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Telefon : 20827 Adres : lstanbul. SON TELGRAF 

hududlarımızda şekavet! ,! ______________ _ 

''Topraklarımıza eşkıya göndermeyt düşünecek cür'et 
bizden ziyade Fransayı düşündürmelidir! Husumetin 

husumetle mukabele göreceği muhakkakhr,, 
iç Bakanının Kamutayda vereceği izahat Carşamba top
Llantısına kaldı, Emniyet genel direktörü cenub~ gidiyo!J 
Çeteler T~l< köylerini: h.as~_akta ;Sii'~i'hİ·~·;~·=\"B'EiŞ'V8'~~r .... tiii""'~·~şii'ITi 

h
. ve Hataylı kdardeşlerdı~ızı 

1
. , Azaltınız · Karabuk'e gıdıyor 

Şe ıt etmekte evam e ıyor ar . Ru:ıvelt büyük devlet- , Başvekilin yarın. f?yliyeceği 
'' 111 - ct leri bir .. konferansa nutuk ve lngiliz sefirinin verece-
ıvıütecavizler aldanıyorlar: re- çagırıyor v• l"k rı b kl . 

na hareket . Nevyork, 2 (A. A.) - N••· gı ceVf!P a a a ı e e enıyor 
behemehal ~ena ceza crıo··recektir.,, ~~r~ur;imes gazetesinde okun· lngiltereden g~-

J 4 0 "Ôğrendiğimiıe göre, Reisi J R ---· - r·· k Cumhur Ruzvelt, birkaç gün len ngiliz heyeti 
eyhaniye ve Amik'te tedhiş ur - . 1 sonra umumr bir silahları tahdit bu sabah Anka-

konferansının içtimaa davet edil-

Jere kan kusturacak oldu ! mesini büyük devletlere teklif 
lçbak . edecektir. raya vardı 

teri Ş. a~ v: Partı Genel sekre• gemi azıya aldılar. Açıktan açtğa Bu konferans, önümüzdeki 
Cenup hkru Kayanın Kamutayda silahlı çeteler kurmıya kadar ileri yaı mevsiminde Kopenhag'da Ank.!ra, 2 (Telefonla) - Kara· 
kavet udullarımızın emniyeti, şe. gittiler ve hala azgın hareketlerin• toplanacaktır. bük demir ve çelik fabrikalarının 
birler hadıseleri ve alınncak ted- de devam edi}·orlar:. Diğer taraftan Öğrendiğimi· temel atma merasimine riyaset 
~ar., hlkkı .da vereceği izahat Tür:c topraklarına eşkıya gön. ze 1l5 c. mümessilkr meclisınin edecek olan Başvekil ismet lnönü, 

B~nı~a gününe kalmıştır. dermeyi düşünecek dereceleri ~ hariciye encümeni azasından Vek'iıter, Mebuslar ve Sfımerbankan 
illiyet lZahatın büyük bir ehem• lan bu cüretler bizden ziyade biri, bugün veyahut yarın kon• (Devamı ikinci sayfada) 
rıiyct ~e huııusiyeti olacaktır. Em• f ransayı düşündürmelidir. Bunlar Çarıamba toplantısında Kamutaga gre küraü~ünden Reiaicumhu· 
Cenup ınum Direktörü Şükrü de elbette dostlu~ alametleri değildir. izahat ve beyanatta bulunacalc o- run bu memduh teşebbüsünün 
tıtınj hudutlarında iktiza eden (Devamı ikinci sahifede) /'an iç Bakanı Şükril Kaga senasında bulunacaktır.,, 1 

Arnavut kadınları 
lrıek ~et tertibatını gözden geçir· uıııııııııııııııııııııııııııııırııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ...-ııııuııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Ut.ere · 1 k IB d 
Cenup ::~:~ı~~~!:~ın emniyeti· ita ya ra 1 u a• 

peşteye gidiyor 
- . 

~· . 

Çarşaftan 
Kurtuldular 
Tıran, 2 (Hu· 

susi) - Arna· ------ıı - ~ 
(.r\ -1: ! 

.\~J.' 

Belgratla A vusfurya ve Maca
ristanın da iştirakile bir ~'Tuna 
birliği,, nin meydana getiril

mesi de görüşülmektedir 
Belgral, 2 [ Hususi ] - Küçiik 

itilaf teşkil eden Yugoslavya, Ro
manya Çekoslovak ve murahhasları 
arasında dün iki toplantı yapılmıştı. 
Müzakerelere bugün de devam 
edilmektedir. Doktor Beneş pazar 
günü sabah saat onda buraya ge· 

hükumetleri arasında, bütün büyük 
siyasi meselelerdo: tam 1>ir mutabakat 
müşahede edildiğini ve görüşme· 
ler esnasında beynelmilel vaziyet· 

ten başka, Tuna devletleri arasında 
geniş bir birlik meydana getirilme
sinin de konuşulacağını, çünkü, son 
günler zarfında Avusturya hükume• 
tinin dı~ siyasasında büyük bir 
de2'işiklik yapmak üzere faaliyete 

geçmiş bulunduğunu, Macaristan 

vutluk Mecl si, 
Kral Zoıo'nun 
gösterdiği arzu 
üzerine b ü t ü n 
Arnavutluk da· 
bilinde peçe ve 
çarşafı yasak 
eden pir kanun 
lAyi~asını kabul 
etmi~tir. Bu ka. 
nun Arnavutka- 1 

Makineye verirken: 
(;) Sovyetler Besarab
· ~ yanın ilhakını tanıdı 

~\ ' 
P,.,.,,z D . . 

'' ışlt!rı bakanı 
. /oan Ddbos 

Ilı. 

•tıp ctr 
fllıta __ •ren ve cenup hudutları· 
,. ... utcve .h 
•tttcllik ccı ve matuf bulunun 
\'uic11 ' fekavet gibi hldiselerin 
lncınlckYeya vukuunun mclhuziyeti 
tin bi et cfkirı umumiye ıinde de. 

r lce -
Stıri ısur uyandırmıştır. 

ltınıcı...Yc vatanilerinin Fransız müs· 
rcıc L c hleınurları ile el ele vere-
. "Cr ç • 1•lif ad cııt fes at unsurlarından 
L e •~r t'I l\lr11 t.k. e • .e Hatayda Türklere 
~ bi., ıp cttıkleri zulüm ve işken-
~tarlten taraftan bütün Şlddetile 
~nup h bunların bir yandan da 
~llneun. ~dutıarımızın huzur ve ıü
bir " ' lhlll etmeye matuf ted
ku.,v .. te tertiplere alabildiklerine 
b "" ver · aaıt 01 nıış olhıalan memlekette 
trıaktadıarı teessürü büsbütün artır· 

r. 
Yuksek • 

~bafaı nuahafil ile temasını 
~tkadh a eden salahiyettar bir 
.. , yllJltı b 

~detrrı k . u hususta şunları 
.. e ledır· 

~r - Hatay d. 
lns1z 

111 
_ a vası ortaya çı~nca 
Usteınleke · memurları 

lecektir. 
Çek Cumhur Reisini istikbal 

etmek üzere büyük hazırlıklar ya· 

pılmaktadır. . 
Pravda gaıetesı, küçük itilaf 

en muht•t•m ve 
heyecanh de"iz tef· 

4 rlkası : TUrk bahri· 
ı yelllerl bUyUk harp-
te nasal döiUttUler? 

1 4 oncü sahıfemlzde 
tarihi tefrikayı 
takip ediniz ..... 

(DerJamı 2 inci sag/ada) 

dınları. tarafından 
büyük bir sevinç Kral Zogo 
ve memnuniyetle karşılanmıştır. 

Atatürkün açtığı yolu takip 
etm.ek Psteyen Kral Zogo yirmi 
sekıı Mart ıünü müslüman Arna• 
vut kadınlarının çarşaflarını atarak 
wodern elbise giymelerini emret· 
mlştir. Yakında taaddüdü zevcatın 
!'lenncdilerek erkeklarin bir kadın 
ıle evlenmeleri hakkında bir kanun 

çık~cağı da söylenmektedir. Tiran• 
dakı terzi ve kumaı tüccarlan 
t:se.ttür inkıllbı üzerine çok alış 

ıj'' yapmıya başlamışlardır, 

Zengin müka
fatlı 

Müsabakamıza 
mutlaka ittirak 

ediniz 

7 nci sayfadaki resmi 
tamyabilirsiniz .. 

Sovget hükumeti dün bu kararını 
telgraf la Bükreşe bildirdi 

• ( Yaım 2 inci sayfamızda) 

Günün şakası: 

--~ 
e... 
- D-E. 

lnglllz sıazeteıerln• gtire, Akdenlzde ltalyanın 
latedlll budur .. 

• 



Meğer devlet kuşu de
diğimiz: Karga imişi 

Biz insanların ne acaip halleri- lan erer de daima piyasadan ha-
miz var. Hele şu kıymet vermek berleri yoktur! 
meselesinde. Bugünkü günde he- Halbuki biz zavallı metelik av • 
men istisnasız her şeyin kıymetini cıları, bugün karganın İstan -
para ile ölçüyoruz. Sonra kıymet bulda tane ile, hem de kıymetini 
verip vermemekte de mantık yok! ~öklerP çıkard1ğun1z ?,a~ete fia -

Meselfı, bir insanın hiç bir kıy- tına satıldığını ehemrrıiyl!tlc bil • 
meti olmadığına ölçü olarak, af mek!eyiz. Hatta beş on kuruş bor-

buyurun: cu, alacağı için adam vuranları i-
- Eşek!.. §ittik(<.> canımız yamyor da biri -
Dediğimiz mal\ım. Halbuki yine birimize: 

mallımdur ki en külüstür, rncselfı. Be budala! Adam vuracağına 
en pastırmalık bir eşek bile en a- karga vur da zengin olsana! 
şağı elli lira! Diye hop oturup hop kalkıyoruz. 

Milli bakkal iktisadiyatından Zira gün gelecek ki: 
behresi olmıyanlnr: - Şu herifi görüyor musun .. Kar-

- Herii kendini kuru fasulya gi· ga yi!7.ilnden milyoner oldu! de-

Bir motör 
Fabrikası 
Kurulacak 

il KoçoK H A BERLER l 1 Cenup hududu- ,--oış 
'-~ ------.--- SiYASA içer~ muzda şekavet ':-...-----------: 

Karabük demir ve çelik fabri· 
kalanru kuracak o!an Brasser 
firması ile bir de molör fabrikası 
kurulması için müzakereler c:ere-yan 
etmektedir. Konuşmaların kısa bir 
zamanda müsbd bir neticeye vara· 
cağı ümit edilmektedir. 

lstanbul vali 
muavlnliği 

Ankarada dolaşan bir şat iaya 
göre, lstanbul Emniyet Müdürü 
Sal.h Kılıç lstanbul vali muavinliği• 
ne, Ankara Emniyet Müdürü Sad. 
rettin Aka lstanbul Emniyet Müdür
lüğüne tayin edileceklerdir. 

Cebelüttarıktakl kon· 
trol heyetimiz 

Cebelütlarık boğazını kontrol 
edecek heyet Reisi Büyük Erkanı· 
harbiye Deniz Müşaviri Yarbay 
Safiyeddin'ın maiyetınde İ5tanbul 
Müdürlüğü förinci Şube kadrosun. 

* İimitte ikinci kağıt ve sillilöz (B' . . /ad d ) ispanyadan Çlkabl' 
fab 'k · t N" 15 ırıncı say an evam 
. rı asının ınşaa ına ısanın Husumelin husumetle mukabeie gö- lecek tehlike 
ınde başlanacaktır. 1 nce"'-inden ü he oktur. tJ• 

* Torbalıda şahin avcıları Os • El> F ~ P Y _ 1 k İspanya karışıklıklarının Avt 
ğer rans1ı mustem e e me- k d ··rü~ • 

man isminde bir ..arkadaşlarını dik- 1 S . . 1 d a pa sulhunu nerelere a ar su li' _ mur arı ve urıyenın on ara ayan n . . y• • h · t k haY 
katsizlik yüzünden vurarak ol - ·ıı~ . mili bu-tün unsurların lıyebılccegın~ ta mm ~ ~c -lrO" 

.. .. . . mı ı ve gayrı . . . mü küldür. Italyanlar, ası Fraı .... 
durm~şleıdır. .. .. . . akılları sıra Türkıye Cumhur yetını ş asıtıl 

* üniversite Rektoru Cemıl Bil- . k . b h k ti"'- nun behemehal muvaffak olm . . ızaç etme ısteyen u are e ... -
sel Izmirde iki konierans vermış - n"nden kendi lehlerine bir fayda dilemektedirler. 

Fakat, Franko, mağlubiyetteıl 
tir. çıkalilece~ini tıJ.hayyül ediyorlarsa . ~ · -.:er 

* K b' su Profeso··r Fuat mag~lübiycte uğrıyarak geldıgı " ars ~ u o nlara haber vereiim ki yaman su- soO 
Köprülüye Ankarada bir otoma • h k t lere doğru çekilmektedir. En 

retle aldanıyorlar. Fena are e gelen haberlere bakılırsa, Franlcll' 
bil çarpmışsa da kaza hafif savuş • 1 f - kfr 

bebemeha , ena ceza iOrece ı ·• ya karşı ı·syan hareketleri de b8f 
turulmu§tur. H d ı haber atay an en son ge en • go··stermı"şt·ır. A-sı· generalın İspatı, 

* Hükumet Van gölü kıyıların- t k 
tere göre de ar•p ve aş.ıa erme~ ya isyanının patlak \•erdiği bir )~. 

da Katvan nahiyesinde bir tersane nilerden müteşekkil ç:Leler tec ,. ıa 
t ktad r olan Tetuana giderek, taraftar·rdi· 

yap ırma 1 • vüzlerini arttırmakta ve her gün · 

* Y ·k·· h" · ··d- ·· A rından 30 zabiti kurc:una dizdı enı oy na ıyesı mu uru - birkaç Türk köyünü basmaktc1,eşya ~ , 
laeddin bir otomobil içinde 25 lira ve para talanı yapmaktadırlar. A'<- ğini bize anlatmaktadır. Fr_an~0eJI 
rüşvet alırken yakalanmıştır. İş • kuyu köyü ... de yeniden üç Türk nun ordusunda 50~0 bin Ita '1 
den el Çcktı.ril"n müdür hakkında ·ı · · askeri vardır. İhtilakı ordu csaseııı '° şehit eGı mıştır. o!' 
tevkif kararı verilmiştir. Reyhaniye ve Amik mıntaka- İspanyollardan müteşekkil bir 

* İsveçin eski İstanbul sefiri sında du tedhiş devam etmekte ve du değildir. Komünizme düşr.t~; 
Bay Vallenberg bir ay evvel İsveç- türk ha ıkına adeta zulüm ve işken. olan memleketlerin gönderdi 
te ölmüştür. ce altında kan kuslurulmak· yardım kuvvetlerinden müteşeJ( ' 

* Üniversite hayvanat profesö- tadır. kil, muhtelit bir ordudur. Curnlıtl" 
rü İsviçreli Andre Neril tifodan ---- riyetçilerin orduları da bu surctl: 

dün ölmüştür. Cenazesi Cenevre - JtaJya Kralı ve komünizme taraftar bütün J1l
1 

ye gönderilecektir. Ietlerin yardımile kuvvetlendiril' 

* Haliçte ve Çanakkalede bat • (Birinci sayfadan devam) miştir. Almanya ile İtalyanın b~; 
dan beş memur da vazife görı::cektir. bi nimetten sayıyor! nilecektir. 

Derler. Halbuki kuru fasulya İş ~aka zannedilir. Halbuki şe-
bizzat (nimet) dediğimiz ekme • hir içinde karga avı bizce şu sinek 
ğin iki misli! avlamak modasının fena halde bir 

Haydi: rakibi olacaktır. 
-Gerek eşek ve gerek kuru fa. Baksanıza, şimdiden, şehrimizde 

bir karga borsası da vücude gel • 
sulya yenildikleri için kıymet a • mek üzere .. 
lıyorlar! Yoksa sosyetede itibarla- Muhterem ziraat müdüriyeti, bu 
rı yoktur! 

Denilecek. Amenna.. Ya şuı 

kargaya ne buyurursunuz? Meret 
ne yenir, ne sucuğa katık olur, ne 
pastırmaya çöven! Pardon, belki 

çövene rengi uyduğu içm kulla
nılıyordur, bilmiyoruz, gıda sa -
nayiimiz hakkındaki cehlimizle 

kimseyi incitmi.yclim ya!! 
Fakat, mesela, bilhassa bir çok 

bayanlarımız samimi arkadaşla -
rı .• ın kocalarını kuşa benz~tmek 
istedikleri zaman: 

sefer, şehir içinde avcıların karga 
vurmıya rağbet etmediklerini gö
rere c karga fiatmı beş kuruştan 
yedi buçuğa çıkardı. 

Gazetelerin yazdığına göre bu 
şehir içinde karga vurmanın kıy
metlenişi, saçma fiatının yüksekli
ğ!.nden ileri gclıyor. Saçma fiatı 
yük;·.ı.. olduğu içm şehir içinde vu· 
rulacc..k karga fiatları da arttırıl
mış. 

Ar~ırılmasının mı? 

Tabii: Madem ki saçma fiatı yük-
- Karga gibi herifin biri! sek! 
Diye hemen kargaya benzetir - _ .h- fı 

ler. Daima deriz: Şu bayanların -~~*?~ 
her şeye daima mükemmel akıl- r--

"""'''"' .. '"'"'"uuau1111ıu11ıu••n•••u .. uuın•11ttnı11 .......... , •• ,,,,, .. ,, .. ,, .. "''''"'"'""''"''n11u1111u1111ıunn•n•••••n•••••••ıttnnı 

Hem küstah, 
hem mütecaviz .• 

Bir polisimizi gözünden gara
/1.yan sabıkalı 

Tecavüzü yetmiyormuş gibi, "Sivil poli· 
s im,, diye d e ortahğı b irib irine katmışl 

Dün gece, Sultanahmet civarın • 
da, Kabasakalda, Mımar Mehmet 
ağa caddesinde şüpheli olarak do
laşan ve bu caddede Rus bir ta -
belacının yatıp kalktığı kuru bir 
çeşmenin haznesine giren Şevket 
sminde bir sabıkalı Akbıyık bek· 
cisi Mehmet tarafından yakalan • 
mıştır. 

