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Başvekil ismet lnönü Hatay işini 
Pariste kat'i surette halledecek . 

Cenevredeki anayasa müzakereleri Paris mülikatının 
,........._ neticesine kadar kısa bir faslla .geçirecek 

................................................................... mG .................. ! ...... NE"-.aı .... . B ===================================-===-~-==>==>==============~- =====================:=::>= 

aşvekil dün akşam Belgraddan geçti, Bükreşte lngilterenin yeni si-
y ugoslav başvekili tara· Mühim siyasi 18hları ltalya ve· Al-

f~ndan karşılandı ve uğurlandı itilaflar manyayı korkuttu 
Cenevredeki murahhas heyetimi

zin reisi başvekille 
9ör·aşmek Ozere Parise gitti 

111önü fac giyme merasiminden sonra gine Paris 
~9o/i/e bu ayın 25 inde buraya avdet edecek 

l !!lgrad 7 • 
~t İn"' .. ~~ususi) - Başvekil 

ltıııa 11 onunu ve refakatinde bu-
a~atll ~"atı hamil olan tren dün 
lrad elgraddan geçmiştir. ~1· 
\' elçinı · 
e~ılt h ız Ali Haydar Aktay Baş· 
~ ~'ld Udutta karşılamıştır ve yi-

1Silı Utta teşyi etmiştir. 
lllıtı<! et İnönünü Belgrad istasyo-
~- a kar l IJi St şı ıyan Yugoslav Bagve· 
let 01~Yadinoyiç ile kısa görüşme
)~~ u \lştur. lsmet İnönü samimi

İıtrı ~rlanmıştır. 
b et ln-- ·· llluna 0 nu yarın Parise varm11 

J:ı Caktır. 

~a~~~~l'E MOZ~KERELER 
teçetk ıl İsmet Inönü Paristen 
\'~ lfar~n: Fransız Başvekili Bllım 
~ıın k cıye Nazın Delbos ile mü • 

h onuş 
Qlt'lrn İ rnal~rda bulunacaktır. 

~ Vıırd Slnet Inönü şerefine Pari· 
te~kli:ğı Kün bir öğle ziyafeti ve

~u k. 
blt arı eonuşmaıarda Hatay işinin 
l'rıf! ""el b"t· -1 "~Ubah 1 ırı mesi bakımından 
tıı(!llıekted~ olncağına şüphe edil-

1"rıı tr. 
Vek tısız C 

ııırniz· Umhur reisinin de Baş-
~kt<!Q· 1 kabul edeceği bild iri! • Ce it. 

tith ııt"'reo 
ıt hcıs h • e .bu~unmakta olan mu· 

r:ıı11ın cyetırnızin reisi Numan 'it ~tıcıoğıu Başvekile mülaki 
• 1 ~t z1.e~~ Parise gidecektir. 
•tıııı n0 ·· 
11 

cll!n nu tac giyme merasi • 
l'(: ı. sonra . ta e,.., 24 Yıne Paris yolıle dö-

lfaıoelcilimiz ismet lnönü 

bubeti esnasında heyetimiz Nec • 
mettin Sadığın başkanlığında ikin
ci, üçüncü derecedeki itjlerin mü -

. 
Fransı% taşvelclll Leon Blum 

zakeresine devam edecekler, bu su
retle zamandan istifade olunacak· 
tır. 

"Zeplin,, balonu 
Amerika ya 

inerken infililk etti 

~---~-

Lehistanla Romanya S R ·· ·· l · d lt [ 
Sovyetlerle Alman- on oma goruşme erın e a ya 
yaya karşı vaziyet ile Aln1anya iktisadi nüfuz mzn-

auyorlar . • • 
Bükreş, 7 <A.A.> - B. Mosciki- takalarını feshıt eftıler 

nin Bükreş'i ziyareti sırasında Le· ----·--- _ 

histan ile Romanya arasında mü· ı· f ·ı Al d• J • d J 
him siyasi itilaflar aktcdileceği tah- ta ya 1 e manya en ışe erı o a-
min olunmaktadır. Bu itilafname- •1 b• •b• J • kJ J 
ler, önümüzdeki haziran ayının 8 yısı e ırı ır erıne ya aşıyor ar 
inde imza eEiileceklir. 

Curentul gazetesi diyor ki: 
cLehistan ile Romanya, Sovyet 

Rusya ile Almanya'ya karşı müt· 
tehit bir hattı hareket kabul etmi
ye azmetmişlerdir. Fakat bu iki dev
letin mütekabil ideolojilerinden bi· 
rini diğerine tercih edecek değil • 
dirler. B. Mosciki'nin Bükreşe ya· 
pacağı ziyaretin Macaristan ile Ro· 
manya'nın müstakbel münasebet • 
leri meselesinde Lehistan'ın bir ta-
vassutta bulunmasını intac edece
ği tahmin olunmakatdır.> 

Kaçak katillerin 
Getirilmesi 
Gecikecek 

Adana, 7 (Hususi) - Tevkifha. 
ne kaçaklarından Abdullahla Tev• 
fik hakkındaki ilk tahkikata de· 
vam edilmektedir. Haklarındaki 
but muameleler henüz ikmal edi· 
lemedi~i için Abdullahla Tevfiğin 
lstanbula gönderilmeleri bir az da· 
ha uzayacaktır. 

Ur ta A•ı u,a ltaritaıına ıöre Almanganın (J• /tolganın (Ja:iyeti 

Roma, 7 (Hususi) - Alman Ha· 
riciye Nazırı Von Noyrat'ın buraya 
yapmış olduğu ziyaretin akisleri 

devam ediyor. 
Alman Hariciye Nazırının· bura. 

De(Jamı 2 nci saqfaJa 

Elektrik şirketi davasına bugün devam edildi 

ihraç bonolarının asli, kopyası _ 
ve kayıtları ortada yok 

C: Ya ııvd{•~eYahut 25 mayısta bu • 
~Ntv etrniş oJacaktır. 

a C:erıevlltntl(t MÜZAKERELER 
ııa re 7 (H 

Yanan yolcuların cesetleri o de-Suçlıılar hakimin sıkı sorgıılarına mütemadiyen 
ı,. l'asas ' ususi) - Hatay 

al'rt ının rn .. 
~1 l!dılrn uzakerelerine de . 
,,. tıoktaı ekl.(!dtr. Fransızların ba-
e !!k arda rn ·· k "" 

erı 
1 

aUiYetı .u~ ulat çıkarmast 
~ l~tttıes· . er ışınde ihtilaf bas 
,~111na~ i;i uzerine şimdi vakit ka: 
q lltofoı ~ Yalnız lürk ve Fran
,, 2l'ıacıdn~rınde rnevcut umumi ha· 
ıa ~er · 
<! llı}ll'ı-k uzerinde konuşmalar 
ahıı- tt ladır B -

hr>y, 1 teşkııa · u araaa. Hat~yın 
ı.1 !!tıni tn tı devlet reısile Icra 
• ~r· ' ec1· · 1111~ 1 hakk ısı, kontrol ve zabıta 
~<! a tlliizaıkndaki ınaadeler etra -

it ereler 
~ • CEreyan etmek-

lq ~ ll'ı.eseıeıe 
tıı111 raher n·h.r de Çok kolay olmak· 

!}· l'dUl?\ek~ a~et bir anlaşma te· 
~lt 'll'r edır. 

tlt esas ve .. .. 
~ııı Ve 1'' Puruzlü İiler için 
tıı ~ lıüku:nsız baş murahhasla • 
l'ııe~ 1itrıat al eli rnetbualarmdan ye
~ta lt'dır. l3 rnaıarına intizar edil • 
~<! tısız ~ u da Pariste İnönile 

~C:f!ı. aşvek · ı · 
"il>, "' rn;· 1 1 arasında cereyan 

'<~ı. :..ızake l 
tı:ı~ •ı ed re erden sonra ta· 
tıı:ır~hhasıectnektir. Bu itibarla bar: 
lil. l:" • ız N · • "'~ı. iltıae . urnan :Menemenci· 
~.ıt eth.. ~•dip Bac.~~1ıı .. nı· , ··u ... ıtr .. •es1 i . "'' ~ ıze -

lif &eldi. çın bugün Anka.tadan 
~.b ... ·~ · .- , •• 

.. ,. en ....... ,,. . . ': ., 
~ ..... ncıQf~.~'1'4-,ll~~· 

..... 
1 ... , -

gelmiştir ki, kaçamaklı cevaplar verdiler 
lstanbul tElektrik Şirketi tara• -

rece kömür haline 
hüviyetleri an/aşzlamzyor hndan Anadolu sahili için Avru• 

padan muafiyetle getirilen malze• 
menin gümrük resmi verilmeden 
Rumeli tarafında kullanılması 

suretile yapılan büyük gümrük 
kaçakçılı~1 davasına bu sabah saat 
10 da ihtisas mahkemesinde devaıu 

( 

---.----· ...._.__ 

Balonun havada alınmıı 6ir rt!smi 

Lekehurst, 7 (A.A.) - Zeplin, 
müşkül bir seferden sonra 12 saat 
teahhurla Nevyorka gelmi~tir. Bir 
kaç aaal sonra Avrupaya mütevec
cihen hareket edecekti. Balonu ilk 

defa olarak kaptan Max Pruss 
idare ediyordu. Saat 21, 15 ·Ame· 
rik.t saati- f elAketten 3 saat sonra 

hill tütmekte olan balon enkazın-

da 3 infillk daha olmuıtur. ı 
Polis kesif halk kütlesini ve f e· 

laketzedclerin akrabalannı yerle
rinde tutmata utraimakladır. 

· Facianın şahitlerinden biri, in• 
fillkın balonun ön tarafında vukua 
ıelmiş ve balonun topraklan 100 

metre kadar yiiksekte bulunduğu 

sırada palamer direğine takılmış 
olduğunu .rövk: ıni ti . 

lnfila . , • ,...ııııl o .an ı...:ı.· 
ı:..- ~- rı t;u .. : t.ıış ate~ korunu ı 

( Deramı ikinci sayfada) 

edildi. 

Bu gün dinlenen şirketin suçlu 
diğer erkanı da kaçakçılık suçunu 
itiraf etmemekle beraber rnesuli· 
yeti Üzerlerine almamak için çok 
kaçamak' 1 d·ı H tt .)uçluların nt!çın ce!secfe alırunıı rt:ı/m,rt 

ı ,.~·ıap ar ver ı er. a :ı 6 

!:~~i ~!~.;~u:~erfer~~rseço~ü::~~: lı· spanyada yakılan şe-
lar lekr :r etmeğe mecbur oluyor. 

!ardı. k 
l h. 1 b. t hk.k lk olarak şirketin muhasebe e ır a 1 o 

kontrol şeli Emil Fisler dinlendi. ır er • 
Suçluııun avukatı resim almak 

isleyen gazete foto~rafçılarına mü• 
saade edilmemesini istedi. Ve hl· 
kim l.. • ~uçlu la ra sorarak men etti. 
Ari.ası ıd •ıı ı l ı n "- ıvukatlannciaa 
Nurcıt i.ı Sll\ ·UI ır ciiıılenirken ter• 
cilmanlık eucc t. oları tercümana 
şirket memurları •1d an oldutu için 

(D.oamı saqfru{rı) 

misyonu gönderilecek 
Asilerin tayyareleri Bilbao'nun 
bombardımanına devam ediyor . 

( Y nrısı 2 inci ıny/amızda) 
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f · ·\• Akn·~o,~ıro,. < 

I n gilter'!RJ.n 
Yeni 
Silahları 

·ı E!,!~!!.!~.=1ir~.!.~!1~d~!~~~. ıç ~ış sıvAsA 2 
itiraz etti. Ve değiştirilmesini iste> gore kopyelerın saklanması laı.m lhm V8 fen h8. fi 
di. Müddeiumumi: değil mi? İngilizler, İnltillz gazetele~ı ~ 

.. _ Bu zat geçen celsede de - Hayır, biz aslını saklıyoruz. günlerde hep lspanyadalu Ço. 

). . : . '.. . . . . . . J- . ,. . . .,· ..... . .· ... - . 

55 senelik edebi bir 
şöhret karşısında! •• ·: 

Bir defa daha söylemiştik ya: 
Bizde şöhret ütihar edilecek hır 
feY midir, yoksa utanılacak bir 
,ey midir? Hayretle düşünülecek 
bir meseledir!. 

Zıra, gerek edebi alanda, gerek 
edebsizlik alanında ne kadar meş
hur olursanız c.lunuz: 17 mılyonluk 
bir milletin ıHsbctine göre, ff:e-.ela 
meşhur kebapçı -ki biz de mutla • 

1 • 

) ka eski bir se.)'is veya kum taşıyan 
bir süriicüdür! - Meşhur kebapçı 
falan ustadan, \'eya Amasya bam
yasından ve hele horoz !ıısulyasın
dan daha me~hur olamazlar! 

Bizde şohretiıı bütçesi kadar za
vallı bir bUtçe yoktur! En gürül -
tülü bir şöhretin bile hakiki bi -
lançosu pek hazindir: 

17 milyona hitaben başlı başına 
bir eseri hatta şaheser verdiği za
man bile 3 binden faz.la alıcısı 
olan bir şöhret, tabiin aklını alacak 
bir dehn olur! ..• 

Bizde daha garibi vardır: 
Lis<.>lcrimizdc tnlebenin roman o

kuması yasaktır. Sonra, Sonrn, ü
niversiteye geçtiniz mi, Profesör • 
lerin sordukları ilk sual şudur: 

- Hangi romanları okudunuz?! 
Dcm<'k Ünivcrsitey~ kndar ecle· 

bi bir şöbt'et, dimağın kapısı olan 
gözden değil de: ancak kulnk de -
diğimiz pence!·csinden girebilmiş 

bir rivayetten ibarettir! 
Kim arasında. mcilhursunuz? 
Buyurun size 55 senelik bir şöh

ret: Roman babası Halid Ziya U -
şaklıgil. 

Edebiyat Fakültemizden - dik -
kat ister: Edebiyatı bilmek vazi -
fesi olan bir fakültemizden - bir 
genç 55 senelik bu roman şöhreti
miz hakkında bakınız ne diyor: 

c-Halid Ziya bizde, büyük bir 
roman şöhretidir! (yani: Kulak fa
kiıltcsi mallımah sağlam! Fakat) 
eserlerinin özlil ve kuvvetli oldu
ğunu söylüyorlar!! 

Fakat ben hiç bir eserini okuya
madım! Bu sebeple onun şöhreti 
hakkında söyte:ıen sözlerin ne :ie
rcceye knclar dr.ğru olduğunu şah
san kestiremem! Eserlerini tetkik 
el meli ki bir m:tice çıkarmak müm
kün olsuıı!> 

E, öylı:! ya: Bu edebi şöhretin e
serlerini mesela (Mavi - Siyah) ı 

Kimya fakültesi, (Aşkı Memnu) u 
belediye ihtikfırlar lfıboratuvarı, 
(Bir yazın tariMJ ni Tapu evrak 
nıüdiiriyeti> (Ferdi ''e Şürekası) m 

i Ticaret Odası, (Kınk Hayatlar) J 

!,lkıkçılar tet!dk etsin!! 
AnlomadığırrıJz bir cihet var: 
Madem 1ti ~d"•biyat fakültemizde 

Halid Ziya gibi biiyük bir edebi 
şöhretin cserıeduin özlü ve kuv -
vctli olduğunu söyHiyorlar, fakat 
mu!ıterem fakülteli gencimiz, bu 
sözlerin ne ıl..!receyc kadar do,7,nı 
oldugunu yim~ şahsan kestiremi -
yor. Ya öteki şöhretleri, Profesör
ler, çoluk çocuklnn üzerine yemini 
billah ederek mi temin ediyorlar?! 

Zavallı edebi şöhreti 55 senelik 
hakkın, kırdırı!m.ış bir tekaüd:n 
cüzdanı kadar bile geçmiyor! 

Mes'ut bir lstanbullul 
Be~lktaşta bir kahvede iki ar· 

kadaş kavga elmış. Herhalde ede • 
bi bir kavga değil ki alakadar olan 

bulunuyor! Kavga esnasında ne 
olmuş, okudunuz mu? 

Bir tanesi, eazetelerln yazdığı:,a 
göre, kafasa ile yüklenince arkl -

daşının burun kemiğini kırmış! 
Demek, yaz geldığini düşüner"'lk 

arkada~ının ~t.· İstanbul sokakların

da rahD.t bır ömür gcçirebilmesı i

çin yegane çareye tevessül etmı~! 1 

* Çifter çifter içerlerse 
Gazeteler, Jlk mekteplerde kfı· 

milen Terkos tesisatı yapılm\ya 

başlandığını yazıyorlar. Sevınile • 

cek bir şey, değil mı? Demek olu· 
yor ki öğle yemeği yemiyen ço • 
cukların da karınları doyurulı • 
cak?l • 

* Otomobll parkı? 
İstimlak işleri haziranda bıtıyor . 

O vakit Galatada bir otomobıl pu-
kı yapılacak! Otomobil parkı? Ga -
rip bir şey değil mi? Otomobil p&r· 
kı acaba nas 1 şey? Bıze kalırsa, 
zannediyoruz, bu parka kolsuz ba
caksız çocuklı;r ekilecek!• 

* Şlr1ng ah sporcuları 
Eski futbol yıldızlarımız.dan meş

hur kaleci Nerlımin bugünkü ge!lç· 

lere ateş püskürdüğünü okudu • 
nuz mu? 

Bugünkü gençlere karşı, hakika· 
ten, kalecilikten yaman bir muha

ciml iğe geçen bu eski futbolcumuz 
şöyle diyor: 

- Şırıngalı ihtiyarlar karşısında 
şimdiki gençler topa ayak bile SÜ· 
remezler! 

Evet, şüphesiz: Gülmekten!!.. 

* 
Ehfiyetnameli yplcular 

Ka?.alarm örıünc geçmek iç;ıı, 

ehliyetnamesı olmıyanlar santial 
kullanamıyacaklar. Tedbir çok ~
zel amma, bize eksik geliyor E~er 
halkın canı •fişünülüyorsa, tram -
vaya binenl'll'den de ehliyetname 
sorulmalı!! 

* Hrsızı yakahysn ördek! 
Kınalıadada garip bir hırsızlık 

olmuş: 

- Bir ördek kendisini çalanı ya
deği aşırmış. Bir beze sarmış. Fa . 
kat yolda telfışlı telaşlı gıdcı·ken 
ördek bağırmıya başlamış, ad<tr:u 
polisler yakalamışlar! 

Bu haberi yazan bir gazete: 
- Bir ördek kendisini çalanı ya

kaladı! 

