bom 
boş bir 

sandal görüldü 
Dün ög:cden sonra Adıı ftÇJk• 

lnrından geçen b:r mo,ör denizin 
ortasında boş bir &nndalın sulnr 
tarafından ıürüklendi~ini görmüş 
ve derhal yanına giderek yedc~ue 
rılmıştır. 

Motör kaptam terafındon son
da! derhal Emni>-et Müdür'ü~unde 
beşinci ştıh} e lı.. li. ı cdi ı. i., \'C 

talıkikata b ... ~lnnınıştır. 
Sandalın ne sur~lı_ böyle boş 

bir halde deniz ortı:ısın • • i k C.'l· 

diği araştırılmakt dır. Ü1erı;,de'.i 
yazıdan s3ndalın Yenİ'<op )'" ıt 
olduğu anla~ılm!şttr. Ecş .ci Şabc 
ehemmiyetle tahkıkata devam ct
n ek e 

Krala da bir mektup yazmıştır. 
Bu mektup Saltanat Meclisinde 

okunduğu zaman, heyecan uyan -
dırmıştır. Bizzat Kral dahi heyeca-

nını saklıyamamıştır. 

O zaman Kral Sııltnnat Meclisin
den kendi kardeşi hakkında hane-

dan ailesi statüsünün 13 üncü mad
ciesinin tatbik edilmesini istemiş
tir ve şunları söylemi~tir: 

- Kardeşimdir, fakat krallık oto
ritesinin icapltmn:ı uyma'!< :mecbu
riyetindeyiz. Mektubun muhtevi -
yatını öğrendiniz. Bu mektupta be
şeri ve insani b:!kımdan yüksek his
İcr vardır. 
Hükiimdarın bu sözlerinden son

ra mecliste derin bir sükfin hasıl 

oldu ve celse tatil edildi. 
Hl'yecnn o kadar fazlaydı ki, 

mecliste hazır bulunanlar şunları 

düşünüyorlardı: Memleketten gi -
decek ve prenslikten çıkarılacak a-
dam, büyük kardevinin krallığa ge
tlrılmesi için en çok çalışmış in-

sanlardan birisiydi. 

Erıki prens Romanyadnn ayrıl -
mış olmnkla beraber, bütün mille-

tin muhab~ti kendisilc beraber -
dir. 

11w11 "'"'"'""''' 11 '""'"" tt•ıııt1tıo ;aıuuınnnııırııın•n * Şehircılik miltehassısı Bny 
Pıost dün şehrimize gelmiş ve işe 
ba ~r:nştır. * Yıır-n ak am Eminönü Hslke
vinde Halid Ziya gecesi yapılacak
tır. 

lan Müşir Ferdinand pasa di;J_ 
ha<:'metlu Bulgar Çsrı f er ·st' ._... ıgarı 

idi. Çar Ferdinand ~~ rıeıl 
bıraktı, gitti. Pek sPvdıg·~ r l~ 
laboratuvarında meşguldu · r 

~ıı. 
Avrupada kışın Mısırda ya 

8
c; r 

İşte Gospodin Malinofull ... e' 
5e,. 

nılınca şöyle böyle otuz ti\' 
olup bitenleri de gö;ı;önüne gie rJ 

d • · etın ş ' Bir devlet a amı ıçın 'Y dtİ 
her halde az vakayiJe dolu b tı 
dir. Unutmadan şu satırları ~i 
mh·~Hm: Bulgaristanda eserı 

- .. ı 'l" 
partizanlık vardı. Baş, go (' 
intihabatta herkes bıribirine c d • 
di. Siyasi düşmanlık o ~ad:~ ·~ıı 
detliydi. Gospodin Malinof rıo't 
lamıya g~l enlerden biri şıı. 13 , ' 

d. - 'k n bıl' yı kaydc ıyor: .sag ı e .. • ıc r-
gar devlet adamının b0' fl t! 
siyasi düşmanları tnrafındll 
rik edilmesi bir ha:r·kadır• ~ 

• 'd d -·1 '? Go5 Mnnı ar egı mı.·· iS1 
Malinof demokrat fırkası ~tcb 

. . istı 1 Onun için demokrasının 111 
ne dair birkaç söz söylcrnc1< 
kiindedir: ,ı 

- Demokrasi her yerde gs~ 
sarsıntıya uğradı. Faknt tedı 
olsun, Amerikadn olsun sıı~dell r 
gayretlere bakılırsa istikb!l Of.! 
min olmak Iazımdır. pc~ 'tf>I 
kendi kendini düzeltmek f Ç~ti j 
taç oldu~u kuvvet ve cesa ·1'?..ı 
lursa ve halk kütlelerinin 1 & 
şeraiti düzelirse ve bilh8~ 1 
partizanlıktan vazgeçilirse ıtd9 ~ 
iyi olacaktır; diyerek Jc~ü"· ~ 
kutlıyanlara cevap verrtı 1, ~ 
günkü kısa merasim bunuf1 

nü~.. ~ 
A hmet 

Kaçak 
Katiller 
Bel~leniyor t'~ 

)c8 1 

Tevkifhaneden ka~~o ıcıeri ıi 
Adanadan trene bindı~ıl?'e ~~ 
kınd, bugün saat on ıkı~ jııt 
lstanbul müddtiumumılığ ' 
iş'ar vaki olml\mışur. d•""'•' 

Firnrflr:r dün sabah . ~ 11 ef" 
kalkan trene yetiştir ı I ,..ıı>o'ı; 
bu gün akşam 18.30 da ~a gt 
pa~aya ~elen trenle bı.ırt\ ,ı 
rilmış olacaklardır. tı ır'~· 

Aksi hillde bu sııb.8 tıO l~, 
bindirilmiş olııcaklardır ki •fi" ;ı 
cJirdc Abdullah Tevfik 'i etifil 

h • . e I 
şam 18,35 te şe rımıı (1 

·1' olacaklardır. .11çtı • d 

Abdullahla TevfiA"i? 1:21 ~1 ~ 
nın haber verildığ• t>1'.l 
sabah sekizden itibaren ... çJ~·~ 

• de•· I'" 
tren veya vapurla ~c~ıral 16r" 
larına imkan ve lhtırrı ; 
mektedir. trerı~ 

ÇiinkQ zabıta s.ıs ,e~ ıl 
aonrıı bütün trenlerde v:.,,ııtı' 
sonr.a büt.ün vapurlarda ~11 
mış bulunuyorlardı. tifil 

1 
I 

firartler ~uraya ::b' i1 
tonra nasıl kaçtıktan ,., .. - / 

l::ışıh1caktır. ~ ~ 
'"''' Al~ .1 UHUIUHUI UtJlllUIHtHllnttnnınnll ••. .ıJ ,. 

* Holıvudda arttstıeruô1' 
mışlardır, Dokuz film .st .,ı' 
pnnmıştır. irtliZcfe,n' * Bir kaç gün şehr si rJ 
rnış olan 1ta1yan Prrnsetır· l'I 
Savua Sofyay:ı varfl'UŞ e\1 * Londrada otobiıS gr 
etmektedir .. 

>. 
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1 
__ ünün meselesi: 

110 BiN LiRA 
l ,
1
- Halk .Filoz~fu -

1 1 dıyor kı: 
ı 

Haliç şirketi hakkmda te· 
._. ______________________ __ 

Belediyenin meiad idaresi 1 myiz karar verecek 
1 -~ 

Bir Ermeni vatanda· 
tın eseri karşısında 

Değir.mcnciyan nammda bir Er
meni vatandaşın bi.iyük Türk şairi 

teşkilcitı genişletiliyor !Karar, şirketin lehineolursa eski Fuzuli hakkında yirmi sene göz nu
ru dökerek iki ciltlik bir eser yaz-

Mezad idaresi rağbet görüyor il idare işe başlaŞmı"rk:.at ı"kdarcimsctc111··syı·, c0vvrelkı" glin 

B elediye tarafından 110 bin lira- ... 

mış olması bir takım münakas::ıla
ra sebep oldu. Dcğinnenciynn şim-

di ölmiiş, bu kitabındn temenni et

tiği gibi, dehnsının aşıkı o!duğu 

Fuzulisile ayni alemde bulunuyor. 

Mezad bir çok kıymetli eşya 
gayet ucuz f iatla satılıyor 

l 
lık aidat borcu hakkında bir fevkal8de bir toplantı yaparak ta-

müddet evvel eski Haliç Şirketi a- kip edecekleri yolu kararlaştınnış-
lehine açılarak Belediyece kaza- lardır. Temyiz Mahkemesinin ka -
nılan davanın Temyiz mahkemesi rarından sonra neticeye göre şir-
tsrafından bir neticeye bağlanması ket Jıissedarları fevkalade olarak 

Bu eserden biraz geç haberdar 

olmuş bir muharrir, Fuzuli hakkın
da en büyük eseri bir Ermeni va

tandaşın yazmış olmasına karşı pek 

hassasiyet gösterdi. Halbuki bunda 

hassas olacak ne var Keşke Türk 
kültürü, maziden arta kalmış az-

Q ~!('diye Mezat idaresine k ... rşı Ezcümle bi:- ay evvel mücevher zaran en az satılan halıdır. Yalnız 
~ta alkın gösterdiği rağbet ayda'l kısmında (3416) lira kıymetinde son bir ay zarfında (5128) lira tu-

artrnaktadır. (289) parça altın. gümüş avar.i ve tarında 655 parça halı satılmıştır. 
ttı.~eıa~ satış yerine her gün şehrin kıymetli taş satılmışken yalnız son Son aylarda, satılmak üzere ge-

leJıf yerlerinden yüzlerce cins bir ay içinde satılan bu kabil taş- tirilen eşyaların en başlıcaların -
~a g t· l d d. (512) ve kıymetlerı· dan bı" rı· de çini sabadır. Odun ye-M c ırilmckte ve satılmaktadır. arın a e ı 

Utac (9152) l " k t n·ne kömür yakılması hakkındaki ij acrtın çokluğu ve satışların ıraya çı mış 1r. 
l°ad<:l · . Yine bir ay evvel eşya dairesinde karardan sonra herkes bu kabil so-

~ h J ı yuztinden mevcut satış (914) l t 1 balarını satmıya baslamışlardır. 
e ap ıncmu. ıarı ihtiyaca kifa- parça eşya mezat a sa ı mı~ • 

'!S edcrnem"ktcdı·r. ve bunlnnn değeri ( 4620) lira tut- Çini sobaların çokluğu yüzünden 
" t soba fiatları da çok düşmüştür. Es-

tı_ nı:ık uwre ffCtirilcn "eylerin muş ur. d b kı"d"n 35-40 ıı·raya bile alınamıyan ~ '$ Yalnız son ay için e ise u eşya- ,.. 
Oda r • ııi mücevherle grnmofon, ların yekunu (2185) e çıkmış ve nadıde ve btiyük çini sobalar şim-

t kırnı, eski antıka eşya ve ev hepsinin satış fiatı (11847} liraya di mezatta 5 liraya bile müşteri 
s"Ztrnatı tc,.kil etmektedir. yükselmiştir. bulamamakta, günlerce müzayede 

kararlaşmıştır. Temyiz Mahkemesi toplanacaklar ve şirketin mukad-
Haliç Şirketinin mahkeme kararı- deratını kararlaştıracaklardır. Tem-
na itirazı üzerine 21 cyh1lde bu hu- yiz Mahkemesi şirket aleyhindeki 
sustaki muhakemeye bakmıya ka- kararı tasdik ederse hissedarlar şir-
rar ''ermiştir. Haliç Şirketi şimdi- ketin feshine karar vereceklerdir. 
den noktai nazarını müdafaa etmek Aksi takdirde işletmeyi tekrar ele 
için hazırlıklarda bulunmaktadır. almak tasavvurundadırlar. 
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Etlerin Üzerine 
1 Levhalar 

Beykozda 
Yeni depolar 
Y aptırılıgor 

1 

Konacak 

lıkları kamilen bu kadar candan 
fethetmiş olsa.. Düşünmdidir ki, 
Fuzuliye bu kadar meftun olmak 
için ne kadar Türk olmak lazımdır! 

Ermenilerin büyük Türk küitü
rüne böyle candnn hizmetlerini bi
zim asabiyetle değil, bilakis; çok 
memnuniyetle karsılamrunız tabü 
olmak Hizım gelir. 

~~tıh_,n bütün bu eşyaların ye- / Mezat salonlarında çok muamele salonları koridorlarında alıcı bek-
~r ay yük.: lmcktedir: olmasına rağmen diğerlerine na - lemektedirlcr. 

1 ~avlun fiatlar1ndaten- Gemi kurtarma 

Ayın on betinden sonra 
tatbik ediliyor 

Kasap dükkanlarında etlerin ü
zerine cinsini gösteren levhalar a-

Burada gaz muhafaza 
edilecek 

Belediyeye ait muhtelif mevzuat 
ile müşteil mayiatın muhafaza ve 
yangın tehlikesinden korunması 

için yeni tedbirler alınmaktadır. Bu 
arada neft sendikat tarafından be
lediye hesabına 7 ile 8 bin ton hac
mında olarak yaptırılan Çubuklu 
dcpolnrındnn başka Beykozda da 
yeni depolar yaptınlnıaktadır. Bu 
depoları Şel isimli bir İngiliz kum-

Bugün de büyük Türk kültürüne 

hakkile hizmet etmiş ve aramızda 

sevgi ve emek hakkı kazanmış yük

sek Ermeni münevverlerimiz var

dır: Musikide: Bimen, riyaziycde 

zilat yapıldı Şirketi 
~ --·~- Kalkıyor 
ekaletin yaptıg~ı yeni tari-'e 15 ---

' ~ Bu muessese Deniz 

Mayısı a tatbik ediliyor bank• bağlanacak b e Gemi Kurtarma Şirketinin Deniz 
~izyollarının İktısat Vekaleti mıvlon ücretleri yüzde seksen nis- Banka bağlanması kat'i olarak ka-

~ılara~cı~ndan büyük tenzilat ya- betine kad~r ucu~lalılmıştır. Bun- rarlaştığından hususi ellerde bulu-
}'()lc azırlannn yeni navlon ve dan başka Izmir-Istanbul arasında nan yüzde yirmi şirket hissesinin 
tel\ 

11 
tarifeleri 15 Mnyıstan itiba- ekspres postalarmda güverte fiyat- de Maliye Vekaleti tarafından sa-

lıitı ~lbik edilecektir. Yeni tarife- ları 350 kuruştan 280 kuruşa ten- tın alınması kararlaştırılmıştır. Ma-
~ \' ır Çok kısımlarında gerek yol- zil edilmiştir. Bundan başka Trab- liye Vekaleti şirketi tamamen sa-
llıuh~ gerekse navlon ücretlerinde zon - Bartın arasındaki iskelelerle tın aldıktan sonra bütün hisseleri l'' ~il\ tenzilatlar vardır. Marma- Marmara ve Akdeniz iskeleleri a- İktısat Vekaletine devredecektir. 
~1&.._ eleıeri arasında evvelce 100 rasındaki '-'Olcu fiyatları da bütün k · · h . : "§t J Bunun için bir an un proJesı a-
lıa~il ~n 300 kuru~ kadar olan mevkilerde yan yarıya indirilmiş- zırlanmaktadır. Ayrıca Fenerler f-
«:ı ~raıc ~cre.tlcri şimdi 40-100 kuruş tir Asgari iki kişiden mürekkep daresinin de İktısat Vekaletine dev-
dt )' 1ndırHmiştir. Böylelikle yüz- aileler için gidip gelme biletleri ri için bir kanun projesi hazırlan-
bilttı~t~iş beş nisbetinde ucuzlıya- için de yüzde 30 tenzilat yapılması mış ve Meclıse sevkedilmiştir. 
~r. Yine Mersin hattında kararlaşmıştır. 
~ ""'lltlflOlllUttlllUllllllllllllllHllUllJllllUllllllllllUMlllUllUltHUUl-MHtllllt .. lllllHllllllUtllıtttn"lllltlU-llffltltl 

Qre/erle !Yugoslav 
~~cadele Talebesinin 
c;.qilecek Gezintileri 
~1•••t~~ktletl bir 

~ir tamım yaptı 
~e aat Vekaleti muhtclii vilayet-
lbt bir ta . .. d k . . ~ mım gon erere yem 

' 
1 

tnevsimindc ziraate çok 
~ '-1'" olan farelerin itlafı için esas

'~cadeleye girişilmesini bildir-

i. ~·Un·· 
·~~ uzerine bulaşık yerlerde 
~rı. faaliyete geçilerek yalnız 
~~ ~. l'rakya ve Malatya mınta· 
~l~t\da on binlerce fare öldürül 
~ur. 

