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lnönü cuma gün_ü· Ankarada. çok 
mühim ·bir nutuk·· söyliyecek 

' 

Bütün Avrupa bu ehemmiyetli ~utku bekliyor 
- . 

Anfiteatr şeklinde bir 
lstanbul manzarası 

---··-~ 

.Yüksek binaların katları indirile
cek, alçak binaların katları 

-da lüzumu kadar yükseltilecek 
Deniz tarafından bakıldığı za. __ 

man lstanbulun umumi manzarasın
da çirkinlik veren binaların irtifa· 
Jarı değiştirilecektir. lstanbulun 

I müstakbel plAnıoa dahil olan bu '"'•t 1 iş, planın ilk tatbik edilecegi mühim 
nönu, bayan lnönU va doktor Aras sabahleyin lstasronda binlerce halk tarafından tazahilrle maddelerinden biridir. 

8 
kar,llandı. Resmimiz lnönUnUn istasyona çıkı,ını gösteriyor Belediye Prust'un geçenlerde 

Parise giderken verdiği direktif 

aşvekil ·Ankaraya varırvarmaz Atatürk ~:~~~~~.~. ::;::ce:,,::::::·::: 
tarafından kabul edilecek ~~:~~.d~:.hangir ve Topane sırt- . 

• Prusl'un verdiği karara göre 

1 şehrin denizden bakıldığ'ı zaman 

no•• •• d• k• B ı •ıı t• T •• k •ıı t• • görülerı kısımlarandaki binalar an-nu ıyor ı: u gar-mı e ı ur mı e ının -~~e~~~i ';~;~~~;e~'t~~~!;~"~~~~~:! A Al• ""' • h • t • d d b • ı • şimdi çok karışıktır. Planın tatbi· ,"'--- samımı ıgıne er zaman l ıma e e ı ır ~~~.,~·.~:•bi::,.;.·~~~ ~i~" .. ::~~:. ı Yedik~~::: ı~;;J:1cİer~ir~rkecne· 
-R _ (D•fHJmı 2 nci ıag/atla) Mıhızara/ardan 

Göring bugün omada görüşüyor ~======-= 

Avusturya başvekili de Arnavutlukta çarşaflı 
Yarın Venediğe geliyor kadın1ardan ağır 

,,..,.. ı., 
"•sorr.d• Millt Mldafaa wkili w gen•rtıllul• konııs•gor 

ş (Y .. .., 2 inci ••g•faJo) 

ehrin ana damarı Un
c kapanına geçiyor 

Qzi köpr~sünfin iki tarafına 
b .. açılacak me gdanlara 
llgii.k abideler de dikilecek 

---·-- -
Macar hariciye nazırı Viyanaya 

gitti, Berline de uğrayacak 
Venedik 21 (A. A.) - Duçe, bu ~ 

ayın 22 sinde Venedik'e gelecektir. 

Kendisin hariciye nazın Konl Cia· 
no ile matbual ve propaganda na• · 

. zın Anfierl refakat edecektir. Duçe, 
beraberirıde AWstarya hariciye 

nazın M. Scbaudt oldutu halde 
• ScbuschnıırJ karŞllamak jizere 

Santa Lucia istasyonuna ıidecek• 
tir. M. Schuıchrııgr ile M. Scmıdt 
ve maiyeller~ Danieli oteline ine• 
ceklerdir. 

Gece Duçe misafirler ıerefine 
Gr11nd Otelde bir ziyafet vere
cektir. 

Mülakatlara gelince bunlar, ya 
22 nisanda Venedik'e gelecek olan 

hükumet reisinin Aurora yabnda 
ve yahut hükümet sarayının büyük 

salonunda icra edilecektir. Görüş. 

melere 23 nisan Cuma günü de 
devam edi~ecektir. A"\rusturya ea.
vckili ile M. Schm ıdt, aynı günde 

saat 10 da Viyana'ya hareket ede· 
ceklerdir. 

MACAR HARiCiYE NAZiRi 
VIYANA'DA 

· Viyana. 21 ( kA. ) - Macar 
Hariciye Nazırı General Roder, 
dün buraya retmiştir. General 
akşam Berlin• giderek k;ndisini 

davet eden Ceneral Von Blomberg 
ile buluşacaktır. 

LEH HARİCIY NAZiRi 
BÜKREŞTE BEKLENiYOR 

_ Bükreş, 21 ( A.A.) - Yarın 

Bükreşe hareket edecek olan Le-

Yarın Venedilcle görr1şecek olan ilci 
baıvekU: Şuınig, Muıotlni 

,11M.IHllllllllllllllHHllltıı1111111111111uM111""11UtllllllllttMHlrHltl 

Halkevlerinde 
Hamid ihtifali 

'PrOıa,.,1. A · histan Hariciye Nazıra M. Beckin 
11 

tatilrk lcöprdsdrr.ln laır11locafı Unlcapan!·Az:ıpka• ı ziyareti, Avrupa meseleleri hakkın• 

Büyük şair Hlmidin bugün 
ebediyete kavuştutu rünün hafta .. 
11dır. Bu milna sebetle memleketi· 
mizirı her tarafında oldutu ribi 
tebrimizde de bu akıam aaat 
20,30 da bütün H4Jkevleriode birer 
ihtifal yapalacakttr. 

• P•ıa bir 6okıı da nokta! nazar taatileriae medar 
(Yozw 2 ittci ••qıfatla) o!aca1<lır. . 

para cezası alınıyor 
(Yazısı 2 inci sayfamızda) 

r - ~ 

Son Telgraf 
250 çocuğa zengin 
lıedigeler ve,i_11or •• 

ı Ve •• 2 bOyOk romana, 
şehir içinden resimli 

r~~~.~!.~c~ı!.~~~dü•ü ~Ü~~.! ~ı~~~ 1 
yenin en çok okunan ve satılan razetcsi oldu. 

Aziz okuyucularımızın bu yüksek alAkalarım yeni yeni hizmetle
rimizle karşılamak birinci vazif emi7.dir. 

Bu itibarla: 

SON TELGRAF 
23 Nisanda çocuklar için bUyUk bir 

mUsabaka hazırladı 
Bu müsabakaya iştirak edecek olan küçük 

okuyucularımızdan 250 si çok hoşlarına gidecek 
birer hediye kazanacaklardır. Kendi haftalarının 
daha çok e<;ılenceli geçmesini isteyen çocuklar 
"Son Telgraf .. ı okumalıdırlar. 

Yeni roman ve J.öportajlarımız 
Son Telgraf, 26 Nisan Pazartesi gününden itibaren de iki 

büyük tef rikay1t başlıyor. Bunlard.m biri: 

Kanuni Süleyman 
Diğeri: 

x 13ün esrarı ... 
Adla iki büyük ve fevkal!de merak uyandıracak eserdir. 
Bu iki heyecanla, meraklı eserden bqka şehir içinden ve mahal. 

lelerden de reslml~ röportajlar koyacak, küçik hiklyelerimizi daba 
kuvvetlendlrecetiı. 
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Cahil bir ızmitli okuyu
cumuza açık mek~up 

· b llu iz - leri yerlerden alınır, ıyıce temız • 
Muhakkak ki bir Istan u lenir, parlak temiz derilere sarı -

zeti nefsi var! k icer- lır ve bu asma mezarlara gömüle • 
İzmitli bir okuyucumuz pe · rek herkesin imreneceği şekilde, 

lemiş, bize soruyor:. _ tertemiz lüks yüksek yerlere ası-1 itte asrı hayven me • • 
- Şu zm 1 sile alay ettiniz, lır. Siz ııe zannettiniz? Yalnız meş-

zarhkları yapı ma hur Babil hükümdarı Buhtunna -

diyor. .. d"" "i ki iş oldu. Ora- sırdır ki nsma bahçelerine gömü • 
Fakat. ~orh un~:nlara mahsus me- lebılmıştı! Yani biz hayvan~arı ta-

dı:ı, pekı:ılo. ay , Dü" .. ün· Kü- rıhi hükümdarlara layık bır ..;u • . lıklar yapılıyor. şun · 
ı:~r .. b" 1· •tte' İ'"tanbul kJca relte gömiıyoıuz. Daha ne yapa -çucuk ır zmı ... ,, , ? 

İstanbul bundan utanmıyor mu? hm. . 
H an leşlerini h:ıla kurunu vus- Biz Jstanbullular, hayvanların 

ayv llerile ya sokaklarda bırakı- gömülduklerı bu asma mezarl_ar -
ta usu hut ta den ize atıyorsunuz!.. daki medeniyete insan olarak ım_ • 
yo~ ~:iı gccen1crde bir seyyah va- rcnirız bıle! Bılhassa ölü eşckl_erın 

a dan Galata rıhtımına çıK m bın bır ıtına ılc gömüldüklcrı bu 
purun b"l si 

. fthların cadde üzerinde bo~lu asma mezarlıklara. ı mıyoruz, -
:~~:a yatan bir eşek ölüsü~le zin oralarda ne tabir cdıyorsunuz? 
ka~şılaşbklarım ye fotoğraflarını Biz İstanbullular bunları asıl • 
aldıklarını yine Istanbul gazetele- dıkları ıçın: 

ri, yine sizler yazdmız!.. - Sucuk" 
Küçük İzmit, koca İstanbulu bu Tabir ederiz!. Baki: Gerek in • 

medeni yarışta yendi ya siz ona sanlara, gerek hayvanlara saygı • 
bakın!... lar .. 

Muhterem İzmitli okuyucumuz! 
~füsaadc buyurun: 

Hamiş: - İşte gazetelerde gör • 
dünli?. mü? Bir çok adamlar İstan
bulda ev ev, mahalle mahalle do -
laşıp hurda demir topluyorlarmış. 
Hurda demir ihracı menedildi. 

Sizin pek yanlışınız var. İstan -
bul hiç bir zaman medeniyet hu • 
susunda ne İzmitten, ne başka her 
hangi bir şehirden aşağı olamaz! 
Bunun sizin aklınız nasıl kabul e
diyor, anlıyamadık. Bir İs~.nbullu 
izzeti nefsi vardır, bunu bılın: Dikkat etseniz anlarsınız: 

Sizin İzmitte hayvanları asri me- Niçin? 
zarlıklara koyuyorlar, bununla ö- Bunlar da bu mezarlara bastın • 

E ., B . · istan lıp konulu'-·or, ondan! vünebilirsiniz! y . .. ızım - " 
bulda bu zavallı hayvanlara gös ~ Demir gibi olm:ılarınm sebebi de 
terilen şefkat yanında bu neJir budur! 
ki?.. Her halde etrafınıza daha dik -

katli olunuz bır çok şeyler görebi-Bir defa bizde hayvanları hima-
1 lirsiniz: Mesela, stanbul Belediyeye cemiyeti vardır ki bütün Tür • 

kiycdc biricıktir. Sonra sizdeki, ni- sinin muvakkaten işlettiği Haliç 
hayet, bildiğimiz yer mezarları - vapurlarını ne yapacağını ait oldu-
dır. Bizde zavallı, biçare hayvan - ğu makamata sorduğunu da gaze-
lar asma mezarlara gömülür! Hem telerdc okumuş olmalısınız. 
pırıl pırıl, tertemiz! .. Affedersımz Beled1yc bunu niçin soruyor? 
amma, hatta o zavallı ve herkes;c Acaba bu vapurların artık pastır -
hakir görülen eşekler bile! masını çıkarabihr miyiz, çıkara -

Asma mezarlar? maz mıyız dıye!! .. 
Yoksa bunu ilk bizden mi öğre - Her hnldc daha Ql'kka\ll OlUfiU2! 

n iyorsunuz: sayın bay! 
Bizde bu hayvancağızlar öldük - s. 

Şehrin ana dam~r1 Un
kapanına geçıyor 

Belediye; Gazi Köprüsünün iıı

şasından sonra İstanbul ile Beyo~
lunu bir defa daha biribirinc bağ
lıyacak olan yeni tramvay şebeke
sinin İstanbul tarafında geçeceği 
ana saha üzerindeki yerlerde ted
ricen istimlaklerine devam etmek
tedir. 

Son zamanlarda Şehzadeba~ı .. 
Unk:ıpanı caddeleri ve civarın1a
k i yerlerde cınl3k ve arsa kıym~t • 

leri yüzde yüz kıymetlenmiştir. 

Burndaki arazi sahipleri yeni Köp
rü ve tramvayın biraz sonra bu ri-
vara vereceği ehemmıyet ve şerefi 
düşünerek mülklerini elden çı -

karmnk istememek te ve buna mec
bur kalanlar da yükııek bir Ü<'ret 
istemektedirler. Mesela Unkapa'lı 

değirmeni civarında büyük cad le 
üzerinde bulunnn bir arsaya bir 

sene ev\·el 400 lıra isteniı ken, bu 

arsa geçen gün 800 l ir~ya satılmış

tır. Ancak Köprü üzerinden gecc-

cek olan tramvayın kat'i güzcrg&
hı henüz tny in edilmediğinden A· 

zapkapı cihetinden istimlake ba~ -

lanılamamıştır. 

Bu istikamet, şehir mütehassısı 

Prostun bugünlerde A vrupadan İs

tanbula dönüşünden sonra hemen 

tesbit edilecek ve Nafıa Vekfıletin

cc tasdikini müteakib de her iki 

cihetten bütün istimlak bitirile • 
cektir. 

Bütün bu işler iki sene içinde ik
mal edilecektir. İki yıl sonra Köp-

rü açıldığı ?.aman yeni tarmvaylar 

da K öprüden geçmiş ve yeni hat 
yapılmış bulunacaktır. 

Başlanacak işin büyüklüğü \'C 

vaktin darlığı göz önüne alınarak 

yolların tesviyesi, ray ve direk dik

me işlerine bir an evvel girişilecek 

\•e bu ameliyelere yekdiğerine mu-

lu cihetlcrinde ayni zamanda baş
lanılacaktır. 

Belediye, bu faaliyet vesilesile 
gerek Azapkapı, gerek Unkapanı 

tarafından şehre_ uzanan yolları da 

yapmağı kararlaştırmıştır. 

Bu cümleden olarak (Gazi Bulu
varının) ekser yerleri istimlak e
dilmiştir. Yenikapıdan itibaren Ak
saray istikametinde açılan 50 m~•re 

arzındaki büyük caddeye yakında 
devam edilecektir. 

Yeni köprünün inşası etrafında

ki faaliyet şimdilik dubalarda de-

vam etmektedir. 

Kazıkların çakılmasından alınan 

neticeler BcrLinde bulunan 

Beynelmilel Köprücülük Mütehas
sısı cBijo> ya gönd~rilmiştir. Ay • 
rıca; bu hususta tetkikler yapmak 
üzere A vrupayn giden Belediye 
Yollar ve Köprüler Müdürü Galip 
de Berlinde mütchassısla temas et
miş ve bu neticeler etrafında şifa

hi izahat vermiştir. 

Köprüler Müdürü şehrimize av

detınde cBljo> nun talimatını da 
getirecek ve in~at büyültülecek
tir. 

Yeni tramvay şebekesi ve Köp
rür..ün açılışından sonra bütün bu 
civar İstanbulun en modern yer· 

!erinden biri olacaktır. Belediye 
buralara yapılacak inşaatı sıkı bir 
kontrol altına almıştır. Prostun ve-

receği rapora kadar bu civarda ye
ni inşaata müsaade edilmemesi çok 

muhtemeldir. Pek yakında plfınlı 

ve muntazam bir inşaat programı 

ile bir çok Y<'nilikler yapılacak, 
Köprünün iki yanında büyük mey
danlar açılacak ve buralara muaz
zam abideler dikilecektir. 

Tramvay hattının Unkapanına 

inmesinden bilistifade buradan E

yübe de yeni bir şebeke uzahlma • 

Arnavutlukta 
Çarşaflı kadınlar 

Belgrad 21 ( Hususf ) - Vreme 
gazetesine bildirildiğine göre, Ar· 
navuUukta kadınlann medeni kt• 
yafetle dolaşmaları bakkınd~ çık~n f 
kanunun tatbikine bütün şıddctıle 1 
geçilmiştir. Birinci ihtarda kanuna 
riayet etmiyenlerden 1000 leka, 
ikinci ihtarda 2000 ve üçüncüde de 
3000 Jcka ceza alınmaktadır. Fakat 
bazı mütaawp Arnavutlarla zabıta 

ara.'\lnda, bu kanun yüzünden kanlı 
hldiseler de çıkmaktadır. 

Zengin bir Arnavut beyi olan 
Haydar Şaban, yanında bulun~~ 
kansının ferace ile gezmemesını 
ihtar eden bir jandarmayı tabanca 
ile öldürmüştür. Kara koca tevkif 
edilmişlerdir. 

Arnavulh.ıkta halk arasında söy
lendiğine göre, Arnavutluk bükü • 
meti, Kralı Ahmet logonun bir 
Mrıcar prensesile evlenmek istedi~ 
için memleketi asrileştirmek mak
sadile bu kanunu kabul etmiştir. 

-·-
An.fiteatr 

ve en aı irtifaa malik olacak, diğer 
setlerde bulunan binalar da yine hep 
bir seviyede olmak, fakat birinci ıet• 
Jerdckinden biraz f aıla yüksek 
olmak prtile nihayete kadar gide
ceklir. Halen mevcut binalardan 
tesblt edilen hadlerden alçak olan• 
lar binalarına yeni katlar illve 
edecekler, fakat yüksek ola_nla~m 
binalar& da matlup seviyeye ındırf· 
lecektir. 

Edirneye 
Ucuz 
Gidiş, geliş 

Nafıa Vekaleti. Sirkeci-Edirne 
ana hattile Alpullu-Kırklareli hat
tındaki fiatlarını da ucuılatmıştır. 

Yeni tarifeye RÖre, muhtelit 

katarda seyahat edecek yolcular 

için umumt tarife üzerinden yüzde 

ve Ridiş geliş biltt alanlara da 

yüzde altmış tenzilat yapılacaktır. 
A'pullu-Kırklareli ekc:pr~s i~in de 

ucuz gidiş • geliş biletlerı ıhdas 

edilmiştir. Yeni tarife 23 Nisanda 
tatbik r.dilec~ktir. 

Devlet Demiryolları, Banliyö 
hatlarında seyahat edecek olan 
25 ı.ra.smdan ~it• ve bir ka&anç 
getiren işte bulunmıyan bütün 
mekteplilere yeni ve hususi tenzi
latlı bir tarife hazırlamıştır, bu 

tarife bir Mayısta tatbik oluna-
caktır. 

Mısırla yeni 
Mukavele 
Mer'iyete girdi 

Mısırla Türkiye arasında akde. 
dilen yeni ikamet. dostluk muka
veleleri bu sabah mer'iyet mevki. 
ine girmi~tir. 

Yeni mukavelenamelere göre 
beş ikinci Teşrin 19J4 te Mısırda 
bulunan Türkler Mısır ve Türkiye. 
de bulunan Mısırlılar Türk tebaası 
sayılacaktır. 

Türkiyedeki Mısır ve Mısırdaki 
Türk tebalarının ikametleri, iki hü
kumetin dahill kanunlanna tabi 
olacaktır. 