Sabıkalı, önce, bekciye: 
- Ben sivil memurum. Burada 

gezip polisleri kontrol ediyorum! 

demiş.. Fakat, bekçi dinlememiş 

karakola götUrmüştür. Akbıyık 

polis mevkiinde sorguya çekilen 

Şevket, bıraz sonra, Alemdar mer
kezine götürülmek üzere yanında 
bekçi ve Hafız ısmindeki polis ol· 

duğu halde yola çıkarılmıştır. Sa
bıkalı, karakoldan çıkınca, gitme -

mek istemiş zorla götürülmek is -
tenince de, önüne gelene yumruk 
sallamağa başlamıştır. Bu esnada, 
polis, Hafızı, yumrukla gözünden 

yaralamış, polıs ve bekçiler tara • 
f ından güçhikle yakalanarak A -

lcmdar merkezine götürülmüştür. 
Şevket, bu sabah, Aslıye Dör -

düncü Ceza mahkemesine verıl -
miştir. 

•11ff••nnııtnııuıııınıu111nııuuı11u11uuıııııuıtııu111111tııuuıt1Hıutuııınnıtıtıtınınn11111ııınııuıınuuııtuııı11tıı11111111111111tuuuu 

i ki l ngiliz 
Bir antikacıyı 
Dolandırdı 

Kapalıçarşıda, kuyumcular içe -
risinde 90 numaralı dükkanda an
tikacı Musa zade Abdullah, bir kaç 
gün evvel, gayet garip ve eşine az 
rastlanır bir şekilde dolandın! -
mıştır. Hadise, şöyle olmuştur: 

Bir gün, Abdullahın dükanına, 

gayet şık giyinmiş bir kadın ve bir 
erkek İngiliz seyyahı girmiş; anti
ka alacaklarından bahisle, bir çok 
eşya çıkartıp görmüşlerdir. Bun -
lar arasından da, bir kısmını be -
ğenmişler, beğendikleri antikaları 
500 Sterline paıar:ık etmişlerdir. 

Bunun üzerine, isminin Loid Hans 
olduğunu söyliyen ve bu namla ba
sılmış ve üzerinde İngiliz lordları
na mahsus asalet alametini de ta
şıyan bir de kartını bırakan erkek, 
cebinden bir çek def teri çıkarmış, 
maruf bankalardan birine hitaben 
500 sterlinlik iki çek doldurup im
za etmiş ve bırakmıştır. 
Dükfın sahibi, ertesi gün, çekler 

muhteviyatını almak üzere ban -
kaay gitmiş, fakat, bankadan, çek
lerin sahte olduğu cevabını almış, 
çekler de bankaca müsadere edile
re, hfıdise polise haber verilmi§tir. 

Cenevre 
Tavassut 
Edecek mi? 
ispanyadaki muhar e be· 
lerde e n son vaziye t 

Havana 2 (A. A.) - 1'.uba hü· 
kümeli lc:panya harbine bir niha· 
yet vermek üzere bütün Amerika 
milletlerinin tavassutta bulunma• 
larına da"r olan Meksıka aotas.ını 
kabul etmiştir. 

Tavassut, ihtimal Milletler Cemi• 
yeli vasıtasile yapılacaktı r. 

Bir taraftan da Antikacı Abdul -
lah polise müracaat etmiş, vak'ayı 
anlatmıştır. 

Polis ikinci şube müdürlüğü der
hal tahkikata başlamış, bu çıftlik 
burada iki maruf otelde bir müd -
det kaldıklarını, antikacıya bırak -
tıklarıkartın maruf İngiliz krıpita
lisUerinden birinin kartının takli
di olduğunu, antikaları aldıkları 

gün de Tiryesteye giden bir vapur
la hareket ettiklerini tesbit etmiş
tir. 

Emniyet Direktörlüğü, vapurun 
uğrıyacağı limanlar zabıtaıarına 

müracaat etmiş, bunların tevkif e· 
dilerek gönderilmelerini ist. ... miş
tir. 

Bu memurlar bugünlerde seçilerek 
Cebelüttarıka hareket edeceklerdir. 

Anka rada feci bir kaza 
iş Bankasının eski Ankara Merkez 

Müdürü Fethi Yaman feci bir ka .. 
za geçirmiştir. Fethi yanında iş 
Bankası umumi katip muavini lsmail 
ile birlikte gece saat ikide Ankara 
palastan Yenişthirdtki evine dön· 
müş ve yatmağa lıaıırlanmışbr. 
Jsmail de ~vine dönmek üure ka· 
pıdan çıkarken, bir l1lbanca sesi 
d uyarak, tekrar içeri;e girmiı ve 
Fethinin kanlar içinde yerde yattı
ğını görmüştür. 

O~rhal poli!e haber gönderilmiş 
ve Emniyet Müdürü bizzat yara
hnın evine gelmi~tir. Kurşun Fet• 
hinin sağ şakağından kirip sol şa. 
katından çıkmıştır. Fethinin vat
mazdan evvel tabancasını kanştı
rı.rken, böyle feci bir kazaya uğra .. 
dı~ zannedilmektedir. Hastaneye 
kaldırılan yaralının 11bhi vazıyeti 
çok a~ırdır. 

Fetbınin g"!çen sene Bo~aziçinde 
70 bio lırahk büyük bir köşk yap
tırdığı ve son gü:ılerdc de bu 
köşkü 60 bin liraya terhin etmiş 

oldutu söylenmektedir. fethi l'>D 

gunıerdc sinırlerı son derece bozuk 
bir naldc ıdi. 

Konferanslar: 

Toplantı 
Kızılay Üskudar kaza kongresi 

4/Nisa.n/937 Pazar giinü saat 10 da 

Doğancılarda Halkevi salonunda 

toplanacağından i.;yelerinuzin o -

nur vcrmelerıni dileriz. 

Kadıköy Halkcvmden.: 

2/Nisan/937 Cuma akşamı saat 

21 de Evimiz salonunda Bay İsmail 

Hami Danişment tarafından (Oil) 

hakkında bir konferans verilecek
tir. Herkes girebilir. 

mır:: veya yanmıc: gemilerin enka- M k" t günkü menfaatleri asilerin be , 
" " geçmiş bulund~~unu! a_ca ıs .a'! t 

zını çıkarmak için Avrupadan bü- ise eski (Rcvızıyonııl) sı vasetını mehal muvaffak olmasını icap e 
yük bır vinç getirilecek ve bir teş- tekrar etmek üzere o'du u için, tirmekte ise de, İngilizlerle Fr:ı: 
kıllit yapılacaktır. beş devletten mürekkt>p ~eniş bir sızların Akdeniz yolları bu su 

T b. ı·l'r· me dana '"'etirilmesine le tehdı"t altına gı'rmek tehlil<eS' *Dün Borsada Türk borcu yük- una ır 1 ı. 1 Y 6 f , 
mani olacak hiç bir engel kalma• karşısında bulunduğu için men 11 

selmeğe devam etmiştir. Son fiat dı1rını yazm"ktadır. __ .. _ e' 
15 " - - atler çok ciddi ve korkulu bir Ş 

21 liradır. Benim öğrendiğime gore, Kuçuk 
itilaf hükUıretleri arasında iktıs.ıdi kilde karşılaşmaktadır. * Beynelmilel Ticaret Odası er- H d , Fr"nsız g~z,..telerı· italy"nıarıll• birlik yap iması için Dr. o za nın n - <C ... 

kanı bir ay sonra şehrimize gele • evvelce hazılamış olduğu pian tel• bu ciddi vaziyet karşısında ort~ 
rek ticari müuı.kerelerdc buluna • kik edilecek, ve bütün bunlardan Avrupa ile Şarki Akdenizde J.cellr 
caklardır. daha mühim olarıtk, Küçük itilafa dilerini arkadan emnivet altına 8 * Memurların yaz mesai saatle- dahil olan her hükumetin, diğer k ·· ·· , l d" vl t"k f8' 

hükumetlerin hudutlarını de tekef~ ma uzcre sur at e ıp oma 1 

ri 1 Mayıstan itibaren değişecek - fül etmrh üzere, küçük itilaf paktı• aliyete geçmiş bulunduklarını ~ 
tir. nın genişletilmesi de, mevzuubahs Belgradda geçen hafta imzalaf1,ıı 

* Seyrüsefer kazalarının önüne olmaktadır. pakt ile Yugoslavlara fedaktirlı1'' 
geçilmek üzere tedbirler alınmak - Pakt, şımdiye kadar yalnız w Ma· ta bulunduklarını yazmaktadır!~' 
tadır. Bu münasebetle polis müdü- caristana karşı hudutların muşte- Bu gazetelere göre, İtalyanlar, ~~: 
rü dün tramvay şirketi depoları -
na gıderek kapılar üzerinde tetki
katta bulunmuştur. 

Oışarda * Japonyada umumi seçim 30 
Nısanda yapılacaktır. Başvekil ye
ni bır !ırka ile seçime iştirak ede -
cektır. * Tayyareci Lin'dberg, yanında 
karısı olduğu halde Rodostan Ati
naya gitmıştir. * tngılterenin mali yılı beş bu -
çuk mılyon İngiliz lirası açıkla ka

panmışıır. * İngiliz kralının taç giymeme
rasımıne İtalyan donanması da iş
tirak etmiyecektir. 

reken teminini taahhüt etmekte idi. denizde vukubulabilmesi muhte 
İTALYAN KRALI BUD,APEŞTE- mel bir muharebe için bütün ,.sf 

YE GİDECEK }ıklarile askeri ve siyasi faaliyet ' 
Londra, 2 (Hususi) - Morning ler sarfetmekte ve tetikte buluJl' 

Post) gazetesi, Çekoslovakya hü - maktadırlar. 
kiımetinin, İtalya ile bir anlaşma Ahmet R~uf ~ 
Yapılması için Doktor Şuşnigı_·n ta- _..,, 
vassutunu rica ettiğini ve ualya ""B ....... a ..... ş ..... v" ... e ...... k ...... ı~ .. 

1 
... ,,H .. ıııı· .. 

3
: .... r .... e"' .. k··r et 

Kral ve Kraliçesi ile birlikte İtal-
tan Hariciye Nazırı Kont Cianonun Ed• 
BudapeŞteyıe yapacakları seyahat ıyor 
programının Romada hazırlandı • ) (Birinci sayfadan devam 11 

ğını, yazmaktad1r. d l"l k h k t eır 
TRABLUS MÜSLÜMANLARI avet ı eri bu a ş:-m are e t 

cck olan iki hususi tr··nle Kat 
Roma, 2 (AA.) - B. Musolini - bük'e hareket edeceklerdir. ·r· 

nin Trablusgarbı ziyareti esnasın· Merasimde bulunacak olan ~ 
da irad etmiş olduğu nutukta müs· ket ıı üdür ve rnrme<ıs111eri de it 
lüman İtalyanlar lehinde ittihaz o- gün lstanbuldan Ankaraya gelı11 
lunacağını vadetmi~ olduğu ced - terdir. il 
birlerden bahseden matbuat ve Başvekilin yarın Karabük'te !'-

melesi yevmiyeleri arttırılmazsa, at on birde fabrikanın teoıt ~-
propaganda nezareti erkanından, b rıu 

* Amerikada 300 bin maden a-

grev ilan edeceklerdir. at::ırken sövleyece~i nutuk u d 
bu nezaret namına söz söylemcğe alakave ehemmiyetle beklenm .. _k~~)'' 

* tngilterenin müracaatı üze • b h-k"'· · h 1 .,ı salfihiyettar ir zat, u .umetın a- ismet nönü bu nutkunda Tur b" 
rine İtalya hükumeti Adisababa - lihazırda rnüslümanları milli ha - ve lngiltcre arnsında sanayi .~s·rıi~ 
da ki Tüccar Mehmet Aliyi, hudut yala daha ziyade sokmağa matuf ~ında gırişilmiş olan el Lir: ığ~r 
harıcine çıkarmıyacaktır. projeler hazırlamakta olduğunu diğer sahalarda da . v~rebı.le tel' 

* C d d t . d b · daha şumüllu ve f eyızlı neuce enevre en av e ın en en beyan etmiştir. 
Bu zat, müslüman 1talyanların tebarüz ettirecektir. ., rahatsızlığı dolayısile şehrimizde 

kalan Nummı Menemencioğlu ıyi

leşmiştır, bu akşam Ankaraya dö -
nE:cektir 

müstakbel kooperatif parlamento- Kara bük' de yapılacak mera
5
' ~ 

da mümessiller bulunduracakları- davet edilmiş ol11n İngiliz sefiri;~ 
Başvekile vereceği cev p ta '~ 

nı söylemiştir. alaka ve ehemmiyetle karşılanrfl 
tadır. ıı' 

Fabrikayı inşa edecek ~ ı---·----------------------------·-----------------------------
1 Sabah ve akşam başmuharrirleri ne yazıyorlar? 1 

Cumhurıyet 

Hatay meselemiz 
cCumhuriyet. de Yunus Nadi, 

Hatay meselesini Türk Fransız 

münasebetlerinin mehenk taşı ad-

dederek diyor ki: .Suriyedel:i 

Fransız müstemleke memurları ,. 
rada oldum olasıya kaçakcı ve 

eşkıya makulesi kimselerle el ve 

· iş birliği yapıyor. Türk toprakları
na eşkıya göndermeği düşünecek 

dereceleri bulan bu cür'etler biz -
den ı.iyade Fransızları düşündüt'· 
se gerektir. Bunlar elbette dostlu:C 

alametleri değildir. Husumeti?. 
husumetle mukabele göreceğinde 

şüphe yoktur.> 

Açık Söz 

Zehlrll gaz kursları 
cAçık Söz, de Şakir Hazım Er -

gökmen, bu ay içinde İstanbulun 
muhtelif yerlerinde açılacak olan 
gaz kurslarından bahsediyor. Har
bin habersiz patlak vereceği hesap 

edilir, maskenin bütün vatandaş -
lar tarafından tedarikine madde 

ten imkan bulunmadığı göz önüne 
getirilir ve nihayet sığınağın bir 

para ve zaman meselesi olduğu dü
şünülürse, halk, muhtaç olduğu 

bilgiyi ve baş vuracağı en yakın 
tedbiri şimdiden öğrenmiş bulun • 
malıdır. 

Şunu bilmeliyiz ki, maske ve sı-

ğınak olmadığı halde bile, şu veya 

1 bu tedbıre müracaatla az veya çok 

ihtıma!le can kurtarmak mumkün
dur. 

Tan 
Ölen bir d ev i r -

Ahmet Emin Yalman, eski sad -

razam Müşir İzzet paşanın ölümü 
münasebetile eski bir derdi hatır -

lıyor ve hatırlatıyor. İzzet paşa . 

nın hayatı dürüst ve temiz bir ör -
nek halinde geçmiştir. Fakat poli -

tika hayatına girişi kendisi için iyi 
olmamışnr. Memleket kurtuluşu-

nun yegane ümit ve ihtimali şek -
linde bir askeri mücadele açılınca, 

İzzet paşa gibi bir askerin vazifes~, 
bu mücadele içinde asker sıfatile 

vazife aramaktı. İzzet paşa politi • 

ka hayatına girmiş olması dolayı -

sile bunu yapamamıştır. Fakat ·t::
ıet pa~anın hüsnüniyete dayanan 

ictihad ve kanaat hatası uzun ve 

şerefli askerlik hayatı hakkındaki 
hürmet ve sevgiyi sarsamaz. 

Kurun: 

Cenevredeki entrikalar 
... ve Fransız hükumetinin buna 

göz yumması daha ne kadar de • 
vam edecek? Bugünkü cKurun> 

da Asım Us, bu süali soruyor. A -
caba Fransız hariciyesinde göze 

çarpan hissizliğin sebebi nedir? 
Surıyede ve Halayda bulunan 

Fransız memurları ile Suriye va -
tantıerinin Cenevre anlaşmasına 

karşı hazırladıkları suikasd ter -
tibatına daha ne kadar göz yumu -
lacak? Cenevredeki entirikalarla 

Suriyedeki suikaşd tertibatı ara -

sında bir rabıta aramak lfızımdır. 

Yegar.e ümit Blum hükumetinin 

Cenevre anlaşmasını bozmak isti
yen Fran~ız memurları üzerinde 
kuvvetli bir tesir yapmasıdır. 

Son Postı'3: 

Bu nevi ders'ere TUrk 
matbuatnun ihtiyacı yok 

"Son Posta" da Selim Rıg·p, 
ispanyada devam edegelen muha
rebeler dolayısile, bize büsbütün 
yabancı olan bu davada, bazı ga. 
ıetelerin, Türk matbuatını Kızıl 

Madrid veya Valansiya hükumetle• 
rinin em 1 ve menfaatlerine hizmet 
etme~i isteklerini yazıyor. 

Diyor ki: •Kanaatimce bu hal, 
sınıf kavgası mevcut olmayan 
bir memlekette, böyle bir kavga 
ihdas etmek istemenin ta kendisi-

dir. Fakat Türk matbuab vazifesini 
müdriktir. Bu nevi derslere ibtiyaa 
yoktur. Onlar daima orada ve biz 
daima beri taraftayız." 

