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Cenup bu~ 
dudun da 

Yeni bir te
cavüz _qoktur 

Suriye ateı ve 
1 lhtllil 
çlnde bulunuyor 

hiç ~nup hudutlarımızda yeni 
fiiik~-:caVÜz hAdisesi yokdur. 
ler de .: aldıfı ciddi tc d >ir• 
8oraaaa' tesirini göstermiştir. 
~ a beraber gerek hududun 
ct.u.n ~ında, rerek Antakya bu. 
lerfa Çtnde Arapların ve Ermeni

A.n teılüni devam etmektedir. 
Yer cak, bütün bunlara ratmen 

Yer büt- S • ibtiJiı . un urıye ateş ve 
llı1t· içındedir. Gürdatlan, 
iıı1nıy~ . Cebelidüruz kıyam ve 
~ alınde olup Suriye par. 

P,ra.k tehlikesine maruzdur. 
"'-twe ~ . bava, deniz, kara 
._tle~nin Berutta kark sekiz 
tarı 

111 
beri yapmıya başladık. 

8u 
111 

anevralar devam ediyor. 
lbllk ln•vratann istihdaf etuti 

•ıt henüz malum defildir. 

7'ı .. k 
4 

u,. ige - Italga 
,.asındaki 

:iizakereler 
tJ10ınatlk müzake...U' hassas Jnki· •r •rzetmektedir 

! 

ı Çocuk İ 
1 lekender Fallrettln~ 

1 Tarihi çocuk romanı 1 
1 FIA Ti 2S KURUŞ i 
1 lnklllp Kitabevi ! 
1-.. --11-·--·-·-•111111...İ 
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Batbakan lnBnUnUn ltu sabah letanbula ı•lltl lntlbalarından Uç ••lantane ı lnllnU H•rdarpata ga11nda, lnönU Dıt ve 
Finans bakanlan il• blrarad• ve h•lkın araa•nda .. , 

Belgrad ~toplantısı siyasi yılın 
en mühim· hSd·isesi oluyor l ftnllnlllllllllfflllllllllllllffllffffllllllllHlllllHlllllffflllllllllllllllffllffllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllHllHlllllllllHllllltl l ll llllllllUlllllll l l l llllllllllllllHl llllllllllllllllllllllfftıllllllllllllllllllollllllllllllll lllll 

Ş~r~ . Rusyadageniştev-

Baıhlc.n Jnn.t /nönü Hogdarpaııula ktndilerirai iıliilol eJM 61ntuC. 
"*•pn ..._,.,,. 

Başvekil bu sabah 
Ankaradan geldi 

, 
i 
ı , , 
ı 

V~!:~r~~!~~~ kif at yapılıyor 
•~nda ':'esli,lklik G. P. U. nun eski reisinin evinde 

Vah ve kaymakamlar BOO b• l• l k b• k b l d I 
arasındaki değişiklik - ın ıra ı ır çe u un u • 
listesi h•z~~a.~·;~~t· Kızılordu bütün vaziye

- :~:~~~~··;:: te hikim bulunuyor 
ni değişıklıklere p . ( H i •• h bi . . 

• L-~ - ı.Llan ans UIUS MU a amıı· 
.. , IMUolfUS. nı • ....,.., •"''dil den ) - Frauaz ıueteleri. Rıkof 
Betlnd um= :"' •: hft v:•• =~ ı'!'i''•: ~ .arettt-r.t I . ova aıır nm a an çuoc:u 
mu .,.. e zmır • sr h k - be ·ı 
alisi Fulı Güle saya m~ a eJDe" munase he. 

~ • • ht 9- Ruıyaya aıt pek çok yazılar yaz• 
ın taymı mu e- maktadırlar 
meldir. Bununla • 
ber b r vekllet . Tevkif olunan C. P. U. tefki-

llıf 

ll...~"''•lt.tt. 
/ nönü. ve dış bakanımız bu akşam-· 

:ıa~· valller lltı eski reisi Vagoda'nın muba-
fU k ~akamlar- kemHi hafi olarak cereyan ede
~ diıer idare cektir. Çünkü Yaroda. bir çok 

' ' &mirleri ara11n- devlet esr.rını bilmAte olduta --.,. Ali " dı• 611ka:aları: 
'l'lrlsl •• ve Kont Clano 

~ ... ;; ltalya arasında Mi
~k l!_ndan ıonra başlayan 
"""-r llUızaker ~ler müsait in-
~· e.::ıederek devam etmek-

'"'-fnı nıeseleler üzerinde tam 
.,_ lCOQl Ci~ ""~u bulmuştur. 
\.t ııe-labiı ıao llUA Aakara .,.. 
~~-... ...... ber.&ber 
~ ır llavuta vukuu da 

a •o .... •&t 18ektedir. 
)tller1 d 8eıarıaG0<Wü siya,t faa. 

..._ltdir. e ehemmiyetle takip et· 

ki t;kspresle Belgrada gidecekler 

Belgrat toplantı~ı dünya sulhu ba-
kımından çok '11Ühim neticeler 

verecek bir toplantı olacakbr 
Başvekıl İsmet İnönü, y.anuıda 

rcf ikaları bulunduğu halde dbst 
Yugoslavyanın Başvekıl . ve Hari
civt: Nazın Dr. StpYadtnoviçe ia -
dd ziyarette bulunmak için Bel • j 
grada gitmek üzere bu sabah hu • 
susi trenle Ankaradan şehrimize 
gelmiştir. Şchrimi~de ~ul~nan H~-

1 
ricıyc Vekili Tcvfık Ruştu Aras •· 
le Maliye Vekili F'uat Ağralı, oto-

fuoltille Pendije giderek ismet İ
nöııünü viliyet 1'ududunda katft
ianuşlardır. Başvekil tsma tnöni, 
Haıdar~ tllaSJonmıda Vali 'Mlı
hittin Ostıindağ, !stanbul Kuman
danı General Halis, Harp Akad'e • 
misi Kumandanı General Ali Fuat, 
Trakya Uumumi Müfettişi Gene -
ral Kazım Dırik, Donanma Ku -

(Devamı ikınci sayfada) 

·--x-~·~~Ik;d;··-da·~ .. ··ı~iiŞ-
kendisini gösterdi! 

2,500 tayyarecisilih altına çağırılı
yor, büyük manevralar yapılacak 

Amerilttııa tlenis lı•'I' •jd~rlerin• 6ir 6alcıı 
/y • .,,, iilnei •ıfo.tla/ 

lı IJakanı Şillcrl da da ıeniı mik· için bunların alenen ilfa olunmaa 
Keı• yasta detifiklik· dotru rörülmemektedir. Posta. tel-

ler yapmak karan:ıdidır. Garpten rraf komiseri olan eski G. P. U, 
nakil olunacak valilerin listesi ha· tqkilita reisini, reçea Cumartesi 
zırlanmııtır.Kaymakamlıklara da iyi ıünü Da~ili~ Komileri ve ~ P, 
sicil almıı tecrübeli kaymakamlar U. nun ıı~ıkl reisi Etof biuat 
rönderilecektir. Bunlara ait liste de tevkif etmıştır. 
aı..-..aktadtr. Yaıoda tevkifi anunda malaa-

Harici vaziyette 
Tehlike! 
Fransır Ba,vekili 
vaziyetin karıtı k, 

karanhk ve tehlikeli 
olduiunu haber 

lefetıe bulunma•1t ~-- U... 
leaka barwa11'ae t~ 
Iİluiol rica etmiftir. Onaala bir· 
Ate. ••ıilW Esler LiirlJ• de tev
kif duftllnlflur. MevkaUann sor• ı Blual wrıllfl ••irlerle lnlclJııu 
gusu askeri hlkimlcr tarafından gaptırara ıe/ Stalln 
yapdacaktır. Çünkü, Yagodanın lan ara~ndan pek çok kimsel~in 
G. P. U teşkilitı içinde pek çok de tevkıf olundutunu ve tahkıka. 
taraftarları bulunmaktadır. bn devam etmekte olup Moskova 

Fransız gazeteler~ G. P. U. tet- merkez telgrafhanesi direktörü de 
kili tından ve posta telgraf memur· (Devamı ikinci ıayfada) 

• 
varıyor 

Pariı. 10 (A. F 
A.) - Paria 
civ a ra ı o ı y a. 
1i ıt le ri ni n bir 
içlim11 eanaan
de Bqwekil l.eOft 
Blam, dabilt 
siyaset hakkında 
J.&pala• buı 
tenkitlere cevap 
vererek hariet 
•)'Uelln braıtk. 
Ollia - leblikf:e 
olaa JÜ.iJetinf 

!ispanyada kanlı muhare
beler tekrar başladı 

Hükumetçiler asi mevzilerini 
işgal ettiler 

hlilVWtımf&ar. 

ransa ~ Almanya 
ı icar et anlaşması 
Parls mUzakereleri 

ln .. ffllf ediyor 4 H~t;iwle:.filf.#ıf eraı11flt1 galan 6.ı ıga1t /canlı mulao.r•INlerdc 
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Fransız Sefiri 1 KOÇOK HABERLER 1 Başvekil bu 
Bu sabah =-----·-ıce-rd_e ..... Sabah geldi 

rDIŞSİYA 0 
Bu günkü kuvvetli 

Yugoslavya G ld
• * Şehrimizde sırt hamallığının (Birinci sayfadan devam) e l kalciırılması etrafında yapılan tet- mandam Amiral Şükrü Okan ile 

S f 1 t 
itikat bitmiştir. Ay sonunda ilk o- Yugoslav sefaret erkanı bir çok ge- Beynelmilel siyasette, bir deV " 

letin mevkii, coğrafi, etnoğraf i ~ 
içtimai mevki ve şeraiti ile ölçiil • 
mekte ise de, o devleti idare ede~ 
lerin şahsi kabiliyet ve meziyetle
ri, beynelmilel siyaset miyarını.ıı. 
memleket menfaatlerinin icnp et• 
tiröiği tarafa mcylcttirilme~ h~ 
susunda, en büyük rol ifa ettıJdeı• 
muhakkaktır. 

. e ir yeni bazı tal ma ı neraller ve dig· er zevat tarafından 
larak Eminönü, Karaköy ve Bey -hamll bulunuyor k . karşılanmı.,.ır. ismet İnönü tren -

Çoğumuza uçmak mı 
düşüyor?! 

B bu 
oğlunda tatbikata gcçllcce tır. ~· 

ir müddettenberi Pariste • den indikten sonra kendisini knr • 
l i. · * Çöp işinin halli için Belediye 
unan Fransanan Ankara ıe ın ~ıama~a m>lenlerln birer birer el-Liman idaresile temasa geçmiştir. :.-· 6 b-

M. Ponıo. bu sabahki ekspresle lerini sıkmış ve kendilerine ilti • Çöpler lodosda Karadenize, diğer 
Fransadan ochrimiıe gelmişlir. k fatta bulunmuştur. havalarda Marmaraya dökülece • 

Suriye hududunda memleketi• Bu sırada istasyonda selam res-
mize harıçten yapılan çete taar- tir. mini ifa eden bir kıt'a asker ve po-* Evinde telefon olan kimsele -ruzlan üzerine hükftmetimiz tara- lis müfrezesini teftic: etmiş ve cNa-
f d F h-k · · 'dd ti rin bir tehlike anında hemen im· ıı ın an ransa u Qmetının şı e e sımz?ııı diye hatırlarını sormuş -

d "kk ı· lbed'I · ti F dat istiyebilmeleri için bütün polis nazan ı a ı ce ı mış • ransız tur. Başvekilin bu sualine gerek 
f. • • h"kfı · · t f d noktalanndaki telefonlar otoma -se rının u 'Iletımız ara ın an asıterler ve gerekse polisler c- Sağ 

Fransaya yapılan bu son müracaat tikleştirilerek şehir santralına bnğ-
et. af ında cevap ve tali malı hamil )anmaktadır. olunııı diye mukabelede bulunmuş-
oldu~u z:mnedilmekted r. * Festival komitesi dün oteleci- lardır. İstasyonu dblduran binl r · 

M. Porıso, bugün şehrimizde lerin de iştirakile toplanarak şen • ce halk ve mektepli de Başvekili 
bulunan Hariciye vekilimiz Tevfik likler zamanında gelecek ecnebi yaşa, vnrol diye bağırarak selam -
Rüştü Arası ıiy .. retle bir müddet hl " d lamıslnr, İsmet İnöl"Ü de şapkliSl -.. ziyr.retçilerle seyya ara yuz e o- • 
görüştükten sonra Ankaraya hare- tuz tenzilat yapılmasını ve sahil nı çıkararak bu scltımlara mukabe-
ket edecektir. vilayetlerimizden 16 yüzücü ile İs- lede bulunmuştur. Bundan sonra 

Şehir meclisinde istanbulda eşek- tirmemeli mi? Bu mesele tetkik o-
lerin kaldırılması münakaşalnrını, lunıJyor. Ycrlı limon tacirleri §iın-
bilmeyiz, okudunuz mu? Vakıa ka- dıJık eldeki limonların daha bir 
ba bir mesele zannedilir amma, bi- müddet ihtiyaca kifayet edeceğini 
Iakis çok nazik bir meseledir. Çün- on~ sürerek hançten limon getir -
kü alınan çok olur! l tilmPsini istemiyorlar. Vckiılet ise 

Bu münaknşalarda asıl hayret e- lımonun sıhhat işlerine taalüku ol-
dilecek bir nokta var: Encümen. e- dıı[,ru için ıthahni serbest bırak -
şeklcrin kaldırılması için (medeni mak istiyormuş. 
bir şehirde eşeğin görünmesı caiz Br"Z bır şey soyliyr>lım mi? 
o!mad!ğı) gibi bır sebep gösteri - BılmıvQruz: De~ıl bır sene. iki 
yor. S"n,,, yuz sene muddı:ot.lc ıstcrseniz 

Ne tchlıkeli bir mantık! Öyle ya· but•.ın por~akall:ır .ıhraç buyurul -
Eğer sırf medeni bir şehirde gö - sun Şayet pıyasam1zrla Allahm 
runmclcri caiz olmadığı için eş"!k- yardımılP portakal tuzu da islih -
lcr kaldırılacaksa demek bir çok- salıne muvaffakıyet clvcrdıse! 

larımız uçacağız!! * 
Fransa Almanya 
Ticaret anlaşması 

veç, Norveç, Finlandiya ve Leton- istasyondan Kadıköy vapuruna ge
rilmiş ve Başvekil İsmet İnönü 

yac'ian güreşçiler çağrılmasını ka- ~ Köprüye çıktıktan sonra yanında 
rarlaştırmıştır. * 1 Mayıstan itiôaren Univer _ Hdriciyc ve Maliye Vekilleri ol -
sitedeki inkılfıp dersleri kesilecek duğu halde otomobille Perapnlas 
ecnebi dil dersleri 5 Mayısta, dığer oteline giderek istirahatte bulun -

* Kuzular1mızın tuvateti 
İşe bakın. Bazı insanlarda, de -

mck oluyor ki, hıç bir şny anlamak 
kabiliyeti yok! Kırk yıllık hır ce
lep Bursadan 125 kuzu getırmi.ş. 

Kuzuları vapurdan çıkardıktan son-
. ra mezbahaya götürmek için bır 
· komisyoncuya vermiş. Mezbahada 
· kuzulardan sekizi eksik çıkmış' 

Celep, komisyoncuyu tutmuş da -
va ediyor .. 

Yani muhterem celep bu snnatı 
kırk yıldır yaptığı halde bu kuzu -
ların nereye gitti[;ini anlamamış' 
Komi c;ynncu ise işini, anlaşılan da
ha iyi bilen blr adam, gayet basıt; 
Adnmcağız bu kuzuları tüylerini 

:ıllı :ıylık ondülfısyon yaptımıya 

giitiirmüş! başka ne olacak?!. 
K·~ç; kuzularına, kıvırcık kuzu 

tuvaleti yapmak için! 1 

* 
Gördünüz mü işi? 

GiirrJünüz mü işi? Şchrın çöp 
meselesi yi.ne sarpa sardı. Çôpl~nn 
d,.nbe dokülmcsine karar vc-rıJ -
nıişti y:ı. Şimdi de liman idaresi 
buna itiraz etti! 

C:ıyct de haklı olarak. Çünkü 
('npl<'r M rınuada nereye dök\.ı • 
lıırc:c dokillstln lodos havalarda 
trl{r:ır sahillere gelecek! Liman i
d~rr>si bunu ilerı sürerek çrıplerı.n 

K<m•dcnize dol>ülmesini istiyor. 
Şımdi: 

- İyi Dmma, denilecek, Karade
nizc dökülmesinde sanki daha bu· 
yıık mahzur yok mu? Oradan da 
Tcrkn<.: gölüne karışacak, Bu daha 
mı iyi? 

D:ıl,3 iyi ya: Sütlerimizin gıda 

maddeleri artar, ahmak!! 

* Pervasız piyasa 
Hariçten limon getirmeli mı ge· 

Asal tekerleme! 
Meşhur spor mu harı lrlerımız -

dr~ hın ~ıır"şçılerımızın Parıse 

gıı m•v" hazulandıklarını hab•.r vc
T•V•'>r VP' 

B:ızı orkatiaşl:ır h515 tekerle -
m"r]rn us.ınm:ıdtlar m.ı? 

Dıyc çıkışıyor. 

Orası ôylt?, doğrudur. Biz şeker

lrmelr>rı:kn usnndık. Fakat madf'm
ld ayni vazıvcıtc Parısc ~ıdıyllrlar, 
anhışılan aı::ıl rnuhtcrl"m idarl"Cılcr, 
vP gıırf"şçıl<'nmız. tekerlemeden u
'anmadılar! 

* ~vliliğlnJUzdeliAil 
Yimle hesabı, vak1a, bır çnk iş· 

l1>rrle bir Şf'Y anlatır anlatmasına. 
F'akcıt hu işcfe tuhaf: 

Ilır fl.mıt muhabıri, §Öyl<> bır ha
her bıldırıvor· 1zmıtle evlenenler 
yüzde 150 artmış! 

Arap nP drmrk ola? Zira burada 
yıj;rde yüz demek, nihayet, yuz er-

kf'k. yıız knrhnla evlcnıy"r demek 
ôr•ğıl mı? Vıızrlc yuz cllı ne olu -
yor? Mııtı:ıhrr bunu soylemcklc a
raba evlcndıktcn sonra vu~de ('llı
mn de aralarında te~rar cvlPndıgi 
hcsa\Jını nu söylemek ist1yor?! 

* ~angl sekizinci? 
Şn nıııhtcrcm aı tısı Ş:triı .hemen 

~ncııklu~undanb"rı (Sckmncı) pi
Y"~ını oynar. Dun vıne gazeteler
den bın şoyle yazıyor 

- Artıst Şadı Sckizınciyi oyna
mıva hazırlanıyor! 

Çok şey. Arkactaşl:ınn y;ınlışla
rın ı duzcllmck dP bı7.P dıişüyor 

&•ki1..ınC1yı d<>ğıJ· On biıı seki -
zıncıyı!l 

rsp;;y;d·;·k;;i~-TN~~·~·;;;··y;k-;~f 
Muharebeler Bu sabah 
Madrıd, 10 (A.A.) - Mcr'keı 

cl'phcsi: Hükfunet kuvvrtll'ı 1 sırt

dctle harekete geçerek bilcı 1.r Lıa
zı mühim mevzılerıni ışgal cı,.nıi~ -
)erdir. 

