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_ IFıgiliz kabinesi f eV_kalSde _kararlar al
·mak için fevkalade bir toplantı yaptı , --
1 Uluslar kurumunuJ!. Londra' da toplantıya çağırılması 
l ihtimali kuvvetli, It~lyanlar asker gönderemiyorlar 
ESrarı ele geçirilemiyen yeni tip Alman harp tayyareleri

nin de son muharebede kullandıkları anlaşlldı ! 
Heyecan biraz durdu rB~l;ik;;;·~ .......... -......... ;f Tiif'k"i"Y·e··: .... i~lf 8·· .. a~ra-~ 

Musolininin "ltalga"nlar~ir m~~arebege hazırlan- Emniyeti rsında yenı bır mua-
malıdırlar.,, cumlesı lngılız ve Fransız Fr•ns•·lnglltere, Bel· r hede imzalanıyor 

Erkanıharbige/erini harekete sevketti çlkanı_n tamamıyet1nı 
ıaahhüd edırorıar.. K t c· R d.. d .. 

it 1 
-~ k'd 1 ltilifnameyortular. on ıyano omaya on u, ya-

8 ya emrlV8 1 8Rt ~ dan sonra imzala- 1 kında Ankaraya gelecek 

N• · f' '.1 nacak lngiliz gazete-
IÇln vazgeç ı . Garp misakı suya mı l ı . . lt l 

Musolini General 
F rankonun ergeç 
galip geleceğine 

emin! 
Londra, 27 (Hususi muhabiri· 

miı:den) - lngiliz kabinesi fevk&• 
lide bır toplantı yap uak son vazi .. 
)'eti gözden geçirmiştir. 

Ademi müdahale prens:pterinin 
bikimiyeli yolunda müterakki bir 
inki~af ve salah kaydedilmektedir. 
Son hadisede İngiltere noktai na. 
2arında bilhassa büyük bir tecel
lüt ve israr ~östermişlir. 

D.ğer taraftan Valansiya hüku· 
llıtli, Cemiyeti Akvamın toplantıya 
ça~nlmasıoı istemiştir. Britaoya 

/ 11tiliz le.binesin in ıerın dtfalci . / ftlkolaJ• toplantısında •lutmıı 
reıiml•rinden 

cumhuriyetcilerin hücumlarını dur· lantıya çağrılması hakkındaki tek-
durmağa çalı şmakt'ld ırlar. lıfinin İngiliz hükumetınce derhal 

Londra, 27 (Hususi muhabiri • kabul edilmesi hakkında karar al· 
mizden) _ italy:ının Londra sefi- mıştır. Küs Kronikl gazetesi, İn -
ri Grandinin beyanatı üzerine, İn- gıltcre ıle Fransanın müttehit ola-
giliz Hariciye Nazırı Eden Avam rak hareket etmelerini tavsiye et -
Kamarasında bir çok meb'usların mektcdir. Deyli Herald gazetesi, 
sualleri karşısında kalmıştır. Tri - _ Musolinir.in iki kere düşünüp, bir 
diyonlarm umumi idar.c meclisi, kere kıırnr vermesi, icap ettiğıni 
İspanyanın Cemiyeti Akvamın top- (D~tnmr 2 inci •oyjatlo} 

l Aklı durduran cinayet! 
1 Karı ve aşık elele verip kocayı 

koyun gibi boğazladılar 

düşüyor? ıerının a ya -
Brüksel, 21 (A. A.) - lvi Tii.rkiye paktı 

haber alan mahafiller sureli umu· 

rnıyde Kr~l lcop?l~'un Lon~ra- Hakkında ver-
da tam amıle mucıbi memnunıyet 
n.ticeler aldatanı bildirmekte- dı·k 'e~ı· malu""mat 
.cbder. as.. mulHafıller pukalya l~ , 
1ortusuadan soora lnailtere, 
Fransa ve Belçika arasında Bel· 
çikanın tamamiyetini bir menfa. 
at mukabilinde olmaksızın temin 
eden bir itilAf akdedileceğini 
ilave cylcmcktcdirler. 

Aynı mahalillcr, bu itilUın 
1Duhtcmel bir ıarp misakının 
akdi için engel teşkil et miyece• 
~ini kayıt f akıt böyle bir misa. 
kın akdinden şüphe etmekle• 
dırler. 

Fransızlar: 5
' ltalya 

_gerilerini enıniyet 
altına ahyor .. ,, 

diyorlar 
(Ya$1Sl 2 inci sagfamuJa) 

Japonyada Alman 
mDstemleke

lerini geriye vermiyor! 
Tokyo 27 (A. A.) - Harlclre naz1rı Sato, bir 

mebusun tahriri suallne verdlll cevapta, Alman· 
raı• cenubi Pasifikteki ••ki mUstemlekelerlnln 

iadesini aala derplt ewıemedlllnl blldlrmlttlr. 
, 

L. 
HOU"p l•vmzı"'' /.,.,.ı •ol•n .,. 

Ja1•.,,/a,. ••. 

HAdlseler karıısında ı 

Bugünlerde keyfi yerinde olanlar 
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Aklı durduran 
Bir cinayet 

(Birinci sahifeden devam) 
Nurettin al tı ay kadar evvel 
tanıştığı• yakışıklı bir çocuk o lao 
Recebi evine, sık sık davet etmekte 
ve rakı içi mek tedir. . . 

1 KOÇOK HABERLER 1 
* Irak kralı Birinci Gazinin •1u· 

ğum yıl dönümü m ünasebetile J\ • 

t atürk ile kral arasında samimi t.:1-
graflar teati edilmiştir. 

Belediye 
Kooperatifi 
Kar etli 

~ 
--oış----

1 SIYASA.J 

Umumi harp 
Arifesinde 

Avrupada gerginlik 
var mı, yok mu? .. 

Recep bu davetlerde, Nurett~~n 
karısı İrfanla da tanışıyor ve ıçın 
için abayı yakıyor. Bunun tab.ii bir 
neticesi olarak da, ziyaretlerı da
ha sıklaştırıyor .. Daha Slk davet -
ıere zemin hazırlıyor. 

Recep, yakışıklı bir gençtir. Nu
ret tin ise, hem yaşlıdır, hem de ya
kışıklı değ'ldir. Bunun. i~in, İrfan 
da Recebin hislerine bıgane kal -
mıyor ve aralarında aşıkane bir 
münasebet teessüs ediyor. Bunun 
üzerine, Recep, Nurettinin evde 
bulunmadığı sıralarda da devama 
başlıyor. 

* Askeri mekteplerde <>uutca 
kalanların kıt'aya sevkedilmek, as
keri katip sınıfında çalıştırılma .· a 
kcri kiıtip sınıfında çalıştırılmaları * Sigorta şirketlerinin hari-'te 
bulunan mükerrer sigortabr,na 
tediye edecekleri yüzde 3,5 ~erbe~t 
döviz primi, t ediyeye mecbur bu -
lundukları mikdardan değil, ta -
hakkuk eden mikdardan hesap eclı
lecektir. 

İstanbul Belediye kooperatif şir
keti yıllık toplantısını Bay Asım 
Süreyyanın riyasetinde akdetmiş

t ir. Bir yıllık bilanço ve idare mec
lisi raporu okunarak müttefıkan 

kabul l'ailmiştir. Müteakiben iki 
murakıp seçilmesine geçilmiş ve 
kooperatıfin teşekkülünden beri 
bu vazifeyi fahriyen ifa etmekte 
bulunan iki murakıp ile idare he
yeti aynen ve yeniden intihap su
retile ipka edilmişlerdir. 

Değiliz.. , 
Dünyanın sarsıntılar içind~ 

kanıp durduğu herkesin mal ' 
dur. Avrupa siyasetinin halitt' 
duğu ve sar'a nöbetleri içinde 
yıkladığı da yine malum. ~ 

İngiliz gazetelerinin yazdığı.,
bi, İng•lız-İtalyan siyasal duJ' el 
da, belki, 1935 yılında i~i ~e\'~ 
rasında i:asıl olan ger·~ın1ı~ -·' 
cesinde ciddetlidir amma, Jspr
ktırışık1ı~1arı, (Haber) gazete 
yazdığı gibi, beşeriyeti bir ~ 
harbi ar'iesinde bulunduracak 
recede korkunç ve tehlikeli ~ 
dir. Çünkü, kim ne derse 
Cımevrc:.le heniiz dipcfüi dııral1 
Ulmdar Kurumu vardır. ı{e 
kurum, insaniyeti müthiş bir 
likenin ::ırifcsinde gördüğiı f 
50-60 mi!leti bir araya toplıY 
mütecavize karşı tedbirler al 
mekted~r. Habeş-İtalyan çaıP 
ları .başladığı zaman bu mür~ 
de verilen zecri tedbir kararlııfl
zaman iyi bir netice ver~mc, 
de, inwJterenin bugünkü 
durumu, bir sene evvelkine 1"' 
zemem~ktedir. 400 milyon irı 
lfrasını (Özden çıkaran ingilı 
İtalyanların Akdeniz siyasetle 

Gariptir ki, İspanya harbinden 
dolııyı A vrupada gerginlik var mı, 
yok mu diye, bizim gazetele~ ara
sında gerginlik çıkb! Hele bır ak
şam gazetesi kendisinin 24 saat 
zarfında ilan etliği harbi kabul et
mediler diye bütün diğer gazete -
Iere küfür orduları ihracına kal -
kıştı! Bu gazete dünyada olacak 
hadiseleri daima bir ay evveldec 
h:ı.ber verdiğini -üstün bir akıl ger
ginliğine delalet edecek bir şckıl
de- haber de veriyor! 
Şu h.:sapça, bu haberin de doğ

ru çıkmasına bir ay var! 
Acab:ı bu gazete, eski zamanda 

vukuatı evvelden haber veren şu 
ml:'şhur Roma kazlarından birini 
mi eline geçirdi? 

v: kıa Avrupada gerginlik ol -
duğurıu kimse inkar etmiyor. Al
tından c!oğru, İspanya ateşi yan -
dıkça Avrupa clbettebir def gibi 
gerilccci:tir. Fakat bu def henlız 
çalınmadan bazı akılların oynama
sına ne lüzüm var? 

Evet, ~ombardımanc: bir gazetr. 
gerginlik olduğunu isbat için, bll' 
ay evv ~!inden, hatta altı ay evve
linden dahi, yırtılacak kadar ge 
rilip dıırabilir. Fakat bu akşam -
dan akşama açılan muharebelere 
iştirak etmiyorlar diye öbür gaze -
tccıkJc.rp ağır sahra küfürleri en
daht etmiye ne lüzum var? 

O biçareler dünya ahvalini ne -
reden bılsinler: Zira onlar,gazete 
çıkarıyorlar, harp değil! 

* Devletierden bo· 
şuna korkuyor uz 

Vakıa yalan değil. Biz de şu İs
p nya ıreseleleri yüzünden dev -
lctlcrin harbcdt>ct'klerindcn kork
muyor ınuyuz? Fakat buıriın İs · 
p~nyada harbeden ccnebıler hak
kında v.?rılcn haberler gayet ga -
riphr: 

40.00ü İtalyan, 15.000 Alman, 
3.000 Irlc:ndalı ve General Franko 
ordusunda 60.000 ecnebi varını~. 
Karşı tnıaf ordusunda da 25.000! 

Demek oluyor ki, korkumuz bey
hude imış: Meğer bilakis milletler 
harbetrı~f'k istiyorlarmış da dev -
Jetler mani oluyor! 

tını aşkı uğruna terketmiye hazl': 
100.000 kral daha var! 

* Hamiyetn bir içki ---------Dün bir gazete yazıyor: 
cİnhi.uır 1darE>si gördüğü lü?ur.~ 

üzerine ~mpanya fiatlarını tedri -
cen indirdi. Bugün şişesi 

beş liraya satılan hakiki Fran
sız şampanyalan artık zen -
gın içkisi olmaktan çıkmış -
tır. On.m için balolarda şarap ye
rme şampanya içenlerin adedi na
zarı dıKhati celbedecek derecede 
çoğalmıştır.> 

Pekalii amma, şu hamiyetli şam
panya bir zengin içkisi olmaktan 
çıkmış, kabul ettik. O halde balo -
larda şampanya içenler ne diye ha
la nazarı dikkati celbediyor?! 

* Biz enaylmlyl-z? 
Meşhur ve muhterem Rasatha -

ne Müdürümüz Bay Fatln bu sene 
yaz mevsiminin serin geçeceğini 

haber veriyor. Bay Fatni yukan -
da bahsettiğimiz şu dünya vukua
tını bir ay evvelden haber veren 
akşam gazetesini atlattı desenız e! .. 

O gazete bu haberi tekzıp etme· 
dikçe inanacak safdillerden deği • 
llz!!. 

* Naaıl anhyabUeceğlz? 

Silivrldc Belediye tavukların so
kakta gezmesini menetmiş. Sokak· 
larda dı:>laştığı görülen tavukların 
sahiplerinden para cezası alınacak 
ve kendileri de zehir atılarak ol· 
düriıleccl~miş. Acaba ne olu vor? 
Baksanız a, Silivridc (Tavuk ıda
rei or!iycsi) var!! 

Maalesef ışi biraz geç anlıyabile
ceğız. Anrak öldürülen tavuklar l.;
tanbul piyasasına geldıği zaman!! 

* Telliş~ IUzum unk! 

Nihayet, ateş bacayı öyle sarı • 
yor kı, Recep, İrfanın bu gayri meş 
ru mi.ınascbetınc göz yuman an -
nesi İfakatın de yanında, on beş 
gun evvel, maşukasına şunları söy
liıyor: 

_ Bu adamı bıl'ak .. gel, beraber 
yaşıyalım. Yoksa, ben onu öldüru • 
rum! 

Recep ~kseriya olduğu gibi evvel
ki gece de, Nurettının evde_ bul~n
madığı Cır sırada gehyor. Bır mud
dcn, oturup. İrfanla beraber içi • 
yor .. eğleniyor. 

Saat on ıkiye doğru da Nuret • 
t in eve geliyor, Recep, kendisınin 
yalnız olarak yattığı odaya davet 
ediyor. 

Recep, evvelden hazırlıklıdır: Be· 
linde bir kama vardır. Bir taraf • 
tan Nut·ettınin odasına doğru gi .. 
derken, bir taraftan da elini beline 
atıyor, kamayı hazırlıyor. Odaya 
girince, aralarında önce bir ağız pa
tırdısı başlıyor. Bunun üzerine Re
cep kamayı çekerek Nurettinin ~~
veli göğsüne, ondan sonra da, bırı 
yine göğsüne, diğerleri de kol ve 
bıleklerınc olmak üzere beş altı 
yerine daha saplıyor ve kaçarken 
de İrfana: 

- Bütün bunları, diyor, senin 
için yaptım .. biliyorsun ya.. beni 
sen kurtaracaksın! diyor ve sıvışı
yor. Arkasından yaralarından kan
lar akarak Nurettin de koşuyor .. 
'Fakat, bah~ kapısı önünde takati 
kesı1erck yere yıkılıyor ve kalı -
yor 

İrfanla anası, Recebi kurtarmak 
lçın çareler araştırmıya başlıyor -
lar. En 'muvafık tedbir olarak da, 
eve hır~ız gırmlş ve Nurettıni ol
durmuş gıbı hareketler hazırla • 
mayı karaı !aştırıyorlar. 

irfan, aşağı kattakı odada duran 
çorap makınesını sofuya çıkarıyor. 
Nuretının clbıselermı şıltenın ıçe

rısıne dikiyor ve kapının onime çı· 
karak, 11vazı çıktığı kadar: 

* Mılli Müdafaa Vekaleti~ kara, 
deniz ve hava askeri memurları i
çin bir tr:.sarruf sandığı kurulması
nı kararlaştırmıştır. * Cenubi Fransada tedavi ed:l
mektc olan Maliye Vekili Fuat 
Ağralı Parise gitmiştir. * Edirnenin Balkan llarbinde 
düşmanlar tarafından ışgalmin J..a
ra yıl donumu, dun büyük :ihtifal 
merasımı ile anılmıştır. * İzmir Musevıleri yarın iba -
dethaneltmnde bır toplantı ya ııa
caklar ve bundan sonra Turkçe ko· 
nuşmağ1 karar vereceklerdır. 

pılar açılıyor. Meraklı başlar, pen
cerelerden karanlık geceye u zam -
yor. Gozler, karanlıkta bir şeyler 
gdrmek, kulaklat' yeni sesler ışıt • 
mek üzere merakla bekleşiyor. 
Feryatla: biribırıni takip edıyor ve 
karanlıklar derinliklerinden koşu -
şan ayak sesleri, bekçi ve polis 
düdüklerı duyulmıya başlıyor. 

Gelen polisler, çağırıJan sıhhi 
imdat otomobiline Nurettini ata -
rak derhal Cerrahpaşa hastahane -
sine kaldırılıyor. Fakat, içeriden ve 
dışarıdan fazla kan akması netıce
sı, ıfade veremeden ölüyor. 

