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e-ş ı·111an bom~ardıman edildi 

l . İspal!_yol F asındaki Septe~i almak ist..=.ıiy~o_r ._. ______ I 
Napolide toplanan iki kolordu r .................................................. , .... ınan·a-rı·a·n .......... B.e'i'grai 

gizlice gönderilecekmiş! Harp -seyahatine büyük 
lngilizler buna inanmıyor, Fransızlar endişe içinde ••• ı Olamaz önem veriliyor 

1•Po.nga m lı L-/ i k ..1 11tlmJcüra oltluğrı Jcotltrr ihtigatll hareket edt n Alm11nlar ytni yıl icin dur
"' J rz areuc ., orıuınafl . •Al b' if d ldir 

o,.aıt hazulanrgorlar. Yrıkarllci rHim bir Alman ıergi~intle agnado göılerr lttt yenı manganın ır a ts 

~8Pangadakibeş Memlekette hayatı 
i;_luan fırak?sı uzlatmak için 
aksadı temıne UC 

kaı; g~!!!iyor! yeni tedbirler alınıyor 
ilin ~•ris, 28 [Hususi] - Musolini· 
dcrıı s~anyaya yeni kuvvetler gön· 
lbina~~Yt<:eği hııkkında verdiği te
t•rcıt a ~atmen, gerek Nrıp:>lide, 
la~ı Mıll\noda hazırlandıktan an• 
kırıı!~ ltalyan fırkalarının bu ya• 
bund a, nçıktt?n açığa detilse bile, 

Büyük şehirlerde istihlak koope· 
ratif [eri açılacak 

•cv1c:~ tvvel olduğu g ibi, peyderpi 
tile b 1 eceklerine şüphesiz naza• 

I a;(ılınaktadır. 
kıta!~lya, himdiyc 1-.adar Franko 

Ucuz mal satıp çok sürüm temin 
etmek gayesi düşünülüyor 

hrı ~a Yapılmış olan yardımın Hükümet memlekette hayatı bu• 
tn n·htlmasına ve a si Generalin günkü seviyesinden daha. ziyade 
ttıartı ı ayet gi riştiği işi başara• ucuzlatmak için cezri tedbırler ~I· 
~llnu~sı~a. kat'ıven razı d t>ğildir. mak arifesinde bulunuyor. Meme-
tclllina~çındir ki ltalyamn verdiği kette hayatın ne şekil.de ~cuzlatıla· 
la~Yarc ra~men yeniden asker, bileceği hakkında şımdı)·e kadar 
•cvltiyat Cephane ve mıılzeme d eden tetkikler, alınacak ted. 
'uPhc . •na devam edeceğine evam it l · · 
~. sııo; birlerin esaslarını tesbı e mış. gı. 
''i.ıp0lidc . n~zarile bakılmaktadır. • . 
tab'1t .•kı. kolordunun ş~mdideo bidir. Hükümet bu yol~~ ~lkt ış 
'11tkted~dılını~ oldu"'u iddia edil· olarak istihlak kooperatı en eş-

i 
ır. 6 k·ı· · göz önünde tutmaktadır. 

l ı mı . kT 
alyenı I t'blak kooperatiflerı teş ı ın• 

'-1.tbar be anıra halen ispanyada d s ı e memleket dahilinde is• 
"ır. ! k eden beş fırka tan var· en gay • · tc r cı at b tihlaki arttırmak ve bunu temın 

lltlne k . u fırkaların maksadı i in istihlaki kolayll'ştır~ak. ola: 
'ır, M lh rclmediği anlaşılmış- c~ktır. lstihllk kooperatıflerı yenı 
lıabcrıe •aınafib Londradan gelen k 

1 
k müstakil bankalardan 

El<onomi hakanı Celnl 'Jagai ( rDc bakılırsa lııgiliz mahafili uru aca h /ı d ) •v (D•oamı 2 ncl sa i e t 
~llllllİlliıİiıi·a~;:r~2~~:c~i ~s:oy~f~a:da~) .. J.~ .. ~;;;;lillİİİ ..... llıİı ............................ ~ 

Tür~riyelil:r! .. s~.yük? Ha rpfe 
·· ~ ,.~~rrtasıl doguşfuler. 

l)ek Yakı~: ·.ıt':·:;. · Son Telgraf ta •• •---

Lold Corc, Almanya 
ve halya kıp1rdana· 

m a z lar.. diyorJar 
Londra, 28 (Hususi muhabiri· 

1 
mizden) - Loid Corc b~rada 
bır nutuk t öyliyerek, hulasaten 
ıunları ifade etmiştir: 

"- Harp çıkamaz. 937 hazır· 
Jık yılıdır. 938 den korkulur. Bu· 
gün hiçbir Avrupa devleti harp 

edecek \'azi ette değildir. Fakat, 

her devlet harp en hummalı 1 
bir h arf hazırlığı içindedir. lt'llya 
ıe A'ma·ıva l:ım ldannır.azlar. ,, 

Tavandan iple sar· 
kıp muhasebe dai

resine giren 
meçhul bir adam 

TUtUn ameleslne detı· 
tllacak Uç b in lirayı 
a .dı, kaybold u 

ltalganın Yu.uoslavga ile yaptığı 
anlaşma,yı diğer küçük antant 
devletlerine de teşmil edeceği 

zannediliyor 
Bükreş, 28(Hu

susi Muhabiri· 
mizden ) - ı el• 
grat b ugünlerde 
çok mühim s iyasi 
m ü za kere 1 e r c 
sahne olmakta• 
dır. f talya H.ırl· 
ci e Nazırı Kont 
Cianonun evvelki 
sr ü n Bel g r atta 
imza la dı ğı an• 
laşma orta Av. 
rupa \ ' e Balkan
lar siyasasında 
son seneler zar. 
fındaki en mühim 
bir hadise olarak 
kayde di im ekte• 
öir. 

Rumen efklrı 
u m u m i ye si bu 
anlaşmanın yalnız 
iki taraf h bir an• l d ,,. nönıf, Btlg'a er ı n1jik Rüstil. ArQi' ile bıraber gide-
J a Ş m a o 1 arak cektir. liu zigard ..son gıllann en milhim •igasi 
Devamı 2 nci I• hôdistsi sa11ılmaktatlır. 

lllll.tH•••ltnHHHHHUllUtılllllflllfUHlltlllllllllllffUJlllllffllllltlUIUilHUUHPHtUM.Hıflttlll• llflllfllltlillHtUUlttUllllUIHllfttUIHH 

Ahnan parmak izle- IStanbUIUn eS8Sll bl•f 
rinden bu adamın 
kim olduğu anlatı- derdi hallediliyoı· 

lacak mı? 
Beşik taşta Değirmen mevkiiude, K Ü ç Ü k, fa k a t b Ü g Ü k 

Mehmet Haneriye ait tütün deposu 

veznesinden, lir kaç 2ün ev ve~ der d : SA A T 
3000 lira çalınmıştır. Yap ı~ımıı 
tahkikata göre, hadisenin ıekli 
şudur: 

Bir sabah, depoya gelen me. 
murlar, muhasebe dairesine ıirdik· 
leri vakıt, hayretier içersi ıde kal· 
mışlardır. Yukarıda, amelenin ça• 
_hştığı salondan muhasebe dairesine 
_uir ip sarkıtılmış, bu ipten inmiş 
olması lbım gelen biri'li, pen• 
cereyi açarak içeri gırm•ş ve 

(Devamı 2 ci sayfada) 

MAKiNEYE 
VERiRKEN: 

Cebelüttarıkı 
Septe ile 

Mübadele .. 
Londra, 28(A. A.) - VisAmiral 

Usbormc. Sunday Times gazetesin. 
de çıkan uzun bir mcktubuıda lıı· 
~ilterenin Septeye mukabil Cebelüt. 
tarıkı ispanyaya vermek ııurelil12 
bir mübadele yapmak teklifinde 
bulu nması lazımgeldiğini yazmak
tadır. Bu teklif, vaktile 1868 sen~ 
şinde Amiral Georg Greyi:l tek. 
lilini tecdidden başka bir şey 
değildir. 

Amiral Usborme, lngiltercnin 
Sebtc'ye yerleşmek surctile sev· 
kulcen bakımın dan elde edeceği 
menafii saymakta ve bilhassa orada 
bir tayyare meydanı inşası imkA· 
nından bah-scylemektedir. Ccbelüt• 
tank'da böyle bir meydan inşası 
ciddi müşkülata maruz kalmak· 
tadtr. 

1 >lan bulun görünüş• 
tc basit, fakat1 haki· 
katte mühim olan bir 
derdi vardır: Saat a.. 
yan. Şehrin mub· 
telif yerlerindeki sa• 
at ayarı lamami ıe baş· 
kil başkadır. Hatta 
(Devcımı 2nci ıag/ada) 

1 
Belediye yeni 
tedbirler alıyor. 

Kule ayarı mun· 
taz.=ım verecek, 
bütün saatler 
ayni dakil<ada 
~yar edilecek 

Balıkçıların boykot 
ilan ettikleri yalan 

İtalyan larla anlaşma yapıldı 
( Yuıı.ı: 2 nci ı.a. Jam ::.! ı I 

I 
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Süt ve çöp meselesi 
b. d. ' ır ır ••• 

Bizde biri iki görene (şeşi beş gö- ı 
rüyor) derler. Şu İstanbul halkı i
çinde şeşi beş görenler ne çoktur! 
Mesela, bir çoğumuz İstanbulun iki 
derdi olduğunu zaım~deriz: Biri 
çöp dçrdi. biri süt derdi. 

Halbuki, hakikatte iki gördüğü
müz bu dert tektir: İstanbulun sü: 
meselesile çöp meselesi aynidir! 

- Bu ne biçim iş ? 
Diyeceksiniz. İsbatı var: 
İstanbulun çöpleri denize dökül

müyor mu? Çöplerden fenni isti· 
:fade temini için nihayet dönüp do
laşıp buna karar verilmedi mi?! E 
babam, fenden anlamıyana bu işi 
nasıl anlatalım?! 

Şöyle ki: 
İstanbul çöpleri denize dökü • 

lür. Bu çöpler denizde kendili • 
ğinden iyice çalkanır, kokusu şeh
rin deniz kenarlarındaki insan ta
bir olunan mahlUklar tarafından 

iyice emilir. Çöpler, şimdi, iyict
suya karışıp kokusuz bir hale gel
di mi? filiı •• İşte fen burada baş • 
lıyor! 

Şöyle ki: 
Hasıl olan bu madde deniz sula

rile beraber (Terkos) yahut asıl ta
birile (devirkaz) -ki çevirkazı! 
cümlcsmden kinayedir!- denilen 
bir göle akar. 

Bu gölden de Terkostan ta İs • 
tanbula kadar indiği için (inekı 
tabir olunan uzun boru şeklinc!t-kl 
memelerden (halis) tabir olunan 
bir nevi sQt halinde gUğüm ·ere 
doldurulur! .. 

N ısıl } irrr i ıci a~ır m::t,.fennini an
ladın da gülersin, değil mi .. Ve 
bundan dolayıdır ki, Terkos Gölü 
İstanbullularca fıdeta muka ?dcs 
tir. Tabii: Hepimizin şiit an-:'llız 
olduğu için!! 

* Mahkemede fık· 
r 'I muharrirJeri 

Adliyede olan vak'dan haberiniz 
var mı: 

Elli yaşlarında bir kadın (Pulu 
vardır! Sen üstündeki pulu gör • 

müyorsun!) diye mübaşiri iterek 
mahkemeye girmiş ve elindeki is-

tidayı hakime uzatmış. 

İstidada şunlar yazıyor: 
(Benim aşk yüzünden heykelimi 

dikmek istiyorlar. Ben razı olmu • 
yorum. Ben çirkın değilim. Kızım 

atıyor, ben tutuyorum. Tramvay 

kazalarının önüne geçmek istiyor

sanız, rayların altına muska koyu
nuz!) 
Kadıncağız, tabii, taUılıkla kapı 

dışarı t>diliyor. F.akat, istida pelt 

şık, değil mi? 'Ü'slüba ve verdiği 
nasihatlere bakar bakmaz tanıdık. 

Kadıncağız bunu muhterem Bur • 

han Cahide yazdırmış!! 

' * " -
A§ızda akan 
ser ya hı ar --Bir de gazetelerde heyecan yok, 

denir. Şu heyecana bakınız: Evvel-

ki gün İstanbula 600 seyyah gel
medi mi? Bugün de 400 seyyah ge
lecekmiş. Dünkü bir gazete bu ha
beri şöyle kaydediyor: 

- Seyyah akını başladı! 
Akın mı? Gazete §U zamanda 

keka seyahat eden üç buçuk ki -
şiyi görünce, galiba, ağzının su
yunu hesap etmiş olacak!! 

* Hemelhiı kal• 
d1rm ak için -Hamallığın kaldırılmasına ka -

rar verilmişti ya. Şimdi gazeteler, 
hammalhğın kısım kısım kaldırı -

Iacağını haber veriyorlar. İster 
misiniz, §imdi de hamallığı kal -
dırmak için AvTupadan mütehas -
ıms hamal getirteelim? l 

* G~rlp bir habe· 
rln izahı 

Gazetelerde garip bir haber o
kuduk: En çok pastırma ve sucuk
larda hile yapıldığı anlaşıldığm -

dan pastırma ve sucuklar bun -
dan böyle yapıldıkları etin cinsine 
göre biribirlerinden ayrılarak si

cimle bağlanacak, kurşun mühür 
vurulacak ve Üzerlerine nev'ini 
gösteren etiketler asılPcakmış O 
şekilde ki, alıcının gözü önünde 
paket rıçılıp istediği kadar verile
cekmiş! 

Ne demek anladınız mı? İzah ede
lim: Demek oluyor ki, köpekkr -
den tasma ve eşeklerden yular kal
kıyor: Yıerlerinc sicim bağlana -
cak!! 

* Tuhaf bir tedbir 
Bu garip haberi okudunuz mu: 

Almanyada tahsil müddeti 13 se
ned<!n 12 seneye yani bir sene in
d irılmiş. Talebe erken evlensinler 
diye •• 

Garip şey! Hiç insan okuduktan 
sonra evlenir mi?! 

* Bllgl raAbetl 
Nitekim dün okuyuculardan- biri 

bir gazeteye alenen (yüksek talı • 

sllli kadın istemem!) diye yazı • 

yor. Bu zat, demek, belediye<!i!! 

* HarlkulAde 
bir haber 

Dün, hani şu Jlinya vukuatını 

bir ay evvelden haber verdiğin! 

söyliyen harpçi akşam gazetesi 
yeni bir ha1>er veriyor, gördünüz 

mü? 
İkinci sayfasında, lld sütun üze

rine, koca bir serlevha ile yazdığı 
haber §U: 

- Yaz geliyor! 

Aşkolsun: Yine bir ay evvelden 
davranmış!! 

• 
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Tavandan lstanbulun derdi 
Sarkan 
Adam 

[Birinci salıiieilen devam] 

o ıabab ameleye dağıtılmak iizere 

baz·rlanmış olao paradan 3000 li

rasını çalmıştır. Bir torba içinde 

bulunan 1.JOO lira rümüş paraya 

el sürülmemiştir. 

Hidise derhal polise haber ve

rilmiş, gelen memurlar tahkikat 

yaparlarken, vezne dairesinde tü
tün kokan bir krllvat bu'muşlardır. 

Parm1k izi mütehassıs memur

ları da gelerek paranın bulunduıu 

dolap üzerindeki ve etrafındaki 

parmak izlerini almışlardır. 

Depo kapandıktan sonra içeride 

kalan birisinin bu parayı çalmış 

olmasından şüphe olunmaktadır. 

Zabıta, tahkikata ehemmiyetle 
devam elmektedir. Bir iki güne 

kadar, lir neticeye vanlacatı 
iimit olunmaktadır. 

( I inci •agfaJon deoam) 

Karaköy köprüsünün Galata tara· 
fırıdaki saatlerin ayarı bile ayni 
dak"kada bir değildir. 

Yıllardanberi sürüp giden bu 
derdin önüne geçi'meye ve şehrin 
saat ıyannın müstekar b r halde 
tutulmasına beledıyecc karar veril
miştir. Bu karara göre rasathane 
ile Galata kule!İ araSJndaki sı\. 
at tam on ikiyi te!bit eden 
rabıta takviye edilecek, saat küresi 
tamir ett;rilec!k, ayar şehre mun .. 
tazam bir halde verilecektir. 

Fakat, bunun dışınd' en mühim 
mesele saat ayarlarını tarızim et .. 
mek ve b"r halde bulundurmaktır. 
Bnnnn içİıl Belediye şu kararı ver. 
mişt r: Her saat bulunduğu belediye 
mıntnkasındnki nahiye müdürünün 
mcıı'uliyetine tevdi edilecek, t lm on 
ikide nahiyeler kendi n.ıntakalann• 
daki umumi saatlerin l aşındıı birer 
memur bulunduracaklar ve düdükle 
beraber saatleri ayar ettirecekler• 
dir. Hususr müesseseler de teşhir 
ellikleri saatlerde bu usulü tatbıka 
mecbur edilecekdirlcr. 

Ankara da 
Uludağ 
Gecesi 

Aldtürk, Bursalıların Hatkevin· 
de tertip etti.deri dünkü Uludat 
gecesini huzurlari e şerefleodirmiş
ler, Samsuna ayak butakları taribt 
ıüne ait gcnçliQ'e hız ve b~yecan 
•eren kıymetli hatıralarını anlat• 
mışlardır. 

Atatürk bu top!antıdan ıeç 
va~t ayrılmışl.rdır. 

Şufnlg'f n bir 
be,makalesl 

Vi}•ana, 28 (A. A.) - Başvekil 
Şuşnig paskalyalar münasebelile 
neşrı ttiği bir maka'ede diyor ki: 
Eter Avusturya hüriyet ve istik· 
lalini kıskançlıkla kornyabilirse ken• 
disine düşen vazifeyi yapabilecek• 
tir. Avusturya ötedenberi beynel
milel ahitnamelerc sadık kalan bir 
devlet olmuştur. Ve bundan böyle 
de öyle kalacaktır. Avusturya aynı 
ıamanda kendİ!İ için infıradın ve
ya bit taraflı hareketin mümkün 
olmadığını da müdriktir. 

İnönünün 
Seyahatı 

(1 ine/ aog/od1111 dttoam) 

kahp kulmıyacağını bu anlaşmanın 
Kü\ük Antant bükClmetlerilede 
yapılacak diter arılaşmalar1a in• 
kişaf edip etmiycceğini sormak
tadır. 

•Kurentuf. gazetesi, Belgrad da 
yapılAcak çok mühim ve bayati 
ehn.h ette siya~i görüşmeler arife .. 
sinde bulunduğumuzu ve küçük 
iti af hükumetleri memleketlerı o!arı 
doktor lstuyadinoviç ile Anto• 
nesko ve Krofta'dan sonra Çekos~ 
lovak Cunıhurreisi Dr. Beneşin ve 
Türkiye Başvekilı General ismet 
lnönünün Belgradı ziyaretlerinin 
son sene!eri.1 en bü~·iik siya~i ha· 
diseleri olacağım yazmaktadır. 

