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Fransız 18 r ate~ -Rüskürüyorlar 
ltalyan ve Alman emperyalizminin Balkanlarda çarpıştığını 
iddia ediyorlar, Belgrad'da devam eden görüşmeler Hitler 

.... 

Alman hava nazırı gene~al Göring ·Harp ~indistan~aki isyan 
A vus~rya başv~k~lin~ Çıkcirsa... gittikçe büyüyor 

den evvel Romay~. gıdecek ........ ,;u;;.,.vkalA· lngilizler, lsiletre karti mühim mıktarda 
, · -d• 11111111111 hareketler• kuvvet, top ve tayyare g6nderd iler 

Orta A vrupada siyasi vaziyet yePgeni bir istika- a.:h:~A.0!~c~kL•d.... ·Başkumandan bizzat harekatı 
l l b l ? dorf •Alman kuvvetinin mukad-

mef e dog~ru mu go a mış u unuyor -des membaı. isimli mecrnuasın· ı ı·dare etmed;e gı·dı·yor 
da ezcümle şu satarları yazmak.. • 6' 

Av tadır: 

Usturya "Şimdi umumi bir harp çıka-
cak olursa, kat'f neticenin Av-

Ha rı' c ı' ye nazırı da ::r:~;ı:~ğime:üdpahn~:r;nd:ı!:~~; 
beraber, simall Alrika fevkala-

Par_ise gidi yor :~·~l;~: •İfh.::;:~er:ıu.::~.: 
• Paris. 1 -( - •• 

'Fran Hususi) - 'Butun 
lerin sı: gazeteleri Bclirat görüşme
le de evkalade ehemmiyet vermek· 
·r agee"am etmektedirler. Parizer 
l!ıakt:~;.tung ıazetesi şunları yaz• 

"fwtusolj · - • 
ftkilde nı numayışkarane bir 
laınaırıİ ~u~oslavya hudutlarıom 

Yetııu tanıdı. Adrivatik dr- Yugoslaoga kral nnibi p,.,.. Pol ailu1le 61~ or•illı 

tetkik etmeğe devam eden Lu· 
deııdorf, Sovyetler birliğinden 

bahsederek bu mem!eket hak· 
kındaki mütaleasını şu kısa cüm• 
le ile hulasa etmektedir: 

"Sovyetler birliği, bütün na• 
'zarlara kapalıdır. n 

,.. Tspany~d.a hükômetçi-
{ · ler mühim 

i Sovyet posta ve 
Telgraf komiseri 
Neden mevkuf? 

Fakir ipi 

Hindistanın şimalinde büyük bir 
isyan hareketinin başgösterdiğini ve 
İngilizlerin isyanı bastırmak için 
mühim kuvvetler göndermek mec
buriyetinde kaldıklarını yazmıştık. 

Bu isyan hakkında bugün de a~s
ğıdaki tafsi lat veriliyor : 

yijzbaşa Sekkomb bu müfrezelerin 
elin<ie can vermiştir. 

Asiler, datların bir çok yerle
rine toplarile yerleştirilmişlerdir. 
Bütün kuvvetleri harekete geçiren 
adamın ismi fakir lpi'dir. 

1 
' • 

"0rısr 
~o,,.0;'9a Baıvekill11den evıı~. 

a gidecek olan Alman Hafla 
lıif . Nazırı Göring 

ının . 
llaıar "şırnaı hudutlarından sarfı· 
"i•t) e Mııcaristanın ( reviziyo• 
'f erneı • · · 

il iosı ·Crını bertaraf ederek 
~:ni<Jena:yaya ltaıs a pazarlarını 
ıın bu çtı. Fakat. .. ita lyanın bü· 

lıe · ı \'erd'ıkl · ı e erıne Yugoslavya 
Ek mukabele edecektir?,, 

• o dö . 
UaJc ş Parı gazetesi de bu 

il> U Cc b ' ".Oafav ~a ı vermektedir: " Yu-
••at Ya, Ştmd· eırııc . . ıye kadarki dostluk 
~- rını k-k -
"Uçülc 0 unden sarsmış ve 
bü . antant B hlc b~ \1c alkan aııtantında 
ııa •t rah bura Pakt y ne açmıştır. imzala· 
~ YGk .;. ugoslavyaya şimdilık 
u:kat, bu crıfaa ilet temin edebilir. 

~lini ôl~~kt, Yugoslavyanın is. 
Ç(irık- Urecekt;r. 

taı u nı-D Cbc 
1 

ustakbel bir harpte 
l altrıaçy~a ac~k olan bir ltalya, 
•• 

1 ~ibi b- s~hıllerirıde durmayaca· 
"'e d • Ulun y 
d Urakı ugoslavya önünde 
l U~u ~ib· arnl •~acaktır. Bugün ol-
1.ık " 1

• stıkb ı ta' 1 ııiosı a de de, Arnavut· 
l't i\truıa bi a~ya~a karşı yapılacak 

CtkUr r Ussubahri vazifesi gö-
İSt • 

~at lirat p k 
le - a tının 1 . ~'\ aorcc le zarar arına bakı· 

. ~tı1 u: h~lanlar Parisle, Lon· 

(D ukrcı ve hatta Bor· 
evanı .,_. . 

ı ı~ıncı sahifede) 

bir taarruza geçtiler 
Yıkılan bir kilisenin enkazı al

tında üç yüz kişi öldü 
Cebelüttarıka gidecek olan kontrol he
yetine "'Zafer,, torpidosu tahsis edildi 

k
- t ·ı Jerı mürekkep bir kufJvet Barselondan ceplaıge hareket edigor Hü ume çı eru, 

.,, d "d 7 ( A.A.) - Havas ma rı , •. 
1 

b .. • 
ajansının muhabirinden: Ası er, ırı. 
Aravanca, digeri Caraban~h~l mın· 

k d Olmak üzere ıka kere 
ta asın a . d 
mukabil taarruza geçmışlerse _e 
kay bet tikleri arazinin en. ufak bır 
parçasını bile istirdat etmıye mu• 

vaffak olamamışlardır. 
Çünkü milisler, düşmanın taar· 

1 Vvelce tahmin ederek 
ruz arını e 
ihtiyatlı bulunmuşlardır. 

H- k· t kıtaları Jandarma u uıne 

h 
. • cenup kısmında Brunete 

cep esının . k 
. 1 hattına muvazı olara 

Cıempozue o . 
iddetli bir taa·rruza geçerek ~sı· 

:eri istinat hallanna ~dar gerıle· 
mete mecbur etnıişlerdır. 

Andujar, 7 ( A. A. ) - Cumhu· 
riyetçiler Bozoblanco'nun cenubun
da Villharta yolunun üstünde parlak 
bir taarruza geçerek l 1 top 1 tank 1 

ve 100 kadar esir almışlardır. 

CEBELÜTTARIKT AKI KONTROL 

HEYETiMiZ 

ispanyada Cebelüttarık ve civan 
sahillerini kontrol edecek olan 
heyetimize "Zafer,. torpidosu tahsis 
edilmiştir. 

Bu .sahillerdeki heyetimizin me. 
saisi müddetince "Zafer., torpidosu 
Beynelmilel limanlardan birinde 
demirlik alacaktır. 

(Devamı ikinci sa.yf ada) 

"Cinai mahiyette,, suç• 
ıarla itham edlllyor 

Moskovadan verilen malumata 
göre, eski G. P. U.'nun reisi ve 
h<fen Posta ve Telgraf komiseri 
olan Yagoda hükümetin emrile 
tevkif edilmiştir, 

Mevkuf "ifayi vaıife halinde 
cinıti mahiyette suçlarl11" itham 
edilmektedir. Yagoda, lhtil~lin baş
langLcında Çekayı idare etmi~ olan 
baş reis Cerf nski'nin muavini idi. 

Ondan sonra G. P. U.'nun ba
~ır.a gelen Mecninski'ye muavinlik 
etmişti. 

Zino\1iycf, Kamenef gibi mühim 
ıabsiyetleri le,·kif eden bu zattır. 

Geçen eylülde bakılan mühim 

''Hindistanı Efganistandan ayı· 

ran hudut dağlık, çok arızah bir 
mıotakndır, pusular kurmıya 

çok müsaittir. Bu tehlikeli mıntaka 
da bir avuç İngiliz zabiti ve nefel'İ 
vardır. Bu mıntaka zengin Kişmir 
ve Pençap eyaletlerinin anahtarı 
mesabesindedir. 

· Şi mdiye kadar burada zaman 
zaman çıkan karışıklıkları bir adam 
idare etmektedir. Bu adam müfre· 
zeler göndererek, lngiliz askerle. 
rini arada sırada sardırarak, hepe 
sini kesmektedir. Binbaşı Dinval, 

Hafta ieçmez ki, Şimal hudu
dundan barut kokusu gelmesin. 
Geçen salı günü de f akidn adam. 
lar• kurdukları bir pusuda yirmi üç 
lngiliıi öldürmü.Şler ve kırk neferi 
de yaralamışlardır. Hindistan ha. 
kümeli şimdi şimal mmtakasına 

yedi bin kişi göndermeğe karar 
vermiş bulunmaktadıf'., bu kuvvet 
isyan mıntakasında temizlik hare
ketine girişecektir. 

Yeni De1hiden relen bir habere 
nazaran, Hindistan ordusu baş ku
mandanı Sir Robert KAssal bizzat 

(Devamı i kinci sayfada) 
llltllfllllll1111Ulllllllllllllllltlfllllll111Jlllllllllllllllll11Ullll1111flllldllUllllllUUt1111lllllU11tt1111UllllUUIUllllllllllllllHllll1HflHUHUllll 

davada Radek, Diyatakof ve 

Buharin hakkında ortaya konan Fransada bu••tu··n otele· ifşaat üzerine Y llgoda vaıif esi ııden l • 
~lı~mış, ~asta ve Telgraf komiser-

lıkıne tayın edilmişti. ı ı k t ı •il" 
Yagoda'nın Troçkitaraftarlarile er ve O an acı ar mı l 

anlaştığı da iddia edilmektedir. . · 

Başvekil yarın 
Belgrada 
Hareket ediyor 

Başvekil ismet lnönü, ref ııkat• 
Jetinde Hariciye Vekili Tevfik 
Rüştü Aras olduğu halde, Yugos
lavya Başvekili St·.>yadinoviçin 
ziyaretini iade etmek maksadile 
yarın akşam Ankaradan hareket 
edecektir. 

Hariciye Vekaleti birinci daire 

Şumum müdürü Cevat, Protokol ~efi 
~vket Fuat, Başvekalet ve Hari. 

cıye Vekaleti kalemi mahsus mü
dürlr i d e bu seyahatte başvekile 
ref a at edeceklerdir. 

lngiiiz te;ğahı.;r1nda 
grev bUyUyor 

GJas!<ow, 7 (A.A.) - Bahriy'! 
tezgahlarındaki amele yamakları· 
nın grevı bugün Grecnoak tezgal:ı -
larma da sirayet etmiş ve ~urad3 
bulunan yüzlerce genç amele iş1e
rini bırakmışlardır. 

bir nümayiş yapacaklar 
( Yaı:ısı 2 nci say/ada) 

Günün şakası: 

I 

Bu gidi' mUthJt ! . 
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Cenupta ki 
Haydutluk 
Ve kaçakçılılt 

il KüÇliK HABERLER il Habeşler 
~---·--ı-ce-r"'.""id~e-- Cenevreden 

* Maden piyasası yü-ksclm~ ç k ·ı · ? 
devam etmektedir. Kalay piyas.m e l ıyor m_~ • 
da yüzde 45 artmıştır. Bakır fiat ~ Londrcı, 7 (A.A.) - Ncgus un Ce-

--ocş--_..-1 
' SiYASA_ 

Doktor Beneş 
Belgrat'ta 

Avrupa diplomatları bütiin Ji~· 
)(at nazarlarını Bclgrada çcvirrnıŞ 
bulunuyorlar. Küçük İtilaf mu • 
rahhaslarının geçen hafta Belgrad• 

Pastırma - sucuk me
selesi hendesedeki 

(Eşek davası) gibi mi? 

Dahiliye Vekilinin Cenu? 
vlllyetlerlmizde yaptıgı 

t etkiklerin neticesi 

larınm fahiş yüksekliğinden bakır nevre heyeti umumiyesinc bır mu· 
fabrikalarının bir çoğu çalışmama- rahhas heyet göndermekten vaz -
ğa ba~lcımıştır. geçtıği söylenmektedir. Bunun c;e· * Beyoğlu Vakıflar Müdürü Ha· bebi, heyeti umumiyenin sırf VI~~ 
Hm Baki Evkaf Umum Mudürlüğti sı:-·ın Mlllctler Cemiyetine kabulıı 
muamelat müdürlüğı.ine tayin edil- için fevkalade olarak toplanması • 

' Muhterem şehir meclisimiz pas-
1rma - sucuk meselesini müzakere 

ediyor. Bir çoklarımız hayret e
decekler: 

_ Ay! Bu da mı Polonya-Dan-
' zig meselesi gibi siyasi müzake -

relerle hallolunacak bir mesele? 
Diye .. Evet, baylar! Bu da on -

!ardan ~şağı değil: Siyaset kadar 
karışık cir mesele! 

Bu kış bizim duyduğumuz hay -
reti herkes duymuştur: Mesela, ta
bii daima kemiklerile beraber sa
tılmakta olan etin kilosu kışın İs
tanbulda 70-80 kuruşa çıkmıştı. O 
zaman bile hiç kemiksiz, löp et o
lan sucuklar yine 80 kuruşa satı
lıyordu! Bunun hikmetini eşek -
ler bile biliyor!! 

Tutulan istatistikle İstanbulda 
pastırma-sucui,run etten çok sarf 
olunduğu anlaşıldı. Tuhaftır ki. 
her nedense, İstanbul halkı bom
ba haline konmu:l ete bayılıyor! 
lstanbulda, demek, pastırma ile 
avlanan da pek çok!! 

Halbuki gayretli belediye kimya
hanemiz bunları tahlil etti: İstan
bulda en çok yenilen bu etlerin 
yiade ku kının (yenmez) olduğuna 
rapor vermek suretile her nedense 
bunları reklam etmiye de lüzum 
görcru. Zira, mal\ım a, insan oğlu 
rnemnua daha düşkün oluyor! Halit 
da ne yapsın yani: 

Taze etler iktisaden yenmez! Ku
ru etle= bilkimya yenmez! Bu i
lim ne tuhaf şey vallahi! Adama 
et yüzü göstermiyor!! 

İyi amma, bu etlerle neler ye
diğinizi biliyor musunuz? Pastır -
rna ve suçuk süt veren (pardon, 

memeleri sular idaresine merbut!) 
sığır ve koyun nev'i hayvanlardan 
ynpılacağına, bizde her türlü binek 
hnyvanwrından ve gerek şehir ve 
gerek kny (muhafaza) hayvanla-

rından imfil olunmaktadır! Yani, 

pastırm;ı. - sucuk meselesi hendc
sedeki (eşek davası) meselesinin 

ayni olarak mühim bir ilim me -
selesidir~ Hem doğrusu bu: Bizim 
içimize öyle şüphe girmiştir kime
sela, şu Akay idaremizin satıJ:an 

hurda vapurlarının nereye gittik -
lerini bilmediğimiz için bunların 
dahi sağlam pastırma ve sucuk i-

Fr2nsızlar 

malatında kullanıldığına ihtimal 
veriyoruz!! 

Yani tehlike ciddidir: Zira is • 
tanbul günün birinde Türkiyenın 
hayvan, deri, bilcümle istihsalatı, 
hurda eşya, hatta olanca ahşap em
lakini dahi sucuk halinde yiyıp 
bitirecel:tir, yazık günah!! 

Muhterem şehir meclisimiz· dün 
bu pas~ırma ve sucukları yapan
lardan mı, satanlardan mı ceza a
lınacağı meselesini şiddetli mü -
nakaşalar yapıldığı halde anlaşılan 
muhter,•-n azadan hiç biri pastır

ma· ve sur·ık yememiş. Yemış olsa 
şüphesiz köstebek yutmuş gıbı yal· 
nız bak:l"abllir, hiç münakaşa ol· 
mazdı!) karar veremedi. Mesele • 
yi tekrar encümene havale etti. 

Muhterem mecli.sln yapanlar • 

dan mı. satanlardan mt ceza alı

naoağıru halledcmr.yişine hayret 
ettik. Bu işin makulü bulunama • 

mış mı? 

Makulü ve hakkaneyetli olanı 
içki yer'ne bunlan yiyerek sar • 
hoş oldıfrları ·çin, tabii yiyenler• 
den ceza ıılmaktır!! 

Denlıyollan koopP.Tatifinhı bir 
tavzihi: 

DerıU:ıolları kooperatifi müdür

lüğünden bir kaç giin evvelki bir 

yazımız hakkında bir tavzih mP.k· 
tubu atc:ıık. Koopt>ratif müdürlü • 
"ü bozuk çıkmış bır yaz stoku ve 

bu yüzden gelen zarar olmadı • 
ğıriı kooperatif ın 936 serw>si ka
zancını l 7 Şubat 937 tarihlı umu

mi heyet içtimaını miiteakıp der -
heı.l tevLı ettığıni bildırmrkte bu 
hususta verilen yanlış haberleri 
tckz.ip etmektedir. Biz, gazetelerin 

her gün verdıklcri haberler ü1.e • 
rine yazı yazmaktayız. Bu haberi 

ae o günkü gazetelerden almış bu
lunuyoruz. Binaenaleyh tekzip, ga-

zetclerir. havadıslP.rine racı ola -

bilir. Bunur.la beraber mademki 
böyle bir hadisenin aslı yoktur. bu
nu elb~tte mcmnunıyelle kayde -
deı-iz. 

s. 

