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·orta Avrupada yeni bir antant mı? 
Avusturya Başvekilinin Budapeşte . seyahatine ·çok ehemmiyet verili· 
yor. Avusturya,. Macaristan ve Çek_oslovakya. anlaşmağa çahşıyorlar 

Viyana gazetelerinin lisam değişti \f ~?.1e~ika~a .... B~t~~ .. d~~·~~~·;~·d~:!~~~~· ..................... . 
•• " • l .Muthışbır lazım gelen sozler 

Çekoslovakyanın mulkı tamamıye- infilak 9·· ··k ·· d b. h-=-b h 1 
1 

• t • Bir kolej berhava oldu uyu on er ır as J a • 
tinin bozu maması ıs enıyor 670 ki•' öldU d . d 1. . . .. k k 

Viyena 18 [Hususi] - Şuşning. , _ Ne~~t~~şn~~; ~~~=~~)T~~e~Ab~~)ük e 1 ea ımızın yu se ma• 
d~n tayyare ile Budapeşteye git· Avusturya Cumhurreisinin de k.olleJini berhava ctmiştır. Ölen nalarını ı·zah "buyurdular 
mıştır. Şuşning Budapeştede bulun· • talebe ve muallimlerin miktarı 
duğu e'inada. reisi cumhur Mixla~· Budapeşteyı ziyareti bekleniyor! 670 olanık tahmin edılmcktedir. 
in Viyanaya yapacağl seyahatin _Enkaz altından şimdiye kadar 300 
programl hazırlanacaktır. 1 :eset çıkarılmıştır. 

Şuşninge yakın ol'\n gazetclerlP ;,: TE::xas valısi B. Jarnes, milli mu-
Avusturya iyasi mahafıli Şuşniı g·n ~ "'1 hafızlara yardıma koşmalarını em-
.seyahatine çok bü} ük siyasi ehem· retmiştir. New-Lı:ındcın civarında 

Milletler, yalnız kendi itililarını değil, 
insanhğın saadeti için diğer milletlerin 

itilasını da gözönünde tutmcıhdır ar 
mi} et vermektedir. ~örfi ıdare ilan cdılmiştir. 

Bu Se} ah ıtlc orta Avrupa dev Bu infilakın, mıntakada kain bir 1 
lctlcri siyasetinde yeni bir değişik· tW: petrol sah:ısından oaşlıyarak kol • 
llğe varılacağl söylenmektedir. • ç/I(, leJin pek yakinınden f!.eç~n bır 
V. At ya ....... Osı.~v .. _ • ..,. -

Ankarada bulunan sayın Rumen 

misc.firlcrirr.iz ote:lin pavyonunda, 

hır masada kendilerini ziyarete 

gelen Atatürklc hasbıhalde bulu -ıyana o-azeleıerine göre, man - '' Mııt~ ""' ,!i·., • ı d 
6 ..,.. • ._ rtY,ty ~ petrol borusunun pat amasın an 

'\'e ltalyaya karşu, orta Avrwpa ~ • .. ,'M,..., ·, • • • _. ~ \ • ileri gelmiş olduğu zannedılrnek • ı _:ıuyorlar. Bütün diğer masalar do-
devletlerinin vaziyeti son zaman• )) Mlı • RYll.1Tl/l(Yl1 •.,·-;.,15rıN .~·-·' t d. lu. Rumen ve Türk gazetecileri ve 
1 d k - Al n ~"' • ~ ~ "'"'' ~ e ır. ar a değişmiştir. Çün u ma • -z.. ("' ••"" ;••"\ ~ • 'J1,. • .~ · .._ ____ ,_________ bu meyanda TAN Başmuharriri 

larla halyanlar. kendi dahilt i~I•• \J'> ·- ..... • :-·-·.,,,. ' "~·re # d I ~ . • ... • N r fi L d a A.hmet Emin Yalman da orada bu-
rile rne.,gul olmı.va başlamışlardır. ~ • -"' • ~ '·-· \ • on ra 

y 1 ':!> ~<>'o .... u"o • lunuyor. 
Almanya, müstemleke meselele- •• _ İA ,~ ~<o,Z; \. ~"u~ • Meraklı bir Ahmet Emin Yalman bu sabahki 

rini düzeltmeğe çalışırken, Musolini, - _ ....... .Bf!t :@ ~~ ""3) ~..,.~ \ •• -·-· - TAN da çıkan baş yazısında At:;. -
Libya seyahati ile ltalyanın dahili -----~k__o\::M.~ 'B#L&Aftr.R Muhakeme türkle Rumen misaiirler arasında 
işlerini ve ha ya devletinin bugün• geçen bu samimi hasbıhal hakkın-
ku- k .. t h kk.. çalıc.makta• Orta AorapaJo ltuJutl•rın 6utr·inkü fJarigetl - ---mev u a a ume v & da diyor ki: 
dır. Hasıl olan bu yeni vaziyet Madam Slmpson yeniden 
Viyanayı olduğu kadar, Budap~şte ş• ı·A Hf' ::J • t d •• dUnya hldlselerinin ilk - Hususi bir masada, yalKıncı 

·:~k~;::~~;:~r::i~.da fevkalade ılma ı lınuıs an a mus Lo!~~~~n(~.A~eçl~:~edikn ın;,':!:~:!~::;:•;:,,~:; ::~~t::~.~·--
ç ünki, her üç devlet, c<.'ğrafi •• ki d lıyen bır gazetecınin bunl.ırı yaz-resmi bir tebliği! göre, Londra 

ve iktısadf vazi_yet1eri itibarile, avnı uman ar ava an J mahk m si bu~iin saat 10.30 da mağa hakkı yoktur, di~:e d~şün • 
J , .::>tr J::Soycf Merr1man ın rıyascti .al- ""'Ouın . .r aKa r l>U sozler o kafuır insi· 

Bu son harekette ltalganların 
parmağı sezilmekte imiş .•• 

Londra, ]9 [Husu~iJ - Jngiliz gazetelerinin Jazdığ"ına göre, şimaU 
Hindistanın Veziristan mıntakasında i. yan çıkmıştır. 

tırıda Mrs. Sımpsonun boşanma işi· ~amlı bir hayat ve jnsa1'lık şeklini 
nt tetkik edecektir. aldı ki, istifadesinin yalnız etmf -
Zanncdildiğine göre, müddciu - taki bir kaç arkadaşa inhisar et -

mum i Boşanma kararının verildi· mesi çok yazık olacaktı'· Bu güzel 
ğı tarın olan geçen 27 ilk teşrinden sözleri, vatandaşlara ve dünyaya 
sonra cereyan eden gizli anlaşma, duyurmayı en tabii bir vazıfc bı-

r,ayri kanuni ikametgah tayini, ha- lırim. 
(Deı•amı 2 inci s:.tg/adcı 

Sogtn Misafir dost fi" millte/t1' 
Romanya hariciye nazırı Bag 

Antonesko ipi kabilesi reisi "Mlıslfım3n'ar tehlikededirler., şeklinde propaganda 

yaparak dığer kabileler arasında dolaş'mış ve müs lümıınlan isyan çıkart· 
maya ve lna-ilizlere ib:ll etmem'!ğe te~vik etmiştir. 

UlllltUUUUJUllllllttnınııı11111ıu111111111uı11ıtuuı11•u•ıltlUHU•uıtıtı111nuuunıııtıuuunr1111uııuuuıııııuıuuuırııııııuıuıunuııN•• 

Simdi Pe,tedı bıııunmakta olo.11 
AfJuıturga barrıekili Şuşnit 

tehlike ve aynı menfaatler karşı• 
Stndu, aynı mevkide bulunmakta· 
~ır~ar. Viyana a-azeteleri bu cihet• 
erı nazırı itibare aldıktan sonra, 
~~kosluvakyanın tamamiyeti mü!• 
k~yesini muhafa etmek lazımgetdi· 
~•ni ileri sürmektedirler, Avusturya 
2azelerinin ş:mdiye kadarki lisan• 
~:•nın tamamile de~ şmesinden 

1rana hükümetinin, Çekoslovakya, 
~acn_ristan vn Avustury arasında 
~eni bir anlaşma için çalıştı~ı 
18lidliU o'unmakta ve Şuşing'in 
~uda peste se} ahali bu maksada 

~=dı=r·============= 
ltalgan manev
ra/arına karşı 
·lngiliz manev-

raları 
; Londra, 19 [Hususi] - (Mor· 

ru__ng Post) gazetesini :ı yazdığına 
~~r:_. Beritanya askerleri Mısırda 
d Yuk bir rnanevraya başlamışlar· 
~r. Bu rnanevralara tayyare ve 
rn nkklı 18,000 Jngiliz askeri gfr· 

e teJir. 

raı l~iliı. zabillerile yan yana ola. 
l ı< ısır zabitleri de bu manevra· 
l~r~I~ bulunrnaktadırlar. Mısırdaki 
.J·gı ız sefiri ile askeri ve mülkt 
~ı~e'" in ·ı <l gı ız memurları manevralar· 

..... ~ •• ~aıır bulunrnuşlardır. 

L ·········· indb;;g ......................... . 
llugün gelmedi , 
- (Yazısı 2 nci sa.hif ede) 

lnri:iz er kabil r i i ıi tevkif etmek is.temiş!ersede, muvaffak olamamışlardir. 

lngiliz gaıeleleri, Veziristandakı askeri ırarnizonlara yardım olarak şim• 

dıye kadar 6000 lngiliz askeri göoderilditini yazmaktadır. Voziristan. ' 
daki lngiliz umum valisi bir beyanname neşrederek lngilterenin yalnız 
Hıntlilere değil, bütün müslümanlara . dost olduğunu, bildırmiştir. (Deyli 

Herland) gazetesi isyan hareketini son zamanda başlayan ltalyao 

prcp11gaodasına hamlederek ltalyanlara hücum etmektedir. 
UtıllUUttUUUUIHUHllllllHltltllllUllU ~lllJllttlllllllllnHllHUllUUUtlllllttUtUlllUUllllHUIH..-MUUllflltfUtllUU1u11uuoıt.NuU.tı1t'""' 

Paristeki karışıklıklarda ya· 
ralananlar 1200. kişi 

Dahiliye nazırının aldığı yara 
ağırlaşmağa başladı 

ıYI• <l•M .Sım,,, .... 

kikate mugayir beyanat, gayri 
meşru münasebat hakkında kafı 

delıller elde edılememesi gibi ha-
(Yazısı 2 nci sahifede) (Deoamr 2 incı sahifede) 

A 

Asilerin yedi tayyaresi 
daha düşürü dü 

Madrid boşalıyor, 
· daha şehirden 

250 bin kişi 
kaçtı 

Paris, 19 (Hususi) - İhtilalcile
rin üçüncü fırkası Guaclalajara 
c.ephesinde, müthiş ve k<ınlı bir 
muhare~den sonra, cepheyi dcl
miye muvaffak olmuş ve Aromana 

kasabası ile civar yoll;ırı zrıptet -
miye muvaffak olmuştur. Kordova 
yanında da şiddetli muharebeler 

olmuştur. Yünaytcd Pres gazete -

sıne göre, Barsclon şehri üzerine 
gelerek bombardıman etmek isti • 

yt-11 ihtiltıki tayyarelerden yedisi· 
ııi, cumhuriyetçiler düşürmü~ler -
dir. G<meral F'rankonun Madrit ü
zc-rine umumi bir taarruza geçmek 
fö•l.:fe olduğu bildirilmektedir. Mad
ı it mütemadiyen ş'ı·apnel yağ -
muru altında bulundurulmaktadır. 
2:i.J.000 kişi son günler zarfında 
şt'hri terk~tmişlerdir. 

, . .. ............... .. .. .. .. liiiim .......... rmı .. ınıı•~• 

Madrit, 19 (A.A.) - Ha\'as A
jansı muhabirinin bildird!ginc gö
re hükumet ku\'vetleri dün Gua -
dalajara cephesindeki taarruzları
na devam etmiilerdir. Üç milis ko· 
lunun yaptığı bir çevirme harcke
h neticesınde Brihuega mc\·kii is
tirdad ve civarda bir kaç kasaba 
daha işgal edılmiştir. 

y rın r 
Süleymanın saraymda 

. 
Ya.ıa11: M. Necdet Tunçer 

Baştanbaşa aşk, heyecan ve harp sahneleri 
•şimdiye kadar neşredilen bütün tarihi 

tefrikaların en meraklı, heyecanh, 
hakiki ve güzelidir. 

tUfllflUIUIHUlllll1UtUUlttlllllUUllUlllfl thUUtUl li·UlllUllllllUIHI 

F_ilomuz Yugos-
1 lav sularına da 

gidecek 
Harp lılomuzun Iskend~runu 

ziyaret edeceği hakkımla Roma 
ajansı tarafından verilen haber 
tahP kkuk etmemiştir • 

Dığer taraftan, donanmamızın 
haziranda dost Yugoshıv limanla. 
rına bir zi~aret yapacağl h:ıber 

verilmektedir. 
1 Yeni lngillere Kralının taç giy· 

1 
me merasimi tarihi olan 13 mayısta 

·son .Te· ıuraft" a· . ok. uyacf aksınız . " ... Sı1l•gman :ıöztleıin•: -:- Göktılcl gtlJıı:lar agalıntn altına •er• :~~: ~u~~~~: ~~;~es~av;1:;a f~~ 
, pılsin 1 tiıdi •• gr/J16,/ar küme küm• ~öklen gıre daşmete 6aşlailı. . 5 

rama.sa çok muhtemeldir. 
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Büyük önder bir hasbihal· 
de idealimizin yüksek 

manalanm izah buyurdular 
(1 inci .. !lfo*1e 4'ftHI"') 

Atatürkün insanlara yem ufu'k
lar, yeni ideal ı§ıklan gösterecclt 
büyük söilerl §tlnlaTdır: 

4- Mılletler gam ve kedf!1' bil -
memelidir. Şefl.eri;n. 1'azif e!t, ha • ı 
ytıtı füJ§C :pe ıcvkle kar§tlar.ıak hu.
surunda miUetlcrinc SfOl göner • 
mektir. 

Vaktilc ki toplar kart§tınlım. 

IJmınt haMcında f eıe ofların ne 
dediklerini anlamuk is~cdim. Bir 
kı.mıı. her ~eyi k ara görüyordu. 
cMttdcmJ.d h çız ve sıfıra varaca • 
ğız. dünyadaki muvak1.at ömilr cs
naı:ıııda n<'şc ve saadete yer bu.Zu.
nnmıız.» diyorlnrdı. 

Brış1·a 1.iıf'plar okudum Bunll'lrı 

dnha aktllı adanılar yaımışlwdı 
Diyorlardı ki: cMadeırı. kı, sonu 
nn~ıı oLm sıfırdır., bari ya arfun -
mLZ müddetçe ıen ve §4t,T o!alt"n • 

Ben. kendi karaktenm iti"ın.nle 

ikinci Jıayaı telakki >Ü i tercı:ı elt-
11nnım, j(lkat §U kryıtla.r içinde: 
Biitiin insanlığın varlıymı kendi 
şn1ııı:ln.ruıda gören ada'lT.lar bcd -
bn1ı uırlar. Besbelli ki, o adam f~rt 
&ı/ntıle ma1ıvolaca1.tır. 1-iP.rlıangi 

bir §rı1•sın, yo. .. adı1.:ra m~mnun ve 
mes'1't. olması için lazu,~11~·!e1ı şey, 
kcndid için değil, lcendi.siıu!cıı on
rrı gt>lccr1( lcr için çalışmaktır . .Ma
kul fJh' t?rfam, anra1c bu rurE>Lic ha
reket crlc1Jılir. H rıyatta. ı wı ::euk 
:ve saa.dPt, ancak, 9elece1c nesille .. 
rin şerefi, var1ıüı, sadeti içın 
ra1ışmaktn bulrmtıbilir. 

Bir in.~an biiyle hareket ederk~n. 
.bendrn ~mırıı gelecekler acaba 
böy1r bir ruhla çnlıjjtıyzmı fnrke -
dcceMer mi?> diye bile diqü.nme
m,.lidir. IIaıtii en mes'ut olanlar, 
hivn.Ptlcrinin bü.tün n~lle-rre 

mP.ç1ıul kalmasıııt. tercih ede~k 
knrakt.crde bulunanlardır. 

Hcr1ce3in kP.ndine göre bir zevki 
1"lr. Kımi, bahçe ile TTU?§gul olmak, 
gii.zcl çıçr.1cler yeti§t.irmek üter 
Btm iruı11nta,. da adam yeti§tımıek
ten hnıltmır. 

Bah('e3inde çiçek yet~tir~ıa. a • 
dnm, çiçP.kten bt1" §ey bekk>T mi? 
Adanı JIP.hftirm adam da çı~k ye
tistircn.dcki hi.derle hareket edk
bilnıelidfr. 

ArıC4k bu t4rzda düşünen ve çtı· 
lışnn adamlaTdır ki, mem.ltket'k -
rine ve milletlerine ve bulllcrrın u. 
tikbaline f aydab ola'bfürler. Dır n· 
dam ki memleketin ve mılletm sa· 
acfetini düpnmekten ziya.de ken 
diıU düfiinür, bu edamın kıyıt,etı 
ikinci derecededir. Esas kıymetı 
kendine 1'eren ve mensup olduğu 
millet ve memleketi ancak ıahsi -
yelUe kaiwı g(jyen adamı~. mıllet· 
lcrinin saadetıne hk-met etmi§ sa
yılmnılar. 

A nrak, kendilerindn ıonrckile
t"i duşünebtlenter, milletlerıni yo
fQmak ve ilerlemek imkanlaruıa 
Mil ederler. Kendiri gfdınce te -
f'tık1d ve hareket durur zannetmek 
bır gaflPttır. 

Şimdıye kadar bahsettiğim nok· 
talar, ay" nyn cemiyetlere aittı1'. 
Fakat butüa düny11 milletleri aşa
;ı yu.kan akraba oZmU§lardır ve 
olmcklo meşguldürler. 

Bu. itibarla, in.san, mensup ol • 
duğu milletin varlığını w scıadeti
ni düşündüğü kadar, bütün cihan 
•illetlerinin huzur ve Tef ahıııı dü
fi.inmeli ve kendi milletinin saa • 
~ine -ne kadar kıymet verir$e, bii. 
Cıirı dünya milletleri'lin saadetint 
hadim ~mıya elinden geldiği ka· 
&ar çalıpıaltdı.,.. 

Bütün akıllı adamlar takdir e .. 
wler Jci, bu vadıde çalışmakla hiç 
bir şe1J kaybedılmcz. Çünkü dunya 
milletlerinin ~adetıne çal~ak, 
diğer bir yoldan kendı hutur ve aa-
9deti1ti tema~ ÇGllf"tak demektir. 

