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..-.mıe unda 50 maki~ -
leri ve ~anlaşıl~ 

Plan şudur: Bir yaı:ıdan Suriyede hazırlanan çeteleri hu
dutlarımızdan içeriye sokmak, bir taraftan da Dersimde
ki aşiretleri hükômet tedbirleri aleyhine ayaklandırmak 
HükUmet daha geniş tedbirler ahp almamak için Fransa 
nezdinde yaptığı şiddetli teşebbüsleri~ sonunu -b~kliyor 

• • ............ ~!llllm!llml .................... . 

ihtiyat kuvvetleri silah altına çağırılan ve kadrosu yükseltilen bir fırka 
askerimiz muhtemel hidiselere karşı vaziyet almış bulunmaktadır 

Halk takip ve janda·rma müfrezelerile r"i'ri"QiiiZ'ie·r .. ~47·:·ooti"" 
beraber çeteleri imha etmektedir tonluk 

' iÇ b~kanının en son vaziyet hakkındaki be!/anatı zırhlllar yaptıracak 
Dersimde ne yapmak istediler, Cenup hudutlarımızdan sarkan iki çete 

de püskürtüldü ve bir çetenin ekseri efradı imha edildi 

Son dakikada 
Ankaradan aldı
Cımız malumat 

Ankara a 
hudutı · (Telefonla) - Cenup 
lt:!ri Vcurı~ız.daki şekavet hadi~e -
taı-a dorduncü müfettişlik mm· 

l dıı.h ı· eski ~ 1 ındcki Dersimde bazı 
ı.... aga ve nıu·· t ll"b ı · h""k. .. ,Clin ega ı e erın u ·u· 
tnaıar ıslah hareketine karşı koy -

1 Vaziy t" k - ~ trıct i b c ı nrşısında huk ı -
ketıcr~a{:den kat'i \"e cezri hare -

1 ılen · lnaktad ıttıhaz etmiş bulun • 
lt. 

Ccnu . 
huduu Plakı şekavet hadisc1erinin 
ler ve ~ırnız dışındaki teşekkül • 
hafit ransız, Surive resmi mc -

ıne rn .ı 
dan tah ensup elemanlar tarafın· 
ll\anı11 ' rık ve teçhiz edildikleri ta-
~it trı""\::hakkuk etmiş ve her çe· 
ecı1ı..,,.~s. t delalil ve vesaik teshit 

··.ıştır. 

leaınuta d 
te.Yen Y a bu hususta, dün c~· 
" eden ·· vekilin· nıuzakerat ve Dahiliye 
da \'c 111 gerek celsenin açılışın
taıtib.,. gerekse hatiplerin sözlerini 
• '-'il verd·~· b tıycl" . ıgı cyanat bütün vı· 
So~ ızah. etmektedir. 

ı. .. ı. dakıkadn ··ğ d" • ·· '1U11.(ılll o ren ıgime gore 
dıncıe bel, Fransız hükümeti n•.-t .• 
detıı d u son hadiseler üzerine şirt· 
sı~ huke.rnar~Iar yapm;ş ve Fr.ırı 
katini Umcu merkeziyesinin di1:· 
l cclbetrn· t " Cer 1·ı· ış ır. Alınan tedbir 

avcte n daha kat'i \'e dı:ıh:ı 

~'l 
'011 

.lcQ "azigeı . I I fl tıı " p 1 tr:a ı eden ç a• 
t.IJ urti Gerıel Sekuleri 

• Suhti Kaya 

v lı Tark ordusu lıo gerd• "' 111r salaadtı memlekeıin •rr.nigll ı.t ı\uıurunu IHr ııldrrura 
r.a r•mon • .1 -J / lı 1 le ti sıJr atı e mucıa aaya aıır uulunmo tc ır 

müessir tedbirler almak üzere Fr~n· 
sa ile cereyan eden muhaberclerın 
neticesi beklenmektedir. .. 

İlk tedbJt olarak Suriye - Tur· 
k' hududu üzerindeki muhafa:a 
ıye . t 

kıtaatı takviye edilmiş, cmnıyc. ~e 
istihbarat teşkilatı kuvvetlcndın1· 
miş ve cenup hudutlarımı~dun gc· 
lecek her nevi çete ve şakı taarru
zunu imha edecek askeri tertibat 

alınmıştır. 

Fransız parası, Fransız silahı ve 
Suriyedeki Türk düşman~~m:'ır. 
tahrikile huciutlarıınızdan ıçerıye 
gırcn şakiler huduttaki arazinin 
gayritahiiliğinoC'll istifade ~tmeKt: 
ve 800 kilometre uzunlugundskı 
hududun her hangi bir noktasından 

tekrar geriye kaçmaktad:rla~. Di : 
yarbekir _ Mardin yolu uzerındekı 
soyguna gelen çeteler burada an
sızın bir baskın yapmışlar ve yc!di 
sekız vüz kişılık bir yatand&ş kit· 
lesıni ~oymuşlar, talan ettikleri C'Ş
va,·ı, koyun \'e saircyi cenup hu'lu
d 0

mu2dan dışarıya sürdükten son
. hududun ôbür tarnf ında şenlik· 
· v"pmıc;laı Tiirk duşm.,nlı~!'1l 
• " :ı: t 

b· ~;\·ccek \~ ) .. v:-cak ~ekı.ce Ln· 
huratta bui~nmu~lardır. Maıd;n 

Cenup hudullarımııın oazigetini gösterir Jıarlta 
ile Diyar-bekir arasındaki Kara • da bir firar noktası bularak tekrar 
kop'..ü mev.~ın~e yapılan bu teca- cenup hududunun dışına çıkmıştır. 
\'UZU Gcrcuç cıvarındaki bir çetıa· Yalnız burada şayanı dikkat olan 
nin tecavüzü takip etmiştir. Ma - bir nokta vardır ki, o da şudur: Ge-
halli hükümet kuvvetleri bu çet' rek Karaköpru mevkınde gerek 
ile ı;e.rpışmışlar, çetenın bir kı - Gi'rçüç'tc çetelerın bu har!keti de-
sım efradı imha ediln'liş, bit kısmı (Dı>varn.ı ikinci sayfada) 

Japonya, lngiltere ve Amerika 
arasındaki 

si/alı yarışı aldı, yürüdü 
- -------

Japonların anlaşmaya yanaşmamaları 
üzerine lnpiltere dünyanın en büyük 

harp gemilerini tezgaha koyuyor 
Harp gemilerinin tonajlarını ve 

toplarının paralarını tahdit etmek 
üzere, İngiltere, Fransa ve Ame· 
rika ile yapılan anlaşmıya halyanın 
da iştirak ettiği malumdur. Bu an. 
laşmıya göre, 35,00J tondan yukarı 
sremi yapılmıyacak ve bu gemileri 
techiı edecek olan topların hlib
rasıda 356 milimetreyi geçmiye• 
cekti. 

Ancak lngiltere, Japonyaaın da 
• bıı anlaşmaya iştirakıni şart koy

muştu. Ve j'ıponyadan 1 NisaQ 
1937 den evvel bir cevap beklen&. 
yordu. 

48,000 TONLUK GEMiLER 
Japonlar nihayet cevaplarını 

bildir.diler. Deniz silahlarında iste
dikleri gibi serbest kalmak niye· 
tinde olduklarını cçıkça söylediler. 
Bıı cevap allkadar büyük devlet• 
lıre bildirilince, Londrı ve Vaşinı• 
ton heyecan geçirdi. Çünkü bu 
suretle dört devlet arasındaki aq. 
laŞma suya düşmüş oluyordu. 

(Devamı ikinci sayfada) 
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Mevıanekapısı cinayeti 
Perikliyi, beraatı istenen 

suçlu mu öldürdü? 
Davanın seyri bu sabah büsbütün 

geni bir sa/haya girdi 
(Yazısı 2 nci sahıf ede) 

İngilizler aç kalmak 
korkusu geçiriyorlar 

( Yazısı 2 inci •agfada) 



Geçit yerleri boyan
mıyor mu? ••• 

Caddelerde karşıdan karşıya ge
çilecek yerler işaretlenecekti. Bir 
{irket çıktı, belediyeye buraları be
yaz boya ile boyamayı teklif e~i. 
Beya boya? Şirket her halde Is
tanbul çamurlarnıın da ihtiyarla • 
nuş olmaları lazım geldiğini, bina
enaleyh çamur lanrruzın bembeyaz 
olduğunu mu zannetmiş olacak, ne
dir?!. 

Gazeteler yapılan tecrübelerin 
Deticclerini yazıyorlar: Bu da ol-

mamış! Beyaz boya boyamanın da 
para etmiyeceği anlaşılımş. 

Tekrar yeni bir şekil aranıyor. 
Şimdi sorarız: Bütün bu işler fu

:zuli değil mi? Yeni renk ararnıya 
ne lüzum var: Bu geçit yeTleri işte 
pekala arad'a sırada kırmızı reng<.? 
boyanıyor ya!!.. 

* Elbet buhran olur! 
Şu halkımız arasında ismi (Mar

sıvan) diye tanınan Merzifon'da et 

buhranı olmuş! Kilosu (40} kuru§a 
çıkmış! .. 

Hayret! demek oradan da deh • 
1
. t , __ .. il 

§et ı pas ırma çeıuı!lşız .... 

* Tuhafhr ama •• 
Herkes fzmitin modem hayvan 

mezarlıkları yaptırmak gibi bir ta
savvuı a düşüşünü şaka zannedi • 
yordu. Bravo şu İzmite; Gerek İz.. 

n1it ve gerek mülhakatında hay .. 

van me7.arlıkları tesisi için vilayet 
kazalara bir tamim göndermiş ve 
hemen bu işe elverişli bir sahanın 
bulunc,rak ölen hayvanların gö
mülmesi istenrniş! .. Eğer teçhiz ve 

tekfin masarifi de yoksa, vallahi, 
dansı başımıza!! 

* MUtefekklr bir bomba! 
Ajans, hayretle Fransada Monte 

pellier civarında şim.dıye kadar 
pek görülmemiş bir hadiseyi bildı
riyor: Buranın killsenm içınde 
bir bomba patlamış! 

Muhterem Ajans, hiç hayret et
me: Zavallı bomba şu korkunç si
lahlarla silahlanan Avrupa için 
duaya gelmiştir!! .. 

* BBcak mavzer de§U al •• 
Sivasta tek bacaklı bir adam 3 

kişi ~)!dürmüş. Gazeteler bunu hay· 
retle haber veriyorlar. Neye hay· 
ret olunuyor anlıyarnadık: İnsanın 
adam öldürmcsile bacağın ne miı· 
nasebeti var? görmüyor musun? 
İzmit şehri de bilakıs ölen hayvan
ları modern mezarlarq gömerek e
bedi yaşatıyor. Bacağına bakıyor 
mu?! 

* Garip btr taUpl 
Do~rusu hiç böylcsını de ışitme

miştik: Muhterem bir okuyucu btr 
gazeteye yazdığı cevapta bir ka
dında aradığı meziyetleri şu ıekil· 
de gösteriyor: 

Seciye: yüzde 30, tahsil: yüzde 
30, aileye bağlılık: yüzde 25, gü -
zellik: yüzde 5, küfüv olmak: yüz
de 10! 

Adam galiba taksitle kadın arı
yor!! 

Memleket içine- kundak 
sokmak isteyenler 

(Birinci sayfail.an devam) 
... am ederken Dersimde de hükiı · 
metin yaptığı ıslah hareketine ltar
ş1 eski bazı ağaların aşiretleri~:: 
birlikte karşı koymak teşebbüsün 
de bulunmalarıdır. Bu harekctb 
de haricin tcşvikile ve bir teşriki 
ınesai şeklinde vukua geldiği anh~ 
şılmaktadır. Hatta hükümetin al 
clığı malumata göre cenup lıudu • 
dumuzun dışında silahlandırılan 
bazı çeteler daha vardır. Fakat. 
hükumet her türlü muhtemel ha
diselere karşı jandarma kuvvetle 
ı·ini, mahalli takip müfrezelerini 
kuvvetlendirdiği gW:ıi bir fırka kad
rosunu da seferi vaziyete yükselt
miş ve bu yüksek mevcutlu fırka
nın ihtiyat efrachnı silah altına ~el
bctmiştir. Fırka tam ve yüke:<'!.: 
kadrosile va1jyetini iktisap etmiş 
bulunmaktadır. Halk da asayiş ve 
cumhuriyet nizamlarının asla ha -
leldar olmaması inan ve arzusifo 
hükumet kuvvctlerile birlikte ha. 
rcıcet etmekte ve Birinci Umumi 
Müfettişlik mıntakasında takk 
ku~tlerirnizle birlikte çeteleri v~ 
çete efrauını imha etmektedir. 

Dersim vaziyetine gelince, hüku
met bu rnmtakadaki ıslah hareke • 
tini de tacile karar vermiştir. Ts
Jah süratle yapılacak ve burada rh 
Cumhuriyet kanunları tamamile 

hakim kılınacak, yollar açılacak, 
mektepler kurulacaktır. 

Cenup hudutlarımızdan memle
ket içine çeteler sokularak asayişi'" 
ihlfü edilmesi, nizamın bozulması 
ve memleketin başına bir gaile cı
karılması teşE-bbüsU memlekeÜrı 
her tarfında büyük bir teessüı vr: 
hassasiyet uyandırmıştır. 

Cumhuriyet Halk Partisine v ~ 
Dahiliye Vekaletine memlekwtin 
her tarafından teessür ~ hass t .f
yet telgrafları yağmakta ve ecnehi 
tahriki, hudutlarımızdan içeriye '>O· 

kulan çetelerin hareketleri ta~:bfü 
ve tel'in edilmektedir. 
Hükiımet her türlü hadiselere ·;r 

sürprizlere karşı takaddüm ve te
:f evvuk etmek kararında bulun -
duğu için bütün tertibat ona göre 
alınmıştır. 

Cenup hududumuzuı::ı emniye~i 
ııi ihlal eden, halkın huzur ve ser
veti aleyhine müteveccih olduğu 
kadar memleketin nizam ve süku
'11{ nq U!nnq UapapSt?Jf ı!p l?tmtI 

rcketlerin Hatay davasmın T,irk 
noktai nazarı lehine nclicelcnmP.51 
üzerine başladığı ~arahatle anla
şılmaktadır. Fakat bütün hareket
lerle ve Türk düşmanlığım istıhdaf 
eden propagandaların art tırılmasi
le Hatay davamız üzerinde mü ":ı
sir olmanın imkan ve ihtimali 
yoktur. 

İç Bakanı Şükrü Kaya bu husı.:s
ta sarih ve açık olarak şu beyanat
ta bulunmuştur: 

c- Memleket asayişinin emnf -
yetle muhafaza olunacağına ka 
naatimiz vardır. 
Eğer aldığımız tedbirler kafi ~el

mezse daha vasi tedbirler almakta 
bir an teahhür etmiyeceğiz. 

Türk milletinin kuvveti, her ne
rede ve her kime karşı olursa ol • 
sun hakkını ve haysiyetini kom· 
rnıya daima hazır ve kadirdir., 

Cumhuriyet hükumeti her h~ -
susta ve her sahada büyük bir te -
yakkuz ve dikkatle hadiseleri ta• 
kip etmekte, bilhassa Fransa ile 
cereyan eden muhaberatm sonunu 
t-eklemektedir. İç Bakanı bu hu ~ 
susta da şunları söylemektedir. 

c- Suriyede mandater devletin 
hükumet merkezindeki esas politi
kayı, Türkiye ile iyi münasebet "'W>

litikasını kıymetsiz bırakacak hir 
zihniyet olduğunu henüz tahmin 
etmiyoruz. Hatay davası ameli nok
tainazardan yarıda iken ve ayni hu
dut hadiseleri sebebile iki devlet 
arasında muhabere cereyan ed_r -
ken menfi teşhislere iştirak etmek 
istemiyoruz.:. 

Bu da gösteriyor ki, hükumet rte· 
reken her tedbiıi safha safha al • 
mak kararında ve kendisini tahri
ka ta kaptırmıyarak soğuk kanlı bir 
bttı hareket takip etmektedir. Her 
halde muhakkak olan şey şudur 1<i 
bugüne kadar alınan ve alınmıŞ 
bulunan tı.-dbirler hadiselerin in • 
kişaf şekillerine göre kifayet et • 
ınezse hükumet daha vasi tedbider 
almakta tereddüt etmiyecektir. Bir 
çok meb'uslar bu çeşit hadiselerin 
tevalisi takdirinde şakilerin hurin· 
dun öbür tarafındaki yuvalarırırla 
imha edilmelerine taraftar buLtn
rnakta ve hlikumettcn bunu iste
mektedirler. 

