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Müzakereler müsbet netice ile bitti 
BaşbakanlsmetlnönününBelgraddaki resmi, siyasi 
mülakatları sonunda v rdiğ! çok mühim beyanat 

...... lno--nÜ bu sabah müteveff8 kralln meza- ••· 
rına çelenk koydu ve meçhul asker 

8bidesini ziyaret etti 
Son Telgraf muhabirinin son dakikadaki 

.telefon haberleri 
çin "de gayet müsait ve nikbın bir tek olduğu bir kere daha anlaşıl-

Bulgarla d kt gl•rmelerı• için de gayet müsait ve nikbin bir mıştır. Bu ziyaret Balkan ve cihan 

rın a pa a hava yaratmtŞtır. Küçük İtilafın bsı·arrleışrı iıy.zearraitnmdeakbtua·yud .. ekvvaemrnedese'ucetkte.-
da yakınlığı ile Ankaraya kadar u-

g u" n l er•ı yakın tir. Bu akşam Belgrad radyosunda 
~aat 19.30 d'a inönünün şahsiyeti ve 8 --- hayatı hakkında İngilizce b ir kon .. 

elgrad-'a Ak -'enı·z meselesi de ıerans verilecek, yarın akşam ayni 
Uj Uı . s aatte de bunun türkçesi tekrar •• _,. • ·ıd• ' · 1!dilecektir. gozuen geÇlTl l İnönü yarın da Belgrad Türk re-Ak · \ sim Sergisinin açılışını yapacak ve -

~ deniz için Üzerinde görüşülen .. ', t buradan Adrlyatik sahillerine gi • 
.. · decektir. Bütün Yugoslavya sevinç 

h bir proJ·e yoktur tezahüratını sürdürmekte devam 
o 1 etmektedir. 

e gl·ad 13 ·z d' ~ ~n dak· (Hususi muhabirimiz ayrı Balkan Antantı azası t e ıger İnönü dönüşte Sofyada altı saat 
aaUi ıkada telefonla bildiriyor) devletler arasında karşılıklı .taah- kalacak ve Bulgar Kralı Boris ile 

dı.ı, .J . Yugoslavya milleti a - 1ıüt çerçeı•esi dairesinde vukubıılan birlikte öğle yemeğini ~·!yecektir. 
pqli "" sı \'e sıyasi büyük bir sem· .., .. r t bütün sureti tesviye ve anlO§mG • B urada istid lal edildilfne göre Bul-
fa1'auncı: an Başbakan İnönü, re- Zar gerek Balkan barı§ı ve gerek garların da Balkan Paktına girme-
liaYdar Doktor Aras, Elçimiz: · · · l" Ietl günler i çok yakınlac:mı ı::tır. Ak-
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btı tabahvesaır zevat olduğu halde beynelmilel barış ıçın tesır ı ve ır ır 
Veffa l< Oplenatza giderek müte • kttnnctH bir milza1ıerettir .. > d-enlz m eselelerine temas edilmiş Bılıradda milleti atlına ıalııt v• slg-.t br1gak 6ir sempati yaratan Baı• 
Çe~l'lk tıl Aleksandr'm mezarına Belgrad görüşmelerinin müsbet olmakla beraber henüz üzerinde bak a11 l nönünüte lct1<frdli Türk reııamı tarafından çizilen krokisi 

oydu. Bu münasebetle blı- neticeleri şimdiye kadar oldu. 1 za~an siyasi ve askeri hattın dün· \ kat'i karar verilmiş \•cvahut da şek· ,."""""'11uuııınıuınııınnını1111nn•m••nıın11111111111ııııııııııuıı111ııuııı1111111111111111ıııııı.11111111ııııun11111111111uııı11111ıııııı111" -------- ı ~u ibi şimdiden sonrası i _ ya sulhu için en kudretli blr des - lfni almış bir proje yoktur. F k Al ı··t I 
g g ll llllllllllllUl"lllUUtlltllllllllllUUlltl ll llllllUIUllll ll lllll ll llllllllllllllllllllllllllltlllllllllllfflUUlllltllmlltıUll11UllllUIUllUUIUllllllUlllUUU~lllltlllllUUUllll1111lllllll r an o manya ve a 

......... R.ü'in milyonerine ~::b~~t~!:~1an yadan imdat istiyor . . 
Vasiyetname nasll Vazgeçirtmişler 

yazdırllmış? Bi r riv!Jyete göre, 
Prens ordunun ku
mandasını eline al-

Roma ya göre ,l ngiltere Frank .oy u 
muharipolarak tanımak Üzeredir 

---sı l.ı ~--
Okto,. S 

~IJlt r· to!/Cfdinooıç 
'.tu or~n Ya ld ~ . 
h .. tk: trıı'll . pı ıgı gibi Inönü ve u etı · · "' tat Yaht ı_çın halk azim teza • 
"IE' h .t' ı In·· .. 
<!l ç Ul ask~ : 0 ?u ~undan sonra 
~atı \re oğıe ~ abıdcsıni de ziyaret 

Jette buı Yuı şerefine verilen zi -
tStrı Undu. 

ltııi . et İnonu .. 
ta •le Yapt ~nu~ Yugoslav başve
'trı trı bit uh ıgı sıyasi mülakatlar 

ttş:.L enk ve .. b 
ııllsi ""' 1edesııe h. mus et netice 
eli) lt>trıas.ı ıtaın bulmuştur. Hu-

:ektir. ara bugün de devam e-

tı'4rt ut trıurıaseb 
tı~t· snıet İ .. ct.~e beyanatta bulu-

ıcesine . nonu, mülakatlarının 
1_ h, .ftf ··z·'-aret ederek: "'"l lt akat 
l'i( be iıık· ımız Vt:silesile teşek-
>Q/'1..i1Je t:e ~a{~na Yugoslavya ile 
dı 11l<iaıı b n arın müttefikleri ta
'llı~ ecııı,n.i tı kadar hararetle yar
be Lıt9itıı ş otaıı Balkan Antantı -
~ tanı h" . . '·l· neti...: ır ınkişaj halinde ., ta "•rte dh ... 

te ~tn~n uşen mu hım vazife-
'Olfittğıoıu. Ya~abilecek kabiliyet-

~- 9°rmekle bahtiya -

Ôlünün manevi kızla;ı ve karde-1 
şinin oğlu: ''Bu işe bizim aklımız 

(Yazısı 2 nci sahifede) 
tllllUllllllllHHlllUIUllll l UllUlllllUtPnU1mn111111u11nıw11ıntuuruıuıuıttrut1•IJllllllU•UlllllllllllllllllllllllllUll1UlltlllllllllUUUllll 

Lond~at~.!.~~emi~ o.yu Büyük H~·mid Öldü 
Meyi., gazetesi, Rcm.:ınya Kralı T•• k d b• d . b• 

ermedi,, diyorlar 

"öıen rum milgoneri.1in maneoi n1latları l zmaro CJ• B•gan Kostanlinar 

Rum milyoneri Hr isto Dragonis r 
Fransız lıllstahanesinde öldükten 
sonra, mirası etrafında çıkan de • 

· dikodulardan dün bahsetmişti~. 
Bu sabah ölünün sağlığında 18 

sene yanında bulunan manevi ev· 
latları Ba

0

yan Kostantin ile Bayan 
İzmaro ile de konuştuk. Bu kadın
lar şunları anlatıyorlar: 

Karolun kardeşi Prens Nikolanın, Ur e e l yatlnl erJD Jr yasta 
hanedan hukukundan cebren k . • • b •• ••k 
sar~a nazar ettiriler;k •. Romanyayı_• hıra an Şa ltlfl Cenazesi y arlD UYU 
terketmek mecburıyelı karşısında • 

bırakıldığına yazm~.ktadı r. merasıınle kaldırılacak 
Bu gazeteye gore, Kral Karo! 

ile kardeşi arasında öteden beri 
geçimsizlik vardır. Bu geçimsizlik 
ilk önce, şahsi iken bilahara si;·asl 
bir mahiyet almıştır. Kral Karot, 
kardeşinin, bir çiftlik sahibinin kızı 
ile evlenmesini istememiş ve p rens 
ise karısının prenses olarak hane
d~n~ kabul edilmesinde israr el· 
pııştır. 

Bu meseleden haşlıyan anlaş.. 
ma!l'azhk, Prensin "çelik miğferli,, 
faşıst teşkilatına ehemmiyet ve 

' kuvvet vermiye başlamasile siyasi 
bir safhaya girmişti r. P ren!, faş!st. 
lerin reisi o lan P rofesör Yonesku 
ve Kordrayanu ile daimr miinase• 
bette bulunmakta idi. Son günler 

• (Devamı l irı ci ıayfamızda) 

Büyük şair Ab· 
dülhak Hamid kısa 

bir hastalıktan 

sonra dün gece 
seksen altı yaşın· 

da olarak, ha· 
yata gözlerirıi 

yumdu. 
Türk edebiya. 

tının bugüne kn .. 
dar ~ etiştirdiği 

hiç ~üphesiz en 
kuvvetli şahsi. 

yeti olun Hami· 
din ölümünü işi
d enlerin d er in 
bir ıııhrap d uya· 
caklarma şüphe 

yoktur. Ha midi 

_ Musolı·n ,· ,· 'e bilmeyen ve eser· 
L~ ferini okumıyan 

-u,•ı 'er kim var? HAmidi n i ıj bu yaslı günde 
andığımız ve ha· 

Görüşecekler 
1 
::~:~1 la~~~l:t~ 

R • insırnın gozu· ·oı: Bilgflk lflir Abdallıak H4mid b.. ı. İn·· 
"l'lı.ı • onu ~ llıı atı • Balkan Antantının 

W enk . 
1....._ Yle stivı d~e Pirlıği üzerinde 

c - Babamız Hristos Dragonis, 
hastalanınca evvela Amerikan has· 
tahanesine kaldırdık. Orada teda
vi eailirkcn kendi aile aoktoru Bay 

di. Bunun i'izerine hastayı biz Fran· 
sız hastahanesine naklettik. Bura
da hararet düştü, hast,a iyileşti. Ba
bamızı doktorlardan· Bay Kascn 
ile Bay Kaıancıoğlu tedavi edi • 
yorlardı. Yine babamız kendi dok
toru Kuremenus'u istetti. Fakat 
doktor yine gelmedi. Aradan yedi 

gün geçti. Bu arada Nissen geldi. 
Muayene etti: ~Yara kapanmadan 

ameliyat yapamayız, hastalık teh· 
likeli değildir, beklenir> dedi. 

Fakat o gün hastahanedeki dok
torlar bir konsültasyon yaptılar ve: 

(DeıY\mı ikinci sayfada) 

oma 13 (Husıısı) - Propa. ı · , k" · d h" b" k 
. ganda Neza retinin bild irditine büyük şairin y:mıllıfı büyük alem• h ı evın eknd ıç ırL~ere ~· · mıy~rak 

·· H"tl ·ı "f ı· · ' · ayal ar a aşı us enıo muşfık _g ore, ı ('r ı e n uso ını arasın- / Jer bütün lıeybctile canlanıyor. . . . . . 
ıız • c ~ = 

OJ. 1ıaz· 
ınde veyahut ayrı 

Kuremenus'u telefonla çağırdı. Fa
kat bu doktor hastahaneye gelme· 

da bir ~ü_lakat Y?Pılması muh- ıhtım tml11rı ıle •~lıra h'lt ediyordu. 
t emel gorulmck t edır. 

3 
, Hamit son rün'erde Ma·,kada· (Det·amı ikinci sayfada) 

• 
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Müruru zamana1
1 K ÇOK HABERLER lif ranko imdat 

Ug"'ramış vergi ;----ır=--ıc-e-rd_e .... istiyor 

DiŞ -~J 
[ SİYASA --

* İş Bankası Umum Müdürfı Roma, 13 (Husust) _ Cebelüt• 
Yok Muammer Eriş bu sabah Ankara - larık'tan buradaki ltalyan gazetc-

dan gelmiştir. Malı tedkikler eli - !erine bildirildiğine göre, ihtilalci 

Tuna devletleri 
anlaşıyorlar 1d 

İtalya ile YugoSlavya arasınd3 . 

anlasmadan sonra Tuna devlet pfl 

ara5~nda da bir birlik meydana g,e
tirilmesi için büyük faaliyet bnşts~ 
rnıştır. Tuna dıevlctlcri siyaseten ' 
iktısaden bugün iki bloka ayrıl 
mışlardır. Çekoslovakya ile yu~ 
goslavya ve Romany:ı devletl 
Küçük İtilaf blokuna, Avustu~• 
ile Macaristan (Roma protokO ... 
rı) blokuna dahildirler. BuJgaril' 
tan, Yugoslavya ile anlaştılttaı: 
sonra içine çekildiği inziva kab'l 
ğundan dışarı çıkmış ve Tuna def' 
letlcrilc birlik olabileceğini göstd" 
miştir. Bismarktan, Nauman Fri ' 
dirih, Tardiyo Briyad ve Musoliııl
ye gelinceye kadar yüzlerce sen~ 
denberi Tuna devletleri arasın 
bir anlaşmanın husulünü isti ~ 
bir çok büyük devlet aclam!orı ~ 
lip geçmiştir. 1 

Tenvlrlye ve tanzifiye rektörü ile birlikte Londraya gi - ueneral Franko'ya p:ıra ile yar• 
vergisi vaziyeti . . decektir. İngiliz sermayeclarlan ile dım eden lsp'lnya ma iyecilerinden 

lstanbullular sizde ze
kanızı ölçebilirsiniz! 

935 senesinde neşredilen tahsılı ı temas edecek, seyahati bir ay SÜ - Lan _ Mark Sevilden Napoliyc ha· 
emval kanununa ek kanunun bazı recektir. rekct etmiştir. Bu . zat, General. 
kimseler hı.rafından yanlış anlaşılu- * Şibinkarahisar ve Kütahyaya Franko'nun Musolinı'yc gönderdiği 
rak beş sene içinde tahsil edilmi - 1 diin gece kar yağmıştır. husu~i bir mektubu hamilen ltalyaya 

Gazetelerimizden biri bir A.merıkanl 
gazetesinden naklederek ınsanm 
kendi kend!sine soracağı 15 suttlle 
zekasını ölçmesi kabil olduğunu 
yazıyor. Çok garip şey. oıu_r a, he
ves edip zekamızı ölçmeyı merak 
ettik. Pek hoş olduğu için hatta 
sizler de tecrübe edebilirsiniz. $11-

aller şu biçim: 
ı - Bir adam yürümiye b:ışlı -

yor. İleriye doi:'.,ııru iki adım attığı 
her zaman bir adım da geri gidi -
yor?. 

Bir defa: Bir adam ileriye doğru 
iki ndım attığı her zaman bir adım 
da geri gidiyor?. Bunu bilmiyecek 
ne var: Burası İstanbul!!!. 

Sonra: 
- Bu adam beş adımlık bir me

safeye varmak için kaç adım at -
malıdır? 

