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Vaziyet Vahametini ·muhafaza ~diyor! 
• . . . 1. . 

Fransa ve Ingilter~ ltalyaılı~lspanyaya yeniden asker çı-
karmasına mani olacak . müşterek tedbirler alıyorlar 

, NllllJI '." • ili , ~'·- • 114111,,.,J •• A 11111 lllllllllNlll;llllllN N")•ıı- . • • • 

Fransa · Almanyanın tavassutunu ve ltatya üzerinde 
müessir olacak tazyik tedbirleri· alınmasını istedi '"--..... ---~--~'"\! •11••111•ıı1tı•11M1 ........... Mttt11Ml•llllllll il il il Jllll;t 1 llllllllUJl I 11 111111 llllllllblllllllllll-

: · ·soö damla ıSovyet RLisya ale.y• 
ı · kantl&ll8r · · :- · · · .ftinde . .ıeni · 

:ÇekaialOV. zeltltlerl• ll hare'ketle~r başladı 
nln laUrUk toplantı•~ 

Tarihi günler yaşan- Japon meclisine verilen 
masından bahsedili1or 

Prasr. 2s [Huıusr Muh•birı. istizah takrir/eri 
mizden) - Çekoslovak yanın la· -----

rlhi günler yaşamikta oldu~unu ·sovyetler Japony hl k it 
söyleyen Çekoslovak ihtiyat %&• ayı a u a a ına 

bitleri Prır:la umumt bir toplanta alıyorlarm.JŞ, JapOD · Ordusu• 
yaptılar toplantıda albay lübert · 

nutkunda bilhassa şunlan söyledi: • h k t - • • • 
•Bütün ihtiyat Çek ıabitleri DUR are e e geçmCSI JStenıyor ' 

Guotlal•}a'a ı•ph•ılndı ~"°"" eJera mulıardılerJen 61r ıdneıf 16ıl•rlr lerrullt Ntltft 

. Sovyet ve Italyan · delegeleri ara
sında şiddetli bir dil kavgası oldu 
Fransa : Sabr1mız kalmadd. Diyor 
l.JOndrada /mpa.Uılorlak go'u v.e ~ garbi Akdeniz 

tehlikede görülüyor .................................................................................................................. 

devleti müdafaa içio son feda· 
klrhta hazırdırlar. 

Tarihi günler yaşanması mu
kadderse, biz kanınuıın ıon · 
damlasmı yermete mukredir bu
lunm~ktav11. ,, 

Şimdiye kadar son ~Bükreş T oplanbsı : 
ruharebede. 1300 Balkan ve. ~açok itilİf : . ..ı~~:!ı~ ... ıı::. 
talyan zabıt ve . nazırlar1nın toplantıs oıİ -~~ ~ .. s:~.=::.arbl~~i 
nefe • • d" t" na ehemmı·yet verı·ıı·yor h~d·a ~~~~~T: .=::ı~~op~ rl esir Uş U . . narak dua etmiıler, ve 6lenlerin 

Bükret. 2S ( Huıuıt Muhabını kahrama'?hlı namaaa autuklar IÖy. 
Pari miıden) - Miçük ltillf ve Balkan .lem tferdar 1,.,_ s, 25 (Hususi) - ltalyanan p akb Harici e Naıırlar1nın Roman• ~ Bu toplanbya sivil. asker, mek• 

lebi nyad~ki Aon vaziyeti fa~istlcr yanın milli ~ayramı pnü Bükreşte tepti .büyük bir kalabalık iftlrak 
et. ııe duzeltmek için, ademi mü- toplanacaklanm dün haber ver• ttnUftir, . 
iki '-le kararına ratmen lep.oyaya · mışlim. Bu toplanb büyük bir · Yukandald reılm klU1e yerine 
it" kQlordu ıöndereceai hakkında- .~hemmiyet ifade etmektedir. K~~k. Edime lb!desi 6nünde yapda11 IMı 

1 ~r burada bü ük bir beye- ltilif ile Balkan Pakb · Ha!"cıye dua törenınl töıtt'!l"Mektedlr. J 
Cin •h&ıadınaı y Nnırlan bu to~la_nb vesalesile 

Ha · . ıtır. kendi aralarında ııoruımeler yapae 
tfli rıcıye nazın lvon Delboı in- cak. bu rörüııMlerde orta Avrupa. 
lll 1 

_Ye Alman serirlerile aörüş- Tuna devletleri ve Balkan devlet-
ı.;:tur. Bu mülakatla. Grandinin ieri ve , ekdıt~rlerile. olan ~ün•· 
l e -.nda- harp eden gönültülerin sebet e!'İ ve beyneldıı!el hia.ıae~e 
t ri. çatrılmasından im ia:s etmesi kar,.. alac .kları vaııyet göz ea 
~rıne 1 _ • • ıeçırllecekltr. 
•6,;;...ıı.ı !~addus e~en v~21yeUn Bu 6-P.~ıJd.c bir Jçtima ilk..~ 
İlttru dutu ve he_ı, Jki ~ .. ~ q. vaki ollllUlkta .e oaun içhıltfr ti 
'i4nıı1:., \alıamebni aıalattıtı öğre- bilhacsa beynel•İ el politika ile-

B. • miAin karan '" hidiseleri karfıında 
~ De~~ ltalya'nıa ademi mi!- büyük bit ehemmiyet if ade.i ta11-
0ldu ale tüllf, abk•rnuu ihlll etmif iııaaktadrr., 
le lu. remaen hiç bir suretle Bu tcıplantıdı Türkiyeyi Dlt--

)id edibneınq d .... k bakanı . Doktor Aras temsil ede-
'-11b~lif ID 0 u.-nu. nca cektir. Romanya Baıveldli Tat .. 
-. .. ~ enbalarda." alı~ m_.ı U. rnkonun Ankaraya yaeacatJ 's iy .. 
Wt• 1 2-J fQbattan ıonra ispaq. ret. e1US1nda ı•ek Betırat t91?"" 
.... ..!''1an a-önüNüleri J'Önderif.i lantııına. ıerek bu -;:il)'& · aıt · 
· -.ı'"• · tabmiıie 1Diiaait W: La~ .. ~ dfO'li-ıs Ur•• Dolllor "'- 0...-1 ---~· 

. (-0...., '*' ..,,,, •. , ,. .~aar. . . ,.. A:a,..aw.. .. sı.,.•ı"'- ~-

MAKiNEYE 
VERiRKEN: 
- ---....;..;m;;,,;;;.;-

C i yan o 
Belgradda 
Bir dostluk vebl- · 
· tal'•flık pekti 
, imzalanacak 
Belırat. 2s ( Hu"" Muhabirt. 

llliıden Telefonla) - lt•lyan HariıO . 
dye -Nazin kont tifuo. bir~ 
ltaiy~ ve ecnebi pıe~ •• .._ · · , °"""" aw .. ,,_.> 

So•ı•I fWdul•rı 6eıh•ancl•., v.,oıllo/ lir te/liıt• 
(Yazısı 2 icln ••J/•mıctlo) 

Seyyar esnaf 
Blirasermafesıolandan 

günde 19 lira ceza 1 

Belediyenin seyyar esnafla mft· 
cadelesl bütün şiddetile devam et
mektedir. 
- Bu ite aynlan meı;rmrlar wa 
umantarda tekrar arttırılmıf ve 
yollarda durarak aatq yapa'l es .. 
nafın takibine memur sivilı\r de 
çoialblmı9 .. r, 

Bunlar kalabalık saatlerde en 
işlek pazar ve caddelerde ant tara• 
11\A- yaparak anafı bir iki koldan 
çember içiM alıriaktadırlar. Ya -~. 
taıaıiaıilara ceza kelilmekt;,ir. id 
tarama günde bir kaç defa y~ ._ 

. . -{Dınra•ı 21ttCl'...,fa4a) . 
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3 lira sermayesi olma .. 
dan gUnde 10 lira ceza 

[Birinci ~ahiıeden de,,ıam] ceğim için hapi~ yatmaktan kurtu-
makta ve bazan ayni esnaf her kon- facağım demıştır. . 

k t 1 At.met bundan sonra etrafına bı-trolde te rar cezaya carp ırı m1ıs:-
tadır. • riken knl&baJığın arasına kanşmış 

B .. d h .. ılarda ve koşa koşa uzaklaşmı~tır. u yuz en er gun çarş , . . 
b . k ·· k k ~ ük vak Bu vak adan bıraz sonra o çı -
ır ço muna aşa ve uç - d k" b"" .. t la h 
1 k k t l. cktedı"r var a ı utun sa ıcı r mu arrı -n anı sı sı rns gc mm . . . • 
D.. k B 1 k zarı cı"varın- rımıze bu vazıyetten şıkayet et -un ~ şam a ı pa , . . . 

d · b"" l b" k t ol sırasında nıışıerdır. Ezcumle bunlardan Cı -a yıne oy e ır on r . . . 
k .. ··k b" h~d· lrnuştur· b<ı.lı odun ıskelesı sokak 7 numara-uçu · ır :ı ıse o · 

o rnıntaknda tarama yapan me- da otunı:ı ve çocu_k oyuncağı sattığı 
murlar yol üstünde :rakaladıklan nı soylıycn Rahm ... 1 ismındc bir &ey· 
küçük bir leblebi satıcısını mer - yar S<JtJCJ ~e'!1ıştır kı: . 
keze göWrürken bu vatiycti gö • - Bız kuçuk esnaf 3-4 lıra ser-
ren bütün seyyar esnaf tablasını maye _He ç~lışı~z. Son zamanlarda 

~ b l ı d Beledıyc butçcsıne konan ceza hs-D.lıp kaçışmaga aş amış ar ır. • . 
Kaçanların bir kısmı yol üzerin- lını doldurmak ıçm memurlar her 

deki dükkônlara saklanrnJşlar, bir fırsatta bızden nğtr ceza _alıyo~ • 
kısmı da civar sokaklara S<lparc:.k lar ... Kabahat olduğunu bılmcdı -
hızlanmışlardır. ğımiz en küçük bir harcketımize 

Bu sırada memurlar o yol üıc- en a§ağı 5 lin:ı ceza kesılıyor ... 
:rinde işportasını kapının kenarı - Cezalar çok hem pek çok ağır -

mı kaldırım üzerine bırakarak ahçı. 
dükkanına yemek yemeğe giren 
seyyar kalem ve kciğJtcı Hacı oğlu 
Ahmedin işporh:sını tutarak 5 lira 
ceza kesmişlerdir. 

Ahmet bu işde bir kabahati ol
madığını, kapıdan sığmadığı için 
tablasını içeriye alamadığını söy • 
lemiş ve satış yaparken tutulma -
dığını il ve etmişse de ceza kesil .. 
nıiştir. 

Satıcı, daha iki saat <!vvcl Tah • 
takalcde yol üzerinde bir müşteri
ye kalem verirken kendisine ~ lıra 
ceza kesildiğini de ilave etmiş ve 
ihbarnamesini göstcrck bu ikınci 
ibbarnamcyı almak istcmemıştir. 

Bunun üzerine işportası müsa· 
dere edilmek istenilince 3 lira ser
maye ile çalıştığını, günde 10 Iıra 

ceza k~smcnin günah oldu~unu 
söylemiş ve teessüründen ağlıya .. 
rak: 

- Bcı1 kalemlerimi !eda erliyn • 
rum ... Onları kırın .•. Ayaklarını • 
zın altında parçalayın... Bbylrce 
bütün sermayemi kaybedeceğim. 
Fakat cezadan ve onu vcrcrnıye -

dır. 

Bir müddet evvel bu cezamn 
mikdarı 3 lıra idi. Şımdı en aşağısı 
5 Jlraya çıkarıldı. (10) (15) lıralık 

ceza kcsildığı de her gün vakı1u. 

Ekscriyetimıı, mesclll, yoldan ge
çr.rken bır müşteri çağırıyor, ona 
ayakta mal verirken memur gcllp 

(caddeyi işgal) diyerek hemen 511· 
ra ceza yazıyor. Peki biz durmadan 
nr.sıl satış yapalım? 

Boylcce günde bir kaç defa (5) 

veya (10) liralık cezaya çarptırıl

dığımız oluyor. Meselci kendi hesa
bıma bu yı.izden son bır buçuk ay 

fçınde (110) llra ceza kestıler •.• 
Sermayem (4) lira. Evhytm. İki 

çocuk b<ıbasıyım! Bu kadar ceza 
verecek param olsa sabahtan akşa
ma kadar yük altında dolaşmaz, 

ki.ıçılk bir dukkiın açarım. Bıttabi 
bu kadar cezayı vcrem1yeceğ1m f. 

çin hapse gireceğım .. O vakıt ço • 

cuklnnm, evim ne olacak? ••• Bu 
dert yalnız bcnım değıl binlerce 

sPvyar cı.nafın dcrr.lıdır. Beledıye

rnıl buna bır çar(! hıılmalıdır ır. 
IJllll.IUlllUIUUUIHUUIHUUllUUfflUllllll;•untounnthUtJlllQ ıuuırun111ıuttuı11tHHJlllUltl•ttlllltU•Ol.UJHUllllUUUl1IUllHltlllllll 

Sov·yet ve Italyan Sovyet Rusya 
de egeleri arasın- ıAleyhinde yeni 

dil kavgası Hareketler 
(1 inci uyfndan devam) 

lurdutonu ve bilh. ~sa lıalyao e ir .. 
leri füerinde bu'unan foto~rafilerin 
ve askeri cmirnarn .. Jedn bu ciheti 
teyid ctı.ıekte olduğunu beyan et• 
m:şıir. 

Eunıda kuvvt>tlc dönen bir 
rivrıyc.te sıör" .. lnri tere ile fran!'la 
arasında ILal.)ianın ispanyaya büyük 
kuvvetler EÖ dcrmeı:i ihlimalıne 
k ... rşı, ahnm sı icap eden tedbirler 
elrafanda müıakercler cere) an 
etmeklcdir. Hemen bütün gazetelet 
h<"r iki devletin bu ıolda müşterek 
tedtıirlcr a ·ması h\ıım~elc.iğini ileri 
sürmektccıirler. Seri bir anlaşmıya 
varılma!;ı ihıimalleri kuvvetlidir. 

KOMJTE.OE KARŞILlKLI 
~.ÜCADELE 

Londra, 25 (A.A.) - Havas 
ajansı muhabirındcn: 

Dün ııdemi n·üdahale komitP.• 
ıinde Sovyet Rusya'nm Londra 
sefiri 8. Maisky, Valancfa tıiıkQ. 
meti torafından geçenlerde Fransa 
\"e İngilterr') c gönderilrr.iş olan 
notayı tevdi ettikten sonra ll.81; a• 
nın General Frankoya vasi m k
yasta )ardım etmekte o:duğuııu 
söylemesi üzerine B. Grandı ile 
aralarında §:ddelli l:.ir münakaf• 
pkmışlır. B. Grandi, Sovyetlerin 
11>.ua~aze~i~i kabul edemiyeceği ve 
hukumehnın bu muahazeye İCAP 
eden cevapları vereceği muknbele
ıiııdc bulunmuş ur. 

halj an scfır iilavc ctmlştlr: 
cBütun bunlar, Kcnıinern'in, çe

virmekte olduğu manevralardan 
bo~ka bir §ey değtldir.ıt 

Bunun üzerine B. Von Rib -
ht>nlröp, 5Öz olarak uzun bir nutuıc 
ı:ıoylemfş ve bu nutkunda, komü • 
nfzmc hücum etmiştir. 
ı Ademi müdahale komite i liza • 
sından bazıları, dUnkü içtimaın bır 
fntıhap mitingini ı:ındırmı§ oldu • 
ğunu bey n etmektedirler. 

lNGILTERE VE FRANSA 
MÜŞTEREK TEDBİR 

ALIYORLAR 
Pnrls. 25 CA A.) - B Delbos'un 

Sir Clerck ve B Welezeck ıJe yap· 
mtş olduğu görüşmeler hakkında 

mutalealar serdeden saJahıycttar 

rr.ehafıl. Fransanm §ımdıye kador 
bir uzlaştırma zıhnıyeti takıp et· 
rnış "" cıdemf müdahale itılafınm. 
müteaddit defalar ıhlal edılmış ol
:rrınsına rağmen bi.ıyiık bir sabır 
ıostcrrniş olduğunu hatırlatmak .. 
tadır. 

Ayni mcha!ıl, Fransa'nın sabır ve 

Tokyo, 25 (Radyo) - Japı>n gaze
telen, llam:ıyc nazırı Scıtodcsn, 

Svvyet Rusyanın bugünkü sıyase· 
tine karşı şıdd~tll t~dbırler ahn -
masını ıstemeğe başlamışlardır Bu 
caz<:tcler, Rusları, Japonyay& ablu
ka altına almak istımır.:kle ithem 
etmcktcdırler Bu obluka, GarLt 
Mançurya ılc Sovyet Rusya aıasın
dakı hududu. beynelmılel tıcari 
munakalfıt.a kapatmak, ve Viladi· 
Vo~tok•.aki Japon ticareti batı • 
nyc> kumpanyalarmı uzaklaştır • 
mak suret1le yapılucakmış Sır t;ok 
Japon meb'ulsun p;,rlamentoya ıs
tızah takrirleri vererek HarıcivP 
Nazırından izahat lstemışlerdir. 

Dıyet meclısınin tatilınden sonra 
Japon ~ııkeri birlıklerınin hart:ke· 
tc g1>çerek. Çin ve Rusyaya karşı 
tC'dbırlcr almağa leşf:bbiJs ed~cr::k • 
leri ve bunun netıcesınde sıyasl "il• 
zıyetlerın çok t<·hhkP.lı bıı r.afhııva 
nirP<'('~I ~övJenml'kterJir 

musamalıımnan hududu <1lduğı..nu 
kaydetmektedir. 

Dığer tacofüın oyni nwhefil. tn
gifız Jmparatorluğu yolunun dıı 
~aıhi Akdenııde tchlıkeye maruz 
bulundununu kaydetmekte ve 
Fransa ılc fnwllcrcnın İspanvayA 
ı?ırılccek yoll~n mul.'ssir ı.ureltc 

kontrol rılt ında bulundurmak ve 
ecnebi mu(roıcJerın yenıden !s -
panyada knnıya çıkmalarına manı 
olmak ıçin muştP.rek bır hath ha
reket kabul ctmeterı Jlızım geleçe .. 
ğini i14ve cylemektedirler. 

Öğrcnıldığıne göre B DeJbos. Al
manyanın daha mutcdıl hareket 
etmesi ıçın İtalyanın üzerine bır 
taıyık ıcrn etmesi hususunda B 
Wclezeck nezdinde ısrarda bulun• 
muştur. 

1300 ITALYAN ESiR EDİLDİ 
Valencla. 25 (AA) - Havas A· 

jansı .muhabırınden: 
GuadaJajara cephesinde esir edil

miş olan İtalyanların yekunu hali 
hazırda l .300 ki~iyc baliğ bulun -
makta olup daha ziyade artaca~ 
tahmın olunmaktadır. 

Bunlardan dôrdü zabit olmak ü
zere 29:> ı Valencia'ya götürulm~ş 
olup orada bır kışlanın mühim bir 
kısmını Jşgal etmektedirler. 
Val encııı'da serbestçe gezmesine 

müsaade edılmiş olan yegane esir 
Çavuş Giovanni GianelJıdir. Zira 
çavuş, hükumet saflarına Brihue • 
ga'da kendi ihtiyarile geçmiştir. 

Kazaya 
Uğrayanlara 
Tazminat 

Bu gün erde Kamutayda müıa
kere.sine başlanacak olan yeni ~ey• 
rüserer kanunu b .r çok esaslara 
ihtiva etmektedir. 