Hükumet hadiseler inkişaf ettik· 
çe Büyük Mmet Meclisine ve efkli 
rı umumiyeye geniş ölçüde izahat
ta bulunacaktlr. 

Havranda· da 
Karışıklıklar
Çıktı 

Suriyede de yer yer bıolıy~~ 
kıyam hareketlerinin devam eltili 
anla,ılmaktadır. Cebelidiinıı ve 
Lazkiyeden sonra Havranda da 
karga,1lıklar olmuştur. 

Cebelidüruz ve Uıkiyeden iki 
heyet Beruta gitmek üzere yola 
çıkmıştır. • • 

Paristen döoen Suriye heyeUna 
HaJep islısyonuada Vataniler Ye 

Demirgömlekliler karoılamıılardır • 
Halktan pek az kişi istasyona geı. 
mişlir. 

Mevlanekapı 
cinayeti 

Mevlanekapı dışarllında ki bah· 
çesinde bir akşam çifte kurşunu 
ile öldürülen bahçıvan Petikliyi 
öldürmekten suçlu otarak Ağır ce• 
ıa mahkemesinde muhakeme edil. 
mekle olan komşusu bahçavan Şa~ 
kir oğlu Ali Rıza:un mevkuf en mu
hakemesine bugün öğleden evvel 
devam edilmiştir. 

Geçen celsede şahit olarak din
l"nen Eeklaşın bacanağa serzevatca 
Zekeriya şahit olarak dinlenmiştir. 
Sorulan suaUare şöy1e cevap ver• 
miştir: 

- Perikliyl kimin öldürdüğünü 
bilmem. Bek taşla da bu hususta 
bir şey konuşmadık. lf ad esini de. 
ği~tirs.n diye, Ali Rııanm Bektaşa 
para teklif ettiğinden de haberim 
yoktur. 

Ali Rızanın akrabası Hacı da. 
bana, Bekta~a söylemek üzere 
böyle para mara leklif etmedi. 

Bundan sonra, şahit, bahçıvan 
Sekban dinlenmi~tir. Sekban de
mıştir ki: 

- Ben, cinayet zamanında ora· 
da değildim. O civara l:ıir sene
dir geldim. Bir gün burada, bir 
maLkemede bahçıvan Rızanın bir 
alacak davasını dinlemiye gelmiş
miştiın. H:ıngi mahkeme olduğunu 
bılmem. Fakat gösterebilirim. Bek· 
taş bana koridorda dedi ki: "Ali 
Ri1:aya Selanikten garezim var. 
Aleyhinde şahadet edeceğim. 

Reis sordu: 
- Bek taş, senin de gelip ken• 

disine Rıza tarafından ifadesini 
de{?'ışlirmek üzere para teklif 
edildiğini söylediğini söyledi mi? 

- 1 !ayır .. ben, böyle bir ~y tek
lif etrnedım. Ne yalan sbyliyeyım. 
İkısı de babamın oğlu değil. 

Sekbandan sonra, maktul Perik
linin kardeşi bahçıvan Spiro dm • 
lenmış, denuştir ki: 

- Bektaşı eskiden tanımazdım. 

6 mart cumartesi günü, Sünbül E
fendi camii avlusunda benden oa
ra aldığı da doğru değildir... Bir 
gün, küçl.ik kard~şim, Anastas, Sı-

lıvrikapıSt yanındaki karakola bi
tişik Sadığın kahvesinde müddeı -

umuminin Rızanın beraatinı iste • 
diği konuşulurken orada bulu11an 
birisınin: 

- Hem çocuğun başını yedi, 'lem 
de kurtuluyor! dediğini duym•ış. 

Koşup bana haber verdı. Eı t si 
günü, bektaşı yıne o kahvede bul
duk; konuştuk. Evvelce, Perık ivı 
öldürmek için kendısine Rlıam.1 

,. KOÇOK HABERLER l lnjiliere aç 
'------·----,c-e-rid_e_. /(af maktan 

*Gayrimüslim vakıf mütevel- V k 
lilerinin nasıl tayin edilecekleri nor ugor 
hakkında bir talimatname hazır • Londra, 8 (/o .A.) - 1stlhııala-
lanmıştır. bn tahdidi ve stok1ann tedrici su-* Büyük Türk ıniman Sinan i- rette tükenmesi yüzünden buğday 
çin yrın Süaleymaniyedeki meuı.rı fiyat:annın pek fazla flikselmesin.e 
başında büyük bir ihtifal yapıla • mani olmak i~·in hükumetin derpış 
caktır. etmekte olduğu tedbirler hakkında * Beledliye Kadıköy Su şirketi• bugün avam kamarasında sorul.an 
ni satın alacaktır. Şir'{etle dört VÜ 11 sua~ fngilizlerin gıdasız k<ılmak ıh· 
bin lira Ü7.erinden mutabık ka • Uma.j karşıaanda hissetmekle o_l-
hnmıştır. Belediye bu parayı on duklan ananevi korkunun tezabu-
müsavi taksitte ödeyecektir. rüne vesile olmuşt11l'. 

t' Piyasadaki bu vaıivetin en mü-* Bir İspanyol ticaret beye ı him amillerinden biri lspaayamn 
şehrimize gelmiş ve Ankaraya git· ve ihtimal harp için ihtiyat stoku 
miştir. Resmi sıfatı olmıyan he ıet haıırlıyan Almıınya ve ltalyanm 
bir kaç büyük İspanyol firması he- yıpmaktıt olduklara mübıyaat mik· 
sabına hareket etmektedir. tırınm pek mühim olmasıdır. * Çanakkale Boğazının muh • lngilterenin tuğday ihtiyacının 
telif yerlerine yeniden sis düdük~ mttmleket dahilindeki miktar Ue 
leri konacaktır. ancak 17 gün temin edilebi ece:ğini * Pedlagoji enstitüsünde öğ·et- beyan ve h!ç olmana timali },me• 
menlere çocuk yetiştirme işlerile rika reko1telerindeo istifade & aına 

kadar bu vaziyetin dt>vam edeceti alakadar kırk sual sorulmuşrur. 
ilave olunmaktadır. Öğretmenler cevaplarını hazırl;ı • 

makla meşguldürler. * 23 nisan çocuk haf tasında na
kil vas1talar1 çocuklan meccaoe•, 
gezd ireccklerdir. * Esnaf Cemiyetleri teşki !Atı 
türbedeki yeni cemiyet merkeL-ine 

taşınmaktadır. * Şehrimizde vefat eden Sov • 
yet vis konsoolsunun cenazesi pa· 
zar günü Rusyaya gönderilece ~ • 
tir. * Eski Şark Demiryolları Şlr -
keti heyeti umumiyesi, memurla • 
rın istedıkleri tazminatı verrr.iye 
mahal olmadığı kararını vermiş • 
tir. * İstanbul çevresindeki 430 i1k 
okuldak1 fakir çocuk.lan doyurmak 
maksadile .tık okul Çocuklar .na 
Yardım Birliğb kurulacaktır. 

Dısarda * Japonyada partilerle hükı1 • 
me tarasındaki ihtilaf büyümektP
dir. Hükumet icabederse yeni Di
yeti de feshedecektir. * İsviçre gazetelerinin Alman • 
yada satılması yasak edilmiştir. * Rumen kabinesinde değişiklil( 
yapılacağı zannediliyor. * Türkiyeden Bulgaristana P,iz. 
Uce geçtiğini söyliyen, İtaly.an or· 
dusu kaçaklarından biri Bul~ar 

muhafaza memurları tarafından 

yakaalnrnıştır. * Fransa, Fnsta bazı ecnebi dev 
!etlerin malik oldukları imtiyazla
rın kald'ırılmasını istiyeccktir. * Türkiye - Mısır dostluk mua
hedesi dün Ankaarda imzalanr.ıı1 
tır. 

111ıuutt11uıuun11•t·ı~rnn ımnııununu uınutıttıu11111uunnıt1 

para teklif ettiğini söyledi. H&• t~. 
şcıhit yazmamıza kızdı bile. 

Perikli veresesi avukatı Cerr.1 • 
Un talebile sorulan suale dıe şu ce
vabı verdı: 

- Ali Rıza Perikli öldürülme -
denbır sene kadar evvel, korucu • 
sile ya bahçeyi bıraksınlar.. va 
başka türlü bıraktırırım diye ha • 
ber yollamıştı. O vakıt bahçeyi ~ 
raber tutuyorduk. Ben, korku ">e· 
Jası ·Bırakıp çıkalım> dedım. Kar
deşım razı olmadı. Korkumdan, 
ben ayrıldım. 

Spirodan sonra, kahveci Sad.kl~ 
kahvede be~r Raşıt ve diğer bazı 
şahitler dinlenmış, muhakeme '>aş· 
ka güne bırakılmıştır. 

48,000 tonluk 
Harp gemileri 
Tezgaha konuyor 

(Birinci sayfadan devam) 
Norman D~vıs'in Londrayı ziya· 

reli ve orada yaptıiı müzakereler 
bir taraftan da bu vaziyetle alaka• 
dar görülmektedir, 

ln!lilizlt-r, J~ponyadan red ~ıabı 
geldiği takdirde, gemi!erini406 mi· 
limetrelik top arla techiz etmeğe 

yani 35,000 tondan yukan gemiler 
inşa elmeğ'e karar vermiş bulunu• 
yo. dıı. Tabii Amerikahl arın da 
bu cereyana sürüı:<lenmelerioe iın· 
kan voktu. 

Şimdi Japonlan11 tezgAhta 
4S,OOO ton\uk bir ztrhtılan inşa 
edilmektedir. Yakında da 46 veya .. 
hut 47 bin tonluk yeni bır gemiyi 
tezgaha koyacaktır. Bu iki gemi de 
406 milimetrelik toplarla techiz 

edi'eceklerdir. 
t ıgilterenin ise tezgahta otuz 

beşer bin tonluk iki dritnollan 
vardır. Üç yeni zırhlı daha tezga. 
ha konmak iizeredır. E •er kısa bir 
za!T'anda yeni bir an1dşm•ya v ırıl-
mazsa, bu gemilerin ela il 48.000 
tona çıkarılacaktır ve iışa:arı da 
üç bu~uk sene içinde biti ilecektir. 

DJnyanın en büyuk hırp gc 
Trİlerini teşkil edecek olan bu 
cüzi.ılamlarm atacağı mermiler 
750 kiloyu bulacaktır. Tahrip kud· 
retleri ise ş mdiye kaoar görülme• 
mış derecede olacaktır. 

Amerıka;ılar da Haz;randa 45000 
tonluk üç gemiyi tezgaha koya
caklardır. 

NGILTERENiN AKDENiZ HAKf .. 
MIYETI SONA ERMiŞ 

Roma (A. A.) - Dün neşrediJ. 
miş ol m 1 alı;an bahri.e bütçesi 
h1kkında i ıgiliz gaznteleri tarafın· 
dan serdedi nıekte olan mütale
a'ar r!olayısile Tribuna gazete~i, 
diyor ki: .. 

"İngi!tere'nln Akdenizdeki he· 
kemo, a!ı tadhen sona ermiştir.,, 

.. Akdeniz'de lngilterc'nin yerine 
kaim olmıva azmetmış geniş bir 
devlet ortaya çıkıyor. Dünyanın 

bütün denizlerinde dah'l geniş bir 
tak•m zaruretlere karşı koymak 
mecbur·yrliode bulunan lngilizler 
içh bu devlet ile çarpı~mak çok 
çetin bir teşebbüs olur.,, 

başmuharrirleri na yazıyorlar? ~abah ve akşam 
--------------------------------------................ ________________________________ ........, 

Acık Söz 

Belgrat IÇt·maı 
cAçık Söz, de Şakir Hazım Er· 

gökmen, bundan on altı sene evvel 
kurulan Küçük Antantın bugüne 
kadar geçirdiği merhaleleri anlatı .. 
yor. Arasıra Küçük Antantm l8. .. 

yıfladığı, hattA ölmek üzere bulun
duğu işaa edilir. Halbuki gerek bu 
memleketler devlet adamlarının 
beyanatı, gerek her toplantıdan a· 
lınan neticeler bizi tamamile bu .. 
nun aksine bir manzara karşısında 
bulunduruyor. Bu devletler, Kü 
çük Antantın büyük devletler OO• 

litikalarına afot olmasına yer v-er • 
mek istemiyorlar. 

Cumhuriyet 

Hukuk llmlnl r•rm• 
kurumu 

Ank~rada bazı gayretli hukuk
çular, bundan iki sene evvel böyle 
bir cemiyet teşkil etmişlerdi. B:ı 
cemiyet üçüncü yaşına girmiş bu
lunuyor. 

Bu sabahki cCurnhuriyet> te Yu 

nus Nadi bu cemiyetin bugüne ka· 

dar olan faaliyetinden, başaı".lı~L 

ve başarmak yolunda bulunduğu ı~
ierden bahsetmektedır. Bu cemi -
yet Türk ınkılaplarını takıben 
memleketimizde çok esash, ıdeal 
bir teşekkül olmuştur. Kurum bun· 
dan sonra broşür yerine, ayda ve
ya on beş günde bir çıkar büyücek 
bir belleten neşredecektır. 

Kurun 

Demir ve Çellk 
fabrlkalarımıa 

cKurun, da Asım Us Karabük 
fabrikalarının göreceği fşden bah
sediyor. Bu fabrika en mühim ikf 
ilk madde sarfedecektir: Biri de

mir cevheri, öteki kömür. Demir 

cevheri hariçten getirilecektir, kö· 
mü t Zonguldak kömürüdür. Fakgt 
fabrika mamulatını götürmek için 

günde 209 vagona ihtiyaç hasıl '>la
caktır. Bu fabrika ustabaşılar da ve

tiştirecektir. Hulcisa Karabük va
rın başlıyacak olan makine sanayii 
için bir temel olacaktır. 

Tan -
Son nefesini geçiren 

bir sistem 
ı Elektrik Şirk€tinin Belçikadaki 

sahıplerile Ankarada mühim mu • 
zakereler oluyor .• Tan> da Ahmet 
Emin Yalman bu münasebetle 

memleketimizde iş gör~ eenel:>i 
şirketlerın vaziyetini gözden geçi • 

riyor. Ankaradaki müzakereler bu 
şirketlerin eski iş iistcmlerini de 

düzelteceğinden memleket için ha
yırlı olacak.tir. 

Son Posta 

Belgrat konutmaları 
"Son Posta,, da Muhil tin Birgen 

Belgrat konuşmalarmdan bahseder· 
ken, Ktıçük Antanhn artık eskisi 
gibi sadece Fransadan ilham 
almakla kalmamıya karar verdi~foi 
yaı.ıvor. 

Fransanın Sovyetlerle yaptılJ 
ittifaktan ve A matıyanın büyük 
Avrupa meselelerinde aldığı yeni 
vaziyetten sonra sadece Fransa 
üzerinde durma} an bir müvazene 
yolu arayor. Bu müvazenenin uir 
tarafı Balkan paktıdır, öbür larafı 
dn Macarisbnla Avusturya ve aynı 
ıamanda ltalyadır. 

