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sini Cenevrederı ısrarla istiyoruz 
'\ 

nkarada· hava çok gefgindir. HükUmetin daha ağırtedbir-
ere müracaat etmeğe mecbur kalması da ek mümkündür 

1 
iki lm~aratorluk karşı karşıya ! . r Bir kilise çöktü ~ ~:-;~~~· b~~~~:! 

talyanlar lngiltereni~ . Hindistan Yetmiş Vapurlar yüklerini kont 
yolunu tehdit altına :_ aldılar. Kişi öldü rol memurlarının gözle-

· ~,.k; ltalgan, .A/rikasınıri gaglôJarınd,a büyük ı;;,.·~:·.:~!91~:!_"·':.ı.ik~g;!: ri Önünde boşaltacaklar 
h· ... tayyare istasgonl .. arı vücude· getiriliyor_ rinde büyfık bir kilisede ayin U _ _ yapıldı~"l bir sırada kilisenin 

... a•ger taraftan 1 ngiltere de Kı brıs, I -r~;:~~:!~~;i~:::::;:;: !?. 
11 Yfa ve Akabedeki deniz ve ha- :;;,ıa;i;1:~~diı~~an1~ğ~!şiv:1~:,r,· 
" 8 Cislerini kuvvetler1dirmektedir "--01

a-rak v_araıan-mış-tır. --.; 

.\le Akdenizde 

i~ ~tıiıcıe iki imparatorluk kar-

~· ll(l)'~ :e~rniş bulunuyor: Biri
l!tlplratorı rıtanya, ötekisi Roma 

8u iki . Uğu! 
c'n danı.r lnıParatorluğun bugünkü 

laruıdan biri de Süveyş 

~--·· · ········ .... ~ 
lst& ıı~ ...... 

lngilterenin Hind yolunu 

kabil kanal mıntakasını işgal eyli
yeceklerdir. (On bin nefer, dört yfü. 
tayyare pilotu), bir İngiliz askeri 
heyeti Mısır ordusunu tensik ede
cektir. İskenderiye bir harp halin
de bahri üs vazileslni görecektir. 
Diğer bahri üslere gelince, bun-

· .... 

harita 

·· ... ' ·· .. 
···~·--..... 

:....~~ ... 

lardan birisi Hayfa limanıdır (Fi
listinde), ikincisi Ukbadır (Mave -
rayı Erdende), üçüncüsü Kıbrıs · -
tır. Kıbrıs şimdiki halde hem ha
vai, hem bahri bir üs olarak 
haz ırlanmaktadır. 

Deaaml 2 nci .ay/uda 

Tituleskogu 
·Öldürmek · 
istemişler 

BUkrette ,ayanı dikk at 
bir davaya batlandı 

Bükre, 19 ( A. 
A.) - Demir 
n:obifızlara men• 
sup on Lojyoner· 
in muhakemesi 
esnasanda şahit· 
!erden biri Lej. 
yonerlerin Titu· 
Jesco'yu öldür
mek istediklerini 
söylemiştir Maı· 

nunlar bir kaç 
ay evvel, muha .. 
lif bir gur·up teş
kil elmiş oln ı 
Michel Stelesco- Titulesk o 
yu öldürmüşlerdi. Şahit, Ste leaco' 
nun Demir muhafızlar tefkiJi bn· 
d an tardedilmiş olduj'unu ve Titu 
leıco')u öldürdüt ü takdirde tC'!t
killta ahnacatımn kendisine vAdc
dildit ini tasrih etmiıtir. 

Hatagın ana!J'!'sası Balkan 
Bu seferkimüzake· Federasyonu 
rede behemehal bir Küçük ' 
neticeye varılacak Akdeniz 

Türk ve Cenevredeki komisyon 
paktı 

(YHm 2 inci ıag/amı~tla) 

1 
~ Fransız tezlerin~ karşılaştıraca~ 

, Hataym anayasasını tesbite Çocuklarm 
Bayramı 

"''-~ 

"memur komisyon bu ayın yirmi 
'dördünde tekrar Cenevrede lop. 
lanacaktır. Komisyonda hükömeti.; 
mizi temsil edecek olan heyetimiz 
d un akıam Cenevreye hareket 

~ '''••q ~ .. ,,. Cilziltarnlarıntla,. .. ,. hır etmiıtir. 
~"-· •lı11,,.,. ._"!0 11et1ralarJa 
et:.~ " vır reımi 

' · ltan ı İn. ~:~Yolu cıe:ı ~ıltere için Hin-
.\~~ da İt l ektır. Fakat diğer 

t~~llsına b ğa Yayı Şarki İtalyan 
Ctvr a lıyan yoldur. 

tıı İtıiilitje;REN!N KONTROLÜ 
""llhal!ind kanalın !kontrolünü 
"I~'- e ell . 

11- -..dırıar. erınde bulundur • 
.a ·~rad 

Hariciye siyası Müsteşarı Numan 
Menemenci oflunun Başkanlığında 
bulunan Heyet, profesör Ethem 
Menemenc~profesör Ali f uat, Ad4 
)iye Hukuk işleri Müdürü Şinasi, 
yarbay Şevki, Merkez Bankasından 
Naıif ile Hariciye Vekaleti Müşavir 
ve kitiplerinden mürekkeptir. · 

Heyet Reisi Numan Menemenci 
02:u giderken gazetecilere de· 
miştir ki Murahhas heyetimizin relıi 

Gazetemiz. küçük o
kuyucuları için Kendi 
bayramları o lan 23 N i
sanda büyük bir sür
priz hazırlıyor. O gün 
gazetemizi alacak olan 

. okuyucularım ız kendi-
lerini çok aıakadarede

_cek olan bir sürp rlzle 
karşılaşacaklar ve her 
halde memnun kala
caklardır. 

I spangaya . gideçe~ . vapurların 
kaptanları~a tebliğat gapıldı 

Mar.tlgaJan lıpangaga giden ıönüllüle11len bir lc.afil• 
Moskova, 19 (A. A.) - lapan- sinin birer müşahldini almaları ve 

yada kontrol sisteminin meriyet kontrolun diğer bütün kaidelerine 
mevkiine rirmcsi üzerine, lspanyol r iayet eylemeleri hakkında mufas
limanlarına rideıı Sovyet kap lan- sal talimat verilmitlir. 
larına. femilerine kontrol komite- ( Dn1amı ı inci ıagfod• ) 
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Fransa dünyanın gidişi
ni nasıl görüyor? 

ispanyada bir tavassut yapllmah, silih· 
ler azaltllmah, beynelmilel ticaret düzel· 
tilmeli, mevcut itilaflara dokunulmamall 

Car cassonne, 19 (A. A.)- "Ra
dikal sosyalist gençler• kongresi, 
bir takriri ittifak ile ve alkışlarla 
kabul etmittir. Bu takrirde ezcümle 
şunlar istenilmektedir: 

1 - Doktrinlerin ibhamdan art 
olarak teeyyüd ve tezahür etme
sine medar olacak bir rey verme 
usulü. 

2- Sat veya sol cenah faşizm· 
lerinin şurlş. ikaı için yapmakta 
olduklım davetlere karşı demokrasi 
hürriyetlerinin müdafaası. 

3 - Bütçenin intizama ~okul· 

ması, frank kıymetinin yeniden 
düşürül ınesi, 

4- Orta sınıfların müdafaası. 
5 - B. Oelbosun diğer mem

leketlerin dahiH işlerine müdaha
leqen içtinap etmek suretiyle suı. 
hun muhafazasına hizmet etmekten 
ibaret olan siyasetine devam 
edilmesi, 

( Devamı 2 inci sayfada) 
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/ 

......._ 
Fransız lıaricige na6ırı lvon Deıbo 

"'~ an kont 1 ~~ stosta l\ıı rol: ngilterenin ~I) 
lı!t lkıtıahede sırla itnzalamış oldu-
ı. V:.~d namesinde şu ı ··k·· 
""~ "'4. ır: ı . . ıu um-
lh. ~ltıdak· ngılızler Delta mın -
J~ l asK • k 

~ecekı erı uvvetleri tah-

- Hatay Türklerinin, hakları 
olan mes'ut idareye yakında kavu• 
şacaklarına kaniim. 

Bu defa müzakere mevzuunu 
bizim verdiğimiz proje ile Fransız• 
larm \'erd~i pıukabil proje teşkil 
edecektir . .. Fak.al ben bu seferki 

Numan Me:ıemenclollu 

müzakerelerin uzun süreceğini zan• 
netmiyorum. Çünkü Milletler Ce· 
miyetinin 24 mayıstaki konseyinden 
en az on gün önce işleri bitirmiş 
olmamız şarttır. 

Büyük tarihi 
tefrikamız •• Kanuni SOleyman 

En heyecaniı. meraklı ve Osmanlı lmparato::Jrlu
Qunun en sat~etli ve ayni zamanda en entrikan erd' · ır. Fakat buna mu-

. screy aıernlerin · nakleden eser (Def.lamı 2 nci sag fada) UEK \ y~~IAIDA: 



Paris sergisinde asrın 
en bDyDk harikası! •• 

Neyse zırhlı sulh da icat olundu 1 

Bugün, çok şükür, dünyarnır.;ıa 

(harp işlemez) bir sulh var! Onun 
için İspanyada harp oladursun, bü
tün Avrupa şimdi yalnız iki şeyle 
meşgul: 

1 

İngiltere hükümdarının taç giy
me rnerasimile Paris sergisi. 

Paris sergisi, hakikaten, 20 inci 
asrın bütün acaibini toplıyacak bir 
sergi olacnk. Yani, demek oluyor 
ki bu sergide 20 inci asır insanları
nın giydikleri gayet zarü elbise -
lerin cepleriJe, günlerce boş dur -
rnıya mukavemet edici insan mi -
deleri de teşhir olunacak!! .. 

Maamafih Patis sergisi yirmind 
asrın en garip harikasını da eksık 
bırakmak istememiş: Ajanslar, ser-

ginin Almanyadan, yirminci asnn 
en son harikası olan icadını da ge
tirttiğini bildiriyorlar: 

Cam ndrun! 
Cam adam fevkalade rağbet gör

müş, her tarafta pek merak edılen 
bir Alman icadı imiş. Cam adam, 

hakikat tuhaf bir şey. Fakat, ihU
mal ki, 20 inci asır insanlarının ye-

ni nümunesi! Kim bilir, belki :ie, 
mesela İstanbul sütlerini içükçe iç
lerindeki modern kimyevi madde-

ler yüzünden, sonund'a bu şekli a
lacağız!! .. 
Almanyanın Dresden şehrin ie 

bir Alman mühendisinin icat et~i-

ği bu cam adam, tamaınile bir in -
san gibi işliyor, içindeki gramofon 
plaklarile de konuşuyormuş!. 

Tamam! Desenize ki, yirminci a
sır bayanlarına, itiraz etmesine im-

kan olmıyan ideal kocalar çıktı: 
Kolayca kafası kırılır! .. 

* Turfanda çHekler •• 
Ereğli ve Zonguldak havalisinde 

son seneler turfanda çilek yetişti
riliyor diye seviniyorduk. Hakikat 

te İstanbula bir kaç gündenberi bu 
turfanda çileklc.r geldi, fakat kilo
su 280 kuruşa, tanesi 40-60 paraya 
satılıyormuş! 

Hiç çileğin tane ile ve bu fi.:ta 
satıldığını işittiniz miydi? 

Biraz daha turfanda olurlarsa, 
demek, çilek tanesine gazete basa
bileceğiz! L 

Borsa lodosu •• ---------Dünkü gazetelerde bir denbire 
insanın tuhafına giden şöyle bir 
haber var: 

- Sterlin yükseliyor, farnk dü-
- 1 fUYOr ... 
Ne garip: 
Tahtarevalli gıöl bir şey! Eh, te

vekkeli değil, biz de arada dalgaya 
düşmüş gibi sallanıp duruyoruz! .. 

* Gar~p bir reklim 
Dünkü sabah gazetelerinden bi

ri pek acaip bir reklam yapmış, ak
lımız ermedi doğrusu: 

23 Nisandan itibaren bir röpot'
taja başlıyacağını ilan edıyor: Bü· 
yüklerin sünnet hatıraları! 

Garibi nerede?. 
Okuyucularına şu teminatı da 

veriyor: 
- Bu sünnet hatıralarını bir 

filmde olduğu gibi seyredeceksi -
nizl! .. 

* insan ofilunun tarihi! 
Ajanslar Viyanalı bir filimin ga· 

rip bir keşfini haber veriyorlar: A
lim tarihten önce, taş devirlerine 
ait bir mağarada duvarlar ve bir 
takım alat edevat keşfetmiş. Bun -
ların o vakitlere ait bir kalpazanlık 
lu kalpa7.alllığı keşfetmiş!!_ 

Çok ibret verecek bir keşif dojt
rusu. Baksana: Daha para yapılan 
madenler keşfolunmadan insan oğ
lu kalpazanlığı keşfediyor!! .. 

* Sucu iare ceza 
Gazeteler İstanbulda hilesiz su 

satılması, su meselesınin kökün -
den halledilmesi içın belediyemi
zın kat'i tedbirleri almıya karar 
verdiğini yazıyorlar: Perakende su 
satanlardan dahi şişeler alınacak. 

tahlil olunacak. Hile yapanlar ş:tt 
delle cezalandırılacak. 

Belediyemizin bu şidd-:tini tds
vip etmek imkansızdır. Anci\k bu 
sucuların hakikaten çok şiddetle 
ve ibret olacak bir şekilde cezalan· 
dınlması düşünülüyorsa ceza ıu 
olsun: 

Süt içirilsin!!. 
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italya Hindistan yo-
lunu tehdit ediyor 

(Birinci sahifeden devam) çıkmış, İtalyan ve İngiliz polıtika· 
Şu halde İngilterenin kanal mın- lann t ı·f ı e ı etmek mümkün olma-

takasındaki kontrolü, İngiliz filo- ıruştır. 
sunun istinat noktaları olan Kıb -

Evvelce İtalyaya Akdenizde İn • 
rıs - Hayfa - Ukba - İskenderiye gilterenin kuvvetli bir muaviı~i 
hattı içinde filen tatbik edilmekte-

gözüyle bakanlar vardı. Halbuki. dir. 
İTALYANIN KONTROLÜ şimdi cür'etli bir rakip olarak 1n-

İngiltere bilfiil kanal rnıntakası- gilterenin karşısına çıkmış oluyor. 
na yerleşmiş bulunduğu için, İtal- Habeşistanın istilası, İtalyanııı po
ynnlar da kanalın kontrolünü u • lıtikasını değiştirmiştir. İtalyanın 
zaktan temine çalışmaktadırlar. eskiden en büyük bir meşguliyeti 

Bu maksatla Cebelüttarık, Mal- vardı. O da Brcnner idi. Fakat 
ta, Süveyş ve Hint Okyanosu ara- şimdi ikinci bir meşguliyet daha 
sında başlıca üç noktada hava v ! çıkmıştır: Süveyş! 
deniz üsleri kurmaktadır. Akdenizin bu vaziyetinden bah-

Sicilya kanalında (Tunusla Si - seden Entransijan gazetesi, !tal • 
cilya arnsında) Pantelleria ada.;ı yan - İngiliz rekabeti karşısında 
tahkim edilmektedir. Fransaya da büyük bir rol düştü _ 

Giridin cenubunda ve şarkında ğünü söylüyor. Fransanın Akdeniz 
Leros ve Tobruk üsleri vücud'e g'1- oyununda elinde Tunus gibi bir 
tirilmiştir. kozu vardır. Tunus Akdeniz sula-

Kızıldenizde yüksek yaylilarda rındaki Fransız münakalatmı ko _ 
tayyare karargfilılan tesis edilmiş- ruyacak sağlam bir vaziyet gös _ 
tir. Dumera adası da tahkim edil - termektcdir. 
mcktedir. Massuadaki üs takviye 
edilmektedir. 
İKİ İMPARATORLUK KARŞI 

KARŞIYA! 
Görülüyor ki, İtalya Büyük Bri

tanyanın münakale yollarını teh -
dit etmekte, Büyük Britanya ise 
mahallinde Süveyş kanalının kon
trolüne devam eylemektedir. 

İtalyan gazetelc.rinin, İngiliz po
litikasına karşı olan şiddetli hü -
cwnları karşısında Akdenizin ha
ritasını göz önünde bulundurmak. 
vaziyeti kavramağa kifayet eder. 

Bundan az bir zaman evvel Ro
ma ile Londra cCentilmence b1ı: 
anlaşma> ynpmışlardı. Fakat co~
rafya, diplomasiden daha kuvvetli 

·ş~;1ı;-""""™"··--.. ·····-
Çamurdan ev 
Yapılmayacak 

Sümer Bank, Sinopla şehre se. 
lciz kilometro mesafedeki dat etek· 
lerinde yeni bir çimento fabrikası 
kurmaya karar vermiştir. Fabrika
nın temel atma merasimi mayıs 
başında yapılacaktır. 

Bu fabrika çalışmaya başladık
tan sonra şark vilayetlerinde ça
murdan ev yapılması yasak edile
cektir. Fabrika günde 250 ton 
çimento istihsal edebilecektir. 

Astigiş Vej 1 KOÇUK HABERLER 1 İspanyada 
inzibat =------,c-e-rd_e_.

