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tarafından istilasına göz mü yumacak ıkapısı da kapanıyor 
Şuşnig Romaya, Musolini de Hitlerle 
görüşmek için Berline gidiyorlar 
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ıtıt111Qllt1t .a'r ta1r1•mlandıiı ıa" 
ı •tilcbcılı deli~ccek •• 

lıtt digo,Ja, I 
ltr tiin ah 
~ '· bUra . urecek olan görü$me• 

d~ıı hü"Gkaıyaır muhıfili tarl\fın· 
ır 1 ı ehe . 

1\ • lalya nırnıyet verilmekte• 
llıı ~ kuhnet.l Avusturya dostluğu. 

••v enın • R l. 1,;'hıi osı oma • Berlin 
''llts ı· ı eııenırn. . . 
ı~ 0 ırıı 1·ı ıyelını arttıracaktır. 
"Cak e Şu · i~ 1 bu iör~ şnıg arasında yapı· 

tıı laJy8 uşrnelerde Avusturya 
c,tlclcr t araaında bütün ihtillflı 

ıt· ~oırı:ı arnamen halledilecektir 
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usust Muha.biri. 
l'a •ilde V u~o ininin, 1931 se-

rct cncdıkte k d" . . . 
liitıc •. CUcn en ısını zı. 
"-i\k r ırı . Alman Başvekili 
bakk'adi'c ııX~retirıi iade etmek 
lcdi/l\daki 

1 
n "n}' aya gideceği 

8
· •<lbcr teC)'Ü l etmek• 

ltt· Urada 1 c k • &'ene ti\l'ııı r Anından ~ar uf Alman dev. 
t~iaıa ltaıyaya Gobels, Von Noy. 
~ lııou r~. da lck~apacd~kları ziyaret 
~c tt nı ~in, Hiup c ıll!'eıncktedir. 

dir. llıtıı burad cr'e ~-ıyaretini ia. 
a tabu aörülmek. 

(De~cımı 2 ei sayfada) 
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Yeni deniz harp gemilerimiz deı Beşine! 
tesellüm günlerinde! Umumı muayyen 

donanmamıza katılacaklar 1 Mü/ effişlik 
Müdafaa büdcesi arttırıldı, 

tayyare sanayiimiz tevsi ediliyor 
1 Eski kanunla tekaüt olmuı istiklal harbi 

mücehidi zabitlerimizin maaşları 

... o;, kol Jalaa mulörleflirilerı Tı1rk orduruntla bir tag9a,, def. l>alargs "İ 
Mıl.i Müdafaa Vekili general 

KAzım Ôıalp'ın şehrimize geldiğini 
dün haber vermiş ve "So:ı Tel· 
guf,. için verdiği ilk beyanatı 

neşretmiştik. Milli Müdafaa Yeki· 
Jimiz mütemmim olarak şu mühim 
beyanata da vermiştir: 

YENi ASKERi LAYiHALAR 
- Askeri Şuranın bu defaki 

toplantısı bir ay devam elti. Çok 
ehemmiyetli işler çncardı. Bu arada 
Millet Meclisine verilecek kanun 
Jlyihaları da vardır. Bunun ara• 
ımda memlekete şimil olacak, 
asker ve sivil bütün yurddaşları 
alakadar edecek bir hava kuman
danlı2'ı teşkiline dair hazırlanmış 
bulunan layihayı işaret etmek iste
rim. Kurulacak olan kumandanlıtın 
&cniş aalahiyetleri olacaktır. Bun· 

( D•Hmı 2 inci ıog/omızdo) 

Muhiddin ÜatUndafiın 
lstanbulda kalması 

kararla9tl 

lıtanbui Vali w Belıaige Reisi 
Muhiddin Üstilndaf 

Ankara, 18 (Hususi) - Beşinci 
Umumr Müfcllitlik teşkilatı hak· 
kandaki hazırlıklar bitirilmek üze
redir. Yakanda teftişlere başlana· 
caktır. 

Beşinci Umumi Müfettişliğe Js. 
tanbul Vali ve Belediye reisi Mu. 
hittin Ostündatın tayini tasavvur 
edilmişse de • Jstınbul valiliğinin 
ehemmiyeti ve Muhittin Ostünda· 
ğın başarmakta oldutu vazifeler 
ve mesuliyetler göz önünde tutu
larak kendiıinln lstanbulda bırakıl
ması tekarriır etmiştir. 

Beşinci Umumi Müfeltişlite bir 
gencralın seçilmesi muhtemel oJ. 
duA-u gibi Ankara Valisi Nevzat, 
lzmir Valisi Fazlının isimleri de bu 
meyanda zikredilmektedir. 

Bulgaristanda 
Affedilecek 
Mahkumlar 

Sofya 18 (Hususi) - Paska.lya 
yortuları münasebetile Bulgaristan. 
da pek çok siyaıt mahkümlar af .. 
fedHcceklerdir. Bu mahkumlann 
liatelori hazırlanmaktadır. 

-ismet lnönü- Köse lvanof müla
katından sonra 

bir tebliğ neşredilecek 

Balkanlar yekpare bir sulh kayası 
ve kuvvet kaynağı oluyor 

Sofya, 18 (Hususi muhabirimiz 
teleföııla bildiriyor) - Başvekil 

İsmet İnönü ve Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü Aras 22 Nisan sabahı 
burada olacaklardır. Balkan paktı 
ve Bulgarların vnziyeti hakkında 

dün verdiğim haber salahiyettar 
mahafilde teyit edilmektedir. Bul
garların pakta girmeleri uzak bir 
ati değil, yakın bir istikbnl mese -
lesidir. Bulgar hariciycsinden sa -
lahiycttar bir zat buna aynen şun
ları söyledi: 

- Balknnlar Balkanlılarmdır, 

tezi kadar Balkan Antantının sa -
mimi ve sulh hadimi kudreti de 
Bulgarları kendi cazibesine kap -
tırmaktadır. Balkan Antantına 5-
za olmak, Bulgarlar için bir ild kü-

( Dcvamı ikinci sayfada) lıulgar Başvekili Köse /v,.,noi 

Elektrik şirketi 
Davası başlıyor 

9 ncu ihtisas mahkemesi ayın28in
de bu meraklı davayı rüyete başhyor 

--·-
Nafıa Vekaleti tarafından Elektrık şirketi hakkında kaçak malzeme 

kullanmak meselesinden dolayı b:r cürmümeşhut yaptırdığı ve elektrik 
şirketi müdürlerinin bu sebeµ:e ihtisas mahkemesine verildikleri 
malümdur. Dokuzuncu ihtisacı mahkemesi müstantikliği bu dava ile 
alakadar suçluların isticvaplarını bitirmiş ve istintak kararnamesi 
hazırlanarak mahkemeye sevkedilmiştir. 

Mahkeme 28 Nisanda saat on dörtte ilk celsesine baslıyacaktır. 
Riyaset makamını bay Atıf, fcJdia makamım bay Hakkı Şükrü işgal 
edeceklerdir. Bu muhakeme fstanbulda son yıllar içinde cereyan eden 
mahkemelerin en ehemmiyetlisi ve meraklısı olacaktır. 

~ 

Bir Italyan gazetesine göre 

Fransızlar, ispanya
ya altı vapur cep· 

hane göndermişler 
•• 

Uç gurup halinde gönüllü ka-
fileleri de gitmiş 

M•irid önande ilıtilôlcilerin t1ü.cude ielirdıkleri siperler 

}'aıw 2 nci ır;ıgfada 



Darhk çekenler bu 
memlekete gelsinler! 

1 
- Yok mu bir Son Posta, bir Bid çıksa da: 

- Miras mı yedin? 
Dese, vereceği cevap mutlaka: 
- Hayır .. 
Olacaktır. 
_ Kazanıyor musun?. 
Dese, yine alacağı cevap: 
- Hayır .. 
Dan başka bir şey değildir. O 

halde miras yemeden, kazanmadan 
66 sayfa gazete, 96 sayfa ilave, 99 
türlü ikramiye nasıl verilir? 
Eğeı bir akıllı gazete sahibi çı -

kıp ta kendi kendini yemekten 
başka sırrı olmıyan bu hareketini 
izah edebilirse, 

- Pes .. 
Dcnır ona. 
Darlık çekenler varsın bu mem

lekete gelsinler de parrra ... dedi -
ğin !:>izim gazeteci baylar tarafın
dan nasıl yenir bir görsünler! 

Hakikaten bu görülecek şeydir. 
. 17 kuruşa bir kilo kağıt alıp üstü

ne de 17 kuruş katarak satmanın 
sır ve hesabını bugünkü riyaziye 
halletmiye muktedir değildir. 

* Son Posta okuyucularına: 
- Altın .. 
Tan: 
- Bin lira .. 
Cumhuriyet: 
- Bedava sinema .. 
Haber de, neye gebe olduğu bel

li olmıyan bir sürpriz vadedip du
ruyorlar. 

Tan, bir Cumhuriyet alan ... 
Gibilerden. B"u baylarda ya para 

bol, ya müşteri kıt. Fakat bize mi
sal bir Serden Geçti çıksa da: 

- A baylar, bir ayda 75 bin to
rik avlandığına heveslendiniz de 
siz de okuyucu avına mı çıktınız?. 

Dese ne cevap verirler acaba?. 
- Gazeteye müşteri bulmak ol - . 

taya balık bulmaktan daha güç -
tür .. 

Diyenlerin hakları vardır. O ne 
para ile, ne altınla, ne sinem aile, 
ne papelle bulunmaz. 
Bulunmuş olanı da oltaya gel -

mez! 

* 
cAçık Soz, yeni bir roman ilan 

ediyor: 

- Hayat denen oyun! 
Gayri ihtiyari insanın dili ucuna 

geliy or: 
- Acaba Etem İzzet Benice bir 

buçuk yıl içinde uğradığı oyunla
rın hikAyesini mi gazetesinde nak
lediyor?. 

Hayat.. dedikten sonra bilmem 
oyun'u ilave etmiye lüzum var mı? 

Hayat nedir?. Demek kafi. Çün
kü, onun en basit karşılığı daima· 
odur: 

- Oyun! 1'-;~ ~ "' 

~42714<..· 
~ 

ordumuz bir kat daha motörleşiyor 
(Birinci •agfoJan cfeoam) 

dan baıka memleketimizde harp 
endüılrisinio Ye bilbnssa tayyare 
fabrikalarının tevsi ve inkişafını 

lemin edecek bazı kanun projeleri 
de hazırlanmıştır. 

MILLI MCDAF AAMIZ 
- Ordumuzda molörlü vasıta

l:ırı çoQ' ıltmak için bazı ciddi te
şebbüslerimiz ve kararlanmız var
dır. Bunları sıra ile kuvveden fiile 
çıkarmakta}'ız. Gölcük tersane 
p'anları hazırlanmıştır. inşaata geç. 
mek için muayyen müeııseselerle 

(Örü.şmelere devam olunmaktadır. 
Yeni Milli Müdafaa bütçesi 

reçen yılkinden biraı fazladır. Bir 
miktar da tahsisat vcrilec lir. 

·Bir otobüs 
Devrildi 
Oçu alır olmak Uzere 
yedi kiti ıaralandı 
Dün öğleden sonra Bostancıda 

feci bir otobüs kazası oldu, bir o -
tobüs devrildi, üçü ağır olmak üze
re yedi yolcu yaralandı. 

Maltepe Atış Mektebinden izinli 
çıkan subaylar iki otobüse binmiş 
ve saat ikide mektepten hareket 
etm~lerdi. Otobüslerden birini şo
för lskor, ötekini de Mehmet Ali 
idare ediyorlardı. İki otobüs yolda 
yarışa çıkmış gibi sür'atle ilerli -
yorlardı. Iskor'un otobüsü köprü 
başına geldiği zaman, birdenbire 
karşıl&rına at üzerinde yumurta 
satan iki kişi çıkmıştır. Bunlardan 
sakınmak istiycn şoför ters bir 
manevra yapmıştır. Bir aralık 

Mehmet Alinin otobüsü de Iskor'un 
otobüsüne çarpmış ve ikinci oto -
büs birdenbire tren yolunun üze -
rine devrilmiştir. 
Kapılar olduğu için, yolcular dı

şanya çıkmağa vakit bulamamış -
lar ve devrilen otobüsün içinde 
lcalmışlardır. Karoseri parçalan -
mış, camlar kırılmış ve solcular -
dan Muzaffer, Ahmet, Daver ağır 
surette, Zeki, Hikmet, Kemal, Tür
kan, Ahmet Ve Beyazıt da hafif 
surette yaralanmışlardır. 

Öteki otobüste bulunan subaylar 
derhal arkadaşlarının yardımına 

koşmuşlar ve bunları devrilen o

tobı.isten çıkarmışlardır. Yaralılar 

hemen hastahaneye gbnderılmiş -
lerdir. Hafif yaralılar arasında bir 
de polis memuru bulunmaktadır. 

Biraz sonra Müddeiumumi mu -
avini Şekip Yakup vak'a mahalli
ne gelerek tahkikata el koymuş -
tur. Şoforler sorgu)a çekilmiJler -
dir. 

uonaomanm takviyesi için ya. 
pılan siparişlerimiz zamanında teso 
lim olunmak üzere muamele tabir 
seyrini takip etmektedir • ., 
GENERALLERE TAHSiS EDiLEN 

ARABALAR 
- Vekaletim bu hususta lazım 

a-elen teklifi vapmış bulunuyor. Bu 
iş, bütçenin mecliste tetkik ve mü· 
zakereai ınra11nda belki do mev
zuu bahsolur. 

HARP MALÜLLERi 
- Harp milülleri için tetkikler 

yaptırdık. Bu tetkikler ilerlemiştir. 
Bir karar verilecektir. Eski kanunla 
tekaüt olmuş milli mücadelede 

hizm t etmişler hakkında da bazı 
tekli ler vardır. 

Gönderilen 
Gönüllüler 

Roma, 18 (A.A.) - Cadix'de on 
bin kişilik bir İtalyan gönüllü ka
filesinin çıkarıldığına dair İngiliz 
Avam Kamarasında yapılan isti
zahı mevzuu bahseden Jurnale 
Ditalya gazetesi diyor ki: 
Şunu kat'iyen beyan eder.iz ki, 

22, 23, 24 Mart tarıhlerinde mez -
kur Hmana hiç Öir İtalyan gcmısi 
girmemiş ve 25 Martta da ancak 
bır İtalyan hastahane gemisi liman 
açıklarında demirlemiştir. 

Bu gazete müteakiben Fransa ve 
Sovyetler Birliğinden mütemadi -
yen hükômetçi İspanyaya gönüllü 
ve harp levazımı gönderildığinJ 
yazmakta ve bilhassa Fransız tay -
yarele.rinin nasıl verildiği hakkın
da mufassal mallımat ita etmekte. 
dir. 

Diger taraftan 28 ve 30 Mart ta
rıhlerınde Marsilyadan deyiştril -
miş olan gönülluler i.ıç grup halin· 
de İspanyaya geçmişlerdir. Nisa; 
nın ilk günlerinde de dört ispan -
yol bir Yunan ve bir Fransız va -
puru harp levazımı ıle dolu olarak 
hukumetçı 1spanyaya gitmek üze
re Marsilyadan hareket etmiştir. 

Bulgar Askeri ,orası 
m'"zak•relerl bitirdi 
Sofya 18 ( Hususr ) - Bulıar 

ordusuna ait meseleleri müzakere 
etmek için Gç rü.ndenberi toplan
makta olan yüksek askeri ıüranm 
müzakereleri hitama ermiştir. 

* Mısır kralı Fa :ıık Pari e gel
miştir. İki gun sonra Londraya ha
reket edecektir. * Pariste reisi cumhur Löbrön 
İsveç kralının şerefine bir ziyafet 
vermiştir. 

Başvekil 
Bu sabah 
Herseğe vardı 

Bclgrad, 18 (A.A.) - Bu sa
bah saat 9 da Türkiye Başvekili 
ismet lnönü ile Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü Aras, refakatlerinde 
Harbiye ve Bahriye Nazırı General 
Mariç ve maiyetleri erkAnı olduğu 
halde Yuıoslavyanın cenup sabi
llnde klin Hortzeınevi tehrlne 
gelmişlerdir. 

Yugoslavya'daki seyahatleri ~9-: 
nasında her yerde olduğu rıbı 
dost ve müt erik hükumetinin iki 
devlet adamı burada da halk tara• 
f ından içten gelen bir sevgi ile ve 
büyük bir hararello karşılanmış• 
lardır. . . 

Bu akşam Zeta valisi, mısafır
lerin şerefine Grand Hotel'de bir 
gala ziyafeti verecektir. · 

Balkan antantı 
(Birinci sagf allan deuam) 

çük meselenin daha halli ile pek 
mümkün ve kolay olacaktır. Bu e
saslar üzerindeyiz. Köse ivanof ile 
yüksek lnönünün mülakatından 

çok şeyler bekliyoruz. 
Her halde İnönünün Sofyadaki 

tevakkufuna büyUk ehemmiyet at
fedilmekte ve Köse ivanof ile ce -
reyan edecek mülakat hususi bir 
alaka ile beklenmektedir. Bu mü -
Iakatın sonunda bir tebliğ neşri de 
muhtemeldir. 
İnönü ve Türk heyeti Sof ya is -

tasyonunda Bulgar nazırlarile bir
likte Başvekil Köse İvanof, 
Balkan itilafı devletlerinin elçile
ı·i, elçiliğimiz erkanı, Türk - Bul -
gar dosUuk cemiyetinin azaları ve 
diğer bir çok yabancı sefaretler er
kanı tarafından parlak bir surette 
karşılanacaklardır. 

Misafirler, hudutta son Yugos -
lav şehri olan Tsaribrod garından 
buraya kadar Bulgar hüKılmetinin 
tahsis ettiği hususi tren le gelecek
lerdir. İstasyon Türk ve Bulgar 
bayraklarile donatılacaktır. Misa
firler şerefine Başvekil Köse İva • 
nof bir öğle ziyafeti verecektir. Mi
safirler, saat 16,5 da buradan eks
presle İstanbula hareket edecek -
lcrdir. 

Bulgarlann da Balkan paktına 
girmeleri ile antantın son açık ka
pısı da kapanmıŞ ve bu suretle Bal
kanlar yekpare bir sulh kayası ve 
kuvvet kaynağı olmuş olacaktır. 

Arnavutlukla Yugoslavya arasın
daki ihtilafların da Romada ay so
nunda Doktor Stoyadinoviç ile 
Kont Ciano arasında cereyan ede
cek görüşmeler esnasında haili 
muhtemel görülmektedir. 