DÜn'Jlada vı dünya milletleri a,. 

t"cuında riikütt, huztl'r -ve iyi ge • 
çim olmazsa, bir millet kendi ken

din için 11e yaparsa yapsın, huzur
ean mahrumdur. Onun için ben 

sevdiklerime ııuıu tavsiye ederim: 
MıUeıleri ıevk ve idare eden a

damlar, tabii evvela ve evvela ken
di milletinin mevcudiyet 11e saade
tinin amili olmak isterler. 

Fakat ayni zamanda bütün mil
letler için ayni şeyi istem.ek l<izım
dır. 

Bütün dünya hadiseleri, biz~. 
bunu açıktan açığa isbat eder. En 
ıızakto zannettiğimiz bir hadise • 
nin bize bir gün temaı eımiyece
ğinl bilemeyiz. Bıuıuıı içiıa lıeferi. 
yetin hepsini bi7 1'1.icuı w bir miZ.. 

Ata türkü 
Bükreşe davet 
Bel~rat'tan gc'en haberlere 

gi5re, Yuyoslav ve Rume'l ~azete· 
ı~r;;, Aııt<M\C konu Ankarayı ziya· 
reli miınascbeti!c hararetli yazılar 

yazm"kladır ar. 
ec1grc1t rtıd\ om, l\ntoneskonun 

Atatwkü Bükreşe davet ctugını 

l>!ldırınckted r. 
Romanya ga::ete!eri de a~ ni 

meaıdc haberler neşrelmekledir·cr. 

--
lı:tı bunun bir uzvu addetmek icrıp 1 
edf'f'. Hır vücudun J>drmuymı rı :u -
cıındukı arıdun dı{Jcr butun aıtı 
ımu.tcc. sir olur. 

Tu.rkıye. .Romanya ve d•!ier 
dmıları kıevvetltdırlcr. Hıç bir ta· 
Taf tnn bıze gelerek bır ıey bekle -
mem, 'bek.lemıye de tuzum yoktur. 
f şte hu ~ukünPt içinde. hutiin dıın-
1JCiyı muLulea ct11u11c jtrsatı bızdP· 
dir. •Vıinynnın f ilfın yenncle bı., 

ra1wt'>1zlık varııa bana ne? .... de -
mcnı.P.hyız. Boyle l.nr ra1tatmzfık 
tıar.sa, tıpkı kendi aramızda ohmış 
gılıi. oı unla alakadar vltnalıyıı. 

lUidı..<>e. ne kaclıır uzak nh.ıı-sı:ı ol
sun, bu P.ı;a~tan ~aşnıam1Jk liizım • 
dır işte bu dw;ı.ınüş. ınsanlrırı . mıl· 

lell •rı ve 1tilkiımetlerı hodbmlik -

ten kurtarır Ifodbmlık şn1t.tl ol • 

~un. mılli oL•mn daıma jena rctak
kı .edılmdıdır. 

O 1ıalde konuştuklanmızdan şu 

netıı·eyı ı.,-ıkarac:agım: 'l'obıi ola • 

1'ak keııtlımiz için bütün lıizımge • 
leıı şeulcri duşıinerPğız ve ıı·a1ıznı 

yrıpnı·aqı.z. 1''rıkııt buudıın sonra bu· 
tun duuııa ı1e alfı1cadar QlacacjıZ 
Kısa lıir miımt · Uen askenm LJ. 

mıımi llarpte bir ordunun başın -
da ıdnn Turkiycde dttıer ordulm 

ve onların kumandnn!arı vardı. 

füm ıırıhıız 1cı•ndi ordumla decjil, ö
telcı ordıdtırlu da meşgul oluyor 'r 

dum Bır grm Erzurum cephesin • 
dPkt 1ınrekeılPrf' aıt bır mesele ü
zennde dttrdugum gırada 11averim 
dedi ki. 

c·- Niçin :ı.iu ait olmayan :mese· 
1'!l.l.'1'le de uğrqıyornı1lu.z?a 

Cn)ap verdım: 

• - Ben burun ordult?rın vcuiye· 
tiru iy&<''- bılmezsem kendt ordumu 
ııa-.ır sevk ve tdare edeceğtmi ta • 
yırı edemPm a 

Sıt' dev1~t N wıilfeti idare 1HZzi

yP.tmde bulunanlann daıma göz
örıiinde tutm•lan ıazımgelen me -
sele budur 

Bu mi.ına.ııehetle muhtPrP.m mi • 
safirlerımıze şum' di'IJeceqım: 

c- Bu dqvndulcl4"rımi sevdtk
lPTımc o1duqıı gıhı sm;lerim Ay -
nı ııımonda lutvmlu olmıyan bır 

KOlıi kalbımde taşımrık iktidarın -
da olmıvan bır adamım. Çünkü 
fıpn bir halk adamıyım. Ben duşün
düklerımı daıma halkın huzurunda 
sôylemeZiyım. Yanlışım varsa. halk 
bPın tektıp eder. Fakat şimdiye 

kndar bu açık konuşmada halkın 
beni tekzip ettiğini görmedim> 

SA YlN MISAFIRTN GAZETECi· 
LERE BEY ANA Tl 

'Romanya Harıcıye Nazırı ı~nt'>
nesku şerefine Romanya sefirı ta
rafından verılC'n z1yafette. Anto • 
nesku gazetecilere ~nları soyle
mışlir: 

•- Hükümet reisıniz muhte • 
rem ~tatür.k ıle vuku bulan mü • 
likatlarım beni tamamile teshir 
"1.mıştır. Kendilerinın esasen ma
lumum olan yüksek dehalarına ve 
bilhassa sıyasl dehalarına hayran 
oldunı. 

BaŞYe1dlintzle bir buçuk saat 
süren mülikatımız neticesinde her 
ikı d~~t arasındaki münasebatın 
dünya ıulhü için bir emniyet teı-
kal edecek derecede sağlam oldu

tunu lbır kere daha müşahede et • 
mekle bahtiyarım. 

Ankara şehri bir milletin me .. 

deniyet sahasında ne kadar kabi -

liyet gösterebileceğine bır bürhan
dır. Seyahatimden ve ziyaretle -
rırnden son derece memnunum.~ 

• Basın Kurumu Reisi, Ulus ba, • 
muharriri Falih Rıfkı Atay Ru
ıaen gazetecileri ,erefine bir ziya
fe& venciı'mliL 

Kömür 
Yakacak 
Aletler 

1 
Uç Devlet 
Reisi 
Toplanıyor 

Y.uaoalav .kral naibi prens Pat, 
Remanya kral Karol. Çekoslovak• 
ya cumhıır reisi Benet, Rumen ıa
biJiııde klin Turni Sevt!rin kasaba· 
sında Nis:ın ayı ba~tarında bir top• 
lanh yapac:\klardır. 

J Bir taraf lan 
Tazyik, bir 
Tarrftan iğ/ al 

Odundan k6'nUre 
geçmek lçln 23 ni· 

.sanda müjde 
alabileceğiz 

Ecnebi ftrmelar•n •Ula• 
adcit mllt'acaat·arı Uz .. 
rin• genlt manatl• bey
nelmilel olabilmesi için 

23 nisana bıraklldı 
Ankara. 19 (Telefonla) - Aylar

danberi <laımi sergi evinde ardsız 
ar asız bır raahyet göze çarpmakta
dır. Btr ko~ede heykdlcr dôkül -
rncktc, bır kdşP.<le dekorlar boyan
mukta, htr küşede planlar ve he • 
sııplar yapılmaktadır. Tam bir in
~·ı ve hamle .faaliyeti .. Beynelmilel 
k•Jnıt.ir yakan aletler serglSl hazır
J.ın ıy'>r. 

Turkıyı:'de yeni bir sınai merha
fo olacak bır hadise: Odundur. O
dun komürunden, tezekten ve kuru 
otlan madr>n kömurune g~çışın bu 
ilk ve azametlı müjdcsıni ancak 23 
nı ·,&nda alabıleccğiz: 

Martta p<:kalfı açılmıya haztr gr>
runen s•~rgı. ccnebı fırmalarm mü
t•·a•Jdıt muracaatlan üzer•ne ~:J ni
sana loldı Sergı lıaherının yap1 -
lan esaslı rnuhatrerclcrP. ve devam
lı µropJg;.ındttlıırla nütun sanayi 
m, mt,!kı:tlnıne :ıl'.setmiş bulun
ması, ehı• nırmyet Vl' ntak<ıyı yt'lli
clPn uzerını: çckmı?. hir r,nk meş -
h•Jr fırmalar, gostertlen isabetli 
h·ıaylıkları da gı:ız =ıni.ındP tutara'k 
t;N ~IYP iştırak için harekete geç -
mı~IPr fakı.ıl gemılr~r. yiıkletdılclP.

rı tP.Şhu malzeme•· rinin 7..arnanın
dcı yP11şr·mıyec,·ğını tahmın ede -
rPk Vc-kfıll'lr murac-aatıa bulun • 
muşl<ır. scrginın t~hırıt•l istemiş -
INdır 

~ .. rgi, bu suretle 21 nı:ımna bıra
kılmıştır 

5, rgıye 80 dr>n faıla firma iiı:li

ral:; Pdı.:cPktı• Sr:r~ı. hP.r türlü va
sıta ve fırsattan istıfade ve sun1 
nıvden oc~'1 . dekorlar. Vf' ~rafak • 
lerh.• esas Cikn ıelkın ede.:t.ktır. 

İtalya Kralının 
Budapeşte 
Seyahati 

Buo p ·ştc. 18 ( Hususi M•ıba. 
bırımizuen ) - balya Kral ve Kra
liçesi Mayıs ayında Budapeşt ·ri 
zı > aret edecekler ı1e Am ral Hor• 
ti,ye dört gun misafir kalacaklardır. 
t alyaa Hariciye Nazan Kont 
Ct;ano da kral we bahçe ile ~lik· 
te Budapeıteye fidecektir. - -

*Maliye Vekili nisan iptida • 
sında Fransadan donttektir. Sıh • 
hati ıyllP.Şmıştır. 

* fzmır beledıye reisi fehrimize 
g~lmıftır. 

[Küçük Haberler 1 
içeride --* Uyuşturucu maddeler lnhi • 

sarı umum müdürlüğü Mayıs a • 
yında Limanhanına taşınacaktır. * Akay idaresi beheri (~OfJ) 
bin liraya 4 vapur ısmarlamıştır. 

Dığer taraftan Nısandan itıbaren 
Adalar hattında yolculuğu kısalt
mak için Kın::ılı, Burgeıza ayrı, 

lleyh<:li, .Büyükadaya da ayrı va
pur kaldırılacaktır. * 18 mart zaferi münasebetile 
dün akşam Şışli ve Şehremini ve 
Emınoniı Halkevlerinde konferans
lar venlmiştir. * Harf inkıltıbındanberi 8 sene 
içinde yurdumuula yemden 1 mil
yon 300,000 vatandaşın okuma yaz
ma öğrendıği tesbit edilmiştir. * Biıti.ın vilayetlere bir tamim 
gönderilerek göçmenlerin iskanı i
çın müsaıt yer olup olmadığı so -
rulrrıuştur. Bu yıl 30-40 btrı kadar 
göçmen gelecektir. 
* Toprak bayramı, bu pazar gü

nü Halkalı me:klE:bırıde yapıli:tcak· 
tır. Ayni gi.ın koyJüye tohum da 
dağLtılc.c:a:dıt. * Dc:nızyollan tarıfelerinde ten· 
zilat yapmak üzere Ankarada bır 
kamısyon l~kil edılmıştır. * Jstcınbul vilayet bırıası yer.i
den tamir edılmıştir. * ME:fsuh kadın birlığinin sabık 
re ısı Nezıhf: M uhıttın bıı vatmarıa 
hakaret suçıle mahkemer~ verıl -
mış ve 6 giırı hapse mahkum edil
mışse de cezıası tecıl olurırrıuştur * Ernınonund~ bir planör mek
lebı kurulıııc&ktır 

* tzmırd~: 15<J bin lira sarfile bir 
batıkheım· yapııae:eıklır. 

DıS?!!,2.d * Hab-:!şistandan İtalycıyeı altın 
avkıyııtırıa tJGışleınmak u~redır * Amer-ıka hük&rrıE-tt 60 mılyon 
dolara rrıal olacak bır drıtrıeıt yap· 
tıracaktır. 

* ..Vaşmgtorıda bir grev yüzün • 
den <ımı::IE: arnsırıda karışıklık çık

mıştır Grevcıl€r devJrdıklerı oto· 
mobil ve kamyorıları yakmışlar .. 
dır. 

* Cenubi Afrikada iki yüz kışl 
koleradan i:>lmi.ıitür. 

* Kahirede talebe ile zabıta a
ra:>ınd;ı bır çarpışma olmuş. iki 
polıs, dokuz talebe yaralanmıştır. 

* İngilız Bahrıye Nazırı tedavi 
içirı İsviçreye gıdecektır. 

* Eski f ngniz kralı mayısın 22 
sinde Vıyanada evlenecektir. 

* Paris nümayişlerinde sergide
ki İtalyan paviyonuna tecavüz edil
miştir. haııan Rfm protestoda hu
lurımuştur. 

1 Sabah ve akşam başmuharrirleri 
Cumhurıyet 

Sovyet Ru•r• ile dUf
menl•r• •rasında 

"Cumhuriyet,. b ış muharriri 
Yunu!I Nadi Londradan bu sabahlri 
id?.elesiıı~ rönderditi 1aı.ısında Jı
poıı h11r CJ} e nazır.nan son beyana. 
tından bahsediyor. Bu beyanat, 
Sovyet Rusya sıyasetirüıı başka 
rr.emlekctlcrdeki te!lirleri meseleırn· 
d? her ıüphcyi izale edecek bir 
sarahatle ifade olunmuma son 
bir hrsat tcıkil eder. 

lnailtere dahi iki şeyi bütün 
samimiyetle iıt yor: Sulhun reliıJ 
güzel ıebeblerden bozulmaması, 
ictimat meı.hepleria milletier ara
ıaııdll karışıklık inıili olmaması. 

ispanyada oynanmakta olan dra
mın Avrupa ıuıhu noktasmdan 
hanfi netıcelerde karar kılllca~ını 
fİmdidcn ıöylemek mümkün deQ'il
dır. lnaıliz ere aöre~ bu meselenin 
dahili bir harp ıeldindcki mil ı 
mah.~etlni muhafaza ederek, bil• 
meıi ıcap eder. 

Sov~yell. re relince, 1ukarıda 
~a~seuıa-ımız ribi. her fÜpheyi 
ızaıe edecek bir ıarahat, ıulhu be. 

hcınebal tutmak iıteyeo mıllctler 
nazarından Rusyanua iübanna ük· 
ae.ltmıı olacaktır. 1 

Tan 
ldeallmlzln en yUki;k 

tarifi 
Tan bıt yazıauaı Büyük Önde

rimiz Atatürkün, idealimizin en 

yüksek tarifine dair olan bir 
hasbıhaline tahlis etmiştir. Bu has
bıhal bırıoci sayf a•ızdadır. 

Kurun: 

Bir doatruk tezahUrU 
"Kurun. da Asım Us Rumen 

haricıye N:ızıranan Ankara ıeya• 
hatinden bahsediyor. 

Dost:uk bağ'ını kuvvet!endir. 
mek, oünya hadiseleri karşısında 
müşterek siyasetlerin icaplarına 
mutalaaya fırıat \'e imk!, rave
sile o"ur. l:u bakımdan Romanya 
Hariciye N:ıımnın Ankarayı ziya• 
retine ehemmiyet vermek icap 
eder. 

Ayni zamanda Balkaq Antan• 
tını dünya yüzündeki bütün sar· 
sıntılara r,.Q'men, her sene daha 
ziyade kuvvetlendiren baılaca lmil 
de takdir olunur. 

Balkan Antantı Milletler Cemi• 
yetinıa bile b rçok meselelerde 
bıışaramadığı muvaff akiyeti, kendi 
ni:luz çerçevesi dawlinde baıar. 
mı~tır. 

Açık Söz 

Parls çerpıfmalart 
. Bu ubahkı "Açı" Söı,, de Şa

kır Hazım Ergökmen, Paristeki 
son kanlı hadıseleria ıebeplerinl 
tahlil ediyor. 

Fransa gibi konuşulan ve mü
nakaşa edilea bir .. ıeoiı hürriyet• 
.Jer,, memleketinde, meselelerin. 
normılia dıııoda sayılacak yollarda 

Antakya, 18 (Hususi) - Bayır, 

Buc&k ve Hazne nahiyelerinde de 
mü!ritlerin faaliyetleri artmıştır. 

Bakır nahiyesine gelen jandarma
lar, halkı toplayarak köyün Sıni
yede kalması için imza toplamağa 
kalkmışlardır. Bunlar imza verir
lerse vergi borçlarının affedilece -
ğını söylemişlerdir. Fakat köylüler 
bu iğfale kapılmamışlardır. 

Jandarmalar Hacı Veli köyüne 
giderek, Türkmen aşiretinin şap -
kalarını yır:tmağa kalkmışlardır. 

Bu Aşiretin ileri gelenlerinden l 1 
kışi, ellerine kelepçeler vurularak 
Halebe gonderilmiştir. 

Poı;ste ----
Bfr eroin kaç-akcı· 

sının marifeti 
Dün ak§am 5aat 17 de, Tahir oğ

lu Ali isminde bir eroin kaçakcısı 
jandarmayla dokuzuncu ihtısas 
ma't:kemesine yollanırken, yolda, 

sabıkalı eroin kaçakcılanndan Mu
rat oğlu Ömer yanma yaklaşmış, 
bir kibrit kutusu içinde eroin ver
miştir. 

A liyi götüren jandarma, kutu -
dan şüphelenmiş. Ömeri yakala • 
mak istemiştir. Ömer koşmağa baş
lamış, karşıdan gelen Gümrük mu
hafoza memuru 396 numaralı Fe -
rit. Ömeri karŞllamıştır. 

Ömer, bir yumruk vurarak Fe -
ridı sağ -gozünden ağır surette ya
ralamış. yetışenJer tarafından ya
kalanmıştır. 

Yaralı muhafaza memuru Ferit, 
Cerrahpa~ hastahanesıne kaldırıl

mıştır. 

Tramvaydan otomo· 
bilin altına 

ElmadaJlında, Çemen wkağında 
oturan 14 yaşında Andon oğlu 1s -
tavri, dün, ~ünelden Harbiyeye 
gıden bır tramvaydan atlamış, Be
nden gelen, soför Azizın kullan -
dığı 1030 numaralı otomobilinin 
altında kalmıştır. 

İstavrı, bqından ve kolundan 
yaralanma~. hastahaneye kaldırıl

mıştır. 

Makineye kaplırden 
parmaklar 

Galatada Kölemen sokağında 

Abdülvahidin 4 numaralı weker 
fabrikasında çalışan amele Osman, 

elıni makineye kaptırmıı. parmak
ları kesilmiştir. 

