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Bir dünya konferansı toplanacak 
~ 

Hemen bütün devletler böyle bir konferansın toplanmasına muvafa
katlerini bildirmişlerdir, bir ingiliz mebusu Hitlerle dedanışmağa gitti 

_.... ............. ,., ........... MUHtlUllUUUHHUUUllUHHUUlllllllHUnuınn11ıunu11tt1ttılMUlllllltlllllllUlftlUHUUUHllUIUUtlllllUflUHIUlllltHtllllllllllllllllUlt1lfUUUUIUUllHUUUUlllllHIUIUll,1IQ 

Son söz Hitlerde ! rAtatürk 
1 Ankaradanbeklenen Türk-

Bu kon/ eransa Amerika Cumhur reisi Ruzveltin 
reisliği teklif ediliyor 

A•k•r~o~~~ra1.~ kuşu f ayyareleri · 
hurreiıi Atatürk bugün ıaat 14,30 b h k d d 
da husust trenle Ankaraya gel· ugün are et e eme 1• mişlerdir. 

Londra, 11 (Hususi muhabiri

mizden) - İngilizler, cihan sul· 
hunu kurtarmak maksadile bir 
cihan konferansı toplanması için 
çalışmaktadırlar. Geçenlerde 
Amerikan giderek cümhur reisi 
Ruzvclt ile görüşen Jorj Lansb· 
ri bu maksatla yakında Berline 
gönderilmektedir. Cihan kon -
feransının toplanması ıçın, 
için, Lansbri, şimdiye kadar 
Fransız başvekili, Belçika baş -
vekili ve İskandinavya başve -
killcrile göri.işmüştür. İngilter~ 
de çok maruf ve sulhperverliği 
ile şöhret bulmuş olan Lansbri, 
şimdi mebustur. Siyasi maha -
filde çok büyük nüfuz sahibi o
lan bu zatın Berline giderek 
Hitleri cihan konferansına da -
vet etmesi, çok ehemmiyetli bir 
hadise olarak karşılanmaktadır. 
İngilizler, milletlerin tepeden 
tırnağa kanar silahlanm1hr1• 

Atatürk istuyonda Kamutay 
Başkam Abdülhalik Renda, Baş• 
bakan ismet İnönü, Büyük Er• 
kinı Harbiye Başkanı Mareşal 
Fevzi Çakmak ile Vekiller, meb
~slar, askert şura erkftnı. büyük 
erkil.nı harbiye. Millt Müdafaa vo 
diğer vekAletler ileri gelenleri 
tar:lfından selamlanmıştır. 

Kont Ciano'nun 
Ankara seyahati 
ltalyan hariciye naz1rının 
Belgrada da uğrayaca!jı 

zannediliyor 
Belgrad 11 (Hu· 

sust muhabiri
mizden ) - Yu· 

Si.Ah yar1şını durdurmak için bir dllnya konteran. ı' goslavs~iYKuriyer 
' -· gaıetesı ugos-

51 toplanmasına on ayak olan Amerika cumhur lavya ile 1talyı 

1reisl B. Ruzvelt yerli bir aşiret reisi ile konu,uyor arasında çok ya-

l :ursa ~~n~anıı:.delirıniş oldu • r nüz. Bir cihan konferansının 1 kında bir ticaret 
· gunu soylıyecegım. toplanması hakkında en müessir muahedesi akdi 

Konferans hakkında en 
son aözU söyliyecek olan 
Alman batveklli B.Hltler 
iyiliğe alamet addetmemekte -
dirler. Bunun için sulhu kurta -
racak çareleri aramakta devam 
etmektedirler. 
Dünyanın bütün devlet reis· 

Ierini bir arada birleştirecek o
lan böyle bir konferansın toplan· 
masını, İngilizler medeniyetin 

izmihlalden kurtarılmasile mü • 
savi addetmektedirler. 
Londra gazetelerine beyanatta 
bulunan Lanbri Berline yapa -
cağı ziyaret bakında şunları söy
lemiştir: 

«Bir harp felaketi başlamaz -
dan evvel, diğer devlet reisle -
rile olduğu gibi, Hitlerle de gö-

rüşmek üzere Berline gidiyo -
rum. Bir cihan konferansının 
toplanmasın, ve devlet reisleri
nin haşhaşa vererek konuşma -
farını teklif edeceğim, harbe 
doğrusu bir cehen?e.m ya~gını
na doğru ne için gıdılmek ıste -
nildiğini devlet reislerinin bir 
araya toplanarak müzakere et· 
meleri Iazımdır. İngiliz parla -
ınentosunda söylediğim gibi~ 
Hitlere de: Şayet, medeniyetin 
izmihlaline doğru gidilecek o -

Şimdiye kadar görüştüğüm sözü o söyliyecektir> dediler. için müzakere· 
devlet reisleri, benimle mutabık Bunun içindir ki, ben de Hit- lere başlanaca• 
olduklarını, fakat ilk teşebbüsü !erin yanına gidiyorum. tım yaımaktadır 

F·ı 'Jlfl.luatl- v· n 
'\Jap3taklarııı ortaya çıkmaları Lansbd, cıhan konferaft:; 1e - k · ~ Çiyano Belgradı z:yaret edece tır. 
icap ettiğini ve: isliğine, Ruzveltin intihabı mu - Resmi muhafıl, Çiyano•nun Belg-ra. 

«- Gidiniz, Hitlerle gröüşü - vafık olacağını söylemiştir. dı ziyaretine ait bir şeyi söyleme-o 
.. • ınekle beraber İtalyan nazmnın 

ispanyada Şiddetti muharebeler Oluyor Aoraka seyahatinde, Belgrada 

Hükilmetçilerin 20,000 d~;,.m ... m:bt•ım.ıdir. J 

• 1v1.acarıs anua 
kişilik hır ordusu 200 çiftlik su 

muhasaraya alınmış ~~~!:.~~ !:_!d!b•· 
ita/yanlar yeniden kuvvetler 
gönd~rdiler, bir Alman kruvazö

rü de top ve tayyare getirdi 

birimizden) - Fazla yağmurlar 
yüzünden Macaristlmdaki büyük 

nehirler taşmıştır. Gaşvereng kasa

basın• ıu baskanınından kurtarmak 

için, Tisa su bentlerini açmak mec• 

buriyeti basıl olmuştur. Bu yüzden 
200 çHtlik au altında kalmıştır. 
Milyonhırca ıarar olmuştur. 

l 
....... ._ ....................................... ::-...... . 
B.Heryo 

- ispanya mulıar.hılerlnde Milislerin lcrıllımdılr./arı tanklarda. biri 

Paris 10 (A. A.) - İspany! verlerin iddia ettikleri cepha • 
telgraflarına göre, hükumetçiler nelerinin bozulmadığını beyan 
adetçe faik düşman ve bilhassa etmektedirler. 
motörlü İtalyan fırkası karşı - Hükumet kıtalarının kuınan
smda ric'ate mecbur kaldıkları- i:Ianı topçu, tanü ve piyade tak. 
nı itiraf ve fakat milliyetpcr - - Devamı 2 inci sayfada -

Ağır hasta 
Paris, 11 (Hu· ~-~\iiiiiiiiiil 

sust mub:ıb"ri

mizden) - Eski 

Franslı başvekili, 

radikal partisi 
lideri vo şimdiki 

parlamento reisi ~. 

Edvard B. Heryo 

ağı r hastadır. 

Doktorlar haya. ı...... •. __.___...__-=-~ 
hodan e n d i ş c 
etmektedirler. 

Şlmal kutbunda 
Tayyareler 

Rus tayyarecileri havacılıkta 
bir kaç rekor dnha kırmak üzere 
hazırlıklarda bulunmaktadırlar. 

Ruslar, Ağustos ayında tayyare 

ile Şimal kutbuna uçacaklar, yere 
inmeden Moskova i'e San Fransis .. 
ko'yu katetme~e çalışacaklardır. 

Taggor«:illlc ihtisaslarını artırmak için giltilclerl SofJget Rusgadan 
dönen aençlerimi•d•n Fuit Orbag 

(Yazısı 2 inci sayfada} 

Hadiseler Karşısında 

Nihayet Sulh perisinin gh·diği k,yafet 

[Kazanan nu
maralar 2 nci 
sayfamızdadır] 
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Piyanko ~=;~:;0 Ankaradan beklenen Türklr orş SıvAsA :J 
.. ~- . _ kuşu tayyareleri Rus • Alman harbi 

Bugünkü keşidede 
kazanan numaralar 

Pazar gunu Yeşılkoyde olacak mı? .. 

büyük merasim var bugün hareket edemedi 
Tayyare piyangosunun yirminci 

tertip, beşinci keşidesine bu sabah 
Asri sinemada başranmıştır. Sine· 
ma salonu her keşidede olduğu . 
fibi bklım tıklım dolmuştu. iğne 
atacak yer yo ·tu. 

27495 400 31232 8131 22918 
6512 4292 9761 28762 33398 

4714 144478 11165 15500 12855 
1963 33794 13786 9806 14234 

BUtUn gençlere tayy•re 

ne uçu,ı~~ yapt.1r~racak Şehrimizde bulunan "'ilo ö;;/eden 
PAZAR gilnu Yeşilkoyde ya· J ı 6' 

pılacak Türkkuşu bayramının evvel lstanbul 
hanrlıklan ikmal edilmiştir. Bu 

31249 28100 33577 37478 5451 
1676 21373 19313 18802 23i07 
6307 22502 4597 4392 2406 
8863 10415 3710 7790 901 
2703 28771 25723 27169 18332 

m~nascbdlc yarın Anbradım kiti Üzerinde bir gösteri _ııaptı 
mıkdnrda plinör 'etirilecektir. -

Bu rünkü keşidede kazanan nu
maralar şunlar dır: 

12000 
Ura kazananlar 

5296 
10,000 
Lira kazanan 

37680 
3 bin lira kazananlar 

26600 
Bin Hra kazananlar 

34380 26762 
145811 37599 

500 

17808 304 7839 25003 11704 
16814 6355 25057 5085 2214 
12869 37736 16322 3165 21720 
32364 72094 27031 21036 30007 
16290 20496 23137 199 24001 
34869 31799 9369 7546 34 72 
36186 8298 ..33350 
16290 20495 

Otuz lira kazananlar: 

Bayrama saat Gll birde başlana • 
cnk ve \'C Sirkeciden. halkla mek
tepliJeri götürmek üzere 8 hususi 
tren kalkacaktır. Mektepli olduğu· 
nn ishat eden her gen~ meccanen 
nak.lett ilecektir. 

Bayrama 5 tayyare ve 5 plaıM>r 
i~tirak edecektir. Şehir üzerinde 
yapılacak plfuıür ve akrobası hü • 
nerlcrinden sonra Türkkuşu üyo • 
leri de tayyarele.rle paı-mız uçum • 
lacaktır. 

Diier taraftan Türkkuşuna karşı 
5902 26819 18209 30Sl0 20127 13355 gençlil:rin alfıknsı gün geçtikçe art -

27845 168i4 28569 10260 3976 38258 maktadır. Dün ve bu sabah yeniden 
26187 2736 25111 34598 37715 10470 14 kişi kuruma yazılmıştır. Bu ak-
1326 2988 8382 12424 23871 6339 şamdan itibaren Taksimde Güneş 
164 35933 32484 13307 35544 367 klübündcki Türkkuşu merkezinde 

22143 24.421 977 379i3 10437 5341 planör derslerine başlanacaktır. 
9144 33503 4007 3608 26455 32495 Şimdiye kndar yetiştirilen planör-

37553 24189 4989 34458 8222 11233 cü ve par.ışütçülerden sonra «pilot» 
633 133111813 4182 30709 35482 ta yetiştirmek üzere Anknrada in-

30203 50927 163 22494 34260 33221 şa edilmekte olan motörlü tayyare 
38207 7743 36504 36417 29148 21333 mektebinin binası bitmek üzeredir. 
888113109 3238616189 13455 26186 Burada önümüzdeki temmuzda 

27613 12615 39957 11410 25559 15416 derslere 'başlanabilecektir. 
21168 7029 37618 6773 11240 30297 Türkkuşu için Al.manyaya IS • 

21128 32015 1790917019 14100 15838 marlanan on tayyare ilo şehrimÜI • 
Lira kazananlar 31796 5351 26479 22198 23811 3568 deki SaJahattbıio ilk tayyare fabrl. 

11038 19875 498 15505 902 3920 11595 8588 1237 5299 12852 kasına sipariş edilen 10 tayyare 4e 
6415 15446 14410 1467132002 7249 21794 3095 37594 8027 155 bu zam.ına kadar hazır olacaktır. 

16981 30563 13739 6718 25622 23198 36679 • D ,, ·ı· .., . 
304J7 1247a 7480 ... ~~~~ ... ~~-.. ~ ... ~~~~ .. ~:.~~: ... !.~~~.. 11.encı ıgı 

200 lira kazananlar Kitapların Kaldırmak için ••• 
2339 18813 32984 27290 ,,.. ~ .t• • • 
s04sa 1s2s7 39110 ~ asnıJ ı ışı 
100 lira kazananlar Tahsisat kalmadılından 

Dahiliye VekAletl vilAyet. 
lera bir tam im gönderdi 

İstanbul belediyesi, dahiliye ve -21706 komisyon ıaıvedildl 
28079 14S2

4 653 10967 29497 
Kütüphanelerimizin tasnifi için kaletine müracaat ederek İstanbul-

l 182 13164 1S02 l2S04 23633 teşkil edilmiJ olan 8 kişilik kitap da dilencilerin toplanması için ya -

l 6434 21320 26567 20770 4171 tasnif komisyonu tahsisat kalmadığı pılan mücadelede muvaffak oluna-

1 842 618 30118 16173 36000 için Maarif Vekaletinin emrıle Mar- maması sebeplerini izah etmiş, te-
1 33592 38774 7624 13005 24709 tın birinden itıbaren lağvedilmış, 
ı 16621 38941 223 5823 3637 keyfiyet Maarif Müdürlüğü- vası -

J 3071 30206 16787 21924 17764 tasile konusyon riyasetıne bildıril-
• 16200 20496 12972 7444 187g! nıi$tir. 

12128 38247 33662 5270 27967 Komisyon halan Kanunuevvel, 
36155 3834 2386 Kanunusani, Şubat maaşlarını da 

50 lira Kazananlar henüz almadıktan için Maarü Ve-

25874 33776 33731 27899 38380 kaletine müracaat etmişler, perişan 

22361 30570 9464 1170 30306 bir halde bulunduklarından bahisle 

davi edilmek maksadile veyahut iş 

bulmak vesilelerile İstanbula gelen 
hır çok lcizenin memleketlerine 

dönemediklerinden dolayı dil~ncili ... 

ğin arttığını bildirmiştir. 

Bu şikayet üzerine vekalet, Ço • 
rum, Trabzon, Samsun, Giresun, 

Ordu, Sinop, Kastamonu, Zongul -
dak, Bolu, Kocaeli, Bursa, Balıke-

18475 9527 7573 21534 9268 müterakim maaşlannın tediyesi ri- sir vilayctlerile Trakya umumi mü-

39939 20680 29961184n.- 17468 casmda bu1urunuşlardır. I ~ı: b · ·· d or.1 etli~ğinc ir tarrum gon ermiştir. 
17789 13492 28907 36849 3i005 Azadan bazılan Maarif Vekilinin Vekalet bu tamiminde İstanb:ıda 
10680 21465 1688 31236 34535 1stanbula gelmesinden lıilıstifade dılcnciliğin meni için yaplan müca-

1 12465 6457 10613 12570 25228 şahsen de ziyaret ve temennilerini delenin muvaffak olması için hastalı 
10982 35268 7417 18850 10759 tekrar bıldirmişlerdir. 

HükUmetçilerin 20000 
görülen fakir kimselerin mutlaka 
mahallindeki memleket hastahane -
lerilc dispanserlerde muayene eılil-

melerini ve bunların hiç bir suret
le fstanbula gönderilmemelerinin 
teminini bildirmiştir. 

&kişehir, 11 (Telef ÇMlla) -
Pazar günü Yeşilköyde yapılacak 
büyük tayyare bayıamına iştirak 
etmek üz~e şehrimizden geçecek 
tayyareleri kıırşıfamak üzere sabah· 
tanberi büyük ve kalabelık bir 
halk kitlesi tayyare sahasında bek· 
!emektedir. 

Dün akşamdanberi şehrimizle 
Ankara ar;ısında hava çok kapalı 
ve bozuktur. Bu yüzden şimdıye 
k~dar tayyarelerin hareketine dair 
bır h,ıbcr gelmemiştir. ,,, 

Hava düzelmediği takdirde ha-
rekctrerinin yarına bırakılması 
çok muhtemeldir. 

Beki nen tayyareler ikisi planör 
olmak üzere beş tanedir. 

Üç gün evvel lzmirden şehrimize 
gelen Tiirkkuşu tavyareleri bu· 

gün arkalarında birer planörla Öğ• 
le; e d~ru Yeşilkö} den kalkar:ık 
şehir üztrinde bir tur yapmışlardır. 

Tayyare'er, Anlcaradan gelecek 
olanlarında iştirakite öbür gün 
tam fılo halinde lslanbul ü2e~inde 

le, rar uçacaklar ve h:ılkı pazar 
giinkü bayrama davet eden beyan· 
meler atacakl.1rdır. 

Bayram münaseberite Pazar gü
nü S'rkeci, Beyazıt, Taksim ve 
B~ıktaştan kalkaaık otobüsler 60, 
binek otomobilleri de adam başına 
125 kuruşıı halkı Yeşilkö, e götü
rüp gel ireceklerdir. 
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Bir palto hırsızı . 
Mahkeme, yaptllı marl· 

retlerin hesabını 
soruyor 

Birçok kahve ye ıazinodan, 
Üniversiteden, bu meyanda da 
Türk Ku~una aza yazılmak üzere 
gHtkleri Tayyare Cemiyeti lstan
bul ş•ıbesi vesti~ erinden Yaşann 
pa tosunu çalmaktM suçlu ola· 
rak Su1tanahmet ikinci Sulh 
Cera mahkemesinde mevkuf ola
rak muhakeme edilen Mahmut 
Şevketle arkadaşının muhakc. 
melerine bugün de dnam edil
miştir. Yine ayna suçtan maznun 
arkadaşları lsmail hail bulunama· 
mış, lzmirde olduğu anlaşılmıştır. 
Mahmut Şevket, satarken yaka
landığı sekiz p1ıltoyu, kendisine. 
bulunamıyan lsmailin verdiğini 
iddia etmektedir. 

Mahmul Ş vketin vekili, mah. 
kemeye iki müdafaa şahidi gös
termiştir. Bunlar, Fatihte oturan 
Zıya ile 1ine Fatihte kahve rarso
nu Ziyadır. 