Diye soruyor. Cevabı: 

Eğer bu adam hendek mendek 
gibi yüksek atlama biliyorsa bira
dımda varabilir! Yook, alçak at -
lamayı biliyorsa tramvay altından 
geçmiye mecbur olur!! 
Diğer sual: 
-Süt mü ağırdır, kaymak mı? 
Demek Amerikada da ayni bele-

diye riyaziyat fıliyesi var! 
İstanbul mikyasatına göre ne 

süt, ne kaymak. Su hepsinden da
ha ağır basar! 

Fakat kaymağa nazaran d'a süt 
ağırdır. o derece ki -eğer ayarı bo
zuk olmıyanı bulunabilirse- en a
yarı namuslu mide terazi bile kal
dıramaz! .. Onun içindir, ki bizde 
sütler su terazisinden geçirilir!• 
Hayır, nasıl? Şu Belediye Fen 

Memuru olacak kadar z.eki değil 
miyiz?! .. 

* ı,te zekll -İki Musevi vatandaşın telaşı •/Ü· 
zündcn az kalsın bir facia oluyor • 
muş: İkisi Musevi vatandaş olmak 
üzere dört kişi dün ÜsküdarJan 
Köprüye sandalla geçiyorlarmış. 

Deniz biraz da1galıca. Musevi va • 

tandaşlar cienizin piyasasını ~,ek 
beğenmemişler! sandalcıyı ~eri 

döndürmek istemişler .. derkenJ şıd· 
detlice bir dalga çarpınca: 

- İmdat: 
Diye bağınnağa başlamışlar, hu 

telaş üzerine sandal devrilmiş. F.~· 
ra!tan sanclnlcılar gelerc:k bunları 
kurtarmış .. . 

Demek fakir bir avcının ölüsü 5 
kaı-ga leşi ediyor!! 

* Anhren beri gelsln - --Dünkü gazetelerde, ihtimal ki, 
çerçeve içinde büyük harflerle ~;>y · 
le bir yazı görmüşünüzdür: 

(Vatandaş! 

Doğru insan dik yürür. 
Vücudunu ve kafanı işlet! 
Nerede hareket orada bereket.~j 
Ne imzası, ne nereden geldiği 

belli olmıyan bu yazıların manası
nı anlıyan beri gelsin! Biz sezdik, 
sezmedik değil: Yine şu şiir kralı 
Şamajeste Filurinalı Nazımın bir 
şiiri amma yine imzası yok! .• 

* A caba? 

Gazeteler -hayrctlerinden ola -
cak- hala şu !zmire yağan kükürt
lü yağmur haberini bırakamadı -
lar gitti. yine bir gazetede ayni ha
ber var. zahir kükürtün de temcit
lisi oluyor! Bunun kükürt olamı
yacağı iddia edilmemiş miydi? Bu 
seferki haberd'c yağmurla yağan 

maddenin kükürt olduğu, zira bil· 
hassa ayakla basılmıyan yerlerde 
sarı kükürt tnbnkaları farkedildiği 
bildiriliyor. Civarda bir yanardağ 
olmadığı için bu hadiseye bir tür
lü akıl erdirilemiyor .. 

Hakikat insanın zihnini bulan .. 
dırmıyor değil: Acaba Türkiyeden 
Filistine yeni usul bir kaçakçılık 
olmasın!! 

* Olsa olsa 
Burdurdan da ehemmiyetle şoyle 

bir haber veriliyor: Orada geçe•. 
sene öldürülen köpeklerin yine ço
ğaldıkları görülmüş! Bu sene tek
rar öldürüleceklermiş. 

Hakikaten! bu hal bizim !stan -
bulda da böyle. Köpekler bu kadar 
öldürüldüğü halde yine köpeklen 
geçilmiyor ... 

Bari iki ıehlr belediyeleri de el 
ele verip tetkik etse: 

Acaba BurdUl' ve İstanbula da 
köpekli yağmUl' mu yağıyor?! .. 

* 

yen belediye tanzifat vergisi ve ten- * Yenişcltirde dört bu~uk mil- gelmektedir. 
virat resminin mururu zamana uğ- yon lira sarfilc yaptırılacak ola l General Franko bu mektubu ile 
ramış olduğu ileri sürülduğü ve Riyaseti Cumhur sarayı iw Büyük ltal}anın yardımnı ve Rusya ile 
bu şekilde şubelere müracaatlar ya- Millet Meclisi binasının projelflr~ Fransa tarafından cümhuriyetci· 
pıldığı görülmüştür. için beynelmilel bir müsabaka q. lere yapılın yardımın öaüne geçil-

Halbuki bu kanunun muvakkat rnesi için müdahaleye girişilmesini 
- çılacaktır. talvaclan r·ıca etm:-ktedır. 

maddesinin b irinci fıkrasına gore J _ .. * Beyoğlu ve Eminönü kazala - ispanyadan aelen so:-ı haberler• 
kanunun neşri tarihinde mururu • rmda bir Ağustostan itibaren c - de Karabançel'de hükümetçiler 
zamana uğrayan vergi ve resimle- şekle nakliyatın men'ine dün şeMr ihtıla1cilerm siper lerini yer aıtın• 
rin daha üç sene tahsiline devam e- ·· il 1 b h meclisinde karar verilmiştir. Di - dan kazdıkları tune er e er ava 
dilebilecektir. 

k 938 g"cr kazalarda da altı ayı geçmi. . etmişlerdir. 
Bu kabil vergiler anca • se- Harama cephesinde son iki gün 

nesinde müruru zamana uğramış yen bir müddet zarfında eşekle zarfında 6000 insan ölmüşlür. 
addedllebilccektir. nakliyata müsaade edilmiyecek' ... lNGİLTERE FRANKOYU MU-

--·-
Rum milyoneri 

(Birinci sayfadan devam) 
cHasta ağırlaştıı> dediler. Hemen 
bir heyet toplandı. Bu heyette Rum 
hastahaneleri mümessili Tsani, a
vukat Gôhos da vardı. Derhal bir 
noter çağırdılar ve bir vasıyetna
me hazırladılar. Vasiyetname hazır
lanırken babamız hastahaneye ya· 
tırılalıdanberi bir defa bile gel .. 
miyen Doktor Kurcmenos geldi ve 

bize: 
- Siz birnz d'ışarı yaçıkın! de • 

di. 
Bizi, hastanın yanından çıkardı

lar ve içeride vasiyetnameyi yaptı
lar. Hemen orada bab:ımıza imza 
ettirmişler. Ertesi gün babamız 
birdenbire ağırlaştı ve öldü.• 

Hiı.dısede ismi geçen ve vasiyet 
mucibince Büyükadadaki köşke ve 
Atina Bankasındaki paraya varis 
olan Doktor Kuremenos da muhar· 
rırimi7.e şunları söylemiştir: 
•- Bu işle avukatlarım meşgul 

olmaktadır. Maamafi şunu da söy
liyeyim ki, ölen adamın keyfine 
kımse karışamaz. Ben arkadaşıyım. 
Ölürken bana köşkUnü vasiyet et
ti. Kızların vasiyetname yapılır -
ken od.adan çıkardık. Çünkü onlar 
hızmetçi idiler. Hizmetçılıerin bu 
mühım ışde bulunmaları doğru o
lamazdı. Esasen onlardan biri ölen 
ile evlenmek lstemtştı . Ben mani 
olmuştum. Onun içln §imdi itiraz e
dıyorlar .• 

Ölen Dragonis' in mirasçıların • 
dan kardeşınin oğlu Koço Drago -
nıs de muhamrımize demıştıt ki: 

* 23 Nisan Hakimiyeti Milliye HARİP TANIYACAK 111? 
bayramı münascbetile mektep'n Roma, 13 (Havas Ajansının mu-
cuma ve cumartesi günü kapalı b•1- habirinden): 
lunacak, pazartesi günü tekrar ted- Siyasi müşahitler, İngiltere Hü-
risata başl:ınacaktır. kumetinin asi İspanyol deniz kuv-
* Galatada Çinili rıhtun ve vetlerinin Bilbao'yu abluka etme .. 

Merkez Rıhtım hanları arasındaki lerinden dolayı pek müşkiil bir va
ziyette kaldığını beyan etmekte -

binaların yıkılmasına başlanmış • 
tır. * Maarif müfettişlerince ecnebi 
ve ekalliyet mekteplerinde yapı -
lan teftişlerde tedrisat şay::ını 

memnuniyet görülmemiştir. 
* Sigaralnrımızın Fransa ve İn

giltcrede sürümünü arttırmak içi.n 
iki müessese ile mutabık kalınmış
tır. * Şehrimiz Emniyet Müdürü 
Yugoslav polisi hakkında tedkik -

lerde bulunmak üzere Belgrııda 

gitmiştır. * Galata ve Sirkeci yolcu sa • 
lonlarındaki hamalların adedi el --liye indirilmiştir. Bu münasebet-
le işden çıkarılan hamallara 65 er 

lira ikramiye verilmiştir. * Odesa limanında inşa edilen 
ve Viladivostok limanına götül üt
mek üzere iki vapur tarafından ~f'
kilen bilyük bir saç havuz limanı-
mızdan geçmiştir. . * Şehir hastahanelerinde Hazi
randan itibaren muayyen bir ücret 

alınması Şehir Meclisinde kabul 

edılmiştlr. 

* Denizyolları İdaresinin Ban
dırma vapuru 20 bin liralık bir ta
mir gördükten sonra Haliçten ÇLlt .. 

mıştır. 

dirler. 
Bu müşahitler1 İngiliz ticaret ge-

milerini himaye etmek üzere İn· 
giliz filosunun İspanya kara sula
rınö.a yapacağı her türlü müdaha
lenin Valancia hükumeti lehinde bir 
m~dahale mahiyetini alacağını, 
halbuki lngiltcrcnin her türlü faa
liyetten imtinı ise Frankoyu mu -
harip olarak tanımak demek ola· 
cağını ilave etmektedirler. 

İtalyan müşahitler ise, vaziyetin 
şimdiki inkişafından memnun gö
rünmekte ve bu v:ıziyetin İngilte
reyi l"rankoyu muharip ol:ır:ık ta
nımağa sevkedeceğini iddia etmek
tedirler. 
BİR Ast KRUVAZÖRÜNÜN 

TEHDİDİ 
Bayonne 13 (A.A.) - Almirantc 

Cervera ismlndeki Asi kruvazörü -
nün bir radyo telgrafı göndererek 
Biscaye sularına girecek İspanyol 
ve ecnebı vapurlarının zaptedile • 
rck batırılacaklarını ihtar ettiği 
bildirllmektt'dir. 
ASİLER MADRİDE YENİ BİR 

TAARRUZ YAPTILAR 
Madrıd cephesi 13 (A.A.) - Dar 

blr geçıt vasıtasıle iaşe edilen ü
niversite mahallesini ve Carabitas 
tepesini kurtarmak için mühim 
takviye kıt'aları alan asiler, dün 
şiddetli bir taarruıa geçmişlerdir. 

Deflntaler nerelerde olur? c- Bu işe benim de aklım erme
di. Amcam ölurken ben ve babam 
Romanyada idik. Burada oısay • 
dık, bu vasıyetnarneyi imza ettlr -
mezctik. Noterden vasiyetnamenin 
aslını istedim, vermediler .• 

* Fenerler idaresinin satın alın
ması mukavelesi bugünlerde M:ı .. 
Uye vekili Fuat Ağralı tarafından 
imzalanacaktır. 

Cumhuriyet topçu kuvvetleri usi 
kıt'alarını mütemadi bir top ateşi 
altına alarak Carabitas tepesine i· 
ki saat içinde 2.000 kadar obüs at ~ 
mışlnrdır. Mania ateşleri asilerin 
harekatını durdurmuştur. 

Bir gazete İslanbuJda dt:fine ara· 
ma salgınından şikayet etmekte: 

* Futbol Federasyonunun ikinc\ 
reisi Nasuhi Bayader bir ihtilat yü
zünden vazifesinden çekilmiştir. 

FakntJ Harbi umumiden C'"' 
Avusturya - Macaristan imparl ' 
torluğu Tuna havzasını kendi ha ' 

kimiyeti altında bulundurdu~u ' 
eski Sırbistan ile, Bulgarista~ : 
Küçük Romanya hükurnetıerı 
bu imparatorluğun nüfuzu altl11 ' 

da kaldıkları için anlaşma VU~ 
mümkün değildi. Fakat, harbi ~ 
mumiden sonra, Tuna nehri be~ 
nelmilelleştirilmiş ve muhtelit ııil' 
koinisyonun kontrolü altına veö 
miştir. Tuna havzasına giden 1ı 
devlet bugün müstakilen siY8 

yapabilecek vaziyete gelmek i.iıfr. 
olduğu için, Çekoslovak ve A1f'J

5 

turya başvekilleri Tuna birliği r 

çin yeni bir plan hazırlamışlardı!' 
Macaristanın bu pliina girmesi 1 

min edildikten sonra Tuna bir
11 

ideali en nihayet tahakkuk ct.,:J' 

olacaktır. &I 
Prağda gazetecilere beyarıatol 

bulunan Çekoslovak başvekili :ti r 
za Tuna birliği hakkında geçcrılt 
de şunlan söylemişti: 11' 

•Tuna Avrupası uyanmıştır· 
nu bu uyanıklıktan alıkoyaca~;. 
bir kuvvet yoktur. Viyanada ) ,ır 
nız iki gün görüşmek A vustuı1 
larla anlaşmağa kafi gelrrıi1~ 1 

Şimdi sıra Macaristana gelrrıi~tJ' 
Tana devletleri arasında yaP· 

cak umumi bir anlaşmaya, nJB~ 
dar büyük devletlerden Lc~i;t r 
İtalya ve Alrnanyanın da iştiriıİ' 
deceği tabiidir. A~-rupanın bı.J il' 
ekonomistlerinden bazıları d' 
şimdiden Tuna devletlerinin i1'~1' 
den kalkınmaları için beynelrtl , 

Bu kazaya ne buyurulur? Allah 
bilir a, bizim kanaatimiz: (imdat) 
isimli henüz reklam edilmemiş IJ1

,. 

Musevi ticarethanesi olup olına 
dığı ta,hkik olunmalı!! .. 

- İstanbulun muhtelif 30 yerin· 
de define varmış! diyor. Fakat bil· 
tün ihbar ve araştırmalara rağ .. 
men şimdiye kadar hıç bir yerde 
define bulunamadı! .. Halbuki 15 -
tanbulda (30) yerde defıne olduğu 
yalan değil. Fakat onlar aramıyor
lar, alay ediyorlar! 

Tahkıkat devam etmektedır. 
Hadıse hakkında elde edeceğimiz 

yenı malQmatı yine bildireceğız. 

Romanya resmi t ekllf 
bek liyor 

Dlsarda 
* Lehistıında yahudiler aley'li

ne cereyan kuvvetlenmektedir. Bır 
kaç yahudi mağazası yağma edil .. 
miştir. 

lstanbul-Edirne 
Yolu kısalıyor 

bir kredinin açılmasını \'e bu~ 
!etlerin şimcndifcı- yolları, .;;. • 
leri ve otomobil yollarile, isti ,J 
!alının fazlalaştırılmasına sarf tf'. 
lecek olan bu kredinin, bütüD 
na devletlerinin kollektif ıcefal ti 
altına alınmasını ileri sürmeğe 
lo.mışl:ırdır. 