Bulg•rlstanda yeni 
gU111U9 paralar 

Sofya, 18 ( Hususi ) - Bulgar 
hükumeti yeni fiimiif para bas
ma "'• karar altına ahmşbr. 8u 
medeni paralann iyi bir tekilde 
olmalan için müıabakaya iftfrak 
eden bir kaç yab:ıına memleket 
darphanelerinden Çekoslovak darp. 
hanesi intihap edilmiıtir. Yeni fÜe 

müş paralann çota yüzer leva-
bktır. ' 

(KüçUk Haberler l ·Bulgaristanda 
ıcerde Komünist * 12 mahalleden ibaret olan k 

Beyoğlu merkez nahiyesinin on Tahri atı 
mahallesinin kadastrosu bitiril -
mek üzeredir. Geriye kalan iki ma
hallenin kadastrosu Mayıs nihaye
tine kadar bitirilecektir. 
* Devlet Demiryollarına alına

cak memurların yarın şifahi imli -
hanları yapılacaktır. . * Sümer Bank Umum Müdürü 
Nurullah Esat Sümer şehrimize 

gelmiştir. * Hapishanedeki mahpusların 
mevcudu fazla olduğundan bir kıs
mı başka hapishanelere nakledile
cektir. * geçen sene olgunluk imtihan
larında bir dersten muvaffak ola -
mıyanların imtihanlarına 26 Ni -
sanda başlanacaktır. * Borsada İngiliz lirasının kıy -
meti yükselmektedir. * İktısat Vekaleti sanayii mura
kabe için yeni kanun projesi ha -
zırlamaktadır. * İzmirde Kemal isminde 13 
yaşında bir çocuk uygunsuz hare

ketlerınden gücendiği annesi He

diyeyi tabanca ile vurmuştur. Ka

dın ölmek üzeredir. 
* Adliye sarayının yakında in

şasına laşlanacaktır. Tahsisat ha
zırlanmıştır. * Bulgaristanın eski İstanbul 
başkonsolosu Vançef, Ankara se -
fareti müsteşarlığına tayin edil • 
miştir. * Lorc:f Loid yarın akşamki e
kspresle Belgrad yolile memleke
tine clönecektir. * Hatay yasa komisyonu mü -
zakerelerine iştirak edecek olan 
murahhas heyetimiz bu akşamki 

trenle Cenevreye hareket edecek· 
tir * Zor.guldaktan turfanda çelik 
gelm!ştir. Kilosu 280 kuruştan sa
tılmakı.adır. * lleiediye otobüs getirtip iş • 
letme~'3 hazırlanmaktadır. Otobüs
lerden eümrük resmi alınmaması 

için Ankarada teşebbüsata girişil -
miştir. * Gazi Köprüsünün dubalan 
Almanyada ambalaj edtlmektedir. 
Bunlaı ın montajı Balat atölyesin -
de yapılacaktır. 

* lstanbulda denize dökülmek 
üzere tı..planan çöpler günde 1250 
tonu bııimaktadır. 

Dısarda * Bükreşteki belediye seçimin
de hükumet partisi kazanmıştır. * 130 parça Amerikan harp ge
misi i\incre kırk bin asker olduğu 
halde Havay açıklarında manev -
raya ~ıkınıştır. * İtalya ile Romanya arasında 
bir doc;tluk muahedesi için müza -
kcrebre başlanmııtır. * trl;mda başvekili Dovalera 
bir otomobil kazası geçirmiştir. 

kendisine bir şey olmamıştır. * Atmada Üniversitenin yüzün
cü yıl dCınümü merasimine başlan
mıştır. * .\Jmanyach& yahudilerin siya
si ve Epor toplantıları yasak edil -
mişti:-. 

Sofya 18 (Hususi) - Bulgaris
tanda ay reçmezki bir komünist 
matbaası, teşki14tı meydana çıka
rılmasın ve geniş mikyasta komü· 
nist tevkifab yapılmasın. Yine 
zabıta. iki gün evvel Rayko Jinzi
fof sakatında gizli bir evde koınü· 
nist partisinin :büyük bir komünist 

ledebiyab deposunu meydana ÇJ· 
karmıştır. Burada yapılan araştır

malarda, bir Mayısta dağahlmlk 
üzere tacedilerek hazırlanmış 
10,000 be}·anname bulunmuştur. 

Ev sahipleri de tevkif edilmişlerdir. 
Zabıta, Fılibede de " Nayden 

Gerof,, soka~ında bir evde gizli 
içtima yapan tirkaç komünisti_ce 
yakalamıştır. 

E!ki Zagra mahkemesinde büyük 
bir komünist davasına bakılmak• 
tadır, lstimye Hapishanesi Müdü· 
rünü öldüren komünist• anarşist 
Bodurof, lslimye mahkemesi tara· 
fından idama mahküm edilmiştir. 

Florgaya 
Gidiş-geliş 
Ucuzluyor 

Devlet Demiryolları Avrupa hat

tı banliyösunda 23 Nisandan iti -

baren çok ucuz tarife tatbik edile

cektir. En uzak ıruntaka olan Kü -

~çekmece ve Floryaya aidiP gel

me bilet ücreti üçüncü mevki 14, 

ikinci mevki 20, birinci mevki 30 

kuruı olarak tesbit edilmiftir. Yal

nız gitme ve yalnız gelme bilet üc
reUerinde de yüzde elli ten.zilit ya
pılınıştır. 

Bundan başka üç aylık, bir aylık 

ve on beş günlük karneler de ih -

das edilmiştir. 

Yugoslav yada 
Siyasi Bulgar 
Mahkumları 

Belgrad 18 (Hususi) - Yul'O• 
lav .. Bulgar paktının bir neticesi 
olarak Yogoslavyada liyasr Bulrar 
mahkQmlan da serbest bırakılmak· 
tadırlar. Sabık Makedonya komi· 
tasının önderlerinden Todor Alek
sandrofun damadı Makedonyalı 
Tsipuşef de Yugoslav hapishane
lerinde 18 sene yattıktan sonra 
geçen gün serbest. bırakılmış ve 
Bulgaristana dönmüştür. -BİR BAKKALİYE MAGAZASIN-

DA YANGIN 
EminönUnde Tahmis caddesinde 

Hasan Basrinin 72 numaralı bak -
kaliye mağazasından yangın çık -
mış ve az miktarda erzak yandık -

tan sonra itfaiye tarafından sön -
dürülmüştür. Yangının hava de -
posuna ait motörün açık kalmasın
dan çıktığı anlaşılmıştır. Mağaza -
daki malların 12,000 liraya sigorta
lı olduğu anlaşılmıştır. Tahkikat 
yapılmaktadır. 

f __ Sa~ba~h~ve~_a-k_şa-=_m-=-ba_ş=m-~a=rr=i~e=ri =n=e =ya=z~=yor=lar=? 1 
Açık Söz 

ispanya harbi 
•Açık SoZ> de Ahmet Şükrü Es

mer. İspanyada son haftalar içinde 
şiddetlenen askeri harekatın he '
deflerlni tahlil edıyor. Bugünkü 
vazJy~ttı: İspanya harbi acaba na -
sıl bir netice verecek? Madrid ta-

arruzunun neticesiz kalması uzeri
ne Frankonun nih&i zafer kazan -
ması çok güçleşmiştir. Hiıkumete 

gelince derme çatma askerlerle 
bunları:-ı da muntazam Franko 
kuvvetlerilıi mağlOp etmeleri 
mümkün görünmüyor. Sonra hü -
kumet tı.rafındalci partıler arasın
da teonüt yoktur. Bır gtir. müta
reke imza edilecek ve her ıki tara
fın askeri kuvvetleri kar gibi eri
yıp dc1ğılacakhr. Bir çok ispanya 
muh<ırcteleri böyle neticdenmiş
tir. 

Montrö 
Cumhuriyet 

kon fer ana• 
Doöan ·Nadi, Montröden gcmder. 

diğı rr.cktupta, Mısır kapitülasyo
nunu., ılgas nı g6ruşmekte olan 

konferans müzakerelerin'in takip 

ettiği s~yri anlatıyor ve konferan
sın mi!~het nctıceyc doğru ilerle -
mekte olduğunu söylüyor. 

lstikl&lınin büyiık bir kısmına 
tesahüp etmiş olan kardeş Mısır -

da kaı-itülasyonların ilgas1 biıtü'! 

dünyanın alkışlıyacağı bir hadise-

' <lir. Biıtün dünyanın ve en başta 

Türk•ycnin ... 
Kurun 

Belgradd• TUrk kitapçı· 
ilk sergisi 

cKurun• da Asım Us, Belgrad -
dan gönderdiği mektubunda, Prens 

Pol muzesjnde açılan Türk kitap

çılı k -ve resım sergisinden bahse -

diyor. Prens Pol, bilhassa güı.el 

san'atlaı da ihtisası ile tanınmıştır. 

Bu itibarla Prens Pol Türk kitap

çılık vt! resim sergisini sadece dost 

ve müt~efik memleketin devlet re

isi sıfatile değil, ayni zamanda gü-

2el san'at mütehassısı gözüyle gör

müş, teokik etmiştir. 
Son Posta 

ismet lnönUnUn Yugos
lavıada pptııı cevelan 

cSon Posta• da Muhittin Birgen, 
-Belgraddan gönderdiği mektupta, 

1 
Daşvekılin Yugoslavyada yaptığı 

so'h .:eveliun anlatı~ or. Turkiyenin 

son zamanlarda Yugoslavyada lut

zandığı ıtıbar hakıkaten yuksek -

tır. Yugoslavya varlık sıyasetinin 

temeli olmak üzere Türk dostluğu-

nu ve Türkiye ile bırlıkte çalış -

mayı esas kabul etmıştir Yugos -
lavyayı bu yola Türk devlet adam

larının gbsterdiğl kuvvetli karak-

ter ruhu siırüklemıştir. 

~sam 

Başmakalesi yoktur, 
Tan 

BeJgradda TUrk san'at· 
lara sersti•I 

''Tan,. da Ahmet Emin Yalman 
Belgradda Prens Pol müıesiqdc 

açılan Tıürk san'atları sergisinden 
bahscdi>•or. Kral Naibi Prens Pol 

resme merak ve vukufite meşhur
dur. Belgradda son 011 beş senelik 
tablolarımız teşhir edilmektedir. 

UmumiyetJe Yugoslav dostları· 
mız tablolarunızı çok bc~eniyorlar. 

Türk resim sanntınm n uman 
içinde çok yol almış oldu~unu aöy
lüyorlar. Bu sergiyi neden Pariste 
ve Avrupanın diğerJ büyük şehir. 
}erinde de teşhir ctmiyoruı ? 

Poliste: 

Bir otomobil 
Abideye çarpb 

"ndJ Karaköyde Karabiber sokagı ili 
oturan şoför ismailin sarhoş ol .. 
idare ettiği 1833 numaralı otom~ 
bili Taksimde abidenin bahçes 0-
çiğniyerek abideye çarpmıştır. 
tomobil hasara uğramıştır. .....'ff 

BİR DÜKKAN YANIYORvv 
Alemdarda Çatalçcşme soka~ 

da 15 numaralı dükkanda kUlld: 
racı Hikmet gaz ~ağı~ yakar~ uJ 
benzin parlamış, dukkan tutUflP 
ise de söndürülmüştür. 

ÇAMAŞIR HIRSIZI -
Karagümrükte Nesilşah w sııl tft.. 

mahallesinde baston soka!(ında 
numarada oturan Vardonn isı:-1~ 
deki kadının evde bulunnıadıgı. 
sırada, sabıkalı Cavit evin~ .git,y 
miş, üç kat çamaşır vcsaıresını ç 
mıştır. Hırsız yakalanmıştır. Ti 

SABIKALININ MARlFE -
Sabıkalılardan Çamur ~ ıır'. 

sarhoş olduğu halde Balıkpazal' ili 
da Neşetin kahvesine giderek b 
sebep masayı kırdığından yak~ 
mış ve yapılan aramada üzetı-: 
iki bıçak ve 2 kadeh ve bir de ~ 
ve fincanı çıkmıştır. 

PENCEREDEN AŞAGI 
Galatada Emek sokağında ~~d~ 

marada otüran ~ Alber~ 2 .!~· 
ki Kotsi adlı oglu, evın uç ıne 4t 
yüksekliğindeki penceresinden 
şerek yüzünden yaralanmıştır· 

CAMLARI SİLERKEN 
Balat kilisesinde hademe Z-: 

bo kilise camlarını silerken ~ 
divencen düşmüş, sağ ayağı 
nuştır. 

ZORLU BİR ALACAKLI 
Tahtakalede oturan Balıkçı ~ 

met, Bahçekapıda 3 numaralı tJ 
zi Kirkonın dükkanına giderek 
lira alacağını istemiş, terzi ~ ' 
diğinden Kirkoru dövmüş ve .d Ol ~ 
kanda bulunan müşteriye aıt ,~ 
caketi alıp gitmiştir. Suçlu Y~ 
lanmış ve caketlcr geri alı~ ~ 

..... ~ç 
Orta Avrupa gtP" ,.,~ 

tehlikede 
_ ( 1 inci ıag/adan devam) iti, 

Viyana, 18 (Hususi muhab ıJ 
mizden) - Orta Avrupa m~sC ;ı • 
hakkında İngiliz ga:zetelerinın trl( 
şaatl burada heyecan uyandır b 
tır. Bilhassa cLabour Mo~Ül~ 
mecmuasuıın İngilizlerin dü" .. , 
nm yakın istikbali üzerinde gu 111' 
tükler! siyaseti iişa eden yazısı 
heyecanı bir kat daha arttır 
Bu ifşaat mübalağalı görüııttt / 
beraber bazı durbin siya~~ı~;,~ • 
re ihtimalden de uzak gorw
mcktedir. Bu diplomatlar; ~ 

- İngiltere silahlarını ~ J.#' 
layıncaya kadar her hangi b~ 
rupa harbinin çıkmasına WJ 
mümanaat edecek ve bunutl ~ 
de bazı ihtiras ve arzulara"""' 
ya likayt, ya tatminkar da # 
caktır. Bu ihtirasların başıtı~ ' 
manyanın Orta Avrupayı ~ ~ ' 
mesi gelmektedir ve AlınaJ11' ~ 
arzusunu sık sık bilvasıta idt" # ' 
miş bulunmaktadır. lngil~~ 'tıa_ 
manyanın bu yoldaki ~ 1' 
tatbik sahasına ç.ıkanlm~ 
mümanaat etmiyecektir. . ~ 
Orta Avrupayı bel' etmiş bit -
ratorluk heııline yükselecek;,,..~ 
dan sonra karşısında silahla ı* 
mamlamış bir İngiJtcrc bulat 
Almanya bu vaz1yette ya inf 
ıle karşılaşacak, yahut ta S 
Rusya topraklarına dohru g 

yeccktir.~ ·IJ#' 
Bu diplomatlar şunu d'a ılıt 

mektedirler: ıe ıı• 
c- İngiltere butun \ rızıye ıc&t 

kim bir siyaset takip ettn€ .,.,-:_ 
dı.inyanın umumi politikası.rıa ',I. 
dısine ve kendi hakimiyetı~~ 
zarar vermıyecek bir ıstııct 
vermekte devam ey~e~:uı;f 
Bugün için her hangi bır 1 

1,r. 
nu asla harbe sürükliyerne·~ı "# 
o istediği vakit istedıği gı .ft • 

lit p~ 
letleri harbe tutuşturab! İ.t-dl 
beş harbi1 Mısır meselesı, JJeP fi'! 
vaziyeti, Centilmen itilafı ,.:~ 
tutumun eserleridir. OrU .,cJ ; 
bu çıkmazın içindedir ve ~ıır" J 
ruyetini her ne pahas~na ~· ~ 
sun temin mecburiyetınd 1~ ~ 
nig-Musolini, HitJer-~~ ııt ~ 
katları Orta Avrupa ıçın gır 
lıkJer ve ne s\lrprizler 
belli olmaz .. , 

Her halde dünyıının ~ :ti 
!;U}hunun en zayıf noktB ef' f'~ 
eden Orta Avrupa me-stl 

lur.mak u.dır. 
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•• •• -,ı MEKTEPTE DAYAK ı- Hal.k Filo~ofu ı 
unun meselesi: s· taleben:n y m k y·ye dıyor kı: -~ lr 1 U rU 1 • Bir halk tiyatro 

n beş gün sonra şehir çöp-. rek bayıldığı doğru mu ? re!~~mv~~~;.:~.!'~:::~ 
leri denize dökülüyor Talebeni~ veÜsTmekfep direktö~ ~:~:~i,b~o~:~~:'ı::~~~§~m~·~ 

B·ır taraftan da fırınlar yaptırılacak rü hakkında şikayet ediyor 1 yu;:~:~:et~:~~d~~c~~:~~m~j~~a-
D ün ma.Lbaamıza bir ihbar ya - 1 sonra, iı:ı:stahaneyc kaldırılıyor Ye sına 0 kadar istiap haddindcıı faz-

b pıldı. ihbarı yapan zatın ad ~ t>njekc;i~·onla ayıltılabili~ or. la halk dolmuş ki, hatta rivayde 

GQ §Q - .. .. J h • b • •k -" f d resi: .. Bağdat caddesi 135 numara- [ SON TELGRAF Bize yapı- ' göre, zab,ta sahneden doğru itfa-
Z çop guzunuen ıç ır Şl aye e mey an da H. Vchbi'dil'. Bu znt diyor ki: lan bu ihbarın mahi eti çok miı - 1 iye hortumlarını kullanarak halkı 

•) • k • k J.• • -1 k Cuma günü Erenköy kız lisesi- himdir. Alakadarların Mddetlc na- dışarı çıkarmış. 

