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Adres: lstanbul, SON TELGRAF 

Dünyanın 
•• •• gozu Belgrad'da 

lsp3nyanın Ce• 
belü~tarık sahi• 
tinde yaptlacJk 
kontroluoa yar· 
dım t-lmek üzere 
bük um etimizden 
i s t e n m i ş olan 
heyet bugünler• 
de şehrimizden 
hareket edecek• 
tir. 

Heyet kuman. 
danJıtına lntih r 
edilen Bahriye Cebelültarılt. ka 
Albayı Safyed!ı ıitl,c•lc tlıl•ge-
din bu sabahki Mİ• Alba!I 
ekspresle şehri· Safiyet/din 

miştir. 
Ayna mahafillcr Sovjetler birli-
(Devamı ikinci sayfada) 

mize gelmiştir. Kendisin~ rcf ak at 
edecek diğer zevat ve mutehassıs
Jarın da seçilmes·ne ba,ıanmıştır. 

==:::=:::=:::====='============:;===================-

da ııı.~·:";;;r,e::;:; .,., •• Italya -Türkiye arasın· 
oı., rinı takip e::len ve edecek I b 

1 b,,1 leyabatıerinin orta Avrupanın d •• ke e aş yor 
dtb 

11
:

1 
_takviye bakımından fay· a muza r 1 ı 

ldded·ıehceler vereceği şüphesiz · 
1 
ıncktedir d ö •• 

rup~~·~ bu k~ynaşma orta Av· Millno a esası g ru-
~tthe ıııyast cereyanlara yeni bir 1 1 A 
bir rn,:ı:ecek ka_dar. ~hemmiyclli şu-ıen mese e er n-
lekttt . ra arıettıti ıçın her mem· • 

~~~~11~~t~:~m~~~ karada intaç edilecek 
Başvc:k'I! HAZIRLANDI ld husud malumata göre Millno mülakatı esnuında Tevfik 

~Y•bat ~ a:-ı Bclgrada yapacatı _ A_ tımız ·ıe Kont Ciano arasında esasları tekarrür ettirilen mesele• 
"""11ftir • .;::ra~ı lamam~le haza~· Ru~tu _ ra~ 1

esi için diplomatik faaliyetler inkişaf halinde bulunmakta. 
~ ~ f ~ckıl Karabuk demır lerıo muza ~r bilhassa Montrö mukavelesine iltib:ık etmeleri esası 
llaer&ıi11ıine •~ıkasuun . temel atma chr. :~ly~n ,7~dir. Millnoda halline başlanan Türkiye-ltalya arasındaki 

(~~·Y~~t _etlikten sonra. h~ll~ 1 ~ ~omatik meseleler A"karnda yakında intaç edilmitt b ılun ıclktır. 
~ttı ı ıkincı sayfada) butuft d!p pUIHHlllttlHf•Ull ltlllUllllllUHltttllllllHllHl .... HHHllllllıUfflllllHllllllHIUIHHIHHHHtll ..... , .... ~ ... -........... _ ..... _ .. _ ... ---········ Yarm başlıyor-.... ,. 

llQyQk Harpte· TDrk 
Bahriyelileı·i nasll d6ğOştOler? 

""' . 
Son Telgraf'ta 

Kerıdiılnl Filistin /cr•lı il4n •imek 
İ•i•.qen Kudü• mil/tüsl 

Kudüs (Hususi) - Müfrit Arap
la_!'ln .Yahudilere karşı olan teca
vuzıen devam etmektedir. lnriliz 
A•t . Ko!1Jiserlitinin aidatı şiddetli 
tedbırlerın tesiri görülmiye baş. 
lanmıştır. 

Yapura namındaki Arap köyün. 
de bir bomba patlamı~ bq kişi 
yaralanmıştır. 

Bombayı atanın bir yahudi şo. 
fö~ oldu~u an~aşılmıştır. Ro, Aşa• 
n~ Y~ yakan Hıram namındaki Arap 
koyune 130 lngiliz lirası ceza ve· 
rllmiştir. 

- Üç gün s~ren lngiliz askeri ma. 
nevraları bitmiştir. Fakat, şimdi 
günün en muhim hidisesi Kudüs 
Müftüsünün krallık peşinde koşma
sıdır. Bu hususda müftünün Hicaz 
Hükumdara lbnissuudun muvafaka· 
ti"li ıstihsal ettitf de temiıı edU. 
mektedir. 

Şakileri icabında yataklarında 

Şark vilayetlerine gönderile
ceklerin listesi hazırlanıyor 

(Ya~ısı 2 inci .alelfede) 

Hldlseler karıısında : 

Muharrir Yahu yazım yarada kaldı. Bana 
clayanmaz, kalp bir mal, çUrUklUk ifade eden bir 
ml•al bul•ana •• 

-
11 Kadın çoraplara gibi " de ... 



"Biriken para,, 1 KUçOK HABERLER J Belgrat 
Yazısını gazan '-------ı-ce_r_-,d-e ..-,i Temasları 

--oış-----1-ı 
1 SiYASA ,,,,,,,, 

Bir gazeteci 
niçin çtldtrdt? 

Ne oldu, iliyor mıusunuz? Ateşli, 
genç, idealist gazeteci .arkadaşın 
başına gelen f elakcti kısaca hikaye 
edelim: 

Herkesin her mesele hakkında 
lbir fikri, bir kanaati olur a, bizim 
lbu .zavallı ateşli ,genç.gazeteci arka
daşın da pclt garip bir !kanaati var
dı, kulakları çınlasın!. 
Şu ailılt o1mafüklarını yine 1ken

dilerinin söyledikleri musevı va -
tandaşlarınuz gazetelerimizi alma
dıkça bizim basın için kar ıolamıya
cağma kanidi. Ne yaptı yaptı, bu 
türkçe konuşmak cereyanından bi
listifade, bir musevi ahbabına gaze
telerimizden :birini a1dırmzya mu -
vatfak oldu. Bir tanesini dahi ka
zanmak kardır, diye!.. 

İdealist arkadaş bu muvaffaki -
yetine, gördük ki pek sevinmiŞti. 
Fakat her gün (5) kuruş bayılma
nın pek de kolay gelmiyeceğini de 
pek güzel biliyordu. Bu adeta onun 
için bir vicdan azabı oldu: Hiç kim
seye de zarar ettirmeyi istemiyor
du! 

Fakat (Son Telgraf) çıkar çık -
maz bu meselenin de halledildi -
ğine o kndar sevindi ki, her günkü 
zararına sebep olduğu Musevi ah
babına koştu, muzafferane bir su -
rette müjdeledi: 

- Zarardan kurtuldunuz! 
-Neye? 
- Artık (3) kuruşa gazete alabi-

leceksiniz .. Niye 5 :kuruşluk gazete 
alıyorsunuz 

Ateşli genç arkaaaşm telaşına 
hayr.et den Musevi ahbabı dse §11 

cevabı erdi: 
- Evet, biz (5) kuruşa alıyoruz 

amma 5 kişi birle§erek alıyoruz! 
- Ha! .. o başka? .. Demek adam 

başma bir kuruşa geliyor? .• 
- Evet! 5 kişiden her birinin de 

gazeteyi kendi mahallesine okut -
mak hakkı va.rl 

-~ 
- 5 .kişiden her biri sonra fgaze.. 

~eyi 'kendi mahallesine okutuyor!> 
- ?! 
- Ondan sonra Havraya gön • 

deriyoruz: mubtaçlar o'lruyor!l 
- ?! 
- Ondan sonra 5 kişiden her bi-

ri gazetc;yi 5 gün kendi evinde ma
sa örtüsü olarak ikLI1lılnıyor!! .• 

-'?!! 
- Ondan sonra, artık, gerek mu-

sevice, gerek her hangi dilde olsun 
gazete ayak yolunda kullanılabi -1 
lir .. Tabii artık o bir gazete değil, 
bir paçavra olmuştur! 

-?!l! 
- Paçavra olarak bunları da Av-

rupa paçavra fabrikalarına sevke -
diyoruz!! 

- Bu kadarı Jıerze .•• 
Musevi ahbap (Sözünü keseıek) 

- O .. ! .. Evet, herze!... Çünkü az 
• kar Rbyoruz iki, bu zamanda ena

yiliktir! .. 
- 'Malum! ..• 

Zavallı genç >gazeteci arkadaşı a
kıl hastahanesine naklettiler. 

* Be1edlyemlzden bir 
ricamız 

Belediyemizden bir ricamızı kay
.dede~iz: 

İstanbul ·sokaklarına çöp atan -
lardan ceza alınıyor. Bu, elbette pek 
doğrudur. ttstanbulun yollan el -
bette temiz olmalıdır. Fakat 1stan
blll dört bir tarafı deniz olan bir 
şehirdir. Binaenaleyh denizimiz 
dahi İstanbulun yolları ,demektir. 
.Binaenaleyh Belediyemizden .ric:ı 
ederıiz: Deniilerimize çöp .atanlaT
.dan da ceza alsın!! 

~t?~· 
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Cenup hud udunun 
emniveti 

[Birinci şaJUjcaeıı devam) 
etmekte olan <bUlSeler ctr f oda 
derin bir ıalikn ve bususi bir .ehem
miyet idıar etmiştir. 

Salahivettar bir zat bugün Son 
Teluaf'a bu hu!!usta demiştir ki: 

·•- Cenı p hudutlar•mızdaki şe· 
kavet kaJarı ve ıudut ~mniyeti
nin 'bugünkü durumu, alınma• S?'C
.-eldi ıPIOll!l.. .-ör:üoeo Ledbirler hak· 
tonda Fırka ıgrubu lenvjr edilditi 
gibi bir iki J!Ün içinde iç B1kanı 
bu husu'>h Kamutay kürsüsünden de 
efkarı unıumiyeye izahat :ve mali-
mat arzedece'ktir. 

Ce ıup hudutlarımrı:dııki şekavet 
Mdi eiler ve emni.,.etimiz, icabtada 
pkôeıri yal ıklar nda ıve .Yuv~anooa 
ten izlememizi gerekleştırebı ır. 

Hatay a11•v••• t(omit•· 
alntn lçti.naı kahyor 
Halay anayasasını hazır !aya-

cak olan konıite 9 nisanda Cenevrede 
toplantısına dt!vam edecekti.. Mu
rahhasımız Numan Rıfat Meneme ıci 
o~ u böbrekıerinden rahatsız oldu
tu için M llet er Kurumu Ge!lel 
Sekreterlığine bir telgraf çekerek 
22 nisandan önce Cenevreye döl• 
mek fırsatını bulanııyacağını bildır 
miş ve komite tcplantmoın ?'J. ni .. 
sandan sonraya te.ıirini istemi~tir. 

Antakya 31 {Hususi) - Vatani
lcrin ellerinde bulunan gazetelerle 
yaptıkları neşriyata, geniş mikyas
ta giriştikleri propaganda ve tah -
riknta rağmen, Suriyede Türkl~rle 
dost kalmanın daha faydalı olaca -
ğını düşünen aklıselim ı;ahibi "nsaı 

lar, vataııilerin her türlü tezvHa· 
tma kulak asmamaktadırlar. 

Suriyenin bir çok yerlerinde si -
Uhlı kıyamlar çıkmıştır. Bu isyı..n
lan çıkaranlar dürziler. kürtler ve 
bir kısım alevilerdir. İsyan mınta
blanna mütemadiyen :kuvvet 
gönderilmekte olmasına rağmen, 

vaziyet gittikce daha ziyade vahim 
l>ir şekil almak istidadını göster • 
mektedir. 

Lazyekede demir gömleklilerle 
halk arasında vukua gelen çarpış
ma neticesinde tevkif edilenler, 

Beruta gönderilmişlerdir. 
Diğer taraftan Cenevrcden de 

müsaıt haberler gelmektedir. De -
vam eden gayri resmi müzaker ıer 
yeni bir safhadadır. Yakında top
lanacak Milletler Cemiyetine an -
laşma halinde çıkılması kuvvo~e 
muhtemeldir. 

Pariste çıkan Haraç ismindeki 

taşnak ıgazetem, Hatay Anayasa • 
sının müzakerelerinden :bahsed~r
ken, bazı gü1ünç iddialarda hulu -
nuyor. Gazeteye göre, hükılme l 
miz bazı €izli maksadlannı tah. 
kuk ettimlek için senelerdent 
çalışıyormuş. Sancak meselesi cil.
mullu ve macer;ılarla dolu .bir :.J~
llın .ancak bir safhası imiş. Hakp
de ve diğer Suriye çarşıları.ır"

batta Halcbi .de Sanca.k hudutları 
i~de gôstereıı haritalar satılı-tvr.
muş. Sovyct - Türk entrikaları ..,: 
listinde ıde ;faaliyetini a.rtt.ır:n·i 

Tr.tk entrikaları İran kör!ezirı -
den E!ganistana kadar ilcrliy .... r -
muş. Nctekiro Şark paktı da b .nu 
tevit edıvormuş. 

···:···················································· 
lspan}a sahilini 
Kontrol 

(Birinci sayfadan devam) 
ğinin de ademı müdah~le komite• 
sinde bu meseleDin muz.akeresine 
mahal bırakmayacağanı zannetmek· 
te, çürıkü vakayi hakkında e'de 
delail mevcut olmadığını ve Sov
yetlerin istedi !İ gibi bir tahki'< 
komisyonunun ispanyaya sröndcrıt. 
mesine de pek az ihlımal olduğunu 
kaydet nıek tedirler. 

Bu mahafil, bir tahkik heyeti 
gönderilmesi hakkındll Sovyetfer 
tar.ıfından vapılao tt"klifi Grandi'nin 
son beyanatına ııear§I bir mukabele 
leiakki etmektedirler. Fakat, Roma· 
nın ililMgiriz btr tarzı hareket itti· 
hu etmiş olması bu teklifi arhk 
mutıi'< rö~lermemektedir. 

Cenevre, 31 (A.A.) - Meksika 
murahhas heyeti MilleUer Cemi -
yeti umumt kitibl Avenol'a bir 
nota vermiştir. 

Nota, konseyin toplanması hak -
kında hiç bir talebi ihtiva etme • 
mekle beraber ispanyanın maruz 
kaldığı haksızlığı ve dahili harbe 
nihayet vermek hususunda ce 111-
yet azalarının f aallyete geçmeleri
ni istemcktedır. 

Cebelüttarık, 31 (A.A.) - ö ~ ·-e
nildiğine göre Almeria'dan g ~ Pn 
hükümet kıtaları Motril civarın -
daki 5.si kuvvetlerine taarruz ede -
rek bunlara büyük zayiat verdir -
mişlerdlr. 

Asilerin Malaga fstikameti.1de 
ric'at ettikleri bildirilmektedir. 

* Tophanedeki Mumhane an - (Birinci sayfadan devam) 
Anlaşılamadı trepolarının yıkılması ve yenid'?n Ankaraya dönerek, Roman~a BllŞ• 

asıi surette inşası kat'i olarak ka - v<'kili Tatareskonun ziy:netini bek· 
Dün ~it Cna Mahkeme• 

TCII'hıştınlımştır • les ecekti r. 
sinde, Hüseym Cahil l'iaiçm ile * Adapazarı Türk Ticaret Ban· M ıamafih Ankara'ya ~elen son 
Vali Muhittin Üstündağ arasında kast heyeti umumiyesi bugün top- haberlere na7 aran, Rom·mya 
" Biriken ıpara "' yansından çıkan · 1nnııcal<'tır. 'Banlca son 1:iir yıı1ik Kralı Karol bugünlerde, refakatin· 
davaya devam edilmiştir. Mankeme pUmçosunu 179,986,40 lira safi kar- de Başvekil Tataresko olduğu ha!· 
geçen celsede bu yazının kimin la .kapamıştır. de, 'Praga gitme~ e k:ırar vermış 
tar;ıfındao :yazıldığının ne§dyat mü· * Süt satışı meselesinde süt bulurm kt:ı.dır. Ru s brp~en Ro· 
dürünaen sorulmasına karar ver• ımüstahsHlerile eski süt satıcıl!ll'ı m-ınyn Bıısvekilini'l 61Nisantia 0 • ' 

mişti. esnafı tamamile anla~mışlardır. karaya yapacağı seyahat taaHbur ede-
Oünkü celsede neşriyat müdürü Dünden itibaren -süt satışını eskisi cck demektir. 

'Enis ifahsin hazır bulunmuş, bu gibi sütcüler idareye başlanuşlar- O T V.OK 
yazının kim tarafından yazıldığını dır. BÜKREŞDE DE MAL MA 
-..zetenin sa'hibi Necm"ttin Sadık· 'Bükreş 31 [Hususi] - 1"atarea-
,... Sadı * Hükumetimiz Paris sergisine konun Ankarcl'ya yap c ığı s~y~-
tan sorduğunu ve Necmettin • iştirak :etmcmcğe !karar vermiştir. 'halin teiıir edildiiine daır yenı bı~ 
ıt•n. malılı.emenin 'tıÖ}lc 'bir sual * Trabzon açıklannaa görülen haber yoktur. Bükreş ga-zctele~ı 
sorma~a hakkı olmadığı cevabını serseri mayn bütün araştırmal .ra Başı akanımız General lsmet lno-
ıverdiQ'iDi 'Söylemiştir. Tağmen 1ha'~ bulunamamıştır. nünün Londra seyah frı8en av·· 

Mahlrerne bu sualin üçüncü de- · a D k * Gebze, Darıca ve havalisın e deli ıden sonra, Dış bakanımız o • 
fa olarak tekidine karar vermiştir. şakavet yapmakla maz.nun çetenin tor Aras ile birlikte, :r ıtaresko v.e. ~n-

reisi Kara Alinin dün nakzen ya - toneskonun Ankar \yaz yaretlerını ıa-
Kuyudan çıkarılan ceset 

Evveiki gün, Topkapı dışarı· 
sınd1', Maltepe yolunda, kira1adığı 

lübenin bahçesinde.ki kuyuda bu
lunduğunu yazdıR-ımız Bulgar teba
asından Nikolanın cesedi üzerinde 
Morgda yapılan otop!i:le, şüphe 
uytmfüracak hiç bir tazyik eseri, 
'Yara, bere ve saire görülmediğine 
dair. bir rııpor verilmiştir. 

