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Başvekil saat ikide Sofyadan geçti 
Bulgar krall namına saray müşaviri Gruyef, Başvekil Köse 
hranof ve diğer nazırlar Başvekilimizi Sofya istasyonunda 

büyük bir samimiyetle karşlladllar_ ve uğurladllar 
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l~rnet lnönü yarın sabah saat onda Brükselde IAsil~r Ma~rid ~~~-
• 1 hesınde şıddetll bır Belgrada varmış bulunacak 

Caddeleri Türk ve Yugoslav bil 
rakıarile süslenen bütün Belgrad 
Başvekili mizi heyecan ıa bekliyor 

F aşıst e~ taarruza geçtiler 
Kaybettı 

SOfya elçimiz 
Heyeti Filibeden 
karşıladı 

s ...... _ 
den o~n 11 (Hususi Muhabirimiz· 
refika! clef onla) - Başvekilimizle 
~lı~tü ~1 ve Harici}'e \'ekilimiz 
Fıtibc r~sı hamil olan ekspires 
laat d ıs~asyonuna bu sabah 
llllı~tu okuzu kırk geçe dahil ol• r. 

bhsy d -Saty'd on a mahalli tnemurin ile-
~ a:.:. sureti hususi yede istik· 
reu Bulr~ Hariciye Neza• 

aerıcer erklnı ve sefirimiz Şevki 
hııırııu;•fından hararetle istikbal o
cı. dllr;rdır. Tren Filibe istasyonun· 
\le lnai ut~ rnüddc:tçe Baıbakan 
•araı10dYelindekiler Bulgar halkı 

an alkıılanmıılardır. 

B kilin rıarı11 alcıam Bılıratla zlgar•tlnl iade edıce~i Yuguslau 
aştJe , f'k l k . l • • ı· 1 I başoclcill Stogotlinovlç ile re ı asıntn mem e tltm zı uyart ı ıı n e• 

1 ,ınde alınmış resimlerinden bir hatıra 

lstanbuldan ayrllıt natılacaktır. 
İki gün evvel buraya g.elen ga • 

zetecilerimize karşı resmı ve hu -
susi zevatın göstermekte oldukla
rı alaka ve muhabbet intizarın fev
kindedir. Yarın akşam Belgrad ma-

iyet alayı klübünde Yugosla,·lar. 
misafirler şerefine büyük bir 7Jya
fet ·yeıteee]cletdir. Ertesi gec.e de 
sefarethanemizde büyük bir siıva
rc veıileccktir. 

Dün, Ankaradan şehrimize gc
Jen Başbakım ismet lnönü doğruca 
Perapalas otelıne inmiş, burada, 
lsıaııbulda bulunan Yugoslav ga· 
ieteci lerıle Türk matbuatı mümes• 
sillerini kabul etm ış ve Yugos• 
la vya seyahati münasebetile ~u 

beyanatta bulunmu4tur: 

Degrel bütün gü· 
r ültülerine rağmen 
m uvaffak olamadı 

Brüksel, 11 ( A.A ) - intihap 
dün akşam neticelendi, iyi haber 
alan mahafile nazaran Degrcl 
80,00(), Van Zeland ise 200,000den 
faua rey toplamıştır. 

a; 
Miklas 
Mayısta 
Peşlege geliyor 

Viyana 11 ( A. A.) - l,i ha
ber alan mahfile göre reisicum• 
hur Mıklas'an Budapcşle seyahati 
3 mayısda yapılacaktır. Amiral 
Horlhy'nin sonbaharda yaptığı zi
yareti iade edecek olan reisicum• 
bur b-ı4;vekit Schuschniu ile Cn• 
ldo Schmidt refakat edocektir. 

Bir sandal dev
rildi, beş kişi de

nize döküldü 
1 Dün Osküdardan müşteri alan 
sandalcı R zeli 1smaUin, 2079 nu• 
maralı sandah aahile yakın bir 
yerde devrilmiş, icerisinde bulunan 
lbrahim, Fehmi, Samoel, lzrail ve 
sandalcı denize düşmüşlerse de et• 
raftan yetişilerek hepsi kurtarıl• 
mıştır. 

YaJ!odanın 250 
Arkadaşı 
Daha yakalandı 

'1eı 
g,.ttffa 

'\'ir-.ıi~e:i. !/Opıla:a meclis ıirıası Eski Sovyet posta 
'<>ııra k kıkaltk bir tevakkuftan 
~tkct :t S~res Sofyaya doğru ha· v e telgraf kom iser i 

Hazırlanan program henüz neş
rcdılmemişse de, Başbakanımıı.ın 
Yugos1av dahilindeki bazı büyük 
şehırlcri de ziyaret edeceği söy 

"~aı,gomvya'ya ıçimde büyük 
bir sevinçle jlidiyorum. Hareke
timden \;iraz evvel fe\•kalade ola• 
rak toplanan Jcra vekilleri heyeti, 
Yugoslavya'ya Türkiyenin samimi 
c:mdan bağlılığını iblağ etmegi 

~!a"Yon~! ;e 1 s~at. iklide Sofya c t 
1 

t d Yahudi imiş 
iVtkil e mıştır:. :;tasyonda en u p a a 1 nan e Varşuva (Hususi) - Yagudanın 

~ lvcınof vcl Hariciye Nazırı Kö- • t evkifinden sonra Sovyct hüku -
laruycr, di~:; Saray Müşaviri ıneti Habarovsk ile Kiyefde iki 

r, sera naıırar. Eski nazır· b• •erı• ı genı•şıetme komisyon tayin ederek Yaguda ta-ıar gaı;~l~ancmiz erkanı ile Bul- 1 rII raftarlnrı nrasındn tahkikat yap -
tltilcr 1' ecıler ınisafirleri istikbal 
<l • re b tırmnğa başlamıştır. Kiyefdeki G. 
tn~~~ 11 rdu :c h ur .da nz bir müd- • • d d • ı • r P U. teşkilatı reisi Baleçki ile Ha-
~ll lrll'r U ararclle nlkışlanan 1ş1 ne -ev a_ m_e_ 1 1 yo rabovskdaki reis Dez.ina ve mua -
b '•er. 'Ya c llradn, doğru lıdreket · R 
~ltrad d rın sabah saat onda vıni ike de tevkif olunmuşlardır. 

ntL a ol .. c klardır. Jandarma um um kumandanı, emniyet Şimdiye kadar Yaguda taraftar -
GRA.D HEYECANLA larmdan 250 kişi ile Yagudanın 

et!l BEKLİYOR umum müdürü, gümrük muhafaza UmUm münasebette bu1unduğu kadınlar-
~(! ) grad, (Hu . k d 1 da Cenuba ·d· 1 dan beşi te\'kif olunmuşlardır. Ka· 

rı - h susı muhabirimiz - uman an gl ıyor ar ralas ismindekı· Yagudanm katibi 
tıı~l · vasbak b. 1115 .. : .. nımız General İs- Cenup \'e Şark vilayetlerimizin ır heyet yakında bu mıntakayı bir kaza ncticesindc ölmüştür. Ö· 
ttUiA_ nu ılc m . . . .ı_ı k 
.-ıı Çok h aıyetindekileri bu- son günlerde aldığı ehemmıyet uvıaşara , esa!!lan tesbit edileaı lünün üzennde bulunan bir cet • 

~. ~llc il~ ar~ı etli bir §ekil de kar- üzerine bu mıntakalarda alınmış idari tedbirlerin teferruatı ile meş- velde, Staıin ile Kaganoviçe karşı 

lcnmcktcdir. (Devamı iki nci sayjcida) 

Muharebe bu devam ediyor, hü
kiımetçi tayyareler 

. asilere bomba . yağdırıyorlar 

._ ·- --
Madrlt c•pheşcrtd. asl!•r siper arkasrncltı 

Madrit. ll ( A. A.) - Havas man etmektedir. Mınzanaros ova-
aj&&ns .... a mui'i.ıu·,: uiiuarıy'>r: ı~a balcim sırtların sathı mailinde 

Asaıer dün Madrıt cephesinde bulunaı_ı bir .ço~ ~vJer topçu ateıie 
L:fh -&1 ~ C D J Je tahr:p cdılmıştrr. 
uı assa 0 6 eucn sonra asa e . . _ 
Campo'da mukabil taarruza geç- Cumhurıyetç.ıler dun ~ue~tc de 
mişlerrlir. Muharebe bütün -Madrit lo~ Fraliceses cıvarında llerlıyerek 
cepheıınde bilhııssa, eski mezarlı· ası ~atlarını yard!kt~n sonra üni-
tın etrafında, Casa Del Kampo. \•ersıte mahallesı ıle Casa det 
askeri hastahane Carabanchel ve Cam~ ar~sında mu\'asala yolları:u 

• , kesmışlcrdır. 
Casa Del Knmpo ya hakim olaa Jr. r d'I ı I 
G b. . d ~ .. . t ınam e ı en ıarp ma :ı.:emesi 
. ara ıtas tepesın e . but un şıddc· meranmda geçen şubatta Alman. 

lıle devam elmckledır. lar ve ltalyanlar tarafından veri. 
Cumhuriyetçi tayyareler :isi mev· len otomatik silahlar da vardır. 

zilerini mües!!ir :ııurelle bom bardı· (Devamı i ki nl'i sayfada) 

Günün şakası: 

't~~1nakta t'<! büyü~ hazırlıklar olu idari tedbirlerin genitleti me- rul olacaklard,r. kurulan suikasa .şebekesine dahil 
1) \itıt ve y dır. Bçlg•·ad istasyonu sİne devam edilmektedir. Bu mıntakada hususi vaziyetler 1 olanların isimleri yazılıdır. Yagu. • 
ıı:•ı1tııışt1t·~;~ıa.v ~yraklşrllc do- - Jandarma Umum ~umand~na ~rzed~n ve .b:r çok bakımlardan danın yaşadığı evin duvarları için- D o ktorum gUnde muhakkak bir k ilo haris sUt 
boı 'rnPuU • hrın hır çok yerleri- General Kbım, Emniyetı Uım:.mıye eu~mı!et vcrdmesi JAzım gelen yer· ı d_e bir milyondan fazla ruble ile lçmekll~Uanl SÖJledl •• 

; 

ışıklar~: asılını~. geceleri şehir Müdürü Şükrü. Gümrfik Muhafaza lerdekı nahiyelcrden bazılara ka· pek çok kıymetli mücevherat bu - - Galiba doktor seni n inek Y8J8 KOJUn bes le-
Pıtrlal· bir ~"kı'Jde do- Se f'd -t kkil zaya çe · ı · 1 d. -

..........::~~~~~;;~-~~;;;;~~~u;m;mn;;~K~ı~m~u;t;ar;u~~y~ı;;;c~n~m~u~eş;e~~;;;~~v~r~ı ;m;•s;e;r~ır;·~~~~~~~~~(;D;ev;a;m~ı~ik!!!!!!!inc~i~sa~yj~ad~a~) ~~~~d~IO~ln~l~z~a~"~n•~d~ly~o~r~-~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~i ildi 
(Kazanan nu· 
maralar 2 nci 
sayfamızdad1 r) 
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Demek Fransa'da 
imperatorluk oluyor? 
F.rans.ızlarm Rasing Klubimoe ı Her_ gü~ ayni gıda al~nırsa saç • 

oymyan şu bizim İzmırin meşhur lan gl.l~U§ gıbi yapıyor. _ 
futbolcusu Vahap hem futboldaki 1 Mest:Ja, çoğumuzun tecrubcmlz-
kıymetile, hem de rcngınin biraz !e ..abıttir, Allah bılır. kuru fasuJ-
çukulata olmasilc meşhurdur Bc.k- yada muhakkak boyle bır mcıdrJe 
sanız a. bu kıymetlı sporcumuza; vcır!!. 

- Fransız te~r.ı:.ı ol! dıyorlar -
mıs. Fransızlar onu da Fransız ta
bıiyetine gcç.irmiyc g<ıyret ediyor
lar! 

Allah Allah ne garip ışdır bu 
Demek şu bıldıgımız Fransa da İn
paratorluk kurmak iddıasında!! 

* MUn@vver muharrlrler t 
Bır muharrıre h.ıyrcller ctmedı

niz mi? Dün (Son Posta) da (.Mı

zahçı) imza::ııle eşcklerın kongr~ -
sıni J azıyor! Kongredekı bütun ko
nu şulc:ınları su tunlarca nakledıyor. 
Gordünüz mü lısan bilmenın fa). 

f .dasını!! 

* Karh yamaç
lar sevdası J 

Bir genç bayan gazeteye yazı -
yor: 

- 17 yaşındayım. İdeal erkek o
Jnrnk 55 yaşında bır erkek tipi ta
hayyül edıyorum! .. 

Muhterem bayan galiba kayak 
sporu klübünden! Yalnız yanıld'ık
ları cihet: 

Tiplerde erkeklik yoktur! 
Acnba altın tepsisi mi tahayyül 

ediyorlar?! 

* Aks•çh çocuklar 
Baksanız a: Hiç ışitt.iniz mı? 1 

yaşında bir kızcağızın saçları bir
denbire ağarmış, gümüş gibi olu • 
vermiş! 

Sebebi anlaşılamamış, kızcağız bi
zim doktorlara müraeaat etmış. 

Halbuki hiç .§aşılacak şey değil. 
:apılacak şey şudur: 

Zavallı çocu rtumu7. gıdaınnı dewş
tirsin! Zira, son zamanlarda hız bii· 
yüklerin çoğumuıda da v•kltsi2 
eyni hal oluyor. Fenni sebPbı ısc 
gayet basit: 

Her halde yP.rli~miz gıdal:mn 
bazılarında fazla ıniktarda .v.umilş 
olacak. 

* S1rt hama!hftı 
1şte nıhay~t oldu Ana caddeler

de nrtık sırttü ve başta eşva ta • 
şınrnıyacakf Bunun han~ı <'adde -
lerde yasak olduğunc1 dair bır liste 
hazırlarııyor. İy1, pPkala. Fakat 
rnııdern kunsılc Bcy'l,ğlıını:lan u -
fak tefek almıyn çıktın kocalar 
bangı caddclerd,.n Ue(,-e<:ek?1 •• 

* Karamanın koyunu •• 
Çt>Cuk haflasmda çncuklcır tram

vaylarr:la b<>d va d'olaşaraklar. E, 
sPrırde bır dl'? onlar dlllaşsm' Nasıl 
but•m sene tumvaylar da onların 
üstunde dolaşıyor!! 

* Adalet bayramı 
Pek hayret edf'f'eğıı'ıız hır hahPr: 
Kar~manda bcl~ive etlere narh 

koymuş. Fakat bu ntırh gayet ga
rıp: 

Koyun etı 35, 'k"çi eti: 30! 
Dıkkat buyurııluyor mır koyun

la ke~i Pti Masında karamanda res
'1\Pn bu kadar az bir fark olma:., 
rıPtfPn., Or:ıdtı da ~aliba Karaman 
~ocuklarının haJısiyetini belccfiye 
mühürleyerek tasdik ediyor!! 

* Ya,adı Adepazere 

llir gazele muhabiri sevınçle ha
ber venyor: Adapazarı çok yakın· 
da iyi suya kavtJşuyonnuş .•. 

MPS'ut Adapc:zarlıJar! Bunun r.e 
tyı bir şey oldu~unu göreceksinız. 
Fakat acaba kavuşacağınız iyi su 
ıkramiy~lı mi? Zira bız de kavuş
tuk. BızdeJdler ikramıyf'li: Mütıilr
lü, kapalı ŞiŞPl<'r j~ınde Fakat ıçın
drn fö;telık de ıkramıye olarak ba· 
kıyonmnu7. Rah balık. b:ıkıymsu ~ 
nıı7. gah kOçük khrbağalar çıkı • 
yor. Çok f'j?lrnfyoruz!! ... 

c_3"eV7rt<: 
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Piyango çekildi 
Bugün kazanan bütün 

numaralar 
Türk Hnva Kurumu pi}ango<;u 

y;rmi iki"ci teri p altıncı keşide
tinin çckilmf'siııc bugün, Ttp .. ba· 
şınd • A~ri sinemada saat 12 de 
ba,hnmışlır. 

Bugünkü çe1cili.şte flmımiye 
\:aza~uın numarnl:ın ikrl'lmiyr dere· 
o::esi sırasile ncşrcdıyoru·(! 

25000 
Lira kazanan 

3068 
Son Uç rakka,nı yuka

rldakl rakkama uyan 
biletler biner lira lkra• 
miye al~caklardır. 

10000 
Lira kazanan 

18712 36988 10992 
1500 Lira 

15132 
39201 

1000 
Lira kazananlar 

7895 20469 
15877 3616 36988 487 9 3e26 
29946 

250 Lira 
231 ' 4 36107 8542 

200 lira kazananlar 
2'1707 25660 3603 36823 33534 
5831 12~56 6840 25688 21889 

12332 11937 18144 999 16769 
12078 3473 34338 35568 

70 Lira kazan nlar 1 
29196 2317 49.2 18058 31986 
6759 23349 12485 27901 35783 
4370 25114 34234 8031 34788 

13142 33563 9873 3012 51640 

13516 ~066 3~272 236QO 7014Q 
40QJ 234ÇO 25432 6SJ7 13781 
~7942 635 26570 39739 39619 

J OX? J 3·~76 3'>633 

50 lira kazananlar 
1?.792 37078 42)9 14J39 151()6 
34MI 2709 2~509 36RI 1?12J 
ltıCJRS 3H209 30J91 47M 2 818 
3ıH7CJ 3'1.77 39600 ?96n 6862 
ltıOOI 2J975 39 ~hS 270Q 25'>'>9 
3681 121?.l 16( 85 ıs"lU9 :i0f195 
4306 29818 31879 3'177 39<-0ı> 

29677 6R6? 16l01 21975 3Q36S 
3449 2Mfl61 31359 649 39~4J 
18~20 17lRl 33577 3Jl05 14140 
75012 348 1598J 35v08 29'1)0 
10384 3775l 2114) 30331 39138 
10'"8 J .37080 79323 69"ıO 12414 

37078 12705 14074 24519 24029 
21?.78 3994 12656 J782 455Q9 
39788 7'160 38762 22267 7869 
38ıt0 31525 47 6 31906 20621 

]5428 24842 33398 22610 3321~ 
91"4 3.f197 28:>2 38444 23267 

19fH3 21978 28201 5296 5392 
8550 22541 32 25 l7~~ 

11199 12245 14585 20172 22813 
37829 b293 33674 32221 24627 
25087 27198 497 27 43 18973 

40 lira ka~anan.ar 
8239 40 8 17366 7124 l.SC24 

14'J22 37ô04 36660 534 36904 
24919 31359 24579 5376 99J8 
~llOJ 4133 1 993 ~3320 36 
17535 2711 766i 3263 J6007 
39~89 16 94 'Z1706 35973 3720 1 
5632 32 54 5478 3974J 2 6 

1 025 7135 18848 23738 18690 1 
1155 299 9 16 71 3707 7682 

17647 3l036 11688 6418 16~44 

4374 4~9 25i09 85l 17617 1 
21485 13721 66~3 6339 9951 
17306 6775 1919 15753 28~75 

Avcılar 
Bu sabah 
Toplandılar 

Avctlar remıyeti senelik kon • 
gresini bu sabah Eminönü Halk· 
evinde yapmıştır. 

Kongreyi Başkruı Nezihe Atıf 
açm:ş ve bir senelik fnaliyet rapo
runı.ı okumuştur. 

Ropor•fa cemiyet merkezi .Emin
on1Jne nakledildiği, cemıyet azala
nna roıetler yaptırıldığt, Anbarlar 
sahasının kiralandığı, burada 
avlanmak içm otobijs seferleri te
rnın edildiği bildiriliyordu. 

Rapor kabul cdılmış. yeni idare 
heyeti seçılmiştir. 

Bugünkü kongreye Korya Ka -
m:ıth ısmınde dokuz yaşında bir av
cı da iştirak etmiştir. 