'':etıi savaş neticesinde ::ıütün 
~ l\ın " .. 

' J Uzde yetmiş beş, sekseni 

\''tni~ir. 
)'ıı.ı da tkinci bir tarama dah,,. 
L ~rak 
"lllti1r.. bu muzır mahl(ıkların 

~J'~a· 
~lır. 1 de tamamen imha edile-

~ -

Şehrimizde bulunan Yugoslav ta

lebeleri bugün de Boğaziçinde bir 

gezinti yapmışlardır. Dost talebe

ler bu sabah saat 9 da Köprüden 
Şirket vapuruna binmişler ve Ana

dolu ıijihilini takiben Beykoza ka -. 
dar gitmişlerdir. Talebeler burada 

Beykoz Deri ve Kundura Fabrika

sını gezmişler ve öğle yemeğini de 

Beykoz korusunda yemişlerdir. 

Bundan sonra Beykozun muhtelif 

yerlerini gezmiye başlamışlardır. 

Talebeler akşam üzeri geç vakit va

purla ve Rumeli sahilini takiben 

Köprüye döneceklerdir. Bu akşam 
saat 20,30 da Ticaret mektebi tale

beleri tarafından Tokatlıyan ote

linde şcrellerine bir ziyafet verile

cektir. Talebeler yarın da şehrimiz
deki milli bankaları ve mües41ese-

leri gezeceklerdir. 

~i roman:57 

gen de seveceksin! 
Orı.u b 

' 'l'~ en bilmem. 
~ l'\h: Çare sizdiniz. Onun için 

1 'il tsız etmiştim. 
"'elle. 

~~ıı. t ı kendi hesabınıza hak-
·~ b akat, bu benim yapabile-

n .. n- iş değil. 
"nda IJ, ~ lıo"l Yapılmıyacak ne var?. 

"ICJt· .; e . tl~r· bır tavassuta ahlaki te-
lL ltl} 1ll .. 

~ ~d~ usaıt değil. 

, ~~ız1\t:,r~~fi cevap aldıkça ço
'~ııdan utun bütün bunalıyor, 
~&.~()le ~Pır şıpır ter sızıyor, sesi 

~lt '1tt :ğu~~Y~rdu. 
\ l&~ığ~ k urnıtsiz kaldı ve bu 

bilıu!l 1
.n kendisine verdiği tesir-

il. sınirl · 
>~ ~nd· en de gev§edi, harap 

clu: ı kendisine mırıldanı -

~tf, 
'~?.~~"'h!lir, kime ne söyliye· 

' ~lltı~f1Yeyi görmek, gör • 
ak çok tehlikeli olur. 

Etem izzet Benice 

Bu mırıltı kulağıma gelince, he
men atıldım: 

- Sakın böyle bir teşebbuste 
bulunmayın. 

- Ne gibi?. 
- Kendisini görmeye gitmeniz 

veya mektup göndermiye kalkı~ -

manız kadının evini yıkar! 
- Niçin?. 

- Kocası duyar da onun için .. 
Bir pazarlık halinde konuşmamız 

sürüyordu: 

- Kocasına duyurmamıya çalışı
rım .. 

Dedi. Bu sefer ben yalvarmıya 
bqladım: 

- Rica ederım, bunu yapmayı
nız. 

- Emin olun kocasına duyur -
mam. 

- Duymamaıına imkan var mı?. 

Bir Fransız 
Ticaret heyeti 
Geldi 

Türk - Fransız ticaret mukavele
sinin müddetı bu aym on üçünde 

bitmektedir. Bu itibarla iki taraf 

arasında bir mukavele aktedilecek
tir. Bu mukavelenin esaslarını gö
rüşmek ve mukaveleyi tanzim et • 
mek üzere dün şehrimize Paristen 

bir heyet gelmiştir. 
Fransız heyeti Fransız Ticaret 

Nezareti Ticari Anlaşmalar Mü -
dür muavini Suyriac, Fransız Ha-

riciye Nezareti müdürlerinden Dro
uin ve uzun müddettenberi mezu
nen Pariste bulunan Fransanın 

Türkiye ataşe kommersiyalinden 
mürekkeptir. 

Heyet dün şehrin görülmiye de
ğer yerlerini gezmiş, akşam şeref
lerine Ünyon Fransezde verilen zi

yafette bulunmuştur. Heyet bugün 
de müzelerimizi gezecek ve bu ak
şamki ekspresle Ankaraya hare -
k'3f Pdcccktir. 

- Tabii tedbirlerimi ona göre a-
lacağım. 

- Mesela?. 

- Henüz düşünmedim! 
- Her halde tehlikeli bir i~ yapı-

yorsunuz. 
- Yapılacak ba§ka şey dü§iine

miyorum. Ricamı kabul etseydiniz, 

bunların hiç birisine lüzum kal -
mazdı. 

- Ben yapamam. 
- Siz yapamadığınıza göre be-

nim içın de yapılacak ancak bu 
söylediklerim var! 

Düşündüm, haline baktım, çıpı
nışındaki merareti, içten gelen sı
zıyı gördüm, kavradım. Çocuğa a
cımadım değil doğrusu. Hatta bu 

acıyış iledir ki: 
- Siz muhakkak tedaviye muh

taçsınız Halil Necip Bey .. 
Dedim. Bu sözüm galiba, üzerin-

de çok hayret uyandırdı ki: 
- Niçin?. 

Diye benden sordu. 
- Gayet tabii. 
Diyerek acı söyledim: 

sılması kararı bu ayın on beşinden 

itibaren tatbik edilecektir. 

Bu tarihten sonra halk bu gibi 
levha bulunmıyan dükkfınlardan 

içinde keçi eti satılmadığına kani 
·olarak serbestçe alış veriş edebile
ceklerdir. Levha bulunan dükkan
larda da parça veya tamam etler -
deki küçük le\'halara dikkat etmek 
lazım gelecektir. 

Maamafih bu son tedbirlere baş 
vurulmadan önce dahi Belediye -
nin bu gibi hilelere tevessül eden 

kasapları sıkı bir konfrol altında 

bulundurulması yüzünden keçi eti 
sarfiyatı azalmıya başlamıştı. Ez-

cümle şehrimizde en çok keçi eti 
sarfedilen 1934 yılında 350590 kilo 

keçi eti istihlak edildiği halde 1935 
te bu miktar 291798 kiloya ve 1936 

da ise 18733i kiloya düşmüştür. Bu 
ton tedbirlerle 937 de bu yekdnun 

yarı yarıya düşeceği sanılmakta • 
dır. 

Muhtarlara 
Ne kadar 
Ücret verilecek 
Bunun için bir anket 

açlldı 
Köy muhtarları tarafından ihti

yaç halinde köylüye verilen muh

telif vesikalar için köy ihtiyar mec· 

lisleri tarafından her köyde ayn 
bir ücret alındığı görülmüştür. Vi-

layetler, bu ücretleri bir tarife ile 

tesbit edeceklerdir. Bu maksatia, 

bütün köy muhtarları nezdinde, 
vesikalar için alınmakta olan bu 

ücretin ne miktar olması lazım ge
lece~i hakkında bir anket açılacak
tır. 

Gelecek cevaplardan sonra tesbit 
edile~ek tarif eden fazla para alan 
muhtarlar tecziye olunacaklardır. 

- Evli barklı bir kadına tecavüz 
etmekten sıkılmadınız. L'tltfiye si
ze haddinizi bildirdi. Yüzünüze 
yediğiniz şamarı ömrünüzün sonu
na kadar bir ayıp damgası gibi 
saklamanız lilım geliken onu da 

yapmıyor, üstüne üstelik bir de 
kendisine aşık olduğunuzu b.aM 
kadar gelip söylüyorsunuz. Yaptı· 
ğınızı ancak bir deli yapar. Siz 
hemen bir sinir doktoruna koşma
lısınız .. 

Hakikaten deli olduğunuzdan 
şüphe ediyorum. 

Ben böyle söyleyince bir 'saniye 
durakladı .. Gözlerimin içine kor
kunç bakışları vardı. Bir an sözleri
me kızar gibi oldu: 

- Affedin amma, ben sizi ken
dimden daha üstün hasta buluy:>
rum ... 

Dedi. Bu lakırdıyı söylerken tir 
tir titriyordu. Ben de kı7.dım. Ye
rimcren kalktım: 

- Artık si:•i dinleyemiyeceğim 

Halil Necip Bey, hem has•ayım .. 
Dedim. Kulaia acı g~len boğı·i: 

bir S<'S)C : 

yüzierce gencimizin hocnsı Kirkor 

Kömürciyan gibi. 
Dar bir milliyet zihniyctilc, mil

li kültürümüze bu emekleri inkar 

etmek Türke yakışmaz. 

Halk Filozofu 
panyası yapacaktır. l================-

Neft sendıkat depoları 200 bin Sanayi heyeti 
lira değerinde olup Belediye bu -
nun bedelini yılda 16700 lira üze- Bugün 
rinden taksitle ödeyecektir. 

Şeı kumpanyasının yapacağı te- Ank raya gı.tti 
sisat ise 250 bin lira kıymetinde o- a 
lacaktır. İktısat Vekaleti, serbest ithalat 

Şel kumpanyasının transit geçe- rejimi ile muamele ve istihlak ver-
cek hava nakil vasıtalarına vere - gileri hakkındaki mlıtalealarını 
ceği mayi mahrukat resimden istis- söylemck üzere şehrimizden bir sa
na .edilmiştir. 

nayi heyetinin Ankaraya gönderil-

Kömür 
Havzasında 
Yeni işler 

Hükumet Kamutaya iki yeni ve 
mühim kanun projesi vermiştir. 

Bunlardan birisi Ereğli Şirketin -

mesini bildirmişti. 
Ankaraya gidecek olan bu heyet 

azaları seçilmiştir. Heyete serbest 

fabrikatörlerle resmi fabrika mü
dürleri de dahil olmuştur. 17 kişi-

den ibaret olan bu heyet bugünkü 
öğle trenilc Ankaray hareket et
mişlerdir. 

den devralınan Ereğli limanile hav- ======-:ıı:==-=-==<==::
zadaki deniz işlerinin inhisar altı- r ~ 
na alınması, diğeri de yine b~ şir- Birimizin derdi 
ketten satın alınan şube demıryol-

larile madenlerin işletilmesi hak- Hepı'mizin derdi 
kındadır . 

Her iki proje müstaceliyet kara- Kurtlu et satan 
rile yakında Kamutayda görüşüle- k 
cektir. asap 

Bu proje ile hükumet kömür iş
leri için beş milyon lirayı tecavüz 
etmemek üzere mütedavil bir seı
maye koymaktadır. 

Bundan başka kömür havzasının 
rasyonelleştirilmesi ve Eti Bankın 
burada çok faal rol oynıyabilmesi 

için İktısat Vekaletine geniş sala
hiyetler verilmektedir. 

Bu salahiyetlerle yapılacak ye
nilikler neticesi 945 yılında kömür 
istihsalatımız dört milyon tonu 
bulacaktır. 

Bunun yarısı ihraç edileceğine 

göre 12 milyon liralık döviz temin 
olunacaktır. 

- Siz aşk nedir bilmiyorsunuz? 
Dedi, de\'am etti: 

- Gençsiniz. Bir gün gelecek 
siz de onu tanıyacak ve öğrenecek-

siniz. A'1c bir hayatı yok edecek 
kadar zalim, yine bir hayatı var 
edecek kadar lhyakirdır. Bütün 
dava ondaki buruklukla tadı bir

leştirmeyi bilmektedir. Bunun i
çin de olgun ruha, kemal bulmuı 
varlığa ihtiyaç vardır. 

Bir aktör gibi idi: 

- Aşkın bu anlanışı üzerine hil
hassa dikkatinizi çekmek isterim. 

Naciye, Halil Nedb'in bu sözle-

rini naklederken durdu, içten ge
len bir hitapla konuştu: 

- Kardeşçiğim, tuhnf değil mi~ 
okuduğum eserler arasında ~kın 

böyle bir tarif ve tasvirine hiç 
rastlamadım. Ben onun kadar iy! 
konuşamıyorum, söylediklerin! 
tıpkı tıpkısına anlatamıyorum. Be
nimle konuştuğu ve bana içini dök-

tüğü vakit yanımda olsaydın mu
hakkak onun samimiliğine, içten 

(Devamı var) 

Geçen gün bir dostumuz mat
baaya gelmişti. Bize şunları söy
ledi: 
Oturduğum maha1ledc bir ka

sap var .. bu kasap bir mahalle 
kasabı olduğu için, bittabi müş
terisi muayyen, satışı muayyen
dir. Binaenaleyh çok alış veriş 
etmez .. 

Biz de, bütün o civar halkı gi
bi, oradan alış veriş ederız. Fa
kat, geçen gün, yine et almak i
çin bu dükkana gittiğimiz vakit 
şöyle bir hadise cereyan elti: 

Bir çengele asılı bir parça et 
vardı. Kasap oradan kesmek is
tedi. 

- Parça, istemem, dedim. 

- Çok iyidir, dedi .. 
Israrıma rağmen kesmiye baş

ladı. Fakat, ben de ete dikkat e
diyordum. Bir de ne göreyim .. 
Etin üstünde küme küme beyaz, 
küçük kurtlar adeta kaynaşı -
yor .. 

- Yahu, bu ne, dedim ... 
Kasap gayet soğukkanlı: 
- Ya, dedi, ben de şaştım .. 

Nereden gelmiş, bu kurtlar? .. 
İleri geri bazı şeyler söyledim. 

Kasap hiç aldırış etmedi. Hara, 
bana, o kurtlu eti methediyordu. 

Hayret ettim. Havaiar, henüz 
o kadar sıcnk değil. Et kurtlan
dığma göre, kimbilir, ne kadar 
bayat bir et.. ve bunu diıkkana 
asmış satıyor .. Kimseden çekin
miyor, perva etmiyor_ 

Böyle yiyecek mııddeleri sa
tan dükkanları 7.abıtai belediye 
memurlarının kaç zamanda bir 
ini olarak kontrol ettiklerini 
sormak istiyorum .. 
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lnQilizler nieşhur ·Majino hattı- f Hı K ~,YE -_, 
• 
lngiliz hariciye nazırının Brükseldeki görüş-

melerinden çıkan neticeler pek mühimdir 
Fransa ve Almanya bir taarruz karşısında 
Belçikayı mUdafaa etmek vaziyetindedirler 

R~n mıntakasında 6ir kögdc Alman aılcerlerl 

Fransız - Alman • hududunda 
Majino hath dedikleri müda

faa tertibatı pek meşhurdur. Fran
sanın bir zamanlar Milli Müdafaa 
Nazırı olan Majino'nun namile a
nılan bu istihkamlar yer altında 
her türlü vasıtalarla müceh
hC'z, hakikaten akla hayret veren 
tertibat ve tesisata malıktir. Ara
sıra bu tesisatın n{şı i caiz. olan ba
zı resimleri şun.da burada çıkıyor 

da görüyoruz. Toprağın kat kat al
tında türlü türlü binalar yapıl -

rniş, öyle ki, bu sayede ordular u
zun zamanlar ferah fahur saklana
bilir. Bu hat, servet ve bilginin bir 
şaheseridir. Bu uğurda ne mühen
disler çalıştı, ne milyonlar eitti! .. 
Fransız hududunu Almanlara karşı 
aklın alabileceği kadar sağlam rnü• 
dafaa edebilmenin çaresi temin e
dildi; deniyor. İstikbal bilinemezse 
de her halde Fransız hududunu aş
mak kolay iş olmıyacaktır. Bunu 
herkes anlıyabiliyor. 