Ç iia,. • • Verıımıgece , Sfne enuışeSl Uf] go nfo üçüncü sınıfının B <jubesinde ?.arı dikkatini celbcderiz. Ege_r bu Peki, sorarız, bu hiç gönilmemis 
-l!' lŞi .... bir hidise olmuştur Ders coğrafiya ~b 
!rı..L... ........ u~ halledilmiş de - cek, sonra fırınlarda yakılcı.c:ıktrr. makS<St[ büt~e ?ne\'ZU m .. oı. lah- ihbar dogru ise rnk ~ı- İhbarı ya- rag el :ıeyi gösteri ·or? Nt·yi ıspat 

it ~._Ut' Çöp olması icabederkcn, mektep rnüdü- ~~ 
t: ~tn ~· -:r _ bır m~3'"1Stan Çö~ fırınlarda döküleceği sı- sisatı da ücrete çe"-rilmişti. , rü sınıfa girerek cebir imtihanı ·ap- pan z.ıt iln\·eten şunu soylüyor: edivor? 
bıı.~ İçin bir ue .. dtıkülecektir. Bu- rada Istanbulun muhtelıf yerlerin- Bel~ ve riyaseti temizlik ileri mıya başlamış, imtihan esnasında - Bu hadiseye 52 talebenin şahit Şüph~<:iz Ankaranın ti):ıtroya ne 

1~ t .. ~. rnuzayede ac•Irnıştır. de rnp to~l:tm~ istae.,'Onlan da ın- k d ld 
t 1 -~tan - :ı:- ~ -J müdürb!illne bir ooktor getirmek, bir talebeyi hidd ~tlice azaı·lamış \•e oldugunu söyliyebilirim.> ·a ar susamıs o ugunu .. 
1' llıat. ~- J>_, ~ fınnlan yaptı- şası icabetmektedir Bu istasyonlar h hh ··ı k h • k d- ı- - Pelkı , bu ... u.,uzluk rtfaı·\,., hor -a:rile ~ ~edi el:ı bu surttle şe nn sı a.1 e ya ın- atta cir yumru· vurmuşl.ur. Bu- Hadi;, yi M.aarif Mü ur ugunun ., "' "" 

t~"" .. ~-- ye ecn İ: firma- için evvelce 936, 937 l::riitcelerine ko- - . t ı b 1 b eh - k tumlarilc m.i ôndürülup ..... c
1
·1

1
·r?. hıı.~ .._ geçmek üzeredir. Bu dan aU.kası olan bu i.,i, hiç bir sı - nun uzcnnc a e e ag amıya aş- cmiyetle dikkat gözune oyuyo- "'~-

t.. -~ia Al-- nulan tahsisat başka islere sarfedi- lamış , e b .. · 1Jmıır::tır. Talebe neden ruz.] Bir şehir ki, tiyatro ihtiyacı can:n.ı 
''1t'ft.L. ,:~y.:ı, Fransa gibi ileri zıltıya meydan bırakmıycıc.ak şe - J- -:: 

~"C'le .. ~er.r- lecektir. • ..... _,.,_ ............... NltUnmnnı .... •nımnuıurıuııtnmnmnmum ........................................... utttlUUUlftltlllarnırll tak denıiş. Devlc-t bütün ehemn1i . 
l'as....... Y1::ki ele.ilerimizin ta kı"lde h:ı.llt>trr.ek istemekledır . 

._..,ları · • .... Belediye çöp işlerinin ehemmi -
lL lSteni}mtsfu 
~ec- · yet kesbettiğini görmüş ve temiz-

Usk.. \>e biri Beyoğlunun diireri lik işleri müdürluğile makine mü-
1 ~l'llı, - -
lltt ~ ~cüsü de İStanbu -
h~ bır yerinde çöp frrını ı 

dürlüğiinu birbirinden ayırmıştı. 
Temizlik işleri müdürlüğüne ha

riçten r.:üıtehassıs birisinin geti -CtY\ ~ _. Ba fırınlar yapı!m-

v~ den9ii O rili~i;~oç· Bu 

il,. vapur !_apıldı 
6o. "'1.J?ı11·/ar Vana karadan, am-
~ lt1ı yapılarak gönderilecek 
\ ~ki fabrika ve lıa - ı tütün vesatt burada inşa edilecek
~lar J:ı \r l/ az: gölı.inde i lcmek u tir. Gfil!iU? i'Şeyecek bu tün vapur 
v e İllşa ~n golünde işlemek ii- ve motör gibi vesait petrol ile ça-
~Pur ·ta~ılınekte olan üç büyiık lışacaktır. Bunun için de göl sahi-
b ~ et1ı ·c anıJanmıştır. Vapurlar lınde mevcut bir petrol kuyusu -
ellsl r ton bü ··k1·· ~·· d 
~ bir h yu ugun c ve nun işletilmesine başlanmıştır. Bu-
bı. ~illaj edorncktedır. Parça parça 
}> ,.iiİlllerd ilmekte olan gemileı· ı adan çıkacak petrol dan gt)l nalc -
\o~Ç;ıtar e Vana sevkedileccktir. lıyalmda istifade edilecektir. Bun-
aıı.. orada cian b=-ka '-·eni ic:letmel idaresi 
~;tlar ınontaj edilecek ve --s J :s 
~~klgOfde nakliyat işinde kul- nakliye ücretlerinde yeni tenzi -
';ı.. Cltdır Iatl'ar için tetkiklerde bulunmak -

) :· €Öf-ii ı . . 
b&~le ırı. Şle~ıne İdaresi lktısat tadır. Göldeki nakliyat işi şark vi-
>..'li.Jc bir geç.tıkten sonra gölde !ayetlerine elver~li bir şekle so-

ta...."::_"'~ şantiyesi kurulmı- ı kulacaktır. Ayrıca göl sahiline ye
~tır. Bu şantiye bu yaz ni iskeleler ve. rıhtımlar yapılmak-

&i,. "::::.:.~.:~~:.._ ................. ~ .... , .. __ 
t; fflmandra Halkın 
l\ı Qllıp/ara Has lalıklardan 
Cltıştı Korunması 

~bt.. - -
...... k , ........ 

~~.1ı... lter•de? 
~ '41tl ~k 

il h:.r· fanı limanımızda çı -
'Jı 'U.lf l 

ltk;ıp Odos :fırtınası yüzünden 

:::. bı.ı)~:ç~~arında bağlı bulu -

'·"' ır iatnandıra ortadan 
~ "'" ~Ur Ş ~:li~il'idt! · amandıranın fırtı-
~';ı n zincirlerini koparıp 
·•ıııt ~ad ğ _ 
lıı·· ~dılrne 0 ~ surüklendiği tah-

lıciiitı·· kt<?dır. Deniz Ticaret 
lt f..., Uğu 
ı.."'1 O.:.~ianıandıranın aı:anma-
~atr~ l.tannara lnmanlanna 
~.._ - ll'ıaı-
.: ~'% unıat venlmiştir. 

~dıt dıtanı ı ' . Suıa, n 0.000 lira kıymeti 
~ ~ ~n tesirile serseri va -

1 ita.. ~ n bu pmandıranm 
~ ~-~ l'?t 

"'Ot'ttıı eYtfan vermesinden 
llıaktadır 

Sıhhiye Veklletl &tUd 
yapıyor 

Slhhat ve İçtımai Muavenet Ve
kaleti halkımıza ve köyhiyc türlü 
hastalıklaradn korunmak usulle -
r:ini göstermek üzere ufak broşür
ler bastırmıya başlamıştır. İlk ola
rak kızamık, kara humma ve tıfo 
broşürleri çıkarılmıştır. 

Bakanlık, bund'an başka (Kara
sinek), (tahta kurusu) ve benzer -
leri gibi hastnlık nakleden haşere
ler hakkında da afışlcr hazırlamış-
tır. 

Bu levhaların basılması bitince 
trahom ve diğer haslalıklı:ır içın ol
duğu gibi bütün mekteplere ve 
tren, vapur bekleme satonları, tı

yatro ve sinemalar, cadde ve mey
danlar gibi umumi yerlere asıla -
rak halkımızın dikkat nazarları çe
kilecektir. 

~b.!. r~naan: 45 

'en de seveceksin ! 
~~ 
~ ~olnındu. 
-.. "'~~· Yoktu. 
~ !'iO).~ -ı.ı_, -"t!titıde 
~-~" n geç mi çıkacak a-

~~ e~·· 
~I\ hiSsiı:ıirıdu. ~akat, içinde bir 
t\ Cb .. be.Ylııle belırdiğini ve bı; be
~ ~ları kalp arasındaki duy-
~ &ı~a bir şerit gibi u
~ 'hiı- Ito;.~ farkediyordu. Bel
~ c:aı.a. ha da değil, meraktı: 
~ .t~ ini na kızdı mı? 
~ı:,-1;! ~t llıı geç gel~k? 
~bL Qıırııd Yapıyor? \ b.: ~ anıyordu. 
~tı akıanı olmuş, karan,1 ~~t1tfiyenin fö:untüsü 
~: o, ısrarla 1ek şeye 
~~-~ 
'I\ le Veriyor .. 

·· l:end· 1 kendisine tefsir 

Etem izze t Benice 

edıyordu: 

- Geldi, evde beni bulamadı, 

kızdı, fakat, hizmetçiye hiddetini 
belli etmedi, gitti. Bir kocanın ge
lip karısını evde bulamamanın ce
zasını bana çektirmek istiyor. 

Ve .. bu tefsirini izzeti nefsinin 
terazisine vuruyor, muhakemesini 
yürütüyordu: 

- Belki haklı. Her koca karısına 
bağırarak, kavga ederek karşı koy
mak istemez. Bazıları da böylesini 
yaparlar. Amma bu, Salihle benim 
için değil. 

Ve .. tekrar asabileşiyordu: 
Eğer aklından böyle bir şey ge

çiriyorsa hata ediyor. O beni ta -
hakkümü, jestlerile değil, sevgisile 
yıldırmnlıdır. En çok yılan kadın 
en çok seven kadındır. Seven ka
dın hiç bir fedakarlıktan çekinmez 

Bu ıubarla temrzlik aşleri mü -
durlügö daktor .Medeniye teklife-

d1Imı1ıir. Doktor Medeni bu işi ka

bul eykmediği t .. kdrrde en geç ma

yıs baş.ı)da bu müdt.irlüğe başka 
bir doktor tayın edilmiş olacaktır. 

Evlere 
Yeniden 
Numara konuyor 

Beledi gede 
Maaşlar 
Arttırılıyor 

Haziranda Yeni 
t .. klllt nr 

Hazirandan itib9lren Belediyede 
yeni bazı teşkilat yapılacak ve Be
lediye ınüdi.ırlerindcn bazılarının 

:maaşlarır.a zamlar yapılacaktır. Bu 
arada memurin mudürünun m&a -

Eski nuftlara paralarıda şı yüzde on beş nisbetinde çogal-
hAIA alanma1111, tılacak. Muhasebe Umum Müdıi· 

H""t' beş yılcb bir yapılan nüfus rünün maaşı seksenden doksana V" 

sayımından evvel numcrot.aj ya - İktısat İşlen Müdur Mua\'inının 
pllmaktadır. Fakat o zamanlar ya- maaşı .ıs ten 55 c çı.kanlacaktır. • 
puan bu ış dar zamanda güçlülcl" Münho;l mustahdemin Şubt..-sı 

bitirilınektedır. Çunkü bu aradakt '.Müdudüğüne bırtsı t.aym edılecek 
bu uzun fasıla esnasında yeni bina- eski hesapların takip ve tasfıyesı 
)ar ~apılmakta veya yeni arsalar içın yc-ıi bir büro 1..-uruLıcak, mu-
çıkmaktadır. 'azene j~lermiı_ı ehemmiyet ka -

Bunu gözönündc tutan Bc-lediye Lcınması hasebile bır muvazene let-
hazirandan itibölren Fen Müdür- kik bürosu tesıs eddecek, tahsılat 
liığüne bağlı daımi bir numerotaj ışlerine de ehemmiyet verilmek 
türosu kurmtya karar vermiştir üzere Beledi} e •ergi şubeleri tak-

Bu büronun emrmde çalışacak viye olunacaktır. 
rciisUhdemler şehri mütemadiyen ----

~mt semt cıoıaşacaklar ve yeni ya- 1 Apartıman 
pııla.n ı,;..naıarla evYelden eksile kal· 1 
mış obnlara numara koyacaklardır. , 

Bundan b•şka g~n numerota
ıa a[t masrahn halktan ta~-ili işi 

henüz bajacılamamıştır. Bu res -
min tahsil edilmedı&i mıntakala -

inşaatı 
Azalıyor 

nn bfr listesi çtkarılmış ve dün Be- Bir ayda Y•IMl•n ltln•l•r 
kdiye ~ubelenne gönderilmiştir. nek•d• r? 
Bu resmin önümüzdeki haziran - ı 
dan evvel tahsil edilmesi temin e· 
dıleccktir. 

Küçük San'atlar 
Kanunu 
Çıkıyor 

K anu u, alAkadarlar 
sablraızlıkta bekliyo r 
Ticaret Oda na ge'nn malüm-ıt~ 

göre, maıangO'.!, dülger, çorapç~ fa
n.ileci, yazmacı, kunduracı, terzi. 
b€rber, demirci ve saıre gibi bir 
çok san .. t erbabının büyük bir a
Jaka ile beklediği yeni (küçük sa
naUer kanunu üzerindekı son tet
kikler de ikw.al edilı ak uzeredir. 
Bu kabil sanatlerin mkişau \'e sa
natkarlannın himayesi maksadile j 
hazırlanan kanun, Meclisin bu deY
resinde çıkac..ık ve Mınen tatbiki
ne başlanacaktır. 

ve . hiç l.ıir şey onJ yük gelmez. 
Eğer ben Salihi sevmi§ olsaydım, 
ona omrümün lıutiın e\•amı içinde: 
en küçük bir işaret fırsatını bile 
bırakmazdım. Seven erkek de tıpkı 
tıpkısına kadın gıbıdır. Dayanır, 

çeker, en nğır işkenceye en hafif 
bir sıZJ bile duymadan karşı koyar 
yeter ki, eskileı·iıı dediği gibi iki 
gönüJ bir olsun. Arrma, bana göre 
tek gönül için de hakikat budur. 
Sevginin tek taraflı olması onun :za. 
yıflamasını gerektirmez. 

Lütfiye kendi kendisine bütün 
bunları muh3keme ederken vaki: 
de durmadan ilerliyordu. 

Yatsı da okundu, 
Hıila Salih gelmemiştL 
Bir m ı:ı, düşüncelerine yeni bir 

istikamet ıerd'i: 

Mart ayı içinde lstanbulda Be
lediye hudutları içinde yeniden 57 
yeni u~at yapümışt1r . 

Bunun 14 u apartman, 1 si dük
kan veya mağaza, 33 ü ev ve 3 ü de 
diğer bınalardır. 

Geçen ay en çok Fatih \'C Be -
yoğlunda ev yapılmıştır. Adalarda 
yalnız bir mağaza ınşa edilmiştir. 
Ayni ny içinde şehirde iki üçü esas
lı olmak üzeı e 289 apartıman, ev ve 
mağaz atamır edilmiştir. 

En çok Fatih ve Eminönü mmta
kasında tamiı'at yapılmıştır. Be -
yo~lund:ı 39 tamire mukabıl bu 
miktar Fatıhte 68 vf' Eminönu,..de 
74 ttir. 

Leh B a9ve k ill Bükreşe 
gidecek 

Bükreş. 18 (Hususi) - Leh 
Başvekili, Ronıanyanın büyük milli 
bayramına tesadüf f'-den 8 Hazi
randa Bükrc.şe g-idccektlr. 

mnzsa bir kat çamaşır almıya mec
bUl"dur. 

Davanın bu taı afmı kaiasuun i
çınde hemen hallediveı·mişti. 

- Acaba bir kazaya mı uğradı? 
Diye de düşündii. Bunu da çabuk 
halletti: 

- Bir kaza olsa bana mutlaka ha
ber verirlerdi. Kara haber yıldı -
rınıdan tez yetişir! 

Geriye iki mesele kalıym:du. Bi
rincisi: 

- Halil Necip benden intikam al
mış olmak için gidip Salihe bir şey
ler söyle1niıı: olabilir. 

Fakat, biraz düşündükten sonra, 
bunu da yerinde bulmadı: 

- Ben daha Dummar b.ığların -
da iken o eve gelmiş. yemeğini ye
miş, gitmiş .. 

Yeniden mektep 
Binaları 
Yaptırılacak -~ 

On ytlda 180 mektep 
~apılmıt 

Son on _ ıl ıçinde şebrimızde ~ e-

nıden 150 mektep yapı1mıs veva sa-

tın almmL~tır. Buna rağmen eh -

rin mek•ep ihtiyacı tatnun edıle-

rneınektedir. 93i bütçesine 110 bın 

lıra L) ulmu" olup bununla yeni 

mektepler ) apılacak 'eya yeni bi-

nalar satın alınacaktır. Bundan baş

ka, müteakıp dort yıl butçesine de 

bu iş içm en az yüz )irmişer bm 

lira konulacaktır. 

Bu suretle beş yıl içinde bir ta-

raftan Istanbuldaki mektep birul-

ları kemıyet ıtıbarıle çoğaIWacak, 

dığeı- taraftan da yavaş yavaş mek-

tepler, ~hhi ve fenni şartları haiz 

bınalara taşınacaktır. 

iki gün 
Et yemek 
Yasak 
Bu karar Yuaanlstanda 

weril•ittlr · 1 

Türkofisin Atina şubesinden is -
tanbul şubesine gelen malfımattan 
anlaşıldığı ü~ere Yunanistanda rud
tada iki defa kasaplık et yemek ya
sak edilmiştir. 

Bu münasebetle tanık. hındi ve 
sair kuş etlerine müthiş bir rağbet 
başlamı~tır. 

Ayrıca bazı yuna·n fu maları da 
mcmleketımizden <."anlı ve cansız 
kümes hayvanatı almak için ala -
kadarlara mü~caat etmişlerdir. 

Bu sebeple Yunanıstana bu ka
bil hayw~n ihracatınuz çok artacak
tır. 

Yunanlstana g iden ı 
Bulgar h eyet i 

_ Sof ya, 18 ( Hususi ) - Yunan. 
Universitesinin 100 ncü yıl döniimü 
bayramında hazır bul:ınmak için 
,-~çen gün Atinaya 'giden Bulıar 
~nivcrsilesi heyetinin arasında 
halkçı sosyalist partisinin önderi 
ve Bulgaristanda faşistliği temsil 1 
eden profesör Aleksandr Çankof>ta • 
bulunmaktadır. • 

' 

--- ' 
Dedi ve .. seslendi: 
- Zeliha .. Zeliha .. 

1 
: 

Arap kızdan cevap alamadı. j 

- Bu budalaya da ne oldu? 1 
Dedi, hırçın adımlarla yürüdü, 

mutfağa ind1. Baktı, Zeliha ocağın 
1 

yanında kei§cye sızmış uyuyor. Bu, 
genç kadının içindekı feveranı bü-
tün bütün aıttmiı: ı 

- Dur S::ılih ... 
' Dedi ve .. kafasının içinde canla-

nan kararı tacil etti: 
1 

- Şımdi ben de yemeğimi yiye- ' 
);m ve rahat rahat uyuyayım. 

Ve .. kendi kendisine söyleniyor - ı 
du: 

- Yapılacak başka şey yok. Si- r 
laha ayni silahla knrş1 koymak Ia- 1 

zım. Onun yaptığını ben de tıpkı ı 

tıpkısına yapnıahyım. Şimdi ye - 1 

rnek yer, yatarm, tabii o da gelince 1 
- Yoksa birdenbire bir yere mi 

gönderildi? Nihayet narp içinde • 
yiz. 

Dedi, zihninden bu düşünceyi de • 
sildi. 

ı beni uykuda bulur ve. ağzının pa-
İkincisi: Güceniklikti. En çok bu 

nokta üzerinde duruyordu. Fakat, 
bunu düşününce de birden hiddet
leniyordu. En son: 

Diyordu. Fakat, muhakeme:ıoi bu 
düşüncesini yendi: 

- Ansızın bir yere gitmesine 
imkan yoktur. Bana haber bile 
vermiye lüzum görmese, hiç ol • 

- O böyle yaparsa, ben de ona 
öyle yapmasını bilirim. 

yını alır. 