Kanuna göre her şehirde s~yrii· 
~eter işlerini kontrol etmek uıere 
bır k<.nhs1·on bulunacak ıre kaıaya 
uğrayan ) o'culara tıl,minat verile
<. ektir. Bunun jı;i:l otomobil ve oto
bü1 aahıpleri ı,in ııec. rla ınecburr 
olacaktır. 

Ba esaslu her lıteyen;n oto
mobil "\eya otobüs kull1tnmasma 
meydan vermiyecektir. 

Avusturya ile 
Alnıanyanın 
Arası açıldı 

lnglltıerede vaziyet dik· 
katle takip ediliyor. 

Gazetemizi makineye 
Verirken aldığımız 
Telgraf 

Londra, 25 [ Husust muhabirj. 
miz bildiriyor ) - Koya Alman 
laraftılrlı~Ue meşhur Vıyana emni-e 
yet müdürünün vazife~indcn uzak .. 
laştırılmaSI ve yerine naıi düşma!lı 
• ~ :a bir zatan getirilrresl bütün 
l.ıııliz gaıe elerini mı:!Şfııl etm~k· 
kdır. Bu hadıse Almanya ile Avus· 
turyınıo arasını iyiden iyıye aç .. 
mıştır. 

•Morniug Post,. gazete~i, Ştür· 
merın kabineden çıkarılmaSJna çok 
mühım siyasi bır h!dıse olarak 
kaydettikten sonra, orta ve ce• 
nubu earkf Avrupa devletleri ara• 
sında yeni bır hamle yapılmak 

üıtre oldug-unu ve Avusturya ile 
Möcaristan ve Çekoslovakyar.ın 

buyuk devletlerin nuf uıundan kur. 
tulmnk İJilediklrrini yazmaktadır. 

1918 yılındanberi bu üç devlet 
arasında bir anla$ma yapılm :\sı, 
bu derece mübrem bir ~ekilde 
lıı sı.edılmemişti. Tuna dt\•l e~Lrhın 
IJu yakınlaşma ihtiyacını ş ddctle 
hııselmcleri neticesındedlr, kı Ro
rn'lnya Bısşvekıii Tntaresku, şimdı 
Pragda bufunmaktndır. 

Çekoslovak Reısıcıımhuru Be. 
ne~ de, nı an h:ıftasında Bı:lgrada 
geltcektir. Daha cenupda Balkan 
ıuktı ıle Yugoslav • Bulgar paktı 
da mevcuttur. 

* Hazine tarafından, mefauh 
Trakya şeker §ırkcu aleyhıne re ·· 
ıim ve avans parası olflrak 650 bın 
1ırahk bı.r dava açıımıştır. 

1 KOÇOK HABERLER !'Şoförler ve ara-r-DIŞ SiY~ 
~rı~ bacılara yekne- . .. .... * Eminönü Halkcvl bu akş~m k lb • ispanya butun 

20,3? da bi.r .Kadın §airl~r gece.ı•• sa e ıse Cihanı 
tertıp ~tmıştlr. Aldığımız malumata göre Bele • mı 1•• * Millet Meclisinln dünkü ~.op- dıye, şımdiye kadar gayrı munta - Karıştıracak .. 
lantısında, Seyhan saylavı Hunu zam eibıselerle icrayı sanat eden Jsp ny bsil<?rinin bir ko.ç gı.ıı:ı. 
Oral reis vekilliğine seçilmiştir. ve kıyafetleri nazariara hoş gô - dcnb~ri uğronuığa başladı~~ * Evvelki gün Ankaradan Şt;h • :rürımıyen taksl şoförlerinin yckno- mnğlublyet, Avrupa diploması~ • 
rimize gelen Gumruk ve lnhı.sa_r- sak elbıse giymelerini mecburi kıl- yeniden harekete getirdi. .Musolı 
lar Vekaleti Müsteşarı Adıl dun JT.ak içrn tetkıkat yapmaktadır. nl, ôsi kumandan general Fran,~ 
bazı teftişlerde bulunmuştur. B. Bundan maada, bılhassa yük a- nun he.ci.mete uğramakta oJdug~ 
Adilin T .. ~yadaki gumrük işleri ı-c.ba.sı rrurücüJcrinin kıyafetleri 1c nu haber alınca, muayyen gün~:. 
içfn Uz1 .ıtöprüye gıtmesi muhte· çok gayri muntauım ve ekserisi • den evvel Afrikadan Romnya do 

meldir. nm yalnıı cornleklc ceketsiı çalış- dü ve (intikam) dan bahse~~ * .ır Nisandan itibaren deva- tığı görüldüğünden bunJ3rın da başlndı. Dün akşam gelen 9J3rsl 
ird yaz mesai saatinın tatbikına temiz ve bır çeşit kisve altınd ç _ telgrafları. italyanların. gen~d 

:~anac~ktır. . . . . . Jışmaları mecburi tutulacaktır. Frankonun imdadına iki kolo oı * Şoforler cemıyetının yenı ı- daha gör.dermek üzere oldukları , 
dare heyetı seçimi nihayet Tıcaret D bildiriyordu. Bu haberler, kayf11 

Odası ııırnfından tasdik edılmiştır. 3 ma yan bir bzanm üzerine barut ı;c~ * Muamet~ vergisı kanununda mek kadar tehlikeli ve heyecanlı 
yapılacak tadılat hakkındaki tet • Şampiyonası dır. Franko ordusuna ve ispıı~~ 
kıkler tamamlanmıştır. Bu husus- hük6mctinc yardım edilmeme:' 
ta lktısat ve Maliye Vekôletleri a. Asaf rahatsız oldu§un• dair. adc-mi müdııhııle komitcs.1rı8~ rasında mutabakat hasıl olmuştur. dan maç pazara kaldı verdiği con kararından evvel, ıt ~ * 1mnıh odasında yapılacak asri Şehıadebaşınddkı Refetın kah· yanlar, Almanlar, Ruslar, Fraost , 
hapıshane içın malzeme ve Buyuk i~ \'e~indc dün gece de dnm1 ıampi· far, Portekizler yardım ctmişlel"dlı 
re Jıcıanlığmdan 6000 fıdan olmak )'Onluğuna devam edilmiş:ir. dl. Esasen bu yardım olmasa'~ 
uzerc Bursa müddeiumumisi Cc· Dun oynanacak şampiyonluk dahili harp sekiz ay gibi uzun .. 
mıl ş~hrımıze gelmıştır. maçı baş drımacılardan Asaf ra· müddet devam etmez, şimdiye 1' r * Bır muddettenberI ~chrımiz- hnt~ız oldukundan yspılamaclı. Maç dar iki taraftan biri mağlup oJıl 
de bulurum Balıkesir valısı Ay • psz r günü ııııınt 11,45 c bır:\kıldı. b d" 

Baş hıık,.m olarak yine Muhl"s Ça- ve kavga iter ı. ._;d 
kut memuriyetine dönmüş ve iz- Ad · ··d.,Jıalc komite.sıı"" 

ytrlı ile Sava ust acçi"rn şlerdir. emı mu .. 
mir snnr fı:ferıni tetkik eden fede- k dan 

0
··ncc general FraJ1~ 

r Y Dün hu usf rn•çlar yrpılmışbr. ararın • -
rıısyon ikıncl başkam Nasuhi Bay- fzmirin kıymetli damncılarl"ıdaıı yıı, İtalyanlar 32 bin, Almanlar, 
dar lznurden §~hrımıze gelmıştir. Sabri ile Ziy• maça devam elliler. bip, Portekizler 12 bin kişi ile ~ * Eminönü Halkevintn yanın - SabrJ her iki parUyl üçer aayı ile dım etmişlerdir. 13 Marttn ~ W 
daki arsada fl7 bin lira sarfile asri kazaodı. tatblka konulan yardım etmern~f 
spor ve konferans salonu yapıla - Yıne tirincl BJnJf dıımısetlardan kı::rannın üzerinden daha on f , 

caktır. İnş&at 9 Nisanda müteahhi- yaıci t-4ehmetlc Kadri \car11laştılar. geçmeden, fısilerin mağlubiyet tı~ 
de ihale edilecektir. Gaıci Mehmet :ınfra karşı üç sayı beri üzerine, sağcı devletler bU l<.,, * Hnı.ırlnnmakta olan yeni p\l• ile lirınd parti) i ka7.andı. Nclico- ran dlnlemiyeceklerini söyle!°!~ 
saport ve ıkamet harç kanunu ile ler paıar günü anla§dacaktır, ve hatta, yardım göndermek uze , 
memleketimize gelecek ecnebflere olduklarını alenen ilana boştnd• 
bır çok kolaylıklar gösterilmekte KudÜsfe lıır. , 
ve pasııport harçları tenzıl edil - Almanya ile İtalya, Pirene er 
mektedir. Yahudi/er teklerinde komünizmin yerleş~ * Tromvay kapılarını kapamı • sine hiç bir vcçhilc müsaade el r 
yan vatman ve bilt>tçııcrın mes·uı Tehlike atlattı ycccklerini ve dııhm hnrbin ge11

11 tutulncağı dun tramvay §ırketıne ral Franko tarafından kııuınılrıt•, 
b Kudüs, 25 [Hususi] - Ömer d"C 

tekrar ildırilmı~ttr. c.ımi nde namaz kıla'l binlerce matlCıp olduğunu söylemekte 1,.,. 

Sof yada yeni 
Tevkifaıt 

Sof ya, 25 (Husu 1) - işçi leş. 
kilAtına men up azalar Sof yada 
Ş•hir klübüoie büyük bir top
lantı yııp11ışlardı. Polis, bu lop 
hareket etrnck isteyenlerden on 
dokuz işçiyi tevkif etmi~tir. 

Bunların orıısında iki de kad:n 
vardır. Pırliıanlar Bulgaristan da
hilinde 23 yerde yanguı çıkermıı· 
lardır. Başvekil Köse fvMor 
hastadır. Kral boris Bapckili eviı. 
de z.ıyarel ederek iki Hat ka<iar 
gorüşmüştür. 

Arabın cami i;lndc bulundukları ler. Fronsızlarla İngilizler ise, \, 
bir sırada, cami knpısı önünde do· bclüttarık, Baleıır adaları ve A ı1 
laşan bombalı iki kişi y kolarımıştır. denizdek! müstemleke yoUarıll, 

Bunlar, y hııdileri k t'iam ettir· İtalyn ile Almıınyanın daimi teh r 
rnek için, kurulmuş bir p!An üze· didi nltındn bulunmasına muV81, 

rine c:ımil bombalayncaklar ve kat ctmlyeceklcrlnl ve İspanya ~ , 
ıırapt rı yahudiler ate, hine kıyam rışıklıklarımn dUzcltflmesinl ts ııl 
etlırerek öldürlec klcrdi. Tevkıf panyolbırn bırakmak icap etti~ ... 
edilen bombacılıırı kimlerin gÖil• söylemektedirler. Fransızlar, hı! , 
derdifi lahkık edilmektedir. daha ileri giderek hemhudut b~ 

* Dün .Mnnril Mildürlüğünde 
mUdilr Tevfik Kuntun riyaseti al-
tında toplanan lise ve orta mektep 
müdürlerile Jiolkcvl milmcssilleri 
16 Mayısta ynpılacıık olan idman 
bayramı şenlikleri. programı üze -
rinde görüşmü~lerdir. 

lundukları İspanyada Hitler~~t~~ 
ölet olncak bir rejimin tec~usi.ı,1 
göz yummak Fransa için bır fe it' 
ket olabileceğini ileri sürmekted. , 
Jer. Rusya ise, bltUıbl Madrit }l:J 

1 Sabah ve akşam başmuharrirleri 
:;... ........................................................................................................... !!!1111!!! ......... .... 

ne yazıyorlar? 

kümetinin mağlüp olmamasını ~ 
tcmckteoir. B inaenaleyh, İngilt~} 
ile Fransa ve Rusyanın menfaat 
ile, Almanya, İtalya, Portekiz 'rı 
diğer memleketlerin menfı:ıat~: , 
İspanya toprakları üzerinde :rttll•r 
hiş suretle çarpışmaktadır. Bu çııfd 
pı§nuı, sc.n günlerde çok korlc:ı, 
bir şekil almıştır. Telgrafların ~~ 
tirccekleri he,;recanlı haber!erfff 
sulhün çok tehlikdi bir vazı)'~;, 
bulunduğunu bize her nn bıtdı: 

Cumhurıyet 

Senc~k '''"de Frensara 
dUoen vazife 

Bu srıbfthkı ,cumhurıyeh de, 
Yunus f\lııdı Sancaktan gr:len l/,j 

her gun ınsanın bııaz dahıı carımı 
ıkıın kotu tuıberlcıdcn bııhsedı • 

yf)r. Orı.ıda ıdaıc ba~mda buıun.ııı· 
Jar ışı n k&d&r azatmJ~lardır kı, tıat
ta slllıhlandırdnn kuvvetlerle ıca
bındii Sencogın Turkıye Cı.ımhurı
yetı oı kımna knrfı mlıdafaa~ırun 

bıle d~rpış cdılmckte olduğunu 
soytemektedırler. 

Fransa :hesabına korkulur Jd el· 
forine vcrılen sıtahıarıa boburie • 
nen ve c;ur·cılcrını arttıran bu •~a· 
badayılar gunun birındc şımarık • 
lığı Turk topraklarında §ek&vc~ 
yDpmağa kadar ıleri goturmuı ol· 
sunlnr. Fransa içın korkulur, çun· 
ku Sancaktakı otorıteyı etim Frarı-
5tı temstl etmektedir. 

Fransa eğer Ti.ırk doştıuğunn 
kıymet vermekte samimi 1se, ken
dı mustemleke m murlarının Srm
caktn otoriteyi bır başı bozuk fda-

. rcsı hahnc koyan hnfifU:klerine 
derhal ve kat'ıyetle ron verllme!i· 
dir. 

Ten -Köye giden akınclfar 
•TAN:. da Ahmet Emin Yalman, 

köylere dıığılan flk eğitmenler ... 
den bahscdıyor. Çfftelcr çıftıığın -
de çok ameli bır kursta yetışen 
yetmiş, seksen kadar eski çr.vuı 
köylere d ğılmışlardı. Şimdi in 
akıncılardan haberler gclmeğe ..>aş
Jam1ştır. 

Bu akmcılar köylüye yalnız "· 
kuyup yazmağı öğı etmekle kalnıı .. 
yorlar. Mesela köylü kereste ve 
harç tedarik etmişse, bizim eğit -
men mimar ve mühendisliğini ya. 

pıyor Her köyde m ktep binalan 
yukselıyor, meyva ağaçlan dıhıl:· 
y~c Sıığhk bılgıleri öğr tllıyor. 

Onun ıçındir kı, Maarif Vckile
tı yerıı koy muallımlerıni daha a
m~li bır suretıc yetıştarmek itin, 
yenı muaJlım mektebınl muhtelif 
muhıllerc göre, bır zıraat nümune 
çıfllığı veya sım'at mektebi h:ılin· 
de kurmak istemektedir. 

Ac·k Söz 

Biz bize benzeriz 
cAçık Söz. de Etem İzzet Beni

ce, şımdi Vekfılctlerde tetkik edil· 
mekte olan askerlık kanunundan 
bahsediyor, .zora. gazetesi, İtsJ -
yan laşıst meclı&ınin, butun kuv-

ıerm !>eferber edılmesi hakkın
da verclığı karonn, dığer memle • 
J!etltn tarafından >mlisııl numunesi 
olacağına rntızar ediyormuş. Nıte· 

kım Fransa, Almanya ve sonra da 
Tiırkıyc !aşıst kıırcmnı kopye et -
mışler 

Turk fstikllıl savaşını yakından 
Uıkıp ctmış olan ecnebıler, vatan 
müdofaeısmda bugün kanunlaştır· 
diğımız prcnsıbın mHlPtın kendi 
bi.ınyc v, hi.ıvıyetindeki yüksek 
varlığın f:n mes'ut bır tecellisi ol
duğunu bılirler. 

Ne foşızm, ne Hıtlerlım, ne şu 
ve ne bu yokken bır Kemal Ata
türk ve onun rejımi vardı. Kema
Uım takht değiJ, onadır. 

BüvOk Atntürk'ün dediği gibi: 
- Biz ne uno, ne buna değil, 

anc<ık kendi kendimızc benzerız. 
Kurun: 

Zfraetin tanzlmat 
devresinde 

.Kurun. da As1m Us, bu yolda 
da inkılap hareketinin başladığını 
söylüyor: Tiırk orduları büyük ?.a
ferl kazandığı zamnn, Avrupalı • 

Jar kağnı otomobili yendi, demiş -
lerdl. 1',akat hahikatte otomobili 
kağnı değil, 'f;ürkün ~kası ve :tt
daklrhğı yenmiştir. 

Şimdi memleket, zaferden son
ra ba~rılan bir çok işlerden f>onro, 
ziraat işlerini de düzene kaymağa 
ba~lnmJştır. Köylü ve çiftçi f§ ha· 
yatında yenilik denen şeyin iyfü
ğine inanmak için kulağından 7i -

yade, gözüne ehemmiyet verir. ;1,i
raat i§lerindc atın öküze ilstün ol -
duğunu bir kere gördükten sonr;ı, 
vereccğı 'karar açıktır. Memlekcti:ı 
her tarafında ath binek nrabaları 
yerine otomobil ve otobüs geçtik • 
ten sonnı, ziraat sahasında da •a 
mevkı vermek ayni zamanda bır 
mllli müdafaa zaruretidir. 

Son Post.-, 

ispanya devasının yeni 
buhranı 

Son Poc:tada Mul.lttin Eirgen 
l•p1nyada frnnko cephesinin uğra
dığı son mağlübi}·etten sonra ta .. 
lıaddüs eden va:lİyeti göırlen 
gcçirivor. fr p ·rnya işler'nin naz k 
olduğunu inkara imkan o'memakla 
beraber, tugünkü tıAdiselerin de 
geçici bir fırtına olarak telakki 
edilmesi içirı orl:ıyerdc cpevc• se• 
be p'er vardır. Fir kere Franko 
cephesinb muııyytm bir yerde 
u~radığı mağ übi} elin o k"dar 
l:üyültü"ccek bir hadise olduğunu 
un ctm"yoruz. 

Jtalyanın vn2iyethe gelince, fs
p1n, a işleri yüzünden bir harbin 
çıkıp çıkm ım1'sı ftalyadan ziyade, 
Franca ile lngilterenin alacakları 
k rara bıığhdır. 

Harp elbet bir gün gelip çata
caktır. Fakat onun hic beklenil· 
mcdık bir zamanda geldiğini gör. 
meıniıin ihtimali daha çoktur. 

