
Lond'.ra 15 (Hususi) - İngiliz -
lerin (Hud) isimli en büyük zıı·n • 
Iısı Bilbao limanına giderek da -
mirlcmiştir. 

VAZİYET ÇOK CİDDİDİR 
Roma 15 (Hususi) - İtalyanla-: 

Bilbaonun İngiliz filosu tarafın -
dan abluka altına alındığını haber 
aldıkları zaman (vaziyet çok .!i 1-
didir) derneğe başlamışlardır. İtal
yanlar, İngilizler kendi ticaret g~
milerinin seyrü seferini himaye E>t

mek maksadile Biskaya körfezine 
donanma göndererek İspanya su -
ları dahiline girmelerini, Valan • 
siya hükum<>ti lehine bir müdaha
le telakki etmektedirler. Tribuna 
gazetesi İngiliz ınt!murini bilfiil 
müdahale edecek olurlarsa, geo.-e
ral Frankonun İngilizler tarafın -
dan muharip !tanınmış olacağını 
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yazmakta ve vaziyeti çok ciddi gör
mektedir. Bilbao ablukası Avrupa
yı yeniden karıştıracak bir safha -
ya sokmak tehdidini göstermekte
dir. 

Londra 15 (A.A.) - Dün Avam 
Kamarasında yapılan müzakereler 

esnasında muhaliflerin büyük bir 
cidal istidadı göstermiş oldUkları 

c.hemmiyetle koydedilmek tcdir. 
B. Churchill'in teklifleri hakkın

da bir çok mütalealar ileri sürük -
lemektedir. Bir çok zevat, B. Crur. 

(Devamı ikinci sayfada) 
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Alt tarafı? Yeni bir 
1 k - .. ?I tahta ı oy mu •••• 

Dünkü gazetelerde hem tutlı, 
hem fCt, hem garip, hem makul 
bir b:ıber vardı. Buyurunuz: 

.Paşnbahçe)' e Beled~yede~ iz~ 
almadan pl{ın ız bir şekıldc bır koy 
kurulmuştur. (Tevekkeli değıl: 
Plansız oldugu için ç .. bucak ku -
rulmuş!) Amele tarafından kuru
lan bu köy manzarası itıbarile çır
l:inlik verciiği gıbi lağımlarından 

dolayı da sıhhi zararlara yol açı -
yordu. Daimi Encümen, dünkü top
lantısında bu köyün kaldırılmasJ· 
na ve kurulan binaların yıktırıl • 
ınasına karar vermiştir! » 

Tatlı ve makul tarafı neresi~ 
Şurası ki demek Daimi Encümen, 
Kasımpaşa deresini burndan gc -
cirmek kabil olam1yacağını gô -
rlince halkın sıhhatini düşünm~. 
çok isabetli bir kararla yıktırıyor. 

İyi amma, alt tarl!fı? Yıktırdı n
]fı. Alt tarafı? Yerine ne yaptm • 
yor? Bu çirkin köyün zavallı sa -

. hiplerine güzel mezarlıkları mı?! .. 

Hararetli ahcı var1 
------------------!zmirdcki Musevi vatandaşlan

mız, doğrusu, şu İstanbul musevı 
vatandaşlarımızla müthış bır re -
knbctc giriştiler. Takdir etmemek 

kası sahibi, bakınız, ne şaşılacaK 
şeyler söylüyor: 

- Evet, diyor. Bu gösterilen fa
turayı biz verdık! Boyalı makarna 
satmak memnu dcğıldır kı!. Bo -
yalı makal'na sntınnk hususunda 
Belediyenin müsaadesi vardır!. 

Acaip! Makarnnlarm bayanı ol -
duğunu da hiç ışıtmedık!! 

Makarnalar boyanıyor, pastır • 
rrldlarda allık kullanılıyor, pırını; • 
ler pudralanıyor, sutlcr sulanıyor!. 
Amma kızıştılar ha! Bari şunlarln 
da Allah rızası içın evlenelım!! .. 
Sevaptır!.. 

Meyvalara mu. 
sallat ha.arat 

Adapazarından bıldırılıyor ki o
rnda mcyva ağaçları tehlikede t
ını~: Meyvalnra bır b6cek musal -
lat olmuş! Ganp! Burada, 1stanbul
da da oyJc! Fakat bu o k:ıdar kor
kulacak bır bOcek değıl: Pahalılık 
\.!.. ği" uuce •.• 

Bir hndat 

Şoförler p/iıka 'l_K_-u.-·ç_ük_H_a_b_e_rı_er_I 
Borçlarını 

MAKİ EYE 
VERİRKEN: [ DIŞ 

SİYASA 

Veremi .. 11orlar 
Yıllardnnbcri plfıkn borçlar!nı 

vermem~ otomobillerin sahipleri - \ 
ne son defa olarak Hnziranm bi -

rin kadar mühlet verilmiştir. Bu 

itıbarla evv:clcc bu borcun tama -
mım vermediğinden dolayı hacze

dilen otomobiller dün serbest bı -
rakılmıştır. Fakat bir Hazirana ka

dar bu borçlar def'aten ödenmezse 

Belediye Haziranda yeni mühlet 
"ermiyecektir. 
Yapılan tedkiklere göre hemen 

hmen bütün otomobillerin plaka 

borçlan vardır. --

!cerde 

* !zmirdc 13 yaşında Kemaı, öz Ôzbekistanda 
anası Hedıyeyi tabanca ile oldur- l • 
n uştur. Cınayete sebep a~nsı.ll~ Is} an çıktı 
E;"ç.enlerde babasını t:?rk<'dıp b.ı.;>· Ri a 15 (Httsust) - Moskova· 
ka bır erkeğe metres olmasıdır. g • . . _ . 

M dd 1 İdaresı dan t~yit ed ı l<lığıne gore, 1 aşkenl· * Uyuşturucu a e er le ciddi karışıklıklar o !muş. G. P. U. 
bu yıl afyonl.ırı 420-480 kuruştan tec:kilat memurları halk iizerinc ateş 
alacaktır. .. . . . et;nişlerd ir. l<:yM bastı r1lın ış, pek * Atina Unıversıtesı yuzurı - k' ( 1 l 

L 1 çok ttw ı at yapı mış ır. cu yıl clonümü merasımmdc vu u-
r.&cak Ünıvcrsıte Heyetımiz Ati -

naya varmıştır. Rumen faşisti.eri * Elektrik ve Hava gazı tarıfc 
komisyonları bu hafta, tramvay ta- Prens Nikola 
rife komisyonu Mavısın ilk hafta- .. 
sında toplanarak yenı i.ıç aylık ta- ile beraber 
rifelcri tesbit cdccektır. Londra, 15 [ Husu•f] " Ocyli * Son günlerde sokaklara bıra· 

Telgraf., gazetesinin )'azdığına gö-kılan çocuklar artmış olduğundan G 
re, Romanyn l~istleri lideri ene· Darülacezenin çocuk kısmı kad . ..,~u 
ral Karıtakuzino bir beyanname 

gcnişlctilecektır. , h 
l neşrt der ek, Pcens t·.ıko1anın aııe* İstanbul dı->niz müess~selerı c 

1imanda da tedk.ıkler yapmak ü~.P- danlıklan çıkarılmasını protesto el• 

Artık 
Hamallarla 
Kavga yok 

Vapurlarla gelen yolcular eşya

larını taşıtmak için artık hamal -

!arla pazarlık etmiycceklerdir. 

Yalnız eşyasını alan hamalın nu -
marnsmı alacaklar, sonra eşyaları
nı gümrük muayene odasından a

lırken evvela bir makbuz rnuka -

re İktısat vf~kili Celal Bayar ya - miş ve buliın Rumen millc\inin 

A
Prelnmslc bairlnik yotdauğuAnz ivlanreu\ mpışua·r.! • kında şchrimıze gelecektir. * Yaşı ilerlemış olan mahalle 

l.ıckçılcri tnsfıye cdılccektlr. * Ölçü ve tartıların yıllık mu - 1 S k 1 

bilinde taşıma ücretini yatıracak

lar, sonra cşynlarını alıp gıdecek -

!erdir. Bu usulün dünden itibaren 

talbikına başlanılmış, çok iyi ne • 

tıcelcr alınmıştır. _ _.. .......... -

~yenelerinc bir Mayısta başlan~ - ı tatO USUllll 1 
eaktır. iT * Nüfus hüviyet cuzdanhn anıyor 
bundan sonra yalnız nüfus daire - Paris l5 ( Hususi ) - Doktor 
lerindc satılacaktır. Haı ıçte faıln Şı\ht 4 ve 5 Mayı9ta Parise gelôe 
fiatla sat:ml:ır cczala~dı• 11:ı<"a~• 1 r rck beynelmilel ı;ergideki Almcto * Şirketi Ifayrıycnin Hasköy ~- pavyonunu küşıtt edecektir. Do~-
tölycsindc yaptırmakta olduğu va- tor Şııht Hillerclen aldıtı salaht-
r·urlardm1 bıı i Mayısta denize in- yetle, Alman yanın bugünkü Avru· 
dirilecek, Ağustosta işlemiyc baş - pa hudutlarmı _ve. Çe~'?slovakyanı:t 

tamamiyet mulk1ycsını t:ınımak\a 
lıyacaktır. ı k. 

oldu2'unu söylıyecck,. ya ~ız e~ ! * Bu yaz i~in 150 bın çıft Y::lZ - Alman müstcmlekelerının ıadellnı 

•• 
Ji vya ~tatür~, ~aJ; 
vey ismet 'noll 
Bulgarca (Zor~) gazetesi ~ 

hafta neşrettiği bir makaJ.csın 
Başbakanımızm Annesi Raıgr 
ve Bayan İnönü de Zı ştri '!,i o~~ 
ları için, 'l'lirkiycyi bugun 1 d 
eden büyük baş l arın ya Make 0

.,. 

ya ve yahut Bulgaristanla ço1c )d 
kından alakaları bulunduE,~nıJ, 
tihar duvarak yazıyordu. Dort . , 

• Bıı' e:vvel, BeJgrada giderlerken atıl' 
bakanımızla yanında bulun 
Bulgaristan toprakları içinde ll 
gar ha l kı tarafındnn cGajin•c)'f 
met İnönü .. , cDajivey Türtsl 
~c slcrlle alkışlannrak Sof ya # 
. onunda çok büyük bir istikbal ' 
ıasımi gördüler. Yugoslnvya to~ 
takları içinde dost Yugoslav rıı1• 
le.tinin Türk misafirlere knrşı g 
tcrdiği büyük nJaka ve sempati 
Belgraddaki kale meyrl:ınırds 
\'lldanberi ıilk defa olarak Atatıl 
:.c General İsmet İnönü şeref 
r.e yüksek bir direğin üzerinde 
galandırılnn Türk bayrağı, 20 • 

yonluk bı.itün Türklüğü müte 
!'IS ederek cıddi ve samimi d~ 
luk namına bir çok kişilerin g 
terini yaşartmıştır. Yugosl8~ 
mert, dürüst ve dostluğuna bil 

varlığılc merbut ve s:ıdık o}al1 

millettirler. Bclgrad afakını bir 
gündenberi çınlatmakta olan: 

cJivye Atati.irk» 
cJıvve İsmet İnönü> 

'J ·ı 
sadaları bu dostluğun en b~ 
tıümayişli bir ifadesidir. F ~ 

miimkün değil. Dün de yine lmnr
den verilen bir telgrafta şu haber 

''criliyordu: 
İzmiı· musevilcri Türk adları a

lıyorlarmış. Çok güzel. Fakat in • 
san, elinde olmadan hayretle dü • 
~ünüyor: 

Konyadan oldukça hı!yecanlı bir 
mıdat telgrafı var: (Konya ovası • 
nm yagmura ıhtıyacı var) diye bil· 
dıriliyor Fukat imdat telgrafı pek 
sarıh dcğıl İnsan aşırıyor: Hangi 
Konya ovasının? Buyükadadakı Uç ton 

Medeni ayar Demiri 
mı?! 

l.ık ayakkabı yapılmaktadır. Bun - iı\ediğini de ilave edecektir. 
lar perakende 110, 115 kuruşa sa - -··--

tılacaktır. BUkrette ticari mUza• * Ergani t.:ıhvilleti piyangosu kerelere başlandı 
yarın çekilecek ve kuponlara tcv- Bükrcş, 15 (Hususi) _ Türkiye 

gibi, cemiyet ve milletler de. t 
sıkı tutmak istedikleri bir doS ..d 
lmin kuvvetli ,.c baş:ırıcı olıJliV 
isterler. 

cBir dost kuvvetli olur, bil 

Acaba orada daha mı ucuz?! .. 

Bayan mak rnelar 

Amnikada saatte bir adam öl - AT l d 1 
düıuluyormuş. J v ası aşır ııar 

Ne mcdcnıyct, ~özünu sevdıği • 
mm! .• Bır de Belediyemiz çare a
ravıp duruyordu: İşte pekfıla İs -
tanbuJumuzda da saatleri ayni u
sul ıle ayar cdebıliriz!! .• Ne tuhaf iftira: Boyalı ınakarnn 

sattığı için bir bakkalın dün mu • 
hakemcsine başlanmış. Şahıt ola • 
rak dinlenilen bir maknrnu fabr\. 

.~e:t::?7t4<..' 

Bilbao meselesi 

Nazilli .fabrikası içm Avr:upJdan 

getırtilen demirler buradan İzmı -
re göndcrildıği zaman bunların üç 
ton eksik olduğu görülmüştür. Va

zıyet der hnl telefonla şehrımizc 
bllditılmış, işe polis el koymuş, 

bu demirleri İzmire taşı>•an 

vı:ıpurun kaptanı Ömcrle tayfadan 

sabıkalı Kahya Mehmet sorguya 

çck ılmışlcrdir. Neticede hırsız.Jıeı 
( 1 fncl say/adan clef1am) 

<..hill'in hukümet namın .. mı tCl-ı 

f>Öylediği, yok_,ı kendi şahsi te~ı:b-

büsii ile mi beyanatta bulunduğu 

hususlnrını sunle şayan görmekte
clirler. 

Bilbno mıntakası sularına kon:.ıl

muş olan maynlar meselesi hOikkın· 
da yapılan tt'kitlere cc\·ap veren B 

Eden, şöyle demi~ir: 
cGemilerimiıin seyrü .efc;!.n.I 

himaye için bu mmtakada konul -
muş olan maynları kaldırmak 7.,n • 

ruri olsa idi. hük~ct bu meseleyi 

nazarı dikkate almağa amade bu· 
lunurdu. Fakat Avam kamarası 

unutmamalıdır ki, bu iş büyük bir 

iştir ve bizim İspanyol işlerıne mü· 

öahale etmekle itham eclılmeauz 
gibi bir netice verebilır. 

Hatip, B. Churcill'ın sözleri rınk· 
kında şunları sôylemıştır. 

ıMın1am ve büyük bir faaliyeti.? hu 
lfı" ı:u ışı rd ı » 

1NG1LİZLER 1SPANYOL CUl\'I • 
. HURIYET!NİN Ylf.. DÖNÜl\iÜ .. 

NÜ KUTLULADlLAR 

Cebclı.iltnrık, 15 (AA.) - Tcg, .. 

mül hılfıfına olarak, dün Ccbci•Jt· 

tank ta bulunan lngılız harp gcmı
IPri. İspanyol cunıhurıyetmın yıl ' 
donumu munasebetıle top atmaımj 
lardu Yalııız İşpanyol konsolos • 
hanesi, İspanya bayraığını çckmış, 
t~panya eumhuriyetıne karşı ml.l

habbet beslt"nırkte olan yüzl~rce 
kımsc de yakalarına İspanyol re ık· 

;erinde ro:ıetler takmışlardır. 
tNGILTERE ASiLERLE J.fOZA -

KEREDE BULUNACAK 

Mehmctlc arkadaşhırınm ynptığı 

nnl:ışılmı~, Azapkupıda hırdavııtçı 

Mıhal ve Dımılri; ve satılan de • 

nıulcr musadeı e edılmıştir. 

Sterlinin 
Kıymeti 
Yükseltilmiyor 

Londra. 15 ( A. A.) - Avam 
kaınarasanda hükümetin iptidai mad
deler fiatiadeki yüksekliti durdur
mak için .aulinin kıymetini arttı• 
rıp arttırmayac~Rt sualine cevap 
vert:n Maliye Nazın Çemberlayn 
bu meselenin hük ümetin şimdiki 
siyasetine dahil bulunmadığını, 
ve iılcrin takrar harekete gel· 
•eıini durduracak berbanıi bir 
ttdbirin muvafık olamay:ıcağmı 

aövlemiştir. 

zıat yapılacaktır. ve Romanya murahha\lı\fl ıki Jcvl~t * Maliye Müsteşarı olan Cez - arasında yeni bir ticaret mu_,bcı.lcsı 
mınin yerine İstanbul dcf1erd:m akdi için, dun sabah muul;ere 
Kazımın tayin cdıleceğı haber ve- lcrc başt:ımışlardır. 

ı·Hmektcdir. Dışarc!a 1 .--· eclisi 
* Musolininin gelcecek ay Peş- Şehır M 

tcyc gideceği söylenmektedir s n 7l r.,·san * Amerikada beyaz bir tuccan O l Y ı 
oldüren iki zenci diri diri yaktl -
mak suretile linç edilmiştir. * Almnn devlet bankası direk
töı ü Doktor Şn.ht Brüksele gitmiş
tir. 

* Zağrcbdc komünist ve nas • 
yonafüt talebe arasmda bir çar • 
pışma olmu~tur. 6 talebe yaralan -
mıştır. 

* I3ulgaristanda 6 Mayısta o:."du 
bayrronı yapılacak, alaylara yeni 
sancaklar verilecektir. * Sofyrıda müebbed hapse mah
kum iken affedildikten sonra iki 
ihtiyarı öldüren Kirç Vcno ismin
de birisi dün Sofya hapishanesin
de idam edilmiştir. * Yunan Turing Klübü, Bal • 
kanlar arasında bir otomobil yan
şı tertip etmeğe karar vermiştir. 
* Holşhcda - Londra eksp>:Asi 

Crewc civarında yoldan çıkmış ve 
iki vagon hasara uğramıştır . .Bir 
çok yolcu yaralanmıştır. * Roınada 21 Nisanda 1941 dün
ya sergısinin inşaatına başlanacak 
ve bu münasebetle merasim yapı • 
lacaktır. 

/çtimaını yaptı 
Şehir meclisi bugün sut 14,30 

da Nıssn içtima devrecıinin ~on 
toplantısını yapmıştır. Bu t~p!an• 
tıda Belediyeye bağlı sular ıdarc• 
sinin blançosu tedkik ve ta~vip 
edilmiş, bütçede bazı münakaıeler 
ycıpılınışlır. 

Kadı köyünde ve Çenge.kô ıün· 
de satılığa çıkarılan binahrın n· 
tın alınarak mektep yapılması mu
vafak görülmüştür. 

Polis 
ZORBANIN BİRİ 

Beyoğlunda Şahkulu sokağında 

oturan Elyazarla Bohor dün kav
ga etmişler, karakola götürülmüş
lerdir. Elyazar, karakolda da pa -
tırtı çıkardığı için Müddeiumumi
liğe verilmiştir. 