Fakat bu böyle olmakla beraber 
Fransaya taarruz etmeyi düşünen
ler, Umumi Harpte olduğu gibi, ne
den Belçika üzerine yürümeyi bir 
k(\rc daha tecrübe etmek isteme
sinler? .. İşte bugünün bir meselesi 
ele budur. Belçikanın artık Alman
yaya karşı Fransayı korumak 
için, Lokarno muahedesi Almanya 
tarafından yırtıldıktan sonra, bir 
taahhüt tanımamış olması bugün 
ortalığı hayli meşgul eden bir mc
sckdir. Öyle ki, Alm:mya bugün 
Bclçikaya teminat vererek ileride 
bir harp çıkarsa onun toprağına te
cavüz ctmiyeceğini, onun bitaraflı
ğına riayet edt«ğini söylüyor. Bu
nu kağıda da yazarak imzalamak is
tiyor. Halbuki diğer taraftan Fran
sa ile İngiltere ve bilhassa İngil -
tere bugün Belçikayı asla yalnız 
bırakmak hevesinde değildir. Bel -
çika harpte çiğnenirse bundan İn
giltcreye ne fenalıklar gelebilece
ğini düşünüyor. İşte İngiliz Hari-

ciye Nazırının fU günlerdeki Brük
sel seyahati bu maksatladır: Bel
çikadan teminat almak. Öyle ki, 
Fransız - Alman hududundaki Ma
jino hattım uzatarak Belçika hudu-

dundan deniz:? kadar indirmek me
selesi çıkmıştı. İngiliz., Fransız ve 
Belçika erkanıharpleri bunu düşü
nüyorlar. İngiliz gazetelerinin şu 
son günlerde Brüksel mülakatları 
etrafında verdikleri malılmata ba
kılırsa Almanyayı, Fransa ve Bel
çikaya karşı tecavüz edemiyecek 
bir hale getirmek için bundan son
ra sarf edilecek gayret ve faaliyet 
azami dereceyi bulacaktır. Alman
ya, bir gün bir taarruza kalkarsa 

Büyük Harpte 
Türk Bahriyelileri 

Nasll döğOştOler 
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Tefrika No. 34 Yazan: Zeki Cemal 
ra Yavuz ile Midilli ve Hamidiye 
de buraya gelmişti. 

Yavuz koca gövdesi ile kırmızı 
,amandıradan içeriye girdi ve ar
tık mayin arayıcı ve tarayıcılara lü
zum yoktu. 

Korkmadan rahatca manvera ya
parak İstanbul Boğazına doğru i -
}erlerken biri sancak baş omuzlu -
ğunda, diğeri de iskele bordasında 
olmak üzere biribirini müteakip i
ki mayine çarptı. 

-Mayin .. 
-Mayin .. 
- Felaket .. 
Yavuz kumandanı niye uğradı -

lını anlıynmamıştı. Gözcüler .. Ça
naklık gözculer.. vardiyada 

bulunan postalar birdenbire gelen 
bu felaket karşısında adeta dilleri 
tutulmuştu. 

Ne olmuştu? Mayin öyle müthiş 

infilak etmişti ki .. hem de biribiri 
arkasına .. 

Koskoca Yavuzun iri gövdesi bir 

kaç kere sarsılmış ve adeta kıya -
met alameti görünmüştü. 

- Yara nerede? 
- Yara nerede! 
İki dakika sonra yaralar anlaşıl-

mıştı amln"' ' müthiş bir a -
kınla ge · •· . ıuyorcı '·· 

- Eyvah .. 
- İmdat ... 
Midilli Yavuzun yan tarafında J-

r ~ 
lngilizler ·kendi hudutlarının 
Renden başladığı hakkındaki 

sözlerini geri almıyorlar 
Fransız ve Belçika hudutlarını aşa- Bclçıka şimdi artık J.ok~l)O mu-
masın diye daha kim bılir bu hu- ahedesınin kendisine yüklettiği va-
dutlarda ne tertibat yapılacak, ne 
tesisat vücude getırilecektir! .. 

Büyük Britanya adalarını koru
mak için müdafaa tertibatının pek 

uzaklardan başlamış olması lazım 
geleceğini İngiltere Başvekili Bald
vin kaç sene evvel şöyle anlatmış
tı: 

- İngilterenin hudutları Ren -
den başlar! .. 

Fransa olsun, Belçika olsun bir 
taarruza uğrarsa İngilterenin emin 
t>lamıyacağı düşünüldüğü için E-
den'in Brükselde bunları derin de
rin konuştuğu aşikar surette anla
tılıyor. Almanya, Belçıkanın bita
raflığına riayet için teminat ver -
miye hazır olduğunu söylemekle 
beraber İngilızler Belçıka -
yı mutlaka kendi taraflarına çeke
rek buradan kat'i surette emin ol
mak emelındedirler. Gene İngiliz 
gazetelerinin neşriyatından anla -
şıldığıne göre Eden'in seyahati mu
vaffakiyetli olmuştur. Yani Belçi
kanın Almanya tarafına geçerek, 
Berlinden verilecek teminatı kifi 
görmemesi, Brükselin Berlin tara
fına geçmemesi şimdiden elde edil
mi~tir. 

di. Fakat yanaşmıya da cesaret e· 
demiyordu. 

- Yara büyük mü? 
Biraz sonra yaranın veharneti 

anlaşılmış fakat Allahın inayeti 
yetiştiği görülmüştü. 

Biri sancak diğeri iskele borda
sında olan yaralardan içeriye 600 
ton kadar su girmişti. Lakin her i
ki taraftan baskın eden sular ge -

mide muvazeneyi temin ettikleri i
çin gemi hiç sarsılmamış ve munta
zaman yoluna devama başlamıştı. 

:Su dakikadaki felaketi tavsif et
mek ne kadar güç .• 
N€ş'e ile gelen gemilerin önündeki 

mayin tarayıcılar salıveriliyor .. son
ra birdenbire felaket içine düşü -
yorsunuz .. Akla ve hayale gelmi -
yecek olan bu emniyet sahasında
ki faaliyet rusların da uyumadık -
)arını ve her vesile ile Türklerden 
intikam almağa ahdettiklerini is -
bat ediyordu. 

Yavuz yaralı arslan yavaş yavaş 
İstanbula geldi. Ve doğruca İstinye 
tersanesine girdi. 

Yavuzun yaralarını kapamak i-

zıfelerden -Almanya ve Fransanın 
taarruz halınde bunlardan taarru
za uğrayana yardım mecburiyetin
den·- kurtulmuştur. Fakat İngiltere 

ile Fransa Belçika topraklarını ta

arruza uğramaktan korumak hu -

susunda evvelce Lokarno misakile 
gırişmiş oldukları taahhüde gene 
sadık bulunuyorlar. Hulasa Belçi-

ka hıç bir kefalet kabul etmez, la
kin onun toprağı kefalet altında
dır gibı bır vaziyet. Devletlerin mli

nase~tlerind~ her taraf kendi men
faatini düşüne geldiği için Belçika

ya gösterilen bu iyiliğin altında na

sır bir menfaat diişüncesi olduğunu 

uzun uzadıya araştırmıya lüzum 
var mı?. Belçıkanın ezilmesi Fran-

sanın ve İngılterenin tehlikeye gır
mesı demektir. Onun için bu iki 
büyük devlet Belçikayı mutlaka ko

rumak azmindedir. O zaman da 
Belçikayı yalnız bırakmıyacakları 

meydandadır. Şu halde Brüksel 
hükumeti, B<:rlin tarafına değil, 

Paris ve Londraya dönmüş demek
tir. İngilizler isterlerse Majino hat
tı uzattıracaklar! .. 

çin geminin havuzlaması icap edi -
yordu. 

Halbuki Yavuzu havuzlıyabile -
cek İstanbulda böyle bir havuz 
mevcut değildi. Bu sebepten Ya -
vuzun yarasını tamir etmek çok 
zor olddu. 

Geminin yaralarının etrafında 

büyük sandıklar yapıldı. Suları bo

şaltıldı. Sonra 3 ayda iki yara an -
cak tamir edildi. 

Üç ay koca arslan yaralı halile 
Boğazda kaldı. 

Ruslar bunu fırsat bildiler. He -
men Kafkas cephesine asker nakli
ne, bir taraftan da Türkiyeye hii -
cuma başladılar. Lakin Midilli ile 

Hamidiye; ağabeysiz kalan bu iki 
kahraman Türk gemisi yanlarında 
diğer torpido muhrir>leri olduğu 
halde Rusların kat kat faik olan 
kuvvetlerine meydan okudular. 

HAMİDİYE VE MİDİLLİ 
KARADENİZE HAKİM 

Kanunuevvel 31... 
Yavuz İstinye koyunda ha -

vuzlamakta idi. Fakat harp bü
tün şiddetile devam ediyor .. Bil -

;Sarı saçlar 
uğruna 

P armaiclarımın arasında buru - 1 
şan SON TELGRAF gazetesine 

tekrar tekrar göz gezdirdim. Bir 
havadis, bir zabıta havadisi beni 
20 dakikadır oyalıyor, dü~ündtirü
yordu. Bu yazı, bu ufacık haber 
bulunduğu sütundan fırlıyor, göz
lerimde büyüyor, beynimi şı~şek
lendirjyordu.. Bir daha, bir daha 
okudum. 

•Dün sabah X da bir cinnet fıı
ci ası oldu. Genç iktısatçılarımız -
dan Remzi, arkndnşlarından biri -
nin evinde bir toplantıda bulunur
ken bazı gayrı tabii haller go-ter
miye başlamış, bırdenbirc yeı·incleı• 
fırlamış ve büyük pencere ca•ııın
da dolaşan iri bir kc:lebeğ : n üstii
nc ~aldırmış. Tuhaf cümlelerle bö
ceğe ilfını aşk ederken camın üs -
tüne yuvarlanmış, bu a~ır v;icu
dun altında kırılan camla birlıkte 
sokağa düşmüş, bir çok yerk;. ınd ·~n 

bu lüks dekor, bu ihtişam iÇ~ 
beni ve fakir yuvamızı unutab , 

sin. Fakat, ya çocuklarımız .. ~. 
ları ihmal ederk~n olsun diiŞU.,~ 
medin mi? Evet, anlıyorum,~ tJ' 
memur maaşım sana istediğitl• I 
savvur ettiğin saadeti vcrnı.iY0~ 
bi geliyor. Ben yalnız şunu arıl il' 
yorum: Saadet, paranın çokh1ğ'J 
mi ölçülür? İnce melek!.. .., 

gı"" 
Diye yakarırken o, yılal'I bef1I 

acı ve müstehzi bir sırıtışl~erı· 
süzüyor, acır gibi gözlerle g 
mi yakıyordu. 

1 
'{OC' 

Oradnn nasıl çıktığımı haY11 o" 
yal hatırlıyorum. Çocuklarırn~s reı 
ma, evimi Allaha emanet e .. e ,

.. tıJ!l 
çekildim. Artık hay::ılın bll tol' 
cıları rakı şişelerinin ağzında~-"' 

•")<ll.r 
deme, kanıma, dimağıma do 8' 
durmadan içiyor, içmeden dıll" 
yordum! 

yaralanan znvallı genç, ümitsiz hit • 0 bi • 
halde .... hastahanesine k:ıldırıl - Aradan aylar geçti; elde ~ 
mıştır. Müddeiumumilikçe tahki - rikmiş bir kaç kuruşum \'S~ 
kata devam edilmektedir.> o parayı, ziftlendigim şu ziJclcJ tJ 

Vak'a görünüşte aleliidc bir ka- uğrunda erittim. Hayatı, saJ°J tJ 
za olmasına rağmen beni alakad1r camdan süzen, üzen, ôldilrefl·ser 
eden tarafı, kazazede ile arnmızda ruh krizi içinde seyrettim .. Sıi ı'!" 
olan eski bir dostluktu. rediş beni aile ocağından ceı11 p 

Zavallı Remzi... Dahn dün dene- tin şu mülevves batakhancsine 
cek kadar kısa bir zamnn cvvd Ba- şürdü. rd"' 
lıkpazarındaki meyhanelerden bi - Sözün burasında Remzi dıl tıif 
rinde ona rastlamıştım. Simdı, o Parmaklarının arasında uzutı tıt' 
günü bütün teferruatile hatır!ıyo- tülle uçlanıın sigarasından bi!, 
rum. Meyhanenin kasvetli boslu- fes daha çekti. Ve devam cttı·ııe"° 
ğunda bir türbe mumu gibi ı~t1dı- - Artık hayattan tamarnerı 0 ' 

yan 25 mumluk ampul, geniş al - mit olmuştum Rıza! Günler~ 
nında esrarlı çizgiler hasıl f!diyor- damın dört duvarı arasında ··s)~ 
du. Üstünde çeşitli mezelerin sıra - avuçlarımda isporto buharı pil v' 
!andığı tahta masada yarıya yak - ren bir varlık halinde yaşadı~ öt' 
laşmış büyük bir rakı şişesile bir bu halimde cinnet en büyük bı p 
kadeh görünüyordu. Sinirli par - va; deliler en mes'ut insan~~et 
makları, dağınık saçlarında ve göz- ründü bana! Serseri te~~~~ ıeıı O 

leri gözlerimde dolaşıyordu: insafsız seyri önünde sur~:i ııii 
- Rıza; demişti.. Sigara var mı? bocaladığımız hayat sahncs~ 1'l 
Nikotinin zehirli buğusunu bir yük, tabiatten daha büyük bı~1'3.\fll 

sevgili kakülü gibi koklarken an- retle teı kc>tmek, cinnetin 
111 1tıl' 

latmıya başlamıştı: ve bizatihi mes'ut kucağına 
- Şir- •· · ·'it m<>treslık ettiği mak!.. İşte son emelim bu! •. 1,f!I' 

zengi.. ., Sisl!deki evine İrademizin dışındaki arı~.~ 
gitti ~ kapı aralığın- kudretleşmesile dünyaya gelı~JI i' 
da k yı i iradi bir hare- ve yine bu maveradaki kuv"\.ot' 
ketle diz.eri önüne çöktüm .. Dü- radesile hayatımız son buJıJt 'f' 
şüncelerim dumura uğramıştı, ağ- Aradaki geçen zaman; saade 
lıyordum; yalvardım, dedim ki: felfıket, fasılalar, işte hayat. J1l 

- Senden sevgi dilenmiyorum, /D,.flnmı 6 nr.i '"~ 
~~!!!!'!'!!!!!!'!!!~~~~'!!!!!!!~~:ee~~( 

hassa Ruslar Kafkas cephesinde Rusların Yavuzun yaraland 
yeni bir taarruza hazırlanıyorlar - dan henüz haberleri yoktU· rl'tt 
dı. Fakat Türk istihbarat ıneffltl 9'~ 

Nitekim Türk kuvvetleri de Kaf- Rusların asker nakletmek )ltJ:,iJ 
kas cephesindç taarruz için lazım o- daki faaliyetini öğreııerek ·ıdi~ 
lan her türlü hazırlıkları ikmal et- Romanya yolile 1stanbula b• 
mişlerdi. Ruslar Kafkasın müthiş ler. ~ııt' 

vaziyetini bildikleri için buna oka- Türk erkanıharbiyesi deniı,ıife' 
dar ehemmiyet vermiyorlar, fakat vetleri bunları menetrnekd;~~ 
her ne bahasına olursa olsun şim- sini üzerine almak icabe 1 J1lı>JI' 
diden tedarikli olmak istiyorlardı. Aksi takdirde Kafkastaki tJ ~ 

Ancak Vlidi Kafkas üzerinden taarruzumuzun akim kalJ11851 

geçen Trans Kaspiyen ve Kafkas kkaJttl· Jf' 
h-attı askeri nakliyata hiç de kafi de doksan dokuz muha · ile 

31 kanunuevvelde Midilh Fi 
değildi. Bilhassa garp cephesindeki alt 

midiye Karadenize açılar ...:ıJf1'1 milyonlarca askerden istifade et - , ... "' 
mek lazımdı. nakliye gemilerinin ~Yıır .~ 

Rus erkanıharbiyesi Sivastopol- rfoe mini olmak vazifesı,; fSl"'-
daki askerleri nakliye gemileri va- maz derhal denize açılın #, 
sıtasile Kafkas cephesine nakle ka- ler. . iŞ~ 

Lakin .. bu "sok kolay bıt rar verdiler. Lakin bu kararı tat- r;r 
bik etmek çok müşküldü. di. Çünkü 15 milden itibat~ııJ" ı' 

Y:ıvuz, Hamidiye, Midilli müte- kamilen mayin tarlasına .. ., • .ıt 
madiyen Karadenizde bir aşağı, tü. Gemilerin çok dikk~tletBl'lP' 
bir yukarı dolaşıyor ve Karadeniz- yük bir ihtirazla mayın tdl-~il 
de meydan okuyorlardı. Rus nakli- · " ~eçmeleri ıazırtl ,.öl':' 
ye gemilerinin Türklerin eline o- · .. e ile Midilii J{st .,ot} 
yuncak olmaları çok muhtemeldi. . (Devanı' 

• 1 
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Amerikanın meşhur 
Romeo ve ·Jülyeti 

1 Ruzvnlt, oğlunun candan düşmanı 1 ;.,,_ _se_n_ziv_o_r _m_u?_ 

kızile oldu 
o1an .bir adamın 
evlenmesine razı 

Herşeyden evvel yirmi yaşındaki küçük Ru~veltin 
hayatını l<urtarmak lazım geldi 

dit -~J , 
kiiçük Ruzveltin kendisine karşı duyduğu büyük 
fl-~ka h •• . Jah imalatını kontrol etmekle kal· 

v ur- mıyor, daha başka sanayide de iş 
llıef ff • görüyor. Düpon ailesinin bugünkü e ı, acı- serveti yüzbinlerce dolar olarak 

d b zikredilir. 
l.,. U Q Y Piyer Düpon altmış yedi yaşına 

İl' • d girdikten sonra, kendi arzusile iş-
ı-llZ e evle• ten çekildi. Bununla beraber giriş-

• tıği işlerin kontrolünü daima üze-

il ı gor /ar rinde bu:undurma~~a?ır. 
Umumı Harpte ltılaf devletleri-

' 
--

E:stenn ken disi. ! 
rı ışan yüzO{JO. 

ne yüz milyar Almanı öldürebile -
cek kudrette top, barut ve bo~ba l 
verebilecek bir vaziyette olan bu a- j Hollvut atUdyolar1nd• modelleri 
damın fabrikaları, ancak 50 bin Al- ~~~·~b~a~z~e~n~d~a~b~ö~iy~l~e~g~l~ıy~l~n~d~l~r~lr~l~e~r~~=:::::::.ıc:::==:============== ~0Yın babası. 