Diyor. 
Ah, şu bir türlü kaldıramadığı • 

mız gizli bah:iişleri de ördek gıbi 
öttüre bilsek ı ı 

·-~...W7~ 

......... eirıi'a·ommü·h·a·rebeıe·r.--
ASİLER BİLBA~'YU BOMBAR· Hükumetin bastırmış olduğu ls-

Dil.1AN EDiYORLAR yan hareket~ münhasıran anarşist• 
Bilbao, 7 (A.A.) - cHavas Ajan- lerln bir kıyamı dekildir. Barce-

sının muhabiri bildiriyor:> lon'da bazı balkonlarda krallak 
Asi tayyareleri dün on bir kere bayraklan görülmüştür. Rejimin 

BHbao iı. civarını bombın-dıman et- bir çok aleyhtarlan, sendikal leş .. 
mişlerdir. kilatlara girmete muvaffak of mut

.Asilerin Bermeo mıntakasında lardır. Aynı unsurlar, evvelce Mad. 
yaptıkları bir taarruz akamete uğ, rid'de, Valencia'da ve di~er .şehir· 

, ramıştır. lerde bir takım hareketlerde buluo-
Londra, 7 (A.A.) -Bar.selon'dan muşlardır. 

gelen bir telgrafa göre, yeni mu- ZEHIRU GAZLERLE TEHDiT 
vakkat hükumet erkanından An - Pcrpiaaan 7 (A. A.) - lberya 
tonio Sex bir sokak muharebesin- ı~arşist federasyonu Katalonya 
de ölmüştür. hukümetine bir ültimatom vererek 

DfR TAHKiK KOMiSYONU mezkOr hükOmcti, •Hücum muha· 
Londra, 7 (A. A.) - Dün Öğ• fızları,, adını taşıyan teşekküllerin 

ı leden sonra avam kamarasında 24 saat zarhnda feshedilmemesi 

1 cereyan eden hararetli müzakere· takdirinde zehirli gadcr de dahil 
Jer esnasında Hariciye Nazıra Eden olduğu halde kuvvete müracaat edi· 
açık §cbirlerin bombardımanından lcceği ber anile tebdil etmiştir. 
dolayı teenilrlerini bildirmiş ve Anarşıstler, katalon} a hükume. 
Gueraiea şehriniin tahribi hakkın. tine sadık olan kuvvetleri ycrle-
da bf"ynelmilel bir heyet tarafıo rinden çıkardıktan sonra Fıguera 
dan tahkikat yapalmasa taraftan ve Jungusra'daki zabıta hidema· 
.oldutunu beyan etmiştir. tına ve ıümrüklcre \•az 'ıyed etrniş-

BARSı:"l.ONDAKI KIYAM lerdir. 
Pari · .. A.) - ispanya se- Aragon hükumet erkanı:ıdan 

fareli tel 1 .!iyor: anarşist Aacaan öldürülmüştur. 

(1 inci •agfaclan J•vam) 
da Başvekil Musolini ile yaptığı 
müzakerelerin ehemmiyet ve şü
mulü şimdi daha iyi anlaşılmakta
dır. 

Görüşü len başlıca meselelerden 
biri olarak, ttaıya ile Almanyanın 
Tuna havzasında ve Balkanlardaki 
iktısadi ~enfatleri üzrinde anlaşma 
hasıl olmuştur. Bu anlaşmaya göre 
Tuna havzası Alman iktısadi nüfu
zuna terkedilmektedir. İtalyanlar 
da Bnlkan memleketlerinde ve Ak
deniz havzasında iktısadi menfaat-
lerinin inkişafına çalışacaklardır. 

Alman Hariciye Nazırı İtalya ile 
Almanya arasında imzalanacak as
keri pakt hakkında da görüşmüş -
tür. Bu paktın esasları gerek gene
ra1 Göring'in, gcr~k Von Noyrat'ın 
Romayı ziyaretleri esnasında tes -
bit edilmiştir. Şimdi bu pakt tes -
vld edilmektedir. 
İtalyan İmparatorluğunun tesl -

1;inin yıldönümü münascbetile ya
pılacak şenliklerde hükumetini 
temsil etmek üzere Romaya gele
cek olan Alman Harbiye Nazırı Ma
reşal Von Blomberg ile paktın mad

deleri bir kere daha gözden geçiri
lecek ve imzalanacaktır. 

Alman Hariciye Nazırı Musolini 
tle İspanya meselesini de görüş -
müştür. Von Noyrat Almanyamn 

İspanya harbinden bir fayda um • 
madığmı söylemiştir. Fakat Muso
lini nasyonalistlerin mutlaka bu 
harbi kazanmaları lazım geldiğini 
söylemiştir. Almanya İspanyol lısi· 
terine hiç bir yardımda bulunmıya
cak, fakat İspanya işinde İtalyan 

giyasetine karşı da hiç bir hareket
te bulunmıyacaktır. 

eDeyli Meyh gazetesinde Lord 
Rotermur, İngilterenin Akdenizde
ki emniyeti bakımından Almanya 
ne hatta icabederse eskert bir an -

laşma yapmasını ve Alman müstem
lekelerinin iadesine ynrdımd:ı bu
lunmasını tavsiye etmektedir. 
İTALYA VE ALMANYADA 

KORKU 
New-York, 7 (A.A.) - New-York 

Times gazetesi, Romn - Berlin mih· 
verinin takviye edılmesinin amıl · 
lerindcn birisinin Almanya ve ftal
yanın f .. panyn meselesi dolayısılc 
çekmekte olduktan müşterek sı • 
kıntı olduğu mü taleasında bulun. 
maktadır. 

Bu gazete, bu mesele hakkında 
diyor ki: 

cİtalya \'e Almanya'nın İspanya 
ihtilafına müdahalesinin netıceleri, 
hayal inkisarı ve nüfuz zıynı ol -

muştur. Her iki hükumet, bu vazl· 
yelten sıyrılıp çıkmak istemekte . 
dir. Fakat berabere€ çıkmak ıstl -

yorlar Çünkü içlerınden bırinın 

Franco'nun davayı kaybetmesı ha· 
linde nüfuz kazanmasından kork • 
maktadırlar. 

New-York Times gazetesi, ltaJ • 
yan • Alman mukarenetınln dığer 
bir sebebinin de Fransa ile f ngil-

tercümanlık yaptı. Çok güzel ça.. (Bunlar da her üç senede bir yala!- sahnelerle generallerin kadıD~, 
bştı, Bence mahzur yoktur.. dedi. dığı için ortada yoktur.) cuk demiyerek mahalle ın pr 
Bunun üzerine sorguya başlandı. Hakim - Peki asıl bono olma - şe~ir halkını öldüımek~e 3 • 

Hakim _ Hangi kontrollerde dığı zaman kopyesini veya merkez- guldür. Zamanımızın vesaıti ııı ,., 
çalışıyorsunuz ? de kaydını bulmak mümkün ol - lCım: Telgraf, radyo, gazete daıı' 

- Ben muhasebe ve ma2'aıa maz mı? }J;I ., ~ ~ .,... fotoğraf gibi vnsıtalar vark~:ur 11" 

an barlarına bakıyorum. - Hayır! '~ yanın bir ucunda olan şey 0 
r rtr 

Hakim - Gümrükten muafiyetle Bundan sonra suçlun:ın müstan- cu~da derha.ı duyulrı:~ktadı~eli • 
ıetirilen eşyanın yolsuz olarak tıklıktaki ıfadcsi okundu. Su~lu bir reue kaldı kı gazetecılık aıe ,tef 
başka yerlerde kullanıldıtını bil· itirazı olmadığını söyledi. Arka • nin çok fedaltfırlan vardır, en ay1' 
miyor musunuz ? sından haki ms.ıal sormıya devam ve .kan içind~ yüzen ycrıe:d~ I' 

- Hayır, haberim yoktu. etti. İngiliz muhabirleri görüld~. yıs • 
- Bu şekilde evvelce hiçbir - Vazifeleri kim tayin eder? zetelerine gönhikleri fecayıı t'ecaf' 

tamim yapılmadı mı? - Müdüriyet ve bunlar şifahen makla bitiremiyorlar. Son 
- 1932 ve 1935 yıllarında iki yapılır. Tahriri bir kağıt yoktur. de böyledir. ·cifi' 

tamim yapıldı. Ve gümrük kanun- Bu işleri ölen direktör Hanses ve İspanyadaki bu tüyler ürpe~ f. 
lanudan bahsedilerek müteyakkız Tramvay Şirketi Direktörü Gin - kuat olurken f ngilizler bir gıın IJ~ 
bulunulması bildirildi. dorf yapar. İkisinin bulunmadığı lir de dünyadn tekrar bir üI1'I tıtl 

- Anbar hesaplarını kontrol zamanlarda bu şekilde hiç bir ka - muharebe oJı.ırsa cihanın ne 
ederken bu iki tamim üıerine lşa• rar alınmamıştır. Ve bu emirlerin kesbedcccğini düşÜ'nüyorıar.:Jt ,.&-
retli olan gümrüksüz eşyalara yer- de hiç bir yerde kayıtları yoktur. O uzun menzilli toplar, go ~tf 
siı olarak tesadüf etmediniz mi? Hakim - Elektrik şirketi mer- zünde bomba yôğdıran ts'1'

8 
di r 

- Konlurolümde böyle bir şeye kezinde kaç memur vardır ve bun- varken başka h er yer gibi }(eilJ<alr 
tesadüf etmedim. Ben yalnız ma~a· )arın işlerini kim tayin eder? dalan da taar;uzdan masttıl idt' 
ıa mevcutlnrım kayıtlara göre - Servis şefleri ve bunlar me - bilmekten ço\ı: uzaktır. ıs: bil· 
kontrol ediyordı:m murlara ne yapacakları hakkında harp denilen şey kadın, çocu~ıdil • 

Suçlu bundan sonra anbarlar• direktif verirler. Eğer mühim bir mez, önüne ne gelirse ezer, ~ ~ 
daki malların nerelere kullanılmas' iş olursa o vakit müdüriyet tara - rürdü. Sonra sonradır ki, bıl ~str 
14zım geldiğini bilmediklerinı ve fından emir olunur ve bu hususta insanlar bir nc7aket vcrn1el< tı• • 
bunun selahiyetleri haricinde oldu· tamimler vardır. mişler, tckamt\1 vara vara lfl01'ıır 
~unu söyledi. Bundan sonra müddeiumumi rip olmıyanlan bir tarafa bır9 el' 

Hakim - Bunları kim bilebilir? bazı sualler sormak istedi. mıştır. Git gide insanlık yine 
- Muaf ve nim muaf eşyaya Müddeıumumi ilk olaark geçen hale mi dönüyor? tteJI 

anbarda alıp verenler nerelerde celsede dinlenen baş mühendis Gi- İşte İngilizler bir tarartsn raf· 
kull . ndıklarına bilirler. Bunlar da !eriye hitaben: adalarını dü~linürlerken bir tıı sdJ' 
Monteurlardır. Anbar memurlarına - İnşaat işlerinin maliyet fiat- tan da asrımızın cilim ve fen' ıs!'!' 
malı çekmek için yatılan ihraç bo- ları tesbit edilir miydi? nı alan kanlı mücadele va~ıtıı011:.ı· 
nolarında böyle bir kayıt yapıla· - Hazırlanan projelerde maliyet nın kullanılmrıı:ı devrini goı 
maz. Yalnız nerede kullanılacaksa fiatlarını gösterirdik. ne getiriyor. o!• 
keşif numarasa konur. Ve nerede Müddeiumumi - Sene başların- İstikbal böylelikle korkunç 
kullanılacağına da len dairesi bilir. da inşnat için meclisi idareden ka- makta devam ediyor. aıf 
Gümrüksüz olarak anbarlarda du· rar alıp tahsisat ayırtıyor mıydınız., Ahmet A~~ 

::~d:~ııarın üstünde "F.. markası servis ken~~e!~:::~ b:!ı~ü~\;::;nı .... Z ........ e'""p"m"ı"",·:·n""'"""''b ..... ,a ...... j~~d 
Hakim - fen dairesi şefi kim· tesbit eder ve bunu müdüre arze-

dir. der. Tasdik için bir heyet yoktur ve z•n1 .tz•la"'p etli 
- Baş mühendis Gilerl'dir. bu bütçeler benden de geçiyordu J 1 

Başmühendis malların nerelerde - Şirketin b:ışka mühasebe mü- (Birinci sayfadan deva~~r ti' 
kullanıldığını bilmez, bunlarla mü• dürü var mıdır, kimin emri altın - hararetinden knçma~a rnec~ ııb''~ 
hendisler meşgul olur, malzemeyi dadır? miştir. Bununla beraber ça e~eı1t'; 
ambarlardan çekmek için de yalnız - Vardır ve benim emrim altın- 3 ceset çıkarılmıştır. Bu celı11iş~ 

o derecede kömür halin~ g iiı1l~ 
Gileri'nin imzası muhakkak surette dadır. ki hüviyetlerinin tayinı ı:ıı 1 
lazım de[:ildir. Mühendislerin imza• Müddeiumumi _ Sene sonunda olamamışt ır. ı.e"' 
lan da bu işi aörebilir. Yolcular aras:nda ŞU 

6 yapılan inşaat işleri bi15.nçoia ne d . ..ınSı 
Hakim - İhraç bonolarının mu- var ır · ı.ı<l'I'.· suretle gösterilir? L d t Ch ) S mourı• ~ V" 

hasebe dairesinde kaydı var mıdır? İ on ra 
1 

ar es Y ·ı.:a· L - nşat masrafları bir fasılda Londraki Hnmburg- A ı_ı e!1 (jr' 
- Evet vardır. Biz defterlerde toplanır ve sene sonunda blançoy:ı lenin direktör muavını efl'ı~ 

giriş ve çıkış gösteririz. Yalnız bo- toptan geçirilir! Bunu anlatmak Amerikanın ı~veçteki ~s. ~ 
nolardaki imzalar kaydedilmez 935 müşkül bir iştir. Her inşaat iç:n ay· yeğeni Albay Nel~on Mor~~8dır1•~ 
senesindenberı malların nerelere Gr ant ile Morris bn)"' 1n 

1 
rı bir fasıl vardır. Balona frıg it ere kralın 0ıı ıJll'P 

kullanıldıkları da kaydedilmeğe Müddeiumumi - Sorduğum şe- givme merasiminde hı~ır ete ,çı 
başlanmıştır. ye cevap veriniz. Yani bu inşaatlar mak üzere Londraya gıtrll a-

Hakim - Bonoların kopyeleri de blfınçoda sermayeye mi ilave edili- 70 yolcu binecek idi. dıo• 11111' 

yok mudur? yordu. Yoksa masraf olarak mı gös- Lakehurst lıtyyare rneıoıııP'r~, 
c dürü, balonun gerideki 10oC'1ıı1 

tere arasındaki yaklaşma olduğu teriliyordu? manlarının müvellidülm~ ta "ıı~ 
mütaleasındadır. - Blançoda mevcut olarak gös· larında garip bir inhla. "e 

terilir. (Yani sermayeye ilave ola- g~lm.iş .oldu~unu söylemış ..ıır Bu gazete ilave ediyor: 
cİngiltere'nin yeniden silahlan • 

ması. İtalya ve AJmanya'yı tedhiş 
etmektedir. Çünkil İngiltere bu si
lfıhlanma işini yaparken Roma ile 
Berlirı'ın pek iilô anlamakta olduk· 
ları bır lisan kullanmaktadır. 

İtalya ile Almanya, muzafferiyet
ler ı dolayısile değil, endişeleri se· 
bebUe birbirine yaklaşmaktadırlar. 

k) mıştır kı : r r>~·i 
ra · 21 senelik tecrübem ,.a r:ıt,f ,, 

Bundan sonra celseye nihayet ve- denburg'un infilakına bfe1ıııe~ 
rildi. Saat 15 te tekrar mahkemeye bir infilAk duymadım. . tJirr' 
devam edilmiye başlandı. sebeblerinde herhalde garıP jJ 

........ ri··~·y·d~··~~·~i~k~'it~····y·~·p·;j~·~·· vardır. ) t11fılrr 
Lakehurst, 7 (A.A. ~ aenbıl 

vergi tahsilatı 219 milyon lirayı vukua geldiği zam.an cJ:lınf ri.,; ~ 
bulmuştur. balonu 21 inci Amerika se er<fı.l· 

*Bu yaz Yalovaya günde üç va· mal etmek üzere bulunUY~f1\11sı. 
pur işletile<'ektir. Balon, havanın biraz aç V~e 

1
8-aba_h_v_e -ak-şa-m-ba-şm_u_h_a-rr-irle-ri-ne-ya-zıy-or-la-r? 1 E~:~E.;:!~:~i;;;.:;g 

de inmiye hazırlanırken ~~1rıtl 
-----------------------------------------....; fından müthi~ nlevler fış bit~ 

Acık Söz ı Tan Zira dünyanın her tarafında bü~ başlamış ve muazzam ba.~~~si tı' 
Sahne kUltUrU - Şark pakti yük silahlanma yarışı devam eder· saniye içinde bir alev ]tu~ 

Yugoslavya yalnız miislüman ve Dış tşleri Bakanı Tevfik RüştO ken, Türk milletinin harici emni- ne gelerek yere düşmü_~:.~;dil<ıet~, 
Tü k S h · f ıl h h ı · · · Faciayı görenlerin so,,_ u···.4" r a nesı ns ey ey en ıçın· Aras mayıs sonlarında Bağdadı ve yetini korumak işini yalnız mıllet- b r "./ ~·,. v 
de çürüyüp gitmektE!dir. Ah bu T nazaran balon, pek az ! etteıı • 

nhranı ziyaret edecek, bu seyahat ler arası sulh kombinezonlarına bı· likte bulunuyordu. Felsl< J1 ~ıı 
şark! öldürücü Şark! Yine ayni esnasında da Şark paktı imza edi- k k lb tt ·· k" ı d 1 1srı w~ıı 

l k ı~ z b ra ·ma e e c mum un o amaz ı. kaç saniye evvel yo cu .. -ı:ı~·0rv .!' 
mem e ette mese " agre in ope- lecektir. ü w ıı~ 
rasını görmek mümkündür. Zag • t Yeni bütçede görülen masraf faz- dillerini salladıkları gor , ııı$ ,. 