Tahkikata başlıyan polis, 18-20 
saatlık sıkı bir araştırma ve soruş
turmalar sonunda, işin hırsızlıkla 

alakası olmadığı, hır gdnül mace -
rasının çılgın ihtirasile işlenmiş 

hır cınayet olduğu neticesıne varı
yor. 
Şu yukarıda verdığimiz tafsilatı, 

İrfan ve annesi lfakat te itiraf 
mecburıyctindc kalıyorlar. 

Nihayet, dün gece saat 8 suların
da, polisler, Recebi, Karagümrükte 
Acıçeşmedeki evınde saklanmış o
lar ak bulup yakalıyor. 

Recep, cürmunu, goz kırpmadan 
ve gayet soğuk kanlı olarak anlat-
mış: 

- İrfanı sevıyordum .. onun için 
öldi.ırdüm 1 demiştir. 

Recep ile İrfan ve annesi İfakat 
bugiın Adlıyeye verılmışlerdir. 

Son dakik.s:ıı: 

Esasen bir istihlak kooperatifi o
lan ve kardan ziyade hissedarları
na ucuz mal teminine çalışan koo
peratif Y36 hesap yılını karla ka -
patmıştır. Koopt'rutif bir lokanta 
ve bakkal dükkfını açtığı gibi, aza
lurına vakacak ve giyeceklerini 
taksitle. temin etmiş ve ayni za -
manda 600 ortağına da ikişer maaş 
nisbetınde ikrazatta bulunmak gi
bi faydalı işler başarmıştır. 

1300 genç 
Uçmak isledi 

Şakir Hazımın birkaç gündür 
devam eden konferanslar büyük bir 

heyecan uyandtra)Or. Ve her kon
ferans yüzlerce liselinin uçmak 
isteğ i gö~tetmtııine vesile oluyor. 

Bö~ lece Is tan bul Lisesi' e Şişli 
Terakki Lisesi talebesi sınıflarda 
teşkilat yaparak mekteplerinde 
birer Türk ku~u kurmak karannı 
vermişlerdir. 

Galalasarayda, imli handan çık· 
mış yük~ek sınıftan iki yüz elli ta
leb~ de Galataıarayın kendi başına 
ve var kuvvetile çalışarak kendi 
Türkkuşu kurumlarına yazılmak 
k ararını a'mı,lardır. Galatasarayda, 
bütün yüksek ıın ı f talebelerine ve. 
rilectk konferansın, lise hesabıııa 
p arlıı k neticeler \.ereceği tabii sa• 
yı lıy or. 

F utbolda adlan söylenen Gafa. 
tasaraylılar, p lanörcülükde de en 
başta olmak azmini göstermekt~ 

dirler. Bu güne kadar muhtelıf 

liselerde uçmak isteği gösterenle• 
rin sayısı bin üç yüzü g .. çmiştir. 

lstanbulda en aşağı > ir mi bin 
gencin Tlırk kuşlarına g receğine 
ve bu suretle bütün liselerde ve 
yÜKsek tahsil mekteplerinde, Üni· 
versitede birçok Türkkuşlarının ku
rulaca~ına muhnkkak nazarile ba· 
kılmaktadır. 

Alman ma arif na· 
zırı Atinaya.gidiyor 

İzmitfe tuhaf bir vak'a olmuş. 
biı zatın karısıle iki çocuğunu fare 
ısırmış. Farenin kuduz olınası ihti· 
maline kcrşı kadıncağızla çocukları 
Kuduz hı:.stahanc:,.:me gönderili -
yormuş .. AHcdersıniz nmma, İzmit 
halkının modern hayatın bıraz ca
hıli olduğu anlaşılıyor! Teluşa ma-* na yok: Bu bayanla çocukları bıla-

K r s ı 1..e ,.elreti kfs çok lezzetlenccek demektir, hiç 

- Can kurtnran yok mu? .. Eve 
hır ız girdı .. kocamı öldurdü! dıye 
bağırıyor. 

Gazetemizi makineye verir~ en 
a ldıjtım ız malumata göre katil 
Recep, Bayan lrf an ve kaynana 
istintak Hakimi kar:ırile tevkif 
edilmi~Jerdi r ve cinayetin ika edil. 
diği kama ele geçirilmiştir. 

Berlin, 27 (Hususi muhabirimi~· 
den) - Alman Maarıf nımrı Atı

naya hart·ket etmek üzere<iir. Hit· 
lerin VP.diği tahsisatla Olims'dc 
)Bpılnn hafriyatın açılışında, Alman 
naı.ırıda hazır bulunacaktır. Şu eski İngiliz Kralı Dük de 

Windsor'a ne buyurulur? Yalnız 
üç ay zarfında dünyanın her tara
fından J00.000 mektup gelmiş A
damcağ::. bu mektuplardan artık 
bıkmış da yaktırıyormuş! 

Deseniz e ki, dünyada tacil tah-

korkmasınlar! .. Komş:t evlerden pencereler, ka-

!:!~:l~~~~~~;;~;::::ı~,~~~~~ fSabah ve akşam başmuharrirleri ne yazıyorlar? 1 
~e.-Wttr#~ --·-----------------

[Birinci ıahiJetlen JevamJ 
yazmaktndır. (D yli Ekspres) ga -
~tesi ise, Musolininin öfkesi kar
şısında fnsilizlcrin süküneti muha
faza etmdcri lnzım geldiğini yaz -
maktadır. 

den) - Musolininin nutkundaki 
(ltalyanlar bir muharebeye hazır
lanmalıdırlar) cümlesi Fransada 
çok büyuk endişe ile karşılanmış
tır. Fransa Harbiye Nazırı Daladi
ye, İngıliz Erkanı harbiyesi ile te
mas etmek üzere beş Nisanda Pa
risten Londrnya hareket edecektir. 

~ t7 Cumhuriyet Stoyadinoviç arasında yapılan nıii- ruri olduğunu, eğer bu kontrol ~·:ı· 
lakntlan ve yapılan sıyasi anlaş - pılmıyacak olursa, bir gün, bir fe. İ't;Jy;"'"E;;·j·;;·k'iJ;'~""Ni~i;;"';;·;g;Çti"? ~r.~:~~ ::.~':!~: ==~~i ::~.:,~v~~~ ~::~~,~~; b~.~~,; :~::~~:.•tııynbileceği nen sürüı-

Bay Yunus N~dı, .. tspanya har - olduğunu, bunun iyi bir sulh adı - Asım Us, bundan sonra, son ı.:: 

İngiliıler, Uluslar Kurumu pres
tijinin yeniden yükseltilmesi icap 
ettiği kanaatindedirler. İngiltere -
de büyük nüfuzu olan (Uluslar 

Kurumu İttifakı) bütün İngiltere
de bir muhtıranın altına imza top. 
)attırmaktadır. Bu muhtıranın ba
§ına (Uluslar Kurumunu, ve sul
bü koruyunuz) yazılıdır Kertenberg 
baş piskoposu, Lord Sesil profesör 
GiJard, Müri ve üç büyük İngiliz 
partisinin liderleri bu muhtırayı 
imzalamışlardır. 

Grandinin, kontrol işlerinin sa
hillerde bitaraf hukumctler mü • 
messilleri tarafından yapılması 

hakkında söylediği sözler heycca
bir dereceye kadar yatıştırılmıştır. 
Akşamları çıkan İngiliz gazeteleri, 
boranın geçtiğini ve siyasi hava -

nm sükunete münknlip olmak üze
re olduğunu yazmaktadırlar. İ -
\•ining Standard gazetesi, Musoli -
ninin, İspanyada ani bir harekete 
geçmi~ eceğini, çüakü General 
FrMkonun er veya geç muhakkak 
gııl'p geleceği kanaatinde bulun .. 
du~unu, ynzmaktadır. 

cİTALYA VE HARP!.t 
Paris, 27 (Hususi muhabirimiz-

İLK DEFA KULLANILAN 

hının varabtleceğı selamet sahılb mı telakki edilmesi lfızım geldiği-
serlavhalı başmakalesinde, son bır nı, İı.panya işlerınden dolayı ü • kaç gün içinde, İspanya rneselele -
kaç gundur ispanya vaziyetınin mıtsızhğe düşenlerin, bu yeni an- rınin geçirdiği safhaları anlatm .. · 
geçirdığı safhaları tahlil etmekte, !aşma ile fena imkanların ortadan ta ve devletlerin bu işlerde oyr.R · 
buyuk devletlerın bu mevzu üze - k<ıldırılmış olduğunu kabul etme- dıkJarı rolleri izah etmektedir. 
rindekı tczlerınl soylıyerek, tehli- Jerı icap ettiğini söylemektedir. Aksam 
kenın tamamıle bertaraf olmadı - Ahmet Emin Yalman, bun-.!an 
ğını ılavc etmektedır. İspanya ha- sonra, Akdenizle alakası alan iev- MUballğah habe rle r 
dislerının ayrı ayrı görüşlerle v~ !etlerin İtalya ile anlaşmaları za. halya • Yugoslavya 

TAYYARELER münferıt ledbırlerle değil, bütiln ruretinin hem siyasi hem iktı.Hdi anlaşması 
Bayonne, 27 (A.A.) _ İspanyol dünya milletlerinin samimi el bir- bakımdan lazım geldiğini söyliye - Akşamda üç yıldız imzalı baş. 

hükumet matbuatı Guadalajara li ı yapara , a aca arı e - re , evve a ngı ercnın, sonra .r ğ• k J ki t dbırlcr k ı· İ 'it · •·ı makalede son ltalya hadic;eleri ve 
le önüne geçilebileceğıni izah et - kıyenin ve Jıihayet üçüncü ola, a< gönüllüler meselesi mevzuubahs edil· cephesindeki taarruz esnasında 

Franco kuvvetleri tarafından kul
lanılmış olan yeni tipte Alman 

tayyareleri hakkında tafsilat ve -
ren ve geçen sah günü yazılmış o
lan bir mektubun suretini neşret
mektedir. 

Bu tafsilata nazaran ağır yağlı 
Dicsel motörıerile mücehhez olan 
bu tayyareler, 1.000 kilo ağırlığın
da bomba taşıyabilmcktedirler. 
Sür'atıeri saatte 300 kilometredir. 

İlk defa İspanyada kullanılmış 
olan bu tayyarelerin teknik vasıf
ları hakkında Almanyada kat'i bir 

ketumiyet muhafoza edi1mektedir. 
Bu tayy relerin ilk faaliyetleri blr 
felaketi~ nelfcclenmiştir. Tayyare
lerden ıkisi Andujarda, üçü Gu -

adalajarada düşürülmüş ve dört 

tanesi de hükumet avcı tayyarele
rinin ateşile sakatlanarak yere in
meğe mecbur olmuştur. 

mektedir. Bilbassa: cDevletler. a- da Yugoslavyanın böyle bir d:ı'>t- mekte ve bundan sonra, Belgratta, 
dına dahili denilen harbi durdur- luk anlaşmasına vardıklarını teba- ltalya H ıriciye Nazırı Korıt Ciya. 
mak için müessir müdahale etmek rüz ettirmektedir. Makalede, Yu • nonun yaptığı son temaslar ve 
hususunda samimiyetle el birliği goslavyanın italya ile kayıtsız ve Yugoslavya ile ltalya arasındaki 
etmek mecburiyetindedirler. Yok- alakasız kalamıyacağı, çünkü, ıkl anlaşma izah edilmektedir. Bu an-
sa, lspanyn işlerinin ergeç bir .n.v- memleket kara hudutlarının çok !aşmanın Dünya sulhu ve Balkan 
rupa cidaline kapı açması ihtimali girıft olduğu ilave edilmektedir. anlaşmasına çok faydah olduğu, 
çok kuvvetlidir.> Demektedir. Ku run ~ mucibi memnuniyet neticeler der 

Yunus Nadi makalesinin sonun- guracağı ilave edilmektedir. 
DUnya siyasasına top!u da diyor ki: .Harp durdurulurken Son Posta 

İ h h · bir bakıf konacak şart spanyada er anpı Kazalar1n önUne 
bir tesire tfıbl olmıyacak intiha - cKurun~ da Asım Us, bir haftıı· 
batla milli İspanyol hükumetinin lık siyasi hadiseleri gözden geçi • geçme k için 
vücude gelmesini istemekten ve rirken, İspanya hadiseleri dolayı - Son Postada Bay Muhittin Bir· 
temin (.'tmekten ibaret olmalıdır .t sile, mevcut gerginliğin zail olıJ.t> gen, son zamanlarda lstanbulda •ık 

olmadığını sormakta ve tehlikeli sık vukubulm:ıkta olan tramvay, ACık Söz noktanın kontrol meselesinde ol • otomobil kazalarından bahsederek, 
BaşmAkalesi }'Oktur. duğunu söylemektedir. Bun·ı . 

1 
kazaların nıçin vukubulduğunu tah· 

~ sonra, Fransız-İtalyan askeri aı;laş- lil etmekte ve tramvay, otomobil 
Belgrad siyasi anlatması masının bozulmaması için Binıtı..- gibi, )•aya yürüyenlerin de bir nizam 

Ahmet Emin Yalman cBelgrad zide gizli bir müliıkat yapıldığmı altında olmaları lazım gelditioi ileri 
siyasi nnlaşmas1.t serlevhalı ba~ - ilave etmektedir. sürmektedir. Muhittin Birgen, kaza. 
makalesinde İtalya hariciye n~zırı Makaıede, İspanya huduthrmın !ara ekseriya yaya yürüyenlerin 
Kont Clano ile Yugoslav na7Jrı iyi bir §ekilde kontrol edilmesi za- sebep oldutunu iddia e tmektedir. 

· karşı her gün, batta her saat. 
derece dhlıa kuvvetlenmekte 
Cemiyeti Akvam müessese 
muhak1{ak surette yaşatacak! 
söylemektedirler. Ruslar, bir ti 
vüze maruz kalmazlarsa, hiÇ 
devlete hücum etmek niyetinde 
madıklarmı ilan etmektedi~ 
Almanlaı ın müstemleke talep 
ni, şimdilik kısmen olsun ye 
getirtmek istiyen bir kısım trıf 

·ıı lizlcr vardır, ki, bunların tngı. 
rede gösterdikleri faliyet, Ber~ıf 
sulh lehine kaydolunacak g"'". 
bir hav:\ yaratmaktadır. Pireııe 
teklerinde yanan İspanyol ateŞ 
den Avrupa üzerine sıçrayan ~ 
vılcırnlar, cihanı sürprizler, :!<• 
sında bırakabilir mi?. Şimdilile 
nn (Hnbcr) gazetesi gibi cevel' 
yebilmek, hadiselerin seyrini 11 

kip etmemek, beşeriyetin katı 
ateşten tikşinmckte olduğunu 
memek demektir. Bütün devle 
hakikaten müthiş surette silôhl 
makta ıseler de, hiç bir rnill 
kendini ani olarak ateşin içine 
mak istemiyeccği de muhak1'8 

tır. Komünizm-Faşizm düşrnııll 
ğı, cihanı henüz umumi bir bııd' 
reye sürükliyccek dereceye gel 
miştır. Binaenaleyh, bugiinJdi 
ziyette beş, on sandık zehirli 
ancak, dıişttiğü yeri ve o san~ 
ları elden ele gezdirenleri Y 
kaVtirmağa yarar. .J 

Ahmet Ra11' . ... 
"Tii~kiy~· .. ·:· .. ii;·i11 

( I inci aagf aclan detıont) 
t Londra, 27 ( Hu~u<i Mııh8~ 

mizde,, ) - (Oeyli Meyi) g~1~ 
(24) tarihli sayısında, Kont C '(/. 
nun, paskalya yortuları mün ~ 
tile, Melgrattan Romaya -:Jöne ~ 
yazdıktan sonra, halyan Harıl 
Nazırının yakında Ankarayll i;t': 
ce~ini, ve Jtalvn ile Türkiye ,) 
sındn, Yugoslavya. halyan P.,.,ı 
gibi, bir paktın imzalanacW 
Li dirmektedir. pi, 

lngiliz g:ızetesine göre bu. ,; 
tın esasatı, Milanoda Kont Ci~ıl 
ile Rüştü Arns arasın da kar~• 
tırılm ştır. 
il AL YA EMNiYET TEDBI 

A LIYOR J . ~ 
Paris, 27 (Hususi muhabır!ıf. 

den) - Tem'}S gazetesi son dd', 
sında Kont Ciyanonun Belgr~ 
Ankara>a gi tmiyeceğini ve b f 

Çaytung gazetesinin verdiği h•,,, 
şimdilik doğru olmadığını 
m1ktadır. . 11: 

Franoıız gazetelerj, Kont CıY~tıl 
nun, Çekoslovak Cümhur e' 
Benesin Belgradı ziyaretinden.,t~ 
p.tktı imzalam ık hususunda ~~' 
gösterişine, ln~iltere • JtalY!1 0ı4' münnsebatıoın gerginleşmıŞ trl 
ğunu ve ltalyanın, 11.rkasını 

8111
11. 