Ak şom. 
Başmakalesi yoktur. 

mesinden korkulabilir. f 

l==========A~ 
Ciyano 
Belgradda 

[ tJidncl sayfadan deuarrı] dl 
lcrHe birli:Cte bu bah Befgr3 ıt' 
gelerek (Sırp Kralı) otı-linrfe h•' 
lanan husucf daıreshe i ı mijtlr· ;H 

Kont Ciyano Yugosbvyıa 1ı,, 
ftal ya arcısındn dostluk ve bit'~-' 
lık paktını imzal ıyacaktır. Bl.111 ~e' 
b e şka iki dt!vletin tıcari m·ı 011 ~ 
batını alakadar eden müıerıııflıı'' 
bnzı ticari ililarleır da :mıalJ 
caktır. . ~ 

Kont Ciynno Bclprad,Jft ıkı &6' 
kal cnk ve buradan Rorrnya pi' 
neceklir• fki de, let arasında >~~ 
hn anlaşmalar imıalandık'srı [itOO 
neşir ve ıllin olunacaklardır. l3 11dı 
Avrupa ltalyan oazırınuı Belgi' 
ziyaretiie alaktıdardır. ~tıO 

Gazeteler, i mzataoacak P8 
0~o 

küçük ililflf devletleri t11rafıfl dıl' 
tasvip olundugunu ynımat.:tıı il) 

lar. Jt1rnale İtalya \ 'C poP~rr 
di hal} a gazetelerine göre, _ A0$ıJ' 
yadik denizinde ara1i Jstauıı. fi<) 
nun bozulmayac:ığına dııir, ır 
bir de uzlaşma imzalanacaktıf• 

~._.._ ,, 
ltalye ile laponyo '' 

sınde siyı si bit' 
muahede ,,lıf 

Paris, 25 (A.A.) - Bıı11 rı~ 
2iplere ra~men, İtalya ile Jıı~~I 
arasında lir ı;iyıısi muabt'd~oıı11' 
için müzakereler yapııı.hjl 
dan lild.rilmektedir. 
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Günün meselesi: 
YENİ BiR BiRLiK 

İsf anbulda zengin irad sa· 
hipleri bir birlik kurdular Denizyolları idaresinin zara 

ettiği plinçodan anlaşlldı 
Akay idaresi kar bıraktı 

,Emlak bedelleri ve kiralarının 
düsmemesi için çalışacaklar 

) . k zl . 

Bilet ücretlerinde tenzilat yapılmasına imkan 
. . 
görülmigor, genı 

vapurlar geli":ce g~ ~~1,~::.,.:~~a:ı.~e~m~~n~!!~~~.'!!!? 
Deniz müesseselerinin bilan - resının, . . _ 

çolarını tetl:ik etmekte olan çosuna göre idare 1936 yılı ıçınde se:ıe, J.!ittJkçe dalı:ı. fa1ln z:ırar c-
İktısat Vekfileti heyeti Akay ida- l 00.000 liradan fazla zarar etmiş • dcce.ği ileri sürülmektedir. Bu -
resindeki çalışmalarını bitirmiş • t ir. Bu zararın en mühim se~ebi, nun için de henüz kat'i olarak tes-

tir. Bugün Denizyolları bilançosu- vapurculuk şirketinden devir alı- bit edilmemiş olan yeni sene nav-
nu tetkike ~hyacaktır. Yapılan n an bazı \'apurlarm hurda halinde lun ve >oku tarifelerinde de ten-

tetkiklerde Akay idaresinin 1~3.6 satılma'>t ve bu yüzden de 100.000 li- zilat yapmanın kabil olamıyacağı 
Yllı içinde 192.000 lira kfır ettığı raya yakın zarar edilmesidir . Bun- anlaşılmaktadır. Çünkü bu vazi -

anlaşılmıştır. İdarenin taşıdığı yol· dan baska idarenin elinde bulunan yette idare d:ıha fazla zarar cde-
cu adedile kir m.ikdarı geçen sene. 1"' n gün geçtikçe eskimesi cektir. Bu vaziyetin Almanyaya ıs-
ye nisbetle fazladır. Yalnız 192.000 vapur arı f 

1 
t ir cdilmest'ı1e l 

. de bunların az a am marlaMn yeni gemi erin işlemi • 
lıra karın 75.000 lirası Yalova kap· lmaktadır. Bu tamiratlarda ye başlamasına kadar devam cde-
lıcalarının zararına kapatılmış, :':;i~~a gemilerin şimdiki kıymet~ ceği muhakkak görülmektedir. İ1c· 
114.000 lirası da amortisman ola • . k f l paralar sarfedil- tısat Vekiileti, idarenin tam randı-lerınden ço az a 
rak ayrılmıştır. Bu suretle idareye mektedir. 936 senesi içinde idare man verebilmesi için elindeki bü-
ancıık 3.000 lira kadar safi bir kar i · b 
k bütün gemilerinin tamiratı çın tün gemileri eş sene içınde ta • 
alr:1ıştır. . "d 400 000 liradan fazla para masraf mamen yenilemiye karar vermiştir. 1 Dığer taraftan Denızyollan ı a.. · , _ 

-iStanbul polis kadrosu Is~anbullutc;r 
takviye edilecek Tun~le ragbet 

b 
.k Etmıgorlar 

Haziranda geni kanun tat l a Yolcu mıkt;;; gittikçe 

1 t ak •z•hror başlanıyor, maaşıar ~r .. a..c . İstanbul Tünel Şirketi bir kAr 

Zabıta işleri için br çok esaslı ve tak~·i~esi işın~ b~yu~ c~;mm~y~t temin edilmediğinden ba hisle pilin 
ve yeni maddeleri ihtiva eden verilmışlır. Şehrımız t~~kılatı bu çosunu zararla kapadığını bildir • 

·· l "l" k bur ava munevver ve yeni polıs teşkilat kanunu bir aya yu tu ur en · . miştir. İdare, yolcu sayısının git-
k · lisan bilen elemanlar seçilecektir. 

adar meclısten çıkacaktır. . d' kt" l''ğ" tikçe nzalması dolayısile seneden 
Hazirandan itibaren tatbik edil· İstanbul emnıy:t. ıre or u u • 

·· bazı şubelerının memur kad-rniye başlanacak olan bu kanuna, nun .. " . 
b l t f.h ve ter rosu noksan olduğu gorulmektedır. za ıta mensup arının er ı - . 

fileri için bir çok maddeler kon - Hazir~nda, baz.ı şubeler~~ ve ~er ~ 
m ve umumiyetle maaşlar arttı- kezlerın kadroları takvı~ e edılece't· 
rıluşm t tir. Kadroya alınacak yeni rnemur-

ış ır. ·ıh 
Yeni kanunda, üç sınıfa a;>Tılan ların iyi eleman olmasına bı assa 

komiserlerin maaşları 25 liradan dikkat edilecektir. 

başlıyarsk 30 ve 35 lira olarak tes- Zabıta memurlarına muhtelif li-
bit edılmi tir. san kursları açılmıştır. Memurlar 

İstanbul polis teşkilatının ıslah buralara devam edecektir. 
••nıuıınıınun111111uııuınıN11ıtnıunuııuaut•""''''' ' ''uınııııııuussnuuıttt1t1ııuuıııuıııuıınıııııu ııı1tttıııu1 1 111Hnıı11uıMtt111"" 

Poliste 
OYUN OYNARKEN 

Açık havada 
Konserler verilecek 

Konservatuar Nisanm yirmisin
de kız ,.e erkek 85 talebenin işti • 
rakile Konservatuar muallimle • 
rinde~ Fahrettin Sadığın idaresin
de büyük bir koro konseri vere • 

seneye varidatını kaybettiğini iddia 

etmektedir. Bu iddiaya gôre. Tü· 
nel yolcularının adedi 1928 sene -
sindenberi her sene mühim mik-

tarda inmektedir. Ve rnez.kılr yıl 
'Tünele binenlerin ndedıle son bir 

sene içindeki yolcuların miktarı 
arasında dört mılyonrlan fazıl bir 
azalış vardır. 

Ezcümle yalnız 929 yılı jçinde 
dokuz milyon 408 bin 82 kişi Tünel 
ile seyahat etmişken, geçen sene 
bu adet 6 milyon 146 bin 58 kişiye 
düşmüştür. 

Karakoy ile Beyoğlu arasında 

yegane nakil vasıtası olmaktan çı-

kan Tunel idaresi halkın rağbetini 

K lyoncu Kolluğunda, kuyu so
ka{ı'ında 11 numaralı evde oturan 
Yağma'nın 8 yaşındaki kızı Pedi, 
Tarlabaşında, sokakta oyun ov• 
nıırke'l Reşldın idaresindeki 2 J 55 
numa .. 'ı otom'lbil çarpmış, çocuğu 
başından ve ayagından yaralamıştır. cek-tir. tekrar kazanmak imkanlarını ara-

El BIRLIGILE DA YAK Bu konseri müteakip Konserva· maktadır. 

OsKüdarda Valdeiatik mahalle
sinde oturan Ramiz, ayni mahalle
de oturan Jsmail oğlu Behçet ve 
~c~~et oğlu Remzi tarafından el 

rlı~ı e dövülmüştür. 
MOTECA vız SARHOŞLAR 
Erenköyünde, Hamam sokağ'ında 

oturan Ahmet oglu Ali ile arka.a 
daşı nalbur Hüsamettin, dün gece, 
l<.adıköyünde kafaları çektikten ve 
hav~i sarhoş olduktan soara,. ge Ç 
v_akıL Kadıköy rıhtımında lncı ıra· 
ıtrıo~una gitmi iierdir. 

O rada, kapalı yerde de bir 
haylı içen aşıkların, rakı, beyin!e· 
Gine vurmuştur. iki sarhoş kafadar, 

nce sahnede şarkı okuyan kızlara, 
Ondan ıonra da etraf ta oturan 

Edebi roman: 22 

tuar, Mayısın on beşine ~adar .üç 
talebe konserile konscrlerıne nı -
hayet vererek yaz tatiline girecek
tir. Tatilde Konservatuar bandosu 
her gün şehrin muhtelif semtle -
rinde açık ha,·a konserleri verecek-

müşterilere taarruz ve tecavüze 
başlamışlardır. 

Kendilerine ihtarda bulunulun• 
ca da: 

- O~lum, bize kim derler?! .. 
Kimmiş karşı mı:ıa çıkacak kabada· 
yı?.. Gibi naralar atarak tabak ve 
bardıtkları kırma~a başlamışlardır. 

Bu iki bedmest. polis tarafında.o 
yakalanarak cür!11ü. meşh.ut müddeı. 
umumiliğine vcrılmışlerdır. 

Sen de seveceksin r 
Yarın obür giın ya bunlara ağır 1 
~elıniye başlnrsam, o vakit ne olu-
Urn?. Ne gidecek yerim var, ne 
sığınaoak, güvenecek bir ~eyim. 
1-Iern Salihtcn benim hcrşeyimi 
~la~ııar. Kocası öldü.. dediler. 
:p·Cndı kızları gibi evlendiriyorlar, 
ırdevs hanım günde üç beş kere 

Çarşıya gidiyor, bana öteberi alı -
Yor. Bu, benim için bir devlet kuşu 
~ayılmadı. Ve ... bütün bu muha • 
.etrıelcrf yaptıktan sonra aklı ke

:ıYor ki, bu evlenme kendisi için 
"i~ iyi bi~ evlenme, hem de iştir. 
r:-.~ nız, bır büyük üzüntüsü var: 
""uneş. 

~Ondan nasıl aJ.Tılacağım?. 
1 Yor. Bunun da tesellisini bu -
Uyordu: 

~ kiraladığımız ev buraya ya -
· Sık ....,,_ lf .. - -

oı Q""' ge r, onu gorurum. 
nı.azsa sabahleyin aldırır, ak· 

Etem izzet Benice 

şama kadar yanımda tutar, sever, 
doyar, akşamları gönderirim. 

Bunu böyle düşünü, 
- Sabahları aldırır, akşamları 

gönderirim.. . . . 
Derken birdenbire ıçıne de bır 

bobiırlenmc düşiiyor, koltukları 

giivcnçle kabarıyordu: 
_ Yüzbaşı evi. Hclbct benim de 

kapımda bır ıki askerim olacak. 

Tuttukları evi de beğeniyor: 
_ Küçük amma, iyi bir ev Ra· 

hat, düz ayak. DPşemesi de iyi ol

du!. 
Diyor; düğünü düşünüyor, işte 

0 vakit içinde bir ürperti, bir gı
cıklanma duyuyor: 

- Alayla, düğünle ikinci bir de
fa el adamlnın koynuna gitnıek de 

ne tuhaf?. Her kadın muhakkak ki 
hayatında bu heyecanı bir kere 

Bu cümleden olarak 570 ınetrc'? 

gibi nisbeten az bir mesafe CJahl· 

lfndekl bir kaç dakikalık seyahat 

için verilen şimdiki ücretin b ir 

mıktar tenzili imkanı olup olma

dığı hatıra gelmektedir. Çünkii bu 

kısa me~a!eye nazaran ücretlerin 
yüksek olması yolcu miktarını a· 
zaltan en mühim amillerden biri • 
dir. Ve ayni sene içinde daha uc•ız 
olan ikinci mevkide seyahat eden-

lerle Tünel birinci mevki yolcuları 
arasında bir kaç milyon gibi pek 
büyük bir fark göze çarpmaktadır. 

duyuyor ve.. bir kere duymalı. 
Diye söyleniyor, kızar!yordu: 

Düğün gel•esi 
Gece. Saat on bire geliyor. Şa· 

mın ılık, damarlara bay€ınlık ve
ren geceleri. Arap kızlan şakır şa
kır çifte telli oynuyorlar. Sah, dar
buka, yalelli. 

Feridun, Nihat, Nejat hurma ra· 
kısını tercih ediyorlar. Akşam t<.·ş
te başladılar, durmadan içıyo!'ar. 
Hepsi keyifli, hepsi şen. D>.iı~;.":n e"t 
dopdolu. Yeniyor, ıçiliyor, eğleni • 
liyor. Nihat kansına duyurmadan 
Feridunun kulağına fıslıyor: 

- Şu çenginin göbek kl\•ırışına 
bak. Kahpe bayılttı beni. 

Feridun da: 

- Arabın güzeli de güzel olu. 
yor haniya. Kafirlerin öyle ateşli 
bakışları, kıvrak bayılıslan var ki 

:ı: • 
insanı bir görünüşte seıserne re-
viriyorlar. -

Diye Suriye kadınları hakkın -
daki fikirlerini söylüyordu. 

Bir aralık Nejad kalktı: 
- Benim adağım vardı. Lulfi

yenin düğününde çifte telll oynı
yacaktım. 

Ş ehnmitdeki emtak ve irat sa- başladı~ı. iş ve tıcaret mer e en· 
hibi olanlar bir birlik kurmuş- nin .d~ğış~iği ileri sü.~l~ek~edi: .• 

lar ve faaliyete geçmişlerdir. Bır· Bırlık, ırat ve :mlak fıat \ c kı:a 
lik Galatada bır bina kıralamış, !arının sahıplerıne zarar .v~rmı • 
idare heyetini tesbit ve kendisine yccek şekilde. muhaf.azası ıçın ç~ • 
bir mesai programı çızmiştir. hşacaktır. Bı.rlığe, ırat \~e emlak 

İstanbuldaki emlak ve irat sa - sahibi olan bır çok zengınler aza 
hiplerinin, bu birliği kurmaktan olmuşlardır. Bilhassa, eskiden y:ı-
maksatları şudur: pılınış ve han usulü kiralanan bi-

Şehirde emlak ve ırat kıymetleri nalar, şimdi fiat ve kira itibarile 

gittikçe dü~uyor. Hem satış fıatı, çok düşmüştür. Birliğe, daha ziya· 
hem de kıra bedeli ucuzlamıştır. de iradı ve emlaki ile geçinen ve 
Şehrin gittikçe fenalaştığı, halkın bunu kendisine ~ edinmiş bulu • 
muayyen semtlerde toplanmıya nan zenginler aza bulunmaktadır. 

uııı111•1Hllltfllfl lftHllltffllWNttııttlUıtnıııH11ııtıı1tut1utuuııuı1tttHllHIHHllHf1tftHIMIHIHHtlHlfHrnfHttlHltNIHIMHHttMttttttt"' .. 

Avrupalılara Deniz Ticaret 
Türk sigarası Mektebi 
/çireceğiz. Is/ah ediliyor 

---
Bunun için muhtellf mem· Mektebe t•tblk•t için bir 

leketlerde te,klllt gemi ahn•c•k 
yapıhyor İktısat Vektıleti geı:cek der~. yı• 

. 1 İş lından itibaren Orta.koydeki Yuk • 
Bir milyoİn hlı.ra sel r~daye iitacra sek deniz ticaret mekteb inde esas-

Bankası ve n ısar ar ı arcs • . . M kte te 
1 T"·r· L. 'tcd ir lı yenılıkler yapacaktır. e P 

undan kuru an u un ımı ş .. yapılacak ıslahat ile kaptanlarımı • 
keti tütün \'e sigaralarımızın ec· zın ve deniz adamlarımızın mü • 
nebi mcmleketler~e. satış .v: rağ. • kemmel bir şekilde yetiştirilmesi 
betini arttırmak ıçın büyük bır temin edilmiş olacaktır. Mektebin 
program hazırlamaktadır .. Bu prog· yanındaki arsada kurulmakta olan 
ram ile Avrupa ve Amerikanın en labratuar binası bu tatil esnasın· 
büyük şebirlerlnde satış teşkilat· da bitirilecek ve burası için Avru· 
lara yapılacaktır. paya ısmarlanan tesisat ve Aletler 

Bu memleketlerde Türk sigara· yerlerine konarak ltıbratuar ge -
sı namile satılacak sigaraların tü- lecek ders yılında talebenin isti • 

t .. ı · buradan harmanları ''& • fadesine açılacaktır. 
Ull erı " k bi b .. 
l 1 rak go .. nderı'lecek ··alnız Bundan başka me te n en u • pı mış o a , .• .. . . 

d emlckctimizden giden yuk noksanlarından bırı olan ve 
ora a m b . 1" 1 k ı · i - T" k tk• 1 t talc enm ame ı o ara ye ışmes mutehassıs ur sana ar arı a - . . kk k tt ı·· 1 -

. . fçın muna a sure e uzum u go-rafından sıgnra şeklıne sokulacak· .. 
1 1 

d ı 
11 

d" 
tır. 

Şimdi Londrada bulunan İnhi· 
sarlar Umum Müdürü Mithat Ye· 

nel bu iş için İngiliz firmalarile 

müzakerelerde bulunmaktadır. 

Mıthat Yencl İngiltereden orta ve 
Şimali Avrupaya gidecek, Alman -
y:ı, Çekoslovakya ve A\•usturyada· 
ki tütün müessese ve fabrikalarile 
bu ~ekilde anlaşmalar yapacaktır. 
Avrupan;n bazı yerlerinde başk.ı 

tütünleri ve sigaraları Türk siga
raları diye satan kimseler hakkın· 

da tahkikat yapılacaktır. 

Evvelce bu şekilde yabancı kim· 
scler tarafından idare edilerek ge· 
rek memlekete ve gerekse İnhisar
lar idaresine büyük zararlar yapan 
Mısırdaki tütün fabrikasile satış 
teşkilatı tamamen idarenin eline 
geçtikten sonra buradan çok iyi 
randıman alınmıya başlamıştır. 

Türk tütün ve sigaralarının di
ğer memleketlerde de Mısırda ol -
duğu gibi rağbet bulması için Li
mited şirkejinin sermayesinin de 
fa:rJalaştırılması kararlaştırılmış • 
tır. 

Ezcumle son sene birinci mevki ile 
bir milyon 289 bin 196 kişi taşın
mışken syni yıl içinde ikinci mev
kie binenlerin sayısı 4 milyon 857 
bin 386 dır. 

- Çı!te telli. Bahriye çiite tel -
Dedi, saza emretti: 

lisi! 

V'"" .. oynamıya başladı. Arkadan, 
Feridun kalktı: 

- Benim de adağım zeybek oy
namaktı. 

Dedi, 2eybek oynadı. Lfıtfiye per
vane gibi evin içinde dolaşıyor, 
sofradan sofraya gidyior, herkese 
ayrı ayrı hizmet ediyor, onun bu 
güzel özden görünüşü di.ığünt.in bü
tün davetlilerini memnun edıyor
du. 

Salihe takılanlar da çoktu: 
- Beyefendi güveylik ediyor. 
Bu ne çalım yahu!.. 
Anladık, evlenlvorsun. 1''akııt. fi

yakan kime? 
Hele J'llejat, keyifli key1fli: 
- T<wuğun bacağını ilk akşam -

dan ayırmayı sakın unutma ha .. 
Sonra bitim gibi kılıbık olursun .. 
diye yarı alay, yarı ciddi söyleni -
yordu. 

