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lngiltere ile yeni -bir Akdeniz paktı 
Taç giyme merasiminden sonra lngiltere, Şarki Akdenizin 
~emniyeti için hüklimetimi_zle müzakereye girişecek 
Şarki Akdenizde Madrid civarındaki cehennem 

harış ve emniyet HükUmetçiler 100qO ihtilalciyi 
lQÇ.giym~ m~:aiimin_de_n son~~ muhasara altına aldılar 
gılterenın hukumetımızle mu- -

Zqkerelere girişeceği bildiriliyor Madrid müdafii general Miyahti radyo ile haber gönderdi: ''Bir 
---- ---- ----~~~~~~~~..--~~~--~.._,.........-~~~ · lspangol generalinin namusu üzerine söz veririm ki, teslim olur

sanız, zabit, nefer, hepiniz de af/edileceksiniz.,, 
Paris 16 (Hususi) - Beş altı 

gündenberi Madrid' civarında de- _ 
vam eden kanlı ve dehşetli muha
rebeler İspanyol milletine çok 
pahalıya mal olmuştur. Her iki ta
rafın verdiği zayiatın had ve he • 

· sabı yoktur. Fransız gazeteleri, bu 
kadar kanlı muharebelerin dünya 
harp tarihinde çok az görüldüğüni.i 
yazmaktadırlar. Her iki taraf son 
kozlarını Madrid civarında oyna • 
makta ve en son ihtiyat kuvvetle
rini bu cehennem içinde eritmek -
tedirler. İhtilalcılarm ağır topları 
Madrid şehri üzerine üç günden • 
beri mütemadiyen gülle yağdır • 
maktadır. Cumhuriyetçiler de ağır 
toplarla ihtilalcılarm mevzilerini 
devamlı bir ateş yağmuru altında 
bulundurmaktadırlar. Tefüvvuk 
cumhuriyetçilerdedir. Bunlar, Man 
zamares nehri üreıindcki büyük 
köprüyij yıkmışlar ve Ambuk mev
kiini zaptetmi;şlerdir. c Yönayet 
Pres• gazetesinin bugün yazdı • 
gına göre, Ka!Jadel Kampa da bu. 
lunan Jhıilalcıların ordu kararga .. 
hına merbut olan ve Üniversite 

Sekiz agdanierl lıpangagı kan tltrgosına çerıirmiı olan .si 

1,,, .
1 

mahallesinde Madride karşı harp 
aı tererain Akaenb fllosana IMltıup bir ztrhltmn eden 10,000 ihtilalcı, dubalar üze· 

lo 1tıwrt11lnde lalim •aatl rine ~urulu olan bu büyük köprü-
&iy lldra, ı6 /U - I . nün tahrip edilmesile cumhuriyet-

ıenıraller: Franko, Mula, Kabanello 

çi ordu tarafından tamamile mu • 
hasara edilmişlerdir. İhtilalcılar 
en son gayretlerini sarfederek bu 
on bin kişiyi kurtarmağa çalışmak-

tadırlar. Fakat cumhuri~~tçiler 
mütemadi bombardımanlarla düş
manlarına geçit vermemektedirler. 

Madridin ve belki de umum İs • 

panya harbinin mukadderatı bu 
muharebelerde taayyün edecektir. 
35 tayyare cumhuiryetçi piyade 
k;.t'alarma yardım etmektedirler. 
Yalnız bu cephede ateşe giren 
cumhuriyetçilerin miktarı 15 bin 
kişidir. Üniversite mahallesinde 
muhasara altına alınan ihtilalcı -
lar son nefere kadar telef edilmek 
tehlikesi altında bulunmaktadır -

· lar. Bunların işgal ettikleri beş 
büyük binayı da cumhuriyetçiler 
zaptetm:işlerdir. Madrid müdafii 
general Miyaja dün radyoda uzun 
bir nutuk söyliyerek Üniversite 
mahallesinde ölüm tehdidi altın -
da bulunan 10,000 ihtilalcının tes
lim olmalarını söylemiş ve sözle -
ı-ine şunlan ilave etmiştir: 

cCumhuriyet hükumeti, isyan C· 

den bütün zabit ve askerleri, tes -
lim oldukları takdirde affedecektir. 
Muhasara altına aldığımız ve can
ları avucumuzun içinde bulunan 
on bin ihtilalcıya karşı vatanına 

biç bir zaman hiyanet etmemiş o
lan bir İspanyol generalı na -
musu üzerine söz vererek affedile
ceklerini vadediyor. Silıihlarıınızı 
teslim ediniz, azabınız; ve ıztırabı .. 
nız sona ersin!• 

(Devamı ikinci sayfada) i! •sr malı fı . "~usııst) - "Star" gazetesinin yazdığına rore, nrilız 
f e ıtıUı.aıce: ;lındc,. taç giyme merasimini müteakip, lnrilterenin j1ponya ======::z::;========================-===========================-
•k. hcdefin~ cı:_e rırişınck tasavvurunda. oldu~u teyit edilmektedir.Bir itti• r ~ıc . d•f ı . B k ·ı 
ttt1

ne ihti~ ~uJc~ek olan ~u müzakerelerin müsbet bir netice vere4 Sovyetlerı·n enup şımen ı er erın- aşv .. e ı 
. f\y11i a verılmemektedır. B 

~•tin ıarkg~zcte yine taç giyme merasiminden sonra, lngilterenin, Akde. u k k d •• il k d ugun 
.,e bir anta ısrnı?daki emniyeti tesis etmek gayesilc Türkiye cumhuriyeti za şar e uç yı 1 eneme Bosna-Sıarag -'a 
e bu ıı.~~a •mzaıamak üzere müzakerelere ririşecetini bildirmekte Fı .. losu uj s " •he,.aıiy•tle kaydotmektedir. 

0\1yet - Alman dostlu-
'-

gu tahakkuk ediyor 
Al~an dostluğu ile tanınmış olan 
kanı. ote~kinin Sovyet harici) e 
-........._18erlığine getirileceği söyleniyor -

, . . 
bir köılil kızı ile konu,ugor 

( Yazııı 2 ,.,,c; ıag/omıztla) 

Londra. 16 [Hu!:usl]-Eveninf 
Standar~ırazetcsi, Sovyet Ru.ya· 
nın Uıak şarktaki nazik vaziyeti 
karşısında, büyük bir fedakarlığı 
göze alarak, Japon donanmasının 
kuvvetine muadil bir Uzak şark 
filosu meydana getirmefe karar 
verdiğini yKzmaktadır. 

SOVYETLER AMERIKADAN 
YARDIM iSTEDiLER 

Londra, 16 ( A. A.) - Havas 
Ajanıııı muhabirinden : 

Bahri mahafil, dün Sovyet se. 
firi B. Maiski, B. Nurman 
Davis şerefine vermiş oldutu 
öt le ziyafetinde kuvvetli bir 
Sovyet donanması vücude geti· 
rilmesi hususunda Amerika'nın 
mesai birliğinde bulunmasını is-

- temiştir. 

Sovyet sefirinin B. Norman 
.Davis'e Nodrmansk'de bir ü.uü

bahri vücude getirilmesi hakkın~ 
daki Sovyet planlarına dair ma4 
lumat vermiş olduQ'u söylen
mektedir. 

~Vapur 
-Yanaşmadan 
Atlayanlar 
Tramvaylarda oldu
ğu gibi para cezası 

verecekler 
(Ycızm 2 nci aa1ıifede) 

Şirket o.n iki yıllık işletme imti
yazı hakkını kullanacak 

Cenup demirgollarının vazigetini ıöaterir harita 

Son günlerd'e hükumetin Cenup yılın sonunda iki taraf tan birisi 
şimendüferlerini de satın alacağı c:vvelden işi terk etmek veya iş -
hakkında bazı haberler ortaya çık- letmiye el koymak gibi bir istekte 

.mıştır. Bu mesele etrafında saıa - bulunmazsa mukavelename ken • 
.j hiyettar kimselerden tahkikat yap- diliğindcn on iki sene daha devam 
l tı~. Vaziyet şudur: Cenup şimen - (:decektir. 
' dıfer hattı, oütün malzemesile be- İşte bu ilk üç yıllık deneme dev-

i raber esasen hükumetin matıdir. resi ge~enlerdc bitmiş, fakat ne 
Yalnız bu hattın işletme imtiyazı hükümct bütün hatta işletmiye el 
bundan üç buçuk yıl önce bir Fran- koymak istediğini şirkete bildir -
sız şirketine bırakılmıştır. Bu şir - miş. ne de şirket bu işden vaz geç-

' ketle hükumet :ırasında o zaman mel arzusunu göstermiştir. Bu iti-
"imzalanan mukavelenameye göre tarla şirl·.etin daha on iki yıllık bir 
~irkete on beş senelik bir işletme işletme imtiyazı mevcut demektir. 
imtiyazı verilmiştir. Ancak bu mukavelename hü -
- Şirket} bu müddet bitince hiç bi:r kümlcrine göre, Payas ile Toprak-
hak ve talep iddiasında bulunmak- kale arasındaki kısma, üçüncü yı -
sızın herşeyi oldug~u gibi bırakıp lın sonund'a, şirket, diğC\' hatlarda ' ~ ~ . 
'Çekilecektir. Ancak -bu ·mukavele _ işlctmiyc devam etse bile, hukumct 
namenin imzası tarihinden itiba~ tarafından arzu edildiği takdirde 
ren iki tarafça üç yıllık bir tecrübe vaz'ıyed olunabilecektir. 
devresi :k~ul ed'ilJniit.ir. Üçüncü {~nmı 2 inci ugfunızdo} 

Belarad 16 ( Hususi Muhabiri
mizden ) - Başbakanımızla, Dış 
bakan ve maiyetindekiler, dün, 
Sırbistanın eski payitahtı olan Ka
raguyavats şehrine varmışlardır. 
Bu şehir baştan başa yeşil dallar 
ve iki memleket bayraklarilc aona
blmıştı. ismet lnönü şehirdeki as
keri fen müesseselerini ziyaret el• 
miştir. 

Türk misafirler 15,30 de Mev. 
ridlerne me vkiine varmışlardır. 
Burada tayyare meydanı ziyaret 
edilmiş ve iki ıaat kadar tevak .. 
kuftan sonra Saraybosnava hare. 
ket edilmiştir. Saraybosnalılar, 
Türk misafir!e için çok büyük 
hazırlıklar yapmışlar ve şehri Türk 
ve Yugoslav bayraklarile donat
mışlardır. 

Tren istasyona gelince, binlerce 
Bosnalı Başvekilimize karşı çok 
büyük lezahürat yapmışlar ve 
"Yaşasın Türkiye, yaşasın Atatürk,, 
diye baa-ırmışlardır. Caddeler insan 
kalabahtını almamaktadır. Civar 
köylerden relen ahali şehri dol
durmuştur. Misafirler görülmemif 
bir şekilde olan bu cuşkunluk kar• 
şısında çok mütehassis olmuşlardır. 

ismet Jnönü ile ı efakatındaki 
zevat, Saraybosnadan sonra Mosta, 
Bokakotovska, Dubrovnik yolile, 
Split, limanına gidecekler ve ora. 
dan Belırnda döneceklerdir. Adri. 
y1'tik sahillerinde yapılacak olan 
bu gezintinin pazar gününe kadar 
devam edeceği zannedilmektedir. 
Belgrada dönüldükten sonra 24 saat 
istirahat edilecek \'e ayın on do· 
kuzuncu akşamı Sof yaya doğru 
hususi bir trenle yola çıka1acak.tır. 
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Şehir, 'Hamidin't KOÇUK HABERLER 1 
~i/esini __________ , ___ ic-e-rd_e_. 

'T' * Bir d'üzüne evin kapılarını 
1. azige etti kırmak suretile hırsızlık yapan Ce

lal 14 sene hapse mahkCım edilmiş-
Şclıir Meclisi tarafından seçilen tir. 

bir heyet dün akşam geç vakit 

ŞU bahti kara, zavalll 
kara insanlar! 

büyük şairin ikametgahına gitmiş * Uşak kazasının bir vilayet h:ı-
\'e Lüsyen Abdülhak Ha.midi ziya- line sokulması için Uşaklılar hü -
retle meclisin teessür ve taziyet- kumcte müracaata karar vermiş -

lerdir. 
!erini bildirmiştir. 

Bu lıcyet ayni zamanda mecli· * Arpa ve fındık fiatlan düş -
sin evvelce okluğu gıbi ikametgah miiş, yumurta bollnnmıya başla -

Dünya yüzünde şu siyah ırkın 
talii ne garip! Dünkü ajanslar yi
rıe bir !haber veriyorlar: Amerika -
da 100 kişiden mürekkep bir halk 
kiUcsi, beyaz bir tüccarı öldürdük-

leri için iki zenciyi linç etmişler. ! 
Hem de direğe bağlamışlar, petrol 
dökı1p dir~ diri yakmış~ar!. Beyaz 
med~niyt:tin malıkemcsı, adaletle- I 
ri, kanunları yok mu ki?.. 1 

Su kara insanlar beyazlardan 
epey intikam alıyorlar, yani: be -
yaz insanlığın ) üzünü karartarak!. 

* Bir temenni •• , 
Bereket me\' ımi zahir: Geçen 

gün b ir kadı n sekiz çocuk doğur -
muştu. Dün Sıvastan verilen ha -

· bere göre orada da bir kadın 4 ço
cuk dojurmuş! A babayiğit ana
lar, ne olur birinjzden biriniz de 
b ir (çok çocuklulara yardım) ce -
rniyeti de doğuruverse!! 

* AmballJ1ar çok nt0· 
der n o 1 m a m • l ı ! 

Almanyada ta Haydelberg şeb -
rinden hamiyetli bir Türk orada • 
ki manavlara gönderilen portakal-

larımızın ilk sandıklannın güzel 
çıktığını, sonrakilerinden ise çı -
kan Dörtyol portakallannın {yas
sı, yumru, küçük, ezilmiş, küflen
miş) ol.iuğunu yazarak şikayet e
diyor. Ve: 

- Portakallarımız da niçin bu -
ralarda kapışılan incirlerimiz gibi 
güzel ambalaj edilmiyor? Diye so-
ruyor. 

Halbuki meyva ihracatımız için 
ıesmen kontrollar konduğu, en 

modern amblB.j usulleri konuldu -
ğu yazılıpçiziliyordu. Demek: Mo
dern küf ambalajlan portakalları· 
mm pek o kadar iyi muhafaza e -
demı>or!! .. 

kira11Dın Belediyece ~erilmesini mıştır. 
kararlaştırdıtını Lüsyen Abdülhak * Anknradan dün şehrimizde 
Hamide tebliğ erlemiştir. dönen !>ayan Tavshendi bu sabah 

Yunanistana hareket etmiştir. 

* Sebebini blUyor•z 1 
Dün bir akşam gazetesi müjde 

v<>rıyordu: Et fiatları yine yükse -
hyormuş. Merak edilmesin: Kut -
btı Ccnubiyc kar yağmıştır, ondan
dır ! ! .. 

* Adalılar teıa, 
etme7 ini zf 

Allah A1lah! Eskiden bir ecnebi 
~irkcti biz.im Adalardan taş çıkar
mak istemiş. Epey para da teklif 
elmiş. O vaktin Şurayı Devleti: 

- Adalardan taş çıkarılırsa mu
zencleri bozulur, batarlar! 

Diye müsaade etmemiş! •• 

Acaip şey; Adalar bugüne bıı -
gün susuduktan yana Kerbeliya 
taş çıkarıyor. Niye batmıyor? Laf 

Ecnebilerin 
ikameti 
Harçları 

Ecnebilerden alınacak ikamet 
tezkeresi harcı hakkında hazırlanan 
llyiha Kamutay ruınamesine alın· 
mıştır. Bu layiha ya gö:e yurdumuz• 
da 16 günden iki aya kadar otu
racaklardan üç, ili ardan bir se
neye kadar oturacaklardan altı ve 
bir yıldan fazla kalac:ıkl:ırdan da 
on iki lira harç alınacaktır. 

Yalnız tetkik veya vaıife için 
felecek otanlarla ı-esmi müesseseler 
tarafından angaje edilm~ buluoao-
fardan ve ecnebi talebeden hiç 
harç alınmıyacaktır. 

Cenup 
~ kraııçe•iCiın. Demiryolları 

H ·ç · 't · t'k b k (Birinci ıagfadan devam) 

i§te!?~ 

ı ışı memış ı , a sanız a: 
Meşhur İspanya kraliçesi Eliz:ı- ~~e şirketin yıllık u~u-

bct en ziyade hayatında iki defa mı heyetl toplantısı yapılmış, şır -
yıkanmış olmasile iftihar ed'ermiş ket. s:rı:ıay~in çoğaltılması i -

B. · d ııtd··''-' b' . 1 lerı surulmuş, fakat toplantıda bu-
ın 00 UALaD sonra, ın ev en - . _ _ . . 
ed 1

, lunan 11ukwnet komıscrleri zaptı 
m en evve . "' akk le p h · · ih · . ..1.'opr a - ayns attı ıçm tı-

O moda İspanyada bır zaman - razi kayt koyarak imzalamışlar -
larmı§ anlaşılan. Şimdi yağma mı • oır. 

var: Kraliçelik bizim bayanlarda!!. Bundan da hükiımctin bu hat ü-

_, ~.dd7r/i 

* Adalar arasında mütemadi su
rette işletilmesi kararlaştırılan i
ki Haliç vapurunun tecrübelerin -
den iyi neticeler alınmıştır. Sefer
lere Haziranda başlanacaktır. * Büyük Çekmece - Hadımköy 
yolunu ı hemen yaptırılması ka -
rarlaştmlrnıştır. 

* Gümrükteki genç memurlar 
için iki oy sürecek bir kurs açıl -
mıştır. * Bir Teşrinievveldcn itibaren 
Halde !1amallık kaldırılacak, yük
ler \'e boşaltma i~leri otomatiklcş
tirileccktir: * Azapkapıda ve Hal yanında 
üstü kap~lı birer çöp iskelesi yapıl
maktadıı·. Çöpler yalnız bu illi is
keleden mavnalara boşaltılacak -

· tır. * Bir Hazirandan itibaren bütlin 
taksi otomobilleri Gam göbeği ren
ginde olae4lk \'e müşteri ile şofö -
rün arası cam bölme ile bölünecek
tir. * Baro inzibat meclisi Musevi 
avukat Şekip Andotu barodan çı
karmıştır. 

* Geçenlerde Ankaraya gitmiş 
olan Fransız Dainlc.r heyeti reisi 
Dcklozye Ankaradan dönmüş ye 
dün Parise gitmi~tir. * İhraç mallarımızın ucuz iiat
la Bulgaristan yoluyla .se\'kedil -
mesi için Bulgaristanla bir itilaf 
yapılmıştır. Yeni tarife 1 Mayısta 
tatbik edilecektir. 

..... fflMIHhfMlllMMMIUl!IR8111f!llYI' ..... H.HIUlllMJfllMlM ... Hlllllllllll ......... Ctltlllt .................. """" ........ 11n•nt1u•ntHhlN 

ze:rindekı hukukunu istimal ede -
ceği anlaşılmaktadır. Bu takdirde 
şirketin elinde Fevzipa~a - Mey -
danı Ekbez, Çobanbey - Nusaybin 
ve Nusaybin - Mardin hatlan kal-

* Konyada şehir stadında maç 
esnasında demir parmaklık kop -
muş, altısı a&>ır olmak üzere on bir 
kişi yar&1anmıştır. On bin ihtilalci 

Muhasara altında! 
(Birinci sayfadan devanı) 

Madrid 16 (A.A.) -DUn Üniver
site mahallesinde kısa bir müdde! 
topların şiddetle ateş ettiği .işitil -

ıniştir. Cumhuriyetçiler, iki gün -
denberi Üniversite mahallesinde 

mahsur kalan isileri iaşe etmek i

çin Manzaneres'<le yeni bir cepM 
tesis etmeğe uğraşını asi kuvvetle-

rini bo:nbardıman etmekte idı1er. 

