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Bostancıdaki kaza 
Nasıl oldu? .. 

iki oförün yarış hevesı 16 kışı-
. ş 1 asına sebep oldu n 1 n yara an m . ve olculardan bir kısmı yaralanmış.. 
Dün Bostancıda asfalt yolda bır o- Y 

16 k. · · va. tardır. · ı d k' b tobüs faciası olmuş, ve . . ışının J kadan gelen otobUs er e ı su ay-
ralanmasiyle neticelenmıştır. Son da- Ar.h. inerek arkadaşlarını dev-

. . b' kı- lar emen d k 
kikada öğrenerek gazetemızın ır . t bUsün enkazı arasın an çı ar • 

. ~· . b ka rılen o o b. 1 .. 
11ım tabılarma yetiştirdıgımız u - d Fakat büyük ır acıya go. 

• mışlar ır. Ah t 
za. şöyle olmuştur: . rillmüştür ki, subay Muzaffer, me: 

İçlerinde Maltepe atııı mektebı su- k ağır yaralıdırlar. Zekı, 
baylannm bulunduğu iki otobüs lskar D~ver t ç~emal, Türkan, Ahmet ve 
ve Mehmet Ali isimli şoförlerin yarı_~ Hıkmeıt, d birer hafif yara almı~lar. 
yapm8.8ı yüzünden Bostancıda Köpru Beyay" 1 alar arasında bulunan bir po-

dır ocu • 
başında çarpışmışlardır. Buraya ka - . ·d hafif yaralıdır. Yaralıların sa-

- .. hs e 
dar yanş yapan iki otobüs kopruye 16 yı bulmaktadır. 
geldikleri zaman lskarın otobüsü ö- yısı. a facia mahalline derhal 

.. . . Bıraz sonr . . y 
ııUne bir at çıkmış ve şofor dıreksıyo- . • muavinı Şekıp akup 

d mUddeıumumı . 
nu süratle çevirmiştir. Bu esna a tahkikata başlamış, bır taraf 
M.chmet Alinin otobüsü de yandan gelerek, 11 r hastaneye kaldırılDU§. 

. 1 t n da vara ı a 
çarpınca otobüs tren yoluna devrı - a · . ltına alınmışlardır. 
miatlr lar, tedavı a · vüzünden böyle 

~ · B' yarış hevesı -
Kapaklanma çok feci olmu~. karo. ır . beP olan poförler yaka. 

1 k ı bir f acıaya se ı d seri iyice parçalanmış, kapı ar apa ı alt.JtHl almmıs ar ır. 
oldıııfo için kimse dıEarıya çıkamamış lanmış, sorgu . . 

Almanyada tüyler ürper,!!CI b ı r ı ş 

Zehirli gazlar 
sıvesT moc:rımıer ozerınc:le 

tecrübe ediliyormuş 
Denemelerin yapıldığı mıntaka-

a1:a oaı ıh rııwt·du ahnıJUT 

'...; 

Alı:ıl.:ıılann yeni zehirli gazma karşı acaba 
vazırçilmişti. Bunun üzerine Da-

"Ott 20,, adı verilmiş olan yC"ni :ze
hirli gaz Almanyanın siyasi mücrimle
rini tıktığı "temerküz kampları .. ndan 
birinde dehşet salmaktadır; ç~;nkü bu 
yeni gazın tesirini denemek için kobay 
domuzları yerine siyasi mücrimler kul. 

lanılmaktadn. 
"Ott 20,, ilk keşfedildiği zaman bunu 

denemek için gaz şubesinden birkaç 
asker tefrik edilmiş ise de gazın çok 
tehlikeli olduğu görülünce tecrübeler· 

den " k ··b 1 • • e temerkuz ampr tecru e er ıçın ı . 
chaU • .. . l " . b' h 1 •

1 
. tir. Siyası mucrım er .. cız ır a -

çı nııt .. .. 
de bulunduğundan tecrubeler herıun 
d am etmektedir. 
e~rankfurt civaqndaki küçük Hochst 

bası ahalisi de hiç bir kaıit olmadı
~:~aıde zehirlenmektedirler. Hochıt 
g bası bu zehrin yapılmakta olduğu 
kalld'r· civardaki bütün evlerin pencere 
yer ı • (Dmıamı 6 ıncıda) 

-
····-·- veni tefrikamız --ı 

· ~ Cücenin ı 

aşkı l 
tefrikamız birkaç giine l«J,d4r biti

. devamı 
yor. Onun yerine, bu e3ertn 
ma}ıiyetind'3 olduğu kadar ~lıba. 

da takip edilebilecek f.Ok 1ıC!JC· 
§1"4 '-..J-
canlı bir "°'""m f ~ma Mlınao- ne§-
rctmeyc 'ba§lıyacagtz. 

Pardayanın o{llu 
isimli olan bu eıer gene 

Mlşel Z evako 

1 

. ... haber vermek romamn nckadar 
ta.ro/ındaK yazılmf.§tır. Bu urızaY.' . j 
,.;;..ı.1L1-.ü.a oldıuğunu a.nUıtrn.tYO k4/id .,-. .. ................................. .. 
.... .,, """""'1UJI...,. .................. . ---- ........ _ .... --·····--·-

Cenevrede Hatay müzakereleri için 

Türk heyeti bu 
akşanı gidiy or 
Türklere daha fazla tazyik 

yapılması için Fransız jandarma 
kumandanı emir vermiş 

Ayın yirmi ikisinde Cene~rede 
toplanacak Hatay ana yasa komısyo· 
nuna iştirak edecek murahhas heye· 
timizin reisi Numan Rifat Mene
mencioğlu ile müşavirler b~ ak~a~ 
ki trenle hareket edeceklerdır. lkıncı 
murahhas Nccmeddin Sadık, Bel· 
graddan heyete iltihak edecektir .. 

Ankara vali muavini Salahaddııı 
de bu heyetle birlikte Cenevreye gi
decektir. Heyetin refakatinde Etem 
Menemencioğlu, Hukuk profesör
lerinden Ali Fuad, Hariciyeden Fa • 
tin, Merkez Bankası miidür muavin. 

Orduda 
mofö.rlü 
vastftılar 
Çoğaltıhyor 

Hava kumandan
lığı teşkll edilece k 
Dün Ankaradan şehrimize gelen 

milli mUdaf aa vekili Klzım Özalp ıu 
beyanatta bulunmuştur: 

_ latanbula donanmayı teftiş için 
geldim. Bu arada lngilteredeki büyük 
merasime iştirak edecek olan ''Koca
tepe,, nin hazırlıklarını da gömen 

( DO'liam ı 4 füıciule) 

Pendik 
banliyösünde de 

Tenzilath 
karneler 

yapılmahdır ! 
Kilçiikçekmece banliyöslinde 
yapılan bu kolaylık diğer 
hatta da gösterilmelidir 

Nafıa vekaleti, devlet eline geçen 
Avrupa ıimendifer hattı banliyösü 
için misli g<rrülmemiş ucuzlukta bir 
tarff e yapmış ''e bu !al"ifenin 23 Ni. 
san bayramı sabahından itibaren taL 
bikı dün 9 uncu işeltrne müdiirlüğüne 
tebliğ etmiştir. 

Yeni tarife ile banliyö hattı, Yedi-
kule, Bakırköy· ve Küçükçekmece ol. 
mak üzere Uç kısma ayrılmaktadır. 
En uzun mıntaka olan Küçükçekmece 
\re Floryaya gidip gelme bilet ücreti 
14. ikinci mevki 20, birinci 30 kuruş. 
tur. Yalnız gitme ve oradan yalnız gel 
me biletlerde de yiizde 50 tenzilat 
vardır. 

Bundan başka üç aylık, bir aylık ve 
15 günlUk olmak üzere üç nevi abon
man karnesi ihdas edilmiştir. Üç ay· 
hk abonman karnelerinde bu tenzillt 
tarifeden fa%.la olarak yUzde 40, bir 
aylıkla.rda yUzde 30 ve on be.cı günlük. 
lerde de yüzde 15 daha tenzilat yapıl. 
maktadır. Bu suretle nazıa vekil.leli 
şark demiryollan Airketi tarafından 

tatbik edilen eimdiki tarifeden yüzde 
(Devamı 6 tftCtd.a) 

lerinden Nazif ve diğer bazı memur 
lar vardır. 

işkenceler 
Şam 17 (Hususi) - Kırıkhan· 

da ve Antakyada milli dava yüzün· 
den hapsedilen 25 genç, Halep ha· 

h 

pishanesinde en feci §artlar içinde 
zulüm görmektedirler. Bu 25 genç 

gayet dar bir odaya tıkılmıştır. Za· 
vallılar yerin darlığından yatama· 
makta ve bir dakika bile hava almak 

(Devamı 6 ıncwia) 

Fraukonu11, kurllo. nl.arııtdan· bir afkJ 

Cumuriyetin 6 ncı 

. yıldönUmünde 

Dört qephede 
il~rliyorlar 

Madrid, 18 (A. A.) - Havas ajansı. 
nın muhabirinden: 

Madridin bombardımanı devam et
mektedir. Şimdiye kadar bombardı- r 
mandan 15 kişi ölmüş ve 40 kişi ka. 
dar da yaralanmıştır. Büyük çapta 3 Jı.'liyil a..'lilcr tarafuı<l..an i~g<ıl edildiği 

içiıı sol.'llk ortasrnda kaU:sn bir ::avallı obüs ayni zamanda Kortes meclisi bi. 
naaının yanına dilşerek 9 kişi öldür
müş ve 31 kişi yaralamıştır. Diğer 

mermiler eehrin merkez mahalleleri. 
ne ve bilhassa Puerta de Sol ve Grnn. 
visa cihetlerine düşmüştür. İmdad 

tertibatı süratle faaliyete geçmiştir. 

Bombardımandan harab olan mahal • 
lerde Madridliler mütec1&ir, fakat 
asabi değildirler. 

Polis, Franko Madride girdiği za • 
man neşredilmek üzere bir beyanna. 

(Devamı 6 ıncıda) 

Cumhuriyet abidesine 
çarpan otomobil ! 

Sarhoş bir şoför dün garip kaza 
şampiyonluğunu kazandı 

Dün şehrimızde sarhoş bir şoför 

misline ender te!adüf edilen bir kaza 
yapmı§tır. 1smail isimli bu saför ne 
diğer bir otomobıle, ne tramvaya ne 
de bir direğe çarpmıştır. İmkanı yok 
tahmin edemiyeoeksiniz; şoförün çarp 
tığı şey Taksim Cumhuriyet abidesi
dir. 'Evet, §U koekoca meydanda par
kın ortumdaki lbideye ça.rpmıgtır. 

Zabıta raporu bu garip işin nastl 
olduğunu aynen şöyle anlatıyor: 

"Fcriköyünde Karabiber sokağında 
oturan ş..'lför İsmail sarho§ olup ida. 
resin(1 C'ki J <'33 numaralı otomobili 
Taksim i bıLc ine çarptırıp otomobil 
hasara uj ramrnsa da nüfusça bir za. 
yiat olmamıştır.,, 

Nasıl, güz.el değil mi? 



13uqün için: 
_. zwwwa ~.._. ••770Sli(• 

Taksili Hasta ve 
Cenaze Otomobilleri 

Yazan: Hikmet: Münir 
Belediye,hasta nakli ye otomobillerine taksi taktıracak:mrş.Es· 
kiden götürü bir fi yata kapılara gelip, - Bazan bir hayli de 
bekledikten sonra - hastalan lazrmgelen yerlere götüren 

~ otomobiller, şimdi - tıpkı düğün için tutulmuş bir araba 
~ gibi - taksisini açacak ... Artrk, istediğiniz kadar bekletin. 

· ; __ , . l ~.asta ~tomobiller~ nin t~ksiye bindirilmesi, hasta sahipleri 
- ıçın belkı de daha ıdarelı oldu. Hazır gelmişken bir otomobil 

içine birkaç hasta birden konulup, ayni fiyata taşınabilecek. Tıpkr, tutulmuş bir 
taksi arabasına kendinizle birlikte arkadaşıruzr ve bavulunuzu koyabileceğiniz 
gibi ... 

Hemen Allah dert verip. bele.diyenin hasta nakliye arabalarını aratmasın. 
''Bavulunuzu da içerisine koyarsrnız,, dedim de, hatırıma, hiç dönüşü ol

mryan yolculuklar geldi. Yani ölüm yolculuğu. .. Bugün hasta otomobillerine tak
si konuluyor. Yarın cenaze otomobillerine de birer saat takrlabilir değil mi? 

Bizde ölüm yolculukları, ekseriyetle hastane yolculuklarından uzun sürer. 

Çünkü hastanelerin çoğu §Chrin içindeyken, mezarlıklar, şehrin ta dışarlarında, 
kilometrelerce mesafe ötededir. Bu iti barla, kendisini otomobille taşrmak isti. 
yen bir"lüks ölü,,hayatında olduğu gibi, ö lümüf'tde de, israf etmek, bol para harca
mak imkanlarını bulur. 

· Bununla beraber, hayatında ve ölümünde idaresini bilmekle tanmmış kim· 
selerin vasiyet mektuplarmda şöyle satrrlara tesadüf etmek kabildir: 

"Beni, belediyenin taksili cenaze oto mobili ile götürmenize müsaade ediyo. 
rum. Arkasmdan birkaç tane de kira oto mobili tutaeağmız için, ahbablanmın ce· 
nazeme MUHAKKAK SURETTE GEL MELERtNt temin edebilirsiniz. Ancak, 
§Urasmı unutmayın: Taksinin fazla yazmaması için, mezarlığa giden en kestirme 
yolu tercih ediniz .. Gene .görüşürüz.,, 

Sırası gelmişken anlatayım: Bazı kimseler vasiyet yaparken pek patavat. 
sız ve istikbali düşünmeden hareket cıdi yorlar. Teklif ettikleri §eylerin arkada 
kalanlar tarafından yerine getirilip geti rilemiyeceğini veya ne güçlükle getirile· 
bileceğini hiç göze almıyorlar. 

Bu cümleden olarak, bir arkadaşım şu hikayeyi nakletti: 
- Kayinpeder ölüm halindeydi. Va kit vakit gözlerini semaya dikiyor ve: 

"Evlatlarım! Ben ölürsem, beni öyle bir araba içine koyunuz ki etrafındaki çi. 
çekler, Lotus çiçekleri olsun. Beni öyle bir mezara koyunuz ki, üzerime dikece· 
ğiniz taş altın yazılarla süslensin ve kita bemi Abdülhak Hamid yazsın. Ve son zi. 
yarctim olarak tabutumu Boğazın öyle bir yerine götürüp getiriniz ki .... ,, Hüla
ea bizim kainpeder, böyle bir takım, hem tatbiki güç, hem yüzlerce liraya baliğ 
olacak bir vasiyette bulunuyordu. Düşü nün, istediği çiçekleri getirmek için Mı. 
sıra kadar gitmek lazım geliyordu ... 

- Ey, ne yaptınız? 
- Ne yapacağız. Sonradan dedikte rini yapamayıp 'da içerimize h\ln olmasrn 

diye C!Jdamakıllı bir vasiyette bl.llunma!I na meydan vermedik! 
- Ne gibi!? 

_, .. ;;:i"" .. ~.~~.müthiş temennileri kaydettirmek üzere. söze paılar ba~lama%. he
mtn atıliyor ve elimizle kain pederin ağzını kapata.r~.: u''~, diyorduk. ölümü 
yormayın üzerinize! ... Dayanamıyoruz 1,, Velhaıul, son nefesini verinceye kadar 
kendisine ağrz açtırmadrk. Bize, hiçbir külfet yükliyemeden gitti. Ve cenazesini, 
bildiğimiz usul ve adet üzere 30 lirayakaldmverdik. HiKMET MVNIR 

J.nq,ilı.ue-. 3.tabµı -
Süveyş kanalı iki 
imparatorluğa 
biraz dar gelir 

IFransız gazetelerinden biri,ıin mu.
Mbiri Hindistan nezaretinin yüksek 
rütbeU amirlerinden biriyle yaptığı 
bir müUikatı ne§rediyor • .A.frika<Jq, ve 
'.Akdenizde lngiliz - ltalyan em.elleri.. 
,ıin na8ıl çarpı.ştıklannı bir :fiahıa. gö. 
u vuran bu miilclkattan bir kısmım 
alıyoruz:] 

... Ona sordum: 
- Acaba İtalyanın Habeşjstanda 

yerleşmesi İngiltereyi ne dereceye ka_ 
dar müteessir eder? 

- Bundan Fransamn bizden daha 
müteessir olınası lazımdır san:rrım. 

Zira Ha.beşistanın ltalya tarafından 
zaptı müşterek emniyet prensiplerini . 
mahvetmiştir, 

- Bunu bir yana bırakalım. Daha 
realist konuşalım. Diyorlar ki İtalya 
Tana gölünde hakimdir. Ve günün bi
rinde bu gölün sularına bir başka mec
ra verip Nil nehrini kurutmağa ha • 
zrrlanmaktadır. 

Muhatabım kahkahalarla gülmek. 
ten kendini alamadı: 

- Saniyede 4000 metro mikabı a.. 
kan bir suyun kesilivermesi için yük
sek faşist meclisinin bir fermanı ktı. 
fi gelebilir mi? 

- o halde !ngilterenin buna mani 
olacağını mı iddia ediyorsunuz? 

- Sanırnn ... Size kısa bir macera 
anlatayım. Bir iki ay evvel iki İtal
yan tayyaresi Libyadan Habeşistana 
giderken en kestirme yoldan geçmek 
istemişlerdi. Halbuki Habeşistan il~ 

Libya arasındaki en kestirme yol Su
dandan geçer ve yabancı tayyarelere 
bu yolu kullanmak müsaadesi veril. 
mez. Sudandaki askeri kuvvetler bu 

tayyarelere derhal ateş açtılar ve i.. 
kisini de serçe gibi avladılar. 

- Biz bunu bilmiyorduk. 
- Biz her şeyi dünyaya bildirme. 

yiz. Yalnız size şunu söyliyeyim ki e. 
ğcr günün birinde bazı fatihler Libya 
ile Habeşistaru ayıran topraklan zap. 
tetmek isterlerse 'böyle bir hareketin 
Kap - Kahire yolunu tahrip etmeden 
~ı.pılamıyacağını bizim çoktan anla • 
mış ve hazırlanmış olduğumuzu kO'" 
!aylık.la anlıyacaklardır. 

Bu sözleri söyledikten sonra diplo· 
mat gözlerini bana dikti: 

- Bununla beraber... • diye devam 
etti • ltalyanın Nil nehri menbalann. 
da Habeşistan gibi askerliğe yarar in
sanlarla dolu bir yerde bulunduğunu 
endişe hissetmeden düşünmek ınüm. 

kün değildir. lyi talim ve terbiye e
dip iyi silahlarla teçhiz ettikten son
ra bu Habeşlere neler neler yaptırtı, 
lamaz! 

- Ya Süveyş kanalı hakkındaki 

fikriniz nedir? 
- Ne gibi? 
- Demek istiyorum ki İtalyanın 

karadan Libya ve Habeşistanı birleş. 
tirmesi Kahire - Kap İngiliz yolunu 
tahrip etmek manasına geliyor. Ya 
İtalyanın Süveyşten istifadesine ne 
mana vereceksiniz? 

- İngilterenin yanlış bir politika 
takip ettiği meydandadır. Sudan• tize. 
rinde Mısır krallığının hakimiyetini 
tanımak bizi çok kritik bir vaziyete 
sokmuştur. Fakat Siiveyş kin size 
yalnız sunu sö~·liyebiilrim. Bu kanal 
iki imparatorluğa biraz dar gelir. Bu j 
kanaldan iki imparatorluk geçemez. 

HABER -Akşam postası 
il ,, 

J3J.A-~ 

·
1 YU60.SLAVYA 
~'~1~-

Meri~, Kossova, 
Ankara meydan 
muharebeleri ... 

HildavendigAr Muradı Sırp asılzadesl Miloş 
Kaplevlç hançerlemişti. Yıldırım Beyazıt da 
Sırp Prensi Lazarın boynunu vurdurdu ... 