Düğün, eğlence, içki, saz bütün 
hızile sürüyordu. Feridunla Nihat, 
baş başa vermiş konuşurlarken 
sokak k::ıpısınrla hizmet eden ne-

rulen \•apur mese es e ıa e ı -
lecektir. Vekiılet mektep içia uü
yük bir gemi alacaktır. Tale'1ele!' 
bu vapurda ameli ders görecekler • 
dir. Bugüne kadar mektepte kü • 
çük ve eski bir yattan başka bir 
vesait bulunmaması yüzünden a
meli derslere Jnzım gelen ehem
miyet verilememiştir. 

Karabük 
Demir ve çelik 
Fabrikaları 
ea,vekll 3 n isanda t•· 

mel tatını koyacak 
Karabük'te kurulacak demir 

fabrikaları tesisatının temel a tma 
merasimi nisanın üçüncü cumartesi 
günü başvekil ismet lnönünün elite 
yapılacaktır. 

Merasimde bulunmak üzare 
şehrimizden gidecek olan zevat 
için iki hususi trco tahrik edile
cektir. 

Başvekilin bu müna!ebctle bir 
nutuk söylemeleri muhtemeldir. 

Kadıköy Su Şirketi 
Kadıköy ve havalisi Su şirke

tinin Hükümete satılması için An
karada müzakerelerde bulunan şir· 
ketin delegesi; B. Mençe dün An
karadl\n şehrimize gelmiştir. 

Bugün Parise hareket edecek 
olan delege müsait bir safhada 
cereyan eden müzakereler hakkında 
umumi merkeze izahat vererek 
tekrar memleketimize dönecektir. 

ferlerder: biri geldi, Nihadın kar
şısında scıam aldı, haber verdi: 

- Bir inzibat sizi arıyor. 
Nihat, içkinin salıp koyuverdiği 

kafasını toplamıya çalışara't sor • 
du: 

- İnzibat mı? 
-Evet.. 

- Ne istiyormuş? 

- Bilmiyorum, Merkez Kuman-
danlığından geliyormuş. 

Nihatlıı nefer arasında bu ko ~ 
nuşma olurken, salondakilerin he
men hep~i kulak kabartmış, onları 
di nl iyorlard ı. 

Nıhat bir saniye düşündü; as -
kcrce, sert bir sôyleyi~le emretti: 

- Söyle gelsin buraya. 

Nihat bu emri vcrırken içeri o- 1 

dadan Fırdevs Hanım de Lütfiye ' 
ile beraber salona geldiler. Firdevs 
sordu: 

- Ne var Nihat? 

Nihat, dudaklarını büze büze \•e: 
hurma rakısının verdiği zorla kı
zarım gozlerini karısının gözle.rıııe 
kaydıra kaydıra: 

(Dcı::ımı tıur) 

1
- H alk F ilo z o fu ı 

d iyo r ki: -------Türk devlerine 
Yol verelim ! 

Genç pchlivanlarınuz :Fınlan -
diya \'e Alınanyaya kadar şöyle bir 
uzanıp geldiler. Epeyce de galebe 
kazandılar. Pchlivnnlarımızın bu 
gezinti:si etrafında bu scfor pek oy
lc gürültü olmadı. İhtimal ki, ga
zeteler şu dünya siyaseti hadisele
rinden bu sefer göz açamadıkları 

için .. 

Fakat, ne de olsa, genç pehlivan
larımızın bu seferki muvaffakıyrot
leri bizi doyurmuştur da denile-

mez. 
Çünkü bizim bütün dünya mil

letleri arasında bir üstünlüğümüz 
vardı ki, asırlar üstünde kırılmaz 
bir rekor olarak kalnuştı: Türkün 
bağrından devler fışkırıyordu, bü

tün cihsnda sırtı yere gelmez dev

leri 
O Türk devlerinin menkıbelerini 

hala, her defasında, titremeden 

dinliyebilecck kim vardır? 
Dünyaya heybet veren cihan 

pehlivanları salmış bir millet ol-

dukça, doğrusu, bu üstünlüğümü • 
ze dalına sahip olmayı dilememek 
kabil midir? 

Amma denilecek ki: 
- Öyle devlerin yetişeceği gün

ler acaba geçmiş değil midir? 
İşte biz bu meseleyi pehlivanca 

bir elense etmek istiyoruz a: Hayır' 
geçmiş değildir. Yalnız şahsımızda 

değil, ebediyete kadar devlerin ~.

erbabında dahi umumt kanaat şu
dur; 

Irkımız ve toprağımız yalnız dün 
değil ebediyete kadar devlerin a

nasıdır. Toprağımız harikulade is

tidatlarla doludur. Onları seçmek 

toplamak ve fenni usullerle ye -
tiştirmck himmeti kafidir. 

Niçin yurttan, kim bilir ne ka • 

dar ziyan olup gitmekte olan, de\' 
yavrularını seçip toplamak ve ye
tiştirmek himmetini gösterecek bir 
cemiyctçik bile kurmuyoruz? 

Spor Federasyonları bu işi ya • 
pamaz ki.. Halbuki küçük bir him
met ve fedakarlıkla nz zaman için-

de tekrar dünyaya Türk şanını hey
betle yayacak Türk devleri fışkı
recektir1 Türk devleri! 

Dünyaya devler çıkarabilirken 
işin niçin yalnız duasında oldu -
ğumuzu anlıyan beri gelsin! 

Halk Filozofu 

Kadıköy Kızılay Kurumu aza • 

Jarmdan onuncu okul öğretmeni 
Kamile Orhun vefat etmiştir. Bu 

hamiyetli öğretmen ölürken Kızıl
aya 300 lira bırakmıştır. 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Berberler koope
ratif halinde 
çahşmah 

Okuyucularımızdan biri, yoJ. 
ladı2'ı bir mektupta hulisatcn 
d iyorlcl ı 

• lstanbulda, berber dükkAnı 
gittikçe çoğalıyor. Adım başında 
bir d ükkana rastlıyoruz. Tabir, 
bunların içinde, az sermaye li, 
ort11 ıermıJ eli, çok ıermıyelı 
olanlara var. Binaenaleyh d ük
k~nlarmın veziyeti de tabir başka 
başkadır. Berberlerle konuşunuz. 
Şehrin muhtelif semtlerindeki 
berber dükkanlannı dolaşınıT.. 
Hepsinden bir acı tikAyet yük· 
se lmekle olduğunu görürsünüz. 
Şımdi, lstanbul, gün geçtikçe 
dea-ifiyor. Bir çok ıemller, ma-

halleler var ki tenhalaşıyor. H alk 
şehrin moda olan semtlerine 
taşınıyor. Tıabir, bu tenhalaşan 
yerlerdeki dükkkanlar, bu arada 
berberler, iş Y"pamnz hale geli. 
yorlar. Buna rağmen de, berber 
dükk.anlrn azalmıyor, gün geç
tikçe artıyor. Bana kalırsa, ber
berler li ocıper atif halinde çalış.. 
malıdı r. Luzumlu \'C muayyen 
} erlerde, çok sermayeli, temiz, 
büyuk berter dukkanları açma
lıdır. Berberler, bu suretle bir 
arnda çalışırlarsa, hem masraf. 
ları çok az olur. Buna rnukabH 
kazttnçları yerinde olur. Bu fik
rimi alAkadarların nazarıdikka· 
tine koyunuz. " 

Okuyucumuzun mektubunda 
haldı noktalar vardır. Bu mesele 
mühımdir. Üzerinde durulması 
icabeder, kanaalhdeyiı. 
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Balkan orduları· 
Romanya barışta 225 bin ki

şiyi silah altında tutuyor 
Bu ordunun bugün 430 harp ve 50 bomba tay

yaresi, 90 harp arabası vardır 
936-937 milli müdafaa bütçesi 715 milyar Leydir 

r 
Romanya bir harp halinde 40 
fırka çıkarabilecektir. Çekoslo
vak yadaki Şkoda fabrikası
nın açtığı 200. milyonluk kredi 

ı ile m.illi müdafaasını her gün. biri 
az daha kuvvetlendirmektedir 

Romanya Kralı Majtsi• Karol (solda} ProgJa Çelcoslorıalc Cumnur 
Rtisi Btneı (sajda) 6(ıaret etli;i gün alınan bir resim 

Almanca intişar eden cMılletler 
Crmıyeth ismindeki aylık mec -
muuda bütün dünya devletlerinin 
kara ve dPmz kuvvctlerinın 1936 
yılı sonundaki vaziyeti gösteril -
rn<'ktedir. 

Mt'<."mua bir taraftan (sflahları 

bırakm.ı) konferansı yapılırken, 

dığrr taraftan devletlerin nasıl ça
lıştıklarını buyük grafiklerle ~ös-
1ermektc ve son model tayyareb· 
rin, tankların, bombaların resim
lerıni de neşrctmektedir. 

Ru nıt>cmuada çık:ın rakamları 
ve devlctlC'rin bütçelerinde milli 
mürlafaa ı~in ayırmış oldukları pa
rayı velhasıl bütün malUmatı ~
rasile gazell'mize yazacağız. 

Bugün Tuna ve Balkan Anta"l -
tın:ı dahil ol<ın devletlerden .Ro
manv~h dan bLışlıyoruz. 

r0r \ T~ DURUMU 
Ç koslovakya ı c Rusya arasın -

da. Fransız anlaşmasına göre en 
kuvvctlı vaziyette bulunmıya mec
bur olan Romanya askeri kuvvete 
pt>k zıyade ehemmiyet vermekte -
dır. 

19:~!;-1936 bütçe yılında Romanya 
krallık hududu içindeki askeri du
rumun eksiklerini tamamlamak 
ve mılli müdafaaya layık olduğu 
ehemmiyeti vermek maksadile 6,5 
mılyar ley ayırmıştı. Fakat 1936-
1937 yıiında bu parayı da az bu-

larak bunun miktarım 7,5 milyara 
çıkarmıya mecbur olmuştur. Bu -
nun ylizde 33 ünü mevC'ut askeri 
kuvvetin devamına sarfetmekte 
ve mütebakisini d'e silahlanmıya 
tahsis etmektedir. Hatta bu para • 
nın 1,3 milyarını doğrudan doğru
ya hava kuv~etlerine ayırmıştır, 

Muntazam bır ıdare altmda ve 
pliınlı çalışma ile hareket eden 
Romany;ı ordusu bu surf?tle harp 
için lazım olan eksiklerini tamam
Jamıya uğnışmaktadır. 

Esasen son yıllarda Romanya 
ordusu a~keri bakımdan çok büyük 
terakki eseri göstermiştir. 
Romanyanın bugünkü kadrosu • 

na gôre, sulh zamanında Roman • 
yanın 225 bin askeri silah altında 
bulunmr.ktadır. Bu yedi orduya 

taksim edilmiştfr. 21 piyade f1rka
sı, 2 dağ. 4 süvari, 1 jandarma, 1 
hudut kuvvetinden mürekkeptir. 

Bir harp vukuunda bu rakamlar 
40 fırkaya kadar çıkarılacaktır Bı..: 

suretle Romanyanın harp kadrosu 
l .5 mılyon asker olarak tesbit e • 
dılmiştir. 

· Romanyadn Milli Müdafaa Ve -
kaJetıne asker toplamak için de bir 
çok salfıhıyetler verılmıştir. 

Bunun en miıhimmi üç sınıf da
hılındeki esnan erbabının Roman -
ya Harbıye Nezareti parlamento -

G
üyan'a sürül e n 
Türk polisin i n 
hakiki hatıraları: 22 

ya sormadan sılah allına celbcdc
bılmesidir. 

Romanyanın -430 harp tayyaresi 
ve 50 bomba tayyaresi vardır. Ma-

mafih ihtiyattakilerle bC'rabcr bu 
miktar eoo dür. Esasen hava kuv
\•eti de iki taburdur. Rasıd ve di-

. ğer yardımcı '"kuvvetler de k5Ci 

mikdada hazırlanmıştır. Topçu 

. kuvveti sulh zamanında 323 seyyar 

topçu bataryası, 42 ağır cebel ba

taryası ve 16 tayyare bataryasıdır. 

Piyade kadrosuna 5000 ha -

- fif makineli tüfek ve 2000 de a -

ğır makineli tüfek de ilave edil • 

miştir. 

Harp arabaları da 90 tane olup 
ihtiyı:ıttadır. Her yıl biitçesinc da· 
ha büyük mikdarda para ayıran 

Romanyanın bu kuvvetini her yıl 
biraz daha çoğaltmakta olacağı 

muhakkaktır. Romanyanın sitah 
markalarına J?t!lınce, bunlnnn he -
men her.ıSi Çekoslovakyanın Sko· 

da fabrıkası mallarıdır. Esasen Çe· 
koslovakya Romanyaya 200 milyon 

mikdarında bır kredi açmış oldu -
ğundan Romanya di.ışünmeden si· 

lahlanmıı için lazım olan kuvvet

lerıni Skoda'dan tedarık etmekte
dir. 
Maamafıh bugünkü kerdi mikda

n Romanyayı tam ma.nasile tat • 

Arkadaşlanmdan ayrı bir odaya 
atılmamın 

sebebini bir türlü anhyamıyordum 
o gece, çok acı duydum. Cezadaki ,. halde Sen Pıycrden çıkarak kapı 1 ma d" t k d' · b' • . . .. uşenc o urunca, en ımı ır 

a?.ırlık asıl şımdı ba~lıyordu . Ya, onundekı anıbala~_a bındık. Yolda dr laba sıkıştırılmış sandım. Ayak-
kurek demlen mahkumıyet boyle.. ı bcnı gorcn halk uzerımdeki kısa !arımı olsun kımıldatamıyordum. 
daracık bır odada ayakta ve bt:lkı ceket, kılot pantalon, başımdaki Zındanı andıran vagonda teneffü-
de aç olarak daha başka cezaların da kuzu tuyu kalpak ve ayaklarımda- sü sağ' k t k d 

1 
k 

ııyaca c e ı yoktu. Ka-
ilıi vPsile çektırilecek, yahut beni ki rugan getlerden Rus olduğumu pısı da ancak yemek saatleri açı-
öldurüvcrmcklc cezayı ınfaz ede- tanıyor.. lıp kapanıyordu! 

cekler. - Bolşevik, dıyorlardı. İki gün sonra Liyona vasıl olduk. 
Ben bunları düşünürken kapının Bır rnuddet sonra başka giyiniş· Burada da eşyalarımız alınıp, üzer-

açıldığını gordüm. Bır gardıyan, te t.iç beş gardıyan gelerek hızı ge- lerimız arandıktan sonra birer ki-
bındisini takip etmemi soyledı. tırenlerden teslim aldı. Lokomoti - şıhk odalara atıldık. 
Avluyn dizildik. Elbıse ve çama - fin arkasına bağlı ve mahkumların Kendimi mezarda zannediyor _ 
şırlarımızı taşıyan bavullar verıl - sevkıne mahsus 16 kişilık bir vago- dum. Karanlık ve soğuk. Seksc11 
di. Ve sabaha yarım saat kala, na yerleştirdiler. Eni 80 ve boyu santimetre irtifnmda olup bizim 
ellerimiz zincirlerle bağlı olduğu 150 santim olan localardan, payı· camilerdeki musalla taşların:n al-

mın elmcdiğınden, Romanya Fran
sa vasıtasıle Çekoslovakyadan 500 

mılyonluk bir kredi teminine uğ· 

raşmak~adır. 

Romanya bu krediyi SkÔda fab

rikasından silahlanma malzemesi 
ile kapatmak istedığıni bıldırmış· 

tir. Çekoslovakya ıle Romanya a-

rasındaki bu kredi meselesi henü:ı 
halledilmcmıştir . 

Maamafıh Romanyanın karşı • 
lık olarak göstcrdıği petrol ıhra-

catının 12 yıllık varidatı ile bu 
krt>dınin temin edıleceği de kuv
vetle zannolunmaktadır . ........................................................ 
Japon yada 
Şairler 

Avrupada şairlere· ehemiyet v~ 
rılmedıı~ınden şikayet cdılmekte

dir. Fransız İlimler Akademısi, iyi 
şiir yaz.an şair bulamadığı ıçin iki 
yıldanl>cri §ıir mi.ıklHau verme • 
mektedır. 

Fakat, Japonyada şiir çok ileri • 
ded1r. Tokyoda geçenlerde bir şiir 
musabakası yapılmıştır. (Karlarda 
kadın) mevzuları hır şıir yazmak 
içın açılan müsabakaya 41.496 şair 
iştirak etmiştır. Jürı heyeti gönde. 
rilen eserleri tetkik etm~k için i
ki sene uğraşacnk, ondan sonra bi· 
rinci, ikincı ve üçünci.ıye müka • 
fatJar vercc:ektır. 

çağını andıran mermer bir taştan 
başka oturulacak yer yoktu. 

Bereket versin, çok sürmeden 
kapılar açıldı. Hapishanenin üst 
kat odalarına çıkarıldık. Çok mun
tazam bir kattı burası. Nereye ba· 
kılsa yeni, düzgün ve temiz. Oda 
kapıları bcyaı.ln mavinin imtiza • 
cından hasıl olma tatlı bir deniz 
rengine boyalı. 

Koridorda elbiselerimizi çıkar • 
dık. Üstümüzde yalnız bir göm -
lek kalmıştı. Üçer beşer odalara 
dağıtıldık. İçerisi, aylardanberi in
san yüzü görmemişe benziyordu. 
Tavan ve pencere aralıkları toza 
gömülmüş. Duvarlara binbir örüm
cek ağ kurmuş. Elimizin dokundu
ğu yerde iz kalıyordu. O geceyi ge
çirdiğimiz mavi ot minderler bile 
yarım parmak kalınlığında toz tut
muş. 

Ertesi gün saat yedi sıralarınd:ı 
uykudan kaldırılarak ellerimize ay
ni zincirler geçirilmiş olduğu hal
de trene yetiştik. Ve daha iki gün, 
hapishaneden farksız olan bu tren
de kaldıktan sonra 920 yılının 2 
Haziran sabahı, Loossi kasabasına 

f Yezen~K !iy~n~ y E :J 
KOLSUZ AHMET 

Eşraftan Çilli nğanın oğlu Mus
tafa arkadaşlarile beraber aya'< -
kapları elinde Ahmedin yattı~ı o
danın penceresine doğru ilerlt?di, 
ve küçük burnunu yassılaştıran 

cama daha fazla dnyamırak içeri 
baktı. 

Ahmet mışıl mışıl uyuy0rdu. 
Cama bir kaç kere vurdu, Ahmet 
uyanmadı. Nihayet demirciniıı ,·e· 
ğeni Sc1im, arkadaşlarının yardı -
mile camı açabildi, ve Mustafa ya
vaşça küçük odaya girerek Alımc
di uyandırdı. Ahmet gözlerini a • 
ralar aralamaz: 

- Amma da uyku be... Derii, 
kalk, senin oyuncular geldi, bu ak
ıam hem oyun, hem de kanto v~r. 

Kanto sözünü duyan Ahmet gi''?:· 

lerini bile ovalamadan yatağından 
fırladı, giyindi ve ikisi de ayakld -
rmm ucuna basarak çıktılar. 

Ahmet oyunu ve kantoyu çok 
severdi, hele kantoya bayJlırdı. ! 
ri taşlı sokaklarda yürürlerken 
hep birnz sonra seyredeceği kan -
toyu, güzel şarkılar söyliyecek sarı 
saçlı kızı düşi.inüyordu. D,aha on 
altı yaşındaydı amma, o sarı saçlı 
kızı göbek atarak şarkı söylerken 
gördüğü zaman her tarafı titriy·>r, 
kendınden geçiyordu. Onun böyle 

dalgın dr.lgın yürüdüğünü gören 
arkadaşları gülüştüler, camı açalı

danberi koltuklarının kabarıklığı 
inmiyen Selim, Ahmedin omuzuna 
vurarak: 

- Şu senin sarı saçlı, dedi. hu 
akşam Fıdayda şarkısını söyliye
cekmiş .... 