BAŞVEKİL SOFY AYA 
UGRIYACAK \11? 

KoçoK HABERLER il İspanyadaki beş lr-oış J 
. . I SiYASA ~ 

~~ ltalyan fırkası ö----·------' * Milli Küme oyunlarının Ü - ( . . • ı ·t d d ) ltalya • Yugoslavya 
- ·· ·· d- Ank d 1 Bınncı sa n e en evam çuncusu un arn a yapı mış • t . . k d Dalmaçya sahilleri 1916 yılın " 

tır F b h An 
- - ·· 4-l talyanm yenıdcn asku sc'> e e • . ener a çc kara gucunu . . . 

1 
k ..ı ·,. da Londrada yapılan taksim pro " 

ma~liı tmişt" ce6 ı ıe p 0 k ıhtım'\ vermeme te""ı.. . . • . ~ a 
g P e ır. . • ltalyanın ) en iden ıevkiıata ha· Jesı ıle o zamankı Sırp krallı~ın 
* İş B~nkası ~ıssedarlar·~~alela- ıırlanmPkla olduğur.u tilen Valan· vadolunmuştu. Harbi umuroıdefl 

de umumı heyetı yarın ogleden siya hü ' ümeti, ademi müdahale sonra, Pari~te toplanan sulh kon " 
sonra banka merkezinde toplana - kon iteııi müıakercler ınden bir şey feransı, yeni te kil edilen Sırp. 
caktır. çıkmayacağını an 'adı~ı için, Mi let· Hırvat ve Slavenler devletine Dll" * Yol parası bu sene için de 6 ler Cemiyeti ~ooseyini lop!aomıya maçya sahillerini wrmiş, Hırvat • 
lira olarak tesbı't edı'lmı'ştı·r davet edeceklır. . ı . s ı a kl ı· -tı't'• · t . ALMAN SEFİRİNI aı la, lav en erin yaşa ı arı :. 

* 
Galatasaray talebeleri beş MUSOL Nl K.. .. b l " · · d !tal • ETTİ ye ve orucc ava ısını e 

planör yaptırmağa karar vermiştır. KABUL yanlara terketmişti. Fyume muh " * Belediye 937 mali yılı başında Roma, 28 (A.A.) - Duçe, Alm~n tar bir halde bırakılmıştı. Fakat 
Belediyeler Bankasından bır nıl· Sefiri Von Haısel'i kabul etmıştır. G b . , D' F e 1· . . . a rıye~ anuncuyo yum 
yon lira borç almak içı·n teşebüse MEÇHUL BiR HARP GEMISI t J • ··11··1 · ~ İt 1 il" • 

11 
a yan gonu u erı ~ıc a yaya 

giris.·ecektir. Cebcluttarık, 28 (A.A.) - •• foç- h k ff k l t F kat l· . . _ d" . b a a muva a o muş u. a , 

* 
Ankara Tıp Fakültesi önü . bul bir harp gemısı, dun ını ır t 1 ·ıı· t 1 . D 1 acY' a ya mı ıye perver en a m , 

müzdeki tedris yılı bAc:ında açıla - alay yapıldığı sırada, Malagayı 30 h'll · · y ı d b akıl· ..,. . . .. sa ı ennın ugos avya a ır 
caktır. dakıka bombardıman etmıştır. Uç b" ı·· l" 1 ıar· 

* Perşembe günü deva irde me
sai saatleri değişecektir. Sekiz bu
çuktan beş buçuğa kadar çalışıla • 
caktır. Öğle tatili bir saattir. * Ledi Margrit Loç isminde bir 
İngiliz kadın tayyareci tayyaresile 
Romanyadan schrimize gelmiştir. * Fluryada büyük bir orman 
vücude getiri1ecek, bu sene 130.000 
fidan dikilecektir. * Dahiliye VekiH Şükrü Kaya, 
Elazizde bulunmaktadır. * Sıdırgıda bir orman yanr.ım 
çıkmış, 60 dônümlük bir saha yan
mıştır. * l.alıkesir belediyesi şehirde 
henüz kaldırılmamış olan pencere 
kafeslerinin kaldırılmasına karar 
vermıştir. * Karaköy } öprüsünün es!islı 
surette tamıri luırarlaştırılmışt:r. 

Dışarda 

* Balkan Antantı lktısat Kon-
seyı mesaisini bıtirmiş, bu ves:ıe 
ile başbakan Metaksas bir nutuk 
söylemışfir. 

* Bu yaz Amerikada tezgaha 
konacak iki zırhlının topları 16 
pusluk olııcaktır. 

* Fransada bir çiftçi delirer:-.c 
çiftliğe ateş vermiş, nnasını, baba
sını ve kendisini yı'\,kmıştır. * Belçika kralı istiralıat için 
İsviçreye gitmiştir. 

. . .. . . . masına ır uru razı o mıp-or 
kışı olmuş. bır çok kışı yaralan - d y 1 .11. t ıeri ı. ugos avya mı ıye perver 
mıştır. _ • de istirya ile Körücedeki kardeŞ'° 

Valencia, 23 (A.A.) - Hukumet 1 r ' e ı......: t a k h kk n 'le' . . .,. c ıne s rlA's yaş ma a ını 
fılosunun Malaga, Mclıl1a, Motrı ı .1 · · · 1. 1 d F · ı· • . . .. . rı mesını ıs ıyor ar ı. aşızm, 
bombardıman etmıı oldugu huku- t 1 d · b ld"kt 00raı a ya a ış aşına ge ı en s 
met tarafından neşredilen bir teoli t iki hükumet murahhasları ola!' 
de beyan edilmektedır. Cumhurl • N' · .1 ş t 1 d 19??. dt . . . ınçıç ı e an se arasın a -'"' 
yetçı harp gemılerı, Carthagene- R 11 d ·ık 1 ld ı· rfl-. .. .. . apa o a ı an aşma yapı ı. 
dekı ussu hare.ketlerıne avdet eder- 1 b 1 "k" t r ı -za anan u an aşma ı ı ara, a 
ken asiler tarafından bombardıman lıklan meselesi bir dereceye kad:ı.t' 
edilmiş ise de isabet vaki olmamış- düzeltilmekte idi. Musolini ile pg• 
tır. şiç arasında 1924 yJlında yapılatl 

Faaliyeti bilhassa artmış olan ikinci bir anlaşma ile, iki devle' 
cumhuriyetçi tayyareler asilerın münasebetleri hayli düzelmiş ol • 
Madrit cephesindeki mevzilerini ve makla beraber İtalyanların 192' 
Saragosse, Huesta, Teruel, Almi • yılında Arnavutluğu ellerine :ıl " 
devar, Belchite ve Viveldebr10 şe- malan, Yugoslavları şüphelendir-
hirlerinin askeri hedeUerini mü- miş ve iki taraf Jl'lünasebetlerindB 
usir surette bombardıman etmiş- yeni bir soğukluk hasıl olmuştıJ. 
lerdir. Yugoslavlar, Arnavutluk yolile t· 

Memlekette ha-
talyanların Balkanlara doğru uzaıt' 
rnak istediklerini söylemeğe başla• 
dılar. Bu soğukluk bir kaç yıl de-

yatı UCUZiatmak vam etti. Bir aralık Fransa araY' 
girerek iki devleti yakınlaştır:nlt' 

(Birinci sahifeden devam) 
biri tarafından idare olunacaktır. 
K f çük sanayi ve balıkçılar koope• 
ratif leri iç•n birer banka kurula
cağı malüm for. 

ğa çalıştı, fakat Marsilya suiklS-tı 
buna mani oldu. Hadiseler, İah:a 
ile Fransayı karşı karşıya koyınur 
tu. 

Belgradda geçen gün imzala='P.11 

ltalyan-Yugoslavya dostluk pal;' 
tını Fransız gazeteleri şimdi be ' 
ğenmemcktedirler. Fakat, H;ıbe " 
şist:mın istilası üzerine Akdcıııı 

Sofya 28 (Hususi) - Estefanh * Romanyada bir dağ parçası 

Jstihlaı<: kooperatifleri için de 
ayrı bir banka ku·u'ması mevlUU• 
bahis o 'makla beraber, bunların 
yukarıda adı geçen iki bankadan 
biri tarafından idaresi de ihtimal 
dahilınde görülmekted r. 

lktısat Vekili Celal Bayar bu 
hususta be) an alla bulunarak de· 
miştir ki: 

menfaatleri İngilezlerle çarpış::ıfl 
İtalyanlar, Balkanlarda ve O"'t' 
Avrupadaki siyasetlerini değiş it 
meğe başlamışlardır. Rumen gd • 
zeteleri, Belgrad anlaşmasının vsl· 
mz iki taraflı olarak kalmıyacağıf'IJ 
ve yakında Türkiye ile İtalya ara" 
sında da Belgrad paktına benzl:1' 
bir uzlaşmanın imzalanaca~ıfl1 

yazmaktadırlar. 

Ajansından aldığı telgrafa istina- bir asker müfrezesinin üzerine 
den Sofyada çıkan cZora> gazetesi, düşmüş, yedi asker ölmüştür. 
General İsmet İnönü'nün Amıral * Romanya başvekili Tatareslcu 
Şükrü Okan'la bırlikte ayın on i- Nisanın 6 veya 7 sinde Ankaraya 
kısmde Belgrada gideceğini ve gelecektir. 
Belgrada giderken Sofyaya uğrı • • - * Kont Ciyano Belgraddan tay-

k b
. ·· k l ğ k yare He Romaya dönmüştür. 

yara ır gun a aca ını yazma -
tadır. 

[SON TELGRAF - İsmet İnö
nü 'nün uğrıyacağına dair henü~ 

Ankaradan verilmiş bir haber yok~ 

tur. Gazetelerin bu husustaki m:ş

rlyatı ne teyid, ne de tekzip olun • 
mamaktadır.] 

Kahvede kumar 
Be~·az,lta Yeni~eriler caddesindel 

Yıldız otelinde oturan Cemil i'e 
Kumkapı Nişancasında • oturan 
Etem, dün, Divanyolunda kırath~· 
nede isi<ambil ka~ıdi'e kumar 
oynarlarken yakalanmı-şl .. rdır. 

1 Sabah ve akşam başmuharrirleri 
cumhuriyet 

Siyesi mUsteşarlar 
cCumhuriyeh de Yunus Nadi 

devlet teşkilatında yeni ihdas edi· 
len Siyasi Müstşarlıklardan bahse
diyor. Kanuna konulan kelimeler, 
Siyasi Müsteşarlarla varılmak is -
tenilen gayeyi bize vazıhan gös • 
termektedir. Zannediyoruz ki, biz 
Siyasi Müsteşarlarla İngiliz siste
mini takip edeceğiz. Bizim Siyasi 
Müsteşarların bilhassa Vekaletleri 
Büyük Millet Meclisinde temsil e
decekleri anlaşılıyor. Her Vekale -
tin o kadar çok ve çeşitli işleri ınr-

dır ki, bunları kanun maddelerine 
sıkıştırıp işte hepsi bundan iba -
rettir, demeğe imkan yoktur. Si • 
yasi Müsteşarlar bu bakımdan çok 

faydalı işler görebileceklerdir. HÜ· 
Ilısa yeni teşkilat, devlet idaremiz-

de tekamüle doğru atılmış esaslı 

bir adımdır. 
Acık soz 

BUyUk Türk gençli§I 
cAçık Söz• de Şakir Hazım Er • 

gökmen, bir kaç gündenberi mek • 

teplerde verdiği tayyareciliğe ait 
konferansları münasebetile, genç

likle yakından temas halinde bu

lunduğu için, müşnhade ve inti • 
bUlarını ynzıyor. 

1 

Gençlik Atatürke lAyık çocuklar 

olarak yetişiyor. Elbette onlar ile

rıde bizden daha iyisini yapacak • 

lardır. 

Tan -Bir haftahk tarih 
cTAN> da Ahmet Emin Yalman, 

bir haftalık siyasi vakayii gözden 

geçıriyor. Bu hafta Avrupa yine 

heyecanlar geçirmiştir. Acaba Is · 
panyada resmi olmıyarak devam 

edip giden cihan harbi resmi şekle 

girecek ve etrafa yayılacak mı? 

Avrupa heyecan geçirdi, fakat ne

ticede yine şekillerin muhafazasına 

doğru gidildi. 

İspanyada silahla yapılan kavga 

ademi müdahale komitesinde de 
lafla yapılmaktadır. Avrupada ko-

caman bir satranç oyunu oyn':.tnı

yor. Gayeler o şekildedir ki taraf
lardan hiç birinin fedakarlık et -

mesine imkan yoktur. Netice şura

ya varıyor: Almanya ve İtalya her 

şeyden evvel Milletler Cemiyeti 
ruhunu ve müşterek emniyet pren-

sibini bozmağa çalışıyorlar. Görü
lüyor ki bugünkü halde müzakere 
yolile varılacak bir uzlaşma yok -
tur. 

Kız erkek bütün bir gençlik Türk 
ve Atatürkün çocukları olmak gu-

Kurun: - --KUtUphanelerimiz 
rurile Turkiyeye kuvvet verecek 

ve onu yükseltecek her işe candan 
bir bağlılık ve altıka gösteriyor. 

Gençlikte uçmak hevesi var. Yal -
nız istanbulda yirmi beş, otuz bin 
genç uçmak istiyor. Bu heves ve a-

lfıka tayyareciliğimizln istikbali f
çin iftihar edilecek bir manzaradıt. 

cKurun. dn Asım Us, bugün dP 
kutüphanelerimizin tanzim ve nu
h&fazası lüzumundan bahsediyo ... 

Kütüphaneler jşini sad~ce yilkseJr 

ilim ve fen araştırmaları klavuz -
Iuğu, yahut kitap denilen ilim ve 

fen hazinelerinin bekciliği ohl!'dl· 
telakki edemeyiz. Bilhassa biiyük 

•- MemleY.ette satış koope· 
ratifl rine verdiğimiz ehemmiyet 
ma Cımdur. Falrat ihracatın yal
nız satış kor p ·r~tifleri e yapıl· 

masını düşünmüvoruz. Bu mi 'li 
vazifeyi namuskirane yap ı cak 
tüccarlarında ihracat işlerine ~iriş
mclerini gayet iyi k ırşılarız. Fakat 
bundan başka bizi meşgul ~den 
l:irde istihllk kooperatıfleri vardır. 
Bu işin ha) at pahalılığı ile müca
dele de büyük bir ehemmiyeti ve 
faydası olacaA"ına kaoi bulunu-
yoruz •• 

ne yazıyorlar? 1 
kiıtüphanelerl tanzim ve muhafa 

zadan başka halk sınıflarına oku . 

mak zevkıni aşılamak, okumak is· 

tiyenlere kolaylık giistermek ışini 

devlet vazifesi arasında bilmz 

Kültür Bakanlığının da bu telak • 

kide olduğuna şüphe yoktur. 

Kütüphane işinde belediyelere 

düşen vazifeler de vardır Beled!YP

lcrın de Kültür Bakanlığının kon

troliı ve onun direktifi altında yü· 

rümest lazım g~leccktir. Beledıve· 

leri bu işde kendi bildıklerıne bı -
rakmak hiç bir şey yapılmaması. 

ynhut miımkün olandan pek az ol

ması neticesine varır. 

Son Postf~ 

Orta Avrupa efy#'eetlnde 
Belgrat merhalesi 

"Son Posla. da Muhıddin Bir .. 
ren Kont C ano'nun Belgradda 
YuQ'oılavya ile imz,Jadığı siyasr 
anlaşmadan bahsediyor. halya ge-. 
lecek gimleri çok karanlık görü
nen bugünkü siyaset dün, asında. 
bu yeni anlaşma sayesinde yan 
a"lhalardan birini daha emniyet 
altına almıştır. 

Zaten ltatvRnın tir :umanlardan 
beri takip elti?i si} asa da budur. 
Akdenizde, Kıııldenizde, yani im
pratorluk politikasında ve dünya 
işlerinde rahat çalışabilmesi için 
hal}anın yan t:ıraflarını emniyet 
altına alması lazımdı. 

Bütün bu anlaşmaların bugünkü 
gayeleri muhakkak surette sulh
tur. Fak at her sulh bir hıt.rp için 
de~il midir? 

Aksam 

Başmakalesi yoktur. 

Ahmet R3~ 
~ ~ 

Balıkçıların 
Boykotları 
Yalan 

Bu günkü akşam gft7.e'ele~i~ 
den biri balıkçıların bo ,-kot ılA 
ettiklerini ila' (1) edi ordu. ~ 
sabah yaptığımız tahkikata ıoa· 
bu haber uydurmadır. df/. 

iki balıkçı bundan bir müd t'I 
evv~l halyaya giderek ltatyan ıc~,. 
•erve fabr;kalarının balıkları lfl,!# 
tıasıran kendileri tarahndan al ıJf 
•ar na ve bö 1 lelikle daha ~c ~ 
torik tedarik edebileceklerini ıl!ıı' 
sürınüş ve bu zevat şehrımiıe d~ed 
dükt~n sonra da iktisat Ve~i· ti 
netıiinde bu hususta teşcbbUs' 
gın,mış erdi. . 