- Yazan: N. N. Tepedelenli 
-6 

Bu Nemaniç hanedanına mensup 
prensler pek ateşli şeylerdi. Kral U
roşu nasıl oğlu Dıragutin devirdiyse 
bu Deçanskiyi de öylece oğlu Duşan 

devirdi. Duşan Sırp ordularının Vel. 
bujdede kazandığı büyük zaferden ba. 
basının ''kafi derecede istifade etme
yi beceremediğini,, iddia etmişti. 

(1331) Ve tahta çıkar çıkmaz, haki. 
katen babasından daha başarıcı bir 
hükümdar olduğunu da ispat etti. Bu 

. hükümdar Nemaniç hanedanının bü
tün siyasi dehasına tevarüs etmiş gi
biydi. 

Bu sırada Biza.nsta başlamış olan 
dahili harplerden, siyasi mücadeleler. 
den adamakıllı istifade etti. Bizansın 
birçok geniş eyaletlerini zaptederek 
Srrp devletinin hudutlarını Tuna ve 
Sava nehirleri kıyılarından Olemp 
dağı eteklerine ulaştırdr. Onun ideali 
Bizansı mahvedip yerinde bir (Sırp. 
Bizans) im.paratorluğu kurmaktı. 

1345 yılı sonbaharında Serezi zaptet
ti ve bir yıl sonra kendisini imparator 
ilan ederek Üsküpte Sırp ve Yunan 
imparatoru unvamyle taç giydi. Ayni 
günde başmetrepolidini de Sırp patri. J 
ği payesine yükseltmişti. 
Duşan devri orta çağ Sırp devleti

nin en yüksek devridir. Bu hükümdar 
yalnız siyaset ve askerlik bakmundan 
aegll, <:t.yHl .ua.ıuc.nc1a. i3f.i...,.~ Y"C< a-.lu t 

bakımdan da bir hayli mülıi.m:.Jşlet 
görmüş ve Sırp kültürüne büyük hiz
metelrde bulunmuştur. Bununla bera.. 
ber zaman ve hadiseler, Duşan'ın kur 
duğu imparatorluğun içi hiç de dı _ 
şartlan görüldüğü kadar sağlam olına~ 
dığmı ispat etmiştir. Bizanstan zap. 
tettiği mmtakalarda yaşıyan halkın 

ancak bir kısmı Sırptı. Geriye kalan 
mühim kısmı ise ya Yunanlıydı, yahut 
Yunan kültürünün ve terbiyesinin te
siri altındaydı. Bu halk ancak onun 
kudreti ve egemenliği yüzünden kımıl
danamıyordu. Vaktaki imparatorluk 
oğlu ikinci Uroşa intikal etti, impa -
ratorluk derhal inhilal ediverdi, bir • 
çok eyaletler merkezi idareyi dinle
ınemeğe, yarı müstakil bir halde ya. 
şamaZa. başladılar (1355). 

13 ve 14 üncü asırlarda Bosna 
Bosna Bizansın bir eyaletiydi. On 

ikinci asrın sonlıı,.rma doğru bu eya
leti prens Kulin Bizanstan ayınnağa 
muvaffak olmuş ve saltanat sürmeye 
başlamıştı. On üçüncü asrın başlan -
gıcında Latin kilisesi ve papalık der. 
hal buraya da el atmağa başladı. 
Papalık buraya da burnunu sok

makta gecikmedi. Latin kilisesinin 
şartları dışında yaşamak istiyenlerle 
mücadeleye ba~Jadı. Yani Hrrvatis
tanda kullandığı usullerle Boşnakları 
da eli altına almağa çalıştı. Bunun ilk 
neticesi Bosnalıların iki partiye ayrıl. 
malan oldu. Biri papalığın aleti, di. 
ğeri papalığrn düşmanı olan bu parti. 
ler gırtlaklaşmıya başalyınca, -yine, 
tıpkı Hırvatistanda olduğu gr'li Ma. 
carlar hudutlardan içeriye dalıverdi

ler. 

Boşnaklar vatanlarını büyük bir 
kahramanlıkla mi.idafaaya koyuldular. 
Lakin papalığın serveti ve Macar kuv. 
vetlerinin dehşeti önünde bu ınukave. 
met büyük bir fayda vermedi. Papa
lık Boşnaklara karşı mukaddes cihad 
ilan etmiş gibiydi; nihayet Macar 
kralı Bela bütün mukavemetleri kıra
rak (1245) de Bosnayı da Macarista. 
na ilhak edebildi. 

Macarlar Bosnayı birkaç parçaya 
ayırarak yarı miistakil Boşnak prens
lere idare ettirmek istediler. Ve bu 
prenslerin birleşip el birliğiyle Ma. 
car hakimiyetine isyan edememeleri 

Uzun esaret ve ayrılık yıllarından ve 
asırlarından sonra Sırp, Hırvat ve 
Sloven kabilelerinin ittihadına ilk 
şahid ve mümessil olan Yu,goslavıar 

Kralı müteveffa S. M. Piyer 1 

için durmadan entrika çevirdiler. Bir 
asır böyle geçti. 1353 de Boşnaklar 

Tivritko adlı milliyetperver bir pren. 
sin idare.si altında yaşamak saadetine 
ka~tular. ;Macarların müzahereti ile 
aınrsı..cır ~tı:.van Kotromanirin vPrinr> 
geçtiği halde Tirvitkonun ilk işi Ma
carlara baş diremek oldu. Fakat talii 
yaver olmadı. Hatta bir müddet son
ra kardeşi tahtına göz dikince Macar. 
lardan yardım aradı. (1353) den 1391 
yılma kadar devam eden saltanatı ile 
bu prens Yugoslavların tarihinde e
hemmiyetli bir sima arzeder. 1374 de 
Sırpların reisi olan prens Lazarla bir. 
leşerek geniş bir ülkeye hükmede.n 
diğer bir Yugosalv prensinin yani Ni. 
kola Altomanoviçi mağlfıp edip ülke
sini paylaşmıştır. Bu ülke eski Ncma
niç Sırp devletinin mühim bir parça. 
srydı. Tirvitko o zaman Nemaniç ai
lesine de mensup olduğunu hatırladı 
ve kendisini Mileçevo manastırında 

Sen Sava'nın mezarı önünde Bo~nak. 
---lar ve Sırplar kralı ilan etti (1377). 
Bir müddet sonra Macar kralı Lu

dovik ölüp de Macaristanda dahili mü
cadeleler baslayınca Tirvitko bundan 
azami istifade temin etmenin yolunu 
buldu. Devletini son derece genişletti 
ve istiklalini kazandı. 

Bundan sonra kral Tirvitkonun do. 
nanmalar yaptığını, N ovi r;:ıehrini bina 
ettiğini ve Zador hariç olmak üzere 
bütün sahili zapteylediğini Hırvatla
rın ve Dalmaçyamn da kralı olduğu. 
nu görüyoruz. Bu devir de dost ve 
müttefik Yugoslavyanın büyüklük ve 
şeref devirlerinden biridir. 

- ikinci kısım -

Sırplar ve 
Türkler ... 

Türklerin Balkanlarda belirip de 
ard arda zaferler kazandıkları devir
lerde Sırp ve Türk kuvvetlerinin ilk 
karşılaştıkları yer MeriQ boyları ol
muştur. Bu devirde Sırplar Balkanla. 
rın en .iyi kılınç kullanan milleti ha
linde bulunuyorlardı. Türk orduları 
için bu düşmanla harbetmek büyük bir 
tecrübeye girmek suretinde tefsir e. 
diliyordu. Fakat Hüdavendigar birin. 
ci Murad kral Vukaşini Meriç muha
rebesinde dehşetli bir inhizanıa uğrat
tı. İtiraz edilemez bir zafer kazandı 
ki bunun neticesinde kral Vukaşinin 
oğlu kral Marko ve Deyanoviç hane
danı Türk cğemenliği atlına girmeğe, 
her yıl ağır bir baç venneğe ve Mu. 

18 NiSAN - 1937 

3la,flata - dai.t --,Tuluat 
Dün, Şadi'nin tekrar sahneye çıka-

cağı haberine ne kadar sevindiğimi 
söylemiştim. Bugün onu zemmedecek 
değilim ama hiç de hoşuma gitrniyen 
bir sözünü işittim ... daha doğrusu o. 
kudum. Cumhuriyet gazetesi muhar
rirlerinden Kandemir arkadaşımızla 
konuşurken demiş ki: 

"Yirmi sene evvel Şehzadebaşmda 
Hissei Şayia gibi piyeslerle işe başla_ 
dığımız zaman hakiki tiyatroya su. 
samış olan halkm o kadar büyük bir 
alaka ve teveccühile karşılaşmıştık ki 
buradaki tulfıatçılar gelip: "Artık bi• 
ze hayat ha.kkr kalmadı, halk sizi se
viyor, sizi istiyor,, demişlerdi... Şimdi 
yazık ki bu zümre yeniden dirilmiş 
'bir vaziyettedir . ., 

Tuluatçılan beğenm.iyen!er, hor gö. 
rı:,nıer çoktur; fakat bunların çoğu 
agızdan kapma hükümleri tekrar et
meği, irfan seviyelerinin yük~ekliğme 
delil sayan zavallılardır. Onların söz.. 
ıe::ine ~nrq,z silkip geçebiliriz. Şadı ıEe 
~urk tıyatrosunda ehemmiyetli bir 
sımadır; onun sözünü duymamış gibi 
hareket edemeyiz. Hükmünü yanlış 
~ulu.nca da cevap vermeğe mecburuz. 

Şadi'nin: "Bu zümre yenidt!n diril. 
miş. bir vaziyettedir,, demesi keşke 
hakıkate uygun olsaydı. Zavallı tulu
at~ılar!. halleri hiç de parlak değil; 
«ogu bırkaç kuruş için çalışıyorlar. 
Halktan da, biraz sevgi görseler bile, 
layık oldukları hürmeti görmüyor
lar. Hele edebiyatc;ılarımız!... Şehir 
ti.yatrosunda oynanan en bayağı vod. 
vıller, en tatsız operetleri bile methe
den bulunduğu halde Naşit'ten, Dün. 
büllü İsmail'den bahseden pek çıknu. 
yor. Naşit, ilk zamanlardaki lakay
diye rağmen nihayet kendini münev
ver denilen zümreye de kabul ettirdi. 
Ya Dümbülü İsmail? ... Gerçi 0 , Naşit 
kadar kuvvetli değildir; fakat 0 da 
güldürmesini bilir ... 

Tulfıatçılığın en büyük f ela.keti, 
hor görülmesidir; şimdi tulllatçılığa 
heves eden genç çıkmıyor. Na§it ile 
İsmail bPlki son tulUo.tçıl;mm1ıa 0~ 
..,a,h., ı:ru:q..ı~ıı..ı ~.,., """"'~ n ~-'.:7 'ı!:).;l v..,u1 

frenkçeden adapte edieln vodvillerden, 
komedilerden değil, yerli hayattan çı
kan, yerli mizahla beslenen, kökü 
Fransız. Alman toprağında değil, 

Türkiye'nin gündelik yaşa.masmda-o
lan tulftattan çıkacaktır. Şadi, bir sah. ' 
ne sanatkarr, tulfı.atrn nasıl aleyhinde 
buluna.bilir? Moliere'in de, bütiln üs
tadlarm da üstadı olan Commedlı.c 
dcll'arte'yi unutuyor mu? 

Elbette ~i ~a~it .bir M.oUere değil
dir; onunk1 gıbı bır dehası, irfanı~ 
şairliği yoktur; fakat Moliere'den bir 
konak evveldir. Bizde tiyatroya heves 
eden şairler, muharrirler frenkç:eden 
adaptelere kalkacaklarma gidip Na.. 
şit'le çalışsalardı, onunla beraber hal

kın arasında yaşasalardı, belki dar.a 
müsbet bir neticeye varırlardı. Zaten 
biz on dokuzuncu asır sonu ve yirmin.. 
ci asır başlangıcı Fransız muharrirle. 
ri ile meffgul olmayıp da Avrupa ti
yatrosunu ~aynaklarından öğrem:ey· 
dik muharrırlerimiz, tiyatroda ya"'a
mıyan adamrn bir milli tiyatroya baş
langıç olamıyacağını anlarlar ve ~ah. 
neye çı~ıp tuIUatla i~e başlarlardı. 
Biz tuluatın acemiilğine, çocukhığu. 
na, Bataille'rn, Hervieu'nün, Vcr
neuil'ün tiyatrolarındaki bunaklı:?t 
tercih ettik. Onun için bir şey yap=
ma~~k, o~un için bir şey yapamıyoruz. 

Türk tıyatrosunu ~·aratmak is+ iven . ' . . . . 
r ır. senın Yerın tulltattadır; git onu 
ıı:ılah et, onu kitaba geçir. Avnına. 
kla..~iklerini tulüatta adapte et: o za. 
ma.n adapte etmenin hakiki manası
nı anlıyacaksm. Göreceksin ki 0 , ya. 
ratmanm başlangıcı, ta kendtsidir. 

Nurullah ATAÇ 

rada. her istediği anda askeri yardım. 
da bulunmağa mecbur oldular (1371). 

Niş'in zaptı 
Bu tarihten sonra Türkler Balkan. 

larda kökleşmeye, yerleşmeye başladı
lar ve muhtelif istikametlere doğru 
yayıldılar: 

1386 da Türk orduları Nişi zaptet
ti (*). 

(Dmıam edecek) 

(.,,,) işte Yahya Kemal ecdadı olan 
Tifrklerin idaresi altında be§ asır ka7,.. 
mtş ol.an bu şehirde doğmuştur. 
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çe•m•l•r 
Bu oerlevhaylo. latanbu1 Çefllleo • • s • b • ı • ""' • d teriııdenc1e &metmİftİJD··· Şimdi Hakevının anayı ır ıgın e 

tekrarlıyorum. Zira Anadolu çefme· 

KURUN'da: 

1 5:!~!!!5:-!"hk 
:ı.t:r~°'!""'.w! Jimnastik hummalı faaliyet 
yor.:. Fakat bunun .bebi bambat- salonu 

Taçeız kalan Habet im,aratonı, 
Fransız ıuetelerine beyanat ver. 
mit: 

ım ·s,,rdum. anıatt11ar: 080 tnaaat bazırhk· Sanayiciler yeni gümrük 
- Eakiden haDan hayrata. bil • y ı · t . . si h 1 1 

hauaÇetmeyapmaiapekbüyükbir )arına baıtaodı ıs esının esa arını azır ıyor ar 
- Eter bi!mif olsaydım, Muaolini 
Ue anlqmak için mutlaka bir yol 
bulurdum!,. 

meyli vardı. Gene ele bu arzu mev· Eminönü 1-lalk~ yanmda On bet ıündenbeıi Milli aanayı konulura., dahili sanayii mutazarrır ı 
cuttur. Fakat (falanca çetmeye ıu -: bir ı·ıın· --·tik ve ıçtilna salonu birliği memleket sanayii için çok etmiyeceği olmaktadır. 
gelainl) diye varidatı vakfedilen bir y ... ,_ ·- '- bü·..:~ı.. ehemmiyeti haiz bulunan bir Bu şekilde birçok maddelerin ıüm· 

Demtı. 

Şllphe yok ki, Negillün bugünkü ak
lı bundan ikf yıl evvelki kaf uı içfn· 

--'- vikıfa b" kilde . _..ı:1--J:fti evvelce yaznuttı"- 7-. 
ma1111 fUtl uyrun ır fe ınp euu~ .. - d" cL:n "ti iıin üzerinde çalqmaktadır. Bu. rük rctimlerinin arttırılmaaı cihetine 
kullanılmaınUı üzerine, bu iılere Bıı binanın inpll ifine un • 

1 
• hükGmetin tatbik ecleceji yeni idhal gidilirken dahilde sanayii teeiı etme· 

kup itimat aanılnuttır. Umumi· haren betlanmJftır. Bu. bınanm rejimi için hazırlanan listeler üzerin· miş birçok mamulatn ve yerli eana
yetle vakfm vaziyeti malum.. Is· ıJabiJınesİ için Halkevı bahçe· deki çalıfmadır. Herıün aanayi bir. yie lazım olan ham maddelerin güm. 
tanbulc:la dördüncü vakıf hanmm ya· ~ b,lunan iki bina yıktmlmakta liğinde toplanan sanayiciler sabahtan rük resimlerinin indirilmesi de terviç 
p}Dllf olman çqme sahiplerini ali· sın e . havuzu .kaldmlmaktadır. aqama kadar devam eden içtimala· edilmektedir. 

de bulunaaydı ihtimal kl 1Ja.bet it
leri timdfki manzaraamda olmudı; 
fakat ne yapılabilir ki eon p'fman. 
lık fayda vermiyor. Atı alan Uıkll. 
dan geçtikten aonra aaç bq yoL 
maktan bir teY çıkmıyor. Methur 
atalar IÖZUdUr: -Ola lle bulaayı 
bir yere dikseler yel fle yut biter.,. 
lkl elin bir bq için oldufunu dtlttln
miyerek bUtlln varbtnıı Milletler 
Cemiyetine havale edenlerin alnbeti. 
de "'ah, vah!" ile vakit geçirmek· 

bclar edememiftir. Onun için hay· bahç~ . bahçelinin Ankara cad nnda gurup gurup yepyeni bir güm· Herhalde yeni idhal rejimi mem· 
ratın arkan kesildi. Bina evı ile onun yanm· • nnda gru' grup yepyeni bir güm- leketin istediği kalkınmayı, bolluğu 

- Yeni teraitle vakıf yok mu desine bakan kııml l .. riik resmi lieteainin eaaslennı hazır- ve ucuzluğu her cihetten temin ede-
ya) daki çepne ve me~k .mezar rgm lamaktadırlar. Bu mesaiye devlet cektir. 