Maamafıb, her ihtimal göz önün• 
de tutularak tahkikata öevam-edil· 
mektedir. 

Polis 

de maksadile Bükreşe gelece. l~ri?i 
pılan muhakemesinde cezast 30 se- n ... e 

yazmaktndırlar. Haziran ayı ıçı ... 
neden 18,5 seneye indirilmiştir. Çekoslovak Hariciye Nazın Doktor 

1* TedavJ .edilmek üzere .Fran - k tec<''iı 
Hodza'nın da Bü rcşe ge l!:' · 

saya giden 'Maliye V:ekili F.uat Ağ- söylenmektedir. . . 
rnlı Paristen Berline geçmiştir. Romanya parlamentosu reısı * Fişek fiatlarının pahalı ol • Save:ınn nun Romada qplanacak 

ası scbcbile şehir ddhilinde ıvu - ar amcntolar konferansında bulun· 
rulacak kargalara verilen fü·ret duğu S?'Ünler zarfında Rumen Hari-
beş kuruştan yedi buçuk kuruşa cıye Nazırı Anton~sko'lun ~omayı 
çıkarılmıştır. ziyareti hakkında ıstıım.açlar yap. 

ması hakkında talimat aldı~ı da * Ecnebi memleketlerde oturup 
memleketimizde '€mlfıki bulunan - hildirilmekted'r, 
lann irat paralarının ihracına mü- KÜÇÜK 1T!LAF ~·oPLANTISl 
saade edilmesi i~n tetkikler "YB.Pl• IBclgrad ~l (Hususi) - 'Nisanın 

5 inde buraya ıgelecck olan Çekos • 
lıyor. 'k 

'Çarpan araba * Kiiğıt fabrikamıza lazım '()}an lovn'k Cumhurreisi Benesi arşı -
Tak5imde Kurabiye soka~ında ham ı:maddeler gümrüksüz @.e - lamnk için buradaki hazırlıklar 

Marmara apartımanında :oturan Fa. cektir. epeyce ilerlemiştir. Belgrad bu ay 
tika ismindeki kndına, ôün, Tar.la· 1,..inde mühim siyasi müzaker.e.le·r· e 

m~~ ~ k 
başında, 2508 numaralı yük arabası * Fenerde Saffet isminde bir sahne olacağı için, şehirde huyu 
çarparak muhtelif yerlerinden ya.. kadın, damadı Ömer Seyfeadini bir canlılık göze çarpmakta ve her 
ralanmasına ıScbeb olmuştur. ~ .,.r-1 bir bı:nTam ;arifesi ımnnzaı:a-

b 1baltayla yaralamak suçundan uir u ıu. -J 

Fotika tedavi altına a mı_ş, ... 1nı go""stcrmektedir.. sene dört ay on gün ihapsc •e aa - . ., 
ar.a.bao yakalanmışbr. çe11·oslovak mı. azır1 IKrofto ile "ERi madına :200 lira tazminat vermeğe =~ 

KAVANOZ ŞEK Anteneskunun yarın şehrimize gel-
F · d mahküm edilmiştir. 

Şehıadebaşında evzıye ca • .meleri eklenmektedir. Küçük An-
d 1 .n. · M h Dışarde esinde 113 num ıra ı şt:'l\.ercı e .. tant nazırları daimi komisyonu -
mel Alinin dükkanından dün ak.. * Balkanlılar denizcılik bürosu nun buradaki müzakcreler,i iki 
şam saat 19 da içi şeker .dolu bir pek yakında Plreae ~aaliyete geçe. 
kavanozu çalıp kaçarken yakala· gün ı;üreaektir . 
nan Aic-;araylı 24 yaşında Ahdullah cektir. Başvekil Stoyadinoviçin de İ -
o~1o Arif müddeiumumfliğe veril- * Frnnsada 12,000 franktan az talya Hariciye Naz.ım K<>;nt Cinno-
uıiştir. olan maaşlar hayat pahalılığından nun Belgrad ziyaretini ·ade etme!k 

SiNEMADA SARl:dOŞLAR ötürü yüzde beş arttırıliıcaktır. üzere Nisan sonlarına doğru Ro -
Osküdarda lnkilap mahallesinde * Frnnsada Borda ekspresi gara maya gideceği söylenmektedir. 

oturan Salih ı0ğlu Hüse} in ve ar1<ada- girerken yoldan çıkmıştır. 3 ölü, Bu haber teeyyüt etmediği takdir-
şı Cemalo~lu ıHayrı dün gece Üskü- 60 ~·arah ardır.. ae, Rumen misafirimizin 2\nkata-
darda kala\arı tütsüledikten sonra * Leh çingenelerinin şefi serve- dan müfarakatmı müteakip, Baş -
Hale sinemasına gitmiş'er, orada, tinin büyük bir ısınım general vekilimiz 10 Nisanda Ankaradan 
Sami kızı Salibaya sarkıntılık ve Fr.ankoya terkat.miştir. hareket eaecek1er ve :12 l>lisanaa 
uaıumt iıtirahiiti selbeUiklerinden * Gandi bundan sonra Hindis - Belgradda bulunacaklardır. Bu iti-
yak~aomışlar, haklarındii tohki· tanda artık kılıcın hakim .alacağı • hartla ıgiderken Sofyada kalm~ları 
Jr<1.ta bapnmtşbr. nı söylemiştir. mümkün olmıyacaktır. İsmet :ı;.rıö-

.,11111111111111111.,11111,11111 ............................. ,wııı•uuıııııııııııııımıııımuııı•ıuıııııuu'"' 11uııır1111ııırıııııııııınımıu1111111111111 nü 'nün ancak dönüşünde Sof yaya 

idare amirlerimiz arasında ge
niş değişiklik 

uğl'amaları ve orada bir gün kal -
nuılar1 muhtemel görülmektedir. 

Tltulesko Pa r lse gitti 
Belgrad, :31 (Hususi) - iRoman

yadan dün gelen yolcu trcnile~ cs
lki Rumen Hariciye nazırı Titü\es
ku Yugoslavyanın Subotitso ist.as
yonundan ~çmiştir. Eski naill', 
istasyonda hiç bir gazeteciyi ka -
1bw etmemiş. zagrep trenile Pari
ae clqtru gitmiftir. 

Hü1cümct bu il1c bah;\r için le idare am rleri arasınd.a ren17. mikyasta 
de,,.işikhlt yapacaktır. Şarktaı<i valil~rden çoğu garp _vıl!y~tlerın~ alına· 
ca'k "e onlar.o yer.ine g.arbdeki valilerden ııl rı ;go ıderılecektır. 

Kaymakamlar ~ nahiye müdürleri ar~nda da . ~~i:lik,, n~kil v~ 
yeni ta\ inl~r yapılacaktır. Dahiliye Vekale~ı bu d ·lı~ıkıtie aı~ l~stele_rı 
hazırlemıı.ktadır. Şark vilayetlerine oralardakı ~a~kını:n•yt 'Ve ~ukumetın 
plan•anaı tıa,arma.yı tesı i ve teshil edecek guzıde idare ı&.ırlerı gön 

B ulgaris and a re
jim m ücadelesi 

BulgaristanBa belediye intiha~ • 
:?arı hararetle devam ıetmektc~· 
fıazar .günü SoCya bekdiyesi iÇl.11 

yapılan in'tihap yüzde elli s~t{'i1l 
fazla reyle hükumet kazanmıştır. 
Rey -:vermesi · cap eden H3,f>Oi 
müntehipten 92,318 kişi intihaba 
"§tirak -etmiş, 51,188 kişi rey ver • 
memekle hiikümet ve r.cjimc kar• 
şı mcmnuniye tsizliğini izhar <?t • 
miştir. 'Hükumetin yüzde 58 m~ • 
\"affakıyeti karşısında eski partı • 
lere mensup olanlar hükümetin al· 
dığı 53,888 reyden .24,'112 sinin ~a
aınıar taı;afmdan verildiğini. ı..ıı • 
naenaleyh, kadınların reyi olmaz
sa hükumetin ekalliyette kalaca .. 
ğını iddia etmektedirler. . 

'Partiler kanun harici addedıl • 
mezden evvcl, Çankovistierle, K'; 
münist ve çütçilcı· en kuvvetli :;ı
rer parti halinde Bulgaristaoın 
mukadderatını ellerinde tutmakta 
idiler. -O znman, Çankof partisi ilt
tidarı terkcdince, çiftçilere ist.i .. 
nad eden demokrat Muşanof, ka .. 

ine <teşkil etmişti. Muşanof ıskat 
dilince, Çankovistlere istinad e .• 

den Liyapçcvisler iktidara gddı. 
Genel harp sonundanbcri Bulgu .. 
ristan, bu .. ç kuvvetli hizbin idC!D" 
loji anlaşmazlıkları içinde çalka -
nıp durau. . 

Komünistler, hiç bir zaman ikfı: 
dar mcvkiinc gcçemiyecekleriJll 
bildik1eri hn1de, iMilfıllerc, bayis
hanclere, idamlara rağmen, kuV • 
vetli bir birlik halinde yaşadılaf 
v~ hala da yaşamaktadırlar. 

1934 yılı May.ıs .ayına kadar va • 
ziyet bu şekilde devam etti. Fakat, 
partilerin milli gaye1erinden uz~ıc
laştık1aı:ını iddia eden ordu, 193' 
yılınaa .Partileri kapattı ve Butg:ı
'l'ist.anda So~anyırııız "ntihansıs 
yeni bir rejim tesis etti. Köse 1va
nof hükumetine gelinceye kadarı 
Görgiye'f, İzlatef e Toşef kabine .. 
leri Bulgaristanı Jbu ırejimle idare 
ettiler. Köse İvanof dse, :kooperatif 
sistemi üzere "ntihaplnr ıyapar~ 
hüküme.t. idaresine halkı- karıştır " 
mak istefü.. mamııfih, ecıki p~r 
tiler, hükumete kBTşı şiddetli bıt 
mücadeleye başladılar "Ve S opratt
ya in'tihaplarına bir basamak teŞ· 
kil eden belediye "ntıhaplanndş 
hükünıete boykdt ilan -ettiler. u• 
mücadele, şiddetli kanunlara, nef1 
ve mnhkfuniyetlere ragmen bütüll 
şiddetile devam etmektedir. Ve ibV 
kalım daha ne :kadar da devanı ıe
aecektir?. 

Ahmet R t!uf 
·-"' . ................................... ··············• 

Pıelr.ol ve henzil' 
Bir elden 
Satılacak 
Mer kezi lstaabuld • ol
• •k Uzere yeni t e fk .... 

ıkuruı11ror 
11 .deri'ecek ve her memur Şarkta en fazla <ÜÇ sene Nazife ifa edecektir.- , Hayah ucuılatmak iÇin, ah1'1 

11!1 tetbirler ce.pbeshden o1arak p~trO~ 

1 ? l>enzill v,. mayi mahrukat sat•~: 

Yazıyor ar 1 ir disip'h a:lbna aJa.nması telki 
edilmektedir. " ' 

Buna nazaran pctro', bel'I 

~abah ve akşam başmuharrirleri ne 

Spor 
Cumhuriyet 

bayatanuzda ö Remll 
bir mer hale 

cCumhuriyeb de Yunus Nadi. 
Ankara stadında yapılan milli kü
me maçlarından ibahsederlcen, 
memlekette spor faaliyetının ge -
çen yıllara nisbetle çok acttı~ını 
söylü~ or. Ankarada yeni yapıı&n 
stadyom halk arasında da spora 
karp alakayı çok uyandırmıştır. 

Spor her yerde usul altında ya
pılmak ve memleketin her tarafına 
yayılmak bakunla.nndan binne!s 
devletin kontrolü altına alacağı iş
ler sırasındadır ve şimdiye kadar
ki vaziyete bakılıl".Sa, onun kon • 
trolünü ele almak zamaı:ıı da gel • 
mi§tir. 

Açık Söz 

lta ly•·TUrklye 
cAçık Söz> de Şakir Hazım Er • 

gökmen, Akdenizde kuvvetli bir 
sulh havasının esmeğe başladığı -
ğını yazıyor. Belgradda imzalanan 
mukavele bu iki devlet münasebet
lerini düzeltmiştir. Balkan Antan
tı devletleri, harp doğurması muh
temel kaynakların ortadan kalk -
makta olduğunu görmekle ancak 
sevinç duyabilir. Habeşistanın fet
hinden sonra, İtalya da sul içinde 
yaşamak mecburiyetindedir. 

İtalya - Türkiye anlaşmasına ge
lince, bu, iki devleti biribirine ya-

kınlaştırmakla kalmıyacak, dün • 
ya sulhuna ve Balk.an Antantına 

da büyük hizmetler edecektir. 
Ton -

Normale doAru dönUf 
«TAN~ da Ahmet Emin Yalman, 

iktisadi durumun normale dı>~ru 
dönüşünü eliyor. 1929 buhranında 
1ürkıyenin vaziyetini tasavvur e· 
debilırsıniz. Fiatlar düşük, alan 
yok . .Buna mukabil haricin bir çok 
mallarına ıhtiyacımız ... Bu buh • 
randan müteessir olmamak kabil 
değildi. Fakat Hükümet de bir 
yandan tedbirlerini alıyordu. 

O vakiltenberi dünya vaziyeti 
değişmiştir. Ham madde para et • 
meğe başladı. Elimizde her yere 
satabileceğimiz mal vardı. Bıriaci 
imtihanı muvaf fakıyell.e vercik 
Bu ikınci imtihanda her hangi bir 
çıkmaza sapıp kalmadık. Hükumet 
vaziyeti müsait gördükçe yav~ 

yavaş normal ticari vaziyete doğ -
ru yürümcğe başladı. 

Şimdi bir taraftan da sıra mai • 
ıet masrafımızı ucuzlatmağa gel • 
miştir ve bu yolda alınacak ted~ir
lere her zamandan ziyade ihtiyaç 
vardır. 

Kurun: 

TUrk·Alman t icaret inde 
Markın rolü 

cKurun> da Asım Us. Almanya 
ile ticari münasebetlerimizı gözden 

geçiriyor. Merkez Bankası kler.i!ıg 
hesabına krediyi kestiği .zaman Al
manyanıu '.lUrkiyeden bedelleri 
yekiınu milyonları bulan bir ~ 
mal ald~ı ve bu milyonların 
tahSil edilemiyerek Almanyada 
'kaldığı anlaşıldı. Çünkü Almanla
rın mala karşı verdikleri mal va -
satt füıttan pahalı olduğu içint 
Türk tüccarı da muameleyi kes • 
miştir. Fakat Almanyada kalan pa
ra ne olacak? Sonra klering hesap
larında 51 kuruş olarak kaydedi -
len markın arsıulusal kıymeti 25 
kuruşa kadar dü~müştür. Türk-Al-

man ticaret işlerinin içinde bu -
lund.uğu bu vaziyet, iki menleke ~ 
tin fktısadi münasebatını yeniden 
tanzime ihtiyaç gösterir. 

Son Posta -lthalltı kolaylaf tlrmak 
gayesine doğru 

•Son Posta,. da Muhıttin Birgeıı 

Hükümetin ilhal!tı kolaylaştırmftk 
içfo atmak üzere olduğ'u yeni adım• 
dan, yani memnu eşya li~tesinin 

ka1dırılmasındrrn bahsediYor. Gerçi 
memnu listeyi kaldırmak tabii hale 
avdet etmek demek değildir. Ancak 
hedefe doğru bir adımdır. Hedefe el
bet erişece2'iz elverir ki, adımlanmızı 
usul ve nizama uyduralım. Veri'en 
yeni kararlar da bunu gösteriyor. 

Akşam 

BaşmakRlesi yoktur. 

:ve bunlardan çıkan maddeler sa~ 
şile meşgul olmak ve merkeıle' -.tr lstanootda bulunmak ~zere ınu 
kil lıir daire kurulacaktır. eti-

ıBu .suretle bugün ınemlelc ~· 
mizde bu maddelerin satışına h .0 
kim olan dört büyük müessesen' 
faaliyetine nihayet ver ltcektİ~· ·-il 

Y eni daire; petrol ve benııo dol' 
benzeri madd ... Jeri doğrud n "' 
ruya hariçten kendisi alaca.k eıJ 
mevcut res:m!eri de i1Ave ett•"!"' 
sonra hiç bir kar almadan ha 
satacaktır. ,,, 

Yeni beş senelik ziraat proi' it1 
mımıııo mühim esaslarından brl• 
de mahsulün motörlü vaşıtal• ti' 
idraki oldu~u için bu •0~11 
fiatl.mn ucuzlaması müsta 
reniş bir imkan verecektir. 

