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.Musol_ini bütü·n dünyanın heyecanla 
beklediği kararı·nı verdi: intikam 

Vahim siyasi ihtilatlar arifesind.e bulunuluyor 
Musolininin alacağı intikam ltalyan kıt'alarının ispanyada uğradıkları 

hezimetin intikamıdır, heyecan her an artıyor 1 • . • r ._ .............................................................................................................. . 

Londradaki. ltalyan . sefiri de şun- · ~:::::::= On milyon_aske!. 
ları söyledi: ·Hiç bir: Jtalyan gö· Küçük itil8f çıkarabılecegız 

nüllüsü lsp· anyayı terk_ edem·ez .. 1 Ve B~lkan bı·rı·ıgvı• Bunların hepsi cephede döğüşe-
. bilecek erler olacaktır 

Sovyet murahha~ı : ~vr~pa sulhu, Rükreşte bir Bütün millet asker 
tehlik~ye ·gırdı .. DıY._or 1 Toplantı yapıyor 

~~~~ logiliz Nazırlan toplandı Bükreş, 24 (A.A.) - iyi ma• 
IOmat almakta olan mahafile 
göre Küçük itilaf ile Balkan iti
lafı Hariciye Nazırları, Roman. 
yanın milli bayramı münascbe
tile 15 mayısta burada topla
nacaklardır. 

Münhal 
Mebusluklar 
Vekaletsiz vekiller 

Siyasi müsteşarlar 

( ltnlyan filot1unun Akdenlzdeki manevralarından bir görtın~' (y.rıka· 
1'ıdu) /lalgau ba~oeklli Musalini, (aşeğıtla) Alma11 buşaekıll Hıtler 

Londra24 {Hususi) - Musolini• verdiği karar net2ic~sin,de b/u ;u). ( Yeni •igas1 md.te .. orlart!n11. ı N .. 
ni A • d (J)evamı ınc •ag a a .,. 

n h~~~ Romaya"d~n ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ c~A~ Rua&~~ ~At~ 
•<>nra, söylediği nutuk ve takındıtı K c B 1 tt ı Hulu,/ ) 
\taziyet fu.erine, zaten ortada mev• ont •ıyano·_ e gra a • ,_- (Yazısı 2 nci sahifede) 
cut olan gerginlik büsbütün art• -
ınıştır. 

Ademi müdahale komitesi gÖ· M a. b ı· A m. a 1 H rı~U~lerin geri çevrilmesi meselesini acar n 1 . 1 r o r 
roru~mek üzere dün üç saat de· t·ı de B6 lg ı·ada gel ı·yor ~anı eden bir toplanb yapmıştır. ~ 

u toplantı son derece heyecanlı 
ve ~!!ab( bir hava içinde cereyıın 

Hatay 
Davası 

Irak hUkOmetl n 1 n 
tavassutu bUtU n 

___ _........-"'ı__:.:.----~~-----'-'~ 

Kaaınıı, er 
kekli çoluk
ıu. çocuklu 
bütün Tür 
milleti as

ker oluyor. 
Bu kanun 

bu devrede 

1 
kamutay-ı 

dan çıka-
caktır 

Yazısı 2 inci sayfada 

Anadoluda hava istas
yonları yapılıyor 

Bir ay içinde bütün mecburi ve 
ihtiyari istasyonlar bitirilecek 
Yenişehir istasyonu uçuşa hazır 

(Yazısı 2 incı •a!Jfamt%da) 
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tlrnı~tir. 

~ ltalyanın Londra sefiri Grancli 

Orta Avrupada siyasi kaynaş
malar çok nazik ·devre ye girdi 

Ara p l ı k a ı e m ı n· ~ ~ ) 

de memnuniyet l 'I i'O!lülJ~ 1 · · 
1 

•• u erın gen çağnlması mese• 
esını müzakere etmekten istinkaf 

Clmi tir S" • " . J b • , • · ıyası muşahıt er u vazı· 
tel neticesinde mühim siyasi ihli· 
au~ h ı . rnckt . ası o masındao endışe et-

edırler. 

s 
1 
lord Pliınut Grandiyi bu me

e ede ltalyanın niçin red cevabı 
Verdif · Şu ını sormuş ve ltal} an sefiri 

tuukabelede bulunmuştur: 
an -k Bunun sebebini izah etmeğe 

ca h-k. beı..- u umetim mezundur. Fakat 
ha ıın şahsen bildigime göre, mu· 
lirreb~ ~e~am ettiği müddetce hiç 
Cekt~ nullu ispanyayı terk etmiyc· 

it. 

tineVk ziy. tin aldığı son şekil üze· 
like oınıtenin mevcudiyetinin teh· 
AVRu&lrd ği söylenmektedir. 
l PA ~ULHU 1EHL1KEDE 

firLı~nndr~ ~4 (A. A) - İtalya se· - · • C 
h.ısı ' Ronul,uler meselesinde Trab- /tol!Ja Hariclg._ nasırı Kont igano tı• Yugosiat.ı 

llrb"den d .. M 
1
. . . Baı vekili .Stoıo.dlnotli~ 

oneo uso mı ıın 

uyand1rdı ,.. -· 
Belgrat, 24( Hu· · !"fa tay davası karşısında 

sust) - İlalya - Sur~yc poJitikacılannın menfi '.t( 
Hl!.ricive Nazırı vaı.ıyetleri Mısır, Hicaz, Yemen, 
Kont Ciyano bu· 1 Filistin de dahil olarak bütün 1 
gleünnmbekurtaeddaı·r.bNeka·. 1 dAraplık aleminde teessür uyan• 1 

ırmıştır. Dost Irak Suriye nez• 
zırın Yugoslav -dinde tavassutta buluııınıya ve " 
hükumeti ile mü. bu mesele üzerindeki menfiliği 
ıakerd edeceği kaldırmıya karar vermiş ve bu 
söylenen muhte· maksatla faaliyete de geçmi,tir, 
lif meseleler şun. Irak miimessili ve murahhası-
lardır: l • Ustaşi nın Suriye gazetelerine bu yol .. 
denilen Yugos• da yaptığı beyanat hüsnü tesir 
lavyalı tedhişci. uyandırmıştır. Yakmda Cenev-
lerin ltalyada reye gitmiş bulunan Sur;ye he· 
ikam et le r i. 2· yeti de An karaya gelecek ve 
Harpten sonra Ankarada bir ha(ta kadar kala .. 
italya tabiiyeti- rak hükumetimizle temaslar ya. 
ne giren, fakat pacaktır. Suriye için bu davada 
emlaki Yugos· her hangi bir tahrike kapılmak-
lavyada kalanla. sızın Türkiye ile dost ve samimi 
rın emlAki mese• geçinmek her yrde en elverişli 
lesi, 3- Arnavut• ve menfaatli yol olarak tefsir 

ve iıah edilmektedir. 
(U•vamı 211 cifi.) .... --~-------.11 

Sovyet "• Japon ordalarrnda toprular 

Japonlar: "Harbe 
hazırız .• ,, diyorlar 

---- -

·sovyet Rusya harp bütçesini 
güzde elli fazla/aştırdı · 

f{ azası 2 ınci sayfam.zd l) 
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Musolini kararını 
verdi : intikam 

[Birinci sahiiedcn Jevam] 
s'15ta lirdenbire kat'i o1aTak red 
ccv~bı v rdi0ıi 'T:ımtıedi:mektedir. 
Çunkü Duçc, 1ıalyan kıt•a1anmn 
Gu idadal iua cephesinde uğra• 
dıklan hcz.imctin "nt\katnım ıt.1a1ak 
nrzusu:ıdadır. 

So~-et murahhasları dün İspan
yanın ecnebi memleketlerdeki al
tınlan meselesini müzakere etme
yi kabul etmiş olduklnrından Gran
dinin ittihaz ettiği tarzı hareltet 

burada büyük bir hayret uyandır
nııştır. İtalyan ve Alman murah -
haslarının bu mesele ile gönüllü • 
)erin geri çnğırılması meselesinin 
yni zamanda müzakere edilmesi 

hususunda israr etmiş oldukları 
hatırlardadır. 

Grandi'nin heyecan uyandıran 

bu sözlerini Fransız ''e Sovyet ve 
İsveç murahhnslarmın beyanat • 
lı:ırı takip etmiştir. Bunlar İtaly:;ı 
tarafından ittihaz edilen tanı ha-

reketin Ademi Müdahale Komite
sinin mevcudiyetini tehlikeye koy

duğunu söylemişlerdir. Hattfı Sav
~ et murahhası Maisky daha ilerı 
giderek bu hareketin Avrupa sul
:bunu d:ı tehlikeye koyduğunu id
dia etmiştir. 

Dün ö@eden sonraki celse üç sa
at de'l:aın etmiştir. İçtimaı müte -
ııkip tanzim edilen tebliğe, İtalya 
murahhaslarının arzusu üzerine 
Grandi'nin beyanatı dercedilme -
miştir. 

denızaltı gemilerine karşı da tek
nik çok ılerlemıştır. 

Kruv:ııörlere gelince, yalnız sü
Tat meseleyi halletmez ve silah iti
bariyle halyan filosu diğer ecne
bı filolarına hıç de üstün değıldir. 
MECER l\ıfUSOLİNİ NEDEN ÇA-

BUK DÖNMüŞ? 
Trab1us, 24 (A.A.) - HıikUmet 

mahafillermde, Duçc'nin İtalya'ya 
vaktinden evvel dönmesi hakkın .. 
da, bazı ecnebi gazeteleri tarafın -
dan işaa edıleıı haberler, hayretle 
karşılanmak tadır. 

iiukümet rasinin tesbit edilen 
tanhtcn evvel dönmesınin sebebi, 
Laptıs-Maune hafrıyalını ziyaret 
~tmckle olan <ecnebi gazetelerim 
Trablus'a donmeğe mecbur eden 
:kum fırtınasıdır. 

Esasen iabcdılmiş olan seyahat 
programında tayyare ile uçma~ 
imkanı olmadığı takdirde Duçe'nin 
bır ,gun evvel ltalya"ya avdet ede
cegı 'tasnh eöılmij 'bulunuyordu. 
İNGİLIZ GAZETELERİNİN YAP-

TIKLARI HÜCUMLAR 
Londra, 24 (A.A.) - Zannedil -

dığmc göre, Kont Ciano, geçend~ 
Sır Ene Drummond ile yaptığı Mü
lakat esnasında ingiliz-1talya mü • 
nascbctteri üzerinde pek vahım te
.sırler bırakabilecek olan İngHiz 
matbuaunın bu son zamanlarda 
halyaya karşı yaptıkları hücüm -
lara scfırin uazan dıkkatıni cel • 
belmıştır. 

FRANSIZ HARBİYE NAZIRI 
LONDRAYA GİDİYOR Tali Ademi Müdahale Komitesi

nin toplanbsından sonra Eden, Ply- Pans (Hususi muhabırımızd:n) 
mouth ve Corbin Hariciye nezare- - Bel\ıka Hancıye Nazın Sander, 
tinde görüşmüşlerdir. L-0ndl".ada 1ngıhz Harıciye Nazırı 
iNGILİZLER iTALYAN MANEV- Eden ve dığer siyasi rical ile gö -

ruştukten sonra Parise gelmiştir 
RALARINA EHEMMİYET Sander Fransız Hancıye Nazırı 

VERMİYOR Delbos ile gorüşmuştur. İki nazır, 
Londra, 24 (A.A.) - Londra de- A vrupanın umumi vaziyeti ile 

niz mehafili, Akdenizde yapılmak- Milletler Cemiyeti meselesıni mü-
ta olan ve İtalyanın Sicilya adası :uıkerc etmişlerdir. Reisicumhur 
ile Afrika sahillerini ayıran kori - Löbrön ile başvekil Leon Blum 
dorda hfiltim olduğunu göstermeyi misafire ziyafetler vermişlerdir. 
istihdaf eden manevraları katiycn Belçika kralının Londrayı ziya -
endi esiz takip olunmaktadır. retinden sonra Fransız harbıye na-

.Mezkür mclıafilde bilhassa kay- zın Daladiye 21 Nısanda L<>ndraya 
dedi diğine göre, harp gemilerinin gidecektır. B-A ziyarete gazeteler 
tayyareden korkusu çok azdır V•· büyük fhem.ı.ct atfetmekted1rtpr 

"Mii;b;ı-·m·-·-·-™-··ıo-;ffy~-~;k;; .. ·· 
Mebusluklar Çıkaracağız 

A1dığımız ma ümata gôre ya
kında Cumhuriyet Halk Partisi 
Uınuwi :Başkanlığı tarafından mün
hal buluoan meb'usluklara namu:t 
göı;terılccekfr. Dış Bakanlık Siyasi 
Mus~eş~rlığına gelirilme"İ çok muh
temel bulun!n Numan Rıfat Mene· 
mencioğlunun rıamv t erden biri 
olacağı kaydedilmektedir ikinci 
bir namzet olarak ta • O vlet 
Demiryo ları Cenel D rektörü Ati 
Rız mın adı zikrolunmaı.tadır. 

Siya r Müsleşarlardan yedisi de 
tayin olunmuştur. 

V ekfiletlerc tayin edilecek si -
yasi müsteşarlara ait kararname 
yakında tastik edilecektir. 

Kararnamede isimleri bulunan 
yedi siyasi müsteşar şunlardır: 

Dahiliye: B. Muttalip; Nafıa: B. 
Sırrı Day, Milli Müdafaa: B. Ne -
cip Ali Küçüka, Maarif: B. Nafi A· 
tuf Kansu, İktısat: B. Ali Rıza Tü
rel, Ziraat: B. Ali Rıza Erken Ad· 
liye: B. Saltıh Yargu. Sıhhiye

1 

Ve • 
kilcti Siyasi müsteşarının ismi he
nüz taayyün etmemiştir. 

• ~' ire, ~ riciıe. inhisarlar Ve. 
k~le.lerı .musleşarlıkların ı henüz 
kımse t~yın olunmamıştır. Bunlar
d=ln lnhıs"rhra Cevdet Kerim lr:ıce. 
dayının, H ırieiyeye Numan Rıfat 
Menemenci oğlunun, Mıtliyeye de 
~asta".'oııu s~ylavı M.ıstafanın la· 
Y!f! edıl?1elerı kuvvetli ihtimal da
bılı"ıd dır. 

Vek~letsiz Vekiller Hn de en 
kuvve 1i namzetler, Rec p Peker 
H uan Saka, eski Dahi i~ e Vekili 
Cemi dır. 

Hayvanat 
Enstitüsünün 
inşaatı bitti 
Sultanahmetteki Kimya Enstitü -
sünün, Üniversiteden uzak olması 
ve talebe miktarının günden güne 
artması binanın gayri müsait ol -
duğunu meydana çıkarmıştır. Üni
versıte civarında daha geniş bir 
bina aranmaktadır. 

Eski Şeyhülislam kapısında inşa 
edilen Hayvanat Enstitüsü binası 
ikmal edilmiştir. Enstitü yeni bi
n ya taşmmıya başlanmıştır. Bir 
haftaya kadar nakil işi ikmal edi
lecektir. Eski yere de Biyoloji Ens
titüsü taşıruı.caktır. 

Yeni askerlik kanunu bu devre 
içinde çıkacaktır. Bu kanunun mer· 
iyeli Türk vntanının müdafaas na 
dem dci;i~ik Lip vaziyete .sokacak, 
memleketin bütün maddi ve ma· 
nevi kuvvetlerini lüzum ve icabın· 
da yckp ue lir kılle halınde $elet· 
ber edecektir. 

Yapılan tahmblcre göre her 
hangi b"r seferberlik vukuunc!a ye. 
ni v iiıcllc 10.000,000 cephede 
döğüşebilecek ve vuife alacak 
asker çıkarabilecejtiz. · 

Bu kanun şimdi vck!lellerde 
tel~ ik edilmektedir. 

Bu proıenin esas hatları şunlar
dır: 

16 yaşından 60 yaşına kadar bü
tün Türk vatandaşları askerdır. 

Bu pro30 ile her hangi bir lUzum 
vukuunda vatanın müdafaası ıçın 

hükumet bütun milleti yanında 

bulacaktır. Havacılık genişletile -
cektır. Nüfusu 40 bıni bulan şehir
lerde bırer Tıirk kuşu şubesi açı -
lacaktır. Kayseri fabrikasına b1r 
çok ptanör ısmarlanmıştır. 

Mekteplerde derslere havacılık 
programı ılave edilecektir. Motör 
imalıne de ehemmiyet verilecek -
tir. Karabük fabrikasının her yıl 
memlekete kazandıracağı 200 bin 
ton mamul demirden istifade edı
lecektir. Harp endüstrisine yeni 
bir inkişaf devri açılacaktır. 

Milli müdafaa ba.kmundan e -
hemmiyeli olan .Milli mahrukıa 
da ehemmiyet verilmektedır. Zon
guldakta kurulacak büyük elek -
trik santralından istifade edilecek· 
tir. 

Gençlik teşkfüıtına yaşı 16 olan 
her Türk çocuğu girecektir. Kırk 
vilayette seferberlik müdürlükleri 
kurulacaktır. 

Dama 
Şampyonluğu 

Geçen Pazar Şehzadebaşında 
Damacılar kahvesinde yapılan maç. 
la üçer sayı ile berabere kalmış 
olan bııy Asanı sütçü Hacı bu 
nkşam saat 19,45 de Türkiye Da. 
ma şampyonluğu için son maçla. 
rını yapacaklardır. Bay Muhlis ve 
usta Sava hakem seçi:mi5lcrdir. 
Maçlar büyük ra~bet görmekte 
kal' balık bir se} irci kütlesi topla· 
maktadır. 

~ - -

Başvekil 
Partide izahat 
Verdi 

1 KOÇOK HABERLER 1 Yirmi iki 
-------------,c-e-~d-e- (;az kursu 

r-DIŞ :ı 
1 SiYASA 

Cumhuriyet Halk J?artisi Ka -
mutay grupu dün Arikarada topla
narak, Başvekil lsmet İnönü'nün 
sözlerini dinle.miştir. 

Başvekil, Ankarayı ziyaret eden 
Romanya Hariciye Nazırı B. Anto
nes'ku ile yapılan görüşmeler hak
kında izahat vermiştir. Partide 
Romanya lehine muhabbet teza -
biuatı olmuştur. 

Başvexil, Yugoslav Başvekilinin 
ziyarotini iade için Bc1grada gide
ceğ.ini ve bu ıvesilc ile orada umu
mi siyaset vaziyetini göz.den geçir
mek hrsatmı bulacağını :söyle~ 
tır. 

Merhum Nuri Conkerden mün· 
hal !kalan Meclis Rei Vekilliğine 

Seyhan saylavı Hilmi Uranın nam
zed gösterilmesi Umumi Heyet ta
rafından ittifakla kabul Edilmiştir:. 