Mezarlardaki lntaat 
Mezarlıkların düz:eltilm-:si için 

meıarlıklarda !Ahit. duvar, p;,rmıık· 
hk, t~z.yınnt vt-sair her türlü inş~. 
aı belediyenin ko;ılrolü altında ya
pılcıcaktır. Bu kardr hıristıyan rnc
za rlıklarına da şAmildir. 

itfaiye kursu 
İtfaiye mcnsuplarınırı ameli ve 

naıarl bi'gilerini çoğaltm"ak ıçin 

açılan k~ırsun birinci dcvresıni O• 

tuz kişi bitirmiştir. lkınci devre 
temmuzda açılacaktır. 
Ecne bl ve akaUiyet mek

teplerlnin bir itirazı 
Kullür Bakanlıttl ecnebı ve 

"kaUiyet mekteplerine, Türkçe ö~
rctmenlerindcn bırini yar direktör 
olarak seçmelerini tamim etmişti. 

Bazı mektcp!cr. bu tamime ili· 
r4'7. etmişlerdir. Bakanlık. bu mek. 
leplcrın vaziyetlerini yakından tel· 
kıka başlamışttr. 

Polis ----
SARHOŞ KADlN 

K~lyoncukullıığ•Jnda oturan Me
lahat, dün gec~ Bt?y~ğlunda sarhoş 
olduğu halde sokakta bağınp ça • 

ğırmağa ve rezalet yapmağa baş • 

Jamıştır. M~latıat yakalanarak 

Müddeiumumilığe verilmiştir. 

TRAMVAYDAN ATLARKEN 

Dün, Mecidiy€köyündPn f;mın
önüne gıdPn, Osmarun idaresinde· 

ki 383 numaralı tramvaydan d'ıır -

modan athyan Jak 1smmdc birisi 

tramvayın c:amıru kırmış. kırılan 

canı, AU Jsmınde blrtslle Melıha 

ismindP hlr bayanı kolundan ya -
ralarnıştır. 

BiR ADAM OTELDE ÖLDO' 

Adapazarmdon tedavi için fs • 

tımhuln g,..lıp Sirkecide Oüır:e o
telinde yatan askeıi mütclu.ıltler • 

drn Şevket, dün otelde ölmüş, ya
pılan muayenede kalp sektesinden 
öldu{.ıü onlaşılmıştır. 

KAT.P SEKTESİNDEN 
Dün, Mekkedcn g<!'len Nımet ls

mlndt' bır1 Haydarpaşa istasyonun
da. blrdt>nbırc düşüp ölmüştür 

Muayfne eden Belediye Dl)kt,.,_ 
ru l"<?sed'in Morga kaldırılmasına 

lü7um go.stt>rnıış, cesed Morga kal
dmlmıştır 

MERDfVENDEN AŞAÔI! 
Kasımp:lşnda Betlrettrn mahal • 

Jf'Sinde AJamşahım sokağında o
turan 75 yaşında Rafoıl evinde 
mcı dıvenden di.ışerek başını:l;ın a
ğı rsuı cu. yaralanmış, SenıorJ 
hastahanesınc kal Jırılmıştır. 

=---r 
10193 26628 305?2 8~67 1224~ 
16?87 23350 15812 34414 15569 
]019 29865 3049 l3t 14 l2199 

19976 400Q~ 5840 16250 24383 
11068 19655 25619 37041 30431 
36r20 ısSJ5 237t.3 13174 9267 
3331~ 30587 33556 13184 16198 

4::182 20820 26949 21961 7599 
9042 6200 ~6 62 4310 22320 

20330 19351 4158 8225 966 

1 KOÇUK HABERLER 1 Başvekil 
.__ ______ , ___ lce-rd-e~ So/yedan 

* Sahir opereti müessisi tenor G f • 
Cemal Sahir, salı sabahı İ7.mitten eç l 
başlamak üzere, civarda, küçük bir (Birinci sayfadan devam) 
turneye çıkacaktır. Bu turne 20 benden istedi. Son dakikllıh bü .. 
gün sürecek, san'atkiır, bun~an :rük şerim Reisicumhur Atatürk, 
sonra Taksimde yeni hazırlatmak- l bana verilen \'azife ile yakından 
ta olduğu bir yazlık tiyatroda tcm- ı atak ı sıöster~re~ bi!hassa Yugos• 
sil •er~ektir. l:ıvp ile Turt.:ı} eyı bağlayan ra-* İnhisarlar Ankaraya nakle • bttaların sağlsmlıpını lebarü~ et-
dilınce, m('lTlur}ar için hususi ev • lirmek lü funda buiunmuşlardır. _ 
kr yaptırılacaktır. Müdür Anka • Aokarada_ ve lstan~ulda .~ 

't "d" tün halk, t>ana tevdı edııen rnya gı mı:i.ır. 
* Dün şehrimize beş yüz fngi • bu vazifeden fevktıl~de m_e~-

liz seyyahı gclmışttr. nun o1duğunu gö!ltcrmış1 v~ bu:un * Eyüpte h<?lc-dıye teşkilatı ya- te1ahüratile Yu~osh~ ~ıl;etın~ !~rk 
pılrnası içın reyıama muracaat •dı- milli S'Cmpalıs·nın bıldı~ı.~esını _ıs. 
ı kt• temiştir. Bunlar, bulun T•ırk 
ece ır. 1 . . k b" k"tl h lindc * Erzurumda Bayan Sabire, mi :etmın te ır ı e. a 

T · k H K 1200 llra Yuı:oslavyaya scyahatımtı esnısın ur ava urumuna . . . . _ 
da sadakat hislerım ıın tezahuratı· teberru etmtŞtır * Kültur Bkanlığı seyyar trnp

ların koylerde te:msıllcr vermeleri 
içın b1r proJiram hazırlamıştır * Kadıköy .3U şırk<:tınin Bele • 
dıye tarafından dört yuz bın lira -
ya satın alınmd mukavPlc~i imza
lanmıştır. * Ti.ırksp'lr Kurumu As Baş • 
kanlığına Erıurum saylavı ve Da~
rılık Federasyonu Başkanı Şukriı 
Koçak tayın edılmıştır. * Tıp Talebe Yurdunun kadro 
ve tesı~att. qenışlctılecektır. * Sıhhiye Vekaleti çok çocuklu 
babalar:ı mukaf;ıt olar~k verilmek 
u~re btitçc:sindcn 50 bin lira nyır-
mıştır. * Maarif Vekaleti umumi mü -
fc:tlişleri bugün mıntakalarında 

leıtişc çıkmışlardır. 

Dısarda 

na iştirak edeceğine beliğ emmare· 
lcdir. 

Bu dostane tezahürler esnasında 
şüpne yok ki Türk milletınin bu 
hıs5f alakası, bütün dünyanın na· 
zarı dıkkatıni celbetmektcn halı 

kalmıyaca tır. 

Yugoslavya'nın yüksek dcv"ct 
adamı, Türkiye'nin snm mr dostu 
Başvekil M. Stoyadinoviç'ı bir an 
e",•\·el görmeğe sabırsızlanıyorum. 

Dost Yugoslavya'nın başvekilintn 

memleketimiz dkarı umumiyesinde 
yaratltğı iyi tesir o derecededir kı 
hatırası hal! canlıdır. Yugoslavya 
devlet adıımlarının yüksek mezi. 
yelleri bizdt! daima takdir edılmı~ 
ve büyük bir itimad telkin etmiştir. 

Naibi Saltanat Altes Prens Paul'a 
şahsen saygtl.ırıml urıcdebileceğlm· 
drn bilhassa büyük şeref ve saa· 
det duyuyorum. 

r DIŞ 

SiYASA -
, Başvekilimiz Bel• 

grat yolunda 
3
• 

c Yugoslavyaya dostça konu;-rn. 
d ek ·ııc•ıfl ğa gidiyoruz. iyer , mı st 

büyük tezahüratile dün gece d--
Yugos!nvynyn doğru uğurl:ına; 
muhterem Başvekılimiz İsmet 
nönü, biz bu s.ıttrları yaz:ır}ccll 
Bulgar toprakları içine varmış btt
lunuyorlar ... 

Dün sabah Ankar dan gel .. 
dikten sonra gazetecileri kabul e
den Başv·ckilimiz bcyanntta bul~ 
narak: .. Yugosla\ yaya içimde i;J• 

yük bır sevinçle gidiyorum. IJ.ır~ 
ketimden biraz evvel fevkaHi~ "' 
larak toplnnan icra Vekilleri ge
yeti, Yugoslavyaya Türkiyeni~ 5:; 
mimi ve candan bağlılığını ıbl;ıe 

1. "l{a" etmcği benden istedi. Son da,.ı 
da Büyük Şefim Atatürk, bana\~ 
rilen vazıCe ile yakından alfıka ı_;)S' 
tererek biJhassa Yugosla\•yn)'il 
Turkiv('vi boğhyan rabıtalııı rı . ı·~ 
sağlamhğını tebaruz ettirmek l 

funda bulunmu), rdır. Dcmı 1 r-
di. ı. 

Be1praddnn son saatte gelrn t 

graflar ise, do t Yugoslavya p!lf ' 
tahtında Başvekilimizi parlrık '~ 
samimf bir şekilde karşılıııt 

m:ıksaclile büyük hozırltklm· '.:ı · • 
pıJmakta olduLrunu bildirm kte ' 
dırler. 

Balkan Ant::ıntmm temel dircl< ' 
l<>rini teşkil eden Yur,oslnvya 1 ~ 
Türkiye arasındaki bu muteknb 
samimiyet, iki milletin icinden ge' 
len sevgi ve yakınlık duyguJ::ırı ' 
nın ciddi bir tezahürüdür. 

Merd ve dürüst ve dostluğııf'I 

* İngiliz Hariciy(! Nazm Eden, 
Londra clçımıze bir zıyaf et ver -
mıştir. 

Ben ve nrkadaşım Hariciye Ve. 
kili Doktor. Aras, Yugostavya"ya iç
ten ve dostça konu$mıya gıdiyoruı. 

·ıe 
güvenilir Yugoslav milleti 1 

Türk milleti arasındaki bu kaY ' 
naşma, politika icaplarının yarat • 

bil' tığı sun'i ve muvakknt bir tez.ı * f'ransız hükumeti zabıta fi· 
lmlcrinın gosterilmesıni yasak et
mıştir. 

* Altı İngiliz ırüsyoneri Habc • 
şistandan çıkarılmıştır. 

* Alm<ınyada cAlman Hürriyet 
Farknsıa jsmindc gizli bir partınin 
faaliyette bulunduğu anlaşılmış • 
tır. * Romnyada Barasllvda büyük 
ve ~izli bir cephnne deposu mey • 
dana çıkarılmıştır. * Bulgaristanda soğuklar de • 
ı·am ediyor Sofyaya kar yağmıştır. * Milanoda bir kauçuk fabrika-

Türkiye ve Yougoslavya Balkan 
mla.ıkının başbngıandanberi en 
aadık aıalanndan bulunmu.lar ve 
her rırsalta, Balkan misakınııı tak· 
viyesi için çalışmışlardır. 

Bugünkü vaaiyetler içinde Bal
kan mısalu, Avrupa için her %.aman• 
kınden ktymetü olan ıulhun esas 
teşekküllerinden biri olmuştur. 

Umumiyetle Balkan mı.akı ~ıası 
ve hususile Türkiye Yuııoslavya 
rnünase~tinin beynelmilel anlaşma 
ve aklıselimin en esaslı rüküıılerin
dcn oldutunu açıkca gösterecetiz. 

Türkiye ve Yugos avya'nan Av· 
sı vanmıştır rupa sulhunu halde her korumak ve 

:;::;:==-====.ı;::=::;=ıo=======l atide onu tehdld edecek hadisata 

Yagodanın 
250 arkadaşı 

( 1 nci sayfadan devam) 
lunmuştur. Yagudo bu par<ılarla 
bms:ı oyunu oynamakta ve para 
ticareti yapmakta ve Varşuvada 
yaşıyan Kaltos isminde birisini de 
bu vazifede istihdam etmekte i -
miş ... Yngudanın yahudilerle olan 
fazla allıkası da tedkik edilmiş ve 
kendisinin Lchlst:ında Belstokd:ı 
Litvinofun doğduğu memlekette 
do~an Yüdo Hertsel isminde bir 
yahudi olrfoğu anlnşılmıştır. Ya -
gudadan başka, Mclnikor fabrika
~1 direktörü ıle maiyetindeki d'irt 
rnuhendls de tevkif olunmuşlardır. 

-·-
Cenevreye gtdece1< 

heyetimiz 
22 Nısanda Cenevrede tonla. 

nacak eksperler komitesınde Tür· 
kiı•e, i temsil ed cek olan he~ et 
avın 17 sinde Ankaradan hareket 
edecektir. 

-·-

:karşı ~oymak uğrund• değerli hiz
met sarrettiklerine kaniiz. 

Beynelmilel sahadaki nüfuıumuıu 
olduğundan fa:la görmek istemiyo
ruz. Fakat tevaıuumuı islıhkar 

edilmemel;dir. 
AçJk söılülüğümüz, dürüstlüğü· 

müz ve bilhassa münasebetlerimiz 
her türlü suiniycllcn varestf'dir. 

Bu itibarla kendimizde, müşterek 
siyasetimizden mühehir olmak hak· 
kmı görmemiz kolay anlaşılır. 

Vasıtanızla dost Yugoslav mat
bu atıncan t üyük Yugoslav milleti 
nezdinde Türk milletinin en sami· 
mt hissiyatının terccmam o'masını 

rıca ederim. Yugosl.ıv matbuatı, 

Türk efkarı umumiycsinde !ayak 
olduğu mevkii bilıakkın ıhr:ız -et· 
miştır. 

KRAL ALEKSANORIN TÜREE
SINE Al TIN PLAK 

Büyük şefimiz Atatürk genç ve 
kuvv .. tıi Yu~oslavy.ının bani i mü. 
tevcHa kral Aleksnndra karşı bes
ledigl hürmet ve sevginin bir leza· 
hiıriınü daha göstermek için 10X25 

Sovyet konsolos mua• eb•adında altından bır plak haıır· 
latmışlardı. Hu pl<ık Atalürkün ım· vinlnln cenazesi 

Bir hafta ev\'cl yapılan bır apan. 
dic;ıt amelıyatıod ın soıra çokge lÇ 

yaşında ölen Sovyel konsoloc; mu• 
avı'li Kemal Kiuıbor için Sovy l 
konsolosluğunda bır merasim ya. 
pıh ıştır. 

Cenaze, bugün Akdcniıden ge• 
len Strnsi Bolşevik vapurıle Rus
yaya nakledıleccktir. 

:ıasını taşımaktadır. 

Başvekıl lsmel lnönü Oplenaç'ta 
mütevefCa Kral Aleksıındrın mak
btresini ziyaret cıtığı sırada dost 
ve multefik mi:letın büyiık hüküm. 
darının hatırasını taziı etmek için 
Atatürk namına bu phıkı Kralın 

mezarına koyııcaktır. 

rün tecellisi olarak telakki cclilJJlt' 
mek lUz.ımdır. Çünkü, iki mmetjtl 
kardeşlik derecesine varan dost ' 
luk temayüllerini Türk rnilletiı;: 
Yüce Başı Atatürk iJe mütc« 
Büyük Yugoslav Kralı .Alc1'' 
s:mdr 1stanbulda karşılaştıltJılı1 
zaman kurmuşlardır. . 

1ki büyük devlet reisi; bu wşlıi9° 
leı i ile Yugoslav ve Türk milletle" 
rinin kalplerinin içindeki do tiıı~. 
keşfetmişlerdir. Onun için bu d<P" 
hık ölmivcccktir, ebedidir. 

~ Ahmet Raaıf 
cDiizeltmc> 
Dünkü vazımum "ni1ıayctind~ 

iki satır yukarıdaki dört sat-ır Y"~ 
l~ dizilmişth-. Şöyle 01.."tmacaktıf ~ 

.Binaenaleyh, umumi sulha ~ 
dostluklarm~ .icuvwJt ve sadakııtet' 
bağlı ol:ın Yugoslavya, biz Türld , 
için, eli ebede kadar sımsıkı tutll 
lacak samimi bir dosttur.• 

=============A=~ 
Madrid önünde 
Şiddetli 
Muharebeler 

(Birinci sayfadan devam} 
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FRANSJZ TOPRAGINA f3ır 
TAYYARE DÜŞTÜ il' 

Liınoges, l1 (A.A.) - Bir ırıb• 
ral}öz!e mücehhez o an iki s1~ 
bir ı pmyol tavı aresi, dün sı etil 
buraya otuz k lomctro mesaf ,,r 
kfi.ın bir Ç&ı} ırda ) ere düşüp P 
ç ılannııştır. ,., 

Pi ot, yüziinden yArılanın Ş 
tayyare h:-ır p olmuştur. • 

Ba1.1 .,ahıd er, l&yyarcde t çuı ,., 
lir şahsın daha Lulunduğunll 1'te' 
kaı,. mış olduğunu ifade etnı<: 

ıhrl ·r. ~ 
DÖRT TAYYARE DE FRAN 

TOPRAGJNA iNDi ıstı' 
Paris 11 ( A. A. ) - Susııf 

yollarını şaşıran dört l•p rny~I Jll~ 
yarcsi Fransız topraklarına ırı 
meclluriyctirıde kalmışhrdır. ,

0
,. 

HUD DRETNOTU BILBAO ı/J., 
Cebeluttarık 1 J (A.A.) - t" 

tonluk Hud dritnoto Bilbao'Y' 

1:-..Sa_ba_h_ve_ak_şa_m _b_aş_m~a_rr_irle_ri_ne_y_az_ıy_orı_ar __ ? 
mck için emir almıştır. -dı~ 1 

Bu hareketin ademi mu 
0
tJ 

p anı ile alakadar olduğu ıaıı 
liyor. 

------------
Cezairde 
Kanlı bir 
Çarpışma 

0 
,et' 

Cumhurıyet 

Batveklllmlzin dost 
YugostavyJ ye seyahati 
.Cumhurıyeh de Yunus Nadi, 

Saşvekihn ve Dış 1şkrı Bakınırım 

Yugoslavya reyahntlermdcn bah

sedıyor. Büyük Şefımiz ve Cum -
hurrcısımız Ataturk'mı ş hsan An-

kara ı tnsyonuna merek Başbaka • 

nı bızzat u·ur1amnsı ken ı ının 

dost Yugoslnvyaya karşı beslcdı~ 

muhabbctm en aşıkar brr nışc:ınc
sıdır. 

lki miHet arasındaki dostluk 

bağlarının çok kuvvetli ve çok sa· 
mımi olma ından doloyı bu telak
kiler alelüde bır ziyaı et ve iadci 

zıyaret çerçevesinden çıkarak mıl

Jetlerimizin gözünde derhal buyük 
siyasi hadısc ölçüsünde buyuyor 
ve haklı olarak .> 

Kurun 

it arayanlarla iş 
verenler arasında 

cKurun da Asım Us, mem1c • 

kette zaruret ve ıs tzlık ıçmde bu
lunan bır .çok vatandaşların vazi-

J dlerindı:?n bahscdıyor. Bwılar da 
bir çok huyır cernı_yetlennden yar-

dım gören fakirleı·den farksızdır -
ıar. Bu ışs.izliği nisbeten hafıfle 
tecek çarelerden bıri de, iş arıyan
larla ışçı arıyanların bıribtrlerini 

bulam&mal~ndır. Acaba Halkevle-

ri bu sahnda mutavassıt hızmetint 
coremez mı? 

Tan 
Başmak lesi yolctur. 

Aksam 
Başmakale yo tur. 

Acık Söz 

Başmakalesi yoktur. 
Son Posta 

Daşm<ıkalesi yoktur. 