- Elbet var. Belediyelere hava· bulunduğu bunlar uzenne kurula· sermayesiyle kurulr.:.Uf ve ban~ra Devlet mftesıeseleıi de 
le ve vasiyetname ueulü.. Me1elA, caktır. . ait fabrikalar müdürleri de ııtirak blrllj'e giriyor 
Ldtfi Fikri merhum böyle yaptı... iki katlı olacak bu binanın m~· etmektedir. Şimdiye kadar, yalnız ferdi te· ten ibaret kalıyor. · 

Onun vakfı yeni kanunlar üzerine· bir medhali bulunacak ve bi- Kontejanı tamamen tarihe ,ebbüslerin ittirak ettiği sanayi bir • 
dir .• Ulcin o awbt olduiu için, azzam "kaekliii üç b.tlı olan Hal· mal edecek olaıi yeni idhal reJımı liğine devlet sermayesiyle veya ban· 
eski vakıf teklinin ydu1muma rai· nan~b.yu 

1 
kadar olacaktır. Çünkü gümrük himayesine iıtinad ed~eği kalar tarafından kurulmuı olan fab

men yenilİnin kurulduğunu, peyi· ~e~ı ·:'tıııjimnaltikealonunun et. isin üzerinde durulan mesel~ gum· r:kalar ittirak etmiyordu. Öğrendi· 
dar olacajmı. buna emniyet edile· h~onlu ve yübek tavanlı ola. rükler açıldığı zaman hangı nevi ğimize göre, Büyük Millet Meclisi· 
bileceiini biliyordu. Hatta Cumhu· ra.. -~ tiltiiftdeki içtima salonu • maddeye ne kadar gümrük resmi nin içtimaı devresinde çıkacak bir 

TAN'da: 

"Eşek davası ,, 
B. reıek bugiinkU ıattfeaütj fi' yol. 

riyet rejimine hayatıiıdti muhalif cagı r--::L-lr taQlll balkonu ve kanunla sanayi federuyonu, tekli· 
olmaama rajmen eon nefesinde ona nun Y~tır ni ala<"ak ve yan-ı-eemi bir mahiyet 

da !IGPm.&§hr: 
Hani eskiden Huan merhumun. 
ya.but Manakyanm fRUyada \Uf. 
tuk) gibi bir plyeai iki defa tllt llL 
te oynandı ını, ikincilinin illmnm 
batma btlyUJc yuı ile: 

8elllpatİ du,,duiunu izhar ederek öl- aahnBeeu~-~ Lll.; ~Deri de verile- v •• -.,,~ .... ~ı iktisap edecek c.•ia n birliie §İmdiden 
mÜflÜ. Çünkü halnbti görebilmit· cektir. &;::~ 7S.~ a "' ••lff-I Sümebank ile it Bankası tarafından 
ti. Lakin, cahil 1'alk bu vaziyette lira ... ~;!i'ec:ektir. Bu kadar b'!· kurulan fabrikalann t<I rimizde bu. 
dejildir. O. itimat etse bile, vak· -ıea lo 1 k ti lunanlan da girecektir. Bu ıuretle "k b' ·jmnaltİk 18 nu meme e • 18 fm yeni tekillerini bilmiyor. Hem Y~ deı~1~ defa olarak yapılmaktadır. ferdi sanayi ile devlet sanayii yan 
bu tekil, belki de onun için pek mız ... PAZAR yana ayni birlikte yer almq olacak. 
muğlaktır, -J.. külfetlidir. Bilbar vem· bina Cumhuriyet bayramı· NtSAN - 1931 tır. Ayni -kilde Milli sanayi birli~ 

2',.,,. ....... fi.terfM 

ibareeinl yuarlardı. Ben de bulln· 
kil yazıma bu 1erJevha,ı koyarak 
tekrar etek ve etekçillk blblloe dö
nll)'Ol'Um. 

t-A 1 ' Ianacaktır Hicri: ıw - Sefer: T :ır- •· 
-. 'babaamm, dedeeinin çetmelerin· na kadar tamam · ----- ve • ilerideki ,ekliyle - sanayi fecfe., 

~:=~=.;:.haklı Pencereden dDten :ı::k~~ bir hayli kuvvetlenmit 
Şehir mecli81nde qekJtr Jehlndekl 
cesurane mtıdafavtyle etekçilerin 
minnetini bihalckin hnnm11 olan 
arkadaşımız Bay t.mail Şevket bir 

Bu kınlan ceareti yeniden di • çoeu k 
riltmek. hemtehrimiziq hayrat fikri. Din dilı:kaW.lik yiisiinden bir küçUk 
ni tekrar uyandırmak ir.in, vakıf idr "'-alatada "Rmek 

beık fu r-.ocuk yaralanmJfUr· 'f .z. 
1 

• remnin i ıo yane maksatlarla ::s 1 u ,...... 3,4T 12.14 13,39 1s.ıro 20.28 3 29 
aokaiında, Alberin çocup o an ı ya· 

~~ılan:_;va~b~flan~d:eı"·~ı~ama~·~um~ran~~~~~~::;::;~.-:aaıım. ................ . 
aöre diriltmesi icap eder. Bilirim, daıt ~ik buluiilil pencereiten 11rkiıiit 1 

ve Ur-. metre yllbeklikten sokağa dÜf· GEÇEN SL~ Bt7017N NI: Ol.Dil f 
dİyecebiniz ki, O kantık kırtasiye ::s !npıtz doıwımuınm A.lcd~e manevra-

~ nuıl sıkacak da, çefmelerin, mUJtilr. ;vapmuma karar 'ftl'llmlfUr. 
lröpriilerin, h..tahanelerin ve ~x...r KilçUk MW., taliin bit Jutfile bu kaza Bolular meeeJMlnde lngotere. Sovyetıer 
d •• ~ ·-•--t'-- uıasıı:: dan sadece yaralanmakla kurtulmuıtur. " Bulprlltan bakJmn• ıe.um ediyorlar. 

UD.1vn Vaun111111 lietesini uhreviler 
den ayıracak) O da batka ... Ama, 
ne oluna olaun, bu lbmıc:lır. Harap 
Çefllleler tamir edilmelidir. Yeniden 
hayrat yapacaklara da .. çqmemin 
nyu hiçbir IUJ'etle :. -..iJmiyecek r .. 
fikri gelmelidir. Şimdiki usullere 
söre bir köylünün bir içtimai iyilik 
)'Upbilmeei için. bt'iyen lurtuiye 
mütkiilitı ~-

Hallan içtimat hizmet meyilleri 
hig yoktan yere dumura uiratıbna 
t,yazık:.. yazık 1 

( VA- Ntl) 

Dokuz 
kumarbaz 

Din kahvelerde 
kumar oynarken 

yakalandı 
Zabıta, dün bir tarama yaparak tu. 

.mar oynanan üç yer bulmut ve birçok 
kumarcı cilrmtlmefbut halinde yakalan· 
llllftlr. 

YabJananlardan Karat 'H Adem KO 
süJrpuarda lfehmedin bbveainde ku
mar oynarken, Ymü, Vail, Muatafa ve 
Bqik mJı phnJar ll'mcWdı kalafat ye
rinde Multafamn bhYeainde, Şevket, 
laman " Sadi Abarayda MilJet cad· 
damde 53 numaralı Neaimin kahvesin
de kumar oynarken yablanmııJardır. 

Kmnar oynanan yerlerin ııhipleri ve 
kumarcılar hôqıda takibata bqlan
llllftn'. 

Parla serKfslne iki 
vallmlz davet edlldl 

Ankara " lltanbal nJi1eri 937 Parti 
beJaeJmaeJ llflİÜDi siyarete rnmen 
elam ediJmitlerdir. Bu davet enelce
Puit tefaretimis vuıtalile yaprlmıf ve 
timdi de Paria beWi1e mecliti uaun· 
elan llorll Kanten phrimin ı~lerek 
dnetl •• telav etmlt ve din ak· 
............. Parlle d&untlt*· 

bir palDU J&PllUfbl'· Lord. '8l1ll ~ki 
elrlpNll• Bl•ırad& b&reket edecekUr. 

• BeJedlye bO,yWc JDınid fçbı lnluıtp m8 
..ıade bir kımn a)'IJ'ID&la karar vernıffUr. 
Burada IUmfdla eaaJ&n• hokkaaı, kalemi, 
aaU veAlıS buluaacakbr. 

• Beledl19 au;va hDe katanları tfddeUe 
tecsl19 edecektir. 

• SUltanabmet batrtY&tı lçbı ID&ll JVdmı 
da buluaan RuueUD okutmak 1atedltt paç 
....... ~ .. ,..... tldaaJar ~ 
mldllrl ..... ı.sa .. llarelcet ...... 

• ~ bltmelc tbılııncllr. 
K..ııutro "" .... ,.mm Ud .... 

• Ball9 ...-u ldmdRlan w...,.,. 
,.. te1cUtJer J&Pmü a.re 1Ülllda 1* ~ 
ma ,.,..uJarda'. 

• Kepur llDema artl8tf acı.tay l'ıOlıı1lbla 

bu - tem....,.. f8brlmla ceıecetr...._ 
ftltlmeldedlr • 

• Dan - " A7f8 lalmlerlnde dd 
JupU VUf111a bir elmaa ytlsf1tO •tmal& 
caı.ıtarkeıa J&kalaımUftlr. Yapdaa tabJd 
kat. yaaaıaa ~ bir yerdea caJıadılı 
nı ~· KıpUler yablamnrftır. 

• Clb&ngirde tııymeW bir l&blt bulunmuı 
tur. L&hlt Cihangirde, Karadut C'addeslnde 
FJruDI& karakolu civarında lstavrlye ait 
&l'98ıdadlr· BIZana devrine alt lAhlt mUzece 
tetkfk edllmelctedlr. 

D IŞ ARIPA : 
• ''Bellebl memlekeUerde oturan Alman

lar" tefldl&tmm Boeııoe Ayres ,ubeıd rels1 
IUedel 61dtlrWmllftür. Alman matbuatı clDa 
,eU ll)'UI addetmektedir. ArjantiD pollBI 
ı.e bunun bir hımzlık makaadlle oldutu 'k& 
nuUndedlr. 

• Yeni bir dOn;va lktlaat konferauı toD 
ıanmuı için callf&n Belçika 6qvekUI Van 
Zeel&Dd ~da Amerikaya gtderek reisi 

cumhur Runett ile sfSrtıtecek ve Amerika 
arn da konferamıa lftiraklnl temine çalt§&cak 
tır. 

• BQtlln dünyada hayret uyandıran ve 
1933 MDffinde yapılan Almanlamı mqhur 
camdan adamı bu MDekl Parla ııerglalne sfSn 
derllecekUr •• J'rauız aetlriniıı te,ebbüatl Uze 

Askerllğe davet 
Kadıköy ukerlik ,ubealndeıı: 

ı Kutal otan 937 nlaan celblnde 316 
~ guıuııı&m ~ dotümtu {dah01. f&1ri ı.
~tııllıWi·s&ltı ....... 

2 Şubede toplanma glatl ıı alaa llT 
dir. 

3 Bedel vereceklerin 20 Jduıa N1 aqa 
mma kadar bedelleri kabul oluaacaktır .. 

• Bu dotumlular flmdldell l'lbeJe 
gelerek )'Oklamalarmr ,aptıracaldardır. 

Jiir.el *.k aatm-.1mlf. 'Jl:'Yftllınw1..,.. .. 
Jtine P"'1it libf, Wh Wll mel· 
dealnden, ki.il l)riln&ıUndea, Uh 

Beyoflundan pgecekmjf. Karara 
gön keııdiaine: 

- F,fekle yük tqımak JU&k ı der
lene: 
- Ben yük dejillm ! GWatı ac;! 

cevabını verecek ve aeyranma de. 
vam edeceJaıtit. 
Buna ne buynıtuyor! 
Dahuı var:.. Bay t.maıı Şevket e. 
eefin lll'tmda yapacatı bu aleni 

riD• Hltlerla bu emri Yerm..ant hauls aaat eeyrillıeferlnde kucalma bir de mn· 
buatı memJ111Df1eUe lcarplam11tır. 

• Atfn& tınıveralte.ınin )'bQncQ ;vıldllaO- bil altcahıılf. .. 
ma dOn maarif nazın taratmdan &çdmqtır. Yllke ltiru eden oJuna: 
Gece kralın önllnde bO)'Wl merulm 7Çdau, - YflJdl etek delil. ben tafıJonm-
tır. diyecek ve: 

• BWn'ef elçlmlz Rumea lıqveJdliadıon l 
llODI'& Rumen lı&rlclye nuın f8refllle de n - llAll lırtm4a ,ok tıpmü da 
velkl akp.m bir Ziyafet vermlfUr. ybakr diyenlere: 

• Son gtlnler zarfmda tncDtereden Amerl - Sırtımda cllilJ, lrucaPnda tqı. 
kaya mUhlm miktarda altın .ukf7atı ,apd yorum! ........ ~ 
llUftır. Beyle bü' ~ bulundup 

• Btlknfte dUn yapılaD beledl,Je mtlbalıl- ~ • Jlmmpllr! 
Dl hUkQmet parUaıl kHenmqtır. 

• BuJpr abrtuı nıabed8 pıu 1ı1r lılOld Ce9alıl; bilbU.. kendialne bu ba. 
m.t lçtımamı ktlff•tmlf. ..ım tdil tnJıılt .. hı.te muanz olan Adalı Avni bira-
dllmlfUr. derJmilden beklenir. 

• ltaı;vuun loGlldM 1ıD.JD e111111 ~ Pe * 
nvceat lnsUJs kral .,. JaoaUçellle ,emek 
yemlf'eıdlr • AKŞAM'da ~ 

• trland& bapeklll De Valera bir otomo 
1ı111cuu1 pçırmlftlr. Bqve1dıve 1usma bir Hızlı yQrQye. 
.. )' olDUUIUfbr. 

• Alman hava Dutn 96riDg Berllnde bu- mez miyiz? 
ıw\makta olan İtalyan hava generallertnden 
K aroo Aimonvatı kabul etml~r. HikmtJt reriduneın ya.ıtaından: 

• Mısır kralı Fanık Parlae ıttmlftlr. tkl Cadde'er umumun malıdır. Hiçbiri. 
gUn aonra Lonctra.;va hareket eciectkUr. ml&ln huaual ~i yoktur ki ora-

• Parlllte ~an "La Commune" lmllbadekl da iatedljtmi& gibi hareket edelim. 
haftalık komllnJat mecmquı baklanda ordu Bunun !çin umumun malı olan bir 
yu lta&talzllte lefVl1' etuttııdeD dol&,1I adli cadded 
takibata bqt&DDUftlr. Polı. mecıauamn mer~ seçerken dört kişi kol ko-
kezhıde arqtrnnaıar ;vapDUf ve .,.. allah& la girip kaldırımı battan bqa kap. 
amı toplaauftır. lamanm, &fır alır yllrilyerek arka. 

• Be;vnelmDel ı.mır paa&)'Jl'ID& JJllflQ bO dan telatla gelen it gUç sahibi lda. 
kametlaba ....._ lfUrak edeoell ~ mı linlrden çıldırtmanm hiç mana. 
koaıJte.me blldlrllmlfUr. Yerin tubWnden ıı yoktur. 
aonra s&Merllecek otan plln d&lreüde mu 
aaam bir p&"10D ;vaptmıacaktır. Klllıeacts. Hele bazıları öyle atJr yUrilyorlar, 
ter psn&)'JI' yeriDde teUdkata bq'&IDlflardır. eaatlerce kalc:brımlan öyle ilP1 e. 

• Polonya 1w1c1;ve nuın Bek- 1Umda diyorlar ki zannecteratnız herlreıdn 
Romanyanm V&rfOY& orta elçbl oldulu hal dört illi .._ """ 
de perıembe g11nl nmnen BWuetl m;varet m • _,, misli yol vergtai ve. 
edecekUr; bu relDll ıd;vant tlç gtın drecek· ~iyor... Biraz hızlı yUrilyelim- Ça. 
Ur. uk yUrilyelim ... 

• lngtllz bahriye nazın Slr Samuet Hora, -ZA.Wytrt":::-;:;Gel::;•=::be::Yl';'"'o'.::rta~o-:-kulun-:--.dan-al-m-"
dün akpm ııöyledltf bir nutukta den1& dev oldutum tudlknameyl zayi etUm; )'9Dlllal 
leUerfnl hudutsuz den1s fnfa&b DlOl&büuı &lacalDDd&a ..,.,aba btUoaD ~ 
Dl terketmete davet etmı,Ur. a1 ı...... 



Hırsızhk maznunu 
polis memuru 

mahkemede 
Sokakta tesadüf ettiği bir sarhoşu soyduğn 
iddiasına karşı "Sarhoştum, ne yaptığımı 

bilmiyorum!,, diyor 
Dün, ikinci ceza mahkemesinde §im- tettiğim numarasını bildirdim, bana 

diye kadar emsaline tesadüf edilmemiş veııdiği beı lirayı da teslim ettim Nu
bir hadisenin duruşmasına başlanmış. mara araştırılarak, o pilisin Pangaltı 
tır. Hadisenin suçlusu Kenan isminde merkezi mürettebatından Kenan oldu
bir polis memurudur. Halkın emniyeti- ğu anlaşıldı. Biraz sonra, kendisi mer. 

ni korumağa memur olan bu polisin keze getirildi, benimle yüzleştiı ildi. 0-
maznun bulunduğu suçu da bir sarhoşu rada da, burada söylediklerimi söyle
maçka yangın yerinde soymak ve sonra dim. Kendisi inkar etti. Sonra evinıcie 

sokağa bırakmaktır. 1 yapılan araştırmada, otomobildeki sar. 
Dünkü duruşmada evvela soyguncu- hoşun saatile paltosu ve şapkası bulun

Iuk hadisesinin başlangıcını teşkil eden muş 1,, 
otomobilin şoförü Rauf şahit olarak Maznun ne diyor ? 
dinlenmiştir, Rauf şöyle anlatmıştır: 

''- Geceydi, saat 23 sularında ... Yağ 
mur, şakır şakır yağıyorou. Müşteri 

bulmak maksadile otomobilimle Beyoğ. 
luna çıktım. Taksim civarında Bekar 
sokağı yanında yavaşlamıştım, ki "Çağ
layan,, barından çıkan bir adamın, zil
zurna sarhoş bir halde, yalpa vura vura 

kaldırımda yürümeğe çabaladığını gör. 
düm. Fakat, fazla yürüyemedi, muvaze
nesini kaybederek, yere ıdüştü. O aralık 
karııdan bir polis geldi. Bana ~liyle i-

şaret ederek, otomobilimi durdurdu. 
Koluna girerek sarhoşu yerden kaldır. 

dr, otomobile soktu ve kendisi de bine

rek, bana "Çek!., ıdedi. Ben, sarhoşu 
T~ksim merkezine götürecek sandım. 

Fakat, merkezin bulunduğu sokağın ba
şına gelince, "Çek, çek!,, diyerek mey. 
dan istikametini gösterdi. Oradan da 
Apzpaşa yoluna sapmaklığıım işaret 

etti. Ayazpa}a derken Gümüşsuyuna, 

Gümüşsuyu derken Dolmabahçeye, Dol 
mabahçe derken Beşiktaşa vardık. Ben, 

zahir sarhoşu Beşiktaş merkezine götü
recek zannetmiştim. Fakat, gene aldan· 
m!ştm. Beşiktaşa varınca ıda Akaretler 
yoku~unu göstererek "Çek!,, dedi. 

i.>1 '/. • • 
Poııs, içende, sızını~ olan sarhoşun 

yanında oturuyordu. Bu sırada onun 
ceplerini yokladığını gördüm. Cepleri-

nin birinden kırmızı kaplı hüviyet cüz
danmı çıkardığım, açıp resme ve yazı
lara baktığnı seçtim. O ara "Kadıköy-
1üymüş, adı ıda Kemalmiş!,, dedi. Hüvi. 

yet cüzdanını tekrar ytrine koyarak 
sarhoşun saatini ç1kanp eline aldı. 

Valide çeşmesinde Vişnezade mahal
lesine gelince, polis, etrafına bakınarak 
bana ''Dur!,, diye seslendi. Otomobili 

durdurdum. Polis, kapıyı açtı, indi, sı
zan sarhoşu ıda kolları arasına alarak 
dışarıya çıkardı, o tenha yerde bir ke. 
nara doğru sürükledi ve orada bıraktı. 

Ben, hayretle bakıyordum, polis tek
rar otomobile dönünce, "orada bıraka

cak mıyız?,, dedim, "evet!., deıdi ve bir 
küfür savurdu. Ben, bunun üzerine 
"yağmur şakır şakır yağıyor. Gece, bu 
havada kaldırım üstünde yağmur ve 

rutubet iliklerine işler, hastalanır. Bari 
paltosunu üstüne örtelim!,, deyince, 
"hayır, lüzum yok!,, diyerek bir ayağile 
otomobile bastı ve avucundaki beş lira. 
yı bana uzatarak üzerinde on lira var
mış. Yarı yarıya paylaşalım. Beşi senin, 
beşi benim!,, deyince, ben afallaıd.ım. 

Önce almak istemedim, fakat bir tered
düt devresi de geçirdim. 

Çiinkü. eğer almaz da onun suçuna 
iştirak etmiş görünmezsem, benim ken. 
disini ihbar edeceğimi çakar, "Ele vere
cek!., diye kuşkuya düşer ve vaziyeti 
tersine çevirerek, suçu bana yükletir· 
<li. Şahidi, isbatı yok ki? Kendisi me. 
mur 1 Beni hemen çalyaka bir merkeze 
götürür de, "Yolda müşterisini soyar
ken yakaladım!., derse aksini nasıl isbat 
edebilirim ben? Suç, btitün ağırlığile 

benim omuzlarıma yüklenir, altında ben 
ezilirim! Ondan dolayı ses çıkannıya

rak razı olmuş göründüm, beş lirayı al. 
dım. Bana şapkayı vermeği de teklif 
ettiyse de, bunu reddettim. Bunun üze· 
rinc, gerek şapkayı, gerek paltoyu ken
<li3inc alıkoydu, otomobil ile Nışantaşı 
noktasına yaklaştığımız zaman, kendisi 
indi, şapkayı eline alıp paltoyu da kolu. 
na alarak, uzaklaştı, 2ece kanınlığma 

karıştı. 