Lindberg 
Bugün gelmedi 

Maruf Amerikalı tayyared Und· 
berı'in burün Adanadan tehri..e. 
ze gelmesi bekleniyordu. 

Faı..at Adanacian ıon dakikaya 
kadar bir telgraf haberi gelrnemit· 
tir. Tan arecinin hareketini yıırına 
tehir etmiş alması muhtemeldir. 

ne yazıyorlar? 1 
halline kalkışılmacıı, bu ıu:h memlc
kcliaia byıflamakta oldutuna en 
büyük delildir. 

Sulhu sevenler, ıulhu korumak 
itinin fÜçleşmckte oldu2una beı hA· 
dıselerden sonra, daha ziyade he· 
aapl:lmak zorundadırlar. 

Son Post.~ 

Akdeniz sahiUerlnde 
cevelan 

"~on Posta,, da Muhittin Bir. 
ft'n Musolininin Trablusa yaptığı 
ıon ıeyahallen bahsedi~or. ltalyan. 
tarın •füz ım deniz,, d dıklcri Ak41 
d:n'zde iddial~n oldutu ıüpbesiz. 
dir. Fakat bu ıddiaaua Akdenizdc 
ltalyaya tam ve kat't bir hAkimi. 
yet hakkı vereceğini kabul etmek 
tc imkansızdır. 

Dünya ıuliıa muhtaçtır. Bu sut. 
hun Akdeniz bakı mandan ifadesi de 
bu denizin herkese ait oldutuııun 
bilinmesindedir. 

Akşam 

TUrk • Rumen do•tlul• 
•Akşam,, gazf'tcsi de baş yazı· 

sında Rumen harici>·e nazırının se
yahatinden babı etmektedir. iki 
memleket mukadderatı burüa hiç 

bir noktada çarpı~mamakladır. Gerek 
Türkiyenia, ferek Romanyanın 
kuTvetli ve samimi sulh arzuları, 
yalnız kendi milletlerine detil, bü
tün insanhta ıaadet ve refah bah1-
etraeti iatibdaf eden müıtcrck bir 
ilkedir. 

1
--D!Ş 

SiYASA 

Fransadaki karı· 
tıkllklar 

Fransada kanlı tıadiseler olmak
tadır. Faşistlik-komünistlik cere • 
yanlan iki kuvvetli cephe halinde 
kar§ı .karfıya gelerek çarpışmak&r 
dırlar. Dün ve evvelki gün Pari• 
sokaklarında harikalar içinde vu
ku bulan kanlı muharebelu, Fra~ 
sız milletinin elbette, ki zararıtll
dır. Çün'kU, .Oldüren de, ölen clt 
Fransızdır ve bir millet arasıncll 
doğan ikilikler, Jrnn1ı safhalara lcr 

dar ileri götürülduğu zaman, o mil• 
leUn istikbali namına çok zararla 
olmaktadırlar. İspanya, harabeza

ra dönmÜ§ acınacak halile, cihad 

gözü önünde dururken, kanaat ay
rılıklarını ölüme kadar ileri götür' 
meğe başlıyan Fransız milletinırı 

düşmanları muhakkak, ki el çır • 
parak sevinmektedirler. 

Medeni insanların, karşımızdl 
dövüşerek kardeş kam dökmeıeı4 
bizim insanlık duygulanmızı a • 
cındırmakta, içimizi sızlatmakta • 
dır. Cihan sulbü ve beşeriyet saa
deti içinde, kendi hudut!arının ~ 
lametini ve bu hudutlar içinde yr 
şayan insariların huzur ve silk" 
nu istiyen ve bu uğurda ç.alışalt 

Türkler için, bütün dünvayı kar 
gibi sevişir bir halde görmek bil • 
yük bir bahtiyarlık olacaktır aDl" 
ma, vaziyet bizim arzumuzun ta ' 
mamile hiltıfınadır. 

A"met R.,.uf 

Londrada 
Meraklı bir 
Muhakenıe 

[Birinci uıhiıeden devam] 
diselcri mahkemeye bildirecektlt• 

Dün akşam gazeteler, hususi n~ 
hal ar neşrederek ilan pu .\ tolarile 
ciimleyi yazmışlardır: 

.Simpson'un heyecanlı boşan * 
mas1> 

Londra'nın bütün noktaların' 
kamyonlarla taşınan bu busu4 
nüshaları halle bir kaç dakika içitı" 

de 1<apışrnıştır. 
Sokaklarda bir çok gruplar te"' 

şekkül ederek meselenin his ve si' 
yasi cepheleri hararetle münak 

edilml§tir. 
Umumlyetle zannedildiğine 

re, sabık Kral bu yeni kadınla 
lanndald romanın sona erdtt~rı 

anlatmalı: istemektedir. 
Aristo'kr~ mah~Deri mw·Mf!iırn 

Pariste 
Yaralananlar 
1200 kişi 

Pa·is, 19 (A.A.) - Dün akt'., 
saat 20 de komüni$tler tarafan~ 
kışlık Velodrom'da tertip ediit' 
mitinge büyük bir kalabalık iıti .... 
etmiştır. Saat 20 den itiberea $Iİ 
lon dolnıu7 ve miting ba~lamad .. 
evvel k11pılan kapamak zarurcl 
hasıl olmuştur. 

Clichy beledi} e reis mua~ 
Naılle, cereyan ederı kıob vaki' 
!ardan polisin ve bılhassa faŞİ' 
lerin şerıki cürmü olan ikinci dfl 
r~ede memurların mesul oldlll" 
nu !.Ö} !emişlerdir. 

Komünist lideri Duclo9, Clich~ 
deki müaademeler n mesuüye&ll"" 
La rauque ile Doriot'ya yüklelll,
laum acldj~ioi iddia ederek ~ 
tir ki! 

"Tam teşkilatlı bir tahrik -' 
mi karşısında bulunuyoruz.,, • d 
DAHiLiYE NAZIRINJN YAR,..,. 

AQRLAŞTJ 
Paris. 19 ( A.A. ) - Po~ 

srazetesi, 0Jbiliye Nazm B. ~ 
mo'yun Oichy'de aJıruı oklufrd 
bidayette ha(if rörüne-ı J~ 
atırlafOUf oldutunu ve ince 1 

mamlara ve tedaviye lüzum ~ 
termekte bulunduaunu haber 
mekteclic. A 

Pariı (Hususi Mt1habirimi . '"ti' 
en '°" malumata fôre, Parıtl ~ 
kar111khklarda yaralananların. -~ 
1200 kifi olJutu anlq.1111~ 
Heyecan ve asaı..iyet ~eçmeffJ~ 
Y .eni bAdiıeler çıkmasınd.ıJI 
kulmaktadır. 

* Turgutlıda ~ evine ~ 
mekte olan belediye reisi ~~ 
bir kaç ki§inin taarruzuna ur~ -
mış, başından ağır suretıe Y 
Dll§tır. 
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Günün meselesi: 
23· yll esrar kullanan insanın 

muhakemesi yaplldı 

Hukuk Fakültesinde J Haık filozofu 

R~kför Ankaraya gidiyor, -Y-en-i d-~~0~::~u: 
izahat verecek Lü::r~!~':~blı 

·Maznun, ağladı ve tövbe etti 
Hukuk Fakültesi Dekanlığı işi, 

ehemmiyetli bir mesele oldu 
Üniversite rektörü Cemil Bilsel 

önümüzdeki çarşamba günü An • 
karıı.ya gidecektir. Rektör Veka -
lette Hukuk Fakültesinin istifa ~
den Dekanı Sıddık Samlnin yerine 

lıir diğer profesörün tayini mescle
silc meşgul olacak ve bundan baş
ka yeni yapılacak inşaat işleri ve 
enstitüler me\•zuu üzerinde temas· 

üç gün kadar kalacak olan rektör, 
nisanın sekizinde İstanbula döne -
cektir. 

Maznun söylüyor: "Karın, çocukların bir tarafa; 
bir gram esrar bir tarafa deseler, 

esrarı tercih ederdim. ,, 

Rektör Cemil Bilsel, Ankara se· 
yahatinde, Hukuk Fakültesinin 
münhal bulunan Dekan meselesini 
mutlaka halledecek, burada pro • 
fcsörlcrle yapmış olduğu temaslar 
hakkında \'ekalete izahat verecek • 
tır. Fakülte dekanlığını hlç bir O ün dokuzuncu ihtisas mahke· ı 

ınesindc bir esrar kaçakçılığı 
da\'llS'l görlilmüş ve 23 senelik bir 
esrarkeş, bakimin önünde ağlıya· 
rak Yeınin ve tövbe etmiştir. 

Üsküdarda Valide camiinde kah· 
veci Şükrü bundan bir müddet ev· 
\'el üzerinde 11 gram 26 santigram 
sıkletinde 24 parça esrarla yakala· 
narak esrar l"Ullanmak ve satmak 
SUçile mahkemeye verilmiş ve dün
kü son celsesinde esrar· sattığı sa· 

bit olamadığından beraatine ve 
bu zehlri kullan.maktan dolayı da 
evvelce altı ay tedavi ve hapse 
01.ahldlın olduğu anlaşıldığından 
tekrar tecziyesine mahal görüle • 
Inedlğine karar verilmiştir. 

Bu kararı öğrenen Şükrü hemen 
heyecanla ayağa kalkarak düzgün 
bir ifade ve ağlıyan bir sesle: 

- Muhterem bay hakim ... Ben 
23 scnedenberi bu zehirln müpte. 
lasıyım. Tıbbı adliden raporum 

~-ar ... İstikbalim... Çoluğum çocu· 
gum bu yüzden mahvoldu .. Ada • 

_!etiniz beni çok mütehassis etti ... 

Bundan sonra artık esrar içmiye -
ceğime 23 seneden '.'°nra ilk d~fa 
yemin ve tövbe edıyorum ... Bı~ 
daha ıçen namusuzdur ... Alla~. ı· 
çenlerc de acısın... Tovbeler tov-
bcsi ... 

Demıştir. 
Orta boylu, kıyafeti oldukça 

düzgünce, sapsarı çehresinin üs -
tünde hala zeka ışıkları sönmiyen 

yeşil gözlü bir genç olan Şükril 
mahkemeden çıkınca k~mdisile 

görüşen bir muharrlrimize de ye· 
minini tekrar etmiş ve jandarma· 
Jarın muhafazasında ağlıya ağlıya 

şunları söylemiştir: 

c- Bay gazeteci ... Ben bir kay-

mnkam oğluyum... Tahsilim de 
yüksektir. Bu menhus esrar genç· 
}iği.mi, hayatımı evimi barkımı, 

karımı, bir kelime ile her şeyimi 
sc rıdürdü... İstikbalim mahvoldu .. 
Yavaş yavaş, hayat da gidiyor. B•.t 
katil zehiri 23 senedenucrl kulla· 
nıyorum ... Bu sebepten saadetten 
sef .. ıete indim. Her şeyımi sattım, 
efendilikten dilencilığe düştüm. 

Otelciler Ticaret Oda
sından ayrılmak istiyor 
Ayrı bir birlik kuracaklar, 
fakat Oda müsaade etmiyor 

Turıng Klüp Otelciler Cemi - mu,tır. Otelciler Ccmiyc>linde İs • 
:veli ile temasa geçerek seya • tanbul ticaret hanlarında çahşan 

bat mevsimi dolayısile hazırlıkla - oda başılan ela kayıtlı bulunmak-
ruı yapılmasını bildirmiştir. tııdır. 

İı:;viçrcden modern otelcilik hak- Fııkat, bu odabaşılar, akalliyett~ 

Son defa Üsküdarda Valide ca • 
mıindc bir kahve açmıştım. Orcl· 
da kibar, namuslu müşterilerim 
vatdı ... Hepsi mütekait, asil adam. 
lar ... Tam onlara kahve hazırlar· 

lar yapılacnktır. Cemil Bilsel, bu iş· 

leri bir haftada bitirecektir. Rck -
tör dönüşünü İzmir tarikıle yapa -

cak \'e kendisini konferans vermek 
üzere da\'~ct eden İzmırlilere iki 

profosöri.i:ı kabul etmemesi ehem· 

miy<:tle tclıikki edilmektedir. Bu -
raya, münasip bir zatın Maarif 
Vckfıleti tarafından tayin edile -ken birden esrar 7.amanı gelince 

b l d k d. . k b a· .. konferans verecektir. İzmirde de ccği ümit olunuyor. u ,ran an en ımı ay e ıp muş· 

·ı . k d k h d. • lttlUUll4UllllUllfUtlttUUltfllllUUIUIUtUUıuuuuunuuıun11uruuunıuu11mtHtUfUllllUlttUIHllUtllllHUUlllHttUllHlflltllfHltlHttl terı erı apı ışarı çr arır, ay ı 

ya}anGöztepeye,bazanMaltepey~ Meşhur j Maarif Vekili 
koşar, esrar tedarikine giderdim ... 

Bu yüzden kahveme hiç müşteri 1 Damacı/ar Anadolu 
gelmez oldu ... 

tnsan anasını, babasını, çocuğu. Pazara c y 1ı t ·ne 
nu terkeder, i'akat bunu bıraka • tJe a a l 
maz sanırdım. Evvelce; karım bir Çarpışıyor r'lklgOr 
tarafa, çocuklarım bir tarafa; blr \-' 4 

gram esrar bir tarafa deseler he
men onları !eda eder, esrarı alır
dım ... Şimdi iki aydır Bakırköyün

dc yatıyorum ... Ve bu gün de yir· 
mi üç yıl sonra esrara tövbe edi
)'Orum ... Bir daha kullanırsam na. 
mussuzum ... 

Benim bu halim diğer esrar kul
lanan zavallılara ibret olsun, on. 
ları da Allah ve hükümet kurtar • 
sın ... > 

Yıınanistanda 
Tarihi 
Tetkikat 

Müze ikinci MUdUrU 
Seyahatten döndU 

Yunanıstana giden İstanbul mü
zelerı ıkinci direktörü Arıf .Müfit 
öntımüzdeki Cumartesi günü şeh
rımıze dônecektir. 

Damacdar Ankara Şet• 
ranç kulüblle blrlatmiye 

karar verdiler 
Ankarada şatranç klübü açıl· 

dıktan sonra gerek şatrancılar ve 
gerekse damncılnr daha geniş mik
yasta fnalıyete geçmiş bulunmak
tadır. Yıldızın (Maryosera) tara -
fından gazino haline kalbi tarihin
de hem şatranç \'e hem dama içln 
bir müsabaka açılmış ve damada 
kat'i bir netice ahnaml\masına mu· 
kabıl şatrnnçta bir Rus birinci ve 
Maruf ismindeki şatrancı da ikin
ci gelmiş, o tnrihten ıtibaren dama 
ve şatranççJlar tekrar bir araya ge
lememişti. Ahıren Ankarada açı -
lan şatranç kli.ibü bu noksanı te· 
lıifi etmiş ve ilk müsabaka olarak 
Ankarada bir turnuva açmıştır. Bu
nun üzerine İstanbulda da şatran· 
çılar ve damncılnr arasında müşa· 
bakalar yapılması karar], şmış bu· 
lunuyor. 

Onbet gUn bazı merkez• 
lerl dola9acak 

Müfredat programlarında yapı • 

lacak değişiklik tamamen tcsbit P.

dilmiştir. Önümüzdeki ders yılına 
kadar kitaplar, değişecek olan müf~ 

rcdat programlıırına göre hazırla

nacaktır. DJğcr taraftan Maarif Ve

kili Bay Saffet Arıkan on güne ka

dar maarif müesseselerini teftiş 

etmek \ 'e yapılacak bir çok yeni 

işlerin merkezlerini tesbit etmek Ü· 

zere Anadolu içinde on beş günlük 

bir seyahate çıkacaktır. 

Bay Saffet Arıkan bu seyahatin

de bilhassa cenup vilayetlerimiıe 

ve orta Anadoluya gidecektir. 

Kaçak hayvan 
Bulanlara 

İnsan, kuyruklu piyano gi'>i 
o yeni biçim pırıl pırıl lüks otomo
billere bayılıyor yahu! ... Böyle .. 

sine çelik dcvl ·:~ lmslarmdan 
korkmak da ne kelime? 

Diyeceksin. Arzedelim: 

Dün akşam Taksim - Harbiye a· 
rasındaki caddede işle böylesiıv· 

bfr ~elik devlet kuşu, zavallı bir ço

cukcağızı çelik gagasile kaptı, kan· 
lar içinde bıraktı! 

Bu da ahu gibi bir lüks spor o
tomobildi. Ahuyu koşturan z:ıt 

merhametli bir zatmış ki, yerin -
den f1rlayınca kanlar içindeki '.fO -

cukcağızı otomobili11c aldı. Sürat -
le, her halde, bir hastahaneye .ı
çurdu. 

Orada, kaldırımda, şaşkın bir ka

labalık arasında, ezilen çocuğun 
kardeşi feryatlar içindeydi.. Oka -
dar! İşte kuyruklu lüks otomobn

Ierden bunun için korkuyoruz. Bil
hassa bunlardan f'cna halde kor -

kuyoruz. Çünkü bir taksi şoförU, 

bir defa, ustadır. Saniye içinde yıl
dırım gibi manevralar yapmıya a· 
hşkındır. Taksi şoföril içemez. Teh· 
likelcre dikkat onda artık bir mes· 

lek itiyadı haline girmi§tir. 

Gel gelelim, hususi otomobil 
kullananlar lıeves adamlarıdır. Ek
seriya şoförlüğe hiç kabiliyeti ol

mıyan insanlardır. Ölüm manevra

larını becermeleri imkansızdır. Da· 
ima içki alemlerinden dönebilir • 

ler ve içki içmek onlar için mem
nu değildir! 

Viıkıa, son zamanlarda, hemen 
yüzde seksen hususi otomobilleri 

bayanların kullanması moda ol • 

muştur. (Yıandık!) mı diyeceksi • 
niz? 

Bilikis. Şe~-tan kulağına kurşun, 
ve çelik olsun ki, henüz bir baya. 

nın elinden kaza çıkmamıştır! Mu
hakkak ki, bayanlar belki daha a. 
cemi, fakat çok daha müşfik .. 

Aman, taksilerden ziyade hususi 
fıhu kullananları kontrol, aman! 
man! 

Halk Filozofu 
IUJIHIUfHtflllllflfllfllUllfttlfllltt' •ttffllltUHIHlllltlttltttftttUllll kında geniş maIUmat veren bir ni- kaldıklarından otelcılcrin <ıyrılma-

zamname getirilmiştir. sıle bir oda başılar cemıyetınin ku-
Bu nizamname, Turing Klüp ta- rulınasma imkfın olmıyacaktır. 