, 
Haberler \ İnö~ü bu sabah L' S.--1-YA_S_A _____ -;; 

!cerde geldıakşama An- Göring ve Şutnlg .. ., 

[Küçük 

* Knsımpaşada Deniz Ticaret k •d• linl ile görUş U yorl gc 
Müdürluğü hesabına 16 mil sür - araya gı JyOr Alman hava Nazırı Gôringili 
atinde bir motör yapılmış, dün de- Yugoslavya Başvekili ve Harici- mada bugün İtalyan başv~k. fi 

· ı· · d · · ikıncı nize indirilmış ır. ye Nazırı Stoyadinoviçe ıa eı :1.ı- görüşüyor. Almanların : . tı ııfl * Onar kuruşa müşteri taşıyan yarette bulunmak maksadile Yu - rer'h niı; bugünkü mul~~~ ytf_ 
on beş tı:ıksi şoförüne Belediye ta- goslavyaya giden Başvekil İsmet halde, ~eçen sene Musolinı 1 ~ııt 
rafından onar lira ceza kesilmiştir. İnönü ve Hariciye Vekili Tevf!k mış olduğu mülakattan çol< !>°'. 

h . k ·s onlarının k . t . l .. de orta * Arazi ta rır omı Y Rüştü Aras, Avrupa e spresme a- olacaktır. Bır yı ıçı•ı .. 
0 

ıtad 
sayısı 348 den 784 e çıkarılacakt~r~ kılan hususi vagonla bu sabah şeh- rupada l:adiseler seynnı ··rı }J 
Bu suretle Türkiyede arazi tahrırı rimize dönmüşlerdir. Dost memle- değiştirdi ki,. R~m~~a bu~ddedi 
937 sonunda bitmiş olacaktır. kette dostça bir seyahat ~~pan manyada c1kıncı Füh_r~r• söYI~ * 27 nisanda Yunus Emre için Başvekilimizi karşılamak uzere len Görıngin Musolınıye 

1
,r1 

bir ihtifal yapılacaktır. Sirkeci garı baştan başa bayrak - ceği sözlerin ve alacağı ccva~ * Milli müdafaa Vekili bugün - larla donatılmıştı. Karşılayıcılar bir çok bakımlardan eheJil 
lerde limanımızda toplanacak olan arasında bilhassa Milli .. Müdafaa olacaktır. . . ~ 
harp filomuzu teftiş edecektir. Vekili General Kazım Ozalp, or - Avustı...rya uaşvekıh şuş·d 
* Mersin gümrük Baş Müdür - du müfettişlerinden General Flh- yanında hariciye nazırı ş~ı ~ 

Hiğü lağvedilmiştir. reddin, Vali Muhittin Üstündağ, duğu· halde. Musolini ile gor~t r 
*Altı senedir gümrüklerde bek- Harp Akademisi kumandanı Ge - üzere yarın Venediğe gelec~ı.t 

liyen ve şimdi çıkmasına müsaade neral Ali Fuat, İstanbul kumanda- Son günlerde siyasi ve 1 

edilen mallnrın yüz çeşit olduğu nı General Halis, Donanma ku - hadiselerinin icap etirdiği bıt t 
anlaşılmıştır. mandam Şükrü Okan ile şehri - rüşmelere gelince, yaşaciığıfll~ * İş kanununun tatbik me\'kii- mizde bulunan bir çok meb'uslar manlar, siyasi bakımdan ne 

111 ne konuşu şnyiaları=t rağmen gecik- ve diğer maruf zevat bulunuyor • değişik clsa bile, Avusturya~ 
tirilmiyecektir. }ardı. politikasında esaslı bir degı 

* Afyon inhisarının Hindistana Dost Balkan devletlerinin şehri- yapacağı zannedilmez. Avu~91 sipariş ettiği ipliklerden bin bal- mizdeki konsolosları da Başvek•:.i- İtalya He mesai birliğinde~.;8sııı 
yesi dün gelmiş ve dağıtılmasına mizi karşılamıya gelmişlerdi. Bun- çemez. Avusturya dış pol~U l.Y' 
başlanmıştır. dan başka binlerce halk garın iç \'e esaslı unsurlarından biri I~ * Balıkhane İktısat Vekaletine dış kısımlarını doldurmuştu. Bu a- de, Macaristanla da hoş ~ tJl9i 
devredilecek ve Deniz Bank tara- rada bir kıt'a asker ve polis müfre- ve bu geçimde memleketin e 

l kt ı · k aktır· fından idare o unaca ır. zesi ile askeri bando muntazam n yetini v~ barışını orum -' * Tozkoparan caddesi asfalt ola- halde trenin duracağı yerde dizil • Bu poliiika ltalyanın na el 
rak yapılmaktadır. Yol bitince o- mişti. mu olduğuna. göre yarın VefJ 
tomobiller Tarlabaşından sonra bu Başvekil ve Hariciye Vekilimizi le scaba ne konuşulacak? ~ 
yolu takip ederek köprüye inecek- hamil tren tam saat 8 de gara gir- Sızan haberlere bakılırsa, ;;I, 
lerdir. di. Yavaş yavaş ve binlerce karşı- lini Göringle yaptığı ınülA e# * İngiliz Hariciye Nezareti Ma- layıcının tezahüratı arasında dur- sonra, Almanyanın diğer ın ;,I. 
1i Müşaviri Karlinski Ankarada bu- du. Başvekil İsmet İnönü çok be - lerde olduğu gibi ~vus~u~Y~ 
lunmaktadıI". şuş bir çehre ile trenden indi. K:.r- lesinde de almak ıstedıği . ,t * Ankaradaki Beynelmilel Kö • şılamağa gelenlerin birer birer el- öğrenmiş bulunmaktadır. B~ 
mür sergisi cuma günü açılacaktır. lerini sıkarak kendilerine iltifat aleyh Şuşnig'le Almanya ~ * Montrödeki Kapitülasyonlar ettiler. Başvekilimiz bu sırada lct-n• deki her hangi tereddüdü d 
Konferansı içtimalarını mayıs a- disini karşılamağa gelen muharri- muş bir vaziyette görüşecclt 
ymm üçüncü haftasına terketmiş- rimize de: mektir. i• 

tir. .çok iyiyim, seyahatimden çık Avu~luryada H~bshurglnrı" ~ııı 
Dışarda memnu"num> dediler. için mevcut cereyan gittikçe ıJI 

* İtalya Hariciye Nazırının 10 İsmet İnönü seyahati etı·afınja- vetlenmektcdir. Diğer tnraf~;' 
mayısta Sofyayı ziyaret edeceği ki ayrı beyanatında da demiştir ki: naz[ tahrikatı gün geçt kçe :ı 

1 söyleniyor. c- Yugoslavya, benim ziyare • tadır. Avusturyanın dah_il~ ~ıı 
* Romanyada zabıta 250 şer ley- tim dolayısile adeta bayram yaptı. kasına taalluk eden bu ıkı , 

Jik para çıkaran bir knlbzcn şebe- Yuı;osla,·yanın her tarafında, iç - meseled~ İtalyanın nasıl bir Ş 
kesi yakalamıştır. Otuz kişi tev • ten gelen dostça tezahüratla karşı- yet alacağını öğrenmek de 
kif edilmiştir. laştım. O kadar ki uzun müddet nig'in Venedikte yapnca~ irrıt * Dicle nehri taşmak tehdidini köylerinden ç.ıkamıyan köylüler katın en esaslı sebeplerın 
göstermektedir. Bağdatta muhte - bile beni görmek, gerek şahsıma ve etmektedir. 
mel tehlikelere karşl _ordu sefer • gerekse memleketime karşı olan 
ber hale getirilmiştir. sevgilerini izhar etmek için şenir 

Çocuk 
Odaları 
Açılacak 

Maarif idaresi tarafından yapılan 
tetkiklere göre ilk mekteplere de· 
vam eden çocuklarda'l mühim bir 
kısmının anneleri işe gitmekte, bu 
yüzden çocuklar geç vakitlere ka
dar sokaklarda kalmaktadır. Bu 
vaziyet çocukların terbiyesi üze
rinde fena tesirler yapmakta oldu· 
ğu gibi sıhhatlerini bozmakta, ça• 
lışmalarına da mani olmaktadır. 

Maarif müdurlüğü bu gibi ço-
cukların sabahları mektep zamanın· 
dan evvel ve akşamları mektepler 
kapanınca muayyen bi~ }'.erde top
latılmıtsına karar vcrmıştır. 

Bunun için şehrin mahtelif yer• 
!erinde "Çocuk odaları,, açılacak 
işe gi len anneler sabahları çocuk· 
)arını bu odalara getirip bırakacak
lar, akşamları evlerine giderlerken 
de buralardan alacaklardır. 

ve kasabalara indiler. 

Bulgaristanda da bu 'ioldldo hii -
yük tezahüratla karşılandım. Sa 
Majeste Bulgar kralı da bana kal'Şt 
çok büyük bir alaka ve samimiyet 
gösterdi. Bu seyahatimin hatırala· 
rını hiç bir zaman unutmıyaca -
ğım .. 
İsmet İnönü Sirkeci istasyonun

da kendisine selfım resmini ifa e
den askeri müfrezeleri teftiş etti 
ve askerlerin hatırlarını sordu. On
lar da Başvekilimizin bu iltifatına 
•- Sağ olun. diye mukabelede bu
lundular. 

İsmet İnönü bundan sonra gar -
dan dışarı çıktı. Caddede kendisini 
karşılamak için toplana n bin -
lerce halk Başvckilimizi görünce 
büyük tezahürat yaptılar. İsmet İ
nönü burada halkın araSlna girdi 
ve iltüatta bulunarak: c- Nasılsı

nız, iyi misiniz?> diye sordu. Halk. 
Başvekilim izin bu iltifatına • V &r· 
]un> diye mukabelede bulundu. 
Başvekilimiz bundan sonra yanın-

... 
Ahmet!!:% 

.·ıi 1 . 
da refikası ve Hariciye Vcl<; (/) 
fik Rüştü Aras olduğu hal .e ~ 
mobille Perapalas oteline ı:t 

ismet İnönü bu akşam saa #' 
de hususi trenle Ankaraya 

cektir. f:~ 
FİLİBEDEN GEÇER}{ ili~ 

ismet İnönü, trenin F' ~ 
geçtiği sırada Bulgar gaze:"': 
ne şu beyanatta bulunmuŞJd~ 
•- Sa Majeste Bulgar bil 

hakkımızda gösterdiği çol< ;ot 
iltifata teşekkür etmeği ~e 
için bir borç addediyoruz. of', 

k·1· • K.. tvJf'L:\ Başve ı mız ose .,.. 
Bulgar hükumetinden "~. p~; 

··rdilf'J 
Bulgar milletinden g~ "''' 
çok samimi ve dostça hısSl. se"e 
cidden mütehassis etti. o~ e ~ 
idaremiz zamanında Türkt~o6 
kumeti her zaman Bulgar fetı? 
ğuna büyük bir kıymet at ·ııe 

T .. k J111 .~ Bulgar milleti, ur 1' ?' 

j=--sa=ba=h =ve==ak=şa=m =b=aş=m-~·a-r-rir-ler-i -ne-ya-zı-yor-lar? 1 

kendisine karşı olan bu ç~uJ11' 
mi hissiyatına her zaman ~ıırıısı' 
debilir. Biz Bulgar kotnŞ ., , 

. ·yortı daima dost kalmak ıstı '")') 
zin de bizim hak'<' .m.ızda bO .. ı ' 

Ifll" 
şündüğünüze kat'iyetle C• 

1 ·· •· ·· nutl<11 nonunun 
Cumhuriyet 

Balkan sulhunun mihveri 
cCumhuriyeh in bugünkü baş

makalesini Belgradda çıkan cPrav
da; gazetesinin başmuhariri .Mi -
loye Sokiç yazmıştır. Yugoslav 
muharriri, yer yüzünde hiç hir 
devletin, Kemalist Türkiyenin on 
dört sene zarfındaki terakki va ta
alisi kadar Avrupa efkarını meş -

gu1 etmediğini söylüyor. Türk in • 
kılabı şimdiye kadar vuku bulan 
inkılapların en şümüllüsüdür. Tür
kiyenin muvaffakiyetlerine sevin
miyen bir tek Yugoslavyalı yok -
tur. 

Balkan Antantına gelince, bu an
tant en ideal blr hal sureti olmuş-

tur. Bu Antanta mensup milletler 
şimdi kendilerini biribirlerine her 
vakitkindcn daha yakın hissedi -
yarlar. 

Açık Söz 

Almanya ve cenubi 
Amerika 

miştir. cAçık Söz> de Ahmet Şük
rü Esmer, gerginliği doğuran ihti
lafın mahiyetini anlatıyor. Cenu -
bi Afrika, eski bir Alman müstem
lckesiııin mandasını elinde bulun -
durduğu için gerginlik burada'l 

çıkıyor. Almanlar, eski müstemle
kelerinde t.lunan Almanlar için 

de ırkçılık prensiplerini gütmekte
dirler. Afrika dominyonunun si -

yasctindeki bütün mes'uliyetı İn -

giltere takabbül etmiş olduğu için 
bu vaziyet İngiliz - Alman müna -
scbetlerıni de müteessir etmiştir. 

Kurun 

Bir Yugo••av ldeallstl 
.Kurun. da Asım Us, Yugoslav

yanın tanınmış fikir adamlarından 
birisi olan Yovanoviç'i okuyucula -
rma tanıtıyor. Yovanoviç, yarı res

mi Samuprava gazetesinin baş ya
zıcısıdır. Henüz otuz sekiz yaşla -

zatın söylediklerine göre, şimdiki 
hükfımete muhalif olanlar da Bal
kan Antantı bahsinde hükumetçi -
ler gibi düşünüyorlar. Ancak İtal-

ya ile akdedilen muahedeyi be -
ğenmcdiler, o da bu muahedenin 

hükumetin mevkiini kuvvetlendi • 
receğini bildiklerindendir. 

Son Posta 

Yugoalav herler siyaseti 
Muhittin Birgen, Yugoslavya da 

bir memleketi idare etmek için l!· 
zım olan münevver bir sımfın ye
tişmiş olduğunu söylüyor. Hanği 
sahaya baksanız, orada bu uosu
run, bir veya bir kaç mümessiline 
teıadüf edersiniz. fak at bu unsur, ' 
timdiye kadar olduQ'u gibi, bundan 
sonra da Fransaya Peyk olmak 
istemiyordu. Bu arada günden gü
ne kuvvetlenen Türkiyenin Balkan 
siyaseti üzerinde durdu. Yugoslav•: 
ya artık müstakil bir siyaset 
yapmak isteniyor. Yugoslavyada 
herkes bundan memnundur. 

Aksam 
Başmakalesi yoktur. 

Tan 

Ehemmiyetle 
Bekleniyor ııb•tı /ı 

Başbakanımız } arın s J-lıısıJS-e• 
karaıa vasıl olacaktır; sıı$'~ 
rette öğrendiğimiz~ g.ori~bııl ', I 
Anknrada bü~ük bır ısl k•r'~ •' 
yapılacak ve lnönü An fa11d•11 

rır varmaz Atatürk tara A 
bul cd lecektir. .. Ü .,et~ 

ismet lnö ıü CuJ!l~ gu;rP.~ l 
milel kömür scrgisını • iyet ııt~ı 

le!lile büyük siyasf eh~01~ ect(.~~ 
faza eden bir nutuk 1~~tii11 :ti'". 
Bu nutuk şimdiden ~111ir~ ,,f. larda ve A vrupada ehe. ,011

111 
~ 

Jenmekte ve Başvcki.h::e;;,.ı_~.../ 
batinin intiba ve net~,yd,dP"' 
hatlarım vereceti ./ 
tedir. _.....,,.; _, ------ ··-19 Mayıs pe"ç •''' 
Bayramına h~.~~~~ 

19 Mayıs gençler teı• tıd'.J 
mekteplerde yapıla~lcüıereoı-ıl'-.; 
şeklini tesbit etme ·r ıc 

11 Maarif idaresinde k bırrıisf0,. ·1 
toplanmıştır: Bu ~11 ,.,,ştıf <1" 
proje haıırlamıya. bn;erek 

10
(; 

Gerek bu proıe {:.' ~ırı!..f 
tali komitenin yapacll ııtoP:V 
başında Vilayette ecJıl 

sı kuvvetle muhtemeldir. umumi heyette aıüıakere 

Almanya ile İngiJterenin Cenu
bi Afrika dominyonu arasında • 
ki müna~ebetler hayli gerginlcş -

Tındadır. Yovanoviç, kedi idari is -
tiklallerini muhafaza etmekle be -
raber, bir gün büyük federasyo:ı 
halinde toplanarak, büyük bir ;m
paratorluk teşkil etmelerini !Jıle 

ihtimal dahilinde görmektedir. Bu 
vazi bir şekilde İstanbul ve Beyoğ- ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~--
Başmakalesi yoktur, 

b 



3 - S O N T E L G R A F - 21 N t e • n 1937 

BOZUK TERAZi ,........-------------------------~-~----------------~, 
•• •• 

Yurdun her köşesine <!okto terazi!er __ görüldü '·:.:,u ;r;r~i~~:~ı,:,:· 
Önderı·ımesi temin edilecek lô/çü ti/etleri çabuk aşınıyor, es- :.~:~:ı!1.~.do~~~~~:;:u·~.,:;::;~ 

k •ı • d h / J ...., • f • • ı k hemen her gün gelen haberler 'l'ür-

1 l e Tl, e T a · ue gış lTlı ece kiyeııin vicdanını bombalamakta -

Ankara Tlb Faku•• ıtesı• açı ıyor j stanbuldaki ölçü ve tartı ôlet - ölçü ve tartılar mii!cttişliği bu de- dır: işkence, zulüm, zuliim, işkcn-
lerinin Mayıs birden itibaren faki muayene ve damgalardan ce her gün biraz daha artıyor . 

.ı •• • J d b • k · yıllık muayenelerine \'e damgabn- sonra bu gibi iıleUcrin yine ayni Öbür tarafta Suriye komşumuz Sıanbul Tıb F akultesınuen e ır ısım malarına başlanacaktır. Muayene vaziyete düşüp halkın zarara uğ - da Türk, olmadık herzelerle, fıdela 
k k 1 b l işi üç ayda bitirilecektir. ramaması için yeni tedbirler ala _ her gün işidilınedik tahkirlere ug-

11 araya go··nderilecek. Bu yıl ço taıe e a ınaca Y~pı~an t~tkik ve !efüşl~r~ gö~e caktır. Bu arada bilhassa ölçü ramakt.ndır. Yok Türk kanı helal-

ö h t •. . .t şehrımızdckı tartı aletlermın bır ve tartı .;letlerı· kullananların alet- ımş, yok Türklere meyledenlerin nü .. . . ·ı f t amen ve ra a ça unıversı e ... nıuzdeki ders yılı başlangı- külte tam tc~kılat ve kadro ı e a- am . . 1 k t dr' "Oğu aşınmış bulunmaktadır. canı mubahınıs, ".·ok Türklere kır-d ı t devamları ıçın ge ece e ıs yı- :r !erini sık sık kontrol t'ttirip aşır.an- • ·1 ..._ cın a bilhassa Ankara ve İs - aliycte geçecektiı·. Dirincidcn gayr e db' 1 1 k Hatta bazı terazilerin bin gramdan sı s. iddetli h areketler tavsiye olu--.ıobuı h" Jından evvel te ır er a ınaca tır. k d d " .. ların yerlerine derhal yenilerini -k §e ırleri yeni maarif hare- sınıflarda da talebenin bulunması T F k"lt . . 1 980, 970 grama a ar uşmuş ol - nuyormuş. hem resmi hük(ım.ci a-
etlerin h bb \ Ankarada ıp a u esının açı - .. "\ .. t" B t t ikame cylemiye mecbur tutulma -d e sa ne olacaktır. Bu ara- için buradnki askeri Tı iye ı. n- . T 1 b y duklart goı-u muş ur. azı ar ı ve damları tarafındnn ... Eğer do~t!uğa 

,_a Anlcarada vem· Tıp Fakültesi kar"va taıı.ınacak, "Ok kalabalık o- masilc orada .b•.r Tıp a c e urdu öldi 5lctlerinin dnmnaları da si - ları idn kanuni müeyyideler kona-
~11ruı " .. ,, 1"' :oıı ::ı b ::ı böyle l'ezaletler sıgabiliyorsa dost -te acak ve bu fakültede ikinci- lan Tıp Talebe Yurdundaki talC'be- kurulacağı gıbı, burada mevcudu linmiş bulunmaktadır. Belediye caktır. 