1 Kontrol 
rr ı · . . * Yunanistandan buraya gelen B 1 
~ Q ımatnameSl Lord Luid, buradan da diğer Bal· aş JyOr 

[DIŞ SiYASA 

ispanyada 
Kontu rol 

J 
Myiş ve inzibatı temine me- kan devletleri merkezine gidccek-

mur Emniyet Müdürlüjü ile Jan- tir. 
darma Kumandanlığı arasandaki * Bakırköyündc Küçük Halkalı 
va&ife farklannı gösteren yeni Çiftliğini işleten Mehmet, mirası-
talimatname VilAyete teblig edil. na tama edilerek oğlu Hasan ta -
miştir. rafından balta ile uyurken öldü • 

Bu talimatnamenin en dikkate rülmek istenmişse de etraftan ye • 
şayan maddesi, her iki kuvvet tişilerek kurtarılmıştır. 

kumandanınan bergün on birde * Mısır Başvekili Nahas paşa 
Valiyi görerek viliyetin umumi son baharda memleketimize geJe -
id.yi~ iıleri bakkmda kendisine cektir. 
izahat vermiye mecbur olmalarıdır. * Bir Türk genci, iki dubacık 

Aynı zamanda her iki amir takmak suretilc bisikletleri rakit 
validen her gün Asayiş işleri hak· sularda da zevkle dolaşabilen bir 
kında direktif alacaklardır. Tali· hale sokmuştur. 
matnamenin diğer mühim bir mad. * Bursada fırınlar asrileştiril -
desi de, valinin asayiş işlerindeQ miye başlanmıştır. 
mühim olanlan derhal telgrafl=- * Hava yollarının İngiltereye 
Dahiliye Vekaletine biJdireceğidir. sipariş ettiği tayyareler bir buçuk 

Bu talimatname Mayıs birden ay sonra buraya gelecektir. 
itibaren tatbik edilecektir. * 25 Nisandan itibaren İstanbul -·-· Ha tayın 
Anayasası 

(Birinci sahifeden. devam) 

Bu işin Suriye hükümetile hiç 
bir alakası y•lktur. Milletler Cemi
yelinin eksperler komitesi olan 
komisyonumuz, Suriye bükümetinin 
her hangi bir mütalebesine muhatap ' 
olamaz. 

Yalnız üç sene kadar sürecek 
olan manda idaresi bugün Suriye
de ne rol alıyorsa bu müddet zar• 
fını:la Halayda da ayni rolü yapa. 
caktır. 

İŞKENCE ŞİDDETİNİ ARTTIRDI 
Ankar:ı 18 - Bu defaki toplan -

tısında Halayın istiklal ve hürri -
yetine ait kat'i vesikalarını hazır
hyacak olan Milletler Cemiyeti 
Halay komisyonunun toplantısın-

dan evvel mutlaka bir hadise çı -
karmak istiycn Suriye Vatanilen 
şu günlerde menfi hareketlerine §. 

zami hız vermişlerdir. 

Haber aldığımıza göre, heyeti -
miz Ccncvrcdeki ilk toplantısında 
Fransadan Hataydaki zulümlere 
bir nihayet venlmcsini ısrarla isti-

yccektır. 

Eğer bu zulümler buna rağmen 
devam ederse, Türkiye daha ağır 

tedbirler almıya mecbur olacaktır 
Ankarad'a hava çok g('rgindir. Ka
mutayda Cenup hudutlanmızdaki 

hadıseler hakkında hükumetin be· 
yanatından ve meb'usların göster
dikleri asabiyetten sonra Hatayd:ı 

Türklere karşı yapılan zulum bir 
meydan okuma gıbi telakki ~dili . 
yor. 

Mecusi 
Müslüman 
Kavgası 

Londra, 19 (A.A.) - Hindista. 
nın Biharey eyaletinJe Deomela da 
düo mecusl er ile müslümanlar ara
sınJa gürültülü arbedeler olmuş, 

bu esnada altmış kadar mecust 
Ye müslüman yaralanmış ve birçok 
mağ'azalar ya~ma edilmiştir. 

üzer.inde 10 dan 12 ye kadar gezin
ti uçuşlarına başlanacaktır. * Uludağda yeni bir Dağ 'Evi 
yaptırılmasına karar verilmiştir. 
Burası kışın da otel vazifesini gö
recektir. 
*Yabancı ve azlık okullarındald 

Türkçe ders saatlerinin çoğaltU -
mas1 için tedkikler yapılmaktadır. * Gayri menkuJ1crin kıymetle -
rini düşürmemek için tedbirler al
mak üzere bir Emlak Birliği ku -
rulmuştur. 

* Van gölü için Kasımpaşada 
yapılmakta olan üç vapurun inşa
atı tamamlanmıştır. Gemiler bu -

günlerde parça halinde Vana gön
derilecektir. * Yeni basılacak olan on para • 
lıkJann nümuneleri hazırlanmış -
tır. Maliyeden emir gelince bası -
lacaktır. * Cihangir.de Firuzağa karako -
lu civarında Bizans devrine ait bir 
lahd bulunmuş, hafriyata karar ve
rilmiştir. 

Dısarda * Pariste sinema ve tiyatrolar 
grev ilan etmişlerdir. 

* Suriyede umumi af yapıl -
miş, Arap lideri Fevzi . Kavukçu 
bu karardan istisna edilmiştir. 

* 6 Haziranda Cenevrede top • 
lanması mukarrer silahsızlanma 

konferansı tehir edilecektir. * Göring Berlinde bulunmakta 

olan İtalya Hava Nazırını kabul 
etmiştir. * Lehistanda kağıt fabrika1a -
rındaki grev dolayısiyle gazete,P.r 
pek yakında sayfa adetlerini azalt
mış ve formalarını küçültmüş ola
rafc çıkacaktır. 

Parla sergisine davet 
Sofya. 19 ( Husust) - Parisin 

sabık bcle:liye reisi Moris Kantcn, 
Türkiye ve Yunani~tana ~dcrek 
Ankara, İstanbul ve Atina Bele• 
diye reislerini Pariı ser&isine da
vet ettikten sonra diğer Balkan 
belediye reislerini de bu sergiye 
çağırmak için Sofyaya gelmiştir. 
Buradan Belgrada gidecektir. Sof. 
yada Türkiyeyi ziyaretinden mem• 
nun olduğunu söylemiştir. 

( 1 inci ıahifecfen deoam) 

BiJbao, 19 (A.A.) - Asi tayyare
leri dün bir kaç kerre Biscaye cep
hesindeki hükumet hatlarının ü ~ 
zerinde uçuşlar yapmışlardır. Vu
ku bulan bir hava muharebesi es

nasında hükumet tayyareleri üç 
mc:.örlü iki düşman tayyaresine 

karşı mitralyözle ateş ederek bu 

tayyarelerden birini düşürmüş di

ğerini de hasara uğratrruştır. 
FRANK.O RADYODA BİR 

NUTUK SÖYLEDİ 
Salamanca, 19 (A.A.) - Franco, 

bugün ihtilalcı İspanyol kuvvetle

rine hitaben radyoda söylediği u

zun bir nutukta, günden güne ta
rihi bir ehlisalip mahiyetini al • 

makta olan bu mücadelede her -
kesin, kalbindeki şahsi ihtilafları 
unutmasını tavsiye etmiştir. Fran
co, evvela muharebeyi sona erdir
mek, sonra da büyük sulh işine 
b:ışlamak ve yeni devleti tebellür 
ettirmek üzere halkı ittihat etme
ğe davet etmiştir. 

General Franko İspanyanın de -
nizde, karada ve havada kuvvetli 
bir orduya sahip olacağını ilave et
miş ve nasyonalist muhariplerin 
katlandıkları fedakarlıklardan hür 
metle bahsederek nutkunu bitir • 
miştir. 

Balkan 
Federasyonu 

Sofya, 19 (Hususi muhabirimiz
den) - Belgraddan buraya gelen 
haberler, İsmet İnönünün Yugos • 
lav ricali ile görüşmelerinde elde 
edilen neticelerin ehemmiyetini 
bir daha tebarüz ettirmektedir. 

Belgrad görüşmelerinde üç mü
him esas göz önünde tutulmuştur: 
Küçük Akdeniz paktı, Yugoslav • 

ya - Türkiye ticareti ve Balkan 
muahcıdcsinin genişletilmesi üze -
rinde şöyle bir karara varılmışru· 
Bir Balkan konfederasyonu tejki-

linc doğru hnzırlanmak. Böyle bir 
konfederasyonda bütün Balk:ı!l 

devletlerinin vaziyetleri ayrı ayrı 
duşünülmüştür. Bu meyanda Bul -
garlstanın vaziyeti de gözden geçi
rilmiştir. Bu sebepten Başvekil İs
met İnönünün Belgrad dönüşün -
de Sofyada Bulgar ricali ile yapa-

cağı görüşmelere ehemmiyet ve -
rilmektedir. Bulgarların d'a bu Bal
kan yakınlaşması içinde daha mü
sait bir vaziyet alacağı kuvvetle u
mulmaktadır. 

Küçük Akdeniz Paktı dolayısilc 
Akdenizle alakası olan devletlerin 
vaziyeti gözden geçirilmiştir. 
Hatayın istiklali ve Mısırın ta

mamiyeti etra~ında da Türk ve Yu
goslav hükfunct adamlan arasında 
tam bir fikir mutabakatı oldueu 
görülmüştür. Buna binaen Akdeniz 
devletleri arasında sulhun tahki -
mi için bir Akdeniz paktı vücude 
getirilmesi de muvafık görülmü.j
tür. Bu pakta İtalya da girecektir. 

ne yazıyorlar? ~abah ve akşam başmuharrirleri 
~, ........................................................... ~ 

Acık Söz 

Belgrad'da 
F. R. Atay, Belgradda geçen 

günleri anlatırken diyor ki: cDost
luklar vardır ki, muayyen menfa
atlan hesaba katan bir takım mu
kaveleler ve yahut nüksedecek o
lan ihtilfıflan yatıştıran bir takım 
mütarekelerdir. Türk - Yugoslav 
dostluğu böyle değildir. Atatürkle 
Kral Aleksandnn ebedi el sıkış -
ları altında nice asırlık tarih ha -
tıralan ile yoğrulan bu dostluğun 

esas dayancı tabiilik ve hakikilik
tir.> 

Cumhuriyet 

Montröde esen rUzglrlar 
Doğan Nadi, Montröden gönder· 

diği mektupta kapitülasyonJar kon
!eransınm açılış celsesini anlatı -
yor. Mısır hükumeti, asırlardanbe
ri süregelen bir müessesenin bir 
kalemde ortadan kaldırılmasına a
Jakadar devletlerin pek zor razı o
labileceklerjni göz önünde tutaraıt, 
on senelik bir intikal devresi ka • 
bul etmiştir. 
Mısırda kapitülasyonlardan en 

ziyade istifade edenler Fransızl!ır
Ja Yunanlılardır. Çünkü bu iki 
milletin orada kesif kolonileri var-

dır. Fransız gazeteleri Mısır tezine 
muarız olduklarını saklamıyorlar. 

A!rikanın ne vaziyet alacağı me
rakla bekleniyor. Çünkü Mısırdrın 
sonra Çindcki kapitülasyonlara da 
sıra gelebilir. 

Tan -
Yugoslavlar ile yakınhk 

ve dostluk 
Ahmet Emin Yalman Belgrad -

dan gönderdiği mektupta, Bosna -
sarayda BaşvekiJimize karşı hal -
kın gösterdiği heyecanlı mubah -
betten bahsederken, Türk - Yugos
lav dostluğunun derin ve köklü i
fadesini bu tezahürlerin samimi -
yetinde buluyor. İsmet İnönünün 
Yugoslavya seyahati iki memle -
ket arasında yeni bir devre açmış
tır. Bugün Yugoslavyada bir çok 
münevver kafalar şu sualin etra -
fında hareretle işliyor; İki memle
ket arasındaki fikri, iktısadi müna
sebetleri çoğrıltmak için acaba ·1a
ha neler yapılabilir? 

Kurun 

Tuna Uzerlnde 
• Kurun• da Asım Us, Tunamn 

ehemmiyetinden bahsediyor. De .· 
rıizlerde ticaret limanları oldu~u 
gibi, Tuna iizerinde de bir çok li -

manlar vardır. Bir asra yakın bir 

zaman evvel Osmanlı İmparator -

luğu ile beraber Tuna kenarından 

çekilen Türkler, Cumhuriyet ida -

resinin akıl&ne suJh siyaseti ile ye

niden buraya gelmiştir. 

Almanyanın, Çekoslovakyatlın, 

Avusturyanın, MacarJstanın, Rcı -

rnanyanın, Rusyanın ve Türkiy~ -

nin iklısadi men!aatleri Tuna üze

rinde karşılaşmaktadır. Tuna yolu 

Balkan Antantının iktısadi inki -
şafına yardım edecektir. 

Son Posta 
Belgrad kaleal 

"Son Posta,. da Muhidddin Bir. 
gen Bdgrad kalesini anlatıyor. 
Orada Mustafa paşanın türbesi 

var. Hükumet bu türbeyi tamir 

ettirmiş. Bu Mu'ltafa Paşayı Sırp• 
lar çok seviyorlar, haUA ona 

"Sırpların atası., unvanını veriyor. 
lar. Mustafa Paşa on dokuzurıcu 
asrın ilk zamanlannda burada ku-

mandanlık etmiştir. Görülüyor ki 
Türkler bu topraklarda tatlı hatıra • 
lar da btralunışlardır. 

Akşam 

Başmakalesi yoktur. 

Londradaki ademi müdahale JcO' 
mitesinin kararına göre, İspanY' 
hudutlarının denizden, karadJll 
kontrolüne bugünden itibaren~ 
lanıyor. Kontroliin istihdaf edileli 
gayeyi tam ve mutlak bir suretti 
temin etmese bile bir derece~ 
kadar faydası ola~ağını da ka?>ol 
etmek mümkündür. Kontrol İl • 
panyaya uluorta gönüllü ve .b~ 
levazımı gönderilmesinin onu 
geçebilecektir. Bu kontrolün JJlii!' 
bet müeyyidesi ise ancak beynel • 
milel mahiyette oluşudur. 
İspanyada biribirleriııin kanlatl" 

nı dökmekle uğraşan iki tarafı !c~ 
di hallerine bırakmak ve hat 
Y:U-dımlarıa bu kanlı facianın ~ 
zıyade uzamasına hizmet etrn~ 
bakımından kontrol fayd'alı oıabl' 
lecektir. 

Bundan sonra gönüllü gönder' 
mek işi biraz güçleşmiş olsa bil' 
şimdiye kadar İspanyaya gönderil' 
miş olan gönüllülerin geriye aJııt' 
ması meselesi henüz halleclilff. 
değildir. Fakat şu var ki, fspanY" 
da muharebe eden iki tarafa, btııl" 
dan böyle harici yardım vaki .~~ 
mazsa, bu tarafların kuvvew· 
mütemadiyen tazelenmiyec~ 
günün birinde bitkin bir hale ge 
leceklerine şüphe yoktur. O vaıd' 
kadar belki bir tavassut iınkailı dJ 
hclsıl olacaktu-. Çünkü iki bitik ti' 
rafı uzlaştırmak, mütemadi)'~ 
kuvvet aJarak hamlesini arttırao r 
ki tarafı uzlaştırmaktan çok d~ 
kolay olacaktır. 

Ahmet R~ 

Fransanın 
Dış siyasası 

(Birinci aayfadan devaff') ,. 
. Kongre ka~andıktan .s°",, 

bir ziya( et venlmiştir. Eski B J 
vekil B. Albert Sarraut "'' 
Delboıı, söz aJmışlardır. ılı' 

B. lvon Delbos, Fransanı nsıJ JJJ 

muharazaya matuf olan fr~ 
harici siyasetinin başlıca direJ.,.. 
lerini saymışlardır. ..J/I 

1 - Mıntakavi mütekabil ~ 
dım misaklarile milletler cerniyeP"" 
kuvvet ve sal!biyetinin ihyasa. " 

2 - lcıpanyada sıkı bir ~ 
trola tabi bir ademi miid, 
planının meriyet mevkiine ~ ~ 
ması, ecnebi gönüllülerin geri ııı:--~ 
ması ve lspanyol istiklAlinin tı" 
için bir t~vusut icrası. ~ 

3 - Uç büyük demok ~ 
muh:ısım ideolojik bl oklann ' r;; 
külüne mani olmak sureti1e.ai tJ' 
bun muhafazası için ınes 

liğinde bulunmalıdır. ~, 
4 - Fransanın halihazırd• ~ 

cut olan dostluklarını ve bil ~ 
Sovyct Rusya, Lehistan ve ~ 
fti14f ile olan dostluklarının . ~ 
f azası, biiyük milletlerle yefll ~ 
luk rabıtııları tesisi ancak ""' 
itil!Oann halihazırda mevcut it' 
farı tehdit etmE'm;:si şarttır. ~-

5 - Sillhların umumt • ııa'
tahdid~ bu maksatla franS- ~ 
mcmlt"ketler teslibatıoın le~ 
edilmesini ve leslihata ait~ 
bn neşrolunmasıru teklif e ~ 

6 - Beyne] nilel ticarete l 'fll 
revac yermek ve B. V .. eı' 
land'an halihazırda tahakkuk ,tt 
meğe uaraşhğı bütün mi~ f 
sanda muslihane teşriki . re~ 
min eylemek auretile otarŞI ~:iıl 
lerinin tedrici surette oıtr',,J 
kaldmlmasw. ~ 

E. Dclbos, Fransanın ~,"" 
zayıf olduğu iddiasını red ~ 
le bir hali inkar etmek 
sözlerini bitirmiştir. 

~--

Bu sene 
Mezun olan 
Yarsubag/af~oı~ 

Bu yıl Yedek Subay ~~ 
bitiren muhtelif sınaflar• ıdiP'D'.:ı 
Yarsubaylara 23 nisanda . ~w 
lan verilecek ve kendiler• ~ 
ithal edilecektir. ·d ~ 

Bunlar o gün bir feÇlt~ıl 
yaptıktan sonra TaksiıP ,~ 
çelenk koyacaklar, aonr• ,Al~ 
önüne dikilmekte olAfl ·ncl' ~ 
heykelinin açılma töreP• ~~-1' 
nacaklar, ondan sonra d~çe,
bahçesine a-eçerck and fı dıf• .i 
ve diplomalarını alacakl~r ;~ 

Yeni Yarsubaylat b•'., tfY~ 
orduda kendilerine ay;:~..I 
!erin başında bulun~ ot-'i 
nisanda eıki Harbıy~ iı~ ,)' 
yapılacak törene şehrırıı4., "'r 
tün askeri ve mülki erk 
mıştır. 
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... Ünün meselesi: 
Hilesiz ve temiz süt işi ile 
sıhhiye vekileti uğraşıyor 
Hukomet dokforlan tetkikat yapıyor 
~irtle lıalkın içtiği siitiin mülıim bir kısmı 

kogan siitii:, dige satılıyor ••• Halbuki ..• 
Ş ~e satılan sütlerin bo- çü 12,5 kuruşa inek, ıs kuruşa ko· ı kile süt işlerile alakadar . olamadı-
~ ve jçilecek süt bu- yun rıütil satmaktadır.. ğını söylemektedirler. Bu da hal· 
lılt tok . sebepleri hakkında Dükkancı sütçüler de seyyar süt- kın hila mahlut süt içmesile mey-
~ler yeni fikir~er ile~ çilleri i.tham ed'ererek şöyle de - dana çıkmaktadır. . . 
~ ler. Bunlara gore, süt mektedirler. Bunun önüne geçmek ıçm an -
~ :tanlara 9 kuruşa mal olmak , - Mahallelerde seyyar sütçü - cak bir çare vardır. Bu da; şehrin 
h-~' ' u lllretle kirile birlikte 15 lük yapanların cemiyetle hiç bir a- · · b hl ;."'."llfa halis süt satacak sütçülerını sa a eyin 

TOtOnlerimiz 

Bu yıl füfünlerimizden çok 
iyi para aldık 

Mahsul çıkar çıkmaz müşteri 
buldu ve derhal satıldı 

E ge mıntakasının bu seneki tü· 
tün mahsulü çok bereketli ol • 

muı ve hemen hemen bütün tütün
ler çok yGksek fiatlarla sahimi,. 
iır. Ege mıntakasının rekoltesi 34 
milyon kilo olarak tesbit edilml§
tir. Bu miktarın 16 milyon 900 bin 
kilosunu İzmir, 1 milyon 500 bin 
kilosunu aydın, 8 milyon 500 bin 

de açılmış ve bir ay içinde 23 mil • 
yon kilo satılmıştır. 