Oran, 11 (A. A.) - 30 t 'I'_, 
ile ı.iraat işcileri arasında b 

1 
t_f 

pışma olmuştur. On dört fal i~ 
ralanmıştır. Bu çarpışmanın tıf· 
Jiklen ileri gcldi~i anlaşılrıııf "" 

Urfahların bugU,, 
bayramı 

1 
d6" 

Urf anın kurtuluşunun Y1 ~ 
mü müııasibctile şchriıniıdle ı4A 
nan Urfalı ar buguu saaf11e',r· 
En İnönü Halkcvinde b r 
yapm ,lardır. 



r-------------------------------------------~------

G ün Ün meselesi: 
Kapah çarşı, nihayet, yıkll-\ · 

madan tamir ediliyor 
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ŞARAPÇILIGI MIZ 

Fransadan bir şarap mü· 
. tehassısı getirtiliyor 

----·---
Dünyanın en güzel şaraplarını 

Halk Filozofu 
diyor ki: 

lnsanhk bir hacı 
yatmazla oynuyor! 

Çarşıda yüzlerce dükkan boş ... 1 
n!!fis üzümlerimizle Y':'Pa~a:ğı~ 
i nhisarlar idaresi memleketi - ı imalın fevkolade eh·erışlı olan u-

Simdi de Fransanın Avrupayı 

birbfrjne muarız iki cepheye ayır
mak için çalıştığı iddia ediliyor. Bir 

kısım Avrupalılar bütün Avrupa 
milletlerinin bir araya gelerek bir 
Avrupa Federasyonu yapılmasını 

düşünüyorlar. Bir kısmı, yalnız it

tifaklarla bir mu\·azC'ne meydana 
getirmeyi knfi bulmaktalar. 

Çarşının bir çok yerlerinde dam akıyor, çat
laklar var, uzun zaman bakınısız kalmış ... 

d':J zun ~neler münakaşası ve de- Bnşknnı Bay Seyf cttin Tercan da 
ıkodusu devam eden Kapalıçar • bir muharıirimizc, çarşının bugiın-

~ınııı yıkılmak tehlikesinde bulun- kü balmi şöyle anlahyor: 
:~~ hakikati, nihayet esaslı \'e - Çarşı esnnfı senelcrdcnbed bu 
uhını bir kararla sona ermek ü- çarşının tamiratını istemektedır.. 

zered· d 
1 

ır. Çarşı yakında tamire baş- T ... mirat ıçin baş vurma ığınuz yer 
;nacaktır. Bu hususta Belediye kalmadı. Bundan hır kaç ay evvel 

en İşleri müdürü gazetemize de- Çarşının yıkılmak tchlıkesini gös-
rnlştir ki: tcıdiğinc dair bir mazbata ile Be-

- Kapalıçarşının keşfi yapıl • lediyeye müracaat ettik. 934 sene-
~Ştır. Tamiratı için ıcabeden plan- siııdf: bır ltc~i{ yapıldı. Geçen sene 
a: hazırlanmaktadır. Çarşının ta- o"'e ikınc:i bir keşif daha yapılarak 
lllıratı k ~00 bjn liraya tamır edileceğine da-ço büyük masraflara ihti-
Yaç gösterdi~indcm simdilik en ir karar verildi. Istanbulun imar 
lllühirn olan çatı ve 'bi;inci derec~ plfınını yapan mimar bundan iki 
:~Yollar tnmir edilecektir. Çarşıda ııy evvel çarşıyı dolasarak tC'tk1lrnt 

de~ı~!~ dükkanlar boştur. Kira be- yaŞ~~·detH ya{trnurlardn ve kışın 
• 

1 nzalmıştır. Binaenaleyh ta- çarsı akmaktadır. Hatta bazı yer • 
~at için btiyuk masraf yapıla - !erinde tonoza su lşl<'yerek sular 
b l.Yacaktır. Tunıirata çok yakında akmaktadır. Çarşırıın dereleri, yağ-
aşl<ınacal::tır.. mur boruları. çatının bazı kısımln-
}(apalıç·ırşı Umrnn Cemıyetı rırıcfa kir<>mftlC>r olmadı""ı il"in rPr-

Sa ray burnu parkını ki· 
raıamak istiyorlar 

Bi,. ecnebi şirket burada asri 
eğlence yerleri vücude getirecek 
P.~ ab~r aldığımıza göre bir ecnebi niz b~nyosu için de tesisat 
raı ıpu Sn .. ayburnu g:ı.z.in"sunu ki- kurulacaktır. Grupun hazırladığı 
bu:lll~k için Belediyeye tcklıftc projeye gtirc burası yalnız !stnn • 
&ru unnu~-a karar vermiştir. Bu bullulnrın değil Balkanların da bir 
ÇokPun ~stanbulda bulunan ·ve bir eğlence yeri haline gelecektir. Ban-
&lU ~Şlcrıni takip eden bir mümes- yo içın etrafı kapalı fevkalade bü-
\·as Ulunmaktodır. Bu mümessil yük bir havuz yapılacak, içinde bir 
ll0sıtasne ftl!p Sar:w':urnu Gazı- çok eğlenceler için tesisat buluna· 
)'er~n~a Yeni tesisatlar ve eğlence cnktJJ'. Grup rnümcssm Belediyeye 
du-. ~1 Yaptırmak tasavvurunda - yapılacak teklif hakkında Avrupa-
dırd rup Belediye ile anlaştığı tuk- daki merkezden teklif şartlarını 
t c buı-, da büyük bir gazino yap- heklenıcktedır. Yaz rnevsimlndcn 
ll'acak "" . l . . ·1 1 1 inŞa " sıncma, tıyatro yer en e"' cı L>clc<lıye ı e an aşma yapı • 

-......... edecektir. Ayrıca dans ve de- nıış olacaktır. 
......... ,u G 1tııııı1111111111111111111111mmt1111ıımıııııttııı.ııı.ııııt111011out•ııın11ı111111111111•1ııı11111t1ııntıııırı11nuıııı11nıınıııtıı 

°J';~mrüklerde Ya/ovada 
llccara Küçük oteller 

,/(olay/ık Yıktırılacak 
·~•ye. 
Huk· nı tedbirler ahndı 

lcr uınetıınıt.le muhtelif dcvlet-
ha<!ıaı ... ında yapılım anlaşmaların 
Rirrn:;.Yaların gümri.ilderden ucuz 
cuzıat 1 kabul edilmiş, fakat bu u
lnŞtn tnalar ayn ayrı ticııret an • 
tatb·~larına dayalı bulunduğundan 
cu ~ ... a.~ta güçlük çckilmt>kte oldu
h1u" .~ru.hnüştür. Gümrükler umum 

··Urlu~ .. 
kolnyJık gu tucear ıçin büyük bir 
~ap 1 olmak maksadıle, tenzilat 
b 

• acak b .. t .. 
ır c t u un eşyalara ait yeni 
Aır:~cl hazırlamıştır. 

\'f'I ! sırasilc tanzim edilen c~t-
e ııl'ni!I . hl ~~.eı " 'Za ar oldu~ndan her 

ltit 'ko.e ınerk<'zc sorulmıyacak, va
~ Ybedılmiycccktir. 

E ebt roman: 38 
---------------~~~ 

Yerine mUhlm tesisat 
yapllıyor 

Yalovrı kaplıcalarının bulundu • 

gu vadinin iki tnrafına yeni otel • 
lcr inşa ı•dilecek ve eğlence yerle• 

ri v::ıpılacaktır. Vadinin ortasında 

bugün büyiik Çınur önüne kadar 
devam <•den asfalt yol daha geniş-

ldılcrck koridor halinde vadinin 
sonun:ı kadar uzatılacaktır. Ayn • 

ca ~oplıcalardaki parklar ve yollar 

mımtauııu hendesi şekiller halin -
de tadil edilecektir. Bütün bunlar 
içb şimdiki ufak otellerin bazıları 
tamamen ,yıkılacaktır. 

Sen de seveceksin! 
"~1lıE>l-t 

lrarnıd ' en sonra idi. Naciye, 
kııta c ve daha bir çok genç 
~or :· .. 1 hepımiz bir arada konuşu-' ~u .. 
<ill~. t§Uyor, şarkılar söylüyor • 
lt.ı" ~ h:ıyarlar da ornmızda idi. 

_ '~ acıyC>nın teyzesi: 
.. ~ııım 13· t 

~OYJe.. ·• ır stnnbul şarkısı 

bıye tutt 
tunı urdu. Şarkıyı seviyo • 

\re s" l" tln1 ..... -:. •• oyuyorum. Bilmem se • 
"' b\.lZe} m·ı? D' ı· 
"1.Yorıa • m ıycnler beğe • 
Ve sıkıl~ 13 lki ~arkı söylemesem 
~!l 1 .. 1 ığun V.tkitler içimi kemi • 

<- ırap 
l'nıtı h Ywnaklarını hançere • 
~ay1 v?'~annc boşaltmasam dün • 

lio.Y<ıt 1~Yah daha kara görürüm. 
g ·llllıv ana, daima ucu bucağı 
lil gıb·· en sonsuz bir didinme çö-
tnı. 1 Relir •- . 
~ çöı · ınsanlar içın en ku-

cfe ve odur. En son hızla ünıi -
h ~ huctuı teseı~ye . koşanlar bile 

SU.Z çol içınde bir an sera 

Etem izzet Benice 

ba dü~mekten kurtulmu~ değiller
dir. 
Umduğunu bulan, bulduğunu 

umduğu gibi görebilen milyarda 
bir bile değildir. Kendisini en me
su• sanan saadetin daha ölçüsüz 
olduğunu bilerek ihtirasını ona 

göre ayarlar. cZngin, kendinden 
zcnninlcri gördükçe daba çok ıztı
rap duyar. Aşık, daha azgın bir 
aşkt. kulluk veya bekçilik edeme
diği için sızı duyar. 

Bütün bunlar hayatın çoraklı • 
ğınıa işaret eden \'e hak verdiren 
sebeplerdir. Bedbin adamlar ha • 
yatta daha kuvvetli ve daha has • 
sas olan adamlardır. Nikbinde 
neş·e ve teselli ne kadar yüksek· 
se, duygu o kadar kaba ve hod • 
gümdır. Bedbinlik ruhu inceltir, 
damarları Jlındırır, şuura hız ve 
yuı.tıcılık veriı'. En büyük edip 

şı akıyor ve eşy:ılnnmız ıslanıyor. 
Tnmır etmek ıstcdigimiz bir dük

kiina Asarı Atika Jt~nciimeni bir d
vı çnktırmıyor ve tamırnta güçlii.k
le müsaade ediyor. Bugün cnrsıdn 
35'{)0 dükkun, h.ın ve oda ~·a~ır. 
Bunlardan halen 100 ii mütcca\•iz 
dukkcin harrıp olduğu için bos dur
maktadır .• 

Kapalı çarşı iki asrn yakın bir 
ömre mnlıktir. İstanbulda tarihi bü
yük zelzelede lınrnp olmuş, hemen 
yeniden dencc(ık şekilde tamir e
dilmiştir. Bundan sonra da. kırk 
sene kadar evvel çarşı ikinci bir ta
mird~n daha geçirilmiştir. 

13üyük Çarşı Umran Cemiyeti • 
nin senelik inlihabatına 14 nisan 
çarşnınba günü saat 9 dan itibaren 
başlanacaktır. Cemiyet 33 kişiden 
mürekkep bir namzet listesi hazır
lmmş ve di.ikkfınlarla çarşının ınü
ıınc;., ''orlC'rlne talik etmiştir. 

Floryaga 
Yolculuk 
Çok ucuz 
Tarife 23 Nisanda tatclk 

edlllyor 
Nnfıa Vekiilcti Florya banliyö 

l1attlle Edirncyc kadar olan umu
mi servislerde yapmıya karar ver
di~l fevkalade tenzılatlı tarifeyi 23 
nlJanda tatbik ctmiye karar ver
miştir. Yani hu suretle bugünkü 
tarifeden yüzde 40 tnn fazla ten • 
zllat yapılmış olmaktadır. Nafıa 
Vekalet! ayrıca Florya - Sirkeci a
rnsında halka dahn büyük kolay • 
lıklar göstcrccektlr. Bilhassa ban • 
Jiyö hattının FJorya kısmında yol
cu adedinin eskisine nazaran bir 
kaç misli artacıtğı ınuh:ıkkak gö • 
rülmcktcdir. 

P:ajlarda alınacak ücretler de 
tes1 it edilmektedir. Bu ücretler 
eski senelere nisbetle gayet ucuz 
olacaktır. BunciJn başka Floryada-

kf cazino \•e diğer eğlence yerle • 
rile öteberi satan dükkanların fi
ntları devamlı surette kontrola ta
bi tutulacaktır. -·-Dil iskelesine 
.vapur işliyecek 

Akay idaresi yaz mevsiminde 
Adalar arasında işletece2'i iki Ha· 
Hç vapurunu Ada iskelelerinde tec
rübe etmiştir. Vapurların bu tec. 
rübcde iskelelerden alçakta kaldık· 
lıırı görülmüştür. 

Bunun için yolculann vapurlara 
girip çıkabilmelerini temin için va
purlarda tadilat yapılacaktır. Bü
yükadada Dil iskelesine yapılacak 
vapur iskelesi için de bazırhklara 
başlanmı~lır. Haziran başından iti· 
barcn Dıl iskelesine vapur işlc
mefc J>'lşlayacaktır, 

en muztarip ve en bedbin insan • 
dır. Şairin bir babası da muhak • 
kak ki onun ıztırabıdır ve ıztırabı 
en yüksek şair en kudretli şairdir. 
Hayatı, cemiyeti, insanlığı, aşkı, 

tabiatı ondan daha öte terennüm 
eden yoktur. 

Teyzenin ısrarı karşısında ne ya• 
pacağımı şaşırdım: 

- Ben Jyl şarkı söyliyemem. 
Hem sesim de kötü •• 

.Qcdim. Fakat, o Ye •• bütün on • 
lar: 

- Ses sahibini belli eder. Bu, 
meşhur bir Arap darbımcselldir. 

Sizin scsJniz de muhakkak iyi. 
Dediler. Ne söyliyeceğimi, nasıl 

söyliyeceğimi bilmiyordum. Garip 

bir ruh bunaltısı içinde idim. On
lar zorladıkça ben sıkıldım, ben 
sıkıldıkça onlar ısrarlarını nrttır • 
dılar. Bütün bu şaşırmalarım ara
sın~a dilimin ucuna çok eskiden 
se\•diğim ve bildiğim bir şarkı gel· 
df: 

- Gene zevrakı <f crunuın yıkı
lıp bir kenara dilştü .. 

Diye başladım ve &öyledlm. iyi 

mizde istihsal edilmekte olan zumleı ın•ızdrn yakında dünyanın 
şaraplarm cinslerini ıslah elmek \'e en ;efü arnplarının imali kabil o-
kalilelcrini yükseltmek için .Fran- lccaktır. Ayrıca şnrnp :fabrikalnrı -
sad:m bir mütehassıs getirmiye ka- mızın ibtıhsalrı.tı d.'\ artacagından 
rar vennişlir. Mütehassıs geldik -

harice ıhracat yapmak imkanları ten sonra İ7mir ve Tekırdagmdaki 
şarap fnhriknlarında yeni tesisat da artacaktır. Bugün dahildeki ş:ı· 
ynpılacnk ,.e .sar:ıplarm hem maki- 1 ap sarfiyatı da her sene yüzde yüz 
11elcri, hem de istihsalat miktarla- nısbctindt? fazlalaşmaktadır. Bu • 
rı ::11 ttırılacaklır. Bundan başka pi- nun için fabrikalarımızın tcvsiine 
yasaya yeni ıwvi şaraplar çıkarıl - lüzum görülmüştür. Getirilecek 
ın:ısı için de tetkikler yapılmnkta-

mütC'hassıs yalnız şarap işlerine 
dır. İnhisarlar İdaresi bu suretle 

1 ğ mızın l'nkı· .. arı 1·ç1•11 kat'ı· degw•il, kon'- ak ve diğer içkilerin de 
şarapçı ı ı !> .J 

tedbirler alacaktır. Esasen şarap imal işlerini tetkik edecektir. 
I t JilltltıltllltllltlfUlllfltflfHIHllllllllHJtlllf111Hllltf1111ttllllffUllUIUl4Utt111Ul"lll 

lllUHfHUllUtıtlUHUUUUUHtUHMUIU1tUJlllllllHll ı t 

/ktısal Vekaleti Askeri 
Yeni memur Mekteplere 
Alacak Talebe alınıyor 
ihracatı kontrol te,killtı 

yapllıyor 
Bi.itün ihracat maddelerimizin bir 

program altında sıkı bir surette 
l\ontrolil ıçin 1ktısat Vekalet~ ta • 
rafından yapılan hazırlıklar ıler .. 

)emiştir. . . ~ .. 
Bu iı; lçm geniş bır teşkılat vu • 

cude g~tirilmekle beraber bir kı • 
sım ihraç ınaddclcı i için ayrı ayn 
nizamnameler yapılmıştır. 

Bu maksatla 1ç Ticaret Umum 
Müdürü B. Mümtazın İzmir, Baş 
kontrolör Hakkı Nezihinin Çanak

kale ve Ayvalık havalisinde alaka

darlarla temasından sonra bir (pa
lamut nizamnamesi) hazırlanmış-

tır. 
Evvelce tnnzim olunan fındık ni-

zamnamesinin bazı maddeleri de 

yeni ihtiyaçlara göre tadil olun • 
muştur. Çekirdeksiz ve kuru üzüm 
ı hracatt nizamnamesinin de resmi 

formalitesinin ikmaline çalışılmak
tadır. 

tktısat Vekaleti bütün ihracat 
maddeleri gibi pamuğun da ihra • 
cını kontrol altına almayı kararlaş
tırmış ve bir nizamname hazırla • 

mıya başlamıştır. 
ihracatı kontrol için vücude ge-

tirilen yeni teşl:ilat geniş kadroslle 
hazirandan itibaren çaıışmıya baş
lıyacaklır. İstanbul ve İzmir teşki
latı diğer ihracat merkezlerine na-
2aran daha geniş tutulacak ve bu· 
ralarda müteaddit kontrolörlerle 
birer baş kontrolör tayin edilerek 
bürolar açılacaktır. 

Nizamnameler tamamlandıktan 
sonra diğer yerlerdeki kontrol teş
kilatı da büyi.iltülccektlr. Bunun 
için yüksek ticaret mezunlarile en 
nz lise tahsili bulunan gençler ara
sından müsabaka ile memur alı • 
nacakhr. 

Alınacak gençlerin ayrıca bir 
kursta ihtisas görmesi de icabetti
ğindcn hazirandan itibaren pamuk, 
üzilm ve palanmt için kontrolör ye· 
tiştirmek üzere kuı slar açılacak • 
tır. 

mi söyledim, sesim mi puruzsuz 
geldi, yoksa ilk defa dinledik • 

leri bir şarkı mı idi ne idl, niçindi, 

bilmiyorum. Hepsi, sanki yer yü
zünün en yüksek bir artistini al
kı~lıyorlarmış gibi hnyran hayran 

beni alkışladılar. Nerede ise, hepsi 
birer birer kalkıp: 

- O şarkıyı bunlarla mı söyle
din? 

Diye dudaklarımı çürüte çüril • 
te öpeceklerdi. 

Bir şarkı daha söylemem için 
ısrar ediyorlardı. Ben: 

- Yoo pazarlığımız bu kadardı .. 
Dedikçe, onlar, hele Naciye büs

bütün ısrar ediyor: 

- Ablacağım, ablacağım bir şar
kı daha .• 

D!ye zorluyordu. Kızcağızı kıra
madım. Nedense, bu kız öz be öz 
Suriyeli ve üstüne üstelik tam da 
Fransız kültürü ve duygusile bes
lenmiş olmasına rağmen bana çok 
sempatik geliyor. Onu sevf;ro -
rum, O da beni çok sevjyor. Bu 

(Devamı tıar) 

Bunun için mUraceatlar 
bati adı 

Bu sene Harbiye okuluna, sivil 
liseler mezunlarından da talebe a
lınmasına karor verilmiştir. Ayrıca 
askeri htıkim ve askeri muallim sı
nıfları için de yine sivil liselerin 
son sınıfını bitiren \'e olgunluk 
imtihanını muvaffakiyetle geçiren 
gençler imtihansız olarak alına • 
caklnraır. 