BüyükHamit öld * 1<uzu m evsimi kurbanlara! 
İşi gördünüz mü: Mezbaha k-;;:

yonu Fındıklıda 6 yaşında .:a•:alh 
bir kızcağızı parçalamış! Efendirr.! 
bu mevsimde bu yaştaki çccukları
mızın üzerine bfui (keçi değildir) 
diye etiket asalım!! .. 

* Bunlar metelik 
!!.<!.!.!!" degil 1 

Avcılar bırliği içtimaında veri .. 
len kararı okudunuz mu? Fak;r ö
l en avcılar iç.in bütün hanın para 
ile yardımı teklif edilmiş, derral 
kabul olunmuş. Ne güzel değil mi? 
:Fakir ölen avcı için her azanın der
hal vereceği para şu: 25 kuruş! 

Hesap var kitap var: 

Herif Kayseriden gellyor, bura
da pastırmc:cı dükkanı açıyor. Her
kes de onu ticaret için geımış zan.ıe-
diyor. Halbuki herıf asıl defineler 
pcşınde: bulup bulup çıkarıyor. Sız 
hala define diye sayıklaym. Def1· 
ne, ölü eşeklerin gömuldüı;ıü il!:':• 

de be!! .. 

* Nihayet tedbir ahndı 
Çok şükür kendi ehlidil okuyu -

cularımıza şöyle guzel bir haber 
verebiliyoruz: 
1nhısar memurları kahveleri ta· 

rıyorlarmış' 

Yarabbı çok §Ükürl bıı.ten kur. 
tuluyoruz!I 
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Aziz okuyuculanmıza 
Piyango keıidesini t akip eden bugün Hinlara• 

m•z f zl oldugu için ınaalesef .. Üç komita "Ku
mar11, "Karanlıkta Işık,. ve "KudUs kızları .. t;'trlka
larımızı koyamadık· Bu fevkal Ade vazi yet bugUne 
mUnhas1r bulunduğu için, yar1_n tefrlkalarımıza 
mu ta-.:am~n devam edeceğiz. ÖzUr dileriz. 

Preus Nikola 
( l nci :ayfadan devam) 

zarf nda ou liderlerle konferans 
nkd tm şlf r. 

Kral Karo! bu meseleyi haber 
a ınc son d rece kızmıştır. Res· 
mi azetede b.ı ayın yedinci çar
ş mb :ı günu nı:şro'unan bir emir
n e ıs" ıkı karJeşin arasını bü.s• 
bü ın açmıştı r. Bu e m·rn mede 
şı diye kadar pr ns Nikola'nı~ 
re·~ bulu du u Askeri Yüksek 
Meclis rcislığine General Ankoles-

ku'nun tayin ediımekte oldugu ılan 
edilmişti. 

Harbiye nazırı General Anke
lesko ile Prensin arası iyi degil. 
miş. Bu vaziyet karşısında Prens 
Nikola orduya hitaben bir cmirna. 
me neşrederek bütün ordunun ku· 
mandasını eline aldığını b0ldirmiş
tir. FakatJ bu emirname Kral Ka
rolun emrıle derhal iptal olunmuş· 
tur. Bu hadiselerden sonradır ki, 
Prens Nikola ha nedan hukukundan 
feragat ettirilerek memleketi terk 
etmesi için emir almıştır. 

Bükrcş, 13 (Husust) - Ünive~al 
gaıele!i, Yugoslavya ile. ltalya ara. 
sında olduğ'u iİbi, Romdnya ile 
ltalya arasında da bir uzlaşma 
paktı imzalanması için ltalyan ların 
Bükrcşte istimıaçlarda bulunduk· 
h1rım yazmaktadır. Bükreş siyasr 
mahafili ltalyadan resmi bir teklif 
lJeklemektedırler. 

* Bulgaristandaki belediye tn -
tihaplannda 166 Türk azaJıklara 
seçılmişlcrdlr. * Filistınde bir çok komünist 
tevkif atı yapılmıştır. 
* Sovyet Zahıre Korruseri az.le

dllmıştır. 

~abah ve akşam başmuharrirleri 
T-:ln 

Acık Söz 

Belgrat z iyar eti 
Dünya harbi yangınında çelik • 

leşerek doğmuş iki kudretli ve fa. 
ziletli milletin adamları Belgrad -
da konuşuyorlar. Bu temastan bah
seden bugünkü cAçık Söz,, daha 

1925 de hır muahede ile birlbirle -
rıne ellerini uzatmış olnn Türkler

le Yugoslavların bu sarsılmıyan ve 
gittikçe kuvvet bulan dostluklan • 

nm sulha nasıl temel taşı vazifesi 
gördüğünü anlatıyor. 

Cumhuriyet 

Mıa1rın h a kiki l s tlkllll 
göru,uıuyor 

Montröde MJsırdaki kapitülas • 
yonların ilgası meselesi görüşülil
yor. •Cumhuriyet. de Yunus va
diJ kardeş milletin asırlardanberi 

boynuna takılmış olan zinciri ko -

parmak üzı::rc olduğu §U sıralarda 

pek haklı olarak sevinç izhar edi -

yor. Diyor ki: cKonfernns tam ve 
kamil hürrıyete aşık kardeş Mt -
snlıların bu meşru emellerini ta -
h akkuk ettirmek neticesinde karar 
kılacaktır.• 

-Avrupa ve Bal kanlar 
kar,ısında Yugoslavya 
Başvekılin seyahati münasebeti· 

le Belgrada giden gazete başmu • 
harnrleri orndan mektuplar gön • 
dermeğc devam ediyorlar. cTanı 
da Ahmet Emin Yalman, Yugos • 
lavyanın hem AvrupayaJ hem de 
Balkanlara karşı olan iki taraflı 
vaziyetini U.hUl ediyor Ahmet E
min Yalrnan'ın edindıği kanaat şu .. 
dur: Doktor Stoyadinoviç'in hari
cı işlerde Yugoslav milli emellerl· 
ne göre istiklil arıyan ve Balkan 
birliğine dayanan sulh ve emniyet 
siyasetinin hedeften şaşmadığ.na 

va şaşmıyacağına tamamile itimat 
etmek caizdir. 

Kurun 
i ki dost m emleket ara

ınnda benzer likler 
.Kurun. da da Asım Us, Bel • 

graddan gönderdiği mektupta •.'ür
kiye ve Yugoslavya arasında sez • 
d;~i benzerlikleri anlatıyor. Yu • 
gosfavyada Türklerle Yugoslavla
ı ın mazide geçirmiş oldukları müş

terek idare hayatından kalm1~ o -
lan izler göze çarpıyor: Ancak Y'.l
goslavya Avrupaya daha ynlr ı n 

Avrupa hattında tren hareket ta
rifesi her sene olduğu gibi bu yıl 
da on beş mayısta değişecektir. Ye
nı tarife ıle İstanbul - Edirne yol
culuğu da bir miktar kısaltılacak .. 
tır . 

Ayrıca bu hatda tenzilatlı tari
fenin tatbikine başlanacaktır. 

ne yazıyorlar? 1 
teknık ve kultürce kuvvetli mem -
leketlerden biridir. Bu itibarla 
Türkıyede henüz başlıyan bir h 
kım içtimai ve iktısadi hareketler
de Yugoslavyalıların tecrübelerin -
den bizım için istifade etmek kabil
dJr. 

Aksam 
Belgratta ne diyorlar? 

Akşamda "Üç yıldız ., Belgrat
t an gönderdiği mektupta ftalya. 
Yugoslavya anlaşmasının koparttı· 
f1 gürültüye ksrşı, Yugoslavların 
ne düşündliklerini anlatıyor. Yugos-
lavlar şöyle düşünüyorlar : " Bız 
kendi menfaatimizi kendimiz düşü· 
necek kadar kuvvetliyiz. Bulgaris· 
tanla anlaşmamız Balkan birliği ile 

(Birinci sayfadan deııcrrrı-J ; 
Büyük füıtat, dün sa.baht'~/ 

haren ağırlaşmış ve gündU / 
uzun bir uykuya dalmış, g~c~; 
biri beş geçe de son nef csırı1 

mlştir. . il._ 
Bu ııcı feliket haberi şeh1f , 

de ve Ankarada çok çabuk ~ f 
mış ve bugün öğleye kadar rd'g' 
Pnlasa yüzden fazla tazıye te 
ve mektubu gelmiştir. . ~ 

Ankarada ki büyükleriırıit~ 
men hepsi de telef on ve tel ri' 

Uhizyen Abdülhak Hamide de 
essürlerini bildirmişlerdir. 1 

Türk edebiyat tarihinin ~~I, 
siz san'at dehasına şanilt rtl~bİ 

sip bir cenaze mera1irri tertı af'.. 
Vıl:!yet, ParU ve Belediye dl iJ 
reken bir program hazırlığı11 ' 
lamışlardır. ,!. 

Cenaze yarın büyük 111e~ 
ve ıhtıtalle Maçkadan kalo::t~ 
ve gençlerin omuzları 

1 
c'~,J 

ebedi istirahatgahına bıralcı :0~~ 
Ayrıca bugün Müzeye d•" 

Cıere büyük üstadın ttfçı 
(maskı ) alındcaktır. olan bağlarımızı ne dtrece gevşet• 

medi ise, ltalya ile imzaladınığız ve- = === =====::::::---:, 
aika da küçük iti!Afın kuvvetini o 
derece baltalamamıştrr. " 

Son Posta 

Maliyenin yeni projeleri 
11 Son Posta,_, da Muhittin Bir .. 

gen küçük kazançlar üzerindeki 
yükün hiç olmazsn kısmen kaldı· 

rılması lüzumunu müdafaa ediyor. 
Memlekette asgari kazanç çok 1 
düşkündür. Ayda elli liradan fazla 
para knıanamayanlara karşı rncm• 
lckctin müşfik olması lazımdır. 

deposu P'
Kuruçeşmcde Altın ç' d 

mile maruf, tramvay es ıı6 
den denize kndar uzaoarı . ., 

r teı1 
deposu kiralıktır. Ta ıp ı.•• 
tün Gümrük kemerli 50 e 
numarada Ali Rıza pjşlci~1 
racaatları Ta lef o": 



Günün meselesi: 
Eleyaz zehir ticareti yapan 8 

kahvehane kapatlldı 
Daha bir çok kahvehane kapahlacak 
Ötü sokaklardaki bazı kahvehanelerde düşkün 

kadınların mütevassıt rolünü yaptıkları anlaşıldı 
8 eYoğlu mıntakasındaki kahve- anlaşılmıştır. rada kapatılacak, münasebetsiz ba-
h-.. ~~elerde, zabıtn, esaslı araş • Bu kahvehaneler, umumi e\.'le· zı khnslerin buluşmasına yardun 
-111a1ar yapnuya başlamıştır. zc- re yakın olduğundan, buralarda bir eden bu tenha yerler dağıtılacak • 
:leyici maddeler sattığı anlaşılan takım münasebetsiz kimseler de tır. 
~ kahvehane dün kapanmış ve barınmaktadır. Buralarda. bir çok Bu gibi kahvehanelerde, zabıta, 
ha lirlenrniştir. Dört kahve de da- sabıkalı kimselere · de tesadüf e • bazı ehli~tll sivil memurlardan 
lar eYveı kapatılmıştır. Araştırma· dilmiştir. istifade ederek araştırmalar yap -
§Ü he devam edecektir. 1.tzerinde Ayrıca Galata, Abanoz, Yenişe • tırmaktadır. Taksim nahiye mü-... e: toplanan daha bir çok kah- hir taraflarında da bazı kahveba • dürlüğil, umumi evlere civar olan 
de ane tesbit edilmlştir. Bugünler- neler sıkı tarassut altına alınmış· sokaklarda dıtha sıkı bir tertibat 
ka on beş kadar daha kahvehane tır. Bu civarda bulunan dü(,:kün ka· almış bulunmaktadır. !!,~hlacaktır. -;. 

·~ dınlarm da, beyaz ve zehirleyici Yine bir talnm ınütevassıt in • h~.atılan kahvehanelerin sa • maddeler ticaretinde müte\rassıt sanların ve bilhassa genç kadınla-
llluıun ı hakkın~ şiddetli kanuni rol oynadıkları anlac:ılmaktadır. Za· rın, bu kahvehanelerde satılan be-"'' ele Yapılacaktır. ıt 

&1Un k bıta, beyaz zehir ticaret! yapan bu yaz zehirlere müşteri bulmak için 'rı.~-· - •· apatılan dört kahvehane, dd tl şehrin muhtelif )'€derinde faaU-;,.~e büyük ve küçük Ziba gibi kimseleri şi e e cezaya çarp-
...,..__,_arı dad t kt ''etle oldukları tesbit edilmic:tir. Bu hıpl n ır. Bu kahvehane sa- ıraca ır. J -·'"'"'Y 

cart:nin uyuşturucu maddeler ti- Bundan başka, asayış ve mınta- gibi dellıllar, bazan, gençlerin mu-
~l'il 7 rneşgut oldukları ve müş- kanın sükunu ihlfıl istidadında bu· bitine kadar sokulmak cür'etinl 

er ne bu mad'delerf sattıkları ıunan bazı kahvehaneler de bu a- göstermektedirler. 

ihracat için yeniŞilep.;. iki sene Önce 

ler ahnıyor Kurulan iskele 
tı·· - Hala duruyor 
ıı,.k mallarını kendi vapur/arı-

t mızla ihraç edeceğiz 
.ktısat Vekfileti ihracat malları- de Avrupadan hazır §ilep almak 

l<ıştı~ı~ harice sevkinde karşı • fikridir. Bunun için de ayrıca tet-
-ıtı.aııgı bır Ço!~ güçlükleri görerek kikat yapılacak ve şayet az yaşlı 
Purı:r~rnızı bundan sonra Türk va- ve müsait şcraitlc gemi bulunabi· 
~~e ~ılc Avrupaya göndermek ü- lirse derhal satın alınacaktır. Yal· 

. \rek:ırlıklara başlamıştır. nız aranacak şi~eplerin en .. fazla on 
~ lan et bunun için Avrupaya yaşını geçnl€mış olması lazım gel-
rar e Yeni şilep yaptırmıva ka- mektedir. Bu şilepler alındıktan \'ernıı.. . J 

l'esin -~tir. Denizyolları ida - sonra ihracat mallarımız bunlar \'a· 
~ e ısınarıanan vapurlar için ve- sıtasile Akdeniz limanlarına ve İn-
bu 1§ 

1~. milyon tahsisattan sonra giltcre ve Al manyaya kad~.r se\•ke-
l'a ~er/ın de bir knç milyon li- dilecektir. Bu suretle bugun ecne· 
~ou 1 

tahsisat ayrılacaktır. De· bi vapur kumpanyaları tarafından 
~ ,:rı tniıdürU Sadettin bu me- keyfi surette taşman mallarımız bir 
1enıası afında Vekaletle Ankarada çok güç.lüklerden kurtarılmış ala-
da '<:na~~ bulunmnktadır. Yakın- caktır. Bu şilepler yalnız harice iş-
iası fç~ ı i.irmalarile §ileplerin in- liyıeoek \'e memleket dahilindeki 
\'~z ın_ tcrnasıara girişilecektir. limanlar arasında iş yapmıyacak-
Jf. i•:dilik diğer bir düşünce tır. 