~eYnanası ve ı 
kocası _....,_ 

A.. ierika Cumhur reisinin oğlu 
•hasrr::nklcn Ruzvelt bugünlerde, 
daın canh denilebilecek bir a. ts~:1kızı ?.lan Estcl ile evleniyor. 
lfü1 <n bugun Amerikanın en zcn
lu11 ..... 1 clcrinden birinin varisi hu
~ ··•akı d 
611 b· a ır. Yalnız Amerikayı de-

, l.ıt" . 
takan ~n _du?yayı merak içinde bı-
(!(IÇir,,,· u ızdıvacı şöyle bir gözden 

"Jllll· 

!lıye n' 
t;111111 ~ upon isminde bir saat -
llar

181
°glu, daha on lki yaşında iken, 

:'i<• 1ıQ c doktorluğa ve ispiritizmc
]ı,. V('s <'l . 
"· , ak . mış, zamanında doktor-

~aJl,.... torluk, piyes muharrirliği 
··ıış b 

tnllik ı.r adamdır. Bu adam A-
})o aya .. 

'"l ai) . goç edip orada bir Dü-
~r ~ı kt · . ~'1.ıı ırmıya karar vermıs-
lq lon g·b· .1 • 
t tı ..,.., ı ı ı k buharlı vapur -
~r .TuPl1'lı 1 flarat Ya uğraşan, Franklcn gi-
tıı l'l'ııst oner mucıdi adamlarla ta
l\.... ~ ır. Fakat o b- .. . 
<l ··•etıkaaa nun utun gayesı 

il bir l}" para kazanmak ve ora
)~ inh· upon hanedanı tesis etmi

l>h, ısar etmiştir. 
~· .JCt n~ 
t 'll'ı~·ager upon'un oğlu meşhur 
~da, J\l Lavvaziyenin idaresi al

l'ı~alar lllanyada şimdi Krup fab-
'~ ının k 
t <ııııı . • urulmuş olduğu yerde 
JJıj 1Yı b' • 

{!c~ğin· ır top barutu yapıla-
la"'va:t araştırmakla meşguldü. 

bırakt Ye kiyotin altında bast"lı 
i' 1

• fak t " .. ~l'lluk b' a Düpon ailesi de 93 
•a ır de · 
t .\\1rup nız seyahatinden son-
ı. adan A 'k ll'K!rı aya varmış-

lr<?n DUPON AİLESİ 
\ı~a · e, bu on s k · · · ~ Q'Ye ll1 e ızınc1 asrın Lav-
~ılldak· ektebinde yetişmiş yirmi 

ııy 1 Çocu~ d ~ b gu, aha Amerikaya 
l-ut . asar b 
l 1tnaı d asmaz, orada nasıl ba-
<r"k ded~ ~1.~iğini öğrenmişti. Gü-

-.... l> ı. 
ı-ull ahu, b .. 
~ilı- CU-ı bunda~ sı~ın yaptığınız ha
~ larcı1 'b.. yuz S<!ne evvel ya-

a11 • ~oyJe ş l 
~ a hır k ey o ur mu hiç? 
t~ lstikb:~ do!ar veriniz, bakınız, 

? ınizı nasıl temin ede-
l>ar 

llo11 a buluna b' 
t\ı ill)a • u, ır sene sonra Du-
l t>a ha lathaneleri ilk cAv -
~ tutunu> t ı · Ştı J\ es ım etmiye bac: · rtık o -s· 

zamandan itibaren 

servet bu aileyi bırakmadı. Düpon ı 
ailesi bugün yalnız Amerikanın si-

manın ölümünü temin edebilmiş
tir. Sebebi şudur: Longvod'daki bü
yük şatosunun bahçesinde vücude 
getirdiği hayvanat bahçe~ine bir 
tek tüfeğin dahi sokulmasını yas;ık 
elıt'liştir. Kendi malikanesinde kan 
dökülmemesi için her türlü tedbir
leri alan adam, Avrupada döküle
cek kan için gösterdiği yardımı ka
fi görmüştür. İşte Düpon ailesinin 
Amerikad~ böyle bir mevkii var • 
dır. 

RUZVELT 
Ruzvelt, Müttehit Amerikanın 

Cumhur reisi sulhu temin etmek 
için yeni bir Milletler Cemiyçli 
tesisi fikrindedir ve kendisi de bu 
cemiyetin banisi olmak istiyor. İki 
ailenin arası açılıyor. Diğer taraf
tan da Ruzveltin oğlu Franklen de 
Estel Düpon'u seVlJliş. Yirmi ya -
şında bir genç! 

Ruzvclt oğluna soruyor: 
- Yavrum, sen boyuna Estel, Es

te! diye sayıklıyorsun .. kimdir bu 
Estel? 

( DPvıımı 6 ncı saınadc) 

ihtiyar Don Juan 20 yaşm· 
dakidördüncü 

kansı ile de geçinemedi 

i kinci karııı 

Con Barimor'un daha yirmi ya
şında bulunan dördüncü karısı E
len, kocası aleyhine açtığı boşan • 
rna davasını kazanmıştır. 

Con Darimur 52 yaşındadır, şim
diye kadar evlwıip de ayrıldığı dört 
karısı da sa~dır. 

1910 da Katerin Harris isminde 
bir aktrisle evlenmişti. 7 sene he
raber yaşadıktan sonra kadını bı -
raktı. 

Üç sene sonra Kaliforniyalı meş
hur sporculardan birinin boşadığı 

Misters Leonar Tomas'la evlendi. 
Bu kadın Mihael Strang müstear 
adile şiirler ve edebi yazılar y:ı • 
zardı . 

Bu iztivaçtan Diana isminde bir 
kız çocuğu doğdu, fakat buna rağ
men Barimor ikinci karısını :ia 1928 
de boşadı. 

Con ondan sonra Dolores Kastello 
ile fazla meşgul olmyıa başladı Do-
lores çok sarışındı, romantikti. 1ki 
sene sonra evlendiler. Con'un bu 

üçüncü karısından da iki çocuğu 
oldu. Birisinin adı Dolores Est'!l 
dir, şimdi yedi yaşındadır, öteki 

de babasının adını taşır, üç yaşın
dadır. Fakat Con üçüncü karısın-

dan da bıktı ve yeni kadınların pe
şine takıldı. 

Bu sefer de Elen Farri isminde 
küçük bir figüran kızı sevdi. 
Kocasını çok seven Dolores, iki, 

çocuğıle beraber A vrupaya gitti. 
Dördüncü karısile tam evlen -

mek üzere ıken aralarında kavga 
çıktı. Can bu kadınla doha hiç 
geçinemiyeceğini anlıyarak, pılıyı 

pırtıyı toplar toplamaz Kaliforni-

" Kuş adam ,, 
Hava hünerlerini 301 nci defa F ran
sızlarada gösterecekti, nasip olmadı 
Con Klem daha çocukken bir kuş gibi lıavalarda 

uçmak hevesine kapılmıştı 

Ona bir kuş gibi 
Uçmak merakı 
Nereden gelmişti? 
p aris civarında Vesan tayyare 

karargahında geçen hafta ya
pılan hava nümayişlerinde Ame -
rikanın meşhur cKuş-adam> ı on 
binlerce insanın huzurunda bir ta
kım akrubasi numaraları yapmak 
iswrken, düşüp ölmüştü. Bu habe
ri bildirmiştik. Dün gelen Avrupa 
gazeteleri cKuş-Adam> hakkında 

bazı tafsilat vermektedirler. Bu 
tafsilata göre: 

Con Klem daha çocukken tayya
reciliğe 

0

heves etmiş bir insandı. 
Kendi kendine uçabilmek için ken
di cliJe kanatlar yapar ve bunlar
dan istifadeye çalışırdı. Fakat bu 
çeşit kanadın fayda vermediğini 

anlayınca, paraşüt kullanmak la-
zım gcldığine karar vermişti. . 

18 yaşında iken üç defa paraşüt
le tayyareden aşağıya atladı. An
nesi büyük heyecanlar geçirdi. Oğ-
1 unun spor diye ortaya attığı te -
Şebbüslerini beğenmiyor ve onu be
hemehal bu spordan vazgeçirmeğe 
uğraşıyordu. Fakat Con Klen an
nesini teselli etmekle beraber, bu 
zevkli merakı da bir türlü bıraka
rnıyacağını anlıyordu. 

Con amatör sıfatile böyle bir kaç 
tayyareden atladıktan sonra, pro
fesyonel oldu, artık Amerikada her 
hangi bir hava nümayışi olursa, 
Con'un tayyareden atılışını, yere 
inerken yaptığı akrobasileri gör -
memek mümkün değildi. 
Babası Mışıgan hükumeti dahi -

linde bir polis memuru idi. Con 
Klen böyle havadan atlama tecrü -
heleri yaparken, çocukluğu aklına 
geldi, paraşüt kullanmakla beraber, 

yaya kaçtı. Fakat kadın da peşb -
den koştu, yalvardı, kusurunu af
fetmesini istedi. Bunun uzerinc ev
lendiler. Lakin daha bal aylarını 

doldurmadan yeniden kavga etti -
ler. Bu sefer Elen boşanma davası 
açtı. 

Hakim şimdi Con aleyhine ka -
rarını vermiş bulunmaktadır. l-:1Pn 

ayrıldığı kocasından hiç bir para 
istememektedir 

"Kuş odam., Kl•m Son'un kana tları ara ıtnda 

sun'i kanatlardan da istifade et -
mek imkanı olup olmadığını araş
tırmıya koyuldu. 

İLK TECRÜBE 
Can Klen 24 Şubat 1934 de vü

cudüne kuşlara benziycn kanatlar 
taktıktan sonra, ilk defa tayya -
reden atlama tecrübesi yaptı. Ve 

kanatları sayesinde istediği yere 
inmek mümkün olduğunu gördü ve 
bu ilk tecrübesinde de muvaffak 
oldu. 
Artık rrnç paraşütçünün ismi 

cKuş adam> diye Amerikanın her 

tarafında rnalüm olmuştu. Gazete

ler her fırsatta iç sayfalarında re
simlerini neşrettiler. 

Klen şimdiye kadar Amerikada 
300 defa tayyareden aşağıya atla
mış bir adamdır. 

Son defa İngilterede Gatvik ka
rargahında bir iniş yapmıştı. San
ki bu iniş feci akıbetinin bir ih -
tarı mahiyetinde idi. Tayyareden 
aşağıya atladıhıı zaman, birinci pa
raşüt açılmadı, fakat bereket ver-

sin, son saniyelerde muavin pa • 
raşüt açıldı ve Con bu suretle ha
yatını kurtardı. Hayatını kurtar -
dı amma, bir kolu da kırıldı . Ken-

disini alkışlıyan seyirciler .Kuş 

adam> ın ne ıztıraplar geçirdiğin 
farkında değildiler. 

Con Klcn bu son atılışını bir ih
tar mahiyetinde telakki etm~i. bi-

lakis! Pariste son defa yaptığı tec
rübede kendisinden son derece e
min görünüyordu. 

Fakat Amerikalı dostları öyle 
söylemiyorlar. 

- Klem gerçi kendisinden emin 
görünüyordu amm:ı, biz onda san
ki kendisini bckliycn feci akıbetj 
hissetmiş gibi bir hal sezdik. 
Babası göz yaşları içinde şi1yle 

söylüyor: 
- Oğlum, kuşları taklit etrr.ck 

istiyordu. Hatta sıkletini azaltmak 
için mütemadiyen rejim yap~rdı. 
Fak:ıt insanların, tabiatın mül~em

rneliyetine erişmeleri için me~f P • 

ler daha ne kadar uzak! 
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KANUNİ SÜLEYMAN 

1 HiKAYE 

Sarı saçlar 
Uğruna 

1 Eski ~tüb~ b;a;a:i:-ı P 1 
'-------------Y ~:zan: f\ı1 s. ÇAP/l..f\J ........-

No.9 Yazan Nedim Refik 
( 4 üueii ıayfatl'Jn Jeva"') 

~ ' Yaşamak! .. Hayat, kirli bir esa • 
ret_ Vicdanlarımızı kenetliyen küf· 
lü bir zincirdir. Bu zinciri kırmak 
icin dislarimiz neden bir kerpeten 
oimuv~r? .. Niçin hayata yan bakan 

Bahadır sahip, sen bir felakete uğradın. Felaket 
... -- · 

kalbimizi avuçlarımızda sıkamıyor; 
büyük ruhları daha ziyade büyültür 

Senin zevcen kısa bir hastahktan sonra hakkın rahmetine ona dilediğimizi yaptıramıyoruz? 

Rıza; inan, inan ki .. bu kırık dö -
kük cümlelerde zavallı Remzinin kavuştu, allahın emri böyle imit 

lcr olsun, Hindis· 
tanın birçok din 
ve mezhcblere ta• 
bi olan bütün yer· 
lileri olsun bu a. 
radaki müslüman 
bir devleti yaşıt· 
marn3k için her· 
türlü vasıtaya mn
racaati caiz gö
rerek harp ile ol· 
mazsa daha ı;izli 
ve hain şekillere 
başvurmaktan 

çekinmiyorlardı. 

Hındistanda teş· 

kil edilen büyük 
küçük müslüman 
devlet veya dev· 
!etleri T ü r k 1 e r 
kurmuş ve Türk 
azim ve cesareti· 
dir ki maddr va· 
sılaların azlığına 
rağmen mücade· 
leden geri knlmıı· 
rnıştır. lmpar:ı· 
torluklar kurmak. 
ta daima en bü· Kanunt Srilegman 

yük istidatı göstermiş olan Türklük 
varlığını Hisdistanda da ispat etmiş 
orada da kahramanlık gibi, azim 
ve irade gibi büyük hasletlerini 
işletecek sahalar bulmıya gecik· 
memlşlcrdir. 

Hikayemizin cereyan ettiği za -
rnanlarda ise Malabar hii.kumeti yi· 
ne etraftaki düşmanların hücüm • 
lanndan pek rahatsız oluyordu. 
Bahadır Sahip Cent Malabarrla 

çok nüfuzlu, cesaret ve kahraman
lığile, fcdakarlığile tanınmış, nü -
iuzunu arttırdıkça arttırmış, malik 
olduğu büyük servetini yüksek e
meller uğrunda feda etmekten çe
kinmez bi adam diye tanınmıştı. 