Robbcds de Chavela mıntakasın -
da yaptığı bir taarruz, muvaffakı
yetsizlikle neticelenmiştir. 

KURTUBADA ŞİDDETLİ BİR 
MUHAREBE OLDU 

Kurtuba Cephesi 16 (A.A.) -
Fuente Ovejuna'nın muhasarası-

na devam eden hükumet kıt'alan 
~imdiye kadar zaptedemedikleri 

şehre hiıkim yegane sırt olan Sier

ra Grauya'yı işgal etmişlerdir. 

mış olacaktır. 

Bu gaz vekiller 
Teftişe 
Çıkacaklar 

Bu yaz tatilinde. iba~ta Başvekil 
ismet 1 ıönü olduğu halde bütün 
vckille:-im z memleket içinde bir 
teftiş se} aha tine çıkac:ıklarc!ır. 

* Bu sene yurdumuza 30 bin 
muhacir gelecektir. 

Dı sarda * Avusturya Dahiliye nazın B. 
Horstnan, tayyare ile Berline git
miştir. * Rayşbank direktörü Brüksel
d<?n Berline dönmüştür. * Musolini 24 Nisanda Hitlcrle 
görüşecektir. * 1ngilterenin eski Mısır fevka
lade komiseri Lord Luid Atinaya 
gelmiştir. 

Parls sergiaia de 
anarşistler 

.... ~- _, 

Yugoslav yada 
Müthiş 
Bir fırtına 
Tuna ve Sava Ne
hirleri taştı, boğu· 

lanlar var 
Belgrat. J 6 (A.A.) - S1lı gü

nündeoberi görülmemiş bir şiddetle 

esmekle ola:ı ırüzxfır. çarşamba 

fiinü öğleden sonra soo haddini 
bnlmuş ve saniyede 28 metre sür• 

atle eC'meğe baş1amıştır. 
Ruzgar ve fırtına oldukça mü· 

him maddi hasarata sebebiyel 

vermiştir. Tuna ve Sava nehirleri 

taşmış. suların alıp götürdüğü 
birknç kişi kurtanlmıştır. Bununla 

beraber Ocıtrugitı.a civarmdıı 
içinde 5 ld~i bulunan bir sandal 
Savanın müthiş dalgaları arasında 
kaybolmuştur. 

Dünkü perşembe günü tehlike 
tamam le geçmiş idi. S ılıil polis 
leşki atı her ihtimale kar <ı?: ır 

bulunmaktadır. 

Vapur 
Yanaşmadan 
Atlamayınız! 

Emniyet Müdürlüğü hareket 
halinde olan tram\-ay, otobüs 
ve otomobillerden atlayanlan takip 
ey!emekte ve bunlan cezalandır· 
m:ıktadtr. Bilhassa bu miitemadl 
takipler tramvaylara asılan J;erscri• 

lerle çocukları korkutmuş, iyi ne
ticeler ahnmışltr. 

Emniyet mudürlüfö bu karan 
bütün deniz nakil vasıtalanna da 

teşmil etmeği muvafık görmüş ve 
bu sabah alakadarlara bu ) ofda 
emir verilmiştir. 

Vapurlat' iskcJclere yana~ms

dan ve iskeleler konmadan çıkan 
vey;ı atlıyanlnrdan da nakdi oe:ıa 
alınacaktır. Zabıta memı.:rhn bu 
akş mdao itibaren bu emri yerine 
getirmek için iskelekri kontrol 
altına alacaklardır. 

Taç giyıne merasiminde 
ecnebi zarhh1ar 

Londra :J6 ( A. A.) - Bahri ve 
bakanlığı, kralın taç giyme mera· 

simi münasebeti!c 20 may,sta Spil

head'da yapılacak deniz e-e~idine 
17 devletin birer harp ecmisi gön
dcreceQfoi bildiriyor : 

Almanya amiral Graf Spee zırh
lısını ~öndcreccktir. 

Son :zamanlarda bu mıntakada 
erzak ve cephane biriktiren asile -

rin uzun müddet mukavemet ede
bilecekleri zannedilmektedir. 
BASK CEPHESİNDE BİR DO'Ş -

MAN T A.ARRUZU 
Salamanca 16 (A.A.) - Resın! 

tebliğ: 

Muharebe, pek şiddetlı olmuş -
tur. 

Ası tayyareleri, cumhuriyetçile
rin işgal ettikleri mevzilerin bır 
kaç noktasıle Andujar §ehrinı bom
bardıman etmışlcrdir. 

Amerikada 
Linç usulü 
KtJldırılıyor 

W,ı!!b·n~ton 16 (A. A.) - v
J>up devletleri Al messülednin şi~ 

etli n ul.a e l ~hrr '" kJrt"a p r i. 
.n eııto linç usulünü tal ık edenlerin 
cx~a aA ır l nıasuu, fc deraJ bükun e
tin n i ı d 1 e•t'..il lC il n allui fÖrü
len po is ı en ur'ıı.ırın .ş Jdrtli cc· 
za a ı a c,'11rptırılmuıaı derpış eden 
kanun i , na ını 119 reye kar.{ı 

276 te}lc kalul em ~ lir. 1 fl}iha 
a,:an rr.cc'is ne 9CV'kedi ecektir. 

Pııris, 16 (Husu"i) - L:iberte 
gazetesi, beynelmilel serR'İde, muh
t etıf milletlerin ba.> raklarından 
başka anarşi<ıtlcrin de siyah bay. 
raklarının dalı:a ianmakta oldu~anu ' 
.ı:m ıkla ve nazarı dikkati cel

bclmekledir. 

Amerika 27.000 tonlult New· 
york zırhlısını, Arjantin 22.940 ton· 

luk Moreno zırhlısını, Fransa 26.500 
tonluk Dunkerque zır hlı!lmı ve Ja· 
ponya da Aschigara kruntörünü 
göndereceklerdir. 

D6rt senedenberl ara· 
nan katil 

Bask ~esinde hükiimet Milis-
lerinin bilhassa Ochandiano ve Lo
rllla .mıntakru.annda yDptıklarJ ta-

arruzlar ged püskürtülmüştür. 
Düşman büyük :zayiata uğramış -
tır. 

Bomb;rdıman ,octiccsinde sıvil 

ahaJidt>n bır kaç kışı ölmuştür. 
SEYFEDDİN DAGADA CEBE -

LÜTTARlKTA 

lranda meh'us seçimi 
yaplldı 

Tnhr:>n, 16 (/ .... A) - 11 ind 
Te~r i devrenin hitamı münsebe
ltle lranda yeni teşr.i intihabat 
yapılmıştır:. 

Bursalı seksen yaşında Bekir, 
d6rt sene evvel torunu Ayşeyi 
lstanbula tedaviye getirmek baha
nesile yolda ö' dürmüş, fak<ıt cina· 
yeli o zamandanbcri g'zli kalmıştı. 
Bekir dün Bursada yakalanmış • .su
çunu itiraf elmiıtir. 

1-
- o_ı_ş __ ..--ı 

SiYASA _...) 

Buna komplo 
Demezler! 
İspanyada dahili muharebe bsŞ· 

byalıdanberi aşağı yukarı sekiz~ 
oluyor, bu gidişle daha çok selci 
ayları beklemek liızım gelecek. ŞıJ 
geçen sekiz ayın İspanya tarihin~~ 
ne hazin, ne acıklı bir sahife tes1' 
cdt-ceğin! ve gelecek nesillerin ]cat· 

"zle deş kanı içen bu insanlara ne go .. 
bakacaklarını tasav\'ur etmek gııÇ 
değildir. 

Kaldı ki, İ~nyada dnhili nıırP 
başlad)ğı günden beri A vnıpanını 
c!aha doğrusu dünya sulhunun rr 
l:atı 'kaçmıştır. İspanya gibi bir ),ç 
de aylardanberi barut fıçıların' 
sıcrıyan lo\'ılcımlarm önüne geç· 
mclt için bütün milletler siper ııı; 
mış vaziyette bulunuyorlar. faka 
güzelim İspanya bu kardeş kad8

' 

sı yüzünden her gün biraz daı: 
r.arap uluyor, her geçen gün b 
kaç yüz İspanyolun kanına mal O' 

luyor. . 

Bu sabahki gazetelerde Ko~10 

diye gösterilen bir haber vardı. JS' 
· ta· pnnyad.ı muharebe eden her ıki 

raf m başında bulunan politikacı • 
lan kollarından tutup bir ken:ıt' 
~-.ekerek, İspanyalı vatandaşları' 
akideleri ııe olursa olsun, şaıısı°' 
hürmet ettikleri bir adamı başla· 
rma getirerek, akan kanları dıJ!tl: 
durmak ve sonra da İspanyol ıtl·ııi 
Jetine kendi istediği ,.c beğendi!'· 
bükiı.met şeklini intihap etmesi jçİ' 
fırsat vermek zamanının, ııatti 
gelip geçtiğini takdir eden baZl jJJ' 

sanlar böyle bir komplo tcrtiP et· 
mi Si er. 

~ 1•ti-
Eğer bunlar her hangi bir Pol1 

ka hedefi gütmüyorlar da, sırf it\' 
'!' 

sani ve \'atani bir duygu ile iŞC fı 
mek istemişlerse, muvaffak olJ; 
mayışlar.ına acımak eldıen geııı-e 

Anlaşıldı ki, dünya, İspanyol!~ 
ciasın ın karşısında ellerini bağl~r. 
mış, kalmıştır. Birşey yapatJl.l~dİ' 
Yapanlar da y~ngına körükle gı 
yorlar. 111 
Yalnız İspanyanın değil, ~~r 

tarihinin sahifelerinde bir lclte ef 
kil edecek olan bu kanlı $~i! 
kavgasını durduracak kuvvetli 
el ortaya çıkmıyacak mı? ·-' 

Ahmet~ 

Sovyet -Almatı 
dostluğu 

Londra 16 ( Hususi ) - ~ 
ruetcleri. Rus - Alman yak• ,sr! 
dan bahsetmekted"rler. Star f ıdP 
tesi, Hıllcrin şımdiye kadar. ~1,. ettiği dış .siyasada değişiklı~,,,,11 
plmak üzere oldu~unu ve ~ ~ 
ordusunda ileri gelen kuına0 pi' 
ların Ruslar la bir an~şma y• 'IJfl 
ması için Hitlerc ta\•si1elerde 
luııduklarım yazmaktadır. tef' 

Bu gazeteye göre, Rutya • tfl 
hine şim1iye kadar >apı!arı :ıif• 
pagandalara nihayet \'er er,t_iı'I' 
Diğer taraftan, Stalin, H.ıt' tıil 
Komiseri Litvinofu ba~a p,P 
vazifeye naklederek, eskı ,oti_ 
Elçisi \'C şi moiki Hariciye I'. ~f' 
ser Muavini Polemkin.i J-Pf 
Komiserliğine tayin edeceklİ'·.,,,~ 

Escurinl cephesinde düşmanın 

Cf'bf.Juttank 16 (A.A) - Crbc
luı tnrık'1.akı ndPmi miıdahnle kon
tro'örleri şefi Türk zabiti Seyfeddin 
DJğada, burnva sı-elm ıştir, 

"""""""l"' ............. ttuttttUlft""1t""""l'"''"""'''' ......... j ........... n .. H1'""'9f11f11.--1J111 ............. nıHPlftlHMfHtnl 

Hintli 
Asiler bir 
Şehri bastılar 

1 Bu sabah 
Ad'iyede bir 
Şahid bayıldı 

f"Sabah ve akşam başmuharrirleri ne yazıyorlar? J 

------------------~-------------------------------------------------------------.: 

Potemkin, Alman dostu 0 r•' 
tanınmıştır. 1ki devlet ar.ısınd.:ı 511~ 
t>ılacak bir anlaşma AvruP

21 ,_~ 
hunu tehlikeden kurtnrac:ıkltf'· cJııl' 
manyn, Avrupamn bugünkü lı~ 
Iarını tanıdığını ilc:in edcce'k 

0 
lfla9' 

lngilhlerlc Almanlar nr nsınd3 ır-e' 

Bannu, 16 (A.A.) - Şimali garbi 
hududundaki asayişsizliği nazan 
itibara alan Hindli ve Sikh'lerden 
mürekkep bannu müdafan komite-

si Hindli ve Sikb'1erc taarruz vu -
kunda kendilerini müdafaa edebi-

lecekler için silah dağıtılmasını 

ısrarla istemiştir. 

Bannu civarındaki muhasım ka
bilelere mensup çeteler ,gittikçe 

cür'-etlelni arttırmaktadırlar. Bu 
Ç€tclerden biri dün akşam :şehre 

bir !kaç mil mesafeye kadar iler .. 

temişlerdir. 

Tehlike işareti verilmesi üzerine 

sinemalar kapanmış ve askeri kıt
alar hazırlanmJşlardır. Panik olma
s;na mani olmak için bir polis müf

rezesi ~re gitmişlerdir. Gece ya
nsına doğru top sesleri işitilmi~ ve 
akıncılar, geri çekilmişlerdir. 

Bu akınların yağma ve dağa kal
dırma zayelerile yapıldığı zanne -
dilmekteatr. 

Bu !tıtbı\h .sıal on birde adliye
de küçük bır hadise olmu~ "e bir 
kadın bayı mııtır : 

8eykoz fabrikasında amele Be
sim aleyhine önce nifanh bulundu
gu 15 yaşında Kıymet tarafından 
açılao ırz da va sının bu s:ıbab Akır 
ceza mahkemesinde görulmesioe 
baılanmışhr. 

Ba davaya ıahit olarak Bey• 
koz.dan Zehra. Zeynep. Leman, 
Müzeyyen isaıiouc dört kadın da 
çai!ırıhnı)lır. 

Celsenin açılma•ndan biraz ı 
evvel llu kadınlar davacı ve haaım i 

tarafları ile Ağır CezaDlll koridorun. 
da kartılaşnuşlardır. 

Eu tesadüf aralarında bir a~z 
münaka~sına ~ebebiı et \'ermiş ve 
şahiUerden Leman zaten biraz has-

ta oldu~undao birdenbire fenalaşma§ 
ve yere dü~müştür. Etraftan gclen
Jerio yardımile kadın pencere önü• 
ne ve istirahate alınmı 1 ve bayıl· 
dJtı anlaşılar.ık mahkeme polisi ve 
a1Akaoar1ar tarafından hemen teda· 
vlsinc iİrişilmi~tir. 

Aç k' Saz 

Tarafaız Belçika 
.. Açık SoZ> de Ahmet Şükrü Es

mer, Belçıkanın bitaraflığından 

bahsediyor. Fakat Belçıkanm b:ırp
ten CV\•elki bıtaraflığı ile bugün
l:u bitaraflığı arasında çok biiyük 
farklar var. Bu bıtaraflık harpten 
evvel Fransanın işine elverirken, 
şirndı Almanyarun işine elveriyor. 
Almanyanın Garptcn ziyade, Şark
ta goziı olduğu anlaşılıyor. Belçi -
kanın bugunkü yeni siyasi vaziyeti 
vuzuha doği'\U girmiş midir, yoksa 
daha çok vuzuhsuzluk mu doğura
C:ilk? 

Cumhuriyet 
Belgrad mUllkatlndan 

•onra vaz•~et 
Belgradda iki başvekilin müla • 

kntında:ı sonra resmi bir tebliğ 
ııcşrcdildi. cCumhuriycb de Yu -
nus Nadi, bu tebliğin bütün sade -
liği içinde mümasil tebliğlere hiç 

benzemediğini \'C ehemmiyetli 
.noktaları tebarüz eUi.rditini yazı • 
yor. 
İtalya ile Yugoslaya arasında 

imzalanan muahade bazı devletle. 

ıin hoşuna gilm.cdL Küçük İtila -
fm inhllilc uğramış olduğunu id
dia edenler oldu. Biz böyle bir id
diada bulunmadık. Yugoslavyanın 
İtalya :ile nnlaşmnsı biz Türklerin 
::n.-"lllım:ıtımız, taS\•ibimiz ve hatta 
belld biraz da teşvikimiz dairesin -
de vukubulmuştur. 

Kurun 

Yugoslawyad• sa§hk 
kooperatifleri 

-cKurun> da Asım Us, Belgrad -
dan gönderdiği bir mektupta Yu -

goslavya&ki sağlık kooperatifle .. 
rinden bahsediyor. Memleketimiz 

sağlık ~:.rtlan bakımından geri • 
dir. Yugoslavyada doktor Koiç is· 

minde bir fen adamının fikri ve 

gayreti ile kurulan bu kooperatif

leri dikkatle gözden geçirmek bl • 
zim için çok faydalı olacaktır. Hü-
kumetin de ufak yardımı ile -bi -

zim paramızla yüz elli bin lira

Yugoslavyada yüz on beş .sağlık 

kooperatifi teessüs etmiştir. Bu ko
operatiı1cr köylerin s'iğlık vaziyet· 

le:rini düzeltmekle uğraşmaktadır
lar. 

Tan 
Başmakalesi yoktur. 

Akşam 

Belgredda ne diyorlar? 
"Akşam,, da Üç }'lldız, ismet 

loönünün Bel~radı ziyareti müna-
sebetile YugoslaYlann :taba ,<üslerine 

tercüman oluyor. YagoSlaviar ~Y
le düşünüyorlar: •Tıirkiye-Yugos
lavya dostlutu millr bir siyast-ltir. 
Siyasi ve geçici tertibatın detil, 
tarihin eseridir. • 

Son Posta 

Belar•d kalesi U•tUnde 
TUrk beyr•I• 

••Son Posta. da Muhittin Birgen 
Eaıvckilin Be ırada 2.İyarcti mü
na.ebetile YusoslavJınn gösterdik
leri heyecan verici samimiyetten 
bahsediyor. Buaün Bclırad kalesi 
bir kale detildir, Yu~oslavya için 
bir muze, bizim için bir Abidedir. 
Bu kale için kitaplar dolduracak 
etütler yapmak k bildir. Bir za. 
manJar Osmanblann hakiki budu· 
du BeJıraddan başlardı. Budapeş

teyi bu kale tuttu. Şımai ne o hu
dut var, ne o kale var. F •kat 
Cumhuriyet Türkiycsinin mı .('vİ 

hududu yine Bclgrnddaıı başl. ·' t. 

temiektler •c ham nıad~ele~sc$~' 
.selesini görü~ınck mümkWl 0 ",J~ 
hr. Hitler, Londradaki A ınaO 1' ,-e 
Ribentropu Bcrline çağırs~~ıı ~ 
Awopa sulbunu korumak 'e-1~ 
nacak tedbirlerin muz.ılcd' ti' 
Ribcntl'.op da hımr bu un 1~ "4 

Pariste çıkan Lövr gaıet 
11 

Jı/' 
doktor Şahtın gcJece~. ·~~ 
ve beşinde Paris ser:g1sıcad f4;t' 
pavyonunu kiipt edef~c~ JfJ" 
lerdcn aidatı salihiyete ~J 
AlmanyanlD Avrupa ye.._~~ 
vakya hudutlannaa ~- ~ 
tini laoayacatana, maanıal"" r 
temlikcletie bam mad# ~ 
baUiQİ isteyecetw Y~ . . - ,,., 

lllSll' tahYU...... ' 
kazanenH•1 y-"-' 

Kahire, 16 (A.A.) - ııt ~ 
faiıli ve ikramiyeli Ilı .P 9' 
fonsi1 c tahvillerinin daı J 
lişindc: ~ . 