Da va, bu şahitlerin ça ğnfması 
ve lzm rde oldıı2'u anlaşılan l!ma· 
ilin mevcuden lstımbula gö:ıderit
mesinin telırafla lzmir müddeiumu. 
miliğine bildirilmesi için ba~ka 
güne bırakılmıştır.• 

Zorla pera isteyen adam 
Bırçok vesilelerle gazele.erde 

ismi birçok def alıır geçen anuhaı. 
ci Hayr. baklc.ıoda yeni bir dava 
daha açılmış, üçüncü ceza ma~ke
mesinde bugün bakıl:mştır. Bu 
d ıva)·ı açanlar, muamele takipcisi 
Hikmet, kavrn birade-ri Behçet, 
daktilo Celal ve tabelacı Turgud. 
tur. Daveının mevzuu da, zorla pa
ra istemek, dükkan cam ve çerçe
velerini kırmak ve sairedir. 

Ha}rı, başka bir suçtan mah
kumilı etini tamamlamak üzere ha
pisanede bulunmaktadır. 

Küçük itillif ın 
Befqrad 
Toplantısı 

Habsburglar meselası de 
mUzakere edUecek 
Belgrad 11 (Husus! muhabiri

mizden) - 2 Nisanda Be gr11d'da 
toplanacak olan küçük itilaf kon
feransı Habsburgtann Avusturya 
tahhna dönmeleri meselesini de 
müzakere edecektir:. 

Çünkü, hanedanı iade etmek is
teyenler, Paris, Londra ve diter 
büyük devletler merkezlerine hl)o 
susi heyetler göndermişlerdir. 
Küçük itilaf hükümetleri, Habs
borglann tahta gelmeleri ile, Çe. 
koslovakya, Ronrnna ... ya ve Yu· 
guslav~a huclutıa~ı içinde yaşayan 
katolık ve Almanların ba~ kaıdıra· 
caklarını bitmektedirler. Bunun içın 
Habbusrgların dönmesine aleyh
dardırlar •• 

Romanya hükOmeti, 
Belediye lntihapla· 

rını tehir etti 
Bükrec; 11 (Husud mubabirimiz· 

den) - Romen hükumeti, bu ayın 
içinde yapılması icap eden beledi· 
ye intihaplannın lilA müddet tehi· 
rine karar vermiştir. Bu karara, 
son bidise'er sebep olmuştur. 

Büyük bir Bulgar 
kadın şairi öldü 
Sof\•a, 11 (Hususi muhab!ri· 

mizden ) - B ~arlann en büı i!k 
kadın ş iri Marcı Balçeva dün ge. 
ce sabaha karşı ölmü'jtfır. Bu ka. 
dm, ~ üksek kültüre ma'ik ve Nıçe 
ile Hauptman'dan eserl!r terccm .. 
elmiş ve yazdık\ şıirkrl iiç kitap 
hafincte ne~reımiş!i. Bulpar edebi· 
yatındıt hüı i;k bir yer alan Bdçe· 
va'nın öhimu Bulgar edebiyatı na
mına büyük tir ziyadır. kişilik bir ordusu 

m u h a s a r a y a a 1 ı n m ı ş 1 Sa ah ve akşam başmuharrirleri 
--------------------...:ı 

ne yazıyorlar? 
[Birinci sahifeden devam] 

viye kıtaatı aldığını ve düşma
nın üç gece yarısmdanberi dur
durulduğunu tebliğ etmiştir. 

Hükiimetçiler. şimdi tamamen 
muhasara albnda bulunan Ovi
edo bölgesinde mahalli bir mu
vaffakiyet kazandıklarını bil -
dirmcktedirler. 

BOYUNA TOP VE ASKER 
( GÖNDERİLİYOR 

Aigesiras 11 (A. A.) - Dün 
akşam Cadix'den buraya gelen 
bir İngiliz söylediklerine bakı -
brsa, bayrağı olmıyan ve ismi 
yağlı boya ile kapatılmış olma-
sına rağmen İtalyan olduğu an
laşılan üç vapur geçen hafta so
nunda Cadix'e İtalyan kıtaatı 
çıkarmıştır. Keza, Deutschland 
Olp kruvazörünün son günler -

• de Algeras'a top ve mühimmat 
olduğu zaniedlien esrarıengiz 
bir küçük yük çıkardığı bildi -
rilmektedir. 

HVKUME'l' KUVVETLERi 
SARIUYOR MU? 

Siguenza 11 (A. A.) - Havas 
aansı muhabirinden: 

32.400 kişiden ibaret olan 
Frankist kıtaatı, salı akşamı 
Guadalajara'ya 25 kilometre 
mesafeye kadar gelmiştir. Bu 
kıtaat, dün taarruzlarına devam 
etmiş ve yeniden 8 kilometre 
ilerlemiştir. 

Dün öğleden sonra, bu kıtaa· 
tın ileri hareketınin mesafesi 
toptan 40 kilometreye baliğ ol -
muş bulunuyordu. 

Takriben 20.000 kişiden iba
ret olan hükumet kuvvetleri. 
ric'at etmiştir. Bu kuvvetler. 
Aranjuez Chinchon, A1ca1a, de 
Nenares ve Tajuna nehri ara -
sında tahaşşüt etmi"Ierdir. Bu 
kuvvetler, Frankist'ler tarafın
dan tamami1e ihata edilmek teh-
likesi'1e m?.ruz huJnrunaktarlır. 
ESRARENGiZ BtR BALIKÇI 

GEMISl 
Paris 11 (A. A.) _ Bahriye 

nezareti, Frankistlerin müsel _ 
lah bir balıkçı gemisinin d"' .... led un 
og en sonra Conde de Zubiria 
adındaki, İspanya hüldimetine 
ait, gemive ateş açmış olduğunu 
bildirmekte ve bu taarruzun 
Ouesantm 8 mil açığında vuku 
bulmuş olduğunu ve müsellah 
balıkçı gemisini Fransız kara 
suları hududuna kadar bu teca
viizünde devam etmekte bulun
duğunu ilave etmektedir. 

Brest bahriye makamatı, 
vak'a mahalline bir deniz tay -
yaresi ile bir torpito muhribi 
göndermiştir. 

Hükumet gemisi, Breste doğ
ru yola çılonış, balıkçı gemisi 
ise, açık denizde gözden kay -
bolınuştur 

Cumhuriyet 

Oenizc11iğimizln bek e
diği teşekkül : Deniz 

bank 
Bu müessese, büyük serma -

yesi ve bütün deniz işlerini ve 
hizmetlerini bir araya toplayan 
kudretli teşekkülü ile şimdiye 
kadar yapılamayan işleri de ba
şarabilir. 

Bu sabahki cCumhuriyeb te 
Abidin Daverin, teşkiline ka -
rar verilen Denizbankm yapa -
bileceği işlere tahsis ettiği baş 
yazısını bu suretle hiilasa et -
mek kabildir: 

Türkiycde denize, suya 
müteallik her iş, Şirketi Hayri
ye ile Haliç vapurları ve hususi 
silepler müstesna olmak iizerc. 
Denizbankın eline geçecektir. 
Bu suretle bu işler ayrı ayrı 

idare edilmiyer~ tek bir mü -
essesede toplanmış olacaktır. 

Sümerbank devletin endüstri 
bankası olduğu gibi, Denızbc.nk 
ta devletin denizcilik bankası o
lacak demektir. 

Denizbanktan beklenen işler 
arasında ilk planda şunlar gel -
mektedir: Karadenizde ve Ak-
denizde limanlar yapmak, Ti.irk 
deniz ticaretini modem bir şi -
lep filosile teçhiz etmek, gittik -
çe daha büyük gemiler yapa -

bilmek üzere İstanbul tersane -
sini yeni bir hale koymak. 

Kurun 

Blzs nastl okul kitabı 
llz m? 

Büyük şehirlerdeki talebe ile 
koy çocuklarının okuyacakları 
kitaplar arasında bir fark gö -
zet.mek doğru mudur, değil mi
dir? 

Bu sabahki Kurunda Asım 
Us bu mevzudan bahsederken 
şunlan söylüyor: 

cOkullarda tek kitap usulü 
kabul edilmiştir. E.5as itibarile 
bu usul doğrudur. Çocuklann 
eline hem iyi, hem ucuz kitap 
vermeğe yardım eder. Fakat 
büyük şehirlerde daha ziyade 
ekonomi bakımından san'at, ti
caret hayat ve faaliyetlerine ka
rısacak olan çocuklann okuya -
cakları ders kitapları ile köyler
de ziraat işlerile uğraşacak ço
cukların okuyacakları kitaplar 
arasında bir fark gözetmek doğ
ru mudur. değil midir? Bu. bat· 
olunmaya muhtaç bir meseledir. 

Tan -TUrk alevllerln yarası 
Tanda Ahmet Emin Yalman 

Adana Halkevinde tariht bir 
haksızlığın tamir ve tasfiyesine 
doğru ablan adımdan bahsedi
yor: 

Hatayda olduğu gibi, Çukur
ovada da Aleviler vanlır. Bu 
vatandaşların ana dillerini kay
betmiş olmaları acı bir şeydir. 
Saltanat idaresinin bıraktığı kö
tü miraslardan biridir. Fakat 
her halde telafisi ve tedavisi 
mümkün bir yaradır. 

Asırlarca süren cehalet ve 
taassup karşısında kısmen dil -
lerini kavbeden Türk Aleviler 
eski günlerin mücadeleleri için
de yaralanmış kardeşlerdir. 
Bu yaralan elbirliği ile sarmak 
ve maziyi tamamile tasfiye edil
miş addetmek icap eder. 

Son Peste~: 

lpllk m••elesl halledl
lemedl 

Bir aralık iplik ihtikarı diye 
gazetelerde hayli yazılar yazıl -
mıştı. İktısat Vekaleti fabrika -
ları iplik yapmağa ve satmağa 
sevketmek için evvela tayin et
tiği narh fiatlannı değiştirme
mekte ısrar etti. Sonra da iplik 
ithaline müsaade verdi. 

cSon Posta• bugünkü baş ya
zısında bu meseleyi eleyerek şu 
neticeye varıyor: 

«Beynelmilel mübadele ve ik
tısadiyatımızı mümkün olduğu 
kadar bugünkü kanşık: yoldan 
kurtamıağa çalışmamız icap e· 
der.• 

Lehistanda (miralaylar) na -
mile anılan ve Lehistanm siyasi 
hayatında mühim roller oyna· 
yan askeri bir grup vardır ki, 
bunlar, miralay Koku başkan 
olarak tanırlar. Miralay Kok, 
Lehistan orduları umwni mü -
f ettişi Ridzizmiğlinin en yakın 
adamlarından biridir. 

Ridzizmiğliye istinat eden mi
ralay Kok, geçenlerde yeni bir 
siyasi teşekkül meydana getir -
di. Bu teşekkül, faşistlikle, Hit
leristinki bir araya cemederek 
Lehistanm şeraiti hayatiyesine 
uygun yeni bir milli ideoloji or
taya koydu. Buna nazaran, Le
histan, otoriter bir rejime, par -
lemanter sistemi muhafaza ede
rek ulaşacaktır. Gayesi ise, Le· 
histanın tamamiyeti mülkiyesi • 
ni muhafaza etmektir. Fakat, 
tC'ori itibarile, faşistlii!e mevval 
olan miralavlar teskilatmın Al -
manya ile daha fazla dostlaşa -
rak. bir Rus, Alman harbi ol -
duğu zaman Almanya tarafını 
tercih ederek Rusyava di.~an 
olacağını sövleyip yazanlar ol· 
du. Lehistanda da. Rusvanın ko
Iavca mağlup edilerek Lehistan 
ordularının bir hamlede Mos -
kovaya varabileceğini zanne -
denler çoktur. Bu gibilere cevap 
olm:-ık iizere eski Lehistan haş -
vekili Sikörski, (Kuriver Var -
sayski) gazetesinde bir makale 
ile vatanda~larını ikaz etmek -
tcdir. 

Almanva - Rusya düşmanlı -
ğına, Lehist:mMann k:ın~a • 
maJannı. coğrafi mevkii itih:ıri
Je Lehistanın arayerde ezilme
iie mahkUm bulundueımu ve 
iki biivük devJet arac;mda vuku 
bulacak bir muharebenin mas -
raflarını Lehistamn ödivece -
ğini, yazmaktadır. Eski başve -
kil, Almanyadan Moskovaya 
doğru yükseltilen seslerin ar -
kasında ( empervalizm) gizli ol
duğunu ve çünkü Almanlann, 
Ravhın cenup ve şarkına doğru 
yavılıp ~en· şleınelt istf>'1iklerini 
söylemektedir. Maamafih, Al • 
manya ile Rusya arasında yakı9 
bir muharebenin olacaıhna da 
pek inanmamaktadır. Çünkil, 
iki büvük devlet aras111da m~ -
terek hudut bulunmadığı gibi, 
her iki devleün askerce olan 
kuvvetleri bir milyon iki vüS 
bin olduğunu, Rusyanın asker 
kaynaklarına sahin bu1undui?u• 
nu, illve etmektedir. Eikiirski 
Almanya, bugünkü vaziyette 
Rusya ile harbedecek bir vazi -
yettc dmldir. Lodendorfun fik• 
ri de budur. General Frit te 
böyle düşünmektedir. Ve Hit • 
ler. Rus - Alman anlasma~ını 
hAla hiikümde bulunrlurduı;ı 
gibi iki devlet arasmd~ki aske
ri krediler işini bUe devam et
tirmektedir> demekte ve hu mil
IUhazahın ortava koyduktan 
sonra. iki biiyük devlet arasın
da yakın bir muharebe beklPn -
memesi icap ettiği, ma.amafih, 
her ihtimale karşı Lehlilerin 
St1'>'1avı istihfaf etmPmPlPri icap 
ettiğini de ilave etmektedir. 

Ahmet Rauf 

Almanya bizi 
gözetliyor 

Fransada, milli is
tikraz devam 

ediyor 
Pari<ı [Hu~ust Muhabirimizderı]

Mqliye nazırı Vensen D, Oriol 
millt istikraz kanun l!yihasını üç 
gün çahştıkhn sonr~ huırlamıştar. 
MiUt müdafaa kanununu bütün si
yLı•t pırliler iyi kArşılamışlılrdır. 

(Parimidi) gaı.e.tesi bugünkü bir 
makalesinde istikraı.ın ve ıilahlsnı
manao ehemmiyetini tebarüz ettir• 
diktco sonra, •Atmanva, biıi glS
ıetliyar ve aramızda nifak olma<11nl 
arzulayor. Binaenaleyh, bütün Fraıt
.ıdar her zamankinden daha üstü• 
bir şekilde dahil! istikrAra kaydo
luııarak müttehit· olduklarını isbat 
etmelidirler.,. Demektedir. 

(Taymls) dfrekt6rU 
Sofyada 

Sofya, 11 (Hususi muhabirimi"' 
den) - (Taymiı) gazetesi direk• 
törü Dj!n VoJter tayyare i .. 
buraya gelmiştir. Budape~te Bel
grattan sonra Sofyaya gelen gr 
ı.etcci, buradan Bükreşe ride
eektir. 
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___ ünün meselesi: Maarif müfettişleri . ' Halk fılozofu 
diyor ki: 

Birkaç tüccar binlerce bahk· Maaşlan azaldığı için bazı- Bir katile açık 
çıyı aç mı bırakacak? lan istifa edecek mindeı, ı:,:~t:;;et erbabs 

1 1 k d 
Vekaletin ilk tedrisat müfettiş- gelip ıeçmif bir hAkim ahbabma 

khsat Vekaleti işe e oy u feri hakkındaki ....ı-:._ dedim, bWle katille - • 

talgan gemicileri ile yapılan bir anlaşmaya göre kararı memnuniyet uyandırmadı =~>~:~:::;::::_ 
l b • k f •• l t b •ı k • K·t)LTÜB Bakanlığı ilk tcd- tedirler. Filvaki bir derece terfi rak mı, yoksa (Tehevvür) le dedi-g a RlZ lT QÇ UCCQT ma lRl SQ Q l ece mzş risat müfettişlerini Vekalet edeceklerdir. Fakat, bir derece ter- ğiıniz, yani evvelce tasarlanıayıp ta 

Son ıünJerde piy.... dolapa Cemiyet reisi Bay Ahmet, balık• tukları balıklan satmak suretile ha- kadrosuna almağa karar vimıiştir. fi, 30 lira makam tahsisatını~ 
bazı şayialar Wıkçdan eadifeye dü· çılann müracaatını ehemmiyetle yatlannı ve çoluk çocuklarını geçin- Bu müfettişler, umumi mu - mamaktadır. 
ıürmüştür: karşılaşmq, ve derhal işten anlar ba· ğu söylenen bu teşebbüs yalnız tut- vazeneden maaş alacaklardır. Söylendiğine göre, Dk tedrisat 

o andaki öfkesi yüzünden mi katil 

olanlar çoktur?. 
Cinayet adanılan üzerinde hiç 

Mesele fWlur: za azilarla tahkikata girişmiştir. dirmeğe çalışan fakir balıkçıları en- Ancak, müfettişlere Iİfiıdİye müfettişleri, Vekilet emrine 18 • kimsenin göremiyeceği kadar tec-
Bazl lıalık tücearlan 1NWkçJlardan Hidisenin ehemmiyeti şudur: 1kı dişe ve teli§a diiııı:ürmilctür. kadar verilmekte olalı 30 lira makam çince, muayyen bir viliyet mel'ke-

-Y y rübe gönnil§ olan filozof ahbabım 
ve balıkçılar cemiyetinden Pli o • yıldanberi İstanbulda bilhassa torik Haber verildi,-ine göre, hadiseden tahsisatı verilmiyecek. Buna muka· zinde çal••mr--1rı ... , VeWet, di· 

ı -& ,,_,._._ muhterem liMrlm: 
larak birlepdfler ve talya ile bir pek mebzul çıkaralmakta ve harice haberdar olan İktısad Vekaleti şah- bil, maaşlanna birer derece um ya- Jediii yerlerde kullanablleckelerdir. 
mukavele yapmak üzere faaliyete de o nisbette fazla 30 • 35 glgi; yük· si bazı menfaat uğrunda yapılmak pılacaktır. dir. - IDç unutmam, §U hilkmU verdi: 
geçerek İtalyanlarla anl~f)ardır. sek fiatla satılmaktadır. istenen bu çirkin teşebUsüaı inki • tik tedrisat milfettişlerinin, buıün Bu noktadan da, miUettltler, bir - Bizde hemen yüzde doksan do-
Bu mukavele18 cire, İtalyanlar Alıcılar arasında birinci derece • f8f etmeden önüne geçmek tlzere aJdaklan asıl maaş ekseriyetle zs . derecebe bdar •nar Wr vu1yete kuz tehevvürle katil olunur!. Hal -
Tilrkiye4m torilln çiftini 9 kurup de gelen İtalya, geçen yıl oldulu el· işe vaziyet etmif ve alikadarlardan 30 liradır- clrmll olacaklardır. Yeni brann bu k1 Avrupa memleketlerinde ka -
ve yalım llUlkaveleyi hmaladdd.an hl, bu yıl da Mayıs ortalarına kadar acele olarak maldmat istemiştir. Müfettişler, ekseriyetle, maddi ı... tatltik mevkiine Prmesl tberine, tiller ekseriyetle taammildledir .. 
tüccarlaıüa alaaldanbr. halık çakanldıiı takdirde almaia ka· Alikadarlar bu husustaki tedldk- kımdaaı, Veületin bu karumuı ken- 1Nm mtifettitlerln istifa edeeelded Tebevvilrle katt1 olarak nisbetl. 