Bir gün yine bir muharebe ol· 
muş, düşmanlara galebe edilmiş. 
Bahadır Sahip te muzaff eren av • 
det ediyordu. Fakat bu zaferin ver
diği sevinç ne kadar büyük olursa 
olsun çok geçmeden, belki bir bıç 
gün conra yeni bir muharebeye tl9· 

ha gitmek \•azifesi karşısında ka .. 
lacağım da düşünmekten kt?ndisi· 
ni alamıyordu. Bundan korkmuyor· 
du. Fakat istikbali düşünen bir a
dam gibi o da hissediyordu ki düş
manların mikdarile kendi kuvveti
nin arasında büyük bir nisbetsi?.· 
lık vardı. Bu hal ne zamana kadar 
devam edecekti? Düşmanlar dağ -
!ara kaçıyor. fırsatı müsait bulun • 
ca inerek hücüm ediyor, sonr:ı y!
ne kaçıyorladı. 

Bir ormandan geçiyorlardı. Bu 
aralık üstü başı çok pejmürde, a
deta çıplak denecek gibi, ihtiyar bir 
adamı ynknlıyarak kendisine doğ-
ru getirdiklerini gördü. Gün sı
cak, ortalık zeval güneşinin altın· 
da kaynıyordu. Bu çıplak adamın 
hali onun merhametini uyandırdı: 

- Ne istiyorsunuz, dedi, bu a -

damı niçin tuttunuz? 
Bu ihtiyar, kupkuru, çıplak, ya. 

lınayak adam, d<?diklerine göre 
şüpheli bir adamdı. Kaç zaman -
danbcri düşmanların bir takım •a
zırlıkları haber aldıkları zannedili
yordu: 

niçin bırakıyorsunuz? 
Bahadır Sahip bu ihtiyarın öyle 

dendiği gibi bir adam olmıdığına 
kanaat getırmişti: 

- Git, dedi, git!.. İstersen sana 
bir iyilik edeyim. 

- Hayır, iyilik istemem .. Ben
den daha muhtaçları vardır. on • 
!ara edıniz. Ben size bir iyilik e~
mek isterim şimdi.. 
Bahadır Sahip gnyri ihtiyari o-

nun yüzüne baktı: 
- Sen mi bana iyilik edeceksin· 

Sen o halde misin? Demek ister gi
bi idi. Fakat kendisini topladı. Se· 
sine daha ziyade tııthlık verdi: 

- Dinliyorum, dedi, hiç bir in
san sırası gelince başkasının yar
dımından kendisini müstağni say
mamalı. Dinliyorum, söyle .. 

İhtiyar, güneşin doğduğu tarafı 
gösterdi: 

- O tarafa gitmeyiniz, dedi, o
rada Hind'in meş'um bir mabudu 
vardır. O mabudun heykelini gor
meyiniz. Mabudun çirkin göz!erine 
gözlerıniz rastgelmesin. 
Bahadır Sahip, atından indi. Mu

hatabının gösterdiği tarafa baktı 

Sonra yaklaşarak ihtiyarın içıne 
çekilmiş fakat şiddetle parlıyan 

gözlerine dikkatle baktı: 
- İhtiyar, dedi, gösterdiğin ta

raf bizim düşmanlarımızın sakbn
dıkları yerlerdir. Ben giderek orada 
onları darmadağın etmek niyt'lin· 
deyim. · 

- Öyle olsun, fakat siz benim de
diğimi unutmayınız. Eğer şimdi 
beni serbest bırakıyorsanız gıde -
yim. Yoksa .. 

- Git, git. Ben bir kere öyle söy
ledim. Velevki sen casus olsan da .. 

İhtiyar selamıar gibi hafif bir i
şaretle ayrıldı. Ormana dalıyor -
du. Bahadır Sahip atına binerken 
nazarlarile ihtiyarı takip etti. Son
ra onun evvelce göstermiş olduğu 
cihete baktı. Orası dağlıktı. Diiş· 
manlar orada idi. İçinde birdenbire 

bir sıkıntı duynuya başladı. Atı

nı mahmuzlıyarak hızlandı. Zafer
den dönen kurnandan 
kaç zamandır ayrı kaldığı evine dö-

gıpta il~ koştuğu gayeye doğru sü
,ratli bir inkişaf görüyorum.. Evet 

bu gidişle o, yakında, çok yakında 
aradığını bulacak, saadet addettiği 
deliliğe kavuşacaktı. 

Remzi devam etti: 

mandan sıfatile dönen Bahadır Sıı.
hip Cenk şehrin kapısına geldiği 

zaman başta raca olQuğu halde hep 
halkı toplanmış, kendisini karşılar 
buldu. Fakat kendisini karşılıyan 
raca yaşlı bir hükümdardı. Baha· 
dır Sahibe büyük bir itimadı ve 
muhabbeti olduğu için onu şehrb - Rıza, kendimi unuttum, cvi-
kapısından karşılamaktan kend:l1i mi, çocuklarımı, işimi, her şeyimi 
alamamıştı. unuttum, yalnız unutamadığım bir 

Tebrik etti, Bahadır Sahibi alnın- şey vardı .. O, ve onun sarı saçla -
dan öptü. rını!.. 

Fnkat çok geçmeden Bahadır Sa- o• 
hip yüzlerde bir neşesizlik, bir k•Jr- Bu gnzete havadisi, dalgın na -
ku sezer gibi oldu. Sabredemedi, zarlarımda Remzinin çökük haya • 
bunu sordu. Kendisinden saklarnnlt lini canlandırdı .. zavallı çocuk, en 
istiyorlardı. Sabrı daha ziyade tu- nihayet şuurunun önünde diz çök-

kendi. tüğü fevkalbeşer bir hamle ile mev-
- Aziz oğlum Bahadır, dılnyada cudiyetinde, aradığı saadeti b~ -

en acı gelecek bir haberi vermekle 
ne kadar elem duyduğumu anlata- muştu; bulmuştu amma hayatı ba-
mam. Fakat sen cesursun, kahra - hasına!.. Ve kaç gencin, kaç za • 
manlığın sonsuzdur. En büyük kah· vallı gencin bir benzeri olarnk bir 
ramanlık da bu dünyada elem ve dü§ilnceyc ve bir girdaba, yani sa-
tztıraba göğüs germektedir. rı, sırma gibi sarı bir tutam saçın 
Bahadır Sahip Cenk heyecam•ıı uğruna! ... 

:~:~i~;t!:p~:::~:~::~~~~~t me- I R~~;·~"'"~~"""J:·~ı;;·ti l 
- Dinliyorum efendim, dedi, bu 

elemli ha~r ne kadar acı olursa ol
sun, başıma gelen felaket ne ka
dar korkunç olursa olsun sabır ve 
tevekkül ile kar~ılayacağım. 

- İşte §imdi ben de karşımda ha
kikaten Bahadır Sahip Cengi gö
rüyorum. Sen bir felakete uğradın. 
Felaket büyük ruhları daha büyü -
tilr. Onun altında küçillenlcr zn -
ten büyüyememiş olanlardır. Senin 
zevcen kısa bir hastalıktan sonra 
hakkın rahmetine kavuştu. 

Bu büyük bir sademe idi. Baha
dır Sahip olanca metanetine rağ
men bir kere sarsıldı. Zaptedeme • 
diği acı iki üç katre yaşın gözlerin
de evveli belirerek, sonra da yü -
~n~ bir elem ve ıztırap çizgisi bı
rakarak aktığı görüldü. Fakat yal

nız şunu söyledi: 
- Allahm emri böyle imiş, böyle 

olsun!. 
Bütün o zafer alayının üzerin -

den so~uk bir rüzgar geçmiş, her-

kesi sanki dondurmuştu. Bahadır 
Sahibe, pek sevdiai zevcesinin kab
rtni gösterdiler. Yalnız km de~il, 
kendisi de öksüz kalmıştı. 

Zavallı adamın ilk teessürü ge
çerek metanet ve muhakemesine 
daha iyi scllip olduğu zaman ar -
tık gelmişti. Sevgili zev<:€sinin bir
denbire nasıl hastalandığını, ne -

(Devamı var) 
u•11•1n11t1tN1ttnıuntHUU1ıillltUt1UIHUNIUIHWIHtlllHHUUft1tt 

Okuyucularla 
Bas başa 

Sultanahmet 
Parkı gece 
Açılamaz mı?. 

Sultanahmette oturan oku.yu -
cularım1zdan Ahmet Veli imzasi
lt yazılıyor: 

cSultanahmette dört park var • 

dır. Biri yeni yapıldı . .F .. kat di • 
jer üçü ağaçlı ve gı.1z~ldir. İçinde 
gezilir, dolaşıhr. Bizım, Sultanah • 

met civarı halkının bir ricası var. 
Akşam olunca, bu parklar kapa • 
nıyor. Gece de açık olmasını isti
yoruz. Eğer bunda bir mahzur yok-

( 5 inci sayf atlan Jeoam ) 
Doktorlar mütemadiyen çocuğun 

tedavisi ile uğraşıyorlar. Fakat ba
ba isterse Amerika Cumhur reisi • 
olsun, oğlunun hastalığından ve 
sayıklamalarından büyuk bir endi
şeye düşüyor: 

- Kimdır bu Este!? gelsin bu·:a
ya, oğlumu kurtarsın! 

Mis Estel bir kaç hafta evvel. Va
şingtondaki &yaz Sarayın merdi-

venlerini çıkıyor ve hastanın oda
sına giriyor. Genç kız, delikanlıyı 
böyle hasta ve perişan görünce ona 

cesaret veriyor: 
- Ben de seni seviyorum, şöyle 

biraz toplan! sıhhatini kalla! Bak, 
ondım sonra nasıl sevişeceğiz! 

Bu sözleri kapının arkasında he· 
yecanla bekliycn doktorlar ve h:ts· 
tanın anası işitiyor ve seviniyor ~ 
lar. O zaman Madam Ruzvelt oğlu-
nun bu kızla evlenmesine razı olu-
yor. 

AŞKIN GALEBESİ 
Bu iki genç biribirlerini sc,.•dik

ten sonra, annelf.!rinin rnuvafakat
lerıne hiç de ihtiyaç hissetmeden 
pekala evlenebilirlc.rdi. Amerikada 
nikah kıyacak papas mı yok? 

Ne yazık ki Estel de az sonra ağır 
surette hastalandı, fakat aşktan de
ğil! 

KaUforniyada iken bir portakal 
yemiş, çekirdeğite beraber ... Hay
di ondan sonra hastahaneye! Hat
ta manasız ve mevsimsiz bir ölüm
den de kendisini güçlükle kurtar
mıslar. 

ifakine seslerini~ hakim olduğu 
bır dıyarda se\·danın bu şekli in-

sana tuhaf geliyor, değil mi? 
Kı7.ı hastahanede mulıtert!m bir 

zat ziyaret ediyor. Kız soruyor; 
- Frank-len beni görmiye gelmi

yecek mi? 
- Gelmez olur mu kızım? Bir 

kaç gün sonra buradadır. 
Bu muhterem zat, bizzat Ameri

ka Cumhur Reisi Ruzvelttir. 
Bir knç gün sonra Matmazel Este] 

Düpon ile Ruzveltin oğlu evlene -
cekler ve bal aylarını da Fransada 
geçirecekler. 

ikinci kısım - 61 - • 
lsvolici Petkoyu pokercilere şişe rnall 
tarı fabrikatörü diye prezante etmı,ıer, 

fakat ( M. S. ) onu tanımıştı 

ıı· 

Amerikcda yapıları Milletlerarası briF mıisabakaıtncıa F~ansı zk ;,~ 
6c ıampigon olmrı,tıı. Resmimi~, ote11tatik oas.talarla ve bırbrıçıı 

• · k d - bnkan111 
reden büyılk ltartiarla binlerce segrrclnın ·arıuın a musa 

nasll yapr:clıfını gösterigor 
d'. 

(S .. ) oyuncuları büyük iltifat • \ Hangi ark~daşın~? söyleyebilir ı. 
la.rla karşıladı. otelin arka odala- Salahattıne mı. d ıci· 
rından birine buyur etti. Salahattin öyle bir arkadaş \ı , 

Oyuncular adetçe fazla idiler. Ta- hilenin ne olduğunu) nasıl yaı tt' 
bii hepsi oynamıyacaklardı. Be i- dıjını anlamazdı .. Çok saf, ço b•r 
şi oynamıya karar verdiler. \ miz bir adamdı .. !svoli çekeıt 

Karara göre, ilk seansta Haydat': adamı nasıl yakahyabi~d~: ürı f.1' 
(N ) Salahattin (S .. ) ve Petko Haydara gelince, o, busb:ıt st• 
oy~·ı;acaklardı. Diğer arkadaşları lahlıktı. Pokeri gözü kapalı 0:~ıc-
ikinci seansa gireceklerdi. hile bilmek değil, hile yapıl~ gJl' 

(S .. ) ile Petko bu üç oyuncunun ceğine bile ihtimal vermez, lrı 
arasına girdiler. İkinci seansa gi- mazdı ... 
recek arkadaşlardan her biri de o- Kendısıne: "°ll' 

yunculardan birile ortak oldu. - Her rastladı~ınla poker 
0

• ç:ı· 
(5 .. ) Petkoyu, oyunculara cCiba- ma! Hile yaparlar .. Paralarını . 

!ide şişe mantarı fabrikatörü M. larlar.. j!' 

Petko> diye tanıtmıştı. Diyenlere güler, fU cevabı ~er 
Oyun başladı. di: ...,Ağıt 
(M. S.) oyundan ziy~d~ Petk~y.a _ Hiç öyle şey olur mı:?.";" ~ıı 

dikkatle bakıyordu. Yuzu kendısı· nasıl çalınır? Nasıl düzeltilil'· sı· 
ne pek yabancı gelmiyordu. kağıtlar, birer birer dağılıyot'·· 

Tanıyacaktı bunu! ra ile değil ki •. 
Bu adamı tanıyacaktı! Biri saf, öteki: 
Fakat .. kimdi bu adam? - Allahlık! :ıJsf 
Nerede görmüştü onu (M. S.)? İki oyuncu olan Salahattinle 11e 
İşte bunu bir türlü çıkaramı • dara tehlikeyi haber verip de 

yordu. olacaktı? 
Acaba nereden tanıyordu? Kim - Cürmü meşhut! . dtfl 

tanıtmıştı bu adamı ona? Yapmak için bunların cııerıfl cf.f 

Düşündü .. uzun uzun düşündü, bir şey, amma hiç bir şey gelıtlt, 
gözü, ikide birde o tarafa kayıyor- bilakis iş bo7.arlar, altiist edetl<' 

du. di. s8f' 
Simasını derin deıin, uzun uzun Bunun için (M. S.) işi (~.) e ge. 

tetkik etti. şüphesi yoktu .. Bu a- lemcyi, Petko hakkında }a1.ııtl 111ı.ı, 
damı muhakkak bir yerde görmüş, len şeyleri ona anlatmayı dahil 
bir yerde tanıtmışlardı ona!.. varık gördü • s!' 

Epey kafa yordu.. ve nihayet Bir aralık :fırsatını bul:ıralc:,. f 
hatırladı: kadaşına, dışarı çıkması için bı-

Yirmi yerinden yamalı bir pan- . . t 
ışaretı y:ıp ı. 