Ben, derhal otomobili Taksime sür
düm. Saat 24 de, Takaim merkezine mü 
racaatla hadiseyi anlattım, polisin zap. 1 

Bundan sonra şimdi polislikten ala
kası kesilmiş olan Kenanın dinlc.-11mesi. 
ne başlanmıştır. Kenan demiştir ki: 

"-Ben, o gece mezundum. Biıaz iç
miştim. Her zaman içmediğimden, içki 
bana dokunmuş, başıma vurmuıtu. Me

zun olmaklığuna rağmen, sarhoş bir hal 
rle yerde yatan, temiz, p.µc giyinmiş bir 
adamı o halde bırakmağa gönlüm razı 

olmadı. Kendisine "hasbelinsan~ye., mu 
avenet etmeği düşündüm. O maksatla 

otomobile koyup evine götürmek iste

dim. Sarhoş olmaklığıma rağmen, yolda 
böyle şeyler yaptığrmı .zannetmiyorum. 

Herhalde doğru değildir. Bu ~oför, 

''hasbclvazife,, bana garazıdtr. Ondan ö
türü böyle bir suç isnat ediyor!,, 

Kenan, kendisinin Taksim tneıkezine 
çağrılınca, orada muayenesini istediğini 
fakat • her nedense - muayeneye sev
kedilmediğini ilave etti.,, 

Eski ifadesi 
Beşiktaş sulh cezadaki sorguda ver

diği ifade okundu. Orada da başka tür
lü cevaplar vererek, "Sarhoşu yol kena. 

rına şoför indirdi. Ben, gece yarısı bu
nun evini aramakla uğraşamam. dive 

Ben de, pfl)tosu ile ıapkasım başkası 
çalmasın diye eve götürdüm. Saat de 

paltonun cebindeymiş. Ertesi sabah mer 
keze götürecektim. Nitekim, geceyansı 

merkezde ıde bu ciheti böylece izah et
mi§tim. Hatta şoförden ayrılırken de 
kendisine numaramı verip palto ile şap. 
kanın emaneten tarafımdan diındığım 

icabında söylemesini tenbih etılıiştim !,, 
yollu müdafaaya girişmişti. • 

Yiizleştirme 
Şoför Rauf, tekrar çağrıldı ve sabık 

polis Kenanla yüzleştirildi. Şoför, bu 
polise hiç garazı olmadığını, hatta ev
velden hiç tanımadığını ileri sürdü, 
"sarhoş olduğunu da anlamadrı:r J., diye 
rek ifadesinde ısrar etti. 

Taksim merkezi mürettebatından 
1068 numaralı Sabri, ikinci şahit olarak 
dinlenilendi. O gece, saat yirmi dörtte 

şoförün müracaatını, tamamile ifadesine 
uygun olarak anlatıp, sarhoş olmıyan 

hatta saat yirmi dörtte Nişantaşmda 
devralacağı nokta nöbetini bh'az geci-

kişle devraldtğı öğrenilen polis Kenarım 
telefon muhaveresi neticesinde, ihbar. 
dan yirmi dakika sonra Taksim merke-

zine getirilip şoförle yüzleştiı r diğini, 

polis Kenanın Raufa, "yi.}züme h;i bak, 
dikkat et! benzetiyorsun o polis ben 

değilim!,. dediğini, fakat şoförün teş

histe ısrarla durduğunu söylemiş ve şöy 
le devam etmiştir: 

"- Zaten Rauf, polisin numarasını 

verirken, eşkalini de tarif etmiş ve bu 
arada biraz "peltekimsi., konuştuğunu. 

da tasrih etmişti. Bu noktalar1lan da, 
teşhis uygun görüldü ve ben, o nmanki 
meslektaşımı emniyet müdürlüğüne gö
türoüml Davacı Kemal de, o gece şofö
rün tarif ettiği yerde bulundu!,, 

Kenan, eadece bu şahidin ifadesini 
de kabul etmediğini söylemekle iktifa 

etmiştir. Tevfik Sağanak, Necip Akın i. 
simli polislerin, şahitlik için tebligata 

rağmen gelmedikleri anlaşdaral<, kendi 
!erinin birer lira para cezasile ihzaren 

celpleri kararlaştmlmı§ ve duruşma

nın devamı, hazirana kalmııtır. 

Davacı Kemal, dün davacı yerine 
gelmemi~ti. O gece ifade vermemiş, son 
ra da gece olan, bitenlerin hi~ mi hiç 
farkında olmadıimı ıöylemig t. 

Bugu .. n T u·· r k Milano operasının meşhur tenoru Alessandro 
Zamannmzm en tatlı se.!li mugannisi 

Sinemasında Dünyanmikincikaruzosu Zilianf 
A ş k şark 1s1 Muazzam musiki ~de Verdi, Puccini, _Giodanonun en güzel 

. operalannı, Napolıten serenatlamu tagannı edecektir. 
Paul Horbıger • Karola Hohn - Fita Benkhoff saat 11 de tenzilatlı matine ------ı1 

·----·-.. ilkbahar neşesini yann akşamdm itibaren 

SAKARYA Sinemasının göstereceği Viyana operetlerinin en 
cazibi, en güzel ve en sevimlisi 

ViY ANA SEVDALARI 
Operet filminde hissedeceksiniz. Bu emsalsiz neşe filmini yaratanlar: 

MAGDA SCHNEIJ?ER - WOLF ALBACH RETTY - Georg Alexancler ve Leo Slezak 

Kaynana katili 
bir köylü 

Kadını bir kaç 
yumrukta 
öldürmüş 

Kü~ükçekmeceye tabi Firuz köyünde 
esrarlı bir ölüm vakası olmuş, adliye işe 
el koymuştur. 

İddiaya göre ölümün sebebi bir kay. 
nana damat kavgasıdır. Bu köyün sakin 
lerindc:ı Ramazan evvelki gün kaynana 
smın - eski<l :::n Ramazanı adliyeye ka. 
dar sürükliyen - bir kavgayı tekrarla
masından sinirlenmiş, kadının üstüne 
yürüyerek ona birkaç muşta vurmuştur. 
Vücudu pek de çenesi kadar kuvvetli 
olmayan ihtiyar kaynana bunıdan bayıl. 
mış ve biraz sonra ölmüştür. 

Hadise yerine giden Bakırköy jandar 
ma kumandanı ve müddeiumumi cesedi 
morga nakletmek lüzumunu görmüşler
dir. 

Bir sabıkahnın 
sarhoşluğu 
Kendisine neler 
kazandırır ? 

Sabıkalılardan çamur Şevket dün sa
at 15,30 oda yani güpegündüz fitil gibi 
bir halde Balık pazarında Nişanın kah
vesine gelmiş ve çamurlaşmağa başla. 
mı~tır. Bir aralık işi azıtan Şevket bir 
masanın mermerini de kırınca polis ye
tişmiş :re Şevket karakola sevkedilmiş

tir. 
Karakolda Şev·ketin üzerinden şunlar 

çıkmıştır: İki bıçak, iki kadeh ve bir de 

kahve fincanı. 

8. Veysi KAmil öldü 

Arkadaşımız Suat Derviş ile kar. 
deşleri Hamiyet Dc:viş ve Ruhi Der. 
vişin dayıları Bay Veysi Kamil Çam. 
hcadaki köşkünde vefat etmiştir. Ga
latasaraym ve Mülkiyenin çok eski 
mezunlarından olan Bay Veysi elli 
seneyi mütecaviz bir zaman devlet 
hizmetinde bulunmuş vatanse,•er , ne. 

zih ve kibar bir zattı. Umumi harp 
yıllarında Suriye gümrük nazırlıkla
rmda bulunmuş ve on yıl önce en son 
memuriyeti olan İstanbul gümrük mu
haf a.za. müdürJüğ~nden emekli kadro. 
ya nakledilmlliti. 

Birkaç lisana aı:ıina bir eski edip 
olan Bay Veysi Kamili kaybeden ai. 
lesine ve arkadaşlaı·mm azabına işt i. 
rak ederiz. 

- Allah rahmet eylesin -

1 

---• Bugün S CJ M E R sinemasında 
2 filmden mürekkep haftanın en güzel programım görünüz. 

CASUS PENÇESiNDE 
Amerika harbine ait hissi ve miiessi r tarihi bir safhayı musavver 

Fransızca sözlü alakabahş bir film. Baş rollerde: 
JOHN BOLF.S - V ALLACE BEERY · BARBARA STANV1CK 

• • • • 

OPUŞMEDEN YATILMAZ 
LlAN HElD - lVAN PETROVJCH tarafından büyük operet. 

llaveten: Yeni F ox Jurnal - Bugün 11 de tenzilatlı matine. .... .···-..... ···-............... ...-.--.. ......................... .__... . ............................................................................. :::;:-:a ...... 1-:::::::::::::::::::::~ 

ii Çağlayan il 
ii IHl~R AIKŞAM i$ •• ·= 

!! Müstesna Saz heyeti re/ akatile il r .. 
ı! Bayan Mııalla ve il .. .. 
H S. Atllla TUrk raks heyeti yeni numaralarlle ii .. . .. 
U Telefon : 40335 i5 
!!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.-:::::...-::-..:::=::::::.-:::::::::::::::::::::::ıım!! 

Orduda 
motörlü 
vasıtalar 

( Ba§ tarafı l incide) 
geçirecegım. ÇarEaınba veya perşem
beye kadar burada kalarak başvekil. 
le birlikte Ankaraya döneceğim. 

Askeri gıuranın bu defaki toplantısı 
b ir ay devam etti. Çok ehemmiyetli 
işler çıkarıldı. Bu arada Millet Mecli. 

sine verilecek kanun layihaları da 
vardır. Bunun arasında memlekete 
şamil olacak, asker ve sivil bütün 
yurddaşları alakadar edecek bir hava 
kumandanlığı te13kiline dair haZ1rlan. 

mış bulunan layihayı işaret etmek is
terim. Kurulacak oaln bu kumandan. 
lığın geniş salahiyetleri olacaktır. 

Bundan b~:;:ka memleketimizde harp 

endüstrisinin ve bilhassa tayyare fab. 

rikalarınm tevsi ve inkişaf mı temin e. 
decek b:ızı kanun projeleri de hazır
lanmıştır. 

Ordumuzda motörlü vasıtaları ço
ğaltmak iç!n bazı ciddi teşebbüsleri. 

miz ve kararlarımız vardır. Bunları 

sırayla kuvveden fiile ~ıkarmaktayız. 
Gölcük tersane planları hazırlanmış· 

tır. !ruıasma geçmek için muayyen 
müesseselerle görüşmelere devam o • 
lunmaktadır. 

Yeni Milli Mil1afaa bütçesi geçen 
yxlmkinden biraz fazladır. Bir mik • 
tar da tahsisat verilecektir. 
Donanmanın takviyesi için yapılan 

siparişlerimiz zamanında t eslim olun-

mak üz:rc, muamele tabü seyrini ta
kip etmektedir. 

Harp malulleri i çin tetkikler yap. 
tırdık. Bu tetkikler ilerlem:ştir. Bir 
karar verilcr.eJ;tir. Eski kanunla teka. 
üt olmuş milli ı;ıücadc1 ede hizmet et
mi~ler hakkında ela bazı teklifler var
dır. 

Balkan anlaşması 
Hariciye 
nazırları 

801\ reşte bir içtima 
yupacaklar 

10 Mayısa raslıyan Romanya mılli 
bayramı şenliklerine iştirak için ha.. 
riciye vekili Tevfik Rüştü Aras, Yu
goslavya başvekil ve hariciye nazırı 
Stoyadinoviç ve Yunanistan başveki. 
li ve hariciye nazırı Metaksa.sın Bük
re~i ı.iyaret edecekleri haber verilmek
tedir. 

Dört Balkan hariciye nazırı bu fır. 
sattan istüade ederek Balkan anlaş • 
masıru alakadar eden muhtelif mese. 
leleri de göu:len geçireceklerdir. 

Uahlliye VekHinin 
M(le:isteki nutku 

Ankara. 17 (A.A .) - Kamutayın dUnkU 
toplantısınaa, ecnebiler:n memleketimizde 
seyahat ve ikametlerine ait kanuna mUzeyyel 
1<.anun 11.Yihasmın heyeti umumiyesl üzerin 
de geçen müzal;ere esnasında bazı haUpler 
tarafından ileri sürülen mütaıeaıa.ra karşı 
İçişleri bakanı ve Parti genel sekreteri ŞUkrU 

Kayıı. tar~ından verilen izahatın, ecnebilerin 
yeni kanunla tAbl tutulacakları mükellefiyet 
tere ait kısmı Meclis zabrtlarma nazaran 
şu suretle tashih edilir: 
"Vatand~lar en ağrr ve pahalı bir vergi, 

kan vergisi vermektedirler. Her yerde ecne 
bilerln de bir miktar !ergi vcrnıeleri beyı:ıel 
milel kabuı edilmiş bir kaidedir. MemlekeU 

mlzde oturan ve yaşıyan ecnebilerden bir 
miktar vergi almamız, yaptrğımız ikamet 
mukavelelerine ve milletlerarası usullere ta 
mamııe muvafıktır ... 

Şadinln dilnkfi temslll 
Sanatkar Şadi 12 senelik bir ayrı. 

lıktan sonra dün akşam Fraruıız tiyat. 
rosunda Yeşilay menfaatine sahneye 
çıkmıştır. Şadiyi bir kere daha olsun 
(Sekizinci) nin (Habib Neccar) mda 
görebilmek ic;in dün akşam Fra.runz 
Tiyatrosunu dolduranlar onun yük~ 
sek sanatına hayran olarak tiyatro .. 
dan ayrılmııtlardır. 

1 
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Aşk uğruna 
. ' dilene•·· il:ı ı, '""' ~' lıty,ı'" 

Çok çalı~aktan yoru1muwş, h.is.si 
lna.ceralarda.n sarsılmış oldugum ıçın 
bir müddet dinlenmek Uı:ere !stanbu. 
lu terketmiştim. Akdeniz sahillerinde 1 
küçük bir vilayet merkezi~i seçip ~it. 
tim. Orasını tercih ctmerrun sebebı de 
ÇOcukluk arkadaşım Pertevin ayni şe
hirde yerleşmiş bulunmasıydı. 

Otelde kaldığnn ilk akşam pence. 
remi açtım. Silkfuı içinde, manr.a.rayı 
aey:İ-e daldım. Önümde güzel bir kum
sal sahil vardı. Th"ırken, geç vakit, ses 
si~ ve kimsesiz olan bu yerde, bir göl
genin denize doğru yürüdüğünü gö:
d üın. Mehtap ı§ığı altında. çıplak bır 
kadın vücudunun suya girip yıkandı. 
iını suiyordum. . 

Mesafe epey uzun olduğu için, gti
zelliği veya çirkinliğini farkedemiyor. 
dum. Yalnız gayet beyaz ve şişmanca 
olduğunu görüyordum. 

Kadın, suyun içinde çırpmıyor, yüz
meğe çabalıyor, belki de yıkanıyordu. 
Birkaç dakika sonra geri döndü. Sa 
hıle c;ıktı. BUktüğU ve başına doladıtı 
uçlannın uzunluğu dikkatimi celbet. 
ti. Bu sükun içinde bu hayal. bana a
deta bir peri masalı gibi gelmişti. Da. 
yanamadım, yerimden fırladım. Ya • 
kından görmek istiyordum. Dışarı çı
kıp ~ahile doğru yürüdüm. 

Yol, dönemeçliydi. Epey vakit kay. 
bettim. Kumsala geldiğim zaman kim. 
&eyi bulamadım. Etrafıma nevmit ba
kmdım. Gözlerimle araştırıyordum. 

Rumlarnı Ustünde eskimiş bir erkek 
§8.pkası gördüm. Ayağımla ittim. Pek 
hıl!Pll'tı bir halde olduğu anlaşılıyor. 
du ... Demek benim deniz kızrm yalnız 
değildi. Bir erkek de onun yıkanması· 
lU sahilden 5e)Tetmi§. 

(Bu şehrin belediyeciliği mükemmel 
olduğu için, eski şapka burada gün
lerce kalamazdı.) 

"""---
lbiyetsiz hAdise beni sinirleştirdi. Er. 
teei sabg,h, odamı temizlemeğe gelen 
h!:mıetci kadma meseleyi açtım. O, 
hayretle: 

- Hayrr, beyefendi, olamaz. tmka. 
ıu yok, bir kadın, geceyarısı çırçıp· 

la.k denize girsin. Bu memlekette vu. 
kubulmamı3tır. Peri işi! 

O, hakikaten bana hayalet görün
düğüne kanidi. Yüzüme afal afal ba
kıyordu. Fazla ısrar edersem bile bir 
tey elde cdcmiyeceğimi anhyarak ar. 
kadaşım Pertevden izahat istemcği 
düşündüm. 

Akşam üstü kendisini görmeğe git. 
tiğim zaman, ilk sözüm şu oldu: 

- Memlekette herkesi tanıyorsun. 
Geceya.nsr mehtapta, mayosuz, çml -
çıplak suya giren kadmm kim olduğu. 
nu da bilir misin bakalım? 

Bu sualim onun müstehzi yüzünde 
öyle bir değişiklik meydana getirdi ki, 
unutamam. Evvela alaycı alaycr gül 
dü: sonra manidar tavırlar takına
rak: 

- Ya. .. Ya ... Sen de gördün mü? ... 
derneğe b~ladı. 
Hemen cevap verdim: 
- Demek sen de f a.rkmdasm? Sen 

«!e onu tanıyorsun? Kimdir? yanında. 
ki erkek kim? 

Gördilğtim eski şapkadan bahsettim. 
Pertevin yUzUnde yine müsteh:ıti bir 

lfade hAsıl oldu. GUlmemek için ken. 
dini zor zaptediyordu. 

- Erkek mi? erkek mi? - diye ke
keledi. 

Sonr:ı yine ciddiyetini toplıyarak: 
- Çok merak ediyorsun. değil mi? 

• dedi. 
Arkadaşımın bu hali, dosdoğru cc. 

Vap vermeyil'i ~ni asabilc~tirmişti. 
Onıuzlarımı silktim. 

O, tekrar bana bakarak: 
- Neye e~s cıkartmıvorsun ? Merak 

ediyorsun, belli... Hnkkm da var ... 
E\·et, deniz kızını taıııyorum. Hem de 
&ana onu yakmda tanıtırım. Fakat o 
2:atnana kndar bana bir şey sorma ... 
Ya~nız onun hakkında hayal kunna
r:ıa tnÜ!aade ediyorum. 

BüsbUtUn einirlenmistim. ters ters: 
- MUsaadene teşekkür ederim. fs. 

tifaae etmlyeceğime emin ol. 
Hafifçe tebessüm etti. Onun bu mu-

ammalı hali beni günelrce düşündür-
. . de bin bir hayal kuruyor. 

dil. Beynım . dil-·· müddetçe ken. 
dwn Mehtap sür gu . .. 

. : . t" Iü geceleri pencerenın o-
dımı bır ur ı ı-ı azalmağa 

ilndcn atamadım. Ay ıı g 
n ~·rka.ç gUn sonra ortalı. 
başladıktan vı . d b. .. 
_ 1 kları irinde sahıl e ır \'U-
gın karan 1 " ·b· ı 

ıldadığını hisseder gı ı o -
cudun ktm t Fakat yine bir 
dum. Hemen koş um. 

·· edim şey gorm ' sonra Pertev bana 
Birkaç zaman ldig~i vakit, kendisine 

· dei ziyarete ge . . 
ıa -a karar vermıştım .. 
bir şey açmamag 

t "vle sordu: 
Faka o şo,, • • kızını gördün 

_ E ... Scnın denız 
•• ? mu. 