nal altına a)mak isteyişine b ıe'' J 
mektedirler. Eko dö pari ga ııd'uı 
it !yanın yeni dostlar kaZ~11 r 
istediğini ve Kont Cıyanoıı )1. 
dakarlıklar bahasına da o s;:·,,rı I 
dostlar arayacağım ve 

111 
t 

sistemini boımağa çalışacağ;\\'~ 
maktadır. Fransız ve garbi 

1 
matbuatı, Yugoslav-1tal}yan ~,J; 
nın arsıulusal siyasada . ~~ 1 
yanııı mevkiini yükselttığ111 

maktadırl .. r. O 
KONT CIY ANO oôND1111~ Belgrat 27, [Hususi ınu rJıı~ 

mizden ] - İtalya H ıriciye 
1 
~ 

Kont Cıyano bu sabah s a cf?' 
tayyare ile Romaya avdet 
üıero hareket etmfıtir. 
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1 GAZİ KÖPRÜSÜ ,-Halk Filozofu ı 
ünün mese esı: Çakı an kazıklardan üçü ı· k diyor ki r--

ş ence ve zu um 

Maliye Vekcileti ~eft~~darıar~ tutmadı; den~~e yuvarlandı ~~~·.;:~~:;!~ı~;.:;::~:~~·:: :;,: 
Şiddetli bir tamım gonderdı Sağlam zemin bulmak için 22 foı~~:~.::!~·:h·;~~:1~;.~;;"'~::~~~n 

B. h. f I" . ff d' metre uzunluğunda kazık lazlm ~~~~;~le~::~ 1~;:~~~~1n~:u11n~r:~·1~~ ır verginin tar ıya 1 e 1 m vazı ye e ır Unkapanı köprüsü ycııne yL nİ mm ola ak ku!lanıJın ıs OıJll b ıtun bulun tl1 2<> Tur:.. .ellen k l pçel~r-
kôpri.ı kurm:ık için aylardan beri dubala rı çıkarmak ıçin .. .ıh· ide yit- le 'e b.ı a~lnrı ?.rncır vurulau~~ 

1 .J' • • • • -1 •h / •• f sarf edilen me<-ai neticesind 0 .ft.di m i met.. uzııı Ju 11unda ve ı::. k ı "' ,·o- halde ungil • ltmdn k mçı ı <' do-
V erasef Ve l•ntikal VergtSl lŞlllUe l ma go_s eren ~det t mel kJzıgı kakılmı4t ... Bu kuz metı ~ d .ı nli indC'ki kı ı'Tl ka- ~ul~r ~ Ant· ky n Hl 1 t ~<'\'

kedılmı ler. l k f n • d """ .ld. kakılan temel kazıklarından üçu, zıl mı~tı r. Su ile dolan bu \Uku l 1 .ır, memur feşkı·la"'tta ça ışma vas ını llQlZ egı ır 1 on be._s metre, ıkisi on sekiz metre . ·ı .J d . İskence VC.' .-u.lmti ı. bu d CCC'leri 
_ Alman ·adaıı l•etırlı en )Hnnll 0 e- hır \ alıscttır. Ins. n..1 :ı imi' ı ir-v 1 kanuni vazıfelerden ha· liıkadarlara chcmmı) u le bıldir - Ye diğerleri de on, on iki metre u- mi ı lerile dcnııdcn ağız kı :nı k.ı.- • k 

1 craset ,.~ intikal \•ergisı hası- anmıyan, .• mıştır. istanbul, en çok veraset ve tik&p edilen bu tn ı,ır nere et e>r-
. latının gundengiınc azaldığı gö· be.:-dar olmıyan ."e ~ıger eşhas. ve zunluktadır. On, on iki \'C on pat!lacak ve sular hoşalulaıktan le yapılmak istenen şey, Hııtav 

rulmüştür. Bu vaziyetın c~ va· mi.ıt>sse.mtın varıdat ıdaresın?, k~t: ıntıkcı l vergıı:ı t muamelesi yapc;n ı beş metre uzunluğundaki knz klar, sonra b..ıı alar .. d :ı tC'mcl k:!zıklrırı Türklcrlnı yıldırmı:ıksa güıunç ! Hır 
ridat memurlarının alakası:lığın- şı olan vazıft: ve mecburıye .crını buyuk bır c-hırdır. Derterrlarlık, ı denize kakılmış ve üç ton tazyik k. kılacaktır. millet ch.vasmın zinciı'leı le, karo-
dan ileri "eldığı·n1• ... nlı'-'an Maıı·'-'e bili.o takip ctt.ırmıyen bır n:crrıır, bu noktayı goz gonünde tutarak i· altında lemi:l katta mukavemet çılarla b<J~ulamı" :ıcug~ ı yirminci 

" .. .ı "' d t db ı · .. • tl 1 Bu i!)leri basaı mak üzer ... ş ırr,di 6 .ı Vckfııeıi ,,ı· ıa·vetlere .... ıdcletlı' ~ı·r ta- varidat teşkilatında çalışacak ev· cap c en e ır en sura c a acak- - asra kadar '"·irmi nsudnnbcı ~ trt·· 
• "' '-' tır Tamıınden anlasıldıg· ına g" göremeyince denize kayıp gitmiş- elli umde çalışmakuıdır. Zemin ka- " 

lllim gö:ıdcrmi<:tir: safı haiz addolw1amaz. · • • o- tir. Denize kakılan on se'<iz me- rübe olunmuştur. Taıih ne knm -M ır b 1 d t re, uu hususta vazifesinde ••· '-ma·1 ta J'nç n ctr' uzunluğunda temel utad tamı'ınlerden daha .... ·.d - Ma·ıyetlerinde u unan \'art 0 ~ı ~ • c rıl"t'la, ne de pranga d0mirlerilc " ı k d. · t tre uzuniuğtındaki knzık ınüı:.l>!.>t ır .. detli lis n kullanıldıg-ı söylenen bu memurlarını sevk ve idare ve on- ve a ay 1 gos eren memurların kazıkları vurula4'ağı nnlnşılınca, durdurulamaz. 
t k d 1- vezıfesınc nihayet \'enlecek veva netice vermiştir. Daha müsbct ne-

1
. 

amimd2 vekalet tahsilatın azlı • ların faalıyetlerile ya ın an ıı a - • derhal lıiitün temel kazıkl ·ın >ır Mürttl iplerinin maksatları 110 ~ ' dığer şekıllerdc teczıyc edılecek _ tice alabilmek için denize yirmi gmı elim bir vaziyet. kelimeledi - kadar olmaya mecbur bulunan mal ay zarfında kakılacaktır. kadar gülünçse irtikap edilen ci-
le tavsif etmekte ve bundan cicf- müdürü, varıdat müdi.ırü \'e def '" tir. ve yirmi iki metre uzunln~:ında Yakında Almanyadan gelecek 

0
• nayetlerin de o kadar foci oldugu 

t terdarlardan dahı diger hu.su.star • Bu kıı-.ım vergiye Maliye Veka • kazıklar kakılacaktır. uh kk k erdaları mcc;'ul tutarak, N::ümJe: letı son derece ehemmiuct ver _ lan dubalar Balat fabrikalarında m a a tır. 
c:varıd + ı bil ı·d · da olduğu gıbi ,·eraset ve intikal J Eski köpriinün temel kazıklan- Biz bıı haberler arasında masum a. ınemur arı iyice me ı ır mektedir. Yapılan tetkiklerd_•, ha- k" ·· ·· kl d U kapanın 
ki ' '"l k 1 k vergileri tarhiyatının aldığ1 bu e- k 'k nın tutturulması içın deniz~ bir çok oprunun aya arı a n • • ve silahsız Türklere karşı reva gö-·'" nız endilerine ge e:ı c 1Ta ı aten, ver.ı:::et v intikal vrıns·ı d ı k · 
v be d k b .. - ı. h ' t.· dubalar batırılmıştır. Taban de - da monte c i ece ·tır. rülen bu zulümler önünde, hiç bır e yar.nameleri tetkik ve nıua- lim vaziyette e pe uyu~ !S • tarhiyatınm elim bir vazıvett". ol-

"' J ı.= tl11111JlllllltllltlllllllllllllffHllllllHllltHllHHlfltUll111tl1UllltttllflHlllHtltltHHtlllUU.UUlllHtUtlUUUt fUtUlltttUIHUllllltlltfUltttlllta p 1 o m g'bl hiç biı· tc lllcleslni ifa dmeklc vazıtoJerjni seı mes'uliyetleri bulundugu mı: .. duğu anlaşılmıştır. f şey yn 
1 
ınıy r uş, ı • -

·k · c · t yenı· A t yarış 'arı şebbüs ve hareketimizden bahso .. 
1 ınal etmiş sayılmazlar. hakkaktır, dcmektedır. Vekfüetin bu tamimi maliye teş- emzye L~ 

"'""" d ı·stnnlıı•l dc:_fterdarlığı, Vekfl!elin kılat \'e şub"lerı' ı1dcn ı lunmamasına işaret etmek isteriz. •vı ... sası ua undan kımıl amı"'!l.n, ~ " " ıeyecan U· T4• l 7 ff. • d H"k. · · .. l f b f k 
"' "' b 1 t Q u umetımızcc §Up 1es Z U cca-_!nuni t:ak \'e salfıhı·vetlcrini kul- bu tamimini bütün ŞU e N \'<! U• yandırmıştır. ıya rocu ara azıran 

- " yiin durdurulması için diplomatik 

Tayyare yolcular1 ister .. Klavuz kaptan: Ders verecek Başlıyor ~:.::ı~r~;~:~·~ı:~t:n~ö~:!'~: 
lerse sigorta edilecek /ar tekaüdiye Camlyat~ayoOlunda Bu sena mUsabaka ve ;:~~~~·b!~~~ı!~;eıh:~:~ü~r:~~:~ 

' ı·sıı·yor bir bina tuttu ikramiye daha fazla... ideler hnricindc zulümler görmt'-
Memleketimizdc at yetiştirenleri sine tnhamınül olunamaz. ş. h • l J • 1 k f Şimdı~ e kadar dağınık bir şe -

0 
d e ır er arasınua ışıegece ag• -·- teşvik ve ayni zamanda nt nesli • ra a da, her halde, masum ıı·k-

8U hususta vek61ete kilde çalışan tiyatro aı ti.tleri ~Türl: nin ıslahı için her sene ınuhtctf taşlarımıza karşı insanca olmayı 
YQ7e pOSf Q/arzna hazırlık. müracaat edildi Tl'm:ışa Sanatkarları• namile bir vilayetlerde tertip edilen at yar~ş- çoktan geçmiş olan bu zulümlerden 

İktısat VekaJetı tarafından ha • cemıyct kurmak için hazırlıklara Jarına bazı yerlerde başlanmıştır. mes'ul olacak bir idare, heııiiz. D evlet Ha\·a Yolları Umum Mü- halardan maada Ankaradak~ umu· başlamışlardır. Yarışlara şehrimizde bu sene birnz vardır. 
durH.ıgü bır mayıstan itibaren mi ıstasyondan başka tzmırde ve zırlanan deniz adamları tekaüt a. Cemıyttin gayesi, kayıtsız çalış- geç başlanacaktır. Buna sebep, mü· Şu kısa intikal devresinde dah t 

lst.nnbul ve Ankaı·a 1·1e uzak §ark Adanada da iki büyük İstasyon k• - nıınuna Tahlisıye Umum Müdür - sabakalara iştirak edecek :.,azı hay- zulmiin pençesini Hatay Türkleri-
makta CJ 'an bahne sanatkarlarının ve cenup vilciyetleri arasında daı· rulmasına başla_nmıştır. ~yrı:a lüğü memurları içın yeni hc.zı m:u1- vanların di~er vilayetlerde dahıı. nin yakasından çektirmek, lnsanlı-

llli hava seferlerinin tesisi i~in fa:ı- Merzıfonda 80 bın lira sarfıle hu- deler ll&vesi kararlaşmıştır. FP • icabında ihtiyaçlarını korumak \'e evvel haşlanan yarışlara girr1cui ğa yakışmıyncnk bir intikam hır -
liyctle çalışmaktadır. yük bir tayyare .ıstasyonu ve han· nerler ıdarcsl de haziran :>aşından mesleğbde muvaffak olabilenleri ve yorgun bulunmasıdır. sile ırktaşlarımızı örseletmctnc-k, 

Ankara - Eskişehir - İstanbul ha- garlar yapılacaktır. itibaren Tahlısıyc Umum Mudur • seçerek onlnrn maddi ve manevt Bu yıl, haziranın birinci gunii oradaki mcs'ulleri beynelmilel iı:-
vn poı.taları ise bir müddetlfmbPrl Dığcr taraftan tayyare postala- bütün vardımları yapmak suretile başlaması kararlaştmlan yaı·ısla - sanlık kaidelerine hürmet clmiyc 
· 1 h lk "l ti · tt k lüğune bağlanacağı için ıssız sahıl- "' d k ış emrktedır. Açılacak yeni hat - rına a ın rao ıe nı ar ırrl'n Türk sanatkarlarmı korumaktır. rın daha evvelki senelere nazarnn avet etme ve vicdanlarımızın 
lar için Anadolunun muhtelif yer- için bu sene gayet ucuz bir tarif<;! lerde fen<?rler ıçındc ve tahlisıye parlak olması için tedbir alınmAk· kan tutması önüne geçmeyi iste -l t tb'k d ı ktl Gid ı b Cemiyet için Beyoğlunda bir bi- k erinde mecburi ve ihtiyari iniş ı.a- a ı " 

1 
ece r. ıp ge me ı- istasyonlarında çalışan emek·ar ıadır. Bu sene \'erilecek ikrami- me hakkımızdıı·. 

hnlarının tesbitıne başlanmıştır. !etlerde yarıyarıya istifade te:nin memurların Akay, Denizyolları \'e na tutulmuş ve azaların istifadele· yeler nrttırılmıs, müsabal:a a neci Halk Filozofu 
Bu sahaların tesviye işi ve tek • olunacaktır. diğer deniz müesseselerınde çalı .. ri için !azım gelen tertibat hazır- çoğaltılmıştır. .. .... E ................................................. . 
·k • minönii Haıkevlnde nı hususatıle meşgul olmıya me- Postalar her hafta muayyen gün ~anlardan a•·rı bazı hususı'yetlC're llkJarına başlanmıştır. Bu meyan- :Oiğer taraflan yarış ve ıslah en-

rn d ı İ v J 27-3-937 cumnrtesi günü saat 18 ur l' 
1 

en Ankara Ha\•a stasyo- ve saatlt-rde işliyecek ve muhtelif da bir de büyük kütüphane kurul- cümeni bütün memlekette at n~-
ll "d · malik bulunması Jıizım geldıği an- de Evimizin Cnğrıloğlundaki mcr u mu uı'U tayyareci B. Abdullah kasabalar arasında sık sık tE>sls cı- maktadır. Burada sahneye yeni in- linin ıslahı işine büyük bir eh<> ·1- k Ü 
Bülbul şehrimizden Bursa civarm- dıle"ek olan ihtıvari iniş ucrlerf:ıe laşıJmıştır. Bunun ı~in denızcilcr.rı miyet vermektedir. ez sal Jnunda niversite Hukuk 

... J J t k ·· 1 • - 1 tisap edenlere de haftada iki min Faküıte~i ve -v,.
1
· ı t ·ı b · da Yenişehir~ giderek oradaki 4'l0 uoJcu "lfmadıg-ı takdirde o sahada c aut ugu 1nkkındaki kanuna b.. Bu cümleden olarak diin (Yarış .. .ı:. m z emsı şu esı 

b "' t ı ı· 1 1 tiyatro dersleri verilecektir. üyc1eriaden M. Fevzi özeren ta _ :metre mura balık ihtiy.ari bir iniş durmadan nerıleccktir. a 1 ıs ye memur arı için veni bazı ,.e Islah Encümeni Reisi Basvekil 

., " •• - f i ~ rafındnrı (Garp Tivntro tarihı'n"' Yeri seçmiştir. Oradan Tzınir, Arla- Her hangi muhtemel bir kıızaya hilkilmler ilave cdılecektir. u • • d smct nönü) imzasilc vlluycte eifa- "' ' 

"' D j DIVerSJte e d · ı l l bir bakış) mevzulu bir konfor:rn~ .. a ve iyarıbekir havalisine gide- karşı yolcular tayyare}'e blnmeoLn Dığer taraftan kılavuzluk tcşki· erı en ı r tamiınde hara ve depo 

Cek l:." .. h 'ht· 1 · · t 1 k ..ı verilecektir. Da\·cti.'-·e ·voktuı·. ve utun sa alar bir ay içirı1e evvel i..ıtedikleri miktarda sigorta 18tında çalışan deniz adamları •e 'D J M ı ıyaç cırı ı\ın sa ın a ın :;ıca l'a- ·' "' 
tesbit Ve bitmiş olacaktır. Bu S3 - edilecektir. kaptanları 'a denizcilere alt teka- ers er ayıs mızhk aygırların koşu meydanla -ftttuınıru d ) d d 