FükCımet tayyareleri de hareka
ta iştırak edmek asi kıt'alarının 

tn;>!andıkları y<'rlcri bomb:ırdı

man etme1<tc ve bunlara büyük za
yiat verdirmektedirler. 

Asi kuvvetler Garabilas t:Ppcsini 
tahliye etmişlerdir. Üniversite ma
hallesinde bulunan asiler, hüku -

nıctçilcrin ilerlemesi üzerine tec -
rit edilmiş bir vaziyette kalmışlar
dır. 

Carabanchel - Bajo'nun Milisler 
tarofından işgali neticesinde ası -

ler Carabanchel - Alto'yu tahliye 
etmek mecburiyetinde kalmışlar • 
dır. 

Madrid, 10 (A.A.) - Hükumet 
tayyarelerinin Malagayı bombar-

dıman etmeleri neticesinde bir ge
mioe yangın çıkmış \"e 5 deniz tay
yaresi harap olmu~tur. 

Tayyareler ayni zamandı Hu
esca mıntakasındı taarruza ve Ni-

vel del Rio Coma'yı da bombardı • 
mar. etmişlerdir. 

Hükumet kıt'aları Aragon cep -

besinde Aloubierre mıntakasında 

bazı mühim mevziler zaptetmiş • 
)erdir. 

Topçu, şimdi tamamen muhasa
ra edilmiş olan Hu~scayı bombar -
dıman etmiştir. 

Adjoca yolu, cumhuriyetçilerin 
ateşi altındadır. 

Tahliye edildi 
Nfııım Hikmet ve doktor Hik. 

mr.I ti~ rl:lhil olmak üzere dokınu 
mı>vkuf diirdü g~yrimevlrnf olıır4lc 
A~ır Ccıachı. muhakemelerine baş
la•ıım komünistlik tahrıkah sudu· 
l:ırının muhakemelerine gı7.li ol.ırak 

bu s:..bah ta devam edılmi~tir. 
Yapılan sorgular sonunda, a~ır 

r<'7ll mahkemesi, mevkuflardan 
N31ım H.kmtt, doklar Hıkmet. 
bastoncu Feyli, Salalıattin ve ltı. 
s3nın tahliyel~rine karar verm,~tir. 

Bu beş maznun, bır az son:a, 
tahlı.Ye edilmişlerdir. 

Londra ekimiz ,erefine 
ziyafet 

Lnadra, 10 (A. A.) - Harıciye 

Nazarı Eden, dün Türkiye sclirile 
ban resnat ıcvatı akşam yen.cğıne 
davet eımı~tir. 
-
bAŞBAKANIMlZ YUGOSLAVYA 

DAHİLİNDE BUYOK ŞEHlRLE-
Rl GEZECEK 

Belgrad (Hususi muhabirimiz • 

den) - BeJgrad gazetelen. Baş -
bakan General ismet lnôni.mün se-

yahatine biıyük ebemınıyet ver -
mektedirler. Askeri merasimle 

karşı1anacak olan Başbakanımız, 

pazar günü akşam üzeri Belgradda 

olacaktır. Ertesi gün siyasi rniıza • 
kere:lere başlanacak ve hazırlanan 

programa göre, Yugoslavya dahi -

Undcki bazı büyük şehirlerde de 

seyahatler tertip olunacaktır. 

Amsterd:ım 10 (A. A.) - Te
lcgrcph g:ızetesinin Berlin muhabiri 
bir Fransız Alman ticaret muahe
desinin akdi içio Pariste cereyan 
eden görüşmelerin inkişaf etmekte 
olduğunu ve muahcdenin pek ya• 
kmda imza edileceğini bildiriyor: 

Muhabire gör91 bu muahede 
Almanyaya gerek doğrudan dog
ru}·a ve gerek transit suretile mü
him miktarda demir ve diğer ma• 
denle.r ve Alman endüstrisine 
ihracat ~şyası için daha ziyade 
ham madde temin edecektir. 

Alman hükümeli:ıin, le<!lihat 
imali yüzde 30 nisbetindc aıallıla. 
cağı bildiritm ktedir. 

-·-
Rus yada 
Geniş tevkif at 

( 1 nci sayfadan devam) 
mevkullar arasında bulunmaktadır. 
Posıöl telgraf komiseri sıfatile, 

Y;sgoda, lıükümetle Politbüro ara
ıı;ında cereyan eden bütün muha· 
beratı l:i7.li olarak kontrol altına 
aldırmıştır. Evinde yapılan tahriyat 
t!>nasında Yagoda'nın ecnebi bir 
bankaya yatırdığı 800 bin doların 

çckı bulunmuştur. 

ikinci sıyasi muhakemede mah
k\ım edilen eski Londra askeri 
alaşcsi General Pulna Mareşal 

Tuhaçcvskınin yakın adamı olduğu 

için rakibi olan Yagoda tarafından 
ıftıraya kurban olduğu anlaşılmış• 

tır Son haberlere göre, G. P. U 
tcşkilatıııdan otuz altı zabit Stali
nın verdıği emırlc tevkif olunmuş

lardır. 

Posla Telgraf komi~erliğine 
Hclen'>ki ve muavinliklerioe de 
Vladimır Romanovski ile Paranskı 
t!yın olunmuşlardır. Kızıl ordudan 
olan bu zevatın iş başına getıril• 
meteri Kızıl ordunun bütün vazi
yete hcikım olduğunu anlatmaktadır. 

Trakya gecesi 
Diin eece Ankara Halkevinde 

Trakyalı gençler, bir Trakyalı genç· 
fer gec es• tertip etmişlerdir. Bu 
rnünascbetle nululdar sö)'lenmış, 

ııamimf merasim yapılmış ve e2• 
Jenılmı~tır. 

Polis,er için yaram 
milyon lira 

Ha:-ırandan itioaren yeni teşki· 
lal kanunu mucibince, polislerin 
maaşları arlhrılacaktır. Bunun için 
E!1111iy~U Umumi ıc müdürlu~ü'lün 
butcesıne yarım milyon lira tafısi .. 
sat konmuştur. 

dersler de 15 Mayısta bitirilip 25 muşlardır. ismet İnönü bu akşam-
Mayısta imtihanlara başlanacak • ki eksprese bağlanacak hususi vago

na ve yanında lfariciye Vekili Tev-
tır. fik Rüştü Aras ile kalemi rnilisus * Petrol ve benzinin inhisar al- müdürleri Vcdit Özgören ol -
tına nlınaca§ı hakkında verdiği -
miz haber teeyyüt etmekte ve bu duğu halde Belgrada hareket ede

ceklerdir. 
hususta bir proje ikmal olunmak- İsmet İnönü ekspresin Bulgaris-
tadır. tanda durduğu sırada Bulgar Baş-* Karabükle demir ve çelik fab- vekili Köse İvanofla bir görüşme 
rikalanm inşa edecek olan İngiliz 

yarncaktır. 
grupu reisi Brassert dün gece Lon- Başvekil İsmet 1nönünün Bel • 
draya gitmiştir. gradı ziyareti, son siyasi temasla -* Türk şilepçilcri llariçten yeni rın en mühimlerinden biri olarak 
şilepler almak istcmektedırler. Şi- telakki edilmektedir. İsmet İnönü 
lepçiler vapurların yaş haddinin Belgradda çok muazzam bir kabul 
yirmiye çıkarılmasını ve döviz iş- gör<:cektir. Belgradda Türk Baş 
lerinde kolaylık gösterilmesini bil- vekili hararetle beklenmektedir. 
kCimetten rica etmişlerdir. İki dost Balkan devletinin bu * Bu yıl İstanbulda ve bazı şe-
hirlerde Yeni İktısat Odaları teş - seierki konuşmalarından dünya 

sulhu ve iki memleket arasındaki 
kil edileceği için Ticaret Odasının yakın rabıtalar bakımından çok 
yeni sene bütçesi henüz tasdik e • mühim neticeler almac:ığı muhak-
dilmemiştir. kaktır. Dünya efkarı umumiyesi * İstanbul adliyesinde işler ço- ve matbuatı, Başbakanımızın Bel-
ğalmıştır. Yalnıı dün 4000 kişi. iş grad ziynretine hususi bir ehemmi-
takibi için adliyeye girip çıkmış - yet atfetmektedir. 
tır. Evvelki gün Hnriciye Ve.kili * Şehrimizdeki yük arabaları • Tevfik Rüştü Arasla birlikte şeb -
nın azaltılacağı hakkıncl'aki haber- rimize gelen Hariciye Siyasi Müs-
ler asılsızdır. Arabalar tahdit edil- te:>arı Numan Rifat Menemenci _ 
miyecektir. oğlu, ~ehrimizde bir müddet isti • 

Dısarda rnl.r.ttan sonra bu ayın 18 in.de Ce-. * Frnnsız frangında büyük bir 
duşukluk görülmektedir. Paristc 
vazıyPt ehemmiyetle tetkik cdıl -
mcktcdir. * Habcşistanda İtalynn hareka
tının başından 31 Marta kadar 3632 
İtalyanın oldi.ığü bildirilmektcdır. * İspanyada şıddctli muhare -
beler devam etmektedir. Ifükümct 
ordusu bazı yerlerde 5si1erin ta.ar
ruzlarını kırmışur. İtalyanın tek -
rar mildahalc vaziyetine geçhğt 

söyleniyor. * Tiırk gazetecileri Belgrada 
vasıl olmuşlardır. * Biıkreşte İtalya ile Romanya
nın anlaşması etrafında muzake -
reler olduğu haber verıliyor. * Japonyada müdafaa kuvvet -
lerının arttırılması yolundaki ça -
lışmnlar hızla devam etmektedir. * Berlındt'n Viyanaya tekrar 

hücumlar başlamıştır. Alman ga· 
zetE:lermin hucumu Viyanada he
yecan uyandırmıştır. * Büyük harpte Alm:ın erkanı 
harbiye reısi olan LüdendorI 72 
yaşına girmiştir. * Ecnebı matbuatın verdiği ha
berlere gore Rus - Alman anlaş -
meısı ıhtımalı kuvvetlcnmektedır. 

nc\Teyc ~decektir. Hatay anaya -
sası projesini hazırlamakta olan 
eksperler komitesi 22 Nisanda top
lanacaktır. 

BELGRADDA TÜRKİYE 
HAKKINDA NEŞRİYAT 

Belgrad, 10 (A.A.) - Yeni Tür
kiyE> ismi altında Pravda gazetesi, 
Ankara muhabirinin bir mektubu
nu neşrctmektedir. Bu mektupta 
bilhnssa son 10 sene zarfında Ata -
türk'ün Islahatı sayesinde Türk • 
lerın her sahada gayri kabili tasav
vur ve akıllara hayret verecek bir 
hamle yaptıkları knydedilmekte 
ve Atatürk tarnfından vücude ge
tirilen muhtelif ve mütcadôit ısla
hat izah edilmektedir. Mektup, şu 
cümlelerle nihayet bulmaktadır: 

cTürk milletinin şefi, her teşeb
büsünde muvaffak olan enerjik bir 
adamdır. Bütün Türk milleti onun 
faaliyetini tasvip etmekte ve mem
leketin saadeti için kendisine yar
dım etmektedir. 

Atatürk, bütün kuvvetini, muka
yese:: kabul etmiyen bUtün enerjisi
ni ve bütün yüksek meziyetlerini, 
ilk safta gelen muasır medeni dev
letlere mensup milletlerden biri 
olmasını istediği milletinin saade
tıne hasretmektedir.• 

~abah ve akşam başmuharrirleri ne yazıyorlar? 
Cumhurıyet 

Mlm•r Sinan ihtilali 
mUnasebetlle 

Yunus Nadi, bugünkü başmaka
lesıni, Büyük Türk san'atkan Mi-

mar Smanın ölüm yıl dönumü rr.ii

nasebtıle dün yapılan ihti{a!e 

hasretmiştir. Yunus Nsdi: 
cBu i§de Mımar Sinan; Türk 

mimarlığı san'alkarlığının en sa -
lahıyetli bir sembolünü teşkil edi
yor.> 

Diyor. Yunus Nadi, bundan son

ra, Büyük $inanın eserlerini sayı

yor ve bunların kıymet ve ehem • 

miyeti üzerinde durarak, Türk mi

marlığı günü yapılması teklifi ü
zerınde fıkirluini söylüyor. 

Açık Söz. 

Başmakalesi yoktur. 

Kurun 

Niğde 
~ım Us, bugünkü başmakale -

sinde yine Niğde vilayetinde yap

tığı tetkıklerden b&h~ediyor. Niğ

dede bağcılık ve elmacılık mevzuu 

üzerindeki çalışmalara işart>t ede

rek, çok yeni usullerle, bu mahsul
lerin güzel bir istikbale doğru git

tiğini söylüyor. Ve burada çalışan 

Faik 'Üstünün başardığı eserlerden 

takdirle bahsettikten sonra, ağaç· 
lama işine, memleketin asayişine 
tc:ras ederek, bu vilayetimizin ya

kında mes'ut ve ıengin bir vatan 

kQ§esi haline geleceğıni kaydedi • 

yor. 
Tan -Aksam 

Başmakaltlerl yoktur. 

Son Posta 

Orta Anado!u Türklerine 
ı, kaynakları 

Muhittm Bırgen, bugünkü ma • 
ı: .. •esınde Orta Anadolunun tabıi 
cotrafyasını ve iklimini gözden 
geçirdikt<'n sonra, bu mıntakadaki 
vi!ayet vatandaşlarının uğraştık • 
J:ırı işleri işaret ediyor ve zinat i· 
t·l:ısriJe nasıl tekamül ettirılcceği
ni söylüyor. Orta Anadolunun !a
kir, zayıf, olduğunu söyle • 
oikten sonra, burada halka yeni iş 
l.'T)kanlan verilmesi laZJm geldiği
ni, ziraat usullerinde en son teknik 
vas1talarından istifade edilmesini 
tavsiye ediyor. 

Buralarda hayatın güç kazanıl -
d:;€ını, çok yorgunluk verdiğini, 

halbuki, daha az yorgunlukla daha 
güzel neticeler almak mümkün ol
duğunu ilave ediyor. 

Yugoslavyanın son seneler zııt" 
fıncia beynelmilel siyasette kazatt" 
dı~ mutena mevki, yalnız ?~~ 
Avrupa ve Balkanlarda, kiiltw:"' 
yüksc-k, coğrafi m~vkii çok n~ . r 
bir devlet oldut,undan de ıicıı 
Yugoslavyayı idare edeni rin dıı• 
hili vazi;> ette> istikrc.rı temin ,.e or
duyu kuvvetlendirmeleri ilC' h3ri • 
ci ~yaset üzerinde C'Ok mühirn rıııı· 
zaffcr.iyeUer kazanmafarı s .. ) esill • 
dedir ki, Yugosln~ a, bugün do: ; 
luğu artan bir devlet mertebesı11 

yükselmiştir. 
Beynelmilel siyu!:ette büyük t;it 

otorite olan Çekoslcval: Cunıbut' • 
reisi Be!leşin Bclgradı ziyareti. ll' 
lelade siyasi bir hal'cket olarak ıe
Iakki edilmemek icap eder. Kii k 
Antant ile dost olan Yugosla,.v-• 
Balkan paktına da olan sıkı ,., 
mertçe bağlılığından maada, rr::11• 

sa ve İtalya ile de anlaşmıştır. ~ 
dostlukları bir araya getirebi11P 
Orta Avrupada cevval bir rol o'f • 
nıyabilmek ise, ancak, StoyaditıO" 
viç gibi biiyük devlet adamlarıf1l11 

başarabilecekleri büyük bir işdi!· 
i. Tluslar Kurumuna merbut o ' 

lan Yugoslavya, Fransa ile ol1 
ebedi dostluk paktına rağmen. • 
talya ile de bir dbstluk paktı i~ ' 
zakmakta tereddüt etmemi.ştl'' 
Sofya ile barışan Belgrad, :Makt • 
donya iddiasını kökünden kurtlt • 
muş ve Balkanlarda yeni bir sı.ıJll 
ve sükun havası yaratmıslır. }3itı8' 
enaleyh, umumi sulha ve. dostıııJc • 
larına kuvvet ve sadak"tle bağll 
olan Yugoslavya, yine Ttlrkter r 
çin, eli abide kadar sımsıkı tutul" 
cak samimi bir dosttur. 
Başbakanımızın BC'l rmıd ziv rt' 

ti işte bu cihetten önemli ve ~·e ' 
rindedir. 

Ahmet R~ 

Suvar·i z b1t erfmit 
h~ıı•a'd ı:ı • 

Beynelmilel at yarışl~rınn jeti , 

rak edecek süvari zabitlerirniz f. 
talynya vasıl olmuşlardır. snva:1: 
lcrimiz Brendiziden Romaya gı ,ı 
de~klerdir. Başlarında Gerıcr 
Şemsettin bulunmaktadır. 

Spor Kurumu Bsf 
kan vekili istifa ett! 

Tiirkspor Kurumu As BaşJcll ):ı 
ve Beyazıt saylavı Halit BaYr~, 
vazifesinden istifa etmiştir. '"/~ti 
ne Dağcılık Federasyonu reisı fil 
zurum saylavı Şükrü Koça '8. 

edilmiştir. 

Amerikada 
Telaş baş 
Gösterdi J 

Nevyork, 10 ( A. A. ) - ~ jl 
hava malzemesinin tecrübesi ~ 
Kalif orniy a'da yapıl:ıcak otan rV. 
nevralara iştirak etmek üzere r ~ı 
yısın l inden 31 ıne kadar Aırıe t' 
hava kuvve leri 244 tavyarcıır• 
2,500 tay;areci topl ıyacakhr~ııoO'. 

fvtarchfield, R versicle Hartı•:;; 
Cield ve San Rafael hareket 
oldrak intihab eailmiştir. 

Vahap Fransız tabııt" 
tine geçmedi ,_•dl 

Bir müddetten beri fra~ 
Ra!ling k lüple oynayan ı~( 
Vahaba, fran!ln: tabiiyeti"e p ti* 
nıesi teklif -:dilmiştir. vatı~,# 
teklifi kabul etmediğinden Y',_,.I 
lımire relerek Üçok t 11

"' f• 
merkez muhacim oynıyacakb 

Yeni polis 
Kıyafeti •101 

Yeni polis kıyafeti piJ ,11~ 
me~inin tatuikına yakında ~11, ~ 
c<ıklır. Ye:ıi elbisenin. yll t~ ;f 
ve omuda:-mdaki işaretler e .J 
den epey ayrılmaktadır._ t:.J~ 

Yt:ni nizamname heouı rl i'~ 
Umum Müdürlüğünden teb_ ', rlf 
memiş olmak la beraber, dıı 11; / 

darpaşa ikinci komiseri. '1 '/'" 
zamnameve uygun oları" tfft 
dığı bir elbiseyi giyerek 1';;'' 
da Hariciye Vekilini karşıla 
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Günün meselesi: 
Fakir halk hastane kapı-

GÜZEL Y ALOYA 
Şehircilik mütehassısı 
Prost yakmda geliyor 

larında bekletilmeyecek , Kaplıca ve Suşehrinde yeni bir 

1 · ------------------------..... 