1 Hindin 
Ateş püskürüyor Abdülkerimi 

(Birinci sahifeden devam) (Birinci sayfadan devam) 
)indir. Hiller d iplomasisinin Belg. şimal mıntakasına giderek, h::ıre. 
ratta uğr:ıdı~a mağlubiyet, Pariste katı idare etmeğe k~rar vermiştir. 
u~radığı maırtubiyetten daha acı· Gurka 'da bulunan bır çok aldy}ar, 
dır. Belgratta kaybetmekle, Al- topçu ı..uvvetlerile de takviye edi· 
mantar, bütün Balkanlarda kaybet· terek yola çıkarılmışlardır. Ayrıca 

Cenup hudutlarımızda asayiş ve 
inzibatı tam ve kamil bir halde 
muhafaza etmek, haydutluğun ve 
kaçakçılığın önüne geçmek için, 
hüku~tin aldığı yeni tedbirler 
yakında tatbik mevkline konul -
mak üzeredir. 

miş, Y•'rine Evkaf Umum mi.ıdi1;- d 
ır. 

lüğü vandat müdürü Cemal geti • llabesistanın murahhas heyeti 
rilmiştir. mescle;inin eylülde alelade topla-* Üsküdar - Beykoz şosesi ik - nacak olan heyeti umumiyede, 19:3G 

Meclisin bugünkü toplantısında 
Dahiliye Vekili Şükrü Kayanın be
şinci umumi müfettişlik ihdası 
hakkındaki izahatı bir çok bakım
lardan ehemmiyetle alakayı çeke
cek mahiyettedir. 

mal edılmiştir. senesinde olduğu gibi, bılmecbu -
* Avrupada gümrük işleri et • riyc Salfıhiyetlcr Komisyonu tar;ı-

rafında tetkiklerde bulunmak üze- fmdan tetkik edileceği hatırlarda-
re Almanya, Holanda ve Polonya d 

ır. 

Hükumetin aldığı kararlan şu 
suretle hulasa etmek kabildir: Hü- · 
kumet, şarkta yeni bir umumi mü
fettışlik kurmıya ve buraya sala -
hıyetli bır umumi müfettiş gön -
dermiye karar vermiştir. Bu be • 
şıncı umumi muCettışliğin merkezi 
Van olacak', binnci ve ikinci umu
mi mufettişlik mıntakalarından 
ayrılacak bazı vılayetler, bu yeni 
umumi müfcttışlığe bağlanacaktır. 

Bazı kazalar vilayet haline kal
bedileceği gıbi. bazı nahıyeler de 
k:ızaya çevrılecektir Buralıırda 
kuvvetli emniyet ve muhafaza teş
kilatı vücude t!P.tırılccck, hudutta 
taşkınhk fapılmasının ve kaçak • 
çılığm kat'i surette ônune geçıle -
cektır. 

~amutaydakl polis teşkilatı la· 
yihası d-a kanuniyet kesb~d~r et • 
mez, VekiılP.l d~ı hal Mıek~te ge • 
çP.cek v~ Ulhassa cenup ve ş'lrk 
hudutlarına yakın vılayetlerımıt 

için alınacak emnıyet tertıbatı ilc
mal edilmiş olacaktır 

Bu surE:tle hcılP.n g~niş bir mın
taka olan Birinci Umnmi Müfettış
lik sahası daraltılmakta, buna mu
kabil teşkılatı kuvvetlt:ndırilmek • 
tedir. 

ispanyada yeni 
Bir n1uharebe 

( 1 ncı sayfadan devam) 
Farıs, 7 l Hususi) - Buraya gc• 

"en en !.On lıabcrlcre göre, ls(>;\n• 
y;ı'da şimdiye kadar misli görül .. 
mc-mfş nıütlıiş bır faci:ı vuku bul· 
muştur. 

Hilb;ıo·ya yakın 35000 niifusl11 
bir kasaba olan Tlıraııgo'ya 50 ta· 
ne ilıtilalıci tayyare hücum etmış ve 
aoıkeri bir clı mmİy"!ti olmavan bu 
kasaba halkana boı11ba ve ateş 
yağmuru allına almışlır. 

l1ombardıman Lir ı.aat kadar 
devanı etmiş, havadan atılan l:ıorn· 
balarla iktira etmeyen tayyareler 
çok aşağılardan uçarak. mıtraly~z
Jerle insanları doğramışlardır. S1l• 

kaklarda ölen ins ınların adedi 260, 
yarabnanlar ise 3000 dır. 

Bkmbardımandan kurtulmak içıo 
bir kilise içıne toplanan 2000 kişi 
bombaların kiliseyi tahrip etmesi üze• 
rine enkaz altında kalmışlkrdır. Şimdi. 
ye kadar çoluk, çocuk enkaı al· 
tından 300 ö ü çıkanlmıştır. 1500 
kişi de kilisede yaralanmışlardır. 

limanlarında tetkiklerde bulunan Haile Selassie, bundan sonra su-
Gümrük Heye · dün şehrimiıe reli kat"1vede murahhas heyet gi>rı

dermem:.ye karar verdiği takdır · 
de tabii bu muameleye hacet kal -
mıyacaktır. 

dönmü~tür. * Denizyolları idaresi zarac•nı 
kapatm.1k için tetkiklere başlamış 
ve ban tedbirler almıştır. Umum 
Müdür Eadettın dün akşam An~a-
raya r,ıtmiştir. * Alına üniversitesinin 100 ün
cü yıl dönümü merasimi münase -
betıle bır .miıderis heyclımız Ati -
naya gıdecektir. * .. Lcğaritma• kelimesin:n 
Türkçe olduğu ve dokuzuncu asır
da Harıcmlı Musa oğlu Mehmet 8• 

dında bir Türk tarafından ort..:•1 
kondu~·.ı anlaşılmıştır. * Ilk mektep tahsılm1e bulu • 
nan ço~uklardan 15 bininin yol<sıll 
olduğu ve tahsile devam etmek 1· 
çın asg:ıri bir gıdaya muhtaç bıı • 
lundukları anlaşılmıştır. Bu çncu~
lara h'!r gün sıcak yemek vermelt 
içın Lir yardım §ekli kararlaştı -
rılmıştır. * !'Jf'~redilen bir istatistiğe ~ö
re g~'?n sene İstanbul muhakemat 
rnudur!Uğiınde 2860 hazine davası
na hakılmış ve 2 mılyon küsur 1i • 
ralJk dnva kazanılmış, 671 bin kij. 
sur liralık dava da kaybedilmiştir. * Hctrbi umumide Irak cephe • 
sinde tngilız kuvvetleri başkuman
danı ıken bize esir düşen ve Bu • 
yüY.adeıda esaret ıhayatını geçıren 
ceneral 'I'aushendın karısı şehri • 
mıze gelmış ve Ankaraya gıtmiş • 
tiı". * Beledıyece yenide"n 20 otobüs 
seferden menedilmıştır. Bır yolcu· 
dan 40 para fazla alan veya bır ki· 
şı faıla taşıyan otobi.ıslenn hile 
sahıbının hıç itirazına bakılmıva-. 
rak pliılrntarı sokulup seferden :tlı
konulmıJşl İdır. 

Dısard.3 

* Fransız Hariciye Nazırı Del -
bos dun elçımız Suat Davasla gö -
rüşmüştür. * Hindıstanın şimali garbisinde 
çıkan if:yanı İngılizler bomba ile 
tenkıl etmeğe karar vermişlP.rJir. * Filıstinde hükümete att nni 
bomba ile ikı ton ağırlığında zahı· 
re çalınmıştır. * Mısır kapitülasyonlarını gö -
rüşecek olan Mısır heyeti Montrö
ye varmıştır. * Alman Maarif Nazırı Atina • 
ya gelmıştir. 

Zannf'Ôildiğine göre, Negüs, bu 
hususta harp esnasında kendısm~ 
yardım eden hukukçuların bılhas
sa Gaston Jeze'in mütaleas.ını ala· 
caktır. 
Bazı rnahfellerde söylendiğrne 

göre, İngiltere hükı1meti, Millet 
ler Cemiyetinin gelecek toplal\tı
sına murahhas heyet göndermeme
sini Negüs'e tavsiye etmiııtir. 

Bu nazik mesele, Habeşistan mü
messillerinin gelecek toplantılar -
dan mu~.telif sebeplerle tedric.:n 
uzaklaştırılması suretile ihtiyatlı 
bır şekilde halledilebilecektir. 

Fransa da 
Otelciler nüma
giş _11apacaklar 

Paris, 7 (A.A.) - Otel, kahve ve 
Lokantalar sendikası aşağıdaki ta
lepJerın tervici için 20 nisanda bü
tün Fransa şehirlerinde milli te
zahürat yapılacağını bildirmekte -
dır. 

Bahşişlerin ilgası, müstahdemin 
idarehanelerinin lağvı, 40 saatlik 
hafta kanununun tatbiki. 

Lyon, 7 (A.A.) - Şehir, hava -
gazından ve elektrikten mahrum 
kalmıyacaktır 

Dünkü grev, 40 saatlik hafta 
hakkındaki kararnamenin neşri -
nin gecikmesine karşı bir protes -
to mahiyetinde idi. Amele, karar
namenin 1 nisandan itibaren tat
bik edileceğini zannetmekte idi. 

İş Nazırı, bu kararnameyi bu • 
gün milli ekonomi meclisine arze • 
decektir. 

Şehir tiyatrosu turneye 
çıktı 

1 nisanda fstanbuldaki temsille -
rini tatil den Şehir Tiyatrosu ar -
tistleri dün Anadolu turnesine çık
mışlardır. 

Artıstler evvela Ankaraya uğn· 
yacaklar ve orada on temsil verdık
ten sonra sırasile Adana, Mersir., 
t:ırsus, /zmir V() havaıisine gide -
ceklerdir. 

f\<J• 
da yaptıkları toplantıda, Orta al 
rupn hakkındaki Fransız ııokt n· 
nazarının kabul olunmaması, Fr! 
sız gazetelerini çok büyük telaşa 
düşürmüştür. Fransızlar, Yugos : 
ıavya ile Küçük İtilaf hükiimetlefl 

- k b"l as· ve Fransa arasında mute ·a ı 

kcri yardım paktı akdine Doktot 
Stoyadinov:çin muvafakat etıne • 
mesini İtalyanların büyük bir mıı
vaffakiycti olarak kabul etme~t~ 
dirler. Bunlara göre, Küçül. it1l 
ve Balkan paktlarında derin bir rah
ne açılmıştır. Çünkü, BalkanlardS 
Alman ve İtalyan emperyalist r 
melleri çarpışmaktadır. Binaena " 
leyh, Küçük İtilaf kt~1ferans1nd~ 
yapılan teklifi Doktor Beneş Bel 
gradda yeniden mevzuubahs ede
rek Yugoslavyanın muhakkak su· 
rette askeri bir pakt ile bağlanma· 
smı istiyecektir. . 

Fransızların arzulan kendilerııı' 
göre makuldür. Fakat Yugoslavlat' 
hiç bir devletie angajman aıtıns 
gITT:nek istememektedirler Adri~a: 
tik sahillerile, Bulgaristan cihetın 
den kendini emniyet altına aıaıı 
Yugoslavların gözleri, şimdi, A. : 
vusturya v~ Macaristana çevrilıniŞ 
tir. Eski Avusturya - MacaristaJI 
İmparatorluğu toprakları üzerinde 
teessüs eden Yugoslavya, İtalyan• 
larla uzlaJarak, Macaristanın (re
vizyonist) ~melJ.erini bertaraf et• 
tikten sonrt., kendini her cihetteD 
emin bir vaziyete koyacak ve bit 
harp vukuunda istediği gibi ~
menfaatine uyduğu şekilde arzu e 
tiği tarafa iltihakta serbest kala " 
caktır. Fransızlar, İtalyanların Jc6-
tü emeller beslemekte olduklarıJll 
ve bugün Yugoslavya ile uzlaş " 
mış olsalar bile, yarın bir harp '\111" 
kuunda Yugoslavya ve Balkanlııt1 
çiğneyip geçmek emelinde bulun: 
duklarım söylemektedirler Dok d· 
tor Beneş, iki gündenberi Bel~a~ 
daki eski Kral sarayında KuÇ 
İtilaf ve Balkan Paktına aza olııll 
Yugoslavya ile, bütün bu mesele
leri görüşürken, hiç bir büyük cıe; 
letin menfaatine alet olunma:rn 

•üzere, Doktor Şuşnigin teklif et.~ 
ği (Tuna Birliği) projesinin de 1 :ıt 
devlet arasında tetkik edileCCb"' 
muhakkaktır. 

Ahmet R uf ,. ................................................... .-· 
Poliste 

As-7A YI YAYA DOLAŞMA" 
iSTEYEN ÇOCUKLAR 

ı . b•' nhısarların Ahırkapıda artı af 
memuru Feridunun oğlu on el 
yaşındaki Ferdi annesinin saıı ~ 
ğınd;m on üç fira alarak. dört ~ 
gün evvel kaybolmuştu. Bu çoc. 

1 
Hasan iıımındeki bir arkadaş_' 

1 . 111ıı lzmilte yakalanmış ve ş~hrı 
getirilmiştir. Bu çocuklar Asya' 
yaya devretmek için seyaıınte çı 
mış olduklarına sö> IPrn:şıerd r. 

HURDA PARÇALARI KiM 
ÇALM.Ş ? . cJO 

mektedirler. Balkanlarda ltalyan Al tayyare kuvvetleri de gönderilmişt!r. 

~abah ve akşam başm~a_rr_irle_ri_ne_y_az_ıy_orı_ar __ ? 
Açık Söz 

BaldYin ba,vek61etten 
çekiliyor 

soyledı. Elc;ınin merasime ve seya
hata ıştirakinden çıkan mana, Is -
met fnonü hükumetinin Karabül: 
ışınde hem siyasi, hem sınai çıfte 
bır muvafiakiyet kazandığının de
lilıdir. 

çük antant ve Balkan antantımn 

bağları her gun bıraz daha kuvvet
leniyor. 

Şirketi Hayriye motörlerııt 1 
müfettiş Nec p Polis ikinci şub~~ 
müracaat ederek Kasımpaşad~ ~d• 
rnn Nrcmettin t<•rafından fabrıl- f" 

bır seneden beri teraküm eden~~'' 
da puçalarım çaldığını sövleınış il" 
Bunun üz.erine şube memurları ~ l1 
kıkat yaparak Necmettinin ça.1 ~•" 

nına impiriyalizmi çarpışmaktadır. Başkumandanın maksadı icap 
Cenubu gnrbi ve orta Avrupa· eden } olları açmak ve asilere karşa 

da Almanya ile ltalya arasında d~- lngiliz kuvvetini tanıtmaktır. Yani 
tüne· b:rlii~i olması imkan han· lngilizler bir tek adama karşı harp 
cindedir. Bu, şimdilik muvakka~ ilan etmiş vaziyette bulunmaktadır· 

b r zaman için belki _ört -b~s edi ebılır, lar. Şimdiye kadar fakirle anlaş· 
fakat •. bu husustakı duşunce ay~ı~ mak için yapılan görüşmelerden 

lığı bır gün, muhakkak kendını t. k tı _ . ne ıce çı mamış r. 
gostcrecektar. Belgrat paktı, Al- Falir ipi mücadele ve muhare-
nıanyaoın Balkanlarda kazanmış b . t. V · 

1
• tan a"ker'ı ku . . · e ıs ıyor. ezır s 7 • 

olduğu ııya"i ve ıktısadf menfaat· d b" b Con'un bir mağa-
leri mahvetmektedir. man anı ın aşı _ • 

B. ı h o ıf- "'d- -ı d-rn-; rada fakirle yaptığı mulakkt ta ınaenn C} , o us o. uru u6 .. . . . l neticesiz kalmıştır. 
ıamankı gıbı, Alman talyan reka- ş· 1 t k da da·ımi isyanı 
b - d ı · · b 1 - ıma mın a asın et muc a e esının a, ıyaca~ı gun k be 

1 
kt ı 

1 · A . . körükleme te ve s eme e o an uzak değ dır. vusturya Başvekıh • k d f 
1 

J T 
Şuşnilr! H.ıriciye Nazırı Gvido bu adamın bır ço e a ar ngı iZ• 

Şmilti 'Parise göndermek üzeredir. lerin eline. dü,~esine ramak kalmış, 
Bu bal, orta Avrupada siyası mü- fakat fakır lpı her defasında da 
cadelenin bitmediğini göstermek. kurtul~ata muvaffak olmuştur. 

d. s· ı b Par·ıs 1·ıe Lon Fakırin m~taassıp taraftarları te ır. ınaena ey • . . 
dranın ciddi vaziyeti tam manasile g ttıkçe artmak~adar. Hattl Efgan 
idrik etmeleri lazımdır.. topraklarında bıle taraftl\rlarından 

fENEŞlN HEDiYELERi mühim miktarda_ ihtiyat kuv~ellerl 

B ı ra• 7 (A. A.) - Reisicum- bulunjurdu ğu soylcnmektedır. 
e & "' F k" 1 . h . ,,.- d .. l 

h . Beneş Kral ikinci Petro'ya al- a ır pı er gıttı&ı yer ~ n. Lr , . 
tından bir seyahat takımı ve Naıp gilterc bize zulüm ediyor, milletimi-
Prens Paul'a ç:e:c.oslo~akya kra~ zin ve miislümanlığm mahvını isti· 
talinden sanatka~ane ışle~mış bi.r yor,. diye propaganda yapmaktadır. 
sofra takımı hedıye etmışlir. ş· . b d h . 

P ı da Reisicumhur Be- ımdı u mıntaka a adıseler 
rer.s au . "k h . . t k d 

' H k t Toma Rosandiç gıllı çe ve amelını art ırma ta ır. 
neşe ey e raı 1 ·ı · H. d. Abd-lk · · 

r d 1 b dun gen,. ngı terenın, ın ın u ·erımı tara ın an yapı mış ronz :.- _ 
b. - ~ - · ı· karşasında bulunduğu 60ylenmek-
ır çoban statusunu vermış ır. . 

(jÔRING iT ALYA YA GIDlYOR tedır. 
Roma, 7 ( A.A. ) - General Fakir ipi' den _ba~sede~ ~ahatma 

Goerıng'.n Başvekil Schuchnigg'in Gandi şu söılerı soylemıştır: 
muvasalalından evvel ltalya'ya - Bu delıkanlı günün birinde 
ıideccği söylenmektedir, Hindin ballskirı olacaktır. 

cAçık Söz• de Ahmet Şükrü Es
mer, ingılız kralının taç gıyme me
rasim mı mlıteaklp başvekil Bald
vinın çekilerek yerine Nevi! Çcm· 
berlayıım ~çe<:eği yazarak y·.mı 

İngiliz kabinesinin nasıl hır sıya

sa takıb(•tmesi muhtemel olduğu

nu gôidm geçiriyor. Çemberlayn 
hı.ikı'.imeti de bugiınkü hukumet ~ı
bi .milli» olan vasfını muhaf aıa 
edecektir. Fakat hakikatte .milli. 

etiketi altında oir konservatür hü
kümetten başka bir şey olmıya -
caktır. Baldvinin İngiliz siyasi ta-

rihinde en ehemmiyetli rolü 1936 
senesi buhranını halletmek olmuş
tur. Bu vazife nihayetlendiği ıçin 

şimdi iktidardan çekilmeği en iyi 
fırsat biliyor. 