De"'"n"""ı~"z'lllYllllllOU11111111ıııaıııuır111111111nuuwdmuaıııım111ıııuuım11tııtttıun111nı11111111111111111111111111111111111mıııu11ıımıırı Üt kanununa dahil edilmedikleri Sonunda kesı· ıı·yor ~ı:Y\~a~~:/:;:~ı~d:n ::ckc"ı)-ŞUnmlı:-ı·~~ 
Amerlkadan Uc pehllvan irin İktı""t \1eka·ıeıı· nezdı'nde te - " "' 

I ~ "" tikametindeki aygırların da hny-y . .f gel yor şebbüslerdc bulunmıya karar ver - imtihanlarda aynı hafta nı ·ı . . ff k' t. enı tarı e Amerikanın meşhur güreşçile - v l sergı erınoe mU\·a a ıy~t Y.a-
rindcn Don Jorj, Siket, Deknıin is- mişlerdir. içinde bafhyacak zanmı~ nt1ar arasından seçilmesi ve 

J\JI t b J 'Üniversite, 1936 - 1937 ders yılı· her sene nihayetinde bunlr.ırın a-lYJayıs a aş ıyor minde liç serbest güreşçi, Türk d 

H 1 nın ne zaman kesileceği ve imti - edile fiatlnrının jş'an bildirilın 'ş. 
•• pehli\·anlarile mayıs ayında bir atayh ar hanların ne vakit başlayıp ne za .. tir 

Ucretler;;-yolcu lehlne kaç giirtş yapmak için İstanbula Toplanıyor man biteceğini tesbit etmiştir. Ted- . ··--

İ. de"lşikllk var acll'<'eklcrini bildirmişlerdir. H E k ' ı · ı. C . rlsat 22 - 5 - !l37 de kesilecek, imli. YUrUyUf mUaabakasr at _ atay r ·ın ır.: emıyetinden: h 
1 2 ktısat Vekaleti, Denizvolları - an ar 7-5-937 de başlıyacak ve yapthyor 

" d v • • t ·· · k d · · ı ı 28-3-937 pazar gu" nü saat (14) te 30 6 93
7 

d nın 937 ıgı ızana uzcrıne en ısı ıazır a· · • e sonn erecektir. Beyoğlu Halkevi blitün klüıJlc-Yolcu \'C navlun tnrifelerı k ı t E · ·· u H Jk · d ı.ı E H k 
için mayı al'ar aş ırmıştır. mınon a evın e .atay r • u ukta eleme imtihanlarının rin iştir .. kile nisanın 18 inde bir 
d Yeni bir proje hazırlamakta • Habe;- verildiğine göre vekalet, kinlik Cemiyeti, istifa eden jdare hangi derslerden yapılacağı, irnti • yürüyüş müsabakası tertip etmiş-

r,------~9'\ 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Büyük Türk ilimi 
lbni Sina 

Büyük bir Türk alimi \'C filo.. 
2ofu olım lbııi Sina için bu yıl 
haziranda ınera:.im yapılacak, 
eserleri hatırlanacak, hayatı an. 

"latılncak. 

?i1~ .Vekalet bir müddet evvel Şt:"lı· tarifenin bazı kısımları üzerind~ heyeti yerıne yenlsıni seçmek üze- hanlardan bir ay evvel talebelere tir. Bu yüı üyüş mü abııkasına fe-

ızdc toplanan Tarife komisvo - tenzi!at yapacağı gibi halka ve tüc- 'e fevkalade bir toplantı yapaca • bildirilecektir. Eski tı:ılimatnameye dere ve gayı i federe bütün klüp • 

~u?un t<·sbit ettiği tarife hüküt.ı- cara da t&rifede bir çok kolaylıklar ğından bütiın Hataylıların o saatte tabi ikinci ve üçüncü sınıflar 'da ler cla\·ct edilmiştiı. 1 
erıni muvafık bulmamış ve taı i. gösterecektir. Yeni tarifeler l ma.. toplantıc!a bulunmaları JUzumumı yeni talımatnamcde kendi lehleri- Müsabakanın muntazam olabil-

feyi n ne olan bu şekilden istifade ede • . . . k d • enizyolları erkiimndan al - yıstan itibaren tatbik edil .. ... ı.::ktir. bildiririz. ceklerdir. mesı ıçın onar işi en mürekkep 

Dün matbaamıza müdekkik \'e 
kültürüne itimat ettiğimiz bir 
zat reldi. lbni Sinnnın hayat ve 
eserleri hakkında 300 sRhifclik 
bir eser yazdığını söyledi. Bu 
zat, bu biiyük Türk aliminin 200 
kadar eseri bulunduğunu, bun
ları birer birer meydana çıkar
dığını söylüyor. Edebi roman: 24 -

Sen de seveceksin! 
Lutfıye: 

1 
:e; Abla ben seni bırakamam. 

n· de beraber gelirim .. 
~Y~ 'utturdu. Fırdevs: 

sin l3 lrnaı .. olmaz .. sen ev sahibi· 
lni~a .llrndan nyrılamazsın. Otur 

n fır1~rinle u"""ac:' Cd' ö• ,_ •• 

herrı Ü~ .~~ntosunu istedi. Salih de 
den Uluyor, hem de etrafı yeni

- §enlcndirmek için saza: 
vaıar~cılın be yahu şöyle oynak ha· 

,..,. an .. 
4.llYord 

hu tün d .u ... Fakat, hemen hemen 
1.i.~cı; d Ugun evi hep ayni mevzu 

- Sn e lil!a dalmıştı. Melih: 
ıra b' 

caba? ızc ne zaman gelecek a· 

nı;~rd 
u. NeJ·aı· 

-~ . 
l:>.i e :Vakit canı isterse gelsin. 

.Yor z 
~Otd\ı • crre kadar aldırış etml· 

· Zaten, bu gecenin tek ıen 

Etem izzet Benice 

ve tesellili adamı o idi. Bir aı·atık. 
- Nıhat belki göreceğin ,.: .... 

Dur sana bir çıfte telli daha o.v • 
nıyayım .. 
Dıye yerinden kalktı. Nıhat: 
- Ne oluyor sanki, gelir gelir 

seni oynntırırn. Alıştık artık .• 
Diyor, e\•den çıkmıya hcı,.Jrla • 

nıyordu. Ve .. gerçekten Nejat oy
namıya başladı, saz coştu, dugıın 

evi yemden neş'esini bulmyıa yüz 
tuttu. Çifte telli bitince Nihat, bii
tiın arkadaşluı ile sarmaş dolaş ol· 
du: 

- Belki, çabuk dönerim .. 
Yine böyle toplantılar yaparız .. 
Eğlenceye de eğlentiye de alı§· 

tık! .. 
Siz artık sabahcısınız .• 

Djye hepsi ile ayr ıayrı öpü§tü, 

vedalaştı. 

Kapıdan çıkarlarken Nihat Fir· 
devsi yeni hır ağlantı sızlantıya 
kaptırmamak için belmden kavra
mış önünde gbtürüyor ve .. l<'irdev
sin gözlc::rinden durmadan V:li bo. 
şanıyordu. Fakat, tam cşfüten a -
dımlarını atarlarken L\itfiye çılgın 
gibi, kalbi sökülüyormuş gibi acıy. 
le, hıçkırıkla haykırdı: 

- Aman Allahım ben nasıl ayrı
lacağım? 

Ve .. durmadan ağzından cümle-
ler boşanıyordu: 

- O benim babamdı!. 
Çilem daha dolmadı mı'? .. 
Gelinliğim ablama uğursuzluk 

mu getirdi?. 

Ben ne bahtsız kadınmışım .. 
Di.ığüııüın olduğu gece b:.itün 

bunlar oluyor. 

Nihat bey giderken ben ablamın 
yanında bile bulunnmıyaca~ım. 

Ve .• gözleıindcn yaş tufana im .. 
renen bir sel hızı ile akıyordu. Sa
lih onu zorla tuttu, kapıdan içeri 
çektfl 

Günler geçi11oı: 
Lutfiye ve .. Salih. 

Bal aylarındaydılar. 
Bir sabah; yüzbaşı Salih: 
- Ben gidiyorum karıcığım .. 
Dedi. 

- Neden böyle erken?. 
- Dün akşamdan yapılacak ba-

zı acele işler vardı. Bu sabaha bı
rakmıştım. 

. ~.alih lleş'e içindeydi. Karısına 
lŞtihalı gözlerle bakıvor onun lüle 
lüle sarkan kadife r~nkİi sac-ların
dan gSlgeleneıı esmer yü~nün 
meşalesi gibi yanan iri siyah göz • 
Jerinden damarlarına \'Uran seh • 
vet cazibesinin içinde kıvranıvor 

- karıcığım bu snbah ne k~da; 
da güzelsin? .. 

Diyordu. Genç kadın havrel i -
çindeydi. v 

- Bu ~özler lıu adamın olmama-
1ıdır .. 

..Di:r: kafasının içinde taz<•Jediği 
hukmun tesirini ölçmek için göz • 
]erine kuvvet veriyor; uzun uzun, 
dalgın ve derin, sanki onu hiç gör
~e~iş gibi yeni karşılaşıyormuş 
gıbı bakıyordu. Onun gözünde şöy
le bir Salih projesi vardı: 

Sünepe. DcrvişWar.ıı ''c Sul -

takımlar yapılacaktır. 

tan Ilamit alaylarmdaıı ordu.ya 
geçmiş ham rıılılu, Jıam. kafalı, 
fakat incclmiye öumcn bir adam. 
Kadını yalrıız 1:endi dama,.ları
nm ateşini söndiirmek için ok§ı
yan, 'r1ı 1m, şekli, bünyesi, yüzü, 
kafası, 1ıisleri yoııtulaca1; bir taş 
gibi hcykeltraş eline vcrilmiyc 
mulıtaç bir adam. 
Ve .. şu hükmü veriyordu: 
- Bu adamı ben yontamam! 
Ve .. SnHhi se,·miyordu, İlk gün

den sevmiyordu, ilk geceden sev -
miyordu, se\•entiyordul 

Onunla konuşurken kirpileşhor, 
Jrncasın.ı, sevgilisine, iışıkına, en 
nihayet kcııdini veı digi erkeğe a
çılan, serpilen, en engin iç ·duygu • 
larmdan en sonsuz sevgi bağları • 
n:ı kadar her şeysini ortn \'.:l kovnn 
bir kadın gibi olarruyordu. ~ 

Salik sokak kapısına dogru ;vü -
rürken sordu: 

- Sen ne yapacaksın bugün''. 
Lutfiyc iri, tatlı esmer gözlerini 

kocı:ısının g(izlerinde degil, boşlu
ğun maverasında do]a!;tırarak ~ _ 
vap verdi: 

(Devamı ven) 

Kültür tarihlm'ız · · ıçın, çok 
mühim \ e kıynıt:tli bir mesar 
mahsulü olduğunda ~üphemıı 
bulunmı>·an bu est:r, Kültür Ba
kanlığına, sahibi tarafından tak-

dim edilmek istenilmiş, Bakanlıkta 
nlakadıır bir zat, eserin dak
tilo ile l azı iması ve iyi lir 
şekilde tanzim edilme!:i icap 
clliğirıi söylemiş. Bu suretle 
hareket edildikten sonra, ki~n- 1 
bın belinin derhal müellifine 
\'erile bileceğini \ e eserin tnbett. 
rilcceğini ilfl\'e etmiş. 

Fakat, miiellifin • bütiin mücl. 
lifler gibi• eserini bu şekilde 
lınzırlamıyn maddi \az.iyeli mü
sait de~ildir. Bu :zat hakikaten, 
bu me,·2uun kompctanıdır \'C 

kat'iy} en pnrıt almak, sivri'mek, 
göze girmek gibi mnksallarla 
bu ki:abı ·lıaurlamnınıştır. Kendi 
şahsiyeti bu gibi dü§ünceJerin 
üstündedir. Hatta, teiif ücreti 
dahi istememektedir. Maksadı 
yalnı~ eserin tabedi 'mcsldir: 
Vekalet"n bu nokta üzerind; 
dilı:kat nazarını çakeriz. 
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Asiler t 

veti ifade· eden "beş ok,, tur 

arasında 

Kanarya adalarından baş1ıyarak, Frankonun istilası 
altında bulunan topraklarda bir cevelan 

ispanyada bir taraftan kan dökülürken, bir ta-i 
raftan da kadınların şen kahkahaları yükseliyor' 

!Asiler arasında dolaşan bir ecne- 1 
binin gözleri illf Önce neler görür i 

yerinde •. kahkaha .. yıne iş,·ebaz Is- İspanya mi.ıstemlekelerındeki bir-
panyol dilberlerı Kanarya adaıarı- lığı gostermek maksadıle bir de i-
nın mahsulü olan Kanaryalar gi- şaret hazırlatmıştır. Bu bir araya 
bi şakrrık ;iarkılar söylüy0rlar.. gelmiş olan beş oktur. Yeni İspan-
saçlarının aralarındaki çiçekleri, yanın sembolü olan bu oklara is-
uzun şallan tutarak sokaklardan pa:ıyollar Yugo y Flechas ismini 
geçip gidiyorlar. ve:-iyorlar. Bu Fastan Bıskaye kor-

Maama!ih buraya evvelce ~elen· fezine kadar yaşayan İspanya hu • 

ler yeni bir çok simalarla karşı • dutları içindeki milletlerin kuvve-
laşmıyorlar da değil .. Sahile ayak tı manasını ifade ediyormuş. Maa· 

basar basmaz karşınıza koyu renk mafih bu oklardan başka asker· 
elbiseli, başında püskülü öne dıi _ lerin göğüslerinde zarp şeklinde i-

ki çubuk ışaret var. Bu çubukların 
şen Franko taraftan şapkalı ve 

şekli İtalyanların faşistlik aHıme
göğsünde oklu bir rozet bul•man 
bir asker çıkıyor. Fakat bunun bır ti ve Almanların da 5engelli haç

larını da andırıyor. Bu da f ıkrın 
• rnılis askeri olduğunu söylemiye temsili imış. 

lüzum yok.. Franko İspanyasında herkes va-
Buradan İspanyaya geçtim .. Da- rından ümıtvar. Frankonun, dAha 

ha doğrusu İberik yarımadasına.. doğrusu Franko fıkrınin muhak-

HiKAYE J Yaza·n: Re,at Feyzi 

olmak hulyası 

Babam, Allah rahmet etsin, şöy
le derdi: 

_ - Yirmi beş yaşında akıllanmı
_ yanın, otuz yaşında evlenmiyenin, 
kırk yaşında zengin olmJyanın, çek 

kuyruğunu ... 
Bu nasihati, ta çocukluğumdan -

beri, yıllarca dinlemiştim. Kula -

ğıma küpe olmuştu. Gel zaman, git 

zaman, yaş oldu yirmi beş .. Baba
mın sözünü tut.muştum. Akıllan -

dım, usfondım. Serseriliği, çapkın

lığı, sarhoşluğu bıraktım. Sabah -
leyin evden işe, akşam işdcn eve ... 

Adeta oturmuş, kalkmış bir efendi 

olmuştum. Seneler geçti. Bir gün, 

Babıımı yine hatıTlamıştım. J{ır~ 
yaşına geldiğim halde, zenginl~ 
bizim semtimize bile uğramamıştı. 

Maaş, geçinmemize ancak yetişi"' 
yordu. İki kuruşu bir araya gcti .. 
rip, bir köşeye atamamıştık. İçiıne 
bir hüzün çöktü. Anlıyordum, ben"' 
de adam olmak kabiliyeti yoktll· 

Müteessir olmuştum. ÇocuklarıJJl.1 
karımı düşündüm. 

Yarın, öbürgün, gö1Jerimi ka .. 
parsam, onlara bir şey bırab11JlJ

1 

yacaktım. Delki sefalet çekecckletı 
bana ~ddua okuyacaklardı. 

Dakikalarca, aynanın karsısındt 
düşünmü~üm .. Karım, göml~kleri
mi ütiilüyordu. Halimdeki endişe-

otuz yaş1ma bastığımı hatırladım. Bir çok şehirler gezdim, dolaştım. · kak zaferi kazanacağını soylııyor- . 
Gördüğüm manzara beni hayrete lar. Babam, gözümün önüne geldi. Söz-

yi anlamıştı: 
- Ne var Sedad, dedi, bir şeye 

Asilerin rumn olan ,,. milli 

FrankQJlun ispanyası 
Bir yıla yakındır kan ve ateş :i

çinde .çalkalanan İspanyadaki hare
keti duymıyan kimse yoktur. Bir 

• ıtırafta hükumetçiler daha doğrusu 
bolşeviklcr, karşı tarafta da milli-

Bir asi generalinin olomobiliniıı li • 

tarafı [ Alman, Jlalgan, /ıpang:ıl 
"e Fas ba11rakları hepsi bir orada] 

luvflelİ ifoJe eden ti beş ok .. 

yetçi olan Franko taraftarlan mü
temadiyen çarp1şıyQrlar. 

Sovyetler nükiımctçilere ve fa. 
şist ola ltalyc.nlarla nasyonal sos~ 
yalist Almanlar da Frnnko taraf • 

. tarlarına yardım ettikleri h~I<lc> i· 
ki taraftan hiçbiri dığcrmin hak· 
kından gelemedi. 