1 
of 

talon, dirsekleri yırtık, kol ağızla- (N.} işareti gördü. Dir kaç e ıJı' 
rı püskül püskül, yaka yağ içeri- nadıktan sonra, masadan kall\tl•ıc. 
sinde/havı kalmamış, rengi değiş- şarı çıktı. (M. S.) daha evvel ç~r' 
miş bir ceket, parça parça, altı üs- mış. dışarıda onu bekli ·ordll· 
tü dağılmış bir çift papuç ta uçu- kadasına dedi ki: .. iiıte 
şuyordu hayalinde... - Şişe mantarı fabrikator dell 

Bunlarla, yine hayalinde, bir vü- dikkat et! .. Meşhur isvolid~e~c1'' 
cudu beziyor, bu çehreye, dar - Rus Petko denilen adamın ta 
madıı.ğın saçlar, uzamış sakallarla disidir. 
bir çerçeve yapıyordu. Bu tedai - (N.) hayretle sordu: ., ~r' 
!erle buldu: - Emın misin o olduğuna· tı1'• 

Bir akşam, Petkoyu, ona, Tepe- reden tanıyorsun, hiç karşıtıaŞ 
başı gazınolarından birinde gös - o\·nadın mı beraber? 1111r 

termişler : - - Hayır! Oynamadım 3~3 ' 

- İşte! Demişlerdi. Meşhur is - geçen sene Tepe~aşınd~ bir
0 

'/)' 
volici Petko.. zinoda uzaktan gosterdılcr. 1' 5'' 

Petko, o zaman, sefil bir halde man böyle değildi. Pis kıyafet ~c,ı. 
idi. Ne üstte vardı, ne başta, ne a- çı sakalına karışmış biı· ad9 stf 
yakta .. Pantalonu yirmi yerinden Şimdi tertemiz bir kıyafetl\ıı>'' 
yamalı idi. Ayak parmaklnrı fotin- sız sakalsız görünce doğrusu 
l~rin yırtıklarından dışarı fırla - rel ettim. 
mıştı. - Benzetmiyesm? :ı ,e 

Gözleri çukurda, siması zayıftı . - Nasıl olur? Ben haf>:ı:~rıı ,..,ıt1" 
Saç, sakal, biribirinc karışm1ştı. gözüme çok güvenen bır :ıda :rel' 

- Bu adam, dediler, casustur. 
Sahip, bunu bugün burada, ya

rın başka bir yerde görüyor. Son
ra bir zaman kayboluyor, yine ge
liyor. Nereye gider, nereden gelir 
anlaşılmıyor. 

nüyordu. Bunu düşününce sevin • 
mek hakb idi. Fakat içinde yene· 
mediği bir sıkıntı vardı .. sa, bu parkları gece de açmalıdır. 

Sonra, parkın içindeki sandalyele· 
ri arttırmalıdır. Bilhassa meh • 
taplı gecelerde, burada oturmak i
yi bir şey olur. Önümüz yazdır. 
Yazın, hava almak için buraya ge
lenler çok olur. 

IM .... IUtlllttUUtttt ltllllUllttllUlllJIHIHlnfUIUUU111UelP UltllUO Sefaletin ta kendisi idi!.. Muhakkak odur. İsvolici ~us 

İhtiyar adam, söylenen şeylerden 
bir şey anlamaz gibi duruyor, ya· 
şamakla ölmek arasında geçen 5u 
dakikalarında hiç bir korku cse:-i 
göstermiyordu. Nihayet söz sıra
sı ona gelmişti: 

- Ben, dedi, dedikleri gibi de· 
ğilim. Dünyada hiç kimse ile hiç 
bir şey için kavgası olmıyan bir 
adamım. Bugün karnım açtır, çok 

iyiyim. Yiyecek bulduğum zaman 
da kendimi doyurmam, hakikaten 
aç olanlar varsa onları arar, veri· 
rim. O zaman daha iyi olurum. 
Bahadır Sahip Cenk işaret ettt, 

adamı bıraktılar. Fakat gözden a
yırmıyorlardı. 

-Beni hatırlıyor musunuz?dedi, e
ter f(iphelendiğlniz bir adam i!em 

Bir oğlu olmuş, fakat küçük iken 
ölmüştü. Pek sevdiği zevN?si ona 
evliıdının erkek olmasını, kendisi 
gibi harp ve mücadele adamı ol -
rnasmı isterken dünyaya gelen ço· 
cuk kız olmuştu. Bununla beraber, 
Bahadir gene az sevinmemişti. Tacı 
Cihan adını verdikleri bu kızdan 
sonra başka evladı olmamıştı. Kaç 
senedir bekliyorlardı. Bir, bir kaç 
erkek evlat... Fakat Tacı Cihana 
başke kard0ş gelmiyordu. O kadar 
sevdiği zevcesi kaç defa Bahadır 

Sahibe teklif etmişti: 
- Bir kere daha evlen de belki 

erkek evladın olur; demişti. Buna 
Bahadır bir türlü razı olamıyordu. 
Çünkü zevcesini çok seviyordu. 
Müşrikler üzerinle harbe gitmiş, 

onları darmadağın etmiş bir ku-

İkinci nokta da şudur: Parkların 
etrarı adeta motosiklet, bl~ikler, 

yoludur. Bunlar, çok gürültü edi
yor. Parkın içinde oturanlar, biraz 
başlarını dinlemek isterlerken, gü
rültüden rahatını oluyorlar. Mo • 
tosikletler bisikletler için ayrı bir 
gezme yeri acaba bulunamaz mı? 

Sultanahmet civarı halkının bu 
ricası yerine getirilirse, her halde 
çok büyük bir iyllik yapılmış o • 
lur. 

Muhterem gaı.etenizin bu hwus
ta tavassutunu rica ederiz. 

iisl Rumt
NiJan 

13S6 Hicrl~-ı 
Sefer 
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Ftrat suyunun artması 
1 

ı-

1 Vakitler Vııatl Ezani 
1 ... "· ıa. cL 

l Güoeı 5 54 09 46 

1 

Ôil• 12 11 5 03 

bdodi 16 04 8 45 
1 . Atpm 19 09 12 03 

Yatlı 20 53 1 45 
laaıak 2 58 1 ~o 

~·-

Halbuki şimdi ü t baş terdemiz- ko!.. "9' 
di. Saç sakal dımtızlaktı. Elbise, - Peki, .şimdi ne y:ıpac.ıığ~~;rıııi' 
kravat; kelle, kulak ycirnde idi •. lahat'tinlc Haydara haber 

Bu vaziyette onu tanımak için, yecek miyiz? 11e tt' 
(M. S.) elbette müşkülat çeke - - Onlara haher vermekle 
cekti, elbette kafasını yoracaktı. lacak sanki? ·f•fl tı•' 

Teşhisi sağlam koymuştu: Bu o - Gözlerini açarlnr! }'lerı 
idi.. O Petko idi.. lesini tutmıya çalışırlar! 0;ır.I'' 

Bir aralık, arkadaşlarını ikaz et- - Hangi gözlerini? Tam 3 -~1e' ' 
meyi, Petkoyu: rını buldun. Onların böyle 

1cı1'1" 
- Cürmü meşhut! den, isvoliden falan anııu·J11l 
Halinde yakalatmayı duşündü. rını bilmiyor musun? ·fifl ııı" 

Tehlikeyi arkadaşlarına işaretle an- - Anlamıyorlar diye. herı., 
latmak için fırsat aramıya başladı. sız.lığına göz mU yumacağıf. 
Y.'akat, aksilik bu ya, hiç biri ona - Yooo!.. ~· 
bakmıyor, hepsi, mütemadiyen, o- - Ya ne olacak? tıJtııc' 
yunla meşgul oluyordu. - HE.-riiin hilesini sen l<sııt· 

Tehlikeyi kime h3ber verreek la- cürmü meşhudu sen yapacıı I 
ıımdı. Bu da ayrı bir mcs€-1e.. - Nasıl? ı ı°" 

(vevcıııı Hile ile paralarının :ılmacağım 



, SQleyn1anın Sarayında 
-~[SPOR 

~ KUDC S KOZLARI 
TetrlkeNo : 45 Y a zan : M. Necdet Tunçer 

Tamara, yirmi dört cariyenin ortasında yavaş 
vaş yürüyerek Sülegmanın yanına geliyordu. 

Yahudi kızı, sarayda yegane 
kibesi Si/adan intikam almak fırsatını bulmuştu 

&ıtegrnan {Holwon) da yapt"'llfı geni •aragının medlaallnl, Fir•wn 
(Totmo.d•) in Muırd•ld Hro.111rlon ÖrMA: alneııtı 

~- birden başını kaldırarak, 
·~""lf bir su aygırı libi kükredi: 
ııı.::. Bana altın bilezik vadeden sen 
-.ıt inisin? 

Bua hükümdara döndü: 
- Bu yaban ördeği gölde yüzme

"'1 öirenrneden, büyük denizlere 

Sili hükümdardan iltifat gördü.. 
Süleyman: 
- Haydi, oöana git, rahat et, Si

li! Bueünlerde aarayımda habis 
ruhlar dolqıyor. Her sün can llkı· 
eı bir haber, her saat manasız bir 

hadise ile kar1ıla11yorum. 
Diyerek Sillnın omuzundan ok

pdı. 

-naıiçe ıelmi.f libi· boru çalarak 
auay halkını haberdar ederlerdi 

Tamara yirmi dört cariyenin or

tasında yavaş yavaı yürüyerek hü
kümdarın odasına varm11tı. 

Perdeciler kapıyı açtıkları za • 

man Süleyman tahtında oturuyor

du. 
Tamara yerlere eğilerek hüküm -

darı 1elim1adıktan sonra, yanına 

vardı .. Tekrar ayaklarına kadar e
ğildi.. Dizlerinden üç kere öptü_ 

Süleyman: 
-Seni vurmak istiyen haini zinda

. na attırdım, Tamara! -diyerek omu

zundan tutup kaldırdı- Onun ceza
sını sana bırakıyorum. Aşo, bu yap

tılı fenalığı ölümle ödeyecektir. 
Ne şekilde ölmesini istyorsan söyle, 
Tamaral 

Tamara, sarayda yeıine rakibesi 
olan (SilA) dan intikam almak fır
satını ele geçirmişti. 

- Afoyu zindana attırmışsınız, 

MellA! Fakat, onun suçu yoktur. A

fOYU tefVik eden her kimee, bu ce
zaya onun çarpılmasını isterim. 

(Arka.n var) 

Berllnde s por barramı 
B. S. C. - Berlin ~r klübü ve 

• S. C. C. - Şarlotenburg spor klü-
bü - klüpleri Olimpiyad ltadında 
yapılmak üzere 1staf adı altında en
enternaayonal büyük bir IPOf bay
ramı hazırlam11tır. Programda, mil
letlere mahşuı ve takım halinde 
3000 metrelik bir kO§U vardır. 5 ki
filik bir takım halinde lttirik edi
lıecek olan bir kOfUda tiç kipnin ya-
rışı birlikte bitirmeler prttır. Da

';et edilm""' fMn ist"!ntlen mald • 
"'T\At ve izahlar hakkında Berlin 
Şarlotenbuı g. o İstaf adresine mü-
racaat edilecektir. Bu spor bayra
mına iştirlk etmek istiyenlertn 15 
Temmuz tarihine kadar kendileri

ni Jraydettirmeleri lazımıdır. 

Fren•• ilk maçlarının 
netlc••erl 

Kelstar - Metz : 2-1. 
Ronbaix - Fives : 2 - 1. 
Cannes - Marseille : 3 - O. 
Rouen - Exelsior : 2 - 1. 
Racinq - Mulhouse : 2 - O. ı4 
Strasbourq - Lille : 2 - 1. ...., 
Bennes - Sochaux : 1 - 1. 
Fransız takımlan ar01ndaki pu

an vaziyeti, şimdiye kadar yapılan 
maçlarda Marsilya takımı 36 pu -
anla hafta gidiyor. Onu 3 puan ek· 

sik 33 puanla Racing takımı ta • 
kip ediyor. 
MERKEZi AVRUPA KUPA MAÇ

LARINA BU SENE BAŞKA 
MİLLETLER DE GtlmCEK 

Her sene yapılan merkezi Avru
pa kupa maçlarına Romanya, Yu

goslavya, Polonya takımları da ge
~-ek sene merkezi Avrupa kupa 
maçlarına ifürlk edeceklerini bil
dirmi§lerdir. 

:1-Yor. Aıo bir hırsızdır, MellAr 
~ bentın altın bileziğimi çalmııtır. 
h..._tiin husumeti bundan ileri geli
~':~. tl'stünü arayınız.. bileziğimi 
--.ınazsanız, cezama razıyım. 

M...~eyrnan, harem ağalarından bi
--.. enıretti .. Bedevi kızının üzeri-

SilA nvinçle odasına dönmüıtü. 
Yahudi dilberi bu kadar mühim ....----,-------1aıaskov atedı 11enı,11yor R A D y Q Bu aene İskoçyada Glaskov teh-

aıt muayene ettiler. Silanın verdiği 
~llü bilezik A§onun sol ko -

"1tılıydı .. 
Siiıeyrnan bunu görünce: 

~ Atın bu köpeği zindana .. 
Ye bağırdı. 

h.. ~nun koluııdan bileziği çıka
!T"P SUaya verdiler. 

~tın ağzı bir kanı açık kalmış
~artık söyliyecek söz bu~amı-

L.. ~ aralık hain bir bakışla Ya
~ dilberini süzdü: 

...__'&o. bakışta: (İntikamımı &ıaca • 
~!) deınek isteyen bir mana se
-Jorctu. 

~ zinda~a götürdüler. 
~.Sil.Aya: 

~ BtJeziiin kayboldutu zaman 
~haber vermedin 'I 

80&: IOnnU§tU. 

~ !laber vermiye vakit bulama
~ lnelll! Bu bedevi kw beni ö-

1\a._ tehdit ediyordu. 

.. ~e cevap verdi. 
~an, saray muhafızına: 

~Bu kızın kardıqini de zindana 
'-diye emir verdi- Çünkü bu 
' efradı biribirine çok bağlı-

• ~hinin intikamını öbflrü alır. 
~ tindana atılırken, Kaşoyu da 
t., ~ kaldırıp ıötürmüşler • 

bir hAdisenin içinden kolaylıkla ya

kasını kurtarabildiğfne kendi de 11------------...ıı 
pşıyordu. BUGO~KO PROGRAM 

Öyle ya.. Tarnarayı öldürtmiye 
Akşam neıriyab: 

teşebbüs ettiği hal~. bu kadar mü- Saat 18,30 Pllkla dıtns musikisi, 
him bir vak'adan -kendi üzerine en 

19,30 Eminönü Halkevi sosyal yar• 
ufak bir fÜphe bile çevrilmeden· dım ıubeıi namına konferans, 20 
kurtulup gitmek kolay bir 1§ değil- Belma ve arkadaşl:tn tarafından 
di. Sili üstelik Aş>ya verdiği çok Türle musikisi •e halk şarkılara, 
değerli bileziğini de geri almıştı. 20,30 Ömer Rıza tarafından arapça 

Fakat. bütün bunlar neye yarar- .aylev, 20,45 Cemal Kimli ve arka-

dı? daşlan tuftfından Türk musikisi 
Tamara ölmemişti.. ve balek ıarkıları ıaat ayan, 21,lS 
Ve Süleyman, Sillyı odasına gön- orkestra. 22,tS Ajanı ve bor· 

derirken: ıa haberleri ve ertesi f11nün 
- Tamara nerede? Niçin ,elip prorramı, 22,30 plAkla sololar 

bana hayatta olduiunu ıös~rmi • opera ve operet parçalan. 23 son. 
yor .. ? YARINKi PROGRAM 

Diye balınyordu. Otte nqriyab: 
Hükümdarın gözleri her ktifede Saat 12,30 Pllkla Türk musikisi, 

onu .. Tamarayı anyordu. 12,50 Hayadls, 13,0~ muhtelif Pflk 

Sillnın, İsrail Sarayında parla - l-=ne=fri=ya=b,==14=aon.======== 
mıya baflıyan yıldızı tekrar &Gne-

cek miydi? 
Süleymanıo aarayında yalnız bir 

tek yıldız mı parıldıyacakt.ı? 
Tamara .. 
Bu füsunkar, bu ne cazibeli bir 

kadmdıJ 

- ftte o geliyor .• 
Diyerek heyecandan heyecana 

düşen hükümdar gözlerini kapıya 
dikmif, gözdesini bekliyordu. 

Tamara hükümdarın yanına gi
rip çıkarken kapıdaki nöbetçiler 

Dr. Hafız Cemal 
(WKMAN HJ:KIM) 

O.hHlr• mUt•has•••• 
Pazardan bqka ıünlerde öfle • 

den aoma saat (2.5 tan 8 ya kadar 
İltanbulda Divanyolunda (UM) nu
marah hususi kabinesinde hasta • 
larmı kabul eder. Salı. cumartesi 
IÜJllg•i 1abah c9.5 - 12• saatleri ha
kild fıkaraya mahSUltur. Muayene-
hane ve ev telefon: 22398. Kqhk 
~Jeton: 21044. 