Şiddetli bir 
Muharebe ,..,,., 
Japon e a ke rlerlle fi' 
çurlyahla r arasınd• ~'" 
ha r a be oldu. Yirntl 

pon a s ke ri ö ldil· 11' 
Tokyo, 31 (Husu i) - ŞI ilt' 

a ı 
Mançurya· ında 500 MançurY 

1
,pt1 

ti Alci ile muntazam J .ıpon k~şşll' 
arasında kan ·ı muharebeler ,S
mışlır. lhtılalcıler, yirmi J •P011,r" 
keril\i öldürmuşlerdir. Ô enıer 
sıoda bir kaç zabit vardır. 
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G ·· .. ) . . -ıı Elektrik Şirketinde 
unun mese esı. Fuzuli verilen . paralar ya- 1

- Halk Filozofu ı 
diyor ki: ------Hiç kimse 

erbe rler, pazar günleri tek-
rar dükkiln açmak istiyorlar 

Bu pazar fevkalade foplanf ı var 

rından sonra kesiliyor 
Cereyan açmak kofre,saatkutu
su, branşman paraları kalkıyor 

A Partmanlarda gizlice çalışan berberler, dükktın-

';{~!1~~'!!!~1~~~~- g~~r!~~~ e!~~~~m':.r~Ş!.~~!!~~~~r!':'!~!~: 1 
d.. ?ununa uyarak pazar günleri dır. Hatta söylendiğine göre, bu- halledilmesini istemişledir. Fakat, 

Elektrik şirketi Nisan başın - ı 
dan itibaren abonelerden al

makta olduğu bazı ücretelri kaldı
racaktır. Bu ücretler, şirketin ku -
rulmasmdanberi müşterilerden .nu
kavele ahkamına uygun olmadan 
alınan branşman, cereyan açma, 
kofre ve saat kutuları paralarıdır. 

cereyanların da tekrar açılması 

halinde para alınmıyacaktır. Elek
trik saatlerinin üstlerine cereyan 
çalınmaması için konulan kutular 
için de müşterilerden ücret isten -
miyecek ,.e şirket kendi menfaati 
için olan bu usul masrafı da kendi
si görecektir. Bundan başka sokak-

Ukkanlarını kapamıya bac::ladık .. nu fırsat bilerek, bu gizli çalışma- cemiyet fili bir müdahalede bulu-
laıo1 ~ -s k · ttc d ~·ld' günden 't'b . • Iarda küçük hizmetler kanununa naca vazıye egı ır. 
d ı ı aren, şıkayetler • 
urın.arnıştır Dük • muhalif, bazı ecnebi berberler de Dunun üzerine, zarar gören mev-

°'~ l . kanlnr pazar .. ··1 kt d . b h·s be b 1 b . ""n erj kapaı 
1 

.. .. .. goru me e ır. zuu a ı r er er, u paza cemı-
•- • 1 o unca butun muc::- . .. · b be d"k ·t f kalAd b' t 1 tı 'l:tıler cu ' :ıı Bu vazıyet uzerıne, er r u - ye •. c ev a e ır op a~ yapnu. 

' marte-·ı " .. ~d t k k · 1 •· et?nektea· " gunu u c a a ın kanlarının müşterisi de:·hal azal- ya arar vermış eraır. 
ırlcr Vak't d· lığ d • ' CUınartesı .. · .. ı cır ın an, mıs, hatta bazı dükkanlar iş yapa- Bu toplantıda bazı mühim karar-

ekserıy . gunu gelen müşteriler, m;z hale gelerek kapamıya mec • lar verilecek, alakadarlar nezdinde 

h a 1Yi tıra!: edil kt bil · t bb" lcr 1 k · ı· f ali assa kadın b :ıı meme e, - bur olmuşlardır. Müşteriler, pazar eşe us yapı ara • gız 1 a · -
erbcrler h ıar n yette bulunan beberlerin derhal 

Uıllr. sü • .ayan 1 günleri evlerinde ayaklı;ına gelen • ren işlerini k ' menedilmesi istenecektir. Aksi tak-
Sıkıştırrnak ısa zamana hususi berberlerine tıra1 olabile • rını kapatmak mecburiyetinde .ıca-
dıkıa ... ndan ınb ecburiyetinde kal • cekleir için, dükkônlara gitmemiye ., ını kapatmak mecburiyetinde ka • 
tnalllaktadı:ıa:yanlar memnun kal- başlamışlardır. Bilhassa Beyoğlu lacaklarını alakadar makamlara bil-
~unun .. · ta:·af ı berberleri bu vaziyettedir le. direcekler, yahut da, pazar ~ünleri, 

ler, Pazar uz:rınc bir çok berber - Haf tanın en mühim iş günü olan yine eskisi gibi, dükkanlarının a _ 
e"'ler gunleri, ellerinde çanta cumatesiyf, bu şekilde boş geçiren çılmasma müsaade edilmesini ı'stı·-

e, npartı l . J.. nıan ara giderek müş- berberler, mensup oldukları cemı- yeceklerdir. 

i •rn
1
. ~astik şenlikle-r-in-e~Sı-ab-un---·ı 

J ırak edecek talebe Fiatları 
"en Ucuzlatılacak 

e~ve Taksimstadgomlarıiçin 
ı9 ın ıki ayrı komite seçildi 

fenıikı;f ~ta yapılacak jimnastik j pacak mektepler: Erenköy, Kan • 
S: stadyo:ın Taksim ve Fenerbah- dilli Kız, Kasımpaşa erkek liseleri-
tiir etıniş v:rında .Y~pılması takar- le Beykoz, Emi~gan, He.~·be.li~da: 
~ktepJer· . her ikı stadda hangi Bakırköy birincı, Kadıkoy ıkıncı 
ıt eduıniı~· ıdınan yapacağ'. da te::,- ve üçiıncü, Üsküdar birinci ve ikin· 

!na göre .Ja:~. Hazırlanan prog~a- ci okulla~~le ~sküdar. ~e .Ka~~ö! 
~buı Rıı L. ım stadyomunda: Is- kız enstitulerı, Boğazıçı lısesı ııtı-

Zeytin mahutu bu sene •z 
Zeytinyağı ve sabun ihracatımı • 

zı arttırmak ve ayni zamanda fiat. 
larını ucuzlatmak için yapılan tet
kikat ikmal edilmiştir. 

Bu hususta hazırlanan rapordan 
anla?ıldığı üzere memlekette yüz.. 
den fazla zeytinyağı fabrikası var • 

Şirketin bu ücretleri fazla olarak 
halktan tahsil ettiği bir müddet ev
vel Nafıa Vekaleti tarafından tes-
bit edilmiş \'C şirket te şimdiden 

sonra bu paraları almamıya karar 
vermiştir. Bu suretle evvelce cere-

yanı kesilpıiş bir C\'e taşınan kira-

cılar cereyanı açmak için \'erdik -
leri parayı bundan sonra vermiye
ceklerdir. Her hangi suretle kesilen 

lardan evlere yapılan cereyan tak
simatı ve hattı için de her ay alı
nan kira parası kaldırılmıştır. Ay-

rıca bir kofreye bağlanan bir çok 
kiracılardan da ayrı ayrı kofre ki-

rası alınmıyacak ve bütün müşte
riler yalnız bir kofreye bağlanması 
azamt olarak tanılan üç müşteriye 
ait ücreti aralarında taksim ede • 
rek ödeyeceklerdir. 

IHlllllltlll•ııttıuıınııuuııNlltti"1lllbHMNl•HıMlt1ntttt•-.... ,-..................................................... aı-·-

Florgada Şehir stadı 
Yeni eğlenceler Bir türlü 
Yapılacak Yapılamıyor 

Yeni beton kablneler 
ln9a edlldl 

Maariften y•rdun 
lstenme•I muhtemel 
Belediye tahsisatsızlık yüzünden 

Çukurbostanda yapılması karar -
laştırılan şehlr stadının inıasını 
bu sene de başlıyaınıyacaktır. Se
nelerdenberi devam eden istimlak 
işi daha tamamen bitirilememiştir. 
Alfilcadarlar bu işin sürüncemede 
kalmaması için belediyeye yeni -
den müracaat yapmışlardır. Stadın 
inşası !çin Maarif Vekftletile Spor 
Kurumundan yardım istenmesi dü· 
şünülmektedir. 

Görmüyor mu? 
Hayret edilecek bir meseledır. 

Vakıa gazetede bir fıkra yazmak 
için mevzu teşkil etmez. Etmez am
ma, dikkatlerimizin ne halde o1-
duğunu gösterdiği için mühimdir. 

Hayret edilecek tarafı da budur: 
Hakikaten hiç kimse görmüyor 

mu? Şu İstanbul şehrinin şöyle o
lacağından, böyle olacağından bah
sedip duruyoruz. Şehir planlan şe
hir plimları üstüne! .. Hatta bir mil
yarlık plfinlara ,·armcıya kadar! .. 
· Bu arada, İstanbul caddelerinin 
de baştan başa ve pırıl pırıl asfalt 
döşeneceğini söyleyip duruyoruz 
Bunların hepsi iyi. Kalabalık gün
lerde omuz omuza yürüdüğümüz 

İstanbul caddelerinin genişlediği -
ni, pırıl pırıl caddelerimizde temiz 
temiz gezip tozduğumuzu kim iste
mez? 

Gelgelelim, bütün bu güzel ni .. 
yetlerle niyetlenip dururken niçin 
dikkatimiz elde mevcut olan -
lar üzerinde ayni güzel niyetle do
laşmıyor?. 

Gerek bizlerin, gerek şehrimize 
boyuna gelip giden ecnebilerin bi
ricik merasim meydanımız olan 
Cumhuriyet Abidesi meydanını 
bakın: 

Uç buçuk karışlık meydanın as:. 
faltı parça parça, lime lime_ 

Bu da mı tamir olunamaz? Ma
damki aslında pek de nazik yapıl
mış. Fakat, hiç olmazsa, her bozul
dukça derhal düzeltilemez mi? 

Biz, bu şerefli biricik meydanı -
mızdan her geçtikçe: 

- Ha yarın yapılacak, ha ö
bürgün yapılacak! .. Elbet bir gö -
ren olur .. 

Diye düşündük doğrusu. Çünkü, 
söylediğimiz gibi, hiç olmazsa ecne
bilere karşı merasim yeri diye gös
terdiğimiz yer bakımlı olmalı de -
ğil midir? 

Küçük şeyleri de görecek has -

saslıkta ve dikkatte o1mnlı de~il 
miyiz? 

Halk fllezofu tıbuı Erk kısesf, Galatasaray, İs- rak edecektir. 
~aı. Vefa .Eı~ • Kıı~ataş, Pertevni • Taksim ve Fenerbahçe stadların-

dır. Ve bunlardan 27 si Ayvalıkta, 

23 ü Burhaniycde, 30 u Edremitte 
olmak üzere ceman 84 tanesi en 
mühim ·zeytin mıntakamız olan 

Yaz mevsimi yaklaştığı için Flor
yanın bu yıl daha güzelleşmiş ola
rak açılabilmesi yolunda hazırlık
lara başlanmıştır. Asri surette be
tondan yapılmakta olan kabinelıt .. 
rin bir çoğu tamamlanmıştır. Be -
ton kabineler yapıldıkça eski ka • 
bineler yıkılmaktadır. Ayrıca yeni 
kabineler çok geriye yapıldığından 
sahildeki kumluk çok genışlemek
tedir. Aylık ve me,·simlik kiraya 
verilmek üzere de yeni kabineler 
yapılmaktadır. Bunların içinde isti
rahat edilecek yerler \'e banyo kı
sımları vardır. Metruk bir vaziyet
te duran Florya bahçesi de imar 
edilecektir. Bahçedeki büyük ha -
vuz yeniden yapılacak ve diğer blr 
kaç havuz daha inşa edilecektir. 
Ayrıca bahçenin her tarafı çiçek 
tarhları ile süslenecektir. Bahçe -
nin içine muntazam ve büyük bir 
gazmo kurulacak ve bir kısımda a
laturka ve diğer kısımda da ala • 
franga müzik bulunacaktır. Bun • 
dan başka Floryaya hususi suret • 
te sayfıyelik ev yaptıracaklar için 
de lazım gelen arazi ayrılmaktadır. 
İleride yapılacak büyük oteller için 
de projeler hazırlanmaktadır. D . 
D. yolları 9 uncu işletme müdfü lü
ğü de Florya için bu seneden itH>a
ren fevkalade tenzilatlı bir taı üe 
tatbık edecektir. 

Gümrükten 
Hileli ... UllUHUlltlllltlltlllllllltHlllllUUlllll1111111U11tllttlUHtlllllllttl• 

::n <>kulu Cek Lıseleri, Kız öğret- da yapılacak şenliklerin programı· 
buı, ?oıiş' Urnhuriyct, İnönü, is- nı tanzim için iki komite seçilmiş

~ta. okuııa:~~aşı, Süleymaniye Kız tir. Taksim Stadı için kurulan ko -
Se a.ıı Osnıan lle Davutpaşa, Fayih, mitcye Galatasaray erkek Lisesi 

~iç~ l<ız ~~n .~~telit okulları, Direktörü Behçet, Fener Stadı için 
ıa:ogıu kıı Shtüsu, İstanbul ve kurulan komiteye de Erenköy kız 
lt buı 'I'erı·;anat mektep1erl, İs- Lisesi Direktörü Mahir başkanlık 
r n, liaYtiye 

1 k. o~ulu, D:.ıüşşcfa- edecektir. 

1:ki, "'füce'~stı~lal: Işık, Şişli Te- Muhtelif okul muallimlerin~en ;r Güne 
1 
~kü LıseJeri ve Oku- olan komite azaları toplantı gun-

"'""' eııerbahş ıştırnk edecektir. lerinde mektepten mezun addedl· 
'''""" ~e stad d . 

• ,__ ............ ,J Ç ......... ,,... ın a idman va~ leceklerdır. 
ll( l ""1111ııııım11111111umı11cıu1111111ııuuıımı111111111111u11ııu•mm111111111111111111111nım111mH1t-

ll: 0 atacı 1 Dağcılık klübünde 
t. e çiviciler Hatay gecesi 
~Plandı/ar Tertip ediliyor 

et~ ı<olata 

t 
Un ayrl ve çivi fabrikatörleri 
opı ayrı r anarak . . ıcaret oda.ında 

,....,_ ık, içtiına l 
tıl yl"olat yapmış :ırdır. 

n, " 1 acılar rnu.. 1 •• bi .. a ı~ınaı .. me e vergısı· 
t dtı\ra arının öııüne çekilmiş 

~~r r oldu/\. b -ar a- • 6U U yuzden çok 
~t b 6ordukıe . i 

U Ver •• rın iddia etmekte 
llı;ı,St gının &fi -ki 
'' ru ist 6 rnru erde alm-

Nisanın onunda bUyUk 
merasim var 

Balıkesir vilayeti dahilinde bulun
maktadır. 

Her yıl mahsul miktarına göre 
Teşrinisani nihayetinden Mart or
talarına kadar çalışan memleketi • 
miz zeytinyağı fabrikaları bu yıl 
işlıyecek mahsul bulamadıkların • 

dan kısa bir müddet çalıştıktan 
sonra faaliyetlerini tatil etmiye 
mecbur kalmışlardır. Raporda fiat-

ların artmasına sebep olarak yal

nız mahsulün azlığı gösterilmekte
dir. Diğer taraftan hem mahsulü 

arttırmak ve hem de memleketi • 

mizde zeytinciliğe yeni bir inkişaf 
vermek üzere Ziraat Vekaletince 

h;ızırlanan kanun layihası bugün
lerde meclisten çıkacaktır. 

Kimya talebeslnln 
gezintisi 

Fen fakültesi, Kimya enı.titilsü 

talebe!eri Mayısın 9 ncu günü Bü
yükadaya bir gezinti tertip edecek-

'Jtlısat V <:ıtıektedirler. Bunun için 
teklerdir. ekAletine müracaat ede· 

Şehrimizdeki Hatay Erkinlik Ce
miyeti yeni idare heyeti, yeni bir 
çahşma programı çizmiştir. Cemi
yet Nisanın sonunda, Dağcılık Klü
bünde, bir cHatay gccesiı. tertip e
decektir. O gece, şehrimizdeki bü· 
tün Hataylılar buraya gelecekler 
ve heyecanlı merasim \'e eğlence • lerdir. Bu hususta güzel bir prog-
ler yapılacaktır. ram hazırlnnmaktadır. ~zlntiye ÇiVi 

llın tacirler· d 
•ô •on 2~ 

1 
1 e dernir fiatları· 

Yl~Yere:n ~rde çok yükseldiğ'İni 
vrupadan tel getir-

menin imkansız olduğunu, binaen-- profesörler de Jştirak edeceklerdir. 
aleyh narhının çivi arttırılmasını Gezinti gününe mahsus, bir de 
israrla istemektedirler. mizah gazetesi bastırılacaktır. 

tc1 b ~.! roman: 28 

Sen de seveceksin 1 
Bir şeyım yok .. diye beyhude ısrar 
ediyorsun. 

Dedi, sözlerine kuvvet ve haki -
miyet vererek ilave etti: 

- Ben senin annen değilim am
ma, ablanım ve .• sana karşı bir an
ne kadar da içlen bağlıyım. Sövle 
bakayım, nen var. Yoksa kocanı 

sevmiyor musun? Ondan rahat de
ğil misin?. 