Arıf Muf ıt, ıki aya yaklaşan se
yahati esnasında Alinaya, Atina • 
dan Argolıse, oradan da Giridc git
miş ve burnlardald tarihi eserler 
hakkında tetkikat yapmıştır. A
rı[ Muflt, btitün tetkilcahııı bir 

Eski damacılııı- arasında (Sava} 
ismindeki zatın birinci derecede 
bir oyuncu olduğu zannolunuyordu. 
Halbuki damada kuvvetli bir ham
leci olarak tanınan B. Asaf ve 
sütçü Hacı, Savndan üstünlükleri· 

ni muhtelif hususi çarpışmalarda 
isbata ınuvaffak olmuşlardır. 

. r ---------~ 
Para verılecek Birimizin derdi rafından tercüme edilmiş ve cemi- .Bu hususta kendısine müracaat 

yet reisi Şevkete gönderilmiştır. eden bir muharririmize Esnaf Ce-
Nizamname, modern otelcilik, otel miyetleri Dircktoru B Kimm şun· 
hizmet ve hizmetçileri hakkında ları söylemiştir: 
nıa!ümatı ihtiva etmektedir. - Otı·lciler Cemiyetinin esnaf 

Turing Klüp Otelciler Cemiye • tt>Şckkullcrindcn ayrılması için her 

ti Riya etin<? yazdığı mektupta; şe·ıden evvel cemiyeti fc>shetmesi 
otelciliğin esnaftan madut olmadı- liı~ımdır. Bu da ancak heyeti u-
ğını, müstakil \'e ehemmiyelli bir mumive rizasilc kabil ofobilir. 0-
ticaret işi olduğunu, binaenaleyh telriJc-rın cemiyeti lağvedip bir 
bağlı olduğu tıcaret odasından ay- birlik kurmaları meselesine diye-
rıi.arak, Avrupada olduğu gibi, bir ceı:- yoktur. Her medeni mcmleket-
otelciler birliği kurmaları lazım tc bir otclcilC'r birliği vardır. Şayet 
geldiğini bildirmiştir. Fakat, Uca· bö) le bir mli.racaat olursa der hal 
ret odası buna itiraz etmiş, Oda ile cemiyeti feshedcmcyiz. Bu, diğcr-
tenıfyet arasında bir ihtilaf çık - lcrine örnek olabilir• 

lfllth l11tt11.. I nltll ltMtUUtlUfftlHhllllfltltCUUIUtlttlUHlftllfltlHttllllllttUttllttfttft 

Haİk;;j';;'d";"""'j";I;;·;;· ""' 1

Edcbiyat Fakültesinde Doçent Sa-
konfera n slar1 bahallin Rahmi tarafından veri -

Eınitıönii. Jialkcvinden: Iecek olan bu konferansın mev • 
Evimizde tertip edilen felsefi ve zuu (Fransada içtımai romanlar) 

j~~itnai konferansların on üçüncü- dır. 
SU bugün Evimiz konferans sal,,_ Davetiye yoktur. Ucrkcs gele 
l'lUnda saat (17,30) da verilecektir. bilir. 

Edebi roman: 16 

Sen de seveceksin! 
Diye yerinden fırladı, kahveyi 

Y?Prnıya koştu. O koşarken geç • 
kın komiser söyleniyordu: 
_- Neydi o karagola geldiğin 