HIRSIZ KADINLAR 
Ankara caddesinde Cumhuriy.,.t 

pansiyonunda oturan talebe Veh -
binin iki gömleğini çalan Fird~vs 
ismindeki kadın dün yakalanmşı
tır. 

kü Yugoslavya da Türkiye 11 

kuvvetli ve sözi.inü bütün A#' 
siyaseti üzerinde müessir kılaJ' 
<levlcttir. Balkanlnrla, Akdcrıiı. 
Orta Avrupa siyaseti ve Şark sı 
seti üzerinde mühim roller 0 

yan bu iki devletin el ele ,,creJ 
tnm mfı.n5.sile dost kalmnlnıı 

mu.,.,i sulh namma bütün rniııet 
~evindirecck l::adar büvük ve 
mullu bir hadisedir. Binacrı81 
kuvvetli ve başarıcı olmanın t 
bir neticesidir, ki Türkiye b~ 

Ealkanlar afakının (Jivyo) (rfl'l' 
sadalarJie karşılanıp ,,c ~ 

ır et görüyor. Yoksa, Zora ga 
sinin yazdığı Razgradlı, yah~t ~ 
kedonyalı olmnk bir devlc.tı g~ 
!ere kadar yükscltmcğe ~.afi 1' 
memektedir. Bunun en guzel 
desini Fransızların (Republ~) 
zetesi şu suretle tebarüz etti 
tedir: 

cTürkiyenin Antakya, ı 
run meselesinde Fı ansaya ıctıf 
zandığı siyasi zafer bu devl~ 
toritesini daha fazla kuvve~ J1 
ıniştir. Şüphe götürmiyen bit 
klkattır, ki, bugünkü Türld)"8 

ta en kuvvetli bir devlettit· 
devletin cidal diplomasisi ~ 
da en göze çarpan bir teme~ 
Bundan maada, Balkan pP .... 

za olan Türkiye Balkanlatd' 
rr.ühim rolü oynamaktadır. 

.Bu beyanattan dolayı müteE:s -
sU değilim. Fılhakıka İngiltere, fs. 
p:ınyol ihtılüfına hatıme çek:ı "k 
imkanına sahip olsa ıdı, buyuk ~ır 

Londrn 15 (A.A.) - Resmi ma • 
hafıJ, İspanyadaki İngiliz tic:ırr.t 
lllaşcsi B Pack'ın Bılbao'nun ab • 
iukaJ.1 yüzünden İngiliz gemileri • 
nın seyrtı se!eıi için hadis olmuş o
lan valiy<:t hakkında müzakcr • 
Jc.rde bulunmak üzere Salaman~a
y.ı gıdcceğı haberinın yanlış ol Ju
eunu temin ctmektcdırler. 

Sabah ve akşam başmuharrirleri ne yazıyorlar? 1 
Atatürk hükCu;neti YakıJ\ 

hükümctlerile rnuahadeler 

Türkiye, Irak, Efganistan ;:. 
arasında yakında imzalana 

Üniversit~de İhtifal 
(Birinci sayfadan devam) 

Bütün bu ziyaretlerin, büti.ın bu 
telefon ve telgrafların tek hedffi: 
Lüsyen Abdülhak Hamıt! Maçka 
Pnlasın bir kabul salonunda, ha • 
zin, mükedder, müteessır bir 6i • 
ma ... Bq sağına ıelenlere ayn ay
rı teşekkür etmek nezakctınl el • 
den bırakmıyor ve bu ziyaretçi a
kını şu satırları yazdığımız dak.i • 
kaya kadar devam ediyor, herkes 
Lüsyen Abdülhak Hamidi ellerin -
den &eldiji kadar teseU ıye uğra -
§ıyorlardı. 

• Abdülhak HAmit için memleke -
tın her tarafında ihtifaller tertip 
edilmektedir. Bugün saat 17 de U
nivcrsite konferans salonunda da 
gençlik tarafından büyük bir ihti
fal yapılacaktır. Yarın akşam ela 
Eminönü Halkevf Hiimit için bir 
ihtifal tertip edecektir. Bugün fj. 
nfrersitıedc yapılacak ihtifal içw 
gençler canla başla çalışmaktadır
lar. Bu toplantıya bütün edipleri -
miz, 'finıversite profesörleri halk 
ve gençlik fstirak edecektir. 

Merasıme bandonun çalacağı fs. 
tıklat ve matem rnarşlarile başla • 

nacak ve profesör Fuat Köprülü ta

ra!ından açış sözü söylenecektır. 
Fuat Köprülüden sonra Doç~~t 

Ali Nihat, İsmail Habip, Mithat 

Cemal; Abdülhak Hanudin e•r· 
leri ve hayatı hakkında konferans
bır verecekler, ıençlik namına 
Nusret Safa Coştun, Edip Ti.irk • 

men birer söylev verecekler, F.de. 
biyat Fakültesinden İbrahim Knt
luk, Mehmet Kaplan ve Mithat, 
HAmidin şiirlerinden parçalar oku
yacaklardır. 

EDEBiYAT FAKOL TE;SINDE 
MERASiM 

Edebiyat fakültesi konferansı 
salonunda burüıı saat l7 de Hamid 
için bir merasim y apalacaktır. 

Merasimi Fuat Köprülü açacak, 
Doçent Ali Nıhat. Mithat Cemal 
lsmail Habip söz söyleyect!kler ve 
Edebiyat fakültesi talebesinden ba
ıılan da Hlmidin müntchap par
çılannı okuyacaklardır. 

Açık Söz 

Bir seçimin mlntsı 
cA~ık Sozs de, Ahmet Şükrü Es· 

mcr, Bri.ıksclde Rcksst şef DC'grPl· 
in hezımctı ıle neticelenen inti • 
haptan bahsedıyor. Bnşvckil Van 
ZeeJand'ın karşısına çıkan bu a • 
dam ve bu adamın taraftarların • 
dan b~~a hiç kimse faşistlerin bu 
partide kazanacaklarına ıhti:u::ıl 

vermiyordu. Nitekım netice de öv· 
le çıktı. 
Dış politikada Belçika halkı Van 

Zceland'ın arkasındadır. Yani Bel- 1 

oika milleti geçen son baharda kral 
tarafından izah edilen bitaraflık 
tiyuetini tasvip etmektedir. 

Cumhuriyet 

Fraaaız mUatemteke lda· 
resinden bir numune 
Yunus Nadi, bu sabah Fransız 

müstemlekeciliğinin ne demek ol
duğunu tahlil ediyor. Suriycdeki 
Fransız müstemleke memurlan • 
nın Hatay Türklerine karşı ne va
ziyet takınmış olduklarmı biliyo
ruz. Bu memurlar şüphesiz para 
ile tuttukları bir takım yobaz sof
taınr vasıtasile Türkler aleyhine 
akla gelmedık tahrikata yol açı -
yor far. 

Fakat Fransanın bir de Cetaır 

denilen rnüstcmlckesı vardır. Bu
radakı müslümanlar için Fransa -
nın almak istedıği bir tedbırin 

Fransızlar arasında kopardığı b -
yameti gordüğı.imüz zaman, SJri
yedeki müstemleke memurlarının 
unsun unsrura dı.işürmek için sarf 
etmekte oldukları bunca gayretle • 
rin manası anlaş.ılıyor. 

Kurun -Balkan ldeoloJl•I 
Asım Us, BeJgraddan gönder .Ai~i 

mektupta, Yugoslavyada Balkan 
ıniaşması fikrmın ne kadar kök 
etmiş olduğunu söylüyor. Balkan 
idcoJojisı Yugoslavyada o kadar i· 
l<:rlemiştlr ki, neden bir Balkan 
Federasyonu teşkil edilmedi&tini. 
hatta neden müşterek bir Bal.kan 
dili kullanılmadığını soranlar çok
tur. 

Bu da gösteriyor ki, Balkan An
tantı sadece Balkan devletleri ara
sında siyasi bir kombinezon olmak 
hudutlarını aşmış, bu mernlek~t -

Jeı in münevverleri bir nevi müş -
terek refah ve saadet ideolojisi ya
rntm~ğa başlamışlardır. 

Ten 
Başmakalesi yoktur. -

Son Posra 

Bolgrad, ismet lnanunu 
kartllamağa 

hazırlanırken 
Muhittin Firgc 1 •Son Posta,. ya 

Belgraddan gönderdiği mektupla 
Belgradın Başvekılimizi nasıl kar· 
şılamağa hazırlandığını anlatıyor. 

Bilha-ssa diyor ki, bu ziyaret vcsi-

lesile Yusıoslavların kalbt samimi
yetlerindeki derinliti şöyle anJa· 
yabiiiriı: Tirk rıuetecileri orada 
Yuıoslavya dilleri arasandakl Türk· 
çe kelimeleri bulup çıkarmak iste
yenlerle karplqb. 

Akş8m 

AbdUlhak Hlmldln ölUmU 
Hüseyin Ati Yü~l "Aktam,, da 

Hamide ait hatıraları.,dan bahse
diyor. Ôlümü ile z.ekisındu bqka 
htrşcyi k:ıybetmfş olan fair §imdi 
sonsuz aük fın ve huzura ermiş bu· 
lunuyor. Abdülhak H!mit ölümden 
korkmazdı, fakat iğrr.nirdi. Son 

sözlerinden biri de şudur: " insan 
büyük olur mu, o insan ki hiç o1ur." 

Bir insan ki arkasında büyük 
bir cstr ve o eserlerden ru'ı gıdası 
almış nesiller bırakır, nasıl büyük 
olınaı? 

k ··h·- bit__, lan Asya paktı ço mu h•• p 
dir. Bu devletler arasındn e~ 
vctlisi yine Türkiyedir. Bil 
·Jcynclmilcl siyasette ~r,.ı 
mevkiini bir k:ıt daha yulc ıı1 
,.e Asyada nüfuzunu foı1J 
caktır.t . _1ı. 

•tırY 
Fransız gazetesi bu ı •f 

düşman gözüyle bakarak 1 
tadır. &il 

- Bir Yüse Atntürk'iitıl ;il 

' 

ken ve onun baprıcı ıcafasl 
ı ulan yeni ve kuvvetli bit ";;' 
ye• elbette bütün ci,haO 

der. ~ 
Ahmet 

'""""""""'"-"""'"" ... """''""".. ''il 
Mütekait/er~ 
Fazla aldıkı 

~~!~~::ı mem~ 
itleri mahiyeti meşkft~ ~,. lı 
hariç olmak üı.ere fs~ıh 1'~~~ 
fazla aldıkları para gıbi ~il 
hiyeti haiz borçlarını t ıt' 
demedikleri takdirde ayr 
ve hilkmc mahal kal~l 
maaşlarından kesilın"51 

tmlmıştır. 
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iKRAMiYE VAR 
Bazı açıkgözler geçim 

yolunu bulmuşlar 
Gizli nüfus vakalarını haber ve-

1 
t-lall·' Filozofu ı 

diyor ki: ----Mekteplerimizde bir 
ecnebi dili inkılabı 

lizımdırr azı vakıf eml8k üzerinde be- 1 

lediye ile evkaf anlaşamıyo 
1 ren/ere ikramiye dağıtılıyor . 

intikal işleri, teşviş mi ediliyor? 

Çocuğunu hiç şüphesiz bugünkü 
dar hayat ~artları i~ıııde bin mih -
11elle tahsil ettiren bir baba, eğer 
onun bir Avrupa dili bilıncsinc e
hemmiyet vermiyorsn, en btiyiik 
lıatayı işlemıstir. Bundan hic bir 
babanın şüphesı olmasın 

Zerinde vakfiget bulunan malların Ücretinı 1 

E.ıı..ı ~elediye mi, yoksa evkaf mı verecek? 
da uıun ı aresilc Belediye arasııı- lm v:ıkfıyctinin rcf'ı ıle alelade zun zamandanberi muhnbere vazi-
Üıtil;f zamandan berı drNam eden mülk haline getırilmcsi içın, o mül- yetindcdirlcr. 

.. • son .. ı b l d' " tikaı gun erde tefrız ve ın- kıı veya malı nlan e e ıyeye mu· Nihayet hangi türlü vakıfların 
ll'ı.fştir~~aın~~elerine de sirayet et- rac.d.ıt etmekte ve (20) seneHk vak· hangi dcıirelcrc ait bulunduğu tes-
ltr Vak· u Yuzden biı çok sikayet- fıycl ucrelıni tesviye ederek tapu- bit olunmak gerektir. 
\' 

1 0lınaktadır va muracnat ctmcktc.>dir. Halbuki, 
~ııaluın ld ~ .. · .; İki daire arasındaki ihti!Mın hal· \i., .. i 0 ugu uzcre bazı emval Evkaf tapuya gönderdıği bir tcı· 

...:t nde ("' E k f km işlerine sirnyct edebilecek bir bi vakfiyct) vardır. Bu :rı- J·crcd", vakfiyct harcının v ·a ça 
emvalin sat d • tcılısılini müş•ır bir vesika bulun- mahıyct a1masına müsaade olun-

~t ltald ışın a evvela vakfı· 1 . . a mJmak ncrel•tir. haı· ırılır ve emval alelade mülk m-ıdıkça intıkal muamc c.>sımn Y - b 

tı·ıc ı1ııe getiril"rek t f . pılmamasını istcmic::tir. Ahiren bu ihtilafın halline doğ-a " e vız \•eya in- :.-
'!' ettirilir. - Arada tahassul eden bu ihtilaf ru gidıldiği ve iki daire arasında 

l..._. apunun .. · el l · · f • 
"u..tun uzerındc \'akfiyct h::ıkkı te!viz ve jntıkal muam e erını e\1- vakıf olan emval ve emlak sa -
\talttiy~· enwalin intiknlinde, bu kal.ide giıçkjtirmekte \'C halkı za- t.ipleri}lin tayin ve tesblt edildiği 
lnakb ı~ k.aldu-ıldıgıru müş'ir bir raro sokmaktadır. söyJenmekte ise de halen bunu müs-
~ınc ~ ıstınad ettiği ve bu olma- Bıtt.ıbı müştcı i, J1er ıki daireye t' 

1 
d w g" h 

a ıntikaı ltk akfi pet bir ne ıcc o ma ıgına ore e-
~ladı :muamelesini yapma· de ayn ayrı (20} şel' sene v • ı:lız tahakkuk etmemiş bir haber 
~tiııd t, licr hangi bir satı~ta. Ü· )Cl p:ırnsı veremez. 

e vakf ~ · d mahiyetini geçemiyor. .._~i)~·e~t~b~ul~t~ın~a~n~b~ir:..!!m~a~-:...!.--~i~k:ı~<l:a~ır~e~.~L:u~ıl:1~ti~la~f~~~·ü~z~ü~n~eı_1 _u_--.--:-:----------------------. 

Dahili ticaret eşyası Magn imlıa 
• • istasyonu ıçın talimatname ı Kuruluyor 

ticaret ~şyal~rı Marmarada 
,... uınru!et:hestçe nakledilecek 
\l trıaıt er ldaresi dahili tıcaret otomobillere yükletilip sokak ta • 
tnuaYencarını Yeni talimatname ile ıcıfmd<ıkı kapıdan şehre çıkarılacak· 
tlı.ıya b trnedcm serbest bırak - tır. 
tıtı §eh aş adığından ithnlfıt eşyası- Glimrlıkler VckiAlcli tarafından 
lliiıı~~eb~ık_~rılınası için Eminö • Marmara havzası için hazırlanan 
'Utıda tad·~~·uk gümrük antrepo • yeni nakliyat talimatnamesi de ta· 
~"'leke d:~.t .Yapnuya ba~lamıştır. marnlanınıştır. 

(elede d ılı eşyasılc beraber bir Buna göre Marmara iskelelerin-
~~ buncı:rı çıkaı ılan ithalat eş- den gelecek ve bu iskelelere çıka· 
it~ak sonra bu antrepoya çı- cak eşyalar için ne bir beyanname 
~ '°'"'·a"' ınuaycne, kontrol • 
lL · "" ıe..t... verilecek ve ne de hiç bir muamele ~ltıı 1r· • ucst bırakılacaktır. 
... ltı ~erı. -,r?1 antrepo içinde muayc· yapılacaktır. Eşyalar serbestçe na· 

.:ıL " • "" d kı'l eclllecektir. Yeni talimatname• ,...lidır " iğer tesisat ynpıl -
~ ' nin en mübim noktası evvelce yol· 
t~ ~~ llıavnadan rıhtıma ve 0 _ cu beraberindeki e§yalar için ah • 
lrel>o açılaccık y 1 k .1 ı•an beyannamelerin kaldırılması· Ya 11 k en apı ı e an- · 

llütiin a lcdiıecektir. dır. Bundan sonra yolcular be~a -
~~tıdan rnuaınolclerin tamamlan- berinde nakledecekleri eşyalar ıçtn 

................... sonra rıhtımdan girecek beyanname almıyacaklardır. a... ........... ıtııııııııııııııııı111111ınıııı 
"''• lt1trtı1111111111111ttı111tılll1tllllltlllllllllllllllllHlllllnllıtıllUlllllll•llllllllllllllll 

SQ 8 flr Hayvan 
il ~"lur .... ? ihracatımız artıyor '.ne eynırci ~ •" U 

tıt 3'oilunc1a ;rko isminde birisi Yurdumuzdan hariç memle.kctle-
ı...~tı )4ad 8Ymakam sokağında re yapılan canlı hayvan ihracatı 
~1tıın ev· anı Rııdon isminde bir son hafta içinde artmıştır. Dün Pi-
:İ§tir. ıno dün gece misafir reye hareket eden bir Yunan va· 

tah.~tJto ll'ıi rurile ÜÇ bin kadar koyun Ve k 1ZU 
bı:uııeyın sarır bulunduğu evden gônderilmiştir. 
~-;u 'le Ol) 1~ıkarken cebine el at- Ayrıca diğer bir vapurla da 2 
lı· er estır.·ır_a Parasının yerinde bin baş sığır \'e öküz yollanmıştır. 

Se ""'· ~ını g·· .. · · y a d ·•ılltac orunce derhal po· Cnnlı hayvan ihrac<ı.tı ıçın un -
on aat etın· k ·· t ap 1 \oQ. Ciirtn" ı~ ve Mad::ım Ka- nistandan en ço murncaa Y ı · 
l'tlrniştir uıneşhut mahkemesine makta ve iyi Ii:ıt verilmektedir. 

' ·----
Qf "tiutıka0!u•~ı tashihi 
~ ~e ta"· .s atnızda yeni bir va • 
~I ,,ınınden b bo l'tb ~ ahscttiğlrniz as-
~ı. ektebı 11. ... d" h dtt -ur Su h .nıu uru General 
· ~ d~I intn Soyadı (Yakar) 

eye.re.~ tashih ederiz. 

~t roman•42 

Beyoğlu methut suçlar 
mahkemesinde 

Mart ayı içlnde Beyoğlu Meşhut 
Suçlar Mahkemesine 169 iş gelmiş, 
71 evrak hakkında ademi tnklp ka· 
ran ve 78 suç hakkında da tecziye 
kararı verilmiştir. 

s - . 
en de seveceksin! 

~~· 
~~tı tye arık 

bit ~ \'e RÜphe n"t" ' l , ~va y bo urmı • 
~lıt· l> \'eriyordu. 