• Franko taraftarları İsnanyanın 
·yarısından fazlasını eline aldı. Mad
rid kapılarma kadar gelip ddyandı. 
Fas, Kanarya adaları ahalisı de 
FTanko taraftarı olduklarını ılan 

ettiler. 
Şimdi İspanyada iki kuvvetli hü

kumet meydana çıkmıştır. Bunlar
dan ihtilfılci ismini alan Franko İs
panyasında acaba ne var? 

Bunu merak eden bir Avru;>.ı lı 
muharrir, Frankonun İspanyasını 
dolaşmış ve bir çok fotoğraflar çe· 
kerek neşretmiştir. 

Muharririn yazdığı yaz1ları kı
saca okuyucularımıza naklediyo -
ruz: 

- İspanyada ateş var .. diy:)rlar 
Kanarya adaltırında Santa Gürza· 
da karaya çıkar çıkmak etraf~ 
kontröle başladım. Her ~ev yedi 

G
ü y an'a sür ülen 
Türk polisinin 
hakiki hatlraları: 24 

Güyana girişimiz çok 
hazin olmuştu 

sim edilmiş ve bu koğuşlar demir 1 luyor ve nihayet, mavi denizin en· 
parmaklıklarla yekdiğerinden ay- ginhklerıne açılmış bulunuyoruz. 
rılmıştı. Bizim koğuşun mevcudu ... 

yüz altmıştı. Tavana, salıncak şek
linde bağlı .duran lazımlıklara u-

2akca, tenha bir köşeye sekiz Türk 
arkadaşımla yerleştik. 

Gözlerim, duymakta olduğum 

teessürle yaşarmış, hücum eden 

yaşları yine içime akıtma kiçin faz. 
la müşkülat çekiyorum. 

Gözlerimin dikili kaldığı yerde 
bir çanak ve büyücünün o çamı -
ğındıı beni korkutan çok şeyler 
görüyorum. 

Sonra, rıhtımdan bir inilti şek· 
linde yükselen sesleri duyamaz o-

NİHAYET CENUBi AMERİ -
KADAYIZ 

Rüzgar, fırtına ve tehlike içeri· 
sinde geçen seyahatimizin yırmi 

üçüncü günü Maroni nehrine da
hıl olarak o Cuma sabahı Sen Lo -
ren şehrine vardık. Mevcudu öğ· 
renmek için yapılan genel yokla • 
ma sonu anlaşıldı ki, büyük Duel· 
Jo vapurunda kaldığımız bu yirmi 
üç gün zarfında 750 mahkumdan 
otuz beşi hayata gözlerini kapa -
mış. 

Maroni nehrinin mecrası önün • 

düşürdü. Çünkü harp sahası - Dükkancı işının başında, tfü·car _ leri kulaklarımda çınladı. Evlen - mi canın sıkılıyor?. 
nı aramak üzere geldiğim bu yer- bürosun~a. amele fabrikaı::ında miye karar vermeli idim. • - Hiç, dedim, bir şey yok ... 
de neş'eden başka bir şey yok. muntazam çalışıyor. 

Maamafih sokaklarda Frenko ta- Harb..! elverışli şiler yapan fabri-
raftarları milis elbiseli ~rkekten kalar, ameleler gece gündüz de -

başka kimse de yok. mcden çalışıyor. Hele barut ve si-
Hatta camekanlarda bile yal - Jah fabrıkaları gece ayrı ve· gi.ın -

nız Franko askerlerının elbiselto:-i diız ayrı gruplar haltnde durma-
var. Barda, birahanede, lokantada dan, dırılenmeden işliyor. 
müşteriler hep milis askerler .. Bun- ı Ve 'bl'r taraftan bi.ıyük balyaiar 
Jar o kadar çok kı .. hızım gıbı sı- - şimendıfcr ıstasyonlarına riurma -
vıı_ elbise ile gezenin yabancı ol - dan taşınıyor. 
dugu derhal anlaşılıyor. istasyonlardan da garip kıyafct-

Milliyetçilik fikrını yerJeştırmek · 
li yolcular iniyor. Bunlar karrleş 

istiyen ihtiliı1ci Franko, mc:l(tep -
lerdc Franko teşkılatı yapmış On 
yaşından on dört yaşına kcıdar bu· 
tün tal ebe lere asker lık dersı vtrı-
yorlar. 

de kurulu bulunan Sen Loren şeh
ri cidden büyük ve güzel. Beş ki
lometre genişliğinde olup güney A-
merıkadaki diğer sular misillu ol-
tı saat şimale ve altı saat cenuba 
aktığını sonradan gördüğümüz bu 
nehrin kıyılarını ihata etmiş olan 
cesim Jrmanlar, büyük Hindıstan 
cevizi ağaçları ve umumiyetle müs-

tatil şeklindeki, duvarlarla ~evrili 
bır veya iki kattan ibaret pancur-

lu, küçük evler, 1872 de kurulmuş 
olan şehre üstün bir güzellik v~ri· 
yordu. 

Neye bilmem, bir an önce ka • 
raya ayak basmak için sabrımız 
tükeniyor; iskelesine ayak attı • 
ğımız Sen Loren şehrinin kızgın 

toprakfarına yüz sürüp secde et • 
mek istiyoruz? Halbuki, Şeytan a· 
dalarına bağlı olan bu yerin bize 

belki de medfen olacağında müt· 
tefiktik. Ecelimizin gel!niyeceğini 
kabul etsek dahi görecl"ğirniz iş • 
kencenin haddi olmadığını biliyor, 
ümitlerimizin daha şimdiden ki -
rıldığını hissediyorduk. Ancak her 
nedense, topraklarında bir yılan 

kardeşe kavga ederken esır cfü~en 

karşı taraf msanlarıdır. 6ıınlan 

gor mck maksadilc hemen her r.un 
(Veuamı 6 ıncı 6ay f d •) 

.gibi senelerce sürüneceğlmiz bu ye
re ayak attığımız için sebepsiz ye
re sevinç duyuyorduk. 
. Rıhtıında toplanmış olan halk 
daha iyi seçilebiliyor. Bunlar ha • 

.kikaten garip renk ve giyinişte kim
selerdi. Başlarında kırmızı, sarı, 

mavi ve mor sargılar, üstlerinde 
muhtelif çiçek renklerinin bir ara
.ya gelmesinden yapılmış göz alıcı 
ve tuhaf elbiseler vardı. Erkekli 

kadınlı hepsi de aynı modaya u -
yarak giyinmiş, Habeş yüzlü şey
lerdi. Dığer taraftan ceket, panta-

lon ve kunduraları muntazam, me
deni giyınişte kımscler de görü • 
lüyordu. 

••• 
Nihayet asıl menfamıza, Fran -

sız Guyanı namile maruf cehenne
me geldik ... Bu cehennemin eşi • 
ğinden ııdımımızı atarkc·n bütün 

ümitlerimizi, bütün emellerimizi 
ve düny&ya ait bütün hulyalarımı
zı arkada bırakıyor, yeni, muthış, 
korkunç bir hayata girntiş oluyor
duk. 

Yirmi üç gün süren vapur yol -

Aradık, taradık. Annem, akca 

· pakca bir kız buldu. Düğün, der -

nek yaptık. Bir ev açtım . Karımı 

aldım. Artık evlenmiştim . Kendi 
kapımı kendim açıp kapıyordum. 

- Hayır. hayır .. bir şeyler düşii· 
nüyor ve üzülüyorsun .. B;;na sô"!' 

lemelisin .. 
Gülmeğe çalışarak: 

- Sizi düşünüyorum, dedim, co-
Karımdnn memnundum. Mes'ut ct~klarım! ve seni.. Artık ihtiyarll-

bır hayat sürüyordum. Biribirimi- ğın yolunu tuttuk .. Halbuki bir it" 
zi sevmiştik. Bir kız, bir oğlan iki . tik bal yapamadım. Ölümüz, did .. 
çocuğum oldu. İşlerim yolunda i- miz 'için a)Tllmış üç beş kuru~u .. 
dı. Çalı§tığım şirkette iyi bir mev- muz bile yok .. 

. ki sahıbi olmuştum. Maaşım da Zavallı kadın, sözlerimi dinler .. 

yetisıyordu. ken bovnunu bükmüş, ir: i <_eki 1 

Yıllar, böylece geçti. yordu. Gözlerinin içinde :- ~ı bil' 
Bir sabahtı. Aynanın karsısın - mfınii sezdim. Onun bu hali, b.1na 

da saçlarımı tarıyordum. Birnen i- dokunmuştu . Meseleyi kenciic:ioe 
ı çimde bir noktanın sızlad ığını duy-

dum. Şakaklarımda beyaz bir kaç actığıma pcşiman oldum. Y~rıl'l8 

tel saç vardı . Eyvah .. Yaş tam kır· gitt im. Bovnuna sarıldım. Alnıo " 
kı bulmuştu. Seneler , gözlerımi n dan öptüm: 
önünden, bir H arbiye-Fatih tra.m- - Sen üzülme karıcığım, dt' • 
vayı gı oi karma karışık, gecti. (Dcı'<ımı 6 nc-ı sf1:11nda ) 

ı(Ço; yakı:d;M~= Tel~raff~, 
Bü ük Harp e 

Türk Bahriyelileri 
Nasıl d·Oğüştü ler 

Yazan: Zeki Cemal ... _____________________ .... 
culuğu beni pek bitkin ve harap 
bır hale getirmişti. Gökle deniz a
rasında geçirdiğimiz bu müddet 
zarfında çektiğim acı ve ıstırap -
lar cidden sonsuzdur. Yüz altmış 
mevcutlu koğuşun baş döndürü~ü 

pisliği ve vapurumuzun görülme
miş fırtınalarla mücaddesi sıra -

sında duymakta olduğumuz kor -
·kular içerisinde günümüzü tamam
layıp iskeleye ayak bastığım za -

man, kendimi pek uzun bir esaret
ten kurtulmuş sandım. 

Hapishanede b~na verilen oda 

iki metre uzunluk ve bir buçuk 
metre genişliğinde pek dar, ka -
ranlık ve mukassi idi. 'Davanda 

vapur pencerelerine benziyen kü· 
Çük bir delik vardı. Güneş yalnız 
'bu delikle kapının üst tarafında -
ki menfezden girebiliyordu. Bu 

korkunç manzara esasen yorgun o
lan sinirlerimi bir kat daha hare -
kete getirdi. Yere yıkıldı mve ba
şımı kollarım arasına alarak bir 

çocuk gibi göz yaşı dökmiye başla· 
dım. 

Geceyi nasıl geçirdiğimi bilmi-

yorum. O kadar bitkin ve yor~ 
olarak yere düşmüşüm ki, nede" ... 
sonra boynum ağrımış, bacaıda 
rım uyuşmuş, belim sancılaniJ11ş 
ve büyük bir acı bütün ,,c.lbimi ~ 
mış olarak uyandım. İçime ga)'I°: 
ihtiyari bir korku gelmişti. Dat~l
cık oda:ıın karanlığında ipe çeJtl 

1 
memi bekliyor gibi idim. aaşırıı .. 
yemek verilen dar ~ncereyP. da , 

yayarak dışarıya baktım. Bir:;. , 
yal vardı. Kimdi acaba seçeın 1

1J, 
ğim bu adam? Gözlerimi kara~ .. 
ğa alıştırarak iyice baktım. l'J~i 
betçi idi. Uücremi bekJiyen e 1 
süngülü bir Fransız neferi. Bıı ıı:~ 
Türk arkadaşlarımdan ayrı oJal't>il' 
tek başına kapatıldığım odan~sbii· 
asker tarafından bekJenışi, bıI ıı
tün gücüme gitti. Sabaha kadar si' 
yuyamadım. Gözlerim önünde~ııÇ 
lem, ana ve babam geçiyor~ ~ 
yaşımda başıma gl!len şu facıa, ö8' 
ni fena halde sarsıyordu O 1'9 

)Ör 

müteessir ve nevmit ulmuşt~BJ"" 
gözlerime hücum eden yaşlar I , 
Is damla dökülmiye başladı. ~ 

(DevzarrıJ•) 
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Kadın 
D a onceo avo 

-

un'i vasıtalarla yüzünüzün 
ve ağzınızın kusurlarını ka-1 
patabilirsiniz. Ya gözleriniz 
Gözlerinizin güzelliğine ve sıhhatine çok faydası 

dokunacak basit usuller var! . 

Göz kadar nazik fakat göz kadar
1

. 

çehre gDzelliğini arttıran nedir? 

Q U: kadının burnu ve ağzı bi -

1 çınısız bile olsa, sun'i vasıta -
lc~la bu biçimsizliği gidermek müm
<l undur. Fakat güzel bir göz ka-

h ar bir kadını daha güzel gösteren 

<la§ka bir şey yoktur. Onun icin ka-
ının ··zı · ih go erine ne kadar dikkat ve 
tinıa- .. t . ı· l ki . ... gos ermesı azım ge ece -

,._~ı söylemiye bile lüzum yoktur. 
'-IOZler· h' . .. ı ımaye etmenın ve kuv • 
vetıcnd' 

13. ırmenin de usulleri vardır. 
g· ır defa gôz sinirlerini çok ger· 
~~n tutnıamalıdır. Eğer gözleri -
··ı~ y sık orucu bir işle meşgul if.e 
l'ttı Sık gözlerinizi işinizden ırPJdı
ba~z Ve bir kaç saniye uzaklara 
b" ınız. Hatta çocukıarmızda da 
oyıe b' . 
\' . ır ıtiyat uyandırınız. 

tici e~~l renk, gözler için rahat ve
Sin ır renktir, Onun içindir ki 
lt enıa artistleri stüdyo!.m!aki 

u\>veu· ı~ 
~tini ~ ambalardan yorulan ~öz-

dinleııdirmek için yeşil göz-

lük takarlar. 

lara, mümkün olduğu kad:u- uzak-

• lara, ufuklara bakınız. Akşam yat
mazdan evvel, pencerenizi açarak 

bir müddet eökyüzünü, ytldı.zları 
. seyrediniz. 

- Bir gezintiden sonra, bil • 
hassa rüzgarlı zamanlarda, eve dö
nüşte ~özlerinizi yıkamak iyi'~ir. 

Eğer el altınaa göz yıkayacak cir 
kabınız yoksa, bir parça pamuğu 

göz yıkcı.mak için eczahanelerdd 
bulundurulan losyona batmmz ve 
gözlerinizi güzelce siliniz. . 

Ayni losyonla arka üzeri yatmak 
suretile gözlerinize kompres tc ya
pabilirsiniz. 

Eğer gözleriniz gittikçe zayıfla • 
zarmış ve şişmışsc, son derE>ce sı· 

cak kompres yapınız. Lo~vrmu c.a 
şudur; Kaynamış suya ilave edil • 
miş tuz. 

2 - İşte gözleriniz için s;izel bir 
masaj: Parmaklarınızın ucile ka • 
palı gözlerinızın üzerine b-as•rı!z ve 
parmakiarmı.:m ucunu b;r daıre 
çevirıyormuş gıbi çeviriniz. Bu ma
saj har~Y.eti yalnız gözim g:;zclli
ği değil, sıhhati ıçin de ıyidir. 
Eğer gözlerıniz gittikçe zayıfla

rnıya ba~lıyoı·sa, gözlük tal.Mak 
mecbur•vetini mümkun merteb~ 
geciktirrrek elinızdcdir. !:.unun 
için de sabah akşam şu egzersızleri 
yapınız: 

doğru bakınız. 

Mesela gezintilerde yeşil 1 

Yirmi defa yukarıdan aşağıya 

çayır· (Devamı 7 nci sahifede) 

Öğleden sonra bluz 

öııeJen •onra a• lıatta akıam üzer/eri tigmek aure gı1nl b tr 6/uz 
modeli. Ya krep o/benden, yahut •aten emprimeden yapabilirıirıiz. 
Ct!plt!ri kenarları pikiiTlü ve müıelles şekildedir. Kemer solaan 
/igongalıdır. Ön t• raf ta, gölm1ıt üstünde agni kumo~ta11 kırmta 
gopılmıılır. 

ine/ aoı ognı zamnncla ın güul ıporlardan l>irltllr - •• • ı MttlllltMtllllltllttllMttlttMHllNllıllıUIUIUlllMfMtJMt ... M ........ N ........... UiMHllttlltllMNflwteNIHlllllUIUIUlllıtlQtlNmıttlHIMllN. 

dır. Bu san'at, balıkçılık ve sün • 
Japonyatia buyuk hır san'a't var-

1 1 
I " 

gercil~ gibi sinesinde on binlerce . Yenı hır aborat uvar 
insanı besler ve yaşatır. Bu san'at 
inci avcılığıdır. 

İnci avcılığını ekseriya Japon ka

dınları ve bilhassa kızları yapar • 
lar. 

Japon kızları inci avcılığında 

mahir oldukları kadar yüzücfüük
te de üstadtırlar. 

Japon kızları denize · resimde 
gördüğünüz hile mayosuz, rus-
pansuar ile girerler. 