Bu pakt, Türkiye Ue ran, Irak Feıa·ketı· mu··ıeakip val< 9 ,,eııtıl 
rcpte yirmi, otuz yıldanberi garp "e Efg · t ·ıı· . tl . lahğını yeni vergiler aramıya ha • rı 0 

anıs anın mı ı sıyase erın· line bir çok itfaiye alayla ·•" 
musikisini öğreten bir mektep deki hedef birliğinin a'çık bir ifade· cet kalmadan kapatmı, olmak da t' ıoıı"" 
vardır. Hırvatlara Tiyatro zevkini sidir. Bu yolda bir misak dört kom· Cumhuriyet maliyesi için büyük ır. dert b

8 ıflı' 
Avustury"lılar varmic:lerdı'r bır· muvaffaklyettır' , Bir kaç saat geçm_e. ı.Mı ol

9
..,: 

.. :ıı • §Uda fU kanaati kuvvetlendirecek· kl k murtl~""· ,, •. 
Zagep Tiyatrosunun ilan def - t• Et d Son Posta yanına ya aşma . JJtl .ıı' 

ır: • rafım a benim gibi aulh arı· yacağı zannedilmektedır·rdo""" 
terlerini görecek olun·anız, büyük yan, maceradan kaçan, mahmda ltalr• • Almanı• yıgı· nının etrafında bit JtO ıl, 
bir Avrupa şehrinin temsil filemi zü • k 1 r gö olmıyan, benim iyiliğimi can· OftUfnt• art cude getirllmfr+ir. r 1·ıe f.' içine düştüğünüzü sanırsınız. Niha- d f ı i• nl! ._ an istiyen dostlar var. Bunlara her ta ya sulh liyuetinde dalma Ticaret n'azırı M. Bor ıc•ıl ~" 
yet burası bir kasabadır, umirden A rı r: vaziyette, her türlü tartlar karşınn· lmaaya Ue beraberdir. Harp man sefiri M. Luthel'ı : .. "eııtı · 
ufak bir Avrupa kasabnsı... ı L- 1 J.I.~ da tamamile dayanabilirim. Onlar· o unca, 1n1men nriltere tarafına mek ilıere tayyare Ue t, 

Cumhuriyet dan bana iyilik gelebilir, hJı fena- eeçer. Bu 161 diplomasi lleıafnln gelmişlerdir. ~~'ı>f' MI 

Ba,vekllln Londra lık gelmez.~ kanun olarak tanıdıtı Wr düıtur· Kaptan Ichmar ne ~:,;J,rı ,.,, 
aeyahatl Şark Paktı tle yakından ıllka • dur. ltalya, ftalya olah bu düıtur alır bir vaziyette old"'" al 

Başvekilimiz, İngiltere Kralının dar olabilecek İngiltere olsun. Sov- yaabt çıkmımııtır. Fakat acaba Jenmektedlr. it~ !ı• • 
tac ı;:iyme merasiminde h~zır bu • yet Rusya olsun böyle bir sulh ve bu diiıtur her zaman ayna kuvveti tık tnfilAktan sonra bıştır· ~ıcff 
lunmak üzere Londra yolunda bu- istikrar nAzımı olan bir paktın im· muhafaza ediyor mu? BunlJ lıtfkbal lnfllAklar vukua gelrfl slıt' 
Junmaktadır. İsmet lnönünün tali zasından elbette memnun olurlar. röıterecektlr. Tarih ber uman ketzedelerln hayJurıf'l iJI 

Kurun bir tekerrürdeD ibaret detlldir surette 19lttlmiştfr. ti~ hayır addettiği bu ziyaretin Türk -
İngiliz dostluğunu takviyeye yeni 

bır vesile olacağını ümit ediyoruz. 
Büyük harbin ve mütareke sene· 

!erinin on neslini karşı karşıya ge-

tiren naho~ vak'alarmdan sonra, 
İngiltere ile Türkiyeyi biribırine 
yaklaştıran, iki devletin de hakiki 
ve cidclS sulh severliğidir. 

YeRI malt yıl hazırhlı 
1938 senesi varidat ve masarifi 

230 milyon 1iI a olarak tesbit edil
di, bir de 30 mılyon liralık fevka -
liıdc biltçc l«ıbul olundu. Cumhu -
riyet hükumet n;n mali vaziyeti 
noktasınddn bu neticeyi memnuni
yetle kaydetmek lazımdır. 

Şimdi ltılya ile Almanya ,,,l,. ve Hükumet memurl•t• 
şarki Avrupada nüfuzlarını kuv• başlıyacaklardır. fS ~, 
vetlendirmiyc çalı~i}·orlar . Nüfuz- FECİ LİS ,ıtf"'~ 
larını ne kadar yaparlarsa gelecek Lakehurst, 7 (A.A·) --; ,ot' 
işlerde seı.lerini o kadar kuvvetle feliketi kurbanlarına 9 

çıkarabileceklerdir. 32 ölU veya kayıp. 
AKsam 

Başmakalesi yoklur. 

2 hastahanede öle.Il• 
24 kurtulan y0Jr1

• 



~ - S ONTBLGRAF -7 M•yls 1937 

un ün meselesi: . 

elecek harplerde lstanbulda 
çıkacak yangınlara karşı ... 
Halk,. tehlikeden naS1l ·kurtar1lacak? 

Biitün binalarda ikişer merdiven olacak, yangın 
için tertibat alınacak, sular hazırlanacak.. • 8 elecliye şehirde gerek adi, ~re- ka bu kararını şehirdeki dijer bü- 1 layacaktır. 

t-... ~de gerek müstakbel ve muh- yük binalara da teşmil etmeği lü· Bu hususta bugünlerde Ankara-
-.! harpıerde yangın tehlikesine zumlu görmüıtür. Bilhassa apartı- ya gidecek olan vali Üstündağ tA!-
'-ll eaah t~birler almıya karar manların yan ve arka tarafiarına şebbüslerde bulunacak ve evve\ :e 
~. demir merdivenler yaptırılacaktır. bu iş için hazırlanan projenin \ta-

la. cilmleden olarak buntian son- Müstakbel harplerde tayyareier nuniyet kesbeylemesini temine r:a• 
it t._. edilecek birden ziyade kat- havadan hücumlar yapacaklar ve lışacaktır. 
1' ~a c:ft merdiven bulun- atacaklan bombalarla daha ziya'1e Bu proje kabul edildiği takdirde 
~ ~buri kılınacaktır. ev ve binaların çatılarında yan • her evden ve her apartıman katım 
~diven!erin biri bina içinde, di- gınlar çıkartacaklardır. işgal edenden üçer lira alınacak. 
"'il ele demirden olmak üzere bi - Bundan başka, bir harp vukuun- Bu tesisatın karşılığı bu suretle el· 
~ dışında olacak ve her katm da, çıkması muhtemel yangınlarda de edilmiş olacaktır. 
,. lberdivenle rabıtası bulunacalc- kullanılacak suyun nereden ve na- Otomatik tesisat en asri bir it! • 
lir. • sıl temin edileceği de dü§ünülmüş kilde yapılacak ve yangın vukuun-
~ suretle bina içinde veya bi- ve bazı tedbirler alınmıştır. Şim- da zile basılır basılmaz itfaiye mer-
~ çatısında herhangi bir se • diden, mevcut su tesisatının ve kezindeki harita üzerinde derhal 
~ dolayı yangın çıktığı zaman şebekesinin tahribi takdirinde, is- kırmızı lamba yanacaktır. Bu lam· 
:"P'lll sakini · angın ile - 1 =-'-!l üfade edilebilmek üzere, muayy'!n ba haritada tam şehir,de yangının 4-i- erı y AUIA • 