Aksam: 
Başmakalesi yoktur. 

firmanın idare meclisi reısi Bra 
şunları söylemiştir: ef 

- Demir ve çelik yapmsk şf. 
kekce bir iştir. Kuvvete, z~~ ~~ 
sebata ilıtiyQç göstr.rir. "fürkıY 0~ 
tarihi ve mil.i ananeleri ispat ~CA 
ki, Türk milletinde bütün bu 1 

eden meziyetler vardır. ·r ff 
Karabükte kurulacak _del11~ 11r 

çtlik sanayihiı muvaffakıye.th jçl' 
ticeler \"ert'cc~ine, Türkiyenın i bil 
mai ve ikti adi hayatında yerı11,, safha açacağına şiiphem yokt 

Besarabya 
(Birinci sayfadan devarr&JJ 

Bi.ikreş 2 (Hususi) - So Jıil' 
Rusya hükumeti dün, R~rn~rı ,.ı 
kurnetine bir nota vermıştif· tl 
lar, bu nota ile, Besarabyantfl jtD' 
men memleketi olduğunu ve dtJ ' 
manyaya ilhak edilmiş bultıflilcJP. 
ğunu resmen tanıdıklarını b ~ 
mektedirler. . Bu hfıd!se~ . u;"~ 
harp nihayctindenberı, ıkı. # 
arasında en büyük siyasi bıt ı'°~ 
sele olarak telakki olunrn-3~ o' 
Besarabyanın, Rumen at ~ jl 
!arak Ruslar tarafından resf11 ,! 
nınması, Rusya ile RonuınY'tı ,r 
smda mütekabil yardım pal< ı'# 
di için ilk adımı teşkil etme~ st'' 
Nota, Tatareskunun Pragı ııı~ 
tinden sonra verildiği için e ~ 
miyetini bir kat ıcat~' 
arttırmaktadır, çünkü, al< f!: 
Iecek mütekabil yardım efil fi, 
ile, Ruslar, bir harp vukuUfl ~;o, 
men arazisinden geçerek çe ıııet 
vakyaya yardıma koşabilcce 
dir. 
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Günün meselesi: -ı\K ~ Y AKt fKABblCklLAk~ l_H_~ ....... 'i~o_F:ı_o~-~f-u J 
.. • 1 00pera İ Ça U eS ıyen Kendi kendine 

Vatandaşlar yurt ıçınde gaye 'ayakkabıları değiştirecek ~:::nb~~ .. ğ.ı 
Ucuz Seyahat edecekler - --·-~~- le~;~~~:

1

~~~~~~ ~~~:k:;;~r~öl;~ 
V • _ı J b / alakadarlar darılmasın . 
.1 enıuen stan u ve Be go ğlunda Ac;ık konuşmak, hiç olmazsa, ka-

0 h 1 d 1 k 
palı konuşmaktan yektir. a i Al turı•zm propagan ası yapı ıyor i i satış mağazası açılıyor l\fosıektnş•mız gazetelerden bi -
ri bir anket açmış. 

'LI -'" • • ı J stanbulda kendi gücile çalı - dilerek temettliden istifade ede - İşte, açık söylenince, bunn pek 
ner vatandaş memleketı.·n her. ı_ara, ın_ l gezıp gor.e- şan müesseselerin başlıcala - ceklerdir. anket denilmez; belki daha zi. 

k k d k 
• rından olan ayakkabıcı sanatkaran Diğer taraftan ayrı bir t~ekkül yade: Gaf demek liızım. 

Cek, eserlerini, gü.zellıklerlnl lef l e ece fır kooperatifi heyeti umumiyesi ya~ olan ayakkabıcı sanatkaran cemi- Amma, bu gazete sırf gaze -

ya hat ması afları na u ı t hır fikir ve- j 
re· ıımck dahili tuıızm programının 

gcı.ılerin merk<.•zi siı-lt:·tiı~i jst:m -
bul olm..ıktan ziyade Ankara ,.e 
çevresi ve uz:ık viliıyetler :teşkil 

kında toplanacaktır. Kooperatifin yeti de azalarının hayatını, ~ini tecilik yapmak istemiş olabilir. 

~ atandaşların ana yurt içindeki 
c:ıılcrini arttırmak ve dahili tu
rızrn hareketini canlandırmak üze
re esaslı tetkiklere başlanmşıtır 
Bu işle her şehir belediyesi ehem-

faaliyeti her sene artmaktadır. ve ailesini sigorta ctmiye başla - Fakst netice böyle! 
Yalnız geçen yıl içinde 330 bin li- mıştır. Bu gazele tutmuş, halktan laa -

esas hatlarını teşki.~ etm_ckte~ir. ı ralık satış yapılmış ve miihim bir Cemiyet ayrıca muhtaç ve hasta lettayin önüne gelen bir kaç zata: 
edecek ve toploca şehirden köye kar temiıı cdilmiştır. ayakkabıcılar için muhtelif semt - - İspanyada harp eden hangi 

Halka hem sağlam hem ucuz a- lcrde parasız doktorlar temin etmiş taraün kazanmasını istersiniz? 
Tıcaret Odac:ı; gonderılccek cc-

inılecektir. 

~iyetJe meşgul olmıya giriştiği gı-
vapl:ırd. bılhnsı:.a o şehrin tarih • 

ce<.:ı me ırelerı. otelleri ve h::ıvat 
~ıcu~luğu hakkında malCıınat veril· 

'roplu gezinti!eı e halkın ragbc
tini arttırmak için seyahat vasl -

yakkal.>1 giydirmek üzere koopcra- ve bunların isimlerini matbu bir Diye sormuş. Bu suale muhatap 

1 şehrimiz Ticaret Odası tarafın· 
dan da bir program vürude l!et!ri'· 

tif bu sene Bahçekapı ve Beyoğ- broşürle bütün sanatkôrlarına bil- olan da, tabii fikrini açık söyle -
lunda iki perakende satış mağa - dirmiştir. Bundan başka cemi • mektcn çekinmlyeceği için, cevap 

miştir. "' 
mesını istemiştir. 

Bu ec;t;rlt"r hazlrlandıktan son -
talarında bu gruplara yiizdc sekse-

ne yakın tenzilat yapılacak ve ay

rıca munfaznm bir progı am takip 
edilerek gidılecck yerlerde muhtc-

zası açmıya karar vermiştir. Bu - . i uk 
1 

ve::miş. Yani iki taraf da sırf 
yetın meccan av at ar ve ucuz 

radaki satışlar toptan fiatına, u • hüsn1:ıiyetle hareket ediyor. 
eczahaneleri de vardır. cuz ve teminatlı olacak ve vaktin· Ala değil mi? 
Ayrıca cemiyetin merkez biııasın-

Oda; ayrıca bu hususta büyük ra muhlE lif şehir Tıcarcl Odalaı t 
;~r eser hazırlamak üzere bütün veya belediyeleri tarafından mem-
ıcaret Odalarımıza müracaat et- leket dahilinde toplu seyahatler lif eğlenceler tertip edilecektir. 

dcn evvel eskiyen ayakkabılar ge- Cevap veren zatl.ıerden kimisi ı 
ri geliı ildiği takdirde derhal bir oa yeni bir salon hazırlanmakta - asilerin, kimisi hükumet kuvvet -
yenisi meccanen verilecektr. dır. Yakında burada bir kütüphane !erinin hararetle muzaffer olma -lllişlir. 

T tertip edilecek, me~la cenup vila- Bir çok Anadolu bekdiyeleri 
apii güzellik ve tarihi eserle - d h ··z şark şe "mdl"den Oda"'a mu-r:ıca"t ederek r·ı yctlcrde oturup ::ı cnu • ,.- .. u 

~ e dolu olan memleketimizin gö-- hir!erimizi gürmiycn vatandaşlar bu gibi seyyahların en ufak istira-

Kooperatif ayrıca Yedikulcde bir açılacak ve haftanın muayyen gün- sı'lı ıstediklerini söylüyorlar. 
dibağhane açacak, burada kendisi- !erinde muhtelif mevzularda kon- Pek tabii değil mi? 

:mecek ş~hirlerile yalnız ecnebi bu seyahatler s:ıyesinde en uınl: hatlerinin bile tc min edileceği ve 

hcalv~ ahlarını değil, bizzat memleket ı k t t 1 h 

ne mahsus olan kösele ,.e deriyi feranslar verilecektir. Cemiyet a- Fakat bu cevaplar arasında şöy. 

kını d • beldelerimizi bile görmüş, tanı - o an a, o e , amam gibi yerler 
hazırlıyacaktır. yakkabıcılardan mürekkep olmak le bir tanesi de neşrediliyor. 

a alakadar etmek onları ·r ı · a ··h· gıd k ' kl d r tarı c erın e mu ım tenzilat yapı-
En nz beş liralık hisse senedi a- üzere spor ve temsil kolları kur • B u zat: 

~ce lt:ri şehirde görecekleri hu- mı~ olaca ar 1 • 
susı ... ·etl h ,~ .... adohı ic.irdcn 1crtip t'ililt·ct:k , lcıcağını bildinn~ktPOirlcr. I lan ay:ıkkabıcılar azalığa kabul e- mak için tetkiklere de başlamıştır. - Ben, diyor, bolşevik olmadı-

J er akkında malUmat. se- ~ " tll&UUtllUflflll,UUtttU••lll11111UltHtll••ttUltllf••UttUtltttttt"tltUUUlttt1Hlttt41tllUUltUUlfUHIUHlflHttltUMIUUttlfltHllllft11HlltUHll 

2 Milyon lira ile Mektuplar ayni TOOliralıkradgo Halice 
M em 1 e kette-umumiG~nd~ gerine Makineleri 25 Tramvay gerine 
nı .. 1 lacak .Gıtmış olacak Liraya iniyor ıOtobüs 

agaza ar açı Yeni aç•k zarflar ve Yeni radyo-kan-unu hazı. I MustekbetPiin bu me••· 
~ ·- l b kartlar yaptırıhyor randa tatbik edilecek leJI h•ll•decek 
~Uru/acak şirkete Osman ı an- ı Pn::.la ıdares\ evvelce te~cbbüs Nafıa Vekaleti, radyo ınakinc.·leri- Şehrin ileride alacağı şekle gö-

k 
' elliği yeni usul muhabere kartla- nin miihim miktarda ucuzlamasını re Haliçteki nakliyatın karadan te-

kası da iştirak edece l rıııı bu sene tatbik sahasına koy - temiıı için hazırlamakta olduğu ka- n:in edilmes~ tasa~~r e~ilmek~e-
T· .. . k . . '>QO ınıya karar vermişiir. nun projesini tamamlamak üzere- dır. Bunun ıçln buyuk hır proJe 

•carr·t ve SJnayi Odaları büt- bu milli te~ebhuse gırme ıçı~ ~ ' Bu kartlar. üzeri soğuk dam..,alı redir. Kanun proJ·csi yakında Mec- hazırlatılması kararlaşmıştır. Bu 
~elr rind h . . . 1. ·1 ·c:tirı"ıke lh'l1.ır oldugunu ı b • • • • 
k en er sene bır tıcarct ban- bın ıra 1 e 1 ~ olarak her tarafta satılacak ve a- lise scvkedilecc.k ve tasdikten son- suretle ilımde faalıyetı daha çok 
rn~s: _kurulması için kesilen paralar bildirmistr. . "k' .1 1:.ınlar yalnız üzerkrini yazıp pos- ra ı Hazirandan itibaren mer'iye- artacak olan Haliç yolcu vapurla-

ı.ı.ıırn bir yckfın tutmaktadır. Bu tcşclcklilün sermayesı 1 1 mı • ta kutusuna atacaklardır. ldare rının kalabalıgvmdan kurtulacak • 
iktisat vAı.· . . rra olacaktır. Yurdumuzda U· te girecektir. Buna göre radyo 4 . .. . . . • 

y t:ıı.aletının bu paralarla yon 1 bundan başka her tarafı açık zarf ıardan alınmakta olan lüks güm- tır. Projeye gore Halıcın ıkı sa • 
it~~\ İ~jnde umumi ~ağazalar teş· mumi mağa7.nların t<:kkili ~~c~rler ~eklinde mektup nümuneleri de rük resmi kaldırılacak ve bunun bilinde geniş caddeler açılacak • 
sını çın büyük bir şirket kurulma· için çok faydalı olaca tır. aga : hazırlamaktadır. Bugünkü zarflar yer.ine çok az resim konacaktu·. tır. Bu caddeler Eminönünden E-

rnu, rd"ık gördüğü malumdur. ıalar teşkil edildıkten sonra ta - gibi, fakat yapı.ştırılmış yerleri a- A~Tıca C\'\'ekc raduo sirketj, yübe ve Karaköyden de Sütlüce-
Y<'ı · · h C J J • 

l"k ıı Şırketin sermayesine Em· clrler malları bur:ıda mu a aza e- çık olan bu kağıtların içine istcni- ~imdi de radyo idaresi tarafından ye kadar olacaktır. Bu caddeler • 
ba ve Eytam, iş, Sümer ve Ziraat decek ve ayni zamanda ihtiyaçları len ~eyler yazıldıktan sonnr ya - gümrükten dahile girerken her de tramvay işletilmesi tasavvur • 
~·llnkaiarı da ayrıca sermaye ko .. ı nlsbetinde, yeni ~urulaca'k. tc.ki - pışkan olan tarafları kı\patılacak radyo makinesi başmda alınan yüz- ları da varsa da buradaki nakli • 

.....:,ca.kıa:-dır. Osmanlı Bankası da JAttan avııns al<ıbJleceklerdır. ve !bunların açık zarfla gönderi - de -elli resim de lağvedilecektir. Bu yatın yalnız otobilslerle temin edil-
............. .... •• •• uuunnı"tUUO•~HHlllllJllltl l llntlll leıı mektuplar g·• .. · t· ll .. tl l H . d . 'b n1esı· 'ler· su·· ··ım kt d' B R '"'''"''""""""""'""""""""'""'""'"""""'"""""'"'_...,,,," ıuı ucuz .ıa a gon- sure e azıran an ılı aren rad- ı ı ru e e ır. u pro-

a/ iç vapurları! Ya/ovanın ~:;~:~~~~~!os~eı!~~;~~ı!u;:ı:i~ ~: b~~~:~~~:iin~~~~~:~~r~~~n: ~;~1:;1~:1~:f~~~:n ~r;:a~a:e~~~ 
Ad 1 1'.I,•• f kb / dahilinde daha çabuk sevkedilmelc- dnn maksat herkesin radyodan is- bıkınden sonra da bütun Haliç sa-
.. Q1.arda lV~ US Q e ri jçin yeni tedbirler almıya lüzum tifadesini temin etmektir. Bu suret- hilleri rıhtımla kuşablacaktır. J l • ı C kl • görmüştür. Şehir hudutları dahi - le radyo müşterileri artacağından Proje şehir imar planile birlik-
Ş etııecek 's'e ı Jindeki bütün muhabereler aynı radyo idaresinin de varidatı çoğala- le tatbik edilecektir. 

Y a lovann,-.;;keti tet h ir 
edilecek 

günde alacak kimsenin eline var- cak ve bu yüzden radyo neşriyat-
mış olncaktır. larında da yenilikler yapılacaktır. Türkku,u 

Dersleri •k •y iki vapur kiraladı 
•~Bu Yaz mevsiminde Akay idaresi 
~ra.fınd 
icıı . an Yalnız adalar arasında 
,. Ctiltnek .. 

ı.. uzere iki Haliç vapuru 
.-.ıra il 
dor c tutulmuştur. Bu vapurlar 
Gak~ ~~ arasınaa ve Büyükada -
Du~; ~r~k Ali plajına yapılacak 
~u " ki ıskeleye uğrıyacaklardır. 
tı ?.tın Akay idaresi mütehassısla· 

taraf d 
•dal .1n :ın Haliç vapurlarının 
"ıl lr ıskelesinde tecrübeleri ya-
r acak ' . . 
~'k \ e vapurların, ıskelelerın 
"u Sek) 'ğ• llit . ı ıne uyup uymadıkları tes-

edılecekr nu ır. 

Yalovamn imar projesıni yapan 
mütehassıs Post, Akay idaresine 
Yalova'nın j)erjde alacağı ~kit 
gösterir bir maket göndermiştir. 

Akay idaresi, mnketi, Mayıs ba • 
şmda kaplıcalar nçıldıkt.an .. s~_nra, 
yeni yapılan büyük otelın onun -
deki meydanlığa yerleştirecek ve 
teşhir edecektir. 

Yeni proje ile Yalov:ıya yeniden 

bir kaç otel inşa edilecek ve kap -
hca sularilc dolacak büyük yüz
me havuzları y<.pılacaktır. Ayrı • 
ca eğlence yerleri, spor sahaları 
kurulacak ,.e kaplıcaların bulun
duğu saha muntnzam bir şekilde. 

----
Yoğurtlar 
Bozttk 
Çıkıyor 
&Ut UCUZ, JOiurt neden 

pah•h? 
Son günlerde istanbulda, bilhas

sa Beyoğlu mıntakasında satılan 

teneke yoğurtları bozuk ve katkı
lı olarak çıkmaktadır. 

Belediye, 1stanbulda yoğurt i -
mal edenlerin müesseselerinı da -
ha sıkı bir şekilde kontrol ede -

Y •banca dlllar mekte 
binde imtihan 

Üniversite yı:bancı diller rnck -
tehi Mayısın on birinde imtihan • 
!arına başlıyacaktır. Talimatname 
mucibince yüzde altmış beş ders
lere devam etmiycnler imtihanlara 
giremiyeeckler, tatil kurlarına de
vam etmek şartile ancak Eylülde 
imtihan vermek hakkını alabile • 
cektir. 

Yarın baıhyor 
Türkkuşu İstanbul şubesinin 

937 ders yılı yarın saat on beşte 
Üniversite arkasındkai sahada me-· 
rasimle açılacaktır. Burada bil -
hassa ameli derslere ehemmiyet 
verilecektir. Hazırlanacak progra
ma göre talebelere, pllinörle u -
çuş dersleri verilecek ve uçuş tcc· 
rübeleri yapılacaktır. 

Musiki tln••l•r toplandı 
Bozuk olan yoğurtların içine ya- Geçimsizlik yüzünden bir müd-

bancı maddeler konularak yapıldı- det evvel heyeti idaresi dağılmış 
ğı anlaşılmıştır ve ayni zamanda olan musikisinaşlar, dün bir top-
sütıerin ucuzladığı bu mc\·simde lantı yaparak yeni heyeti idare 

•aıa de c ki Kadıköy iskelesi du-
1s~~~an istifade ile kurulacak 
'1ıı:t llin hazır.ıklarına b:ışlan • 

I' il'. tanzi m edilecektir. 
yoğurt fiatıarı çok pahalı görül .. azalarını seçmişler ve yeniden 

-.._ ınektedir. faaliyete girişmişlerdir. 
«z:::~~~~~~~!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!~!!!!!'!!!~~~~!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!m!!I' 

cektir. 

_debt roman: 30 istiyordu. Bütün bir hayat iç SiZi· 
_ _ sı, çetinlik, maddi \'e manevi yal -

Sen de Seveceksl. n ' ~:~
1

:i.\~a~~~ı~~.~0~1~:ı~1~~~n~~ç~e: 
• şidim\en ve sefaletin karından 

'-iS'cn 
&onı" Varlıktır. Halbuki, benim 
lı~u~~ bomboş, bir vaha, bir çôl, 
Salih bucaksız bir satıh gibi boş. 
ben d u boşluğu dolduramıyor .. 

Se e onu sevemiyorum. 
bir vavr;-ek kndur sevdirmek de 
ltrlnd rıık ifadesidir. Salihin göz· 
linııı \ ~ S~lihin yaradıhşındı., Sa
\'artıtın uvıyet • ve kanında bu 
nıııa. zerresı yok. lKanı ka· 
sevg· uyanlardan kan alımr, 

ı de s . 
tııı.1 evgıye U'-'dug"'u vakit 
...,ıtar b' 1 • ~ 

§ir. ır eşır ve vücutlar tekle • 

Genç k d .. 
latına a ın ıçlı ve heyecanlı an-
b. sına de . ' ll'den vam edıyordu. FaKat, 
fı.Yt!: sokak kapısı çalındı. Lut -

- :Su Salih· l:>edi tır. Onun çalışı!. 
- ' Yerinden kalktı 

Abla ğ ' l'uı. cı ım ba~ka gün konuşu· 

Etem izzet Benice 

Komiser babadan mekıııp 

Sevmek. 
Her goniıl boşluğunu dolduran, 

her tad ve duygu getirene bu vasfı 
veriyoruz. insan insanı seviyor, in
san parayı se,·iyor, tabiatı seviyo
ruz, güzel bir tablo seviliyor, mu-

vnffak bir roman seviliyor, iyi di
kilmi~ bir elbise seviliyor. Bi.ıtün 
bunlar hakikatte sevmek dcgil, 
hoşlanmak, zevklenmektir. Sevgl 
bir kav, bir alev, bir şimşektir ki, 

damarlarda çakar, kanda tutuşur, 
beyinde kıvılcımlanır, şuurda kor-

ı/şır. Ask da bud~·r'.. ~~~·.?1eni_n 
hızı, coşuşu, bir butunlugu~ bır 
beyin hücresinin taşışına bagıanı· 
§ıdır. ve .. aşkın ilk ateşi gözlerde 
tutuşur, damarlarda parlar. Sevda, 
kara sevda a§kın cinnet oluşudur. 

kurtulup Güneşe dadılığa gelen 
ve .. bu ödevini bütün üstünlüğile 
gören Lütfiye evlendiği vakit yıl
ların damarlarında birjktirdiği 
sabrı birden boşnltnuık, birden aşk 
hummasına düşmek istiyordu. Sab

rın zincirinden boşanan her genç 
kndın bud'Ur, böyle ister, böyle diı
şiınür: Aşk yolunda şehvetle şah • 
lanmak ve daima aşkın topuğunda 
sürünen hayata istihkarla bakmak. 
Aşıklar için ndına hayat denilen 
in~an törpiisii bir bnşka jfade de • 
ğildir. 

Genç kadın, güzel kadın, esmer 
kadın, iri siyah gözlerinin ufku:•
da ve odanın yalnızlığı içinde bü
tün bu tahlilleri yapan kadın bir -
den hizmetçisinin içeriye girmesi 
ile düşüncelerinden ayrıldı, 

- Ne var Zeliha .. 
Arap kız: 

Dıyerek zarh Lfltfiyeye uc:attL 
Bu komı er babadan g~leıt bir 

mektuptu. 

~Utfiye onu uzun uzun okudu. 
Ikı kere, üç kere, beş kere oku • 

du. 

Hayretle okudu, sıılnnnr&k oku
du, derin tahnyyüllere dalarak o
kudu. 

Komiser babası ona tntlı tatlı, 
fnkat her satırının ahndıı gizle -
nen bir acılık ifadesi iı;inde istaıı -
bulu ~nlatıyordu: 

<- J_,fıtfiye ne sen sor, ne ben 
söyliyeyim İstanbu! b:itiin dcımar
bir 1rnlb gibi. O ka1b bir tıiicut i
çhulc ne yap<rlıilirsc bö!;le lıir pay
ta1ıtın da ne halde olduğııntt kıılatt· 
lıkla. tasavvur edcMHı:.ia! • 

bh' !airma mısır ckrrı.egini almak i
çin S(llHı1ıtan akŞ<rm·ı k.:ıd ır bek~ 
§<'ıı di ı•esikalı kadın ~·c ço=:uklar
la drJlıı. Bir ekmek lm?arıındığ~ i-

çin iki güaünü, hatta iiç gününü aç 
geçiren insanlar çok. Tek sınıf ya
rıyor. r.'nlann adı da: Harp zengi • 
'1i. Mi!fotin kanını C'lrıc er.1e geli -

§Cn ve yetimlerin, §ehit çocukları
nın 1u.17dcını çala çal.ı y ııjlanan l>t.ı 

adamlar için harbin varlığı ile yok
lufııı rıiisavi. Yiyor':t"'.., içi1.1orlar, 
c!)1eııiyor1ar. llar ı;•.4rı.p 7: ':T!"ımı ı 
t;tı'>:.t'Ptıyorlar. 

11 efo senin çok sevdiyh~ Kasım • 
P<ı§an görillecck şey. O 1~adar de
iii~ti, o kadar külüstiirkştt 1 .. i sor
ma! Diiıı pazara indim. Sen bura
dayken ta divanhanenin önlerin -
den başlayıp, büt iln talıcl~Tıa-.ıe 
meydanını doldurar.:, Jüiçiik Pi. -
yaleyc taı:an, biiyük camim etra -
1ını dolduran o eski 1>azar yeri alış 
1'erişsizlikten küçiilmiiş, kiiçül -
müş de sanki avuç içi kadar kal • 