Cumhuriyet 

ea, vekllln se ya hat in de 
gö ze çarpan iki mUhlm 

nokt a 
cCumhuriyeh de Abidin Daver, 

Başvekılin son seyahati münasc -
betile !ki noktaya dikkati ~kiyor: 

Halkın Büyük Önder Atatürk'e 
ve İsmet İnbnü hükumetine bes -
lediği derin sevgi bir kere daha te
zahür etmiştir. Karabük'de Türk -
İngiliz işbirliği kurulmuştur. 

İngiliz Büyük Elçisi Karabük -
teki nu1kunda çok samimi sözler 

Ten -S lvll havacıhk 
cTAN• da Ahmet Emın Yalman, 

sivıl huvacılığımızda takip edil~o;ı 
sıyasetın değıştirilmesi lazım fel • 
dığıni- S')yluyor: Cihan hava anlaş
ması harıclnde kalan yegane mem

leket Turkiyedir. Bu mesele bizi 
derın derın di.ışündürmeli ve der -
hal esaslı tedbirler almağa sevk 
etmefülir. 

Eğer bunda askeri mahzurhr 
varsa. bu, her memleket ıçın vakı
dır As~eri bakımdan ıcap eden ih
tıyat tedbırlerımızi almalı ve son
ra biz cif: herkesin gittiği yoldan 
gitmelıyiz. 

Kurun: 

B ene9 niçin B elg rada 
gitti? 

cKurvn» da Asım Us, Çekoslo • 

vak cumhurreısi Beneşın Belgrada 

yapacağı ziyaretten bahsedıyor. 

Malumdur ki, 1talyan başvekili 

Musolln~ ötedenberi Küçük An -

tant de\oletleri arasındaki tesa -

nütten memnun değıldir. Balkan 
antantını dağıtmak içın fiili ha -
reketlere bile geçmiştır. Fakat KLi· 

Son Posta 

Suriye hariciye naz1rının 
aözlerl 

•Son Posta,. da Muhiıtin Rirgen 
Cenevreden dönüşünde Toros eks• 
presile memleketme dönen Suriye 
hariciye nazırının lstanbuldan gc• 
çerken gazetemize söylediği sozleri 
mevzuubahs edıyor. Diyor ki: 

"Biz, Suri ~ e Harici} e Nazannın 
sözlerinde hiç bir samimi et gör• 
medik. Na!tl ~örelim ki, Suriye ga
zetelerinin hakkımızda yazdıklarını 
vaktilc Tatnak ve Makedonya mat• 
buatırıda dahi okumamıştık. Kavil 
ile !iıl arasanda uzun mesafe 
vardır.• 

Orta 
Aksam: 

Avrupad a Tuna 
birliği 

"Akşam,, da Necmettin Sadık 
Orta A vrup:ının talkarı laşmasıu• 
dan bahsediyor: Bugunlerde Orta 
Av·upada beş devletin bir Tuna 
birlıRi vücude gPtırmek istedikle
rinden sik sık bahsediliyor. 

Bu fikir eski gayretlerin tam 
zıddın#l olarak, Orta Avrupadan 
şu veya bu büyük devletin tesir 
ve nüfuzunu kaldırmak gayesine 
matuf olabilir. Balkanlarda olduğu 
git.ıi... Orta Avrupadll her türlü 
tt:sırden sıyrılmış bir anlaşma 
olması bütün sulh dostlarını sevin· 
direcck hadisedir. 

• 1 ::JP 
hurda parçalardan altı tanesın 
tarken yakalamışlardır. 

TUTUŞAN KURUMLARyJ 
Kunıkııpı a Tavşantaşındı1 ,r.ııd' 

sokak 5 nu•naralı E5manın e ."ıııııf 
yanrtn sobanın kurı;mlart tutU1 
ve söndürülmüştür. 

YANKESlCI "~ 
Valdeçeşmesi:ıde oturan o;,~ 

nın cebini kanştıran sabı a 
yakalanmıştır. ...ıJ 

TRAMVAYDAN A TLARi<ı:.ı~d' 
tel10 

Galatad.a Rom nya 0• ,d,.-
yatan "Altmış Bar., admdııkı yet' 
tramvaydan atlamak iste:: ken öl' 
düşmüş başından ve kolun ja:I 

füçe yaralanmıştır. ~I 

CAMLARI KIRAN ADA ,ır:I' 
Kasımµa~ada Değirmı:n ~.,ııil' 

sında otur ın Bayan Mcs~ f:t'' 
. teSl evinin C!lınlarını kıran e:ı.ş 

yakalanmıştır. 

PANTALON HIRSlZI ~ 
Kasımpaşada oturan Ab"'~,

çalıştığı yerrlen pırntalo~ tıf• 
Kasımp ışalı Fethi yakalar.Jll ~5 

ELEISE LAZIM OLM 
0 
'/ 

Fındıklıda oturan Hokkııtl ı'l-1 
takım elbis~sini çalan öaıet y 
lanmıŞtır. 

1 
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~un~. mese esı: 

" y,,; ilk ay ihracatı rekor 
teşkil etmiştir 

Bir ayda 9 milyon liralık ihracat 
1937 başındanberi fazla ihraç ettiğimiz madde

ler arasında, buğday, 
. paınuk, zeytinyağı, fındık gibi şeyler var_ 

Iiarıç pıyasalıırla 1 .. 6 42? 000 liralık mal ithal edilme· 937 ilk ayında en fazla ıhraç e-
betirniz gün g""t·k o antmmukntaase - : -·mukabıl 937 İkinci kanunun- dilen ve geçen yıla nazaran ihra-
hcr -ır ı çe ar a ve sıne · . . . 
ser ay Yükselnıcktcdir. Bu yük • da ithaialımız 5.902.0000 liralıktır. cotı çok nrl:n mahsullerımızın en 

ış Yalnız yeni yıl ·ık d Diğer tnraftan geçen senenin ılk başlıcası bugday ve fındıktır. 936 
geçen senenin "'Y i ın 1 ayın a da "·nlil~·oıı küsur lira olan İkinci !dınununda harice yalnız 27 % 67 .. n ayına nazaran ayın - o1 • ~ 

artmıştır. ticare?t muvazene faaliyetimiz buse- bın liralık bugday satılmışken bu 
936 birine· , . enin nvnı ayında altı küsur mil- sene ayni ayda 1.865.000 liralık 

y0 
1 n ında ancak 9 mıl- n o1 b ~d 'h d·1 · liı: 

n 126 bin ıı·: ~• k ·h 
1 

yon lir::ı iazlasilc 9.382.000 liraya ha- ug ay ı raç e 1 mış ·. 
.uı ı raçat yapı - · -dd t · · d lll~ken b . l"ğ olmuştur ki simdi\•e kadar el- ~çcn sene aynı mu e ıçın e 

d u nııktar 937 b. . . ı ~ - ih ed·ı f d ğ . k . a ıs <>o~ 
00 

ırıneı ayın- d d.l ·~ neticeler arasında bu raç • en m ı ın ıse ıymetı 
~ O lirad e e ı mı~ . d 

llu ır. b. ek:ır teşkil etmektedir. ancak 580.000 lıra ır. 
na rnuk bil h ır r , . d . 1 

l'e ith 1 . a ariçten Türkiye Yün ve keçi kılı, tiftik, pamuk, Bu yılın aynı ayın a ıse .744 000 
\re bu a €dilen mallar da azalmakta barsak zevtinyağı nohut ve saire, liralık fındık ihraç edilmiştir. Bi -

suretle h . . , • 
karıla .. . nrıç pıyasalara çı - krom, palamut, ham deri, kereste, naenaleyh bu yılın ilk ayında fın-

n C.ovız ·k d · d k "h d eksilrnekt . nıı tarı da gittikçe buğday. iındık. arpa, çav ar ~·esaıre ı ı nıcatın a geçen sen~ye ııa -
936 f!ci ed_ır. . üzcrine· lıııriçtcn yapılan muracaat- ıaran 160 000 lira bir fazlalık var -
~ · ncı kanununda hariç.ten Jer giinc-cn gtinP artmaktadır. dır. 

Deniz kazaların~d_a_g_e ___ K_ö_,,-rü-.n-ün __ , 

micilerin 
\lazifeleri nelerdir ? •• 

IJllnu lagin eden bir talimatname 
9'!-Pılması için f el kik/er başladı 

lktıs.ıt V k" . 
tltn g..-· c aletı deniz adamları- bolu va:;>uru hiıdısrsınde de kendi-
1. ~ .. ,ıJcrdek' · 
'Yellerin· . ı \'azıfe ve rnes•u - ni göstermiştiı. 

lirnat 1 tayın ctnıek için bir ta- Vapurun batışı sıras.nda ikinci 
ltıişt;anıe hazırlumıya karar ver _ kaptanla sü\·ari bıribirlerine gir-

air ır.: d mişler '"C kendi vazifelerini UilU • 

• ·•1 dc>ttMlbPri d'· ·· ··ı b ıtarak bh'ibirlerinin '~zifl·)crine l§ için •. uşunu en u 
ı • lıkınckı b" mı.id:ıha;c etmişlerdir. 
litnıv~ , ır komisyon ça-

llle il ~:ışlıyacaktır. Taamatna • Ayni ~amanda da geminin ka -
• e tüvari "k' . marot ·.·:: mi:r<'ttcbalı da kendi can· 

laıiın • ı ıncı kaptan, mü -
tün ge~ı_Ptan ..• çarkçı ve diğer bil- tarını kurtarmıya bakmışlardır. 

•u ın Halbuki talimatname hazır!andık-
gl bir \'az· urettcbatının her han- tan $.'.:nra gemide en ufak \'azi -
ieletj t"' .

1
Yet karr-ısındaki vazj l·~ -

ı.. ..yın d"l fesi olapıicrın bile bfivll' anlarda va-
""lla \.,,,_ c 1 ccektir. Mesela bir 

· ~uu d zifcleri \·e mes'uliyetleri olacaktır. 
zUesint n a herkes kendi va - Gemilerde en büviik vazife ve 

bilct>ck 
~~ac:aktır. 'M \;e hundan mes'ul selahiyel süvarilere verilecektir. 

1Yc kad em eketimizde şiın - Her hangi bir surdlc ne ikinC'ı 
:name • ar bu şekilde bir talimat - kaptan , ... ne de zabitan, süvarinin 
d 01ınay1ş1 .. .. k 

cı Za.b· yuzunden ge.mifor- v37ifesinr miidahıılc edt>miyPce • 
~ ıt: n \'e .. k eu bıt:· . ınurettebat, mes'uli- tir. Talimatnameyi hazırlıyaca 
t\\a.Jctad ırlerınin üzerlerine at - komisy Jh ecnebi memleketlerdeki 
Çu)c senıılar. Bu vaziyet bir bu- talimaL'lameler üzerinde de etüd • 

-......., ........... ; .. ;vvcı İzmirde batan İne- terde hulunat·a1'Jardır 
• llUntt •unuuuıu1111111111nıuuuutnıuu1111ıumıunnttunuı1111tıut1uı • '8 111
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P: ırike_n para,, Yeni segrüsef er 
Ç azısından / şaref !eri 
ıkan dava Konuyor 

lst,"b ·-
..,.~ .... Zabıtasına göre 

yı HUaeyin Cahit 
Vau ~•zrnı,tır 

liuscy1• Cuhittin Ostünda11. ile 
d~ Q ah•t A 
~n de ı~ . 1 arasındaki da\·aya 

fiııael'İn ctu~tc devam edilmiştir. 
1tıaı.1ccttıed:h•t Ve Enis Tahsin de 

l:.nis Ta ~aıır bulunuyorlardı. 
l\ıtuln.ıas hsın huzurdan vareste 
tdildi • .'~ istedi. Bu talep kabul 

' Ul •k 
:nın kiın·rı en para,, başlıklı ya-
a\kırıd t tarafmdan yazıldığı 

Sadıkta: kınci şubenin Necmettin 
tcaı ok Yl\ptığı tahkikat tezke .. 

undu 
"' .. ~ecınctr' 
voyıc bi ın Sadık. kendisine 
~l)Y~ırıcı:ı suaı tevcih edilemiveceğini 
ltlıalarilc cV beraber, "Akşamcı., 

Cahidin Ali Nurettinin, Hüseyin 
ltıakta ~c kendisinin yazılar yaz• 
kat E rırı~ du'°unu bildiriyordu. Fa· 
l11tıkiıtat~Ye~ Mudürlü~ünün yaptığı 
~Üa\:yio C~O~c, mevıuubahs yezmın 
i •rıa fÜPe hıt tarafından yazddı· 
ll11e td't . olmadığı da tezkereye 

li 1 tnı.şti • 
k ilSCyin C• . 
ltfl şu ahıt bu tezkereye 

- ls~evabı vermiştir. 
~'Ptnarn anbul :zabıtası tahkikat 
oıı ~ ıştır kana .. t· . " 1 • . • ~nı . • .. ını soy emıştir. 
lııtr b· nıyet Mudürlüğünün fu. 
~lı~Yhineır Rl\}•retidir. Bir vali 

b:tıııu, Yli:sava a~ıldığı zaman, 
bi lcl R'cl ek adalet mefhumuna 
t'r•fLtrncınck için mahkemeıerin 