&;İ,lı~ Ziya jü- Tuz fiyatıya-
4, •• =~ı !!apılıgor kında ucuzluyor 

tcup liaı~"de merasim var -·-
hayatının 5ıt Ziya Uşaklığilin sanat lstlhsalltımız yakında 
'betu 5 

inci yıl dönümü mü • ucuzlayacap 
~t~ e Eminönü Halkevinde bir Avrupa tuzlalannda tetkikler 

lıu a~ı~a~_ılac~kt_ır. yapan inhisarlar Tuz işleri müdü-
~11 lkşa ~ırnu bırinci çarşamba rü Cavidin Vekalete yerdiği ra • 
4 lialk~~ Yapılacak olan jübi- porlardan sonra İzmir , .e diğer tuz-
k~_enı (S \'i başkanı Agah Sırn lalarımızda ıslahat yapılması ka • -~t z· erveu Fünun nesri ve 
\'~ lY.a) -~ 1 1 t " ~ek Al ··~vzu u bir konferans rar aşmış ır. 
"irı Sı-' i }(unu Ak ·· H.. Vekalet bu ic: i"in tahsisat kabı.ıl ta ıret ~ yuz, use - -s :s 

"~~altlar .. hi hatıralarını anla- ettikten sonra inşaata başlanacak-
~ar ' ustadın 

Oku eserlerinden par- tır. Yeni ıslahat ile tuz !iatları hem . liatıte ... nacaktlr. 
1iJcı r. ..... ı Ork str bugünkünden daha ucuz olacak ve !'ıh.ıı .... l.Qd} e asının garp mu-
~f~ rtıUri:1111 seçilmiş parçala - hem de tuzlaların istihsalatı artmış 
~ <le\retıu e kep konserını mütea- olacaktır. Yapılacak tesisat en u-
~ktır. ere bir çay ziyafeti ve- cuz fiatla en fazla fstihsallit yap -

mayı temin edecektir. 

~d b ~ t roman:40 

Sen de seveceksin! 
' tibt tın d ll ~ 

0~tıu"IDnc iliklerini yırtaca>- I , " .,or, 
l'~h· ~u lldatna .. 
'a 1İsı:ın '-• oylc bir §eY söyll • 

'tt ~.onu d"" •. 
b~·· ovmuş kadar ol-

\ı~Yotdurn. • . 
E!diyn.d O, Yıne Söılerlnc de-

'l> ...,.. u· 
trı~ ~n hı .. 
ti~ erke}( ~e b~. kadına nş1k ol • 
>,ı~ . tıasıı b· ğılım. Bilmiyorum. 
'- ~ " ır kudr 11<ı~ıa ar ltı, be . et, nasıl bir ca-
ttıl'({ dıtıız. 1 nı hemen kendinize 
~~lqr Cörrncz ti~at ediniz ki, sizi 
~Ilı 1111ırı cle';·g~~~erfmin bile ba • 
~ ~için .g Ştıı,rını hissettim. Ve 
' ti.in ~~~bu dakikada sevgi • 
~q tlıt!. eSini taşıyan bir ka· 
~ ?lUeıe1 .. llıa.ı •ne hi & ~~an Sö 

1
.. ç nokta virgül 

'fı;.'%tıdii .... Y uyordu. 
~t -..ıı d~ .. 

Ro ~reb~Ştindüm bu kadar 
ı en bir adama ne 

Etem izzet Benice 

söylesem tesirsiz kalacak. O, be -
nim sözlerime cevap vermek için. 
daha çok vesile bulmuş olacak. 

- Sizi hakikaten seviyorum .. 
Derken, gücümün bütün hızile 

buna bir tokat attım, arkasından 

bir tane bir tane daha ... ve tek 
' kelime söylemesine fırsat verme • 

den yürüdüm. 
Gözüm sanki yeni bir karanlığa 

açılmış gibi görmez olmuştu. Bil • 
tün vücudum zangır zangır titri
yordu. Bir kelime söyliyecek halde 
değildim. Hiç bir şey düşünerni • 
yordum. O saniyeler için: 

- Ben, ben değildim .. 
Dersem buna inanılmalıdır. Bir 

hayalet gibi ayaklarım biribirJne 
dolaşa dolaşa Naciyenin yanına ka-
dar geldim. Naciye: 

1 
- Neredeydin ayol .. meraklan • 

Mıa1r çartısı tehlikeye 
•nl maruz? 

Mısır çarşısının Sultanbamamına 
çtkan kapısı üzerindeki handa, iki 
yıl evvel bcızı çatlaklıklar görül • 

rnüş, hatta bir kaç taş da düşmüs -
tü. Bunun üz<:rine, buraya bir iske
le kurulmuştu. Fakat, iskele tam 
iki yıldır, burada durmaktadır. 
Mısır çarşısı Esnaf mümessili 

Bay Jsmcıil Hakkı ile görü~tük. Di
yor ki: 

- Ne hanın tammıtı yapılmıştır, 
ne de iskele kaldırılmıştır. Eğer 

h::ında yine bir tehlike varsa is
kele bu tehlikeye mani olamaz. O 
halde iskele manasız haldedir. js
kele çarşıya girip çıkan eşyaya en
gel teşkil ediyor. Hatta, Sultanha-
rnamı caddesinden ge<;<:n vesaiti 
nakliyeye de manl oluyor. !fanın 
tamiri içrn Eminönü kaymakamlı • 
ğına müracaat ettik. Belki, günün 
birinde bir tehlike baş gösterir.~ · 

•• • 
SEKSULIN 

Ademi··· 
, iktidar; . 

Bel 
· gevşetcliğl, 

Dermansızlık, 

Vücut ve oımaQın 
vorgunıuQunda 

• t 
pek ·müesslr ve. emın 

bir ilaçt:ır. 

Kutusu 200 kuruş 
BEŞiR KEMAL · MAHMUT CEVAT 

· Eczanesi "." _Sirk9cl - · 

dım? 

Dedi. 
- Sanki beni buraya bunun için 

mi getirdin?. 
Der gibi sert sert Naciyenin göz

leri içine baktım. 
- Hiç .. şuracıktaydım ... 
Dedim, bir kısa cümle ile sualini 

karşıladım. 

Rengimden ve sesimden olacak 
galiba ki, Naciye merak ve heye -
canla: 

- Sende bir şey var abla ne ol-
dun?. 

Dedi. 
- Daha ne olmasını istiyorsun?. 
İfadesini taşıyan bir bakışla dik 

dik yüzüne bakmakta devam edi -
yor, butün şüphelerimi onda top· 
luyor, 
İçimden: 
- Bu adamı galiba sen üzerime 

saldırttın, bana bu tuzağı sen ha
zırladın Naciye .. 

Diyordum. Konuşmamıza öteki-
ler de alaJcadar oldular. 

- Ne var?. 
Hastalandınız mı?. 
'Uşüdünüz mü?. 
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GAYRİ MOBADiLLERJ/i H~:~;no~~fu _1 · 
Gayri !mübadil bonoları v-iy-an_a .... da-b-ir-ıs-tan-

yaklnda Yu .. kselecek Yaı!~~~ ,:d~;,:~~~"P•Y• 
şöyle bir kolaçan eciıp gc lebılenın 

Gayri mübadil işlerinin tasfiyesi 
için kat~i kararlar. alınıyor l 

G ayri mübadiller cemiyeti umu- '·ol undaki teklifleri vekalet ·e ka-
rni katibi Şahap bu günlcı·de bul edilmiş gibidir. T-asfiye işi ya 

tek:&r Ank:Araya giderek gayri mü- tekrar bankalardan birine verile -
madillcrin dilekleri etıafında ev- c<..k veyahut da diğer bir şekilde 
velce yapmış oldukları müracaa ... idaıc edilecektir. 
tin neticesi hakkında temaslarda Bundan başka bilhassa asıl mü· 
bulunacaktır. him nokta gayri mübadil bonoları-

Ji:vvelki müracaatta Maliye Ve- ıu bugtin~•:i fiat düşkünlü~tünden 
1'.aleti yapılan teklifleri müsait kar- kurtarmak için yeni tedbirler a -
şılamış, yalnız bunların kat'i ka - l:nmasıdır. Yckalet bonoların em-
rarlara bağlanabilmesini Fuat Ağ- lôki milliye ve hükumetin d1ğer 
ıalının Avrupadan dönüşüne bı • gayri menkul satışlarından istüa • 
rakmıştır. Bu defa gayrı mtibadil de ettirilmesi yolundaki gayri mü-
işlerinin kat'i bir şekle bağlanaca- badil teklifini tetkik etmektedir. 
ğı kuvvetle ümit edilmektedir. Eğer bu nokta müsbet şekilde hal 
Bilhassa ga)Ti mfibadillerin, işle- edil:rse bugün on kuruşa kadar dü-
rin tasfiyesi yolunda yeni tedbir- §en gayri mübadil bonoları derhal 
ıer alınması ve tasfiye işleıinin ko- 80-90 kuruşa kadar kıymetlene • 
misyonun elinde bırakılmaması cektir. 

Evkaf müdür 200 bin lira ka· 
lükleri lağvedi- zanan bahtiyar 

• Tayyare piyangosunun evvelki 
/ıyor gün çekilen son keşidesinde 200 

-·- bin lirayı kazananlar arasında 

Yeni kıt'a teşkllitı 
yapllacak 

Vakıf Paralar teşkilatını genişlet
ıniye karar vermiştir. İstanbul -
daki merkezinden başka Ankara, 
İzmir, Adana, Sı\·as, Erzurum vila
yetlerinde olduğu gibi Trakyadakl 
vilayetlerimizde de birer şube aça
caktır. 

Bundan başka mühim fabrikalar 
bulunan Karabük, Nazilli gibi yer. 
lerdc de birer şube açılacaktır. Bu
radaki emlak sahiplerine kolaylık 
yapılacaktır. 

Tarlabnşında 35 numaralı evde o
turan Apostol Dirnitriyadi de var
dır. _Apostolun bileti 22046 numa -

ahbabı olmnz a. Bi,:i n dC' biı' ahba· 
bıınız bu yakınlarda Vi~ ana\ .ı l=a
dar böyle bir tcdkik seyahati ya -
pıp döndü. 'fedkik seyahati dedik
se kcyf tcdkiki seyahati! 

Fakat -tesadüf bu ya- Viyanada 
onun gezdigi sıra1nrda hir kaza o-
lacağı tutuyor. Anlattığını ayJten 
hikaye ~diyorum. Bilmem yalan, 
bilmem sahi. Her halde bu ahbn -
hın ynlruıcısıyım! 

Gördüğünü onun anlattığı Cibi 
anlatacağım. Tek bir kelime bile 
ilu\•e etmiyeccğim: 

Kaza Viyananın en büyük ana
caddesinde oluyor. Nasılsa bir ~u
susi otomobil bir kamyona çarna
rak havaya fırladıktan sonra yere 
düşüp parçalanıyor. Otomobild~ki 
iki kişi yaralanıyorlar. Bir iki da • 
klka geçmiyor: 
Yıldırım gibi blr polis kamyonu 

geliyor. Polisler derhal hadise :na
hallini çeviriyorlar, ki o anda yıl
dırım gibi bir hastahane otomobili 
yetişiyor. Yarahları hemen sarıp 
yıldırım gibi götürüyor .. 

Bunda ne fevkalfıdclik var de -
ğil mi? Fakat dinle: 

Saniye geçmeden bir beled;ye 
kaza kamyonu yıldırım gibi düşü -
yor. Kırılmış otomobili ~~yip 
götürüyor. Saniye geçmeden bir 
çöp temizleme kamyonu yetişiyor: 
Kaza yerindeki camları fılan sü -
pürüp kaldırıyor. 

Derken, saniye geçmeden, bir 
arazöz yetişiyor: kan lekçlerini ~·t· 
kayor. 

Bitmedi; 
Acaip bir makineli otomobil ye

tişiyor: suları temizleyip kurut ı . 
yor. 

Bunun üzerine polis, anacaddede 
durup yığılmış olan halka işaret 
veriyor: 

- Geç! .. 
Halle tekrar işlemiye başlıyor. 

Evkaf Umum Müdüı·lüğü Ayva • 
lık, Edremit, Balıkesir hnvalish • 
de de zeytin ağaçları bulunması do
lay1sile buralarda birer fabrika kur
mıya karar vermiş, hazirandan 
sonra bu şubelerin asılması takar
rür etmiştir. 

Hayretler içinde kalan bizim ah -
Apostol Dimitriyadi bap saatini çıkarıp bakıyor: 

ralı idi. Kendisi son derece mem - 6 dakika geçmiş! 

Evkaf Umum Müdürlüğü Ha • 
ziranda tatbik etmek üzere bir Ev
kaf Hıyihası hazırlamıştır. Öğren • 
diğimize göre bu layihada bir 
çok değişiklikler olduğu gibi me
murlar arasında büyük bir tebed
dülat olacak, evkaf müdürlükleri 
liğvedilerek 6, 7 \•ilayet birleştiri • 
lerek mıntaka baş müdürlükleri 
ihdas edilecektir. Bunda İstanbu -
lun vaziyeti nazarı itibara alına • 
caktır. 

---·---
Sahte dişçi tene· 
ke diş yapı
yormuş 

Çartı ••natını dolan· 
d1ran •dam 

Kendilerine dişçi süsü veren Nu
ri ve Cemil adında iki açık göz Mı
sır çarşısında bir kaç esnafın 

dişlerini yapmış ve son defa 
da ayni çarşıda baharatçı İsmail 
Hakkıya Müracaat etmişlerdir. 
10 liraya mutabık kalmışlar ve 

Hakkının peşin para, vermemesin~ 
de muvafakat etmişler ve fakat 

Bir Yeriniz mi ağrıyor?. 
Diye herkes bir şey soruyordu. 

Kimi arapça, kimi Türkçe olan bu 
sualler karşısında ne diyeceğimi, 
ne yapacağımı tamamile şaırmış 
haldeydim. 

- Feci bir taarruza uğradım! .. 
D~sem ınuhakkak ki, dile düşe

cek tim.. Sussam, hırsımdan delire
cektim. 

- Biraz hastalandım .• 
Dedim, Naciyeyi kolundan çek

tim, zorla yürütür gibiydim. Biraz 
ileriye gidince: 

- Bu ne terbiyesi?Jik Naciye?. 
Dedim. Kız şaşırdı: 
- Ne oldu ablacığım? .. 
- Sus, bana yalan söyleme .. her 

~eyi sen biliyorsun. 
l{ız çırpınıyordu. 
- Hiç bir şey bilmiyorum abla -

cığım. 

- Bilmemene imkan :vok. 
Kız fıdetn :ığlıyacak gibiydi. 
- Vallahi, billahi, tallahi.. 
Diye arap şi •rsile uznta uzata 

yeminler ediyor, 
- Gençliğimin hayırını görmi -

yeyim. Hiç bir sey bilmiyorum. Ne 

nundur. Halk Filozofu 
Apostol biletini Beyoğlunda İs - ı========::ıı::===== 

tikl{ıl caddesinde Saray Sineması 
karşısındaki Yıldırım Tayyare pi-

. yango gişesinden satın almıştır. 
Dünkü kefldenin taJihlileride 

tamamen belli olmuştur. Bu arada 
Eminönünde Kader gişesi tarafın
dan satın aldıtı (22046) numarab 
biletJe 200 bin lira kaHnan Neza. 
ret ile, Çakmakçılarda bir pil 
fabrikasında çalışan amele Furtine 
ve arkadaşları, Yeni postahane 
caddesinde Recep en büyük ikra. 
miye talihlileri arasındadırlar. 