itin ba~ınd t d · l b alna • . " .. 1 kl' . a· ·ıccek olatı yurtta bu """""""""""""'''""'"""'"""'"""'""" ... """'""ıu"''''''''m"""'""""'""''"m•••ın11•ın•ıınıııı11uııııııııuı•ıı•ın•ııııı ca\t v a c rısa a aş nin yarısı oraya goturu ece ır. yarıya ın ırı J 
\Pe~i f k"l f .. ı .. d Sıhhat Vekaletinin gayesi,_mem- senekinden yarım misli fazl_a _ge. Yoksul çocuklar lzmirde batan 

bir kı a u tc pı 0 e5?r :rnı en lekeitmizin en hücra köşelerıne ka· nisliyccektir. Bu sayede her ıkı Tıp 
. stnı Almanya ve Isvıçreden s .. ı fd l " u k d Cf ifı • l b l ~littilec ·~ . dar doktor gondermek ve bu su • Fakultes ne yen en uz mu a ar ..,QY. ıgege ne 0 U 

de "' ek, dıgcr bır kısmı bura- ll emleketin ve halkın sıhha- talebe kaydedilebilecektir. 
4ıp Fakült . h . . d kalmış re e m .. . . G •• J • 1 k Ç k l k kıY!netU .. esı arıcın e tini korumak olduğu için, Ankara Bundan başka Umversıtenin di - l onuerııeCe l QTl QCQ 

rı ... _ ınutehassıs ve doktorla • .. . ,, "l 1 · lacak b k 
-~ a . •e İstanbul Tıp Fakullelcrı bu ga- ger faku te erıne yazı u a-r tasından seçılecektir. Bu a- ' - . . .. . ı --
ilda en zi d 1 tah 1 d t yeyi temine çalışacaklardır. bil talebeler ıçın de bu yaz unıver- ~ Dal ve deniz kamplara tilı.- ya c ıas ane er e ec· k k d k' d 

uc &örnıüş ve T sahasında da Yüksek tahsil yapmak istiyen • sitenin ar a ısının n ı me~· an - kuruluyor 
:~lık göstermiş 

1 

~mseler tercih !erden bir kısmını vakit ve hali ye- lığa şin>:dilik 3.00 yataklık b~ y~rt Maarif idaresi bu yaz talilinde 
dUecektir. · d 1 ıyanlar diğer mühim bir in~a edıkcektır. Bu yurt ılerıde yoksul ... 0cukların sıhhatlerine da-
A~1 rın e 

0 
m . ' 1 _ b '"'ÜZ yataklık olabilecek bir }> 1 sıı;~ucara Tıp Fakültesinin bfııün kısmını da aılesi tafrada bu unan eş " kt ha çok ehemmiyet verecektir. s -

~ı hep birden açılacak ,.c Fa- lar teşkil etmektedir. Bu gibilerin halde yapılaca . ır. tanbuldaki resmi 430 ilk okula de-

'-' • ll k vam eden talebeden on beş bini 
1 ahı·ıs·ıye mu·· hendislerı Beş gı ı yoksuldur. Bunların içinden mü. 

bogv azda çal ışıyor Pragram Hazi- ~~~ v~ri:ı;:::;:: ~~~~~e~u~~: j 
maktadır. Bu çocuklardan bir kıs· 

... .. b randa başlıyor mı dağ, bir kısmı deniz havası al-'''Udu··,u·· A 1\ T ttı·n u mıya muhtaçtır. 
UmUml lYeCme Maarif doktorları mayıs sonuna Beleitlye bUtçes l mayısta •• l d A k • J k tasdi k edilecek kadar bütün mekteplerde sıhhi kon-gu.n er e R araya gıueCe trol yapacaklardır. Hnngilerinin de-

la~lisiye idarcsinın 937 senesi ve iki sis düd~ğü k~nacaktır: Bele~iye ve hususi idare için he- niz, hangilerinin dağ veya orman 
hı butçesi 375 bin lira olarak tes· Tahlisiye ınuhendısleri tesısatın şer yıllık birer çalı~ma programı iklimine ihtiyaçları olduğu ayrıla-
llı t Cdihniştir. Umum Müdür Nec- yerlerini tayin etmek için Çanak - hazırlanmış ve bu programlar §e· caktır. 
d t?ddin bugünlerde Ankaraya gi .. kaleye gitmişlerdir. ~ Bunlardan hir Meclisi tarafından da kabul e- Maarif idaresi ynz tatilinde mü-
~tek büt~~nin tastiki isile uğra • başka Karadeniz Bogazınm iki dilmişti.. teaddit kamplar kurarak çocukla -
b·ca'ktır, Bu seneki bütçenin 100 tarafına da sis düdüğü konacaktır. rın istirahatini temin edecektir. 
~: lirası beş senelik tahlisiye pro- Beş senelik ~rogram~a. Gi~esun Her iki progr~m önümüzdeki ha. 
1 tru11ın bu seneye ait kısmının ve Trabzona bırer tahlısıye ıstas· ziran başından itibaren tatbik edi. 
b~atına tahsis edilecektir. Bu yıl yonu kurulmasllc Akde~i~~ _bir Jecektir. 

assa Çanakkalede yeni tesisat cok kenar, rndyofar tahlısıye 15 • Fakat bu programlarda kabul e-
t~Pılrnas1na ehemmiyet verilecek- tasyonu ve sis düdUklcri inşaatına c1ılen :faaliyete başlanması her şey. 

"''' Çanakkaleye ~eniden iki fener yer verilmiştir. b.. · 'd' 
'"''""• 1 111 ,. 1111,,. "'""'"'"'111111111111rııuııııııuumı11 den evvel utçe ış ı ır. 

Bu gaz 
Buz daha 
Ucuz satılacak 

Demir tıatl•ra çok 
yUkaeldl 

İzmir körfezinde batan İnebolu 
vapurunu çıkarmak için alakadar
larca bazı teşebbüsler yapılmıştır. 
Bilhassa son zamanlarda demir fi-
atlarının yüzde altmış yükselmesi 
bu gibi teşebbüslere yol açmakta -
dır. İnebolu vapuru devrilerek bat
tığından çıkarılması çok kolay gö
rülmektedir. Çünkü gemide yara 
veya bir rahne yoktur. Bu teşeb -
büs nlnkadarlar tarafından kabul 
edildiği takdirde denize indirile -
cek dalgıçlar geminin anbarını ka
patacaklar ,.e buradaki sular boşal
tıldıktan sonra gemi kendi kendine 
deniz üstüne çıkacaktır. Bu arada 
vapurun içinde bulunan ve bozul
mıyacağı zannedilen bir çok mnl
lardan da istifade edileceği zanne
dilmektedir. 

- -·-
lstanbul 
I çin üç rapor 
Hazırlandı 

-
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Qkil iste gen E güp ce 
8~!~;:~~ş~:~~:~~ste!~:::a~;::~ 4f ll ll • l B 1 d • • · tasdik olunarak gönderilmesi bek-

Şehrimizde buz makine• Bu raporlar i m ar pllnına 
lerl çol•ldı . ~~··.. olacak 

A .- a ım er eıe ıyesı Jenmektedlr. Bu itibarla Belediye-

,,, i;,. f f l • V. ld nin bu sene muvakkat bütçeler acaa e me ı nuru u yapmasına lüzum kalmıyacaktır. 
ıg it • - -- Ankarada bulunan Belediye Hesap 
"' •~ırandan s onra mU· Mayısta çahtmalara İ§I"ri Müdürü Bay Kemal de bu :••t k abul edilm i yor ba9llyacak hafta sonunda şehrimize dönecek· 
hı. iatif Vekfılcti 1937-1938 ders Hazıran birde yeni kurulan Eyüp qb t~ 
b §\ aşında kndrolar yapılırken kazasında Belediye teşkilatı ya -

(ı&te~Ye~Iere nakillerini istiyecek pılacaktır. Bu teşkilat için geçen 

Ve(· en eıin 15 hazirana kadar hafta kanun mucibince halkın re· 

l'ttıı ~te ~üracaat cdebileceklc • yine müracaat ~dilmiş, müsbet ce· 
t'ı\j • aarıf Müdürlüğüne bildir • 

Itır vap alınmıştır. Belediyenin 937 yılı 

1 ~ur;da bütçesine de bu işe karşılık olan 
tr ~ab n sonra yapılan müracaat-

l3u .Ul Cdilrniyecektir. tahsisat konulmuştur. 
~llltı. lıl nakil için yalnız; bulun- Eyüp Belediyesinde şimdilik 

Müstakil ressamlar 
Ballkeslrde sergi 
Açıyorlar 

'rı )'el'lerde sıhhatlerinin ça· tahrirat kalemi, bir temizlik büro· 

'ıbıı,:a lnani olduğuna dair bir su, fen heyeti \'e sıhhiye müdür- keltraşlar Birliği. Ege ve cenup 
lh.... heyetinden rapor alan öğret- vilayetlerinde de eserlerini teşhire 

Bundan önce §ehrimizde ve An

kara, Zonguldak ve Bursa gibi 

muhtelif vilayetlerde sergiler a • 
çan cMüstakil Ressamlar ve Hey• 

..... lllerıe lüğü bulunacaktır. Bu dairelerin 
'hıı . ı eşt başka yerde olup da 

~e amir ''e memurları bugünlerde se-tiı\ ~re tayin edilmek istiyenle-
~Ul!ce'- ~caatıeı·i kabul ve tetkik e· çilccek ve kadroya dahil olanlara 

!'itır. 
mayıs birde tebligat yapılacaktır. 

~bi roman: 48 

Sen de seveceksin! 
tıq.dı.ı~ 
)f1ltı1~~u Odaya götürdü. Bey odada 

1 t-Otfi l "Ve kitap okuyordu. 

at'tıtl :;it b_~nu da işitince, dudak
e~iş tu Ve soğuk blr duştan 
' \' ,~bi, uzun, hararetsiz bir: 

~,~··· 
' ll e .. dc\·am etti: 