1903 senui ta11
1

<1J."rll' JJJ 
566.335 numc:ır lı tab,il ııe'~ 

. tahv• 
1911 scncsı 0()0 

.3· 6 J( - numarab 50, 
i ı . r .:nıi) e kaı:ı ı ı uıışları.Jır. 
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ünün meselesi: 
lstanbulda herkes günde 

100 gram et yiyor 

SEBZE HALI 
Ha"ziranda yeni bir sebze 

hali yapılıyor 
Gelecek yıl kavun, karpuz için 

Bir yılda 19 milyon kilo et!.. 
1 e/ırimizdeki et istihlllki, bir çok Avrupa şehirle-

demirden bir hal yapılacak 
K ere.""tecilerde'ki Hal binasının 

yanına yeni bir .sebıe pavyonu 
yapılaC3kiı. Bu paı•iy.,uun kurula -
cağı yerin i~timlaki için muamele· 
ye başlanılmıştır. Paıryon mayıs 

başında eksiltme~ c konulacsk ve 1 
haziranda inşaata başlanacaktır. Bu 1 

inşaat bitince şimdiki Hal binmn 1 
yalnız y&ş ıney\•aya ve ~eni.si de 

yaş sebzeye ayrılacaktır. 

bel planına ait a,·an proje kat'ıi bir 
şekil aldıktan sonra da bu paviyon 
yapılacaktır. Bilhassa yumurta pa· 

. rinden aşağı değildir. Balık ta caba.. 1 E ~ :f.iaUarının yüksekliği )·üzünde.."'l Bu mıktar. (18,381,081) kilodur. Şu hale nazaran; kilo ile satılan 

~.-1yonu çok asri tertibatı haiz ola. 

cak. yumurtfllarm taze ve b y tı 
ayrılacaktır. 

~ ta.nbulda az et istihlak edil - Son on yıl içinde de şclıirde en bu balıklar da lıesaba katılacak o-
di ~lanbulda az et. istihlak cdı1- n2 et istihl ik olunduğu sene 933 yı- Jursa İs.tan bul ş~hrinde g~çen sene , 
et l.i '~ bu sebeple bır çok halkın lıdır. 9JJ te sarfolun<1n et yekünu HJ milyon 963 kusur bin kılo et sar-

Kavu:ı ye k ... rpuza gelince, bu yll 

yıne f'Sk.i meyvahoşta muamele gö

n-cektir. Kavun, .karpuz için mey • 

\ 1;1hoşta demiıdeıı bir pavyon yapıl

m;ısı j~in bütçede t hsisat yoktur: 
kuı~erıne ~lığı. t.ercih ettiği hak - {lG,SZI,BOB) kılodur. fedilmiştir. . . .. 
Yeni~ eskıdenberı yapılan '?leFiynt 933 yılından sonra et sarfiyatı Bu suretle şchr:ımızdc .nufus ba-
&el en tazelenmiştir. Dün bu me- her sem~ muntazaman artmıya baş- şına bir günde asgari olarak '75 
n..:.:atrnafında.yaptığımız tetkik_ ~a_ta gram et düşme_kt_ edir. Kendilerine 
·--u- b ı di lamı~ ve yüksclmistir. Şchırde is-
lik e e ye bu kanaate :ıştı - et verilmiyen sut çocukları ve has-
CUt e:ınemekte \'e İstanbulda me' - t:hlnk eciılen balık, ehli kuş ve a\• talar aradan çıkarılacak ollU'Sa lıer 
1\6.~ nufus kesafutine nazaran se- - by'\'anfarı ile pastırma, sucuk bu gün nüfus basına düşen et mikta-
· .... vı lstihiak iktar hi d rakaml::ınn d 5ındadır. Ve elde mev- • 
Ohnadı~-- .. mı mı~ ç e nı rınm yüz gramı geçliği anaşılmak-
l.r~b~u sov1 _ lemektedır. cut resmi rakamlara nazaran hal • tudır. Belediye bu rakamlara, av 

l a dnresince resmi kayıt- kımızın etten zıyade balı&rı tercih • 
ar 'Üzerinde 1 tetk"kl d ve kümr:s hayt•anlarıle, domuz ct-

de et Sil:fıyatı-suıapı .. ~~ imizd. ı . er en ettiğJ dogru değildir. Çünkü bir gün lcri, pastırma ve sucuk gibi kuru 
tb9'- ~ n ~·r e mun- l"k ed 1 t künil · • · · ~ıuı~ arttıJ;,rı anlaşılmnktndır. ıçmde ıstlh a ı en e re e ~tlerin de ıl~v~sıle şehırde et sar • 

1• '.Selcdıyeden yeni aldığım1z ma- balık miktarı arasında 15 milyon fiyatını!l muhım surette kabardı· 
;::ı~ gör: İstanbulda bir yıl i- kılodan fazla bır fark vardır. ğını söylemekte ve bu suretle istan 

lStihlak edilen etin azami Meselô. geçen 936 yılında şehri .. bulun et sarfıyatının Almanya, Çc-
llı~ktarı {18) milyon kilo Ye asgari mizde 16 mılyon 930 küsur bin kilo koslovakya, Lehistan gibi yabancı 
~tarı da (16,5) milyon kilodur. et sarfolcnmasına m~kabi1 ayni se- mcmlekctlerde~i et .ist~1lakatı sc-
sı!<ınbuı halkı en çok (930) sene· ne içinde ancak 2 milyon 32 bin ki4 vlyesini bulacagını ıddıa ctmektc-
~t Yctniştir. lo balık yenmiştir. dir. 

Haliçte yeni bir ha
vuz yaptırılacak 

IJugünkü hav~zla~-;,~purların ih
tigacını karşılamaktan uzaktır 

Son günlerde Kasımpaşa havuzla tifade ctmıyc karar vermışlerdir. 
ı .tında fazla iş olması yüzünden Akay İdaresinın Gôztepc vapuru 

1 Say/ iyelerin 
Planları 
Yapılacak 

lstanbul kazalarının 
vaziyeti inceleniyor 
İstanbul vilıij,ctine bağlı iakat 

arUlda iaua iş olması yüzünden bır evvelki gün Hasköy kızaklarından 
~apurıar tamir olmak ve ha - inmiş ..,e Denizyollarımn Kocaeli ları yapılacaktır. Bu planların ya-
t~dir tunalı: için Haliçte bcklemak- vapuı·u tnmir için kızaklanmı~tır. pılması için icabeden masrafa vi-

Belediye hudutları dışında kalan 

.kazaların ela müstakbel imar plan-

"oU ler. Bu \•aziyet bilhassa deniz Aı::.'-adarlar, daima 'tevessü et • 
., ar üU\. Jay~t ve belediye de iştirak ede -ttu-. tını ~Ü§kül .vaziy.ete sokmuş- mekte olan dcni2Ciliğimize bugün-
\>uıı darenın tamır edılecek ve ha- kü havuzların kafı gelmi~·eceğini ccktir. Ancak plan işi için bir sıra 
~ h a.;ıacak bir çok vapurlnrı oldu- söylem~l:tedirler. Haber verildiği· takip edilecek ve ev\•ela Kartal gi-
den a. d~ havuz bulamamak yilzün- ne göre İk1ısat Vekaleti yeniden bl şehrin bir sayfiye yeri olan ka-

be muattal kalnuşlardır. bir havuz yaptırmak için tetkikler 2:1lardan jşe ba~anacaktır. Bu gibi 
faJt nlz~ollan ve Akay idareleri u- yapmaktadır Haliçte. kurulacak kaı.alara Jıer yıl bütçeden 34,500 
~ tarnırler için Şlrketihayriye - tersane ile birlikte bu ıhtıyacın da !ıra verilerek yardımlar yapıla • 

"--- liasıtöydcki fabl"ikalanndan is- ) erine getirileceği bildirilmektedir. . ......,ııu. caktır . 
., •ı1tutuını11ttı1111uıuıı1111ıııuuıut11111111111ıouuı.uttmıuuıuu\11R1111ıuuuunuu•nuuuıuıHtlllll.UlfiUUt"Huıuıun 

"Ollferans, konf!ler şam (16-4-937 cuma) saat 20.30 da Bu y<lrdımla bu kazalar plan işin-
ş Ve toplantı Evimizin ~ğaloğlundaki salonun- den ba§ka kasabaların derhal elek-
ı:htenıini Halkevindcn: da bir toplantı düzenlenmiştir. triklendirllmesine de teşebbüs e-

da nisan 1937 cuma günü saat 16 Bu toplantı için ayrıca davetiye deceklerdir. 
ftndgcnçl_:rdcm Samim Otkay tara- yoktur. Herkes ~lebllir. 
ftaı:n RUZeI sanatlerde tekamül ve 

..-an r.. * l'onıa) b.oncsansı adlı (projeksi - PROGRA11.r 
~<!s' ır konferans, saat 17 de 1' 

iah ut Cemn tarafından münaka-
t~k ~~i rn~htelif parçalar dinletile
Cektir ncı bir konferans verile • 

lierkes gelebilir. 

Şehro..,.,• • * 
~v· \::·~1nı lialkevinden: 

c\lın U11ııın Ar kolu, 17 Nisan 1937 
Ue k~tesi günü saat 21 de piyano 
da\7etser 'Verecektir. Üyelerimizin 
'lttı ~Yelerini Halkcvinden alma· 

}; .ca olunur. 
nıuıon ·· &u .. u Halkcvinden: 

hatır~Uk Şair Abdülhak Hfımldin 
Slnı tazız maksadile bu ak • 

~I roman:43 

Bu gece saat 20 buçukta Eminönü 

Hnlkc\•i Merkez salonunda yapıla· 

cak (Hamit gecesi) ndc Agiıh Sırrı 

Levent, Nızametlin Nazif ve Halit 

Bayrı bi:yiık üstad Abdiılhak Ha • 

mit hakkında bırer hıtabede bulu-

nacaklardır. 

Bund!ln başk Bedriye, Sevlm, Le-

Yent, Naki Tezel, Hfunidin eserle

rinden mul~telif parçalar okuya • 

caklar, Gösteri kolu Başkanı Dok· 

tor Cclfıl T.. sin de Eşberden bir 
parça temsil cd(.>cektir. 

Sen de seveceksin! 
t)ıYe tn 

~.}'a rn et-ak edilir. Bir yerde ka· 
ltete rn~ u~ra~ı, öldU mü, bir !eli • 
lt~d!sin duştu?. Diye insan kendi 
~alfh ~Yer! 

ltcrıdisin· Unların hepsinden de mi 
(!Uııı du 

1 
azad edecek kadar \'Ur • 

Yll\az?.> 

lettrı Sabahleyin 
) Ye bu 
it Otgunıuk satırlan yazarken 

~il bır h \re Uykusuzluktan bit
t~ıert k ale gelmişti. Arada bir 
~t!thıe d:~~nıyor, başı masanın il
' a Şuyordu. 

~ ~u ;ecelik bu kııdar yeter .. 
<lryoı erinden kalktı hemen 

~:.- aya ' 
~ h!i- ,_uzandı. Dimağı tama • 
~ ""'e-.et~:~-'• 
~ \Jl"Udu. ~ Yatağa girer gir-

!~dığı \'akit, 
"· &a.t ka,.' 
vıy~ d(l ••.•• 

§Undü. Pencereden sızan 

Etem izzet Benice 
ayöınlığa baktı, vakti tayin ede
medi. Yanı boş ve odas.ı kimsesiz.. 
dı. 

- Zeliha .. Zeliha! .. 
Diye seslendL Arap hizmetçi: 
- Lebbeyk ••• 

Ya hanım ... 
Divc diye geldi. Lutf iye sordu: 
- Ne haber?. 
Saat kaç?. 
Zeliha: 
- Saat öğleden sonra .• 
Diye öğlenin okunduğunu, n1 • 

mazın kılındığını, yemek vaktinin 
bir hayli geciktiğini işaret etmek 
istedi. 

- Bey geldi ml?, 
- Hayır .. 

- Hiç bir haber de göndermedi 
mi? 

- Hayır. 

-·-
Morg raporu 

Orhanın beynine kemik 
girmesinden öldUIUnU 

tesblt etti 
Bir müddet evvel, banilyö hat· 

tındaki posta şubelerine datttmak 
üzere çantasuıda bulunan pa· 
radan 1800 lirasını çaldıran posta 
tevzi memuru Orhan, bir kaç gün 
evvel, müşahede albnda bulunduto 
Tıb adlide. ölmüş ve cesedi, otopsi 
için morıa naldcdilmiıUr. 

Morf, Orhan hakkındaki raporu 
dün vermiştir. Du raporla, Orha· 
nın, kafa luuıdan kardan bir ke
mik parças.mn beynine uplanma11 
neticesinde öldütü lesbit edilmek· 
lc!dir. 

- Gelen giden h?ç kimse oldu 
mu?. 

- Hayır. 

Zem a tek kelime ile ve hep: 
-Hayır .. 
Diyerek c.evap verdikçe Lfltfiye 

sinirleniyor ve .. 3•alnızlığmdan en
diJC ediyordu. Bir saniye düşün • 
cfü: 

- Eni§tem nöbette yirmi dört 
saat kalırdL Gece nöbet başlar, er• 
tesi gece biterd1. Belki, Salih de O• 

nun için çıkamamıştır •• 

Hükmünü \•erdi. Yatağından 
indi . .Bugün kendisini daha ferah 
ve sakin hissediyordu. Dünkü buh

. ram dörtte bire kadar inmişti. Fa
kat, ne yaparsa yapsın zihni hep ':f. 
ki noktaya takılmıştı: 

-Halil Necip niçin bana böyle 
birdenbire saldırdı?. Kendisine ce· 
saret verebilecek her hangi bir ha· 
reketim yoktu?. Bu genç adam 
yoksa deli mi?. 

Dirisi buydu. !klncl aüşüncesl 
de Salihli. 

- Bu adamın soğukkaıılılıjuım 
ölçüsü. ve bana kar~1 olan balı bu 

Yumurta, patates ve eınsali mad
deler için ayrı bir pav:yon yapıl
ması düşünülmüştü. Bu, şımdilik Bu da Btlediyenin 938 butçesilo ya-
geri bırakılmıştır. Şehrin müstak- pılabilecclctir. j 

HiUUtthltlffllUtllltHlttllllllılllllPttıt11111uut11ınttııunuu•nıııuıınuuttu.fıttttHt•rtHIUltHUU• tUllllUlllUUUUttUllJ.UUlUltUIUfHIU• 

Belediye garım 40 çift 
Milyon lira Bir günde 
Borç alacak Evlenecek 

Bu para He yollar açllacak 
Viliiyctin 937 bütçesine yeni yol 

insası icin 560 bin lira tahsisat ko-
~ . 

nulmuştu. 930 bütçesile de 3. 66 bin 
lira avrılabilcccği hesap edilmişti. 
.Fakat' bu iki yıllık tahsisatla acele 
yapılmast icap eden yolların in -
sası mümkün olaımyacnğı anlaşıl· 
~ıştır. Bu maksatla yüzde altı fa
izle ve Belediye kefalctile 500 bin 
liralık bir borç yapılması içın de 
valiye salc1hiyet verilmiştir. 

937 bütçesine konulan tahsisatla 
yapılacak yolların programı hazır

lanmıştır. Ji'akat gerek borç ile ya
pılacak, gerek 938 bütçesine konu
lacak tahsisatla in~a ettirilecek yol· 
larm programı için vali, Nafıa Ve
ikitletile müzakerede bulunacak ve 
Vekaletten alacağı direkti! daire
sinde bu :programı tamamlıyacak
tır. 

Belediye 
Tahsilatı 
Bazı memurlllrında vezi• 
yeti tesblt •dlleml•or 
Belediye memurlarının Ya§ ve 

tahsil derecelerini gösteren bir is

tatistik yapılıp Belediye yıllığına 

katılması kararlnştırılrnıştı. F:ıkat 

Belediye memurlarının ekserisinin 

t&hsil :lerecelerini liıyikile teshil 

etmek ıniimkün o1amadığından bu 
düşünceden vaz geçilmiştir. 

Yalnız belediyede büyük \•azife-
lerde bı.tlunan ve menşeleri belli o-

lanların istatistiğe alınması rnuva· 
fık görülmüştür. 

K6ylüye 
Ucuz pulluk 

Ziraat Bankası tarafından Ame -
rikadan getirtilen pamuk çapa ve 
diğer makinelerin bir kısmı mtih
telif şehirlere gelmiştir. Vekalet, 
bunlardan Mcizler makinelerine 
145 \'C fapalara da 14 lira kıymet 
tesbit edildiğini ve almak istiyen 
çiftçilerimizin Ziraat Bankasına 
müracaat etmelerini vilayetlere 
bildirmiştir. 

gece eve dönünce belli olacak ... 
Diyordu. Bir ar.ılik kendi l<endi· 

sini de düşündü: 
- Ben ne idim, ne oldum?. 
Düşünce ve hislerinde çok müte· 

vazıdı. Hayatının bütün seyir ve 
safhalarını gözlerinin önünden ge
çiriyordu. Çocukluğundan, Salihin 
karısı oluncaya kadar. Bir aralık i· 
ki meur taşının arasına b1raktığı 
Rıfkısı da gözünün önüne geldi. 
Rıfkıyı hatırlayınca, 

- Ah evladım ..• Ono doyamadım-
dı bile... · 

Dedi, yüreğinde bir damarın s1z· 
ladığını ve.. gözünden bir damla 
ya~ aktığını hissetti. Düşü?ıüyor· 
du: 

- Acaba çocuğum ne oldu?. Öl· 
ôü mü, sağ mı?. Sağsa Jcimbilir ııe 
kadar büyümüş, serpilmiştir. Am
ma ne kadar betbaht çocukmuş. 
Ne annesini bllir, ne babasını_ ~el~ 
kf, bütün hayatınca da bunu bil • 
miyecek. Bilse bilse .künyeslndeJd 
ana ve b:ıba ismini bilir o kadar. 
O da neye yarar?. 

llzhr.ap insanlar için irsidir,. di .. 

lzmir fuarında muazzem 
bir dUIU• 

T'Cmmuz ortalarında Galatasaray 
lısesinde açılacak Yerli Mallar Ser
gisile Beynelmilel 1zmir Panayırı· 
na iştirak etmek üzere İstanbul 
iabrika1ör ve tüccarları şimdiden 
büyük hazırlıklara başlamışlardır. 
Bu münasebetle clün Sanayi birli • 
ğinde bir içtima yapılmış ve bazı 
mühim firmalar her iki sergide de 
birlc~erck bir çatı altında büyük 
payyonlar yaptırm1ya karar ver • 
mislerdir. 

Bu sene, İstanbul ~ergisinde (en 
güzel kumaş) müsabakası gibi ye· 
ııi 'bir takım müsabakalar, İzmir 
Panayırında da ayrı ayrı günlerde 
üzüm, incir, tütün, zeytin '\'e pala
mut bayramları yapılacaktır. 

İş, Sümer Bankaları müessesatı 
da zengin pavyon ve Çe§itlerle iki 
sergiye de iştirak etmeyi J...--ar..rla!· 
tırmışlardır. 

İş Bankası bu maksatla 100 bin Ji • 
raya yakın masraf yapacaktır. 
Ayrıca İzmir Panayırının kapan

masma yakın son günlerden birin
de (40 çift} bir günde evlendirile- · 
cek ve buna (Fuar düğünü) adı 
verilecektir. Kırk çiftin şerefine bü
yük bir suvare tertip edilecek ve 
bunun masrafı komite tarafından 
verilmekle beraber çiftlere bazı u
cuzluklar temin olunacaktır. 

---·.--
Verem mUcedele kon

gresi toplanıyor 
Verem mücadele cemiyeti sene. 

lik kongresi 24 nisan cumartesi 
günü etıbba odası salonunda ya
pılacaktır. 

Çocuk bayramı haztrhlı 
23 Nisan çocuk bayraDJ1 günü 

,.e haftasında yapılacak etlenceJer 
ve merasim için Kurum teşkitatı 
tarafından haıırhklar devam et· 
mektedir. 