gunkü halin. Sıksan damarların -
~~~_bir damla kan çıkmıyacaktı. 

Uzune nur geldi; eUendin, can • 
ldandın, güzellendin, bir içim su ol· 

Un! 

Yirmi ikinci gün 
:Firdevs hanım h~aneden 

geldi. 
G" L uneş şen ve .. yaramaz. 

ın· Utfiye harıl harıl evde yaz te· 
ızliği yapıyor. 
ltapı çalındı 
F'i • 

rdeırs hanım seslendi: 
- Lutfiye koş kapıya bak. 
;; Peki hanımefendiciğim .. 

~rıf~devs her kapı çalınışda yilre-
'leo,, kaSlldığını ve damarlarının 

aleır Yandığını hissediyor. Yir· 

Etem izzet Benice 

mi iki gündür kocasından mektup 
yok. Üzüm üzüm üzülüyor! Gün· 
düz.leri pencere önünden ayrılnıı· 
yor, geceleri gözüne uyku girnıi • 
yor. 

- Muharebe bu. Ya öldüyse, ya 
yaralandıysa?. 

DJye tasa ediyor. Lutfiye kapı· 
yı sçtı. Çığlık çığlığa sevınerek yu
karıya koştu: 

- Hanımefendi Nihad beyden 
mektup! 

Firdevs mektubu kapar gibi 
Lutfiyenin elinden aldı. Zarfı a~· 

madı, parçaladı, hemen okumıya 
başladı İlk önce mektubu okumu
yor, satırlarına göz gezdiriyordu: 

- Birşey var mı, birşey olmuş 
mu?. 

Kendi kendine: 
- Birşey yok!. 
Hükmünil verince rahat rahat 

t apor halın de hazırlıyarak Tür'lc 
tarıhı letkık cemiyetine göndere • 
ce'c. bundan sonra da Ege havza -
sındaki tarıhi eserleri tetkik et -
met: üzere Jkınci bir seyahate çı
kacaktır. 

Paris'len bir 
Profesör 
Geliyor 
Burada bir konferans 

verecek 
Üniversitece konferans venneh..ri 

için davet edilen Fransız profe -
sörü Debrc 22 Mart Pazartesi gü
nü saat 18,10 da ve 25 Mart Çar· 
şamba saat 17 de olmak üzere ıki 
konforans \'erecektir. Profesörün 

birinci konferansı Acrodynie, ikın· 
cisi de Erythcme Nouveux mcnuu 

ve .. yüksek sesle okumıya başla -
dı. 

-c Karıcığım; 

Dokuz aylık çalkantıdan sonra 
işlerim duruldu. Bu, sonu almak i
çin sana üç haftadır mektup yaz -
madım. Dün emrimi aldım. Ccr.ıal 
paşa karargahında çalışacağm1. 
Karargahın Şamda kalması karar· 
laştırıldı. Şamın en güzel yerinde, 
Cebeldeyiz. Artık Hicaz demiryo
lunun kızgın kum çöllerinde do
laşmaktan, yetmiş derece güneş 
altında çalışmaktan kurtuldum. 
Burada rahat, sakin, düzgün bir 
çalışma hayatım olacak. Sabahle
yin dokuzda gideceğim, akşam al • 
tıda çıkacağım. 

Tam bir büro hayatı. Onun için· 
dir ki artık sessiz olmıya lüzum 
yok. Seni ve çocuğunu da buraya 

getirtmeyi yerinde buldum.Muhak
kak ki, Şamı çok seveceksin. Bu • 
rası Suriyenin en büyük, en güzel, 
en konforlu şehirlerinden birisLPal· 
hiyyc caddesinin bir eşi İstanbulda 
bile yoktur.1 mparatorluk merke • 
zinde tramvaylar atla sürülürken 
burada elektrikle işletiliyorlar. 

Bir çok damacılar lstanbulun 
en yüksek damacısını tayin etme!.: 
için önümüzdeki Pazar günü Şeh· 
zade başında damacılar kahve -
sınde hakıki bir maç yapılmasını 
tPmin etmişlerdir. Bu maçta bil -
hassa isimleri en ileride gelen B. 
Asaf ve sütçü Hacı çarpışacaklar
dır. Netice tesbit \'e ilan oluna . 
caktır. Haber aldığımıza göre ch
macılar Ankara şatranç klübile 
birleşmek üzere teşebbüste bulu -
nacaklardır. 

üzerinde verecektir. 
Debrc'den sonra Zürih Üniver

sitesi ...Medeni Hukuk profesörle • 
rinoen Eggert gelecekti. Fakat bu 
konferans gelecek ders yılının ilk 
konferansı olarak tesblt edilmiş -
tir. 

Geldiğin vakit hepsini görecek, be-1 
ğenecek, seveceksin ... 

!'~ihat mektubur.da uzun uzud 1 
Şamı anlatıyor, en sonunda şöyle 
bitiriyordu: 

cCici karıcığım, şeker karıcığım, 
güvercinim, kurnrum, bir taneci -
ğim .. seni ve Güneşimi mes'ut et -
mek için yaşamaktan zcvklenfyo -

rum. Seni Şamın en güzel evin -
de, en rahat şekilde oturtacafım. 
Hem çadırda bile olsa sen kocanın 
yanında olmayı, konaklarda, saray
larda oturmaktan üstün tutarsın 
değil mi?. 

Onun içindir ki sana para gön

derdim. Evi bo~llırsın. Getirilebile· 
cek eşyayı ayırır, geriye kalanını sa-

tarsın. Sen, çocuğum ve süt annesi 
çok çok on gün sonra buradasınız 
demektir. Buraya gelmek çok ko
lay. Haydarpaşadan trene binecek, 

dördüncü gün Şamda ineceksiniz. 
Ben sizi istasyonda beklerim. İs -

tanbuldan ayrılırken telgraf çek -
meyi unutma. Haydi benim güzel 
karıcığım. Bütün bu işlerden ken
dini hiç üzmeden, kolaycacık yap, 

Maliye Veklletlnden yeni 
bir temim geldl 

Hayvan \•ergisi yoklamalarında 

kaçak hayvan zuhur ettiği takdir

de bunları bulan belediye memur-

lan ile muhtar veya ihtiyar heyet-

terine ikramiye verilmesi hakkın

da evvelce alınan knrar değiştiril-
miştir. 

Bu hususta Maliye Vekaletin • 

den vilayete yeni bir emir gelmiş. 

tir. Bu emre göre şehir ve kasaba

larda kaçak hayvan yakalıyan be-

lediye memurlarına derhal ikra -

miye verilecektir. Bu tebligat 1936 

senesi kayıt ikramiyelcrioo de şa

mil olduğundan bu sene kaçak hay-
vanları meydana çıkarıp da ilcra

miye alamamış olanların da ikra· 

miyeleri verilecektir. 

et, şimendifere atla gel cmi? Ya? 
naklarından, dudaklarından, göz
lerinden hasretle bol bol ö -
perim. Çocuf:rumu, Güneşimi 

benim için rnıncıklıya, mm -
cıklıya, fakat, ağlatmadan, incit • 
meden öp, öp olmaz mı?.> 

Firdevs mektubu içine sindire 
sindire okuduktan sonra: 

- Gideriz değil mi Lfıtfiye? 
Dedi. 
- Gideriz .• 
Güneş de, l'enk ve ışığını adının 

eşinden alan sarı, katmerli saçla
rını ensesine döke döke bücür bo
yunda ltıfa karıştı: 

- Gideriz anne .. 
Ve .. hepsi bu beklenmedik yo!· 

culuğa hem sevindiler, hem şaştı -
lar! 

Firdevs, Lutfiyeye: 
- Haydi Şakir beye haber gön -

derelim. Gelsin bakalım, ne yapa-

cağız, nasıl toplanacağız, ne zaman 
gidebileceğiz?. lstersen karakola 
kadar sen git .. 

Diyordu. LCttfiye hemen çarşaf
landı: 

(Dcı-amı var) 

Hepimizin derdi 
Bu ekmeklerin 
hangisi birinci 

nevidir? 
Sultanahmette oturduğ'unu bil. 

diren (H. 1.) imzalı bir okuyu• 
cumuz soruyor: 

•Ekmek narhı var. Ekmek 
her yerde ( 11) kuruştur. Fakıtt 
bir çok yerlerde ( 10,5) ve h ıtta 
( 10) kuruşa ekmek satılıyor. Bu 
satıcılar arasında fırınlar da var. 
soruyoruz: ( 11) lik birinci ne
vidir, ( JO,S} luk ikinci nevidir 
diyorlar. Yanyana koymadıkça 
fark anlaşılmıyor. Biz bakkallar
dan alıyoruz. Acaba onların sat. 
tıklan hangi nevidf'ndir. bunu 
ayırt etmek nasıl mümkün ola. 
cak?,, Biz de bir muhbirimizle 
tahkik ettik, doğrudur. 

Fak at bunu bir belediye 
vazifesi veyahut bir hükumet 
işi olarak düşünmek ve yine 
yapılması icap rdenleri onlar. 
dan islemtk hnkıızlık olur. 

Belediye bir narh koymuştur. 
Bunun haricinde iş yap:tn ya 
aldatıyor ve yahut doğru söy. 
lüyor. Bunu takdir edebilmek, 
halkın hakkıdır. Sorulur, anlaşı· 
lır. emniyet getirllince alınır. 
Aksi tnkdirde alınmaz. 

Biz bili} oruz ki bir küçük 
şikayet olsa be'edlye en a~ır 
cezayı verec«-klir. Maalesef bazı 1 
esnaf ticaretin yolunu hi'ede 
arıyorlar. Fakat onun cezıısını 
cemiyet veriyor. Bir gün dük. 
kanın kepenkleri üzerinde (kira· 
lık) levhasını göriiyoruz. 

Ancak burada bir noktayı 
hatırlatmak istİ}'Oruz: 

Narh, bir şeyin satılabileceği 

en sı>n fiynt haddidir. isteyen 
matlup kaliteyi değiştirmek kay. 
dile narhtan asağı satalıilir. 

Fakat eğer kalite de~işmeıse 
o xanıan bunu en yakın bele. 
diye memuruna bildirmekle bi· 
rimizin derdinden hepimizin dert. 
lcnmcsine mani olunur. 

1 
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HARP 
Çıkarsa nüfusu kalabalık milletlerin müstem
leke ihtiyaçları meselesi halledilmiş olur mu? 

Bu suale verilen cevap şudur: HAYIR! 

Nü/uıanan lcalabalıJın• w lpliJal maJ4elere m•lat•f •IJafand•n halıiıle 
miI.l•ml•fte iıt•pn Almang•, 6a ıl•den 6ir '""" .. hep wrdllir mi? 

Yeni bir harp nereden çıkabilir? 
Şimdiye kadar bu suale cevap ver

mek istiyenler, her türlü ihtimal
leri hesaba katarak tahminler yü
rütenler çoktur. 

Almanların müstemleke istedik

l<'ri bir sırada, dünya coğrafyası

nın bozuk durumunu mevzuubahs 

eden Haydelberg'de çıkan Çayt -

şrift für geopolotik, milletler ara

sındaki taksimatı şu şekilde gözden 
geçiriyor: 

c Yer yüzünün sathi mesahası 

500 milyon kilometre murabbaıdır. 
Dçnizler ise bu sathı mesahanın 

7o 'i2 sini işgal ederler. Yani 360 
milyon kilometre murabbaı ... de -

mck ki geriye 140 milyon kilomet

re murabbaı kalıyor. Bütün hüku

metlerin sathi mesahalarım hesap 

İşte size dünyanın nüfusu en 
kalabalık olan 20 memleketinde 
kilometre murabbaına isabet eden 
nüfusun miktarı: 

Belçika 269,2, İngillere 263.4 Fe
lemenk 253,5, Japonya 172,!J, Al -

manya 139,8, İtalya 136,9, Çın 115.1, 
Çekoslovakya 104,4, İsviçre 93,0, 

Lehistan 85,1, Danımark:ı 84,8. A· 

vusturya 80,3, Fransa 75,7, Hindis

tan 75,7, Portekiz 73,9, Romanya 
59,l, Bulgaristan 58,8, Yugoslavya 

56,(J, Yunanistan 50,6. 

Şehirler gittikçe büyümektedir. 

Kırlar ise boşalmaktadır. Zırai a
letler son derecede modern bir ha

le getirildiği için, tarlaJarla insan 

kuvveti azalıyor. Şimdi şu vaziye

te uzaktan bakarsak, ne kadar sa
kat bir duruş karşısında bulundu • 

edersek, 135 milyon kilometre mu- ğumuz hemen anlarız. 
rabbaı tutar. 

Bu 135 milyon kilometre mu • 
rabbaı arazide yaşayan 2073 mil· 
yon erkek, kadın ve çocuktan iba-

rettir Şu halde Km. murabbaına 

vasati on beş nüfus düşüyor demek 

tir. Adam başına 6,5 hektar toprak 
düşer. 

Fakat yer yüzündeki nüfus ve 

memleketler kıt'alara ayrılmışlar -
dır. En ziyade kesafet gösteren 

kıt'a Avrupadır. 

J0,180,700 kilometre murabbaı 

tutan Avrupada 517 milyon nu!us 

yaşıyor. Y'ani kilometre murabbaı 
başına 51 nüfus düşüyor. 

Kıt'aların en büyüğü olan As • 

yada 154 milyon nüfus vardır. Fa
kat 42,530,000 kilometre murabbaı 

tutan sathi mesahasına taksim e -
dilirsc, kilometre murabbaına an
cak 27 nüfus tutar. Şimal ve orta 

Şurası muhakkak ki bu milletlere 
mensup vatandaşlar şehri bırakıp 
müstemlekeye gitmek istemiyorlar 
Şehirler gittikçe büyüyor, buna 

mukabil 
tarlalarda çalışanlar azalıyor 
Ziraat mıntakalarındaki seyrek 

nüfus gittikçe eksiliyor. Halbuki 

sanayi şehirleri büyiiyor ve nü -... 
fusu kabarıyor. 

Bu prensip muhtelif memleket -
lerle mıistemlekeleri arasında da 

tatbik edilebilir. Avrupa ve Japon
ya gibi kesif nüfuslu memleket -
ler, sathi mesahaları küçük oldu
ğu halde son derece sınaıleşmiş -

lerdır. Bunlar fazla nüCuslannı da

ğıtmak için arazi istiyorlar. Öyle 

olmakla beraber, bu memleketle
rin vatandaşları müstemlekeler gi
bi uzak yerlere gıtmek istemıyor -
lar, İtalyanın harpten evvel müs-

temlekelerinde bulunan İtalyan -
lar sekız bıni geçmiyordu. Al -
man müstcmlekclcnndeki Alman
lar da 1 Temmuz 1914 de 24,000 den 
fazla değildi. 

Teknik terakki. insanlara doğ -
dukları memleketlerde daha rahat 
yaşamak imkan ve ümitlerıni ve
riyor. Halbuki müstemlekelerde -

ki hayat bazan güç ve müşkül • 
diu . 

~onra milletlerin psikolojisi de 

fertlerin psikolojisi gibi karışık • 
tır 'Milletler gururlarından feda '!?t

mek istemiyorlar. Hulasa, evde

ki hayat seviyesin! düzeltmek için, 

müstıcmlekeler istJcniyor. Filvaki 

bu müstemlekelerin taksim ediliş 

tarzı da miisavi değildir . 

Mesela dünya nüfusunun ancak 

yüzde yirmi üçünü ellerinde bu -

lunduran 9 millet, bütün küremi • 

zin yüzde 66 sını kontrol ediyor -

lar. Bu dokuz milletten Rusyayı ve 

Amerikayı çıkarırsak, karışımız • 

cfaki yedi milletin nüfusu yüzde 

on bire iner. Fakat bu yedi millet 

yer yüzünün yüzde kırk ikisini 

kontrol etmektedir. Bu şerait da

lıi!ınde Almanya, İtalya ve Japon

yanın memnun olması mümkün 

miidür? 

Fakat bir muharebe çıkarsa, bu 

mesele halledilir mi? Olamaz. 

Çunkü galip milletler mağlubun e

lınden mustemlekesini alına, bu sc

fer rnağlüp taraf memnun kalmı -

yacak, yani eski vazıyet berrak bir 

şekılde devam edip gidecektir. 

Muharebeler, ne kadar birbirini 

takip etse d~. her halde yer ytl

zünün hacmini büyültmek müm -

kün olmıyacaktır. Onun içindir ki, 

bu meselenin hallini muharebede 

aramak doğru değildir. 

Amerikada ise, kilometre murab • 
baır:a 8 k~i düşüyor. Bu miktar 
Afrikada ve cenubi Amerikada 4,5 
Avustralyada ise ı dir. ' Kendi lopralclaflna "'ama.von mill•tl•ri•n Japonya Ja lıer ihtimale lcarıı ortlalarını lcaooetlendirmdt•dir 

G
üyan'a sürülen 
Türk polisinin 
hakiki hatıraları: 16 

Ermeni tercOmanın sOzlerinden ve 
hareketlerinden şüphe ediyordum 

dürülüyor muydum artık? .. Dışarı- hemen aynen tekrar etti. Daima ana ve babamın çırpınmalarını. 
dan ana ve babamın seslerini an • namusile yaşamış ve nihayet yırmi bana kavuşmak emelile açılan kol-
dmr gürültüler gelıyor, düşme - yaşına henuz basmış genç bir za -
mek için son gayret ve kuvvetimi bıta memurunun kanunen cürüm 
sarfediyorum. sayılmaması lazımgelen şu hare -
Divanıharp müddeiumumisi, as - ketten dolayı on seneye mahkum 

kerlerin önünde durarak kararı edilışindeki fecaati okuyucuları -
tekrar Fransızca okudu. Tercü - rnın yüksek takdirine bırakıyo -
man, türkçe olarak naklediyordu. rum. Bu, sebepsiz, delilsiz mahkfı-

Ve bugün hatırımda kalmıyan bir mıyetin yabancı memleketlerde ve 
esbabı mucibeyi muteakip hüküm bin bir işkence altında geçirilmesi 
söylendi. liızımgelen kürek cinsinden oluşu, 

- On sene kürek? ..• 

Ermeni tercümanın müstehzi bir 
nazar fırlatarak söylediği şu üç 

kelime, bende, idamımın istendiği 
saniyelere mahaus o büyük tesiri 

ruhumu büsbütün karartmıştı. 

Ayni jandarmaların önü sıra iler

liyerek ilk atıldığım demir par -

maklıklı odaya geldik. İçeriye itil

mekte bulunduğum sıra, karşıdan 

larının bir dipçik darbesıle !ndıril
diğini görüyor ve bir felaket do -
ğurmamın önünü almak maksa -
dile ayaklarımı sanki zorla si.ırük
lüyorum. Medeni olmak idcl;asır.da 
olan bir millet jandarmasının, bir 
yaşlı adamla ayni yaşta bir ihtiyar 

kadıncağızın çırpınan kollarına 
yüreği hiç sızlamadan indirdiği 
dipçik, kafamın bir tarafını oymuş 
gibi sersemleyordum. 

- On sene kürek! ..• 

Ömrümün en kıymetli on sene -
sini bir ecnebi memleketin zin • 
danlarında ve kimbilir ne öldürü-

cü eziyetler içerisinde geçirecek • 
tim? 

Yirmi gün sonra idi. İlk hapse • 
dildiğim Kumkapıdayım. Yazın ilk 
günlerinden biri idi. Sabahleyin, 
baş ucumuzda görünen hapishane 
müdürünün sesi yükseldi: 

- Kürek mahkumları Fransaya 
sevkolunmak üzere çeyrek saat 
zarfında hazırlanmış bulunmalı • 
dırlar. 

Felaketin en müşkül devresi a
sıl şimdi başlıyordu. Ben, Fran • 
sanın ne adat, ne de lisanına vakıf 
bir kimse değildim. Üstelik mah
kumiyetimi teşkil eden cürüm 
Fransızlara karşı işlenmiş olmak 
itibarile gönderileceğim o yerde 
devamlı surette bir hakaret ve zul
me maruz bırakılacağım şüphesiz
di. Ve hatta, bunlardan biri tara -
fıııdan öldürülmek ihtimalim bile 
daima mevcuttu. 

Sevdiklerimden de ayrılıyor • 
dum artık. Onlarla belki veda da· 
hi edemiyecek, ömrümün çiırüye
ceği zindanlara doğru yola çıkar -
ken karşıdan bir seyirci sıfatı ik· 

HiKAYE r 

1 Yazan: Nusret Safa Coşkun 

ERKEKLER •• 

Adnan, başını elleri arasına al -
dı. Alnı ateş gibi yanıyordu. Göz 
kapaklarına birer kurşun asılmış
tı sanki .. kulaklarında beynini ser
semleten bir uğultu vardı. 

Hiçbir şey düşünmek istemiyor

du. Üzerinde, 'omuziarına çöken 
müthiş bir ağırlık ve fakat içinde 
hiçbir şey düşünmemekten müte-

vellit bir hafiflik hissediyordu. Bi
ribirine zıd, bu iki his arasında, 

bir elin beynini avuçları içine alıp 
sıktığını duyuyordu. Evet, Adnan 

hıçbir şey düşünmek istemiyordu. 
Halbuki, düşünmesi tazım gelen 

çok mühim bir mesele vardı. Hat

ta mevzuuna hayatı da denebilır
di bu meselenin ... 

İki gün evvel, evinde bir top -
Jantı yapılmıştı. Misafirler gittik -
ten sonra .salona, unuttuğu sigara 
tabakasını almak için giren Ad -

nan yerde bükülü bir kağıt bul -
muş, merak edip okuyunca bunun 
biı· erkek tarafından bir kadına ya
~lan aşk mektubu olduğunu gör
müştü. 

Adnan, bu mektubun evvela mi
safirlerden birisi t~rafından düşü
rüldüğunü sanmıştı. Fakat bir 
muddet sonra karısının telaşı. ve 
hır bahane bulamamaktan müte -
vellit bir acz içinde mendilini kay
bettiğini söyliyerek kanape altla-

rına kadar her yeri araması nazarı 
dikkatini celbetmiş ve hemen ka
fasına bir istifham çizilmişti. Şüp
he kafasının içinde bir ihtilal ha
vası esdirmeğe b:ışlayınca Adnan 
biribiri ardı sıra: 

- Acaba! demiş, yoksa! .. diye 
mırıldanm~tı. 

Kıskanç değildi. Şimdiye kadar 
karısının kendini aldatacağı aklına 
gelmediği gıbi ondan şüphe bile et
memişti. Mektupta erkek iki gün 
sonra kadının evinde buluşacağını 
hatırlatıyor ve şöyle dıyordu: 

,Randevuna te:'ickkür ederım. 

Saat tam on birde yanında buluna
cağım. Artık biz birıbirimizsiz ola
mayız. O gi.ın seni kollarımın ara-

sına aldığım an hayatımın en n:ad" 
ut dakikasını yaşayacağım.• 

Adnan bu iki günü sabırla bek
lemişti. İşte bugun .. bugün randr 
vu günü idi. Daha geceden uykuSll: 
kaçmış, sabahleyin erkenden dışa" 

rı çıkmıştı. Hiç bir yerde otura~ 
yordu. Dokuzda işinin başına gel* 
mişti. Fakat bu kalbi yerinden or:, 
natacak kadar şiddetli heyecan \11

1 
kafasına yiyeceğini t>andığı b1Jj 
müthiş darbe tahminleri arasın~ 
çalışmağa imkan var mıydı? .. 

Saat on birde bulusacakları'* 
yazıyordu erkek.. Müİfıkat yeti 

kadını nevi. .Adnan karısının ~ 
cesaretine de şaşmıyor değildi. rr 
kat kimden çekinecekti kadınf 
Kt?ndisi en aşağı akşam yirmide 
dönüyordu eve! ... Adnan, hiç bir 
şey düşünmek istememesine ral 
men düşünmesi icap eden bir 
şeyler olduğunu biliyordu. 
Şayet karısını evde aşıkile ya 

katarsa ne yapacaktı?. 
Öldürecek miydi? .. 
Hayır! .. Esasen, bu ku·;;·~ti ketl'" 

dinde görmüyordu. Sadece gör 
mek, görülecek bir manzara ol 
mamasına rağmen insanlık hisle ~ 
rinin tahteşşuurundan kalkan in 
si;nıki bir, tecessiıı.le karısını suf 
zerinde görmek istiyordu. Ond:ı.ıJI 
sonra bu müthiş darbeye taha~ 
mül edecek miydi? 

Buna evet diyebili.}·ordu. 

* Kadın çok heyecanlı idi. Koca~ 
nı ilk defa aldatacak bir kadın rıf 
kaöar heyecanlı ise .. başka bir er 
keğin kollarında değişik zevkleı' 
tahrıyyül eden bir karlın ne kadat 
heyecanla karışık bir takım his ' 
ler duyarsa o da o kadar içi içirıl 
sığınıyacak kadar ~abırsızdı. 

Banyodan yeni çıkmıştı. Aynr 
nı ·1 önünde ıslak saçlarını kurul~ 
ken kendisini seyrediyordu. I{r.~ 
disini seven erkeği ilk haml:?i' 
mağlüp etmek için hazırlanan d:/
bir kaplan hali vardı onda. üzer:.sı': 
hafif ve açık bir rop giydi. Çorar 

(Devamı 6 ncı sahifede) 

Güyandn Cagenne ı~luind• bir •abah marısara•ı dJtl". 
tisap edecektim. Ve yurdumdan, f içinde bir zaruretti. Topla." , 
canım yurdumdan bu şımarık in- Gardiyan gelmişti. Koğuştaki ::.--
sanların defolup gidişlerini gör - rar, duruşma ve en çoğu sıra ti'. 
meden, o mutlu günün zevkini tat- liyen maznunlarla vedalaştık~ 
madan ayrılıp gidiyordum. pıdan çıktık. On beş kadar v it 

Bu düşüncelerle çok vakit geçir- Avluda sıraya konduk. fsmiJ11 ~ 
diğimi, küreğe mahkum arkadaş- rıldı. Cevap vermediğimi g 
ların ayağa kalkmış bulunmaların- hapishanE müdürü, babam tBt' 
dan anladımJlazır bulunmak benim (Devamı f7(lf. 
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MiLLETLER CEMiYETi Filistin, cennet gibi bir yerdir 
60 devletin aza olduğu bu cemiyet 
nasıl bir yerdir, ne işler görür? 

Bu c;migeti yaşatmak için ô.za olan 'ı 
devletler ne kadar para sarf ediyorlar? 

"-------.-.--------------
Milletler Cemiyeti, ona aza olaıı 

hükumetlerin verdikleıi para ile 

yaşar. Hükumetlerin verdikleri pa

ralar büyüklük, küçüklüklerine 

göre değildir. Ve uza olan devlet

lerden bir çokları tahsisatlarını 

muntazam ödememektedirler. A .. 

vusturya, İsviçre, Çekoslovakya, 

İsveç hükumetleri aidatlarını her 

yıl muntazaman ödemektedirler. 

Dir çok devletler ise, borçlarını ö

demekte çok ihmiılcj}jk göster -

ıncktcdirlcr. Geçen yıla gelinciye 