Akşam: 

Başmakalesi yoktur. 

r..:.oış SiYASA j -Roma • Berlin 
siyaset mihveri 

. 1929 yılında Almanya Başvekil( 
Bmning ile Avusturya Başvekili 
Zaypel, iki devlet arasında iktıSS.• 
di ve kültürel anşlusu yaparak, A· 
vusturyamn Almany~ya siyase~eO 
iltihakının ilk merhalesini tabak .. 
kuk ettirmek istemişlerdi. Fakııt, 
Küçük İtilaf devletlerile İtalya hil
kWneti bu teşebbüse mani oıınur 
lardı. 1934 yılında Avusturya na!
yonal sosyalistleri Dolfüs hükume-

tine isyan ederek Avusturyayı A~ 
manyaya ilhak etmek istedikle 
zaman, İtalyanlar, Avusturya • t • 
talya hududundaki Brenere askel' 
yığm1ya başlsımışlardı. A vusturY1 

meselesi ve İt~anın Küçük tt;ilil 
hükfunetlerine karşı takip etmekti 
olduğu siyaset yüzünden menfaat
leri d.ıima ka1·şı karşıya gelen i1d 
devlet yalnız ideoloji yakınlıklat 
dolayısile biribirlerile anlaşabilİ 
yorlardı.. İspanya karışıklıklBI'lt 
İtalya ile AJmanyayı daha samjı111 
bir şekilde dbstlaştırdı ise de, bll 
dostluk, esaslı ve muhkem temel 
lere istinat edememektedir. Alrnaıt 
siyaseti, Pirene eteklerinde Fr:ın 
saya düşman bir kuvvetin yerlet 

mesini ve İberya yanmadaswdalt 
zengin madenlere yaklaşabihne)ıi 
arzu. etmektedir. İtalya siyaseti ıiet 
İspanyada yerleşecek olan faşiıtıl 
sayesinde Akdenizdeki nüfuzu 
nun fazlalasmasını istemektedit• 
Bunun için iki devletin menfaat 
leri bu hususta müttefiktir, aınmSt 

başka hususlarda yekd~ğerine ta.rO 
maMsile tezat teşkil etmekte<l1~· 
İki devletin Tuna hıavzasında ta .. 

kip ettiği siyaset, anşlus mesele 
a· sinden dolayı dün olduğu gibi. lf 

rın da birbirile karşılaşacaktır. 13ııl-
'1.i· kanlarda bu iki dEvletin ticari v1 · 

yetleri ise yekdiğerinin rakibidif· 
Bundan başka İtalya ile İngiltere 

arasında ezeli anlaşamamazlık var• 
iı dır ve bu anlaşamamazlık Akderı 

siyaseti yüzünden son zamanJarclll 

daha çok fazlalaşmı~tır. Hitlerist· 
ler ise, İngiltere ile anlaşmak sivı:ı• 
seti güt.:rıektcdirler. Fakat, it.al .. 

yanlar, Almanlarla olan dostlukla• 

rını nümayişkarane şekilJerde te 
barüz ettirerek Fransayı korkut 
nuya ve bu suretle, İngiltered"ıl 

~· daha fazla bir şey kopaı trrıa' 

çalısınakt,,dır. Almanlar ita~ ~ 

' 

tti yanların uz!lttığı hu dost e 1 

reddetm<:mekle beraber, İngiltere· 

ye kar~ı. İtalyanlarla çok yakıtı 
e· dost olduklarını göstermek istem 

mektedir!cr. Binaenaleyh, İtalya ile 
Almanya arasındaki dostluk es~S" 

t • 
lnrı muhkem temellere istinat c 
tirilmemiştir. Ancak, Italvanıarııt 

l rJ• Almanlarla samimi dost oldu}( a 
'C' a'1' nı söylemeleri, İngiltere ile .r r 

01' ra arasındaki dostluğu daha c 
t<?t takviyeye yaramıştır. (l\fançes 

Gardiyan} gazetesinin yazdı~rıl 
de" göre, Almanlar dostluk tesis e 

cekleri milletlerin askeri kabili''"e-
.. ı • 

lerine dikkat etmektedirler. ıv 
. ı ·ıııs man erkanıharbiyesi ise, Ita ) 

ıfıl' askerinin kabiliyet derecesini 5 

derecede görmektedir. 

=---ıs=====~ 
Vefat 

hıı111 Esbak Mısır kadısı ırıe' # 
Yahva R ·şidin hafirleo;i ve K 1~ııifl 
tro azasından merhum N:ıc;u rJ e" 
kerimesi Bııyan Kati'"" h,.rıiiz ır' 
genç yaşında iken m pte 5. ofd• .;. 
hastalıktan kurtulamıvarak salı g a 
nü vefat etmiş ve c~n:ızesi dünK 

n" çarşanba günü Hevbe'hcfa ı;ıı ef-
toryomundan bldırılar k BeY,'rıe
bcyindeki aile makberesine dedid' 
di'miştir. Ceıabıhak k .. der 
aiieıııine sabır ih"an buvuro;u~ 
-----------"'.".-:-; eı•· 

A ıtıncı hukuK M3h .. emeı:ı 1 ııd' 
Aliye tarafından GcdikP3ş 

1'e' 
Sar lÇ İshak mahallesinde Esir vde 
mal sokağında c36. numaralı eol ,, 
mukim iken ikametgahı t>elU JıiJI' 
mayan kocası Seyfullah ıUeY t$ • 

şiddetli geçimsizlik ve akıl ~ tıO" 
lığı ve tehdit sebeblerile açıtırı tıf1' 
şanına davasından müddei. 8:~ • 
ikametgfilıının meçhuJiyetı ~. 
bile dava arzuhalinin on gün 

0 
t111 

fında cevap vermek üzere .ve; "'' 
gün müddetle ilanen tebhği rı6Y 

). bit rar verilmiş ve arzuha ın sırı' 
ı srıe ~d 

hası da mahkeme divan ~31ıı~ 
talik kılınmış olduğundan d95ıtı' 

d .1A ın· ·11 fer • osyasma ı an tar ını dıı ce 
dan itibaren on gün zarfın etifl' 
vap verilmesi lüzumu tebliğ y 
de oJmak üzere ilan olunl.ll'· 

1 



G -- -ır SiLAHLI SP?R il Halk filozo fu ı 
ünün meselesi: İ Gençlere atış ve nışancılık Bir h~~~~ ~~runa 

işinde ehil olmayan kimseler öğretilmeğe başlanıyor ~t;::'E!ı1:~;~;~·:;; 
du••kk aA n açamıyacaklar ---- leyctcm.asctti:Bugünheraııaba-Begoğ/u Halkevi lazım gelen ba çocuğunun tahsili üzerine tıtre-

mcktcdir. Zira, her nna baba cvıa-

B hazırlıkları 
u hususta imtihan projesi hazırlamyor 1 Bi~~~:~riH.:~:~:ğ.sı::,:1:~~~ 

yapıyor 
Dersler C\'\-.Cliı. Halkev.i:ıde na-

zari olarak verilecek ve nazari im

tihanlarda mll\·affak olanlar silah-Bllzı kimseler, ehil olmadıkları hizmetlere dair f;:;~~:;:1::;~h1 • •hı dersleri ter -

kk l k 
Silahların ve silahla atış dersle- la atış yapacaklardır. 

dü Qn ar QÇQrQ ' rini \•eretck muallıınlcrin temini Bu iki derste kazananlara atış 
için Halke\•i, İstanbul Kumandan - diploması verilecektir. 

esnafın zarara girmesine sebep oluyorlar lığına murncaat etmiştir. Atış derslerine girmek isti~en -

S İstar.bul Kumandanlığ1, bu ders- lk · "lk on zamanlarda bazı kimselerin Sanat ve ticaretle bir çok ıarar- ı tanl!l yanıncı çalı•mak ve iş öğren- ı d ler çok olduğundan, Ha ·evı ı 
h ler için istenildiği ka ar silah ve a- . 

dhı..,1:1.u telif semtlerde rastgele bir lara sebebi) et ,;eren, hem di0 cr es mek ıcın gıreıılerın (çırak) ve {kal- 1 d 
1 

. . k .. d dctsler icin ancak üvt·lcrın ve eve 
u~ - tıc: crs cnnı verme· uzere e mu- - · 

goz an. ~çarak kuııdur~cı, maran- n?fın ve hem dı: n;:u~.tcrinin ,.aley-

1 

f<'.lık) miıddttJ-.;rı de ayrı ayrı tes- allim göndereceğini lfalke\'ine bil- üye gireceklerin iştirak edeceğini 

dının tahsilsiz kalmasının ölüm -

den beter olacağını anl .. mıs bulu-

nuyor. 

He: bıriıniz çocuğumuzun ye -
tişip ne pahasına olursa ol.!">un bır 
mesle ksahibi olmasını, n i'l· 
de mutlaka muvaffak olmasını is-
tıyoruz. Ziı a bugünkü hayat şart
lıırı içinde, hep bılıyoruz kı, mesle
ğinde {muvaffak olmamak) m:-th
volmak dcmc.ktir. 

İşte ana, baba yiıreklerımizin bu 
gayretidir ki, bizi çok zaman ço -

cuklanmızın muvaffakiyetsizli -
lat' 1.c~zı: snnst ve tezyınat ve jma- hıne olan bu halın onune katı ola- bıt olu.1acak ,.e çmıklıktan kalfa- , d' . . t k t 

n t.gıb.ı ışlerle uğraştıkları ve sa- rak necmek için bir prOJ°C hazırlan- lığa kalfalıktan da ustalı-;a imti • ırmı~tır. şar oymuş ur . a l hı] • . b ' g lllflllllllftl ltllflt l UtUllt•UlttUlltl lltlltlllllllıUlfUttlllllfllltttlltlllllfllltttHl lllMHH,ttHHUltHlllHUIHtllllfUllttlf•llllllHllllllllHlltlltHI• 
in" nııyen bu kabil sahısların mıştır. Bunda; tek başına \'C m:ta hanla geçilecektır. ge yu\'arlanmalarına sebeı> oluyor 
le ~Stakil usta olarak iş; giriştik- olarak h~t hangi bir sanat dükkanı Bu suretle hc>nı şık:ıyctlerin ö- Otomobil Festival 
tarı ha'kJnnüa şikiıyeUer yapılmak- açıp çalısmnk sartl::ııı tesbit edil- nune geçilecek ve hem de sanati 

1 d'.ı~ •. Bunlar bir tnraftan ·yaptık- miştir. icra edenlerin 15zım gelen C\'saf Hırsızları Bu yıl 30 
ı: ı~ı~ c~s ve nefasetini bozduk- Projeye nazaran; def'aten usta ve şeraitte olmaları temin edile -

ya. Zira, evlatlarımızın delikanlı 
çağına geldiğini, bir meslek seç -
mek icabettiğini gördük mü, onu 

kendi gözümüzde büyüttüğümüz 

bir mesleğe teşvik etmiye başlı -}' gıb1, fıatı da indirecek ve ihti- Glduğunu ve saHihiyet iddia ederek rek bu cihet memleket iktısadiyatı 'T'.u·· redi Gün sürecek 
b~çtan fazla mal çıkararak büyük her hangi bir sanat dükkanı açmak için bir kazanç olacaktır. .l j 
ır r k b Bt: gayeyi t<!min etmek için ayni 

tıeu~ a et sahası açmakta ve bin- istiyenlerin bu iddiası t<!tkik edi • zamanda ~·cniden çırak ve sanat 
\'eren sen

1
elerdenberi bu işe emek lecek, bunu isbat edemiyenler o mektepleri açılarak teknik tedri-

et a ... ı sanatkiırları mutazı:ııTır zümreden iıntihan edilecektir. sata ehemmiyet verilmesi de tet-
ln<!kt<:dirler. Bundan manda her hangi bir us- kik edilmekted'lr. 

'1aliye Vekaleti 
memur 

yeni 
alacak 

A ~azi tahrir kom is yoııla r :.nın 
sayısı çoğa/iz ıyor 

lli~ ü.tü~ :mc:mlcket içindeki arazi- ı ri görülmüştUr. Bu maksatla önii -
laaı·~enı b~tan tahrir edilmesine müzdeki yıl içinde iki buçuk kil -
\> ıyetlc devam edilmektedir. 
ltı.ı Ut; d~hilindeki bu tün arazi yazı -
baş aalıyeti; gelecek yıl haziran 

A
1
nda bitmiş olacak~1r. 

llun~c~ Vekaletin tetkikleri so -
~ln a, ln.emleketteki bütün ara
~oııı Uthrir ·işinin mevcut komis -
bıınuarı~ ~at'iyyen bitirilemiyeceği 
lkıa n ıçın 4 seneden :fazla bir za
tı}~ lazım ,geldiği neticesine va-

ıştır. 

'tahri · <la ik rın gelecek yil haziranın -

sur milyon lira sarfedilmesine lü

zum hosıl olduğundan \'Ckalet bu 

paranın sarfı için izin verilmesini 
lıükümcttcn istemiştir. Bu mezuııi-

yet alınır alınmaz vilayetlerdeki 
komisyonların adedi derhal çoğal -
tılacaktır. Bu su! etle komisyonla
ra yeni reis ve azalarla kiıtipler a-

lınacak \'C halen mt?\'Cut (936) ko
misyonun da ilfwesile bütün mem
leketteki arazi tahriri komisyon -

t l"n'll edıJm · · · 'd ilJu.ir k . esı ıçın yenı en 782 farının adedi (1718) c çıkmış ola • 
'"'""-.. omısyonunun teşkili zaru- caktır. 

/1 
ll1ttuıuuurnuu11mıtan11tuuı 

PltlltfllHlllffftttHlllltlllfttUl ff lllttltftHltt ltrJllfll lllHUllltlHt tltfllfUlll t l l H ttHt l t tf l ll i l t t lllf ll f 

,,,.., al kanlarda I Maarif Vekaletinin 

P
' aggare mühim bir karan 

Lise \'e orta okullnrın mezuniyet 

hh Osfaları .imtihanına girerek mm·a!rak ola -
q" mıyan ve hakkını kaybeden talebe-

t»Ukdere 'deki tesisat• ler talimatnameye göre hiç bir 
•aı . ~af ıat1fade edilecek ıru!ktebe alınmıyordu. 

laıa ıa Vekfilcti hariç tayyare pos- Maarif Vekaletinden yeni tebliğ 
ler tını Yeniden ihdas için tetkik- edilen bir emirle bu gibi t&lebeler 
clerc~ap~'4ktadır. Vcktılct Büyük- yaşlnrı müsait bulunmak şartile 
\>Utt C!~ı tesisattan istifade ederek hususi bir mektebe alınabilecekleri 
leke~:~~tan ve dığ • Balkan mem- bildirilmi~tir. 
leli . 1 arasında tan, re sefer _ EminöniL llalkevinden: 
~11}aPrnayı diişünmektedir. Bu Bu yıl için düzenlediğimiz seri 

1.!q 'l'" . . 
l'<ı Urkıyc ıle arasında tayya- konferansların on üçündisii 8-4-937 

Jerf:°~arı işletilecek memfoket • perşembe günü snot (17.30) da E-
<t.t kar Uşte.rck olarak çalışılması vimizin Cağaloğlundaki merkez sa-

lla.ık arıaşmıştır. lan unda Doçent Bay Kazım İsma-
hu11Un a.n. memleketleri arasında il taralından (İlimde metod) mev-
li~·a ıçın bir de Balkanlar arası zuu üzerinde verilecektir. 
\>e b Seferleri Şirketi kurulacak 

~i ~§~ke\ hususi yolcu tayyare - dirAyrıca bu şekilde İran - Efga • 
\"tuPa a ncaktır. Bu seferlerin nistan ve Türkiye arasında hava 

hftıcşı· daki tayyare postalarile postaları yapılması tasavvurları 
itilmesi de düşünülmekte - vardır. 

~t roman: 34~~ 

Sen de seveceksin! 
llu s. 

~tlnd(!oı v? bu ciilek Lutfiye ü • 
tııı. bir garıp bir tesır yaptı ve o-
cı,... hn'-·lı d" ·· d"" .. , k -~ l!Şün urdü. Genç ka-

<!ıtc-.ı kc d' · -...ne n ısıne sordu: 
~? '1 kocamdan korkuyor mu-

llıuı a, ne· ....... -ı:. • 
<.\'et li .. 

e d"· 

'ıı;~ır 
ti.J b{Yerrı· • 
t{t e oııu ı~~rdu. ~enüz hiçôir ve
~ t'ttıen,.~ 0 Yle bır denemeye gö • 
~ndan ~l Fakat, hakikatte: Ko
lı fa:.ının °:kınaıı mıydı? Bu soru 

Atiaa
1 

içınt allak bullak etmiş
' Şı111 ~larnk alıyordu: dı çıkı . .. 

ct.ıın k P gıtsem, bu gıdiş, 
t1ı... ,.. orkJnamak mı olur! 
~... ..,ııı .. 
~ ..... "e 8 ıçınde kendisine çok 

'tlt h, IDr gelen bu sorunun ce
lltlarken Naciye; 

Etem izzet Benice 

- Aınma, bıila buradayız! .. 

Decn. Bu sual ve bu ikaz genç ka
dının üzerinde ani bir feveran ve 
tahrik tesiri uyandırdı. Hiç düşün
meden ve tek muhakeme yürütme
den: 

- Peki gidiyoruz .. 
Dedi ve hemencecik yerinden 

kalktı. Niçin bu kararı vermişti, 
:µe yapmak istlyordu, gitmesi ile 
gitmemesi arasında ne fark vardı?. 

Bütün bunlardan hiç birisini dü
şünmüş değildi. Ayakta bir gölge, 
bir hayalet gibi dolaşıyor, bütün 
dimağ hilcrelerlni bir tek nokta Ü· 
zerinde seferber etmiş bu1unuyor
du: 

- Gideceğim!. 

Bu, adeta nereden geldiği, nere. 
de biteceği belli olmıyan bir linJr 
kasırgası idi. 