BavMlsin plywıda dolapn akis- nr vermif bul= bu yOzd lerinl bir ~ fiine kadar VeUJete eli aeyhlerinde oldujunu söylemek- söylenmektedir. hiç bir memlekette bizdeki kadar de-
leri Nılıkçılan m8tu11lr etmiftir. Bu iki yıl en blldl.ıec:eklerdlr .. Diğer taraftan ba- NHHlllHIHttllllllllllUll .... -----·-HIHflllllf-IHUftllHHlllUllHllHlllW-llffllff_I_ iildir!. Halkımız (Seriüttessir) dedi-=:::tew,::: :1:.!:t 1 :ı= zı:m= ve... =~=e:.:z:.: Tuzlarımıza inhisarlar oekili :j~:~ şidcletli öfke duyar 
tahkikini istemqlerdlr. Şimdiki halde yapılmakta oldu- tir. 

Hariçten Trakgadan m:!ııeı;: =::==hük -
Oıo, çocuk doğurur mu 
Kamil, annesi öldükten dört ay 

sonra doğmuş .. 
Dün, beşinci hukuk mah- bu işin bir an evvel biürilmesini 

kemesinde çok garip, mis- istemektedir. 
line az rastlanır bir davaya ba - Mahkemenin Kırşehir nüfus 
kıldı. Mahkemeye müracaat e- memurluğundan sorması üze -
den Kırşehirli Abdullah oğlu rine verilmiş olan cevapta da, 
KAmildir. Kmnil, 7 teşriniev - Kırşehhin Ahievran mahalle • 
vel 328 doğumludur. Fakat, an- sinde 118 numaralı evde Fat -
nesinin ölüm tarihi de, hüviyet manın 1328 senesi haziranında 
cüzdanında haziran 1328 ola - öldüğü, hüviyet cüzdanındaki 
rak gösterilmektedir. Yani, şu kaydi teyiden bildirilmektedir. 
hesaba göre, Kamil, annesi Fat- Beşinci hukuk mahkemesi, 
nıa öldükten dört ıav sonra .L..~-

- UV&- belki adliye tarihinde benzeri 
muş oluyor. Halbuki KAmil, an-
nesinin kendisi bir kaç aylık ve- geçmemi§ olan bu davanın halli 
~ bir y .......... ~ .. iken öldüğünü, ile meşgul olmaktadır. 
Ü29 sen:n~ ölmüş olmasınm Dünkü celsede, ölüm milste
muhtemel olduiwıu, bir insanın nidatımn Kırşehir nüfus me -
annesi 6ldUkten sonra doğması murluğundan sorulmasına ka • 
imkAnı olmadığını söylemekte, rar verilmiştir. 
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Müstalıdeminin 
• 

muagenesı ya-
pılmıyor mu? 
Küçük esnaf, seyyar sabee, umu

mi hizmetlerde çah1&a müstahdem• 
lerin aeneWt 11hhl mua,enelerini 
yapan komııyona, bir ydda 40 bin 
kad•r kimse müracaat ederek mu• 
ayene olmaktadır. Halbuki lstan
bulda bir bukadar daha halkla te
mas eden ve umumi işlerde çalışan 
vatandq vardır. Komisyona, mü
him bir kwm mOstahdeınlerin rel
med· ti ileri sürülmektedir. 
Diğer taraftan, Beyoğlunda da, 

tıpkı lstanbul tarafında oldutu gii:>i, 
bir sıhhat komisyonu teşkili ıaru. 
reli ortaya konmaktadır. 

Romanya vapuru 
kurtarlldı 

Geçenlerde Kilyos sahilinde 
karaya oturan Romanya bandıralı 
karmen Silva vapuru kurtarılmış
tır. Fakat vapurun tamirahnı burada 
yapılmasına imkin görülemeditin· 
den dün iki romorkere batlanarak 
Atinaya hareket ettirilmiştir. 

lstanbulda binden 
fazla doktor var 
latanbul üçüncü mıntaka Etibba 

odasının aza mevcuda evvelce 
1479 iken, bu ıene 70 yeni aza 
i:aydedilmiı ve aza sayısı 1521 e 
'ıkmışbr. Azanın mühim bir kısmı 
cloktor, diğerleri diş tabibidir. 

lran Şahının 
Do§du§u gün 

16 mart pazartesi günü lran 
Şahının doğduğu güne tesadüf 
ettiti cihetle şehrimiz Iran konso
loshanesinde sabah ıaat 10 dan 
12 ye kadar büyük merasim ya
Pdacakbr. 

•• 
Ozür dileriz 

'-•Sen de Seveceksin. tefrikamıZI 
tün koyamadık. Yann devam 

~eeefiz. Ôzür dileriz. 

Batan 
Gemilerden 
67bin lira kar 

Vapur kazalarını• gittikçe 
arttııı anlqılıyor 

Türk Gemi Kurtarma Şirktti, 
geçen yal zarf anda f artana dolayı. 
sile karaya oturan vapurlan kur· 
tarmak suretile 67000 lira kazan-
mıştır. Şirket, bu kazancın bir kıs
manı amortisman olarak ayırma" 
diter kısım ile, BOyükderede mev· 
cut tahliıiye iataıyonuna yeni bazt 
tesisat yapmıya karar vermiştir. 

Şirket, bundan bqka, memleke· 
timiıde vapur kazalannm arttığını 
göz önünde tutarak Almanyadan 
büyük bir nakliyat tahlisiye vş.puru 
satın alacaktır. Bu vapur da kazaya 

utrayan ve} a karaya oturan va
purdaki eşyayı hanra uğramadan 
kolaylıkla kurtarabilecektir. 

Berberler 
Kongresı 
Pazar tatlll meaelael bir 
kere daha konutulacak 

Betberler cemiyetinin senelik 
konanai önümüzdeki sala günü 
Eminönü halk evinde yapılacaktır. 
Kongrenin fevkatAde hararetli o
lacaj'a tahmin edilmektedir. Buna 
sebep berber dükklnlanmn pazar 
günleri kapalı olma11 hakkındaki 
karana bir kı11m berberler ara11n
da hoınutıuzluj'al mucip olma11dır. 

Bunlar birçok kimseleri!l pazar 
günü braı oldlltunu, halbuki şimdi 
tatil yüzünden jilete alııtaklarım 
iddia etmekte ve bu kanunu çıka· 
ranların Eminönü. Sirkeci gibi esa
sen pazar rünü İf olmayan manta
kalardaki berberler teıkil ettitini 
söylemektedir ter. 

Berberler Cemiyeti Reisi lsmllil 
Hakkı bu iddiayı gülünç bulmaktR 
ve pazar tatili için eskiden bütün 
berberlerin cemiyete bq vurduk· 
tarım söylemektedir. 

Cemiyet idare heyeti lle ekser 
berberler arasındaki boputsuzluk 
IOD günlerde artbj1ndaa fimdild 
be)ret istifa etmlye kırar nrmiftlr. 

Mühendis 
Mektebi için 
Yeni bina •• 

Yüksek Mühendis mektebinin 
ıslah~, ile me~t~be bazı yeni ıube
~er ı.4yesi ıç~n . yapılan tetkikat 
ılerlemıı ve ıouhım bir proje hazır
lanmıştır. 

Diter taraftan Gümüşsuyunda 
~e.ktebin şimdi bulundutu binanın 
ıhtıyacu klfi relmediti görülmüş 
ve yeni pavyonlar inşasına karar 
verilmiştir. 
. Bunun için mektep Ahan dahi· 

linde 200 küsur bin Ura sarfile 
muazzam yeni bir bina yapbnla
caktır. 

ln§Bat bu •1ın yirmi ikisinde 
ihale edilecek ve derhal ite baş. 
Iaaacaktar. 

Şehir mecll•i bu. 
gün toplandı 

lstaaıbul umumi meclisi barin 
ötJeden ..sonra. tqplaaanp. Bu•iia
ltii toplaatada. mubteUf encümea
lenleri ıelen wbabılar okmnınq 
ve müzakere edflmiıtir. 

Gazetemizi makineye verdJtimla 
fU dakikalarda meclilin toplanbll 
devam etmektedir. 

KUIUPhanelerl tas
nif komisyonu lağ

vedildi. 
• lstanbul kütüphanelerindeki la• 

nht eserlerle Coğrafyaya ait ki· 
taplann tıtsnifine memur komis
yonun lağvedildiAi Maarif yekl
letinden bildirilmiştir. 

Bu karar üzerine; eski valiler
den Mehmet Ali Ayninin riyase-
tinde eski Darülfünun müderris· 
lerinden Ferit ve Amasya tarihi 
müellifi Hüsameddinle diğer iki 
zattan mürekkep komisyon azalan 
tetkiklerini ikmAI etmeden datıl· 
mışlardır. 

Geçen ~nunuevvelde teşekkül 
eden komısyon onüç aylak bir 
mesaide bulunmuş ve Süleymaniye 
kütüphanesile millet kütüphanesinin 
bir kısmını tetkik edebilmiştir. 

Ma~rlf ~eklllnln terıı,ıerl 
Bır muddettenberi şehrimizde 

bulunmakta olan Maarif Vekili 
Saffet Arıkan dün sabah Maarıf. 
Müdürlütüne geletek Maarif Mü-
dür v~ Müfettişlerile göriişmüştür. 

Vekd öğleden sonra Kandilli 
rasathanesini ve Prevantoryumu 
gezmiştir. Burüa Oniversiteye ge
lerek. teftiılerde bulunacakbr. 

Polikliniklerde 
tarife 

Bundan sonra tchrimiı hastane
leri polikliniklerinde yapılacak 
tedavilerde. ~erkest~n muayyen bil' 
tarıfe mucıbınce bır ücret abn_. 
cıklar. Şehir meclisi sıhhiye encü
meni bu hususta bir tetkikat yap. 
maktadır. Bu ücretin 25 kuruı 
olarak tesbili çok muhtemeldir. 

Fakir oldu~unu iabat edenden 
ücret ahnmı1acaktır. 

Montrll het1rası 
Hariciye veklleti, Montrö bo

tazlar konferansana iıtirak ve 
mulC.aveleyi tudiac: eden devletlerin 
murahhaslarına, hariciye vekillenne 
ve devlet reislerine bir habra 
olarak takdim edilmek üzere aür• 
fui yapılarak kullanılaıı ~ullardu 
150 albüm yaptırmaktadır. 

Alıcı Çok Döndü - Türk, melek gibi insanlardır. 
Bir TUrkl diğer milletlerin insan • 

Çaınaltı Tuzlaeı 
genl9letllecek 

Hariç piy ... larda Türk tuzuna 
karşı gösterilmekte olan ratbet 
fiin geçtikçe artmaktadır. 

Tuzlarımııın safiyeti ve temizlitl 
dünya piyasasında çok iyi bir 
tesir bırakmış ve tuz stoku çok 
azalmıştır. 

Bu rağbet karşısında en mühim 
tuz ihraç merkezimiz olan Çamalta 
tuzlasının bir misli daha büyültül· 
mesi için inhisarlar Veklletince 
tetkiklere baılanmıı ve şehrimiz. 
den bir mübendiı grupu lrmire 
r6nderilmiıtir. Tuzlada 1apalacak 
ıslahat ve inkifafla ıen'elik istihsal 
yekünu bir miali daha büyültüle
rek 300,000 tona çıkanlacaktar. 

Asgapaktı 
llkho.lıarft 
imzalanıyor 
Viraneden dllnen Irak 

Elçlalnin bey-tı 
Irak hükumetinia Ankara elçisi 

B. Naci Şevket Viyanadan Ankaraya 
dönmüıtür. 

Elçı As} a paktı hal<L.anda gaze. 
tecılerin sordufu suallere şu cevabı 
vermiştir: 

- Bidm "Misakı rubai,. dediti· 
miz Asya paktı iki sene evvel ha· 
zırlanmış ve ozaman Cenevredc: 
bulunan dört memleket Hariciye 
nazırı tarafından parafe edilmişti.. 
lmıas.ı için müsait bir fırsat bek· 
liyorduk. Bu ilkbaharda paktın 
Tahranda imzalanacağını umuyo. 

rum. Ancak lranla aramızda ŞattuJ. 
arap n elesinden doğan bir ihti-
16.f ".a~dır. Ru ihtiltfın da yakmda 
her ıkı tarafı memnun edecek bir 
şekilde halledileceQ'iııi üm"t ediyo. 
rum. Türki e i:e fi.ak arasında ise 
h:ç bir ihlılaf yoktur. Diğer dev• 
letlerle de ınünasebabmız dostane-
dir. Arap kardeşliti esasına mü .. 
tenit batlarm takviyesine çalışa
cağız. 

KömUr sergisi tehır 
edilecek 

Ankara'da açılacak olan beyne). 
milel Kömür sergisine birçok deY• 
Jetlerinde iştirak edeceklerini yaz
mışlık. Ancak denizlerdeki fırtına
lar dolayısile, mal lllmıı olan va• 
purların memleketimize gelişleri 
gecikecektir. 

Bu memleketler, bu yüzden ser• 
ginin açlf gününün tehir edilmesini 
hükimetimizden istemışlerdir. Ve
kaletin bu talebi terviç etmesi 
muhtemeldir. 

Devlet sen'atkAr1 
Kültür Bakanlıtı, Türk san'at. 

karlanna layık oldukları değeri 
vermek ve bunların yetiıme ve ça• 
IİflDa kabiliyetlerini arllrmak için 
yeni bir karar vermiştir. Bu karara 
göre, mütelwlsaıslardan mürekkep 
bir jüri heyeti o yal içinde vücuda 
retirilmiı ıan'at eserleri arasında 
bir seçme yapacakbr. En rüıel 
eseri veren ressam, muharrir, mu
aikifinu ve beykeltrqa devlet f&D
atkAn anvuı vo mauı.t verile
cektir. 

Umum mUdUrlUk daha 
iki aene laıanbulda 

kalacak 
Trakyada gümrük işleri hakkın

da tetkiklerde bulunan Gümrük ve 
inhisarlar Vekili Ali Rana Tarhan 
dün Uzunköprüden şehrimize dön
müştür. 

Vekil kendisile aörüşen gazete-
cilere şu izahata vermiştir: 

- Trakyadaki tetkiklerim tama
men idart bakımdan olmuştur. 

Uzunköprüde gümrük muame-
lelerini tetkik ettim. Alpullu ~ker 
ve al~ol fabrikasını gezdim. lnhf. 
sarlar Umum nıüdürlügii için An
karada yapılan binaya fimdilik Ve
kAletimiz tattnm14tır. Bunun için 
Umum müdürlük iki sene daha 
Jstanbulda kalacak yeni bina ya
ptltnca Ankaraya taşınacaktır, --
Türkçe 
Konuşmayan 
Vatandaşlar 

Cumhuriyet lt.lk Partlal 
,,, ... aldı 

Cumhuriyet Halk Partisi, Türk 
topraklarında yaşayan batan va
tandaılann Tilrkçe lconuımalan 
için esasb bir proframla çalışıl. 
masa maksadile bir program hazır. 
Jamaktadır. Bu işi Ankarada Parti 
Umumi merkezinde teşkil edilecek 
bir komite idare edecektir. Cum
huriyet Halk Partisi umumi idare 
heyetınin 17 mutta yapacağı top. 
lantıda bu mühim mevzu görüıülc:
cektir. 

Vergi usulu 
Değişiyor 
Maat tevklfatı tek bir 
rakam halinde teeblt 

edilecek 
Maliye vekaleta vergi usullerini 

birleştiren kanun projesi üzerindeki 
tetkiklerine devam etmektedir. 
Projeye göre, bılvaınta alınan ver
gilerden, tayyare vergisi de dahil 
olmak üzere memurların maaıından 
yapılan tevkifat, tek bir rakam 
halinde tesb:t edilecektir. 

DahHtre vekı(ı Ankarada 
Dahiliye vekıli ve parti genel 

sekreteri B. Şükrü Kaya dünkü To
ros ekispresi ile 5,50 da Ankaraya 
dönmüştür. 
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1 KOÇOK HABERLER 1 
Dışarda: 

e Japon Hariciye Nazın SBto 
en aşağı on seneden evvel Japon• 
yanın Sovyetlerle harp etmiyece· 
tini söylemiştir. 

e Yunan Krala Girit adasında 
seyahatine devam etmektedir. Dün 
Retimnos'a gitmiştir, Meçhul asker 
Abidesine çelenk kormuıtur. 

e Bir d ha Londraya d&mi
yeceti zannedilen Almanyanın ton. 
dra sefiri Fon Ribbentrop tekrar 
Lond,.ya dönmiiftür. Müzakerelere 
1eniden bqlanacaktır. 

lan gibl, 8fkelenmeden, bir taş gibi 

soğuk kanlılıkla. asli cinayet yapa -

maz!. 

• •• 
Ey bir saniye içinde, bir sani -

yelik öfkesini yenememek aczi yü

zünden katil olmuş adam!. çektin 
vurdun. Ne oldu?. Adalet mi yaptın? 

Eğer sen adalete inanmış olsaydın, 
ferdin tek başına adalet yapamıya -

cağım iyi bilirdin .. 
Sen mensup olduğun cemiyetin a

dalet hakkını cebren çaldın!. Kahra

manlık mı ettin?. Asla!.. İnsanlara 
şeref verecek i§lerde gene kahra -
manlık etmiyorsun? SlWısız bir 

adamı, sana fenalık dahi etmif olsa, 
öldilrmek kahramanlık delll, alçak

Jı\b:l:!. 

Hem lrendin•n, hem Jwrbanman, 
hem cemiyetin, hem bl1tGn inaenla
rm canım )'aktın. 

!re için?. Bir saniyelik öfketı için! 