Dün saat 17 de Anneler birlifi 
idare heyeti toplanarak ber sene 
oldufu ribi bu senede çocuk ba· 
losu vc.1mete karar verilmiştir. Bu 
baloda gürbüz çocuk müsabakala. 
nda yapılacakbr. Birlik namına 
aynca da 28 Nisan Çarşanba gü· 
nü saat 14 de Eminönü Halkevinde 
profesör doktor Tewfik Remzi ta· 
rafından (kadın ve ana) menulu 
bir konferans verilmesine karar 
vermiıtir. 

ye bir hüküm vermek belki de ye
rlnde ve haklı olur. Bu muhakkak 
ki, iç sızılarımı anamdan tevarüs 
ettim ve .. dah11 katmerlisini Rıfkı· 
ya aşıladım. Bahtsız1ı'k, onun kara
alın yazısı olarak mezara .kadar sü
recek ve o bu tali patin sızısını o 
vaktecek çekecek. Bunda çocuğ m 
ne suçu \•ar?_ 'Bilseydi dün .. 
~-aya gelir, böyle mihnet dolu bir 
hayat ortaklığına katlanır veya ka
tılır mı idi?. Hiç şüphesiz ki: Ha -
yır. Doğumla ölüm arasına sılman 
;hayat mesafesinin ön Ye ardınd~ki 
rneçbulluktur ki ana ve babayJ ~
§ırtıyor, beşer ıztırabının insan 
çokluğu ve doğum kabarıklığı ara

sında yayılmasını kolaylaştırıyor. 
Bunun 1ersi mümkün olabilseydi 

muhakkak ki, insanlık kısırlaşİr ve 
be.şer tarihini yazacak tek insan 
bile kalmaksızın çoktan göçer gi -
cerdi. Bilmemek cesaret veriyor, 
meçbillden geliş ve meçhü1e gidiş 
ümit.. denilen şeye değer verdirı .. 
y~r. Yarın ve .. ümit insanlığın hırs 
v_e iştihasını çeken iki nesne ola-

(Devamı ~·ar) 

"''•• 1 • • 
r~og.er ıçtn 

Sinema 
Makinesi geldi 
Birçok ta flllmler ahndı 

Köy ve kasabalorda sıhhi ve teı·~ 
biyevi mevzular üzerinde propa -
ganda ~'apmak üzere Sıhhat Vekiı.· 
leti tarafmdan Avrupaya ısmarla • 
can seyyar sinema makinelerinin 
mühim bir kısmı gelmiş ve hemen 
kararın tatbikine girişilmiştir. Mu
kinelerle beraber yüzden fa~la muh
telif mt:vzulara dair sıhhi filmler 
ele gclirtilmiş ''e daha üç yi.'iz film 
iı;tcnmi~tir. 

Ayrıca 1.erbiycvi \ e ~ıhhi yerli 
filmler yapılması da kararla~ırıln
rak bu ~hada tecriıbclcre baslan ~ 
mıslır. 

Yeni makine ve filmlerle beı abcr 
mütehu ... sıs dokto.rlarm da köyl<"re 
kndar c,idcrck .konferanslar ver -
mesi muvafık görüldüğünden bir 
çok n-ıütehassıslar, hastalıklardan 

korunm"l tedbiderile ilk yardım u

Eıulleri hakkında halkımıza öğüt 
vcrmiye b:ışlamışlardır 

r Askere davet 

lstanbul viliyelinden: 
1 - Deniz sınıfına mensup 

eratın şubede toplanma ve sevk 
günü 16-Nisan-937 ve bu sınıftan 
bedel vereceklerin 15-Nisan-937 
rünü akşama kadar kabul edj. 
lece ti. 

2 - Pjyade, Gümrük, J:ındar
ma ve muzika sınıflarının toplan· 
ma ve sevk günleri 21Nisan-937 
ve bu sınıftan bedellileria de 

21-Nisan.937 akşamına kadar alı· 
nacağı ilan olunur. 

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

Köy Yatı 
Mekteoleri 
Açılıyor 

latanbulun dört köyUnde 
it• batlanecak 

Bugünkü köy okullarının çoğu üç 
sınıflıdır. Fakat bütün köy okulla
rının da beşer sınıflı mektep ha
line sokulması bütçe ve muallim 
bulmak bakımlarından imkansız • 
dır. Bunun için önümüzdeki <lers 
yılı başında ,şehrimizin dört nmhte· 
lif 'köyünde yatılı köy okulu açı)., 
ması kararlaştırılmıştır. 

Bu okulların göı eceği rağbete 
ve verimlerine göre her yıl sayıla
rı çoğaltılacaktır. 

Bu :yatılı.mekteplerin bü_yük bah
çclerj bulunacak ve bu bahçelerde 
talebeye ameli .ziraat dersleri veri· 
lecektir_ 

Birimizin derdi 
Hep im izin derdi 

Şeker hastallğı 
ehemmiyetle 

kartllanmaltdır 
Dün matbaamıza okuyucula. 

nmıı:dan bir z11t e-eldi. Şöyle 
dert yandı: 

u Şeker hastalığı başka mem. 
leketlcrde verem gibi içtimai 
dertlerden \'C hastalıklardan biri. 
dir. Şeker hastalığının teduisi 
çok zor, daha dotrusu para işi. 
dir. Çünkü, birçok yemekleri 
yiyememek zarureti vardır. 
Buna mukabil ba:u başka 
:ııdalar almak Jizımdır. Halbuki 
alınacak olan bu rıdalar çok 
pabah.. MCHll ekmek Y,erine 
1'1otenli ekmek yemek icııp eder. 
Halbuki bu madde müthiş fiat. 
lidir. Sonra, bu hastalığa 4carşı, 
yaptlan bir i~e vanlır. Bu da 
çok masraflıdır. 

Binaenaleyh, içtimaı muave. 
net \'ekAlet~ belediyeler, tıpkı 
verem hastalarına oldı.Wu gibi, 
bu hastalara da lbım g-eten ko. 
Jaylıkları a-öslermel~ fakir ha&. 
kın temin edemiyecc}i bir takım 
maddeleri ucuz fi atla, halt! faz. 
la muhtaç olanlara meccanen 
vermelidir. 

Büyük harpten aonra, şeker 
hastahfı artmıştır. Düşünce. pa. 
rası:dık, aıkmtı. ve asabiyetten 
ileri geliyor. Şeker hastahtı mü. 1 
him bir derttir. Bu hususta ata .. 
kadar makamların ne dü· 
şündüklerini bilmiyoruz. Fakat_ 
her balde, üzerinde durmak Ja. 
:zımdır. Hutabanelerimizde de 
ıekcr butalığma karşı fakire, 
parasız baJka daha çok kolay)ak 
vo yardım rlSıterilmeli, hatti, 
maddeten bakılmalıdır. 
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Gandinin halefi 
VoDU©ı1r~©l lhlc§lfP)fi~hc§llFil~~ 
D~ırd<e y~tmo~ g<elFilÇ 

lb ü 1r H n IFiltD n fiil lUı rn ~ vv e ır 

Oh Kurtuldum! 

1 
• Sosyalist bir Hindistan 

Cumhuriyeti vücude 
t • k • t • Bayan Nermin şık eflatun pija- koymakla meşguldü. Fakat pas8' ge ırme IS ıyor masile kuş tüyü yastıkların içine porUara kadar her şeyin hazırla~ 

ı gü~ü1müş, dudaklannın kenarın - mış olduğunu son buluştukları ~ 
LJ • fl • ı d h • 'J •ıt • b • da ince bir- burukluk somurt mu§ .haber \'ermişti ya! Nermin Jtulıı 
fl Zn lıer a a zıgaue Çl Cl ır olduğu haide tırnaklarını cııaııyor ıarı kiri~tc beklerken, pencere er 
m •l'' t l'J kl .. b h ve derin derin düşünüyordu. Bir mını delen yaramaz bir top gı~ 

l 1.e O u U arına gore, U aya- kaç saniye tırnaklarının pırıltısı- Jale, içeri girdi. şımarık bir a~1\ıı 
Gandi'nin Avrup2 seyahatinde ltalga dan geçerken alınmtş reıimlerincle-ı /in f ahak uk u biraz g üç 0 f acakttr nı seyrettikten sonra gözlerini ge- la şaşkm şaşkın bakan Nerınırı 

ridunun üzerindeki mine1i saate boynuna sarılarak: _,, 
______ ,__________________________________________________________________ ...()'\< 

r. 1 ~ dikti.. on birdi. Yavaşça mırıldan- -- Ah Maşeri! kurtuldumod~~ııı 

1 1 1 b t f t F k 1 1 k d 
dı: iki yanağından öptü- sonra .. 

ngi iz er ir ara an a ir pi i e uğraşır ar en iğer -Hôlatclefon etmedH ~:::~"!~n~~~~i'°~~: ~i:lt:;:ı~~ut; 
Evet Bay Nüzhet telefon etme- lattı ve çnpkın küçük ayakları , 

t f t H • d • f 11 ı • d b d ı mişti. Halbuki aralarında her şey- )trııf ara an ın ıs an munevver erı e oş urmuyor ar ler kararlaştırılmış .. artık bu giz- ~:~:~ın tüylerini eşeliyerek te 
li buluşmalara nihayet verecekler, t t' 

H indistanın şimalinde İngiliz - detin altı senesini hapishanede ge- Sir Con Simonun riyasetindeki İn- ı şimdiki Hint Lideri Nehru'nun cet- başlarını alıp buradan uzaklaşa _ - Ah Nermin zekama hayre ,,! 
}ere karşı isyan bayrağını açan çirmişti~. Hattfı şimdi bile _Hintli • giliz heyetine karşı yapılan muaz • lerini Hindistana getirmiş ve bun- caklardı. Nüzhet, esmer güzeli o- deceksin! Ne mükemmel bir vak 

Fakir İpi hakkında geçen sayıları - ler Nehrunun, günün birinde yeni- zam nümayişlerin başında bulun- lara geniş arazi vermişti. Nehru a- lan karısı Jaleden usanmış, dokuz bilsen! Oh nihayet kurtuldum· 
mızdan birinde malumat vermiş - den tevkif edilmesi ihtimalinden muş ve nümayişleri o idare etmiş- ilesi o z::ımandanberi daima lüks bir aydanberi sarı~m Nerminle ara - Nermin hayret içinde sord~rtJ' 
tik. korkmaktadırlar. ti. hayat geçirmişler, bununla bera- larında ateşli bir flört başlamıştı. · - Ne oldun çabuk anlat! .. 
Meşhur Mabatma Gandi, bu adam Milli dava uğruna çekilen bu ka- SOSYALİST MİLYONER her kanlarına yabancı kan karıs - Hiç şüphesiz bunu Jale de biliyor- den kurtuldun?! 

için şöyle demişti: cİpi Hindistanı dar ıztırap ve nreşakkat bir insa • Nchrunun bu iedakarlık zihni • tirmamışlardır. du. Kendisi, kocası Atıfın Jale ile - Kimden olacak? O benirn sr; 
Y

a kurtaracaktır, ya batıracaktır.> nın o davayı benimsiycnler tara • yelinin şayanı d'ikkat olan tarafı, Nehrunun babası, Hindistanda, muaşakasını bildiği gibi... Buna sem kocamdan~ dur anlatayıJll . r, 
İngilizlere karşı Hindistanda me1!- fından sevilmesine kafi gelir. Neh- kendisinin zengin bir ailenin evla- zamanın meşhur avukatlarından bi- raj;mcn iki genç kadın arkada§ - dinle -cevap beklemeden bır .çı 

fi mukavemet sistemini tatbik et- . ru bir yerde çarınşıldığını, müca - ~ dı oluşudur. Nehru hanedanı 200 risiydi. :Milli harekette kendisi i . lıkta devam e<l1yordu: Ayni terzi- pıda anlatmıya başladı: .~ 
tirmekle şöhret almış olan Gandi dele olduğunu görür görmez der· senedenberi servetü saman içinde kinci bir M:ıhatma Gandi mevki- nin müşterisi, ayni sinema artist - -.Zuten çoktanberi bir met1 

ise, acaba şimdi ne yapıyor? hal ön ~afa geçmekte hiç tereddüt yü~üş bir ailedir. On sekizinci a- inde bulunuyordu. Öyle olmakla lerinin hayranı, ayni monden mu - olduğunu biliyordum .. 
Yer'irii daha genç birisine bırak- etmiyea cesur bir insandır. 1928 de sırda ,,fogol İmparatoru Faruk, ( Deuamı ııltıncı sayfada} hitin müdavimleri, ve poker tirya- - Benim bildiğim· gi:.i!. ıJıt 

mıya hazırlandığına göre, artık a- kisi idiler. Nermin Nüzhet i baş - _ A demek sen de biJiyord 
' f8' 

damakıllı ihtiyarladığına hükmet • tan çıkarmağı arkadaşına kar~ı . b!r ha?!.. Neyse Jakırdımı kesm:?··· IC 
mek lazım geliyor. hiyanet telakki etmiyordu. Kocn- kat bu metresi meydana çıkarrfl:,, 

Gandiye halef olacak adamın is- sını ayartmakla Jaleye mükemmel hime gelmiyordu. Nüzhetin ne :,t 
mini ilk defa işitmiyoruz. Bu zat, bir iyilik yapmış olacaktı. O da ra- dala, ne sersem, ne S!llak, ne sa dıat' 
Javaharlal Nehru'dur. Şimdi kırk hat rahat Atıfla yaşıyacaktı. Am- olduğunu bilmem ki benim ka 
yaşında bulunan Nehru harikula~e , ma ne de olsa kadınlık bu .. Nermin bilir misin? ıV 
dinamik, koyu milliyetperver bır içten içe Jaleye tutuluyordu. P:ır- Nermin itiraz etmek· için ağıı 
l!intlidir. lak siyah saçlı, çukur pembe ya - açtı: 

Hindistanda Gandi'yi istihlfıf et- naklı, Jan Kraford dudaklı, dol - _Amma da 'yaptın ha!.. . .. 
'flll' 

mek kolay bir iş değildi. gun şuh göğüslü rakibesinde er - Jale ince parmaklarile Nerını 
NEHRU KİMDİR? kekleri yıldırım gibi çarpan bir üs- ağzını kapıyarak: , 

Nehru, yirmi senedenberi İngi • tünlük vardı. Hem o daha evvel bu _ Sus -dedi- 15kır<lımı kcsnıe" 
lizlere karşı bayı·ak açmış ihtilfıl - işe başlamıştı da Nermin d'e aşk - Bir erkeği ancak kansı tanır.. ıe 
ellerden biridir. Siyasi kanaatlerini tan önce intikamla Nüzhcte alıcı Nermin kızarır gibi oldu, Jtı 
ortaya koyduğu için şimdiye ka - gözle bakarken mesele alevlenmiş- hararetle de\•am etti: t>ıl 
dar bir çok defalar hapse girmiş, ti. - Bu budala sözde bendell ile 
cıkmış bir adamdır. Fakat geçirdi- Maamafih şimdi vaziyetten mem- metresini saklıyordu.. Fakat 
gi bütün feltıkctlere rağmen içinin nundu. Nüzheti seviyordu. Genç çamlar deviriyordu bilsen! 
ateşi sönmemiştir. adam zengin ve şık bir miras yedi Nermin sabredemedi: 

Nehru, bugün de yirmi sene ev - idi, kendi kocası gibi bir komis - - Sahi mi??!! J1l 
velki gibi Hint Milli Kongresinin yoncu değil... - Sahi elbet... O sakarda!l 
en mutaassıp taraftarlarından bi - Nermin gözlerini saatten ayı ~ beklersin ki? , 
ıidir. İngıliz mahkemeleri yirmi se- ramaz olmuştu. Nüzhetin bu ih - Nerminin yüzü alev alev Y8111 

ne için:lc bir çok defalar hapse mah- malini neye yoracağını bilmiyor - yordu. 
kum etmişler ve Nehru bu müd - Hindtslanm simalt'nde lngilirlerle fakir !pi orasrndrı ba,founn muhnrebelere ait ilk g,.fen res!mlerderı du. Kimbilir belki de işleri yoluna (Devamı 6 ncı sn~Jiadc) 

~-~---~--~~~~~~_!!!~~~~~~~~~~"l!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!'!!!!!~!!!!!!!!~!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~ı-

B U 
•• y u·· k Harpte başlamaz bir çok Rus tebaası Müs- den (Muhbiri"Server) den mürek- İngiliz - Fransız donanmasının tan tin ve Sovitilli isimlerinde ,.c Sİ' 

lümanlar Türk ordusuna firar ede- kep olup Mustafa paşa kumanda • İstanbula gelişi Rusları çileden çı- toplu üç kalyon ve 2 IirkateYfl 
rek asker olmamış mıydı? sında idi. karmıştı. Meçinkof hiddetinden ne vastopoldan hareket etti. 18 

T •• k B h 1 ı · ı • Bu mülfihaza fü.erine ne olursa Bu filo da almış olduğu emir ü- yapacağını bi1miyor, mütemadiyen Besarabya vapuru Sivasto.P° of U r a r 1 ye 1 er 1 olsun Türk donanmasının mahvına zerine Batum'a muvaffakiyetıe va- erkanıharbiyc ile temas ederek, ya- hareket ettikten sonra Nahi~sti· 
karar verilmişti. Bu karar muhak- sıl olmuştu. Yani Rus başvekilile pılacak işin bir an evvel yapılması- fırkası da müsait bir havadall ~tıl· 

Na S ı I d Jlgv u•• şt o 1 er kak tatbik edilecekti. Aksi halde erkanı harbiyesinin endişesi ta - nı istiyordu. Nihayet Meçinkof da fade ederek Sinop limanına S0 
U Rus ordusunun mahvolacağı mu - hakkuk ediyordu. Bugünlerde dost- muvaffak Qlmuş ve erkanı harbi- du. }'lB' 

hakkaktı. l&rımız İngiliz ve Fransızlardı. yeye Karadeaniz donanması için e- Son bir keşif daha yapıldı .. stl' ... 11.,11111111111111101nıııııııııııuı11ııu111ttıııuııttıııııı11111111111nııuııunııuııun11111uıınuıttttı••&ttıı11 11111nıııu11u1 1111111nuı"ıııuıu 

Tefrika No. 15 Yazan: Zek i Ce m a l 
limanlarını bombardıman ederken 
ve bir iki gemi batırırken acı gün
lerin intikamı alınmış mıydı? 

- Hayır .. 
O günün acısı kolay kolay Türk 

oğullarının hafızlarından silinir 
mi? o ne acı ve ne felaketli gündü. 

1207 Muharreminde idi. 
1853 yılının sonlarına doğru idi ... 

Her zamanki gibi Moskof Çarlığı 
ile aramızda harp ilan edilmişti. 

Buyük Petro znmanındanberi he • 
men her harpte bir yer koparmıya, 
bir imtiyaz almıya alışmış olan Mos
koflar bu harpte de Türk yurduna 
saldırmışlardı. Moskof orduları 

Prot'un yeşil vadilerine doğru a-
1' ma başlamış, bir taraftan da Er-

zurum üzerine ilerlemek planını 
hazırlamıştı. 

Moskof Başvekili, Türk düşman
l;ğile tanınmış olan Meçinkof idi. 
Ordu erkanıharbiyesile yapılan son 

içtimada, oldukça kuv\'letli bulu

nan Türk donanmasının Kafkasya

ya asker çıkarması ve Rus ordu -
sunu arkadan vurması ihtimali ko

nuşulmuştu. Hakikatte bu, tatbi
ki çok kolay bir hadise idi. Çün-

kü Müslüman olan Kafkas ahalisi, 
Ç<!rkesler ile diğer milletler, Müs
lüman orduları gelir gelmez onlar
la birlikte muhakkak surette Rus
yaya karşı kıyam edeceklerdi. 