1 
Halk Filozofu 

diyor ki: 
--------------------------Gönü l i ster ki •• 
Mım,ır Sinan ıçin ihtıfaller ya -

pıldı . Bu ihtifal, bizd , şu ihbarla 
yepyeni oir şcydı.r: 

Dahi bır san 'a t ad:ınumızı ımlii 

bir şckıldC' anı:-;oruz, bütün millet 
birden! 

H 1 d 1 1 1 
? elektrik merk eziyaplırılacak .. 

asta ne er e muayene er nası o uyor. 1 y alovamn imar projesini yapan ( ni1lctilcrck bü!ük bir park ~.ali - 1 
şehircilik mütehassısı Prost ya- ne getirilecckt ır. Burada otobus -

11A • k kında şehrimize gelerek Yalovaya lcrirı ve otomobillerin durmasına 

ı11ıınar Sınan'ı t:mımıyan var 
mı? Varsa, ba._m ı kaldırsın : Abid\:' 
heılincle onun muazzam ) üzün ün 
başından aşağı sarkarak kendisine 
bakmakta olduğunu derhal görür! lVlUfehQSSlS doktorlar her gün m uayene yapQCQ 1 gi~t'cck \ e projcnın tatbiki işil~ m hr.us hususi yerler ve kapalı bel·· 

uğı·.:ı.şacaktır. Prostun hazırladığı leme odaları yapılacaktır. Bundan 
Dünyımın en güzel me>mlck•.,ti o-

Yetişmezse ög-vleden SOnra da bakacaklar proJcye göre beş sene içinde Ya- b~şka bu ~eydan ta~a~cn asfalt 
t lova asri ve beynelmilel bir k ap - dose:necektır. Asıl muhım kısım S ıı:11at. ve. içtimai Mua\•cnet Ve- tenassısl~r h<'r g~.n .?eğil, haft~nın vi içı.n ŞC'hi~dc Sıhhn\:yckaletiniıı lıca şeh ri halıne gelecektir. Pro • Ya..:lcva iskelesile kaplıcalarına la-

. kfiletı muhim bir karar vermiş- yalnız bır knç gununde mua) en·• Ak~ı) e, Ş ı~lı Çocuk'. Numune,. En- jeain er.aslarından t:n mühimmini zım gelen bol elektrik cereyanını 
tır. Bu karara göre, şehirdeki has- yopıyorlar. tanıye hastahanelcrıle Heybelı \'e- Yalova iskclesile kaplıcalarda ya • temin etmek meselesidir. Bunun 
tahnnelerde her gün sabahtan öğ- Böyle olunca, o günlerde fa~la ~"'m .. sanatoryomu; Bcl~d iyenin pılac..ık yeni inşaat ve imar işleri içı'l yeni tesisat yapılacak ve gerek 
leye kadar yapılmakta olan mua- hasta müracaat etmiş oluyor. Bı - Üskudar dogum,~ Has.ek: li:adın, teşkil etmektedir. Bu arada Ya - iskele ve meydam ve gerekse Ya-
Ycnc ve tedavi bundan sonra haf- naenaleyh hastalar layıkilc mua • Cerrahpa~a •. Beyo~lu Zukur, h~s - lova \·apur iskelesi modern bir §<'· lo\•a kaplıcaları bol ışığa kavuŞa • 
tada üç gün ak ama kadar da de- yene ve tedavi olamıyor. ta'ı ,,neler. ıl€' Evup \ •crcm Dıs kilde tadil edilecek ve burada bek· caktır. Bövlelikle iskele ile kaplı -
\'atn edcc ku'· ş ' Sıhhat Vekaleti, hastahancleıdc pnnserl, sut ve mektep çocuklan 

1 
w d k. 

1 
d lektn·k 

e r. .. . . Ü k. d . leme salonları yapılacaktır. Ayrıca ca ar arasın n ı yo a a c 
Bu ka k . . - mutehassıs doktorların her gun mu· ıçın ortakapı, s u aı, Beşıktaş is&cle önündeki meydanlık ta ge· F b l k kt ı:i""dı· , rkar ço yerındedır. Çun~ av"ne '-·apmak mccburiyetıni kov- cli'ipansf'rlerıle Zuhre vi hastalık - am a arı ·onaca ır. 

~&4.ll l C adar lıastahanelerde mu- J \..~ J J d" . .
1
• • tttllltllllUllUlllUIUIUllHlllllUIUlllfHnllU111fllflflllllllfltlUIUIUIH•ltl111Hlllll lUHUtttlllUU111111111111111UttUUll111UlttlUUUllllUlftlll 

tehass d mu~tur. Fazla hastası olan dahili· lar ıspanserı; vı ayetın: Yereba • - J 
ıs oktorlar sabahları yap - -s • v D · O k 'r /ı •ı'-' l ' tıklr.rı lllU .' . . y~. hariciye gibi ıubelerde ıse. mu- tanaa ercm ıspanscrı, Evkafın n apı .ı a Sl uar ar 

aycnc ıle mevcut ıhti - d .. .. · · ~ 1 d d G b h 1 h · 
1 Yacı karsılay 1 d F k. ayenelcr hafta a uç gun og c en a ure a as a ancsı o mak üze- •• 

h amıyor ar ı. a ır . k ~ f k T T tl alk, hiç SÜ h . d sonra da devam edecektır. Ya ·ın· re şehrimizde on beş hastahane \'e a manın ar Q LJ~Cre e \•f .. P esız meccanen te a- . 
\e rnua\•cnc edileceği müessc • da halka bu hususta mufassal bır dispanser vardır. ,.., 

~eler~ koşuyor. Binaenaleyh bura- ilan yapılacaktır. Bir sene zarfında H aseki kadın Kapı biletçinin ya/ışacaklar 
d:~~a izdiham. fazla oluyo;. Her Bu mesele üzerinde Sı~hat .. ~~ • hastahanesinde (71) bin hasta mu- _ _ _ 
80 or hastthnneyc geldiği sabah rektörü Ali Rıza Boy~un ıle goruş- ayene ve tedavi, Cerrahpaşa has - Tramvaylarda atlamala• Bu 
k"ftasta nıuaycne ediyor. Bu da tiik. Direktor dıyor kı : tahancsindc de (45) bin hasta mu- •

1 
k hususta haz1rhklar 

yapılıyor ~rn.iyor. Sonra, bir takım mü· - 1'"akir halkı muayene ve tcda- ayene ve tedavi edilmiştir... rln böyle önUne geçı ece 
---..;.;.;.;..;.:..;;;,;;.;~~~.;.;.;;;;...:.. ______________ .....,, _____ ___ ;...,___ Emniyet Direktörlüğünün a!dığı 

Bu·· tu·· n den ·ızcı· ıer teka- EJalı·çte uenı· tedbirler üzerine tramvaya atlı • n 4 yanlardan alınmıya başlıyalıdan • 

Ot hakkı kazanıyorlar Bir kızak ~ı:~i hemen hiç bir kaza olmamış-

Denizbankla be;~ber hazirandan 
itibaren kanun tatbik ediliyor . 
l Üı·k denizciliğini idaresine ala- Şimdiye kadar tekaütlüklcri bu· 
h Cak olan Deniz Bank kurulurken lunmıyan Liman idareleri, Fener • 
u teşk·r . . u l\"-tn 1 at şubelerinde çalışacak !er idarcsı, Tahlısıye mum ~u· 

11 eınurlar için db bir tekaüt kamı- di.ırlüğü ve Gemi Kurtarma Şirke-
k u hazırlanmaktadır. Deniz Ban - ti memurları da yeni tekaüt kanu-
d~n faa.liycte geçeceği bir haziran· nu11dan istifade edeceklerdir. Bu-
11 tatbıkinc başlanacak olan bu ka- gün yüzde 30 hissesi bazı kimsele
b ~ı~~an Deniz Banka bağlanacak rin elinde bulunan Gemi Kurtar-
Utun -·· ş k t· · t h .. k. t lif •uUessesclerin memurları is- ma ır ·e ının amamen u ume e 
ade edecektir, Bu arada şimdi • geçmesi için hazırlıklara başlan • 

~e kadar ücretl 1 b d i mıştır. Bunun için Gemi Kurtar • 
~\i.e~cselerın· . c ça ışanl azıd enb. 

2 
ma Şirketi hissedarları yakında fc\·-

11 • ın memur arı a ır • . 
aıu-andan Tb ka!ade bır toplantı yapacaklardır. 

Cek!crdir Aı 1 
nrebn ~anşa geçe • Fı:nı:rler idnresinin de satın alın-

trı · ynca ugun ayrı ayrı . - k 
aaş nisb . .. ma mukovclcsı bugunlcrdc An a-

lerin n etlen bulunan rnuessese- rad<ı imzalanacaktır. Şirketin Pa · 
sonra eniz Banka bağlanmasından risteki merkezinden salülııyetli mu-
de ola lllanş nisbetleri ayni seviye- rahi.aslar ı1ehrimizdeıı geçerek An· 

"''"""••• Caktır. karaya gitmişlerdir. , ........ 
~ '111'"11111 11ıının1111nıı11111111<111111ın111111ımıı11 111 1 1111mt11ıı11111 1 111111uı1111111mıııııunıtnıı 11 111111ıııtı11 1tıMlllH•t 

ogvanlarda Vapurlarda 
~cıp hasla/ığı Yazlık 
\'lktz Hazırlık 
'lua~et sık · . Akay ve Şirket vapurları •• 

I<üç .. k 1 tedbırler aldı Akay ve Şırketi hayrıye ıdare· 
ile l( u Çckınccc, İki Telli köyü leri yaz mevsiminin yaklaşmasına 
tında otranya çiftliği sığır hayYana- görerek bütün vapurlarını sıkı bir 
llulasıkş.ıp hastalığı görülmüştür. tamirden geçirmiye başlamışlardır. 
aıl'llak olan bu hastalığın önünü Bu arada Akay vapurlarının güver-
lıııyva Ve digcı· civar köy ve çiftlik telerinde yaz için tadilat ''apılmak· 
h. natına ha l ., 
·• 1cınc · . . ..ta ığın sırayet et- ta ve kapalı mevkiler açılmakta-
d!irıu :~ ıçtn viliıyct Baytar l\Iü -

tarlar~ sıkı tedbirler almış ve bay- dı~irketi Hayriye cie bazı eskimi~ 
taııı- nl 

1 
buralara göndercı·ek has- ı ·· t ı · · l ~ o an vapur arının gU\•er e erını tama· 

ınl'llışıır ~~taka kordon altına a· men yenilemekte ve açık yapmak-
"ar köyl~r· ~tehassıs baytarlar ci- tadır. Her iki idare de yaz tarifele-
bıalar 1 

e dolaşarak sıkı tara- rini haziran başında tatbik ede -
E Yapınıyn başlamış,Iardır. ceklerdir. 

~i roman:37 

Sen de seveceksin! 
:ncnı bckı . . w 

l3utun b ese~ dı bngırır mıyd~? .. 
dan ge . Unların tersi de aklın • 

çıyordu· 
- A • 

-.cnba b . . 
Scvrnediğ· cnı hıç sevmiyor mu·! .. 
Soğukıuğ~ için mi lakayt? .. 
:Ve .. llle bundan mı ceiivor.,., 
_ C rak ediyordu: ~ 

d.. eceyi k 0necek rn., ı~lada mı geçirecek, 
l'3ür· ı, .. 

\• b un bu 
t-•a ını buıu soruların müsbet ce-

ı~d? ısrar :d~er. hangi birisi ÜZ<'· 

"e nı iyi(.\) mı yordu.· Bir aralık 
h 

1 
llıantık fc°rul~~ş, muhakeme 

a c geı t• selsulunü kaybeder 
\Qandı "tnlı; 1

' Karyolaya sırtüstü 
tıbı h c .. bir k d 
~t iç bir aç akika beynl-
dutırutrı.i~ b~ey du~nmeden stop 
la ~nu hı ır lllakıne gibi vur -
tı~dan son~ettı. Fakat, bu dnkika-
11" ne Salih. a tekrar gözlerinin ö-
\ifı h.. .. ın hayali d·kud· .. Utun h ~ ı ı, gu _ 

adfseleri bakışlarında 

Etem izzet Benice 

birer geçit resmi yaptılal't' E\'lill -
ğindeki hayal sukutundan başlıya· 
rak o günün sabahına kadar gelen 
hislerini birer birer elekten geçir
di. Naciycnin gelişini hatırladı. O
nun sözlerini kulaklarında bir kere 
daha tazeledi. Evden çıkışını, o an· 
daki hislerini düşündü. Dummar 
bahçesinin ıtır, kayısı, gül kokula-

rını biribirine karıştıran ve ciğer

lere rahatlık veren havası içinde 
birden nemlenen gözlerine inen 
yaşların kaynağım ve geçirdiği ha
diseyi zihninde yeniden canlan -
dırdı. Vak'anın yeni baştan şahidi 
oluyormu~ gibi.... her şeyi tekrar 
tekrar hatı rladı ,,e bakışlarında 
diriltti. 

Sonra, bir hevese kapıldı, yerin
den kalktı, sinirden dim dik bir 
haldeydi. 

- Hatıralarımı yazacağım.. 

Yaptırılıyor Bundan sonra bilhassa tramvaya 
atlıyanları yakalamak üzere bir si
vil teşkilat yapılacak ve sivil me-Büyük taş kızak ta iyi 

vaziyette 
Haliçteki metruk Valide kıza • 

ğında kurulacak tersane için ha • 
zırlıklara başlanmıştır. Yakmda İk
tısat Vckiılett tarafından teşkil e
dilecek bir heyet, Vahde kızağında 
bugün birer harabe haline gelen 
tesisatı tetkik edecek ve bunlar • 
dan istif adc edılecek olanları ayı
racaktır. 

Heyetin vereceği rapordan sonn 
buradaki eski atolyclerden bir kıs
mı yıkılacak \·e yerlerine yeni a
tölyeler inşa edilecektir. Mevcut Q· 

Jan büyük taş kızaktan istifade C· 

dilebileceği anlaşılmıştır. Yalnız 
bunun yanına bir tane daha yeni 
bir kızak inşa edilmesi kararlaş • 
mıştır. Taş kızakta beş bin ton • 
luk kadar büyük t·apurlar, yeri 
yapılacak kızakta da 1000-3000 t on 
arasında vapurlar inşa edilecektir. 

Eski atôlyelere ait arazinin tev
sii korarlaştığı için bugün bazı 
kımseler tarafından bahçe olarak 
kullanılan yerler satın alınacak -
tır. Bunun için bu bahçe sahiple -
rine ekim yapmamaları için tebli • 
gat yapılmıya başlanmıştır. 

Küçük çocukların 
konseri 

Pazar günü sabahı saat onda Te
pebaşında Ünyon Fransczde küçük 
sanatk"rlar tarafından bir konse,. 
\'erilecek tir. 

Piyano profesörü Madam Vos -
kov'un küçük talebeleri tarafından 
verıl~ek olan bu konsere bılhas • 
sa meşhur küçük sanatkar M. üs
tad da. mühim parçalar çalacaktır. 

M. Üstad geçen yıl Bükreşte de 
Romanya Kralı huzurunda bir kon
""'r VPrmjc;fı 

Dedı, kararını verdı: 
- Hcın de bugünün vak'aların

dan b::ışlıyarnk .. 

Hayatın ay11ası ·-Saatler geçiyor , ~ .. o durmadan 
yazıyordu. 

Yazdıklarına: 

- 1şt€ asıl hayatın aynası bun
lar ... 

Dıyor ve .. yazdıklarına göz gez
diriyordu: 

• Çok roman okuyorum. Son on 
yılın içinde ne kadar roman ya -
zıldıysa hemen hepsini okudum. 
Sayısız kahraman tanıdım. Erkek, 
kadın. Bu kndınlardnn hangisinin 
tesiri altındayım, hangisine benzi -
yorum? .. bunu bilmiyorum. Fa -
kat, muhakkak ki ben de Salih de 
ikimiz de birer roman k

1

ahramanı 
olacak tipleriz. Bir insanın kendi 
l•endisine bunu söylemesi tuhaftır. 
Ama, hayatta ne tuhaflıklar var 
ki, ya gülüp geçiyoruz. Yahut da 
onları bütün ciddiliğimizle kabul 
ediyoruz. 

Niçin Naciyeye: 
-Pdi.. 

muilar şehrin en işlek noktaların

da seyriseferc nezaret edecekler

dir. Ayrıca hareket halinde hiç bir 
tramvayın kapısı açık bulunmama
sı için bir tedbir bulunmuştur. Bu

na göre tek tramvaylarda ön ka -
pılara vatmanlar, arka kapılara da 
biletçiler nezrct edecek ve durak 

yerinde bunlar kapıları açıp kapa
yacaklar~ır. Çift tramvaylarda ise 

ilk arabada ön kapıyı vatman kon

tröl edecek, arka kapı ile ikinci a· 
rabanın ön kapısını da ilk araba • 

mn biletçisi açıp kapayacaktır. ı. 
kinci arabanın biletçisi yalnız ar
ka kapıdan mes'ul olacaktır. 

Limandaki 
Mavnalar 
Eski mis . 
Yeni ve modern mavna• 

lar yapt1rdacak 
Liman İdaresi, limandaki yükle

me ve boşaltma işlerinin daha çok 
seri yapılması için tetkıkler yap • 

tırmaktadır. Bunun ıçin de istif 

yapma tesisatı bulunan ye • 
ni mavnalar inşa ettirecektir. Ay· 

rıca bugün eskimiş olan mavnalar 

kadro harici çıkarılarak yer lerine 
yenileri yaptırılacaktır. Bundan 

başka idare Avrupadan yeni ro -
morkörler getirtmek tasavvurun -
dadır. Bugün işleyen romorkörler 

hem ufak ve hem de süratsizdir. 
Bunun içın yeniden büyük ve da
ha süratli romokörler getirilecek· 
t ir . 

~cct;m. Niçin onunla beraber gıt • 
tım; .. Bunu bile bu dakikada kav
ramış değilim. O bana: 

- Hala buradayız .. 
Dedığl \•akit neden ve.. hangi 

maksat uğruna: 

- Gidiyoruz .. 

Dedım, yerimden fırladım ve .• 
sokağa çıktım. Onu da bilmiyorum. 
Bu bir sinir nöbeti miydi, bir ihti
ras humnıası mıydı, yoksa bir gö
nü~ boşluğunun ifadesi miydi? .. 

Hiç birini bilmiyorum. Bildiğim 
te.tt şey, fena yaptıgımdır. Bunu iti
raf <::tn.clisim. Gerçekten fena yap
tırrı. Citmemelıydim. Gitmeseydim 

henı 4'>\•~ geç kalmıyacak, hem de 
Halil Necip hiıdisesi olmıyacaktı! 

Garip şey. Nacıyeyc, Hamideye 
çok güveniyorum. Onlara güven • 
ciır,jn gidişimde büyük payı oldu. 
Fak:.t, Necibin gafı da affe
dilnıez şey. Şehvet, insanları bir 
anlı~ için bile olsa deli edebiliyor. 
Hf.llıl Necip da galibadeli oldu 
Güzl'l çocuk, g<'nç rocuk, şirin V(' 

cana yakın çocuk. Fakat, bütün 
bunlar bir delikanlıya ilk gördüğü 

Tahsilat işlerinin layık olduğu 
ehemmiyetle takıbini temin için 

Maliye Vekaletinde olduğu gibi 

memleketimizde mevcut bütün be. 
lediye \'e hususi idarelerdeki tah· 
sildarların da ücretle istihdamı ka-
rarlaştırıhnışhr. Binaenaleyh ma • 
aşlı tahsildarların da maaşları üc -
rete çevrilecektir. 