~i.. lllda M ... Olnı ıerrc kadar tereddul 
~~~tu:1tı halde davayı civar 
"1a1ı, eıı birine naklediyor. 

trıaf yetındeki bir zabıta me• 

Hususi otomobillerden 
,ıklyet edlllyor 

Otomobil kazalaı mm önüne geç· 
mek içın beynelmilel işaretlerin ç>
ğaltılmssına ve büyük caddelerde 
durarak seyrüseferi zorlaştıran h:.ı · 
susi araualann ana caddelerde dur
durulmamasına karar verilmiştir. 

Husu-;i arabaların tevakkuf ma
Jıallini ı;östcrcn yan sokakların i
saretl..wımesine yakında başlana -
~aktır. Bu işaret ameliyesi bittik
ten sonra, şehrin işlek yollarile 
tehlikeli \'irajlarındaki küçük işa • 
retler kaldırarak büyük . işaretler 
konacaktır. 

Kopru üzerinden geçen arabala-
rın 15 kılometrc süratten fazla git· 
miycceklerini ihtar eden küçük lev
halar da kaldınlarak yerine, ŞO • 

förlerin l:ir bakışta okuyabilecc • 
ği büyük levhalar konacaktır. 

murunun valiyi alakadar eden bir 
meselede vali Jehind ! kanutler 
ve tahmfnler beyan edebilmesi hiç 
bir kıymeti ve ehemmiyeti haiz ol• 
maması icap eder. 

ikinci Şube Müdüriyeti tahki· 
katını nereden ve nasıl yapmış? 
Bu gibi tahkikat alent olmak ve 
meydana konmak icap ederdi. 
Jstanbul zabıtasının Valiyi miıdaf aa 
etmesine ne lüzum vardı? Şahit· 
!erin ikamesine de lüzum yoktur, 

rc.ldini istecim. 
Müddeiumumi tetkik etmek 

üzere evrakı istem~lir. Mubake• 
meye 13 Nisandı devam edile-

cektir. 

Ayakları 
Çöküg'!!. __ , 
Köprü yeniden t•mlr 

Edilecek 
Beleiı) c Karaköy köprüsünü e

iöaslı surette lamir clhrmiye karar 
vermiştir. Bunun içın, köprü mü
hendıslcri, tamir ed'ilmiye muhtaç 
yerleri tl sbil etmektcdırler. Btl -
hassa eskimiş olan bir iki duba ye
nidt>n değiştirilecek ve köprüyü a
çıp kapıyan tesisat da yeniden ta
mir edilecektir. Bundan başka ba
zı kısımları çöken köprü kaldırım
ları da diizeltilcceklir. 

Mühendisler burtdan bir kaç sc • 
ne evvel kaldırılan köprünün E -
minönü ve Karaköy cihetindeki a
yakarını yeniden kontrol etmekte
dirler. Bunların da bir miktar çök
tüğü fıÖrülmektcdır. Belediye bu 
me\'simdc köprünun bu kısımları
nı yenilıyccektir. 

Hukuk Fakültesinde 
yeni imtihah şekli 

Bu yıl Hukuk Fakültesi ikinci 
smıftnın geçireceği eleme imli -
hanlarında bir tadıliıt yapılacak • 
tır. Şimoıye kadar müşterek ola· 
rak yapılmakta olan .Medeni° Hu
kuk \'e hukuk muhakemeleri u • 
sulü dersLeri biribirinden ayrıla

cek ve her biri müstakil olarak e • 
lemeye dahil ettirilecektir. Bu 
şekil imtihanlardan alınacak neti· 
celer üzerinde çok daha iyi oldu • 
ğundan bu yıldan itibaren tatbi • 
kına başlanacaktır. 

Yugoslavya . 
ile talebe 
Mübadelesi 

Gidecek teleb•J• her tUr· 
ıu kolaJllk gö•t•rllecek 
Türkıye ve Yugosla,•ya arasın • 

da, kül•ürel meseleler üzerinde ya· 
pılan bir mukaveleye istinaden şim· 
diden -:onra iki memleket gençli
ğinin birlbirlerile temas etmeleri 
yolunda .büyük kolaylıklar göstc -
rilccektir. 

Gerek Tiirkiyedcn Yugoslavyaya, 
gerekse Yugoslavyadan Türkiyeye 
gidecek yüksek tahsil gençlerin • 
den vize par<ısı alınmıyacak ve bü
tün seyahat muameleleri horca ta
bi tutulmıyacaktır. 

Gerek yolculuk, gerekse gidi -
len memlekette tctkık bakı -
ınından da azami kolaylıklar gös
terilecektir. Bu yıldan sonra iki 
mcmlc.ket gençllğı arasında müba· 
dele ya;,;,acak ve bu sayede de da
ha sıkı lıir dostluk bağı teessiıs 
etmış olacaktır. 

-·---
Foto Rekor 
Üniversite 

Gazetemiz Beyoğlunun bu en ki
bar ve rnuvaf fakiyetli fotoğraf mü
es'ieses•ı e, r.azetemizc kaıışı gös -
terdiğt cthikcdan dolayı teşekkür'. 
eder 

Bu garibe mi? 

İzmirde gökten renkli 
kükürt yağdı 

Rasathaneden verilen maliımat
ta bu hadisenin 

bir garibe olduğu söyleniyor 
Evvelki gün İzmire yngan yağ

murların kukürtlü olduğu hayret -
le görülmüştür. 
Yağmur yağdıktan sonra sular, 

giiıw~in tt>sıri!e tebahhur ~dince 
bütün kaldırımlarda, bilhassa a -
yakla basılmıyan kenarlarda san 
bir kükürt tabakası belirmiştir. 

Memleketimizde ilk defa vukua 
gelen hu tabii hadisenin sebebini 
anlamak üzere dün Knnd'illi ra
sathanesile konuştuk. 

Rasnıh.ıne bize şu m:ılum:ıtı \•er

di: 
- Y~rlerde erimiyen ve kükürt 

~zannedilen maddelerin iyi tetkik 
edilip ondan sonra bir fikir yürü
tülmesi daha muvafıktır. Civarda 

bir kükürt madeninden açıkta bı
r<ıblm•i 1oz kük•irt yı crınları ve
ya bir \Tlkan mevcut bulunduğu 
takdirde bu gibi hadiseler nadiren 
vaki olabilir. 

Mesela kükürt bulunan bu saha
larcfan gc Ç<'ll bir siklon, ı,tı>çtiği 

yerdeki !rükürt tozunu, toprağı ha
vaya kaldırır ve orada tekasüf e .. 
den bı.ı.maddcler biliihara yağmur 
tanelerinin içinde inhilal edecek 
renkli bir yağmur şeklinde yağar. 
Halbuki, İzmirde bir volkan veya 
açık kükürt yığınları olmadığı i -
çin ya_,n kükürt değildir. Eğer 
kükürt oiduğu iddia edilirse o va
kit buna ancak bir garibe dene • 
bilir.• 
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Çocuk bayramı Eyüpte bir 
Hazırlıkları Köprü 
Başladı Kurulacak 

1
- Halk Filozofu ı 

diyor ki: ----
Şu musibet, cenne
tinde rahat olsun! 

Gazetelerde ikı hnbcr var. Hepı· 
miz için hayli manalıdır: 

Hobyar mahnllC'sinde bir adam

cağızı '<anlar içinde otomobile ko
yup hastahaneye nakletmişler. Ya
pılan tahkikat neticesinde adamı ı 

karısı tarafından dövüldüi.Yii. ve· b"·I 
kemiği tmldığı anlaşılmı~' 

Diğer bir haberde de biri Cı-la
köyde, biri Finızağada ıkı adaır n 

metresi· · •. ıi dcl\'J11ek suç.:ı•ıdan :,·a -
kalanıp adliyC'ye verildikfori ya -
zılıyor . 

Yanı dayak gibi en adi bir lc;de 
de bayanlarla baylaı ın !)ek a~a1~ı 
kaldıklan yok. Hatta, bayanla -
rın dahi baskın bile olabil lık ~rı
ne, ayni gün, işte misal· Yı)(•.ı. ı -

hm Qel k~iğini kırmış! 

Vak'a İstanbulda oluyv:-. Yani, 

en medeni şehirlerimizden lıirm
de . 

Bizce, bu hadiseler, gıiJün;: olmak. 
tan ziyade acıdır. Vakıa içirr.iz -
den: 

- Evet, dayağın \'ahşice bir şey 
olduğu malum amma ne hak eden
ler vardır! 

Diye rle geçirenlerimiz çok olur. 
Bunun aksini iddia etmiyoruz. An
cak, merak edilpı.esiıı. bugüniiu in

sanlan o kadar hassasllJ§lluştır ki 
terbiye için dayak gibi, ar.cak el 

Çocuklar aresında bir çok 
müsabakalar yapllacak 

Eski URkapanı köprUaU işaretlerile konuşmaktan anlıyan 
buraya nakledilecek , vahşilerin dilile konuşmıya ha • 

cet bile yoktur! 23 Nisan Çocuk Bayram ve Haf
tasının yaklaşması dolayısile Ço -
cuk Esirgeme Kurumu vılayet. ka
za, nahıye kollarında hazırlıklara 
başlanmı~tır. Bu hususta bir prog
ram vücude getirilmiştir. 

Bu hafta içinde çocuk eşyası sa
tan dükkanlar bu eşyalarını dük -
kanların:la tı>şhir edı>{'c>k!erdir. 

Çocukbı ı bahçe eğlenceleri tiyat
ro, sinema gibi yerlerde eğlendi -
rilecck ve par:ısız olarak tivv.tro ve 
sinema'al göc;tPri!Pcek'ir 

Hafta zarfında çocuklar arasında 
gürbüz, temizlik, giyim, gibi mü • 
sabakalar açılacaktır. 

Mek~ı:!~lerde ~uklara çocuk 
mevzuu üzerine tahrir vazifeleri 
V'!rilecrktir. Çocuklrır tarafından 
hıilka hitaben :ıut~klar söylenecek
tir. 

Cuma günleri cam.ilerde Çocuk 
Esirgeme Kurumunun ''azifeleri 
hakkında vaazlar da verilmesi ka
rarlaştırılmıştır. 

Bunlardan başka her sene olduğu 
gibi bu :..ene de 23 Nisan sabahı 
saat ondl\ F citihten başlıyarak Tak
simde nihayet bulan bir resmige • 
çit yapılacaktır. 

23 Nis:ında Çocuk Esirgeme Ku
rumu tarafından rozet dağıtıla -
caktır. 

Beyanname 
Müddeti 
Uzatıldı 

15 Haziranda tatbik edilecek o
lan İş Kanunu hazırlıklarına hg • 
rarelle aevam edilmektedir. 

İş bürosu bu akşam bitecek ol!ln 
beyanname verme müddetini 15 
Nisanıı kadar uzatmıştır. 
Dığer taraftan lı bürosu İstan • 

bul iimıri Bay Halük yeni kamı· 
nun tatbik edilmesinden evvel ba-

zı fabrikaların kurnazlık ederek i~ 
çilerini ı-zalttıkları hakkında soru
lan bir!\ ale cevaben şu izahatı ver· 
miştir. 

c- Şimdiye kadar bu hususta ya
pılım tetkikata nazaran işletme • 
lerindcki işçi sayısını azaltarak z1-
hiren küçük küçük cüzü tamlıır~ 
arrılmak suretile iş kanununun 

tatbıkatından kaçınmalar hemen 
umumiyet itibarile kanunu hakki· 
le anlamıyanlar arasında bazı kü -
çük sanat erbabını ve betahsis k Jl'\· 

duracıları zikredebilirim. 
Bunları en ziyade düşündüre'l 

cihet iş 1-anununun 35 nci maddeı:;i. 
nin haf tada 48 saatlik mesai müd
detidiı-. 

Halbuki, bunlar unutuyorlar ki 
bu madde hükümleri derhal ve u
mumi bir müddet zarf mda tedrici 
bir surette ve bazı sanayi şubeleri 
ıçin hususi usuller tesbit olunarak 
tatbık l'dılecektir. Sonra esasen ma
hivctJeri itıbarile mevsim teme\'· 
viıçleri göst<:r n kunduracılık ,.~ 
miımasıl san•otların hu hususiyet 
len gözönünd<> bulundurularak 7 n· 
cı maddeye l&tinaden işin kabctti-

Belediye, eski Unkapanı köprü• 
sünü bu yaz, Sütlüce ile Eyüp ara- Nitekim, kanwı, bu hakkı, de • 
sına J"'rl~ştinr.eyi düşünmektedir. ğil yalnı7 kocadan, bocadan, ana • 
Belediye geçen sene de, bu §ekilde dan babadan dah1 kaldmnışttr. 
bir tasav-IV".ırda bulunm·Jş, fakat Doğrusu da budur. En öfkeli za-
tcıtbik işıni bıı seneye bırakmlştı. manımızda dahi bir vahşi menzf. 
Sültüce ile Eyüp arası Unkapanı 
ve Azapkapısı arasından daha dar 
olduğundan köprünün sağlam r· 

hn duba:arınrlan hır kaçı buraya 
yerleştirilecektir. 

Kôpru.'Pn geÇt>nlerden hiç bir 
para alınmıyacaktır. Belediye, 

kopriiyü buraya koyd;;ıktan s-;nra 

araba ve kamyon gibi vesaiti nak

livPyi de- burarlan gı>çinneyi ve Ga
lata köprüsünden bunların geçme
sini mennetmPyi düşünmektedir 
Fakat Sültüce ve Eyübün tehir 
merkezine çok uzak olması yüzün
den bu usulün güç tatbik edile -
ceği ileri sürülmektedir. 

Bu hususta bazı kimseler köprü
yü eski yerine daha yakın yere 
yerleştirmek fikrini ortaya atmak-

tadırlar. Unkapanı köprüsünün 
dubaları şimdi Eyüpten ileri Ha -
licin bir köşesine bağlanmıştır. Be
lediye bu yakınlarda bu köprüyü 
ne yapacağım kat'i olarak karar
laştıraca..~tır. 

Devlet 
Elektrik 
Santralı 

Devlet Elektrik Santralı vücude 
ıetirmck için yap.lan tetkikler 
bayii ilerlemiıtir. 

Bu umumt elektrik santralının Kü
tahya civannda kurulması münnsip 
görülmektedir. Kütahya civarmda 
meydana çıkanlan bir linyit madeıı 
ocatının bir asır miiddetle bu san• 
trahn iş'emcsine kifayet edecek 
mahrukatı temin edeceği tetkikat 
neticesinde anlaşalmışllr. Kütahya
daki santral senede yüzbin ton linyit 
yakacaktır. 

Kütahyada kurulacak bu umumi 
elektrik santralı, Kütahya, Bursa, 
lzmit, Gölcük, lstanbul ve clvannuı 
eicktrik ihtiyacatını temin edecektir. 

Bu aantral kurulduktan sonra 
SilAhtaratadaki etektri1' . fabrika~ 
aantralımn yardımcı fabrıkası vazı. 
fesini görec~k ve kuvveti 100,000 
kilov;ı ta cıkarılaca'<lır. 

receği şartlara tabi tutulması da 
mümkün olacaktır. 

Hal böyle iken, işletmelerini par
çalara Dyırmak suretile knnun tat
bikatın.) engeller ihdas etmek ga

yesini güden işverenler hakkıt1ca 
böyle <ılt.kadar daırclcri yanıltnıı

ya matuf hareketleri dolayısile, r.e
zai takıbat icrasına mecburiyet ha
sıl olacaktır. 

Kaldı ki, hiç bir vakit 10 işçi Ç<i

Iıştırmak kabetmiyen iş ycrleri'l· 

den lüzum görülenler hakkında ay
rı bir nizamname çıkarılarak bun

ların ci9 kanunun hükümlerine ta
bi tutulmalu1 daima mümkün • 
dür.> 

lesine düşmiye asla razı olmama
lıyız. 

Eskiler, cenetten çıktığını söyle

dikleri dayağı cennete götürmüş
lerdir. Her halde bu musibeti cen

nette rahat bırakalım! 

Halk Fllozohı 
•••tlllllleltllfflllllllllllltllllllllllllHllllllllllll 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

itte namussuzluk 
buna derler •• 

Sözüne itimat cttitimiz bir 
arkadquaız anlattı: 

Geçen ıüa, kap·nuıın CSnüo· 
den bir saba geçiyordu. Yeşil 
yaprak satıyordu. Bu, köylü kı
yafetli, henüz lstanbula iyi aLş· 
maaıış, tecrübeii bir satıcı olm .. 
yan bir adamcağızdı. Evden yap. 
rak alrnak istediler. Adamı ça· 
ğırdık. Yaprağı atmak üzere 
kapıya inen kadın ile satıcı ara
sında geçen muhavere aynen 
şudur: 

- Kaça yaprağın kilosu? .. 
- 80 kuruşa .• 
- Çok pahalı .. 
- Sen ne "'erirsin? .. 
- 30 kuruş .. 
- Amma da yaptın ha_ 80 

kurut istedik, 30 kuruş veri.. 
yorsun •• 

Hulasa. ip uzatmıyalun, yap. 
rağm kilosunu, satıca 30 kuruşa 
vermlye raza oldu. Ve bir kilo 
yeşil yaprak alındı. 

Evdekiler. allba riUikteo 
sonra, yine endişe içinde idiler: 

- Acaba aldandık mı ?. 
Çünkü, 30 kuruş denilince, 

uzun boylu ısrara lüzum kalma· 
dan, yaprak alındı. 

Yukarıdaki hfıc!ise. bizde 
bazı esnafın fena hareketini gös
teriyor. Demek k~ evden yap. 
ratıo hakiki fiyatını bilmeyen 
bir insan kapıya çıkmış olsaydı. 
80, haydi bilemediniz., 50, 60 
mutlaka alacaktı. I 

Şimdi, bu satıcının 80 kuruş 
istemesindeki fikri nasıl b:r ke
lime ile ifade edebilirsiniz. Bu baa. 
bayağı, ahllksızlık, ihtik!r, hır .. 
sıılık, yalancılık, namussuzluktur. 

Biz:de, pazarlık derdi, müthiş 

bir faciadır. 

--------------------... ~--
itizar 

"Sen de seveceksin. lefrikanuzı 
bu gün koyamadık. Ôıür dileriz. 
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Güvercini·n-· ·11 
l sı·rıarı 

.. \ 
Güvercinler binlerce kilomet-
re uzaklardan sahverilse tek

rar yuvalarını buluyorlar 
Güvercinler yalmz ordularda muhaberevasıfahğıyap· 

makta kalmıyorlar, gafezecilikfe ediyorlar 
f 
Güvercinlerin muhabere vasıta- ; 
lığı yapmak hususundaki şaya-

lnıh ayret kabiliyetleri henüz 1 
f ennen izah edilememiştir 

larına yol açmıştır. Mesela Umu
mi Harpte Amerikan ordusu gü -
vercin bıllanmış ve bu kuşcağız
lar aldıkları vazifeyi bihakkın ifa 
etmişler ve mükemmel bir muha
bere vasıtası olmuşlardır. Nev -
yorkta, hatta en modern bir gazete 