Ahmet olduğu yerde durdu. Fa
kat duygularına başkalarının d=ı 

iştirak etmesini istemiyerek P.ski 
halini takındı ve arkadaşlarile şa- . 
kalaşarak yürüdü. 

Uzak!a tahta perde ile çe\Telen
m.iş ışıklı bahçe görünüyor ve kö
yün bu karanlık semtinde adeta bir 
ışık yığınını andırıyordu. 

Tahta perdeye iyice yaklaştık -
Jarı zaman Yörük Necati koştu a-

vardık. Buradaki tevkifhane ger
çekten bir harika idi. 
Akşam saat tam altıda çan sesle

rile beraber yemekhaneye indik. 
Büyük bir salonö Uzun masalar ü

zerıne herkes için ayrı ayrı tas ve 
sahanlar konmuş. On kadar mah
pusla bır gardıyan tevziatı idare 
ediyor. 

••• 
Üç gün sonra biz yeni gtlenleri 

hapis evi müf ettışinin huzuruna 
çıkardılar. İyı bir adama benzi -

yordu. El ve harekatımızı inceden 
inceye kontrolü altına alarak ?et
.. ık ettikten sonra mahkümıyetten 
evvel ne iş yaptığımızı ve kabıliye
timizin daha ziyade hangi işe mü
sait olduğunu sordu. Söyledik. Ve 

doktorun muayenesinden geçin -
lerek atölyelere verildik. 

Ben, çantacı sınıfına ayrılmış -
tım. Büyk atölyede yirmi kadar 
dikiş makınesile beş altı uzun tez
gah mevcuttu. Dikiş makinelerin· 
de terziler ve masalarda çantacılar 
çalışmakta olup çantacılardan bi -
risi masara ile telden halka yapı-

ralıktan baktı. Tahta perde bek -
çisinin uzakta olduğunu görünf.f 
yanına gelenlere işaret etti, ve bef 
çocuk iğreti tahta duvarı tırmaoıı· 

rak bahçeye girdiler. 
Kötü lir müzıka boyuna çalıyor. 

altın dişli kadınlar küçük ampu • 
lün parlattığı '}lullu elbiseler için· 
de vücutlerinin her kısmını oynat· 
mıya çalışıyorlardı. İki üç numn • 
radan sonra sarı kızın numara .. za• 
manı geldi. Ve sarı saçlı kantoctı 
kız civelek hareketlerle seyircileri 
adeta coşturarak şarkı söyledi, s1Ç" 

radı. Ahmet, sarı kızın mütemadi • 
yen kendisine baktığını sanıyor •;t 
gözünü hiç ayırmadan onun hüP" 
pa zıplayışlarını seyrediyordu. 

Kanto bitti, tiyatro başladı, Ah· 
met takma sakallı oyunculara b:ıl<
madı bile ... Ynlnız vaktin geçme
sini bekledi, oturduğu yerde uyuk" 
ladı. 

UyJmsundan arkadaşlarının ..ar· 
saklamasile uyandı. Mustafa: 

- Çabuk ol yahu, div1.du. O • 
yun bitti, bekçi üzerimize geliyo: .• 

Yerinden fırladı. Arkadaşları vnt 

kuvvctlcrile tahta perdeye koşu • 
yorlardı. O da koştu, tahta perde
ye tırmandı, fakat tam aşağıya :ıt· 

lıyacağı sırada üstüne bastığı tah· 
ta bi.ıyük bir gıcırtı ile yerindetl 

oynıyarak yere yu\'arlandı ve Ah· 

medin sol kolu yerinden çıRnn çi· 

vili taht•ının altında kaldı. 
................................. ... 

Ertc>si sabah annesi oğlunu c,.-1 " 

kıkçıya götürdü, doktor izinliytfi 

çıkıkçı, Ahmedi müthiş bir acı iJe 
kı vrandn an kolu muayene ,.ttİ· 
Sol olduğu için daha çabuk iyile
şeceğini, fakat dikkat edip oynat .. 
mamasını tenbih etti ve çıkan ~o
lunu yerine koyarak sardı. ÇıkııtÇ1 

evine giderken Ahmede: 
- Evliıdım, dedi, dikka tct, sol 

kolunla çok hareket yapma, tiyat• 
roda falan çok alkışlama. Biliritıl 

(Devamı 6 1ıcı salıifede) 
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yor, birisi makine ile halkaları ~e
siyor, bir diğeri halkaları kapı • 
yor, bir başkası zincir yapıyor ve 
toplanan bu halkalardan para ~e 
kol çantaları ile el torbaları irrıal 
edıliyordu. 

Atölyenin terzilik kısnunda dt 
büyük bir çalışma mevcut olı.ıP 
ıplık açmak, kumaş kesmek. dı.il .. 
me dikmek, şapka ve kaskct yaP • 
mak gibi işler başka başka kiJJlSC" 
Jere tevdi edilmiş bulunuyordll· 

Gün geçtiçe öğrenmişti~ 'ki, te'" 
·ıt· kifhane, matbaa ve kağıtçılık, cı 

çilik, kutuculuk, çantacılık, rııaratl" 
goz ve oymacılık, demircilik, J< ı.l: 
yumcu1uk ve terzilik gibi çe~idi1• 

d"stt çok ve durumu geniş bir en Ll 

ocağıdır. Ve bu mühim ocakt:ı dO" 
kuz yüze yakın suçlu tarafındtııl. 
vücude getirilen mamulat, diin:Y9 

nın dört bir tarafına ihraç edilrJlelt .. 
tedir. 

Fransız hükumeti, Puos S9~l: 
tral tevkifhanesinde açtığı bu ~toe 
yel eri bir müteahhidin idareSl~9 .. 
vermiş. Üstenci (Müteahhit) bLl•J 

(Devamı var 



Genç ihtiyarlar 
Evlenmek isteyen zengin bir ihtiyar 

bütün Viyana. 
kızlarına tatlı hülyalar yaşattı 

Ni/zaget aradığını buldu ve evlen.diler. Şimdi iki
si de mahkemede biribirlerini dava ediyor/ar 

Yalmz Viyanayı değil, bütün Avrupayı 
güldüren eğlencel i bil- hadise 

len kulaklnrımu ... oş bir ses duy • 

ması, iyi ve güzel bir kadına ma • 
lik olmayı tasarladım. Çünkü ben 

yaşımı başımı aldım. Mirascım da 
yok. Firmam malıim.. Epeyl!e de 
servetim var. 
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Hayatın son günlerini iyi, h:ı§ .. 

geçirmek maksadilc idealimde ya

şattığım kadını tesbit ederek ga
zetelere şöyle bir ilan verdim: 

lhtigarla tvlen"!tk i•tt~~n hazı ı•nçlır tarife uggun oltluklarını lıpat 
irın k•ndı mı• fotofra//arıru da gön dertliler 

"N .. ' ! umuneye 
muvaf ıktı, k a
bul ettim,/ akat 

. d.? 
şım ı . ,, 

Viyanada çok garip bir boşanma 
davası ı eticelenmiştir. Aylardan 

beri Viyana gazetelerini ve Viya
l'lanın yüksek mnhafilini dediko-
dusile l.k . a a adar eden davanın iç· 
Yüzü şudur: 

'Viyananın tnnınmış zenginlerin
den ve b-t .. u up kadınların gıptasını 
<:elbcdc.ın Bay Vinter 70 yaşında ol

duğu halde iki yıl evvel 18 yaşın
da gayet güzel bir kadınla evlen -
ll'lişt. 
b· 1

• Fakat şimdi iki yıllık iyi 
ır gcçinmeden sonra karı kxa 

llıahkemeye düşmüşlerdir. 
liak· · lt ımın karşısına çıkan davacı 

'I. endi iddiasına ve elindeki vesi • 
,.alara .. 
d Eore tam yetmiş iki yaşın-
...... a olduğunu söylemiştir. Buna rağ
·••en "';k 

.J.. sek ve mevzun boyu u -
zunca sak l , 
hnı. a 1 ve çok temiz elbisesil~ 
etO: genç ve dinç olduğunu isbat 

Ye uğraşmaktadır. 
llava 1 :tn ° unan orta boylu 1937 kış 
odasına ·· gore şapkasından manto-

suna, iskarp· . k 
8 ,.. k ınıne adar giyinmiş, 
lı kır 

göz)" mızı dudak boyalı, siyah 
Sok u, gayet mevzun bacaklı ve 

cazıbeli b. k lt ır adıncağızdır. 
adın da h.k. 

~a .. a ıme elindeki vesika· 
gore 20 y d v •• le..... . aşın a oldugunu soy • 

••ııştır. 

liakirn ·1 
tlav ık isticvaptan sonra 

'1Slnı nJ 
terq a atmasını Bay Vin -

en · ltal.k rıca etmiştir. O da ayağa 
atak 

Yazdığı bir kağıttan da -

vasını şöylece okumıya başlamış • 
tır : 

- Bu kadın ikinci karımdır. Bi
rinci karım güzel değildi. Sesi çir
kindi. Konuşması tahammül edile
miyecek derecede fena idi. Fa1<at 
kendisinden nynlmak istemedi -
ğim ıçin tam ye• ·s a ma kadar 
onunla istemiy~ ıslemıy yaşadım. 
O öldü. Bunun üzerine tahriş edi-

z~ngln lhtigorın 111,difl lcı~ v .. 
nü•ıl l>il• gölgttlı b1Tak11c:ok 6ir 

gi11tlliklı olacaktı 

- Günü gününe yetmiş yaşın _ 
dayım. Fnkat 29-30 yaşındaki hir 

adam lmdar dincim. On yedi ile 

yirmi yaş arasında bir kızla evlen
mek istiyorum. Aradığım şartl.u 

şunlardır: Saçlan oksijen b~vasız 

tabii renkte sarı olacak. Di;l~ri 
tam ve muntazam olacak. Ell~ti 

yumuk ve k-üçük, ayakları da kü

çü~ ve ayak bilekleri ince olacak. 
Istediği şekilde boya sürebilir. 

Fakat bu hiç bir zaman tiyatro 
aktrisi zehabını verecek dereceh 

çok olmıyacak. Dudaklarını ~ıçık 
kırmızı renkte boyayacak. 

Modayı çok yakından takip ede
cek ve her sezon modasının en gü

zel zevkile giyinmesini bilecek. Fa

kat öyle bayağı şekle de kaçmıya • 
cak. 

Sesi de güzel olacak ve haf\{ mu· 

sikiye aşina olacak. 

Klasiklerle altıkam olmadığı i· 
çil\ bunu bilmiye lüzum yoktur. 
Güzel sesile teganni ederken iyi de 
piyano çalacak. Bu şartlardan biri
si ~ksik olan boş yere müracaat 
etmesin. Şartları haiz olanı da h:ı· 
yatımda iken bütün servetimle 
istediği şekilde yaşatacağım. Ölür• 
sem bütün servetimi de kendisine 
terkedeceğim.• 

İşte Bay hakim .. bir çok talip -

liler arasında huzurunuzda bul.t• 
nan kızla anlaştık. Evlendik. İste

diği bütün şeyleri yaptım. Yaz, kış 
en lüks hayat içinde yaşattım. Fa

kat üç ay evvel benim hiç kusurıım 
olmıyan bir hadiseden dolayı ka

rımın kulaklarına bir hastalık :l
rız oldu. Doktorlara tedavisi için 

avuç dolusu para döktüm. Fnkat 
ne yaptımsa nafıle .. 

Nihayet kadıncağızın sağ kula-

ğı işitmez oldu. Tabii bu hareket 
sesine de tesir etti ve şimri be
nim korktuğum vaziyete geldi. İlk 
karımdım çektiğimi arzetmiştım. İ-

kinci karımla ancak iyi bir hayat 
geçirmek için evlenmiştim. () da 

böyle sağır ve sesi bozuk vaziyete 

girince hayatımın son günlerini 
zehirlemek istemiyorum. Ksrım -

dan memnunum ve bu vazivetten 
müteessirim amma .. ilk evv~l Y.en-

di hayatıma da bakmıya mecbu • 
rum. 

Kanma sorunuz. Kendisine tel=· 

lif ettiğim şartlardan hiç birisini 

eksik yaptım mı? Hayır .. diyecek
tir. 

İşte ben sözümde durdum. Fa • 

kat o, şartlardan mahrumdur. Bi· 
naenaleyh ayrılmamızı istiyorum.ı 

Hakim 72 yaşındaki iht!yarın 

sözlerini doğru bulmuş ve karı ko

cayı ayırmıya karar vermiştir. Fa
kat davacı ihtiyar, genç kadına 40 
bin şiling (bizim paramıza göre 10 
bin lira) hediye etmiştir. 

Kadın memnunen ayrıldığı gibi 
ihtiyar da davayı kazandığında~ 
o gece bütün dostlarına bir ziya • 
f et çekmiştir. Garibi şu ki z.iyaf et
teki davetlilerin ba~ında da kan• 
sı varmış. 

Şua olmak, ııhhatli oımak... Hagatırt 6u lc11• ac:ı11ınat n•g• ı•ror. fnıa11 gençlifiııln lcadri11i bili' 
kaiaesini bilenler için .112ıamalt ne nvkli ııgdir. '" kendisi11i her saman sen, her zaman ııhhatli o• 
'Bilsek ki. rabuk gerip giclen gençlik. ıonrcı n• kadar 
aronrp tulunmaz hlr cevhudir. Fraruu/a .. ın dedl~l neşeli bulunJarursa, ihtigtJrlıfındada gam y emez. oc 
g·b~: 14/:."a•r gençlik hllıeyd;, ihUgarlılc gopabilıegdil. ihtlgarlıfı bile gençtili gibi toz.elik ve neıı. i\indı 
I ,,,,,,,.z,ı fn b,,\ tJe go,.,./ı gıı;tn g·1ttlerirı clemil• geçtr. Sıçrayın, oynıı9ın, ıen olun, ııhhalli olurı.I 
tı.un111uııuıııuıınııu111ınııuıuıı•ııııııu1111111"1111111111111uuıuttııııııııuıııııııııııtıııııu111uıu.ııııuııuıı11uıuııııııınıuuıuııuııuuııımııuuıımuu11n11uıınuntuuııuıııınuuı11ıuıııııııuıııuıın1111u 

Belli ·başlı milyarderler, hayattan 
memnun olmadıklarını söylüyorlar. 
Morgan, Rokfeller ve Landsinğ gibi fanınmı§ 

zenginlerin başlarından geçen tehlikeler .. 
Bir çoklarımız milyarderleri dü

şünürken, bunların hiç bir iş gör -

mediklerini, müsterih ve sakin bir 

halde yaşadıklar nı nrnedcriz. U

mumıyetle bunlar h... ndaki ka-
naat, gamsız, kasavetsiz bir ömür 

sürdükleri merkezinde karar kıl -

maktadır. Halbuki, bugünkü mil -
yarderlerle milyonerlerin haya~1-

nnı bir parça daha yakından tet -
kik edecek olursak, bunlardan bir 

tanesinin bile bahtiyar ve mem -

~un olmadıklarını öğreniriz. Bir 

Amerikalı gazeteci dünyanın en 

birinci zenginleri hakkında bir an

ket yapmış ve pek çok emek sarfe

derck dünyanın bangerler kralı o

lan Morgan ile bizzat görüşmeğe 
muvaffak olmuştur. 

Nevyork civarınd·aki mükellef 

sarayına giderken Morganı muha

faza altında bulunduran yüzlerce 

sivil memurun arasından geçen ga
zeteci şunları anlatmaktadır. 

Morganın yaşadığı sarayın el • 

varı kat, kat, tel örgülerle örülü -

dür. Bütün hizmetçiler sivil me -

murlardır. Şimdiye kadar Gangs

terler Morganı iki kere öldürmek 

iskmişl~rdir. Morgan, bahtiyar ve 

mes'ut olmadığını, bu hususta şo

förü ile bahçıvanına müracaat e

dilmesini çünkü, onların hayattan 
kendisinden daha memnun olduk -
larını söylemiştir. 

Morgan, içinde bulunduğu ha -

yat şera:ti içine girmeğe, şoför 

le, bahçıvanın rıza göstermiyecek -

lerini, çünkü, zengin olmak, bah -

tiyar olmak demek olmadığını ve 

Günün birinde bir adarn Rokfellerin 
yatak odasına kadar girerek milyar
derin üzerine bomba atmıştı. Oteki 

milyarderler de ı k sık tehdit 
mektupları alırlar 

Am•rikolı 6ir m tlgard•rln ilort fitil i grıHtılerden biri olan ~·ikcıgo 
D•gli Nigaı goztl,.inin iJo,..h•nui 

kendi hayatının bir felaket oldu • 
ğunu söylemiştir. 

Morganın memurları gazeteciye 
şunları anlatmışlardır. 

cMorgana her gün tehdit mektup

ları gelmektedir. Gangsterler ken
disini öldüreceklerini söylemekte-

fak olamamıştır. Bundan sonra, 

Rokfeller hariçten adam kabul et-
meği yas-ak etmiştir. Bugün hiç 
kimse ile görüşmemektedir. 

Danimarka milyoner !erinden 
Landsing çok hasis bir adam imiş. 
Paralarını sayarken elleri titrer • 

dirler. Bazı kimseler de, sırf zen - miş, paraları yüzünden hırsızlann 
ginliği için mektuplar göndererek hücumuna uğrayacağını ve öldü • 
Morgana her gün küfürler savur -
maktadırlar. 

Rokfellere gelince: Yatak odası
na kadar gırmeğe muvaffak olan 

bir deli, bir bomba atmış milyarde

ri öldunrek istemişse de muvaf • 

rüleceğini zihnine koyarak vesve

selenen bu zengin adam, her gece, 

yatağını bir yerden başka bir yere 

naklettirmekte imiş. En nihayet 

bu zengin, bu vesvese yüzünden 
lEcennün etmiştir. 
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Razvatta, (Sakarya) Spor k1übü ile (Fakir talebelere yard~mc:_ı cemirl~~ 
ve (Cemiyeti bayriye), (Kratbaoe cemi) eti) vı (Turan) kultur cem ye ı 
gibi, Türklerin aza olduktan, Türk gençlerinin ~afal~nın aydınlatıltRl 
beş tane milli müessese vardı. Dobrüca komıtelcrı . bunl~ra aıa. o aQ 
Türk ırençleriai dayaklar •ltıoa almıılar, tazyik etm~şler0dır. ~e~mde 
görülen ıençleria ekserisi, şinıdi Tekirdatda ola~ Hal~m zdcmır aşta 

olduğu halde Anayurda ıöç etmışlerdır. 

saat on ikiye doğru, yanıma bir jan
darma geldi ve benim k~ndisile bir· 
lıklc trenle gilmckliğim için emir 
aldığım, resmi elbisesini çıkarıp 
sivil giyineceğini, ve sevk C\Takı
mın hnzırl3nmakta olduğunu s"y. 
lcdi- Nereye? diye sordum. Bil • 
ınediğini, hatta, bilmi§ olsa bile, 
söylemesi yasak olduğunu bildirdi. 