~ttteıc~~ .bUrada karılık hakkmı 
!tal> 1. sın kıvranırken o orada 
~ ()l\Uy 
~ 1 or. Vay efendim vay! Bu 

~~~lc?llkayıtlık ve soğuk kanlılık 
~ 
t, )'! 

~t~11 .. ~ ·gözlerinde hiddet ka • 
'ı-ı:ıı. ·•nın 
~: :nı.cşalelerinl tut,\ışt'u-

l.' l>eı.. 
~bllıl lli., ben bütün bunların 
~ A.6orrnayı bilirim. 
'~nt rap kızdan sordu: 
'~ising<hilnce ne söyledi? 

8eldlğimt sordu. 

Etem izzet Benice 

Lt1tfiye, birden Ze!ihaya ihtar 
etti: 

- Biribirinizle nasıl konu§tU • 
ğunuzu bana tıpkı tıpkısına anlal 

Hizmetçi kadın tıpkı tıpkısına an-
lattı: 

- Neye geldin? 

- Hanım gönderdi. 
- Niçin? 
- Sizi aramak için! 
- Benim kışlada olduğumu bil· 

miyor mu? 

- Merak etti. Dün gece gelme • 
miştiniz. Bu akşam da gelmeyince 
kışlada sizi aramamı söyledi. 

- Aramıya lüzum yok. Gelmi • 
yeceAlm. Kendisine öyle söylersin. 
Haydi, dön eve. 

Genç kadın sordu: 
- Hepsi bu kadar mı?. 
- Evet bu kadar, 

karar vermi§tir. 

Bu ciimleden olarak; beşinci s~r· 
gf önümüzdeki hafta Balıkesir hal
kevinde açılacaktır. 

- Demek başka hiç bir ~y söy
lemedi. 

- Evet. Söylemedi de, söylet • 
mectt de! 

- Hiddetli mi idi? 

- Hayır. 

- Beni de sormadı mı? 
- Sormadı. 

- Ne vakit geleceğini de söyleme· 
dimi?. 

- Söylemedi! 

Lütfiye bir saniye uzun uzun a· 
rap hizmetçinin yüzüne baktı ve .. 
birden topuklarını yere vurarak, 

- Bundan sonra da o beni bek· 
lesin!. 

Dedi ve .. bir tek kelime daha 

söylemeden yatak odasına gitti. 
Yatak odasında hem sel önünden 

kaçanların çabukluğu ne giyini • 
yor, hem de eline geçirir geçirmez 
onu boğacakmış gibi Salih için 
söyleniyordu: 

- Kaba ve .sevimsiz adam! Bir 
kadıhın izzeti nef sl ile ancak bu 
kadar oynanır. Zaten sevmediğim 
kadar da varmış. Birtürlü kamm 

. i kl ğ . . B Şehırcılık mutchassısı Bay Prust Yaz mevsım ya astı ı ıçın e- . . 
• :ıı mayıs başlarında tekrar şehrımıze 

lediye buz satışı hazırlıklarına baş· gelecektir. Prust giderken avan 
lamıştır. Sütlücedeki fabrika istih- projenin ikmali için bazı hazırlık-
salatını arttırmak için hazırlan· lar yapılması hakkında direktifler 
maktadır. Belediye bu yıl buz fi- vermişti. Belediye İmar Bürosu bu 
atlarını indirmeyi düşünmektedir. talimat dairesintie çalışmalarını 
Buna sebep buz makinelerinin şe- hemen hemen bitirmiş gibidir. Bü-
hirde gittikçe çoğalmasıdır. Böy- ronun hazırladığı esaslar her hafta 
lelikle buzların kilosu iki kuruşa sonunda valinin başkanlığında Be-

lediye Fen ve İmar müdürlerin • kadar indirilecektir. Ayni zaman-
den mürekkep komisyonda tetkik 

da §ehirde yeni bayi teşkilatı ya- edilmekte ve kat'i karara bağlan • 
pılacak ve buz fiatlarında ihtikar maktadır. 
yapılmam.ası için sıkı tedbirler a
lınacaktır. 

Esasen şehrin merkez tarafların· 
da buz makineleri kullanıldığından 
buz satışı şehrin kenar semtlerine 
inhisar etmektedir. 

"0 ~ nyon Franaez,, de · 
Resim aerglsl 

Buıün Onyon Fransezde bir 
resim s ergisi açı?maıbr. Serride 
eski ve yeni resimleri ihtiva eden 
iki r aleri mevcuttur. 

- ---
kanına kaynamamı§tı. Boş yere de
ğilmi§ o. Kendisini cal b-ebek gül 
bebek. yerine koyuyor. Sanki ben 
budalanın meftunuyum. Hem mef
tunu bile olsam ne çıkar?. hangi 
bende, hangi Aşık bu izzeti nefs kır
gınlığına dnyanabilir? İnsan ne de 
olsa ölçülü ve sonunu düşünerek 
haı eket etmek mecburiyetinde -
dir. 

Ve .. birden aklı başka bir nokta· 
ya takıldı: 

- Acaba beni terk mi etti?. 
Diye düşündii, bu noktayı tahli

le çalıştı: 
- Ne bir selam, ne bir haber, ne 

bir satır yazı. Hiç bir şey gönder
medi. Benimle en küçük bir ilgi 
muhafaza etmiş olsaydı hizmetçi
yi ı eş'e ile karşılar, vaziyetini anla-

tır, iki satırlık da bir mektup ya • 
zardı. Hem bundan daha önce ya
pılacak şeyler vardı, Bir neferle 

bana haber gönderemez miydi?. 
Bütün bunları yapmadığına göre 
demek ki, benimle filen ayrılıtu§ 
bulunuyor. O halde benim de b" 

Bu arada plfına esas olacak olan 
ve İstanbulun sıhhi, iktısadi ve ta
rihi vaziyetlerini gösteren birer 
mufassal rapor da hazırlanmıştır. 

Yugoslav P r enal Domldo 
,ehrlmlzde 

Yugoslavyanıo Atina ataşemif. 
teri prens Domfdo buırün ltalyan 
bandıralı Çelya vapurile limanıma· 
u gelmiştir. 

Yuıoslavya hükumet naibi 
prenı Polun yakın akrıba!'ından 
olan prens Domido bu akşam An· 
karaya rfdecek ve bazı ziyaretler·
de bulun'.lcaktır. 

evde lıu dakikadan başlıyarak hiç 
bir yerim yok. 

Zaten bunun böyle olacağı belli 
idi. İki tı1raf ta bütun soğukluğu 
biribirine karşı gösteriyordu. 

Genç kadın giyinmesini bitirin
ce yine hırs ve hiddetle yatak oda
sından çıktı, kapıyı kilitledi, 

- Zeliha ..• 
Zeliha! .. 

D_iye seslendi. Zeliha gelince: 
- Kızım beni ablama kadar gö • 

tür. 
Dedi ve .. onun çar§aflanmasını 

bekledi! 

- Ne o Lutfiye?. 
Ne var? .. 

Nereden böyle?, 
Nen var senin?. 

Gece yarısı 

Bütün bunlar gece yarısı yata
ğından kalkan ve .. karşısında Lilt
fiyeyl gören Firdevs'in hayret i , 
çinde ard arda sıraladığı sorular • 
dı. Lutfiye: 

- Bir §ey yok abla. Seni vakitsiı 
(Devamı var) 

luk en namerd bir dü"m::mlıktan 
aşağı olmak lıizıın g<:lir. 

Hariciye siyasi müsteşarımız nfo-
nemencioğlu Cenevreye hareketin
de :M.illetler Cemiyetinden bu re -

zaletlcrin derhal durdurulması ta 
lep edileceğini bildirmekle büttin 
Türkiy~nin vicdanen büyük hu -

zuru vermiş bulunuyor. Eğer Mil
letler Cemiyeti buna muktedir ol-

madığmı ispat ederse, Suriye ve 
Fransır. müstemleke tabiiyetinde -
kilere Türkiyede de aynen ve ayni 
§iddctle mukabeleibilmisil tatbi -
f\:fni istemek, artık, hakkımızdır, 
zannederiz. 

H alk Filozofu 

Maaş yoklamaları 
Başlıyor 

Her altı ayda bir yapılmah'ia o
lan dul, yetim ve tekaütlerin ma
aş yoklamalarına ynkında ba~;Jann

caktır. 

Maaş ve yoklamaların alakadar
lar tarafından daha intizam ile gö
rülebilmesi için yoklama ve man~ 
tevzii yerlerinde halkın kolaylıkla 
işini gördürebilecek gişeler ı·apıl
ması Maliye Vekaletinden bütün 
vfüıyetlcrc tamim edilmiştir. 

Kuyu suyu içilir m i? 
Dahiliye Vekülcti vilnyet ,.e ka. 

zaların içme suları işinin tam~imin

de gözönüne alınmak üzere şehir 
ve kasabalarda bulunan kuyuların 
adedile bunlar hakkında viliiyct • 
lerden bazı malumat istemiştir. 

Vekalet köy evlerinin sayısının, 
oturma kabilıyetinin de bildiri! • 
mcsini istemiştir. 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Him idi iyice 
Tanımahyız . 

Bir kaç arkıldaş matbl\ada 
toplanmış konuşuyorlardı. Büyük 
Türk Şairi Abdijlhak Himidin 
ölümünden bahsediliyordu. Bir 
arkadaş fikirlerini şöyle hulasa 
etti : 

Bir çok kimseler HAmidin 
yalnıll ismini, şöhretini bilir. Hl
mid niçin büyük şairdir. Bunu 
bilmezler. Yalnız büyük şair ol
duğuna duymuşlardır. Hay :ii 
öyle ise, .göster şu insanın bü
yük 4&f r olduğunu, deseniz.. Du
ralar ve bunu yap;ımaz. Çünkü, 
bunu yapmak için lazım gelen 
bilaiye sahip dejildir. Hamid 
için bir çok teyler yapılacak .• 
Bu arada bir fikir üzerinde de 
biz d uruyoruz. Ve teklif ediyo
ruz. Himid için Üniversitede 
bir kürsü ihdas etmelidir. Bu 
kürsü Hlmld içiıı, eserler vücu
de ıeUrmclidlr. Tetkikat yapma• 
lıdır. Hlmidi herkese tanıtmalı
dır. Bu kürsü çahşmalannı üç 
kııma ayırmalıdır. 

1 - HAmidi ıeniı halk ta
bakalanna tanıtmalı. 

2 - Talebeye tanıtmalı .. 
3 .- ihtisas yapacak insan• 

lara deküman ver meli .• 

Bu üç ayrı seviyeye röre, 
bu kürsü bir çalı~ma programı 
vücuda getirmelidir. Çünkü Hl. 
midin lisana eskidir. Eserleri de 
eski harflerle baulmışbr. Binaen
a leyh, 1eni yeli,en ve yetişecek 
ne~l Hlmidi yalnız ismen bile
cektir. Bu ise, edebiyabmız, 
kültürümüz, tarihimiz bakımın. 
dan çok acı bir netice olacak. 
br. Hlmit unutulmamab, tanın. 
malı, bilinmelidir. 
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Alman kanunları Nazi a·leyh.tar-1~· "Miki,, 

Alman yad~ şiddet HiKAYE - --
Yazan: N e zih e M uhittirt 

tarını ve Yahudileri affetmez 
sonra komünistler 

artık göz açamıyorlar 
A lmanmahkemelei-inin verdikleri bazı kararlara bakınca Alman-] 
yada nasıl yaşamak lô.zımgeldi_~i hakkında bir hüküm verebilirsiniz 

Yeni kanunların . tatbikinden 
Yahudiler 

ve 

Alman kanunları ırltan vı ııh/4kan tımiz gençler yetiıtiimeği isHh<iaf'edır 

A ımanyada ırkın temiz olarak j 
muhafazası bakımından ecza 

kanunlarında bazı tadilat yapıldı~ı 
maltımdur. Ayni zamanda Alman 
hukukunun ıslahı hedefini güden 
bu tadilat, bugün Alman hakimine 
daha geniş selahiyetler vermekte -
dir. İstisnai mahiyette bazl yeni 
kanunlar da Almanyada siyasi .~r

bestiyi son derecede t~'1dit etmiş 

bulunmaktadır. 

Mes~lii. 15 eylül lfl35 ta Jıjla tat
bik edilmekte olan Nremberg kn
nunile Yahudilere soluk a!dırma -
maktadu. Bu kanunların tatbıki 
ci~tinden fikir edinmek istiycn
ler için, yine Alman ga.,etclcrir.dcn 
aşagıdaki satırları hnliı.s:ı ediyo • 
ruz: 

HÜRÜMETİN VARLIGI 

mış. Hıtler içın yapılan bir teza -
hüre karşı bu adamın hareketi hak
i: olarak kaba ve affedilmez ve hat
ta tahrik edici mnhiyettc görülmüş
tür. 

_ Su_çlu mahkeme huzuruna çıka
rılmış ve hakim Bitlerin nutkunu 
dinlememek için bu adamın kulak
larını tıkamasını asayişi muhil 
·mahıyctte görmüştür. 
- Ceza kanununun bir paragrafına 
göre, bilhassa siyasi f~aliyet de -
virlerinde, halkın caddelerden mil
ı: hisleri rencide edilmıyerek, ser
bestçe gelip geçmeleri lazım gel -
mektedir. Herkes içtimai birliğe' 

hürmet etmek mecburiyetindedir. 
Tahkıkat neticesinde, şuçlunun 

hareketi sokakta kolayca müna • 
kaşalara ve binnetice çarpışmalara 

cZaytung der Doyçen Rehtsfle· 
gc:ıı şunları yazıyor: cArtık bun -
dan sonra cesur bir hakim, mili i ::<::· 
beplcr dolayısile birisini öldür -
müş veyahut ağırca yaralamış olan
ları bernet ettirebilir. Bu cinayetin 
veyahut yaralamanın hakiki sebe- 1 
bi, milli bir hedefi korumaktan ile- ~ 
ri geliyorsa, suçlular meşru m·ida- ı 

faadaki istısnaiyetdcn istıfade e
debilirleı. Kadim Almanyada da 
dahili du~mnn haklarından mah
rum edilir, vahşi bir hayvan gibi 
takip olunur ve açıktan açığa ge
bertiliı'di.• (Mahkeme reislerinden 
Doktor Ditrih'in bir nutkundan). 

ASAYİŞ 
BC'rlinde çıkan Das Doyçe Rcht 

gazetesi de şunları yazıyor: 
17 agustos 1934 te bir nasyonal 

sosvLılist klüuünün önünden geçen 
bir. odam, klubün radyosundan 
Hitlcdn· bir nutku dinlendiği sı -, · 
r&da, kulaklarını tıkayarak geç -
miştir. 

H8kim, milli şeref ve 
haysiyeti uğruna yapıl
mış cinayetleri bile suç 

saymayabilir 
yol açacak mahiyette görülmüştür. 
Bilhassa 19 ağustos 1935 te yapı
lacak reyi am gününün arefesinde, 

.suçlunun bu hareketinde affedile
_cek hiç bir taraf görülmemiş ve 
kendisi mahkfun edilmiştir.> 

·KİMİ TAKBİH ETMELİ? 
cVestfalişe Landesçaytung .. §un

ları yazıyor: Dor.tmUnd'da bir ra -
hip hükumet partisine karşı tecn
vüz kanunu mucibince cezalandı -
rılmıştır. 

Bu rahip cHitler gençliği.. nin 
cAlman genç kızları Birliği. nin 

Alman papaslarmın idare ettiği ~i
ni bir müessese ile alakasını kes -

tirmek istediğini öğrenince, şunla· 
·rı söylemiştir: cBu işde kiliseyi mi 
yoks? hükumeti mi takbih etmek 
liizımdır?. 

Rahip bu sözlerinden dolayı -500 
mark para cezasına mahkum edil -
miştir.> 

ALMANLIK ŞEREFİ 
Frankfurter Çaytung da şöyle 

bir davanın hikayesini anlatıyor: 

cl935 senesinde bir yahudi kızı ile 
evlenen bir Alman avukatı mah
kemeye verUmJs ve., haysiyet di • 

vanı tarafından da barodan çıkarıl· 
mıştır. 

Suçlu kendisini müdafaa için 
şunları söylemiştir: 

- Karım vaktile bana çok mad
di fedakarlıklarda bulunmuştur. 

Hatt~ 1930 d~ banyo alırken, boğul
mak üzere olduğum bir sırada ıın

yatımı kurtarmıştır. Bu sebepler
den kendisine karşı büyük bir min
net duyuyorum ve ancak onunla 

evlenmek surctile bu minnetimi ö

demek şerefimin bir icabıydı . 

Fakat jüri bu müdafaayı kıymet

&iı görmüştür. Suçlunun bu kadın· ı 

la evlenmek suretile gayet ahlaki 

ve dürüst bir harekette bulundu -
ğunu kabul etmiştir. Fakat bu ma-

nevi mecburiyetle bir Alman avu

katının vazifelerı arasında telif e

dilemez cihetler çoktur. Suçlu hu
susi mahiyette ahlfıki bir vazife 

karşısında, memleketine karşı olan 
her şeyden yüksek vazifelerini U· 

nutmuştur, binaenaleyh suçunun 
cezasına katlanmalıdır: 

Nasyonal sosyalist bir devletin 
prensiplerine bu kadar aykırı gi • 

( n-.-, •ll111cı • agfaJa) 

,._ Bu hareket sokaktan~ geçenlerin j 
ve pencerelerden sokaga bakan - I 
farın nazarı dikkatinden kaçma - Alm'lngadcı "Eğluerek kuovetlenm• teıkıl&tı,, 20,000 kiıtlik bir bango k urul•gor 

Büyük Harpte -
Türk Bahriyelileri 
Nasıl döğüştüler 
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Tefrika No. 20 Yazan : Z e ki Ce mal 
midiye de nyni şekilde kömür ala
rak yeni bir yolculuğa hazırlan -
dığını gösteriyordu. Diğer gemıJer 
de hep ayni işi yapıyorlardı. 
Boğazın mavi suları arasında a

kisler ynparak hazırlanan bu gemi
lerden, 

- Acaba hnngileri yeni vazifeler 
alacaklar? 

En büyük mearkımız bu .. Çünkü 
bir kere ateşe hazırlanan bahriyeli 
artık sakın ve rakit lıman suların
dn duramaz .. O çetın dalgaları a
rasında vuruşacak düşman arar .. 

Harp bandırası çekilsin .. 
Bataryalarda ziller çalsın .. Ağır 

topların gürültüsü ile gemi hafif 
hafif titresin .. 

- Yeni vazıfe .. asker taşıyan ge-
milere refakat .. 

- Anlaşıldı, biz gidıyoruz., 
- Kımınle ... 

Biraz sonra her şey anlnşıldı .. Oç 
beş nakliye gemisine de Yavu:ı re-

ve süratli gemi ister .. İşte ümit et

fakat etmez ya .. Bızim gibi çevık 

tiğimiz gibi seçilmiş, Midilli ve Ha
midiye .. 

Oooh ... arkadaşımız da çok mi.ıt
hiş .• l:Iamidiye .. Türk donanma ta-

rihinde en büyük sahifeleri tutan 
gemi.. 

Vazifemiz askeri nakliyatı hima
ye etmek ... Nakliye gemileri Ana -
dolunun muhtelif limanlarına, bil-

hassa Trabzona kadar asker götü
recekler. Sonuna kadar onlarla be
raber .. 

Bu en mühim .. Çünkü Kafkasya 
cephesinden gelen haberlerde Rus
ların Ermenistan üzerinden Türk 

topraklarına tecavüze başladığı 
bildiriliyordu. Bunlara bir an ev -

vel imdat yetiştirmek lazımd'ı. 
İşte gemilerımızde kafi miktarda 

asker .. ı:ephane .. silah, top vardı. 
3 teşrinisani.. 

Midilli yol arkadaşları (Akdeniz}, 
(Millet) ve (Hamidıye) olduğu 
halde denize açıldı .. 

Bu Karadenize ikinci çıkışımız .. 
Bu sefer de birjnci gibi buyuk ve 
unutulmaz hatıra ile dönmek ]{ı -

zım. 

İnşaallah karşımıza iyi kısmet 
çıkar .. 

Gemilerden ikisi de boş .. Sam -
sun, Ordu, Giresuna uğrıyarak o
rada iskelede bizi bekliyen askeri 
kuvvetleri alarnk trabzona götü -
receğız. 

Oradan da Polathane, Rızcy..! va
racağız. 

Artık Karadeniz eskisı gıbi teh
likeli değil. Türk sahillerıne yan 
bakacak düşmanların vay haline . 
Hele himayemizdeki gemilere bir 
baş vuran olsa ... 

Büyük bir dikkat.. büyük bir iti
na .. büyük bir sabır .. nıhayet kii -
çük limanlardan, büyük limanlar -

dan aldığımız askerler Trabzona 

kadar vardı .. Askerler büyük bir 
dikkat ve ihtimamla karaya ayak 
bastı .. 

Vazifeler de bitti ... 

DÜŞMAN GELİYOR! .. 
5 Teşrinisani . .• 

Midilli Ordu limanı önünde bir 
gelin gibi bek1iyor.. Dört bacalı 

Ti.ırk gemisi tam bir sükut içinde. 
Ordunun evlerinden etrafa tek 
tük ışıklar sızıyor ... 

Uznklarda gözlerimiz.. Etrafta 
Rus donanmasına dair en ufak biı· 
işaret bile yok ... 

Telsiz sakin sakin biişka şeyleri 
kaydcdiyot .. Bizi alfıkadar ede~ en 
ufak bir mevztl bile yok ... 
Kum~ndanın emrile herkes uy-· 

lstanbulda 
- 2 -· 

[Dünkü hikayenin devamıdır) 

- Sızl tehdit etmek ne haddi -
rne? Ben sizin nzat kabul etmez bir 
kulunuzum. Servetimi, hayatımı 
mini mini ayaklnrınızın altına se
riyorum işte güzel Miki.. 

- Ben kuru sözlere kulak asacak 
kadar budala değilim. Rica ederim 
yorulmayınız Mister Braun. 

- İspat etmemi ister misiniz? 
-:-- Bana sormıya hacet var mı? 
Bir de ne göreyim; Mister Braun 

hemen cebinden çekini çıkardı, bir 
kalemde bir şeyler ynzdı. Sonra 
Mikiye uzatarak: 

- İşte 500 trilyonluk servetimi, 
bana on para kalmamak üzere si
ze hediye ediyorum. 

Deyince, şapkam başımdan fır -
lıyarak denize uçtu. 

Miki çeki eline aldı: 
- Ooo Mister Braun! Tenkyu ve

rimaç .. Tenkyu verimaç .• Buna kar
şılık benden ne 1sııyorsunuz? 