olmasınd rağmen Ncvyork Evening 
Jurnal, 1935 te bir güvercin posta
sı tesis t-tmişti. Nevyorka gelen yük· 
sek zevat ile mülakat yapmıya gi
den gazetenin muharrirleri yanla: 

. rına bir de güvercin alırlardı. 

Muharrirler yazılarını hemen o
rada, vapurda yazarlar ve güver -
cinlerin boyunlarına veya ayakla
rına takarak gazetelerine gönderır
lerdi. 

Bu güvercin on dakika içinde ha
beri gazetesine yetiştırirdı. Bu su
retle Nevyork Evenıng rakıp ga-
2etelP.re karşı haberi iki saat evvel 
vermek gibi bir fatkiyet kazanmış· 
tı. 

Fakat bu muvaffakiyet Ameri -
kan gazetesinin bir icadı değildir. 
Kadim Yunanlılar da Olimpiyat o
yunlarının netıcelerini memlekete 
bildirmek için güvercin kullanır -
lardı. 

Umumi Harpte bu kanatlı haber
cilerin f ördükleri hizmet çok ol -
duğu kadar müheyyiçtir de ... 

Verd5n'den Rampon'a on iki ha
ber götüren cSer amh isminde -
ki güvercinin hatırası elan yade • 
dilir. Bir düşman kurşunu, bu gü
vercinin vazife halinde uçarken, 
bır ayaf~ını kırmıştı. Bununla bera
ber yaralı kuş Rampon'a kadar uç
muş ve vazifesini sonuna kadar ifa 
etmiştir. Bu güvercınc Fransız or
dusunda hır kahraman gibi bakar
lardı. 

ANTRENMAN LAZIM MI? 
Güvt>rtinlerin, uzak mesafeler -

den kendı yuvalarını bulabilmek 
(D•vam r 6 ı rı cı •agf .da) 

r 
H }a~: ~:Y.~~in;.1 1 
Aşkın malsı 

--~.· 

Geçenlerde çok enteresan bir dim de. Hemen altına bir tarif dl 
mektup aldım. Karilerimden bir ha yazdım. ~ 
bayan bana yolladığı m~ktubunda - Aş;., hisse dayanan bit 
aşkın tarifini soruyordu. Kendi unsµrudur. 
güıPJliğıni uzun tı?Un mC'dhi.isPna Dunu da beğ~nmedim. ~! 
ettikten sonra mektubu şöyle biti • Ürüncü bir tarif daha yaııY 
riyordu: dun; ki gözlerim yanımdaki .lt9e 

cAıizim; na kaydı. Ea~•ım o da not d~f~ 
Eğer c~kı en güzel bir şekilde ta- ni çıkarmış bir şeyli? ya11yor. tı 

rif eder ve bu tarif üzerinde de ay- kasının ynr.lığı şeye hakman1
• 

yetim iir: sfainim Bütün istekleri kadar bil?i.ıl. bir nıiinaset>et.S 
yerine getirebilecek servetim, kiii- olduğunu. b:~dı~:~ 'lıah.le, bcr:i~ 
nah teshir eden güzelliğim 1ıep si- zı yazmanı Hf" onun lıu narekE' 
zin olacaktır. Fikirlerimde samimi· rasmda bir m;ınasebet ;:C:r"rcJc t 
yim. Cevabı ona göre verin.:t ucile neler karalndığ r.a bak 

X. Y. Z. Bastım gördüklerime innnaın80 
Mektuba evvela itimat etmedim. Bi; dah dikka~ ettim. Bir dnh9rd 

Yazı üzerinde uzun uzun düşün - daha .. Evet evet bana yazıY0 

düm. Mektubun bir kadın elirclen Yavaş yavaş okumağa başladı~ 
çıktığı muhakkaktı. Fikirlere h:.ık- - Aşkın tarifini hiç te iyi b~I' 
tım. Mübalağalı olmakla beraber yorsunuz. Sözüm ono mulıart1~ 
samimi. O halde cevap vermek la. lacaksınız. Teessüf ederim dOU~ 
zımdı. su. Ben sizi böyle tariflerin ııl ot 

Ben bu düşün~ ile Fatihten bir dan kolaylıkla çıkabilir sanı)' 
tramvaya atladım Harbiyeye gide- dum .. 
cektim. Bir saatı aşkın yolculuğu Hemen kalemime sarıldıfJ'I 
boş geçirmemek için hemen not küçük bir cevap yazdını. 
defterimi çıkardım. Yazıma heniiz - Gücümün yettiği kadar ~~ 
başlamak üzere idim ki yanıma bir şacnk ve en iyi Uııifüıi uı:~~ 
bayan oturdu. Enfes bir artistik Maamafiy, siz d!aha ı) 

tip. İri mavi gözleri, değil yalım~ bilivorsanız lutfediniz. 
sahipsiz kalepleri; gönüllere tı.l - Defterimi ont! doğru tuttı.ırı1 
kim tacidarları da imha edip yer- okuyup cevap yazıncaya kadııl' 
!erine kaim olacak bir kudretle. bir dü:,iinceve vardım Acnb~ 
Çok seyrek hareket eden uzun ta· bana mektup yolhyan lrndın t!1 

bii kirpikleri, sempatik lekesiı çeh- sın. Eğer o ise ne diye bl'.~' 
- t l V' Buntlan ıon•• Aal>~r tacıran i4oerclnlere korı ıarapnel atac<ıl< op pr resine fevkalade taravet veren bir böyle tnhriri olarak konuşu~ Jı 

lult ... ma/c lazım gelecek güzellik unsuru.. kendisini belli cdivor? Jlıı) 
Bütün milletler ordularında öte- J hilınde Karakas şehri~c ~ötürül" - Titiz ve ince bir ruhun ellcı-e değildir diyelim. o· halde berıi tıı 

denlıeri güvercin kullanmaktadır • müş ve oradan s~lıvcrılmış bir gu- verdiği bir maharetle boyanmış recen tanıyor? llc ne münıısC 
lar. Bu kuşların i!ltıkametlerini ta- verem de 3540 ~il?me.trc ~~t~de • yüzü ve dudakları, bunlara malik je b:ına aşinalık ediyor? ,., 
yin etmek hususunda fevkalade ka- rek tekrar Broklın e donmuştu. Bu olan bu kadma as:-ımız:n Ve:Jüsfı a- Ben böyle düşiinürkcn 

0 
ce 

biliyelleri şayanı hnyrettir. guvercinin seyahatinin büyük bir dını verecek kadar enfos ve kusur-
nı hazırlamış bile. . .. rt Bundan bir müddet evvel Fran- kısmım da bit v,rpurun direğinde suz... _ Ben size aşkın tarifinı o~~ 

sada Arras şehrinden bırakılan ve geçirdiği görülmüştür. Yine Ame- Dikkatimi tekrar not defterime cek ~abiliyette değilim. N>~~e ~ 
ondan çok evvel Hindı Çiniden ge- rıkan ordusundaki bir güvercin - verdim. Benden aşkın tari!inı isti- r.n söyllyeyir.ı ki, siz şimdı~ 

1 tirılmiş olan bir güvercin hiç yo- de Teksz.s hükumeti dahilindeki yen bayana cevap hazırlanıağa baş· dar aşık olnıadınız. Onun içıf1 
lunu şaştrmadan ı 1.590 kilometre San ,. Antonyo'd'an salıverilerek lndım. Evvela şöyle bir tarıf yap- rl!lPrinız pek sathi ve .,. 11vıı" 
katetmek suretile Saygon'a var • 3380 kih>metre katettikten sonra, tım... E h k .k. k öğreı> 

V S b h · 1 1 şt - Aşk gözlerde başlıvan, dudak- yor .. " ğcr a l ı aş·~ ıt11' rnışhr. an e or şe rıne vası 0 mu ur. J istiyorsanız benimle hıç 0 
15 a~ustosta kafesten salıverilen GAZETECİ VE ASKER larda alevlenen, nıkah memuru Ö· .) 

bu kuş, S cy:ülrle Saygona varmak GÜVERCiNLER nünde en yük<>ek clerecesini bulan, biray arkad3şlılı: erliniz. ·ıri"(ll. 
suretile bütün rekorları kırmıştır. Güvercinlerin istıkamet tayinin- başa binen bir iki maşa darbesile Afall:ımıştım. Ellerim ti ,c{ı" 

Fakat bundan e\•vel de Broklin'- deki fe·.kaliıde l1assaları bunlann Nev!Jorkta ıa~etcclıer l imana ıel•n H g«k 11Jamlar yaptıkları ""Jlôkatla,. de can veren bir histir. Ne cevnp yazabiirdim? l{a} ıfı<l 
den V('neıüeJUı dıırnhuriyeti da- muhtelif hızmetlcrde kullanılma - gıifı•rdnlerle gu t-le/,.,;,,,. görıJeriq "'"'· Bu tarifimi beğenmedim. Silme- (Deı•ıımı 6 ncı srıu 1" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~!!!'!!!!!I!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~ 

BU .. y u·· -k--Harpte dcnıze dökülen adamlar arasında sallamaktan kendilerini alamadı - Toph•ın ~esleri arasına mitral- nizdcn b: gün içinde ve s)'~, 
koskoca gemi denizin içindeki mc- lar. yoz sest·r1 bıle karışmıştı. Türk manda Novorosisk, Fcod'05Y9

' ıl 
zarına gömüldü. Bir saat geçmişti. kahram:ınlaıı· akılları sonradan topol, ::>desa gibi dört Jttl~rıd 

Tu .. rk Ba h r·ıyel ,· ıer·ı Bunun ytnında yanan iki gambo- Karaden:zden hala bir yardımcı başlarına gelen Rus muhafızlarını mm döven Türk donantll8 ıa f 
ta da cezasını verip dünya üzerin- veyahut a::ıl kuvvet görünmüyor- da seliimfamak içın bir top daha Rusların <!a intikam alınıY 

t •• ı den knldırmak Iazımdı. du. Karadakiler artık cesaretlerini atmak istediler. cekleri ınunakkaktı. cJell ======== Nası I d ögv o ş u er - Haydi yavrum .. gayret.. topladılar. Ve istihkamlardan tor- Fakat '.'iirk'ün her mermisi bir Zira ... Ruı-lar da J{a~ıt ıc11f'~ 
Gayreti vataniyenin ~ıtretli ev- pidoların üzerine ateşe başladılar. düşman içindi. Bu merminin g6 _ Türk donanması kadar bit ı•ııP 

•nuutnlttlllUHUtnınıuuıuııı ttı1ttllllllll llt lll llltUIUHt llfUfll lllll l llfltllllf IU ll UllUtlUtttl lt th ltttıuouıuıııı 11n tıitl l IUllUtUUlllUUI 

Tefrika No. 6 Yazan: Zeki Ce m a l 
•uı ı 111ıuıı ıııuıu111 ı ıuııııt.tut1111 1111ıtıl l ıllHIUllllnıuııı111111111111ııı1tııuı ı t1ıı ..... uuııı• • •U1ttı• htt llUIHl l lUtlll11Ultl llllHIHllllUftllft 

Türkün karşısında mağllıbiyeti ilan 
ediyordu .. 
Acı çığlıklar yükseldikçe şehir

deki heyecan arttı. 
Gözönüncie ve Odesa Umar.ının 

göbeği:ıde iki Türk yavrusu ka -
dar küçük muhripler durmadan a
teş esiyor ve Ruslar.n Karııdeniz 
filosunda oldukça mühim vazife al
mış bulunan iki gemisini mahve -
diyordu. 
-·Ateş .. 

- Ateş .. 
Türklerde merharnet yoktu .. 

Tlirk kanını nsırlaıca dökrr.iyc a
lışmış olan Ruslardan intikam al -
mak için ele fırsat geçmişti. 

Yarım saatlik ateş de bu intıka
mı almıya kiıfi gelmışti. İşte ateş
ler arasında kalan ganbottan bi
risi siyah dumanlar arasında kal
dı .. 

- R:-rum .. Rrrum .. 
- Son cezası budur .. bir mermi 

daha .. 

- Yaşa kahrnman .. 
Bır dakika sonra yanan ganbo -

tun üzerınde patlayan mermi ge • 

minin son cezasını da verdi. Meza
rını hazırladı ve büyük bir çukur 
deııizin içinde helezoni dalgalar ya
panık genisledi.. 

Biraz sonra acı çığlıklar arasın· ı' 
da muthiş bir gürültü yükseldi .. ve 

!atları bir kere daha topun n:mılu· Odes·ı r.emasında gürliyen bu ses- . receği iş yarın olacaktı. tc maliktiler. Filvaki Ya"tl ıJl' 
b b ler Türk'ün değildi. Midilli'nin Türk donanJ1195,.rı• sunu u t?ı:tm otun üzerine ı:c·vir- - Allaha ısmarladık. .,.. 

diler. Bilakis 'l'ürk sesini, Türk topunu hakı üzerine X'aradcnh~de ""'ı. 
Karade'lızin engin ufuklarına ve 1.orıw 

At susturmak içindi. rıkılmaz \'e meydan oı" l"· 
- eş.. b ' · k il ı· ~ ,,c " f F k t Tü. k h · 1 · · t'k cenu a c .gru rota verere er ı- d .. t bulrn .. 1 .... _ Rırırum, rırırımm. a a , r mu rıp erı ın ı a- onanmarr.ız vucu ıclB' ' ~ 
Bir ddl-ika sonra Karadeniz ej- mını ab.~c;. vazifesini yapmış bl- yen iki rn1Jhrip yüksek dalgalar a- Fakat Ruslar yeni yaptı ,e 

derinin ~ "lyu siyah d'algalı ağzına tirmiş ve ı,ldığı emri ifa ederek rnsında b~yaz köpükten bir iz sa- milere aşağı yukarı YavtJZ rdJ. 
garba uoğru yaptığı manevra ile lıv""r"rek tstnnbul hol'\-:lzına dogrv u dilli kadar silah koyrnuşlll J' ikinci ölü de gidiyordu. .- ..- t> klcıJl~ 

Ç k limandrın .ıyrılmıya başlamıştı. yollarına devam ettiler. Asıl rr.uharebeler h& . ddi ığlı lar, diğer gemilerdeki fer- rı :::;; 
Kumandan, bir saatten beri O- UMUMi HARP İÇİNDEYİZ ha fyı· fı'kır' verebilmek içı 

11 yatlar .. acı sinyaller.. >" 

Odesa hiıla cesaret edemiyordu. dcsa hm; n•nda yapılan bu şen - Karadenizdeki yüksek müca • rın Umumi Harp başın.da t>it 
Bu kadar kahramanlıkla ortaya a- likten :nemnun; onlara birer se • defeden sc.:nra Osmanlı İmparator- nizde bulunan gemilerıni 
tılan ve huyundan büvük işler ya- Jam topu atmayı da unutmadı. luğu da l!mumi Harbe dahil ol - den geçirelim. 
pan iki ufnk muhrip olamazdı. Bun- - Selam... muş bulunuyordu. ~ 
Jarın arka:,-;ndan namı dillerde des- Odesu'r ın milyonlarca kıymeti Artık j~1anbulun pırıl pırıl ya - Tritnotlar: . de 1 

13.000 ton büyükJUğiıll 
0
p tan olan Yavuz ve MidiJlinin gö- olan iı;tıtı:-fımlarından fırlayan mer- nnn sahilleri arasında saklanan bir fJ1 

zükmesi r.luhakk.,ktı. miler Kaıadeniz'in dalgaları ara- Türk donanması yoktu. Slatöst, Evstafi, Pantelcl 
1
,r 

K d k. d" .. A k d b' B 1 t k ' t' .. · d · d " · dı :auıı "' ar ılcr hfıla bu fikri .., c:ına u u 'l J.. r ·a•nr. :ın ır su un ar tr ı ıs ım uzerın r mm e uç gemı var · d 1' " 
hakc>n s!ni yaparken iki torpt siihımı yüksPliyor ve hiraz sonra gün, her dakika yeni emre mühe) - sına gidiş, yollarda tanı 1 .,,.11 
muhribi karaya da bir kaç mermi her şey tutuluvcriyordu. ya bekliyc,rlardı. Çünkü: Karade - ( Devcıf1l' 



937 ,c ekleri 
han i kızlardan 
lıoş anıyorlar? 

Kadınlar boyayı bıraksqlar, 
- erkeklerde f uzuli 

bir masraf tan kurtulacaklar 
--------

Ondül8syona paydos! 
Evvelden erkekler iri varı etli 1 ve en hararetli aşklar bir takım ah-

canıı i.ndmlardan hoşİanı;lardı. lflki çemberler içine alınmakta idi. 
liatta bir kadını medhetmek için: Bu ahlakçemberleri bazı kereler 

- Bak teleme peyniri gibi ma- çok kötü bir tadsızlığ~. v~dırı! -
şallah!.. makta idi. Fakat, bugunku ahlald 

Derlerdi. Zaman geçtikçe bu ka- kayıtsızlıklar da w çok kereler, büs-
d_ın tipi yavaş, yavaş zevk sahne • bütün tadsızlıga _va~mak.ta.J~. 
sınden uzaklaşmağa başladı. Jüliyeto zamanında aıle ıtaatını çığ· 

Hele, si:lcma perdesi etli canlı neyip geçmek ayıp sayılırdı ve 
kadını büsbütün sahneden kovdu. (memnun meyva) dan tadmak ;ok 

Eskider. kadınlar da erkekler gi- zorlukla vukubulabilirdi. Jüliyeto-
bi iri yan, pehlivan ;apılı erkek _ nun aşkı bugün yoktur. O, inana • . 
lerden hoşlanırlard'ı. rak sevmekte idi. ~~günk~ ~ızlar 

Bugün bu tiplerin yerini ince, ise, sevgilerinde mutereddıt~ırler. 
hafif etli çerkes kamçısı gibi supl Aileler ile konuşurlarken, tavırla-
ve yay gibi vücutlar almış bulu _ rını, vaziyetlerini deği~tirmiye, ~ur-
nuyor. met ve itaat tavrı takınmıya bile 

Bugünün insanı makine gibi ru- lüzu1!1 görmemek!edirler. . . 
hu da incelmiş ve dinamikleşmiş Zamanımızda bır kızın, aşkı ~çın 
olduğundaa iri yan, hatt:i teleme ailenin arzularına e hemmıyet 
Peyniri gibi tipleri bir zevk olarak vermeden evini tcrkettiğine ve ev-
alnııyor. lenmesi hakkında ailesinin verdi-

h 937 erke:ğı boyalı kadından da ği nasihatleri dinlemediğine şahit 
k oşla~m:yor. Kadını makyajsız olmaktayız. Fakat, bu hareket do~· 
endı rcnr,i ve güzelligı ile görmek ru değild'ir. Biz kadınlar kcndimi-

ıevkinı tadmak istiyor. ze pek fazla ~veniyoruz. Halbu-

z ki mağrur kadın ekseriyetle bed • 
aten, nr.ıkyaJ· boya Latin ırkı-na ,.....,., ' baht olmaktadır. Çünkü, tecrübe • 
••-.;nsup kadınların modasıdır. 1 1 k A.l 1 ler, enerjik ve heyecan ı oma tan 

k tnan, ngiliz, Amerikan ve İs - daha kıymetlıdirJer. Eski kızlar, 
andinavyı kadınları boyruanmaz-

lar. aşklarını bedbaht etmek istemez-
ler ve romantık sevgiye bayılır .. 