Bu kararla: 

- Zcliha_ 

Zeliha! .. 
(Devamı var) 

yetıle byatro sanatını te ik edi -

yor. Orada tiyatro yapılamıyor! Bir 
muamma bu. 

Bizde garip haldır hani: At bu-

lunur, meydan bulunmaz. Mcvdan 

bulunur, at bulunmaz! 
Peki, mademki Ankara bu ka -

dnr tiyatrn istiyor, Kristeıf Kolomb 

yumurtası kmlıp da mesele hallo

lunsa ya: Bir tiyatro yapılsa yn! 

Halk Filozofu 
"u""'"""'•uıu111ntııuı11n11•111uıuuH1111u11uuııu""11unıtH11 

Askere davet 
Kadıkö-tJ Askerlik Şubesinden: 
1 - Mutad olnn 937 nisan ccl -

binde 316 doğumludan 330 doğum
lu (dahil) gayri islfım erler, askere 
gönderileceklerdir. 

2 - Şubede toplanma günü 21 
nisan 937 dir. 

3 - Bedel vereceklerin 20 nisan 

937 akşamına kadar bedelleri ka -
bul olunacakbr. 

Bu doğumlular şimdiden şubeye 
gelerek oklamalannı yaptJracak -
.laı·dır. 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Hayatı pahalı 
Yapan küçük 
Sebepler 

Bazı, küçük, ehemmiyctsi2 gibi 
duran meseleler vardır. Fakat 
haddızalında mühimdir. Mesela 
bir dosLU1U2111 üıeriode dur
duğu ve bize ınlatbfl p lıadi· 
seyi siz de dinlc7inir. 

•Ben Harbiye civarında otu
ruyorum. Geçen rün evden tur. 
şu almak iste~_ Uzım ol· 
mu1-.. O civarda bir bakkal 
dükkanına t'itmiŞJcr_ Yarım kilo 
turşu alını.şiar.. Parasını vermek 
üzere sorm~ar: 

- Kaç kurup turşu?. 
- Kilosu 80 kuruş... 
- Yahu seksen ku~a tur-

şu olar mu? 
- 0,Je efendim... Bu iyi 

turşu dur. 
Ne ise uzalmlyalam.. Turşu

yu almışlar, parasını da vermiş
ler, dükkandan çıkmtşlar .. " 

Şimdi bu hadise üzerinde bir 
dakika kafanızı yonını:z. Tur.,u 
lstanbotda niçin 80 kuruşa satı 
ı.yor. Filvaki ba madde ne 
havayici zaruriyedea bir şeydir, 

ae de bwıa yC.IDeJCD halk ,ld ... 
sını almamış olur, ne de zaruri 
bir şe1dir. Alınsa da olur, alın· 
masa da olur.. Fakat. madem ki 
turşu, lstanbulda, halk tarafın. 
dan çok alınan, yenen bir ;ey-

dir. O halde bu küçiik, ehemmiyet
siz gibi duran iCY üıerinde 
duralım. 

Turşunun 80 kuruşa oluşunu 
ne iktisadi zaruretlerle, M de 
ihtiyaçla, ae. buhranla, ne şunun· 
la, ne bununla hiç bir şeyle 
izab edemezsiniz. Bu, ancak ih
tikar kelimesi, barı esnafın 
kaııklaması meselesile izah edi
lebilir. 

Turşunun nelerden yaptldığl 
malum.. Nasıl yapılldıtıda ma
lüm- O halde, niçin bu nesne 
böJ le faz.la bir fiyatla satılır ? •• 
Biz bunu anlayamadık.. Anlayan 
varsa, bize anlatsın.. Bu küçük 
bir mesele deyip geçmeyin.. işte 
böyle bir çok küçük meseleler 
bir araya gelir ve hayatın bu 
günkü pahalılığını doturur. 
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Yugoslavya 
Yazan: R. Feriköy1U f HiKAYE 

Kral Aleksandr ölürken: KÖŞE BAŞI 

--"Yugoslavyayı muhafaza 
diniz.,, demişti. 

Yugosla yamn se
feri ordu mevcudu 
2,5 milyondur. 830 
harp tayyaresi ha-

zır bir haldedir 
r "' Dost memleket 
Balkan Antan
tı, Küçük iti
lafın ve Adir
gotik su/hunun 
en mühim bir 

uzvudur. 
Sayın Başvekilimiz İsmet İnönü

nün bir haftadanberi misafir bu· 

lunduğu dost Yugoslavyada gör .. 

dügiı büyi.ık hüsnil kabul her Tür

kün iftiharla anacağı bir hadisedir. 

Bilhassa sıyasi bakımdan çok 

büyiık ehemmiyeti olan bu hadi

senin azamc:tini anlamak iç1n dost 

millet hakkında okuyuC\Jlarımıza 

biraz malumat ve1 m<'yi faydalı bul
dum. 

9 Teşrinıevvel 1935 de Marsilya

da feci bir cinayete kurban giden 

Kral Alcksandr'ın hayata gözleri

ni kaparken son sözleri şu olmuş

tu: 

" Yuioslavyanın dost ve lctymetli 
JJaşoekili M. Stogaclinoviç 

Yugoslavganın genç Kralı 

Yugoslavyayı muhafaza edi
niz .. 

Filhakika Yugoslavya büyük ba
nisinin vasiyeti bugünkü Yugoslav 
büyüklerinin en büyük düstururlur. 

Bilhassa Yugoslavyanın kıymet
li Başvekili sayın Stoyadinoviç hü
kumeti eline aldığı günd~n bu~i.i
ne kadar bu prensibi esas tutmuş 

ve bu maksada erişmek için de 
komşu devletlerle dostluğa ba}la
rnıştır. 

Nitekim son ayda Belgrad, bir 
taraftan Çekoslovakya, diğer taraf
tan Romanyanın, Bulgaristanın, 

Macaristanın ve Yunanistanın dost
luğu üzerinde bir mihver olmuş • 
tur. 

14 yaşrncla Pı·ger, babasr müteveffa Aleksanclr ve büyük babası 

Küçük Antantın içinde büyıik bir sında şu ml!şhur söz vardır: 
rol oynıyan Yugoslavya 9 Şubat - Türk ve Sırp ordusu karş?-

1934 den berı Türkiycmızle Yu - sında durulmaz .. 
nanistan ve Romanyanm Balkan Filhakika dünyanın askeri tari-
anlaşmasında ayni mühim me\f - hi bu sözü her harpte isbat etmiştir. 
kide bulunmaktadır. Nitekim bu- İyi idarecilerin elinde bulunan hı.ı 

,, gün dost mılletin ~şında bulu · orduların girdiği muharebeden za-
nanların en büyük emeli umumi fer elde etmeden çıktığı görülme-
sulh çcrçevcsı içinde Balkandnki miştir. 
tam ahengi temin etmektir. Ve Balkanlarda, Küçük Antantta 
hemen her vesile ile de şu fıkri ve Adriyalik sulbünde mühim rol 
müdafaa ctmcktedırler.. alan Yugoslavyanın bugün 148 bin 

-- Balkan Balkanlılarındır. kişilık bir ordusu vardır. 
Son günlerde de İtalyanlarla an- Bundan başka 20 bın kişilik de 

laşan Yugoslavya Adiryatik sul _ jandarma kuvveti bulunmaktaclır. 
hunu de temin etmiştir. Yugoslavyanın hazardaki kuv -

YUGOSLA VYANIN ORDUSU veti 5 kolordudan mürekkeptir. 
Avrupadaki erkanıharplerin ,ıra- DefJamı 6 ıcı saq fada 

Serçe! ... 
Seni ilk defa sokağınızın köşe -

sinde gôrdüğüm zaman henüz on 
beşinci baharına yeni girmiştin. 
Buharın güzel kokulu, okşaytcı, 

gıdıklayıcı, hafif rüzgarı kumral 
saçlarına, baharın taze, körpe, ha
yat ve neş'e saçan yc-;illiklc ri göz
lerine; baharın yakıcı kızıl ka.an -
filleri dudaklarına; bahann gönül 
duygularını uyandıran mehtabt 
yüzüne benziyordu. 

Evet sen serapa b::ıhardın ... 
Scnın kumral saçlarmı dalgalan

dırmıyan, akşamıyan rtizg<lr ne ka
dar korkusuz, hırçın esecek; scnın 
hayat ve neş'c saçan gözlerini gör· 
miyen yee;.illikler ne kadar sararıp 
cansızlaşacak; senin kızıl yakıcı 

dudaklarına dfğmiyen karanfıllcr 

ne kadar solup hi::.sizlc~cC<'k; senin 
beyaz ve p lrlak yi. züni.i öpmiycn 
mehtap ne kadar donuklaşacaktı; 
eacr sen bahar olma aydın! ... 

Hakiki baharın ne dfmek oldı.:

ğunu görüyor; yeni anlıyorum. 

Şimdiye kadar gördüğüm on do -
kuz baharın hiç birinde güreme -
diğim yeni bir mana seziyordwn 
bu baharda: Aşk. 

Çocukluktan genç kızlık çağına. 
ömninün baharına; yeni girdığın 
bu anlarda bana da hakıki baharın 
özü olan şifasız n<;k suyunu içirt -
miş, hakiki baharın timsali olan 
gözleri kör cdıci aşk pC'risini gös -
termiştin. 

Bütün benli~ım senin bahar rüz
garı gıbi gıdıklayıcı ve serinletid 
kumral saçlarına sarılmak, gözle
rim senin bahar yeşili gözlerini 
doya doya, kana kana görmek is -
tiyor; fakat ne yazık ki göremiyor
du. 

Sen asil bir ailenın teroi) 
zı imişsin, so1 aga c1knı._.zıll 
çıksan bile anr nlt> ... 

Evet, seni görcmi} ordull11 

memnundur"' Sen evde o.ti 
sokağın aç gbzlü .-.olduructı· 
ktiniı kurn z kurtlarına ) c~ 
maktan kurtulmu~ sayılu J ~ 
de seni öldi.ırücü ve ölauı tı.ı 
k.-ınçlık hissıni duymadan ){ 
suzca sever 1irdim. Çunlcil se 
nim gibı bir çokları $ ' 

belki de sev• o.l .::cı. Fak t 

nuyordum ki; sel'ın gibı ıe 
utangaç ve temiz bir l.ız ı:ınC 
nim gıbi bırisini sevcbıl 

ti' kagm çapkın, s:ıygıı.ız ve .. , 
siz k::ıldır m züpp<-'lCl · Y 

1 

miyecel i. 
Günler, haftalar; aylar 1 ~ 

la su buharının bıı1utla1<11 t 
bolması gıbı mazi cienıle!l o 
nısy n bulutlarında bir d.ı ~ 
gelmemek \ e C'bc Jiyen ~~" 
üzere geçiyordu. 

Seni bır kac defalar sok j{t • .rı 

düm. Hatta bazun trk bJ • 
nız olarak. Konu .ak islC~ıı1 
nin şcreI.ni duşi.ındüın. S lıt ~ 
mek istedıın; bakıyordurı\1• 
resin. Peşinden gelmek 1 

Ud o belki utanıl'sın; hattfı be 
1 

tanmaktan ay ... kların biribi~ı , 
laşır, yeşil gözlerin sislerıi!t• 

b·,•C 
naklarmda birer mahcu 1

• rı 
b;tPr: di\·c vuıge~tim. z'lte(1 
böyle hızlı ve ciddi adıılll311 
reye gidebilirdin ki.. ı,fıı 

1 
Osman beydeki tanıdıkltıt' 5 

Bazan da komsunuzun kızı .:~ 
• I'l"' 

beraber sokağa çıkıyord~ e ı1 
kat sizi ben yine ciddi, Y111 /O 

f Devamı qftıncı sarJ 

1!!'!!!!!!11111!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!"!!'!~~~~'!"!!!!~!!!!!!!!~~~~!!!!!!''!!!!!!~!!!!!!!!~!!!!!!!~·~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!~~~~!!"!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!~~~!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!'!!!~~~!!!!!!!!~~~~~-:--~i 

B .. y .. k Ha t kateyn, kapakları ateşten pek zi- esnada firi<nteynlerden vakit va - ferin yarısı şehit olmuş ve nusya- Kago1 ve Merkür isnıirıde 3 \ u u r p e ya de hasarll uğradığt için kaptan kit yükselen top sesleri bunların lılar da pek çok tel~fat vermiş- vazörler doğruca Zonguidtığ $ 
Ali bey muharebe ve mukavemete sesini boğl.tı Hepsini denize döktü. lerdir Ale'husus dört kapağın di- radan Ercğliye gidecekler· IJıl 

Tu .. rk Bahrı·yelı·ıerı· gayrı muktedir bir hale geldiğini Ruslar intıkam fikri ve düşmanlı- rekleri kfımilen kırıldığı gibi ala- depoları vaziyetinde o!a~djj\'I 
gordü. ğı o kadar ileriye götürmüşlerdi ki.. bandaları dağılarak muattal kal - mühim kömür merkczırıı }<Je 

Gemiyi düşman eline teslim et- Şehir ve gemiler harap olduktan dıkları için limanda kalarak tamir- lcr. Oradan geriye döncCe ç 

Nası 1 do•• gv u•• ştu•• ıer rnemek için cephaneye ateş veril- sonra y;ıralıların üzerine bile ateş lerini mı.imkiın mertebe tamamla- Bu plfının tatbiki çok. gı'ııe ~ 
mesini emretti. Bu emrin icra o - ediyorlar. Sanki bir tek canlı mah- dıktan sonra berbat olan bu gemi- madı. Çünkü ilanı 'harbı~ de 
lunmadığır ı görünce, bizzat yan - lük kalman.asına uğraşıyorlaruı. lcri vapurlarına bağlıyarak İngiliz, akabinde olan bu hareke ıet flHltllllllltUllHfrtilllltlllllllllttlllllUIUllllllUtlllllllllllllllflllllllfllllltll llllllllllllllllllllttllııııııııııuııı ıııı1111ıııınuııınııııtı11111111111 

Tefrika No. 17 Yazan: Zeki Cemal 
En çok tahrip olan May, Suite -

nilli, Kostnntin, Rosislav gemileri 
idi. .• Demir almak istiyen Rus do
nanması hareket için binbir pl8.n 
düşündü. Nihayet hareket edebile
cek gibi olan iki gemi köhne .. ko

lu kanadı kırılan Rus donanması -
nın metr.ıkatını Kfınunuevvelin 

dördüncü ı;inü Sivastopol önüne 

birer bur ja halinde bırakıverdi. 
İşte .. kahpece Türk donanması

na saldıranların hali.. 

Esaret kabul etmiyen ve mert
çe dövüşerek şehit olan kahra -
manların yekunu 3500 idi. Fakat 
düşmanı nzayiatı da 250 yi bul -
muştu. 

Deniz tarıhleri bu baskın hak -
kında aynen şunları yazarlar: 

- Osman paşa işaret çekti ve 
harbe ba~Jadı. Padışah uğrunda 

canlarını feda edınciye kadar sayü 
gayret etmek, din ve hamiyet ik-

tizasından clduğunu ilan edince 
nizamiye firkateyninden ateşe baş
landı. 

Rusya donanmasile Osmanlı do
nanması arasındaki nisbetsizlık na
zari dikkatP. alınacak olursa Os-

manlılar için ya teslim olmak ve
yahut mahvolmak lazımdı. 

İki buçuk saat gayyurane ve fe
dakarane muharebeye devam olun
du. (Navc~i bahri) ismindeki fir-

mış meşaleyi cephane içine atarak Nihayet hücum edip de!'llir üze- Fransız gem.ileri g€1meden evvel manlı donanması da ta~llsıl' 
gemiyi berhava etti. rinde bulu!lan firkateynle!"'! ~€' gir- Sivastopol'a gitmişlerdir. almış değildi. Daha 00 111 

. dorı9~ 
Işte bu vak'a, Osmanlıların se- diler. Ayağından yaralı ol:iuqu hal- Sinop şehri de kumbaralarla ya- dunun yaptığı işten • 

bat ve metanetlerini ıhlfıl etmişti. le Osman r aşa ile iki firkatcy:i kap- kılmış v~ nısfı diğeri de bu .mermi- lkıberi yoktu. "!< iJil' 
Firkat<'~ıin her bir azasını bir tanı ve 125 nefer esir aldılar. lcrle tahrip edilerek kamilen vi - Türk donanması büY0ğ11ııııJ~ 

tarafa dağılması ve şühedanın pa- Bu firk:-:tcynlerin bordaları düş- ran olmuştur.» vaştan sonra İstanbul bOgı.ıl 1 

re pare ı:>lan cesetlerinin kan ile man mcr:nilerile dağıbp güverte- Eski harp tarihinin kaydnttiği dp kömür almakla nıeŞ .;C ~ 
denize yağmur gibi yağması .. gö- ]eri, top umbarları üzerine çök - bu facia ;1fılfı akıllarda dururken, Bezni Alem, Mithat pa;~ de b~ 
renl<:>rc korku ve dehşet, ayni za- müş V<' pek ziyade su gösterip gar- Ruslardan alın;:ın intikamın bir hiç- Ahmer nakliye gemilefl Jıle . ,.o tı5 
manda ümitsizlik veriyordu. ko1mak halinde iken ertesi gün Rus- ten ibaret olduğu meydandadır. ıerce askerle KarndenııJ<litle 

Nihayet ~efainin bir kısmı Rus- yalılar tarafından yakılmıştı. RUS FİLOSUNUN KAIIPELİGİ kas cephesine asker .na 
yalıların kumbaralarile yanınca Piyale Hüseyin paşa, muharebe 1914 yılı 'l'ıcşrin~0V"v.elinin ıson mışlardı ·ıcfı'eÔ 
berhava olmuş ve bir kısmı sahil- esnasında başına isabet eden bir günlerinde Rus limanları~n dö - Bu c:ok acıklı bir }lı d ~ 
lere dıişüp deniz uzerinde iki fir- gülle ile şehit olmuş ve harpten ver<'k harbe gırcn Türklerden in- ldare<>izlik daha il~ ·rıi 
kawyn kalmıştı.. sonra cesedi denizde bulunup Seyit tikam almak icap ediyordu. Türk ordusunda kendıSl Jl'I 

Rusyalılaı: şiddetle ateşe devam Bilal şubesi civarına defnedilmiş- Rus Karadeniz filosu Amiral E- mişti İstanbuldan katır~ye 
ile berab~t arkaya asker çıkarıp tir bevgard kumandasında olarak ilk ker yüklenen bu nal\ 110~ 
muzafferiyetlerini horra ... diye ba- İşi:>U m"';Jrnmei kübrada donan- intikam plfını hazırlandı. leri birer birer İstanbll _J 

ğırmakla ılfın ediyorlardı. İşte bu mai hümayunda bulunan 4 bin ne- Bu pliin şöyle olacaktı. dan çıktılar 1 f" 
( vevcıffl 
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Allahın Bahçsei 
e D a A=dl Marlen Ditrih-
~ O IF k. <e ~O \QJ ~ m at Y © in son çevirdiği i Güzel artist dai

ma er''11~ elbi-Ü o l'a\ tar l'a\ ~ l'a\ n k. ©l <dl o ifil f ilm1.e çöl aş-
1 

'9 ~ '9' '9 kı, guzel de- seleri " ;mekt en Adall Bay Avni kor ve hu/-
hoşlanır. Bu film-söylüyor: 

''Münevver bir 
adamın Adada 
eşeğe binmesi 
bir eğlencedir. 
Fakat, Nurullah 

Aıiu[a,., Gürellestirme Cemiyeti larafttıdun i$1dilecek Yürükall plajı rA tacın Babıali-
İstanbul, en sonra güler~ derler. 