mış. Satılanlar da ne biliyor mu • 
sun?. Söylesem, için sızlar. Hep ev 

ğım için hükumet kuvvetlerinin 
kazanmasını istemem! 
Şimdi tut bakalım, kelin per -

çemini! 
Zira, şüphesiz büyük bir .ma • 

sur.ıiyetle fikirlerini söylemiş olan 
bu zatlerin bir kısmı, yani hükü -
met kuvvetlerinin galebesini ha • 
rar<>tle istemiş olanlar, bu mütalea 
ü-:r-.rine birdenbire bo!şevik olu • 
vermiyorlar mı? 

Hiç olmazsa, durup dururken, 
böyle bir şüphe altına girmiş ol • 
mıyorlar mı? Hem de üstelik emri
vaki halinde teşhir edilerek: 
Bakalım, gazeteye fikrini sami

mi ve• Jl' söylemiş olan bu zatler 
böy' le bir mahiyette görünmeyi ar
zu --~nler miydi? Şüphesiz hayır .. 
Hatta sual soran gazeteci mcslek
ta§·mız dahi bunun böyle olmasını 
istenmiş midir? Belki, veya şüphe
siz hayır. 

Fakat, cevaplar bir arada neşro
lununca bu olmuş! Y:ani, netice 
itibarile, bu anketle iki taraf da 
hiç Hr tarafı istemek!:izin, kendi 
kcndı: c tuhaf bir l Nisan balı -
ğına uğramış oldular! Geçmiş ol -
sun! 

H•lk Filozofu ························ ································ 
Birimizin derdi 

Hepimizin derdi 
Yine seyy11r satı· 
cının şikiyetleri 

Seyyar satıcı Kamil imıasile 
bir okuyucumuzdan mektup 
aldık. Bay Kamil bu uzun mek· 
tubunda, ilkmektep mezunu ol. 
dutunu, ailtvi vaziyetinin müsaıa
desizlia"i yüzünden tahsile devam 
edemeditini, başka bir iş de bu· 
lamadıtını ve neticede seyyar 
satıcılıta başladıtını bildiriyor. 
Kamil, edindiği küçük bir işporta 
ile portakal salmaktadır. 

Bu sütunlarda, birkaç defa 
seyyar satıcıların fena vazi. 
yetinden bahsettik. Kamil de, 
kendiline, mk aak ceza kesildi
ğinden, halbuki, sermayesinin 
l'•Yct aı oldutundaa yana yakıla 
şiklyet etmekted ir. 

Klmil, mektubunda, ıeçen 
&ün Marpuççular caddesinde 
portakal satarken, memurlar ta
rafından pyet fena bir muame
leye maruz kaldığını, hakaret 
gördü~ünü, üstelik de karakola 
gidip dayak yedltini yazıyor. 
Kamil, bu meselede alakadar 
olan memurları dava edeceğini 
bildiriyor. 

Üç beş kuruş ekmek parası 
kazanan bu vatandaşın, maruz 
kaldığı muameleyi yakinen bilmi· 
yoruz. Bildi§'imiz şudur ki, sey
yar satıcılar belediye zabı lası 
memurlarının şiddetli muamele
sinden ötedenberi şikdyclcidirler. 
Bu meseleyi alakadarların nazarı 
dikkatine arzederİL 

Seyyar satıcıların · nasıl iş 
yapabilecekleri her halde bir 
talimatname ile tayin edilmiştir. 

Genç kadın da sevilmek, sevmek - Faz7.al ya hanım .. Elmektup_ 

Harp artık bütün §c1ıir ı;c şehir 
halkı ii .. erindeki ]can kunt.tan te -
sirlcrini yapmakta.chr. O senin bil
digin koskoca, ı:en, §ahak civelek 
istunbul sanki kan: çekilrr~iş ve u
f almış bir viicut gibi. insan gozf;.-
11e batıyor. Herkes kendi başının 
derdine düşmüş bi7· halde. Sok.ık· 
l ar t"NZ ue e-rkeksfa:. Cami içleri (Devamı ı•ar) 

Bu vatandaşların ha!ile ya. 

k~n.d~n. alakada.r olmak gerek .. , 
birımızıo derdı bepimiıin derdi 
olduğuna töre ... 

........................................ 
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Katalonya . --·, t . Jı 

Asilerin general Mola'sı varsa, 
HiKAYE • 

Yazan: Reşat Feyz~ 

Katalonyahların 
da Gartsiaya . Oliver'i vardır 
lspanyol servetinin güzde ellisini, sanayi ve ticaretin dörtte 

üçünü elinde tutan Katalonga 
asilere karşı bütün servetini ve insanlarını ortaya koymuştur 

j"'K;t~.f~~·y; ...... ~ .. ~·~·;şi~tr~·~i~·i·~ ... I 
1 reisi isyanın neticeleri f 

hakkında neler söylüyor?! 
:oıuu11nıuuu11111uuıuu111uuuut11nınuuuııını111unt11uıuuuuıotni•uııu11111ııuuuııııııınuııııtıı11tııııuuMıııııuu1111111111111nı"r. 

B ugünkü vaziyette İspanyaum 
mukadderatını elinde bulunJwan 
yer, Katalonyadır. Bu sözleri söy
liyen adam (El Dia) mecmuasında 

bir makale neşreden eski Gcnua 
p"o~c·(rlc:rinden Karlo Roselidir. 
Milislerle birlikte cepheye giderek 

üç aydanberi harp eden bu zat Ka
talonya hakkında şunları anl:ıt -
ma1~tadır: 

K•talonya hillcümel relsl Kompanis 
"ile 6ir kadın hatip Barulonda 
yapılan bir tualtilrd• nutuklar 

söglügorlar. 

cİspanyamn ve İspanya ihtila
linin mukadderatı Katalonyanın e- • 

lind<'dir. Filhakika, Madrid ı ıs -
men muhasara altında ve Madrid'-

in cenup cephesinin büyük bir kıs

mı da ihtilalcilerin işgali al:.nda 
olu~ n cumhuriyetçilere çok zor -
luklar vermekte ise de, buna mu • 
k .. bil İspanyar.ın bütün Ake!eniz 

İspanya ticari zenginlıklerılc 
fabrika ve istıhsfll kaymıkJarının 

yüzde ellisi Katalonyada bulun -
maktadır. 

Denizden 850 kilometre uzı.ı ~ -
larda bulunan Aragon ct>p~. ~.,:!lcte 

ve ihtiliılcilcrin karşısmda Kata -
lonyalı ordular bcklcmcktedırler. 

Asıler, General Mola'ya istinad e
diyorlarsa, Katnlonyalılar da 'ken
di lidf'rleri olan Gartsi<;: Oli\'er'e 
güvenmektedirler. 

Barselon solcularla anarşistler 

eline geçtikten sonra simasını büs
butiın değıştirilmiş ve orada ye
ni bir cumhuriyetçi idare kurul -
muştur. 

Eı:;~.i zengin kadınlar gibi, mo
dern şapkalı, pahalı zinetli vı: şık 

kadınlara rastlamak münıkür. de
ğildir. Bütün fabrikalar ame!ele -

rin kontrolu altında olup ~·.:ı.ya -
listleştirilmişlerdir. Maamafilı. nor-

mal ticaret işleri durdurulmamı~
tır. Borçlar ödenmektedir. Dev-

letin ticaret v~ sanayini sosyalist 
sendikaları birliği idare etmekte~ 
dir. Ve bu Katalonya devletinin 

programına uygun hır şekıld~ '1-
pılmaktadır. Katalonyada, dev .. 

let işlerinin başında bulunan a • 
narşistlerin en ileri gelen liderle
rinden Santilıyan şunları söyle · 
mt!ktedır: 

cAsılcre karşı her şeyi feda e· 
rlerck muharebeyi kazanmıya ça-

lışacağız. İcap ederse, bütün Ka • 

talonyayı bu ıhtilale feda edece -
ğiz .. 

Bir Fransıt mütehassısı ise ~un

ları söylf:mektedir: 
cFransanııı ıki yılda meydana 

kllyamadığı işı Katalonyalılar üç 

ayda başardılar. Esliha ve cepha • 
ne fabrıkalarını ıslah ettiler. K::ı • 

talonya ;ınarşistleri yakıp yıkıcı 

bir unsur olmadıklarınt ve garbin 

büyük bir sendika teşkilatile el e

le vererek Bakunini takip etmekte 
olduklarını ispat ettıler. Bınat:!na

Jeyh, General Franko, Madrıd .:c-p
hesıni yarıp geçse bile ktı.r~ı~ında 

dimdik bekliyen Katalonyalılar • 

la karşılaşacaklardır ki, bunlar, ,1a. 

bütün İspanyada taş taş üstünd~ 
bırakmamıya, veyahut cumhurt • 

yPt\ilik ve .sosyalızm namına ha
bi kazanmıya kat'ıyyetle kara~ 

vermiş bulunmaktadırlar. 

sahilleri cumhuriyetçi Katal"nya
nın hakimiyeti altında bulunmak -
tadır. Katalonya, umum İspanya 
nüfusunun yüzde yirmi dördünü 
kendi toprakları üzerinde barındır
maktadır. Hrikilmet kufloetl•rine Katalonqadarı pönJerilm kndın müfreuler 

e:_ 

BOyDk Harpte 
Türk Bahriyelileri 

Nasıl dOğDştOler 
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Her iki gemi Karadenizin geniş 
ufuklarında Boğaziçine doğru yol 
aldılar. Midilli kumandanı verilen 
emri tamamen ifa ettiğinden mem
nun piposunu yakmış kaptan gü -

vertesindc bir aşağı bir yukarı do
laşıyor ve iki günlük hatırayı gözü 
önünde canlandırmıya çalışıyor ve 
kendi kendine soruyordu: 

- Acaba diğer arkadaşlar ne 

yaptılar? 

- Türkiyenin istikbali için her 
§eyi yapacaksınız. 

- Kumandanlar Amiral gemi -
sine .• 

1914 senesi teşrinievvelinin 27 n
ci salı günü .. Saat tnm 4 ... 

Karadenizin sert dalgaları ara-

sında geniş ufuklara doğru ilerli -
yerek manevra yapan Türk donan
masının amiral gemisinden veri • 
len bu emir birdenbire etrafa ya
yılmıştı. 

Midilli, Hamidiye, Samsun, Bas
ra, Gayreti Vataniye, Muaveneti 
Milliye, Berki Satvet, Peyki Şev -
ket derhal yollarını kestiler. Ge -
milerin etrafında ufak hareketler 
belirdi. 

Motörler denize indi.. Biraz son
ra her gemiden ayrılan ufacık mo
törler yüksek dalgalar arasında bü-

yük çalkantılar yaparak amiral ge
misi Yavuza doğru ilerliyordu. 

Amiral gemisindeki toplantı çok 
uzun sürmemişti. Amiral Suşon 

bütün kumandanlara verilen ka -
palı zarflı emirlerden sonra: 

- Yolunuz açık olsun arkadaş • 
lar .. Allah bizimle beraberdir .. 

Derken, adaleleri gerilmiş, asa
bi yüzünden fevkalade bir şeyler 
olacağı anlaşılıyordu. 

Çünkü kapalı zarflarla verilen 
bu emirler, atış talımleri yapmak 

üzere Karadenize çıkmış olan do
nanmanın manevra emrıne benze
miyordu. 

Kumandanlar gemilerine dön -

düler. Gozlerinde parlıyan ışıklar, 
efrattan zabitine kadar herkesi he
yecana düşürmüştü. 

Garip bir his, herkese, uzun za
mandanberi Boğaziçinin güzel kı -
yılarındaki sulh bekçiliğinin artık 
bittiğini anlatıyordu. 

Nitekim öyle oldu. Biraz sonra 
direklerine harp bandıraları çeke
rek ve selam sinyalleri \'ererek 
dümen kıran Hamidiye, Midilli, 

Berki Satvet, Peyki Şevket şarka 
doğru manevraya başladı. 

Yavuz ile Samsun, Basra, Gay
reti Vataniye, Muaveneti Milliye 
de şimale doğruldular. 

Gemiler, Karadeniı::n her daki
ka yükselen sert dalgaları arasın -

da beyaz köpükler bırakarak tam 
veda edecekleri sırada amiral ge
misinden son emir yükseldi: 

- Türkiyenin istikbali için her 

şeyi yapacaksınız .. 
Bu, Karadenizin koyu gölgeli sa

nillerinde artık harbin başladığını 

ve deniz aslanlarının iş hl~mda 
yeni bir hayata doğru ilerlediğini 
gösteren en kat'i bir emirdi. 

- Ya ölüm .. ya zafer .. 
Şimdi Yavuzdayız .. 

Orta yolla Karadenizin. güneşin 

parlak ışığını bile yutan korkunç 
gölgeli siyah dalgaları arasından 

ilerliyoruz. 
Gök yüzündeki son ışık da deniz 

içinde kaybolup gitti. 
Şimdi geniş bir ufuk içinde ve 

gecenin binbir felaketini J-apayan 
karanlıkları arasında yuvarlamyo-

Sayfiye Evi 

s ıcaklar bastırınca evde sayfi -
ye meselesi konuşulmağa baş

ladı. Herkes bir telden çalıyordu. 
Neticede karar verildi. Büyükada
da bir ev tutacaktık. 

Bir yaz günü, arkadaş)anmdan 

Nuri ile, Adaya gittik. Akşama ka
dar ev baktık. Fakat ya gözüm, ya 
kesem hiç birim tutmamıştı. Tam 
dönüyorduk. Acele vapura koşar -

kcn, büyük caddenin üstünde bal
konlu bıı· ev gözüme ilişti. Daha 
doğrusu gözüme ilişen balkonlu ev 
d~ğildı. Evın balkonundaki kızlar
dı. Evet, balkonda üç güzel ~ tz 

vardı. Üçü de birıbırınden güzel. .. 
Evin üstünde de kocaman bır 

levha: cKiralıktır~ .. Bir dakıka ti-
Je durmadım. Nurıye: 

- Buradan münasip bulamayız. 
Haydi bir kere bakalıım, dcdım. 

Nuri iJe eve girdik. Odaları gez -
dik. Burası biiyük bir köşktü. Kat 
kat kiraya veriliyordu. Btzim tuta-

cağımız katta dört oda vardı. Bize 
yctışircli. Suyu da var. Abdestha
nesi temiz ve kokusuz. Bah~"'S"i 

geniş.. havadar, yol üzerinde ıs-

keleye yakın .. Adada ev tutarken 
başka ne aranır?. Karar vermiş -
tim. Burasını tutacaktım. 

Beni buraya bağlıyan evin gü -
zelliğinden ziyade üst katta oturan 
kıracılardı. Bizi gezdiren ev sahı -
bine bir aralık sordum: 

- Diğer katlarda oturanlar na-

Ev sahibinden öğrenmek iste -
diğim şeyi öğrenmiştim. Kızlar, 

biz evi gezerken, aşağı kata in -
mişlcrdi. Fıkır fıkır kaynıyan şey

lerdi. Hatta içler inden biri gözle -

rimln içine öyle bir bakıyordu ki .. 
bu güzel mahlükla bir evde kira -
cılık yapmak için hcrşeyi feda ede
bilirdim. Onun için de, kiranın pa
zarlığında çok ısrar ctmr-dim.. Bel
ki pahalı idi. Fakat, paz:ırlıkta ira
demi kendim değil, o güzel kız kul
lanıyordu, sanki .. 200 liraya razı 
olmuştum. 

Akşam son vapurla b.tanbula 
geldik. Evde vazıyeti anlattım. Bıt 

hafta sonra taşındık. Çok kalaba -
lık değiliz. Annem, ben, kardeşifll 
ve bir evliıtlık .. Eşyalarımızı taş~· 

dığımız gün, göılcrim, bizim oda "' 
lardan ziyade yukE?rı kat odaları " 
nın pencerelerinde dolaşıyordıl· 
c Üç kızlar> o gün daha çok cana 
yakını sıcak ve güler ylizlü idile!· 
İçimden: 

- Tam sayfiyeyi bulduk, diyor .. 
dum. 

Annem kızları görünce, birru: yii" 
zünü ekşitti: 

- Ayol, dedi, bunlar da kim? .. 
P ek acık saçık şeylere benzivor -
Jar .. Bir evin içinde na"·1 y pacn· 
ğız?. 

Kadının endişesi yerinde idi. 
İlk taşındığımız güniin gecesi, 

hiç gözüme uyku girmedi. Müte " 
madiyen iiç genç kızı düşünü•·or " 

sıl insanlardır?. Mahim ya bir ka- dum. Acaba şimdi ne yapıyorlar?·· 
pıdan girip ~ıkılacak.. Yataklarında mışıl mışıl nasıl u " 

- Aman efendim, sizden iyi ol- yuyorlnr? .. Yavaşca yukarı katB 
masın .. çok iyi insanlardır. Yazlı çıksam, birisinin kapısını aralayıp 
kışlı otururlar. Üç sene var ki ki- ice>ri baksam .. çıpl::ık vücudunufl 
racımdır. Bir fenalıklarını görme- k:ıryola •a uzanmış. gölgesini ol " 
dim .. Bir ana, üç kızdır. Çok iyi, sun gorcbilsem ... 
namuslu kızlardır. {Deı•amı 6 ıncı sayfada} 
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,-- PARIS SERGiSiNE 

1 Terli?~!~ ~~aha~l~i!~!~~ ~~~~ildi: 
20 günlük 

1 Belgrad • Milano • Paris seyahati 142 T. Lirasından itibaren 1 . . . 3~ günlük 

1 
Brendızı - Roma · Nıs - ~arıs - Londra - H.ımburg • Berlin • BükreŞ 

Se)·ahatı 250 T. Lirasından itibaren. 
F.ızla m1hiınat için: 

NATTA SEYAHAT ACENTELERiNE 
· .. m o o M..ır4cul. f:e.o~lu, '(41 • .,Jv11 ~~ J-449' 4 - ~ 

ruz. Önümüzde Samsun ve Basra Artık Boğaziçinin yalıları .. P~~·~. 
rnuhripleri.. pırıl yanan beyaz boyalı güıel }ı;:oŞ 

Midilli, Hamidiye çoktan karan- leri.. ince minareler .. zümrüt tepe" 
lıkların içinde izlerini kaybettiler. ler .. koyu renkli sclvi ağaçları Y~~~· 
Amıral ve erkanıharbiycsi.. ku- hepsi Boğazın akşam gölgeleri içıfl 

mandan kamarasında meşgul.. Ku- de uyuyor .. 
laktan kulağa fısıldayan bir ses, Uzun zaman biz de uyuduk .. f 91 

herkesi coşturdu. kat işte şimdi işimizin başındaY1ı.· 
Harbe gidiyoruz. Bu gece, Karadenizdeki ilk bil'}' 

· Midilli Novrosiskiyi, Hamidiye gecemiz .. Aylardanberi Boğazın J91 

Kırımı, Gayreti Vataniye ile Mu- tif çiçek kokusu tophyan yan pefl" 
· aveneti Milliye Odesayı .. ve biz de, cereleri de kapatıldı. ... 
Türkiyenin şanlı amiral gemisi de Güvertede biiti!n ısıklar sör.dtli 
yanında Samsun ve Basra muhrip~ Projektör ve direkteki ·gemi fener. 
lerile beraber Sivastopolu dövece • bile kısıldı. Koskoca h~rp kt'IJeSl 
ğiz. Yavuz, bir arslan hayaleti gibi g~ 
· Artık Boğaziçinin güzel çiçekler cenin içinde yolunu buldu. eıı 

kokan sahillerine elveda .. Bizi de- Nöbetçi neferinden itibarefl ifesi 
niz bekliyor .. harp bekliyor .. ba - büyük amire kadar herkes vaz 
rut kokuları burnumuzda tütüyor.. başında .. işler tamam .. 
vuruşmıya, dövüşmiye, çarpışmıya Parolalar verildi. ·ı , 
alışmış olan Yavuz, ten bel ten bel Hiç ses yok .. Makineler, sessı t , 
Karadenizden Mnrmaraya akan su- liği bozuyor gibi .. Fakat bu rfltlde" 
ların sesini İstinye koyunda boy- tarit ses denize hiç de yabancıltl , 
nu bükük dinliyemez .. o d::ı dövü- ğil .. dalgaların arasında kaybO ,,9l 

.~· s .. 
şecek .. Taşıdığı ay yıldızlı kızıl san· veriyor. Yalnız bu sessizJıgı·rJt'f" 
cak yangınlnr üzerinde yüksele - ba~ında bozan bir c;es \•ar .. cıru) 
cek.. (Devamı var 
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Doğru çıkacak mı? 
" Ahır zaman peygamberle~ 

Gerdan, omuz başı,gö
. ğüs ve bel güzelliği 

rinden biri umumi harbin ·: 
1938 de çıkacağını söylüyor 
Bu adamın 1750 senesinden bugüne kadar tefeül 
.ettiği hadiselerin çoğu isabetle tahakkuk etmiş! .... 

papaz, beni buraya kabul etti. Bu 

t•ıı1111ı11 1937 J r938 H' / • hozrr/anigoraz/ i ıııın.,,,,,.,,n Cif • PVY f mı ıııııınıııımmıııuııııııımınıııııı_: 

!Yiyan8 ...... öil'iVöf Stt0'Siöili"'"'kütüphane-1 
!... __ . sinde bulunan eski bir kitap ! 

........... = 

CUJ'tıhtttıu.uı111ıuıuuıuuuıuıuuııınıuınuuıuuuuuıııuıu"uıuı111111uıııuuıı1111111unuıııtı•u•MUN11."ımıuıuıuı: 
d . ~rıyet 'lürkiyesi hudutları görmı.iş, bu ışığa doğru ıler~~~ış. 

nun, ~~ılınde falcılık yasaktır. Ka- Nihayet büyük bir b.inanın onu · 
1'aıt t cılık edenleri cezalandn ır. ne gelmiş. Burası bır manastır -