kac.lar, İspanya, tahsisatlarını mun· 
tazrun ödeyen hükumetler arasın -

da bulunurken, orada çıkan ihtıliil 
yüzünden, şimdi borçlarını öde .. 

yememcktcdir. Binaenaleyh, bu hü· 

kumetin şimdi Milletler Cemiyeti· 

ne olan borcu 575,829 altın franga 

balığ olmuştur. 

İktisadi buhran bütün hükümet
lerın bütçeleri üzerinde tesirini 

yapmış olduğu için cemiyet mü • 

es·.rscsinin, aza devletlerden top

lnn.:.n alacağı 2 milyon altın frangı 

tecavüz etmiştir. Bu yüksek ce -

mıyete aza olmak kolny değildir. 

Ve bu azalık, hayli pahalıya mal 

olmaktadır. Altmış devletin her 

yıl cmiyetc ödedıkleri para yirmi 

al•. buçuk milyon nHın franktır. 

28.i77 rakamı üzerinden hesapla

nan ve senede bir defaya mahsus 

olmak üzere devktlcrin üzerine 
taksim olunan tahsisat devlet -

lerın küçüklüğüne, büyüklüğüne 

L. mon zölilndın ıt1nl l>i' meua'a 

İsviçre 489.210 frank verdiği hal
de, Avusturya ile Macaristan 230 
bin 216 ş:ır frank vermektedirler. A
vustralyanın tahsisatı, mesela Bal-

t~dir i3ur.dar. sonra da 1,208,637 
fr ankla JapC'nya gelir. 

Habeşısıan İmparatoru Haile 
Selasıye, eskiden ~miyete olan 

Millctlu- C~mtgetindtk.l toplonttlardan lhl: Montrö koraf •rarm 

kan hükumetlerinm tahsisatından 14 milyon frank borcundan ha ka 
göre olmayıp o zamanki cemiyetin k k d ~nd· ş ' 

pe ço egı ır Avustralya 776.981 geçen yıl da, bu cemiyete 57,554 ihtiyacına göre tarholunmaktadır. 

Yeni bir azanın girmcsile, cemi -

yetın bütçesi artmamaktadır. Bu 
azanın veccc~ği: tahsb;at, diğer bir 
devletin vereceği tahsisatın yekü . 

nunu azaltmaktadır. 

frank vermektedir. Balkan devlet- frank dahn borçlanmıştır. Para • 

leri de 661,872 frank vermekte - guay ile Nikaragua devletleri de 
dırler. İsveç, Romanyadan küçük çok borçlular arasında bulunmak-
bir devlet olduğu halde senelik tah- tadırJar. Cemiyeti terketmek isti • 

sısah 517,987 frank olup Roman - yen aza bir devlet, cemiyet statü • 

yanın ise 575,541 franktır. Çekoslo· kosunca, biriken borçlarını ödemek 
Mesela, Sovyet Rusy:ının cemi- h 

vakyanın 834,535 !rank ta sısatı m~cburiyetındedir. Almanlar, cemi-
yete girmesilc, Macaristan, Bul ~ b" "k b. d 

vardır. Lehistan dcıha uyu ır ev yetten çekilecekleri zaman 2 milyon 
garistan, Arnavutluk ve Japonya- IPttır amma, tahsısatı, 920.866 frank- borç ödemişlerdir. Balkanlı hüku-
nın vermesi icobedcn tahsisatla - d 20 ·ı d 

tır. Yugoslavya yıl a mı yon m~t•er en ise cemi~•ete borçlu olan-
rm yekunu azııJtılmıştır. Bu dört frak öder. İtalyanın ödediği para lar Yunanistan, Arnavutluk, Yu • 

de\l~t. Rusyanın verdiği tahsisat- ise, 1,700,000 frank olup, Yugoslav· goslavya ve Bulgaristandır. Buse-

tan, iki milyon altın frank müste- yaya nısbctle iiç kere daha çoktur. ne ıçinde azaların cemiyete olan 

fit olmuşlardır. İsviçrenin cemi - En çok tahsısatı İngılızler vermek- bağhlıkları daha fazlalaştığı içiri . 

yete verdiği tahsisat, Avusturya i- ted!rler. Bu tahsisat 3 milyon frank- borçlular azalmıştır. Almanyanın 
le Macaristan hükiımctlcrinin te - tır. İngıltcreden sonra 2,273,389 cerrııyetten çekilmesile l,921,177 

diy~ ettiği paradan daha çoktur. frankla Fransa ile Rusya gelmek· 
1 

frank zarar edilmiştir. Maamafih, 
...................... ,. .................................. , ......................... ,. ............................... nııu1111uuıu 111uuıuıtııuıuıtutıuıuın de\·:etlcrin vcrdikh.""ri böyle mü -

Y haz'rlanlyor musunuz'J him yekunlar sayesinde Cemiyeti aza 1 Akvam müessesesinin birikmiş hay-
li parası vardır. Bu paralar, İsviç
re ve İnyiltere bankalarına yatırıl
mıştır. Milletler Cemiyeti genel 

sekreteri Avenol'ün senelik aldığı 
para, 90,000 franktır. Muavin sek

reterler 60 şar bin frank almakta

dırlar. Direktör ve şube direktör
Jeı:ne 41.000 frank ödenmektedir. 

Cemiyetin 1936 yılında, yalnız ka
ğıt kalem ve kırtasiye masrafı 

140.000 frank olup, muhtelif pul

lar için 150,000 mark sarfolunmuş
tur. Yakılan elektrik için bir yılda 
30,000 frank ödenmektedir. 

Milletler Cemiyeti ideal bir mü
essesedir. Dünyanın her köşesinde

ki devletler burnya azadırlar. Bu 

azalar, çok ehenuniyet verdikleri 

bu müesseseden dünya sulhunun 
korunmasını bekfomektedirler. 

Ufak tefek 

1 
Bu sene giyecegimiz roplardan iki model 

* Uykusuzluğa karşı baslt bir 
usulden istifade edebilirsiniz. Bir 
litre suda on gram tuzla on gram 
sulfat dö sud eritiniz. Her akşam 
yatınazdan evvel l.ıu mahltl:iden 
bir çay fincanı içiniz. Neticeden 
memnun olacaksınız. 

* Zararsız ve uct:z diş tozu mu 
istiyorsunuz? Dişlerinizi her sa -

(Solda) lôcivut d~k, maol fi• kmnısı •mp,im• lc.orıaj, (sağcta) laclwrt 

ıarı oe hegu ımprim• tugin •dilmiı bir rop 
hah diş tozu ile, yahut bikarbonat 
dö sud ile temizleyiniz. 

Fakat, Kudüsün portakal bahçelerinde bugün 
silahlar patlıyor 

Yahudiler Filistinde neler y apmak istiyorlar? 
Arap-Yahudi düşmanlığının neticesi ne olacak? 

Yahudiler, Kudüs ve Filistin· 
den kendilerine bir anayurt ve 
ocak yapmağa çalışmaktadır .. 
lar. Dünyanın dört köşesine ya
yılan bu çalışkan millet, bir çok 
yerlerde takip ve tecavüzlere 
uğramaktadır. Medeni millet .. 
]erden bazıları bu milietin mu -
k::ıdderatı ile yakından alakadar 
olmamaktalar!sa da tecavüzler 
yine nihayete ermektedir. Har
bi umumiden sonra İngilizler 
harpte gösterdikleri yardıma 

mükafat olarak Filistini Musevi

lere anayurt olarak hediye et -
ıniş1erdir. O zamana kadar (ser
seri) (vatansız) diye anılan mu-
seviler, Fi1istine hicrete başla -
dıktan sonra, vatanlı bir millet 
olmuşlardır. Fakat, iş bu ka .. 
darla bitmemiştir. Filistinli yer
li Araplar yahudilerin hicreti 
başlayınca kendi menfaatleri .. 
nin çiğnenmeğe basladığını, bü-
tün Filistin zenginliklerinin ya
hudi sermayedarların eline ge
çeceğini anlamağa başlamışlar 

ve Arap - yahudi kavgası da bu
radan başlamıştır. Filistin müf
tüsü yahudilere Arap arazisi sa
tılmasını menetmiştir. Fakat, 
buna rağmen, müteşebbis ve 
zengin olan yahudiler, adım, a-
dım mücadele ederek Filistinde 
imara, çiftlikler, yeni kasaba -
Jar, bahçeler, parklar meydana 
getirmeğe başlarr:ışlardır. Arap
lar, mezru yerleri, münbit ve he-
reketli tarlaları yahudilere sat
mamaktadırlar. YahudiJer, Ce
lile nehrinin şimalinde ve Er -
den nehri boyundaki metruk 
Hulef namı verilen metruk ba
taklıkları kurutmuşlardır. Ku
rutulan yer yedi bin hektardıl'. 
Bundan başka, Tel orda büyük 

Fiıiıtlrı ıehirtafrı u lıalk Jcıya/.tleri .. 

bir elektrik merkezi inşa etmiş
lerdir. Emek denilen yerde de 
yahudiler arazi kurutmuşlar ve 
inşaat yapmışlardır. Hulefde de 
bir elektrik merkezi inşcısına 
başlanmak üzeredfr Bu yere A
mcrikadan gelen yüz yahudi a-
iJesi yerleştirilmiştir. Bu aileler. 
dört hekt<ır ara7.İ için on sene 
müddetle 125 Ingiliz lirası para 

ödemektedirler. Suriyeli Arap -
lar Filistinde kalan ve Osmanlı 

fmparatorlu~u zamanında hü -
kumetten imtiyazla aldıkları a -
raziyi şimdi yahudilcre satmak
tadırlar. Almanya ve Lt'histan-
dan gelen yahudi muhacirler 
192 bin İngiliz lirası ödiyerek 
bu imtiyazı satın almışlardır. 
Maamafih, mahalli İngiliz ma -
kamatı Suriye araplarmdan 
devren alınan bu arazinin üçte 
birini Araplara verdirmiştir. 

Bugün yahudıler 187 yerde yer
leşmişlerdir ve 71 bin kişidirler. 
İşledikleri arazi 94,000 hektar
dır. Yahudiler Yafa ve Hayfa a
rasındaki mıntakalara iskan ol-

muşlardır. Bu mıntakalarda çok 
~üzel portakallar yetişmektedir. 
Yahudiler (Yafa) cinsinden o -
lan portakalları ıslah etmişler -
dir. Büyiikleri makinelerle ay -
rılarak kağıtlara ambalajlat -
maktadır. 1920 yılına nis -
betle bugünkü istihsalat yirmi 
milyon 'kasa daha fazladır. Bu -
gün Hayfa ile Celile nehri ara
sındaki arazi portakal bahçeleri 
haline gelmişlerdır. Buralarda 
zer'iyat ta yapılmakta ve civar 
köylere, kasabalara gönderil -
mektedir. Emek havalisinc 26 
yıl önce yerleşen siyonistlerden 
300 kişi bu sistem çalışmala • 
rında çok muvaffak olmuşlar -
dır. Yahudilerin bu havalide A
raplardan satın aldıkları arazi
nin miktarı 34 bin hektardır. 
Maamafih, bu yerler hep işletil
memektedir. Çünkü, Arap-Ya
hudi çarpışmalnrı buralarda bü-
tün şiddetile devam etmekte ve 
cennet gibi olan bu güzel yer -
lerde her gün insan kanı ak -
maktadır. 

........................................... N .... HHIHHlll._.. ...... _.. ....... MNflNll,NlttNlflUHlll ............ ""' ..... Hl ..... ""hHllflllttHllll• ... HIHllHDtHIMIHIHHfff tMIHHIU ... UHHIHIHHH ltltH 

Yaza doğru 
' · Ba 1tn•nl1t ma,golOfrnJaıe iki gün/ ônıelc 
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Üç komita Okuyucularla 
~aş başa 

Makedonya komita· C.uvmartesi 
Ô gleden sonra 

cdarı arasında 13 yıl Çalıştırılır mı? 
- 18 Herma.n Ti.itiin §irk.eti ameletm 

Yf'.111 TDrlc lıor/lerlnl of'el11Wi • ..,,., 1928 gılıntltı Rarıaddtı Jcqg 
••allimlulftt mcıl&181 blr i:urı açılnaııtı. B• lcrır1t1 devam eden muoı• 
Umleri Dolwiu lcomllaa mfitAiı talci6at altında 6ııluntl•rtlttf• içi•, 
resimde g5rülen mnollimler ana9urda ıöç etmişlerdir. Bu gen,ler, ıim· 
dl frak.ya lcasoba .. lcöglerinde çalıımalctac/ırlar. 
(Keratalar) dediklerinden birisi, . .,... _ _ Y_a_z_a_n_: ______ _ 

kendi gözü önünde bayılmış ve M. Necmeddtn Deliorman 
belki de ölmüştü, Arabof. Sofradaki (Dellorm•n) 

.Bıı emri vaki karşısında bana ve 2azetuı baımuharirl 
:Ali ağaya doğru döndü.. 1_:v_e_ b_c_n_i _a-rar-la_r_k_e_n-cun_u_ı_m_a_y_ı_ı.._u_-

cBana bakın. Ben, bu keratayı nutrnıyacağız> şarkısını söyhyerek 
kaldırıp eczahaneye götüreyim.Siz dolaşınışJardır. 

beni bekleyin, Ali ağa! muhabbeti Türkler, bütün bir gce<?yi uyu • 
sakın bozmıyasın. Böyle misafir madan. heyecan \'C korku ıçınde 
her vakit bulunmaı:. Ben gelince- geçu-mişlerdir. Bereket versin, kı 
ye kadar Balkanski bir p:ırça da tahkik heyetinin Razgratta bulu -
pastırma pişirsin• dedi ve yerde ya- nuşu Türklerin vazıyetınl kurtar-
tan Makedonyalıya doğru yürüdü. mış ve bir hadisenin çıkmasına ma-

l Çağrılan jandarmalar, bayılan ni olmuştur. Ben, Razgraltan firar 
yaralı Makedonya komıtecis rJ A- etmekle isabet etmişimdir. EğH o-

ı-abofun emirleri üzerine, kaldırıp radan firar etmemiş olsa iml.Şlm 
ıdı.şan çıkardılar ve eller üze:inde yalnız kendime değil, etrafıma da 
"eC7.Dhnneye doğru götürduler. fenalık getirmiş olacakmışım. Çim-

Arabof gitmişti. Aradan henüz kü, muhabir Ali Nacı Razgrada f<''.· 
be§ on dakika ~cçmcmişti, ki naz- rniş ve Bulgar tebuası bı.r Turk 
gradlı Türk delikanlısı araba~·ı ge- gazetecisinin hayatına, canına, ma-
tirdi ve (haydi ağabey, gidellm) lına mal olabilcccğmi hiç düşün • 
dedi. Arabofu beklemek bittabi doğ- mecien, daha dofrusu bunu düştin
nı değildi. Ben Ali ağanın yü:.üne rnıye tenezzül bile etmeden, bü • 
baktım. Ali ağa benim yüzüme bak· yük bir gnf yapmıştır. Ali Naci 
tı ve chay<li kardeşim, sırası ,,eldi, Razgratta, beni soruşturmuş, ar:ıt-
sen Işıklardan hele bır açtl, üst mış ve alilidar olmuştur. Sabah-
tarafı kolny, ben Arabof ile uzla - leyin ~lip bır kaç saat sonra çı • 
§ır, bir hale, yola koyarım> dedi... kıp gideceği yabancı lbir memle • 

Ali ağaya söylıyccck lfı.f bıı.la • kette (yabancı bir muhabiri Jçin) 
mıyordwn. MinncttarLğımı iki ka~ yapayım derken, göz çıkarmak-
damla göz yaşımla ancak ifadP. e- tan dalın büyuk bir züppelık, bıl-
debildim ve hayatımı kurtaran bu mcm ki olabıJir mi? Ah Nacinin 0 
yüksek kalpli insana, burada yüz zamanki bu zuppeliği, süngü al -
bininci kere. Allahtan rahmeı di- tında Razgrada gettrildiğım zaman 
lemekle vicdani borcumu yerine beni az daha, linç eltırecekti. tıe-
getirmeğe çalı:iıyorum. :ri doijru sırası gelince, hatırala-

Işıklar köyünden çıkmış . .:>rman- rımızda anlataeağımız veçhile. 
bklar içine dalmıştık, gozumün ö- Bulgar polisi Razgrat P<>lis karako-
nünden Makedonyalı gencın ıta.n- lu önünde komitecllerıe çarpışa-
lar içindeki vaziye-tl bir türlü u - rak beni linçten zor halle kurtara-
zaklaşmıyordu. Fakat, benim l:cn- bildi ise de Ali Nacinin rafı üzerine 
di halim ne olacaktı. Raz:graddak.i karŞ1ma çıkırılaa 40 maddelik sual lis-
vaziyeli ancak şimdi ôğrenebfü • tesine yarı karanlık bır odada ce _ 
)'Ordum. vap venrkcn, biıtün bir gece bana 

RazgraUı genÇ, arabayı çalılar, kan kusturmuştur Ali Naci, 0 za-
man yaptığı gaflarına mükafat.en. 

ormanlar içinden sürüp götürür • yataklı vagonla ve bol para Ue Sof· 
ken, benim Razgrattan firanmdan yadan Bükreşe nakletti :ise de, ba-
.o:ıra cereyan eden hidiselerl sı-

dıscde öne atılan, varını, yoğunu 
rasile şöyle anlatıyordu: 

ortaya koyan, malını, mülkünü, 
c~telerin, çanlar çalarak, mi • matbaasını, gazetesini kaybede-n 

ling tertip ve ateşli sözler söyle • \'e en nihayet Sofyada dört metre 
miye ibaflamalan üzerine, tahkik derinJiğınde Tı-akya çeteleri tara • 
heyetinin emrlle polis harekete fından kanala atılarak canını zor 
&eçmi§. Fakat, çetelerJ dağıtmıya kurtarabilen ben. dağlarda, orman· 
muvafiak olamamıft.ır. Çeteler mi- Jarda dolaştırıldım ve en nıba·vet, 
tingi muvaffakıyetle biH ...... ,"1er .. -' 

--~ don~ eörnJeksiz olarak ana yur-
dir. Bu !korkwu vaziyeti gören da !kavupbıldım :ise de Ali Nacinin 
Türkler ise evlere gizlenmi§ler ve ütemiyerek yaptığı bu .gaf, lbenl 
'°k teli§lı saatler Y•§aDllJl.ardır. hali muhacirlikten kurtaramadı 
~am olunca benim firar ettiği- ve ~n o darbe ıve zıyrun tesirile 
1111 öğrenen bazı çılgınlar, ılfUP dir ki halA bir sapa balta bile ola· 
lfUP Türk mahallelerlne dalılımf madırn. (Devamı var) 

Traltgo bıallft.!, liltdtK:ıJldlf il• meıltur olan Krrca Ali~ Eğrijere 
• Mestanlı 'laooali•l11dc TlrlcleT1le1t ıagr.I lcanunl olaTa"/c lıer kilo tiJ. 
,.,. 6'111110 l>irer ı ... ..,.., ılo,laJO/lda. B• wrgigl vermegen Tilr1r.• 
, ., lıalt.arH• ,..._._ •l''I°'• ltGtta öldllr•la11°'lardı. 

~~mla. Kın:. All ~••H•M•• 6•yalt. tir megtlanlrğuıda Trokg• 
komıluınln gaptıjı umumi bir topla11lıgı ıostermektedh. 

imzasile şu mektubu. aldık: 
Herman Tütün Şirketinin Beşik· 

ta~ta bir tütün deposu ve bu depo• 
nun başında da mösyö Pesah is • 
mınde bir musevi vardır. 

Türk kanunlarına karşı bütün 
'l'ürkiye Cumhuri;"eti. topraklan 
üzerinde yaşayanların büyük bir 
hiumet göstermeleri ba~lıca ''ati· 
fekrindendir. 

Bntler Herman Tütün Şirketinin 
amelelerindeniz. Hafla tatili ka 
nununa göre Cumartesi saat bır • 
den itibaren işlerimizi talll elm~k 
ve bu yarım günler için de tam Vf':V· 

miye almak meı.kur kanun ahka • 
mmdandır. 

işte bu kanuna ve kanunun hü· 
kümlerine karşı hürrnetsızlık ve 
riayetsizlık eden bu müess;!enin 
direktörü bay Pesahtrr. 

Bızleri bu kanun hılfı[ına cebren 
Cumartesi günleri sarıt birden son
ra çalıştırıyor. Ve çntışm1yanları 
işten çıkarırım diye tehdit edi • 

yor. Bir makam bu depoyu kont· 
rol etmiyor mu acaba? Kanunun 
bizlere bahşettıği bu adili.ne lflti • 

kümlerine hürmet edilmiyerek 
haklarımız gasbediliyor. Alakadar 

olan makamların bu gıhi müesse • 
seleri daima teftiş etmeleri ıçln mı. 
zımgelenlere emir verılmesi husu· 
sunun teminini yüksek gazeteniı
den bekleriz. 

SON TELGRAF - Bu dep'>da 
Cu.mıırted öğleden ıonra çalttttT:ı.· 
tan amele varsa, atakadarlantt rL'l• 

tan dtkl;atini celbeder:iz. 1 
Hlltltt uııeıu1tu1111ıuutıı111uıu11ııtııı•U••••••••1tııuı11ttıııııuı11trt 

Şaka 

B•har 

... 

Benzin kokusu11d•11 kur
tulma çaresi 

BUGÜNÜN RADYOSU 
Ôğ-le r.e7ri atı: 
Saat 12,30 plakla daos muıikisi, 

12,50 havadis, n,os muhtelif plak 
neşrıyatı, 14 ıoo. 

Akp.m neşriyah : 

Saat 17 ioklıAp dersleri: Üniver .. 
aileden naklen Yusuf Hikmet Ba .. 
yar, 18,30 plakla danı musikisi, 
19,30 ıpor müsahabeleri, Eşref Şe
fik 20 Türk musikisi heyeti, 20,30 
:8: Ôme-r Rıza tarafından arapça 
aoylev. 20,45 Vedia Rıza ve arka-
daşları tarafınd•n Türle musikisi 

ve halk ıarkılan, saat ayan, 21,ıs 
orkestra, 22,lS ajans ve borsa ha

berJeri ve ertesi günün programı 
22,30 plakla .sololar, opera "e opc~ 
ret parçalan. 23,00 son. 

Erkekler .. 
/ 4 üncü sayfadan det1am / 

larını giymeğe hazırlanıyordu. 
Kapı çalındL Hizmetciyi savmıştı. 
Yerinden fırladı. Ayağına bonbon· 
lu terliklerini geçirdi. Uıun-w bl· 
çimli bacal<lar:ını sürükleyerek ka• 
pıya koştu. Gelen sevgilisi idL İlk 
defa kocasını aldatan bütün kadın· 
ların olduğu gibi gözleri yere çev· 
rilmişti. 
Erkeğin yüzüne bakamıyordu. 

Dolgun göğsü bir körük gibi müt.e
madıyen dolup boşalıyordu. Bu i· 
şın felsefesi şudur: Kadınlar heye
can duymak için .aldabrlar. Te • 
vekkeli ~ir~ememiş: 

.Kadınlar o kadar heyecan pe • 
şindedırler ki korkulu, maceralı 
bir hayatı sakin yaşayışa tercih e
derler! ... 

Ne korkunç ve fakat ne kadar 
tatlı idi bu heyecan .• Evvela kesik 
kesık konuşuyorlardı. Erkek; 

- Kocan diye rnmldandı. 
Kadın: 

- Merak etme gelmez! diye ke
keledi. 

İkisi de biribirlerini bulutlar a· 
rasmda imiş gibi görüyorlardı. Er· 
kek şimdid<:n salhOŞ olmuş g.bt 
idi. 

* ikisi de yerlerinden sıçradılar. 
- Kapı! .. 
- Evet kapt! .. 
Kapının zili mütemadiyen çalı· 

yordu. Biribirlcrinin yüzlerine ba· 
kıyorlu. Ne yapacaklarım bir t ilr• 
lü kestiremiyorlardı. 

- Ya kocansa? .. 
- Ya! Yaa! .. oysa?. 
Kadının zekisında bir kıvılcım 

parladı. Sür'atle aynanlı dolabın 

kapısını açtı ve erkeği itti: 
- Çabuk içeri gir .. Eğer o ise 

atlatır seni çıkarırım • 
Aynalı dolabın '.kapısını kapadık· 

tan sonra kapıya koştu: 
- Sen misin şekerim? .. Hayrola 

bu saatle?. 
Adnan karısına bakıyordu: 
- Hlç biraz hastalandım da .. 
Kadın şayanı hayret bir ustalıkla 

heyecanını saklıyordu. Erkek ~ü
rüdü. 

- Niçin kapıyı geç açtın? 
- Biliyorsun bugün hizmetcinin 

izin günü_ Ben de banyodan yeni 
çıkmıştım. 

Erkek yatak odasına doğru yü • 
rijdti. Kadın da takip ediyordu o
nu_ Erkek ınütecessis nazarlarla 
etrafını süzüyordu. Kadın on..ın 

birşeyden şüp11elenmiş olması ih· 
timallnl düşündü, titredi. 

Bir koltuğa otuı muştu. Adnan, 
karısı karyolanın ayak ucuna iliş· 
ti. 

- Nen var? neren ağrıyor?. 
Erkek şimdi karısına bakıyordu. 

Karyoladan sarkan bacakları na
zara dikkatini cel~tli. Şimdiye ka
dar hiç dikkat etmemişti. Karısı -
nm ne muntazam, ne güzel bacak

ları vardı. Kadın, erkeğin nazarla· 
ınnın bacaklarına takıldığın ı his -

setti. Usulca robunun eteklerini da
ha yukarı, diz kapağından daha çok 
yukarı çekti. Kendini şuh bir ha
reketle ged itti. Dolgun göğsü, kal
çaları zarif bir güıellik arzediyor
du. 

- Bana ne tuhaf bakıyorsun Ad
nan?. 

- Seni bu kadar güzel görme -
miştim hiç ... 

7.adm güldü. Hu gururun IJı -
dıkladığı bir gülüştü. Bacak bacak 

üstüne attL Erkek, karısını ilk de

fa görm~ gibi iştiyakla seyredi • 

yordu. Koltuktan doğruldu. Onu 
kendine doğru çekti. Kadın erke. 

ğin dizlerine oturmuştu. Grava • 
tile oynarken şöyle diyordu: 

- Artık beni eskisi kadar 5e\'mi

yorsun Adnan! hiç meşgul değıl -
sin benimle ... 

- Biliyorum sevgilim.. Senin 
h:ık kt varlığına ~:ımdi inand!m. 
Meğer sen tam bir kadınmışsın .. 
Sana yeniden aşık oldum. Erkek 
soyunuyordu. Dolapta küçük bir 

tıkırtı oldu. Kadın ürpermişti. 
- Adnan sen yıne şu fare zehir

lerinden al. Yine pek dadandılar .. 

* Kadın dolabın !kapağım açtığı 
zaman .sevgilisi horul horul uyu • 
)'Ordu. Omuzu dürtekleoince u • 
yandı; 

- Gitti mi kocan diye gözler:ni 
uğuşturdu. O halde baş başayız de
mek ?. 

Kadın kaşlarını çattı: 

- Hemen buradan gidiniz, dedi. 
Ben artık kocamı seviyorum. 

1 

• 
Eski lstanbut batakhaneleri.: 1 

KUMAR .. 
------------- Yazan: M. s. ÇAPAN -

Kumar tefecilerinin "iki kath ekmek k•: 
dayılı" dedikleri bir murabaha sistemi· 

"Dani kavak!,, 
- 16 -

Bir b ilard o salonu 
Danı kavak nedir? .. 
Bu, tefeciliğin, murabahacılığın 