Yani İstanbulun ilkbaharı yoktur 
Sonbaharı vardır. İstanbulun ha
vası, tovie dı'.-enleri bu sene 'J -

tandu m~k istedi. Suslcndi, püs - ' 
~endi, gi.incşlcndi ve herkese .oh! 

<thur geldi dedırtti. 
'l brdirtti umma, kaç para eder. 
illancının mumu yatsıya kadar 

~ ... nar! 
O Vükitsiz tatlı bahar günleri . 

Selıir Meclisi azasından Adalı 
Bcıy Avni 

?ıiıl ark d ·· • f t ğ asın an ruzgar, ır ına, so-
t Uk derken tıpkı hır kara kış bas
hrdı. B:-crkes kızdı, o yalancı ba-

<ll'a! 

'il! Amma, İstanbul havasının u -
t Urunda mı? Yağmur soğuk, ru
<ll.ı~et devam etti. Bir dokuz, iki 
:p 

0 
•Uz ve nihayet üç dokuz. Ya -

d a~~ğını yaptı. Ve hava birdenbire 
l\;ısti 

'.r~lefonu açtım. Fatin Hocaya 
&ordum: 

iiç: Üstad, artık tehlike kalmadı, 
};' 

0 kuz geçti diyorlar. Doğru mu? 
clı: lltin hoca tcreddlitle cevap ver-

...... o 
tınd ç dokuz, ilmi bir esasa isti-
bcs· etmez. Amma halkın tccrü -
oı 1 

kuvvetlidir. İnanırsak fena 
llınz. 

....._ tvct ·· 
da };' . uç dokuz geçti amma, hava 
%ıd atın hoca gibi halii tereddüt i-

e v· .\tas · ıne, ne de olsa fena değil. 
ğt.ıkı ıra Yağmurlu geçiyor, fakat so
l'ıeş arın ° şiddeti kalmadı. Gü -
h • sık sık ı._ d. . . .. . 
<ıa~a l\.\.:n ısını .gosterıyor. 

\oullı n sıcak bir lodos esiyor ve ka
latıy~u bir Temmuz gününü hatır-

ı r. 
• ş doku d 
bı.ıı z an kurtulduğuna kani 

t.ınanı 
<laı-ik ar, artık yazlık sayfiye te-
lcal>tı ~tlllck sevdasına kendilerini 
~ r ılar. 

u sen A ~tt... : dalar pek fazla rağ _ 
"'· l3u .. k Çok e 

1 
yu ·adada şimdiden bir 

htq. 8; er tutulmuş. Adanın meş
l:e~dir rnsarı Jak, her gün müşteri 

........ :all'lekle meşgul: 
~Sen u sene gelenler çok, diyor .• 
~1 bi;nc 160 liraya verilen üç o-. 

.ıid ev bu sene 200 liraya. 
€' alaı-a b 
ı:ıst<:.r·ı u sene daha şimdiden 
ltaf~~:n .?u Tağbctin sebeplerini 
~Otunı. şoy]e bir sıralamak isti
''\daı · Gözümün önüne dvvela 

arı ·· . güzellcştırmc cemiyeti. 

ı Röportajı yapa~ ye eşekle VQrma
Abdurrahman Ş. Llç 1 Slnl düş Ün Ün •• " 

geliyor. Acaba c.emiyet, bu sene 
fcvkalcide bir seyler mi yaptı, ne 
oldu, niçın rağbet çoğaldı, dıyo -
rum. 
- Ve aıkndaşım REŞAT FEYZİ'
nm bir hikiiyl'sini hatırlıyorum. 
· - Jaı<, dıyorum, gelenlerin ekse
·risi bekar mı? 

- Bekar da var, aileler de .. Ka
rışık, karışık. 

Evet bu mesele de karışık. Bu
nun sırrım ifşa etse etse, Adalı Bay 
Avni eder. 

Aman ne iyi, hemen Bay Avni
nin evinin yolunu tutuyorum. 

Yaz, kış adanın sakini, şehir mec
lisinin en neş'eli ve sempatık iiyc
si avukat B.ıy Avni beni, kendisi
ne, amma yalnız kendisine mah -
sus ince bir tebessüm ve tatlı bir 
nezaketle kabul C'diyor, dışarıda 
yağmur yağıyor. 

Caddcleı ın siıkütunu yine si -
yah asfaltı yalıyan bu sessız yağ -
mur bozuyor. 

Duymak kabılıyelinc malık bu
lunan bir insan, Bizans harabeleri 
üzerinde yüksc!C'n htanbulun ta
alettayin bir yerinde, bu hava kar
şısında muhakkak ki cgam~ ın en 
şiddetli yükü altında ezılir. 

Fakat şu daltikada Büyükadadaki 
bu sakin ve yagmurlu hava: insa
na gam yerme, ilahi bir sukutun, 
tabii güzelJikle mezcedilmiş en ne
fıs kalitesini veriyor. Ve insan ba
harda yağmurun zevkine, ancak 
burada varabiliyor. 

Bu güzelliğin kuvvetmi, Bay Av
ninin tatlı ve kuvvetli ifadesinde 
aramak da elbette ihmal edılmi
yecek kadar mühimdir. 
Eğeı, esprili, amma tatlı esprili 

\'e kuvvetli söz söylemek bir sanat 
ise cAdalı Avni> bunun üstadıdır. 

- Üstad, diyorum, bu sene Ada
lara ı ağ bet fazla imiş, gelenler 
pek çokmuş? . 

Bay Avni, kaşlnrını geriyor, ö
nüne bakıyor, birdenbire üzüldüğü 
belli oluyor. · 

- Evet amma. diyor. Gelenlerin 
ekserisi geri dönüyor. Adada kal • 
mıyolrar! 

Hayret ediyorum. Rağbet çok, 
fakat gelenler adada kalmıyorlar! 

Bay Avni izah ediyor: 
- Sayfiye; devri saltanatta lüks 

idi. Devri meşrutıyette de lükslük
ten kurtulamadı. Bugünkü Cum -
huriyet devrinde ise hakiki bir ih
tiyaçtır. 

Bugün, işçi münevverdir. 
Memur, münevverdir. 
Halk münevverdir. 
Bütün bu insanlar bütün bir se

ne çalıştıktan sonra yazın temiz ha-

va almak, sayfiyede dinlenmek ih· 
"tiyacını duyuyorlar. Çünkü bı.ı 

sıhhi bir ihtiyaçtır. Lüks değildir. 
Fakat lüks olduğu devirde, A

dalarda yapılnn muazzam köşkler 
ancak lüksü temin edecek mahi -
ycttedir. Mutavassıt bir aileniu 
muhtaç olduğu üç odalı banyolu 
ki.ıçük bir ev yok. Bunun için ge • 
lcnlerin ekserisi yer bulamadığı i
çin geriye dönüyor. Yalnız Musevi
ler, kocaman köşklerde dört beş 
aile birden oturabiliyorlar ve on
lar kalıyorlar. Bizde buna mad'd1 
imkan yok. 

- Peki çaresi? 
. - Bence, hususi sermayenin, be
lediyenin Ada ile alakadar resmi 
}ıususi müesseselerin biribirine ek
leşmiş şekilde çalışması olmadık -
~a müsbct neticeye varılmasına im
kan yoktur. 

Mesela belediye; ışığını, suyunu, 
huzurunu temin etmelidir. 

Adada yol ikidir: 
l - Adaya gelinmek için ücretle 

kat'ı lazım gelen en mühim yol. 
. II - Adada gezen ve oturan -
ların istıfa edecekleri tabii yol -
lar. Beledi yollar. Adaya tehacii
mü eksilten amillerden biri, deniz 
yolunun bugünkü halid'r. 
Sık evkat tarifesi, ucuz ücret ta· 

rifcsi ve si.ır'at temin edilmedıkçe; 
vapur seferleri emrazı asabiye dok
torlarına müşteri hazırlamaktan 
başka bir netice vermez. Mevzu tü
keniyor da, yol tükenmiyor. Dün
yada hiç bir şeyin yalnız kötü ta
rafı yoktur. 1yi tarafı da vardır. Bu 
uzun yolculuk bir çok ahbap teda
rikine vesile olduğu gibi, sinirlilik 
dolayısile bir çok dost kaybetmiye 
de vesile oluyor. 

- Adadan memnun kalan bir 
çok kimseler burada arsa alıp ev ya
pıyorlarmış. İnşaat çoğalmış. Bu
na ne dersiniz? 

- Adada oturmak isti~ıcı:.lerin 

güzel ve mütevazı yurt kurabil -
mcleri imkanına gelince: Bu ancak, 
inşa malzemesinin belediye tara -. 
:fından biliibedel taşınmdsiJP., ya -· 
pılacak köşklere ait.plan ''~sa.ir iş
lerde kolaylıklar gösterilmesile ka
bil olabilir. 
Maksadı başarmakta iştirak ol

madıkça, mücerret bir hevesin fii
le gelmesine imkan görmüyorum. 
Teşvik ve yardım bilfiil olmalıdır. 
Aksi takdirde eski çatı altında ye· 
ni emellerle yaşayıp gitmekten baş
ka yapacağımız bir şey yoktur 

Bav Avni, Adaları Güzelleştirme 
Cemiyetinin en faal üyesidir. So • 
ruyorum: 

(Devamı 6 ncı satıfada) 

Aa'an111 eıılc/1ri toplu 6ir lealdı 

ya var 
de de onu bu kı

yafette göre
biliyoruz. 
Marleh Oitri h'in 
bu filmi sinema 
tekniğinin em-

salsiz bir 
eseridir 

Marlen DitriTr Al/ahın Bahçeıi filminde kucatında çiçeklerle en güzel pozu . 
Rejisör Risa Bolebevski'nin eseri ı~ııuııııııınımııınımıımnmmıııımımımııı "'""uııımıııuıı~I sevmesindendir. Bakalım, Istan -

1 b f·ı · ·· 1 · i M ı i bula bu film gelince, istanbulluhır o an u ı m senenın en guze yenı 1 e n i . ., a r : beğenecek mı .. filmlerinden biridir. Mümessilleri ! ~ * 
1 D i f r i h 1 Con Barrim::~~=iğor bir ~' k 
1111mııııııııııııııııı•ınıımımııııııııııııııııuıuııııııımııı1111111mu artıstler gıbi karısını bıraktı. Fl -

' Şegh kızı Marlen Oitrih bir 
çöl kıgafcti {4 

Marlen Ditrih ile Şarl Boyer'dir. 
Film şöyle hulasa edilebilir: 
cMarlen Dıki> her genç gıbi bir 

gençlik devresi geçirememişti. 

Annesi ölmüş, babası da çok geç

meden annesinin arkasından ölmüş
tü. 

Diki bu acı f el ak et karşısında 
sonsuz bir acı duydu. Ne yap ~ 

tığını bilmiyor, mütemadiyen dü
şünüyordu. Günün birinde cJoze

fin:t ismindeki bir rahibeye gideerk 

iztıraplarını anlattı. cJozefin• dün
yada zevk ve dertlerini unutma'c , 

için dünyayı dolaşmasını tavsiye 
etti. 

cBeni Morist şehrine götüren 

Trende genç bir d~likanlıya rast • 
ladı. 

Delikanlı bir kaç hafta evveline 

kadar içinde yaşadığı manastırdan 

kaçan bir mürid idi. Ve bu manas~ 

tırdan kaçarken de bir likörün 

nasıl yapıldığını bildiren bir sırrı 

beraber çıkarmıştır. 

İstasyonda cRubi'O isminde bir 
papas .Diki> ye doğru ilerlemiye 

başladı . 

cDiki> de papasın mektubunu Ru· 
biye verdi . 

Diki bir gün şehrin sokaklarında 

dolaşırken bir takım zencilerin Di

kinin etrafını sardıklarını gördü. 

birinde Boris Dominiye kendisin~ kat karısı kendisinden ayda 2 '1!:!5 
karşı olan aşkını itiraf etti. dolar nafaka istemektedir. 
Domini de Borisin aşkını reddet _ Bu parayı istemek için de şöy-

le bir masraf lister.i çıkarmış: medi. Evlend'iler ve güzel ormanla-
Şoföre 100 dolar, hizmetçi kadı· 

rm arasında yaşamıya başladılar. 
Fakat günün birinde buraya bir 

bölilk asker geldi. 
Bölük zabıtanından birisi Bori

si taıııdı. ~Domini> onun manastır
dan kaçtığını ve kaçarken de bir 

sırrı beraber götürdüğünü söyledi. 

"Domini,, kızmadı. Fakat kendisi

nin Allaha taptığı için Boristen 
.ayrılmak lfizım geldiğini düşündü. 

Ye hemen ayrıldı. 
Boris tekrar yalnız kalarak artık 

kalbinin tamamile rahat edebil -

mesi için tekrar kaçtığı manastıra 
döndü. 

Donuni de kırık kalbi ve ne§esiz 
~·üzile bu ıssız ve yalnız çöllerin 
karanlık izbeleri arasında nihayet
siz yoluna devam ctmiye başladı. 

Filmin cazip sahnelerinden baş
ka, artistlerin giydikleri kostümler, 

l:ayanlarınuzın nazarı dikkatini çe

kecek derecede güzel ve nefistir. 
Ve, mümtaz ve nsil bir zevkle ya
pılmıştır. Ve belki filmd~n ziyade, 
Marlenin kostümleri daha güzel -
dir. 

Marlcn Ditrih bu filminde yine 
çok sevdiği erkek kostümlerine ka
vuşmuştur. O, bu filmde bir çöl kı
zı olarak ata biniyor, nvcılık yapı
yor .. Akınlarda koşuyor .. 

O, ince, beyaz, ipek elbiseler i
çinde, bir hayal, bir gölge gibi u
çuyor .. İnsana geniş hulya ve ha -
yaller yaşatıyor.. Güzel ve cazip 
Alman urtisti, Allahın Bahçesi fil
minde, ~on derece muvaffak olmuş
tur. Onun bu muvaffakiyeti belki, 
çölü, şarkı, Arap adet ve kıyafetini 

na 75 dolar, m<'ncccrc> 100 do ır, 

mesken parası 350 dol::ır, ba.kl, 

Jste Marlen Ditrih bir 
erkek kıgafeiile 

yüz dolar, teshin ve tenvir 100 do
lar, sütçüye 100 dolar, otomobile 
100 dolar, cari masraflar 125 do
lar, muhtelif 625 dolar. 

Marlan Ditrı'h çöl 
oe Arap /ilim

lerini çok •eoi• 
yor. Kendisi• 

nin bir da· 
Jıa güzelleı• 

tiğini •n· 
lıgor. 

Zencilere hücum ederek kızı on
ların elinden kurtardı. 

İlci genç dost oldular ve günün 
Begu ine• 6lr elbiae tçtnde 
Marlınin tıfcu dünü aegredinis. O adeta uçugor ıroı .. 
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Makedonya komita·ı Topçular 

•• 
Uç Komita ıı ___ ı'ı HİKAYE 

Köşe başı 
( 4 üucl'i scıg/ad:ın devam) -------------Yazan: M. S.ÇAPAN-----

• l 

Okuyucularla 
Baş başa 

Eski 

ı d 13 11 
Halkının 

cı arı a.rasın a y1 Şikayeti 
-44 -

Sofyoda milli tiyatro binatınınm cepheJ•n görünüsü 

r sının l.·ldüğuncıen haberı yoktu. ı Sayın Başvekil İsmet İnömi'nim 
Hayat, rrcıruıt mücadelesi arasında dost BuJgaristanda seyahat ettiği 
ve ateşler içinde karısı, çocukları şu guulerde gazeteler bize bazı ye· 
için çırpınıp duran zavallı baba - ni haberler de veriyorlar. Bulga-
nın hali, aşağıdan yukarıyı seyre • ristan da Balkan Antantına gU:e· 
denlerın gözler.ini yaşlarla doldu - cek ve bu hususta bazı siyasi ce· 
ruyor, insanları hungür hüngür ağ- reyanlar görüşmeler de vardır. 
!atıyordu. Maamafih, Doktor Peşe- Diğer taraftan Yugoslavyada bu· 
fın bu acı akibetinc açık açık esef lunan Başbakan İsmet İnönü'nün, 
etmek de mümkün değildi. Çünkü İstnnbula avdetinde Bulgaristan -
onun d:.işmanlarından olan komita- da bir müddet kalarak dost Bul .. 

Eyiıple oturan okuyucularımız.
dan biri matbaamıza geldi. Ve bfzc 
dert yandı. Okuyucumu7.un iddia
sına göre vaziyet şudlur: Eyüple 

Topçuiarda halk beledıyeden şi .. 
kayctçidir. Burada tanzifat Ye 

tenviriye işi fena hır haldedir. Me· 
sela, tanzifat resmi verildıği hal
de, evlere çöpçü uğramıyor. So -
kaklar çöp içindedir. Acaba neden 
buralara çöp amelesi, araba VC' sai· 
re gelmiyor. Halbuki Topçular, 
şehrin çok uzak bir yeri değiidir. 

Bundan başka, tenviı iye resmi 
veriyoruz. Halbuki. Topçuleır sC'm· 
ti karanlık ıçindedlı. Suknkhırda 
elektrlk yoktur. Karanlık sokak • 
Jar halkı birçok sebeplerden rahat
sız ediyor. Buraya ikı lamba astır- ı 
mak acaba mümkün değil mi'! 
Şehirde yeniden bir kaç yüz lam

ba asılacak diye, bir vakitler ha· 
vadisler duyduk ve sevindik. Te
menni edelim ki, asılacak lamba • 
lardan bir kısmı da Topçulara ay
rılsın. Halk karanlıktan çok şilen· 
yetçidir. Topçular kalabalık bir 
semttir ve burada çalışkan. iş ~i.ıç 
sahibi vatandaşlar oturur. 