Mayo, denize dalmalarda ve yüz
melerde sürati kestiğinden o kadar 

muteber addedilmez. 

Bılhassa; ınci avı için denize da
larken bellerinde pirer hançer de 
bulundururlar. 

Yirmi beş metroya kadar dalan 
ve inci avlıyan kızlar vardır, 

japon adalarında köpek balık • 

ları çoktur. Her sene yüzlerce av

cı kızlar köpek balıklarına kurban 
gıderler. 

Yirmi beş kulaçlık bir yere dal
mak için ellerine ağır bir taş alır

lar. Kulaklarını, buıunlarını 7.eytin 
yağile yağlarlar. Bellerinde han • 

çer olduğu halde denize atılırlar. 
Taşın ağırlığı yüzgeci sür'atle 

denizin dibine indirir ve eline ge
çen incili midyeleri belindeki tor
baya doldtırur ve taşı denizin di -
binde bırakarak sür'atle yukarı 
çıkar. 

Dalışlar daima tehlikelidir. Kö • 
pek balıkları yüzgeçleri ağızları 
açık beklerler. 

Elinde taş suya atılan bir kız, 
on beş yirmi metre dibe geldiği 
zaman bazan ağzı açık bir köpek 
balığının midesine kolaylıkla git· 
tiği vakidir. 

Japon kızları köpek balıklarına 
karşı müdafaayı bilirler, ve hiç 
korkmazlar. Ellerindeki ağır ~
lar hem onları denizin dibine in-

diren birer vasıtatır, hem de kör-ek 
balıklarına karşı koyan birer silah
tır. 

Kendü:ini köpek balığına kap • 
tırnuş olan bir Japon kızı derhal 
elindeki ağır taşı balığın gırtkğı
na bırakır ve gerisi geriye çıkarak 
yakasını kurtarır. Balığın gırtlp • 

ğına konan taş onun ölümü kin 
kafi bir darbedir. • 

Denizin dibinden yukarı çıkar
ken, kızlar ellerinde hançer ola -
rak havalandıklarından hasımla -
rı.?dan korkmazlar. Her hangi bir 
kopek balığı olursa olsun r!erhal 
en kuvvetli bir hançer darbesı1e 
telef ederler. 

Japonyada yüzde, dalma usulle
ri dünya rekoru fevkindedir. 

Los Anjeles olimpiyatlarında Ja
ponlar yüzmede dıinya şampiyonu 
olmuşlardı. Deniz, yüzme İngiliz
ler kadar Japonların da özPndiği 
ve güvendikleri bir spor eğlence -
sidir. 

• 
işlenmiş hiç bir cürüm 
cezasız kalmıyacak ! 

Londrada cani ve haydutları 
takip için son sistem 

geni bir laboratuvar açıldı 

Cınagefl goptıfı kendisinc/ııa hiç belcltnilmegen k otillır ıo Tcalarını po
liıin ,,.nçeıinden kurtaramıyacalclar 

Geçenlerde Londrada büyük me-ı lan beş on tane cinayetin faill!!rini, 
rasimle küşadı yapılan (cani ve gizlendikleri ~~erlerden .tutup ~ı • 
haydutları takip laboratuarı) dün- karmış ve adlıycye tcslım etmış • 
yanın en modern ve en mütekamil tir. Halbuki, gizli kalan bir iki bü· 
bir müessesesidir. Bu müessesede yük cinayetin meydana çıkarılma· 
çalışan mütehassıslar, kanunun ica- sına (Skotland Yard) ın beşizleri 

batını yerine getirmek için Lon - namile tanınmış (Big Five) cina

drada işlenmiş hiç bir cürmün ce
zasız kalmamasını temine çalışa -
caklardır. Büyük ve dağınık şehir-

lerde haydut ve mücrimlerle başa 
çıkabilmek için ilmin kanadı altı-

na sığınmak icabetmektedir. Me-

sela, sekiz buçuk milyon nüfuslu 
Londra şehrinde cinayet masası po
lisleri, bir cinayetin failini mey -
dana çıkarmakta güçlük çekecek 
olurlarsa derhal (laboratuvar) ın 

imdadını istemektedirler. Labora-
ıuarda çalışan polis mütehassısla

rı ve polis neferlerinin başında en 
meşhur İngiliz ruhçularından Sir 
Bernard Şpaylbri bulunmaktadır. 

Laboratuvar küşad edileliden beri, 
meydana ev\'clce çıkarılmamış o-

yet polisleri de çok uğraşmışlarsa 
da muvaffak olamamışlardır. İn • 
gilizler, kanunun hizmetine koşu-

lan (polis ilmine) çok ehemmiyet 
vermektedirler. Bu ilim, günden 

güne gt?nişleyip terakki etmekte -
dir. İlmin tatbik1ne memur olan -
lar, cinayetlerin meydana çıkarıl • 

masına izler üzerinden başlamak • 
tadırlar. Cinayet meydana çıkarı -
lıp cani mahkemeye verildikten 

sonra, hakimlerin huzuruna (La. 
boratuvar mütehassısları) çıkarak, 
cinayetin sureti ikaı hakkında iza-

hat vermektedirler. Mahkeme, ve
rilen bu izahatı dinlemkete, ölü
mün ne suretle vukubulduğu hak-

(Devamı 6 ıncı •ay/ada) 
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Üç - komita Okuyucu farla 
Baş basa - -

M k d k •t On bir yaşında 
a e onya omı a- Çocuk futbol 

C H i KAYE 

Zengin olmak 
Hulyası 

1 - 24 -

cıJarı arasında 13 yıl Oynar mı? 
l Be§iktaş (Saniye) imzalı bir o
l kııyucıımuzun şikayetini çok dik • 

- 24 

~----------~--·-~~.· -·-..---~-~--~ kate değer bulduk. Bu bayan diyor 

R,ug,ada galclaııyortluk, ıı.alclardan 
1'ahçtl•ri, gakıek mitı•r•ltri 

memleketimitt güıtl 6aflan, 
göriinmel• baılamııtı 

Gece karanlıkta karşımda duran 
heybetli istasyon binası, kafa tası
mın üstüne yıkılır gibi oldu. Sof • 
yaya götürüleceğime dair olan dü
şüncem bir anda mahvolmuş ve 
Razgradda beni muhakkak bir f:'!la
kctin beklemekte olduğu da zihni
min içine yerleşmişti. Çünkü, be
ni çocukluğumdanberi tanıyan ba· 
zı kom.itecilcrle, bir mahallede bü
yüyüp yetiştiğimiz halde sonradan 
bana düşman kesilen mektep arı~n
daşı bazı şımarık müfritler, mu -
hakkak surette benden (intik:ın) 

almak istiyeceklerdi. 
Ra1grada götürüleceğim haom-i

ni duyunca, ayaklarımın dermanı 
kesildi. Mazim, ve bütün dü •: a 

Yunusaptal köyünden l\f ehmet 
oğlu Salih. 

Dobruca çetelerinin tertip ettik • 
teri müt1ıiş bir plcin iizerine Yunu.s
aptaı köyü Türkleri feci. bir ôJd • 
betle karşı karşıya gelmişlerdi. Bu 
genç Türk yavrusu, facianın fccacı
tini takdir etmi§ ve gece yarısı 

bütün tehli1celeri göze alarak köy-
lüleri ikaz etmişti. 

bana karanlık oldu. Taşı, to:.: ağı 
suyu, havası içinde doğduğum ve 
bağları, bahçeleri içinde ninnileri
le büyüyüp yetiştiğim güzel v~tu
nıma karşı içimde doğan bu nefret, 
ne acı, ve ne ağlanacak hazin bir 
nefretti ... 

Bu nefrete komitacılar sebep 
oldu, bu nefreti .. Bulgarla Türkü 

soğutup yckdiğerine düşman <:t • 
rnek istiyen çeteler doğurdu. 

Yazan: 1 
M. Necmeddin Detıormen 

Sof yad ıkl (Deliormın) 
razctul aablp ve batmuharlrl 

gizli, a~ikar mektuplarla ait oldu- 1 
ğu makamlar a bunu mize\·irledi
ler. Kanunlara nazaran silah giz -
]emek, müthiş bir cürüm teşkil et
mektediı'. Binaenaleyh, yapılan ih
bar üzerine Yonus Aptal ltöyüne 
ansızın asker ve jandarma gönde -
rUdi. Bunlar, Mehmet ağanın av
lusu içinde toprakları kazdılar ve 
yapılan ihbara uygun olar3k, çe
telerin gizlediği 'Silahları buldular. 
Fakat, köyün içindeki 800 hane 
Türk, tam kırk sekiz saat muhasa· 
ra altına alındılar. Bunlardan on 
ikisinin kafuları, kolları, bacakları 
ezilip kırıldığı için hastahanelere 
götürüld iller. 

Bu hadise, bütün Deliorman ha· 
valisini titretirken komiteler, yağ
lı domuz pirzolaları ile şarap ic:ti
ler ve hoı a teptiler. Ait ol.foğ•ı ma
kamlar meselenin hakikatini anıa
yıncıya kadar, Yonus Aptal hadi
sesi, Türklere milyonlara mal ol -
muştur. O köyden bir kısım Türk
ler mallarını, mülklerini bağışlı

yarak kaçtılar ve çeteler bu emla
ke sahip oldular. 

Komiteler, bu hadiseleri bir plıin 
dahilinı:fo tertip ettiler. Bir köy, on 
köy, belki yüt köyde muhteıif şe
killerde tertip olunan tazyık ve iş
kenceler yüzünden Türkler kaç-
rnıya mecbur edildiler ve nM yur
da seril, sefil bir halde göçcttiler. 

(Trakya) komitesi Y'nnbolu ka • 
sahasında (Türk hamamı) namile 
m aruf, ve hükumetin takdir e~ti -
ği beş mUyo nlc\·a kıymetinde bir 
hamama, göz koymuştu. Harnı'.ı.r. 
içinde, sıcak !>U çıktı diye . ·tqyn 
boş bir bahan~ çıkardılar ve " ı ha
mamı, sahibi olan Turkün <.'lir.jrm 
t azyik ve cebir neticesindP. ı)nra • 
sız denecek bir fiatla aldılar. 
Velhasıl, heı fenalığı ynpan, L;oz-

1..-i: 
cÇocugum ilk okula gidiyor. Bıl

miyoruz kimin teşviki ile fut bola 

dadandı. Sorduğumuz zaman 
cMc.ktepte oynuyoruz!• diyor. İlk 
okul çocuğu, henüz uzvu tam 

teşekkül halinde olmıyan bir mev

zudur. Biz çocuklarımızı okulun 
öğretmenlerine, idaresine emanet 

ederken biliyoruz ki çocuğuMuzun 
dimağ teşekkülünü adım adım ta-

kip edecekleri gibi onu sıhhat kav
guları dn bir ana ve boba kadar i
tina ve ihtimamla göz önünde bu· 
lunduracaklardır. 

Halbuki hadise böyle olmuyor. 

Henüz on bir yaşında bir çocuk, 
futbol gibi yetişmiş insımlar için 

bile doktor müsaadesine mütevak· 

kıf bir spora nasıl terkolunur? t 

Okuyucumuz yerden göğe kadar 
haklıdır. Şu veya bu spor bisteminin 

münakaşasını yapacak değiliz. Fa
kat kat'iyycn bllmek gerektir ki 
futbol henüz teşekkül halinde bu -

lunan bir çocuk için muıurdur. 
Çocuk bir gül halinde mutalaa o
lunur. Onun sıhhatini de zincirle -
me inkişaf ettirmek lazımdır. T .ı-

hammülüni.i sporunu, sayini, Z<'ka

sım, kuvvetini, se\•gisini, neşer-ıni 

ayni zamanda temniye etmrl!0 dık

kat ctmekgerektir. 

Çocuga spor he\·esi verilmf'::-in 

demiyoruz . .Fakat nasıl on bir ya

şında biı çocuğa haf ıf top attırıla

rnazsa cıyni çocuğa futbol dn oyna

tılamaz. 

Çocukları bü •ümeden knvurmak 
demek olan bu dikkntsiılikten 
kurtulmamız l:mmdır. 

Biz b yan Saniye ile beraberiz. 
Bizi dınliyecek n · kadarların da 

beraber olacaklarını \'e ynPi i in 
hallolunacai;,rını ümit etmekte de 1 

haklıyız. 
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Yeni bir 
Laboratuvar .. 

(.~ inci ıay/odan dıwam) 

kında 'r:anaat hasıl ettıkten scınra 

.kararını vermektedir. Bu surrtle 
caniler. cürümlerinin cc1.asını hak· 
kılc çekmiye mahkum cdılebıl -
dikleri gibi, knrnrlarını verırler • 
ken, hakimler de tereddi.ide du"
mcmektedirlcr. 
Şimdiye kadar tatbik edilen (par

mak izi) usulü bazı hususatta lrn'ı 
görülmemektedir. Bundan m4ada. 
ayni :fobrikanm ayni cins mamula
tı ve a.) ni markayı taşıyan bir ta
bancanııı kovanının içi, kurşunu 
bir kaç türlü atmaktadır. Bazı kur

şunlar namludan çıkarlnrkcn çizgi 
gibi bazı işaretler bırakmaktadır -
lar. Bunun için müstantiklerde 
tereddüt hasıl olmaktadır. Bu te -
reddüdü giderecek olanlar (polis 
filmi) ile uğı asanlardır. Bazı cani-

lerin üzcrlerindc tutulan taban -
calar alındıktan sonra, mahkumun 
vücudündcn çıkarılan kurşun bu 

t abancaya uydurulmakta ve Jabo • 
ratuarın kullandığı hususi bir 

(mikroskop) aletilc maktulün nasıl 
öldürüldüğü ve katıiin kim oldu

ğu meydmıa çıkarılmaktadıl'. Polis 
ilmi ile uğraşanlar, mikrofotoğraf

tan da ~ok istifade etmektedirler. 
Bu alet sayesinde demir hir kasa
nın ne suretle \ e nasıl bir aletle 

delinip kırıldığı öğrenilmektedir. 
Londradaki polis ılmi laboratua-

f 4 üacıl 6ayfarları clevam / 
dim, daha gencim .. Sizi perişan bir 

halde bırakmam .. Mutlaka, hayatı 
yeneceğim, m.ltvaffak olacağım. 

Bana gi.'lven, karıcığım .. 
Kal'lmın göğsü heyecanla inip 

kalkıyordu. Bu sözlerle onu tesel-

\A na ının bey i pa çalanmış cesedine 
sarılarak ağlayan kızın sesini üçüncü 

,bir kurşun esti. Şimdi ana kız bir kan 
gölü i çinde y üzüyordu 

li etmi~tim. Biraz ferahlar ızıbi ol
du. Gulümsedi. 

Bu acı sahneyi derhal de •illtir • 
mek lazımdı. Onn, bir mağaıanm 
vitrininde gördüğüm bir kuınışm 

desenlerini tarif etmeğe b~ladım. 
Ay başında da mutlaka, bir rop • ı 

hık alacngımı vadettim. Gözleri ı 
sevinçle parladı. Sonra, kötü sesim
le bir tango söylcmiye bnşlarlım . 1 
Odanın içindeki bedbin hava kay- i 
bolmuştu ... 

* .E.'rtesi günden ilibm en mlilema
diyen du:;üni.iyordum. Zengin ol • 
malıyım. Hiç olmazsa, bir aparıı • 
mancık yapmalıyım .. Zihnim mü • 
temadiyen meşguldü. Nasıl, nere-

den para kazanabilirim?. Bir pi • 
yango .>ileti alsam .. bu bir şans me• 

selesi .. belki çıkmaz.. Ticaret yap• ı 
sam .. sermayem yok .. Hem bu iş· 

den anlamam.. K umar oynasam, ı 
belki daha beter iflas etmekten . 
korkarım. SON TELGRAF"ın yeni ' 

müsabakasına iştirak etsem .. ga • 
zetenin adamıyım, diye, beni kn • 

bul etmezler .. 
Günler hoftaJar geçiyordu. Ben 

hfı15, zengin olmamn yolunu bula
mamış ıdim; kafamın içinde müs

bet biı· fıkir durgunlaşmamıştı. Bu 

hal, bana ıstırap veriyordu. Karı • 
ma hıç bir ~ey hissettırmiyordum. 

Bır :ıkşnm eve geldiğim zaman, 

karım, i:>ir ço('tık gibi, çılgın h!r se

\'inçlc IJoynumn atıldı: 

- Zengin olduk, kocacığım, z.en
gin olduk, diye haykırıyordu. 
Hayr~tlc sordum: 

- Hayırdır inşanllah .... Ne \'at?. 
O, adeta kabına sığam1yo;-dlı : 

- Zengin olduk, Sedat .. ~engin 

olduk.. Artık düşünme, üzülme ... 
Bu fe\·kalfıdc, mucize kabilin -

den olan hfıdıseyi, hemen oracıkta, 
antrede, oturduğum biı· hasır J.-ol
tukta, nğzım yıırı uçık, karımdan 

şöyle dinlcdım: 

Cemiyet Akvam111 c İçtimai 
nizamı kornma. şu hesinin .aile ı·a
bıtalarrnı takviye• bürosu adresli 
bir mektup geldi. Bu müessesenin 

ıncv7.ubalıs şubesi, yer yüziinde on 
sene bila fasıla iyi geçinen gelin 

ve kaynanr.ya 50 bin frank müka -

fat veriyormuş .. Bu sene de, bütün 
dünyayı aramışlar, taramıc:lnr. Bi
zi bulmuşlar .. Para İsviçre bar.ka-

sından 1s bankasına gönderilmiş .. 