Bizim centilmen trilyoner bir di
zinin üstünde yükselerek aşikanc 
bir bakışla: 
·- Küçücük parmaklarınızın u

cundan bir busecik! 
Demesin mi? 
Miki, romantik bir tavırla küçti

cuk beyaz elini uzatarak: 
- Alınız! - dedi - bir defaya mah

sus olmak üzere öpebilirsiniz. 
Trilyoner, hürmetle iğildi, sol -

gun ve ince dudaklarının ucunu 
Mikinin parmaklarına değdirdik -
ten sonra bir hayalet gibi ny .!ğa 
kalktı ve titrek sesile bir romans 
söyledi: 
Ebedi aşkı içtim altın kupadan 
Artık servet"ze hayatın ne kıymeti 

ııar 

Btt güzel zevki yaşatmak için ey yar 
Ölüm ne tatlı bir yolculuk buradan 
Ruhum be1diyecek beyaz bulutlar-

da seni 
Açıl ey mavi deniz kucakla beni. 
Romansın son nağmesi tenha gü

vertede sönmeden aşık lrılyonC"r 

kendisıni kaldırdığı gibi engın "~ 
karanlık sulara fırlatmnsın mı~ A
vazım ç:ıktığı kadar bağırarak :\H-

kuya ç:ekildi. Nöbetçilerden başka 
kimse yok .. Güvertede yalnız pos -
talar bir aşağı bir yukarı dolaşıyor. 

Oh .. harp zamanında uyku ne 

tatlı oluyor... Uykunun bu kadar 
tatlı olduğunu. bir kere daha öğren
dik ..• 

Bu sessizlik içinde birdenbire a-
~ 

cı acı: 

- Silah başına çanları çaldı. 

Bataryalarda ziller çaldı. Ka -
maralardn nöbetçi küçük zabit do
laştı. 

- Hazırcı..: 

- Hay AllC\hıro ... Amma kaba -
hat bizde, harp iç:inde keyf olur 
mu? 

İşte kulaktan kulağa vaziyeti öğ
rendik. 

- Şarktan doğru geJPn bir gemi 
var. hem de yüksek gövdesi ile da 

ha iyi görünüyor. Adeta parlıyor. 
Ve kendisini ilan ediyor. 

- Bir Rus zırhlısı ... Herkes vazi
fe başına ... 

- Gemi yaklaşıyor .. . 
Sabahın ilk ı~ıkları.. Karadeniz 

kiye koştum. Fettan artist k9~ 
kahadan iki büklüm o1muş bu • 
intihar vaka'asına bakıyordu. ~ 
tık vapurdaki karışıklığı size 
latamıyacağım. Yalnız şurasını SC. 
liyeyim ki; bizim Mikinin kıy?1\e 
ti üç beş misli artmıştı! 

Nihayet transatlantik fstaııbıl' 
lun meşhur mavi boğazına ;.rı• 

Ağır ağır süzülerek rıhtıma y9l' 
laştık. Bir de ne görelim? Rıhtı 
fıkır fıkır kaynıyor. 1stnııbuldıı ' , 
lün peylerle sülün hanımlar ;:ıt" 
kiye ltıyık bir resmi kabul hıııl, 
lamışlardı. Hatta asırlık düşrnıı11 t" 
lığı unutan baynn Snrman'la P~ı.ıı 
töneri Bay Tekir kendileri ~ 
dampalasın büyük muganni! , 
toplamışlar, harikuliidc bir orkes 
tra ile bu şenliğe iştirak etmişıe; 
idi. Sülün hanımlar baştan b~ et 
yeşiller giymişler. Sülün be)~ 
hepsi grt smokin ve sıyah silin ,S 
le karşıya çıkmışlardı. Unutult1lfr 
bir ahenk iriı ·l· orkestranın l·e_.r 
katile h<'t h .an Mikinin J1I"" 

Şını SÖ\ lt; O ' :clı: 
• t 

Senelerdenberi ne uzun 1ıtısre f 
Çok şükür kavuştuk işte nihCI 
Sen bu dünyanm biriciği 
Yaşa seııgi!i güzel Miki. 
Mikinin bir eşi yoktur dürıYod 
En büyük artist yetişti aranı1• 

Sen bu diinyanın biriciği 
Yaşa sevimli güzel Miki. 
l\farş bittikten sonra sülünJCf 

en şnyanı hürmet ve en ynşh b~\ . 
nı bürümcckli bürcek kadın cJıt1. 
de çiğdemle karısık mine çiçc~ 
lerindcn müstesna bir buketle 
kiye ynklaşarak heyet namlllı:ı • 
lfımladı ve söze başladı: 

- Güzel Miki! Ben bu diY8 

en ihtiyar faresi büriimcüklii lJıli, 
cek kadınım. Sen de bizim ır1'1 

mızdan güzel ve eşsiz bir art~stS~ 
Seni bütün göğsümün iftiharıle j 
lamlar ve değerli şahsiyetine 1 

yık olnrak lrnzırladığımız meŞ~ 
Tavanpalas otelindeki ziynfetif111 

davet ederim. Jı 
Deoamı 6 ret •0.1/~ 

----
üzerinde akisler yapıyor .. 

. eıılı· - A .. a ... By .. bu .. hır yelk ~ 
Pırıl pırıl yanan gemi sab8 , 

ilk kızıllıkları arasında ne de bil 
yük gözüküyor. 

- Çanakkaleden ne haber .. 
- Başka bir şey yok... t 1 

- Hay Allah müstahakını ve#' 
sin ... Meğer bizim gözcüler .. a~~~r 
mışlar .. gelen bir rus kruvazorı.l JJ. 
ğil sabahın ışıkları arasında P8~• 
yan şairane manzaralı bir 
yelkenlisi imiş ... 

- H:ırp takımı .. istirahat .. • ıJ 
Herkes yıldırırrl gibi eksik Jc ,,, 

uykuyu tamamlamağa tcoşı.l, ~ 
Yatakların sıcaklığına kavı.ı~o 
ne kadar hoş .. ohh .. işte bir Jc9 "1 
kika sonra kamaralarda deritl 
sessizlik başladı... ,p 

r ' Bir kaç saat sonra yelken 1 
; ( 

laştı ve iyice göründü. Nih8Ye ~-
Jdıl" minin yanına kadar soku ıV 

yelkenli meğer bir balıkçı ~= t: 
imiş .. geceleyin balık tutm8 sııJ 
miş .. ve öyle güzel knlkan ~} 

(Devamı 



?Aumya 
Otuz asırlık uykul~nnda ra~· 
hatsız edilen Firavunlar, 

dirilerden intikam alıyorlar 

Mısırdan lngiltere
ye getirilen kemik 
parçasının hikayesi 
Kahire mOzesin
de intikam al
mak için dirilen 

_ mumya 
Q~dan bir mü:idet evvel İngil
~rısı r~e Sir Aleksandr Seton ve 
~ıncİa ISırda bir firavunun me
d~ n ~ıp evlerine getirmiş ol
l'irıe h bır kemik yüzünden, evle
~?rtlaklar geldiğini ve ken • 
~ı rahatsız ettikleri için, bu 
~ "er~~ Mısıra göndermiye ka -

Bıt ıklerf yazılmıştır. 
~ksandır Seton bir İngiliz. 
~ YÜdığı mclttUpta ba • 
,~~illeri şöyle anlatıyor: 
~ 11 sene karımla beraber, 
"neıtrı seyahate çıkmıştım. 1925 
\>e tb~h k~dar büyük ehramların 
du_ !ftıb el _ın f'trafı çöle benziyor
fıra~nl Ukı bu çöl zannedilen yer, 
'alaiı har. zamanından kalma em
~llş. 0 azıneleri ihtiva ediyor -
l'i)at Y zarnandanbcri bir çok haf
' h:pı~d~ ve bulunan mumya -
ehrama Psını? de yüzlerinin büyük 
~. eorur.rılrniş vaziyette olduk-

lıu du. 

duk. Hepimiz de sanki harici bir 
tesirin altında bulunuyormuş gjbi, 
rahatsızlık duyduk. Ben, viskileri
mize az soda koyduğumuzu söyli • 
yerek zihinleri teskin etmiye ça • 
lıştım. Fakat ertesi gün ağır su • 
rette hastalandım. 

O ayın sonunda karım da hasta • 
landı ve sıhhati endişe verecek bir 
hal aldı. Bir aydan fazla yatakta 
kaldı. En iyi doktorlar bile has · 
talığa adaıwakmı hir teşhis koyamı
yorlardı. Çok geçmeden çocuğum, 
mürebbiyesi ve hizmetçi kadın da 
hastalandılar. 

Bir gece, odamda esrarengiz bir 
mevcudiyet hissetmiş gibi, birden
bire yatağımdan doğrularak uyan • 
dım. Ertesi gün de dostlarımın ya
nında oturmak üzere evi bıraktım. 

HADİSELER SIKLAŞIYOR 
Bir kaç gün sonra kemiği, tanı

dığım bir doktora gösterdim. Mua
yene etti, bir kadın vücudüne ait 
nadir bir piyes olduğunu söyled. 

Kemiği ertesi gün posta ile Mı· 
şıra göndermek üzere bir kağıda 
sarıp hazırlamıştım. Eve dtsndüğüm. 
28man, kAğıdın paramparça edil • 
miş olduğunu gördüm. Halbuki 
evde kimseler bulunmadığından 
kat'iyyen emin idim. Belki kediler 
parçalamıştır, diye düşünüyordum. 
Kemiği tekrar cam mahfazaya koy. 
aum. Hiç bir zaman muhayyelem~ 
aldanmak istemeeliğime yemin ede.;o 
rim. Bir akşam, kedinin mutfakta 
kilıtli oldwğu bir sırada salon • 
dan dışarıya çıkmış ve hiz~etçiye, 
gelecek misafj.rlerim için bir kaç 
Şey söylemiştim. Tekrar yukarıya 
sa1ona çıktığım ·zaman, cam mah • 
fazanm ve hatta kemiğin parça par
ça edilmiş olduklarını gördüm. Ar· 
tık bunu ne kedi yapabilirdi, ne de 
evde bulunanlardan her hangi bl· ' 
l'imız! 

Bu hadiseyi nasıl tefsir edebile-
ceğime aklım ermiyordu., 

Mezarları ke,fedilen, kemikleri 
veya mumyaları kaldırılan firavun. 
farın cintikam• larından şimdiye 
kadar çok bahsedilmiştir. 

Bunlardan Firavun Tutankamon• 
un mezarını bulanlardan Karnar • 
von ile Kater'in esrarengiz ölüm. 
leTi hala hatırlardadır. Yalnız onlu 
değil, hafriyat heyetinin başına ge. 
len felaketler de İngilterede heye. 
can uyandırmıştı. 

Tutankamon'un mumyası üç bin 
sene toprak altında kaldıktan sonra. 
1923 senesinde meydana çıkarılmıd
tı. 

Lord Karnarvon'un çok sevdiği 
bir kuş kafesinde öterken, bir kü,. 
çük siyah yılan peyda olmuş, ka. 
fese girmiş ve sarılmak suretile 

Bu sene lstanbul
da yaz QeCikece
Qe benzıyor Ha l
buki Amerikada 
Fll8delfiede 1 yaz 
çoktan Qeldl, de
niz sporları çok

tan başladı 

kuşu boğmuştu. J::ıı ........................ -=========---==-ımmm:::ı====-===--ııs:=-m11 ........ -.moc:=-:======= 
Nihayet bir böcek Lord Karnar- B M k d 90 h kt ı k 

1 von'u ısırdı, iki gün sonra Lord u yaz os ova a e ar 1 
hastalandı, 19 gün hastalıkla mü- . ... 

1 cadele etti, yirminci gün öldü. - arazı·yı· ış· . gal edecek bı·r zı·raat • Çok geçmedi, Karter de Fransanm 
i cenubunda fennin anlıyamadıfı es-

rarengiz bir hastalıktan ölüp littl sergı·sı· ı·çı·n hazırlık yapi'llıyor Büyük İngiliz muharrirlerinden ' & 
Konan Doil ispirtizme meraklısı • 

::'v:~:~p~~~::~".::~:ı~,~ ::;. Şimdiden mimarve mühendislerin nezareti altında 
yaların intikam aldıkları, inkar go- . 

türmez bir hakikattir, derdi. tng: Ü,. bin it1:,.i 60 pavyonun int:osına "alışmaktadır 
(Devamı 6 ncı SGTl1adGJ Y · ry r >" 

Bu yaz 1.;ioskova civarında açı • 
lacak olan büyük Ziraat Sergisi, 
90 hektarlık bir araziyi kaplıya • 
caktır. En yüksek mühendislerin, 

=· f -·ı 

~ltıe~nltllakaya halktan kimsenin 
q e rn · , .. er taraf ~sa~de edilmiyordu. 
~at b telorgu ile çevrilmişti. 

~gılk\ ..... e.? Mısır hükumetinden al-
il~ · •

1Usaad ·· :Yı gezdi e uzerine bu mmta • 
~n· rn. 

fen l}l\ Ziya .. ,.+ .. .. d d .. 
1 :Yeni b· · r gunum e tesa u-

Sa·ğdakl resim, Mısırhlar1n 
AllahıAmonun methurflravun 
Tutankamon'un sıyanet eder 
bir vaziyette yapılmıı bir 

mimarların ve ressamların neza • 
reti altında, halen 3 bin işçi, müs -
takbel serginin 60 pavyonunu inşa 
ve dekore etmekle meşguldür. Bu 

pa'\Tiyonlar, küçük bir tehir teşkil 
edecek ve tam ortada 40 bin metre ~lluy0rd tr nıezar keşfedilmiş bu-

dıı... u. Ben d b . ·•1. l{ab . e u mezara gır -
~butun rın orta yerinde bulunan 
~""'- etrarında d r· . . 

··1C1nınd k , e ın merasımı 

lıltn ha a Urban edildikleri anla
t\{:Yordu Y~anların kemikleri du • 
t\{lkı, ).{~ aha bir çok eşya .. . Ka'lt Ü tra seyahatimizin hatırası 
htı"11n ıt!re bu binlerce yıl evvel 
~ IÖtü rnahlılkların kemiklerin -

\>u<:la utınek istedi. Bir Arap kı-
'ı:t ... · ıun p 
'""ll kab· azarlıktan sonra, bu 

ırleı·den b" . 
~ bir .. .. ırıne indi ve 
~ hata :u~~ kemik getirdi. 

de b d vınıızde bulunan ken. u Ur. 

tar GtL'rEREYE Dö Ü 
)' lnldan N Ş 
... a dön .... u·· bir ay evvel Londra-"' -oq, şr 
~erici acaip ~~·. O zaman endişe 
" ~ik idıseler başladı. San
~14 ben ~aşımıza çökmüştü. Ev
~ ~reye dön al~ndırn, karım da İn
~~ ı.tıktan ~Ukten sonra, o da 
~ \: tabu 0ı:rakasını kurtaramadı. ~ Afıs d ak, bu hastalıkları • 
"'~ arasınıdr an. eetirdiğimiz ke • 
"'11.._A.: a bır ·· ~~~i akı rnunasebet ola • 
Ilı~ il' ~ bırnıza dahi gelmiyordu. 
~ a.._ ize ın· r· 
t\ılıaıı "'4lny0 ısa ır gelen yeğe-
>'Orl~ .. ltorıt:lonuna gitmişti. Ço • 
d .. ~ fıttad ~e dehşet içinde ban· 
'""il ....... ıgını g·· d .. k 
>•ıe •'I: ıp &alo . or u . Koridor-
'llıı. lt &örın .. ~a 1;1fen bir insan ha
'ııq ~uıı. Bır müddet sonra, 
~~ &ördrup giden bir dostu
~~ btr ba~ı. 

ttı D- ~a dostumuzun bizi ... ~~nde 
. kA~ıt oynuyor. 

heykeli 

• 

Soldaki , .. 
sim, ı•v•t 
ince altın ve 
kıvmetll mu· 
cevhe rlerle 
lılenmlı bir 
Firavun mum 
vasının içine 
kon11ldulu 

tabut 

• 

mikabı büyüklüğünde esas sergi 
binası bulunacaktır. Büyük bir mey· 
dan etrafında, bütün federe Cum • 
muhiyetlerin, mıntakaların pavi -
yonlan yer alacak, diğer bir mey· 
dan etrafında da ziraata makine • 
lepne işleri ile elektrikleşme faa
li}'flledne tahsis edilen büyük pa· 

viyon ile sovkhoz ve kolkhozla -
rın paviyonları btilunacaktır. Ser-
gide ayrıca, tecrübe sahaları, nü • 
mune tarlaları ve ağaçhk ve fi • 
danlıkları da büyük bir yer tuta-
caktır. Pirinç tarlaları için husu· 
si bir irva sistemi hazırlandığı gi
bi pamuk kültürüne tahsis edilen 
arazi de hususi tertibatla ısıtıla • 
caktır. Başkaca, Sovyetler Birliği 
dahılinde yetişen bütün yemiş a
ğaçlarını bir araya toplayan mü • 
kemnıel ~yrı bir fidanlık ta kuru
lacaktır. 

Büyük bir 11Ulvaffakıyet teşkil 
edeceğine şüphe edilmiyen bu bü
yük Ziraat Sergisinin bütün in • 
patı 1 Haziranda tamamen bitiril
miş olacaktır, 

• • 
Tifllste bUyük bir 

otel 
T:fliste büyük bir Turist Evinin 

inşasına başlanmı§tır. Bu bina iki 
milyon rubleye mal olacaktır. 

SOtJget draat /al>ılk.aları ı•ni "'l'!J• ıimdıtlen ; ... ,,,oıugor 

Rusgada otomobil ve traktör 
Sovyetler Birliği otomobil ve 

traktör endüstrisi, birinci ve ikin
ci beş yıllık planlar devrelerinde 
büyük bir hızla inkişaf etmiştir. 
Bugün Birlik dahilinde endüstri
nin bu şubesine mensup 7 esaslı bü
yük otomobil ve traktör fabrika.s~, 
6 şube, 5 yardımcı fabrika; 13 ye
dek levazım fabrikası, 9 büyük ta
mir atölyesi işlemekte ve memle
ketin her "tarafında ise 400 dağıtma 
merkezi bulunmaktadır. 

Traktör fabrikaları Stalingrad'· 
da, Çelyabinsk'te Harkov'da ve Le
ningrad'dadır. otomobil fabrikaları 
ise Moskova, Gorki ve Yaroslav'da 
bulunmaktadır. Günde iki defa iş
çi ekipi değiştirerek çalışan bu fab
rikaların senelik verimi, 140 bin 
traktör ve 300 bin otomobildir. 

Bu sene zarfında, Moskava ve 
Gorki'deki otomobil fabrikaları ge
nişletilecektir. Rostov ve Omsk'ta 
da, Gorki fabrikasının malzemesi i
le işleyecek birer montaj fabrikası 

kurulmaktadır. 

Sovyet f abri~aları, gerek otomo
bil, gerek kamyon ve gerek trak
tör sahalarında yeni yeni modeller 
vilcuda getirmekte ve muvaffak o
lanlar üzerinde geni§ mikyasta in
şaata başlamaktadır. Stalingrand 
ve Harkov traktör fabrikaları, ha
len, geniş mikyasta kuvvetli ve 
muvaffakıyetli tırtıl tertibatlı trak· 
törler yapmaktadır. 

Bütün bu fabrikalar, yakacak 
madde meselesini de nazarı dikka
ta daiına alarak, meseli, Die~l 

motörleri ile işleyen makineler ü
zerinde çalışmaktadır. Nitekim 
Çelyat>insk, kendi Diesel modeli • 
ni yaratmış ve halen bunun üze • 
rinde iflemekte bulunmuştur. Di
ğer fabrikalar da Diesel motörlü 
traktörler yapmağa başlamıştır. 

Fabrikalar, gazojen ile işleyen ma
kineleri de bu yıldan itibaren mü
him mikdarda fazlalaştırmağa bat
lıyacaktır. 
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Komşu memleketler 1 HiKAYE l 'Okuyucuıarla 
_ !Baş başa 

Bulgarlar yaş sebze veı Miki Istanbulda 1 Mezarlıklar 

1 A 1 1u4n~~~~ı:~y{:~~: r~~~~ı:~u - • Taiıribten meyva arını v- lünlerin hararetli alkışlarilc çal. v. l l 
kandı. Nihayet bizim nazenin Mi· 1\,,. UTfQ7l ma l 

b '-" d• • ı kiyi aralarına alarak önde Dampa· rupaya egen ırıyor ar Topkapı dışında llyas zade ma-
las orkestrası arkada bendeniz bü~ hallcsinde irfan Çilesiz imzalı bir 
yük bir kafile halinde, sahiplen 

okuyucumuz tyazıyor: 
gittiğindenberi sülünlere meydan 

B d b• } •h t cMezarlıklar nizamnamesi.- me-u Sene e in erce Vagon ı raca kalan Yıldız sarayına do«ru yollan· 
. dık. Caddelerden geçerken, aha - zarlıklann etrafının duvarla çev .. 

Yapmag.., a şı· mdı·den hazırlanı) orlar li heyecanla pencerelerden peynir rilmesini ve içerisindeki ağaçlımn 
kesilip tahrip edilmesini amir bu· 

kırıntısilc avuç avuç tuzlu ba • 

' 

• dem ve Şam fıstığı serperek sem- lunmaktadır. Halbuki Topkapı dı~ So!ya, (Hususi) - BW'adaki ih· 
racat enstitüsü, bu sene domates, 
çilek, sebze, üzilın ihracatının na· 
sı1 yapılması lazım geleceğini ka • 
rarlaştırmak üzere bir toplantı yap· 
mıştır. Bildirildiğine göre, bu se· 
ne, eğer bir afet olmazsa yeni mah· 
sulden 2500 vagon domates ve 7 bin 
vagon ve daha ziyade üzüm ihraç 
edilecektir. Geçen sene üzüm ihra· 
catı için Buigar vagonları yetme· 
diğinden Yugoslav vagonları kira
lanmıştı. Bu sebeple Bulgarlar, ta· 
zc sebze ve meyva ihracatı için 
cŞipka~ ve cVarna> adlarında iki 
vapurdan başka, Tuna tarikile Or
ta Avrupa memleketlerine nakli -
yat yapmak üzere, sekiz kadar bü
yük şilep satın almışlardır. 

. fi' --·------wz---....ı-:=""'-• patisini izhar ediyordu. şansı mezarlığındaki yüzlerce ser· 
~.>ı:.fl'"'": ~ • Yıldızda Tavanpalastaki ziyafet vi, mezarlığın şayian mutasal'rı! • 

" y ı... e Jarmdan bulunan bir zat tarafın • 
pek muhteşemdi. Sülünler ellerin· 

' den geleni deriğ etmemişlerdi doğ· dan satılıp mütemadiyen kesilmek-
rusu .. Mikinin serefine ilk şam • tcdfr. Bu zatın ayni zıımanda ka· 

Yeni vapurlarda soğuk hava te-. 
sisatı vardır. Diğer taraftan demir
yolları Nezareti, üzüm ihracatı için 
1200 kadar Bulgar vagonunda so
ğuk hava tesisatı yapılmasını ka • 
rar laştırı lmıştır. 

Bu vagonların yarısı, domates 
salçası ıhracatı mev~irnine kadar 
bitirilecek, kalam da eylul ayına 
kadar hazırlanacaktır. 

Son senelerde zahire fiatlarının 
düşmesi üzerine Bulgar halkı, bağ