Muallimlere 
Kırk sual 
S oruldu 
Talebenl n istidadı ve k a

b iliyeti tesblt edilec ek 
Maarif Vekaleti tedris faaliyeti 

hakkında Pedagoji Enstitüsünce 
yapılan telkikleı·e esas olmak üze
re her muallimin kırkar sual ha. 
zırlamasıııı ve bunların 15 nisana 
kadar gönderilmesini bildirmiştir, 

Bu sualler bilhassa; jJk mektep
ten mezun olan çocuklarda mutlak 
surette bulunması icabcden mtis • 
bet bilgiler ve meharctler etrafın
da tertip edilecek \'~ türkçe, forih, 
yurt bilgisi, coğrnf,.ya, hayat ve 
tabiat bilgisi dersleri için ayrı ay
rı yapılacaktır. 

Vekalet ayrıca orta mektep mu
allimlerine de müracaat ederek ilk 
mektep mezunlarının, orta mektep 
tahsiHni azami istifadeli bir şekil
de takip edebilmeleri için, orta 
mektebe alınacak gençlerde umu
mi zeka ve kabiliyetten başka mu
hakkak surette bulunmasını iste -
dikleri müsbet bilgilerin neler ol
dôğunu sormuş ve bu müsbet bil
gileri; yoklamak maksadile hesap 
hende·· , türkçc, tarih ve coğrafya 
ve fenni malumat üzerine asgari 
30 sual tertibini istemiştir. 

Gönderilecek sualler. her sene 
devlet tarafından açılacak leyli 
mecc:milik imtihanına girecek me
zunlar arasında en iyilerim seç -
mek için imtihanlarda sorulacak -
tır. 

Halkevlnde konferans 
ve temsil 

Eminönü 11alkcvinden: 
Evimiz Gösterit Şubesi, Gülha

ne parkı içindeki Alayköşkü bina
s~nda 9 nisan cuma günü gecesı sa
at (20.30) da yalnız halka ve 10 ni
san cumartesi günü saat (14.30) da 
talebeye olmak üzere (Kahraman) 

Gece nöbeti 
Gittiler, gördüle. , · gt•z.:ılle1· 

döndüler. 
ve .. 

Şarnda, akşam yemeği ezandan 
sonraya pek kalmaz. S:ılihin de iti
yadı akşam namazını kılıp hemen 
yemeğe oturmaktır. 

Ltitfıye evden içeriye girerken 
yatsı okunuyordu. Çok yorgun, üz
gün ve korkar-bir haldeydi. Bu an
da kafasını tırmalayan iki sual var
dı. Biri: 

- Niçin gittim? .. 
Öbürü: 
- Snlihe şimdi ne diyeceğim?. 
Birin<'isinc cevap veremiyor: 
- Gitmem kocamdan korkmadı

ğım için mi idi, yoksa ona isyan et
miş olmak için mi 'idi?. 

Diyor, yine müsbete değil da • 
ha çetin bir mundeleye açılı;ordu. 
İkincisi için karşılığı hazır ve .. di
linin ucundaydı: 

- Naciye ile beraber gezmiye 
gittik. İtimat ettiğim bir aile. Ken
dilerine refakatten ve davetlerini 
kabul etmekten çekinmedim!. 

Nihayet, bunun kavgasına bile 

~·--· 

iki hırsız ve on fOför 
yakalandı 

Beyoğlunda yeni bir hu·sıilık 
şekli türemiştir. Yollarda duran 
taksi ve hususi otomobillere dada
nan hırsızlar, arabalarda kimsenin 

olmadığı \•akitlerde, kolayca sö • 
kulüp çalınabilecek bütun elcktrık 
levazımatını çalmaktadırlar. Polis, 

Bevo<1lunda '-'Üzlerce otomobilin • o J 

saat, kuko, lastik gibi eşyasını.. ça
lan bu hırsızları aylnrdanberi ara
maktadır. 

Nihayet dun, 16-18 yaşlarında 

Hayik ve Vasıl adınd'ıl iki otomobil 
hırsızı yakayı ele vermiştir. 

Çocuklar, son günlerde çaldıklar1. 
eşyaları kimlere sattıklarını itiraf 
etmişlerdir. Zabıta, hırsızlardan bu 
parçaları satın alan on şoförü de Be
yoğlu İkinci Sulh Ceı.a mahkeme -
sine vermıştir. 

Mahkeme, hırsız çocukların tev-

kifin~ karar vermiştir. 

Boğaziçi 
Sahilleri 
Güzelleşecek 

iki tarafa r1htım 
rapt1rllacak 

Üsküdar ve Beykoz şosası ta • 
mamlandıktan sonra bu yolun de • 
niz sahillerine tesadüf eden rıhtım· 
larının da tamiri kararlaşmıştır. 
Bunun için sahillerin bozuk ve rıb· 
tıma ihtiyaç gösteren yerleri tesbit 
edilmektedir. Rıhtımların yalılara 
tesadüf eden kısımlarından tehli • 
keli \'e çürük olanlar yalı sahiple
rine tamir ettirilecektir . Bu suret
le Boğazın Rumeli cihetindeki bo
zuk rıhtımlar da tamir edilecek -
tir. 

Bu arada Bebek, Rumelihisarı, 
Emirgan, İstinyo ve Yeni.köy sa -
lullerindeki rıhtımlar da gözden 
geçirilmektedir. 

piyesini temsil edecektir. 
Arzu edenler davetiyelerimizi 

her gün Cağaloğlunda merkez bü • 
rosundan alabilirl"r. 

hazırdı. Fakat, onun her iki vazi
yetten de daha mühun, halli daha 
gtlç bır davası vardı. O da, günün 
başına doladığı hadise idi ve .. evi
nin kapısından içeriye girerken ü
zerinde durmayı, düşünmeyı son
raya bırakmış olmasına rağmen 
zihnini ve sinirlerini en çok yoran 
mesele de o idi. Evde karşısına ilk 
çıkan Arap hizmetçisi oldu. Ondan 
sordu: 

- Bey nerede?. 
Suali ürkek ve titrekti. Hizmetçi: 
- Geld1, yemek yedi, gitti .. 
Cevabını verdi. · Genç kadın hu 

cevabı birden kavrıyaınadı; hiz -
metçinin ne demek iı,1ediğini anla
madı, tekrarlattı. Zeliha.yine ayni 
Arapça cümleyi söyledi: 

- (l(?ldi, yemek yedi, gitti! 
- Beni sormadı mı?. 
- Sordu. 
- Nereye gittiğimi söyledin?. 
- Naciye ile birlikte gittiğinizi 

söyledim. 

- Ne dedi? .. 
- Hiç bir şey söylemedi. 
- Ne vakit glttilimi. niç'İn g it-

eııenceler daha mll
kemmel haz1rlan•yor 
Belediyenin geçen sene tertip et

miş olduğu kırk gün kırk gecelik 
festival eğlencelerinin bu sene o -
tuz gün olarak yapılması kararlaş
tırılmıştır. 

Programda geniş değişiklikler 
yapılarak festivalin geçen seneler
den daha eğlenceli olmasına ehem
mivet verilmektedir. Bu değişik • 
likİeri idare etmek üzere seçilen 
heyet şimdiden hazırlıklara başla
mıştır. Anadolunun her mıntaka -
sında milli havalarımızı çalan, oy
nıyan bir çok tanınmış ekiplerin 
gelmesi temin edilecektir. 

Geçen sene Anadoludan gelen -
ler Yasıtasile haberdar olan bir çok 
müzik ve oyun ekipleri festival ko
mitesine şimdiden müracaat et • 
miye başlamışlardır. Festival he -
yeti bu ekip1eri İstanbula davet e
decek ve gelenleri müsabaka su • 
retile seçerek festivale iştirak etti
recektir. 

Serbest liman 
işi tekrar 
Konuşuluyor 

yoruz. Bunun için de elimizden 
geleni yapıy'oruz. 

İlk meslek tayini ise lise sonun
da ba~lıyor. Zira talebe evvela f eıı 

veya edebiyat şubelerlnden birim 
seçiyor. Bu seçme gencin tamamile 
eline, dileğine bırakılmıştır. Hal
buki: 

Bir meslekte muvaffak olmak 

behemehal çocuğumuzun en yük • 

sek istidaltannın o mesleğe uygun 

olmasına bağlıdır. Ana, baba ve 

henüz kendini tam kontrol edemi

yecek olan genç ise, istidatların • 
dan ziyade hevese mağluptur. 

Onun için liselerde ilk fen ve e
debiyat mesleklerine umumi ayrı
lışı dahi, çocuğun istidatlarından 

hiç şüphesiz daha iyi anlıyan mü
tehassıs tedris komisyonlarının yap
ması lazım gelmez mi? Bunun için 
muayyen şarUar konulması lazım 
gelmez mi? 

O vakit çocuklarımız hayatta ve 
mesleklerinde asla mağlup olnuya
cakları gibi, memleketimiz de (mes 
!ekleri için yaratılmış) hakiki mes
lek adamlarına kavuşacaktır. 

Türlriyede mesleklerin ve insan
ların verimlerini yükseltmek an
cak böyle bir devlet kontrolile ka· 
bildir. 

Halk Filozofu 
Vekllete bir rapor 

göndertldl 

.... ...,,,,...111111111ıttıtıuı11nıııu11uuıun•tttıuuııııH1ınt ıııııut t ,. 
İstanbul limanının yeni ve mo -

dem tesisatlar füıvesile ıslah ve 
tevsi edilmesi kararlaştıktan son -
ra serbest liman fikirleri tekrar 
ortaya atılmıştır. Bu iş için Alman· 
yanın Hamburg serbest limanında 
tetkikat yapan Gümrükler Başmü
dür muavini Methi ile Salon mü
dürü Cevat mülıım bir rapor ha· 
zırlıyarnk vckiıletkre göndermiş

lerdir. İstanbul limanının İngiliz 
müesseseleri taraf mdan tamamen 
tesbit ve tesisinden sonra serbest 
liman olarak bir mıntaka ayrılaca-
ğı kuwetle ileri sürülmektedir. Bu 
mıntn.kanın neresi olacağı da Ii • 
man kurulduktan sonra tesbit olu- Il ı 
nacaktır. 

Bilhassa, Haliçte büyük bir ter
sane kurulması kararlaştıktan son
ra serbest liman tesisi daha lüzum-
1 u görüllll€ktedir. 

tiğimi sormadı mı? .. 
- Hayır. 

Lihf iye bu sözlerden hiç bil' ma
na çıkaramıyordu. Çıkaramayınca 
da sinirleniyordu. Kocasının daha 
çok şeyler sorduğuna, fakat , hiz -
metçinin bunları anlatamamak yü
zünden kısa kestiğini tahmin edi -
yordu. Asabi asabi: 

- Bana birer birer her şeyi an
lat. Her sualıme geniş, tek kelime 
ve tek hareket atlamadan cevap 
ver .. 

Dedi, ilk sorusunu yaptı: 
- Salih eve ne vakit geldi?. 
Hizmetçi bir film şeridine ba-

kar ve.. <>rada gördüklerini birer 
birer anlatır gibi bütün dikkat ve 
hafızasını harekete getirerek ce -
vaplarmı verıniye başladı: 

- Her akşamki gibi geldi. Ezan
dan yarıın saat önce. Kapıyı açtım, 
kendisine refakat ettim, yukanya 
çıktL Evde sizin sesinizi alamayın
ca bana .Hanım yok mu?.ııı d~i. 
Ben de evde olmadığınızı söyle -
dim. 

- Bunu cğrcnince ııe söyledi?. 
(Devamı t•ar) 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Fiat farkı 
nereden geliyor?. 

Taks;m Ta limhane mtgdanın• 
da oı ura11 bir dostum uz bizı 
ıunu anlattı : 

"Bü tün lıtanbul biliyor ki Tak. 
sim Talimhane meydanı yeni 
bir mahalledir. Bir kaç sene j . 

çinde burada bir çok binalar 
yükselmiştir. Apartımanlar yük· 
sek, muhteşem ve gösteriş i .• 
Binaenaleyh burada kimler otu
rabilir ?. Ancak zenginler_ 

lşte bu hükmü veren, kapı. 
mm n önünden g eçen seyyar 
satıcılardır. Talimhane meyda. • 
nınm hemen altındaki iki yüz, 
üç 1üa metre ö te-deki mabat. 
leye Elmadatı semti derler. 
Bizim Talimhane meydanına ge
len satıcılar, e kseriya oradan 
doğ'ru gelir. Bunların mi:him 
bir kısmı zcrzavatcıdır. 

Mesela a~atı mah:ılledc 10 
kuruşa sattıkları bir malı ~·ukarı. 
d a hemen 20 kuruşa çıkar rl:ır. 
Ve 8Ş3ğı d a vermezler, bu neden 
bövledir? •• Bu basbaya~ı ihtikar 
deği l midir?. Bu yaziyet karşı· 
sında Ta1imha ne meydanında 
oturan \'atandaşların hepsinin 
kapının önünden geçen ve es
naftnn alış veriş ederek kazık· 
landıklarını zannetmeyiniz. 

Tabii bu civar halkı bir kaç 
zaman sonra, buralarda dolaşan 
esnafın kötü bir niyetle satıı 
yapmak istediklerini anlamış ve 
mütevazi bütçeli, işini bilir a "le
ler, Beyoğlu Balıkpazarmdan 
alış veriş etmeye başlamıştır. 

Bu işin zaran kime ?.. Ta~ir 
yine esnafa.. bunlar dürüst ha. 
rekct etseler o'maz mı ?. 
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Müthiş silahlar 

o • 

Orduların üzerine toz halinde tayyarelerden dökülecek zehirler 
havayı teneffüs edilemiyecek bir hale get·rmektedir 

t=a at ••• Her ye i ze a ş d u abil 
tedbirler almak m·· k·mn olmaktadır 

Berlind• bil' zehirli ıoz k11,.una tlevam edenler 

Evvela mayi halinde olan ze - yare, otomobil v~ diğer motorl~r 
birli gazlar, bir kaç zaman sonra şualarla durdurulaı.:aklardır. 
toz haline getirilmektedirler. Bu Maamafih, müst?kbel harplerin 

-zehirli tozlar, havalardan tayya - en korlrulu silahı tayy.arelerdir. 
relerle şehirlerin, insanların üze-

Tayyarelerde son fenelerde yapı -
rine dökülmektedbler. Zehirle -

lan keşfiyat sayesinde bir tayyare
rin döki.ıldüi,rü sanalarda diri her 
mahluk ya ölmekte, veyahut ö _ ci, gözlerini yumarak tayyaresini 

lum derecesinde l:.astalanmakta - idare edebilmektedir. 
dırlar. Geçen yıl Amerikada, Los Ancc-

Zehirli gaz ke~!iyatı o derece Ios'dan Nevyork'a uçan bir tccrü-
inkişaf etmiştir ki kimyagerler her be tayyaresi on bir saat içinde üç 
yıl 5000 türlü yeni gaz icat et - bin kilometre yolu, tayyarecinin i-
mektedirler. Gazların ekserisi a-

dare etmesine ihtiyaç hasıl olmadan 
ğır havalarla mamül olup, bo;ucu 
bombalar bu zehirlerden yapıl _ otomatik bir şekilde almış ve tay-
maktadırlar. Askl·ri mi.ıethassıs- yareci tayyarenin üstünde hiç bir 
ların tahminlerine göre, düısma • iş görmeden oturmuştur. Tayyare 

nm arkasında yanfm bombalal'ilc mühendisleri şimdi tank taşımaya 

r~--------------·--------------1 

Müstakbel muharebele.,j 
rin korkulu sil§hç: T ayyareı 
liklere çıkabilmekle idiler. Şimdi 
imal olunmakta ohm tayyareler i
se bioer kiloluk müteaddit bomba-. 
lar taşıyabilm<:kte ve bu nğıl'lık-

larla birlıkte saatt~ en az 200 kılo
metre mesafe katctmektcrlirler. 

Altı bin beygir kuvvetinde sc -
ltize rmotörlii ohm bu t-ıyy<m·ler, 

hamulelerile birlikte 45 ton ağır ·
lığındadırlar. Başka sistem keşif, 
hucum ve bombaroıman t:ıyyaı ele
ri de vardır ki bun ar, altıdan se-

kiz bin beş yüz metreye kadar yük
selcbilmekte ve saotte üç yüzden 
üç yüz elli kılomelreye kadar yol 

almaktadırlar. 