Belediyenin bu iki ricıımızı <>Ü
ratle yerine getırcceğiııi ümit edi· 

yoruz.. 

gaç görüyor, hiç şüphelenmiyor 

dum. 
Günlerden bir gün .. bir son bahar 

günü. .. her yeşilin saıar-dığa, her kı-. 
zılın solduğu, her rüzgarın hır -
çınla~lığı. her mehtabın donukl..aş
tığı ve hattci kaybolduğu bir ~·oıı 

bahar günii.. Bir tes:ıdiif! Yine bir 
köşe başı tesadüfü'. 
Arkadaşın cS> yı Tan sinema -

sının köşesinde gördiiın. O mu ·~ok 
telaşlı idi; yoksa ben mi şüphe -
lenmiştim, içime bir kurt girdi. 
Her zamanlu gllii bakamamazhk 
edemcdım. Dıkkatlıce .s • c ba~•
tım. O bü~utun bozuldu, kızadı; 1 

şa ırdır. Koşeyc gelmiştim. Akç.ı.

mın alaccı karanlığına göınülr:!n 

tt•nha sokağa haktım: 
Sen! . Sen' .. Evet terbiyeli utaıı· 

gaç serçe sen!. Adi ve beylik ciir1-
Jelerlc biı çok kızlara takılan ve 
parlatılmış ınce bıyıklarına ancak 
kumı al saçların yetişebildiği siyah 
muşambalı bır Ermeni çocuğnc ko
n~'llyoı dun .• s .• de sana gö:zcülill,: 1 
cdıyordu . 

O .1.aman anladım ki, baharın 

ruzgarına ruh veren senin saçla -
rın, baharın mehtabına mana ve
ren senın yilzün, baharın yeşilliğı· 
ne renk veren senin gözlerin; ba~ 
harın karanfillerinc yakıcılık Ye . 
ren seııın dudakların dediğldi. Be· 
nim hakiki saf ve l~kesiz temiz 
aşkımdı ..• 
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fıında bulundukları muhakkaktı. ği de haber verıliyor. Bütiln bun • 
Doktor Peşcf bu faciadan son - lar, mes'ut hadiseler arifesinde bu· 

. lunduğumuzu ifade eden emare -
ra, aklını nasıl oynatmadı? Bu bır !erdir. 
mesel-cdir. Fakat, zavallı doktor, 

• çocuklarını zor kurtarabildiğine 
şükretmişti. Çocukları hasta ol • 
muştu. Yangından sonra, uzun müd
det onlara bakmakla uğraştı. 

Komitacıların bu cür'et ve küs· 
tahlığına bakınız ki, bir yangın es· 
nasında, bir insan, karşıla~tığı fa. 
ciadan dolayı, kansının ölümünü 
görerek bağıramıyor, ağlıyamıyor, 
isyan edemiyor. Adeta kendi ken
dini yiyip kemiriyor. 

••• 
İşte bu yangın faciası komitacı· 

farın .işledikleri binbir cinayetten 
biridir. Tefrikamızın ba~ındanberl 
izah ettiğimiz veçhile Bulgaristanda 
komitacılar, ne Türklere, ne de na· 
muslu Bulgarlara rahat yüzü gös· 
termiyorlardı. 

Onların gayesi ne idi? Muti, mu
kaddes bir ülküleri mi vardı? Ha· 
yır, komitacı denilince, kelimenin 

üzerimizde bıraktığı tesir ve ml· 
na ise, işte onu maksat olarak al -
mışlardJ. Komitacılar, uzun yıllar 
süren faaliyet zamanlarında Bul • 
garistana iyilik olarak hiç bir şey 
yapmam.t§lar, bilakis vaziyeti ka -
rıştırmışlar, dahili asayiş bakımın· 
dan, hatta çok kere dış politika cep
hesinden, devletin başına bir çok 
pürüzler açmışlardır. 

Nihayet komitalar, ortadan kal· 
dırılmakla Bulgaristan, geniş bir 
nefes almış, d'aha ciddi ve rahat bir 
çalışma yoluna sapmıştır. 

Bugün dost Bulgaristanda, ko • 
mitalann lagvından dolayı umumi 
bir memnuniyet vardır. Komitala· 
rın ortadan kalkması, yalnız Bul • 
garistan için değil, bütün dostları, 
Bulgaristanın dostu olan devletler 
için de iyi olmuştur. 

İşte, nihayet bu meseleleri kö· 
künden kaldırıp herkese huzur ve
ren Köse İvanof hükumeti, haki _ 
kati en çıplak şeklile anlamış va _ 
ziyettedir. 

••• 
İşte 13 yıl Bulgaristanda, koıni

tacılar arasında bir Türk böyle şey
ler görür, öyle fed hadiselere şa
hit olur. 

Bugün artık, komitacılar orta -
dan tamamen kalkmış bulunmak.

tadır. 

Artık mazi tarihe karışmış bu • 
lunuyor. Yeni siyasi ufuklarda, 
dostluk bağlarile samimi kardeş • 
lik duyguları belirecek, iki kom· 

şu memleket, eski acı hatıraları ta
mamen unutarak, biribirlerine da
ha çok yaklaşacaklardır. 

Üç Komita tefrikamıza başlar • 
ken, kat'i ve sarih olarak ifade et
tiğimiz gibi, bu sütunlarda şinı • 

diye kadar yalnız Üç Komitanın 
yaptığı çirkin hadiselerden bahset· 
tik. Bu komitaların Türklere yap· 
tığı mezalimi anlatmıya çalıştık. 

Her halde bu yazılarımızdan 1s
tifade edilecek noktalar az d~tfl· 
dir. Tarihe daima ibret gözile bak· 
mak lazım geldiğine göre, bizim 
yazımız da bir tetkik ve hadisat 
mevzuu olarak gözden geçirilmeli
dir. .... 

Bugi.ın Üç Komita te[rikamıza 
nihayet verirken, şunu söylemek 
isteriz ki, Bulgaristandaki eski ko
mitalar tarihe çok kara, kanlı ,,e 
kJzıl sayfalar ilave etmişlerdir. t. 
Jave ettıklcri başkaca hiç bir yeni
lik, bir iyilik yoktur. Kornitacıla· 
rın faalıyctı, tnrih sayfalarında dai· 
ma insanhğın yüz karası olarak 
kalacaktır. 

Bız öyle düşünmek isteliz kl, a
radan uzun yıllar geçtikten sonra, 
her halde komitacılar ve onların e
le başıları da vak tile yaptıkları f e
na hareketlerden dolayı nadim ola
caklar ve dizlerini döveceklerdlr. 
Çünkü, bu maziye ait işlerinden 

dolayı onlarm da vicdanlarında bir 

azap yer edecek ve buna mukabil 
kendlierınin ortada hiç de müsbet 
bir iyilik eseri bulunnuyacaktır. 

Üç Komita üç kuvvetli teşek .. 
küldü. Ne yazık ki, bu kuvvetler 
israf edilmiş idi. Çünkü bunlar bi· 
rer menfi kudret idi. Beşeriyete men 
fi cepheden müessir oldular. Men· 
fi hiç bi şey dünyada kıymetli o
lamaz. Bulgar komitacıları da yer 
yüzünde sayılı menfi roller oynı -
yan şerirlerdi. Onlar da tarihe ka· 
rıştı. 

Tarih olmıyan, mftzi olmıyacak 
ne zardır ki ... 

SON 

ADA 
( S inci ıa!Jfadan Jaoam ) 

- Adaları Güzelleştirme Cemı -
yeti bu sene ne yapacak? 

- ~miyet bu sene geni~ saha· 
da bedii ve medeni hacetler etra
fında çalışacak olan bir Adalılar 
Birliği kuracak. Hayatta yorulan 
argın insanlara, neş'e, huzur vere
cek tedbirler almayı d'iişünüyor. 
Bu gayeye doğru esaslı surette vü
rüyeceğfz. İnşaallah muvaffak olu· 
ruz. Cemiyetin, eşek yarışlarile meş· 
gul olması, gerilikten ötedir. 

Gülüyorum ve soruyorum: 
- Bu sene hiç eşek yarışt ya· 

pılmıyacak mı? 
Bay Avni eski bir hiddetin acı· 

sını yine duyuyor ve kaşlarını çct
tarak cevap veriyor: 

- Cemiyetin maksadı teşPkkülü 
bu değildir! 

- Üstadım .. beledıye meclisi, 
eşek davasını hallettikten sonra mı 
Adada eşek yarışı yapılmamasını 

istiyorsunuz? 
- Hayır, ben eskidenberi buna 

muarızım. Cemiyet, bir hiçle uğ
raşmamalı. Çamlar yetiştirmeli, 

tenezzühler yapmalı, halkı gül • 
dürmeli, güldürmeli, eğlendirme· 

li. Bu işlerde bir amili manevt ol
malı. 

Bay Avninin cidden sinirlendi· 
ği eşek rne~lesine yavaşça avdet 
ediyorum: 

- Adalar, İstanbul hudutları ha
ricindedir. Fakat ne de olsa İstan
bulun en medeni bir mıntakasıdır. 
Eşek -davası burad'a nice olacak? 

Bay Avni kaşlarını geriyor ve 
gülerek yüzüme bakıyor, klsaca: 

- En işlek caddelerden her hal
de yük taşıyan eşeklerin geçmesine 
mani olurlar. 

- Ya insanları taşıyan eşekler, 
insanı yük saymıyacak mıyız? 

- Her şey yerine göre değişir! 
Adada, mayo He gezmek, vücu -
dun bütün güzelliklerini, inhina
larını göstermek bedii bir zevk sa
yılıyor. 

Fakat Sirkecide mayo ile geze
cek bir kadının iltifatı ammeye 
mazhariyetinin derecesini takdiri
nize bırakıyorum. 

Bunun gibi, Aadada münevver blı' 
zatın, mesela (Nurullah Ataç) ın 

~ekle dolaşması bir eğlen~dir. 
Fakat mumaileyhin Babıaliye e -
şek ile varmasını düşünün! 
Bırakalım şu eşek meselesini. Bu 

sene gü?.el güzel eğlenceler tertip 
edeceğiz. Adalarda güzel tenezzüh
ler yapacağız. Herkes bunlara ko· 

Yeni tefrikamız 

Kanuni i 
SOleyman· 
Devrine alt hariku lade 
meraKlı, y epyeni mev
zuda tarihi b ir tefrikay a 
yakında bu s ütunla rda 

başlıyaca{'.Jız ____ _, 

Yugoslavya 
/ 4 Jacll sugfacla devam J 

Her ordu 3 piyade {ırkasilc bir top· 
çu alayından ibarettir. Bunlarııı 

yanında ikt piyade, dort süvari, bir 
sahra topçu alayı vardır. 

Bunlardan bnşka orduların harp 
sınıtlarile yardımcı sınıfları da tam 
teşkilatlıdır. 

Zırhlı otomob1llerle tanklara pek 
fazla ehemmiyet verildiği için bu
gün Yugoslav ordusunda yüz yfr· 
mi zırhlı otomobille bir gaz mü • 
cadele bataryası bulunmaktadır. 

Çok geniş bir hud'Uda mAl!k o -

lall Y.ugoslavyada deniz ve· kara 

tayyarelcrrnc de layık olduğu e 
hcmmiyet verılmektedır. 

Bilhassa son se.nelerdc: ha\•a kuv-

vetine büt~cdc fazla yer verildiğ! 

için deniz ve kara olmak üzere tay

yare ndedi 830 u bulmuştur. 
Maamnfih bugünkü kuvvetini az 

göreıı Yugoslavya her sene sılah -
lanma için bütçesıne mUhlrn mık· 
tarda para ayırınaktadu·. 

Meselü 1935 - 1936 bütçe~ınde bu 

hususta ayrılmış olan para 1,999 
rnlly,.ı.r dinar iken 1936-1937 bütçe
sinde bu rakam tam 2,309 milyara 
yükselmiştir. 

Yugoslavya bu para ile bilhassa 

tayyare ve zırhlı otomobille tank 

tedarik etmektedir. 
Memleketin müdafaası ''e imarı 

liç~n fevkalade çab.şan Başvekil 
Stoyadinoviç zamanında üç bin ki
lometre kadar yeniden demriyolu 
yapılmıştır. 

Bu faaliyet bugün de devam et

mektedir. 
(Hazır ol cenge istersen sulhü 

salah) prensipini göz önünde tu 
tan Yugoslavya bir harp vukuun-

da 2,5 milyon muallem asker ~ı -

karacak derecede hazırlaruruşt!r. 
Her sene muntazaman talim f:lÖ· 

rerek köylerine giden gençler ih
tiyatta bulunmaktadır. Askeri ça

ğa gelip talim ve teı biye göc m 
gençlerin askeri bilgiye daha ev -
vel viıkıf olmalarını temin mak -

sadile mekteplerde Sokol teşkil.'.?Jı 

yııpılmış\ır. 

Bu teşkilata giren her mek • 
tepli askeri ders görerek vatan mü
dafaasını öğrenmektedir.. 

Zeki 

layca iştirak edecek. Festival için 
hazırlıklar yapıyoruz. Geçen sene 
Ada iştirak edememişti. Bu sene çok 
iyi bir şekilde iştirnk edeceğiz. Da
ha bir çok şeyler yapacağız.> 

Bay Avninin neş'esi yerine gel -
mişti. Ncş'e ve huzura sıhhat nok
tastndanbü~ bir kıymet veren 
ve halkın neş'e ve huzurunu yine 
bu noktadan düşünen kıymetli be
lediye üyesini bu yapılacak şeyle
rin verdiği zevk içinde bırakarak 
ayrıldım. 

Şimdi, Adalarda yapılacak yeni· 
Jikleri hep be.raber bekliyelim! .. 

Abdurrahman Ş. · Llç 

ikinci kısım - 45 -

Pok eri iyi oynayanların içind e, h ileleri· 
n i bilen kadın ve erkekler de vardır. iyi 
oynayışlarile kazanamadıkları zaman, 
bunlar da hırsızhğın envaını yaparlar. 

Tribllu plpolanntn için• gerleıtirtllkl•rİ küriik OJlnalarla kôgıiı'G· 
"" cinsluinf iJ(~ 6';glc görürl~r. 

Zarifi. şt"ırayı devlet reislerınden 
Macit, muavinfcrden Necmettin, 
reji komiseri Nurı. zavallı Necdet 
muharrirı Saffet :i'ezi!ı. beylerle, 
Sait Halim Paşa, Edip ve mu • 
harrir Safveti Ziyn, Antkacı 

Leon lstanbulun en iyi poker 
oynıy~n sımalarındandı. Son • 
raları, poker oynamayı, hemen her
kes öğrendiği için, şunun veya bu
mın iyi oynadığını söylemt>k, bo~u
na bir zahmet ve külfet olacaktır. 
Çünkii, hugün herkes poker oynu
yor vP oynıyan k.?ndisinin çok iyi 
poker oynadığımı kanidir. Fakat. 
doğruyu söylemek lazım gt.!lirse. 
poker oynıyanltır arasında, iyi oy· 
nıyanları seçmek 1~21m gelirse. bu· 
nun sayısı pek o kadar mühim bir 
yekun tutmaz. 

Bugünün kadın ve erkek pokerist-
lerf içinde hakfka 1er.: 
-İyi' 
- Güzel! 
Oynıyan, jestlcr;~P, blöfierile. gö. 

ı iiJ ve sezişi erile. bu sahada biri· 
cik olduklarını isbat eden müstes· 
na oyuncuların sayısı pek azdır. 

İyi oynıyan pokerciler, hilekar· 
lık yaparlar nu? 

Hilekarlık yutallar mı? 
Trişörlük geçer mi onlara? 
Pokeı i - tabir caizse - şaheser 

denecek bir suretle oynıy.anların 

içinde, erkekli kadınlı, bir çok tri· 
şörler işçiler vardır. Bunlar, iyi 
oynayışlarile kazanamadıkları U· 

man, işin hile tnsafına kaçarlar, ve 
muhakkak: 

- Çalarlar! 
Bunların içinde. hilenin §<!kille

rini bilmiyenler de pek çoktur. Po
keri iyi oynadıkları halde: 

Hile nediı? 
Kaç türlü poker hilesi vardır? 
Tri~örlük nasıl yapılır? 

Bunlı:ırın hiçbi'risini bilmezler. 
Ve bilmedikleri için, aralarına gi
ren bir trişör, her ~Ckilde poker hır
sızlığile paralarını alır, onlar far· 
kında bile olmazlar. Herkes on • 
ları: 

- Vedat mı? Ooooo!.. O pokeri 
çok güzel oynar. 

- Mehlika Hanım nu? Eşi yok· 
tur poker oynamakta .•. Sitayişleri
le biribirl~rine mcthederlcr. 

İyi poker oynıyanların hileden 

anlıyanları, tesadüfen aralarına bir 
poker hırsızı girse, ya onların işini 
bozarlar, yahut ortak olarak, iyi 

oynıyan ve !akat hile nedir bil -
miyen oyuncuların paralarını çal
dırırlar ve sonar paylaşırlar. 

Böylelikle, trişöderden haraç a

lan, kibar oyuncular pek çoktur. 
Eski devirlerde, Büyükadada tuğ
lacı Andon'un gazinosunda, Lük
senburg salonunda, kafe Koron ve 
Kristal gazinolarile, Tcpcbaşı ıcah
velerinde, kibar Rum ve E!rrı..eni 

kibarlarının evlerinde yapılan po • 

kcr partilerinde, çok iyi poker oy
ıuyan ve hile usullerini bildikleri 

halde yapmıyan bir takım oyun -
cular, aralarına her nasılsa giren 

trişörlerin kaaznçlarmdan pay al
dıkları görülmüşti.ir. 

Hürriyetin ilanından sonr~. no 
ker İstanbulda daha geniş bir .şe
kilde yayıldığı içın, poker hırsız -
larının sayısı geniş bir mikyasta 
artmıştır. 

Boğaçinde Yenimahallcde bir 
takım Ermeni zenginlerinin evin~ 

de, Sarıyerd'e HidaJetin bağında 
çok mühim poker partileri olmuş
l ur. Buralarda poker oynıyanların 
hemen hepsiı İstanbulun muhtelif 
sınıflarına mensup zengin, içtim:ı\ 
me\·ki sahibi insanlardı. Bilhassa 
Karadeniz boğazı muhafaza ku -
mandam İsmail Hakkı paşa, zara
feti, inceliği ve babacanlılığile bu 
toplantıların içinde bir gün~ gibi 
gözleri kamaştırıyordu. _ 

Hiqayetin bağında, her güı:ı al+_ı 

yedi masa poker oynanır ve sa • 
bahtan başlıyan partiler, akşam eeç. 
v~te kadar devaın ederdL 

Oyuncular arasında iyi oyn·yan• 
lar olduğu gibi zayıflar da vıırdt· 
Po14er hikler~ bBııenlerin saylSl 
o kadar çok olmamakla beraber, 
hilenin yapılış tarzını bilen'!'er de 
eksik değildi. Fakat, bunlar, hile 
§ekillerini bilmekle beraber, bil -
diklerini tatbik sahasına koyacak, 
kumar ti.birince: 

- :f.piyecek! .. 
İnsanlar delildi. Maam.afih ara

lannda, tr.işörlerin hik yaptıkla~ 
m görerek, anlıyarak, onlardan: 

- Pay! _. 