1 
• 

I~kayt bir eday a · 
_ Hayır! • dedim. 
Kahkahayla güldü. . . . 

a \'iZ gelıYOTmUŞ gıbı 
Güya san · M k - ağa vabalama... era 

tavırlar takınm Dur sana hava. 
tan deli ~luyorsun.~ddet zarfında bPn 
dis vereyım ... Bul md m Hatta konu§-

'k' kere ras a ı . 
ona ı _ı k eğer istersen cumarte. 
tum bılc ... Ba ' ·, Cumartesi diyo-
si gün~. b~na ~;~İerde ona raslama-

çunkU o b" d E · rum. 1 ihtimali var ır. mı. 
nm daha f~z a rezanta edebilirim. 
nim ki senı on~tJkten sonra bir an 
Arkadaşım ~ı :ı.b"t etmemeye içim. 

onun da\'etinc :c ~F kat gün yaklaş-
d k r \'erdım. a 

en ara d artıyordu. Dayana. 
tıkça. merakım a 

dım. gittim. k' ma • r ·im ki her va ıt-
tta itiraf ctıne ıy . . . 

Ha . 'htimamla gıyındım. 
kinden zıyade 1 d nda yalnız oturur

Pcrte\'i yazı o as~a gelecek. yahut 
ken buldum. O b~ . filan bah.. 

. k b · mı saf ırden 
gelmıycce ır b .. rük bir gay -
setmedi. İnkisarımı uy al ştmı. Şun
retle ondan gizlemeye ç ı .. t·· 1 

t k Akşam us u a • 
dan bundan konuş u . bahçede dola§-
tıva doğru arkadaşım h tt. kır-

. tt' Çıktık a 3 
mamu~ı teklif e 1• ~ıen'geçen kım. 

<ı'Uogt°tl ueııeQJl\o ''k" 
ıru 'b' di Arada sırada. o uz a. se yok gı ıy · . 
~ aoırdaya gucurdaya geGı -
rabalar~; t da atlı köylüler. Bir. 
yordu. ,ı..a u 
d bire Pertev bana: 
~ d' d . an var mı? - ıye sor u. 
- Sıgar 
Tabakamı uzattı~. . . 

H 
r tc~kkur cderım. Ben ıc;-- ayı, . 

lnıı ikram edeceksın. 
mem. ya b r l fal etrafıma akmdım. 

A a 
8 

da yolda. uzaktan bir dilen 
Bu csnıı. , .. t·· O d b' 

görUnmuş u. muzun a ır 

ci kadın ,ordu. Ayakları çıplak, ete. 
çuval ta,şı) üstünde eskimiş bir 
V• :ırc;a. parc:ıı. 
gı P hrrJ<ıısı, basında soluk bir er. 
erkek . Vaktiyle san olan, şim
kek kıı!ketı ... 

n topuzlu saçları ... 
di kırJ~a bimdc para çantama uzat • 

Elimı ce 
k 

aıışım kolumu tuttu. 
tım Ar a 

· para vereyim deme ... Fena 
~akın 'b' b lerd - "" r Bizim gı ı ey en 

Jd J<ıza ... 
ha e bacıka bir şey kabul etmez. 
. aradan -; b 

sıg iğrenç ve insandan aş· 
Sonra, ~ benZiyen mahluk yanımı

ka her ŞC) en usullacık fısladı: 
yaklaşın ' 

za . . ara versene, ayol... 
- Sıg ··k k esle t nazikane. yu se s , Ve gaye 
d hitaben: 

kR ına. ·hrUmah hanım. nasılsınız? 
- Mı terbiyeli terbiyeli cevap ver. 
}{adın, 

di: f d'ım Teşekkür ede. _ !yiyim e en ... 

HABER - '.Alişam~po~s~ta;;s~ı~~==~==~==~==========-=---=--=-=--==5= 
Tonton 
·anıca 
ve lhleykeB 

Kızı I 
sacayak 
~eDDk yl\lı:re~nını • 
maceıraoaırro 
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15 sene evvel bugün 
awı ._. .....-

Bahaeddin Şakir ile 
Cemal Azmi 
öl ürüdü r 

1 
TnJat Pa?nm karwrun üzerine y~rüdü, tabancc.yı göğsüne dayııd:.:71 
"Knnılch'lla yo!·s~ .. ,, diye ba:v-rM-:trn A?nr ,. -e yıktı. T.-.ın o e.,..,.c' 

1922 yılı 18 nisan günü l S sene 1 Bir meyhaneci, ka.anlardan bi-
evvel bugün, Bahaeddin Şakir ile rini yakalamak istedi. Fakat üzcri
Cemal Azmi Berlinde öldürüldüler. ne ateş edilmekte olduğunu görünce • • • 

Bahaeddin Şakir askeri Tibbıye· 
den yüz başılıkla çıkmış, Meşruti · 
yP.tten evvel Yusuf lzzettinnin hu· 
susi doktorluğunda bulunmuş, Mcş
müderris muavinliğinde. ~onra mü· 
hastahanelerinde staj görmüştii. Meş 
rutiyetten sonra fakültede adli T~~ 
müderrisi muavinliğinde, sonra mu· 
derrisliğinde bulunmuş. Morg mü
dlirlüğü, Tababeti adliye reis~iği ya~
mıştı. Balkan harbinde Edırne Hı
laliahmer hastahanesi baş doktorlu
ğunu yaparken Edir:ıen~? s~~utu ü
zerine Bulgarlara esır duş~uş, Bal
kan harbinden sonra da İttıhat ve 
Terakki merkez umumi azalığına 
geçmişti. . "' "' 

Cemal Azmi ittihat ve T e~~~~i: 
· t"sap emişti. Trabzon valılıgını 

ye ın 1 EJA • d .l~~ 
yapmıştı. 1288 de azız e ""V1S • 

muş, Mülkiyeyi bitirdikten sonra 
maiyet memurluklarında, kayma
kamlıklarda bulunmuş, mutasarrı~ 
olmuş, Trabzon valiliğine umumı 
harpten evvel tayin edilmişti. 

1334 de Berline kaçan Cemal 
Azmi orada bir tütüncü dükkanı a· 
sarak ticarete ba~lamı~tı. 

NASIL 0LD0ROLDOLER? 

Cemal Azmi Bey paskalyenin i
kinci pazartesi günü bir yıl dönümü 
münasebetiyle Bahaeddin Şekirle 
Talat Paşanın karısmr ziyafete davet 
etmişti. 

Neşe içinde geçen ziyafetten son-
ra hep birlikte evlerine dönüyorlar· 
dı. Şarlotedberg'de Ohland soka
ğına giriyorlardı. Kara~l:k bi~ köş.e: 
den iki kişi fırladr. Bırı saga hırı 

canım kurtarmaktan başka bir şey 
yapamadı. 

Kurşunlardan biri enseden girip 

kaburga kemiğine saplanmr§, ötekisi 
kulaktan girip sağ gözden çıkmıştı. 

•• A 

Bahaeddin Şakir 

Alman polisi valca yerine celdi 
ği vakit İ§ İ§ten geçmi~ti. lkinci ciin 

sokaklara yapıştırılan ilanlarda kıı

tillerin izini bulanlara 50.000 Mcrk 
mükafat verileceği ilan ediliyordu. 

HABER 
At<SAM POSTASI 

IOARE EVi 

sola giderken bir üçüncüsü süratle 
T alfü Paşanın kansının üzerine yü
ri.idi.i ve tabancayı göğsüne dayaya· • 
rak: 

ıstanbut Ankara Caddesi 
Posta lcutuliu ı lstanbul 214 

Telgraf l!Oresı: ıstanouı HABE.R 
Yazı ısıerı teıoronu . 2!Hl72 
ıfcıare ve ııAn .. : 2U70, 

ABONE ŞARTLAR! 
---- Kımıldama yoksa öldürürüm. 

Diye bağırdı. 
Yabancı bu sözü söyledikten son· 

ra Talat Paşanın karısını bütün 
kuvveti ile snrsarak yere yıku. 

İşte tam bu esmıda iki el silah 
patladı. 

Bir vücut yere yıkıldı. Bu, Cemal 
Azmi idi. 

Hiçbir harekette bulunmadan 
cansız: dü;.ımüştii. 

Bahaeddin Şakir i.iç adrm ilerle· 
dikten sonra yere yıkılmı;.ıtr. 

Kadınlar bağrı~ıyorlardı. 
- Kaçıyor. tutunuz .. 
- Vurdular, ö!dürdüler .. 

serıeıuc 

e •vlık 
3 •vıık 
, •vlık 

Tii•lı~~ EnrJ,. 
f400 Kr 2700 Kr. 
730 .. 1450 .. 
400 .. 800 .. 
t50 ., ~oo .. 

Sulııbı u N~~,,vaı Miitlürü: 

Ha5an Rasim Us 
Başıltiıjı ver (V AKIT) •otbaaıı 

En IQ)lYıylk!JI)( vunaın 
ib)aDo~n 

Singapur balıkçıları on iki metre u. 

zunluğunrla ve bir buçuk metre geniıli

ğindc bir yılan b:ıhğı tutmu~ar ve b:.ı 

nu hayvanl11ır müzesine vermişlerdir. 

Bu balık §İmdiye kadar tutulan yıkn 

balıklarının en büyüğüdür. 

Katillerden ikisi Lüdvik kirhe so· 
kağma, üçiincüsü Şapr sokağına 
saparak uzaklaşırken, bunların kaç· 
malarmı temin için başka yerlerden 
devamlı surette ateş ediliyordu. 

.;:_~..;,_-----~------------~---------------------~-----

,ALO, OR~St PÇ)LiS 1'1H:~'R'f<Ezi? 
SEN ÇEL\K Y\:JR.EK C.t M .... 
.SAR' ıRMA\< OTEL\NDE ~İR.. 
ÇiNLt vuRULOu ... BEN' 
ARARSAN l'Z. EVİM OE 
BULA Bi LiR.S iNiz. ... ,..__ _ _, 
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Başvekilinıiz d iyor ki Kapitülasyonlar ~lıiuleu HUUflZatalac' -"Yugoslavyanın 
kuvveti bizim 

kuvveti m i zdir.,, 
ismet lnönü ile Tevfik Rüştü 

Aras Yeniherseğe gittiler 

konferansı 
Gayet mUsalt bir ce
reyan t a kip ediyor 

Bir annenin uğrayabi· 
Montrö, 18 (A.A.) - Kapitiilasyon

lar konferansının ilk haftası zarfında 

leceği en komik felaket 
esen samimiyet havası, ihtilaf}.ı noktala 
rın halledileceği hakkındalCi ümitleri 
kuvvetlendirmektedir. Encümenlerin, 
pazartesi günü toplandıkları zaman, 
Fransız murahhası Mahymans tarafın. 

dan muhtelit mahkemelerdeki ecnebi 
·hakimlerin Mısıriı hakimler tarafından 
istih!af edilmesi hakkındaki teklifini 
kolayca kabul edecekleri zannedilmek
tedir. 

" - Çocuk, başında o mahut nesne ile kaldı. 
şimdi gidip "ameliyat,, yaptıracağız! ,, · 

Bolgrad 1 7 (A. A.) - Türkiye 
başvekili ismet lnönü ile hariciye 
vekili Rüştü Aras yanlarında Yu
goslavya harbiye ve bahriye nazırı 
general Mariç olduğu halde bu sa -
hah hususi trenle Bosnadan Hert
zeg' e gelmişler ve fevkalade mera· 
sim ve tezahüratla karşılanmışlar· 
dır. 

Yeni Hersekte 
Belgrad 18 (A. A.) - Türkiye 

başvekili İsmet 1nönü ile hariciye 
vekili Tevfik Rüştü Aras, refakat· 
]erinde harbiye ve bahriye nazırı 
general Mariç ve maiyetleri erkanı 
olduğu halde Yugoslavya'nın cenup 
sahilinde kain Hertzegnevi §ehrine 
gelmişlerdir. 

Yugoslavyadaki seyahatleri es· 

nasında her yerde olduğu gibi dost 
ve müttefik cumhuriyetin iki dev· 
let adamı burada da halk tarafından 
içten gelen bir sevgi ile ve büyük bir 
hararetle karşılanmışlardır. 

Bu akşam Zeta valisi, misafirlP.
rin şerefine·Grand otelde bir gala 
ziyafeti verecektir. 

Başvekilimizin nutku 
Belgrad 1 7 ( A. A.) - Başvekil 

1smet İnönü Saraybosnada şerefine 
verilen ziyafette söylediği nutukta 
iki memleket arasındaki dostluğun 
sağlamlığını tebaruz ettirmiş, Yu· 
goslav ordusunun çok kuvvetli ol -
duğunu ve bu ordunun dostluğu bir 
bahtiyarlık teşkil ettiğini söylemiş 
ve "Yugoslavya'nın kuvveti bizim 
de kuvvetimizdir.,, demiştir. 

Türk heyeti 
bu akşam gidiyor 

(Ba§ tarafı 1 incide) 
üzere odadan dışarı çıkarılmamak -
tadır. Genç Türklerin çektikleri ka
fi gelmiyormuş gibi daha fazla taz-
yik yapılması için Halepteki Fransız 
jandarma kumandanlığından lazım 
gelenlere emirler verilmiştir. 
Kınkhan kaymakamı azledildi 

ı Evvelce bu teşekkül daha hususi 
mahiyette idi. 

Tenzilatlı 
tarife 

(Ba§ tarafı 1 incide) 
90 kadar tenı.ı.latlı bir tarife tatbik e
decektir. Bu tarife ile üç aylık abon. 
manı olan bir §ahıs Bakırköye kadar 
4,75 kuruşa seyahat edecektir. 

Nafia vekaletinin bu güzel kararı 

dolayısile halk namına nekadar teşek· 
kür edilse azdır. Tren yapıldı yapılalı 
rcnebi şirketin insafsız tarifelerile ade 
ta soyulan Sirkeci banliyö hattı yolcu. 
luı nihayet Devlet demiryollarının 

~Uzel idaresinıden böylece istifadeye 
başlamış olmaktadırlar. Fakat bu arada 
bir noktaya işaret ederek Haydarpa~a 
yak?Sı banliyö yolcularının dileklerine 
tercüman olmak isteriz: 

Haydarpaşa - Pendik baliyösünde 
bilet ücretleri Küçükçekme:e hattının 

yeni tarifesi kadar ucuzdur. Fakat üç 
aylık ve on beş günlük abonman karne
si olmadığı gibi mevcut aylık abonman 
karneleri için de hiçbir tenzilat yapıl· 

mamaktadır. Devlet Demiryolları Pen
dik banliyösünde de böyle tenzilatlı a
bonman karneleri ihdas etmeli ve ayni 1 
idarenin ayni şehı indeki iki banliyö 
hattından birindeki yolculara büyük is
tifade temin ederken diğerini düşünme
mek gibi bir vaziyetten kurtulmalıdır. 

Beşktaş - Fatih tramvayında· şarak, baş örtülü kadının yanına so· 
yım. Araba o kadar kalabalık ki, kuldu: 
dışarıda havanın hayli serin olma· - A kızrm, yazık d~ğil miyav· 
sına rağmen içerisi bir hamamı andı· ruya? Bak, zaten rahatsız, bir de 
rıyor; Buram buram ter döküyoruz. sen vuruyorsun. Kim bilir ne kadar 
Önümde ihtiyarca çok şişman bir canı yanar? 
kadıncağız Akaym yandan çarklı Siyah baş örtünün meyda~da 
vapurları gibi, ahlayıp puflayor ve bıraktığı yayvan ağızdan evvela.iki 
her sarsıntıda - tutunacak yer bu- altın diş parladı, arkasından bir ağız 
lamadığı için - önündc!ki delikanlı- dolusu laf: 
nm boynuna sarılıyor, arkasından - Üstünüze vazife olmıyan şey· 
bir: lere burnunuzu sokmayın! Çocuk 

- Kusura bakma evladım'ı bas- h.enim değil mi? severim de, döve-
tırıyor. Beriki ise daha: rın: de ... Bunu doğuracağıma taş 

- Estağfurullah ! demeden ikin- doguraydım daha iyiydi.. Siz ken· 
ci bi rsarmaş dolaş 1 di işinize bakını 

Bu vaziyet delikanlının pek de lht" ld k b ] ıyar o u ça sa ır ı imi§, tek-
ho.Şuna gitmemiş olmalı ki yerini ar· rar sordu: 
kasında duran başka birisine terke· - ;Kızma evladım, kızma! Ha
derek bu, nahoş derağuşlardan ya • ni merak tetim de ... Hastalığını so • 
kasını kurtarabildi. racaktım .. 

Saflar her istasyonda arttıkça ar Çocuğun annesi: 
tıyor ve biz birer ayak ilerliyoruz. - Lahavle~ der gibi başnı iki 

Önden ikinci sırada oturan, biri taraf~_salladı .. Sonra neclense söy
kıpkırmıı;ı saçlı diğeri kumral iki lemeg.ı daha münasip bulmu§ olaca-
d~lıkanlı yahudi lspanyolcasiyle er k k b ca ı tün tramvay halkına birden 
yak cıyak bir şeyler konuşuyorlar · anlatmağa başladı: 
Bu hal, insanı kalabalıktan daha 
fazla rahatsız ediyor doğrusu! - Benim yerimde siz olsanız 

Onların önündeki sırada baş ör ne yapardınız? Bu sabah, bu gör 
ti.ilü bir kadın; yanında pencere ta· düğünüz yumurcak, kardeşiyle oy· 
rafında da acayip, bohçaya benzer n~rke~, küçüğün, desturun çişi gel
birşey duruyor. Kanapenin arkalı· mış, lazımlığı alıp oturmuş. Beriki 
<Ymdan ancak üstü görünen bu be- rahat dursa yal hayır kapmış lazım-
"' lığı ille de: ' 
yaz bez yığını yanındaki kadından 
ilride birde yr.rliği yumrukların tesi · 
riyle şöyle bir sallanıyor vr. gene e~
ki vaziyetini alıyor. Baş örtülü ha
tuncağızdan bu arada bazı sadalM da 
çıktığı duyuluyorsa da, mahut Is· 
panyolca gürültüsünden birşey an · 

. - Ben itfaiyecilik oynıyacağım 1 
dıye tutturmuş. 

Ben aşağıda bulaşık yıkıyordum. 

Kırıkhan kaymakamı Süreyya 
Halet vazif<;sinden azledilmiştir . 
Bu azil haberi Sancak Türkleri ara
sında derin bir teessür uyandırmış· 

13u teşkilatın tek hedefi Türkiye. 
ye karfı halkı tahriktir. Vataniler 
gitgide kuv\•etlerini kaybetmektedir. 
ler. Halkta Türkiyeye kar§ı sem
pati hissi günden güne kuvvetlen • 
mektedir. Bunun önüne geçmek 
için Türkiye aleyhinde en adi, en ca
hil, en rezil iftiraları propaganda ha
line koymak bir marifet sayılmak· 
tadır. ------------------ lamanın imkanı yok ki ... 

Yukarıdaki gürültüyü işidince he
men fırladım. Bir de ne bakayım. 
bu allahm belası, lazmlığı başna ge
çirmiş, öteki hem ağlar hem ~w. 
L.. - 1 _, ı .ı1 "%"ıt--... • .... ı ..... 

tır. Müstemleke memurlarının ani 
bir karariyle vukubulan azil hadise· 
sine sebep, Süreyyanın Türklere 
yapılan, hele son günlerde şiddeti· 
ni artıran mezalime göz yummıya-
rak Türk düşmanlığiyle tanınmış va. 
tan haini Sancak mutasarrıfma kafa 
tutmasıdır. 

Tiirkiye aleyhine tahrikat 
Merkezi Şamda, şubeleri şimdi -

lik Halep, Hama, Humus, Dirzorda 
olmak üzere Suriye propaganda faa· 
liyeti resmi surette işe başlamıştır. 

H1.1suşi prQPaganda faaliyetini 
daha esaslı bir şekilde tanzim için 
bir radyo merkezinin tesisi isten
mektedir. 

Ti.irk isimleri değiştiriliyor 
Adları Türkre olan mevkilerin 

ve köylerin isimleri değiştirilecektir. 
Azaz, Kudretdağı, Cerablus, Elce· 
zire mmtakalarında bugün isimleri 
Türkçe olan yüzlerce köyün ismi a· 
rapçaya çevrilmektedir. Bu yerle
rin isimlerinin tesbiti için kayma· 
kam ve belediye reislerine emirler 
verilmiştir. 

ispanya isyanı 
. (B<l§ tara/t 1 incide) f 
me hazırlıyan 55 kişilik gizli bir te_ ı 

§ekkülün azasını tevkif etmi§tir. Bu 
teşekkül, asi saflarına geçmek istiyen 
birkaç ki§inin te.vkifi neticesinde 
meydana çıkmıştır. 