Tayyarcleıin böyle çok yukarıla
ra kadar yükselebilmeleri ve ı::ü -
ratli olmaları sayesindedir ~i, düş-

manın üzerine nni hücümıar ya
pılal ilmesini kolaylcı~tıl'maktadır. 

r---

Is tan bulda da gaz kursları bu ay 
içinde açılacaktır. Bu kurslar için 
hemen bütün hazırlıklar bitiril -
miştir. Kurslar ayni zamanda tat
biki maltlyette olacağı için, tecrü-

belerde kullanılacak maskeler 
şimdiden şehrimize gönderilmiş bu
lunuyor. Bu kurslara bütün bcm

şeriler devam etmek mecburiye -
tindedirler. Hatta bize öyle gcli -

yoı· ki, bu kurslar hızını aldıktan 

sonra, lstanbulda da bir hava hü -
cumu tecrübesi günü tcsbıt etme
lidir. O gün İstanbula sanki düş -

man tayyaı eleri hücum ediyormuş 
gibi, şehrin semasında tayyareler 
uçmalı ve halk da muayyeo za -

manlarda tıpkı bir tayyare hücu -
muna uğranuş gıbi ne yapacağım 

tatbiki bir şekilde bir kere duha 
isbat ctmelıdir. 

r HIKA YE ____ ., 
1

f Yazan: H.' Nusrat Ert .... ;ı: 1 
----..---------------~i3~ 1 UDi _____ ,,,,,,,,_ 

c ••• Kuzguni eflatun gecenin sa
rı gökyüzünden kırmızı çılgınlık -
larla gelen mavi ışıklar, odanın si
yah perdelerinden süzülerek bem
bcvaz halı üzerinde turuncu akis
ler meydana getirdi. 

c Yeşil bir isyan alevi gibi ye -
rimden fırladım. Elimdeki pembe 
mürekkepli kalemi masanın üzeri
ne fırlattım. Pencereden gelen kül 
rengi rüzgarla açılan defterimin 
içindeki turuncu tabakalar mor 
gözlerimi karalttı. 

c- Artık rliyP haykırrlım . . l\.r -
tık yazmayacağım. 

cKoridordaki saat, ağır ağır, ge
cenin ikisini çaldı. Sesler, kulağım
da sarı akisler bıraktı. 

cPencerenin önüne gelmiştim. 

Gözümü kırmızı dumanlar bürüdü. 
Defteri kaldırdığım gibi dışarı, 

eflatun w~ccnin beya7.hk!arı i~irıe 

attım ...• .... 

İlk adım atılmıştı. Başıarınd1111 

savmamrn olmaları Latife büyiilC 
cesaret ;erdi. (getir de görcliJ11) 
cümlesinin baştan savmaktan bai' 
ka bir şey olmadığını ne anıasırı 
ızavallı!.. Şimdi k.endinde öJçürt . r 
vurulamıyacak bir azamet \ 'C g 
rur hissediyordu. 

••• 
(getir de görelim) demlen gii ; 

nün gecesi çok uzun sürdü. Fal<ll 
Latif bir an hulvasız kalmadı. s~· 
baha kadar nel;r düşünmedi 11: 

ler! Eserinin 50 inci bini geçece 
tabılarmı İstanbul d:Iencilcrine 

terkcdccek, ve o zavallılar bu IÔ' 
taptan ellerine gcçir"ccckleri set" 
maye ile bir iş sahibi olacnkiardı. 

••• 
İşte nihayet escrjni matbaaY9 

götürmüş geri dönüyordu. Arl<" 
daşı (okuyayım, sana cevap ynıB' 
rım) demişti. 

yapılacak hücumlar, halka dehşet mahsus yeni sistem bir tayyarenin Latif, maJasının üzerinden do~- 0 * 
1 

ı· 
vererek panik rıkaracak ve zehirli d T ruldu. Saat ikiyi çalıyordu. Önün- Aradan bir hafta geçmişti. ı ~, :r kcşfile uğraşmakta ırlar. ayyare- -

1 gazlardan daha büyük tahribat deki deftı:!ri kap:ıd1. Elinden ya baaya uğrayarak eserinin be[;etl ,,. 
lcrden paraşütlerll? yere bırakıla - k ı<C" 

yapacaklnrdır Bu mütehassısların cak olan bu tankl&r fazla süratli vaşça düşen kalemin çıkardığı ha- lip beğenilmediğini ög1 .mc · et' 
fikrine iştirak ed ıı milletler, çok fif pıh:-<lı bilP b!'vrıind<> uğuldarlı. d:si icir. bir ?iidikliiJı·F, 7at n f !' 

olacaklar ve derhal düşmana sal - ... Ne kanar yorgundu!... vap yazarım) dememiş miydi :ı 
kuvvetli ve yakıcı bombalar ha - dırmıya başlıyacaklardır. Askeri 
zırlamnktadırlar. Bili tayyare, bu Masanın yanındaki yatağına u- kadaşı?.. :ı· 

tayyarclerde koyu gazolin kullanıl- zandı. Ve uyuya kaldı. Latif her akşam eve gidince Jl'l 
türlü bombalardar, 2000 tanesini ,.cı' 

mıya başlanmıştır. Koyu gazolin- - • •o sJsına koşuvor. •ıwktııp ~r:vo . , 
taşıyabilecektir. On tayyarenin i- La·tı"f rr.ss"mdı. Bı'll· .... ~5:a ku"'bık Masayı sab:ıhl<·vin bu·al(tıg~ı gı 
k. b" k b b ·1 a·· ler kolaylıkla akmamnkta ve tay- '- .. ..__ J t 
·ışer ın ya ıcı om a ı e uşma- hı ~orünce elleri vanma dtişüY0 ', 

yare bir kazaya uğrayınca tutuş - tahtalarda fazla muvaCfakiyet gös- -:. .; 
nın gerisinde yapacağı tahribat. mamaktadırlar. .A-1 k" k .l • t i<teksız i~tel:siz •)cbd~ rloJmayof teriyordn. Ne çare ı E'nll·sı ılU ., çok müthiş olacaktır. Bu tayya - du. ~ 

Bundan başka, tayyareler, gazo- muvaffakiyetind r.n memnun de - v relerin bir büyük fehir içinde bin- rJ'l pli 
!inden daha çok yükliyebilmekte - ğildi. O, bir roman yazmak isti- Fakat bir akşam .... bir akşa ! 

lerce yerde yang 11 çıkarabilecek- dirler. Sovyetlerin hava kuvvet- yordu. Öyle bir roman ki yazı a- siyoncu kadın masaya bi.iyük b~ 
leri düşünülecek olursa, en geniş !eri Erkanıharbiye Reisi ITripin'in lemini altüst etsin, herkes eserın - zarf koymuştu. Heyecanla açtı· 
teşkilatlı itfaiyelcrm bile bu yan- fikrine göre, tayyareler, karada ve den bahsc:tsin sonuna kadar ki - kudu: il 

gınlarla başa çıkamıyncakları ko - denizde çarpışan kuvvetler arasın- tap okumamak hastalığına mübte- cRomanını okudum. Yarın S~r· 
laylıkla anlaşılabilmektedir. da en büyük rol oynıyacakları gi- Ilı münekkidler iyıl~şsınler ve bu Tdg-r;ıf'ın ikinci ı>avfa .. ının ü•;Lt ıı 
İnsan öldürmi~e mahsus ola w bi, cephelerin ark:ısında kalan en eseri tamamılc okusunlar. Eseri cü sütununda bir yazı görccclt5;0' 

rnk keşfolunan çeşit çeşit silah - bliyük iktisadi ve siyasi merkez· basan kitapçıların yüzü gülsün, bu o yazı sende ne tesir bırakırsa, ,, 
lardan başka, radyo şuaları da leri de tahrip edeceklerdir. Bu kitabın karile şöyle ufacık bir a- ınanın da bende bıraktığı tesir 

11
' 

muharebede in"Sanl&r aleyhine kul- maksatla, tayyareler, cepheler ar- partıman fılan cdiniversinler! !.. nidir.ı. ~ . . . . bilit' 
lanıl:ıc::klardır Bugün haşeratı, kasında çok dcrinlıklere kndar gi- Hayal arttıkça çalışma kızıştı. Evvela çok ~evnırfı. Kım fa' 
mikropları öldüren radyo şualan dcrck iş görebilecek bir şekilde i- Bu kızışma mhayet geçen gecıe romanı ne iyi tesir yapmıştı!. 11• 
kuvvet1 ndirilınce, insan öldür - mal olunmıya başlanmışlardır. so:ı haddıni buldu; roman bitti k11t bu tesirin iyi olduğundan ~ıı j• 

·rııl 
miye başlıyncaklardır. Şuaların Harbi pmumi yıllarında tayyare- Latıfin Son Telgrafta bir tanıdı- sedilmiyordu. Amma o, bu tcsı 
~)eri üzerine isabc: eden her mah- ler saatte ancak 80 kilometre me- ğı vardı. Ona gitti. Romanından yi olacağından emindi ,.ı 

ı·ff 10k derha\ ölecek, vapurlarla, tay- safo katederek 800 metre yu"'ksck - bahsett"ı (getir de aörelim) dediler. ( Peuımıı 

Büyük Harpte 
Mı1tlttk>Je. 'ıa,pf,,.,,. •" Ato. Jrrıtu ~t/ 11"• ratıf)'l'"e<fr,,. t"" ~ 

~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~;;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ 
Midilli 4.500 ton ve 27,5 Il'lil. #', 

ratli bir gemi idi. Yavuzla a.)'11~ 1J 
nede tezgahtan inmi~lerdi. 101 

--
Türk Bahriyelileri 

Nasıl döğüştüler 
•1tttıııııııtıııutuııuııııııııııııııınıııı1t1nııı11ıııııııııuıınıııuıınıınunııunıınııııııııııııııııı 

Tefrika No. 7 Yazan: ze'k'i""'c·~·~·~t" 
•tnııaıuııııııııııııtıııııııııııııııııııııntııı ,ıııııııııııııııtııııııınuııııııııııııııııııu•ııııııııııııııııııı 

11111111111111111111111111101111111111111111111 

yılında inşa edilmiş olan 17 mil 
sür'atle ı.arcket etmekte ve 30,5 
luk dö"uer 20,5 luk yine dörder 
topa malik bulunmakta idiler. 
Ayrıca da 15 lik on ikişer topları 

ve 7,5 luk on dörder topları vardı. 
Rostislav ve Siyoyatelna ismın -

deki iki ı.:emi de 13,500 ve diğeri de 
9 bin tvrı:iuk 16 mil sür'atınde ve 25 

Iik dörder ve 15 lik sekizer topla
rı olan birer kuvvettilcr. 

Bu hesaba göre beş dritnotta 28 
adet 30,5 veya 20 lik top ve 56 ta

ne 15 lik ve 7,5 luk ta 42 top var
dı. 

Kruvazörler: 
6.800 tcnluk olmak üzere Kagol, 

Yamyat Merkür isminde 1902 de 
inşa ecHJmiş !ki kruvazör vardı. Bun 
lıırda 15 lik 12 şer ve 7,5 luk on iki
şer top bulunuyordu. 
Muhrıplcr: 

Bunlnr 300-400-650 tonluk olmak 
üzere 17 adetti. Ayrıca 12 miJ sü
ratte 4 de gambot vardı. 

Taht.?i.tıa1ıir: 

Rusların Karadeniz donanm~ • 

~ıncfo. 7 udct t<.htelbahirleri vardı. 
Bunlardan başka 9 tane de mua
vin gemileri muhtelif hizmetler i-

çin emre hazır vaziyette bekliyor
lardı. 

Ruslar bunlardan başka İkinci 
Katcrina, İmparatoriçe Marya, İm-

parator.çc Üçüncü Alcksandr is -
rninde üç dritnot ve amiral Laza
rof, Amiral .Nahimof isminde ikı 
kruvazör ve 9 muhrip ile 2 de tah
telbahir inşa etmekte idıler. 

Bunlar 21 mil sür'atte ve 30.5 luk 
topları olacaktı. Nikolayef de inşa 
edılmekte olan bu gemiler de harp 
içınde Karadeniz donanmasına ış
tiritl< c.krek Türklerin karşısına 
kuvvetli Cirer düşman halinde çık
mışlardır. 

Maama!ih bil" kısmının da inşa
sı ikmal edilmediğinden kahra -
man Tuı k ask<>rlerile müttefikleri 
Nikoloye~'i işırnl ettildcri esrı&da 
kızakta bulm stur. 

TÜRK DONANMASININ 
• KUVVETİ 

Abdülaziz zamanında dünya i -
ki"lcisi olan Türk donanması Ab
duJhamıdin zcım2mnda hic de kuv
vetli gemilere môlik olamamıştı. 

Bu sebc pten Trablııc:ınrp "e Bal
kan harbindeki fclfıketler de p€k 
çabuk olmuştu. 
Mrıamaf.h B lkan haı binde Ha

midiyenin kahramanlığı Türk de-

nizcilerinın yuziınü ağartmıştı. Fa
kat .. b ı ne de olsa ferdi bır ça

lışmada·ı başka bır şey değıldı. 

Halbuki Ti.ırkiye gıbi genış sa

hilli bır memleket için bıraz da 
d~nıze kuvvet vermek lazım ge 
lıyo,.du. Bu maksatla Balkan har-

bındeki faciadan sonra kuvvetli bır 
donanma yapılmasına te~ebbüs e-

dılmiş, lıalkın hamiyetine de ilti
ca edil el ek her tarafta yer yer do
nr.nına 1anesi toplanmıya başla -

mıştı. 

Bunlara güvenen hiıkümel de İn· 
g )tereye bir çok gemiler siparış 
etmışti. 

Fakat .. aksilik bir kere gelme -
sın .. 

Milyonlarca lira verilerek sıpa -
riş edılen gemiler daha Türk lı 

manlarına gelmeden Umumi Harp 
p:ıllad'ı. 

Biz de bu harbe girdik .... rvina -
mü fih Ak denizde biiyük bir mace
radaıı rnnra Türklere iltica eden 
Ya"uz Selim ve MıdiUi kru 1a -
zörlcri pr k az kuv\ ete malik olan 

Turk dJnanmasının yüzünü birden 
bırc guldurdu. 
Düşman devletler karşısında, 

bılhassa Karadenizde Türk donan
ması kolay kolay boy ölçülemez 
hale geldı. 

Işte Umumi Harp başladığı za
man YJvuz ve Mıdılli'nin iltihakı 

uzerır.e Turk donanması şu vazi -
yete gelmıştı: 

23 000 ILn buyuklukte 1911 yılın
da ınşa cdıımış 28 5 mı. s-:.ır·atc ma
lık Yavuz drıtnot'..1. b\J gemınin 28 
Jık 10, :~ lık 12 ve 8, 8 iık 12 topu 
bulunuyordu 

17 mıl sur ate malık olan Tur -
gut Reıı; ıse 10 bm tcnluk tır ı:ıe
rnı ıdı ~8 lık 6 ve 10 5 8 topu var
dı. 1891 de ır.şa cd:~mış oıduğ'.ına 
gorc ol jukça cskı sayııırdı. 

Barbaros da ayni §ekılqc Tur
gut Rei~ gıb ı idı. Aynı kuvve:e, 
avni mile malıkti. 

9 200 ton büyukluğundekı Me -
sııdiyey~ g lince 1901 dn tc;mır e
dılmiş. 16 mil sür'atle 15 lık 12 ve 
7, luk ~4 topu vardı. 

Kruva:.ôrler: 

12 topu vardı . . r,C' 
Hamicıye ve Mecidiye 1903•0ıı 

nesind'o' inşa ettirilmiş 3.~o~ .~1ıe 
bi.ı;vükhigünde ve 22 mil sı.ır e.ti' 
15 lik ikişer topları ve 12 uıc s 

k •• l ol"ı~'· • zer top.:ırı olan ı uvazoı' · jS 

Berki Satvet, Peyki şev~ct rı'O 
1906 senesinde inşa cdil~tŞ 10pıl 
tor.luk 2" milli 10,5 luk ikışcr 
elan gemilerdi. . f 

Pelenki Derya 890 tonluk pıt 
mı idi. "Jl'!oıı l 

:Muaveneti Milliye, Nı.ı 
1 

J 
Hamıye•, Gayreti vataniye, ~ 9

5ıııı 
garı M :ilet torpidoları, Sa~t 
Basra, Taşoz, Yarhisar rnuhrı~Jıl' 
Tunus torpidobotu, Musl!l, Ati fil 
sar, Kütahya, Draç torpidob0 

1 
Sıvrihi,::r, Demirhisar, Suıtıı~ııfl 
sar, Hamidabat torpidob01

•
5
i 

Muayyeni Zafer mektep gcJ11
1 

vardı. Ji 
Ayrıca Aydm Rt-is, BurDl< tl 

Hızır Reıs, Taşköprü biçiınıe 
dıl· 11 gamlıotumuz bulunuyor 



• 
1 ınlar Av- 1 

rkek
eli imiş er! 