Casuslar romanı: 7 ---------. 
lar dahilinde müzakerelere giriş

mek mümkün olabilecellıll müna
kap ettiler. X, 13'ün esrarı 

. 'tezan· Çevıren r 
h icap R;. Mua•mer Aletur 

~'-ıtereler uzuyordu. Fakat 1 lini vermiftl. 
- hliifkülitın paskalyadan ev- İşte nutuktan bir kaç parça: 
fu.1-uedilınesi lhım geliyordu. S: Z8ı1ıan hiç umulmadık, hiç 
~ ~ t~~unmıyan bir hldise ol
' -vıçredeki milzakereler de 
" keswr llbl kesildi 
~~Urya Bqvekili Kont Çer • 
t.ıl ~er halde Berlln'in hıpın • 
~ l>lr~kınUf olacak ki, müzakere-
~blre kesml§tl. S belediye meclisi kürsü~ 
~ Prll6yledijı mutantan bir nu· 
~~ - aıı.ız bqvekilinin herke • 
:i;" 1-bi aonuna, yani zafere 
t._ ~tecelbıl 16ylediil hal • 
~ ._._~beden kumandan Ar -
~ ~ bJr zatı nim resmt 
tL!'ıtte U. kabul etmiş ve ona 
:ı_ ~ llılhu hamlamak vazıfe-

dl. IOemanso, ıarp cephelin • 
deki taarruzun bqlamumdan u 
evvıel müzakereye, hanli eullar 
dahillnd• giıifip llrifemiYecell • 
mi benden sordurdu. 

Emrim üzerine İlvlçredeki • • 
taret milateprumz Nikola Bowr • 
tera, Klemanao'nun mut.med a • 
damlarından olan Franaız harbiye 
nezareti ikinci ıubesi memurlarm
dan Kumandan Armanla bir Ç\lk 

defalar müzakerelerde bulundu. 
Bu iki zat ilk defa 2 1Ubatta la

viçrede Friburgta konuştular. TJ. 
mum! sulhe yol açmak için Aws • 
turya - "Macariltaıı .ve Fraıııa Ha
riciye Nazırlan veyahut onlana 
miimeallleri aruıncla b8DCf -.. 

Şubatın son günlerinde Kont Ro
vertıera. talimatım dahilinde ha~ 
ket ederek, Klemansoya bildirmek 
üzere, Awsturya Hariciye Namı
nın Fransa'nın resmi bir mümes -
ifil ile ıörüfmiye hazır oldufunu 
Kumandan Armana ~bllt etti. An· 
ak biz Pransa'nın Alsas-Loren a • 
zerindeki niyetlerinden süreti ka • 
tiyede feragat etmesini prt koy • 
mUftuk, 

K1emanso namına Kont Rover· 
teraya fU cevap geldi: Fransa. Al· 
NB-Loren ilhakından hiç bir zaman 
feragat edemez. Artık ondan son· 
ra da lsviçrede devam eden mü • 
mkerelerin fayd•sıılolı anlqıl • 

DUfb. 

Kmt Çernin'in bu beyanab t 
Ntaan 1918 de Parla amir daiN
lince maıam olur olmaz, keyftywt 
derhal Klemamoya bildirildi Bq
vekil hiddetle yumrutunu masaya 
vurdu: 

- Kont Çvnln 7alu l&J'lemltl 

rinde eski tribünlere geniş tri -
bünler ilave edilecektir. Eski stad 
180 bin kişi alıyor, halbuki yeni tri-
bünlerin ilivesile 220 bin kiJi ala
caktır. 

Sahanın resmi küşadını büyük 
bir merasimle tes'id edeceklerdir. 
Avrupadan bir çok takımlan da-
vet ederek burada bir turnuva ya
pacaklardır. 

PARİSTE YAP:rı.ACAK OLAN 
BEYNELMİLEL TENİS 

MAÇLARI 

Bu sene sergi münasebetile Pa
risk 21 Ağustostan 29 Ağusto!ıa ka

dar devam etmek üzere üniversite

ler arasında bir tenis maçları ya • 
pılacaktır. 

Bir it.iyen etletl din~• 
rekor•nu kırdı 

Millno tehrinde yapılan bir at
letzm müsabakasında İtalyan at -
leti olan Honzi. 800 metreyi 1,17,8 
k:lpl'ak yeni bir dünya rekoru yap
m11tır. 

Eski rekor Amerikalı Eastmana 
aitti. Rekor 1,18,l idi. 

840 da w•pllacek ..... 
mecları 

OlimptyaUarda yapılamıyan te .• 
nls maçları Sofyada 1940 olimpi • 
yatlarında yapılacaktır. 

İlk defa Japonlar Olimpiyatlara 
tenis müsabakalarını sokmuı ola
caklardır. 

dedi. 
Bu kısa. fakat kat'i mukabele er

tesi aünü bütün Fransız gazetele
rinde iri harflerle nep-edilmi§ti. 

Kime • 1 1.1:., fL! diiı~t'l''Ulft ınanma ı au. uu ._,...._.. 
memleket bapekillerinden banp 
doğuyu aöylüyor? 
Şu var ki, Çenıin'in llÖZleri her 

halde hakikat. daha uyaundu. Kı.
manao Kont Arman'ı pbal ~ 
Rovertera ile müukereıe memur 
etmifü. O halde Çernin yalan IÖ,J• 

lememifti. . . . . . . . . . . . 
Klemanso, Çernin'in IÖZlerini bir 

Jalan olarak ilin ettikten ICllJ'a, t
fin iç yüzünün fÜ1U bulmamuı i
çin, aauüre sıkı emirler vennlfti 
Fakat arada bir de Kont Arman 
vardı ki, bu zat, bütün fahsiyetile 
IOemaneonmı lddWnmn canlı Olr 
tekzibi pbl ortada dolapJardu. 

Kumandan Arman l':riburgtan 
d&MfGkten IODr8, Odnd tubedeki 
•azifetdne nihayet verilmit oldu • 
tunu g&dO.. Bwıa mukabil ken
dillnl Orleandati kolordu erkanı 
harbl)'wbıe memur etm.fflerdl. 

Bir abUı Lqar IMlarl ~ 

Senelik muhammen ilk 
kirmn 

Hasköyde kumbarbane ıoka'°'nda 48 N.lı ev 
Rumelilalaan oda 48 N.la Haymana mektebi 
bioa11 

18 

120 

teminata 
l,35 

9 
CataJ..>tlunda HacLmhuanP8f me.iresesinio 1 
N. oda11 l,80 

Arnavutk6yünde Lütfire mahallesinde ayuma 
IOkatmda 24149 N. ı. n 36 2,70 
Arnavutk6yiinde Lütfi7e mabllesinde Ayaıma 
.okaflnda 4/41 N.11 n 80 6 
ArDavutk6yhde Lütfiye ... ballesiacle Arnma 
IOkatmda 14-45 N. e• 72 S.40 
Kadıköyde Xıaltoprakta 71 N.h labtüpa,a mektebi 60 4.50 
Beyotlunda Hü•yinata mahallesinin Tarla. 
batı sokatında 51 N.lı diikkb 128 9,60 
Köprünün köprü altında Kadıköy iskele.sinde 

88-1 N.h dükkln 2160 162 
Sarnatyadada Hıabüayhaata ıubaUe ve w. 
katında Ferrubat• mektebi 30 2.25 
Ealdalipqada Hobyar aokatanda 107 N.h d6kklft 36 2.71 

Yukarda aemti eeaelik muhammen kiral rıle ilk terainatlan yaııla 
olu mahaller tealim tarıbiadea itibaren 938,939 veya 940 ~ ılı M .ıvıa 

90aua kadar ayrı a,n kiraya •erilmek here acık artbrmaya konııl
muılardır. Ş 1rtnameltti Levazım MüdürJüpnde röruıebilir. ı.. 

tekliltt blzılannda r6sterilen ilk teminat makbuz veya mektubiie 
beraber 10. s.9.;7 puartesi ıfiDü saat 14 ele Daimi Eıtcümende bulun
mahdırlu. (l) (2299) 

lstanbul OçUncU lcn1 Me111urlu§und•nı 
Para1a ~Yrilmeliae karar ..nı.. Tltlnh blriad aç.k arttırmasama 

8 • 5 • 937 tarihine tesadüf eden C..martul flnü 1a&t 12 den itibara 
Galatada L61d hanında 9 N. da ,....,. çıevrilecek ft laymetl muham

mineainin % 7S balnwdıta t•kdirde ikinci açık artbrmaaanm 10 • 5 • 9'S1 
tarihine tel&düf eden Puartui fial a1m mahal ye aaatte yapelacats 
ua.~ olunur. 42492) 

latan bul ikinci tcra MeınurluGundan : 
Mehmet Şerafettinin tuarruftllcla olap Emni,et Saad tma bir nd 

derecede ipotekli ohıp ve ehB vukaf tarafından tamamın" 1428 lira 
luyme~ takdir edilen Tophenede Muhittin fenarf nama dıter çukurcuma 
mahallesinde Cami aokatanda eski ve yeoi 6 No. lu bir tarafı Hatıce 
ve ba:ıao kahveci Ali baba menzili ve bahçesi ve bazan Cem1l kahve 
ve bahçesi bir tarafı filoa dükklnı dam'alıta bazan Hatem menzili bir 
tarafı Hatice ar&a11 bazan cama lımail menzili damlalıtı b zan kayıkÇI 
Hasan menzili tarafı Rabii Cami ıoketa ·ile mahduttur. M tabahçe hane. 
nio evııah aıatıda uzılıdır: Mezkdr l'•yrimenkule kapıdAn ıirildikte 
bir tatlık iki oda bir bell, kayu. Birin inci kat: b r sofa üzerinde üç oda 
bir belA babçtde mahtelif meyva ataçlan vardır. Bina ahşap ve rnub. 
tao tamirdir. Umum meıahası ~ '.?S6 m2 olup bundan 66 m2 bl 18 vo 
190 m2 bahçedir. Evsafı yakarda yaZlll gaynmenkul tapudaki kaydanda 
oldutu r .bi açık anttrmaya vaıedilmiıtir. 

Arttırma peıindir. Aartbrmaya iıtirak edecek mGıterilerin kıymeti 
mahammenenfn 'lo 7,5 niabetfnde pey akçesi veya millf bir bankama 
teminat mektubunu hamil olanlan icap ecJer. 

Arttırma prtnamesi 1~5·937 tarihine müsadif çarşamba günü Dal. 
rede mahalli matı.usuna talik edilecektir. Birinci arlbrmaıı 14-6 937 ta
rihine müaadif pazarteıi rünü dairemizde uat 14 ten 16 va l.adıtr icra 
edilecek birind artbrmada bedel kıymeU mubammenenin % 7S ini bul. 
dutu takdirde ü11tte barakılır. Aksi takd•rde aon artbrmaıun teahhüdil 
baki kalmak Ozere artbrma oo bet fÜD daha temdit edil~ek 29.6 937 
tarihine müsadiif Sala rüoü saat 14 ten 16 ya kadar Dairede yapdacak 
ikinci artbrma neticesinde en çok arttıranıo üstünde bırakılacarkbr. 
2004 oumarah icra ve lflls kuununutl 126 ına mllddesine tcvfikaa 
hakları tapu 11cil erile sabit o!mıyan ipotekli alacaklar a diter allk .. 
danntn ve irtifak hakkı aabirlerinin bu bakluını ve hususile faiz ve 
maaarife dair olan lddialannı ilin taıilainden itibaren 20 fin zarfında 
enakı müıbitelerile bir&kte Da remize bildirmeleri llzımdar. Aksi tak. 
dirde hakları tapu ı;cillerile ıabit olmayanlar saltt bedelinin paylqma
lllldaa bariç kalırı.. Müterakim verp lellviriye ve tauift,edeo ibaret 
olan Belediye ruomu ile delWlye rami ve Vakaf icarai bedeli mO.. 
1ededea tenzil ol•ur, 20 Hnelik Vakaf ial'eli taYiı bedeli müfteriye 
aittir. Paha fazla malOa.at almak iatly enJerln 934-6701 numarala doay .. 
dD mevcut evrak " mahallen haclı ve takdiri kıymet raporunu rörüp 
anlayacaklan illa olunur. (2502) 

GAİP 

Hukuk Fakültesinden almış ol
duğum hüviyet varakamı gaip et
tim. Hükmü yoktur. 

4548 Kemll 

da at üzerinde bir gezinti yaptık -
tan sonra, dönüşte, hiç beklemedili 
bir manzara k4lJ1111nda kaldı. Em
niyet memurlan evini istilA etmlf
ler, ortalıtı araştırıyorlardı. Bütün 
çekmeceleri, dolapları. bavullan 
açılmış, muh~viyatı ortaya da • 
Jrillmüıtü. 

Kont Arman keneli evinde yapılan 
iltedi. Patat emniyet memurlan al
bu arqtırmamn fe)Wne kızdı ve 
majrurane bir tavırla itiraz E'tmek 
dU1f etmediler, billkfı kendisini te. 
ktf ettiler. Belki ü~de her han-
11 bir vesika bulmak Omidile kon
tu cebren IOJUD(lurdular. 

Kont o aniye nuıl nriiüdf bir 
itham altında bulundufunu ve hu
nun ne netice vereceğini anlamışh. 

Fuat bakkındalri mWsız itham 
karpamda da isyanını bir türlü tu
tamıyordu. Bir defa kendi şafudye
U, flmdtye kadar gördilJG vazıfe, 

her haDll ufak bir fiipbeye bile l!Ul• 

hal veremezdi. 
Arman İmçrede Avusturyalı • 

larla konUfUl'ken. oradaki Fransız 
lltthbarat 8erVfllnfn kendi aley -
hinde bir çok raporlar &6ndmnfı 

Gelenbevl Orta okulundan al • 
dığım tasdiknameyi zayi ettim. Ye
nisini alacağımdan hükmü yoktur. 

Fatih Demirnalbant 
dak numara 21 

Himi 

olmaları lazım geldiğinden müte
gafil değildi. Öy}e yat Harp za. 
manında, Fransız Harbiye Nezare
tine memur bir zatin İsviçrede c:!ilf. 
man bir memleketin resmi adam!a
rile görüşmesi, elbet~ ki cürüm
Jenn en büyüğü sayılabilirdi. 

Çünkü kimse işin iç yüzünü bll· 
miyordu. İsviçredeki Pranm ca • 
susları Harbiye Nezaretinin ikinci 
§Ubesinde çahftıiJm bildikleri bu 
yüksek Fransız memurunun, har • 
bin en dveivli zamanında 1'rf • 
burgta düşman bir memlekete meo. 
sup bir adamla böyle apaçık düşüp 
kalkmasını başka türlü nasıl tefsir 
edebilırlerdf! Hata bazı pynotte, 
casuslar A:rmanın bu laallyetLW:ı 
Viyanayn, Berline kadar uzandı • 
jını iddia etmif]erdf. 
Hükümetinın ve ordu baş ku • 

maadanının mahrem bir vazife ili 
tavzif ettıği bu adam hakkında, !.. 
vfçredekı gizli l"ransız ~ihbarat 

memurlarına her hangi bir haber 
vermiye lüzum görülmemişti. Çıin
kü Kont Arman'a verilen vaziftt, 
l'ransız casuslarına verilen vazt • 
felerin istUnde bir Taife idi. 

to.w.ı. .,., 
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1 1936. senesı zarfında neşrolunan bi lü ınum kanu:ı, t('fsi". nizamna• 1 

me, ta lımatnaıne, kararname ve Şurayı O vlet kararlarını ihtıva 
eder. Fiatı mükellef cildli 6 lira. taşra için 6.5 lira. 

Satış yeri: lstanbul, Ankara caddesi No. 64 

CiHAN KITABHANESf 
Cihan Kitabhanesinin yeni tabettiği kanunlar 

Ticaret Hukuku, Bay Dr. lur. Ernst E. H'rsch. Fiatı 560 cildli 600 K 
Kanunu Medenr Şerhi 4 ~ncü cild Bay Gad Franko ., 300 '• 
H 'lşiyeli Türk Ceza Kanu'lu • Bütün tadillcrile bir-
ikte ec;babı mucibe layihalan ve Adliye Eııcüm .! ni 
mazbataları .. Derliyen lstanbul C. MüddeiurııJıni 
-rnu:ıvinlerinden Bay Cemal Köseoğlu 
Kıınu!l karşısında memur. Bay 1. Tarus 
Vakıflar Kanunu, Niıam,ame ve Talimatnamesi 

Orman Kanunu 
~avrak K"nunu 

Her cins 
Her boy 

100 •• 
" ,, 

" 

ve kahnhkta 

SOVYET 
Kontrpl3kları 

Yegane· satış yeri: · 

125 ,, 

25 " 
25 ,. 
20 .. 