ille 0hnıyan merdivenlerden bi'd- yerlerde su depolan, kuyuları, su- çıktığı sokağı gösteren mevki Ü • 

~~~. kolaylıkla dışarıya çıkabile- nıçları yaptırılacaktır. zerinde yanacaktır. Bu takdi.ı'.'de 
""" Diğer taraftan belediye haziran- yanlış ihbara meydan kalmıyacak, 

~ledfye yeni yapılacak binalar dan itibaren şehirde otomatik yan· itfaiye hemen yangın çıkan yere 
~u mecburiyeti koyduktan baş- gın ihbar telefonları tesisatına baş- yetişecektir. -......, 

Gelecek yll yedi yeni \ Eski !ren/er 
fabrika işleyecek Demırolarak 

- Kullanılacak 
llıı fabrikalarla bir çok vatan- ze,ıı11ı.u;;;;;d.k1 vagon 

J l . b [ / k ler toplanıyor 
uaş ara ış u unmuş o aca Demir fiatlarının yükselmesi ü-

S ilıner Bank; seramik sanayii şu· bükte temeli yeni atılmış bulunan 
faı._.~en olan bir (porselen demir ve çelik fabrikası. 
~) ile kimya sanayii saha- Bu fabrikaların açılmasile bera-
~ Jnuhtelif fabrikalar "1eiei i- tılmış bulunan demir ve çelik fab-
'ıi"l bir proje hazırlamıştır. ber binlerce \"atandaş ve aileye 
fa~ taraftan önümüzdeki ytl; yeni iş ve geçim yerleri temin c • 
~ve sanayi hayatımız . dilmiş bulunacaktır. 
tlt1ı,. tn dolgun senelerden biri ola- Buralara yeni alınacak i§çiler ve 
h.... ~ 7 yeni büyük devlet fahri • ustalar için de muhtelif mektepler 
ı;-ı, birden işlemeje başlayacak- ve kurslar açılacaktır. 

Yeni fabrikalarda; bir kaç sen'!-
~ senesi sonuna kadar inşaatı denberi Sümer Bankca Avrupada 
1~anarak faaliyete geçecek o- okutturulmakta olan yeni ve genç 
~bu fabrikalarımız şunlardır: mütehassıslarımızdan istifade e • 

zerine eskiden kalma bazı demir 
stoklarından istifade edilmesi ça
releri araştırılmaktadır. Bu ara1a 
denizde batmıı gemilerin çıkarıl
muı kararlaştıktan sonra diğer ba
zı eskiden kalmış ankazdan da is
tifade edilecektir. 

Bunun için Zeytinburnunda tok 
eskidenberi biriklllİf ve hurdalq -
ml§ olan köhne lokomotif ve vag~n
ların da oradan alınarak Anadolu • 
ya sevki kararlaşmıştır. 

Bunlar Karabflk çelik fabrikala• 
rında ham madde olarak istimal e
dilecektir. -·-

VERGiLER 
Vergi tahsilatı için takibat 

şiddetlendirildi 
Mali sene sonu olduğundan bü
tün vergiler toplanmış olacak 

iM ali yılın bitmek üzere olması ferber etmiştir. Belediye muhase • 
hasebile belediye muhtelif bele· be erkanı hergün ansızın teftişler · 

diye resimlerile vergilerin baltayaya yapmakta gerek şubelerin gerek 
kalmadan tahsilini temin için yeni tıthsildarların vazifelerini liyikile 
tedbirler almıya bqlanuftır. ve günü aününe yapıp yapmadık • 
Yapılan tetkiklerden bina ve a- Iarını kontrol etmektedir. 

r azi vergilerinden 936 yılı muham- Sekiz, on günde iki ayda yapılan 
meninden yüzde seksen bir, yol tahsilit kadar resim ve vergi top • 
vergisinden yüzde seksen be§ nis- lanabilrniftir. 
betinde tahsilit yapıldığı anlaşıl- Henüz yol parası i~ bina vergi • 
mış ise de tanzifat, tenvirat, tente, si ödeıniyenlet· hakkında haciz tat-
siper ve levha resimleri liyikile bik edilecektir. 
toplanamamıştır. Belediye- bütün gayretini bu yıl 
Bunların da 937 ye fazla bakaya bina verpile diğer bir çok resim· 

bırakılmadan tahsili için belediye f lerde bilhassa 936 muhammenatı
tahsil şubelerini ve tahsildarları se· nı toplamağa sarf etmiştir. 
-•11ııntt1tNlllllllUllllPlllfllltttlttllHlllhlllllllltlUMft ....... tnlftlllllllMflltlllntllllllltllllllfHHlllllffltllllltnı111 ..... 111Htl--

- ., Metruk 
Dalgan/arı 
Hazine alıyor 

Bu gibi ,erler hakkında 
tetklkler b•tladı 

Metruk dalyanlar ev voli yerleri 
hakkında dün Maliye Vekaletin • 
den vilayete bir tamim gelmiştir: 

Bu tamime göre, üç sene müd • 
detle terk edilen voli yerleri ile dal
yanlar hazine namına tapuya bağla-
nacak ve hükumet malı olacaktır. 

Terk ve tadil edilen dalyanların 

vaziyetlerini viliyetlerde valiler, 
ve kazalarda kaymakamların tah • 
kik ve tesbit edecekleri bildirilmit-

tir. 
Tahkikat esnasında bir ehli vu • 

lrufla beraber hazine mümessili ve 

voli. ve dalyan sahibi de hazır bu
lunacaklardır. Kayden sahibi gö

rünei"" kimse gelmediği takdirde i· 
tirazı . için sekiz gün mühlet tayin 
edilecektir. 

Bu müddet hitamında tekemmül 
edecek tahkikat evrakı idare heye
tine Terllfp karar alındıktan sonra 
hemen hazine namına tapuda kaylt - · yapılacaktır. 

- ··---------

1 Dut bahçeleri 
Vergiden 
10 gılmua/ 
ipek bticekçllerl himaye 

edlllror 
İpek böcekçiliği üzerinde fenni 

ara§tırmalarda bulunmak, ve ted • 

risat yapmak üzere bir (İpek bö • 
cekçiliği Enstitüsü) kurulacaktır. 

Ayrıca Ziraat Vekaletinin lü • 
zum göreceli yerlerde; Enstitüye 
bağlı olmak üzere bir çok (İpek bö
cekçiliği istasyonları) açılacaktır. 

Evvelce kurulmuı olan Böcek • 
çilik mektepleri de böcekçilik is • 

tasyonları haline girecektir. 
İpek böce~ tohumu yetiştiril • 

mesi, satılması, mücadele işleri de 
Ziraat Veklletinin sıkı teftiş ve 
murakabesi altına alınacaktır. 

Bu iıle uğrapn ailelerin terfihi
ne ça111ılacak ve ipek böceği ye • 
ti§tirmek üzere yeni kurulacak bir 
dönüm dut bahçesinden on yıl a • 
razi vergisi alınm1yacaktır. 

Mekteplerin lerkos. 
borcu var11111 

İstanbul mekteplerinden bir ço • 
ğunun eski Terkos şirketine borç • ~~tya bez fabrikası, Nazilli dilecek ve banka lüzum görüldüğü 

'flbrikası, İzmit ikinci kağıt ~el- kadar lise mezununu bilahare; 
tb.._ fabrikası Bursa Merinos fab- muhtelif sanayi sahalarında yetif
~ Sıvas Çimento fabrikası, tirilmek üzere Avrupaya gönde • 

30 bin ton Mekteplerin ları olduğu an1aplm.11tır. HAli tas
fiyede olan bu şirket maarif idare

sine müracaat ederek bu alacağını 
istemektedir. Maarif idaresi bu yıl 

bütçeaile buna imkln göremediğin
den 937 bütçesi esnasında bu borç

lan ödeyebilecektir. 

~ Sun'i ipek fabrikası, Kara- recektir. 

~J;k;··-·E-;,-;1;1;;;;-·· -
~tö/ge Yeni talebe 
C\tı/kıgor Alınıyor 

.. çirkin bir manzara Buradan çıkanlara ne 
m aat verilecek 

~ •rzed~ror~u Gazi Terbiye Enstitüsünün be • 
~ Yolları ıdaresı Tophane • den teribiyesi, resim, iş şubelerine 
~0leu salonu.yanıncia bulu~an bu yıl da tal .be alınacaAı alaka -
~sandal ınşaat ve tamırat darlara hildlrilmişlir. 
~ ka:dırmıya .karar ver_ - Aldığımız malfunata gör'! Maarif 
' ·Bu atolye burada çok çır- Vekaleti, bu Enstitü şubelerinden 
'a ~zara hasıl etmektedir. İda- mezun olacakların terfihi için yeni 
... belan soııra atölyeyi daha mü· bir esas hazırlamağa başlamıştır. 
\ ~ 1r Yere nakledecek veyahut Buna nazaran; Enstitüyü biti -
)\ etldfstne lazım olan sandal ve- renlerin ilk tayin edildikleri me • 
~ ~ gibi vesaıti Kasımpaşa- muriyetlerde (25) lira asli maaş· 
~rika havuzlarında yaptı - la işe başlamaları temin edilece" -

• tir. 

~ebt roman: 80 

en de seveceksin r 
'~benim için hayatta tasav· 

' ~ hicapların en ağırı 
-._: ~- le ablama gidip de: 
iı...~ ~ namuslu telakki et
'. ~tfiye, işte bir mektup si-

~ Y•hut ta: 

' aor:ije;unde Aşıkı ile konuş~r-
~ ben .. derhal ölmeliyim. Ne
~ '1nUsJu, ne kadar seciyeli 
S Sa olayını Halil Necip hika
~ Jt.~ihten saklamış olduğum 
~ atıiyinı ve asla onu ha· S ~bit seyrine inandıramam. 
~h~ ki, evli kadınların da, 

·~ da bütün başlarına 
-uJaelert ..ıdamalanndan 
~ llkhıdıkça beli baflan-

• ' beterin beterine · -

Etem izzet Benice 

Ne acı ve .. Ne yazık! . 

Bilmiyorum, ne yapayım? .. 
Yürek üzüntüıü 

Dünyada insanın en çok sıkıldığı 
şey muhakkak ki, yürek üzüntüsü. 

Kalbimin kuvvetli bir yumruk l -

çindeymiJ gibl sıkıldığını ve bur -
kulduiunu his ediyorum. 

Naciye gidt?li iki gün oldu. Her 
kapı çalınışıntiA, ciğerlerimin bir 
tazyik havası He çatlayacak gibi 
fi§tiğini duyuyor, bunalıyo, 

- Acaba o mu?. 
Diye çırpımr.ıya başlıyorum. 

Hatta, hizmetçinin ,elip haber ver· 
me-fni bile be ldiyemiyor ben hemen 
kafesin arkasına kOfUyor, sok&lı 

gözetliyorum. 
s.ıilaten de bdüm kopuyor. Her 

ne lirif ft çakıpnda, her lrelime-

Kutuluk kereste Te/tişi 
Geliyor Yoluna giriyor 
Bir kısım kereste gelcll 

lzmlre gönderlllror 
Bir müddet evvel Romanyaya 

gitmiş olan Ege mıntakaaı üzüm kıı
rumu direktörü İsmail Hakkı Ve • 
ral evvelki gün Bükreften fehri· 
ze gelmi§ ve seyahati etrafında Ve. 
kllete izahat vermek üzere Ankara
ya hareket etmiştir. 

Bu sene Romanyadan muvakkit 
kabul suretile memleketimize it • 
hal edilecek olan kutuluk keres • 
telerden mühim bir parti de lima· 
nımıza gelmiJtir. 
Son partiler de bu ay nihayetine ta
dar getirilecek ve bu suretle 30 bin 
ton kutuluk kereste ile Egenin bu 
ihr ... cat mevsimi ihtiyacı temin e -
dilmiş olacaktır. 

yi söyleyişinde bir kere- yukarıdan 
apğıya onu siizüyor, 

- Bana bir şey mi söyliyecek?. 
- Duydu mu acaba .. 
- Kulığın.ı birisi fısladı ıru?. _, 

Diye helecanlar geçiriyorum. Ha
kikat de hiç bir kabahatim yok. 
Vicdanımın temizliği, hareketi - . 

min berraklılı, hadisedeki masumi· 
yetim beni dimdik ve enerjik tu
tuyor. Amma, ne de olsa Salibe kar-
şı kendimde bir aciz ve bunaltı his 
ediyorum. Bütün bunun sebebi de 
her vakit tekrarladığım ve hatta 
yalnız kaldığım vakit kendi ken • 
elime: 

- Ah, ne yaptım dı ben Salibe 
bu meseleyi anlatmadım.. Dedi • 
jim gibi hep hadıseyi Salihten ve 
ablamdan sak'dmamdır. 

RÜJIG 
Ne kadar feci oldu. Buna ı;clde. 

lfl, 
- Efca .. 
Derler. Gece b irdenbire, 
- Ahhhh ... 
Diye bir fe:-y..at basarak uyanmı

p m. Salih, 

Teftltler• dair defterler 
tutalacak 

Bu yıl tefti§ gören mekteplere, 
Maarif Vekiletinden müfettiJle • 
rin tedbirlerine göre hazırlanDUf 

emirler gönderilmesine bqlanmıı
tır. 

Mektep idareleri bunlara göre 
kayit ve muamelelerine lizım ge
len ıslahatı yapacaklar ve tenkit • 
leri teftlf defterine geçireceklerdir. 

Bu defter, başka defa yapılacak 

teftiılerde de müfettişlere göste -
rilecektir. Bu suretle, teftişler, 

daha mazbut bir iekilde yapılmış 
olacak, beklenen netice ve fayda -
Jar da alınacaktır. 

- Ne oluyorsun Lütfiye?. 
Diye kolumdan tuttu ve yatakta 

beni adeta sorguya çekti. 
- Ne oldun':. 
Neye bağırd:n? 
Ne var? 
Bir yerin mı sancıdı?. 
Birden bunaldım, söyliyecek ce-

vab bulamadım. 

- Rüya gördüm .. 
Korkmuşum ı ~ 
Dedim. Garip bir adam. Israr et-

ti: 
- Ne rüyası bu böyle?. 
Anlat bana .. 
Tabir edeyim. 
Mu'tekid bir adam. Zaten kitap

larının çoğu tabirnamelerle dolu. 
Ekser ge~ler namazdan sonra o -
turarak onları okur. 

Gördütümü anlatmama imkan 
yoktu. BirdenHre nasıl bir rüya 
hiklyesi düzilp uydurabilirdim. 
Müşkül vaziyt>tte kalcıım. 

- Sabahleyin anlatayım.. 
Dedim. 
- Yoo" Büt\m teferruatı hetı • 

nnda iken anlat. Allah "-Yara 

Kuleli llseslnde 
yarınki merasim 
Bu ders senesinde Kuleli askeri 

lisesini bitir.?n genç mezunlar t~-

rafında; yarın Çengelköyünd~·d 

mekteplerinde bir veda müsame -
resi tertip edilmiflir. 

En iyi derece ile phadetname a
lanlara merasimle diplomaları ve
rilecektir. 

Merasimden sonra spor müsaba
kaları yapılarak güreş. mania aş -
ma, voleybol, basketbol ve mili.1k 
ile boks talimleri gibi muhtelilf o
yunlar gösteriJecektir. 

tebdil etsin. İnşallah falihayırdır. 
Dedi, kalktı, lambayı yaktı, kar

şıma dikildi. Kurtulmak için ya -
pı1acak başka şey yoktu. Aklıma 
ilk gelen yalanı söyledim: 

- Seninle ı.>lrlikte çölde im~iz. 
Bir kum fırtınasına tutuluyoruz. 
Ben seni kaybediyorum. Bede\'iler 
beni yakalıyot lar. 

Reislerinin yanına götürüyorlar. 
Reis beni göriince çok seviniyor, 
çadırına aldır •:1or, sonra üzerime 
yürüyor, işte o vakit karşı koy -

p·um, aramızda mücadele olduyor -
du. Şiddetle kolumu büktü, acıya 
dayanamadı~ haykırdım. 

Salih derin cerin düşündü. Son
ra birer, birer benden sordu: 

- Çölde ne anyorduk?. 
- Seni bir başka alaya tayin et-

miıler giiya. Oraya gidiyorduk. 
- Yalnız mıydık?. 

- Yanımızdll bir emirber, bir de 
mekkareci vardı. 

- At üstünde miydik?. 
- Sen de, ben de at üstünde i -

dik. 
(Deı·amı vaT) 

[
Halk Filozofu -

1 diyor ki : 

----------------------Akıntıya çekilen ze· 
ki kUrekleri •• t 

Çocuğunuz lise tahsil çağında ise, 
liseye devam ediyorsa çocuğunu -
zun en büyük dertlerinden biri kar• 
şısında hayli düşündüğünüz mu
hakkaktır: 

Yavrunuzun, hiç şüphesiz, en 
çok sıkıntı çektiği şeylerden birisi 
de öğrenmekte olduğu ecnebi dili 
dersidir. 
Çocuğunuz belki mektebine baj

layalıberidir, ayni ecnebi dilini o
kur, fakat Pfılacak J>ir şeydir ki 
bili döııer döner bina okur! 
Yarın, Üniversiteye gittiği za • 

man dahi hala, yıllarca göz nuru 
dötüğü halde, biçarenin, tek bir 
dil ölrenmemiş olacağını berveçhi 
pefin bilirsiniz. 

Neden? 
Kabahat talebede mi, öğretmen

lerde mi, tatbik edilen UBullerde 
mi? Fakat şu iki tere ilci. dört e
derecesine bizim bir nevi kerrat 
cetvelimiz olmuştur Jti bizim mek
teplerimizde ecnebi dili öğrcnmcl: 
kabil değildir. Bunun bir türlü de 
çaresi bulunamadı. Hele bu hal 
büsbütün acayibattandır! Niçin a
caba? 

Halbuki mesele basittir, eğer 

hakikati konupcak isek: 
Çünkü bizim mekteplerimizde 

ecnebi dili öjretmenlerimizin ço -
ju hakiki dil öğretmeni değilJer -
dir. Herhangi bir dil öğretmeni ol
mak için o dilin üniversitesini hi -
tirmiş, o dilden doktorasını vermiş 
kaç öğretmen tanıyorsunuz? 

Dil öğretmenliğinin de ihtisas 
mektepleri ve Üniversiteleri var -
dır. 

Bizde hani! 
O halde, senelerce akıntıya küıek 

çeken genç zekaya ne kadar acı -
sak yeridir. 

Hal k Filozofu 
lflllllHHlllHlllnlUlllUttH .. lllHllMlhlltMMMHfflltıtllttltttll,_ 

Davet 
1stanbul Cumhuriyet Müddeiu • 

mumiliğiftden: ı 

!stanbulda bulunduğu anlaşılan 
Bergama icra memuru muavini Ha. 
san Zekinin hemen memuriyetimi
ze müracaatı. 

Koaf•r•ns ve temsil 
Eminönü Halkevinden: 

Bu yıl içinde düzenlecüjimiz sert 
konferansların on sekizincisi 7 /5/· 
937 cuma günü saat (18) de evimizin 
Cağaloğlundaki merkez salonunda 
Dr. Bay Ahmed Asım tarafınd:m 

(Hekimliğin içtimai vazifeleri) 
mevzuu üzerinde projeksiyonlu o
larak verilecektir. 

Davetiye yoktur. Herkes gelebi
lir. 

r 
Birimizin derdi 

Hepimizin derdi 
Çocuklar neden 
hasta oluyorlar? 

Kadıköy, Hasanpa,a maha~

lesi Haanecip ıokatı 7 numa
rab evde oturan malili yüzbaşı 

Ihsan Töre hnzasile ıu mektubu 
a dıkı 

•Havaların el'an !IOğ'uk git. 
mekte olmasaoa ratmen vakit· 
siz zuhur edep ve çocuklarımı zı 

hasta eden dondurmacıların 
yaptşkan taarruzlırından nasıl 

kurtaracıj'ımııı ıafırdak 1 Ş.d. 
detle e1e11 naııirlann allındı; 
çocuklar:n basta'anması baha
sına da olsa kırk paramm kopu· 
m:ık için bi11 merhamet ve per· 
va mektep kapalarına ·dayanıyor• 
lar ve ticaret ser~sttir, diye, 
zavalh çocuktan biribirine im-
rendirerek te,vik edi) orlar. Son 
zamanlardaki botaz haatalakl .. 
rınm müstevli hücumlanndan 
çocuklaran:wzı kurtarmıya ufra-

şırken diter yaıtdan bu adamların 
fütursuz lehaciimlerinden kurtul-
manuı imklaaaı madar? Bu hususta 

yuluek raıelenizin tavassut 
etmesi. çocuklarımızın sabh4tti 
bakuauıdan, her halde çok 
faydak olacakbr. Bilvesile aay~ 
larıau su,arım.. 

Bu okuyucaımuz hültdır. Doa 
durmacılann, b6yle mahalle ara
larınd i, m ktep kaptlarında don
durma s ''mata baflamaları, 
dotru del ldir. Çoçuk. düşüne. 
me1, lıe ıordıitünü a'mak ister. 
Alikad.ırlar, seyyar doodurma. 
cılarıo fııalirete geçecefi zamanı 
tayin etmek sallbiyetiai bala mi
dirler, dl1• .oraycırus. ------