Arkada§lar!. Madamkl bizim hal
kmım bir anda clni yapan yaJmz 
(tehevvUr) UmUz, o ADahııı bellsa 

öfkemımır. Ö.fkeslnl tutamıyan Türk. 
yarın cemiyeti lekeliyeeek bir adam 
olabileceği için, sakat bir insandır!. 

Balk Filozofu 
.... 11 ... INlllUlll .. INIHUHlllllMlllHllllNNllllHllHMIHIM•IH ... 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Küçük esnafın 
derdi 

lıtan6alda bir çolc .. nof ee
m!getlerl oar. Bunlann içinde 
unıin, fakir, orta lıalli olanları 
tJar. A:ıa adedinin mu/ateli/ ol• 
dup bu cemigetlere menıup bHı 
/cQçO/c eınaf ve •an'atlctirlula 
lconu,talc. Sanlardan bir /c,.mı, 
nNn•up oltlultları amigelten 
memnun defillertllr. IJu cemiyet· 
/erin HHını elt1ttrl,.tle, ıün ka• 
•anıp ıtJn ılgen, küçüle ••na/ ve 
•an'atlcarlar teılcll etmektedir. 
Fakat, cemiyetler acaba bu insan• 
/ara naul müfit olagor, di9e 
düıflnrlnce, hiç le mibbet bir ce
tJap alamıgoru:ı. Aıa ıu lcana
attedlr: 

• Bl:ı çalıııp lcazanıgoru:ı. 

Ekmek para11 çılcarrgorar. Ce
mlgetin bize lcar11 bir alôlca w 
gartlımını prrnefll/c. Ü.telife bir 
de aldat oerigorus. lııl:z kaldı... 
fımız :ıaman lı, paraıı:ı lcaldt. 
jımı:z zam•n para wrmigen 6lr 
cemiyete bi:ı para tJerlgttr••• 
Acaba cemigıller daha lıogırlı, 
dalıa lıtlfadıli bir lıale getirile
mez mi? •• 

Halt.ilcaten, l>ögle, ıa ,elci/de 
birçolc cemigetler tantgorıu. Bu 

cemigetlere mensup oatan dafların 
6irçok derileri, ııtırapları oar• 
dır. Blrlml•ln derdi, lıepim isin 
derıll oldujuna ıöre, l>u cemi• 
getlerin wsigeti ile meıgul ol· 
mak loaheder, kancatlndegls. 



Hangi harbe · hazırlık? f 
~ lngiltere niçin ve neye karşı silBhla-

1 

r 

lnılliz filo•unun ı;çenlercle Atlantllctc ıaptıfı maneoralara ıört 
6;, lntlli% rc.,amı,.ın ıiz4ifl rc.im 

ltalyada bUyük Faşist meclisi top- ka çok kuvvetli olmamız lhımdır." 
ı lanilarnu bitirdi. Bu toplantıdan çı- Görülüyor ki, biltün milletler si· 
kan ilk karan hepimiz gelen haber- lihlarını arttırıyorlar ve bu hare • 
lerden öğrendik. Bu kararlan şöy- ketlerini mazur göstermek için de, 
le hulasa etmek kabildir: İtalyayı kendi memleketlerini harici her 
tamamen askedleştirmek, İtalyan hangi bir tehlikeye karşı müdafaa 
milletinin bütün faal kuvvetlerini için hazır bulunmak rnecburiyetin-
ordu hizmetinde seferber bir halde de kalclıklnnnı söylüyorlar. 
bulundurmak ... 

Büyük Faşist meclisinin böyle bir 
karar vermesinin en büyük sebebi
nin, İngilterenin silahlarını arttır • 
makta olmasına atf cdcnlcr vardır. 

Diğer taraf tan Almanyanın İn • 
gillz sefiri Von Ribbenrtop geçenler-

ltalga" filo.unun maneoralarından 
olınmıı 6ir ruim 

ae Uyipçig,de söylediği bir nutuk
ta, Almanyaya müstemlekelerinin 
iadesi zaruretinden bahsederken, 
tesllhatın her memlekette günün bi
rinde durdurulacağını söylemiştir. 

İngiliz hariciye nazırı F.clcn bu a
yın başında Avam Kamarasında söy
lediği bir nutukta şöyle demişti: 

"- Milletler Cemiyetinin bizim 

mandamıza terkettiği müstemleke • 

lerden hiç birini Almanyaya geri 

vermek niyetinde değiliz. Maalesef 
fiilfilılanmızı arttırmağa mecbur o -

luyoruz. Fakat barışı kurtarmak 
için bizim silah bakımından mutla-

c::: 

Şimdi bu vaziyeti mütalea eden 
bir İtalyan, bir İngiliz, bir Alınan 

gazetesinin ynzdıklannı nakledelim: 

Romada çıkan Giornalc d,İtalia 
şunları söylüyor: 

"İngiliz ve İtalyan gazeteleri ara

sında, İngilterenin silahlannı art -
tırması yüzünden çok devam etme -

yen bir münakaşa çıktı. Pariste çı

kan Tan gazetesi İngilterenin silah· 

!anmasını mazur göstermek için, 

kuvvetli bir İngiltereyi sulhun ko

ruyucusu olarak ileri sürüyor. Hat

ta İngiltere ile Fransa arasında gizli 

bir ittifak mevcut olduğunu da aşağı 

yukarı ihsas ediyor .• 

Vakıalara ve rakamlara bakalım: 

İngiltere ile Fransanın asker' mas

rafları "Terki Teslihat,, adı verilen 

beyaz bayrak altında mütemadiyen 

arttırılmaktadır. 

1913 - 14 de İngiliz harp bütçesi 

77,100,000 İngiliz lirası idi. 1922 - 23 

te bu rakam 111 milyona yükseldi 
ve 1934 e kadar olan bütçelerde as
keri masraflar asgari 102,900,000 ile 

azami 119,300,000 lira arasında bo • 
calandı. 

Fakat 1935 • 36 bütçesinde 
136,900,000, 1936 - 37 bütçesinde 188 

milyon gibi muazzam rakamlar görü
yoruz. Yani İngilterenin askeri büt
çesi her sene 300 milyon ]ıraya yük
seliyor. 

Bu rakamlardan açıkç::ı. anlaşılan 

hakikat şudur: Umumi harpten son
ra Almanyanın elinden sıliihlan a
lındığı halde, İngiltere, harp büt • 
çesini 1914 den yüzde elli nisebetin· 

de fazla olarak muhafaza etti. Pek 
tabii olarak diğer memleketler de bu 
nümuneye imtisal ettiler. 

Fakat Paristeki Tan gazetesi yalnız 

İngilterenin avukatlığını yapmakla 

G
uyan'a sürülen 
Türk polisinin 
hakiki hatıraları: 8 

1 

nm artflrmağa lüzum gördü? 
/tal yanlar nasıl düşünügor,Fran-1 
sızlar nasıl düşünüyor, Almanlar 

nasıl düşünüyor? 

Kara, deniz, hava kuvvetlerini arttı- · 
ran İngilterenin güttüğü hakiki hedef 
kalmıyor, hattl beceriksiz bir li • 
san kullanarak: "İngilterenin silah 

kuveti ile Demokratik ve Parla • 

menter devletleri ve Milletler Ce • 

miyeti akidesini korumak istediğini,, 

ileri sürüyor. 

Avam Kamarasında bu vadide 

seslerini yükselten bazı hatiplerden 

olduğu gibi, Tan gazetesinden de 

rica ederiz, bize söylesinler, Faşist 

adı altında arulan ve Demokrasile • 

re dilşman olan memleket, hangi 

memlekettir?,, 

Daily Telegrah Sir Robert Horn'un 

Avam Kamarasında İngilterenin ye

ni tesllhatıru haklı göstermek için 

söylediği sözleri mevzuu bahs edi-

de o derece kuvvetlenmiş olacak • 
tır.,, 

Nazırın bu sözleri, Baldvin hü • 
kfunctinin tcslihat planına karşı 

hilcum eden bir memleketin ıaze • 
telerine karşı verilecek en iyi ce .. 
vaptır.111 

Berlin Börser Çaytung'da vazi
yeti Alman bakımına göre mütalea 

ediyor ve şunlan söylüyor: 

rak, yenid"n sil1hlanmağa kalkma. 

lan İngilterenin Beynelmilel çürük 

ekonomilt vnzıyetıni daha uyade ıa· 

"Her zaman söyledik ve gene söy

liyelim: İngilizlerin paraya kıymya • 

afa uğratacaktır. 

Hatta ne kadar nikbin davransak 

bile, İngilterenin bugünkü mali pi-

lngiliz: •Ana oatan. filosuna mmıap iki gemi: Burada Ku.rajuı tayyare 
iemisinln Rodneg %1Th111ından alınmıı bir /ololrafidni görügorsanıu 

yor, diyor ki: 
Robert Hom Avam Kamarasın • -da şunları söyledi: 

"Memleket, 400 milyon Sterlin 

dahili istikraz akdetmemize müsa -

ittir. Piyasanın hükumete gösterdi

ği bugünkü itimat şartlan içinde 

hiç bir müşkülle karşılaşacağımızı 

zannctmiyelim. 

Teslihat programımızın bazı mem

leketleri korkuttuğu söyleniyor. Fa

kat rica ederim, sulhu süngü orma • 

nırun üstüne geçirilmiş bir hediye 

gibi takdim eden Diktatörlerle 

başka ttirlü nasıl konuşabiliriz?. E

ğer silahımız sözünüze kuvet vere -

miyecek kadar kifayetsiz ise, bu ze-

vata nasıl meram anlatabilirsiniz?. 

Onun içindir ki, İngilterenin ye--n1 teslihat programını candan tas • 

vip ediyorum. Bu suretle Beynel • 

milel vaziyetimizi de ıslah etmiş o • 
lacağız. İngiltere ne kadar kuvvetli 

olursa, müşterek emniyet prensibi 

yasasını ve umum! ekonomisini göz 

önüne alırsnk, girişilen silMılanma 

yarışı, bu memlekete ölüm tohumu
nu ekmiştir. 

Hatta bir çok kimseler İngiliz Baş
vekili Baldvinin yeni silahlanma 

planının sonuna kadar tatbik edile
bilmesi imkanından da şüphe etmek

tedirler. İngilterenin böyle bir pro

gramı tatbika başlamakl~ ileride 

başlıyacak milzakerelerde, terazinin 

kefesinde ağır basmak istediğini ile

ri sürüyorlar. 

Her ne olursa olsun, İngiliz po -

litikasının dış tarafında anlaşılan 

şey şudur: İngiltere neden dolayı 
böyle birdenbire silaha sarıldığın -
dan kimsenin bahsetmesini istemi -
yor. Tabii buna imkan yoktur. Fa-

kat İngiltere cAnibinden bu silah -

laruna bahsi etrafında hiç bir ses ve 
sada yoktur. İngilterenin silahlan -
ma yolunda giriştiği hareketin 
Londra borsasında hasıl edeceği 
tesirin dünya piyasalarında akis u-

yandıracağına da şüphe etmiyoruz.,, 

aloda ki 

U gece Tokatlıyanda, "Kadınlan 
ıüzellcştirme cemiyeti,, menfaatine 
balo vardı. 

Salon çok kalabalıkta. İyi bir ge
ce geçireceğimi ümit ediyorum. Şık, 
güı.el tuvaletli, şaheser denecek ka
dar güzel kadınlar vardı. Dakika
larca, gözüm, çıplak kollara, omuz
lara, sırtlara takılı kaldı. 

İstiyordum ki, bir kadın arkadaş 
peyda edeyim. Hatta, fedakarlık ta 
yop::ı.caktım. Cebimde yinni beş li -
ra kadar para vardı. Baloda bana 
lütfen arkadaşlık edecek bir giizel 
Bayana pek Ula içki ısmnrlıyabilir • 
diın. 

Salonun bir köşesinde tuttuğum 

masnma tek başıma oturdum. Ellıni 
şaknğıma koydmu, diişiinüyordum. 
Etrafımdaki bir çiçek tarlası gibi, 
açılmış, serpilmiş, binbir renkli ka
dınlardan gözüme hangisini kesti • 
reyim, diye bir karar vermek isti -
yordum. 

Niçin olduğunu bilmeden, elimi 
ceketimin iç cebine atmıştım. A ..• 
hayret.. param yerinde yokhL Cüz
danını ..• Aman cüzdamm... Deli ola
cai:'lm.. cüzdan yok.. bütün ceple -
rimi araştırdım .. yok •• yok ... Eyvah •.• 
Ne yapanın .. bütün gece bana zehir 
oldu.. Allah Allah... Cüzdanım ne 
olabilirdi.. Evde mi unuttum! •. Çal
dılar mı?. Düşürdüm mü?. 

Sinirli sinirli yerimden kalktım .• 
etrafımı görecek halde değildim .. 

Vestierc gittim. Paltomun ceple • 
rini aradım .• yok.. yok.. ıardrop

çuya sordum. Adam hemen canlan
dı: 

- Evet, efendim, dedi.. bir cüz
dan bulundu .• otel direktörliiğünde -
dir. 

Bir küçük çocuk koşturduk, elin -
de bir cüzdan, geldi... Fakat, bak • 

tını, bu cüzdan benimki değildi. Bir
den hiç bozuntuya vermedim: 

- Çok teşekkür ederim, dedim. 
Sanki benim cüzdanım imiş gibi, 

açtım.. baktım içinde güzelce istif 
edilmiş tek, beşlik, onluk liralar var. 

Bir lirayı çocuğa, bir lirayı da 
gardropçuya verdim. Cüzdanı ce -

bime koydum, yürüdüDL 
Merak içinde idim. Cüzdanda ne

ler vardı, daha?.. En iyisi, tuvalete 
girmekti. Öyle yaptım. Kapıyı ar-

Yedikule tevkifhanesinden kaçma
ğı teklif eden Rus zabitini reddettim 

- Gördüğünüz şu büyük pen
cerenin parmaklıklarını çıkar -
mak suretile ve sizi beraberi -
mize alarak kaçmak fikrindeyiz. 

Bir an düşündüm. Türkçeyi 
güzel konuşan bu Rus zabitile 
yanındaki arkadaşını yerJerin -
den kaldırıp buraya kadar geti· 
ren düşünce hakikaten bu mu 
idi acaba? Yoksa, Fransızlar ta
rafından hareketimin kontrolü 
için tayin edilen kimseler miydi 
bunlar? Kafamda bir şimşek 
sür'ati bırakan şu ihtimal, o an 
için beni çok sarstı. Hazırlanmış 
bir plAn dahilinde mücrimiyetim 
çoğaltılmak ve kulaklarım, par-
maklıklan sökülmü§ büyük 

pencereden f ırlayacağımız sa -
niye1er arkamızı takip edecek 
kurşun seslerini duyar gibi olu
yor. 

O devam etti: 
Hiç düşiinmeyiniz, siz 

Türkler daima hür yaşadınız. 
Bu heriflerin eli altında esir bir 
hayat geçirmektense serbesti -
mize kavuşmanın çok daha iyi 
olduğunu takdir edersiniz, el -
bet. .. 

Sonra, kurtulacağıma kat'iy -
yen eminim. 

- Doğru değil, biz size acıdı
ğımız cihetle o teklifi yapmıştık. 

- Gösterdiğiniz alakaya çok 

teşekkür ederim. İyiliklerinizi 
unutmam ve sizi namusumla 
temın ederim ki ou teşebbusümuzdcn 
hiç kimseyi haberdar etmem. 
Buna kat'i surette itimat ediniz. 
ve işe başlayın! 

Biraz daha konuşarak beni 
iknaa çalıştılarsa da bir fayda 
edinmedikleri cihetle ayrılıp git
tiler. 

Hiç ummadığım bir an ve şe
kilde önüme çıkan bu adamlar· 
la fazla ahbaplığım olmadığı hal
de niçin bu teklifi yapmışlardı? 
Düşündüğüm gibi, bir paı:mak mı 
vardı işin içinde acaba? Fakat 

Gugan'da Cag~nne ıehrinde Krlıtof Kolomp caddesi 

pek ciddi davrandılar. Alek - Maamafih, ne de olsa uyma -
sandr, fuarımızı müteakıp bizi dığıma iyi yaptım. Onlar, temin 
Rusyaya götüreceğini ve orada ettiklerine göre, bu geceden 
iyi para kazanmamız için lazım. işe başlarlar. Kaçacakları gece 
gelen vasıtaların hazır olduğunu ise, arkalarından atlamak güç bir 
söyledi. İfadelerindeki samimi- iş olmıyacaktı, her halde ... 
yete bakılırsa bir dalavere yok • :. 
tu, bu i§de.. Yaklaşan kışın tenhalaştırdı • 

iskandal 

kasından sürdüm. Cüzdanı eelııim • 
den çıkardım. İçindekileri birer bi
rer rözden geçirdim. İnanamıyor ~ 

dwn. Çünkü cüzdanda tamam 315 
lira para vardL .. İki tane de r.arf.. ~ 
kapalı.. bu mrflar adi mektup zar
fı del:rildi •. şık seylerdi....Birinin üze
rinde şöyle yazıyordu: 

Baynn Milşerrefe hürmetlerimle· 
içini açmad::ı.n duramadım. zarfı 

yırttım. Küı;lik bir kağıtta şu satıl"' 
)ar gözüme ilişti: 

"Ben bildiğiniz masada yalnız <Y 

lnrak oturacağım... Kocanızı Ba1 
Ahmet Mahirle bir arada bırakmağa 
çalışın ... Ahmet Mahir, kocanızı iyi• 
ce sarhoş etmcğe çruışacnk ve ıntı• 
vaffok olacaktır. Ondan sonrası k<Y 

lay ... Onu bir otomobılle eve yollll"' 
rız. Biz balodn beraber kalırız.,, 

Bir3n durakladım. Ben çok tchli· 
keli bir işe gimıiştim. Bunu bilıni• 
yerek yapıyordum. Bir macera idi 
bu ... Belki de, bir isknnd::ı.la sebebi• 
yet verecektim, Fakat, o kadıır d• 
tocessüsiim artmıştı ki... Bir Ifıh " 
za düşündüm ..• Bu Bayan Müşerref 
kimdi? .. Koca ı kim?_ Bu nıektu " 
bu yazan ad.run kim?.. Bu adama 
birden acım~1ım. Kim bilir, bcUd 
o da, benim gibi, ciizdanınm kay " 
bolduğundan, şu dakikada haber " 
sizdir .. Eğer hakikaten haberi yok " 
sa, onun için felaketti. Bir çok mas• 
raflara girecek, sonra, bunları ö " 
deyemiyecekti .• kendi kendime hcJJI 
gülüyor, hem pttikçe sabırsızlanı " 
yor, "Bakalım ne olacak,, diye ha• 
diselerin biran evel birbirini takil' 
ederek ortaya çıkmasını bekliyor " 
dum. 