Ooof, artık .meraktan çıldıraca
gım. Ne yopmalı" Ne etmeli .. Na
sıl qğrcnmeli bilmem ki? .. 
Akşam üzeri şık giyinmiş aileler, 

gülen ve kahkahalar salan çiftler, 
Varnanın büyük ve geniş Musalla 
caddesi üzerinde piyasa ederler -
ken birahaneler, pastahaneler do
lup boşalıyor, herkes, hayat sürü
yordu. Belediye binası yanından 
polis öni.ındc istasyona doğru gö
türülürken karşıma (şimdi Deya-
7.ıt-Aksaray caddesinde tcrzılik e
dem) tanımadığım bir Türk genci 
çıktı \'C hüngür hüngür ağlıyarak 
Varna Türk ~<'nçlcri namına, ba
na trscllılcr verdi. İstasyona ge -
Jıp tr<:>ne yerleşmiştik. İstasyonun 
bol ışıklarından aynlan trenimiz 
eski Varna ista~yon binasını geçmiş
ti, karanlıklar trenin pencerelerin· 
acn iÇ<'riyc dolmıya başladı. vine 
akş:ım olmuştu. Karadcnizi CÖ7. -
l<'rimiz yav:ış, ym·aş kaybediyor, 
Varna yanında denize karışan bii
yi.ık göller ııörünmiyc başlıyordu .. 
Beni muhafaza eden ndam hıç bir 

şc>y konuşmuyor, laf olsun diye söy
lediğim sözlere cevap bile vermek 
isl<'miyordu. Anlaşılan. nlcyh:mde, 
onun kuhlğına da fısıldanmış bir 
f('ylcr vı:ırdı. 

Öniim, ıırk:ım, her tarafım meç
hulat içinde idi.. Benden ne için 
gul ıyorlard1. Neden çekiniyorlar
dı bilmem ki?? .. 

(İntizar) ile (meçhulat) öyle a
z::ıph iki mcflıumdur, ki başın -
dan geçmiycn, içine girip yaşamı· 
yanlar bunların şiddet derecesini 
kabil değil takdir edemezler. 

Pravadı istasyonuna gelmıştik. 
Elektrikleri parlıyan kasabaya doğ
ru karanlıklar içinden derin. derin 
baktım. Bu memleketin içindeki 
ar.kadaşlarımla geçirdiğim tatlı ge
celeri hatırhyarak o güzel günleri 
hasretle andım .. 
Bayramı vesile addederek, on 

yıl evvel, bir gazet~i sıfatile be
ni Pravadıya davet eden Pravadı 
kasabası Türk gençleri, şimdl bir 

Yazan: 
M. Necmeddın Deliorman 

SofT dılcl (Dellormu) 
guete1I aablp Ye baımuharlrl 

mücrim gibi götürülmekte oldu • 
ğum şu istasyonda 50-60 kı~iUk ~a
labalık bir grup halınde bem ıs

tikbal etmişlerdi. 
Hey gidi günler hey .. · Bır müc~~· 
milleti biribırinc kntmış bir ası 
muamelesi görerek itile, kakıla 

şimdi içinde mevkuf bulund~ğ~m 
tren on iki sene evvel, henuz 24 

yaş~da bir gazeteci sıCatile beni 
bu ista~yona getirdiği zaman, Pı
ravadı gençleri, ellerinde buket -
lerlc karşılamışlar ve aralarına a
lıp kasabanın içine götürmüşler • 
di. Bugün Prnvadıda ne o genç • 
Icrden eser k<ıldı, ne de o hcyt.'can· 
dan ... Çeteler, mufnt unsurlar, ko· 
miteler, uyanık ve fedakar Prava- . 
dının Rıza (bey) oğlu Hüseyın 

(bey), Muslnfa C vat, Ahmet Na
zif, Doktor Basri, Stbi bcJli başla 
gcnçlcı i (Kcmalıstlık) ıthamıle 

hakarete maruz bu akıldıkları i -
çin memleketlerini, yerlerıni yurt· 
larını, ~!flliklcrııu birer pula sa

t~rak an'a yurda goç etmişlerdir. 
Val ... tile, (Çelık) spor kulubu. (Tu
ran) kı'..ıltur cemiyetı, kıraathane 

cemiyeti gibı bır kaç tcşekkulii 
.sinesinde barındıran ve modern 
mel:ı.tcp!eralc inkılapçı Türk genç
len yetıştıren za\'allı Pravadı, bu
gun ne kadar ölgün bir vazıyette
dir. Çeteler, insanlığa doğru yuk
sclcbilmek için medeniyet yolla • 
rından yürumek ıstıy<:n her uya
nık Türk başını baltalamaktan çe
kinmemişlerdir. Yalnı7. Pravadı 
da değil, bi.ıtün Butgarıst:ın dnhi
linC.:eki kasabn ve köylerde, açıl -
mış olım 70-80 şubeli ve 6-7 bin a
zalı Turan bırlikleri bugün kapa -
tılmıştır. Çunkü (Trakya) namile, 
müselliih (Trakya) komilesinin or
ganı olarak Sofyada çıkarılan müf
teri bir gazete 15 ile 20 yaş ara -
sındakı hemen bütün Türk genç
lerinin nzası bulunduğu Turan ce
miyetlerini akla, hayale gelmeyen 
bir tnkım uydurma ithamlar altın· 
da bulundurmuş. Ve Kırcaali ka • 
sabasın:ia Trakya çetelerinin yap
tıkları kongrenin hafi bir celscsin~ 
de, Turan cemiyetlennin belli baş
li liderlerini gıyaben idama mah .. 
kllm etmişlerdir. Biz bu idam ka -

(Devamı var) 

Şumaa, (ŞnJUrt) MustkQ ve kültür cemiyeti ile Eski Cuma (~uran) 
cemiyetinde aza olaa Türlt gençler~ daha yıkından tanışıp ıevış mek 
için iki memleket araunda 1eyabatler tertip ederler, musiki kon~erleri, 
milsamcrclfr •erirlerdi. Komiteler bu medenf cemiyetleri kıpatrnaşlar, 
aıalaruaı takibat altmda bulundurmuJ!ardır. Reıimde rörüJen rençleriıa 

elueriü Anayurck ıoç elmi~Ur. 

' .Edirnekapı \'e civarının gıttık.· rckct ve oyuna alışmış bir çocuk i- yen bir &Cemi, her el kagıdı ahp k8 
çe bayındırlaştığı ve kale dııında- çin o kacinr, o kadaı· uzun bir.... t hl"k k 1 az 
ki yeni asfalt yolun hafta~m mu- man ki. .. Bununla beraber Ah - r1şt1r1rS8 e 1 e 8 m ' 
ayyen günlerinde büyük bır geı - met gençliğe has bir sabırla be~ 
me ve piyasa yeri halini aldığı ma- gün sabretti. düvene binmedl, 
Jılmdur. Son günlerde Edirneka - koşmadı, tarlayı bellemedi, her 
pının dış tarafına bir de a~fa~t gün ynptığı bir sürü harekete :>e-
meydan yapılacağı için orada~ı hır yirci kaldl. 
çeşme dahi kaldırılıp başka bır ke~ Bir akşam yine kötü borozan 
nara yeniden ynpılmakta~ır. _Hat- bağırmaları, uzaktan da hoş gel -
ta, Şehitlikleri İmar Cemıyctı, bu mh'en davul sesleri işitildi. Oyun· 
kalkan çeşmenin arkasına r~tlı • culwnr köye gelmişti. Bu haberi Alı· 
yan köhne bir hanla dcğirınenı kal· mede ballandıra ballandıra veren 
dırıp oraya güzel bir duv.~r .. çek: Mustafa: 
rek şehitliği olduğu gibi butun gu- · _ Sarı kız da geldi, derneği u • 
zelliği ile meydana çıkaracaktır. nutmadı. 
Yine söylendiğine göre kale kapı • Ahmet sarılı kolunu göstC?rerek: 
sının pek darlığı yüzünden pazar _ Bengelemem ki, dedi... Hali • 
günleri nakil vasıtaları ve yaya me baksana! ... 
geçenler oradan çok gü~lükle ge~- Mustafa: 
tiğl için, kapının Tekir sar~yı cı: _ Neden, diye güldü, babana 
hetine yeni ve ccniş bir geçıt y~rı yalvarırız, sana inanmıyorsa se • 
daha açılacağı söylenmck_tcdı~. ninle beraber gelir. 
Buraların aldığı ehemmiyet uzerı- Babası sert bir adamdı amma, 
ne şimdi Belediye, Edirnakapı dı .. oğlunwı gece kaçacağını bildiği i-
ş:ırısma gelip orada mallarını sa - ı çin oğlunu oyuna götürmeği ka • 
tan köylü arabalarını da oradan kal-,. bul etti. 
dırtmış, onları mezarlıklar ar~sı.~ · ı Yine kantocular göründü ve yi
daki eski yolun içine göndermışlır. 1 ne sarı kız, boyalı dudaklarını a • 
Uzak, yakın bir ço~ .köylerden ::- ralıy:ırak Ahmcdin bayıldığı şar • 
lip yaz, kış oraya bmken odun, kı.ı- ı kılan söylemiye başladı. Kolu sa
rnür, saman, ot, kavun, karpuz, ta· 1 rılı küçük fışık sevdiği kadını vec
vuk arabalarının zaten orada du • r de gelerek dinliyordu. Seyirciler 
rup koca caddeyi kaplamaları ve san kızı bir türlü bırakmıyorlar, 
hayvanların gübrelerile . orasın~ boyuna alkışlıyarak tekrar tekr:ır 
koskoca bir gübreliğe çevırmelerı çıkarıyorlardı. Dördüncü defa, şar· 
çirkin bir manzara oluyordu. Fa- kısmı :.>itıren sarı saçlı kıı kıvnk 
kat, bu arabaların bu defa ~e~r- bir koşuşla kolise gırdi. Fakat al • 
lıkların tam ortalık yenne surul. • kış kesilmiyordu. Ahmet sarı km 
rneleri de oradaki mezarlıkları bu çıkartmak içın uzayan alkışa de • 
rnczbcrclığe döndürecektir. Bu ,. vam edemediğine öyle içleniyordu 
rabalar vaktile kale dışındaki hen· kı ... 

dcklerin içine alınmıştı; fakat ora- İkı sıra arkada ayağa kalkan bir 
da dn bunlar, gelene, geçene, hele delikanlı : 
kaleleri cezmeğe gelen yabanr.:. _ Yahu alkışlasanıza, dıyordu. 
seyyahlara karc;ı hoş bır görür.ti~ Alkışlarsanız: çıkar. 
olmuyor \"e hayvanların gübreleri Ahmet bu sözleri işitince dava· 
etrafa fena koku ile sinek yağmu- namadı, var kuvvctilc ellerini bi -
ru yağdırıyordu. Şu halde yaz, kış ribirine vurmıya başladı. Sarılı ko-
bir çok köylerden oraya gelen bır lunun sargısı çoktan çözülmüş, çı· 
çok arabalar için artık Edırneka - kık kemiği mafsalından ayrılmış-
pıda duracak bır yer kalmamış de- tı. Fakat Ahmet durmadan alkış • 
mektır. Bahusus, yeni :ıı;falt ve lıyordu. Neden sonra, sarı kız sah-
modern yoldan sonra oralarda böy· neye çıktığı zaman, içme acı çök -
le şeyler barındırılamaz. tu, bağırmamak, ağlamamak için 

Bu arabaların ~imdi tam mezar- kendinı zor tutan Ahmet yere yı· 
Jıklarm orta yerine sürülmesi dahl ğıldı, gözlerinden sızan bir l~aç 
maksadı trmın edemez. Oradaki damla yaş yanaklı:mnda iğri yol • 
mezarlıklara gelecek ccnazele" he- ıar çizerek toprağa suzuldü. 
le yağmurlu havalarda yaş rfibre- .................................. .. 
!er arasından mıı;ıl gcçceektir? Bu Aradan yıllar geçti, Ahmedin 
nrnbnhıt· için o civarda en uygun kolu iyi olmadı. Tarlalarda bir işe 
yer, şimdıHk Edımekapı ıle Sa - yaramıyor, ne toprağı belliyebıli • 
vaklar arasmda. eski Mısır tarlası yor, ne de rençberJıkte kendıni 
denilen bir yerdir. Buradan başka gösterebiliyor~. 

onlnrın bu cıvarda barınacagı yer 
yoktur. Hem, belediye arabaı:ırı o-

raya gönderdiği takdirde orac;t bir 
kömür, odun, saman, ot, kavun, 
karpuz, tavuk, hindi pazarı mahal-

li şeklini de almış olur, bu suretle 
de Edirnekapısı istenilen tcnıızliğe 
kavuşur.» 

* Bir okuyucu •lklyetlne 
Elektrik şirketinin ver. 

dlği cevap 
16-3-937 tarihinde knrilerimiz -

den bakkal Bay Şevkınin elektrik 
şirketinden bir şikayetini dercet .. 
mlştik. Alakadar makamların ver
diği malumata nazaran kariimizın 

sarfettiği kilovat saat mikdsrı üç 
olmayıp dörttür. Bundan maada 
kilovat saat ücretine hi.lkumcti.ı 
istihl~k resmini, muaddit ve 
şube kiralarını, taahhüdü asgari üc
retini de ilave etmek lazım gel -
mektedir. 

Kariimize, elektrik cereyanı ilk 

defa 17-12-936 tarihinde verilmiş • 
tir. Ve muaddit ilk defa 5-2-937 ta .. 
rihinde kıraat edilmiştir. Bu kıı a
rnakbuz aboneye ibraz edi1miştir: 
dilmiştir. 

3 kilovat saat 14,02 den 
İstihlak resmi 
Şube kirası (iki aylık) 

kirası (iki aylık) 
Duaddit kirası (ıki aylık) 

kuruş 

42 
6 

20 
25 
25 -93 

3-3-937 tarihinde ınü:iterinin mü
racaatı üzerine cereyan kesilmiş 
ve saati okunduğu zaman 1 kilovat 

saat sarfettiği görülmüştür. Bu -
nun için de çıkarılan ikinci rnak • 
buzun tafsilatı berveçhi3tidir: 

1 kilovat saat bedeli 
İstlhlik resml 
Şube kirası 

kuruş 

12 
2 

10 

Bazı harman mevsimi, annesıne 
yardım cdıyordu. Fakat onu lç -
lendırcn, onun gözlerini yaşartan 
bu iş görcmcyişl değil, Bôğsüne 

doğru yerleştirdiği inmeli gibi kii
çi.lk ve hareketsiz duran sol kolu 
idı. Ve bu yüzden herkes ona kel -
suz Ah met diyordu. 

Aradan yıllar geçti, oyun kurn

panyası heı· ay bir kaç kere kö~e 
geldi. Sarı kız her yıl yüzüne bira7. 
daha fazla boya sürdü, çatlak du • 
daklarını daha fazla kırmızılaştır· 
dı. O artık orta yaşını geçmiş, ka
dın olmuştu. Ahmet de bıyıkları
nın terlemesi geçmiş, orta y .ışa 
yaklaşan bir delikanlı ... 

Muaddit kirası 
Asgari taahhüt 

13 
50.75 

87,"5 
Müşteri imzafamış olduğu abun

man muka\•elesi mucibince senede 
100 saat istihlak etmeği kabul et • 
rniş olmasına nazaran kendisinin 
ticari vaziyeti nazarı dikkate alı -
narak müşteriden bu taahhüdünü 
tutması istenmemiş ve ynlmz bil

fiil işgal etliği dükktının sarfetmiş 
olduğu iki buçuk aylık cereysn be-

deli alınmakla iktifa olunmuştur. 
Müşterinin 200 kuruş olan avansı 
te.wiyc edilirken, balada yazdığı
mız iki faturanın tutarı olan 180,75 
kuruş tenzil edilmiş ve mütebaki 
19.25 kuruş kendisine iade edil -
rniştir. 

Diğer taraftan Elektrik Şirketi
ne tediye edilen avans, rnüşt~rinin 
iddia ettiği gibi 260 kuruş olmayıp 
200 kuruştur. .Filhakika müşteri 
şirkete mukaveleyi imzaladığı za
man 260 kuruş vermiştir. Fakat bu 
paranın 50 kuruşu muaddidin vaz'ı 
ve mühürlenmesi ücreti ve 10 ku
ruş da abonm:ın mukavelenamesi
ne yapıştırılan pul bedelidir. Yal
nız 200 kuruş avans olarak muha -
faza edilmiştir. 

\. \ 

_:.__--~----~~--~---------------.:___:-J 
Bir ( pap•l = papas kaçtı ) mHcr•t r •• 

karır, en üsle kor. Sonra bütün 
hrapolayı çevirir, alt tarafını üste 
çıkarır, açılacak kağıtlara görüle • 
cek bir şekil verir. 

Bu iş bittikten sonra oyuncu • 
lar kapalı olarak muşambanın üs
tüne koydukları kağıtları açarlar. 
O zaman, Paseta kesen oyuncu, 
kağıtları açmıya başlar. Kılıç gibi, 

her kağıdı kapalı alıp sonradan a· 
çıp vermez, çaprast keser, açık ve
rir. 

Oyuncular para ko~~uğ~ ka~ı • 
da çıkusa eder. İtcdığı kağıt ~st
te çıkarsa kayıp, ikincide gelırse 

kazançtır. Birinin istediği kağıt 
mesela asu çıkmışsa; paseta kesen 

oyuncu: 
- Tık tık! .. 
Diye kağıda vurur bu: 
_ Asoya tekrar parn koyup oy • 

nıyamazsın! 

Demektir. Ayni kağıda oynat -
mak istediği zaman, şu tabiri kul
lanır: 

- Gider! .. 
Trapolayı sonuna kadar oynamak 
mecburi değildir. Kaybetmtğe 

başlıyan kasa, yarı yolda kağıdı 

bozar, baştan tarar, puntarcılar da 
istediği kağıda yeniden para yazdı
rir. Maamaf ih kayıp yine kayıp, 
kazanç yine kazançtır. 

- Averta! 
Tabinne gelince, bunun manası: 
- İstediğiniz kadar para koya -

bilirsiniz, kasa açıktır! 
Demektir. 
Bazı kurnaz pasetacılar, paraları 

az, kırtıpil kumarbazların parasını 
almak için: 

- Yirmi kuruş kesiyorum! 
- 50 kuruş kesiyorum! 
Diyerek tmıpolayı ellerine alarak 

oynamıya başlarlar. Bu şekilde, ya
ni az para ile pascta kesmek, kesen 
için daima avantalıdır, bir kere 
çok· para kaybetmez, çünkü kasa
da parası az olduğu için oyuncu -
lar: 

- Yüklü! 
Yani çok mikdarda para k:.>ya • 

mazlar. Kazandıkları bir kiğıda 

Ve yıllarca, Ahmet sarı kızın 

kumpanyasının her oyununda bu -
lundu, fakat alkışlıyamadı, sol k:>
lu yerinden oynamıyor, sevdiği h
zın oyununu alkışlıyamıyordu: Ar

tık csev!yorum.... demekten bile 
korkuyordu. 

Ve yine yaşayış yılları anlaşıl -

mıyacak, hesap edilmi~ek bir 
hızla biribirlni kovaladı, sarı saçlı 
kız ak saçlı -fakat zıplayan- bir o

yuncu kaldı, Ahmet de kır saçh 
bir adam ... 

Ahmet hiç evlenmedi. Sol kolu
nun sakatlığına gözünü yumacak 
sabırlı bir köylü kızı alabilirdi. Ev
lenmedi. O seviyordu, fakat onun 

sevgisine hareketsiz kolu, eski sarı 
kızı alkışlarken ebedi bir sakatlığa 
uğraUığı sol kolu sonsuz sevgisin~ 

aşılmaz bir tahta perde çekiyordu. 
Köyün jhtiyarları, ona oyuncu kız-

larının kolsuz adamlarla evlenıni
y~eklerini, sarı kızdan ümidini 
kesmesini söyledikleri zaman Ah
met: 

- Siz anlamazsınız, diye cevap 
\'eriyordu, o oynamıyan kolun al
tında çarpan bir §ey var ki o, 0nu 
seviyor, yoksa bu çıkık kol değil... 

bütiitl ikinci, üçüncü oyunda 
paralarını: 

- Kargı! ki 
Etmekten çekinmezler. HalbU ' 

pasetad:ı f 1yakçı bir oyuncu, av~r~ 
paseta keseni, üç kağıtta tı!IIllı 

ler, bayıltıvcrir. 
Pascta bitirimlerde oynanır. ?dr 

no yüzdelik tertibinden, kazanaD 
her oyuncudan alınır. Hesapl~ 
bitirim plikacıları tuttuğu ~b~ 
paseta kesen oyuncu da.. b~zz!l 
plaka yazabllir. Yalnız kül ~eıne; 
mek için ya bir ar~a~aşma, yah~ 
bir köşede pis pis duşunen parası 
kaybetmiş bir kumarbaza: 

_ Zarıma bakıver! 