Bu hususta taliplerin müracaat
lcri kabul ed'ilmiye başlanmış olup 
temmuz sonuna kadar yapılan mü
racaatler muvafık görülecektir. 
Ayrıca Üniversitemizin son sı • 

nıflarından dn askeri hakim ve mtt· 
allim kısmında çalışmak üzere ta
lebe alınacaktır. 

Bu şekilde girecek lise mezun • 
ları ,·cya Universite talebeleri için 
gerP.k velileri, gerek kendileri as
keri kanunlar, nizamlar ve tali • 
matları tamamen kabul ettikler} 
'haltkında birer tnahhütname vere
ceklerdir. ----
Kalp paralar 
Hakkında 
Bir tamim 
Mallye Veklletl tedbir 

ah yor 
Yeni gümüş paralarımızın Surl

yedc kalplarmın yapılmakta oldu • 
ğunu yazmıştık. 

Maliye Vekaleti bu münasebetle 
vilayetlere gönderdiği yeni bir ta
mimle piyasa ile yakından alaka
dar olunarak tedavülde kalp para 
görüldüğU takdirde h5milleri hak
kında acele takıbata geçilmesini 
bildirmiştir. 

Bundan başka, elde edilecek kalp 
paraların asıllarına nazaı an gös • 
terdıği forklarm tesbit olunması 

için hemen Darphaneye gönderil
mesi de istenmiştir. 

Orman kanunu 
Haziranda 
Tatbik ediliyor 

---
AAaçlar tahripten 

kurtarılacak 
Yeni orman kanununun tatbi • 

kına önümüzdeki haziranda başla

nacaktır. Yeni kanun ormanları -
mızdan sebepsiz ağaç kesilmesini 

menetmiş olduğundan bir çok yer

lerde şimdiden bir kısım halkın ve 

köylülel'in önümüzdeki yıllara alt 
odun ihtiyacını temin maksadile 

devlet ormanlarında yolsuz ve ka
nunsuz tahribat yaptığı görülmüş· 
tü •. Bu münrısebeUe Ziraat Veka -
le~i bütün vilayetlere mühim bir 
tamim göndermiştir. 

Trımimde, her valinin, mıntaka
larındaki ormanlar üzerinde çok 

sıkı taknyyütler yaptırarak vaki 
ise tahribat dl'.'recesinin tesbiti, fnil
lerile müsnmahakiir memurlar hak
kında takibnta geçilmesi ve men'i 
fçfn azami tedbir alınması ehem • 
miyetle bildirilmektedir. 

Bir kısmı da, iki cephe\ c 
ayrılmanın, muvazene temini 
için en iyi ve en pratik çare oldu
ğunu zannediyor. 

Kim bilir, hangisi doğru \C ka

bildir? Bunu hiç kimse bilemez ki: 
Zira bilebilmek için tecrübe etmiş 
olm::ık lazım. Tecrübe edilince de 
korkulan şeyin, yani harbin vuku
bulrnası icabcder! 

Fakat muhakkak bir şey 'ar: İn· 

sanlnr bütün dünya yüzünde şu 
veya bu şekilde şu harp denilen fc. 

lfiketin önüne geçmek için bu yol
ları araştırıp duruyorlar. 

Evet, insan, ne olur, milletlerin 

şöyle haşhaşa verip de kuzu k"UZU 

yaşayıp gittiğini görmiyecek mi? 

Ne olur, insanlar elele \'erseler, 

~u harbi kaldırıversek diinyn ~:ü

zündcn ... 

Evet, i_te dc,·lctlcrin bütün ga\•
reti de bu. 

Fnkat maalesef insanların bütün 

bu ga~Tetl bir hacıyatmnzla oyna

maktan başka bir şey değildir. İs· 
ter orasını, ister burasını yatır, dil
zelt: nafiledir! Çünkü harp dünya 

yüzünden kalkamaz. Harp insanlar 

arasında ebedidir. Çünkü müca • 

dele ebedidir. Çünkü hayat ebedi
dir! 

Halk Filozofu 
\ 

Sanatkar Şadi 
Provalarına baıladı 

Ankara Halkcvi İçtimai Yardım 

Şubesi, geçenlerde yoksullar men
faatine bir müsamere Yerrni~ ve bu 
müsamereye fahriyen lşürak eden 

sanotka1' Şadinin tekrar sahnede 
görünmesini temin etmişti. Şadi, 
Ankara Halkevfndekf temsille ~ 
rinde, sanat kudretinden hiç bir 
şe.v kaybetmediğini göstermiş, pek 

zi11:1de bcğcnilmlş "e alkışlanmış
tır. 

Nisanın 17 ci günü akşamı Fran
sız Tiyatrosunda, Yeşilay Ceml • 

yeti menfaatine, temsil edilecek 
c:Sekizinch piyesi, sevimli sanat • 

karı İstanbullulnrın bir daha gör· 

mcsine \'esile olacaktır. 

On iki senelik bir fasıladan son
ra, Şadi dün arkadaşlarile birlik • 
te, tekrar provalarına başlamıştır. 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Yasaklar üç gün 
mü sürer?. 

Dün matbaaya gelirken se
kiz on yerde avuç açan dilen. 
ciler, yolumuzu k~sti. Galiba, 
son zamanlarda dilencilerle mü· 
cadelc gene gevşedi· 

Kucağında veya yanm~a t •r 
çocuk, üstü başı pejmürde, yüı
ıüı. aırnaşık bir takım insanlar. 
şehrin en işlek caddelerinde ic
rayı faaliyet ediyorlar. Bunl:ır 
neden görülmüyor, aklımız er
medi. Çünkü, dilenci saklanan 
kaçan bir mah)(ik değildir. B~ 
IAkis, vatandaşların en ziırade 
toplu bulundukları kalabalık mey. 
danlarda, işlek caddelerde, tram
vay istasronl rında bek leşi} ar
lar \'C yol kcsiyorJ:.r. Hem de 
b'Jnlar, o kadar küstah, laubali, 
sırnaşık kimseler ki, hiç bir şcy
s)en perva etmiyorlar .. Soknklar 
dilenci dolu.. gene bir müca· 
dele açılsın... Gene toplarıcıın ... 
Bir iki gün, rahat ediyoruz. F ... 
kat, mücadele bir gün geli,·or, 
bitivor. Dilenciler, gene ortalı ı 
istila ediyorlar. Aklımızın erme. 
diği ~udur: Dilenciler, yalnız 
mücadele günlerinde mi menedi. 
lir veyi\ toplanır? •. Mücadele bi
tınce, bunlar serbe~t midirler? .. 

lstanbulda bu gibi, yasakların 
üç gün sürdüğü, halk aresınd1ı 
mütearife halindedir. Bu işde,I 
halka hak verdirmemek 147.ımcfır. 
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Başvekil Van Zeeland mı kazanacak 
yoksa Reksist şef Degrel mi? 

( -
IBelçikalılar bugün ya de• 

Belçika /a#sl.leıinin reisi Vegrel nutuk ıöglerken 

?..elcikalılar bugün aşağı yukarı 
memleketlerinin istikbalini tayin 
edecek saatler yaşıyorlar. Brükşel
de yapılmakta olnı:ı kıs~ intiha~ 
ta verecekleri rcylerle ya başve -
kil Zeeland'ı yahut da Rcksist par
tisi şefi Dagrel'i kaMndıracaklar. 
Yani memleketlerinde ya demok
rasiye, yahut da faşizme istikamet
lerini gösterecekler. 

Degrcl taraftarları bugüne ka -
dar devam eden intihap mücadele
sinde, başvekjlc karşı defi ilan e
der«k, tc1Jcrini şöyle hülasa et -
miye çalışmışlardır. 

cMillet kendi saflarımız arasın
dadır ve birimle beraberdir. Evet, 
rejime defi ilan ediyoruz. Baka -
lım, karşımıza çıkmıya cesaret e
debilecek mi?• 

Bu politikacılar hiç şüphesiz şöy
le düşünürler: 

- Biı ~vimiıde bulunuyoruz. 
' Her tarafa ·barikatlar y;ıpalım. E-

vimizi ka,leye çevirelim. Zabtedil
mez bir hale getirelim. 

Acaba bu adamlar, daha üç se
ne kendilerini inlerinde bırakaca
ğımızı mı tasavvur ediyorlar? Mil
let artık şimdiki rejimi istemiyor 
ve bu politikacıların da hakkından 
gelecektir. Bu rejim şimdiye kadar 
ne vaptı? Halkın sinirlerini boz -
maktan başka .. 

Bire şöyJe kabahat buluyorlar: 
cBiz gençmişiz. Onların tecrübele
ri varmış. Biz iktidar mevkiinc ge
çersek, bir çok gaflar yaparmışız .• 

Biz belki gaflar yaptık, belki de 
daha yapacağız. Fakat bu politika
cıhrın reksizmde anlamadıkları bir 
şe) vnr: Ruh. 

Sonra bizi tehdit ettiler. Karşı -
mıza Van Zecland'ı namzet çıka
rırlarsa, halimiz nice olurmuş? Da
ha iyi ya. Bu intihap bir reyiiim 
mahiyetine girer. Biz bunu biitün ı 

gönlümüzle arzu e1tik ve arzu -
mu .. yerine geldi. Belçika Brük -
seide vercc,,ği t ·yle ihtizar ha -
linde bulunan bir rejimle yepveni 
bir memleket arasındıı iııtihebını 

yapacaktır. 
'Brüksclde kazandığımız gün yü

zümüzü kralın sarayına çevirece
ğiz ve diyeceğiz ki: 

- Sir, millet Brükselde son sö -
zünü söyledi. Artık bundan sonr? 
her yerde söz söylemek onun hak
kıdır. 
VAN ZELAND DEFİYİ KABUL 
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mecliste söylediği bir nutukla gö
rüşunü şöyle hüliısa etmişti: 
_ - Tek başıma karşılarına çıka
cağım. Hangisi olursa olsun, hiç 
bir partiyi temsil etmiyeceğirn. 
Reksist partiye de hücuma geç • 
ıniyeceğirn. Sadeoo beni tasvip e
denlerin arkamdan gelmelerini iS:-
tiyeceğim. . 
_ Ben kendi arzumla partilerin ha· 
rlcinde tiu1ınunaktay1m. Ben her 
,,nıeseled'e. ~ici olar.ak değil, !Jnil-

li bir hal çaresinin aranıp bulun " 
masını istiyen adamım. Milli kal • 
kınmanın yolu ancak budur. · 

Tehlikelerle dolu bir yola girdi
ği mi biliyorum. Öyle olmakla be· 
raber vazifemi yaptığıma kaniim. 

KİM KAZANACAK? 
Bugünkü ·intihaba ait ilk neti -

cclcrin akşama doğru gelmesi bek
lcnEbilir. Ancak Van Ze1and'ın 
mı, yıksa Degrel'in mi kaza:ıarağı 

· hakkıntla tahminler yürütmek hi -
-raz müsküldür. Gerçi başvekilin 
kazanması ihtimalleri çok kuvvet
lidir. Çünkü şimdiye kadar demok
rasiye alışmış bir milJefin kendisi
ni kolay kolay diktatörlük rejimi
ne tevdi edeceği pek umulamaz. 
İNTİHAP MÜCADELESİNDE 

GAZETE MANŞETLERİ 
Zeland'a taraftar gazeteler: 
.,Zcland entcrnasyonalın değil, 

aklıselimi yerinde Belçikalıların 

natr.zedidir.• 
<Bir serserinin karşısına bir baş

vek:li çıkarmakla, doğrusu bu a
dama çok büyük paye vermiş ol-

duk.> 1 
Brüksel intihabının ne Mosko-

Büyük Harpte-======== 
Türk Bahriye.ileri 

Nası l döğüştüler 
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Tefrika No. 10 Y azan: Zeki Cer:nal 
-· İngiliz sefirı. Zati sanilerini 

ziyaret etmek istiyor. 
- İngiliz sefiri. Zati samilerini 

ğazın mavi sularından ilham al -
mc.~< istiyordu. Sakallarını karış· 

tırarak uzun bir diışünceye daldı. 
~r,:ıra ayağa kalktı. Dolaşmıya baş

lcdı. Ağzından ne çıkacak diye bek
liyordum. Aradan beş dakika geç
tiği halde Sait Halim paşa sükut 
t:diyordu. Sözümü tekrar ettim. 

O zaman büyük bir can sıkın -
tısına delalet edecek bir tarzda yü
zünü buruşturdu: 

- Sir Malet'c söylersiniz .. Sadra
zam paşa ıstifa etmiştir. Kendi -
Juini kabul etmekte mazurdurlar. 

Hayretimden donaknldun. Ne de-

mek .. Şimdi karşımda müstafa bir 
sadrazam mı vardı? Acaba istifa
ı.ın sebebi ne? Hem bu istifa ne 
\akit oldu? 

Bir iki saat evveline kadar sad
razam paşanın böyle bir fikir bes
lediklerine dair hiç bir emare 
yoktu. Mahmut paşa ile araların
(1'1 cncyon cdPn telefon muhavere
sini dinledikten sonra vakıiı bu is
t:faya bir sebep bulmak gıiç de -
ğildi. 

Fakat istifanın şu bir kaç saat 
zarfında kuvveden fiile nasıl çık

tığını anlayamıyordum. Ben bir iki 
saniye içinde bunları şimşek sil· 
ıatile hatırımdan geçirirken paşa 
t~trek bir sesle beni ikaı etti: 

mokrasi, yahut ta faşizmi~ 
beğendiklerini ilan 

edecekler 
Bütün dünya bugünkü maçın 

• • • 
netıcesını 

la 
büyük merak

bekliyor 
va, ne Roma, ne de Berlinl~ ala-. 
kası vardır.• 

cReks geberecektir.• 
cTahrikçi adam şöyle söyler: 

~ir adam, bir şef, o da benim. 
- Fakat bir devlet adamı da şöy

le söyler: Bir adam, bir şef, o da 
kraldır.> 

Reksistler diyorlar ki: •Van Ze· 
land nu? Hah, hah, hah. Bu adam. 

Belçika 6oıoeklli Van Zeelon4 

çölün ortasınd!a bir vahaya benzi
yor. 

Ya kendileri kupkuru çöldürler 

ya .. • 
Degrel'e taraftar gazeteler: 
cBiz Belçikalı Van Zcland'dan 

ziyade, Alrruı.n Hitlere hak veririz.> 
cŞef olan adam, hiç bir zaman 

aldandığını kabul etmiyen adam -
dır .• 

Fransada meydana bir Reks çık
madı. Eğer bizde de çıkmasaydı, 
başımıza Blum. gibi bir adam ge • 
lirdi.• 

,Diktatörlük mü? Fakat ey mil
let, sen on senedir diktatörlüğe ta-
hammül ediyorsun. O da fina~s 
diktatörlüğüdür. Eğer şimdi topal
lıyorsa, bir bacağını kırdık da on
dan .. > 

cBizim hamlemizi durduracak 
h iç bir mani yoktur, bizim o ma-

niin öte tarafında da adamlarımız 
.var.> 

• 
Hakikaten neticesi çok meraklı 

bir intihap değil mi? 
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Mısırın "Montrö,, sü 

Mısır kııpitülAsyonlarına görüşecek devletler murahhasa P'!Jderpey 
foplanmaktadırlar. Mısır Başvekili Nabas paşa ile Mısırın istiklllini eline 
almasından sonra, mevkii fevkali de komiserlikten lnıiliı elı;iliiine teb
dil erlilen Sir Lamp~on ırörüomektedic'. 

- Neye öyle dalgın duruyorsun'! 
- Hiç bir şey yok efendim .. 

Yalnız ifadei devletlerini iyice an
layamadım da .. 

- Bunda anlaşılmıyacak ne var? 
Meclisi Vükelada bitaraflığımızı 
muhafaza edeceğiz deriz HükCı • 
in et reisi sıfatile Avrupa devletle· 
rine bu karara sadık kalacağımıza 
·dair resmen teminat veririm. 

Sonra benden habersiz türlü tür
lü entrikalar, planlarla Goben ve 
Breshıv zırhlılarını Karadenizc 
çıkarırlar. Rus filosu ile çarpıştı· 

tarak devletin b.lşına büyük bir 
gaile açarlar. Aı1ık bana bu va
ziyet karşısında istifa etmekten 
l:aşka çare kalır nıı? Bu adamla· 
rın takip ettikleri siyasete zahir ol
rnaklığıma imkan var mıdır? 

Ben prensim. Benim bir izzeti 
r.efsim, bir haysiyetim var. Enver 
paşa ile Taıat beyin oyuncağı o . 
lı..mam. 

Onların sergiızestru sivaı::et•er• 
ıçin namusumu lekeleyemem. Ma-
zimi feda edemem!.. 1 
Paşa coşmuştu. İçini boşaltmak 

istedi~i anlaşılıyordu. Muhatabı 

ben değil, bizzat ricali devletten 
biri imiş gibi fasih ve beliğ cüm -
.dcıle bu son hailerle kendisine 
oynatılmak istenilen rolü izaha ça· 
Lşıyordu. Tam bu sırada kapı vu
~ uldu. Bilal'in kıpkırmızı fosi ka
p aralığından göründü. Mütered -
didüne bir sesle: 

· - Efendimiz.. Sefir hazretleri 
et. vabınıza int?zar ediyorlar .. 

Dedi. Bilal bunu söyler söyle -
mez kapıyı çekti ve gitti. 
Arkasından da ben çıktım'. Doğ

ruca İngiliz sefirinin yanına gittim 
Çok centilmen bir adam olan Sit 

Malet, paşanın nezdine kabulü i · 
<in delfüette bulunacağımı za!lne 
c.crek bana doğru bir kaç adım i· 
lerledi. Karşı karşıya geldiğimiz 

zaman dedim ki : 
- Sefir cenapları . S:ıdrazam haz

n tleri, maalesef zati asilanelerini 
kabul edemiycceklcr. 

Yüzüme baktı . Hayret etmiş gi
bi göriinmiiyordu. Macımafih he 
y<.>C ınım belli etmemiye çalışan 

pır ~ste: 

Kontesin seyahati 

Andrasseyt kahvesinin tarasa -
sınd'a oturuyor, Çekoslovakya bi -
rahanelerini ve Budapc~leyi ara • 
tan biraz hafif bir Macar birasını 

içiyorduk. Arkadaşım Fodor bir ... 
denbire kalktı, topuklarını şiddet
lice çarparak iki büklüm pek me • 
rasim perverane bir selam verdi. 
Bu kadar hürmet ettiği bayan ona 
kısa bir baş işarctile mukabele et -

ti. .. Bu kırk yaşında kadar, sıkı bir 
filafil tayyör ile bir TRaupe Vien· 

nol şapka giymiş bir kadındı .. Yü
zföıü karartan garip bir melanko
li, gözlerini çerçeveliyen siyahlık, 
yeşil göz bebeklerinin adeta göz 
yaşlarile emaylanmış parlaklığı 

hayretimi mucip oldu. O geçer geç-

me.:l, dostumu isticvap ettim. 
-·Kimdir? 

- Lakontes Fehervar. 

- Hala mütecessis ve soran göz -
lerle dostuma biıktığım için arka· 
daşım: 

- Bu isim sende bir şeyler ha • 
tılatm1yor mu?. Diye sordu ..• 

- Hayır itiraf ederim ... 
- Öyle ya .. rezalet koptuğu za -

man burada değildiniz .. 
Arka.-Iaşım, buzlu yemişleri, kol

larını kaldırarak başı üzerinde bir 
tepsi taşıyan garsonun masamızdan 
ayrılmasını bekle<fi. Sonra kısık bir 
sesle devam etti: 

- Riya Kontun yegane kızı, üç 
ay evvel leyli olarak bulunduğu 

Bude pansiyonundan musiki hoca
sile kaçtı .•. 

- Kaç yaşında idi? .. . 
- On altı!. 
Kendimi tutamadım, güldüm .. 
- Bu St. Etiennc memleketinde 

kızlar vaktinden evvel inkişaf edi -
yorlar ..• 

Fakat Fedor elini dizimin üzeri
ne koydu . 