cı lığa çok ehemmiyet vermiştir. Ü· 
zü mihracatı iyi para getirdiği için 
Bulgarlar, az bir zamanda memle • 
kctlerinı bağ, bahçeye çevirmiş • 
lerdir. 

Tutulan son istatistiklere göre, 
Bulgaristnndaki bağ miktarı ı mil· 
yon 143 bin 537 dekardır. Bu bağ-· 
lar Heridc bir mevsimde 30-50 mil
yon kilogram üzüm verebilecektir. 
Bulgaristandan yeniden 41 bağcı • 
lık ceml) eti kurulmuştur. Bunlar
la bağcılar cemiyetinin sayısı 200 ü 
bulmuş \'e azası da 12 bini geçmiş· 
tir. Bu sene üzüm ihracatının da
l1a iyi bir şekilde bir plan dahilin· 
de yapılmnsı için geçenlerde bağ
cı cemiyetleri burada bir toplantı 
yapmışlardır. 

Avrnpa pazarlarında fazla mik -
tarda sarfedilmektc olan Bulgar 
~Hafız Ali ismindeki üzümün ha
riçte propaganda maksadile türkçe 
ismi cBolgar> mımiJe değiştirilmiş· 
tir. 

Enstitüsü Direktörü Dr. Turrski 
bu hususta görüşmelerde bulun • 
muştur. Bulgaristanda yakında un 
ihracatı için de hazırlık yapılıy=>r. 
Şimdiye kadar Almanyaya e • 

hemmiyetli miktarda konserve do· 
mates salçası satılmıştır. İsveçten 
de Bulgar domates salçalarına mu· 
kabil radyo makineleri alınmıştır. 
Yine hükılmet, dış ticaretin inkişa· 
fı için ehemmiyetli tedbirler al • 
mıştır. Sofyada, bir Yugoslav-Bul· 
gar ticaret odası tesis edilmiştir. 
Bu kurumun gayesi, iki memle • 
ket münasebetlerini kuvvetlendir· 
mektir. 

Bulgar kooperatifleri birliğinin 
milli komitesi de, Yugoslav-Bulgar 

kooperati!Jerinin yakınlaşması ve 
müşterek mesaide bulunmaları için 

bir talimatname hazıralnuştır. Ya
kındn Çekoslovakya ile Bulgaris -
tan arasında da yeni bir ticaret mu. 
ahedesi imzalanacaktır. Bulgaris -
tan ve Macaristan arasında yeni 
bir ticaret muahedesi imzalanmış
tır. 

Gittıkçe inkişaf etmekte olan yer· 
li ipek sanayi ihtiyaçları için 2 
milyon kilogramdan ibaret olan 
yerli koza mahsulü kafi gelmemek· 
teair. Bunun için Ziraat Nezareti, 

Bulgaristanda kozanın çoğaltılma
sı için koza müstahsillerine öğüt

ler ve ucuzca ipek böceği tohum -
Bu sene ılk olarak ihraç edilecek ları vermeyi kararlaştırmıştır. 

çilek ve domates için hazırlık ya- Nümune olarak Avrupaya gön • 
pılmaktadır. Bunlara Avrupada derilen Bulgar konserveleri be • 
pazar araştırılmaktadır Bu seneki ğenilmişlerdir. Bütün bu taze seb-
mnhsul taze ve konserve halinde ze, meyva ve üzüm mahsulü so· 
ihraç edilecektir. ğuk hava tesisatı olan nakil ''ası· 

Domates salçasının ihracına şim· talarile yabancı memleketlere taze 
di de devam ediliyor. Yalnız Avru- taze ve hiç bozulmadan kolayca ih· 
pa pazarlarında Bulgar domates raç edileceklerdir. Bulgar malları, 
salçalarına, İtalyan salçaları rakip ekseriya pürüzsüz, beresiz ve ga-
çıkmışlardır. Buna rağmen Bulgar- yet temiz olarak sevkedildikleri 
lar '500 ton salça ihraç etmişlerdir. için Avrupada kolayca pazar tut • 
İhraç edilecek bütün salça yekil- muşlardır. 
nu 780 tondur. Domates salçası i· Türkiye, Bulgaristandan daha zi· 
cin Bulgaristanda yeni kurulan bit' yade sebze ve meyva yetiştiren 

. kaç fabrika çalışıyor. bir memleket olduğu için, mahsul· 
Bulgaristan, Lchistana külliyet- ]erimizin ihracında, Bulgarların 

li miktarda tütün ihraç edecektir. tuttukları yolu da gözden geçirme· 
Sofyaya gelen ~koslovak İhracat liylz. 

...................... n.IHHlllHHlffUtflUNHtlHllMttı ........... "" ............... ff .. lllllllltnııı11111uıu11ıutH••••11tı ... ıınııuııu1tntt1IHH 

Almanyada şiddet 
( 4 üucil sag/ad'Jn devam) şahsına mahsus olan kutuda bfr 

den bir avukatın baroda da yeri ol- mektup görmüştür. Okumıya vak-
maması lazım gelir. ti olmadığı için, mektubu elindeki 

YİNE YAHUDİLER bilet kutusunun içine koymuştur. 
Nurcmbergde çıkan· cDer Stu: • Fakat işine gitmeden evvel, süt iç· 

rner> den: mek için bir yere girmiş ve o 51• 

Bir yahudi yanına bir Alman fa. rada kutunun içindeki mektup ka· 
hişcsi alarak, otelde bir oda aram1ya zaen yere düşmüştür. 

çıkmıştır. Yahudi ırkın temizliğine O sırada ba§ka bir masada otu • 
riayetsizlik etmek suçile Semmiç'te ran :'? Cri!stapo denilen gizli polis 
tevkif edilmi§ ve altı ay hapse teşkılatına mensup bir zat, mektu-
mahkum edilmiştir. Berlinde bü • bu yerden almış ve bir komünist 
tün fahişeler yahudilerle düşüp beyannamesi olduiunu anlayınca, 
kalkmamak için kat'i emirler al • adamcağızı yakalıyarak karakola 
mışlard.ır.> götürmüştür. 

KONDOKTÖRON BAŞINA Kondoktör adliyeye verilmiş ve 
GELENLER mahkOm edil~tir. Mahkemenin 

Bunu da Pragda çıkan cVeçer. kararnamesine nazaran, suçluya 
nik> gazetesi yazıyor: verilen ceza son derece müsamaha-

cBer linde bir tramvay koııdok • klranedlr. Çünkü suçlunun şim • 
törü naziler aleyhinde yazılmış ve diye kadar hiç bir sabıkası görül-
hatta sonuna kadar okumadığı blr memiş ve umumi harpte de bir çok 
beyannameyi hemen yırtıp atmadı- fedakarlıklarda bulunmuş olması 
lı için bir buçuk sene hapse mah· gözönünde tutulmuştur.> 
kdm edilrni§tir. J Prag gazetesi şu suali soruyor: 

Bu adam sabahleyin evinden çı· Ya acaba başka türlü olsaydı, a-
karken, kapısının 6nünde kendi damcağıza ne ceza vereceklerdi?. 

panyaları kaldırdığımız zaman ba- nuna ve nizama, medeniyet icap • 
yan Sarmanla Bay Tekir artist is- larına riayet etmeyi bilmesi Irıztm· 
tanbulda bulunduğu müddetçe bi; 
dostluk muahedesi imzahyarak il· 
kışlandılar. 

Ziyafetten sonra Mikiyi dairesi· 
ne yerleştirerek veda edildi.. Ak • 
şama Tepebaşındaki Bodrum baı·da 
Miki, malum ırktaşlarının men • 
faatine bir konser verecekti. 

Gece Bodrum bar iğne atsan .''?· 

re düşmiyecek gibi kalabalıktı . l;;,i. 
tün sillilnler Allah için fedakftr·me 
süslenmişlerdi. Nihayet Miki sah· 
nede görülünce, koca Bodrum rı ır 
alkıştan yıkılmak tehlikesine ~,r;. 

radı .• Fakat Miki ince ve zarif ~e
sile cserseri sıçan:. operasına ba~. 

!ayınca ses ve nefes kesildi: 
Bu opera çok hazindi; iri bir ge

me sıçanın acıklı ve kahraman-:a 
bir macerasını terennüm ediyor -
du. Zarif ve şuh bir beyaz Rus fa. 
resine kulaktan gönlünü kaptna1a 
zavallı delikanlı sırtına bir goçuk, 
eilne bir asa alnrak binbir lej'.i.:ıt 
scrgilzeşti içinde yollara revan ıl • 
muştu. Hele Miki operanın: 
Kalıraman a~k gece gündüz arı • 

yordu kalbinin eşini 
Taş gibi bir peksimet kemfrirken 

kırdı inci dişini 
Mısralarını içler yaralıyan hü -

zünlü nağmelerle bitirdiği zaman 
genç sülünler hıçkıra hıçkıra haq. 
sas artisti alkışladılar. 

Miki kendisine gösterilen bu 
muhabbetten çok müftehirdi. Fa • 
kat Holivut'daki sdütyonun mil • 

dürü kızcağızı bir türlü rahat b: · 
rakmıyordu.. Birbiri üzerine tel· 
ızraflar_ .Halbuki İstanbulun !':ii -

!ünleri de ellerine geçmişken J.j. 
kiyi öyle kolay kolay bırakmıy:ı 
razı olmıyorlardı. Küçük artısti 
eğlendirmek için her glın her ge-:e 
bir eğlence tertip ediyorlar. gö • 
zünün içine bakıyorlardı. Mikl ga
zeteye göz atarken birdenbire hay. 
kırdı: 

- A .. bugün sizin meşhur peh • 
livanlarınız Kara Ali ile Çoban 
Mehmet güreşeceklermlş .. Bu m~,. 
ç1 görmeden Holivuda döners~ n 
gözüm arkada kalır, dedi. 

Hemen hazırlandılar .. Miki u • 
zaktan uzağa pek beğendiği kuv
vetli Türk pehlivanlarını seyret • 
mek için en şık kostümünü giydi, 
resim almak için de fotoğrafını o· 
muzuna taktı .. Her şey tamamdt. 
Ver elini Taksimdeki stadyom. 

Yerleirmize oturduk. Miki çok 
heyecanlı idi. Arasıra gözlerini sü
zliyor, mini mini elini kalbine gö
türerek fıkırdanıyordu. Birden 
sdatyom bir alkış tufanı içinde çal
kandı. Alkış sağnağı geçtikten son- 1 
ra :iri gövdelerini yağlamış iki 

pehlivan çalım yaparak ortaya çık
tılar. Amerikanın sıska uzun mis
terlerinden usanan Miki, karşısın
da böyle basık iri yağlı gövdeler 
görünce çılgın gibi yerinden fır • 
layarak iki elini patlatırcasına çır
pa çırpa hip hip hip horra! DiyE' 
çığlığı bastı küçük artistin gözleri 
zevkten süzülmüş, mini mini ağzı 
sulanarak Çoban Mehmedi seyre 
dalmıştı. İşte bizim şımarık Miki 
zavallı merhum trilyoner (Braun'· 
un) ahına uğrıyarak canii gönülden 
biT sevdaya tutulmuş ve yürekler 
acısı bir aşk akıbetine uğramı:ıtJ. 
Bir türlü onu zaptedemiyorduk Kı
vır kıvır kıvr:ınıyordu Şükürler 
olsun maç bitti, Galip Çoban Meh· 
met geniş gövdesinde bir uf el 
gümbürtüsü çıkararak kalın ense • 
sin~ eği.p halkın alkışına teşekkür 
ettı. Miki sevincinden çıldırmıştı. 
Hemen kocaman bir büketle bü _ 
yük pehlivanın karşısına dikildi: 

- Ay em veri hapi Mister Ço • 
ban Mclımet! dlye aşktan titriyen 
elini uzattı .. 

Ço~an Mehmet ufak kara gözle· 
rile gulerek bu garip mahluka bak
tı. Sonra omuzunu silkerek bajını 
çevirdi. 

dır. 

Bundan başka, yine bu zat, me • 
zarlığm otlarını ~a satmıştır. Bir 
taraftan bu otlar kesilerek ci\'ar • 
daki ineklere verilirken, bir tan!· 
tan da beygir, inek, koyun ve keçi
ler, mezarlıklar içerisinde cirit at· 
maktadır. Halbuki, bizim bildiği • 
miz, mer'a başka, mezarlık ba~ • 
kıı şeydir. 

cÖlüye hürmeb kaidei ahlaki • 
ye ve medeniyesine hiç uygun ol· 
mıyan bu ne,·iden hareketler, biz 
civar halkını hem sinirlendirmek
te, hem müteessir etmektedir. Böy
le, hem nizam ve kanunlara, hcn1 
de içtimat \'e ahlaki telakkilere ;ıy. 
kırı hareketlere artık meydan ve
rilmemesi için al8kadarların na • 
zart dikkatini celp etmenizi rica e· 
derim.:. 

Zavallı 1iiki ağlamalı olmuştu. ı 
Fakat Çobanın bu kayıtsızlığı o • 
nun hnssas yüreciğini büsbütün çoj-

turarak pehlivanın karşısında en 
güzel türküsünü 1•e en ~en dans.· 
nı yapmıya başladı: 

Ey erkekler güzeli 
Seni sevdim bebeğim 
1-licrana atma beni 
Bak titriyor yüreğim 
Cik cik cik cik cik cik cik 
Cik cik cik clk.cik cik cik 
Koca Çoban, Miki'nin heyeeanı 

karşısında geniş gUmbürtülü bir 
kahkaha atarak: 

- Tövbe estağfurullah tö\'be! .. 
Bu da nedir? Rüküş hanım mı de-
sem .. Yavru beyin nd:ılığı mı ~·ak
sam?! 

Miki, eteklerini kaldırarak za • 
rif bir reverans yaptı: 

- Bu gece sizi, kendi şerefinize 

Bodrum bara davet ediyorum, Mis· 
ter Çoban .. LUtfen kabul eder mi
siniz? 

- Allah Allah tövbeler olsun .. , 
Kız sen kimın nesisin? Beni davet 
etmiye nasıl cesaret ediyorsun? Hay 

di işine .. Beni günaha sokma, Al
lah aşkına .. 

Bu istihza üzerine artık Miki mi· 
ni mini yüzünü elindeki bukete 
saklıyarak hıçkıra hıçkıra ağlarm-

ya başlamıştı. Hepimiz Çoban Meh· 
med'in etrafını alarak yalvarmıya 
başladık: 

- Aman Bay Çoban 'kendine 
gel! Seni davet eden dünyanın en 
büyük artisti Matmazel Mikidir. 
Ondan 'davet değil, bir gülümse· 

mecik görmek için Amerikanın mil· 
yonerleri trilyonerleri hayatların· 
dan vazgeçiyorlar. Sen ne diyor
sun?! 

-Allah o Amerikalı misterlNe 
akıllar versin diyorum .. Ne diye • 
ccğfm? 

- Al'tist bu canım .. Hiç gerıç bir 
artistin kalbi kırılır mı? Bsk ,)':ma 
Aşık oldu. Kapris işte ne de:r.>ir.? 
Hiç merhametin yok mu? 

Çoban artık hiddetlerı:wniye baş. 

lamıştı, gürledi: 

- Ayol bende merhamet yok~a, 

sizde de insaf yok ya.. GözlP.rinız 

de mi görmüyor? Beni davet etlPn 
artist, merhum Pcruz hanım gıbl, 
kulakları çınlasın şamram dudu gi

bi dayanıklı cinsten olmalı ki hay. 

di diyeyim.. Bu bir lokmacık kı· 

zın ben neresini seveyim? 
Çoban, Himalaya dağından kop· 

muş kocaman bir granit par~ası gi

bi homurdana homurdana uz!ikla
§tnca, Miki, canhıraş bir fcryııd ko

parnrak düşµp bayıldı. Sülünlıer, 

değerli artisti incitmeden bir sed· 

YC.w.: koyup Amerikan hastahane -

sine naklettiler. Tedavi ediliyor, 

fakat ben ümitsizim. Mikl .tt:ıler 
içinde .. Durmadan bir acıklı ıarkı 
söylüyor ve inliyordu. 

ikinci kısım - 48 -

Bugün iki çeşit poker hırsızı vardır: 1 -
Pokeri maişet vasıtası ittihaz·edenler.2 -
içtimai mevki sahibi baylar, borsactl•'' 
terziler, evlerinde yaptıkları eğlencerdl~ 
rin şöhreti bir efsane gibi dille 

dolatan bayanlar! 

Birde o kadar revaçta olnuı•n 6/r •!Jun 4/eli: Rulall 
[Rulet hakkında aelccek tefrikalutmııda malumat vere~ 
Beyoğlunda iki Romanyalı ile bir kaç Türkün oynadık"· 
bu oyunla bir çok ıavalhlaran paralarını n&1ıl afdıklanll ~ 
eski bir kMibi adlin ne suretle bofuldutunu antatacal"' 

İşte, Mazlum Dllmanl ile, Diya • yısı, o kadar önemli bir yekiın ~ 
mandi, Çolak Antraniğin basit ve maz. Aralarında, şık ve temiz J>l", 
fakat daima kazandıran hilelerin· nen beş on kişi istisna edilecel< 0 

den: ... x..if: lursa, öbürleri bir takım kılıkss'ı 
- Avanta! kıyafetsiz insanlardır. Her gilJJ~~ 
Alarak ve kendi kuvvetli oyunla· tanbulun bütün kö~e bucağınoP" 

rile bir yaz, 326 yılının bütün yaz kahveleri, ga~inoları dolaşara1' ol' 
aylarını Hidayetin bağında para faka paralarını çıkarrnıya çal~' 
kazanarak geçirdiler. lar. Bunlar, öyle lük yerlere fff' 

Bugün, Mazlum Dilmani gibi, Di· mezlcr; kibar oyuncularla oyrıı1" 
yamandi gibi poker hilelerinin bir mazlar. Oynadıkları, yakalayıp P" 
kaçını değil, envaını bilen, fakat ralarını aldıkları oyuncular, Jtib" 
yapmak, işlemek bilmiyen o kadar yet nmele sınıfından insanla~ 
ve o kadar çok pokerist vardır ki, Baun, Sirkeci kahvelerinde 1• 

sayısını ancak: avlar yakaladıklnrı da olur. 
- Rabbıteaıa. Kıyafetleri düzgün olan tJ~ 
Bilir. lere gelince1 bunlar, öğleden so~~ 
Bunlarm bir kısmı hırsızlığa göz bir daireye, bir yazıhaneye gtdı 

yumarak, paylarını aldıkları gibi, yormuş, işleri orada imiş gibi, 'l'~ 
bazıları da trişörlerin ynpacakları peba§ı kahvelerine, Beyoğlu kırıııı 
fendbazhğa mani olmak için elle· hanelerine giderek, gazeteleriııi J 
rinden gelen her şeyl yaparlar. kurlar, kahvelerini içerler, si) 

Çaldırmazlar! dedikodular yaparlar., tçıerillclt 
İşlctmezler! Fransızca, Almanca bilenler, soıl' 
Çünkü: sohbeti yerinde, nazik ve ccntil; 
- Harbi! men inasn1ar olduğu gibi, oku(118 

- Temiz! yazmak bilmiyen: 
Oyun meraklısı bir takım poker - Kapkara cahlllorJ 

hastalarıdır. de v~rdır. 
Bugünün poker hırsızlarına ge • Bunlar, kıraathane köşclcıilld' 

liııce, bunlar iki kısımdır: kafesliyecek, paralarını alacak: 
1 - Pokeri maişet vasıtası itti - - Enayi! 

hnz edenler. Beklerler. 
' 2 - Zengl.n, içtimai mevki sa • Beklenen enayiler, safdil oyurı , 

hlbi baylar, apartımanlarında, ev· cular kendi ayaklarile mi geliı ot' 
lcrinde ynptıkları eğlentilerin, ge· ya? 
cclerin söhreti bir efsane gibi dil· Hayır! ~ 
lerde dolaşan bayanlar, terziler, Bunların evvelce oyun oynsdl ' 
borsacılar, (bunların içinde maale· farı bir takım saf, gözü kapalı Y" 
sef öğretmenlerle tekaüde sevke • kerciler, oyun hastaları vardır. 'ft' 
dilmiş znbitler de vardır.) ıs~ sadüflc ahbap olmuşlar, bunııır 

Pokeri ve her türlü kumarı ma- U<tell 
işet vasıtası ittihaz edenlerin sa • yun oynamışlardır. Oyun bitt ır 

Ulllllllllllllllllmıı111111111"'11111mıııtm11111111ıllllllll1UU111111t11n sonra bunlara, her gün falan Jeli I 

vede, filan kıraathanede bulunllır 
caklarını söylerle, rande\'U vet d' 
ler. Yahut, oyun oynadıkları ~~ 1, 
her gün poker partileri olduğıJ 
çin oraya davet dahi ederler· eti 

Mumya 
( .i inci sayladan Jna"11 ) 

ram Mısıl'da bir mumya keşfetmiş· 
ti. Mumyanın tabutunda şu sözler 
yazılıydı: .Mezarımda beni rahat
sız edenler, ölümle cezalanırlar ve 
mezarsız kalırlar.> 

Çok geçmeden İngram dağda av
lanırken, bir uçuruma yuvarlandı 
ve cesedini bulmak mümkün olma
dı. 

Bir başka İngiliz muharriri de 
Mısır firavunlarının mezarlarında 

mürekkebatı ga~Ti mahim olan 
müthiş zehirler bulunduğunu yaz • 

mııktadır. Bu zehirlere yakla~an • 
lar veya dokunanlar, nered~n gel· 
diği bilinmiyen bir ölümle öbür 
dünyaya gitmektedirler. Celleriye 
isminde bir zat ta, firavunlardan bi· 
rinin mezarında bulduğu bir c~ya
·yı tetkik ederken, birdenbire sol 
gözü müthi~ surette sancılandı ve 
az sonra gözü kör oldu. 

Ya Kahire Müzesinde cam bir 
sandığa konan Sesotrıs'in mum • 
yası? 

Bu mumya, 32 asır sonra merak 
ve alaka ile kendisini seyretmiye 

gelenlerin gözleri öni.inde kendisini 
saran bezleri parçalamış, yarı be -
line kadar doğrulmuş, cam sandığı 
kırarak, elindeki kırbacı dışarıy:ı u-

zatmış ve sonra ya,·aş yavaş sağ ta· 
rafına doğru yatmıştı. 

Bu manzara karşısında halk müt
hiş feryatlar kopararak, kaçışmış
tı. Bir çok kimseler yaralarımı~, 
kadınlar bayılmışb. 
Şimdi Sesotris yine bu müzede, 