Japonlar ''Harbe 
hazırız,, diyorlar 

Tokyo, 24 (Radyo) - J•pon 
harici siyaseti hakkınılı par'amen. 
toda söz söy1eyen hariciye .nazın 
Sato şunları !Öylemiştir: 

"j ~ponya, mecbur edildiği tak· 
dirde her zaman harbe ba~udır. 
Mançuryadaki bugünkü variyet o 
derece gcrgbdirki, küçük bir kı· 
Vtlcım büyük bir yangının zuhuruna 
sebep olabilir. Çinliler şayet, arsı 

ulusal hakk<ıniyet esasabna riayet 
etmeyecek olurlarsa, J11 pon • Çin 
meselesini biz, b:.şka türlü hallet· 
meğe de hazırız. 9 

Paris (Hususi Muhabirimi7den)
Entransijan gazetesinin Moskova 
muhabtri gazetesine şu telgrafa 
verrn~1ir: 

•Geçen senel<l bütreye nisbetle,,bıı se
neki Sovyet bütçesi ~ok kab~rıkı ır. 
ge\·en seneki butçe 14,800,00Q,OOO 
ruble idi, yeni büt~e bütün kredi
lerle birfikle 22,400,000,000 ruble. 
dir. Bütçede askeri fasıl yüzde elli 
fazladır.,, 

Başvekilin 
Belgrad 
Seyahati 

1Başvekıhmt'Zın Be'gTada yap1• 
cakları :seyııhatin tarihi takarrür 
etmiştir. Başvekil, refakati ıde Ha· 
riciye Vekili Tevfik Rüştü Ara,, 
Harıcı\•e teşrifat umum müdürü. 
ı-t riciye kalemi mahım müdürü 
olduğu halde 8 nısanda Ankara· 
dan hareket edec .. kterdir. Türk 
mutbual mümessi ieri de beraber 
ı ideoeklerdir. Seyahat bir halta, 
on eün sürecektir. 

Başvekilimiz ~rıgiliz Kralının taç 
riyme merasiminde hazır butu11-
mak üzere mayıs bidayetlcrıode 
de Londraya hareket edeceklerdir . 

* Afiş i§leri bu sabahtan itiba- A l k 
ren belediyeye geçmiştir. Beledi - Çl QCQ 
yede bu işle uğraşmak üzere bir 
büro ikurulmuştur. * Büyük bir kısım sanayicile -
rin uzun müddettenberi bekledik
leri pamuk ipliği kararnamesi ni
hayet çı.lmıış, Vtı suretle buhran 
':tamamen '7.ail olmuştur. * Bir petrol şirketi tarafından 
işlerinden çıkarılan bazı memurlar 
iş dairesine müraca:rt ederek .se -
bepSiz yere vazifelerine mhayet 
verildiğini, bundan maada ayni 
müessesede çalışan (15) senelik 
1bir müfettişin de eline 15 ıgünlük 
ikranüye veriler& çlkarildığmı 

söylemişlerdir. Tablı::iltata başlan -
mıştır. * ..Süt müstahsillerinin sütcü -
lere ıfilt ver.nüye.rek kendi namla -
rına atışı devrun etmektedir. Di -
€er tara.itan müstahsiller Ticaret 
Odasına da müracaat ederek Eiit 
satıcılarının yaptıkları hıleleri 

meydana vurmuşlardır. * Belediye tarafından 2000 lira 
senelik ıkira ile icara ıverilen köp
rüdeki yeni Kadıköy iskelesi ga -
zınosu bu pazar günü açı\acaktır. 
Gazino !kiracısı salonlarda •apur 
beklıyen y-Olcularla harice de meş
rubat vermek istemektedir. Akay 
idaııesi bunu kabul etmcdığınden 

aradaki :ihtilafı belediye hallede -
cektir. * Devlet derrüryollan memur 
ve müstahdem1eri ta1imatnamesınin 
değiştirilen bir maddesine göre ga
zetecilere lbeyanatta bulunmak 
ücret kesilmesini muc'ip suçlardan 
telakki edilmiştir!!.. * Ziraat Vekili Cenuptaki tet .. 
kik sey.alıatinden bugün Ankaraya 
donecektir. · * Atatürkün Samsuna ayaK bas-

' tığı 19 Mayısta biitun memleketle 
yapılacak olan spor bayramı ir;ın 

program hazırlanrnaktaöır. * Oç münhal valıliğe bugı.i.nler
de taymler yapılacaktır. Şarktaki 
valilcnn bir kısmı Garbe getırile -
cektır. * 23 Nisanda Ankarada açıla -
cak kömur sergismin hazırlıkbn 
bıtmek uzeredır. $ergıyi gezm~k 

tstıyenler için Devlet Demiryolla
nnda tenzilatlı tarüe tatbik edile
cektir. * D:ıhiliyc Vekaleti ibı:kçil~r 
hakkında bu pro1c hazırlamakta -
dır. P103eye .gore, buti.ın beikçıfık
ler kaldırılacak, müstakil bır. idare 
nttında inzıballı bır bekçi teşkilatı 
wcudc ~etırılccektir. * Ramıde nahıye te~kilatı. yapı· 
lncaktır. 

Dıserıcıfa 

* Paris Büyük elçimız Suat Da· 
vas Fransız başvekili ve refikası 
erefme bir öğle zıyafeti vermı~ -

tır. * Fılistinde :bir arap köyünde 
bomba atılmıştır. :Oç arap ölmüş -
tür. 

Kursa deMam etmeyen· 
lerden para cezası 

a llnacak 
Halka, hava hücumlarından ko

runmak usulünü öğretmek üzere 
İsta11bul Belediye hududu da.bil 
ve haricindeki kazaiaııd .22 gaz 
kur.su .açılmasını kararla~tırmıştır. 
:Bu kuslar .i~ lazım gelen maske 
ve saire gibi ders alatı Ankara -
dan gt?lmiştir. 

Her evden iiki !kişi bir .ayda dört, 
beş defa bu ur.s'lara ıdev.am ıe1mek 
meçburiyetiodedir. .Bunun için 
mahalle bekçileri semt, semt dola
prü iştirak edeceklerin isirrilerini 
}"azmağ3 ibaş'lamıŞl.ardır. 

Zehirli gazlar kur.suna devam 
etmiyenlerden 5 liradan 25 lirayı> 

kadaT para cezası alınacaktır. 

Anado uda hava 
istasyonları 

Bursa 24(Hu~usi MuhaHrirr.hden) 
1De11lel H va}·o11an i aresbce, Ana
do1u içinde uçak foiş ısta yonları 
ir tihap edilmektedir. Bunlardan tj. 
ri de ıburaya ıbağ'lı Ycnişehirdcld 

tayyare meydanıdır. 

Ml'ydan i işe hazır vaziyete ~e· 
4irilmi~ir. turadaki ıtetkdderini 
bitiren hava istasyonu müdur~ 
Ankar.aya g tmiştir. Oradan bmıre 
ridecck YC va!i Bay f az1ı Cülcç 
ile lemzısta bu1unduktan sonra 
Adanaya ,geçe<:ektir. 

Devlet Havay.oll ra umumt mt: .. 
düriyelL Aokaradan sonra Anado
lu içinde iki ana hava istasyonu 
kura<:aklar iki, bunlardan tiri iz.mir 
di~eri de Adanada o'lacaktır. 

Anadolu içındeki bütün mecburi 
~ ihtiyarr ıhtva istasyon ve ioış 
sahaları bir ay içinde b mamcn lıi· 
tir ilmi~ olacaktır. 

İç Bakanı 
Dönüyor 

iç f akanı B. Şrkrü Kaya Şark 
mıntakasındaki teJtişlerinc de~.am 
etmektedir. Kendısinin cumartesi 
Ankaraya .ııvdeu mublemcld·:r. 
iç. &kanının Üçüncü U numi·Mü.. 
feltışl k mınlakasında iki ay sonr:a 
bır teftiş yapması ve &zurumdan 
Karadeniz mıntakalarım da leftış 

etmek suretile Samsundan lreale 
An araya dönmesi ihtimalinden de 
ayrıca bahsedilmektedir. 

Türkiye Tıp EucUmenl 
Turkıye Tıb Encümeni 24 mart 

1937 çarşamba akşamı saat 18.30 da 
Etıbba odası salonunda toplanarak 
(Had dumuru asfan kebed} müza
keresıne devam edeceğinden mılh
terem rneslekdaşlarm teşrifleri ri
ca olunur. 

1 Sabah ve akşam başmuharrirleri ne yazıyorlar? 1 
Cumhurıyıet 

Avrupayı tehdit eden 
ispanya yangını 

.cumhurıyet> de Yunus Na-:li, 
Musolınınm birdenbıre Romaya 
doniışunun sebeplerıni gozden rıe· 
çıriyor. 

Ger~i Orta Avrupa işleri de en· 
dişeli safhasında ise, ortada Mu -
solininin seyahatını kısa kestıre • 
cck kadar şiddetli bir mustaceti -
yet yoktur. O halde avdetin sebe
bi çok zayıf bir ihtimalle yıne is -
p:ınya jşleri olsa gerektir. General 
Franko muvaffak olamaz da mağ • 
lubıyete yüz tutacak olursa, bu ha· 
li Almanya ile İtalyayı ve bilhassa 
İtalya kabul etmiyecekler ve hu 
takdird~ bu devletler vaziyeti hü
kümctçiler aleyhine çevirmek i -
çin ellerinden gelen her §eyi ya -
pacaklardır. 

İspanyol işlcıini halletmek için, 

İspanyayı İspanyollara iad~ et -
mekten başka çare yoktur. Avrupa 
elbirliği ile Vnffıns hükumetini, 
Franko hükumetini de tanımamalı 
ve İspanyollara yeni bir intihapla 
hükfunetlcrini kurmağa davet et
melidir. 

Tan 
Devamll lktısadf 

m ünasebetler 
Ahmet Emin Yalman cTAN> da 

iktısadi işlerimize temas ediyor. 
Bugün millet siyasi istiklaline ne 
kadar kıskançsa, iktısadi isWcJfil.i-

ne de o kadar kıskançtır. Onu.., i
çın her tktısadi münasebet1miz 
tam ve ~effaf bir mana ile kar§l .. 
lıklı bır alışvcrış mahiyetinde ol
malıdır. 

Almanya .ile iktısadi münasebet
lerımızın devamlı bir surette iler
ıcmesıne çok taraftarız. Anc.ak bu 
munasebetın ikı taraf içın de fay
dalı olması, istikbal içın emniyet 
telkın etmesine, buhran geçirmeK 
lhttmallennden uzak bulunması
na bağlıdır. 

Aimanyaya yapacağımız satış -
Jar mukabılınde elımize geçeı:ı::k 

para, Almanyadan eşya .satın al -
makta tam iştira kudretine malik 
para olmalı, bu eşya ayni kalite 

içın dünyanın her yerinde mevcut 
fiatlardan fazlasına tedarik edil 
memelıdır. 

Kurun: 
KUtUphanelerlmizin 

acıkh hali 
.Kurun> da Asım Us, büyük bir 

irfan hazinesi teşkil eden kütüpha
nelerimize Jayik olduğu clıemrni
yeti vermediğimizden §ikayet edi
yor. 

Geçi darmadağınık ve perişan 

bir halde bulunan kitapları bir he
yet tasnif ile meşgul olmaktadır. 
Fakat bu heyet bugüne kadar ol -
duğu gibi çalışmakta devam eder
se, neticesinden büyük bir istifade 

beklenemez. Bilhassa tarih, coğ -
rafya mevzuunn temas eden kitap-

ların daha evvel tasnifi milli ihti
yaç noktasından müst.aceldir. Kü
tüphanclerırniz için aynlan tahsi -
sat azdır, çalışma sistemi sakattır. 
Kütiıphanelerin kendine mahsus 
bır idaresi <>imalı ve modern kitap 
tasnifi usullcıi tatbik edilmelidir. 

Acık Söz 

Ba~makalcsi yktur. 

Son Posta 

iki taç arasında bir 
dUnya me selesi 

"Son Posta" da Muhiddin Bir
gen biri düşmüş, diğeri gi, itecek 
iki taçtan bahsedi, or: F.hi Habeş 
tacı, diğ~ri lngiltcre taci ... İngiltere 
Habe~ İmparatorunu sakıt sayma· 
dı~l idn, kendisini taç kiyme 
merasımıne davet etti. halya ise 
sadece Taf ari olarak tanıdığı. bir 

insanla merasimde karşılaşmak 
istemediği içiı, Londraya mumes
sil göndermemektedir. 

Duçenin Trablusta kendisini 
müslüman aleminin ham"si ilan et
liği malumdur. Halbuki lngiltere
nın bir çok müslüman tebaası var•, 
dır. Belki de İngiltere Habeşistan 
lmpratorunu taç giyme merasimine 

davet etmekle, Habeşistan mesele· 
siııin unutulmadığını Musoliniye ha-

tırlatmak suretile Ouçenin ihdas 
etmt'k istedığı yeni vaziyete cevap 
vermiş oluyor. 

Akşam 

Baı makalesi yoktur. 

Avusturya K üç ... k 
itilafa mı giriyor? 
.Musolininin Afrika seyahati il· 

zerine Londr.a - Roma gazeteleri "' 
nin 'karşılıklı münaka,Şalan dev:ıt11. 
ederken, ortaya, Avusturya ile Or"' 
ta Avrupa meseleleri çıktı. 
Şuşin1gin Budapeşte seyahati,llO

may.ı harekete getirdiği gibi, Mu • 
sn1ini, Afrlkadan alelacele dönerek 
bcyanaL'ta bulundu ve intika:lnı:ı "' 
dan bahsetmeğe başladı. Musoli • 

"ninin Romaya sür'atle dönüşün~ 
İspanya iısilerinin son hezimeti .!ri 
de .sebep ;gôstETilme'ktedir. 

Avusturya gazete!eri, ve ital 18 

Avusturya gazeteleri, Alman ve 
İtalya H. Nezaretlerinin Lokart.o 
paktı münasebetile \1eııdiltleıi ce • 
vaptan ihcşnutsuzltikla bahsetroe'<"' 
tedrrler. İtaly.c,nm arzusuna g'fu"Cı 
dört büyük devlet kendi lıudut,a "" 

ırırun enıniyeti ve Al.TUpa üzerinıf' 
!takip etik! n sh~setin ta'hakkt1'k0 
imkfmlarını ellerine aldıktan so"'!· 
ra, .ıgeri kalan küçük, büyük dev • 
ietlerin vaz:İ}ctlerini nazarı it !:JS"' 
ra almıyacaklar ve her devl.!-;İ, 
ikendi hallerine bırakacaklarmıs. 

Avusturya gazetelerinin bu ıoı:i• 
talaalarına ( raymis) gazetesi de 
kendi düşüncesini ilave cdereJC 
şunları yızmoktadır: cAvusturvıı

nın yeni hattı hnrcketine, Alman "' 
it.alyan Jıaricl siyasetforindeki bil"' 
lik, amil olmuştur. Dundan başl{'j, 
Fransız -ve İngilterenin finansal ~ı? 
süel sağlam vaziyetlerilc, llab5 "' 
lburglara muhalif olan Alman1ari!l 
İtalyanlarla o1::ın yakın dost1uğllı 
Aıtustury.ayı Küçük itilaf zi.ım 
içine girm ğe mecbur etmektt''.3if· 
Esasen, Tuna devJetleTi olan. Ma
carıistan, Avusturya ve Çekos!o .. 
va'kyanm menfaallan bir çok ba .. 
kımlard<Jn müşterektir. Loka:-rı!> 

meselesinde, İtalya ile Almanyanı:tl 
aldığı ıceph~ Uluslar Kurumuntl 
kökünden sarsacak -ı.•e kü~ük, orta 
devletler, bütün devletleri biri " 
bırine katacaktır.> 

Fransız gazeteleri ise. Avustur " 
yanın Küçük hı1af hükiımetlerilC 
anlaşmak üzere olduğunu yazma1'· 
tadırlar. 

İngıJiz, Fransız ve AvustıırY' 
gazetelerinin neşriyatı ve Almatı 
gazetc1erinin Avusturyaya viJd 
hücumlan1e, İtalya hariciye nazırı 
Kont Ciyanonun dün gece alelact' 
le Belgrada hareket edişi Orta AV· 
ropada muhim siyasi meseıelet 
karşısında bulunduğumuzu gö& .. 
terme.ktedir. 

Ahmet Ra~ 

Kont Ciyano 
Belgratta 

(Birinci sahifeden devam) 
luklaki lta1yan nüfuzu. 

Yugoslavya b~nüz Arna vutlot' 
tammanıış bulunduğu için, ltah'' 
Hariciye Nazınnıo btt ziyarette 
Yugoslav hüküınetıni Arnavutıuğ1' 
taoımıya in ale etmiye çalışacd' 
da sö lenmektedir, 

Kont Ciyano buradan peşte>" 
geçet"ektir. 

Dizer taraftan Avusturya b•f 
vekili Şuşnig 'iııde kont Cioano'nıl111 
BeJgrat :Se} ahatmdan sonra RornB , 
~ic~erek, Ou~e Avusturya ve um~ 
miyetle orta Avrupa meselesini '/rt 
niJen görüşeceği hubcr veri mele' 
tedir. 

Yugoslav saray Mareşalı ço11l~ 
Antiç Budnpeştede bıılunmaktad!~ 
M ıreş<ılın bu seyahati ıe bıi)'tl 
ehemmiyet _vcrilmektedır. MareŞ~W: 
bu seyahatıne busu~r bir nıahı> e 
alTedilnıekle ise de, çolak "':~ 
tiç'iu flud: peştcde M car ııaıb' 
Am.ral Hortinin Be gradı ziy8" 
re,1 hakkıııda da görü~m •!erde b~ 
lunacaktır. İKİ devlet reısi İ:l set 
gradda telakıleri iki m. nıtel>~ 
11ıyasi · mün1sebetleri •i çok eh111 
yelli bir safhaya sokal.i'ecek JJlll" 
biyel tcdir. 0 

Berlin, 24 [Hususi] - Heııt' 
bütün Alman gazetelerinin AV1ıl~ turyaya karşt şiddetli hücuın 8 i
devam elmekterlir. Bılhassa Nil'' 

lere uıraf tarJığı iJe tanınmış olaP e,. 
niyet müdüninün kaldırılarak, 'f 

11 
rine koyu Nazi düşmantarındıJ 
birinin getirHmi-1 olması derin ~ 
nalı ve bü} ük ehemmiyette ~Y" 
bir l adise telakki edılmektedıf· i~ 

Şuşnig, Buclapeşteye gıt~i)' 
zaman, Emniyeti Umumiye MLI il' 
rünü değışt:receğinden Mac~r ~et' 
1-.ümetini de haberdar etmiştır· ı.:ıl' 
lede meydana çıkarılan son bLI {J; 
met darbesi tertibatından l .ı . ,,. 
heyecan duymakta olan sJJdS~ 
mahafi~ Şuşnigin bu karı:ırıD 
son derece memnun olmuştur. r' 

Hulasa Berlin Avustuq alılll; 
şu suali sormaktadır: •Avusttı~1 
nın yeni politikası ııir.i ııerel 
ıür .. kliyecek?., 
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r Günün meselesi: 1
1 MEMLEKETiN iMARI 

------.-. - •• - Küçük ve fakir belediye 
Halk filozofu ı 

diyor ki: ·-----
onguldak komur ocaklarına teşkilatlari lağvedilecek 
ayrimübadiller Sahip ÇlklJOflKöy muhtarlarmmismi,köyreisi 

Cihan harbi 
pathyor mu? 