Bu yeni kararın tatbikine bu yıl 

\'e mali sene başından itibaren baş

lanacak ve hiç bir belediye artık 

maaşlı tahsildar kullanamıyııcak • 

tır. 

Bu münasebetle Dahiliye Veka-

leti vilayellere bir tamim gönde • 
rerek 937 bütçelerinin de tanzi -

mindc bu hususta icabeden tedbir· 

lern nlmmasını bildirmiştir. 

Bir duba 
On bin liraga 
Yaptırılıyor 

Dubalar1n bir çolu eski• 
mı,, deAlttlrllecek 

Limanda bulunan dubaların bir 
çoğu uzun senelerle eskıdikleri için 
Deniz Tıcaret Direktörlüğü bun • 
lan yenilemiye karar vermiştir. 

Fen heyeti bu hususta tetkikler 

yapmnkta ve değiştirilmesi lüzum
lu görülen dubaları ayırmaktadır. 
Yeni dubalar tamamlandıkça es • 

kilerle değiştirilec-ektir Bir duba 
on bin liradan fazlaya çıktığı için 

Deniz Tıcaret Direktörlüğü hazi

ran bütçesinde bu iş için yeni tah
sisat ayıracaktır. Ayni zamanda 
yeni yapılacak dubaların üstünde 

uzaktan görülebilecek işaretler ko
nacaktır. Ayrıca limandaki duba 

adedinin fazJalaştırılmnsı ve bu • 

günkü yerlerin de değiştirilmesi 

kararlaşmıştır. Yeni yapılacak du
balar yakında münakasaya kona -
caktır. 

kadına aşk ilan etmek içın yeter 
sel:t p değiller. Bu cüreti kendisin· 
de nasıl buldu? .. Bilmiyorum. Bil
rneaiğim kadar düşünemiyorum da. 
Berı Naciye ile portakallıklan do
laiıı ken o da benimle bcraberdt 
Esmer, yanık yüzünün süsü gibi u
zun sıyah kirpıklerinin altında bon
cuk boncuk duran kıvıl kıvd göz
lerini hiç gözlerimden ayırmıyor, 
araca bır bana: 

- Ah hanımefendi, Lübnan'ı gör
seniz ... 

Diyor, Lübnan alemlerinden, 
Lübnanın tabii güzelliklerinden, 
harbin getirdiği sefalete rağ • 
men Lübnanın hayatiyetinden -bah
sedıyor, bir hafta önce seyahat -
te:ı döndı.iğünü söylüyordu. Hat • 
tıi, bir aralık: 

- Mu laka Lübnan'ı görmelısi
ni!, Orayı görmeden, orada seya

hat etmeden Suriyeye gelmiş ol -
manın hiç bir değerini muhafaza 
edemezsiniz ... 

Diye de ısrarlı bir seyahat tav • 
siyesinde bulundu. 

(Devamı var) 

lan İstanbul'un t abii gü1 llı« ı ma
ltim. Fakat, dahi Sinan odur ki se
nin İstanbuhına da ınsan dehasının 
VC\diği en büyük güzelligi yaı a t -
rnıştır: Abideler halinde: 

Hem değil yalnız İstanbulun , bü 
tün Tiirkiyenin ufuklarında han
gi abideler insanlığa hayranlık -
lar veriyorsa o bıraktı. 

Biz Türkler dünyada misli ol -
mıyan şanlı harpl<'rimizlc ve insan 
kuvvetinin bileğini bükemediği de\' 
gibi cihan pehlivanlarımızla tanı
nırız 

Gönül ister ki şark \ ' e garba 
Türk'ün zeka şanını sPJmış bu 
san'at cihangirirnizin de şark \'e 

• garbın birleşti&.ri yerde, İstanbulun 
sinesinde muazzam bir fibidesi, ken
di abidesi de yükselsin. Bu bil -
yük Türk'c, bu küçük borcumuz, 
hali boynumuzdadır. 

Bu borcu ödemeliyiz. 

Halk Filozofu 

San'atkir Şadi 
sahnede 

Bir müddettenberi sahnede gör
mediğin1iz kıymetli sanatkar Şadi 
bu ayın 17 sinde Fransız Tiyatro
sundn, Yeşilay menfaatine Seki • 
zinci piyesini temsil edecektir. 

Şadi, Yeşilayın tertip ettiği mü. 
samerede rol almakla, hem büyük 

bir hayırseverlik \'e ~mile yap -
mış olmakta hem de uzw1 zaman -
dır kendisine hasret kalan hn)Tan
larına, güzel bir sanat ziyafeti \'er
miş bulunmaktadır. 

r 
Birimizin derdi 

Hepimizin derdi 
Ücretli memurla
rada vapurlarda 
tenzilit gerektir 

Ücretle müstahdem bulund u. 
kunu bildiren bir okuyucumuz 
Akay idaresinden bir dilekte 
bulunuyor. Diyor ki: 

"Akay idaresi, memurlara 
vapur ücretlerinde muayyen bir • 
tenzilat kabul etmiştir. Buna 
mukabil ücretle müstahdem o. 
lanlara bu imliyaıı kabul etmi
yor. 

Halbuki biz ücretle müstah
dem olanlar da "ücretli memur
lar,, .~ıfatile yine devletin umu· 
runu görürüz. Memurla aramızda 
iş farkı yoktur. 

Hususf müesseselerde de 
müstahdem değiliz. 

İşlerimiz ayni, vazife ve me
suliyctlcrimiz ayni, maaşlarıntız 
ayni olduğu hald~ Akay idare
_,inin bize tenzilat yapmaması 
doğru olur mu?" 

Bu dileği Akay idaresinin dik· 
kat nazarına koyarken, okuyu
cumuzun arzusunu teyit edebile. 
cek mucib esbabtan bazılarını 
ıikre lüzum görüyoruz: 

Filhakika memurla rnüstab. 
dem ara!\lndaki fark, memurin 
kanununun •.sitil,. ve tekaüt ka
nununun •hakkı tekaüt" üzerinde
ki bazı maddelerinden baska bir 
hususiyet arıetmez. HattA ~emor 
m~aşmı ayın başında \•e işlemeden, 
mustahdem ise ayın sonunda 
ve işledikten sonra alır. Maaş. 
vazife, uğraşma, mes'uliyet ayni 
olduğuna göre de\•let ve hüku· 
met işlerinde müstahdem ücretli 

memurlara da bu tenzilat imti
yazının teşmilinde bir isabet 
olaca~ kanaatindeyiz. 

Bu cihet &)•ni zamandanda 
sayfiye ihtıyacında olan ve fakat 

mali vaziyetleri vapur ücretinin bu

günkü d .recesine müsait bulun. 

mıyan ve nihayet hepimizin 
müşterek işlerimizi tedvir gibi 
hükumet ve devlet vazifesini 
yüklenmiş bulunan b • gibi 
ücretli müstahdemlerin de mü. 
tecavir scvahile nakillerine 
imk&n bırakacak ve Akayıo da 
menfaati iktiıaaandan olacakt 

ır. 



Harp :f __ H_·_ ! __ a~_.' !.ı_nır ~r~~-::-:-Ça--pa--n l 
ispanyadaki muharebelerde'. Ne kadar tatll! .. 

birhezimetten ahnacak dersler1 

Alman topraklar1 ve yollar1 için yapılmış olan 
tanklar, ispanyada işe yaramıyor 

\ 

r ı 

Motörlü kuvvetleryağmurı 
larda bazan zararlı oluyorı / 
ikısi, yıkık telgraf tellerıne dolaşıp 

·kaldılar .. 
Brınhega yoluna doğru giden.ye 

Valdearenas yanındakı yol ağzın -
da lulunan bir köprü, şiddetli yağ
murlıırdan o gün yıkıldı .. Burad'a 
mut.arebe eden ihtilalci kuvvetlcr

d~n bir kısmı köprüyü geçmiş, kıs
mt külli ise köprünün beri tarafın-

kavemete başlamışlardır. On bir 

martta hükumetçilerin modern ve 
seri ateşli topları hücuma geçerek 
tozu dumana katmıya başlamışlar
dır. Endaht1ar çok isabetli olmakla 
beraber mermilerin bir çoğu patla
mamakta idi. 12 mart günü, tank
larla, motörlü bataryalar hareket 
edememiyc başlamışlardır. Çünkü 
hücumların ba~ladığı be:'.>' gündcn
beri devam eden yağmurlar yol -
ları geçilemiyccek bir hale getir -
miştir. Sol cenahtaki düz arazi ça
mur deryasına döndüğü için ancak 
diz kapaklarına kadar çamura ba
tarak ilerJiycbilcn piyadeler, bit• 
p:uça hareket eseri gösterebilmi5-

lcrdir. Yolun sağ tarafı inişli, çı -
kı~lı olduğu için ınotörlü nakil va
sıtaları ilerliycmemiyc başlamış ve 
ot~ınobil, kamyon \'e tanklarla, top
lar merkez yoldan hareket etmek 
mecburiyetinde kalmışlardır. İhti
lalcilerin tayyareleri de çayır ve 
çan·ur olan sahalardan havalan
mı) a muvııffak olamamışlardH". 

.uır kaç arkadaş, Suadın Adada
ki evinde toplanmış akşam keyfini 
tamamlıyor, bir taraftan da başı -
mızdan geçen aşk macer:.' · mı an
iatıyorduk. 

gfS~m heyecönlı, gozüm duman
lı, saatlerce dağ başlarında, ya • 
maçlarda dolaşıyordum. Yaşadı -
ğım heyecansız. bir hayattı. Haı·e -
ketsiz, içi boş bir hayat ... 

Alman tanklarından iki tip 

[Bu yazryı, İspanya adlP.ri 
cephesindeki .Deyli Telgraf .. 
gazetesinin hususi muhabiri 
Penbrôk Stivens gazetesine 
yollamıştır.] 

Sigucntsa'da tecemmü eden ih
tıl:i lci fırkalar, 7 mart gPccsi 

kamyonlara doldurufarn'k cepheye 
sevk olundular .. Gvadalahara mu
harl'hclcrine ynlnı;ı; hafif tanklar 
iştirak ettınlmışt ir. Fırkalar baş -
t an tırnağa kador rnotork§tır\lmış 
oldı.;kları için bır tek bcygır, yahut 
kat;.r bile bulundurulmamıştır. İh
tıl<llcilcr tarafından işi ir ak ett iri
le'1 kuvvetlenn hakiki mıktarını 
bilmemekle beraber, cereyan etlen 
mtıharc>bclc>.ri gıınü günunc mıt ha
linde kaydetmekle motörlcştiril • 
mı~ kuvvetlerin çamurlu havalar • 
da ekseriya işe yaramadıklarını te· 

barüz cttirmiyc çalışacağım: 
Siguentsa'dan hucuma kalkan 

kuvvetler, biri sağdan, diğeri 501 • 

d an, üçüncüsü Saragosa-Madrit bü
yük yolu üzerindekı merkezden ol
mak üzere üç istikametten ilerle -
miyt başlamışlardır. İhtilalcilerin 
ağır ve hafif topları saat 7.30 da düş
manı ateş altına aldılar ve ilk :mu
vafiakiyet görüldü. Mirahueno 
mevkii saat 9.15 te znptolundu. Sa· 
at on birde de, Sifuentes - Briuhe 
g::ı. mevkilerine do~ru bir kolun aJ · 
rıUığı müh im bir yol çatırı~ı zap -
tolundu. Hükümetçiler, mitralyöz-

le!'i zarar çok a7.dı. İhtilalcıler o 
gün h<'ş mıl ilerlediler. 8 martta ih· 
tilakiler 8 mıl daha ılcrlıycrC'k 
Valdearenas'a yaklaştılar. O gun 
yeclı tane Rus tankını ihlilfilcıler 
toplarla parçaladılar. Bu tankların 

lerlı• kuvvetle mukavemette bu -

da kalmıştı. Köprünün tamiri bir 
kaç saat vakit kaybettirmiş olma -
ıaydı ayni gün Toriha'yı işgal et -

mP.k mümkün olacaktı. Sol ccnah
takt kuvvetler o gece Brinhega'ya 
ya erışcrek zcıptetmişlerdir. Bun -
la:ın motörlcrle ilerlemesi o dere-

ce süratli olmu~tur ki, hükumet 
orduları kumandanı ani baskın ü
zerıne neye uğradığım anlıyama -
mıştır. Yıkılan köprüni.ın vakit 
kaybettırmesi huk(ımetçılcre va.kıt 

kaıandırmış ve Madrit civarındaki 
ku·ı.1etlNd<>n ayrılarak göndc>rile~ 

imoat kıt'aları, ihtılakılerın hü -

curr.larını durdurmşutur. On bir 
ve <.n ıkınci beynelmilel gönüllü a
layları Madrıttcn kalkarak si.ıratle 

gr>Jmışler ve Torıha ılc Brınhega a-
ras•r dakı dağlık arazide sıpcrler 

kazarak yer lf?şmışlcrdir. İmdad 1 

·gc!cn goni.ılluler geceyi Maclrıtte 
g!.!çırıp ıstırahat etmiş bır halde 
oldukları içın ıhtılalcılcrin yorgun 
ku\ vetıcri kdrşısında cesurane mu 

llükümetçilerin Gvadalahaar'daki 
tayyare meydanlarındaki tay -
yarc lcr ise istedikleri şekilde uça
bı:mışlcrdır. Hükumetçilerin avcı 
t"'"·arekri çok aşağılardan uça -
rak ihtiliilcilerin çok işine yarıy:m 

merkez yolunu ateş altına almış -
larc'.ır. Çunkü, çok alçaklarda nlan 

(Devamı 6 ncı sayfada) 

Suat, bilmem kaçıncı kaddli ·u-
var l.:ı.dıktan sonra: 

- Evet, hakkınız var, dedi. Ca
mi avlusunda topaç çeviı"diğimiz, 
U7Un csck, birdirbir oynadığımız 
!;'Ünlerd-en rünra gelen ilk aşklar 
tuhaf, daha açık bir tabirle cksed
~·etlC! koınıktir. Hatta, onlara bu 
şekli veren, ilk gençlik temnyüli.i. 
demek daha doğru olur. İştl', bakı
nız, ben bile bu ilk aı:ıkımı anlatır -
lı:en, o gülünç dakikayı gc)zümun ö- 1 

ründc yaşarken bir parça tuhaf
laşı) orum, şaşalıyoruın. 

• Bız o vakitler Yakacıkta oturu -
vorduk. Babam. bu güzl'i ve :::.essiz 

1 köyde sıcak, samimi bir yuva km
muştu. Onun ruhu sük(ma, sakin 
hayala ve temiz havaya alışkındı. 
Her yaz ornda, kırların altuni viis
atı ilhamı karşısında mes'ut ve müs
terıh günler yaşamaktan büyük bır 
zevk duyardı. 

Mektebim tatil edildikten son -
ra, ben de hemen oraya koşuyor, 
bütün günlerim ıhlamurların, asma
ların kokulu gölgelerinde geçiri -
yordum. 

Her yılın yaz tatillerini, hep bu
rada, bu şiir ve rüya köşesinde ge
çiriyordum. Nihayet, on yedi yaşı-

na, tatil mevsimlerinde saadet ve 
heyecan bulan bir yaşa geldim. O 
wn, Yakacık bizi sıkmıya başladı. 
Günlük hayatımda bulabildiğim 

maceralardan, göz aşinalıkların -

dan zevk alamıyordum. Hayahm 
sanki bir boşluk içinde geçiyordu. 
Filhakika, yaşadığım hayat pek saf 
ve samimimi bir hayattı. Tabiatın 
bütün güzellikleri beni mest ve 

meshur etmiyor değildi. Hele, meh
tap ~ecıelerinde, Marmaranın bir 
genç kız göğsü kadar taze ve çap -
kın göğsünde sonsuz rüyalara da -
lan, dalgaların mavi yükseklikleri 
üzerinden sanşın bir ışık gıbi gö -
ıünen Adaların karşısında neler 
düşünür, bir çok tatlı hısJerin tıl ~ 
sımile tutuşan kalbim, meçhul bir 
sihirbaz elile harekete gelıyormuş 
gibi, çarpardı. Fakat, ne mehtabın 
nurlu güllişü, ne kırların şıir1, ne 
rüzgarların şarkısı, ruhumdaki 
boşluğu dolduruyor. dudaklaı ım

daki sevda ateşini söndurebılıyor
ciu. 

lundularc;a da ihtilalcilere vcrd'ik - /,pt1"uatla >ı·"l· ıi --f kuflvtflerl ti• trlilınt ontlf•ıl '""in mofo•- j '" ~ '" I if J t "' ' '"' uz11nu ıı; t IJuegt çn ışıqo, Bütün bu güzellikler karşısında . -
BOyük Harpte 

Türk Bahriyelileri 
Nasıl dö.ğOştOler 
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Tefrika No. 9 Yazan : Zeki Cemal 
ittifaka göre tabii Türkler ister is- 1 

temez Almanlar hesabına harbe gi
receklerdı. 

Nitekim 12 ağustos 1914 tatihin
de Almanyanın İstanbul sefaretın
den Alman hariciye nezaı"etine çe
kilen 409 numaralı telgrafname ile 
bildirilen ittifak muahedesinde ~u 
maddeler vardı. 

l - Almanya ve Türkiye, A vus
turya - Macaristan ile Sırbistan a

rasındaki harbe karşı bir bitaraf -
Jık muhafazasını taahhüt ederler. 

3 - Almanya; askeri ıslahat he
yetinı Turkıyecie bırakacaktır. 

4 . -. Tehdıdc manız kalacak Os
manlı topraklarını Almanya lüzu
munda silahla muhafaza eylemeyi 
taahhüt eder. 

5 - Bu muahedenin 31 kanunu-
evvel 918 e kadar hükmü olacaktır. 

6 - 6 ay evvel haber verilmedi
ği takdirde muahede 5 sene daha 
merı olacaktır. 

İmzalar: Sait Halim - Baron 
Fon Vangenhaym. 

Maamafih amiral Suşon bir an 
evvel harbin başlamasını istiyor .. 
du. · 
Başkumandanlığa müracaatı o 

kadar tekerrür etmiş idi ki.. EylO. -

lün 15 inde Heybeliadada yapılan 
resmi geçitte hazır bulunan Os -
manlı İmparatoru Mehmet Reşada 
kadar bunu tekrar etmişti. 

Her müracaatı gibi bu da neti -
cesız kalmıştı. 

Nihayet teşrinievvel başında son 
defa yaptığı müracaatte: 

·Filonun bugünkü hali ile sey
rt- müsait olrr.adığını tekrarlarım. 
Mürettebat der.ize alışmamış ol -

duğu gibi Alman ve Türk efrat ve 
zabitan arasında da lam bir bırlik 
temin edilmemiştir. Muhakkak bir 
manevra yapmak lıizımdır.> 

sadrazamın hakikaten haberi yok 
mu idi? 