fakat tahtadan bir tabutun içinde 
yatmaktadır. 

Davet ettikleri oyuncu muıı1Y dCı 
saatte eve geldiği zaman, e"~i· 
kumpanya efradmdan bir J<aÇ 

şör bulur, oyun kurulur. * 
\'fi 

Bu oyuncu kahveye, randevu ~ 
rilen yere gelirse, hep biredfl e 
gidilerek, masa açılır. ~ 

Trişörlcıin bir de kılavuzısr• ... ı:ıı 
dır. Kılavuzlar, safdil bir o)"P~ 
buldukları, tesadüfen bir p01cel' j,e
tasile ahbap oldukları zamarı, 
men: bit 

-·Ben dün akşam falan yerde , 
poker partisine rastgeldirn, 11~ır 

. o~" mm suyu aktı. Hepsi de larJ · 
cular .. Para da bol... ır 

Diyerek onu tahrik etrniYC ç• 
şırlar. 

Çene dökerler, . rtt' 
Bütün lisani talakatlerinı sS 

derek, onu, kandırmıya çatışır· 
Ve kandırırlar da... i' 
Kandırdıkları oyuncuları, otiJ ' 

f endbazların toplandığı eve g tl1'' 
rürlcr, yahut oturdukları .kırı• ti' 
nenin, kahvenin önünden g~ P: 
içeride bekliyen fendbaılar9• 
seye bir: 

- Av! r 4" 
Tutulduğunu ~aretle }ı.a~i ,Jıl 

rirler. Pusudaki işçiler, f şare ,P' 
almaz, kıraathanenin ön ve 

ır· kapılarından, koku a.Lnıı§ b ' 

- Av köpeği! • \J fd' 
Gibi fırlayarak evin )'oı\Jtl 

tarlar. t)d"J 
(Deven»' 
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Su Oeylriiilannn S©ırt§lyın~a ·-
KUDCS KO~ILARm Güneş - G. Saray 25 Nisanda 

TefrikaNo : 32 Yazan : M. Necdet Tunçer bir maç yapacak 
Amon k ra_liçesi, Şaonu /zile ile esir al"!ışlı. Amon-IMaç çocuk esirgeme kurumu menfaatine yapılıyor 
fular J sraıl orduları karşısında Asurıyeye yardı- ganizatörü galip boksörü tebrik et-

, mekte ve temmuz ayı zarfında Al-
ma hazırlanıyorlrrrdı man boksör Schmeling ile bir maç 

od kapısında ayakta duru- yapmasını teklü etmektedir. 

\ 

ye anın Farrm bu son muvaffakiyeti do-
yordu. . h 'kl tt d~ . 
Şaon hiddetle sordu: layısile er sı e e .unya şampı: 
_ Kraliçenin kocası nerede? yon.u ol~n Bradd~ck ~n. kuvvetlı 
_ Ordusunun başına geçti.. rakıplerı arasına gırmıştir. 

_Şimdiye kadar neden geçme· NEVYORKTA:. 
rnişti ordusunun başına? Mekey Salem ile karşılaşan. Al-

- Sizden korkuyordu. man Alfred altıncı ravund netıce -
_ Benim esir olduğumu öğre • sinde rakibini sayı hesabifo yen • 

nincc, omuzlarını kaldırdı demek?. miştir. 
_Bizim kralı siz tanır mısınız? Fransa bUyUk turu 
-Çok iyi tanırım .. Meşhur kor- Bir kaç aydanberi hazırlıklarına 

kaklardandır. başlanılan Fransa büyük turu 17 ni· 
- Korkak mı dediniz? Fakat o, san günü Pariste saat 11.30 da baş~ 

Asüryeye bile yardıma hazırlanı • lamıştır. Tura 89 müsabık iştirak 
yor... , . etmektedir. Sivil ve askerlerin de 

- Asüryeye yardıma mı hazır. transaya gidip gitmiyeceği hakktnda mıinakoıo/a, gopılım milli ıurcı iştirak ettiği bu büyük tur 15 giin 
lamyor? Kendi ensesini kaşımağa takımı Fenlandigaclan döndüfü ıDn kadar devam edecektir. 

tırnağı yokken, başkasının sırtını Futbol ı Güreş 1f. 
nasıl okşamağa kalkıyor? A tletizm 

_ Fakat, siz perdenin arkasında Galatasaray - GUnet 25 Parlse gidecek gUret 
dönenlerden haberdar değil gıbi Nisanda kartılaşıyor takımımız için ne gibi 
görünüyorsunuz! Asürye hükume- 23 nisanda başlıyacak Çocuk bay- dedikodular oluyor 
ti veziri, Amon kralının çok iyi ve ramı ve Haftası günlerinde çocuk F~nlandiyadan dönen güreş ta-
eski dostudur. lar için yapılacak müsamere, balo, kımımızın Avrupa şampiyonluğu 

- Bundan ne çıkar? Sur kralı da kır eğlenceleri ve spor müsaba • için Parise gideceği Spor Kuru • 
benim çok samimi dostumdur. .. kalan arasında bir de futbol .maçı munca takarrür etmiş olmasına rağ-

- İş öyle değil. Asüryenin zeki tertibi düşünülmüş ve Galatasa - men bazı gazeteler güreş takımımı· 
ve şeytan veziri, Amon kralını tam ray ve Güneş klüpleri çocuk haf- zın Fenlandiyadnn çok yorgun ola-
mfınasile avucunun içine almıştır. tasının üçüne müsadif olan 25 Ni- rak döndüğü ve bilhassa sür antre-
Nmova şehri üzerine sarkmak ü • san pazar günü Beyoğlu stadını ne olduğunu yazmaktadırlar. Ba -
zere yola çıkan büyUk bir kabile • -her türlü menfaati fakır çocuklara zıları da bu takımın kuvvetli ol -
nin tehdidine uğrıyan Asüryeli • aıt olmak üzere- Şişli Çocuk Esir- duğu iddiasında bulunmaktadırlar. 
ler bugünlerde çok müşkül vazi • geme Kurumuna terk ve tahsis et- İki taraflı olan bu gazetelerin fi -
yete düşmüşlerdir. mek lütfunda bulunmuşlardır. Be- kirleri her gün gazete sütunlarını 

- Ben Asür ordularını çok kuv • yoğlu, Yeni Şişli, Kurtuluş ve Ar- doldurmaktadır. Hangi tarafın hak-

Fransız kadın atretleri 
ltalyaya gidiyor 

Parisin Alzas Loren kadın atle • 
tizrn ekibi 27 mayısta iki maç yap
mak üzere İtalyaya gidecektir. 

29 ve 30 mayısta yapılacak bu kar
şılaşmalara Test-ani, Bullano, Ber
tolün, Agorni ve Colombo gibi bey
nelmilel kadınlar da iştirak ede
cektir. 

İtalyan ekibi de sonbaharda ayni 
Fransız kadın ekibile maçlar yap
mak üzere Parise gelecektir. 

23 Nisan bayramından 
istifade edecek izciler 

Arnonluların el altından ugu,tukl"rı Asafige kralı il• veziri 
vetli sanırdım. Bir kabileye karşı navutköy klüpleri heyetleri de 0 h olup olmadığını hıç şüphesiz ya-
koyamıyacak kadar tehlıkeli vazi- gun müşterek bir maç vermeyi ka- kından alakadar olan okuyucuları -
yete düşen Asi.ırye kralı demek ki bul etmek suretiyle bu lCıtfa işti- mız takdir etmektedirler. 

23 Nisan bayram gününün reOJ
mi g~çidinden sonra Yiice Ülkü 
ve b:ızı liselerizcilcrinin fcıtanbulun 
muhtelif semtle-rinde ( 2} günlük 
Kamp kurarak tatbikatta buluna. 
caklan haber alınmıştır. Bilhassa 
Yüce Ülkü lisesi Şilt:ye doğru bir 
seyahat trrtip etmiştir. 

llışar1ya baktı. f • t z, ı ra{ında takım takım kargılı Amon 
O ne?• nöbetçileri dolaşıyordu. 

lexSara~;n dört tarafındaki hendek- Şaon boğuk bir sesle haykırdı: 
Amonlulardan yardım bekliyor.. rak eylemişlerdir. Hakıkaten, milli güreş takımım•z 

Bu dört klübün evvela ikişer, ikiöyle mi? 

t denız gibi su ile dolmuştu. -· Kaltak .. Bizi bir kaç bardak 
r...-sran ordusu hendeklerin öte ta- sihirli şarapla tuzağa dı.işürdun, d(?, 

- Evet ... 

- İsrail ordularını püskürtmeğe 
"'

11lda kalmıştı. ğil mi? 
Şaon bu hileyi görünce şaşalad1: 

~....,Ben uyurken yağmur mu yağ-

muvaffak olamıyarak, ordusıle bır
liktc geriye çekilen Amon kralı, 
henüz kendı başındaki .felciketi de
fedcmcmışken, başkalarına yar • 
dıma koşm:ısı çok gülünecek bir 
hfıdısedir .. Acaba bu işde kralıçe 
Nayanın parınağ1 var mıdır? 

·~ ? }-fer t • . . d l)·- arar su ıçın e. 
ıyerek dışarıya 1'rrlaClı. 

4rnon krali :asinin bir 
hilesi •• 

Ş:ıon• 
~ un muhafızları sarayın or-
bt~~d~ki loş koridorlarda nöbet 
~nı edıkleri için, dışarıda olup bi -
şerden haberleri yoktu. 

iıtu~~n koridordaki askerlere ba -

-a ltinı Urada uyuyor musunuz .. mis-
)ok er? Etrafı su basmış .. haberiniz 

mu' 
~ . 
_ ~~1zlardan biri: 

tıyuy ız uyanık duruyoruz, Mella! 
l:>t an başkasıdır. 
~e ~e~ap vermişti. 

tı11a ~ bırlikte sarayın zemin ka -
}:ııya ~ildiler .. Saraya girdikleri ka

l< oştular. 
apıyı • 

~liıır agzına kadar sular ört -
l' u. 
Şaon • 
S saga koc:tu Ola k -s •• 
lı. oştu ... 
qıç b" 

laınad ır taraftan çıkacak yol bu-
ı. 

'l'ekrar 
V~ sar Yukarıya çıktılar .. 

l'afa b kayın surlarına geçerek et
Surt tndılar. 

u(! doı~ın dibindeki hendekler su 
i<!ı;nı .. ı. ~ulrnuştu. Hiç bir Yere 

".I\ ınık · v tak ark anı yoktu. Sarayın an-
Şa011 ~cephesi boş ve serbestti. 

eli? uradan nereye gidebilir-

~aliçesj . 
Cariy 1 nın hilesini anlamıştı. 
-...... ~c erden birine· 

l'orunı aliçe Niiynyı ~örmek isti • 
J:led: ı. 
Carı..,e ··ı 

ol gu ü'"" .. ~di· 
. 'Ord ··~ · 
&in~! Uyu teftişe gitti. Göremez-

....... Sarayda b 

....... 'ha aşka kimse '-'ok mu? 
ttıı oQ Yır s· ol • 

lıdan b · ızden ve muhafızla -
....... ''-> aşka kimse yok 

~a si ' . ....... z ... 
hi l{raliçc h 
t ~tr\et "t azretleri bizi size 
ı " lllek ·· ~: "-cıktıy uzere burada bırak-
lıtı?.. sanız Yemeğinizi geüre-
Şaon•u .. 
fleli m nb gozleri dönmüstü 

l!;ı • c:>• i !;a1Y -.: •• 
~liy('le,ri ı:;ına soluna koşuyor 

l ~at b, llluhafızları ha(:Iı"·ordu
1 

~ ' U kos :ır o1 • 

't~' l!Sir Old kuşmalar, bu haşlama-
d1? u tan sonra neye ya • 

ı~ Şaon 
'Qdi saray 

·· or~1 d lll arka cephesine de 
a kapalıydı ve öte ta-

* Şaon çok muztaripti. 
Gece olmuştu. 
İsrail ordularının saraya hücum 

etmemeleri için. (tılsımlı taş) dan 
yükselmiye başlıyan kızıl alev sü
tunları göklere uzanıror. sonra bi
rer ateş parçası halinde İsrail as
kerlerinin üzerınc düşüyordu. 
Şaon başını ellerinin arasına sı

kıştırmış, diışünüyordu. 

Şaonun hızmeline verilen cari -

- Elbette. Guzel kraliçemizin 
hangı ışde parmağı yQktur kı? .. 
Bır taraftan Asürye vezırını avu -
tuyor Öte yandan da Beni fsrail 
hüki.ımdarınL .. 

(Devamı var) 

Nafıa Vekaletinden: 
3 Mayıs 1937 Pazarte~i f?Ünü saat 15 de Ankarada VekAlet Malzeme 

Eks itme Komisyonunda 2700 lira muhammen bedelli 15 ton şap·m 
açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı Vt>kalet Malzeme Müdürlütün• 
den parasız olarak alınabi l ir. 

"Muvakkat teminat 202 lira 50 kuruştur: 
isteklilerin 3 Ma~ ıs 1937 Pazartesi giinü ıııut 15 de komisyonu• 

muıda ha11r bulunmal:m laz mcfır. (947) (2161) 

Taşra bayilerinin nazarı dikkatine: 
Umum Taşra lmyilerine: Gazetemizin umum Taşra bayiliği 1937 

Nisl\n 15 ten itibaren 25 senedenberi umum Taşra bayiliği yapan 
ve bila istisna herkesi memnun eden Ankara c:ıddesi No: 48 Bay 
A. Zekiye terk edilmiştir. O günden itibaren müracaatlarmm kabul 
edecektir. 

Dans Profesörü 
Parisin 1937 senesinin 
yeni dana figürlerini 
ögr enmek ist eyenlere 

müjde 
Beyoğlu istiklal caddesi Türkuaz 

dans dershanesinde Kemal Sami 

Bayere müracaat. Hergün sabah 
ondan a.cşam dokuza kadar ders
hanesi talebelerine açıktır. 

Aldanmamak için 
Verilen fel•le alınan karşı· 
lık arasında, büyük bir mü-

badele farkı bulunmamasına 
dikkat etmek lazımdır. 

Krem Pertev'in 
Deterini onu senelerce ev• 
vel beğenmiş ve kullanma• 

ta karar vermiş olanlardaıı 
ıorunuz. 

T aksifle elbiseler 
lstanbul Bahçekapı Borsa yanıncta 

Agopyan Han birinci katta 4 • 8 

numara!ı odalarda aradığımı yeril 

ve ecnebi kumaşlar hazır ve ısmar

lama elbiseler. Bir defa ıiyaret 

kaf dir. Telefon 22869 

Kayıb tasdikname 

1330 - 1331 ders senesi nihaye -

tinde hadikai meşveret idadisin -

den aldığım mezuniyet tasdikna-

mesini kaybettim. Yenisini çıka-

racağımdan eskisinin lıükmü yok • 

tur. 

Mehmet Zeki 

itizar 

Yatımızın çokluğundan dolayı 
bugün "Karanlıkta bir J§lk" romanı
mız konamamıştır. Okuyucularımız. 
dan Ölür dileriz. 

gidemiyecek bir halde ise ona gö-
şer; sonra da galıpler arasında da re şimdıden tedabir ittihaz edilme-
yapacaklan oyun nelicesınde maçı si icabeder. Spor Kurumunun na-
kazanacak klübe Güneş klübü sa- zarı dıkkatıni celbederfa 
yın başkanı, Bolu mebusu Bay Ce-
vat Abbas Gürer tarafından hedi
ye edilmiş olan kıymetlı bir kupa 
verılecektir. 

Fakir çocuklarımıza bu klüpler 
tarafından göstcrılcn bu yararlı yar
dıma halkımızın da seve seve işti
rak ederek pazar gününü hem pek 
heyecanlı bir maç seyretmiş, hem 
de daima i.bzal eylemekte oldukları 
lütufkarlıklarına yeni bir saha bul
muş olmak üzere Taksim Stadyo -
munda geçirecekleri ümıt edılmek
tedır. Fiatlar: 40, 25, 15 kuruştur. 

Gayrlfedere klüplarln 
yeni turnuva•ar1 

16 gayri federe kJübün A Ye B 
takımları arasında yeni bir şilt ma
çı tertip edilmiştir. Bu takımların 
oyunları mayıs 1 den itibaren Boz
kurt ve Bakırköy sahalarında baş
lıyacaktır. 

Fmale kalan takımların birinci 
ve ikincilerine kupalar vel·ilecek -
tir. Şimdtye kadar gayrifedercler 
arasında buraya kadar böyle mun
tazam ve neticeli oyunlar olma -
mıştı. Eminönü Halkevinin bu 
klüplcr üzerindeki himayesi ve 
bütün maçları sükunetle neticelen
dirmesi şayanı tebriktfr. 

Gayrifedere klUplerin 19 
Mayıs Atatürlc spor 
bayramına hazırhkları 

Eminönü llalkevı Spor Koluna 
mensup 16 gayri federe klüp 19 ma
yıs Atatürk Bayramı için şimdiden 
hazırlığa ba~lamışlnrdır. Bu klüp -
lerin A ve B futbol takımları 300 
kişiden mürekkep olarak resmi ge
çide iştirak edecekler ve Taksim 
Zafer abidesine Ç€lenk Va2edecek
lerdir. 

İTALYADA l"UTBOL MAÇLARI 

Roma - Milano: 0-0. 
Triyeste - Sampiyerdre; 0-0. 

Alman yada enternasyo
na l gUreş kar9llatm a .ar1 

Danimarka Güreş şampiyon e
kibi olan Kopenhag'm Sparta takı
mı Hohenlmburg'dan Vesta!ala 
Şampiyonu olan Kraft Sport Fe -
rayn güreş takımına 6 ya ,,karşı 8 
puvanla mağlCıp olmuştur. 

Bordo şehrindeki Olimpik klübü
ne mensup Fransız güreşcileri de 
hiç bır muvaffakiyet göstereme • 
mışlerdir. Kobleng şehrinde yapı
lan güreş karşılaşmalarında orta 
orta Ren güreşçileri bütün rnüsa • 
bakaları kazanmışlardır. 

• 
Bisiklet 

Antalya blsıklat yar1tlar1 
Federasyon tarafından tertip edi

len bisiklet yarışlarının ikincisi pa
zar giinü yapılnuştır. 40 kilometre 
lık arızalı mesafeyi bir saat 15 da
kikada tutan Akdeniz Spor Klü • 
bünden Süleyman Orhan birinci, 
ayni mesafeyi bir saat 17 dakikada 
bitıren ayni klüpten Hasan Acar 
da ikinci gelmişlerdir. 
İZMİTTE: 
Bısiklet Federasyonu tarafından 

mıntakamızda tertip edilen seri bi
siklet yarışlarının ikincisi, hava -
nın yağmurlu ve yolların da ça -
murlu olmasına rnğmen pazar gü
nü yapılını§tır. Yarış şehrin için -
den büyük bir kalabalık önünden 
başlıyarak yine ayni yerde ve he
yecanlı bir seyirci kitlesinin önün
de bitti. Akyeşil klübünden birinci 
Orhan 67.50 dakikada, ayni klüp -
ten Kadri ikinci 67.50 1/5 dakika -
da, üçüncü Vahdet gene Akyeşil 

klübünden 68 dakikada, dördüncü 
ayni klüpten Mithat 69 dakikada 
bitirdiler. Önümüzdeki haf ta 50 ki
lometrelik üçüncü bir yarış yapı-
lacaktır. 

Son Telgrafın 
Müsabakası 

Bayanı 
Tamyor musunuz? 

r 
ı son "" Telgrafın Müsabaka 

Kuponu 

No. : 21. 
Bu Resım _ ___ _ 

nln foto{ırafı 
bildiririm. 

ADRES ı 

oldu~unu 

• •• ••••••••••••••••• 

Lucca - Lazio: 1-0. 
Napoli - Torino: 1-1. 
Ambrosiana-Bari: 2-2. 
Floransa - ·Bolona: 0-0. 
Cineve-Alesandra: 4-0. 
Yuventus-Novara: 1-1. 

\ 

Boks~ ........... jr.'.,~:ı,.· .•. ) 

FRANSADA FUTBOL MAÇLARI 

Olimpik Marsey • Sete: 2-1. 
Mülhuz - Ruen: 3-2. 
Antibes - Kan: 4-1. 
Rasing Ştrazburg - Meç: 1-1. 

Rasing Paris - Ekselsior ru3: 3-6. 
Soşo - Fayf Lil: 1-0. 
Olimpik Lil • Red Star: 0-0. 
Resing Rube - Stad Ren: 4-3. 

Boksor Tommy Farr 
A merlkaya ça fiırıhyor 
Dünkü sayımızda İngiliz boks 

~ampiyonu Max Baer'i mağlfıp e
den boksör Tommy Farra Amı:ri
kadan davetler başlamıştır. 

Farr'ın menejeri olan Brodribb'e 
Nevyorkta haziranda Lewis ile bir 
maç yapılması için yarım milyon 
frank teklif edilmiştir. 
Diğer taraftan, Nevyorkta, Nev

york Madison Square Garden or -

OKuvucu larımıza: 
Bazı okuyuculanmız bizden ~u -

nu soruyorlar: 
cTanım.adığımız fotoğraflar için 

de kuponu kesip yollamak l&zım 
mıdır?:. 

Cevap verelim: Hayır. Böyle bi1' 
zaruret yoktur. Okuyucularımız 
yalnız tanıdıkları Tesimlere ait ku
ponları keserek saklamalı ve ay so
ntmda bize yollamalıdırlar. 



T K LGR 
21 "' 

Paslanma.z ~e HASAN 
tıraş eder Tıraş BIÇAGI ıoo defa 

Bütün dünyl\da emsaline hiçbir zaman tesadif edilemiyt<:ek derecede büyük muvaffakiyet kazanan HASAN TRAŞ Bı\·akları yeni ve kat'iyyea paslanmaz nevini piyasadan 
musırren isteyiniz. Yeni HASAN TRAŞ Makinelerile birlikte HASAN TRAŞ Bıçakları traş olduktan sonra kat'iy} en silmeA"e ve kurulamağa hacet yoktur. Ve bu traş bıçatı 
hiç bozulmamak şartile ga}et kolaylıkla "e husıuru ntş'e içinde yüz defa truş eder. Dünyanın lıiçbir traş bıçatında bu meti} et yoktur. Ve buna ancak HA~AN TRAŞ BtÇACl 
muvaffak olmuştur. Markasma ve ismine dikkat. 1 adedi 5. 10 ndedi 35, Paslanm.ız Hasan bıça~ı 1 adedi 6, 10 adedi SO kuruştur. Hasan Traş Sabunu • Hasan Traş Kremi • 
Hasa Traı Pudrası • Hasan Traş Kolonyası da çok zevk ve ne5'e veren yardımcı \'e mükemmel vnsıtalardır. Hasan depo! arile satış yerleri ve bütün Anadolu tuhııfiye ve bak· 
kaliye m.ığazalarile eczanelerde ve aktarlarda bulunur. ~~~~~~~~~~~~~_______../ 

BütünDünya ~ı,~~~.s-t-an_b_u_ı_v_a_k-,fl-.-, --~~,.-k-~~m-ı·-u-~~-,.·-,,-.~~btanbul Dördüncükra 

P O K E R Scmtlımrşhur \'e 11 alıatesi cadde \leya No • ._: Cinsi Mutmmnıen 1 
• Memurluğundad 

