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Amik ovasında çadırdan Arap şehri 
Hatayda Arap nüfusunu çoğaltma siyaseti devam ediyor. Resmi~ 

üniformalı zorbalar köyleri haraca kesiyorlar -Suriyeli nazır la r Ankara da durma- ......... _ ... _ .................................................... - .......... - .... -.............................. _ ................ -............... --..... -........ ~···-

dan acele yollarına devam ettiler 
Atraş'ın verdiği ültimatom ka~ul edi(medi, Dür

ziler Şama karşı silahla harekete geçtiler 
Antak 

6 
[ H • I k bütün akla gelen teşebbüsleri tat· EMiR A TRAŞ HAREKETE GEÇTi 

derun ve y~ t k usus~ 1 d ~ :?· bikten geri durmuyorlar. Halep, 6 [Hususi] - Şamdan 
edilen ta inka yanın ~çın. e a ·ııp SURiYE HEYETi ANKARADAN buraya gelen haberlere göre Mave-

~ zy ve tedhış sıyaselı e E d- E · · A · 
hlulhakatta t lb'k d'l il DURMADAN GEÇTJ r~yı_ r. un mır~ t~a~. Surıye bt k a ı e ı en usu er _ hukumetıne verdıği ultımalumuıı 

ş Sa baş'kadır. Ankara, 6 [Telef onl~ 1 - Du? kabul edilmediğini öğrendikten son· 
ya on hafta zarfında çetelerin Cenevreden .d~nen Surıye heyetı, ra, harekete geçmiş bulunmaktadır. 

tal ~nıa ve baskınları o kadar ço- evvelce .şehrımızde durmağ"ı karar• Bütün Oiırzi r.tıbileleri silahlı ve ha· 
kıınıştır ki hiçbır köylü evini bıra• laştırmış ve transit geçen eşyala. - zır bir vaziyetle bulunmaktadırlar. 
si: tarlasına gidememekte ve aile· rına bu şekilde ka} ıt koydurmuş Süveyde'de bulunan Fransıi 
tat hayatından emin olamamak• olduğu halde, son dakikada Sııriye- memurları şehri terketmiye mec-

ır. deki karışık vaziyet üzerine- Levek• bur kalmı~lıırdır. Emir Atraşın 
cuJandarma kıyafetindeki çapul· kuf etmeğe \akit bulamadan gece · Sur'ye hükümetine karşı açmak 
~ etrafı kasıp kavurmaktadır'ar. şehrimizden geçip memleketlerine üzere oldu~u isyanın mühim neti· 

<>le c~ haniyedeki ta:ebe Arapça gitmişlerdir. celer vemesı beklenebilir. 
unıarnak · · · de ıçın yaptıkları greve 
v~m etmektedirler. 

~iyc/lk ~ m~messileri he} eli bu VI\• 

&ür 
1~ h~kumetin nazarı dikkaline 

nııı:ınt uş ıse de bir nelice alınama .. 

........ j"f('f """"8'lii'Q8·r ............ İiii'Z'i'fi···M 
y ır. 

iki ~ 
de ôld~u__n evvel Akkuyu köyün· 
lllınt k urulcn Tiirk gencinin babası 

istifa etmiştir 
lan a a!karakolunll giderek yapı- A k 
kau i:ahşr harekeli anlatmış ve nca buhrana bir hal çaresi 

bulmak için 
müzakereler devam etmektedir. 

Yal cezasız bırakılmamasını 
V•rınışt F danı b . ır. akat takım kuman .. 

u •hli>ara: 

br, fi J ndarma vazifesini yapmış
etnı t r, 

Am ıt 
dar ovasında Araplar o ka· 
çadırroeaımıf ardır ki, kurduktan 
Çehre ~r adeta birer seyyar şehir 

V 
sını almıştır. 
ata -ı liyct nı er Hataydaki Arap aka!. 
nı kestf bir hale koymak için 

Rllsgada reni bir 
1Yasi dava 
ll{ı 

Yliz Rus sorguya 
L Çekilecek 

' 

h Ondra 6 ( r-oat • Hususi)- "Morning-

Bulpr Beıocklli Kö• lnno/ 

te\'kiİ i~zcteıı Moskovada yeniden 
~\'~ unan 38 Alman'dan başka, 
-liıtte Y~lı, Belçikalı JtaJyaıı olmak 
ltrin Yenıden daha pek çok kişi-
lnalttadı:.cvkif olunduğunu yaz• Dün yazdığımız ribi, Bulgar 

• Yakında b kabioesindo Ticaret Nazın Valef 
"Yaat akılacak olan yeni 
., rnuhakc d 1·ı,. _ Nafıa Mazıra Ganef istifa etmiş. 
•' ~ile . me e 200 Rus sorgu• -. 
"•hak cektır • Buharin ile Rikofun lerdir. Fakat, krala yerilen bu 
lliiı ızı:1~e edilip edilmiyeccti he· istilalar henüz resmen ilan edil· 

~=d=e=t=il=d=ir=.=============m=e=m=i=şti=·r=.================~ 

Bu~ıı. Sof ya muhabirimizi 
saat ikide yine telefona çağıra. 1 
rak Bulgar kabinesinin vaziyeti 
hakkında en son malümatı sorduk. 

Muhabirimiz, Bulgar Nazırlar 

meclisinin henüz içtima etmediğini 
ve kabine buhranına bir hal sureti 
bulabilmek için bu ictimaın geri 
kaldığını söyledi. Bundan maada. 
Sofya belediye intihııplaranda Kfüe 
lvanof kabinesinin kadınlarla birlik· 
te ve ancak yüzde elli sekiz reyle 
kazanabilmesi kabinenin mevkiini 
sarsmağa sebep olmuştur. Mamafi, 
Kral Boris, partizanların arzularını 
yrrine getirmeğc muhalif oldoğu 
içün, Köse lvanof kabinesinden 
yalnız, bir iki nazırın değiştirilme• 
sini ve bunun içün buhranın daha 
şiddetlenmemesi için Ticaret Nazırı 
Valef'in istifasmı resmen ilin 

' etmezden evve~ el altından ure• 
yan edecek müzakerelerle müstak• 
bel Köse 1 vanof kabinesine gire• 
cek zevatı !seçtirmek istemektedir. 
Son vaziyet budur. Bulgaristanın 
yeni bir kabine teşekkülünün arfe. 
sinde bulunduğu muhakkaktır. 

Faşist 
DöLarak 
Mahkemede 
· Paris, 6 (A.A.) - Fransız sos -
yal fırkasının icra komitesinin a
şağıda isimleri yazılı azası, ceza 
mahkemesıne sevkedileceklerdir: 

Sebebi, feshedilmiş olan birlik -
leri yeniden ihdas etmektir. 

Larocqu:?, Harnegaray, Vallin, 
Riche, Ottavcıf, Verdier. 

-·- -
Denizde 
Çalışanların 
Tekaütlük/eri 

. 1 

ı..~ 111rıtcu • d- ı 

Dcnizyolları, Akay, Fabrika ve 
Havuzlar 1darelerindc çalışanlar 
hakkındaki tekaütlük layihasının 
bu hazirandan itibaren tatbikına 
başlanacaktır. 

vvlliilc .,.lrniz dün akıam Romayo laaTeket elliler. Aofupanın °' 
"0"tet,. ~eh,;,.c/e yapılacak manialı koıulafa iıtirdk •d•c•k o/art . k•~· 
~~çe,. 

4 
°"0 " 1 zaUUeriml%t! uf urlu .egahat "' muf.la/ folcıg•I tlılert .. 

'Q ,,., Ro . · / d ı mıı olan ıulcorda• 
'•ıı,,. . . fPlada gapı/an manıal osu ar a o ın • • 

~fidı 61rııci1.,f,,.;zin n• ç.tin bir imtihan geçireceklerlnı ıoıltr.m•lf. 
6',.,c;; Geren •ene mulal•lif Aurupa ıehir/,,;nde güziimü.ııJ ak •<iett 

•ritrttz;,. bu ''"' de on/Q, şan/11 llönıcek/,,/ne ıüph• elmigorwz. 

Bu münasebetle memur ve müs
tahdemler,·. hiımet ıniırldetlE'ri tct
~ık eğılmekte ve lŞ seneyi tjoldu
ranlar ıçin ayrı bir 1ıste yapılmak." 
tadır. 

Almanların lıpH .. 11,yo ıönd1tıllkltrl harp malnmf1İftd111 bir ıörünflı 

·s;; .. ;;t;;a;~-.. -......... ispanyada hükômetçi-
Melek ) B d • ' d ) Sağdır er a a1oz a var ı ar 

+ .. u 

Bu sabahki Tan gazetesi, Şe. 
bir tıyatrosunda • Kral Lir ,. lem• 
.silinde atımdan kan geldikten 
sonra hastalanan ve tedavi alltnda 
bulunan bestekir Muhlis Sabahat
tinin kızı bayan Meleğia ölümünü 
haber veriyerdu. 

(Devamı ikinci sayfada) 

Hükumet kolları asilerin Endülüs 
ile Estramadur arasındaki mu
vasala/arını kesmek Üzeredirler 

Valencia, 6 ( A. A.) - Havas 
ajansı muhabirinin temin ettitine 
göre, Cordoue, cephesinde cum. 
huriyetçiler süratle ilerleyerek 
Pozoblanco'yu hatların oldultça ıre· 
risinde bırakmış olduklara için ar. 
tık Pozoblanco mıntakasından bah
setmcğe mahal yoktur. 

· Muharebe şimdi Penarroya'nın 
etrafında inkişaf etmektedir. Blas· 
qucz kasabasının zaptt neticesinde 

cumhuriyetçiler şimali şarkr isti· 
kametinde Penarroya'ya 10 kilo· 

metrelik bir mesafeye kadar iler· 
lem işlerdir. 

Cumhuriyetçiler şimdi Cordoue 
ve Badajoz eyaletlerinin hudutla· 
nna kadar ilerlemiş bulunmakta• 
dırlar. 

Bu kuvvetler yakında lsileriıı 

(Devamı ikinci sa11fada) 
llllllllllUUltllltlllllUJlllUlltltllllHUU•UllllllllllllllllllllllllUtlllU1WllHlllUUUtllUllSUn•ı111111uıu11111ıuıuıunıuıuu1111n1111ınuıl' 

Elektrik şirketi de 
satın alınacak 

Ankarada Nafıa Vekaleti ile şir
ket murahhasları görüşüyorlar 

" ( Y aııır 2 irıci şagf ade) 

Orta 
Avrupa 
-Bloku 
- Londra, 6 (Hususi) - lngi• 

lızler Küçük anlantın Br.lgrat top
lantısından sonra neşroluha:ı 
tebli~i vaz.ıh bulmamaktadırlar. 
"Deyli Hcrlald,. gazetesi, bu 
tebliğden şu manayı çıkarmak
tadır: 

O:ta Avrupa devletleri Şuş. 
nig'ın planını kabul etmek üze· 
redirler. Teşkil edilecek beş 
Tuna devletinden müteşekkil 
me-rkezt Avrupa bloku, nasyonal 

- sosyalıst Almanya i:e, faşist 
ltalya ve bolşevik Rusya ve 
demokrat 'Fransanın nüfuz ve 
himayesinden azade olacaktır. 

--Doktor-: ŞuşniK'io.. Rölba ziy.areti 
. bunun için t~hir edilmittir. 

c::::===================================::ı::;::=:==:ı::======== 

ŞAK~: 

tlllell mel satan dUkklnlart kapatmak llzım galae •• . . 
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ispanya hakkında 
~'günlük halis haberler,, 

İspanya hakkında haber mi isti- ı 
yorsunuz? Olur a, merak etmiş o
labilirsiniz. Tabü, nereye müracaat 
edeceksiniz: Gazetelere. Gazetele
rimizde İspanya hakkında da (gün
lük halis haberler) çıkıyor! 

çeve içine aldığı bu feVkalade ha.
berinde diyor ki: 

Buyurun: 
Dünkü (Cumhuriyet) ten: İhti

lalciler şimal cephesinde ilerliyor! 
(Tan) dan: İspanya asileri yine 

mağlüp oluyor! 
(Son Posta) dan: ..• asiler geri 

püskürtülmüşlerdir ! 
(Haber) den (Şu .Haber> den ki, 

clacak şeyleri bir ay evvelinden 
haber veren yegane refikimizdir!): 
Hükümetçiler adım adını ilerli -
yor!! [Yani, bir ay sonra siperlere 
vasıl olacaklar demek oluyor!]. 

Ne buyurülur? Hangi taraf iler
liyor, anlıyabildiniz mi? 

Biz anladık: 
Gazetecilik ilerliyor!! 

* Ediplerimiz 
tehdit olunuyor 

İlerlemesin mi? Baksanız a, ga
zeteciler, muharrirler bizde ne mev
kilçe ilerliyorlar: Meşhur muhar
rir Selami İzzete ne teklif edilmiş 
okudunuz mu? 

1stanbulu çöp derdinden kurtar
mak işi! Sclfuni İzzet bunu kabul 
ederse .tıemen işin başına geçecek
miş ... 

Tevekkeli değil, muharrir iki üç 
gündür (Yağ Küpü) diye bir ro -
man tefrikasına başlamadı!! 

Muhterem Belediyemiz galiba 
bir taşla iki kuş vurmayı hesapla
mış. Hem, gazetecilere: 

- Şu çöp işi için horoz gibi ötüp 
duruyo~sunuz! Buyurun şu çöplü
ğe bak.:Uım '- demek istiyor. Hem 
~~· anlaşılan ölürseler gözü çöp _ 
lukte kalmasın diye muharrirleri 
himaye etmiş olmak :istiyor! 
Vakıa çöpcübaşı olmak dahi bir 

soğan bası olmaktır amma, şu mu
harrir\ '"!i himaye meselesinde s.ş 
dehşettir! 

Bu bir tehdit! 
Zira: Çöp işinin başına bir edip 

muharrir getirmekle Peyamiden 
SeUimiy~ kadar bi?.Zat ediplerimi
zin çoğu tehlikeye giriyor!! 

* Gazeteci kAşlfler 
Halbuki gazeteci deyip de geç -

ıncmeli. Bakın: Her günün hava
dislerinden -şu mekteplerin imtı -
han üstü d'ahi- imtihalar tertip 
etrıı€kte olan (Tan) refikimiz dün 
hiç işitilmemiş bir keşfini ehemmi
yetle ilan ediyor. Büyük bir çer -

Meşhut cürürrile:r son zamanlar
da azalmıştı. Bunda kış mevsimi -
nin tesiri olduğu kabttl edilmekte
dir! Havalar ısmmıya başlayınca 
meşhut cürümlerin sayısı da artmı
ya başlamıştır! Son günlerde y~
mi 15 tc?•ı aşağı düşmemektedir. Bu 
gidişle meşhut cürümlerin yazın 
daha ziyade artacağı tahmin edil -
mektedir! !) 

Yani: Cürümlerin sebebi sıcak 
olduğu anlaşılmış oluyorl 

İli amma, ayni gazetenin heki
mi halkın yazın yıkanmadığından 
şikayet ediyordu. Demek anlama
mış: Sı~akla cürüm artarsa hama
ma girmek maazallah cinayet!! 

* Acaba neden ? 
Hiç işitilme~ garip bir vak'a 

daha: 
Karagümrükte bir evde 30 :ya -

şında b;r bayan gece karanlığında 
sairi filmenam bir halde evin içın
de dola~rken merdiven aralığına 
düşmüş. Kadıncağızın sairifilme -
nam olduğu anlaşılmq. Hastaha
neye kaldırmışlar_ 

Çok tuhaf şey: Kadıncağız sairi
filmenam halinde dolaşırken nasıl 
olur da düşer? Hayrettır .• acaba n~ 
den? 

Zira, bizim gazetelerde muhte -
rem dostumuz Nurullah Ataç do -
laşıyor, hem üstelik ediplerle de 
mülakatlar yaptığı halde, bir şey • 
cik olmuyor!! 

Kendi kendrne 
yürUyen otomobil 

Buyurun bir tane daha: 
Samatyada bir otomobil kendı 

kendine yürümüş! 
Şoför otomobili temizlemek üze

re muavinine bırakıp gitmiş. O a
ralık birdenbire otomobilin maki
nelerinien dumanlar çıknuya baş· 
lam1ş, tomobil yürümiye başla -
mış. 11 yaşında sağır bir kızcağızı 
başından ağır bir surette yarala -
mış, duvara toslamış!. 

Gazete bu hadiseyi yazarak: 
(Kendi kendine yol alan otomo

bil!) 
Diye hayret ediyor .. 
Hayr·"'t edilecek bir şeymiş gi

bi! 
Ayol: Bızde, bilhassa o hususi 

otomobillerın çoğu böyle yürür!! 

İngiliz 1( KOÇOK HABERLER il İspanyada hükô- ı--orş j 
'T' , .. _ ------...ıı. · SiYASA 
~ ezgalılarında ~~ metcıler boyıına . . . * Denizyollarının ısmarladığı • • Belçıka mUhım gUnlet 
Grev vapurlar geldikten sonra Bandır- ılerlıyorlar arifesinde 1· 

ma yolile İzmire 12 saatte gidile - Bütün Avrupanın sağcılık • SO 
Glascow 6 ( A. A.) - John 'bilecekUr. Vapuı:lann birine' l& (Birinci satJfadmı devam) culuk mücadeleleri içinde çaıı~a • 

Bn>n bahriye teırlhtarile ~ iti Mart 133 de~ diğerleri de ayni yr - Eıtdilis ile Estraoıadure arasın• nıp durdug~ u <ı::u buhranlı günlerde 
deniı sanayi fırmalannda rAlııan ı d' :.- ı.a· ...- lm 18 mavısında. üçüncüsü de 18 daki muvasalalannı ke~ecek e· ır. Bel"ı'kalılar da bu mücadeleye ı:-
1.000 kadar amele ysmağı rrev · ., t/I 
narı etmişlerdir. Bu suretfe Glas- kammusanisinde bize teslim edil- Birkaç yürüyüşkohı da ıarba dok• nşmış vaziyettedirler. On . 
eow'da ırrev 1apen amele yamak• miş ol~ ru ilerlemektedir, Nisanda Brüksel intihap dairesıJJ' 
ıantHn mıkdan 6.000i bulrMftW. *Kıdem zammı alacak 380 orta Bu kollar, kara ve demiryolla• de yapılacak olan kısmi Uıtiliapıtı 
Grev halinde bulunan 3.000 dök. mektep muallimine ait liste mek - rının mühim bir düğüm nokta!n faşizm, ve demokrasi karşı karşı~ 
meci bu mıkdara dahil değild r. teplcrinc bildirilmiştir. Listeye gir- olan Belaneı.'i tehdit etmekte ve )'a gelecek, Bel~a milleti J<cll 

Oaıeea Mary tTamatJantik gani- miyen bazı muallimler Vekilcte p,,narroya etrafındaki çemberi ce• mukadderatını, vereceği reyle, )1' 

sini inp eden j:>hn Brown ta- müracaat etmeğe başlamışlardır. nuptan kapamap başlamaktadır. ne kendi tayin edecektir. Reksist· 
a-ihlandır. * Demir sanayüne ba~ladığımız f:akat bu mıntakadııki hareket- ler lideri olan Dcğrel ile, BeJçıl: 

Glascow'un bahriye tezglhla. ilk günlerde madeni sanayi fahri- leri, günden güne artan asilerin demokrasinin bugünkü başvclt 
nnda •mefe y•m ıtJ kabna~ctır. katörleri ham madde bulmakta mukavemeli karşısında •tırla~mak- Van Zeeland, m~b'us scçilrnelt~ 
Hükumetin işe mudahaJc etmesin- t d U"' dca bahsedilmektedir. müşkülat çekmektedirler. Ecnebi a ır. için llamzetliklerini kO)Tarak ha~ 

Melek 
Sağdır 

(Birinci sayfadan. devam) 
l'ürk sahnesinde incel ği. rü

:zelliti, kabiliyeti ve ist dadı ile 
kendisini çok sevdirm·ş olan Me. 
lelin ölüm haberi i~imizi !tdatb. 