~daltı ıd, benden çekiniyor ara-
"<ll~a 0stı k ' 

h. bıecbu u rabıtasını sakla· 
"'ly r olu lltı.... e dü ~ Yor ... 
""il· §'ündürn 

· ve .. ısrarla sor-
' lı 

'iil'l ana do~r 
~tı,: liaci" uyu, en doğruyu 
,~it ,,e, 'Yok b 
~ tasav sa u adamla ev-

bı~ llej"- vurunda nu idin? 
• "~. ac ı ·· ~l~: e e eden ve ~trf'-•en 

~ ...... \' ,, 
~11 .. Oo .. asıa :s. 
h.. ~ı geÇir · ır kere bile ak .. 
~ "e . ~edirn. 

\t l!ab .. ılave etti: 
·•• İlttı henı be . 
' ~ nı ona vermez 
,~~'ll?, 

~llti :: :; Yabancı. 
' )'a tnlesi llzerim.Qe bir 

Pınasın.. diye de sözü. 

Etem izzet Benice 

ne ekledi: 
- Bugün burada, yarın kimbilir 

nerede?,. 
- Kocanı seversen onun gittiği 

her yere gitmek istemez misin:. 

- İsterim, isterim amma .. bizde 
teamül değil. Kocalarımız Şamlı 

veya Şamda olmalıdırlar. 
Anlıyorum ki, Halil Necil5'in 

Naciye ile hiç bir bağlantısı yoktu. 
Bu noktadan müsterihdim. Fakat, 
kendi kendime de üzüntüm dur • 
madan artıyordu. 

- Bu mesele Salihln kulağına 
giıierse ne olacak?. 
Diyor, bunalıyordum. Evlendi~im 

gün kocamdan hiç bir şey sakla -
mamaya, her şeyi kendisine söyle
miye karar vermiştim. Fakat, bu hl:.· 

liseyi nasıl söyliyebileceğlm, sö_1li-. 
yebilir miydim?. Bütün burJar ak~ 

Vapurlar her hangi bir 
tehlikeden kurtaralacak 

Son günlerde Karadenizde sık s1k 
serseri maynlara tesadüf edilmesi 
alakadarlan bu hususta yeni ted -
birler almıya sevketmiştir. Bilhas
Sü görülen maynlarm haber va -
rilmesile imhasına gidilmesi ara -
sında geçen uzun zamanlar esna
sında suların tesirile yerlerini de· 
ğiştirmesi ve bu yüzden de arama
lnrın boşa çıktığı görülerek Kara
deniz Boğazı dışında bir mayn im
ha istasyonu kurulması kararlaş
mı~tır. Bu istasyonda daimi surette 
mUfrezcler bulunacak ve görüle -
cek maynların derhal imhası ka .. 
bil olacaktır. 
Ayrıca Boğaz haricinde bulunan 

tahlisiye istasyonları da denizde 
mütemadi mayn araştırmaları \f.a
pacaklardır. Bundan başka Kara. 
deniz seferleri yapan \'apurlarda 
da mayn imhası için levazım bu -
lundurulması düşünülmektedir. 

Giimrükte 
Bir kurs 
Açıldı 
Yeni memurlara kanun

lar öiretlliyor 
Gümrüğe yeni girmiş genç m e

murlnr için 30 kişilik bir kurs açıl
mıştır. Bu kursta gümrük mevzua
tına dair dersler verilecektir. Kurs 
iki ay sürecek ve yapılacak imti -
banda muvaffak olacakların sicil -
]erine yazılacaktır. 

Kurs daimi surette çalışacaktır. 
BöylCWde yeni memurların güm
rük işlerini ç<ıbuk kavramaları te
min edilmiş olacaktır. 

lımdan geçtikçe tüylerim iirpcri -
yordu. 

- Naciye, haydi artık gide1im .. 
Dedim. Naciye bir siyah e•'!:as 

gibi çukurlarında yanan r,özlerini 
gözlerimde dolaştırarak: 

- Abla, bana inandınız mı?. 
Beni affettiniz mi?. 
Suçum olmadığına itimad getir· 

diniz mi?. 

Diye üst üste bir sürü sual s"ö;°a
rak benden içine ferahlık getire -
cek bir cevap bekliyordu: 

- İnandım. Senin suçun yok 
benim kaderim. 

Dedim ve .. 

- Haydi gidiyoruz .. 
Diye yürüdüm. 
..:_ Amma akşam yemeğini de 

l'urada yiyeceksin .. 
Diyen Naciye, 

- Sizi yalnız gönderemeyiz. Ben 
de seninle giderim. Bir formül a
ramak, Jıep beraber gitmeyi d:i • 
şünmek lazım. Gel, şimdi onların 
yanına gidelim .. 

Teklif inde bulundu. 

- Ben yalnız gidemez miyim? .. 

Doğum, ölüm, kayıp ve evlen - Müdurlük, Dzıhiliye Vek~leti 

me gibi vak'aları nüfus idare· kanalile yaptığı yeni bir tamim He 
lerine yazdırmayanları haber ve • nüfus memurlarının üzerinde hem 
renlere; alınacak cezanın yarısı .haber veren• hem .haber verilen. 
-tahsisat aranmasına ve başka me· sıfatlarının birleşmesinin müm -
rasim icrasına lüzum kalmnksızın- l•iin ve muvafık görülemi~ eceğini 
hemen tediye edıldığinden nufus < iınkü gizli vak'aları haber almak, 
daircleriııe yapılan bu kabil ihbar· bunl!ır hakkında takıbata girişmek, 

far çoğalmıştır. nufus memurlarının asli vazifeleri 
Bazı işsiz kimseler bu ikramiye- icabından olduğunu bildirmiş, bu 

de>n istıfadc etmek ıçin mnhallc ve münasebetle nüfus memurları.ıın 
c:varlarındaki bu gibi nüfus \·uku· 2lınacak pnrn cezasının yarısından 
atını dikkat ve itina ile takip et • istifadelerine kat'iyycn imkan bu· 
mektedirlcr. iunmadığını tebliğ etmiştir. 

Diğer tara[tan bu ıkramıyeler - Tamimde aynca, her ayın 10 un-
den gizli nüfusları bizzat haber cu gününe kadar geçen ayda doğan. 
ve.ren nüfus memurlnrınm da isti· evlenen, ölen ve boşananların def- 1 
fade edip edemiyecekleri hakkında terlerinin köylerde muhtarlar ta-
bazı yerlerde tereddüde düşülmüş rafından nüfus idarelerine veril -
Vf' keyfiyet Nüfus Umum Müdür- mesine dikkatle devam olunması da 
lü,t!ünden sorulmuştur. bildirilmiştir. 
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Kavak 
Ağacı 
Yetiştirilecek 

Bir aAaç 15 lira 
ediyor 

Dahiliye Vekaleti, k<wak ağacı 

yetiştirilmesine ehemmiyet vere -
rck her müsait yerde bu ağaçlar -
dan geniş mik-tarda dıkilmesini vi
layetlere bildirmiştir. 

Kavak ağacı, yapı inşaatında tah-

ta olarak, kuru meyvalar için kutu

lar, kağıt ve sun'i ıpek, kıbrit çö
pü, kibrit kutusu ve barut kömürü 
yapılmasında değeri ohın ve or -
mansız yerlerde de odun ihtiyacı· 
nı karşılamak hususunda çok fay
dası olan bir ağaç olması itibarile 
her biri en az 10·15 lira etmekte • 
dir. 

Yol parası 
I Müruru zamana 
Uğrar mı? 

Dahiliye veklletinln 
bir tamimi 

Halktnn fazla veya fuzuli ola -
rak tahsil edilen yol paralarının 5 
senelik müruru zamana mı yoksa 
borçlar kanununun haksı.:. al~nan 
paralar hakkında tayin ettıgı bır se
nelik müddete mi tabi tutulmak 

l5zım geldiği, bu paraların mükc!~ 
leflere ne şekilde geri verilecegı 

hususunda belediyelerce tereddüde 

aüşülmüş ve keyfiyet Dahiliye Ve
kaletinden sorulmuştur. 

Vekalet, bu münasebetle bütün 
belediye ve vilayetlere bir tamim 

göndererek muhasebci umumiye 

kanununun 118 inci maddesi; mül
hak ve hususi bütçelerin hesabat 

Bizzat kcndı kendıleı ine kifayet 
etmesi Jazırn gelen Almanlar bile 
mekteplerinde ("Oruklarım üç cc -
nebi dili ·dikk.ıt buvurulsun- üç 
(Cllebi dili ögr nmi) c me>cbur hı -
tuyorlar. Artık bunun ü erindr 
lılf olmaz. 

Fakat cocukl..ırımızı vanmn dün· 
~asma <. n i ·i bil' ~ckıldc hazırla -
mış olmak icin lı ... n::>ı dıllc sıl-ihl.tıı
dırmak muvnfıkt;u? 

Bu mcsele_yı bugün c.:lc alnl.ıiliriz. 
Çoktan da almamız gerekti ~ ~ 

Belki ahval bur.a mi.ise it değıldi . 
Fakat bugün bu ınc:.eleyi kökün

den halletmek miimkündiir. 
Şimdh·e kndar mekteplerimizde 

Fransız dili, eski bır siyaset dost
luğunun bir yadigarı olarak ha
kim olmu tur. Fakat çocuklarırmza 
bir Avrupa dili öğretmek sadece 
pratik bir fayda meselesi dC'•ildir. 
Çocuğumuzu büyük bir A\·rupa 

kültürü ile aşılamış oluruz. Dil bil
mek, kiiltür aşısı olmnktır. 

Tecrübe i1ala göstermedi mi ki, 
biz genç nesillerimizi Fransız kiil
türi1e nşılamakta bcklNliğımiz nC'
fü:clcrde nldanmısızdır. 

Bugün hemen her Türk bab. ı 
anlamıştır ki, çocuğunun İngiliz -
ccyi öğrenmesi, bizim muhtaç o1 -
duğumuz kültür a,.ısının en mü -
kemmel neticelerini vermektedir. 

Maarif adamlarımız, bu tecrübi' 
edilmiş kananti bütlin Türkiye tah
sil sistemine resmen şümullendir
mekte gecikmiş değil midir? 

Halk Filozofu 

Akfam kı2 ••n'at mek:
teblnde mUsamere 

Vekalet ayrıca, bilhassa köylü -
ler için iyi bir gelir kaynağı olan 
bu ağaçların yetiştirilmesi, çeltik 

hazırlanması, terbiye \'C çoğaltıl • 

ması yollarım gösterir bir izahna
me de hazırlamış ve bu yolda aza· 
mi faalıyet gösterilmesi temenni -
sile vilayetlere göndermiştir. 

ve muamelatının hususi kanunla -

rında muharrer kuyut mahfuz kal· r 
rnak üzere bu kanun ahkamına ta-

Ankara Elişlerl Sergisinde dere
ce kazanan i~lc.rin sahiplerine, ik
tısat Vekaleti tarafından vel'ilcn 
350 lira mükafat, Beyoğlu Akş.:ım 
Kız Sanat Mektebinde bir müsa
mere tertip edilerek tevzi «lilecck
tir. 

Birimizin derdi 

---··-
Yeni tramvay 
Tecrübeleri 
Yapıldı 

--
Otomatik kapılar iyi 

netice verdi 
Tramvay Şirketi kendi atolye • 

lerinde yaptığı yeni arabalardan 
bir kaçını dün tecrübe etmiştir. Bu 
arabalar bir müddet evvel işlemiye 
başlıyan otomatik kapılı tramvay
ların aynidfr. Tecrübeler muvafık 
netice verdıginden bu yeni araba
lar da bugünlerde hatlarda çalış
rnıya başlıyacaktır. 

Şirket, kazalara da mani olan bu 
çeşit arabaları çoğaltmıya karar 
vermiştir. Eskimekte olan bütün a
rabaların makine aksamından isti
fade edilerek karoserilerı bu şekil
de yeniden inşa edilecektir. 

- Dummardan eve kadar yal
nız gitmen hem doğru değil, hem 
de güç! 

- O halde, hep beraber çabuk 
gitsek. 

- Mümkün olduğu kadar. 
Beraberce yürüdük. Kalabalık 

neş'e içindeydi. Ben de neş'eli iÖ· 
rünmiye çalışıyordum. Hayatımın 
hiç bir gününde ve hiç bir nokta -
sında böyle iki yüzlü ve iki görü-
nüşlü olmamıştım. Jçim içım.e ~ığ
mıyordu. Kendimi sonsuz bir y .:ise 
kaptırfüğım kadar azgın bir hid -
detin de zebunu idim. Dört göde 
ka1kma1arını ve yola çıkmalarını 
beJ<Iiyordum. Hele, en çok düşiin
di.ğüm bir ııokta da eve nasıl gide-
ğ . d"'> ce ım ı .. 

- Salih beni ilk defa bu vakit 
eve gelirken görecek ... 

Diyor ve.. kendi kendime endi· 
şe ile düşünüyordum,: 

- Beni görünce kimbilir ne di
yecek, ne kadar kızacak, ne kıva
m<:tler kopacak?. 

Halbuki, ne kadar aldanmışım?. 
Ben ne kadar korku, teli§ ve endi· 

bi olduğu kaydını ihtiva etmekte 
olduğuna nazaran belediye \'C hu -
susi idarelerce mükelleflerden :faz-
la nlımp senesi içinde ödenmiyen 

paraların da ayni kanunun 93 üncü 

maddesi mucibince ve paranın ge-
ri verilmesinin tahakkuk ettiği ta-

rih mebde ittihaz edilmek suretile 
5 senelik müruru zaman müddeti-
ne tabi tutulması lazım geldiğini 
bildirmiştir. 

-- ·-
Sanayi 
Federasyonu 
Teşkil ediliyor 
İstanbul Sanayi Birliği bir &

r.ayi Federasyonu haline sokula -
caktır. Bu yeni teşkilat önümüzde: 
ki Haziranın birinde çalışrnıya 

başlıyacak ve san:ıyıe ait bütün 
muamelelerı bır elde toplıyacak .. 
tır. Federasyon işe başladıktan 

sonra Ticaret On.ısı Sanayi Mü -
dürlüğü de kaldırılacclttır. 

şc ile eve ı;:irdimse o kadar da ter· 
sine bır karşılarıışla baş başa k1.1l
dım. Asıl mer .. k bcncle şimdı başlı
yor. Salih sahiden soğuk karılı, 

dünya umurunda olnuyan bir a • 
dam mı?. Yoksa behemehal nöbet
te bulunmak Jçln gitmek mecburi
yetinde kaldı ve gecikmemek \çin 

kavgasını nöbet sonuna mı bırak
tı?. Bunlardan hnngisi acaba? E 
fer kendisinden habersiz gidi~im1 
eve geç gelişim, nerede, kim1nle, 

niçin oluşum ona en basit bir me
rak vermedi ise hayret ederim. Bu 
tip bir ad mla ya~ıyabilmeme, :ka
rı kocalık etmeme imkan yoktur. 
O benden avrılmasa da ben ondan 
mutlaka ayrılırım. Ben erkek ol -
sam, karım daha eve gelmeden 

c; • maya mecbur olsam, nöbette de
ğil, cehennemde bulunsam bir fır
satını bulur, eve gelir, mutlaka ka· 
rımı görür, kavgamı yapar, tek -
rar geriye giderim. Hem, hiç bir 
şey bile olmasa insanı meraktan 
çıldırtacak tek şey vardır: 

- Ne oldu bu kadına acaba?. 
(Devamı var J 

Hepimizin derdi 
Mahalle 
Bekçilerinden 
Şikayet ediliyor 

Laleli caddesinde 43 numa
rada Gören imzasile bir okuyu. 
cumuz yolladığı mektubunda, 
oturduğu semtin a~ayiş ve inzi
bat jşJerine dair b~zı fikir ve 
mülahaıalarını ileri sürerek, bir 
kısım vaziyetlerden şikayet edi
yor. Okuyucumuz, mektubunda 1 
hulasaten şunları söylüyor: 

L4leli ve civarında hır.sızlık 
.-akaları ıık sık vuku bulmakta
dır. Bu eh-ardaki mahalle bek· 
çilerinin bazılan \'azifelerine aza
mi ehemmiyeti \'ermiyorlar. 

Nisanın 9 unda, gece saat 
20 de bir iki eve hırsız girmiş, 
ev sahibltti hırsızı bir ~aat ta• 
kip etmişler, bekçiler çok geç 
gelmişlerdir. Gelen iki mahalle 
bekçisinden biri çok geç geli· 
yor ve geldiği zaman da sarhoş 
oldu~u anlaşılıyor. Gündrzleri 
Lllcli ve civarında bir takım 
şüpheli insanlar muhtelif sıfat ve 
işlerle dolaşıyorlar. Evleri kola. 
çan ediyorlar. Muhtelif vesile. 
terle ev:erin dahili taksimatı 
hakkında malumat alıyorlar. Bu 
~bi insanlar şiddetle takip edil
melidir. Halk rahatsız oluyor 
ve heyecan içinde kalıyor, ,, 

Okuyucumuzun mektubunu hu· 
lasa olarak yukarıya koyduk. 
Vaziyetin hakiki şekli hakkında 
mahlmabmız yoktur. Sayın Em
niyet Direktörünün nazın dikka· 
tine arzederız. Hakikaten bu ci
varda sık sık hırsıılık vak'ası 
oluyorsa, lazımgelen tedbirlerin 
derhal aJınaca~na şüphemiz yok
tur. Biz de, ba?J mahallelerde, 
bazı bekçilerin işlerinde tam 
manasile ehil olmadıklarını söy
lemek isteriz. Bir kısım bekçiler 
varki, yalnız kazançlarını düşü

nüyorlar, asıl vazif clerini unulu• 
yorlar. Fakat, ayb~lan koşa 
koşa gelip, evlerden para top. 
lamasını unutmuyorl:ır. Mahalle 
bekçileri daha itina ile seçilip 
byin edilmelidir. 



4 - SONTELGRAF - 15 Nlsan1937 
• 

lngilterede korku 

Londra şehri bir harp halinde 
gökyüzüne 

çelikten büyük bir ağ kuracak 
Şimdiden yangınlar1 derhal söndürecek iki 
yiiz bin kişilik bir iHaiye ordusu teşkil ediliyor 

-·-·-

Muhtemel hava ta-
arruzlarma karşı 
lngilizler nasıl 
haz1rlamyorlar ? 
İngilizler muhtemel bir harbe, 

memleketlerine vukubulacak bir 
hücuma karşı şiddetle nazırlanmı
ya başlamışlardır. Londradan ya -
kında 1stanbula gelenler, İngilte -
renin bir harp arifesinde imiş ~i
b' nasıl hazırlanmakta olduğunu 
anlattıkları zaman, insan gayri ih
tiyari düşünüyor. Acaba yakında 
umumi bir harp mı olacak? 

ingılizlcrin vasi mikyasta silah
Ianmıya başlamaları üzerine, İn -
giliz piyasalarındaki ham madde -
lerdcn bir çokları 10-15 yıldanberi 

görülmemiş bir derecede pahahlan
mışlardır. Demir, çelik fiatları çok 
yükseldiği için İngiliz hükumeti, 
C;bniye inşaatında demir sarfiyatı -
nın mümkün mertebe az yapılma
~mı emretmiştir. İngiliz halkı, dev
let müdafaasının emrettiği bu va· 
cibeyi yerine gctrimek için hükU
metin arzusunu yerine gctirmiye 
başlamış ve demirin yerini tutabile
cek başka maddelerle iş görmiye 
hşlamıştır. Bundan maada, ithal 
edildiği zaman yüzde 33 gümrük a
]Jnan alüminyüm tahdidatmı kal~ 
dırmıştır. Demir, çelikten alınan 
ithalat r.üsumu da azaltılmıştır. 