Evvelki gün de 200 bin lirayı ka
zanan diğer talilileri bütün akşam 
gazeteleri içinde cvvelfi SON TEL
GRAF haber vermisti. 

zavallının mevcut koronlnrını ~ö -
küp gitmişlerdir. 

Gerek İsmail Hakkı, gerek di -
ğer arkadaşları fena bir şekilde do-
landırdıklarını, ağızlarına takılan 

şeylerin altın değil alelade san te
neke olduğunu aradan günler geç-
tikten sonra anlamışlardır. Bu ya
digarlar çarşı esnafına adreslerini 
vermeden Beykozda da bir kaç ki
şiyi kafese koyduklarından aHika

darlar meseleyi müddciumumiğe 
ihbar edeceklerdir. 

oldu, ne var?. 
Diye ısrarlı ısrarlı soruyordu. 

· Biraz sert \'C dik konuştum: 

- Daha ne olmasını bekliycbi -
lirdin. Senin ısrarınla ve sırf seni 
sevdiğim için buraya kadar gel -
diın. Halbuki, hiç llayalJmden ge
çirmediğim bir taarruza da burada 
uğradım. 

- Ne taarruzu?. 
~öylemekten utanıyordum.. 
- Halil Necib'in ahlaksızlığı .. 
Dedim, devam ettim: 
- Bana ilanı aşk etti.. 

Naciye hayretten dona kaldı. 
- Neec ... İJUnı aşkı mı etti? .. 
Dedi ve: 

- Vay alçak, bu münasebetsiz -
liği yapmak için bizim ailenin cb
vetlisi olduğu günü mü buldu? .. 

Dlyerek ilave etti: 

- Sen üzülme. Bin kere, yüz bin 
kere aff mı dilerim. Daha fazla ö
zür dilemek için ne istiyorsan söy
Hye:yim, yapayım kardeşim. Fakat, 
Halil Necip'den de hiç bunu um -
mazöım. 

·Beyoğlu 

Kanalizdsyonu 
Taksim Osmanlı sokağı ve Ka-

2ancı Yokuşu kanalizasyon ameli
yatı dün başlamıştır. Beyoğlu ci
heti kanalizasyon inşaatı bir hayli 
ilerlemiştir. 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Gürültü ile müca
dele kararı 
kalktı mı? 

Beyoğ'lunda Firuzağada Tak· 
takı yokuşunda otu.-an bir arka
daşımız anlattı : 

.,_ Üç gündür sabahları evim
de beş buçuktan itibaren uyku 
uyumak saadetinden mahrumuz. 
Çünkü Taktakı Y'kuşunun üst 
tarafındaki arsada yeni bir apar
tıman yapılacakmış. Temele ka
dar inmek için üç adam bo
yundaki lopratı bir hııftada kaJ. 
dırmak Uizımmış. 

6 arabacı sabahın beş buçu
tundan itibaren en büyük gü· 
rültülerle toprak taşı}·orlar. 

Binbir sıkıntı ve müracaatı 
yaptırdıtımız Taktakı yokuşu yo. 
lunun mahvolduğundan sarfına• 
zaz hiç olmazsa uyku uyaya 
bilseydik. 
Beyoğlu Merkez Nahiye Mü

dürüne müracaat ettik. Şikayeti 
çok doğru buldular. Galatasa. 
raydaki Belediye Merkezine te-
lefon ettiler. ( 3) gündür bele· 
diye merkezinden bir memur 
gelip bu işi menetmedi. 

Bugün sabahleyin arabacılar yine 
(5) buçukta gürültüye başlayınca: 

- Biz belediye merkezinin 
önünden geçiyoruz. Seslerini Çl• 

karmıyorlar da size ne oluyor 
bayım! .. 

Arab:ıcıların numaralarını al
mak istedim. 2 danesinden baş
ka hepsi numarasız. 

- Nnmarasız araba olur mu .. 
Dedim. 

- Dedik ya.. Merkezin önün. 
den geçiyoruz. Onlar seslerini 
çıkarmıyorlarya .. Size ne oluyor!. 

Ben de " Gürültü ile mücadele 
kararının ka'ktığını zannederek " 

(Devamı var) sustum. ,, 
ı:..ıııi.iıiıiiııiı.ıiı---------.: 
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Dört yıllık kraliçeler · f - H !a~ ~!:~~Çapan 
Beyaz sarayda saltanat·süren :.ı----B-ir--h-af-ta_s_on-r-a.-•• ---

kadınlar buradaki kısa 
• 

ömürlerini nasll geçirirler? 
Amerika cumhur reisinin kar1sı hergün yüz-

lerce mektup ve y iizlerce hediyeahyor ı 

Eğer bu hediye bir san' af 
eseri ise, rlıadam Ruzvelf I 
kongre · karan olmadıkçal 

j bu hediyeyi kabul edemez 
Vaşingtondan bugüne kadar gelip 

Ruzvelt ikinci defa olarak Ame
rika cumhur reisi intihap edildik -
ten sonra, refikası Madam Frank • 
len Ruzvelt, kendi mevkiinin ve 
vazifesinin ne kadar güç olduğunu 
itiraf etmek mecburiyetinde kal • 
mıştı. Filhakika Vaşingtondaki Be
yaz saray, büyük bir milletin kud
ret ve ihtiş:ımının scmboli.i. olduğu
na göre, buraya yerleşmiş olan 
cumhur reisinin refikası sıfatile ü
zerine almış olduğu vazifelerin a
gu !ığı kendiliğinde:ı anlaşılır. 

MADAM: RUZVELT KABUL 
EDİYOR 

t k Amerika Cumhur reisi Corç 
Vaşingtondanberi bir çok kadınlar, 
ltoc&larının yanı başında Ameri -

kan miJietinin mukadderatını ida
re ettiler. Bunların her birisi A • 
merikan milletinin içtimai baya -
tıncia şahsiyetlerinin tesirlerini bı
raktılar. 

Beyaz Sarayda on dört yatak o
dası ve yedi banyo dairesi vardır. 
Alt kattaki geniş salonlar bir çok 
kıymetli sanat eserlerile süslen • 
mi~tir. Sarayda aşçı, uşak, kapıcı, 
bahçıvan ve saire olarak altmış ki
şi hizmet görmektedir. 
!\~adam Ruzveltin kendi hususi 

daiersi vardır. Bu da pek tabiidir. 
Çünkü Madam Ruzvelt dünyanın 
her köşesinden her gün yüzlerce 
mektup ve yüzlerce hediye almak
tadır. Eğer bu hediyelerden birisi 
bir sanat eseri ise, Madam Ruz -
velt bunu ancak kongrenin hususi 
kararile kabul edebilir. Eğer jan • 
bon, reçel ve saire gibi yenecek 
şeylerse, gizli servis müfettişle -
rinden birisi, ilk önce bunları mu
ayeneden geçirir. Her hediye gön
d:rene, bir teşekkür cevabı ve -
rilir. Diğer mektuplara verilen ce
vaplar da başka ... 

ziyafet verir. Bu ziyafetleri bir 
resmi kabul takip eder. Bu müna
se:·etle anane mucibince, sofrada 
altın takımlar kullanılır. Bazan Ma
daı::. Ruzveltin biribirini takip e-

den resmi kabullerde saatlerce a· 
yakta kalarak, daima mütebessim 
bir halde, misafirleri karşılaması 

icabeder. Bundan başka çaylar, kü
çUk suvareler, öğle ziyafetleri ve 
saireler de vardır. 

Madam Ruzvelt ayni zamanda 

geçen cumhur reislerinin 
refikalarındak~ hususiyetler 

siyasi bir şahsiyettir . .Mükemmel 
konferansçıdır, muharrirdir. 

Çekingen değildir. Kocası ve Be
yaz Saraya memur edilen gazete 
mümessillerile havuzda beraber 
yiızmekten kaçınmaz. Kaybedecek 
vakti olmad1ğı için seyahatlerını 

tayyare ile yapar. 

MODERN BİR KADIN 
Madam Ruzvelt Beyaz Sarayı 

modern bir hale getirmiştir. O gel
dik~en sonra mutfaklar elektrikle 
işlemiye başlamıştır. Tabaklar, ça
tallar makine ile yıkanır. 

Beyaz Sarayda inşa edildiği gön
deııberi hayli değişiklikler yapıl-

mıştır. Her cumhur reisinin karısı 
bu sarayda kendi izini bırakmış -

tır. 

İkinci cumhur reisi Abigal ~ 

dams'ın zevc.csi çamaşırlarını sa

rayın sağdaki salonunda kurutur -

du. (1797 - 1801). 

Son cumhur reislerinden Kuliçin 
zcv<.esi ise kraliçe Meri!'i işte bu sa
londa kabul etmiştır. 

Cumhur reisi Ceferson (1801- • 
1809) bekar olduğu için, bir papa
ğaı1 .kendisine arkadaşlık yapardı. 
Ona halef olan Ceymis Madison 

(Oetıamı 6 ıncı ıayfada) 

Cumhur reisi her sene 5 büyük Beya z Sl3rayın seıo ı,ıa rından biri 

Büyük Harpte 
Türk Bahriyelileri 

========Nasıl döğüştOler 
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Tefrika No. 12 Yazan: Zeki Cemal 
cAlınan esirlerin ifadesinden ve 

gelen donanmadaki torpil sefinesi
nin vücudundan Rus filosunun Bo
ğaz methalini torpil ile kapamak 
istediği ve bu suretle ani bir teca -
\'Üze maruz kalarak Rusların ilanı 
harpsiz muhasımata başladıkları -
na zahip olan filomuz dağılmış o
lan Rus filosunu takip ederek Si
vastopolu topa •utmuş, Novrosiski 
limanında 50 petrol deposu ile 14 
askeri nakliye gemisini ve hubu -
bat mağazalarını, telsiz telgraf is
tasyonunu tahrip etmiş ve Odesa

da da bir Rus kruvazörünü batır -
mış ve diğer bfr kruvazörü de fena 
halde harap etmiştir. Bunun da 
battığı tahmin ediliyor. 

Ayni limanda bulunan yüklü 5 
gemi mühim hasarata uğratılmış 
ve Rus gönüllü donanmasından bir 

vapur batmıştır. (5) petrol deposu 
tahrip edilmiştir. 

Gerek Odesada ve gerek Sivas -
topolda donanma,mıza sahilden top 

ateşi icra edilmiştir.> 

İRADEİ HÜMAYUN?! 

Bir kaç gün sonraki gazetelerde 
şu iradei seruye intişar etmişti. 

Bununla Osmanlı devletinin res
men bütün müttefiklere ilanı harp 

ettiği tebaai aliyeye tebliğ ediliyor 
daha doğrusu E)smanlı saltanatının 
son faciası bildiriliyordu. 

,şehri halin 29 uncu günü do -

nanmayı hümayunun bir kısmı ta
rafından Karadenızde manevra icra 

edilmekte olduğu sırada K aradeniz 
Boğazına t orpil dökmek vazifesile 

h areket ettiği bilahare anlaşılan 
Rusya donanmasından bir takımı 

mezkür manevraları ihlal ve mü • 

tekabilcn izharı muhasama ile bo

ğaza doğru hareket emrile donan
nan ma yı hümayun l "' rahndan mu
kabele olunmakla beraber şayanı 
teE>sruf olan şu ha~ise hakkınqa hü
kürneti seniye Rusya deyl~jne 

müracaatla tahkikat icrası, vak'a
nın esbabının zahire ihracı \cklif 

ve bu suretle bitaraflığı muhafaza
ya ihtimam edilmiş olduğu halde 

Rusya devleti müracaatı vakıaya 
cevap vermeksiıin sefirini geriye 
çekmiş ..... .> 

Filhakika 1 teşrinisani 914 tari
hinde İstanbulda bulunan rnütte -
fik devletlerin sefirleri hükumeti 
metbu:ılanndan aldıkları emir ü
zerine İst:>nhuıu bir<>r MrH terk e
derek ayrılmış ve resmen harp ilan 
edilmişti. 

Osmanlı devletinin umumi har -
be duhulü hakkında bir çok mü-

talealar yürütülmektedir. 
Bu felaketi üzerine almak iste • 

miyen baştaki büyükler bile kaba-

hati bir diğer arkadaşının üzerine 

yüklemek için kendini müdafaa 
yollu sözler söyler. Hakikatte vazi
yet ne şu, ne de budur! 

O ztımanın ileri e~lenleri Enver 

~aşa! Cemal Paşa_, Talat Paşa, hat

ta sadrazam Sait Halim Pa_şa bile 

·kendileri~ müdafaa e tmelerine 

rağmen c~p~lerde şehit (;lü_şen. yüz 
binlerce T.ürk gencinin kanından 
mes'uldür .• 

Biz burada umumi harp meS'ulle

rini aramıyacağımız için vazife ve
rilen Türk donanmat' ndaki Türk 

bahriyelilerine geçelim. 
Ancak yazılarımız tamamen ta

rihi vesikalara istinad etmekte ol
duğundan daha doğrusu tarihi ro
man olmadığından Osmanlı tari -
hine nihayet veren bir harbin baş
langıcına ait emırleri de okuyucu
larımıza bil direy im. 

llık ve kokulu bir yaz günüydü. 
Muharrir Hüseyin olgun, Hürriyet 
teplsine doğru yürümek hevesini 
yenemedi. Hüseyin gençti. Bir ka
dın kalbini gımcıklıyacak ve çe
kecek kadar güzeldi. Sağlam tedi
yeli bir gazetede çalışbğı için ke -
sesi de boş değildi. 
Yavaş adımlarla ilerliyor, ciğer

leri, bu güzel Mayıs sabahının te -
miz havasını tatlı tatlı emiyordu. 
Tepe yoluna saptığı zaman, önün
de bir kadın gittiğini gördü. Kal
çalarının bükülüşleri gözleri okşı
yan bir kadın ... Adımlarını sık -
!aştırdı, kadını cephed~n tetkike 
başladı: Saçları başında zengin ve 
kumral bir küme teşkil ediyordu. 
Eflatunla yeşil arası gözlerinin ba
kışJarı derin ve manidar, rengi du
ru ve lekesiz, dudaklarında tebes
süm muhteris \ "e davetkardı. Yü-
zünün güzel hatları ince inceişlen
miş bir san'at eseri hissini veriyor
du. Yürüyüşünde çapkın bir çeki
cilik, çapkın biı' bükülüş, çapkın 

bir kıvraklık vardı. 
ller halinde bir müstesnalık, in

C<'lik, selim liir zevk, zarafet göze 
çarpıyordu. Yanınd3 küçük, mini 
rnini bir fino koşuyor, güzel kadı-

nınn yaltaklık ediyordu. 
Yakışıklı bir genç olduğunu bi -

len, 26 yaşında bir adam, ilk baha-

rın nikbinlik veren havasını bol 
bol teneffüs ettikten sonra her şe
ye kadir olduğunu, her kadın kal-

disile lfonuşmak azminde oıduğll 
açıktan açığa anlntmak... • 

Genç kadın takip cdildiLt1.11i s~ 
niy<.sinde fark etti. Tnarru~ pl&fl 
nı da bütün tcferruatile )leıneıı~ 
cik keşfetmekte güçlük çekrr 
Genç muharririn, kıyafetini, cvsıı. 
f ı:ı1, içtimai vaziyetini Lir tek bJ 
kısla ölçtü. Bu gençle tanısn11> 9• 
dostluk kurnuya bi~ arzu du:t~ 
dı. Kendisine yaklaşmak \ csı • 
vermemek için adımlarını sıklaŞ 
tırdı. 