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Par.iste halefselef iki 
-İngiliz Büyük Elçisi 
~üır C©ırcc KD~ırk. 
~öır iE ırük. ~ülb)~;-

( 

Paristeki yeni lngiliz sefiri birçok hatu·alarla da 
Fransaya bağll bir diplomatt1r 

0:---------------------------------------------
F r an s 1 z la r Sir Erik Fibs'in Paris 

Elçiliğin~ tayin edilmiş. olmasından 
ı . pek mem~undurlar · ı 
nin taleplerini bertaraf etmek, 
Fransız hükumetini teskin etmEk, 
sabır ve temkin tavsiyelerinde bu-

reddüt geçiriyordu. Genç diplo -
mat o zaman şu sözü söylemi~ti: 

lunabileceği kuvvetle tahmin edi
len şehrin bütün sinemaları araş
tırılmıştı. 

•• . lunmak ve Ftansanın İngiltere hü
kumetinin ayağına dolaşmamasını 
temin etmek .. 

- Acaba d'iha uzun müddet mem
leketim hesabına kızarıp duracak 
mıyım? · Yeni sefir Erik Fibs'in de selefinin 

Sir Corç Klerk oe Sir Erib Fibs 

İngiltere hükümetinin yeni Pa -
ris sefiri Sir Erik Fibs bir müd -
dettenberi vazifesine başlamış bu
lunmaktodır. 

Sir Erik Fibs bundan bir müd
det evvel İngilterenin Ankara el
çiliğini idare etmiş olan Sir Corc 
Klcrk'in yerine geldi. 

İngilterenin Paristeki elçilik bi
nası Sent Onore mahallesindedir. 
Bu bina Polin Borges isminde, za
manında tarih yapmış bir kadına 
ait bulunmakta idi ve 1815 de İn
giltere hükumeti tnrafından satın 
alınmıştı. 

İngiltere 20 sene içinde Fransa
da altı sefir değiştirmiş bulunm&k
tadır. Halbuki Fransızlar 41 sene 
içinde Londrada ancak dört sefir 
değiştirmişlerdir. Bunlardan Pol 
Kambon'un sefirliği 22 sene sür -
müştür. Bir Fransız gazetesi, bu 
farka bakam'.< şu suali soruyor: 

- Acaba ı>aristeki İngiliz elçi
leri ile Londradaki Fransız elçi • 
}erinin gördükleri işler arasında bu 
kadar çok mu fark vardır? 

Ve bu suale de şöyle bir cevap 
veriyor: 

Eh, bu kad:ır mühim vazifeler 
de, bu v<1zif<!ieri üzerine a!mış o
lanları çabuk yoruyor. 

• 1934 te Parisc tayin edilmiş o -
lan Sir Corc Klerk vazifesine baş
lar başlamaz, iki memleket ara -
sında yeni bir devir açılmşıtı. Hit
lcrin gösterdiği bütün şiddete rağ
men, Fransız - İngiliz ittifakı ye
niden kurulmu~ bulunuyordu. O -
nun içindir ki, Sir Corc Klcrk bir 
ittifak elçisi olnrak tanınmıştı. Hal
buki Sir Corc Kllrk Parise, aşağı 
yukarı elçili'<: vekaleti vnzifesile 
gönderilmiş gibi idi. Tek gözlüğü
nün arkasından hadiselerin seyri
ni gayet iyi gören bir diplomattı. 

Son sene i( inde Avrupa işleri 

vehametini artıırınca, İngiliz dip
lomatının o kadar çok sevdiği Ho

. ke'yi bir tarafa bırakarak, yazı 

masasına daha sıkı bağlı kaldığı 

görülmüştü. 

1914 senesi Temmuzunda, Lon
dradaki Fransız sefarethanesine 
mensup bir zat, bir gün İngiliz Ha
riciye Nezaretine gitmişti. Orada 1 

Sir Corc Klerkle karşılaştı. Klerk 
daha o zaman Haridyc Nezaretine 
mensup aleli'ıdc bir katipti. 

Almnnlar h&rbe karar vermiş -
lerdi. Fakat İngiltere henüz te -

Her elçinin vazifesinde, zevcele
rinin de mühim rol oynadıklarına 
şüphe yiktur. Ledi Klerk bir 
bestekar ve ressamdır. Halta bu 
muhterem kadının, bazı ha11talık-

ları iyi edici miknatisi bir kudreti 
olduğu söylenir. Pragda iken has
sas bir kadını kolayca uyutmıya 
muvaffak olmuştu. Fakat kadın -
cağızı da nasılsa o halile uykuda 1 
bırakıp gitmişti. Kadını uyandı- { 

rabilmek için Ledi Klerk'in bu • 

giriştiği yolda Fransız - İngiliz an
laşmasını kuvvetlendireceğine şüp
he edilemez. On sene evvel de 
Pariste resmi bir vazife ile çalış

mış bulunuyordu. O zaman da Mil
letler Cemiyetine, Avrupanın tes-
kin edilebileceğine, Almanya He 
uyuşulabileceğine inanıyordu. 

Viyanada sefarethanedeki va -
zifesinden, H itler'in daha iktidar 
mevkiine geçtiği zamadan az ev
vel Berlin elçiliğine tayin edil • 
mişti. 

Bugün Dük ve Düşes Brunsvik 
Devamı 6 ıcı ıagfada 

-Londrad~ki Fransız elçilerinin 
vazifesi İngil:z hükumetinin Av -
rupa toprağım• karşı alakasını celp 
ve tahrik etmek~dir. Paristeki İn
giliz elçisi ise, Fransız hükumeti - ltJI Klerlc 6ulek~r " " reısam l ir kaJınd1r (sof cla) , Sfr Ed k Fi1Jı .,farelhanege gerl111l9or (ıolda) 
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BDyUk Harpte 
Türk Bahriyelileri 

Nasıl döğUştUler 
nııııuıııshıııuıuııuııuuuıııııııınıınıııııııııınııııtıınııııııııııtıııııııııunınınııııuııuıııııuıı ıuıııuııııııııuıı111ıınuıııuı u111111111uı ı 

Tefrika No. 37 Yazan: Zeki Cemal 
Bunu gören düşman büsbütün 

şüphelendi .. Filvaki bu İtalyan ge
misi düşmanların da telsizle vaki 
olan sorgularına bize verm§i oldu

ğu cevabın aynini vermişti. Fakat 
Ruslar buna itimad etmiyorlardı. 

Onlar bunda bir kurnazlık oldu
ğunu z.annetmislerdi. Nitekim biraz 
sonra silahsız bulunan ve bitaraf 

bir devlete ait olan Marya Roza ge
misi üzerine Rus Mermileri yağ
rnıya başladı. 

- Ateş .. 
- Ateş .. 
Yarım saat kadar Marya Roza

nın üzerine yapılan ateş gemiyi fe· 
ci vaziyete sokmuş. Nihayet bir kaç 

1 

yerinden yara alan gemiye müthiş 
· su girdiği için batmıya mecbur kal
mıştı. 

H amidiye de bu fırsattan istifade 
ederek Karadenizdc açılıp gitmek , 
düşman hududundan ayrılmak isti
yordu. Nitekim bunda muvaffak 

oldu. Dakikalar ilerledikçe battnak 
üzere olan gemiden uzaklaştı ve ni

hayet Rusların ateşinden uzak bir 
yere kadar atladı .. Ancak Rus muh
ripleri Hamidiyenin peşine düş -

müş birer fino gibi idiler. 
Hiç bir şeyden korkmadan, yıl -

madan Hamidiyenin üzerine atılı

yor ve ateş yağdırmıya uğraııyor
lardı. 

Karınca, kaderince . .. der gibi bu 
muhriplerin attıtı 7.5 luk mermi -
ler de az tesirsiz değildi. Hamidiye 
bunlara ehemmiyet vermiyor ve 
attşlerini de cevapsız bırakmıyor
du .. amma .. 

yecanlı oldu .. Midilli bütün Kara
denizi aramış, taramış, fakat Ha -
midiye ile boy ölçüşmek istiyen 
düşmanlarla karşılaşmamıştı. Şim

di kardeş gemi ile mülaki oluyor -
du .. Türk sancakları Karadenizin 

işte bu vasikalarda torpido muh
r!plerinden birisinden atılan mer
mi. öyle bir gürültü ile Hamidiye -
nin üzerinde patladı ki.. Düşman 
{İsnbet) olduğunu gördüğü için 
rt.tmnun, sanki bayram yapıyor ve 

. koyu renkler i arasında akisler ya
parak birbirine yaklaştı .. 

bunu da hep birden yaylım ateşi 
yapmak suretile ispat ediyordu. _ 
Filhakika isabet vardı. 

Bir mermi Hamidiyenin sancak 
kıç omuzluğundan girerek iskele -
den çıkmıştı. 

Bu mıntakada nsker olmadığın-

dan nüfusça zayiı:ı' olmamışsa da 
biraz hasar g<>:-tılnıi.ı~tür. Büyük bir 
tehlikeden l · ,,ı,n Hamidiye tel-
sizler · ' ''iyi buldu ve vak'-

, .. , • · anlattı. Biraz sonra 
ıkı Türk gemisi birleşmek üze

ce rotalarını değiştirdiler. 
Ve Karadenizin şarkı şimalisin

de birlettiler. Bu birleşme çok he-

Ve her iki gemiden birden yük
selen sesler engin ufuklarda akis
ler yaptı .. 

- Şa şa şa 

- Hurra hurra hurra .• 
Midilli İstanbuldan aldığı emri 

Hamidiyeye tebliğ etti. Her _iki ge
mi de şark sahillerine doğru yol al
dılar. 

Gelen emirde şu vardı: 
Novorosiski ve Kırım sahilleri 

önünde dolaşarak düşmanın nak -
liye gemilerinin yollarını kesmek .• 

İki Türk gemisi koyu siyah du
manlnr salıvererek Novrosiskiye 
ilerlediler .. Uzaktan liman görünü
yordu .. Midillinin kahramanları bu 
güzel manzara karşısında birden -
bire heyeqmlandılar .. 

Daha geçen ay bu şehri kızıl ka-

r HIK A YE --1 
1 Y<::.:an' BUr han Cevat J ·--

Hangisi güzel? •• 

:_ Hoş geldin Reha!.. 
- Hoş bulduk ağabey ... 
Sarıldılar .. öpüştüler .. koklaştı -

lar ..• 
- Öyle göreceğim geldi ki, Re-

ha .. tahmin edemezsin. 
- Benim de öyle ağabey ... 
- Bu gece hendesin .. değil mi? 
- Yok .. gidip annemi göreyim!. 
- Olmaz .. dünyada bırakmnın ... 
Bir otomobile atladılar ... Ağa~

yisi söze başladı: 
- Nişanlandığımı sana yazdım

dı amma, tabii uzun boylu anlat:ı
madımdı. Bir yengen var Rehc .. 
görme ... terbiye •. nezaket .. zaraf-:?t .. 
güzellik .. iffet.. ismet.. bayılacak -
sın ... 

Evlenirsem çok mes'ut olacağım 
Reha ... Tiraje öyle harikulade gij -
zel, o kadar iyi bir kızcağız ki. .. 

Pazar günü size gelirim .. Tirajc-
Pazar günü s;ıe gelirim.. Tirajeyi

de getiririm. Hep beraber gezmiye 
gideriz .. olmaz mı? .. Bu, Tiraje için 
de iyi bir sürpriz olur. Çünkü, Ti
rajeye annemden, senden hiç bah
setmcdiındi. Beni kimsesiz, yapa -
yalnız zannediyor. Anneme de Ti
rajeden bahsetmedimdi. Onun için 
de bir sürpriz olacak ... Sen de bak 
yengeni gör .. beğenecek misin ba
kalım?! .. 

• •• 
Reha .. evde yalnızdı. Annesile 

dadısı Nazikter kalfa Hobyardaki 
cici annesine gitmişlerdi. .. 

Gök .. derinden derinden gürle -
yor; uzaktan uzaktan, şimşekler 

şerrareleşiyordu. Biraz sonra, gök 
daha şiddetli gürlemiye, adeta cam
ları sarsmıya haşladı. Hava, karar
dı, karardı .. bardaktan boşanırca -
sına bir sağnak geldi. .. Yolcular ka
çışıyor .. saçak, cumba, şahniş altla
rına sığınıyorlardı. 

Kaçışanlar ara~ında, bir ceylan se
kişile taştan taşa atlıyan, beyaz is- 1 

karpinlerini k'rletmemiye itina ede
rek koşan geı:ıç hir kız da vardı. En
damı öyle mevzun ve mütenasip, o 
kadar şirin; dması öyle munis ye 
cazip; göğsü ve kalçaları öyle ol
gun vedolgun, o kadar şehvet en-

-- ~ 
na boyamışlar ve ateşler içinde yak- Maamafih iki saray içın sıı:ıifllıe 
mışlardı.. lecek mermimiz yok .. onu bı 

11
d' 

Fakat korkmayın .. bu sefer .. şeil- mertçe boy ölçüşmek arııısı.ı 
re girmek istemiyorlar.. olan düşmana saklıyoruz .. 

Buradan Kırım sahillerine doğ- ,,. 
d

.1 - İleri, daima ileri... dı ~ ru rota ver ı er .. aradıkları yoktu.. ta ·· 
Kanunusani 6.• Gece yine !ı~r tarafı J<aP }1iÇ 

radenizin engin uf uktarııı5d:iıdetl Gece yarısı .. Midillideyiz .. Novo- bir düşman ümidi yok.. a Jıll' 
rosiskiden beri gelen Hamidiye ve ıctsfl 
Midilli gece yarısı birdenbire dü~- de epeyce açıktayız .. uıa dB P'1' 

fif bir fener ışığı arada sıra ·tııflıJ 
manı yakaladılar .. Midillinin kor- ~ıcı.ı 
vet kaptanı bunu anlatıyor: lıyarak karanlığın derin sıı . .,orıı"' 

·ıerlı; 
- İki gün, iki gecedir Karadcnizde parçalıyor.. Biz yine ı 
Hamidiye karôeşle birlikte dola-iIP Hiç bir tarafta ses yok·· 1d göıcLİ ,: 
duruyoruz. Bu sefer kısmet yok.. Birdenbire çanaklıkta dllfl }1 

Halbuki, bir Yavuz ağabeyimi - den ve vardiyadaki pastalar 

zin intikamını almak üzere yola her yayıldı.. bif şt'f' 
çıkmıştı. Novorosiskiyi dolaştık, - Karanlıklar arasında 
Kırım sahil1erini bir baştan bir ba
şa katettik .. birnz daha heyecan -

lansak Azak denizine kadar girece
ğiz .. Toapseyı .. Feodasyayı uzak~an 
gördük .. Niha~•et döne dolaşa Yal

la önlerine geldik. 
Yal ta .. Rus Çarlığının büyük zev

ku safa şehri.. Burası da hiç olmaz
sa topa tutulmaz mı? 

ler dolaşıyor .. 

- Olamaz.. 1ıı 
- İşte.. ?-{idilli" ıı 
Bir kaç dakika son~n , ıcıılC·· ~ 

muazzam projcktörünU \~1'eli , 
bizim için ne kadar teh 0 1'' 
vaziyet ise düşman için de } 
belalı hareket.. 1'l' ~ 

(Deva 

j 



insanların hayvanlar 
hakkındaki bilgileri de 
hiç de doğru değilmiş! 
Domuz dünyanın en temiz, kaplan 

. ise en korkak hayvanlan imişler !1 

F'areleri besliyen dişi kediler var! 
Bir Sovyet profesörünün tetkiklerine istinat 

ederek çıkardığı kitap, ilim 
aleminde büyük bir alaka uyandırdı -

Tabiat ve 
Ço~~:l dinliye dinliye içimi~de bir, 
tıııı ga :ııılnr mesela arslanla kapla
ttıu,u.11J'et. cesur, eşeğin miskin, do
lfı.kıa .r>ıs, tavc::anın korkak mah-

• t Old ~ :r 
tıedı>rı ugunu zannederler. Zan-
trı e:r dc/1 ' 1 .e•kezde . c. ~. ıatta kanaatleri o 
hıç el dır. Halbuki bu kanaat 

e Yer· ' 
l>rore .. ına~ değilmiş. 

hu tn sor Mnntav!el bir kitabında 
~ eseley· v 1Z de b 1 mcvzuubahs ediyor. 
satır • 1 u tneı aklı kitaptan bir iki 
~- <t ıyoru,. 
it gü ~ . 

. '- l3iz n kendisine sormuşlar: 
ıı .. orrn:ıl".Ja d 1 . . 
'goıı . · rımızı ere erımı-da Ctını· . ı 
t fa~ ızı mümkün olduğu ka-

~tıgirıl a nıa:ılükla doldurmnk ve 
ııııı,z? eştirmek istiyoruz. Ne der-

-....~ 
~et Uazıa '1' b' . . f k 

ltıUınk.. :. ır ıştır, a at ga-
l'rıad<li k Undur. Hatta bunun için 
llt:( o k ayn:ıkların yardımına da 
?ıız b adar 'hr b u lŞi 1 . ıyaç yoktur. Yal -
t·

1
1'llerce i hakıkaten benimsemiş 

ı;o;ı,. nsanın h" .. . . "h 
~ ':' Vard usnu nıyetınc ı -
cın.an ır. B~ı insanların biraz da 

rıı~ti ı · Yetiştirınek hususunda bil
t-· azıma 
vırtıa· ır. 

tirı 1 Sov b· Ste hay Yet Rusyada muhtelif 
it t vanıa .. aa}j rı uretmek için yeni 
l>r Yete {fo •• 1 . 

lı Ofesör "~·çırı mıştir. 
i~ l'rıak için t-lan tayf el bu işde ça
lı anların b Seferber edilmiş olan 
li~Uti ll'ıınt:şına geçmiş çalışıyor. 
~ il kıı... kasında vücude geti -
ah -..11Plarda b" 

l'ıtıd anların • : ır çok insanlar 
~lllq~ teucika~~lak ve adetleri üze-

lltler a bulunmakla meş -(} . 
~ll eç~nlera 
tu~l hh· h ~.Mantayfel dostlarına 

J:: e ıye verdi. Daha doğ -
ıil; abiat"ı b· 

ı, . ., ır d 
ti. ~ 1Stni alt a amın anlattık • 
14~1 u kitab ı~da bir kitap neşret-
,~. ielirs~ k~saca hulasa etmek 

ıtcıgkllttJ.erde~ ~~ap ~.öyle başlar: 
lı l'rı 0va lia ır gun, Siberyada 
lı~~ "kta 01/Vanat Bahçesinde ça
lıltı. :ir tetk~ :kadaşlarımla bir
)0td an l'lehr· Yahatine çıkmış _ 
lı,.l-' lllı:. ~u .1 kenarında bulunu -
~ıı.."'arııarın hcıvardaki seyahatimiz 

"'!er· ay t 
aı~ 11 • 1?lıitin b· a ı hakkındaki tet-
lıı~ ~k Oldu ; hay]i genişlemesi
tCi,ilara~ en ve arkadaşları -

ltinıı2 ·~~diye kadar hiç 
ır mahluka bile ' 

hayvan 
rastgeldik. 
Avcının biri, bir ayı ı1e nasıl mü

cadele ettiğini <ınlattı. Kan vadisin
deki ayılar insan etine acıkmı~ gi
bidirler. Çünkü bir zamanlar bura
larda bcyazfarla kızıllar arasında 

muharebeler olmuş ve ayılar o za
mandanberi insan eti yemek lez
zetine alışmışlardır. 

HAYVANLARDA ZEKA 
VAR MI? 

Profosörc her zaman şöyle bir 
sual sorulur: .Hnyvanlarda zeka 
var mı?> 

ıuyormuş gibi.. 
JİMNASTİK 

Hayvanların çoğu serbest bu • 
Iunduğu zamanlar, uçmak, sıçra -
rnak, atlamak suretile bütün hare. 
ket kabiliyetlerini istimal ederler. 
Fakat dikkat ederseniz, vücutları
nın ve uzuvlarmın bütün bu ha -
reketler için iyi .antrene> olmadı · 
ğmı görürsünüz. 

Küçük bir kafase hapsedilmiş o
lan bir tavşanı bir gün, çayıra bı
raktılar. Bir ka~ adım attı ve son
r a düştü. Ölmüştü. Yapılan otop -
side tavşanın kalb durmasından öl
düğü anlaşıldı. Ayni şerait içinde 

, büyütülmüş h!.r bülbül de kafes
den çıkarılıp 1'ırakılıncn, ayni şe
rait dahilinde ölmüştü. 

HAKSIZ ŞÖHRETRLER 
Bir çok hayvanların şimdiye ka

'dar insanlara göre olan şöhret 
Ieri yersizdir. 

Moskovadaki hayvanat bahçe • 
sinde keçinin biri nasılsa kaplan
ların bulunduğu yere düşmüştü. 

Bu kaplanlar o zamana kadar ö • 
mürlerinde keçi görmemişlerdi, bu 
keçiyi görünce de öyle korktular 
ki, hepsi bir tarafa kaçtı. 

Annesini arıyım keçi, büyük bir 
nefis Himadıl.? kaplanlara doğru yü
riidü. Kaplanırır kaçıştılar ve ar • 
tık kaçacak yer kalmayınca, arka
larını duvara dayayarak müdafaa 
vaziyeti aldılar. Bunlardan bazı -
ları cnnuı1 Allaha emaent ederek, 
korkudan gözlNini kapadı. Kaplan
lar bar bar bağırıyorlardı, ancak 
o sırada içlerinden birinin nasılsa 
indirdiği bir J.:f'nçe darbesile keçi 
yere serildi, ıildü. Fakat cesedi bi
le muhteşem kaplanların korku • 
sunu uzattı. 

Bir çok avcılar bir tavşanın, ken· 
disini üzerine hücum eden bir kar
tala karşı nasıl müdafaa ettiğini bi· 