Fakat hemen öğrendik ki, Melek 
ölmemiştir. yaşı~or. sıhhati her 
fÜn daha iyileşiy >r. Sevincimize 
i~irik edec:etüıize fiipbc etml
yonaz. 

Belediye bu gün 
Memurlara 
Avans verdi 

Belediye memurin koop~ratifi 
tarafından hu sene iJk mektep 
111uaUimlerile beTcdiye tc,Idlahnda 
çalışanlara ven:eo birer maaş 
avansın bu } ıl da dağıtılması 
içia yapılan bu1rlıklar bitmiştir. 

Avans almak için müracaat 
edenlerin miktarı dört yüzü bulmuş 

· ve hepsinin senetleri yapa:mıştır. 
ilk partide bu hususta sarf edi

lecek (20) bin lira da dün Ziraat 
Banka~nca tem n edildiğinden tc
diyata bugün başlanmıştır. 

Her nekadar ~eçeo yıl baıı 
m• mur lar ihtiyaçlarının çoklu ?'un
dan bahisle iki maaş nisbetinde 
avans almışlarsa da Belediy1: Reis. 
liği bu sene verilecek paraların 

kat'iyyen bir maaşı geçmemesinı 

kat'ıyyetle emrc!miştir. 

Bir berber ustura ile 
bir adamın yüzünü 

kesti 

müesseseler ham madde için zor • Zannedildifine göre cumhuriyet· reyine müracaat etmişlerdir. fi 
luk çıkarmağa başlamışlardır. çiler Penarroya ve Puenluneva iki cepheye ayrılmıştır. Belı;i)"' * Kadıköy su şirketinin satın maden mıııtakasını muhasara ettiı<• ve hatta bütün Avrupa gazeteJıtl 
alınması için Nafıa Vekileti ile şir- leri uman bu mukavemet şiddetli bu intihaba gayet büyük eheflllP1' 

ket mümessilleri arasındaki müza- bir şekil alacaktır. ~~t vermektedirler. Çünkü, blf : 
kere bitmek üzeredir. Şirket mu - vekil Van Zeeland, intihabı k"! 1 
kaveleyi imzalamak için Beledi - E/e kirik beda-ek olursa, Reksist (Fa~ 
yeye borcu olan 29 bin Jiranm ib - lerln iktidarı ele aJmalan ihti;,J 
r:.sını istPCiiğınclen diinkü ~hir ~ir keli de çok kuvvetlenecektir. BelçikaP 
meclisi iç-timarnda bu talep kabul V 1 faşizm rejimi içine girmesi ~ 
edılmiŞtir. C"Qfln alznzgor Fransa, İngiltere siyaset mih._., * Tiırk Basın BirHğine ait ka - ~j rinde bir rahne açacaktır. Ç~~~ 
nun layihası Başvekaletten Dev _ Hükumet Elektrik 4lr"-etini de kü, Almanlarla İtalyanlar ~ 
Jet Şürasına verılmiştır. Ankarada sabn almaj l kır.ır vermiştir. Nafia şimdiden dost oldtlkları De~ır.' 
bır Basın Birhği kurulacak ve ts _ Vekileti ile temas etmek üzere ikti6arı ele almasile kendiler 
tan bul, Ank:ıar ve hmirde bırcr bü- şirketin Eelçikadaki umumi merkezi kuvvetli taraftar kazanacaklar 
yuk gardenparti verilecektir. tarafmdan gönderilen iki murahhas sağcılık l-ereyanı, demoıcraS! 
Şehrimizde Haziranın 20 sınde aza ile /. n\arada yapa:aa müzakere karşı büyük bir darbe vunnuŞ 

BeyJerbe}i s:ırayında verilecek bu ler ilerlemiştir. lacaktır. Binaenaleyh, on bir ~ 
gardenparti ha~ır!ığıJe meşgul ol- Konuşm•ların çok yakında an· san günü Brük.selde yapılacak 0 

mak üzere Bırlik Reısı Beıtu meb _ lattna ile bitece~i tahmin edil· lan intihap, yalnız Belçikanın 6 

usu Falıh Rıfkı Atay ıle Umumi ınekledir. ğil, Avrupanın müstakbel siyaseti 
Katıbi Kutahya meb\ısu Naşit de de büyük rol oynıyacaktır .. ~ 
Hakkı Uluğ şthrimızc gelmişler _ Pof'ıste nun içindir, ki, Avrupa mmev-· 
dir. bu intihabın neticesini me,..ı * Denız Uarp Akademisi tale- KALB SEKTESİNDEN... beklemektedir. Acaba, demol<r'f 
besine tahsıs edıleu .Jiamiddıye• Dün akşam saat 20,30 da Zey - siler böyle bir<!r birer yıkıhP 
bu yakınlarda dost memleket su- rekte Pirizade Camiinin son cema- decek mi? 
!arını ziyaret edecektır. at yerinde 60 yaşlarında tahmın e-* Kamyonlardan ahnan plaka dilen bir adam, ölü olarak bulun .. 
parasının ındmlmesi etrafında tet- muştur. 
kı.kat yapılmaktadır. Halen her ay Ölünün üzerinde bir elli liralık 

beher kamyondan alınan 500 ku - kağıt para ile bir liralık ufak para 
ruşun yük hacmine göre taksimi ve ayrıca da Ahmet namına veril -
şeklı düşünülmektedir. miş bir senet ve 96 adet de Ahmet * Roma, Brüksel. Paris ve Lon- Aksu firmasını taşıyan kart çık-
dra beynelmıJel müsabakalara gi- mıştır. 

recek olan binicilerımız gece saat Yapılan muayene neticesincie ~ 
20 de İtalyan bandıralı Çe1yo va - damcağızın knlb sektesniden öldü -
purıle Triyesteyc hareket etmişler- b'Ü anlaşılmıştır. • 
dır. KUMAR * Avrupadaki seyahatinden dö
nen İnhisarlar Umum Müdürü 
Mtthat Yenel, Çek rejısinin her se
ne memleketimizden 300 binkilo 
tütün alması .esası üzerine bir an ~ 
laşına yapmıştır. 

Toksimd:;: bir gazinoda kumar 
oynadıkları görülen Hakkı. Ha -
san, Sıtkı yakalanmış ve Müddci
umumiliğe verilmişlerdir. 

ÇAKI İLE CERH 

Ahmet R~ 
. 

Bir berberi 
I şf en çıkarma~ 
Tehdidi-

··ııl~ 
Bazı berberler, pazar gu # 

kalfalarını apartımanlara, evl , 
yollıyarak çalıştırdıkları ve ç~ 
lışmak istemiyen işçilerine: 

- Sizi işten çıkarırız, diye t 
dit ettikleri anlaşılmıştır. Bel'~ 
lcr Cemiyeti, bu gibilcrlc nlfıld1 til" 
olmaktadır. Cemiyetin tavaSSll 
pazar gı.inü kalfa çalıştıran bir 

1
, 

dükkan sahibi yakalııttınınıı~ . 
d 

haklarında kanuni muamele " 

Kasımpaşada berberlık eden tsma- Dısarda 
Galatad.ı Karadeniz apartıma -

nında oturan Halil isminde birini 
Vahap isminde birisi çakı ile elin
den yaralamıştır. 

pılmı~tır. 

il adında bırisı, Buyuk Zıba so - * Bulgaristanda, Filibede iki 
kağında kafayı tütsuledıkten son- yahudi mahkum evvelki gün idam 
ra, Ali ısminde bınne çatmış. Ali edılmışlerdir. 

ile aralarında kavga çıkınca, her- * Fransada, Monpelycde bir ki-
ber İsmail yanında taşıdığı ustu- lisede bir bomba infilak etmiştir. 
raSllc Alınin y\ızunü ağır surette * Yunanlılar Averof zırhlısını, 
kesmıştır. Ali derhal yere düşmüş İngiltere kralının taç giyme mera-
ve imdadı sıhhi otomobıli ile Zü - sıminde yapılacak olan geçit res -
kür hastahane~ne goturülmüştür. mıne iştirake göndermişlerdir. 

Berber İsmail yakalanarak hak- * Bulgarlar bu ayın on ikisinde 
kında kanuni takıbata başlanmış - bir .orman haftası> tertip et~ -
tır. lP.rdir. 

DÖKMECİLERDE YANGIN 

Dökmeciler caddesinde Arcl'aşın 
dökmeci dükkanından yangın çık
mış, yangın yanındaki dökmeci 
dükkanına da sirayet etmiş, her i
ki dükkanın da çatıları yanmıştır. 
Tahkikat neticesinde yangının ya
nan ocaktan çıktığı ve eşya ve 

• dükkinlan:ı sigortasız olduğu an
laşılınıştır. 

Hitl~r ~ Ludendorfla 1 Sabah ve akşam başmuharrirferi 
n 1ç1 n b a r 1şt1 ? Cumhurıtet Jad•k. Milli Müdafaanın temeli de-

ne yazıyorlar? 1 

Şehremini halkevincl' 
konfera"s 

Şehremini Halkevindcn: ti 
Şehremini Halkevinde 5 I1 

1937 pazartesi saat 17 de kız Ö~ 
men okulu muallimlerinden I 
Semiramis tarafından (MekteP1 ı 
de hastalıklardan korunma) "~tt 
de Beşir Ekrem tarafından (İl'1 ıc 
kibi bent) Ziya Paşa ve esct'·e, 
hakkında edebi iki konferans " 
rilccektir. Herkes gelebilir. 

Köylülere dağıtıl~ 
cak ziraat kitapl~ 

Köylünün ziraat ve sanat sşlı ~ 
sındaki ameli bilgilerini arttı~, 
ve ayni zamanda kendilerine ti 
zari malfımat vermek ınal<S~ 
köylere kad1ar neşriyat yapıl .J 

RüzgAr eken f1rtınablçetl mır ve çeliktir. Yarın ray, radya -

Lu J endor -Ç IQ Ul•t 'erz•n barışmQSl .Cumhurıyet•. de Yunus Nadı, tor, fakat öbürgijn en ince rnotör 
Uı J lj fl ı fj cıhazlarına kadar Milli Müdafaa 

' ' 
• • • 

Sur.ıy.enın dahılı v.azıyetını gozden U h bakımından zaruri gördüğümüz ner şey arp ıçın sıyase- geçırıyor: Şamın ıdareyı ellerıııı:le her şeyi kendimiz yapacağız. 
'' tutan akıllıları, akıllarının doğru -

tinin bir da/ebesi telaAkkı· d.l. suna _giderek vurduğumuı ~urd~k. Ten o· e l l yor kırdıgımız kırctik sıy setını gu - Silihh yol sulhun tabii 
Pari~, 6 [Hususi) - Hıllerle yası ha)atıoa tekrar kar~masını, diıncc neticeler kendılığınden gel- yolu değildir 

General Ludcndorfun banşması, Avrupa sulhu içi:ı çok tehlikeli mcğe başlıyor. Mandater devlet o- Ahme\ Emın Yalman, bu sabah 
P risle çok büyük alaka uyandır- bulmaktadır. lan Fransanın da Suriye istıkla -

b b 
insanlığı mtıbaha davet edıyor. 

mıştır. Fransızlar u anşı Umumi Bu nazeteye nörc, Ludendorf !inde ne kadar ciddi ve samımı ol-• 6 Avrupa, kestırme yoldan silahsız-
barpten beri M Her şey harp içın,. Alman crkinıharb!y siniıı mü<ı::av.r1• duğu kestirilemiyor. · 

G ı L 
" ... lanma usulıle sulha varamıyacak-

umde~ini takip eden eo~ra uden- olacaktır. 20 ,. ıl önce neşrettiği Dürzilerde görülen isyan hare -
dorf'un muvaff ık olduğu şeklınde bir kitap!~ (Herşey harp için) ket ine bakarsak. bunun menşeinf tır. 

t f 
· ~ ı · Yeni bir buhrana gidiyoruz. Gü· 

e sır etm,de:ıır er. naıarı)esini müdafaa eden Ludcn- Suriyeye verılmek istenilen yeni 
H

·u ·ı L d d f cak d r nfin birinde, belki de yakın bir is-
1 er ı e u en or ın or un umdeleri bugün bütün Al· rejimin fcnahğınd•, gayri vazıhlı-

•Al f ı· · · b h-k-.,, tikbalde, öyle bir noktaya gelinc-
manyının men aa ı ıçın., anş- m:ın u umet ruesasa tarafından ğmda ve gayri samimiliğinde bu -

nu~lardır. Hitlerin projesi. General kabul olunmuştur. luruz. cek ki, asıl ihtiyacı olanlar arasın-
Ludendorfa bütün Alman ordusunu Ludcndorf'un nazuiyesi hiçbir da talep azalacak. sun'i ihtiyaç faz-
teslim etmt"k. fveyahut askeri yük- (edakirlık. naıan dikkate alınmaksa- Açık Söz la istihsal doğurduğu için ortada 
sek meclisin reislitini vermektir. ııo, galibiyet namına. mevcut ber KarabUk mal çoğalacak, kudreti mahdut o-
Ludendorf umumi harbin son sene• şeyi feda etmektedir. •Açık Söz~ de Falih Rıfkı Atay, lan küçük muhtekir de sakladığı 
leri?de, muvaffak olmak için ber• ŞUŞNİG ROMA YA CJDIYOR Türk demir ve çelik fabrikalarının malı ortaya atacak. 
JCY1 orduya tahsis t"tmck istiyordu. Roma, 6 ( 'A. A.) - Dnb aia"" temeli atıldıktan sonra, iki noktayı Bu tehlikeyi görenler çok. Fa -
fak"t, partilc-r buna muhalefet sının ı·yı· maıu·mat alan mabfelJerden t b ·· c:tfkleri i · 

1 
•
1 

e aruz ettiriyor: Biz Türkler örs kat sellere karşı durmak mümkün 
1 çın genera 1 e siyaset o-ll>Tend·111ı-1·ne oöre, Avu•turya Ba~ k" l b 

d 1 d bir 
•• 6 ,., " ,..~ ve çe ıç su arını yakinen ilen en ınüdür? 

a ım an arasın a mücadele vekili B. Şuşnig Romaya ancak bo esk" b' ı ır milletiz. Maziyi bırakalım. 
başlamıştı. ayın sonunda aelecektir. B ·· k d h e ugune a ar er §eyi yapan tez-

Umumi harbin en civcivli gün- MACAR HARiCiYE NAZIRI KANYA gfilılarımız ürümeıniştir. Türk işci-
lerinde Ludendorf Başvekil Bet~ BELGRADA GIDlYOR sinin ve ustasının en ince endüstri 
man Holgu baş vekAletten çıkart- Belgr.ıd ( Hususi Muhabirimiz. 
mağa muvaffak oıarak yerine, den) - Hükumetin Lvbl.ıoda cihazlarına alışacağına şüphemiz 
ıonuna kadar harp taraftarı olan neşrolunan resmi organı Slovenets yoktur. 

mir ve çelik fabrikası kuruyoruz. 

Miltevazı maksatlarla bu işe baş -

Mihaclisi tarin ettirmişti. gazetesi, Macar Hariciye Nazın İkinci nokta: Karabükte bir de-

( Ekıelsiyor ) ıazetesi ihtiyar Kanya'nın Belgradı ziyaret ede. 
askerin Almanyanın askert ve si· ccQ'inl, yazmaktcıdır. 

Kurunı 

Su itleri 
.Kurun• da Asını Us, Karabük, 

Kayseri ve Niğde havalisinden İs
tbnbula dönerken herkesin hava
ya ve bulutlara baktığını yazıyor. 
Eahar ve yaz mevsimlerinde ha -
\'a ve yağmur bahsi yalnız Ana -
cioluda çiftçiler meselesi değildir. 

Memleketi sulamak işleri tama
men halledilmedikçe, çiftçi, esnaf, 
memur hülasa her sınıf halk ta -
bakası ~rece derece bununla ala-
kadar olmak mecburiyetinde ka -

lacak ve herkesin bir gözü yerde 

ise, bir gözü göklere ve bulutlara 

bakacaktır. Beş ~enelik su işleri 

programı tatbik edildikten sonra
dır ki1 Türk milleti kuraklık ve su· 

suzluk derdinden kurtulmuş ola -
caktır. 

Son Posta 

Nor111•n Davls'ln Avrup• 
••ı•h•tl 

•SoQ Posta,.da Muhittin Birren 
Amerika Cumhur reisi Ru.ıvelt'ia 
sat kolu mesabesinde olan Nor. 
man Daviı'in Londra'da toplanan . 
Şeker konferansa münasebetile, ln
giliz dnlet adamlarile yaptıtı te. 
muları anlatlyor. 

Ruıvelt sillbJarnı tahdidi ve 
gümrük kayıtlarının kaldınlması 

için Avrupa devletlerini fÖyle bir 
yoklamaktadır. 

Ru iki şey, hakikaten milletleri 
başbaşa verip de bir konferans ha· 
linde bir ar~ya getirir ve normal 
vaziyete döııebilmek için elden ne 
aelirse latbikı müessir olursa, 
sulh duyıusu daha ziyade kuvvet. 
lenmiş olacaktır. 