111 
Hüseyin olgun bir kaç sıkı ad• • 

attı. Genç kadına yeti~mekte gııÇ18 
Jük çekmedi. Ustaca manevralııf. 
gitgide kadına yaklaştı. Bu y:ıld~ 
nıa mini mini finoyu hiddctıeııdtı"' 
di, şiddetle havlamıya başlndı. 1 

Hüseyin Olgun için bu ne Cl1 

bir fırsattı: .. ~ 
- Accıba, dedi, bu giizel kopt 

birdenbire neden korktu?. t 

yu~~~u;p:y~e ta;:f~:~~d:.~~~:. 
dın cevap verdi: . ı 

- Bu köpek benim '.-i Jll111 

müdafiimdir! ııS 
- Fakat sizin taan-uza ınal' 

olduğunuzun farkında :ı .. ~,ili1l"! 0-
- Çok ilıti. at kardır. Dcniıl1. J< e' 

pcğ:m... Tehlik"Yİ U7.aktan }lı>ı 
de-:-. tedbirlerini alır. . ı 

- Hiç z:ınnetmiyoruın, köpCf!l
11 

burnunun ucunu bile farkedef'(IJ e' 

yor Hürriyet t<>pesi hiç de tcl1l 1~1 1 
li bir yer değilair. Güzel bir 1'3 

burada serbest serbest gezebilif· , 
binde kendisine bir köşe bulaca - H'" . 01 n ıt 

uscyın gun, ilk bahnrı . 1~ ğını zanneder. Hüseyin olgun bu yanclırdı~ı cesaret \'f' nikbıfl 
8
• 

şık ve güzel mahlükun bilhassa hislerine tfıbi olarak büyük bif ~-
kendi haz ve zevki için yaradılmış lnkatle söze bn~ladı. Yıldırıınlıı ' ~ 
buı~nduğuna bir saniye bile tered- rulnrnş gibi bir saniye içinde ~. 
düt etmedi. Güzel, yakışıklı erkek- olduğunu bildirdikten sonra _ ı ,·:~ 
lcrde tesadüf edilen gurur hisleri- yalarına. devamlı ve his~i bıf 
ne kapılarak, kendisinin de bu ka- hakkındaki fikirlerini anlattı· sO' 
dm için yaradılmış bulundu~una Dilinden her tiirlü fikir ıre , 
karar verdi. t · ~ ·n 119 aşıyor, arzunun ve gençiıgı .: .Jil' 

8u kat'i kanaat karşısında yapı- rattığı fıni samimiyet içinde so)-' 
Jacak _şey çok basitti: yordu. Muharrir olduğunu, r 0111

11
• 

Cüze) kadının hizasında inatçı lar yazdığını, epeyce para Jctl~·u~· 
bir ısrarla bir müddet yürüyerek mağa başladığını, büyük bir 1; } 

nazarı dikkati ~ekm<'k , sonra ken- ( DerJamı altıncı sn11f~ 

~ - Jlllf 
Yukarıda Türk donanmasının Hattı harp zırhlısı Barbaros ılır 

Karadeniz açıklarında ilerlerken rettin süvarisi korvet kaptanı 'J'&I': 
Amiral gemisinden yükselen emir- zaffer Bey. Hattı harp zırhJıSl ~ 
le kumandanları Yavuzda bir top- t R . Al .. ·si ıcıde .,ı gu eıs man suvarı .. ,tV" 
lantı yaptıkl:ırını ve kapalı zarf - yüzbaşı Rozenter. Türk s\J" ~, 
larla emirler verildiğini yazmıştık. korvet kaptanı Ali Rıza J3eXiıı1'" 

Acaba. toplanan kumandanlar ,çük kruvazör Berki Satvet1 tfi!Sı 
kimdi? ve - Osmanlı devletinin is- ~üvarisi yüzbaşı l''on VeJJen 'il 
tikbali için mümkün olan her şeyi Hamidiye Almun süvnrisi r0~,p I 

yap~caksınız?- diyen Alman amiral tovic, Türk süvarisi korvet 
Suşon bu kumandanlara hangi va- tan Vasıf Bey. . v~,&: 
zifeleri vermişti? Bunları da kay- Küçük kruvazör Peykı -~t· 
dedelim. Alman süvarisi yüzbnşı J3ı ,p ' 

Askeri yazılarla kend_ini sevdir - Torpidobot filotillası ]<\J~ Jıl' 
miş olan üstad~mız Abidin Davcr, danı korvet kaptanı :Madl~sıJ'ı ,ı' 
Osmanlı donanmasının o günkü ni- rinci yarım filotilla kuman 
zam harbini şöyle anlatıyor: demli yüzbaşı Piyerle. . 1'" 

Donanma kumandanı: Liva Ami- Gayreti Vataniye Muhri.bld 1' 
ral Suşon. Erkanıharp reisi korvet veneti Milliye Muhribi il<•~ııP~ 
Jı:aptan Vilehclm Boze. Türk erkfi- rım filotilla kumandnnı ı J11 ~ 
mharbiye reisi de kalyon kaptanı mülazım Fon Külvert, T~şofet ~ 
Fnver Bey. İkinci :ımiral: Korno - rH ı, Samsun muhribi, Nıl\J iJııiYr 

yiı gemisi Alman süvarı51 dor Arif Bey, amiral erkanıharbiye 
reisi korvet kaptan Fon Armin. 

Saffıharp kruvazörü Yavuz sü -
varisi kalyon kaptanı Rihard Ak -
l.erman hafif kuruvazör Midilli sü
\'arisi firkateyn kaptanı Ketner. 

k •• ptan yüzbaşı ScverbOg· tfl,tı 
Mayn gemisi samsun. ~t ıı I 

varısi kıdemli yüzbaşı pet tflg,tıO 
mandan mjirekkepti ve J;\J tıf) 

(Devamı 11 
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Yeni satış sistemi 

Peşin para ile satış devri 
iflas etti 

Aınerikada kredi ile satış yüzünden bir sene içinde 
yüzde otuz nisbetinde fazla mal satılmıştır 

Müşterilerin ancak yiizde sekizi 
taksitlerini tam Odemiyorlar 

iij;I; Bazı müessese
. /er hatta ilk tak-

sili peşin olarak 
dahi almıyorlar 
kını peşin öderdi. Halbuki §imdi 
müşteri peşin hiç bir şey ödemi -
yor. 'J:'ayin edil~n taksitleri. otuz 

...:ayda ödüyor. Hatta kelepir otomo
bilkr bile 24 taksitle krediye sa
tılmaktadır. Hatta bir mevsim ça· 
Jışıp bir mevsim çalışıruyanlar i • 
çin de hususi tarifel~r yapılmıştır. 
Bu müşteriler çalışmadıkları mev• 
simlerde taksitlerini ödemezler. 

Geçen sene 16 milyon Amerika· 
Iı kredi ile otomobil sahn almış • 
!ardır. 
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§ Eğer gözleriniz çok oku- _ 
~maktan veyahut çok dikiş; 
folkmekten. rüzgardan. toz-~ 
~ dan veyahut herhangi bir ~ 

. ~ sebepten kızarıyorsa. ya. 1 
§rım litre sıcak suya aşağı-! 

kıaki losyondan yarım kah-~ 
~ve kasıldı karıştırarak göz-~ 
§terinizi banyo ediniz:30gramg 

·~taktir edilmiş kamosil suyu.~ 
]7 gra mmayiAsetat dö ploni 
~ gram k~furuhu, 2 gram ~ 
~ sülfat dö zenk ~ 
:1ınıııı ıııuııu111ıuı11ı•ı•ıuıııuuıııuuıuııuıııu• ııuıııu1111uıı• uııu;; 

lW",11"~,:,ı; (X 

f~,lfı 

:>( i 

~··ı 
..... t~" ·~ ~ 

===========================================::;:.;======================================= 

Kredi ile satan bazı müesseseler, 
peşin paraya nazaran mallarına bir 
mikdar zam yapmaktadırlar. Fa • 
kat bunun zararını gördükleri i
çin, şimdi peşin para fiatına kredi 
açmaktadırlar. 

Bu sayede insanlar iyi giyinmek
te ve evlerini de gayet iyi döşe • 
mektedirler. 

ıYirmi senedir kaçakçılarla ortaklık 

Kredi ile latış yapan 6u majazalar sagc.inde ... 

Acaba kredi ile satış sisteminin 
içtimai tesirleri ne olabilir? Mü
dekkikler, bu tesirlerin hiç de kö
tü olmadığı kanaatindedirler. Müş
teri hem parasını boş yere sarf et
m' ş olmuyor, hem de eline aldı· 
ğı eşya kıymetini muhafaza edi • 

15~Eğer cebinizde beş dolhl' varsa 
b·ı· dolarlık bir frijider satın ala
}:> 

1 ır ve bir de iş bulabilirsiniz. Bu 
.:ı arayı üç sene müddetle taksitle ö
\,lers· · sa 1?ız. Eğer 5 dolarınız daha var-
l~k b~r çamaşır rnakinesile bir e -
bıu!rık ütüsü de> satın alabilir ve 
'b Un parasını da iki senede öde
.ı-eb ·ı-l)ı ırisniz. işte size bir iş daha!> 
ha 0~arı görünce, bu kolnylığın 
an~gı :memlekette tatbik edildiğini 
d <ı.dınız. Bir Amerikan gazetesin-t: aldığımız yukarıki satırlara bi-

daha devam !'delim: 
tt~ 

tQllı g:r 100 dolarınız varsa, bir o-
lll 0bıl de alabilirsiniz. Bu oto -

lll~~ıl(! hem!'n atlayınız. Büyük 
tadgazalardan birine gidersiniz. 0-

hir a kendinize bir komple kostüm, 
lek P<ı.rdesü, ihtiyacınız kadar göm
t ' karınız içın de kürklü bir man
'!to, bir kaç çift ipekli çorap, bir 

t~ ~at elbise alabilirsiniz ve bü
~ . Unlar için de bir buçuk dolar 

Şın Vnr· • . ··ı.-b k" .. d on .1( " ırsınız, mu'-\: a ısını e 
81\ 

1 1 ayda ödersiniz. 
'i~ 'rl~ ALIYORUZ, SATIN ALI-

l3USU"Nuz, SATIN ALIYORLAR 
<le <~tun bu kolaylıklardan istifa
~u b ~eZSeniz, size yazık olur. Çün
s.-..... 0Yle taksitle satın almak kc-
~·ıız(' k 

llaıta 0 adnr ağır gclmiyecektir. 
lltlrrıa hakkınızda tahkikat bile ya
~ .. '! ı.. Yeter ki isminiz c:Kara lis
dı.Yt'b~ı·gc.ç~iş olmasın. Hepsini ö
ti811k 

1 ırsınız.:a Amerikadaki ista -
dar ~':.r gösteriyor ki, şimdiye ka
~izi b Uşlcrilerden ancak yüzde se
tıu§I orçlarını tamamfn ödeme .. 

erdir 
!\~ ·ı · 

<li ile rıKada bugünkü kadar kre-
~~ ~atış Yapıldığı görülmemiştir. 
t• rı1ta1 ı 1~~ bu 1 n:- hep krediye alış ve· 

lunurlar ve mağazalar da-

müşteriyi bu yolda teşvik eder • 
ler. 

1936 da kredi ile 5 milyar dolar 
kıymetinde mal satılmıştır. 

1920 de başlıyan krediye satış ilk 
zamanlarda bir korku uyandırmış· 

tı. Fakat bu korkunun hiç de ye
rinde olmadığı anlaşıldı. Şimdi sa
nayi ve ticaret atemi bu sisteme 
emniyet getirmiş bulunmakt:ıdır -
lar. 

Bundan bir asır evvel Londrad'a 
Kontes Blessington çok beğendi
ği bir mobilya takımını satın almak 
için böyle bir tnks!t usulü teklif 
etmis ve kabul edilmemişti. Şim-,. 
d~ o zamanlardan çok uzak bulu
nuyoruz. 

ÜÇ LİRANIZ VARSA ... 

Şimdi her mağaza da tanımadığı 
insanları mal satın almıya davet e
diyor. Hatta ilk taksit olarak pe
şin para istemiycnler bile var. Hat-

ta taksitlerin asgari miktarı bile 
tayin edilmiyor. Cebinizde üç li-

ranız varsa (bizim paranuzla) a
şağı yukarı ne isterseniz alabili • 

yorsunuz. Ve gerisini taksite bağ
lıyorsunuz. 

l'.136 da perakendeciler, bir se
ne evveline nnzaran kredi ile yüz
de otuz üç nisbetinde fazla mal 
satmışlardır. Halbuki 1936 bir de
receye kadar refah senesi idi. Yi

ne bu mi.iddct zarfında peşin pa
ra ile alış verişte hiç bir !ark gö-

rülmemiştir. 
KİMİN OTOMOBİLİ YOK? 

Otomobil sanayii 1935 senesine 

nazaran, 1936 senesinde yüzde on 
~ç nisbetinde fazla araba satmış
tır. 

Eskiden kredi ile otomobil sa -
tışında müşteri, paranın yüzde kır· 

yor. / 
Artık müşteriler de kredile sa• 

tın a1maktan hicap duymamıya a
lışmışlardır :ve ticaret ~mi de 
bundan daha ziyade istil~ et • 
mektedir. 

KÖTÜ M0ŞTER1LER 
Bu müşterilerin içinde hiç iÜP• 

hesiz kötüleri de var. l"akat bu 
muşterilerin de borçlarını ver • 

memektc o kadar irıad ~ttikleri gö
rülmemiştir. Taksitlerini vaktin • 
de getirmiyenlere gönderilen bir 
ihbarname ekseriya o müşteriyi i · 
kaza kfıfi gelmektedir. 

Dumanlı 
Dualar , 

Çine gidenler bir çok garibclere 
rast gelirler. Bir tanesi şu: 

Bir Çin caddesinden geçiyor • 
sunuz. Çin, ticareti işlek bir mem
lekettir. Caddelerinde türlü türlü 

dükkanlar vardır. Bu dükkanların 
bazısında mal falan görmezsiniz 
ya? Sermaye, duvarlara asılmış 

bir takım yazılı kağıtlardan iba -
rettir. Kağıtlardaki yazılar dua -
dır. Her hacete göre yazılmış ne
vileri bulunur. 