!itde\'s Bir ısrar anında 
.aiz. it ona gelmişt' 

~itrı- aç ı:;nat be 1
' 

d\l.~vs gen k raber oturdular. 
· ç adından bir an sor· 

~e':; ı-;iYe bö 'i Ylc durgunsun Lutfi-

lıltı e .. bu sor 
e Yol "ç~ u hır konuşma silsile' n .. •1: 

Urgu 
\ı~ ~asıı ~~~ğ.ilim. 
tı ... } g\lien g isin a yavrum. Her 

.,"<111 ' Şcn}iğ' d 
t!rıe geçurni ın A ~· şakrakh-
~ll bdllrgun ~en Lutfıyenin ye • 
tlt 0~~ l..utfiy ima düşünceli, dal-

Q ~"n ı e Yer aldı. Sen, şim-

~rı enç ltad 
~ti tştrıiıa: dudaklarında biri .. 
~a bir teb/~aklarının çuku
)'t dıtlbUını ssuın halinde dal • 

'lt: Ye kendisini zorlu • 

Etem izzet Benice 

- Size öyle geliyor, hiç bir şe
yim yok. 

Dedi, Firdevs her üstüne düş -

tüğü meseledeki ısrarlı aiakaslnı 
bir iuad halinde bunda da ele al • 
mıştı: 

_ Muhakkak değiştirl. Eski Lfıt
fiye değilsin. Evlilik sana bir ağır
lık durp.unluk getirdi desem bile, 
bu

1 

evliliğin getirdiği ağırlık değil. 
Esmer güzeli kadın, bakışları da

ima bir sevgi kıvılcımı ile tutuş • 
turan genç kadın, 

- Hayır .. 
Demekte direniyordu. Ve bir an 

sanki beyin tasının ve bütün şuur 
hücrelerinin içinde ne varsa hep • 
sini dışarıya vuruyormuşcasına, 

- Ben seni yeni tanımıyorum 
ki" on 1eneyi geçti, yanımdasın. 

LUtf ıye içini kemiren bir duy -
gunun böyle şiddetli bir reaksiyon 
halinde yüzüne ve kulaklarına çar
pılmasından doğan bir ürküntii i-
çinde ilk önce tüylerinin diken di
ken oldu!;runu ve bütün vücudunun 
buz konmuş gibi donduğunu his -
setti. 

Firdevs ısrar ediyordu: 

- Söyle, bana en doğruyu söy
le. Kocanı sevmiyor musun?. On -
dan rahat değil misin?. 

Genç kadın bütün du) gularile 
sanki yeni bir ruh ve yeni bir vil
cutla kaynaşıyormuş gibi kendisi • 
nin bir his ve düşünüş bozgununa 
uğradığını hissediyordu. Siyah, ı 

Tramvay, tren ve banyo ücretle
rini havi komple biletler yeniden 
ihdas edilecektir. 
Hazırlanan imar programına gö

re Florya bir kaç sene sonra A \TU· 

pa~ın sayılı prnj ve eğltncc yeı. 
lerınden biri halJne gelecektir. Bu
nun için de bir kaç lisanda resımlf 
broşiirln bastırılarak A vrupada 
dağıtılacaktır. 

-----·---
iktisat FakUltesl Dekanı 

Bir haftadanbcri hasta olduğun. 
~an dolayı Fakülteye gelemiyen 
lktısat Fakültesi Dekanı Ömer Ce
lal Sarç iyileşmiş ve dünden itiba
ren de derslerine başlamıştır. Genç 
deRana gccmiş olsun deriz. 

katmerli gözlerinden bir su dam
lası değil, bir kıvılcım tanrsi <tibi 
Y?~aklarıııa düşen göz yaşının·~·er
dığı ıstırap içinde titriyen sc,,i1c: 

- Abla, bedbahtım., 
Dedi. Bu karşılık Firde\'Si de ür

küttü: 
- Niçin? .. 
Genç kadın göğsünün içinde yu

\•arlanan bir keder yumrusunu bo· 
şaltıyormuşcasma tane tane sö_y -
lüyordu: 

- Bu adamı sevemedim! Kanım 
kanına kaynamıyor. 

Firdevs, hayret için ! ydi. 

- Seni o ndama ben \'erdim .. 
Der gibi, şaşkın şaşkın genç ka-

dının yüzüne bakıyor, doğru yan
lış henüz muhakeme edemeden: 

- Nasıl olabiliyor? Görünüşde 
çok iyi bir ndam. Yaşlı başlı. Seni 
hiç incitmemesi, seni çok sevmesi, 
seni mes'ut etmek JÇin ne Ifizımsa 
hepsini yapması gerek. Ve .. sanı -
rım ki de öyle yapıyor. Sonra, ni -
hayet seni terfih edecek \•nziyet
te de bir adam. Bir evin anahtnn 
elinde hanımısın. Kapında nere -

Mal çıkaranlar 
lpekll kumaft pamuklu 

diye gBaterlyorl•r 
Hariçten mal ithal eden bir çok 

kimselerin son zaJ1U1nlarda bir çok 
hileler yaptıkları anlaşılmıştır. 

Gümrük muhafaza teşkilatı yaptı· 
ğı tetkiklerde mnl kalitelerini aşa
ğı göstermek suretilc gümrük re
simlerinden istifade edilmek isten-

Amerlk•'da Japon 
casuslar1 

Losangeles, 31 (A. A.) - Roy
ter Ajanaı bildiriyor: 

Polis mühim bir casusluk leş· 
ldlatının izi üzerinde bulunduğunu 
unnetmektedir. 

iki Japon arasında bıçakla ce
reyan eden bir k8\'ga üzerine pol:! 
bunların binin oduında bir telsiz 
postllsıyle havai ıniistahkem me\'
kilerinin haritalarını ve Los.ngelcs 
su şebekesinin planını bulmuştur. 

diğini meydana çıkarmıştır. Meseli 
tamamen ipekli bir kumaş pamuk
la karışık gibi gösterilmekte ve bu 
suretle az gümrük resmi verilmek-

r------------....;.;~ 

tedir. Bu diğer bir çok eşyalar ü-

zerinde de tatbik edilmektedir. 
Bu usule bilhassa fabrikalardan 

alınan orijinal faturaların menş€' 

şehadetnamelcrinde ynnlış göste -

rilıl"ek suret!le yapılma~ır. 

Gümrükler idaresi bu hususta la-
zım gelen tedbirleri alacak ve bu 
şekilde yakalanan eşyalardan ağır 
cezalar alacaktır. 

Am••r• KUltUr 
DirektörlUIU 

1.stanbul Ilk Tedrisat müfettiş • 
terinden Bay Nazım Amasya Kül
tür Direktörlüğüne tayin edilmiş -
tir. 

rin, hizmetcin var. Sıkılacak hiç 
bir şeyin olmamalı. 

Dedi, bunları söylerken de, LQt
fiye bir filim icinde bütün ömrü -
nün ge~miş sahnelerini seyrediyor
muş gibi dalmış, düşünüyordu. 
Kasımpaşa mezarlığı çocuğunu 

bıraktığı mezar taşı, annrsi, bab:ısı, 
anneliği, esrarengiz lrnca~ı, sHe • 
!etten yediği yumrul.lar, kimsesiz
liği, komiser babası. Firdcvsi'ı ya- 1 
nına gelişi, oradnki hayalı, şlrndıki ı 
evi, şimdiki kocası hepsi \'e her şey 
gözlerinin önünden geç~i O da 
Firdevs gibi muhakeme ~deTJ1iyor
du. O da kafasının içinde hadisele
rin tahlilini yapamıyordu. Kın 

hayat safhalnrmı. nnlntsa hepsh in 
ona: 

- Buldun, bunama 
Diyc~.:klerinc!c:ı emir ·. Haki -

katte de öyle olmnk lazmttlı. K:?n
di kendlsine bile bu hükmü \'eri· 
yordu: 

- Şimdi kocam var. Kimseye 
muhtaç değilim. Bir evin bir kadı
nıymı. Geçmişin korkunçluğu bir 
kere daha dönemez. 

(Devamı var) 

Birimizin derdi 
Hep im izin derdi 

Kadıköy ve Hay
darpaşa vapurla
rında kalabahk 
Kadıköy ve Haydorp~şada 

otunn oku}·ucu!arımız, bu hat
lara işleyen Akay \'apurlarmda 
yemiş ve saire satan seyyar sa-

tıcı !arın çokluğundan bahsediyorlar. 
Vapurlar, esasen , t:ılhassa 

akşam ve sabah servislerinde 
razla yolcu ile do'u olduR"undan, 
bır de, seyyar satıcılar araya gi. 
rince, kalabalık daha beter ar· 
tıyor. Vapurlarda öteberi satıl· 
ma'.'>ına şüphesiz. müsaade edil
melidir. Fakat, satıcı adedi 
yolcuları rahatsız edecek kadar 
çok olmamalıdır. Bir nokt-a daha 
var: Bu vapurların pisliğinden de 
fiklyet ediliyor. Pisliti de 
tevlit eden, vapurlardaki seyyar 
satıcıların sattıkları yemiş \•e 
saircnin kağıtlan, kabuklarıdır. 

Bu gibi çöpleri atacak hususi 
yerler olmalıdır. 

Biz hiç bir zaman seyyar aa
tıcılarm bir kaç kuruş ekmek 
parası kazanmak i,_·in çektik· 
leri sıkıntıyı unutmuyoruz, Fakat, 
bunların çalışma şekilleri baıan, 
bö; le, halkı rahatsız edici bir 
hal olırsa, vaziyet ne olur?. 

Binaenaleyh, her vapurda bu
lunan satıcılar, tesbit edilmeli· 
dir. Fıızlası, hakikaten fazladır. 
Fazlalık, bizzat satıcıların da 
aleyhine olur. Çünkü, müş

teri, o nisbctte azalır, satış hac
m1 dağılır. Halbuki. az satıcı 
olunca, mevcutlarm da iyi iş 
yapmalara lemin edilmiş olur. 
Biz bö.t le düşünüyoruz. Bilm~. 
yoruz, alakadarlar, bu işe ne 

1 
derler?. Birimizin derdi, hepimi
ıin derdi olduR-una göre .. 
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Sovyetler sulh zamanında iki 
milyon ·askeri silah 

altında bulundurmaktadırlar 

Şair d.eli olunca 

.Tayyare adedi şimdi gizli tutulmaktadır. 1932 de 4300 harp Ve _ 
~ . 1500 bombardıman tayyare- . 

sine malik olan Kızıl Ordunun 1937 deki vaziyeti ne olabilir? 

f 
Fransanın sulh ordusu 

625 bin kişidir 
----- --

Fransada dört tayyare fabrika-
\ 

*'''ı 

- t 

' 
Soog11I kuvvetleri dilımtin hatlarının gerl•ıne haoada11 h• •rırelle 

ıarkabi leceklerclir 

K .ızılordunun harp ve suih -
teki kara, deniz ve hava kuv

veti hakkında cMilletler Cemiyetı> 
adındaki almanca mecmuada şu 
mallımat verilmektedir: 

Muhtelif zamanlarda resmi ma -
kaml:ırdan bildirilen mallımat rıi

hayet sekizinci Sovyet kongresın
de Stalin'in ağzından ilfın edildi. 

Fakat o günden bugüne kadar 
Kızılordu her gün biraz daha r~
kamını arttırmaktadır. İlk zamu~
lar Sovyct Rusyada K1Z1lordu 940 
bin neferden mürekkepti. 10 Ağtıc;
tos 1936 da Kızılordunun sulhtcki 
kuvveti 1,8 veya 2 milyona kadar 
yükselmiştir. 

Bu askerler 100 muhafız fır -
kası, 30 süvari fırkası, 160 topçu 
"" ..,.,.,..;., rnn.-... ~ .. tQ t'liaer askeri ;ı-

nıflardan mürekkeptir. Bir harp 
vukuunda Sovyet ordusunun kad ~ 

rosu 13 milyon olarak tesbit edil
miştir. 

Ancak bu miktarı doldurabilmek 
için bütün mekteplerle :fabrikalarda 
ki ı;cnçler arasınd.a :ıskeri teşkilat 
da yapılmıştır. Bu askeri ruh saye
sinde Kızılordunun yüksek kabi -
lıyC'tli olması temin edilecektir. 

Hl3Ci dan sonra Kızılordunun si
lfıh vnziyeti de şu idi: 

:!5.000 hafif makineli tüfek, 14.0'lO 
ağıı makineli tüfek, 1.600 harp a
nıbası, 7,500 zırhlı otomobil, 6 oııo 
tank. 

Kı::ılorduda motörleşmiye pe:c 
fazla ehemmiyet verilmektedir. Fa
kat tayy:ırc adedi 1932 den sonn 
pek gizli tutulmaktadır. 

G
üyan'a sürülen 
Türk polisinin 
hakiki hatlraları: 28 

Kurtulmak için vatan
dan imdat bekliyorum 
kimsede neş'e yoktu. Bu, toprak 
değiştirmekten ileri gelme bir ga
rabet miydi? Bilmem, cümlemiz 
meyustuk. Ahmet, kederli, İbrahim 
düşünceli ve arap, bunca metane-

tine rağmen asabiydi. 

Bu ormandaki hayvanlar, kulak
larımızı tırmalıyan haykırış ve u -

lumalardan anlaşıldığına göre, 
Senlorendekilere taş çıkartacak 

şeyler. Öyle ki, Fransız toprakla -

rında iken işittiğimiz canavar ses
leri bunların yanında adeta kurdu 

andırıyor. Ateş yakmaktan da kor
kuyoruz. Bu orman canavarları 

yoksa ateşe mi toplanır? 
Saatler gittikce korku büyüyor. 

Orman, bunca alışkanlığımıza rağ
men bizi korkutmakta öyle ısrar 
ediyor ki .. Etrafı kaplıyan müthiş 
korkunç sayhalar ve bunlara yem 

olan güçsüz hayvancıkların b;ı~·· 
şı, konuşmakta olduğumuz sözleri 
boğuyor, hepimiz de bıçak ve bal
talan ellerimize almış olarak bir 
hücum bekliyoruz. 

Korkudan ateşe pek sokulduğu
muz bir sırada idi. Tevfik, derin 
derin titriyerek yere düştü. Bayıl
rnıştı. Şaşırdık. Ne olmuştu ÇO"U -

ğa? Matralarımızdaki su ile yü: t • 

nü ıslattık. Ağzına su döktük. Ya
rım saat sonra k'endisini toplıya -
bildi. Sıcak kendisini vurmu~ ola
cak! ... 

Yerimizden, korku dolayısilc bir 
metre ileri gidemiyorduk dersem 
yalan olmaz. Kamp dö Senloren, 
Malgaj ve Nevukan ormanlarınd:ı 
bile duymadığımız sesler, o kadar 
yanı başımızdan geliyor, iiç beş 
metre içerisinde, yüzlerce vahşi 

hayvanın biribirile düello etmekte 

sı hiç durmadan çalışmaktadır 
1932 de 4300 harp ve 1500 cl~ 

bomba tayyaresine malik olan Kı-
2ılordunun 1937 deki vaziyeti ne c-

labilir? 
FRANSANIN KUVVETİ 

Fransanın ordu kuvveti komşu 

devletlE:rinin vaziyetine göre yuk
.sek rakamda bulunmaktadır. 

Bugün Fransada 47 bin jand:ır-

ma, 42 bin muhtelif mıntakalarda

ki hudut kuvvetleri hariç 625 bin 

kişilik bir ordu vardır. 

Fransa; ordu ile birlikte Avrı.ı -

padaki komşu devletlere karşı hu

dutlarının tahkimatına fazla ehem

miyet vermektedir. 

Orduda motörlcşme hareketin"? 
başlanmıştır. Yeni silahlanma prog-

ramına göre piyade, topçu ve diğer 

sınıriar azami derecede motörlü 
silahlardan istifade edeceklerdi'!". 

Bugün Fransa ordusunda en az 

4.500 harp arabası, 16 bin haCif, 
18.500 ağır makineli tüfek bulu,1 -
maktadır. Bir harp vukuunda b..ı 

rakam pek ziyade artaca'ktır. 

}ransa hava kuvvetine de pek 1ı
yade ehemmiyet vermektedir. 6u
gü:ı Fransız hava kuvveti 2.700 ~-

bit, 3.900 küçük :z.abit ve 6.000 ne
ferden ibarettir. 

Maamnfih tayyare nezareti em -

rine 3,5 milyar frank tahsisat ve

rilmiştir. Bu para ile en modern 

ta!ryarelcr yapılacaktır. Hazırla -

nan plana göre, Fransa'nın on bin 

kişiiık bir tayyare kadrosu bulun
ması lazım gelmektedir. 

Tayyare ih tiyncını temin edebil
mek için Frarısada dört tayyare 

fabrikası kurulmuştur. Bu fa brik•
lar Fransanın ihtiyacını temin e-

deceği gibi harice de tayyare =:a · 

tnbileccktir. 
Fransa silahlanma için bülçcr;i

ne 14 mılyar orduya, 5 milyar ha -
vaya, 5 milyar bahrıycye olmak Ü-

.zere 24 milyar frank tahsis etmiş • 
tir. 