Bu miktar on gün sonra otuz 
milyona yükselmiştir. Bugün Ege 
mmtakasında satılacak bir damla 
tütün kalmamış gibidir. Satılan tü
tünlerJn fiat nisbetleri vasati ola
rak 70-75 kuruştur. 

~ süt satmak kabildir. lakası yoktur. Ve cemiyet bunları 
IGtJer ::aftan 10 kuruşa satılan arayıp sormaz. Hileli süt satan bun-S kaymak altı ve kaymağı !ardır. Bizim gibi halis süt ~tanla-

bir yerde toplayarak sütlerini u- , 
murni şekilde muayene etmeli ve 

kilosunu Manisa, 5 milyon 500 bin 
kilosunu Muğla ve 1 milyon 600 ~>in 

kilosunu da Ayvalık, Sındırgı ve 
Altınova mıntakaları yetiştirmiş -
tir. Bütün Ege mıntakasında satış
lar 936 senesinin 26 teşrinisanisin-

Yine Marmara havzasının rekol
tesi ayni senede 14 milyon kilodur. 
Bunun 5 milyon 600 bin kilosu Bur
sada, 5 milyon 300 bin kilosu Koca
elide, 1 milyon 720 bin kilosu Edir
nede, l milyon 400 bin kilosu Ba
lıkesirde yetişmiştir. Buralarda sa
tışlar hala devam etmektedir. ~ lllttı liltlerdir. Bunlar halita ko- rı da bunlarla karıştırmaktadırlar. 

1 
~ ııanu verilerek satılmak-
~· llübulti koyun sütünün ki- Halbuki biz dükkanlarımızda halis 
~etinde ıs kuruştur. Sütler süt satmaktayız.> S olara]c köylerde kilosu 5-6 Diğer salahiyettar bir zat da di-
~ .__~Ptan alınmaktadır. Hal- yor ki: ''""'IUar tehirde su katıldıktan - Sıhhat Vekaleti süt ve sütten 
~ 15-20 kuruşa kadar satıl· yapılan maddeler için bir talimat-

ellerine sütlerinin kontrol edildi -
ğine dair birer vesika verildikten 

sonra satışa serbest bırakmalılır. 
Ayrıca kaza Belediye hekimle -

rionde olduğu gibi sütün hileli o
lup olmadığını anlamak için nahi
ye belediye hekimlerinde de dere
celer bulundurulmlaı ve nahiye ve 

h. • name hazırlamış ve bundan bir 
~ ta kaza belediye zabıtası tarafından Ce 11n.1_ · ra .. ftan seyyar sütçüler müddet evvel Sıhhat Müdürlüifü ... ne 
·-..rı daimi sıkı bir kontrol yapılmalıdır. 

t...... Bize soylemektedirler: göndermiştir. Burada kaza hüku - Yukarıda söylediğim gibi bozuk ve 
l\ bir Cemiyet hiç bakmıyar met doktorlarile belediye hekimle· 
l''tıııi bir Yardımı dokunmuyor. ri bunlarla meşgul olmıya başla • hileli görülen sütler dökülmeli ve 
~ lenetik aidatlarımızı mun- mıştır. ağır ceza verilmelidir. Bunun iÇin 
~ topluyorlar. Fakat; hükümet ve belediye dok- alakadar memurların da biraz \j ile &rasuıda seyyar bir süt- torları, Belediye zabıtasının hak - salihiyetli bulunmaları lizımdır. 

8pur yolculartnın inip Limanda 
binmesi işi Hamalların 

1~tisat vekileti bu işi bizzat yap- A/Jığ!_!._ara 
~~!f ~bil~!!!~,~.!~~de "!!~~':!!!~ .. Çok görUIUror 

lndlrllecek 
~~de rıhtımı bulunmı • saitlerini doldurmadan hareket et- Lıman idaresi yapılan bir çok şi-
~~ da halkın her zaman memek~ler. Bu yüzden bir çok kiyeUer üzerine rıhtımlara yana-

~ :rı::ınim b~ ~ae~eyi kimesler vapurlannı kaçtrmakta • 
~ ~ verm11tir. Bıl • dırlar. 
~... limanlarında gc;. İ.ldısat Vekaleti bu şekildeki yol-

~:.~e::o=: vapur· cu nakliyatını d'a Denizyollan İda· 
ı. ra vapura resine vermeyi düşünmektedir. 
,Idir. Bütün limanlar· . 

lıı.a...."""" için tarifeler bulunduğu ldare buralarda tefkllAt yapa • 
~ ...__ • cak ve motörlerle halkı vapurlara 
~ -~ ve motörlerine bindir-
~llJıırdaıı bir çok vesait ve karaya nakledece~tir. Bu su • 
~ IOrla fazla para almak ~ retle de idare varidatının mühim 
~~ • Bundan başka da miktarda artacaiı ümit edilmek • 
~ ıı:;.larcıa az yolcu da olsa tedir. Alikadarlar bu lf tı>erlnde 
~ aatGnnıye mecbur olduk- tetkikler yapmaktadırlar. 
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... bol 
~~ dlkllecek 
~ gıdasını arttırmak 
~ lbı1-. Zllenüeketimizde bu yıl 
~~asta (yonca) ekimi ya • 
~lrla§tırılmış ve Ziraat 

'-t ' bütün viliyeUere 500 
~ )onca tohumu gönderil • 
~· &. ~r kazalara taksim ef• Yluye meccanen verile • 

Ş.~beUe vilayetlere bir 
' ~ ._:11aıunı, ve yoncalık te-
""1.. tih..._ .._ çiltUjfn bundan istifa-
~~ &enede kaç defa biç
""ı ~ blçişte ne kadar mah
. .,. "iıa da Vekalete bildiri!

' edilmiştir. 

Çenbertitatta park 
Vakıflar müdürlütü Çenberlita~· 

ta ıüzel bir park yapmaya karar 
vermiıtir. Bu park Çenberlita~n 

7anlannda Evkafa ait arsalarla bu 
arsaların yanında olup istimllk 
edilmeleri lararlaştmlao yerler 
üzerinde kurulacakbr. Bu parka 
Atatiirkün de bir büati konacaklar 

Park bu yaz bitirilmif olacaktır. 

Lanabury • Hltler mUlftatı 
Berlin, 19 ( A. A. ) - lngiliı 

mulaalelet Udulerinden Georıeı 

Luabury dün baraya ~lmittlr. 

Bu pa B. Lansbury B. Hitler ta• 
rafından kabul edilecektir. 

de seveceksin r 
E.t•• Juet Benice 

Dedi. salonda dolaşmıya bll§ladı. 
Dudakları hiç durmadan mırılda • 
myordu: 

- Her ,eyin bir haddi v.ar. Öl • 
çQytl geçmemek llmn. Ejer if ina
da binerse ben daha çok inat etme
ıinf bilirim. Hem salib benim ini· 
dımla bap çıkamaz dal 

Onun bu dolqlfl ve mırıldalllf • 
lan kar§lSlllda Zeliha da ne yapa • 
cağını f8§1l'ıyor, kendisine çatılma· 
sından korkarak bir .k<i§eye stıı • 
miş hiç sesinl çıkarmıyordu. 

Karaalık baa,.Jcn 

f&D vapurlardan dışarı çıkarılan eş
yalar için alınmakta olan hamma • 

liye ücretlerini tetkik ettniye baş

lamıştır. Bugün her hangi bir va -

purua içinden rıhtım üzerine ç_~ • 
kanlacat en ufak bir çanta parçası 
için bile yirmi kuruş ücret alın • 

mak~adır. Eşya parçasının büyük
lüğü c.rttıkça ücret de fazlalaşmak

ta ve bir denk için elli kuruş gıbi 

mühim bir ücret alınmaktadır. Hal
buld hamalların yaptıkları iş va
purdan eşyayı indirip rıhtım kapı

sında uhibine teslim etmektir. On

dan :onraki nakhye için de ayrı bir 
hamallık verilmektedir. Eskiden 

burada hamallık tarif esi ve teşkf • 
litı ülmadıla zamanlar eşyalar da
ha Ç'>lc. ucuza taşınıyordu. Sonradan 
sözde halkın aldatılmaması için bu 
fekilde bir tarife yapıldı. Halbuki, 
bu sureUe halktan müthiş surette 

futa ücret abnmıya başlandı. Lf • 

man İdaresi flihdi bu vaziyeti tet· 
kik e tmektedir. Tetkiklerin so • 
nund~ bugün parçasına göre 20. 30, 

40 ~e 50 k1.1rUf olan hamallık ile • 
retle!i mühim miktarda tenzil edi
Jecekir. 

sinirlerinin bopldığını hisseden 
1:0tfiye karanlığı görür görmez 
tuylerinin dUcen diken olduğunu 
duyuyordu. Bütün bu hidJseleriD 
tek mes'ulu Zeliha imiı gibi hav· 
kıröı: -

- Nerede kaldı bu adam?. 
Zeliha hiç ses çıkarİnadL 0 , IO

ruaunu tekrarladı: 
- Nerede kaldı bu adam?. 
ffjzmetçide yine aes yoktu. L1lt . 

fiyenfn iri, esmer gözleri karanlık· 
la sarmqınca genç kadın biltün 
bütün azadı: 

- Yokaa Sallhfn giderken söy • 
lediklerinJ anlamadın mı t 

Zeliha korkak bir 1esle: 
- ~·ne dJledl ile hepsini 

size naklettim. 
Dedi. 

Öfke sanki phıaJanm11 ve ı.at • .,... Seninle Türkçe mı, arapça mı 
fiyeyt kendisine maske edinnllı il- koııU§tu?. 
bi idi. - TDr .. 

Tekrar alqam oluyordu. TMfa. - O halde anl•m•mıpmdırf 
tın hiç delfpniyen w bir tevl,e Zeliha. bWctllı: boJn• ne temin 
hep aynJ istikrar içinde ilden a . 1 ediyordu. 
hengi karşısında çıldıracak kadar _ Anlacbm. Hepllnl uladım. 
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Üniversiteliler 
Avrupaya 
Gidecek 
Yaz t a t lllnd• • •ya ha titr 

r • pllacak 
İstanbul Üniversitesi talebele -

rile profesörleri bu yıl tatil mevsi

minde A vrupanın bir çok yerlerin
den davet edılmektedir. Bu davet
ler fakülte talebelerine ayrı ayrı 

yerlerden vuku bulmaktadır. Bu a

rada Almanya, Fransa ve İngiltere

nın ~üyük üniversiteleri de davet

lerde bulunmuşlardır. 
Tatil mevsiminde Üniversite ta

l~beleri gruplar halinde bu yerle -
re seyahat edeceklerdir. 

Bu seyahatlerde talebelere çok 

mühim tenzilatlar ve kolaylıklar 

yapılacaktır. Bundan başka üniver
site talebeleri Yunanistan, Bulga -
rıstan, Romanya ve Yuplavyaya 
da bir seyahat yapacaklardır. 

Eşya gümrükte 
Bekletilmiyecek 

Bunun için tedbirler 
ahnıyor 

Memleket dahilindeki limanlar 
arasında nakledilecek eşyanın güm

rük depolarında bekletilmeden sa
hiplerine derhal saati saatine ve -
rilmesi ve alakadarlara azami ko
laylık gösterilmesi hakkında ali • 

kadar dairelere yenı bir tamim 
gönderilmiştir. 

Bunun üzerine Liman ve Güm • 

rük !daresince lazım gelen tedbir
lerin alınmasına başlanmIJtır. 

Şatlardan çıkarılacak mallar an
barlarda ve derhal tasnif edilerek 
sahiplerine verilecektir. 

Diğer taraftan anbarlarda çalı • 
pn hamalların yük taşıma tarife
sinde de ton başına bir tenzilat ya· 
pılması imkanı da tetkik edilmek· 
teclir. 

Anlaşılmıyacak bir şey söyleme • 
mişti. 

- Öyle ise nerede bu adam!. 
Zeliha, bir kurtulUf çaresi arar 

gibi l.iizüle büzüle pnç ve asabi 
kadının karıısında kıvrandı: 

- isterseniz Ju§laya kadar il • 
deyim.. 

Dedi. Lfltfiye bu teklif karfl&Ul• 
da durakladı. Dü§Ündfl: 

- Hizmetçiyi klflaya ıönder • 
mek, onu aratmak. Bu nihayet o • 
nun inadına, ihtarına majlQp ol • 
mak demektit. 
Kararını verdi: 
-Hayır? 

Olmaz .• 

Onu aratamam. 
Tekrar dil§iindü: 
- O inat ediyor. Fakat, kaba .. 

hatll mevkide de ben varım. Eve 
geç kalan, glttilfm yeri haber ver
mJyen benim. Kime aöylesem auçu 
bana yilkletecektir. 

Aklına bir bafka feY daha ce'All: 
- Acaba her hanıt bJr py 18P

tı da kışlada hapis mı edildi?. 
Kocasınua hiyan~ bJr batta 79-

Kutular için 
Kereste 
Alınıyor 
Romanı• il• mUzaker .. 

l• r var 
Yaş meyva ve üzüm ve incir ih

racatımızın en mühim bir derdini 
teşkil eden (kutuluk kereste) nin 
memleketimizden tamamen teda -
rik edilemiyeceği anlaşılmıştır. 

Bu maksatla şimdiden Roman • 
yadan mühim miktarda kereste te
min etmek üzere 1İzüm Kurumu 
Müdürü Bay İsmail Hakkı Veral 
İktısat Vekaletince Bükreşe gönde
rilmiştir. 

Ayni zamanda bu ihtiyacın temi
ni için hükumetimizce yüz bin İn
giliz liralık serbest döviz müsaa
desi de verilmiştir. 

Bu döviz ile 32 bin metre mikabı 
kutuluk kereste getirilebilecektir. 

Zirai kredi 
Kooperatif /eri 
Çojaltılıgor 
MUtehasaıal•r metni .. 

kette dolatırorlar 
Memleketimizde (Zira! Kredi 

Kooperatifleri) ni çoğaltmak ve 
mevcut kooperatiflerin daha iyi 
bir şekilde çalışmaları için yeni 
tetkiklere başlanDllflır. 

İktısat Vekaletince bu maksatla; 
muhtelif mıntakalarda tetkiklerde 
bulunmak üzere mütehassıs heyet
Jei. teşkili kararlaştırılmıştır. İlk 
olarak, Karadeniz bölgesine bir he
yet gönderilecektir. 

Ziraat Bankası Genel Direktör -
lüğü müşavirlerinden Bay Şükrü 

Umay ve İktısad Vekileti müte -
hassıslarından Doktor Hans Hil • 
brant ile dijer bir kaç kifiden mü
rekkep olan heyet azaları bu hafta 
içinde ,ehrinüze gelerek Karadeni
ze hareket edeceklerdir. Heyet ay· 
ni zamanda yeni teşkil edilmek ü-
7.ere olan (Fındık kooperatifleri) 
üzerinde de fındık istihsal mer • 
kezlerinde araştırmalarda buluna • 
caktır. 

re gidebileceği, bir hovardalık ıe· 
cesine kapılabileceği, bir başka ka
dınla olabileceği hiç aklına gel.mi ) 
yordu. Gelse bile: 

- Ummam. .• 
O yapıda bir adanı dejil ki .. 

Dfyordu. Daha çok hapfslfk me
seleli Ozerinde durdu. 

- Bu olabilir. Askerlik hayatı. 
Her hangi bir kusur onu hapsetti. 
rebilir. 

Diyor ve: 
- Bu adam şimdiye kadar be • 

nim bir kabahatimi de görmÜJ de
lil Birdenbire bu kadar §lddetle 
bent üzecek bir tedbire bqvura • 
cağını sanmıyorum. Nihayet çok. 
kızdıysa azarlar, içini döker, bir 
daha yapına .. der geçerdi! 

Diye kendi kendisini bu yola ya. 
bnmya çalı§ıyordu. Nitekim de en 
son o yola yattı ve Zelihaya: 

Haydi ait bU klflada mı?. 
De.cif. 

1'IJnilf N gece 
SaUhe ne kadar lmımf olursa ol· 

Jun onu pencere &ıilnde l?ekliyor: 

'~"""' 

Halk Filozofu 
diyor ki: 

TUrklye halkı açh k 
t ehllkesl 

kartısındadırl 
Evet, ekmeksiz ve aç kalmak 

tehlikesi karşısında bulunmak bü
yük bir telaşı mucip olacak bir ha
disedir. Filvaki böyle bir tehlike o
lunca, telaş etntiyecek kimse yok
tur. Çünkü gıda meselesi ha) at me
selesidir, şaka götürmez. 
Eğer iş böyle ise o halde cidden 

Türkiye halkı açlık tehlikf'sine ma
ruzdur. 
Gıda, yani hayat meselesi teh -

Iikededir. 
Çünkü: 

Gıdamız ve ekmeğimiz ikidir: Bi
ri midemiıin, biri dimağunızın. Bu 
iki gıdasız Türkiyede hayat olamaz. 