en kötü, en vicdana aykın bir sis
temidir. 

Tefeci açık gözdür, kurnaz bir 
.adamdır. Söyle etrafı: bir: 

- Şa\'llllar~ 
Bütün parasını kaybeden, para 

bulmak için rehine koyacak saati, 
yüzüğü, paltosu olnuyan oyuncula
rı anlar, bunların en sağlam ve 
emr,lyetlisinin yanına yaklaşır, o
na şöyle bir teklifte bulunur: 

- Ben sana para veririm. Fakat 
bir şartla ... Kazanırsan yüzde (60) 
alırım. Kaybedersen zarara k:ırış
mam, b3na borçlu kalırsın, fai7.i u
nutma ha? .. 

Oyuncu kaybetmiştir, belki za
rarı kurtarırım ümidile, bu teklifi 
kabul eder; çünkü o dakikada. tC>k
lifin ağırlığım düşünecclc va'Ziyet
te değildir. 
Kazanırsa tefeci yüzde altmış 

alır, kaybederse, borçlanır, hem 
faizile ... 

Nasıl, tefeci için iki katlı ek -
mek kadayifi olan: 

(Danıkavak) ı beğendiniz mi? .. 

* Barbut kah\.'csi! 
Bitirim yeri! 
Deyince, hemen aklınıza bildi -

ğimız kahveler, kıraathaneler gel-

mesin. Buraları, \:muma mahsus 
kahvelere hiç benzemez. Öyle gü
zel eşyaları, çeşit çeşit :fincanları, 

pırıl pırıl parlayan semaveri, sıra 
sıra dizılmış kesme nargileleri yok-
tur • 

Yerlerde, kilim, yol keçesi fa -
lan mı arıyorsunuz? 

Ne gezer? .. 
Eski bir muşamba bile serili de

ğıldır. 

Bıribirlerine benzemiyen san • 
dalyaların bacakları kırılmış, telle, 
iple bağlanmıştır. Sedirlerin mu • 
şambalan par,ça parçadır. Otlar. 
kıtıklar dışarı fırlamıştır. Masa • 
lac başka başkadır. Bırınin mermeri 
yarımdır, ötekinin camı kırıktır, 
bir başkası aşı boyası vurulmuş 

saçtandu-. 
Duvarlar,. köşeler ve bucaklar ö

rümceklerın san'atkir ellerile ışle

diklen ınce, zari! harıtalarla siıs -
lüdür. Yerlerde bır.ıbinne karış -
mış: 

Balgam! 
İzmarit! 
Sigara paketi! 
Toz! 
Çamur! 

Balık kılçığı! 

Zeytin çekırdeği! 
SardaJya kutusu! 
Hıyar kabuğu! 

Göze çarpar. Bu halile buranın 
bir çbpli.ıkten farkı yoktur. 

Bitirimlere yabancı müşteri u~
ramaz. Yalnız kumarbazlar gelir. 
Muntazam, temiz bir oca<Yı olma • 
makla beraber, kahve pişer, s:ay 
demlenir, oyu~u: 

-Bir baş tömbeki yap! 
Dediği zaman derhal yapılır, kı

rık fincanla .kahve, marpucu bo -
zuk nargile, hastalıklı idrar Ten • 
ginde bir çay müşteriye sunulur. 
Fakat bunların hiç birinden para 
alınmaz, bedava verilir. 

Bakara yerlerinde kah\'C ve çay· 
dan başka peynir ekmek de verir
ler. Bunlar için de para almazbır. 
Hatırlı oyunculara hususi sof: a -
lar hazırlanır, mezelerle donatıl -
mış tepsiler, küçük masalar üstün· 
de, oyuncunun yanına getirilir, ko
nur. bir taı aftan içer, bir taraftan 
da oyun oynar. 

Mütareke yıllarında, Rus mül
tecilerinden Albrand adında biri· 
uin jşlettiği kumarhanede, müşte • 
rilere, en mükemm<'l meze ve ser
vislerle, şampanya, viski, koktcl ik· 
ram edilirdi. Beyoğlunda şimdi 
Bay Cemal Lokantasının bulundu
ğu yerde açılan bu kumarhanede, 
geceleri binlerce ı ira dönmüş ,-e 
kumarhane sahibi her gece. 1800 
lira ile 100, arasında ganyot al -
mıstır. Fakat, o da iki yıl evvel se· 
fafot içinde öldü. 

cBitirim• ci dükkanını açtıktan 

sonra kendisine bir iki ortakla, bir 
kaç cpaycı• bulur. Ortrudarın \'B· 

z.if esi tanıdıkları oyuncuları işleri· 
ne, çalıştıkları yerlere kadar gidip 

kahveye çnğırmaktır. Bitirimci, o
yunu idare ile mükelleftir. 

cPaych lar oyun başlamadan c'V-

vel dükkfın:ı gelmeğe mecburdur -
lnr. Bir o ·uncu geldiği zaman, he-
nüz posta kurulmamış ise, onu ka
çırmamak için lafa tutmak, hika -

yeler anlatmak, tavla aynamak su
rctiJe oyalamak bunların vazifelc
rıdır. Saatinde, zamanında iş ba -
şına gelmiycn, oyuncu bcklcmi)·en 
cpaycı.. muaheze edilir. 
Bunlorın bir vazifleri daha var

dır: 

cBitirim yerh ne birkaç oyuncu 
geldiği zurnan, coyun kurmak~. 

cm:ısa ncmak,., karşılarına geçip o· 
yun oynamak .•. 

Yaptıkları bu işlere mukabil. ya
zılan (mano) dan bir hisse, bir o
yun (O) namak hakkı) alırlar. (Ma· 
no) hesabı, haftadan haftaya gö -
rülilr. Mesela, bir hafta içinde mas· 
raf çıktıktan sonra yüz lira (mano) 

kalmıslır. Bu para cSayı. ya ta1c • 
sim edılır. Her csayı• bir kuruştur. 
Paycılarla yapılan pazarlığa göre 
kimisine yüzde 20, kimisine yia· 

de 15, bausına yüzde 10, 8, 5, sayı 
veriliı'. Yüzde yirmi sayısı ola!\ 

100 lirada 20 lira (mano) hakla s· 
lır. Yi.ızde 8 alanın 8, 5 alanın 5 U
ra hakkı varclır. Bu hesaplar. cne
to• üzer.inden, ~ani bütün masraf· 
lar çıktıktan sonra görülür. ArtaP 
p3ra da ortaklar arasında taksiJll 
edilir. 

Ortak ve paycılann aldıkları pı· 
ra, oyunculardan alınan cganyotl 
dan ibarettir. Bu tabir uzun bit 
m:ıziye malik değildir, yeniclit· 

Bugün barbut yerlerinde kul "' 
lanılan hala §U eski tabirdir: 

Mano! .. 
Fasulya yazmakta bu manaY• 

gelen barbut ıstılahlarmdandır. 
Bitirimlerde (mano) yalnız k•· 

zanan oyuncudan alınmaz, kaybe"' 
den de alınır. {Mano), zahirde yilS-
de üç, yüzde beştir. Fakat, paraıııO 
devri düşünülürse, bu, yüzde yir
miyi, otuzu geçer. 

Hesabını anlatayım: 

(De!'amı var) 
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-Bir Seyyar Satıcı 

Belediye memurlarmdan 
kurtulmak için kendini de· 

nize aftı 

Spor Haberleri 
Bütün memleketlerde futbol maç
ları hararet~i bir safhaya girdi 

Müsabaka 
Son müsnbnkalnrı ya an ve bu 

maçlarda İngiltere krnl ktıp"'sını 
tayin edecek olan bu maç Suııdcr
lande ve Wolvcrhampton takımları 
tekrar kaı::şı kar~ıya geliyorlar. 

Galip Ezgü. 
Doğan - Ortaköy A. takımları 

saat 1 hakem Ahmet Adem Göğ -
dün. Altın ordu-Fener Yılmaz A. 
takımları Adnan Akın. 

Bayanı 
tanıyor musunuz? 

Halas çaresini denizde bulan 
adam güç halle lrıırfarıldı 

Par is v N·s arasında 
büyük bisiklet turu 
Paris ve Nis ar.ısındn üç gün de

vam edecek büyük bir bisiklet tu
ru tertip edilmiştir. 

FransaRugby şampyonası 
Geçenlerde yapılan Bugby şam

piyonasında Bordeaux takımı To

Kasımpaşa - Galata Gençler A. 
takımları saat 16 hake mHalit Ga
lip Ezgü. 

VOLEYBOL MAÇLARI 
T. S K. istnnbul bölg si voley -

bol Aj:ınlığından: 
20/3/1937 Cumrırtesi günü Ga -

le tas ray spor kuliibii lokalinde ya
pılacak voleybol maçları: 

Hem zengin olacaksmız, 
hem eğleneceksiniz .. 

Bir ay devam edeCe'kl Müsabakamız netcesinde 
olan müsabakamız 1 gayet kıymetli hedıyeler ulousu 4 3 yendi. 

Cerona - Valcncıa : 4 - O. 
Levan+e - Espanol : 2 - 2. 
Gimnnstico - G stcllon : 3 _o. 

Davutpa!;a - Ortaköy saat 14,30 
hak m Bürhanettin. 

Topkapı - İstnnbulspor saat 15 
h!lkem Bürhanetfn. 

1 
çok mera ki ı ve J ı vereceğiz. Mutlaka 

e ~lencelidir istir t k ,,rfi ;7 
ı-------- ----··---------

lv.eşhtH' kaleci Zamora 
Fransadan oynuyor 

29 Martta . ·apılacak olan Nis ve 
R.-cing macında Zamora Rncing 
taKımına karşı Nıs takımında ka
leci oymyncaktır. 

Fransa futbol federasvonu 21 
Martta yapılncak olan Fransa ve 
Alma) an milli m. cları için şim
dıden tc:dbir alacaktır. 

Fransa mektep1er futbol 
şam 1 on 81 

Clıarle\ ill lisesi Poiter lisesini 
1 - O yenmiştir. 

Marseille lısesi d'Alc takımını 
6 - 1 }endi. 

CoJlcgc de Cohen lisesini 2 _ 0 
yendi. 

Fr nsa upasının son 
maçlara 4 h.uJnd 8 Oyna. 

nıyor 

4 Nisanda Panste Sochaux _ Bou
logne ile ve Rouen ve Str:ıebourg 
takımlan karşılaşıyorlar. 

ispanyada lı1= maçları: 

ihtiyar hir seyyar satıcı, bulduğu bir küçuk fırşatla J<Q/esınt kaıdırı· Garanollo • Gımnastico : ı _o. 
mın üzerin• koyabilmiş, mü~teri9e bir kilo 1tlma lsrtabiligor Castellon - Ciroııc : 1 - ı. 

Sokaklardan gelip geçenin raha- Ahmet tekrar davete icabet et- Milli küme maçları 
tını bozmamak ve yolları kapat - mcymcc memw·lar bu sefer kolu- ~ T. S. K. İstnnbul Futbol Ajanlı-
ınam k için seyyar esnaftan du - na girerek zorla gotürmek ıçin be- gından: 
rarak satış yapanlar belediyece rabcr yurümiyc başlamışlardır. 14-3-1937 de başlaması takarrür 
şiddetle takip edilmektedir. Esasen sinırlı ve hasta olduğu etmış bulunan Milli Küme macla-

Bu kabil esnaf uzaktan resmi e~- soylcnen satıcı bunun üzerine gü- rı 21-3-1937 Pazar günü başlıy~ _ 
biscli belediye polisinin geldığini ruıtuye başlayınca kalabalık b~r caktır. 
gorimce hemen tablasını alıp kaç- halk etrafına i.ışuşmüşttir. Kalaba- 1 - Bu haftaki maçlar Taksım 
tı.gınd~n bir müddcttenberi bu ise lıklan istifade e:den Ahmet tam stadında oynanacaktır. 

sivil polisler de memur edilmiş ve köşeyi donerkcn memurların ko - 2 - Birinci maç sant 14 tc Gü _ 
bu .. uretle t:ıkıo sıklaştırılmıştır. lundan kurtulmuş ve bağıra çağıra ncş - Galatasaray. 

Dun Balıkp:ızarında böyle bir sahıle doğru koşarak hır mahalle- 3 - İkınci maç saat 16 da Fe-
takip sırasında şayanı dıkkat bır de kendını denızt' fırlatmıştır. nerbahçc - Beşıktaş. 
hiıdise olmuştur: Etraftan yctışenler satıcıyı zor 4 - Ayni günde ayni sahada iki 

Saat 15 de Bnlıkpazarı ve ci _ kurtarmışlardır. Satıcı bu sefer efe maç yapılacağı için takımların i -
varında devriye gezen belediye PO· buyuk bır sar':ı buhranı içinde lan edılen saatlerde hazır bulun • 
lisleri caddenin ortasını işgal eden kcndını yerlere atmıya başlamış, malan, 
seyyar esnafı takibe başlamışlar hemer. tc.-davısıne gırtşılmıştir. L1K MAÇLARI 

Vak"adan bıraz sonra kendısıle T 1 ve mıkdan 50 yi geçen satıcııaı · S. K stanbul bölgesi futbol 
gorüşen bır muharrırimize Ah - · 1 w d 

ellerinde tablalclrile kocncup ka" &Jan ıgın an: 
"--,; '\ met şunları söyJemıştır: 21/3/1937 p 

rnıya, bir kısmı da yakın dukkan- d azar günü yapılacak - Fenerde Subaşı mahallesin e ı:k 
lara girerek saklanmıya başlamış- u maçları: 
lardır. oturuyorum. İki senedir seyyar sa- Şeref stadı: Alan gözcüsü Halit 

tıcıhkla hayatımı kazanıyor, iki 
Bu aralık Tavukçular sokağın - karde~me de bakıyorum. Son za- bra cezayı nasıl versin, bu kadar 

daki dükkanlardan birinin içinde mantarda beledıye memurları ha - sermayemiz bile yoktur. CahilJık 
Ve kapısı kenarmda bir tabla il<! ber vermeden bir defada beş on li- ayıp değil ya... Butün beledıye 
PC>rtakaı satan Ahmet isminde bir ra ceza kesmıyc başladılar. Kaba- nizamlarını tam zamanında öğre-
genç satıcı, koşan memurların na- hatımızi bır kaç gün sonra, bize nemiyoruz. Memurlar bır defa bi-
zarı dikkatini cclbetmiş ve onu da tebhğ etııkleri ceza ihbarname • le bize ihtar etmeden hemen ce-
tnlcrınden kaç-uı seyyar satıcı!ar- sinden ancak :anlıyabıhyoruz. Hal- za ilmuhaberinı gönderiyorlar. s;;-n 
dan biri zannederek karakola da - buki ceza kesileceği zaman bunu ra bazan asabi memurların bu a-
vet etmişlerdir. doğuran hareket ne ıse bmm ya- sabiyet arasında, ayakları tabla _ 

Ahmet, kendisinin hiç bir kab:ı- r.ımızda söylenmesi ve ihtar edil- mıza takılarak mallarımızın soka-
hati olmadığını, es:ısen dükkanın mesi lazımdır. Esasen belediye cP.- ğa dökülmesine sebep oluyor. Ben 
lçınd.:? mal sattığını söylemişse de znları çok ağırdır. En küçük bir zaten sar'alı ve hastayım. Bugün 
ınenıurıar merkeze gotürmekte ı.i· hareket için bile en aşağı 5 lira de kabahntim olmadan yine ceza _ 
rar etmişler ve dolu tablasını al- kesiyorlar. Ekser kücük esnafın ya çarpılacağını sanarak büsbü _ 

Hılal - Galata Gençler saat 15,30 
hak m Todori. 

Anadolu - Eyüp snnt 16 hakem 
Bür ne tin. 

l~TANBUL 1 
Ticaret ve Zahire 

Borsası 
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C 1 N S 1 \,a?ı Yuk•· 
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.. 1:ert 
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.'\·p1 
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Pevnir ka~ar 
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S1ns'\r ,, 
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DI Ş FIATLAR 

BuRda} : Liverpul 6, 35 Kr. 
u :~ikngo 6, 39 • ,, :Vinipek 6 33 

" Arpa :An\'ers 5, 4S 
" Mısır : Londra 3, 56 

Keten T: " 
" 7, 60 

FındıkG :Hamburg • 
79, 35 

" L: ,, 79, 35 

Yeni müsabakamız sizi çok eğ
lendirecek ve atakadar edecektir. 
Müsabakamızda şu suali soracağız. 

- BAYANI TANIYOR MUSU
NUZ? .. 
Hergün bir kadın resmi koyacağız. 

Bu ~smin üstüne kim olduğunu 

yazmıyncağız. Kadının yüzü mas
keli değil, açıktır. 30 gün devam e
dece~ olan müsabakamız netice -
sinde 30 kadın resmi bnsnuş ola -
cağız. 

Resmin altında bir kupon vardır. 
Kupouu kesecekriniz. Üzerine r s
min J-ime ait olduğunu ya?.aca-:C -
sınız. Resimleri sıra numaras.ilc 
rıeşredece ;iz. Bınaenaleyh, mesela 

18 numaralı resim Bayan Mela -
hattir.> Diye yazmak kafıdir. 

Yine kuponun üzerine kendi 
muva:t.zah adres ve isminizi yaza
caksınız .• soN TELGRAF, müsa
baka memurluğuna> adresine pos

ta ile yollıyacaks:ınız. 
30 resmin de neşrini müteakıp, 

:fotoğraflardan <'n çoğunu tanımış 
olan okuyucularımız arasında 

kur'a çekt'ccğiz. Bu kur'aya dahil 
olabilmek için, r.eşrcdilecck 30 re
simden en az 20 sinin kime ait ol
duğumı bilmek lazımdır. 

Kimi ;, r esimle rini 
basacağız? 

Neşredeceğimiz 30 fotoğraf ta -
rıınmış bayanların, her gün gaze
tclerdP gördüğünüz maruf kadın -
ların resimleridir. Resımlerimizin 

kime ait olduğunu anlıyabilmek i
~in, zekanızı, 'ınf ızanızı işletecek
siniz. Diz : 

1 - Tarihteki tn~hur .katln -
Zar, 

2 - Zamanımızdaki meşhur ka
dınlar, 

3 - Sinema ve tiyatro artistle -
ri, 

4 - Diplomat kadınlar, 
5 - Alim kadınlar. 
Arasından istediğimiz bir baya

nın resmini basacağız. Ve siı., bu 
resmin kime ait olduğunu bulacak-

::.ı. .. t.. C vap vcrırken, ı>u u.ıyamn 

isminm evveline meselfı cKimya i
limi>, csincma nrtisti> diye yaz -
mak l[ızımdır. 

Hediyelerimiz 
- Kur'a neticesinde kazana"ak 

500 lkuyucumuuı muhtelif hJdi -
yeler vereceğiz Hl'diyelcrimiı a -
rasındr- çok zengin mükafat ve eş
ya vardır. Hediyelerimizin neler 
oldu0ıunu bir kaç- güne kadar bil
direceğiz. Müsabakamız, sizi zen
gin edebilir, ihtiyacınız olan h:r e19 
~aya kavuşturabilir. Müsabakamı

zi idare etmek için, salahiyet sa
hibi arkadaşlarımızdan mürekkep 
hususi bir koınıte teşkil ettik. Ko
mite müsabaka hazırlıklarını bi -
tirmek üzeredir. 

Gelecek cevap;arı, c·ok titiz bir 
itina ve dikkatle tasnif edecek, 
kura gayet bitaraf bir şekild~ çe
kilecektir. 

Kazanan okuyucularımızın isim· 
}erini, müsabakamız sonunda ne1-
redel!eğiz. Yarın daha fazla hf -
siliit vereceğiz. Müsabakamızı'l bqo 
lıyacağı tarihi ve kupon nümunesi
ni de bugünlerde yazacağız. 

Müsabaknmızıı iştirak için şim
diden hazırlanını7P hem zevkli, he
yecanlı dakıkalar geçireceksiniz. 
duşüneceksiniz, hem de zengin o -
lacaksınız. 

YARIN SAŞLIYORUZ • 

Musa Çocukları romanı yerine l 
Süleymanm sarayında 

, .. 
1 

Kudüs kızları 
YAZAN: M. N acdet Tunçer 

Baştan başa aşk, heyecan V3 harp sahneleri 
Bu sütunlarda nuşlardır. t:ıhsili azdır, parası da kıttır. 10 tün kendimi kaybettim.~ 

~~=;:~:;:~;:ı~ı.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;:;:::;:;::;:~:::;::::~~======~=::~==~==~:::::::::::::::::=:~::::::::::~~= ~olis romanı: 16 guzel bır lŞ yaptığınızın her halde ı· ızc:: 
farkında değilsiniz. azım. Fakat geç kalacağız dıyc soyledı.Fakat T. X. kapıcıdan •:ia 

,_. _. ıı 
Karanın evine vardıkları zaman, 

bir bizmetcl kapıyı açtı. Kara'nın 

K.aranhkta bir ışık 
v zan : Edgar Valas •:I 

Çeviren: Muam~er Alatu~ 

Bu bir nokta değildi, bir hayalet 
değildi, pembeyaz bir yattı. 

Tayyarenin ı.uyun üzerine ko -
ııarken, yattan da bir motorun ay
l"lldığını ve tayyareye doğru gel -
dığinl gördü. 

Kara: 

- En aşağı on dakika batmadan 
IU Üzertnde kalmaya mecburuz, d~
dt. 

Bunu da gayet sert bir sesle söy
leınışti. Tam o dakıka ıçinde tay
Yare balıklama denecek bir tarzda 
denize daldı. 

Fakat yattan aynlan motör yar
dıına geliyordu. 
Yunanlı gülerek dedi ki: 

d.,,- Bin beş yüz 1ngıliz lirasını 
d~nizc attık. Hapishanedeki gar • 
b lYana verdiğim iki bin lirayı da 

una ilave ediniz. 

7-
T. X. o akşam tarif edılmez bir 

sevinç içinde odasına girdi. Saat 
on bir vardı. 

Mansus bir akşam gazetesini er 
kumıya dalını~, kcndısini bekli • 
yordu. 

T. X. dedi ki: 
- Sizi biraz beklettim amma, 

kusura bakmayınız. Faka~ şimdi, 
eğer isterseniz, Devonsayr'a ka -
dar şöyle bir uzanırız. Hem de ha
va alırız. 

Sonra ciddi l·ir tavır nldı, ce -
binden mavı bir zarf çıkardı. Bu 
mavi zarfı elde edebilmek Jçin çok 
uğraştığı anlaşılıyordu. 

- Mansus, dedi, ben tabancayı 
buldum. Hem de zatıalilerinin sa -
yeterinde... Ne kadar yerinde ve 

p 1 korkuyorum. bundan daha fazla malumat ala-
o is müfettişi bu iltifat karşı - .. Mansus bir şey söylemic olmak 

smda hafifce kızardı. Hakikaten 0 r madı. 
ıçın cevap verdi: n· t k · b. d·1 G t b h civardaki en küçük derelerin bile ır a sıye ın ı er. rı a çc-

aranmasını tavsiye eden 
0 

idi. Bir - Her halde iyi bir haber götü- sine gittiler. Orada Vassalaro'ya 
tabanca bulunmuştu ve tabanca _ :~;~~~ize göre, geç kalmış sayıl- apartımıın kiralıyan adamı buldu-
~ın k&bzasına Vassalaro diye bir 

0 
lar. Bu zat, gelen adamların polis 

ısım hakkettirilmişti. Bu tabanca- - halde gel, hemen gidelim. ol::luğunu anlayınca, geç kal -
b ld k . İki polis memuru bır hayal in • k. 

yı u u tan sonra T x · d k mış ıracısına savurmak üzere ağ-
. · peşın en ısan ile karc:ılac:tılar. Madam 

koştugu- işı·n son derece k la 1 L k r • zına gelen küfiırü tuttu. Zıyaretcl-
0 Y 111 - e sman evde değildi. Zili birkaç 

rnış olduğunu anlamıştı. kere daha kuvvetle çaldılar. Fakat lexi salona aldı. 
Va~alaro'nun eşyası arasın~a · ·d - Ben kimseye bircey so··yıeme b u , ıçen en cevap veren olmadı. Ora- "\ r • 

ulunan mavi mektup da ayrı e- da bulunanlardan birisi madam dim. Yalnız evvelki gün bir zat gcl-
hemmiyette bir vesika idi. Bır teb- L k rnişti. Ona söyledim. 
dn mektubu! e sman'ın ağlebi ihtimal Londra-

Her halde bu mektup söylemek ya gittJğini zannettiğini söyJedL - Sizden ne istiyormuş? 
1 Genç kadın cumartesi günleri öğ- - Vassalaronun evimde oturdu-

suretı e başkasına yazdırılmış bir leden sonra, pazartesi veya r-nlı ğunu haber almış, son aylığını ver-
mcktuptu. Çunkü bir rok kelime}.... . .... 
tashihten geçmişti. s "'"" gunleri dönermiş. mek için geldiğini söyledi. 

O gün de pazartesi idi. T. X. sordu. 
Fakat T. X. i en ziyade memnun T X b - Nasıldı bu ad m?. 

eden nokta Vassalaronun eski 
8 

_ · • u kadarcık intibaat ile ik-
tifa etmedi. Kapıcı, ayni zamanda Apartıman sahibi, adamı tarü 

partımanındn bulduğu kimyevt o bınanm gece bekçisi sayılacağı - etti. Şube müdür muavini: 
~ir lmrıddeye ]>atırılmış olduğu an- na göre, inip kapıcıyı uyandırma- - Eğer bu adam Kara'nın ti 
aşı an mektup kağıtları idi. Bu g-a k"rar verdı·. k di 

k • ~ ı .. en ·si değılse, ben kendimi asa-
agıt ar güneş ziyası görür gör • 

mez derhal yanıyordu. Evet, madam Leksrnan dışarıya rım. 
çıkmıştı. İki valizini de beraber Sokağa çıkıp, bekliyen otomobi-

T. X. saatine baktı: götürmüştı.i. Hatta kapıcı, genç ka- le bindiler. T. X.: 
- Madam Leksmanla görüşmek dınıo pek heyecanlı olduXr"nu bile 

ı;w - Kadogan bahçesine çeki dedi. 

geçen cumar~si .günü gittiğini 

söyledi: 

- Belki bu gece gelir, belki bir 
kaç ny sonra gelir. Orasını bile -
mem. 

T. X. hizmetçiye dedi ki: 

- Görüyorum ki, &iz istidadını· 

21 kaybetmişsiniz. Fala baksanız, 
daha iyi ederdiniz. 

İki polis memuru tekrar sokala 
çıktılar. 

T. X. otomobile bindiği zaman 
Mansus'a dedi ki: 

- Yavaş yavaş işler aydınlanma .. 
ğa başlıyor. Şimdi tarifeye 
bakalım da, Tavistok'a ilk tren 
kaçta? Sonra Sorc oteline de bir tel· 
graf çek. Bızi istasyondan almak i· 
çin bir otomobil bulundursun. 

- Niye bu gece hareket etıni • 
yoruz. 

Gece yansı bir tren var. 

T. X. dişlerini sıktı: 
- Geç kaldık, dedi. 

(Devamı t>tır) 
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Halledilen muamma ! Türk Hava Kurumu 

BOYOK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

, 6 ıncı keşide 11 - Nisan - 1937 dedir. 