Metal maddelerinden başka, kau
~uk ile pamuğun ve buğday ile ek
meğin füı.tı da İngiltere de paha -
lılanmıştır. Hükumet, ordunun kad
rosunu fazlalaştırmış ve 1937 se
nesintic silahlanmıya iki misli pa
ra sarfetmiye karar vermiştir. ·Ge
çen yıl topçu kıtaatı için sarfedi -
len 363 bin İngiliz lirası yerine, bu 
6ene bir milyon İngiliz lirası, tank
lara sarfedilen 842 bin lira yerine, 
8 milyon 625 bin İngiliz lirası, ze
hirli gazlardan korunma teşkilatı 
için 281 bin lira yerine, 846 bin Jira 
tahsis edilmiş, harp donanma büt
cesi 24.000.000, hava kuvvetleri de 
33 milyon İngiliz lirasına çıkarıl -
mıştır. 

Askeri müdafaa hazırlıkları için 
sr.r!edilen gayretler ise, tahminin 
fevkindedir. Bilhassa havadan ya;
pılacak hücumlara karşı alınmakta 
olan tedbirler çok şümullü ve deh
şetlidir. Londrayı, hava hücumların
da yangından korumak maksadile 
200 bin kişiden mürekkep askeri 

Bir taggar• taarruzu halinde lontlrJ .emaıtna g1rilt cek çelik aJın temsili 6ir rtı• i 

itfaiye alayları teşkil edilmekte - İngiltereyi idare edenler, ayni za- kalelerinin, müstakbeİ harplerin 
dir. Bu 200 bin gönüllü hini hacet- mantla, cephe gerilerinde devam e· kazanılması,. cephe gerilerinin Vf; 

te Lonclrayı yangınlardan koruya- decek muhare~er için (ev t!ep • . evlerdeki muharebelerden korun • 
csıklardır. Bundan ba~ka, memle- hesi) teşkilatına ehemmi.yet ver- ma teşkilatlarının sağlaml;ğına mü-
kete havadan hücum edildikten mektedirJer. Taymis gazetesinde tevakkıf olduğunu yazmaktadır. 
sunra vukubulan zararları derhal Vilyam Bveriç imzasiJe ou mesele Dokuz buçuk milyon nüfuslu bü-
tamir etmek, caddeleri temizle - hakkında bir silsileyi makalat neş- yük bir şehir olan Londra ile ci• 
imek, memleketi korumak üze • rolunmaktadır. Bu muharrir, ma- (Deoemt altıncı sagfotla) 
re, 300 bin kişilik (koruma ve hi • 
maye etme orduları) teşkiline baş

lanmıştır. Halktan her beş yüz ki
şinin 2 şer tane koruyucu ve ha
misi olacaktır. Bunlar aynı ıa -
manda polısle itfaiyeye de yardım
dn bulunacaklardır. 

İngiltere hükümeti, Londrayı 
tayyare hücumlarından korumak 
ıçin, şehrin üzerine demirden bir 
çelik kurulması için bir plan ha -
zırlamak üzeredir. Bu çadır düş -

man tayyarelcrinden atılacak bom
baları şehrin üzerinden aşağıya sal
mıyacak ve bombalar çadırın üze
rinde pathyacaklardır. 

Bu İngiliz projesinin teknik te
ferruatı şimdilik gizli tutulmak -

tadır. Maamafih, parliımentoda bu 
çadır meselesı konuşulurken pro
jenin çok eskidiği ve Paris'in ü -
zerine kurulacak olan çadırın ise 
en yeni projelere göre hazırlan -
makta olduğu da söylenmiştir. 

Çelik af gökgilıDnd- londragı içine almış, Jdıma11 t aggnrel1rinc 
gol flermig or 

Büyük Harpte Ecnebı membalarından alınmış 
haberlere inanılırsa Karadenız do· 
nanmamıza (İmparatoriçe Marya) 

(İmparator uçuncü Aleksandr). 
(Katerina) namlarile üç zırhlı da

ha koşulacak ise Türk filosile 

o zaman ancak Karadeniz tefev
vuku temin edilecektir. 

donanmasında kalacaktır. Bundan 
kurtulabılmek için bizim Bahriye 

Türk Bahriyelileri 
========Nasıl döğüştüler 
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c~·m·a·i"" 
İki sene evvel Karadeniz bahri -

yesi amiral Grigoroviç geniş bir ın· 

şaatı bahriye programı hakkında 
bir kanun layihası neşrcttiğı za -
man bizim bahriye nezareti Kara
deniz filosunun düşmandan bir bu
çuk kere ziyade olması Hizım ol -
duğunu bildirmişti. Fakat bu be -
yanat kağıt üzerinde kaldı. Kuvve
den fiile çıkmadı. 

Türklerin Reşadiye, Sultan Os -
~nan dritnotları yakında geliyor. 
Önümüzdeki son bahardan itibaren 
Tı.irk donanması bizim eskimiş üç 
zırhlıdan mürekkep Karadeniz do
nanmasına kat kat tefevvuk ede -
cektir. 

Bunlardan biri Panteleymon, di-

ğerı az yuriıyi.ışlü ve eski Rustis
landır ki sahıllerı mudafaadan baş
ka bir hızmete yaramaz. 

Nzı SuyaniU zırhlısına gelince 
bu 21 sene evvel suya indirilmiş -

tır Bu da lıman muhafızlığından 

başka bır ışe yaramaz. 

Geyorki Bube donoseç ve Sinop 

ise limanlarda Karakolluk işine 
yarıyabılir. Bütim Karadeniz do • 

nanmamız eski Kalibrada 12 duy

malık, şer top ile mücehhezdir ki 
yalnız Sultan Osman ile bile mu • 

harebeye girişemez. Zira, Sultan 
Osman yalnız bir tarafından 

Son sistemde on iki doymalı 
on dört toptan gülle yağdırabilir. 

Bir kaç ay evvel Babıali İngil -
tereye (Sultan Fatih) isminde ü-

çüncü bir dritnot daha sipariş el -
miştir ki bu yılmaz 27 ayda yani 
1916 senesi yazında hazır olacak -
tır. 

Sultan Fatih, Reşadiye sistemin
de fakat daha mükemmel bir su -
rette inşa edilip on üç buçuk doy
malı toplarile teçhiz edilecektir. üç 
Türk yılmazı yalnız birer taraf -
Jarından bir atışta 1090 pud ağır

lığında maden ve çelik atabile -
cektir. 

Bizim o zaman hazır olacak zırh
lılarımızda 36 top gülle atabilecek 
ise de attığı gülle a[,rırlığı 847 pod'u 
geçemiyecektir. 

Bu suretle 1916 senesinden sonra 
dahi Karadenizde tefevvuk Türk 

Nezareti Karadeniz filosunun acele 
kuvvetlendirilmesi için şimdiki ıa
yıhayı bugün değil, iki sene evvel 

tertip etmeliydi. Şimdi biz ne de
r~ce çalışırsak çalışalım, hepsi bir ... 
Üç dört seneye kadar Türk do -

nanması bizim Karadeniz iskar -

dasından kuvvetli bulunacaktır. 
Saatte 16-17 mil mesafe alan es

ki zırhlılarımız Yuanna - Zlatva -
voşt gibi iyiceleri de dahil olduğu 

l:alde bile Türk dritnotlarile mu
harebeye gir•.?emiyecektl.r. Bütçe 

komisyonunun izahat almak için 

Harbiye Nezaretine olan müracaa· 
tı gı'.iya Doma bütçe komisyonun • 

da Kafkas hudutlarının müdafaa -

sını Karadeniz donanmasının tak
viyesine tercih eden ellerin bulun
duğunu gösteriyor. 

Eğer böyle ise, bu gibi hesaplar 
ve tasavvurlar, geçen hatalarımızı 
tt.krar ettirmekten başka bir şey 
olamaz. 

1877 ve 1904 senelerifıdekJ fe-

f H 1 K ~zyş~ H:OJ 
.......... -............. 

KALPAZAN 

Karısı, ellerini beline koymuş, 
içinin bütün derdini döküyordu. 

- Anlıyor musun? diyordu, bu
günkü mevkiini, şerefini, daha söy
liyeyim mi, erkekliğini bana med
:yunsun! Sanıyor musun ki, her -
kes bunu bilmiyor! Cavit beylere 

· sor, kapı birlik komşuya sor, sa -
yemde yükseldiğini söyliyecekler. 
Sonra, bir de bu yaptıkların yetiş
miyormuş gibi, bana dil uzatmak, 
bilmem ben kaç paralıkmışım, yok 
daha bilmem neler .. Ben olmasam 
leşini sürükliycn bile bulunmıya -
cak. 

Kocası, köşedeki koltuklardan 
birine gömülmüş, rolünü prova et
mekte olan bir aktörü seyreden bir 
rejisör halile: 

- Hayır! bir cümleyi, en mühim 
'ümleyi unuttun! dedi. Hani, beni 
dört sene evvel çıkarıldığım daire
ye tekrar almamışlar da, sen gidip 
müdürün karısına yalvarmışsın. 

Karısı kocasının r.üstahlığına 
dayanamıyarak: 

- Yalan mı? Recai beye ben yal
varmadım nu? diyordu. Amma, 
sana sorarsan, yapacağı varmış da, 
ben bahane oluvermişim. Gülerim 
Sen hele işin iç yüzünü bir bilsen. 
Ferrul:ı bey koltuğunda doğrul

du, ehemmiyetli b ir meselenin hal
line niyetlenen bir insan halile: 

- Söyle bakalım, neıymiş işin iç 
yüzü! dedi. Demek, bugünkü mes
ut adını verdiğin hayatımızın te -
min edilişinde ... 

Dört sene evvelki hatıralarını 
yoklamıya başladı. 

* Soğuk bir §Ubat akşamıydı. Eve 
yorgun argın dônmilştü. Bir yu -
mak haline getirip içinde bir köşe
ye fırlatamadığı azabını yenmiye 
çalışmıştı. Ne olursa olsun, karı -
sına işden çıkarılmış olduğunu ha
ber vermiyecekti. Yemekte pek az 
konuştu. Kocasının suratını da -
ima asık görm~ğe alışmış olan 
Huriye hanım, Ferruh beyin o 
günkü halinde bir yenilik sezeme
mişti. I1erruh bey ise, evin eski va
ziyetini bozmamak için, karısının 
bütün fantazilerine, bütün arzula
rına eskisi gibi alaka göstermekte 
devam etti. Fakat, günden güne, 
borcu fazlalaşmakta idi, ve borcu 

Jaketler unutulmamıştır, zannede
riz. Türkler denize hukim olma -

dıkça her zaman arzu ettikleri yer

lere hatta Kafkasyadaki ordumuz 

arkasına bile asker boşaltabilir • 
Jer. 

Bizim sevkuleçeyş mevkiimiz 

son Türk muharebesinden sonra 
nisbeten daha ziyade fenalaşmış -

tır. Karadan Avrupai Osmaniye 

hücum etmek mümkün değildir. 

Zira Türkiye ile aramızda Roman
ya ve Bulgaristan var. 

Anadoluda ise demir yolJarı in· 

şc, edildikten sonra Türk erkanı
harbi bizim Kafkasya hudutları-

na iki yol ile: Cenuptan Vana, şi-
·,;malden Erzurumn asker taşıya -
bilecektir. 

Eruzurum hattı ise dört budama 
ile Karadenizc birleşiyor. Biz ise 

':ürk hududuna asker taşımak i
çin yalnız bir yola sahibiz. O da: 

Tiflis - Kars hattına .. 
Yakın şarkta sulhün muhafaza 

c.dilmesi için Rusya, genç Türkle
rin harbe olan iştiyaklarını ve bun-

fazlalaştıkça da geceleri uyuY1\ 1 
mağa başlamıştı. Ara sıra, 'itil 
merak ederek: 

- Ayol, ne idi, dün gece yatP 
taki halin? sağa sola dönrncfl 
ben uyku uyuyamadım? diye sO 
yord\i. Yoksa, bir şeyler oluyor 
benden ıni saklıyorsun? ~ 

O, elinden geldiği kac.!.1r s 
olmağa çalışarak: 

l:I ·1· ' (l - ayır! sevgı ı knrıcıgırn· 

ycrdu. Bu giinlerde belki b 

fazla asabiyim o kadar. Mühifll ~ 
şe? olsn, bunu senden gizler ııı 
yim? 

Karısı tatmin edilmiş bir }lll 

başını sallıyarak, kocasına haJc \ 
riyordu. 

Bir gün evden çıkarken, eve 
zımgelen erzakı alıp yollamal< ıı 
zere bakkale uğramıştı. Göbe1'1' 

dam garip bir tavırla: . ~ 
- Ferruh bey! dedi, şu bizifll 

sr.bı bir görsen! Borcunuz se1'· 
lirayı buldu, iki aydır da hiÇ ııo 
ödemediniz. bİ 1 

Adamcağız neye uğradığını rr.f 
lememişti. Sağına ıdöndii, 1'~ er 
Fatma hanımla, şol_una dön~ı.ı'ıı' 
ki daire ar'Kadaşlarından NıY8 JıJ, 
nin karısilc karşılaştı. Utandı ~ 
zardı, hatta asabiyetti""' snr 
Birşey söyliyemedi. 

- Peki, öderiz! dedi, çıkt •· Ô 1 

Bu parayı nasıl ödiyecekti?. ~ 
1'1 denecek borç yalnız bakkalın. ti 

sa .. sonra, evde bir giinlük bıf , 

bulunabileceğini düşündü. /J'~ 
üstü kapıdan girer girmez kafi r 

- Ayol, sen manifaturacıd9~1r 
ki aydır aldığımız eşyanın pat~ 
rını vermemişsin. Halbuki, b 
demiştin ki... o 

F b r'' erruh ey karısına chayı · el 
yemedi, fakat vaziyeti de it.ıılı ~ · 
meği doğru bulmuyordu. l'v19ııJ11~tl' 
fih, ergeç bu iş meydana çıkacıı 
Kendini tutamadı: 0, 

- Karıcığım! dedi. Ben seıı 
gizledim amma. orf 

Sonra bird-cn bu kararındııJl {ıf • 
mek ıstedi. Fakat, ok yaydan 
lamıştı. Karısı ısrara başladı: , ~ 

- Söyle, söyle, gizlediğin ~{er 
imiş .. Demek benden gizJcdı1'. rD • 

varmış, bunu dn yeni öğreJl!) 
rum. ft1Jo' 

,DeTJamı 61~ 

ıetle' 
lımn arkasında bulunan de~ ol' 
ri durduracak kndar kuvvetlı 
malıdırt. 8101' 

-Türkler 1853 intiknrnı 111 

lar! ıe 1 
·ı,•e 

Tarihin bnzan ne garip ~1 

58ııi ' 
vardır! 1853 yılında TeşriP1 0~ 
nin 30 uncu günü Sinopta 'j'iit1' ııı· 
nanmasını feci şekilde bas1tıt>~ıı~' 
ratan Ruslar ~radan yıllar g ,

111
0' 

ten sonra yine bir teşrin '~pr, 
Türkler tarafından baskın~ ,ıtıJııı 
yorlar. O günlerin acı intıl< 
alıyorlar. ııt ~1 

Rusyada bir çok inkıHiP1 cııtr 
C'u~u halde Sovyct Sosya_li~~ııJıil' 
huriyetJer birliğinin arazıSI dıJ of 
deki Sivastopolda Kızıl or j 'l"ıt 
narima klübü karşısında 11~1 i r,0>' 
azzanı bir şekilde yükseıdığ tB&Jı 

1. bll 
!enen Nahimof'un heyke 1 t 

o. o 
hayali (!) hfıla unutturın°,j'.ar1' , 

Çiinkü Nahimof Sinopta n 1''11 ( 
nanmasını baskına uğratıı 11,tJ! 
ramanlardır. O günün ş11n11 ı<t~J 
sını bu heykel temsil etıııe dll l' 

Türk donanması 1914 yııı;,r} 
( Devartl• 



Radyo muharebesi 
Komünistler, Hitlercilerin 
hütün radyo propaganda

larını altüst ediyorlar 
Aylardanberi aranan bu gizli merke· 

zi bir türlü bulmak kabil olmuyor 
Komünistler radyoda şöyle söylediler: "Nafile · 
Yorulmayınız, bizi içimizden biri haber verme

dikçe, aradığınızı bulamıgacaksınız.,, 

"1lrn 
anlı/anua hemen her tarafında daha çok uzaklardan RÖrülen radyo 

islasgonlarından birinin a11teni 

A ~rnanyada kanun harici adde - kılmamıştır. Yalnız Avusturya top-
haııı/1en komünist partisi, henüz raklarında keşfedilen gizli husu -
belli 

1 
lllcrnieket dahilinde olduğu si bir rad'yo merkezinden başka, 

llitı 011111
Yan bir radyo merkezile hiı; bir merkez bulunamamıştır. A-

C?trn~r~ılerc karşı muharebe ilfın vu·~.uryada bulunan gizli radyo ise, . .,_.Şlır. 
arar.ıhın merkez değildir. Başka 

~lına 
.. . nya Propaganda Nezareti - maksatla hükumetten gizlenmicı 
·•ın :rn.. " 
~t' 1uracaatı üzerine, Avusturya, bir merkezdir. Komünistlerin rad • 
~ ~os 0 itsta vakya, Lehistan ve Maca. yo ile propagandaya başladıkları 
~~.ı n toprakları dahilinde yapılan gUndcn itibaren Alman Gestapo 
:ıı•~yeıı· 
llıün· 1 araştırmalnra rağmen ko- tP~ldlAtına mensup memurlar Çe-

ıst p 
gizı; ropagandasını yapan bu koslovakya ve Almanya hudutla-
ltar' radyo merkezini meydana çı- r~nda sıkı bir tarasutta bulunmak-

lalr!~rnak Şimdiye kadar mümkün o- tad:rlar. Fakat yapılan bütün ta-
. ıştır. rassutlar hep boşa çıkmaktadır. 

/\.lına 
dı:-vı<:t nya. ~ahil olduğu halde beş 
\r-e dahılındeki bütün elektrik 

radyo .. 
<!dU mutehassısları seferber 

lllış \'A b 
kar u :merkezi meydana çı-

B:ızı AJman mütehassısları rad

yonun bir otomboil içine yerleş • 

tirildiğini ve bazıları ise bir mo -

tosiklet üzerinde bulunduğunu id-
ll'ıak · • 

ıçın aratı1maciık yer hıra- dia etmişlerse d~, bu iddia da boşa 

Şarlo sesli film çeviriyor 

çıkmıştır. Çürıkü, komünist raa
yosu çalıştığı esnada, radyonun ge. · 

tirt1iği sesler arasında, oda içindP. 
dolaşan bir adamın ayak sesleri 
işitilmiştir. 

Bunun, komünist propagandası • 
na dair radyoda söz söyliyen a • 

darr.ın yürürken ayaklarından çı

kan ses olm.nsı muhtemel görül!. 