)armış. Zamane kızında bun • 
)ar mevcut değildir. Fakat ken -
dilerine terbıyeli bir kıymet ve
ren ve fazla mağrur olmıyan kız· 
Iarın peşinden de talipler hfıla ko
şup durmaktadırlar. 

1
• Latin mukallidi olan milletler ve 

:atin erkekleri artık boyalı kadın
n bıkmış ve usanmış daha zi -

Yade An ı· ' h g asakson ırkının sade ve 
~ te ı:ılrnıyan güzclliğinC' meylet· 

ş bulunuyorlar 
937 c- • • •• ~ 

kaı ... enesı modası ondulasyonu 

1 dırdı. Dudakları boyalı, yanak
ları alJıklı, gözleri sürmeli kadın -
~ayat '"e güzellik sahnesinden 

F'l' eğe başlamıştır. 
sad ansada, İtalyada 937 modası 

e ve olcf.nüu gı"bi mi.,.el olmak 
~Vk' ~ c-

Sa ıne doğru gidiyor. 
tada çları boyamak modası da or -
in n kalkmağa başlamıştır. Es -
r er renkli bir kadının sarı saçla • 
l~:\çok çiy görmeğc başlıyan göz
ına • u sun·~ güzellikten de zevk al-

ga başlamıştır 
937 k - . . tt 

lund er e~ı kadını olduğu ve bu -
hetıeuğu gıbi görmek istediği ci -
§Und' A.vrupada daha yaz gelmeden 

ıden Yeni ve sadelik modası 
tereya 1 liaw nan hız almağa başlamıştır. 
tirist~ b~ sahnelerde yıldızlar, ak
ıt .. ı... er ~imdiden bovasız olarc>.k 
--ııne ~ 

9
37 

Ye çı~aktadırlar. 
leri b.sencsı sadelik modası erkek
ları dır çok füzuli kadın masraf -her; an 1turtarmıştır. Fakat, ber· 
sat er, kaJın tuvaleti ve boyaları 

an ve 
~anı .. !apan fabrikalar bu cere-
h:ıre~ onune geçmek için şimdiden 
Boı ı:e ge~miş bulunuyorlar. 
~ ... n'd. 1 reklinılar vererek halkı 
~ 1 iste, 

f•Yorı 4 ).prine celbetmeğe çab-
1~ ar. Bakalım hangi taraf ga -

Çalacak?. 

• ";~ın gençliği malik olduğu 
bun tıyı suiistimal etmekte ve 
'trıekun kıYnıetini takdir edeme • 
l>.ınd tedir. Gerçi eJüliyetot zarna -
h~ a en heyecanlı btr genç kendi 

Yatını izhara meydan bulamaz 

Maamafıh, sevgilisine, yahut ko
casına kendinden d'aha büyük bir 
kıymet veren eski kadınlar, erkek
lerini idare etf!1ek hususunda da 
bugünkü kadınlardan daha mahir 
imişler .. 

Zamane kadınları ise, erkeklerin 
bütün haklarına malik oldukları 
için ekseriya kQcalarına sormadan 
kendi başlarına pek çok işler ya
par, ev, aile saadeti, çocuk, gıbi bi
rinci derecedeki işleri ihmal ede -

·rek, inatlarına esir olurlar. Fakat 
bu hareketleri acaba, cemiyet na
mına, doğru mudur? 

Eskı zaman kızları, kur yapma
nın korkulu bir yakıcı yalım oldu
ğunu ve kendilerıni ona göre idare 
etmesıni bilirlermiş. Bu yalım ıle 
sık, sık oynadıkları halde parmak
larını yakmazlnrmış. Bugünkü kız
lar, fazla serbestıye malik olduk
ları içın kur yapmayı korkulu bir 
şey addetmemekte ve ekser.iyetle 
mağlüp olmaktadırlar. Ben şah -
sen modern serbestiye aleyhtar de
ğilim. Fa'kat, bu serbestinin evlen
dilcten sonra her sene kocadan bo
şanacak, bir dereceye gidilmesini 
iyi görmemekteyim. Hakiki bir 
kadın, kendini kocasına verdikten 
sonra kafa ve gözlerini başka dü
Şüncelere kaptırmamalıdır. Kadın, 
çok kıymetli olan serbestiyi erke
ğin elinden almış ise de, buna kar• 
ıı erkeğe bir şey vermemiştir. Da-
ha üstün olarak çok tatlı ve kadı
nın daima muhtaç olduğu •erkek 
himayesinb de elinden kaçırmış -

tır. 

ıılalaatll iogaıı• " •P"'CU kı•ları terclla ıtligor 

(Yukardan aşa~ıya do~ru. soldan sa~a) Jermen ossey, ısa Miranda. Dorls N ~lan, Dl na Dürben. Dorotı Sa
mur. Meri Rol~n. Frans Farm-er. Gertrüd, Nisen. Mira Kler 

Cin Harlov' un hayatını kendi 
ağ zıiıdan dinleyebilirsiniz 1 

Bu maruf artist üç defa evlenmiştir. En çok 
sevdiği elbise pijamadır 

Cm HarlOv ço'k sevımll 'bir ar -
tisttir. Filmlerinde ekseriyetle ha
fif meşrtp ve canavar, tehlikeli 

kadın !"Ollerint seyrettiğimiz bu 
artıst hakkında çok kimselerin ka

naati, belki de menfidir. Fakat, 

Cin Hariov hususi hayatında büs

bütün başka türlü bir kadındır. Bü

yük artıst, şimdiye kadar üç kere 

evlenmiştır. İlk evlendiği meşhur 

Alman rejisör ve mühendisi 

Paul Bern, iki aylık evlilik hayatı 

nıhayetirıden sonra kendıni öldür
müştür. 25 yaşında olan artist an

nesine çok merbuttur. Sinema yıl- · 

dızlarının en büyüklerile dostluk .. 
tesis etmiştir ve henüz 25 yaşında· 

dır. Holivut civarında yaşamak • 

. ta olduğu muhteşem villa, haricen 
muhteşem bir Şutlandiya manastı

rına benzemektedir. Bu villanın i
çinde büyük bir sükunet sürmekte-

· dir. Artist, sakin hayatı arzu ettiği 
için annesi, bütün villanın işlerini 

kendi ellerile görmekte ve hatti 

kızının husust katipliğini de yap • 

maktadır. Anne ile kız arasında ar

kadaşlık muhabbeti vardır ve yq 
farkı arada rol oynamamaktadır. 

Artistin bütün harekAtına, annesi 
mani olnıaktan ziyade, teşvik et • 

mekte ve artistin daha fazla yük .. 

selmesine ~aktadJr. 

. Daha çocuk denecek derecede 
ıenç iken bile, kızının çok güzel o

larak yetişmekte olduğunu gören 

Bayan Marino Belo, elinden gelen 

bütün ~ayreti sarfederek bu güzel

liğin beka ve neşvüneması için ça
lışmıştır. 

. Cin Harloo'un ilci •• ,.. tl•rıtn /uıldıfı r11/cl1Nltrinien CM Kraofortl 

Bugün 25 yaşında dul bir kadın 

olmasına rağmen Cin Harlov ço • 

eukluk hususiyetlerind~m bir ço
junu henüz muhafaza etmektedir. 

Herkese karşı mültefit ve sevimli 

davranan artist, vazifelerine pek 

çok merbuttur. Vazife aşkını ken

disi şöyle anlatmaktadır: Atölye

de işim olduğu zaman, sabah er • 

k-er*lnn saat sekizde vazifemin ba

Şınu gder, kahve altımı bile orada 

yapar, gündüz yemeklerimi de iş 

arasında yerim .. Akşam atölyeden 

dönünce bir hamam alıp masajımı 

yapar ve saat dokuzda yatağa girip 

uyurum. Atöly-ede işim olmadığı 

zaman açıkta yüzer, yahut tenis 

oynarım. Başka türlü geziler ho-

ıuma gitmez. Dostlarımı çaya da
vet etmeyi pek çok severim. Yeni 

sene başlarında, doğum günlerinde 

do~tlarur.a hediye vermiye bayılı
rım. Bu, çok hoşuma ve zevkime 

giden bir adetimdir. En çok sevdi-

ğim dört şey vardır: Bunlar köpe

ğim ve iki tane İran kedisi ile bir 

de kedimdir. Kediler, ikiz oldukla

rı için bunları birbirlerinden ayırt 

edebilmek müşküldür. Elbiseyi çok 

sevdiğimi zannedenler vardır. Hal

buki ben, her elbiseden çok pija

mayı severim. Bilhassa beyaz pi

jama benim en çok beğendiğim bir 

elbisemdir.:. 

Buraya kadar kendisini kendi ağ

zı ile anlatan Cin Harlov hakkın .. 

da söylenecek sözün hulasası şu • 

dur: Bu büyük artist çok sakin ve 

münzevi bir kadınd'ır. Her ne va
kit giyinip te sokağa çıkacak oı.., 
annesine yakınlaşır ve eBöyle iyi 

miyim, acaba gülünç olmuyor 

muyum. diyerek onun fikrini alır_ 
İşte, Cirı Harlov, husust hayatında 
böyle bir kadındır. 

Fetihten sonra 
Türkler 
Ve Elen/er 
Atlnada verilen 

dikkate desler bir 
konferans 

:ı,tinadaki Bizans etütleri teşki

li1 ının salonunda Gen. PolisLratM 

Kalomenopulos tarafından (ietih . 

d~ıı sonra Türklerle Elenlerin 

miir.asebetleri) mevzulu bir kon • 

feTanı vermlştir. Hatip. Fatihin 

mül3yim&ne hareket ettiğini nü
fu~ ·n artması için tedbirler aldı

lmı, patriği himaye ettiğini, on" 

memelket dahilindeki Hristi •ıan • 
lar&n dini ve milli reisi tan.dığuu . . 
izah ettikten sonra, Rumların Türk 

kara "e deniz kuvvetlerile siyasal 

~se}elerinde ~sterdikleri yar • 

c:hn-:lardan bahsetmiş ve bir çok 
Rum cemaailerinin mazhar olduk· 

ları imtiyazlar ve idari istikllJler 
haidnnda tafsilat vermJşt!r. 

Hatip Türkler tarafından yap• 
lan katliamlarla tazyiklerin meı'\ı. 

liyetini, sık sık baş kaldıran Rum· 
lara yükletmiştir. Bundan aonra 
Rumları Avrupalıların ve kendi 
menfaatleri için ayaklandırdıkla • 
rını da ilAve ettikten sonra, mille-

tin yalnız kendi kuvvetlerine da • 
yanmaları lazım geldiğini hatırlat. 

rnıştır. 

kU\-vetlerine dayanmaları 

gelC:iğini hatırlatmıştır. 
llzml 
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Resimde görülen dört manzaradan birinci: bir gece 1 uııa üzerinde 
Vidine dotru seyahat ederken Adakaleli Ahmet bu Macar vapıırıınuD 
içinde bana Tuna ıiiriol okumuştu. ikinci: Razgrattan Rusçuta 
jandarma ile getirilditim zaman şlmendüferden indijimiz Rusçuk. ıeh
rinin PristaniJto ıimeadüfer istuyonu, Oçlncü: Rusçuk iskelesinden 
Romanya, Yugoslavya, Macaristan ve daha yukanlara dotru ipeyen 
Tuna vapurlarının hareket ettikleri Rusçuk iskelesi. Dördüncü: RUSe 
'· ukta Mithat Paf&llln la4a ettirditi Tuna vilayet konatı. Rusçuk Mu
ı asamfı Konatıntin Todorof ile bu binanın içinde rörüştüın ve aer· 
best buakıldım ... 

ı ~E::s' üzerine, derinlere dalan zih • 
ı mi topladım, birlikte kapıdan 

~ ".tık. 
ı(oca \•atanperver Mithat paşa

n:.ı Tuna valiliği zamanından kal
L 1 bir bina olan mutasaraflık bi • 

s:nın altındıı.ki jandarma da;_:-e
·1p gittik. Jandarmalar, bur~da 

t PJimi bir kere d'aha aradılar ve 
ı.azgradlı jandarmadan teslim al • 
l ıktan sonra pis bir koğuşun içl· 
ı e koydular. Burada, korn.ünisı ve 
. ı~arşistler vardı. v~ boyuna bi
l er ikişevr buraya getiriliyorlardı. 
ıJ~ü, Razgratta benimle görü.ş'.ip 
tanışan ve kaymakam partizan Va
zeıofu azlettireceğini vadeden mu
• ~sarrı! KonstMtin 1 oı:'orcf'ım rier
hal beni kabul ederek serbest bı· 
ıakıcağmı zannederken, bu ser • 
!>er~lPrin bulunduğu pis mahzene 
kon·.ılmaklığım ye'sime gitti.. .Bir 
kü?'-Ye çekilip, düşünmiye ve ko
nuşı:nforı dinlcmiye ba~lrdım. 

Komünistler arasında bulunan 
bir Bulgar çocuğu gözlerini gözle
dme dikti ve eben seni tanıyoru~ 
diyerek arkadaşlarını birer, birer 
lruuştırdı. Bu gençler, buraya bir 
grevden dolayı getirilmişlerdi. Po
lis de, bunların arkadaşlarını şehir 

içinde yakaladıkça, getirip birer, 

ikişer bu deliğe tıkıyordu .. Taş o
danın içi tıklım, tıklım dolmuştu. 
Bir, iki saat sonra, buraya ak kal
p:ıklı, ayakları çarıklı iki kişi ge-· 
tirdiler. Bunlar Romanyadan fi • 
rar etmiş Dobrucalılardı" Komü -
nistler bu iki gence nereden gelip, 
nereye gittiklerini sorduıar, ~enç
ler Romanya dobrucasında (Kut~ , 
Veaf) denilen ve Makedonyadan 
getirilerek Romanya Dobrucasına 
iskan edilen Makedonyalı Rumen
lerin komitacılık ettiklerinden V'? 

Bulgar ahaliye zulüm ve işkeı.ct
yaptıklarından dolayı Bulgarista • 
na firara mecbur olduklarını, ar.
latıyorlardı. Komünist Bulgar genç
ler, bu iki kişi ile alaya başladılar 
\'e Dobruca Komitasının meşhur: 

cDobrujans7:i Kra31 > 

cTiBi zemen Ray (*)> 
Marşını alaylı bir tanda hep bir 

ağızdan söylemiye başladılar. Ko
münistler, Makedonya. Dobruca ve 
Trakya kimitalarına ezeldenberl 
candan düşmandılar. Romanya 
Dobrucasından firar ederek Bulga
ristana gelen ak kalpaklı bu iki Jd. 
şinin muhakkak surette çetecilik 
maksadı güttüklerini ve Bulgarlt.-

(*) cDo~ruca ülkesi:ıı 

cSen dünya cennetisin> 

Y•z•n: 
M. Necmeddln Deliorman 

Sofyadıkl (Oellonnın) 
raııeteal aablp •• bqmuharlrl 

rın çok zyi ve rahat yaşadıkları 
Romanyanın Silistire, Tuzekan, 
Dobruc ı ve havalisinden hiç olmaz· 
sa birer çift beygir çalarak hudu
du geçtiklerini anlamışlardı. Ko -
münistlerin bu muameleleri kar -
§tsında şaşırıp kalan çarıklılar, ses
lerini kestiler ve şıkiıyetlerine ina
nacak kimselerin orada bulunma • 
dığını anladıkları için bir köşeye 
çekildiler.. Bir aralık kapı açıldı, 
içeriye bir komiser ile, biı· iki si
vil memur ve jandarma girdi. Be
ni büyük bir nezaketle aralarına al· 
dıktan sonra, sizi yukarıda muta
sarrıf Bay Kostantin Todorof (•) 
bekliyor, buyurunuz, dediler .. 

Rusçuk valisi ile karşı karşıya 
oturup, kahvelerimizi içerken, o 
fU sözleri süyll.iyordu: 

•Bizzat Başvekilden aldığım e • 
mir üzerine derhal Razgrada emir 
vererek size bir sual sorulmadan 
ve kat'iyyen bir hakarete, tecavü
ze maruz bırakılmadan Rusçuğa 
göndermelerini emrettim. Bu sa
bah erkenden getirilerek aşağıda 
komünistlerin yanında hapsedil -
diğinizi bana geç haber ettiler. 

(*) Bu zat, Rusçuk mutasarrıflı
ğından aonra, benimle çok dostlaş
mış, Sof yada misafirliğime gelmiş, 
ve bilahare, Bulgaristanın Edirne 
Konsolosluğuna tayin olunmUJtur .. 

Sizi bir suçlu zannederek saat • 
lerce aşağıda ayak üzeri beklettik
leri ve bana vaktilc haber etmedik
leri için komisere çıkıştım. O ci
hetten kusur bağlamayınız.. Diye 
mukaddemede bulunduktan sonra, 
cSiz bu andan itibaren mevkuf de
ğilsiniz, T.ükumet, sizin serbest bı
rakılmanızı bana emretmiştir. Yal
nız, Razgrad ve Karaorman havali
sine tekrar dönmeniz ve oralarda 
dolaşmanız muvafık görülmemek
tedir. Binaenaleyh, buradan doğru 
Sofyaya ve işinizin başına hareket 
edebilirsiniz. Daha emin olabilme • 
niz için ben size bir de memur ter
filc etmek istiyorum> dedi.. Muta
sarrıf a, teşekkür ettim ve Delim· • 
man havalisine, kendi memleketi
me gitmemekliğim için, hükiıme • 
Un verdiği kararın müddetini öğ
renmek istedim. cBunun müddeti 
muayyen değildir. Hükumet bunu 
sizin şahsınıza bir hücum yapıl -
maması ve naho1 bir hareket vu • 

(Arkası ı:ar) 

Rusçuk şehrinin umumr manzaralanndan bir büyüle cadde 

yollıya~s~evebed tec-üı-e ediyorsa Darbasanyan, kumarda ve borsada s.::r: t 
vaziyet ne olacalt? o zaman benim vetini kaybettikten sonra, sah\• tahvıla 
hercai bir adam olduğuma iman e-Karagümrükte oturan Ziyıı Nu • 

rl imzasile bir o1cuyucumuz yazı • 
31ar: 

decek, ben de hem onun sehhar gü- bastırarak borsada sattı v yakaiandı 
Karagümrükte, Nişancada her 

Ça~amba günü pazar kurulur. O 
günü sabahın saat beşinden itiba
ren, sokaklarda bir telaştır, başlar. 
Gürültü, patırdı. pazarcılar ser • 
gilerini hazırlıyorlar •. Herkes tat
lı \ ykusundan uyanır, rahatsız o
lur. Bu rahatsızlık ne ise .. 

2elliğinden ve bu güzellikten çok 
daha kıymetli paradan mahrum 
kalacaktım. 

Kalemim harekete geldi. Ve şu 