lt1t ~ . b~şka memleketlerde folcı _ mış. Papazlardan biri, adamın ha-
h llS'uk d' · · · · 1 ayı· revaçtadır ve sahibin ~ line acımış, ken ısını ıçerıye a · 
b 1 Para k azhkt azandıran bir hüner - mış . 
<!ıya hır. İnsanlar nedense faı- Bu papaz acıdığı yolcunun l:ar-

• atta ' k b. t rt d tıi old Uydurma olduğuna ki- nını doyurur en. ır ara an oi 

terıQ llkları halde bile inanmak is- Fransada olup biten hadisel<:ri \'e 
ra~·at . ' bu memle)®tin ist_ik,bal~_e ba~ına 

tE.>n . bıı hu si.ıhın1arda bu bahis· daha neler gelcccğını soyk.ırııye 
" Ziyad ,, · ' ' l k " b h~ 
v iner J e v iyanada çıkc..n Noyes başlamış. (Unutmıya ım ı, ~ a-
hir 'Y urnal'in gözümüze ili•;--ıı dise 1790 ~er.esinde cercy.1n r.dı1or: 
l'ı.ız. az.ısından bahsetmek i:>tiyo- za,·allı yolcu bu kehanetleri işi 

llu tince şaşırmış. 
"'f.4.egşaıeh te diyor ki: Papaz yolcunun hayretini gö -

(!t... Ur '11.1 b l • ve)ki dev· .ı"ostradamus'dan -;oı< rünce anlatmıya aş amış: 
Çıkılsa ırlere kadar yukarıya _ On sekiz yaşında bu manas • 
11lil~ hve sonra zamanımıza kadar Seksenlik bir ihtiyar t· 1 ern . tıra girdim. 
1lthaı hakken her memlekette :~ 

?lan bir ında tefa'üHerde balu
~İitir. ı:o; insanlara tesadüf edil· 

1: istikb aı· at fen insanlarda böy -
~aıb · a 1 ke"''ed lr eşer b' ~ ecek k:ıckır fev-
ın. \riyan ır ku.dret tanımıyor. l~a· 

tıesıncıe el~ ~nıversitesi kütüph.ı • 

~1 dikkat~ı~~ geçen bir kitap • ". 
d llsıle <trtıkrnızı celbetti. Merak sai· 
lae:n sarar Yaprakları eskiligb -

ba g02: tnış bir hale gelen bu ki
~it b attık. 

\ı a ın u . 
2 llt: 'nir Zerınde şöyle bir yazı 
d~O ~ne:h papazının 1790 dan 

un:va had· ne kadar geçecek olan 
l ?90 d ıseı erh. 

~en had;,_119~7 senesine kadar gc
u t h """er1 bı"lcU·· · · fn e gımız ıç ve 

~a:rııp afuaPaıının tefa'üllerinde tJ Olaca{!ı :~adığını bilmek kO• 
tıt-at"ırıı ba çın, hemen kitabın say-
~1Ya ba Ş;ndan itibaren karış • 

lll\fAN ş adık. 
~ll Papa~A Bfn MANASTIR 
~l, l<itab~laba ismini koyma. 
~1 il. i-... · başPnda R~·•'dan 

~ ... ,ınae b. ı;.r· 
~ e}diğını ır Leh köyüne na-

ihtiyar ölüm döşeğinde bana (dün
yanın yaratılışından kıyamete ka
dar geçen ve geçecek olan hadise
lerin bir kronikini yaptı. Altmış se
nedenberi, bu adamın söyledikleri 
bütün sözlerin çıktığına şahit ol
dum. 

Bunun üzerine yolcu, 1790 sene
sinden 2000 senesine kadar geçecek 
hadiselerin kronikini bir kitap ha
linde neşretmek istediğini söyle • 
mjş ve buna müsaade etmesini pa
pazdan yalvarmış. 
Kit~p 1790 da Layipçig'de basıl-

mıştır. . • 
Şimdi kitaba bir göz atalım. Me

scıa bir yerinde diyor ki: 
cl790 - 1791 senelerinde Fransız 

milleti büyük bir ihtilal geçire • 
cektir. Kralm itiban ancak bir ha
tıradan ibaret kalacaktır. Millet, 
devlet işlerini düzeltecek ve ka
nunlar yapacak adamları kendisi 
seçecektir. 

Bu tefaül çıkmıştır. Asamble 
Nasyonali biliyoruz. 

c 1793 de Fransa kralı udi bir ca
ni gibi ölecektir. İnsan zek5sı ka
til bir makine icat edecek, kral 
kraliçe ve daha binlerce insan bu 
makinenin altında can verecek _ 
tir>. 

Filhakika 17 Temmuz 1793 de Gro
dilmiştir. Kralın, kraliçenin ve bin
lerce insanın başlarının koparıldı
ğını biliyoruz. 

Yine ayni kitaptan: cl793 de 
Prusya ile Rusya Polonyayı ara • 
formda taksim edeceklerdir.) 
Filhakika 17 Temmuz 1793 de Gro
dno'da Lehistanın ikinci defa ola • 
rak taksimi kararlaşmıştı. 
HEPSİ DE DOGRU ÇIKMIYOR 
•r, fa'üllerin hep<;i de tıpatıp doğ

ru çıkmıyor. Mesela 1796 da bü • 
yük zelzeleler olması Jazımgeli • 
yordu, olmadı. 1800 de Holand:ıyı 
sular basacaktı, basmadı. 1804 de 
Lehistanda mühim karışıklıklar 
çıkacaktı, çıkmadı. 

Kitapta 19 uncu asrın bidayet • 
ler:~de muhart>belcr, ihtilaller çıka
cağı yazılmaktad~r. Hakikaten o 

zamanlar Avrupada bir NarıoleC'n 
türedi. 

Y..itap şöyle yazıyor: cl805> de 
Fransa ile Avusturya arnsınrJa bir 
harp çıkacaktır, A\•usturya mah
vol&caktır. • 
Hakıkaten o tarihte Napoleon, 

Avusturya ile muharebe etti ve ;ır
ca Prasburg muahPd<.>sile yakayı 
kurtarabildi. 

Yine kitaba göre. 1806 da Fran
sa ile Prusya arasında bir muha
rebe çıkmcısı lfızım geliyor .it .. Bı: 1 

muharebe çıkmad~ değil, fakat beş 
sene sonra çıktı. 

ı;:kmı~an tefa'üllerir.deıı biri de 
§Udur: • Istanbula bir Roma impa
ratr.ru gelecektir, gelmedi. HoJan

(Devamı 6 ncı sa1i1adt!} 

~ iece anıatıyordu. 
il dola <>rtnanda kaybolmuş, 

Şll''ken uzakta bir ışık En malrur ıtlıirlercl• l•ı Ü•tilnı laı lcalmıgaeak 

,.. •· ... 

A Jman gençlik teşkHatına mensup 
genç kız ve erkekler vücutlarını 

kuvvetlendirmek ve güzelleştirmek için 
hergün işlerinden çıktıktan sonra boş 

saatlerini spor salonlarında ve meydan
larında mu1tazam idman yapmakla ııcçi• 
rir!er. Re~ mde gördüğünüz genç Alman 
dilberleri Löbut idmanları yapmaktadır. 

Löbut hareketleri bilhassa göğüs 
güzelliği için en yerinde jimnastik 
aletlerinden biridir. 

Memleketimizde taammiim etmiş olan 
Löbut idmanları yalnız göğüs güzelliği 

için bir jimnastik vasıtası deği~ aynı 

zamanda omuz ve boyun adalelerini de 
takviye eder. Bazı devri hareketlerle de 
bel ve kann adalelerine de lcrayi tesir 
ederek bel ve karna Venüs güzelliği 
verebilecek idmAn vaaıtalanodan biridir. 

Bii~<ıan·so~;;· .... ~;·;1;; .. ~n;I;·~·~··ı~~:r~: 
beton ve _çelik yerini _ tutacak 

Amerika ve A vrupada bir çok fabrikalar daha 
şimdiden camdan kumaş yapmağa başladılar 
Bır kaç yıla gelinciye kadar, 

camdan elbise yapılacağını söyli

ycnlere güler geçerdik. Fakat .<\ • 

Amerika ve Almanya fabrikaları 
camdan külliyetli miktarda kumaş 
imaline başlamışl~rdır bile. 

İlk bakışta, kumaş yapılan cam

lar, pencerelere koyduğumuz cam

lara benzememekte ise de hakikı•t. 
bunlar da yüzde yüz camd1r. Ku • 

maşı dokumak için camdan yapı

lan iplikler insan kılından bir kctt 

daha incedirler. Cam iplilrlt>rden 

kumaş dokuyan fabrikalar yeni 
bir metod ve bu hususa ı:>h.'erişli 
sisteme göre inşa edilecekleri için, 

her renkte kumaş yapılabildiği gi
bi, bu kumaşlar çok ucuza mal ol-

maktadırlar. Bir kilo eritilmiş cam- ı 
dan yirmi metre murabbaı kumaş 
yapılmaktadır. Bilhassa 'tadın el-

biseleri için cam kumaşlar çok el

verişlidirler. Şimdiye kadar hrılı~ 

diye zannettiğimiz camlar fatikba
lin en metin ve sağlam bi; madde-

si olarak rol oynıyacaklardır. Cam

dan yapılan beton, çimento beh.
nundan daha metin olduğ•Jnu is -

pat etmiştir. Cam tuğlalar ise, mi
marların en çok · güvendikleri ve 

övündükleri bir inşa malzemesi ha
linye gelmişlerdir. Camdan y.ıpılan 
tuglalara bir mikdar fosforlu maC:-

de karıştırılınca şeffafiyetleri faz

lalaşmaktadır. Cam tuğlalardan 
yapılan evler, karsırbn L~kılın<'a 
e7s:ınelere karışarı · billur köşkle; 
gıbı parlak görünmektedirler. Cam, 

yalnız betona değil, pek j ~kında 
çeliğe de rekabet ldecekdir. C:P
koslovakya fabrikaları çelikten ye-
di kere daha sağlam olan cam çe

likler imaline başlamışlardır. 

Gtçen •glar gana11 Lo11dranın meş!ıur •Kri•lal Palaı. ı 

Timürlenk devrinden kalma çok· 
kıymetli bir kitabe bulundu 

Leningraddaki Ermitaj Müze -
sine, Orta Asyada Kazakistanda bu
lunan ve Timürlenk devrine ait o
lan çok nadide bir abide getiril -
miştir. Bu abide, bir ton sikletinde 
bir kaya olup üzerinde eski Uygur 
dilinde yazılar bulunmaktadır. Bu 
yazılar, 1390 senelerine· doğru, Ti
mürlengin, Toktamış Hana kar~• 
}:arp için Tokmaklar memle1'ctine 
gelişim bildirmektedir. 

Bu kaya parçası, jeolog Satpa-

yev t.tırefından Kazakistanda Al -
tınçok dağında bulunmuştur. 

Halen şarkıyatçı profesörlerden 
Ts'oppe ve Dinkonov, bu yazılar ü
zerinde çalışmaktadır. Bunların 

verdikleri maliımata göre, bu a
bide cok mühim bir keşif teşl<il 
etmektedir. Zira, eski Uygur di
linde yazılı eserler esasen azdır. 

Başkaca, bu abide, Timurlenk ta -
rihi hakkında yeni yeni malumat 
vermektedir. 

Rusyade yeni petrol damarları bulundu 
Hazer denizi sahillerinde, Baku- luğunu isbat etmektedir. Bu ara-

nun şimali garbisinde kain İzber - zinin 400 hektar kadarı sahil rnın-
baş mıntakasında .ıcazılan rn:ı.ı:>nd- takada, geri kalan rnikdarı ise de-
dit kuyudan !ışkırmağa başlıvan 
petrol menbalar.ı, bu mıntakada 
700 hektardan fazla bir arazi ici:'ı

d ~ petrol dPmarları mevcut oldu
ğu hakkındaki faraziyenin doğru-

niz altındadır. 

Bu mmtakadaki petrolun istUı· 
sali için faaliyetlere devam olun • 

maktadır. 
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cıları aras n a 13 yıl ~~y~~! ~u!!,!':.lfmYN??: 
-30 -

... 
Yüc• Atotflrk lıtkıldbınıre Tud hogu filizleri 

Bulgaristonın Rusçuk şehrinde yetiŞen \'e yctişmi~ olan Türkler. la ..• 
Al~mdar Mustafa Paşadan beri daima lokılapcı, medeniyetçi ve yenilikçi 
olarak ortaya çıkmışlardır. 

Resimde, Rusçuk ( Turan ) cemiyetinin jimaastik ve spor kolunda 
yetiıen Türk çocukları rörünmektedir. 

Yazan: 1923 ihtilalinde, ~imdi, Anadolu
da inşaat ve dcmiryolu işlerinde ça-
lışan Remzi İsmet vt daha 16 ar'ka· So(Jadl.kl (Oellormın) 
daşla birlikte üstüste bu bodruma ı---'-•-ze_t_••_•_•_a_ıı_ıp_.,_e_b•_ı_ın_u_h_•'-'-ri--ı 

M. Necmeddin Deliorman 

doldurulmuşttik. Bu odanın du -
varlarına o zaman, demir kamçı . 
Jarla döğülen insanlardan fışkıran 
kanlar sıçramıştı. Küçük bir <lelik
ten başka ışık gelen yeri yoktu. 
Du\farbr füserine ince •Ve kalın 
hatlarla karmakarışık izler yapan 
kan lekeleri, silinmişti. O zaman 
18 kişi üstüste geçirdiğimiz acı ve 
şeametli gecelerde bu karanlık o· 
danın döşemeleri üzerine a .ntılan 

gözyaşları kurumuş, toz haHndf'! 
havaya uçup kaybolmuştur. Tı{)kı 
o on sekiz kişiden bazılarının ken· 
di ecelleri, bazılat·ının komite ta· 
rafından öldürülerek, ve ~cride ka· 
]anların da öteye beriye firar ede· 
rek kaybolmaları gibi ... 

Bu menhus odada bir saat kadar 
bırakıldıktan sonra kapılar tekrnr 
açıldı \''? (dışarı çık) dendi. Üçün
cü bir sual listesile yeniden sor • 
guya çekiliyor ve muhakkak tir 
cevap vermekliğim isteniyordu. 

Olanı, biteni sabahtan beri iki 
kere yazıp vermiştim. söyliy<'cek, 

verilecek ba~ka cevabım yoktu. 
Vazelofun ısrar etmekten mak • 
sadı, muhakkak surette bir ı:en • 
gel atmak ve (Hükumeti müdafaa 
kanununa) dokunur bir suç bula • 

rak beni mahkemeye vermekti. 
Evvelce verdiğim cevapları tek • 
ı·arlamaktan başka yapılacak bir 
iş yoktu .. Ben, cevabı yaunağa ça
lışırken, Razgradda çıkan (Raz .. 
gradski Novini) gazetesi sahibi 
kıymetli Türk dostu Bay Peter 
Antonof karakol kapısından iç:cri 
girdi. Hal ve hatır sordu gitti, ga· 
zeteci Grigor Popof dan beklemek
te olduğum samimiyet ve dostlu • 
ğu Peter Antonof fazlasile göster • 
mişti. Bu hareket, beni çok mah -
zuz etti. Artlk akşam karanlığı bas· 
mak üzere idi. Beni yeniden -:>ndi
~e aldı. Bu gece burada bırakıla -
cağım muhakkaktı. Acaba, ./eni 
bir takım tecavüzler. hakacetler 
karşısında kalacak mıydım.. va -
zelof yeni bir takım tahrikat plan
ları tertip etmemiş miydi. Sabah -
tan akşama kadar belki 30 ker .?, kı

lıcını şakırdata, şakırdata ön ~tm -
den gelip geçen bu kısa boylu müf
teri partizan, Sofyadan aldığı (do
kunulmaması) emrine rağmen el • 
bette bir kötülük icat etmek isti • 

yccekli. Ve nclckim, benim bu tah
minim de boşa çıkmadı . Karanlık 
bastıktan sonra hafif ışıklarla ay
dınlatılan köhne binanın içine bir 
mezar huşuneti çöktü. 

Beni odalardan birinin IJir kö .. 
şesine oturmağa (memur ettiler.) 
İç kapı açık bırakılmıştı. Yatsı na· 
mazı zamanı sarhoş bir iki sivil, o· 
danın içine girip. gezindiler ve ba· 
na doğru, kötü, kötü baktıktan son· 
ra; kapıyı, başıma yıkılırcasına sert 
bir vuruşla kapayıp gittiler .. Ken· 
dl kendime, bu, etik kötü alamet 
arruna, inşallah bu kadarla kalır• 

dlye temennilere başladım. Bir sa· 
at sonra ayni eşhas tekrar geldiler, 
kapıyı yine ayni hızla açıp kapadı

lar. Bunların, beni g\ıya mu· 
hafazaya memur edildikleri an • 
l&Şllıyordu. Bu muhafızlar, bütün 
gece sabaha kadar ayni şeyi belki 
yüz kere tekrarladılar. Kapının 

kırı.lmadığına hayret ediyor ve on· 

tar çıktıktan sonra aıkalan!lrlan 

bakıp kalıyordum. Ne yapıyorsun, 
ne ediyorsun diye bir söz söyliyen 
yoktu. Yalnız, bu iki kişi, Gulya • 

baniler gibi, karanlık koridorlar
da dolaşıyor ve akıllarına geldikçe 
kapıdan intikam alıp dışarı ~ıkı • 
yorlardı. S abaha doğru polis ko -
~uşunda bir gıcırtı oldu, müscllfıh 
bir jandarma yanıma geldi. (Hay
di hazırlan, istasyona gidiy:>ruz) 
dedi.. Partizan Vazolofun elin • 
den (Sofyanın himmetile) bu ka • 
darla kurtulabildiğime çok mem -
nundum. Derhal P.yağa kalktım, 

(haydi hazırım) dedim. Bu lan -
darına, kendi halinde ve çok şeker 
bir çocuğa benziyordu. Bir fayton 
tedarik ederek geldi, istasyona doğ
ru yollandık .. 

Tek bir Türkle bile temas ede -
meden, yalnız Kolu İzlatefin hü -
cumlarından ve küfürlerinden ~il· 

dığım acı intibahlarla ayrılıyor -
dum.~amuslu Bulgarların "" iı
marık partizanlara iyi gözle bak • 
madıkları muhakkaktı. Dobrn:'!a 
komitası, acaba götürülmekte ol .. 
duğum Ruscukta bana bir suik :ıs'l 

hazırlamış mı idi, çünkü, Do'lruca 
komitasınm merkezi, Ruscukda .. 
Onun meşhur Vuyvudası istefan 
Karaca'nun mezarı Ruscukda ru· 

(Devamı var) 

A tatarTc ı .. Tcıl46ın'11 r ..... 6o .... iakl lcıEfarı 

Turan cemiyetinin verditl bir mnaameredo Mlllt kıyafetlerlle 11bneyı 
çıkan Tuna boyunun 0.1lkanh Türk k.ıtan ... 

ret imzasile yazılıyor: 

c Beyoğlunda bir fotoğra!hanede 
resım çektirdim. Acele bir işim 
vardı . Ve:.ikalık fotoğraf çektir • 
mek için; fotoğrafhanelerin önün
den geçerken, gözüme bır tabela i
lişti. 12 vesi.kalık resmin 30. kuruşa 
olduğu ve acele yapıldığı yazılı -
yordu. Hemen içeri girdım. Vesi -
kalık resim istediğimi söyledim. 
Acele t">lsun, dedim. Bana cRotuş

suz olursa yarım saatte, rötuşlu o
lursa bir saatte veririz.~ dediler. 

Zararı yok rötuşsuz olsun, vak
tim fazla değil.. dedim. Çabucak 
resmi çektiler. Rötuş zahmetine bi
le katlanmadan resmi \'erdiler. Pa
rasını ödiyecektim. Kaç kuruş de- ' 
dim, 60 kuruş dedıler. Hayret et • 
tim. Acele olunca, böyle iki misli 
fic.t, dediler. 

Halbuki acele işde fazla bir !ia
tın nereden ileri geleceğini anlı • 
yamadım. Rötuş da yok .• şaştım, 

kaldım. 

Bu fotoğrafhanede, müşteriye 
böyle muamele edilince, tabii, bir 
daha oraya kimse gitmez. Tabela· 
da yazılı levhaya rağmen, iki mls· 
li para alınmasına siz ne dersiniz?. 
Müessese ve dükkan sahipleri, faz .. 
la kazanmak için, böyle yalancılık 
yapmamalıdır. Çünkü, belki birin· 
ci defa iyi kazanır. Fakat, diğer se· 
ferlerde müşteri bulamaz. Biraz 
daha ahlaki hareket etmek icap 
eder, kanaatindeyim.> 
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fBORsA -:Pıv ASA 1 

1·4 · 937 
ÇEKLER 

Aç dış Kapıntt 

l.eadra 617. 7S 618 
Nnyork o, 7920 0.7910 
Part. 17. 212S l?.20S 
lıflllne ·~. os .,.04 
BriilcHI ... 7017 4.701? 
AU11a ... 46,2 aa.u 
CerıoYre 3, 4760 3,47st 
S,,fya , •• 4275 64,40tı 
A.aıaterdaıa 1. 4464 t.4451 
Prar 22, 6125 22,67'0 
Viyaeı 4, 2'112 4,2265 
Madr lt 11, 4690 lt,44·14 
Beri hı t, 9614 ı.,,~ 

• v.,.o ... ... 161~ 4,1'60 
Bud•peıt• 41 OC4' 4,00SI 
Bükref 1os. ns 108,09 
Belırat 34, 4611 34,6'27S 
Yehhaaaa 7, 7750 2,7740 
Moıkova 24, 61 24,69 
Stokbol• 3. Hl• .\ 1383 

PARALAR 
~ ~ 

1 Sterlin 613. 619. 
1 Dolar 123. 126 

20 Frank ın. ııs. 
20 Liret 120. 12~. 
20 Belçika Fraıı11 80. ••• 70 Drahmi ıs. 22. 
20 IHiçre Frangı ~60. 575. 
20 Lewa 20. 23. 
1 Flaria 63. ,,,, 

20 Kron Çek 70. 75. 
l Şllla Avuıtıarya2l, - 23. 

Pe:ıcta -. -. 
ı Mark 25, 2S. 
l Zloti 20. 22. 50 
t Peaıo 21, 24. 

20 Ley 11. u. 
20 Olnıt 48 62 

Yen -. -. 
1 Kron ineç 30. 32. 
1 Altın 104?, 100. 
ı Banknot 247. 24S. 

ESHAM 
~ Kapaıuı 

it Sukaaı MG. 

• " 