Alanlar da vardı. 
Hidayetin bağındaki pokerler • 

de tişrörlük yapan bir adam, bit 
tek~ 

- işçi! 
Vardı. 

ı-. Antranikf 
Antanik, düşkün bir Ermeni idi· 

Yaşı altmışı ya aşmış, ya aşmam1Ş· 
tı. Babası antikacı Mıgırd'ıç aea· 
dan kalan sen·eti, Beyoğlunun muh 
telif zevk yerlerinde ve kumarha
nelerinde yedikten sonra, elinde 
avucunda para namına bir şey kal· 
mamı tı. Bunun için Yenimahı:ıllc
de oturan süt kardeşinin yanına il· 
tica etmiye mecbur oldu. 

Antramlı::, Beyoğlu kumarhane
lerinde kumar oynarken, bu arada 
poker hırsızlığını az çok öğren .. 

mişti. Fakat neden sonra .. 
Parasız kalıp da, kızkardeşinirı 

yanına gittiği zaman, pek az bit 
şekilde bildiği ve adamakıllı öğ .. 
renemediği hile nevilerini, her ~Jl 
evde talim ctmiye başladı. Ve :ıı 
zamanda, o zamanlar revaçta oıaıı 
poker hilelerini öğrendi. Bu arad., 
hemen lıer gün Hidayetin bağııll 
devam ediyor, poker seyrediyor. 
oyuncularla dostluk peyda ctıni1c 
çalışıyordu. Esasen oyuncular arıa· 
sında dostları. ahbapları da \'ard1

• 

Bunların deHilctHc kendisinin de 
peydahladığı yeni ahbnplnrının .ıs
rarlarilc, poker karelerine girrnı)'e 
başladı ve bir kaç gün: 

- Harbi! 
eı1: 

Oyun oynadıktan sonra, ııen1 

- İşlemiyc! 
Ba~adL ~ 
Arıtr.ı:nik, Hidayetin bağınd8 .,- ·11· 

gazinoda kurulan poker partiler~ 
den en fazla, Boğaz muhafızı 15: 
rnaıl Hakkı paşa ile, Şurayı dev ti 
let muavinlerinden Süleyman p.. . 

~' 
beyin bulunduğu kareye girJ1l~· r 
tercih ediyordu. Çünku, btı0 9 

hnfıf oyunculardandı. 

Hile nedir? 
Hile.karlık nasıl yapılır? t " 
Bu gibi şeylere akılları bile e 

mez, pokeri: 
- Gözü kapalı! 
Oymyan saf oyunculardandı. f) 

(Devamı va · 
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"Siz güneşten daha sıcak, yıldızlardan daha par
lak bir mahliı.ksunuz, Nô.ga ! içimde müthiş bir 
Yangın var •• Fakat, inanınız k i, ayağınızın di-

bine bir avuç kül halinde dökülmi_11eceğim !,, 

A,,.on cioa,.,ndoki çöllertle dolaıan göçd elertlen 
.\nıo:ı 

llıeyda · • sar~y~.nın yanı başındaki korkup kaçtılar ve bir daha saray 
~Ybet~'4a küçuk bir dağ yavrusu önüne sokulmağa değil, o civardan 
l-atÇas ııe duran bu büyük kaya geçmeğe cesaret edemediler ... 
ha". 1 hıerinde bir takım garip Beni İsrail ordusu muhariplerın-J\ian 11 • • 
hatip~ . esımıeri vardı . .lsrail mu- den biri bu hikayeyi merakla din • 
Yını 11 bu resimleri Arnon sara- ledikten sonra arkadaşına sordu: 
ti nı:Uhasara ettikleri gündenbe - - Peki amma, bu kayadan çıkan 
dı. ak Ve hayretle seyrediyorlar- alev insana ne zarat· verebilir ki, 
İsrau koskoca bir ordu bundan korkup 

tılısırnı llluhariplerinden biri, bu ta kaçsın?!.. 
:r:.a §U 

1 taş hakkında arkadaşları- - Tehlike senin düşiindüğün :ıta-
1nıştı: heyecan]ı hikayeyi anlat • dar basit ve ehemmiyetsiz değil. 

,_ B Bu kayadan çıkan ve yükselen a -
dır b·ı· u tılısımlı taşın esran ne - levler, gök yüzünden büyük ateş 

• ır 111;.,:nı ? ntona k ._ z. Ben vaktile A - parçaları halinde tekrar yere dü-
birlikt umaş getiren bir kafile ile şüyor ve üzerine bir küçük kıvıl-
tıış111 ~n ~elirken, kervanımız bu cım bile düşeni derhal öldurüyor. 
lık k Undc konaklamıştı. Orta- Bunun için bu taşa Amonlular (ö-
1'. ararınca - d .. ğ .. ·· ta ı·· ) Fil. t· 1·1 d h' t;ıtılar .. • o gor u unuz ş yı- um taş1 , ıs ın ı er e ma ıye-

lcrin ~ uzerinde bir takım gölge - tini bilmedikleri içın (tılısımh taş) 
kes b· areket ettiği görüldü. Her - deyip geçerler. Halbuki bu taş ye-

ırdenb· · d d d k A 'nab! SC!n bı~e. yerlere yatarak: nn e ur u ça mon sarayına 
§c:trınde 

1 
ızı kurtar şu cinlerin zorJa girmek imk5nsızclır. Kralıçe 

lauııar ~ dıye bağrışmağa baş- taşa su döktürdüğü zaman bütün 
dunı .. ·b 'll cinlerden korkmuyor- dünya alevler içinde kalır. 
ii~ı:~ aşımı kaldırdım .. taşlarm - Ya saray? •. Kraliçenin sara -

~l'lde • ı b. 1 ? llunı cıo aşan gölgelere baktım. yına ır şey o muyor mu. 
arın y · . • - Hayır. Çünkü bu taş buraya ada ..... 
1 

epsı de kralıçe Nayanın 
.• , arıya bir mabut tarafından bırakılmış ve 

t\i.nd ... b ı. Acaba bu taşların üs-
....__ " u d kraliçe Naya o mabuda her yıJ on 
~Ye d .... a amlar ne arıyorlardı? 
ret.. k Uşundüm .. Yerlerde sürüne- kurban verdiği için, onun himaye-

" ay sine mazhar oluyormuş [1] 
dıun. B anın dibine kadar sokul - * 
Shıiı? ~ada ne gördüm. bilir mi- Beni İsrail muharipleri kapının 
~ı-...·ı · Yanın etrafına biraz su -.,ı ınce b. önünde konuşurlnrken, odada ba~ 
dokutmuş' ~~. ateş yığınına yağ başa veren Kraliçe Naya ile Şaon 
aıe\r} gı ı, birden her tarafa arasında da mühim konrn:nuılar ge-b er llz -r·-

u ka anmağa başlamıştı. İşte çiyordu. 
tUn ij~~~~nb SıITı. Kraliçenin bü - Anlaşma maddelerine gec:meden 
l'ıl buraı 1 

u kayadadır. O geçen önce, kraliçe Naya, Şaonun mek -
beyı <l arda konakhyan bir göçe- tubundan bahsederek. 
\>affake bu kaya ile kaçırtmağa mu- - Beni sahiden seviyor "llusu -
lttahnı olnı~ştu. Göçebeler Amon nuz? 
~Skerıer~·dıde gelmişlerdi. Amon 
~~ harbe şı~al~e. bir başka kabile 
~ .. g" gı mıştı. Kraliçe yalnız
llıisku·~ebeıeri askerle kuvvetle 
t "em· ' ıtıdan t 

1 
ıye<X?ğini anladı.. El al-

Diye sordu 
Şaon, kraliçenin ateşli gözlerine 

baktı: 

- Sizi sevmeseydim, surları a -
şıp bu tarafa çoktan geçmiştim! 

Dedi. 
gc)l'lderd~ ısımlJ kayaya adamlarını 
~rneğ~ Bu adamlar kayaya su Naya gülümsedi: 

Suleyman olsaydı, yıne geçemez -
di. 

- Nıçın? .. Surlarınız tılsımlı mı
dır? 

- E\·et. Bunu yeni mi öğreni -
yorsun uz? 

- Bôyl<• bir şey düşünmediğim 
1çin, öğrenmeğe de lüzum görme
dim. Sade:ce şu J:adar söylemek is
tenm ki, İsraıl orduları ayak bas -. 
takları yerden hıç bir zaman mağ
](ıp olarak dönmemışlerdir. 

Naya bu bahsi kapatmak kasdi
le tekrar gozlerini Şaona çevirdi 

- Demek beni seviyorsunuz? 

Fakat, neden bana karşı bu kadar 
sert dav.randığınızı sorabilir mi _ 
yim? 

- Ben bir askerim, kralıçem! da
ima sert konuşurum . 

- Gerçek Süleymanın muharip
leri bırer kaya gibidir. Kolay ko • 
lay ezılmez derlP.r. Doğru imiş. Fa
kat. seven ınsanın scvı?ilbı karsı .. 
sında bu kadar granitl~tiğini gör
memiştim. 

- Karşınızda bir bardak su gibi 
çarçabuk criyıı: dökülecek değilim 
ya. Hakıkat bir noktayı tekrar söy
lemek isterim: 

(Devamı var) 

Son Telgrafın 
Müsabakası 

Bayanı 
Tanıyor musunuz? 

rr-------"' 
Son Te lgrefın Mus at:>aka 

Kuponu 

No. : 18. 
B u Resı m. ____ _ 

n ı n foto{)rafı 

bildiririm. 

ADRES ı 

old u{)unu 

. . . . . . . . . ...... . . ... 
~~·.:ı ... n .. ba.şladılar.. ve bir anda 
"'' ~ Ust - Surlan, ordunuzun başınd".l 
,,~ıün Unde ve etrafında gök 1 · · • • · · ' • · · • • · · • • 1 
\,:, e do· 1 A ,,uJtseldi g~u kızıl alev sütunları [1] Amonlularırı eski bir efsa - L MZ 

·· Goçebeler bunu görünce nesinden.. .J 
~oı· - --------
~anı =46 

l(aranhkta bir ışık 
Y azan: Edgar Valas 

~ Çe vi r en: Muammer A latur 
~ ihaYet -----·• .crıç tıı.uııa c.on l.eksman geldi. muhakemeler dolayısile, zihinler -
Q~Otdu b rrır çok yorulmuşa ben- cie insanları, bilhassa zabıta me -
l'ı~~lara' :ın~na ~ağmen orada bulu- murlanm bu yolda muhakemeler 
Cot\illınek .~un olduğu kadar hoş yürütmeğe ön aya~ olduğum için, 
§ı~l'du. ıçın gülümsemeğe çalı - çok faydalı bir iş ya"pmış olduğu -

endisi · . mu söyiemek lutfunda bulundu. 
İl'lasa111 ıçın hazırlanmış olan 
tırı n başına . Konferansıma başlarken kendi -