O halde dimağımızm ekmeği için 

de midemizin ekmeği kad'ar telaş 
etmeli değil miyiz? 

Miderr.izin ekmeği ise kitaptır. 
Türkiyede kitap basmak, mecmua 
çıkarmak, velhasıl neşriyat imkan
sız bir hale geliyor. Yahut o ka
dar pahalılanmıştır. 

Buna karşı tedbirler almamız, bu 

manevi açlık tehlikesi için de mi
de açlığı kada rtelaş etmemiz ge -
rek değil midir? 

Haniya? 

Halk Filozofu 

Megvacılık 
inkişaf 
Ettirilecek 
MUtehaaaıalar tetkikler 

,apırorlar 
Meyvacılığımızın inkişafı için 

Ziraat Vekaletince tetkikat yaptı
rıldığını yazmıştık. 

Mersin ve Adana mmtakasmda 
mütehassıslar tarafından tetkikler 
bitirilmiştir. Ayrıca Ankara Yük -

sek Ziraat Enstitüsü mütehassıs -
larındı,n Fon Klayzberk te bu mak
satla İzmire gönderilmi§tir. 
İzmirden sonra Manisa, Kemal -

pap ve Akhisar kazalarını geze -
cek ulan mütehassıs oradan şehri -
mize gelecektir. İstanbul ve civa -
rmda da tetkikler yapacak olan 
mütcmassıs Ankaraya dönüşünde 

Ziraat Vekaletine her mıntaka için 
ayrı bir rapor verecektir. 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Mekteplerde imti
hanlar yaklaııyor 

Geçenlerde bir Lise talebesi 
şöyle anlalıyordu: 

•imtihanlar yaklqb. Derslere 
daha ciddi ıanlmımıı içio mu. 
allimlerimiı ber aiin nasihat edi. · 
yorlar. Bazı11, çok fazla aöylü
yor. Adeta korkutuyor. Halli 
mekteplerin erklnından olan bir 
zat. bize, lise sınıflanndaa biri 
için: 

- Şimcli bu sanıf d6rt fube 
halindedir. Gelecek yıl iki ıu. 
beye inecek. bunu mutlaka böy· 
le yapacatıı.. Hiç biriniz çahf" 
ınıyor auouı. Demek ki, bu 11111• 

fın yanm d&aecek •• 
Bu talebenin 161ledilderi, an

latbklan itte rukandadar. Biz 
blr H9ede iyi bir mevki sahibi 
olmq bir mürebbinin bunları 
..Syleyebileeeflnl zannetmiyoruz. 
Daha imtihanlara çok var. Bu 
slbi 16zler talebenin daha zly .. 
de kuvveimlaeviyesioi kırar. 
imtihan yaptlmadaa. yarı tale
benin sınıfta d6Dec:eliıa~ nual 
tahmin edebiBrllnlı ?. 

Sonra, ıunu babrlamak I&. 
zımdır k~ 11odta d6neo talebe 
sayım yüsde onu reçer1e, mes' 
aliyet 1ahıız talebe 01n111lanaa 
detti, mektep ldarulnla ve mu
aDiaalerin de omuzlanna taksim 
ec:lilmiı olur... Hele yftzde eJU 
nnıvaffakfyet tea edflebffea 
mekteblerde bu ddden mGhfm 
bir maeledlr. 

Biz 16yle di1011111 Yukand .. 
ki daleri hiç bir U.. .milrebbiai 
16)'Byemez. Ve s6ylememi,Ur. 
Eler, pyet, 16ylemif İle, bu 
bir lltifeden bqka bir py de
lildir. Yahutda, talebeyi vaJat. 
brmak için bir tehdit ise, çabf. 
maf.a teıvik b6yle yapdımu. 
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Orta Avrupa _ . f 
Macaristanda vaziyet gün geç 
tikçe nezaket kesbediyor 
Şimdiki rejimden hoşlanmıyanlar 

arttardılar, sağ cenah partileri 
faaliyet
blok ha-lerini 

linde harekete geçiyorlar 

M acaristanda kralcılar boş dur
muyorlar. Dün gelen bir haber 

sağ cenah particilerinin bir blok 
halindE: birleşerek, harekete geç • 
miye karar verdiklerini bild'.iri -
yordu. Orta A vrupada vaziyetin 
her gün biraz daha nazikleştiğini 
anlamak için, geçen ay 48 saat i
çinde bastırılan bir hükumet dar
besi teşebbüsünün geçirdiği safha-

lara bir göz atmak lazımdır. 
Başvekil D:ıranyi şimdiki par • 

Iamento rejimine karşı hazırlanan 
tertibatı vaktinde haber alrruş ve 
darbenin önüne geçmiye muvaf -
fak olmuştu. 

Pragda çıkan Prager Presse o za
man şu malumatı vermişti: 

- cBu komplonun ruhu hükumet 
partisi mebusu Bela Martondur. 
Bu zat müteveffa Başvekil Göm • 
böş'ün ıen yakın ahbaplarından 

birisi idi. Partinin umumi katibi 
sıfatilc de, hudutsuz salahiyetl~re 
sahip bulunuyordu. 

General Gömböş hiç affetmiyen 
bir hastalığa yakalandıktan sonra, 
tedavi edilmek üzere Münihte bir 
sanatoryoma yatırılmıştı. 

Marton, başvekilin Macaristanrla 
diktatörlük ilan etmesi için elin
den geldiği kadar uğraşmıştı. 

Fakat Gömböş'ün ömrü vefa et
medi, yerine eski kabinede Ziraat 
Nazırlığını yapmış olan Dranyi 
geldi. Daranyi hükumet partisi -
nin mütedil hizbini temsil eden bir 
şahsiyettir. Bu vaziyet karşısın
da Marton parti sekreterliğinden 
istifaya mecbur oldu. 

Bununla beraber, bir çok zabit
leri de kendi teşkilatı içine almış 
bulunan Move cemiyetinin reisli
ğini bırakmadı. Marton maksadına 
vasıl olmak için bu yoldan yürü
meği daha muvafık görmüştü. 

Marton, ilk önce zabitler arasın
da k..:?ııdisine bir çok taraftar buldu. 
Martor giriştiği işte yalnız değil

di. Milliyetçi mebuslardan Mecer 
kendisine yardım edenler arasında 
idi. Bu zat bir zamanlar da Macar • 

Alman ticaret müzakerelerini Jda
rc etmişti. Bundan başka hüku -
metı.?n büyük yardım gören Hang
ya ,.kooperatiflerinin reisi Vun -

çer dostu Marton'a azami yardı!ln 
gösteriyordu. Kooperatifler reisi -

nin bütün Macaristana yayılmış o
lan mağazaları aı zaman içinde 

gizlice silah stoklarile doldu. Bu 
tertibatı hazırlıyanlar arasında, 

Gömböş zamanında Dahiliye Na • 
zırlığı yapan bir zatin karde§i o
lan bir Macar generalinin kardeşi 
de bulunuyormuş. 

Marton, Musolininin Roınaya yü
rüyüşü gibi, Budapcşteye doğru 

bir yiırüyüş tasarlıyordu. Buda -

peştcye girince, askeri mahafile 
istinad eden bir kabine teşkil e

decekti. Efkarı umumiyeyi oya • 
lamak için de şimdiki Başvekil Da
ranyl'ye yeni kabinede Hariciye 
Nazırlığı verilecekti. 

Fakat bu plan, tatbikinden bir 
kaç gün evvel meydana çıktı. Öy
le olmakla beraber hükumet, ala -
cağı kararda tereddüt ediyordu. 
çiftçilerin şefi olan Iibor Ekhard, 

eski Başvekil Kont Betlen, şiddetli 
ediyorlardı. Nihayet ordu, polis ve 
jandarma seferber edildi ve Mar -
ton sorguya çekildi. Macar gazete-

Baı vtlcil Daranyi 

Büyük Harpte 
Türk Bahriyelileri 

Nası~ döğüştOler 
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Tefrika No. 18 ~azan: Zeki Cemal _ 
Hava çok guzeldi. Ke!ken adası 

eçıklarındcı ilerliyen ilk gemi i -
çindeki askerler, etrafa neş'e sa
çıyordu. 

Askerler sanki harbe değil, uzun 
bir hasretten sonra köylerine sı
laya, düğün yapmıya gidiyorlardı 

Üç geminin güvertesindeki as -
kcrler oyun oynuyorlcır, k~mençe 
çalıyorlar, köy hatıralarını yad e
diyorlar .. 

Daha yaşlı olanlar 93 Rus harbin
de, decrelerinden dinlediği Moskof 
hatıralarını naklediyor .. kahpe düş
manın binbir kahpeliğini anlatı • 
yor ve: 

- Moskof, yüz yüze vuruşmaz .. 
Onun mahareti kahpeliktedir. Am· 

. ma görür inşaallah .. Biz dedeleri • 
mizin intikamını nasıl alacağız .• Di
yordu .. 
· Fakat hiç birisi uzaktan . uzağti 

Karadeniz{n d:ılg:ıları arasına ka. 
ı·ışan top seslerini duymuyorlardı 
- Evet top sesleri. •. Üç gemi rahat 

rahat rahat sefer ederken Zongul • 
dak önlerinde iki gemi gözükmüş
tü. 

Bunlar Rus donanmasından ay -
rılmış Amiral Ebergardın idaresin
deki Kağol ve Merkür kruvazör -
leri idi. 

Erkenden Zonguldak önlerine 
gelen iki düşman gemisi rnenderek 
açıklarında durdu .. 

Zonguldak §ehri henüz uykudan 
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(Geçen ayvaktinde haberi 
! alman hükOmet darbesi- ! 
: inin önüne nasıl geçildi ?I 
t ....................................... uuunuuıuu ... ınnnnttttnuıuuıNUHllUHllUl"llHIUlllllHllUIHUHllllllltltttUUtlllUllllUllUUr. 
leri bütiin bu hadiseleri o zaman J 
hep sükutla geçiştirdiler. 
Söylendiğine göre, çiftçi partisi

nin şefi, hükumete haber gönde • 

rerek, eğer yapılan tahrikatın ö -
nüne geçilmezse, kendisinin bir 
milyon köylünün başına geÇ€rek, 
Budapeşte üzerine yürüyeceğini 

bildirmiştir. . . 
BU İŞDE ALMANYANIN ELI 

VARMI İDİ? 
Diğer taraftan İsviçredc. Bal'de 

çıkan Basler Nahrihten gazetesi 

de şunları yazmıştı: 
cRoma - Berlın mıhverini gözet

mek istiycn Budapcşte hükümet 
mahafili, tertibatı alanların <:ağ 

cenah tahrikçileri arasına karışan 

komünistler olduğunu söylüyor. 
Tuhaf tesadüftür ki, Budapeştede

ki Alman sefiri Makenzen, va -

kans bahanesile alelacele Yunanis

tana gitti. Alman askeri ataşesi de 
bir başka memlekette dinlenmek 

ihtiyacını hissetmişti. 

Macaristandaki Alman istihba
rat bürosunun şefi olan Baron Han 
da, hikmeti huda, BudapeŞteden 

kayboldu. 
Macar hükumeti, Almanyada 

Macar lisanile basılmış bir çok be

yannameler ele geçirdi. Hatta bu 

beyannamelerden bir kısmının hal
ka, bilhassa köylüye d'ağıtılmış ol
duğu da anlaşıldı. 

O zaman Macar Hariciye Nazır
lığında bulunan Karanyi on beş gün 

içinde hal ve tasviye edileceğini 

ecnebi sefirlere temin etmişti. 

DEMAGOG NAZIRLAR 

Eski Başvekil Kont Aponi o sı

ralarda Budapeştede çıkan Macar 

Hirlap gazetesinde şunları yaz • 
rnıştı: 

c Vaziyet hangi bakımdan göz ö
nüne getirilirse getirilsin, memle -

ketin Teşkilatı Esasiye kanununa 

bağlılığından zerre kadar şüphe et

mediğimiz Taranyi partisınin için

den asıl müşevvikleri aramak la
zım geliyor. Politikadaki realitele
ri gençlere anlatmak güçtür. Zi -

hinler çok dalgalanmış bir halde 

bulunuyor. Macaristanda bugünkü 

nizamın bozulmaması lüzumuna 
kaniiz. Bu memleket, ihtilaller -

uyanmış gibi idi... Limanda yeni 
yeni hareketler başlıyor, Menderek 
içine girmiş olan iki gemi kömür 
almağa savaşıyordu. 

İçerideki ocaklardan kömür yük· 
lenmiş olan ufak kömür vagonla - . 
rı da şehrin içinden geçerek lima-
na doğru ilerliyordu... · 

Limanın şarkındaki yüksek ka
ya üstündeki fener bekçisi harp 
gemiİerini gördü.:. -

• İlk dakikada yeni aldığımiz ge • 
miİeri zanneden fener bekçisi bi • 
raz sonra gelen gemilerin maksa -
dını anlamış gibi korktu. Hemen 
şehre haber yollamağa koştu. Fa
kat o zamana kadar düŞman gemi
leri çoktan Menderek önlerine' gel
miş ve selam topları halinde şel'i:re 
bir kaç mermi savurmuştu. 

Bereket versin.. Zonguldak çok 
dağınıktır. Kömür ocakları da 
muhtelif sırtların arkasındadır. 

Göz önünde olan ve denize karşı 
c~phesi bulunan bir iki kömür o· -
cağı da uzaktan farkcdilmi~cek 
kadar ufak tesisata maliktir. Rus 
gemileri Norosiskinin Feodosiya -

den ve: mukabil ihtilallerden çok 

zarar gördü. Bazı siy.:ısi meseleler
de muhalif vaziyetimiz ne olursa 

olsun, ba~ımızda bulunan her hü

kumetten nizamın ve dahili sul

hün bozulmamasını istiyeceğiz. Bu 

yolda bütün memleketin kendisine 

zahir olacağından da şüphe etme

melidir.> 
YABANCI PARMAGI 

Macyar Orsag da şunları yaz -

mıştı: 

cBiz daha :Makedonyalıların ha

line düşmedık ve duşmek de iste

meyız. Macaristanın büyük dev -
Jetlerin ayaklarında bır futbol to

puna donmesıni istemeyiz. Bizim 
memleketimize gelip de bomba fi
tili imal eden yabancıları ellerin
den tutacağız. 

Son hadıseler, tenkit hürriye -

tinde yapılan tahditlerin ne kadar 
kötü r etice verdığinı göstermiştir. 
Diktatörlüğe taraftar olanların ne 
mal c,lduklarını hükumet herkese 
açıkça ilan etmelidir.:ı> · 

• Buraya kadar olan ve Macar ga-
zetelerındcn aldığımız yukarıdaki 

satırlar, Macarıstanın geçirdiği na
zik eünler hakkında bir fikir ver
miye kafidir. 

Ar.$1dok Ollo 

nın, Odesanın nihayet Sivastopo -
lun intika'mını almak için yarım 
saat kadar ateş ettiler. 

1 ,. ... ' 

· Şehirden· hiç bir ses çıkma(!! . . 
Çünkü tahribat da e~hasa ait bi!' 

kaç evden .başka bir şey değildi. 
Yalnız Zonguldak . dereciğinin 

vadisine doğru giden mermiler 

patlad~kları yerde bol bol çukur -
lar açtıla'r .. ve nihayet ... Rus do • . . 
nanması bu kahramanlığından ~?') 
sonra defolup gittÜ(r. 

İnsan zayi~tı "oımachğı iibi as • · 
keri mahiyette de hiç göze görün'h 

bir ziyan yoktu. 
Rus gef!lileri buradan sonra iki 

saat gru-ptaki Ereğli limanına git -
tiler. Kömür ihracı itibarile o za
manlar Karadenizde Zonguld'aktan 

spnra en mühim liman olarak E -
reğli bcklenmiyen misafir karşı -

sında birdenbire §aşırın.ış gibi sus -

tu. Ç'.ünkü ne şehrin tam bir mü«a
faa vasıtası vardı, ne de şehir tabii 
vaziyet itibarile buna müsaitti. 

Zira Ereğli yüksek bir tepenin 
denize m.üteveccih sırtında kat kat 

KÖTO KADIN ••• 

Gök yıldızsız, gece karanlıktı .•• 
Taşlara çarparak tyürüd.Uğüm 

dar sokakta önümde seker gibi yü
rüyen bir gölge vardı. Karanlığın 
örtüsünde scçilmiyen bu gölgeyi 
görmek için adımlarımı açtım ... 

Sokak lambasının allında ye
tiştiğim bu gölge genç ve güzelce 
bir kadındı... Lambanın donuk ı

şığı altında, o, bir gece perisini an· 
dırıyordu ... Ve bilinmiyen bir di
lek istiyordu beni ona ...... 

Çekingen adımlarla yaklaştım, 

güçle: 
- Bayandan özür dilerim, dedim, 

acaba beraber gitmek şerefini ve
rirler mi bana? .•. 

Saçlarının bir tnç gibi örttüğü 

başını yavaşca bana çevirerek süz
dü, ince bir sesle: 

- Eğer isterseniz, dedi. 
Bakış ve sözlerinin verdiği ce -

-saretle, sevin_ç ·dolu sesimle~ 
- Oh, dedim, ne mutlu bana. Bu 

karanlık gecede bir yıldız gibi içi
mi aydmlatıyorsunuz ... 
Dudaklarında beliren bir gü ~ 

lüşle: 

- Komplimanlarınızı başka ka
dınlara yapınız, dedi. 
Anlamadığım bu sözün verdiği 

merakla sordum: 
- Neden, hem bu kompliman 

değil ki... 
Dikkatle yüzüme baktı, gülen 

gözlerile süzerek: 
- O halde, dedi, bu yalanlarını

zı ba~ka kadınlara söyleyiniz ... 

- Ya1an değil ki, dedim. 
Güldü, acı acı güldü; dudakla -

rının arasından fısıldar gibi: 
- Ben bilirim, dedi, ben erkek

leri iyi tanırım ... 

- Fakat beni, dedim, yeni ta
nıyorsunuz. 