Akşam: 

BRş makalesi yoktur. 

ve muntazaman neşredilecek 111 ,f 
telif broşürlerle istifadeli "~ ~tef 
ti bahisler etrafında köylün~11 tJ1J' 
vir edilmesi Dahiliye Vekaıe 
den YilayeUcrc bildirilmişt1t· 

~ 
Deri ihracatı b•'~ 

Bu seneki deri istihsaİ't~ 
hariç piyasalara sevkine ~ 1 
gün başlanmıştır. Mahsul, , 

temizlik itibarile geçen sen 
çok iyi, fakat rekolte aıdıt· ~ 

İlk olarak evvelki gün ye~ 
ve dana derilerinden 120 ""~..öt· 
bir parti İtalyaya gönderiJJılH~ 

••hlnt•h Pehlevl 1• 
n• döndU ,iP ti 

Tahran, 6 (A.A.) - şeJıit> ~ ~ 
Veliahd, bir aydanberl '~.~ 
nup eyaletlerinae yapın ~ 
dukları seyahatten avdet e 

d'ir. J' 
Cenevrede bir bO,.. .J 

da ti adı ~.1 
Cenevre, 6 (A.A.) - 13~1" / 

dükkanında patlıyan bir b d' ~ 
ticesinde Zurlinden sokığı:~ Y 
ni bir bina yıkılmıştır. En 
sından 4 ceset çıkarııınıştıf· 



H alk F ilozo fu 
d iyo r k i: 

Yeni buğday mahsulümüz 1 lerin çöpü 
hem çok iyi, hem çok fazla ... j denize dökülecek 

Karada 
"Yavuz,, larımızl 
Hükumet birbiri peşine, şimdi -

ye kadar ancak sinemalarda hey -
beUi bacalarını görüp te bu mc -
deniyet devler,i önünde hayretlere 
düştüğür.ı.üz muazzam fabrikalara 

Dünya buğday stoku bitmek üzere 
'rürkigenin vaziyeti gayet sağlamdır. Yeni 

Sayfiyelerde, şimdiye kadar si
neklerin neden 

temel .ırıyor. Medeniyetin bugün -
kü şar•larını kestirme anlamak i
çin şöy!e söyliyebiliı'iı: 

Bu fabrikalar karada dretna\'t -
larımızdır: Karada Yavuzlarınuz!.. 

yıl mahsulüne k adar 
Piyasalarımız normal şeklini mu haf aza edecek tir 

fazla olduğu anlaşıldı ME'd.M :yetin bugünkü halinde b!r 

millet asıl bu karadaki dretnavtla
rile müdafaa olunuyor. 

BU sene umumiyetle kışın hafif Bu senE bılhassa buğday, arpa \:C 
1 geçmesi zıraat ve hasatla ug- yulaf gibı hububat rekoltesınin ge-

raşanları mernnun etmiş valnız rck ~ uı dumuzda ve gerek dünya-
SOn ' " ~ ıamanlarda havaların her yer- da geçen yıldan çok daha iaz.l.:ı o-

. kurak gitmesi köylü ve ziraat - lacağı hesap edilmektedir. Yalnız 
ç~~ri büyük bir endişeye düşür - baslıca memleketlerde mc\ cut mil-
ınuşt" • 

Memleketımizde bu sene pamuk 
zeriyatı kövlüyc te\'zi edilen 
yeni cıns pamuk tohumlarının ila
vcsile ıJır kat daha çoğalmıştır. Bu
nil muırnbil ticaret Odasına gelen 
malumata gorc bu yıl Yunan pa
muklarmdl hastalık vardır. Rekol-
te noks:ın olacaktır. u. Anadolunun ekser yerleri- yonlarc:ı kilo buğday stokları tü -

: bir k&ç gündenberi y ğan meb- kenmek üzere olduğundan mahsu· Türklye, Suriye, Lubnan ve Fi-
. ve bereketli yağmurlar bu en· lün çokluğuna rağmen fiatların bi· listinde zeytin rekoltesi normal 