ınüştür. Bundan da Alman komü .. 

nistlerinl gizli radyo merkezleri • 

nin bir od'a içinde bulunduğu an
laşılmıştır. 

Bazı Leh gazeteleri bu gizli mer· 

kezin Varşova ile Lotz arasında 

bir evde yerleştirilmiş old.;ğ'°unu 
yazmışlarsa da, bütün hükumetler 

dahilindeki araştırmalar bir netice 
vermemiştir, 

Alıcı bir çok rndyo merkezleri 

müteharrik antenlerle sesin geldi· 

ği tarafı anlam1ya çalışmışlarsa da 
yine muvaffak olamamışlardır. 

Salfıhiyet sahibi teknisiyenledn 

fikrine göre, Almanya aleyhine a• 
tıp tutan bu gizli radyo merkezini 
mevdana çıkarabilmek gayet zor• 

dur. Çünkü kısa dalgaların geldiği 
tarafı anlıyabilmek mümkün değil· 
dir. 

Almanyanın Gestapo teşkilatın· 
da çalıştırılan radyo mütehassısla

rı b·ı müşkül vnziyette11 çıkabilmek 

için mukabil harekete geçmek su

retiie, komünistlik propagand'ala • 

rına mani olmak istemişlerdir. Bu 

maksatla şarki Prusyada yeni bir 

radyo merkezi kurulmuş ve bu mer

k,e:: vasıtasile komünist merkezin· 

den gelen dalgaların karıştırılma -

sma tC"şclıbüs edilmlştir. Geçe-ı 

h~f ta ilk defa olarak bu merke~ 

faaliyete geçirilmiştir. 

5 - SO N T E L G R A F 

Filmden hayata ... 

Coo Kravfort kocasından ayrıldıktan ııonra, ar• 
ka11ndan dedikodular aldı, yürüdü. B!lbassa son fi. 
Hmlerinde Klarlk Gabi ile eş olu1u bu dedikoduları 
büıtiütün alevlendirmiştir. Holivut dedikoduya çok 
müsail bir muhit ol(foğu kadar, artisilere etek etek 
para veren stüöyo sahipleri de dedikodudan o dere~e 

müteneffirdir. Bu bakımdan artistler mümkün oldujtu 

kadar halkın diline düşmemeğe gayret ederler. Son 

bir habere bakılırsa· Con Kravfort kendi vaziyetini 

kurtarmak için yeni bir izdivaç arif esinde bulun· 
maktadır. 

Milyarderler söylüyorlar: 

Zengin olmak için en guç şey ilk 
doları kazanmaktır 

'Elinde bir milyon doları olan adam için bir 
milyon dolar daha kazanmak, 

.c\yni gece, mutad olduğu üzere 

saat 22 de, Alman gizli komünist 

partisi merkezi yine çahşmıya ve 

A_lmna işçileri namına propaganda 

servislerine başlamıştır. Komünist 

Soiker prop:ıgand:ı rınfku arasın • 

da, radyo dalgalarını bir kaç san 

timle uzatmak mecburiyeti hasıl 

olduğunu söylemiş ve tekrar sö

ze başlamıştır. Bu esnada Prusya· 

da yeni kurulan Gestapo merke?i 

çaJı~tırılrruya başlamış ise de kow 

müniı:;t merkezinden gefon dnlga

la: Alman hükumet merkezinin 
söylediği sözleri karıştırmıya ve 
anlaşılamıyacak bir hale sokmıya 

başlamıştır. Çok cüretkar olan ko
münist Spiker, kendine has olan 

sokakta yürürken bir adım almak gibidir • 
etmek için iki Amerikalı milyo - vcrsitcsini ikmal ettikten sonra ga-M cşhur bir Amerikalı milyoner, 

bir milyonla iki milyon ara -
sindaki mesafenin yalnız bir tek 
afüm olduğunu söylemişti. Halbu-

nerin kendi ağızlarile naklettik - zete<'iliğe merak etmiş ve babasına 

''k ~cşbur slıı . . 
r·ı fıJın em~ artıstı Şarli Şaplın artık bundan sonra "Şarlo" ola· 
Q ille has ~~vlr.mıyt:ceğini ilan etmiştir. Çünkü o, Şarloyu ancak sessiz 
k <>dar ile b" r tıp olarak telakki etmek•edir. Şimdi yeni eşi olan Polet 
b~1ki resi ~hıcte bu ı:.efer sesli bir film çevirmeye hazırlanıyor. Yu· 

1rlikte id rn c Polet'i yeni filmde oynayacağı danslar için muallimi ile 
ınan yapmakta olduğunu görüyorsunuz. 

cesı:rane sözlerle, Almanyada bu

gün çalıştırılan amelelere ait ha· 
vadisleri ve umumi vaziyeti an .. 
}attıktan sonra sözlerine şunları 
ilave etmiştir: 

cAziz dinleyiciler, Gestapo'nun 

bizi bulmasına imkan yoktur. Bu, 
çok boşuna bir zahmettir. Biziın~ 
le muhabere etmek isti.yenler de
mokratik rejimlerle idare olunan 
bütün memleketler dahilind~ki ko .. 
münist partileri vasıtasile bizi bu .. 
laoilirler. Bizi meydana çıkarabil
mek için aramızdan bir kişinin 

bizi ele vermesi icap eder. 
Halbuki biç bir antifaşist Ye 
komünist mücadelecisi bu -
nu yaprnıyacaktar. 'Yarın akşam 

29,8 veyahut 30,5 dalgasile buluş -
mak üzere şimdilik Allaha ısmar
lad:ık.• 

lerini kısaca anlatacağız. müracaatle, zarar eden bir gazete-
İlk doları nasıl kazandığını, A- yi ucuz bir fiatla satın almasını is-

ki, bir tek doları kazanıncıya ka
dar olan mesafe o kadar uzundur, 
ki, insanın bu mesafeyi katedebil -
mesi için pek çok zahmetler çek -

merikanın gazetecilik kralı Hörst temiştir. Baba~.ı, böyle zarar edip 
anlatırken, mesleğine gazete mü - de kapanmak tehlikesine maruz 
vezzii olarak başlamadığını söyle - bir gazete olup olmadığını oğluna 
mi§tir. sormuş, o da San Fransisko Eksa -

mesi lazımdır. Babası Ayan azasından olan 
Bu iddianın doğruluğunu ispat Hörst, 1877 yılında Harvardı Üni -

uıııuunıııtıııuıııııııııııııııııııııoıııııııııuıı1111111uııuııııııuuuıı11111111u11111111111111ıııııınııaııııuınııı111ıııırıınııııuıııı111111111ııuıu 

Eski l spango Kralının oğlu Kont dö Kavat/on eski karısını hasa· 
dıklan srn'a Nerıgorkta Madam Marta Raka/ort isminde bir kadınla 
colenmişti. Şimdi ikinci karısı ile arasınclon kar11kedi Rtırmiı bulun• 
maktadır. Kontla ikinci karısı arasında bir tatak clavaıı açılmıı hu
lunugor, Yukarıki reıim, Ncogorkun barlarından blrincle kontun 
arzusu hilôfıno raRm•n, boşamak i.tcaifi karlfı ile oiurclufu bir 
ıofrada çekilmiıtir. 

minur gazetesinin satış yapamadı
ğı için zarar etmekte ve bunun için 
satılmak üzere olduğunu söylemiş
tir. 

Hörst, elli bin dblara bu gazet~ 
yi babası satın alacak olursa, ti • 
rajını üç sene zarfında beş misline 
çıkartacağını, ve buna muvaffak 
olamadığı takdirde babasından bir 
daha tek b,ir dolar bile istemiyece
ğini vadetmiştir. Babası oğlunun 
bu teklifini kabul etmiş, elli bin 
dolar vermiye hazır olduğunu söy ~ 
leıniştir. Fakat, Hörst, gazeteyi 
kendine mal etmek istemediğini, 

yalnız bu gazetenin baş muharriri 
tayin edilmesini ve satışı üç sene 
zarfında beş misline çıkarmıya mu~ 
\'affak olduğu takdirde gazeteye 
kendisinin sahip olmıya hakkı ola
bileceğini söylemiştir. 

Hörst'ün baş muharrirliği al .. 
tında iki sene çıkarılan gazete. sa
tışını altı kere çoğaltmıstır. Bu -
nun üzerine Hörst'ün babası, oğlu
nu çağırmış ve bin dolarlık bır çek 
ile birlikte bütün gazeteyi hedi
ye etmiştir. Amerikanın gazeteci -
lik kralı Hörst ilk dolan işte bu su
retle kazanmıştır. 

Otomobil kralı Düran ise, ilk do
ları seyyar ilaç satıcılığile kazan

(Devamı 6 ncı sawadcıJ 
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•• Uç Komita o8kuyubcuıarıa __ aş aşa -
Eski lstanbul batakhaneleri: 

KUMAR •• 
M k d k •t 1 Mektepten a e onya omı a· Kaçan 

l 
ı ı __ Hi_KA_Y_E_l I 

Kalpazan 
el d ) ------------Yazan: M. S.ÇAPAN ( 4 üıtcü sayfa "" evanı 

cıları arasında 13 yıl Talebeler 
Arnaı•ul kö911nde Boyalıf..:öşk c~J. 

desinde oturan Ate, Muammer 
imzasile bir okuyucumuz yazıyor: 

- Öyle değil, bu, söylenemr zdi ı ikinci kısım - 42 -
de ondan .. Çok gi.ıç, nasıl sö~ lıye- insanı zevkin ve a:trzunun neşeli kollarile 
yim? ..A 

- Ne olurs.ı olsun. söy'e, din - saran üç dişi şeytan: Kadın, içki kumar• 
-42 

; -

Köse lvanof hükumeti iktidar mevkfüıe rclmeıden evve~ Balraristamn 
bilhassa cenup kısmında canavarhklar yapan Trakya komitası, resimde 
görülen Klrcaali kasabasını kendine merkez ittihaz etmi,U. Bu kasaba 
ile, Etridere, Paşmak!ı, Koşukıvık ve Mestanlı havAlisinde yapyaıı 
Türklerden, bu kanla komita, vergi toplamakla ve tütünün her 
kilosundan birer leva cebren tahsil etmekte idi. Bu kasabada 
yaşayan Türk gençlerinin ekserisi bu komitanın şerrinden kurtulmak 
için Anavatana firar ederek kurtulmu~lıtrdır. Birçokları Trakyada, 
Uıunköprü, Lüleburıaz havalisine iskln edilmişler ve müreffeh bir 

hale gelerek çalışmap başlamı~lardır. 

Bu ih .. ıyar kadının anlattığına 

benzer yüzlerce acı vak'aları Bul
garistanda senelerce dinledik ve 
hatta gözlerimizle gördük. 934 yılı 

Yazan: 
M. Necmeddln Deliorman 

Sof1adıkl (DellormH) 
gaı.ete.t aahlp ve baıaı.uharlrl 

19 mayısına gelinciye kadar Sofya !'---------------= 
sokaklarında cirit oynatan katil Şerü ve Kadri Oğuz ile bırlikte 
komitalar, bilhassa Köse tvanof hü- (Mücadele) ve (Tuna boyu) gaze-
klımeti zamanında büsbütün or • telerindc çalışmış ve bllhasa Bay 
tadan :..ı:ıldmlmışlarsa da, onların Mehmet Behçet ile birlikte bir Bul-
daha evvelden bıraktıkları acı ha· gar evinin soğuk odasında kış ge-
tıralar, Bulgaristan toprakları da· ccleri çok elemli saatler gcçirmiş-
hilinde yaşıynn Türk, Bulgar \'C tik. Komitacılar burada da çok a4 

d... ·ıı tl · sanlar zılı ve kuvvetli idiler. Plevnenin ıger mı e ere mensup ın 

üzerinde ölünceye kadar unutul • çok sevimli doktorlarından olnn 
mıyacak derecede :fecidir... Kara sakallı Peşef isminde bir zatı, 
Tırnovada (Çar Boris) otelinde karısı, delikanlı çocuğu, delikanlı 

tanıştığım Milanofla, yirmi dört sa- kızı ve sekiz yaşında küçük bir kı· 
atlik bir karşılaşmadan sonra r.an zı ile birlikte diri diri yakan komi-
ciğcr arkadaş olmuştuk.. Esasen, tacıların vahşeti unutulacak vak'a· 

bu zavallı babaya bir parça teselli fardan d\.?ğildi Bu, o derece müt-
vermek, onunla derhal dost olmıya hiş, o derece canavarca bir hareket 
kafi idi. Tırnovadan Sofya istika - idi ki, dünyanın neresine gitsem, 
metine doğru ayni trene bindik ve nerede iyi yürekli, müşfik, ve fa. 
birlikte yola çıktık .. Benim niye • kirlere acıyan bir doktora rastla • 
tim Plevneye de uğramaktı. Çün· sam gözümün önüne muhakkak su-
kü, Plevne benim Razgraddan son- rette doktor Peşe! ve onun uı:;tra -
ra ikinci vatanım idi. 1926 yılında dığı tüyler ürpertici akibet gelir .. 
Razgrad<laki (Rodna Zaştita) mü- Bu zavallı adamı komiteler bir ge· 
dafaai ·:ıtan cemiyeti mensupla • ce evinde çoluk, çocu~u ile birlikte 

rının müfrit ve 
şımarık sarkın· 

tılıklan yüzün• 
den Deliorman 
Gazetesini PJev· 
neye nakil \'C o
rada (Mücadele) 
namilc neşretti· 
ğimiz zaman bu 
memlekette bir 
seneye yakan ça
lışmış ve Gazi 
Osman Paşanın 

kahramanca ve 
Diitün cihana par. 
mak ısırtacak bir 
mertlikle müda .. 
faa elliği bu 

Arif Necip [*] memlekette o va4 

kit (Gazi Plevnc) adını koymuştuk. 
Burada yaşıynn idealist bir çok Iür~ 
gençleri vardı ki, Sof yaya doğru 
trenle her g~çi~imde kendilerini zi
yaret eder, görüşür ve hasbıhal e
derdik.. Milanofla birlikte Plevne 
istasyonuna gece saat on ikide gel
dik. O elimi bırakmamak ve ben
den ayrılmamak istiyordu. İstasyo
nun arkasında duran otomobille -
rin yanına kadar geldi ve Sofyada 
behemehal görüşmek üzere, göz
leri nemli bir halde benden ayrıl
dı. O gece Ple,·nede (Çar Osvobo
ditcl) otelinde kaldım. 

Plevnedc tatlı ve acı pek çok ha
tıralarımız vardı. Burada, muhte
rem muharrir Mehmet Behçet baş
ta olduğu halde, muallim Mustafa 

[*) Bulgaristan Türklerinin mert ve 
idealist gençlerinin başında a-elen 
Arif Necip, uzun yılJar mektep mü
dürlüğü ile muallimlik etmiş ve 
( KRradeoiz ) gazetesini neşretmiş· 
tir. Fakat, komitacılann kendisine 
karşı yaptıkları tecavuzler ve bil. 
hassa Kesercvo hddisesini meyda. 
na çıkarıp kalemilc mücadeleye 
atıldığı için uğradığl hakaretler 
çok fecidir. Arif Necip, bu vazi· 
.Jet karşısında Anavatana l'ÖÇ el• 
mete mecbar olmuş ve Lüleburıaza 
yerlqmiıtir. Bu idealist rençteıı 
faali yelle bulunacatı muhit çok 
b6yük faydalar rörecektlr. 

gaz dökerek diri, dıri yaktılar ve 
bütün Plevne halkını ağlattılar. 
Hadise bir kış gecesi şöyle cereyan 
etmişti: 

I..apa, lapa yağan karın altında 

bir kaç arkadaşla birlikte (Çifte 
Kahveler) yanından evlerimize 
doğru gidiyorduk.. Gece saat on 
ikiye y .aklaşıyordu. Gazi Plevne· 
nin (Uskobelef) parkı Ustündeki u
fuklar bembeyazdı. Serin ve berrak 
bir kış havası insanın yüz ve ku • 
!aklarını acı acı haşlıyordu.)Tepe
mizdeki ny gülümser gibi bize ba· 
kıyor \'e biz, bir garip kaCıle halin
de Plevne sokaklarında ilerliyor • 
duk. Bizim gece yarıları dolaştı • 
ğımız bu biçare sokaklar, ne acı, fa
kat ne şerefli günler görmüşlerdır. 
Mübarek bir gazayı. burada, ve şu 
gözümüz önündeki cami duvarları 
dibinde son nefesini vererek la -
mamlıyan koca bir ecdada. biz nan
kör hafıtıer, bir şükran fatihası bi
le üfleyemiyoruz. Ve ne yazık ki, 
~u karşıdaki tepelerde ölen binbaşı 
Şevket Beylerin kemikleri, bugün 
hala çökük tabyalar içinde tckerle
nip duruyor. Bunlar hazin §eyler, 
acı şeylerdir. 

Plevnenin (Kovanlık) mahalle • 
sinin üst tarafındaki bayırlardan 
gözünüzün alablldiği kadar uzak
lara bakarsanız, geniş vadilerin ni
hayetinde bir şerit gibl uzanan Vit 
suyu görülmektedir. Gazl Osman 
Paşanın huruç hareketi yapmak is
~diği yer bur"adadır. Yıkılan köır 
ru, bu suyun uzerine kurulmuştur. 
Fakat, kahraman kumandanın kı
lıcını Rus İmparatorundan geri al
cığı yer Plevnenin içindedir. Bu 
yer, beyaz sıvalı, tek katlı bir bi
nadır. Evlerimize gidip gelirken, 
biz her gün ve her gece bu binanın 
yanından geçmekteyiz. Buradan 
geçtikçe başlarımızı bu binaya doğ
ru çevirmekte ve beyaz, kırmızı 
sarı. lacivert kaarnfil ve liılelerl~ 
dolu bir bahçenin içinde olan bu 
yapıya selam vermekteyiz. Plevne
nin kıymetli, civanmert çocuğu 
rahmetli Emin, bazı geceler bizi 
yanına alır, bu çiçeklerin arasına 

(Devamı var) 

cEpey zamanlardanberi 'bütün. 
gazeteler mektC'bc gitmeyen tale -
beler hakkında Maarif idaresinin 
tedbir alacağından bahsediy'or • 
lardı. 

liyorum. 
- Karıcığım ben iki nydn· ışden 

çıkarıldım. 

- Ne, işclcn mi çıkarıldın? De -
mek, bunu benden sakladın, ,.e ben 
iki ay karşısında komedi oynanan 
bir aptal gibi.. Evet, bir aptal gibi 
her şeyden habersiz ... 

- Karıcığım, kızma bunu sara 
söyliyemezdim, yine de söylemc-k 
ıstemiyordum, fakat ne yapnyırn 

ki ... 
- Evet, Manifaturacı söyleme -

seydi, kimbilir bu aptnllığım ne 
kadar ... 

- Hayır, hayır, seni aptal telak
ki etmedim.. çok borcumuz var. 
geceleri bunun için uyuyamıyor -
ôum. 

- Ne aptalmışım, asabi halde
~ im, deyişine en de çabuk inanıver
dim. 

- Bunları bırak, sana aptal di -
yen yok. 