Komşumuz Yunanistandaki ga 
rip hiıdise, öyle sanırım ki, bazı 

Jarımızın aklına takılacaktır: 

Bir murahhas Ankaraya gönderiliyOr M~!~k~~~:.h~!.1~~.~Y~!!.:~i".~!:.!'!~~~.1• 
beledıyclcrin azaltılmasına lüzum kınması içın koy kanununda, esaslt 

- Acaba? mı diye ... 

Zira hadıse, bayagı, insana ha • 

ret \'erecek ~kildedir. Alametler 
belirmiş! Şöyle ki: 

Gayrimübadiller, cemiyeti istemiyorlar, senelerdir 1 

sürüncemede kalan işlerinin 
neticelenmesi için geni müracaatlar yapıyorlar 

a~ri Mtibadiller Cemiyeti hü- \ muharririınız!: şunları söylemış • ı ğ.er bi~~cşckkülc ~evredilmesini is-

gorulmuştür. Bu hususta hazırla - bir değişıklik yapılacaktır. Buna 
nan projeye 'JÜrc, beledıyelcrin teş· gore badema (Muhtar) ]ara (koy 
.kiliıt ve vazıfoleri çok fazla kulfet 
ve ma raflı olduğundan beledıye reisi), ıhliyı:ır medislerine de (köy 
teşkilatı ancı:ık nüfusu iki binden Meclisi) denecektir. 

ve senelik geliri on bin liradan faz
la kos:ıbalarda kurulabilecektir. 

Köy kiıtipl..:rine kirasız ev ve bır 

miktar tarla \erilecek, mülkiye ve 

hukuk mczu.ıiıırı (koy mufettişi) 
(köy reısliğı) gibi köy ışlerinde ça

lışacaklar ve bunların köyde geçi· 

recekleri müddet stajlarına mah -
sup edilecektir. 

K.offi§umuzun adalarmdan bi .. 
rindeki köyde ötedcnberi kahinlik 

eden bir aile şu Habeşistan harbi

nin olacağını evvelce bir defa bil· 

dirmiş. Bu sefer de bu kahinler a-
ilesine ait ndaml::ır görünmüş ve: 

- kumet nezdinde yeniden teşcb- tir: .. . . .. tı: c:cgız. Bunlarnan başka Adana 
buslerde bulunmıya karar vernıiş c- Gayri mubadıllcrm buguı:ku ve Jzmırde fabrika, çiftlık gibi fi-
tir. fona , . .azıycllı..rıne kor,isyon se - raıi emlakinden satılmış bulunan-
Ceıniyet Katibi Umuml.:>i Şahap hep olmakladn. Komısyoıı ayda !arın mılyonlrırca Hra tutnn bedt'l-

bu akşam Ankaraya gidecektir. 7500 lira masraf ya~maktadıı-. Bu lerınin gayri mübadiller arasında 
Şahap Ankarada Maliye Vekiiletile senede tam .?O 000 lıra. tu.tma~ta - mıkı~ olarak tcv~i edilmesini isti-
B<l{:vekfilct nezdinde temaslar ya • dır. Bugünku çalışmasıle ışlerı an- yccegız. Dugiın lktısat Vekaletine 
Pacak ve bu cörüşmelerden sonra cak on iki sene sonra bitirebileceği mal cdıle~ek Eli Bank tarafından 
gayrı mübadil meselelerinin kö • hesaplandığın:ı göre on sene zar • işletjlmckte olan Zonguldakta fi. 
kündem halli için hlikfunet lazım fında komisyon 1,198,000 l.ira ~.a~. • rari Rumlara ait 1,200,000 lira kıy-
gelen tedbirleri alacaktır. fetrni§ olacaktır. Halbukı butun metmdeki kömür madenlerinin de 

Ccın.\yct tarafından hükumete gayri mübadillerin alacakları on gayri mübadHlere devri için tcşeb· 
Yapılacak müracaatlarda bilhassa milyon lirayı bulamamaktadır. Ko- büslerde bulunacak müsbet net' 
b · ( d b ·· t • ıce ~r kaç nokta üzerinde durulmak - m.isy~n tara .ın an ugun sa 1~ çı- alamazsnk dava açacağ11_ Bundan 

dır. Bunlardan en mühimmi gay.. karılan cmtak tamamen cskı \'e başka en büyük teşebb.. .. .. d 
ti nıubadiller ~ .. 'erinin tasfivcsine köhne olanlardır. Ayrıca satışa çı· , . ..1 . d , b usumuz e 
r- l ~ • 11 f l k t t k ga \ rı mu ),1 ı. onolannın emlak. 
l'a lian kont!ıvonun mesai:;, için karılan ma ara az a ıymc a • · . . .. • . ı 
Yapılan şikfıy~tlerdir Cemiyet 10 ciir edilmesi cmliıkin alıcı bulama· nulJıye ıle hukumetın diğer gayri 
kuruş olan g:ıyri mübadil bonola _ masına sebep olmaktadır. Bundan n~enkul satışlarında nakit para gi-
rının bugünkii düşüklüğüne sebep başka hükumetin çıkardığı bono bı kabu~ olunması hakkındadır. Bu 
Olarak komisyonu göstermek!"edir. nizamnamcsilc s:ıtılı:ıcı:ık emlak be- t~klıf~mız kı:ıbul edilirse hem bu _ 
Bundan iiç sene evvel bütün gayri dellcrinin tamamen biz mübadil ı::unku bono fiı:ıtları yuksclecek \'e 
nıu~adil işlerini altı ay :uırfmda bonolarile ödenmesi lazım gelirken he~ de ga.:rri mübadiller biraz iyi 
~ıye cdeceginl taahhüt ederek komisyon bazı kıymetli emlaki na- v.ıııyete gırmış olacaklaı dır .• 

Balen ıne\'cu t 536 belediylerdcn 

bir kısmının varidatı heş bin fira· 
dan uilc nz olduğundan bunlar il· 
ga cdite~ek, bu suretle belediye a· 
dedi azalacaktır. Diğer taraftan ge-

llf11111UlfllflllUlllllUflitlUIUIUIUllllflllllUINIUtt0tU'11flllHIHftttllltlttlfh'1nuunntnrttMU•UUftOUllltt1UfllUUHfHllhllUiUUIUfHI 

- Umumi Harp yaklaşıyor! .• 

Dünya yüzünü felaket kaplıya -
cak ... Tarihini tesbit edemeyiz! Ye-

niden kanlur dökülecek .. Kurban

lar çok, pek çok olacak!_ Fakat 9k

h başmda devlet reisleri nımetlc· 

Şehir içinde F eııerler idaresi :~~ıa~~-·ölüm kıranından koruya .. 

'P l' 1 1 Demişler. Yüz köylü Yunan Baş-
1. aşınan ıe anıaşma vekiline kadar gidip hadiseyi an .. 

latrnışlar \'e Yunı:ınistanın bu be-

Yo/ c u ne kadar? Hasıl oldu laya girmemesini istemişler! 

Tramvaylar bir aenede Yakında mukavele 
59 milyon insan taeıyor Ankerada imza olunacak 

Tram\•ay, Elektrik, idarelerinin 
senelik heyeti umumiye içlımaları 
yakında yapılacaktır. 

İstanbul tramvay yolcuları sa
yısı seneden seneye durmadan art· 
maktadır. 

Fenerler idaresinin hükumetçe 
satın alınması için şirket mi.ımes .. 

sillerile Maliye Vekaleti arasında 
devam eden müzakereler nctıce • 

lenmiş ve iki taraf arasında tam bir 
anlaşma hasıl olmuştur. Şırketin 
Paristeki merkezinden yakında sa· 
lıihiyetli rnur&hhaslar gelecek \"e 

Tıpkı Habc~istan harbinden ~v· 
vel olduğu gibi! 

Buna ne buyrulur? 
Halbuki buyrulacak şey budur: 
Bir defa kahinlere azizlerin, pa

paslann zahmet edip haber ver • 
melerine lüzuın mu var ki?. Onla· 
rın haber verdiği şeyi zaten her • 
kes biliyor! 

Herkes biHyor ki: Cihan Harbi 
yaklaşıyor! Bunun kehaneti nere· 
sinde? 

IŞe başlıyan komisyon aradan üç ı...-u para ile satmak istemektedir. Kiitibi Umumi Şahabın Ankara. 
s:_ne geçmesine rağmen işlerin he- Biz komisyonun lüzumsuzluğu dan donmcsinden sonra umumi 
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nuz ?nda birini bile tasfiye ede - hakkında hülıümcte yapac:agımız larak fevkalade bir toplantı yapı-

Şırketin f anliyctinden on seneyi 
mutecavız zamanlık bir kısmı tel· 
kık edilecek olursa bu tezayüdün 
en fazla 926 strıesınde olduğu gö -
rülmektf:dir. 

Buna mukabll, üstelik kahinle • 
satış mukavelesi Ankarada İktısat rin bilmediği bir ciheti de bizler 
Vekaleti ıle murahhaslar arasında bil. 

~ıc:n~ştir. G yri Mübadiller Cemi· nriiracaatc göre işlerin eskisi gfüi focak ve gayri mübadil ışlcrı hak _ 
.,ıctı idare hl-yetinden bir z.::ıt bir Zirnat Bankasına \'eyahut da di- kında kat'i kararlar verif Pc~ktir. 

Boğaziçi gittikçe ten ha- Açık Söz 
laşıyor, şirket endişede Cumhuriyet 
Bunun için bir çok tedbirler alını· Davası 

t • f l &Açık Söz. ve ıCumhunyet. ga. 
yor~ esısa yapı ıgor Z<:telr:rindc çıkan yazı VC rcsimler-

Ştrkcti Hayriye Idarcsinin al - lcri ve kluplcr de yoktur. Şırkeli den dohıyı ıki l<uafın bıı ıbmnc 
!?lakta olduğu bütün tedbirlere Hayri,ye ıdarcsi bütün çalışmala- k 
ağ arşı açı.ığı h&kı:ırct amız uc~rıy&t 

r men Bc>ğaı.içi gittikçe sönmek· rından sonra Boğazın bu noksanla- ~ 
te~. Boğazda yazlığa gidc.nler.lc rmı da gıdermck çarelerıni ara - davJ.sına ev>.•elkı p,un Aslıye Üçün· 
ycrlı halle h'! .. · sene bir parça ek· maktadır. Bur.un içın Boğazın ye- F-İJ Ceza M.,Jıkt:nıt:snıdc dı.:vam e-
silme.kte devam etmclctedır. Fa - nıden bir çol~ mahallerine plajlar dilnııştır. Davacı ve suçlulıır du _ 
kat geçen sene Boğaziçine gczmiye yapılacaktır. Aynca Bogazda meş- ruşm·ıdun vurc.:sll' tutulduk lan ıçın 
gidenlerin ndedi de evvelki yıllara lıur su mcnbalarının bulunduğu .A,;ık Soz» gazPtesıni avukı.t M&h· 

n~~tle çok azalmıştır. Şirketin yellere ycnı t:glence mahalleri &.· mut, .C•Jrrıhuri;<:t. gn7.et.ı_.sını ele 
butun tenzilatlı tarifeleri \'C gös- çılacaktır. Bu arada Beykozna ba· 
terdi Av•Jk;ıt S11brı lcmsıl etrnışl,..rdır. 

'ği kolaylıklar bu yolda hiç bir zı ~u mcnbalarılc Yuşa tepesinde 
Muddı·ıumurni Feridun Uc.~ana fayda hasıl etmemektedir. Buna tesisat vapılması duştinulmeklc:dir. 

l'ağnıen Adalar ve Anadolu sahil - Bu yazw nıt>vsımınde de Salcı cık ve iddıasını S"'rdPdcrck c K;;ıra Dııvut. 
lcri her gün tir parça daha rağbet Altınkum plııJlı:ırı içın tenzılfıth namı musteurile yazdıı'?t yazılar -
buırnaJ..-tadır. Boğazın sönmesine komple bılctler jhdas edılcc:cktır. 
~n büyük sebep olarak eğlence yer· Şırket ayrıca ılk defa geçen sene 
~~inin az olması gösterilmektedir. tecrübe ettıği mehtap eğlencele -
ilh~ koskoca Boğazda Altın - rini bu yıl he: ay yapacak ve bun· 
~dan başka bir plaj olmadığı lar için büyük bir eğlence progrn· 

.. ~~ı Adalardaki gibi eğlence yer- mı hazırlanacaktır. 
.;:•h1tuın1111uun11t11uııt1ııuı .. uenıunnnınttlft1Ulnuıuı•ıun•ıuuouııttr1uuoıuu t•ııttmınınu•uıuıııuııuıuııııııtıuuntJ 

&ahhUtlerinl yerine ı Leylek· Kartal 
. 9~tlrmeyen tuccarlar 1 

• muha.r'!':>e.s~ _ 
Dır nıüddcttenberi şehrimizde Akşehırden bıldırıldı~ınc gore, 

bulunmakta la Ek • B kan- o civarda l inlerce 1:-ey.leklerle Kar .. 
lığı .. 0 n onomı a tallar arasında yenı bır muharebe 

nıufettişleri; dış piyasalara kar- başlamıştır. 
~ taahhütl · ı · · · ~~-..;....~~---~~~·-
~ _ enn yenne getırrruyen taahhütlerini yapnuyan tuccarla -
lq tuccarların vaziyetleri hak - rm ruhsatnamelcrınin geri alın -

nda tetkiklere başlam~şlardır. rnasını amlr bulunduğundan bu 
tİh -daki racatın nıürakabesb hakkın- gibi tüccarlar dıkkatle araştırıl -

kanun; fena niyetle üç defa maktadır. 

Sen de seveceksin! 
~i.i~;üsaade ederseniz LUtfiyeyc 
lleJiğ· u_ ben takayım.. Salibin an

lle ı~ Yapıyorum .•. 
dı. Gülü§tiller: 

a._-h• Salihin annesı·.. h h h h .... a .. a .• ... 
lfanını d -_ N a gulerek: 

\'oksa c 0 Yakıştırnmadıruz mı?. 
dıyc nıtı~~ından büyük oğlum var 

n gtiluuorsunuz? ed' k J •n 

ttın il~' d" adın duygusunun, yaşı -
tı, ~·U.rüdı.le gelen bir esprisini yap· 
linı,· • u. Sofranın bütün bu şen-

e. oıelli • · 
ttı?ia &it gı içinde Lutfiycnin ya-
?ıiıı f,.ı lı, onun yunıuşak elini eli-

1 ne aldı· 
- Sana . 

)a\"r\t sonsuz saadetler dilerim 
l) rn.. 

edf. ılt 
ta~ elin· ın halkayı LOtfiyenin 
.ıe: ııı Partnağına taktı. Firdevs 

"'Öyley 
se Salih beye de ben .• 

Etem izzet Benice 

Diye yerinden kalktı, tıpkı öte· 
kisi gibi o da, Salıhin parmağına 

Ltltfıyenin halkasını geçirdi: 
- Mes'ut olun. 
Ve .• bütün sofrada bir alkış kop· 

tu': 
- Darısı geriye kalan evlen -

rnemişlere .. 
Ve .. bınbaşı Şevki soruyordu: 
- Diığün ne vakit?. 
Salih başını önüne eğe eğe, kı

zaran yüzilc: 
- Asker adamın düğünü ne ola· 

cak? beş on gün sonra bir toplantı 
yaparız.. 

Diye cevap verdi. Melih: 
- Eğer cepheye gitmezsem iyi 

bir düğün yapalım Salih .. 
Diyordu. Nejat: 
- Ooo cephe falan yok .. Salih in 

düğününde ben çl!te telli oynıya .. 

cağım .. yiyeceğiz, içeceğiz .. 

dan d<ıluyı Nızam,..ttm Nazıfm. ka

rikatürlerden dol ıvı da ff:ssam E

dip Hakkının beı<ıatlerını, mad -

de Uıyını suretıle m:şr<:n hakaret· 

tl!n de Etem hzı:t \'e cCumlıurıyc~. 
gaz•!t~.si neşriyat muduru Hıkmet 

Munıfın Ceza .kanununun 480 ınci 

mr.ıddesi hükmünce cezalandırıl -

malarmı, hakaret karşılıklı yapıl -

dığı için de, ıkisinın de cezalarının 
iskatını ıstemişlır. 

Her iki tarafın da iddia ,.e mü
dafaalarını hazırlamaları içitn, mu
hakeme, 29 mart pazartes· .. .. 

ı gunune 
bırakılmıştır. 

Dıyor, Feridun da ilave ediyor
du: 

~ - Bır zeybek de benden gelsin 
oy leyse .• 

Üçüncü lıafta 
N ışan gecesınden üç hafta geçti. 

~~rduncü perşembe akşamı dü _ 
ğünlcri var. Fırdevs hanım, kızını 
everecek gibi özeniyor: 

- Şuyun da eksik Lütfıye, bu • 
yun da ek sık ... 

~iye, bütün eksiklikleri gıder _ 
mıye çalışıyor. Lütfiye arada bir 
dalıp duşunüyor: 

- Acaba daha mı iyı olacağım 
daha mı kötü?. ' 

Geçen gi.ınlerıJ?i goz oni.ıne geti
r1yor, teselli buluyor: 

- Helbetteki daha iyi olacak. 
.. son:a~ n.k kocası, Hasan Cavit 

goz1erının onünden geçiyor. 
- Gençti, güzeldi, şırindi! 
Diyor. 

- Fakat, lanet olsun d'" d , unya a 
en büyük fenalığı bana 0 yaptı. 

Diye geçen günlerini, mezarlığa 
bıraktığı çocuğunu dü .. .. 
tü ı . şunuyor, 

Y erı diken diken oluyordu. Her 

~i6 yılında umum hat uzerınde 
62 mıly<Jn ırııı bin 38fJ kişt taşın • 
mıştır. 

~ırketırı en az yolcu taşıdığı se· 
ne: de: H.124 yılıdır. Mezkür sene i
çırıdr- ~8 milyrrn 615 bin kışı nakle· 
dilmıştir 

E11 ı.~»k yolcu taşıdığı 926 sc-

rıc:sınden l:amanımıza kadar bu 
rakarndarı 93'.! senesmde ( 4> mil • 
yon 9:S:! yılınd<a (G) mılyon 934 yt· 

lında LŞe yıne (4J mılyon kışı azal· 

mıştır. 