Tavassut teklifi 
Londra, 18 (A- A.) - Salahiyettar 

mahfeller, İspanyadaki dahili harbi 
durdurmak üzere Latin Amerika hü

kumetlerinin yardımını temin etmek 
üzere, bu memleketlerin üzerindeki 
nüfuzunu kullanmağa davet eyliye_ 
cekleri hakkındaki şayialardan Paris 
ve Londranm haberleri olmadığını 

bildirmektedirler. 

Frankonım beceriksizliğini 

efendileri de anlamışlar 
General Frankonun İspanyadaki as

keri harekatın başından çekileceği ta· 
hakkuk etmektedir. İngiliz gazeteleri, 
Frankonun bundan sonra Frankonun 
Salamankadaki hükumetin reisliği va
zifesile uğraşacağını Berlin mahafilin
den öğrenmişlerdir. 

Bunu İtalya istemektedir. Ve Alman
yayı da vaziyetten haberdar etmiştir. 

Buna sebep, general Frankonun Mad 
rit cephesinde bir iş görememesi ve U

mumiyetle harp tekniğinden bihaber 
oluşudur. 

Frankonun yerme İtalya tarafından 
kimin teklif o:iiJcceği henüz belli değit
d!r. 

Cumhuriyetin yıldönümiiııdc l 
İtalyan askerlerinin bir defa daha kaç 

tığı Kurtuba cephesi de dahil olduğu 

halde, cumhuriyetçi askerlerin dört 
cephede yaptıkları ileri harekat ve şim· 
di Madritin üniversite şehri siper terti_ 
batı içerisinde mahsur kalmış 10.000 ar 
kadaşlarını kurtarmak hususunda asile
rin yaptıkları bir sıra hücum, İspanyol 
cumhuriyeti ilanının altıncı yıldönümü
ne isabet etmiştir. 

Cumhuriyetçilere biraz daha cesaret 
veren İspanyol cumhuriyeti yıldönümü 
münasebctile karilerimize hatırlatalım: 

ikinci İspanyol cumhuriyeti 1931 
senesi nisanının 14 üncü günü kurul_ 
muştu. 

Birinci İspanyol cumhuriyeti ise, 
1873 senesinde ilan edilmişti. Bu cum
huriyet, tahta çıkacak münasip kimse 
bulunmadığı için ilan olunmuştu. Ve 
bu devrede İspanya hayli anarşi safha· 
ları geçirmi§ ve bilhassa Bilbaoda hayli 
mücadeleler olmuştur. 

ispanyanın birinci cumhuriyeti 1874 
te sona ermiş ve on ikinci Alfons, kral 
ilan edilmiştir. 

1931 senesi baharında İspanyada ya
pılan belediye intihabatı heyeti umumi
ye itibarile kralcılar lehine neticelen. 
diyse de. büyük şehirlerde cumhuriyet 
idaresine karşı bir temayül olduğunu 

gösterdi. Kral on üçüncü Alfoııs, bunu 
sezince, İspanyadan ayrıldı, bir gece 
sonra da, bir İngiliz olan karısı kendisi
ni takip etti. Cumhuriyet ilan olundu. 
İspanyada cumhuriyetçiler ~iındi bu 
cumhuriyetin hayatı için çarpışıyorlar. 

( Niym Kronik! ve Deyli Herald'clen) 

Zehlrli 9 a zlc:t r 
(Bcı§ tara/ı 1 iııcide) 

ve kapıları sımsıkr kapalı tutulmakta. 
dır. Gazın kokusu bir kere eve gırdi mi 
her tarafı istila etmekte bir daha da 
çıkmamaktadır. 

Gaz oradaki derenin sularına nüffuz 
ederek bütün baiıkları daha ~ımıJiden 
öldürmüş bulunmaktadır. Hochst civa
rındaki nebatların hepsi sürdüklerinden 
bir iki gün sonra solup kurum;.kta, bu 
sari si:;in değdiği yerde hiçbir şey yaşa· 

:n~maktadır. 

Fabr;k.ı:Ja çalışan kadın ve t: kek a
meıc, gaz sızmaz elbiseler giymekte, 
gözlerine koyu renkli mika gor:Uk, yüz
Jerirıt: ce ç:ık kuvvetli gaz m.J5h·~.'cri tak 
mak~ariır. (Sund"y Hef, .. ·ee) 

Saç dökülmesi 
Erkeklerde niçin 

daha fazladır? 
Amerikanın Kolombiya üniver 

sitesinden ve çok tanınmı~ alimler • 
den doktor F orster"in yaptığı uzun 
uzadıya laboratuvar tahlilleri netice· 
sinde "erkekler niçin saçları dökü
lüp kabak kafalı kalıyorlar da, ka
dınlar böyle olmuyor),, meselesi ni· 
hayet halledilmiştir. 

· Ueriye sürülen düşünceye göre 
kadınlar, erkeklerden daha çok süt i
çip salata. meyve ve taze meyve ye· 
.mekte oldukları için saçlarını muha
faza edebilmektedirler. Yani kadın· 
lar saç yetiştiren maddeleri bilhassa 
kireci erkeklerden daha fazla almak
tadırlar. 

Doktor F orster, başta iyi saç ye· 
tiştirmek ve bunu muhafaza edebil · 
mek için bir insan v\.icudunun gün· 
de otuz ila otuz beş habbe kirece 
muhtaç olduğunu söylemektedir. 

Sebzeler lazım olan kirecin (kal· 
siyu~) bir miktarım belki de üç ya
hut dört habbesini temin ederler. Bir 
buçuk kilo süt 14 habbe kalsiyum 
ve buna müsavi miktarda kireç suyu 
vermektedir. 

Bulunmuş köpek 
İngiliz Satcr cinsinden bir av köpeği 

bulunmuştur. Sahibinin Devlet B2sım

evi Levazım memurıuıuna müracaatı. 

n:L-t~i •• n1'\ ..,, .... ~ ı..,ftygOf' J:r~l"" 

maktan suratı horoz ibiğine dönmüş 
bağırıp duruyor. Üçüncü defadır : 
- Bilet aldınız mı? diye sorduğu 
genç bir kadınla, kazara n931rma 
b a s t ı ğ ı ihtiyar bir adamdan 
işittiği azarlara cevap vereyim diye 
uğraşırken, kopacak kızılca kıya -
met kontrolün: 

- Karneyi ver! diye bağırmasiy
le unutuldu. 

* • • 
istasyonların birinde yükümüz 

oldukça hafifledi. Ben, öndeki boh
çamsı nesneyi iyice görebilmek 
maksadiyle ileriye kadar sokuldum. 
Bez yığınn altında, yumurta kadar 
kalmış bir yüz ve ortasnda şeytan 
gibi parlıyan iki siyah nokta ... 

Boyuna nazaran 6 - 7 yaşında 
tahmin edilebilirdi. Başı, sargıla
riyle beraber pazarola Hasan 
Beyi hasretten çatlatacak bir cesa· 
metteydi: o kadar ki, zavallıcığın bu 
alameti güclükle taşıdığı muhakkak-
tı. Yanındaki siyah baş örtülü ka • 
dın, yüzü belli bir hiddetin tesiriyle 
buruşmuş, sağ elinin şahadet parma
ğını bükerek muntazam fasılarla -
kim bilir hangi hastalık yüzünden 
başı sarılmış olan . küçüğün kafa· 
sınna vuruyor. fspanyolca konuşan 
gençler indiği için bu sefer ne söy
lediğini duyuyorum: 

- Allah belanı versin emil 
Kafa, iki tarafa gidip geldikten 

sonra gene eski şekline avdet ediyor. 
Hiç ses yok ... . 

Bir müddet geçiyor, gene bir 
yumruk ve bir beddua. 

- Hay, keşke doğurmaz olay· 
dıml 

~ .. 
' 

- Evlad değil, baş belası. 
r 

- Canı· çı~asıca, domuz! 
Herkes hem hasta, hem de da

yak yiyen çocuğa acıyor, Fakat, ya· 
nındaki kadının yüzünde öyle sert 
bir ifade var ki kimse de müdahaleye 
cesaret yok. 

- İki göziin kör olsun inşallah! 
ihtiyar, gözlüklü bir kadncağız 

dayanamadı; Sesine mümkün oldu
i u kadar tatlı bir ton vermeie çalı· 

]ağından, lazımlığı alaym deôim, çı • 
karabilirscn çıkar! çocuiun ayakla
n yerden keailiyorda gene de çıkmı
yor. Babası geldi. Uğraştı, çekiçle 
vurdu, aaaah !. .• 

Ben de ne yapayım, sardım sar
maladım, lazımlığı kestirmeğe götü· 
rüyorum. Ba§ında oturakla sokağa 
çıkaramazdım ya! 

N. YOKSUL 

AmeırnkacJJa Nazı 
prcpagandaso 

' . 

Umumi harpte makineli tüfekçi 
olarak hizmet eden F ritz Kuhn "A· 
nıerikanın 1 numaralı Nazisi,, olmuı 
tur. 

Bu adam 1933 senesinde Ame
rikaya göç etmiş, Detroit şehrinde 

F ord motör kumpanyasına kimya • 
ker olarak girmiş ve Amerika tabi
iyetine geçmiştir. 

Şimdide 200.000 azası bulundu
ğunu iddia ettiği Amerikan· Alman 
birliğinin reisidir. 

Bu adam birlik içtimalarında gö
zettiği şiddetli in?.ibatla nazarı dik
kati celbettiği gibi Almanyadaki gi
bi hücum takımları teşkilatı da yap
mıştır. 
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Dünkü atletizm müsabakalarında : 
Bayrak Yal'lfl• .! 

Jü "Halkevf,, ikinci. Mehmet "Fener. 
bahçe,, üçüncü oldular. 

400 metro: Günün en heyecanlı ko· 
euu bu oldu. Müsabakaya yedi kişi 
i§tira.k ediyordu. Neticede Faruk "Ga. 
latuaray,, 59 saniyede birinci, Galip 
"Galatuaray,, ikinci, Ömer ' 'Fener. 
~hçe,, üçüncü geldiler. . 

1500 metro: Sekiz kişi iştirak ettı· 
ler. Galip "Kocaeli,, 4.33 saniyede bi· 
rinci, İbrahim "Galatasaray,, ikinci, 
Cevdet "Galatasaray .. ü~üncU oldular. 

100X4 bayrak: Galatasaray takıını 
(Ki.zun, Nazmi, Rifat, Haluk) 48.9 ile 
birinci, Fenerabhçe takımı (Cihat, Ö· 
mer, Ferdi, Fruzan) ikinci geldi. 

Voleybol maçları 
Dün yapılan lstanbul voleybol 

f&tnpiyonası maçında Galatasaray 
takımı Eyübü 1 O. 15, 6. 15, 1 O· 15 
ile mağlup etmiştir. _ 

Hususi macıar 
Kızııtoprak 
Hasan paşa 

Maçını Kızıltopraklılar kaza_n~ı 
Kadıköy Halkevi spor şu_besını~ 

Haaanp8§8 kolu ikinci takımıle yenı 
tqekkül eden Kızıltoprak spor.kolu 
ikinci takımları arasında 11 /Nısan/ 
937 pazar günü Kızıltop.rak ~ha· 
~unda hakem Aziz çınarın ıdaresınde 
yapılan dostluk müsabakasının K~· 
zıltopraklılar üstün ve muvaffakr 
yetli bir oyunla dört üç kaza~m!ftır· 

vaffakiyetler dilenz. 

lzmir, 17 (A.A.) - Şehrimize gel/ 
miş olan Güneş takımı bugün ilk kar
şılaşmasını Üçok takımı ile yaptı. Sa· 
ha cumarte!!i olmuına rağmen pek 
ziyade kalabalıktı. Oyunu Ankara.dan 
gelmiş olan Bay İbrahim idare etti. 

Güneş takımı: Cihat - Rep.t, Fa
ruk - İsmail, Rıza, Yusuf - Rebii, 
İbrahim, Necdet, Salahattin, Abdur-
rahman. 

Üçok takımı: Nejad - Ziya, Ali -
Şükrü. Enver, Adil - Namuk, Basri, 
llyas, Sait. Saim. Şeklinde sahaya çık. 
mıgtılar. Oyunun ilk yarım saati ııkı 
a.kmlİ.r yapan İzmir takımınm nisbi 
bir hi.kimi~'eti altında geçti. Fakat 
bu müddet zarfın~a Saidin direğe çar. 
pan bir şütü istisna edilirse ciddi bir 
gol vaziyeti de husule gelmedi. 

35 inci dakikada Güneş kalesi önün 
deki bir kaJ'.gaşalık uzun müddet aUr
düğU ve bir çok Pitler at.ıl.dıiı halde 

İzmir yine sayı kaydedemedi. GUnet
liler bundan itibaren sıkı taarruza kalk 
tılar. 41 inci dakikada Salahattinin 
çektiği sıkı bir şütü kaleci kornere at
mak suretiyle kurtarabildi. İki dakika 
80nra hafbek lsmailin çektiği diğer 

bir ,ut direğe vurarak geri geldise de 
merkez mühacim Necdet buna yetişe
rek Güneşin ilk sayısını kaydetti. 

Bunda.n sonra devre sonuna kadar 

Avrupada 
futbol 

Şampiyona maçtan 
Avrupa futbol birincilik müsabakala· 

rınrn ıon hafta neticeleri ıunlardır: 
1NGlLTEREDE: 
O Fulham 1 Barnıley 
1Nortingham9 Btackbum 

1 Plymouth 1 Blackpool 
O Burnley 2 Bradford 
O Chesterfield 4 Bury 
O Aston Vila 1 Lciceıter 
O Southampton 3 Nevcastle 
1 Doncastcr 3 Şefield 
ı Bradford 4 Veıtham 
ALMANYADA: 
2 Beuthen 4 Marthı 
2 Alleust:in 5 Hambourı 

1 Herta Derl'n 2 Schalke 

0 Vietoriı S~lp s Werder Breme 

1 Stuttcart ı De11au 
ı ColQgne 3 Ncurcmbcrg 
A VUSTURY ADA: 
ı Aclmira 3 Au:ıtria 

4 Floridodorf 6 Ra;>id 
O Sport Klup O Postıport 
O Graz S Wicnna 
BELÇİKADA: 
1 J.,a Gauto=sc 3 Malincı 
1 White Star 5 Lienche 
İSPANYADA: 

O Barcclone O Casjcllon 
O Granollers 6 Valencia 
1 Lcvantc 2 Barcclone 
ısvtÇREDE: 
3 Grangcs 4 Cantoual 
O Solcnsc 1 Monthcy 
O Locarno O Zurih 
O Chiasıo 2 Blue Stara 
ÇEKOSLOVAKYADA: 
2 Zidcniecc 3 Kladno 
2 Victoria Zizkov 3 Uzhorod 
O Prostcjov 2 Bratislava 

sıkı akınlarına devam eden Güneşliler 
hakem düdüğilne bir dakika kala ikin. -==l::::M=o=r=a=vs=k=a=S=!=av=y=a==7=P=i=ls=cn==== 
ci !!ayılarını da kaydettiler ve devre tirdi. Ve vaziyet bu ıuretle 2-1 olun· 
bu ııuretle 2-0 Güne§in lehine bitti. ca İzmirliler büyük bir ümitle uğr&1-

lkind devre: İzmirliler bu ağır ııa . mıya başladılar. Fakat Güneı 37 inci 
yı farkını gidermek için çok gayret dakikada Necdetin ve 41 inci d&kikada 
ettiler fakat Güneş de şimdi açılmış da Salihattinin ayakları ile daha ild 
ve temiz bir oyun çıkarmaya başlamış sayı kaydedince lzmir takımının bu 
tı. Oyun yarım saat kndar bu ~kilde gayreti inki~ara uğradı ve oyun 4-l 
devam ettikten sonra b:r İzmir hücu. Güneş·n galib"yeti!e net;celendi. Yarm 
munu Güne§ bekinin çelme ile dur- ayni sahada Doğa.rıaporla ikinci JDM 
durmuı lmıir lehine penaltcyı ica.be~ yapılacaktir. 
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Çeviren: fa. Tefrika numarası -16 -
Tarihi macera ve aşk romanı 

işte size söyleyecektim. Bu sabah, birisi '.ben amiralim,, demiı olabilirıdi. 

meyhaneye geçtim, tezgahtar Billi ke. Acaba amiral nereye gitmişti? En son 
penkleri açarken, iki kişi içeri girdi. olarak, saat ondan biraz aonra kayıkha. 
Bunlar hasta bakıcı idiler. Bir kaza mı nenin yanında görülmüştü. Vinmuta 
oldu? diye sor.dum. Onlar da bana, Mis- gidebilmesi için bir saat vakti valdı de
te: Ncddi Varın amiralın cesedini bul. mek. Fakat otomobilini çıkarmamıştı. 
duğunu söylediler. Yoksa sandal ile mi inmişti? Eğer n.!d 

Du aralık, sanki müfettişin içinden vardıysa bir ıaatte bu yolu sandalla 
ettiği duaları duymuı gibi, içeri, acele yapabilirdi, 
~cele ~çı kadın girdi Ye madam Rac sinirleniyordu. Denizci <leoğildi ve 

yiyen kız, inledi : " Senin 
elinle ölmek, senin aşkın uğruna ölmeK, 

seninle sevişirken, senin kucağında 
ölmek.. Ne mutlu bana ... ,, 

Hançeri 
•• v •• 

gogsune 

Davisin kulağına eğilerek bir şeyler bu cinayet nehrin med ve cezir hadisele Geçen laamılann hülU..ı 
söyledi. Madam Davis: ri onu şaııırtıyordu. Bu itibarla, işten 8Unl1üZ ağanın ae/ahat mecli!inde-

.. - Affedersiniz Miıı•:;: Rac, liedi, si- anlar birine müracaate karar verdi. Şim yi.ı. içeriye) aaraym f>U)§hur f(IMi· 
.zin1e o kadar meşgul oldum ki yemeği di, amiralin otele yaptığı ziyareti düşü. yetlerindıen l>tr de sultan, tıik4plı 
hazırl:ımağı unuttum. Müsaade ederse. nüyordu. Yalnız bir nokta vardı. Rac, okırak giriyor. Yanındaki iki kızı 
niz gideceğim. yaptığı tahkikattan, amiralin nimkar gö3 tererek §un1ıarı aöyMyor: 

Müfettiş madam Davisin tamamen ve kararlarını tatbik eder bir adam ol- "' ,,. • 
ortadan kaybolmasını bekledi, Eonra duğu neticesine varmıştL Bu bakımdan Bu heyecanlı haber üzerine, herkes, 
üzerinde "kapıcı" yazılı ol:m bir zile amiral, trene yetişeceğim b3hanesile nefes bile almıyo. cesaret edemeden 
bastı. Biraz sonra başı kel birisi koşa Hollandı görmekten vazgeçemezdi. Zi- dinledi: 
koşa geldi. Yeleğini henüz ilikleyişin- ra eğer vazgeçmek niyetinde olsaydı, 
den. başka b!r işle meşgul olduğu ve hiç gelmezdi. Yahud gelince de, onu u. - İkisini de sen yet~tirdin onların. 
zili duyunca işini bıraktığı anlaşrlıyor. yandırırıdı. Yoksa .. Otele gelişi Hollan- Onlara. aşkının kcvserini tattl!'dın. 
du. Müfettiş kendini tanıttı: dın orada olup olmadıfını tec;bit için- Fakat sonra, bana hediye ettin ... O 

- Ben, dedi, polis müfettişi Rac, miydi? Kapıcı "gidip kaldırayım,, dedi. aşk cennetinde yaşayıp, derken ıürUl-
amiral Penistonu tanıyor musunuz? ği zaman, Hollandın ot~lde olduğuna mek, bu iki kadının pek fenasına gidi. 