Tuvaletten çıktım._ salona doğrO 
yürüyordum. Genç ve barikul " 
ade ıüzel kadııu, köşeye çekmiş o ., 
lan genç bir adam, hCnim ilerledi " 
ğintl görmiyerek, şunlan söylüyor " 
du: 

- Aman Bayan Müşerref, dikkat 
et.. o biran evvel sarhoş olmalı .. sa· 

na mektupla bildirecektim.. bura· 
ya kadar çıkmak fırsatını buldun .. 

mektuba lüzum kalmadı .• 
Yanlanndan yürüdüm, geçtiJJI. 

Biraz ötede durdum. Duvardaki 
tablolan seyreder gibi görünerek, 
ikisinin de yüzüne i}ice baktım. Cc-

(Devamı 6 ncı sayfada) 

ğı sokak ve caddelerden hiç bit 
ses gelmiyordu. Ara sıra, gecele
ri, işgal orduları askerlerinin so
kaklardan sarhoş naraları akse
diyordu. 

Bir gece idi. Mehmet Ali, evet 
o, o temiz, duygulu Türk yiğiti 
yatağının bir köşesinde ve elleril' 
yüzünü gizlemeğe çalışarak, ağ· 
lıyor, belki ömründe ilk defa, oı 
da şu felaket dolayısilc, gözyaŞl 
döküyordu. 

Bana, kaç defa: 
- Bırakıldığım gün Anadol11: 

ya geçeceğim. Orada memleketı 
kurtaracak bir paşa varmış, det• 
di. 

O paşa, hepimizin, bütün bit 
memleket ve yurdun, milyonla! 
ve milyonlarca bir insan kitlesi"' 
nin beslemekte olduğu yegane 
ümitti. 
Akıbetimin ne olacağından bS

bersiz yaşayıp gidiyorum. M' 
ve babamla, zavallı hemşirem ; 
den başka kimse tarafından ar'" 
nıp sorulmuyor, bağlı bulundll)" 

(Devamı var 



• • 
Karı koca bir arada yatmak 

yasak: Bunu tıb söylüyor .. 
iyi uyumak ve 
dinlenmek 
için bir kişiye 
bir ya~kşart. Paris 
Doktorlara göre egv len ·ıyor l. 
karı ve kocanın 

sıhhati bunu icap Fakat kendı· 
ettirmektedir parasını 

-- f d k ·? H ' Saadetleri bi~ bal..ı,ta yilıltrindt11 ara/asılan bir karı lcoc• «a,.. ıdırlerlctn Uykuda rahatsız- sar e ere mı. ayır. 
Avrupalılar, her işi düzeltip Bir arada yalan karı ile koca J k Ü• J E b • ı • 

bitirmişler gibi, şimdi de, karı arasında uyku esnasında en 1 veren p er c ne ı er 1 n para s 1n1 
ile kocayı yataklarından ayır • çok vuku bulan hallerden bazı- b' d b k 
mağa çalışmaktadırlar. ları da şunlardır: Bazı kadın • ır gece e ir aç kere uyanıp h k 

Bunlara göre, erkekler, ka - Jar uyurlarken, kollarını açar - kansı ile uğraşmak mecburiye- arcıyar a 
rıları He bir arada yatmanın giiç Jar, bacaklarını erkeğin ~erine tinde kalır. Bazı kadınlar daha ••• 
bir san'at işi olduğunu çok güç atarlar ve bu suretle yatagın ge- vardır, ki bir yatakta kocala - Ne iktısadi buhran dinliyor, ne sinemadan başka eğlenecek yer ol -
anlıyabilmektedirler. Halbuki, niş bir kısmını işgal ederek, er- rının yanında - kendilerine uyu- frangın kıymetini düşünüyor. Fakat madığuu söylüyorlar. iBar taklidi 
bu, bir sabır, tahammül ve alış- keği dar bir yere sıkışhrırlar. yacak yer yokmuş gibi bir tür- eğleniyor. Nasıl eğleniyor?. Kendi bir iki yer yok değil. Fakat bura -
kanlık işidir, ki sinirleri sağ - Saçlar dağılır ve ekseriya er - lü yerleşip rahat edemezler. Ö- parasını sarfederek mi?. Hayır!. Ec- larda o kadar para sarfcttikten son
lam adamlara mahsustur. Sinir keğin yüzünü kaplayarak ra .. nebilerin p:ırasını harcıynrak eğle • rn hatt!ı beş altı sene evvelki gibi eğ-
sarfederek bütün gün işinin hatsız ederler. Üzerlerinden ör- teye, beriye dönerler, döndükçe niyor. lenmek mümkün değildir. Gösteri -
başında bulunmak mecburiye - tülcri çekilip alınan erkeklerin sinirlenip rahatsız olurlar. Yas- İstanbul, gün geçtikçe d:ıha ziya- len numaralar kötüdür .• 
tinde olan modern bir erkek, ge- üzeri açık kalır, kadın, uykuda tıkların altını üstüne getirirler. de sönüyor, diye şikilyet edenleri- Fakat Pnriste eğlence yerleri dün· 
ce, istirahat ve uyJ...-usunun te- bulunduğu için bittabi bunun Sakinleşmek istedikçe rahatsız miz çoktur. Böyle şikayette bulu - yada hiç bir memleketle mukayese 
mini için mütemadiyen miica - farkına varmaz.. olurlar ve kocalarını da rahat • nan eğlence düşkUnlcri, İstanbulda edilemiyecck bir bambaşkalık için-
dele etmek mecburiyetindedir. Bu suretle ve serernserpe u • sız ederler. Horlamak ise, bir dedir. Bu eğlence yerlerinin kapı-
Bu mücadele, karıyı da, kocayı yumağa alışan kadınların ya • yatakta yatan karı kocaların en sından içeri girildiği zaman insanın 
da rahatsız edip çok yormakta- yüzUnU neşeli bir hava okşar, ku -
dır. Bunun için, Avrupalılar çift nında ister, istemez uyanmak gıcırtılı semfonisidir ve akşam laklar şakrak kahkahalarla dolar, 
yataklara yatan karı ile kocanın mecburiyetinde kalan erkekler, dan başlayıp sabahlara kadar gündüz işlerinden kurtulnnlartn 
arasına istiratejik bir mıntaka karılarını uyandırmadan, uy .. devam eder. Gözleri açık olarak yorgun gözleri sevimli pozlara talo.-

uyuyan kadınlar ise, erkekle - lır. 
rin içine sevgi yerine korku ge- Pnrisin eğlence yerleri, her sınıf 

tirirler. 

halkın. ' kendi 2'.C\'kinc göredir. A -
şağı tabaka yukarısını beğenmez; 

yukan tabaka nşawısını hiç beğen • 
mcz. Onun içindir kı barlarda asağı 
yukan herkes kendi seviyesinde ın
sanlarla karşılaşır. 

Parise bütun dünyadan turist ge
lir .. Maksat, yalnız '\: e yalnız eğlen -
mckten ib:ırettır. Ameıik n mil -
yonerleri kendi meml ketlerinde 
istedikleri gibi eğlenemedikleri için 
sık sık Parisi ziyaret ederler. Çiln -
kil düny:ırun hiç hir memleketinde 
Paris müzik hollerinin insanı kendi
sine bağlıynn sihirini bulmak müm
kün değildir. 

Paris eğleniyor, eğlendiriyor, ve 
kcııdisini sevdiriyor. Önümüzdeki 
ay Beynelmilel sergi açıldığı zaman, 
Parisin ne hale gireceğini tasavvur 
edebilirsiniz. 

Bütün bu saydıklarımız, sa -
bahtan akşama kadar uğraşıp 

Clidinen ve istirahate, uykuya 
muhtaç olan zavallı erkeği ra • 
hatsız edip uykusuz ve yorgun 
bırakacak hareketlerdir. Işık -
ta uyuyamayan kadınlar, ışık -
sız uyuyamayan karı kocalar da 
vardır. Modem bazı kadınlar da 
vardır ki yüzlerini akşamdan 

hazırlamak, ve kremlerini sür
mek isterler. Kadının, güzelli -
fi namına yapmak istediği bu 
işler uzun zamana mütevakkıf
tır. Kadın kremini, güzelliğini 

temine çalışırken kuvvetli ve 
hususi bir takım lambalar kul· 
lanmak mecburiyetindedir. 
Bu vaziyette erkek yatakta bek
ler ve kuvvetli ışıklan gözleri 
ağırır. Yatakta okumayı seven 
kadınlar da vardır. İlk bakışta 
eliemmiyetsiz gibi görünen bu 
!llcsele hakikatte, fecidir. Kadın 
okurken odayı aydınlıkta tutar, 
erkek ışıktan uyuyamaz ve ne -
zaketen susarsa da çok rahat -
sız olur. Bir arada yatarken, 
günün bütün meselelerini, kom
şunun tavuğunu, hizmetçinin 
karısını, kocalarına anlatmağı 
ve gevezeliği seven kadınlar da 
pek çoktur. Erkek, dinlerken 
uyur, kadın, muttasıl anlatır, 
fakat, kocasının uyuklamamak
olduğunu görünce de, hemen 
kızar, kendisine ehemmiyet ve
rilmediğini zanneder. Halbuki, 
kocaların hali yamandır. Dünya 
değişmiş, ihtiyaçlar fazlalaşmış, 

••11unıN11n...._....11_ ı 1•111 ...... tttı•ı ___ _ _ ı.,.rn•-•tt.........._ .,,, ___ nnı-..n11nn1 . .. ut11111ıı nu1ıını111111ıuttıı111ıu11uuıuuııtuııııuun111•,.._ 

Erken gatan kadın •n lcaooltll maftga/ıraı tohialtan "' tllralenmlı 
olmasından alır 

kularını bozup rahatsız etme • 
den yatağın bir ucuna doğru a
lıp koymak isterler. Hele şiş -
man kadınların vücutları ağır 
olduğu için erkekler uykulu uy
kulu hamallık etmek mecburi
yetinde kalırlar.. F8:1tat, erke -
ğin bir sürü zahmetınden son -
ra kadın beş, on dakika geçer 
geçmez vücut kol ve bacakları
nı tekrar erkeğin üzerine doğ • 
ru götürür ve zavallı erkek 

tahsisini istemektedirler. Bu 
mıntaka erkekleri uykusuzluk
tan kacİınlan da, kocaların bi
tip ' tükenmek bilmeyen ihta • 
rı~dan kurtararak dalia beşuş 
ve iştihalı yapacaktır. Modem 
kadınlarda, erkeklerin uykula
rını bozacak bir çok sebepler 
mevcuttur. Bazı kadınlar uyku 
esnesında kocalarının üzerin -
deki örtüyü çekip kendi taraf • 
larına toplarlar. Yine bazı ka • 
dınlar da var ki, uykularında 
söylenip konuşurlar. Bazıları da 
horlar ve uyku arasında kalkıp 
otururlar. Bunlardan bazıları ı
şığı açarlar ve karınlan acık -
tığı için akşam yemeğinden ~~
lan ne varsa atıştırırlar. Sınır 
ilacı içmek için kalkmak rnec -
buriyetinde olanlar da ayndır. 

.--TWJIU;.\~-;_}J~ 

le l"h t 9 01' 1tgaA•tl1tinde Modern ı•çlnın • llılırı ,. rahat • g a ıa ı o og 
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kocalara, çok çalışıp maişeti te-

min edebilmek için hayat mü -
cadclesi yapmaları zamanı gel-

miştir. Binaenaleyh, asrımız, 

çok çalışabilmek ve rahat uyu -
yabilmek için bir kişiye bir kar
yolayı çok görmemeğe başlamı§
tır. 

İşte aziz okuyucular... 'Av .. 
rupalılar böyle düşünüyorlar. 
Bizim böyle nazik ve mühim bir 
işte söyliyecek hususi bir fikri
miz yoktur .. 

360 Tayyare havada 

[lnglltıre11l11 Aooa krıflfHll•rlnl dı arttırmak için tlrlıi'fl 6üg{lk 
•ll4hla11ma hof'fk•tl mo/ümdur. Yuları/el , .,fm 360 tayguıniıt lıtlrôlı 

ettlfi 6/r lıaH •onnraıı araırnda alııtmııtır.] 

Breslav 
Radyosunda 
Bir kon/erans 
Yeni TUrklyeyl böyle 
anlat•caklerse, hiç an• 

l•tmaselar daha lyll 
Dün 

Türkiye 

vermiştir. 

akşam Brealav radyosa 

hakkında bir röportaj 

Bu muhayyel röportajda tay ... 
yare ile lstanbula ıeliş, Beyot
lunda ve lstanbul tarafında iezin
t ilerlc iz mire oradan da Ankaraya 
yapılan bir ıeyahati bikaıe et
mektedir. 

Muhayyel bir seyyah. Türkiye. 

de çarşaflı kadın görmcğe a-eliyor. 
• 

Göremeyince canı sıkılıyor, Hal-

buki Berlin Olimpiyadında Türk 

bayrağı sallanırken, Türk k121nı 

orada görmek mümkündü. Yalnız 

birçok tuhaflıklar oldu, mesel& 

Türk marşı diye Abdülhamit marp 

çalındı. Muhayyel bi.r profesör 

Türk haritası üzerinden izahat ve

rirken, Türkiyeyi Anadolu, Kür· 

di,.tnn ve Ermenistan'dan mürek,.. 

keptir, diye tarif etti. 
Türkiye ile Almanya arasındaki 

kültür milnasebetlcrini kuvvetlen. 

dirmeyi elbette isteriz. Hattl Ber• 
tinde bu iş için çalışan bir cemiyet 

do kurulmuştur. Onun içindir ki, 
bilhasıa radyo ıibi herkesin kulak 
verdili bir neşir vasıtasında Alman 
dostlarımız blraı daha dikkatli 
da vrasualar, çok iyi ·olur. 



ç lcomtta Giiniin atlamları Eski lnanbul batekfl • 

cephesını 
cılan arasında 13 yıl kim idare ediyor ? 

-8-

-·- u 
Çlçekcl sokaiı sıkı bir kontrol albna 
alınmı" umumi evlere klmM sokulma· 

Asker, mebus, gazeteci ve ma- mı" lçerdekller dedı'8n bırakılmamı .. 
ligeci bir zat: Adam Yok :n:t~ı:ı=::;: 

Lelıist.aııda müteveffa Mare
pl Pilsudskinin halefi mareşal 
Smigli Ridz'in c:Milll Birlik 
cephesi• adı albnda yeni bir si
yasi grup teşkil ettiği malfun
dur. Bu grup Leh milletini or -
dunun etrafında toplamak mak· 
sadını takip etmektedir. Mare
şal Smigli Ridz'den maada bu 
grupun lideri miralay Kok'tur. 

Günfua adamlarmdan olması 
itibarile biz de miralay Kok 
baldcmda bazı malfunat veriyo-
ruz: 

Din tazyikından kurtuJamadıiı oynatırlar, fasulye yazarlardı. 
için, tekrar muhariplere iltihak istlbdat devrinde, barbut ;verleri· 
etti ve cephede bir bölüle ku .. nin en methuru Galatada KOrekçl· 
mandan tayin edildi. Stohad mu· lerde (Hurpt Reis) in lflettlll ku
harebesinde ağır surette yara - marhme idi. Bunda barbuttan blıt
landı. ka paeta, kıhç libl oyunı.r oyna-

Kok'u bilahare Almanlar hap- nır, ortada heaıpmz paralar döner
settiler ve 1918 e kadar mahpus di. 
kaldı. Mahpuslar salıverildik • Huqlt aiar.lri boylu, p.ıa blrıkla, 
ten sonra Leh askeri teşkilatı • mert ve cesur bir ld•mdı. KaW• 
nın reisi olan, o tarihte miralay yılılı bir darbı mael llbl ftihret bul
Rtdz Smigli tarafından Vaqo- muttu: Fıkaraya bakar, dilfkünlere 
vada Leh askeri teşkilAtı ku • yardım eder, dalma yanında cın bet 

Miralay Adam Kok 1791 de 
ır .. w ..... ..,. ... nrA ,_,,.,, ıara/ınun t•fAll etili• ... Suvalkide doğmuştur. Orada 

.ar w Mltfr (T.,..) __,..,, _,.,,,_ Rus kolejini takip ediyordu. Ta-

mandanl11Jna tayin edildi. ' yirmi kıp pçlnlr, ,_., lçen1l. 
Miralay Kok bu müşkül va - O devri idrak edenler, (Hurpt 

ziyette epey ulraştı. Pilsuds • Reis) ln oyun yerinde hiç blJe ,ap-
kinin Magdeburgdan avdet et• tırmldıtnu, dalma pm.. Uzerlne ku
tiii li1n Leh askeri tefkillbm mar OJUfflim• .ayJerJer. Huqlt a-(Troqe) .,.,.., 111 .. ,..,, .,.,,,,,,,,,,. G.ıl•rln ebırW ... • lehe pevlerinin en nihayet mu· 

• llllaı .,_, ..,...,.,_.,. w,,.,,ı.rtlr,../ vaffak olması üzerine Kok bir 
ehedl .. -ı.L --ı.-1-1 -'-._.. ı.---...ı..-------.1 Leh mektebine pçmlf ve orta 

t be . ta, cahil bir adam olmakla be -
~ er . r etti ve işpl ~en ~ raber, Joo Tl1rk1erln Avnpıde1ri 
zıdekı Almanların elinden sı • . tını ... ~ eder (Ş 'Om 

-vuua _...,..._. a-.- Y-1 flhsiljni bir Leh mektebinde bl• 
ÇUnld1, debtet agan ~ _.,,., M. Necmeddln Deliorman tirmiştir. 