1ngiliz sefirile kar§ı karşıya.! .. 
İşte bundan haberdar olan Rus 

sdiri, arkasından da İngiliz sef i
ri sadrazama gıelerek Osmanlıla
rın harbe dahil olup olmadığını res
men işitmek istiyorlardı. 
Osmanlı tarihinin en büyük dö -

r.üm noktası olan Umumi Harbe gi
riş hadısesi bir gece yarısı olmuş
tu. Bu hadiseyi sadrazam Sait Ha; 
lım paşanın o zaman mühürdarı 
olan ve bilahara Bartın Cumhuri· 

yet müddeiumumisi iken iki yıl 
evvel vefat eden eski gazeteci ar
l adaşlarımızdan merhum S. Sırrı 
şöyle anlatırdı: 

- Gece yarısı idi.. Bahçede bir 
ctomobil gürültüsü işitildi. Hemen 
odadan fırladım. Aşağı indim. Ev
\'ela bu otomobilin Enver paşaya 
ait olduğunu tahmin etmiştim. 

rmı kemali azametle sallıyarak ba
na doğru ilerleyen kavasın arka
r-ından bizzat sefır Malet geliyordu 
Paşanın Arap hizmetkarları se -

firin bastonunu v~ şapkasını al -
d;ktan sonra kcndisıni misafir sa
lonuna götürdüler. Sır Malet, Rus 
sefiri M. Dbkirs kadar sinirli gö -
rünmüyordu. 

Bılakis kırmızı yüzünden, sıh -
hat ve beşaşet akıyordu. Yalnız 

şurasını da . kaydetmeliyim ki Sir 
~alet her zamanki Sir Malet de -
ğildi. Evv('lce haftada bir ve ba-

:rnn iki defa vukubulan ziyaret • 
krde ç:ok samimi görünmiye ça
lışan İngiliz sefiri bu defa adeta 
muhterizdi. 
- Sadrazama yaptığı ziyaretlerin 

sonuncusunu ifa ettiğini gösteren 
bir hali vardı. Salondaki koltuğa 
oturdu. Ayağını ayağının üstüne 
attı. Cebinden Çıkardığı kart dö 
viziti Sudanlı (Bilal) a verdi. 

Nihayet, kalbimin boşluğunu an· 
ladı m: Gönlum bir 11e\·ese nişan -

lıydı, ra;..at bıı heves ne idi? .. Ne : 
rede başlıyacak ve nasıl biteccktl 
l;u hc\·es .. . 

Bu sıralarda, arkabalar n -
dan birinin kızı olan Ş:ııive bi c 
misafir geldi. Zannedersem, o ben
den bir kaç ya~ biıyüktü. Güzel. 
~iisC' di'ı-.kün, inre ruhlu bir kı1dı 
Saçlarını itina ile t. ram1~, b:ı ınll' 
fü,tündekı örtüvü mavi l)jr [{ jrıne 
almı.;tı. Ens"si bir porslen kad r 
sdfafdı. Bilha~ a dud ı,,,( r 1111 

zlembc renkli nemli uç! ıl'l, guliıfl'l' 
sedikçc d'aha koyulaşan renkli ih· 

t iras;ını arttırıyordu. 
1 nsana işliyen bir bakışla bakı -

yordu. Dalgalı bir denizi andıra~ 
V( sil gözlerini süsliyen kir iklerı 
bi; oya gibi zarifti. Ve büyüleme!< 
için kalp arıyor gibiydi. 
Büyülediği kalp, benim macera

ya, aşka susamış, toy kalbim ol : 

du. Fihkakika, benim yaiımdnk1 

tecrübesiz ve beceriksiz çocuklat' 
gibi, mahcup ve korkaktım. Fakat 
buna rağmen Şaziyeye, kendi hll • 
zuru, kendi varlığı bana saadet .,,,e 
rıeş'e verdiğini ihsasa muvaffo\ ol· 
dum. Artık, yapılacak bir .eY .~al "' 
mıstı: Fırsat beklemt'l ... . 

Aradan günler ve günler geçti· 
Bu müddet içind'e, bir fırsal bultıP 
da, emellerimi. arzularımı, knlbi ' 
min boşluğunda tutuşturduğu ar 
kı anlatmağa muvaffak olarna ' 

dım. 

Bir gün. güneşli bir haziran gCı "' 
nü. Babam annemle beraber is ' 
tanbula indiler. Köşkte Şaziye. b<'

11 

ve hizmetçilerden başka anarnı!l 
arkadaşlarından bir kadın knlnııŞ' 
tı. Bu kndın, bir kaç yıldır bizde o
turnyordu. Annemle .ahiret ı,:ııt· 
deşi .. olan bu kadını, Hamide te)' 
ze diye çağırırdım. .. 

Hamide teyze, yüzünde heilı.ıı 
izlerini belli etmiye başlıyan yıl ' 
ların buru~ukları kale alınmaıs0• 
hiç de çirkin bir kadın değildi. ı.ıı; 
mide teyze, kırkını ancak üç b~ 
yıl daha gecmiş dolgun vücutlu, 
gun bir kadındı. Gözlerinin güne; 
şi, ·karşısındakini yakacak kadııe 
sıcak ve çapkındı. Şendi, şatırdı 11 

· 

bılhassa rakik kalpli idi. 
(ı>evrrmı 6 ıncı ıo\'fatlal 

. ~ 
~~ =--

' o 
tiği için mühim hizmetleri heP 
deruhte ederdi. , 

Sefirin karşısında kemali ~ur 1'' 
metle eğilen Bilal, Sir Malet ın 1 
ıattığı kart dö viziti hemen b!l

11 

getircJi. -{D' 
Saat tam on biri çalıyordu. 1g, 

hda mutadın hilôfına bir fev1'9 ıı 
delik vardı. Henüz kimse oda5Jfl 

çekilmemişti. ı' 
Yaverler sık sık yalıya giriP ;O" 

kıyorlardı. Dış avluda bir kaÇ 
0 

mobil homurdanıyordu. d . .-
Muhakkaktı ki:. Sir Malet'i 1<~1 .• 

ğer ecnebi sefirler takip edeCe t , 
Paşanın hiç birisini kabul c ğ· 

miycceğini biliyordum. Buna rııell' 
men adet yerini bulsun diye h~ , 
dairesine geçtim. Paşa orada 

ğildi. gil"' 
Kapıyı açarak yazı odasına Jl'l~, 

dim. Bu odanın bir köşesinde ı.$' . ev 
ruken koltuğa oturmuş denıı ·~:ı' 

l J11 h 
kan paşa, canlı bir istif ııı ··fiill' 

2 - Rusya, Avusturya - l\faca
ristan aleyhine fıli askeri tedbir -
lere mı.idahalc ederek Almanya da 
harbe girecek olursa Türkiye de 
harbe iştirak edecektir. 

7 - Bu muahede haşmetlu Al • 
manya İmparatoru ve Prusya kra
lile Osmanlı İmparatoru tarafın -
dan tasdik edilecek ve musaddak 
nüshaları imza tarihinden itibaren 
b,r ay zarfında teati edilecektir. 

8 - Bu itilaf gizli tutulacaktır. 

Bunun üzerine (atış talimleri 
yapmak için donanmanın Karade
r.ize çıkmasına) müsaade edildi. 
Suşon bundan istifade ederek e

meline nail oldu ve Rus sahille -
rini topa tuttu. Fakat bundan 

Halbuki tahminimde yanılmı -
şım. Çünkü salonun muhteşem 

merdivenlerinin başınaa İngiliz se
firi Sir Malet ve kavasile karşı -
laştım. · Sırmalı cepkeninin kolla-

Bilal Mısırlı bir siyahidir. Sait 
Halim paşanın on beş senedenberi 
l:izmetinde bulunmaktadır. Sad • 
ra:zamm bilhassa itimadını celbet-

reti gibi görünüyordu. Beni go 
ce dedi ki: "rill' 

- Dışarula bir otomobil gtı 
tüsü v:ır. Yine kim gelmiş? at) 

( Dımarru tl 



iler ki derya ~c§llhl<aır v~ ~~ÇO<§lır 
:~.\Y içredir, 

~deryayı bilmezıer1 

Enfes bal' klarımızı 
ecnebiler yiyor 

Bir çok milletler bizim bahkları-

...... - .... 
~;. ~ .. .. ". 

.. 

mıza gösterdiğimi2: anlaşıl-
m . t• v d memnundurlar .. ıvalar açlı, açıyor derk111 baltarı getirdik. y,, az IS ıgna an yılzünıJ nu,ıandtran güneş etrafı ,.ıımaga 6a,ZaJı. 

Yuvoı gavaı açılıp saçılanlar hile gön çarp-
Balzkpazarındaki tuzlamahanelere gidenler mıgor değil fakat hu mevsimin lıavaıı OtJ rı1zgarları 

•açlara o kadar düımanc/11 ki.. Baıları açık tHe11 
1 •• •• l l . . ti le r? taze katlmlarla ıenç erkeklerin lııpsl saçlarının dö. neıer gorur er, ne er ışı r • kı1ldilğündtn ıikagete 6a$1.rlar Banun için Hçları •ıı 

- Bu baıklar ancak İstanbulun mevsimdı hirdenbire açmamak oe haıı •ç•" Jol•ı• 
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He,. IJı: ha, ice m:t.t;onlarca baltk gö..-ıderen 11aıamarıaneıerde çaltşanlar 
cQ ınahiler ki derya içrcdır, zinde ne ha.,sa vardır, bilmem, bu 

13 
Deryayı bilmezler>. denizde tutulan balıkların lezzeti 

Iıkı u ıncşhur sozü bcışkaları, ba- bambaşka, hele tuzlandı mı, yen-
caıt hı~ de alakası olmıyan, an - mesıne doyum olmaz. 
lcrd &olun gclisinc uygun ,·aziyet- _ Bizden en zıyade hangi mil ... 
taı} e S<ıtfcderler. Fakat ben bu- letler tuzlu balık alıyor? 
Ceğ~ balık!nr için de söyliyebile - - Başta İngiltere, Bulgaristan, 
nab'.rn, rnccazi mfınfısilc de kulla-

l ılcC<.>girn. Mısır, Yunanistan, Almanya ve A-
h. laktk<ıten _şu fstanbulun ve Mar- mcrika sırf istanbulun tuzlu, lez
·•ıaranı k 
dü n ıyılnrmı yalıyan sularda 
lık~f anın ne <?nfcs ve ne el ez ba
nı " rı Yetişir de, biz sofraları -

ızda b b h" d ta~b u alıklara hemen ıç e 
g et etmeyi?.. 

lik'E~~t .. nasıl deniz gibi bir geniş
nıa~c~ndc bulunduklarmı bilmiycn 
gızı htkbr asıl biziz. Halbuki a -
fjn·arının tadını, midelerinin key -

O.il ~ evveıu damaklarının hassas 
ÇUSij 

~lrn b ne vuran başka milletler, bi-
bu i ~lıklara karşı gösterdiğimiz 
ıne stığnadan kim bilir ne kadar 
tıın ~~Undurlar. Çünkü Avrupa
sene ~r çok milletleri bizden hc.-r 
latca b utu kutu, fıçı fıçı milyon .. 

alık alıp götürüyorlar. 

.:Salık • • 
ihnd k'Pazarında Meyhane soka -
Crke~ 1 

bütün tuzlayıc1lar kadın, 
keti ol Çal~şıyorlar. Deniz memle • 
tacat an Istanbulun en mühim ih. 
lıktı •ndnn biri de şüphesiz ki ba-r, 

Avrup 11 İstanb a 1 arın lezzetle yedikleri 
tııı1 n ulun tuzlu balık salamurası
takileas:ı~ Yapıldığını öğrenmek rne
ı iyonı:r tuzlayıcı dükkanına gi-

Balıkı 
~kı·· ar evvela cins cins bü • u k'" .. . t 

Yor ve uçuklü ayrılıyor. Yı-kanı-
lu ol sonra fıçılara, kutulara tuz
ea~kak Yerleştiriliyor. 

1 tuzııya · ·1 • tını k n ışçı erın çalışmala-
111{1-... ontroı ed<?n, Yusuf usta ba-

Q• ın n ' 
latıYor: asıı tuzlandığını şöyle an-

._ B 
hitişı· aık tuzlarna işi çok karlı 
~l d ır. '.Maden yalnız karada de

, enud d 
lıklara b e e olur. Bakın şu ba-
~tıdır~ Unlar, denizin para ka • 

:Siz İn altın madenleridir. 

?ıı~ hal::nbullular bu işi bildiği· 
talaınu ' nedense bilmem balık 
'h... rasına f l . ' 
'"''•Yoruz .. az a chemmıyet ver-
'1. vru pa ·ın~oylc olmasına rağmen, 
s~larnu uternadiyen İstanbuldan 

bı., .. rrad balık istiyor. 
~~ ı a b' l (!tliğı bu .. ın erce fıçının teşkil 

- b Yuk bir tepeyi göstererek· 
ı_ .ounıar • 
"\.~ek va Yarın İtalyadan ge • 

- İtal;~ra. Yilklenecektir, diyor. 
~erıiın h bızd n balık ah yor mu? 

~Usut ilYretlc karışık bu sualim 
eli· Usta"' · ld'· . ı · ~ • gu urmıyc kafi gel-

ltett~ İtalya da d . . 
ır arn enızcı memle • 

Balıklar P'"'d• 

zetli balığını yemek için hususi si· 
parişler yapıp alıyorlar. .. 

Eminim ki Yusuf ustanın bu so
zü çok doğrudur. Fakat, onun gibi 
benim de anlıyamadığım ve yine 
benim anlamak istediğim hakikat, 
alıcısı bol olan bu işe gerek iş sa
hiplerinin, gerekse paralarını em
niyete alıp rahat yaşamak sevda • 
sına düşen apartıman sahiplerinin 
bol para getiren bu işle neden a
lakadar olma~klarıdır .. 

Yusuf usta bir adım ilerledi. Ba
lık gölüne ellerini daldırarak bil' a· 
vuç balık ı?etirdi: 

len yaşıyoruz. 

Yusuf ustanın kazancını yüzü
nün neşesilc ölçmek ne kolay .. Hiç 

iş~~::::ı.!i~::.:1~.~:;~,ı.,öy- -Geren erde Fransada ölen Mevliyi 
liyen Yusuf ustaay, sermayeleri o- ~ 

~:~tı~~~:k~~~~~~a:~i aylarda çok ıHaf· d ··yük bir Fransız düşma ı idi 
- Size balıkların isimlerile han-

~:Y-:,.ıa~~· b;~ks~~~~f~:~:ö~~~,°!~';;· Hayatını muharebe, servet ve sef a~af ifinde 
anlatmıya başlıyor: b k • /t g l 

- Mayıs, Haziran ayında ham.. geçiren U eS l SU Qnln SOn Un erl 
si, kolyos; ~yHıle kadar sardalya, ' 
Eylulden sonra torik, lakerda, ilk 
baharda da çiroz balıkları çok çı
kar. 

Balıkhaneden balıkları alır ve 
bu gördüğünüz şekilde tuzlar, fı· 
çılara, kutulara ycrleştirirız. 

- Bizden balık alan milletler en 
ziyade hangi balığı çok alır? 

- İtalya, Yunanistan torik ve 
-ton balığını fazla alır. Bılhassa t. 

t 
talya1 ton balığı konservesmi çok 
yediğfnden, diğer ton balığı isti ... 
yen milletlere ton balığı veremi • 
yor uz. 

-Sebep? 

- Sebebi, İtalya bu rağbet kar • 
§ısında iyi fiat verıyor. 

- Bu fıçılar ve kutular kaçar 
kiloluktur? 

- Kutular 6 -12 kilo, :fıçılar 145 
kilodur. 

· - Bizim balıklar tuzlanınca ne
den l~ZZPtli oluyor? 

· . - Sızım balıklar yağlıdır. Tuzla. 
yağ biribirine karışınca lezzetleşi
yor. 

. - Bir balığın iyice tuzlanması f. 
çin ne kadar zamana ihtiyaç var
dır? 

- Tuzlu balığın salamurasının 
tam kemalini bulmasını istiyenler, 
on11 bir sene beklemelidir. 

İstanbulluların ne kadar sala • 
mura balık yediğini :sorduğum za• 
man, gülerek: 
1 

- Biz maalesef salamura balı· 
ğı fazla yemiyoruz. İşte bu yüz • 
den~ir ki kasapları zengin ediyor 
_İstanbul halkı. 

Memlekette sardalya, kolerid • 
ya, kolyos sardalyaları revaçtadır. 
Bulgarlar ise en çok hamsi alırlar. 

Bizim bu konuşmamız esnasın • 
da yüzlerce fıçı, yüzlerce kutu taz
yikli makineler vasıtasile doldu • 
rulmuş, ve yann İtalyadan gelecek 
vapura Yüklenmek için bir taraf. 
tan da dışarıdaki fıçı tepesine i
lave ediliyordu. 

ltfıolôyl hafidi1t t1ki tıa6a11, 61r Hınanlar m•nlcubfn oturtiuğu ispanyada ıi .. dl genınıl Frankonun umumi 
kararıdhını 66glc btkligorl• r . 
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ı Tekrar sultanlığa dönmek için 1 
~ ! 

i Almanlarm harp kazanmasım 1 

ı bekledi, durdu. Nihayet... ı 
lıuııııuımııııııtt"ıııııı••mııııınınııııııımııtııııııııMlllllln--.ıııııı•ttmıt11•11111tııııı11tt•ııt11ttıııııı11ıııı111111ııııııımııel 
- Geçenlerde Fransada ölen eski mez ilk işi kendisine bir saray yap-
Fas sultanı MevJayi Hafid Anki - tırmak oldu. Bu saray, tam ikmal 
yen şehrinde uzun menfa hayatı edilmek üzere iken, Umumi Har? 
yaşc.dıktan sonra, gözlerini dün • başladı. 

yaya kapamış bulunuyor. . Liyotey, eski sultan Abdülazizi 
Mevlayı Hafid tab'ım çok şid • maksat ve niyetlerini öğrenmek Ü· 

detli, zal!m, ecnebi düşmanı bir zere Rabat'a çağırdı. Bir gün ken-
adamdı. Aynı zamanda şiire ve nah- disinin çağrılacağına kanaat hasıl 
ve çok düşkündü. ederek. İspanyayı geçti. 

Merakeşte valiliği zamanında, Filhakika Liyotey tam bu sıra-
kardeşi sulUm Abdülazize karşı is- da kendisini çağırdı. Lakin Mevla
yan etmiş ve muharebede, 0 vakte yı Hafid bu davete cevap bile ver-
kadar Fransızlardan himaye gören medi. O, günün birinde Almanlarn 
kardeşini mağlup ederek, onuri ye- h:ırbi kazanacc:ğmı ve kendisinin 

Oç senede 
Yetmiş iki 
Yeni ihtira 

Profesör Aynştayn 
Amerika'da boı 

Durmuyor 

Mırı Yahudi olduğu için Almaa
eşhur Alman alimi Aynştayn'• 

yadan çıkarıldıktan sonra, Ameri
kada yerle~tiği malumdur. 
Meşhur izafiyet nazariyesini or· 

taya koyan bu zat yeni dünyaya 
b<.'ret ettiği zaman, Amerikalılar 
derhal kendisini Prenstovn Üni • 
versitesinc profesör tayin ettiler. 
Kf'ndisinc orada bir kürsü ve bir 

rine tahta oturmuştu. tekı ar Fas sultanlığına geçeceğini 
O sıralarda da meşhur General ümit ediyordu. Aynştayn 0 zamandanberi bu • 

Liyotey Fas'a gönderilmişti. Liyo- Bir müddet Madrid'te çok rnuh- rada yerleşmii bulunmaktadır. Üç 

de lfıboratuar verdiler. 

tey bu adama tahammül edemiyor- teşem bir hayat yaşadı. Kral ve İs-
du. Çünkü l\fov18yı Hafid koyu bi~ panyol sosyetesi kendisine çok iyi 
Alman dostu idi. Fas üzerindeki 
Fransız himayesini tanıyan siyasi 
vesikayı kerhen imzalamıştı. 