Fakat bu hareket alakada!'ca IY' 
karşılanmamış ve Balık~ılar Ceııı;; 
ye•ı lktısad Vekaletıne müracs lcJ 
tderek müstahsılın bu hususta , 
şık:ıyetlerıni bildırmıştır. Neti~~i· 
de m~vzuu bahs iki balıkçıdaJl ae 
rı f ıkrınden vaz geçmış, diğerı e~ 
yalnız kalınca bu ışi göremıyec 
vazıyetc diışmüştür. ·ılt' 

Esasen bugün balık müstah51ıct' 
rl bir kaç tacıre bağlı bulunırııı 'il' 
ve bu tacirler de ihracat işle~, 
hep birlikte görerek ıntizamı b t''· 
maktadırlar. Bir taraftan da bıl t" 
cırler diın İtalyanlarla müza1'e ~ 
lerini bitırmiş ve ikı taraf arası~ır 
tam b{r anlaşma olmuştur. J3ıl 0ı 
laşma balık müstahsıllerini 
memnun etmıştir. -ıe' 

Balıkçılar balık fazla çıktığı 1~ 
ya ağları fazla yırtıldığı zarnııtl ~· 
yalnız bir günlerini istirahat. e'C' 
hut da ağlarını tamır ile geç[rtı' tı'' 
tedir. Müstahsil dün de ıstit'1,ır 
etmiş ve bu sabah bermutad ş'J 
mağa başlamışlardır. 

fil 

Kudüste 90 kit1 

Tevkif olundu f''; 
Kudüs, 28 [ Hususf ] -: j~ıı' 

kalya yorttı.arı münaseı etıle d~sı' 
vaıt bir tedbir olmak üzere K:gı~lıı' 
90 kiş\ tevkif olunmu~tur. (,.. ,~f 
taşı ) civarında da tedbirlef .; 
mıştır. .,., 

Meşadıa bir çarpışma ~iri!.,. 
polis ile bir le dhi~çi (),rnuşlL> 
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G ün ün meselesi: LOKOMOTiF, VAGON ı ı- Ha~k Filo~ofu J 

V 1 k t•f dıyor kı : _ 
agon Ve Q OmO 1 yapa· Bir himmetin bıça

ğı altında Şehir nakil vasıtalar nı Belediye 
İşletmek teşebbü Ünde bul yor Bu iş iç!n 15. mflyon li;amn 

k b• f b 'ka k lacak 1 Güzel ıstanbuıunıuzuıı bır ku -ca 1 r a r 1 uru suru vardır: Heniız asrın yeni şart-

. . "" 1 k 1 sarf edılmesı lazımgelıgor Bu S tle Beledıye varıd ı Ç a aca !A ıaığımızmalumata göre günden iştigaı.rtıe\·~uu uzerin~c ~alışmıya u re _ güne çel ık ağlarla örülen ~·u_r- tcr~cdılmesı ve Kar.abuk '.le _Zon .; •• • • •h • dumuzda şimendifer faallyetının gula~k ı:ırasmda yt>nı~c~. b~~'llk bı Bu ·· k ·· h · butçesı ıle 1 stanbulun yaçla- ı inkışafı üzerin• demiryoll•runız•h f~bnk• kurulm•s• dü~nuımck••-gun U şe lT • ' A • • / işliyen vasılalarm bü~ün muhar • dır. Bunun ıçln ma~nllınde tetkı -
.,_ k l bz.ln ek zmkal Z hal edz • rik ve müteharrik alatının mem- kat yapılmıştır. Mutehassıslar bu 
' ln l arşı aya . . Jeketimiıdcn temini için Nafıa Ve- fabri1'anın 12-15 milyon liraya mal B cledivc -=chrin imar işlerini Belcdıye Ha ıç ış c m . kaleti < ~ cslı tetkikata başlamıştır. 1. ı t esını bır ~ ·r ıı naklıJ atının kcndisı tarafın-

"' Y • • l ıc:s:ı. da bu ışlctmcd n d n temin ed.lm' ı lüzım geldiğini . . l l N r rnuntazam bir c:ekilde '-
0

apa - ıdaresıne a m ~ . Bu ışle bızzat meşgu o an a ıa 
bil y "' b. ·dat tcmın edemem ..,tır. ı •ri siırecektu. . . . Ar Ç t" k .k. 

rnek için \•aridatını arttırmıya ır varı . d d Bu volda vapaca !l tcşebbusler • Vekılımız ı e ın ·aya ı ı ay 
lü lb k" Akay ıdarc ın rn sene e ., . 1 f b ik 1 .. .zıun görmüş ve bunun için de ye- ~: ". •\.n !ıra kad~ı 1-ır vm idat de nıu,•affak olduğu takdirde elde sonra ,•.eç a r -~ an~:ı gorme< nı membalar aramıya başlamıştı. - yuz ı w. • t } min ctn' i~tı ecı ıkcck \" dUd t şehı ın ımarına ve üzere A vrupaya gı :ce r. 
Bunun için !':'ehrin vesaiti nakliye temın cdecegını a 1 

• • '· B. Ali Çctinkaya Isvcçte demir· 
ihtiyacını t Y l d b"" .. k sı·r Fakat bu teklif İktısat Vek ıletı ta- b~; "11) L b kımınd ı lüzumlu olan yolu fabıikalarını gezecek \'e bil· 
ketıerden bem ln e enk ud~uı·d ... ~re - rafından reddedilmiştir. Çünku da- dı er ihtıy< ~!arma arfedılecektir. hassa vagon ve lokomotif fabrika~ 

azı arını en ı 1.4 • 1 Ak idaresinin D nız Bôvl 1 kle hrın bir çok fena so-
sine . , ·r ha ev\•c ay ları üz,-.dnde tetkikler yapacaktır. 

. .. almıya karar vermış \e bı Banka bağlanması kararlaştır.ıımıs- J,akl ıı :ı- .1 t mır ılebilecek Vekilimizin bu seyahatten av _ 
ınud~ct evvel de bu yolda bazı te- tır. Bu vaziyet üzerine Dclcd.i: c, ve ~enı cadde) r uçmak için lazım detlerioclcn sonra simdiki halde ta-
Şcbbuslere girişmişti. Bu hususta diğer şirketlerden bazı~arını cıınc gel 1' l ır. 11 dılını~ olacak - mir işlerile meşgul olan Sivas ta-

olacağı:u söylemektedirler. 
Bir yandan kömür, öbür yandan 

kömiir endüstrisi merkezle.rine ya
kın olması dolayısile yalnız yerli 

kömür ve demirden istifade edile· 
rek yapılacak olan bu büyük fab-
rika Balkanların en büyük şimen· 

difer fabrikası olacaktır. 
Diğer taraf tan Brawrt isimli 

bir ecnebi firma ile memleketimiz· 
de bir motör fabrikası tesisi için 
ayrıca müzakerelere başlanmıştır. 

Yapılan teşebbüslerden ilki Akay almak için yeni tc ebbusler_ yap • tır. B ledı) bugunkü varid tla 1 mir ve inşa atölyesinin bugünkü 
idaresı"nı"n Beledı"\;•e n}ı"ııc •'·erı"lmesı" mı\;•a karar \'ermistir. Beledt'l e ve- ~eh.ın ıhhl <tClnı t min etmenin 111 1 

J "' ~ ., , J ımum•unmmnııu111111111uuu111111mmıu1111111111u1111 111 ıınıııuu111111111m11ıııuıım111111ıı111J11uuum11ıııı11111111uımmııııııN i · i .1 tl ·n.pacağı müracaatll'ıdc l· l.il olma "ı mı iddı lmC'ktedir. ,... •t •• _sın kiısat Vck(i!ctinc yaptlmıı;tı. k• c ere) Ayarsız ô çu 
,, Fabrı·ka '' nın m __ an_a e ı taş ktübü ., 

a• lk . . Ve terazııer 
tefsire muhtaç gorüld 1J ~t evı~ 

1 
• Kullanılıyor 

·- ıu u eessır e mış 
Gümrük idaresinin sorgusu~a 1 Bir koşucudan ç kan Bunla~~~eh4:.':ıTld:"Usa· 

A dl 1 T k ~ 1 f • verdz mes'ele ne ir ?.. Belediye ayar mcmurlaıile öl • iye I' e Qle l ce_vapf zla olacavı mu • Anknrnd:ı y pılacJk Türkiye •ır çiller müfettişliği kontrolörleri la· 
~ ıhhıyc Vekületi ~ehrimize ve rm 40 bındcn a g k u un ına It ııbulu rafından yapılan son tetkiklerde 

butun vil yctlere bır tamim gön- bakkaldır. . tem il etrr k U7erc, ı tanbul bir•.n- şehrimizde bir çok damgasız Öl$·i 
derer k 1 1 Dığcr taraftan memleketımtıc cis Be) oğlu Halkevi atletleri -..•· ve iıyarsız teraziler bul1&nmuştur. 

c ıskan..ı müsait yer 
0 

up 
0 

- uhacirlcrdcn sanatkar o- Bunları bilerek kullanan esn:ıf ll1ı:ıdıgını, varsa ne ev:.afta ve ne gelen m h . t•· ·ıu·· ala· t \'e ede _ şam Ankaray n harC'kct etmişlerJir. b l l rının eı uc B tJ ti · · d A hakkında ceza kesildiği gıbi alet-gi i mahsul verecek kabiliyette an a akı"nelcri söküp geti- u a ıc er ıçın c rtin isn •.•• 
top k vatını ve m ı de bir atlet bırinci geliyor. Arti!, l'l Jeri de müsadere olunmuştur. ra bulunduğunu sormuştur. 1 ·· "k res k d k 1 t · 

Vilayetlerden alakadar daireler rcceklcri fabrika alrı gukmruk n- birıncihJinı gören Beşiktaşltlnr. Şimdiye a ar ya a anan era?.ı 
bu h · d 0 • muaf tutu muş en anu - Artinin Ankaraya gitmemesini ve ölçülerin belediye şubelerine 

. ususta yaptıkları tetkikatın mın. e f b ··k kelimesinin sahnsı teslı"m edilerek beledive le\·azım netıcesin" b" h l' d Ye _ dakı c a ı ı b min için fcdarasyona müracaat et- ., 
kalete gö:ıd;~:::ı

0

:rdi:. ın c büyük görülmüş ve tereddüt edil· miş \'e Artinın Beşiktaş klübı.in- ambarlarınd~ saklanması teamül 

n 1 iştir de mukayyet olduğunu bildirmiş • ittihaz edilmişken son günlec<l!? ' u raporları tetkik edecek o an m . . r k"l . Defterdarlık buna itiraz etmiş ve '. ekfılet hemen yeni bir iskan pro- Bu hususta Adlıyc 'e a_etıııce tir. 

Jesı hazırlıt.·acaktır. yapılan tefsire göre bura a ı < a. • eoerasyon, cşı ta~ta mukav\ et d k f b F • B "k müsadere edilen bu gibi ~eylcr:n 
Bu . "' . h . 1 rika• kelimesinin (alelıtlak tezgah bulunan Artının Ilalkevi tarafı:ı • kendisine teslimini istemiştir. 

tin d bro:c~e,. bılhassa 1?~. acır d:- ve imalathane) manasına geldiği dan An karada müsabakalara iş .f • Bu hususta kanunda bir sarahat 
ler a. ~ ıy: bır s~ette ı.s an e. ı- ve bu knbil sanat erbabı muhacir- rak ettirilmiyeceğini bildırir.ce, olmadığından keyfiyet Adliye \11!-

e~ ıyı bırer rnustahsıl. hah~e l rin getirecekleri masnuat \•e ip· Halkevi müşkül bir vaziyet ka. ı- kiıletinc bildirilmiştir. Neticede; getfrılrnelerine dikkat edılecektır. c . . . sında kalmıştır. mahkemece müsaderesine karar \°C-
Bu yıl Romanya ve Bulgaristan- tidai maddelerın alt~. bıı~. klırnya ~al· rilcr ayarsız ölçü ve tat'tılar cü -

da dar olan miktarı gumru • resmı e Artin, Beyoğlu Halkevi açılıt~ - dd dil k b 
1 il gelecek muhacirlerin geçen yı· . . lmak iızere sa- ca aza olmuş ve spor kısmında ça- rum eşyası a c ı ere un at•!l 

la nnzaran çok daha fazla olacağı bır defaya mahsus o . d lışmıya başlamıştır. Artinin iyi Maliyeye verilmesi ltizım geldiği 
anıa~ını kt d ır bütün resim ve vergıler en mu- bir koşucu olacağını go'"ren Halk"'vi Adliye Vekiil tinden bildirilmiştir. 

Y' a a ır. F ı darlara bildiri! miş- ·-
Geçen yıl ancak yirmi bin mu- af oldugu a ata · antrenörü, Artinc yarclıınlardn bu- --

hacir gel · k b e bu mikta· tir. lunur> onu tam atlet yaptıktan c;on- Nı kl • 
• •t1tt11uııı111uıııııııu11111,, .. ,,,,,,,,,,, .. ,,, 1 mı;; en u sen 1 llllUlllllllllllOllllUllllllllOlll a l ye 

'"""""'' 11111111111111ı. 1111111 
""""""""''"""""

11111111111

' ra, Beşı"ktaş kıu··bu""nu··n bu lıarcke-D 1 lalı Mustafa karşılaştı'."'· M~stafa ti. Beyoğlu H lkc\'inl mntecssfr Tezkere si ama 1 bire karşı iki ile mag up vazıyette etmiştir. 
Şampıgonası ıken oyunu bıraktı. Bıçakçı galip Toplantı---;ap1lamadı Usulü kalkacak 

sayıldı. Bunun 1.,.in bir kanun D d • Üçüncü olarak, fzmirli Orhanla Galatasaray Spor Klül.>ii.nden: T 

evam e ıgor yumurtacı Emrullah karşılaştılar. 27 Mart 937 Cumartesi gıinü tcı>- hazırlanıyor 
Baş dama~llar bugün 
karşılaşacaklardır 

lstanbulun sayılı damacıları ara· 
ııındaki dama maçlarına, Şehzade 

başında, dün gece de devam edildi. 

İlk maçta, Gazcı Mehme~ Ôderle 

l\adri karşılaştılar. Yüzlerce meraklı 
lrıcı.çları seyrediyordu. Gazcı Meh· 

illet, kuvvelli rakibine yarım taş 
Çıkardı. Çok kuvvetli h"m'e ve 

~ÇTn3ziarla iki oyun yaptı ve alkış· 
ll\dı. 

d Bunlardan sonra, birinci sınıf 
~ılnrd n bıç;ıkçı Ali i'e Mu~· 

!anacak olan Yüksek Murakabe İnhsarlar ıdarcsi yeni bir müs • 
Bu heyecanlı karşı':ışma üç saat Heyeti, ekseriyet olmadığından iç- kirat kanun proJesi hazırlamış \•c 

kadar sürdü. lzmirli Orhan, iki. timaını 3 Nisan 937 Cumartesi r,u- Vekfüete göndermiştir. Yeni pctJ-
ye karşı dört sayı i!e birinci par- nü saat 14 de talile etmiştir. je, rnüskirat inhisnnnın Lehli ~ir-
ti) i kazandı. Arkndaşlarm muayyen günde ketten idareye geçtiğinden beri '<I· 

Sıra, yüzlerce mernklının sabır· gelmeleri rica olunur. pılan tecrübelere göre hazırlanm:ş-
sızlıkla beklediği en mühim maça _ •·•·- tır. Projede en mühim nok~c. 

ı d 1 muhtelif rnüskiratların bir yerde11 geım:şti. Birinci !ınıf oyııncu ar an ki tayin diğer yere nakledilirken liizım .( !-

bıçakçı Ali ile ikinci sınıf oyuncu * Münhal olan Eminönü hi.i len nakliye tezkerelerinin şimdi-
olan Kadri karşılaşacaklardı. kumet doktorluğuna Ercfok hüku- den sonra kaldırılmasıdır. Kan•'t 

Bu karşılaşma da çok heyecanlı met doktoru Mustafa Lutfi taıt.n ve bandırollu şişelerde gerek şehir 
Ar f k " edilmiştir. içınde ve gerekse şehirler arasın· oldu. Neticede 

1
' 

51 ıra arşt uç * İktı"sat Faku'"ltesı· do~nt mu,"- d 
~- " a yapılan nakillerde nakliye tez-sayı ile m"\ğlüp odlu. vinliğine hukuk mezunların.faıı keresi kullanılmıy caktır. Bu su -

Baş Damacılar Asaf ve sütçü Bay Reşat Nalbııntoğlunun taı:·'l retle içki fiaUaıının daha çok ar _ 
Hacı bugün k&rşılaşacaklardır· edddiği haber alınmıştır. tacrıfü zannedilmektediı. 

Diyerek yürüdü. Edebi roman: 25 

Sen de seveceksin! 
ilk haber 

Şamda evlerin içi öğle ;yemeğin
den sonra yatakhane gibidirler. 
Hatta çarşılar bile. Bir çok <lük -
kanlar kapanır ve .. herkes uyur. 

ralı bir duygu, içden kopan bir a
cınma ile, 

- Ne düşünüyorsun ablacığım?. 
Dedi. 

\; Ablam1 gideceğim. 
e .. konuştular: 

- ~e var?. 
- Cok üzülüyorum. 
- Yeni bir şey mi var? 
- Olmamasına üzülüyorum. 
- liiçin?. 

l'o~ Eniştemden gitti gideli haber 

lte~~lih kafasının içindeki ağırlığı 
.ı. darının çatılışında ve sarkışın • 
~ erı· 1Yerek ceyap verdi: 

1aıı.: Sahi Lutfiye. Ben de merak • 
had aya başladım. Ne oldu bu Ni

a böyle?. 

- Biltnern k" -B· ı .. 
hlıa illnecek gibi de değil. Gidiş 

. o gidiş. 
~1Çin · . 

"~fe gıttı, nereye gitti, aldığı 
ltı. neydj? Hiç bir şey belli de· 

Etem lz~et Benice 

Ve .. durgun bir tevekkülle söz -
lerine ekledi: 

_Üzülmemek gerek. Bugün ya
n bir haber çıkar! Harp ve asl~er

~iık vazifeleri bu .. hiç bir şey bilin-

mez. 
Lfıtfiye, bunaltılı bir iç çekişilc 

bu teselliyi karşıladı: 

- Öyle. 
ve .. ilave etti: 
_ Ben öğle yemeğine ablamda 

kalacağım. İstersen Gen de oraya 

gel. 
Salih: 
_ Bakalım. Kışladaki vaziyet 

kolavlık verirse gelirim .. 

D;di, karısını öptü, derin bir i
nanışla: 

_ Hakkını helal et. Asker koca· 
lar karıları ile her gün hellalaş • 
malıdırlar .. 

Lutfiye, Firde\·s Ye .. Güneş de 
öğle uykusundan yeni 'kalkmışlar
dı. 

Lutfiye Güneşle şakalaşı) or, 
- Artık seni se\•rniyorum, koca

man oldun!. 
Diyor, onun, 

- Canın isterse se,r, ben seni se
viyorum! 

Deyi~lerine, sesindeki çıtı pıtı a· 
henge bayılıyor, arada bir göğsü -
nün üzerinde Güneşin güneş ba -
şmı sıkıştırıyor, onu biitün bir 
vicdan ve hüviyet sevgisi ile ge -
çen günlerinin hatıralarındaki he
yecana hız ve kuvvet vererek ok
şuyordu. 

Bir aralık gözü ablasına tnkı~dt. 
Firdevs gözlerin( bakışlarm~P.ki 
muammalı bir dalgınlığın en ileri
sine saplamış dü§ünüyQrdu. Ru ba
kı~a ve o düşünüşe çok üzüiaü, ~·a~ 

Firdevs, 

- Hiç bir şey .. 

De.rken hizmetçi odaya girdi ve 
sevinçli bir haykırışla: 

- Hamm, Gazzeden mektup .. 
Dedi. O haykırış on kere, bin ke

re, yüz Lin kere daha büyüyen, .: e
nişliyen, kalp \·e dimağ duyguları
nı kendi hcyecanınn boğan bir •.ın
layışla üçünün de kulaklarını loı
durdu. İlk önce Firde\•s: 

- Nihattan .. 

Diyerek, sonra Güneş: 
- Babamdan .. 

Anne babamdan!. 