Wılaimı aldı. Jlep1Y8 .-Al' • urqı .. 
Miralay Kok Leh ordusu er• met) 1 buldurur, okur, okuturmUf. 

kanı harbiyetsinde her biri dl • Hurşit ReJsln clUkkAnında, dev • heluk bir uiuJtu kanpyor, ki- Sol,ad ıkl (Dellorm .. ) Kok daha 0 sıralarda İstik • 
'---'-- .Jt-.n. -:'IJ ·- -nnana s••etnl ........ n1r1 ğeriııden mUhim muhtelif biz • rin tanmınq slmalanndau, memur • 

metfer ifa etmiftlr. 1920 de Var- ~· paşazadelerloden, miras 
şovaya tevcih edilen Bolşevik yedilennden bir çoklarımn zar sal • 
taarruzu esnasında gönüllüler. ladıklannı bilenler, görenler hlll a-

U'lmllll" ~"'9 aw• -. "'--- W milıcadelell tefldlltı ile ui • 
ltoiulmUI sokaklarda, saldan • tanda yaşayan bir milyon Türk raşıyordu. O tarihten, yani 1909 
mala kopa IOll Türklerin ayak kardeşlerimizi memnun etmekte danberi Vitold ismile tanınma· 
lllleri ifltiliyordu.. Horra... dir. Şimdi orada eeklsl gibi, amp la batJamıpı. 1912 sonlarma 
llorra uiWtuJarı her dakika da- keserler, mala, mülke, namusa cloinı ikinci mUIAzim oldu. 

ha fazlalapyor, mahallelerin U· tecavüzler oldulu lfltllmeme • 
winden kırlara dolru bir inil- je betbmm1fUr. JCa.e &ano • 
ti halinde yayılıyordu. Komita- fun gllttiilll dostça ve mertçe 
cdar baimyor, quyorlardı. bu siyaset sonuna kadar devam 

kuduran çetelerin kanı edeck olursa, 500 fU kadar se • 
tiwime muhakkak mçrayacak • b' · ve Bulgar hük1lmetini dini nedenberi ırlikte yapm11, ve 
,_, bnunlan çiğneyip 1= bir havayı teneffüs ederek boyu 
tahkik heyetine, mutasarnfa. posu, rengi, biçimi birbirinden 
pa111e ehemmiyet vermiyen ko- aynlmayan ve tam (Volga) neh
mltaCllar voyvoda]armm piri ri kenarından gelme eski Tu • 
.. 1nna bmf elbet yok edecek • ranb bir tipini yaşatan ve ya • 
Jentl.. Bu, onlann kan içmeleri ptacalt olan bu imanlar_ çok 
ıwnma, bir ha,.ıyet ve ontir bahtiyar oı.caJdardır. İDunb • 
•1111111 ~ Binaenaleyh, im, vicdanın ve menfaatlerin 
.. .,. cleid, llmiJe, meçhulAta ve hatta kan ve ırkm icabı ola
dalra lkBP kayıplara bnpnak- rak Bulgarlarla TOrklerin .. 
ta ._.. ~ JOktu.. Zifiri o1müm ve dost blmelan 1ıir 
1mrmJık, crnJara, taJ-lalara, va- • ~. 
.... ~ .,. b1ktıiD, ..,.. ... doldal9 tanla 
*8fmu )'OkJadıktan sonra, tar- etmek mbadile klll'lllan bir c:e
W.klar içinden Şuımıuya dol • .ı,et varch. Fakat, ~ mt. 
'ta ,ola diizUldtim • Küçüldü - ... bir ..... Ubret ft taca-
...... bu JWlerden bir ~ ke- rizlerl kar ... ada ceml,et bir it 
.... aeçmıı buralardan .... ,ordu. 
...ercıe ..:ı... .. -.. : (Trakr•) (Makecloar•) ve (Dob-
.:..ı.ı ~_:=:::: ug naca) komiteleri bu ceml,.U. ça. 
... .....-........ -G&er -ı-a.uuvW&&&oo Bulga • ........,.... u1m lpqye btnkbnfOl'da. 
ılltarnn cetadz. komitasız de • Pr oı..ar. Petku Ulblyanof, TtaJ• 
*1erbıde, babalarımız, Bulgar ko Pepol, doktor Karacol 
...,planm1zla bu kırlardan stbl Tlrldlrle d09t olmata ....,_ 
~ su kenarlanna gelirler, pa- birçok zevat .. rda ki. nm imi bO. 
... &ünleri gUveçler yerler,__p- tin analanna ratmen. bta ..... ., •• 
nplar içerlerdi... Deliorman leria ıayretJeri 1'erbawa olu? fidl. 
'l'Orlderl Harbı Umumt nihaye- yont.. Bitin faaliyet, Sofyadaki 
tine kadar gca1t rahat ve müref· ticaret kamara11nda )'llda bi!, iki 
leh bir hayat sU.rmUşlerdi. Fa • defa yaplaD toplaJıblara munba-
ht, Sillatre, Totrekan, p sır kahyordu. 
eık tardarindım ve Ro= ; Ruınt bldtaeli ı-. bütün 

Y emelleri kırmııb. 
lıududu geçerek (Devamı "111') 

:~ firar eden Dob-:.- ,..,.. 11 uı•uıııı•• rı 11a11n ....... 
~-- lanitalar, Deliormanda 
fallJaD Tilrb de, B11)gara da 
JIWJah dedirtmiflerdir, 

Bu çeteler, Romanyada bey
p çahnıı, hırmzlık etmiş, adam 
IJdürmüt kanlı katlllerdiler. 
._.,.,,,. toprak1armcJa dikiş 

1fıtturamaYuıca DeBormana gel
mJıler ve blll'alarda mazlum ve 
~~l!'lllUI pbi bir vaziyet a
~- Romanya lıtıltGmeti aley

silAblanmaia başl8"nşlar
Clı. Millet farla gözetmeksizin, 

Okuyucularla 
Baş başa 

Çok çalışan 
Memurlar 

Fatihte oturan Salim Şakir b
zalı bir okuyucumuz yazıyor: 

......... tlptro ft emsali ıibl 
7edenle lamtrol vnlWlal ıöna Wr 

~ ..... memurları vardır. Bu 
BnJprlslandald ~ ve hu .. •ı arlar, YUlfelerl leahl, tatil, ha7· 
~ bçıranlar hep bunlardır. nm lfinlerl .. ~. Batta o 
Bunlar, para için, Türkü oldu
lu gibi Bulgan da hançerle • 
mekteıı çekinmemişlerdir. 

bu çeteler, Türkü Bulgann, 
BuJgan TUrkUn dostluAundan 
87JhU'Ü: dUpnan etmeie çalış • 
Jllll)ardır.. Muvaffak olmuşlar 
mimr? Kısmen ve muvakkaten 

·-·-·- fakat, bugUnkil X&;e tva
hükameti, yukan1arda da 

lediiimiz pbi çeteleri ve çe
MUği imha ettiji için, o eski 
~ dostluğu) tekrar teessüs 
llllle&e batJamıı ve Bulgar ga • 
~~ Bulprlann Türk ır -
-• e1duklanm ve bugünkü 
••llll lcWe, pek çok Türk 
--ll'l~mUf· ................ 

.... -~ .... tok ,..........,.. Ba =··· ... pcıhd .. phfular. 
~ ftlde .... lılr .. hnplarla 
............... w. .... . 
Urma pi..- ft pk it .... ... 
._ariana n l',,a .. ..-• ._. 
lan pce ;revmb..ı ...,.. lınblUe 
............. Mı .... ... ,.,..... ................ . 
dlrT. Herkes lstlnhat edeıtea, el• 
lenfrbn pllfllD ba memmtuı ...._ 
dl clWten dlfl'emelr ........ ~ 
)'erinde ahir. .,... Wr llareket, ... 
leıla .... bt .......... ,..... 
eder. 

de ::-1.1.- b' . d fır ramızda mevcuttur. 
n m~AAIC'., 11' pıya e • (Kürekçiler) diye nam alan bu 

kası teşkil ederek, bu fırkanın . d---1- -1. ,__, ___ _2_ b da h . . B ku yen, ıcvcıın m"'l"ur zorlJBUlrlillMlll 
8§1D cep eye gıtti. u • Fehim (Paşa) hiına ed buna 

mandalıia tayin edilmesi, . ye ~· 
mareşal Pilaods1dnµı k elisin mukabil Hurşlt ağadan haftalık,, 
~:s: "ti' ad b::~:1. b'e adile külliyetli mikdarda para ahr-

g'-IC&wg& ı__m __ m UJ<UA il' dı. . 
delili "dl. Muharebenin ukad- Burasını Fehim (Pap) DID tu~ 
deratı ıüzerine tesirli bir ~t tu~u bilen ~· ~btiye nezareti 

alan Ni uharebesind 
dejil basmak, bilökıs muhafaza e -

ıyemen m e derdi. 
cUr'etklrane bir manevra ile Padişah yaveri, kumarhane hl • 
Grodna'yu aldı. . ." 

Muharebe bittikten sonra, mw. · · 
u_...:b• d Kok' Ü Oh ne A1A memleket! .. 
.IJAll" ıye nezaretin e a m • +_ ..... ibdad devrımn' · m-ı.ur 
hfm vazifeler tevdi edilmişti. ı:m qu 
1926. 1927 senelerinde Lem • barbut yerleri içinde Tatavlada 

Gogodisnanın kahvesile, Be • 
bergde ordu erkim harbiye re- yoğlunda Ci-1.ci sokaiında bir 
isi olein. 1929 da Sejmden me - ._-ça 
bua lntilug> edildi. Maba111 me- kaç Rumun işlettiji barbut kah-
bualardan mürekkep bir gru • vesi en batta gelenlerden sayıl· 

M,,,.,.ı Rta s-1,U pun reislilini ele aldı. 1929 da maktadır. Buralarda çok kuv. 
oı. Pravdi ..... bat muhar- vetli oyunlar oJdulunu, altın 

Umumi Harp hlııl1a1ınca Kok ..:..1:lr.:-ı ..,._... bn.1.L-- G- • para lle likıde OD ~ yirmi lira v......, ..... ve banlda il- .uaupm ,,_..,..., UlllllU"W - --1..IJ..-· ~L.I ._ __ _ 

Jlh endaJAr aanl,.a bfdlllal fa Polakayı talia etti.. 1930 da «mana• ,,.~ m&a .. ~ 
vUcude getirdi. Bu birlik Rus Jla1lye nezareti mU-.arhima bazlar l&yıu,.lar. 

tayin olundu ve o nnandanberl BuraJann müdavimleri ara • 
cephesi gerisinde phpyôrda. Lehistan cumlıurl,.U maliye • llDda metfıur hmm1ardan (Ka-
Vaqovada Rus l•Hnlg deva- sini - T -Lı_.__ banbn hiik1l· rabçan Istavro), (Şalvara Nl-
mı mıa..a..ı-.&- -I 1913 ID8"'• "'"" .IAlllllUID L ) (C!....a.. V--1) ("'---1-.J -....-. ,,._ .,. met komilerliifni idare etmek· &O • ...,.... .&aua • uaıunoa 
amm nihayetine kadar Kok Var- tedir. Andon) pbl abıtaca maruf 
IOft mmtabsı kuclandanllla d la bul·-..1..a.. ..a1J LU:ı vazifellinl ifa etti. 1935 te 43 üncil muıtabdan, ·~r uuu ....... aaua, '.-u • 

• ......., Lel eıd-.- yanı' Suvalkiden mebus intihap ton brdetler) libl terbiyeli, va
kur Rum hovardaları, (Cerba 

teldrlleii edildi, ayni zamanda da maliye Arif), Trabr.onlu Galip Beyler • 
O tarihte brıpk ve son dere- mUsteprlılun ifa ediyordu. le, bahriyeli Abbas. Nı.ant&llı 

ce tehlikeli yollardan geçerek 1936 da marepl Ridz Smigli c n ... el .......... _ "hl 
Fhılandtya vardı ve Pilsuds • tarafından Leh lejiyonerleri ee-em ' ~em -p..u il tanm-
kinin kıt' asma iltihak etti. Ken- miyeti baş kumandanlığına ta- ~ n: :•nlılan ve hovar-
disini Lublin mınbab11nm as • yin olundu. 24 mayıs 1936 da 0 d---=- L---1..--t --ı-:-.ı .. 
kerl tefkilltını tanzime memur millt tesanüt eserini tamamla• .:nau uuuu 7wa-.wuııı:ı 
ettiler. Fakat Awsturya polisi mak vazifesini Uzerine aldı. kavga, dlSiillmek, saldırma, ka-
======;:::::;;=~=========== ralrulak 98kmek gibi mllnase -

Balodaki 
( 4 inci Nf / otlonDftlamı) 

....... mektüaa sahibini ..... 
m111flmn. Ve en•e•lfhm ki, •nlh. 
.._. riwlenm dtifilnliiWen ha
...._ Wr dakika IODn, 117ft)dılar .. 
..... ...... dolra .)'tlrüdtL Erkek 
........... Bir ..... bir ,.un 
.. ...., ..... ILıllndee bdma fev • 
blWe \'UllUD oWuiuau mabyor • ...... 

Blnlea ühma Mr fikir pladflL 
iMI ıtbel kMmın .Wabhnak üzere 
ltalanu kocamu tanmak • SUratle 
..-. ılnllm. ~ ,armüştlbn. 
llentb ........ otanQ-orda. Ayni 
m•m ltlr tek aüm vardı. Bu, 
,....... ~ ak dflpailf, bkat ha· 
..... ...... alhla IMı\B. fnıkh Wr 
bleatorn. KMm • .... em., 
pnç ft .,.. Wr ~ki, ... .... 
......... hiç ,,... ...... , .... 

Gidip ....... otunlam. Onlan 

ıWIJ•dam. Bira 1G111'8, ıibeldl, 
.... well Wr ..... o ........... 
...... ..,._ peıda alda. JYıdıma 
.... eıaia blbnk ,. ıa.ter • 
mitti- .......... ·--- flltbtl dol· 
.._ rc;lbnı ... Koea11 sarhot 
..... ...., ........... idi.. 
............... ~ bdm, ,_,....,kar-....,_, ,..ı. • .... ..,.1ı1r ..... ., ..... 

................. h ..... et. ... ~,.,.. .... ..,..... 
S..hö,&e ........ ........... 

ltlr pnoa •ıs ı J11k1attı: 

- Sili telef•• ~ .... .. 
KaJldırn, pttim... Wrfım, lteahn 

bizmetçL plan lijlliyr. 

iskandal 
- ~ dbienınm evtle, mua • 

D1D iizerinde buakımpınıg.; p.n.ll 
ıördUm. Geüre)'im mi!. 

Eyvah, 7uu hen ne aptal ada • 
mun.. evden pkuken mnıtt1llmna 
hiç hatırlmn .... da, kendime ait ... 

mayan bir clbdanı aldım.. --,.... 
tıjua 1ahm aptalbk 4eiil, ayni ... 
manda lunabk, sahteklrhktL 

Telefaaa hiç cevap vermeden ka • 
padım. Şimtli ne yapmalıydun! .. ee. 
bbndeki dbdamn sahibini tamyor • 
dum. Gidip vermelbdim- Yepdaeak 
en dilrtllt hareket te bu olacaldl. F .. 
kat, mektuplardan birini 1Ç1D11, o • 
kumu tum. Oau IUllll balı edecek· 
tim!. 

KaDdun, dJpn pldun.. koridor • 

4a o edamla brpl"P""7811Di nuT .. 
Ytisim Wnlea kıtkcnam olh. Y• 
.... ,., ..... SlniNa kekeliJw • 
dam: 

- Mfedenlnis Bayun.. llliqerref 
Hanıma 7ollamak 8seıe Jnlaiwnn 
mektubu... 

Sözilmtl bitlrmemqtlm. Muhata • 
bun Od ellml tuttu. Yalvanreasma: 

- Muhterem Ba1, .._ çok riea 

ederim, itana ID)'1na)'1mL. bc-ma 
IÖylemeyinlL. bteneab, dizdenm 1-
çhulekl paralann bepaini llltfea ka • 
bul bu)'Ul'Ullm.. fakat hidiıae me)'da· 
na ç••um .. kocası asabi bir ac1em • 
dır. Elinden bir kaza pkaltilir ... Dik
btslsllk eUlaa. cw-- fitlr • ......... 

Adw, wa, .., .. ,__.kar ı . 

alda, .. ..,., ........ ••• ··-
w Polile ...... ... ... - -
0- 1111 ... ı ..... 

betsizlilder yapıldılı halde Ci -
çekçi aobıı.un bu meihur (bi-
tirim yeri) nde kanlı, bıçaklı 
kavgalar olmamJş, başka yerler
de olduğu gibi adam ölmemlş • 
tir. Yalnız bir gün (Şalvara Nl-
ko) oyun esnasında biraz su 
koyvermiş, )lilton kardeşlerin: 

- Uslu otur, parana acıyor -
san kumar oynama!.. 
İtabmdan gücenerek taban -

C{l çekmek isteDıif, (Galip Bey) 
buna meydan vermlyerek ta • 
bancasını elinden almıştır. 

Bundan alınan Niko, bir kaç 
gün IOnr& OyuD yerine seJerek 
bir el bomba atllllfbr. Beyoilu 
mutasamflıiuwı (eski Galata -
saray polis merkezi) burnunun 

-Yalftnna.._Polile ..... 
....... • 78P*alm alplrWP ...... 
WIQ-oraa.. .... rlea .. ,.... pik 
malatenm Bq_ 
8- adundan &dk...,._,,... 

fliaa lmmhlm .... .. ... ..... 
Bini da edecektim.. Alala ... -
Gttlınewk ip.a kır 'WI lllf ...... -ora&. ...... beni, o .oe,e mea-
111P Wr erkek ........ Kendhlne 
............. 8Ddt ..... 
Valyeti, bemm ~ CW • 
dl Wr tnar takmarak, enelce 117· .............. ..,._. ..... _= 
....... , ........... .,. Pllt -
tm: 
-Y ..... MrliltlılrMrılrllt 

tlellWld. Aba cW••MRJ ,_ •• , 
ve kW ı.loyu terlwUnh , ilk 
7 rna. elle ,.. ...... haz+ .._ 
için .... ..tkelıır ........... 

Bept hJzl 

dibinde mtıthft bir sesle patlı -
yan bomba, civar hallnnr heye -
cana diif(irmUf, cbendeg6nı 
hazreti şehriyar1. den bir çok 
kötU dalkavuk Abdülhamide 
jumallar yağdırmağa bqlamış
lar, mesele an1aşılmcaya kadar 
Çiçekçi sokaiı sıkı bir tarassut 
altına alınmıştır. Hatıl, umumi 
evlere kimse sokulmamış. içer
dekiler de dışarı bırakıllDIUDIŞ
tır. 

Nihayet mesele anlaşılmış, 
(Şalvara N"ıko) yakalanmış, kı
sa bir hapisten ve sıla bir sor -
gudan sonra serbest bırakılmq
tır. (Şalvara Niko) yaman bir 
kasa hırsızı idi. (Demirci An -
don) la beraber, İltanbulun en 
aç:almaz blalarmı Jarnu.ıu 
binlerce lira çalmışlardır. Hür: 
riyetin ilanmdan 10Dra, Fener 
tahsil pıbeeinin k-emm Jm -
map muvaffak oJ8maymca. b-
•11 o1dulu li1ai ıötUrmeie. fa
kat yablanm,,_..ıc bçn11~· 
m....&ak ' •illll'dar. 
Bil~ k.a lmmma 7111"

clun eden, bu ile tepik eclea, 
eski pzeteeiladen birislclir fd; 

buaün dünyaum ~ 
bulunuyor. Allah talmiratmı 
affet.in! •. 