dişeyi tamamen izale ederek mah- li.kis yüksek olacağı umulmakta - tahmin edilmesine mukabil Yuna. 
~e Çok fayda vermiş ve herke - dır. nistandd hastalık zeytinlere de çok 
sın. ~ılnü güld'ürmüştür. Tütün rekoltesi 1sc çok fazladır. tesir yaptığından % 50 noksan ola· 
~~~di ziraat için artık hiç bir İzmir, Manisa gibi başlıca üzüm cağı samimaktadır. 

like l..almadığından 937 yılının merkezleri havalisindeki bir kı - İtaly..ıda kuraklık olmasına rağ. 
Çok be':'eketli ve mahsulü bol bir sım bağlarda bu yıl küçük bır has- men mahsulün % 25 fazla olacağı 
~ıl olacağı kuvvetle ümit edilmek- talık olmuşsa da bunun bu seneki umulmaktadır. Yugoslavya, Arna. 
~ Ye · k ı b- · k b · r tesiri vutluk \'e İspanyada da rekolteler 

Ş !ehir çöplerinin tekrar denize 
dökül.ınesi kararlaştıktan son -

ra şehir hudutları dahilinde bulu
nan bir çok köy ve hatta sayfiye 
yerlerine ait çöp meselelerinin de 
halli ileri sürülmiye başlanmıştır. 

Bugün Adalar, Anadolu sahili ve 
diğer yerler gibi halkın yazın hava 
almak için koştuğu bir çok sayfi -

yelerde çöpler, köylerin çok yakın· 
larına aökülmekte ve koku yapan 

bu pislikler de halkın sıhhatini teh
likeye düşürmektedir. Meseli Kı· 
nah, Burgaz, Heybeli ve Büyükada 
gibi yazın en kalabalık olan say-
fiyelerd-.? vaziyet bu şekildedir. 

Buralar:ia çöpler sahilin bir kıyı • 
sına dör.üJmekt~ ve çıkan pis ve 
mikroplu hava da halkı zehirle • 
mektedir. 

lan bu ) erlerde çöpleri bir vesait
le açık ccnize dökmek az masrafla 
başarılır bir iştir. İşte bu vaziyet 
karşısında son günlerde belediye • 
ye müteaddit müracaatler yapıl • 

mıya başlanmı~ır. Belediye şeh • 
rin çöpleri tekrar denize dökülmi
ye başlandıktan sonra adalara ait 

bu çöp meselesini de halletmiye ka· 
rar vermiştir. İstanbul çöplerini 
yükleyen mavnalar M:armaraya ge
çerken bdalara da uğrayacak ve 
oradaki çöpleri de alarak açık de
nize dökecektir. Esasen pmdiye 

kadar çöplerin bu ~ilde sahil • 

lerde yıiıbp kalması yazlan ada • 
larda sineklerin de çojalmaaına se
bep olmaktadır. 
Yapılan müracaatlerden sonra 

Sıhhat Direktörliliü de bu husu. 

Bundan başka, her fabrika açı -
lışının hı.Ik için büyük bir bayram 
oluşundaki sebepler şudur: 

Binlerce Jşçile d6necek bu dev 
fabrikaıar, muazzam çelik dişlerile 

işsizliği te büyük lokmalar halin

de yiyi,p hazmedecektir. Binlerce 

vatandaşa -hem en modern, en mü

kemmel hayat şartları içinde- ca
yır cayır işler, ebedi iş cepheleri 
kurulm~ oluyor. 

Ebette ki bu fabrikaların mah • 

sullerini belki yalnız. iç delil, dıJ 
piyasalarda dahi satacak sabf yer

leri, mil~leri de açılacak. Bun
larda d:a Mr o kadar vatandaş iş b~· 
ıına geçecektir. 

Halbuki esasen denize yakın o • •-d reJcolte tahminleri yapılmak- yüksek re o teye uyu 1 

._ ır kt çok düşuktür. 
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Aldıklart eşyanın pa- Kazaların Kasımpaşada Mühim caddeler 

ta tetkikler yaptırmaktadır. Muauanı medeniyet dretnavtla· 

riM! baştan bqa teçhiz edilmif bir 
Türkiye ise iç ve dış piyasalan 
fethedebilir. ad me Önüne Yapılacak As/alt 

rasını u e • Geçmek için Akay vapuru Yaptırılıyor 
Düny:ı ufuklarında çınlayan fab

rika düdüklıerimizle daha mes9ut 

~enler ne olacak? •• 
Bazı yeni tedbirler 

~ k b .b . allnıyor Vapur çok ucuza 
I Q sille satılan u gı ı eşya Son ~ünlerde şehirde kazaların malolacak 

k gittıkçe artması Belediyeyi ve Em- Havuzlar İdaresi, Kasımpaşada-
der ha/ hazinece alınQCQ niyet DırcktörHiğünü yeni tedbir- ki fabrıkalard'a Akay İdaresine ya-

8 k h lcr almıya mecbur etmı tir. Bu hu- pılacak \'apurun hazırlıklarına baş-
azı kimselerin Hazinece yapı • 1 Jet alacağını tahsilsiz k~lma t= - susta bir talımatnamc hazırlan • lamışeır. Mühendisler vapura ait 

lld lan ın.üzaycdelcrden taksitle likesine diışüren b~ v~z:: h~ • maktadır. Bundan sonra caddeler- proje ve planları yapmaktadırlar. 
.. ıkları tnenkul malların bedelini( kınd:ı Maliye V~kaletı . . ter ar- de karşıdan karşıya geçmek tram- Vapur önümüzdeki aylar içinde 
~eınedikleri ve y"lnız bı'r ıkı' tak- lıg~a yeni bir emır. vermışt.ır. tezgaha konacaktır. Yapılan tet -
&ıttnl .. b kul vaylardan inip binmek kat'i suret-

"erdıkten sonra ya başka ye- Tamimde, bu gı 1 gayrımen - b kıklerden bu vapurun Avrupaya ıs-re · te belediye ve za ıta memurları 
. iittikleri veya maıı· vazı'yetleri- tere ehli vukuf taraf.ndan _konu • d marlananlardan çok ucuza mal o-ilin. bo - tarafından evamlı olarak kontrol -

tillrn .. z~~luğunu iddia ettikleri gö- lan k~metler yüksek oldugu tak- edilecektir. Bu arad'a tutulan ista- lacağı anlaşılmaktadır. Çünkü bu-
bUer~§t~. ~:r ne kadar bu .gi· dirde kabul edilmiyerek ~~tış .. k~ • tistiklere göre kazaların en fazla rada amele ücretleri Avrupaya na-
lrıek '? .U:ahhutlerini yerine .~etı_rt- misyonunun resen ve bugunku )a- caddeler~ karşıdan karşıya ~ç _ zaran çok az, mesai müddetleri de 
~ ~Q ev, apartman, dükk.in, ay şa ~öre kıymet takdir edilerek mek yüzünden ileri geldiği görül_ uzundur. Ayrıc•h"1'cla demir flat-
racaatlibi gayrı menkullerine mü- ş t ~ w ö çıkarılması ve bu suretle müştür. Bu halin ~nüne geçilmesi ları da Avrupaya nazaran düşük • 
t ... _ ... ~dilerek bunlar maliyece sa· sa ı ılga atışlarda yine alıcı bulun· kararlaştırılmıştır. Yayaların ulu tür. 
~ ~U\arıı k . d .._p~ a yapı an s H la ·eı .. d lthınin . ma ta ıse e e)LbC;~ıy ~ akdirde gayrimenkul mal· orta caddelerden geçmesi mene - azır nan proJ ere gore e va. 
&ek Old ~~~len satış fi atı ~ok yuk - mı· adıg~ t ine adına tefviz edilmesi diJecek ve aksi harekette bulu - purun bilhassa süratli olmasına ça· 
ı... ~undan bu gayrımenkul • arın az . nanlardan ceza alınacaktır. lışılmaktadır. Ayrıca vapurda bil· 

.........., latüaınaın.aktadır. Neticede dev- bildirilmiştir .. 11.,.11,.11111111111ıım111111111111111111111 Bu seklin tatbiki irin de cadde- tün ihtiyacı karşılıyacak: surette 
----.-... Hlltttll Hllltlllll••ll ... lll"H • ~ ba ·-......................... :_. .......... " As kere davet lerde karşıdan karşıya geçilecek o- hususi tertibat bulunacaktır. 

q. 'olta f f l lan yerler tayin edilecektir. Bura- Vapurun 250 bin liraya çıkacağı 
" J 1 a l ı İstanbul Vil4yetınden: . lara boya ile işaret konulması ka- zannedilmektedir. Alacağı yolcu 
I 4Q 1 ı - 937 Nisan celbınde bır bu - miktarı 1200 olacaktır. Güverte ak· 

C 
Pmaganıara çuk senelik hizmete tabi piyade sı- bul edilmiştir. Bu yerlerden maa-

16 327 b k da noktalardan geçenlerden mü - samı istendiği zaman kapanır ve 

eza 
' 

nıfına avrılmış olan 3 - a a- him miktarda ceza alınacaktır. Bun- · t d·a· 1 k·ıd to var • yası'le 328 ve 329 doğumlular. ıs en ıoı zaman açı ır şe ı e o -
• 1 dan başka gerek yürürken ve ge - matik :rapılacaktır. Vapur gelecek 

il it e - • 2 _ Musiki sınıfına ayrı mış o-"'•l'IL CUrmU m ethUI 
1 31

6-:,29 bakayasile 330 doğum • reksc dururken tramvay ve oto - yaz mevsiminde işlemiye başlıya-
Son "•lllesl ber,acak an mobillerin önünden ve araların - caktır. Akay İdaresi bu vapurun 
•n IÜnlerd b lular. dan g""'en kimselerden de ceza a- inşasından sonra dahilde iki vapur .q{ 1ca e azı esnafın hafta ta- 3 _ Jandarma ve gürmü.k sınıf- ~:r 
Dit..:. nununa r· t t diklerı· 330 b lınacaktır. İşaret memurlarının daha '-'aptıracak ve vapurları ro -·-uı ıaye e me larına ayrılmış olan 316 - a - " :r 

'b lnektedir bulunduğu kalabalık noktalarda ğaldıktan sonra Florya hattında da qllft& . ka rasilc 331 doğumlular. 
~en tatili kanununa riayet et-

4 
_ Deniz sınıfına ayrılmış olan halk bu memurların vereceği ışa - vapur i,şletecektfr. 

~l es~afın cezalarının bir an 
316 

_ 331 bakayasile 332 doğumlula- retlerle hareket edecektir. Bu hatta taşınabilecek yolcu 
il \'erılırıes· · · h f ın· k -·- miktarı tesblt edilmektedir. \lnuna ı ıçın, a ta tat a· elp ve sevk olunacağı ilan o • BeJoğlu halkevindet============ 
(ı-..) aykırı hareket -;uçlarının, rlıunnucr. tertı·p t . t' ~ laYılı e mış ır. 
llılnllu h" .. nıeşhut suçlar kanu • _:::.=.:~--======== konferanslar Haftada iki defa verilecek olan diı~-: üküınıerine !(Öre takip e- tamım yapılmıştu. 
~ .. ~za verilmesi lizım geldi· Tamim üzerine Galata mıntaka· Beyoğlu Halkevi, halkın ve genç- bu faydah konferanslar, salı gün-
t.,._~~tır. sından Beyoğlu Cürmümeşhut malı· liğin kültürel malumatını arttır - leri Beyoğlu Halkevi merkezin • 

.;~buı c. Müddeiwnumiliğin· kemesin ... on esnaf getirilerek der- mak için, doçentlerimiz tarafından dt>, cumartesi günleri de Gösteri 
uun bu"tü' t 1 d ılmışlard•r vPrilmek üzere seri kun(eranslar Subesi ~lonlarında \•eritecektir. n staubul zabıtasına hlll ceza an ır · 

!_debt roman: 33 

Sen de Seveceksin! 
~Yi dü.. .. 
ltapaıı §U~duk. Ömrün hep evde 
~r. ::c;ıyor. Hem biraz açılır, 
~~ ın de bizim ve amcamın 
lüıı. dakt bahçe~rini görür • 

tfltfi 
ta· Ye bir sanı·ye d'' .. d" · uşun u, son· 

- Atnına l>tye kocamın haberi yok .. 

Etem izzet Benice 

peşin izin almadan gitmiş olacak· 

tı. 

Naciye: 
_ Amma çok düşündün? 

Diyor, ilave ediyordu: 

ceğim! 

Dedi, ve.. onun gönlünü almıya 
çalıştı: 

- Bir başka gün Salihi de be • 
raber alır, daha toplu, daha hazır· 
lıklı gideriz. 

Şijh, <'ana yakm fıkır fıkır kay
nayan kanı ile muhatapları için 
hemencecik sempatik oluveren gü
zel Arap kızı: 

- Yoo .. Y oo .. işte bu olmaz. Se
ni almadan şuradan şuraya git -
mem. 

Lutfiye, bu cevaptan hoşlanma
dı, sözünü de saklıyamad1: 

- Arnma, bu sizin için pek de i
yi bir ııot değil. 

Dedi ve ilave etti: 

- Fransızların Suriyede siyasi 
emeller.::? uzun yıllardır çalıştık • 
larını hepimiz biliyoruz. Bu çalışış
tan sizin hesabınıza çıkarılacak bir 
gurur h!ssesi olmamak llzımdır. 

Bu kerşılama, Naciyenin yüzün· 
de hafif bir kızartı yaptı. Sıkıldı • 
ğı ve ;4utfiyenio sözlerindeki ata· 
kı hemencecik kavradığı anlaşılı
yordu: 

Beıedlr• be9 ••n•lllr 
bir program haz1rledı 
Belediye beş senelik yol progra· 

mını ~amamlamıştır. Bu progra • 
mın ayrıca kanalizasyon kısmı da 
vardır . .Bilhassa yol programı, bir 
takım mühim maddeleri ihtiva et· 

mektedir. Beş sene içinde, şehir da· 

hilindeki bütün bozuk yollar ta • 

mir edilecek ve hiç yol olmıyan 

yerlere kaldırım yapılacaktır. Prog· 
ramda asfalt olarak yapılacak yol-

lara ait de bir takım kayıtlar var· 
dır. 

Belediye, ~hrin belli batlı mey
danlarını ve yollannı asfalt olarak 
yaptınnıya karar vermiştir. Tak -
sim, Bayazıt, Eminönü, Karaköy, 
Sirkeci gibi umumt yerler ve mey· 
danlar tamamen asfalt olacaktır. 

Bundan başka, Taksimden Baya • 
zıda kadar bütün tramvay yolu as-

falt olarak inşa edilecektir. 
Vücude getirilen program, şe -

hir meclisinde mü1.akere edildik 

ten sonra, kat'i şeklini alacaktır. 

Asfalt yol, ayni zamanda, şehri ya

zın tozdan, kışın da çamurdan kur
taracaktır. Bozuk yollar da tamir 

edileceğinden, iç sok.aklardan ana 
caddelere toz ve çamur gelemiye
cektir. 

-·-
He•belladenın kada .. 

troa11 bltlrlldl 
Kadastro birinci mıntaka mü • 

dilrlüğü tarafından yapılmakta o
lan Heybelfadanın ·kadastrosu ik· 
mal edilmiş ve alakadarlara çaplı 
senetleri verilmek üzere icabeden 
ilanlar yapılmıştır. 

sanıyorıaun? 

Dedi. 

- Korkuy Jrsunuz ya .. 

bir TürJ:'yenin ufuklanna milli re
fahm lovrafı zaff'rlt" ~ekilf"bile _ 
cektir. 

Halk Filozofu 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Bir muhaverenin 
notlarını dinleyin 

Geçen ıün, bir kasap dük· 
k~nında reçen bir muhavereyi 
lıize anlattalar. Bakın, aiz de 
dialeyia.. sabae fU : 

• Bir kasap kıyma çekiyor. 
Mutterf bir kadın.. çekilen kıy
mayı bekliyor. Müıteri suruyor: 

- Siıin dükkAnda fena et
ler de vara,._ Evvelki balta 
kulftfUmuz A. P. ye ~ttim. o 
s6yledi. Onlara üç, dört def ıa 
fena et vermipiniı. Artık sizden 
almayacaklar .. 

Kasap cevap veriyor: 
- Bayan. biı müıterisine tÖo 

re et veririz. Onlar b.ttada al
salar alsalar, bir kilo et alıyor· 
lar.. O da yarımpr kilo... 

- Peki, sizde öyle çeşit çefit 
et var mı ? .• 

- Var ya.. Adamına ıöre mal 
veririz.. 

- Amma onlan verditiniz 
çok fena irr.i1- Midelerini bozmuş. 
Pi1miyormu1- Saman gibi bir 
,eymiş.. Hatta bir defasında et 
kokmuı bile.. 

- Söyledik ya, Bayan.. biz 
müıteriıine röre et veririz. Size 
karp öyle yapmayıı.. 

- Peki fena eti nereden 
abyorsunuı, ayol?. Etleri siz 
Belec:U7eden almııor musuıauz?. 

- EveL .. 
- Belediye na11l fena et 

verir?. - Buna nasıl hükmedebiliyor • 
sun? - Or.ısına sizin aklınız ermez. 

Naciye gevrek ve fettan bir kah· Muhavere burada bitiyor. 
kaha sawrarak: hakikaten birçok kasaplarda 

- Bi.ıtün halinizle onu anlatı • türlü türlü et bulunuyor. Etin 
yorsunııL. Size bir saattir Dum • çeşitli olması şayanı kabul ve 
mar'a gitmeyi rica ediyorum. Ha· bu, 2ayet tabir .. fakat. kötüsü, 

la• b' k d' . 1 kokmuşu, saman aibi olmuşu, 
ır {lrar vereme ınız. . . 
B k . 

1 
. b mıdeye dokunanı bulunuşu tıabii 

- unun a sın ıs at etmi§ ol- d ·ı 8 bi d ı 
nı k · · h eli h k eti •.• urasını z e an ama• 

Dedı, ılave ettı: den buloyor, acaba? 

tl)e l'a ~eddüdünü gösterdi. Na· 
~linin 'f ısrarın, ya kuvvetli bir 

_ S 1 adesi halinde: 

_ Nihayet bir gezme, bir aile 
eğlence·,i bu. Salih be!. n.~ der? Ko· 
cadan izin almayı Musluman ka • 
dınının birinci vasfı diye kabul et· 
sen bil~ l:iz Araplar dahn çok müs· 
lümanız. Muhammedin öz ço • 

Dedi \'e .. Lutfiyeyi kendisile bir 
ve beraber etmek için dilinin u -
cuna gelen her sözü söyledi. Hatta, 
bir arahk aralarında kısa, fakat, 
çetin bir münakaşa da oldu. 

a 
1~1~. ay . emen çı ınız. 1 dık .. bazı kasap!ar bunları nere· 

(Devamı var) _, _ ___ _______ _. 

- Be ı politikadan anlamam. Fa- ............ ,,,, .. ,,.,.,.,, •• ,,,,,,,,,,,,,,., ... , ... , •. , .......... , ........................ , .... , ........... ,, ........... , .... 11,,,,1,.,"111
, .. ,

1111
, .. ,.

11
""""'"' 

kat, Fransız lisPsinde okuduğum i- r- ----------·------ ----------
t •lih be 'ıaeıt b' Ye haber veririz. Ve· 

Qeı,". ıle eğer senin bizimle 
it qıruı b' 
Urı ~· .ır suç ifade eder ise o-
l>ed!. LUlıy~tini de kabul ederiz. 

le &l•-- Ötfıyenin irinde gı'tmek-
>&11eıne~ :r ' 

)tıı ~ 6• aynı zamanda isü -

~ hıbe bir duygu vardı. Ko -
~ ltaa r Vermek ve verme • 
ht, 11~ da müteredditti. E-

ilk defa kocasından 

cuklarıyız. Sizin kadar taasubu • 
muz ve car düşüncemiz yok. Kadın 
ve erkeli hukukuna da ayrı ayrı 
yer ve ray ayrılması in~nında~~z. 

Ne kadar garip oldu kı, bu soz· 
ler genç kadını Dummar bahçeleri 
gezmesıne rneylettireceği yerde o
nun üzerinde tam tersi bir hareket 

yaptı. . 'k 'd . _ Danlma Nacıyecı , gı enuye-

Naciye: 
- Sen adeta kocandan korku • 

yorsun. 

Dedi ve sözüne ekledi: 

- İstanbullular bizi kaba ve ge
ri sayarlar. Fakat, bilmezler ki 
Suriyeliler ve hele Şamlılar çok te
kimül ctmlşlerdir. Fransız kül
türü b•n alar halkını yıllardan be • 
ri iyiden iyiye ifl~iftlr. 

çin Fransız kültürünün hiç şüphe 1 İstanbul Beledı·yesı· 1·1"' ) 
yok ki trsiri altındayım.. Türkleri an arı 
sevdiğim kad'ar Fransızları da se- '-----------------------------1 
v~rim. Fransızlara karşı olan sev _ Muhammen bedeli ilk teminatı 
gim gar9 medeniyetine karsı olan 
sevgimin ifadesidir. 

Lutfiy~ de bu bahis üzerinde daha 
fazla dı.1rmak istemedi, genç Arap 
kızını gücendirmemek için olacak 
ki: 

- Demek kocamdan korktuğumu 

Bina ve arazi tahsil Müdürlütüne 
30X3S boyunda JOOO:> tane Zarf. 175 13,13 

Yukarda cinsi mıkdarı ve muhammen bedelleri yazılı olan zarf pa• 
zarlata konulmuştur. Nümune ve şartnamesi Encümen kaleminde görü. 
lebilir. istekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve hizasında 
paterileo ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 7·4-937 Çarşamba 