satırları bir anda karaladım: 

- Teklifinize maatteessüf müs
bet cevap veremiyeceğim. Çünkü 
bir iki güne kadar sizin kadar gü· 
zel bir kadınla nişanlanıyorum ... 

Not defterimi kapadım. Zate_n 
Harbiyeye gelmiştik. Kalkıyor • 
dum. Fakat baktım, o hala yazı • 
yor. 

- Haydi dedim, ~nu okuyayım 
da sonra inerim. Defterde asabt ha· 
reketlerle yazılmış şu satırlar var
dı: 

Fakat, pazar yeri akşama kadar 
faaliyettedir. Akşam geç vakit 
pazar yeri dağılır. Sergiler topla • 
nır, kalkar, arabalara yüklenir, gi
der. Pazar sergileri gittikten son • ~ 

ra sokakla~n hali görülecek ~ey
dir. O kadar çirkin bir manuı.ra 
ar:~er ki her taraf pislik çöp içiı.· 
dE:dir. Pazarcıların bıraktıkları 
bu çöpler, bir iki gün sokakta ka • 
lır. Bunların içinde, sıcakta koku 
nc.~~edcn maddeler de vardır. Ha
yalar geçenlerde ısınınca koku • 
dan geçilmez olmuştu. Pazarc\ • 
b .. a emir vermelL Sergilerini sö-
1dip götürdükten sonra, ortalığı 
b~rbat bir halde bırakmasınlar. Ya· 
h .t~ pazar .kaik1ıktan sonn, te · 
miı!ik amelesi, hemen o sokakları 

-Eğer 1'E'ni bir kokflt sa!lıp red ce
vabı veriyorsanız aldanıyorsunuz. 

Ben hem yüksek, hem de zengin 
bir ailenin biricik kızıyım. Site 
karşı fazla bir aempatiın olduğun• 
dan bu şekilde aşinalık yaptım. 

Maamafih ınadem ki reddediyor • 
sunuz Allaha ısmarladık. 

Bana mektup yollayıp aşkın mi· 

Eald Mehterhanenin önden ıBrUnUtU 
{Şimdiki •mu111t lıapbhattege. •ıkidm M•latcrlaanc dıl'lırdl. MchterhtJ111 

6a pnlilllıtl.c 6inanın erice tı,,.•/r idi. Bu ruim. o uman M•htttlıo· 
ıttde ma'-k6mi11etlıet ı•çirııt 6ir ltapis mahkümu t•ra/ınJan gapılmııtır.J 

si:ptlrrr.PU, cöplerl almahd:r. Er • 
tec;i güne bile kalmamalıdır. Ka • 
:-agümrük Nişancasm:la vaziyet 

b3v1e iken, şehrin, paza kurulan 
diğer semtlerinde hal nasıldır, bU -
mıyorum. 

T&hmin ediyorum ki, aynıdır. Bu 
işe alakadarların nazan dikkatini 
cetbetmenızi dilerim.• 

·····-······································•ııı••········ 
Güvercinin 
Sırları 

( 4 ilacıl sayfad'Jn tltuam ) 
hassaları, alimleri son derece meş
gul etmiştir. Fakat alimler bu has
sanın nereden geldiğini, nasıl te • 
kevvün ettiğini bir türlü kestire • 
mediklPr·nden, sadece bunu bir 
chis .. tarifile kestirmişlerdir. 

Bu işlerde büyüle mütehassıslar· 
dan tanırıan ve Amerika ordusun-

nasını istlyen bir kadına bu şekil· 
de müke~el bir rol oynadığım • 
dan memnun tramvaydan indim. 

Ertesi günü şöyle bir cevap ya • 
zıp yolladım. 

- Sayın bayan, bana göre aşk: 
iki cinsiyet arasında vücude gelen 
hissi - uz\•t, sevgi ve bağUıık un· 
surudur. Aş1t isünadgfıhını kalp • 
lerde, hararetini dudaklarda, te • 
rennümünü de ruhlarda bulur. i -
ıaıı ... ilih. .•. > 

:Yekunu ehemmiyetli bir: 
- Servet! 
Kalmadı. 

Yen:ant Zühraba gelince, bu l.J· 
te arkadaşı kadar bir ziyana uğra
dığı halde, onun gibi kazandığını 
sazla, içkile, kadınla ve kumarla 
çarçur eden bir adam olmadığı i· 
çin, kaybettiği para, serveti üze • 
rinde pek o kadar ehemmiyetli bir 
rahne açmadı.• 

Dikran Darbasanyanın kumar ka-

İki gün .geceli ,cündüzlü bu se ... yıplarına, eğlencelerine ve borsa -
\•imli baya~an gelecek mektubu daki zararına şahit olan o yılların 
bekledim. Kimbilir bana neler ya· meşhur borsa oyunculnrından dos-
zacaktı? Tramvay macerasını nasıl tum kosulitçi Asaf diyor ki: 
anlatacak ve beni nasıl candan teb- - .Oikran Darbasanyan. son 
rik edecekti? Se\·inçten kabıma sı- spekülasyon işinde aşağı yukarı 

bütün servetini kaybetti. Sakın bu 
ğamıyordum. Nihayet 2 gün evvel lafımı (;on parasız kaldı, müflis 
şöyle bir mektup aldım. bangerler gibi fülüsü ahmere muh-

c- Sayın bay; taç bir vaziyete oüştü. manasına 
Tarifinize ço'k te§#!kkür ederim. alma! Yine, elinde kendisini ölün-

Beni htıkikaten büyük bir saadete · k d · d. k b" da çalışmakta bulunan Tomas . cıye a ar geçın ırece ır para 
Ross'm dahi söylediği sözler me • kavuşturdunuz. Tarif iniz, yıllarca kaldı. Düşün ki - saz ve içki a _ 
seleyi izaha kafi gelmemektedır. bir zulmetten farksız olan diinya - lemlerinde bir hayli para snrfetti-

Tomas Ross diyor ki: mın giine§i oldu. Bununla beraber ği, pokerde binlerce sarı sarı lira-
- Güvercinler urun bir antren- size şu -.tırafta bulunayım: Ben n· cıklar kaybeytecliği ve son tecrü-

keğim bay mu1rnrm. Bir kız sevi- besinde de borsada fena halde haş-
mandan sonra bu hassayı ~azan - . 

..s.-1 G - h •uorum. Bu kız kendi.sz'n• aı:kın ta- landığı halde - ne para kazanmış .. 
maktau.u ar. enç guvercin da a :1 " r 

rifini en güzel bir şekilde yaptığım 'Kendiı-ini çok severdim. Borsada 
uçmıya henüz başladıktan sonra. yardımlarını gördu-m. Ben de ona 

h d
.. - $1ii.n benimle ni§nnlanacağımı 

yuvasmr. er onüşunde orada sev- hayli isler verdı·m. İkı"mlz de bol söyledi B(?'ft de emt>lime vasıta • • 
diği yiyec-ek bir şey bulmalıdır. Bu bol para kazandık. 

ede gu-verc"nd k d' · nızla ulastım. Bu k.ötii hareketim say ı e ·en ı evıne 6 Felaket füı:erine, Yenimahallede-
karşı derin bir muhabbet ve alaka ile sizi '.elki müt~essh' etim. Fa • ki köşküne gittim. Artık, kumarı 
uyandırmak mümkündür. Eğer gü- kat ne yapalım gerim dünyası bu .. > bırakmış, köşesinde oturuyor, ak -

·n ı şı·t 1 b" d imza.· Kurnaz versı t o ursa, yanına ır e şaıriları bir kaç dostilc evinin bab-
dişi güvercin katmak bu alaka ve Şu saf kafamı duvarlara, kaldı - çesinde demleniyordu. 
muhabbeti büsbütün arttırır. Gü- rımlara çarpa çarpa yaralasam val- Kendisini, başında beyaz bir tak-
vercin tıayet iyi bir .aile babası:ıı lahi de billahi de azdır bile. Mev - ke, sırtında uzun patiska entari. 
dır. Yavrularını terbiye eder ve .hum bir kadının mektupta bildi • fidelikleri çapalarken buldum. Be-
besler. Onun için de yuvasına kar- . rilen güzel!iğine kanıp yanı başım- ni görünce çok sevindi ve: 
şı muhnbbeti daha çok artar. An - dakini !<a;ırmak kadar budalalık - Dcsişmişim, Asaf! dedi, hem 

cak anlrenman yapılırken, güver- olmaz. Şimdi yazılarımı okuyan ve de tamamile değişmişim, değil 
cinlerle yuvaları arasındaki mesa • bana a~kı0< ne demek olduğunu öğ- mi? Filhakika öyle .. Artık ben se· 
feyi tedricen artırmalıdır. retecek bayandan ricn ediyorum o- nin bildiğin eski Darbasanyan de-

Fakat Ross·un cevabı burada bi- ·na yalvarıyorum beni afietsin .. 0 • gilim. -'Jinde iskambil kağıdı, ya-
tiyor. O da niçin mahdut bir zekası nunla konuşmağa .Amade bulunu _ nmda J.adın, ağzında mha\•ent 
olan güvercinin, yerini aklında tut- yorum. ~aföğım, kt>rıdicıine ne ka- bir şarkının kıvrak bir nağmesi do-
mak hu!:tısunda nasıl bu bdar kuv- d:ır sadı olacr.ğınun en bariz de- laşan, ncş'e ve kahkaha adıımı Dar-
vetli bir hafıza taşımakta olduğu • basanyan değil .. · .lilidir. B" d b" h d 
nu izah edemiyor. Mesela" aynı· u- ır en ıre ayatım a müthiş bir 

.................... IHMllUhMtll"'"*""ttılHMffltltWtftlllHlltlltt" t b-~d-1 ld 
sulü diğer kuşlara da tatbik edebi- , ııı-------------1 e t.:\,4 u. o u. Bu tcbeddülde bor-
lirsiniz. R A O 1 sadaki kaylbımın çok büyük tesiri 

PROFESÖR STETON'UN ı Y Ü vardır. Yoooo! Bak bunu inkar e-

İZAHATI •· -------------..:ı demem. Beu <?Ski kurt, eski bor~a-
Heyet alimlerinden Profesör 

Steton ise, güvercinlerin istikamet 

tayinindeki kudretlerini şöyle izah 
ediyor: 

- Bu kuşlar hiç şüphesiz ki, can
lı puslalardır. Lindberg tek başı • 
na Ncvyorktan Okyanusu aşarak 

Parise gittiği zaman, yanına hu -
susi bir pusla alıruitı. Bu pusla 

bir elektrik bobiniııden başka bir 
şey değildir. Yerin miknatisiyet sa
hasına göre bu bobinden geçen ce
reyanları, bir iğne ucu kumanda 
tabelasına kaydederdi. Lindberg bu 
tabelaya bakarak istikametini ta • 
yin edfrrdi. 

Yolunu şaşırmadan H.590 kilo _ 
metre mesafe kateden kuşa ge -
lince, tabiat bu kuşu da tıpkı Lind
bergin puslası gibi ayni prensiple
techiz etmiş bulunmaktadır. Kuş 
Saygondan Arassa kadar olan me
saf eyi r:u sayede katetmiştir. 

Bu izah da ancak bir faraziyye • 
dir,fennibirtarüsaytlamaz. 
Yalnız ~una dikkat edilmiştir k1, 

Akşam neşriyı,1: 

18.30 Plakla dı.ns mucıiki!i, 19.30 
mandolin orkcstra•ı. ?O Nezihe ve 
arkadaşlan h.rafıadan Türk musi

kisi ve halk pr:kıiarı, 20,lO Ömer 
Rıza tarafından arabca ıtöylev, 20.45 
Bimcıı Şen we arkedaş!an tarafıodaa 
Türk musikisi ve halk şarkılan, saat 
ayan, 21,15 orkı.;str~, 22,lS Ajans 
ve borsa haberlet'; ve ertesi gü. 
nün programı. 22,30 p!ikla aololar, 
opera ve operet parçahm, 23.30 son 

Y ARINKl PROGAM 
Ôğle ne riyalı: 
Saat 12,30 plakla Türk musikisi, 

12,50 Havadis. 13,05 muhtelif pllk 
neşriyatı, 14 soo. 

-~ 

güverci.1ler verici bir telsiz istas-
yonu!'lu!l yanından geçerlerken ~a
şalamaktadırlar. Hatta uçuşlarının 
istikametini bile kaybetmektedir • 
ler. 

Güvereinlerin, hatta kanatlan 
kesildiği halde, yürüye yürüye es· 
ki yuvalarına döndükleri görül -
mü~tür. 

cı, zarar ettiğim yerden. yine ''1 

zararı kurtarmıya çalı~mıyacağt • .ı, 
sen buna ihtimal verir misin A -
saf! Hayır değil mi? Öyle amma ar
tık bıktım, dınlenmek istiyorum. 

Darbasan. ·an sözünde durdu, bor
saya hiç inmedi. Bir yıl kadar e
vinde dinlendi. Fakat bu dinlen
me, boş değilmiş .. Bunun sebebini 
bir gijn borsada: 

- Yervant Zührapla Darbasan
yanı tevkif etmişler! 

Dedikleri zaman anladım. 
Darbasanyanla Ycrvant, mühim 

miktarda para kaybedince, bunun 
telafisi çaresini düşünmüşler, Dar
basanyan yine bir borsa dalaveresi 
yapmayı teklif etmiş, fakat Yer -
vant Zührap bunu kabul etme • 
miş ve şu teklifte bulunmuş: 

- Sahte tahvilat çıkarmak! 
O zamanlar transval maden tah

\~lleri çok itibarda idi. Kurnaz bor
sacılar hep bunun üzerine oynuyor
lardı. Nihayet uyuşmuşlar. Fakat, 
klişeleri kim yapacak? 

Ycrvant onu da bulmUJ .• 

İtalyaa Cobc. "ka .. Canım şu, evin· 
deki poker partilerinde Dikratl 
Darbasanyanın bir çok paralar ka1• 
bettiği baba Tahirin meşhur kli • 
şecisi.. 

Cobe ka klişeleri yapm1ş tecrübe
ler muvafık neticeler verdikten 
sonra başlamış basmıya .. Ve y.ı· 

vaş yavaş sün1lmüş piyac;aya .. 
Tahviller üzeri:lde borsa fiatla!·t 

oynanuya başladığı zaman, bir gün 
baktık ki, hayli zamandır piyasa -
dan çekilen Dikran Darbasanyan 
borsada görüldü, eski ortağı Yer
vant Zührapla transvol tahville • 
rini alıp satmıya başladı. Bu iş. 
böylece bir yıl kadar devam etti 
ve iki ortak bir kaç yüz bin liralık 
bir vurgun vurdular. 

Nihayet, Londra bankalarında, 
numaralan biribirine benziyen ; -
ki tah\·ilat ele geçince: 

- Sahtekarlık! 
Anlapldı, 

- Foya! 
Meydana çıklı. 
Sorg•uı.rın, tahkikatın souundlôı 

sahte tahvillerin Türkivede basıl ' 
dığı anlaşıldı. Yen•ant Zührapla. 
Darbasanyanın ç.ok miktnrda tran· 
sval tanvilleri sattıkları nazarı dik
kati celbettiği için, ikisini de yaka· 
ladılnr. 7abtiye kapısında sıkı bir 
sorguya çekildiler. lsticvabın so -
nu şu oldu: 

- İtiraf! 
Tabii Cobcka da yakalandı. Bill' 

!erce li-:-s ,kazanan sahtekiırlnr bi· 
rer buçuk yıl hapis ce1.asile yaka ' 
larını kl'rtardılar. Fakat Darbas1r-

yan bu saadete eremedi... 
Dikran Darbasanyan ne oldtJ? 
Onu da ben anlatayım: 
H'.lkkJnda tc\·kif müzekkeresi J<e· 

sildikten sonra, öteki arkadaşları 
gibi, Dikran Darbasanyanı da tc"
kifhaneye yolladılar. 

Tevkif kararından sonra, hapse 

atılmak, Darbasanyan için çok fe
ci bir dlıbc oldu. son derecede nıe
yustu. Hayatı, dudaklarının ucu
na gelmi~ bir elem ukdesi titriyor
du . 
Yervıınt Zührapla, Cobeka'Yı d• 

onun bu~unduğu koğuşa ~·erıni1 .. 
lcr, biribir:erinden tecrid etnıj)'e 
lüzum r,öı memi§lerdi. ötekiler 

hapse atı1maktan müteessir bile 0~" 
mamışlaı·dt. Tut yemi§ kuşlar ,,. .. 

bi, müforuadiyen konuşuyorlar, ge
vezelik et'iyorlardl. 

Darbasımyan, arkadaşlarile • ~ 
liikad'ar olmuyor, sorgularına ce.P 
vermiy .:, wz söylemiyor, yaııııt 
düşünüyordu. Esasen lakırdı sö1 .. 
liyecek hali, mecali kaırnaııııştı: 
Sınki b:itün asabı tambur teli 11" 
bi gerilmi~, di§leri biribirJeriJıe Jd" 
litlenmişti. 

bit 
Fena hareketler yapılırken. ıı, 

sahtekii:-lık işine ön ayak oıurıce .. 
işlenen kötülükler yüzünden, sO~rı 
radan gelerek fenalıkları t~ .. 
etmek, o cfakikada çok kola)' 0 

,, 

makta leraber, insan her ıı: ... 
dense bunun ehemmiyet ve ve 
metinde;ı gafil görünüyor. 

- Pcmı kazanmak hırsı! jjıd· 
İnsanın gözünü kararttı11: ~ 

raslarını } amçıladığı iç~":,~ ,r 
getireceği f t:nahkları düşilı~ ıııd' 
tırına bile gelmez. Bunun i~J 

(Devam' 
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EJ ragim sokakta dolaşanların kulağına eğilerek: 
'' Siyon seni bekliyor!,, diyordu. Bu sesi duyanlar 

mukaddes Siyan dağına koşmağa başladılar 
Sahra, Aşo ile Kaşonun tekli -

fini Sülcymana söylemişse de, hü

kümdar bu sözlere ehemmiyet ver
ınemişti. 

Öyle ya .. iki yüz kişilik bir has -

sa bölüğünün bir §CY yapamadığı 
bir kuvvete, başında iki genç arap 

kızının bulunacağı yüz kişilik bir 

kuvvet ne yapabilirdi? 
Süleyman gece yarısı saraya dö

nen hassa zabiti Kiletin sol elinin 

de :ısiler tarafından kesildiğini gö

ıiinC(!, asilerden büsbütün ürkmüş
tü. 

Kilet çok meyustu .. 
Mustaripti .. 

Yntaıtta yatıyordu. 
Aşa ertesi sabah dileğinde ısrar 

ederek: 

- Bunu kabul etmezseniz pişman 
Olacaksınız• dedi. Çünkü hasımla
rınız hem şımarmış. hem de daha 

çok ku~tlenıniş olacaklar .. 
Süleyroan bu sözlere de ehem • 

!niyet vermedi 

Aşo ile Kaşo birleştiler .. 
'Ve konuştular •• 
- İkimiz birer ata binsek bir iş 

bete-ebllir miyiz? 
Raşo; 
-Bcnh Decu. azırun .• 

Aşa, Sahrayı buldu: 

- Biıe iki at bulur musun? Di· 
Ye sordu. 