a ba§lacb· geçtı ve konferan - mi ortaya koyduğumdan dolayı be-
' ~ · ni mazur görünüz. Çünkü izahatı-

~~~ l>oJi~'r hepinizin biJdıği gibi bir mı tamamlıyabilmek için, böyle bir 
.. 1~itirn ~lllanları yazmış bir mu- zaruret kar~ısında bulunuvorum. \. tı • . ou t .J 

~ ıı1 tahliıı omanlarımda bir çok Tıpkı romanlarda olduğu gibi, ay-
~ lttlekeu er~e bulundum. Bu ni muhakeme ile ytlrüycrek , ,Ka -
iltıa n P<>lıs ·· d'· da ' Yazdı ~ mu urü bir gün rayı kimin ve niçin öldürdüğünü 

~ 8lrf h lrlm romanların insan - ortaya koymak isti'-'orum. 
il:ı:ıı eyecan " 

~Ul l'lıış roma uyandırmak için Bu adamın hayatındaki esaslı 
tıı· lttadık nlardan ziyade, en u- l- adiseleri hepiniz biliyorsunuz. 1 huıltıakY~rlerden suçluyu, ka - Ne biçim adam olduğu mallımu • 

ususunda yürüttu··gu~··m j r.uzdur. nsanlığın ne kadar affede-

ceği dehşette bir zalim olduğunu 

tekrara hacet yok.> 
Con Leksman burada Vassala -

ronun nasıl öldüğünü kısaca anlat
tı. Dedi ki: 

.Ben şimdi bu cinayetin nasıl 
vukua geldiğini çok jyi öğrenmiş 
bulunuyorum. Bana gönderilen 

Noel hediyeleri içinde bir de ta -
banca vardı . Bu gönderen zat, ken
disini romanlarımı okuyan ve beni 
takdir eden birisi olarak gösteri -
yordu ve ismini de vermemişti. 

Bu meçhul adam, şeytani pl2 -
nını daha üç ay evvelden hazırla • 
mış olan Kara'dır. Bu tabancayı 

aldığım zaman, ömrümde kullana-

ınıyacağım böyle bir hediyeyi san
dığın bir köşesine atacağıma şüp
he yoktu. Kara bunu bildiği için, 
böyle bir ihtimalin önüne geçmek 
istedi. 

Üç ay sonra hırsızlar evimi soy
mak için acemice bir teşebbüste 
bulundular. Ben bu acemiliğm 
derhal farkına vardım. Çünkü hır
sız evde bir hayli gürültü ettikten 
sonra, sadece snlonumun camını 
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Dünkü milli küme maçları 

Beşiktaş-~nkaragücünü1-0 
Güneş-Uçoku 4-1 yendi 

Dün atletizm müsabakaları yapıldı 
Ankara (Telefonla) - Bugün ha

vanın biraz so!;ruk, yarı kapalı ve 
rüzgarlı olmasına rağmen Beşik -
taş - Ankaragücü maçı oldukça bü
yük seyirci kütlesi tarafından me
rakla takip edilmiştir. 
Maçın tafsilatına girişmeden ev

vel Ankara Gücünün Yaşar, Se -
mih ve Osman gibi üç kuvvetli ele
mandan mahrum olarak sahaya çık
tığını kaydetmek icabeder. Bun -
!ardan ikisi istanbuldan geç gel -
dikleri için takıma ithal edilme -
mışler, üçüncüsü ise bazı şartlar 
ileri sürdüb'Ü için kadrodan hariç 
bırakılmıştır.. Maamafih, vehleten 
zayıf görünen bu şekil ile Ankara · 
Gücü çok aksamamış, kaleci Ataş 
soğuk kanlılığı ve güzel kurtarışla
rile kendıni göstermiş, Musa ise 
santrhaf olarak da iyi bir oyuncu 
olduğunda kimseyi tereddüde dü • 
§Ürmemiştir. 

Buna mukabil Beşiktaş, yarın i
çin ihtiyat olarak sakladığı Şeref -
t€n ve hasta bulunan Nazımdan 

mahrum olarak sahaya çıkmıştı. 

Meç nesl1 oldu 
·Hakem Kemal Halimin idaresin

de başladığı vakit takımlar şu kad
ro He sıralanmıştılar. 

Beşiktaş: Mehmet Ali, Faruk, 
1 üsnü, Fuat, Enver, Feyzi, Eşref, 
Hakkı, Cahit. Rıdvan, Hayati. 

Ankara Gücü: Ateş, Enver, Ali 
Riza, Celal, Musa, Abdü.lhamdı, İs
mail, Şükrü, Bı151, Abdi tarzında 
dizilmişlerdi. 

Sert esen rüzgara karşı oyna -
mak mecburiyetnidc kalan Ankara 
Gücü sağdan bır inışle oyuna baş

ı. dı. Ahdinin sürüklediğı top, Be
şiktaş müdafii Faruk tarafından 

kesildi ve soldan bir akınla muka
bele edildi. 

Yirmi beşinci dakikadan sonra 
kendini toplayan Beşiktaşlılar An
kara Gücü kalesine mukabıl hü -
cumlara başladılar. 

37 nci d'akikada Feyziden aldığı 

topu iyi idare eden Rıdvan, enfes 
bir vuruşla Hakkıya geçirdi. HQk
kı da sert ve yerinde bir kafa vu -
ruşu ile takınuna yegane galibiyet 
golünü kazandırdı. Bu ani sayı kar· 

• 

Dü:alca mıisa6aA:ota1dan: 
Rayrak yarııı 

kırmakla iktifa ederek kaçtı ve bir 
şey çalmadı. 

.. Evim, şehrin dışınd'3 olduğu için, 
boyle bır hırsızlık vak'ası karşı -
sında benim de ihtiyatlı bulun -
mamdan daha tabii ne olabilirdi? 
Artık ondan sonra tabancamın eli
min dalına uzanabileceği bir yerde 
olması lazımdı. 

Kara bu hırsızlık hikayesini ağ -
zımdan dinlemek maksadile ola -
cak, ertesi gün evime geldi. Ve ben 

bittabi hiç bir şeyden şüphe etmi -
yordum. 

Bana hiç tabancadan bahsetme~ 
di. Fakat şimdi hatırlıyorum ki, o 
zaman kendisine benim de bir ta
~ancam bulunduğunu söylemiş -
tım. 

. Aradan on beş gün kadar geçti. 
!kinci bir hırsızlık teşebbüsü daha 
vaki oldu. Teşebbüsü diyorum. 
Çünkü hırsızın mutlaka evinıden 
bir şey çalmak için geldiğine ka -
ni değilim. Bu bir nevi sahne ter -
tibatına benziyen ve bana bir kere 
daha tabancamı hı:ıt.ırlotmnk isti
yen bir hadiseydi. 

J:.tcınbulda gapılan Beşikla1·Anlcııragücü maçında H~kkınrn bir hücuma 

şısında kaleci yerinden kımıldamı
ya vakit bulamamıştı. 

Üç dakika sonra ise Eşrefin orta
ladığı topu, kafa çıkışı yapan Rıd -
van, iyi yer tutan kalecinin eline 
attı. Golden sonra yavaş yava~ a
Çılmıya başlıyan BeşiktaşWar yer
cen ve güzel paslarla Ankara Gücü 
lrc:ılcsini ı.-ık:ıştımuya ba§ladılar. Güç 
müdafaası bu tehlikelerden kalele
rini muvaffakiyetle kurtarıyor ve 
gol yapılmasına mini oluyorlard'ı. 

Devn- bu suretle 1..0 Beşikta§Ul 
lehine bitti 

l k•ncl devre 
İkinci devrede Ankara Güçlüler 

çok faal bir oyun oynamıya t>aş
ladılar. 

36 ncı dakikaya kadar Ankara 
Gücü nisbeten hakim oynadı. 
· 36 ncı dakikada Eşrefin soldan 
ı~nkara kalesine uzanan şahsi bir 
inişi direğin yanından avuta git -
ınekle neticelendi. 

41 inci dakikada Abdinin uzun 
tir vuruşunu yakalayıp Beşiktaş 

kalesine sokulan Hamdinin yakın 
mesafeden çıektiği §Üt de avutla ni
hayetlendi. 

Bundan sonra her iki takım da 
l üyük bir gayretle çalıştılarsa da 
r. etice üzerinde müessir olamadı -
lar. Oyun da 1-{) Befiktaşın galibi
yeti ile b itti. 
Beşiktaş takımı ikinci kal"Şllaş -

masını ayni stadda yarın Geçler 
Birliğile yapacaktır. 

• • 
lzmlrde 

FUAT 

İzmir, (Hususi) - Güneş takımı 
bugün ilk karşılaşmasını Üçok ta • 
kımile yaptı. Saha cumartesi ol -
masına rağmen pek ziyade kalaba-
1~ ktı . Oyunu Ankaradan gelmiş o
lan Bay İbrahim idare etti. 
Güneş takımı: Cihat, Reşat, Fa

ruk, İsmail, Rıza, Yusuf, Rebii, İb
rahim, Necdet, Salahattin. 

Üçok takımı: Nejat, .Ziya, Ali, 
~ükrü, Enver, Adil, Namık, Basri, 
İlyas, Sait, Saim şeklinde sahaya 
çıkmıştılar. Oyunun ilk yarım saa
ti sıkı akınlar yapan İzmir takımı
nın nisbi bir hakimiyeti altında geç
ti. Fakat bu müddet zarfında Sa
idin direğe çarpan bir şütü istisna 
edilirse ciddi bir gol vaziyeti de hu
sule gelmedi. 

35 nci dakikada Güneş kalesi ö-

Kara tekrar beni görmeğe geldi 
ve her halde kendisine yine taban
camdan bahsettim. 

Ondan sonra bir tehdit mektubu 
aldım. Bu mektup ta gfıya tesadü
fen Kara'nın beni ziyarete geldıği 
bir sırada eve geldi. 

Cinayet gecesi Kara'nın evimde 

bulunduğu sırada, şoförünün bek -
leyjp beklemediğini anlamak üze-

re, kapıdan dışarıya çıkmıştım. Ka
ra evde, karımla yalnız kalınca, 
tekrar kütüphaneme dönmek üze

re bir vesile buldu. Tabancama 
kurşun koydu. Hasmım bana hü -
cum etmedikçe, tetiği çekmiyece
ğime de emin bulunuyordu. 

İşte burası planının en tehlikeli 

ve en cüretkarane noktasıydı. O -
nun için Kara silahı başka bir si -
lahla değiştirmişti. Biribirlerinin 
ayni ohın bu iki silahtan ikincisi, 
yani benim tabancamın yerine bı
rakılmış olan yenisi çok hassas bir 
tabanca idi. Ateş alması ıçin tetiğe 
dokunmak kafi idi. 

f Devamı var) 

nündeki bir kargaşalık uzun müd
det ve bir çok şütler atıldığı halde 
İzmir yine sayı kaydedemedi. Gü
neşliler bundan itibaren sıkı taar
ruza kalktılar. 41 nci dakikada Sa
Iahattinin çektiği sıkı bir şütü ka
leci kornere atmak suretile kurta
rabildi. İki dakika sonra hafbek 
Saimin çektiği diğer bir şüt direğe 
vurarak geri geldise de merkez mu
hacim Necdet buna yetişerek Gü
neşin ilk sayısını kayd tti. Bun
dan sonra devre sonuna kadar slkı 
akınlarına devam eden Güneşliler 
hakem düdüğüne bir dakika kala 
ikinci sayılarını da kaydettiler. Ve 
devre bu suretle 2.0 Güneşin le -
hine bitti. 

ikinci devre 
İzmirliler bu ağır sayı farkını 

gidermek için çok gayret ettiler, 
fakat Güneş de şimdi açılmış ,.c 
temiz bir oyun çıkarmıya başla -
mıştı. Oyun yarım saat kadar bu 
şekilde devam ettikten sonra bir İz
mir hücumunu Güneş bekinin çel
me ile durdurması İzmir lehine pe
naltıyı icabettirdi ve vaziyet bu su
retle 2-1 olunca İzmirliler büyük 
bir ümitle uğraşmıya başladılar. 
Fakat Güneş 37 nc.i dakikada Nec
detin ve 41 ncl dakikada da Sala
hattinin ayaklan ile daha ilti sayı 
kaydedince İzmir takımının bu gay. 
reti inkisara uğradı ve oyun 4-1 Gü
neş'in galebesile neticelendi. Ya -
rın ayni sahada Doğansporla ikinci 
maç yapılacaktır. 

• • 
Dün atletizm müsa • 
bakaları yapıldı 
Dün Taksinı Stadında sekizinci 

Bal.kan Oyunlarına hazırlık olmak 
üzere atletizm müsabakalarına baş
lanmıştır. 

Bu müsabakaya elliye yakın at
:let iştirak etmiştir. Fakat futbol 
maçlarında inim inim inliyen Tak
sim Stadında atlet müsabakalarını 
seyir için topu topu 10 meraklı bu
lunuyordu. Bunların arasında da 
eski Futbol Federasyonu reisi Ham
di F.rnin görünmekte idi. İdareciler 
Besim ve Mehmet Aliden mürek
kepti. Saat 15 te müsabakalara baş
landı. İlk müsabaka 100 metre ko
şu idi. F:ıkat saha çok bozuk oldu
ğundan istenilen neticenin alına
mıyacağı aşikiırdı. Nitekim 100 
metre koşuda birinci gelen Nazmi 
ancak 11,6/10 saniyede bu mesa -
feyi katetti. İkinci de Haluk geldi. 
Bunun derecesi alınmadL 

İkinci müsabaka 400 metre idi. 
Bu müsabakaya sekize yakın atlet 
i~tirak etti. Bu müsabakayı Faruk 
59 saniyede nldı. İkinci Galip gel
di. 

800 metre - Bu yarışı Recep 
24,4,5 te koşarak birinci geldi. i
kiııci İbrahim, üçüncü de Kara Mu
rat geldiler. 

Dördüncü müsabaka (1500) met
re idi. Bu müsabakaya İzmit atlet
leri de girdiler ve bu mesafeyi bl· 
rinci ve ikinci gelerek İbrahim, 

Galip ikinci de İbrahim geldiler. 
İbrahim 4,33,1/10 da Galip, 4,39 de
receyi aldılar. 

5000 metrede Artin birinci, dere
cesi 17,14 tür. İkinci Hakla, üçüncü 
Mehmet geldi. 

Son müsabaka 4Xl00 idi 
Yanşa Fenerbahçe ve Galatasa

ray takımları iştirak ettiler, çok 
heyecanlı bir çekişmeden sonra Ga
latasaray takımı birinci, ikinci de 
Fener takımı geldi. Bu yarışta Ga
latasaray takımı Kazım, Rifat, 
Nazmi, HalCıktan ibaretti. 
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Paslanmaz HASAN 
Bıçakları 

ADEMi 

geldi. Meftunlarına müjde. Hasan 

. 
l, iKTiDAR - SATiE 

Sultanahmet Beşinci Sulh J1tl • 
kuk Mahkemesinden: 

• fstanbulda Gedikpaşada İbni 5;• 
nan mahallesinde Hamam cadde • 

ve BEL GEVŞEKLi<'aiNE KARŞI sinde 21 No: lu evde oturmakta " 
Sirkecide üç direkli handa kardeŞ' 

• leri vesaire ile .müştereken kv • 
misyonculuk ve 'tüccarlık ctıneW 
iken 7 /Nisan/936 tarihinde ölal1 
ve terekesine mahkememize~ el kO' 

Tauletleri. Her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobin) Galata, f,tanbul. 

nulmuş olan Beypazarlı Ecir 1>' 
de Ahmet Nazif'in mutasarrıf ol· 
duğu yukarıda yazılı Gedikpaşa • 
daki mezkur üç katlı kargir d:J • 

o 

BIRE, 
ıooo· 

hil ve harici yağlı boyalı ve bah' 

çeli hamamlı ve sahrançı havi do
kuz odalı ve iki mutfaklı hane '1li' 
rascıların muvafık görülen talet'I 

TARLADJR 

ile açık aı ltırma ile satılmasına k,. 

rar verilmiştir. Muhammen kııl • 

meti (8480) liradır Birinci açık :ıf' 
tırması 18/5/937 tarihine müsadıf 
Salı günü saat 15 ve ikinci açık ırt 
tırınası 2/6/937 brihinc müsadif 

Çarşamba günü saat 15 de İstan;ıJ 
Eminönü kaymakamlığı binasıtl ' 
daki mahkememizde icra kılına • 

caktır İsteyenler arttırma şart{!~· 
mesini ve dosyadaki diğer tafsil11' 

tı l 7 /4/937 tarihinden itibaren JJIBtr 
kcmemize müracaatla görcbilirle' 

Birinci açık arttırma günü tcl<IJ 
olunacak bedel muhammen ki\' • 

metin 11 75 ini bulduğu takdird 
satılacak bulmazsa en çok arttı ' 

-·· 

fstanbul Belediyesinden~ 
Senelik muhammen kirası 300 l iıa olan Fioryaada Kalitarya 

mahal c• n le Flor)a sokağında Havuzlu bah,·e ve g azino 938 senesi 
Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuş· 
tur. Şartnamesi Levazım Müdürlügündc iörülebilir. f~tekli ol:ınlar 22 
lira 50 kuru§luk ilk teminat mektup veya makbuz.u ile J.5·937 Pazar· 
lesi aünü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdular. (B.) (2172) 

--
/ ~ ··-/ -· /... I 

• _ı/"' ......... 
. -....-- { 

_ ... Au ... - . ..J rtL· ı .... .,., _,. ... ~,.,. ~ 
f. '*' ~. \1, 

ffo'· ~ " "',. iL., 

1 Dr. Hafız Cemal 
(wKMAN HEKİM) 

Dahiliye mUtaha ssısı 
Pazardan başka günlerde öğle • 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

İstanbulda Divanyolunda (104) nu· 

maralı hususi kabinesinde hasta • 

!arını kabul eder. Salı, cumartesi 

günle:ıi sabah t9.5 - 12, saatleri ha

kiki fıkaraya mahsustur. Muayene

hane ve ev tel~fon: 22398. Kışlık 
telefon: 21044. 

Ademi iktidar -
Bel gev,ekliğine 

en tesirli bir ilaç SERVOIN'dir. Hı. 
tiyarlara gençlik, yorgunlara dinç· 

lik verir. Taşraya posta ile 185 ku· 
ruşa gönderilir. Sirkeci Merkez Ec
zanesi. 

~ 

Dans .Profesörü 
Parlsin 1937 senesinin 

yeni dana flgUrlerlnl 
ögrenmek isteyenlere 

mUJde 
Beyotlu lstiklil caddesi Türkuaz 

dans dershanesinde Keınal Sami 

Bayere müracaat. Hergün sabah 

ondan a.c:şam dokuza kadar ders· 

hanesi talebelerine açıktır. 

Size : Akisleri müteharrik ziyad&!' 
Parlak bir havuz teklif eder ... 

latif bir ziya altında hoş manzaralı çiçekler ... 

Gözlerin zevkile :;enlenen bir mesken ... 

Camekanınız için dayanılmaz bir cazibe.,. 

Fiatı, taksitlerle ödenmek şartife 325 LiRADIR. 

._,. . .. . . _:.:.:.-~ ... ' ""..._~ .... · ., . .:.:. - . .· 

59·Mayı&·1937 

BRESLAU SERGiSi 
ve 

Ziraat makineleri 
panayırı 

ALMAN 11-lRACA Ti: Her nevi 
zirai makine ve aletler • Zirai ve 
sıhhi müesseseler • Gübrecilik • 
2iraat makineleri. Kuvvet merkez· 
leri • iş makine ve aletleri • Nak
liyat makineleri ve aletleri • Mo· 
törlü her cins arabalar • Sıhhi ma· 
haller. Elektrik. Teknik ihtiyaçlar· 
inşaat ve malzemesi - Büro eşyası. 

KÔYLÜSERGISI: Büyük beygir 
ve dam zlık hayvan sergisi. 

CENUBi ŞARKI MEMLEKE~ 
LERI ve POLONYA bu sergi:le 
her nevi zirai mahsullerini ve ilk 
maddeleriııi teşhir edeceklerdir. 

Her nevi istihbaral ve trenlerde tenzilat için malümat vesaire bü· 
tün seyahat acentaları tarafından verildiği gibl, doıtrudarı doğruya da 
sergiden istenilebilir: BRESLAU MESSE • und AUSSELLUNGS • 

uESELLSCHAFT, BRESLAU 16/Almanya/Mcssegelaende. • 

• • • • ., • " .. > • • ı" • ,· . ' • ~. .. • -- • 

. ·. "'. .~,/t:·.>~~.:. '·~·:>' .-·~ ":»:·-<_:._· '.·~-~: ::·:··,·~ ... --~ 

~ İstanbul·~:-_'~ ·'B:elediyesi1~·~· 11a·nıatl:· 
. . . . : '.> ' : .. '. . ' ~ .... " . . . .· . . ._ . .· ; :,' ~-"· 

Senelik muhammen 
kiralttrı 

Karaağaç mezbahasında ı numaralı ot 
d~posu 

Karaağaç mezbahasında 2 numaralı ot 
deposu 
Karaağaç mezbahasında 3 numaralı ot 
deposu 
Karaağaç mezbahasında 4 numaralı ot 
deposu 
Karaağaç mezbahasında 5 numaralı ot 
deposu 

104 lira 

107 " 

183 " 

104 " 

162 " 

ilk teminatı 

7,80 

8,25 

13,73 

7,80 

12,15 

Karaa"i'aç mezbahasında bulunırn ot depoları birer sene müddetle 

ayrı ayrı kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuşlardır. Şart. 

nameleri Levazım Müdürlüğünde görülebilir. istekliler hizalarında 
gö~terilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 19.-ı.937 

Pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (1862) 

"' •• 
Beher metre murabbaına 8 lira kıymet tahmin olunan Fatihte Çırçır 

yangın yerinde Mustafabey mahallesinde Kıztaşı sokağında 18 inci 

adada 70 santimetre yüzlü 8 metre 40 santimetre murabbaı sahasın· 

daki arsa alikadarları arasında satılmak üzere açık arttırmaya konul. 

muştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. istekliler 5:>4 

kuruşluk iik teminat makbuı veya mektubile beraber 19·4-937 Pazar. 

tesi günü saat 14 de Daimi Encümende bulunnıalıd ı rlar. (8.) (1863) 

Nafıa Vekaletinden: 

ranın teahhüt hakkı baki kalrna1' 
üzere ikinci açık arttırma günü b' 

lenecck ve o gün en yüksek tel<: ' 
lifte bulunana kat'i ihalesi ic!' 

kılınacaktır İpotek sahibi alaca!c • 

lılarla diğer alakalıların işbu gaf 

rı menkul i.izcrindeki haklarını tJ'" 

rakı müsbitelerile yirmi gün içind-

mahkememizc bildırmeleri Iüztı • 
mu ilfin olunur. 

_____________________ ,......,,, 

Sultanahmd Beşinci Sulh Htı • 
kuk Hakimliğinden: 

İstanbulda Sultanahmcttc Yere· 
batan sarayında 9 - 10 No: Iu hant" 

de mümkün ve düçar olduğu hast8 

lık dolayısilc \'esaycte muhtaç olıiıf 
gu doktor raporilc anhlşılan Tail' 
sin Gündüz'ün mahkememizce hll~ 

redilerek kendisine aynı adreste 
mukim oğlu Necdet Gündüz'ün ''8' 

si tayin edilmiş olduğu ilUn .1Itı' 
nur. 

p ASQ Vesika ve hüviyet: 
lerinizi temiz sa~t 

lamanız için her boyda selelo~ 
mahfalalar geldi. Yeni PostalJ 
cad. Memduh Aygün ....,,,/ 

Yeni Çıktı 

Tahtları De
viren ÇoclJ 

ÇOCUK ROMANI 

Yazan: ISKENDER FABRED 

Bütün okuyucularuıu•' 
tavsiye ederiz 

Kadın dişcisi 
MARI SOLLBERGEfl 

DIŞ TABfBJ 

istiklal caddesi, Lüksenburg AP-
Paşembe ve pazar günlerinde" 

maada hergün sMt 9 dan 12 >~ 
ve saat 14 den 18 <" kadar ka~~ 
ettiğini sayın müşterilerine bıı• 
dirir. 

3 Mayıs 1937 Pazartesi günü saat 15 -de Ankarada VekAlet Ma'zeme 
Eks;Itme Komisyonunda 2700 lira muhammen bcdel:i 15 ton Şap'm Satıhk hane ıııY 

Cerrahp ışa Cami sokak ıs ..A. 
açık eksiltmesi yapılacaktır. - . e•~ 

ınara merhum doktor Zeki.ııll .1~t 
~aooooooo~-00000000. Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı V!kalct Malzeme Müdürlüğün· Hergün sabahtan 12 ye 1c11uiJ' 

~ Akba mUesseseleri § den parasız olarak alınabilir. müracaat. __4 
Ankarada her dilden kitap, ga- § Muvakkat teminat 202 lira 50 kuruştur: _ • Operatör 8 

zete, mecmua ve kırtasiyl.!yi ucuz· 1 isteklilerin 3 Mı:ı} ıc; 1937 Pazartesi günü saat 15 de komic;yonu. il RIZA ÜNVER 
olarak AKBA müessesesinde 1 muzda hazır bulunm:ıları laz?mdır. (947) (216'.>) Doğum \'C kaJın h.tstalık13'1 
bulabilirsiniz. Her dilde kitap, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ m~tahassısı 
mecmua siparişi kabul edilir. -------- ... 

1 
C.ı~ aloğlu Nııruo•:.,ıııİj<' c ı JdC41 

lstanbul gazeteleri için ilan ka. g Taşra bayilerinin nazarı dikkatine: No '21. Maı·ı }npı 
bul, abone kaydedilir. Undervödd g _.... 1:e.elorı: 22683 ~ 
yazı ve hesap m:\kinelcrinin An- ı Umum Taşra U:t} ilerine: Ga1~temiı.in umum Tiışra ba} il g-i ~937 ,p· 

N. 5 - ·ı. 25 • b · T ~alubi ve umumi ne.,riyatı ıdare kara acen ·esi. Parker dolma ısl'n 1 ten ıtıuııren scneaen erı uım:ın nşra ba~ iligı yapan " 
kaleml~rinin Ankarada satı'l } e- )5 ve bila istisna herkesi memnun eden Anka,.a c ıddcsi No: 48 B.ıy Başmuharrir 
rı"dir Tel .. fo11 • 3''77 "' A. Zekiue ter:.: edilmiştir. O günden itibarcıı müracaatlarınızı kaLul E 1 · - · · o ' • zza t ~ 

• • 
edecPktir. , , 

OOOOOGOOCIOOOOOOOXOOOC j IJasıldıtı 7er: Matbaal .Eb 

! 
1 
1 
1 
1 
1. 
~ 