lirler. Tavşan hemen kendisini ar· 
ka üstü atar ve arka ayaklarının 
ters tırnaklarılc kartalın karnını 

deşmiye çalışır. ı 

Şimdi geliniz de, her hangi bir·. 
ada~. için: c:'f,ıvşan gibi korkak!> j 
dcyınız. PrCJfesör de şu cevabı verir: 

- Hayır! hayvanların büttin ha- İyi tanzim c:li1ıniş bir ağılda ha-
reketleri, hayat mücadelesinin icap- kılan domuzlar için de c:pistır• de-
larına göre gösterdikleri bir .Ref- mek sayılamaz. Bilakis domuzlar 
leks• ten ibarettir. Gayet temiz mahllıklardır. Yıkan-

.Misal mi istiyorsunuz? maktan hoşlanırlar, fakat kendile· 
Etrafı telörgülü geniş bir arsa - rine yıkanacak yer temin cdilmez-

da yaşıyan bir karaca sürüsü, ilk se. ne yapsınlar? 
günlerde bu telörgüyü aşıp kaç - ARALARINDAKİ MUHABBET 
mak istedi. F{4knt muvaffak olama- Biribirlcrine düşman bildiğimiz 
yınca, talilerine boyun eğdiler. On- hayvanları daha yavru iken bir a-
cfan sonra telörgüleri kaldırıldı. O rada besliyelim . .Mesela kedi ile fa. 
zaman hiç bir karacanın evvelce reyi ... Derler ki bunlar büyüdük • 
telörgülerinin bulunduğu çizgiden ten sonra, günün birinde mutlaka 
dışarıya çıkmak istemediği görül- kedi fareyi parçalar. Halbuki bu-
dü. Sanki telörgü hala yerinde du- (V.vamı 6 ncı Sllgfada) 
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Çinde aalıne v• / iti111 artistliği 
filtlk~ tekamül etmek te ve geni 1 
i stidatlar 6ü.11ülc mu f1a/fakigetlerle 
inkişaf etmelc led lr. YukarıJak.I 
filim gıldıdarından Fu• Yan-Meg 
il• ıalane •rtlsllerindın U- }i • VG 
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Biz.daha yazı bekliyelim! 

Amerikanın meşhur plaj şehirle

rinden, Büyük Okyanustaki Los 
Angeles ve Kaliforniyadan, bütün 
gazeteler, yıllardanberi bahseder, 
dururlar. Dünya plajları arasında 
ismi sık sık geçen bu plaj şehirle
rinde deniz spor ve eğlenceleri baş
lıyalı epey zaman oldu. Halbuki,_ 
bizde ..• bize, daha bahar bile gel
mekte tereddüt ediyor gibi... Maa
mafih, on, on hei gün sonra burada 

da yaz kendini gösterecek, plaj 
mevsimi gelecektir. Yine, her yıl 
olduğu gibi, Floryada, Altınkumda, 
Adada, Modada, Kalamışta, Suadi
yede, binlerle, on binlerle, yüz bin-

lerle kişi ağır, durgun havanın bo
ğucu, bunaltıcı tesirile kendilerini 
denize ~tacak, kızgın güneşin al • 
tında kızgın kumlara uzanacaklar .• 

Dünyada meşhur plaj şehirleri 
arasında ismi geçmiye namzet bir 
yer daha var: Miami... Gerçi, Mi-

ami sahillerini Atlas Okyanusu dö
ğer... Atlas Okyanusunda büyük 
canavarlar, köpek balıkları vardır. 
Bu canavarlar, denize giren insan-

S 1 RTTA N.,. 

lar için mühim bir tehlıke teşkil 

etmektedir. Fakat, Miami Beledi -
yesi, köpek balıklarile mücadeleye, 
maksadına erin~ de Miamiyi meş
hur dünya plajları arasına katmıya 

karar vermiş bulunmaktadır. 
Resimlerde gördüğünüz üç genç 

kız, Miami'li üç genç kızdır. Bu üç 
kızın sırttan ve karşıdan çekilmiş 
iki poz resmini görüyorsunuz. 

C EP H E. D EN ! 

Holivuttaki grev yüzünden on 
milyon dolar zarar ve ziyan! 

Halen çevrilmekte olan 
e~ li büyük filim yarıda 
kaldı, grev daha ne ka-
dar devam edecek? 
Dünyanın en canlı ve kaynaşan 

şehri iki günden~ri ölü bir şehir 
haline döndü. 

Sinema stlidyolarındaki sunlayt 
lambaları söndü. Film makineleri
nin maniveleıeri işlemez oldu. 

Yıldızlar, Hr.üranlar, makinistler 
sokaklara döküldüler. Stüdyoların 
m utfak ocakları söndü. 

Holivuttaki ~inema aktörleri sen
dikasının bu~ün 5600 azası vardır. 

Con Kravfon, Rober Mongomeri, 
Ceyms Kagney, Çester Morris, Bo
ris Karlof gibi tanınmış artistler bu 
sendikaya mensuptur. 

Şimdiden elli filmin çevrilmesi 
yarıda Jrnlmıştır. Bu filmleri çevi
ren arhstlcr arasında Greta Gar
bo, Markn Ditrih, Gari Kuper, 
Klark Gabl, Cin Harlov, Dik Povel, 
Con Blondcl, Pol Muni, Cinger Ro
cers gibi tanınmış oanları da var-
dır. -

Holivuttaki işlerin durması yü
zünden zarar ve ziyan on milyon 
dolar tahmin ediliyor. Con Krao/ord'un ıon fllmind.n hir sahne 
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1 HiKAYE 1 Eski lstanbu1 batakhaneleri: 1 
KANUNİ SÜLEYMAN Hangisi güzel?•• ı K U M .!!an' M.• s~ CAPA!'i_... 

( 4 iiucii '1Dgfad2n deucım) ıa.------------

No.12 Yazan: Nedim Refik ketle içeri girdL Ji'akat. halinde ga- ikinci kısım - 64 -
rip bir tereddüt seziliyordu. s:"_vvelce Türkçe bilmediğini söyliY~ 
_ Yukarı çıkmaz mısınız? bir 
Yine epey tereddütten snnra, bU tatil SU kırm&&l1 zarar ettikçe y ' 

Türklerin elinde kaç türlü memleket var ki, ha- gEnç kız yukarıya çıktı. Artık ade- bu··ıbu··ı gibi şakıyordu: "Bende ne ten• 
ta sıkı fıkı ahbap olmuşlardı. Kız k 
da, Rehanın güt.elliğine hayran tali V8f bU akşam, hep büyÜ vası, halkı hiç biribirine benzemiyor hayran bakıyor gibiydi. Yağmur kig" atlarla kaybediyorum.,, 
dinninciye. bulutlar dağılıncıya. ııı'c~ 

Bahadır Sahip lstanbu1a geldikten sonra, huzura kabul güneş tekrar çıkıncıya kadar ko • den ta\•uk esirgenmez. j A\·ukat (C .. ) ye gelince, u~a\'dı 
nustclar. Reha, oııa, Avrup:ıdan, Dediniz mi, hemen isy.an eckrler; boyl~ kırmızı :ıan~klı, sinek 'et· 
tal~belik hayatından, clılhn bir çok d~der ki; ttaşlı. delikanlılığa çoktan ,,c:fa dı. edilmek için paditaha bir ariza göndermişti 

- lptti,ği bu ısUder Yakubu dil • şeylerden bahsettı; bir çok şeyler _ Orada çok paralı adamlar var. miş, kırk, kırk beşlik bir nd.a~,r· 
iyi bir ı-cmiyc 
bindi. Gemi Ma· 
larya sahillerin• 
den sonra dofı'u 
Adenc ~decek, 
oradan da Hicaz 
sahilinde dinle
necekti. Hicaza 
htc :v.e kara yol· 
culuğundan 11onra 
Mısıra, orası da 
iiy:1.ret cditdıkten 
~onra lskendc
riyeden gemiye 
binilerek sahili 
takip ede ede 
lstanbala kadar 
:gelinecekti. 

Bu sey abat 
programı iyi !baş• 

bdı. &hadır 

Sahip Cenk 
açın o umnnki 
~rkm uğradığı 
deniz ve kara 
m erke zl er in de 

.şündüıdü. Biroenbire: 
- Dikkat edeceğim dedi. cesa -

relimi yerinde kuUanmıya ve hele 
düşman1 nmı hiç küçük görme ... 
miy.e .. 
Bahadır Sıhip gemiden denıze. 

sahile bakıyoıdu. Mevsim !henüz 
yaz değildi. lFakat iksş da de.ğildi. 

- Bur Sl ne güzel memleket? 
diye söylendi. e ılık hu:ası var. 
Ne güzel yer! 

Sonra Yakuba dönerek: 
- Bak, dedi. burası henüz Türk

lere yeni geçmiş. Burada büyük 
muharebeler clmuş. Sultan Selım 
burasını da zaptebni~. Irak. Oezi· 
~e. Acem ,.e Hint kervanları bu
raya geliyor. Kını bilir daha son
ra burası ne kadar güzel o1aca'k • 
tır! 

Hintli yolcu uğradığı mühim il!I· 
lkelelerde bel~ iyi ha\•ayl belde ... 
mek zarureti de baş gösterirse da· 
lha ziyade duruyor, öğrenmek iste· 
diği şeyleri soruyordu. Gltltği yer
ilen halkı dıı onun kim olduğunu 
rr ediyordu. Se cok uzwı 
s .le beraber Baha. Sahıbe 

anlatı. Fırsat ele geçmişken, atmalı satirıL. Şık~ı, temiz, zarif bir kıyafe~ _ a.saı: 
Kapıya kadar inip selitmeUerken Borooni. gö~ü tokluğu, kibarh - dı. On parmağının mübsliğ 

de, iki gün sonra tekrar gelmek, i•, ?estleri, bir' gittiği yere bir daha sekizi yüzüklerle süslii idi.. t•· 
buluşmak üzere tekrar tehıar 'te- gitmemesi yüzünden. 1918 yılında Mösyö Jan, kısa boylu, kib'.: bİ' 
minat nldı. . . . 1 Beyoğlunun bir çok apnrtmanlann- vıdı bir insandl, göz bebeklj

11

53 • 

O geceyi bın bıt· hulya ıle, gece da binlerce lira kazanmış, jyi ye- projcldör gibi parlıyordu. ~ bll' 

yarısından sonraya kadar yatağın- m~. iyi eğlenmiş, zevk \'e safa i~ nm ruhunu okumak istiycn bır 
da dönerek g~çirdi. çinde yaşamış, çok müsrifane bir kışı vardı. ~al 

- Ksh'~ lerimizi foerken, .avtı Ertesi günü. ağabeyisin~ daire - ha) at geçlm1}. olmasına ragmen, ~ 
1

. ı.rt• 
sinde ziyaret etti. Bır ;gün cv\·elki memleketine yine çok şişkin bir (C .. ) bizimle konu~rkcn ur o· 

macerayı, tasavvurları.nı, kızın gü- cüzdanla dönmüştür. Froso ,.e Janln görü~rken yr:ıttı' 
zdliğini, uzun, uzun, ballandıra Bordoninin isvoli çekmekte hü- sızca söylüyorou. Ne de ~~kete-
ballandıra antc.ttı . Dedi ki; ner:. Petkodan daha üstündti Ve mel jestleri vr.;.rdı. Sfö~lcrınill ıı· 

- Yarın saat üçte .gelecek. Sen o, sirkafh kağıtlarla oyna~z. o- sirini arttırmak için, sesinin tofl, 

de üç buçukta falan bir uğra .. bak.. yu'l oynarken kağıtları kendı iş - na bir heybe•. bir azamet ve!l" ·: 
sana takdim edeyim. Sen gelmeden le.r, kabartır, bir kaç turdan sonn, liflannı ço kun bir lısnn talultll 

de, nişanlanıp evlenmeyi açarım. üstten bakttğı zaman bütün; tile söylilyordu. f• 

Hatta, düğünümüzü de beraber ya- - Tırapulal Mcıtmazel Froso, yerli Runı e • 
parız ağabey... yı tanırdı. dan olmakla beraber, hcınci!P., ~ 

Gel de bir gör ba'kahm.. Senin Poker meraklıla~ndan ve hile • rinde g:.irülc • ili.yad ve uka . 
ni~anlın mı, benim sevgılim mi, lenn her volunu bilen eski oyun • k ı:o 

~ .J saikasilc bir kelime Tür ·çc r 
hangisi güzel!.. culardan, isminin yazılmasını iste- nu5muyor, hep Fransızc:::ı sÖ\'~~ ' 

,... miyen bir dostum Bordoni hakkın- Türkçe söylenilen l..ıfl:ın bu· f!! 
Ertesi gün, genç kız, söz verdıği da tana şu maliimati Yerdi; anladı,ğı halde, an".:ım mn1.:ı ·a • 

saatte geiai, oturdular. Şuradan. - Ben Bordoniyi t mmazdım. llyordu. , 
buradan, dereden tepeden konuş • Devam ettiğim yerlerde ondan bah-
tular. Fa~at, Reha, ona tasavvur • sediyorlar, kibar bir oyuncu ol - Konuşmamız muhtelif me' tC l 

üzerinde ilerlerken, a\•ukat va11ta bulmak 
seyahatin kolay
Jıklarmı temin et- Kanıını Süle.qman ço · scy ö~etti. Bilhassa en buyük 

faydası, uğr.ad$ felaketin bırak
bğı :teessürü ıaydalı şeylerle ha • 
fifletmek çaresini bulmuş olma • 

lannı açmıya, evlenme teklifini duğu.nu sô~iiıyorlardt. Kendisile siyasi yaziyetimiz etr afmda da • 
yapmıya fırsat ve cesaret bulama· bir türlü bir masada ·arşılaşa - (!" 

söylemiye keDdinde salUbiyet 
mek zor değildi. Çünkü Hindistan
la ticareti olan bu merkezlerin Ma· 
lary.adan gelen ve İstanbula gide • 
ce't olan mühim bir yolcu için iste· 
diği kolaylıkları göstermek en ak-
la gelen kaideleııdendi. Bahadır Sa
hip de yollarda fevkalade denecek 
bir hale ftıııruz kalmamıştı. Yalmz 
Yavuz Sultan Selimin vefat ıederCk 
oğlu şehzade Süleymanın padişah 
olduğu haberini aldığı zaman lıe
nüz Wusırdan aynlmamışt1. 

Gittiği yerlerde sadece gün ge· 
çirerek ayrılmayı değil, her şeyi 
görmek. öğrenmek sevdasında olan 
Bahadır Sahip Mısırda iken. Suri
ye V.alisl Gazali Beyin Sultan Sü-

leymana isyan ettiğini öğrenmiş, 
onun Mısıra olan müracaatlerin -
den haberdar olmuş ve Mısır vali
sinin yeni padişaha sadakatini işit
mişti. Bu vak'alara kariı.ı:;mak tabii
dir ki, onun hatırından geçmiyor .. 
du. Fakat g~çtiği. yerlerde bazı kıy

metli <ienecek nuıhimat edinmek 
lazım oldu~na hükmediyordu. O
nu asıl düşündüren cihet şu idi: 

Yavuz Sultan Selimin yerine tah-

ta çıkan padişah genç•i. Kendisne 
ta Hindistandan gelen bir misafi
re ne kadar ehemmiyet verecek, o 
kadar uzak bir yerden edilen mü
racaate nasıl bir kıymet aticde -
cekti? .. Buraları tamamile meçhul
dü. Bahadır Sahibin aklına gelen 
iey yeni padi ahın gençliği hase -
bile daha ziyade s .. ltanatın zevk ve 
nes'esine kapılarak ciddi mesele1e: 
dü°Şünccek, llindh;tandan gelecek 
istimdat seslerini dinliyecek vakit 
bulamıyacağı no:k<t2S1ydı. Onun iç.in 
seyahatini tam bir muvaffahlyetle 
başn nnak için hiç bir gayretten ge
ri kalmamakla beraber muvaffaki
yetınin yalnız kendi olmadığını da 1 
düşim.müyor cl~e:fldi. 

j Suriye isyanı bastmlmış, Sultan 
Süleyman için dahilde baıt kaldır
mıya cesaret edecek kimse çıkamı
yacağı anla~ılmıştı. Bahadır Sa -
hip Cenk Suriye sahilini takip ede

rek Beruta geldiği zaman orada 
Yakub Bey isminde birinln müra
caatine maruz kaldL Bu bir gençti. 
Kendisinin kölcmenlerden oldu • 
ğunu ve Gazali Bey ile beraber .;o

nuna kadar çarpışarak artık mu -
vaffakiyet ümidi kalmayınca canı-

nı kurtarmak için bir çok tehlike-. 
leri göz~ aldığını, kaçarak Berata 
geldiğini söylüyozdu.Bahadır Sahip 
böyle bir müracaatı reddedemedi. 
Bu gencin pek cesur olduğunu :an
lamıştı. Sonra Gazali Bey, ile be
raber bulunurken hiç bir fedakir
lıktan geri kalmadığını temin ~dl· 
yordu: 

- Ben dedi, seni hiç tanımam. 
Mümkündür ki, sen bu kadar feda
kar bir g nç olasın. Bunlara ina
nıyorum. Fakat bu inanışım senin 
cesarctmi, fedakarlığını imtihan ve 
tecrübe etmlye mani olamaz. 

Yakup buna razı oldu, her hiz -
meti istcnPn sadakatle yapacağını 

temin etti. O zaman Bahadır Sa
hibin aklına bir .,;ey geldi; 

- Benim kınmı, dedi, Rodos şö
valyeleri çaldı. Bunu kurtarabilir sıydı. (Devamı var) 

dı. madım. Bir gün, :nrkadaşlcı.rım.da!ı d 1' · 
Biraz sonra kapı çalındı. Reha, Doktor (K.} bana geldi. Beyoğ • müş olacak ki, bir maiık de ı . 

- i!':mıl kuvYetleri istanbul" gııt' koştu .. açtı. Ağabeyisi gelmişti. O- lunda bir e\·e pokere davE:tJ.i ol • ~0-
na, merdivenleri çıkıncıya 'kadar, duğunu :söyliyere.k. oraya bera • dide, biraz rah Uadık. Ne idi;~·· 
tekrar anlatmıya başladı. 'Bir par- her gitmemi rica ctlL hatçılarm zulmü, rezal rt'... ~ 

ça yalan da söylüyordu: Doktor (K) de, poker bir ipil- Usetlere yaptıkhm ~,..ti~;niy f.1~ 
ııııuu1111ıuunuuuıııuuuı11111ıuı11Mı111111ıutuuuuıuu4n11Muı 

.• ? 
mısın ... 
Delikanlı yemin ctmiye ha~ırdı: 
- Hayır~ hayır .. o kadar acele et~ 

me. R9dosta1d kafirler zannettiğin 
kadar kolay haklarından gelinir 
gibi değildir. Benim öğrendiğim bu
dur. Hep geçtiğim yerlerde onla
rın deniz :roUarmda yaphklan fe
mıliklardan bahsedildiğini ıdu;·dum 

Beliti sen de işitmişsindir. 
- Emir buyurunuz. Kızımı ev\•e

ll Allaha. SO!ll'.a efendimize bır.akı
yorum. Emir buyurunuz. 

- Hayır, kızım da beraber ala
caksın. Buradan gideceks~n. Uzak 

ibir )·ezıe gönderiliyorsun. Hicazı ve 
Mısın a1mış, şark \re garbe bülcme
den Sultan Selim adını elbette işit

tin. Türklerin lı:u\'vet ve kudretini 
du,Ymıyan kalmadı. Gideceksin, on
dan yardım istiyeoeksin. Kolu bü
külmez Türk askerinden ibıze pe'k 
az olsa da yeter. Halimizi arzet. 
Bahadır Sahip Cen'k için bu öyle 

l;i!~ıük bir va~ife ıidi ki, şimdi biraz 
e- lki teessürü geçmiş, gözlerl 
plrlıyarak sabırsızlıkla sormuştu: 

- Emir buyurunuz .. Ne vakit ha· 
ttket edeeeğim? .. 

- Kızın Tacı Cihanın biraz dahı 
.iyıle§lllesini bckliyeceksin. 

Bahadı.r Sahip Cenk, her seyi ra· 
caya anlatmış, (Kali) mabedine git
tiğı geceden bahisle devrisi :sabah 
aldığı mektubu göstermıştl. Raca 

bundan sonra çok düşünmü~. niha-
c't Bahadır Sahibı pe'k §erefli si

y i bir vazife ne beldei İS1imb0la 
~öndererek yardım istetmeyi mu
vafik bulmuştu. Bu surıetle Baha· 

dır Sahip Cenk Malaryadan. IDn • 
distandan çok uıaklaşmış olacaktı. 
Fakat bu cesur adamı takip eden 
giıd; ve hain intikam teşkılatından, 
mü~lklerin taptıklan (Kali) nin 

• ıbatmdan kurtarmak için en mu
"\·afık ç.are, racanın f.krince işte bu 

olrnu~tu. Bu seyahat ifte böyle her 
cıl lten hayırlı olacağı ümit edili
yordu. 
Bahadır Sahip hazırlanıyor, Tacı 

Cihan da iyile§iyordu. 
Bahadır sahip Cenk uzun bir se

yahat için lazım olan hazırlığı gör
dükten, beraberinde götüreceği a
damlan intih p ettikten sonra en 

Yakubun saf bir ihali vardı Ce-

saretini göstermiye, fedakarlığım 
ispat etm'iye hazırdı. Fakat dil~ -
manlannı ölçemiyordu. Genç Ya-
kubun bu htıli Bahadır Sahibin 
hoşuna gitti; 

- Yalnız., çok cesur olmak ye
ti§mez, dedi, cesareti de yetir.de 