- Alay etmeyiniz diye yalvardı. 
Ben Kontes dilberi kadar yürek 
parçalıyan hiç bir macera tanımı -
yorum dedi. Bu dramın evveliyatı 
sekız sene evvel Debvccen'in şi -
mali şarkisine doğru uzanan Puz -
tanın bir tarafında kain Fehervon 
şatosunda geçmiştir. Bu tarihten on 

- Neden? Sebep .. diye sordu. 
Ağır bir felaket haberi verir gi

bi soğuk kanlılıkla, fakat kuru ve 
sert cevap verdim: 

- Çünkü sadrazam hazretleri bu 
dakikada istifa etm:ş bulunuyor • 
lar .. 

Sir Malet'in fevkalade hayrete 

düşeceğini, istifanın esbabını araş

rırmak istiyeceğini zannediyordum. 

Fakat İngiliz sefiri sanki bu isti
fadan haberdarmış gibi bana dedi 
ki: 

- Paşa istifa etmiş olabilir. Fa
kat b<>ni kabul etmiyeccğini zan
r.etmiyorum. Çünkü bu, diplo -
masi nezaketsizlik hududunu da te
cavüz eden bir şey olur. 

İngiliz diplomatı bu sözü söy -

ledikten sonra bastonunu eline al
dı, şapkasını başına geçirdi ve ya
lmın bahçesine giden merdiven -

lcre doğru yürüdü. 
Arkasından beş on adım mesafe

de kendisini takip ediyordum. Ka· 
pı öniine geldiğimiz zaman Fransız 
ve İtalyan sefirlerinin telaşlı te-

ay evvel de avda bir kaza neticesi 
kucası ölen Kontes kızını tamamile 
emniyet ettiği bir Alman müreb "' 
biye:ye teslim ederek bir seyahate 
çıkmıştı. Riya o zamanlar annesi .. 
nin yokluğunun hassasiyetini gay
ri 1-abili tahayyül bir dereceye çı· 
kardığı sinirli, muhteris bir çocuk· 
tu .. Mürebbiyesi annesinin yakın • 
da döneceğini haber vcrdii!i zamıtn 
Riya öyle bir tehalük gösterdi ki 
mürebbiye derin bir hcyec.lna or.ş· 
mekten kendini alamadı ... 

- Annem geliyor mu? .. Nihayet 
onu kucaklıyabileceğim.. 

Ve içini çekerek: 
- O gideli bir sene oldu .. 
Fraulein Vrozcn: 
- On ay .. diye tashih etti.. 
- Ben, bana öy 1 geliyor ki be-

nim bütün bir ömrüm ... 
Riya. Kontesin geleceğinden bit 

gün evvel bütün bir gece uyuya "' 
madı .. Daha şafaktan itibaren Deb
recen yolunu gören tarasaya çıka .. 
rak beklcmcğe b~lndı .• Üstü ba ' 
gajlarla dolu otomobili farked~ 
etmez, koşarak, merdivenleri i"l<li, 
bahçeye geçti, Kontese rr :tl mn1' 
için fırlndı .. bir ~:ıçrayışta • Psi .. 
nin boynuna atıldı. Fakat . . ıntes 
Fehervan tatlı bir ciddiyC!'\! kızını 
iteledi: 

- Ne kadar büyümüşsün. Dedi· 
Riya bir yaygara kopardı .. 
- Nasıl, beni öpmüyor musun? .. 
Seyahatten dönen kadının yii .. 

zü bozuldu. Fakat birdenbire ken "' 
din~ geldi.. Emin bir sad'a ile ... 

- Fraulein bana pek usul oıdıı
ğunu, pek çok terakki ettiğini yaz
dı ... 

Çocuk iki adım geriledi. Ellerini 
ağzına götürdü. Sanki gönlünden 
taş.:n faydasız öpücükleri kopnr1P 

atmak istiyordu. Bu dakikada ınü~
hi.ş bir inkisarı hayali, gnyri k3bil1 

af l:.ir haksızlık hissi onu soldurtl .. 
yor, bu yolda bir ümitsizliğin baıl 
dönmelerin en hain gidişlerden dP"' 
ha gaddar olduğunu kcşfediyordıl· 

Müteakip günler onu isyanındB 
sabit bıraktılar .. Arbk, parçaJıyaD' 
koparan vahşi bir varlık olmuştıl· 

(/)eıı 1mı 6 rncr ~ •• f .. d •' 
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taşlı bize doğru ilerlediklerini göt"' 
düın. 

Üç diplomat yekdiğerlerini se' 
Himladılar. Üçü birden Fransız se' 
firini ortalarına alarak bahçenitl 
sık ağaçları arasında kayboldıl " 
lar. Onları bir ağacın altında 1'0" 
nuşurken seyrediyordum. 

Kol ve baş işaretlerile müterrı'l"' 
diyen arkadaşlarına bir şeyler all" 
lotıyorlardı. ~İtalyan sefiri durgıl~' 
biraz uzaktan mükalemeye jştl' 
rak ediyordu. t<• 

Kavaslar daha ilerde bir bıtŞ 
&ğaç altında toplanmış. onlar d9 

kim bilir neye dair konuşuyorl~ 
dı. Artık orada daha fazla ]tal9 

mazdım. 

D ·ttiJ11· 
oğruca paşanın yanına gı tıJ' 

Sait Halim paşa yine ayni 1tol , 
tun üzerine oturmuş, büyük ~il 
c!eri Mehmet Ali paşadan nıünt~ı.ı
altın işlemeli murnssa enfiye J.JP 
tusundan tutam tutam enfiye 9 

burnuna götürüvordu. . .. 
İngiliz sefirinin giderke~ sö~, 

lediği dürüşt sözleri kendisiJlC 
rar ettikten sonra dedim ki: ) 

(Devamı var 

' 
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ı d arvey ince du- i 
hı~~~larııe,. Greta G.,rbo ! 
i Mır" Ve sıvrı dudaklarlle i 
~CJ~kl~a. 1Loy da manalı du- i 
!vııı rı e sinemanın sa-~ 
iiı4 ........ ,.:t,!!~.!Zları oımuşlard r. ~ 8 111111"''""..,"'""'""""1111111111l11111ıuıut: 

egaz perdede aşık 
olduğunuz artistin çil 
s1.1rat/ı olduğunu lıatı 
J-1111.,. t. . . . . •age ırırmısınız. 

ReiiSiirlemuHre güzel 
ve çirkin 

kadm nasıl aynltr ? 
Sinemada mod.ern te~nik hav
salanın almıyacağı derecede 
Si~ ilerledi 

kaııari.~y~ gittiniz, muhte~m de
IUJ&Ul. e bır SÜpcrfilm seyrediyor
ır,,._ta lfarfkuladc bir manzar:ı 
-q ltıda "k 
'~danı • Yü sek sesle: 

it)~, bunların hepsi de sahte 
l .• d-'llll§ 01d niz, tam hakikati soy-
Seyıttller·Uğuınız halde sjzi işitC'n 
Ol~ ın b'lutlaka c.anını sıkmış 

)~ 
laruı111 hu ın~ern film sihirba~
bı\ı§tur )f elerı o dereceyi bul -
~l teıuı .1• kullandıkları mü kem -
)1 h1~ b~ karşısında, adi bir hile
&ırıız. gayri ihtiyari alkışlar-

k imanınızı •- . 
a~ ~ . ~:vıt etmek için bir 

mıştır. En ktiçük buruşukluklar r 
kaldmlmıştır. Objektifin karşısına 
da bambaşka bir Katerin çıkar. 

Güzel kimdir? 
Vücutte bir ta
kım inhina/ar, 

çizgiler, manalı ~-~~~~t: 
hatlar, cazibe ve 
kıvraklığı le

min eder. 

Dolgun vo~ 
SEKS APEL -c Ut 1 U k8• 

racaat etmek zarureti hasıl oldu. 
Şimdi artist en kötü bir nezleye 

tutulmuş olsa bile, hiç korku yok• 
tur. Başkalarının sesinden istifade 
edilir. 

Bunun için deriz ki, sinemada 
k Jltuğa yerleştiğiniz 'zirnan, perd~ 

dınlar mD
tenasip vD
cude malik 

sayılır-
lar mı? 

Fazı kadınlar şişmanlıklarından 

§ika yet ederler... ve durmadan 1.a
yıUamak için perhiz yaparlar. Ba
lık etinde bulunan tipler de tıpkı 
§işmanlar gibi doktor perhizi tutar 
yollu fazla okka almamak için sa
bah kahvaltısı yapmazlar. Pilav, 
makarna, börek, patates ve saire 
yer..ekleri yemeden çekinirler 
Kadınların bütün gayreti erkek

lere cazip gözükmektir. Bunun için 
ellerinden gelen her türlü perhizi 

Lilzumlu eıdayı alamıyan uzvi· 

de gördüpnüz manzaraların he ,. · 
me~ h iç birisi hakikatin kendisi 
değildir. 

Fakat sinemada hileye müracaat 
edilmettıiş 've hakikat bütün çıp • 
Jakhğile muhafaza edilmiş olsay ~ 

dı, modern bir sinema meydana 
getırmek mümkün olur muydu? 
Sonra san'atfn hakikate o kadar ih
tiyacı yoktur. San'at ibda edilir on· 

· dan istenilen ve beklenen şey bu
dur. 

.SChL•ıu Metz ıüze'1111Jn •pOl'l• lemin eflildill"• ko11l 
oulafu i~l11 dolma lntis ognor 

yet yavaş yavaı kuvvetini kaybe • 
den Adali mevcudiyeti erir, vücut 
morarmış bir renk alır. Böyle vü -
cutlar adeU inhinalarını ve çizgile
rini kaybettiklerinden cazibesi de 
yok olmuş olur. 

ıhı!k heykel gibi bir tiptir. 
Fakat; cazibeli bir vücut d'aima 

mu 1eharrik ve mütenevvi bir üp 
me"cuCiyeti anettiğinôf'n karşısın· 
dakileri hiç bir vakit bıktırmaz. 

Yüzün, göğsün, omuzların, belin, 
karnın, kasıkların ve oyluklardan 
to))ı: klara kadar vücut bir takım 
Çi7~llere tabidir. Bu çiztilerin mev
Mdıyeti birer r,ölge, deği~en ve vf!
cuciün güzelliklerini parça, parça 
güzel bir tablo gibi ayıran ve süs -
leyen motiflerdir. 

Böyle cazip bir vü<-ude malik ol
mak için perhiz yapmamak lizun 
dır. 
- Perhiz, uzviyeti yıpratan bir va
sıtadır. Hasta olmıyan bir vücude 
perhizin ne lüzumu varct.ır? .. 
Korkmamalı, yemeli, daima ye -

melidir. Şişmanlar, §işmanlama :. 
mak için; perhiz yerine açık hava. 
ıünq, spor, jimnastik yapmalıdır. 

Hareket, daima vücudün fazla ve 
klzip yağlarını döker. Adaleyi tak
viye eder. 

Vücude mezun bir ahenk ve -
rir. 

Supl olmak vücut inhina ve çiz -
gilerint var etmek için dalına jim
nastik yapmalıdır. Seti bir .. Zikretmek kafidir: Me

~rin lie ~n tesadüfen yolda Ka -
&anız. b,t k urn ile karşılaşmış ol -
bıaqltııı adını her halde tanıya -
:eçtrSin~ .. ~~~la~e bir kadın> der, 
.ı~ Çil ~ ~nku Katcrin Hep -

En bi\'ims.iz ağıılar. insanda he • 
men ajıza.atmak ibtiy.acını doğu • 
ran bir kiraz manzarası arzedec. 
Jiakiki. dişl~rip UıctiQe yapıştıp,l

.:ırnş gayet in~ sun'i dişler .vasıta ,. 
sile. bir kadında dişlerin ancak bu 
kadar güzel olabiİccejtine hü)lme
dt>rsiniz. Hatta değiştirilmesi 
mümkün olamıyacağını zannetti .
ğinız gözler bile, erbabının elinde 
tanınmaz bir güzellikle değiştiri -
lir. Bu sayede en çirkin kadınJar 
bile revkalbeşer güzellikte bir si- . 
n<>ma yıldızı kalıbına konurlar. Si
nema artistlerinden en çok iste .. 
n<.>n şey, .yondurabilecek~ kadar 
vücut güzelliğine sahip olmalap -
dır. Mesela moda ince vücutlardan 
ho~landığına göre, her hangi bir 
ımırifetle iri bir kııdın vücudunu 
• yontmaka biraz güçtür. 

Mlklnln karısı Mlnnl se
sini kaybetti 

Uzun boylu §işmanlar o derece 
üzülmemelidir. Asıl üzülecek olan
lar kısa boylu, şişmanlardır. Kısa 
boylu şişmanları biçime komak çok 
gü~'<'edir. Bu gibileri perhizden zi
yade jimnastik ve sporlara dahs 
ziyade ehemmiyet vermelidir . 

"it •· Yüzlu bı'r . . . 
)a. ~e Siz ke . . sıncma artıstı -

Jsıı ol lldısıne sokakta ınak-
•11 arak t.uz. rast gelmiş bulunur-
lfaıb b uıcı n 

tı~trı Uiht b~r~~ Katerin Hep -
..: ar. llu guzellikJe karşınıza 
"'t' nasıl b .. li · t\iflkü . oyJe oluyor? Ba-
llı~btıilı'ının obJektifin \re stüdyo 

l'abllrnek . ~arşısında oyun oy • 
~il llhs· ıç~n, bir sinema artis-

r. 'ı=aı.._ 'Yetı külliyen deg·. t ' . -m .... - -.r•jın k ış ırı 
~i gn..._ . Udreti burada ken
"" \>ı";_;:-'°~rır "-•- . 

ı h-• ~rtde : ~~tın Heıpburn 
-et ile. L lcı fil lekt>leri Çin be

~eınau ih 
timamla kapatıl-

Cöz y;ışlarına gelince, bugün 
stüdyolarda göz yaşı döktüren gaz
iN kullanılmaktadır. Fılmde ka
dının tam uğlıyacağı sıra gelince 
yiizüne doğru gaz sıkılır. Bu su -
n•tlc gözündeh boşanan yaşlar, 
seyrettiğiniz fılimde yüreklerinizi 
parçalıyacak bir tesir hasıl eder. 

Sessiz film zamanında bu nevi hi
leler bir dereceye kadar kolaydı. 
Fakat sesli lilm çıkınca mesele de· 
ğişti. Hile usulleri arttı. Çünkü 
seslerde de hilenin envaına mü • 

~ SotA 
•r11 CGzil>tıllı sıa6ulı ınto/cl IJtlpmıı 6lr artlıtlir. 

Mikey ile Minni nerde ise do • 
kuz yaşına basıyorlar. Doğduklan 
gfü:denberi bu ailenin başınchln 

neler geçtiğini hep biliyoruz. Yer 
yü?iinün herhangi kö~e.,;nde her
h:ın_,gi bir HoHvut yıfdızından da
ha şöhret . kazanmış olan bu aile· 
nin mes'ut hayatı şimdi bozulmuş• 
tur. 

Çünkü Minni mecburi zaruretler 
dobyısile maalesef bir müddet i· 
çin sinemayı terketmek mecburi • 
yPt:ndedir .• Neden?a diyt>eeksini;,ı; 

Çıinkü Mikey'in sempatik karısının 
soa günlere kadar sıhhatinde hiç 
bir bozukluk yoktu, Kocasile kav• 
gaları d'.a, bütjin karı koca kavga • 
!arının hududunu aşmıyordu. Fa • 
kat ortada mühim bir sebep var: 
•Çünkü Minni'nin sesi evleniyor . .-

Amma da tuhaf sebep diyecek
siniz. Anlatalım: 

Minni'nin sinemada sesini 1emsil 
eden bir kız vardır. Bu kız şimdi 
Mikey ailesinin babası olan Valt 
Dic:1Jey ile e:vlcnmiye rarar v~r • 
miştir. Şimdi •Sesa kocasile be
raber gidince, zavallı Minni sessiz 
kalıyor. 

Valt: •ne yapıp yapıp Minni'yr. 
bir ses bulalım> demişti. 

1'"akat bu iş kolay olm~dı, ara· 
dıl11r, aradılar, Minni'nin se~ine 
benzer bir ses bulamadılar. 

Hakiki ses ise bal ayına çı1t • 

makta ısrar ediyor. Onun için Min
ni de bir müdijet stüdyojan w ak 
kalmıya mecbur olacak. 

Miki'ye gelince, onun korkusu 
yok. Çünkü Miki'nin sesi kendi 
babasının, Mister Valt Disney'in 
sesidir. Şimdi Valt 36 yaşında bu .. 
lunuyor. 

Minni'nin sesi başkalarının tak

(D.vamı 6 ıncı 1ag/•tla) 

Cazibeli olmak için suyu, masajı, 
hareketi, .denizi, yürüyüşü, atlama
yı sevmel,idir. 

Gergin ve inhinalı vücut ancak 
harc-ketlerin varlığıdır. 

Hareketsiz vücu tlerin ne rengin-
Ba /co,/111111 ıful eliafrın• /ca6ul ıtlıralnls a.. de \'ene de endamında cazibe yok. 

tur. Bu gibi vücutler taslak ve ge-
gelişi gQz.el yapmaktan çekinmez • Vücut cazibesi demek, muhak - lip geçici güz.elliklerdir. 
ler. _ kak bir takım adeli inhinalar, çiz- ·J'enevvü vermiyen güzelliklerin 

Bir kere; zayıflamanın aırn per• giler, boıluklar, doluluklar de .. cazibesi yoktur. 
biz yapmak değildir. Bilikis per • mektir. Düpedüz bir vücut mer • Binaenaleyh; cazip olmak için 
hi2Ju uzviyetimizin faaliyetini mer kadar beyaz, lekesiz dahi ol • perhizden kaçınınız ... güzel olmak . 
ke::.,.eder,. hatt : taraveti, canlılığı. sa cazibe arzetmf'd~ği cihetle ge- için daima yiyiniz ..• Cazip olmak 
cazip olmak varlığını yok eder. lip geçici bir güzellik tipidir. Yani; içi!l de daima hareket yapınız. · 

•IUNl .......... IMhtltlHllHIHHllllffllllH._.Ml lllW ... l •ltl lllllllllltllMlnlltlllllll lNINll ...... llUllHMl ......... MUlllllllM•l•--111•11111MllW .... lllllllMllll l ll ....... lllllll ll_.I........._ 

5inema san'atkarlarını yalnız be
yaz perdede aldıkları rolün icabı 
his ve karakterde olarak gömüye 
alışmış bizler, onların dış hayat • 
larında da samimt olmıyacaklarını 
zannederiz. Halbuki Alman sine • 
ma artisti Marlen Ditrih artist ol· 
mıyandan fazla ,efkatli bir kadın
dır. Bu şefkati üz.erinde çocujunun 
müessir olduğunu düşünmek de 
hatalıdır. Çü.nkü Marlen Ditrilı. 
çocukları, hastaları, fakirleri hi • 
maye heyetlerine daima yardımını 
esirgememiş, müesseseleri dolaşa
rak icap eden fedaklrlığa tahammül 
etmiş, evlilik hayatından evvel de 
bu türlü şefkat ve yardımlarile ta• 
nınmış bir artisttir. 

Marlen Ditrih, aynı zamanda ha· 
ki!d hayat hadiseleri içinden ken
di sanatine yarayan tarafları da 
temessül edebilmekte ve san'ati • 
nin yüksekliğini biraz da bu tarz
daki hayat ve zevkine medyun ol· 
maktadır. Nitekim yandaki re • 
simde Marlen Ditrih'i yine bir haş
tahane ziyaretinde 16rilyoruz. 

Marlen Ditrih 
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Okuyucularla C Hı KAY E 
Bas başa Üç komita 

lstanbul Eski batakhaneleri: 

KUMAR •• 
Makedonya komita-S!livri "!'oğurdu Kontesi~ 

l<..agserı Seyahati 

1, 
-----------Yazan: M. S. ÇAPAN 

Cıları a raslnda 13 Yll P 
( 4 ılncü ıayfadan daaam) 

QSilTmQSl Kontes onu Bude pansiyonuna ley-
li yerleştirmek lüzumunu duydu .. 