Çığlığını basarak, Llıtfiye de: 
- Eniştemden .. 

rnye sevincini taşırarak y2rle -
rinden fırladılar. Üçü de mektn -
bu kapmak için hizmetçinin üze -
rine atılıyorlardı. Mektubu Fit 1 
dcvs aldı ve .. bir hnmlcdc zufı 
yırttı, yazının bir bıtşma, bir de 

Bazı sigara 
Fiatları 
Ucuzlatılacak 
Bu hususta idare tet· 

kikler yapıyor 
İnhisarlar idaresi geçen sene şa· 

rap fiatlarında yaptığı tenzilattun 
müsbet netice aldığı için diğer in
hisar maddeleri fiatlarmda da u • 
cuzluklar yapmak üzere tetkikler
de bulunmaktadır. Bilhassa bu a
rada bazı yüksek nevi sigara fiat
lannda yeniden tenzilôt yapılm<ı
sı düşünülmektedir. Çünkü evw~l
ce yapılan ucuzldmalara rağmen 
yüksek nevi sigara satışlarında bir 
artma olmamıştır. Bundan baş'<a 
barut ve av malzemeleri fiatların
da da mühim tenzilatlar yapılac:a~
tır. Ayrıca barut ve av malzemele· 

rinin nakilleri esnasında kulla'.l~· 
lan nakliye tez.kerelerinin de kal
dırılması için tetkikler yapılmak!~· 
dır. 

Şirketi lıayriye 
Kar yolu 
Arıyor 

idarenin varidatı gittik· 
çe azahyor 

Şirketi Hayriye idaresinin son 
senelerde varidatı gittikçe azal • 
maktadır. Bu, şirketi çok fena va
ziyete sokmaktadır. Şirket bir iKi 
senedır amortisman olarak pek az 

para ayırmaktadır. Bu sene ancaıe 
25 bin lira ayırabilmiştir. Halbllki 

eldeki vapurlar gittikçe eskimek -

te olduğu düşünülürse ileride '.'a
ziyetin daha fenalaşacağı meydana 
çıkmaktadır. Şirketin ayırdığı a • 
morüsman mikdnrı hiç bir zaman 

eldeki \'apurlarla nisbet kabul ·
dememektedir. Halbuki mesela 
Akay idaresi bu sene amortisman 

için 115 bin lira ayırmıştır. Şir.ke~ 

Hayriye idaresi, bu ''aziyetin öa .l· 
ne geçmek için tedbirler almak ü
zere tetkikler yapmaktadır. 

imzasına baktı, kendisinl inandınn 
bir genişlik ve rahatlık içinde: 
-Oh .. 
Dedi ve, 
- Sen oku Lutiiye, dinliyelim .. 
Diyerek mektubu genç kadına 

uzattı. 

L1ltfiyc mektubu okudu. Firde\·s 
onun tadına, heyccanma, doyma -
mış olmalı ki bir kere, bir kere •!a
ha okuttu. 

c- KarlClğım. çok üzüntülü gün
ler, öliimle pençclcştiğim dakika. -
Zar geçirdim. Vazifem mü1ıimdi. 
Di4,c:man cep1ıcsinEn gerisinde ve 
kum arabı dediğimiz bedeviler tı -
rasmda çalışıyordum. O va-:if<tmi 
bitirdim; döndiim. Şimdi Ga2'zede
yim. Seni üzdüğilmii, merakta bı
raktığımı biliyonım. Fakat, yapı -
lacak başka hiç bir şeyim yoktu. 
Mekttıbu almca biitün üzüntülerin 
geçer. 

Benim de az üzüldüğümü sanma. 
Hele o adına Lavrens denilen lngi. 
liz bana ne çileler çektirdi ve .. ben 
011un başına ne çorC?plar ördüm, ta. 

savvur edemezsin? Neyse biitı4n 

(Devamı uar) 

laruıa nazaran kollan boğründ · bir 
şehirdir! Kolları 11ıcsubcsiııde olan • 
caddeleı ini, sokaklarını şi>yll! ge
niş geniş, fornh ferah açıp ta ha
valanamamışt ıı. Bundan dolayıdır 
ki, asri nakıl vasıtaları onun içine 
s.ığamamıştu. Şu kırk yıllık tram
vaylar bile o kndar fuzuli ölüm fa
cialarına sebep olmuştur ki, halk 
bunları bir nevi düzlemesine i~li
yen gi) otinlcr gibi görerek nefret-
ler duymuştum .. 

Halbuki usul ve nizama küçük 
bir dikkat, küçük bir himmet, de
vamlı bir nezaret bu fuzuli facia
ları hiç olmazsa yüzde seksen dur
duracaktı. Bunun içindir ki, bu sü
tunlarda, biribirl peşine olaıı sorı 
kazalar üzerine halkı beyhude ci
lümlerden kurtaran yok mu? di
ye bağırıyorduk. 

İşte zabıtamızın ciddi bir him~ 
meti sabah akşam önüne geçilmez 
olmuş kazaları mümkün olduğu 
kadar durdurdu. 
Vakıa bir çoklarımız hiıla eski 

bir itiyada kapılarak tramvaylau 
dalgınlıkla eskisi gibi inip çıkıyo
ruz. Lirayı da veriyoruz. Yahut bir 
gün hapsi göze almamız ı:ızım geli
yor. 

Öyle amma. facialar durmuı. tu~· 
ve duracaktır. Olacak kazalar za
ten önüne geçilmesi kabil olnu -
yan kazalardan ibaret olacak lır. 
Zabıtamızın bu ciddiyeti, halkın 

hayatını korumak için, halkı sivn -
net için belki memleketimizde ılk 
defa gösterilmiş bir azim ve şefkat 
nümunesidir, denilebilir. Şu mu -
hakkaktır ki, bu himmet, o can ya
kıcı beyhude faciaları bir kac gün
dür bıçak gibi kesmiştir. 
Halkın hayatını korumak için 

gösterilen bu azimli himmetin bı
çağı altına elbette kuzu gibi yata. 
rız! 

Halk Filozofu 
~:==================:-== 
Amelenin çalışma 

şartları 
Mcksikada (bcynehrJilel çog .. at

ya cemiyeti) ııin Ttlrkiycdcki iş
çilerin yaşayışları ctıafında mnlfı
mat \°C resim istediği İktisat Ve -
kiHetlnden şehrimiz Ticaret O '.ı
sına bildirilmiştir. 

Oda; şchıimizde işçi kullaıı.ln 
bütün müessese ve f-t,Jrikalara 'lô
racaat ederek müessese ,.e fahri -
kaların resimlcrile i§çilcrinin -;.ı
lışma, istirahat ve yemek znmnıı -
larındaki \'aziyctlcrinc dair resi l 

istemiştir. Bu resimlerden mütC'ad. 
dit albümler yapılarak mezkur r •• 
miyetc gönderilecektir. 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Ramililerin bir 
dileği 

Ramili okuyucularımızdan bir 
mektup aldık. Son zamanlarda 
otobüs işlemesi ;t·üz"nden git· 
tikçe canlanan Ram"nin sokak
larının pek bakımsız olduR'u:ıu, kı· 
şın çamur. yazın ise tozdan. 
topraktan geçilmez bir halde 
bulunduğunu yazıyorlar. 

Belediyeden köyümüzle biraz 
allıkadar olmasını r "ca edcrit, 
diyorlar. Fakat Ramililerin asıl 
derdi bu defildir. Edirnekapı. 
dan ,şehitli~i geçtikten sonra 
Ramiye yaklaşırken şose o kadar 
boıuk, diyorlarki, herhangi bir 
otobüs devrilme hadisesi bir 
saniye işidir. Kışın otohüslcr 
burada çamura gömülmekte, 
çukurlara saplanmaktadır. Yazın 
ise daha fena bir vaziyet ala. 
cağı muhakkaktır. 

Tamiri icap eden kısım azami 
50 metre kadar olduğu içiıı, 
Rıımililer beledi1•enin bunu ken· 
dilerine ,) apact?ğmı umuyorlar 
ve belediyeden bir an e\'vel bu. 
nun tamir ediimesini istiyorlar.f 

Biz de Ramililerle aynı ka· 
naatteyiz. Kısa bir mesafe için· 
deki bu yolun derhal tamiri, 
herhalde elzemdir. Çünkü, bir 
otobüs kazası, bir kaç cana mal 
olabilir. O vakit, elli metrelik bir 
yolun tamir edilmemesi yüzün. 
den kaybedilecek ln~an zayıatı 
karşılaştırıhrsa ne feci bir netice 
alınmış olur. 

Birimizin derdi, 
derdi değil mi ?. 

hepimizin 
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Fransanın altınları 
87 milyar altın frank nasll 

mu haf aza ediliyor? 
Fransız Devlet bankası· . 

mn üçyüz yıl evvel \ 
yapılmış yeraltl kasalan 1 

r 

1 
Haşmetlu on dördün-

.. k ' cu arı m ••• 

~----------·---------------------------------

! Altın külçelEri de insanlar gibidir, biribirine il 
uymaz. Açık san, koyu san ve kırmızı renk- . 

1 te olanları vardır. - lı 
Fransız devlet bankasının mahzenlerinin görünüşu 

Avrupanın en büyük zenginliği 25 metre yerin altında saklı .. 
kapıya yaklaşmayınız, binlerce 

voltluk elektrik cereyanı sizi bir anda kömür haliııe koy ar 
Parisin ortasında, Petit Champ 

sokağında Fransız Cumhuriyeti -
nin bütün zenginliklerini içinde 
gizliyen alçak bir bina vardır. Bu 
bina, Banquc de Francc'dır. 

Üç yüz senelik olan bu bina 1635 

yılında inşa olunmuştur. 

Kapıdan içeri girildikten sonra 
sayısız koridorlar arasından geçile
rek kabul salonuna varılmaktadır. 
60 metre uzunluğunda olan bu sa
lonun duvarları, (Lüvr) müzesi 
gibi, büyük levhalarla tezyin e -
dilmiştir. 

1635 ten 1640 yılına kadar uğra
şılarak Graf Vriyc1nin sarfettiği 

milyonlarca frank ile ve Q zamana 
göre bırinci derecede bir bina ola
rak yapılan burası, büyük tarihi 
vakalnrı yaşamıştır. Binanın sahi
bi Vriye, ihtiyarlıgında parasız ka
lınca, 14 üncü Li.ıinin gayri meşru 
oğlu Tuluz Arşidükü burasını sa -
tın almıştır. Parisin zengin aileleri 
bu geniş koridorlarla muhteşem sa
lonlarda, balolar, bayramlar yap -
mış, aşk sahneleri yaşamışlardır. 

Fakat, büyük Fransa ihtilali bü -
tün eski an'aneleri silip süpür -
müş ve 1825 inci yılında bina, dev
lete mal olmuş ve Fransa milli ban
kası da buraya naklolunmuştur. 
Yüz yıldan beri Paristc tanınamı
yı:ıcak derecede değişiklikler ol -

Fazla altın sahibi Amerl
kelı milyarderlerden biri 

muşsa da, Milli Banka binasının 

harici manzarası ile yapılış tarzı 

değişmemiştir. Dahili taksımatı i~. 
bilhassa 1925-1930 yıllarında bus
bütün değiştirilmiş ve Fransa dev
let zenginlikleri daha emin bir ha
le konulmuştur. Bankanın içınde 

görülecek o k<.ıdar çok şey vardır 
ki, bunu bir yazının içine sığdıra
bilmek mümkün değildir. Burası 

bankadan ziyade bir fabrikaya bcn-
2cmcktedir. l\Iaamafih, alakayı en 
fazla celbeden yeri de, altınlann 

muhafaza olunduğu yeraltı kısmı

dır. Bankanın birinci katından 

merdivenlerle örülü bir çok kori
dorlarla aşağı kısma inmek mi.ım
kiindür. Maamafih, 25 metre de -
rinliklcrine inmiyc mahsus olarak 

yapılan iki tane asansör de alt kıs
ma ınıp çıkacakları taşımaktadır. 

Kasaların ve 87.000.000.000 külçe 
altının muhafaza olunduğu alt kıs-

mın yeni ve modern tesisatı, 1930 
yılında bitırilmış ve Pri dö Rom 

mükafatını kazanan arkitekt Düf ~ 
rastin planına göre yapılmıştır. 25 

metre yer altında altınların bu -
lunduğu kısmın kapısına varıldığı 

zaman zırhlı bir tanka benzıyen 

korkunç bi rcjderha ile karşılaşıl
maktadır. Bu, tank kapıyı, iki e-
lektrikli anahtar açıp kapamakta
dır. 220 kilovatlık elektrik kuv -
velleı; kapının etrafında devridn-

im etmektedir. 
Bu kapı, çelikten mamul olup, 

17 ton ağırlığında, iki metre ytik
sckliğinde ve bir buçuk metre ge
nışliğindedir. Yere altı metre ba
tıp çıkmaktadır. Kapı, tankın kuv
vetli makinesile açılmakta ve bu 
açılma 10 dakika sürmektedir. Ma
kinenin elektrik cereyanı kesilecek 
veyahut makine bir düşman elilı0 
tahrik edilecek olursa, kapıyı baş
ka şekillerde açmak mümkündür. 
Fakat,bunu öğrenmek miımkün 
değildir. ·Kapıdan iÇ'E'ri giril ine'?, 
hususi müşterilere mahsus olarak 

G
üyan'a sürülen 
Türk polisinin 
hakiki hatıraları: 25 

Burası adeta bir cehen-
nemdi, kurtuluş yok •• 
}adım .. Ağladım ve ne kadar za -
man böyle ağladım bilmiyorum. Ni
hayet sabah oldu. İki gardiyan ge-

lip kapıyı açtılar: 
- Düş önümüze! 

Etrafta hala derin bir sükUt var

dı. Yalnız civardaki koğuşlardan 

bazı mahkumlara ait sesler geliyor. 
Henüz kapılar açılmamıştı. Sa -
bahın alaca karanlığında biz; ni -

çin ve nereye götürüy.-ırlardı? Ne 
yapılacaktı orada? Hiç bir şev bil

miyorum. 
Beyaz ve muntazam bir bina ö-

nünde durduk. Kapının üzerınde
ki levhadan anladım ki, burası ha
psııane komutanlılıdır. Düıı bl • 

2imle gelenlerden bir kısmı ile Ah
met Şevki ve Nusret de orada idi
ler. 

İlk önce beni kumanc!anın ya -
nına çıkardılar. İri bıyıklı ve ufak 
gözlü olan kumandan evrakıma ba
karak beni sorguya çekti. Yüzü • 

me, hareketlerime ve gözlerimdeki 
kızarıklığa bir hayli dikkat ettik
ten sonra ha1ime acımış olarak se
sini yumuşattı: 

- Santral dö Maroni! 
Gardiyanlar, beni, sonradan Ah

met Şevkinin de geldiği ka1ab~lık 
bir koğuşa bıraktılar. 

••• 
Bir hafta daha geçti. n av:ı sır ak 

ve ağır. Sıhhatim buranın iklimi· 

yerleştirilen 1000 tane para kasası 
görülmektedir. Hususi eşhasa ait 

olan bu kısım geçildikten sonra 

ikinci bir kapı daha gelmektedir. 

Bu kapıdan sonra Fransa Cum -

huriyetınin hazinelerile kar~ıl:ı~ı -

maktadırlar. Ritşildin altınları a

lümde 87 milyar frank muhafaza 

olunmaktadır. Bunlar altın kiılçc 

halindedir. Tuğla biçiminde ola?! 

her külçenin ağırlığı 8 den 15 kilo

ya kadardır. Raflarda dizilen her 

hır külçenin üzerinde büyük bire. 

numara vardır. Yalnız bir odada 

400-500 milyon franklık altın kulçe 

vardır. Odaların adedi ise 124 tür. 

Bu odalara dünyadaki bütün al -
tınları getırip koysalar, yer var • 

dır. Amerika ile İngilterede ise 

Fransadan daha çok altın k\jlçc 

mevcuttur. 

Tuhaf değil midir ki, altınlar da, 

ir•ıomlar gibi birıbirlerine uyma -

maktadırlar. Roçhildin altınları a

çık sarı, Rus altını koyu sarı, Tran

sil' .• 'a altını ise kırmızımtırak -
tır. 

Fransa hazinesinin bulunduğu 

bu yer altında manipülasyon için 
ayrılan gayet büyük ve geniş bir 

yer vardır ki, 150 tane büyük mas" 
ile bınden fazla sandalye burayct 

yerlcştırilmiştir. Altın külçeler bu
rada tartılıp, numaralanmakta ve , 
ambalajlara konnlmaktadırlar. Bu 

işi yapan mütehassıslann etrafını 

iki yüz sivil memur beklemektedir. 
Eu mütehassıslar ve sicil memurlar, 

gündüzleri hazinenin içinden dı -

şarı çıkamadıkları için yemek ha
zırlamak üzere yer altında m4 

kemmcl bir mutfak meydana gc
tirılmiştir. Hazıncnin bulunduğu 

yer altındaki havaY,ı temizlemek 
üzere beş tane büyük vantilatör 
mütemadiyen çalışmaktadırlar. İki 
yıl önce bu mahzenlerde iki yüz 

(Dev.ımr 6 ıncı •ay/ada) 

Parıste bir mahallenin gece görünüşü 

le bır türlü imtizaç edemıyor. Gel· 
dığım .~ı.indenberi rahaı.:ı1ıım Her 
giın ya başım, ya midem, ya :ı.aisai . 
!arım ağrıyor. sinir, gün geçtikcP. 
önem ke~beden bir hastalık halinı 
aldı. 

Hayat pek sefil geçiyor. Verilen 
çamaşır giyilecek gibi dt>ğil. Ye -
mek, her ağza alınışında midemi 
karıştırıyor. 

Ve bütün bunlar yetişmiyormuş 
gibi muhit insanı öldürecek kadar 

korkunç ve yaşayış ağırdır. Vücu
dümun rahatsızlığına rağmen her 

gün or:nana gidiyor, diğer mah -
puslarla birlikte ağaç keserek kü

tiık ta'?·~ orum. Tahammülüm son 
devresini yaşıyor. 

Bu kara günlerimde en büyük 
teselli, bir köşeye çekilip aileme, 
kardeşime mektup yazmak ve bu 

suretle derdimi dökerek ağlamak 
oluyor. Fakat, bunun da kendine 
göre fecaati var. Mektuplarımız 

sansüre tabi. Mahpuslara ait hiç 
bir me~tup inceden inceye tetkik 
edilmeden verilmiyor. Halbuki 
ben, henüz mektup yazacak kadar 

Fransız" ı bilmiyordum. Türkçe 
yazdığım mektupların ise aileme 
varacü~ nda şüpheli idim. Sonra 
mahpusl<ırdan öğrer.diğime gör? 
Fransızc1 . yazılmamış mektuplar 
burada sansür edilemediği cıhetlc 
fransaya gönderilerek orada tet -· 
kik olunduktan sonra iade edilir -
miş. Şu halde, ailemden memleke
timden sevdiklerimden mektup 
gelse d~ bunu ancak bir sene son
ra ele ceçirebilecektim. 