Liyotey'le sultan bir türlü ge
çincımiyorlardı Fransız generali bı· 
kadar mağrur bir adamla iş göre-
miyeceğini anlamıştı. :eunu bilen 
Mevlayı Hafid günün birinde tah
tından istifa ederek, kardeşinin dc
ikamet ettiği Tancaya gitti. 

muamele ediyorlardı. Bundan son
ra Almanyanın gönderdiği tahsisat 
azalmıya başladı ve sonra büsbü -
tün kesildi. 

Müşkül günler başlamıştı. Har -
bin sonunda sabık sultanın Mad-

r.~nedenberi y~ni bir clbisP s:ıtın 

ı Jmamıştır. Üzerinde Almar.yad:rı 
gelirken sırtında bulunnn ve artık 
rcm'{ini atmış olan kostümü tası

maktadır. Gözlüğünü de ~ğiştir
memiştir. Saçları eskisi gibi kar • 
makarışıktır. 

ına, bu İstanbul deni Balıkçıl"' lş«ırı ıonra t.ıliruflal halinde 

Kendi varidatı ve hükumetten 
aldığı tahsisatla geniş bir hayat sii
rebiliyordu. Tancaya gider git ... 

rid'te artık dostu kalmamıştı, fa. 
kat buna mukabil alacaklıları ço -
ğalmıştı. Bir milyona yakın borcu 
vardı. Kolleksiyonunda çok sevdi
ği İngiliz silahlarını bile rehin bı
rııkmıya mecbur olmuştu. Ancak 

(Dcvamr 6 ıncı sagf ada) 

Profesör - Sanki Prenstovn'da 
başka profesör yokmuş gibi ona o
orada bu adı vermişlerdir. - Yük
sek bir evin oltıncı katında otu • 
rur, güneşle beraber kalkar, gü • 
neşle beraber yatar. Göileri mü • 
tehammil olmadığı için elektrik 

(Devamı altıncı sayfada) 



Üç komita 

Makedonya komita· 
cıları arasında 13 yıl 

-38 -

'Sofyada Şehir hamamı önündeki bahçe. cami ve Maria Luiıa c.aJ
dcsi Komitalann dinamit ile berhava ettikleri ( lsveti kral ) kilisesi bu 
caddenin üst başında idi. Camiin arkasında görünen babçe içinde 
komitaların nasıl insan öldürdüklerini sırası gelınce yazacağıL .. 

insanla ikimiz. iki masada, teker te-1 yazan: 
ker bulunuyor, konuşacak arkada- M. Necmeddln Dellorman 
şımız olmadığı için, başkaldrını Sofyııd ıkl (Deliorm!ln) 
seyrctmıyc çalışıyorduk. Gece saat gnett:sl sahip ve baımuharirl 
epey ilerliyordu. Yavaş yavaş kal
kıp evlerine Gitmiye başlıyan Tır
navolu aileler, teraçeyi hayli bo· 
şaltmışlardı .. Bu ak saçlı erkek be· 
niın yiızume daha dikkatlı dikkatli, 
fakat, derdini dökerek bir şey an
latmak istiycn insani bir nazarla 
bakıyor, bana yakınlaşmak istiyor
du.. En nihayet dayanamadı, ve 
nereli olduğumu, nereye gideceği· 
mi sordu .. Sofya •n geçip gitmekte 
olduğumu söyleyince, kendisinin 
de Sofyaya gideceğini söyledi. 

Elini uzatıp benimle tanışan ak 
saçlı adam, Sofyada Bulgar Milli 
Bankası Şube müdürlerinden Mila· 
noftu. (Çar Boris) otelinin g~niş 
ve bol ışıklı taraçasında bana dert 
yanarken, ben, ara sıra yüzlerce 
metre altımızdan akıp giden Yan-

krald.ın baş kumandana, nazırlara, 
meb'uslara kadar herkesin muhak· 
kak surette kiliseye geleceklerini 
bildikleri için, bu facıoyı hazırle· 
mışlaı dı .. Öli.tmiı.ndcn iki gun evvel 
Sobranyl!.dnki meb'us arkadaşlarilc 
gülüp konuşan gcnernlı evine gi· 
derken, bir ko c başında öldürdi.i
lcr. Bundan ötesi artık kolaylaş • 
mıştı. Çiınkü, solcu komitalar, (İs
vetı Kral) kıliseı.i tavanları.1d:ı 

haftalardanbcri hazırladtkJarı ce
hennem makinelerinin pıllerini gi
dip yoklad'ılar. Her şeyin yerli ye
rinde olduğunu anladıktan sonra, 
ertesi günü, binlerce insanın tepe
sinde patlatacakları dinanutlerin 
yanından ayrıldılar ..• 

* tıra nehrine bakıyor ve bu zavallı Sofya ortasında öldürülen gene-
adamın komitalar yüzünden mana ralin cesedi evine naklolunduktan 
kaldığı acılara gönülden iştirak e
diyordwn. Razgrad hadisesi \•e di. 
ğcr meseleler yüzünden benim ma-

sonra, binlerce insan, naşın önüne 
gelip hürmet vaziyeti aldılar. Ak· 
şam gazeteleri, cenazenin, (Komi-

Başbakan General ismet İnönü başta olduğu halde, Dı~ bakanımız. 
Afyon mebusu Ali ve Recep Pekerle Türk gaıctecileri 1933 yılında 
Sofyaya geldikleri zaman, Sofyadaki Trakya komitacılarından 300 çe· 
leyi. Bulgar hükumeti Sof yada gizlendikleri yerlerde tevkif ettirmişti. 
(Yukarıdaki Bulgarca yazı yapılan tevkif atı bildirmektedir. O zaman 
bir Bulgarca gazeteden kesilip saklanmıştır. ) 

ruz kaldığım tehlikeler ise bu zıt-. 
tın analtıklan yanında solda sıfır 
kalıyordu. Milanof iç.inin derdini 
dökecek adam arıyordu. Ben, vıl· 
lardanberi bir 

t!""7"--...~"-""."'--..--

gazeteci sıfa-

tile Bulgaris· 
tan Türkleri · 

arasında bin. · 

lerce dert din-
1 

lemiş ve baş· 
kalarının acı-

larına iştirak 

etmiye alışmış 

tım. Milino
fun anlatbkları 
ise müthiş fa. Akif S•llm ("} 

cialarla karışık olduğu için, bü
tün yorgunluklarıma rağmen din· 
ledim ve bu adamcağızın felaketi
nc candan ortak oldum. Facia, Sof· 
yadaki meşhur (İsveti Kral) kilise
sinin cehennem makinesile atıl • 
ması ve karısilc kızı, kilisenin an. 
kazı altında kalan Milanofun bir 
gece zarfında başındaki bütün saç. 
larının beyazlanmasile başlamış o
lup, bizim tanıştığımız ana kadar 
devam ediyordu.. Milanof faciayı 
anlatrruya şöyle başlamıştı .. 

cÖldürükn General Sofyada se. 
''ilen bir zattı .. Esasen sulkastçiler. 
böyle çok sevilen bir zatın cenaze
sine herkesin iştirak edeceğini ve 

• 
rJ Akif Selim .. 

·(DarüneJakcı mezunu olan Akif Se
lim. Bulgaristanda yirmi yıldan 
fazla mektep müdürlüğü. ve mual
limlik etmiş, yüzlerce talebe yetiş
tirmq, ideali.rt bir Türkıü. Şimdi, 
Edirne taraflannda bkdn edilmiş
tir. Yine muallimlik etmektedir.) 

tacılarm tahmin ettıklcri vcçhile) 
(İsveti Kral) kilisesine götürülece
ğini, dua ornda okunduktan sonra 
askeri muzika önde olduğu halde, 
başvekil ve bütün vekiller. gene -
raller, meb'uslar ve generali seven 
bütün insanların cenazeye iştirak 

edeceklerini yazmışlardı .. Çok mu· 
azuım bir cenaze alayı yapılacazı 

anlaşılıyordu.. O gece, bankadaki 
vazifemden çıkıp da evime gitti -
ğim zaman on iki yaşındaki kızı -
mın, annesi ile yan yana oturmuş 
bir halde, elinde tuttuğu bir gaze
teyi okumakta olduğunu gördüm. 

(Utro) gazetesi suikast hakkın-
1.1a tafsilat vererek katillerin ya -
kalanmak üzere olduğunu, ve ge
nerale çok büyük cenaze merasimi 
yapılacağını yazıyordu .. Kralı, ba~
vekill ve bütün generalleri bir ara. 
da görmek merakında olan kızım, 
ertesi günü kiliseye gitmekliğimi-

(Devamı var) 

Şipka Balkanı tepesinde Türklük 
cıleJ1hine dik.ilen meşhur komita • 

cıtık cibideri. .. 

Üç senede 72 
yeni ihtira 

( 5 inci &ay/adan devam) 
ışığına dayanmadığından geceleri 

1 
çalışmaz. 

Her sabah doğruca liıboratuarına j 
gider. En istediği şey laboratu~:. 
hizmetçisinin, kendisinin geldı~ı 
sırada orada bulunmasıdır. Az son
ra da muavini gelir. 

Profesörün muavini, üstadın he
sabına bir gazeteciye şu mallımatı 
vermiştir: 

- Aynştayn buraya geldiği za• 
mandan şimdiye kadar 72 ihtira 
beratı almıştır. En son ihtiraı :fo
toğra!cılık ve sinema tekniğini de
ğiştirecek kadar ku\•\•etlidir. 

Bu ihtmı şundan ibarettir: 
Aynştayn fotoğraf :ıdeselcrinin 

içinde bir boşluk bıraktırmış \'C 

bu boşluğa hususi bir mayi doldw·
muştur. Bu mayi, dışarıdan gelen 
ışığın şiddetin<.' göre kendiliğin • 
den kararmakta veya açılmaktadır. 
Bu suretle fotoğraf makinelerind.! 
diyafı ama lüzum kalmamaktadır. 
Hatta bu ades{!lcrle teçhiz cdilmij 
fotoğraf makineleri daha isabetle 
resim çektikleri için, sinemalarda 
da tabii renklerin tamamile tahak~ 
kukuna hizmet edecektir. 

Profesörün bütün ihtiraları fi -
zik esaslarına dayanmaktadır. Bun· 
lardan bazıbrı hususi eşhasın e -
linde tehlikeli olabileceği için, an
cak hükiımet tarafından istimal e· 
dilebilecektir. 

Profesör bu kadar çok çalışmayı 
Amerıknhlnrın kendisine karşı gös
terdikleri hüsnü kabule bir te -
Ş'.!kkür vıtzif<>si teliıkki <?tmckte • 
dir. 

nnuın111111ıu11r1111111111111ıu11ıuıuı11ıu11111111uu11uıınutuu111uı 

İspanyadaki 
Muharebeler 

( 4 üncü •agfıu!an ıleaam ) 

HiKAYE 

Ne kadar tatlı! 
/ 4 üaca ıag/adan devam / 

Öğleden sonra, Hamid'e teyzenin 
odasında, Şaıiye ile havai konuş • 
rnalarla vakit geçiriyorduk. Bir a
ralık, babamın çok sevdiği bir ye· 
meği yapmak için, onu mutbaktan 
çağırdılar. Şaziye ile yalnız kal • 
öık. Onn söyliyecck çok şeylerim 
vardı. :Fakat bunları anlatmak için 
hazırlandığım halde, beceriksiz.li
gim yüzünden büyük bir zahmet 
\'e müşkülat çekiyordum. Açıla -
mıyordum ona ... 

Kalbim, göğsümden fırlıyacak .. 
mış gibi çarpıyordu. Onun her za
manki &etardi üzerinde idi. Zevk 
,.e neş'~nin ~n kuvvetli alevlerini 
körükhivcn bir sesle konuşuvor. 

Sorgular soruyor, ve sonra başını 
çevirerek dalgalı bir yeşillik için • 
dC' gözlC'ri çeken ve teshir eden kır
l&rı seyrediyordu. Ve ben zanne • 
diyordum ki, o bakışların içinde 
bir tahassür, sevdiren bir arzu var
dı. Ve sevılmek ve <ıkşanmnk için 
yanıyordu. 

"&'crımde duramaz oldum. Artık 
ne olursa olsun Şaziyeye sarılıp 

dudaklarından damla damla emer 
gibi bir buse çalmak kararını ver· 
<iim. Bana yakın duran koltuğa 

yaklaştım, kollarımı uzattım, onu 
&öğsümün üstünde sıktım, kuru -
yan dudaklarımla bir çift dudak a
radım. 

Sert bir tokat, şin-ışek gibi yü • 
zümde çaktı. Ve sonra sanki hiç bir 
şey olmamış gibi, dudaklarını bük
tü, kahkahalar attı, kısa etekleri 
çırpına çırpına uçtu, gitti. 

Bu acı tahkir beni harap etti. Ağ
lıyamıyordum. Boğazım tıkanıyor, 

sanki kar~mlıklarla örtülü bir ku
yunun içine düşüyormuş gibi bir 
şeyler hissediyordim. Arada kıs.t 
titremelerle bütün \'Ücudum sar • 
sılıyor, bazan uzun bir nefes alı -

bulutlar bu tayyarelerin uçuşuna yor, ancak bu suretle kendime ge-
ynrdım etmiştir. lebiliyordum. 

İhtilfilcilerin tayyare toplan ise, Hamide teyze beni bu vaziyette 
an.·ak tayyareler işlerini gördük· buldu. Onun gözleri her zamankin-
te '\ sonra patiıyabilmekte idiler.. den şefkatli ve yumu.şaktı. Esrarlı 
13 martta hilkumetçiler ikl taraf • bir ışıkla yanan bu bir çift gözün 
ta ı hücuma geçtiler. Tankların da içinde, sanki göklerin yıldırımları 
~irak ettiği bu hücumların birisi ı:ardı. 

Trinhueka•ya giden merkez yoht Yavaşça ynnıma yaklaştı. Kolla-
üzerinden, diğeri ise, Toriha ta • ı rını omuzuma koydu. Yüzüm, bu 
rafındaki dağlardan Briuhega üze- ateşli kollara dokÜnuyor -
rine yapılmıştır. Hükümet tayya· du. Ben, bu kolların sıcak çembe • 
recileri de beş kere hücuma geç • rinden kurtulmak istiyordum. Fa-
miş!erdir. Açık saha üzerinde ve • kat 0 , bırakmak istemiyordu. Niha-
ah,aklarda bulunan \'e bilhassa mo- yet Hamide teyze beni kucaklıyor 
tö !ü vesaiti çamurlar içine kakılıp gibi bir vaziyet aldı. 
lCalan ihtilalcilerin vaziyeti çok Hamide teyzenin kollarının ya • 
mi!şküll~miştir. Çünkü, askerler naklarıma temasından, kucakla -
de çok yorgun bir hale gelmişler • yışlarından bir çok şeyler duydum. 
dir. O gün, hükumetçiler, iki kere Bunlar, oldukça karanlık hisler 
elden ele geçtikten sonra Trihue - duygular olmakla beraber, şefkat 
ka'vı zaptcderek düşmandan geri ve bilhassa ateşli bir kadın hissi 
almışlardır. Hücum başlıyalıdan - pek mahsus ve canlıydı. 
beri yalnız o gün güneş iki saat ka· Bir dakika oldu ki, Hamide tey-
dar görünmüşse de, bulutları yır- zenin dudakları, dudaklarımı bul-
tıp sıyırdığı için, ihtilalcilerin yol- du. Hırsla, tehalükle, iştiha ve ar-
lar üzerinde çamurlar içinde sıkı- zu ile öpmeğe başladı. O dakikada 
şıp kalmış olan toplarını, hükü - ben de artık cahiret kardeşi> geç • 
metçiler gözlerile görmüşler ve kin, anam yerinde bir kadın oldu-
derhal ateş altına nlmışlardır. ijunu düşünmiyerck, büyük bir 

14 martta cephe hattı üzerindeki 'heyecan ve mesti içinde, o ateşli 
ihtilalci askerler bitkin bir hale öudaklara mukabele etmiye baş • 
gelmışlerdir. Çünkü, bunlar tarn ladım. Hamide teyze o zaman, büs-
beş gün çamurlar içinde kalmışlar tütün coşuyor, gözleri gözlerimin 
ve Yeszıitsizlik yüzünden açlık çek- içinde, bayılıyor, ve hafif hafif mı· 
mişlerdır. 'rıldanıyordu: 

15, 16, 17 mart günlerinde J1ükıl· - Oh, ne kadar tatlı!.. 
metçiler Briuhega üzerine müthiş n••UlllllltllUllllltllUIUUllllHIHUUllURHllUUllllltfillltlHlllllll 

bir hücumla saldırdılar ve bu ka- Ş l 
saba ile Trihueka arasındaki hattı ey a n 
yarmıya muvaffak oldular. Bura • ( 5 inci 6ag/adare ılaoam ) 
da, ihtilalcilerin bir generali ile ikl 
batarya kumandanını öldürdüler, 
batt;ryalan tahrip eltiler. Bu gece 
devam eden muharebelerde bütün 
cerrelerin umum kumandanı ya
ralanmıştır. 

18 mart g\inil, hükfımctçiler, Brl· 
ubegn'yı zaptecterek, hiç bir asker' 
kıymeti olmadığı halde sırf pres -
tij için ihtilalcilerin bir çok feda
ka~lıklar babasına elde ettikleri bu 
yerleri tamamile geri aldılar. 

Bu mağlubiyetten sonra ihtilal -
citer fazlıı za)iat vermemek için 
l'?""i çekildiler ve havaların düzel
mesini bcklemiye başladılar. 

İhUlalcilerin uğradığı bu mağlU
biyetten öğrenilecek dersler şöyle: 
hulusa edilebilir: 

İyi havalarda, düzgün ve mun • 
tazam yollarda llerliyen en kuv • 
vetll motörlcştirilmiş fırkalar, ça
murlu yollarda ve fena havalarda 
ekseriya bir iş görcmiyecek vazi • 
yeCcre düşmektedirler. Bir şose
den çok süratle Herliyen motörleş
tiriJmiş kuvvetler, cenahlarındaki 
kıt'alar bozuk yollardan gidecek o
lurl&rsa, tehlikeli me\•kide kalmak
tadırlar. 

Bir memleketin coğrn!i vaziyeti 

ondan sonndır ki, Fr:msaya te • 
.veccüh etti ve e:aman, diledi. 

• • Bu müthiş adam Fransaya geç
mezden evvel Madrld'te Majestik 
otelin üçüncü tatında oturuyordu. 
Otel, ismi hilafına kötü bir otel • 
di. Odasının duvarlarını güzel İs 
panyol kızlarını \'e av köpeklerini 
gösteren kartpostallarla kaplatmı~
tı. Ortada üzerine muşamba örtiil
müş bir yemek masası vardı. Aş
çısı ve kAtibi burada yatıp kalkar, 
ycmei:"i bu odada pişirirlerdi. 
Kapısında iri yarı bir zencinin 

nöbet beklediği öteki odada da ken
disi yatardı. 