··············•····•·•····•••···· 
Abcliilhamft devrinden lt'U8ii

ne kadar, ~ bir~ 
barbut yerleri açı•··· bpa -
IDlf, ubıtaca kapatılml§tır. Bma-
lann bir listesini yapmak, hiç 
fiiphesiz bir külfet olacaktır • 
Bir çok eaki (bitirim) lerhı .... 
Jerile, bltirimcilıeriıı lldlarmı •· 
ralamalc eawn ne,e yarar ki?. 

Yalnız sırası geldikçe bugün
külerden, bugünün cbitirim:ııJ 
yerlerile, bitirimcilerden, bar -
but hileleriııden bahaetmek fay
dalı olacaktır. Filhakika, zar o
yunlanmn bir çok hileleri, zar. 
ların bir hayli hileli nev'i var • 
dır. Bunlardan bahsetmeden ev
vel, size bir barbut hilesi anJa
tacalım. Bu, parası hile ile aJm. 
mak istenen birinin, kurnazla -
rm ne fe]dlde para]anm aldı -
lmı tahkiye eden bir haki • 
ld vak'adır ve cDhnyata pirin
ce giderken evdeki buJıurdan 
olmak• tekerlemeefnin çanlı bir 
mlsalldir. 

Tatavlada Gogovistanın il • 
Jettii1 barbut yerine bir giln 
kıyafeti dillUk, yUzünden ap -
taDılr: akan bir adam gelmişti. 
Kıyafetinin pejmürdeliline * 
men, kesesi yUklü, ceplerinde 
mecidiyeler: 

- Şılarrrr, plmrrr! 
Ses veriyordu. SeaJeri, kalbi 

ve gözü celp ve cesbeclen para
cıklan almak iGln, kumarbaz .. 
Jar, ufaktan bir oyun hazırla -
mala batJadıla•. KMa kuruldu. 
onu davet etmeden OJD&malA 
bafladdar. Ya'ftll 7Dlll ..ım o
yunc:ularJa cposta• lar bUJUme
je baf1adı 'BlmJann lgiDde cke
rizci• PeriJdi • Taıds. o,mma 
aUzeDeftiiinl, pcllla1arin hiiıll
dQünU llJlm J11 ko.r.dl a • 
dam da oyuna glrdl. Bunun il • 
zerim. Perikll ccwalı _. 1a 
oebi=dr çıbıdlla ccWa ar- S. 

(Dnomı Nf') 



SIPO 
Finlandiya güreşleri 

Biz ne diyoruz, Felek ve Ahmet 
Ihsan neler diyorlar?. .. 

En doğrusu kimin söylediği ? 
Yazan: M. Sami Karayel 

İster sporcu olsun, ister obnasın, 
hiç bir Türk yoktur ki, milli güreş 
takımımızın Finlandiya ve İsveç se
yahatini ve maçlarını takip etmesin, 

ve güreşle alakadar bulunmasın ... 
En uzak köylere varıncıya kadar her 
Türk muhakkak milli gifreş takımı
mızın son güre§lcrile alakalıdır. 

Güreş, Türk sporunun anasıdır. 

Babasından anasından güreş men -
kibesi dinlemeyen tek bir Türk yok-

tur. Ve gene güre!'i yapmıyan tek bir 
Türk kö) lüsü yoktur. Binaenaleyh; 
Türk milleti, milli güreş takımının 

ne kU\·vette olduğunu ve musaraa
larının ehemmiyet ve derecelerini 

bütün üryanlıklarile bilmek heye -
canını taşır. 

Bu sebeple; spor muharrirlerine 
düşen vazüe Finlandiyaya giden ve 
orada çalışan milli güreş takımımı -
zın aldığı neticeleri riyasız ve açık 
yazmaktır. 

Ben, şimdiye kadar Finlandiya 
güreşleri hakkında bir şey yazma -
dım. Sebebi de neticeleri almak ve 

okuyucularıma hakiki vaziyeti bil -
eliğim ve öğrendiğim gibi yazmak i
çindi. 

Finlandiya güreşleri için ortada i
ki kuvvetli cereyan var: 

Birinci cereyanı tevlit eden ''Tan,, 
muharrirlerinden Bürhan Felek'tir. 

İkinci cereyanı da vüeude geti -

ren Ciımhuriyet gazetesi muharriı"
lerinden Ahmet İhsandır. 

Bürhan Felek hulaseten diyor ki: 
"... Finlandiya güreşleri evvelce 

ilmı olunduğu gibi cereyan etme -
miştir. Güreşçilerimiz Finlandiya 
milli takının ile çarp~acaktı. Ve bu 

çarpışmalar nazaran neticeler alı -
nacaktı. Halbuki; güreşler, plaka, 

plaka :rapıldı. Ve neticeleri de bu 

plakalar üzerinde alınarak ilan e • 
dildiği için mağlubiyet ve galibiyet 
neticelerinin sıhhati hakkında §ÜP -
heye düşmemiz icap eder. 

Ve bu neticeler bizim ga • 
teremcz. İlh ... ,, 

Ahmet İho;:m da hulAseten şöyle 
müdafaada bulunuyor: 

"... Burhan Felek gü.reşçilerimi • 
zi çekemiyor. Türk milletine w 
Türk spor Alemine yanlış fikirler 

zerkediyor. Bilakis güreşçilerimiz 
muvaffak ohnuşlardır. Finlandiya 

güreşleri tam yerinde olarak yapıl -
mıştır. Günahtır, güreşçilerimizi a-

ğırlamalıyız, hatti bu güreşleri ter
tip edenlere hUrmet etmeliyiz ve 

yaşasm güreşçilerimiz .. il4h ... " 
Görülüyor ki; Felek, gUreşlerin 

evvelce ilan edildiği gibi yapılma • 
dığuu iddia etmekle Finlandiya gü -

reşlerinde kazandığımız galibiyet -

!erin kül halinde olmayıp, ayrı, ayn 

çarpışmaların verdiği neticeler ol -
duğuna nazaran hiç bir kıymet ar-
ıetmediği fikrindedir. 

Alunet İhsan, Bürhan Feleğin or-
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ve iyi arkadaşlarımdan biridir. 
Burhan Feleği de şahsen severim. 

Maamafih; spor işleri ıtibarile Fele

ği bir çok yıwlarımla tenkit etmi -
şimdir. Ve bu tenkitlerimi okuyu -
cularım da bilirler. 

Fakat Finlandiya güreşlerinde 

Bürhan Feleği haklı buluyorum. O, 

bu bahiste hakikaten yerden göğe 

kaclar haklıdır. Ben meslek icabı 

babam da olsa haksızlığını yüziine 
vurmaktan çekinmem. 

İşte; tekrar ediyorum: Finlandi -
ya güreşlerinde Felek haklıdır. 

Benim Finlandiya güreşlerinden 
anladığım şudur: 

Milli güreş takımımız kamil ve 

toplu bir güreş yapmamıştır. Pla -
ka, plaka güreşmiştir. Binaenaleyh; 

her yapbğı grup güreşlerinde kata
gori itibarile iyi neticeler alarak ye
niş adedini çoğaltmış ve bu suretle 

Finlandiyada yaptığı kırk bu kadar 
parça güreşlerin neticesini alarak 
galip gelmiştir. 

Eğer; güreş takımımız Finlandi -
yada toplu bir güreş yapmış olsay
dı, acaba neticeler gene böyle mi o
lacaktı?. 

Yani; Finlandiyalılann İstanbula 
geldikleri gibi, doğrudan doğruya 

milli takımımızla yaptığı güreşler 

gibi mi neticeler alınacaktı?. 

Benim anladığım; bizim milli ta
kım parça, parça güreşerek, gene 
parça parça neticeler alarak galibi
yetini temin etmiştir. 

Ortada bir de ayı hikAyesi vardır: 
Yani, birinci gelen takıma Finlandi
yalılar bir ayı heykeli vereceklerdi. 
Eğer, takımımız gelirken bu ayıyı 

getirirlerse ne aıa, getirmezlerse ya, 

ayının yolda gelirken boğulduğuna 

taya koyduğu fikirlerin aksini iddi. 
a ederek: "Hayır, Feleğin yazdık • 
lan dojru c:leiil, biWda ....... 
rimiz bzammp! .. " dQor. 

Ahmet İhsanı severim, en yakın 

Finlandlgada ıil~ıenleNlen 
varı ofır Must.:fa 

Karanhkta bir ışık 
Muhorrlri: Edger Yalaa ·ı · 

Çeviren: Muammer Alaıu~ l 

- Söyleyiniz bakahm T. X., de
di, dostumuz Kara hakkında yeni 
malılmat var m?. 

- Hemen. hemen yok gibi!. Man
sua'u bu i§8 memur etmiştim. 

- Hiç bir şey bu1amamıı mı?. 

- Nasıl olsa bulunacak pylerJ 
bulmU§. Fakat Sir Corç, biz de mu
cize yaratacak vaziyette değiliz. 
Mansus elinden geleni yapmıştır. 

Bizzat siz de ne yapmak Jstediğinizi 
iyice bilmediğinize göre, Mansus'u 
vazifesinde muvaffak olmuş saymak 
icap eder. 

Sir Corç bir koltuğa oturdu, ba -
eaklanm uzattı. Ellerini kavuştu • 
rarak dedi ki: 

- Ben ne mi istiyorum? Bakınız, 
onu size söyliyeyim. Ramington 

Kara hakkında bafka pyler öğren
mek. Kadogan bahçesi civumda bir 
evi olduğunu, Londrada muayyen 
bir ip ohnadıp, binaenaleyh bu şe
hirde oturmasını makul gösterecek 
hiç bir sebep bulunmadıjını, hatta 
Londranın havasından h~anmach-

ğıru, Balkanların bir k<i§esinde bir 
malikane sahibi olduğunu, ata bin
mesini, silB.h kullanmasını, bir tay • 
yareyi idare etmesini iyi bildiğini ha 
de biliyoruz. 

T. X. te b usefer Mansus'a işaret 
etti. Milfetüş, şube müdür muavini
ne minnettar bir nazarla baktık -
tan sonra, yavaşça odadan çıktı. 

O zaman T. X. dedi ki: 

- Şimdi burada kimse yok. Ser
best~ konu§&biliriz. Bu Remington 

\ Şaka 

ı~ 
L~ 
li 

- Eğer uslu oturmaaan, 
recel vennem • 

- Peşin şu reçeli tadalım bir de
fa!.. 

veyahut bu heykelin takımımıza na-:

sip olmadığına inanınaınız lazım ge
lir. 

Güre§ milli takımımwn toplu o -

larak Finlandiyada galip gelmesini 

hebimiz canı gönülden dileriz. U.

kin; F'ınlandiyah antrenörün de Av

rupa! kurnazlıklannı yutmadığımı
zı ayrıca ilin etmeli de vazife bili • 
riz. 

Zaten; Avrupada, spor kurnuıık

lar1a galebe temin etmek yolunu tut

tu. Olimpiyatlarda bile bir millet 

diğerile u)'Uftu mu bir diğer milleti 

ortada J1ok edebiliyor. 
Spor, llpOI' için delil, mahirane 

manevralarla bir nevl canbazlık şek

lini aldı. a.llp aelmelerin bile, tek
mıt bulundu. 

Hullsa; Finlandiya gilreşleri hak
kinda Bilrhan Feleğin yazdıkları 

doğrtldur. 

M. Sami Karayel 

* Anadoluhisar 
idman Yurdu 
ikinci kUme ,amplyon

luAunu kazandı 

U:ı.un zamandanberi spor saha· 
sında büyüle muvaffakıyetler bıa
ua Anadoluhisarı idman Yurdu 

ba lene liklerde muvaffakıyet kaza. 
oarak~ iklnd kime birincisi olmuş. 
tur. 7·3-37 pazar günü Fener Yıl· 
mazla yapbtı en son maç 2-1 
kazanarak 36-37 senesi ikinci 
küme pmpiyonluıtunu kazanmıştır. 

Kara'ya neden bu kadar aWta gös
terdiğinizi anlıyabilir miyim?. 

Sir Corç müstehziyane gülümse
di: 

- Doinısu, dedi, benim bu ada
ma karşı olan allkam 11.rf mesleki
dir. Vaziyetleri tabii &örüııme:vm 
adamlar hakkında mümkün olduğu 
kadar fazla malfunat almak isterim. 
Sonra Kara polisin yardıııunı iste • 
mek için bize müracaat etmiş bir a
damdır. Hatıl keneli evinin hususi 
bir telefon hattile §Ubemize bağlan. 
masını da istemiştir. Bi3 de kendm
ne, herhan&i bir telefonla en yakın 
polis merkezine milracaat edebile
ceği cevabını verdik. Fakat Kara 
bu kadarla iktifa etmek istemiyor. 
Hemşerilerinden bazılarının kendi
sini öldürrneğe karar vermi§ olduk _ 
lannı iddia ediyor. 

T. X. düşünceli bir tavırla başım 
sallach: 

- Bu sözlerinizle bana yeni bir 
şey öğretmiş olmuyorsunuz. Rica e
derim, Sir Corç, şu gizli dosyenizi, 
şurada, benim gözlerimin önünde a
çar mısınız?. 

1htiyar ayağa kalktı: 
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MUSA ÇOCUKLARI 
Yahudi tarihinden canlı menkıbeler 

ve l brahim Pey gamber 
Yazan: M. Rlalm Özgen 

Melike, bu sözleri söyledik • 
ten sonra düşünceye daldı. Nl
hur, şüphe kaynayan gözleri 
ile Azerin gözlerine baktı. O, 
boynunu büktü; elleriyle, yü • 
züyle, bu işe kendisinin de şa~
tığını anlatmak istedi. 

m - İBRAHIM DOÖDU 
Evin içini hüzün bürümüştü. 
Ebelerin sözleri, karı koca -

nın bütün ümitlerini, ,.sevinçle -
rini yıkmıştı. 

Azer, kendi kudretsizliğin • 
den muztarip oluyor, bir züri -
yet bırakmadan ölüp gideceği
ne yanıyordu. 

Melike. aldandığına ve koca
sını aldatarak ümitlendirdiğine 
sıkılıyordu; hislerine mağlup 
oldu~u zamanlarda da kabaha
tin kocasının yaşında olduğu • 
nu düşünerek kaderine isyan e• 
der gibi oluyordu. 

Azer işinde.. Melike evinde .. 
Artık pek tatsız gUnlerin yor - J 
gunluğunu sürükliyorlardı. Ay
lardanberi içlerini dolduran haz, 
gözlerinde kanatlı bir melek 
şeklinde beliren ha~al, artık, 
yoktu. Gönülleri çökmüş .. göz• 
lerine boşluklar gömülmüŞtii 

Günler geçiyordu. 
Gün geçtikçe Melikenin yü • 

zil soluvor. iştihası kesiliyor -
du. Vücudünde dermansızlık 
duyuyordu. Azer, kansının ha
lini ye'sine hamlediyordu. 

O gi.inlerde, Melikenin anası. 
babası ve iki ihtiyar halası. bir 
müddet misafir kalmak için. ka
bileleri yurtlarından gelmiş'IeD'
di. Kadınlar, Melikenin halin • 
den endişeve dUşmüslerdi: has
talığını anlaınağa çalışıvorlardı. 
Tütsüler yapıyorlar .. otlar kay
natrp içirivorlar .. Mabudlara a -
daklar adıyorlar.. bin türlü ça· 
relf're baş vunıvorlardı. 

Melike. bir giin. büyük hala
sına derdini söyledi: 

- İçimde bir şey .. bazı bazı .• 
kıpırdıyor .. yemek kokusundan 
tiksiniyorum. Başım dönüyor, 
memelerimin içi sızlıyor. 

İhtiyar kadın gözlerini a~arak 
sualler sordu. Sonra. tecrübeli 
ellerini, Melikenin karnı üstün
de gezdirdi ve güldü. Mü;de. 
bir anda evin içinde dolaştı: Me
like gebe idi. 

Herkesi sevinç sardı; fakat 
hepsini de korku kapladı. 

Bütün elin, Azerle .. kızın ba
bası geldikten sonra da gece geç 
vakte kadar, do~m meselesi 
konuşuldu. Melikenin, hükume
ti haberdar etmeden, doğurma -
sı, hükümdann şiddetli emrine 
karşı itaatsizlikti. Cocuğun do~
du~ duyulursa, ailenin üzerine 
gelnıiyecek felaket yoktu. Ev • 
de, cocu~un doğması, büyümesi 
imkansızdı. Şehirde. gebe ka -
dınlar, haltı, toplatı1ıvor. tayin 
edilen yerlerde neza~t altına a
lınıyordu. 

. O halde .. Melike kabile içine 
gıdecek.. orada doğuracak ve Ü· 

z:rlerinden tehlike kalkınca e -
vıne avdet edecekti. Bu karar .. 
kan kocanın evvelki, büsbü'ün 
f rsr şeklinde olan karanndan 
başka olduğu için ailenin saa • 

- Canım, dedi, bu meselenin o ka
dar heyecanlı tarafı yok. Benim is • 
tediğim şey, başka yerlerden gelmiş 
ecnebilerin memleketimizde boğuş • 
nıalarına mani olmaktır. 

- Eğer Kara hakkında bildikleri
niz bundan ibaretse, ben herhalde 
sizden daha çok ~yler biliyorum de
Jnekür. Mesela Kadogan bah~ ci
varındaki evinin tesisatında mühim 
değişiklikler yapmıştır. Odasıru Ade

:..büyük bir para kasasına çevlımif-

Sir Corc anlamamış gibi baktı: 
- Bilyük bir para kasası mı? de

di. 

- Öyle ya!. Bir defa duvarlar her 
türl~ hırm:lık teşebbüslerine karşı 
tahkim edilmiştir. Odanın tavanı ve 
tabanı beton armedir. Çelik kapının 
kendi anahtarından başka, Kara'nm 
her akşam bizzat sürdüğü gizli bir 
sürgüsü de vardır. Hulisa bu oda, 
uzun bir muhasaraya mukavemet e
debilecek bir hale getirilmiştir. 

Sir Corc bu sözleri gittikçe bilyü
yen bir alaka ile c:Unliyordu. 

T. X. tavana baktı: 

- Müsaade ediniz, biran fliyle bir 

JINaAi'" 'in doftlot• Wgllc haha.1rnın Fıtat rıeh'i k.marınrla/cl 
kabile obası 

detine bar olmıyacaktı. Az.er 
işinde devam edecek, evinden 
ayrılmayacaktı. Yalnız, ara sı • 
ra, bir eşeğe atlayınca, gece se
rinliğinde, üç saatte kansının 
ve çocuğunun yanında buluna
caktı. 

Bir saat içinde yol hazırlığı 
görüldü ve sabaha iki saat kala 
merkep kafilesi hareket etti [2). 