Diye rica eder. Bunun manaS' 
şudur: J>el• 

_ Rakamları siler yazarken t• 
ki yanlışlık yaparım, dikkat e ' 
söyle! blt. 

Bu dikkat ve yardıma muka 
ak . irlt kazanırsa, arkadaşına r ı ıç d 

pinekliyen kumar düşkününe t 

bir kaç para verir. bit 
Her oyun gibi pasetanın da 

çok hil~lerl vardır. Bunların ell 

başta geleni: 

- İsksleta! • w • • • e 
dır bu dalına bir kagıt uzerın 

' ' )'' oyun ovnıvan, mesela papazı, 

asoyu \;e y~hut sekizliyi isti)•cn O: 
yuncular için yapılan bir hile u 
sulüdür. Kağıtlar yerden toplanı: 

b b·ı· Jd, ken yapılır. Fcnd az . .1 ~r iiS' 
Mehmet her vakit sekızlıyı, fI A· 
nü papa7.ı, Fahri yedillyi ister, l< • 
ğıtları verden alırken onlar~ ka~t· 
bettirecek bir şekilde duzel 

ıca· Sonra eline alır, tarak vurur, 
rıştırır, fakat ne kadar karışW:~8~ 
iskaleta bozulmaz, çünkü köprll 1.1 

yü atmış, kılavuzu koymuştur. :B 
sırada biri: , r! 

_ Şuna bir tarak vurayım, 'e 
a • Demezse, iş tamamdır. Maam 

9
• 

f ih, paset:ıyı aşağı yukarı hep .. 
çıkgöz oyuncular, kurnazlar oY t· 
nadığı için bunlara kolay kaloy tı 
le yapılamaz. Bu yolları bilnıiYeıı. 
bir oyuncu düşerse, tabii parası 8 

lmmadan bırakılmaz, ona her çe' 
şit hile yapılır. . . • 11' 

Maamafih, bu çeşıt hılekarlılc ,. 
rın önüne geçmek, torpile çarpıt\ 
mak için bir tek çare vardır: 

- Kağıtları karıştırmak! ,. 
Yeni yeni paseta oynamyıa b~i 

• fı, 

lıyan, bu oyunun inceliklerini, e' 

le ~ekillerinl bilmiyen, yahut~ , 
sadüfün scvkile bir bitirim ye el 
ne düşen acemi bir oyuncu her ıl• 
kağıdı alıp karıştırırsa tehlike k 
maz. 

- Bomba! 
-Torpil! • 
Patlamaz, işçiler hiç bir zcımatl· 
- Hırsızlık! 

Yapamazlar.- ·ıe
Burada, bitirimcilerle papeJcı 

1 rin amansız düşmanlarından 13',. 
Adil Hakkıyı anmamak bir h9Jc. 

pli 
sızlık olur. 12-12 yıl evvel, polis~ dil 
rinci şubesinde memur olan Afr 
Hakkı, mezun olduğu günlerde ıı'ı 
tanbulun köşe ve bucağını dol9J1ıı 
yangın yer1erlnl sarar, . :astlıı Jıl' 
papelciyi posta eder, ettırır, bU 
şarata nefes aldırmazdı. tJe' 

Adil Hakkı, yalnız bu sahad•:ıctl 
ğil, bitirimcileri de kovala.mil bit 
sonsuz faaliyetler göstermış. ıcriı 
çok barbut yerlerini bulmUfı # 
fetmiş, alAkadar memurlara g ar) 

(Devamı v 
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da en atafiı on dil biliyor 
Tefrika No : 6 Yazan : M. Necdet Tunçer Frankrurtta yaşıyan gözlüklü. 

d h 1 • • d / d T. f O intellektüe1, gür ak bıyıklı ve 63 ,, Haydi, ~arap ka e ıerını o . ur.' amara. r- 1 yaşındaki doktor Harald Şuts, tam 

vı 1 k d h 1 l l , 290 dil bilmektedir. İnsanın gözü-faf ıg""ı saran bulut1.arı a e ıerımız e _yar.a ım. ve ne ilk bakışta mübalagalı gibi gö-

/d l d l rünen bu rakam, aşağıdaki yazılan 
gökte ışıldayan gı ız arı gere ın ıre ım.. okuduktan sonra bir hakikat ol. 

Ortalık agdlnlansın.,IJ maktadır. Bir makine mühendisi ve 
matematikiyen ve Norveç kanı karı-

- Hükümdar bunu duyarsa, se-

ni cezalandırır. Çünkü sen Süley 
ınan tarafından satın alınmış bir 

cariycsin! Yalnız ona aitsin .. On -
dan başkası 6cnden istifadeye kal-

kışırsa, bu senden ziyade hükümda
rın hukukunu çiğnemek olur! 

Sahra fona halde hiddetlenmiş-

ti.. Cevap vermeden yürildü.. O -
dasına girip yattı. Fakat, yahudi 
kızının gözüne uyku girmiyordu. 

Sahra sarayın bir kaç yıllık emek
tarlarındandı. Halbuki Tamara 

(Sur) sarayından Kudüse yeni gel

mişti. Beş on gün içinde sarayda 
bu kadar nüfuz ve kudret sahıbi o

lan Tnmaronm, bu saltanatı aca
ba çok devam edecek miydi? 

Sahra §imdi Sillcymandan .?iya

dc ondan" Bu zeki ve güzel Yahu

di kızından öc almayı dU~nüyor • 
du. 

Sahra, Tamaradan öc almak fır
tını araya dursun. Süleyman göz

<.foııini dizinin dibine oturtmuş §8• 

rap içiyor ve şiirler söylüyordu. 

Tamara az şarap içer, müvazc -

nesini kaybetmemek için, çok içer 

gıbi görunürdü. 

O günlerde saraya girip çıkan 

korkunç ve tehlikeli bir bedevi. 

Tnmarnyı tehdit etmeğe başlamış
tı. 

Sahranın erkek kardeşi olan bu 

adam çölden §Chirc yeni gelmişti. 
Kudüsteki mabetleri, büyük bina-

ları ve sarayları ilk defa görüyJr
du. 

Çoldcn şehire inen bedevi genel 
o gun lm: kardeşilc görüşürken: 

- Sc>ni almağa gcdim. Benımle 
gelmez misin? 

Dıyc rnrmuştu. 

Sahranın sebepsiz olarak saray
dnn ayrılmağa niyeti yoktu. 

- Biraz daha kalacağım.. Her -
kes servet yaptı burada. Ben kol -

larımı bile altınla donatamadım. 
Dedi. 
Kardeşi güldü: 

- Suleymanın altınları çok pa
halı galiba?. 

Ve b.ı kısa konuşmadan sonra, 
Sahra erkek kardeı;lne Tamaradan 
bahsederek: • 

- Şu uzakta giden kızı gördün 
lnü? Demişti. İşte sarayda benım 
Ondan başka dilşmanım yok. 

Delikanlı cözlcrlni açarak cevap 
Verdi: 

- Bu kız hiç bir gün dışarıyı 
çıkrnaz mı? _ 

- Hayır. Saraya giren bir kaJt:ı 
dışarı r;ıhmaz. Niçin sordun? 

- Bir cenbiye ile karnını deş -
l'nck için sordum. 

- Onu burada da yapabilirsi &? 
- Nasıl olur? Görmezler mi'. 
- Akşam üstü sular kararırk .:.ı 

t,olis romanı: 23 

Sülıymanın ıaragında ( H•bron ) da~ına 6akan 6ügük tara,a .. 

gelirsen, seni iç avlıda saklara:n. f çok müşkülleşecek, hayatı daha 
Gözetlersin onu. çok tehlikeye düşecekti. 

_ Peki amma, hele bir kaç gün Süleyman gözdesinin elinden şa-
geçsin. Şu memleketi iyice geze - rap içmek istedi: 
yim. 

f şte bu kısa konuşmadan son.-". 

Sahranın erkek kardeşi bır nk,l. '\l 

sarayda gecikerek Tamaranın yo

lunu beklemişti.. Tamara iç aviı

da dolaşırken, bedevi genci Tama
ranın karşısına çıkıverdi. 

- Kız, nereye gidıyorsun? 

Tamarn şaşırdı: 
-Sen kimsın? Ve neden soru· 

. ~ '? yorsun nereye gıttıgımı. .. 

Diye ce:vap verdi. 
Delikanlı genç kızdan çok hoş -

Innmış olacak kı, bırdenbirc gev~"· 

yivermışti. Fakat, genç kıza kuçük 

bir tehdit savurmayı da f hm al et-

medi: 

- Tamara! bann bak, dedi, Sah
ranın canını sıkıyormuşsun sen? 

Onu bir daha rahatsız edersen ... 
- Ne yaparsın? 
_ Ne mi yaparım?! Bız çolde 

doğmuş büyi.ımü..ş ıinsanlarız.. Ne 

yapacağımızı fazla düşunmeyız .. 

insanın lizerlne atılır ve bır anda 

yere vururuz.. Anladın mı? 
Tamam. bu tehlıkeh adamın ba

kışlnrından o kadar korkmuştu ki.. 

artık ona cevap vermeyi bıle bek • 
Jemeden kelebek gibi uçup gıt -

mışti. 

İşte Tamara, hükümdarla şarap 

içerken göıübün önünden .b~ kor
kunç adamın hayııli gcçmıştı .. 

'l'amara çok korkak bir kız de • 

ğildi. 

Fakat bedevi gencinden gozu 
yılmış ~lbiydi. Bu tchlıkedcn Sü

leymamı bnhsetmeğe karar vcrdi
ğı halde, ona bıle açmnğn cesaret 

cdemıyordu. 
Bcdevı gcnd bu sefer de Sah • 

ranın hımayesıne sığınarak yaka

sını kurtaracak degıl mıydi? İşte 
an Tamı:ıranın vazıyetı daha 

0 ;:ı:am 

- Haydi, kadehleri doldur, Ta
mara! güneş batınca ortalığı saran 

bu esmer bulutları yaralım .. Gök

de ışıldıyan yıldızları yere indi -

relim. Ortalık aydınlansın. Ben 

karanlıktan hiç hoşlanmam, Tama
ra! 

Zeki bnkışlı yahudi kızı kadeh • 
lerı kendi elile doldurdu. 

Suleymana uznttı. 

Htikumdar çok neş'eliydi .. Genç 

ve sevimli gözdesınin yuzüne ba -

karak ~arap kadehınl nldı .. hazın 
scsile şu şıiri okudu: 

clstırap ve göz yaşilc ezilen ü • 

zümlcr farap olunca, ınsancı ne§'e 

yerıne keder ve elem veriyor 

Ben istiyorum. ki, biıe şarap su

nan kadınlar ne kadar şen ve ne~-
elı ise, onu asma çardağından ko -

parıp sıkan ve küplere dolduran 

yosmalar da o kadar şen ve neş'eli 

olsunlar. Zira, §arap insanların. 

ömrünü uzataıı bir nefis içkıdir. 

Ve neş'esız.lik, ömrümüzü kısalt -
maya yardım eden bır ejdcrdir. Bıt 
e3deri aranızdan kotmnuz! > 

Si.ıleyman bundan sonra şarabı
m ıçtl .. 

Tamaraya dondU: 

c- Bugün neş'ell bir elden şa -
rap Jçtım .. Şimdi bütün dünyada· 

ki mahlukatın gülmcsıni ıstlyo -
rum. Bak şu neş'eH kelebeklere, 

Tamara! bak şu uçuşan kuşlara! 

bunların hepsi senin bana verdiğın 

neş'c ile benim gibi sarhoş olmuş
lar ... Bazan aradığı saadeti bula -

mayıp meyus olanlara haber ver 

ki: Aranılıp da bulunmıyan saa -

detler, bir kadeh şarap içinde giz
lcnmışlerdir. Haydi, Tamara! gel, 

seninle, kadehlerimizde gizlenen 

ve uyuyan saadetleri uyandıra -
lım!• 

( Deııamı var) 

Karanhkta bir ışık 

başka bir vasıtaya müracaate lü • 
zum kalmaz. Korku öyle zalim bir 
heyuladır ki, bir kere insanın ya
kasına yapış~ı mı, artık hir daha 
bırokmaz. Korku insanların icat e
debileceği e:ı ince bir işk~ncedir. 
Çünkü \'Ücudu değil, fakat mane -
viyatı tahrip c:der, bitirir. Yczan : Edgar Valas ı 

Çeviren: Mua~er Aıaıur 

Rcmington KARAı 

lt ){ara ın ktubu katladı, bir zarfa 
0Ydu ve bir düğmeye bastı. Çok 

:eçmcden T. X. üzerinde o kadar 
<:rın bir tcsL· bırakmış olan genç 

fi kreter içeriye girdi. 
4ı - Mis liolanda, şu mektubu pos
~ Yn verrneni7.l sizden rica edece -
11ırn. 

<ı Genç kız • haş üstüne efendim> 
h ~ gibi ba .r.ı eğdi, kaldırdı ve 

e11:ledi. 

.... ~ara düşunceli bir tavırla oda • 
•dtı f • 
la Çınde bir aşağı, bir yukarı do-
Şrnıya başbaı. 

l'o~::di kendisine ~öyle dil~ünü -

-Ben ömrümde şimdiye kadar 

bu derece harikulade zeki bir ada· 
ma rastlamadım. Galiba ona karşı 
en gtıvendiğim silfıh bile para et-

miyecck. 
Genç kız hayretle patronuna ba-

kıyordu. .. . . . 
Kara bu son dı.işunccsını, hır e.z 

yüksek' sesle ifade etmiş olacak 
ki, genç kız sordu: 

_ En güvendiğiniz silah nedir 

Mösyö Kara? 

- Korku! 
Ve anlattı . 
_ Eğer bi• adamı yaralarsanı:, 

yara nihayet iyileşir. Kırbaçla do
verscniz bir kaç gün sonra unu • 
tur. Fakat korkutursanız, ruhunu 
karanlık ve duimi bir korku ve en. 
dişe içinde bırakırsanız, artık daha 

Genç kıt mektubu aldı ve göz
lerini yere eğerek: 

- Hakikaten dedi, şimdi düşü
nüyorum da, insanlara karşı kor -
kutmak gibi bir silahı kullanmak, 
ne müthiş şey! Ümit ederim ki, bu 
siJahı her zaman kuUanmıyorsu -
nuz. 

- Eğer basit ı:asıtalarla mak -
sadıma muvaffnk olamazsam, kul
lanırım. Paranın bana yardımı do
kunmadı~ını gördüğüm yerlerdt>, 
bu silôha müracaat ederim. T. X. e 
gelince, ben bu zata karşı derin 
bir hürmet besliyorum. Her halde 
sfainle görüşeceğini ve sizden hcık· 
kımda bazı şeyler soracağını zan -
nederim. 
~nç kızın onruzlarını silkti: 
- Size ait şeyleri bcışkaJarına 

anlatmıya benim aklım ermez. 

şık bir Almnn olan bu doktor, fizik 
muallimliği ettiği zamanlar bir kaç 

eser neşretmiştir. Muallimlikten is
tifa ettikten sonra, aldığı tekaü -
diye ile maişetini temin edebilen 

bu zat, sakin ve münzevi bir ha
yat yaşamıya başlamış ve hilka -

ten istidadı olan dil öğrcnmiye nef
sini vakfetmiştir. Bu zatın halası 

da 22 dil bilmekte imiş. Dil öğren
mek hususunda doktor Şuts'un bü-

tün ailesi de çok müstait imiş, an
nesi, babası ve dedesi de onar dil 
bilmekte imişler. 

Doktor Şuts henüz talebe iken 
Lfıtin, Hollanda, İtalyanca. yahu -

dice, Fransızca, İngilizce öğrenmiş
tir. ünıversıtede okumıya başla -
yınca, Rusça ile daha iki lisan öğ-

renmiştir. .Muallimliği esnasında 

Konfüçyüsün ilmıni Çince aslın -

dan almancaya tercüme etmiştir. 

Doktorun ki.ıtüphnnesınde bu~un 

mevcut olan 14.000 kıtaptan yüzde 

seksenini Avrupada bugün okuyup 
anhyabılecck olanlar çok azdır. 

Dıl o"renmek doktor Şuts'ta bir • o 

hastalık halıne gelmiş. ömrünün 
bir tek serbest saati olsa, bunu bıle 

lisan bğrenmiye hasretmıştır. Ci
hanın beş kıt'asında ne kadar ]ı.san 

konuşulursa bunların bir cetvelıni 
yaparak ışe başlıyan Alman dok -

toru, bugün, bır Hıntli ile Hıntli 
gibı, Novrelçı ıle Norveçli gıbı, Kır
gız ıle Kırgız gıbl, Arap ile Arap 
gıbi konuşup goruşebilmektedir. 

Bu kadar çok dıl oğrcnebılmek 

içın ne yapmıık lıiıım gcldığını so· 
ranlara, doktor Şuts şu cevabı ver
mektedir: 

cÖğrcnmck a~kı .. zaman ve im • 
kfın •• nu.amafi, bır parça da ısti • 
dat ... -. 

Bır sene Frankfurta gelen zenci 
bır sırk nrtıstı He sık, sık göriişeıı 
doktor. zcncınin şüphesini celbet -
mış. ze!1cl bu Aln'!anın muhakak 

surette Afrıkadan gelme bir me -
lez olduğunu ıddiaya başlamıştır. 

Doktor ve akrabaları zenciyi bu 

fıkrınden zor halle vazgcçırebil -
mişlerdır. Doktorun öğrenmek hu-

susunda çok zorluk çektığı diller, 
Eskimoca, Gı,ircüce, Macarcadır. 

Dil öğrcnmiye meraklı olanlara 
ders vermekte olan Alman doktoru 
bu işten bugün Frankfurtun belli 

başlı zenginlerinden biri olm~utr. 
Asrımızın çok dil bilenleri arasın
da doktor Şuts birinciliği almak • 
tadır. 

Bir kaç yıl evvel ölen, Alman Ha· 
ri~iyıc Nezareti memurlarından 
Dr. Krebs de 45 dil bilmekte idi. 
Karlsbatta bugün maliye memuru 

olan bir zat da 60 dil bilmektedir. 
İngilterede yaşayan Mister Gür • 

gay isminde bir İngiliz de İsanın 
kitabından bir duayı 200 dille o -
kumaktadır. 

- Maaşınız haftada üç lira ıdı 
zannederim, bu sözlerinizle beni 
son derece memnun ettiğiniz için 
maaşınızı haftada beş liraya çıkar
dım. 

- Çok teşekkür ederim. Fakat 
benim şimdiki haftalığım bana pek 
iillı kıfayet ediyordu. 

Genç kız, bu acayip muhavere
nin, üzerinde bıraktığı tesir altın
da, şaşkın bir halde odadan çıktı. 