ÇEKOSLOVAKY A'NIN TAYYARE 
KUVVETİ 

Çekoslovakya 1936 da tayyare 

kuvvetine uek ziyade ehemmiyet 
vermiştir. Mevcut fabrikalar R0 -

manya ile dığer memleketlere 1e 
tayyare salmakla beraber memle

ket tayyare kuvvetıni 1450 ye çı -
(Devamı 6 ncı sayfada) 

Sooget orduları Ba~kumandanı Voro~iluf bir manevradan •onra rapor 
clin/iq(I,. 

olduğu bu garip harp sahasına o 
suretle benziyor ki, evet, her sani
ye bir ölüm, parçalanma ve feryat 
bekliyoruz. 

Sabaha karşı bir nebze uyuya -
bilmişiz. Hayır, buna kabus diye -
ceğim. Üç dakikada bir yol müthiş 
sayhalarla sıçrayan, bir kaplanın 

pençesinde eziliyor zannile haykı
ran ve nihayet bir timsah hücu ~ 

muna uğramış gibi yerinden fırlı -
yarak kaçmak istiyen kimseler u -
yumamış, kabus geçirmiştir. 
Aydınlıkla beraber yola çık~·k. 

korkudan benizlerimiz sararmı§', 

nabızlarımızın atışı çoğalmış, kalp
lerimiz duyulur derecede çarpma -
ğa başlamış ve hülasa perişan biı· 
hale gelmişlik. Bir an evvel hedefe 
varmak için o kerte çalışmış, ken
dimizden geçerek ugraşmışız .in 
akşama doğru ulaştığımız küçük 
bir dere kenarında biribirimize 1 a
kınca diken, çalı ve ağaçların el ve 
yüzlerimizi kanatmış olduğunu 
gördük. 

Dere kenarını daha salim bula -
rnk akşama bir kaç saat olmasına 
rağmen geceyi orada geçirmek ka
rarını verdik. 

* Ve böylelikle, vahşi ormanlarda 
vahşi hayvanlarla karşılaşmaktan, 

bir aslan veya timsah tarafından 
parçalanmak veya bir bataklığa 

düşüp boğulmaktan korkarak yır
mi iki gün yol aldık. 

Yol aldık, dcdimse bizim yollar-1 
da geçitsiz, keçi yolların -
da yürüdüğümüz anlaşılmasın ta
bii. Her üç adımda öne geriln'1 me
vanii yıkmağa ve bunu yıkınca bir 
diğerile uğraşmağa ve korku üze
rine gizlenip yeniden meydana çık
rnağa ve bu suretle işe tekrar baş-

lamağa çalışmakla yürüyor, mesa

fe kazanıyoruz. 
. İkinci hafta sonu yiyeceğimiz 
hitama erdi. Ondanberi der~lerde 
tutabildiğimiz balık ve gayri gün -

lerde kaplumbağa yiyor ve hazan 

muza benzer meyvalarla karnımı
zı doyurmak mecburiyetinde kalı

yorduk. Bu meyvaların olmuşları-

nı maymunlar topladığı için her 
vakit bulmak kabil olmuyor. Bu 
takdirde zehirli veya zehirsiz, se
~bildiğimiz kadar, yabani meyva
lara saldırmak 1.aruri idi. 

36 ncı günü akşamı idi. Riflinin 
getirdiği meyvalarla karnımızı do· 
yurmuş, ne yapacağımızı, niye bu 
maceraya hcveslendiğımizi düşünüp 
münakaşa ediyorduk. Birden Arabın 
devrildiği görüldü. Bu, hepimiz -

Şairôi. .. Her sabah Babıali cad
desinden geçerken kaldırımlardan 
yüzüne küskün küskün bakan bir 
eserciği de vardı. 'Fakat artık şiir 

yazmakla karın doyurularoıyaca

ğını anlıyan Vahit Engin, babası -
nın tavassutu ile bir avukatın ka
tibi olabilmiş ve bu sayede ka7..an
dığı üç dört kuruşla da kendisine 
üst baş teminine koyulmuştu. 

- Bir gün yazıhanede masasına 

dirseklerini dayamış bir rüya gibi 
geçen yirmi senesini düşünüyor -
du. Şimdiye kadar ne bulmuştu bu 
hayattan? 
-- Artı~< hayatın başka bir h.ıva i

çinde geçmelidir! dedi. Ve gözü -
nün önüne yıllardan beri hayalin
de canlandırdığı ideal bir genç kız 
tipi tekrar geldi. . 

- Evlenmeliyim dedi. Param 
yokmuş. Ne zarar. Herkesin önün
de hürmetle eğildiği bir zekam, ka
inatın içe içe doyamadıkları bir şi
ir kaynağım var ya. Ben bu cev -
herlerim ile dünyanın en zengin 

kızını pekala kendime esir ederim. 
Patronu avukat Kemal Bülbü -

lün yardımı ile her tanrının gecesi 
bir baloya veya çaya damlamıya 

başladı ... Evi ile hemen hemen alfi
kasını kesmiş gibi idi. Nasıl olsa 
sabaha kadar eğlendikten sonra 
evdl uyumak ihtiyncı kalmı· Hdu. 
Y~mck meselesine gelince: Pasta bu 
vazifeyi pekfüa görebiliyordu ... Ar
tık sosyetelerde kendisini tanıta -
bilmişti. Hemen hemen her kadın 
kendisilc alakadar oluyor güzelli
ği için bir kaç mısra hediye etme
sini :-ica ediyordu. O, hazan evvel
ce hazırladığı mısralarını dökÜ\'C -
riyordu: 
Ağzın uttur kaşrn keman 
Senden tıallah el'aman 

Bazan da kalemi kağıdı eline a
lır düşünür ve bir beyit çıkartırdı. 
Dansederken gördum seni ey kadın 
Zannedersem baldan enfestir tadın 

Bu siir parcacıkları ş,alonl::ırri<ı 

den dınç adamın niye böyle yıkıl
mış olduğu garibirnh;e gitmişti 

Başına toplandık. Heyhat! ölmüş -
tü. Üç beş dakika sonra bizde de 
bl~göstcren ağrılard<m. anladık ki 
arkadaşımız zehirli bir meyva ye -
diği jçin ölmüştür. 

Balta ve bıçaklarla açtığımız me
zara onu bırakırken hepimizin de 
gözlermden sıcak yaşlar damlıyor
du. 
Beşimiz de hasta idik. Dört gun

de eUı metre yol alabilmişiz. 

* Yola çıktığımwn 54 üncü günü 
idi. Ormanın müsait bir yerine gel
miştik. Karşıda ufak bir kulübe ve 
yakınındaki ağaçlardan balata top
lıyan iki adam vardı. Bazan aç ve 
bazan susuz olarak geçirdiğimiz bu 
elli dört giin bizde yaşamak ümi
di bırakmamışken hiç ummadığı -
mız bir anda kulübe ve insan yü -
ıı.iyle karşılaşmak bize adeta yep
yeni bir hayat bahşetmişti. 

Bizden, zannettiğimiz gibi ürk -
mediler. Bilakis ağaçlardan ine -
rek kendilerine mahsus bir lisan -
la konuşmak ve her halde kim ve 
neci olduğtımuzu sormağa başladı
lar. Alman arkadaşımız, o dilden 
anlamakta olacak ki, acemilik duy
madan söze başladı. 

it " çılgın kahkahalarla dinlen ııO! 
şiddetle alkışlanırdı .. İşte yine piı:' 
le bir toplantıda avukat kend 
güzel bir kız takdim etti.. 

- Şair Mahmure Duyar. 
- Şair Vahit Engin. ~ 
İlk dnııstn hep biribirini tedıJ 

etliler ve biribirlerine layık ol bl 
ları Kararını verdiler. Passcd~. 
oynuyc,rlardı. Vahit Engin 1'~0 mure Duyarın kulağına mırı 
mağa başladı. .

11 
t 

- Randevuma gelir misı 

dostum. f 
- Gelemem ah billah gider 

postum. ş~ 

- Sen ateşsin işte kalbim at~~ 
- Buluşalım yarın akşaJll 

beşde. f~e 
Parç:a bitmişti. Ayrıldılar 11 

si gün saat beşde kararlaştırd•~er 
y<!rd~ bulundular. Daha toka 
!erken şairliğe başlamışlardı: ~ 

- Ruhuma sen aşka vcrditı 
- İrademe sen verdin bıZ· 
- Evlenelim haydi hemen 
- Ver elini Hintle Yerft n. 

• 
- Bal ayımız nerede ,.. :.ı · 
- Kadchiniz Çinde doLuı · ·b· 

'ti 
Buluşmalar, konuşmalar bl ~ 

rini takip etti. Artık tamamil~sl 
ribirlcı inin olmuşlardı. J(a 

6 
denk olduktan sonra vız gelir 
si. t e 

Ilir gün belediyeve müracaa - ., 
tiler. İşleri bitti, kağıtları askı) ,1 
sıldı. Kanuni müddet dolfllıı 11 
Ertesi günü nikfıhları kıyııaca·, 
Vahit Engin o akşam nişanh511' 
aşklarına bir benzer bulabilııl~, 
çin ~abaha kadar dolaştılar. ·; 
yıldızları scviştirdiler olınad1• ~ 
neşi dünyaya taptırdılar ol~:.tl' 
Denize gittiler, dalgaların se 

·ıet ni coş:ın kanlarına benzet:ı ,f 
rnadı. Nihayet hiç bir varııgırı 11ıı 1 

larile kıyas edilemiyeceğini 9 

yarnk evlerine döndüler. J) 
(f'.,,, ,. • fi •nr• .,,. .. ( 

rsiıı 
- Sömürgenin en eski ah8 ~ f 

den imışler. Balata tophyara 
Çinirlermiş. ıe5' 

. ·rıe - Bizi Holanda komıscrl 
lim etmelerini söyle! 

Sordu: r1111;
- On gün kadar işleri '

18 ıır 
Ancak bu müddetin hitarrıırıd' 
zi şehre göturebileceklerrrıi~ıııJ' 
İnsandan başka her şeye .. ~ıt' 

b·rısl .. :t yen uu yerli erkeklerden ı 19 ~· 
lüoeye gidip gelerek Alr118rı 

' nuştu. pt'~ 
Kulübenin kenarınC:a ya ft-'' 

lardan vücude gelmiş bir sO~ 
kavaktan yapılmış güzel bit 
ile iki kutu sardalye kondll· ôe' 

Hayretimi ~ucip olnıal<;;ııi ~ 
vam eden şu ıkramın scbC..,, 

dfw• 5' 
de Ahrnetten sormak iste d' ~il.c 

- Fransa hükümeti, de ~ iJıl"", 
temle kesinden kaçanlar1 )le t \'~ 
edene üç yüz frank mükaf9 ııc.W'.', 
yor. Biz, teslim olmağı Jceişıet1 , 
teklif ettiğimiz için eJbctt~ 1J 
ne daha uygun gelmektedıt· 
metsiz para kazanacakl_nr. 1 

Vasberg anlatıyoıdu 1'lf , 
- - Ayrıldığımız nehir tı.Jı ~1 

burası arasındaki mesafe 
0 1'P':J 

lometre imiş. Salı bırakıP tJ6'
t Deva11'' 



Esrarkeşler 
Yangın yerleri, yıkık mah
zeiıler, boş arsalar serse

rilere dar gelmeğe başladı LİNDBERG 
Esrar düşkünü sabıkalılara kabağı kırmaktan 

başka çare kalmıyor 
Yangın yerlerindeki 
Boş mahzenlerin de 
Esran öğrenildi 
rasının dumanlarım mahzenin ka
ranlıklarına savururken, paraları 

da parmaklarının ihtisasile ~ay -
mıya çalışmaktadır. 

Fakat birdenbire kuvvetli bir e-. 
lektrik feneri gözlerini kamaştır -
mış, herif olduğu yerde büzülüp 
kalmıştır: Polis! 

Elektrik fenerinin de polislere 
gösterdiği adam: Bursalı, sabikalı 
Mehmet! 

Mehmet de Leman'ın yanına gön
derHdiktcn sonra, polisler mahze -
ni iyice aramışlardır. Mahzenin 
muhtelif yerlerinde bir çok pcket
ler halındc esrar bulunmuş ve bu
ra!.mın bir depo haline getirildiği 
anlaşılmıştır. 

Yakalanan iki esrar satıcısı ka
rakola gctırildikteıı sonra, tahki -
kat daha derinleştirilmiştir. 

Bu esrar satıcılığının bir şebeke 
halınde idare edildiği de anlaşıl -
mışlır. Şebekenin belli başlı aza
sından biri de Altındiş Alidir. 

E,,orkeılerin #>arındıkları ger/erden Ali Paı• orıa11mloki ıaray " 
buraıını bdlegtn Hlc~I llıbt9ln 

O sıralarda Altındiş Ali Tahta
kalEde bır kahvede arkadaşlarile 
tavla oynamakla meşguldür. Ve Le
man ile Mehmedin getirecekleri he
sabı düşündükçe keyfi artmaıha ve 
pulları cçat, pat!• dıye neş'eli neş'e
li tavlaya vurmaktadır. 

• J stanbulda keyif verici zehir -
büt .. 1erl~ mücadele, son günlerde 

t•n şıddetile devam ediyor. Genç 
ernn· 
lı ıyet direktörü Bay Salih K~ -
d ç, İstanbulun bu müthiş afetıle 
e Yakından alakc.dar oluyo~ Ve 

ınahzenlerde, metrU.k hanlard3, vi
~elerdeki esrar tekkelerinde ka

tan çeken esrarcılara ama:ı yok! 
Bir gramını bir liraya satan es

r~lr kaçakçılarının tiryaki müşte -
?ı eri ,_ 
1 

51 :1> sık basılıyor. Mahkeme-
crc sevkediliyorlar, esrar deroları, 

esr·r · k .... tmalathanelcri meydar.a çı-
atılıyor, tok sıkı tedbirler :..lı -

:nıyor. 

rn ~u ayın 25 inde yine böyle bir 
r 1 zen basıldı. Ve esrarcılar, es -
arlar Yakalandı. 

MAHZEN NASIL SARILDI 
.'E:tnniyet d" kt"" ı•• Y•• s~~ıcy rn . ıre or ugu, u -

d anıyede bazı esrarcıların gizli 
,:~<Jlar vücude fctirdikleril'li ve 
\. _rcu- k:ıçakçılığı yaptıklarını ha • 
uer alm 
ll'ıak . . ış ve bunu meydana çıkar-

a ı~_ın tedbir almıştır. 
rn gun akşam üzeri emniyet me-

Urları SuM le . d k" H"" "" ymanıye e ı use • ., ı.1paşa ~ 
ını 

1 
Grsasını abluka altına al-

n:ı ş ardır. Bu arsada eski bir bi
ın ~n nnkazı vardır. Bodrur~Jar, 
1e::nler halindedir. Buralarda 

rıler barınmaktadır. 
LEMAN BURADA NE YA-

4\.r PIYORSUN? 
sonr:1 abluka altına alındıktan 
lan- :nahzenler tarassuda baş -

··•ıştır. 

ın!uı sırada, toprakları yeşil çi -
erle örı··1 .. b al tıneaki . u muş ir duvarın -

~at delikten bir kadın başım 
!'ar ;nış~ etrafa bir göz atmış, tek-

Çerıye o;,._: t" 
ltactı o-.. u§ ır. 

~r· nın başını çıkanp tekrar i-
der:ı çekişini gören polis Hasan 
len ... :..' lllahzene yalla§JlUŞ ve ses-

-~tir: 
-Bay 
ı an, gel az buraya' Çer"de . 
Poı~ n cevap veren yok. 
_ 13 tekrar seslenmiştir: 
Bu ayan, sizi bir kadın istivor. 

JUn ka sefer içerideki kadın mahze • 
_ ~~ ~lmiş ve: 
l'aq 111 ıstıyor beni? Demiştir. 

lanıın,.~ Pe>lisler derhal bu kadını 
· ~ardır: 
-Yay Le 

l'ıYoraun, ınan, sen burada ne a-

Leınan· k 
1tıt,, tnahz açamaklı cevaplar ver • 
~ll'liştir. enden çıkıp uzaklaşmak 

Çu:ı:t~ derhal üıert aranmıştır. 
~ u kadın esrar satmakla ta-

tır. Üzerinde muhtelif pa -

ket:er halınde ve bir buçuk kilo ka-
dar esrar çıkmıştır Leman'dan 
elde edilen bu mühim ipucu üze
rine polisler mahzene girmişler • 

dir. 
BURSALI MEHMET, ALTINDIŞ 

ALİ 

Mahzt"nin içinde rutubetli hf.r du
varın kenarına bir adam yaslan -
mlş. Ağzında, yarısına kadar tük -
rükten ıslanmış bir sigara ve e!inde ı 
bozukluk paralar. Bu adam, siga -

Fakat bekçinın kahve kapı~ından 
§Öyle bir sörünüp de kP.ndisinl i
ıaretle çağırd.ıltnı göriınce, :ıihnl 
bulanmış ve yerinden fırlamıştır. 
Kapıdan çıkar çıkmaz da karıısın
da polislHl görmil~tür: 

- Ali.. Evini arıyacağız! 