'kullnnmılk var. Rodos korsan • 
lanndan benim kızımı olsa olsa 
Türklerin her tarafa dehşet "·eren 
ku\."\~l ve şe\•lwtl Jkurtarabfür Ah. 
çocu'k. eğ~r o kuvvet \,"e cesaretle 
meşhur Türk~ "rin arasında sen de, 
ben de lcat.alabılirsek ne saadet! 

Okuyucularla 
Baş başa 

Bazı aşçı 
Dükkanından 
Şikayet . _ 
Gedikpaşada oturan IsmaıL Nu " 

ri im.zah bir olcuyucumuz, gönder
diği mektupııı diyor Jc\: 

Geçen gün, bir iokant.ada balık 
yedim. Biraz da ciğer kavurması 
~dim. Bu küç-iik bir aşçı dük'kanı 
idi. Otuz !kuru'i da para verdim. Ev· 
v-ela 'karmm doymadı. Sonra da, mi· 
demde bir ağı't başladı. Akşama 

doğru daha çok şiddetlendi. Gaz 
yaptı. Adeta r~hatsız oldum. Ak
şam yemeği yemedim. Bir çay iç· 
tim, 'yattım. Ert si sabah ..ağzı • . 
mm içi paslı idi. Midemin bo • 
zukluğu dev m ediyordu. Anta -
dım ki, yediğim balık, ve ciğer ka
vurması bana dokunmuştu. Za -
ten bir müddet evvel başka hir 
yerde yediğim bir ciğer kavurması 
da yine midemi bozmuştu. Aniı • 
yorum ki, lbahk, ciğer gibi şeyleri 
pişirirken, kullnndsklnn yağlar 

fenadır. Ciğer ve balıklar da haddi 
ıatinde bayattır. Lokantalar, bil
hassa aşçı dükkAnlan kontrol e -
dilmiyor mu? Yemek meselesi mü
himdir. Bizirn gibi fakir {ukara, 
bir yemek ~çin 60 - 70 kuruş \~
remeyiz. Vererneyince de temiz bir 
y~mck :nümkün değil_ Otuz ku • 
ruş. yirmi beş kuruş az para mı· 
dır? JBu umınd bir yemek iiçin 
bundan daha fazla parayı gözden 
çıkaran babayJğitler her halde çok 
değildir. 

Alakadarlar ne düşünüyorlar, bil
miyorum. Fakat. bu gibi yerlerin 
temizliğine, m:'-\l:rıemenin lyi ol -
masına her ;ııılde çok dıkkat et
melidir. 

"ins~i'ii.iarin .. h·a·Vva·ii·iar ...... 
Hakkındaki bHgiJeri 

( 5 inci sayfadan devam) 
nun böyle o1madt8ı bir ç.ok defa
lar sabit olmuş bir hakikattır. 

Hayvanlar kendı aralarında bi
r:ibırlerile nnlaşmasım ga4·et iyi 
bilirler. Hatta dişi kediler:in fare
ler i besledikleri bile görülmüş • 
tür. 

Profesörün lt itabı bir çok kutt 
nuısallarile nihayet bulmaktadır. 
Profesör kurtlc.rm öldürülmesine 
son derece ta-:-aftar görünmekte -
dir. 

- Öyle enfes, öyle cana yakın., li ibir !hastalık halini almıştı. Ba- gibi, bizi de ezdiler, kanımızı, 
' öyle ~irln ki. .. görme ağabey .. gör- 21 dost evlerinde poker osnmnıya :mrnız.ı sümürdüler. ]>if 

me ... bakalım, yengem mi, bu m~, ba:.:lamı~b. Sanyerde ıotul'dı.@u ::ı· Doktor (lL) milliyetpcn•c!f , 
hangisi güzel?.. raca Hidayetin ibağtna alı~·ş, o- gençti. (C_) .nin bu sözkr'ne ~ı, 

Sen gelinciyc kadar hayli opü • rada, ibir takım Ermenilerin kı:ıre· halde igerledi, dudaklarını ısı • 
cı1p kokla.,..ık. Söyledim, ralı oldu.. · · · b·r ""k par lar krsv • 'sfl 
r ~" sme gınnış, ı ,- • • sert ibir cev:ıp vermi) e hatJrı . _.J 
evleneceğiz. Fakat, ne nefis!.. bak betmişti. J'rP. 
ağabey .. göreceksin... d dığını, yüzünden anladım. . i. 

Kendisi zengin bir ailenin ama- bir vaziyet teh~ddüs etmem& ·ft ••• 
Reha, odaya önden girdi. Kıza: 
- Ağabeyim g liyor. Bakın size 

tanıtayım! dedi. 
Ağabeyisi içeri girerken takdim 

için söze ba§ladı; 
- Ağabeyim .. 
Sözü iki çığlıkla :kesildi: 
- Aaaa!. TirajeL 
- Eyvaaah! şeha! .. 
Şeha, bir koltuğun üzerine yı

ğıldı .. hıÇkırm1ya başladı. 
Rehanın, hayretten, ağzı, bir ka

rış açık kalmıştı. 
H•ııtımnı11n11ınnnı111ııı11ııııuııııuıı1111111ıımıı1111111111ııııuıını 

Pariste halef 
Selef iki 

f 4 iincil ıagfada,,devarn J 
ile (İkinci Vilhelm'in damadı ve 
kızı) General Gorlng·i sofrasına da
vet etmişti. BuJı1arın Hobcnzo -
lern ihnnedanının Almanyada nasıl 
~krar :ahta getirilebıleceği hak -
klndak'i mi.1mıkaşaiarını dinlemek 
isti.yol"dU. 

1935 Martında Sir Con Simon ile 
Eden Berlm'e geldiler. Versay mua
hedesinin ;:,ir taraflı olarak ih -
liıl edı1miş o1masm1 Hitler nez • 
dinde protest.) etmedilerse bıle, 

scrzeniştı: bulundular. Fakilt Hıt
ler .kendilerme şu cevabı ver<iı: 

- Blüher de VaterJov muhare-
be meydanında göründüğü zaman, 
Velın n kenchsine niçin ordusu
mı, ımzasma rağmen seferber et
miş olduğunu sormamıştı. 

O zaman İngfüz nazırları ha -
kikatle karşı ka:t'§lya bulundukla -
rını daha >Yl antadılar. 

• Sır Erik F%s•m P.aıise tayin 
-edilmiş olması. dan 'Fransızlar çok 
:memmındurl.ar. Çünkü ~·en se -
:firi bir çok h tıralar da Fransaya 
vağlama'kt.adır. Brr defa babası da 
ingilterenın Paris elçiliğinde müs-

dı olduğu için, para 'tarafından ke- rin, Hifa ba~'ka bir mecra ..,·errflı_,.. 
sesi ve cüzdanı şişkindi. Banun r 111v 

k • ~ çalıştım. Öy~ ya, dü.man& .rr 
için, bir takım açı göz oyuncu ar but Türk'e düsman bir Ti.irk, 
etrafını sarmışlar, bir hayli para- ' ~ sot' 
farını boğmuşlardı. şey yapahilir, <loktor (K.) nin 0 , 

Yaz mevsimi sona erince. Hida- lerine mim koynrak, sonradntl ,.,. 
yetin bağında da poker partileri nun başını yakabilirdi. Böyle f e , 
bitmiş, oyuncular şuraya buraya bancı ruhlu insanlard .. n, }ler K'" 
dağılmış, bir çokları Beyoğluna nalık beldenilcbilirdi. Bunun 

dönmüilerdi. dedim iti; I< İ' 
Bu bağ bozumu sırasında, dok- - Biz buraya poker oynamıı dt' 

tor (K.) e hulül ederek, dost gö - Çin geldik. Siyasi liıflar ettniYe t' 

rünen bir Ermeni, Beyoğlunda po- ğil.. Nemize lazım ittfüotç1ı:ır,d,ıı 
ker oynanan bir eve onu davet et- Iin beş kcçis.ıle sekiz koyuntıfl 
ti. biıı:e ne? d~ 

İşte, doktor (K.) nin beraber git- Ev sahibi .EJpiniki beni uıs 
mekli,ğimi teklif ettiği yer bu evdi. etti; 
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Karlı bir kış günü Beyoğlunda - Beyefendi coğru söyiüyof· 8~ 
Serkis sokağında, küçük bir evin karernizi kuralım, nasıl, bir r,e 
kapısını çaldık, kapı açılmadan, yu- yapacak mıyız? / 
kandan bir pencere kalktı, ince bir Ce\'ap verdim; _ - "' 
kadın sesi sordu; - Biz hazını! 

- Ne :istiyorsunuz? Matmazel .Froso da &tıldıt ıc•' 
Doktor (K.) cevap verdi: _ Ben de oynarım! Knç !ir• 
_ Hayik efendi burada mı? Bi- oymyacağız? 

raz kendisini görece'ktik.. _Ne kadar ıı:terseniz? "" 
- Burada .. Bir dakika müsaade 

ediniz, kap1yı açalım! 
Kapı açıldı. Ve karşımızda dok • 

torun Sarıyerde dost olduğu Ha .. 

yik efendiyi bulduk. 
Bır odaya ,girdik. 
Burada iki Prkcl<le,, uzunca boy

lu, ~r siyah saçlı, sürmelerle !Üs
lü kirpiklerinin esmer göıgelerin -
de parlıyan siyah gözlerile insa -
ını büyüleyen enç bir kadmla, kı
sa boylıı, ıaı~aca bir baianca.fn ıvar-

"Uzun iboylu kadını, doktor (K) 
nin .ark.ad Lrmeni taruttırdı: 

- Ev sahibi. Madam Elpiniki! 
Bunu muteakıp, ibu sefer de ev 

ahıbj afatile lkaa boylu kadınla, 
iki erıkeği prezante etti: 

- Matmazel .Froso.. Mösyö Jan, 
kocam a1.ıukat (C .• ) 

Matmuel diye takdim edilen b
dına dikkat etilin: Bu. bol bol br
kı ge~~. elliye yanaşma$ına çok 
bir iCY kalmamış ıkır Sa.ç'lı, yu -
muk yumu • güzel ibir !kadındı. Ve 
mnıtmazeUik, oruı çoktan elini ıu

utm1ş; 

- AHab ısrnarJ dık! 

Elpinik'i dedı ki: ?J!i5' 
- Şimdi1ik 8 lira ynp:ılıfll· iri 

Yö Jan küçük oynamaz anı1113' 1 • " )lst 
seans böyle ')lsun. Sonra yu 

tebilirıiz kavları ... 

.Mösyö Jan .üzür diledi: i ,t· 
- Benim biraz ıişim var. )3tJl pi' 

le .oltl 
fedin. 'Eğer devam edece ,rr 
nız gelirim, ·;oür seans]ar09

' of 
• •etle 

nıza alırsamz, memnu!ll) 
nanm. 

Doktor (lC): . f'~S 
- Memnuniyetle! dedı. ,r .,,e 

.şimdi kim oynıyacak, betl 'f!tl" 
kadaşım ve bir de matJn.SZ~ 011 ' 
o1duk üç .. Ya dördüncü ]cırtl 
cak? 

Elpiniki dedi ki: . / 
- Arzu edeı·seniz ben. ıst 

bizim bey_ 
• 

Hemen ceı.•ap vezdiln: s·ı ,<' 
- Ha Jiiz,, ha kocanız .... 1 

, 
nızda ikarar '\~niz. s"tı 

'(C .. ) metre.iile istişare~e~Jl'l : 
ra, masanın b"tşına geÇ\1 • aııt çi' 
iarı yeptJ, hepımiz birer 1< 

Umumi H1rptenberi Rusyada 
her st:ne bir buçuk milyon başa 
yakın hayv.an kurUar tar.afmdcın 
parçalanmaktodır. Kurt yalnız hıay
vaıılar için deli ii. insanlar için de 1 
tehlikeli bir ,·n..ıhlüktur. 1 

teşarlb'k yapmı~tı. Büyük amcaSl 

Lord ~ormandi 1848 ihtı1ili .za -
manlarında Fransa ınezdinde İn -
gilterıeyi temsil dmişti. İlk zev -
ccsi ivon dö il ıuvenkur isminde bir 
Fransız lk&dmı ııni Şundiltı Misters 
Erik Ffüs m &.ur lhev'k<"1tnı.ş Her
bert Vard'ın kı7.ıclır. Misters Her -
bert Vard İs"' ' 'a• · Fr.ans::ıtlaı otur -
makl~du. 

Sir F u< Fii b ml'~Q .ur A .,. nt 
Kortl~ ~ ın ıt. m muni s ie rr.\ . t:v
'"'t.""'rıll ::~11 Ut ı~.cii:. 

Dr-mı!:"'J. Günahı boynuna. ihti
mal bc:-ı .alrl .. ~ıvorum. belki de <>, 
düny.a cı.i:1e #!,innemive ahdet.mi..; 
ilıtip.u· u:ır hı.eh. Basit tarzda ıgi
y inmift.i, iisten. uı:r.afettaı uzak, 
beb:wuni bir kıyafrli vardı. 

tik. yerlerimize oturdulc· r ('/) 

Kare ş'öyJe f.o uruldu: D 01'
10 ('cY 
~t , 

ben, matmazel Froso, a"'ll -;' 
Ba§ladüc: oynamıya- _.of,~ 

~ar ba~lamaz, Mö.yö Jaıı 
1 

f"', 
J)ev4f1ı 
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Süleynıanon Saırayan<daı 

KU[Q)CS KO~lLA~R 
Tefrika No: 48 Yazah : M. Necdet Tunçer 

Sur K1:alının yeğeni söz arasında Süleyman'a 
haremden bahsederken:- Saragznızdaki kadın
lara (Nim ilah) payesi vermişsiniz! Bu zayıf 

ruhlulara bu kadar lıürri 11et verilir mı? 
,. daşına dün akşam bahçede mühim 

bir meseleden bahsediyordu, dedi, 
:müsaade ederseniz, bu kızlardan 
duyduklarımı size anlatayım? 

Süleyman hayretle cevap verdi: 
- Siz bahçede iken kızları orada 

:mı gördünüz? 
- Evet.. neye şaştınız? 
- Şaşmamak .kabil değil Çün • 

kü haremdeki kadınların hiç_ biri
si bahçede erkek dolaşırken ha • 
remden çıkmazlar ... ! Onları nasıl 
gördünüz .. ve nasıl dinliyebildiniz? 
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Haf tanın maçları 

Doğanspor yarın Beşiktaşla, pazar 
günü de F e~erle karşılaşıyor 

Siyah beya.zlılar garın sert oyun sistemini 
takip etmemelidir. Zafer h'!-ngi taraf ta?. . 

Doğanspor Fener maçında bir 
· - - -- --- - kaç avantajı rakibine bırakmak 

1 
~~-----------------~~---~~----~---~~~~~~~~~ ...... 

/-'azar günü Dozanla karıııa~c.cdlc. olan /'.l!nerin ebedrJeşcn kadı·u•ıı 

mecburiyetinde olduğu ıçın maçı 
kaybetnl<.'si ihtimali fazladır. 
Maçın hakeııJiği G. Saray ve 

milli takım s.ıntrhafı Nihada ve -

rilmiştir. Bir ı.·ok maçlarda hakem
lerin idaresi b:.li tatmin etmedi. Bu 

maçların idaresini kabul eden Ni
hadın herke-;i letmin edecek dü -

rüst ve bilgili bir idare gösterece
ği muhnk'kaktır. 

O'zerine ald gı ağır va:!ifeyi ba
şaracağına emin olduğumu?. hake
mimize muvaffakıyetler temenni e .. 
deriz. 

M. Kayah•n 

• • 

- Büyük deniz balıklarının bu
lunduğu havuz başında bir ağacın 
dibine oturmuştum. Haremden iki 
kadın geldi .. arkalan bana dönük
tü. Bahçede hiç kimse yok sanarak 
serbestçe konuşmıya başladılar. 
Bunlardan biri dedi ki: cŞu Sila 
ne yaman kadınmış. İlk önce altın 
bilezikle Aşoyu avlad'ı .. sonra tehli
keyi gördü .. kızcağızı ate.şe atmak
ta tereddüt bile etmedi. Üstelik A
şoyu hırsız yaptı .. Ona, bileziğimi 
çaldı, diye bağırdı. Hükümdarı bile 
kandırdı!~ 

1 y arın Taksim stadında tzmirin Pazar gUnU J 

Doğanspor takımını Beşik-taşa Pazar günkii maçın neticesini tah-

lzmlr panayırında yapı· 
l•cak maç'ar 

İzmir panayırının açık huiuna -
cağı giinlerde İzmirdc Beyııe!mi -
lel spor temaslan yapılması karar
laştırılmıştır: 

S5.lagmanın ~zdelertne otitün sarag lr.allcı lapıgordu .. 

"•hudllarin "SllA 
11 

ya Bir sabah Sur kralının yeğeni Sü-
ba,vurmaları.. leymanla görüşürken, hayretle sor-

8oyun k ·nk~ ed T du: 
.,... u ve anını 1 ar en a- _ Kadınlara sarayınızda enim 
·~arnd.:ın F ·1· t" h d"l · · t• 
kanı 1 ıs ın ya u. ı erı ın ı - füıh> payesi vermiş gibi, hepsini şı-
i}k . ah~11ya karar verc.lıkten sonra, martmı~sınız! Bu zayıf ruhlu mah-

ışJerı Sılısya b ıs vurmak olmuş- ~ 
tu. ~ llıklarn neden bu kadar hürriyet 

lt Yahudiler, Süleymamn Sila !-_llk-
111dcı lleler düşünduğunu bilmi -

i0
tdu. S ravd o günlerde arslan -

;rın a~zına atılacak biri vnrdı .. 
1 anıaruyı 'Qldurtmek ist yen kim 

verdiğmizi anlamak istiyorum, Mel
la! 

- Siz yanlış görüyorsunuz! Be
nim sarayıma gıren kadınlar, bır 
daha hayata dbnC'me>.zlt'r. Onları 

dört duvarın içindl' scı.klamak, on-

Süleyman hayretini gizliyemedi: 

- Ne diyorsunuz, dedi, bu sözle
ri siz kulağınızla mı duydunuz? 

- Evet, Mella! Rab, duymak 
hassasını yalnız kulaklarıma \'er -
mıştır. Bu ikl kızın ağzından çı -
kan sözleri kendi kulaklarımla işit
tim. 

- Çok garip bir tesadüf bu! Sa
rayda olup bitenleri bana vaktınde 
haber vermeleri içın ıkı yüzden 
fazla kadın haf ıye ve bir o kadar da 
harem ağası kullanıyorum. Bunla
rın hıç bırısi bana bu şekılde ha _ 
vadis getirmezler ... 

- Onlar hiç bır zaman kulakları
nı yanlarında taşımazlar, Mella ı E
ğer böyle olmasaydı, sizi çok ya -
kından alakadar eden bu dedı ko
du!nrı derhal size haber vermeleri 
lazımdı. 

S<>, o idam edılecekti. 
\' Ortnda yakalanan bfr 
<ıtdı: A 

lş.ra hürriyet vermek değıl, bılakis '========(=D=e=v=a=n=u=v=a~rc:)=z:= mücrim ,. 
hiırriyetlerıni elinden almak de _

1 
•--------------= r şo .. 

il} akat, Tamara, Aşo'yu mucrım 
~arak kıı.bul etmiyor, onu teşvık 

eııin Sı:la olduğunu söylüyordu. 
s·1~ 

mcktir. R A o y Ü 
- O halde bunlardan hiç birinin 

hariçle temas etmemesi icabetmez ı---------------· 
aa ı a ~u işde yakosını kurtarmış 
Yılabılirdi. Çünkü, bedevi kızına 

;~rdiği altın bile7.iği (Aşo çaldı) cii
~ lsrar etnıistL s· \ 

lı'ı~ Uleyrnar: bed~vilerin altın v~ 
la tı~Vhere ne kadar düşkün olduk
.,;~ııı biliyordu. Silfının iddiasını 
"'ı aııa atacak kadar manasız bul-

uyordu. 

ta.:~k~ amma .. ordata bir de Tnma
da d~ iddiası vardı: Tnmı.ra, snrny
la 0nen bütün bu entrikalann Si
~ tarafından çevrildığiııi ileri sü-

.YorJu. 
o 

~ı.ıı &unl(>rde Sur Kralı tarafından 
~ıı?"tnana misafir ol.ırak gelen 
~._11 ııı Yeğeni de on gündcnberi ıc;
~011 sarayında oturu ·or ve saroıyda 
la.~n <?ntrikalar sağdan soldan ku-

a ~rişiyordu. 

mi? 
-Şuphesiı. V? umarım ki, hiç bi

rinin hariçle teması yoktur. 
- Aldanıyorı;unuz, MeUa! ka -

dm. suya benzer .. döküldüğü yere 
derh&l yayılır .. Sarayda onlann gi
rip çıkmadıkları bir köşe var mı
dır? 

- Onlar yalnız harem dalresindc 
otururlar. Bahçeye çıkarlar .. hay .! 

vanat ve çiçek bahçelerini gezer -
Jeı . En çok temas cttıkJeri mııhlCık
lnr vahşi ve ehli hayvnnlarla çi
çekleı dir . 

Sur kralınııı yt•ğeni bu sözleri İs
. raıl hukümdarına bosuna söylemi

yordu. Onun da görduğü ve duy -
duğu şeyler vardı.. Süleymanın, 

sarayda olup biten gizli ışlerden 

haberi olmadığını anlayınca: 

·- Saraylı kızlardan bırisi arka-

,!&uslar romanı: 10 -------., 

X, 13'ün esrarı 
f\_'y ezan: Çevıren : 
~icar R• Mua•m•r Alatur 
}'~ 

~)ıp at bu takip ve tarassutlar u-
~" gidiyordu ve daha fazla da 

"'P . ,. litrnesine lüzum yoktu. 1916 
&\!ı, ~ •iuatos içinde umumi krar
~ f u kornedinin artık lüzumun
~ llıl;.. u:ıadığına kani olarak, 'i lrarınin o civarda ikametine 
~t 01

du. Yani casus kadının ika· 

yacım var. Ben evvelce Alman ve
liahdinin metresi idim. Bu adam 
beni çok severdi ve şu dakika ~'li 
kim bilir ne kadar görmek ister. 
Ben, onun sayesinde Alman umu
mi karargihına hulul edebilirim. 

Fransada mukabil casusluk teş • 
kilatını idare eden yüzba§ı Ladu 
şu cevabı verdi: ~~~tltere~ni yenilettirmedi. 

~,~i«rı, bunun üurine Parise 