Yolcular, küçük, ncele a -
dımları ile yürüyen merkeple -
rinin üstünde, sarsıla sarsıla gi
diyorlaniı. Parlak yıldızlann zi. 
yasını, doya doya içen sema, 
üstlerinde. altın pullu bir tül gi
bi uzanıyordu 

Melike, çölün üstüne yayılan 
gece sonu havasının lezzetini, 
nefes nefes ictikçe, i.isti.inden a
ğır yükler kalkmış gibi, tatlı bir 
hafiflik hissediyordu. Hülya do
lu dalgın gözleri önünden, yal
dızlı bir duman halinde harele
nen karanlıklar akıyor; ufuklar, 
kü~ük küçük mesafelerle, deği
şiyordu. 

Derin sessizlik.. geniş inziva 
Yalnız merkeplerin ayaklan al
tında kırılıyor, kumlardan kal
kan seslerle yırtılıyordu. 

(Devamı var) 

Efsane ve esatir tarihinden 
notlar 
-3-

2... Acem Ali Ek berin hildyesi
nin devamı - Ali Ekber, yeni ve şık 
kıyafeti ile çok gOzelleştl ve saray 
işlerini iyice kavradı. 
Şah Abbas.. Alinin, saray ihti • 

şamı içinde inkişaf eden selim zev -
kinden ve idarede göstereceği kabi -
liyetten emin olduğu için, ona, en 
yüksek vazifelerden birini: Saray 
hazinesinin nazırlığını verdi. 
Şah Abbas sağ kaldıkça Ali Ek -

berin itı'ban arttıkça arttı; fakat ya
şı ilerledikçe, eski hayatım hatırlı -
yor .. ara sıra o zamanki yaşayışını 
özlüyordu ve kendi kendine: 

- Tatlı mbi!.. Ne masum. saf 
günlerdi onlar!. Ne hislerimde bir 
leke .. ne içimde bir endişe vardı!. 

Ne kadar yazık .. o eski hayatım, ar
tık uzak bir hatıra oldu!. Şah, beni 

lQtuflarına gark etti ama, beni tabii 
bir yaşayışın o nefis zevkinden mah
rum etti. 

Diyordu. 
Ali Ekber .. birgün, köyünü ziya • 

rete gitti. Arkadaşları ile gezdiği, 

eğlendiği, şarkı söyliyerek oynadığı 
yerlerde binbir tatlı hatıra ile karşı • 
laştı. Kaval çalarak koyunlarmı ot
lattığı kırlardaki serazada yaşayışı
nı derin bir hi.ıziln duyarak hatırla
dı. Akrabalarına, eski arkadaşlarına 
hediyeler verdi. Onlara, köy hayat
larının saf zevklerinin kıymetini bil
melerini.. hiç bir vakit tantana ve 
debdebeye üzenerek yerlerini, yu • 

valannı terketmemclerini tavsiye 
etti. 

Şah Abbas, birgün, öldü. Yerine 
oğlu geçti. 

Saray Ricali, Ali Ekberi, daima 
kıskannuşlardı; fakat eski Şahın o
na karşı olan itiınad ve teveccühünü 
bildikleri için, onun sağlığında see
lerini çıkaramamışlar.. bilakis ha • 
nne nazırının önünde, her vakit i -
ğilınişlerdi. 

Genç Şah tahta geçince, bu adam
lar: Fırsat bu fırsattır!. diyerek Ali 
Ekberi müzevirlemiye başladılar: 

- Ali Ekber, merhum babanm 
emniyetine biyanet etti. Hazinede 
bulunan, yüksek kıymetli bir çok 
şeyleri çaldı; büyük bir servet elde 
etti. 

Dediler. 

Genç Şah, tecrübesizdi. O, baba
sından başka türlil hareket etmek 

hülyasındaydı. Vakıa dalkavuklarm, 
şahsi menfaat ve ihtiras gayelerilli 
tatmin etmek için, sarayda, memle • 

kette yapılmasına lüzum göster • 
dikleri islahata kandı.. Bu dalka
vuklann iddiasına göre, böyle şid • 
detli hareketlerle, o, babasından bü
yük hükümdar tanınacaktı. 

Genç Şah.. dalkavukların tavsi • 
yesiyle, iaraata Ali Ekberdcn başla

dı. Ondan, babası Abbas Şahın harp
lerde kuşandığı, çok kıymetli taşlar-

la müzeyyen olan palasını, hazine • 
den getirmesini söyledi. Hazine na-

zırı palayı getirdi. Kıhcın kabzesiıı
de, kınında kıymetli taş namına bir 
şey yoktu. 

Genç Şah.. manalı manalı, tebe&-
(2) Anası, lbrahimi. bir mağarada süm etti: 

doğurdu n gizli büyüttü (Tevrat). 

düşüneceğim, dedi, evet, bu odanın 
mobilyası gayet sadedir. Büyük bir 
§Ömine, karmakanşık tertibatta bir 
yatak ve duvann içine gömülmil§ 
bir kasa. •• 

- Bu mal<lmatı nereden öğrendi
• ? 

Dl2. •• 

- Bizzat kendim bu odaya girerek 
öğrendim. Evveli hizmetçinin iti -
maduu kazanacak surette hareket 
ettim. Zaten bu hizmetçi yann ev
den kovulacaktır. Kendisine bir i§ 
bulacaium da temin ettim. 

- Peki, bu acaip odadan başka 
daha daha ... 

- Bazı itiyatlarmu kasdetmek is
tiyorsunuz?. Karanın hayatı tam.a
mile düzgündür. Hizmetçilerine se
nenin üç ayını İngilterede, diğer ay
larını da başka memleketlerde geçir
mek istediğini söylemiş. Büyük bir 
serveti var. Tanıdıklan çok. Fakat 
hırsı da o nisbette geni§ ... 
Şeş ayağa kalktı: 

- Nihayet hapishaneyi boylar, 
dedi. 

- Vallahi ben biç o fikirde deği
lim, kasası para dolu aadamlar ha • 
pisbaneyi pek öyle kolay kolay boy-

(Devamı var) 

lamıyorlar. 

- O halde azizim T. X., dikat et. 
Sizin bankadaki hesabı carinizia 
pek o kadar yüklil olduğunu zannet
miyorum. 

- O ayri bir mesele... Hesab ca
riden bahsettiniz de aklıma geldi.. 
Ben bugün Con Leksman'ı gördüm. 
Bu zatı tanırsmız değil mi?. Para • 
sızlıktan fena halde sıkıntı içindeL 
Romanya eshamı satın alarak bir 
borsa oyununna girmiş, fakat der
sini de 88llll§. Bu kötü vaziyet&en 
kolay kolay kurtulacağa da benze • 
miyor. 

' - O sırada telefon çaldı. T. X. tele • 
:fonu açtı. Uzaktan bir ses: 

- T. X. Siz misiniz?. 
- Bendenizim. 
- Ben de Con Leksman!. 
- Sesininizi tanıyamadım doğru-

su!. Ne var, ne oluyor Con?. Yeni 
polis romanınız için mevzu mu is • 
tiyorsunuz?. 

- Mesele o değil, sizden bir ricaın 
var. İşiniz yoksa derhal bana behne
nizi rica ediyorum. 

Telefondaki ses kısıldı: 

(Devamı var) 



BUCONKO PROGRAM 
Ôtle neşriyata: 
Saat 12,30 plAkla Türk musikis~ 

12,50 havadis, 13,05 muhtelif plak 
neıriyatr, 14,00 son. 

Akşam neşriyab: 

18,30 plakla dans musikisi, 19,30 
Çocuk Esirgeme kuru[T'U namına 

konferan Doktor Şükrü Hatım, 
20,00 Sadi ve arkadaşları tarafın

dan Türk musikisi ve halk şarkıları, 
20,30 B. Ômer Rıza tarafından 
arapca ıöyleoı,;,20,45 Safiye ve arka· 
da~lan tarafından Türk musikisi 
ve Halk şark1lan, 21,lS orke'!lra 

22,15 ajans ve borsa haberleri ve 

ertesi günün programı, 22,35 plakla 

!ololar, opera ve operet parçalan, 
23,00 son. 

I BORSA • PIY ASA 1 

10- 3. 937 
ÇEKLER 
Açılı! Kapanıt 

Lor.dra ,15. 61t· 
Nr••ork O, 79.f15 o.7'SS 
Parla J7. 37.) l?.39> 
b llıino U, 1010 J\,tS3S 
Urül.aeJ 4. 712S 4.72"\4 
AHna t9 o~ 89.16"E 
c .. nrvre 3. <'817 3.4894 
S#'Jfya 64. 715 ,4,821i) 1 

Amııterdaaa 1, 45'tS ı .• ~so 
Pr:ıg 22, 7642 22,8:Jh 1 
Viyana 4, 2357 41'24'.!S 
Madrit ıı. 49 o tt,S 151).. 
Berlln J, 9HO 1,9n'l 
\'arfova 4, 1871) 4.t9lS 
Budape~t• ... 39 4,3975 
l:iükrcş ıot-. 6175 108,795 
[eJgrat S4, 6HO 34,69 
Yok ohama 2, 7875 2,79lS 
lı oı.1.ova 24, oflS 2t,;\7~ 

~loLholın 3, 1536 S,1!>88 

PARALAR 
Ah, ~ 

ı !'tcrlln < ız so U.t.50 
1 Dol r 123. 126. 

lO Frank 11 ı. 114. 
21) Liret ı:ıo. 12~. 
20 PeTdka Frangı 80. 84. 
10 nralıml IS. ıs. 
20 Jn içre Franıı 565. 57;. 
20 l.eva 20. 21. 

1 Florin 63. 1'3. 
20 Y.ron Çek 70. 7~ 
1 ~ilin Avuıturya20. - 23,, 

Pueta -. -. 
ı Pt"r.rl& 15. 2&. 
1 Zloti 20. n. 
1 Pengo 21. 23. 

20 ley ıı. so ıı. 50 
20 Dinar 41. 52. 

Yen -. -. 
J Kroa lnet 30. 32. 
1 Altın IOJ7. tb,8. 
1 llankaaot 246. 247. 

ESHAM 
~ Ka;>nıt 

f • Eanl.aaa Mü. 

• • N. .. .. Ha. 
Aaadolu fal. 6!> 0/0 Peflıa 

22,6' 2"1,60 
• • ,Usd• 60 OtO VadeU 

., ,, JOO de 103 
Aalu çimento 14,60 H,60 
lılerli;es Ban. 

lS T l K R AZLAR 
Açılıt kapaıtıt 

t&rk Borcu 1 Petlıa -.- -.-
• • 1 Vadeli 19.70 19,JO 

• 
• 
• 

• U Pe,tıa 19. tO 19, 10 r 
• ll V .Jeli 

• 111 Petla 11,dO 11,IO 
., W Vedell -.- -,-• 

E.rıaal 
~ı~aa Enuruıa 1 

• ,, . 
Şark tim. 

• u 
111 

'Y iisde S Hazine 

• 2 ,, 73,SO 73,SO 
TAHViLAT 

Acılı, 

Ana<1olu Pe. J 39 8.J 
,, 
• ,, 
• 

Va. l -.
Pe. il 39,83 
\ a. 1 - ,
Pe. 111 

• v •. Ü• 

• lılü111eaail Pe. 

,, ,, Va. 4?,5o 

--.-
-.-

47,SO J 
13'5 H.cri 
Zuhıcce 

1352 Rumıl 
Şuuat 

27 28 
Yd 1937, Av 3, Gün 70, Kuam 124 

11 Mart 
Perşembe 

Vakitler y, ... ti Ezani 

ıa. .... d. 

Güneş 6 19 1~ 08 
Ôğle 12 :!4 6 13 
Ikındı 15 24 9 30 
Ak'iam 18 11 12 OJ 
Yatsı 19 41 1 30 
imsak 4 40 

ZARAFET 
DEGiŞiKLiK 
Asri parşömen abajurlu 

elektrikli dıvar 

LAMBALARI 
Kordonu, fişi, ve 60 Woltluk limbasil 

Peşin 295 Krş. 
• 

SAT Ede 
Tel. 44963 

Şubeleri: Beyotlu, Tünel Meydana 
lstanbul Beyazıt. Elektrik Evi 
Kadıköy Elektrik Evi iskele cad. 

Üsküdar iskele geçidi 
Büyükada iskele meydana 

$i.$elıı ı 
1'2 c.r.. '1 LT, 

-1~ ır, "C 3 L'I'. 

L 

• 

y 
Bu akşam 

Klarnet 1AZ 
• 

Si 
Fevkallde progranı ve musiki aUrprlzlerl 

Sultanahmet Birinci Sulh Hukuk 

Mahkemesinden: 

• İstepan ve Maryanun şayian ve 

müştereken mütesarrıf oldukları 

İstanbulda Eminönünde Ahı çe -
lebi ve Zindan kapı mahallesinde 

betinde pey akçasını hamilen o gün 

o saatta İstanbulda Eminönünde 
Gülbekyan hanında Sultanahmet 

birinci sulh hukuk mahkemesi baş

katibine 937/8 No. ile müracaat -
ları ilan olunur. 

caddesinde eski 339 ve yeni 49 ka- ı••••••••••••• 
pı ve 356 ada ve 66 parsel No. lu Dahiliye mütehassısı 
kargir dükkanın izalei şuyuu zim-

mında furuhtu takarrur ederek 

müzayedeye vaz olunmuştur. 

Kıymeti muhammenesi 1200 bin 

r. Ali Rıza Saslla 
Beşiktaş Tramvay Durak 

Hastalanna hergün öf leden 

iki yüz liradır. Birinci açık arttır-!••••••••••••• 
ması 14/4/937 tarihine müsadif 

sonra kabul eder • 

Çarşamba günü saat on dörtten on 

altıya kadar icra olunacaktır. Kıy

meti muhammenesinin yüzde yet
miş beşini bulduğu takdirde o gün 

ihalei kat'iyesi yapılacaktır. Bul
madığı takdirde en son arttıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere on 

beş gün müddetle temdit edile -
rek ikinci açık arttırması 29/4/937 

tarihine müsadif Perşembe günü 

saat on dörtten on altıya kadar icra 

kılınacak ve o gün en çok arttıra

na ihale edilecektir. İpotek sahibi 
alacaklılarla diğer alakadarların 

işbu gayri menkul üzerindeki hak· 

1arını hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını evrakı müsbitele-

rile yirmi gün içinde bildirmeleri 
lazımdır. Aksi halde haklan tapu 
sicillerile sabit olmadıkça satış be

delinin paylaşmasından hariç ka
lacaklardır. 

Müterakim vergiler borçları nis
betinde hissedarlara ve dellaliye ve 

vakıflar kanunu mucibince veril
mesi lazımgelen yirmi senelik ta
viz bedeli ve ihale pulu ve tapu 

masrafları müşteriye aittir. 

Arttırma şartnamesi işbu ilan 

tarihinden itibaren mahkeme dı

vanhancsinc talik kılınmıştır. 

Talip olanların kıymeti muham

menesinin yüzde yedi buçuğu nis-

Beşiktaş Birnci Sulh Hukuk Hi
klmliğinden: 

İstanbul muhakemat müdüriye
tine izafetle avukat Mıthatın Be -

şiktaş şenlik dede mahallesinde de
re sokağında 12. No. lı hanede otur-
makta iken halen ikametgfilıı meç
hul eskiden polis Fahri ve kefili 
Zülfü ve Mehmet aleyhine ikame 

eylediği bin beş yüz üç kuruş a-
lacak davası üzerine dava olunan
lardan Fahrinin ikametgahının 

meçhuliyeti hasebile ilanen yapı· 

lan tebliğata rağmen mahkemeye 
ye gelmediğinden talep veçhile gı
yabında muhakemeye devam o • 
lundu: Davacı dava olunanlardan 

Fahrinin maaştan fazla maaş alın
dığını gösterir kayıt sureti musad-

dakasile bu bapta Beşiktaş mali

yesine yazılan tezkereyi ibraz et
miş bulunduğundan mübrez ve • 

saikten bahsile ve bir ay müddet· 
le muameleli gıyap kararının i . 

Ianen tebliğine karar verilmiş ve 

muhakemesi 17/4/937 tarihine mü
sadif Cumacrtesi günü saat 10 ta
lık kılınmış olduğundan müdde
ti kanuniyesi zarfında itiraz ede -
rek mahkemeye gelmediği veyahut 

bir vekili kanuni göndermediği 
takdirde müddeinin iddiası -

nı kabul ve ikrar etmiş addile gı

yabında karar verileceği ilan olu
nur. (935-445) 

f _______ __;.._ _____________ ~--------------------. 

o 

KUMBARA BIRE, 
lOOO 

,,_.,_!!! ! . - -• • • - - -. - -- - -: = : 
i s = - - -; ~ 

Dr. Hafız Camel 
(LOKMAN HEKİM) 

Dahlllye mUtehaaaısı 

Pazardan başka günlerde öğle -

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
istanbulda Divanyolunda (104) nu-

maralı hususi kabinesinde hasta -

larını kabul eder. Salı, cumartesi 

günle:-i sabah c9.5 - 12> saatleri ha
kiki fıknrayu mahsustur. Muayene

hane ve ev telefon: 22393. Kışlık 
telefon: 21044. 
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u rıjfa '8i~l.E'BiLME iCiN 
.ŞiNDi'D'EN Bl~ll<Ti'R 

Gaip bir Bayan 
aranıyor 

Esasen İstanbulla olup Ba-

O du belediyesi Sıhhat memura 

Mustafa ÜıtüntaŞ3 hildi~nıeleri 
ins:ıniv<'t D'lm·na ricı olnnnr. 

tumda yerleşmi~ olan natçı ı•-----------1 
esnafından bay Hasan kızı Bayan Göz Hekimi 1 
Rukiye umumi harpten _sonra Ho-
paya gelmiş ve badehu lst:ın· Dr. Şükrü Ertan 
bula g'tmiş i. Orada bir koca· Cağalotlu Nuruosmaniye cad. 

Cağalo~lu No. 30 (Eczanesi 
yanında) Te efon. 22S5b 

ya vardığı ve zevcinin yüzb:lŞt 
bulunduğu yedi sı-ne evvel ha· I 
her alınmıştı. Ş ındi nerede '•••••••L'I•----·' 
bulun d n k l :ı r ı n ı hilemiyen hısım 
ve akrabası büyük bir en iişe 
ve ıztırap içincle bulunrlukla:-ın· 
dan adreslerini bilenler varsa 

~----------------------~--~auıoı ve Umumi neırıy.uı ıd.ıre 
ede ı Ba j.ııuıurrır 

E. izzet 
Bası:d ğı yer: Ma.baai Ebü.wya 