Geçen gün de gazetenizin mühim 
mevzuunu teşkil eden bu mesele 
ile karşılaştım. Doğru! Bütün tale
beler evlerinden mektebe gidiyo
rum, diye, ders saatlerini okuma 
cvıerinck geçiriyorlar. Bana ka • 
lırsa burası kısmen iyi diyebilirim. 
Fakat iş yalnız bu kadar değil, ba
zı talebeler de sinemalarda, kahve 
köşelerinde boş yere zaman kay
bc<ijp, derslerinden geri kalıyor • 
lar. İşte asıl mesele burada başlı
yor. Bu talebeler hakkında Maa
rif idaresi fazla düşünüp tedbir 
alıyorsa da bir netice elde edile • 
miyar. Bunu talebelerin her gün4 
kü vaziyeti pek ala ispat eder. Ay
nı zamanda vaziyetin devam ede
ceği de açıktadır. 

Karısı odada sinırli sinirli dolaş-
1 rnağa başlamıştı. Sonra durdu, bir 

Şimdi bana kalırsa Avrupada ol
duğu gibi şu şartlara önem verme
lidir: 

1 - Bütün talebelere bir for • 
mada elbise giydirmeli. 

2 - Başka elbise ile mektebe ge
len talebeyi mektep idaresi içeri 
almamalı. 

3 - D1şarda kalan bu resmi el· 
biseli talebeleri mektep saatlerinde 
kahve ve okı.ıma evleri kabul ct4 

memeli. 
4 - Evlerinden sivil elbise ile 

çıkan talebelerin mektebe gitme -
yecekleri anlaşılacağından vclile -
ri mektep idaresine haber verme
li. 

5 - Mektep saatlerinde resmi 
elbise ile sokakta gezmelerini ya
sak etmelidir. 

Maarif idaresi böyle bir tedbir 
alırsa yüzde yüz muvaffak olur, 
sanırım., 

....... UtMHUtlllttlHfUlllUl1UHllltltlHl1JHHHIHHUtnlhtlllllttlb'lll 

• 

lngilterede 
Korku 

1 4 üacıı .agfaJatt. aevarre J 
varı, müstakbel bil' harpte çok teh· 
likeli bi vaziyetle kalacaktır. Bun· 
dan dolayı, İngiliz hükiımcti bu 
şehri korumak için alınan tedbir
lere akla hayale sığmıyan fcdakar
Iıklan ihtiyar etmekten çekinme
mektedir. İngilterenin yiyecek. i
çecek membalarından başka, fabri
lm ve sanayı müesseselerinin yüz
de elliden fazlası Londrada bulun
maktadır. Tayyarclcrın yapacak • 
Jarı müthi~ bir hücum neticesinde 
tu şehrin bır harabezara döndürül
m~sı İngiltcreyı bütün muharebe· 
yi kaybedecek derecede zarara so· 
ko.caktır. Binaenaleyh. yalnız aha
liyi değıl, ıaşe merkezlerini de 
emniyet altına almak ve bunlar
dan çok mühımlcrıni başka yerle
re nakletmek ıçın tertıhal alınmı
ya başlanmıştır. Fabrıka sahıple • 
rine daha şimdıden ihtarlar yapı • 
larak Londradan başka yerlere nak-

~eyi keşfetmiş olmak ciddiyetile: 
- Ben bu işi hallederim! Dedi. 
- Nasıl? 

- Öğrenirsin ... 
Ertesi gi.iıı Huriye hanım en sc,·

diği elbiselerini giydi, mf&yajını 
yaptı. 

Kocasına: 

- Ben gidiyorum, ögleye geli • 
ı·im! dedi. 
Doğru vek8let dairesine gitti, 

kocasını nratt.ırdığı hademelerden 
birine Müdürü umuminin odasını 
sordu, göstcrdıler. Büyük bir cm -
niyet içinde içeri girdi. Uzun müd
det konuştu, Huriye hanım cv\·ela 
misafirliğe, sonra da gezmelere da· 
vet edildi. Ferruh bey bu da\•etle
rin hususiyetinden bihaberdi. Kı
sa bir zamanda dairesine kavuş -
muştu. 

* Biitün bunları düşündu. Fnkat, 
karısının itina ile giyinip sokağa 

çıktığı günler üstünde ısrar etti: 
- Demek, dedi, bugünkü saa .. 

dctimizi .. Huriye, söyle, bugünkü 
saadetimizi kazanmak için .. düşü • 
ncmiyorum.. Cavit bey senden .. 

yahut sen ona .. namuskarane ya • 
şanan felaketi, bu suretle kazanıl· 
ınış bir saadete .. Saadete bu kadar 
mı susamıştın? Demek, bugünkU 
erkeklik mf? Yalvarırım, bana fe· 
laketimi inde et. 
Karısı hiddetle: 
- Sanıyor musun ki, günlerimi· 

z! aç gesirebilir, sırtımızda clbi -
sesiz, ele güne knrşı çıkabilirdik? 
Saadetimizi fedakarlığımıza borç
lu değil miyiz? 

- Yalvarırım, söyleme! Seni 
şimdi, saadeti için herşeyi yapabi- · 
lecek iğrenç bir insan, bir kalpa· 
zan telakki ediyorum. 

- Evet, yaptım. 
Ferruh bey aklrnın almadığı hu 

fedakiırlığa tahammül edemedi, 
karısını saadetile bnşbaşa bırak • 
mağa karar vermişti. Günler bu i .. 
ki insanı hatırasız hale getirdi. 
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siz yerlere gotür~p ~ontaj yapma- Mil rarderler 
lan tenbıh edılmıştır. 
Hazırlanan ekonomik plana göre, 

açlığa karşı d ... bır takım tedbir • 
ler alınmış ve bir kıtlığa meydan 
verilmemesi için İngiltere dahılin
de şimdiye kadar metrük bir halde 
bırakılan 14 milyon dönüm arazi ka
bilizer bir hale getirilerek kuru -
tulmuş ve fşlctilmiye başlarım~ • 
tır. Buralara, halkın karnını doyu
rabilecek patates, fasulye gibi bır 
takım yiyecek maddeleı ekilmiye 
başlamıştır. Velhasıl bugün fngil
ttrede bütün z.ihin ve pazular, mut
hiş bir harp, İngilterenin kapılarını 
çalmakta imiş gibi çalışıp işletil

mekte ve hazırlıklar yapılmakta • 
dır. 

ı········R···A·o··v~o·········ı 
Akşam neşriyatı: 
18,30 Plakla d~ns musikisi, 19,30 

Konferans Doktor Salim Ahmet 
tarafından (Bağırsak tufeylatı) 20 
Sadi ve arkadaşları tarafından f ürk 
musikisi ve halk şarkıları. 20,30 
Ömer Rıza tarafından arabca söy .. 
Jev, 20,45 Safi)·e ve arkadaşları tar• 
afından Türk musikisi ve halk şar • 
kılan, saat ayarı, 21,15 okestra 
22;15 Ajans ve borsa haberleri v~ 
ertesi günüa programı, 22,30 plakla 
sololar, opera ve operet parçaları, 
23,30 son. 

Söylüyorlar 
( 5 inci •agf acla'lt cfavam ) 

mıştır. Düran'ın ailesi efradı Ame
rıkanın Mişigan eyaletinde Flint 
kasabasında yaşamakta imişler. Dü
ran'ın f..ıkır bir çocuk olarak dün • 
yaya geldiği bu kosabada şimdi 

Buik otomobil fbrikalan çalışmak
tadır. Gayet fakir olan bu aile he
nüz çok küçük yaşta iken Dür::ını 

bir sebzecinin yanına çırak vermiş
lerdir. Fakat bu işdcn ilk doları 
kazanamamıştır. Çünkü, Dü.an'ın 
ailesi parn yerine sebze almıyh baş
lamışlardır. Bu işdc muvaffakiyet 
göstcremiyen Düran, bir değirme
ne amele olarak girmiştir. Dil'nın'ıu 
ailesi bu scf er para yerine değir -
menden un almıya başlamıştır. Bu
nun üzerine Düran, geceleri ecza
hancde şişeleri temizleyip yıkamı
ya ba~lamıştır. 

17 yaşına varan bu mütescbbis 
çocuk, bir gece genç bir ada~la ta
nışmış ve bu adnm yeni keşfettiği 
bir ilficı civar köylerde satma-;L için 
Düran'a teklifte bulunmuştur. Dü
ran bu teklifi meserretle kabul e
derek, Eczahanedekl işile değirmen 
ameleliğinden vaz gecmiş v-c aile
sini terkederek köylerde ilaç sat • 
mıya başlamıştır. Bu suretle ilk beş 

Kunduracı Dikran 
Terlikci Hüsnü, 
Aksa.raylı Pırpır 
Niyazi, Oduncu 
lsmail gibi eski 
devrin ileri gelen 
kabadayıları da 
birer d~stan o
kuduJar. 

Destanlardaki 
(H) kırı, (R) fari 
müşcddet telaffuz 
ederek, o de\•irde 
pek re .. a~ta olan 
külhanbeyi şivesi• 
le, cakalı cakah 
okulorlardı. 

Bu geceki ıbcnk 
esrarsız, güzel bir cgtence içinde 
geçti. Destanlardan sonra (semai) 
ler okundu: 
Aman Tophaneli, top kaküllü 

Kırma kıvırcık perçemli 
1;ıa gözlü, ter bıyıklı, püskürme 

benli gümüş nıhsareli! 
Ve her semai: 

Efendim hıı, nıısibinı btı1 
Tecelli, taksirat, yahu .. 
Ciğer yandı kebap oldu, 
Aman saki, bana bir su! 

Beytile sonuç buluyordu. 
Saz, darbuka ve zilli maşanın 

kl\'Tak, ağır, monoton ve oynak 
nağmelerine, mani ve destaıun ma
l' alı, cinaslı beyitleri karışıyor, her 
ikisinin birleşmesinden, kafaya ve 
gönüle hitap ~en güzel bir musi
ki doğuyordu. 

Ve semaverler de demlenmiş gü
zel kokulu ve yakut renkli çay da, 
dudaklara ve midelere tatlı bir 
neş'e ve çeşni veriyordu. 

Bir arahk Yervant Ziihrap Dar
l:asanyana sordu= 

- Nasıl hoşlandın mı? Öbür fi. 
leme benzemiyor değil mi? 

- Fena değil! .. Hele saz çok tat
lı .. Tamburanın zevkine ancak bu 
tece varabildim. Geçen akşam ka· 
fa.mm sersemliğinden bir şey an· 
lamadım ki. Saz beni bir tambur .ka
.dar zevklend:irdi 

- Çıktığımız zaman, yapacağı· 
mız rakı alemlerinde muhakkak bi· 
rer bağlama veya tambura bulun· 
oururuz değil mi? 

- Hele bir çıkalım. Bu o zaman 
düşünülecek bir ş~y! 

Cobcka atıldı: 
- Yıllarca burada kalacak deği-

liz ya!.. Elbette çıkacağı?~. 
Y~rvant Zührap : 
- İnşaaJlah ! 
Diye dua etti. Darbasanyan ise: 

Ümitsiz ve acı bir sesle: 

- Kim bilir? dedi. 
- Bu da lfıf nu! .. Sanki ne yap· 

tık?.. Cinayet mi işledik, adam 
mı öldürdük? .. On beş sene ceza 
yiyecek değiliz ya! Buııun için cçı
kabilccek miyiz bilmemi> sözünü 

hiç de yerinde bulmuyorum. 
Cobeka da lafa karıştı: 
- Yervant çok doğru söylüyor, 

ne bedbin adamSln be! Müebbet 
küreğe mahkum olmadık ki bura
dan çıkamıyalım! 

Darbasanyan isyan etti: 
- Keşki müebbet kürek ceza· 

sına mahkum olsaydık. Hafif bir 
ceza ile de bu işdeu kurtulsak bile, 
alemin yüzüne nasıl bakacağız. Şu
nun bunun, dostların, ahbapların 

imalı sözleri ve bakışları karşısın
da kalmaktansa, ölümümüze ka -
dar sürecek bir mahkumiyete ra • 

zıyım. 

· Yervant Zührap isyan dolu bir 
sesle cevap verdi: 

- Ben razı değilim. Ben böyle 
bir kafa taşısaydım, zaten böyle bir 
iş yapmazdım. Hele senin evvel • 
den aklın neredeydi? Mademki bu 
kadar dürüst bir adamdın, niçin ev
velce düşünmedin bunları? 
Yakalanmasaydık iyi idi değil 

mi? O zaman yan gelip paraları 

yiyecek, günlerini, gecelerini zevk 
ve safa, saz ve sözle geçirecek de
ğil miydin? 
Şimdi mi utanıyorsun? 
Aklın başına yeni mi geldi? 
Cobeka da dedi ki: 

doları knzanmıya muvaffak olan 
Amerikanın şin1diki otomobil kra
lı Düran, dünyada en çok zevk duy
duğu günün, ilk beş doları kazan • 
dığı gün olduğunu ve şimdi elinde 
olan milyonların kendisine h;c bir 
duygu ilham etmediklerini söyle • 
mektedir. 

- Ycrvanı. çok dogıu söyhiyoı. 

Bu derece bedbin olmıya benim ak· 
hm ermez. Hem lM kadar sık1lacalc 
ne var? Bize verseler verseler. bi
ıu sene hapis cezacı verirler. Bu bil' 
sene, göz açıp kapamnkla geçer. 
Yakalnnma~ydık, ömrünü yine 
eğlence, neş'e içinde geçirecek, Juı· 
mar masasının başında oturup, du· 
daklarınla rakı kadehlerini ve ka· 
dmlar öpecek değil miydin? Bunu 
yine yapabilirsin. Kazandığımız pa· 
raları kimse almadı, yerlerinde, kÖ
~cciklcrinde rahat rahat uyuyorlar. 
.Ceza müddetimizi tamamlar ta -
mamlamaz, yine ona: 
Kavuşur! 

İstediğin gibi: 
Vur patlasın, çal oynasın! 
Eğlenirsin. 

Böyle bir vaziyette olan bir iıl" 
sanın, bedbin olmasını, ne yalan 
tsöyleyeyim, ben kendi hesabın1a 
doğru bulmuyorum. 

Darbasanyan, arkadaşlarının - bi• 
rinin şiddetli, ötekinin müiayimcC
l-.ücum ve sözleri karşısında duy -
duğu isyan hislerini haykırmak. 
kendi felsefesinin emrettiği bir li· 
sanla cevap vermek istediği halde, 
ı;ralarında bir münakaşa çıkmams· 
sı için sustu. Hiç bir şey söyleme • 
di. Fakat bir an için, bedbinlik sis" 
lerilc örtülmüş olan dimağını bU 
sislerden tecrit ederek, arkadaşla• 
rmın fikir ve iddialarını kendi ken• 
dine tahlil ve tetkik etmek iste
di. 

Onlar haklı .mıydı? 
İddialan doğru muydu? 

Kendi bir karar vermeden, '.kat

!iJSına dikilen şeytan kırmızı dili· 
ni çıkararak cevap verdi: 

- Onlar haklıdır! Mademki, bit' 
l:ere olan oldu, yakalandın. Dü ' 
şünmektc ne mana var. Dua et de• 
nıuhakemenize çabuk baksınlar dBı 
bir an evvel buradan çıkmana bııJ<. 
l{umar, eğlence, kadın ve ic:ki se
ni bekliyor dışarıda ... 
Kadın! 
İçki! 
Kumaı·! 

Darbasanyanı, zevkin ve arzuıııırı 
ncş'eli kollarile saran bu üc dişi 
şeytan değil miydi? • 

Bilmem hangi iblisin, bilmefİI 
hangi tılsımlı eksirlerle yuğurııP. 
iıısanlarm dudaklarına lezzet, y9" 

şayışlarına ze\•k katmak için ya •. 

rattığı bu tatlı ve korkun~: 
- Ekanimi selase! 
Değil miydi? 
O: 
-Dişi şeytanlar! 

O: 
- Ekaniıni sclase! 
ki, jşte, nihayet onu bu derki?"' 

lcre kadar düşürmüş, ve bir: 
-Sahtekar! 
Damgasile, hapishanelere kadı! 

girmesine sebep olmuştur. 
Az bir mahkünüyeUe bu işde1l 

kurtulsa bile, piyasada, dostları :ı· 
rasında, bildiklerinin yanında ,·e 
nihayet bütün bir amme karşısırı· 
da, kaybolan itibarının, hiçe iJlCıı 
şeref ve haysiyetinin geri döılJl~~ 
bine ve nihayet ayaklar altında 1' 
lan: 

- Namusunu! ., 
Kurtarmıya imkan var mıydJ· 
Kendi kendine dedi ki: . de: 
- Kazandığımız paralar yerlll

5 
• 

duruyor, çıktığım zaman yine e r
kisi gibi, yer içer, eğlenir, güle~ 
sin. O zaman bugünkü bütün dıl tı 
tgunlukların, bedbinliklerin g~i" 
yerine neş'e ve saadet geli~ ... J.ift 
yorlar, belki bunlann hepsı !~ ~ 
Fakat yalruz bir şey vardır: 1,a 
musl .• 

Bunu nasıl yerine getirmeli?) 
(Devamı vtır 
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SüO~ylfilil©ııra oın Sar~van~~., 
o~m~nOo ~c§llr©lYD 

KU(Q)CS KO~lbARR Samur Devri 
Tefrika No: 26 Yazan: M. Necdet Tunçer Cariyelerin 

''Amon Kraliçesi, lsrail zabitleri.ne ôşıktır, I ortasında zevk 
Mellti! Kraliçenin kalbini teshir etmek, Amon ve safa içinde 

sarayını f ethetmekl en daha ~?ı,!~!l!~~!~: kalbine 
81

_ olan Deli /bra-

Amo11n ıa,agı 6niintlelcl tılsımlı kaga 

h ~üleyman bu haber üzerine der- çe Naya gülüyordu. Esire: 
/ Şaon'a bir mektup yazarak kra- - Haydi git, dedi, Şaon 'a ken .. 
~Çeyi asmamasını; evvelce ~ yaz· disini sarayda beklediğimi söyle! 
dığı gibi, sağ olarak yakalayıp Ku- Eğer Allah dünyayı sansarların ta-
use göndermesini bildirdi. hakki.imüne tcrketmişse, ben o 

* dünya içinde yaşamamağa çoktan 

••on, Amon sarayı 
önünde 

&· Şaon, Amon topraklarına girdi· 
l zaman, kraliçe Nüya: 

h <-'Yurdumuza bir sansar girdi.. 

... u sansarı boğacak bir kurt la • 
""rt\b 

:Demişti. 
Şa.on'a bunu haber verdikleri i:arn 

1ıu an Amon ordusu İsrail ordu -
1i ndan kaçmak üzere geriye çcki-

Yordu. 

k Şaon kindar, asabi ,.c inatçı bir 
t: Urnandandı.. Kraliçeye şöyle bil' 
•rtbcr .. gonderdi: 

,, 'Yurdunuza gelen sansar, sara • 
~ını"uı .... d k 
9ı .. onun c, meydana çı araca-

rıız kurtları bekliyor!~ 
t.;rnon kraliçesi kocasına ordusu

. alıp geri çekilmesini ta\rsiyc et
ltıışu 
g~ . · Atnon kralı ordunun başına 

tı.. Yabeş şehri önünde yeni bir 
Cephe kurın k .. kr ı· . ral'<l a uzere a ıçeyı sn • 

a bırakıp geri çekildi. 
~ ı· ten <ı ıçc Naya nasıl ve ne ccsa • 
c Earayda kalmıştı? 