Bütün bu maddi ve manevi ıstı· 
raplar l·ımi üzdü, e~di, bir hafta 
içinde on sene ihtiyarladım. Genç 

yaşımda başımda beyaz saçlar gö
rünmiye başladı. Rengim sarardı. 

günden : üne hissedilecek derecede 
zayıflıyorum. Zayıfladıkça kendim-

den korkuyorum. Böylelikle ben 
de mi eriyip ölmiye mahkumdum? 

ralı'at, etrafıma bakıyorum. Ko -
ğuşta on, on beş, hatta yirmi scne

denber:i burada sürünen insanlar 
var. Demek bunlar mukavemet e
debilmişler ki, yaşıyabilıyorlar. 5u 
halde !)en de mukavemet edece -
ğim, ben de ölmiyeceğim, diyorum. 

Zinhar, hikayemin ismine bakl· 
ı-ak bir kadın kolleksiyonu mera -
kına tutulduğumu sanmayınız. Ş~

riat bile dörde kadar müsaade e • 
derken benim dördün önüne bir 
rakam ilavesi suretile bu adedi on 
dörde çıkarmış olmam ne kollek -
siyon merakı, ne de bir dalda dur
mıyacak kadar hercai· meşrep o -
luşumdandır. Hayır iki gözüm .. 
Belki bekarlık cennetinden evlilik 
cehenneminin esfcli safilinine ehi 5-
memiş olanlar için on dört defa ev
lenmek, on dört kadına tasarr•ıf 

etmek imkanına sahip olmak bu -
lunmaz bir saadet gibi gelir. Fa -
kat siz gelin de bunu bana sorun! 
Diyorum ya işte .. ben ne kadın A ')1-
lcksiyonu yapmak, ne şeriatin 0m
rini bir kaç misli fazlasile yerin·~ 
getirerek diğer günahlara mah.., zp 
etmek; rıe de bir bal arısı gibi, her 
kadındsn nasibimi aldıktan so'°"""a 
bir diğerini denemek için evle .ı -
dim. Bu sadece benim alın yazım -
dır. Ne sandınız ya!.. Alnımın k .• a 
yazısı .. Ru mevzuu benim aklı .. ıa 
nereden getirdiniz. Bütün dertl:-· -

rim depremişti. Biliyor musunuz 
benim hayatım merhum Menaky.1-
nın, Karnkaşm oynadığı balmurn -
cular. (bir pederin dnaveti) (fazi
let mağliıp olur mu?) piyesleri gi
bi tam ı.ı tabloluk bir faciadır. Ve 
ben zava~h bir koskoca facianın bi
ricik fahri aktörüyüm!. 

Başınızı ağrıtmnzsam anlata -
yım bunu size .. Yalnız çok rica e
derim arnmızda kalsın. Çünkü ka
rım duvarsa, yani on dördüncü ve 

Cenabı haktan sonuncu olmasını 
tahmin ettiğim sevgili zevcem 
Fabriınnisa hanım haberdar olur -
sa, Cenabı vacibtılvücudun v<':-diği 
son günli.igün bozulmasından kor -
karım. Bunun için ben sizin kula -
ğınıza söylemiş olayım, bilmemiş, 

duymamış olun ... 
Anneme göre bahtiyar bir ana 

Benim bu düşünceli, meyus ve 
nevmit halimi gören yatak kom -
şum Öjen Diyodon isminde bir 
Fransız: 

- C ·mil, dedi, ne düşünüyor -
sun? Burada çok düşünmiye gel -
mez. Ölür gidersin, ölümle müca
dele için metin olmak lazım. 

O vakit uyanıyor, Diyodonla ko
nuşarak derdimi unutmıya çalışı

yorum. Bu, hakikaten yaman bir 
adamdı. 1910 senesine doğru Pa -
riste Borner Gorniye çetesi ismile 
bir çete türemişti. O vnkit bu hır
sızlar güçc gündüz Paris ortasında 

otomobille bir bankayı soymuş ve 
iltica ett.kkri bir evde zabıta ile 
saatlerce çarpıştıktan sonra bazısı 
diri, bazısı da ölü olarak yakalan
mışlardı. İşte (Diyodon) bu çeteye 
mensup bir adam olup on seneye 
yakın bir zamandır buradadır. 

* Şiddt?rl. bir çan sadasile uyan 
dım. Herkeste bir telfış başlamıştı. 
Sabahı rnr bulan bu hasta kafile -
sinin o çanla birlikte harcketf' ge
çerek d:i~ kalka hazırlanışı, öyle 

oğlunun üç mürüvvetini gören forı· 
dınmış. Yani mektebe başlaması~ 
sünnet olmasını ve c-vlenmesill1" 
Annem Allah rahmet eylesin ınO· 
rüvvete düşkün bir kadındı. 13ıı 
yiizden daha sokakta oynamaı13 

yaramazlık etmeğe doymadan O:/ 

lanı mektebe başlatalım diye ıııt· 
turdu. Diktatör bir kadındı. :Ba ' 
bam korktu ha;ır diyemedi. J{oıııı 
kom.şu pilav zerde aşkına tam ıs· 
manıdır diye k;ıhve dövercirı·ıı 
hınk deyiciİiğini yaptılar ve bC11 

bir alay vala ile mektebe başlıı ' 
dım. Arabava bind;rdiler, sırJJ'I ·' 

- M' lar kuşattılar. Cüz kese taktım. • 
kamdan bir sürü piç amin di:ie 
haykırdılar. Paralar dağıtıldı. 101'' 
malar döküldü. Ben hocanın ktıı'' 
şısında Ur elif dedim diye büt1ı.tl 
mnhı:ıllc tıka basa yedi, içti. Afö·et 
olsun amma iş burada bitmedi 1'' 
Bu sefer de h.·f "Ük beyin ikinci ıfı.ı· 
rüvvetini görC'lim di) tlt rd t ' 

lar. İkinci mürüvvet biı ine.· i JtS' 

dar ha fi geçmC'di. Ben canımın 11' 

cısile kıvranırken millet dü~11 

bayram yaptı. Karngöz, hokk:_b~ 
seyretti. Annemin mürüvvPt gor 
rr:ek içın nöbet dcqiştireceğif1'l1 

ba~ka çocuğu olmadığı için o~ı.ı~ 
ara sırn kabaran evltichnın rıııı 
rüvvetinı görme ihtiyacını karşı; 
lıvacak \ egfıne vasıta bendirn· l3, 
SC'fcr de çok ihtiyarlıyorum. JJ!l fi 
mar sertlıği de bashdı. Gecele 
tıkanıklık geliyor. Uçurumun ~ 1 
narında ım artık hiç olmazs" se;. 
kendi elimle gerdeğe koyayırn oıı 

ye tutturdu. Ve bendeniz tanı ıı 
yedi yaşında hcniız çocuklu1'tıış 
ırcnçliğ0 ayak bastıl:ım bir çs~. 
Deftcrhqneli Şükrü efendini~ e~ 
ne d:.>mat girdim. Karım hcnuz 

1 
, 

kaktan ic;eri alınıp çnrşaflandı!'I 1'' 
mış on dört yaşında bir kızdı. vıı 
ti zamanile ben onu· 

Sümüklü Raziye diye kızdırır} 
(Devamı nlfıncı sagfatlıı 

hazin v~ acı bir manzara id~ 
gözlerim, gayri ihtiyari yaş t• 
Sinirlerim, insanlığın şu insatı!Y~e 
sizliğine isyan eder gibi geri1d1• , 

çıkar lakin? İÇ€ıi giren gardi)'ste 
nm naı'lwrt sesi beni de hare1'e 

geçirdi. Jc11' 
Yoklamada mevcut çıkanlar f1l 

·sf1lı 
pıya diziliyordu. En sonunrla 1 0~. 
okundu. Gardiyanları takip et 0~ 
Diğer k\ ğuşlarda bulunanlar ıe' 
meydanlığa çıkmıştı. Acı kah'e t· 
içildi ve ben herkesin, bu ncJtıılt;r 
haneye düşmüş olanların olstl~S! 
lıştınlmıyacağını umarken J<n ı.ır 
k .. d G· urek ve baltalar alın ı. tııtl 
grup Vı.! her grup bir gardi)'

9 .vı 

' kumandası altında ormana 

verdi. l''l' 
Elli ki5i kadar tevkifhaned~ fi 

mıştı. Bunlar da üstü yaprn1' : ;J' 
tülmüş l üyük çardağın aıtırı 
ğınarak çalışmıya başladılaf· 1~ııı 

Giden ve kalanlar hep s~sSı' 
kansız, ölümünü bekliyen, ... ( 

.. rıil''J&ıı insanlard•. Kamp direktörll ıııtv" 
dasına vardık. Mutad sorti } 

(Devamı tJof 
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Sessiz sinemanın es
ki şöhretleri acaba -

şimdi ne aıemdedirler 
Sinema artistliği gerçi çok kazan• 

dıran emsalsiz bir -san'attır 
Fakat başka hiçbir san' at 
ve meslekte de insanlar . 
sinema artistleri ,.,~ 
kadar çabuk unu- .:~ 
tu/mugorlar 

S inema her gün y.e~ile~en ve 
Yenıleşmck m(>Cbunyeunde o

lan bir san'attır. Tekniği .şu son 
~ısa seneler içbdc ne kadar değ~· 
tı. Daha sekiz on sene evvel sessız 
1illınleri orkestra iancsile dinle • 
dık~ri-ni habrlıy:ınlar, bugünkü 

SCsli !ilimlerin 'karşısında az za -
lllan içinde eld.? edilen terakkinin 
azarnetini hatta unutmuşlardır bi
le? 

Fakat acaba bir zamanlar hepi

l'nizi kendilerine çeken o eski ·şöh
retler o fevkalade, hnrikuiade, müs-

tesna bulduğumuz yüksek artist

ler şirndı ne oldu? 

Mcseı:ı bir Varren Kenigan var
dı ki, şimdiki Karlk Gabl'in bir e

~i ıdi. On iki sene kadar evvel çe

Virdıği cyüzbaşı Blub şöhretini 
di.ıbala etmişti. Fakat o zamandan

~eri sesi sedası kesildi. Şimdi Ho-
ıvutta kendini ancak dostları gö-

tüyor. Köpekleri de var, onlarla 
Vakit geçiriyor. 

Bi:r zamanlar şöhreti Meri Pik
ford'u bile geçmiş olan Margerit 

kl~k ne oldu? Ne mi oldu? Yeni 
Orlcand'a zengin bir Amerikalı i

le evlendi. Bir daha sinemaya dön

lllek için hiç arzu göstermediğine 
bakılırsa, galib:ı yeni bayatından 
bıetnnundur y . 
Ş a Edna Puryans? O da Şarli 
~Plene uzun fıeneler eş olmuştu. 

Şıllldi 'U ı· .. . 
-r:. .n.o ıvutta munzevı yaşıy J':. 
.C..Sk' 
~ 1 arkadaşım untmıyan Şarlo, 

1 na'ya üç yüz dolar haftalık bağ· 
arrııştır. 

:n·Çok sernpatik jön premiyelerden 

:rn1!:rd Bartelm~s yirmi sene sine
ihr a kaldıktan sonra, en nihayet 

ıyarilc rekildi s )1 • 

Karol Lombar 
Bugün unutulan yıldızla.·dan ço. 

ğu, belki de kendi · kus1Jrl:ırından 

dolayı unutulmuşlardır. Mesel!i 

Monte Blu, Bebe Daniel çok yü1t • 

sek ücret istedikleri için, çekilmL~
lcrdir. 

Sessiz filmin diğer bir çok .ka

dın artistleri de, kazandıkları şöh· 

ret sayesinde zengin adamlaı;)a ev

lenmişler ve sinemadan çekilmiş· 

!erdir. Mesela bunlardan Korın 

Grüit şimdi Vaşingtonda çamaşır· 

haneler kralı olan Preston Mar .. 

şal'ın karısıdır. Mac Marş Pascdo· 
nada bir çiftlik sahibile evlenmiş • 
tir. Şimdi portakal yetiştiriyor ve 
üç çocuğuna bakıyor. 

Bir kaç sene çılgınca denecek bir 
şöhret içinde yüzen Klara Bov ise 

Reks Bel ile evlidir. Çüilikleıinde 
yaşıyorlar ve çocuğunun terbiyesi· 
le meşguldür. 

Bu eski şöhretlerin içinde daha 

bazıları var ki, bugün hayallarını 
kazanmak için kiiçük küçük rolleri 
kabul et~k .ıneçburiyetinde kal • 
mışlardır. Mesela bir zamanlar bi· 
rinci derecede parlıyan Paulin 

Frederik, kendisini istihlaf eden· 

lerin verdikleri ziyafetlerde çöp .. 

lenmekle yaşamaktadır. Geçenler

de Ramona filminde kendisine kii· 
çük bir rol de vermişlerdi. 

Yıne bir zamanlar haftada on bin 

doJıır kazanan Betti Kompson 1929 

da bir borsa oyununda kaybettik

ten sonra, şimdi herhangi sefil bir 

rolü kabul etmek mecburiyetinde 
kalmı~tır. 

Dünyada hiç bir san'at hiç şüp-

heSlz sinema yıldıı.lığı kadar insa

na para ka.zandırmıyor. Fakat baş

ka hiç bir san'at ve meslek~e de 
insanlar bu kadar çabuk çabuk U• 

nutulmuyorlar. 

Rl,ar Benet'ln 
kolokalyonu 

Rişad Ben~s her gün stüdyoya 

otomobilile gider fakat Holivud'un 

sokakları otomobme dolu olduğu 
için, kendisine yol bulup geçince • 

ye kaaar ekseriya işine geç kalır. 
Düşünmüş, taşınmış, şöyle bir 

çare bulmuş: Otomobilinin üze -
rine muauam bir hoparlör koy .. 
muş. Bu hoparlör otomobilin sı- ~ 

kıştığ ıyelerde şöyle . bağıır: 

öNGüLüZ 
T a .ç D ©.l rro 

1 - 12 Mayıs 1937 de lni'iliZ Kralına krallık 
ve imparatorluk tacı giydirme merasimi yapılacaktır. 
Dünyanın bütün devletleriniıı iştirak edece~i bu 
merasimde Başvekilim'z ismet lnönü de Türkiyeyi 
temıilen bulurıacaktar. Merasimde alyilecek taclardao 
birisi lnıiliz Krallıtına aittir. St. Edwarts Growon 
iı.mi verilen bu taç 6 fond ağırlıtındadır. Bu taç 
rayet kıymetli inci.erle süslenmiştir. Ve tepesindeki 
işaret ~e. kral!ığm çok eski alAmetidir. Tepedeki 
haçın ıkı tarafına asılan inciler de Kraliçe Eliubetin 
küpeleridir. 

2 - lmpcriol State Growon ismi verilen lmpara• 
torluk tacı dünyada şimdi;·c kadar gelmiş, gec::'İJ 
ve taşınmakta bulunan taçlann en kıymeti si ve en 
e:nsalsiıidir. 1838 de Kraiiçe Viktorya zamanında 
hazırlanmış olan bu taçta 2783 elmas ye 273 inci ve 
birçok yakut bulunmaktadır. Tepesindeki haçın üs· 
tünde bulunan yakut 900 sene enet Kral Edvard 'ıo 
kullandıtı bir yüzükten alınmıştır. 

3 - Jngiliz Krallçesi tacı: Kraliçe Milri zamanında 
1911 de hazırlanmış olan bu taç loglliz.Hint tarzı d ı 
olup ifade ell ti mana şudur: - lngilterc Kraliçesi 
ve Hiııdistan lmparatoriçe~i .. 

Üstündeki işlenmiş kıymetli taşlar 7.arafet ve i~le
nişindeki san'atkarlık itibuile en nazik kadınlara 
mah~us oldu~unu i'pat eder. 

IHIMUHHOMUUUUftulHtUHUUUtttU•IUlltlHIHttltl11tHtHl1fltllll111111hlUUtMINHHUHOHUllUiMllHHUHlllllllfttlftHllHIHHlllllUtttttlltllUIUltHtHltlltlllHlttlUlllltUlllllHlllllUt11111111111UlttlUUHllUH 

ıuııııııuuıııuıııaıuuuun1ıııtııu111111111111111ııuıt111ununınu 

lst anbullularm sevdiği artist 
Güzel kadın, 7 
yaşındaki res

s eneler• • 
mını 

r·nnwm11111u111111111111111uımmııuıııı111mmuımıııııu, 

Is-

İ 'Y ondaki resim zoze- ~ 
= nun 7 yaşında iken ç~. i 
~ kilmiş resmidir. Bu re- ~ 
i sim Zozo için kıymetli ~ 
~ hatıradır. AşaQıda bu· J 
~ günkü Zozoyu görüyor- ~ 
~ sunuz; şimdiki yaşını i 
~ söylemlye mezun de~i· ~ 

buldu.~ liz. sız tcıhmin edin.. i 
t'1"1111111n111nuuuut111nuıı11nıuu111111mıunnıtt1111uınıuıu111İ 

den sonra, 
tan bu/da 

S evirnli ve cazip artist Zoz:>j O, Halk operetinden ayrıldı. Fa .. . için, Zozo'nun şimd.iki yaşını bil· 

Dalmas'ı İstnnbulda tanımıyan, kat, kendisi, hfila lstanbuldadır. mek llizımdır. Bur.t.ı söylemiye mc-
sevrniyen var mıdır? Onu bir Taksimdeki apartımanında istira- _ zun değiliz; siz tahmin edin . Zo .. 

müddettir sahnede göremiyoruz. hat ediyor. Zozoda sahneyi doldu- zo'nun bu küçükH.:k resmini ilk 
"ret inernanın ilk cVamp> Jarında~ 
d a Bara ise, şimdi Beverley Hil'· 
e bir firına .. hd . .. d.. nın musta emın mu • 

cBonjur ey ahali! Rişard Benes 
konuşuyor. Kendisi şu dakika şu 

veya bu filmi çevirmek için stüd
yoya gidiyor. Kendisini selamla -

· yınız ve yol veriniz!> ~ ran, insana ferahlık veren bir neş'e defa biz bulduk ve bugün sütun -
Con Kra f d b··t·· ~ k k larımıza geçiriyoruz. Ul'\idij. k f. l" . id,. ., ocası ırmanın mec ısı 

.. re r"'i 'd• İ t · sı ır. kinci vamp olan 
Ulz. Gl 

tına -~~ Meksika hududu civa-
S<ll a kuçuk bir şehrin bir sinema 
~nunu işletmektedir. 

lt en F.,h ise sinemadan sonra c: · 
b~ç :en~ radyo ile uğraştı. Ş'""ldi 

Bir e;nra çekilmiş, yaşıyor. 
,.,.. aç senedir filimlerde görün-•• ,1Yen J . 
tncıya d .0 rJ .. Bankroft tekrar sine -
fsn.tind ondu. Şımdi .Mister Did> 
hinı e bır filim çeviriyor. Tali · 

Y(!nidcn tecrübe etmektedir. C:inger Rng•r• 

Con Krevf ord'un 
ba11yoau 

Con Kravf ord'un oturduğu ev 
daha y~nidir. Fakat geçenlerde bu 

evin bütün enstallasyonunu değiş
tirdi. 