Mesela Çinlinin biri Allahtan pa .. I 
ra istiyor değil mi? Dükkana gi· 
dip para duasını alır, kibriti çakar, 
kağıdı tutuşturur, alev parlar, du

man yükselir. İşte o duman Çin
linin arzuhalini Cenabı hakka gö· 
türüyormuş. 

İtikad: İnsana ne tuhaflıklar yap
tırmaz! 

H t11lllclcrl 1eglcrdı11 milırurn lıra~momıı •lagorıunus 

eden, gece klüplerinden 
öşür alan bir dahiliye nazırı 

Moskovada tevkif edilen posta ve telgraf komi
seri aşırdığı milyonlarca rubleyi kendi namına 

Aksayı Şark bankalarına yatırmış 
Sovyet posta ve telgraf Komise-

ti Yagoda'nın tevkifi h aberi he • 
men bütün Avrupa gazetelerini 
meşgul ediyor. Derler ki, Sovyet 
hükumeti gözden düşen bir halk 
komiserini tevkif etmeden veyahut 
ınahkemeyc vermeden evvel posta 
ve telgraf işlerinin başına getirir
miş. 

İlk önce G. P. U. teşkilatının şe
fi, sonra da Dahiliye Komiseri o
lan Yago<fa'da galiba bu nizam • 
dan :istisna edilmemiş olacak ki, 
o da son olarak posta ve telgraf 
komiserliğine getirilmişti. Binaena
leyh ilerisi şüpheli ve tehlikeli bir 
adam vaziyetinde bulunuyor de -
mekti. 

Sovyet Cumhuriyetlerinin em • 
niyeti ve umumi ahlakının temiz -
liği ellerine verilmiş olan bir in -
san, şimdi rejime karşı suiksat ve 
ihtilas etmekle suçlu olarak, tev
kif edilmiş bulunmaktadır. 
Yagoda'nın ikbal mevkiine yük

selişi de, suk.otu kadar hayret ve
rici olmuştur. Muhteşem bir izdi
va~ yapmış, Sovyet Federasyonu 
Reisi Sverdlof'un hafidesi ile ev • 
lenmiştir. Bu suretle Çekanın kapı· 
ları kendisine açılmıştır. O tarihte 
G. P. U. nun şefi bolşevizm t ari
hinin acayip simalarından biri id. 
Nihai şevkisin~n i ayrikabili te
davi surette hasta olan bu adam, 
bu m uazzam PQlis teşkilatını ya • 
tağından idare ederdi. 

Stalin ile Troçki arasında başlı· 
yan m uazzam düelloda G. P. U. 
Hoisman isminde bir zatın elincfo 
bulunuyordu. Bu zat mefiüç olma
sına rağmen, hatta haleti ihtizarda 
bulunduğu için "tercihan o makam
da ipka ediliyord\ı. Troçki'ye rnev
yaJ. bazı kimselerin de bu makam
da gözleri \Tardı. Halbuki b~raya 
tam bir rejim adamı lazımdı. ö
lüm döşeğinde yatan adamın et • 
rafında da Yagoda gibi bir zat gö
:re çarpıyordu ki, her bakımdan bıı 
mevkie l~yık görülüyordu. 

Mejinski öldükten llo•ıra Stalin•
in elleri serbest kaldı. G. P. U' nun 
selahiyetleri kaldırıldı ve bu mü
esses<? dahiliye komiserli{:"ne bağ
lanmak suretile, devlet mekaniz -
masının iline alındı. Yagoda'da bu 
suretle muavinlikten devlt-t eıkfı· 

nı arasına yükselmiş bulunuyorı-

.. 
Stalin - Ben stnl çelik %annıd•rdim cımma, me~u sen bunkeT 

llerı•l lrnişsln. 
[Bir Sovyet karlkat ürUJ r> Çelik, Rusça Yagoda demektir 

du. 
ÇIKIŞ VE İNİŞ 

Yagoda, polis teşkilatına ve -

rilen yeni rej ime tam.amile uygun 
surette hareket ediyordu. Emrinin 
altında bulunan G. P. U. artık hü
kfunet işinde değil de, hükfunet 

üstünde bir hükümet olmaktan 

rıkrmştı. Hatia beş senelik ilk pla
nın tatbiki sıralarında bütün ener
jisini bu p15nın tahakkukuna sarfe
diyordu. 

Mesela Beyaz Denizi Battığa 

bağlıyan büyük kanalın inşasında 
münhasıran mahpuslar istihdam e
dilmişlerdi. 

Yagoda'nın sükutunun ilk sebep
. lerini bu muvaffakiyette aramalı
dır. 

Yagoda aldığı geniş salfihiyet -
lerle mücehhez olnrak, her türlü 
rekabetleri boğrnıya kalktı. Hatta 
bu adam bir zamanlar halk komi
serleri reisi Molotofla ve müstak
bel harbiye komiseri ve ordu baş
kumandanı Voroşilof'a karşı da va
ziyet almıştı. 

Ancak ordu, polisin tamamile 

hakkından geldikten sonradır ki, 
yerini Ejof'a bırakarak dahiliye 
komiserliğinden çekildi. 

Yagoda o ana kadar bir çok ci
navetler işledi mi? Bunu henüz 
k~ bilmiyor. Fakat ~imdi malüm 

olan bir şey varsa, o da on sene
dir Rusyada faziletin timsali sa
yılan bu adamın bu müddet zar -
fında milyonlarca ruble para top-

ladığıdır. Gizli gece kulüplerinden 
bu vakite kadar bir milyon rubJe

den fazla öşür ve binlerce kaçak

Çldan yirmi sene müddetle hazanç
larının yüdc yirmisini almıştır. 

Hatta eski çarların taçlarındaki 

taşları, başka memleketlerdeki mü:. 

tevassıtlar vasıtasile ucuzuna pa
zarlığa bile girişmiştir. Memleke
te kaçak olarak şampanya, ipek ço
rap ve lcvanta kmuştur. 

Yagoda ortalıkta ya\'aş yavaş 

şüpheler bellirmeğc başladığını 

hissettiği zaman, tam kaçmıya ha
zırlanırken, yakalanmıştır. 

Yagorla'nın bütün paralarını U
zak Şarktaki bankalara yatırmış 
olduğu da a~laşılmı~tır, 
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• H iKAYE 1 Dört yıllık 
Kraliçeler' Son Telgrafın 

Müsabakası 

, 
l stanbu l Belediyesi i lanları 

Festivalde çıkarılacak el ilanlarının 
kapak resimleri için müsabaka 

Bir hafta sonra •• l 4 ilaciJ ıa9/ adan devam ] 

(1809-1817) ise kansı Dolli !vfadi • 
son sayesinde Beyaz Saraya büyük 
bir sa'şaa ve revnak verdı. 

( 4 üncı1 sa9/adan decam) 1 
bale numzet bulunduğunu da anlat
tı Bekar oldugunu söylemeyi de u · 
nutm t. 

.t~ndın, Hüseyin Olgundan üç, 
c:Iört yaş büyük görünüyordu. Mu-

harririn saf it~aflarını ve ~aIDımi 
sözlerini ala) la karışık bir teslimi
yet içinde dinkdi, 

Y..imdi? Nerede oturuyordu?. Ev 
li miydi, bekar mıydı? .. Bunlara 
dair hiç bir söz söylemedi. :Mallı • 
mat vermedi. Hüseyin Olgun, ÔJI· 
kane sözleri. jestleri karşısında, 
güzel 'kadının hayran kaldığına 

hükmetti. 
Abidenin önüne gclmişlerdı. IIü

seyin Olgun yakardı: 
- Başbaşa konuşmak isterim. Si

zi c; kndar seveceğim ki, o kadar 
ikna edeceğim ki, siz de ihtimal be-

ni scvec:cksiniz. Benim için arhk 

sizden uzak, sizsiz bir hayat yok
tur. Bunu pek iyi hissediyorum. 
Sizin için nasıl bir hayat ve istik· 
bal hazırlıyacağımı göreceksiniz. 

O kadar ısrar ediyor, o derece 
yalvarıyordu ld, genç kadının mu
ka\ emeli kırılır gibi oldu. Tuhaf 
bir gülüşle dedi ki: 

- Mademki bu kadar ısrar edi
yorsunuz, ben de razı oluyorum. 
Tam bir hafta sonra geliniz .. Dur 
bakayım, nereye .. E\•Ct, evet, saat 
dörtte .... sokağında Kaynak apar

tımanında 5 numaraya geliniz .. O· 
rad:t NeclA Melek diye sorunuz. 

- Teşekkür ederim, sizi sevi • 
yorum. Siz hayatımın ycgarıe aş· 
kı olacaksınız. 

- Pek ala, pek ala .. Şimdi <l)Tll· 

mak lcizım. Unutmayınız, gelecek 
hafta bugün dörtte .. 

Hüseyin Olgun saat dörtte mil • 
Jakat yoerine ko§tu. Apartımanın 
onunde lüks bir otomobil duru • 
yordu. Şık bir fO!ör, lvıvlıyan bir 
kopeği susturmıya çalışıyordu. Bu 
köpek, Hürriyet tepesindeki genç 
kndının mini mini finosuna (loa\t 
benziyordu. 

Hüseyin Olgun şoföre sordu: 
- Köpek, Necla Melek hanımın 

değil mi? 
- Evet! 

·Otomobil de onun mu? 

- Evet! 
du. cGenç dostum. dün sana va
şe duydu. Korku içinde merdiven
leri çıktı. Önünde durduğu (5) nu· 
maralı apartımanın kapısında iU 
levhayı okudu: 

Yuvan Nclidof - Kürkçü 
Hüseyin Olgunun endişesi bir 

kat dahn arttı. Kürkçünün kapıcı· 
sı onu içeri aldı. Zavallı gencin 
nefsine güveneçliği gittikçe sarsı
lıyordu. Karşısına çıkan adama 
sordu: 

- Bayan Necla Melek burada 
mı? 

- Şimdi burada idi.. Fakat ba· 
zı ufak tefek eşya almak için dı
şarı çıktı, yarım saate kadar gele
cek .. Siz mutlaka kürk manto için 
geldiniz. 

- Kürk manto mu? 
- Evet, bayan Necla Melek, bi· 

rinın kendini arayacağını, 1200, ya· 
hut 1000 lira değerinde iki kürkten 
birini alacağını söyledi. Kendisi 
gelinciyc kadar kürklere bakmak 
ister misiniz? 

- Hayır, teşekkür ederim. Ken· 
disıni aşağıda beklerim. Sonra bu· 
raya beraber geliriz. 

Hüseyin Olgun, kendini dışarı at
tı. Basamakları ikişer ikişer atla· 
dı, kaçtı, gitti. Ayni dakikada, Be-

yoğl'unun birinci sınıf hafif ka· 

dınlarından Ncclfi Melek saklı bu· 
lunduğu yerden çıktı. Bu basit ko
medyayı kendisllc birlikte hazırla
mış olan kürkçü ile zavallı gencin 
haline kahkahalarla güldü. 

f4k sarh~luğundan tamamile 
ayıhruş olan Hüseyin Olgun, ertesi 
günü matbaada. şu ınclctubu bul • 
du: .Genç dostum, dün size ver • 
~m küçük dersten dolayı bana 

kızma! .. Bilakis bundan istifade et
miye bak. Benim geçirdiğim hayat, 
konuşma yerlerini kilrkçüler, ku

yumcular yanında tayin etmiye 

beni mecbur ediyor. Servet sahibi 
olacağın günleri bekliyerek, şim
di senin ,yapacağın şey, sinemalar· 

da, pastahanelerde ve mahallebl • 
el dükkanlarında buluşmak için 
söz veren küçük dostlar bulmak • 
tır .. 

M~dam Monroe {1817-1825) ise 
Bayanı 

~·~~::.:ıı::~."~i~~~;~-:_ Tanıyor musunuz? 
ip !k scrptı. Kocası bır zamanalr Pa 
ri:ıte iki sene sefirlik ettiği, ken • 
disi de Parisi bildiği içn sarayın l· - • 1 
çinde blhassa Pars modasını hakim ~ı 
kıldL 

Madam Con Taylor (1841-1643) 
kocasının intihabından sonra Be • 
ya;. Saraya girdiği zaman, da.ha 
yirmi yaşında idi. Babasından bil· 
yük bir mirasa namzetti, hayatını 
şa'.şaa içinde geçirmek istiyordu. 
Resmi ziyafetlerde, bahriye mu • 
zikasının c Yaşasın şef!> havasını 
çalrrıaları usulünü kQyan bu ka • 
dındır. 

Madam Zahnri Taylor ise -kocası 
cumhur reisliğinde iken vefat Pt• 
mrti· acık havayı çok severdi \O 

misafirl~rinin yanında pipo içmek
ten çekinmezdi. 

ÜÇ BANYO DAİRESİ 
Madam Filmor (1850-1853) Be· 

ya;: Saraya girdikten sonra, eskisi 
gibi muallimliğine devam etti. Sa
rayda ilk banyo dairesini yaptıran 
budur. 

Heis Buhanan (1857-1861) koyu 
bekffrlardandı. llııfidesi Harriyet 
Llr. saraya gidip gelirdi. Burasını 
hakıki bir Cumhuriyet sarayın·ı 

benzeten odur. 

rı-------"' 
1 Son Telgrafın Müsa baka 

Kupo nu 

No. : 13. 
Bu Resim -
nın fotoorafı oldu~unu 
bltdlrlrlm. 

ADRES ı 
Madam Hay (1877-1881) saray • .••••••• , ••••••••••• 

dan içkiyi kaldırmıştı. Onun için 
t d • • • • • • • • • • • ••• k .::ıdisine ~Mistres Limona > er· • • • • · • 

lerdi. İMZA 
Madam Tart sarayının ineğini 

b ~!'\cenin çimenlerine s~lıverird:. 
Bu. unla beraber, kocasının hakiki 
bir yardımcısı idi. Haltii reisi cum
hur çok zamanlar matbuat mümes
sillerini kabul etmek lfm mgeldi • 
ği zaman, bu vazifeye karısını me
mur ederdi. 
SON cmmUR REİSLERİNİN 

KARILARI 
~.:adam Vodrov Vilson (1912-19la) 

za'llanında Beyaz Saraydaki mon
de ı hayat, muhar~be dolayısile k~ 
dırılnuştı. Amerika cumhur reis • 
le .nin karılnn içinde. o sanatla 
Avıupaya ilk gelen odur. Kocası
sının hastalığı zamanında, ona en 

tir. 
Madam Kuliç (1929-1923) o ka· 

dar kendısini sevdirmişti ki, Cum-

huri! el p:ırtisi ı ·;iu her sene 1'ir 

milyon doları temsil ettiği söyle • 

nirdi. 
_ Madam lloovcr (1929-1933) ol-

gun ve okumuş bir kadındı. Yük· 

-sek içtimai fikirleri vardı . . 
Ve şimdi de Madam Franklen 

Dcl&no Ruzvelt Beyaz Saraya ycr
le<;miş bulunuyor. 

•-:- .... ~ . ... ..i ...... ~ . . . "t· . 

l l· ı . , 1 - 1937 stanbul Festivali için neşredilecek el programınm ı.. 

taraflı kapak resmi müsabakaya konulmuştur. 

2 - Çıkarılacak el programının eb'adı 23/ 10 dur. 