ı~l~ll;ı herkes gibi, İsrail ordu • 
cıu. ı{ıJrr..and.anı Şaon da şaşıyor • 

<l~~fı.yo. neye ve kime güveniyor· 

~~on sarayı önünd'cki surlar 
lt;ıt b kolay kolay aşılamazdı.. fa
~~ u, nihayet Şaon için kısa bir 

Ş an tneselesiydi. 
ıton b· 

den b· . ı.r sabah, Amonlu esirler· 
ı:. • ırını saraya gönderdi. 
~Slı· }{ . 

lifin· .. ralıçeye, Şaon'11un şu tek-
ı soylcd" - s ı. 

?ıiz Ş arayı harpsiz teslim edcrsc-
<lc;" aon sizi esir ahp Kudüse gön

"C<:kı Eğ Cir(!r · er harp ederek içeriye 
~~&c:-c~ı başınızı surların üsti.inde 

li:sır bu .. l 
~ soz eri söylerken, kr::ıli-

karar verdim. 
Esir o gün surlardan iple aşağı

ya sarkarak İsrail ordusu kararga

hına döndü.. Kraliçımin cevabını 
aynen Şaona anlattı: 

- Kraliçenin teslim olmağa niyeti 
yok; Mclla! O bir erkek gibi ko -

nuştu benimle. Sarayda sizi bekli
yor. Kendine güveniyorsa, sarayın 
surlarmı aşsın, diyor. 
Şaon bu cevabı alınca hiddetin • 

den küplere binmişti. O akşam bü
tün ordu zabitlerini topladı: 

- Kraliçe Naya bizimle istihza 
ediyor. Surları aşmak için ne yap
malıyız? 

Diye sordu. 
Zabitler muhasarnya devam et • 

mckten başka çare olmadığını söy

lediler . 
Bu zabitler orasında yaşlı bir 

asker vardı. Şaon onun sözüne çok 
değer verir ve mühim meseleleri 
c,nunl~ mahrem olarak konu~urdu. 

Bu yaşlı zabit -toplantıdan son
ra· Şaonun yanına geldi: 

- McllA! -dedi- biraz da ihtiya
rın sözünü dinleyiniz! 
Şaon: 
- Senin sözlerini ve öğütlerini 

her :ıaman dinlerim, dedi, söyle 
bakalım: Bu surları aşmak için ba
na ne tavsiye edeceksin? 

İhtiyar zabit, Ş.aonun kulajına 

eğildi: 
- Surları aşmak için çok insan 

telefa11 verc>t"c-ğiz MeUa! Halbuki 
kraliçenin kalbini teshir e tmek, 
surları fethetmekten dnha kolay 
bir iştir! • 
Şaon hayretle ihtiyar zabitin yü