N. 

., " 
A•ıdolu 

Ha.-,- - .-
t•• 60 tıo Petla 

' . 
1 ,, ., 1tiıtl• 60 0/0 V adell 

! ' l ,. ,. 100 de 100 
1 Aılaa çlaıento 14, n 14.8~ 

~ Merke& Baa. '3t 9J• 

\STIKRAZLAR 
Açıhf Kapanıt 

TGrk Borcu 1 Pqla , , 
., t Vadell 20170 21.075 • 

" il 

" 
" 

., ll Pqln 20, 10 20, 10 
• U Vadeli 20,3() 20.4~ 
• m Peşin 
,, Jll Vadeli 

Erz&Dl ıoo ıo• 
bin• Enuru 1 95 9S 

., 11 il 951 .9S,-

f 

" " lll .- ,-
Şark 'im. 1 
~Uzde 5 Hazine 1 

., ı " _ :n,2s 12,25 
TAHViLAT 

Açıh, Kaean!! 
Anadolu Pe. J -,- ·-, .... .. va. l 39,90 39,90 

" 
Pe. il -.- -,-

• Va. 11 ''·'° 39.90 

" 
Pe. lll 

• VAı ili 
• MGae11U Pe. -.- • 

., .. Va • 44.10 44,30 

Ertesi gündü. Uykusuz geceyi 
bin bir azap iç:inde geçirdikten son
ra, akşama kadar kendime geleme· 
dim. İstirahat ettim. Bir aralık U• 

yuyabilmiştim .. Yine akşam oldu. 
Yemek zamanı geçti. Saat gece ya· 
rısını vurmuştu. Evin içinde, el a .. 
y:ık çekildi. Aklım yukarı k atta 
idi. Karar \'ermiştim. Yukarı çı -
kacaktım Zaten iki gündür gün .. 

düzleri; gülümsemeler, göz kaş i • 
s;arctl cri, manalı !;Özlerle, arzumu 
aşağ ı y ukan anlatabilmişt im. 

Fazla vakit geçirmeğe gelmezdi. 
'.Ayak larımın ucuna basarak, mer· 
divcnleri çıktım. Camlı kapıyı a -
ğır ağır aç:tım. Sofaya gelmiştim. 

Klzlardan sarışın , altın sarısı saçlı 

olanın yattığı odanın önimde nefes 

nefese idim. Duyduğum heyecanı 
tarif edemem. Elimi, kapının tok -
mağma götü:receğim sırada, ar • 
kamda ince bir öksürük duydum. 
Eyvah .. Karanhkta, donakalmış 

tım. Acaba kimdi?. 
Dönüp bakamıyordum. Tered 

düt ve korkumu sezen meçhul in • 
san ses verdi: 

- Oğlum 100 numarayı mı arı • 
yorsun? .. 

ikinci kısım - 30 -
Süreyya , oyuncuların tabancalarındaf1 
başka, altın saatlerini, liralarını, gümii_f 
mecidiyelerini de muzır(!) bir alet, b•' 
suikast vasıtası sayarak aldı,ceblne attıl 

Hemen cevap verdim~ 
- Evet .. evet efendim .. 

j - İmdat! Can kurtaran yok mu? 
" .. Civardaki evlerin pancurları açıl· r 

Bu iş bittikten sonra Salih sa· 
londakilere sordu: 

M;çhuı sesin sahibi elektrik düğ· 
mesine basmıştı. Aydınlık olunca, 
muhatabımı tanımıştım. Ev sahi • 
binin kızların annesi diye tanıttığı 
ihtiyar kadındı. O da beni görünce 
§aşırmıştı; gülerek: 

- Niçin geldiğinizi şimdi anla • 
aım, evladım .• dedi. 

Kızarmıştım. Önüme bakıyor-

dum: 
- Hayır, hanımefendi ••• Sizi ra· 

hatsız ettim .•• Şey •.• Buraya yan· 
hşlıkla ... 

Sözümü kesmişti: 
- Oğlum ne çıkar ... Biz de genç

tik .• üzülme .. 

- ?! .. 
- Doğrusu da böyle... Canım .. 

saklama ..• 
- Sizi temin ederim· hanımefen .. 

di .. muhterem kerimeleriniz ha -
nımlara karşı hiç bir zaman ... 

Yine sözümü kesti. Gülerek: 
- Benim kızlarım filan yok, ev· 

ladım ..• 

- ?! ..• 
- Anlıyorum .. Balkonda gördil

ğünüz kızlara vurgunsunuz.. Si • 
zin gibi, bütün Ad:ı onlara vurgun
dur. Fakat, onların gülüşlerine, ii· 
ve1erine demek siz de kurban git • 
tiniz ... 

Şaşırmıştım. Ne cevap verece • 
ğirni bilmiyordum: 

- Aman rica ederim, hanıme • 
fendi, dedim, hala hakikall oldu
ğu gibi kavramış değilim .. Biraz i· 
zahat llıtfoder misiniz? .. 

- Oğlum, ne söyliyeyim, sana?.. 
Ben burada bekçiyim.:. O kızlara 
gelince: Onlar da cAdalara rağbeti 
çekme cemiyeti> tarafından gön -
derilen reklam kızlarıdır. Burllfa 
siz, taşındıktan sonra, onlar da baş
ka tarafa gittiler .. 

Reıat Feyzi 
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Doğru 
Çıkacak mı? 

( 5 ncl salıifeaın dıoam ) 

da Prusyaya ilhak edilecekti, edil
medi. 

Lakin kitapta 1889 senesinde t..v
rupada veba çıkacağt yazılıyordu. 
Bu sene içinde Awupada grip çık· 
tı, bir çok insanlar öldü. 19!8 de 
olduğu gibi... 

1938 DE UMUMi HARP 
PATLIYACAKMIŞ! 

Kitabı yazan adam, yirminci as· 
rı pek karmakarışık göster ;ıor, 
fılh. kika bu asr\n baflangıC'ırdan 

beri milletler ara mda tahakkuk 
eden içtimai değişiklikler buna şa
hittir. Kita~ta deniyor ki: cB ı a
sırcia yaşayacak insanların tali -
leri gözümde canlanıyor. 1900 den 
sonra bir çok prensler krallara, 
\'Ilı. ndaşlar hükumetlere, çocuklar 
ana ve babalarına karşı isy;ı:ı e
deceklerdir. Kanlı kardeş kavgala-

rı olacaktır. 1938 de bir dünya har
bi çıkacak, bütün memleketler ha· 
r nbeye donecektir. En büyük ve 
en mağrur şehirler yıkılacak, ~ö
le dönecektir. Sulh ancak 19P.fi da 
teessüs edecektir.• 

Bn kitapta yazılan yazılara >-it 
mü:alea ilave edecek değiliz. Fa
kat en son kehanetin tahakku'c et
memesini candan dileriz. 

dı, camlar sürüldü, kadın, erkek, 
çocuk başları merakla, heyecanla 
etrafı dinlemiye başladılar. 
Meraklılar pencereden pencere-

ye soruyorlardı: 
- Ne oluyor? 
- Yangın mı var? 
- Adam mı öldürüyorlar? 
Sokak dolmuş, adeta bir miting 

meydanına dönmüştü. Gelen geçen 
durup hadiseyi seyrediyorlardı. -(Fehim) paşa adamın ağzına bir 
kaç tokat daha attı. Adamcağız yı· 
kıldı, bu sefer de çizmesile kafa· 
sına wrdu. 

Kafa patladı. 
Kan fışkırdı ve adamcağız, evin 

kapısı önüne düştü, bayıldı. 
(Fehim) in sesi şu·emri verdi: 
- Salih.. Yukarı fırla!.. Sürey· 

~a da ~eninle beraber gelsin, ka· 
rıyı omuzla, getir. Ben arabada 
bekliyorum. 
Meraklı halk, bu tokat ve yum

ruk faslından sonra, gelen polisle
rin, zaptiyelerin ve bekçilerin de 
hiç bir şey yapmıyarak, vaziyete 
seyirci kaldıklarını, hattl yardıni· 
cı vaziyet aldıklarını görünce; bi
rer birer evlerine çekildiler. 

Camlar indi, 

Pancurlar kapandı, 
Meraklı başlar hep içeri sindi. 
Fehim (paşa) nın emrini yerine 

getirmek için, acele adımlarla mer
divenleri çıktılar. İkisinin de elle· 
rinde tabanca vardı. 

Birinci katta ses seda yoktu. İ· 
kincide de öyle .. Üçüncü katın mer· 
divenlerini tırmanırken, kulakla
rına hafif hafif konuşma sesl·~ri 

geldi. 
Nereden geliyordu bu sesler? 

Hangi odadan aksediyordu bu ko -
nuşmalar? 

Salih sofaya açılan üç oda -
dan birini rastgele açtı. Gözüne 
çarpan ilk manzara, bir çok adıt -
mm, ayak üstü telaşlı telaşlı ko· 
nuştuklarını görme koldu. 

Hemen bağırdı: 
- Davranmayın! 

Arkasından Süreyya meydan o-
kudu: 

- Eller yukarı! 
Kim davranacaktı? 
Kapıdaki gürültü imdat! ses • 

leri, can kurtaran yok mu? Fer • 
yatları, sokağa toplanan halkın 

~amatası onları biisbütiin şaşırt -
mış, harap etmişti. Şimdi de kar
şılarında eli tabancalı iki adam gö
rünce büsbütün şaşırdılar, kımıl • 
danmadılar bile .. 

Salih Süreyya'ya dedi ki: 
- Şunları bir ara bakalım, üst

lerinde muzır bir şey var mı? 
Süreyya hemen işe başladı. Ev

veıa pantalonların arka ceplerini 
aradı; yirmi kişide ancak (6) ta -
banca çıktı. Kurşunlarını boşalt -
tı, bir mendile sardı, cebine indir
di. Sonra sıra yelek ceplerile ce -
kellere geldi, yokladı, aradı, mu -
zır bir evral~ falan gibi bir şey bul
madı. Fakat bunların yerine altm 
bir saat buldu, galiba bunu muzır 
bir alet nev'inden saymış olacak ki, 
cebine attı, altın örme para ke -
sesini tehlikeli bir şey sandı, onu 
da aldı, gümüş mecidiye buldu, bir 
suikast (!) vasıtası diye müsadere 
etti. Velhasıl cyükte hafif, pahada 
ağır .. ne buldu ise, hepsini: 

- Muzır! 

Nevinden saydı ve cebine attı. 

- Ev sahibi nerede? 
Hiç biri cevap vermedi. şaşkı.O 

şaşkın biribir1erinin yüzüne bak 
tılar. "' 

İkinci sorgu sert oldu: . • 
- Beni üzmeden ce\•ap \'C'rsc 

niz hakkınızda iyi olur. Yoksa c:ı· 
nınızı yakacağım herifler! 

Tehdit tesirini gösterdi. :Mırıl • 
danmalar oldu: 

__. Şimdi burada idi. 
- Biraz fenalık geçirdi, bayıldı. 

Odasına götürdüler. 
- Yatağına götürdüler galibıt! 
- İyisini Zührap bilir, ona sor· 

sanıza! 

Zührap; adının ileri sürüldÜI:·~ 
nü görünce, kötü bir muamele), 
maruz kalmamak için hemen ce 
vap verdi: 

·ıı\$ 
- Odasında yatıyor. Bir cmrı 

varsa bana söyliyebilirsıniz. 
9 - Yalnız konuşmak lazım. 

ak b ··h · 11 · ·z vır rac azı mu ım sua erımı 

- Kendisi bir kriz geçirdi. aıı!: 
r an epeyce üzdü, hırpaladı. :su ' e 
ziyette bir kadınla bilmem JÜ .ıı 
konuşulabilir? 

Salih sert bir sesle: r\• 
- Senden akıl öğrenecek de;. 

liz.. Dedi. Fazla lafa lüzum )"0 

Önümüze düş, hangi odadıı yııtl' 
yorsa bizi oraya götür. ot 

Bu sözler, Zü.hrabı funa 091 , 
sinirlendirdi. Asabı bozuldu, eJI 
ri titremiye başladı. Hele: 

- Haydi önümüze düş! r 
Hitabı onu büsbütün çiledefltı~ 

kardı. Bu adamlar kendisine 
111

r 
kı bir uşak muamelesi ediyorb1ıe 
şahsına, me\·kiine ehemmiyet 

vermiyorlardı. tifl.ı 
Bunlara cevap \•ermek, hadle bl' 

bildirmek istedi. Fakat, ne yııt>8 
lirdi. 

Vuramazdı! 

Öldüremezdi! 
Sövemezdi, dö\•emezdi! tJ11'; 
Çünkü. tabancası yoktu. P. O 

)ardı. Çünkü, tek bir adanıd~ ı~ 
halde, başka bir §ekil bulrt18 

zım geliyordu. ~' 

Bir saniye düşünC.ü ve birdc~ısl' 
fasında bir şimşek çaktı: 1'erı sO( 
ni tahkir eden, sert sert sözle! tıif 
liyen adamın yakasına yapışıP}.-eıı' 
tokat atsa, acaba arkadaşlar~ ·dı! 
disine yardım edebilirler Jlll)ııır' 

Yirmi kişi kadar vardı b\l~isııı' 
Bir hareket vapsalar. ı.en ;P 

- btl 
müzaheret etseler, elbette . ı.ıı.ı 
adamın hakkından gelebiJirdıı 
yirmi adam: .l ··~ııtl 

• • vı.I 
Bu ümit ve teselli verıcı etti 

ttd1' ' ce ile, etrafını şöyle bir te 1111 o 
arkadaşlarının ruhi haletle!. :tıef" 
kum ak içi~ yüzler~ne. bakt~~r gı~, 
si de mefluç, paralıze ınsaJl . çıJ 
idi. Yüzleri sararmış, gözle~ol' 
kura batmış, dudakları J1'l ~sr ~ 
kolları sarkık, önlerine J>ll 
k .. t .. k "t ·· d - ·· .. orlard1• fıc o u o u uşunuy 11~ 

Bunlardan yardım umfll 
budalaca bir ümitti! 

Kendi kendine sordu: :/1 
- Ne yapmalı şimdi! r~ır ,.e 
Sorffusunun cevabını '""sı 

ih·ıı :>"' 
meydan kalmadan Sal 1 

top turrakasile gürledi: 011\l~ 
- Haydi, bizi bekletJ1'1~9sıtı;iı 

ze geç, kötür bizi yatak a17ıl 
• ( DeV 
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Süleyman, havuz başında eğlenirken, saray Nitekım Kontaplı beni duvarcı 
a 

urtuldum:. GGnde
şmağa ba:ıoa•~:ım. 

1 

beş yüz frank vereceğini söyledi Mesıeıt arkadaşlarım nı:usımliaıı 

d • V h d 1 Ah ayırdı. Resmi binalardan tamire 
muhafızı telaşla içeriye gir ı: - ~ a u iıer sila - muhtaç olanları gösterilir ve bura-

Teşekkür ettim. b.eş:inci şube baş memuru Nuıi bey 
Mitstemlekecfoki Türk arkada;- elindeki altın kalemi uzattı: 

k 1 M ll I da ustalanmın gözü altında çalı -/anarak dağa Çl mışıar, e a. şırdım. iş, o kadar ağır değildi. 
maınış mı acaba? Şunu ver, bunu aldan ibaretti. 

- Hamo iki gündür meydanda Dokuz ay kadar da bu işde kal -
yok, Mefüı! Onun da Yahudılemı dım. Geçen müddet zarfında gar -
tuzağına düştüğünden endışe e - dıyanların itimadlarını da kazan -
denler var. mış, kendimi onlara sevdirmiştım. 

SüJeymanm neş'esi kaçmıştı: Çok vakitler serbestce dışarıya 
- Bu yıl cyeni sene~ nın burcu çtkmama bir şey dcmezle rve bazan 

ŞP.amet kasırgasile dönmüş ola- Çok val itler serbestçe dışarıya 
cak. İki aydanberi her gün bır iç 
sıkıcı haber alıyorum. Uzun za _ iıtü için evlerine gönderirlerdi. 

larımla ayrı ayrı ve uzun uzun 

dertleşip vedalaşarak kendilerine 
bütçemin müsaadesi nisbetinde pa
raca yardımda bulundum. Onlar -
dan ayrılışım çok hazin oldu. 

- "'Ml ek arkada.Şlannın bedi -

yes.i olan bu:kılemlc hatıratım ya-

zacaksın! 

Notlarımı bu kalemle yeni baş ... 

tan beyaza çektim. 
SON 

Hareketimizden 36 saat sonra 
İngiliz Kolonisi Serümam'a geldik. 
Buradan Transatlantik Jrumpan -
ve daha mamur ibir şehir. 

İki gün sonra Martiniğe geldik. Son Telgrafın 
Buradan Transanlantik kumpan -

mandanberi baş kaldırrnıyan ı\ _ Evlerde çamaşıra yardım ve ütü. 
monlular bile şimdi bana meyd:\n l'.sti!ademi temin ettiği içın hemen 
okuyor .. Yahudiler isyan halmde.. daıma beyle bir fırsatı kollardım. 

yasının başka bir vapuruna aktar- Müsabakası 
ma edileceğımiz için o gün şehirde l;jjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijj; 
kalacaktık. Eşyalarımı alarak rıh-

Hebror.da'ki z-:?ytinlikler bu yıl Kadınlar yemek, tütün ve harçlık-
mahsul vermemiş .. Tamara'yı sa • sız bırakmazlardı. 

tıma çıktım. 

Bayanı · 
rayımadn kaçırdılar. Uğusuz.lukla- M. Pol ve Vtktorya, aradan do -
rın hangi birini sayayım?! kuz ay geçmesine rağmen henüz 

Diyerek ayağa kalktı. ge:lmemişlerdi. O eve taşınan bır 
İsrail hükümdarı (Bua'nın isva- başka gardiyanın karısından öğ -

Aktarma edıldığimiz Makori da
ha biıyiık ve modern bir vapurdu. 
Bu vapurla Haver limanına gidı -
yorduk. 

Puantapit, Tircnitat, Gadelop li

manlarından da bir mikdar yolcu 
geldı. Vapurumuz bu iskelelerde 

Tanıyor musunuz? 
nı) işini sabahleyin düşünmek ü • rendığıme göre, Fransada kalmak 
zere harem dairesine geçmiştir. için çalışıyorlarmış. 

Hükümdar yorgundu. Esaret, bana kadını çoktan u -
Neş'esizdi. nutturmuştu. Evmin önünden geç-
Dınlenmiyc ihtiyacı vardı. d k h t ı d E - Sen içmez misin, Sahra? me ı çe a ır amaz ım. sasen o--

Bed i k nacaklar? On yıldanberi sarayında ne ka. na .. gelıp geçıci bir sevda il~ bağ -
h" ev rnkkasesi yere cğilere dar rahat, ne kadar üzüntüsüz va-· d' 
ukürndarın dizlerini i)ptü. _ İstiklal istiyorlarmış. Bunu şıyordu. ~ landıgımı zannc ıyorum. Böyle de 
Genç saki, Sahraya b: .. kadeh şa- kimlerin elinden alacaklarsa, on - B olmasa, işkence. en derin aşkları 

u. kl abası Davut öldükten, Sülev _ rap U7.attı, lara karşı kullanaca armış. bile uyutup hatırdan çıkarıyor, 
S man. bugünkü kadar sıkılma~ıc:. 

üleyman Sahra"a sordu: _Demek ki Yahudıler bana k;ır- b ·· k" k d " Neş'eli ve serçeden :farksız şekilde 
~ ugun u a ar müşkül vaziyetP , a·- Şimdiye kadar bir erkek sev- şı isyan ediyorlar .. Ve bu asılerın düşmemişti. konacak dal arıyan güzel Fransız 

I ın tni, Sahra? başında ihtıynr Bua bulunuyor, ... kadınının da beni unutmuş oldu -

Sahra utandı. öyle mi? 9··1 ğunda şu''phem yok. O, bir ~vsırn· • l!a u aymanın zevcesini un; 

- yır... Saray muhafızı başını sallıyı - ö :Umle tehdit eden di. Ancak o kadar sürdü. 
Diye cevap ••erdı'. - k bır· adım gerı· çekı.ldı· ki İ k ld l 
s .. 1 v ra · mdjr ? .. şte bu şe i esene er geçti, ter-

u eyman tekrar sordu: Süleymanın neş'esı kaçmıştı. Be- 5 .. 1 h zilik, amelelik, boyacıllk, duvarcı-
- ~vınedin Fakat hı'ç de sc- devı· rakkasesine seslendi: u eyrnan arcın dairesine ge -

Vi] ... ' ""' g m · b' hı:d lık her -ı:ey yaptım. Bin bı'r mihnet ntedin mi? H d. •t k lb' . ld ~ ez, yer.ı ır ·" ise ıle kar. 'S' 

S h - Sahra.. ay 1 gı ve a 101 şılaştı. · çektım. Yine bir gün, senelerden 
.. a ra çok müc:ku··ı •·aziyete diic:- dold mıya ~"1ıc: 1 s··ı 

ınuştü. :i v -:ı ur ~ ll'" u eymanın sayısız zevcelerin • sonra, birinci firarın acısını unut-

Ôlüm/e tehdit eailm Sül~mamn zevcılerinJen Aıurgeli p,.nıu SamA 

_ Bu silahları kime karşı kulla-

çok kalmadan yoluna devam ettL 

İspanyanın Sentander limanına 
geldiğımiz vakit yağmur yağıvor
du. 

Ertesi giinü tekrar yola çıkarak 
iki gün sonra Havr'e geldik. Bura-

sı şimdiye kadar uğradığımız yer
lerin en güzeli ve muhteşemi idi. 

İki gün kaldım ve Senlorende i
ken bankaya vermiş olduğum üç 

bin frangı bura bankasından ala • 
rak ekspresle Parise geldim. 

Pariste gardiyan arkadaşımla 
birlikte Normandi oteline indik. 

Pariste bir kııç gün kalmış, gez
nıi§, eğlenmiştim. 

- B . Sahra çıktıktan sonra, Süleyman den biri olan Asür prenseslerinclo'l muştum. 'Oç arkadaş tekrar kaçtık. 
b enı kim sever" DedL B<?n bir saray muhafızına do-ndü: S h ı b. ed • · ama, ıneç u ır el tarafın.fa.1 k 1 tan tek evı kıııyıın d- .. b . - Fa at ay arca azap sonra, -

Paristc kaldığımı kafi görmüştüm. 
Esasen param da nihayet bulmak 
üzere idi. Marsilya tarikile İstan -

bula gitmeği kararlaştırdım ve bir 
gün, Alize görünmeden Parisi terk 

~ 
1 Son Telgrafın Müsabaka s- ... - Kaç kişi uşmuş u sersen - tehdit ediliyordu. 