Nitekim, daha muharebe başlar 

Nitekim muharebe başlar baş- Rusyanın bila sebep üzerimize mirlerini verdirmişti. kikaten bu doğru idi.. Türk dofl f1lij 

lamaz, Türk donanması iki filoya saldırmasına tahammül edemiyen Teşrinisaninin 24 üncü günü idi. n:ası Sinop limanında deınirle 
tefrik edıilerek Karaden~ çık - · İ 'Amiral Nahimof'un idaresinde pulunuyorlardı. . .. 10. ,, 

Ingilizler ve Fransızlar stanbula - ! ' ~ mıştı. Karadeniz sahillerinde dolaşan Ma- Ayın 27 inci gecesi amıra.1 ..ra)'Iİ' 
bir donanma göndermişlerdi . · Ro · l ç · · ı · d 1-· d !•" Bu filolardan birisi yedifirka • rı, sıs av, eşme ısım erın e~ı siliski de Sinou açıkların 8 

t (A Bu dbnanma da alay sancakla .. ,· 1 1 1 B d b tyn vnullah, Nizamiye, Kaidi ı·a yon ar n, era a ya vapuru ve mof fırkasına yetişmişti. 00 ' 
Zafer, Nesimi Zafer, Fazlullah, rile donanmış oldukları halde İs - bir brikten mürekltep bulunan Rus Gelen emre göre Nahiınof 
Naveki Bahri, Dimyat), üç kor- l<.n'bula gelmişler ve binlerce se- · istikşaf fırkası OsmanTJ. donan - nanma kumandanı idi. . ge " 

vet (Nccmiefşan, Feyzi Mabut, Gülü lam topu atarak saray önünde bir masının Sinop limanında demirli Ertesi gün Moskof aıni.fcıl 
Sefid) ve iki vapur (Ereğli ve Per- müddet tevakkuf etmişler ve son- l:ulunduğunu keşfetti. ~sinden şu işaret çekildi: sJ119ııl1' 
vazı Bahri) den mürekkep olup ra Büyükdereye giderek Boğazın Hemen Sivastqpol'a dönen keşif :- Hava müsait olunca O eOi " 
Patrona Osman paşa kumandasın- ağzında demirlemişlerdi. donanmasından Bcsarabyanın ge - lara iki hat üzerinde bücUJll 

da bulunuyordu. O günler Türkiyede büyük bir tirdiği bu haber erkanı harbiye - lecektir. .. sB'' 
Osman paşa, Teşrinisaninin ü - sE:vinç vardı. Donanmamız esasen ye bildirdi. Bu öyle bir sevinç do- Teşrinisaninin 30 uncu giiJl 

çüncü günü Sinop limanına demir- Karadenizdeki kısmi faikiyeti ü : ğurdu k.. ona doğru idi.. 1'ÇB ~: 
lemiş, gelecek emre intizar ediyor- zerine inzin'ıam eden bu kuvvet Çünkü kancıkça düşman bastı - Türk donanmasının kancı . 'ffl. 
du. karşısında Moskoflardan tam ma - rılacak ve mahvcdilecekti. pılacak bu hareketten haberı 
İkinci filo da (Taif, Mecid~ye, Saik nasile eski günlerin hesabı soru - Derhal amiral Novsiliski'nin ku- tu. or) 

Şadi, Feyzi Bari) ve bir !ırkateyn- lacaktı. mandasındıa olarak Faris. Kos - (Devam.• tı 
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Modern korsanlar " -~ÇOCUk 
Dalgaların Fransız sa-Karınca deyiptegeÇmeyiniz, bu küçük 
hille.rine attığı hüviyeti mahluk emsalsiz bir hilkat mUcizesidir 
rn h ..A ı · ti •Karıncalar gayet naziktirler, birbirlerine tesadüf eç U insan CeSe erl,ettikle~~-zaman "Merhaba!,, demeden geçmezler 

ispanya sahillerinde silah kaçakçılığı eskiden Karıncaların l 
Amerika sahillerinde 

9apılan içki kaçakçılığından/az/apara getiriyor Hayatından 
F'akat bu tehlikeli san'ate baş- Bir manzara 

larını sokanların kellele-
rin; koltuklarına almaları ıazımdır 

Ey kiıçuk karınca! biraz dur da 
· seni seyredelim. Emın ol ki, sana 
hıç bır zıyanımız dokunmaz. Biz 
o kadar yabani ve nezaketsiz de -

~ 
0

:
1
PG'ftJJ• ıaltillerinde kaçalcçılık edırken y4Jtala~nn hir oapar.. .. .. 

'"' san deyince kafamızda tarih- Deros • Umumı Harpte bır gozunu 
l'<>r te~i deniz haydutları c~nlanı- kaybetmiş sayılı haydutlardan biri· 

~etİ ŞU~ Yirminci asır medeni • dir. .. . 
ltaı ilhakıka tarihte denizleri baş- Dero tekrar cepheye gondenl • 
l'ln ~~a~ dar getiren bu haydutla- ınek korkusile tedavi edildiği has-
'\>e bo gunllerde yaşıyabilmelerlne tahancden kaçarak, Marsilyaya gel-
taaa ruıarını öttürmelerine imkan mişti. Sekiz gün sonra, evvelce ta-
l:ir Vvur etmiyor. Halbuki tarihin nıdığı Yunanlı bir kaptanın vapu-
lltıuıtekcrrürdcn ibaret olduğunu ru ile şimale doğru açılmıştı. Hus~ 

tS:ruz. yaya gitmişti. Fakat oradaki kan-
~l i korsanlarla bugünkü kor - lı dövüşmeden bir şey çıkaram Y~ 
fatk. a.r arasında pek o ltadar cok cağını anlayınca. Fenlandyada Hek-

... "olrnasa gerek. ~ sinki'ye gitti. 
•11.:S(!j • İ 

'tader a spanya sularında mıı • Orad3, beraber kaçakçılık yap. 
lııı.0 e edilen, içindeki malları a- mış olduğu Samuel ismınde birısi-
l~<ii geınncr, daha dünkü hadise· le buluştu. Samuel tam tipik bir 
~ği:~· :Y~rın da tekerrür etmiye - yahudı idı. Üzerinde rengiııı çok 

l3u ı kıınse temin edemez. tan atmış bir elbise vardı. Küçük 
Si.dandan bir buçuk ay evvel, Fran- gözleri pırıl pırıl yanıyordu. 
1'el'O,.. Vanae sahillerine dalgalar Uzun sakalım sıvazlıyarak Mi -
l -n he e geı . r sabah tanınmıync.ık ha- roya baktı ve tanıdı. 

l3u·~;~ insan cesetleri atıyordu. Her ikisi de bir izbeye girdiler. 
etl'O~k 0 

Ul<.>rin hüviyetlerini tespit Dcro kcndisınc lıir çok elm.:ıslar 
hne r• gkaYri mümkün olmadı ise gösterdi. Yahudinın gözleri bu SC• 

'ırO .. 
(\~ı:cu.,. . guç olmustu. Nihavet bu fer daha ziyade parladı. 

--rın İ ~ . 
fi~Iıışıld ~panyollara ait o}du~u 
; 1 incl' ı. lfomcn her cesedin cllt:
<tnl'Oıı:t Ve sağI:ım sicimlerle bağ -c :t ı. 
~ cııetıer 

h etrn· artık son derece tcfos-
~tind ış bulundukları içın, bunlar 
"lil e oto · 
b
. oı~ Psı yapmok da müş-
ıı·" "IlUstu B lllin tı • · u bıçarelcrden hıç 

~a~lı:ı Öld~r~~banca ile, ne de bı-
a~ltuk ulmemiş oldukları ta-
)l.. etrni1:ti 

ı .. tld :t • 

'~dl'? anılar ncrnd' .. ,_, . -ı .. 
t · }{· . "' e o r.uru muş. 
rıtı •tnler ôldürnıüştü·: Muam. 

"-ı:tık h 
~ erk · ~ Wrutü es hır faraziyt!, bir tah· 

lıaıı<!<:lil ~ordu. Bu muamma ha
mi§ değildir. 

1917 • • 
lit]· Sene · 1 en k sınc çıkalım. Rus ihti-
~aı-~1 ızgın devrinde 

.... Yal . 
......_ 

1 Dero - asıl ismi Jan ---

''Pe .. 

• • Fenlandya 1919 temmuzunun 
J 7 sınde istiklalin ı elıne almış bir 
memlcketLır. Amcrıkan rnetodla
rından ılh:ım alan genç cumhuri
; et, içkı kaçakçılığına karşı şid

clctlı kanunlar çıkarmıştır. 
İçkıye alışmış olan Fenliındya • 

lılar, birdenbırc en çok sevdıklı:!ri 

bir zevkten mahrum kalınca, Sa· 
muellc ahbabı Dero için yeni iş ka
pıları açılmıştı. Bu iki kişi tanıd;k
larından Kriger isminde bir doktQ
ra açıldılar. 

Bu doktor Fenlandya gibi so
ğuk bir şimal memleketinde içki • 
nin yasak edilmesini bir türlü ka -
bul edemiyordu . . diyordu ki: 

- Bir ilacın daha müessir olma
sı için ısıtıcı ve mikropları öldü -

rücü ispirto ile karıştırılması IAzımdır. 

Filvaki içki yasak edıldikte:1 Fon
ra, Fenlfındyada nezle, bronşit ve 

- saire gibi göğüs hastalıkları a 1 :nış, 
vürümüştü. Pek tabii olarak bi!
tun hastalar doktorun muayene· 
h:ınesine akın etmiye başlan.ışl:ırdı. 

Doktorun arkadaşı Litval ismin
de bir eczacı da Kriger'in gönder
diği reçetelerden çok memnundu, 

Dcro bütün hastaların adresle -
rini aldı ve bu suretle kendisin~, 
yekunu hayli kabarık bir mimerı 
kitlesi temin etti. Fakat içkiyi 
nereden bulacaktı. 

ğiliz. 
Çocuklar! Siz de yirmi tanesi bi-

• Je bir gram gclmiyen ve adına ka
nrıla denilen şu hılkat mucizesine J 
bakınız. O kadar küçuklüğüne rağ
mer. hiç bir uzvu eksik değiidir. 
Bu ufacık başın içinde kendine 
ma~~sus olan bütün kabiliyetler 

· vardır. Görmek için pek mükem • 
mel gözleri, isteciiği şeyleıi tutup 
götürmek ıçin iki kuvvetli kıskacı, 
zamanı ve olağan tehlikeleri anla
mak, işaretlerle gôrüsmek ıçın, 

' kendisine benziyen böceklerde de 
ol:iuğu gibı, müteharrih boynuz -

Kümııtı bir ho rH oe tenle/ar 

Hele dikkatleri ve ihtiyatları son 
derecede-dır. Hiç biri, bazı küçük 
mekteplılerin yaptıkları gibi, yol
da biribirlerini itip kakmazJar, ar· 
kadaşlarının yürümelerine mani 
olmazlar. Hatta yanyana geçerken 
biribirlerine selam verirler ve 
cmerhaba, demeden geçmezler. 

Karınca yuvaları işçilerle do -
ludur. Orada hiç bir intizamsızlık 
gön.•mezsiniz. Çünkü, herkesin ay
rı ayrı vazifeleri \•ardır. Hiç kimse 
başkasının işine karışmaz. 

Karınca yuvası, bir metre kadar 
derindir. İçinde yollar, meydanlar, 
evler vardır. 

Dişi karıncalar ,zamanı gelince 
yavrqlarını beyaz kurt olarak yu
murtlarlar. O znmnn bir çok hiz -

metçi karıncalar, dişi)i beslemek
le mükelleftirler. ~fava sıcaksa 

kıymetli bebekleri dışarıya çıka -

Marsilyadaki bir arkadaşına yaz
dı. Bir sabah Samuel Staynber~ · iıı 
adresine sarı bir mektup geldi. 
Gümrük kendisini çağırıyor ve na
mına gelen paketleri almasını ri-

• 1 
ca ediyordu. Bu paketler, çıkoldta 

. ıarı, hele goğsunde tıpkı bizım ci -
ğerlerimizle kalbimiz ~ibi, hayatı 
uzatan uzuvlarla beraber, ayakla -
nnın sür'Atıni :ırttıraca1', en ağır 
yükleri kaldıracak derecede ona 
kuvvet \'e faaliyet veren bir alet 

Onların hayatı yalnız vazifele -
rinden ibarettir. Hiç birinin yolda 
lfıkırdıya dalarak vakit kaybetti • 
ğini göremezsiniz. Hep ne yapa -
caklarmı bilerek yürürler. Yarın 
belki yağmur yağacak. Madem ki 
bugün hava gü1.<?l, istifade şart! 

her biri yuvasına ağzında bir yiye
cekle döner. Kimısinde küçük bir 
böcek, bir kurt, öbüründe ağaç to-

rırlar, yumuşak yataklarda yatı -
rırlar. Havanın bozulacağını an • 
!arlarsa, hemen içeriye alırlar. 

kıyafetinde Benediktin, Kuantro, 
Martel, Roben ve saire gibi en ne
fis içkilerdi. 

• • İlk önce mütereddidane başlı • 
yan gizli ticaret çok geçmeden ge
nişledi. 

Heksinski'de Fransız çikolatala
rının bu kadar satıldığı hiç gö • 
rülmem.işti. 

Dero mütemadiyen Fransaya gi
dip geliyordu. Bir vapur ve bir yat 
em1·ine tahsis edilmişti. 

Bilhassa yat çok işine yarıyordu. 
Yatın 20 tayfasından 12 si Fransız, 
6 sı Belçikalı, ikisi Çinli idi. 

Yat 2 bin kasa konyağı, üç bin şi· 
şe patates ispirtosunu ve bir kag 
damacana romu ambarlarına in • 
dirdikten sonra yola çıktı. 

Fakan Fenlandya sularına yak • 
)aştığı sıralarda üç muhafız gemi
silc karşılaştı. Her türlü tedbirler 
evvelden alınmıştı. . 

Sahil muhafız gemileri §Üphe et
tiltleri bu yatı durdurdular ve a
ramak istediler. 

mevcut! 
Eize tedarik eUiği hamızı nemel· 

de ayrıca işimize yaramaktadır. 
Hulasa; knrınca uzvi teşkilatı i

tibarile bir harikadır. Hem her 
biri ne temizdir. Bu kadar ihti • 
mamlı bir temizlik yaparak işine 
giJen runelcye güç tesadüf edilir. 

Dans edera 

Aşk 

murcuğu, çam kırıkları vesaire .•. 
Müşkülata rast gelseler bile, hiç 
cesaretlerini kırmazlar. Eğer biri -
nin yükü ı:ğırsa, arkadaşına işaret 
eder, bu surette iki karde§, o yükü 
beraberce çekip götürürler. 

çocalclar 

Size, karıncaların si.it veren inek
leri de vardır de~m gülersiniz. 
Halbuki gülmeyiniz. Fidan pire -
leri yok mu? İşte karıncaların bu 
pirelerden mürekkep bir çok sürU
leri vardır. Onları, usareleri vası -
tasile otların, bilhassa gül ağaçla -
rınm üzerinde toplarlar. 

Sonra, karıncaların felaket za -
marıında gösterdikleri şecaat gö -
rülmeğe değer. Mesela bir adam 
bastonunu toprağa daldırarak, yu
vanın bir kısmını alt üst etmiş. Bu 
andıı bütün karıncalar hep birden 
dı~3rı fırlarlar. Bu, feJRkete karşı 
umumi bir kıyam sayılır. Eğer, 

düşman hala orada ise üzerine hü
eum ederler. Bncaklanna saldırır
lar. İlk korku geçince, bozulan yer
leri, tahribatın en küçük izini bı • 
ra~mayıncaya kadar u~aşırlar. 
Şu karıncalar insanlar~ ne gü -

zel zel bir örnektir 
•Damla damla göl olur, tane ta

ne dağ> derler. Bunu da karınca -
laröan öğrenmeli. 

her ·şeyden kuvvetli! 
Fakat tayfalar gemiyi arattırır • 

lar mı? Muhafızlarla haydutlar a
rasında müthış bir boğuşma baş4 

la<l'ı . Tab~ncalar patladı. Her iki 

taraftan vurulanlar oldukları yere R K ı k d • p N• 
yı~ı~~:!a~~mamlandı. Korsanlar, ö- omanya ra ının ar eşı rens l• 

~;~i!i~~~E:;.~~~.~:~~~;~~!nı:0~· kola hanedanlıktan niçin tardedildi? 
• • 

Vande sahillerinde dalgaların ke
nara attığı cesetlerın de böyİe bir 
facianın kurbanları olduklarına 
şüphe yoktur. 

Her halde silah kaçakçılığı ya .. 
pan bir İspanyol gemisinin yaka· 
lanmış olması ihtimali çok kuvvet· 
lidir. 

Silah kaçakçılığı içki kaçakçılı· 
ğından daha karlı olduğu için bu 
işe cür'et edenler de o nisbette ço· 
ğalmışlardır. Korsanlar kendi sır· 
lnrını dışarıya vermediklerine gö
re, Vande sahili.erinde bulunan ce
setlerin muamması bir türlü hal e· 
dil em.iyece ktir. 

Sevdiği kadını bırakmak değil, onu bilakis 
hanedanlığa sokmak istiyordu. Fakat ... 

Romanya Kralı Karol'un kar -
deşi Prens Nikola, hanedan huku
lde, orduda aldığı vazife ve rüt
bcierinden vaz geçerek alelade 

bir Rumen vatandaşı kalmak üze
n: hazırlanan :f'eragat vesikalarını 
iınz&lamıştlJ'. Dünkü prens, bu -
gün bir Rumen çiftlik sahibinin da-

madı Brosteanu isminde bir adam· 
dır. Prens Nikola bugünkü Ro -

manya hanedan azası arasında se· 
,.;ıen ve kendisinden hizmetler bek· 
lenen bir prensti. Onu böyle, bil
~ ün ai!PsindPn, saraylardan rütbe 
ve nişanlarından mahrum edecek 
tir karar vermiye sevkedıen sebep 
acaba nedir? Uzun boylu düş'ünmi-' 
ye hacet var mı? Kadın .• 

Kral Karol'un kardeşi, ağabeyi
tinin rızası hiliifına olarak, bir kaç 
yıl evvel güzel bir çiftlik sahibi
nin kızı ile sevişrniştir. 

rlordcyanu isminde olan bu zat, 
Romanyanın Buzi kasabasında 
ikamet etmekte olup, kızının Prens 
Nikola ile sevJşmesine ve en ni-

Romanya Kralı Karo/ 

yıldanberi bu kadından ayırmıya 

çalışmıştır. Prensin, kadından bir 
çocuğu olmuş ve Bükreşe altmış 

vaz geçmemekte ısrar ederek ağa 
beyisinin tavsiyelerini d'inlcme -
miştir. Hatta daha ileri giden prens 
:Nikola, karısının hanedandan bir 
prenses olarak tanınmasını iste -
miştir. 

Son zamanlardn bu ısrarında i· 
nad eden pz:ens Nikola, ağabeyisine 
müracaatla, ya kansının prenses 
olarak tanınıp evliliklerinin "es -
miyete girmesi, veyahut hanedan 
azası arasından Ç<!kilerek alelade 
bir Rumen vatandaşı kalacağını 
kat'iyetle bildirmiştir. 

Bunun üzerine Kral Karol, bü
tün nazırlarla parti şeflerini, iki 
ordu kumandanı ve . erkanı !-arbi
ye reisini saraya çağırarak bir sal
tanat meclisi kurmuş ve Prens Ni
kola'.run evlilik meselesini müzake
re ettirmiştir. 