Ali hiç itiraz edememış. öno düş

( Devamı 7 nci sahifede) 

(Yukarıda:) Yanan ••lcl Mercan /Jodlıl .. Ali Paıa orıa11nda çlfl• ıaroglor 
11omil• m•ru/ lur. buıün 6ir lıaral>e halindeıilr. içinde Hrıerller gat•r. 
Belcçl 6uroıını l>ek/er, Fakat bina o katlar 6agük w ici o lta~ar karı. 
ıılt.lır ki kontrola imlctin goktur. Zaman somon p..>liı 6ad:ın gapu 
CHt ,.rıeılltri toplar. Şirndi 11kı 6ir lcontrol ollınJaclır. (Odada) 
6urası S11/egmaniye11in arkasında bir mahzendir. J,itıde clertli Meh
met iımind• birisi oturur r• kendi icldiasına göre Hrserilerit1 w ... 
rarkııluin bu mahzende barınmalarına mani olur. Dertli Mehmet 
mohı.enin ltapısında muharririmide ko"uıarken görıilmekteclir, (Aıalt• 
da) Esrarcı Lemanla burıalı •abıkalı Mehmedln yoka/andıkları malaz.il 

Biri kadın, hiri erkek 
dünya etrafında taggare 

ile dolaşmağa çıkan iki meşhur 
Amerikalı şimdi nerededirler, ne gapıgorlar? 

Biri rekor kırmak isf erken tayyaresi parçalandı, öf eki 
hava yollarını r efkik ediyor 

Amelia Erhart ile Lindberge ait bazı hatıralar 
Amerikalıların meşhur iki tayya

recileri, birisi erkek Lindberg 
diğeri kadın Amelia Erhart, kendi
sine kısaca verilen isme göre Lindi 
tayyarelcrile dünya etrafında do -
Jaşmıya çıkmış bulunuyorlar. 

Bunlardan Lindberg, hiç bir re
kor kırmak gayesi gütmeksizin, 
sadece hava yollarını tetkik et -
mek üzere dolaşıyor. Daha düne 
kadar Hındistandan gelişinde. Bağ
dattan ve Halepten sonra istan -
bub da uğrıyacağını zanncdivor -
duk. Halbuki, bu ümit boşa Çıktı. 
Lindberg Haleptcn Rodosa g.eçti, 
oracian Atinaya gidecek ve yolu -
na devam edecek. Amelia Erhart 
ise en kısa zamanda bir devri alem 
yapmıya kalkmıştı. i.İç haftada dün
y1yı dolaşabilecct'!'ini umuycrdu. 
Fakat daha bırinci merhalesi olan 
Honololudan hareket ederken, tay
yaresi bir maniaya çarptı. parça -
landı, kendisi ve yanındakiler mu
cize kabilinden kurtuldular. 

Lindb~rg bundan sekiz sene ev
vel, Morgan Bankasının büyük şe
riklerinden ve ~erikarmf Mek -
siko Sefiri Dvayt Morrov'un kızı 
An Morrov Jte evlenmişti. Ne tu -
haftır 'el, yeni evlilerin babaları 
biribirlerine candan düşman insan
lardı. Lindbergin babası Mirıncso
ta meb'ıısu Çarles Lindberg, renç 
oğlunun tayyare ila tek başır.:ı At-

las Okyanusunu ilk defa olar:ık 
geçtiği günün zaferini tadamadan 
öldü. 

Bu adamın Siyasi hayatı hi'ldise -
lerle doldudur. Hatta bir kaç defa 
az kalsın, kendisini öldürecekler -
di. 

Çarles Ogustus Lindberg 1859 
da Stokholmdc dol!muştur. Kcndısi 
bir yaşında iken, babası İsveç Par
lamentosundaki azalığından istıfa 

ederek' Amerikaya gitti ve orada 
yerleşti. 

Lındbcrg ailesi Amerıkada Mın
nesc..ta hükumeti dahilınde yerleş
tiler. 

Lindbcrgin babası çok cesur bır 
ad:ımdı. Bir gün kolunu elr:.ktrık 

desteresine kaptırm1ştı. Doktor gc
linl'iyc k&dar üç gün bekledi. Lrnd
ber~ soğuk hava ile bab:ısının ya
rasını temizledi ve sararken, cesa
retin ne demek olduğunu ö~rendi. 
O baba ki, başka bir gün de kar -
nı::ırlan rımeliyat yapmak lazım gel
mişti. İ!d saat süren amehyala a
n:s.tczi yz.pbrmad.ın dayandı \'P. bu 
müddet zarfınd~ d3 yanıbaşına ge
le"l dostlanndan birisile memleke
tin mail işleri efrafmda görüşme
lerde bulundu. 

Oğlu ve şimdi Amerikanın ifti -
harla başında tuttuğu Lindberg ise 
190~ de doğmuştur Şu hale göre 
otuz beş yaşında dE!mektir. 

/.mer:kalıl11r:n kadın Lirc!berg 
dedikleri Amclia Erhart'a n~ der
sinız? 

Arner!kanın büyük tabilerjnden 
birısi olan kocası Corc PalmeC' Put
nam Amelia için şunları söyler: 

- Ben dünyada karımdan da -
ha cesur insan görmedim. He:- şeyi 

harıkulade bir vuzuhla görüyor ve 
anlatıyor. Bir şeye hmaat ha~ıl et
tı mi, 2rtık onu geri çevirmek 
mümkün değildir. 
Hem~ ... bütün l•ayatı dün~ l et

raiında hava seyaı1atile geç~"l bu 
kadının her an IT'a"uz bulunduğu 

tehlikeler dü~üni.:flr<;ı', ko •asına 
hak vermemek kabil değildir. 

AmeliR iyi bir teknisyendir Bir 
la!:>oratuara da profesör tayin edil• 
mı§tir. 

Amclia ilk zamanlar salibiah -
meı de hastabakıcılık yapıyordu. 

Sonradan bir mektepte hocalık et
miye başladı. Bu kmn bir gün ha
va yoll .. mnda saatte 300 kilometre 
sü.n tle uçarak dünya rekoriarmı 

kırmıya kalkacağı kimin aklına 

gelirdi? 
Bir kış günü tesadüfen, me<jhur 

tayyareci ve sürat rekordmenl 
Frank Havks'ın uçuşunu seyretmi
ye gitmişti. O gece eve döndüğil 

(D•uomı 6 ıncı •aufaJn) 

Gandinin oğlu müslümanlığı kabul 
edince Hin-

distanda din mücadeleleri arttı 
Bu gidişle Hindistandaki milyonlarca Mecusi ile 

Müslümanı barıştırmak kabil olmayacak I 
H indistanın nüfusu. umum Av

rupa nüfusu kadardır. Hin -
Bir gün İtalyan polisine mensup 

distan yüz on tane hükumetle ida
re olunur. Bu hükumetlerin biri -
bMerile münasebetleri yoktur ve 
hep ayrı ayrı olarak İngiltereye 
bağlıdılrar. Hindistanda muhtelif 

ırklara mensup insanlar yaşamak

tadır. Bunlar arasında, Afrika zen

cileri gibi iptidai insanlar, eski Bi
ramin1er gibi aristokratlar, eski 

Hindistan feodallerine benziyen 
derebeyler vardır. 

İki yüz yıl evvel bu kıt'ayı İngi
li?.lerin Şarki Hindi;tan Kumpan-

yası Hollandadan satın almıştır. 

Muharip müslümanlar, Hindista • 
nın şimali garbisine ıtcnradan gel-

m'flerdir. Onun için Budistler müs
lü .nanlan (gelme) gibi yabancı 

addetmiye çalışmaktadırlar. Bu • 

nun için Braminlerle müslüman • 

' lar arasında sık sık kanlı çarpış -
malar olmaktadır. Bombay, din 
mücadelesinin bugün klasik bir 

tehri haline gelmiftir. Hintli hı
ristiyanların ekserisi et yememek -
tedirler. Bunun için l't yiyen müs

lünJanlara düşman gJzile bakmak
tadırlar. 

70 milyon mülüsman Hintli ile 
3'? J milyon nfüslüman düşmanı 
Hıntli arasında son seneler zarfın-

da din mücadeleleri haddinden aşı· 

rı oJr dereceye gelmi~it. Geçen yıl, 

Gandinin oğlu Hiralal Gandi Bour 

baydaki (İmam Mescit) cami • 

inde müslümanlığı kabul etti. 
Bu, Hintliler arasındaki din müca-
d~leri tarihinin bir dönüm nokta
sını teşkil etti. 

Euda mabutJarı Gandinin oğlunu 
ayyaşlıkla itham ederek, onun Hin

diJt:.:nda müslümanlığa kazandır. 

dığı muvaffakıyeti küçültmiye v ~ 

pcrra mukabilinde kenri~ vicdanını 

tatmakla itham etmiye başladılar. 

Hintli müslümalnar, Şevket Ali il• 
Mevlina Ali kardeşlerin bıraktık· 

ları yoldan gitmekte ve onlann .. 
nanelerinden aynlmamaktadırlar. 

Bu ananeye göre, cDelhill bir milaa 
lüınan, on tane Hintliye, Peşaver • 

li bir müslüman ise yüz tane Hin• 
dliye bedeldir.. Binaenaleyh, din 
mücadeleleri Hindistanda alabildi-

ğine devam etmekte ve müslü • 

manlar çok faaliyet sarfetme~ • 

dirler. 
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1 d 13 1 Fehim (Paşa) güzel ermeni kızını şöyle Cl arı araSID a yt . tehdit etti : " Yüzünü kesdiririm ! sura-
-28-

Yeni Tijrk harfleri Bulıariıtandaki Türklerin rözünü ıfmııtı. Türk 
vrulan az bir zamanda çok terakki etmiş, kız-erkek muhtelit tedrisat 

ya ı mı ta Rüşdiyeleri ikmal edeınler muktedir m'Jallimller elinde yan 
~şu~ b'r ·halde serbest hayata atıhnata başlamışlardı. Komiteler, mii· 
:e~ver muallimleri takibat ~!tına aldılar, . ~$diyeler bir çok yerlerde 
kapandı yeni harfler ekserıyetle yasak edddı.. _ _ 

Rcsi~de, Kırcaali Türk mektebinde okuyan Türk çocuklan ·rorul• 
ktedir. Muallim Cevdet anayurda röç clmete mecbur olmuştur Ye 

:: zavallı yavrular da tahsilsiz kalmışlardır. 
b:ığıra_n kadına doğru ~kt~. Aaa. 1---Y-a_z_a_n_:-------~ı 
bu benim kız kardeşımdı. Daha M. Necmeddin Deliorman 
farla tahammül edemedim ve hün- Sofyııd.td (Dellorm•n) 
gür hüngür ağlamıya başladım. O- ga:ıetuı Hblp ve batmuharlrl 
nun beni görmesini istemiyordu.m. 
•• andarmalar onu kapıdan dışan 
doğru zorla çıkarmıya çalışır -
tarken, incitilecek diye kal -
binıin en hassas yerleri törpüleni
) ordu. Kolayım bulup bu dakika 
onun yanına gidebilsem, yahut o, 
benim yanıma gelebilse.. haşhaşa 
verip ağlaşsak, sarmaş dolaş olup 
i.ki kardeş sıfatile dert yansak .. . 
~aaah kardeşlik... Ah kardeşlik .. . 

cAğabeyi.ml öldürürseniz, sızı 
ben parçalıyacağım .. ağabeyciğim .. 
Ooooh .. ağabeyciğim .. nerdesin, se
ni görmek istiyorum, ağabeyci -
ğim. .. t 

Bu feryat, kız kardeşimin ya -
nan ciğerlerinden · etrafa yayılan 
kıvılcımlar gibi dalga, dalga gelip 
benim ciğerlerime yapışıyordu. 

Feci manzarayı daha fazla gör -
memek için yüzümü karanlık bir 
öehlize doğru çevirdim, kulakları
mı tıkadım, için için dakikalarca 
göz yaşı döktfim. Sesler, yavaş ya
vaş azaldı, nihayet gelmemiyc baş
ladı. 

Bu, bir facia idi. Sonra ne oldu, 
Kız kardeşim kapıdan nasıl uzak -
laştınldı, ben bunları henüz dü
§ilnmiye meydan bulmadan, beş on 
kişilik bir sarhoş kafilesi başların
da Razgradın meşhur azılılarından 
ve eski Makedonya Komitesi çe • 
lelerinden Kolu İzlntef bulundu -
ğu halde karakolun iç kapılarına 
gelip dayandılar. İki jandarma gö
ğüs göğüse bunları içeri koyma -
rnıya çalışıyor, çeteler ise, zorla 
içeri girerek beni linç etmek isti -
yorlardı. 

HAdise çok korkulu ve insana deh
ıet verecek bir manzara arzediyor
du. Polisle göğüs göğüse gelerek 
içeri girıniye çalışan Kolu Izlatef 
\•e maiyetindeki çeteler, kudur -
muş gibi bağrışıyorlardı, Cadde -
Cien geçip gidenler büyflk avluyu 
çevreliyen tahta pamı3k)ıklar dı
ıında birikmişler, blnamn taş ba
sa•naklan önünde cerey :r. eden hi· 
disenin mahiyetini öğienmiye çalı· 
§lyorlardı .. İki polis bu kalabalığ.ı 
kafi gelemiyordu. Maamafih, sar -
hoş çeteler. polisi çiğneyip geçmI
ye de cesaret edemiyorlardı. Gırt
laklan yırtılırcasına cöldüreceğiz 
()nu .•• :., cO bir casustur, O fUdur. 
oburdur,, diye bağınyorlardı. Bu gü 
rültü, büy(ldük~, bilyiklil. kayma. 
kamlık avlusunun içi, fflne, gQcilne 

giden namuslu ve meraklı insan
larla doldu. Türklerden hiç kimse 
meydanda yoktu .. Vaziyetin ciddi • 
yeti önünde ben, en nihayet jan • 
darmalara bağırdım, c;aklınızı ba-

şını2 a toplayın, sizi sonra Vazelof 
da kurtaramaz. ... Saf ve namuslu 
köylü çocukları olan polisler, be -
nim korkmadığımı ve bir gün mah
kemelere müracaatla hesap soro.bi
lc~e:ğimi düşünmüş olacaklar, ki 
ya!l taraflarındaki k..ısaluralara 

dn·rrandılar ve s:ırhoş kafilesine 
doğru yürüyerek, cçekilirdz, çekil· 
mezseniz vuracağız> diye ilerJedi
ler. Kolu Izlatef, jandarmaların his· 
siyatını galeyana getirmek için 
cSiz, Bulgaristanın menfaatini bil-

miyorsunuz cSiz de onunla bera
ber memlekete düşmanlık ediyor -
sunuz. diye bağırıyor ve deli gibi 
hamleler yaparak içeri, benim ya
nıma girmek istiyordu. 

Ben, fena halde ürkmüştüm, on4 

lar çarpışırlarken aralarından ka
çıp gitmek aklımdan geçmiyor de
ğildi. Karakolun önünde \'e avlu 
içerisinde mütecavizlere göğüs ger
miye çalışan polisler benim bir 
mevkuf olduğumu ve kaçarsam 
mes'ul olacaklarını akıllarına bile 
getirmiyorlardı. 

Beni ölümden kurtarmıya çalı

şanlara hiyanet etmek ise büyük 
bir düşkünlük olacaktı. Bunun için 
neticeyi soğukkanlılıkla beklemek 
daha muvafıktı. Karakol kapıla • 
rındaıı birisinin arkasında demir 
bir kürek göziime ilişti. Bütün ü
midimi ona bağladım ve kavga, gü
rültünün ne dereceye varacağını 
bcklcmiye başladım .. Başladım am
ma, gözümün önünde cereyan eden 
bu tecaviizün ve bu hakaretlerin 
kimler tarafından tahrik edilmek
te olduğunu da zihnimden geçir • 
miyar değildim. Kolu lzlatef vak. 
tile Makedonyada çetecilik etmi~ 
olmakla beraber, (kurt ihtiyarla • 
yınca köpeklerin maskarası olur) 
derecesine kadar inml~ ve daima 
elinde gezdirdiği bıçağile, Razgrad
da senelerdcnberi kahramanlık sat
mıya çalışırken pek çok göğsü kıl
hlardaıi dayak ta yemişti. 

Bunun için, bu çete bozuntusu • 
nun f pini koparan bir it gibi, etnf•
na topladığı avenesfle birlikte hil· 

(Devamı var) 

. 
Turan cemiyetlerinin musiki şubeleri çocuklarla birlikte kızlara da 

musikiye ahıhnyordu,, komiteler, Turan cemiyetlerinin kapatılmlSıoa 
sebeb o!dı.ılar. Kıı ve erkek balar da datıldıl.r. Resimde Pra~adi istikbal 
.kıraatbaaeıi (Tereıanüm) tubcaindc mualklye çahtan kızlar ıörülmektedir. 

Her evden iki kişi kursa gıdecek, fakat, bu tını kezzapıa yakdırmm1! .. 
k• t ' d k ? M 1 " ı'ş Bir glin bilmem hnngi s~firin iki kişiyi ım ayın e ece . em ur ar' anıhasma tecavüz eder, öbür güı. 