Aksarayda oturan Jlilrııi Şensoy 
imzalı bir okuyucumuz yazıyor: -39 - Arkadaşım birasını boşalttı. Ben: 

~Bazı maddeler vardır ki bunla• 
rıo yapılış yeri veya yapan adamın 
ismi ile anılması ötedenberi adet 
olmuştur. M"sela İstanbulda yo• 
ğuı:: daima Silıvri yoğurdu diye sa· 
tılır. Hakikaten Silivride yapılan 

- Bu çocuk uevmidisi, sekiz se· 
l1e sonra bir kaçma rezaletini affet· 
tirmeğe kiifi midir acaba diye d'.cr• 

yoğurtlar iyidir. 
F.ıkM. şehirde o kadar çok yo· 

ğuı· imalUthanesi var ki, bunların 
Sili\rri ile hiç bir alakaları yok • 
tur. Hepsi İstanbulda yapılır, SÜ. 

tü de İstanbul ve civarındtın gc .. 

• liC'. O halde niçin Silivri yoğurdu 
dive satılıyor? Hatta, tenekelerin 
üstünde de .halis Silivri yoğurdu• 
diy bir etiket ·vardır. Demek, bu 

Yeni Türk harfleri butün Türk mekteblerlnde okutulmağa başlılnmıştl. 
Komitacılar buna mani oldular ve eski Arap harflerini mecburi olarak 
tekrar okutturmağa çalıştılar, bunu Türklük idealine sığdırama}•an 
muaJlimler istifa ederek çekildiler ve Anayurda ıöç etliler. (Resim, 
eski Cumada yeni modern Türk rüşti) esinin soıı sanıf muallim ve 
talebelerini röstermektedir. Muallimlerden Ömer Feyzi ile Akif 

Mehmet Anayurda göç etmişlerdir.) 

zı istiyordu. Bütün resmi dairel r- Yazan: 
den cennzeyc iştirak etmek isti - M. Necmeddin Deliorman 
yen memurlar, vazifelerini tcrkede- Sofyadıkl (Dellormtn) 
rck gitmekte serbestiler. Onun için 1 ı~az:etuı aahlp ve başmuhariri 
kızımın, ve kızımın arzusunu ye- 1"--------------ı 
rinc getirmek istiyen müşfik anne- 1 Sofyrunn iç ve dışını sımsıkı as -
sinin wkliflerini kabul ettim. Er • kcrle &arılmış bir halde bulduk. O 
tesi gün cenaze alayına biz de işti- gec<, ylızlercc tcvkifat ~ apılmış ve 
ı·ak ed ccktik ... Karım o gece ga • hüti.m şüphch eşhas nezaret altıntı 
yet ~crıdi. gülüp konusuyor. ve nlınmı;otı. Memleketin içine ağır 
banka umum mi.idı.irünün tensibi- bır l:abus çökmüş gibi idi. 
le benim Sclfmiğe kndar yapaca • N.ımuslu insanların yuzlermde 
ğım seyahate kendisinin de iştirak matemli izkr görünüyor ve her-
edeceğini söylüyordu. Selfuıiktc k.:>:. hi.ıklım tin nldıgı şıddetli ted-
de\'lete ait bankanın resmi bir işi birldi haklı görmekle birlikte, a-
vardı. Bir heyetle birlikle oraya ra ~erde nahak yere bir çok suç-
kadar gidecektik .. Fakat genera _ suılnrın da öleceklerini biliyorlar-
lin öldurülmcsilc memlekette kO: dı. Çünkü, dahili isyan "e ihtilal 
mitacıların yeni bir kan davasına olan m~mlcketlerde suçluyu suç • 
girişeceklen anla~ılıyordu. Çünkü, suzdan ayırabilmek için zaman 
generali öldiiı'cn ve kiliseyi cc • kaybctmiye meydan bırakmaJm • 
henncm makincsile berhava eden· zm cezalar sür'atle '·erilip infaz o-

ter solcu komiteciler idi.. Bunlar, lunmaktndır. 
sağcı komitacılardan intikam tıl • 
mıya brışfomışlardı .. Çünkü 1924 ih- J 
tilalind'e sağcılaı, binlerce solcl\ ~ 
öldüı rnüşlerdi .. Komünistlerle bir
likte hareket ed n solcu komilnlar, 
Çankof tanı ftarı olan sağcı komi· 

. talara candan düsnrnnclılar. Çünkü, 
Çankof hükumetine ka1şı isyan 
bayı·ağı kaldıran komünistlere, sol· 
cılar yardım edert('fken, hükumet 
ku\'vetl ı ile birlikte htırckct eden 
sağcı komitalar, solcufarı kılıctan 
geçirmişlerdi. Ölenlerin arkadaı:; -
lan şimdi intikam alıyorlardı .. 

Hükumetin bütiin şiddetli h:d -
biılerine rağmen hükiıme:te men -
sup en nüfu7Ju bir general meb'u
sun sokak ortasında old\irülebil -
mesi çok korkulacak bir alametti. 
Gozümün önlinde.n komitacılığın 

kanlı mazisi gelip gc~miyc başla -
mıştı. :CYdcn soknğa bile çıkıp gez
mek böyle wmanlarrla tehlikeli ol
duğunu bir çok tecriibelcrden son
ra öğrendiğim halde kızımın \·e ka
nmın giızel hatırlarını kıramadı

ğım için, 01 tcsi günü yapılacak ce
na1..c merasimine iştirak etmive 
razı oldum.. F~at kcşki razı oİ • 
masaydım ve keşkl dilim kurusay
dı öa buna (e\<.>t) demeseydim .. On 
iki yaşındaki kızını (İsveti Kral) ki-

; lisesinde, Kral ile büyük rütbeli 
generali eri göreceğim diye sevini. 

ı yor ve evin içinde o gece çırpını· 
\ yor, bülbül gibi öterek bizi mes'ut 

ediyordu. 
Ertesi sabah kalktığımız zaman, 

Servi kn abasında kom"tacılık na
mına dikilen yıkılacak bir abide. .. 

Dostum Miltınor açıldıkça açılı· 
yor \'e dikkatle dinlediğimi gör • 
dükçe, kilise hadisesini içini çeke· 
re'< anlatıyordu. 

Bu facia, bilhassa karısile kızı 
ankaz altında kalan bir baba için 
müthiş bir şeydL Otelin taraçasın· 
da yanan ışıkların bir kısmını sön· 
dürmüşlerdi. 

(Devamı var) 

l 

etiketlerden de mühim bir kısmı 
dof,rru degHdir. Bana kalırsa, Si -
livride yapılmıyan bu yoğurtların 
li.l~t ine Sllivrl damgası vurulma
malıdır. istanbulda pek güzel yo
ğurtlar yapılıyor. Zaten halk da 

aıııumıştır ki, şehiı·de satılan bu 
kadar yogurdun hepsi Silivriden 
gelmiyor. O halde, bile bile alını
yo-: ve yeniyor. En iyisi, haki· 

kati söylemektir. 
. Acaba bu işin önüne geçilemez 

mi? Daha böyle bir çok maddeler 
vardır ki, 1stanbuJda yapıldığı 
hnldc başka başka isimler taşırlar. 
Mescla pastırma Ye sucuklar da, 
Kayseri ma.lı diye satılır. Halbu
kı mühim bir kısmı burada yapı -
1ı~or. Belki K::.yseriden de gelen 
bir rnikdar vardır ... 

Ullt1tııu1111nu111t11fHlllllllHlllUtlttttlllllllllll•IUllllHllllllHlfltlll 

SİNEMA 
( ~ inci sagfadan davam ) 

lit cdcmiyeceği bir ses olduğuna 
göre müşkiilat hfı.liı devam etmek
tcdır. 

Fakat Valt Disney'in ynrattığı i· 
nck, domuz, ördek gibi daha bir 
çok eşhas var. Bu eşhasın da bir 

gün seslerini kaybetmesi korkusu 

baş göstermiştir. Onun için Valt, 
bu hay\•anların da seslerinin bir 
balayı veyahut bir boşanma yü • 
zUndcn tcgayyüp etmemeleri için, 
mukavelelerine sıkı ~rtlar 'koy -
muştur . 

Boylara, slklet1erl 
Con Kravford 1m62 60 kile> 
Grcta Garbo 1 m 67 56 > 
Klodet Kolber 1m65 47 > 

Marlcn Dıtrih 1 m 65 54 > 

N orda Şcrcı· 1 m 55 53 ,. 

irer. Dun 
Miryam Hopkins 

Glng~r Rocers 
Kay Fransis 

Barbara Stanvik 
Mırna Loy 

Lorctta Yung 
Dolores del Rıo 

Katerin Hepbum 
Cin Harlov 
Marion Davis 
Karol Lombar 

1 m62 
lm52 
lm65 
1 m65 

1 m65 
lm67 

lm60 
lm63 

1m70 
1 m58 
1 m58 
1 m57 

52 > 

45 > 

51 > 
50 > 

54 > 

50 > 

50 > 

54 > 

50 > 

50 > 

50 > 
51 > 

IUQOtlltllUUlllltttHHfı:tl11tlıttltll114HllHllHHWMltlUlttHHlllMll 

Saka 
u11nuuuu11nn1111 

- Bo§boşuna bizi takip etmeyin .. 
Sizden hiç bir §CY satın alacak dc
ğUiz.. 

- Hayır, sizi takip etmiyorum .• 
Arkanızdan gelenler arasında mü~· 
teri ço1: bulabUbim. 

me;yanı fikir ettim. 
- Onu mazur göstermez, fakat 

ona sebep o1du, diye cevap vereli. 

Hakikaten Kontes şerikile bera· 
ber pansiyondan kaçmadan evvel 
kızının kendisine yazdığı mektu -

bu bana gösterdi: Düşün! • Riya 
annesine böyle serzeniş ediyordu· 
sen o korkunç seyahatten döndük • 
ten sonra beni bir keı·e olsun öp • 
mcdin .. Bu dereceye kadhr seni 

dö:ıdürebilcn şeyi bilmiyorum1-
Fakat anladım ki bazı şeyler bizi 

ileleb<?t ayırıyordu. O zaman Fe • 

venez -musiki hocasının adı- beni 

kollarına aldığı zaman kalbimin 
parçalandığını hissettim. Ona mu • 
kavemct kudretini bulamadım. Be· 
ni mahrum ettiğin bütün o busele· 

rl, öpmeleri anne, o bana verdi. On· 

ların hepsini kabul ettim. Çünkü 
hiç okşanmadan y:ışamak imkanı 
yoktur. Bilhassa on altı yaşında, 
yalnız, yapayalnız sizi müdafaa e· 
den, sizi seven biri olmazsa ... 

O zaman dostuma sordum: 
- Fakat nihayet, Kontes Feher

var'm seyahati csna.sında ne geç • 
ınişti... Kızına karşı harekatında 
husule gelen kindar tahavvül ne. 

den ileri geliyordu? 
- Bu zavallı anneyi itham için 

acele etmeyiniz ... Diye Fodor tav-
siyede bulundu .. .. 

- Bu on aylık gaybubiyetin 

Kontes Fchervar kendini Tatra 
sanatoryomlarından birinde te • 
davi etmekle uğraşmıştı. Ri • 
yayı bulduğu zaman, çocuğu mu • 
lrnkkak bir sirayetten kurtarmak 
için bütün 'iradesilc bizzat kalbini 
mücadele etmek zaruretini duy • 
muştu. 

Ticaret ve Zahire 
1 Borsası 
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FIA1'LAR 
__ c_t _N_s_ı __ , Aşağı Yuka. , 

K. P. K:P,; 
6 20 6 35 Bu~dıy yumuşak 

,, sert 
1 Kızılca 

ı ı Mısır beyaz 

" sarı 
Arpa Anadol 
Çavdar 

li Tirtik mal 
ı Afyon ince 

Keten tohumu 
Zerdeva derisi 

, 5ansar ., 
l Kunduz ,, 

Porsuk ., 

1 

~ 20 = : l 
1 -- -

4 35 1 

1 

4 22 4 30 
5 2 5 7 
130 - -
-- - -
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- - - -
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Çakal ,, 
Beynir beyaz 
Peynir knşar 
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--ı 
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GELEN 

• Buğday 180 ton 
Un 15 1 " K•ışyemi - i ,, 
Çavdar 90 

" Arpıı 4S 
" Mısır 120 .. 

Bulgur -
iç ceviz " 

1 - ,, 
Nohut - .. 
Yulaf - )1 

Zeytinyağı - ,, 
Kepek 15 ,, 
Tiftik 

" Yapak 2 
" Pamuk - ,, 

Peynir B. .. 

1 
-
RADY~ G 1 DEN 

xavdıır 6) ton 
rpa 450 

Akşam neşriyatı: 

18,30 P15kla d~ns musikisi. 19,30 
konferans Ordu saylavı Selim Sırrı 
Tarcan (Ru11 edebiyntı) 20 Müıey· 
yen ve arkadaşlara tarafından Türk 
musikisi ve halk şıırkıları 20,30 
Ömer Rıza tnrafından arabca sÖy· 
Jev, 20,45 Muzaffer ve arkadaşları 
tarafından Türk rnuçikisi ve halk 
şaTkılara, saat ayarı, 21,15 orkestra, 

,. 
Aafyon 4 .. 
iç fındık 3 

" Porsuk - adet 

DIŞ FIATLAR -Bugday : Lı verpul 
" :Şikago 
,, :Vinipek 

Arpa :Anvers 
Mısır ı Londra 
Keten T: " 

7, 05 Kr. 
6, 47 ' 
6, 79 " 
5, 97 " 
4, 02- " 

s, ıs ,," !, ~ 
88, 89 

ikinci kısım - 39 -
Yandım Lutfi elindeki zilleri şıkırdatl 
••kırdata oynuyor, bir taraftan da tll 
kantoyu söylüyordu : "Elinde fener -

yahya iner • çark gibi döner 
vay cici beyim vay 1 ,, 

1 

mafih, yine gür knhknhalar sa'1t 
~ - ruyorlar, insiyaki bir halde yarı : 

dıın Lutfiyi, el vurmalnrile ııeıt 
gaırder kopararak alkışlıyorıard1 

LUtfi oyntıdı, kanto söJ ledi, sotr 
ra sahneden, havai, bir çelme 8~ 
rak kulis arasına giren kantoC 

t:SKi HAPiSHAfVE ViREKTÖR0 
BAY iBRAHiM 

[Bay lbrahim, 324 Hiirriyetinin ila• 
nandan sonra hapishane direktör· 
lüğüne getirilmiı. Sert ve müşfik 
idaresile daha o günden bu günkü 
teklmülü baıırJamı~lır. O zaman• 
lar, bir yeniçeri ocağında:ı farkı 
olmayan hapishaneyi ıslah busu· 
sunda çok büyük hizmetleri gö· 

rüJmüştür.] 

Bu ahengin içinde izmarit Ha~a • 
nın sesi duyuldu: 
Tersanenin önünde yaparlar gemi 
Esrar1cc§ler Taşkış!ada çekerler 

demi 

Gelen geçen züppeye atarlar yemi 
Bu sene esrarkeşlik pek yaman 

kaçtı 

Çek mastar çek, dalgana bak. 
Harmanlıktan çık, çifteyi yak! 

••• 
Uskumru. balığına attım oltay?, 
Lüferi görünce bir yana kaçtı. 
Dalgacılar saçmayı pek kötii saçtı, 
Bl' sene esrarke§lik pek yaman 

kaçtı, 

To, i§im var, lüf erim var, kalkanım 
'l)Qr! 

Oh, ya heyyy! 
Şimdi koğuşta bir ahenk, bir cur· 

cuna başladı. izmaritin esrarkeş..
ı~r şarkısını, bUtün koğuştakiler de. 
okuyor, nhenkli ahenksiz, kalın in· 
cc, bir takım ses1er mütemadiyen 
nakaratı tekrarlıyordu: 
Çek mastor çek, dalgana bak 
Harmanlıktan çık, çlf teyi yak! 
Ahcn~ devam ederken, hafiften 

bir (çığntma) • ki bodur kalmış 
bir flüt mütereddisl diyebiliriz • 
sesi duyuldu. 

Ses yavoş yavaş yükseldi, nağ· 
meleşti, coştu, kı\rrak bir göbek 
havasma başlarken, meydana e.
lindeki zilleri şıkırtada şıkırttıda. 
bir adam çıktı. Bu, esmer, kıvır 
J;ıvır gözlü bir delikanlı idi: 
Yandım Lutfi! .. 
Bıyıklan ince, gaytan gibi idi. 

~Belind~ .kırmızı kuşak, sırtınd'a 
çapraz yelek, ayaklarında rugan 
yeffcnilcr vardı. Gözleri iki yağ
lı zeytin tant?si gibi baygındı. 

Ne de güz1:ı oynuyordu. Şchza
debaşı tiyatrolarında göbek kı\'l

ran, edalı edalı göz süzen kantocu 
kızlar gibi göl:ck atıyor, bir taraf
tan da kanto söylüyordu: 

Elinde fener, 
Yalıya iner, 
Çark gibi döner, 
Vay cici beyim vay! 

Yandım Liıtfi, Galata tiyatro 
Jarında, Şehzadebaşı salaşlarında 
seyrettiği iri yarı, ermenicenin (ho
şor} tabirine uygun otuz beşlık, 
kırklık kantocu kızl"rla, yeni yeni 
yet1şen etine dolgun, cılız, orta 
çapta, beyazca, esmer, sarışın, ka
ra kaşlı, kara gözlü, hokka burun· 
lu, clıi, siyah ve lacivert gözlü çö· 
meı.lerinin işvelerini, nağmelerini 

takiid ederek, kanto söyleyip oyna
dıkça, koğuşu dolduran kabadayı, 
hırsız, zorba, yankesici, kumarbaz, 
katil, papelci, gözünü daldan bu • 
taktan esirgemiyen mahkumlar, 
ço3uyorlar, mütemadiyen el çırpı· 
yorlardı. 

Kime e1 çırpıyorlardı? 
Sanki Lutfinin oynayışını, gö -

b:?tc atışlarını görüp fnrkedebiliyor· 
Jar mıydı? 
Koğuşu, zehirli gaz dumanı gi

bi kaplıyan tömbeki ve esrar du -
manlnrı orasında, göbek atan bir 
adamı görmek kabil miydi? 

Hepsi de dalgaya düşmüşlerdi. 

Hepsi de mastordu koğuştakilerin .. 

kızlar gibi, kıvrak bir reverans r 
parak meydandan çekildi. 

Esrar dalgasile, sonsuz bir fll)
1 

dünyasında dolaşan mahkfunl~ 
Lutfinin m.evdandan ~kilcllği 
ancak çıgırl~anm ve curanın sıP' 
rnasile ııoğmelerin sonuç buln1:ıSI 
anlacblar. Bunun üzerine hepsi b 

den: 
-Biz 
- İsteriz 
- Bir daha! 
- Bir kere daha kı\·ır: 
Diye bağırmıya, tepinmiyc bJ; 

ladılar. 
Gnlnta tiyııtrosunda idiler sa~. 
Sanki Şehzade sala~larmdn ft 

ruz'u seyrediyorlardı . 
Tepinme! 
Islık! 

Yine haşladı. Koğuşta bir: 
- Furi! (alkış). 

dir gidiyordu. ~ 
Mastoduğu arasında Necmi , 

cttL Bu gürültüyü durdurmalc ; 
çln, yeniden sazı tımbırd3tn1alc 
zımdı. 