- 'Erkek değil misiniz, dedi, bir-
• birinizin aynısınız... • 

Bu rıe anlaşılmaz kadındı böyle ... 
Bozuk sokakta, karanlıkta güç

le ilerliyorduk. 
- Müsaade ederseniz, dedim, 

kolunuza gireyim mi? 
Alay eden bir sesle sordu: 

yükselmış bir-er güzel ev hazinesi 
gibidir. 

Renk renk had.ana edilmiş ev -

Ierin arasından yükselen yeşil a -
ğaçlar bu güzel limana ayrı bir le-
tafet verir. . 

Rus gemileri buraya gelince de~
hal ateşe başladılar. Merhametsiz· 

1 
ce şehrin içine ve halkın en kala • 

balık olarak toplandığını fark et -: 
tikleri Büyük Cami ve garp tara -
fındaki kömür ocaklarına mermi,; 

- ~ 
- Yardım için mi, yoksa 

yakın olmak için mi?... ·I. 
Sustum. Bu dilek yardırn .;tif 
Fakat ona yakın da olmak 1~ 
dum. Sokak lambasından u fi 
tık. Yüzünü iyice görmüyor~ 
kat sesindeki tondan alayı 
yordum. 

Sözü değiştirmek için: .,,1 
- Adınızı, dedim, sorm:ıY1 

tum... ~ 
- Adımı ne yapacaksınız, 

ben bile unuttum adımı ... 
Çoğalan merakımla: il 
- Siz dedim, tanıdığun kil 

rın ... 
Sözümü keserek: 
- En kötüsüyüm, dedi. . 11ıJ' Ve ağzımı açmama vakıt 

madan ilave e~ti: .. .. dır/ 
- - Evet, dedı, ben kotu kil . ti 
Ben o kadar kötü kadınırn Jtı ~ 
kendi kendimden iğrenirirn·de ~ 
ne isl!. GeÇelim bunu. ?Jıerı 1' 
vakitler iyjdim ya ... Beni fetı"J 
pan ne idi biliyor musunuıı 1~tl bay? Siz erkekler ve sizin _8 .;1 
yalann sözleriniz. E\et bır ~ 
siz erkekler beni aldattınıı. o(J; 
bu gün de ben sizi aldntıY 51' 
Hayır, bu, benimki aldat~81< ~ 
yılmaz ki. Bakınız ben .. sııe dıll 
söylemiyorum? Size kötu kil 
duğumu saklıyor muyurn? :~ıi'"" 
Susmuş, dikkatle onu dı )"J 

dum... Utancımdan kıza~aflıcıı 
zümü sakladığı için gecenın c;ı$ 
!ığın:ı, gözün aysız ve yıJdıP 
duğur:a şükrediyordum ... 

O anlatıyordu: fle 

- Ah ben de ne kadar 811 ~ 
mayı, ne kadar namuslu oll11ııidl 
terdim Fakat siz erkekler 

11 ır 1 . ., ·ıer 

nız her şeyim gibi onu, dı 'J'ııtıl 
düşüncelerimi de yıktınız. .. ·rol 
dığım her erkek bann önce ~1eııf 
bir -:evgiyi gösterdi, heP~. ıeıl 
lemiş gibi aynı sözleri 50~ JI 
Hiç bir erkek görmedirn Jtıdt I 
yalan söylemesin ... Sen, seıı 0ııJI 
lardan birisin. Sen de bs0 '. ,)\ 

rın söylediği aldatan .sözlerı ıi' 
ali 

Dtoarnr 6 ret 1 J 

----~ ·ıerv 
eJ1lı 

1i limanından uzaklaşan ~ aıd'~ 
tam bir sevinç vardı. Arnır d'' ~ 
'b "b · f ·ne JtS e tı aren no etçı ne erı Jıfl• • 

.. )tB I 
kes memnundu. ÇünkU (!) 
kek, çocuk, halktan intiklil111 , 

lınmıştı.. ıJ Jıİ' 
• bıJrl ı~ 

Ru~ gemileri telsızle >" ıııı,,ı 
tün .Ru~yaya daha doğı:~ r ol' ' 
dünya~a en buyük bir ı~ f 
ilan ederken Çanakkale 
cü~erden şu haber jel~ .. of."' 

Uzaktan üç gemi geiıY 
ler savurdular. ı . f 

Ereğli hala susuyordu. Çünkü - Türk bayra~lar .. .,ar tll'' 
bunlara verilecek cevap için ba~ • • - Arkada donanma ~ ıet' 
tamdan bayrama ve bir de rama : ' . Gözükmüyor!. t1l~ıtf 
zandan ramazana iftar, sahur za l - ~afol ve Merkür 1' pı~~~ 
ınanlarını bildiren toptan başka bii sanki birdenbire canla geli1 
müdafaa vasıtası yoktu. Karşıdan üç yağlı parça 1 

Rus gemileri yarım saat kadar -:- Oh... . · f~ı/ 
şehri dövdüler. Halk büyük bir fe- ~ İşte Rusların istc_~1~eJJ1j.. 
dakarlıkla düşen mermimlerin yak- kahpelikle vurulacak uç () 
tığı ateşleri söndürdü. de silahları yok... 1,ıtl' 

Ruslar, karşılarına silahla çıkan . · Gemiler yaklaştılar.. ;~' 
Türk donanması yerine Türk hal- lar... . . jl~.cıe ~ 
kından intikamlarını (?!} almış - Gelen gemiler bıZJ!ll ş)(W t'' 

. h er ıı_J• lardı. hatpaşa ve Balına rn(V~ 
Şimale doğru rota vererek Ereğ~ 



Kim? • 

Rusgada 
Elektrikli 
Demir gol/ar 

O• O k e e e be 1937 senesinde yeniden 700 kilo• 

Ç ışıyı . ır gece- [ metre elektrikli demiryoıu· işleme-
. ğe aÇılacak ve bu suretle elektrik• 

1i yolların umumi uzunluğu iki bin 

d b 
\J kilom(:treyi bulacaktır. 

e Ogan -· Sovyetler Birliğinde en uzun e • 
lektrikli hat, Ural'da Sverdlovskile 
Kizel arasındadır. Bu yolun üzun-

d b 1 
~ luğu eoo kilometreden fazladır. Bu 

a am U Unamıyor - hat, bu sene Nisan ayı zarfında iş-
lemeğe açılmış bulunacaktır. 

Tomsk demiryolunun Bielovo ile 
1' iN ovokuznietzk arasındaki kısmı-

1 alnız Amerikayı deg"' il, bütün nın dektrikleştirilmesi yakında bi-
tirilecek ve işlemeğe açılacaktır. > 

d •• b f [ Moskova civarındaki bazı demir-, unga za l asını meşgu yollarının elektrikleştirilmesi iş • 

eden esrarengiz bir hadise lerine de faaliyetle devam olun. 
maktadır. .., 

~essamlara modellik eden 
•eronikanın arkasından 
9özyaşı döken dökene 

Öııİarıl/en Veronika, 
•;,; o• on 1ene eot1ıt ailesilebir 

tirada ,ekilen r.ıim 

lli ~lkada geçenlerde üç kişi • 
~ n olumü ile neticelenen vahşiyn
~ Olduğu kadar, esrarlı bir cina -
et işlendi. 
ır· s Utün uı.rnv a ou cinayet karş\ -

l\ltıda alaka gösterdi. Son gelen 
a 7erika gazeteleri hadiseyi ~öyle 
n alıyorlar: 

1 ~endinizi, bir Amerikan gaze -
esı ·d 

?\" 1 arehanesinde tasavvur edi -
q~·;:· .. ·relefonla konuşan tahrir mü-
uru ahiz<!yi bıraktıktan sonra: 

tı ~Çocuklar, diyor, havadis çık
ı~ ahananda üç kişiyi öldürmüş-

r. 

sa J\ıneriknlı okuyucuların bilhas
t~ cınayct hikayelerine ne kadar 
•-ın~ Oldukları ve Amerikan gaze
~ erın· 
gen· . ~~ de istihbar vasıtalarının 
tah ı~lıgı göz önüne getirilirse, bu 

rır müd"" .. .. b lüın ·· urunun, aşkalarının ö-
~ u Pahasına nerede ise chugün 
lne~af:1chk> demediğine hayret ct-

azırndır. 

ru~ İki kadın ve bir erkek öldü - ı 
lıi~ . şler. Ortada bu kadar müt-

1' cınayet . . .. !lehe ıcap ettırecck zahıri bir 
tıya P kY.ok. Katili bulmıya ya • 
ı.. ~ ea ız de k x· d ·· 
''t! eciiırni yo . ımse en şup-

c· Yor. 
ıııay: t ~ hakkındaki tahki~;tt 

yapmak üzere vazifeyi üzerine al
mış olan muharrir soruyor: 

- İsimleri belli değil mi? 
- Birisinin adı Birnes, br tane d~ 

Veı on ika isminde bir kız, bir de 
anası. 

Şimdi muharrir şöyle anlatıyor: 

cBu zavallılar Behman Hil'de öl· 
dürülmüş1er. Behman Hil deyince. 
Paris'ın Monmartr'ı akla gelir. 

Gazetenin zabıta muharriri ol • 
duğum için, direktör sordu: 

- Yoksa kızı tanıyor musun? · 
Hayır, kızı tanımıyordum. He • 

men şapkamı giydim: 

- Ben fırlıyorum, dedim. Yal • 
nız benim vaktimde gelip ge1emi· 
yeceğim şüphelidir, siz havadisi ya
zın. Fevkalade bir şey olursa, ben 

.telefon ederim. 
Tabii bütün gazetelerin zabıta 

muhabirlerinin cinayet yerine koş
tuklarını tasavvur edersiniz. 

• Ben Veronika Gedeon'u bundan 
bir müddet evvel bir bağda tanı
mıştım. Tanıdığım bir kaç arka • 
daşla beraber masama aelmişti. H a
kikaten güzel bir kızdı. Veronika 
nereye gitse, her yerdi' muhab ... 
betle karşılanan bir kızdı. Fa • 
kat kendisinden her hangi bir ü
mide düşenleri soğuk bir duşla yı
kamasını da gayet iyi bilirdi. Hiç 
kimseyi sevmemişti ve karakteri in
san sevıniye müsait değildi. Bu • 
nunla beraber iyi bir kızdı. gii • 
:zellik müsabakalarınd'.l bir kaç mü
kafat kazanmıştı. 
Babası mobilyacı idi, şöyle böy -

le kazanıyordu. Bir kaç Si?ne ev • 
vel karısını bırakmış, fakat talaka 
rağmen eski karısile dost kalmıştı. 

Ana, kız bir kuçük apartıman • 
da yaşıyorlardı. Veronika'nın bü -
tün kazancı fotoğrafçı1arı:ı 'eya -
hut rEssamların atölyeleri.ede çıp
lak modellik vazifesini görmekti. 

Tacikistan da 
Yeni hava 
Hatları 

Tarikistan Sovyet Cumhuriyeti
nin merkezi Stalinabad'ı mıntaka
nm dağlık kısımlarına bağhyan ye
ni yeni hava hatları, organize edil· 
mek üzeredir. . 

· Bu hatlardan bir tanesi, Stali • 
rıabad'dan hareket ederek hemen 
hemen başka türlü gidilmesi kabil 
olmıyan Cirgatal'a vasıl olmaktadır. 
J3u yolun uzunluğu 300 kilometre
dir. İkinci bir yol da, Stalinabad 
ile 200 kilomet_re uzakta Kala • 
yıkum mıntakasının merkezini bir· 
birine vasledecektir. 

Bu hatlar pek yakında işletil • 
meğe başlanacaktır. 

la taze denebilectek bir yapı11şta 
olduğu için, erkekler kendisine bol 
bol fltifat ederlerdi 

Veronika hemen her akşam so
kağa çıkar ve lüks barlarda tanış
tığı insanları alır. evine getirirdi. 
Mükemmel içerdi, iyi dans ederdi. 

Hulasa, lüks muhitlerde bir mon
<len tertibi yıldızı parlamıya baş
lamıştı. Lakin geceleri yalnız evi
ne döndüğü zaman, ertesi sabah 
kalkıp da kahvaltıyı hazırlamak 

üüşünoesile üzülürdü. 
Kiracılardan Birnes Nevyork'u.ı:ı 

kibar klüplerinden birinde bar fe
fi idi Kendi san'atile tezad teşkil 
edecek kadar kibar ve iyi yeti§mi§ 
bir adamdı. 

• Bir aün mobilyeci Gaetan eski 
karısından, kendisini öğle yeme • 
ğine davet .eden bir telgraf aldı. 
Gaetan, karısının erkek ve kızkar
deşlerini de beraber alarak, davete 
icabet etti. Asansörle, davet edil • 
diği apartımanın katına çıktılar, 
kapıyı çalmak üzere idiler. İçeri • 
den bir köpeğin havlamalarını i -
§ittiler. 

(Devamı altıncı sayfada) 
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- Şunun bunun, ötekinin beriki -
nin maceraları, aşkları, sevdaları, 
a§k delilikleri sizi beni hiç de ala
kadar etmez. En ihtiralsı aşkları. 
en dec4ikodulu sevdaları şöyle bir 
dudak bi.ik~ile karşılıırız. Ara • 
.da, istihza ettiğimiz de olur. Fa • 
kat iş sinema yıldızlarına relinc~ 
mesele değişir. Büyük küçük, 
kadın erkek, hepimiz ve hepiniz, 
bir yıldızın hayat ve aşk hikaye -
lerini büyük bir alaka il~ takip 
ederiz. 

· Yürekten alakadar oluruz bu ma
ceralara. 

İşte bunun içindir ki, kurnaz bir 
muharrir en meşhur sinema san'at
karlarma müracaat edere~, bun-

Yukarıda ıolda Dolo' •• Dıl Rio, 
•ajda M•rlen Dit,llt, oıoğıd• 

Con Kravford 

. Mari Bel diyor ki: 
''C" ., • 
..,evgı.ıerı uzun suren •• 

./ lıangi kadın vardır? Şim-
di lıoşa giden bir er keki en 

biraz . sonra igrenebilirsiniz.,, 

Aşk bir 
lara, hayatlarında geçirdikleri aşk
ları, maceralı sevdalarını söylet · 
miş, kalb sırlarını, sevd'a acılarını 
birer birer itiraf ettirmiştir. 

Fakat görüşmeler, itiraflar iler
ledikçe geride? kalan yıldızların ne 
söyliyecekleri de merakla beklen
miye ba~lanmış, bu anketi açan 
gazete idaresine binlerce mektup 
gönderilerek öbür san'atkarlarm da 
fikirlerinin sorulması rica edil -
miştir. 

Filhakika, hangi kadın yıldızın 
hangi erkek san'atkara gönül ver
diği, hangi erkek yıldızın h<ıngi sa
.natkfu- kadına tutulduğunun öğ -
renilmesi .kadar heyecan ve zevk 
veren bir ~ey yoktur. 

Bu cevapları yalnız okuyuuclar 
değil, bizzat yıldızlan bile bekli -
yor, l">iribirleri hakkında söylenen 
sözleri sabırsızlık ve ıztırapla o
kumak istiyorlard'ı. Bunların i -

çind~ gizli tutulmasını istedikleri 
bazı r oktaların meydana çıkma -
sındar. veya çıkarılmasından kor
kanı cır da yok değildi. 

Njhayet her şey bitti. Bütün 
(anket} cevapları basıldı. 

Yıldızlar, san'atkarlar, halta (fi
.güran} lar rahat bir nefes aldılar. 

dakikadır 
Çünkü ortaya konulmuş bir sır , bir 
gizli ve ihtiraslı macera yoh"tu. Mu
harriıle konuşanlar öyle bir çok 
k :rli çamaşırlnrı m{'ydana i'lkme-

mişlcrdi. - 'J 
Konuşmaların sonucunda ilk an· 

laşılan nokta şu olmuştu: 
(Holivut) ta, erkekler içinde en 

'ÇOk sevilen (Ben Liyon) ile (Vik
tor Kleming) tir. (Jon Jilbert) ile 
(Şarlo), (Ronnld Kolman) daha 
sonra gelenlerdendir. 

Bu iki erkekten birinin yıldız ol
maması, yalnız sinemanın idare kıs. 
mile meşgul bulunması dikkati cel
betmiştir. Meselit, (Klara Bov) 
Vıktordan bahsederek, onu ileri 
sürerken, (A1is Astor) da onun 
hakkında: 

- Hiç bir kız kendini, onu sev-
mekten menedemez! 

Diyor. 
Daha sonra (Lupc Velez): 
- (Klcming) i scverim, diyor. 

Çünkü kadınlarla beraber şeytan 
oluyor. Onunla hiç bir vakit ciddi 
olacağımı zannetmiyorum. Yalnız 
ben ondan daha şeytanım, bunun 
için flşık olmadım ona! .. 
Şarloya gelince, onun en büyük 

(Deoamı 7 inci ıayfamızda) 

Anası akıllı bir kadındı, evine iyi 
bakardı. Fakat kızının ahbapları 
ziyarete geldiği zaman, onların .ığ-
1,.. •cesine iştirak etmekte hiç bit' 
mahzur görmezdi. Kendisi da hl- 1 Almanyada beden terb iyesi f __________________ .;.._ _______ ~----------~ 

,. 
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Abdülhamit devrinde I stanbul: . 
I 

Elleri kasaturalı ha midiye aşiret · ve zu 
haf askerleri kadınlara saldınrlar, ceza 

bile görmezlerdi! 
Başına kırk kışın karları yağmııt 

olan İstanbul çocuklarının hafıza
sında bazan sisli ve bulanık, bazan 
da berrak sahneler ve hatıralar var• 
dır. 

Gerçi şimdi, bu günler ve yıllar 
la artık aramızda uzun mesafeler 
\•ar. Fakat buna rağmen, o hatıra· 
Iarı yaşatan yerler, sokaklar, kö· 
şe ve bucaklar hala burada, halA 
mevcut. 

Ve eski İstanbul, hala bizim içi· 
mizde!.. Çünkü tanıdığımız, içinde 
kara günler ya~adığımız, acı vaka· 
lara sabit olduğumuz, zulüm gör· 
düğümüz, azap çektiğimiz, kanun. 
suzluklara ve haksızlıklara uğra • 
dığımız ve nihayet zevkli günler 
geçirdiğimiz bir şehrin, kendi mem. 
leketi'rıizin havası içimizde koku· 
lu bir L<thar havası gibi esiyor. 