fiinü saat 14 de Daimt Encümende bulunmalıdırlar. L 
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Yarınki harp ,-

1 
HiKAYE 

Y a zan: R. Feriköylü .. 
Milletler bir muharebe halinde düş-· Uk ve son gülümseme 

manı alt etmek için kendilerini esra
rengiz silahlarla da teçhiz ediyorlar 
Topun, tayyarenin, bombanın, gazın gapamıgacağı işleri yapa

cak daha müthiş harp vasıtaları şimdiden hazırlanmıştır 

r ~ 

Hava torpili 
1 
1 

~ 

;:. ESRARENGiZ ; S.iLAHLAR~~· 
[t , . .. .. J •• \>- • '"' , '· ?. ~~\ • "' .. ..... • .. ~., • f" . 
~ . . . . '.. . . . ' . . . . . ' . 

Gizli silahlar bahsinde bazı dev
letler, biribirlcrini her yeni si -
liıhtan malümattar etmek için ta-

E skiden muharebe yapmaları nhhütlcr almışlardır. Mesela Al -
muhtemel iki milleti kla~ik manya ile Japonya bu vaziyettedir-

bir mukayese ile ölçerlerdi. Yani ler. 
hangi tarafın ordusu kuvvetli ve 1932 ~cncsinde Şnaydcr müessese-
silnhları faik ise. o tarafın muha - leri, telsizle uzak mesafeden idare 
rebeyi kazanacağına hükmederler- edilebilmekte olan bir hava torpi -
di. linin planlarını Japon ordusuna 

Halbuki şimdi o wmanlar geç - satmıştı. Aradan çok geçmeden bu 
miştir. Şimdi mesela havada uçan planlar Almanyadaki Krup fahri -
tayyareleri tutll§turacak şeyt~ni kalarına geldi. Fakat Şnayderin 
bir ışık hangi devletin elinde ise, bu planları da Ameriknlı bir -muh-
o tarafın harbi kazanacağına hük- tcridcn satın aldığını unutmamak 
metmek li'ı'Z.ım geliyor. Mesela yine lazımdır. 
havada uçan bir tayyarenin motö- ÖLÜM IŞIGI 
ründeki manyatonun miknatıs Şurası muhakkaktır ki, öldür -
hassasını izale edecek bir şua keş- mek sanatında insanlar çok kor -
f edilmiş olduğundan da bahsedil - kutucu terakkilcr elde etmişler -
mişti. Yine öyle ışıklardan bahse- dir. 
diliyor ki, bunlarla mühimmat de- _ M~sela bir zamanlar bir ölüm 
polarmı uzaktan ateşlemek müm- ışığının keşfedilmiş olduğu ortrtya 
kün olabiliyormuş. · atılmıştı. Du şayiaycı hem doğru, 

Zaman. zaman gazetelerde çıkan hem yalan nazarile bakabiliriz. 
bu haberlerin, düşman tarafı kor - Doğrudur, çünkü bu ışıklar haki -
kutmak için uydurulmuş şeyler ol- katen mevcuttur. Ve dünya alim -
duğunu iddia edenler de vardır. lerince malumdur. Yalandır, çün -
Fakat şu var ki, milletler muhte - kü bu ışıkların istimali henüz lab-
mel bir har}>i kazanmak için elle - ratuarların hudutlarından dışan -
rinden geleni yapmakta ve müte- ya ç1km;.mıştır. 
madiyen yeni bir şey bulmak için Yalnız, günün birinde bu vası -
çalışmaktadırlar. taların harp meydanlarında kul -

Gerçi silah bahsinde gizli kalmış lanılmıyacağını kimse temin ede -
hemen bir şey yoktur, denilebilir. mez. 
Dünyanın bir noktasında yeni bir Son keşfedilen ölüm ışıkları a-
sillih icat edildi mi, başlıca dünya rasında en şayanı dikkat olanı 
devletleri bu yeni silahın mahiyeti cKurşun ışığı• dır. 
hakkında hemen rnalümat alıyor - Bu ışıkta kurşun atomları sani-
lar. yede 2·l'J.OOO kilometre gibi aklın 

BliyOk Harpte 
Türk Bahriyelileri 

=======Nasıl döğüştüler 
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Derneğe kalmadan ufuktaki Rus 
şilebi hPrknsir. P,ÖZÜr.C battı.. Ça
nakkaledcki gözcüye de tam malu
mat geldi. 

- Bir Rus şilebi geliyÔr .. 
/.ı tık Hamidiyenin neş'esine 

ölçü yoktu. Demek bir av daha ge
liyc..rdu .. oh ... 

Hamidiye dönüş yolunda bile 
bir iki zafer daha elde edecekti. 

ı saat sonra şileple Hamidiye 
karşı karşıya geldiler .. 

Menzil hattına giren şilep derhal 
eczasını buldu .. 

- Ateş ... 
Mermiler yağıyor ve tam hede

fini bulmakta güçlük de çekmiyor
du. 

Yarım saat sonra koskoca şilep
ten hiç bir iz kalmadı.. o da 29 

teşrinievvel kurbanları arasına giı:· 

miş ve limandaki gemiler gibi Ka
radenizin dalgaları arasında kay -
bolmuştu. 

Artık son vazifesini yapan Ha
midiye Karadenizin güzel sularına 
ko;r:,:larak, İstanbul boğazına doğ
ru ilerlemeğe başlamıştı. 
(MUAVENETİ MİLLİYE) İLE 
(GAYRETİ VATANİYE) DEYİZ! 

- Gün doğarken Odesaya gidi -
niz. Limandaki harp ve Ticaret ge
milerini tahrip edip geri dönü -
nüz. 

Bu emri alan Muaveneti Milliye 

zor alabileceği bir sür'atle hareket 
etmektedirler. Almanyada çıkan 
Nasyonal - Sosyalist mecmualar 
bu ışıktan, Almanyadaki fennin 
terakkisi bakımından iftiharla bah
setmişlerdir. Bu ışığı icat eden pro
fesör Lenar şimdi yeni Alman 4fi
zik> inin üstadı olarak telakki e
dilmektedir. 

Halbuki bu zat, Vels'in roman -
larındaki gibi muhayyel bir pro'ic
sör değildir. Şimdi HaydeJberg ü
niversitesinde fizik hocasıdır. U -
zun senelerden beri beynelmilel fen 
mahafilinde tanınmıştır. 

Bu ışık haddi zatinde yeni keş
fedilmiş değildir. 1869 da fizikçi 
Hittorf bu ışığı keşfetmişti. Fakat 
şimdi ışığın sür'ati ve elektrik ha
mulesi son derece arttırılmıştır. 
PROFESÖR LENAR'IN KEŞFİ 

1927 de Davisson ve Germer is
minde iki Amerikalı fizikçi ckatod 

şua1:ı1 denilen bu ışığın kesaf e•.ıni 
arttırmağa çalışmışlardı. Bir taraf
tan da alimler uğraştılar ve en ni
hayet bir Gaysler tübü içinde 350 
bin voltluk cereyan vermek sure -
tile, tübün çıkardığt ışığa saniye
de 2.40,000 kilometre sür'at temin 
ettiler ki, aşağı yukarı bildiğimiz 
ışığın sür'ati demektir. Bu ener -
ji kaynağından çıkan ışığın huzme
sirie giren bir sinek derhal cansız 
bir halde yere düşmektedir. Fa
kat yukarıda da SÖ.) l~iğimiz gibi, 
bütün bu araştırmalar henüz liıbo
ratuar hudutlarını aşmış değildir. 

CAMDAN ELBİSELER 
Fakat bu öliim 1 c:; ı~ınıı karsı ko-

ile Gayreti Vataniye ismindeki iki 
Türk muhribi Türk denizcilerine 
has bir cesaretle Odcsanın yoliınu . 
tutmuşlardı. Gece yarısından biraz 
sonra idi. 
Odesanın uzaktan ışıkları görü -

_nüyordu. Bu pırıl pırıl yanan şe -
hir biraz sonra başına gelecek fe -
liıketten bihaber, derin bir uykuya 
dalmıştı. 

Bir çok yerlerden etrafa dökülen 
ışıklard'a yeni harbe giren Rusya -
da daha fclfıketin manası anlaşıl -
madığını gösteriyordu. 

Muaveneti milliye ve Gayreti 
vataniye ışıklarını söndürmüş, ge
mi fenerlerini bile kısınışlardı. 
.Mehtapsız soğuk bir gece idi. 
İki Türk muhtibi kendilerine 

verilen vazifenin ehemmiyetini çok 
iyi takdir ediyorlar ve Midilli gi
bi, Ynvuz gibi muazzam gemiler 
yanında kendilerine de büyük bir 
vaz.ifc verilmiş olmasından mağ -
rur bir nn evvel harp meydanına 
varrnağn uğraşıyordu. 

Karadcnizin geniş ufku bu gece 
ne kadar korkunçtu .• Bu korkunç 

Görünmez bulut 
Olüm ışığı 
Vesaire 

Vesaire ... 
runmak için Almanlar hemen bir 
çaresini bulmuşlardır. Bu da sa -
dece camdan mamul bir elbise giy
mekle kabil olmaktadır. Çünkü 

cam:- katod ışıklarının geçmesine 
mani olmaktadır. 

Evet, bugün camdan kumaşlar i
mal edilmektedir. Hatta Çekoslo -

(Devamı 6 ncı say7adcJ 

karanlıklar arasmd'a dolaşan iki 
Türk gemisi uzaktan sahillere ba
ka baka: fecir vaktini buld'ular. 

· - Sür'at.. 
- Sür'at.. 
- Biraz daha ... 
- Sür'at.. 
Tam yolla ilerliyen iki torpido 

muhribi direklerinde · harp ban -
dırası Türkün namını, şanını ·yük -
seltmeğe gidiyorlardı.: 

Odcsaya olan mesafe kısaldıkça 
gemilerdeki heyecan da artmıştı. 

Askerler topların başinda verilecel: 
emri bekliyor .. zabitler gözleri kap
tan güv~ı·tesinde .. kumandanın du
dak kıpırc1ayışınd'an mana ~ikar ·• 
mağa uğraşıyorlardı .. 

- Odesa ... 
Asırlarca TürkÜn elinde kıvra -

nan Odesa ... İşte uzaktan bir bu
lut gibi donuk gözükmeğe ·uğra -
şan Akkerman .. 

Dinbcster nehrinin denize dö -
küldüğü büyük körfez.. Ey asırlar
ca bu nehirlerde atlarım sulamaya 
gelen şehitler .. işte oğullarınız yıl
larca sonra sizin intikamınızı al -

Yeşil pancurlu güzel köşkün gü
zel kızını ilk zamanlar ümitsiz bir 
aşkla seviyordum. O zengin bir a
ilenin biricik kızı, ben ise fakir bir 
gençtim. 

Fakat zamanla; bc>ni ümitsizliğe 
düşüren bu düşünceler gittikçe za
yıfladı; nihayet onun büyük aşk 
denizinde bir damla yağmur suyu 
gibi hiç bir iz bırakmadan kaybo -
lup gitti. Artık onu o kadar çok se
viyordum ki ... 

S adece manevi varlığım değil. 
maddi varlığım bile onun esiri ol
muştu. Onu gi.irdüğüm zamanlar 
gözlerim sanki benim değilmiı; gi
bi hep onda dolaşıyor; yürümek -
ten başka bir şey bilmez ve an -
lamaz gibi gözüken ayaklarım san
ki benim değilmiş gibi hep onun 
arkasından sürükleniyordu. 

Fakat! .. Bu bakışlar; içimdel:i a
teşi daha fazla alevlemekten, bu 

takipler; boyasıılıktan beyaı;:~şa.n 

ayakkaplarımın kfıi,11t kadar ince -
leşmiş pcn~lerini daha fazla aşın
dırmaktan başka blt netice ve1 mi
yordu. Zaten o, ara sıra çıktığ1 so-

kağa hep hizmetçileri olan bir' ktz
la beraber çıkıyordu. 

Çok sıcak bir Temmuz günü hi.:
metçi kızı sokakta yalnız gördüm. 

Göz göze geldik, hafifçe gülümse
di. İşte bu ilk gülümsemede haya
tımın yegane mes'ut geçen günle
rinin başlangıcı oldu. Ben bu l{Ü

lümsemeden şu manaları çıkr.rt -
' mıştım: 

c Yeşil pancurlu güzel köşkün gü
zel kızı muhakkak beni sev;yQr, 
hatta o kadar çok seviyor ki s~vgi
sinı hizmetçi kıza bile anlatmak -
tan Çekin~miş, hizmetçi - kız da 
bu güzel haberi müjdelemek içm 
gülümsemişti.> 

Tahminlerim doğru çıkmıştı. Ye
şil pancurlu güzel köşkün güzel kı
zını hizmetçi kızla beraber hc~1en 
her gün sokakta görüyordum.-1ki
si de bana gülümsüyorlar, hatta 
hazan selamlaşıyorduk bile .. 
Artık onun beni sevdiğine tnma

men innanmıştım. İnsan oğlu in!uı
madığı sevler hakkında havaller 

mağa geliyorlar .. Türk denizcileri 
sizin üzerinizde mahmuz şıkırda
tan 'dijşmanlardan öcünüzü ala -
caklar .. 

Gemiler Odesa limanına birden-
. bire giriverince bütün şehir, liman 

sanki hayret içinde kalmış, sapsarı 
kesilivermişti.. Yüksek sırtlardan 
dökülen ışıklarda bugün durgun 
bir renksizlik vardı . 

- Ateş .. 
- Ateş .. 

· İki gemiden ayni dakikada veri-

· ıen bu emir bu iki muhribi sanki a
"teş parçası haline koymuştu. 

Hcr}ces kendi boyınıa göre döğü -
·şür. 

Sanki bu Türk sözü Gayreti Va
"taniyc ile Muaveneti Milliye için
di. 

A teşlcrini limanda bulunan iki 
ganbot üzerine ynğdırmıya başla -
dılar. Fakat, uzak mesafeden gan -

_botu ateş menzili altına sokmak im

kanı yoktu. Biraz daha sokulacak 
ve d~ha yakından ateş edecekler
di. 

kurarken; ben tamamen inandı • 
ğım bu sevgi yüzünden ne haY;ıi' 
ler kurmuştum. 

Ömrümüzün nihay~tine kad$1' 
güvercinlerin bile gıpta edece&i 
şekilde sevişecek ve bir daki~tı ol• 
sun biribirimizden nyrılmam<ılt r 
çin misafirliğe gitmiyecek, misil.; 
fir kabul etmiyecek; hattfı ed8 

sevgisinden bile vaz g~çccc!!: 1fl 
hizmetçi bile kullanmıyacaktık 

Lakin ikimizin seviştiğine meııt" 
nun olduğunu her zamanki giiJttt11" 
semclerilc belli eden ve bu sevgı • 
nin ilk müjdesini veren hiznıPt'l1 

kızın boynu bükülmüş hayalı ".ôt 
]erimin önüne; ebeni de alınız· di' 
ye yalvaran, inliyen sesleri JuılaJ'' 
larıma gelir gibi olunca; düşU:'lce" 
lerimi değiştiriyor, onu da yuvıı -
mıza almağa razı oluyordum. 

Tatlı hayallerle avunduğuın »' 
güzel günler bir rüyn gibı '!ee; 
Zaten rüya ile hayal araŞJnda 
fark var. Hayal uyanık h~Ji;~ rM 
rüyası, rüya uyku halimiı.ın 'ı'l; 
lidir. Belki arada çok fark var 

bi gözükebilir. Evet çok t:ırk qııt. 
fakat hiç fark yok! .. <s: -.ıkü rilY'. 
irademizin haricindedir, uvand1 

. ede 
ğımız zaman biter, bir iki saniY 11 
görülür. Fakat bu kısa anda b3:;. 
seneler, hatta koca bir ömür Y 
nır. JLr 

Hayal ise; irademizin maflsı.I ı.ı 
dür. Rüya gibi kısa sürmez; ofl, 

riiya gibi yok edem.eyiz. İlk 1' .• 
"'..-ı.ıll" manlar hayal yani yalan oldU.L! ,ıı• 

bildiğimiz düşüncelerimiz, za::t ,t 
la o kadar kuvvetleşir ki.. nihllY ,ı 
hayali hakikat gibi görür ve hB1) 

(D•ııamt 6 ınct sagftl~~·"' 
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Te,ekkUr ,_ 
Kardc~imiz Fethi'nin ıiyaı eli ,. 

dolayısilc cenazesinde bulufJ~ 
mektup ve telgrafla keder ve e b' 
mimize i ştirak eden dost, ·~"it 
ve ahbablarımızın gösterı iklet' ~ 
ka ve lutf u nezakete karşı duY.,, 
ğumuz derin şüicran hisleridl~ 
arzına sayın razeleoiıin ta'I• 
tunu rica ederiz. tffİ 

Fahri 1'" 
~ 

Kuman:~-:- tak::- bÖ~ 
bir tehlikeye atıldı~ının rarl<1 

idi. rl' 
Çünkü böyle bir vaziyette. Jt:ıtr 

dan açılacak ateşin tehlikeSl 
1
,r • 

na gemileri de sokmuş olacılt 
dı. 

Ne olursa olsun.. 
1 
d; 

- Biz buraya Türk bayrağın.; ' 
· galandırmıya geldik.. felsefe 
rütmiye değil .. 

- Ateş .. 
- Sağdaki ganbot üzerine·· 
- Ateş .. 
- Soldaki ganbot üzerine··#' 
O<lesa limanı bu ganbotlarıı ,,e' 

··ı li
venlyorlardı. Şehirden hentl 
milcre cevap verilmiyordu"rııde r 
~te bu şaşkınlıktan istı e'; 

den iki Türk gemisi ateşe d 
ettiler .. 

- Ateş .. 
- Ateş.. dB JllıJ 
Bu kadar ateşin karşısın dllıı' 

kavemet edemiyen ganbotl~dil~JI' 
!evler yükseldi .. Keskin dO ~"'' 

(Devarrı' 



TENKYU • 

Dünyanın en nazik 
ve kibar 

milleti hangi millettir? 
Amerikalılar otomobil yapar gibi kibar·, 
lık "imal etmenin hünerini bulmuşlar 

il . 

Nevyb rkun büyük otellerinden bi-
rine girerseniz, neler öğrenirsiniz? 

bunları.ı seslerindeki ahengi dü • 1 
2eltmek için uzun boylu çalışıl • 

. makta ve mütehassıs hocalar bu 
işle uğ:"aşmaktadırlar. Bir kız, is
tenildiği tarzda ctenkyü - teşekkür 
ederim• demesini ancak on beş gün
ce öğrenebilmektedir. 

Bu otelde günde vasati 22 bin 
telefon nıuhaveresi yapılmaktadır. 
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U;zak doğtJJ<dlc§l 
petıDövanDcaır 

Fakat bu genç kızlar her gün cten.k- japonlonn gilrtşlere !ilyük c/ıemmiget flerdiklerl melumdur. ]aponganm ,;,mtn laer şe!ırinJe ıüuş kulüplui 
'U> diy~ artık bu kelimeyi telaffuz vardır. Yukarı ki ruimct• Tokyodaki Dtoa • No • Unl kulühündt ılıman pehlivanların antrenman gopııları 
ed~miyccek bir hale gelmektedir • ıörülmelctedir. Bunlardan uldukl Çun• no Hana ve •ağdaki Hila,i • !va 
ler. Teırfoncu kızın söyliyeceği )aponganın •ayılı pt!hlivanlarmdandırlar. 
ve gaye: ahenktar olması liizım ge- HUIHUtUIUllU111lUUllllUUlllJ1111lUlllllllHltttlllUUllUlrUlllllUtUUltlllllltlllllllltl1111dtllllUllllUl-UUIUHHllllUlllllllHllUlllUllllllUlllUIUUlllllltllllllUllUtllllJllllllUlllllllllUllllUlll1 tllUUtUnnaUttH 

len bır cümle daha vardır: ci am 
sorry-çok müteessifim>. 

Genç kız, sanki kendi başına bir 
felfıket gelmiş gibi, bu sözünün a
hengile teessürünü ifade etmiş 0 • 

lacaktır. İsterse telefonun öbür u
cundaki zat ağız dolusu küfret • 
miş olsun. 

Bu kızları ve diğer istiyenleri 
yetiştir,ı.c k için .nezaket bürola-
rı> açılmıştır. Bu suretle Ameri • 
kalılar ııezaketi de, otomobil gibi 
imal etmektedirler. 

Yavaş yavaş telefonda callo!, 
kelimesıni kullanmak Avrupaya 
münhasır kalacak gıbi! 

Amerikada, hatta mesai fede • 
rasyonunda bile şımdi cal!o, ke
limesi yerine şöyle söyleniyor: 

- Gut Morning, burası Labur Fe
tlerey.sin! 

Yahut: 
- Gut Afternun! 
Yani .sabahlarınız hayır olsun, 

akşamlarmız hayır olsun, geceniz 
· hayır olsun!> gibi! 

/.\.caba dünyanın en nazik \'e k.i· Telefonda bu şekilde hitapta bu-
l'ur:ıar .:milleti hangi millettir? Biz lunmak daha kullanışlı imiş! 1 
bütün erı~ misafirperverliğimiz Bir Amerikan otelinde her şe-
liıı~n lllılletler tarafından bi • yi bulursunuz Günün her hangi 
ları .... ve sevilen en güzel huy • saatinde meseli borsada filan tah-

~•ıtzdan b" ·d· ·· il · h f ı · en na "k ırı ır. Hatta dunyanın v ın veya ut ı an eshamın han-
bıuzu zır .ve kibar milleti olduğu • bfr günae hepsıni nasıl gezersi • gi rakamlarda temevvüç ettiğini 
A.nc~ktıh~rla ilan edebiliriz. niz? öğrenel-ıı?irsiniz. Sizi Nevyorkta 

lere . hır de başka memleket • Telefon santralında iki kadın e· gezdirect.k uzun boylu, balık e • 
&oz a~lım· d l A.nıenka : kipi var. Hepsinin e saç arı ~er- tinde, sarışın, on sekız yaşında bir 