S - Yapılacak re.sim lstanbulun b·u eğlence ayını tebarüz ettire· 

cek mahiyetle ve en çok beş renkli o!acaktır. 

4 - Müsabakaya iştirak edenlerden birinciye Yüz, ikinciye Elli 

lira müklfat verilecektir. 

5 - Resimler 3 Mayıs 1937 tarihi11e kadar Belediye iktisat iş
leri Müdürlütüne tevdi edi:miş bulunacaktır. 

6 - Müsa bakaya girecekler, mevzu hakkında taLilat almak üzere 

Belediye lkhsat Müdürlüğüne müracaat etmelidirler. "B.,, "1831,, 

Devlet Demiryolları ve .Lj~anları 1 
ı,ıetme U. idaresi ilanları 

Haydarpaşa Uman arazisinde kain 4 No. lu tahta ambardan miH• 
rez yazıhane ayhtı muhammen 1500 kuruı mukabilinde ve bir sene 
mfiddctle açık ar\ tırma suretile kiraya verilecektir. Açık arttırma 15.4.9'37 
tar ihinde saat lS de H. paşa Birinci işletme Müdürlüğünde yapılac:ık· 
tır. Talip!erin yüzdo yedi buçuk muvakkat teminat nkçesile ve gereken 
kanunt vesaik ile beraber meıkur günde hazır bulunmalara ilan olunur

8
.) 

(11ô 

23 Nisan: 
Mutlu tarih .. 

r--------------------------
1 

Beynelmilel Kömür Sergisinin 
açılışı da bu mutlu tarihe 

tesadüf ediyor 
'- _J 

Ankarayı, Ankaranın · baharını 
ve kömür şenliklerini görünüz! 

(1909) 

YILDIRIM!. .. Y 1LD1R1 M ! ... 

1 

• 

BU İSMİ UNUTMAYINIZ • ••• 
------~------------------------.... ---------------------------

Öyle yıldırımlar vardır ki, insanlara felaket değil, servet, saadet, refah getirirler. 
Beyoğlunda istiklal caddesinde, Saray Sineması karşısındaki 

Y IL DI RI M 
PJY ANGO GİŞES İ ----

Talisizlikden tikiyet eden binlerce vataredaşı zengin ederek, esk i baht ve tan nazariyeler ini k ökünden yıkmıştır. 

NiSAN 936 DAN ·NiSAN· 937 YE KADAR BiR SENE ZARFINDA 

IYILDIRIM G_ iŞESiNiN Yalnız lstanbuJ halkına kazandırdığı paranın 

~~I 
2,000,000 Liraya Yaklaşmakta olduğunu 

size hatırlatırız. 

936 Nisan ayında 200,000 liralık büyük ikramiyeyi Tokathyan pastahanesinde iki işçi kıza dağıtan ve geçen Yllb•· 
şında en büyük ikramiye o lan 500 bin lirayi Doktor Orfanidis 'e kazandıran gişemiz, bu sefer de, Tarlabaşında 15 
n umarada Apostol Dim it riyadis adh bir vatandaşımıza 200 bin lira kazandırarak arka ark aya i riıilmez, önüne geçil· 
mez, bir tali rekoru kırmu;tır. 

~iletlerinizi mutlaka, Y 1 L D 1 R 1 M gişesinden aldırınız! 
1 ~- - '° : ,' • A: • • • .... ~ • • .. 
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KUYRUKLU YILDIZ 
GeneTEK KOLLU CEMAL Gi ESiNEçarptı!.. 

işte isim ve hüviyetinin gizli tutulmasını arzu eden 

200,000 lira 
Kazanan talihli nıiişterinin Tek Kolluya hediye 

büketle beraber yolladığı mektubun suretini 
lôtfen okuxunuz: 

işte Tek Kollu Cemal'den aldığı 

22, 046 numaralı biletle 

200,000 1 ira 
kazanan 6 ncı ketide biletinin 

OTOGRAFi 

r Uğurlu Bayiim Tek Kollu Bay Cemal: , 
6 ", lfKll il Çok şanslı gişenizden inad edercesine iki sene bilet aldım. Son tertipte bilet intihabını s!ze 

bırakhnı. Uğurlu elinizle siz bana bilet çektiniz ve bu gün de tek kolunuzla 200,000 lirayı saya
rak verdiniz. Sonsuz teşekkürlerimi sun;\r ve isim ve hüviyetimin mahrem tutulacağı hakkında 

\'~ ı:.ı.. ' ,.. 

2~!04() B ~ 2204() 

ki sözünüzü tamamen tutacağınıza emin olarak daima rnuvaffakiyetinizi dilerim. ı -' 

, - ' 1 Maltepe Abş Mekte-1 
binde aslan Tiirkza

biti Bay HiKMET 
22430 No. biletle 

Yeni tertip biletler için son günlere 
kalmayınız 

Adres: 

200,000 llrayı kazanan sayın 
tniiıterinln Tek Kolluya he· 

diye ettiği büket 

15,ooo lira 
KAZANDI 

Eminönü .. Köşe No. 57 
Tek K o 11 u C e m a 1 Gişesi 

Sahibi 

CEMAL GOVEN 
Dikkat: 

-- ...... 1 

.... _ Bu a), hakiki rekoru 
• 

engın gişe 
KIRDI 

Bu son altıncı keside de dahi 

200,000 liralık 
NBOYOKIKRAMiYEYi 

~2046 numaralı biletle; Çakmakçı. 
~~da Türkiye Pi ve Elektrik fab
rı asında çalışan beş amele müşte· 
rekeıı kazandılar. 

. 
2001000 lirayı kazanan beş amele fioemizdcn 

parayı alıyorlar. 

• 

200,000 LiRALIK 
b·ı lkraıniyeyi de yine ZENGiN ~işeden 

1 ~tle Bay ROMANOVSK'Y kazandı. 
ahnan 10832 numaralı 

Yeni tertip biletlerimiz gelmişiir. 1 liradan satılmak tad1r. 

Adres: Eminönü, muhallebiciye bitişik No. 2 

1 
, to a..Tashih ilinı 

lİl "•art 937 · · 
(1~ •ahıf tarıhlı gazetenizin 

.. ıstanbul Yedinci icra Memurluğundan: 
.ı,11) but S:siını~ lbirinci sütununda 
~' . baılıkı~ nM cra memurluğun. 
bı ~·be.... . ustaf a Server ve 

tın . ı .. •ıt E 
)Q <:ı der mniyet Sandığına 
tQ 11de o ecede ipotekli Kadıkö-
~ llu <;;e:rnanag.a mahallesinde sö-
lılü vrne sok x. d _ . 

'- 11 •atı .
1 

a6ın akı gayrımen• 
lıtda 

9 
ş 1 anının sondan ikinci 

h 34 6988 
9~~~at11... numrolu dosya. 
.., a... ·•1 ası • 
~•t"''8a ıcabederken sehven 

" ır [) nuınrot d • iizeırı u osyaya yazıl-
ı mesi istenilir. 

.. 

Eminenın Emniyet Sandığına birınci derecede ipotek bu unan ve ta• 
mamıoa (330l>) lira kıymet takdir edilen lstanbulda Demirtaşta Sarıle• 
mur mahallesınde kutucular sokağında eski ve yeni 7 No. lı bir tnrafı 
A i Rıza dükkanı ve bir tarafı kutucular hanı ve bir tarafı Memduh 
dükkarıı ve tarafı rabii } ol ve yine aynı mahalle ve sokakta 5 No. h 
bir tarafı Ahmet dukkanı ve bir tar fı Mehmet dükkanı ve bir tarafı 
Rıza dukkanı ve tarafı rubıi yol ile mahdut evsafı aşağıda yazılı kayden 
2 dükkan arsa!l:ı ş mdi ü:ıerinde oöaları havi bir kağir dükkanın bir şart• 
name ilo s:ıtılm \sına karar veri.miştır. B na ka~ir o up aıtında bır duk· 
kanı vardır. Dühanın altı bodrum ve zemıni çımento şapı ol1:1p cf'phe• 
de demir istor ve camit kepenk vardır. Mo7.ayik merdivenle bıri.ıci k'l• 
la çıkılır. Burada bır hela bir oda vardır. ikinci katında bir sofa 3 oda 
bir hamam mevcut olup bina tam kağirdir. Döşemeler çimentodur. Al-

HEP REKORL .. HEP REKOR!. 
Son altrncı keşidenin en buyuk numarası olalan 

200,000 LİRAYI 
Beroııu latlklll Caddesinde 205 numarala 

SPOR PARK 
PiYANGO GiŞESi 

22046 numarah biletle Altıncı Dairede Kuplu 
sokak 6 numarada kapıcı Nazaret'e verdi. 

Her tertipte olduğu gibi ba sefer de SPOR P \RK 
Piyango Gişesi sahibi Bay TANRI VERDİ elinden 

çıktı. Bundan sonra da bütün müşterilerine kademli 

elilc büyük ikramiyelt-r ver,.ce{tini vaadeder 1 
200,000 Lirayı kazanan 
NAZARET parasını ahror 

.. .................................... ! .. 

tında bir kuyu ve klumba vardır. Umum mesahası 33 metre murabbaı 
olan odalı bir dükkanın tamamı tapu kaydında olduğu gibi açık arttır. 
maya vazedilmiştir. 

Arttırma peşindir. Arttrmaya iştirak edecek müşterilerin kıymeti mu. 
hammenenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi ve)a millt bir bankanın temi· 
nat mektubunu hamil olmaları icabeder. Müterakim vergi, tanzifat, ten
viriye ve "akıf borçları borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 30-4-937 
tarihine müsadif Cuma j.!'Ünü Dairede mahalli mahsusuna talik edilecek. 
tir. Birinci arttırması 24-5-937 tarihine müsadif Pazartesi günü daire
mizde saat 14 t~n 16 ya kadar icra edilecek birinci arttırmad" bedel, 
ki\ meti muhammenenin % 75 ini bu duğu taktirde üstte b rakılar. Aksi 
takdirde ıon arttırmanın teahhüdü baki kalmak üzere arttırma on bet 
gün daha temdit edilerek 8-6-937 tarihine müsadif Salı fiinü saat 14 
ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikırıci arttırma neticesinde en çok 
arttıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı icra ve lflls kanununun 
l 26 ıncı maddesine tevfikan haklArı tapu sicillerilc: sabit olmayan ipotekli 
alaCAklarll\ diter alikadaranın ve irtifak hakkı sahip erinin bu haklarım 
ve hususile f dİZ ve masarıfe dair olan iddialarını ilan tarihinden itibaren 
20 gün zarfında evralr. müsbitelerile birlikte Dairemize bildirmeleri ıa. 
zımdır. Aksi taktirde hakları tapu sicillerile sabit olmayanlar satış be
delinın paylaşmasından hariç kalırlar. Müterıtkim vergi, tenvirive ve 
tanzifiye ve della iye resminden ibaret olan Belediye rusumu ve Vakıf 
karesi bedeli müzayededen tenzil olunur, 20 senelik vakıf icaresl taviz 
bedeli müşteriy~ aittir. Daha fazla malumat almak istiyenlerio 35/619 
numaralı dosyada mevcut evr..k ve mlhallen haciz ve takdiri kıymet 
raporunu görüp anlayacakları ilan olunur. (2054) 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
J - f'.ıumunesı muc.bi ıce 2000 adet buyuk 100 adet küçük süpurge 

pazarlıkla satın alınaclktır. 

iLAN 
Hakimhane Hastahanesi Hasta -

bakıcılarından iken berayi tedavi 
kaldırıldığı Haydarpaşa Emrazı İs
tilaiye hastahanesinde 10/8/36 ta
rihinde vefat ~ Hastabakacısı 
Nuri Kızı ve Remzi karısı makbu
le tarafından hali hayatında Üskü
dar Birıncl noterliğince tanzim et
tırmiş olduğu bir kıt'a vasiyetna
me ile Konya Ziraat Bankasına .'J 
N o: lu tasarruf cüzdanı ile yatır • 
mış olduğu maa faiz 901 lira 29 
kwuşu İstanbul veremle mücadele 
cemiyetine ölümle bağlı olmak ü
:rere vaziyet etmiş ve vasiyetname 
mezkür cemiyet ile mUtcveffiyc· 
nln varisi yegwsi kocası Remzi 
arasında hissel mahfuze ciheti sul· 
hen halledilmiş olmakla evvele • 
mirde müteveffiye makbul eden 
alacak ve borç iddia edenler ile 
ışbu vasiyetnameye karp bir iti
razı olanların tarihi llAndan itiba
ren bir ay zarfında vesaik ve senc
datı kanuniyelerile birlikte mah
kememize müracaatlnrı ve akFi lak· 
dirdt! vasiyetnamenin infazı cihe~ 
tine gidileceği ilim olunur .• 

il - Pazarlıkla 27-IV-937 tarhine rastlayan Salı günü saat 14 de 
KaLataşta LevJzım ve mubayaat Şubesindeki alım Komisyonunda yapı· Salubi ve umumi ncşriyab idare eden 
lacnktır. Başmuharrir 

111 - isteklilerin pazarlık için tar in edilen gün ve saatte % 7,5 para· E. lz:z ~' 
larile güvenme birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 2067 1 Basıldığı yer: Matbaai Ebüuiya 
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Türk Hava Kurumu Büyük Piyangosu 

11 Nisan 1937 - Altıncı keşide ----------------·-----------·---
··:·· R E . K O R K R A L . i Ç E S İ 

BAYAN i E T GiŞESi 

••• •• • 

• 
Bu son altıncı keşidede dahi bir günde 

5 BÜYÜK iKRAMiYE 
Birden vermek suretile 

Oö1rayo 

• 

937 piyango bayileri Kra· 
liçeliğlni kazanan Bayan 

N I MET 

22046 Numaralı bi!et sahibi: Kırşehirde Bay Mustafa Yıldırım telgrafla müjdelendi 

2 CI ·20.000 LiRAYI 
10832 numaralı bilet sahipleri Çakmakçılar yokuşunda 36 No. da Mavi Gömlekçi Bay Şeref ve Mahmut 

3 e1 · 1J aDOD LiRAYJ 
27430 numaralı biletle Maltepe Askeri Lisesi 

CI 10,000 LiRAYI 

10~92 numarall bilet sahibi Beykoz Kooperatif muhasebecisi Bay Faik eşi Bayan Müzeyyen 

5 CI . .10.0·00 LiRAYI 
. 

10.992 numaralı bilet sahibi Geliboluda Bay Halim · 

200.000 Liralık ikramiye verilirken 

Yılbaşı keşidesinde 

~D<0>,000 Liralık 
Büyük ikramiyeyi, Üsküdarda İnhisar deposunda Kantar memuru Bay Sami 

KAZANMIŞTIR 

Sayın müşterilerin yeni tertip biletleri gelmiştir . 

1 Liradan satılmaktadır 
Taşra için: Muntazam teşkilatı olduğundan Taşradan vukubulan siparişler kabul ve 

' 
ikramiyeler sür'atle irsal edilir. 

ADRESE DİKKAT: lstanbul Eminönü No.16 - Telefon: 22082 

Nimet Hala gişesi sahibi Bayan Nimet _özden 

. ı 
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ı 