Kapıcı başını kaşıdı. kanaat getirmiş, tren vesilesini ileri sü- yor ... Dahası da var: ikisi, biribirleri. 
- Doğrusunu istcresniz tanryorum rerek çekilip gitmişti. ni kıskanıyorlar. Çünkü seninle yaşa. 

diyemem. Hayatımda ilk defa, o da dün Diğer taraftan, ziyaretçi amiral değil mışalr ... .Aralarında hep kavga eder-
akşam gördüm, buraya geldi, Mister idiyse, niçin kendisinin amiral olduğu. ler, dururlar ... 
Hollanıdı sordu. nu söylemi~ti? Amiralin o saatte Vin. "Biraz evvel, yine biribirlerine, yi-

- Sizden öğrenmek istediğim şey §U. muntta oijfuğu hissini vermek için mi? yecek gibi bakıyorlardı. 
Hali nasıldı? Yani endi§eli, sinirli filan Eğeı böyle ise, bu ziyaretçi, herhalde ,,_ Nedir, Pakize? _ diye sordum. 
mı ?. o ak§am amiralin ne yapacağını veya 

"- Nevcivan da onu düşünüyor e. 
- Bil"llem. Tam kapılan kapayaca· ne yapmak istediğini biliyordu demek· 

1 fendir.iz ... Bu hissini kıskanıyorum ... 
ğım sırada idi. Bir tek lamba yanıyor. tir. 
du. Çünkü madam Davis faz!a lamba Hollanda gelince, amiralin bu asabi • dedi. 
yakılmamasını tenbih etmişti. Amiral gençten pek memnun olmadığı belliydi. ''Kahkahayla güldüm. 
kapıdan girdi. yarı karanlıkta idi. Kısa- Hem geceyi otelde geçirdiğine dair 1 ''- Yahu kıskanacak bir onu mu 
ca ''Mister Hllon'd burada mı?., diye kat'i deliller de mevcut değildi. Peka- buldun ... Halbuki, bu dünya yüzünde 
sordu. Yattı dedim, demedim. Bunun la yatıyor gibi odasına çekildikten sonra onu seven, onu düşünen o kadar ka. 
ehemmiyeti olmadığım, trene yetişece. kimseye görünmeden ~ıkmış ve sabah. dm var ki ... Hatt.<1 §U anda bile, bir-
ğini söyledi. Yani, bir dakika kadar leyin, kapı açıldığı zaman kapıcının meş kaç kadın onun c;;cvresini almıştır ... 
bile kalmadı. Acele i§i var görünüyor- guliyetinden istifade ederek girmiı ola- "Pakize: 
du. Lakin yüzünü görmc!dim. Hem geç bilirdi. (Dctxımı toar) "- Olsun ... - dedi. - Benim gözU. 

mUn önilnde. rakip olarak sade Nev- ı 
clva.n var ... Ben de onu kıskaruyo. 

rum ... 
''Aklıma, birdenbire geldi: 
"Bu iki kız, Çeçendir... Ellerinde 

bıçaklar varmıı gibi, biribirlerlyle 

kavga ediyormuı gibi bir oyun oynar 
lar, biliyorsun. Dedim ki: 

"- SünbUl ağayı çok mu aevlyor-
aun~? 1 

''-Çok. Canımızı feda etmek arzu. 
sunu duyarak ... 

"- Onu biribirinizden kıskanıyor
sunuz demek ... 

"- Evet ... Hayalini bile .. 
Sultan, bu tafsilatı verirken, kızla· 

ra baktım. Biri sarışın, biri esmer ... 

İkisi de, bütün saray kadınları gibi 
güzel... Gözlerini, Sünbül ağaya eap. 
lamışlar, öylece duruyorlardı... Onu, 
bakışlariyle yemek istiyorlardı. 

Sutlan devam etti: 

"- Bize bir oyun oymyacaklar ... 
Fakat sahici oyun ... Hani eski Roma
nın Gladiyatörleri varmı§... Onların 

gibi... Ellerinde hançerlerle, biribirle
rine hücum edecekler .. Bu rakeı mu. 
siki ile yaptıktan eonra, hangisi biri

birini yenerse, o raksın arkasını sc· 
ninle deYam edecek ... Fakat o da öle. 
cek ... Anladın mı! .. . 

Zencinin gözleri ışıldadı : 

- Anladım. Zevkimce bir oyun ... 
oldl1ğunu söylemese idi, o olduğunu -----------------------------------------------
bile bilmiyecektim. Yazan: Edgar Rice Burroughs 

Müfettiş dü§ilnüyordu: Çeviren: A. E. 
- Şimdi görseniz, herhalde tanırsı. 

nız değil mi? 
- Vallahi bilmem, belki tanırım, bel 

ki de tanımam. Adamakıllı gör,medim. 
- P ... i, zarar yok. Amiral geldiği 
kit ı.ıister Holland burada mıydı? 
- Hemen hemen eminim ki buraday 

dı. Yani, ayakkaplarım kapının önüne 
bırakmıştı. (*) Yatmağa giderken gör
düm. Hoş. odasında olmanydı bile, 
sonradan gelip yatamazdı. 

- Nasıl olur? 

- Çünkü saat 11,30 da kapıyı kapa-
dım. Kilitledim. Eğer birisi gelse, ka. 
pıyı çalması lhım. Benden ba~ka ıt:la 

kimse duymaz ve gidip açamaz. 
- Kapıyı sabahlevin ne zaman açar-

smız? 

- Saat altıda. 
- Kapıyı açtıktan sonra ne yaparsı-

nız? 

- Mutfağa gider, çay hazıtluım. 
- Bu sabah mister Hollan~h gördü. 

nüz mü? 
- Saat dokuza doğru, kahvaltısınx 

ettikten son.::ı çıktı. O zamandanberi 
geldiğini görmedim. 

Bu aralık madam Davisin sesi duyul
du. Gittikçe de yaklaşıyordu. Müfettiş 

tekrar bu muhterem kadın ile karşılaş
mamak için hemen otelden çıktı Vt' polis 
merkezine doğru yürüdü. Rac elde et. 
miş olduğu malumatı düşünüyordu. 

Madam Davisle görüşmüş oldufuna 
memnundu. Kadın müthiş de:likoducu 
ve geve?e olmasına rağmen, ona olduk
ça mühim §eyler söylemişti. Sir Vilfrid 
Denni ile papazın mazisi hakkında öğ. 
rcttikleri mühimdi. Hollanda gelince, 
madam Davisin katil o olmadığı hakkın
daki kanaati yatr . .. :ıtılacak bir kanaat 
değildi. 

Fakat bunlardan en mühimmi amiral 
Peni..tonun saat 11 c doğru otele gel
mi~ olmasıydı. Maalesef bu gelenin hıı. 
hH:;.ten aıniral olup olmadığı meçhul
dü. l\apıcının şahadeti makbul olamnz
dr. Ami:ali tanımıyordu. Pekala ba§ka 

( *) Avnıpada, otelJCJ"de, müştcrilcnn 
yntm.-:ğa git!e. kcn, ayddmpla:·ın.ı odn!a-
rının önüne bır"lannbn ~.l "itİ•. Hı:ıde. 
me ayakkaplan, erkenden kalkar, bo
yar, gene yere bmlkır. 
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Siz kaptansınız, geminiz yok, 
bizim ise genıimiz var, fakat 

kullanmasını· bilmiyoruz 
Kaptan Şnayder ile gemici Şmit l 

böyle konuıurlarken gizlendiği yer
den bunları dinliyen Zelandalı son 
sözler üzerine sevincinden titrcmİ§· 
ti. Momulla birçok gemilerle gemi 
cilik etmİ§tİ. Her dilde biraz anlr 
yordu; İngilizcesi ise öbür dillere gö 
re en iyi bildiklerinden biriydi. Kap
tan ile gemicinin bütün sözlerini an
lamı§, yoni gördüğü bu adamlardan 
birini tekneyi, buradan medeniyet li
manlarından birine götürebileceğini· 
öğrenmi§ti. 

Momulla hemen olduğu yerden 
kalktı ve kaptan ile gemiciye doğru 
yürüdü. 

Kendilerini ormanm bu ücra 
kö~elerinde yalnız sanan iki arka· 
daş yeni Zelandalmm mezardan 
çıkmış gibi birdenbire önlerine di
kildiğini görünce irkildiler, kaptan 
Şnaydcr hemen elini tabancasına gö
türdü. 

l\fomulla kaptanın böyle davran 
masmm ne demek olduğunu anin· 
mxşti. Birden iki elini kaldırdı ve bu 
işaretle kaptana karşr düşmanca hiç 
bir maksadı olmadığını göstermek 
istedi. Sonro İngilizce söze başladı: 

-Çekinmeyiniz! Ben sizin düş
manınız değil dostunuzum. Size 
karşı kötü di.iı>üncem yoktur. Demin 
denberi burada konu11tuklarınm işit 
tim ve anladım. Benim de si7.e söy
liycceklerim var. Söyleyince anlıya· 
cuksmız ki, size iyiliğim dokunacok
tır. Daha doğrusu, sizin bnnn yar
dıtmmz olacoğı gibi, bir yandan da 
benim ıize yardımım olacaktır. Siz 
bir gemiyi kullanmasını biliyorsu· 

nuz, yalnız elinizde geminiz yok; 
Bizim ise elimizde bir gemi var. Fa· 
kat kullanmasını bilmiyoruz. 

Sizinle bir mukavele yapalım: E· 
ğer bize fazla sualler sormamağı ka· 
bul ederseniz, bizde sizi gemiye 
alırız, bizi bu gemi ile münuip bir 
limana çıkardıktan sonra gemiyi 
alıp istediğiniz yere gidersiniz. Da· 
ha da ıöyliyeyim: isterseniz demin 
o kadar sıcak kanla konuttuğunuz 
çok güzel, çok nazik kadını da be· 
raber gemiye alabilirsiniz, biz buna 
da karıımayız.Bu pazarlık ııınıze 
geliyor mu~ ... 

Momullanm bu sözleri kaptan 
Şni\yderin çok ho~una gitmişti; he
men Yeni Zelandlıya bir takım şey
ler sormağa başladı; o da münasip 
gördüğü kadar malümat verdi. Bun 
dan sonra Momu11a kaptana kendi
sinin nrk<ldaşı Çinli Kay Şenk ile 
görüş~elerini söyledi. 

Kaptan Şnayder ve Şmit ve Mo
mulla ile onun arkada~ı iki gemici 
hep birlikte adClnın §imolindeki ko· 
nak yerine doğnı gittiler. Fakat 
Momulla yeni arkadaşlarını birden
bire konak yerine, Çinlinin yanma 
götürdü; konak yerine yakla~tıkla· 
rı vakit onlara ağaçların sık dalla~ı 
arasında bir yer p.Österip burada 
bekmelcrini söyledi; mka&şları 
Yeni Zelcmdlılora c.la gizlice bu iki 
yabancıyı göz altında tutmalarım 
tenbih ettikten sonra kendisi yalnız
ca l' ay .Şcuki arnmağa gitti. Mo
mulla kaptan ile ızemicinin dü,iin
celerini deği§tirerek karmağa kalkıı 
malarmdan korkuyordu. Ne olursa 

1 
olsun onların bir yere savu§malarına 
meyden vermemelerini •öylemiıti. 
Şu vaziyete göre kaptan Şnaydcr 
ile gemici Şmit şimdi bayağı birer 
esir idiler. Fakat onlar daha bunu 
bilmiyorlardı. 

Pek az sonra Momulla yanında 
Çinli Kay Şenk olduğu halde ~~r~ 
geldi; yolda gelirken bu sevinçlı ı§ı 
arkadaşına olduğu gibi anlatmı§tı. 

Kay $enk de kaptan Şnayder ile 
uzun uzadıya konuştu. Hain Çinli 
biitün insanlara karşı şüphe besledi· 
~inden, onu kandırmak kolay bir iş 
değildi; fakat kaptan Şnayder ken· 

disile o kf'dar nçık konuşmuştu ki 
Çinli herifin doğru söylediğine ve 
kendilerini ndndEm kurtarmaği\ can 
ve göniilden ÇAiışacağına tamamilc 
inanmıştı. Bundan ba~ka kurnaz 

Çinli, kaptanın da geçmişi bozuk 
bir adam, birçok kötü işler yapmış 
bir çapkın olduğunu, görünüşte 
ehemmiyet vermiyerek sorduğu bir 
takım suallarle anlamış bulunuyor
du. 

Çinli, kaptanı bir kere gemiye 
atacak olursn, ne isterse yaptırnbile
ceğini kestiriyordu. Vücut kuvve· 
tince Yeni Zelandlıdan aşağı görü· 

nen Kay Şenk yılan gibi kurnaz, 
kaplan gibi yırtıcıydı. Arkadaşları
nın hemen hepsi kendisinden çeki 
nirlerdi. 

Şnayder ile Şmit yeni arkndClşla· 
rm<lan aynlıp el.,_ konak yerlerine 
d<indiikleri liırada, eevinç içindey
diler. 

(Devamı ıxır) 

- Evet... Kanlı mua.aakala.rdan 
hoşlandığını bilirim ... 

Saz başladı. O zamana kadar duy. 
madığım bir muı;ikiydi bu... Kızlar, 

Üzerlerindeki örtüleri attılar. Adali 
vücutlariyle ortaya çıktılar. 

Sultan, onlara: 
- Bakınız... Kendi arzunuila bunu 

yapıyorsunuz ha ... - dedi. • 
-Evet ... 
- Birinizden biriniz mutlaka öle. -

eeksiniz ... 
- Biliyoruz! 
Kamalı Kafkas oyunlarından bll'i 

başladı ... Kincal denen silahlar, hava
da kavisler çizi;ordu ... DönUyor, ra. 
kip kızın vUcduna saplanacak gibi o. 
luyordu. Fakat o, çevik bir hareketle 
bunu yakalıyor, hasmına yolluyordu. 
Fakat, nrnda sırada, havada. bıçak u. 
çarken, kızlardan biri. elindeki diğer 
l{incalla hasmına saldırıyordu. 1,te, 
en muhataralı vaziyet buydu. Çünkü, 
oyuncu, iki tehdld altında. kalıyordu. 

Nihayet, olan oldu. 

Peyker, bu çifte hücumu yaptığı 
sırada, rakibesine bir de çelme taktı. 
Zavallı Nevcivan yere yıkılmasile, 

kalbine hançeri yemesi bir oldü ... 

- Ölüyorum... Mağliip oldum... • 
diye inledi. - Fakat, s·mbül ağa ... Al
lahını seversen, yanımda geçerken, 

6 bana bir hançer de sen sapla.. .. Senln 
ölilmünle ölmek bile benim için bir 
saadettir. 

Sultan: 
- Dıganya çıkarın. KArım orada 

tamamlayın! • diye, parmağı ile ya. 
ra.lıyı gösterdi. • Sana gelince, aen, 
Peyker, galebe çaldın ... 

Kız, gurur ve sevinçle: 

- Galebe çaldım ı - dedi. , 
- Fakat ıartımız? ... Şartnnızm ~ 

nl olduğunu biliyorsun ... 

- Biliyorum: son raksımı Silnbtll 
ağa. ile beraber, sizin huzurunuzda ya.-

pacağım... Sonra, öleceğim... Onun e. 
liyle öleceğim... Raksederken.. Rak. 
sun sona ererken ... 

- Bunu istiye istlye ya.pıyorsun, 
-·ı . ? degı mı .... 
- !stiyc istiye, canunla, başımla 

beraber ... 

Peyker, elinde kanlı kaması, adale. 
li vücuduyla ö~·le emre müheyya va
ziyette duruyordu ki, bu, başlı başına 
bir le\•hn:·dı. Fakat, Sünbül ağanın, 

ona doğru yürümesi, ayrıca bir tablo 
teşkil etti. Onun kendine gelişini gö
ren Peykerin silahı elinden düştü. 

Kolları uzandı. Bu kan, kendi uğrun
da böyle canını feda eden kızlar, Afri. 
kah ?..encinin hislerini galeyana getir. 
mi§ti. 

Maskeli sultana dönerek: 
- Bin ya.sa, efendim ... Bana, öyle 

zevkli bir gece yaşatıyorsun ki. .. 
Pe~·~<cr, mest: 

- Demek ben ... S~nin bu zevkli ge. 
ceyi y~amana ben sebep teşkil ediyo

rum ... Bu a~k oyununwı bir aleti ol· 
mak bana ne mutlu ... 

Bir buse bekler gibi, ta§kın göğlU 
ilerde, topukları birlc~ik ayakları ge· 
ridc, kolları açık, gözleri yan kapalı 
inliyordu, 

Sünbül. onu, belinden kavradı; yer. 
den kanlı kamayı aldı. Peykerin göğ. 
süne sapladı. 

Kız; 

- Senin elinle ölmek ... Senin aşkın 
uğruna ölmek ... Seninle se•:işirken, se. 
nin kucağında ölmek ... Ne mutlu ba
na... - diye inledi... - Daha sık. Daha 
sev bC'ni... 

Afrikalı hadımların babaları tut. 
muştu. Bu ;ki vUcudun etrafında bir 
at nalı tc~kil ettiler ... 

(Devam& uar), 

• 1 
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- öyle olsun, dedi, tekrar etmiycce
ğiın··· Bir karar verebilmem için, izaha. 
unızı bekliyeceğim ... Çünkü, nihayet 
merhamet dilemiş olduğunuzu inkar e

demezsiniz! 
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------------------haris, mütaassıp, ve her şekildeki cina
yetlere kabiliyetli olduğunu biliyordum 
fakat senin alçak ve korkak olduğunu 
hiç de zannetmiyortdum.. Evet, doğrusu 
bu sende eksikti! .. Fausta ölümden kor

kuyor!.. 
Bu sözler üzerine Fausta her zaman-

ki haşmetJU ve mağrur tavrile doğrul
du, kendisini biran için terketıniş olan 
soğuk kanlılık ve sakinliği tekrar yeri
ne geldi ve Pardayanm gözleri içine 

bakarak: 
- ölümden korkmuyorum, dedi. ve 

ıen de bunu pekala biliyorsun Parıda· 
yan. 

- Haydi canım! Korkuyor.;:.ın~ .. Ve 
merhamet diledin şimdi .. Daha bır da-

kika bile olmadı .•. 
- Merhamet istedim, doğru f ... Fa-

kat kendim için korkmuyorum· 
Müthi~ kadın, Don Sezarın, bu şa

yanı hayret sahneyi büyük bir ~eyec~n
la takip etmekten mütevellit, dıkkatsız. 
liğin·:Jen istifade ederek bir yıldı~~ 
•iiratile onun elinden kamasını çe tı, 
sert bir hareketle elbisesini yırttı ve 
kamanın ucunu çrplak göğsüne dayaya-

rak: 
k k 

~ u tekrar et, 
- Fa ustanın or tugun .. ~ .. .. 

dedi. Ölil olarak ayaklarına dUştugum~ 
göreceksin .. Ve Pardayarı, senden nı. 
çin merhamet istediğimi hiçbir zaman 

bilmiyeceksin. ~ 
Pardayan, onun sözünde duracagını 

anladı. Esasen, herşeye rağmen, Faus-
1 ··k ınme 

tanın bu cesurane ve cidıden mu e . . 
. k kendını 

hareketıne hayran kalma tan 
· · mer alamadı. Sonra bu: ''Senden nıçın -

hamet istediğimi hiçbir zaman bilmiye· 
ceksin !,, sözleri onun tecessüsünü u. 
yandırmıştı. Ne demek istiyordu? Ona 

acaba ne süpriz hazxrlıyordu? 
öğrenmek istedi. Hafifçe başını eğ-

~i ve soğuk bir sesle: 

Fausta. ağır ağır ve sakin bir tavır-
la kal'T'asını indirdi, samimi ateşin ve 

müessir bir sesle: 
- Evet senden merhamet diledim, 

dedi. Ve icabında bunu tekrar edece. 
erim .. Fakat dinle Pardayan, sana yal
~armak için, bu kamayı göğsüme sapla
ınaktan bin kat daha büyük bir cesaret 
göstermem lazımgeldi... Senden merha. 
met clilerken, sana, verebileceğim en 

büyük aşkı isbat etmiş oldum. 
Pardayanın, kendisine hayretle bak-

tığmı görünce: 
- Dinle Pardayan, o zaman anlaya-

caksın ... 
Ded~ ve gitgide artan bir at~şle : 
- Evet, seni öldürmek istedım. evet, 
. "th'ış usullere başvurarak mah 

cenı en mu 
~etmek istedim. Bunları itiraf ediyorum, 

t ben 
zalim ve kalbsizdim. Fakat 

eve, S . d · 
. ·yordum Pardayan... enı , aı. 

senı sevı • 

d
. Ve sen bana daima lakayt 

ma sev ım... • 
d. Anlıyor mu-

kaldın, tenezzül etme ın... . 
? Fakat ben, aşktan başka hır şey 

sun... ı· h ket kinimde za mı are 
almıyan amansız . . 
ettiysem, Pardayan, iste~e~ıın .. kı -: bu 

ı 1 
istemedim kı, bırgun oglun 

nu asa -
karşına dikilerek sana: 

"- Annemi ne yaptın? .. Annem ne-

d 
, ıdiye sorsun? Bu müthiş şeyin 

re e. "" .. .. 
ku bulmasını istemedim .. Çunku se. 

vu ş· d' d nin oğlunun annesiyim. ım ı, sen en 
. . merhamet dilediğimi anlıyor mu-

nıçın . 
sun? Anlıyor musun çocuğunun annesı-

ni niçin öldüremezsin? 
Akıl ve hayaline gelmemiş ola.~ b.ll 

.. 
1 

r Pardayanda müthiş çok muthış 
soz e , 
bir hayret uyandırd· 
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durdu ki Pardayan bu husustd 1.ınniyct 
duydu ve hafif bir tebessümle ona te. 
şekkür etti. 