züne baktı: 
- Ne demek istiyorsun? 
İhtiyor zabit düşündüklerini a· 

çıkça söyledi: 
- Kraliçe Nuya, İsrail zabitleri-

J ı· ----

~~~İ;kta bir ışık 
1 

Yt:zan : Edgar Valas ı 
. Çeviren: Muammer Alatu r 

tı""' -----· h ll"r1n a 1 lt~ı2:ın n attıklruı bayağı bir 
lıuaud anlatabileceği şeylerin 

lib:'nu geçmedi. 
--'4Ct · llııllun k çı, sağdan soldan patro • 

l'a Bakı asada büyük mikdardn pa
~ecesın~d~ğını öğrenmişti. Cınayet 
'§ladığ (! 1 hadiseleri anlatmnğa 

can kuı~~;amanJ T. X. kendisini 
~i~r ~ e dinliyordu. 
......_ ., Şoyıe anlattı: 

laı.. c.fyaret • k" <><io.S.ına çı geldi, kendisini ya-
~ Uta son çıkardım. Bir kaç da-

t 
aıııcıan ;,.a çıktığını işittim. Açık 
c 1 ""llra il 

<> ili f.-·t . c ohm son muhnve-
~ı :tı ....... ....... le .... 

....... aral'lın da ses· . i 'tt• . . n t Gnı·b ını şı mı.7. mı: 
~i h 1 a fş'tr atll"Ja ı ım, fakat o kadar 

-..... h.. tnıyorum 
QUtU ' 

n bunları bana söylemiş-

tınız. Fakat bu ziyaretçide hıç bir 
~ey nazarı dikkatınizi celbetmecti 
mi? 

- Evet, bir kolu takma idi. 
- Sağ kolu mu, sol kolu mu? 
- Sol kolu. 
- Buna emin misin? 
- Evet yemin ederim. 
- Peka16, devam et. _, 
- Hole indi, sokağa çıktı Arhk 

ondan sonra bir daha kendisini 
görmedim. 

- Siz geldığinlz zaman, cinayet 
anlaşılınca, doğrusu korktum. Bel
ki de benden şüphe edersiniz diye 
çekindim. Hole indim. İlk gördü • 
ğüm şey masanın üzerinde benim 
namıma bırakılmış bir mektup ol· 
du. 

rccck yolu bulmağa çalışsanız, h • Ç b 
harp çabuk biter .. fazlo kan dök - ım J erman u-
memiş oluruz. , f 
şaon birdenbire şnşalndı. 1 yurmuş U: 
ihtiyar zı::ıbit neler söylüyordu! - cwadr Q zam 
İsrail orduları kumandanı zeki, ,_,ı 

anlayışlı bir adamdı. Biraz düşün
dükten sonra: 

- Hakkın var! dedi -Nt!ya gü • 
zel bir kacfındır. Dünyanın en çir -

kin bir erkeği olan kocnsındon 

kurtulmak için, rarnyının cin -

lcr tarafından muhafaza c
d ilciiğini ileri slirerck Aman kra • 
Iını aldatmıştır. Fakat, bize karşt 
da dostluk duyguları taşımış ol 
saydı, bizimle bu kadar çok uğra
şır mıydı? Bilhassa genç zabitim 
Saroyu neden astı? 

ihtiyar ıabit bu sözü d cevap
sız bırakmadı: 

-· Saro size füanet tmcdiği için, 
ölümü gözüne ~lmış. Fakat, Naya 
sizin kuc<ığımzn atılmakta tcred· 
düt etmiycccktir, Mella! Beni din
kyıniz ve Nayanm kalbini caln1a
ğa çalışınız! 

(Devamı var) 

Son Telgrafın 
Müsabakası 

Hayam 
Tanıyor musunuz? 
f. 

r---------·~ 
ISon Telgrafı n MCısebaka 
1 Kuponu 

No. : 15. 
Bu Resım-----

n in totoQretı 

bildıririm. 

ADRES ı 

. . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

tez gelsin. 
Osmanlı imparatorluğu tahtına 

musallat padişahların en :z.ırdeiisi, 
en ipe ~apa gelmezi Deli İbrahim
di. Çocukluğu ve gençliği, öldürül
mek korkusil'e, muhitinden d\ş".11-
rı başını çevirip bakmadan geçen 
Deli İbrahim padişah olduğu ha • 
berini aldığı zaman, önce inana • 
mamıştı. 

Dördüncü Murat Bursadan bir • 
denbire 1stanbula dönüp de saraya 
çıktığı zaman, ilk iş olarak ka • 
<leşlerini boğdurmuş; yalnız, tah· 
ta, Osmanlı saltanatına varis ola • 
caklar arasında en ürkek, en hu • 
dala bulduğu İbrahimi sağ bl .. ak· 
mıştı. Fakat, bu salk veliahdı da 
bir odaya kapattırmış, dünya ile R• 

lakasmı kestirmişti... Hayatının 

son deminde, haleti nezid.:yken, 
son bir gayretle yerinden frrfa • 
mış, bir irade isdar etmi~ti: 

- İbrahim, tez cellada \"erilP.!. 
Amma, valide sultan, saltaratm 

biricik varisini, (nizamı fılcm) i -
çin saltanatları <!lzem nd'deJ.ıeıi 
Osman oğullannın bu tek mümes .. 
silini örldürtmemiş; Dördüncü Mu· 
rat do bu son iradesini tekide 
meydan bulamadon bir knç dakika 
sonra dfınynya gözlerini yunum:ş· 
tu. 

Yirmi senelik bir gayrC!tlc tam 
bir mutlaki_yetin elinde eıyı;ncak 
olan zebun ve miskinleşmiş impa
ratorluk halkının marazi ruhların
da, padişahın ölümü, derin bir tc · 
essür uyandırmıştı. 

Valide, mecnun veliahclin, cüt ·,~ 
~nında yeni deliliklerine meydan 
vermemek için Dördüncü Muradın 
ölümü haberini ona ihtiyntln ulaş
tırmağa sadrnzamla kızlar ağasını 
memur etmiş, Dördüncü Muradın 
ölümünü de arz odası önündeki so
faya koydurmuş, üstünu bir şalla 
örtti.iı müştü. 

Osmanlı padişahları içinde ilk 
defa nikah ve duğünle karı almak 
usulünü ihdas eden de sultan İbra
himdi. 

Saray, dördüncii Mur:ıdm z.aına
nmd:ı sinen, gölge kadar ehemmi
yeti kalmıyan harem t:tkımının 

tnüdaha!clcrinc sahne olmuş; pa -
dişah da, has müşavir eclindiji .ı:tö· 
niillilsU Telli haseki ile kerameti
ne inandığı Cinci hocanın masal ve 
hlkayelcrilc devlet umurunu ted -
\'irc başlamıştı... Telli hasekinin 
v~ tedarik ettiği mas:ılcı kadınla

rın masallnrilc daima mestane bir 
ömür sürmeğe başlıyan padişah, . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

iMZA 1 büsbütün nzıyor, akla, hayale gel
mez iraaelcrle görülmemi~, duyul-

\.. _______ . _____ J m:ımış işler görüyordu ... Bir gün 

- Devam et. 
- Bu mektubun oraya nasıl gel-

diğini, .nasıl ve kimin at rafından 
bırakıldığını anlıyamadım. Pakat 
ban vaktimin büyük bfr kısmını 
mutfakta geçirdiğim ve ancak bır 
çeyrek saat kadar arkadaşımla gö
rüşmek için dışarıya çıktığım için, 
:mektubun siz gelmeden evvel ma-

sanın üzerine bırakılmış olduğunu 

düşündüm. Açtım, mektuptoı bir 
kaç satır vardı. Fakat bu bir kaç 
satır da aklımı oynatmıya kafi gel· 
di. 

T. X. sabırsızlıkla sordu: 
- Peki mektupta ne yazıyordu? 
- Size harfi harfine tekrar ede· 

bilirim. Çünkü o bir kaç satır öm· 
rüm oldukça zihnimden çıkmıya • 
cak. Mektup A. C. harflerile başlı· 
yordu. Arknsındn da 2fi'4 rakamı 
vardı. 

- Bu ne demek oluyor? 
- Nasıl anlatayım? n:,ğrusunu 

isterseniz, söyliycyim: Bu rakam
lar bana Martmur hapishanesinde 
verilen numaradır. 

- Anl3dık, mektupta neler ya-

zıyordu? 

- cBurndan hemen kaç ve müm
kün mertebe sür'atle ... :. Benim o 
e\'dc hizmetçilik etti[.>imi kim, ne
reden anladı, doğrusu şaştım. İşte 
bütün hiküye bundan ibaı ettir. Bir 
gün Mis Holandaya rastgelmiş -
tim, kızı Portman ıneydamııa ka
dar takip ettim. 

- Bundan başka söyliyecek bir 
şeyiniz var mı? 

- Daha ne söyliyeyim? İşte bü
tün bildikler.im bundan ibaret. .. 

* Ertesi giin T. X. ile Belinde Me-
ri Grinparkda buluşmuşlardı. 

G(!nç kız: 
- Size bir şey soracağım, dedi. 
- Galiba adresinizi öğrenmeğe 

~alışıp çalışmo.dığımı soracaksınız. 
Fakat böyle bir suale cevap ver .. 
miycceğimi peşinen haber vere • 
yim. 

T. X.'in gözlerine Bclinda Meri 
bet" zamankinden daha ~ok güzel 
görünüyordu. Açık hnva yUzunü 
pembeleştirınlşti. Gençliğin ve ta
zeliğin bundan daha müşnhhas tim
sali olamazdı. T. X. dedi ki: 

Osmanlı .ıarayinda MnUr ıtvk, cnlrlkaga salıneolan Aarctn dairesi 
selamlık resminde sakalına \nci t•rdığı sarayı döşetirken buld.:ğu 
dizdiriyor, kürkünü ters giyiyor, c,rijinal bir fikirle her tarafı, ze -
üsküf biçimli bir kalpağı başına mini, tavanları ve duvarları ynl -
giyiyor, bu ncalp kıyafetile arnba- nız samur kürklerle kaplattığtoı ve 
nın üstüne çıkıp oturuyor; ba~ka bu işe ait dedikoduların bir zengin-
tir gün, seçme cariyelerin körpe llk timsali halinde bütün dünya 
ve kıvrak vücutlnnnın çıplaklı ... saraylarına yayıldığını, aucak c:"k 
~mm Hasbııhçe ha\'·uzu sularmdn zengin ve kudretli bir hükümdarın 
harelendiğini seyrederktm, kırnu- c.lŞarabilcceği böyle bir işin ne 
zı balıklara avuç avuç altın ve mü- ~evkli ve ne gıpta uyandıracak bir 
cevher atıyor; diğer bir gün de, hareket olduğunu balland1ra bal
harcm bahçesinin kuytu bir köşe- landıra anlatıyordu. Masal buraya 

Fatih M.hmedirt m•ı1ıar ita/garı 
reısam Bellini tarafından yapılmış 

y~ône portresi 
Acaba Mclımel, /sta.nlmtu zaptel• 

tiği gün, halef /erinin kepazelik· 
terini hatırına getirmiş migdi? 
sinde kurdurduğu acaip bir kame
riyedc Cinci hoca ile cbuyü. ve 
chuddam:t işlerile uğrnşıyor, daha 
başka bir gün d<', Kandıyc fatıhi 
siliıhtar Yusuf paşayı, Girit dönü
~ündc «bana neye hC'diyc getirme
din?,. diye cellada veriyor; masal
lnrla büsbütün tuhnflaşan kafası -
mn bütün vüs'atile, sefahat ve cen~ 
net içinde yüziiyor, uçuyoı du .•. 

* Soğuk bir kış akşamıydı. Padi
şah sultan İbrahim, Topkapı sm·a
) mm kuytuluğuna gömülü (Hün
kar dairesi) nde, üç gündür fası -
lasız devam eden bir iyşünuş fıle -
mine dalmışh ... Arzın mallım kıt
alarından üçüne .kol salan Osrnrm· 
lı imparatorluğu hudutlarının tıcr 

tarafından gelen en körpe, en sc-ç· 
me, en turfanda bir sürü yarı ı;ıp
lak genç kız.ın arasında şarap içen 
padişah, ılık bir hararetle insanı i
liklerine kadar ısıtan en 1ladidt>, 
en pahalı ~şya ile süslü saray oda
sında Telli hasekinin yeni başln -
dığı bir masalı derin bir mesti i -
çinde dinliyor, süz.gün gözlerile zıt 
bir manzara arzeden sert \'e ktr • 
çıl sakallarını okşıyarak ma alla 
fazla alakadar görünüyordu ... Tel
li haseki, zengin bir Şark mas~ilı 

anlatıyor bu masalda, zengin bir 
Rus Çarının bir gözdesi için yap • 

- Babanız döndü, bıliyor musu· 
nuz? Sizi görmek için öyle sabır -
sızlanıyor ki... 

Genç kız dudaklarım büktü: 
- Ümit ederim ki, ona benden 

bahsetmediniz. 
- Hiç bahıocder miyim? 
Genç kız, delikanlıyı dikkatle 

silzmeğe başladı: 

__.: Sizde mes'ut olmak için her 
meziyet var. Fakat neden böyle 
ıdünyadan bıkmı~ gibi duruyarsu• 
nuz, ona hayret ediyorum. 

- Allah, Allah neler söylüyorsu-

geldiği zaman, deli sultan, biı'd.:ın
birc ayağa kalkmış \•e bir el i~li • 
retile meclisi süküta davet ettik -
'ten sonra ellerini çırpmış, gelen 
harem ağasına: 

- Tez o veziri azam olacak te -
resi huzuruma gctüresiz! iradesi
ni savurmuştu... ~e yarısı, so • 
ğuk ve kar fırtınası arasında uyku
dan uyandırılıp karşısına dikilen 
Bostancı başının Ağı.ından: 

- Sultanım!. Şevketlfı efendi -
miz huzurlarına irade buyuruyor
lar! iradesini tebelluğ eden sadra
zam neye uğradığını şaşırmış, 

muhtemel bir ölüm korkusile: 

- Can ve b::ış üstüne ... Uelc bir 
c..bdestimi tazeleyim! Diye çekilip, 
titriyen cllerile abd st aldıktan 

sonra, acele, sarnyn koşmuştu. 
Hünkara, sadrazamın geldiğini 

haber verdiler. Deli İbrahim, bu 
zevk ve sefahatın çirkin bir girizi 
halinde iltihaplı bir içtill)ai yaranın 
göz yakıcı manzarasına, (vakö.rı 

saltanatın) payimal oluşuna ehem
miyet bile vernıc'miş, v<'ziri, he • 
men huzuruna almıştı .. 

Şarap kokuları ve tütün duman
larilc buğulu odaya giren gô:z.ltri
ni yerden kaldırmıya cesaret edc
miycn ve hicap duyan vezir, pa .. 
C:işahı ctekleyip el pençe ferman 
beklerken, pndişahm ince ve ace· 
le sesi kulaklarına çınlamıştı: 

- Tez, memnliki mahrusamdn
ki güreni ve vükela ve ulema ve 
kuddat ve miyrimiyran kullnnma 
§Ol emri şerifimi bildires'in! Ve -
zir ve vükclft kullarım beşer yük 

ulema ve kuddat kullarım üçer yük 
\•e miyrimiyr.an kullnrım lki§er 
~ilk samın· derisini tc7.ce südtici 'ic-

miyeme arzedeler. Hem gerektir 
ki, cümle avam ve riaya kullarım. 
dan vergi yerine samur kürk ala
sın ve def ter edesin. Saraynn dc-
vair ve müştcmiwtm, cümle Sd • 

mur kürk ile kapatmak muradım· 
dır. Hoşça amel edesin .. Vallah dc
ı in yütdürür, saman doldurtur, bağ
lıırn korkuluk ederim koca .kclp!_ 

İ:ıro Osmanlı sarayında samur 
devri de böyle başladı. 

Naki Bora 

BeJinda kendisini daha güzelle°Ş
tiren ağır bir tavırla yanı başına 
oturdu. T. X: 

- Kehonetiniz kısmen doğru! 

dedi, Fakat çocuk meselesine ge • 
lince ... 

Genç kız içini çekti: 
- o halde evlisiniz demek r 
T. X. yutktmdu. 
- Zntcn evli ol~nız d~, olm:ısa. 

nız da bana ne? yalnız mes'ut olu· 
nuz da o kafidir. 

mız? "' • 

-<Çok mes'udum. Bir cumartesi 
günü bana gelseniı ya .. öyle güzel 
ÇlÇE:lder yetiştirdim ltl, bayılırsı -
nız. Benim de <lünyada en ıevdi • 
ğim meşguliyetlerden biri de bul 

- Elbette söylerim. Bir def& gıp· 
ta edilecek bir mevki sahibisiniz. 
Meşhur bir adamsınız. Sizi seven 
karınız ve boynunuza sarılan co • 
cuklarınız var. ~ 

- Allah Allah, işte bunları siz -
den öğreniyorum. 

- Sahi evli değil misiniz? Val
lahi, ben sizi hep evli biliyordum. 
Sizi çoluğunuzun, çocuğunuzun a
rasında ocağın karşısına geçmiş, 

muhabbet ediyorsunuz diye tasav
vur ediyordum. 

- Lutf cn oturmaz mısınız? 

- Eğer mahzur g6rmezseniz, 
16yle btraz yilrüsek ••• 

Yürüdüler, !akut ağaç yaprak • 
Iarmın llkıpk bulundllğu kuytu 
bir yere geldikleri z;nıan, T. X. 

';enç kıu belinden 1akalad' vıı: iki 
dudak birleşti • 

* T. X. ayrılmazdan evvel~ 
- Belinda Meri, dedi. Artık 

banliyödaki şatonuzu bırakmak ve 
(Devamı var) 
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Yağlı ve v 

yagsız Acı badem yağsız ·kar ve yarım yağlı gece 

HA SAN K REM LE Ri 
Çilleri ve Sivilceleri ve Lekeleri . Kat' iyyen izale Eder. 

Dünyada mevcut ktemlerin en nefisleri, en sıhhileridir. Nazik cildli kadınların hayat arkadaşıdır. İhtiyarları gençleştirir ve gençleri güzelleştirir. İnsana ebedi bir tara"et 
veren Hasan acıbadem yağile yağsız gündüz ve yarım yağlı gece kremlerini unutmayınız. Kutusu 50. tüp halinde 20, Türkiycdc yapılıp ta Avrupa etiketi yapıştırılan ff 
halkı aldatan k.recılere ve sair ıtriyata aldanmayınız. HASAN ismine ve markasına dikkat ediniz. 

HASAN DEPOSU; lSTANBUL ANKARA, ESKİŞEHİR, BEYOCLU BEŞİKTAŞ. 

Çamura ·Çukur a · Ka zay a 

-----· ............................................ 

' Bu 
akşam 

Şehrimizin tanınmış musiki san'atkarlanndan 

kartı sigorta ?U 0-
Y clek cebine ve el çantasına şığnr, C : 

kolaylıkla taşınır '< 
1937 modeli JUNIOR cep fenerleri C : 

Satış deposu: Galata, Haraççı (eski Domuz) ::-;-

KEMENÇECİ ANAST AS'IN 
56 ncı Yıldönürnü, fevkalade bir programla kutiulanacaktır. 

"' 
Bayan LEYLA' nın ı,tıraklle 

AZERBAYCAN MUSİKi HEYETi 
l l 

sokakJSNoM. sAl.TLeıeÔfonM: 4E38R6ı. JŞÇEN e::~~~~lı r. ~ Zeybek ve A nadolu oyunları, l 
sürprizler. Telefo n : 4033 5 

lst anbul Birinci Mıntaka Kadastro ~~--~--·~~~~~~~~~~~~~ 
. . - Müdürlüğünden ı-~--- H A Y R E T! .. •• ' 

~adastrosu bıtmış ve sicil muhafızlığına devredilmiş bulunan Yalı 1 
KlUp Ka~ım ve KcmaJ Paşa mahallelerile ikm1I ve devri yaktnlaşane 
Bey~zıt, Mımıır Kemal, Sarı Demir v~ Heybeli Adasında kain Kadasrto 
Ko~ısyonuaun her içtim:ıında ahiren tekemmül ederek münferit şekilrl 
tubıt olunmuş ve olunacak olan gayrimenkullerin Kadastro kanununun 
25,26 mad~elerinin hükümlerine göre herkesin görebileceği mülga 
Defterhane bınasmm üçüncü katın salonuna cetvelleri asılmıştır. 

PJinlan birinci mantaka müdürlütü fen bürosunda asılıdır. Arzu 
ed_en~e~ mczk_ür cetvellere bakarak bir itirazları varsa iki ay içinde 
Mudurıyete muracaatlan lüzumu akli takdirde vaki tesbitin kal'ileşeceği 
ilan olunur. "2084 • 

Senelik muhammem ilk teminatı 
kirası 

KapaJıçarşıda Kazaılar sokağında 44e-46 ___ _ 

No. lı dükkan 
Beyaııtta Koska mahallesinin Cumbu. 

riycl caddesinde 18·20 No.lı ev ve dükkan 
Gklatada Karaköy caddesinde 10.16 
No.lı dükkan ı 

Galalada Karaköy Topçular cllddesinde 

2·2 No. la dükkan 

Kapahçarşıda Hacıhasan sokagında 14 

No.h dükkan 

Eminönünde Şehmehmet geylani mahalle 

sinin Reşadiye sokğında 17 No.h dükkarı 

Topkapıda Arpaemini mahallesinin Top. 

kapı caddesinde 97-117 No.h beş odab 
bahçeli ev 

Hocapaşada tramvay caddesinde 11 No.h 
dükkin 

Galatada Karaköy mahallesinin Fermene. 

ciler sokağında 17-161 No.lı üstünde 

odah dükkan 

Kadıköy Osmanata mahallesinin Rıhtım 

sokağandaki hal binasanda 2 No.h dükkln 

Beyaııtta Cumhuriyet caddesinde üst'in· 

de bir odalı 22 No. lı dükkan 

24 

f120 

11~0 

900 

36 

180 

96 

204 

384 

100 

180 

--
ı,so 

9 

86,25 

67,SO 

2,70 

13,SO 

7,20 

15,30 

28,80 

7,SO 

13,SO 
Yukarıda semti senelik muhammen kiralarile teİninallan yazıh 

olan mahaller teslim tarihinden itibaren 9'.19, 938 veya 940 yılı Maytat 
sonuna kadar ayn ayrı kiraya verilmek üzere açılı.. arttırmaya konul· 
muşlardır. istekli olanlar hi1.alarında gösterilen ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 28-4.937 çarşamba günü saat 14 de Daimi 
Encümende hulunmalıdırlar. (1) (2104) 

* ** 
Senelik muhammen kirası 60 lira olan Bostancıda vapur 

iskelesi sokağında 2 No. baraka 938 veya 939 ve 9-tO seneleri Mayıs 
sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. 
Şartnamesi Le\'aıım Müdürlüğünde görülebilir. istekli olanlar 4 lira 

·50 kuruşluk ilk teminat mektup veya makbuzu ile 16-4.937 cuma 
günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (1848) 

• •• 
Muhammen bedeli 17629 lira 25 kuruş olan Jandarma telefon şebeke

sinin ıslah ve ikmaline ait telefon malzemesi kapalı zarfla eksiltmeye 
konu!muştur. Eksiltme 16-4-937 Cuma günü saat 15 de daimi Encü. 
mende yapılacaktır. Listesiyle şartnamesi levazım müdürlüğünde görüle· 
bilir. istekliler 2490 No:lı kanunda yazılı vesika ve 1322 lira 20 kuruş· 
luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber teklif mektuplarını havi 
kapalı zarflarını yukarıda yazılı günde saat 14 de kadar Daimi Eneli• 
mene vermelidirler.(8) (1829) 

Kadıköy Vaklflar1 DirektörlUğU lllnlar. ] 

--------------------------------·----------------------~J Üsküdıırda SclAmiali mahallesinde Topal sokak 13 savılı ev. 
Kadıkövünde Raıimpaşa mahallesinde Düz sokak 14/1 ev 
Kadıkö;ünde Düz sokakta 1412 ev. 

Yukarıda meYkii ve numeral.m yazıh yerler 31.5-938 sonuna 
kadar pazarlıkla kiraya verileceğinden isteklilerin Kadıköy Vakıflar 
Müdürlüğüne müracaatları. (2086) 

r ,, p ASO Ve~i~~ ve hüviyet· 

Bayan aranıyor 1 ıerınızı temiz sak. 
Jamanız için her boyda seleloit 

Türkçeden maada Fransızca mahfazalar geldi._ Yeni Postane 
ve Almancaya aşina bir Bayan cad. Memduh Aya-un 

aram1or. 1 Sahibi ve wnumt neşriyatı idare~ 
Adreı: ~yotJu. lıtiklil cad. Bıac:muharrir 

No 77 ye muracaaL . E-v I 
• ~zet 

BMeldıia yer: Matbaal Ebüzziya 

Herkesin muhtelif pozlarla resmini çektirmek için uğradığı bu yer 

neresidir biliyor musunuz ? ... 

Beyoğlu i stiklal cadde&I Matbuat Cemiyeti 
kar tunnd a 77 numarada 

FO o E i' S P f{ Es· 
Çok acele vesikaltk resim 

iSTEYENLERE MÜJDE 1 
lst .. nbulda ilk defa ems:ıli hıç gorülmemiş ve Lir t şi daha ol· 

mayan Amerikan icadı son sistem eleklrı kli ve otomatik makine· 

1 !erle altı dakika'ık en kısa bir zamanda resinı çekilir _, 

--- \'C derhal alırsınız. _. 

İstanbul C. Muddeı umumıll - Istanbul Asliye 4 ncü Hukuk 
ğinden: Mahkemesinden: 
Adlıye Vekiıletındc mlinhal 14: Mıtli Mudafaa Vekaletine izafe-

lira maaşlı katıpliğe Fransızca o - ten İstanbul hazinei maliye mu-
kuyup yazma bilen bir daktilo a- hakemat müdüriyeti Ortaköy 
lınacaktır: Talıplcrın mcmurın Ka- katolik kilisesi Gultekin ar-
nununun 4 uncu maddesınde ya - ka sokak 2 No. lu hanede oturan 
zılı vasıf ve şartları haız olmaları, Satıh ve Mustafa Ragıp alcyhleri-
ve mektebe mudavım bulunmama- ne 37/707 N. ıle açılan 441 lira 46 
ları liizımdır. kuruşun tahsili davasından dolayı 

7 /Mayış/937 Cuma günü saat rni.ıddealeylehlerden Salih'e ila -
J4 de edebiyat fakültesmc bağlı nen tebhğat yapıldığı.halde malı -
yabancı dıller okulunda im·:han kemeye gelmediğinden gıyabında 
yapılacaktır. muhakemeye devam olunmuş ve -

İsteklilerin daha evvel rnemuriye- M. V. bir kıt'a taahhütname ve 
timize müracaat ederek vesıkala - talımatname ile masraf cetvelini 
rmı göstermeleri ve imtihana ka - ibraz ettiğinden bahisle muame -
bul edileceklerine dair alacakla· leh gıyab kararının ilanen tebli -
rı numaralarla yukarıda yazılı gün ğine ve ilan girnimden itibaren de 
ve saatte imtihan yerinde bulun • müddealeyh Ragıba bir ay mühlet 
malan lüzumunun ilanını rica e- verilmesine ve muhakemenin 17/5/ 
derim. (937 /2446) 937 Pazartesi günü saat 14 de bıra-

İstanbul Üçüncü İcra Memurlu. kılmasına karar verilmiş olduğun
dan yukarda adresi yazılı Salih i-

ğundan: lan gününden itibaren bir ay zar-
Mukaddema Maçkada Gözem a· fında işbu gıyap kararına itiraz et· 

partımanında mukim iken bilaha· 
mediği veya yazılı günde mahke -

re Halebe gidıp mezkur mahaldeki 
meye gelmediği veya bir veki.l gön-

ikametgahı meçhul bulunan Sait dermediği takdirde gıyabında hü-
Gözeme: küm verileceği ve bu babdaki gı-

Dussinin aleyhinize İstanbul As- yap kararı mahkeme duvarına asıl-
-üye birinci hukuk ınahkemesınden . - mış olduğu ilan olunur. 
h tihsal ve infaz için dairemıze tevdi ------------
•·yledıği 13/12/935 tarıh ve 934/159 Kadıköy İkinci Sulh Hukuk Ha-
No. lu ilam hükmüne nazaran şa- kimlığınden: 

-yian hisseli olarak sahibı bulundu- Zonguldak Ereğlısinde ölen mez-
ğunuz Beyoğlu Tomtom mahallesi kür kaza maarif memuru Sırrının 
Caddcikebirde banka han namile üğlu Samim Zafere halası Kadıkö-
nıaruf apartımanınızın müddeiye yünde"Kuröalıda Kaptan· paşa cad-
ait duvara bindirilmiş olması ha - desınde 57 No: da Efşanm vasi ta· 
sebile müddeinin duvarında ser • yin olunduğu ilan olunur. 
bestçe tasarrufunun tcmıni için 
mezkur apartımanın demır iske -
let üzerine aldırmak suretile ica
beden ameliyenin tarafınızdan ya -
pılması. Aksi takdirde mahkemece 
l'u hususda takdir edilen (12540) 
liradan hissenize isabet eden mik· 
darın dairemiz veznesine yatırıl -
ması hakkında ve icra ve ifüı.s ka
nununun olmfıptaki maddei mah
~usasına tevfikan tanzim ve tebliğ 

için tarafınıza gönderilen icra cm· 
rj zahrma rnubaşiri tarafından ve
rılen meşruhatda ikametgahı ha
zıranızın rneçhuliyeti anlaşılmış ve 
bu itibarla muktazı tebligatın bir 
'C.Y müddetle ilanen icrasına karar 
verilmiş olduğundan mezkur müd
det zarfında 937/468 dosya No. su 

ile ilam hükmünü bilriza Ha et -
mediğiniz wya icranın tehirine 
dair te tkik merciinden veya ait ol
duğu mahkemeden iildei, mahkeme 
yoJile veyahut temyiz mahkeme -
sinden bir karar getirmediğiniz 

takdirde mezkur müddetin hita-
mını müteakip ve cebri icra su· 
retile bervechi talep ve hüküm la
zım gelen muameleye başlanacağı 
J'!lalumunuz olm:ık üzere ve bu hu-

937/129 

Dördüncü İcra Memurluğundan: 
Topkapıda Sefa bostanı civarın

da pamuk fabrikaları sahipleri Nu
ri Necati biraderler taraflarına: 

Mahi gülün 168 lira o para ile 
771 kuruş masarif mahkemenin 
8/11/932 tarihinden itibaren % O) 

iaizle birlikte temin tahsili ıçın 

1 Fatih sulh ikinci hukuk hakimli -
ğir.den istihsal etmiş olduğu 10/2/934 

tarih ve 934/123 I. No: lu ilamın ic
ra marifetilc birlikte alınması hak
hnda takip talebinde bulunmuş ve 
tarafınıza tebliğ edilmek üzere tan
zim edilmiş olan icra emrinin ar -
kasına mübaşir ve mahal polis me
muru taraflarından verilen In€Ş -
ruhatta ikametgfıhınızı terk ile nc
ı eye gittiğiniz bilinemediği göste
rilmiş olduğundan bu husus 
l:akkında bir diyeceğiniz var
sa 20 gün•içinde daireye müracaat 
etmeniz ve borcunuzu ödemeniz i
çin tebliğ makamına kaim olmak ii
zere ilan olunur. 

susdaki icra emrinin tarafmıza teb
liğ makamına kaim bulunmak üze
re: k<>\'f:vct iliinen tebliğ olunur. 

~~--~---~--~-

Kirahk kömür 
deposu 

-Dr. Hafız Ceınal 
(wKMAN HEKİM) 

Dahiliye ınUtehassıı• 
Pazardan başka günlerde öğle• 

mile mnruf, lr:ımvay caddesin· den sonra saat (2.5 tan 6 ya kad'
den deni~e kadar uzanan kömür - İstanbulda Divanyolunda (l04) ~ 
deposu kıralıktır. Taliplerin Tü- · 1 h i k b. · d hasta• mara ı usus a ınesın e 
tün Gümrük kemerli sokak 23 1 1 k b 1 d Sal mart.il 

Kuruçeşmede Altın çapa na· 

arını a u e er. ı, cu 
numarada Ali Rıza Pişkine mü. günle&'i sabah c9.5 - 12. saatleri lıt 
racaathrı Telefon: 21104 k"k. f·'· h t M ayeıı' 

,, 
SEKSÜLİN 

1 
Ademi 

iktidar, 
Bel 

gevşekliği, 

Dermansızlık, 

Vücut ve Dimağın 
yorgunıu~unda 

pe~ 'müessir ve emin 
' bir il~çt:ır. 

Kut:usu 200 kuruş 
· BEŞİR KEMAL · MAHMUT CEVA'i 
Eczanesi .- Sirkeci . 

ı ı IAaraya ma sus ur. u 
hane ve ev tel\?fon: 22398. J<ıŞll 
telefon: 21044. __________ _,,,,_ 

-~000000-ooc)OO~ 

Akba mUeaaeseıerl 
Ankara da her dilden kitap, fi' 

zete, mecmua ve kırtasiyeyi ucııı
olarak AKBA müessesesinde 

bulabilirsiniz. Her dilde kitaP. 

mecmua siparişi kabul edilİ'· ı 
M lstanbul 2azeteleri için itan k!~ 
8 bul, abone kaydedilir. UndervOO"' 

1 
yazı ve hesap mnkinclerinin Att' 
kara acen,esi. Parker dolı111 

kalemlerinin Ankarada satış yr 

1 

ridir • . Tel~fo:ı : 3:l77 

~oox~ 

Operatör Göz Hekimi 
1 RIZA ONVER il 

1 
Doğum ve kadın h:ısta!ıklan Dr. Şükrü Erta 

Cax-aıox.ıu Nuruosmaniye ca. ılı 
mutahassısı ıs & 

Cağ'aloğlu No. 30 (Eczanesı 
Cağaloğlu NÜruoı::ıarıiye caddesi yanında) Te ef on. 2256!> 

No. 22 Mavi yapı ·-- ··------••--?ı Telefon: 22683 . , ~ . 
. • Cildiye ve Zühreviye mütehassısı 

Dans merakltlarına ı Doktor 
m üjde 

Nuri Osman Eren En ltısa bir zamandn iyi dans öğ-
renmek isterseniz ve ucuz bir fiat 1 Beyolğu, Elhamra apt. No. 3 

ile vakit kaybetmeden dans pro - ılm••••••mı ... •ı••~ 
fesörü Yorgo'ya müracaat ctsiı:ıler. 

Adres: 

Beyoğlu Tokatlıyan oteli arka -

smda Topçekenler sokak No. 31.. 
birinci kat. 

' 

Yeni Çıktı 

T ahtlan De~ 
viren Çocuk 

ÇOCUK ROMANI 

Y?zan: lSKEND~R FAHREDDiN 

BUtUn okuyucularımıza 

tavs iye eder iz 

1356 Hıcrl 1353 
Seter NLan 

3 2 
Yıl 1937, Ay 4, Gün 105, Kaııot J~ 

15 Nisan: Perşemb• 

La e. mevsimi 

-
Vakitler Vau ti E:ı•ııi 

. cf. 
ıa. ' ••• 

Güneş 5 21 , 0 s' 
ÖA'le 12 14 

. 5 'fi 

ikindi 15 58 9 ıO 

Akşam 18 49 ı2 oJ 

Yallı 20 25 
1 :J1 

İmsak 3 34 8 " ........ 