Neticede, prensin hanedandan çı
karılmasına karar verilm.iştir. Bu
nıın ü1'3rine Arlliye Niıırı İnkuletc; 

1 

Prens Nikola'nın yoş:ıdığı Snagof 
sarayına gitmiş ve prense mesele
yi ve saltanat meclisinin verdiği 
kararı bildirmiştir. 

llJIQ •Glaill•rlnd, I l 
• 1 ıımillfiıe ıll41a lcaıırırkı11 11akulenen "' iatırılan Mar Kantabrlko wp arrı 

hayet evlenmelerine bittabi mu • 
halefet etmemiştir. Fakat, Kral 
Karol, prensin bu kız ile evlenme· 
~ini istemem.iş ve kardeşini bir kaç 

kilometre uzaklıkta olan Snagef sa
rayında yaşayan prens, karısından 

Bazı gazetelerin yazdığına göre 
Prens Nilrnla feragatnameyi ev . 

Deoamı 6 ıncı ıa9/aia 
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Plevnede tarihi bir bina ... 
Rus imparatoru, PlevDO müdafii Gazt Osman PqanıD kJJıcını resimde 
arkamızda görülen tek katb blnamn içinde iade etmiştir. Arkamızda 
görünen lop bir Türk topudur. Binanın içi o vakte ait askerf ünifor· 
m.ıların bir ctnoğrafi müzesi haline konulmuıtur. Gazi Osman Paşa 
ile Rus imparatorunun nasıl karşıla4tıklarına ait büyük bir de levha 
vardır. Bu resmi, bir kış günü Plevoeli gençlerle birlikte aldırmıştık ... 

getirir. Hasta başını demir par -
ıraklıkara dayadıktan sonra, büyük 
edip Aka Gündüzün; 
cH.ani benim yıkandığım dereler, 
]{ani benim tırmandığım tepeler, 
B<I§ka ilde onulmaz bu yareler, 
111lc kaval, dertlerimi sen sustur,., 

Manzumesini söylerdi. 
Karlı gecelerde Eminin dertli 

bağrından sızıp gelen bu iniltiler 
bize çok manidar görünür, ve he· 
pim.iz huşu ile, hürmetle onu din
lerdik. Ple\'tlenin ortasında iyi, na· 
.muslu bir doktoru bütün aile efra
clHe birlikte diri, diri yakıp kül, kö· 
milr eden komitacılar canavar • 
lıklarını ika ederlerken biz yine bu 
sokaklar içinde adım adim ilerli -
yorduk, birdenbire silMılar paUa • 
mıya, bir alev sütunu yükselıniyo 
başladı. Yine bir facia işleniyordu. 
i_ zaklnrdan, dumanların yüksel -
ciğf taraflara bakbk ve ateşin çık
tığı semte doğru yolumuzu çevir -
dik. Biz yürüdükçe yangının nere
de olduğu daha iyi anlaşılmıya baş
lıyordu. Plevnenin tam merkezin • 
de olan Şişkof un dört katlı binası 
yanıyordu. Po!isler sokak başla • 
rını kordon allına almışlar, hiç 

Razgnd'da yedi yıl neşrelti~m 
( Deliorman ) gazetesinin başlığı 

Komitacılsrın şerrinden Razif&d. 
dan Plevneye nakleltiaim zaman 
(Deliorman) gazetesi yerine Plev. 
nede çıkardıtım (Mücadele) ga• 

ıetuinin başhtı 

kimsenin yakınlaşmasına müsaade 
etmiyorlardı. İtfaiye yilksek merdi
\renlerini uzatarak dördüncü kat 
pencerelerinden insanları kurtar • 
mak çarelerini arıyordu. Plevnell 
arkadaşlardan birisi, ah zavallı, 
Doktor Peşe!, en nihayet yakılıyor, 
cedi. Komitacılar, binanın içinden 
)'Ukan çıkılacak olan tahta meraı
venlere ga.z serpmişler ve ilk önce 
burasını ateşe verdikten sonra kur
tulacak yerleri tık~ardı. 

Bu vaziyet karşısında pencere -
lerden atlanabUirse kurtulabilmek 
imk8nı kalıyord\ı. Ateş bütün oda· 
ları, tavanları sarmııJ ve zavallı 
doktor uykusundan uyandığı zaman 
çocuklannın odasına kopnUJ, on
ları kurtarmak çareleıinl aramış -
tır. 

Doktorun Rus olan kansı çok 
mülfilıhamdır. Yukarıda ateş çok 
şiddetli bir halde doktorun çoluk, 
pcuğunun ellerini ayaklarım, saç· 
!arını yakaca~ bir dereceye gelin
ce, caddede merdivenle uğraşan 

İtfaiy~ içeride yanmak üzere olan 
ıruıanıa .. ı pencerelerden birer, bt • 
rer alarak kurtarmıya çalışıyar • 
Clu. Bina çok yüksekti. tttafyenin a
§5ıjıdan uzattığı merdiven tam pen. 

Yaz•n: 
M . Necmeddln Deliorman 

Sofyıd ıki (OcUormsa) 
aaıeteai aablp Ye batmuhariri 

cereyc ı- adar irişemiyordu. Sonra 
bu merdivenin basamaklarından it· 
faiye neferleri yukarı doğru çı -
kadarken merdiven yalpa yapı • 
yor, sallanıyordu. Caddenin üzeri· 
ne biriken yüzlerce insan bizim gl· 
bi ağızL:ınnı açmış, başlarını yukarı 
çevirmiş, gözönünde cereyan et -
mekte olan feci dramı seyrediyor
du. Alevler birer yılan dili gibi pen. 
cerelerd~n dışan uzanıyordu. Ateş 

içinde bazı insanların telaşla oda -
dan odaya kaçıp koştukları ve bazı 
i~eUe.· yaptıkları görülüyordu. 
Doktor Peşef bir aralık pencereler
den birlnde göründü ve itfaiyenin 
merdiver.le bu işi başaramıyacağın· 
dan ümidini kestiğini anlatır bir 
hareketle. çoluk çoculunu pen.ce • 
reden atalı atmak mecburiyet inde 
kaldığını işaretlerle bildirmiye ça-
lıştı. 20..ao kişilik bir itfaiye grupu 
yanlarında bulundurdukları büyük 
ve geniş bir çadır bezini pencere -
terin cadde üıerine isabet eden hi· 
zasına doğru yakınlaştırdılar ve 
dört kat yukarıdan insanların bu 
bez üzerine atlamaları emrini ver· 
diler. Ateş, odadan odaya kaçıp ko
şan insanları arkadan sıkıştırdıkça, 
onlar Umitlerini pencereden gele
cek bir imdada bağlıyorlardı. Fa -
kat bu imdat bir türlü verilemi • 
yordu. İtfaiyenin merdivenleri bu 
işe kafi gelmiyordu. Yukarıda yan
makta olan beş insan kurtarılmak 
istiyor, istimdat ediyordu. Cadde 
ilzerine toplanmış yüzlerce insan, 
ycrlerinoe mıhlanmış, ellerinden 
hiç bir yardım gelemiyccek vazi • 
yctte duruyorlardı. Esasen, polis 
ve itfaiye, karı~ıklığa mani olmak 
için böyle bir yardıma müsaade de 
etmiyorlardı. İ§in tuhaf ciheti şu • 
dur ki, Şişkof'un dört katlı bina
sının e.ı evvel, en yüksekte otan 
dördüncü katı yanıyor, aşağı katlar 
yanmıyordu. Komitacıların hedefi 
de esasen, doktor PC§efl çoluk, ço· 
cujile birlikte diri diri yakmak ve 
bu halk dostu müşfik doktordan 
vicdanı teşere bir pmar vurur gt: 
bi, intikam almaktı. Pencereden a
Plı atlamaktan başka bir çare kal
mamı,ıı. Zavallı doktor bunu anla
dığı için karısını kolundan tuta • 
rak alevler Çllcan pencerenin hiza
sına getlrdJ ve aşağıda çadır bezini 
~uzla:ından geçirerek bekleşen 
ıttalyela-e işaretler verdikten son-
r~ kansını 0 teli§ ve o ateş içinde 
hır ild defa öptükten sonra itfaiye 
neferlerinin üzerine doğru fırı ttı 
Zavallı müWıham kadın bir a:~ 
yukandan bezin üstüne düştü ve 
yaya k ıldınmlarm taşlarına çarptı .. 
Kadın ölmliştü .• 

Çünkü, itfa.iye neferleri belld 
100 kilodan fazla bir ağırlıkta olan 
bu kadının vücudilnü bezin üze • 
rinde tutanıallll§lar ve ağJr vücudü 
yaya kaldırım üzerine çarptırmış.. 
larclı. Kadının ölüsünü kaldırarak 
bir arabaya koydular ve hastaha • 
ney,c götürdüler. 

Doktor Peşef, yukarıda çocukla· 
rile uğraşıyor, onları birer birer a
pğtya atnuya hazırlanıyordu. Ka. 

(Devamı. ıJar) 

/ 4 üact1 109/adan devam J 1 

b r bcr, Gnndinin görüş tarzmı be- ı 
ğeı~'lliyordu. Allahnbatta Mihra -
celc>rin ı:.t:raylnnndan geri kalmıya
c.ak derecede muhte~en\ bir kona
ğı vardı. 

Nehru ailcsiniıı sel''\•eti bir çok de· 
dikodulara da yol nçnuştı. Hatta o 
kadar ki, bu avukatla o~lu Java .. 
harlal Nehnmun yıkammık için her 
:ıkşam çamaşırlarııu Padsc gön -
derdikforini bile söylerlerdi 

O zamanki İngiliz vcliahdi ve 
şimdiki Vindsor Dükünün Nelıru ile 
sıkı dost olduğu zikredilir ,.e Prens 
Dö Galin Iündistanı ziyareti esna
sında her şeyden ev\•el Javaharlal 
ile gör<lşmek istediği ortaya sü • 
rülürdü. Halbuki, ingiliı Veliah • 
dinin I!indistanı ziyareti sıraların
da Nehm hapishanede bulunuyor
du. 

PARAYA BOYKOT 
Halb..ıld, hakikatte Nclıru ailesi 

bütün varını yoğunu milli dava uğ
runa s;.ır.f ede ede gittikçe fakir 
düşmüşlerdi. Hatta Allahabattaki 
saraylarını bile Kongreye hediye 
ettiler. Bunun içindir ki, Javahar-
lal'ın halk kitlesi gözünde itibnn 
büyüdü. 

Javabarlal 16 yaşında iken, al· 
lcsile birlikte .İngiltereye gitmişti. 

Tahsilini llarrov'da yaptı. on • 
'dan sonra Tcriniti Kollejine, daha 
sonra da Kembriçe geçti. Bugün 
Kcmbriç Üniversitesi mezunudur. 
Tahsilde iken bilhassa Oskar Vayld 
ile Vaıt~ Pııter'fp tesiri altında kal· 
dı. Fak:ıt Kcmbriç'in ha\r.ısı keneli· 
sine Hindi.stanı unutturmadı. 

1912 de Londra Bıırosuna kabul 
edildikten sonra, İngiltereden ayrıl
dı. Bu mı.retle tam yedi sene mem
leketinden uzak ya amış bulunu • 
yordu. 

GANDİ İLE NEHRU 
Gandi ile Nehru ilk defa 1916 da 

Hint Milli kongresinin Luknov'da
ki toplantısı esnasında görüşmüş -
lerdi. O zamandanbcri biribirle -
rini mütezayit bir muhabbetle sev· 
diler. 

Nehrıı. yirmi senedenberi Gandi
ye karşı gösterdiği sarsılmaz sada • 
katt~m sonra, §imdi kendisine şe -
findcn &y:rı bir istikamet çizmiş bu
lunmaktadır. 

Genç ıef, yirmi senelik siyasi fa
aliyeti ıçinde Hindistandald kiUe· 
ltre uyacak hakiki ~raiU ~. 

görmüş ve anlamış bulunuyordu. 
İlk önce gençliğinde hiç görme· 

diği sefalet manzaralarından genç 

şef, bu nefretine hl kim olmuş ve 
halkı istismar etmekten ibaret o
lan ve hattı kendisinin dahi işti • 

rak etmiş bulunduğu sisteme is -

yan etmiştir. 

Açıkça sosyalistliğini ilim etmiş ve 
Hint meselesinin ancak bu şekilde 
halledil?bileceğini. artJk eski feo-
dal ve otokratik sistemin ortadan 
kaldırılması lizım geldiğini orta -
ya sürmliştü. 

Nehru, Hindistanda r.ıkmış ilk 
sosyalist değildir, Senclerdenberi 
Hindistılnda sosyalistler olsun, ko
münistler olsun fikirlerini yayını· 
ya çalışmışlardır. Fakat Kongrede 
mühim rol oynaması itibarile Neh
ru ilk sosyalist liderdir. Maamafih 

akidesi yüzünden kongrede bir ih· 
tilaf çıkarmak istememektedir. 
Gandi, yukarı sınıfların emlaki el-

lerinden alınmak suretlle izmih • 

Iallcrinc taraftar değildir. Gandi -
ye göre, zenginler kendi nıallarına 
tc:sahüp etmelidirler. fakat ancak 

millet mümessili sıfatile... Fakat 
Nehru, hu usulU kurunuvustai bul· 
maktadır. 

Kongrede ekseriyet sosyalizme 
aleyhtardır. Hemen bütün dünyada 
olduğu gibi, Hindistanda da çiftçi 
tabakası muhafazakardır. Hint köy
lüsü ise sefaletini mukadderatına 
atfeder. Çünkü muhakemesi nok • 
sandır. 

HİNDİN İSTiKLALt 
Javaharlal Hindistanda bir cKöy. 

lü ve İ'Jçl Sosyalist cumhurlyefü 
kurmak fikrindedir. Fakat bö;Yle 
bir cumhuriyette en ziyade teşek
külleri daha iyi tensik edilmı, o
lan işçilerin rol oynıyacağına Şüp
he yoktur. Halbuki Hindistanın 

yüzde 90 nüfusu çl!tçidir. Binaena. 
leyb.. Javaharlal tasavvur ettiği 
cumhuriyeti kurmak için müsait 
bir zemin bulamıyacaktır. 

Gandi ile Kongre, me.mJeld, 
köylünün noktai nazarına göre he
sap etmektedirler. Halbuki şehirli 

olan Nehru bugünk(i vaziyette e· 
metinden ç.ok uı.aklarda bulunmak
tadır. 

1 HiKAY·E 1 
Oh kurtuldunı ! 

( 4 üucü sagfad·ın clwam) 
- Fena halde klZlyordum.. İçim

den dur sersem diyordum senden 
bir intikam alayım ki dillere de~ • 
to.n olsun! ... 

Nermin yine kekeledi: 
- Amma bunda pek haklı de~il

sin! 
- \T:-ırsın olmasın! Hak, hukuk ! 

Eski lstanbul batakhaneleri: 

l ___ K_U_l!v~an~\~çAPAN 
ikinci kısım - 43 -

Yervant Zührap sordu: "Kapıyı kıral~ 
mı ?,, Gardyanlardan birisi cevap vefDP 

"0 da olur amma, 
bir kere müdüre sormak IAzım !,, 

düşüıımcğc vaktim yok .. Benim gi- 1 ----
hl bütün erkeklerin bayıldığı bir 

Şöyle bir ittiler, açılmadı. 
Uafü~ vu:rdulal',- es yok. '11/1' 

vant Zühcap kapıyı yanıruklad'l; 
- Heyyyy!.. Darbasanyan, ._ 

oldun.? 

kansı olan bu salağı beş seneden: • 
beri iyice tanıyorum. Bütün aptal· 
lıklanna rağmen kadınlara. karşı 

dehşetli bir zanfı vardır. Paçalan .. 
mı sıvadım bir hafta CV\'el bizim 
madam Forsaya baş vurdum. Şi .. 
rin, ciV€lek, kurnaz mı kurnaz bir 
rum dilber.ini seçtim ve kendisine 
vazifesine anlatnrak bir hafta ev-

1 
vel eve aldmı... · 

Nennin saçlarııını dibinden a • ~ 
kan soğuk teri elinin tersile sile • r 
rck: 

..... Anlıyamad)m! -diye inledi
NasıI vazife? 

Jale muzaffer bir bakışla: 
- Anl.amamazlıklan geliyucsun 

galiba. Bunda anlaımyacak oe var? 
Kızı kendime Fam dö Şamk al .. 
madun ya .. bayla fazla meşgul ol
Dl3Slnı, onu baştan çıkarmasını, 

söyledim, epeyce de para verdim.. 
Nihayet ... 

Jale bir kahkaha sağnağı içinde 
sarsılıyordu. Nermin gözlerini fes· 
tekerlek açarak son bit:' ümitle sor· 
dn: 

- Nihayet kız muvaffak olama· 
dı, sen de kocamn sadakatini an • 
lıyarak böyle kahkahalar atıyor • 
sun değil mi? 

.Jale doğruldu: 
- BiHikis! -dedi- daha ilk akşa -

mı bizim budnlnnın yelkenleri mı
ya saldığını gördüm.. ve dördöndi 

gece cürmümeşhut vaki oldu. 

- Cürmümeşhut mu? 
- Cürmümeşhut ya,. Kız doğru· 

su hnrikulade pişkin bir nazenin 1-
di. Bana ıündüzden haber verdi .. 
ben de bir iki y:ışh akrabamı da. • 
Yet ettim. Tam dakikasmda bizim 
-yatak odasınuı kapısını açarak fçe· 
-Ti dolduk_ Ah Nermin, biZim ser -
semin şaşkın hali görülecek bir 
manzara idi.. Gülmekten az daha 
katılacaktım-. 

Nermin başını iki elinin arasına 
ıifarak mıl'ıldandı: 

- Sonrn?! 
- Sonra ikisini birden ~vden 

kovdum .. ve bu sab:ıh da avukatı -
ma müracaat ettim ... Fa'kaf bu me
-sclede sana ne oluynr?.. Sapsarı 
kesildin! ... 

Jalenin hain ve keskin bakışları 

altında bayılacak bir hale gelen 
Nermin bir bardak su ararken ka-. 

pı açılarak hizmetçi kız içeri girdi 
ve elindekl mektubu Nermine u . 
zattı. Nermin kısa mektubu okur 
'(Jkumaz çılgın kahkahalar atarak 
şezlongdaki yastıkları did'iklemi -
ye başladı. Bu sefer Jale hayretle: 

- Hayırola! Ne oluyorsun ku • 
zum? 

Nermin Jalenin boynuna atı • 
larak onu şapır şapır öperken.: 

- Ah maşer ami, beni tebirk et 
-diyordu- kurtuldum! 

Jale kızararak heyecanla sordu: 
- Kimden kurtuldun çabuk söy

le?! 

- Kimden olacak .. bizim budala 
Atlftan ... 

- Yok, bak!.. Bay Atıf Nüzbeet 
hiç benzemez ..• 

- Sus rica ederim! Onu benden 
iyi tanımazsın! 

Jale kızararak başını eğdi, .fa1Qt 

şiddcili bir heyecan ve tecessüsle 
tckrnr sordu: 

- Sen de mi bir cürmümeşhut 
yapmıştın? 

- Hayır, buna ihtiyaç kalmadı. 
Bay Atıf Fravlayn Berta ile Vlya
naya kaçmışlar! ... 

Jale küçük dilini yutar gibi: 
- Hani §U üvey Jazmuı guver. 

nantı çıyan fibi kızla mı? 
- E~tet. ta kendisJ ... Bizim n · 

vallı Atıfın sarışınlara Jcarşı deh. 
şetli zaafı vardı... Fakat ne olu • 
yorsun .Talc? .•• BayılaQlk gı"bisin 

sana bir bardak su vereyim mi?. 
Nermin kendisi için bardağa bo

§alttığı suyu muzaffer bir bakışla 
Jalcye uzattı. 

Bugün için, Hindistanm göz a. 
nünde tuttuğu ille şey, milli istikli
lidir. 8.Jsyalist olsun, muhatazaktr 
olsun, bfitfin Hintliler bu ama~ta 
birleşmektedirler. 

\. 