Çocuktu(umuzun düşüncesiz, şen 
yıllarmı, sıcak ve kokulu göğsün • 
de yaş·:idığımız İstanbul, uzak, çok 
uzak beldelere mensup büyülü bir 
rayiha gibi içimize sinmiş! .. 

Ne ;..rıman bu koku ruhumda yel· 
pazel.:m.<., aklıma gelen, padişahın 
ve kötü dalkavuklarının zulmü; 
hafiyelerin rezaletleri, sokak ba~ • 
ların;:ian fırlayan elleri kasaturalı 
aşiret ve zuhaf askerlerinin he • 

yuliıh:ı ve şehrin muhtelif köşe • 
lcrindeki bin bir çeşit, bfn bir renk· 
li hatıralar ve bu hatıraları tamam- \ 
lıyan heyecan dolu panoramalar • 
dır. Hele İstanbulun şurasında, bu· 
rasmda, bilhassa Ayasofyanın bir 
köşesinde, Yenicamiin arka mey
danınd:ı sıra sıra dizilen arzuhal • 
cılar, bu panoramanın en karakte
ristik c tip• lcrindcndi .. 

Önlerinde portakal, limon san • 
dıklarından yapılmış birer masa tas-

lağı, etraflarınad bir kaç kısa ba
caklı sandalyalar vardı. Uçlan 
makta'lanmış kamış kalemlerle, 
çukur bir tabak içine doldurulmuı 
rih, Çanakkal~ işi yeşil mürekkep 
hokkası, yegane demirbaş eşyaları· 
m teşkil ederdi. 

Okuyup yazması olmıyan işık • 
lar, sevgililerine burada mektup 
yazdırırlar, ctenne canım, konce 
dihanım, ruhu revanım, selvi en· 
damım, sevgili canım, diye başlı • 
yan ou cname, lcr, bu cnemikai l· 
şıkane.. ler ekseriya şöyle biterdi: 

Likailmahbup 
Şifailikulup 

Gözüm yaşile 
Yazıldı mektup. 

İhtiyar analar, beli bükülmüş ca
balar, Yemen ellerinde, Arabista -
nın naşin ve ateşin çöllerinde Ö· 
mürlerini yıpratan, gençliklerinin 

en sıcak Ye neşeli günlerini öldü -
ren cciğerpare• !erine burada mek-
tup yazdırırlar, bunların, kalb a
cılarına tercüman olacak cyanık 

6Özlerle• süslü olmasını arzuhal • 
cılardan rica ederlerdi. 

Gürbüz bahriye neferleri, deli • 
kanlı askerler, Anadoludaki baba
larına, anacıklarına hep buralarda1 

Yenicamide, Ayasofyada mektup 
yazdırırlar. Ekseriya bu mektup • 

lar: cEvveıa mahsus selam edip ha· 
tırı niızikiıncnizi sual ile mübarek 
desti şerifinizden pus ederim. Biz· 
leri sual edecek olursanız vücudu. 
mıiz Allaha §ükür sıhhat ve afiyet 
üzere olup, sizlerden başka bir dü· 
ıüncemiz yoktur. Ol taraftan Ke • 
rimoğlu Mehmede, Recebin Hasa
na, Kozalak oğluna, Karakatırın 

Keleşe, Kulaksız Tosuna, Durmu~ 
gillerin Aliye, Yengemiz Fatoş:., 

İmam efendiye, Hatip Ömere, Paz· 
vant Akbıyığa, İnek Memişe, jan
darma çavuşu Niyazi Efendiye, 
tahsildar Kütburun Osmnna çok 
çok selamlar eder, hatırı şerifleri· 
ni sual ederim. Bu mektubumuzu 
dinleyip de bize selam yok mu di
yenlerin cümlesine firade firade se
lam ederim.> diye başlar, hep se -
lamla, sıhhat ve afiyet tem.ennlsile 
biterdi. Bu arada sarı öküzün. be
nekli ineğin, kuyruksuz eşeğin 

sıhhatlerini de sormak unutul -
mazdı. 

Yavuklunun tahassürü, sevgili • 
nin aşkı, baba mektuplarında yer 
bulmaz, analara gönderilen mek -
tuplarda, o da ancak bir kaç satır
la bahsedilir, cnişanlım Gillsüme 
'°k çok selim ederim, denirdL 
\ Arzuhalcilik lçtiınai hayatımızda 

Yenlcaml arzuhalcılartnın yazdılı mektuplar, 
hep aellmla batlar, kuyruksuz •tekle sarı ökU
zUn aıhhatını sormak unutulmaz, " bu -mektubu• 
muzu okuyup ta bize aeıam yok mu, dlyenlerln 

cUmlealne aellm eder im., d iye bi terdi 

Kırk heı yrl ,cooıl/d Galatn apraıa •• t:mlnönl megdanı 

mühim rQller oyruyan bir meslekti. Seyyar ve sabit köftecilerin o • 
Bu mesleğin hangi tarihte başla • cakları sabahtan akşama kadar 
dığını kat'iyetle tesbit etmek milm· d yl bl k k J • d b 
k.. d - "ld' mey anı yag 1 r o u çın e ıra-un egı ır. 

16 ncı asırda, 1stanbu1da sayısı kır, ~ebapl.ar, baş suyun~ ~orbalar, 
hayli yekün tutan arzuhalci dük • çernş yağıle yapılınıı pılavlar: 

kanları vardı. Bunlar arzuhalcı ba- - Alasıdır, şam kaysı!.. 
§ı denilen bir adamın emrine tabi reklamile satılan şerbetler, bakla· 
bulunurlardı. Arzuhalcılık bir ta- valar, börekler, ciğer tavaları, çe • 
kıın şartlara tabi idi. cDivanı Hü- §it çe~it meyvalar, eski ev e~yaları, 
mayun, da hazırlanan talimatna • kerevetler, konsollar, uzun kollu 

şamdanlar, eski kilimler, orada bu· mede arzuhalcıların tabi olacağı 
evsaf ve şerait tesbit edilmiş ve bu 
rüsta: cMüstakim ve ehli ırz ve lunur, cenzarı rağbete arz, olu • 

nurdu. 
kanunu münife ve gelen kaidel mt-
riyeye vakıf mücerrcrül'etyar kim-

selerden intihap, olunması mec -
bur.i idi. Hiç bir arzuhalcı izinsiz 

dükkan açamazdı. 1764 te bu kai .. 
deye riayet edilmemiye başlandı. 

Arıuhalcılar yine medreselerde, 
kahvelerde ve cami avlularında 

mektup yazmıya başlamışlardı. Bu 
hal böylece yıllarca devam etmiş, 

biraz cKaracümle, okuyan, bir kaç 

satır yazı yazan bir arzuhalcı olup 
çıkmıştı. 

Eski d'evirlerin arzuhalcılan ne 
kadar mazbut, katip, hoşnüvis ise, 
yirmi otuz yıl evvclisi arzuhalcı • 
lar da o nisbette cahil, simsiyah 

bir cehl içinde yetışmiş lnsanlar • 
dı. Yazdıkları mektupların, aşkna· 
melerinin hepsi bir takım menşaat 
kitaplarından kopye edilmiş şey • 
lerdi. HattA bunlar daha ileri gi • 

derek, mektup yazrnıya gelenlere 
ne tarzda mektup istediklerini so-

rarlar ve evvelce yazılmış chazır 

mektuplar, ı verirlerdi. Bunlara 
bir imza atmak, yahut mühür bas· 

malda iş olur, biter, yeniden mek· 

tup yazmak külfetine hacet kal -
mazdı. 

- Haydi beş, karlı, buzlu haydi 
beş! 

Nakaratile bardatı be4 paraya 
boyalı şerbet satanların etrafında 

ihtiyardan gencine, çocuğundan as
kerine kadar her çeşit insan bir 
halka olur, bu yanık sesli satıcının 
5.henkli nakaratına onlar da ses· 
!erini uydurarak, hep birden söyle
miye başlarlardı: 

- Haydi beş, karlı buzzzzlu hay
di beşşşşl 

O devirlerde Yenicami avlusu 
geniş bir alış veriş ilemiydi. Bir 
nevi alaturka (Luvr) dü. Orası, 
bir adamın, veyahut bir şirketin 
dük.kanı değil, bir çok insanların 
ayn ayn, fakat İstanbulun her sı· 
nıf halkının tek dükkanı!. 
İstanbulun amelesi, polisi, aske

ri, odacısı, kalem efendisi, serse -
risi, hamalı, zabiti, tıekaüdü, ka .. 
dın.ıı, çocuiJu, renkli menc1i1iinden 
kalos fotinine, lapçınlı ayakkabı • 
sından takunyasına, elmasından 

kandil fitiline, kuş yeminden tar
hanasına, şekerinden sabununa. 

sakızından gıcırma, yatak çarşa • 

fından donuna, çorabından gümüj 
saatine, hazır, kullanılmış elbise -
sinden havı kaçmış redingotuna ka
dar yiyecek, giyecek her şey o ge
ntı meydanda satılır, alınırdı. 

İhtiyar kayyumun, camiin basa
maklarına yaydığı kitaplar arasın· 
da: deeerli eserler de bulunurdu. 
Tevekkeli İstanbulun şuhmeşrep 
ve havasperest şairi Nedim, İstan • 
bul için: 

Kalay& maarif satıbr sokaklannda, 
Bazar& hüner, mcıdeni ilim ve ule· 

madır. 

Dememiş! .. 
O devirlerde, cŞer'i şerife muga. 

yir, diktirilmiş diye, kadınların 

çarşaflarını makasla keserlerdi. İ· 

pek etekleri hışıldıyan hanımefen
diler, arkalarında celpençe divant 
yürüyen, başörtülerinin altından 

bellerine kurdelalı saç örgüleri i
nen tahrctlikler, le çarşıdan ge
çerken, çarşafının plerininden kol· 
ları dışarı çıkmış diye çevrilir, tah
kir edilir, üstleri, başlan yırtılır • 
dı. Bunları kaba sofular, cahil halle 
değil, Abdülhamidin maiyet as • 
kerleri, Arnavut, zuhaf ve aşiret 

alaylarına mensup neferler yapar· 
!ardı. 

Bir gün ışitirdik, zuhaf alayına 

mensup bir kaç nefer, Kapalı çar
ıının bütün kapılarını kesmişler, 

kadınların çarşaflarını kontrol e
derek: cHaddi §er'h ye uymıyan-

ları yırtmışlar, elleri kasaturalı, 
aşiret alayına mensup bir takım ne· 
ferler, kadınlara saldırarak peçe • 
lerini yırtmışlar, arada yaraianan
lar da olmuş!.. 

Padi~ah bu haberleri duyar, işi
tir, fakat alakadar olmaz, ald,rış 
bile etmezdi. Payıtahtın kapısında 
çömelmiş, kin, arzu, haset, ihtiras 

ve lstili sürülerinin bizi, ateş sa
çan gözlerle beklediğini akla bile 
getirmez, çarşafları yırtılan, izzeti 
nefisleri kırılan kadınların feryat-

ları karşısında sevinçler duyardı. 
Çarşaf parçalıyan zuhaf askerleri-
nl, Köprü başında kamalarla ka • 
dınlara hücum eden aşiret alayı 

neferlerini cezalandırmak akla bile 
gelmezdi 

Zaman zaman neşredilen şeyhülis
lim beyannameleri, kadınlarımızın 
giyinmelerinde mübalatsızlık gös-
termemelerini tavsiye eder, aksi 
takdirde cşedid muamele, yapıla
cağını ilan eylerdi. 

Bu beyannameler karşısında el

bette küflü kafalar, riyakar softa· 
!ar, cahil askerler, küstahlıkların 
en eşnaını yapacaklar, çarşafları 

paralıyacaklar, peçeleri yırtacak -
lardı. 

M. S. 

1 HiKAYE 1 
Kötü kadın 

( 4 ı7aca ıayfad~tt cleoam) 

yecektin. Bak susuyorsun. Sus. 
Hiç olmazsa yalan söylemek için 
dudağı oynamıyan, ağzı açılmıyan 
ilk erkek sen olasın ••• Ve konuşma 
ki ağzından yalan çıkmasın. 

Dem.in, biraz önce cşu kadını el· 
de etsem, diye düşünü.yordun. Şiın· 
di bir an önce uzakla~mak istiyor• 
sun. Önce karanlığı cesaret al • 
mak için istiyordun, §imdi gör • 
memek için .•• Aydınlığa geliyoruz 
küçük bay. Ayrılalım kötü kadın· 
la görmesinler seni. .• 
Aydınlık bir caddeye çıkıyor • 

duk. Durduk. Parlak lüksiln ı~ıjı 
-altında gözlerimiz karşılaştı. O • 
nunkinde yaş benimkinde acı var .. 
dı ... 

Sonra ikimiz de hiç bir şey söy
lemedıen yürü.dük. Ben cad~ye 
çıkarken o soldaki dar, bozuk so
kağa daldı ve kayboldu .... 

ıntuıu1nı·ıuıu11u"ınnlhhntnıun111uıııuınrnı111ttttnı11 1 Htttttt 

Kim? 
( 5 inci HJ/adort. Jaaam ) 

Gaetan: 
- Karımın köpeği! dedi, acaba 

neden böyle uluyor? 
Kapıyı açtılar, içeri~ girdiıer. 

~part!manın içinde tıs yok! Orta• 

lığı acaip bir sükfuıet kaplamış! O· 
daların kapılarını açtılar. Vero • 
nika'nın odasındaki karyolada iki 

cesedin yattığını gördüler. Veroni· 
ka çırçıplak, anası da yarım çıp • 
lak. Üzerine bir battaniye sermiş· 
ler. Her ikisi de boğularak öldü • 
rülmüşler. Köpek de bir taraftan 
mütemadiyen havlıyor. 

Gaetan apartımanın öteki odala
rını da dolaşıyor. Bir başka odada 
da Frank Birnes'in cesedile karşı· 
J~ıyor. 

Koca apartımanda kimse şüp • 

heyi celbedecek en küçük bir gil• 

rültü bile işitmemiş. Evden hiç bir 

şey çalınmamış. Katil hiç bir iz bı· 

rakmadan çıkıp gitmiş. 
Polislerin muhafazası altında bu· 

lunan evin önü kesif bir kalabalık· 
la dolu! 

Vak'a mahallinde bulunan ci • 

nayet masası §eflerinden Oven'le 
konuşuyorum: 

- Cinayet hakkında aşağı yu • 
karı şöyle bir keşif yapmışsınızdır 
elbette? 

- Evet, yaptık! 'Uç kişinin de bir 
çok saat fasıla ile öldürülmüş ol • 
duklarını anladık. Anlayışımıza 

göre vazi}•et şudur: 

- Madam Gedeon evde yalnız
dı. Katil saat ona doğru gelmiş O• 

lacak. Evin tanıdtğl insanlardan 
biri olduğuna şüphe etmiyoruz. 
Çünkü ne bir kavga sesi duyul • 
mu~tur, ne de köpeğin havlaması! 

Bu adam, Madam Gedeon'u gel
dikten az sonra boğuyor ve ırzına 

tecavüz ediyor. Sonra mutfnğa gi· 
diyor, yiyor, içiyor, hatta mum uç-
larından bebekler yapıyor. Sabahın 
saat üçüne doğru Veronika geli • 
yor. Yanında da bir arkadaşı var. . 

Veronika eve girince, hiç bir 
~eyden şüphelenmiyor. Hatta ban
yo s:ılonuna giriyor, soynuyor, yı· 
kanıyor ve çırçıpklak odasına gi
diyor. 

Faht katil odada beklemektedir. 
Veronika içeriye girince, hemen Ü· 

zerin-:! atılıyor, onu da boğuyor ve 
onun da ırzına te<:avüz ediyor. Ka
til, bu işi de yaptıktan sonra, ce· 
6etlcrin karşısına geçerek, tekrar 
içkisine koyuluyor. Sabah saat be-

şe doğru kiracı Frank Birnc~ işini 
bitirmiş, odasına dönüyor. 

Katil, bu hiç beklemediği ada • 

mın, cinayetini ifşa etmesinden 
korkuyor. Onu da, kafasına bir de· 
mir parçası vurarak sersernlettik· 
ten sonra, boğuyor. Parmak izleri· 
ni aldık. 

Katil bundan sonra elini kolunu 
sallıyarak çıkıp gidiyor. Karşı -
mızdaki adamın cinayette prof es-
yonel bir adam olduğunu zannet
miyoruz. Fakat hazan böyle ya • 
man amatörler de çıkarmış. 

- Öldürülenleri en son gören • 
ler kimlerdi acaba? 

- O taraftan da bir netice çı • 
karamadık. Birnes klüpten otomo--
bille gelmiş. Madam Gedeon ak. • 
şamdanberi hiç evden çıkmamış. 

Veronikayı sabahın üçünde kapı -
sına kadar getiren adam, her za • 
mankl kavalyelerinden Butter is • 

mindo;: birisidir. Bu adamın katil O• 

Eski lstanbul batakhaneleri: ---
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Poker hırsızllğının b ir nev'i de, ortada 
biriken fit leri toplar g ibi ya para k, bun· 
ların bir kaçını avucunun içinde sakla-

yıp çalmaktır. 
Bunu yapanlar da trişör kadınlardır 

Bunun içindir ki, ilaima bunların 
karelerine sokuluyor ve istediği gi
korkmadan, çekinmeden: 

- Hırsızlık! 
Yapabiliyordu. ' 
Antraniğin yaptığı hile ne idi? 
Evvelce de yazmı§tım. O devir-

lerde bugünkü gibi geniş o1ç:ide 
ve müteaddit poker hileleri yoktu. 
Yapılan hilelerin en başta geleni. 
iskambil kağıtlarının kö§elerinde· 
kl yumurtaları bıçakla kazımak, 

işaretlemekti. Kağıtları işaretle • 

dikten sonra, bunların üstündeki 
işaretlerin delıiletile cinslerini ve 
renklerini anlıyarak, ona göre ka· 

ğıt değiştirmek, karşındakilere ver· 
diği kağıtlan bilmek suretile: 

- Blöf! 
Yaparak kazanmaktan ibaretti. 
Bundan başka, k§.ğıtları dağı • 

tırken, destenin en altındaki ki • 
ğıdı, yani: 
-Façayı! 
Görüp, bu kağıt kendisine yarar• 

sa, oradan çalmak o devrin birinci 
hilelerindendi. 