cu §Unla Ya gıden bir Fransız yol- manantlı ı Bir kulaklarında ahıze, kız mı arzu ediyorsunuz, otel mü-
- l"i rı anlatıyor: , ağızlannm önünde de mikro.fon. dürü hemen emrinizi infaz eder 

oteıe · cvyorkta Park av~nü'deki serbest .{'Jleri mütemadiyen fışle- Filan tiyatronun programı hangi 
iaı-s0~~d~iın zaman, otelin küçük rin üzerinde dolaşıp duruyor. Kız- gün değişiyor? Derhal öğrenirsi • 
lt~ avulumu elimden alır - ıar mütı madiyen soruyorlar: • ~nki be . . k niz. Sabtinize baksanız, bu ce • 
l'tıu .. gı"bı· nı. esk. ıden tanıyor .- _ Bonjur bayım, sizı te rar ça- b 1 , k -v b va ı a ma için 49 saniye geç • 

Aı.... ' ana ısmunle hitap cttı. ğırayım mı? · 'd .. ıanv d d mernış o. uğunu görürsünüz. 
ll'ıü;ter~:ı~ a ~. i~ otellerde, gelen Telefoncu kızlar, sanki ken i -
dildikt ... n huvıyeti deftere kayde- !erine karşı muhabbet besliyen bf· Fransızlar, yer 'Yüzünün en ter-

.. n 8 ·b· t tl b' biyeli rııilleti olarak bilınir Hal-hıiııdtın . onra, o müşteriye, is - isile konuşuyormuş gı ı, a ı ır • · 

Pürrüşehvar ile Nilüfer kocaları 
ile birlikte 

Haydarab da gidiyorlardı ... 
Bombayda Gandigi beş yüz bin Hindli o zaman 

nasıl istikbal etmişti ? 
H indistanda İngilizlere karşı ye

ni kıyam hareketleri olmıya başla
mıştır. Bu hareketlerin başında 

meşhur Gandi bulunmaktadır. 5-6 
yıl evvel İngiliz hükumeti Gandi
yi Londraya çağırmı~ ve toparlak 
masa etrafında kendisile Hindis • 
tan meselelerini görüşmüştü. Fa -
kat, o zaman Hintlilerle İngilizler 
arasında bir uzlaşma formülü bu-
1 unamadığı için, Gandi1 memleke • 
tine eli boş dönmüştü. İngilizler, 
geçenleı oe yeni bir kanunu esasi 
ile Hintlilere yeni bir takım müsa
adat bahşetmişlerdir. Buna razı ol
rnıyan Hintliler yer, yer protesto
larla ~anlı hadiseler çıkarmıya 
başlamışlardır. Bu hadiselerin vu· 
ku bulmakta olduğu Hindistan na
sıl bir memlekettir, Hintliler nasıl 
insanlardır. Bunu, Gandi Londra
dan Hindistana dönerken ayni va • 
purda birlikte bulunan bir ressa
mın ağzından dinliyelim: 

fJagclaral>at Niıamı, otlu w u/ci leali/• Abdalmcclclin kıtı Dürrfiıt:lt
oar o• malgetindelcilerln IJ.,,,ı"ıg• ıitlerken oapMratJ alınmıı iuru11 

/111/intlc 6lr re•imleri 

memnun değildi. Çünkü müritleri
nin karşısına Qoş elle çıkacaktı. İn
giltcrcdc Hindistan nanuna bir şey 
kazannuya muvaflhk olamamıştıl 

Q.iı~~t ı.~yade mesleğile hitap e- ~sle k"nuşmak mecburiyetinde - bukl Amerikalılar, Fransızları yer 
lier dokl'dt ır. Mesclfı, Her profesör, dirler. Telefon zilleri de, bitişik yüzünün en alaycı milleti olarak 

h or 'l.Y • h t tmı·yecek su telakki ederler. Amerı"kalıların ta· 

• (Plizna) vapurunda, Gandi ile 
~rrlikte pek çok münevver Hint
lıler, her dine mensup murahhas -
lar, ınihraceler, kültürü, ananesi, 
adeti başka, başka olan ve muhte
lif elbiseler taşıyan insanlar var -
dı. Uzak Şarka giden büyük vapur 
içinde, Gandi, en enteresan ve gö
rülecek bir şahsiyetti. Vapur yol • 
_cuları arasında, Gandiden sonra 

dikkati çeken iki kadın vardı. Bun
lar, Abuülmecidin kızi Dür;üşeh
\"ar ile, kardeş çocuğu olan Nilüfor 
idi. Bu iki kadın, Haydarabat niza
mının *i çocuğile henüz yeni ev -
lt.nmişlerdi.. Nilüfer, Dürrüşeh -
vardan oaha güzel bir kadındı. 

Fransada büyüyen Prensesler birer 
1:. vrupalı gibi medenileşmişlerdi. 

Mihracenin oğulları çok zengin ol
dukları için bu iki kızın para ha • 
tırı için Hintlilerle evlıendikleri 

anlaşılı7ordu. Çünkü, vapurda, 

·Hindistan :ve Hintliiere tam serbes· 
ti hakkı istiyen Gandinin teklif • 
leri (Yuvarlak Masa) tarafından 

kabul eôilmediği için, Gandi per· 
hiz ve t:ıoykot ile yeniden miica -
de1eye başlamıya karar vermişti 
Gandinln bu mücadelesi Hindis -
tandaki İngiliz ekonomik menfaat-

.r~ltat 1\ • n~r meenior gibi.. odadaktleri ra a sız e • 
lektcn . ınerilcan nezaketi mcs • rette çalmaktadır. mamile teşkılatlandırılmış olan ter• 
~kteQ;;ade, aileye itibar göster- Telefoncu kızları yetiştirmek ve biye ve nezaketlerinde alaya, is _ 
lt~a rn . Bu 130 milyon nüfuslu .-:-:-~~-__,,_....:.,.,. _____ _ 
rt:ı.inıiye:rnıekettc daha ziyade sa· 

1~atltıı:ya Ve mahremiyet havası ya-
Uı na çalışılmaktadır Bu ote-

" r'ion . 
11'ıes'ut u heni tekrar görmekle sa ve bah · Ylenı!şt· tıyar olacağını da 
~llıEıdtı! ıo Fakat bir daha görü • 

Cer . · başka! 
( he~~;~Örüşürüz inşallah> tabi· 
llr. er ınemlekette rnevcut-
.\rnetik 

tı'ı.arı, sek·ada saatler sorulduğu za-
Scr ız buç k · . 
t ' tabirler· u • sekizı çeyrek ge-
~ Sektı ı kullanılmaz. Sekiz o· 
~e rı~, on b,.., k' eli 

"'<CU(lkaı -~· se ız otuz be~ • 
~ ar say l t" e"YOt,Jc ı ır. 

~eye ka~ta ışıklar mesai saati bi-
oı dan sonr: 81'eıani olarak yanar. 

.ur. \' tulani ışıklar peyda 
~ıb· anı Em . 
l'ı 1 310 ın Pır State, Building 
ta. tı bütün <?tre irti!aındaki binala-
~i~trah du:kları yanar. Telefon 

her tar adan işler, gecele .. 
afı ışık kaplar. 

Sab e 
led ahıe:y· 

lllı: ın bu binayı gezmek is-

eitı' Size b. 
er, bUtadır rehber verelim, d• 

a ilti bin odamız var, 

tihzaya yer bırakılmamıştır. Mai
ma başkalarına hoş görünmek ar-
ıusu hakimdir. Mesela Fransız
lar randevülerine pek o kadar sa
dık değildirler. Halbuki Amerika
da bu yoktur. 

.. Nevyoıktaki milli kütüphane gü
nun her saatinde edebi, fenni, ta-
rihr, yahut turizme ·ait meseleler
de soru1.m bütün suallere cevap 
verir. İçtimai lüzumlarda pratik o
luş bu derece ileriye götürülmü~-
tür. ~ 

Nevyı,rk otellerinde müstahdem
ler fila•1 Eşyadan ne kadar gümrük 
alınacaJını, randevu evlerinin, bar
ların n~relerde bulunduğunu, fi . 
l~n dansözün adresini, filan otobü

sün nerelerde durduğunu adeta ez
bere bilir. İş, otellerde o derece 
iyi taksım ve tevzi edilmiştir. 

Nevyorkta kolunuz kazara ge • 
çen bir yolcunun koluna ilişse, kim 
bilir arkasından kaç defa adamın 
caffeder~iniz, affedersiniz> dedi • 
jini işitirsiniz. 

Hele ctenkyu> herkesin dilinin 
ucunda dola§maktadır. 

gülmek, eğlenmek istiyorlardı. Bu· 
nun için kostümlü bir balo tertip 
edildi. Bütiln yolcuların gözleri bu 
iki kadının üzerinde toplanıruştı .. 
Ben, bir Arap kıyafetine girerek 
baloya iştirak ettim. Ressam ol • 
duğum için, benim Arap elbisesile 
baloya iştirak etmekliğim mazur 
görüldü. O gece bütün yolcular bi-
ribımizle tanışmıştık. Nilüfer 

1 

ressam olduğumu öğrenince Hay -
darabatta benimle görüşmek iste
diğini '3Öyledi. 17 gün vapur yol • 
culuğundan sonra, bir sabah uzak
lardan Bombay görülmiye basla • 
dı. Altın yaldızlı minareler, yük -
sekkubbeler, mnyonlarca insanın 
yaşadığı bu memlekete şarklılığın 
efsanevi güzelliğini verdiriyordu. 
Yeni bir aleme giriyordum. Bom
bay nhtım1arında binlerce insan 
topl!nmış, Hindistanın büyük mür
şidi Gaodiyi istikbale gelmişlerdi. 
Fakat üandinin iskeletleşmiş o • 
muzları üzerindeki kuru kafası 

lerini imha ctmekteyrli. İngiliz 
kumaşları büyük meyd~nlıklarda 
ateşe v~riliyor, Hintlilerin damar -
larında ~ngilizlrre karşı husumet 
ve mü,:adele ateşleri yakılıyordu. 
Bom bay" muvasalntmdan iki, iiç 
gün son,..:., Gandi 500.000 kişilik bir 
t Jplantı karşısında ingiltereda 
gördüğü muamele ve müzakerele· 
rin netayici hakkında izahat ver -
di ve bundan sonra kendisi de İn
gilizler tarafından Yeroda hapis -
hanesine gönderildi. Çünkü, Gan -
di Hintlileri yeni mücad'elelere da· 
vet etmiş \'e İngilizler aleyhine a
haliyi teşvik etmişti. Gandiyi din
lemek "jzere bir araya gelen 500.000 
Hintliyi bir arada görmek, medeni 
bir insana pek çok acıklı sahneler 
göstermiyc kafi idi. Sefalet, mis • 
kinlik \•e esaret damgalarını yüz • 
lerinin l.·urusukluklarında taşıdık
ları belli olnn bu insan kalabalığı-

n~n: ~a!\:a?la~dan hiç bir farkı yok 
gıbı ıdı. Hındıstan vaktile eğer İn· 

(Devamı 7 nci sahifede) 
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Eski istanbul bata khanelerl: 
Üç komita ı H 1 K A y E 1 ' 

. ilk ve son gUIDmseme =----K_U_~~a~M~:.ÇAPAN 
Makedonya komıta • / 4 aaca ••g/oılaft deoam I Ye;il pancurlu güzel köşke gitti· i k inci kısım . - 34 -o ğim zaman kapıyı güzel kız açtı; 

1 d 13 ı aleminde yaşamağa başlarız. gülümsiyerek elimi sıktı. Sonra lk·ı telgrafçı kadın, malumatçi baba Ta_,, el arı a,.rasın a yı hal~e hay~l: r~~~Y.~ nisbetle uzun beni; duvarları, döşemeleri hattl 
• ~uruyor gıbı gozukuyor. l' •. tavanı bile ha1ııar1a örtülmüş, hirle Darbasanyanın ell eriniişaret edı· 
:- 34 Evet, hayal rüyadan uzun 5:.ıru· d kl • b' h.I 1 pa• 

_ annesne babasının otur u arı ır yorlar, Fransız oyuncu da ı e er y a yor. Fakat rüyanın geçtiği kıs:ı \'l.• salona çıkardı. Gösterdikleri ka • 

Komitaların •lecavüılcrinden evvel, Raıgral Turan Cemiyeti futbul 
şubesi r ençleri spor için böyle lçahşıyorlardı. 

Mustafa ağanın bu basit hiku • 
, esi b lze çok dokunmuş, gözleri • 
;nlz dolmuştu. Fakat, tecrübeli ih· 
t yo.r, mevzuu hemen değiştirrni3 
. e henüz on beş yaşında bir ço -
cu t iken komitecilerle yaptığı bir 
muharebeye ait hatırasını şöyle 
• nlatmıya başlamıştı: 

cBulgaristan, o zaman biz Turk-
1· rın idaresi altında 'idi. Tunada 

liyen bir vapurun komiteciler1e 
!olu olduğu halde Romanya sahil-

rinden bizim sahile gelip yanaş
ı ğmı ve içinaen çetelerin çıktığını 
ıylediler. Babalarımız hemen si -

• t •• andJlar, hen de o!lların arası

a karıştım, çeteleri takibe başla-
dık. 

Vapurun adı Radetski, çet.e!erın 
b~,nda bulunan voyvoda da Bo· 
tef imiş. Botef, çetelerile birlikte 
bağlar, bahçeler arasından geçerek 
B'..llgaristanın iç taraflarına uıan· 
mak istiyordu. Vraca Balkanına 
doğru çeteleri kovaladık ve en ni
h .yt.t Krivolak :ierıPn bir yerie 
koınitcleri S1kıştırdık. Botcf. çe • 
1cl0 ri tarafından terkedilmiş ve 
yalnız bırakılmıştı. Orada kanlı 

hır çarpışma oldu ve öldürüldü. 
Şımdi Vracada Botef namınıı di • 
kilmiş büyük bir abide vardır. Ben, 
i~t~ onunla bile buralarda döv:ı1-
mii~ bir adamım~ demişti. 

·,5 lik Mustafa ağa, Botef'in Bul
gar sahiline çıkışını bize hikaye e
derken, büyük Bulgar vatanperve· 
ti, şair ve komiteci Botef'in kim 
olduğunu bizim kadar belki bilmi
yordu. Milleti için, kendini göz 
gör<: göre ateşe atan ve Ruslar ta· 
rafından silihlandırılc'Jktan son -
ra r,. 'Una ortasında A vusturyalıl .. 1 m 
Raictski vapuruna cebren va:nyert 
edtrek Türk topraklarına :ıltr.·.1ş 

yıl önce çıkan komiUeci Botef, ken· 
di ınillctinin muhabbrtin! hak ·.ile 
kazanmış ve yine milleti uğuruna 
canını feda etmiş hakiki bir Bul
gar ldcaUstidir. Levski, Karadı, 
Bn~o Kiro, BenJ.:ovski, Rakovski fi· 
bil"ri Botefin yanında Bulgarlık 
noktai nazarından üçiincü der :~e
de birer komiteci olarak kalmakta. 
alırlar. 

Botef, kendi rnill('tine, gaze•c-ci 

gibi yazdığl ateşli makalelerilP.: 
neşrettiği heyecanlı şiirlerile: ~~r 
hetip gibi söylediği nutuk:arıl~ 
yaptığı .hizmetlerden başka, kendı 
k:mını gidip Balkanların bir Y : • 
rinde dökmüştür. O, bir Bulga: i-
dealistidir. 

İdeali uğruna Oı;manlı idaresi 
zamanındaki Bulgar fcodalizmine 
de <.atmıştır. Ve hücumları ya~ı:ız 
bizı; karşı olmayıp, Bulgar çorba -
cılığına da atıp tutmuştur. Hristo 
Bowf'in yazdığı ateşli şiirler, yal 
nız Bulgar millıyetperverlerini de· 
ğil, Türk milliyetpervcrlerini ne, 
İngiliz rnllliyetperverlerini de, İ · 
taı)an rnilliyetpcrverlerini de ~e
yecana getirecek derecede güzel ve 
heyecanlıdır. Fakat ... 

Bir hükumet içinde yaşıyan ::-a· 
viren, bigünah insan boğazlıyan, 
kc;~minli~ini deneyen. me1arlık lie

viren, bigünah insan boğazlıyan 
kendi kardeşine acımıyan komite 
bozuntul3rı (h:-ydut ve şllki) dı:n 

başka blr şey değildırler. Bulga • 
risttında Harbi Umumi nihay: • 
tinden 1934 yılına kadar icrai şa· 

kavet eden ve o tarihten beri, ve 
bil!•assa şimdiki Köse İvano~ hü· 
kumeti zamanında büsbütün orta· 
daa kaldırılan (Dobrut'a, Trakya, 
Makedonya) n2mlarındaki (Üç ko· 
mite) <!e ideal denen güzel şey -
de~ eser yoktu. Onlar, güpe filn
dü:.: pnra için adam öldürürler. Ka· 
d:nlara tasııllut ederle:. Türk k!',• 
dınlarm namuslarına tecavüz et -
rnck isterlerdi. 

J.:öklemezler köyünde Türk ka • 
dınlara Trakyalı bir çetenin yaptı
ğı namussuzluk bunların ne krat
da düşkünler olduğunu açık a~.k 
göstermekte idi. 

Bütün bu dü§ünceler, beş on da· 
kika içinde Tuna'nın suların<. ye· 
şil söğütlere. emniyeti umumiye bi· 
nasının penceresinden bakark<m 
aklımdan gelip geçmlştl. Jandar -
manın kapıdan fçeri girerek (şaııir 
kumandanlığına gitmek lazım) ele-

( Devamı ··ar l 

Komitaların tecavüzleri {izerlne, reıhnde r örüldüfü şeklldt 
Anayurda r öç ettiler ••• 

da da, ~ayalin geçtiği uzun antia napcye şöyle böyle ilişebildim. o rak paralarını çahyordu. 
da hakiki hayat olmıyan yalan.l fa. kadar utanıyordum ki! .. 
kat tatlı seneler hatta koca bir Ö· Gözlerim aşınmış paçalarımın 
mür yaşanıyor. üstüne düştüğü kadınların krem. 

Ne yazık ki; benim bu tallı ha· pudra ile gençleşmeleri gibi, sahte 
yal anlarım bir ömür kadar ·lZUn bır yenilık sırıtan boyalı ayakkap-
sürmedi, hatta bir kaç sene, ha~ı a larımda dolaşıyordu. Fakat biraz 
bir kaç ay bile •. ancak bir kaç gom; sonra; her zaman gördüğü bu sefa• 
yani rüyadan da kısa... lct manzarasından bıkmış olmalı 

Nihayet 13 Eylul çarşnmbn !lel- ki, salonun zengin dekoru içinde 
C:li. çekınerek gczinmeğe b~şladı. Gü • 

Bugün; güzel yaz günlerinin bit- ~el kız neş'eli olarak tam karşımda 
tiğini, karakış günlerinin başladı "' duı uyordu. Onun ncş'esinden ür • 
ğını bildiren sarı bir hazan r=üzga- ken gözlerim, bu yabancı zengin 
rının estiği gündür. Bu uğursuı dekordan aşinası olan eski ayak • 
gün hatıra defterime neler kars - kapl"rımm üzerine kaçarken ba 
latmış, hatıra defterimi nasıl k<ffa- basının ağır ve ciddi sesi duyuldu: 
lamış.. _ Oğlum seni niçin çağırdık; ta-
Hatıra defterimden: bil biliyorsun! ... 
On üç eylül çarşamba. Sabah! Tabii biliyordum.. Fakat yüzleri· 
Bugün saat on altıda yeşil r ~n • ne karşı da: cEvet! kızınıila ev -

curlu güzel köşke gidiyorum. Er- lendirmek için.> Diyemezdim ya! .. 
kenden kalktım. Büyük bir itina i- Boğuk ve titrek bir sesle: 
le süslendim. Fakat benim gibi fa- - Hayır .. diyebildim. 
kir bir genç hep yeniler giy :-;:ek, _ Niçin utanıyorsun oğlum. 
elmas taşlı kravat iğnesi takacak Doğru söyleyiniz. Biribirinizi sevi-
değil ya!.. yorsunuz değil mi?. 

Üzerimde eskimemiş olarak sade- Gözlerim birden güzel kıza koş-
c~ büyük bir dikkatle taradığım tu. o tastik etmem için işaretler 
mı daha dünden boyatmıştım, 0 ka- yapıyordu. Cesaretlendim. Fakat 
dar. yine hafif ve titrek bir sesle: 
mı boyatmıştım, o kadar. E d d" - vet .• ~ ım. 

Bu basit giyinme, pardon süslen- _ o halde sizi evlendirmeğc ka-
me ne kadar çabuk bitti. Vaktin rar verdik. 
gelmesi için pencerenin önünde °'" Dedikten sonra cGüler kızım 
turdum. ~Beni evlerine acaba ni • Fatmayı çağır. Ona da bir kere da· 
çin çağırttılar?~ Diye düşünüyo • ha soralım.> deyince evvela bir şey 
rum!.. Geçen gün yeşil pancurlu anlamadım. Fakat sonra çok şeyler 
güzel köşkün güzel kızının annesi anladım. Ben ne kadar saf ve ap· 
tanıdıklara beni sormuş, zat.en bun- talnuşım. Ben ismini henüz şimdi 
dan evvel de ismini hem.iz daha 

öğrenebildiğim Güleri severken, 
öğrenemediğim güzel kız annesine hizmetçi kız da beni seviyormuş. 
bir kac defa beni göstermişti. De • Gülerin ise benim kendisini sevdi· 
mek oİuvordu ki; son zamanlardıı 

J ğirnden hiç haberi olmamış, o hiz-
beni daha fazla sevmcğe başllyan metçi kııla benim seviştiğimizi 
güzel kız, a~kını annesine anlat • zannetmişti. 
mağa mecbur kalmış, annesi de bi· Artık benim olmıyacak Gülerim 
ricik kızının yalvarmalarına, ai • tekrar içeri girdiği zainan; hala 
lamalarına, hıçkırıklarına dayan3.• 
mıyarak benim için tanıdıklard'an daha duyar gibi olduğum şunları 