Bir mızrap vurdu tellere. 
Bir daha! 
Hazin ve tatlı bir ses yerıi~I 

koğuşu kapladı ve gürültü kesil IJ 
Curayı çağırtmanın ince sesi ıf 
karıştı, arkasmdan oynak blt c 
cuna havasile Yandım Lutfi ort' 
ya atıldı: 

Zümriit gibi ycşiUendi 
Karşıki dağlar, 

Sular çağlar, 

Biçare a§ık olanlar 
Hazin hazin her dem ağtıır 
Aman canım, 

Yavrum, kc.ızum 
Bilir misin sen onu. .J 

Berbattır cicim scvdanırı ~41 
Kantosunu söyliyerek oynaSP"' 

başladı. 'I 
Eğlence tamam gece yarısıJ'l~ıd 

dar sürdü. Ve bu kadar gii~J 
patırdı, curcuna, kıyamet kıırf71 
dıı inzibatla nUıkadar olanları!\ 
si bile çıkmadı, işi: 

- Vurdum duymazlığa! 
Getirdiler. eti 
Hapishanede hükiımet kudr ... ~ 

nin, inzibatın, hal ,.e dere~ ı 
de,·!et otoritesinin nasıl a>·aklsJ' 
tına alındığını gösteren karvtl 
ristik bir misal değil mi? 

Jcll 
En get'l memleketlerde bıı _,,ı 

lıiubalilik, bu kadar miibalııt~' 
ne güı·ülmüş, ve ne de işitiln'Jl91 

Bu derecede ayııklar aıtuıa 
ınamıştır kanun!.. ./ 

Eski devrin, hapishanelerde~ 
lcşe>n bu kötü bid'atleri 324 Jı 
yetinin ililnından sonra da de' 

'etmiştir. Umumi a[ münase~ 
hapishaneden çıkanlarla, filiı fi 
içeride biraz ınüballltsıztığıfl (. 

ne geçilmiş, azılılar, katiller: 1 
lar bunlar tahliye edildiği içıf!• 
ki:;i kadar haşarılık gösterenl~~~ 
maınıştır. Fakat, zaman geÇ (f 

•!!~. 

hapishane ve tevkifhane, ya1: ;.,f 
i'Olr 

vaş doldu, katiller, azılılar, 
!arda yine eskisi gibi: 

- Barbut! 

Oyn:ıtmıyıı, 

- Esrar! . ıBf· 
Nargilesi yakmıya başladı ~ 
Hapishanedeki bu umum! ~i jJ 

keşe nihayet veren, Selfın.11' 
İbrahim oldu. 1'10 

Bay İbrahim, hapishaneye ııJ 
tayin olunduğu zaman, orası b 

yeni9(?ri ocnğından farksız v-ıt 
mu .• tu. Her koğuşta kumnr 

0
• fıl 

yordu, esrar içiliyordu, rn1'
1
• 1 

de,11 
le"i yapılıyordu. Eski 
olduğu gibi yine adam: 

- Şişliyenl 

- Öldüren! .1jll ı{atiller, zorbalar vardı. sıetÇ 
d d ·'-'ar ne ışarı an geliyor, zı:' i'J.e 

her türlü lilcti caribııyi ı~sl 
kuyordu. Hapishanede e ı!Bf 
bi kama, bıçak, yapan J.,B 

Bu binıa, 6ç yüı bin Türkün lrf an ocaA-ı ldL Kırca Afi. Mestanlı, 
Koşukavan, Eğri dere, Hasköy Türkleri kendi aralarmda topladıkları 
lanel~rle_ hu mektebi yaptırmışlardı. Fakat. Trakya Komitası bu iıava
lid~kı ~ur~ münevverlerile muallimleri Anayurda göç etmete mecbur 
eltıklen içın bu ocak söndü. Şimdi içinde baykuşlar otnıekte ve eski 

harnerle Arapça okutulmaktadır. 

2'2. 15 Ajans ve borsa haberleri ''e 
ertesi günün programı, 22,30 plakla 
sololar, opera ve operet parçalan, 
23,30 son. 

, FmdıkG :Hamburg 

il ., L : " 
- -------- -

83, 38. • il Bir şey görmüyorlardı. Alayının 
da rüyet zaviyesi daralmıştı. Maa-

remişti. 1 
(Devcırrı• 



Y- - 8 O N T I! ~ G 'R AF - 11 NI e ett 1937 

SüDeynıaının Sarayında WNr' SIP<O 
KUOCS KOZLAR& 

Tefrika No : 23 Yazan : M. Necdet Tunçer 

Can sıkıcı hadiseler birbirini takip edigordu. Mai
Yet zabiti Jaro'nun ölümünden sonra, Sülegmanın 

zevcelerinden Asuriyeliprensesin birdenbire 
ortadan kayboluşu hükümdarı şaşırtmıştı/ 

Ankaragücü Güneşi 2 -1 ye
nerek hakll galibiyet kazandı 

Bugün Beşiktaş - Ankaragiicü karşılaşıyor 

. Diyor ve sarayında kendi al ey • dan çıkmış, bir daha görünmemiş • 
hınd<? Çalışan gizli elleri meydana ti. Haremdeki cariyeler ve harem 
çıkarmak istiyordu. ağaları hayretle dudaklarını bü • 

* kerek, korku ve heyecan içinde tit . 
Amon Kraliçe sinin reyorlardı. 

&Sdığı adam... - Sülcymana ne cevap verece • 
ğiz?! k O g~c Amon ülkesinden kor .. 

unç bir hnber geldi. 

ff':_mon kraliçesi, Aman prensile ~ 
b ~l'Uş?nek üzere Kudüsten gelen 
ır maiyet zabitini Aman sarayı • 

Hükümdar önüne geleni haşla
rnaJ!a, cüceleri, harem ağalarını, 

gün ikinci maçlarını Beşiktaşla ya
pacak olan Ankara Gücünün galip 
gelmesi müşküldür. Çünkü dünkü 
yorgµnlukla iyi oynaması ihtimali 
muhakkak olan siy~h beyaz kuv· 
vet.n bir takımd\r.. Fakat Buiik
ta§ İzmire karşı aldığı 4-1 lik ga
llbiy,eti bu takım karşısında kolay 
'kolay elde edenıişecektir. 

M . K eyahan 

Son Telgrafın 
Müsabakası 

r.ın tar 
açasındn boynuna ip taktı -

rıp asmıştı. 

nöbetçileri sıkıştırrnağa başlamış • 

tı. Herkesin ağzından: •Yok .. bu . ' 
Jamadık!ıı kelimesinden başka bir 
söz işitilmiyordu. 

Ankaragücü • Güntı maçından lıie lntıha Hayam 
2.a~üleYm~n~ bu haberi verdikleri 

<ın, hukumdar henüz yemek 
Se~nıi t" d ş: 1.. Sofraya oturmadan o-
asına çcku..ı! B bü.k" w. u dehşetli haber 

unıdarı titretmişti. 
Süleyman . t b' 1 . d Snr • mnıye za ıt erın en 

lı" oyu Anıon prcnsilc görüşmeğe 
ondcrnıisti. 

fa~~ro Amon \ilkesine bir elçi sı -
on~ e gittiği halde, kraliçe Naya ·L

neden ve nasıl öldürrn~tü? 
Süleyman h t1 • . d va v a~Te er ıçın e, ne 

~:cagını bilmiyordu. Saro asıla-
. • kaybedilecek bir ad d v•ı -dı S"l am egı 

0~ k u CYJnan onu, kumandan Şa -
adar çok severdi. 

S"ı 
a· u cynıanın o gece gözüne uyku 
eıll'nıedi. 

l<:;.?liçe Nayanın astırdığı zabit 
den ~~t~ !anınmış İsrail ailelerin • 

1:: ırının bir tek oğluydu. 

Asurlgıll bir ıihlrba:ı tlpl 

lumuzun öcünü olmış olmayız.. 

Saronun yerine kraliçe ND.yanın 
baiını isteriz. 

Süleyman söz verdi.. 
Saronun ailesi saraydan döndü. 
~üleyman, Amon havalisinde A-

rnoı:l ularla harbe tutuşan Şaon'a 
şöyle bir mektup gönderdi: 

Prenses Sama nereye kaçabilir • 
di? 

Süleyman bunu düşündükçe hıd
detinden yerinde oturamıyordu. 

Züleymanın zevcesi KudüstP. bir 
kere bile yalnız sokağa çıkına -
mıştı.. Şehirde kimseyi tanımaz 

' hatta şehrin içini bile bilmezdi. 

Ankaragücü takımı dün Taksim 

SLudında Güneşle karşılaştı. 
Maçın hakemi Fcncrbahçeli Sa-

it Salahattin. j 
A. Gücü: Osman - Ali Rıza, En-

ver - Abdül, Semih, Musa, Abdi, 
Şükrü, Yaşar, İsmail, Hamdi, 

c üneş: Cihat - Faruk, Reşat, Yu
suf, Rıza, İbrahim, Daniş, Sclahat-

tin, Necdet, Rebii, Melih. 
Oyuna Güneş başladı. Fakat An

karalılar sol açıkları vasıtasilc Gü-

Asuriyeli prenses bir kere Heb
ro 1 sayCiyesine Sülcymanla bir .. 

likt•· gitmiş .. fakat giderken de tah- ı' 
tırcvaııa binmişti.. O ancak geçti
ği yollan ve sokakları bir kere gö- 1 neş kalesine indiler. ~u akın Güne· 
rebilmişti. Samanın şehirde sak • ı · şe t.k korkuyu geçirttı. Bundan son-

h ra iki tarafın karşılıklı akınları ne-
lanması i timalini düşünmek bile 

1 
gtllünç ve manasız olurdu. tice vermedi. Şukrünün ani bir ŞÜ· 
Şehre çıkan saray muhafız.lan tu kale dıreklcri sayesinde gol al-

kol kol semtlere yayılmışlardı. maktan kurtuldu. Ankaralılar ilk 

~~üleyman en çok yahudılerden dakikalarda Güneş kalesine yaptı-
ş.ir heJeniyordu. ğı tehlikeli akınlardan birinde Şük

rünün çok sıkt hır şütü ile ilk gol-
Yahudılcr Siyan dağından küme !erini kazandılar. 1-0 

ra Gücü kalesine bir türlü topu so-
kamadılar. Melih knlccilc karşı kar- T ., 
:::ı:k~~~i~ :ı~~·;~==~~;;': amyor musunuz. 
sa:ı kaçırdı. Ankara sol açığı Ham· 
di maçın sonlarına doğru güzel bir 
vuruşla topu Güneş kalesine soka
rak takımını 2-1 galip vaziyete çı
kardL Bu golü de yiyen Güneş ge-

ne kısa bir zaman içinde hakim va
ziyete geçti, fakat sayı çıkaramadL 

Ankara Gücü bu kısa Güneş tazyi
kinden kurtulur kurtulmaz Güneş 

kalesine indL Bundan da bir neti· 

ce çıkmadı ve maç 2-1 Günqln 
mağlubiyetile bitti. 

NeSll oynurorlar? 
Ankara Gücü takımı 'ttçoka na· 

zcu·an daha müsbet oynuyor. Bil • 
hassa müdafaa hemen hemen hlç 
favl yapmadan tehlikeleri uzak .. 

\ 

( 
4 

<lüs l"tesi gün bu kara haber Ku -
du e Yayıldı. Saronun ölümünü 

Y~nlar 
~a saraya koşuyorlardı. 

cKahraman Şaon! Kraliçe 
Nayaya gönderdığiın Saronun 
saray taraçasında CJ$lldığını 

haber aldım. Eğer bu hadise 
doğnt ise1 Amon kralı birimle 

Viıme şehre inmeğe başlamışlardı. Bir sıfır galip vaziyete geçen A. 
la~•:nyor. Güneş gibi İstanbulun e .. 
kuvvetli takımlarından birine kar
§ı iyi bir oyunla galip gelmek An
kar:ı Gücünün lehinedir. Dünkü 

• ı 
nede Ya bu genç ve suçsuz zabiti 

.B n astırmıştı? 

~~1 llıuanımayı .kim halledecekti! 
'-U ey 

ca11 nıan m<ırakından ne yapa -
alnı bilnıi'-•ordu 
lHr " . 

ltend· taraftan sarayda p.ı;pağana 
gizli ~ı· aleyhinde sözler öğreten 
dırım 1

• ararken, bir taraftan yıl
habcr g~~i .. saraya yayılan bu kara 
llı Sık hukumdarın f cvkalôde canı-

nııştı. 
(Sara) 

ler S" nun nilcsi snrnyn geldi -
·· ul _ 

0
• eyrnana sordular: 

tızlaşmak1an tamamile vaz geç
miş demektir. Ordunu hemen 
Amonmı merkezine gönder ve 

kraliçenin canlı olarak yaka -
lanıp buraya gönderilmesine 

gayret et! Tazla kuvvete Uıtf
yacın varsa, öana bildir .. Bir 
yardımcı fırka hazırlatıp he -
men yola çıkarayım,:t 

* S Uleymantn k arun s a
r ayd a n kaç• vor •• nıudur:lunıuzun asıldığı do[.ıı·u 

Suı · Bu sırada hükümdarın sarayın • 
ne ce:!rnp an bu ko.1abalık aileye da mühim bir hadise oldu: Suley -

- b 
_ verecx•ktı? 

O 
Oğrudur manın zevcelerinden Asuriycli 

~ - 1 etın~\~· Sat onun katillcıini tedip prenses Sama saraydan kaçmış. 
_ b azundı. Bu habere kolay kolny inanıh:ı -

Süleyman 5silere 6Öz vermişti: Da- 1 

ğa ~ıklıklan için hiç kimse cezalan
dırı!mıyacaktı. Ancak Tamarayı 

1'.&~ zamanda meydana çıkarmala

rı şarttı. Yahudileı· de Tamaranın 

İ7.1rıi arıyorlardı. Yahut arar gibi 
görünüyorlardı. 

J.-renses Samanın -saraydan kay
boluşu Süleymanın maneviyatını 

s:ı. .. &acak kadar :mühim bir h5.dise 

JdJ. Saraydaki gece eğlenceleri 

dı rmuştu. 

Can sıkıcı hadiseler binbirini ta-

takıp ediyordu: 

'Xamaranın kaçırılması .• 

Sıyon isyanı .. 

Saronun ölümü .. 
Samanın 

Giicü bırbırini takıp eden bir lkl 

tenlikeli alun daha yaptı. Fakat 
bunlardan netice çıkmadı. Muka -
bil Güneş akınları Ankara Gücü 

· mtidafaası tarafmd-an uzaklaştml
dı. Gneş forvetlerinin Ankara ka-

ıe ;ı -önünde bulunduklan bir sıra
da SaJahattin Gı.incşın berabcrlık 
goliınil yaptı : 1-1. 

Oyunun başından ber:l çok fena 
oymyan Güneş takımı mütemadi· 

ye 1 lüzumsuz favller yaptı. Fakat 
A•akaralıl.:ırın iyi oyunu Güneşin 

kötC. ve :favllü oyun tarzı karşısın
da bozulmadı. Berabere oynanan 
ovıınun bırlnci dC\7I'esi netıce de
ğişmeden bıtti. 

Bu devrede kaleci Osrnanın mu
vaffakiyetlı ve fedakar oyunu Gü
neşin bir çok akınlarını neticesiz 

maçta nazarı dikkati celbeden İst. 

Sporun eski kalecisi Osman genç 
olmasına rağmen ümidin fevkinde 

bir oyun çıkardı. Müdafiler Ali Rı

za ve Enver ince oyunculardır. En 
tehı~keli vaziyetlerde .oğuk kanlı 

ol~ları takımlarına muvaffakiyet 
kazandırdı. Haf hattında sa~ mua-
vin en !azla muvaffak olan oyun • 
cudur. En müşkül pozisyonlarda 
to;>u kapıyor ve uzun değajmanlar 

yapıyor. Semih dün iyi oynaması
na rağmen ievkaladclik göstereme· 

di. Forvet hattının §iitör o~'tlncusu -Eyi.ıplü Şükrü dün çok güzel bir 
gol yaptı. Topu ayağında beklet • 

mese daha fazla faydalı olacak' Sol 

111 I 4~ 
' ih 

Okuyucularımıza 
Bir çok okuyucularımız mek -

tupla, telefonla kuponların ne va-
kit gönderilece§inl soruyorlar. Mü
sabakaya iştirak ede1ı muhterem 

okuyuculanmıza ııınu söylemek 
isteriz ki1 1ıcr gün çıkan kuponu, 
hemen o gün göndenniye lüzum 
yoktur. Evı-etcc ilc1tı ettiğinıfz gibi, 
müsabakamız 30 gün ıürecek ve 30 
1"esim basmı~ olacağız. Binaenaleylı 
o vakiıe kadar da 30 kupon ba -
sıl.mt§ olacaktır. Okuyucularımız, 

bu ay sonunda 30 1..-upontı bir -
den bir zarfa koyup posta. ile bize 
görrdcnnelidirler. 

"i. 

bet oğru degilcfü.. mazdı. 
etme ~ bu haberi alenen tekzip Prenses Sama aklı başında, gü • 

Ve nihayet prenses 

kayboluşu. 

Bütün bunlar Süleymanı asa • 
bih,~tirmeğ~ kafi gelecek hadıse -

bıraktı. İkinci devreye Ankaralı • 

lar başladılar ve hemen Güneş ka .. 
le~~ı e indiler. Bugün bocahyan Gü
nec; müdafaası bu hücumu kornerle 
durdurabildi. 

açık ve santrforvet dünkü oyunun r ~ 

Oldu;-;~ ~:rckti. Halbuki Snı onun zeJ oldui'u kadar da zeki ve uzağı ..,unu .. b 

düse g 1. gorcnler Amondan Ku- görür bir kadındı. Yaşı henüz otu-
kesc a:ı ır gl'lmcz bu hadiseyi her- zu bulmadığı halde yirmi be_ş 
S"ı atnıl§lnrdı. 

u cyrnan· -a . 
d d en de sizın 'b" ·· · <: i r:' gl ı rnuteessırım, 
d • ıılllldi ş . 

<:riYor sona bir mEktup gön-

ya~ından fazla görünmezdi.. Uzun 
boyu1 iri iri kara gözleri ve kıvır -
cı ~ saçlarile Sülcymanı yıllarca 

tesl.ir etmışti. Scıro urn. E" r h<ldıse hakıkatse .. 
~tıü knu~ nih: ı hükümdarın sö -

cstı: .stırayın ıçını, dış ve iç avluları, 
- F..f.!E'r h k 

Sulcym.m bu haberi alır almaz 

tahtını a ıkatsc, Şaon'a Amon m:lhzcnlNi, bJhçcleri ayn ayrı a-
l'irıiıı "Yıkınnsı kin haber gönde • r:.ıttı 

· Qrno 
n tahtı yıkılmazsa, oğ • Prenses Sama o sabah odasın -

~or 
~an•:39 -

1taranhkta bir ışık 
Ye-Lan: Edgar Vafas ı 

Çeviren: Muammer Ala ıu r; 
-ohaıd n· -

~ar, ded· e anınız gözilmden ka- cınayC'tın vukua gC'ldıği konağı zf. 
l' 1. 

. "' '-"arct etlı. Muavinırıi d1şarıda hı · "'- ~- uzun ü ,; -44ıda a ı· rn dtlet yolun orta - ıakarak, tek başına odaya kapan-
bıobıJin c ında Merı'yi goturen oto- oı. F' .. kat her deJasında da suratı 

arkasından baktı knldı. bir kat daha asık olduğu halde o .. 
'l'o - 17 _ dadan çıkrnJ.itı. Ü~uncü a -

t .mas Xa · d C Lek atılnıış ~ıcr Meredit nadir ya- raştırrnasm an sonra on s 
l{«ıdo zt'k~dı:ırdan biriydi. mandan bir randevu istedi. Rcıman-

llotı lislcr gha~n~ahçcsindeki konakta cı Amerilrnya olan seyahalını bir 
t .. ~ uz müddet dcıha doğduğu memleket· 

ti' lne>nıişle d" nraştırmalannı bi • te kalmak orzusıle tehir etmıstı. 1 1'ldeıtı r ı. T. X. cinayet gece- • 
~Otdı.ı. Şartı. rı iyice tesbıte çalıı:ı- Buluştul:ır. T. X. dcdı ki: 

Ocak ~ - Bu iş beni son derece meşgul 
tı l\ ta llYn" b ediyor. Con1 h:ıtta bu mesele 
h.