O devrin tri§Örleri, bir de: 
- Fiş hırsıtlığl! 

Yaparlardı. Fişle oynanan poker
lerde, ortaya fiş, kendi hisselerine 
düşen fişleri atmazlar: 

- Pas, pas! 
Oldukça yerdeki: - • • 
- Pot! 
Kabardıka, dağınık bir halde bu· 

lunan fişlere, muntazam bir §ekil 
vermek için, avuçlarlarken, par
maklarının arasına, belli oJmıyacak 
bir surette, hazan liralık fişlerden, 

bazan rnecidiyeliklerdcn saklıya • 
rak, önlerindeki fişlere karıştırır

lardı. Bugün dahi bu ~kilde: 
- Para çalan! 
Poker trişörleri olduğu gibi, trl

-şörlük bilrniyenler içinde dt'! yine 
bu suretle fiş, para çalan oyuncu
lar vardır. 

İşte Antraniğin, H,idayetin ba • 
ğında yaptığı hilekarlık, kumar 
hırsızlığı, bu l:abil tri§örlükler • 
dendi. 

Çolak Antraniğin pokerde yap
tığı hilekarlığı, yazı Boğaz: içinde 

geçirmek için Kahireden gelen ve 
Sarıyerde rıhtım boyunda oturan 
Mısırlt ·gözlüklü Mazlum Dilmani 
ile, Sultan Reşadı'ın kuyumcu ba • 

şısı Kosti Kostantaranın tezgahtar
larından Diyamantiden başka kim
se anlıyamadı. Sayısı elliyi altını· 
şı geçen Hidayetin bağındaki po
ker oyuncularının içinde, yalnız bu 
iki adam farkına vardılar bu fend· 
bazlığın . .• 

Mazlum Dilmaninin poker oyna
madığı gün yoktu. Bu, onda bir ma

ni, bir hastalık halini almıştı. Haf
tada iki gün yalısında, Boğazın 

muhtelif köşelerinden gelen Mısır· 
lı dostları, arkadaşlarile poker oy-

lamıyacağına kat'i kannat hasıl et· 
tik. 
Veronikanın avucunda kırçalmış 

saçlar gördük. Her halde katilin saç· 
landır, diye düşünüyoruz. 

• Bütiln Amerikayı son derecede a-
Iakalandıran bu cinayetlerin fal -
li el'an bulunamamıştır. İrrvin is· 
rninde bir heykeltraştan şüphe e-
dilmektedir. Bu adam hem anaya, 
hem kıza korte ederdi. Bu adam ci
nayet günündenberi ortalıkta de .. 
ğildir. Arıyoruz, bekliyoruz, elbet 
bulacağız. 

nuyor, sair günlerde de Hidayetin 
bağındaki karelere giderek kurdu· 
nu düküyor. Hastalığının ilacını, o• 
ı:adaki poker masalarında arıyor· 

du. 
Mazlum Dilmani ile, Diyamandi 

iyi poker oynayan ve bütün hilele-
rini bilen oyunculardandı. Fakat, 
hilekarlık yapmak, sirkafla oyna
mak; façaya bakmak ve sonra, fa· 
çadan bu kağıdı almak ellerinden 
gelen bir iş değildi. Maamafih, ken· 
di karelerinde bir oyuncu tr~ör "" 
lük yapmıya başladığı zaman aldı· 
rış bile etmezler, yalnız hilenin far
kına vardıklarını hırsızlık yapan 
adama ihsas ederlerdi. Ve oyun bit· 
tikten sonra ond'an pay istemekten 
de çekinmezlerdi. Hele kayıplı ol· 
dukları zaman, kayıplarını tama • 
men geri aldıktan başka, öteki iki 
oyuncunun kayıplarından hisseleri• 
ni alırlardı. 

Çolak Antraniğin, kendi bulun· 
dukları karede ve başka karede ka .. 
zıma sirkafla, elindeki k6ğıdı gö
rüp, onu oradan çalmak surcüle 
yaptığı hilckarlıkl1U'a ses çıkar • 
mazlar, fakat sonradan paylarını .t,o 
tcmektcn geri kalmazlardı. 

Yalnız, bunlar §U noktaya pek 
dikkat ederlerdi: 

Çoiak Antraniğin bulunduğu ıca .. 
reye ikisi birden girip oynamazlat• 
başka karelerde yer bulamadıkla .. 
rı zaman angaje olurlardı. Ekseri'" 
yetle, Antraniği üç acemi oyuncı& 
arasında yalnız başına bırakmayı. 

aralarına girmemeyi tercih eder• 
lerdi Çünkü, ayrı ayrı karelerde, 
oyunlarının kuvvetile kazanacak• 
larına inançları vardı. 

Mazlum Dilmant, sazı, güzel se• 
si sevdiği halde, ağzına bir miskal 
içki koymazdı. Fakat, esrara karŞI 
boynu büküktü. Pokerden sonra 
sevdiği yegane şey: 

- Esrar! 
w. 

~. 

. 
Hele poker masasında, esrar İÇ". 

mekten bir dakika geri kalmaz. 
mütemadiyen nefes çekip durur • 
du. Elinde kabakla, uzun çubuklar" 
la içiyordu. Hidayetin bağında bıt• 

na imkan olmadığı için, bildiği • 
miz nargilelerden ısmarlar, sonra 
kimseye göstermeden, yeleğinin cf!'" 

binden çıkardığı diş diş esrarları 

lülenin içine koyarak içerdi. 
Çok tiryakisi idi bu esrarın :Mı· 

sırlı Dilmani. 
Esrarın kokusu pek ağırdı. Bll 11 

nun için Dilmant nefeslendik~tı 

nargileden çıkan koku, diğer oyuP" 
culan ve seyircileri iz'aç ettiği hal• 
de o aldırmaz, mütemadiyen çe • 
kerdi. İlk evvel, bu kokuyu, töfll .. 
bekinin f enalıltna hamledenll't 
oldu. Fakat sonradan mesele an • 
la.şıldı, gayri memnunlar mırıl • 
danmıya1 söylenmiye, şikayet et • 
miye başladılar. Fakat bizim }lacl 

hiç oralarda bile olmadı. 
Bir gün, yine, Hidayetin bağıl\" 

da poker oynuyorlardı. Karede, 
Çolak Anlranik, o zamanın ntlra' 
yedilerinden Süleyman Ali beY ve ... 
Boğaz muhafızı İsmail Hakkı P 
§a vardı. 

. g•" lsmail Hakkı paşa, aslında jt 

yet halim, selim, sakin ve kibar bre 
zat olmakla beraber, böyle şeyle 

1 "" muarızdı. Esrar içenlerden }ıoŞ 11 

ma1.dı. 

Çolak Antranik, sirkaftan jSti : 
fade ederek, kağıtların altına b' 
karak1 paşayı da, Süleyman Ali b~ 
yl de boğuyordu. Malum Dilı~a. 
bunun farkında idi. O, Antrall1~ 
boğuntu yapmasına aldırm.ıy~r, e1l 
sa faslıalarla, yeleğinin cebı~d ii1' 
çıkardığı esrardan küçük k~~ıe"' 
parçalar kırıyor, nargilesinin "' " 
rine koyarak habire tokurdatıyor 
du. 

İlk seferlerinde, paşa: t " 
- Öf .. Püf! diye memnuni~egs .. 

sizlik iihar etti. Fakat, DiJınan~ti'1 
yet pişkindi.. Aldırış bile c 
yoktu. t>i• 

Halbuki paşa, her sefer~~de 801 
raz daha sinirleniyordu. Mute:e<Jİ" 
kaybını da bu sinirlenmiyc 8 ·yoti 
yordu. Kaybettikçe sinirl(enl ııd'' 
bütün nezaketine rağmen, Jctlbl 
taşacak gibi görünüyordu. yitl 

Süleyman Ali bey, hiç bit ŞC) 
(Devamı vtır 
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''B en, Rab'ba taptığım kadar, üzüm mabudu 
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Dünkü milli küme maçları 

.Fener - G. Saray maçı O - O 
beraberlikle bitti Mirba'nın huzurunda da eğilirim. Bence şaraba 

t"Panların sayısı, bütün mabutlara tapanlardan Güneş lzmirde Doğanspora 3-5, Beşiktaş Anka-
J h kt rada Gençlerbirlig~ ine 1 - 2 yenildi 

d - Siz güneşten daha sıcak .. ytl
l~dan daha parlak bir mah -
lad ~nuıı Sizinle görüşmeğe baş
tu 16'1'll dakikadanberi içimde tu
ın!an bir yangının bütün vücudu· 
lni ~dığını duyuyorum Fakat, e
nti nım ki, beni kolay kolay yene -

Yeceıts· . d ~a ınız! Ne ka ar yanarsam 
d.:ay~.rn'.. içimdeki yangın ne ka -
dib· buyursc büyüsün; ayağınızm 
lh" ıne bir avuç kül halinde dökül-

1.Yeceğ· }{ un. 
~aliçe Naya, İsrail orduları ku
ş danı Şaon'u çok beğenmişti 

~n aon İsrail ordusunun en güzel, 
J:<ıkışıklı erkeklerinden biri idi. 

Ver a~a, Şaon'u elde etmeğe karar 
nıışu .. Şaon'a döndü · ....... A . 

Slij ınon şarapları çok nefistir. 
tiğie~rnnnın bizim şaraplarımızı iç· 
btı.~ duyuyorum. Siz içtiniz mı 

_ tnis kokulu şarabımızdan? .. 
Ceç llayır.. içmedim, ltraliQem! 
% en. Yıl bir gece hükümdarın 
\olt:1nda baş döndürücü nefis ~ir 
1<: Shcduyrnuştum. Süleyman: (Iş
la~lıkı {!n uyuşuk kanları bile ko -
bıı .. ) ~ tutuşturan bir ateş yığı -
lata ~1Yet-ek hepimize birer tas 
beti pt ıkram etmişti. O 2amandan
<iaha ~ını unutmadım .. Fakat, bir 

l-la sta bulup ta içememiştim. 
Od~a ellerini çırptı .. 

~e ~adı an içeriye giren bir cariye
s etldi· ...... :a . 

\te ~~ Amon şarabı getir ... 
lsıl'lde ıraz sonra toprak bir testi 
~!ar Selen şarabı içmeğe başla -

lia.Ya 
Şaon: Yudum yudum içiyordu. 

tı~ ~ecren yıl hükümdarın sofra
])· ıçtiğırn şarap 
ıye -

tsrau lllırıldandı. 
'hı11a kurnandanı bir aydanberı 
. Şa0n ~a~ap koymamışlı. 

~o~eri ıkı tas şarabı üst üsle içti_ 
...... :e Pirıldarnağa başladı . 

Satçab~ §arabı içen insan neden 
...._ ıt· ıztıraplarmı unutuyor? 
~- ırba bö l . t . Vtton h Y e ıs emış ... 
....._Af ayretıe sordu: 
....._ A.. irba kirndir, kraliçem? 

0ı.ıt.. l'llon üzümlerini yaratan ma
Şao.,. . 

•• güldu· ...... ~. . 
d-l\ ırba h<!n b.. .. 

q daıı ce utun mabutlar-
l'~atını a değerli ve faydalı bir şey 

h . Ş ... 
l' •lı~ b• 
ta. \l~u: ;ıabud~n -in~andan son-
1.lt-. ndar guzel bır eseri yok-
lia 

Ya §arap t 
' O h aslarını doldurdu: 
......_ <ı1de i""l' 

1 • ~irb . ?~ ım. ·· 
~ttı... a hızı affetsin, kraliçem! 

~r,u 

\> balttar~ göıı~ri dönüyordu. 
~l'tlt .. 13uarında tutuşan bir ateş 

tı \ilcud ateş, santıer geçtikçe bü
Şaorı ;en un~ sarıyordu. 
......, ~ir bır sesle: 

~ahınıt banın üzümden başka 
......, li u Yok ınu? 
......_ ~Yır ..• 

~~ ~&ali 
eserı~ bi/ şey! tek mahlüklu, 

tnabut .•• 

ua a ço ur.,, 
Fllistlnd• A11tonlulorl• Ç4rpı,an Çöl gıldular1ndan ilci tip ... 

- Ben Rab'be taptığun kadar, 
Mirba'nm da huzurunda eğilirim. 
Bence ona tapanlann sayısı, bütün 
mabutlara tapanlardan daha çok
tur. 
Şaon elindeki şarap tasını öp • 

tü: 
- Doğru söylüyorsun, kraliçem! 

ben Mirba'yı tek eserli ve tek mah
lCıklu bir halik sanmıştım. Aldan
mışım . yer yüzünde dudağına şa
rap kadehini götüren her fert. şım
di inandım ki, Mırbanın' mahJQ -
kudur. 

Elindeki tası midesine boşalttı. 

Süzgün bakışlarile kraliçeye 
döndü: 

- Filıstınde İsraıl çocukları bi
le şarap içerler. Fakat, bu çocuk · 
lar hiç bir zaman mabetlere gıt . 
mezler. 

- Demek ki, insan oğlu (şarap) 
ı nıabutlardan önce tanıyor. 

- Şüph~sız. Ben beş yaşLmda j. 
dim .. hastalanmıştım .. babama si -
hırbazlardan bıri: 
(Oğluna şarap içir!) demiş Ba

bam, f'Ve bir küp şarap aldı. blr 
yıl, su yerine şarap içtim. 

- Hastalığınız geçti mi sonra? .. 
- Evet. Bir yıl sonra :şişmanla -

dım . neş'elendım Somurtganh • 
ğımdan, hırçınlığımdan eser kal ~ 

madı O gündenberi şarabı sever -
dım. ve içerdım. 

Şaon artık yerinden kalkamıya~ 
cak kadar sarhoş olmuştu. Bir ara
lık elini kraliçeye uzattı .. Nfıyanın 
elini tuttu. 

- Avucunuzun· içinde ateş mi 
var Naya? 

- Hayır ... 
- Ne kadar sıcak eliniz? .. 
- O, benim sıcaklığım değil .. 

şarabın harareti.. 
Naya gülümsedi: 
- Senin elinde ayni harareti 

duyuyorum!? 
- Bu iki ateş, bir yangın çıka -

racak dıye korkuyorum, Naya! Ar
tık bana müsaade et de gideyim. 
Başım dönüyor. damarlarım yanı
yor .. vücudum alevler içinde .. sulh 
işleri hakkında konuşmağa muk -
tedir değilim, Naya! 

Amon kraliçesi: 
- Gıdebılırsiniz, dedi, fakat, çok 

ranatsız olacakınnız! Ayakta du -
rc.tbileceğinizı sanmıyorum isterse
nız şu yandakı odada istirahat edi
niz. 
Şaon birdenbire kalkıp yürümek 

istedi.. yerınden kımıldıyamadı .. 
Onu sanki bacaklarından olduğu 

yere bağlamışlardı. 
Başı sersemleşmişti .. 
Gözleri kapanıyordu. 
Şaoıi' birdP.nbire kollarını kra • 

liçenln omuzlarına atta: 
(Devamı var) 

Aşkta muvaffak olmak hüneri 
(5 inci sahifeden tleoam) 

zevki ısminin genç kadınlarla bir 
arada soylenılmesındedU". 

Jon Jılbert hakkında söz söylc
miycn kalmamıştır. 

Ronald Kolmanın bir kıyamet 

koparacağı zannolunuyordu. Çun

kü ondan bahsctmiycn bir kadın 
yok gibiydi. Kalmana yıldızların 

aşkları hakkında ne f ıkirde oldu
ğu sorulduğu zaman şöyle cevap 
vcrdı: 

- Böyle bir sorgu karşısında ka
lan bir adamın vereceği cevap an-

cak şu olabilir: Madamki bu ka -
dar güzel kadınlar insana itibar e-

diyor, onların taltiflerini, tevec -
cüh ve muhabbetlerini hürmetle 

karşılamaktan başka çare yoktur. 
(Mari Bel) de. 

- Sevgileri uzun süren hangi 
kadın vardır? Aşk bir gün, bir ge
ce meselesidir. Şimdi hoşuma gi
den bir erkek, yarım saat sonra be-

ni iğrendirir. Bunun için kalb sır

larım, sevgilerim hakkında bir şey 
söyliyemem! 

Diyor. 
Anket muharriri diyor ki: 
cBütün bu maceraları naklet -

mekten maksadım, yalnız kimin 
kimi sevdiğini anlatmaktan ibaret 

değildir. Herkesin; bilhassa ka -
dmlarm kalblerinin zevklerini, ke
derlerini, duygu ve perestişlerini 
~rkeklerin anlıyabilmesine yardım 

1 
etmektır Çünkü her kadın, bu aşk 
hıkayelerinde kendi hıslerıne uya
cak bı r şey buJabılır . .Meseıa ka -
dın aşkba2lık etmekten mi zevk a
l ıyor. Lupe Velezın hayalı gösteri· 

yoı ki. hem bunu yapmak, hem de 
!azıletkiır olmak mümkündür. Ya
hut bır kadın bıraz hoppa mı, Llli 
Damıtadan anlıyoruz kı, hem böyle 

olmak, hem de bir erkek hayalini 
başkalarının üstünde mukaddes tut

mak kabildir. Yahut bu şeyin ka -
ranlık tarafını gören bir bahtsız 
mısınız? Rot Elordan, bunun ça -

lışmakla geçeceğıni öğrencbilirsi • 
niz. 

Şayet bir evlenmek işinde mu -
vnffakiyetsizliğe uğramış bulunu • 
yorsanız, Jaklinden ikinci bir tec-
rübe ile tam mes'ut olmanın müm
kün olduğunu anlıyabilirsiniz. 