Yarın sabah, hemen git, al koC'acı
ğım ... 
Karımın bu müjdesi kar~ısmda 

adeta lbdallaşmıştıın. O harnl'ctli 
hararctlı stiylüyordu: 

- Bu bizim hakımız değil mi, 

~ dnt?. Şimdiye kadar on senedir, 

annenle hiç kavga ettiğimi gördün 
mü? .. Dogrusu. ~u Cemiyeti Ak -

vam iyi iş yapıyor, vesselam ... 

Seviniyordum. Gülmek, kahka

ha atmak istiyordum. Fakat nasıl 

yapmalı?. Abdallaştım. Oturdu • 

ğum l.oltuktan dol,rruldum. Karı • 

ma, o günü ilk defa bir sırrımı a· 
çacnkt ım: 

- Karıcığım, dedim, Millrtler 

Cemiyeti maalesef bu sefer de doğ
ru bir iş yapmamıştır. Alacağ1mız 
mükafatı, cemiyetin isabetli hRre

kctine değil, bir gizli hakihte 
borçluyuz: Senin t<aynanan. be~im 
asıl annem değil, Ö\'eydir. 

Kumar ilıtilôst yiizurıdtn metresi/• 
kızını ötdilren a1çi /spiro 

Dudaklar ıne tuhaf bir tesadüf 
le birleşmiş, hayatları ne güz'?l olŞ· 
lamı~tı. 

Parası oldngu halde, oir liir:.! 
bulamadığı ı-ahatı, Kalyopini'l sa· 
yesinde bulmuş, ynşamanın -zevki· 
ne varmıştı. Aşkı leziz bir içki 
gibi onun dudaklarından i~miş~i. 

Yaşamanın zevkini, onun csrar!ı 
bakışlarında bulmuştu. 

Temiı bir c\'İ, tertemiz oda,.ığı 

vardı. Rahattı. 

Mes'uttu. 
Kendisine büyük bir şef~atle ba

kan, emek veren, bir de kadrnı var
dı. 

Sc\·en, okşıyan bir kadın! 
İspiro bunları düşlindükçe, de

li gibi cluyor, kumar yüzi.in:fon 
bütün ı·rıhati, saadeti, kar.ırd ı ğ. i
çin sonsuz biı" azap duyuyJrdu. 
Kadını hırpalamıştı, 

Üzmüştü, 

Dovmü tü, 

Azap vermişti ona. 
Yaptıklarından piş nanhk du\ :ır 

gibi oluyordu. Bu vaziyet knrşı.:ın
da tekr::ır onun gönWnü almak b
bil olabmr rniydı? 

Bu nasıl olabilir, bu :rnktin n• su
retle elde edilebilirdi? 

İhtimali olmıyan bir şeydi hu! 
Düşürıdü, bütün lcaybettiği şey

lere yeniden kavuşmak içın: 
- Para! .. 

Lazımdı. Halbuki, onun kemeı i:ı.-
de değil bir altın, cebinde: 

- Bir metelik! 
Bile knlmnnııstı. 

Kendi J,cndine: 
- Çalışırım, ) ine kazanırım! 
Dedi. Fakat, şeytan, kırmızı dift 

lini göstererek: 
- Abdal! Dedi, iğne ile kuyu 

mu l:anıc:nksın? Vazgeç bu .i'l'\·cfa.-

dan .. Kaybettiğin yere koş, !ıayil' 
oradan var s::ına! Bu, Knlyopinin 
beşibirliklerile olur. 

Çalışarak kazanmak! 

Tekrnr oynamak! 
Hangisini yapmak dc1ha n.uva -

fıktı. Buna bir kal'ar vermeciı. 
Düşündü, 

Taşındı, 

Bo~a l·oydu dolmadı, 
Doluya koydu almadı. 

Nihayet İspiı o baktı olncak gibı de
ğil, işe bir netice vermek için, icki
den ilham almıya karar ver<H. Sa
bahtan içmeğe başl:ıdı. Adam akıllı 
sarho.ı:; oldu. Kör kiltiık eve gel;ii. 

l\Ietı esine asıldı, bcşibirlH~'cri 
istedi. Yine vcı medi Kalyopi.. Ki.l
für, tokat, çımrlık, işk~n('e, hiç. \ic· 
bir şey ps.ra etmedi. 
Rakı asabını zaten boz.muı.u. 

Rcd ccvııbı ise büsbütün alevlen
dircli. Rakı bu! insanlıkları ile hay
vanlıkları anlsmdn ancak ince, şef~ 
faf bir yumurta zarı bulunan bazı 
insanların başını belaya sokan 
nesne bu! şi~ede durduğu gibi mi
dede de durur mu?. 
Adına cinayet denilen pek kötü 

ictimai hadisenin mayası, yalım~ 
bu unsurla yoğrulduğu için, İspi· 
ıo da, bu maya ile sarhoş, şuursuz 
bir halde, elindeki tabnncayı kadına 
doğru boşalttı. Acı bir ses inledi: 

- Katil var! can kurtaran yol' 
mu? .. 

Elindeki tabanca yine bir ıslı!' 
çaldı. Hareketsiz bir \.-Ücut yere 
yu\•arlanmış, bir kan gölü içinde 
yüzüyordu. Kurşunun biri Kalyo
pinin sağ şakağını parçalamış, &
teki kurşun da göğsüne girmişti. 

Tabanca seslerine ilk koşan, Ka· 
lyopinin kız ıKiça oldu. Anasının 
bir kan gölü içinde yattığını gö • 
rünce hıçkırıyor: 

- Mamakamul .. Sana kim kıy· 
dı böyle? .. 

Diye \:zerine kapanmış inliyor, 
küçük ipek mendiliyle şakır şakır 
yarasından akan kanları silmeğe 
çalışıyordu. 

lspiro bu manzara l·nrşısında a· 
sabının sanki bir cımbızla tel tcl 
koparılıp ayrıldığını hisset ti. Rakı 
sarhoşluğuna, bir de kan sarhoşlu
ğu karıştı. İhtiras ve hiddet gözü· 
nü bürümüştü, homurdandı ve ta
bancasını bu sefer de {?enç kızııı 

kafasına sıktı. Bundan sonra h a .. 
yallcri de ihtirasları da, düşünce • 
leri de, karıncalaşıp uyuştu. 

Sonra ne oldu? .. 
Farkıııda bile değildi o ..• Yalnır. 

görüyordu: 
Bir sürü zaptiye, bir ~ok polis, 

koşuşmualar ... 
İşitiyordu: 
-Tutun! 

- Kaçmasın, dikkat edin! 
..:- Kovalayın! 

- İşte burada! 
- Katil var! 
Ve nihayet knlabalık odalar, sa • 

kallı insanlar, bir yığın duman, ka· 
ranlık bir bodrum! . .. 

- Birinci kısmın sonu -r· lstanbul 
Batakhaneleri m'\ 

Kadın tuzaklarile, af gonlu iç 
kilerle miras yediler ve zen
ginler nasıl sefalete düşürülür. 

Profesyonel pokerciler 
ve hileleri nelerdir? 

Bir zincirbend muamelesi göre -
rek, geceleri süngü altında dolaş
tırılm:ıklığımn, komiteciler sel ep
tir. Onlar. yalnız beni, ve benim gi
bileri değil, Tuna boyu ve koca 
Balkan ttcklcrinde yaşayan tam 
bir milyon temiz ve imanlı Türkü, 
manen "-e maddeten perişan bir 
hale getirdiler. Üzdüler, !ilğ~Pcti -
ler ve öldürdüler.. Türkün yalnız 
benlık ve imanına değil, parasına, 
puluna da göz diktiler. 

leri kanlı (Ü•; komite) idi Bı •. -hır, 
yalnız Türkleıc karşı dcğıl , na • 
muslu ve sakin Bulgarlara da ayni 
muamele ve synı tazyiki ~·a.'>' .la:. 

Ve papasları telgraf direklerine 
asarak ıdam ettiler. Kral Boris'i 
bile öldurmcl: istiyen lomiteler 
(Arabn konak) namı verilen taş -
larla muhat korkunç bir ~eçit ye· 
rinde büyük kralın üzerine kur -
şun sıktılar ve kral bu su·k....-tten 
canını rnr kru tara bildi. Biııaı:na -
leyh, komitelrrin bu şena üi ya -
nında, b .. na yaptıkları 7.uliim, sol· 
da sıfır kalacak derecede ehemmi
yetsiz göı ülebilirdi. Ve f'n nihayet, 
bugüne kadar bana karşı giriş~ik -
leri mücadel :!, bir tehdit maJı:vc
tinden ileri geçememişti. Arıına, 

Sofyanın içinoe (Gorn:ı Danva) 
denilen mnha:dP., beni dôr. metre 
deriııli~inde hir karanlık Kanalın 
içine atarak öldürmiye teşebbüs 
etmeselerdi.. 

rmın bir de (izler) şubesi vnrdır. 
Bir cinayeti meydana çıkarmak için, 

bu şube, cinayet yerinde bırakılan 
kan, kıl, toz ve her türlü kumaş 

parçalarını ele olmakta ve mik.o
fotoğrafln bunlar üzerinde çalış 1-
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Mesela, bir knç azılı Dobruca ko-. 
mitesi zengin olmayı aklına getir -
mişlerdi. bunun için 800 hanr ' f'iirk 
yaşıyan (Kemaller) kazasının Yo
nus Aptal köyüne bir baskın ynp
t1rmayı düşündüler. İsnad ve ıfti
rada bulunmak basit bir şeydi Kö
yün belli başlı Türkleri, ~izli si-

lah taşımak, yahut (Kemalistlikle) 
itham edilerek dövülüp kaçırıla -
caklar ve mallarına, mülkleı ine de 

bir kaç çete konacaklardı. Sözü sv· 
zı yerinde, zengin, imanlı ve kos
kocaman milliyetperver bir Türk 
olan köy muhtarı Ali (ağa) oğlu 

Mehmet (ağanın) avlusu içine be3 
on tane küflü silah giı\ediler ve 

Maamafih, Vnrnn - Rusçuk 1re
nile gece vurısından sonra Razgra
da götürülürken, i 'am schp;1..,ına 

götürülenler kadnr korkm:ıktn i
dim. Küçük küçük ciurıık yerle -
rinde tren duı dukçn, inip binen yal
cular arasında bir aşinayı görcbil-

(Dcvamı var) 

AÇIK MUHABERE: 
Ankarada, Adem Ruhi • Li;le -

burgazd:ı Arif Necip - Lülcbur~az

da Ahmet Refet .. 

Mektuplarmızı aldım. Fotoğ:11f

larınızı bekliyorum. 
M.N. D. 

rak katili meydana çıkarmakta -
dır. Evvelce fotoğrafla alınan re -
simler hUyültülerek, bırnkılan iz
lerden bir şeyler istihrncına çalı
şılırdı. Bugün bu zorluk kalkmış • 

tır. Mıkroskop ile ispektograf eıı 

ehemmiyetsiz addedilen çok küçük 

bir eşyadan bile canileri meydana 
çıkarmıya mu\·affak olmaktadır. 

Londra polis ilmi la' Jratuvarın -
da dok tor Davldson da çalışmakta 
ve burada açılan kurstu cinayet 
masaları polislerine dersler ver • 
mektedir. 

Asiler arasında 
[ 4 Oncü ıayfadan devam l 

meraklılar istasyonlnra doh•yo,. • 

lar. 
On dört yaşından on sekiz ya -

şınn kadar olanlara da silah kul -
!anmasını öğretiyorlar. Bu yaştan 
daha büyük olanlar da esasen as -
kP .... cephelerde dövüşüyor. 

Franko büyük bir İspanya ynp -
mayı ve bütün İberik yarımndasi
le Fas, Kanarya adaları ve d'ğer 

Franko; esir edilen askerleri Ka
narya :ıdalarına göndermek•eJ;r. 
Orada yeni yapılacak bir çok işler 

vardır. Bu işleri yine İspanyaalar 
vatanları için yııpıyor. Yalım: bir 
farkla .. Kızıllar işçi ve m illiyetçi
l er h ükim olarak .. 

En güvenilen dost evinde, klüp
lerde, sosyetelerde, kahvelerde 

adam avlayan trişörlerin sırları 

Yarın bu sütunlarda başlıyor 
HlltlllllltUIUlllllltltllHlllltltttttlttHtlHllUUllllUIUlllllUlf lU11UllHIUIUtl"" lltllalUfllUHIUUU1••111111u111unıuı1111uuıım11uuın••· 

Deniz Banka 
bulundu 

bina 

Liman idaresinin 15 nisanda Mer

ker Rıhtım hanındaki yeni binası

na taşı.1ması kararlaşınıştır. İdare 

için hu hnndn ynpılmakta olan de
ğişiklik ve yeni servisler t amam-

lanmak Ü7.eredir. Binanın birinci, 

ikinci v~ üçüncü katları yenideıı 

tadil edilmiş ve idare çalışmalıırı-

na göre hazırlanmıştır. Yalnız üst 
kattan birinin Deniz Bank için ıı)'· 
rılması muhtemeldir. Çünkü ocniı: 
Bank merkezi de ayni katta ,.e 1 

hazirandan itibaren i~c ba.şlıyacak .. 
tır. 
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KU[(d)CS KO~LA~R 

1 
y '" zan: Edgar Valas ı 

Çeviren: Muam~er Araıur 

(Skotınndyard'ta T. x. Mere1ih. J sokağın köşesinden kaybolunc1 ) :ı 
b h1ektubu d'kk U k t• . kadar takip etti. Ondan sonra ho-in ı a e ce e ının ce - . 
l{ e Yerlcştırdi ve giyinmiye c:ıJ:tı. j le indi, mutfağa geçtı. 
ç ara buyuk konağının bakılması ı- Mis Holnnda, konağın ~lt ~ctt ·.ı-
t:~ıd~a bir kaç hizmetçiye rnnh- daki bu geniş mutfağa ıl.k ~ı:?~? 

ç • Bır kahya kad b' d h', gelmiyordu. Duvarlaıdakı buyuk r~ıet . . ın, ır o a • .. -
Gd' Çısı Ne bir ahçı kadınla iktifa dolaplar son zamanlarda hort·COi 1

Y<>rdu D·ğ . . . d du Çu .. nkü Kara artık es • t:!ltiğ· • ı er hızmctçıler ıcsp uru) or · 
~/ ZSrnan çağırılıyorlardı. kisi kadar ziyaret kabul etmıyor · 

ita ıs liolandag yazıhanenin ar - du. 
tıe:;~da Öğled n sonra yazı maki - Mutfaktaki. ~?i~e~.çi .. genç kl?.ln 
claha ~azdığı mektuplan bır br'! içeriye girdıgını gorunce ayağa 
bi 

0 
s.~z~cn geçirmiye dalmış gi- kalktı. M.is Holanda sordu: 

~:. runuyordu. Fakat hakika!te _ Galıba canınız sıkılıyor, ma-
Soıt 1 

Patronunun mektuplarından dam Bil? 
c- ulaklarda idi. _Kızım, sıkılıyor desem bir tür-
'lOkak k '"L• t " ] '· Ş ~itbı . apısının kapanmasl ,1 , . lü, sıkılmıyor desem uır ur u... u 

l>an1 cıye kactar bekledi. Kapı ka - dipteki kapı yok mu, onu gö:-cük-
~c~ca hemen yerinden kalktı, çe içim titriyor. .. .. 

reye koştu. Gözlerile Fişcri Ve elile mutfağın obur ucundn • 

Sovyetler 
Birliğinde 
Beden terbiyesi 

verdikl".!ri paralar ise, 130 milyon 
rubledir. Diğer taraftan Mu~afaa 
Komiserliği, Yüksek Mektepler İ
dnrcsi ve buna mümasil bir <;<'k 

daire ve idareler, kendi tahsisat
larından ayrıca beden terbiyesine 
fasıllar ayırmaktadır. 

7 - 8 ON TEL G AA F - 27 M•rt t937 

1937 &<'nesinde, diğer federe cum- N 11 • d b 1 
huriyet~erde de spora ve bedrn 1 ısan a aş ıyor 
tcrbiyco;inc verilen tahsisat mühım 
bir surette fazlala~mışlır. Hl:~ô ra- 1 - -----

komlarına nazaran, bu tahsis.:ıt, ı B t ? 
bır çok yerlerde ~u s~nc ikı.~ısy. ayanı anıyor musunuz .. 
:üç misıi ve hatta dort mıslıdır. . • . 
RSFSR kolkhozlar ve sovkhozlar Müsabaka komitesi hazırlıklarını lecek cevaplar çok cıddı ve tı-

içın Hız~mlu 10 bin beden terbiye- bitirmiştir. Müsabakaya 1 Nisanda tiz bir itina ile tasnif edilecek, ka-
si organizatörler yetıştirilmesi işine başlıyoruz. ı Nisan günü gazete - uman dereceler gayet bitaraf bir 
5 milyon ruble tahsis etmiştir. mizin müsabaka sütununda basa- şekilde tayin olunacaktır. 