Sahra elinden gelse yani Süley

lnandan çekinmese, iki kız kardeş
lerı: birlikte yahudilcri püskürt -
?nege gidecekti. 

Dedi. 

Sila bu Eözlcrden §Upheye düş -

tü: 
- Sen beni aldatıyorsun. Sah -

ra! dedi. Onların nereye gittığıni 

sen bilırsın! 
Sahra yalan yere yemin etti: 
- Bütün rnabutıarm. bütün cin· 

!erin gazebıne uğnyayım •. eğer bi· 

Jıyorsam. 

••• 
O gün Kudüstc yerlilerin .tık 

bahar bayramh münasebetile yap

lığı şcnlıkler çok eğlencelı geçiyor

du. 
Asurılerden alman bu adet Ku· 

düstc milli bir şclcıl :ılmışh. Bir 

çok kimseler yüzlerine Asür hü • 

kümdarlnrının uzun sakallarım 

taklit ederek boyuyorlar ve mas

keler takıp oynuyorlardı. 

Saraydaki odasında hasta yatan 

Sahranın erkek kardeşi bu şen
lıklcrc iştirak edemediği.ne müte -

cssirdi 
Sahra: 

- Yerliler coşmuşlar- ne kadar 

şen, ne kadar neş'cli görünüyorlar. 

Dedikçe, Hamo hiddetinden ateş 

şunce!eri hiç te yabana atılacak 
kadar bo~ ve manasız değildi. 

Hamo, Efrayimin bu bayramdan 
ıstıfade ederek şehirde serbestçı: 

dolaşabileceğini tahmin ediyordu. 

Hamo bu tahmininde aldanma -
mışlı. Sarayın önünden geçen yüz.. 
leri boyalı ve alelncaip giyinmiş 

insanlar arasında, isyanı el altın -

dan idare edenler de yok değildi. 

Ve bilhassa bu kalabalığın başında 

Efrayım de bulunuyordu. 

Efrayirnin bu kalnbalığa iştirak 
etmesinın elbette bir sebebi v~rdı: 

Sıyon dağına çıkan asileri daha 

çok kuvvetlendirmek için, Kudüs

ten bir miktar daha yardımcı alıp 
götürmek Iazırndı. 

İşte Efrıyım şenlikler arasınd:ı 

bu vazifeyi görüyordu. O, emin 

sandığı kimselerin kulağına eğile
rek: 

c- Siyon seni bekliyor~. 
Diyordu. 

Efrayimin sesini duyanlardan 
hiç kimse: 

- Ben Siyona gitmem.. gide - • 
mem. 

Diyemezdi_ ve diyemiyordu. 

(Siyan dağı) FiliStinlilerce mu-

Jı:addes bir dağdı. Oradan geı =~ 

püskürüyor ve: her sese yahudilcrin icabet etm •si 
_ Bu adamların maskelerini bi- gerekti 

rer birer indirip gözden geçirmeli. Eırayim o gün ak~ma kadar şe-

Diyordu. hirdcn bir ka~ yüz kis1 daı.a topla-
Hamo bir bedevi genci olmakla mağa muvaffaK olmuş~u. 

beraber, bu husustaki fikır ve dü- (Devamı vaT J 
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Finlandiya müsabakaları münasebetile: 

Güreş federasyonuna 
açık mektup 

- ........ 

Artık yetişir... Arkadaşlık, dost 
luk bir tarafa .•• Memleket işlerin
de hatır gonül tanınmaz .•• Ben de, 
bu düstura uyarak güreş işlerimi • 
ze hır açık mektup yazmağa karar 
verdim. 
Güreş federasyonu reisi A. Fetgeri 

Suenu otu?. senelik arkadaşımdır. 
Türkıyede ilk amatör alafranga gü
resi beraber yapmış ve öğretmiş 
dostlardan ve Beşiktaş klübü mües
sıslerındcniz. Spor kurumunun ilk 
miıessislcrindcn olduğumuz gibi 
güreş f cderasyonunun da ilk ola -
rak birinci reisi Ali Seyfi, ikinci 
reısi ben idim. 

Ben, senelerce güreş federasyo
nunda çalıştıktan sonra, Paris 0-
limpıyatlar dönüşü istifa ettim. 

İstifama sebep de Spor Kurumu
nun gidışini beğenmediğimden i -
lerı gelmişti. Nitekim fikirle -
rimde isc:bet etmiş olduğumu za
man ve vakıalar isbat etti. Ne ise 
bunlar geldi geçti. 

••• 

Yazan: M. Sami Karayel 

- . ' 

finin ikisi de kırılıp dökülerek ıs
karta kald'iktan sonra! .. 

Bütün bu hataları örtbas etmek i
çin güreş federasyonunun ortaya 
koyduğu ve Türk spor dünyasına 
ilan ettiği §U oluyor: 

c .. Biz güreşi bilmiyormuşuz! Şim
diye kadar bildiklcrlmiz hiçmiş! 
Finlandiya ve İsveç seferinden son
ra; ~ ne demektir, öğrendik .. 
ilh .. > 

Bu beyanat ve ilinata benim gi· 
bi senelerce güreş yapmış bir a -
dam değil, ömmnde güreş seyret -
mcmiş ve bu işi bilmez bir adam 
bıle inanamaz ve derhnl şu ruali 

dünya ~ampiyonluğunu yok pana· 
sına satmak mıdır? 

Bütün bu fecaatlere mukabil gü
reş federasyonumuz şimalden bi • 
%e yeni ve kimsenin bılmediği gü
ttş tekniği getirmiş oluyor öyle 
mi? 

Peki; grlccek yazımda, güreşte 

teknik, tnklik, stil nedir. Güreş Fe
derasyonu da ve okuyucularım da 
okusunlar. 
Bakınız bakla ilim man:ısında 

nasıl ısl&tılıyor, görsünler. Çünkü, 
artık y~ter. 

• • 
Hakemler Ankara-
da Doğensporu, 

lstanbulda Üçoku 
yendi. 

Üçok 'e Doğanspor takımlarının 
maçları İzmir gazetele.rinde mü -
hlın yer tutmaktadır. Anadolu ga
zetrsin:n Pazar giinkü niishaçmın 
birinci sayfasında şöyle bir başlık 
yapmı§: 

cHakemler Ankarada Doğan • 
sporu 6-1, Üçoku da l - O yendi • 
ler>. Bu cümleden İzmirlilerin ha-

lı:emlet"e kızdıktan belli oluyor. Üı;· 
okun Fer.ere mağlup olduğunu ka
bul etmıyen Anadolu gazetesi bııriı 
bir penaltının dn verilmediğini ya
zıyor. 

Üçok .Fenere karşı muvaffakiyet• 
li bir 01un çıkardı . .Fakat hak.emin 
tarafgirliğini görmedik. Ankarada 
Gençler Birliğinin beş golü of -
sayddan att.ıl11 ve hakemin tama -

mile tarafgir olduğu yazılıyor. Bu 
işde gt>ne hakemin kabahntı ola -
maz. Ç ·rakü hakem bildiğıni tat -
bik etmi~ir. 

-Ne mutlu size! Onlarla dövüş
ınb· eğe gida-seniz, her halde büyük 

Son Telgrafın 
Müsabakası 

Şimdiye kadar kalemimi atletizm, 
Bir çok okuyucularımız mek • futbol üzerine tevcih ettim. Ara 

tupla, telef onla kuponların ne va- · 

Alfıaddın gibi temiz bir sporcu· 
nun tarafgirlik yapacağına ina -

namayt'!. Bu işte kabahat Ankara· 
h bir h:rkcmc Ankara - İzmir ma· 
~ının i . .b;rsini verenlerdedir. 

ır iı:ı a.'\ ~ 
,. c.vrtnU§ olursunuz! 

~i :fahra arkadaşlarına iki :t buldu .. Ccnbiye verdi .. bir sa -
alı erkenden iki bedevi kızı yola 

Çıktılar. 

--
Yazıldığı gibi Beşiktaş - Üçok 

ms~ını•.ı hnkE'mi Şazi Tezcan de· 
ğildi ve bu evvelce ilt'ın edilmişti. 

Anadolu gazetesinin Şazi Tezcan 
gibı düı .ist bir hakemimize taraf-

girlik su~nu tüklemesi çok acaip
tir. Her l.aldc bu yaz.ı mağlubiye • 
tın tesirı ile yaz.ılmıştJr . 

• • 
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Yağlı ve yağsız Acı badem yağsız kar ve yarım yağlı gece 

HASAN KREMLER • 
1 

Çill ri ve Sivi celeri ve Lekeleri Kat'iyyen izale Eder. 
Dünyada mevcut klcmlerin en nefisleri, en sıhhileridir. Nazik cildli kadınlann hayat arkadaşıdır. bıtiyarlan gençleştirir ve ıençleri &ilzclleıjtirir. İnsana ebedi bir taravet 

veren Hasan acıbadcm y~e ynğsu: 9ündüz ve yarım yağla gece kremlerini unutmayınız. Kutusu 50. tüp halinde 20, Türkiyede yapılıp ta Avrup;& etiketi yap~tarılan ve 
halkı aldatan kremlere ve sair ıtriyata aldanmayınız. HASAN ismine ve markasına dikkat ediniz. 

HASAN DEPOSU: İSTANBUL ANKARA, ~KİŞEHİR, BEYOliLU BEŞİKTAŞ. r ev et Demiryolları ve Limanları_\ __ 
ASU DAN HED Haydn,pnş~··Ll:~:"~.ü~:. 1~,:r::: ı~ ::. ~:: .. dan müf-1 

rez la11h:me aylığı muhammen 1500 kuruş mu\;abilinde ve bir sene 
mü<ldet:e açık arttırma suret ile kiraya ı·crilecektir. Açık arttırma 15-3-937 
tarihinde saat 15 de H. Paşa Birincı işletme Mudürlügü:-ıde yapılac.ık
lır. Tn iplerin yuıde yedı buı;ı.:k ı ıu vak kat teminat ak.çesile ve gereken 
kanuni vesaik ile beraber nıcıkür günde hazır bulunmaları ilan o'unur. 

ile ameliyatsız kurlulurııunuz. Basur memelerini söndürür, mahveder, kanı, ağrıyı derhal kc~er. 

N MAL 
(1788) Emsalsiz ilAçbr. Hafakana, teessürle bayılanlara 20 damlası hayal verir. Evlerinizde mutlaka bulundurıınuı. 
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14 Hacı Muhittin Acıç~me 3 Muı:tafa ~ .. 14 40 
15 Atı Akli Çııkurboslan 47 Cemil Mııkin~d J 6~ 
16 Derviş Ali Mehmclağa 33 Ahmet 'Kahveci 1 22 
17 Husambey Te1zahcılar 41 lsmail Sarraç 13 73 
18 Perakende Çukurbostan 1 Nc:sime Kahvf'cl 3 64 
19 Atik Ali Lonca 54 Mur.,tbaba Kahveci 6 30 
20 Knriy~ Salma tomruk 111 Şakir HalldÇ 5 45 
21 Eftal zade Nişanca 28 Zeynelabidin Berber 6 18 
2i Derviş Ali Mehmeta,ğa 33 Kemal Kahveci 12 72 
23 Atik Ali Lüleci Yekta 20.1 lbrahim Manav 17 32 
24 ,, ,, ,, " 1 Necati Kahveci 13 42 
25 ,. ., Löküncüler 20 Fahretlla Tenek:ct 37 60. 
26 Hatice sultan Karabaş 10~1 Mehmet Teni 8 97 
27 Neslişah Çınarlı çeşme 34 Hrısan Kahveci 13 !>O 
28 Atık Afi Lökürıcüler 32 Muııtafa Kaııap 11 65 
29 Mimar Sinan Hafızpaşa 106 Abbas Habib Bakkal 9 90 
30 Hoca Üveyz Yağhane 7 Tevfik ., 17 68 
31 K.ıriye Şehe~·üp 1 ı. ı Hyyrlge ,, 11 .SS 
32 Atık Ali Arabacdar 25 Muhittin Şekcrcl 35 19 
33 ,, ,, Çukur bostan 81 loralıim Salih Fınnrı 13 SO 
34 Dülgarzade Çamaşırcı 13-1 Osman Manav 20 93 
35 Arpa emini Köprübaşı 24 Mesut Marangoz 25 ıo 
36 Atik Ali Çukurbostnn 35 M. Hüsnü Tenekeci 7 81 
37 ,. " Lüleci Yekta 22-2 Ahmet Hulusi Bilet ba:f.li 14 30 
38 Neslişah Çınarla çeşme 19 Recep Kömiircü ! 3~ 

~i9 Dülgarzade Mabraman 2 Hasan Berber 7 20 
40 Hoca Hayrettin Süpürgeci35 Derviş Kahveci 5 20 
41 Atik Ali Arabacılar 25-1 Hüseyin Atar O 99 
42 Manisalı M. Motaflar 40 Ahmet S,uraç 19 60 
43 Karabaş Löküncüler 22 Osman Tcrlıkcl 24 84 
44 Halice Sultan Fcvı.ipaşa 307 Talha Mnrangoı 11 16 
45 lbrahım Medadi Salihpaşa 28 Mustafa Halaç 22 00 
-16 Hacı Hasan Haydar 55-2 Sait Kahveci 3 60 
47 Kl.1rabaş Fevzipaşa 221-1 İbrahim Kahveci 35 70 
48 Hacı Hasene Haydar 49 Ekrem Atar 6 18 
49 Kariye Ali Tuncu 16 Mehmet Ali Kah veci 1O1 64 

50 Kirmasti Süpi,.geci 19 Muzaffer Doğramacı 18 62 
51 Hatice Sultan Löküncüler 60 Mehmet Kunduracı 5 08 
52 Karabaı Fevzıpaşa 221 Hasan Tahsin Kahveci 8 76 
53 Derviş Ali Hasan Atik Paş1ı8S Hasan Depo 12 96 
54 · Kariye Ali Kuşcu 16 Ômer Kah.,eci 10 50 
55 Merkez er. ÇırpıCl 20-1 Raşit Kahveci 2 76 • 
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TARiH 
YALAN SOVLEMEZ 
Vak'alan, oldutu ribi müta· 

Jea edebilmek i.;in, üzerinden 

biraz zaman reçmelidir. Bu. 

nu'l gibi bir güzellik müstah· 

zarının değerini anlamak için 

onun icadı üzerinden en aşa. 

tı bİ!' kaç yıl geçmiş bulun· 

malıdır. 

KREM PERTEV 

Dün ortaya atılan bir güzel. 

lik müstahıan olmadığı için 

hakkındaki hüküm çoktan 

verilmiştir. O, Cildin rıdası. 

Cildin hayatı. 

Dans profesörü 
Parlaln 1937 senesinin 
yeni dana figUrlerlnl 
öğrenmek isteyenlere 

mUJde 

Beyoğlu istiklal caddesi Türkuaz 

dans dershanesinde Kemal Sami 
Bayere müracaat. Hergün sabah 
ondan akşam dokuza kadar ders-

hanesi talebelerine açıktar. 

933 
933 
935 
933 
9'33 
935 eooooooocoo~oo-00000000. 
934 8 Akba mUesseseleri 8 
93~ Ankarada her dilden kitap, ga- l 
936 zete, mecmua ve kırtasiyeyi ucuz· 8 
9

Y> oiarak AKBA müessesesinde 1 
936 
936 bulabilirsiniz. Her dilde kitap, 

936 mecm.ua siparişi kabul edilir. r 
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56 Kar:ıbaş Löküncülcr 41 Cemalettin Berber 7 28 
51 ,, Eski Alıpaşa 47 Mehmet Kehueci 35 84 

933 I~ lstant:ul gazeteleri için ilan ka. S~ 
936 j bul, abone kaydedilir. Undervodd , I ri::~~~~ii.~~~~~i'i!üi;~~~~~~~~~~~·~"iil.aiflai'.i~ii!l~~~~~ 
93) yazı ve hesap makinelerinin An- S----------------""'"- --------------~ 

58 Kırkçeşme Şehzade 84-1 Alı Kalaycı 81 lıl 

59 ,, .. 152 Todori Boyacı · 6 22 
60 Hüsambey itfaiye 31 Arif Kuap 13 80 

936 kara acen esi. Parker dolma ~ ç o } K 
:~~ kaleml~rinin Ankarada satış y~- 8 Dr. Hafız Cemal yeni ıktı ku ızı 
932 ridir. Telefo'l: 3'177 8 D 61 Kovacı dede Medrese 38-1 Sülayman Seyyar sıvacı 8 10 

62 Kirmasli Çamaşırcı 7 Nafize .- Hancı 447 19 
63 ,, ,, 7 " " 51 60 

934 •ooooooooooooooxooxoo:x. (L~i'..MA.NHEKİM) Tahtları e-
931 

f' C' 
• Oklıl Kızlarının yılln?"dtr t>e 

351 
dıkleri biricik kız ınecıııll 

64 n Emirler han 21 Recep Demirci 15 75 
65 ,, Manisalı Türbe 49 fsmail Lambacı 3 74 
66 Dülgarzade çamaşıra 15 Mustafa Kömürcil 22 00 
67 Hoca Hayrettin Küçük 

kahraman 65 Arif Kahvici 13 20 
68 Hüsam bey Serdap l Ahmet Köfteci 3 46 
69 Derviş Ali Drağman 7 Mehmet Kahveci 4 84 
70 Hocakasım Sultançcşme 3 Seher Ane Bakkal 4 73 
71 Muratpaşa Horhor 49 Ali Marangoz 2 06 
7'2 Kirmasti Fatih 61-3 Arslan Araba tamircisi 13 50 
73 ,, Manisalı 11 Ali ,, 25 92 
74 AhıçelebiLimonisekelesi 20-1 Pandeli Alako ke~ekağ'ıtçı S 93 
75 ,, Limoncular 40 Halit Kavun ve karpuzcu 109 00 
76 ,, ,, 32 ·2 lsak Bahar yağ ve zeytinci 153 07 

- lııtanbul Defterdarlığından: 
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Yukanda ismi ve adresleri ile vergi miktarları ve mensup olduğu 
şubesi yazılı mükellefler işlerini terk etmiş olduklarından nam ıırı'la 
tahakkuk eden kazanç ve buhran vergilerıne ait ihbarnameleri gerek 
ikametgah ve gerekse ticarethaneleri mahaJlınde tebliğ edılıııeK u e e 
aranılmış ve zabıtaca da bulunamamış o:duk.arından dola;ı Hukuk 
usu) n uhakemeler i kanununun 141-142 ınci nıaddesıno tevfikan tebli~ 
makamına kaim olmak üzere ilin olunur. (1943) 

KEllPETEN GiSi 
Sil< ER 
ATAlll-

Dahiliye ınütehassısı 

Pazardan başka günlerde Ôğle • 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

!stanbulda Divanyolunda (104) nu-

15 Nisanda çıkıyor 

virer:ı Çocuk---~ 
Ç OCUK ROMANl ~356 Hıcri 1353 Rurrıi il .Muharrem M 1rt 

Yazan: ISKENDER FAHREDDiN 5 25 
2 ~1 

Yıl 1937, Ay 4, Gün 97, Kaıııtı 15 maralı hususi kabinesinde hasta • BUtUn okuyucular1mıza 
!arını kabul eder. Salı, cumartesi 

tavsiye ederiz 
günle.i sabah .9.5 -12~ saatleri ha- -ı•-IDllE3 __ -.-.-.-.-.-.-.-.-.-~ 

,ı 
kıki fıkaraya mahsustur. Muayene-

hane ve ev tel~fon : 22398. Kışlık 

telefon: 21044. 

Dahiliye müteh<lS'itSl 

Dr. Ali Rıza Sağlar · 
Be;;,ikta, Tramvay Durak 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

1 
Hastalarını hergün Öğled.c'l 

I :ıoıır 1 kal,,ul rder. 

i&::llm: .... mili ........... ~ 
.Salul.ıı ve uuıuıni ueşnyatı ıdar~ edec 
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Basıldıtı yer: Matbaai Ebüz.Liya 
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