Dünyanın hiç bir memleketinde Amerikada olduğu 
kadar bol kadın klübü yoktur 

Amerik.ah koca kar1sında ne gibi 
hasletler ar~~ ? 

dır. Bir erkek 25 yaşında kadın, 
batta 16 yaşında bir kız bulursa, 40 
yaşındaki kadının yüzüne bakmaz. 
Bu yaşta ve daha geçkin kadınlar 
ev işlerile meşgul olabiıırler. Fa • 
kat sokağa çıkmak, yahut bir ye
re gitmek için yanında daha genç 

bir kadının bulunmasını ister. 
Halbuki Avrupalı için böyle de

ğildir. Avrupalı tam inkişaf halin

de, ynni otuzla kır yaşında bir ka
dını daha ziyade tercih eder. 
Amerikalı erkek bir kadının ca

zibesini yalnız güzelliğinde arar. 
Avrupada ise, erkeğin hoşuna git
mesi için bir kadının mutlaka gü • 
zel olması H'ızım değildir. Avrupa
lının istediği kadın güzelliği, onun 
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Mefek ve Şeytan 

yarattığı hav~dadır. Avrupalı bir 
kadının bebeğe veya çocuğa ben
zemesinden hoşlanmaz. Kadında 
fikri bir olgunluk ister. İstediğine 
nail olmak için, Amerikalı kadın 
gib ağlayan zevceleri beğenmez, 

Belki de Amerikalı kocaların ah

gibi ağlayan zevcelcri beğenmez. 
oldukları iddia edilebilir. Belki de 
bu iddia bir ~ropagandanın malı • 
sulüdür. Zengin Amerikalı kadın
ların paralarının başka taraflara ak
maması jçin mali maksatlarla tat
bik edilen bir propaganda yaygara
sıdır. Belki de Amerikan toprakla
rında doğum.ı arttlrmak için de bu 

1
_ ..... BB1Çi'k8 .... Ki8.llii'i ............ B;·1~·~·d·; .... ~;1·~~·~·;k,. .. i .. ;'t~: 

Colc mes'ul zannedildill lıal<f,., günan birinde koca11nrn 6ırakıverdiği 
Amerikanu Upik arti.~tlerinden Kravf ord 

Saçları agarmış yaşlı bir Ameri- dır. Fakat Amerikalı kadın .:l\foh-
.kan kadını demiş ki: tcşcm bir infirad. içinde bırakıl • 

- Eğer hayatımı yeniden yaşa- mışlardır. 
~ak mümkün olsaydı, ömrümde Evet, Amerikalı zevcc-nin talii 
Q~r Amcrika1 ı erkekle evlenmez - böyle .Muhte~em bir infirad .. tan 
ırn. İngilizle de evlenmezdim. ibarettir. Kocası, kendisini karısı-

~Unkü İngilizler de Amerikalılara na mümkün olduöu kadar fazla p:ı-
enze.rıcr. Fakat her halde bir Av- ra vermekle mi.ikellef addeder ve 

:tupalı ile evlenirdim. ondan sonra kadını yalnız bırakır. 
1 13u kadına göre, Avrupalı koca- Umumiyetle bir A v:rupalı, kan-
ar izdivaç denilen müşkiıl mace- f>ını hiç farkında olmıyarak mem-

tada en şayanı arzu bir eş olabili- nun etmesini bilmektedir. Ame:ri-
Yorınrmış. kalı kadının hissi hayatı pek ço • 

i\rnerikada drahoma peşinde ko- rak geçer. 
~n ecnebilerden kimse hoşlanmaz. Bır de fikri izdivaç mevzuuba .. 

1 .Yle olmakla beraber başka mil - histir. Amerikada bir erkekle, ar • 
:tlC!rc mensur erkeklerle evlenen kadaş gibi, karşı karşıya göriiş -
~~rikalı kaciınlar çoktur. mek istıyen kadınlar çoktur. Psi-

s·· ır başka Amerikalı kadın da bu kolojinin öğrC?ttiği yeni bir derse 
Ozleri teyit c.diyor: göre, zihni enerji, ekseriya hissi Hı-
ll-. Ben de vedi sencdenbcri bir tiyaçlarm yerini tutmaktadır. Av-
y ~~n cvliyım. ve kocamı yedi kere rupalı dahn beşeri, daha medeni bir t: .1 

Sene da.1.1 muhafaza etmek is- hayat geçirmektedir. Eğlenmesini 
rırn. bilir. Hayatm renklerile, dekorla-
BoşANMA MEMLEKETİ rile alakadar olur. Günlük işlerde 

lı Arnr.rıkan istatistiklerine bakı - karısına yardım eder, hatta karısı-
~:a, Yer y'i?.ünde en çok boşan- nın elbiselerinin kumaşına kadar 
l'ika~aknları olan memleket Ame- alakadar olur. 
tut ır. Evvelce Rusya bu rekoru 40 YAŞINDA KADINLAR 
lltı~YOrdu. Sovyetler izdlvaç ka- Amerikada şöyle bir kanaat var-
btı arında 1l.c:ilat yaptıkları için 

usule müracaat ediliyor. Halbuki 
Amerikalı kocanın A vnıpalıya na
zaran ahlakan daha kuvvetli oldu-

ğu da iddia edilemez. Çünkü Ame· 
rikalılar, yaptığı \'e saklamıya lü
zum görmediği şeyleri, karıların • 
dan gizli yaparlar. 

Amerikada kadının ihaneti gö
rülürse.koca hemen mahkemeye 
müracaat eder. Halbuki, Avrupa • 
da talak gayri ahlaki bir hareket te
lakki edilir. E11i yaşında bir ada -
mm yirmi beş senelik bir izdivacı 

yıkıp geçmesi hoş görülür bir şey 
değildir. Bu faliiklar gizli müna -
sebetlerde bulunmaktan daha kö· 

tü netice veriyor. Amerikalı koca, 
başka milletlere mensup erkek • 
]erden daha 1.iyade mi karılarına 
merbutturlar? Seyyah sıfatile git • 
tikleri memleketlerde, Amerikalı-

lnr ilk iş olarak eğlence yerlerini 
aramaktadırlar. Faris eğlence yer
lerilc meşhurdur. Fakat müşterile· 
ı·ine bir göz atınız, yarısından faz. 
lası başka milletlere mensup in • 
sanlardır. 

Avrupalı kadın, icabederse koca
sının kusurlarına göz yumar. Çün
kü hayattaki hakiki arkadaşı ko
casıdır. 

?nış~crnıekette boşanmalar azal -
l'ibd · Fransada boşanmalar Ame-.. an .. 

1\ uç de:Ca daha azdır .. 
tlınıVtupa)ı kocalnrla evlenen ka -

1937 Güzellik kralı 
lu:to:~a~.ck nadiren nevrestenik o-

A.. J\VRUPALI KOCALAR 
ikli~ba Amerikalı kocalarda ne ek
l~, 'Avrupalı kocalarda ne fazla'ar? 

J\Vtu. 
1 lılu Pa ıların kadına karşı olan 

arncıe1 · 
tan k erı Amerikalılara naza-
ltaı-1;.~ farklıdır. Amerikalı erkek 
itlıa 

1 
c beraber bulunmaktan da

't.:ıtlı -~~ki~ir. Halbuki Avrupalılar 
§tu.ıar ~fıkti müşareket içinde ya
k0ca1a ncak İngiliz ve Amerikalı 
la baş~ karılarını başka kadınlar
taSlnd nşa bırakarak, erkekler a
A..vru:p a. eğlenmeyi tercih ederler. 
;0ı:ııan~~a kadın klüplerine, kadın 
lıııbuk· arına nadir tesadüf edilir. 

0 kadaı-1' bAmeı ikada kadın klüpleri 
<'\,,... Oldur ki ti ''< Up .•• 

&~~ aı~k: ada kadın kocasının işle -
~lllıq. k ad<ır olur, hatta çok za -

ocasının mesai atkadaşı -

Fransada Dovil'de her sene oldu~ gibi bu aeuede güzel erkek mü. 
s~bakası yapılacaktır. Geçen yıl iki yüz 2enç kadın ve kızdan mürek· 
kep bir jüri heyeti güzellik kralını seçmiş ve müsabaka büyük bir 
alaka uyandırmıştı. Yukarıki resimde müsabakaya 2iren erkeklerin jü. 
rinin önünden ieçişleri görünüyor. 

Hudutta tevkif yen gelinle damat düştü 
Etmek istediler 

Belçika Kralı uopol<I 

Hükümdar ve devlet reisleri na
zarı dikkati celbetmemek maksadi
lc, ekseriyetle, başka namlarla se
yaha etmektedirler. Fakat, bu tür
lü seyahatler bir çok yerlerde müş
külatı mucip olmakta ve hatta teh
likeli vaziyetler doğurmaktadır. 
Bu türlü bir yanlışlık yüzünden, 
Belçika kralı Leopold, geçenleı·de 
bir tehlike atlatmıştır. 

Ölen kraliçe Astrit'in kızkarde
şile evli olan Norveç prensine sık 
sık misafirliğe giden Belçika kra
lı, Almanyadan geçerek Hollan • 
da tarikile Norveç'e gitmek iste
tniştir. Trenin kupasında bir ya -
veri ve daha iki yabancile birlik
te seyahat eden kral Almanya a
razisi dahilindeki Varnemunde is-

tasyonuna geldiği zaman, Alman 
pasaport memuru kraldan evrakını 
istemiştir. Kral, cebindeki diploma
tik pasaportu çıkarıp uzatmıştır. 
Bu pasaportta Graf de Belvu ismi 
yazılıdır. Alman memuru, kra -
lın yüzüne ve pasaporttaki yazıya 
baktıktan sonra, bu pasaportun 
Graf de Belvtl'ye ait olmadığını 
söylemiş ve krala daha bir kaç sual 

sorduktan sonra, üzerinde para bu
lunup bulunmadığını da sormuştur. 
Kral cvar. cevabını vermiştir. 

Memur, para için resmi müsaa
de kağıdı olup olmadığını da sor
muş ve olmadığını öğrenince, kra
lı, vagondan aşağı kendisile bir -
likte inmiyc ve istasyonda izahat 
vermiye davet etmiştir. Kral, 
kendisinin diplomatik pasaportla 
seyahat ettiği için resmi müsaade 
kağıdı almıya lüzum olmacbğıru 
söylemişse de, memur bunları din
lememiş ve kralın behemehal a
şağı inmesini istemiştir, 

Ucuz kurtuldular. iki erkek geli
ni kaçırdı. Malıkeme karışını da

va eden erkeği haksız buldu 
Geçen hafta Belçikanın Nam·.r 

rnahkem<?sinde çok gülünç bir 
dram cereyan etmiştir. Bu d:ramt 
binbir gece masallarından bir fas
lı hikaye ettiği için bütün Belçi -
kada hayreti mucip olmuştur. Ha· 
dise şu suretle cereyan etmiştir: 

Belçikanm maruf tayyarecilerın
den Van den Kontelhem, Kater\na 
namında genç ve güzel bir Brükc;el 
li kızla evlenmiştir. 

Evliliklerinin ilk gününü bir f:ıa
lon içinde geçirmeyi kararlaştı -
ran çiftler, kilisede nikahları kı-

yıldıktan sonra balona binerek tT<ils 
yüzüne doğru havalanmışlardır. 

Balon, saatlere<? yol aldıktan son
ra havada bozulmuş Ye yeni evli -
ler, hızla yere doğru inıniye baş -
lamışlardır. 

Müthiş bir ölüme doğru gide!'· 
ken balonun içinde hclallaşan ge
lin ile güvey, yüksek ormanlar i . 
çinde bir yere düşmüşlerdir. Fa 
kat balonun sepeti asıl balondar. 
koptuğu için, erkek, sepetin içinclt. 
sağ olarak bir ağaç üzerine Wşıp 

(i>euamı 6 ıncı •ay fada) 

·Yolunu şaşıran bahara ~fiskün insanların somurtkan çehreierine §U 

günlerde eski neşelerinin tekrar gclece~ini umu oruz. Bahar ki taze
liktir. teraveltir, hayatının bahuında ola ılar, yüz.ünü gösteren ılık gll
oeşi şimdiden neş'e ile ve şevkle karşılayorlar. 
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Üç komita OkuyuGularıa 
E3as başa 

k •t Hususi 
nya omı a- Otomobilleri 

c_H_l_K_A_Y_E_f I 
Hangisi deli? 

Eski İs ta bul atakhane eri: ___ _.

1 • • KU 
Yazan: M. S.ÇAPA!'J-----

a.ras da 1 yı Kullananlar 
-36 - Beyazıtta oturan Ali Kudsi im • 

zala bir okuyucumuz yazıyor: 
cBclediye talimatnameleri ve ni• 

zamnamelerine göre, şoför olabil· 
mek için bir takım şarUar 19.zım • 
dır. ~liyet meselesi 'kafi gelmi
yor. 

Direksiyon başına oturan adam 
asabi olmıyacak, iı;ki, esrar gibi 
şey1er kullanmıyacak ve sairıe ve· , 
saire ... 

Bunların hepsi gı.ize1.. şüphesiz, 

İstanbulun dar ve bozuk yolların· 
da seyrüsefer eden bir insanın tnm 
ve kamil bir halde bulunması lS· 

t"nir. Hem yaya giden yolcula • 
nn. hem de otomobildeki insanın 
hayatı bakınund~n bu elzemdir. 

Geçen gun ga.zetf:lerde okudum. 

Bulgnrist ndaki Turan Cemiyetlerinin temeli Rusçukta ntıldı. (Spor 
3ırliği) namil taaızuv eden ve bilahare adı (Turan) olan bu milU 
teşekkülü komitaalar peri~an ettiler. Resim, Rusçukta 1924 yılında 

İstanbulda taksideı: :fazla hususi 
otomobıl varmış. Tabıi bu husu
si arabaları ekseriya. otomobılin 
sahıhf olan kımsc kullanıyor. Bun
lardan bir kısm1 da bayanlardır. 
Şofcırlerden aranan bir takım şart
lar, acaba, hususi otomobil kulla
nanlardan aranıyor mu? 

• !k (Spor Birliği) kongresini göstermektedir. 

bulmı.ıması için böyle muvafık 
rmüştür., dedi. Mutasarrıf ga • 
t mültefitti Esasen, bağc1hk ,.e 
ap tüccarlığile meşgul iken, ba~
dl Muşanofun yakın bır dostu. 
nlı bir partizanı olduğu için ınu· 
arrıflığa tayin edılen bu muh • 
em ~at, babayani hareketle-:ile 
:ını k..?ndisine çabuk ışındırabili· 
.du. ~grad mezarlık hadiseSl • 

siy as~ mahiyetini Baş\ ekil Mu· 
ofun ağzmdar. telefonla dınle· 

i sekDde harfi harfine bana söy
nekte bir mahzur görmedi.. ve 
discnin akalliyctler namına olan 
arlarmın derecesini de izah et-
Çünkü, Makedonya, Dobruca ve 
aky dn kalabalık bir Bulgar p. 

lliycti olduğu iddiasında bulu-
' n part!zanlarln, Edirneyi biz:.en 

mak istiyen Trakya komitesi, hü
. ın Dobrucayı Rumenlerden al • 
'lak istiyen Dobruca Komitesi, 
Jtün Makedonyayı Yugoslavya \'e 
unanistandan almak istiyen Ma
~donya Komitelerinin, kendi kar 

'rak1Ja. komitacıları, Yanbolu'da 
(Türk Jıamamı) r.amile maruf ve 
sahibi Türk olan bu hamama Hk ön
<·e boykot ilan ettiler, sonra ha -
mamı yıkt.mp Türktin elinden ceb
'ren aldılar. (Bu lıusustaki yazımız 

ileride okımacaJctır.) 

deşlcrinin bu üç hükumet dahilın
de müthiş tazyikler altında ezil • 
mektc vlduklarına dair, gazeteler 
broşürler ve nümayişlerle yaptık· 
ları gürültülere ve Ccmiyeü Ak . 
Yam Azlıklar Komisyonwıa sık, sık 
gönderdil:leri pı-otestolara, Razgrad 
hadisesı, müthiş bir darbe ·vurmuş. 