'1lbtye . lllecbur kaldı. V4! ikinci kat ediniz, hayatınızla oynadığını-
' s iıdertk pkayette bulundu: zın farkında oeğılsiniz. 

- Dikkat edioiz Mata Harj! dik· 

~iı. ı~ ben· h · ,.... ~h ım ayatımı gayn ka-
'~n a~~ül bir hale aetirdiniz? 
~.lu rııçın şüphelcndijinizi bir 
.~ 'n~ayamıyorum, dedi. Eğer 
~ı, ;•Yetime inanmak istiyor • 
~in:nsa hesabına çall§mak 

' l>•ra bulunuyorum. Sonra be
Ya, hem çok paraya ihtJ· 

:Evet Mata Hari hayatı ıle oynu
yordu ''e en r.11ayct onu kaybetti. 

Dansöz Alnıanyaya isviçreden 
geçmek istiyordu. Fakat ikinci şube 
başka türlü bir karar verdi. Kadı

ru daha iyi rnrassud edebilmek i-

çin onu hp;myaya Viro'ya &önder
di. Oradan Holandiya vapuru iJ. 

BUGÜNKO PROGRAM 
Akşam neşriyatı: 

Saat 17 lnkılAp dersleri: Oniver• 
siteden naklen Hikmet Bayur tu .. 
landan, 18,30 PJikla dııns musikisi, 
19,30 Sanatkar Naşidin iştirakile 
Şehir tiyatrosu artistleri tarafından 
bir komedi. 20 Türk mu iki heyeti 
20,30 Ömer Rıza tarafından arapÇa 
söylev, 20,45 Vacide Pıza ve ar• 
kadaş1ara tartı.fmdan Turk musikisi 
ve lınlk şarkıları saat ayan, 21,15 
orkestra, 22, 15 Ajans ve bors.ı ha
berl~ri ve ertesi günun prograrill 
2230 p:Jiıkla sololar opera ve ope
ret parçaları. 23 Son. 

Y ARINKt PROGRAM 

Ôğle neşriyatı: 
Saat 12,30 Plikla Türk musikisi. 

12,50 Havadis, 13,05 muhtelif Plak 
nc~rJyatı, 14 son. 

Amsterdarna geçecekti. 
Mata Bari bu vapurda karan:ık 

ve fırtınalı bir gecede yolcular şe
refine en mükemel danslarından 

bir kaçını oynadı. 
Belki de Greta Garba böyle bir 

sahneyi filimde çevirmediğine ium 
bilir ne kadar üzülür? 

İşte burada hiç hatıra hayale 
gelrniyen bir hidise oldu. Vapur 
Sutarnpton'a doğru yol almış bulu
nurken, İngilız torpitolannın ate
tine tutuldu. Vapur durdu, torpi -
tolar yaklaştı, tngilb zabitleri va
puru ve yolculannı kontrol etti
ler ve Mata Harinin e~yuı arasın
da, ikinci şubenin işlerini kolaylat
ması için vermiş olduğu bazı vesi
kalar buldu. Bu :vesikalar Mata 
Bariyi Alman' makamları nezdi:ı -
de ıltimas r~iwı .. riu. Fransı~ €rnni-
yet mü.:· hir dansöz:in 
o suıa~ eden İngi-
lizl<!n 

Mcıt, 

- Na:. 
1 :· 

tevkü 
mi ediyorsuı, .... _,\.!n 1''ransa hesa
bına çalışıyorum. 

Entellicens servisin husust daire-

karşı göreceğiz. mine kalkmadan evvel Fener ta-
Şimdiye kadnr İstanbulda en iyi kamı hakkında bir kaç şey söy • 

neticeyi Ankara Gücü aldı diye - Iemek isteriz. Fenerbahçe idare -
bıliriz. cileri takıma genç oyuncu koy -

İzmir takımları bizim görüşü- mamakta ısrar ediyorlar. Halbuki 
müze göre Anknradan bir derece bugünkü Fenı~- takımının üç or -
zayıftır. Fakat Doğansporun oyu- tasını işgal eden Esat, A. Rıza ve 
nunu göremeıJ.ğimiz için fazla bir Naci her maçta aksıyorlar. Fener 
§CY söyleyemiyeceğiz. Yalnız bu. ta- son maçlarında fazla gol çıkaramı-
kımın bir iki as oyuncusunu ya - yor. Çünkü :iç orta oyuncu gol 
kından gördük. Milli formayı bir kaçırmakta birbirlerile yarış edi -
kaç defa giy:niyc muvaffak olan yorhır. 

İzmirin en iyı forvetlerinden hiri 
olan Fuatı yarın İzmirli arkadaşla
rı arasında göreceğiz. Şimdiye ka-

dar yetiştirdiği futbol aslannı İs
tanbul ve Ankaraya dağıtan İzmı
rin bugün e.ihi kuv\•etinden kay-

betmesi tabiidi.r. Fakat İzmır tn -

kımlarında İstanbul ve Ankaraya 

gıden arkadaşlarının yerinde oy -
nıyan kıymctlı elcmanlıırı mevcut-
tur. 

Üçoktan dahn iyi netice alaca -
ğını athmin ediyoruz. Beşiktaş ge
çen hafta Gerıçler Birligi ile yap
tığı maçta 2 - ~ beraber kalmıştı. 

Yarın Doğanspor karşısında da kötü 
netıce alırsa Siyah Beyazlıların pu· 
an cctvelindel<i yeri pek aşağılarda 
olacak, İzmirdc eksik kadro ile be
rabere kaldığı Doğansporu İstan -

bulda üç dört r.r.yı farkla yenmesi 
lazımdır. Siyah - Beyaz takımın 

yarınki kadrosunda ufak bir de
ğışiklik yapıla~~ğı söylenmektedir. 

bu değişikliğin haf hattında yapıl
ması ihtimali kuvvetlidir. Ne olur
sa olsun Siyah Beyaz takımın ya -
rınki maçı güzel bir oyunla ka -

zannı.ası lazımdır. Sık sık gördü -
ğümüz Beşikt:ışın sert oyun siste-
mım de dcğis!ırmesi takıma daha 
faydalı olacaktır. Bunun için Be -

Bunlardan l'aşka Fener takımın
dan Angelidis ve Cavat çıkanlarak 
yerlerine genç oyuncular konul -
malıdır. Fene"ıiler bir çok genç e
lemanlara malik oldukları halde 
takımlarını değiştirmemekle ken -
dilerine zarar veriyor. 

Pazar günü Doğanspora karşı 
Fener takımmın şöyle çıkmasının 

iyi olacağını düşi.inüyoruz. Hüsa -
mettin, Ya§ar, Lebip - M. Resat, 
Necdet, Cavat - Küçük Fikret, Ni
yazi, Bülent, Fikret, Orhan. 

Fakat Fenerin Pazar günü gc -
ne cebedi~ kadrosunu muhafaza e
deceğini bilivcı uz. 

Fener şimdiki halde rakiplerin!? 
nazaran iyi vaziyettedir. Bundan 
sonra bu dereceyi muhafaza ede -
bileceği şüphelidir. 

1 

' 

Ezcümll", Bulgarlarm en kuv -
vetli futbol takımı olan Scıfya muhc 
teliti davet edilecek ve So!ya - İs

tanbul temsili maçlo.rile, hmir - İs
tanbul temsili oyunları yapılacak
tır. 

Ayrıca bir bt">ynelmilel tenis mü
sabakası da tertip olunacak İtal -

yadan birinci sınıf tenisciler çağı -
rılacaktır. 

Balkan güre'j şampiyonası müsa
bakalarının dn İ.zmirde vapılması 
için teşcbbüslt.:re girişilmiştir. 

Yugoslavya T rkiye 
futbol maçı 

Bu sene milli küme maçlarının 
sonunda bir de Türkiye - Yugos • 
lavya temasları yapılacaktır. 

Geçen sene Berlin olimpiyadlan 

m~nasebctilc yapılan Türkiye Yu· 

goslavya maç.arının intikamı ola • 
caktır. ' 

Biri milli takımlar arasında di· 
ğerl de İstanb ıl - Belgrad şehirleri 
arasında olacaktır. 

Her iki maç da Belgradda yapı • 
lacaktır. 

§iktaşın bu maçta sert oynamaktan 
zıyde tecrübeli oyuncuların tckni
ğınden fc;tifa 1e ederek tesirli bir 
sıstem tatbik etmesi galibiyetin da
ha kolay dde edilmesine amil o -
lac:ıktır. Yarın Dotansporla ilk mcçı gupacak .olan Beıiktcı 

s. bu esrarengız yolcuyu Havr·a 
Clındennek :nuvafık olup olrruya
cpğını Fransacan sordu. 

1'"'ransızlar: 

- Hayır, diye cevap verdiler, is· 
panyaya gönderiniz. Bunun üzeri· 
nedir ki, Mata Hari arzu hilafına 
Vigo'ya dönmcğe mecbur oldu. 

Bu zamanlarda İspanyadaki ec • 
nebi casusları Almanyaya müte • 
madiyen şifreli haberler gönderi • 
yorlardı. 

Eyfel kulesinin de aldığı bu şif -
reli telgraflardan birine göre, M:ıd
rid H. 21 markasile çah~~m casusun 
İspanyaya avdeUni haber veriyor 
ve bu ensus için para istiyordu. Hat
ta bu telgrafın sonunda şöyle bir 
haber daha vardı: 

cAristid Briyan bir Yunan pren
sesi ıle p~k sıkı fıkı münasebetlir
oe bulunmaktadır.:ıı 

Berhn revcıp vermekte gecik • 
medi: 

c H 21 derhal Pariste, Şanzelizc
dcki milli Kontuar bnnkasına mü
racaat etsin, crada kendisine beş 

bin fran \"crilecektir. 
İkinci şube bunun üzerinedir ki, 

Mata Harinin tam manasile Al -
manya J1esabına çalışan bir casus 
olduğuna artık kanat hasıl etmış
ti. H 21 in Mata Hari olduğu mu
hakkaktı_ 

Filhakika rir kaç gün sonra Şan
zelizedeki bankaya bir kadın mü -
racaat etmişti. Bu kadın Margerit 
Zel denilen dansöz Mata Hari idi. 
Ertesi gün, 18 şubat 1917 de casus 
kadın tevkif edildi 
Yatağına uzanmış, çırılçıplak Je

necek bir kıyafette yatıyordu. Ken
disini tevkife gelenlere dedi ki: 

- Her halde bir yanlı§ınız ola
cak. Maamafih ben giyininceye ka
dar, siz şu kutudaki bonbonlardan 
alarnk, biraz vakit geçiriniz. Polis -
ler de elbet öteki insanlar gibi bi
raz boğazlarına düşkündürler. 

Mata Hari sorguya ~kildiği hal
de, yjne yüksek yıldızına inanıyor 
ve katiyycn mahkum edileceğini 

zannatmiyordu. Çünkü nüfuzlu ha
mileri vardı. Onlardan birinin hi -
mayesinin gccikmiycceğini düşü -
nüyordu. Holandada bir başvekil -
le uzun müddet konuşmamış mıy .. 
dı? Fransız diplomasisinin yüksek 

şahsiyetleri a~asında tanıdıklan 

çok değil miydi? Hatta bir harbiye 
nazın ile de çok derin ahbaplığı 
vardı. 

Bir gün sorgu esnasında mürek
kep hokkasını divanı harbin resmi 
mazbata muhaniri olan yüzbaşı 
Riyer Buşardon'un kafasına atacak 
kadar kendisınde cesaret görmüş -
ıtü. 

En nihayet de, kendisi ser~~ 

bırakıldığı takdirde, o güne kadar 
Alman casusluğu hakkında öinn
miş olduğu bütün malfunatı bil • 
direceğini söylemi§ti. Fakat Ladu
nun ısrarlarına rağmen, yüzbş 

Buşardon çelik gibi sert davrandı, 
casus kadını muUaka idam direği
ne göndermeğe a~tmişti. 

Oçüncü divanı harpte çok beye -
canlı bir muhakemeye ba,landı. 

Mata Harı lAcivert ipekten bir rop 
giymiş, bütün mücevherlerini tak
nuş, kendisini öyle müdafaa edi • 
yordu. 

- Aşıklarımdan dostlarundan 
para almak hakkımdır zannede -
rim, diyordu. 

(De• '"mı t.Je.r) 

i 
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Acı Yağlı 
v ve yagsız badem, yağsız kar ve yarım yağlı gece 

KREMLER • 
•• HASAN 

! Çilleri ve Sivilceleri ve Lekeleri Kat'iyyen izale Eder. 
İhtiyarları gençleştirir, gençleri 

Hasan ismine ve marka&ına 
güzelleştirir. 
dikkat 

HASAN DEPOSU: İSTANBUL, ANKARA, ESKİŞEHİR, BEYOGLU, BEŞİKTAŞ. - _ __., 
-----· 

lstenbul Vaklfiar Direktörlüğü ilanları 

Sa ... atya'da 

Topkapı'da 

Bnkırköy'ünde 

Yeşilköy'dc 

Saraatyn'da 

Samatya'da 

B~lnt'ta 

Fener' de 

Cibalı'de 

Kumknpı'da 

Samatya'da 

Salkımsöğüt'te 

Edirnekapı'da 

Fener' de 

Samııtya'da 

Edirnekapı'dll 

Lonca 

U.nga'da 

Yedikule'do 

Balat' ta 

Edirnekapı' da 
Fener 

Eclirnekapı'da 

Fener' de 

Altı mermer' de 
Eğrikapı'da 

Samatya'da 

Vefa'da 
S:ılmatomruk'da 

Fenerde 

Eyıüb 

Samatya,da 

Eyyüb,de 

Gedikpaşa'da 

Kumkapı dışında 

Ye~itköy'de 

Samatya'da 

Fener' de 
Kumkapı'da 

Kumkapı'da 

Topkapı'da 

: Analipsis kilisesi vakfı. 

: Ayanikola ,, ,, 

: Ay ayorgi ve Arıal:psiıı kiliselerile mektebleri vakfı. 
: Ayastefanos kilise ve llk Okulu ve mezarlığı vakfı. 

: Ayanikola kilisesi vakfıı. 

: Ayayorgi ,, ,, 

: Ayastrati kilisesi ve llkmektebi vakfa. 
; Rum Patrik hanesi dahilinde Ayayorgi kilisesi vakh. 

: Aynikola kilisesi ve mektebi ve anhanesi ve Aya• 

haralambos kilisesi ve Ayazması vakfı. 

: Ayakiryaki v"! Panniya Elpida kiliseleri ve mek

tebi vakfı. 

: Ayakostantin kilisesi ve mektebi vo Kaıhçeşme'de 
Ayapraskovi kilisesi vakfı. 

: Ayatrapi Ayazma ve mektebi vakh. 

: Ayayorgi kilisesi vakfı. 

: Katibmuslahaddin mahallesinin Ayayorgi kilisesi vakfı. 
: Ayamina kilisesi vakfı. 

: Sarmaşık'ta Ayadiınitri kilisesi vakh. 

: Ayadimitri ve Ayalaherna kilisesi ve mektebi vakfı. 
; Ayıtodori kilisesi ve mektebi vakfı. 

: Balıklı Rum Ortotloks hastanesi vskh. 

: Balino kilisesi vakfı. 

: Rum llk Muhtelit mektebi vakfı. 

: Rum mektebi kebiri vakfı. 

: Tekfursaray Hançerli P&.nAiya kiliıeıl vakfı. 

: Maraşlı Rum İlk mektebi vakfı. 

: Meryemana kilisesi vakh. 

: Meryemana kilisesi vakfı. 

: Belgrad Meryemana kiliıesi vakfı. 

: Panaiya kilise ve Ayazma vakfı. 
: Panaiya kilisesi vakfı. 

: Yuvakimion Rum Kız mektebi vakfı. 

: Surp Asvazazi kilise, mektebi ve mezarlıtı vakfı. 

: Anuat Higütiüm kilisesi vakfı. 

: Babahaydar'da Surp Agya Ermeni kilisesi ve mek· 
tcbi vakfı. 

: Ermeni Protestan kiliaesi vakfa. 
: Surp Harityum kilisesi ve mektebi vakfı. 

: Surp lstepanos kilisesi ve Kapamaclyan mektebi 
ve m~ıarlıfı vakfı. 

: Sulumanastır'da Surp Kigork Ermeni kilisesi ve 

Snhakyan Nunyan mektebi ve meıarbtı vakfı. 
: Meryemana namı di~er Kanlı Kilise vakfı. 

: Kazganisadı mahallesinde Meryemana kilisesi vakh. 

: Meryemana Drasörleri kilisesi vakfa. 

: Surp Nikogos kilisesi ve Leon Vartuhyan mektebi 

ve mezarlıAı vakfı. 

Narlıkapı 'da : Surp Ohannes kilisesi vakfı. 

Gedikpaşa'da : Surp Ohannes kilisesi ve mektebi vakfı. 
Yedikule haricinde: Surp Pırgiç kiliseıi ve hastahanesi vakfı. 

Balat'ta : Surp Herşdagabet Ermeni kilisesi ve Horanyan 

Yen kapı'da 

Balat 

Ba at 
Salmatomruk 

mektebi ve mezarlığı vakfı. 

: Tetios Partagimeos kilisesi v' pır.ktebi vakfı. 

: Musevi cemaati vakfı. 

: Musevi hastahanesi vakfı. 

: Musevi Sinagonu vakfı. 

Tekfursaray : Musevi cemaati vakfı. 

Cemaatlerde idare olunan vakıflardan semtleri ve isimleri yukarda 

yazılı vakıflar, 2762-Sayılı Vakıflar kanunile nizamnamesine ve olbabtaki 

talimatname hükümlerine tevfikan tek mütevelli tayin edileceğinden all· 

katıların 23-Mayıs·937-Tarihine kadar lstanbul Vakıflar Başmüdürlüğüne 
alelusul müracaatları ilan olnnur. (2558) 

Karaağaç müessesatı için bastırılacak matbu evrak açık eksilt
meye konulmuşlardır. Bunların hepsine 391 lira bedel tahmin olun
m ıştur. Nümunelerile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 
Is ekı ler 2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 29 lira 33 kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber 24·S..937 pazartesi günü 
saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (2~79) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
4000 metro yefil yağlı kaneviçe 

6000 • beyaz • ,, 
ı - Yukarıda cins ve miktarı yazılı iki kalem malzeme şartnamesi 

mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık 12· V-937 tarihine rastlıyan Çarşl\mba günü saat 15 de 

Kabataşta Levaum ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya• 

p:lacaktır. 
3 - Şartnameler para.sız olarak her rün sözü geçen Şubeden alına· 

bi .r. 
4 - lsteklılerin pazarlık lçia tayin edilen ıüa ve saatte % 7,~ gü· 

wnme paralarile birlikte adı reçen komisyona rclmeleri illn olunur. 
(2339) 

FIRSA Ti KAÇIRMAYINIZ ; 
Beyoğlunda Tokathyan Oteli kar,ısında 231 No. 

TUHAFiYE MAGAZASINDA 
KAT'İ LİKİDASYON münasebetile 

bütün stoklarını 

HAKiKİ % 40 TENZİLATLA 
elden çıkarnıağa başlamıştır· Bu fırsat ancak 15 gün 

devaın edeceğinden istifadeye k0şunuz. 

,---~ Dolaş 1 Dola, 1 ~---, 
Yeni tertip piyango biletlerini almak için müracaat edeeeğin yer yine ı 

KADER GiŞESİDİR 
Çünki: 

Kader gişesiodt!n satılan ek.ser biletler taliin cilvesine mazhar 
olarak en büyük ikramiyeleri kazanmakta ve sahiplerini zengin 
ve bahtiyar etmektedir 

Vakit kaybetmeden hemen 

KADER GİŞESiNE 
Gidiniz ve biletinizi alınız. 

Yalnız KADER ismine dikkati 

Eminönü, Valde kıraathanesi yanında No. 4.,5 Telefon: 23970 ve 
Beyoflu lstik141 caddeai No. 109 

Telefon: 43696 
~--:-~-~~~~~~~~---~~~:---~~~~~~---~~~~-~~~~-~--li,,.jii;jj .............. ;;.,.;; .. jj;;j .. iiii;i_.;ersr~ 

::::~;~\ Kadın dişcisi 

I ... 
•• .. 

~;. 
••' .. , '• , ,,, 

,•/,;•/. 
··:•' :: 

~ MARI SOLLDERGER 
~-- DIŞ T ABlBl 

IHTIVARLIK 

Peşinizden Geliyor, 

, I 

lstiklil caddesi, Lüksenburı AP· 
Perıembe ve puar rünlerindeP 

maada herıün sut 9 dan 12 yo 
ve saat 14 den 18 ~ kadar kabul 
elliğini sa}'ın müşterilerine uil· 
dit'ir. 

saatleridir. 

Her yerde arayın• 
155 birinci mükafat ._ .... _! _____ ~ 

ONA KARŞI ,, ~ 

Hazırhkll Oavranın;;_ d ••- Operatör -~ 

1 
RIZA ÜNVER - 1 

., ıt 

Doğum v«: kadın hastalıkları 
mutahassısı . 

ddeS' 1 Cağaloğlu Nuruos::-ı:ırıiye ca 
1 No. 22 Mavi yapı 

Telefon: 22683 

Dans merakhla;;"' 
müjde ··ğ· 

En kısa bir zamanda iyi da~s :ı,c 
. rcı 11"'~ 1-: ısterscniz ve ucuz bıt • 

prO 
kaybetmeden dans . ıet• 

1. • m go'ya müracaat etsitl 

Salailu ve umumi Dlfl'İyab idare eden başmuharrir 

E. izzet 

~ ·s· .t'"..w .. -... • 'ı 

Beyuğlu Tokatlıyan oteli ar~Jı• 
sında Topçekenler sokak No· 

Baaddıtt yer : Matbaai Ebtlıziya , birinci kat. 