J,ıe, ku.mın liilck4rlı:ın, i.&koM6i. 
k4lıtf117cnr. ıwrıçlart içinde 

6ögl~ Jaldarltır 
(Gel~k hsl'rlkamıza ait reatıalerdeıa) 

Ne yapsa, ne eylese, alnının kapka· 
ra yazısını silmenin imkim yok
U4 Amma, arkadaşları, bunun ak· 
sini düşünfıyorlar; paranın, lıer 

yü% kar.asınr kapıyacağını iddia e· 

~yorlardı. 

Bclki onlar. belki de kendisi hak

lı idh Bunun tebarüz etmesi için, 
münaJCaşaya girişmek lazımdı, Fa

kat bu dOğru mw id12 Kendi fikri .. 
ne aykırı fii:i.rler ortaya :ıbyorl:ır 

diye, arkadaşlar.ile münakaşa et • 

mek ve onları kırmak, doğru bir 

şey değildL Bu arada, elbette on• 

lar da kendisini kıracak laflar söy· 
liyeceklerdi. Bir münakaşa kapısı 

~çmamak için, eşldya Mehmedc ses
lendi: 

- Ağa! Saza seslen de, bir kaç 
hava daha yapsınlar! 

Saz başladı, şarkılar, maniler, 
lestanbr birlbirlni takip etti. Ve 
bu ahenk gece yansına kadar sür

dü. 
Koğuşlaı·ına döndükleri. zam.ah, 

CObeka ile Yervant Zührap he • 

men yattı. Ve yatar yatmaz da u
yudular. Fakat :Qarbasanyan uyu· 

madl, uyuyamadı, gözlerine bir 
damla uyku girmedi. 

J(.afa;ında, ahlak ve reziliyet, vic
dar. ve esaet biribirlerilc mücadele 

ederek, gönlünde yagınlar yaptı. 
Vicdan azabı içinde kıvrandı dur .. 

du. Nihayet, yapacağı şeyi hazır -
Iamış bir insan a1.mile; kendi ken
dine: 

- En doğru hareket budur, de
di. Bu namussuzluğu böylece te • 
mizlemck lazım! 

Ertesi eün. erken uyanamadı. 

Arkadaşlan ile kahvaltı edemedi. 
Ancak öğle yemeği zamam onlara 
iltihak etti. 

Günlerden Perşembe idi. 318 yı
lının bir Hazfrım Perşembesi ..• Bol 
sarmısaklı çılbmn kokusu, Şah -
ları kamçılıyor, Yervant Zührapla 
Cobeka. çatallarını, geniş tabağa 

daldırıp çıkarıyorlardı. 

Darbasanyan da yiyor, fakat lok-
-;alar bir tÜl'lü boğazından aşağı 
inmiyordu. Çünkü kafasını iğne
liyen bic fikir mevcudiyetini de 
sarıyordu. Nilıayet, kafasında yer 
bulan karar, sanki dile ge111Üş- gibi 
ona seslendi: 

-Haydi durma! Düşündüğünü 
yap, tam sırasıdır. 

Emre itaat etti, kalktı, aı'ka • 
daşlarına dedi ki: 

-Galiba yoğurt ve yumurta do
kundu. 5aıicılandım, biraz dışan 
çıkacağım. 

Kojuştan çıktı, gitti. 
Aradan yirmi dakika geçti, Dar

basanyan gelmedt Yarım saat ol· 
cu, yine meydanda kimse yok. B~ 
saat oldu, yine gözWmıedi. Darba· 
sanyan .. 

Y ervant Zührap eledi ki: 
- Ne oldu buna? insan bir saat 

abdesthanede kalır mı? HaycH pma 
bir bakalım. 
Abdeshanenirı kapısı kapalı idi, 

Yine s!!s yok! 
Kapı ne açılıyor, ne de bir ce • 

,-ap geliyordu içerden .. 

Cobc.ka: 
- Kopıyı kıralım! dedi. 

hanenin kapısı önünde idi. 
TCkral'. kapıyı ,·urdu .. Vurdu . ..

İçeriden, ses. sada yoktu ... 
Bir dalla vur da.. Bu sefer daJIS 

hızlı wruyordu. Fakat, yine "' 
sada çıkmadı. 

Ne bir ses .. Ne bir cev·ap .•. 
- Buna ne: oldu? djye mırıl~ 

dı kend. ikend.il:ıe .•• Sonra, ı"' 
yanlara döndü: 

- Ne oldu ki bu oğlana? ~fili 
bayılm1~ır? diye sordu. 

' Gardyanlar da bu işe şaşnııf 
lardı.. , 

Yetv:mt Zührab'ın sualine, 4' 
diik kıvmp boyun bükerek: 

- Kiin bilir? gıöl işaretle ct'l'I 
verdiler. 

Bir kaç saniye sessiz geçti. 
1 Nihayet, slikıltu yine Y crvatl 

bozdu: 

-Şimdi ne yapalım? 
Gardyaruar yine ayni 'işareti' 

cevap verdiler .. 
Yervant tekrar sordu: .. 

- Kapıyı kıralım? 
Gardıyanlar biribirlerine bad 

tılar. 
Kendilerini, hodbehot kapıyı t11' 

mıya sal:ilıiyctli görıniyortardı # 
hir ••• 

Birisi dedi ki: 
- Kralım amma, kırmadan, .,_ 

kere müdürE? sorarım. 
Öbürleri de: 

- Evet! diye tasvip eltiler. ,,, 
- Müdüre soralun! Diyen 

dyan; 

- Haydi, sen seğirtlver, ııiil' 
1 

yin ~ onbaşı! Dedi bir gardya~ 
Hüseyin onbaşı, hızlı hızlı, 1' 

lrından ayrıldı. 

Şimdi, Hüseyin onbaşı rnii~ 
rün. kapısı önfmde f di. CeketlP"'" 

önünü ilikledi.. Sesini duzel": 
Püskülünü kontrol etti. :Müna~ 
be ile birer ayağını kaldıraraa; 
çekme potinlerini, pantalonun~ 
çalannda temizleyip parlattı. df1' 
fuyıklarını büküp nizama kO)' ~ 
tan sonra, kapıyı hafif hafif 
du. 

içeriden, sert, kalın bir ses: 
- Gir! dedi , 
Hüseyin onbaşı, kapıyı açıp# 

dl. Acele acele ik1 üç adım 11t ~ 
tan sonra, ayaklarmı biriblriıte 

rup bir pata çaktı. ~ 

Daha söz söylemesine rne~ ~ 
kalmadan, hapishane müdillV 
ra1ay Ali bey sordu: ff 

- Hayır ola Hüseyin onb8fı.· 
ne yaramaz bir §ey mi var? ı111) 

(Devanı.ı ~.~ 

"AŞk· .. ·11er··şe·yaeıa 
kuvvetli 

( 5 inci ıag/adatt Jaoarrı ) ,, 
Teli imıa etmek istemf.Yef~_, 
n taraftarlarile btrlikte ga?
ni bir teşebbüse girişmelc . ,,, . .Jll 
se de. buna meydan v~ J 
diğer bazı rivayetlere gflre.~ 
Prens, Adliye Na:zırınııı gePJ~ 
fcragatnameyi alır alma% ~ 
imzalamış ve sevdiği ~ı.t t' 
n:ı, hanedan hukuku. ordu~t rtlı 
be ve .nişanlarile bütün r~-,,. 
ziJ.elerindeıı feragat e~, ;d' 
men Prensi Nikola, dün~~' 
baren herkes gibi alelBM bit ~ 
san ve Brosteanu namı:n~ b" - • 
men vatandapdır, PreıJSiıl teri<' 
tatla yakında Romanya:fl .,ol' 
dcrck aeyahat. pkmSSI 
meldir. 
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· KU[Q)CS KO~~ARR 
~··şpo~ 
-~~ Spor kurumundaki istifalar 

------------------------------------------=--------------' --
Tefrika N o: 27 Yazan: M. Necdet Tunçer istifa eden başkanların bu ha• 

Beni lsrail orduları kumandanı, Amon kraliçesi-
1 

k t• 1 t f · edilebilı·r? 
ne yazdığı bir mektupta: - Ben buraya senin için re e 1 nası e Slr • 

ı Yazan · M. Sami Karayel 
geldim, Naya! demişti. Seni seviyorum.. ve İdman ittifakı Cemiyeti son de· • 

• 1 l k • • f virlcrini yaşarken dıştan, içten e-

Berlin Olimpiyatlnrındanberi baş
kansız kalan Spor Kurumu, üste 
de bir r..'()k asbaşkanlarını kaybcde
ı-ek, bugünkü halile neye döndü, 
dersiniz? 

S e nınıe uz aşma ıslıyorum. peycedidişmelercınaruzkaldı.Fa-
kat, bütün bu savaşlara ve kulak 
ardı f iskoslara, aleni ve hafi şn -
matalara rağmen, başlar, aslar yer· 
}erinde mıhlanmış gibi duruyorlar
<iı. Hatt3, üste de hücuma maruz o
lanlar kendilerini gerek efkarı u
mumiye knrşısmda ve gerekse Kon
gre ve Merkezi Umumi önünde ınü

Atııır Firaounu, Amon krali,esine göııd•rdiği l>ir mektupla A111orrlula'a gardım •d•mfgecctıni 6iltl1'mlşti. 
(lJu klişe Firawn Totmozi$'in el RD%uını taııgan men/iı dbldelerindcn 6ir parçadır) 

di "Buraya kadar ıizin için &'el- lerliyemezler. İleri atılanlar boğu- ya başladı. . .. 
en. kraliçemi lup giderler. Aradan yırml dort saat geçtik • 

Şa 'l3eni İsrail .. orduları kumandam Naya bu fikri boş ve manasız bul- ten sonra, kraliçe Naya, İsraU~r-
bğ~n. i?tiyar ve tecrübe1i zabitin makla beraber: duları .kumandanı Şaon'a şu ceva-

Utlerıni dinlemişti. - Biz Mısırdan gelecek yardım- bı gönderdi: 
tu~ gün Amon kraliçesine şu mek- cı kuvvetlere güveniyorduk. F:ra-

u Yazdı: vunun bize yard'ım etmiyeccğmi 
c Güzel Naya! tahmin etseydik, biz de vaktile 
Bir aydanberi Amon toprak- kendisine yardım etmezdik. 

Zarında bulunuyorum. Buraya Dedi. Bu vaziyet karşısında ı;-ok 
niçiıı geldiğimi Mlci anlıyama- canı sıkılan Amon kraliçesi Fi:"a· 
dıgını görüyorum! Ben Ku - -vunun elçisini savdıktan sonra, 
diisten Amona senin için, se - saray muhafızile konuşmağa baş -
ni görmek için geldim, güzel l::ıdı: 
ktaliçemc! Duydum ki kocan - Şaon benimle anlaşmak isti-
Ç01c çirkin bir erkckm~! Sc - yormuş .. kendisini Mısırhlarla teh-
nin gibi gıizellikte eşi olmıyan dıt ediyorduk. Halbuki Totmozis 
b~r kadının, çirkinlikte eşsiz bize yardım cdcmiyeceğini bildi -
bır erkekle nasıl 1Ja§adığına, · riyor. Bu vaziyet karşısında ne ya· 
ona nasıl bağlanıp kaldığına pacağız? 
§aşıyorum. Saray muhafızı kurnaz bir a • 

Bo§ yere neden kan dökii - damdı ... 
Yoruz, Naya! Ben buraya se • - Bu işi krala arzctmeden bir 
nhı için geldim .. Kavgayı bı - karar vermenızi doğru bulmam, 
takalım.. karşı karşıya gelip kraliçem! Totmozis yardım etmi-
anz~alım.> yorsa, Şaon'nun ordusunu püskıirt-

Şa * mcğe Aman orduları kafi gelmiyor 
laı-1 ?,n b.u mektubu sarayın sur • mu? 
tıo~ tl~e:ınde dolaşan bir Aman ---1-l-ay_ı_r-. _B_ü_tiı-. n-o-rd_u_l_ar_ı_m_ı_z_P,e· 

~tç~sınc verdi... ri cephede bekliyorlar. Halbuki Şa-
~ aliçeye gönderdi. on sarayı ele geçirmek niyetinde -
•ıaon kr ı· N~ du • a ıçc ayayı tanımıyor- dir. Bizi, başımızdan vurmak isti-
Q yen bu adamla konuşıruya başla -

ıııllş~~ ele geçirinceye kadar yu - sak fena olmaz mı? 
~· davranacalı.-tı. Saray muhafın vaziyeti tehlike-

&ıtd aya rnektubu aldığı :zaman .M'.ı- li görüyordu.. Biraz düşündükten 
?ıuş~n gelen Firavunun elçisile ko- sonra: 