Bir gün ansızın inşaatı teftiş et
mek üzere evine gelmişti. Bir de 

ne görsün? Ameleden biri soyun -

muş, duvarın içine gömülü olarak 

yapılan banyoya girmiş, yıkanıyor. 

v or u un sogu ln . var. Onun, ~u ,koca İstanbulda, uuı""""""""'"""'""""""""'"'"'"'"''"" ... "'""""" ... 
lılığını muhafaza etmekle beraber, 

Zozo, bir müddet evvel, Beyoğ -

kim bilir, kaç aşıkı vardır? 
nıühendisi çağırmış ve demiş ki· 

- Derhal bu banyoyu değiş•.i· 
lunda oir Fotoğrafiıanede, tesad ı· 

riniz ve yerine yenisini koyunuz. 
fen, yedi yaşında çekilmiş bir res

- Fakat o zaman, bütün duvan 
yıkmak Iazım gelecek. 

- Orasını bilmem, neresini yı· 
karsanız, yıkınız; fak at banyomun 
içinde omelenizin derisinin temaı 

ettiği bir milimetre murabbaı yer 
dahi kaldığını istemiyorum. 

mini bulmuştur. Bu resmi yukarı· 
da neşr-=diy.:ıruz. Zozo İstanbulda 
doğmuştur. O vakit, şimdiki büyük 
artist Zozo'yu, annesi elinden tu.· 
muş bir hatıra olmak üzere kızı

nın resmini çektirmiştir. Aradan 

ki mbilir, knç yıl geçti.Bunu bilm .. k 

Buru,uklu klara kartı 
İşte size yüzdeki buruşuldı ı;..::-."l 

gidermek içi:ı güzel bir krem: 
35 gram zambak soğanının suyu, 

35 gram bal, 17,50 gram beyaz bal· 
mumu. 

E l s rlnlz1n gUzelrğı 
Ellerinizi yıkadıktan sonra, e~er 

bu ellerin beyaz ve yumu~ak !tat
masını istiyorsanız, kahve t"~Vcsi. 
le oğuşturunuz. Bu kadar basit ve 
ucuz bir usulün vereceği güzel ne
ticeye hayret edeceksiniz. 
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Üç komita 

Makedonya komita· 
cıları a.r8sında 13 yıl 

1 H 1 K Ay E il Konferanslar 
Hatmetıo on 1C16r- Toplantılar 

düncU kanm Avrupayı 

lstanbul batakhaneleri: .--... 

l..._ ___ K_U_ M ;~n~ ~~APAN ---
Eski 

-25 -

Makedonya komitesine ınen.;up 
çeteler, (Araba konak) geçidinde 
Bulıarlıtın dirayetli hükümdan 
Kral Borisi de öldürmek için suikast 
tertip etmişlerdi. Atılan kur§Un• 
lann arasından kra~ bir tali eseri 
olarak kurtulabildi. Maamafih kral. 
üç komitenin ceıasıoa vermekte 
de gecikmedi. 
mek istiyordum. Üçüncü defadı!" ki 

Işıklar dı:rağmdan geçiyord ık. Bu
rada yine Alı Eğayı ve Aran ıfu ha· 
tırladım. menfur, beyaz si•·ıklının 
suratı karşıma çıkar gibi oluyor .. 
du. Onun sahte Muslümanlığmdan 
tiksinmi~tim. Razgrada doğru ya· 
kınlaştıkça kafam işlemiyecek de
recede dugunla ıyordu. Saat, gece
nın dördünü, be-ini buluyordu. (Q.. 

murtağ) durağına geldiğimiz zaman 
tanyeri uğarmıya başladı. Memle: 
ketimin minareleri, yüksek cağla· 
n, bayırlar, tepeler, uzaklar,ian gö-
rundükçe içim mahzunlaşıyor, göz
lerim yaşarıye:rdu. Kızılcık fidan· 
ları, (Akbardak) çiçekleri, dmen
li tarlalar arasından kıvrıla, kı\.Tı
la giden lokomotif, hızlı hızlı il er· 
ledi ve Razgrad istasyonunun ö • 
nünde durdu ve yorgun bir kaplan 
gibi bomurdsnarak solumıya baş
ladı. 

Turan Cemiyeti azalarından mü • 
ezin Abdullah oğlu Şevki idi. Var· 
nadaki arkadaşlardan aldıkları tel· 
graf üzerine Razgrattaki arkadaş• 
lar bazı tertibat almışlar \•e Şev· 
kiyi istasyona benim için gönder • 
mi lerdi. Sungülü muhafıza döne· 
rek cBir faytona binelim, kasaba 
uzaktır. dedim. Düşundü ve Kas
piçan istasyonunda soylediği hid· 
detli sôzleri Ye olüm ihtarını tek• 
rarladıktan sonra, başı ile muvafa· 
kat cevabı verdi. 

Si.ıngülu ile yanyana faytonun i· 
çine oturduk ve kasabaya doğru 

ilerlcmiye başladık. Türk ahali be
nım ge iı ilm k•e olduğumu kulak· 
tan ku ga ışıtm:ş, sokak başlarile, 
caddelcrm köşelerinde me\·ki al • 
mış, b kle tyorl rdı. Faytonumuz 
yanlarından ge"crkcn kimisi el, ki
misi baş işaretlcrile beni selamla· 
mıya çalışıyorlardı. Hallerinde bir 
mahzunluk, bir biçarelik seziliyor· 
du. En nihayet fayton, partizarı 

Vazelo!un kaymakam bulunduğu 

buyuk dairenin avlusu içine girdi. 
Bu avlu içinde , en alümlcrin bir 
kaç türlusiınü atlatmıştım. Mcş • 
hur Başvekil İstanbo1ıskiyi kat • 
lettıklcr1 zaman, 9 haziran 1923 
Bulgarıstnn ihtılalinde, bu avlu i· 
çinde toplanan binlerce çapulcu 
alayı cete ve partıznnın bıçak ve 
kasaturaları alt ndan zor halle kur 
tulabilmi tim. Komünist ihtilali 
oldu. Yıne bu menhus avlu içinden 
go?çirıl"rek tevkifhaneye götürül -
düm. Deliorman Türklerine ait kü
çük bir hadise, bir iftira, zahiri bir 
şüphe olsa, bu yere hep ben çağı -
rılırdım. Hep ben instlntaka çekilir· 
dım. Kim bilir kaçıncı de'fadır ki, 
Mithat Paşanın Türkiye zamanın· 
da inşa ettirdiği bu ti§ binanın 

bodrumlarına, tevkifhanenin köh· 
ne ve karanlık hücrelerine yine ta· 
kılıyordum. Fakat, bu defaki tıkı· 
!ışın sonu çok korkulu, çok şüp • 

Turan cemiyetleri Bulrariataa Türklerini fikir, dayru, ve bilgi iti. 
baria. yQkseıtmiye çahpyor, Türk rençJeri Turan klüplerinde oku up 
lokitaf ediyorlar, Jımnaatik, ıpor, musiki ve müsamerelerle medeni 
birer inun oları.k yetifiyorlarcb. Fakat Dobruca komittleri Raıarat 
Turaa Cemi1etini kapattılar. Resimde förülen kız ve erkek Turanae 
larda anayurda 16ç ettiler. 

{ 4 Oacl •ı/aflare J~vom J T kJ• d d k 
dım. Beni eve anneme şikayete g~ a ı e er en •• 
lirdi. Hayat hakkında bildiğim bir Şi§lide oturan Kcizım Refik im • 
şey yoktu. Gerdeğe girdiğimiz ge· zalı bir okuyucımıw: yazıyor: 
ce ikimiz de aptal aptal biribirirnl· cGazetelerde okuduk ki, Da~ili· 
zin suratına baknuş sonra ne yapa· ye ve Sıhhiye Vekaletleri, İstan • 
cağımızı, ne halt edeceğimizi bil • bulun çöp meselesini tetkik etmiş-
meden ~etiksiz bir uykuya dalmış· ler, bu yaz da, şehrin sinek istili· 
tık. sına uğramaması için, çöplerln deni· 

Ha)Tet etmekte haklısınız. Biz ze dökülmesi için emir verilmiş .• 
eski insanlar şimdiki gençler gibi çopler, artık, Kağıthane sırtlar.ı.."la 
dünyanın makanizmasmı daha on değil, denıze dökülecek. Ve lstan· 
dört ya~ında kullanmasını bilmez· bullular da sinekten kurtulacak • 
dik. Dünyadan haberimiz yoktu. lar .. Bu ııc kadar yerinde bir havl• 
Şimdikiler maşallah böyle şeyleri dis .. Geçen sene çöplerden zarar 
daha yedi yaşında biliyorlar. De • geliyor, ciye bütün tstanbul feryat 
dim ya l::iz eskiler bir hayli aptal• ettiği vakit, yapılan hareketin doğ-
dık. Ben mektebe gidiyordum. ru olduğu, alakadarlarca ileri SÜ -
Geldiğim zaman bizim hatunu ek· rlilmüştil. Hatla, sinek istilbı diı-
seriya evde bebeklerile, komşu kız· ye bir şey olmadığı, söylenmişti. 
larla rnisafırlik oynarken buluyor· Demek ki, böyle bir hadise var· 
dum. Bazan benı de oyuna alır • mış ki, Vekillet t~bir aldı. Bura• 
lardı. Bu gülünç komedi uzun sür· da bir nokta üzerinde durmak is-
medi. Kayın peder: tiyorum. Bu çöp meselesi, Avrupa-

- Be:ı elin itini daha ne kadar da toplanan bir çöp kongresinden 
besliyeceğim diye ayak diredi. Ve çıkmıştL Avrupada çöp denize dö-:· 
bir gün ben bohçam koltuğumda külmüyormuş. Biz de denize dök· 

miyelim, dediö. İyi. Fakat, onlat', 
eve döndüm. bir çok tesisat yapmışlar, sinek is-
Okumağa karşı da pek hevesim tilisına uğramıyorlar. 

yoktu. Mektebi biüremiyeceğimi Bundan §U netice,çıkar: Avrupa-
anlayınca beni yazısı güzeldir diye da her gördüğümüzü hemen tatbik 
bir kahme koydular. Eline para etmiyelim. Taklit iyi bir şey değil· 
geçince azar diye annem mürüv • dir. Kendi bünyemize, hususlye.:l· 
vet hastalığının illetini bu düşün • mize, memleketin mali vaziyetine 
<:eye bağladı. Bu sefer beni çekip göre hareket edelim. Daha iyi ol -
çevirmesi için yirmi beş yirmi a~~ı maz mı? .. Çünkü, her memlek ~t, 
yaşlarında dul bir kadınla baş goz ayrı bir orijinalite arzeder. Usul • 
cttıler. Kanma bazan şaşırıp abla leri, prensipleri tatbik ederken, 
dıyordum. Evvela bana hem anne- kendi hususiyetimize uygun şe • 

kilde <ılmasına dikkat etmeli ilr lik, hem zevcelik ediyordu. Yok • 
sulluk yuzünden bu komedide rol kannatindeyim. Fikirlerimin ga • 
alan sayın zevcem bir çocukla ev • zetenizin bir köşesinde yer bulma· 
lenmiş olmanın etrafta yaptığı de- sı benim için bahtiyarlık olacak • 
dikoduludan estirdiği istihza ha • tır.• 
vasından fena halde izzeti nefsi - ......... _._"'"'"-"""",.""""'""'"""""""ııı"' ... 
zedelenerek beni birgün hürmetle 
alnımdan öptü. Ondan sonra zev • 

cemi göremedim. 
Üçüncü karım sar'alı idi. Dü§Up 

bayıldığı zaman, ağzından kcpük • 

ler saçarak tepindiği anlar ödüm 
kopuyordu. Ar.nem evladımı böyle 
hastaların yanında bırakamam de-
di. Ayrıldık. Artık hürriyetim elim
den ptmifti. Annem at cambazha
nesi menajerleri pbl beni mü te • 
madiyeıı kullanıyordu. Paramız 

vardı. O zamanlar ben de kaşı gö
zü yerinde dalyan gibi delikanlıy· 
dım. Kim bana kızını vermezdi. U
zatmıyalım. Tall). on ilç defa evlen
dim. İçinde ölenler oldu. Kaçanlar 
oldu. Benim bırakıp kaçtıklarnn 

Fransanın 
Altınları 

r 4 r1net1 ıag/atlat1 devam 1 
milyon franktan fazla altın külçe 
varmış. Bugün ise 87 milyara in -
miştir. Yakında tekrar 100 mil • 
yon olacağı söylenmektedir. Yapı· 
hın elektrik tesisahnd1n maada, 
ayrıca altınları koruma tertibah da 

vardır. Altınlara doğru yakınlaş • 

mak istiyen bir adam, ~irmi bet a· 
dım kalınca, karşısında on kişiyi 
birden bulmaktadır. Binaenaleyh, 
Fransa devlet hazinesi müemmen -
dir. Fakat, bu altınlarda acaba ne 
kadar göz nuru vardır? 

bulundu. Kimi başımın üstüne .ce• ""'""'""-""-''""'""'""-'"'""''-'"'"'"'""'"" ... 
mikten mamM kakmalar kaktı. 
Elhasılı kelim bütün hayatımda 

yalnız evlenmek, bosanmak bu iki 
fıil arasında setredip durdum. i~i

hayet artık evlenmekten bıkmış· 

tırn. BekArlık sultanlık derler doğ· 
rudur. Fakat bu sefer de evlenmek 
derdinden aklıma gelmiyen bir şey 
oldu Aşık oldum. Bu benden on 
yaı büyük dul bir kadındı. 

çıktım. Aylığımı karımın eline sa
yıyordum. Bana tramvay parası 
veriyordu. O kadar .. bir şeye karış
mak haddim mi? Maazallah süt bi· 
rader Harun gelinciye kadar: ciaJa· 
ğı yediğimin resmi idi. 

Seneler geçti. Fakat bir kadına 
esir olmak ağrıma gidiyordu. Hiç 
bir şeye karışamıyordum. Sabah • 
tan akşama kadar sokak sokak ge· 
ziyordu da nereye gidiyorsun diye
miyordum. istersen de de göreıtm. 
Vallahil'azim dayak hazır •. 

SüngO.lü muhafızım, cHaydi yil• 
ril• declL Bu haşin muameleler be
ni büsbütün çileden çıkartıyor • 
du. Öleceiime, öldürüleceğime o 
kadar yanmıyordu.an &IJUr4l, bu 
sert emirler, düpnanca muamele
ler beni öldilıilp bitiriyordu. Tre. 
ilin penceresinden bapmı dıf8fl 
dop uzattım. Bir iki fOfôr, hay. 
tincu, daha ilerde bir Od Türk 
pnd ile bir kaç yolcu beklqtyor. 
lardı. Böyle lilnal önilnde yürü • 
mekten hem utanıyor, hem de ko
mitelere kmyordwn. 

beliydi. Süngülü muhafız beni tev• 
kifhaneye götürüdü ve telefonlar if

C Det1cımı "ar) 

Sen t.nunla yapamazsın, f(iyle 
kadındır, böyle kadındır, diye a
yak diremep kalktılar amma aah.. 
ben kartı koydum. Yahu on üç de
fa bapma çor•p ördünüz bırakın 
da ıu kendi başımı bir gün de keıı· 
dim belaya 10kayım diye bağır • 
dırn. 

Bir gün fena halde canımı sık • 
tı. Arkadaşlarla bir gezme yapa
caktık. Bunun için aylığımdan 
iki lira alınama müsaade etmiyor· 
du. Aramızda münakaşa çıktı. 

O geğirmeğe, bayılma alametLeri 
göstermiye başladı. Sonra rotayı 
dejl§tlrdi. Beni okşamıya kalktL 

Benim için bir nevi (te1ılib1l 
mıntaka) olan kendi memleketl • 
min toprakları üzerine t·t.~mıya 

korkuyordum Trenin basamakla
rından ayağımı yere koyar~en, •· 
teı il7.erine basar gibi içimde tı • 
vılcımlar oynaşıyordu. İstasyon, 
kasabanın beş kilometre uzaklığın· 
da, yüksek bir bayır üzerinde bu
lunduğu için istasyondan kasaba -
nın içine otomobiller, faytonlarla 
gidilmekte Jdi. Şoförler, faytoncu· 
lar ve yolcular karşıdan bakıyor
lar, bir (isi) nin ne suretle götü • 
rüleceğini görmek istiyorlardı. Bu 
sırada kasketli bir Türk genci, ya· 
nımdaki muhafıza belli etmeden 
7avq admılarla yanundan geçti, 
ve (milllım'lh ol atabey, bütün ter· 
ti.bat aJwnıp) dedl. 
Bu.-., (Dobruca komltelertn

clen Kldılareline kaçan) Razarad 

Meıluu lcomllelerinı 
Borlı Sara/o/ 

Dıme Gnavef, Gotse Delçener. 
den sonra ikind derecede methar 
olanlardan Todorpanitaa ve lvao 
Garvanof ve Sandanskinln yakın 
arkadaşa. billbare aıab düşmanı ve 
kendi a:-kadaflan tarafandıın öldü· 
rülen Boriı Sarafof, Makedonya 
komiteaJoio ilk temel lafina atan
lardan birisidir. Dört seneye re
lince, e kadar Sof yada çıkan (M .. 
kidonska Pravda) ıazeteıi Sara. 
fofu federalist Makedonya cepbe
liDla 61durülen büyük bir bqa 
Glarak •ellael•tıkte idi. 

Ve öyle yaptım. O kadınla ev • 
lendim. Güvey girerken talihsiz 
baıın var. Sudet erkelin hikiml· 
yetindedlr. Koltukta ayatma bas 
dediler. Ben de bu söze uydum. 
Kadınların mapllahlan arasında 

merdivenden ~arken kanmın a
Jalm• bastım. Odaya girince: 

- ÖkOz gibi herifsin dedL Da • 
ha dt1n bet lira verdin IU lskar -
pinlere .. Bak ne hale geldi dedi. 

Vay anasını.. piyankonun birin· 
ci ikramiyesi çarpmıı bana.. Şa· 

prmqım. Bir şey söyliyemedim. 
Gece bu diktatör ruhlu kadına yi· 
ne bana verilen nasihat icabı bir 
oyun oynamala kalktım. Enayilik 
bende oldu. Kedinin ayağını ayır 
dediler. Ben de bir şeye kızmış gi
bi zifaf 'odasında dolaşan kediyi 
yakalayınca hcağını ayırdım. Vay 
efendim sen mlain yapan bunu .. 
Meğerse şu suratsız tekir kedi bf· 
zim hanımın sevgili kedisi delil • 

miymiş. Yaradana ııjındı da ıura· 
tın budur dedi, bir tokat aalladı 
bana, gözlerimde fimlekler çaktı. 

Yaaaa.. İfte böyle aziz dostlarım, 
ilk gecede dayak yiyen bir kocadan 

başka ne beklenir. Bir kılıbık olup 

tabii soba maşasile.. Dayanamadım. 