Son bu- yıl ıçinde bu azalış C3) 
milyon ki~! birden yükselerek en 
son ~ene: umum h11t üzerinde (59) 
mılyc.ın :i47 bin 577 kışi tramvaya 
bmmıştir. 

Tramvay yolcuları iç·ınde pek 
buyük bir kısım ikıncı mevki ıle 

seyahcıt ctmcktedır. 

Ycılnız son sene içınde bu rnıktar 

lurıncı mevkıde ( 141 mılyon 72'> 
bın kışı olmasına m1Jkabıl ııynı yıl· 

da ıkıncı mevki He SPyahat eden· 
!eı ın adı·dı (30) mı iyon fazlası le 
(44) rnılyon (622) bın kışıdır. Şır· 
ket şehrımızdc (36) kılometre u· 
zunıuğ•Jndakı şebekesındı. gün • 
de nnc..ık (25:3) araba işletmekt.e -
dır. 

Elde mevcut araba ad<.>dı (320> 
dır 

--·--·..._ 
80Top kaçak kumaş 

Adana ekspresıle şehrımize 80 
top kumaş kaçak ıpcklı Halep lm
~aşı getırırken yakalanan Akkaşın 
ıhtısas rnahkemesınde duruşması 
yapılmış ve suçlu altı ny hapisle 
1035 lıra cezaya mahkum edilmış -
tır. 

şe~·i. unutabıliyor, içi bin bır iyi 
k~~u ~ hısı: dolup boşalıyor, yalnız 
ç .. u~ .gozlerınin önüne gelıncc 
yuregının <.>n derin yerinden lıir sı· 
zının kopu 1 ır. • P gırt aöını tıkaaığını 
duyuyor, cludaklaı ı kenci!hğınden 
yumulup açılıyordu: 

- Acab~ ne oldu, Refikcığim? 
. Sonra b1rden yine kendı kendi· 
sıne coşuyor: 

- O olsaydı kim bilir şimdi ne
r7Jerdc sürünecrektim?. Hem 'bü
yutemezdim ki .. 

Dıyor, muhakemesini selamete 
çıkarıyordu: 

- Mezarlığa bırakmak onu u -
n~t~11ak, ondnn vazgeçmek değıl 
mı ıdi?. 

Öyley~c şimdi ne düşünüyorum? 
Ve .. yıne kendi kendısine man _ 

tığının yürüyüşünü tamamlıyor 
du: 

- Eh ... ne de olsa evlat. Acısı 
yürekten çıkmıyor. Fakat onlnrm 

hepsini unutmak, yeni hayata gir -

mek, avunmak, mes'ut olmıya ça
lı~mak lazım. 

Ve .. bu hızla Salih'i, nişanlısını 

ıyoruz: Cihcn Harbi yaklaşmak-
imzal anacaktır. Esasen e\•veke ş!r- la beraber şu sıralarda olmıyacak 
ket tarafından sahillerimizde biz- h t• be ' at a, lki hiç bir zaman olmıya .. 
zat yapılan fenerlerin inşaatı iki se- caktır. 

neden beri Tahlisıye İdaresine dev· Niçin mi? 

rcdilmlştir. Şirket yalnız inşaatı Zira, muhterem kahinler, he,ıüz: 
biten fenerleri teslim alarak idare milletleri deliler idare etmiyor: 

etmektedir. Sahillerimizde şirket Halk Filozofu 
tarafından işlctiJcQ. fenerlerin a· ••••••••••••••••••••••••••••·•·•••··•••••••••···•·••·••• 
dedi yuz yırmi kadardır. Bütün bu 

tesisat satın alındıktan sonra önü .. 

muzdeki hazıran başından itiba -
ren Tahiisiye İdaresi tarafından iş· 

letilmıye başlanacaktır. Tahlisiye 

VEFAT 
Şehrimizin tanınmıı komisyoncu 

tüccarlanndan: 

VIÇEN A. KAMBURYA~ 
Vefat etmiştir. Cenaze merasi• 

TJmum Mudurlüğti yeniden sahil· mi yannki perşembe fiinü saat 
lenmızde inşa edilecek fenerler i- 13,5 da Taksimde Jan Krisoıtom 
çin lıeş senelik bir program hazır- Ermeni Katolik kJiıcsindo icra olu. 
lamışlır. Progı ama goı e bu müd- nacatındın son teşyi vazifesinde 
det zarfında sahillerımizde otuz • bulunmak isteyen akraba ve- doıt-
dan fazla fener inşa edilecektir _:rının teşrifleri rica olunur. 

Bilhassa programın bu seneki kıs· rr-----·--------
mında, Karadeniz ve Çannkkale 
BıH~;;zları ıçın ikışer fener yapıl -

ması kararld~tırılmı tır. Bundan 

başka yme Çanakkale Boğazının 

muhtelıf noktalarına sis di.ıdukl<>ri 

yerleştirilecektir. Son seneler zar

fında büti.ın gemi kazalarının Ça· 

nakkıılc Boğr.zında olduğu görül

duğunden hu tedbırleı-e lüzum ha

~ıl olmuştur. Aynca yine Çanuk • 

kale boğazınde buyük ve son c;is· 

tem techızafüı mücehhez olarnk 

bir tahlisiye istasyonu kurulması da 

programda vardır. Bu beş seneı:k 

programın tatbikı için Vekalet Tnh

lısiye Umum Müdürlüğüne yarım 
milyon lira tahsisat verecektir lf p,. 

sene bu tı:ıhsisallan yüz bin liraya 
yakın para sarfedilecektir. 

gozden geçıriyor, uzun uzun üze -
rır.de duruyordu: 

- Yüzbaşı. Yaşı kırk diyorlar 
amma kırk lıeş, belki de daha faz. 
la. Eski ylızbaşılardan, boyu kısa, 
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kısalığına göre de şişman. Kaplan 
bu· adam değıl. bıraz içinden pa • 
uırlıkJıya da benzıyor. Çok ko -

nuşmuyor, çok gülmüyor. Bel -
ki de ölen karısımn sızısı hala j _ 

racağım. K1smetim buymuş. So
kaklarda sürünen, el kapısında çi
le dolduran bır Lôtfıye yerine bin 
yuzbaşı karısı. Daha ne isterim. Za
ten ben hayatta ziyan olmuş bir 
kadınım. Benim gibilere bu kadarı 1 

bile çok.j' 
Sonra durup durup teısini mu

hakeme ediyor: 

- Varmasaydım ne olacaktı?. 
Diyor, onun da tahlılini yapı

yordu: 

- Güneş büyiidü. Firdevs ha

nımın yanında rı:ıhatım çok iyi 
Ben artık dadlliktan çıktım da, O· 

nun, kardeşi gibi oldum, fakat, 
ne de olsa bir yük değil miyim? 

(Detıamı rar) 

1 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Spor, sinema 
Ve çocuklar 

Bir çok talebe velileri var. 
Şikayet ediyorlar. Ş'kayetlerinin 
toplandığı nokta şudur : Çocu· 
ğ'umuz spora çok he\·es'idir. 
Derslere karşı duyduğu heye
candan daha çok f ıızlasını spora 
karşı duyuyor, Yahutta şöyle 
ş~kAyet edi'iyor: Çocu~muz 
!!nemaya çok meraklı.. Eline 

1 
geçen para ile doğru sinemaya 
gidiyor. Sanki sinemaya !şık .. 
Tarihteki büyük insanların ad
Jannı belki yanlı9sıı bilmer, fa .. 
kat bütün sinema artistlerinin 
isimlerini ezbere bilir. 

Bu iki çeşit şiklyet de yerin
de ve haklıdır. işin tuhafı şudur 
ki, spora veya sinemaya r azla 
dü$künlüğünden şikiyet edilen 
çocukların, hemen hepsi de, ne 
spora,. ne de sinemaya alaka 
göstermemeleri icap eden bir 
yaşta bulunuyorlar. 

Yani denüz 18 yaşını doJ. 
durmamış çocuklar. 

Bu nereden ileri geliyor, bu 
bir mese'edir. Maarifçi'erin, 
\'eli'crin üzerinde ehemmiyetle 
durmalan lazımgelen bir mesele •• 
çocuğu bu i letlerclen ayırmak, 
uzaklaştırmak zarureti ile karşı 
karşıyız. 

Çocuğun gilmesi IAzımgelen 
sinemalar, çocuğ"un yapması 
lazımgelen spor tatii vardır. 
Fakat bunlar bhim memlekette 
maalesef yoktur. Bacak kadıır 
çocuk, beyaz perde de aşk 
sahnelerini görebiliyor, henüz 
geli,mekte olan l:ir çocuk saat • 
lercc futbol oynuyor. 

Bu bir derttir. üzerinde du
rulması llzımgelcn bir derttir. 

"' 
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Can çekişen ispanya 
~ 

Bugüne kadar devam eden 
ecnebi müdahale-

sinin kısa bir pl8nçosu 
Almanya ve İtalya Frankonun ordusuna bugüne kadarı_ 

muhtelif 200 tayyare göndermiş bulunuyorlar 
Şu dakikaya kadar asi generalin ordusuna yar

dım etmek Ozere 60 
binden fazla ecnebi asker gönderildi 

Ademi mUdahale komitesi lspanyol hudutlarını 
Uzere komiserler gönderiyor 

kontrol et mek 

G
üyan'a sürülen 
Türk polisinin 
hakiki hatıraları: 21 

Hapishanede iş yaparak para kaza
nan bir san'atkar olmuştum 

Bu esnada duyduğum heyecanı 
mümkün değil izah edemem. Şa -
şırıp kalmıştım. Omuzlarımı kuv
vetle saran iki el, bana sanki ebe
di bir hürriyet b&hşetmiş gibi. 1<en
diJ'?"'o'ien geçmiş, ve dilimi kilitli -
yen o eşsiz sevincin tesiri altında 
tek kelime söyliyemez duruma gel
miştim. 

- Cemil, kardeşim, tanımazsın 
beni, Erzurumlu Süleymanım 

ben. 
Gözlerime hücum eden yaşlan 

saklıyamadım. Beni okşayan. ve 
ruhuma engin ve tatlı coşkun -
luklar veren bu sesi dinliycrek ağ
lamak, duymakta olduğum vatan 
h asretini göz yaşlarımla söndür -

mek, yurtdaşımın kollarına ka -
panarak kendımi, ona ısır.dırmak 
istiyorum. 

- Ağlama, benim canım karde
şim, geçer her şey, geçecektir e -
min ol ... 

Ve oturup göz yaşlarımızı sile -
rek konuşmağa başl::ıdık. Süley -

man, Erzurumlu imiş. Bundan üç 

sene önce Marsilyaya gelerek tay -
yare fabrikasına yerleşmiş. Dört 

ay evvel de bir Fransız amelesile 
aralarında vaki dövüşme neticesi 
dört ay hapse mahkum edilerek 

Sen Piyere atılmış. Beni, kendi ko
ğuşundaki İstanbullulardan öğren
mi§. 

On beş gün sonra koğuşumu de
ğiştirdiler. Burası daha geniş ve 
sayımız sekizdi. Arkadaşlar; ca • 
susluktan suçlu Alman Harui, di
ğer Alman Waysberg, benimle ıir· 

likte gelen Rum Teodos, Ermeni· 
ler, Cezayirli Abdülkadir Ceylani, 
ve Senegalli Fransız askeri N ..;l.u 
Nero ve saire ... 

Fransız kntlnrına tahliyem hak
kında verdiğim istidnlar cevapsız 
kaldı. Babamın lstanbuldan yap-

tığı müracaatlara da karşılık veril

memiş. Sen Piyerden diğer bir ha
pishaneye nakledilip edilmiyeceği
mi, kürek mahkumları için sonri
dan tatbik edilecek daha ağır bil· 
ceza mevcut olup olmadığını bil-

Her iki tarafa 
kimler ve ne 

suretle yardıml 
ediyorlar? 1 

panyollara, bazıları da dünyanın 

1 dört bucağından koşup gelen muh· 
telif milletlere mensup pilotlara bı
rakılmıştır. 

Hükümetçilere ait olsun, milli • 
yetçilere ait olsun, bütün tayya -
r elerin dörtt~ üçü, dahiıi muhare
belerin başladığı ilk günlerde İs • 
panyaya gönderilmiştir. 

HÜCUM ARABALARI 
Her iki ordunun da motörleşme· 

6i ancak ecnebi yardımile tahak • 
kuk etmiştir. General Frankonun 
aşağı yukarı 80 tankı vardır. Bun· 
lar iki kişilik tanklardır. Bir kısmı 

Alman modelidir, diğer kısmı da 
İtalyan Fiat-Ansaldo tipindedir. 

Hükumetçilerin tankları daha 

azdır. Hepsi üçer, dörder kişilik 

tanklardır · ve Sovyet markalıdır. 

Hükumetçi1erin bundan başka yir
mi zırhlı otomobilleri vardır. Tank· 
lara karşı kullanılan toplar ve sai
re ayrı ... 
FRANKO ÜÇ DEFA YAKAYI 

SIYIRDI 

Her iki tarafın da erkanıharbi • 
yeleri ve mütehassısları ecnebi ol
mak üzere hücum kıtaları vardır. 

Barsclonun havadan müdafaasının 
Ruslara bırakılmış olduğu söylen
mektedir. Diğer taraftan da asile
rin işgali altında bulunan şehir -
lerin havadan müdafaasını Alman
lar deruhte etmişlerdir. 

1 - Geçen temmuz ve ağustos
ta 81 Savoya ve 52 J unker markalı 

kırk tayyare sayesinde General 
Franko Fasta bulunan kıtaatını İs

panya topraklarına geçirmiye mu

vaffak olmuştu. Çünkü o zamanlar 
Cebelüttarık Boğazı, hükumet fi
losunun tehdidi altında bulunu • 
yordu. Afrikalı kıtaat İspanya t op
rağına geldikten sonra, askeri ha
rekatta faaliyet başladı. 

(Devamı 6 ncı sa-yjada) 

meden meçhulat içerisinde yuvar
lanıp gidiyordum. 

Bir gün Hanri kaçmamız hak • 
kında teklifte bulundu. Ziyaretine 
gelen bir kadın dostunun t emin e t
tiği küçük bir destere ile dıvarda
ki pencerenin demirlerini kesecek 
ve çalışmanın sona ereceği gece 
birlikte kaçacaktık. Hapishane oı · 
şında iyi tertibat alınmıştı. Dostu 
bir otomobille bizi bekliyecek ve 
Almanya hududuna dahil olduk • 
"tan sonra korkumuz kalmıyacak • 
tı. Orada refahımız esbaöı daha 
şimdid~n müçmmendi. 

Bu adamın da iç yüzünü bilme
diğim cihetle teklifini kabul eder 
ıörünmcdim. Bir Türk polisinın 

kaçmayı düşünmiyeceğini ve esa -
sen hükö.metimin beni nerede ise 
kurtaracağını ve fakat kendileri 
bu işde muvaffak olurlarsa keyfiv ·
ti hiç bir suretle ifşa etmiyeciği -
mi söyledim. 

Odan!n duvarı dibinde küçük bi" 
delik vardı. Sonradan öğrendik: 
Hanri, fikrini yazdığı bir kağıdı 

bitişil,rimizdeki odada yatan kendi 
milletinden bir arkadaşına sunmuş. 
Tezkerede; maksadın tahakkuku -

BOyDk bir fark! 

Sabahın saat beşinde klüpten 
dönmüştü. Adeti üzere soyunma 
odasına girdi. Elbiselerini çıkara -
cağı yerde sandalyeye oturdu. El
leri yana sarktı. Bihuş bir halde 
beş dakika veya on dakika, belki 
de bir saat böylece kaldı. Fakat o, 
bunun farkında değildi. 

.- Allah belfı.sını \"ersin, berbat 
gidiyor şansım bu hafta -kendi 
kendine bağırdı-
Kapı açıldı. Üzerinde pijamalar, 

ayağında bir yeşil terlik, sarı saç
lı , yeşil gözlü t ombul karısı iç<'ri
ye girdi. 

- Ne oldu yine? -Genç kadın ko-
casına dişlerini gıcırdatarak baktı 

ve söylendi- Ha, yine ne oldu? Mi· 
şo söyle bakayım ne oldu? 

- Mahvoldum. İşte ne oldu. 

- Kumar mı oynadın? 
- Evet! 
- E .. ne oldu? 
- Ne mi oldu? .. Mah voldum ..• 

İşte bu oldu. 
- Sana ne kadar yalvarmıştım .. 

ne kadar rica etmiştim ... 
Genç kadın ona acıyordu. Fakat 

kendisine k im acıyacaktı. Her ge
ce onu uyumadan sabahlara kadar 
beklemişti. İçi sızlıyordu: 

- Ah zavallı! ne kad::ır kaybet
tin? 

O başını iki elleri arasına almıştı. 

- Hepsini! hepsini değil, hep -
sinden de fazlasını! bütlin kendi
minkini ve bütün hükumetinkini! 

· Beni döv! Bana istedığini yap. 
Ben mahvoldum artık! -ellerile 
yüzünü kapadı- sana başka bır şey 
söyliyemem. 

- Mişo, Mişo, din le! Kalbin ba
na da merhamet etsin. Ben de Al
lahın kuluyum. Sabaha kadar bir 
saniye bile gözümü kapamadım. 

Seni bekledim. Istırap çektim. Ve 
şimdi mükafatı bu! Bari söyle, ne 
kadar? 

- O kadar .. . Ne ben ödeyebili • 
r im, ne de başkası! Her şey bitti. 
·Kaçayım, fakat nasıl? 

Ümitle karısına bakıyordu. cNe 
kadar güzel!. diye kendi kendine 

1 

mırıldandı ve sonra karısını~ eıııı' 
· avuçlarının içine aldı. Karısı te1'' 
rar sordu: 

- Mişo, söyle bakayım bunu pi' 

sıl yaptın? r 
O, cıgara paketini açtı, cıgarale' 

rın birini yakıp birini söndürür!< 
anlattı: . , 

- Hep kazanacağım ümid1 

le ... Fakat, ben hakikaten bir şsııl' 
sızım .. Ben sana da layık değili~ 
beni bırak!. benden ayrıl! J<'a1'; 
beni affet! Son defa beni affet! 
limde değildi. .. 
Ağlamağa başladı. Ve karısııtl 

kucakladı. 

- Ne yapalım şimdi? 
- Mahvoldum, mahvoldum. ~ 

beni affet! , 
Karısını tekrar kucaklamak iS 

tedi. Fakat karısı hiddetle kendi' 
sini çekti: et 

- Seni sefil seni! Erkekler! l1 
şey yolunda olduğu zaman kahr• ~ 
manlık taslarlar. Fakat fe181' 
gözleri önüne ge1ince şaşırır kalıt' 
lar! ve hiç bir şeye yaramazls! 

Anlat bakayım nasıl oldu'! 