Bir aşk macerasına mı giriyor -

sunuz? onu her Ş<?ye tercih ederek 
ele 6eçirmiye çalışmalı.. Çünkü 

(Klara Bov) bu öğütte bulunuyor. 
Bütün bu şöhret sahibi sanatkar-

lar yüreklerini açıp döktükleri i
çin, kalb maceraları yüzünden mağ-

lCıp ve meyus olmıya mahal kal -
mıyor. Her türlü aşk meyusiyetle-

rinde, bir yıldızın tavsiye ve nasi
hatini dinlediniz de muvaffak ola-

madınız mı, bu sefer öbür yıldızın 

öğüdüne baş ,·urursanız kalb acıla
rınıza muhakkak bir çare bulacak
sınız.-

Dün Kadıköy stadında 6- 7 bin 
seyirci .önünde Fenerbahçe • Gala• 
tasar ay maçı yapıldı. Netice: O· O 
berabere. Büyük zahmetlere kat. 
lanarak Fener stadına kadar ge
len kesif seyirci kütlesi maalesef 
güzel bir maç seyredemediler. 

Oyun iki tarafın mütemadi faul• 
terinden doğan kavga başlangıçları 
ile geçti. Futbol topunu istedikleri 
yere sevkedemiyen oyuncular hırs· 
farını rakiplerine tekme vurmakla 
çıkarmıya çalıştılar.Maçtan sonra da 
çıkanlan hadisede sporumuz için 
her halde büyük bir ayıp olarak 
kabul edilir. 

Maç nasal oldu? 
Oyuna lstabul!porulu hakem Ad· 

nan Akanın idaresinde baı!andı. 
Fenerbabçe: 

Hüsamettin ·Yaşar - Lebip • Ce
vat, Aylan, M. Reşat • Niyazi, Şa
ban, Esat, Naci, Fikret. 

G. Saray: Avni • Lütfü • Reşat 
• Suavi, Satim, Ekrem • Bülent, 
Haşim, Süleyman, E~fak, NecdcL 

Fenerbahçe rüzgar ve güneş 
altında oynuyor. 

G. Saraylıların daha enerjik oy· 
nadıkları yarım saat ıçinde gol 
yapamamalan fenere hıı verdi · fa. 
kat bu kalkınma esnasında yapılan 
akınlardan btrkaça kornerle netice-
lendi. Fikretin attığı korner vuruş. 
Jarını G. Saray müdafaası uzaklaş
brdı. Bu maçta iyi oynayau G. Saray 
müdafaası haf hatbndan istifade 
edemiyen forvetlere iÜzel paslar 
yetiştirmeye çalışıyorlar. 

Sarı kırmızılılarm ~oldan yaptık· 
Iarı bir akında Süleymanm a~ır 
davranışı bir fırsatı öldürdü. 

llk devre iki tarafın 'neticesiz a• 
kınlarile ve sayı yapılmadan O. O 
beraberlikle bitti. 

ikinci Devre f 
Fener takımında ufak bir de~i· 

şiklık yapıldı Fikret sol içe Şaban 
sol açığa Naci'de sa~ içe alındı. 
G. sarayın akınile başlanan bu 
devrenin ortalarına kadar ilk dev• 
rede oldu~u gibi neticesiz akınlar 
ve bol bol favul yapıldı. Hatta bir 
arA lık Fikret le Necdet in birbirleri· 
ni göğüsliyerek kavgaya başladılar. 
Her nedense hakem bu iki oyun• 
cuyu sabadan çıkarmadı. 

Bu devrede iki taraf ta yalnız bi· 
rer defa gol fırsata elde ettiler fa. 
kat isti,ade edemediler. 

G. Sarav kalesi yakınında Esat 
bir fırsat yokladı. Muhakkak gol 
olması lbımgelen bu vaziyette E-
11at hafif bir vuruş yaptı top dire
te çarparak kaleye girmedi. Birkaç 
dakika sonra Galatasaray forvet• 
leri Fener kalesi önünde yakaladık• 
ları topu bir türlü kaleye sokama. 
dılar. 

Bu suretle elde edilen fırsatta 
kaçmış oldu. 

G.saraylılar kazandıkları korner
nerden de istifade edemediler. Şim· 
den sonra maç ahenksiz bir şekilde 
devam etti ve gol yapalmadan O.O 
beraberlikle bitti. 

An karada 
Ankara, 18 (A.A.) ~ Bugün de 

havanın oldukça serin ve rüzgarlı 
olmasına rağmen, Beşiktaş - Genç
ler Birlıği maçı, stadı dolduran 10 
bıne yakın bir meraklı kütlesi ö -
nünde oynandı. Oyun düne nnza • 
ran dahn güzel, daha seri ve çok 
daha heyecanlı idi . 

Maça Bay Saimin idaresinde 
başlandığı vakit Beşiktaş takımını 
küçük bir değişiklikle ve şu kadro 
ile sıralanmış görüyoruz: 

Mehmet Ali, Faruk, Hüsnü, lfu
at, Enver, Feyzi, Eşref, Hakkı, Sul
hi, Rıdvan, Hayati. 

Buna mukabil Gençler Birliği 
de: 

Rahim, İhsan, Halid, Keşfi, Ha -
san, Kadri, İhsan, Niyazi Rasim, 
Salahattin, Selim şeklinde idi. 

Oyunun ilk üçüncü dakikasında 
Gençlerin ortadan yaptığı akın ~'s-,, 
nasında Niyazinin çektiği şimşek 

gibi bir şüt kalecinin fevkalade bir 
plonjonu ile kornere gitti. 

Mütevazin bir şekilde cereyan 
etmekte olan oyunun 29 uncu da -
kikasında Gençlerin yine ortadan 
yaptığı tehlikeli bir inişinde mer
kez muhacim iki metre kadar ya -
kın bir mesafede kaleci ile karşı 

itizar 
Yazımızın çoklujundan Kara0oo 

lıkta lsık rom\\nı konulamaNHfbr. 
Okuvucularımızdan özür dileriz. 

karşıya kaldığı halde acele yüzün
den topu kaleye sokmağa muvaf -
fak olamadı. Bunu 39 uncu dakika
da sağ açık Selimin kaçırdığı ikin· 
ci bir gol vaziyeti takip etti. 

Devrenin bundan sonraki kıs -
mında her iki takım da çok tehli -
keli akınlarla biribirini sıkışt.ırdı

larsa da bir türlü gol fırsatların -
dan isti fade etmesini bilemediler 
ve devre bu suretle 0-0 bcr bere 
bitti. 

ikinci devre 
~inci devre: Birinci devreyi ol

dukça muvaffakiyetli bir oyunla 
geçiren Gençlerin bu devrede rüz
garı da arkaya almış olduklarından 
daha müessir bir oyun çıkaracak -
ları tahmin olunuyordu. Fakat 4 
üncü dakıkada Hakkı'dan çok gü
zel bir pas alan Rıdvan müdafi 1h
san'ı atlattıktan sonra yakın bir 
vuruşla Beşiktnşın ilk sayısını ltay
de muvaffak oldu. Bunu takip '? -

den Gençler akınında merkez mu
hacim Rasim'.in sıkı bir şütü dir~ 
ğe çarptı. Fakat az sonra ayni Ra
sim, kale önünde yakaladığı topu 
sıkı bir vuruşla Beşiktaş kalesine 
sokmak suretiyle beraberlik sayı -
sını temin etti. 

Oyun bu suretle mütevazin bir 
şekilde devam ederken Beşiktaş 
muavini Feyzi ile Gençler sol haf
bek'i Keşfi arasında çıkan bir kav
gadan sonra hakem Keşfi'yi oyun
dan çıkardı. Devrenin 17 inci da -
kikasından itibaren 10 kisi kalan 
Gençler sağ iç Salahattini geriye 
alarak oyuna deva mettiler. 

20 inci dakikada sağdan inkişaf 
eden G€nçler akınında knleye :ok 
yakın bir mesafede olan Rasim, Se
limden aldığı topu lürumsuz d'rip
linklerle ayağından kaptırarak mu
hakkak bir golün ziyaına sebep ol
du. Az sonra harekete geçen Be~i.k. 
taşlılar Gençler müdafaasını çok 
müşkül bir vaziyete soktular. 

Soldan bir pas alan Hakkı çeri 
bir inişle Gençler kalesine giıPr
ken kalecinin vaktinde yaptığı .nü
dahale ile neticesiz kaldL 

Fakat oyunun bundan sonrli!'J 

Gençlerin hakimiyeti altına gi~ -
mişti. 35 inci dakikada Rasimden 
Selim'e ve Selimden Niyaziye ~e
çen top, Niyazinin ani ve bomba 
gibi bir şütü ile ikinci defa BeşL~ -
taş ağlarına takıldı. Bu golden jOr

ra Beşiktaşlılar mağllıbiyetten ku:
tulmak için bütün enerjilerini sar
f ederek oynadılarsa da netice li -
zerinde müessir olamadılar. Ve 
maç da bu sureUe 2-1 Gençler Bir
liğinin galibiyetiyle nihayet'lendi. 
Beşiktaş takımı bu akşamki eks

presle İstanbul'a hareket etmiştir. 

iz mirde 
İzmir, 18 (A.A.) - Bugün Güneş 

takı.mı ikinci maçını Doğan Spor
la yaptı. Sahada sekiz bine yakın 
seyirci vardı. Hakem Ankarad.iil 
İbrahim idi. Tnkımlnr şu suretle 
dizildiler: 
Doğan Spor: 
Mahmut, Adnan, Fethi, İsmail, 

Nurullah, Burhan, Sabri, Fuat, 
Hakkı, Mehmet, Reşat. 

Güneş: 
Cihat, Reşat, Faruk, İbrahim, 

Rıza, İsmail, Pancr, Rebii, Necdet, 
Salfilıattin, Refii. 

Maç lzmirin hakimiyeti altında 
devam ederek sona ermiş, Oo~an 
Spor 5 • 3 ga1ip olarak sabadan 
aynlmıştır. 

• • 
Sekiz kulüp maçları 

Dün sekiz kulüp arasında yapı· 
lan turnuvaya devam edildi. İlk 
oyun Hilil-Topkapı arasında oldu 
biri:ıd devre sıfır sıfıra bitti. 

ikinci devrede Hilallılar Top
kapının bir golüne karşı dört gol 
yaparak maçı 4-1 kazandılar. 

İkinci oyun Vefa-Anadolu ara• 
sanda cereyan etti. Bu maçta Vefa. 
lılar bir gol yaparak maçı kazan. 
dılar. 

Üçüncü oyunu Süleymaniye ve 
lstanbulspor. takım· arı yaptdar. 811 
maçta Stıleymaniyeliler baştan 
başa hakim bir oyun oynıyarak 
ll1&çı iki sıfır kazandılar. 

Günün son oyunu olan Eyüp
Beykoz mrıçmda l3cykoı.lu1ar çok 
güzel oynıyarak rakiblcrini 2-0 
ma~lup ettiler. 

Son Telgrafın 
Müsabakası 

Bayanı 
Tanıyor musunuz? 

, 
4 

Son Telgrafın Müsabaka 
Kuponu 

No. : 19. 
Bu Restm-----

nln fotoQrafı 
bildiririm. 

ADRES ı 

olduQunu 

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

..................... 
1 iMZA J 
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Paslan.maz HASAN 
Bıçakları geldi. Meftunlarına müjde. 

---- ~ - •Her akşam -,1 -------- -------= 

onu 

Çünkü: 

Türkiyede ve komşu 
memleketlerde yüz bin. 
lerce kişinin dişlerine 
sıhhatve güzellik verere:k 
bu şöhreti kazanmıştır. 

OLi 
Dişlerdeki pas ve küfeki .. 
leri temizledikten başka 
diş etlerindeki hastalıkla 
rı da tamamen izale eder. 

·ist.iyor: 

RADYOLiN 
Günde iki defa kul
lanılmalı ve dişler bol 

bol fırçalanmalıdır. 

RADYOLiN 
Kullanan ağızda dai· 

mi bir bahar taraveti 

yaşar. 

Gümrük Muhafaza Genel KomutanlıAı ~ 
lstanbul Satınalma Kemisyonundan : . 

Mıktar Tasıntanan Tutar ilk teminat 

Ekmek torbası 1666 2483 Lira 187 Lira 
Nal 4972 Giyim 24SO ,. 184 ,. 
Mıh 381312 tane 1297 ,. 98 • 
Yem torbası 662 ,. 987 n 75 ,, 

1 - Yukarıda yaıılı 4 kalem eşyanın 20 /4 / 1937 Sah günü aaat 
10 da ayn ayrı pazarlıkları yapılacaktır. 

2 - Şartnameleri Komisyondadır. 

3 - isteklilerin ilk teminatlariyle muayyen vakitte Galata Çinili 
Rıhtım Han birinci kattaki komisyona gelmeleri. (2154) 

isf Jri-bui· : ~Beıedive§i : ~lianıarı 
·;. ... ~,~·;':..'.:<~::·:'. .. ~·-~ -~~i~ _:;·?: .. , ::·_ ·: . . . ' ~ .\ .. . '· . ·. . . :. . . . 

Beher metre murabbaında 120 kuru, değer konulan Fatih yan2ıo 
yerinde Hoca Üveys mahallesinde Karamuk sokağında 1?6 ncı adada 
80 santim yüzlü l7 metre 76 santimetre mur.ıbbaı sahasındaki arsa 
satılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamt.si levaıım Mü· 
dürlüğünde görülebilir. istekliler 1 ~9 kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya mektubilc beraber 20 • 4 • 937 sah günü saat 14 te Daimi Encü. 
mende bulunmalıdırlar. (B) (1926) 

• • ıı: 

Beher metre mıırabbaına 8 lira kıymet konulan Cihangir yın~m 
yerinde kantar sokağında 16 ncı adada 377 harita N, 2 metre 80 
santimetre yüzlü 29 metre 60 santimetre murabbaı sıhuıodaki arsa 
satılmak üzere a;ık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi levazım mu· 
dürlüğünde görülebilir. istekliler 17 lira 76 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 26 • 4 • 937 pazartesi rnnü saat t 4 te 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (1946) 

PARK OTELiNDE 1 

Meşhur Arjantinli 
muganni 

Tango Krah 

LUIS SCALON'u 
Dinleylnlz. Pek yakında 

SARI BARABASHI, 

Dr. Hafız Cemal 
(wKMAN HEKİM) 

Dahiliye 
Pazardan başka günlerde öğle • 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

İstanbulda Divanyolunda (104) nu
maralı hususi kabinesinde hasta • 

tarını kabul eder. Salı, cumartesi 

günleri sabah c9.5 - 12, saatleri ha· 
kiki fıkaraya mahsustur. Muayene
hane ve ev telefon: 22398. Kışlık 

telefon: 21044. 

Yeni neşriyat 

Aşk Mektebi 
Notalarını Numune 
Matbaası netrlyatı 

Nümune matbaası, Yusuf Ziyanın 
yaıdı~ı ve Muhlis Sabahaddinin 

bestelediği Aşk Mektebi notalarını 
parça parça neşretmiştir. 

Güzel buılmı~ ve ucuz çıkarıl· 

mı~ bu eserleri okuyuculanmııa 
tavsiye edcriı. 

o 

BIRE, 
1000 

aşra bayilerinin nazarı dikkatine: 
Umum Taşra bayilerine: Gazetemizin umum Taşra bayili~i 1937 

Nisl\n 15 ten itibaren 25 senedenberi umum T<ı.~ı a bayiliği yapan 
ve bila istisna herkesi memnun eden Ankara caddesi No: 48 Bay 
A. Zekiye terk edilmiştir. O günden itibaren müracaatlarınazı kabul 
edecektir • 

Mağazaları 
Hali hazırda 

PARDESÜ 
RAGLAN 

TRENÇKOT 
RE VERSIBLE'in 

En müntehap çeşitlerini 

her yerden ucuz fiat 

ve müsait şartlarla 

TAKDiM EDEBiLiR • 

'•Cildiye ve Zübreviye m üte ha' 

1 Doktor 

ı Nuri Osman Eren 
1 Beyol~u. Elhaınra apt. No. 3 
İİlllllmİİlllİl ..... R.İlll--~ 

Kadın dişcisİ 
MARI SOLLBERGEll 

DIŞ TABiBi 
istiklal caddesi, Lüksenbur~ ~ 
Per~cmbc ve pazar a-ünlerıfl 'I'. 

maada hergün saat 9 da:l 12 j.) 
ve saat 14 den 18 t- kadar k•bi" 
eltitfni sayın müşterilerine 
dirir. 

.. · Çeşitler tükenmeden evvel 
• .---

istedi~inizi intihap ediniz . ........................ 
/i. -Dans Profesörü 

T htl D leoooo~oo-xoo- J 
Perlsin 1937 senesinin a art e- 8 Akba müesaesel•' 

_yeni dana flgUrlerini 
ögrenmek isteyenlere - ç Ankarada her dilden kitaP• 

mUjde virerl ocuk zete, mecmua ve kırtasiyeyi il~ 
Beyoğlu istiklal caddesi Türkuaz olarak AKSA müessese~t'P 

dans dershanesinde Kemal Sami ÇOCUK ROMANI bulabilirsiniz. Her dilde "
1 

. 1 
Bayere müracaat. Hergün sabah Yazan : ISKENDER FAHREDDiN 8 mecmua sipari.}i kabul ~d~,. 
ondan a.<:şam dokuza kadar ders- BU tün okuyucularımıza 8 Jstanbul gnıcteleri için il:ı 1~ 
hanesi talebelerine açıktır. ' tavsiye edariz 8 bul, abone kaydedrlir. Un~e~V P. 

1 
• Operatör •n. 2 18 yazı ve hesap mıkinelerı:ı:01ııı 

RIZA ÜNVER Göz H k. · ' 8 kara acen .esi. Parker ,r 
e 1m1 8 kalemlerınin Anlrnrada satı~ş 

Doğum ve kadın hastalıkları 8 Dr. Şükrü Ertan ridır: Tel'!fon: 3:,1r 
mqlahassısı . • r 

. Cağaloğ'lu Nuruosmaniye cad. ooooooooooooooxoo:>e 
lo~lu Nuruos~aııiye caddesi Cağaloğlu No. 30 (Eczanesi :)atuı.>ı ve umuını ııcşrıyau ıdst' 

No. 22 Mavi yapt 1 yanında) Tc'efon. 22556 Başmu.har,rir 

I Telefon:· 22683 . !•·-----··---• E. izzet 
8MaWıiı yer: Matbul 