Ne olursa olsun dedim. Ölil'=".ü. 
pastırmamın çıkmasını göze aldım. 
Yaradana aıjınıp da bir tokat sal
ladım. İki defa topaç gibi dön-
dü. Ondan sonra başıma gelecek 
akıbeti bekli_yerek gözlerimi kapa
dım. Fakat hayret.. karıda ses 
yoktu. Kedi gibi sürüklenerek diz
lerime ıanlıyordu: 

- Kocacığım .. Benim aslan ko
cacığım .. 

- ? ? ? ? ? ? 
- Sevgilim benim .. Çok mu kız· 

dın bana .. üzdüm mü seni .. j-Ye· 

rim .. 
Acaba bizim karı çıldırdı mı di

ye yüzüne bakıyordum. Hayır! YU-
zünde eski §İrretlikten eser yoktu. 

İşte böyle sayın dostlarım. Bun
dan sonra karım benim kulum kö
lem oldu. Meğerse kadınlar sert
likten, barbarlıktan hoşlanıyol'lar
mış. Aklınızda bulunsun kılıbık 
arkadaşlarım.. Kadınlar tam er • 
kek olan erkeği severler. Ben on 
dört tecrübeden .sonra anladım bu-
nu. 

ikinci kısım - 29 

Poker trit6rleri içinde, yeşil göz
lerin in dalgalarile kalplerde fırtınalar 
koparan bayanlar da vardır. Ve en teh-

likeli hırsızlar bunlardır. 

- Uvertür! 
- Gördüm.! 
-Beş misli! 
-Pek. 
- İki kAğıttadır. 
- Ben kağıt istemem. 
- İki lira daha! 
- Rest! 
- Kabul! 
- Bende ful as var, ya sende? 

• 
- Kare! 
İstanbulun herhangi bir semtin· 

de, rastgele herhangi bir kahv<?ye 
girseniz. duyacağınız sözler, k.> -
nuşmalar hep bunlar, bu gibi laf· 
lardır. 

JitYüp Sultanda, Koca Must.d.a. 
paşada, Balatta, Kavaklarda, Kl • 
ğıthane köyünde, Ramisde, Sü:il· 
cü Ahmet, balıkçı Aşot, lağımcı Re
cep, Ali Veli, Hasan Hüseyin, genç, 
ihtiyar, tekaüt, memur, şu ve bu, 
dört genç, beş ihtiyar bir araya ge
lerek saatlerce: 

- Poker! 
Oynarlar. 
- Poker! 
Eski devirlerde Mengenli ahçı· 

!arın, kaldırımcı Arnavutların, ko
nak arabacılarının oynadıktan ve 
bizim: 

- Ahçı iskamblli! 
Diye alayettiğimiz: 
- Altı koz iskambil! 
Oyunu kadar iptizale utramıt • 

tır. Ondan daha fazla bayajılq • 
mıştır. HattA ... 

Ve bayağılık nihayet bily(lk bir 
istila Jrnvvetile gitgide büyilyın, 
adeta tehlikeli olmıya bqbyan bir 
hastalık olmıya başlamıştır. 

Filhakika, kumar, her memle -
kette oynanıyor. En vahşi kabile-
ler aruında bile kumar oynandı • 
tını gören ve yazan seyyahla çok· 
tur. Fakat hiç bir memlekette, 
paralı tali oyunlan, bu kadar ço
lalmamıf, bu kadar •llfl bir hal 
almamıştır. 

Memleketimizde her ev, her .kah· 
ve, her klüp, bir kumarhane ol • 
muştur. Bazı terzi atölyelerimn 
bitirim tAblr edilen kumarhaneler
den hiç farkı yoktur. Hele, dört 
kişi bir araya geldi mi, kibtlar, 
fiş~r, yeşil çuha meydana çı • 
kar, hemen: 

-Kare! 
Kurulur. 
Yeni yetişen neall, eweıa: 
- Pokeri! 
Sonra: 
- Bakarayı! .. 
Öğreniyor. Çünkü babası oyn•ı· 

yor, annesi masadan kalkmıyJr, 

kızkardeşl arkadaşlarile her ak • 
pm poker partileri çeviriyor. 

Dost evinde poker putlleritl!! 
rastlıyor. Bunun bir de çok çirkin, 
çok acı ve çok feci tezahürleri de 
var: 
Dostlarımdan bir öiretmen, ders 

zamanlarından sonra, aptesanel~ 
de poker oynandığını yana ya " 
kıla anlatıyordu. 

Şirket vapurlarının yan kama• 
ralarında, dört kişinin, Büyük~ 
ye, Kavağa gidinciye kadar po~d 
oynadıklarını ben bir çok defa gö'I' 
lerlınle gördüm. Bir kaç gün eY • 
velkl bir manzaral Ahllenin ma • 
temll yadile bu dakikada yaşaraG 
gözlerimle... . 

Hakikaten insanı korkutan bit 
ihtiras, hem de hiç bıkmıyan; ficlt 
deti, kuvveti bltmiyen, zamanlll. 
söndürülmiyen bir ihtiru ... 

Kuman başka ihtiraslardan • • 
yıran sıfat da, hiç şüphesiz, bı& 
sonsuz şevkin ifratlı heyecan\3 
ısönmemesi, bütüıı mevcudiyeti 
kavrıyan hırsın tatmin edileme • 
mesidir. İnsan bir kere: 

-Kumar! 
Hastalığına yakalandı mı, bü " 

tün duygulan, endişeleri, heyecaıı-, 
lan silinir, bunların yetine bir tel 
düşünce kaim olur: 

-Kumar! 
Bu ihtiras başka şeylerin kök • 

!eşmesine mlni olan, kıskanç bit 
sevdadır. 

Kumarbazlarda asabı biraz g3 " 
ren sebepler hiç bir tesir yapnıslo 
Onlar yalnız klğıtların büyilslte 

canlanırlar. Onları klğıttarcfs"t 
fl§lerden başka hiç bir şeyle ~;. 
kadar edemezseniz. En büyük ze 
lerin en derin lezzetlerin intl " 
hamı duymazlar. Hangi bahsi a'r 
sanız, ne söyleseniz, aldırmaz, di&Y 
lemez, mütemadiyen esner, bu sı
rada: 

- Dün bir floş çıkardım. 'l'atd 
yerinde bir buluş oldu but 

Diye, kumara alt bir lif söyle • 
aeniz, hemen derin bir heyecan '9: 
çinde kalırlar. 

Gözleri parlar, 
Neş'esi gelir. ; 
Oyun onda hiç yorulmak bil 

mlyen faaliyet, hiç sarsıımıraJJ 
dikkat kudretlerini uyandırır. 

Mütemadiyen söyler. 
Bu ihtirası besliyen nedir? 

Para aşkı mı? 
Kazanç ümidi mi? 
Benim bildiğim şudur: geq' 
Kumarbaz, hayalinden .bile dCr 

miyen servetler kazandığı bal 
yine oynar, sonra: 

Elindekini verir! 
Avucundakini verir! 
Haysiyetini kaybeder! 
Şerefini satar! 
Yine oynar, 
Yine oynar! ~ 
Aldırmaz, müteessir olına%t ~ 

kü bu gibi şeylere, kazanca, 
ba all§Dllf, kanıksamqtır. ~ 

O halde, kumar hutalıb ~, 
sebeplerle dopr! ,,ılı 

(~' 
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Tefrika No: 9 Yazan : M. Necdet Tunçer 

Yahudiler, sarayın iç avlusunda saklanmışlardı. 
Tamara uzaktan göründü .. ve birdenbire orta
dan kayboldu. Sahranın kardeşi, yürüyen ha .. 

ya/etlerin üzerine atıldı. 

Heı,Oll gama,lamıda kll,ük fakat muharip bir lcabll;nln /car~rg~~ı 
ola,. 0• ağacın ltovutız11da (Sahra) aın ail•sİ .,. adaam arı gaıar ar •• 

8•hr 1 tf Çünkü bu adam, aslanlarla hi-
... anın erkek kardet ' e 1

• _ •• sını· • ve karnını deşme -. a"' ? le dovuşme •rayı seviyor mu sini bilen bir canavardır. 
Tuzaklar kurulmuştu. H mo çok heybetli bir adamdı .• 

Ya Ta;:ara'nın, saraydan dış av1u- Yüz~nün rengi gece karanlığınd·ırı 
ç .ması bekleniyordu. d ha korkunçtu. 

0 
~~ıp bir tesadüf eseri olarak, aHamo sindiği köşeden yava'l1.a 
gtinlerdc Tamara ile Sahranın n- b kaldırdı Merakından <;ı1dı-

rd~sı iyileşmişti. Bunun sebebi şu i- a.şınıktı Yahudller saraya niçin ve 
ı· s raca . 

,_: arayın hayvanat bahçesind:? - 1 gı·rmişlerdi? Ve burada pu-
"'1 aslanı d . d . nası · 
lsk ar an birı nasılsa emır suva yatmış gibi kimi bckhvor .. 

araları kırarak bahçeye fırla - w? 
tnıştı T . ~ du. 
dib' · amara bahçede bır aga.:'"1 İşte bir gölge ... 
Çedındc oturuyordu .. Bu sırada hı~- Havuz başında Yahudilerin sin -
,_ ke dolaşmakta olan Sahranın er- d'ğ. köşeye dogr~ u giden bır kadın 
"'C kard . T .. . ı ı 
saı eşı, amaranın uzerı~ ~ ha ali. 
t:ı' dıran aslanı gördü .• Ccmbiy2sı - ~amo, önünden geçen hayaleti 
h~ Çekerek aslanın üzerine atı. iı.. t d 
.oır anı ı. 
§i vuruşta karnın~ ve boğazını -f e- Tomara elinde bir demet yeşil Jn Y~re devirdi. Iştc Tamarayı o yaprakla, çok sevdiği papağanla-
uı ·· ahranın kardeşi bu suretle rmı doyurmıya gidıyordu. 
unıden k t şt 'r ur arını ı.. Hamo bırdenbıre: - Tamara! .. 

iltifaınar~ o gündenbcri Sahr .'l':l diye seslenmek istedi. Fakat Yahu-
§in· at ediyor, hatta erkek karde - dıler kendisini görünce ürküp ka-
ko ı de sarayda bir hizmetle alı- çacaklardı. 

Yaca)hnı - 1.. d .. 
'I'anı 6' soy uyor u. Ramo ağzını açmadı.. Onc~ sa· 

kUrtu1:a, a.~lanın hücumun i.rn rayda ve karanlıkların koynunda 
karae . ~u gundcn sonra, _Sahranın neler olacağını düşündü .. Sustu. 
· şı namo hakkında Suleymaııa . . . ·ğ· k-
lcabeden s .. zl . .. 

1 
. h.. Tamara Yahudılerın sındı l :>· 

ku d o en soy cmış ve u - b. denbirc· Ah 
da rn ardan: cMuhafırlarun arasın- şeye yaklaşınca, ır · -: I' .. 

iki ç~~ışsı~> emrini almıştı. Hamo di~e yükselen bir ince ses lşıt.ıdi. 

Ya siz? .• Demindenberi o kar • 
§1ki köşeye neden sinmiştiniz? 

- Biz iki arkadaş Sahraya ge -
çen gün istediği altın bilez.ikletl 
getirmiştik .• Bu adamların kena:
da pusu kurmuş gibi yere sindiği
ni görünce ilerlemiye cesaret ede-

• medik. Arkadaşım dönüp gitti. Ben 
bekledim.. Sahraya haber gönder
mek için fırsat kolluyordum. 

Hamo saf bir bedevi gençi idi. 
Bu müthiş Yahudi zekası karşı -
sında derhal yumuşamış ve Efra
yimin omuzunu okşıyarak: 

- Demek Tamarayı iki saray 'lıu
hafızı alıp götürdü .. Öyle mi? 

- Evet. Ben gözümle gördüm. 
Ve senin onları görmediğine §dşı
yorum! 

- Ortalık loştu .• Bir kaç hayalet 
gördüm amma .. kim olduklarını b~ 
çemedim .. O halde Tamara muha
fızlar dairesine gitmiş olmalıdır. 
Süleyman duyarsa bu adamları k.r 
yun gibi boğazlatır. 

Efrayim, Hamonun kulaJ:.rına i -
ğildi: 

- Bana kalırsa, bu hadiseyi bu 
gece Süleymana aksettirmemeli. 

__. Niçin? .. Burada olup bitenle-

ri hükümdara haber vermek beı~ım 
vazifemdır. 

- Doğru söylüyorsun, Hamo! 
Fakat, Tamara hır Yahudi kızıdır. 
Hukümdar onun muhafızlarla s~
viştiğine hükmederek belki de ken
dısine çok ağır hır ceza verebilir. 

Efrayim, Hamo'nun Tamar .yı 
ne kadar çok sevdiğin biliyord .... 
Hamo, Tamara'nın hükümdar ta
rafından bır ceza gormesiue taham
mül edemezdi. Efrayımııı sözleri
ni dikkatle dinledi: 

- Hakkın var, Efrayim! Doğru 

söylüyorsun! Süleyman hıddetlc 
belki Tamara'yı aslanların ağ?.ına 
bile attırır. O halde bu gece saba
ha kadar susacağım. 

Efrayim bu suretle llamon•m C·· 

linden kurtularak sarayd~n ayrıl
dı. 

Bu müddet zarfında Yahudiler 
Tamarayı Rarrume mahzenlerın -
den birine kaçırmıya muvaffak ol
muşlardı. 

Almanca intişar eden cKoralle> 
mecmuasında okuduk: 
Dünyanın en büyük limanların • 

dan olan Singapordaki minare • 
}erde ~;'".n günlerce birer madent 
sesin etrafta yükseldiği nazarı dik
kati celbetmektedir. 

Bu büyük şehirdeki müeztln-
lerin minarelerden müslü -
manları beş vakit namaza 
davet eden ezan sesleri, ~hrin 
velveleli ve gulguleli makine ses· 
)eri arasında kaybolup gitmekte -
dir. Bu vaziyet kar~ısında seslerini 
daha yüksek bir şekilde ibadet 1a
nianını },ildirmek mecburiyetinde 
kalan b:.ı memleket müslümanlan 
minarelere büyük birer hoparlör 
koymaktan başka çare bulama -
mışlardır:. Bu satırlan yazan mec -
mua bundan sonra diyor ki: 

Şimdi şark rnüslümanları garp 
itikatsızlarınm icat etiği makine -
lerden istifade ederek; incecik mi
narelerden gökleri titreten ses -
lerle cSalah vaktini mutekit müs
lümalnara bildiriyorlar. 

e" in iı., ;k.ö pe 

' 
Müntccim burnanarı ueunia11 

uzagı görtm adamdır. 

gundur sarayın iç nöbetçifori Işte o kadar.. (Devamı var) 
arasınd ı b. ··rtu .. ata 1356 Hıcrı·- ---ı~s3 -Rumi a görünüyordu. Tamaranın üzer ne ır o - ~ 

Gariptir k' d .. - rak derhal ortadan kaldırmışlardı. ,-------------ı ı Muh1a5rrem M1'15rt lan '\7 ı, saray a parrnagı o . d' . k.. R A O y Q 
ı· -lahudiler bu hadiseden vak - Dev cüsseli Hamo sın ıği oşe-
lt:ıde haberdar ı ı d den sıçradı Bir takım hayaletla· 1 Yal 1937, Ay 3, Gün 87, Ka1ım 141 

}{ .o amamış ar ı. ·· . d k k ı•---------·---.-11 de ~o iç avluda dolaşırken bir- rin birbirini takıp e ere oşuş -
nbıre kenara . . b' k y tukları tarafa koştu. 

hudi görd.. 
0 

sın~ş .~r aç. a- Hamo burada bir tek gölge ile 
<li u.. da bır ko~ye sın - .... k l · 

· liaın0 b y . karşılaşmıştı.. Buyu meşa enın 
l:fra i . u ahudıler arasmda d ;ıın.,, uz omuza yürü • 

Y nıı tanımıştı. altına 0 6 • ~ om 
l°:fta 1 d .. l g· Y nı iç avluya kadar nasıl u er. 
ırebihnişti? Hamo boğuk bir sesle bağırda: 

h Hanıo kendini öst d Ya- - Efrnyim .. Sen misin? 
d~dilcri takip ve gtCC::~~e~aşll- _Benim, Hamo! Niçin üzerime 

S aWıyorsun? 
:tay~:a~· lnuh~fız~arı, Hamonun sa- - Tamarayı kaçıran siz de~ıl 
f:Örij ır vazıfc ıle alıkonulduğu:ıu misiniz? 
huk .. nce kendi aralarında şöyle ıir - Hayır.. Tamarayı muhafız -
bizj~~ vermişlerdi: - Hükümdar lardan iki kişi kucaklayıp götür -
~ ~ımıza da bir cellat tayin dülcr. 

~() ... 
~anı:25 

({aranhkta bir ışık 
1 

y c zan : Edgar Valas I 
Çeviren: Mua~er Ala ıur 

-. Polf h ~ ·· b' d ! · 'n bir sc aber vermenizde hiç dokunmaz. Çunku ır e a sızı 
~ llıahıur görmüyorum dedi. polisten korkunuz yok. Zannıma 
.r.a~h ' · d r 'fe ancnm kenarına dayandı kalırsa, galiba sız e po ısc men: 

~l :~tronunun dik bakışlarına ay- sup birisi bulunuyo~su?uz. R~:tn 
- F' bakışlarla mukabele etti. daha ileri giderek ıd~ıa ~debıl~ -

~'-ı akat ben polise müracaat et- rim ki !.iz.i T. X. Meredit bır vazıfe 
"en tf (jettuı Pek hoşlanan insanlardan ile buraya memur e ı. 

l' nı. GenÇ kız gayet s~kin bir sesle: 
l{<lt:~ 0 &ırada kapıya vuruldu. _Ben Mcredit isminde kimse~l 
tan . apıya gitti ve dışarıda du - tanımıyorum, dedi, polisle de hıç 
lto~u ~~~rideıı görülmiycn biri sile münasebetim yo~:ur. . •. 
<le b·§ u Ve kapıyı kapıyarak elin- _ Doğruyu soyledıgıni kabul 
<ltitıd.~: Yaprak posta pulu il~ geri edelim. Fakat madem ki polisten 
t-lrıcı ~l Ve Pulları yazıhanenin üze- korkmuyorsunuz. C halde ~~nim 

b raıttı. polise müracaat etmeme luzum 
e"anı 1 ......, ~ etti: kalmıyor. Durunuz baka ım ... 