Eski sultan burada teselliyi ar
tık edebiyatta buluyordu. 

Nihayet Fransa ile işini düzeltti 
\'e tahsisat kopardıktan sonra, Fran
saya geçti ve Angiyen'e yerleşti. 

\ e iklimine göre yapılan motörlü 
silahlar, toprağı yumuşak başka ik
limlerde faydasız bir hale gelmek
tedirler. Mesela Almanya toprak -
larında işlemek üzere imal olunan 
tanklar, Balkanlık ve toprağı yu -
muşak olan İspanyada iş göreme -
rnek ted irler. 

ikinci kısım -3 
Yakalan esrar nargileleri onu aştıktan 
sonra, Eşkiya Mehmet: "Haydi bakalı"' 
Jzmarit! Df='di. Şu cilihğı getir." Kaymaklı 
ekmek kadayıfı biter bitmez de, babacan 
Necmi curayı aldı, elini şakağına attı , 

Arnerfk,ulo da, Aurup11Ju/o eırarın blr "'"' olare •/yon. işti Mgl• iri lir 

Esrar nargilesi, bizim bildiğimiz 
nagileler gibi değildir. Bu içi oyul
muş Hindistan cevizine kamıştan 
bir sap ve bildiğimiz nargile lü • 
lesi takılarak yapılır ki, esrarkeş· 
ler arasında buna: 

-Kabak! 
Derler. Kab gm lülesine tömbeki 

onun içine de esrar konarak içi • J 
\ ' 

lir, / , , l•Hli 
İzmarit Hasan kaba~ı ha11rlMı, 

ateşledi, bir kaç nefes ~ekti, fyı. 
cc kıvamına getirdikten sonra eı
kiya Mehmede sundu. 

O bir nefes çekti, yanındakine 

verdi, o da bir nefes nldı, yanın • 
dakine devretti, böylelikle yerde 
halıların ve şiltelerin üstilnde kaç 
kişi oturuyorsa, hepsi birer n~ . 
fes çektiler. 

Nargile bitti. 

Kabakta esrar kalmadı. 
Bir nargile daha geldi. O da i· 

çildi. O da bitti. Darbasanyanla ar-
1-cadaşları, nargilenin hazırlanışını. 
iı;ihşinl, esrarkeşlerin derin derin 
aldıkları nefesleri hayretle seyre· 
diyorlardı. 

Eşkiya Mehmet teklif etti: 
- Birer ncf es almaz mısınız? 

Üçü birden itizar etti. 
- Hiç kullanmadık, dokunur bi-

ze ... 
Mehmet ısrar etmedi. Nargileyi 

tazelemesi için İzmarite seslendi. 
Bu da, evvelki kabaklar gibi el • 
den ele dolaştı. Koğuş müthiş bir 
duman içinde kaldı. 

Her tarafta duman, her köşede 
duman, her bucakta duman! 

Duman! .. 
Sonra bir koku! 
Ağır bir esrar kokusu! .. 
Yine bir nefes, yine duman,, du· 

man, duman! 
Eşkiya Mchmedin sesi, bu ke • 

f.if duman tabakasını hançerledi: 
- İzmarit .. Cılruıklan gctır! 
Esrarkeşler arasında, her çifte 

k.iiğıtlının, her kabağın üstüne tat-
il yemek adettir. Çünkü, tatlı, 
esrarın tesirjni gidermez, bilakis 
arttırır. Bunun için bal, ekmek 
kadayıfı gibi tatlıkıra, lokum ve 
tahan heh'asına esrar içmeği iti
yad edenler bayılırlar Tatlı ala· 
cak kadar paraları olmıyan esrar
keşler bol §ekerli çay içeı:ler. Bu· 
na: 

- Cilfı! .. 
- Cilalanmak! .. 
Derler. 
İzmarit, elinde iki büyük tabak

la geldi. Tabakların içinde bol tat
lılı, bol kaymaklı ve ikişer katlı: 

- Ekmek kadayıfları!.. 
Vardı. 

Nargile çekenlerle, Darbasanyan, 

Zührap ve Cobcka tatlıların başı
ı a ge~tilcr. Bir hamlede bir şey 
kalmadı tabaklarda ..• 

Esrar ve cila ile kafasının zev
kini ve gıdasını veren eşkiya Meh
met, bir az da ruhunun ve kul:ı!~-

TeşekkUr 
Rahmetli Mareşal izzet Furgaç 

ailesi merhumun cenaze tÖrt'nine 
gelen ve mektup \'e telgrafla elem. 
)erine iştirAk eden bütün dostlarına 
samimt teşekkür duygularını sunar. 
Jar. Merhum Mareşal izzet 

F urıaç alf esi 

tarının ihliyacını doyurmak, ne~ e· 
knmek istedi ve seslendi: 

- lleyyyy! .. Bana bak babacan 
Necmi, sazını al gel bakalım!.. 

Babacan Necmi, bir ayağı tor 1 
bir adamdı. Saksağan gibi seke • 
rek ağanın bulundllğu yere yaklaş· 
tı, elile sinek kovalar gibi ort.L • 
~a bir: 

- Pata! (selam) 
Çaktıktan sonra bir köşeye ıJW 

ti. Elinde bir de (cura) vardı. Sa· 
La bir taksim.den sonra okwna ··a 
haşladı: 

Koyun beni yükseklerde yaıayıfll 

Yatayım da yar semtine bakayıfll 
EL safasın, ben cefasın çekeyinı 
Çeke çeke içim bağrım kan do?dıı 
Aramızda yemin oldu, and oldıt· 
Ne de güzel sesi de vardı Bab:ı· 

<.'an Necmfnin .. Yanık, dnvudi ı:,ir 
ses •• 

Ses ve nağme, cşkiya Mehıncdi 
Ç')şturdu. İzmarit Hasan'a ses"ef\' 
ci: 

- Çocuklara da bir nargile zı • 
teşle! 

Beş dakika gl'çmedcn kabak hn· 

zırlandı. Yine sıra ile hepsi çel. ' 
tiler. Hepsi nefeslendiler. 
Arkasından bir kabak daha. :a:r 

<aha, bir daha! 
Bunların say1sl onu bir hayli 

geçti Ve ortalık tömbeki koku3i'e 

kanşık bir duman içinde knldı 
Duman, duman, duman .. 
Arada bir sayıklama: 
- Çal be Babacan Necmi: .. 

Heyyyy! .. Ç'2l curnyı be! .. Büyük 
babam sünnet oldu, kafasına takke 

kondu! Ma\'i boncuk sakalmda. H .. 

l'eyağı dudağında .. Pangaltının La· 

martini, nalladılar Karakini. 
.Büyük anam güllaç olmaz ını ! 

F..ilere asılmaz mı? Nasıl asılnu1'" 
tal gibi, nal gibi, yağ gibi! .. p,iı, 

Elycmezde pamuktan güllaç ye. .
pardık be!.. Hey, Matiz Nurı. 

~u Kereste Hakkıya söyle de b1~ 
yandançarklı yapsın! Matiz ı.:urı 
de kim, benim kardeş.im, halntt11f\ 

oğlu, babnmın torunu! 
Bir kab:ık daha ynnd'ı! 
Ve kabaklar yandıkça, gölgeıeı' 

kımıldanıyordu. Etraf\tı.ı cıt yb1'" 
tu. 

Çıt! 

Herkes mastor olmuş, bütün ~" 
1 • 

(.u~tak.iler esrar dalgasına ~ııtu 
muşlardı. 

Yc.rvant Zührap, DarbasanY8?~. 
ve Cobeka, esrar içmedikleri lı9 

de, dumanlar ağızlarına, buruııl~ 
t ll.;' rınn dolmuş, gözlerini yaşnr ıı 

onlar da ~ğı yukarı: 

- Duman mastoru! 
Olmuşlardı. 

Etrafta ses yokf u. 
Hareket yoktu etrafta. , 

jll'\·· 
Yalnız duman, duman, duJt1 

!J~ 
Arada uzun bir nefes .. Ve~ 

19 
nefesin tılsım:ında alevlenen fll 

lar... el" 
Bir kabak daha, bir nefes -Jıl' 

ha.. Arkasından eşkiya MehJllc 

sesi: ""' 
- İzmarit! Haydi bir köçe1' 

vası yap! . ıedı· 
Saz, dımbırdadı, pufladı, 111 ı~ıJ. 

Ve nihayet kıvrak blr ahenk;,) 
<Devamı 
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Tefrika No: 22 Yazan : M. Necdet Tunçer 

Süie gman, gözdesi Tamarayı aratırken, bir akşam 
saraya gelen bir kara haberle karşılaştı: - Aman 

kraliçesi, Sülegmanın elçisini astırmış! .. 

Arnon kraliçesi gtızcl Naya, taraçasından lcocaılle görü~mtk i1%ıre Kadüaten gettıa ıenç %abltl aaragınrn 
ho9nana ip takarak bofclurmuştrı 

'i 
8

?1cYman, yahudilerin boyun 
eg:ı~lcrini görüyordu. 

1unadiler sokak sokak dolaşa
rak halka kırk sekiz saat mühfet 
\'erildiğini ilfuı ediyorlardı. 
k ~hirdc kalan yahudi kııdınlan, 
ti OCalarını ve oğullarını çağırmak 
g~:c ... kürnc küme Siyan dağına 

ege başladılar. 

Bu h··d· S * ll'ı1!vk·· ~ )Se ahranın saraydaki 
S .. 

1 
•ını sağlamlaştırmıştı. 

tindu eymanın gözdesi Silfı. hidde -
Ya ~.n kendini yiyor, fakat Sahrn· 

S . ;rşey söyeyemiyordu. 
Yor~ eyrnan hfıla Tamarayı bekli-u. 

rıı:ş~· ve Kaşo kardeşler, Tarnara
~ r b 

1
Yon dağında olmadığını, e -

leriniul~alardı onu da alıp gelecek-
soylerni lerdi. 

Vahud·1 
g:>tu . ı er Tamarayı nereye alıp 

rnıu~lerdı? 
/\caba s .. ı 

kıkat u <'ymanın gözdesi ha -
fiııya c~ Siyan dağınn kaçırılmış 

ı. 

ıJıoksa Tamarayı Kudüstc mi 
l3 anıHılardı? .. 

)'0r:nlara hıç kfmsc cevap vcrmi -u. 
Süleynı . 
~ , an çok mustaripti .. 

<>ş csizd" l{j ı ... 

O nısc ile gorüşmüyordu. 
gü 

_ n Sahrayı yanına çağırdı: 

bcr veren papağanlardan öğrene • 
bilirsiniz! 

Süleyman çok sevdiği papağanı
r.m da kendisini aldattığını söyle
di: 

- Kuşların sözüne inanmıyo -
rum artık. 

Dedi. Faknt, papağanını bir kere 
daha görmek hevesine düştü .. ge -
tirtti ... 
Papağana sordu: 
-Tamara yaşıyor mu? 
Kuş bir kelime ile cevap verdi: 
- Bilmiyorum ... 

- Şimdi nerede bulunuyor? 
- Bilmiyorum ... 
- Öldü mü acaba?~ 
- Bilmiyorum ... 

Ve çırpınarak Sahranın kolun -
dan yere uçtu. 

Süleyman hiddetlendi: 

- Sözlerime neden cevap ver - ] 
mi yorsun? Eskiden her şeyi bilir - ı 
din .. her sorduğuma cevap verir -
din! şimdi neden susuyorsun? f 

- Böyle tcnbih ettiler... , 
Süleyman birdenbire hayretle ' 

gözl~rini açarak papağanın kanatla-

nndan yaknlndl .. kucağına aldı: 

- Tenbih mi ettiler dedin? 
- Evet. Hükümdar ne sorarsa 

(bilmiyorum) dersin dediler. 
Sahra gülerek başını salladı. 

Süleyman sert bir tavırla kuşa 
bağırdı: 

Odadan çıkardı. 
Süleyman düşünceye dalmıştı .• 

- Demek ki papağanın eskiden 
söyledikleri de yalanmış. Acaba bu 

hayvana o uydurma 15.flan öğrc -
ten kimdir? 

(Devamı var) 

Son Telgrafın 
Müsabakası -

Hayam 
Tanıyor musunuz? 

lan h~ana Yer yüzünde meçbfil ka
insan:ç birşey yoktur, Sahra! Ben 
en tna~rın knfaI~rında gizledikleri 
tinı. r:m dOşuncelcri bile bili -
hııyoru ~t, Tamarayı nasıl bula -
!ler,de ~~ Onun nereye gittiğini, 
fecteını Pst-dildlğini neden kes 
~l- Yorum.., Se T "' 

- Haydi. çabuk söyle! kim öğ • 
retti bunları sana? .. 
Papağan susuyordu. 

Artık (bilmi~1orum) da demek -
ten çekiniyor gibi, gagasını önüne 
eğmiş, kanatlarını sarkıtmış titri
yordu. 

r 
ıson 

~ 
Telgrafın Müsabaka 

Kuponu 

"<I ~l · n amara hakkın-
t<:lli ver düşünüyorsun? Bana te -
bıadın erecek Yeni bir haber duy - Süleymanın bütün ısrarlarına ve: ltlt? 

Sah - Seni aç bırakırım! ... ra h~k .. 
fllaran ' u umdnrın kalbinde Ta- Gibi tehditlerine rağmen kuş -
· ın sevg· · · tınıe..,r ~. ısının bu kadar de - cağız gagasını açmadı. 

l :t ıgıni um - d "" d-er geçtik e muyordu. O, gun - Süleyman Sahraya on u: 
'anıy0rd ç Tamarayı unutacağını _ Kafesinde hapset bu şeytan u. 
1 

- Yeni b' mahluku. Ve bana sorın·adan ye -
aı detı· :S ır şey duymadım, Mel- mek verme ona! 

ı. unu ancak kayıptan ha - Sahra papa~anı kafese koydu .. 

~() ... 
~manı:38 

l(aranhkta bir ışık 
1 

Y ezan : Edgar Valas 
S Çeviren: Muammer Alatur 
lt onra SCsle -
~l.Ya r u7.aklaşuıca tekrar yu. - Evet, ben yattım,. dedi. 

QllrQ ve ç~ktını. Kapıyı açık bul • Maamafih genç kız kendi nefsi • 
Cleıı.ç k ıarnan.. ne hakim olduğunu hissediyordu. 

h1.a tıı bfrıı durakladı. Muhakkak Şube müdür muavininin birdenbi-
- tv §eyler saklıyordu. re karşısına çıkması üzerine duy -

~ltt et. ne dJ rd . b ~ tag. ! . Yo wn? O z:ıruan c.'uğu heyecan geçmişti. Hatta ir 
b?Jctu. sok~tlın. Ornda kf~ıer - taraftan da T. X. l tetkik ediyor -
~~dinı. ga çıktını, bir otomobUe cu. Evet, bu adamın hoşa giden bir 
- llepsı b hali. bir görünüşü vardı. Güzel, a-
~ ~et u kadar mı? tık bakışları, muntazam burnu, e-

til rıe ' hepsı bu kadar' Şimdi r.erjik çenesi dikkatini çekti: 
1'. Jc YaJ>acaksınız? · _ Pekala, dedi, o halde beni ka-lt<hı • tavan b 
:tldı. a aktı ve çenesini nun namına tevkif etmek için ne 

».:'" Zan11 bekliyordunuz? Hem sonra siz be-
"'.llla a~irn ki '"' · ~ t~vın • bJZl kanun na- r.im ismimi pek tuhaf buluyor -
~ aı daha ~ <:dcceğim. Yalnız bir muşsunuz. 
ll.ı:~e.Jti ~a~r:~ağı?1- Alt kat mah- - Olabilir. Fakat bence tuhaf 

· sız mi yatmıştı _ laşka, gülünç başkadır. Siz beni 
Ceııç kı yanlış anlamışsınız. Hatta doğru -

ı Yin~ tereddüt geçirdi: sunu söyliycyim mi? Ben Belinda 

No. : 10. 
Bu Resim _ 

nin foto~rafı oldu~•Jnu 
bildiririm. 

AD1ES ı 

. ' ................. . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
iMZA 1 

'---------------~ 
Meri ismini bilakis çok güzel bulu
yorum. 

- Haydi canım. Ben ise Is.mimin 
pek tuhaf olduğuna kaniim. Am -
ma bir teyıemin hatırası için doğ
<luktan sonra bana böyle bir isim 
koymuşlar. 

- Öyle ise sizin benden taliiniz 
\•armış. Bana da babamın en sev • 
diği bir köpeğin adını vermişler. 

- Sahi? T. X. hangi isimlerin 
baş harfleridir? Temas X avier ... 
gülünç isim diye işte buna derler. 

Genç kız bir kahkaha salıverdi: 
- Oh. berıi maımr göriinüz, de 

di, fakat Tomas ismi de çok acafp! 
- Lakin dostlarım bana Tomm.i 

derler. 

- Ne yazık ki, ben dostlarınız -
dan değilim. Onun için eğer mah • 
zur gc>rmf'yorsanız, ben yine size 
Meredit diye hitap edeceğim. 

Genç kız saate baktı: 
- Bakıyorum do, sizi insan tev

kif edecek bir Vöziyet te görmü • 
yorum. Eğer öyle bir maksadınız 
yoksa, ben gideceğim. 

- Doğru, sizi tevkif etmek niye
tinde değilim. Fakat sizi evinize 

Bugün Ankaragücü lik maçını 
· Güneşle yapıyor 

da Beşiktaşla çarpışacak 
Bugün Taksim stadında Ankara 

gücü ilk maçını Güneşle yapıyor. 
Yarın ayni takım Beşiktaşla kar • 
şılaşacak. Üstüste iki kuvvetli ra
kiple karşılaşmak mecburiyetinde 
olan Ankara Gücü yabnncı bir sa
hada galibiyet peşinde koşarken 
Gençlerbiliği de İzmirde Üçok ve 
Doğanspora karşı oynıyacak. Do - ı 

ğansporu Ankarada 6 - 1 gibi ya
rım cfüzünelik gol farkilc yenen 
Gençlerbirliği bu neticeyi İzmirde 
de alabilecek mi? Gençlerbirliği 
İzmirdc de galip gelirse İzmir ga
zetelerınin gürültülü iddiaları ya 
haf ifliyecek veya daha fazla arta
cak. 

Ankara Gücünün İstanbulda ya
pacağı maçlardan en ehemmiyet
lisi Beşiktaş karşılaşmasıdır. Be -
şiktaş takımı tam kadrosunu mu
hafaza ettiği maçlardn daima ga
libiyet kazanıyor. Ankara Gücüne 
karşı oynatacağı takımda sakat va-
2iyctte oynuyamıyan Şerefin ye -
rinde Enveri göreceğiz. 

Siyah beyazlılar milli kümede 
oynıyan takımların kuvvetinden 
daha üstün çıkabiliyorlar. Hakkı • 
nın Fenere ve Uç Oka karşı çı
kardığı şahane oyun yalnız on bir 
Beşiktaşlı için değil bütün siyah 
er ~yazhlara golibiyet kazandırdı. 
Üç gol yaparak takımını galip va-
7.iyete g~çiren bir çok forvet gör
dük. Fakat Hakkı yalnız üç gol 
yapmakla kalmadı. Üç Okun yır -
tıcı ve tehlikc>li akınlarını da kesti. 
Böylelikle sıyoh beyazı İzmirc kar
şı galip çıkardı Büşiktaş bazı za
manlarda gördüğiirnüz mağlubi • 
yetlere (takımının eksik oynaması 
tesirile) uğradı Fnkat bu eksiklik 
elde olmıyan sebeplerden ileri gel
di Nıtekim bir çok İstanbul, An
kara ~te İzmir kulüpleri de bu hal
le karşılaştılar. 