5 .. 

1 
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Paslanmaz İST ANBUL DEFTERDARLIGINDAN: 
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VE o. Şubesi Seae.i adı lıl miktan nurnarJll 
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Adalar 933 Salamon Kasap ft. Ada Balıkçıl No. 18 81 12 K. 6-1 
• 935 Apostol Dimo Maraoroz Burıazda karal.:ol No. 18 6 00 K. 

TIRAŞ BIÇAGI 3 

4 
Bütün dünyada emsaline hiçbir 

zaman tesadüf edilemi> ecek dere.. 5 
cede bü~·ü!.: muvaf f:ıkiyet kazana.1 6 
Hasan tıraş bıç:ıkları yeni ve kal· 7 
iyyen pa'llanmaz ııev'ıni p'yasadan 8 
musırran •steyıniı. 9 

Yeni Hasal" tıraş makinelerile 10 
birlıkte Hacıan tıraş bıçakları tıraş 1 

olduktan !onra kat'iyyen silmcğe 11 
ve kurulama~a hacet , ·oktur· Ve 12 
bu tıraş bıça~ı hiç tı~r.ulma-nak 13 
şartile gayet koıayh~la ve hum ru t4 
ncş'e içinde yüz defa lıra, eder. ıs 

Diın}anın hiçbir tıraş bıçağında 

bu meziyet .<oktur.Ve buna ancak 16 
Hasar tıraş ~ıçağı muvaffak ol· 17 

· ıs 

l9 
20 

muştur.~ ~rkasına ve ismine dik· 

21 

kat .. 1 adedi 6, 10 adedi 50 ku· 
ruştur H bsan tıraş sabunu- Hasan 
tıraş kremi• Huan tıra, pudrası. 

Hasan tıraş kolonyası da çok 
zevk ve ncş'o veren yardım~• ve 22 
mükem"mel vasıt:ılardır. :n 
Fatıh icrasından: 

Falıh mahkemesi satış memur - '24 
luğıından: 

Galata• 
saray 

" 

• 
" 
" 
" ,. 

• 
• 

" 
• 
,, 

" 
" 
• .. 

• 

,, 

" 

" 
,. Anargiros. Lambo ve Eftalya ve '2S 

Despınanın ş:ı.yian mutcsarrıf ol · 
dukları Samatyadu Mırahor ma • 
halle ve sokağında 79/81 eski 87/89 '21> Galata. 

saray yeni numaralı sağ tarafı İsmaıl 
dükkanı. sol tarafL Ömer Şaban .27 
dükkanı ile Şehap arsası arka ıa • 
rafı tilviye hane ve bahçesı cep- 28 
hesi Mirahor caddesi ile mahdut 
1950 lira muhammen kıymeth ma 29 
kahve ev ve yine Samatyada Mi- 30 
rahor mahallesinde Hacı Manol 3 l 
sokağında 1590 arşın mıkdarında 

eskı 138 mükerrer 138 ve yem 142/ 32 
144/146/148 numaralı bır tarafı Dı- 33 
mos hanesi bir tarafı Apostol arsıts: y\ 
ve hır tarafı Dımitri bahçesi \'e tara-
fı rabıı tarikıiı.m ile mahdut bır mn-
viı müştemil 998 !ıra muhammen l) 
kıymetli bir arsa ve depo ve 2 dijk. 
kan izalei şuyu zımnın dcı açık art· 
tırmaya va~ edilmış müşterı Ra • 
miz kendisine wmlen mehıl zarfın
da bedeli müzayedeyı ödemedı~in· 
den İcra \'e İflac; kanununun 133 

36 
37 
'38 
39 

üncü maddesi mucıbınce Ramızden 40 
sonra en yüksek teklırte 'lutı.ı:ıarı 41 

müşteriye arzedılmiş almağa raz. 
olmadığında tanhi ılandnn itilıa . 42 
ren on beş gün müddetle yeniden 
arttırmaya vaz edilmıştır l\rttır· 43 
ma 18/5/937 tarihine müsadif $1. 

h günü saat 14 den 16 ya kadar ~<ı· 44 
tih Sulh mahkemesi başkati'ıınir. 45 

odasında yapılacaktır. Bu gayri 
menkullerden 79/81 numaralı evin 46 
üç odası olup bır halası vardır ve 
tramvay caddesi üzerindedir. Ah· 
~ap olup arkadan Marmaraya na • 

47 

zırdır Altında zcminı çini döşeli 48 

" 

" 

" ., 
,, 

• 
" 
" 

" 

,, 
• 

.. 
• 
,, 

• 

• 
" 
.. 
.. 
.. 

bir kahve dükkiını vardır. 142/144 
numaralı mahaldeki arsanın üç ta· 49 f eriköy 

rafı hatıllı dıvarla çevrilmiş olup İ· 
çerısinde metruk bir kuyu bu ar- 50 
sanın ön tarafı 146/148 numaralı 

iki dükkana tesadüf eder. Arsa • sı 

nın içerisınde ve dükkanların arka· 

• 

• 

sına isabet eden yerde üzeri saçla 5'2 Ferik6y 
örtülmüş ve içerisinde kuyusu olan 
kapalı bir depo vardır. 53 

1 - Arttırmaya girecekler % 7 
buçuk nisbetinde pey akçesi vere • 
ceklerdir. . '>4 

· 2 - Arttırma peşin para iledir. 
3 - Müseccel ve gayri müseccel 

5
S 

hak sahiplerinin tarihi ilandan iti· 
baren on beş gün içinde vesaikleri 56 
ile beraber satış memurluğuna mü· 
racaat ve haklarım tcsbit ettirme- 51 
leri, aksi takdirde gayri müseccel 
hak sahiplerinin paylaşmadan ha • 58 
riç kalacaklardır. 

4 - Üzerine ihalesi icra kılınan 59 
müşteri bedeli ihaleyi vermezse 
gayri menkul yeniden arttırmaya 
çıkarılacak aradaki fark ve zarar 

60 

ve ziyandan mesul olacaktır ve bi- 61 la hüküm alınacaktır. 
5 - Tarihi ihaleye kadar Mali -

ye ve Evkaf ve ·Belediye vergileri 
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1 20 B. 
08% 15 z. 1 

11 Herman Gaıit Gözlük ta• Asmalımcscit No. 36-f 
mircisi lstiklAl C. 
Ah~·ı Asmalımcscit Oliv• Efroıi ve 

Garuiz Pasoı No. 12·3 47 

Alcl-.sandar 
Elizabet 

Marnnj?'OZ Asmalmıescit Timoni S. 5. 1 37 
Şapkacı Asmalı M. S. as ıııal ı mescit 29 82 

Lilc:man 
Murad 

Marang9z " ., ,, No. 35 37 
Pulcu Tomtom l<ıtiklal Cad. No. 457 38 

Arım 

Ô•ner oğlu 
Mehıned 

Kunduracı Tom!om Yeııiçarşı No. 20 31 
H·ılhç Tomto . ıı Yeniçarşı No. 72 29 

H:ı.lit Yakup Terzi 
Şuv,ırtı ,, 
Yorhi Ko<;ti Mermerci 
Hayım Kaşmir Terıi 

Antonyo Pir .. Kundura 
p .nyadi eskici si 

Tonı ton istiklal C"d.451·4· 1 
Tom tonı lstiklıil Cad.451-4· 1 
Toınloın Bostanbaşı 34·36 
Aıımalımescit Venedik S.25.3 52 
Tomtom Uoardı No. 11 ı 

6 
'J7 
15 

Mehmet jhc;an Çilingir 
Nıko Mezeci 
Aııluvan Sobacı 

Mano! Panayot Aktar 

Tomtoın Acıçe.şme No. 22 
Ynzıcı. Cad. 629 

" S. Y.11.ıcı Cad. J4 
Yazıcı ,. 73 

Hay ık Kunduracı .. 24 
! Anı:eliki Şapka 

imali 

Yanı Aristidi Marangoz 
J ül kaıı~pyan Atölye 

Mehmet 

Evuok !İya 

Dimıtn 

Behnan 

Şükrü 

it 

jozef Çelll 
Yanı 

Cıvanı 

Kömürcü 

Terıi 

Terzi 

Bakkal 

Pasta 
fırını 

.. 
Berber 
Kahveci 
ve A.şcı 

Sebzeci 
Harilaos T erzı 
jozel Milştayn " 

Koç o ., 

Sütçü 
Kömürcü 
Bakkal 

AsmalımescidJ 
H:ımalba~ı 

Yazıcı Cad. 
Hacı Mimi Kumba· 
racı 

Hncı Mimı Kumba. 
rac: 

Hac, tı.1ımı Kumba

racı 

Hacı Muuı Kun1Cıa· 

racı 

Hacı Mıml l.lllccı 
Hendek 

Hacı M ımi Lüleci 
Hendc:k 

,. ., 
Sıırı U tfi Sofyah 

13-3 
633 

101.1 

108 

126-1 
130 

32 

23 

24 
Mc~rutıyet Cadd . si 42·1 
Bedrettın 

Çatmahmcscll Yenıyol 2 
Tomtom Yeniçarşı 26-1 
A' malı rrıe ~cil ist ik lal 288· 2 
Caddesi 

Asmalımescit Tepe• 
başı Pasai 

22 

Tozkoparaıı Dervış 37 
Bedreddin Tersane yolu 28-1 
Hacı Mimi Kumbaracı . 102 

Viıademir 

Hüseyı11 

J,>erikli 
Vasfi KCJlonyacı Asmalımcscıl Elhamra 

Han :l58- l-22 

3 
25 
47 

5 
26 

31 

63 

7 

6 

31 
63 

52 

54 

54 
.;o 
31 

33 
18 
96 

81 

49 
7 
9 

16 

f<aınık 

Arakega 
Pasla imalc ısi Asmalım scit Venedik 21-l 4b 
Diş tamir· A.!lmalııııescit Tepebaşt 21 

Yasef 
Maıalto. 

Lambro 
Koç o 
Yakovl 
l·fayım 

Antonyo 

Lcvo 
Hüseyin 

Ômer 
Yervant 
Hallaçyan 

Mırza Oğlu 
lskender 

Sima Lafaz• 
yan 

cisi Pasaj K. 1 
Terzi Yaşmak Sı~·ıran Bedred. 

din No. 39-1 

Ekmek 
Bayiı 

Çatmalımescit Tepeba!\ı 

Cad: 64 

Lokantacı Tozkoparan Katrı!llan 47 
Saat alltı 5arı Lüı fi Ncrgıs 6· l 
bayii 

Kundura 
tamircisı 

Tomtom Linardi 1 l 

Kunduracı. Aamalımeı;cıt Meşrutiyet 63/2 
Lüleci Hacı Mimi Lüleci 33 

He!ldek 

Doktor 

Kahveci 

• 

Büyük Pangaltı Şe• 
hit Muhtar 

Küçük Pangaltı 

yükderc 

Küçük Pangaltı 

Bu· 90.1 

90-1 

Mehmec Ah Mühendis Küçiik Pangalh 82 
Kuım 

Halil 

Abdullah 
Sıtk• 

Kahveci 

Büyük dere 

Katip Mu,tala 
Sıra Serviler 

49 

Komısyoncu Katip Mustafa Mü· 5-1 
cadcle Çıkmazı 

Ko5ti Kara oı. BakkaJ Katip Musta Afrika han 
içinde mitri 

18 

91 

91 
93 

27 

248 
24 

96 
19 

12 
2 

6 
1 

300 
300 

5 

7 
7 

63 
12 

Franson Garaı Ktıtip Mustafa Küçükpıv·m1k. 41 
kapı No. 46-

• 

Ruhi Akif 

.. 
Vahram 

" 
,, 

furan dans Kuloğ'lu Terazi 26-1 
bahçesi. 

" " " 
Doktor Büyükpangalb Cedidiye 10 

Ahmet Hamdi Ekmekçi Katip Mustafa Büyük 
Parmakkapı 26. 

18 
3 

144 
28 
96 
96 

52 

70 K. 

25 
83 
39 
80 
50 
08 
61 

75 
13 
75 
80 
25 

30 
85 
25 
5) 
73 

95 

00 

70 

88 

50 
00 

00 

00 
8() 

03 

00 
90 
00 

00 

50 
70 
90 
20 

20 
22 

60 

08 

80 
15 

00 

40 
70 

00 
20 

00 
40 
00 
'20 

00 
00 

00 

20 
20 

00 
60 
70 

00 
60 
48 

00 
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00 
00 

80 
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K. 
Z,, 
K 

K. 
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K. 
z. 
K. 

K. 
z. 
K. 

K. 
z. 
K , 
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K. 

Anastasya Elektrikci KAtip Mustafa Camcı 30 37 80 K. 
Niko Kolacı Kltip Mustafa Y eniyol. 1-2 81 • 00 K. 

7 .. '16 

1·0 

ı.10 
1.15 
1.16 
ı .. ı7 
1.21 
1.2.'.J 
ı-25 

ı-21 
ı-28 
1-2" 
ı.32 
J.33 

1-s4 
ı .. 35 
J.40 
ı.41 
ı..42 

ı-4' 
1-~ 

1 .. ;ı? 

1 .. s7 

ı.58 

ı·"° 
ı.6S 

ı-10 
1 .. 12 
ı.11 

ı-80 
ı-s' 
1.49 
ı·Z 

1.14 
1 .. 19 

1.sı 

1.ss 

ı-8' 
1.s7 

ı-90 

ı.91 
ı·sS 

19·!}0 

19·36 

19-39 

ı9·sS 

t9·40 

1s-sZ 

19-4' 

ı 1.18 

19.41 

'1-5• 

'1·'6 

19-9ı 

~adıköy Vaklflar DirektörlUAU ·uınıar1 

62 
63 
64 1 

hissedarlara ve % 2 buçuk dellnli
·Ye yirmi senelik evkaf taviz bede:· 

- li müşteriye aittir. 
6 - Şartname herkesin gorebi - 65 

• 
" 

lsmail oklu • Ekmekçi Kulo§'lu Terazi 28 46 20 K. 
Şükrü. 6 93 Z. 
Rec~p ve lbrahım Kahveci Kulotlu terazi 28 46 94 K. 

,, 

Kı~meli 

L K. 
98 55 

84 63 

Teminatı 

L. K. 
7 40 

' 35 

Maltepede Küçükyalı mevkiinde 66 aayılı 

3 dönüm tarlnnın tamamı. 

Osküdarda Arakıyeet Hacımehmet M. 

Alacaminare S. eski ve yani 2 sayılı arsa• 

nın tamamı 

Yukarda mevki ve cinsleri yazılı vakıf yerler. satılmak üzere 

açık arttırmaya çıkaralmıştır, ihaleleri 20· 5.937 perşembe saat 15 de. 
dir. lsteklıl~rın Kadtköy Va kıilar Müdürlütijnc müritcaatları. (2490) 

" 
leceği surette açıktır. 66 

Vasil Bakkal ve Kuloğlu Terazi 80 73 79 K. 
· kuru kahveci d• I' • • 

Taksitle elbiseler ı 
YukardR adı, işi ve adresleri yazılı mükt'ilefler yeni adreslerini bildirmemiş ve yapılan araşdırınalaf tı'~ 

bulunamamış olduklarından hı:zalarıni:iıs gösterilen senelere eid kaıanç ve buhran vergiierile zamıarırı• 
ihbarnameler kendilerine teb.liğ cdileıııenıı şli~. . • • eÇ, 

lstanbul Bahçckapı Borsa yanınrla 
Agopyan Han birinci katta 4 • 8 
~~maralı odalarda aradığ&nız _yerli 

\ 'C ecnebi kumaşlar haıır ve ısmar
lama elbiseler Bir defa ziyaret 

Hukuk usulü muhakcmelerı kaı-uı ıt u ı 14ı-142 ıncı maddeleri hükmüne tevfikan tebli~ >er~~e951 / 

1 

~ere. keyfiyet ilin olunur. ( 24' ) ) ~ 
Sahılıi \C umumi neşriratı idare ed~n başmuharrir 

· E. ·izzet · 
kif ıdir. Tcltf Oll ~2809 Basıldıtl yer: Mltb:tai Ebüzıiya 