0 

apırıın ~ ~l ateşi yaktıımış- ile ug-ra~n '"'alnız ben deg·ııım. .. ıuay surgusü ·· r- " 
~lı ~rıe elti . nu uzun boylu Fransadan Dömeno yanında en tec-
tl <!linde ·· · Bır çok defalnr, sa • rübeli sıvı! memurlar oldug·u 

t>ıı b· ı SUrgtiyü ·· 
'l' ır takını surmeledi. Zıh- hslcfc buraya geldi. Ogradıde 

• ~. Ü ' hesaplar yapıyordu. sırf bu m<'seleyj mahallin • 
ç defa .Mansus1Ja beraber , de tetkık etmek üzere Nevyorktan 

lerdi. Kudüste mühim bir kaynaş
:rna vardı. Dağdan inen 'asıler ger· 

çi evlerine yerleşiyorlardı ama1 

~eklerinden vaz geçmiş değıller

di. 

Sadece muvakkaten susmuşlaı· • 
ciı. 

Yahudilerin, Süleymanı tahtın

dan devirmek için fırsat kolladık • 
1.·rı belJiydi. 

(Devamı var) 

tayyare ile gelmiş bulunuyor. !ki
si de aklın ercblleceği b:ızı fara • 
zıyeler yürüttüler. Fakat muam • 
manın bir türlü düğüm noktasını 
bulamadık. Katerkol hiç bir iz bı
rakmadan kayboldu. Kaçan biz -
metçıyi de şımdiye kadar hiç bir 
yerde bulamadık. 

Con Leksman düştinCEli bir ta
\"Jrla dedi ki: 

- Fakat bu adamı bulmak için 
sızin elinizde kafi vesait var zan 
ederım. 

- Katerkol't.in nJçin birdenbire 
ortadan sır olduğuna bir türlü a • 
kıl erdiremiyorum. Fişer'in söy • 
Jedıklerınc bakılırsa, Kara He son 
konuşmalannda. bankadan alaca
ğı bır çek meselesi mevzuu hah -
solmuş. Halbuki l<.ara'nın hesabı -
na şimdiye 'kadar bankadan hiç bir 
para nlınmadığını öğrendik. Yalnız 
evvelce Kateıkol'a avans olnrak 
verilen 600 lira başka! 

T. X. cebindeki defterden gaze
teden kesılmiş küçük bir parça ÇI· 

kardı ve masanın üzerine koyd'u. 
Can Leksman Nev\•orkta çıkan 

bir gazeteden kesildiğine şüphe e-

İlk Ankarn akınlarından sonra 
Güneşliler de mukabil akınlar yap-

tıbr. Fakat Ankara Gücü müdafaa

sı tu akınları tesirsiz bırakmakta 
gecıkmcdıler. Zaten en kötü gün -

lerinden birinde olan Güneşliler de 

eUerıne geçen fırsatlardan istifa

d? Edemediler. Nit kim bir knç da
kıka çember altına aldıkları Anka-

dılnııy.cn bu kiığıt parçasına goz at
tı ve §Unlan okudu: 

•Sili of Arjantın vapurunun uğ
radığı k.:ıza hakkında Siprüs va • 
purundan yeni malumat aldık. Ka
z:ıva uğrıyan vapur Cenubi Ame • 
nka sahillerini takıp ederken, per
van · · k esını aybctrniş ve suların ce -
reyanına kapıfarak gcmılerin seyrü
sefer ettiği rnıntakalann hancine 
doğru uzaklaşmış. Tahminlere na
:ıarrn vapur, 23 ilk kanunda bır buz 
adasına çarpmış ve bu kazada yol
cuların çoğu I?oğulmuştur. Fakat 
•Siprüs> den indirilen bir tahlisi • 
ye sandalı bir kısım kazazedeleri 
karaya çıkarmağa muvaffsk ol • 
mu51ur. Bu yolcuların isimleri şun
lard1r:. 

Con Leksman listeye bir göz at
tı ve nltına hiç şüphesiz T. X. ta -
rafından kırmızı çizgi çekilmiş bir 
!s~in üzerinde durdu. Bu isim şu 
ıdı: Corc Katcr:kol. 

Hizasına da şu malıimat ilave e
dilmişti: 

Kaşif Leksman dedi kf: 

- Eğer bu doğru ise, Katerkol-

göze çarpan oyuncularıdır. Santr. ıson Telgrafın Müsabaka 
forvet Yaşar bir çok gol fırsatları Kuponu 
ıloızırladı. Sflğ açık birinci devrede No. : 11 • 
tehJikcJi olmasına rağmen gol va· 
ziyetlcrindcn istıfade edemedi. Ta· 
kım umumıyet ıtibarile anlaşmış •;!e 

muntazam çalışmıştır. Nefes kabi· 
lıyctlerı de fazladır. Yegane ka • 

bahatleri atak olmayışlarıdır. Dün
kü sayı !arkı daha buyuk olabilir

dı _!akat Ankaralılar seyahat yor

gunluğu ve saha yabancılığının te
sırıle fazla gol çıkaramadılar. Bu 

un crnayet günu Lon.drada bulun -
masına ımkitn yok. 

- Belki de başka bir vapurla 
gitmıştır. Ben Sttmsıp kumpan • 
yasma muracaat ettım, fökat bir 
netıce alamadım. Bu Katerkol çok 
garip bır adam. Sıti or Arjantin 
vapurunda kamara kıralayıp ta bu 
vapura bınmemiş olması da müm • 
kündür • 

Lekiman dedi ki: 
- Val1abi benım bilcliğlm, Ka .. 

terkol çok yumuşak huylu bir ln • 
sandı. Kendisini tanıdığım zaman
lar, bir sınek öldürmekten bile te
vchhuş ederdi. Hatta o kadar ileri 
gitmıştl ki, et yemeği bile y~mez
di. 

Bu muha\•erenin ertesi günü T. 
X. i dahiliye nazırı yanına çağır • 
dı. Şube müdür muavini nazırın 
kendisini haşlamağa kalkacağını zan 
ed:~ordu. Halbuki ümidi hilafına. 
naZJr kendisini bilakis nezaketle 
k.ıbııl e1 ti: 

- Aziziı:o Meredit, fU Yunanlı • 
dan bahsetmek için sizi bu gün ra
hatsız ettim. Hariciye nezaretine 
gönderilen bütün vesikaları ve 

su Resim -
nin foto~rafı oldu~1Jnu 
bildiririm. 

AD'iES ı 

. . . . . . . . . . . . .... . . . . 
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\. j 
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şifrelcrj hnlJetmcğc ç2ll§tık. En 
mütehassıs ıncmurlanmız bu ada
mm kullandığı gi?Ji ~ifrcyi sök • 
mcktc güçlük ç ktiler. Bu mese -
lenin tnkiblne devam edeceğinizi 
ve nihayet katili bulacağınızı ümit 
ediyoruz. Fakat şimdiden şizc şu • 
nu söyliyebilirim ki, katil, kendi -
sini müdafaa etmekte pek müş • 
külat çekmiyecektir. 

- Ben de öyle zannediyorum. 
- Uzun meslek hayatımda bu 

Yunanlı kadar alçak tabiatlı bir a· 
damla uğra§tığımı hatırlamıyor • 
rum. 
Nazır bazı izahat verdi: 
- Bu adam zulme susamış, zin • 

ciraen kurtulmu~ bir deliye ben • 
ziyor. Yalnız hususi ruznamesinl 
gözden geçirmek, bu adamın ken
di memlel:ctinde yapılan üç cina • 
yettcn mes'ul olduJ;'tlnu gösteriyor. 

T. X .• olnbilir:t makamında ba • 
:ını salladı. 

- Bo.na gönderdiğiniz raporlara 
n:z~ran Poropulos isminde bir §O

forı..n meselesini biliyorsumız. 
T. X. nazırın yüzüne baktı: 

fDevaını var) 



HASAN ZEYTINYAGI 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme u. idaresi ilanları . 

Haydarpaşa Umiı.n arazisinde .l<Aın 4 No. hı tahta ambardan müf· 
rcz yazıhane aylığı muha~me.n 1_500 . kuruş . mukabiliJ.lde ve bir sene 
n;üddetle aç.k arttırma suretıle kı r aya ver ılccektır Açık arttırma l S.4-937 
tarihinde saat 15 de H. paşa· Birinci işletme Müdürlüğunde yapılacak· 
tır. Talip:erin yüzde yedi buçuk muvakkat teminat akçesile ve gereken 
kanuni vesaik ile beraber mezkür günde hazır bulunmaları ilan olunur. 

( 1788) 

r::::=•• D İ K K A T ++·==:=I 
Görülmemiş fırsatı kaçırn1ayınız ~ 

Galatada meşhur 

Elbise mağazasmm tekmil dairelerindeki 

TENZİLATLI SATIŞINDAN 
1stifade etme11t'l. menfo:ıtiniz icabıdır. 

Şu cetvelden hir fikir edinebilirsin ·7~ 

L;raia.n Liradan 

Kumaştan pardesüler 11 1/2 Erkek kostümleri 15 1/2 

Trençkot ıs 112 Kadın mantoları 13 

Gabardin 17 1/2 Yazlık beyaz 

Mandelberg 23 1/2 Kadın mu~ambaları 10 1/2 

Muşambalar 11 112 

Yazlık be~ aı 

Erkeklere ısmarlama ELBISEL~R 
iki prova ile 28 1/2 liradan - Yalnız IJ°rkaç gün için Galata'Ja İl 

EKSELSYOR elbise matazısında bulacaksınız. =la 
~~~~-----~~~~~~~-~~~~~ - ~ 

Saf:ycti ve lez~eti itibari~ c:hanşGmt~ bir şöhrete s1hipti~ . ~~~~~~~~~~~~~~ı-~~~~~~~~~~~:e~r=~~k~l~l;l~~f~I-~~~ 
Şerbet gibi tathdtr. Talı·ıb.tte içmek surerilc kullanıhr. Y.:mek. Kirahk kömür 
lerde, salata}ardA1 mayonez ·e, tatlılarda nefasetine payan yoktur. f müjde 

Dr. Hafız C_emal ıror;:::o;.~::=:;ı 
\'wKMAN HEKİM) A k d l ld " n ara a ıcr di en kitap, ga· 1 

Dahiliye mUtehassı sı :1ete, mecmua ve kırtasiyeyi ucuz· ı 
Pazardan başka günlerde öğle • olarak AKBA müessesesinde 

Kum, taş, böbr\.k, ın s lne, idrnr yolu, bilhassa safra, sarılık ve deposu En kısa bir zamanda iyi daııs öğ· den sonra saat (2.5 tan 6 ya k.-dar bulal>iHrsiniz. Her dilde kitap, 
karaciğer hastalıklarında, zallfı umumide bol bol HASA N Kuruçeşmede Altın çapa na- renrnek isterseniz ve ucuz bir fıat 

Z E Y T 1 N Y A G 1 içiniz. mile maruf, tramvay cad desin· ile vakit kaybetmeden dans pro • 
istanbulda Divanyolunda (104) nu· mecmua ıipari~i kabuJ edilir. 

Şişesi flO, büyük 75, tam litrelik teneke 115, şişe 125. 

71 litrelik teneke 600 kuruştur 

Taşra bayilerinin .nazarı dikkatine: 
l,Jnıum Taşra bil} ilerine: Gazetemizin umum "'Taşra ba~i_J;~i 1937 

NisP.n 15 ten itibaren 25 senedenberi umum Taşra bayıllğı yapan 
ve bila istisna her kesi mem'lun eden Ankara caddesi No: 48 Bay 
A. Zekiye terk edilmiştir. O günden itibaren ~üracaatlarınızı kabul 
edec ktir. 

istanbul Harici Askeri Jı\ı ~.~~eÖ~~E:'• 
Kıtaall llanlan 1 Doğum ve kadın hastalıktan 

mutahassm 
Hepsine biçilen ederi 56870 lira Cıığaloğlu Nuruo maııiye caddesi 

66 kuruı olan 117624 tane portatif No. 22 Mavi vnpı 

d en denize k:ıdar uzanan kömür fesörü Yorgo'ya rnuracaat etsınl~r. 
maralı hususi kabinesinde hasta • >< lstanbul gazeteleri için ilan ka· ııı( 
larını kabul eder. Salı, cumartes! 18 tul, abone kaydedilir. Undervodd S 

8 yatı \'e hesap m:\kineleriııin A n· ~. 
günle~'i sabah c9.5 - 12, saatleri ha· 1 kara accmcsi. Parker colma 

deposu kiralıktır. Taliplerin Tü· Adres: 

hin Gümrük kemerli sokak 23 1 
numarada Ali Rıza Pişkine mü. 
racaatları Ta lef on: 21104 

Beyoğlu Tokatlıyan oteli nrka • 

sıncia Topçekenler soka~ No. 31,. 
birmci kat. 

kiki fıkaraya mahsustur. Muayene. kalem'erınin Ankarada satış ye- ~ 
hane ve ev telefon: 22398. K1şhk ridir. Telefon: 3'.177 8 
telefon: 21044. • OOOOOOOOOOooooat:: 00'.Y ooao• - ~~~~~~~~~~__,;_ 

. 

BASU.RDAN YALNIZ HEDENSA 
1le ameliyatsız kurtulur~unuz. Basur memelerini söndürür, mahveder, kanı, ağrıyı derhal keser. 

SiNjRE ÇARPINTIYA NEVROL .CEMAL 
Emsalsiz ilaçtır. Hafakana, teessürle bayılanlara 20 damlası hayat verir. Evlerinizde mutlaka bulundurunuı. 

Oşülme~ten geler. nrka sancılarını, siyatik, l;>el ve diz ağnlarını derhal 8eçirir. Vücudu kızdırır. 

ADEMi iKTiDARA 
i1e çare l:ulıırsunuz. Bel gevşekliğini geçirir, vakitsiı ihtiyarlıyanJ"ra rren ,.Iı'k d ' J"k 

•
4 

,. v ve ınç ı verir . Yalnız ism'ne dikkat. 
çadır ktız1ğı ile 140679 tane por~a- Telefon: 22683 
tif çadır direği kapalı zal'fla eksılt- -------------:--__;--------------------
meye konulmuştur. ihnlesi 14 ~fa. 
yıs 1937 Cuma günü saat 15 dedir. 
Şartnamesi 285 kuruşa komisyon -

İstanbul C. Müddeiumumiliğin
den: 

dan alınır. 
İlk teminat 4093 lira 54 kuruştur. 

Eksiltmeye gircx:ckler kanuni te
minat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 eli maddele.rinde yazılı bl!lgcledc 
birlikte teklif mektuplarını ih&le 
saatinden en az bir saat evvel An· 
karada~~. M. V. Satınalma komis· 
yonunn vermeleri. (652) (1708) 

* l·nkarn Garnizon Kıt'at hayva -
nd.ı için 450 bin l:ilo arpa \·eya yu· 
laf 27/4/537 Salı günü saat 15 de 
k:-nclı znrila ~lınacaktır Arpanın 

tutzn 18 bin lira olup ilk teminatı 
P~O lirarlır Yuh[m ~utJrı 20250 
lir'l olup ılk teminatı 1518 lira 75 
k':1·1•5tur. Şartnaınc>si Komisyonda 
pı>..·asıf' fiSrüirır !st('k\'l<>ri>ı kamı

nu?) 2,~ . ..inrü maddel~rindcki ve· 
si'~·-ı. ve teminat makbuzlarını ha
''i zarflarını yazılı r,ün \'C saatten 
bir saat ev\·clline J.-ad.ır Ankar.ı 

Le\azım amirliği satınnlma Ko -
mı~yonunn vermeleri. (668) (2016) 

-FatihSulh İkinci Hulrnk Mah 
kemesindcn: 

i{ı•rE"'tPC'i~enJe Kt-:>re};te"t~lrr yeııi 

hal ,1. No; da iken bulunmnyan Ab
dullah Hadivc>: Mehmet Sadık ta
raiından Süleymaniyede Şemscttiı~ 
mahallesinde Harem sok2ğındn 25 
No: b ve 19/G/936 tarihinde talıli· 
ye edilen ev kirasından alacağı o -
lan 280 liranın faiz ve vekalet üc· 
reL: ve masarifile birlikte tahsili 
h:ıkkında açılım dava üzerine atl • 
resinize gonderılcn davetiyeye R'}Ü· 

ba ?iri tarafınnan vPriıer. m<'~ll • 
h~. :ı göre bu arlre5de ol':lıadı~ınız 
Janhışılcbğından cl5• gün . müd -
d~·'e ilanen tebliğat yapılmasın:ı 

karar verilmiş ve muhakeme 2S/4! 
937 saat 10 na bırakılmış pld~up· 

- da~ tayin olunan gühde ğe.Imeaı-
ği'11z v<.>y,~ • veF.il göndermediğini? 
takdirde muhn'kemeye gıy.abınızda 
devam olunacağı dava' arzuhali ve 
da\ etiyer.in tebliği ye!"in~ geç . -
mek üzere usulün 141. inci madde
ainc göre ilan olunur. 

İstanbul Adliyesinde a~ık b'.llu-
na~ biner kuruş maaşlı katiblikle
rc memurin kanununun dördün· 
cu maddesinde yazılı şartları haiz 

ve makine ile yazı yazmasını bi 
-Icnler arasında musabıka ile rne • 
mm nlınacağmdan isteklilerin b•.ı 

maddede yazılı belgeleri hamilen 

ve imtihan günü olan 22 Nisan 937 

saat 10 dan bir gün evveline ka • 

daı· bir .ftilckce ile Adliye encfımc
ııi.ıf' mür~c:.ı;ıtlfirır.ın VP. e·.'velrC' 

m .. rac~at ve vesikalarını föraz et. 

rniş olanların da mezkur günde im· 
tihan için hazır bulunmaları ililn 
olunur. 

(937/88!)1) 

Okui Kızlarının yıllard1r beki~ 
dikleri biricik kız mccınuaSI 

15 Nisarıdıı çıkıyor 

Yeni Çıktı 

Tahtlara De
viren Çocuk 

ÇOCUK ROMANI 
Yazan: JSKENDER FAHREDoır' 
Bütün oku~ucularunıı• 

t avsiye od ... r iz 
~~~- - .-::;;;. 
..... & -.--

İstarıbu l Asliye Birinci Ticaret Zührevi ve c:ld hnst 'llıkları 
l\fahl:emesindcn = H . o·· 
ıhsan t::ırnfı:ırlan Kurr.kapı Nı· Dr . a yrI met 

ş:ıııl ada mn9eyin Çeşme sokak 25 ÔJ'leden sonra Beyoz-lu Ağac:ıın 
N.-,. ıu evde Mery<'m aleyhine mad- karşı sında No. 313 Te efon: 

di 'c manevi bin lıra zararın tah· •' .. •••m:;:•413
1
Di'!58B5Zirzm!OE!S 

sili hakkında 9.17 /120 No: lu dosye 
ile açılan davaya ait nrzuhal sure. 

ti M. nleyhiıl c\"ini terkederek şim· 
di 1·Predc otııı-duğu bilir:mPdiğin
d~ ... tebliğ dil:'!mcmiJlir. Mahke~ 
reısi bu tebliğin ve muhakeme gü

.J)ünün ilfin yolu ile yapılm::ısına 
karar \'ermiş ve cevap müddetini 
.30 gün olarak tayin etmişdir. Da· 
.\•a arzuhalinin sureti \'C 2/5/1937 
Cuma günü snat 1.4 de muhakeme 
.ya...,1lacnğmı gösteren ıd:twtiye mrıh
k·.mıe div:ınhanesine a~ılm~tır 

• M. aleyhin davn arzuhaline 31) 

gii:: içinde cevap \"eı mesi ve yu
karc'n yazılı gün ve saatte malıke -
m::ı:. e gelmesi lüzumu tebliğ yeri-· 
ne geçm<:1k üzere ilim olunur. 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 
Ca~aloğlu Nuruosm<l11iye· cad. 

Ca~alog-lıı No. 30 (Ecza.nesi 
yanında) Te eforı. :C.25 l'l 
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Salubı ve umumi ncşrır~tı idare 
· · B~muhurrir 

E. lzze ~ .. il' 
8ait1~l ~·tt: 1\Jat ltaai f;bu.rf 