Yarın Şeref stadında Ankara Gü. 
cü gibi kuvvetli bir takımla karşı· 
laşacaklar. 

Ankara gUcU 
Sporda en fozla tc>rakki {!öste

ren Ankaranın kuvvetli takımla • 
rından biri olan Ankara Gucü ge • 
çen hafta Doğanspor takımını 5-1 
gibi büyük bır sayı fnrkile ycnd i~ 
Bu galibiyetten evvel de f stnnbut 
takımları karşısında muvaffakıyet
ler gösteren Sarı-lacivert takım u-
2un zaman eski Fener antrenörü 
Her Şevengle çalıştı. Bugün kadro
sunda milli takıma girebilecek o -
yuneular bulunuyor. Burada yapa
cakları müsabakaları kazanmaları 
için canla başla oynıyacakları şüp
he.sizdir. Ankara Gücünün bugün 
Güneşe karşı çıknracağı takımın 
kuvvetli olması maçın heyecanını 
artıracaktır. 

İzmirden sonra İstanbulun iki 
kuvvetli takımı karşısında alacağı 
neticeler alaka ile beklenen An -
kara Gücünün bugün şu şckılde 
çıkması muhtemeldir: 

Osman - Ali Rıza, Enver - Ab -
dül, Semih, Musa • Abd'i, Şükrü, 
Yaşar, İsmail, Hamdi. 

Ankara Gücü takımında Semih, 
Ali Rıza, Ya~ar, İsmail gibi iyi o-

kadar götürmek istiyorum. 
- Buna razı olamam. 
- Öyle söylüyorsunuz amma kı· 

ıım ... 
- Rica ederim, ben sizin kızınız 

değilim. 

Sesini yumuşattı: 
- Eğer siz iyi bir Tommiyc ben

ziyorsanız, beni bırakırsınız. ben 
tek başıma giderim. 

Ciddiyetini mümkün mertebe 
muhafaza.ya çalışarak, elini uzattı. 

T. X. ısrar etti: 
- O halde sizi bir otomobile bin· 

dirmeme müsaade ediniz. 
- Evet, şoföre vereceğim adresi 

işitmek için değil mi? Bu polislik 
rrH?sleği de ne korkunç meslek böy
le! 

- Bana itimat etmiyor musu -
nuz? 

- Hayır! 
- Hakkınız var. Maama!ih ben 

~rabanıza kadar sizinle beraber ge
leceğim. Eğer a<h-esinizl öğrenece
~imden korkuyorsanız, her hangi 
uydurma bir adres söyliyebilirsi -
r.iz ve yolda şoföre doğru adrcslnf-
2i verirsiniz. 

Ankaro~ücı1 

yuncular takımın kazanmasına a
mil olan kıymetlerdir. 

GUnet 
Güneş takımı bir iki mevkiini de 

diğer oyuncuları ayannda takviye 
edebilirse teknik ve kuvvetli ta -
kım halini alacaktır. Oyuncularının 
çoğu milli takımda yer almış kıy· 
metlerdir. 
Başta Cihat, Rebii olmak üzere Sa 

lahattin, İbrahim, Reşat, Faruk gi
bi teknik bilgileri yüksek futbolcu
lara malik olan Güneş takımının 
yaziyeti Ankru-a Gü®ne teorübe 
ve teknik bakımından faiktir, fa
kat canlı ve daha nefesli olması 

ihtimali olan Ankara Gücünün ne
ticeyi tamamile kaybetmiş olmala
rı kabul edilemez. Güneş takınu 
bugün santrforvet mevkiine se -
çeccği oyuncuyu bulmakta güç • 
lük çekmektedir. Rasihin boş bı -
raktığı yeri hala dolduramıyan ve 
sa~ haf, sol açıkta muvaffak oyun
cusu olmıyan Güneş takımının bu
gün kazanması güçtür. 

Bu maçta Güneş takımı her halde 
şu şekilde oynıyacaktır: 

Cıhat, Re~at, Faruk, İbrahim, Rı
za, Daniş, Tanaş, Rebii, Necdet, 
Selfıhattın, Melih. 

Beşiktaş 
Siyah - BE'yaz takım yarın An -

kara Gücü ile knrşılasıyor. Beşik
taş takımı kıymetli sporcumuz Re
fik Osmanın çalı"?m<ısıle egzersız
lerine ıtina gostcrmektedır. Bazı 
haftalarda cksık takımla maça çık
mak mecburıyctındc kalıyorlar. 

çüncü olan bir amatörümüıü bu 
hale sevketmekle iyi bir iş yapmış 
olmadık. 

Biz zaferin verdiği sarhoşlukla 

yapılacak işlerimizi unuttuğumuzu 
kabul etsek bile Mersinlinin ceke
tine bir madalya takıp köyüne. ya
ni sefalete atılmasını kabul edemi-
ycceğiz. 

Amatörlükte canını veren gü -
reŞcilerimiz henilz acılannı unut 
turmalılar. Koç Ömcrin verem ol
duğunu yazdığımız zaman dinli -
yen olmadı. O öldü ve arkasından 
ağlıyanlar çok oldu. 
Vücutlarını millet şerefi için or

taya koyan bu fedakarlık yalnız 
T:.ırklerde görülür. Amatörlüğün 

bayraktarlığını yaptığımız bir za
manda bize yegane 1.afcr şerefini 
kazandıran Mersinlinin ve onun gi
bi Türk çocuklarının hastalıktan, 
yokluktan kurtulamadığını gör -
mck istemiyoruz. İçimizi kısa fası -
lEllarla yakan bu Jıtıdiseler güreş 
feJerasyonunu alakadar etmiyar 
mu? Hakkımız olan bir şey var~ 
o da Mersinlinin profosyonellığini>'ı 
ayıplanmaması veya ona geçin -
mek yollarının gösterılmesidir. 
Güreş fedcm:syonundan <>vveıa 

rica ediyoruz, sonra da istiyoruz: 
:Mersinlinin diğer milli güresçiler-e 

le bir arada çalısmasının temini 
geçıktirilmemelidir. 
Eğer Mersinli bu vatiyetinde pr<> 

fe:syonel olur, paraya verlığını sa·· 
tarsa hiç bir zaman vicdan azabı 
duymıyncaktır. M K. 

~----------------------~ Yarın Beşiktaşlılnnn Şeref sta- ı ~ 
dında tarnftarlarının hız veren te- R A D Y Q 
rnennıleri arasında galip gelmeleri 1 _ 
beklenıhr. Ak~a·ıı neşrı~ atı: 

Diğer maçlarda olduğu gıbi bu 18,30 Plakla dRns mucıikicıi, 19,30 
oyunda da Hakkının, Faruğun, Hü~- konferans Doktor Jbr jhim z ti 
nünün güzel oyunlarını seyrede - mi ... roplar ve mikrop?arlar hastalık-
ceğiz. Beşik taşın yarın sakat olan lnrın ın:r.ı intikali 20 Fac;ıl saz ne\ eti, 
Şerefin yerme Enveri alarak: 20.30 Ömer Rıza tarafından arabca 

sö\ lev. 20.45 Fasıl saz heyeti, uat 
M. Ali - Faruk, Hüsnü, Fuat, Hak- a}'arı, 21,15 orkestra. 22,15 Ajıns 

kı, Feyzi, Eşref, Enver, Muzaffer. ve borsa hat-erleri ve ertesi guııün 
Rıdvan, Hayati şeklile oynaması programı, 22,30 plakla sololar, opera .. 
lfızımdır. ''e operet p.ırçaları, 2~.30 son. 

Mersinli Ahmet ve 
Güneş federasyonu 

Mersinli Ahmedin profesyonel -
1iği kabul edcceğını haber alınca 

amatörlük namına çok fazla iızül
müştiık. Federasyon bu işi hallet -
menın yolunu bulmaktan zıyade 
bakaya kaldı. Halbuki Mersınlı 
Ahmet gıbi Türk bayrağını A vru· 
pada şeref direğine çektiren ve ü-

- Arkamdan takıp etmiyeceğı • 
:r.izc de söz verıyor musunuz? 

- Namusum üzerine söz veriyo
rum. Yalnız bir şartım var. 

- Ben hiç bir zaman şart knbul 
etmem. 

- Rica ederim, biraz makul olu· 
nuz ve beni dinleyiniz. Şartım öyle 
korkutucu değildir. Mütevazı bir 
şart! Eğer sizinle konuşmağa ihtl· 
yacım olursa, sizi nerede bulabıll· 
rim. Sözüme inanınız ki, buna kat· 
i surette ihtiyaç var Belinda Meri! 

Genç kız tashih etti: 
- Mis Bartolomef deyiniz! 
T. X. bu tashihe ehemmiyet ver

meden devam etti: 
- Siz de buna ne kadar kafi ih

tiyaç olduğunu takdil' edeceksiniz. 
Eğer size akşam gazetelerinden bi
rinde randevu verirsem, fevkaladr
l:ir hadise çıkmadığı takdirde, ran
<levuya gelecet;>inizc söz verir mis 
niı? 

Genç kız evveıa tereddüt etti, 
sonra elini polis Amirine uuıttı: 

- Teşekküı• ederim Belind. M .. -
rf? 

Kızı elinden tuttu, odadan dışa· 

Dans merakh;arına 
müjde 

En kısa bır zamanda iyi dans öğ
renmek ıstersenız ve ucuz bir fiat 
ile vakit kaybetmeden dnns pro • 
fesôriı Yorgo'ya müracaat etsinler. 

Adres: 
Beyoğlu Tokatlıyan oteli arkn .. 

smda Topçekenler sokak No. 31 .. 
biı ınci kat. 

:s 
r:ya çıkardı . .Merd'ivenleri indıler. 
T. X. tekrar kızın elini sıkarak: 

- Geceniz hayrolsun! dedi. 
- Bu akşam üçüncü defa biri • 

h~rlerirmzin elini sıkıyoruz. 
- Ne znrarı var! sözünüzü tu • 

tacaksınız değil mi? · 
-Evet. 
- Günün birinde mahzende olup 

\-itenleri b3na anlat.lc2ğır.ızı da 
vadeder misiniz? 

- Demin size hepsini aöyledim 
ya! 

- Evet amma, zihninizi yoklar • 
sanız, belki söylenecek daha başka 
§eyler de bulursunuz. 

Kızı otomobiline bindirdL Uz.ak· 
!aŞQn • rıb · ·ı J.f- rrrı ı Jet arka!'m· 
rl:ın 'h, k • ı ı ;. 1 rıl ., Maba dur -

,. k• , ı "'P · ı - "ra;.: u· 
• Jt<F ı J' ı 11 gördü. 

Il lnL u -,afa koştu. 
Y oenim de sizinle konuşma

ğa ,} .iyacım olur ... ı ne vapacagım? 
- O halde siz de gazeteye Tom~ 

mi adına bir ilan verirsiniz. 
- Ben T. X. adresine yauırun. 
Artıb4 uzaklaşırken: 

(Devamı var) 



Yeni neşriyat 
81~ael B ilgiler (MUlklJ•) 

Her ay intişar eden Siyasal Bil
giler cMülkiye• Mecmuasının 72 
nci sayısı kıymetli münderecatla 
çıkmıştır. Bu ilmi mecmua bu sayı 
ile altıncı yılını bltirm:ş oluyor. 

Altı yıl hiç aksamadan ve gittik
çe olgunlaşarak çıkan ve münev -
verlcrimizin alUkasuu ve takdiri· 

i kazanan bu mecmuanın 72 nci 
sayısı cTcprak kanunu hazırla -
nırk·en. makalesi ·ne ba!:lamakta, 
içtimai, hukuki ve mali mcvzulsr 
üzerinde ciddi etütleri ihtiva et
mektedir, nyı ıca ayın siyasası ve 
bibliyografyası ,~ardır. Her mü -
nevvcr okum hdır. 

Kuvvetli varhklar 

En 1:-ü} Ük hızlarını kendi iç 
cevherlerinden alırlnr. Var-
lıganı iç cevherlerinden alan 

Krem Pertev 

Kendine bcnzemiye çalışan 
müstahzarların daima fev. 
khde kıılmıştır. Bunun da 
sebebi, başkasını taklide 
öıcnmemesinde ve yarattığı 

kıymetin sah;bi kalabilme· 
sindedir. 

Dikkat ediniı ki: TAKLlD 

daima (benzer) idir, hiç bir 
v:ıkit asıl olamaz. 

Mağazaları 

Hali hazırda 

PAR DE SÜ 
RAGLAN 

TRENÇK01" 
REVERSIBLE'in 

En münlchap çeşitlerini 

her yerden ucuz fiat 

ve musait şartlarla 

TAKDiM EDEBiLiR. 

Çcş tler tükenmeden evvel 

istediğ nizi intihap ediniz. ............................ 
· Dr. Hafız Cemal 

(LvKMAN HEKİM) 

Dahiliye ınUtehassısı 

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

tstanbulda Divanyolunda (104) nu

maralı hususi kabinesınde hasta • 
larıw kabul eder. Salı, cumartesi 

günle. i sabah c9.5 - 12» saatlerı ha· 

kjki fıkar:ıyu mahsusLur. Muayene

hane ve ev te1e!on: 22398. Kışlık 

telefon: 21044. 

ZAYi 
17 numaralı deniz şoförü şaha

detnamı-mi zayi ettim. Yenisin\. a
lacağıınd:ın eskisinin hükmü kal
madığı ilan olunur. 

Ali oğlu Hayri kaplan ............. ~ ........ ,. 
Kadın dişcisi 

MARI S OLLBERGER 
OlŞ TABIBl 

istiklal caddesi, Lüksenburg Ap. 1 

Perşembe ve paıar günlerinden 
maada hergün saat 9 dan 12 ye 
ve saat 14 den 18 t- kadar kabul 
ettiğini sayın müşterilerine bil. 
dirir. 

13S6 Hicri 13S3 Rumi 
Muharrem Mart 

28 28 
Yal 1937, Ay 4, GünlOO, Kaıım 154 

10 Nisan 
Cumartesi 

Vakitler V•ıatl Eunl 

... "· ••. d. 

Güne,ı 5 31 JO 49 

Ôtle 12 16 s 35 
ikindi 15 56 9 15 
Ak4am 18 42 12 O() 
Yatsı 20 16 1 35 
imsak 3 46 

tt ASTAUK 

Getir İyot-uz. 

Trıhtnkurusu, !!İaek, sivri,inek, güve, arı, karınca. örümcek ve 
bulun ha 1aratı köırnndcn keser, yuvalarına ve eşyaların üıerirıe 
ve oda ' arın havc.ısına ve tahtaların, duvarların kenıırlarına, ara• 
larınJ bolca F A Y D A serpiniz ve tRhtakurusu yuvalannı 

F A Y D A ile tahrib ediniz 
Bütün yaı bu muzır haşarattan kurtulacak ve rahat edecek· 
sınız. IJilhusa apartım:rnlarda, mu Haklarda yemeklerinizi 
erzaklarınııı telvis eden hamam böceklerini, aptesanelerde, ha. 
mamlarda bulunan küçük böcekleri, tırtılları, kf mes hayvanatın· 
da, köpeklerde bulunan pirt>len, hayvanlarda bulunan keneleri, 

. bitleri, nebıılat ve ağaçlar üzerindeki tırtılları behemehal FAYDA 
ile imha <.diniz. Tesiri daha az olduğu halde ecnebi malı diye 
fazla para kcparmak isteyenlerden sakınınız. FAYDA imaline 
nazaran daha~ uvvetli \'C deha ~W". Hasan markasına dikkat 
Hasan deposu: Ankara, lstanbul. Beyoğlu, Beşiktaş. Eskişehir. 
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IHTİVARLIK 

Peşin izden G e liy o r, · 

ONA KARŞI 

} 
Haz.-rlıkl ı Davranınız• 

Mddde: 411 - Etlerin üzerine madeni varakalar veyahut süs maıca

mında renkli ka~ıtlar y;lpıştırılmamalıdır. Tamamen veya p ırça 

halınde bu unan bilcümle etlerin iiı~rine koyun, keçi, sı~ır, dişi 

veya erkek eti olduğunu gösterecek urak ve boyalı çinko yaf. 

talar konacaktır. 

Az veya çok keçi eti satan kasaplar bu elın dükkinlnrında satıl
dığını göstermek üzere belediyece yaptırılan levhRyı bedeli 

mukabilinde alıp halkın kolaylıkla göreLilece~i bir yere asacak, 

etrafında veya üzerinde görünmesine mani olabilecek hiçbir şey 

bulundurulmayacağı gebi daima lemız tut'lcaktır •• 

Belediye zabıta talimatnamesinin 411 inci maddesi yukarda 

1azılı olduğu gibi deiışürihıu~ır. 

Ugilı olanların malümu olmak üzere ilan olunur. (B) (2018) 

• 
•ıı: 

ilk okullar için lüzumu otar. 60 tane 4 ayakla ınaıta açık eksiltmeye 

konulmu<jlur. 

Bu masaların beherine (8) lira bedel tahmin olunmuştur. Şartnamesi 

lcvaınn mudürlüğünde görült:bilir. istekliler 2490 No. Jı kanunda yazılı 

vesika ve 36 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 16-4-937 
Curna günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (i) (1846) 

* • • 
Fenerde Tevkiicafer mahallesinin kiremit yokuşunda Tapçıleş tof ve• 

fescsinin mutasarrıf oldukları 23 No. lı evin kazancı Selim sokağına 

Lesııdüf eden bahçe duurı yıkılarak yolu işgal etmiştir. Bu mahzurun 

kalkma11 için mutasarrıflarının Bulgaristanda olduQu anlaşıldığından ken· 

dilerinc tebligat yapılamamıştı r. SokaQ'ı işral eden bu anlraz ilin tari· 

hinden itibaren o n beş l!'Ün içinde kaldı.rıl"!adığ'ı takdirde bu husustaki 

kanuna tevfikan ankaz k:ıldıralarak yapelan masraf yüzde on faılasile 

m utasamflınndan abnacatı tebliı- makamına kaim olmak üzere ilin 

olunur. (B.) (2011) 

Türk Hava Kurumu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi 
zengin etmlttir. 

6 ıncı keşide 11 - Nisan - 1937 dedir. 

Büyük 
ikramiye 200.00 liradır. 

Ayrıca: 40.000, 25.000, 20.000 
"I 

15.000, 10.000 L\ralık , ikrami-
yelerle (50.000 ve 200.000) 
liralık iki adet mµkafat vardır .. 

t 

Dikkat: Bilet •l•n herk•• 7 • N 1 S A N • 
837 g~nU ·~ıamına kadar b lletlnl 
de9'9tlr•I• bufunmehd1r. 

· Bil tarihten sonra bllet Uz• 
rlndeki hakkı aekıt olur .. __ u 
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r-ADEMi iKTiDAR 

Tabletleri. 

ve BELGEVŞEKLiGiNE KARŞI 

Her eczanede arayı:ııı. (Posta kutusu 1255 Hormobin) G:ılata lstanbÜl 
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