~ bıUr e diyordum? Evet, ben poli- Duda:<larını ısırdı, bir müddet 
ho acant t d'· - d'. §lalltn e nıekten pek o karlar uşun u. . . 
l'et~ a~. Hele bu günkü vazi _ Genç kız karşısında dımdık du-

Polıstn bana hiç bir fayd<ısı ruyor, hııl ve 'tavrından korktuğu-

EUGÜNKÜ PROGRAM 
Akşam neşriyatı: 

18,30 plakla dans musikisi, 19,30 
korıferans Ordu say'avı Selim Sırra 
Tarcan (Rus musikisi nasıl ba~ladı). 
20 Müzenen ve arakadaşları tara• 
fından Türk musiki ve halk tarkı· 
ları, 20,30 B. Ömer Rıza tJıraf ından 
arapça söylev, 20,45 Muzaffer ve 
arkc.ıdaşları tarafından Turk musi· 
kisi ve halk şarkıları s<ıat ayarı, 
21,15orkestra, 22,15 ajans ve borsa 
haberleri ve ertesi günün pro· 
gramı, 22,30 plakla sololar, opera 
ve orerct parça\ ırı, 23.00 SO'l. 

nu gosterecek hiç bir şey sezıımı
yordu. Yalnız kalbinin biraz da -
ha fazla çarptığına şüphe yoktu. 

üç aydnnberi bu rolü yapal:il • 
mek için sinirlerine hayli idman 
yaptırmıştı. Fakat şimdi, tam ve 
kat'i anın hulCıl ettiği bir srrnda, 
rnuvaffakiyetsizliğe uğramıştı. Dü
şüp yıkılmamak için son kuvvetle
rini de topladı. Yunanlı dedi ki: 

- Eğer sizi tevkif ettirirsem, is
miniz bütün gazetelere geçer. Hat
ta resminiz de ... 

Genç kız bir kahkaha salıverdi. 
- Bu söylediğiniz o kadar hoş 

bir şey değil! dedi. 
Kara pencereye doğru Jiirliyor

muş gibi yaparak: 
- Ben de öyle düşünüyorum, 

dedi. 
Fakat genç kızın yanından ge -

çerken birdenbire onu ko!l:mnm 
arasına aldı ve göğsünün üzerine 
sıktı. Genç kız, kendisini toplayın
caya k:ıdar, katibesinin ağzından 
da öptü. 

- Siz.i bırakmıyacaöım, dedi, biz 
burada yalnızız. Hizmetçiyi tekrar 
pul nlmağa yolladım. 

28Mart 
Pazar 

Vakitler Vaaali Ezani 

111. 
. , .. d. . 

Güncı 5 .50 il ?.1 
Ôg-le 12 19 5 50 
lkındi 15 51 9 ıı 
Akşam 18 30 12 oa 
Yatsı 20 2 ı 32 •

1 
1 Jmsak .:ı 13 9 39 1 - -= -----

Genç kız kurtulmağa çanştı: 
- Bırakınız beni, dedi, bırakınız 

beni, gideceğim. 

Kara ilk defa olarak genç kızın 
yüzünde korku izleri gördü ve bu 
galebesi içine derın bir haz verdi. 

- Korkuyor musunuz? dedi, 
benden korkuyorsunuz, övle rni? 
Eğer bağırır~anız, siz.i bir k~re daha 
ıığzınızdan öperim. Anladınız mı? 

- Allahaşkına bırakınız beni, 
yalvarırım size, bırakınız beni, gi
deceğim. 

Yunanlı, genç kızın kolları ara
sı.nda titrediğini hissetti. Şeytani 
hır tebessümle kollarını yavaş ya-

vaş gevşetti ve Mis Holanda bütün 
vücudu rtışelerle sarsılarak koltu
ğa yığıldı. 

Kara sert bir sesle sordu: 

- Şimdi söyleyiniz bakalım, sizi 
buraya kim gönderdi? Niçin bura
da bulunuyorsunuz? Ben sımdiye 
kadar t.izden hiç şüphe etmedim. 
Ben sizi evlenecek yerde, hayatını 
kazanmağı tercih eden orijinal kız
lardan birisi zannediyordum. De -
mek ki siz, her gün beni tarassut 
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1 Nisanda başhyor 
Sayam f amyor musunuz?. 
Müsabaka komitesi hazırlıklannı 
bitirmiştir. Müsabakaya 1 Nisanda 
başiıyoruz. 1 Nisan günü gazete -
mlzin müsabaka rutununda basa-
cağımız bayan resmini heyecanla 
bekleyiniz. Nisanın birinde neşre
deceğimiz eh numaralı resmi m
nımak için şimdiden hazırlanınız. 
cbayanı tanıyor musunuz?, suali
ne mutlaka doğru cevap vermiye 
çalışınız. 

Müsabakamız, Nisanın otuzuncu 
günü nihayet bulmuş olacaktır. Bu 
rnüsabakamıza iştirak edl!bilmek 
için en az yirmi resmi tanımak 
lfızımdır. Bu suretle 500 okuyucu

muza çok zengin hediye ve müka
fatlar vereceğiz. 

Resimler sıra numaursile neşre -
dilecektir. Aşağıda nümunesını 
koyduğumuz müsabaka kuponunu 
cloldurarak posta ile ve cMüsabaka 
mcmurluğuı> adresine göndermek 
ltızımdır. 

MüsabakaM.lz, sizi hem alakadar 
edecek, eğlendırecek; hem de zen
gin hediye ve mükafatlar kazandı
racaktır. 

tf e df yererf mlz 
Derece alan okuyuculanmıza 

vereceğimiz hediye ve mükafatla-
rı hazırlamış bulunuyoruz. Bun • 
lar arasında çok nadide, şık ve kıy
metli eşya ve mükfıfatlar vardır. 

Müsabakamız, sizi zengin edebile
cek, ihtiyacınız olan bir eşyaya si
zi kavuşturacaktır. Hediye ve mü
kafatlarımız mütehassıs bir he -
yet tarafından seçilmiştir. Ge -

lccek cevaplar çok ciddi ve ti

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

şekilde tayin olunacaktır. 
Reaiyclerimiz arasında şunlar 

vardır: 

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

fatlar ... 
Derece alacak 500 okuyucumuz 

sıra ile, bu hediyelerden birine ka· 
vuşacaklardır. 

Kimin resimleri nl 
basacağız? 

l\reşredeceğimiz 30 fotoğraf tn -
nınm.ı~ bayanlımn, her gün gaze
telcrd~ gördüğ;inüz maruf kadın -
ların resimleridir. Resimlerimizin 

kime ait olduğunu anlıyabilmek i
~in, zekanızı, 'ıclızanızı işletecGk

siniz. Biz : 
1 - Tarihteki me,jhtır kacfm -

Zar, 
2 - Zamanımızdaki mc~hur ka

dınlar, 
3 - Sinema ve tiyatro artistle • 

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

nın resmini basacağız. V c siz, bu 
resmin kime ait eılduğunu bulacak
sınız. Cevap verirken, bu bayanın 
faminin evveline mesela cKimya a
limi>, csinema artisti:. diye yaz • 
mak lAzımdır. 

Müsabaka kuponu nümunesi iste budur: 
Son Telgrafın Müsabaka Kuponu 

No. : 1., -----
Bu Resim-------------- nln 

fotografı olduğunu blldlrfrlm. 

'-DRES: 

eoıp duruyormuşsunuz. Ohu· şey 
değil. 

Genç kızın ateşli başı, sür'atle 
işlemeğ:? başladı. Fiser beş dakika 
sonra dönmüş bulunacakb. Scbe -
bini bilmemekle beraber, biz -
mctcinin kendi yardımına koşıca
ğını umuyordu. Eğer o da pat:-cnu 
tarafından çıkarsa, kendi vaziyeti
ni pek icci görüyordu. Kara gibi 
bir adamın hiddetini tahrik etme
nin ne büyük bir tehlikeye doğru 
koşmak demek olduğunu Diliyor • 
du. 

Karşısına dikilmiş duran Kara, 
sanki genç kızın kafasında geç:.m 
bu düşünceleri anlıyormuş gibi, 
müstehz.iyane gülümsüyordu. 

- Kızım, dedi, sakın bw adan 
kaçmak için bir plAn tasavvur et -
mek, hiç aklınıza cclmesin. Siz bu
rada ancak emirlerime tabi ola -
caksınız.Şimdi kalkınız, beraber n~ 
şağıya ineceğiz. 

Kolundan tutup kaldırdı ve SÜ -
rükler gibi odadan dışarı çıkardı. 

Genç kız hiç bir ses çıkarmadan 
yürüdü, galiba koridordan geçer
ken, birdenbire kaçıp kurtulabilc-

·----.... ..._ __ _ 

=:ssı 

ccğıni zannediyordu. Fakt:t bileği• 
ni tutnn el, sanki çelikten yapıl • 
mıştı. 

Mutbağa inen merdivenin başı

na geldikleri zaman, genç kız mu· 
kavemet ctmeğe başladı: 

- Beni nereye götürüyorsunuı? 
diye sor<iu. 

- Sizi emin bir yere götürmek 
istiyorum. Şimdi kararımı verdim, 
meseleyi polise haber vereceğim. 
Fakat onlar gelinceye kadar da si
zi şarap mahzenine kapatacağım. 

Ağır kapı açıldı, başka bir kapı 
daha göründü. Genç kız bu kapı • 
nın zırhlı olduğunu bir bak~~a an· 
ladı. Birşey söylcmcğe vakit bula
madı. Çünkü Karn genç km ka -
ranlığın içine doğru itiverdi. Bir 
defa jkisi de içeri girdikten son;a 
elektriği yaktı. 

Mis Holanda son kuvvetlerini•ı 

çin fevkalbeşer bir gayretle çu· • 
pındı. Fakat yun..ınlı bırakmıyor . 
du. Hattfı bağırmasın diye bir c i
le de ağzını kapattı. 

Ve yemden sıkarak: 
( Dcvaıııı ve . ) 

, 
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HAŞAR·AT, UYAN'MADAN FAYDA 
:iLE YUVALARINI TAHRiB E=iNiZ 

a-.en Mn• ılbl it••••• el• alaelc efetfn• •• hlcumuna ve hatM•hn l•tlllaıne marua k•lmalftllk ~in •imdiden FAYDA ve Pompaelle ,uv•l•rını te mlzlerınts 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
ı,ıetme U. idaresi llinlan 

Hıydarpıaıa (.ırnanı araıisinde klin e•ki rahtun binasandakı S . 
No. fq yaı:th&M aylıtı muhammen 2S.'l:l kuru~ mukabilinde ve bir sene 
m.id f~tl" :ıçak arthrmı suretile kira va verilecektir. Açık arllırrnı 
tar hı 8· 4. 1•17 ve •ut lS te H•yıiarpa~a Devlet Demiryolları birinci • 
q eımo ınüdiirlütiinde .icra edilecektir. Talıplcrıo m11bammea bedetin 
Jiiı:de yedi buçuk muvakkat tl'!mınat akçesıl~ rereken kHunl vesaik Ue 
beraber meıkür rfio n saatte b~zır bulunrn~lara din olunur. (1695) 

BeyoOlu Va,nflerı Dl.,.ektörlUIU llln1er1 

Satıhk Anlcazlar 

- -so }-lüııevirıa~a mahallesinde Irmak ıokaflnda 19·31 No:hı ahşap 
,.vin &'lk~T.& 

30 Bıiviıl<p yıa1e cami• havl"t•ındı l74 ~ la aht•P evin ankuı 
Yul<arıda degcrlcrı yazıla &hpp evlerin kaimea an&.u l•n mdhalle. 

Jrinde açık ırtıırma ıurelile aauııcata ndan 27-3-937 aünfiodtn itıbıtrcn 
bir htfıa miiddeıle tıl p1crsn 2 f'isan 937 CUIP• ıunü aaat 11 de ~c 
13 t• mJtballeriotle bulunmalırL (1677) 

Türk Hava Kurumu 

BOYOK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmittir. 

6 ı!lcı keşide 11 - Nisan - 1937 dedir. 
Büyük ,,. . 
jkramiye~OO. 000 lıradır. 
Ayrıca: 40.000, 25.000, 20.000 
15.000, 10.000 Liralık ikrami
yelerle (50.000 ve 200.000) 
liralık iki adet mükafat vardır .. 
Dikkat : B Het •l•il ller kea 7 • N 1 8 A N • 

937 gUnU ak••mın• kadar b ilat inl 
cleğlttlrmlt bulunmahdır. 

Bu terihten sonra bUet Uze .. Dahiliye wütthassası 

es:=:=:==:=:rı::n::d::•k::l::h::•::k:k;::ıs•:•::k::'':o::ı:u::'·::· =:=:::::HJ Dr. Ali Rıza Sağla 
Bepkt&f Tramvay Dural( 

H.stalannı bcrgün ötledcn 
sonra kabul eder. Dr. Hafız Cemal 

(wKMA.N HEKİM) 

D•ltlllJ• tnUteh••sı81 

maralı hwust kabınesınde hasta .. 

larmı kabul eder. Salı. cumartesi 

&ünleri sabah .9 5 • 12• saatleri ba· 

kUd fıkaraya mahsustur. Muayene-
Pazardan bat1'• ıürılercle öjle • 

df'D sonra ıaaı (2.b tan 8 ya k~ar ı hane ve ev ıe:efoa: 22398. Katlık 
lstanbulda Dıvanyolunda (104) na. telefon: 21044. 

-
Okul Kızı 

Okol Kıılarınuı yıllardır bekle-

d•kleri biricik kıı rneccnıaa.sı 
1 S Nisanda çtkıyor 

IKömürSer 

Tilrk h•v• kurumu 
ç•rtı fUbealnden: 

Türk Hava Kurumu Çarşı şu • 

bt>sinin f Prtip ettiği eşya piyangosll 

25/3/937 akşamı Turan tiyatroSt!n· 
da ıcra olunmuştur. İkramiyeler 

kapalı çarşı şubesinin Çukur mu • 

halJebici sırasında 19 numarac':ın 

verilmektedir. 

691 otomobıl 1344 piyano 186 

radyo H88 oda takım, 1126 bıSlk • 

let 297, e47 dıvar halısı, karyo•a: 

184. 147., ipek elbiselik: 528. 1063 

1170. 1406. 

Yün elbiselik: 236, 377, 524, 1238. 

Gtlmii~ takımı: 360, 694, 1131, 

1457, 1092, 1114. 

Çay takımı: 281, 134, 498, 949, 953, 

1223. 
aaat : . 124, 606, 1158, 1212, 

1215, 1315. 

Biıst : 46, 291, 917, 1050, 1205, 
1352. 

Bay iskarpini: 646, 727, 765, 844, 
1077 1132. 

Bayan iskarpini· : 261, 304, 513, 
628, 1297, 1498 •. 

Çocuk iskarpini: 448, 478, 672, 
1359, 1369, 1481. 

Tuvalet takımı: 569, 769, 851, 974, 
1032, 1222. 

250 parça muhtelif hediye, lis • 

teler Kapalı çarşı Hava Kurumı.ı 

şubesmde. Bir ay zarfında alın • 

mayan ikramiyeler Hava Kuumu • 

na teberru sayılır. 

Daktilo •raynıor 
Büyiık Şmith Premier makine • 

sincie eski harflerle yazılmış ede

bi eserleri yeni harflerle çabuk ve 

yanlışsız çevirecek bir daktilo ba· 

yan aranıyor. İsteyenler her güıı 

öğleden sonra gazetemizin idare 

nıüdurliığiıne müracaat etsinler. 

Çalışma yeri Beyoğlundadır. 

isini Görün·· z 

-------------------------------------------------------------,---------------1 
Milli Kömür davasının, her safhası ile alakadar 
olan Beynelmilel Kömür Sergisi, yurddaşlarımızı il 
şahsi menfaatleri bakımından da görülecek bir yerdir 

o 
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Eyup İcra Memurluğundan: 1 
Saiıner,in Burhan ve Mehmcdin . 

şayıan r· ütasarrıf olduklar ı Eyup 
baba Haydar Nazır ağa mahalJ<? ıır •. 
de kiıın olup cephesine muvazi ku· 
çiık bahçe kapısından girilerek 5 
basamaklı lai merdıvenden çıkıl • 
dıktan ~onta kapısından gırıldık· 

de bir taşlık ve sol tarafda yanva· 
na küçük iki oda ve bir odunluk 
ve ikinci kata çıkıldıkda bir sofa ü
zerinde biri büyük biri küçük ·~·ı 

oda ve bir çimento döşeli mulfak ve 
bir hela ve üçüncü kata çıkıldıkta 
küçük bir sofa üzerinde üç oda ve 
bır hela 'e dördüncü kata çık1ldıkta 
küçük bir sofa üzerinde karşıkar
şıya biri büyük biri küçük ve biri 
tamire muhtaç bir oda ki ceman 
iı~ oda ve elektrik tesisatını ve t-it 

ı kuyulu ve eşcarı müsmireyi h:Jvl 
bahçe ve bu bahçede altında bir 
odunluk olan büyük bir odadan i· 
baret 12 numaralı hanenin şuyu•ın 
izalesi için açık arttırmaya çıka.:-ıl· 
mıştır. Kıymeti muhamminesi 131.10 
liradır. Şartnamesi '!.0/4/9'J7 günan-

• 
den ıhbaren dıvanh,uıcy"? <ısıl'l - ı .. •ı•••••••••-, 
caktır. 30/4/937 tarıhine rrıusarhf ı Akba mUesseselerl 
Cuma gur.tl saat 14 den 16 yaka 1:ır 1 

Ankarııda her dilden kitap, ga· 
satıJacaktır. Arttıı rr.aya gır · 1 

zete, mecmua ve kırtasiyeyi ucus 
mek ıçın kı.nan kıymetır ı 
yüzde yedi buçuk nısbetın • olarak AKBA müessesesinde 

de temınat akçesı alınır. Bırıkmiş bulabilirsiniz. Her dilde kitap. 
vergi vakıf ıcare hısscdarlara r·1• mecmua aipariıi kabul edilif• 

sumu dellilıve<si r· tiştPriye aittir. lstanl:ul gazeteleri için illn ka-
Bıırnci attırmlda kıymetın ythJe bul, abone kaydedilir. Undervodd 
yetmış beşı buıursa muşterının \ls. t aıı ve hesap mnkinelerioiD A~ 
tilnde b;rakılır. Aksi halc!e en ~on kara aceo esi. Parker dol .... 
arttıran:n teahhiıdu yerinde k1l • kalemlerinin Anlcarada aatlf Y" 
mak üzee arttırma 15 gün daha u- ,:,Jir. Tel'!forı: 3:177 
zaltıi!r 17/S/937 tarihıne rastlay.ın •• -----~~ 
Pazarte:oi gi.ınü saat 14 den 16 ıa ___________ _. 

kadar ı!cınc: arttırma yapılarak i· tapu sici!lerile sabit 
haJeı katıyesi ıcra edileceğinden ı. paylaşmadan hari.; kalacaklal'l 

potek sahıbi alacaklılarla diğer a- Cazla m<ahimat isteyenlerin daİ· 
lacakhların ve rtıfak hakkı sahıp- mızin 937/348 numaralı dosYasl 
letının gayri menkul üzerindeki müracaatları ilan olunur. 
hakların ıhususile faiz ve masn • 
lacaklıların ve irtifak hakkı -;:ıhip
fa dair 1ddalarını müsbit evaklari -
le bırlikte 20 gün içinde dairemize 
bitdirmeleti aksi • kdirde hakları 

Başmuharrir 

E. izzet 
~ ..... rer: 