' Ve o anlattı: Hükumetin parseli 

sını bankaya götürürken yol 
.Kekraskov. a rast geldiğini. ~~ 
nun kendisini evine davet ettiğl 
ni ve gayri ihtiyari kumara tıl' 
tulduklarını ve bütün parayı 1'9~ 
bettiğini söyledi. Karısı onu soll 
na kadar dinledi. O sözünü bitirit" 
ce: .• . ıı~ 

- Budala -dedi karısı- hepsı ~ 
kadar mı? Parayı kumara verJJ'l 
gayri ihtiyari olur mu?. Bu bir rıt' 
vi hastalık! ıf 

- Beni öldür, ne istersen 1 
bana! , 

- Ben seni büsbütün mahve& 

mek değil kurtarmak istiyor:; 
Her zaman yaptığım gibi. F eH 
sen bana başka türlü mukabel 
bulunuyorsun zararı yok! • ..t o 

- Beni döv! Döv beni! Bel.I"' 
zaman bana böyle bakmazsın! il , 

- Bak, dinle beni. Benim d 
(Yazısı 6 ncı sahifede) 

Gagandan tlön flıt• uğradıtımı• Hcar limanının rılıtımı 

nu müteakıp testerenin onlara ve- .suya düşmüş bulunuyordu. 
rileceği ve kendilerinin de bu su -
retle hareket etmeleri yazılı imiş 
Diğer Alman bu teklifi muva • 

fık görmiyerek desterenin önce ·e
likten kendilerine verilmesini is -
temiş. Derken fikirler arasındaki 
bu tezad, hfıdisenin resmi memur -
lar tarafından işitilmesine sebebi
yet vermiş. Bir gün, Hanrinin gö
türülüp zindana atıldığını işittik. 

Gizliden gizliye beslediğimiz bir 
ümit de böylelikle sona ermeJP. .ı 

••• ·fll' 
Bir buçuk ay kadar bu t~"~ııl 

nede kaldıktan sonra bir guJl ~ ' 
zın gelen nöhctçi gardiyanJ ~,)" 
fından çağırılarak yalnız bir c' 
atıldım. Benimle birlikte dttll:at# 
on beş kişi başka başka ~d·~ıS' 
hapsedildikler: halde biribiJ'1 

den habersizdik. 
9 

,, 

Dar bir odada yalnız ba~ı~..:tıl 
· dl8Y 

hiç uyumamış olarak geçır ar} 
(Devamı V 
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ANA 
"Çocuğumu sağlam çıkarın, zarar 

yok, ben öleyim, yavrumu 
bir kerecik olsun öpeyim ! ,, 

Bunu söyleyen, hayatına mal olabilecek tehlikeli 
bir ameliyat karşısında ancak 

yavrusunu görmek isteyen bir Türk anasıdır 

Başka memleketlerde düşürülen çocuk· 

.Deniz 
Denizin sesini duyuyoruz: 

"Bana gelin! Bana gelin! ,, 

-- -
lar, doğançocuklardanbirkaçmislifazlalAylardır denizin 

Harpt.en sonra doğan çöcuklar ek- hasretini çeken bütün } 
-_ !~2!.!y•tl•~~!~! ~?.~.~!.?..~_!.~~.~.~.~ .. ! ........... "' lstanbul yaz günle- '1.---....... 

. 1 d . d h = Röportaıı yapan : = 
sa iptidai cemıyet er e mı, a a ~ ~ • • b ki• ' 
ok ocuk düşürme vakalar,na te- ~ Niyazi ACUN E e yor 

ç ••ç • • ? 1,u1tlUUUllflHHIUlltlUUllllUIUllUIUllllllUUUtHl1UU1Utlllft= rını 1 • 
saduf edılır · .. . . . lcrimi yaşanan neler görı•.emı -
Kıymetli doktor, bu sualımı endışe şimdir ... Doğurduğu sekiz, t.n ço- d • d • 
ne karşılad•= .. .. cuğu kaybeden kadın, tekrar ço- Bu yıl enız sporu ve enız 

- Çocuk duşurmek. .. cuk yapmak saadetine nail olmak / ' _J J h 
Bu hareke.ti irtikap edcn~:r ce- arzusile hayatına mal olacak olan eg'"' lence/eri her Yl UQR UQ Q 

miyetin ve ınsanlığm en ıgrenç, ne büyük tehlikeli ameli) atlara 

gaddar i~s~nk~ıdır. Çok şü:<~: ki, katlanmıyor!.. .fazla rag'"' bet göreceg'"' e benziyor 
sevinınelıyı.z; bızde çocu~ du.urme Çocuk duşürtmek ruhi '.treddi J 1 

hadisesi ancak bazı şehırlerd<' ya- ve ahlaksızlığın alfımefd' .e · -
l.k tt' U . tl ,.... .. k ı ır. u gız 

pılan fe a c_ ır. mumıye .~ ) ur li cınayetlerin vasıtası ve yardım-
'kadını çocugu sever ve vıcdanen cısı olan eller kırılmalıdır. 

En çok çocuk düşürme bidısesi 
Türk anasının kuca· garptedir. isıatistıkıer gö,,teriyor 

Yaz geliyor ... bir iki ay sonra dC!
nizden ayrılmak istemiyen in<;an
ların şen kahkahaları kulaklarımı

zı dolduracak. Bu mevsime girer -
ken gözlerimizin deniz suları ara
sında aradığı bir şey \'ardır: Spor. gv 1 kahramanların kı, her memlekette, doğan ~ocuk-11••unuııı111ua1111nn11ıtıııtıınt1IUUJ9tHlllllUlftfltl l llU&ı.lıUttıııu! 

Bize çok dikkate de~er ! beşiğidir tan daha fazlası düşürülüyor .. 
Sö zı er sö y ı iyen Pro f e sö q iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;m;miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia - Kadınlar, güzel kalmak için 

İşte bu mevsimde spor hareketi 
her zamankinden canlıdır. Bu yıl 
yaza girerken İstanbulda deniz 
sporlarının her senekinden diha 
canlı geçeceği anlaşılıyor. 

Deniz ... İlkbaharın daha birinci 
günlerinde içimizde denize kavu~
mak için kuvvet bulabiliyoruz. Göz
lerimiz kapanınca sıcak kumlu kı
yılarda küme küme insanın de· 
nizde neşe çığhklarile cümbüş yap
tığını veya beyaz bir yelkenlinın m1 

vi deniz üzerinde akislerini göre
biliyoruz . doktor Tevfik Remzi ~ ı mi çocuk düşürüyorlar? 

.. uıu11111•1111ıou•uuuıunıuut ımıuuuıtuıuuuunnuuııu11ıuu- .....-.....-.,..-,-~-----.--__,.;;---

Gazeteler her gün, insanlığın ba
şına yeni bir felaket getirecek o
lan bir yakın harbin patlamak üze· 
re olduğunu haber veren yazı ve 
resimlerle dolu ... 

Menfaat ve ihtiras duygularile 
dünyayı kana boyayacak korkunç 
harp vesaiti durmadan bütün sür':ıı 
ve kuvvetile çoğalıyor; insan nes
lini imha edecek fennin bu vası -
ta1arına g11lcbe çalmak istiyen mil
letler, nüfuslarını arttırmak için 
büyük fod:ıkiirlıklar yapıyorıc:r. 

Cumhuriyet Türkiyesinin m bü
yük hareketlerinden biri de. şüp • 
hesiz ki, nüfusun artmasını temin 
Ltmektir. 

Ulu .. al varlığımızda, fennin ço -
cuk doğumuna faydalı çalışnı;ıları
nın halka bahşettiği itimadı ögren
tnek arzu ile, kadın hastalıkları 
mütehassısı kıymetli ve güzide 
Profesör Tevfik Remzinin Taksim
deki evini bulmakta hiç de güçlük 
çekmedim. 

* Kıymetli doktor Tevfik Remziye 
sordum: 

- Çocuk doğumu düne nazaran 
artıyor mu, azalıyor mu? 

Gözlüklerinin altında zeka ile 
1Şıldıyan gözleri gülümsiyerek: 

- Harp sonu dünyasının en mü
him meselelerinden birisi de, içti
tnai sefalete mani olmak için alı
nacak tedbirlerin esaslı olara''· nü
fusun sayısı mı yoksa keyfiyet ve 
kalit':?si mi daha mühimdir? suali
~c .cevap vermekle başlamı~tır. 

1 
etıce şu olmuştur ki, Almanya ve 

1 
talya müthiş tedbirlerle yurttaş-
arının adedini arttırmıya çalışı • 

Yorlar ... 

N!ürkiyemiz için mesele şudur: 
Ufusumuzun artması lazımdır; 

art ıyor ve artacaktır. 
t' Cumhuriyet Türkiyesindeki is -
ıkrar ve içtimai terakkiler r.eti -ees· ..,,_., 

d ~· .ı.Ürk kadınının doğurmı ira-
csı kuvvetlenmiştir. 

•- - Fennin akıllara hayret veren 
"t!rakıt· · 
(! ısı, çocuğun doğurrn~ndan 

'-'Vel cinsini tayin edebiliyor mu? 

r'I- Bu ~uale bir çok cevaplar ve. 
c~ ?11şse de yalandır. Doğacak ço -

. gun cinsi, esas yumurtacıkta 
gızra· 
tı ı ır. Bunu fen nasıl anlar?. Yal• 
r ız, hayrettir ki, harplerden son· 
a:ı:rkck çocuk doğumu !a:lasile 

r. 

1 - Sebebi? demekten kentl!r:ıi a• 
arnadım. 

l>oktor gayet sakin: 
~o- Bunun sebebini biz de ~ilmi· 

ruz. Bize b h . t tistik • . unu, arp sonu ıs a· 
sebe~:r.ı ısbat ediyor. Fen bunun 
tıe ını çok araştırmıştır; fakat, 
'ai!Yazık ki, bütün hummali me • 

er boı:ın ·ım· . 
:6'4 gı ıştır. 

çocuk düşürmekten korkar. 
Turk kadınının sıcak kucağı kah

ramanların be~iğidir. Ben uzun se
:, !lerdenberi :çinde yaşadığıM ka
dın hastalıkları kliniklerind.: l?Öz • 

- Rahat yaşamak ve güzel kal-
mak için çocuk düşürmeyi tasar • 
lıyanlar yanlış hesap ediyorlar: 
Çünkü; çocuk yalnız içtimai bir ih
tiyaç dcğıl, bır kadının uzvi ıhti
yacıdır. Bir kadının ruhi ve bedeni 
tekamüh.i çocuk doğurduktan son
ra başlar •.• 

Doğuran kadın, insan nevinin 
(idilleştırılmesıne) hızmet eden tam 
kadın vasfını alır ve cınsiyetin ide
al vazifesini ifa eder, 

Cemiyet, mümkün iken çocuk 
yapmıyan kadına sırtını çevirmeli
dir. Tabiat, kadını; cinsiyetini, in· 
san nevinın idılleşmesine hasret • 
mek kudretile beslemektedir. 

- Meslek hayatınızda sızi üzen 
ve sevindiren hatıralarınızdan bah
seder misiniz? 

Bir kaç saniye düşündü ve hatı
ralarının en unutulmazını anlatmı
ya başladı: 

- Meslek hayatımda çok heye -
canlı şeyler gördüm; fakat, bunlar
dan birisi şudur ki, ben, bunu asla 
unutamam. 
Kemıkleri dar olduğundan çocu

ğunu doğuramıyan bir kadın kli • 
niğe getirildi. 

Kadının karnını yarmak suretile 
çocuğu kolayca ve sağ olarak ala
bilirdım; lakin, vakit pek gecikti
rilmişti. Rah:m iltihap yapmış. 
Karın .amclıyatı yapılırsa anne -

nin hayatı büyük tehlikeye gire • 
cek. Rahimdeki canlı çocuğu par

( Devamı 7 nci sahifede) 

Dört tarafı denizle çevrilen İs • 
tanbuldn iddialı spor müsabakası 
olabilon bir iki hareket göriiliir. 
Halbuki başka memleketlerde vih
me, kürek, kotra yarışları, hul§sa 
deniz sporunun bin bir çeşid \icat 
edilir. 
Artık İstanbul sahillerinde yal • 

nız uçuşan martiler değil, yarış'\!'l 
sporcular ve onla:ı alkışlıyan spvt· 
cu insan toplulukları görmek is • 
tiyoruz. Yapabildiğimiz yüzme v~ 
kürek yarışlarına klüpçülük ga:ı· 
retile güdülen hayaller ycrinP, 
sporcunun asaletine yakışacak ha
reketler artık bizim itiyatlanm.u· 
dan olmalı. 

Denizcilik federasyonunun bu 
yıl jçin bütün Türk sahillerinde 
tertip edeceği müsabakaların ka
rarını şimdiden vermiş olması i· 
cap eder. Gençliği yalnız futboıa 
bağlamak doğru değildir. 

Şirketi Hayriyenin yapmıya ça• 
lıştığı yüzme havuzu işine deni~
cilik federasyonunun d'a iştirak •t
Jll€si lüzumu hissedilen meseleler• 
dendir. 

Geçen yaz Modada yapılan de
niz yarışları İstanbulluların deni • 
ze karşı gösterdikleri alaka inka:
edilemez. Şu halde deniz sporla
rını ihmal etmek kabahati sporcu
ların değil, spor işini idare eden su 
sporları federasyonunun üstünde 

kalıyor. Kısaca söylemek ve dinlet
mek isteriz ki elde bol elaman ve 
tabiatın geniş müsaadesi varken 
niçin bu iş için çalışılmıyor? 

Bugün İstanbulda denizcilikle 
uğraşan ona yakın klüp var fa • 

kat her yıl yapılan müsabakıılara 
bunların ancak üç dört tanesi iş • 
tirak ediyor. 

Buraya kadar yazdık1arımız i
çimizde güçlükle saklıyabildigimiz 
acılardır ki her yıl yoza girerken 
elde olmıyan bir his bize bu yolda 
yazılar yazdırır. 

İstanbulluların bu yıl Floryada, 
Adada, Suadiyede, Modada ve Ka
radeniz sularının en yakınında bu
lunan Altınkumdaki serbest de • 
niz sporlarından başka iddialı yel
ken yarışlarında, yüzmelerde du • 
y;ı.cakları zevk tasavvurun hari • 
cin dedir. 

YUzmede 
Yüzmede her sene olduğu gi-

-

bi bu yaz da şehirler arası birinci
lik müsabakaları yapılacak. Kocae
li mıntakasının yüzücüleri geçen 

tıllard<t kı--zıındıkları muvaffaki • 
yetli müsabakaların "erdiği kuv • 
vetle bu yıl daha iyi neticeler a
lacakları muhakkak olduğuna gö
re bu müsabaka baştan başa l• ~ 
yecanlu aoı u 01ncaıü11. °"'" r.u:wr 
her yıl yeni bir muva .. 1akiyet ka 
zanan denizcilik kısmından yeni 
mevsim için daha çok şeyler bek
lenebilir. 

Rakipler 
Yoelken yarışlarında birbirine ra

kip iki şehir var: İzmir, İstanbul. 
Her sene daha fazla artan rekabet 
aradaki farkın küçüklüğü ile e -
lıemmiyetlidir. 

Yelkencilikte birinciliği İzmir~ 
kaptırmak niyetinde olmıyyan İs -
tanbul denizcileri (Bu müsabaka
lar İstanbulda yapıldığı takdirde) 

(Devamı 6 1ıcı sahifede) 



8 -SONTELGRAF - 24 M•rt 1937 

Oç koniila 
-

Can çekişen 
İspanya 

M k d k m•ta· f 4 ıJacil •agfaılart tleıoat1t J 

ı: H 1 K Ay E ı:r Eski lstanbul batakhaneleri: J 
Büyük bir fark! 1 K U M AR.. . 

a e on ya o ı 2 - Ağustos ayında Frankoya 

d 13 1 
Alman \'e italyan markalı kırk ka· 

[4 üncü ıagfadatt Ju.1a'" l ----------- Yazan: M. S. CAPAN 
şünceme göre şöyle yap! Ben has• 
tayım, biraz evvel ~ulfato aldım. 
Ayakta duı·amıyorum... Şimdi de 
bu rezalet! Senin de bu şaşkınlı -
ğm... Cesaretsizliğin... Djyorsun 
ki: .Ne yapayım?• Senin şimcii ya
pacağın iş her halde en adi şey ola
caktır. Şimdi, saat 6. Hemen koş 
Frimi bul, ve ona yaziyetini anlat! 

- 21 

Clıarl arasın a Yl dar bombardıman tayyaresi tcs ~ 
• lim edilmişti. O sıralarda bu tayy~· 

reler eski sistem ve süratl az hu
-21 - kumet tayyarclerini birer birer 

düşürmiye başladılar. Topçu kU\·· 
veUerini de düzeltince karşı1nrm
da mani kalmadı ve ta Madride ka· 
dar yürüdüler. - Sanki Frim bana acıyacak mı? 

altınlar aktarma olmaya Mecidiyeler, 
başlayınca oyuncu Artine seslendi 
"Aç bre cancağızım şu elini, şeytan 

mı var içinde? .. ,, 
sunu gösterdi, fakat Raşit Rıza oy
namadı. 

3 - Ayni zamanda Malagaya da 
teveccüh ettiler. Bu şehir de Al· 
mantarın havadan ve denizden 
bombardımanları ve İtalyan piya-

Ona anlatmakta hiç bir faide yok
tur. 

Ertesi akşam kahveye gelen Ra
şit Rıza, doğru Hasanın yanma 
gitti; 

Balgaridat1 Ta,k gen,lerlni11 Sof yad• bir toplantuı: Çete/•, bu a~n'• 
le,/11 elueTi~inl ana*urJa ıöç •tm;ge mecbur elmlılerdlr 

rinde gcçirebilmekliğim için dost· 1 yazan: 
lan ı:asıtasile te§ebüsata giriş - M. Necmeddin Deliorman 
m~lcrdi. Sofyad '"' (DellOt'm•n) 

Ben Varnadan nereye götürü • raı:etuı aabip ve ba,muhar\rt 

foceğimi düşünmiye ve şayet tek· dıktan sonra ellermdekı zarları 
rar. Razgrada iade edilirsem orada tekerliyerek barbut oynuyor~ardı. 