Beden terbiyesi yüksek Enstitü- cağımız bayan resmini heyecanla Hediyelerimiz arasında şunlar 
leri, ortı mektepleri ve antrenör bekleyiniz. Nisanın biıinde neşre.. vardır: 
mektcpkrindcki talebe adedi. bu deceğiıniz •h numaralı resmi ta- ı _ Kadın c>şyası ve zineti, 
sene, g·•çcn senew nazaran 5600 nımak için şimdiden hazırlanınız. 2 - Erkek eşyası ve levazımatı, 
kişi daha fazlalaşmıştır. .bayanı tanıyor musunuz?• suali- 3 - Ev eşyası ve levazımatı 

SovyHler Birliğiğ spor sahaları, ne mutlaka doğru cevap vermiye 4 - Para mükafatı, 
stadlar, antrenman yerleri, ka - çalışınız. 5 - Muhtelif hediye ve mükfı -
palı ve açık tenis kortları, .kapalı Müsabakamız, Nisanın otuzuncu fatlar ... 

yüzme mahalleri ve buna -niıma- günü nihayet bulmuş olacaktır. Bu Derece alacak 500 okuyucumuz 
sil daha diğer esaslı spor ve oe- müsabakamıza iştirak edl?bilmek sıra ile, bu hediyelerden birine ka-
den terbiyesi inşaatı için bu ı::f'ne için en az yirmi resmi tanımak vuşacaklardır. 
bi.ıtçesin\!, geçen .;enenin i.iç m•sli lazımdır. Bu suretle 500 okuyucu- Kimin reslmlerlnl 
olarak, 25 milyon ruble tahsısat muza çok zengin hediye ve müka- basaca§ız ? 
koymuştur. Bu seneki inşaat prog- fatlar vereceğiz. Neşredeceğimiz 30 fotoğraf ta • 
ramında, bilhassa 100 bın kişilik Resimler sıra numaarsile neşre - nınmış bayanların, her gün gaze-
Moskova yeni stadı He Kıev, Ya- dilecektir. Aşağıda nümunesını telerd" gördüğ;iniiz maruf kadın • 
roslav, Vitebsk, Taşkend ve 'I'ıf - koyduğumuz müsabaka kuponunu ların resimleridir. Resimlerimizin 
lis'te birer stad yapılması vardır. doldurarak posta ile ve .Müsabaka kime ait olduğunu anlıyabilmek i· 

KADIN memurluğu• ndresine göndermek çin, zekfınızı, 1u:fızanızı işletecwk-
Iazırndır. siniz. Biz : 
Müsabakn.Mız, sizi hem alfıkadar 1 - Tarihteki me 1ıur kai&n 4 

edecek, eğlendirecek; hem de zen- taı-, 

gın hediye \'c miıkafatlar kazandı- 2 _ Zamanımı dakı mc§Jmr J=o-
racaktır. 

Derece al..ın okuyucularımıza 

vereceğimiz hediye ve mükafatla
rı hazırlamış bulunuyoruz. Bun -
Jar arasında çok nadide, şık ve kıy
metli eşya ve mükafatlar vardır. 
Müsabakamız, sizi zengin edebile
ce>k, ihtiyacınız olan bir eşyaya si
zi kavuşturacaktır. Hediye ve mü
kfıfatlarımız mütehassıs bir he -
yet tarafından seçilmiştir. Ge -

dın1ar, 

3 - Sinema ve t · yatro artistle .. 
ri, 

4 - Diplomat kadmlar, 
5 - Alim kadınlar. 
Arasından istediğimız bir baya

nın reı-.mini basacağız. V c siz, bu 
resmın kime ait olduğunu bulacak· 
sınız. Cevap verırken, bu bayanın 
is:mının evveline mesclfı cKimya a
limi>, csinerna artisti. diye yaz • 
mak lazımdır. 

Müsabaka kuponu nümunesi iste budur: 
Son Telgrafın Müsabaka Kuponu 

No.: 1 .. ------
Bu Resim-------------

foto~rafı oldu~unu bildiririm. 

1-DRES: 

nln 

-----·---·-------------------

(Devamı var) 
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HASAN . ACI BADEM· YAGI KREMİ ve - HASAN GECE KREMİ iLE 

H A S A ·N YaQsı.z Kar Kremi 
Çilleri ve Sivilceleri. v.e Lekeleri Kat'iyyen izale Eder. 

Dünyada mevcut Jaemlerin en nefisleri, en sıhhileridir: Nazik cildli kadınlann hayat arkadaş«l,ar. thtiy.-rlan gençle ·tirir ve.gençleri güzell~tirir. İnsana ebedi lıir ta~ 
veren Hasan acıbadem yağile yağsız 1. linclüz ve yanm yağlı gece kremlerini unutmayınız. Kutusu 50. tüp halinde 20, Türkiyede yapılıp ta Anupa etiketi yap1!1hrıla11 \ e 
halla aldatan kreD'J.cte ve sair ıtriyata aldanmayınız. HASAN ismi.ne ve mar:kasma dikkat ediniz. 

Ankarayı ziyarete hazırlanınız 

En kullamşh, en iktisıdi, en ·ucuz ve 
memlekete en faydah tesh:n aleti se-

1 

çi lecek ve Türkiyede kullamlmasım 
tamim için kolaylıklar gösterilecektir.! 

Kömürle i ş leyen vas ıtaıaran en iyi ve 
en elvarişlisi teshil oıunacaktlr. .s, 

HASAN DEPOSU: İSTANBUL , ANKARA, ESKlŞElltR, BEYOliLU, BEŞİKTAŞ. 
-~---

BASURDAN YALNIZ HEDE 
ile nmcliratsıı kurtulursunuz. Bil.Sur memelerini sönôiirür, mah,•cdcr, kanı, ağrıyı derh \ keser. 

ÇARPINTIYA EVROL C 
Emsalsiz ilAçtır. Hafakana, teessürle oayılanlara 20 damlası hayat verir. Evlerinizde mutlaka l>ulnndurunuı. 

Oşütuıekten gelen arka sancılarını, si> atik, bel ve diz ajTılanna derhal aeçfrir. Vücudu kızdırır. 

iKTiDARA 
ile {are bu ursunur. Bel gevşekliğini jl!eçirir, vakitsiz ihtiyarlıyanl:ıra gençlik ve dinçlik ver:r. Yalnız İ'lmine dikkat. 
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İstanbul Dördüncü 
İcra Memurluğundan 

Ş•rife Cütterin Emniyet Sandığına birinci derecec!e ipotekli, l-'oğ"az. 

~inde Büyiikderedc Yazıcı sokağında eski 8, 10 ye.ni 8 numaralı olu~ . 
tamamına üç yeminli ehli vukuf tarafından (1020) lıra kıymet takdir 
olunan sırf mülk bahçeli evin satılmasına karar verilmiştir. 

Hududu: Agop hanesi ve Kiryako arsası ve i~i tara_rı. yol ile ma~· 
dultur. Evaafı: Dıvarlı ve üzeri parmaklıklı bahçe ıçmde muhtehf 
cins ve nevi~cn meJ va ağaç' arı ve bir kuyusu ve binada elektrik tesi
sata vardır Zemin ka4nda: Karosimen bir antre (3) oda maltız ocaklı m ıt· 
bah bodrum ve bir hela. Birinci katında: Bir sofa 4 oda, Bir hela 
merdiven başında camekan vardır. Umumi mesahası 105 m2 olup 58 m2 
bina Zlmini kain.na bahçedir. işbu gayrimenkul tapu kaydı mucibince 
açık artlırıraya vazedilmiş olduğundan 10-5-9'7 tarihine mü.ı;adif pazar• 
tec:i günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırması icra edile. 
cck!ir. Arllır:na bedeli kıymeti muhammenenin % 75 ni bulduğu takdir. 
de müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son arttıranın ta• 
ahhüdü baki ka mak üıere arttırma 15 gün müddetle temdit edilerek 
25 S-937 tarinine miisadif salı günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dai
rernitde yapılacak ikinci nçık arltırmnsında arttırma bedeii kıymeti mu. 
han menenin % 75 ni bulmadığı takdirde satış 2280 No. lu kaaıun ahka· 
mın tevfikan geri bırakılır. Satış peşindir. Arttırmaya iştirak etmek is· 
ti} enlerin kıymeti mutı~n·rnenenin % 7,5 rıisbetinde pey akçesi veya 
Mili bir Bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. 

Heklıırı Tapu !'ic ili ile sabit olmayan ipotek1i alacaklarda diğer nlA· 
kadaranın ve irtifak hakkı sah plcrinin bu h.ıklarını ve hususile faiz ve 
masarif e dair olnn iddialarım evrakı müsbiteleri ile birlikte ilan tarihin. 
den itibaren nihayet 20 gün zarfında dairemize bildirmeleri IAzımdır. 
Aksi tı kdirde haklan Tapu sicilli ile sabit olmayanlar ::;atış bed.!linin 
paylcı~masından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden 
miıtevt:İlit belediye rusumu i'e bunların üstünde bırakılma kararı tarihi· 

ne kadar işli} ccekleri ve de: taliye resrr.i borçluya ait olup arttırma be

delinden çıkarılır. Daha fazla malümat almak isteyenler 22.3.937 tari .. 
tıinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bulundurulacak 

arttırma şarlnamesile 936-177 No. lu dosyaya müracaatla mezkur dos

yada ffiı:;\ cut vesai ... i görebilecekleri ilan olunur. (1698) 

IstanbulS ci İcra Memurluğundan: 
Münir, Halil, Mustafa, .Hatice murisleri Mehmedin Emni)•ct Sandı· 

ğına birinci derecede ipotekli bulunan \'e paraya çevrilmesine karar ve· 
ri!ip tamamına (1235) lirıı kıymet takdir olunan Beşiktaşta eski Rum 
Ali yeni Tüı·kali mahallesinde Uzuncaova sokağında eski ve yeni 10 No. 
lu bir tarafı Zineti veresesinin menzili bir tarafı Samali sokak bir tarafı 
çıkmaz sokak tarafı rabii uzunca ova caddesi ile çevrilmiştir. Evsafı: 
Kapıdan girildikte bir taşlık ve oda odanın altı bodrum bir bela ve di· 
ğer sokakla 2 No. lu kapıdan geçilir ve buradan girilir bir taşlık, kuyu 
n köm rlük ve diğer 4 No. lu kapıdan girilir bir taşlık b:r kömürlük. 
Birinci kat: bir sofa bir oda bir bela tekrar ikinci kata çıkan bir sora, 
oda 10 ve 2 No. lu kısımların üzerinde bir musluk sofa üzerinde bir 
bela yüklü dolaplı bir oda vardır. Umum mesahası 74 m2 dir, bundan 
25 m2 üç kat ve 49 m2 iki kattır. 

Yukarıda evsafı yazılı ahşap ey tapndaki kaydında olduğu gibi açık 
arturmaya vezedilmiştir. 

Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek müşterilerin kıymeti mu. 
bammenin % 7,5 nisbetindc pey akçesi \'eya milli bir bankanın teminat 
mektubunu hamil olmaları icop eder. Küterakim vergi. tenzifat. tenviri· 
ye v~ \•akıf l or~ları borçluya aittir. Arttırma şartntımesi 16. 4. 937 ta. 
rihine mütcsadif .Cuma günü dairede mahalli mahsusuna talik edilecek· 
tir. Birinci arttırması 10-S.937 tarihine müsadif Pazartesi günü daire. 
mi1.de saat 14 len 16 ya kadar icra edilecek birinci arttırmada bedel, 
kıymeti muhammene11in % 75 ini bulduğu takdirde üstel bırakılır. 

Aksi taktirde son arttırmarıın te•hhüdü baki kalmak üzere arttırına 
on beş gün daha temdit edilerek 2.S.5-937 tarihine müsadif sala günü 
saat 14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde 
en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı icra ve iflas 
kanununun 126 mcı maddesine tevfikan haklan tapu sicillerile sabit ol· 
mı} n ipotekli alacaklarla diğer alakadar anin ve irtifak hakkı sahiple
rinin bu baklcnnı ve busus:le faiz. ve masarif e dair olan iddialarını ilan 
tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı müsbitelerile birlikte Daire.. 1 

mize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicillerile sabit ol. 
mıynnıa·r satış bedelini~ paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi 
tenviriye, dellaliye ve tanzifiycde_n ibaret olan belediye rusumu ve ·vakıf 
icrası bedeli -müzayededen tenzil olunur. BiJümum vergiler gibi 20 se. 
senclık vakıf ıcr ası )c\·zi de_ bor.Ç!uya aittir. Daha fazla malumat alnınk 
istiycnlerlo 2089-935 numarala dosyada mevcut evrak ve mahallen kaciz 
ve takdiri kıymcf raporun\ıa ıörüp anlayacaklara ilin olunur. (1697) .. . ,,, 

o 
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Cıklı}e \'c Zuıırcvı}e muteuassısıll! 

~~i "~~;~~~}~:~ 1 
Yedinci İcra Dairesi MemurJu -

ğundan: 

Bir borçtan dolayı haciz altına 

alınan konsol, karyo1a, halı ve sair 

ev eşyasının açık :ırttırma rureti
le paraya çevrilmesine karar veril~ 

miş ve satış 3 Nisan 1937 tarihine 

müsadif Cumartesi günü saat 11 
den 12 ye kadar Bebek'tc 308 No. 

lu hanede satılacnğından talip o -

lanların muayyen saatte mahallin· 

de memuruna müracaat edilmesi 

ilan olunur. 937 /146 

Okul Kızı 
Oklıi Kızlarının yıllardır bekl~ 

dikleri biricik kız mecmuası 

---------------------------------------:--------------- 15 Niııand~ çıkıyor 

Devlet Demiryolları ve .L!manları 
işletme U. idaresi ilanları Türk Hava Kurumu 

lıtnnbul ~llye lbir.ci Hukuk mah• 
lı:eme•lndcn : 

M. M. Vekaletine izafeten hazi
nei maliye tarafından MPhmet 
Emin ve Muhtar ve Hadi ve Zi -
ya aleyhlerine açılan alacak dava
sındarı t'olayı müddeialevhlerdcn 
Mehmet Eminin vefatı hascbile 
varisi Sıtkmın ikameti haı.ırının 

meçhuliyeti . hnsebile ilan~ 1 icra 
kılman tebliğata rağmen gelmedi
ğinden hakkrnda hukuk usul mah
kemeleri kanunun 398 ve 401 <'İ 
maddeleri mucibince gıyap kata
rı ittihaz edilerek 20 gün müddet
le ilanen tebliğine ve duru~manın 
5/Mayıs/937 tarihine müsadi f Çar· 
şamba günü sant 13,5 a bırakıhna
sına mahkemece karar verılmiş ve 
gıyap kararının bir nüshasını dn 
mahkeme divanhanesine ilsak edil
miş old~ıeundan yevm ve va1<ti mcz.I 
kürde mahkemede hazır .bulunma
sı \'eyahut tarafından mu-::-ıddak 

'seneli~ Ur vekil göndermesi ve 
aksi takdirde hakkında gıy&':cn 

mahkcmcyc. devam olunacağını 

1naltımô tılmak~ ,.e~tebliğ makamı
na kaim dınık ü·,crc ilan olunur. 

Dr. Hafız Cemal 
(wKivIAN HEKİM) 

Dahiliye mUtehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle -
den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

istanbulda Divanyolunda (104) nu

maralı hususi kabinesinde hasta • 

!arını kabul eder. Salı, cumartesi 
günleri sabah c9.5 - 12• saatleri ha· 

kiki fıkaraya mahsustur. Muayene
hane \'C ev tel~fon: 22398. Kışlık 

telefon: 21044. 

BOYOK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar bin lerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

6 ıncı keşide 11 -
Büyük 
ikramiye 

Nisan - 1937 dedir. 

liradrr. 

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

Yeni Çıktı Dikkat : Bilet a lan herke s 7 • N 1 s A N .. 
9 37 gUnU akşamına k adar biletini 

T htl D değiştirmiş bulunmahdır. a ar 1 e- B u tarihten sonra bilet üze• 
r lndek l hakkı sa!<ıt oJ'Jr .. 

.viren Çocuk ~==-==--==--=============::_.,,,,,~ 
ÇOCUK ROMAN! . 

Yazarı: IŞKENl)ER l·M·REDDIN 

BütUn okuyucular1mıza 
tavs iye ederiz 

Sahibi \'e Umumi neşriyatı idare eden Başmuharrir 

E. izzet 
Basıldıtı yeP: Matb:ıai Ebüıtiya 