~~~~~ye 200.000 liradır. 
Ayrıca: 40.000, 25.000, 20.000 
15.000, 10.000 Liralık ikrami
yelerle (50.000 ve 200.000) 
liralık iki adet mükafat vardır .• 

RADYOLi 
Dikkat: Bilet alan herkes 7 • N 1 S A N • 

937 gUnU aktamına kadar biletini 
deji,tlrmlt bulunmahdır. 

Bu tarihten aonra bllet Uze• 
rlndekl hakkı sakıt olur •• 

ı 

Diş macunile günd~ iki defa fırçala-
nan dişler saglamlığını, beyazlığını ve 
zarafetini bütün İıayat müddetince 
kaybetmez. Paslanmaz ve çürümez. 

Kadıköy ikinci Sulh Hukuk Hakim
liğinden: 

Ôlen ve terekesine Hakimlitimiıce el konan Tevfik karısı Sehfrin 
menkul ve eayrı menkull ırının satılarak bedelinin mirascılarına tak simi· 

• ne ~arer verilmişt'r. Menkullar '26-~ 1937 cuma günü saat 14. de Göı
tepede Kadir ag-a soka~ında 26 No. lu evde satılacaktır. Mirascılaran ve 
i~teklilerin ha7.ır bulunmaları. (1516) 

BAS URDAN 
- f 

YALNIZ HEDENSA 
ile ameliyatsız kurtulursunuz. Basur memelerini söndurür, mahveder, kanı, a~rıyı derhal \ceser. 

Emsalsiz illçhr. Hafakana. teessürle baY,ılanlara 20 damlası hayat verir. Evlerinizde mutlaka bulundurunuz. 
1 

Üşütmekten gelen arka sancalarıru, siyatik, bel ve diz atr1lannı derhaJ ıeçirir. Vücudu lcızdınr. 

ADEMi iKTiDARA 
ile (&re tu ursunuz. Bel gcvşcklitini i'Cçirir, vakitsiı ihtiyarlıyanlııra rcnçlik ve dinçlik verir. Yalnıı ismine dikkat. 

-

ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEKLiGiNE KARSI 

HORMOBi"N 
Tabletleri, her teranede arayanıı. (Posta kutusu 1'25S Hormobin) Galata, 14t&nb•I 

BÔ.TÔN 
DUN YADA 

HER KES 

TRAŞ 
BIÇAGlNI 

AL.IYOR 

Dr. Hafız Cemal 

Sultanahmet 3 üncü Sulh Hu • 

kuk Hakımliğind.en: 
Göz Hekimi 

Dr. Şükrü 
Catalotlu Nuruosmaniye cM. 

Catalotla No. 38 (Eczanqi 
yananda) Te efon. 22S66 

Bant profesörü 
Parleln 1937 seneelnln 
yeni dans flgUrlerlnl 
öArenmek isteyenlere 

mUjde 

.~ 

,, 

(LOY~AN HEKİM) 

Dahiliye mUtehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle • 

· den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

Davacı Mehmet Lutfi tarafından 

Lalelide şair Fitnet s9kağında 6 
No. da oturan Yekda Pekacar a • 

leyhine 37/12 No. lu dosya ile açı

lan 110 lira alacak davasının cari 

duruşmasında müddeialeyhin ika

metgahının meçhul bulunması ha

sebıle ilanen yapılan teblığata rağ· 

men 15/3/937 tarihinde mahkeme

ye gelmemış ve vekil dahı gönder

mcmış olduğundan berayi ıstiktap 

mahkemeye gelmesırıe ve gelmiye· 

cek olursa ıstıktaptan çekınmiş ad· 

dıle mübrez senetlerin kendisıne 

aidıyetine karar verileceğinden ba

hısle muameleli gıyap kararının 

20 gün müddet ilıinf!n teblığine ve 

mahkemenin 19/4/937 tarihine mü· 
_sadif Pazartesi günü saat 10 na ta
likine mahkemece karar veril • 

. miş olduğundan tarihi ilandan iti· 

baren 5 gün zarfında itiraz edil • 

mediği yevm ve vakti mezkürde 

mahkemeye gelinmediği takdirde 
gıyaben hüküm ve karar verile • 

Beyoğlu istiklal caddesi Türkuaz 

dans dershanesinde Kemal Sami ' 
Bayere müracaat. Hergün sabah 
ondan alcşam dokuza kadar ders
baneıi talebelerine açıkbr. 

Daktilo aranıyor . . 
, İstanbulda Divanyolunda (104) nu· 

r 

marah hususi kabınesinde hasta • 

}arını kabul etler. Sah, cumartesi 

günle~ ı sabah .9.5 - 12. saatleri ha· 

kıki fıkarayıt mahs~stur. Muayen*!· 

hane ve ev ıe:~fon: 22398. Kışlık 

telefon: 2·1044. 

Kiralık Tütün :il 
, D~po~-~ .. · 

ceğı ilanen tebliğ olunur. (37 /12) 

- İkinci icra memurluğundan: 

Büyük Şmith Premier makine -

sincie eski harflerle yazılmış ede· 

bi eserleri yeni harflerle çabuk ve . 

yanlışsız çevirecek bir daktilo ba

yan aranıyor. İsteyenler her gün 

öğleden sonra gazetemizin idare 

müdürlüğüne müracaat etsinle;. 

Çalışma yeri Beyoğlundadır. 

Okul Kızı 

1 

HASAN 
GAZÖZ ÖZÜ 

Meyvalardan ve rncyv alarm özünden yapılmıştır. Şekersiz meyva 
tuzu tertibi ve şekerli limonlu şampanya tertibi eııfesi nefais neviieri 
vardır. Harareti teskin ve mideyi ta .. hih eder. Şerbet ve limonata y~ 
rine dünyanan her tarafında bu nefiı tertip '.er kullanılmaktadır. Yüzde 
beş yüz nisbetinde daha ueuz ve d.ıha leziz ve daha nefis olan Hasan 
iazöz özlerini tercih etmek menfaatinız icabıdır. Kavanoz içerisinde 
25, büyük 35, dört misli 5;) kuruştur. HJsan deposu. Arık.ara, lstanbul. 
Beyoğ'lu, Eskişehir, Beşikt ıı ş. 

Dahiliye mütehassısı 
Zührevr ve cild hastalıklan 

Dr. Ali Rıza Sağla or. Hayri Ömer 
Beşikta$ Tramvay Durak 

Hastalanna hergün öğleden Ôğleden sonra Beyoğlu Atacami 
sonra kabul eder. ' kartısında No. 313 Telefon: 

J 43585 --
1 180 22-Mart-1937 Paıartesi 

181 365 21 Salı 

366 550 24 Çarşamba 

551 725 25 Perşembe 

126 858 26 Cuma 

Belediyeden aylık alan emekli ve öksüzlerin Mart.1937 üç aylık ma• 

aş' arı yukarıda yazıla günlerde ayt.k' cüzda:ınlarındaki tediye sıra sayıla• 
hna göre Ziraat Bankasından verilecektir. Aylık sahiplerinin müracaat• 

farı ilan olunur. (B.) (1525) 

Kadıköy ikinci Sulh Hukuk Hakimli· 
ğinden: 

ÔJcn ve terekesine H!kintlitimizce el konan Kadıkö)lünde Paşa ma• 
hallesinde Adalet sokağında 53 No. lu evin bir odasında mukim Ahmet 
lcııı Eminenin mirascalımnın üç ay içinde Hakimliğimize müracaat eylem~ 
leri ilan oiunur. (1517) 

Arapcami Kurk'cü kapİ Alaca 
Mescit 1~ SadıkLye Oepos~dur. , 
Galata Köprü bap Benzinci Ali 
Riıaya müracaat. 

Paraya çevrilmesi.ne karar ve • 

rilen Tophane civarında Bostan ha· 
:şınqa Kalyoncu apartımanında 5 

No. da borçlu Mihala ait ev eş· 

}·ahırı 23/3/~37 t~rihine tesadüf e: 
'den Sali gunü saat 12 den itibaren 

ismi geçen apartıman önünde hazır . . Oktl Kızlarının yıllardır bekle. 1--------------:. ___ _:_...:.....:.-

dikleri biricik kız mecmau11 1 Umumi neşriyatı "idare • edeıi Baımubarrir · 

ıs Niı&Dda çakıyor ~ ı '2=· lzzet · · 
Baaardıtı yer: Matbtai Ebüaiya 

bulunacak- memuru tarafından ıa-
tı~açağı . ilan olunur. 

1 