söyledi: cBab:ıcığım Fatma utanımalümat toplamağa başlamış: ne • 
ticede fakir olmaktan başka bir yormuş, gelmiyor.> 
kusuru olm1yan bir genç olduğu • Ayağa kalktım. Gözlerim yine 
mu öğrenince: cSaadet parada de· yerde, fakat sesim bu sefer kuv • 
ğil, gönüldedir.• Diye düşünerek vetlice çıktı: 
evlenmemize razı olmuştu. Beni - Hacet yok bayan Güler; ben 
bugün evlerine çağırmalarına SP.• onunla evvelce konuşmuştum, de-
bep; bu güzel haberi söylemek i . dim, ve müsaade istiyerek salon • 
çindi. dan çıktım. Beni kapıya kadar yi· 

Ayni günün akşamı! 
Ümitle gittiğim köşkten inkisar 

ile döndüm. Şimdi benim için her 
şey bitti; mahvoldu. Artık bir sel
vinin ömrü gibi uzun ve korkunç 
geçecek olan ıztırap günlerim baş
lıyor. Fakat ne kadar tuhaf ki bu 
ıztmıp günlerim de bir gülümseme 
ile başladı Tıpkı güzel günlerimin 
başladığı gibi ... 

ne Güler indirdi. 
Ayrılırken uzattığı elini bilmem 

neden, belki de daha fazla yanma -
mak için, belki de hiddetten, belki 
de hayretten sıkamad~m. Onun bir 
gövercin gibi yumuk elleri açık 

kalmıştı. 

Güler benim bu garip harek~ti· 
mi mahcubiyetime verntiş olmalı 
ki, hiıla duba güle güle diyor, ve 
gülümsüyordu. 
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Yarınki harp 
( 4 dnca sagfaJrın devom) 

vak cam sanayii gayet güzei cam 
kravatlar yapmakta ve bunlar A
merikaya ihraç etmektedir. Binae
naleyh müstakbel m'..lharebelerde, 
ölüm ı§ıklarına karşı askerleri ca:n 
elbiselerle korumak mümkün "!a
caktır. 

Jf.. 
İnsanları öldürmek için son icad 

edilen vasıtalardan hakkile bahset
mek için ciltler dolusu yazı yaz. -
mak lazım gelmektedir. 

HAVA TORPİLİ 
Yukarıda telsizle idare edilen 

hava torpillerinden bahsetmiştik Bu 
da son senelerin en müthiş ;IT'ah -
Jarından biridir. Pilotsuz bir tay· 
yareye benzeyen bu hava torpil • 
leri, telsiz şualarile uzaktan id:t· 
re edilerek istenilen istikametlere 
gönderilmektedir. 

Bilhassa Amerikalılar bu silah
ta ihtısas sahibi olmuşlardır. Şim· 
diye kadar yaptıkları bir çok tec
rübelerden sonra, bir hava torpili
ni uzaktan idare ederek, saatte 300 
kilometre sür'atle 2000 kilometreye 
kadar göndermek mümkün olmuş
tur. 

Hatta bu tayyarelerden bazıları 
ham.il olduğu bombalan muayyen 
bir noktaya kadar götürüp, hepsi
ni aıağıya boşalttıktan sonra, tek
rar geriye dönmektedir. Akron ve 
Makon ismindeki kabilisevk ba -
fonlarda, balonda manevrası yapıla
bilecek bu kabil son sistem silih
lar vardı. 

Hcrç şuaatı yalnız hava torpil -
lerine değil, tahtelbahirlere, tank-
lara, ltatta 27.000 tonluk saffıharp 
gemilerine de tatbik edilmiştir. 

Müstakbel muharebelerin kabus· 
!arından biri de, aşağıya tonlarla 
yakıcı veya boğucu bombalar ata
bılecek olan ağır bombardıman tay· 
yareleridir. Onun için muht.eriler 
şimdi bu tayyarelerin yollarını ke
secek çareler aramaktadırlar. 

GÖRÜNMEZ DUMAN 
Şimdi İngilterede yeni bir tozun 

tecrübeleri yapılıyor. Bu toz, gu? 
obüsleri vasıtasile havaya sıkılmak· 
ta Ye yassı oldukları için y:ıvaş ya

vaş aşağıya doğru inmektedirler. 
Hiç bir tayyareci bu toz bulu

tundan geçmiye cesaret edemet. 
Çünkü geçerse motörü durur ve 
bir daha işliyemez bir hale gelir. 
İngilizler buna cgörünmez duman> 
diyorlar. 

BUHARLI TAYYARE 
Almanlar şimdi tayynrelcrinde 

infilaklı motör yerine buhar kul· 
lanmıya başlamışlardır. Pervane, 
bildiğimiz gibi, kazandan hasıl o
lan buhar kuvvetile tahrik edil -
rncktcdir. Bu usulün üç faydası 
görülmüştür: 

1 - Bir defa tayyarenin manye
tosu yoktur. Binaenaleyh mıknatı
sı bozacak şualara karşı sigortalı 
demektir. 

2 - Benzinden başka bir mah
ruk istimal edilebilmektedir. Al -
manya gibi petrolu az bir xnemle· 

Oldu. 
Hırsızlık bir yıldan fazla sürdü. 

Hatta, yalnız Şarpuinin evinde de
ğil, (Mallımat) gazetesi sahip ve 
muharriri ıı eşhur baba Tahirin çok 
usta klise.:isi İtalyalı Cobeka'nın 
evinde de Darbasanyanın paralan 
alındı. Bu arada, baba Tahir de sa· 
tırlandı, onun yanına da başka gÜ • 
zel bir kadın oturtularak paraları 
alındı. 

İtalyalı klişeci poker meraklısı 
bir adamdı. Beyoğlundaki evine, 
poker oynayanları toplamıya mu • 
\·affak olmuş, bu arada Darbasan· 
yanı, Yervant Zührabı ve patro• 
nunu da çekmişti. Oyun esnasında, 
oyunculara, içki, yemiş, kahve ve 
pasta ikram ediyor, buna muka -
bil, oyunun derecesine göre, az çok 
bir gambot alıyordu. 

Yervant, arkadaşını ve başka o
vuncuları da soymak, soydurmak 
lçin, Fransız tirişörünü buraya da 
getirmiş, bir başka telgrafçı kadın 
daha bulmuş, ona da işaret usul -
lerini öğretmişti. Darbasanyan, git· 
tiği her oyun yerine, alakası olan 
Rum dilberini de götürdüğü için, 
başka bir telgrafçı yetiştirmiye lil· 
ıum kalmıyor, o dostunun, öteki de 
baba Tabirin ellerini işaret ederek, 
vazifelerini hakkile yapıyorlar • 
dı. 

Dikran Darbasanyan, bütün haya. 
tı kadınlı, kumar ve şarkılı bir eğ
lence aleminin neş'e ve zevki için
de gören ve rakı kadehinin arka • 
sında seyreden bir adamdı. Bunun
la beraber, içkiden saza, sazdan ka
dma, kadından kumara ko~rn.ak 
bunlarla eğlenmek, hayatı d~ima 
zevk, nefe, kahkaha ve şetaret i
çinde geçirmek için çalışmak i<''P 
ettiğini de bilmiyecek, dlı5u·1mi -
~·ecek kadar: 
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ket için bu nokta büyük bfr fayda 
teşkil eder. 

3 - Buharla müteharrik tayya
renin motörü olmadığı için, gü -
rültüsü de yoktur. 

Tayynrelerde gürültü çıkaran 

yalnız motör değlidir, pervanenin 
devri de gürültüyü arttırmaktadır. 

Son senelerde Almanyada imfü 
edilen buharlı tayyareler, aklı dur· 
duracak bir buluştur. Bir kaç bi:! 
beygir kuvvetinde bir kudreti ta
şıyabilmesi için bu tayyareler bü-
yük eb'atta imal edilmişlerdir. 

Fakat şimdi infilaklı motörler de

recesinde hafif buhar kazanları i 

mal etmek de mümkün olmuştur. 
Bu tesisat, 80 kiloya kadar indiri -
le bilmiştir. 

Almanlar bu hafif kazanların ih
tira beratını Amerikalılardan :;1 -

tın almışlardır. Almanya da, K.ts-
sel'deki Hense! lokomotif fabrik:ı
ları derhal faaliyete geçerek, bir 
çok tayyareleri bu yeni motörlerle 
teçhiz etmiştir. 

Bundan bir müddet evvel Al -
manynda bir casusluk meselesinde 
Alman aristokrasisine mensup iki 

kadın idam edilmişti. Bu kadın • 
lnr, buharlı tayyarelerin imali sır
lnrını yabancı bir devlete bildirmiş 
olmakla itham edildikleri anlaşıl
mıştır. 

En son sistem buhnrlı Alman t:ıy. 
yaresinin uzunluğu 21, gen~liği 

32 metredir. 2500 beygir kuvvetin
de bir türbinle müteharrik iki pe.:
vanesi vardır. Saatte 380 kilomet· 
re katedebilmcktedir. 

-Toy! 
Paşazade miras yediler gibi }la· 

zırdan yiyen: 
- Budala bir ffıni! 
Değildi. 

. ~a· 
Arkası gelmiyen Vl!ni yrnı 

zançlar!a kuvvetlendirilmiyen ser· 
·1 nl · d ral<' vetlerin, scfahet a eı erın e, dil 

sofralarında, kumar masaların 
-hele kumar masalarında - ç::ıhıık 
eriyip biteceğine emin 01'.luğ t i•:;o· 

d 11· air ki, eğlence saat}e:dnin ışı 

da borsaya koşuyor, tahvilnt de"' · 
rediyor, İngiliz alıyor: 

- Aldım~ 

- Sattım! 

- Alıyorum! 

- Satıyorum! 
Gibi lıiflarla para kazanıyordı.l· 

ıd . k' bÖ\'ıe Fakat, bir zaman ge ı ı, • • 
küçük mübayaalarla, günlük ka • 
zançla, eğlence masraflarını, y0 e· 
ker zararlarını kapatamadı. ButÇ 
sinde açılan boşluğu dolduramadı, 

. ·cde!l sermayeden yemıye, sermay de 
eklemiye mecbur oldu. Hern lt· 
yekunu kabararak bir miktar da e 
lemekle.. _ 

Esasen bu işin sonunda bir ÇS 
b .. 1 b" k"l aW bariz çıkacağı, oy e ır şe ı 

. ki ve cağı besbelliydi. Kadın, ıç 
1 
eı 

saz masraflarından ba~a, bir de 1 

gece yüzlerce lirayı geçen p0kcf. 
kayıplarını, günlük işlerle doldU\ 
mak çok güç bir şeydi. Kolay bı 
iş değildi bu! 

Ya hangı·si kolaydı? 
..:~ 

Hangi işlerle kaybol n parayı .1 

rine koymak kabildi? 
Nasıl mümkündü bu? 
Düşündü, taşındı, ölçtü, biçti. z;; 

radarını telafi için yapacak baŞ 
l # 

bir iş bulamadı. Nihayet borsac 
lıktan oıışka elinden bir şey gel • 
miyeceğini .anladı. ,. 

Scfahetle vcdigyi ve kumarda Jc9 

- ~ 

bettiği binlerce ve binlerce lif9)P" 
borsada k<:zanmış. bir ı;~~. d~fa Y;it 
tığı spekülasyonlarla muhırn 

servet sahibi olmuştu. }C" 
Dikran Darbasanyan düşünce • 

rinin sonucunda, ana servetinde ~ 
rı• 

Çllan delıklcri kapatmak için, ) 
ne bir: 

- Spekülfısyon! bit 
Manevrası yapmaktan b:ışka 

çare olmadığına karnr verdi~ V'ef' 

Fikrini arkadaşı ve.i~ ortagı_:oıı· 
vant Zühraba açtı. İkısı de eskı c
lata borsasının en meşhur dala~· 
recilerinden, en açık göz ve en· 

- Korkunç! . ıct 
Oyuncularındandı. Günlük ıŞbit' 

le kendilerini tatmin edecek ı.lııt 
miktar da para kazanamadı , 

zamanlar, muhakkak bir . orost~il' 
polluk düşünürler, kaşknrıkolll zıı· 
spekülasyonla binlerce lira Jdl pi· 
nırlardı. Kaç kere böyleli~<l~ dol· 
yasayı altüst ederek ceplennı ·ıııŞ' 
durmu~lardı bu ~ki ahpap ça 
lnr.. b!l , 

Yervant Zührap, dostu Da! ate 
sanyanın bu gibi işleri başarıtı 4, 
hususundaki zckiısına yüzde ~ı.ıl· 
emin olduğu için, teklifini ktı ıcııt, 
de hiç tereddüt göstermedi. ~~eti' 
tali, bu defo her zamanki gibı, i~i 
dileriM yar ve yaver 0Irnn~1• bit\ 
arkadaş, iki ortak, bir kaç yıı\ıı • 
liralık bir zararla bu işten Y8 

larını sıyırd1lar. ,90ıfl 

Sıyırdılar amma, Darbassn) rtlP 
elinde, öyle eskisi gibi hnr ''~ıı • 
harman savuracak, içkiye, eğ ııııır 
ceye sarfedecek, her gece J..'ll c1ıır: 
da bir kaç yüz lira verecek J;S 

- Para! ) 
(Devamı vilr 
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Siyan dağında toplanan asiler, Süleymanın uz
laşmak için gönderdiği hassa zabitinin elini 
keserek: - Biz, hükümdardan daha kuvvetli

Has .. za. 
biti Kllet 1· • 

yiz.. Dige bağırmışlardı. 
tekme ile çabucak yere yuvarlan • 
ciılar. 

•Herin r• 
nında ••• 

kuctüaten bir 
bölük askerle aa
h.bleyin ayrılan 
~ ıabiti Kf. 
e.t ötlcye doğru 
Sıyon datını var. 
ınıştı. 

Kilet iki Hassa 
&skeri"'i elçi o
larak daAın te, 
Pesine l~di. 

AakerJer data 
Çlkhlar.. Bua'yı 
buldular: 

. - Süleyman 
ıızinlc ı6rüımek 
ü~~re tiaasa ıa. 
bitı l<ilet'ı· o -d 6orı. 
:rdi, Ur.aktan 

:~rdütünüz at. 
ar sizinle çar-

"'-at• lelmİf det ildir. 

~Bua: 
.-kPekf. rcl. n; onqıhrn. 

...,; haber ıoo- ~;.- lıparntla •llalm ı•rarlılclar ılıttnıt ikı 
çil AJa: Asa Vf K11,o lcarJıılu-

'- kllet •akerlerinl ctqın ,...... cevap veremedi. Bua sert bir se~e 
.. ~ bırakarak. JkJ ukerle bir- asilere hitaben: 

le .tepeye çıktı. _ Filistin, Filistinlilerindir •. ve 
'4ıa k.ıle~ •Bua'yı çok iyi tanırdı. dünya batıncaya kadar Filistinli -
16'~ Süleyrnanıa maiyet zabitini ıerın olarak kalacaktır. 
..;nce büraıeUe selamladı.. Ken• Diye bağırdı. Asiler hep bir a· 

!er IÖSlerdi. ğızdan: 
kile~liia lsilerin ileri relealeri - Fihstin, Filistinl~erindir. . 

• •il etrafını sarmı~lardı.. Diye bağrıştılar. Kilet bu vazı -
~et. hükümdarın söylediklfl!ri· yet karşısında kimseye söz ~eçıre .. 

ili b~ birer anlattı: miycceğıni anlamıştı . 
lllı-:. Şe}ure ininiz.. evlerinize dö - Kilct yavaşça Buanın kulağına 
d~uzı l'.ukumdar sizi affediyor! eğtldi: 
ıt - Sen Efra~imi bana gönde: .. 

;ua: ben onu sizın lehınize olarak tkna 
Ilı - Biz dileklerimizi onun insaf • edec<!ğim Ona başkaca dıyecekle • 
ini§ ~llatıarından Hamoya söyle - rim de var. Bu kalabalık ıçınde si-
~ık, dedi, elbette o da Süley- zinle anlaşmak kabil değil.. bana 

B a anlatmıştır. yol \'er .. gıdeyım! 
ağ ~ sırada bütün asiler hep bir Bua hassa zabitine yol göstere • 

ız an: ceği s~rada, asilerden Kileti tana • 
da; ~ürriyet isteriz .. İsrail asılza· mış olan adam tekrir ilerıye atıl-
teıi':ı gibi :müsavat ve imtiyaz is - dı: b. 

~ _ Süleymana aittiğin zaman ı-

Bua Filistin asilerinin en ihti -
1an ve en sözü geçenlerinden biri 
olduğu için, asilere: 

- İyi yapmadımz! Bu bir elçi -
dir .. hiç bir suçu yoktur. 

Diye bağırarak zabitin elini yağ
layıp sardı ve kendisine özür dile
di. 

Askerler Kilelin koluna glrdi -
ler .. dağın yamacına indirdiler. 

Kilet ata güçlükle binmişti. 
Haaa bölüğü, zabitlerinin elini 

kaybettiğini görilncc galeyana gel
diler: 

- Dağa çıkıp hepsı.ni geberte -
Um. 

Dediler. Kilet: 
- Onlar çok kuvvetlidir .. döne

lim. 
Diyerek atını sürdü. 
Siyon dağından Kudüse döndü -

ler. 
••• 

iki Aerep kızının yererhflı 
. (Sahra) nın kabılesinden gelen 
ild arap kızı sarayda Sahranın o • 
dasında misafir bulunuyordu. 
Aşo .. Ka§o .• 
İki muharip kız kardeşler. 
Bunla? Sahranın mensup oldu -

ğu kabilenin en iyi ok atan, en i· 
yi dövüşen kadın muharıpleriydi. 

Aşo küçüktenberi Hamonun ar
kadaşıydı .. 

Büyüdükten sonra Hamo ile se
vışmeğe başlamıştı . 

Aşo, Hamonun yaralandığını du .. 

yarak Kudüse gelmış, Sahrayı bul
muş ve kız kardeŞlle beraber sa • 
rayda rnısafir kalmıştı. 

Aşonun Süleymana bir teklifi 
vardı : 

- Bana fstedilim kimseler®n 
yüz kişi seçip verınız.. Styon da • 
ğındaki asıleri bir gece içinde da -
ğıtayım! Kaşo da bana yardım e
decek. 
Demişti 

(Dtvamı var) 
-

Dürrüşehvar ile 
Nilüfer 

~:e bağrıJmağa başladılar. 
\\IJ.d~~tden biri Kiletin yanına so-

zim çok kuvvetli olduğumuzu an • r 
ıatmalısın! 
DedL. Belinden hançerini çekti .. ve 

( 5 11d ıolıi/eden """• ) 
ıilizler tarafından ele ıeçlrilme • 
miş olsayl!Uf, ya nbetli, yahut Af· 
ganlstanlılar tarafından muhale • 
kak zaptedllecekmiı. Çünkü Hint • 
lilerın yaşayışı, duygusuılukları 

bunu p~k ali göster~ktedır. ln • 
giltere İmparatorluğunun en zen· 
gin başka bır ımparatorluğu olan 
Hindist~n. bır çok dinlerin zincir· 
leri altında hlli inlemektedır. Ka
falar tenevvür etmedıkçe, .kadınla-

k,; ~n §ehir içinde atını sürer -
bir ' alktan birine çarpacağını, 
d:ı ~Zavallının canını yakaca~ını 

11ŞUrf' "' 
ihty· uyor musun? Ben seni, bir 
r .... ltıarın üzerine şiddetle atını sü-
~ en ·· .. 

dıtı iOrduın: -Yavaş diye bağır-

dını~~ bana kamçım salla .. 
)tııa ızın :malik olduğunuz imti-

btı d rdan .bi~ .de istifade etmek, 
ıı SU e §ehir ıçınde sizin gibi atımı
ile f;:ek istiyoruz. Biziı;n sizden 

bir hamlede Kiletin sol elini bile • 
ğinden kesip yere düşilrdil. 

Bua birdenbire şaşırmıştı .. 
Bu ne kadar eli çabuk bir adam-

dı! 
Asiler: 
_ Yaşa .. mağrur hassa zabitinin 

burnunu kırmak için bundan bq
ka bir şey yapılamazdı. 

Diye bağırdılar. 

l{· ırnız var? 
ılet bu ··zı ...., • so eri söy liyen 

l»ofa=-
~·romanı: 34 

Kilet can acısından baygın bir 
halde yere yuvarlanmı~tı. Kiletin 
yanındaki askerler asinin uzerıne 

asiye atıldılarsa da, ikısi de yumruk ve 

l(aranllkta bir ışık 
Y ezan : Kdgar V•l•• ı 

eviren: M uammer A latur 
lliQ \ 
eli 'l'.1~daki aebepler hakkın· 
heıeı-i . in kafasında beliren §tip· 

llale etti' 

ht~ Aıııadını, ~edi, işi ba§ka ci -
)j~r b~kik etmek lizım geliyor. 
'k~~ gelinciye kadar, aşçı ka· 
~n Yatak U§uyordu. Sonra bu ada
~ ~ odasına girdiğini de ka· 
~~:;rı. Çünkü kapı arkadan 
tuı1 ara~._ı... Mansus cesedin üze • 

.... -sı tnı? 
""'11 • 

~Ulu ~~ ~a'nın üzerinde bul· 
'nıtttı Terı bir tepsinin i"ine top-

aı ı. ıt\ • ep · · , 
'•ıta.rıa sıyı getirdi. Tepside a-

bQ!ıtarı r "ardı. Madam Bil bu a-
{ alnı~ ~. Ç~ğunu kolayca tamdı. 
l'dı. 1Sl.ni tanıyamadığını söy-

t· l-'aıcat 'l' 
lflın kas • X. bu anahtarlardan bi

a &nahtarı olduğunu an • 

JamıJtı. Fakat diğer ikisi merakını 

arttırdı. 
_ Madam Bil tasdik etti: 
_ Bu anahtarlar, sakın aşağıda

ki mahzen kapılarının anahtarları 

o?nıasın. 
_ Hangi mahzen kapısı? 
T. x. derhal mahzene indi: 
_ Ayol, dedi, buraSJ ıarap m~h

ıenıne dejil, hapishaneye benıı -

yor. . 
_Madam Bil tastik ettı: 
_ Ben de hep sizin gibi düıünÜ• 
• dedi bu kapının karşısın • yorum, , . 

da yalnız kalmaktan öyle korku • 

yorum ki... . . . . 
T. X. anahtarın birını ~ı~ıde so~

tu uymadı. Fakat ildncısı kilidin 
içi,nde döndü, kapı aç~dı. Arka ta