~~~~~~~~~~~~~-s~o~k~a~~~ı~~~~~~~~~~k·_~_as~•~ Vahan Agopyanın Em~yetSandı~na ~ri~i ~ecede i~~H 
lt:~:!'l5'1ef5!::!~~ Tr •t bıçaklar1nı Lira K. tamamına yemin!i üç ehlivukuf tarafından (4731) 1.ra kıymet takdir 

Bahçekapıda 4Uncii Vakıf hanın aamakatında 1-8 Penceresiz oda 6 nan Kınalıadada Zeytinlik sokağında 23 No. lu bir tarafı Filip tıe 
ku llanıyor ,, ,, ,, ,, ıı, 14•31 Odalar 15 şer bir tarafı Et:rus veresesi arsasa, arkası hacı Artin, önü Zeytinlik 

Siz de ahnız 6 iıe mahdut evsafa aşağıda yazıtı ev tapu kaydı üzere açık arttır 
,, " " ,, 4, 6,33 .. 1 ,, 1 

POKER Y 
vazo unmuştur. Umum evsafı: Çah ile birlikte 4 kattan ibaret PLA • • " " " 3<> Oda 17 içi ve dışı yağlı boyalı zemin ve birinci kat pencereleri demir par~ 

" " " 11 17 " 28 lıklı üst kat pencereler pancurludur. Binanın cephesinde oymalı tez 

İstanbul Dördüncü İcra 
Memurluğundan: 

Mehmedin tasarrufunda olup Emniyet Saodığma· birinci derecede 
ipotek edilen ve elye\'m Üzerlerine bir bina yapılmak suretile mahallen 
tevhit edilen biri Fatihte Manisalı Mehmet Paşa mahallesi 1de Yeni Han 
ve Büyük Kıraman !Okağında eski 8 yeni 16-6 numaralı sağı 5 harita 
num ı ralı Mu\ı ittin arsası solu 7 harita numaralı Mehmet arsası arkası 8 
metrelik tarik cephesi umumi yol ile mahdut ve diğeri aynı mevki ve 
mahallede Sulu Han sokagında eski 8 mükerrer yeni 16-5 numaralı sağı 
4 harita numnrah Nafia arsası solu 6 harita numaralı Fatma arsası ar• 
kası 8 nıt!trelik tarık önü umumi yol ile mahdut gayrımenkulün bir şart• 
name ile kül olarak sata'masına karar verilen mczkür gayramenkule -
ehli vukuf tarafın dan (3212) lira kıymet takdir edilmiştir. Mezkür evjn 
evsafı : Bodrum k&tında: Arka sokaktan girilen bahçe içinde zemini çi. 
mento bır koridor iki oda bir heladır. Taslıkta bir tekne vardır. Zemin 
katında : Zeır.inı karosimen antre ve zemini renkli çini bir koridor üze-
rinde iki oda ıemini karosimen alaturka hela zemini renkli çini mozayik 
tekneli mutfak. Birinci katında : Zemini karosimen ikisi içiçe üç oda bir 
hela zemini karosimen mozayik tekneli mutfak arka cepheye korkuluk"' 
ıuı. balkon vardır. Buraya mozayik merdiveni~ çıkılır. Çab kata: Bu 
kata ahşap merdivenle çıkılır. Bir sofa basık tavanla bir oda ve bir he
lldan ibarettir. Arka bahçede zemini karosimen etr~fı duvar korkuluklu 
tarasası vardlf. Elekhik ve zemin katında terkos tesısab vardır. Binanın 
beden duvarları klgir dahili aksamı ahşap ve haricen sıvasızdır. Bal\. 
çenin etrafı kısmen duvar ve saçla çevrilmiş olup bir kısmının zemini 
çimentodur. Ve bir kuyu vardır. Mesahaaı; Umum mesahası 75,50 m2 

olup 53 mı üzerinde bina vardır. Geri kalanı bahçedir. İşbu gaynmen• 
kulun tapu kaydı mucibince tamamı açık arttırmaya vazedilmiştir. 

Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek müşterilerin kıymeti 
muhammenenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın 
teminat mektubunu hamil olmaları icap eder. Müterakim vergi, tanzifat, 
tenviriye ve vakıf borçlara borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 1-4.937 
tarihine müsadıf perşembe rünü Dairede mahalli mahsusuna talik edi
lecektir. Birinci artbrması ı.6-937 tarihine müaadif salt günü dairemizde 
saat 14 ten 16 ya kadar icra cdileceit, birinci arttırmada bedel, kıymeti 
muhammenin % 75 ini buldutu takdirde Ostte bırakılır. Aksi takdırde 
son arttırmanın teahhüdü baki kalmak üzere arttırma onbcş güo daha 
temdit edilerek 16-6-937 tarihine müsadif çarş. mba günü saat 14 ten 1 

16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok art• 
tıranın üstünde btrakılacaktır. 2004 numaıah icra ve iflas kanununun 
126 ıncı maddesine tevfikan haklan tapu sicitlerile sabit olmayan ipo
tekli alacakla~la diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
huklarım ve hususile fniz ve masarife dair olan iddialarım ilan tarihin
den itibaren 20 gün zarfıoda evrakı müsbiteler ile birlikte Dairemize 
bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicillerile sabit olmı .. 
yanlar satış bedelinin paylaşmaı.ından hariç kalırlar. Müterakim vergi. 
tenviri> e ve tanzifiyede ve dellaliyeden ibaret olan Belediye rusumu ve 
Vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil o1umır. 20 seneliic Vakıf icaresi 
tavizi müşteriye aittir. Daha fa:ıla malümat almak istiyenlerin 936-208 
numarala dosyada mevcut evrak ve mahallen haciz ve takdiri ıcıymet 
raporunu görüp anlayacaklan ilin olunur. (2219) 

Açık artt1rmo lllnı Yeni neşriyat : 

siı~:~~deniz Ereğlisi icra daire - A ş K M EK T E B ı 
Ereğlinin Musabeyli köyünden j Yusuf Ziya tarafından yazılan 

Abbas oğlu Osmanın 138 numa - 1 ve Muhlis Sabahattin tarahndan 
ralı Çamlı ocağına izafeten mü - bestelenen AŞK MEKTEBi opere
dürü mesulü Bay Rıfat Kamil ztm- tinin en güz.el musiki parçaları 

notaya alınmıştır. Neff s bir surette 
metinde tazminat bedelind-en mah- basalan bu nntaların tevzi merkezi: 
kümünbih alacağının temini isti - lstanbul Ankara caddesinde 95 
fası zımnında mahcuz olup sa hl· numurada NGmune Matbaasıdtr. 
ması mukarrer beher tonu 550 ku
ruş kıymeti muhammcneli 276 ton 
maden kömürü açık arttırma ile 

satılığa çıkarılmıştır. Mı;hammen 

kıymetin yüzde yetmiş beşi nis -
betinde bir talip zuhurundal0/5/937 

tarihine müsadif Pazartesı gi.inü 
çaat 15 de ihalesi icra kılmacaktlr. 
Sürülen pey bu bedeli bulmadığı 

takdirde en son arttıranın taahhü
dü baki kalmak üzere on beş gün 
sonra yani 25/5/937 tarihine mü -
sadif Salı gunü saat 15 de Ereğli 

icra dairesinde ihalci katiyes! icra 
kılınacaktır. Müzayedeye iştirak 

edeceklerin muhammen kıymetin 
yüzcle yedi -bu9uk · nisbetinde ·pey 
~k_s~s! v~y:ı. rp4t~ller . bir . banka 
mektubu ile icra dairesine müra -

caat eylemeleri arttırma şartnamesi 
12/5/937 tarih!nden itibare.'1 her 
kese açıktır. Satış bedeli peşindir. 
Ücreti dellaliye ve sair masarif 

müşteriye aittir. Vergi befociiye 
t.;.-:zifat ve tenviriye rüsumu sa-

tış bede1inden tenzil olunacaktır. 

Talip olanların tarih ve yevm ve 
saati mezkurda icra daırC'Sine mü
racaat eylemeleri ilin olunur. 

(22.;(;) 

KEllPETEN 6i61 
SIKER 
ATA.R.. 

Z AYI 
Ali Hakkı namına Haydarpaşa 

Gümrükler baş müdüriyeti vezne
sine yatırılan 5711 No. lu 10/3/337 
tarihli 200 liralık kefalet akçesine 
ait makbuz kaybolmuştur. Yenisi
.ni alacağımdan eskisinin hükmü ol
madığı ilan olunur. 

Cavid · 

" ,, ,, ,, 37,39,40 Üç oda 52 vardır. Merdıven başlari camlı bölme ile ayrılmışlar. Zemin kat ıe 
,, ,, 1 - ci ,, 12 Oda. 15 malta bir koridor üzerinde zemini malta ve maltız ocakla bir rnu 
,, ,, ,, • 22, 29, 30 Odalar 16 ,, zemini tahta bir oda, bir kömürlük bir tıela ve birhci kata çıkan 

3 t,31, 33 vis merdiveni vardır. Birinci kat: bahçeden iki taraflı merdiven e 1' 
34,37 lı kapıdan zemini tahta ve etrafa camekan ve üstü galvenizli saçla 

" 
,, .. " 39 Oda t7 · tülü bir mahalle ve buradan da çift kanatla kapı ile birinci kata girilW 

zemirı 9 Medhal ve heli· 3 50 Burada zemini mermer bir sofa üzerinde iki oda ve buradan camlı 
kapı~ı. ile. g~çil.cn diğer büyükçe bir sofa üzerinde bir kiler içinde ~ 
mer bılezıklı bır sarnıç bulunan maltız ocaklı. bir mutfak, bu sofadan ı" 
ter bir kapı He geçilen diğer küçük bir sofa üzerinde bir oda ve 
fra~ıa bir he!a, ikinci k~t Büyük bir oda üzerinde zemini tahta ve ~ 
tat•! o~aklı bır mutfak bır dolap, ve bu sofadan ara kapısı ile geç'·-' 
diğer küçük bir sofa üzerinde bir sofa, bir helA ve bir dolap ve •1; 
sof adan çift kanatlı kapı ile geçilen bir salon iı zerinde iki od ı . Çatı k 
tı: sofadan bir merdivenle çıkılır, çalı altı t mamen bir ~ek salon hl 
de olup iki taraftan büyük iki çatı arası ve önünde zrmini çinko "/C 

ların arkasm· 
d.,ki mahal 

Eyüp camiikebir Hostan iskelesinde 
Çakmakçılarda Valdehanı 2 inci kemerde 6 

Mihrişah imareti 75 
Oda ve altında 3 

Çarşıda Sahaflarda 
SultMahmed, Cankurtaran 

bodrum 
65,67 Dükkan 1, 13 

1-36 Cami arsasında 0,50 
müfrez bir kısmı 

Yukarda yazıh mahaller 938 senesi Mayıs nihayetine kadar kiraya ve• 
rilmek üzere arttırmaları uzadılmı ştır. · lııtekliler 26 N'sa ı 937 pazartesi 
günü saat 15 e kadar Çemberlitaşta Vakıflar Başmüdürlüğünde Aka· 
rat kalemine gelmeleri. (2230) · 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
1 - tiümunesi mucıbince 2000 adet büyük 100 adet küçük süpürge 

pazarlıkla satm alınacaktır. -
il - Pazarlık 27-IV-937 tarihine rastlayan Salı günü saat 14 de 

Kabataşta Levazım ve mübayaat Şubesindeki alım K omisyonunda yapı· 
lacaktır. 
111 - isteklilerin pazarhk için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güven• 
me paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 2067 

Size : Akisleri müteharrik ziyadr.r 
.Parlak bir hawz teklif eder ... 

Lltif bir ziya altanda bot ınanzarab çlçeklt.r ... 

Göz.ferin zevkile şenlenen bir ıneskee ... 

Cameklnıoıı. için dayanılmaz bir cazibe.,. 

Fiatı, taksitlerle ö:f~'l mek şartile 32 5 LIRADIR. 

Istanbulsıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Gaziantep Memleket hastanesine aid 102 kalem cerrahi al!t ile 56 
kalem kulak botaz burun ve S adet takım cihazı açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

1 - Eksiltme: 5 Maya 937 Çarşamba günü saat U de Cataloğlun· 
da Sıbbat ve içtimai Muavenet MüdürlüA"ü binasında kurulu Komisyon• 

· da yapılacaktır. 

2 - Tahmini fıat: 1927 liradır. 

3 - Muvakkat Garanti: 144 lira 53 kuruştur. 

4 - .istekliler ıartname ve li!'teyi 1ıerıün Komisyonda wör,ebilirler. 
S - istekliler . cari seneye aid Ticaret odası vesikasile 2490 sayılı 

kanunda yazfü belgeler ve bu işe ye.ter muvakkat raranti makbuz veya 
Banka mektubu ile belli gün ve saııtte Komisyona gelmeleri. (2242) 

Akay işletmesi Direktörlüğünden: 
Adalar-Anadolu. Yalova hattı ilkbahar tarifesi 22 Nisan 1937 tari

hinden i!ibaren tatbik olunacaktır. Yeni tarife iskelelere asılmıştır. 
Kadıköyunden saat 23,05 le kalkan vapur 22 Ni4an 937 den itibaren 
Kadıköyünden 23.30 da, H. Paşadan 23.38 de kaldınlacak ve Köprüye 
23,SS t~ varacaktır. (2186) 

Sahibi vo Umumi neşriyatı idıre eden Başmuharrir 

E. izzet 
8allldıtı yer : Mıtbaai Ebüıziy• . 

rafı tahta korkuluklu bir balkon, bahçenin etrah duvar çevrili olup i 
de bir kuyu ve bir kaç ağaç vardır. Umum mesahası 459 m:ı olup 
dan 154 m2 üzer inde bina mevcuttur. 

Tapodaki kaydında olduğu gibi açık arttırmaya konmuş rolduğun~ 
3-6-937 tarihine müsadif (perşembe) günü saat 14 den 16 ya kadar 
rede birinci arthrması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muh~ 
men~nin % 75 ni buldu~ takdir~e _müşteri üzurind_e bırakılacaktır. ..11 
takdırde en son arttıranın taahhudu baki kalmak uzcre arttırma ıs , .. , 

müddetle temdit edilerek 18.6.937 rarihine müsadif (cuma) günü saat 1~ 
16 ya kadar keza dairemizde 1apıl"cak ikinci açık arttırmasında arttı ' 

bedeli kıymeti muhammenenin % 75 ni bulmadıtı takdirde 2280 No.; 
kanun ahkimınl\ tevfikan geri bırakılır. Satış peşindir. Arttırmaya ı, 
rak etmek isteyenlerin kıymeti muhammenenin % 7,5 nispetinde peY * 
çası veya milll bir bankanın teminat mektubunu hamil bulunmalar& 
zamdır. Haklan tapu sicili ile sabit olmayan alacaklılarla diter alak•~ 
ranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarım ve hususile faiz ve pııııı 
sarife dair olan iddialarını evrakı müspitelerile birlikte ilin tarihillcll! 
itibaren nihayet 20 rün zarfanda birlikte dairemize bildirmeleri Jaz•~ .... 
Aksi takdirde haklan Tapu sicili ile sabit olmıY.anlar satış M.delJll"'" 
paylaşmasından hariç kılarlar. Müterakim vergi, tenvireye, tan~ifiye 
delliliye resminden mütevellit Belediye rusumu ve Vakıf icaresi 

müzayededen tenzil olunur. 20 senelik vakıf icaresi tavizi mü~teriye,; 
Daha fazla malumat alm.ıc...iıttayenlar 3.5.9n tırııribinJen iti l.aren he 
sin görebilmesı için açık bulundurulacak: arttırma şartnamesi ile 93' 
1846 No. lu dosyaya müracaatla mcıkür dosyada mevcut vesaiki 
rebilecekleri i!An olunur, (2226) 

Karacaahmet meıı:arhğ'ında bulunan tahminen 1700 tane servi ~ 
lerek Üsküdar temizlik ahırına nakli açık eksiltmeye konulmuştur.,;. 
ağaç için 40 kuruş ücret tahmin olunmuştur. Şartnamesi Levazım ; 
dürlüğünde görülebilir. istekliler 51 liralık ilk teminat makbuz "JI 
mektubile beraber 26-4.937 pazartesi günü saat 14 de Daimi EnciilP"'" 
de bulunmalıdırlar. (B.) (2v35) 

lstanbul 4 üncü icra 
Memurluğunda 

Mııırdıç Frenkyanaa Emniye t Sandıtına birinci dttecede i 
olup lamamına yeminli üç ehn vukuf tarafından (6070) lira kıyıoet 
dir olunan Galatada eski Sultanbeyaııt yeni Kılınçalipaşa ' maha: ~ 
eski Çöplük iskelesi yeni Çöplük sokağında eski ve yeni 3,5 No. la 
tarah Harikliya matazası, bir tarafı Hasan ve diter Hasan ve f• 
ve saire arsası ve baza:l Naşide han ve ahın arka tarafı Dirohi ti 
mağazası önü Çöplük iskelesi sokatı ile mahdut tapu kaydına n•S 
bir maA-an takdiri kıymet raporuna göre aşağıda yazılan evsafta 
nan gayrimenkul tapu kaydı üzere açık arttırmaya vazolunmuştut• 

min katı toprak, diter kat döşemeleri 20 santim putrel çift üzerine 
)aslarla döıenmiş ve tavansız olan uirinci katta ahşap bir tezglhla 
bir merdiven altı ve boş dolaplı ahşap bölmeli bir oda. ikinci ~ 
Birisinin içinde ahşap tezrih ve rafları havi ah~ap bölmeli üç oda~ 
lunan v~ umum sahası 112 m2 olup 106 m2 üç katlı bina geri k~ 
aydınlık olan demir ıki kapılı iki depo. Tapudaki kaydınd:ı ol "d/
gibi açık art~r~ayil konmuş olduğundan 3·6·937 tarihine ınü~ 
(perşembe) gunu saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttı ~ 
icra edilecektir, Arttırma bedeli kıymeti tAUhl\mmenenin % 75 ni bU ti" 
takdirde müşterısi üzerinde bırakılacagtir. Aksi takdirde tn son ,rtl~ 
nın ıaahhüdu bakı kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle temdit ~ 
terek 18-6-937 tarihine oıüsadif (cuma) günü saat 14 ten J6 ya ~ 
keza dairemizde yapılacak 1kinci açık arttırmasıncia arttırma 

kıy~ muham~enin % 71 ni bul'!_ladığı takdirde satış 2280 ~ 
kanun ahklnuo levrika~i bırakılır. Sataş peşindir. Arttıf,..
iştirak etmek isteyenlerin kıymeti muhammencnin % 7,5 nisbetirıcJe 
a~çesi veyıı miltr bir b~n.k.~n te~inat mektubunu haı.ıil buluP~ıJI' 
lazımdır. Hakları tapu sıcılı ıle sabıt olmayan alacaklılarla diğer ~ ./f 
daranın ve irti ~ak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile fa•' .,.4", 
masarife dair olan iddialarını evrakı müspiteıerile birl.kte ilan vırii'I' tJI' 
itibaren nihayet 20 gün ı.arfında birlikte daire mize bi!dirmelerı raı•~~ 
Aksi takdirde hak~arı Tapu sicili ile sabit o:mıyanlar salış b~~:e,1 
payl~şmasınd~n harıç _kalırlar. Müterakim vergi, tenviri ye, tan;ıfı~ 
tellalıye resınınden ıuule\el!ıt Belediyo rusumu ve Vakıf icaresı _ ~ 
müzayededen tenzil olunur. 20 senel.k v.ıkıf icıresi tavizi m~!~ 
aittir. Daha fasla malümat almak isteyenler 3·5-937 tırihindeıı ıl1"~ 
herkesin l!:'Örcbilmesı için dairede açık bıtlundurulacak arttırrn.ı ~ 
meııi ile 934· 32il2 No.la dosyaya müracaatla mezkfir dosyada 
veaatki ıörebilecekleri i:a'l olunur: (?222) : : . · · 