1"· Yordu. - Ben onunla görüşmenize ta • 
~~~~avunun clçisi :Mısırdan bir raf tar değilim, dedi, eğer Şaon sa-
~oı ~p getirmişti. Firavun Tot - rayınıza ayak basarsa, bir daha ko-
li~~ u lllektubundn A.mon kra - fayca çıkacağını sanmıyorum. E -
ıı~d;e ? günlerde Amona asker ğer mutlaka Şaon'la görüşmek ar-

'l'ot trnıyeceı:rim bildirmişti. zu edıyorsanız. ilk önce tedbir a -
tı~ltr rıık ozun elçisi kraliçe ile ko • lalım.. Eiravunun elçisinin dediği 

en: ........ tsr . gıbi, sarayın etrafındaki çukurhrı 
~~o an ordusundan niçin kor - hemen bu gece su ile dolduralım .. 
~ U tsunuz? Dedi. Onları ibir avuç bütün tedbirleri aldıktan sonra Şa-
~ae dağıtmak mümkündür. onla görüşmenizde bir mahzur bl-
-... ~~ hayretle sordu: rnaz. 

(Devamı var) 

Son Telgrafın 
Müsabakası 

Hayam 
Tamyor musunuz? 

,, _____________ , 
'

Son Telgrafın Musaoaka 
Kuponu 

No. : 16. 
Bu Resim-----

nin foto<;ırafı 
bildirirım. 

AD, ES ı 

olduğunu 

-... :E: r avuç su ile mi dediniz? Nfıya, saray muhafızının teklifi-
t~fırıd;'?~: Sarayın önünde ve et - ni makul gördü .. o gün derhal sa- • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • 
h ııc1~~yük hendekler \'ar ... Bu rayın arkasından geçen ırmağın • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • ıl 
S"-le~ rı su ile doldurursanız, yataklarını hendeklere çevirdi.. iMZA 

~nın askerleri bir adım i - sular nkmıya ve hendekler dolmı- \.. .Jl 
i)aı- ~ -------
~anı: 44 duşurdun? 

l ~ T. X. koltuğun kenarına oturdu 

l\lranlıkta bı·r ışık ~:y~~l:unu genç kızın omuzuna 

baharı 

Yezen : Edgar Yalas ı 
Çeviren: Muammer Atatur 

f!~ltrıi§~n evine dönmek zamanı 
.... au : ~nncdiyorum. 
~~ d 1§ 1nıkin altına girer gir -
l" \tilıtııer~aı dediğinizi yapacağım. 
ltıiıı eııe.ı e gelmişlerdi, biribirle
'l'. }C_ erini sıkarak ayrıldılar. 
~ Yazıhanesine döndüğü za
~Yd~ b.aınbaşka bir adamdı. 
~orvu. &evınç Meta kalbine sığ-

t ~. ~ - 18-
~~tı(! e.ıa~~rd~, _çenesini ellerinin 
t. Çaldı duşunceye vardı. Ka
~<!tiyQ · .l\iansus'la Belinda Meri 

Oe11 Clrdiler 
t'ıı<l ç kızı • 
~ot eydi C ~ 0 gün keyfi pek ye-

du: · 0ı.Icn pırıl pırıl yanı -
's· ~e b·· .. 

uyuk bir haber getir -

dim amma, söylemiycceğim, d~ -
di. Polis müdür rnuavıni genç kı
zın mantosunu çıkarmağa yardım 
ederken: 

- Başlangıç güzel amma! dedi .•• 
ukasını getirmeli! 

- Hakikaten akıl ve hayalinize 
gelmiyecek munzzam bir haber. 

- İyi ya! İşte ben de kulak ke
sildim, sizi dinliyorum. 

- Ne kadar kulak kesilseniz na
file! söylemiycceğim vesselam! Fa
kat söylesem, her halde şaşırır, ka
lırsınız. 

- Ben öyle kolny kolay şaştr • 
mnm. Sizi dinliyorum. 

- A, a, a, a! Söylemiyeceğim de
dim ya! 

- O halde ne diye beni ümide 

- Demek ki, siz buraya sırf be
ni yemeğe çağırmağa geldiniz. 

- Ya ne zannettınizdi? Fnkat 
bir şey soracağım. Ben buraya gı • 
rerken sizi çok düşünceli gördüm 
Neler düşünüyordunuz acaba'? 

Fevkalade şeyler düşünme • 
yordum her halde .. Ben de bir ieY 
hatırlatacağım. Con Leksman'ı ... 

Genç kız birdenbire aUkadar ol· 
du: 

- Peki, Con Leksman'a ne ol • 
muş? 

- Bugün Amerikaya gidiyor. 
Fakat hareketinden -evvel bir kon
ferans vermek niyetinde! 

- Bir konferans mı? 
- Evet, böyle bir konferans in • 

sana tuhaf görünüyor değil mı? 
Fakat söylediğim doğru! 

Genç kızın merakı gittikçe nrt-
nuştı. 

- Hangi mevzud'an bahsedecek? 
T. X. ild kolunu salladı: 
- işte ben de bunu anlıyama -. 

d:ıfaa edebiliyorlardı. 

İdma:ı İttifakı Cemiyeti yeni ni
zamnamesile Spor Kurumu şek -
line münkalip olunca, işler düzele
ceğınc, büsbütün başka kalıba gir
di. 

Bizler zannediyorduk ki, inti • 
hapsız tek başlar, ojanlar ve baş
kanlar cezri tedbirlerlcr işi ayağa 

düşürmeden spor işlerini daha ko· 
Jaylıkla ve saltılıiyctle idare ederek 

1 

Spor kuruma başkarı vekilliğinden 
istifa eden Halit J3agrak 

Türk sporunu dertlerinden fızad e
decekler. 

Halbuki, Spor Kurumu daha Ber
lin Olimpyatları arifesinde boca -
lamıya başladı. Binbir gürültü ile 
Berlin Olimpiyatlarına gıdildi ve 
yine binbir gürültü ile dönüldü. 

Bir alay hesaplar, kitaplar fazla 
masarif şamataları ortaya atıldı. 
Matbu:ıt sütunlarına kadar daya • 
nan bu dedikodular nihayet, tara
feynin vaki mücadelelerinin son • 
suıluğile neticelendi. 

Aradan bir parça geçer geçmez, 
istifalar başladı. Sekiz ay zarfında 
durmadan tam sekiz kişi istıfa et
ti. 

Bu istifalara sebep nedir acaba?_ 
Hele, en son Spor Kurumunu Baş
kan yerine idare eden ve bütün sa
lahiyetleri elinde tutan Bay Hali
ciin istifası, bizleri büsbütün dü -
şündürdü. 

Acab.ı, Halit Bayrak arkadaşımız 
neden istıfa etti? Berlin Olimpiyat
larındanberi Spor Kurumunu başlı 
başına ıdare ctmiye çalışan ve ye
ni nızamnamenin verdiği salahı • 
)elle otorite tesisine doğru büyük 
bir enerji sarfeden bu zat, neden 
birdenbire işten çekildi? 

Peki, ne olacak şimdi. Spor 
Kurumunun işleri ? 

Başkansız, asbaşkansız kurum o
Jur mu? 

aırn, dedi. 
Genç kıza dikkatle bak lı : 
- Ben de bu konferansa gitmek 

istıyordum, dedi. 
- Pekfüa, şimdi siz benim da -

vetimi kabul ediniz de, beraber bu
radan çıkalım, yemekte arkaJinı 
konuşuruz. 

• T. X. o gece geç vakte kadar ya· 
zıhanesinde kaldJ. Bu kadar ge -
cikmesi de iyi oldu. Çünkü Hari· 
ciye Nezaretinden cmüstaceh kay
dile şöyle bir telgraf alllll§tı: 

•Numara 847, dünkü suale ce -
vaptır: 

Zengin tüccarlardan Hüseyin e • 
fendi, kızını Floransadnki Marya 
Tereza manastırına yerleştirmek ü
zere buradan hareket etmiştir. On
dan sonra Paris'e gidecektir. Ad -
rC?s: Teokritis ve kumpanyası, O -
pera caddesb 

T. X. yarım saat sonra telefon
da Parislc konuşuyor ve bu ·e • 
hirdc bulunan bir ingiliz polis ~1e
rnuruna talimat veriyordu. 

Ertesi sabah Paristen aldığı '>ir 
tclC!fon haberinden 6on derece mem-

Türk •por kurumu baskanı g.eneral 
Ali hikmet nutuk •Ö.!Jlulun 

Başların istifasına nazaran Ku
rumu alta doğru idare etmek güç • 
leşmiş gibi gözüküyor. 

Eğer, istifalar alttan olmuş ol • 
saydı, bu işe bu kadar ehemmiyetli 
bir nazarla bakmazdım. Hem de, 
şimdiki niuunnamenin bütün Tuh 
ve manası yukarıdan aşağı doğru 
gelen bir otoriteyi amir olmasına 
nazaran istifalann daha ziyade üst
ten değil. alttan gelmesi icabed'er • 
ken yuknndan olması, yalnız spor
culan değil, hepimizi hayretlerle 
düşünmiye sevkedecek mesailden
dir, unnederim. 

Hal böyle iken, bizim evvelce te
sis ettiğimiz İdman İtüfakı teşki· 
liıtının ne kabahati vardı? 

Demek oluyor ki, sporcular üze
rinde otorite tesis edecek ve disip
lın vücude getirecek zevattan mah
rumuz! .. Son istüalar da bunu gös
tenyor galibat. 

Benim 'anladığım, insanların bil
me<liği ışler üzerinde otorite tesis 
etmelerıne imkan yoktur. 

Bir kere, otorite cartcurt değildir. 
Otorıtc ilim manasında bilgidir. 
İnsanlar, bilgiye emniyet ederler, 
bılgıye hürmet ederler. Nihayet, 
bu hürmetler ve emniyetler oto • 
nte vücude getirirler ve bu vü -
cude gelen inkiyadın adına da di-

insan bu hal karşısında yazacak
larını, düşüneceklerini şaşırıyor. 

Bilmem sizler ne dersiniz okuyu
cularım .. 

M. s~ m: Kara}'el 
o • 

Fener- Galatasaray maçı 
B. İ. T. O. K. den; 
1 - Milli Küme maçlarından Ga

latasaray • Fenerbahçe maçı 18 ni
san 937 pazar güni.i saat 15.30 da Fe
nerbahçe stadında yapılacaktır. 

2 - Maç hakemi Adnan Akın, 
yan hakemleri Feridun Kılıç, Sa -
mim Taludur. 

3 - Tribün 50, duhuliye 25 ku • 
ruştur. 

4 - Akay tarafından ara vapur 
postaları işletilecektir. 

• Askeri u-ıer 
mUsebakaaı 

23 nisruı öğleden sonra Taksim 
Stadyomund'a Kuleli, Maltepe, Bah .. 
riye Askeri Liseleri ve Gedikli Kü
çük Zabit meketple:ri halka bir gös
teriş müsabakaları yapacaklardır. 

Bu müsabakalara 1700 atlet işti
rak edecektir. 

Bu müsabaknlardan sonra askeri 
liseler Epor rnüasbakalarında de -
rece alanlara mükafatlar tevzi edi
lecektir. 

• Beroı:u Halkevl spor 
bayramına i,tirak edJ, or 

Beyoğlu Halkevi 19 mayıs İdman 
§enliklerine iştirak etmek için ıa -
:z.ım gelen makamlara müracaat et
miş ve şenliklere iştirak edecekle
rini bildirmiştir. 

Kadın, erkek bütün azalar resmi 
geçide iştirak edecekler ve Halkc
vinin spor muallimleri tarafından 
bu vakte kadar gösterilen dersleri 
tekrar edip çalışmıya başlamı~ -
dır. 

sip1ın derler. 'f 
Sporda mezhepleşme bilginin mü- lstlklll Usesinin on 

vellididır. Dısıp1in ise bu mezhep- betlncl yıldtinUmU 
teşmenin \'ahdeti harekatıdır. İstiklıil lisesi talebeleri 15 inci 

Bılgısfa ne me~hepleşebilinir ve yıl dönümü münasebetile bugün 
ne de bir iş müteşekkil kılınabilir. saat 3 te mekteplerinin 'bahçesin-
Saydıklanm o derece sıravari de 400 kişinin iştirakile büyük bir 

derslerdtr !ki; bu cihetleri idrak et- spor bayramı yapmışlardır. 

mıyenle.r sporu idare edemezler. lı~---·---------19! 
Sporlarda nmi ve ameli şahsiyet 1 R A D y Q 1 

sahibi olmak l.D.zımdır. 1 
Şimdi spor işlerimiz ne olacak? ı•-------------' 
Geçenlerde gazeteler, Spor Ku-

rumu 'Başkanımızın şifa bularak 
Balıkesirden Ankaraya azimet et
tiklerini yazmışlardı. Hatta, baş -
kanla Balıkesirde mü15katta bu -
Junan bir gazetecinin neşriyatı da 
vardır. 

Bu gazetenin ve başkanın beya
natına nazaran General Ali Hikme
tin bir an evvel Ankaraya gelerek 
işe başlıyacağı tebşir olunuyordu. 

Fakat, sonra, ne oldu, bilmiyo -
TUZ. 

nun oldu. Yavaş yava, fakat t.am 
bir ernrtjyet içinde kendisini bu 
muammanın hallıne doğru götüre
cek bütün ip uçlarını toplamış hu
lunuyordu. Bılh:ıssa bu Hiiscyın e
fendi, şon .kalan boşlukları dol fo
racak ehemmiyette bir şahsiyetH. 
Akşam saat sekizde yazıbanec>i

nin kapısı açıldı, Paristeki me • 
murlanndan birisi içeriye girdi. T. 
X. memurunu ba~ile selamladı. Fa
kat memur kapının önünde, baş
ka birisini de içeriye sokmak: isti
yormuş gibi vaziyet alınca., T. X. 
emir verdi: 

- Gir.sin! dcdL 

Uzunca boylu, başı fesli bir n -
dam içeriye girdi. Elli beş, altmış 
yaşlarında görünüyordu. Yüzünü 
bra çalmış bir ~akal çerçevelemiş· 
ti. 

T. X. bu yeni gelen adamı oturt
tu: 

- Sizi buraya çağmşımın so
ibebi, bazı nuı1Umatımza mürac:ıat 
etmek içindir. Londrada bir cina
yet işlenmiştir, bu cinayet hnkkm
da bildiklerinizi öğreneceğiz. Zabı
tanın şahsınıza karşı her hangi na-

Akşam neşriyatı: 

17 iokdip dersleri Üniversiteden 
naklen Recep Peker tarafından• 
18.30 PIAkJa d:ıns musikisi, 19,30 • 
spor musahabeleri Eşref Şefik ta
rafından, 20 Türk musiki hey'ti. 
20,30 Ömer Rıza tar.af andan arap. 
ca söylev, 20.45 Vedia Rıza ve 
arkada.şiarı tarafından Türk musi· 
kisi ve halk şarkılara • saat ayarı, 
~1,15 okestra, 22,15 Aıans ve bor. 
sa haberleri ve ~rtesi günün pro
gramı, 22,30 plakla sololar, opera 
veoperct parçaları, 2~.30 son. 

hoş bir muamelede bulunmıyac:ığı
na emin olabilirsiniz. 
var ki, bunlnn kendi cereyanına 

Gelen zat cevap verdi: 

- Ben söylemeseniz de, böyle o
lacağına eminim. Amen1rnlılarla İn· 
gilizler şimdiye kadnr bana !<ar
t'J. daima iyi muamelede bulun -
muşlardır. Zaten ben Londrnya ilk 
defa gelmiş bir insan d'eğı"lim. 1:Ju 
meselede sizi yardımının dbkunur· 
sa bahtiyar <l1unım. 

T. X. çekmecelerinden birini aç
tl, ipek k~ğıda sarılm~ bir p:ı -
ket çıkardı ,.c paketi hiç istifini 
bozmıyan fesli ndamın önüne k:ııy
du. Paketi yava~ yavaş açtı ve 
i&-inden bir hançer çıktı. Hanpe:in 
üzerinde lekeler göze çarpıyord ı. 

T. X. hançeri aldı \'C ~üseyin e
fendiye uzattı: 

- Znnnedcrsem, bu hançer fil -
.'Zindir, dedi. 

Fesli adam, hançeri aldl, C\'.11\ii 

çevirdi ve nihayet: 
- Evet, dedi, bu hancer benim • 

dir. ~ 

T. X. gülümsedi: 
{Devamı var) 
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Pasıa-nmaz ve · Hasan -Tıraş 
bıçaklara geldi. Meftunlarına mUJde. Hasan deposu: lstanbul 

1 LAN 
Şirketimizde tahsildar Aram 

Otücüyanın vazifesine 6 • 4 • 937 
tarihinderı itibaren h'tam veril· 
miştir. Sayan müşterilerimiıin 

kendisine arhk biç bir tediyatta 
bulunmamaları lbım geldiğin· 
den, keyfiyet ilan olunur. 

Tablo değil hakikat: Çünkü 

Aslan veresiye şirketi İstanbul 
Sultan Hamam Hııseki soklk 10 

Kadıköy İkinci Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

934/4 Kadıköyünde Pekmez oğlu 
Ali Suavi sokağında 36 No: da ölen 
rıhtım ~irketi memurlarınaddan Ah
met Nazım mirasçıları adresleri 
meçhul Sebahat ve Mehmede: 

Ölen murisiniz Ahmet Nazımın 
rıhtım şirketi ihtiyat sa 1dığında 
bulunup sandık nizamnamesinin 
10 uncu maddesl mucibince karısı 
A tiyeye tediyesi lazım gele\ 904 
lira 1 l kuruşun mumaileyhaya te
diyesini kabul etmiyen mirasçı -
l&rın vazifedar mahkemeye miira- 1 
caatle hilafına karar getırmelerine ~ 

6/1/93!; tarihinde karar veri1mi1 ============ 
olduğundan tarihi ilandan itibaren 
iki ay zarfında mahkemeye müra- Fa kat bunun için 

ihmali caizolmıyan · 
bir şart vardır: 

caat edildiğine dair vesika getir -
mediğini ztakdirde yazılı mebl~-

- ğın Atiyeye verileceği ikameteahı-
-nızın meçhıillyeti haşebilc ilanen 
te:bliğ olunur. (2114) Her gün iki dda RadyolinJe 

'i-llilliiin•r<o5i:p~e;ir~a~t~ö~r -ı•D'a!mil!I dişleri fırçalamak. Rad yolin ça-
.· IHTİVARLIK 

Peşinizden Geliyor•! 

ONA KARŞI 

l RIZA ÜNVER buk köpürdüğü, tatlı bir koku ve 
Doğum ve kadın hastalıkları hoş bir lezzet verdiği için onun .. 

1 
mutaha!m~ı la dişleri fırçalamak ayrıca bir 

Cağaloğlu Nuruo,::ı.a11iyt- Clddesi zevktir. 
No. 22 Mavi yapı 

Telefon: 22683 w Hazırhklı r>avranınızı 

Dr. Hafız Ceınal 
(L~KMAN HEKİM) 

Dahiliya ınütehassısı 
Pazardan başka günlerde öğle -

den sonra sa:ıt (2.5 tan 6 ya kadar 
İstanbulda Divanyolunda (104) nu
maralı hususi kabinesinde hasta • 
tarını kal:ul eder. Salı, cumartesi 
gtmle~ i sabah c9.5 - 12• saatleri ha· 
kiki fıkaraytt mahsustur. Muayene
hane ve ev tel~fon: 22398. Ktşlık 
telefon: 21044. 

İstanbul 4 üncü il~cr~a;'"iM~e~m;:urrll~u~-~~iiii'i~iiEm~P.;§jijiiiiiİ~fi~iiiiiiiJ-~B~e:y:o:ğ~lu:-;l·-1:· n=c~i -;Sulh Hukuk Ha· 

ğundan: kimliğinden: 
Tamamına yeminli ehli vukuf T • E Setrak ile hazinenin müştcrc -

tarafından 2079 lira kıymet tak - !ren mutasarrıf oldukları Beyoğ · 
dir edilen Büyükadnda Yalı riıa - lunda Çukur mahallesınin Kalyon-
hallesinin Pcrvnnc sokağında yeni cukulluğu sokağın' i 70, 70 mü-
14 sayıh sağı Haralambo Daci o - kerrer yeni 102, ve -l No: lu ve 
ğulları Hıristo ve Sava, solu Pet- (3000) lira muhammen kıymetli 
raki oğlu Viktor ve Viktoı kızı 1-l'.a- altında dükkanı müştemH evin ta· 
rikliya Pavlina, arkası keza llarjk- mamı şuyuun izalesi içın açık art-
liya Pavlina ve Viktor ve önü Per- . tırmaya konulduğundan 25/5/937 
vanc sokağı ile mahdut bahçe için- Sal;. saat 15 den 16 ya kadar Beyoğ-
den geçilen mozaik bir gezinti ma- ıu Sulh Mahkemesi baş katipliğin-
halli, bir salon, bir oda; zemni katın- , ce müzayede ile satılacaktır. 
da kırmızı ç;ini bir taşlık ve bir ko- Arttırma bedeli muhammen be -
ridor üzerinde bir oda, bir hc~a, do- delinin % 75 ini bulursa o gün iha-
Japlı ve alafranga ocaklı tekneli le edilecektir. Bulmadığı taktirde 

~1 
· ,~ 

~ 
~~~ 
~u~ü~ ' 

YUZUNU1DE 

kullanıyor 
RADYOLiN 

Macunu kullanmak surctile t~ 
di taravet ve sıhhati temin edi~ 
miş ağızlar Türkiyecie on binfetl 

bulur. 

Radyolin : terkibindeki Jı,ri-
kulide hassa ile önce dişleri te
mizler, parlatar, sonra mikroblr 

rı toptan imha eder, daha sonr' 

d 1 - k b·ır er a on ara goz amaştırıcı 

zibe verir. 

Daima 
Radyolin 

MAcunu 
zemini çini bir mutfak ve bir sar- 15 inci günü gelen 9/6/937 Çarşam-
ıııç; birinci katta bir sofa üzerin- ba saat 15 den 16 ya kadar icra o-

BİR CAlİBE VAR,' ~A~E s İ N OED\R. 

de taraslı üç oda ve alafranga bir Junacak ve en çok arttırana ihale 
helfı. ve bahçesinde ağaçları bulu- edilecektir. 
r.an ve umum mesahası 132 metre ı _ Gayrı menkulün evsafı mah· 
murabb<ıı olup bund'an binanın ro.5 keme baş katıbi nezdindeki 937/11 
metre murabbaı mikdarında bah- No: lu dosyada yazılı olduğundan 
celi evin tamamı dairemize!.! açık rınlamak isteyenler oradan okuya-
~ttırmaya vazedilmiş olup şart - bilirler. · 
namesi ilan tarihinden itibaren her-

1 
2 - İhaleye kadar birikmiş ma-

kes tarafından görülebileceği gibi liye, belediye vergıleri vakıf icare-
19/5/937 tarihine rastkJ1an Çar • Size : Akisleri müteharrik ziyade?" si, tellaliye ve 20 senelik vakıf ta-
samba günü saat 14 den 16 ya ka- Parlak bir ha\'UZ teklif eder... viz bedeli müşteriye aittir. 
Jar İstanbul 4 üncü İcrn :l:tirQ - 3 - Arttırmaya girmek isteyen· 

Latif bir ziya altında hoş manzaralı çiçekler ... 
sinde birinci açık arttırma ile sa- ler muhammen bedelin % 7,5 nis-
tılacaktır. Gözlerin zevki le şenlenen bir mesken... betinde teminat akçesi veya ulu -
Arttırma bedeli muhammen kıy- Camekanınız için dayanılmaz bir cazibe.,. sal bit· bankanın teminat mektu -

metin yüzde yetmiş beşini buldu- bunu getirmeleri şarttır. 
ğu takdirde üstte bırakılması ya- fjatı, tak~itlerle ödenmek şarti~e 325 LiRA DIR· 4- Arttırma bedeli ihaleden i-
ptlacak, aksi takdirde son arttıra- t!barcn 7 gün içinde mahk<ıme ka -
r.ın teahhüdü baki kalmak şartile ı !>asına yatırılacaktır. Aksi taktirde 

arttırma on beş gtin daha uzatıla- K d d. . . • 1 yeni Çıktı ihale bozularak farkı fiat, zarar ve 
rak 3/6/937 tarihine rastlanan Per- a IIl IŞCISI 1 ziyan ve faiz biln hüküm kendisin-
şembe güniı ayni saatta dairemiz- T h 1 D den alınacaktır. 
ae yapılacak olan ikinci açık art- MARI OSIŞOLTLA~IEBlRGER a t arı e- - 2004 No: lu icra iflas kanu -
tırmasında gayrımenkul en çok art- u nunun 126 ıncı maddesine tevfikan 
tıranın üzerinde bırakılacaktır t~tiklAI caddesi, Lüksenburg Ap. ~3yrı menkul Jzerindeki ipPtek sa-

Satış peşindir. Arttırmaya gir ,- . . Perşembe ve pazar gürylerinden v-•
1 
ren Çocuk ·bibi alacaklılar ile diğer alacak: -

rij.ek için yüzde 1,5 teminat akçesi : maada hergün sant 9 dan 12 ye lılar gayrı menkul üzerindeki hak-
alınır. ve saat 14 den 18 e kadar kabul !arını hususile faiz ve masarife dair 

Müterakim vergilerle belediye etliğini sayın müşterilerine bil- ÇOCUK ROMANI olan iddialarını isbat için ilan gü-
rüsumu ve evkaf icaresile yirmi dirir. i Yazan: JSKENDER F AHREDDfN ı ünden itibaren 20 gün içinde ev-
senelik taviz bedeli müşteriye ait- •••••••••••••'" rc; kı müsbetelerile birlikte satış 
tir. mize bildirmeleri 15.zımdır; aksi Bütün okuyucularımıza memuruna müracaat etmelidir. Ak-

2004 No. Iu icra ve iflas kanu- halde hakları tapu sicililc sabit ol- tavsiye ederiz si_ taktirde hakları tapu kütüğü ile 
nunun 126 ncı maddesine tevfikan mayanlar snbş bedelinin paylaş - sabit olmayanlar satış pnrasının 
ıpotekli alacaklılarla diğer alaka- masmdnn hariç kalırlar. Alakadar- , paylaşmasından hariç kalırlar. 

h k Salubi ve umumi neşriyatı idare eden 1 darların ve irtifak hakkı sahipleri- ların bu maddeye göre are et -et- 6 - Şartname Mahkeme divan- 1 
nin bu haklarının ve hususile faiz rnclcri \'e daha fazla malUmat al- Bnsmuharrir ı nnesinde herkesin görebileceği yf:· 

1 
ve masarife dair olan iddialarını i- mak isteyenlerin 934/867 dosya No. E. izzet ıc ;ısılmıştır. Fazla ma!Umat almal-- ! 
lan tarihinden itibaren yirmi gün sile memuriyetimize müracaatleri iEteyenlerin 937 /Jl sayıstle bcış ka· 

1 
içinde evrakı müsbitclerilc daire - ilan olunur. (31860) Basıldıfı yer: M.atbaai Ebiizıiya tipliğe müracaatları ilan olunur. · 