Türk hamamına umumi boykot 
bu kcğitlarla her tarafa itan 

olundu 

. u. Bu 1'.adise, bütün Avrupa mat
buatını alakalandırmış \•e Avrupa 
umumi• efkarını Bulgarlstandakl 

omiteierin işkence ve tazyikleri 
altında lnliy.cn azlıklar üzerine ceı. 

betmişti. Mezarlığın yıkık taşlan
nın fotoğrafı Paristeki İllustrasyon 
Mecmuasında basılması, komitele-

rin komşu memleketlerde ckalli • 
yet hak ve hukuku aramalarına 

mani olncak vesik.alardandı. Rus
çuk mutasarrıfı, bu darbelerin bir 
kısmını bana jzah etti ve sözlerine 

bir iki cie nasihat ilave ettikten 
sonra, oen ayağa kalktım, ve ken· 

dislne teşekkür ettikten sonra Va
zelofun haUi Razgradda niçin bıra-
kıldığını sordum ve Sofyaya gider
ken benim yanıma memur terfik 
ctmiye lüzum olmadığını, söyle -

dim. Todorof, Vazelofun yakında 
Raz~a:ldan uzaklaştırılacağını, 
söyledi. 
Mutasarrıflık binasının kapısın • 

dan dışarı çıktıktan sonra, yo.ksek 
binek tqınuı üzerinde durdum, 
etrafıma bakındım. serbest bırakıl
d.Jjlma hm fnanamıyan bir ~ 

Y zan: 
M. Necmeddin Dellorman 

Sofyadıkl (Deliorm~n) 
gaı.etecl sahip •e batmuharlri 

rcddütle, ıçimdc buyuk btr sevinç 
duymıya başladım .. 

Kafamm içı agır bu· kabustan 
uyamp, tenuz, p.:alak bir ayduılığa 

Kazalara dıkkat edıniz. Hu .. usi 
otomllbıller ::ırasında kr.za yapan -
lar ç">klur. Takside çnhşmıvaca
ğını ve kendı arabasını kullanaca
ğını so •lıyen ve iyi kotu dırcksiyon 
idaresinı bıkn herkes<' acab3 eh-

ulaşanların duyduğu ferahlık ıçın· lıvetname vc>rıliy.ır :mu"' Yoksa, 
de bulunuyordu_ Do~tlanmı gıJr • · bow~ l hususi oto >ıll,.ri kulla . 
mek, bunal n şüpheli ve ıhtılat • nanlı:ırdan da bazı şart ve va ıf -
tan memnu bır mevkuf gıbi değı.l, ı r aranıyor mu? 
serbest, serbP t konuşan hı.ir bır m· Bu nokta U7"rinde bir nmandır 
san gıbi onlarla dertle mck ıstıyor- duşünuvorum Kı>r.dı kcndıme bir 
dum. Oızdar oğlu Hasan Tahsınin 1' rar v"r<'mivorJm.~ 
yanına doğru yollandım Yolda bı.r ...................................................... .. 

iki dosta rastladım. Bunl rdan oğ- \ Balonda evle -
ıendim ki, Raıgra'.t~n buradakı 

dostlara mute .. ddıt telgraficır gel· k • l 
rniş ve bemm akibetımle alakadar me. ıs eyen ge-
olmaları bıldınlmı , Hu çuklu d~st· ıı·nıe damat 
lar benim akıbetimie ne Ş• kılde \ c ,., 
ne vasıta ile alakadar olarak daha 
:faydalı olrıbilcccklerinı duşunmck· 

tclerkcn, ben kapıdan içeri gırdım. 
Çok memnun oldu!. r \'e ctra • 
fımı ku5atnrak ın .. cE ra) ı '.aş • 
tan aşağı anlalmaklığ mı ıstcdıl~r. 
Dostlarla uzun uzadıya kouu~ııp, 

görüşliik. Rusçukta daha fazla k· l
maklığım muvaftk <ieğildı Tren 
vaktinin gdmcsini iple Ç"!"ı)or -
dum. 1924 senesinde ilk spor kon· 
gresıni akdettığimizden bugune ka
dar gclıp geçen yıllar zarfında l<us
çukta kanı milliyet eıt..:~ile kay -
naşan yüzlere<' Türk genci yetişmiş
ti. Bunlardan biı çt>kları ana ~urda 
göç etmiş olmakla beraber, henüz 
orada olan bır çoklarile gldıp te
mas etmek \•azifcmdı. Fakat, ben, 
yalnız Turan Cemiyeti reısi Rıza 

Mehmet, Cemaat reisi Hasan, Naci 
Tahrr, İsmail Muharrem, Süley • 
man Peyniı cioğlu, Hasan 'J'ahsin, 
Ömer gıbı vehleten aklıma gelive • 
ren bir .kaç .arkadaşla ancak görü
şebildim ve Sofya trenine binerek 
Rusçuktan uzaklaştım .. Tuna bo . 
yunda ilerliyen tren penr.eresin -
den elektrikleri pırıldıynn Roman· 
ya sahıllerine, bu defa jandarma 
yanımda olduğu halde değil. ser • 
best serbest bakıyor ve geniş. ne
fes alarak ciğerJerimi temiz Tuna 
ha\•asile dolduruyordum. Rusçuk 
bağlarından uzaklaşan tren. ka -
rnn!ılkar içinde hız almıya çalışır
ken ben yemek vagonuna ceçtim 
\'e orada (Gorma Oreovitsa) fstas~ 
yonuna gellnciye kadar oturdum . 
Rusçuktan kurtulur kurtulmaz 

( S inci sayf atlur: dı!vam) 
knlmıştır. Kadın inse bu kaç kilo
metre ilcnde balonun yan tara! • 
1 ırınd'akı ıpclerc sarılı blr halef. 
sık agı:ıı;lar arasına di.işmü ... ttir. 

Ne crkeğl>, ııe de kadına hıç bir 
s:ıkutlık olm~mışsa da, kadının 

düştugu yeı d•' ağaçlar ara5lnda 
gızlenmekte olan ıki :-.ersrr: gene;. 
bır !::adının agaçlar üzerinden VLI n. 
ların~ duştüğtinu görünce, derhal 
~anına gideııek kaldıı mışlnr ve ken
dilerıle bırlıkte alıp meçhul hı•· 

semte göturmüşlerdir. Bır kaç va
kit bu ıkı cı keğin elinde kalan ka
dın, koccısının yanıM dondüğti za
man bütün günahllnnı ıtiraf et· 
miştır. Fakat ı~oc:ls1, ı ~dının i~!e
diği günahları affNmek istemiye • 
rek mahkemeye müracaat etmiştir. 

N~mu:-clal::i mnhke" .e heyeti, bo
şanın ası ıçın erkeğin verdiği ic:U
d~yı okuduktan sonu, kabahatı, 
kLıdında değil, balonu düşmekten 
k:ırtar:ımsdığı için, e.·kekte buı • 
muş ve kocayı haksıı: çıkarmıştı;-. 

ŞAKA 

Sofyaya gitmeyi muvafık bulmu - ' 
yordum. Bence bunun bir çok mah- I"""..,..._ ...... ..., ____ -.;. ___ __, 

zurları vardı. Kendimi bir parça 
unutturmak ve Sofyad Baş Müftü 
etrafındaki yobaılarla, yüz ellilik· 
1erin ve Arif Orucun adamlarının 
gözünden bir kaç gün uzak kalmak 
istiyordum.. Onun için yolumu 

(Devamı var .1 

Ziştevide komltaeılm- na ve 
TürkliUc ~hma dUd~ Jlıkıla· 

cak Wt 4blcfe ... 

- Sen nedett m~ktde gifmi• 
go,.un?. · 

Okumak l>ilmiyoıum ki •• 

- Geceled diılerinl~d• Ur .,., 
/aluadigor muıanıu:? 

- Hagır, doktor, gtıtark111 dl,. 
luiml Fıkarzrtm. 

1 4 aactı •ay/arlan devam J 
Kendi kendine: 

- Kim bilir • diyordu • o say .. 
faya ne güzel bir yazı koyacaklar! 

Romanımın yaptığı tesiri anlata· 

bilmek için o yazının bir şaheser 
olması lazımdır. 

Ertesi gün hemen bir Son Tel • 
graf aldı. YJrtarcasına ikinci say· 

fayı açtı. Fakat hi~ bir yazıya te
sadüf edemedi. S2)rfada yalnız te
lefon ve ajans haberleri \ardı. Be~

ki kendisile lufüc clmişl{?rdi. Ca

nı sıkıla sıkıla haberkri okuma • 
ya başladı. 

Birdenbire ... duralcı.dı. Aman ne 

tı..haf ve saçma bit yazı: 

t.Sa1lık sayın saylavlarımızdan 

Sabit Sabri Sarkan, Salı sabahı saat 

s"kızd<'. sekiz !'aut ~üıt•n son söy

~:cvıni söyledi. Söylevden sonra 

Sl:mclya s .. çıl::ın sevinç sesleri sü -

rcrkcn sayın saylavımız Sabit Sab

ri Snfkan sevinçten sararıp soıa· 

rak sevgileııni samilerine sundu.> 
Altmdn da şu lfı.vc: 

cHoşunuza gitti mi, ey okuyu • 
cular?. Haberleri böyle yazarfak 

okumağa t:lbammülünüz olur mu? 

Olmaz tabii ... Size yarın, gene böy
le okumağa tahammülünüz olmı· 

yacak bir roman parçası neşrede
ceğiz., 

Ertesi gün, ayni sayfada, resim 
muşamb:ısmdnki kübiklikten kat 

kat fazlasını k5ğıt üzerinde göste

ren Utifın ıomanından bir kaç 
parca S1kıvo.du. ........................................................ 
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Tıcaret ve Zahire 
Borsası 
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Jöbilesi 

7, 24 Kr. 
6, 58 

" 6. 88 • s. ~s 
" 4, 04 
" 8, 31 
" 82, 18 • 82, 18 D • ! 

ŞE::hir Tiyatrosu sanatkarları ta· 
rafından Türk sahnesinin eski e
mekli sanatkarı Naşit Orhan için 
bu ayın 6 sında yapılması karar • 
laştırılan jübilenin kış sezonunun 
bitmesi ve rejisörün h~stalanması 
dolayısile lecek sezonun ilk haf. 
tasına tehir cdilmştr. 

----------------------------ikinci kısım - 35 ~ 

lstipdat devrinin hapishane oğuşların· 
da esrar nargileleri yanar, kumar oyna· 
nır, rakı içilir, alakaoarlar buna ses 
bile çıkarmazlardı. Çünkü mahkumlar-

a kor arlard ! 

Eski tleoirlerJe lıapislıanege gönderilen ekmeklerin 
bOgle 6ıçaklar ,ıkarclı 

içinden ışte 

ki, in~d-:ı.ı:rm ruhlarında renkler, 
manalar yaratan, kalplerindeki ih· 
tiras ateşini körükliyen, kafaların· 
daki h!imuru mayahyan kuvvet, 
sade bir tesadüfle anlatılamaz, bu, 
izahı güç bir hayat \"e ruh müca -
delesidir. 

İnsanların dünkü hayatile bu -
günkti h~ıc.tı ::ırasında bir sebep 
ve hadi~-.? hağlılığı vardır ki, bunu, 
içinde yaşadığımız hadiseler, başı
mız<lan t ... "Ç"en vak'alar ve macera
} r arası=ıdn kolaylıkla farkedeme
dig niz r.~bi, o sıralarda mnnaıa -
ruu da anlıyamayız. Bunlaı ı anla
mak, bu alakanın kuvvet ve kud
retıni kavramak için aradan zaman 
geçmesi litzımdır. 

Darbassnyan da, tevkif edilip 
llapishaneye scvkedildiği zaman, 
işte lıu hislerin altında bunalıyor, 
ruhi buhr.ınlar geçiriyordu ve yap
tığı işin kötülüğünü, tevkifhane 
koğuşunun loş ve korkunç karan
lığında, murakabeye daldığı :7.a -
man anladı. 

Muhakeme safahatı, adliye bina-
sına gidişler, yollarda tanıdık ınsan
lara, bildiklere rastlamak, bütün 

bu acı ~ •ylt.-ı, gözünün önünde can
lanıyor, 1~•7gın bir ateş gibi kal • 
bini dağlıyordu. 

Evet, rıııhkemeye nasıl çıkacak, 
hangi yüzic. hakimlerin sorgula -
rına cevap verecekti. 
tstanhuıun eğlence alemlerinde. 

adı bir efsane kahramanı gibi 

anılan zevk ve neş'c iliıhı gibi te· 
abbüd edilen Dikran Darbasanyan, 
bir sahtekarlık cürnrile adalet di -
vanına \>~acak, samiler .. 

- 4t€, işte baştan ikinci ndam ... 
Kemençeci Vasil,in bir taksimine 
yüz altın veren meşhur borsacı 
Darbasanyan ..• 

Diye, orı•• birbirlerine göstere -
cekler, 'Jıızıları da: 

- Tevekkeli değil, paranın mem
baı sahte transval kağıtlarından 

geliyormuş! .. Alnının terile kazan
sın da, bir taksime yüz altın de • 
ğil, bakılım bir metelik verir mi? 

DiyecPl<lerdi. 
Bu kötü akıbetleri, mahkeme sa

lonunda, koridorlarda, elleri ke
lepçeli bir halde dostlarile, aşı • 
nalarile olacak: 

- KaranbolJan! .• 
Düşı1ndükçe cıldıracak gibi olu· 

yordu. Fakat, bütün ömrüne sü
recek bir günahın aybiarinden kur· 
tulınanm imkfını var mıydı? 

Yoktu? 
Olamazdı d:ı .. 
Kanunun demir eli yakasına ya

pışmış: 

- Yaptığın ~htekarlığm hesa • 
bını verecek ve cezanı muhakkak 
çekecelr4inl 

Diyordu. 
Yervant Zührapla Cobeka, lJU 

mukadder akibetten kurtulmanırı 
imkan ve ihtimfili olmadığını bil· 
dikleri için mütevekkil bekliyor • 
lardı. Hatta, Darbasanynnı m;:ıg· 

mum, keder ve elem içinde gi'r • 
dükleri zaman: 

- Canım, diyorlard1, olan oldtl• 
biten bit ti, bunda kara kara dil· 
şünmekte ne mfma var sankı? 

Darbasanyan, kızıyor, pufluyorı 
ah çekiyor, tepesi attığı, kanı bey· 
nine hücum ettiği halde, yıı c ce· 
\'ap vcrmi;; or, sabrediyordu. 

Yine bir köşeye çekiliyor, yine 
kara kara dü üncelC're dalı) ordu. 

Böylece gü ler rıeçti, 
Haftalar geçti böyle! 
Onları muhakeme etmek, sorf!Ll' 

ya çekmek kimsenin hatırına g !· 
mc<ıi. 

Ycrvant Zührapla Cobeka. h.ıpiS' 
haneye alışmışlardı, muhakeme e
dilmek Ü7. re çağrılm .. dıklrırı :,.jf\ 

ufak bı.r şikiıyc sesini bile çıka!' 
nııyorlar; 

- Aylaıdnnberi yatıyor..:z. Ni; 
çin bizi muhakemn etm yor,:;unı.ı .. · 

Demiyor ardı. 

Çünkü, hapishanenin loş \'~ rıı· 

tubetli koğuşlJr.nda, bodrumlıır " 
da, bahçeleroe. muhtelif köşe ,·e 
bucağında L1r çok eğlence bı ırnı.ı?' 
lardı. 

O devirlerde, 31R senelerile orı· 
dan sonraki vıllarda, hapi ... h n 
lerin Galatad~l:i Zorba'nın balo " 

zundan, Kalyoncukulluğund ld ~< . 
ğanoz meyhanı>lerinden, çeşme llle) 

danının sem&i b.hvesinden. Tavı.ıW ..,,., 
pazarındaki Rı7.a'nın esrar ocn. . 
dan hiç farkı yoktu. Hele kumarıtı· 

- Daniskası! t: 

Hapishane koğuşlarında, 1. ' ;o 
ocaklarır.da oynanır, oynatılır. 

liraya b:r: 

- Zar! 
Atıldığ, 

- 20 lirasına! , 
Bir kağıt istendiih çott kere ''

11 

ki olurdu. 
5
• 

Hapithane1erde rastgele }ler1'e 

- Kumar! . , ıl' 
Oynatamazdı. B:ı da, imtı" 0 

adamların hakkı idi. f mtiyaıl11P 
da ancak: 

- Katiller! 
- Eşk1yalar! 

-İdam 

Mahkumları idi. ı.~ 
Hapishane 'idaresi buntardafl .ııJ• 

kar, çekinir, kum.ar oynatmalar• 6-
esrar nargilesi yakmalnnnı hOŞ ~' 
rür, aldırış bile etmez, fakat b 
mukabil: 

- Gan'botl 
t .arJ 

(Devamı 



Süleyrlneınon Saır@lyancdla 

, KUOOS KOZlbA~R 

~1.~rayı bulup getirdiler. 
:tıö~ Ytnanın arkasında iki cellat 

t beklivordu s . 
le ahra cellatları görünce hayret
~trafına bakındı. 
S rtadu ne vardı acaba? 