rafta da ikinci bir ~lık kapı kar • 

ra hak, hukuk verıl~dıkçe, lngi -
!izler Hındıstanı daha yüzlerce ıe· 
ne idare edebılecekl(>.rdir .. 

şısır.a çıktı. Ötekı anahtarla da bu 
ikir.cı kapıyı açtığı zaman, içerisi· 
nın bol bir ııılda aydınlanmıı ol
duğunu ıörünce f&§trdı: 

- Vay, vay, vay! dedi, baka • 
hm, daha neler gôreceğiz? 

Ortadaki masanın özerındf du • 
ra:ı bir makas gozüne ılıiti· Ma -
kasın parmağa geçirilecek halkala· 
rına mendıl sarılmıştı. Fakat ma
kasın mendile sarılmıf olması de
Aıl, kanlı olmüı hayreııni biiibü • 
tün arttırdı. 

Mendili çözdü, bir kenannda B. 
M. B. marka11 tqıdıjını ıördü. Et
rafına bakındı, kimse makan ma
sanın üzerinden aldığını fark et -
memiıti. Derhal makası cebine at
tı ve tekrar mutbağa dönerek, ma
dam Bil'le konuşmağa başladı. 

- Galiba bu mahzenin altında 
ba~ka bir mahzen daha var. 

- Evet var, amma Kara bu mah
nnin girilecek bpııını ördürmüt· 
tü. 

- Pekala! o·halde burada görü
le~ek başka işimiz kılmadı demek! 
Yavaş yavii merdivenleri çıkt.ı. 

Kütüphaneye girdi. Kafasında bin 

•••• 19a7 

Yüksek atlamada dünya 
rekoru kırlldı 

Bükreşfe 100,000 kişilik stad yapılacak 
Son yapılan bir müsabakada zen

ci atlet Nel Wolter 2,07 atlamak 

suretile dünya rekorunu kkırmıı -
tır. 

Eski dünya rekoru 2.06 idi. 

Tilden Perry'yl yendi 
Meşhur profesyonel tenis şamp-

yonu Tilden yine meşhur pro -

fesyonel tenisçilerden Perry'yi 
(6-2·), (8-10), (6-3), 6-3) yenmiş
tir. 

Maç Pittsburghda vapılmıştır. 

MeJ- e B e .. , J > ~ ile 
karslla'ı~ or 

Max Bear, Joe Luis ile Londra • 
da 15 nisanda Tommy'dcn sonra 30 
haziranda karşılaşmayı kabul etti. 

Bundan sonra da maçın galibi 
dünya şampyonu Max Sshmeling 
ile karşılaşacaktır. 

Menzel Mısır ••mpyo
nu nu yendi 

Kahircde yapılan beynelmilel 
müsaba.ıtalarda Alman Henkel, 
Fransız rakibini (6-8, (6-3), (6-3) 
yenmıştir. 

Çek tenisçisi. de Mısır şamp -
yonunu (6-3), (6-4) yenmiştir. 

Matmazel Mathieu, rakibi olan 
matmazel (Alexandroffu) (6-1), 
(6-2) yenmiştir. 

Admlra Yugoslavlara 
yenildi 

Viyananın meşhur Admirası Yu
goslavların Zagrep karışık takımı
na 4-1 yenilmiştir. 

Fransa ve Hollanda 
mllli maçı 

Fransa-Hollanda milli takımları 
bu sene karşılaşacaklardır. Bu ma
çın tarihi henüz tesbit edilmemek
le beraoer Hollandalılar l 7 yahut 
31 bırincitcşrin olarak teklif etmiş
lerdir. 
Perrerian1n bu gUnkU 

maçı 

Bulgar güreşçısıni yenerek Av -
rupa pmpyonluğunu kazanan Por-
tekızlı Perria dun Amerikalı Dou
ıeorge ile Pale do çarda karşılaş
mı§lardır. 

Avru pa ilk maçlar1 
ALMANYADA: 
Futh-Minerva-BerJin: 3""1. 
Dresde - Shalke: 2-1. 
A VUSTURY ADA: 
Austurya - Hungaria: 2-1, 
Ferencvoros - Rapld: 4-2 

Macarların meşhur takımları o-
lan Hungarıa ve Ferencvoros ta -
kımları A vusturyaya bir seyaha\ 
yapmışlardır. Bu seyahatte Ma -
earların mqhur profesyonel ve 
Hungariası Avusturya takımına 
mağlüp olmuıtur. Buna mukabil 
de Ferencvoros takımı da Rapid'i 
mağlüp etmiştir. 

M•r•lnll Ahmet nihayet 
profesyonel oldu 

GUrt!§ Federasyonunun ihmal et
tiğı dunya üçiınciısü Mersınlı Ah
met nıhayet profesyonelliği ka • 
bul etmıttir. Federasyonla olan a
lakasını da kesmiştir. 

------
turlu sual halkalanmış, beynini 
kef".lıriyordu Acaba Kara'yı öldil
ren Belmda Meri midir? Eter o I· 
se Kara'nın yatak odasına nasıl 
lirdi. 

Madarn BU-i çatırttı. Atçı kadın, 
füpheyi celbcdecek hiç bir filrill· 
tü işitmediğini geç vakte k ... da,. 
mutbaktan bir yere çıkmadığını 
söy!edi. Fakat Fişer'in bir Çeyrek 
saat kadar mutbaktan uzaklaştı -
iını ve tekrar aeldiji zaman pek 
asabi gCSründOJünil a6yledl. 

T. X. tekrar mahzene inmele Jca. 
rar verdi: 

- Siz burada bekleyiniz! dedi. 
Dahıenin her tarafını ar!laı ve 

nihayet alt kat mahzene açılan ka
pağı keşfetti. Kapa~ı açıp aşağıya 
baktı. Burasının da mükellef mo -
bil~ alarla d'ôşeli olduğunu gördü, 
aıagıda bir el'ektrik llmbası ya .. 
nı)'ordu. Açılan kapaktan girerek: 
yavaş yavaı ve dikkaUe merdi • 
venleri indi: 

Lamba bir yatağın baş ucundaki 
rafa konmuştu. Yatakta birisinin 
yatmı§ olduğu anlaşılıyordu. Fa • 
kat içinde kimseler yoktu. 

Mersinli Ahmet Amerikaya git -
mek üzere alakadar yerlerle tema
sa geçmişür. 

Bu kıymetli güreşçimiz Ameri -
kaya gitmeden evvel burada Di ~ 
narlı Mehmetle karşılaşacaktır. Di
narlıyı yeneceğini kuvvetle ümit 
ediyoruz. Federasyonun kendisini 
ihmal t'lmesi Türk güreşi namına 
cidden bir kayıptır. 

Mersinli buradan Amerika,a lil
tiğinde Orada en kuvvetli rakip • 
lerle karşılaşacaktır. Bu kıymetli 
güreşçi orada bütün spor efkarını 
aliikadar edeceğini kuvvetle ümit 
ediyoru:!. Kendisine muvaff akiyet
li güre~Ier yapmasını dileriz. 

Fransa ve lta' ya m illi 
takımlart karşıla9r~ 
Geçen Jıufta Almanlara büyil)c 

bir sayı forkile yenilen Fransız 

milli takın.ı bu sefer de 11 nisanda 
İtalya m!.ni takım.ile Fransada kar
§ılaşacaklardır. 

Berlin olimpiyatlarında dünya 
şampyonluğunu alan İtalyanlar ge

çen htu;ölarda Çekoslovakya takı
mına karşı aldığı fena derece bu 
maça şimdiden ehemmiyet verdir· 
miştir. :Bu maç Avrupa efkarı u
mumiyesinde bir hayli dedikudu u
y anclırnuştır. 

Berlin - Parlel Hogeyde 
mağl11p etti 

Paris ve Berlin arasında yapılan 
hokey naı;ını Almanlar çok güzel 
bir oyundsn sonra 24-14 sayı ile ka· 
zanmışlardır. 

Blslklet yerıtları 
Şimdiye kad'ar milli takıma işti

rak etmemiş federe klüplere men· 
sup yan~çılar arasında olmak üze
re yedi • afta devam edecektir. 

Müsabakalar önümüzdeki hafta 
bütün rnıntakalarda birden başlı -
yacaktı:. Her mıntakada yedi ya
rış sonunda puvan itibarile birinci 
gelecek sporcuya son model vit.esll 
bir bisiklet verilecektir. 

Bu mLsabakalar için İstanbul bi
siklet Ajanlığı tarafından tertip e
dilen programı aynen yazıyoruz: 

Birin•:i yanı: 11 nisan 937 saat 10 
·da. 

Yeniköy asfalt bap, Kibrit Fab -
rikası Jki defa gidip gelme. 30 ki
lometre. 

1kincl yarış: 18 nisan 937 saat 
10 da. 

Mecidiyeköyü, Hacıosman tıepest. 
iki defa gidip gelme. 40 kilometre. 

O çüncü ycıTt§: 25 niian 937 aaat 
10 da. 

Ycniköy asfalt başı, Kefeliköy, 
dört defa ıidip gelme. 50 kilomet
re. 

Dördüncü yarı§: 9 mayıs 937 sa
at 9,30 da. 

Mecidiyeköy - Hacıosman Tepe
si - Tarabya - Yeniköy asfalt bqı. 
Kefeliköy - Tarabya, Mecidiye -
köy - Harıosman Tepesi - Mecidiye
köyü. 60 kilometre. 

Beşinci yarış: 23 mayıs 937 saat 
9.30 da. 

Yeniköy asfalt başı - Kefeliköy. 
Altı defa gid~p gelme. 75 kilomet-
re . 

T. X. bu mahzeni de araştırdı ve 
m~hzenin örülmüş bir kapısı ol -
duğunu gördü. Şu halde mahıenin 
ancak yukarıdaki delikten başka 
girilip çıkılacak bir yeri yoktu. 

Zemindeki çimentonun üaerfne 
ceviz parke döşenmişti. Burasını.n 
havasını yenilemek için mükem -
mel bir vantilatoör tertibatı ya -
pılmııtı. Evvelce bir prap varili -
nin bulunduğu tahmin edilen bir 
oyukta gaz ocağı gözüne ilişti. Bir 
dolapta da en iyi cinsten konMr. 
velE:r ve çeşit çept erzak hul'wıu. 
yordu. 

- O adamdan da ,Ophe edilir 
mi hiç? Evveli bu cinayeti yapmak 
için iki kol JAzımdır. ~n sadece 
kendisinden Kara ile Jronuştup 

son mevzuu öğrenmek lstJyorum. 
Sonra Kara'nın odasına girdiği za. 
man, içeride başka birisi var mıy
dı, yok muydu? Onu da öfremn•k 
istiyorum. 

Leksman cevap makanunda: 
- Hımmm? dedi. 
- Bu üçüncü şahsın kim oldu -

tunu öfrtnsem bile, yine canımı 
sıkan esrarlı bir nokta kalıyor. Bu 

Altıncı ycınJ: 6 haziran 937, saat 
9 da. 

Mecidiyeköyü - Hacıosman Te -
pesi - Tarabya - Yeniköy asfalt ba
şı - Ke.!'eliköy - Tarabya - Mecidi
yeköyü. İki defa gidip gelme. 80 ki
lometre. 

Y ~dinci yarı§: 20 haziran 937 sa· 
at 9 da. 

Yeniköy asfalt başı - Kefeliköy. 
Sekiz defa gidip gelme. 100 kilo -
metre. 

Balkanlarda 100,000 
kltl'lk •l•d 

Romanya Olimpiyat Komitesi 
Bükreşte 100.000 kişi alabilecek bir 
stad yapılmasına karar vermiştir. 
Hazırlanan proje Romanya hüku
meti tarafından kabul etlilmistir. 
Stad yüz bin kişinin oturmasına 

müsait bir şekılde yapılacaktır. 

Rumenler bu stadı yapmakla 14 n
cü Olimpiyadın Bükreşte yapılma· 
sını temin edebileceklerdir. 

Mlllf kUma 
Gelecek hafta İstanbula Anka

ra Gücü ~kıcek ve cumartesi Gü
neşle pazar günü de Galatasarayla 
karşılaşacaktır . 

Gençler Birliği de İzmirde cu -
martesi günü Doğansporla, pazar 
günü Uçokla karşılacaktır. 

Son Telgrafın 
Müsabakası 

Hayam 
Tamyor musunuz? 

Son Telgrafın Müsabaka 
Kuponu 

No. : 8. 
Bu Resım------

n ln rotoQrafı olduQunu 
bildiririm. 

ADRES ı 

.................... 
• • • • • • • • • • • • • • • • • ••• 
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adam odadan dışarı çıkarken, ka-
pının a;ürgüsünil içeriden nasıl sü
rebildi? Ah, azizim Leksınan, eski 
zamanlarınız olsaydı, bu macera
dan ne güz.el bir roman çıkarırdı • 
ruı. MeaelA bu romanı yaıdığınw 
farzetsek, katili nereden meydaııa 
çıkartırdmız? 

Lekmıan bir saniy• dü§Ündil: 
- Ka11yı aradınız mı? dedi. 
- '.mbet! 
- İçinde hayli para ve tahvili\ 

var mıydı' 
T. X. bu anıal lcir11sında hayret• 

lt arkadqmın yiiıilne baktı. 
- Bir takım muhasebe defteri ... 

rl ve ban vesikalar bulduk. Fakat 
niçin \tu c:urıli ~nrl•.Mnz? 

Hu k. ıı ın .iJd kapım olduğu.. 
,-ıu kabul etmek mümkünddr. Bu 
:kapılardan btrl yatak oduına, öte
kı de dqanya mçılan kapılar olabl· 
ör. Kıül bu yoldan kaeamaz mı? 

- Ben onu da düşündüm. 
Şimdi her ikisi de lokantaya gir· 

mii!eı· ve bir maiaya oturm~lar .. 
dı. Leksman dedi lri: 

(Devamı 1'4r) 
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Mey\'alardan ve meyTaların özünden yapılmıştır. Şehrsiı: meyva 
tuzu tertibi ve şekerli limonlu şampanya tert"bı enfe~i nef ais nevile· 
ri vardır. Harareti teskin ve mideyi tashih eder. Şerbet ve limonata 
yerıne dünyanın her tarafında bu sıhht tertipler kullanılm:ıktadır. 
YU7de b ş yüz nirbctinde daha uauz ve daha leziz ve d:.ıha nefis 
oıan Hasan gazöz özlerini tercih etmek menfaatiniz icabıdır. Kava· 
noz içerisinde 25, büvük 35, dört misli 50 kuruştur. Hasan deposu. 
A~knrı, 1 tanbul, Beyo~u, Ec;kişehir, Beşiktaş. 

•r~ ~YYYYY•YYYYYYYYYY•• 

········~················· 
Mecmuası ~ • • 

ogazıçı 

7 No. Nisan sayısı çıktı. 
Bu sayıda: Başta Hüseyin Cahit 'Ya!çln, 

Abidin Daver gibi memleketimizin en yük
sek fikir ve kalenı sahiplerine ait çok kıy. 
metli yazıları, değerli doktorumuz Galip Ata 
(Ataç) ın Boğaz sahıllerinin, köylerinin sıh
hatimiz üzerindeki çok jyi tesirlerini göste-
ren fenni makalesini ve Bo~aziçine ait pek 
güzel resim ve tabloları havidir. . 

Yü!tsek milli şairimiz Faruk Nafiz Çamlı
bel'in emsalsiz bir manzumesini bulacaksınız. 

DiKKAT: Şirketi Hayriye f d;\resi Boğa
ziçinde yah, köşk ki!"alamak istiyenlere ko
laylık olmak Üzere bütün bu kiralık yerlerin 
semtlerini, numaralarını, sahiplerini ve her 
'keseJ e göre kira miktarlarını gösteren mü· 
kemmel bir rehber mecmua tertip ve tsabet
tirmiş ve Boğaziçi mecmuasının bu Nisan 
sayısı içine koymuştur. 

Alakadarlaran Boğaziçi mecmuasını mUvez. 
zilerden ve iskele memurlarından ahrlarken 
bu rehberi de birlikte almağa dikkatetmelerl ~ 

~ rica olunur. ! 
• Rehber meccanen takdim kıhnmaktadır. 

•••••••••••••••••••••••••••• ••••••AA.••················ 
İstanbul nıarangozlar cemiyetinden: 

Niıamnamemizin bcıinci maddesine uyularak idare heyetinin nısfını 
tebdil için 9.4.937 cuma günü saat ondan 16 ya kadar Galata, Hezarerı 
caddesi Adalet hantnda yapılacak seçime cemiyetimiz mensublarının 
iştirakleri rica olunur. 

Türk Hava Kurumu 

BOYOK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

6 t ncı keşide 11 - Nisan - 1937 dedir. 

Büyük : . 
ikramiye 200~000 lıradır. 
Ayrıca: 40.000, 25.000, 20.000 
15.000, 10.000 Liralık ikrami
yelerle (50.000 ve 200.000) 
liralık iki adet mükafat vardır .. 
Dikkat: Bl~et alan he~kes ~ • N 1 s A N • 

937 gUnU aktamına kadar blletlnl 
değl9tirmlt bulunmah~ar. 

Bu tarihten sonra bilet Uz•· 
rlndekl hakkı sakit olur ... 

1 

BASURDAN YALNIZ HEDENSA 
he amcliyat11ı kurtulursunuz. Basur me~lcrini söndürür, mahveder, kanı, atnyı derhal keser. 

ÇARPINTIYA NEVROL CEMAL 
Emsalsiz ilAçt&r. Hafakana, teessürle bayılanlara 20 damlası hayat verir. Evleriniıde mutlaka bulundurunuz. 

ROMATiZMAYA ·ÇAR·E 
Üşütmekten gelen arka sancılarını, siyatik, bel ve diz akrılarını derhal ıeçirit. Vücudu kızdırır. 

iKTiD R ANCAK FO TE Ti 
l 

ile çare tulur.sunuz._ Bel gev~ekliğini geçirir, vakitsiz ihtiyarlı yanlara gençlik. ve dinçlik verir. Yalnız ismin: dikkat. 

iK • • 
1 

ve BELGEVŞEKLiGiNE. , KARŞI 

HORMO.BiN 
Tabletleri. Her rcıanede arayınız. (Po'lta kutusu 1255 Hormobin) Galata lstanbul 

İHTİVARLIK 

Peşinizden .Geliyor •. 

ONA KARŞI 

Hazırhkh Oavran11'11zı 

Mağazaları 
. Hali hazırda 

PARDESÜ 

-

RAGLAN 
TRENÇKOT 

REVERSIBLE'ill 
En müntehap <;<" ~itlerini 

her yerden ucuz fiat 
ve müsait şartlarla 

TAKDiM EDEBiLiR. 

Çeş:tıer tükenmeden evvel 

istediğ'.nizi intihap ediniz. 

lstanbul ldhalat Gümrü.Ji\ıt'ae" 
15719 sayılı Beyanname üzeri~ 
almış olduğumuz 9-3-936 tarih~ 
ve 276295 sayıh makbuzu za)" 

etti~imizden yenisini çıkaracağı" 
Eskisinin hükmü olmadığını ilAll 

ederiz. Fındıklıda No. 126: 
P. Yerganyan ve Ş~ 

Dans merakhlaruı• 
müjde 

En kısa bir zamanda iyi dans öğ• 
-renmek isterseniz ve ucuz bir fiat 

ile vakit kaybetmeden dans pr0 
1 

!esörü Yorgo'ya müracaat etsiıııer· 
Adres: 
Beyoğlu Tokatlıyan oteli arl<B ' 

sında Topçekenlcr sokak No. 3l• 
birinci kat. 

----------·---------~-Beyoğlu birinci sulh huktı1' 
mahkemesi h~kimli~inden: • 

Hazine muhak:mıt mü.iôtl,. 

yetinin Mülga orman ve ııı•; 
den nezareti sa bık nazırt öl 

Dr. Hafız Cemal Selim, Meliha, Meliha: ver~~ 
sinden karısı Beyoğlunda ıf 

Muhasebede münhal dJktiloluk için 7.4-937 çarşamba günü saat 14 
de imtihan yapılacaktır. Asgarl orta mektep mezunu olmak şartile ta· 

J'plerin imtihane girmek üzere müracaatları ilan olunur. (B) (1925) 

KERBELA VAK~ASI 
H.Muhamm~d den evv~I ve · sonraki ihtilaller, ihtilaflar •• 

ALEVİLİK nedir ve · nasal başladı? 
• Ztya Şaklrln • (Tan) da ç1kan eıerl forma forma kltap olarak baadmaktad1r. 
Klt1.pçdarda, ıa:ı:etecllerde ve ( Maarif Kltaphaneıl) nde forme11 15 kuruıtur. 

(L..ıKMAN HEKİM) 

Dahiliye mütehassısı 
Pazardan başka günlerde öğle • 

den sonra saat .(2.5 tan 6 ya kadar 
İstanbulda Divanyolunda (104) nu
maralı hususi kabinesinde hasta • 
larını kabul eder. Salı, cumartesi 
günle:-i sabah c9.5 - 12> saatleri ha· 
kiki fıkaraya mahsustur. Muayene
hane ve ev tel~fon: 22398. Kışlık 

tP.lefon: 21044. 

Yeni Çıktı 

Tahtları De-

graf sokağında 15 sayıda 0\e 
ran U mmete, Aleksand1ra J 

ölünün oğlu Beyoğlunda ferııdı: 
• • ağa mahallesinde sıra selvı c . 

desiudc sakin Nihat aleyhler~ 
c•'· ne açttğ'ı Rlacak davasının .11 • bJ 

duruş~as~ sonunda sek1Z • g6 
~üz yırmı beş kııruşun g. 19bri 
günündeu itiharen yüz_de ı,:ı\"' 
faiz ve yüydc beş ücretı .,_e ete 
letlc kabili temyİ7. olmak ııı .,,ı 
tahsiline dair 14· 1·937 tıırib'1ı 
de veri len karar uıvddeial~lİ' 
hin ikR!Uetgahlarınıtı ıne<:~'ı.:ıs
yeti hasebile işbu hü·As11 

0ıı 

Zayi vesika 

Balmumcu ilk mektebdcn aldı· 

ğım 1933 tarihli ve 118 numara 

ilk tahsil vesikamı zayi ettim, ye· 

nisini çıkaraca~ırndan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Dahiliye mütehassısı Ç k 
küııı tebliğ makamına kaiıııtıı' 

1 viren ocu mak üzere gaute ile ilnn c 
ıtnr. (937·795~ 

Veli 

Dr. Ali Rıza Sağla 
Beşiktaş Tramvay Durak 

Hastalarım hergün öğleden 
sonra kabul eder. 

ÇOCUK ROMANI ·d re ~,rı 
·. 1SKENDER FAHREDDiN Sahıbi ve umumi neşriy~tı ı a 

Yazan Başmuharrır 

BUtUn okuyucular1mıza E. izzet .,.Jt' 
tavsiye ederiz Basaldıiı yer: Matbaai gbü 