çetelerle karşılaşacağım feci vazi· Bir köşede grup halinde toplanan 
yetleri düşunmıyc başlamıştım, dört Bulgar genci, Blagoyef Kola· 
bunları düşündükçe başımın için- rof, Dımitrofdan bahsederek reji-
de bir uğultu duyar gibi oluyor- me karşı alıp tutuyorlardı. ö.~leye 
dum Şu Razgraddaki çan sesle • doğru maznun, mücrim ve mah 
rinin uğultusu gibi bir şey.. kumlarla koğuşun içi hklım, tık • 

Yine gece olmuştu. kahraman lım dolduruldu. Bunlar arasında 
Türk çocuğu ve Vama Turan Ce- elleri kelepçeli ve bir ay.:ığı ıin_cir-
ınireti Reisi Ömer Kaşif ile, dos- li bir Türk çocuğu da ,·ardı. Üze·. 
tum hamamcı Mehmet beyler im· rinde, Kırcaali tara!larıadakl Türk-
dada yetişmek için Varna içinde lerln elbisesi vardı. Yanına yak • 
b3Ş\"llI'madık yer bırakmamışlar • }aştım. Ncrcll \'e kim olduğunu 
dı. Onların bu teşebbüsatı ne • sordum. Hazin olan macerasını an• 
tice vermiş ve ben serseriler ko • lattı. Çok müteessir oldum. Ben • 
ğuşundan alınarak, Bulgar polisi • den bir sigara istedi, verdim. Bü • 
nin nezareti altında daha temiz bir yük bir iştiha ve hasretle duma • 
odaya naklolunmuştum. nını içınc çeke, çeke kahırlı yü-
fakat, nereye sevkedilcceğimi, ne rcğine indirdi. Bir sigara daha ver· 
olacağımı öğrenebilmek mümkün dim. Onu da içti ve .. Ooool. Ağa • 
olamadığı için meraktan çatlıyor- cığım, daha yedi yılım var .. Daha 
dum, sabaha kadar uyuyamadım. yedi yıl böyle sürüneceğim. hapis-
Razgrada nu ıade edilecektim yok hane köşeleı ınde çürüyeceğim .. &-
sa. Sofyaya mı?_ Bu muammayı limden ne gelebilirdi .. Bu gence, 
çözebilmek için zihnimi işletiyor, bu anda yapabileceğim iyilik si .. 
yoruyar, bunaltıyor, cıgara cı • gara ikramından daha ileri ge .. 
pra üstüne içiyordum_ Rusçuk çemezdi. Çünkü, benim vaziyetim 
mutasamfı muhterem Kostantin de onunkinde daha iyi değildi. Hat• 
Todorof, Partizan Vazelofun azle- ta, bu dakikada benim içinde bu· 
dileceğinf, Razgratta ilk karşılaş .. lunduğum vaziyet daha korkulu ve 
tığımız gece bana söylemişti Fa- meşkukto. Çünkü ben ne ola~ağı· 
kat, ya azledilmemişse? .. Hadiseniıt mı bilmiyordum. O, hiç olma~cta 
vukuundanberi sekiz, on gün geçtiği çekeceği cezanın yılını biliyor \ol" 

halde bu adam hüli mevkiini mu- kafasında, saatleri, günleri sayarak 
hafaza ediyorsa ve ben Varnadan kurtulacağı günden sonraki h~-:·a-
götürülüp onun eline teslim edile· tı için yeni plfınlar çiziyor, yeni ü-
cek olursam artık bu defa kurlu- mitler besliyordu .. Ben, genç Türk 
labilmcnin imkanı olmıyacağını çocuğu ile başbaşa vererek Var -

yüzde yüz biliyordum. Tcvkifua • ına tevkifiıanesinde dertleştiğim 
nenin penceresinden geniş n w""lu i- bir iki saat, ölünciye kadar aklım· 
~ine doğru bakıyor, bir hal:iska - dan çıkmıyacaktır. İnsanlar, müş· 
nn gelip beni müşkül vaziyc:?'.~en kül dakikalarında, kendi d~rdini 
kurtarmasını bekliyordum. Koğu· dinletecek ve denme hemder. o • 
ıun içine girip, çıkan jandarmala - lacak vefakar arkadaşlar bıı~..ın • 
rın gözlerine bakıyor, sigaralar ik- ca, seviyesine, içtimai mP.vkiine. 
ram ederek ağ11Jarından iki lfıf öğ- bileklerindeki kelepçe ve z:r..cir 
rcnmiye çalışıyordum. Yemek iş - şakırtılarından çıkan haşin sesle • 
tabım kapandığı için midemin t•"§· re rağmen can ciğer olarak bun -
luj:,ru aklıma bile gelmiyordu. Se • larla samimileşiyor, dert ortağı O• 

kiz, on gündenberl çektiğim ezi • Iuyor. Bu Türk genci bana Kırca-
yeller, geçirdiğim heyer..zn ve ıs- ali hapishanesinden Varna mahke-
tırap beni bitap bir hale koyup bl- mesine getirildiğini ve akşam tre·· 
tirmişti. Ayak üzeri dururken, ba. nile tekrar Kırcaaliye iade oluna .. 
ıun dönüyor, sallanıyordum. Be • cağını söyledi. Aynı koğuşta bu-
llİ, sabahleyin, gece yattığım ku- Junduğuma bakarak, benim de ak· 
juştan ilk getirildiğim kalabalık pm trenile sevkedileceğlm anla • 
kogup naklettiler. Burada C'11en şılıyordu .. Fakat nereye? 
ve öteki berlkile alay eden blı- kaç Varnah bazı Türk gençleri her 
ıerserinin harekitı sinirime d> . ihtimale karşı Razgrada telgarf • 
kunuyor, öfkemi çıkartıyordu. Piş- lar çekerek benim oraya gönde • 
kin iki kumarcı bir tahtanın ucuna rilmekliğim muhtemel olduğunu 
oturmuşlar. kapının dışında bek • ve tedbir alınmasını bildirmişıer, 
liyen mubahzı.n gözünLi ujurla • (Devamı var) 

"-•w Tblılerl ,.p1c. a•a11v11a11 plrna•ı rf•ul11• .arılc/11,,nı 
•1•ıi., ,.,,.._ luı•bl ıtgınefe Nfl•rnrıla"lı. Falcal, Dotwace çeteleri 
(Ke .. ller) ._...,,... Ar.ı- W....,. ela 6cı Tlrklerl augunüı ,., .,,,.,.. .... .,,,.,,,. •. 

de kıt'alarının müdahalesi saye • 
sinde düştü. 

MADRiT DE İKİ DEFA KUR
TULDU 

Madrit şehri de yine ecnebi yar
dımı ile iki defa Frankonun eline 
düşmekten kurtuldu. İkinciteşrin

de Madriqe Rus tayyareleri, tank
ları ve topları gelmiye başladı. Bu 

ay zarfında Madritliler, şehrin se

masında mütemadiyen Rus tayya
relerinin dönüp dolaştıklarını gör
düler. İkinci kanunda ve şubatta 
asilerin y1ı:tıkları iki taarruz, bey• 

nelmilel teikilat tarafından gön .. 
derilen ecnebi askerlerin de yar
dımile durduruldu. 
İspanyada dahili muharebe baş • 

lar başlamaz, ilk yardımın Alman

ya ve İtalyadan geldiğine şüphe 
edilemez. Fransa toprağına düşen 
iki ltalyat~ tayyaresi, muharebeler-

den ewel 17 temmuzda gönderil-· 

miş tayyarelerdl. Alman tayyare

leri de ağustostan itibaren gelmiye 

başlamışlardı. O sıralarda da 18 

Fransız tayyaresi Madrit hükümc· 

tine teslim edlldi. 
Franko kıtaatı Badajoz'u aldık .. 

tan sonra Almanlar ve Fransızlar 
yeni tayyareler gönderdiler. Bil .. 

tün bunlar ı:ıdemi müdahale anlaş

masının imza edildiği 18 ağustos 

tarihinden e\'Vel olan işlerdir. Bun

dan sonra sevkiyatın arkası kesil
di. 1t:ılyanlar birinci teşrin • 
de top ve topçu kıtaatı gönderdi. 
Fak&t aı::ıl bu devre içindedir ki, 
Sovyetler Madride azim mikyasta 
yardıma başladılar. 

SOVYETLERlN YARDIMI 

İlk teşrin ayında Sovyetler, faşist 
hükümetlerin Frankoya yardım • 
larına muadil denecek bir şekılde 
Madride silah, cephane ve malzeme 
göndermiye başladılar. Franko Al-

man ve İtalyan tayyarelerini ya 

peşin para ile, yahut da tıcari an· 
!aşmalarla öduyordu. Madrit hü
kümeti de meşru sahibi olduğu al-

tın para ile ödüyordu. Ayni .ay için
de hükümetçilere bir çok gonüllü
ler iltihak etti. 

Bittabi İtalya ile Almanya boş 
durmadı, ikinci teşrinde Frankoya 
kırk İtalyan tayyaresi gönd~rildi. 

O tarihten itibaren Almanlar ha

va bombardımanlarını, 1talvanlar 
da karadaki muharebeyi idare et
miyc başladılar. İtalyanlar sekiz 
Soyyet \"apurunu batırmak için a
silere hayli yardımda bulundular. 

FRANKO~\JN E~ffiİNDE 60.000 
ECNEBİ VAR 

Almanya ile İtalya karşı tarafa 
iltihak eden gönüllü miktarının ka
bar<lığun göriincc, bu defa nefer 
göndermek suretile yardıma baş
ladılar. İlk önce Almanlar, A!man 
ordusundan topladıkları gönullü-
leri göndermişlerdi. Bunların ye
kunu üç ayda on beş bini t,uldu. 
Buna mukabil İtalyanlar ancak 
2,500 kişi göndermişlerdL .Majork 
adasını işgal eden Rossi'nin kuman
dasındaki bir kaç yüz İtalyan bun
den hariçtir. 

Fakat İtalya da sonradan asker 
sevkiyatını artırdı ve 1 birine! ka
nundan şubat ortalarına kadar ts. 
panyaya 40.000 kişi gönderdi. 

Bunların hepsi bombalanna ka -
dar tamamile techiz edilmişti. Mit
ralyözleri, kamyonları ve benzin • 
leri ile bir çok harp malzemesi de 
gönderildi. ,İtalya bunların para;.. 

ıını ödedi. Bu kıtaat ile beraber, 
deniz tayyareleri de Ispanyı sa
hillerine hareket ettiler. 

Bunlardan başka İspanyadıı 1r • 
landalı faşist general O'dufü'nin 
kumandası altında üç bin İrlandalı 
gönüllü vardır. Hulasa ~neral 
Franko emri altında 60.000 kadar 
ecnebi asker bulundurmaktadır. 
HÜKÜMETÇİLERE GELİNCE 
HükCımetçilerin ellerindeki kuv

vetleri hesap etmek müşküldür. 

- Ver elini öpeyim, dedi. Sa -
yende bir bayramlık elbise al -
dun. 

* (Pascta) 
- Sana bana! 
- Kılıç! 

- Ah, be kardeş ne kadar buda
lasın! Sanki ben sana, git banka 
direktörüne, sana emniyet edilen 
parayı kumara verdiğini söyle di· 
yormuşum! Sen ona Nikoleyevski 
istasyonunda ... Hayır, hayır ..• He
men karakola koş. Hayır, saat on -
da git.. Ve de ki: Ben Heçaycvski 
caddesinden geçerken iki meçhul 
adam üzerime atıldı ve biri sakal
lı, diğeri çocuk denecek kada1• 
gençti. Brovnig tabancalarını göğ
süme dayadılar ve parayı götürdü
ler ... Ve sonra derhal Frime de bu~ 
nun aynını söyle 

- Anladım -o sigarasını yaktı 
ve cevap verdi- Fakat Hekraskov• 
dan hakikatı öğrenebilirler. 

Kumarha11~llerltt auail eJ11t1 lak• 
tık/arı eı1ci zabıta mımurlar111do11 

Adli Haleler 

Diye iki adla anılan oyunun is -
tihaleye uğramış bir şeklidir. Bu 
da barbut gibi, Külhanbeylı!rinin, 
serseril~rin, uygunsuz takımla • 
rının oynadıkları bir kumardır. A
ralarında tüccardan, iş adamların
dan, hatırlı kimselerden ne; 

- Puntarcılık! 
Edenler vardır. 
Kılıç şöyle oynanır: 

- Ben Hekrask<1Va gideceğim. 
İcap edeni söyliyeccğim. Sen me • 
rak etme ..• 

Bu hadise sabah erkenden apar
tımanın en üst katında cereyan e
diyordu. Ayni apartımanın en alt 
katında da Pojarski ailesinde ak
.şam saat altıda şu hadise oluyor
du: 
Akşam yemeği yenmişti. Bayan 

Ostrovska pasta yapmıştı. Ve bira
zını da ihtiyar dadıya ayırm1ştı. 

Pastaları temiz bir tabağa koydu 
ve çocuklarına döndü: 

- Çocuklar, pastaları dadıya kim 
götürecek? 

Evde iki çocuk var. Büyüğü er· 
kek altı yaşında, Voka. Küçüğü kız, 
dört buçuk yaşında Tanyiçka. İki-
si de güzel ve ncş'eli. 

- Ben, -dedi Voka.-
- Ben, ben, ben, ben, ben! -kü-

çük kız atıldı ve yıldırım aibi san· 
dalyeden fırladı· 

- Hayır, evvela kim cevap ver

diyse o! -baba cevap verdi. Çünkü 
küçük kızı her zaman böyle kız • 
dırmağı ve sonra onu öpüp sevmc
ği ihmal etmezdi.-

Voka tabağı aldı ve sevinerek 
gitti. Ana baba masada kahve içi
yorlardı ve çocuğu bekliyorlardı. 
Fakat epey bir zaman geçti. Voka 
gelmiyordu. 

- Tanyiçka, koş sizin odanız::. 

git bakalım Voka ne yapıyor, ni -
çin gelmiyor? 

Küçük kız sandalyeden indi. Fa
kat inerken küçük kaşığını düşür
dü. Kaşığı yerden aldı masanın ke
narına koydu. Kaşık tekrar düş • 
tü. O gülerek koridora koştu ve 
çocukların odasına girdi. Fakat o
da kapısı açılır açılmıu.1 bir vav<>y
la koptu. Küçük kız şaşırdı. Voka 
yatağının kenarına oturmuş. Oton
dan beygire bakıyor, elinde tabağı 

tutuyor ve ağlıyordu. Tabak boştu. 
- Voka, ne yapıyorsun burada .. 

Nerede dadının pastaları... ha ... ? 
- Ben ... Ben ..• Ben onları yol • 

da istemiyerek yedim... Ben ... 

Tanyiçka, vallahi ... ben ... gayri ih
tiyari... Evvela biraz yedim ... 
Sonra hepsini... 

- Şimdi ne yapacaksın ağabey? 
- Ben istemiyerek yedim ... 
Küçük kız düşünmeğe başladı. 

Erkek çocuk ağlıyordu. 
- Voka biliyor musun ne yapar· 

sın -küçük kız dedi- ağlama. Da -
dıya git, ve istemiyerek onları ye
diğini söyle. Ve affetmesini rica 
et. Yarın biz ona kendi tatlılarımı
zı, pastalarımızı veririz. O iyidir 
bir şey demez. 

Voka ağlamasını kesti. Yanakla

rındaki yaşlan silerken içini çeke
rek sordu: 

- Amma ona nasıl söyliyeyim? 

- Haydi beraber gidelim. 
Onlar beraber gittiler. Ve dadı -

dan neş'cli, mes'ut olarak döndü -
ler. 

-
Çünkü milislere iltihak edenler, 
Fransa hududundan çok dağınık 
ve perakende bir halde İspanyaya 
geçmişlerdi. Maamafih bunların 

15.000 kişiyi buldukları tahnıin e
dilmektedir. Yedi bini Madrit cep
hesindedir. Fakat asiler bu miktarı 
35.000 olarak tahmin ediyorlar. Bu 
gönüllülerin içinde Çinliler ve Ha
beşler bile vardır. 

farının zarları değiştirerek hile -
karlık yaptıklarını işittiği için, o
lanca dikkatile Artinin eline bak
mıya, hareketlerini kontrola baş
ladı. Hele Artinin mütemadiyen: 

- Kestim! 
Yapmasından büsbütün işkillen-

di. Boyuna kaybediyor: 
Gümüş mecidiyecikler! 
Sarı sarı liracıklar! 

Birer birer kendi kesesinden 
başka ceplere aktarma oluyordu. 
Nihayet dayanamadı, birşey anla
dığından değil, yalnız şüphesini i· 
zalc etmek için Artine bağırdı: 

- Aç bire elini cancağızım, şey· 
tan '-ar içinde! Kulağına sö~·leyip 
istediğin zarı getiriyorsun. 

Artin şaşırdı, avucundaki zarı 

birdenbire kavanço edemedi. Teh
like b::ış göstermişti, baktı olacak 
gibi değil, telaşla, korku ile zar • 
ları ağzına aldı, birini yutmak is • 
terken üçünü birden yuttu. Ve: 

- Kustu! 
Eski barbut fendbazları içinde 

üçle oynıyanlann en meşhurlan 
şunlardır: 

Kanbur Mahmut, Kürt Memo, 
Tırnakcı Rifat, Kapıcı Artin, Ke
falouyalı Eftirn, Kokuli, Çolak 
Panayot, Kahveci Ligar (bu üç iş
çi hala Yunanistandadır). Laz Te· 
mel, İbrişim Nazmi, Kaka Ziya, 
Mazhar, Kunduracı Perildi, (beşi 

de ölmüştür), Kakodi Hasan, Er· 
meni Agop ve ilh ... 

Bugünküler içinde de ahçı O. 
hannes (yakınlarda öldü), Tahsin, 
Halil, Çakır, Ovakim, Deveci Ah· 
met, Abdürrezak, yahudi Kohen, 
Acem Fettah, Küçük Mehmet Ali, 
Zare, Herand, İhsan, İbrahim, Be
kir piyastosu az olanlardandır. 

Bugün, İstanbul kumarbazları • 
nın en kurnazı -tabir caizse- kralı 

(R ... ) dir. Başından bir çok vak
alar geçmiştir. Şu barbut vak'ası 

buluş ve yakalanmadan kurtuluş i· 
tibarile hakikaten enteresandır: 

(R. .. ) bir gün abani sarıklı bir 
Konyalı ile barbut oynuyordu. O
yun tabii harbi değildi. (R ... ) o • 
küzleri kO§llluş, (keriz) edip du • 
ruyordu. Konyalı bir aralık şüp 
helendi: 

- Elinde dedi, bir şeyler var g!· 
bi geliyor bana!.. Hele bir yol şu 
elini aç bakayım. 

(R ... ) çok zeki, kararları ani, 
buluşları güzel, kolay kolay yaka
lanmıyan bir işcidir. Bunun için, 
hemen avucundaki zarla yakalım· 
mamanın çaresini buldu: 

- Na sana!.. Elimde ne olacak 
sanki... 

Diyerek adamın başına vurdu, 
ve vururken elindeki .zarı Konya
lının abani sarığının kenarına iliş
tirdi. 

Zar bahsini tamamlarken, ko • 
mik K. Hasanın bir tavla fıkrasını 
daha anlatayım: 

Eşşiı san'atkar, Raşit Rıza, mes

leğinde olduğu gibi, tavla oyna • 
makta da hakikaten üstaddır. Ken-

disi gibi iyi tavla oynıyan K. 1Ia
sanla oyun oynamaktan zevk du -

yardı . Hasan da onunla karşılaş -
maktan sonsuz bir zevk alırdı. Bir 

kere oyuna başladılar mı, üç gün üç 

gece oynarlar, tavla başından kalk
mazlardı. 