kk • · ı h k t İ Amerikalı bir tüccarın kızına sal-benden çıksın " tela İSi 1 e are e e me- dınr, bir Cuma Fener piyas:lsında 
melidir. Kurs1ar, hakikaten faydalı ve müs- :;~:s~1:1:~~~1;~:7:ıeng~~~~~~~~-

I zını, ilmiy1'den birinin kansını · bet neticeli olmahdır. H;tlkın havret seslerine, kıZ1n, ka-

Mcıçkadan R. F. imzasile yazılı
yor: 

Evvelki gün eve bir iki memur 
gelmiş. Ne memurudur, nered:n 
ve kim yollamış, bilmiyorum. Çun
kü gelenler, kim olduklarını söy • 
lememişler. Kapıyı çalmışlar: 

- Her evden iki kişi zehirli gaz 
kursuna gidecek, demişler. 

Sonra, ellerindeki deftere bak • 
mışlar: 

- Bu evden de Bay (0) \'C Bay 
(R) gidecek demişler. Kurslar 15 
inci ilk mektcptedir. 

Memurlar çıkıp gitmşiler .. 
Halkın zehirli gaz tehlikesini bil

mesi tanıması, böyle bir tehlike 
karı.:sında nasıl hareket edeceğini li 

kavraması Iazımdır. 

Zehirli gazlerden korunma kur~ 
!arına, lazım gelen bütün ehemmi
yeti vermek icabcder. Bu işte laü· 
balililk, ihmal, alakasızlık asla yer 
bulmamalıdır. Memleket müda
faası bakımından yarınki harpler
de herkesin vazifesi vardır. Bu va· 
zifenin ne olduğu hazer vaktinden 
bilinmelidir. 

Zehirli gaz kursuna her evden i
ki kişi gidecek .. Fakat, bu iki kişi 
kim olacak? 

Verilen karar, zehirli gazlerden 
k.:>runmasını bilmiyen tek evin kal
mamasını temin etmektir. 

C:azetclerin \'erdikleri havadis • 
lere göre, kurslar, büyük ilmi me
sell forin ve nazariyatın yer bu • 

lacağt akademi değildir. Çünkü, 
oraya her smıf halk gidecektir. Bi
naenaleyh, basit ve pratik korun -
ma çareleri, bir kaç konferansla ve 
h~rkesin anlıyabilcccği bir 'i:;an • 
la anlatılacaktır. 

dının acı acı haykırışlarına ehemmi· 
Bu işleri tanzim eden komısyon, ye. vermiyerek - zorla arabasına n-

zannediyorum ki bir talimatname lıp götürürdü. Ve hiç kimse ağzı-
yapımştır. Kurslara kimlerin git· nı açmaz, bir şikiıyct sesi bite çı-
mesi liızım geldiğini anlatmıştır. karamazdı. O, artık gemi azıya al-
Mühim mesele .şudur: Mecburi o-
lan kur.o;a gitmek değil, zehirH gaz
lere karşı korunmasını bilmektir. 

Evler'-? gelen memurların o ev 
halkı hakkında malumatı olmak i
cabeder. Mesela bizim eve gelip 
cOt ve 4'R> kursa gelecek diye, ha
ber bırcıkıp gitme!< tuhafıma git
ti. 

Bu cRt benim. Ve müsaa~e bu
yurulursa, 15 nci ilk ~ktebe gi
derek zehir gazlerden korunma 
kursuna devam etmek ihtiyacf.n
da değllim. 

O halde, mesela benim, ve be • 
ninı gibi daha yüzlerce, belki bin
lerce vatandaşın, bu kursla!':ian 
muaf tutulması icap etmez mi? Zan
nediyorum, talimatnamede bu 
noktaya dair kayıtlar vardır. 

Bu kurslarda yeniden öğr...':ıcce
ğim hiç bir şey yoktur. Çünkü, bu 
me,,·zuu, o kurslarda halka st:yle
~k olan şeklinden, belki yüz 
def:. daha mufassalını okudum ve 
aylarca da öğrettim. 

Kursa da\•et edilenler iyi se • 
çilmeli. Gitmesinde hiç bir fay -
da olmıyanlar davet edilirken, bel
ki, diğer tarafta, gitmesi lazım 
ge!en ve bu me\'zuun tamam,..n ca
hili bulunan bir çok kimseler de 
gitmiyeceklerdir. 

Bir zı:ımartlaf BegoJlu kumurAo· 
nel•rinl haf'aca kcımiı olan mııluıf' 

Fehim (poıa) 

Haşmetin e\'ine, Sadrazam Av· 
lonyalı Ferti paşanın kayınpedere 
Adem bey, Elmasçı Karakin 
Nişanyan, borsacı altı parmak Di
mestokli ve sakallı Leon, Kirkor 
ve Yervant Zührab kardeşler de • 
va mederler, sabahlara kadar po • 
ker oynarlardı. 
Haşmetin evinde oynanan po • 

kerlerde, büyük paralar döndüğü
nü, beş yüz, bin lira kayıp ve ka

. zanç olduğunu, Yervant Zührabın 
' arkadaşı ve eski Galata borsasının 
en meşhur oyuncusu emekdar mu-
harrirlerimizden konsolitci Asaf 
bizzat gördüğünü söylüyor. 

mış: 

- Astığı astık, kestiği kestik! 
Gidiyordu. 
Jo"ehim (paşa) nın tecavüz ve tc

sallütüne maruz kalanlar arasında 
bir çok namuslu aileler, pek yük
sek şahsiyetler vardt ki, onun gö -
züne gözüknwmck için mahalle1e -
rln!, semtlerini ikide bir değiştir
miye mecbur oluyorlardı. 

En küçük esnaftan başlıy~rak, 
en yüksek mali mahfellere. meyha
nelerden umumi evlere, gizli fu-, 
huş yerlerinden kumarhanelere 
kadar her yerde, her köşede boru
su öten Fehim, zaptiye neferinden 
tulumbacı reisine, Rum patriğmden 
hahambaşıya, hattiı. devrin setrske
rine varıncıya karlar hcrkcı;i kor -
kutmuştu. 

Onun bütün şimanklıkl:ırını. şir
retliklerini, tecavüzlerini ve küs -
tahlıklarını padişaha bildirdikleri 
zaman, Abdülhamid, babnsının ha
tırı için hoş görüyor, aldırış bile 
etmiyordu. 

Fehim, padişahın teveccühüne 
karşı ona hoş görünmek, yaptıkla
rını ıı!fettirmek için, günün l::irin
de bir bomba hadisesi uyduruyor, 
bir ev basarak evvelce oraya koy
durduğu bombaları meydana çıka
rıp saraya götürüyor, mevhum bir 
suikastten bahsederek bir ç;k ki
şinin canını yakıyordu. 

Bu iş, mahalle mümessili, küçük 
memur işi değildir. Memleket mü
daf aasıdtr. Daha etra!lı şekilde dü· 
şünerek hareket etmelidir. Kimin 
kursa gitmesi lazım, kimin lazım 
değfl, bunu, daha salahiyetli me -
murlara vazife olarak vermelidir. 

'""""""""'"""'''"'''"''""IHllltl lffllHlltlHHl""IMMQl ............. n ........ Hlftfftttıtltt .. '""'11111Mtttttttfft...-,tlUltıtHlt-

ı: HiKAYE 

Şair deli olunca 
il 

Şarpuinin evindeki pokere ge
lince, Kirkor Zehrap, dostuna bir 
yardım olsun diye arkadaşlarını o
raya toplar, her seansda dostuna 
sekiz, on altın ganyot çıkarırdı. 

Bu suretle kadın, her toplantıda, 

elli, altmış, hazan yüz liradan fazla 
ganyot aldığı olurdu. 

Bu hadisenin korku ve heleca -
nından henüz kurtulmıya çalışan 
vehimli padişaha, hemen bir kaç 
hafta sonra, klüplerde oyun oyna
mak bahanesile toplanan ecnebi -
ler1e bazı Türklerin, kendisirıi öl
dürmek için hazırlıklar yaptık1a-

( 4 i1ncıf say/ad<111 devam) 
Evlenme memuru taraflara vir

birle!'ile evlenip evlenmıyecekleri· 
ni soruyordu: Vahit Tekın birden 
sandalyesınde doğruldu: 

- Beşten sonra altıdır. 
Arkasını hemen Mahmure ta • 

mamladı: 

- Aşkımız çok tatlıdır. 
Ve mısralar birıbirini takip etti. 
- Damdan kedi atladı. 
- Billiıh ödüm patladı. 
- Kım sevmez böyle f'ri. 

- Yanaş sevgilım bcrL 
- İmzamızı atalım. 
- Zevkimıze bakalım. 

Kendilerini tanıyanlar ıçin bun
lar pek tahii birer hareketti. Fakat 
evlenme memuru bu manzara kar· 
ısında yüzünü buruşturdu. Eline 

kanunu aldı. Sayfalap birer birer 
çevirdi. Sonra şahit olarak oturan 
iki kişiye dönerek: 

- Baylar, dedi, bunların ikisi de 
evlenmfye ehil değildirler. Akıllı 

olduklarına dair doktordan rapor 
alın da nikahlarını kıvalım, dedi. ......................................................... 
Dünya orduları 

( 4 üucü ıagfaJ"!.ra devam ) 
karmışlardır. Bunun 80 i jand1r· 
ma için ayrılan tayyarelerdir. 

BALTIK DEVLETLERİNİN 
KUVVET! 

Estonya: Sulh kuvveti 14 bin ki
şilik ordu, 100 tayyareden ibar '~
ttr. Harp kuveti de 150 bin ki~ilik 
ordudur. 

Letonya: Eulhteki kuvveti 23.500 
kişilik bir ordu ve 130 tayyaredir. 
Harp için 200 000 kişilik bir ordu 
kadrosu vardır. 

Litvanya: Eulhtcki kuvveti 30.000 
kişilik ordu olup harpte bu rakam 
20J.OOO olarak tesbit edilmişttr. 

Hava kuvveti 90 hudut ve yirmi 
de ihtiyat olmak üzere 110 tayya
reden ibarettir. 

Fınlandiya: Sulhteki kun·?d 
30.000 kişilik ordudur. Harpte ise bu 
rakam 300.000 bin kişi olarak ka'li! 
edilmiştir. 

edilmıştir. Hava kuvveti de 120 
tayyaredir. 

Lindberg 
( 5 inci ıag/adatt dıucm ) 

zaman, tayyarecilik zihnini oyala· 
mıya başlamıştı: 

- Eğer uçmazsam, mutlaka ölü
rüm, diyordu. 

Artık o günden itibaren bir haf
tada ne kazanırsa, 'bütün paraları
nı pazar günü gidip tayyare is • 
tasyonunda yerdi. 
Artık yavaş yavaş uçmasını öğ

renmişti. Bir gün küçük bir kız: 

- İyi uçuyorsunuz amma, dedi, 
hiç de tayyareciye benzemiyorsu
nuz. Saçlarınız çok uzun! 

Amelia, hemen o akşam makası 
aldığı gibi, uzun saçlarını doğrayı
verdi VP. bu halile de ~incit erge 
benzerliği daha ziyade arttı. 

Scnel~r geçiyor, Amelia hemen 
her gün havada, bulutların arasın
da dolaşıyordu. Her geçen gün ken
disini tayyarecilikte adamakıllı pi
şiriyordu. 

O sıralarda Atlas Okyanusunun 
ilk defa bir Amerikalı kadın tay • 
yarcci tarafından geçilmesini isti· 
yen Mistres Gets isminde zengin 
bir Amerikalı kadının ajanı bir 
gün Ameliayı ziyaret etti. Tayya. 
re ile Atlas Okyanusunu geçmtye 
ce:oaret ~dip edemiyeceğıni sordu. 

Amelia bir hayli dü§ündü ve nl-
hayet şu cevabı verdi: 

- Evet! 

Kadın tayyareci sözünü tuttu ve 
bir gün Amerika topraklarından 
uçtu ve İngilterede Gal memleke
tinde Avrupa topraklarına indi. A
merikaya dönüşünde ise nasıl kar
şılandığını hatırlarız. 

;1121 de kendisini Nevyok-Wa • 

şington tayyare servisinin idaresi· 

ne memur ettiler. Amelia (her saat 
tam vaktinde) tayyare potsaları ih-

das etti. Bu söz hatta Amerikalı -
lar arasında bir darbımesel hükmü
ne gırdi. Fılhakika tam 7 de, 8 de, 
9 da hnreket ecıen tayyarefor iş 
görmiye başladtlar ve bu yüzden 
kumpanya hayli para kazandı. 

P.melia, tayyarecilik hayatında 
bir çok tehlikeler gednn~tir. Şu 
dakika bedava yaşıyor, denilebilir. 
Fakat azmin, iradenin elinde ölüm 
tehlikesi bile siniyor. 

Şarpui çok gtizel bir ermeni 
kızıydı. Gençti. Sokağa çıktığı za
man, bütün bir percştikar kdfılesl 
etrafını sarar, yarım bir iltifata, u
fak bir tebessüme nail olmak için 
can atarlardı. 
Meşhur zorbalardan Fehim (pa

şa), Şarpuinin evindeki poker top. 
lantılarını duymuştu. Kadında da 
gözü vardı, çok asıldığı halde, bir 
türlü ele geçirememişti bu ermeni 
yosmasını ... 

İstibdat çarkının, sanki milletin 
gözünü. oymak için sivrilttiği bu 
adam, ikinci Abdülhamidin efen· 
diliğınden beri gözü gibi sevdiği 
esvapçı başı İsmet beyin oğlu idi. 
Onun bir çok rezaletleri, müna · 
sebctsizlikleri vardı. Beyoğlunun 
hiç bir sokağı, hiç bir caddesi yok
tu ki, onun maceralarına, baskın • 
larına, çirkin tesallütlarına sahne 
olmasın. Hiç bir gazino, otel, ku
marhane, meyhane, umumi ev, giz
li fuhuş ocakları yoktu ki, Fehim, 
hasılatına yarı yarıya ortak çık · 
masın, oralardan haraç almasın. 
Şimdiki Sent Antuan kilisesinin bu
lunduğu yerde, o 4 zamanlar Kor. • 
kordiya adındaki kafeşandan bun
ların en başında gelenlerindendtı. 

Onu, yalnız gülüp oynamak, yi
yip içmek, eğlenmek ve safa rur .. 
mek için dünyaya gelmiş bir zevk 
adamı sananlar ve yaptıklarını hüs
nü telakki etmek istiyenler çoktur. 

Faxat, bu telakki pek yanlıştır. Fe
him, bir zevk, eğ1ence adamı değil, 
dövmek, sövmek, kırıp geçirmek, 
kafa göz yarmak, namusa ve şere
fe musallat olmak için yaratılmış 
bir adamdı. 

Zilzurna sarhoş bir halde, araba
sına kurulmuş, Beyoğlu caddesin· 
den geçerken tabancasını sağa so
la ~ıktığını ve çıkan kurşunJar!n 
isabetile dükkan camlarının: 

- Şangırrrr! 

- Şungurrrr! 

Kırıldığını bilenler bugün bile 
mevcuttur. 

Tahkikat yapmak bahanesile Be
yoğlunun kibar ve yüksek aik:le -
rinin evlerine, apartımanlarma gir 
miye kendini mezun sayan Fehim 
(paşa) oralarda rastladığı kızı. ka
dını da alıp götürmeyi seiahiyeti 
dahninde buluyordu. 

rını bildiriyor, klüpler basıyor, can
lar yakıyor, ocakbr haniimanlar 
söndürüyordu. 

Abdülhamid, Felıimin bu ii.lıar

larını bir sadakat eseri saydığı i

çin, hakkında yapılan ~ikayetlere, 
ihbarlara ku1ak bile nsnııyordu. 

Sadrazam Avlonyalı Ferit paşa, 
fehimi, günahı kadar se\'memekle 
beraber, yine bir şey yapamıyor • 
dıı. Çünkü onu tutanın: 

- Padişah! .. 

Olduğunu biliyordu. 

Fehim (paşa) Zührab111 rlostu 
Şaı·puiyi, bir balo gecesi Odeon 
tiyc.ıtrosunda görmüş. Çok hoşuna 
gitmişti. Adıımlarına onun hak -

kında tahkikat yapmaları için e -

mir \'ermiş, yüksek kokotlardan ol

duğunu öğrenince, elde etmek için 

güçlük çekmiyeceğinl tahmin et -
mişti. Fakat, aksi şeytan, tahmini 

boşa çıktı, Şarpui, paşanın gönder

diği haberlere cevap bile v.ermedi, 

hatta ters cevaplar bile yolladı. 

Bunun üzerine Fehim {paşa) teh
dide başladı, 

- Yüzünü :kestiririm! 
- Suratını kezzapla yaktırırım! 
Gibi tehditkar haberler yolla -

dı. Şarpul bunlara da ehemmiyet 

vermedi. Aldırmndı bile ... Yalnız, 

sık sık sokağa çıkmamıya, ihtiyata 
riayeten evinde oturmıya başla .. 
dı. 

Padişah gözdesine, halimenin kud-
retli yaverine bir: 

- Fahişe? 

- Bir sürtük! 

Ehemmiyet vermesin vuslat tek· 
lifini reddetsin, bu olncak §ey miY• 
di? 

Kudurdu, 
Köpürdü, 

Şahlandı, gözü karardı, 
Deli gibi oldu. 