~tııahra Yeni bir iftiraya uğrıyaca
S . akhndun bile geçirmemişti. 
:ıeyrnan hiddetle soıdu: 

~t? Bedevi kızlar nereye gitmiş • 

:: 13Hıniyorum, Mclla! 
~n bilirsin Sahra saklama' 

r>a~ Başımı vursunlar . .' vücudün~ü 
ce na P:rçcl doğrasınlnı· .. bilmeyin

e soy liyebil · · ? _ ınm. 

onl:ır~nin misafirin değil miydi 

Son Telgrafın 
Müsabakası 

Hayam 
Tanıyor musunuz?1 

ı 

Tarihten 
Kanh bir yaprak 

vardı: Levent boylu, zorlu bazulu, 
genç padişah Döıtfüncü Muradın 
hükmü ve iradesi .•. 

Ocaklı denilen yeniçeri zorbala
rını birer birer tcmizlemiye başla
dığı sıralarda Bursa seyahatine çık-

mıştı. .. Kaleye yakın bir yerde, 
yolun taslı bir yerinde, 1znikc ge
lırken. atının ayağı takılıp kapak
landığı için padişaha 15zım gelen 

hürmeti gösterip yolu temizletme
di diye, İznik kadısını kale kapısı
na astırmıştı ... 

Bu hareketi fstanbulda haber a-
lınınca, şeyhülislam, padişahın e:Si-

Kadıköyüne geldi. Fakat, onu t::ı

kip eden maiyet halkı yollarda dö
külmüş, padişahın yanında yalmı 

bostancıbaşısı cDoçe. kalmıştı! .. 
Sabahleyin Kadıköyünden teda -

rik ettiği bir kayıkla, padişah, dof,-
ruca Topkapı sarayına çıkmış, he
men sadaret kaymakamını cellii • 
da vermiş. şeyhülisliimın da Bozca-

- Bre müftü!. bilirim sana iftira 
ederler. Amma ki, bu kadar müf
teri arasında ahJakın bozulmasın 

deyu, seni bu tenhalıkta saklamak 
muradımızdir. 

Ve müftü, oradaki bir ağaçlığın 
altında, toprağın serin göğsünde, 

rnüebbeden saklı kaldı. 

* 
Şiddetli bir mutlakiyetin, tam 

manasile bir istibdadın kanlı satır-
larmdan ibaret olan sallantının son 

kısmında, padişah, türlü yasaklar 
isdar ve iradesinin tatbikatına da 
bizzat nezaret ediyordu: 

Geceleri fenersiz sokn~lard'a do
·ıac:onları kendi elile öldürüyor: tü
tün içenleri asıyor; şarap içenleri 

çenf{ele taktırıyor; bunlara mu -
kabil de, kendi sarap icerken, her 
kadehte toplar attırmak surctile iş
retini tes'it ettiriyordu. 

* 
Bağdat seferindf'ydi. Sarayın he

kimbaşısı, padisahın dama oyu -

nundan muh2bbet bnğladığı ve 
sevdiği bir lalı. Padi ah, gCC(>lPri, 

konak yerlerinde dama partileri 
yapıyor ve k~ndi~lc oyun münaka-

şalarına gırişen hekimbaşısına çok 
iltifat ed!jyordu. 

Mai.; et halkı, hekimbnşının bu 
mazhariyetini kıskandılar. Bu ihti
yar çelebinin arasıra afyon yuttu-

ğunu silfıhtarraş" ve bostancıbası 
vasıtasile padi~aha bildirdiler. 

Padişah, hekimbaşıya bir defa 
ihtarda bulundu. Hekimbaşı inkar 
etti. 

hümayunda dama oynuyorlardL 
Hekimbaşı p:ıdişahı oyunda sarsı
yor, yenmek üzere bulunuyord\L 

Birdenbire, padisah, oyunu bırakıp 
hekimbaşıya seslendi: 

- Bre hekim başı! Çakşırının 

sağ cebinde ne varsa çıkar! 
İhtiyar hekimbaşıda bird~nbire 

renk atmıştı. Hünkarın söflediği 

cebinde yalnız altın afyon kutusu 
ve içinde de afyon hapları bulu -
nuyordu. Fakat, sultanın iradesine 
mutavaat etmemenin imkfuıı mı 
vardı?! 

İhtiyar çelebi elleri titriyerek 
altın af •on kutusunu çıkardı. Pa
dişah kutuyu görünce sordu: 

- Ne var o kutuda? 
Hekimbaşı ümitsizdi. 

yine yalan söylemekten 
tuluş çaresi bulacağını 
du: 

- İlfıç var sultanım. 
-Ne ilncı? 

Fakat. 
bir kur· 

umuyor -

İhtiyar, tereddütsüz devam etti: 

- Ku1unuz peklik çekmekteyim. 
Yumuşaklık için, müshil hapı kul
lanırım sultanım. 

Padişah, hafifçe tebessüm etmiş· 
ti. Hekimbaşının yalan söylediği
ni anlıyordu. Fakat, ona yapacağı 

ceza, belki, kendi (dama) oynaya
mamasına mal olacaktı. Dudak· 
!arından tebessümü kaybolmadan 
sordu: 

- Bu ilaçlardan çok yutulursa 
zarar verir mi? 

- Hayır sultanım, yalnız ishal 
t' V<} ir! 

Padişah, hekimbaşıtıın yalımcı· 

lığına artJk kızmıştı.. Birdenbire 
gükredi: 

- Yut öyle ise bir tane! 
Hekimbaşı yuttu. 
- Bir dahn! 

Bir deha yuttu 
- Bir daha! 
VC'. bu bir dahalar altı yeaı ae

fa t •krnrl ndı. Hekimbası, yı ttu· 
gn afyonun tC'siril<:' gö.,leri bulan
mıya ba~larken, hünkfirdan mü • 
saade alarak çıktı.. Kendi çadırı • 
na döndü. 

Ota~ hümayuno'a gecen vak'a
dan haberdar olan çıraklnrmdnn 
biri hekimbaşıya afyonun zararı • 

nı tadil cdc>cek bir il~ç ha;ırla -
rnıstı.. U t sı inliye inliye çadırı 
gelince korktu: 

- Gccmis olsun! tıacı hazırla .. 
dıın.. Vereyim mi? 

Diye sordu. Orada hemen bir 
sedirı> çöküveren hekimbaşı: 

- İnsanın Silahtar Paşa ile Bo5-
tancı başı gibi düşmanı oldukça, 
verdiğin ilaç kar etmez.. Bana, o· 
nun yerine soğuk bir şerbet veri 
Diyebildi. 
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Yavrular seve seve yiyor. Ve bu leziı gıdalara bayı1ıyorlar. Tabiatın 
saf bububJtın öz.erinden istih!lal edildiği için çocuklar çahıık neşvu 

nüma buluyorlar. Çabuk büyüyorlar. Hastalıksız ve çok uzun ömürlü 

oluyor'ar. Mutlaka H A S A N İ!lmine \'e markasına dikkat cdiııiz. 

Eczanelerde ve bakka.iyelerde bulunur.H A S A N D E PO SU. 

htanbul, Ankara, Bcyo~lu, Beşiktaş, fakişehir. 

• 

EMiR e 9 e Tıaş 8&.Çoğı ~olur 
. hu yuc:Mı a&a. 

YtırllTraşBıçagr r ÇP~rakende ıo tan~~i 1~ kurustur. 
:r~.~~al:Ua ~~ 

Kadıköy Vaklflar1 Direktörlü2ü ilanları 1 

SATILIK 
İstanbul' da Cağaloğlunun 
en şerefli mevkiinde ve 
Son Posta matbaası karşı

smda üç parça arsa 
Kıymeti 

Lira 
Pey parası Metre beher metro 

Lira K. M.2 mur.abbaa -- -
Emlak Nr: 

3654 274 50 261 14 12 
3060 229 50 255 12 46 
3180 238 50 265 12 46/1 

Cağalo~hında Alemdar mahallesinde Ticarethane ve Çalalçeşme 
sokaklarında Evkafa ait üç parça arsanın arttırması on gün uıadıı. 
.ınııtJr. lhale!li 15-4. 937 perşembe günü saat on beşte Çcnberlitaş'ta 
lstanbul Vakıflar Başmüdürlütü' Jİıale Komisyonunda yapılacaktır. 
l!!teklilcrin Mahlü1at kalemine gelmeleri. (1951) 

412 - Şehir suyu şebekesi olan mahaller:Je kasap ve tavukçu dük. 

kinlannda şehir suyu bulundurulması mecburidir. Şehir suyu şebe. 
keıi olmıyaD yerlerde mevcut ise kuyulardan tulumbalarla akar su 

bulundurmak bu da mümkün olmadıtı takdirde dükkanın ihtiyacına 
ve -.üs'atinin tahammülüne göre depolar ihdas etmek surctile ihti. 
yaç temin edilmek iktiza eder. 

Kış zamanlarında laakal günde bir defa yaun üç defa dükı-:an ze· 

minlcrinin yıkanması ve tezgah ile kütüklerin her gün sabun \'eya 50• 

dalı sularla fırçalanıp yıkanması ve duvarların temiz tutulması mecburidir. 

·Kasap ve tavukçu dükkanlnrında akar su bulundurulması ve temiz 

tutulmasını leminen Belediye zabıta talimatnamesinin 412 inci maddesi 

yukarıda yazılı olduğu vcçhilc değiştirilmiştir. İlgili olanların mah1-
mo olmak üzere ilan olunur, (B.) (1975). 

Şimdiye kadar b. lerce kişiyi 
zengin etmiştir. 

Bütün ağrıların panzehiridir. 

6 ıncı keşide 11 - Nisan - 1937 dedir. 
Beyhude ıztırap çekmeyiniz! 

Büyük 
ikramiye liradır. 

~er tek kata 

G R l'P İN 

.. u muanrlid baş ve dit at 
ı1aranı sUr'atle izaleye k•
id!r. Rom'au:ma evcaı, sl" 
'ir, mafsal ve adale ıstır11P 
an Gripl~le tedavi edillt 

Nezle, grip ve bron9Ue 
karşı en müeşsir 111.Ç 

Ayrıca: 40.000, 25.000, 2Q.OOO 
15.000, 10.000 Lfralık ikrami
yelerle (50.000 ve 200.000) 
liralık iki adet mükafat vaı,dır •• 
Dikkat: Bilet aCan herkes 7 .. N 1 S A N • 

937 gUnü aktamına kadar biletini 
deği,tirmı, bulunmahdır. 

-"~-"\ ıJ G R İ P İ N'dir. 

Gripini tercih ediniz . 
Bu tarihten sonra bilet Uze· 

rlndekl hakkı sakıt olur •• 

lstanhul Dorduncu icra Memur • 
lugundan: 

Üç y~minli ehli vukuf tarafın -
dan tamamına 7W4 lıra kıymet tak· 
tır cdılcn Pındıklıda kazancı ma -
hallesinm ımam ve mürabata Kı
mazı ve Mezarlık sokağında eski 
29, 12, 10, 7, 10 mukcrrcr numaralı 
bir tarafı imam sokağı ve bır ta
rafı dişçi Boşe apartmanı ve bir 
tarafı Hasan dede vereseleri arsa
sı ve hazan mürabata çıkmazı so • 
kağında 7 numaralı arka kapıda ve 
10 numaralı ahırı muştenul imam 
sokağında 10 numaralı hane ıle 

mezkur sokakta 12 numaralı kapı
yı müştcmil Mezarlık sokağında 29 
numaralı arabalığın 4 hısSf: itıba-

39 numaralı kısım: Kapalı bir dük· 
.kan olup altında bir mağaza var • 

rıle bır hı:.sesi satılacaktır, Evsafı: dır. Mezkur gayri menkulün u -
Köşe başında ve meyilli arazıde ol· mum mesahası 289 buçuk metre 
ması doleıyısıle bır kat ve kısmen murabbaı olup 176 metre murab -
iıç kat harap ahşap hane: 18 numa· baı ahşap kısım 22 metre murab • 
ralı kısım· Zemın kat, bir methal bamın kagir, kalanı bahçedir, gay-
üzerındc bir oda bir mutfak bir h~ ri menkül köşe başında ve meyilli 
la ve dığcr bır oda olup bahçeye arazide olması dolayısile kısmen 
çıkılır bahçede bır bodrum vardır bir kat kısmen üç kat olup harap-
bırinci kat : Bir koridor iızerinde tır mezkur gayrı menkulün dört· 
bir hela, bir kiler, üç od'a, bir sofa, te bir hissesi açık arttırmaya \'az 
ikınci kat:bir sofa üzerinde bir hela edilmiştir. Arttırma peşindir art -
ilç oda iıçl.ınciı kat:Balkonu. olan bir tırmaya iştirak edecek müşteri!~ 
çatı arası ve bır oda yirmi numa • rin kıymeti muh:ımmenenin % 7,5 
ralı kısım: Zemın kat: İki oda al· nıspetinde pey akçesi veya milli bir 
tında sarnıç olan bir mutfak bir bankanın teminat mektubunu ha· 
hela bırınci kat bır koridor üze - mil olmaları icap eder müterakim 
rınde ikı oda bir hela ıkıncı kat: vergi tanzifat tenviriye, ve vakıf 
Bir sofa üzerınde hır hela, ikı oda b:>rçları brı:-çluya aıttir. Arttırma 

-----------------------------------------------------------------------------------

IHTIVARLIK 

Peşinizden Geliyor• 

ONA KARŞI 

Hazırhkh Oavra.nınızı 

:iartnnmesi 'J0/4/937 t:ıri~ıirıc miı# 
sadif Çarşamba günü dairede ınıı· 
hı:lli mnhrnsur.a tı-iik edilecelı'.tir 
Birinci arttırması 10/5/937 tarihi· 
ne müsadif Pazartesi günü daire • 
mizde 14 den 16 ya kadar icra c • 
dilecek birinci a~ttırmnda bcdPl 
kıymeti muhammencnin ''; 75 111 

b~lduğu taktirde üstte bırakılır :ıi;· 
si taktirde son arttıranın tcahhÜ# 
ciü baki kalmak üzere arttırma on 
b'?Ş gün daha temdit ecileıek 25/5/ 
937 tarihine müsadif Salı giinil 
saat 14 den 16 va karlar daırcde ya• 
pılacak ikinci ~rttırma neticesinde 
en çok arttıranın üstünde bırak!· 
lacaktır. 2004 numaralı icra ve if • 
ıa·s kanununun 126 ıncı nıaddesirıt 
tevfikan hakları tapo sicillerile ss· 
bit olmayan ipotekli alac~klarla d~ 
i!cr .:ılakada!'"anın ve irtifak h:.:ıkk1 

sahiplerinin bu hakların-ı ve husı.ı· 
sile faiz ve masarife dair olan iddf 
alarmı ilan tarihinden itibaren 20 
gün zarfında evrakı müsbitelerılt 
birlikte dairemize bildirmeleri liı# 
zımdır. Aksi taktirde hakları tapıJ 
sicillcrile sabit olmayanlar satış be" 
delinin paylaşmasından hariç ka ' 
lırlar. Müterakim vergi, tenviri)'e 
ve tanzifiyeden ibaret olan beledi# 
ye rüsumu ve vnkıf icarcsi ve 20 
senelik taviz bedeli müşteriye ait• 
tir. Daha fazla malumat almak W 
te.venlcrin 934/4099 m:mnrab to.:# 
yada mevcut evrak \'e mahallell 
haciz ve taktiri kıymet raporunıJ 
görüp anlayacakları ilan olwıur. 

--------------~~~~----__.,.., ... ' . 
SEKSULIN 
Ademi 

, iktidar, > 
Bel 

\ gevşekli§I, 
Dermansızıık, 

Vücut we cımaoırı 
vorgunlu§unda 

pek müessir ,,. e,,,ı,., 
bir IUlc;tır. 

Kutusu 200 .. kur"~ 
BEŞİR KEMAL · MAHMUT. CEVAT 

Eczanesi • ,_,_..,_cı ... ~~ -
meraklılar•" 
müjde ... 

En kısa bir zamanda ivi dans o#,. 
v • (ıa• 

renmek ıstel'Seniz ve ucuz bır ,,, 
iie vakit kaybetmeden dans pro r 
fesorü Yorgo'ya müracaat etsirıle • 

Adres: , 
B<.'yoğlu Tokatlıyan oteli arl<~ 

smda Topçckenler sokak No. 3 ' 
bırfuci ktıt. __,/ 

Okul Kızı 
Jde" 

Oktıi Kızlarının yıll ırdır be ıı:ı" 
dikferi biricik kız mecnı 

15 Nisanda çıkıyor ~ 
Sahıbı ve umumi rıc_şrıyatı ıdarc 

· B:ı~muharrir 
E. I z z ! t .. ..ı.ı11 

Basıldıiı yer: M9tbaai f;biİP"" 