Bir arife akşamı, Şehzadebaşın
da Hasanın işlettiği kahvede tav· 

la başına geçtiler. Oyun saatlerce 

sürdü, neticede Raşit Rıza (100) 
lira kazandı. Ve oyunu bıraktı. K. 
Hasan oyuna devam etmek arzu -

İlk evvel, kağıdın kimm yapa .. 
cağını anlamak için: 

- Sayı ziyade! 
sine birer kağıt kaldırılır. İki ki • 
ğıttan büyük sayıyı bulan elli iki • 
lik bir deste kiğıdı eline alır, iyi
ce tarar, karşısındaki de: 

- 50 kuruşa ver bir papaz! 
- 100 kurup bir yedili ver! 
Diyerek bir kağıt ister. Kağıdı 

dağıtan bir istiyenin, bir kendisi
nin önüne teker teker kağıtları aç
mıya başlar, papaz istiyene ç1kar
sa kaybeder, o zaman tırapolayı o
na vermeğe mecburdur. Kendisi • 
ne gelirse, kazanır, kağıtlar yin~ 

onda kalır. Kılıç oyununu iki ki -
şi değil, beş, on, on beş kişi birden 
de oynıyabilir. Yalnız sıra bekle • 
mek, yahut bir kişiye kağıt açar
ken, başka istiyenler için de aç -
mak lazımdır. 

(Paseta) yı iki kişi, beş kişi oy
nadığı gibi on, on beş kişi de oynı· 
yabilir. Oyuncular, es.ki, oynanmı~, 
ıskarta tabir edilen kağıtların i · 
çinden istiyecekleri sayı ve s.ırat
lan seçerler, masanın üstüne seri
len m~ambaya korlar, !~a~ıda 
koydukları paranın mikdarını, ta
belacı muşambaya, sıralanan ki -
ğıdın önüne yazar. 

Paseta kesen -yani on beş, yir.mi 
oyuncunun parasına karşı hsa a· 
çan, mahdut değil çok mikdarda 
ortaya para koyanı adam -ka -

Aomll K. Hasan•,,. 
bir 1ca,ıfcatilra 

ğıtları karıştırır, -istiyen oyuncu -
nun kağıttan alıp karıştırmaY• 
hakkı vardır- destenin crtasındall 
bir kağıt çeker, bununla destenlıı 
ortasına vurur, keser, kestiği ki • 
ğıdı vurduğu yerde bırakmaz, çı .. 

(Devamı var J ,. 
··················································•··· ( 5 nci ıahi/adan deuam ) 

Denizin sesini 
Duyuyoruz 
maharetli yelken manevraları gôs -
terecekler. Eğer Güneş, G. sarııY• 
Fenerbahçe, Beykoz gibi kuvvetli 

denizcilere sahip olan klüpler ib .. 

tilaf çıkarmazlarsa yüzme ve 1tü• 
rek yanşlarında, su topu maçla ' 

rmda İstanbul birinciliğini kdzBtl .. 

mak kolay olmıyacaktır. 

Yılın sekiz ayında deniz suY'11" 
giremlyenler yakında yapaCbktaıi 
cümbüşün verdiği neşe ile şiın " 
diden seviniyorlar. 

Mur•t 1Ca~ah8fl 
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Tefrika No : 5 Yazan : M. Necdet Tunçer 

ANA 
( S ncl sahi/ıden finHJm ) 

çalayıp çıkarırsak kadının hayatı 

kurtulmuş olacak. 
Bu elim vaziyeti büyük bir eza 

duyarak kadına söyledim. 
Kadın, bana, göz yaşlarile kat, 

olarak şu r1cad'a b ulundu: 

Sü/eymanın sarayındaki kadın çoklıığu birçok 
entrikalara ve kıskançlıklara meydan veriyordu. ! 
Bedevi kızı, hassa zabitini avucunun içine almıştı! 

- Çocuğumu canlı olarak kucağı
ma veriniz, onu, bir kere öpeyim; 
sonra ölüme razıyım. Çocuğuma 

elbet merhametli insanlar bakar • 
lar, büyütürler ve yavrum da be
ni hayırla anar, dedi. 

Bu cevap karşısında duyduğum 

heyecan ve tesiri tarif edemem. İ~ 
te, bu kadın tam Türk anasıdır_ 
Ben de mümkün olan her şeyi bü· 
tün mevcudiyetimle yaptım ve bu 
fedakar Türk anasına sağ olarak 
çocuğunu verdim, kendisini de ya
ptabildirn. Bugün ana, oğul ikisi 
de hayattadırlar. 

Amon Prensi meşhur muharlpl~rdındi. O güne kadar yapttğı bütün noa1ıa~d!lıı muza/ fer olarak dön 11uştc1 

Benim şahsi ıaadetimin biricik 
membaı bu gibi vak'alarda oynadı
ğım roldür. 

Bu misal Türk anasının, evladı
na karşı olan büyüklüğünün ye -
giine tarifidir sanırım. Bunun ya
nında eğlence ve hodbinlik yüzün
den çocuktan kaçan kadın ne ber
bat bir şeydir. 

Çok misallerle hakiki Türk kadı
nı asla dejenere değildir ve böyle 
~arabetlcre asla düşemez. 

- Kadın hangi yaşta evlenmeli 
ve hangi yaştn çocuk doğurmalı • 
dır? 

- Vasati ailelerde kızlar 18 yaşın
da evlenirler ve iyi büyümüş bir 
kızın 18, 19 yaşında iken çocuğu o
lıır. 

- Bir kadın kaç çocuk doğurma
lıdır? 

Beya z UzUmle Kara UzUmJ ve bu yakışıklı hassa J:abitıle be- Sulcymanın .h~rp _ kumandanları 
raber yemek yerdi. var. Onlar duşunsunler. Sen neden 

kavgası 1 Sarayda Şaonu seven kızlar yok kendıni üzi.ıyorsun? Masum Yahu- 1 
Süleymanın sarayında zencile - değildi. Fakat, Şaonun bütün tut- d~~e~ tazyik ede.nleri h~maye eden 

re '\le yerli Arap kızlanna (kara kunlan bu sert ve inatçı zabiti el- hukumdarın peşmden gıdenler gü-ı-

- Ailelcri:ı mali vaziyetlerini 
düşünmek gerektir. Bizim milli ba
kımdan her nilede 2, 4 çocuk mu
hakkak olmalıdır. 

- Çalışan bir kadının çocuk ya
pıp, yapmaması hakkındaki dü • 
şünceleriniz? 

Üzüm) diğerlerine de (beyaz üzüm) de etmenin sırrını keşfedememış - den ı;;ıne azalıyor .. Görmüyor rnu-
derlerdL lerdi. sun? 

Kara üzümlerle beyaz üzümler Bu sırrı ancak Sahra öğrenebil- Şaon bu söze hiddetlendi: 
biribırlerile geçinemezlerdi Bu ge- miştj. Şaon haşin bir erkekti. Ve - Süleymanın tahtını, o masum 
çımsizlık bazan o kadar büyür, o kendisi gibi haşin kadınlardan hoş- dediğin Y~hudiler yıkacak. (Talut) 
derece gürültülere sebebiyet V:? • !anırdı. Sahra onun aradığı kaciın- uda beni Israile hükümdar intihap 
rırdı ki.. Süleyman bile öaüne ge- lardan biri ıdi. o fazla nazdan, te- eden onlardı. Fakat, kendisını biraz 
Çemez ve kn\•gaya önayak ol:.ınla· vazodan hoşlanmazdı. Kadınla er- sonra yine onlar katlettiler. 
rı ancak cellatla tehdit etmek su- kek gibi çekişmek, münakaşa yap- S<ihra o gece Şaonu kafi dere • 
retıle tesk~ edebilirdi. _ . mak, hatüı döğuşmek isterdi. Sahra c:de doldurmuştu. Fazla bir şey 
Saraydakı kadın çoklugu bır çok onun arayıp da bulamadığı bır ka- soylemedi. 

entrikalara ve kıskançlıklara mey- dıruiL Şaon: 

dan verirdi. Sahra, o akşam hükümdarın eğ- - Hareketimi Süleyman tehir 
Efrayimın_ babası, .. ~.Sahra) ~ lence salonundan Şaonun odasına etti. Bu işde gizli bir parmak var •• 

kulagına, Suleyman olursc, ~endı- döndüğü .zaman, hassa zabitıni çok O parmağı bulsam, parça parça ya-
sının. s~rayda prcn~le.r gıbı ya - neş'esiz buldu. pacağım. Süle~ manı aldatıyorlar. 
şayacağın.ı soykmıştı. Dıyc söylenerek yatağına girip 

(Kara uzum) bu vaailara kapı- Şaon yenı sefere hazırlarıdığın- ~ltı. 
larnk farılıyf'lC geçmişti. dan bahsediyordu. Sahra onu Sahra da odasına çekildi. 

Sahra her işde daima Taınara ile der~l bu fikrinden vaz geçirmek İşte Tamarn ile Sahra arasında 
karşılaşırdı. için: ilk geçımsızlik hadisesi o gece baş-

Suleyman, Tamaraya s:ı!:ayda - S~n buradan uzaklaşırsan, Sü- lamıştı. 
gizlı vazifeler vermişti. Bu müte- leyman senin yerine bir başka za- Sahranın odası iç avluya bakan 
c:cssıs ve zekı· Yahudı" kızı s1r:wa'a bıt alacak. Döndügün zaman bu h"" t d d ucre er sırasın a i i. Oraya git-
cılu p bit<'nleri her gece Sülcym~a mcvkiini kaybedeceksin! mek için bir kaç dehlizden geç • 
bildirirdi. Dıye söze başladı. mesi HizımdL Sahra odasına gider-

Sahra, onun gizli işler pcs;r.de Şaon: ken, Ta~ra ile karşılaştı. 
koştuğunu anladığı günden beri a- - Herkes Amonlular il.zerine git- Tamara hiddetle sordu: 
Yağını denk atmaya başlamışt:ı. memekliğimi tavsıye ediyor, dedi, - Daha yatmadın mı, Sahra? 

Süleyman, Sahrnyı da ~ok se - sen de böyle söylüyorsun! Halbu- Halbuki hükümdarın yanından ay-
\'erdi. Onu koynuna almaz, onun- ki Amon prensi, Süleymanın tah- rılah bir kaç saat oldu .. 
la başbaşa kalarak birlikt~ yemek tını yıkmıvıı r:ı!rs~n bir adamdır. - Rakkasclcrden birinin odasın-
Yernez ve şarap içmezdi. Fakat, o- Kendisi meşhur ve cesur bir mu - da kalmıştım. 
llun rakısları Süleymanın neşesini harip olduı;u ıçın, yarın Askanlon- Tamara gözlerini süzerek başı-
arttırdı. Süleyman prap içerken lularla ittifak ederek K uciüs üze· nı salladı: 
Ve Yernek yerken Sahrayı seyret- rine yürüyecek olursa, onları na- - Yalan söylüyorsun, Sahra! Sen 
l11ek zevkini yenemezdi. sıl püskürteceğiz? Amon prensi Şaonun odasında idin! 
Süleymanın sarayında Sahrayı harekete geçmeden burnunu kır - Sahra birdenbire şaşın:JL. hid • 

~enler çoktu. Amonlular ü •erine mak fırsatını kaçırırsak yazık o- defle gözlerini açarak bağırdı: 
~decek olrın hassa zabiti Şaon bu lacak. -:- Akşamdan beri beni takip mi 
Jc~hudi kızına bayılırdL Sahra hü- Sahra, Efrayimin babasından al- edıyordun? Ben hükümdarın hu _ 
uındann yanından çckildikt !'l son- dığı cesaretle Şaonu Süleyman a- zurundaki rakısJarımı bitirdikten 

:ra, doğruca Şaonun odasına gi1er, leyhine teşvik etmiye başladı.. sonra istediğim kimsenin odasına 
pnunıa 1-ıc;b.ısa kalarak şarap ice: _Bunu sen düsünecek değilsin va! P'İnf"biJirim (Arkası var) 

~lis romanı: 22 lamak ıstiyorsanız, elınizdeki t~ -
harri emrini görmek isterim. 

~ 1 kt b • ş k T. X. omuzlnrını silkti elindeki "a ra n 1 a 1 r 1 1 küçük aleti tekrar kutuy~ yel'lcş -
tirdi, dedi ki: 

Yezan: Edgar Valas "I 
Çeviren: Mua~er Ala ıu1 

gı;: B~ kasa, benim görüp anladı-
l. gorc, bir Magnus kasasıdır. E
ııne t 
Şub utuşturduğunuz anahtar ise 
bu1t· tnarkalı bir anahtardır. Hal -
lil~ hugtine kadar edindiğim tec
~ ğ lerc nazaran, Şub anahtarları 
~;u~ kasalarını açmaz. 

a nın canı sıkılır gibi oldu: 
gı; Sahi, dedi, ben de amrnn dal
kay:~-ırnıın ha! Asıl anahtarı ban
~ve s ~aktı~ırnı şimdi hatırladım. 
RınJı <ı hleyın döndüğüm için dal
tirti ~~ı nffedersiniz. Şimdi biri
t1111 gonderip nnahtarı getirtece -

- Rica ect--· hi h ın~,.: . =Hn, ç za met et -nn1z. 

çur· ~- ceketinin cebinden bir kü
l<:kuıe.r~ çıkardı, açtL İçinde acaip 

e çelfkten bir kaç alet var-

dı. Bunlardan bir tanesini aldı. 
Kara endişe ile sordu= 
- Ne yapmak istiyorsunuz? 
- Şimdi görürsünüz. 
T. X. harikulide bir el çabuklu

ğile elindeki nleti, kasanın küçük 
anahtar deliğinden içedye soktu ve 
dikkatle çevirdi. Nihayet aleti çek
ti ve kasanın kapısı açıldı: 

- Görüyorsunuz ya, dedi, bir 
kasayı açmak ne kadar kolay Şt.>
miş! 

Kara birdenbire değişmişti. Şim- . 
di Mcredit'c ateşler saçan bir göz
le bakıyordu. Sanki çıldırmıştı. Bir
den bire açılan kasa ile Meredit'in 
arasına girdi: 

- Azizim, dedi, artık bu latife 
hayli uzun sürdü, zannederim. E
ğer bu kasanın muhteviyatını yok-

- Kara, siz de pek tuhaf insan
sınız. Bu kasanın muhteıliyatını 
bizzat gözden geçirme.ldiğim .. 
d . d ıçın 
e~ıı~ en beri ısrar eden siz değil 

mısınız? Tabii ben nıanevraruza 
kapılmadım. Ben zaten sizin ne ka
sayı yoklatmak, ne de Con Leks -
n_:an'ın nerelerde olduğunu bana 
soylemek istemediğinizi pek .. 
biliyordum. ıyı 

Bu sözler tesirini gösterdi. 
.. Kara'nın yüzü hiddetten takal _ 

lus etti. İnsan çehresinde vah~· b" 
hı .k :.-ı ır 

ma u a benziyordu. 
1ki e!ini arkasına saklıyarak: 
- Sız.·· siz.·· diye kekeledi 
Tam o esnada Kara'nın iki elf de 

aşağıya iniverdi. Çünkü T. X. ta _ 
bancasını göğsüne dayamışt S 1 r . d Y ı. o 
e mı e unanlının sol cebine dal-
dırmıştı. 

Kemali hayretle gördü ki, bu 
cepte .ne ta~nca var, ne bıçak? Fa
kat bır nevı elclttrik cep lambıısı 

- Çalışan kadın pek ata anne o
labilir. Yeni i~ kanunumuz bunla
n himaye ediyor ve milli hissi olan 
patronların bu gibi anneleri koru
ması, bize, en ziyade yakışan bir 
harekettir. 

- Çocuk yapan bir kadının en 
büyük rahatsızlığı nedir? 

- Çocuk yapan bir kadının en 
büyük tehlikesi lohusalık humma
sı~ır. Ebe v? hekimlerin mikroJ?la 
mucadelclerı bunun önüne geçe _ 
bilir. 

- Nüfusun artması için ne ;yap
mak lUzımdır? 

- Çocuk meselesi milli davalar
dan biridir. Doğuran kadının, do
ğumun ve doğan çocuğun himaye
sile nüfus artar. 

- Çocuk doğuran ve doğu~u • 
yan kadınlar hangi tabakalardan -
dır? 

-Türk kadını çok vehittur. Ka
dının iradi akameti bizde bir me
sele teşkil etmez. Türk kadını nor
maldir, iyi anadır. 

Her sınıfa mensup kadınlardan 
~n. ziyade çocuk yapmayı şiddetle 
ıstıyen köylülerdir. Bazı müstesna 
şehirli kadınlar1mız çocuk yapmı
y~rlar. Buna rağmen, hakiki Türk 
aıleleri 6-7 çocuk sahibidirler 

. Bizde scf ahat ve tereddi k~dını 
dıyc hususi bir sınıf kadın yoktur. 
B_u sebeple (çocuktan kaçınmak) 
bızdc içtimai bir tehlike halinde 
de~ild" _g ır. Türk anası, dünyanın en 
fyı anasıdır ve bizim muk--nddes ta
nıdığımız bir varlıktır. 

Onun kucağı kahramanlar b . 
t-nd· cşı-
6 ır. 

N"va~ı Acun 
buldu. 

.. ':· X. bu lambayı muayene etti, 
dugmesine basmak üzere iken Ka
ra müthiş bir s:ıyha kopardı: 

- llokunma! düğmeye dolum • 
ma! 

T. X. sordu: 

. :- Dokunursam ne olur? Bir in -
filak filfın mı? 

- Hny1r! hayır! 
T. ~· bu esrarengiz lıimbayı ye • 

re dogru çcvirdi ve hafifce düğ • 
meye dokundu. 

O ?nda yere doğru fıskıye halin
~e ~ır mayi fışkırdı. Yerdeki ki _ 
lımın hemen rengi değişti ve ayni 
zamanda keskin kokulu bir du _ 
~an peyda oldu. T. X. snpsnrı ke
sılen Yunanlının yüzüne baktı. 

- Vah, vnh, vah, siz cebinizde 
hep böyle vitriyol mu taşırsınız? 

Kara kendisini toplamağa ç.:ıiı • 
şıyordu. 

- Yemin ederim ki, bunu kul
lanmak için üzerimde taşımıyo _ 
rum. Ancak düşmanlnn korkut • 
mak iı:fn böyle bir tedbire lüzum 
g~rdüm. Hakkımdaki ~-üphelerini
zı tamamne yersiz ve hatta gülünç 
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Bayam famyor musunuz?. 
Müsabaka komitesi hazırlıklarını 
bitirmiştir. Müsabakaya 1 Nisanda 
başlıyoruz. l Nisan günü gazete -
mizin müsabaka sütununda basa
cağımız bayan resmini heyecanla 

bekleyiniz. Nisanın birinde neşre
deceğimiz cf > numaralı resmi ta

nımak için şimdiden hazırlanınız. 
cbnyanı tanıyor musunuz?> suali

ne mutlaka doğru cevap vermiye 
çalışınız. 