h ~leyman bir kadeh şarap da - rar yakalandık. Yine bir buçuk ay 
a ıçti. nin peşine? d Süleyman o gece Sama'nın o • zindan hapsine mahkum oldum. 

- Y.ahudi mahallelerin eki eli dasma gıtmişti. 
2n;k? Aşk nedir, bilmiyorsun de - silah tutanların hepsi... S Çok çile çektim. * 

ama yatağının kenarında a~ - Artık seneler geçtyordu. ihtiyar-
Sahra: ~. :.. - Ya Efrayim? Dün bana Filisti· lıyordu. lıyordum. Buradan kurtulmak için Marsilya konsoloshanesi başka • 
- liay - ':.....~- -r~ nin en büyük incisıni satıp kucak:- Süle~an.. tibi Haydar bey (bir adı da İsken-
h..._ • ır... yeniden teşebbüsler yaptım. Mek-
"J\!llliye la para alan bu şeytan bezirgan da - Sen de mi mlıztaripsin? Sen d a· ) k' b' k d d E 
l:l"l . mecbur olmuştu. . tuplar yazdım. Yurdun kurtuldu _ er ır es ı ır ar a aşım ı. vin-.. buk s 1 b gitmiş mi onlarla beraber? de mi ağlıyorsun! 

a~kı ı ahramn kuvveti ır ğunu haber ald1m. Bütün dü!!.yalnr de misafir etti. Ve on beş gün va-
rıldı Vardı. O, kahraman Şaon'u - Onun da babasına yardım ed~ D iyer ek birdenbire geri dönmnlr benim olmuştu. Memleketime ka- pur gelinceye :kndaı· beni gezdirdi 

rasıya s · d ceg~irıı söylüyorlar. Fakat o, d:ığa ve geceyi neş'eli zevcelerinden bi- M ·ı d b d 
S"l evıyor u. vuşacağım günlerin yaklaştığına arsı ya an yunan an ıralı 

u cyınan· çıkmamış.. rinin odasında geçirmek istcdt Potris vap ·ı ld k• b " 
. inanmıştım. Ablamın mektuplan urı e nyrJ 1 ,,an eş gun oO:- Aşksıı yaşı.yan insanlar, içi - Hamo, Tamara ile beraber o· Sama yerlere kapandı: h sonra Pireye geldik. 

-'i su k" d ıı· ı · b la (Deı•amı var ) bende bu inanı uyandırmıştı. nü· 

ettim. 

Kuponu 

No. : 2. 
Bu Resım _____ _ 

nin fotoQrafı 
bildiririm. 

AD1ES ı 

olduQunu 

.. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
iMZA ııo .. n k Upüne benzerler, dedi, in- nun da izini arıyor u. a a u • Canım boğazlan geçerek İstan • 

- "''b kumetimizin para göndermek üze-doıd' <U ini aşkın heyecanlarile ' bula kavuşunca g3yri ihtiyari göz-u-... ~ re teşebbüse giriştiği haberini al -
1 

1 
~--------------J bi bi;·~ıadıkça, içi boş su küpü gi- ;. mıştıın. erim yaşardı. On sene önce büyük 

ışe Yaramaz. b ••• bfr elem ve matem içerisinde bı • 
.................... 

}3 ••• s·ı A taşra gazete a raktığım her yer, her şey, bütün
1 

ha~ sırada Süleymamn muhafızı 1 Umum • O gün Paris sefarethanemiz baş- İstanbul bir neş'e ve huzur içinde 
Se}fl,._, başına gelerek hükümdarı d k k kütibı CelUl Hazım beyden, adre- çalkanıyordu. 

Kadın dişcisi 
MARI SOLL BERGER 

DIŞ TABiBi ·•1.1.adı l\fuh • ı • • • t• sime beş bin frank yol masrafı gön· 

~~iın b~ hab:r~:~irdi;~:u~~ yı erının nazarı 1 a ıne: derildiğine dair bir mektup aldım. ba~=~ı~::~~afst:~~~~:a~ a~:~ır;;~ istiklal caddesi, Lüksenburg Ap. 
Bir hafta sonra para ile birlikte SiiI Uzun müddet benimle muamele yapan taşra ·satıcılarının rör. k ken göz yaşları ve sızlanışlar için _ eYnıan s · l d • omiserliğe de emir ge1mic:tl. Pa -_ 'l'aın evınç e sor u: dükleri istikamet suııulet ve sür atten memnun kaldıklarını son :ı: de arkama düşen bu iki kıymetli 

Perşembe \'e pazar günlerinden 
maada hergün saat 9 dan 12 ye 
ve saat 14 den 18 e kadar kabul 
ettiğini sa} ın müşterilerine bil
dirir. 

- ara'yı buldular mı? zamandaki tevali eden müracaatları ile anl&.dım. 935 senesi nihayet· rayı alarak polis dairesine gittim. vücudun orada bulunmayısı tees· 
liayır ..,. ı x.· d k"l k e b' a·· ı k Komiser tahkikatını yaptıktan son- • 1'acak b· , ıvıella! Ncş'enizi kaçı - lerinde hacıbelicap mes eı.ım en çe ı me v ıraz ı.ı.enmc zaru- sürümü biisbütün kabartmıştı . Öl-

~irnct· .1: haber getirdim. Hemen retinde kaldığım tarihten bu güne kadar işlerini bıraktı,lım müşteri- ra tevkifhaneden pasaportumu al- düklerini anlamışğ hüngür hün _ 
~ar ~usoy}e~iyc mecburum: ihti- )erimin bu hususta suzişli mektupları beni tekrar işe ba~lamağa maklığımı ve menfi cezamın da gü: ağlıyordum. ...................... 
ltıırak ;a~Şınc bir sürü siltıhlı ta- mecbur etti. affedılmiş bulunduğunu söyledi. Hemşirem ve akrabam, polis ar- Z a yi 

Suı·· . ga çıkmış. Piyası1da çalıştı~m günlerle ayrıldı~ım günleri takdir ederek Aldım ve tasdikini yaptırdım. kadaşlarım, şube müdür muavin _ 
l!ttn. - • b - elen 't'b• ,. ld x. -·d H · İstanbul lth. Gu"mru-l'ru- 25884 No. l'nuhar" .. •an gözünün ucile saray arayanlar.o muessesemı ~gun 'ı .. ren .. çm~ş .~. u.ı>umıı muı c- er ışim bitmiş, vapurun gel - leri, merkez memurları. komiser ve o 

_ İhı21.nı süzdü: Jeri'll, Eskisinden d ha mukkemmelsuKrett~. he~ turu ıhtıyaçları karşı- mesı knlm1ştı. Çalıştığım :fabrika i- baş memurlar, dostlarım, arkadaşla· ~yannamcsine ait 14·11-936 tarih 
~ tıyar B d J acak yeni bir tc~kıl~t urdum. e\ ıyetı ben•m'e Çdlışmak arzu le olan alakamı da kestim. Birma- t ·1 b ve 428297 No. Iu makbuzu zayi Cdin? ua ağa mı çıkmış ady bilumum gazetecı ve kıtapçı meslekdaşlarıma hürmetle ilan rıın ve gaze ecı er, ır çok vatan • 
•1 - ~Vet 'llJr 

1 
• =d~~im. lstaubul, Ankara

1 
caddesi 48. ı umum aş nisbetinde ikramiye ile fabrika daş buketlerle etrafımı sannı~l.ır, ettim. Yenisini çıkaracağımdan 

"atnlar 
1 ~vJ.e la! Yanına aldığı a- . taşra ga1ctc er bayii A. z~ki dırektön.. M. Jak, beni taltü ederek göz yaşlanmı silerek bağrılarına eskisinin hükmü olmadıgını ilan 

ın hepsi silahlıdır. ı;.••••••- fabrikada kaldığım takdirde ayda basıyor, öpüyor, öpüyorlardı . ederim, 

~-rs .. ~ıın.C>~rn~~a~-~n~ı~•.~3~0~~~~;::::;~~~~~~~~~~~~1'2====-~f~ı~~e~;~---1k~;-~P~'Y~'-;-=d~r~k~a~sı~n~d~a~n~k~a~p~j~d~ı~~m~a~!~ .. ~.~~~~~~~~~~~~ı~a~k~ad~a~r:=""!o~lu~~~un~u~za~~b~en~d~e~se~v~ı·~n~-~~::~~""""!'~~-~~~~-~~~~~ 
~ ~ ve holdeki jşlerinın başına dondü. Bu d K :ı: <.ia'mn hakikaten Fransada olmasını 

sıra a aranın odasından dim. k · ı· d • k On dakika sonra, patronunun va- d • pc · ıs ıyor u. ara 1 kt b 1 r 1Ş1 t k d k ogru hafif bir gürültü duyuldu. Gizli zabıta şefi, bir şeyler mı _ iki polis •mı'rı· Mıınsus'un oda. n 1 a a o asının apıs1 a_çıldı ve ziyq_. Ziyarntcı· sordu·. ld d v c.ı 
" rı an ı. e T. X. in önde, o arka- ı retcinin sesi duyuldu. Ziyaretcıye sına gird Jer. Eun ar böyle toplan-

yol göstermek için merdiven - - Ne var, ne oldu? da Skotlandiyardın bitmez tüken- dıkları zaman, derhal mesleki me. 

' 

y c..zan : Edgar VaJas ı 
Çeviren: ·Muammer Ala•ur 

Jer: ~akat saat on b' k d b k tu··n bunlar onun yüztinden ağardı. 
<ı·· --.:nıı i . ue a ar '? • 

OViç ile~~ ol~r. Bana bir iki san- Anladın mı? .. "
1 1ilitsin ır bliyük fincan süt ge - - Anladım musyu. 

ltoy, ıı' 'Yahut bunları bir tab .. sa _. şu sakallanma bak, her teli 
-~ı: bırak. bembeyaz d~~il -~i? 

l3u <::dersiniz ınüsyu·· 1 - Evet rnusyu. 
it strad · d ğr .. öltıWt s a silindir şapkalı, karma Hizmetci merdivene o .~ yu .-
de anıa ı:kallı adam, aşa~da, nol- r üyerek, ziyaretciye yol go:terdı. 
llilraır, ~irl'l'lıız bazı şeyler mırılda - Bu defa sakal lı adamın ko~.t~~un?,a 
~Otclu. t'.;_ aşağı bir yukarı dolaşı- kitaplar yoktu. Sol kolu bu tun ,"!11-

....... ~~~er geJUj; cudu boyunca sarkıyordu. Sun ı e· 
<li, a 2.atıfılinizi bekliyor, de- li cebinden dışarıya çık~ştı. . 

~İj> y· er kapıyı açtı ve zıyaretcıvi 
lıi k aretÇi h' ış .. b . l:>' 

•<!skin '. ızrnetciye şimşek gi- haber verdi. Kara mute essım ır 
~ ......_ Öyle bU: nazar fırlatarak: çehre ile ziyaretcisini karşıladı. 
J>•rı ltibilr ~? dedi, Kara hakika - B;şındaki silindir şapkası ve sır -
tı i§letiı ır adamınış. Üç senedir tındaki pardesüsü ile bu adam ha-
e~~leı;ı ~ Uğraşan bir adamı te • kikaten komik bir manzara arze -

nbuı buYllruyorlar! bü- diyordu. 

H. t · ··1 mez koridorlarına daldılar. 1 J lerden bir kaç basamak çıktı. Ko _ ızme çı gu erek cevap verdi: se e er etrafında konuşurlardı. Şim· 
K - Beraat kararnamesini almak-nuşulan son sözleri ış· ittL İhtiyar - ara odasını sürmeledi. Yani di de Kara ile fıiç münasebeti ol· 

t k ta müşkü1iit çekmiyeceğinizi zan • bağırıyordu: ar ı rahatsız edilmesini istemi • mayan mnhim mikyasta bir sahte• 
Ar yor. nediyorum. Dün akşanı ihtiyar 

- tık bundan sonra ne Pa • B.artolomef'lc beraber yemek ye _ kArlık ~ebekesJ meydana çıkarıl· 
tagonya! ne ateş topra.ı;ı! Saate baktı: .ı: mışb. 

5 uırn. Yarın ne icabederse yapacak. 
Sustu. Sonra ilave etti: - Ta saat on bire kadar... T. x. sordu : O sırada dışından bir, ayak 
- Her halde verdiğiniz çek yü • İhtiyar mınldandı: - o halde Leksman'ı tevkile ına- aesi duyuldu. T. X. in busas kula-

zünden başıma iş çıkmaz. - Ne alçak adam! dedi, ömrüm- hal kalmıyor. ta ayak aesler.nden l'elcnin kim 
İhtiyar konuşa konuşa koridoru de bundan daha al~ağını görme • Şef b oldutunu anladı. Hemen kapıya 

ge ı· d · b dim aşile menfi bir işa~et verdi. koctu ve ümi t dti~ cıitı,· L•ksman'la ç ı, mer ıven aşına geldiği za - . Sustular. Bir aralık T. X . .sordu: w ıı;• a ... 

man, Fişeri gördü: Merdivenleri indi, kapıdan çıktı -İhtiyar Bartolomef size ye - iarşalaıb ı-e bir.az durakladı : 
- Yunanlı değil nıi? hepsinin ve karanlıkta kayboldu. ınekte hiç Belinda Menden bahset- - Vah aıiz dostum, dedi, .se-

Allah belasını versin! dedi. . ~işer elleri cebinde ihtiyarın gi· medi mi? Dinle tekrar buluştu~uma, bilmezsin, 
Zl·ya t · ~l k d ş b k ş ne kadar seviniyorum. re cı sag am olu ile hiz - ı ıne a ıyordu. Ziyaretcinin l,a- ef, muavinine hayretle bakb: 

metçinin omuzuna hafifcc vurdu: lini hiç de beğenmemişti. - Belinda Meri d t" ne oluyor? Leksman : 
- Sana benden nasihati dedi, Tekrar saate bakt!. Daha saat onn T. X. kızardı, kekeledi: - Benim i~lcrimJe meşgul oldu• 

Yunanlılardnn sakın. Bu adamlar_ beş vardı. - Şey .. ; dedi, BeJiada Meri ğunuz. yoruldunuz; ben de ne söy le• 
la iş görecek misin? hep peşin pa- Bartolomef'in kızıdır da... ycce2im i ~ırmtı bir vnziyetteyim. 
ra ile iş gör. :. - 13 - - Ha, evet, hatırladım. Bu kız. - Şimdi gcJ bakalım dostum, 

P T. X. dedi ki: • d. F d f . . 'd b - eki rnüsyü, fakat Kara bana şım ı ransa adı r. ıc sem ıçerı e cklıyor. 
k h - Eğer i""'ri gircrsenı·z, "'mı·nı·m Y k ? arşı er zaman cömnrt da\Tanır. r "' - o canım T X. do t k 1 İ "' ki Leksman sizi gördü-'":ne son ri"- ş b -d- .. L " 

1 
• ! unun o una girdi \'O 

- nanma, zavallı adam, inan - 6U "' u e mu ur muavını a..·oy e hay- onu bir misafir gibi odaya ~oktu. 
rece memnun olncaktır. Onunla a- retle sual sorarken, kalben Belin. 

(DevC!mı var) 

. ~ 



Dişlerin abıhayatı Türk Hava Kurumu 

BOYOK PiYANGOSU Hi~ bakıl
mamıı diş
leri bile kı· 
sa zaman· 
da temiıler, 
parlatır, aıh• 

bat ve tara• 
vetini iade 
eder. Gün• 

ADYOLİN Şimdiye kadar binlerce kişiyi 
zengin etmiftir. 

6 ıncı keşide 11 - Nisan - 1937 dedir. 
de iki defa 
Radyolin diş 

m:ıcunu ile fır· 
çala nan dişler 

. sağlamlığını ve 
güzelliQ'ini asla 
kaybetmez. l,te onun 
bu abıhayat tesiri sa
yesindedir ki bugün 
binlerce kişi daima ve yal· 
nız Radyolin kullanmakta• 
dırlar. Radyolin dişler için 
bir hayat sigortasıdır. Bu· 
nun içindir ki Radyolin icat olufl<ı 
duğundanberi Türkiyede sağlam 
ve güzel di,H vatanda.şiar artmış• 
br ve artmaktadır. 

Büyük 2 
ikramiye • liradır. 

Ayrıca: 40.000, 25.000, 20.000 
15.000, 10.000 Liralık ikrami
yelerle (50.(JOO ve 200.000) 
liralık iki adet mükafat vardır •• 

Daima Radyolin 

Dikkat: Bilet alan herkes 7 • N 1 S A N • 
937 gUnU ak,amına kadar biletini 
deAlttirmlt bulunmahdır. 

Bu tarihten sonra bilet Uze .. 
rlndekl hakkı sakıt olur .. 

•• •• azoz z 
#' 

Mcyvalardan Ve 1Deyvıfann öiüncten yapılmıştır. Şekersiz mey-la 

uıu tertibi ve ~erli limonlu şampanya tertibi enfesi nefais nevileri 

vardır. tHarareti teskin ve mideyi tashih eder. Şerbet ve limonata 1e• 
rine dünyanın her tarafında bu sıhhi tertipler kullanılmaktadır. Yüzde 

beş yüz nisbetinde daha ucuz ve daha leziı ve daha ncUs C\lan Hann 

gazöz özlerini tercih etmek menfailtİnız icabıdır. Kavanoz içerisinde 

25, büyük 35, dört misli 50 kuru~tur. Hasan deposu: Ankara, lstanbul, 
Beyoğ-lu, Eskişehir, Beşiktaş. 

KOLi.NOS-.-.. r DİŞ M A:C UNU 
1 Dünyanın her lnrafından lezzetinin hoş olmasından ve diş etlerini ve 

rnirıelerirıi tazelediğinden dolayı milyonlarca bayan \'C bayların sevdiği 

Meşhur Amerikan Kollnos DiŞ M 3cununu 
ku:ıanınız. 
Sararmış, cilasız ve donuk dişlerinizi.bu ınacun şaşılacak bir süratle 
temi?Ji, erek beyazlatır ve gerçekten inci gibi bir hale getirir. Muzadı 
taaffün bir krem olmasından, ağızdald mikropları tamamen imha eder. 
Nefese ho,, cazip ve latif bir rayiha verir. 

----- Her tarafta bulunur. Arayınız 

Mülga Hariciye Nezareti tercü
me kalemi müdürü ve Vanderze 
Şirketi Müdür ve mütercimi mer -
hum babamız Sadıkın altıncı yıl 
dönümü dolayısile L5.leli. Camii şe
rifinde Yeraltı Camii İmamı Ha
fız Ali tarafından 4 Nisan Pazar 
!Winü öğle namazını müteakip mev
IUdunebevi okunacaktır. 

Merhumun mektep ve meslek ar
kadaşlarile arzu buyuran zevatın 
teşriflerini dileyen eşi ve oğulları. 

Hayrünnisa, Vahdet, Alişan, Pa

yidar. 

Dr. Hafız Cemal 
(wKMAN HEKİM) 

Dahiliye mUtehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle -

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

1stanbulda Divany-0lunda (104) nu
maralı hususi kabinesinde hasta • 

larını kabul eder. Salı, cumartesi -JitÜnleri sabah c.9.5 - 12. saatleri ha-
kiki fıkaraya mahsustur. Muayene
hane ve ev telefon: 22398. Kışlık 
telefon: 21044. 

. 
IHTİVAR.LtK 

Peşinizden Geliyor, 

ONA KARŞI 

Hazırhkh Davranınızı 

o 

BIRE, 
1000 

TARLADIR 

--
_.. . 

- il/ ..,. lflJt 

Sipahi Ocağından : 
J.4. ~937 tarihine tesadüf eden Cumartesi günü saat 15de Harbiyede 

Sipahi Ocağı meydanında Avrupaya gidecek binlciiik ekipinin atlama 
müsabakaları yapılacaktır. 

Duhuliye 20 kuruştur. (1775) 

Okul Kızı 
Okol Kızlarının yıllardır bekle-

dikleri biricik kız mecmuası 

15 Nisanda çıkıyor 

Yeni Çıktı 

Tahtları De
viren Çocuk 

Dans merakhlarına 
müjde 

· En kısa bir zamanda iyi dans öğ
renmek isterseniz ve ucuz bir fiat 
ile vakit kaybetmeden dans pro -
fesörü Yorgo'ya müracaat etsinler. 

Adres: 
Beyoğlu Tokatlıyan oteli arka • 

sında Topçekenler sokak No. 310. 
birinci kat. 

..................... ~! 

1 Dahiliye mütehassısı 

Dr. Ali Rıza Sağla 
ÇOCUK ROMANJ Beşiktaş Tramvay Durak 

Hastalannı hergün öğ'leden 1 
Yazan: ISKENDER F AHREDDIN I sonra kabul eder. j 

BUtUn okUJUCular1mıza ı• ... •---------••' 
tavsiye ederiz 1 

Zührevi ve cild hastalıktan 
•• 

Dans profesörü or. Hayri Omer 

• DJKKAT 
Görülmemiş Fırsl1 

Kaçırmayınız: 

Galatada meşhlll' 

EKSELSiYOR 
Elbise mağazasının 
Tekmil dalrelerlndeld 

TENZILATLI 
••tıtından istifade • 
meniz mentaatınııl" 

lcabıb1r • 
Şu cetvelden bir fikir edine

bilirsiniz. 

Kumaştan pardesüler 
Trençkot 
Gabar .. in 
Mandelbcrg 
Muşambalar yazlık beyaz 
Erl<ek kostüm'e:i 
Kadın ma'ltolan 

Lirad,ıs 
11 t·Z 
15 ı .. Z 
17 ı-2 
23 1-Z 
1 t t·Z 
15 t•Z 
t3 

Yazlık beyaz 
10 ı-ı Kadın muşambaları 

Erkeklere ısmarl•"'' 

. ELBİSELER 
Ôileden sonra BeyoA-lu Ağacami 1 

Parlsln 1937 senesinin 1 karşısında No. 313 Telefon: 

yeni dans figürlerini 1 43586 

öğrenmek isteye nlere -

1 
iki prova ile 28 1·2 lir•~~: 

müjde G .. H k. • yalnız bir kaç gün için Galat• 
OZ e I mı EKSELSYOR elbise ma-"aıafl,,.. 

. Beyoğlu istiklal caddesi Türkuaz 6 ~ 
dans dershanesinde Kemal SJmi Dr. Şükrü Ertan da bulacaksınız. ~ 

· · Cağalotlu Nuruosmaniye cad. Sahibi ve umumi neşriyatı idatC' 
Bayere müracaat. Hergün sabah Ca~alo~lu No. 30 (Eczane!i Başmuharrir 
ondan akşam dokuza kadar ders· } anında) Te eforı. nsô6 E 1 t , • zze . 
hanesi talebelerine açıktır. Basaldıiı yer: Matbaal ıbti 