Nihayet evi basmıya karar ver

di. Ne bahasına olursa olsun, na .. 
sıl bir rezalet çıkarsa çıksın, is .. 
terse bütün Beyoğlu ayaklar,S!ll• 
onun umurunda blle değildi. 

(Devamı var) 
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KUDCS KO~~ARI 

ldansus 

ı- Y c zan: Edgar Valas I 
~eviren: Muammer Ataıur 

ten l rnektubu gözden geçi • 
ltıy0l":ırının dikkatle yüzüne ba -
lerı ıe~,:Bu Yiizde hayret alamet -
Olcu.r ok ı. T. X. daha ilk satırları 
i~Ya burnaz, rnektubu çevirerek 

aktı: 
l - Olur - · '-'ksınan•a§ey degıl, dedi, mektup 

tlltrt an geliyor. 
ba 0 gün ~~~tA titriyordu. Me'.ktu
~Uftu ogleden sonra tarih kon
'~<h.a Adres olarak da sadece 

> Yazılnııştı. 

•I\~ 
t-. T.x 
·~u . 

cıu§Ürec~·ktuburnun sizi hayrete 
~ btr Çoıını zannediyorum. Çün -

. ~ dostlarımın artık bir da
~1 9lciUkı inek üzere gittiğime ka

arırı. e.ın.inim. Okuyacağı-

nız satırların irtibatslzhğından do
layı beni affediniz. Şimdi avdet et
miş bulunuyorum ve bu mektubu 
da otel Çiring Krosdan yazıyorum. 
Burada çok kalmıyacağım. Size 

bllihara adresimi bildiririm. Pek 
heyecanlı bir seyahat yaptım. Din
lenmeğe ihtiyacım var. Maalesef 
size kötü bir haber vereceğim: Ka
rım öldü. Bu mevzu üzerinde 
uzun yazmağa takatim yok. 

cBugün sizden rica ettiğim şey, 
resmi bir muamelenin ifasını ko • 

laylaştırmanızdır. Öyle zannedi • 
yorum ki, şu dakikada kanuni ta • 
kibata maruz bir insanım. Onun i
çin bu akşam icap eden makama 
müracaat ederek teslim olacağım. 
Eğer hatıralarımda yanılmıyor • 

Esrarkeşler 
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MÜSABAKA 

Bayanı tanıyor musunuz?. 
Müsabaka komitesi hazırlıklarını 
bitirmiştir. Müsabakaya 1 Nisanda 

başlıyoruz. 1 Nıs.ın günü gazete -

mizin müsabaka sütununda basa

cağınuz bayan resmini heyecanla 

bekleyiniz. Nisanın bırinde neşre- ı 
deceğimiz el>" numaralı resmi ta
nımak için şimdıdcn hazirlanınız. 
cbayanı :tanıyor masunuz?:. suali

ne mutlaka doğru cevap vermiye 
çahŞlnız. 

Müsabakamız, Nisanın otuzuncu 
gü11ü nihayet bulmuş olacaktır. Bu 

müsabakamıza iştirak ed~bilmek 

için en az yirmi resmi tanımak 
lazımdır. Bu suretle 500 okuyucu

muza çok zengin hediye ve müka

fatı ar vereceğiz. 

Resimler sıra numaarsile neşre -

dilecektir. Aşağıda nümuncsini 

k::>yduğumuz müsabaka kuponunu • doldurarak posta ile ve cMüsabaka 
memurluğu> adresine göndermek 
.lazımdır. 

MüsabakaJ"'\IZ, sizi hem alakadar 

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

Hediyeler imiz 
Derece alan okuyucularımıza 

vereceğimiz hediye ve mükifaUa
rı hazırlamış bulunuyoruz. Bun -

lar arasında çok nadide, şık ve kıy

metli eşya ve mükafatlar vardır. 

Müsaba1rnnıız, siz.i 7.e.Dgin edebile
cek, ihtiyacınız olan bir eşyaya si

zi kavuşturacaktır. Hediye ve mü
kafotlarımız mütehassıs bir he -
yet :tarafından seçilmiştir. Ge -

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

Hediyelerimiz araSJntla ıunlar 

vardır: 

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

3 - Ev eşyası ve levazımatı, 

4 - Para mükafatı, 

5 - Muhtelif hediye ve müki • 
f<rtlar .•• 

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

Kimin reslmlerinl 
basacağız? 

N eşredeceğimiz 30 fotoğraf ta • 

.nınmı~ bayanlıırın.. her gün gaze
tclerdı> gördüğ\müz maruf kadın. 

ların ~csimleridir. Resimlerimizin 
kime ait olduğunu anlıyabilmek i

çin, zekanızı, Jıclızanızı işletecd•

siniz. Biz : 

1 - Tarihteki m~hu.r kad!uı • 
Zar, 

2 - Zamanımızdaki meşhur ka
dınlar, 

3 - Sinema ve tiyatro artistle -
ri, 

4 - D~omat kadınlar, 

5 - Alim kadınlar. 
Arasından istediğimiz bir baya

nın resmini basacağız. Ve siz, bu 

resmin kime ait olduğunu bulacak

sınız. Cevap verirken, bu bayanın 
isminin evvclinL' mesclA cKimya i
limi>, csinema nrtısti> diye y.ız • 
mak Iaz.ımdır. 

Müsabaka kuponu nürnunesi işte budur: 
Son Telgrafın Müsabaka Kuponu 

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

fotoQrafı oldu~unu bilcıırırım. 

ADRES: 

iMZA 
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İstanbul Dördüncü İcra Memur
luğundan: 

Yeminli üç ehli vukuf tar-afuı • 
aan tamuruna 3280 lira kıymet tık· 
dir edilen Beyoğlund:'4 Tatavla soka· 

,. - ' 
1 P-ırinç-YW.f-Mercimek-Buğday-lrmik-Patatel'I 

· Mı•r·Arpa·Bezelye-Çavdar- Türlü · Badcrn 

937 modeli 
ğinda eski ve yeni 1 kapı numaralı l nı!i:-41•1'.r 
evin evsafı aşağıda yuılıdır. 

Mazutla mUteharrik tam dizel motörlU,· 55 bk. 8 sllindirll 

1 

e eke maiutla l O · i ometroya g anti 1 
Her ihtiyacı tatmin. edecek fevkalide dayanıkh ve Al· ı 
men sanayiinin bir harikası olan tam dizel motörlü bu 
kamyonlar gelmittir. Pek yakında Karaköyde açdacak 

olan meşherimizde sayın mü,terilerimize takdim 
ediltteektlr. 

Türkiye genel ajanı: 

Telefon : 40594 Posta Kutusu : 1444 
Vilayetlerimiz için acenteler aranmalctadır. 

------------- ----------------------------------------------------------------
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Zemin kat: Zeinini muhtacı ta - j 
mir mermer döşeli küçük bir taş • . 
lık sağ ve solunda birer oda sağ - · 
dakinde alçak bir dolap ve birin· 
ci kata çıkan merdiven üzerinde 
ahşap &lafranga bir hela vardu·. 

Birinci kat: Bu katın ayrı olup 
sağdaki odada kapısı yüksek bir 
dolap soldakinde bir cumba ve so
f ada demir korkuluklu ve ahşap 
döşemesi haraptır. Diğer katlar: i
kinci ve üçüncü katların taksim<>tı 

f da birinci katın aynı olup ikinci 
katta cumba yerine bir balkon ve 
üçüncü katta çıkma merdiven Ü· 

zerinde bir ahşap alafranga hela 
vardır. 

Dördüncü kat.; Sağda dolaplı bir 
oda ve solda zemini kırmızı çini ve 
etrafı tuğla ve üzeri malta korku • 
luklu bir taraça vardır. 

Bodrum kat: Zemini harap mal· 
ta döşeli bir taşlık sağında bir ki· 
lcr ile bir hela mahalli bir kapı ve 
bir sarnıç solda maltız ocaklı ve 
sabit kazan mahalli ve çamaşır 
teknesini havi bir mutfak. 

Hanenin beden ve bölme du .. 
varmı ltargir döşeme ve tavan • 

· lan ve merdivenleri ahşaptır. Ta· 
van pencere ve kapılar yağlı bo -
yalıdır. Elektrik, terkos, havaga • 
ıı tesisatı yo!Ctur. 

Hududu: Sağ tarafı müfrez bir 
harita umaralı hane solu sakız a
ğacı caddesi arkası Yorgi veledi 
Yani emlaki cephesi Tatavla sokağı 
ile mahduttur. Mesahası: 41 metre 
murabbaıdır. 

Yukarıda evsaf ve hudut ve me
sahası yazılı bulunan gayri men· 

kul açık arttırmaya vazedilmiş ol
duğunaan 3/5/937 tarihine müsadif 
Pazartesi günü saat 14 den 16 ya 
kadar dairede birinci arttırması ic
ra edilecektir. Arttırma bedeli 
kıymeti muhammenenin % 75 ni 

bulduğu takdirde müşterisi üze· 
rinde bırakılacaktır. Aksi takdirde 
en son arttıranın taahhüdü 
baki kalmak üzere arttırma 

Milli Kömür ·davasının, her safhası ile alakadar 
olan Beynelmilel Kömür Sergisi, yurddaşlarımızın 
şahsi menfaatleri bakımından da görülecek bir yerdir 

15 gün müddetle temdit e. 
dilerek 18/5/937 tarihine müsadif 
Salı günü saat 14 den 16 ya kadar 
keza dairemizde yapılacak ikinci 
açık arttırmasında arttırma bedeli 
kıymeti muhammenenin % 75 ni 
bulmadığı takdirde satış 2~80 nu • 

~3 Nisan An_k_· a_ı·_a_a_._a.._çı_lı.._y_or_,I 
(1628) 
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maralı kanun·un ahkamına tevfikan 
geri bırakılır. Satış peşindir art -
tırmaya iştirak etmek isteyenle • 
rin kıymeti muhammenenin % 7,5 
nisbetinde pey akçesi veya milli 

bir bankanın teminat mektubunu 
hamil bulunmaları lazımdır. Hak
ları tapu sicilli ile sabit olmıyan 
ipotekli alacaklarda diğ~r alakada
ranın ve irtifak hakkı sahiplerinin 
bu haklarını ve hususile faiz ve 
rnasarife dair olan iddialarını ev -
rakı müsbitelerile birlikte ilan ta
rihinden itibaren nihayet 20 gün 
zarfında birlikte dairemize bildir-

meleri liı.zımıdr. Aksi takdirde hak
ları tapu sicilile sabit olmıyanlar 
satış bedelinin paylaşmasından ha
riç kalırlar. Müterakim vergi, 
tenviriye, tanzifiyeden mütevellid 
celediye :rüsumu ve vakıf icaresi 
müşteriye aittir. 

Daha fazla mahimat almak iste
yenler 30/3/937 tarihinden itiba· 
ren herkesin görebilmesi için dai
rede açık bulundurulacak arttır -
ma şartnamesi ile B~3/62 No. lu 
dosyaya müracaatla mezkur dos -
yada mevcut vesaiki görebilecek -
leri ilan olunur. 

.AT.A 

Sahibi ve umumi neşriyatı idare eden 
Başmuharrir 

E. izzet 
BastldıiJ yer: Matbaa! Ebü:niyı 

f. 
·özLO U L 

Yavrular hve Sfıve yiyor. Ve bu leziz gıdalara bayılıyorlar. Tabiatı 
saf hububatın özlerinden istihsal edilditi için çocuklar çabuk neşvii 
nümı buluyorlar. Çabuk büyüyorlar. Hutahltuz •e çok uıun ömürlü 

oluyorlar. Mutlaka H A S A N ismine ve markaaa.na dikkat edinlı. 
Eczanelerde vo bakkaliyelerdo baJurıur. H A S A N D E P O S U: 

htanbul, ~nkara, Beyotlu, Beşiktaş, E-;ki,ehir 

Senelik muhammen kirası 840 lira olan köprunün KadıkÖ)' 
iskele"inde 3X6 ebadındaki dükkln teslim tarihinden itibaren 938 vey• 
939 seneleri Mayısı sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık artırmaV8 

konulmuş ise de belli ihale gününde i"tcklisi bulunmadıiından artırın• 
2· 4.937 Cuma gününe uzatı lmıştır. Şutnamesl Levazım Müdürlüğünde 
görü lebilir. l'lleklilcr 63 liralık teminat makbuz veya mekt!Jbilc berabtr 
yukarda yaub günde saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

Düşkünler evine lüzumu olan 46 

parça matbu evrak ve defatir 

• • • 
Muhıımmen bederi 

309 lira 

(1769) (B) 

ilk temin~ 

2:-< lira 18 kurııf 

Yukarda cinsi, miktarı ve muhammen tedeli ynzılı olan mathU 
evrak açık eksiltmeye konulmuşlard ır. Nümune ve şartnamesi Encümen 
Kaleminde görülebilir. İc:tekliler 2490 nun aralı kanu:ıda yazılı vesika ve

1 h i • alarında gösterilen ilk teminat makbuz veya meklulıilebcraber 2-4-93 
Cuma günü saa t 14 de Daimi tEncümende bulunmalıdırlar. ( 1498) 

1 lstanbul Vakd ar DirektörJU ... U ilAnJarı 

Semti meşhur ve mahallesi Numarası Cin!li Muhammen kirası 
cadde veya soka~ı 

lçerden dışardan 
Bahçekapı 4 cü vakıf hanın 11 72 
zemin katında : 

" " 
,, ,, 

" 12 70 

" " " 
,, ,, 13 74 

,, " " " " 14 68 
,, ,, 

" .. " 17 66 
n .. .. " " 7 
,, .. " " " 

8 
il ,, " .. " 

3, 4, 10 

n " " .. " 15-16 
Kanlarc.larda Sarıdemir camii 51- 1 

Ayvan saray 
Unkapanı 

harimi lde: 
Çember So, 4. ~ 
lbnimedd1?s c1mii 
hariminde: 

Mağaza 

" ,, 
" 
" 
" ,, 

Mağaza, Depo 
Dük kin 

1· Oda 

Ahşap oda 
Oda 

Li·a 

90 

90 
90 
90 
55 
35 
40 

330 
35 
3 

2 
2 

Çarşıda yorgancılar Hacı memiş So. 11-9 DükkAn l 

K~ 

,, n ,, ,. ,, 13 • ,, 1 50 
,. H Divrik ,, 16 • 2 

Müddeti icarı teslimı tarihinde!\ 938 senesi mayıs nihayntine kadar 
Terkos · gölü civarında n. and ı ra çayırının 937 senesi çayır olu 200 lir• 

Yukarıda yazılı m:ıha ller kiraya verilmek üzere açık nrttırm1ya çık•• 
rılmıştır. istekliler pe ı p ı ralari le beraber 12 nisan 1937 pazartesi güoil 
saat 15 e kadar l sı a ı bu l vakıfl ı r başır.üdür lüğü binasında akarat kale
n ine gel mel eri ( 1787) 

--------------~----------------------------------,_.,,-Eyyü!:) İcra Merr.urluğundan : ı 
Bakkal Hasana 82 lira borçlu Kır

kağaç kaymakamı Ali F uada gön
derilen ödeme emri mumaileyhin 

İs ~:ınbull gittiği \'e hali ha7ır i -
kametgahı meçhul bulunduğu mü
ba-şir ve polis tarafından verilen 
meşruhattan anlaşılmış ve bittalep 

bir ay müddetle ilanen tebliğat ic
rasına karar verilmiş olduğundan 

ta:-: lıi ilaı.dan itiban:n mezkur müd· 

mizcc el konulmuştur. MütcveffB' 
dar. alac: klı olan\:ırla borçh: ıarırı 
tarihi ilandan itibaren bir av zıır ' 
fında mahkemeye müracaatİarı ve 
işbu müdde t geçdiktcn sonra te ~ 
r ekeden bir hak istenerniyeCe 
ve müteveffaya ait mezkur }larıe~ 
de mevcut emval vf- eşyanın 2/4/ 9 

t 
tarihine rnüsadif Cuma günü saıııc 
10 da rnezk1.'.tr hane önünde ııçı 
arttırma surctile satılacağı H811 <Y 

det zarfında bir itirazı olduğu tak- lunur. ~ 
ı~----.;.....--~~, 

dirde bizıat Yey:ı vekili ka nunisi 
tarafından bildirilnıPsi ve yine bu 
m üddf't içind<.>i mal beyanında bu-

lunulmadtğı tnkdirde hapsen tazyil~ 

ve tec1Jve ed"leceği tebliğ maka -
mına kaim olmnk iizere ilan olu -
nu! · (1 784) ·----

Dans profesöriı 
Parisin 1937 sen~sı~i~ 
yeni dans figürle''" 1 
öğrenmek iste .·e n!e' 

müjde · 
1 T~ 1.:ı.ııı' 

~şiktaş İkinci Sulh Hukuk Ha- Le~ o~ lu t i klıi caddt>s i ur i 
kimliğinden : da~s dershanesinde Kemal 5,ıtılJ 

Ortaköyde Eski l\fandıra y~ni 1 Ba.yerc . müracaat. Hergün 5~ 
· ~çf· ıld ız so~ağınd.a 3.0 sayılı h~~c4e ,~ ond~n a~şı.m dokuza kad~r d 

olen Murat terekesıne mahkeme- he.neli talebelerine açıktır. 