Müsabakamız, Nisanın otuzuncu 

günü nihayet bulmuş olacaktır. Bu 

müsabakamıza iştirn:k edebilmek 

için en az yirmi resmi tanımak 

lazımdır. Bu suretle 500 okuyucu

muza çok zengin hediye ve mükn
fatlar Yereceğiz. 

Resimler sıra numanrsile neşre .. 
0

dUccektir. Aşağıda nümunesini 

koyduğumuz müsabaka kuponunu 

doldurarak posta ile ve cMüsabaka 

memurluğu> adresine göndermek 
lfızımdır. 

Müsabakamız, sizi hem atakadar 

edecek, eğlendirecek; hem de zen
gin hediye ve mükafatlar kazandı
racaktır. 

Hediyelerim iz 
Derece alan okuyucularımıza 

vereceğimiz hediye ve mükafatla
rı hazırlamış bulunuyoruz. Bun -
lar o.rasında çok nadide, şık ve kıy
metli eşya ve mükafatlar vardır. 

Mi.isı:ıbakamız, sizi zengin edebile
cek, ihtiyacınız olan bir eşyaya si-

zi knvuşturacaktır. Hediye ve mü: 
kafatlarunız mütehassıs bir he -
yet tarafından seçilmiştir. Gc -

lecek cevaplar çok ciddi ve ti

tiz bir itina ile tasnif edilecek, ka
zanan dereceler gayet bitaraf bir 

şekilde tayin olunacaktır. 
Hediyelerimiz nrasında şunlar 

vardır: 

l - Kadın eşyası ve zineti, 
2 - Erkek eşyası ve levnzımatı, 

3 - Ev eşyası ve levazımatı, 
4 - Para mükafatı, 
5 - Muhtelif hediye ve müka • -fallar .•. 

Derece nlncak 500 okuyucumuz 

sıra ile, bu hediyelerden birine ka
vuşacaklardır. 

K imin resimlerini 
basacağız ? 

Neşredcceğimiz 30 fotoğraf ta • 
nınmL5 bayanl:ınn, hm· gün gaze-

telerdP. gördü~lnüz maruf kadın -

ların resimleridir. Resimlerimizin 

kime ait olduğunu anlıyabilmek i

çin, zekfuıızı, 1ıdızanızı işlctec~k

siniz. Biz : 

l - Tarihteki me;şhur kachn • 
Zar, 

2 - Zamanımızdaki mC§hur k.Go 
dınlar, 

3 - Sinema ve tiyatro artistle • 
ri, 

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

nın resmini basacağız. Ve siz, bu 
resmin kime ait olduğunu bulacak
sınız. Cevap verirken, bu baycının 

isminin evveline mesela cKimya a
limi>, •sinema artisti> diye yaz • 
mak lllzımdır. 

Müsabaka kuponu nümunesi işte budur: 

S on Telgrafın M üsabaka K uponu 
No. : 1.. ------

Bu Resim------- -------- n in 
fotoQrafı o lduğunu blldlr irim. 

ADRES: 

bulurum. Kasa meselesinde de ~i

ze küçilk bir komedi oynadığıma 
mü teessifiın. 

- Hiç müteessif olmayınız.. 

Çünkü hiç te ehemmiyeti haiz bir 
iş yapmış olmadınız. 

Ynanlı elektrik fenerini kapmak 
istedi. Fakat T. X. vermedi: 

- Yo! dedi, b'1 bana lazım. Bu
nu S •kotlandıyarda götüreceğim 
Çok zamandanbcri bu kadar alel
acaip birşey görmemiştik. 

Kara başıDL salladı: 
T. K.: 

- Azizim Kara, bu hakikaten 
harikulade b;r şey .. Bir kere daha 
derin zekilnrn:Jan dolayı sizi teb -
rik ederim. 

- 9-
cAzızim Meredit, 
.Man gz bir latife yüzünden 

hiç nrzu cdı1miyen kötü bir ha -
diseye ebeb.!•et '\:erdiğime müte
essifün. Siz n" sıl düşünürseniz dü
şünümiz, fakat benim size kar;ı 
derin bir hürmetim vardır. 
Eğer size karşı bir kusurum ol-

iMZA 

duysa beni &ıffodcceğinize emin 
bulunuyorum. Yalnız hak • 

kımdnki his•~ıinizin bozulduğunu 

ve itirnadmızm sarsıldığını talı • 
min ediJorwn. 

Eğer şu önumüzdeki akşamların 

binnde benimle beraber bir ye .." 
mek ycıniyc tenezzül buyurursa • 
nız, son derece memnun olacağım. 

Sizı son dere .. -c şayanı dikkat biri -
sı1e tanıştıracağım. Patagonyadan 
avdet eden Corc G:ıterkol'dcn bah-

setmek istiyorum. Bu zat oralarda 
çok mühim keşiflerde bulunduğu
nu söylüyor. Sizin bu vadide geniş 

ihvlanızı yaınrdan bildiğim için, 

böyle bir vesile karşısında daveti
mi mazur göreceğinizi ve reddet • 
miyeceğinizi limit ediyorum. Ga • 
terkol hattu farkınn dahi v::ırmak . 

sızın bizi barıştırmıya da sebep o
lacaktır. Bu rurctle kendisinin ba· 
na azim bir rnü~af. mal olan se
Y • lıqti de bo r!itmcm· clacaktır. 

s 
ı ıca l"C.H: un. 

(Devamı var) 



.GAZÖZ ÖZÜ 
Mevvılardan ve ıneyvalann özünden yapılmıştır. Şekersiz meyn 

tuzu tertibi n şekerli limonlu şampanya tertibi eııfesi ncfais nevileri 
vardır. Harareti teskin ve mideyi tuhih eder. Şerbet ve limonata ye• 
r :ne dünyanırı her tarafında bu nefis tertip:er kullanılmaktadır. Yüzde 
beş yüz nisbetinde daha ucuz ve daha leziz ve daha nefis olan Ha!aG 
gazöz özlerini tercih etmek menfaatinız icabıdır. Kavanoz içerisinde 
25, bü~ ük 35, dört misli 5;) kuruştur. Hasan deposu. Ankara, lstanbul, 
Beyo~lu, Eskişehir, Beşiktaş. 

HISSEDARLARININ FEVKALADE 
TOPLANTISI iÇiN 

İKİNCİİÇTİMADA VETNAMESİ 
Şirketi Hayriye Hissedarlar umumi heyetinin 22 Mart 937 

Pazartesi güııü mukarrer olan fevkalade içtimaında hazır bu· 
1 lunıın hisst•darların temsil ettikleri sermaye mıktarına nazarcn 

nizamname tadili için kanunen muktezi müzakere ni!nbı tahas

sul edemediğinden ce·se açılamamıştır. Bu itibarla hissedarlar 

26 Nisan 937 Pazartesi günü saat 15 de Ş:rke in GJlatada 1 
Fermenecilerde kain merkezi idaresinde şartnamenin üçüncü 

mad 'lesinde tadilat icrası için ticaret kanununun 386 ncı mad 

desi hükümlerine tevfikan tekrar çtiıııııa davet ol:.ınurlar. 

lşbu içtimaa ticaret kanununun 385 inei maddesi mucibince 

bir bi-sscye mnlik olan hissedarların dahi iştirake salahiyetleri 

vardır. 

Ruznamei müzakerat 
1 - Şirket şartnamesinin 3 üncfı maddesinde tadilat icrası 

teklifi: 
Şirket şartnamesi 3 üncü 

m1ddesi \kinci fıkrasının ha• 

len mer'i buluan metni: 

Ş rket tarafından vekaleti 

nıiiş ırünileyh:ı Vf'znesine mü· 

fettiş ma:ışt olmak üzere şehri 

20 lira vedlecektir. 

Şartnamenin üçüncü mad• 

desi ikinci fıkrasının teklif 

olunan tadil metni: 

Şirket tarn (ıııdan 1ktısat 
Vckületi ve:ım~sine mlıfettiş 

ruaaşt olmak üzere şehri 100 
lira verilrcektir. 

UM BAR~ 

-
BASURDAN YALNIZ HEDEN SA 

ile ameliyatsız kurtulursunuz. Basur memelerini söndürür, mahveder, kanı, ağrıyı derhal keser. 

SiNiRE ÇARPINTIYA NEVROL CEMAL 
Emsalsiz ila~tar. Hafakana, tee4'sürle bayılanlara 20 damlası hayat verir. Evlerinizde mutlaka bulundurunuz. 

ROMATiZMAYA ÇARE Pi MANOL 
Üşüttr.ekten gelen arka ~ancılarını, si) atık, bel v~ diz ağrıları:-u derh1l geçirir. Vücudu kızdırır. 

EMi 
ile çare bu ursun uz. Bel gevşekliğini J!eçirir, vakitsiz ihti}•arlıyanlııra sren ·liV. ve dinçlik vcr·r. Yalnız ismine dikR:ıt. 

İstanbul Dördüncü İcra 
Memurluğundan: 

Emine ile ölü Avşe varislerinin Emniyet Sandı~ına birinci df:recede 
ipotekli olup t mamın:ı ehli,·ukuf tarafından (1817) lira 25 kuruş kıymet 
takdir olunan Sultanselimdt', Çıra~ıhanıza mahallesinin Sakızağacı so
ka~nda esld 20 Mü. yeni J8 No. lu bir tarafı Fatma arı;ası, bir tarafa 
Ali hanesi arkası Mu!tUıfa hanesi önü Sakızağaca caddesile mahdut 
aşağıda evsafa yazıla ~v tapu · kayda üzerine açık arttırm:ıya vazolu~· 
rr uşıur. Zemin kntı: 'Uni döşen bir taşlık üz~rindc çimento şaplı bır 
mutfak ve arkada ahşap döşemeli bir sofa üzerinde bir hela ve bir 
oıta vardır. Tav:mbn mer'i kiJ;şli b1kkal t;ıvanıdır. Bo irum katı: Bah~e. 
cihetinde zenııni ç mento döşeli ve etrafı sıvalı bir taşlık ve zemınt 
toprak ve etrafı ııvaaız bir bodrumdan ibarettir. Gerek zemini ve a-e
rek bodrum katmdan· bahçeye çıkılır. Birina kat: Bir koridor üı:erinde 
üç oda bir gusulhane, bir lıelA mevcuttur. ikinci kal: Bir büyük sofa 
bir oda, bir hell "" bir taraçadan mürekkeptir. Birinci kat bakkal 
tavanhdır. Umumi evsah bodrum ve zemin katları kigir, birınci ve 
ıkinci katlar ahşaptır. !waıac:ı lasmen muhtaca tamirdir. Mesahası: 
Umumu 121,5 m2 olup 54.5 m2 üzı:rin de bina: mevcuttu ... 

Arttırma peşiudir. Arttırmaya iştirek edecek müşteriltrin kıvmeti 
muhanımenin 0Jo7,5 nisbetinde pey akçr<i veya mi"li bir b:ınkanın temi• 
nal mektubunu hamil olmaları icap eder. Müterakim vergi, tanzifat, 
tenviriye vakti borçlan borçluya aittir.. Arttırma şartnamesi 20-4.937 
tarihinde D cıirede mahalli mahsusuna ta'ik edi:eceklir. Birinci arttırma<ıı 
6·5-937 tarihirıe miısadif peqembe günü da"rell'ilde saat 14 ten 16 ya 
kadar icra edliecek birinci arttırmaaa bedel, ki\ meli muhammeoi:ti 
0/075 ini bulduğu takdirde Ü!'le bırakılır. Ak•i takdirde son arltırm1nın 
tcalıhüdü baki ka :mak üıere a rtırma on beş gün daha temdit edi erek 
21.5.937 tarihine müsadif cuma giinü saat 14 ten 16 ya kadar Dai~ede 
yapılacak ikıncı arttırml neticesinde en çok arltırJntn üzerinde bırakı. 
Jaceıktır. :;?004 numaralı icra ve lrlas kanununun J 26 ıncı m ıddesine 
tevfikan hakları tapu sicil.er.le sabit o'mıyan ipotekli alacaklarla diğer 
alakadaranın ırlifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve 
masarile dair olan iddıalarını i'an lariı i ıden itibaren 20 gün zadında 
cvr kı wüsbitelerile birlikte Dairemize bi dirmeleri lazımdır. Aksi tak. 
di·de hakları tapu sic ıleri.e sabit olmıyanlar satış bedeliniı paylaşma
sından hariç kalır. Müterakim vergi, terıviriye ve ta•ızHiyeden ibaret 
olan Belediye rusumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olu. 
nur. 20 senclık vakıf icarec;i İ'!e müşteriye aıttir. Daha fazla m'!lümat 
almak İ'!letenlerin 93'1· 3109 num1ralı cıosyada mevcut evrak ve mahal· 
Jen haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp anlayacakları ilan 
olunur. (16?7) 

Ademi iktidar 
Bel gevşekliğine AD 

\ffr=====T=u.=·rk==H=====K========~ 
ava urumu 

BOY OK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

6 rncı keşide 11 - Nisan - 1937 dedir. 
Büyük 
ikramiye • liradır. 

Ayrıca: 40.000, 25.000, 20.000 
15.000, 10.000 l~ralık ikrami
yelerle (50.000 ve 200.000) 
liralık iki adet mükafat vardır .. 
Dikkat: Bilet elan herkes 7 • N 1 S A N ~ 

937 günU akşamına kadar biletinl 
değiştirmiş · bulunmahdır. 

Bu tarihten sonra blJet Uze• 
rlndeki hakkı sakıt olur •• 

İstanbul İkinci İflas Memurlu

ğundan: 

Mtiflis Yorgi Efremidinin tas • 

!iycsı karargir olan Cibalide Fe

ner caddesinde Taş iskelesinde 

56/58/60/1 No. lu Değirmende mev-

cut makine ve çuval ve sair de -

ğırmenciliğe müteallik mallar bi· 

rinci arttırmada kanuni kıymeti 
bulmadığından satılamamış ve i -

kinci ~rttırması 26/3/937 Cuma ı?ii .. 
nü saat 10 da yapılacaktır. Gümrill: 
resmi ve dellaliyc müşteriye ait -

tir. 

İsteyenlerin satış günü m lhal -

linde hazır bulunmaları ilan olı.ı .. 
nur. (31207) 

---------------------------------------• iKTiDA 
en ıesirıi lıaç SER\ OIN'dır. Hı. 
tiyarlara gençlik, yorgunlara dinç· 
lık verir. Taşraya posta ıle 185 ku· 

ve BELGEVŞEKLiGiNE KARŞI 

ruşa gönderilir. Sirkeci Merkez Ec
zanesi. 

o 

BIRE, 
1000 

Tabletleri, 

1 - Krcdito 

her teranede arayınoz. (Posla kutusu 1255 Hormobin) lsıanb•I J 
•Cildiye ve Zühreviye mütehassıs-11 

Doktor 

~~!ı! .. ~~"~~.n}~~ J - './ 

TARLADIR 
2 - R. X. H. Yahni 
3 - E. Bivas ve .şürekası 
4 - N. Alevropulu ve mahtumu 
5 - Naum Y. Papatedero 

17 - Menaşe Kuzen 
18 - Kırmızı horoz 
19 - Yusuf Neş'et 
20 - Leonida Kaleroni ve Ş. 
21 - Siyacı oğlu Artin 

profesör~ 
Parisln 1937 senesirtfrt 
yeni dans flgUrlerlrt~ 
öğrenmek isteyenle . 6 - Safro biraderler 

7 - Naum Yorgi ve şeriki 
8 - Edvart Hazaryan 
9 - Rızkallo Ş. Hayat 

10 - İskonto ve ticaret kollektif ]. 
11 - Zülfü Ali 
12 - Sami Danan 
13 - İzak Bahar Juda 
14 - Sava Nettici 
15 - Darıgomiz N. Kmandaref 
16 - Jak İpsalti 

22 - Jozef Negrin 
23 - Vahram M. İşlemeciyan 
24 - M. Bakir 
25 - Emanoel Satrancadis 
26 - Rafael Evram Amon 
27 - Gözen Şayo Eskinazi Negrin 

ş. 

28 - Hacı Maniş oğlu Naum 
29 - Seyfi 
30 - Albert Kohen ve İlya Kal

deron. 

18-6-933 tarihinde 2279 N. lu ödünç p:ıra verme işleri kanununun 

9 uncu maddesi mucicince yukaJıda isimleri yazılı faizcilerdeıı % 12 den 
fazla faizle verdikleri paraların% 12 den f azlasrnda kanunda yazılı nisbetler 

dairesindeki miktara idarei hususiye hiso::~!;i olarak belediyeye tediye 
edilmiştir. Belediyeye verilen hisseleriı % 25 i bu faizeilerden faizle 

para alanlara verileceği yine ayni kanunda ya~ılı olduğundan alakadarların 
% 12 den fazla faizin muayyen miktardaki idari hususiye hissesinden 

kendileri e isabet edecek miktara geri almak üzere belediveıe gelme· 
leri ilan olunur. (B) (1647) 

.... Cll ....... l!:mı:llm:::.W!:.'111':91118 .. 

Dn!ıiliye muteh ıs ~ ısı 

mUJde 
Beyoğlu istiklal caddesi TürkU11~ 

dans dershanesinde Kemal Sıı[11 
Bayere müracaat. Hergün saba.f1 

$' 
ondan akşam dokuza kadar der 
haneı;i talebelerine açıktır. ---ti' 

IAkba mUesseseıeri 1 Ankarııda her dilden kitap, ga· 

1 zcte, mecmua ve kırtasiyeyi uc:Jı 
~ olarak AKBA müessesesinde 
1 bulabilirsiniz. Her dilde kitaJ'ı 

mecmua siparişi kabul edili'· 
lstan tul gazeteleri için ilan k3 • 

bul, abone kaydedilir. Undervodd 

yazı ve hesap mnkinelerinin p..cı· 
kara ııcen esi. Parker dolırı' 

e· 
kalem '~rıoin Anka rada satış } 
rirlir. Tcl-:f o:ı : 3:177 ~ 

- - c::::":' Dr. Ali Rıza Sağlar ı eÔeP 
Salubi ve umumi neşriyatı idaJ"C 

Cağaloğlu Nuruosmaniye cad ~eşiktaş Tramvay Durak Başmuharrir 

1 Cağaloğlu No. 30 (Eczanesi 1 Hastalarını hergün öğleden 

Göz Hekimi 
.Dr. Şükrü Ertan 

. yanında) Te efon. 22556 I sonr ı kabul eder. I E. izzet .. ıJ)" 
j •••m••••••••- Basıldıit yer: Matbaal Ebuı 