Kara oda hizmetçisini çağırmak 
için zile bastı. Gelen hizmetçiye: 

- Fişer, dedi, Katcrkol isminde 
bir adam beni ziyarete gelecek. 
Çolak bir adamdır. Fakat bu adam 
evimde bulunduğu müddetçe bü -
tün hareketlerini tarassut edecek· 
sin. Ben şimdi çıkacağım. Saat al
tı buçuğa doğru döneceğim. E;1cr 
bu adam gelırse beklemesini söy
le. Eğer gitmek isterse, kalması i
çin ısrar et. Misafiri kütüphaneye 
götürürsün. Orada canı sıkılmaz. 

- Emredersiniz. Çıkmı:ızdan ev
vel elbise değiştirecek misiniz? 

Kara başını salladı: 
:- Hayır, dedi, böyle çıkacağım. 

Yalnız kürkümü veriniz. Bu h:ıv.ı 
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1 aşhyor 

Bayanı tanıyor musunuz?. 
Müsabaka komitesi hazırlıklarını 
bitirmiştir. Müsabakaya 1 Nisanda 
başlıyoruz. 1 Nisan günü gazete -
mizin müsabaka sütununda basa
cağımız bayan resmini heyecanla 
bekleyiniz. Nisanın birinde neşre
dcceğimiz eh numaralı resmi ta-

nımak için şimdiden hazırlanınız. 
cbayanı tanıyor musunuz?> suali
ne mutlaka doğru cevap vermiye 
çalışınız. 

Müsabakamız, Nisanın otuzuncu 
günü nihayet bulmuş olacaktır. Bu 
müsabakamıza iştirak ed~bilmek 
için en az yirmi resmi tanımak 
lfızımdır. Bu suretle 500 okuyucu
muza çok zengin hediye ve müka
fatlar vereceğiz. 

Resimler sıra numaarsile neşre • 
dilecektir. Aşağıda nümunesını 

k~ycluğumuz müsabaka kuponunu 
doldurarak posta ile ve cMüsabaka 
memurluğu-. adresine göndermek 
ltızımdır. 

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

Hedlyolerim ;z 
Derece alan okuyucularımıza 

vercccğımiz hediye ve mükafatla-
rı hazırlamış bulunuyoruz. Bun -
]ar arasında çok npdidc, şık ve kıy
metli eşya ve mükafatlar vardır. 
Müsabakamız, sizi zengin edebile
cek, ihtiyacınız olan bir eşyaya si
zi kavuşturacaktır. Hediye ve mü
kfifatlarımız mütehassıs bir he ~ 
yet tarafından seçilmiştir. Ge -

lecck cevaplar çok ciddi ve ti
tiz bir itina ile tasnif edilecek, ka· 
zanan dereceler gayet bitaraf bir 
şekilde tayin olunacaktır. 

Hediyelerimiz arasında şunlar 
vardu: 

l - Kadın eşyası ve zineti, 
2 - Erkek eşyası ve levazımatı, 
3 - Ev eşyası ve levazımatı, 
4 - Para mükafatı, 
5 - Muhtelif hediye ve müka -

fatlar ... 

Derece alacak 500 okuyucumuz 
sıra ile, bu hediyelerden birine ka
vuşacaklardır. 

Kimin resimlerirıl 
basacağız? 

Neşredcccğimiz 30 fotoğraf ta • 
nmmı~ bayanl:ırın, her gün gaze
telerd~ gördiiğ:.i.nüz maruf kadın -
ların resimleridir. Resimlerimizin 
kime ait olduğunu anlıynbilmek i
~in, zekanızı, 'ıdızaruzı işlete:::Ek· 
siniz. Biz : 

l - Tarihteki mcyhur kadın -
Zar, 

2 - Zamanımızdaki meşhur ka
dınlar, 

3 - Sinema ve tiyatro artistle • 
ri, 

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

nın resmini basacağız. Ve siz, bu 
resmin kime ait olduğunu bulacak
sınız. Cevap verirken, bu bayanın 
isminin evveline mesela cKimya a
limb, csincma artisti-. diye yaz -
mak lazımdır. 

Müsabaka kuponu nümunesi işte budur: 
Son Telgrafın M üsabaka K u ponu 
-=~----~------------------------------------------N o. : 1. ------

Bu Resim -------- -----
fotoQrafı otduCJunu b lld lrlrlm. 

n ln 

,, DRES: 

------·-----------------;-:--:-::~---
iMZA 

insanın canına okuyor. 
Pencerec:en baktı, sanki soğuk 

o anda füklerine işlemiş gibı tit
redi. 

- Fiş2r, dikkat et, ocsk sönme
sin. Eğer mektup ve saire gelirse, 
yatak odama koyarsın Mis Ho -
land::ının yemeğini geç bırakmayı
nız. 

Pişer Yunanlıyı otomobiline ka
dar lakip etti. Dizlerinin üstünü 
örttü ve konağa döndü. 

Ondan sonra yaptığı işler, bir 
hizmetçinin yapması mutnd ohm iş
lerin hududunu aşmıştı. Gerçi, bir 
hizmetçinin patronunun yazıha -
nesine girjp k5ğıtlnrını düzelh~c
si pek tabii göri.inebilirdl. Haydi 
çekmeceleri açıp da içinde ne var, 
ne yok bakmasını da fazla mer.tk 
ve tecessüsüne atfedelim. Kara ken
disine bu kadar itmat gö.sterd!k -
ten sonra, bunu da tabii görelim. 
Fakat dikkatli bir müşahit bu hiz
metçınin haline ve tavırlarına ba
kınca, hiç olmazsa hafif bir hayret 
duymama ına imkan tasav\•ur edi
lemezdi. 

Fişer aradı, aradı. Bir şeyler bu-

lamadı. Nihayet çek karnesi eline 
geçti. Son verilen çekin dip ko .. 
çanında 6000 İngiliz lirası yazılı
yordu. Hizmetçi başını kaldırdı. 
Sonra karneyi yerine koyarak, gö
rünüşe nazaran, zihni bazı hesap -
lam daldı. Sonra kütüphaneye geç
ti. Genç sekreter, burada o günkü 
muhaberatı yazı makinesinde yaz
makla meşguldü. 

Ocağa bir kaç od'un ilave etti. Ve 
genç kızdan bir şeye ihtiyacı olup 
olmadığını sordu. Ondan sonra tek· 
rar araştırmalarına koyuldu. Bu 
sefer Yunanlının yatak odasını:ı gir· 
df. Kasaya hiç ehemmiyet vermi
ycrek, Yunıınlımn muhaberatını 
sakladığı küçük bir dolnba doğru 
yürüdü. Orada da kendisini hassa
ten alakadar edecek bir şey bula-

. rnadı. 
Yatağın yanı başındaki küçük 

bir mnsanın üzerinde telefon du
ruyord\J. Hizmetçi, bu masum mü
kaleme aletine müstehzi bir nazar 
fırlattı. Bu telefon konağı doğrudan 
doğruya Skotlandyard'a bağlıyan 
telefondu. 

(Devamı var) 



HASAN ZEYT İ NY AGI 
Saf yeti ve lezzeti itiba rile cihanşümul bir şöhrete s:ıhibdir. 
Şerbet gibi tatlıdır. Tababette içmek surcrilc liultanı lır. Y ~mele. 
·lerde, salatalarda, mıyone?.~c, tathhwda nef•setine ~payan· yoktur. 
·Kum, taş, lboorek, mrsanc, idrar. yolu, hi\b.assa safra, sar.ılık VC! 

kanciğer harla-lı:J.:.lırrınd&.; 1'.aafı um:1.1mide ' bol bol HA 9 A N 
Z E Y T 1 N IY A Ö 1 k ·11iT.. · . 

Ş"şe8i flO, büyük 7ô, tam : fürelik teneke 1 Ui ~iş~ 125! · 

7 ~ litrelik teneke 600 kuruştur 
Haııan deposu: 1 tanbul, Ankar .. ,- Beyo~hı, Beşiktaş, Ec;kışelıir 

R • 
1 p • 

1 N 
Bütün acı, ağrı, sı
zı ve ıstırablarda 

r 

r.ega~e . cankurta~ 
ran: 

' • a 
' Soğuk algınlığından ı 
. mütevell!~ nezle •.. grip 1 TAM YERLi MALI 
~~~rot~~ı!~ih~~r. oı~;'. \.. 10 adedi 15 kuruştur •• - .. 

' diş •. m~fsal, adale~~ si- Beyoğlu 
-nır agrıJ~qnr y~çıq~. ~ . . . . 

Kadastro 
Di.re~törlüğünden: 

Günde üç kaşeie kadar ·atanabilir. · 
: • . · • l.i--Be~oftunda Tona Tom mahallesini" IUdastraaaa·~laM.cafta-

i 
.. , . .· .· ,,,..· . " . . ' 

o 

BIRE, 
1000 
VEREN 

.TASFiYE HALiNDE BULUNAN 

istanbul mavnaclları 
Tahmil ve T ahliye T. A. 

Şirketinden: 

dan ilin tarihinden itibaren lJeş 2ün içinde bu mahalledeki gayn me~ 
ICul sahiplerini:ı BeyoQ:lıında Şekiı: _sokatında 1:4 No. lu "P"lrtımand• 

Çalışan eyoğlu Kadastro post•rına müracaath. alacaklart beyanna.ıııe
ıcri bir ay içinde ~arak Jine· postalara 2'Cri çevirmeleri. • 
· 2. - Bu bir aylık müdddiıı bitimlrii takip eden gündent itibaren. oıı 
beş gün aonra postalar tarafından mahallen tahdidlerine başlanacağı 

cihetle alakalıların malları başında biızat veya kanunt mümessilleri tiuluıı~ 

malan, aksi takdirde vukuf erbabını~ tayin \te tasdiki ve elde mevcut 
vesaik göz önüne alınarak kanunf icabata göre iş göniİece~i i aıı 
olunur. (1656) 

TARLADIR 

. Evvelce yapılmış olan ilAn üze· 
rioe toplanan umumi heyette ka7 
nuoi ni'l.., p r,örülemediğinden üçün• 
cü toplanmanın S..4-937 p•rşembe 
günıi -;aat 16 da unla la Bıl hir SO• 

ki\k bü~· ük Turıel han 14-15 numa• 
rad:ı ya pılacıığından hissf'darların 

müracaat ederek duhuliye varaka· 
tarı almaları ılan o'unur. 

Ruzname: Tasfiye işleri hak· 
kmda izahat. 

Türk Hava Kurumu 

BOYOK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

6 ıncı keşide 11 - Nisan - 1937 dedir. 
Büyük . 
ikramiye lıradır. 
Ayrıca: .40.000, 2s.ooo. 20.000 
15.000, l0.000 Liralık ikrami
velerle ( 50 .000. ve 200.000 ) 
.İiralık iki -adet mükafat ·vardır •• 
Dikkat: B il•t . elan.fle~kes 7 • N 1 S A N. . - . 

9 3 7 günü akşa.mın• kadar ~Uetinl 
:. .. . delittirml'J balunm~ltdır. · .. ' 

., Bu tarih t1'n so"nra l:illet"'Uze. 
rlnde1'1 hatekı sakıt olur •• 

---- -

Oslrndar 1kmcı Sulh Hukuk Mah
kemc·sınd<'rı . 

Oskucfarda İcadıye rnahalksınde 
Nevcıvan sokağrnda 15 No lu ha
nede sakın ıken 16/ 1 /!)37 tanhınde 

olen Kıragos oğlu Oh&nnes tara 
fırıdan hali hayatırıda noterlikçe 
tanzim ctlirmış olduğu vasiyetıı.ı· 
me ile Araksı namına ı:wo bın iki 

yüz lır.:ı v•ısıyet etmış ve işbu va
~iyetnamenın tenfızi mumaiteyha
nırı vekili tarafından talep edilmiş · 

Ö•makla müteveffanın kadıköyünde 
'ÇaCer ..ağa m~hallesınd~ Muradi· 

ye sökağında eski 1 mükerrer ye
ni ı ı No lu bu bap h~nenin sattl-

masına mahkemece karar veril • 
mlştir. 

ı. - Mezkur gayri menkule · uç 
yeminli ehli vukuf tarafından 

< :4-00) bin dört yüz lira kıymet 

takdir edilmıştir. 1şbu gayri men
l<~l ahş~ı: olup alt ~~atta bır oda ve 

geride mutfak '\'e ortada mermer 
df)şeli bir taşlık ve rnu~fağın ar.ka

sında mermer döşcli bir. taşlık. ve 
mu!iağm arkasında ufak bir bah

çe ve ta hkta metruk bir· sarnıç ve 
bahçede· bır kuyu ve· birinci k ıtta 
bir. soti ve karşılıklı iki oda ve ıbir 
jhela, ve sofada ·yüklük ve iki~i 
k'tında tbfr. ~fa ve bahçe:iızerine 

Okul Kızı · 
Okı.ıi Kıılal"ının yıllardır bekle-

dıklcrı bırıcık kız mecmuası 

Şımdiye kadar Vakıt müessesesi tarafından belediye namına Uare 

edilen arişaj muamelAtı 24-3.937 tarihinden itibaren belediyece tedvir 

cdılecektlr. Bu tarıhten itibaren bilumum ılin ve -af iş işleri için lstanbul 

BelCdıyui mutiasebesınde teşkil · edilen ıU~aj bürosuna müracaat edil
mesi lüzum 1 ilan olunur. a (~665) 

1.S Nı!anda çıkıy'>r 

ikı ulak <Jda vı? sokak ıizcnnde Lır 
buyıJk oda ve bir hr:la ve yuklük 

ve bir ie çatı arast. Elektrik tedc::ıs 

tesısalı nldugu gibt metrilk hava 
ga7.ı tesisatı mevr.utlur. 

Dr. Hafız Cemal 
(wK.MAN HEKİM) 

. Dahiliye ınütehaasıs ı 

Dak tiio aranıyor 

Büyuk Şmith Premier makine ... 

sincie eski harflerle y:ıtılınl§ ede-

bi eserleri -yeni hadlerle çabuk ve 

yanlışsız çevirecl'k bir daktilo ba

yan nramyor. İsteyenler her güa ':l. - Sıt tış bedeli peşındir , mü

zayedP.yc ıştırak etmek isleyenler 

kıymetı muhammenenin yi.ızde yedı 

buçuk nısbetınde pey akçesı ver

meleri lazımdır. Rüsumu dcllali -

ye ve yırmi senelik tavız bed~U 

rouşteriye ve müterakim vergi ve 

Pazardan · başka gurılcrde oğle • 
derı soma saat (ı.:> lan 6 ya kadar 
lstanbulda D1vanyolunda ()04) nu

maralı hususi .kııbınesuıde hasta -
öğleden sonra gazetemizin idare 

tarını kabul eder. S-.la, cumartesi 
~imleri sabah c9.5 - 12. ~aatJerı ha- müdürlüğüne müracaat etsinler. 

kiki fıkaraya mahsustur. Muayene- \alışma y<.-ri Bcyoğlundadrr. 

hane ve ev telefon : 22::Wlt Kı~hk ·-----•••••• .... 

belcdıye rüsumu ve evkaf icareo;i 

satış beddinden verilecektir. 

telefon : 21044 

· lstı\nbul Asliye 3 üucü Hu· 

kuk mahkemesi n<icn : 

3. - Satış 26/4/937 tanhıne mü- - Salahattin fiı1yük Kalyoncu 
sadıf Pazartesi gunü saat 14 dnı 16 Vekili avulcıttAlf t:ıratı.nılatı wii· 

y(j kadar Oskudar Sulh Hukuk Mı.ıh· ek kilinin karısı Knrtu 1 nşta Per· 
va1. soka~ında 10 No. lı evde 

kernesınde y&pıleıccıktır. Kıymeti -
mulcim Ali k1r.1 Lötliyc aleybi!lc 

muh&mmcııenin yüzde yetmış be-
malıktmemizin 9:37-107 No. hı 

şinı bulmadığı takhrde er. çnk art- dosyası ile ~kame olnnan l10şan· 
tıranın taahhudü baki k&Jmak şar- ma davasında: Muddcial"ylıhı 

tı ıle müzayr.de on beş gün temdit ikametgahının meçhuliyellne bi. 
olunarak 12/5/937 tarıhme müsa • naca tebliğ olunacak enakın 

dıf Çarşamba gunu s&at 14 den 16 mahkeme div~nlıanesinc taliki• 

ya kadar devam edilerek en çok ne ve keyfiyetin ilanına karar 

atttırana ihaleyi katiyesi icra kı- verilmiş ve berınucihi karar da• 
lmacaktır Bedeli ihc:ıle azamı beı va arzıhali mahkeme divanha· 

gi.ın zarfında mahkeme veznesine nesine talik edilmiş oidugundan 
yatırılması şarttır. Aksi taktird•l müddeialeyh Li\.fiycnin hir ay 

zarfında müracaatla ol baptald 
ihale feshedilecek bundan hasıl o-

istid a suretini tebellüğ etmesi 

Kiralık Tütün 
Deposu 

Arapcarni Kurkcü kapı Alaca 
1 Mescit 17 Sadıkıye Deposudur. 
1 Galata Köprü lıaşı Benzinci Ali 
ı f<ızaya müracaat. 

I . Yeni Çıktı 

Tahtları De
Viren Çocuk 

ÇOCUK ROMANI 
Y. azan : ISKENDER F AHREDDır' 
BUtUn okuyucular1muı:• 

tavsl ye ederiz l~cak zarar ve ziyan ve fark ve faiı lıi:mmu ilan olunur. 

ondan tazmm cttirilecektır. 1111•••••••-•••-ıf~ 
. 4 - İşbu gayri menkul üzer.ind.? Göz Hekimi 

tapuca müseccel ve gayri müseccel 1 
hak sahıp1erin1n tarihi ilandan ·i. Dr. Şükrü Ertan 

Akba müesseseleri 
Ankarııda her dilden kitap, ga· 

ıete. mecmua ve kırtuiyeyi ucoı. 

olarak AKBA müessesesinde 
bulabilirsiniz. Her dilde kitap. 
mecmua ~iparişi kabul edilir. 

lstantul gazeteleri için i]an ka .. 
bul, abone kaydedilir. Undervodcl 

y<m ve hesap mnkinelerinin Arı .. 
kara acen ,esi. Puker dolın• 

ttbaren yirmı giln zarfında evral:ı Ca~alo~lu Nuruosmaniye cad. 
musbiteleri ile birlikte mahkeme • Cağaloğlu No. 30 (Eczanesi 

yanında) T e cf on . . 22566 
ye müracaatları lazımdır. Aksi tak-
dirde gayri mUseccel hak sahıple· 

r~nın satış parasının p&ylaşmasın _. 
dun hariç tutulacaktır. 

5. - Mezkür haneyi görüp gez
mek istiyenler hanede bulunan ki· · 
racıya müracaat etmeleri. 

6 - Daha fazla rnallımat almak 

isteyenler mahkemenin 98?/125 
No lu .vasl~-et dosyasına mürac;ı.~ t 

e~bill.rler. Talip oltmlQrtn ~tış 
gLrnu :th.kudar Suih Hukuk Mah 
lromesindc hazır bulunma~arı lü • 
zumu ilan cıı.mur. · (3f259) 

Dans profesörü 
Parlsln 1937 senesinin 
yeni dana flgUrlerlnl 
öğrenmek isteyenle re 

mUjde 
. Bc~·oQ-lu istiklal caddtsi Türkuaz 

d;ns d~rshanesinde Kemal ·Sami 

'Bayer.e • müracaat. Her.ırün .aab&h 

ondarı ~k~em dokuz• kactır ~rS: 
llanesi talebelerine · llÇıkt~r. 

kalemlt"Jrinhı Ankarada satış ye
ridir. Telefon: 3:07 

-- =---' !)~bi . ve ~~ De§~iyatı idare eÔ~ 
' 

B~ubarrir 

E. izzet 
B~Mldıtı , )',r: . l\!11tbaal Eblt'Jd>". 