Bu aralık kapı açılmıştı. Ellerinde 
yalm iulıç bulunan dört kişi eşikten 1 
gözüktüler. Şüphesiz, bu rakiLı · orada 
göreceklerini ümit etrııiyorlardı ki te
reddütle durakladılar ve birilıirlerinin 

yüzi.ine baktılar. Ve Pardayan onların 

Lu tered:liıtlerini görünce mü::;tchzi se
sile alay etti: 

- Merhaba mösyöler! .. Mösyö Şa. 
labr, mösyö Monseri, mösyö Sent Malin 
sizi görmekle bahtiyarım 1 

Scnt Malin nazikane bir surette kılı
cilc selam vererek: 

- Bütün bahtiyarlık ve şeref bize a

ittir mösyö. 
Şalabrla Monseri de ayni nezaketle 

şövalyeyi selamladrlar ve Pardayan da 
sclamlannı iade ederek: 

- Demek ki bir defa daha beni mağ. 
lüp etmek te~ebbüsünde bulunacaksx
nız? Doğrusu eğer, bilhassa bu anda 
hay;:tım bana cok lazım olmasaydx, 
sizin muvaffakiyetinizi sJmimiyetle te
menni ederdim. 

Mo!1seri takdirkar bir nazarla Parda. 

yana bakarak: 
- Bizi cidden mütehassis ediyorsu

nuz. 

Dedi . Şalabr da ilave etti: 
- Doğrusu bı.ıra1a sizi bulacağımm 

zannetmiyorduk. 
Sent Malin de her zamanki gibi bir i

ki k~lime söylemekten kendisini alama. 

dı: 

- Size karşı olan takdir ve muhab
bct:mize rağmen - bilmeyiz nt'dcn ! -
bu defa kat'i neticeyi almak için eli
miz:L•.ı geldiği kadar çalışacağız. 

Üç silahşörle beraber içeriye girmiş I 
olan adam Büssi • Löklcrkdi. • 

Pardayanı gorunce, o kad.ı.. hayret 
etmiş ve şaşırmıştı ki hala orada, göz
leri faltaşı gibi dehşetle açılmış, kor
ku içinde olduğu gibi yerind~ hareket. 
siz kalmrştı. 

Pardayan onu hemen i:Örmüştü. Fa· 
kat onu görmemiş gibi hareket etme
nin onu kızdırmak için çok iyi bir usul 
olduğunu müteaddit tecrübelerle <'ğren. 
<ligi için, öyle yapmıştı. 

o ana kadar üç silahşorla gayet sa
mimi bir nezaketle konuşmhına rağ• 
men onu gözden kaçırmıyordu. Sent Ma 
Jin sözünü bitirince, Pardayan birdenbi. 

re bağırdı: 

- A ! .. Ne görüyorum?.. Evet. Jan 
Löklerkiıı ta kendisi! .. Sizin gibi asil 
ve dtiı"üst silahşörler böyle bir adamla 
nası! dolaşabilirler? .. Doğrusu mösyö
ler b::ni müteessir rttiniz !.. Böyle bir 
alçıığın yardımına ihtiyacınız varsa ya
zıklar olsun sizin cesaretinize ... Canım 
bir defa onun yüzüne bir bakın .. Elimin 
indirdiği şamarın izi hala yanağında 

duruyor .. Yazıklar olsun. 

Bu sözler, beklcdiğiı ı neticeyi verdi. 
Büssi Löklcrk bir tek kelime söyleme. 
den, dişlerini sktı, hiddet ve utancın. 

dan çılgın. bir halde Pardayanın üzerine 
saldırdı. Diğerleri de onu takip ettiler. 

Küçük oıdada bir müddet, kılıçların 

şakırtısından ve döğüşenlerin kesik so
lumalarından_ başka bir şey duyulmadı, 

Oda, zaten küçüktü, bir iki mobilye. 
nin işgal ettiği yer de buna inzimam e
dince, hareket yapmak bir hayli müşkül 
oluyordu. 

Dört silahşör biribirlerine yaıdım et·. 
mekten ziyade, biribirlerinin hareketle. 
rine mani oluyorlardı. 

Pardayan, onlardan daha r:ıhat ha· 
reket edebiliyordu. Arkası, açık duran 
gizli kapıya dönmüştü . 
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Fausta, bu teferrüatm hemen farkı· 
na vardı. Pardayan isteseydi, onu da be 
raber sürükleyip bu kapıdan çıkabilir 
ve arkasından kapatarak, böylece bu 
dört kişinin alçakça hücumundan kur
tulurdu. Böyle yapmamrştr. Demek ki 
istememişti. Niçin? Çünkü onların bep
sile başa çıkacağından emindi. 

İşte Fausta kendi kendine bunları 
söylüyor ve ümitsizlik onu ıarsmağa 

başlamışt.r. Pardayamn galip geleceği
ni görüyor, hissediyordu. 

Ya o? .. O mütemadiyen, Pardayanı 

alçakça bir tauda öldürmeğe boşu bô
şuna teşebbüs etmişti 1.. Şimdi Parıda

yan kolaylıkla: dört rakibinden kurtu1a
cak ve o zaman karşı karşıya kalacaklar 
dr. 

Dört silahşör gitgide kızıjıyorlar
dr. Bütlin şiddetlffile saldmyor, düşü
yor, kalkıyor küfrediyor, tekrar saldırı
yorlardı. 

Pardayan, bir kaya gibi yerirıde du
ruyordu. Henüz ilerlemiyordu. 

Sanki, arkasmdan açık duran kapı· 

dan çıkrruyacacağma kendi kendine söz 
vermi5 ve bu ıözü tutuyordu. Yalnız kr. 
lıcı hareket ediyoııdu. Fakat bu kdrç 
öyle bir süratle hareket ediyordu ki, 
sanki onu birkaç el kullanıyordu. 

Nihayet Pardayan da kizışmağa baş
ladı ve bu işe bir nihayet vermenin za
manı olduğunu kendi kendine söyledi. 
O .zaman mukavemet edilmesi imkAnsız 
bir yürüyüıle ilcrlemeğe başladı. 

Bilhaua BU'ssiyi kolluyordu ve ınu_ 
kadder olan şey oldu. Pardayan biran 
ıonra, bütiin kuvvet ve süratile kılıcını 
onun vücuduna doğru dlirtt.ü ve Büssi 
bir külçe halinde yere yıkrldı. 

Bu gayri müsavi mücadele devam et
tiği müddetçe Büssi öyle mUthi§ bir 
korku içindeY.di ki, me§iııır döğü§~U bu 

günün mühim bir kısmı bu korku yüziln. 
den zail olmuştu. Kendi kendine mütema 
diyen şöyle diyo0rdu: "Beni silahımdan 
tecrit edecek ... Gene, getıe kepaze ola_ 
cağxm,, bu ıcfüşiince zihninde öyle yer
leşmiıH ki, Pardayanrn ölilm darbesi 
onu yere serince, adeta memnun oldu 
ve dudaklarında bir tebessümle: 

- Nihayet! •.. 
Diye mmldandr ve hareketsiz kaldı. 
Pardayan onun öldüğünü görünce, 

öteki üç sllahşörle ciddi bir surette meş 
gul olmağa başladı ve ayni ciddiyetle 
şunu söyledi: 

- Bir gUn benim tehlike karşısında 
bulunduğumu zannederek, bazr erkek
çe tekliflerde bulunduğunuzu unutma
dım. Srıf bu hatıraya hürmeten sizin ha 

yatlarınızı bağı~lıyorum ... Fakat bana 
engel olmağa başladığınız için, sizi bir 
müddet için hareket edemiyecek bir va
ziyete sokmak mecburiyetinde kalıyo

rum. 

Cümleyi henüz tamamlıyordu ki, kal. 
çasmdan yaralanan Sent Malin acı bir 
çrğhk kopararak düştü. 

Pardayan soğuk kanhlıkla: 
- Varan birf .. 

Dedi ve hemen akabinde ilave etti. 
- Varan ikir •. 

Bu defa düşen Şalabrdr. Omuzundan 
yaralanmıştı. Geriye, en gençleri olan 
Monseri kalıyordu. Pardayan krlrcmı 

indirdi ve tatlı bir tavırla: 
- Gidiniz! dedi. 
Monseri infialinden kıpkırmızı kesi

lerek: 
- Teessüf ederim, mösyö, barıa yap-

tığınız bu hakarete müstahak değilim. 
Diye bağırdı ve üzerine saldırdı. . 
Pardayan kılıcını tekrar uzaı arak: 
- Hakkınız var! idi ye itiraf etti, af. 

{edersiniz ... Varan üç! 
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:Bileği delinınlş olan Monseri kılıcını 
dilştitdü ve yere düşerken se~inçle: . 

- Ha şöyle mösyö! Nazik bh· adam
sınız .• Teşekktir ederim diye b., ğırdı ve 
baygın bir halde yere uzandı. 1 

Pardayan, bir müddet, tasavvur edi
lemiyecek bir merhametle, hııreketsiz ! 
duran dört vücuda baktx ve sonra içine 
yük olan dü~üncelerden kurtulmak isti
yormuş gibi omuzlarım silkerek mırıl
dandı: 

- Ne yapayım, kendimi mi~dafaa 
ettim. Zaten bir ay sonra nasılsa has
taneden çıkarlar. Buna gelince (Büssi 
Löklerk) Tanrı şahittir ki ona karşı 

kin beslemedim ... Bütün tesaıdüflerimiz. 
de beni öldürmek istedi ... Neticede sab
rım tükendi ve bu ona uğursuz geldi. 

İşte korkunç kibar haydut ve nihayet 
üstadını bulmuş olan meşhur siiahşör

ler ilstadı Büssi Löklerkin meş•um ka. 
deri buydu .. 

Pardayan böylece düşündükten son
ra Fattstaya döndü ve kırbaç gibi kam
çrlayan bir sesle silahşörlerin ;;irmiş ol. 
duk!arı kapıyı göstererek: 

- Başka katil1eriniz varsa onları bu 
kıpıdan içeriye alrn, dedi, sıkılmayın .. 
Boynunuzda asrlı duran güze] gümüş 

düdüğünüzden bir ıdefa daha istifade 
edi!l ... 

ömrür.de belki ilk defa olarak ümit
sizliğe düşen ve şaşıran Fausta ııert bir 
kafa sallayıjile "hayır!., dedi. 

Pardayan en milthiş hakaretlerden 
daha t:ıhkir edici bir istihzayla: 

- Ne o, dedi, Faustanrn etrafında 

anczk dö:t kücük katil mi?.. Arayalım 

bakalım herhalde daha var! .. 

Fatısta son derece ümitsiz ve cesaret 
siz b:r tavırla itird etti: ' 

- Neye yarar! .. 
- Ya? .. Zaten ben de öyle tahm:,, 

etmiştim. Eğer güvtnecek birinlı ol
saydı güzel dUdüğünUzü öttürürdünüz. 
Ne yapalım, mademki, benim cazip tek
liflerimi reddediyorsunuz §u halde mü_ 
saatle edin de, rahatsız edilmememiz 
için tedbirlerimi alayım. 

Ve şövalye bunları eöyliyerek kapıyı 
kilitledi anahtarı cebine koydu. Bunu 
yaptıktan sonra, •iır ağır Faustaya 
doğru döndü. O zamana kadar tnilıtehzi 
olan çehresinde öyle müthiş ve korkunç 
bir tehdit ifadesi okunuyordu ki, Faus· 
ta. ürpererek: 

- Herşey bitti! diye düşündü, beni 
öldürecek! •. O 1 ... O 1 .. öldUrec~k !.. 

Pardayan bir tek kefüne söylemeden 
korkunç bir yavaşlıkla onun yanına 

yaktaıtr. 

O da, ıdeh§Ct içinde, bir tek hareket 
bile yapmadan, manasız göılerlt onun 
yaklaşmasını seyretti. 

Pardayan onunla göğüa göği\se gelin 
ce, ayni hesaplı yavaşlıkla kollarını kal· 
dırdı \' e Fauıtanın derhal çöken omuz_ 
Ianna indirdi. Sonra elleri yava~ yavaş 
yukarıya doğru çıkarak boynunda dur
du ve parmaklar kurtulması imkansız 

ölüm tazyikine baıtladı. 

o zaman Fausta, hayvani bir tavırla 
başını omuzları içine kııtı. Her zaman 
bu kadar sakin ve berrak olan siyah el
mastan gözleri, korkunç, yalvaran bir 
ifadeyle Pardayana doğru kalktı ve bit
kin bir inilti içinde yalvardı: 

- Pa:dayan 1.. beni öldürme! .. 
Pardayan biraz evvelki korkunç hid

detinden ıdaha korkunç bir kahltaha ata
rak bı:ğırdı: 

- Ha!.. Ha!... demek ki doğru L 
Korkuyorsun! .. ölmekten kcrkuyor. 
sun!.. Fa usta ölmekten kor~~uyor ! ... 
Yalnız bu şeyin eksikti Fausta ı .. Şim· 
~;.,~ k::ıd1r. senin yalnız zalim, vahşi. 
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lKuklaya bırakı
lan miras! 

MemBeket ~;ktupiaırı: 

12 bin 1'llrk lirasını 
buluyor 

T e ıırdağında 
RADYO 
l8TANBUL: 

18,80 pltkl& dan• muılkiJl, 19,30 konfe-

SiNEM.AL.AB - .. 
sEYOCLU 

1 Rüyalar dlyarmda. Dok
tor Sokrat 

Çarli Nek Karti dünyanın bahtiyar 
mevcudiyetlerinden biridir. Ve hiç 
canlı olmadığı halde ebediyete nail bu. 

au~~~ğl~k~n~~r ij(Ursu 
vilayet tarafındar,.t1bir köy muhtav
ları kursu a~Il~m~hr. Bu kurs~/f e· 
kirdağma bağl• öylerden 65/"muh-

r&ı11: Ordu nylavı Selim Sırrı Tarcan tara 
tından (Londra), 20 :Müıeyyen ve arkada, 
lan tar&tmdan TUrk mualklsi ve halk ıarkı 
lan, 20,80 ömer Rız& tarafmdan arapça aöy 
lev, 20,,15 Muzaffer ve &rkad&§l&rı tarafından 
Türk musikisi ve hallc-ıarkıları, Sut ayarı. 
21,1& orkestra. 22,115 ajana ve bora& haberle 
rt, ve erteai gtıntııı programı, 22,30 pllkla 
90lolar, opera ve operet parçaları, 23 son. 
BEJU.t.,·: 

ıe,015 ıarkıl&r ve hatıralar, 19,1515 Eğlenceli 
dUetolı.r, 20,05 konu§m&, 20,45 spor, 21.os 
efleııcell yayın, 23,0:J hava, haberler, epor, 
23,85 damı havaları, 
PEŞTE: 

18,05 çingene orkestrası, 19,05 konuoma 
19,85 u.lon orkestr8.8I, 20,315 operet yayını, 
22,35 habeler, ıpor 23,05 cazband taıcmıı, 2-l, 
05 çinıene orkestram, 1,10 son haberler. 

BUKREŞ: 
18,015 eğlenceli konser, 20,10 mllletıerln za 

manı, 20,30 koro konseri, 21,05 piyes, 22,10 
gramofon, 22,815 hava, haberler, spor vesaire, 
23 operet musikisi. 2-l son haberler. 
LOı-o"DRA: 

18,05 orkestra konseri, 19,015 org konseri, 
19,35 Pazar konseri, 21 dint yayın, 21,l50 ha 
berler, hava ve ıalre, 22,10 piyano konseri. 
22,45 §&n ve orkeıtra konseri, 23,35 son. 

BOMA: 
18,05 konser, 20,35 spor, radyo sahneleri, 

haberler, konferans, ve.saire, 21,45 karıftk 
musiki, 22,05 askeı1 bando, 23,15 konfera.nıı. 
23,2~ koro konseri, 23,50 d&ns muslklıı1. 

Nöbetçleczaneler 
Bu akşam §ebrln muhtelif semtlerinde nö
betçt olan eczaneler ounıa.rdır: 

Emlnöntıııde •CBcııtr Kemal), Beyazıtta 
(Cemll), KUçUkpazarda (Yorgi), Eyüpte 
(Hikmet Atlama%), Şehremininde (Nlzml 
Sadık), KaragümrUktc (Kemal), Samatyada 
(Teo!llo!I}, ŞehZadebaımda (!smail Hakkı) 
Ak11arayda •(Sarım), Fenerde (Hüsameddin l 
.Alemdarda (Ali Rıza), :Bal<ırköyde (Hi18.I > 

Beyoğlu clhetlndekller: 

1 Alk 1arkııı 

1 
Kral e#leniyor GUııah g&o 

ceıl 

1 
Romeo Te Julyet. Büyük 

1aır HAınidln cenaze me-

rastm! 
1 zehirli ıevda 
• ŞlrleY kaptan 

1 
casus peflnde. öpUşme 

den ya tıımaz 
AI.JlAZAS 1 Programmı blldirmeıni§tlr 

1 
sovbOt. Saadetim aensln 

1 oızıı izdivaç. Çingene geo 

ceıerı. 
AK --... ı sıngapur postam. Altın 

OA toplayan kızlar. 1936 Atı. 
na Balkan oUmplyatıan 

i )lo11<ova geceleri. Yürü 

yen ö!U 
s,.UloAK 

1 
l(leopatrL Kızıl alev 

(ı:ıkt A.ıtol'18) DUiıY• havadiıl 
tiRfYET 

1 
!)lrarengtz tayyare, Yıl• 

OUll dırtm b!SlUk 

ISTANBUL 
_. 

1 
ı<6r ebe. Bod Gll!onun 

1nUkaınt 

1 
D&Jll lçln yaratılmı§. NI• 

çevo 
ı Bağdat bUlbUIU. Kim 81• 

dilrdU 

1 100 1ene tOnr&. Slav lhU 
rasıarı (Ann& Sten) 
Se•gtllmln ııeııl. Kadın aa 

la unu tma.JI 
E" 

1 
çayır haydutları. Deli 

KEMJJ.8 kral Goıem 

gADlKOY 
1 

y 8 rinell& 

osKUDAR 
1 

"fıkll&n belde San Fransil 

)<O 

BAKIRKOY 
lıltLTIT ADI 

1 
:Eh}tsallp nıubarebelerl 

lunuyor. 
Çünkü, İngiltcrenin meşhur vantro

loğu "dudakları kıpırdamadan karnın
dan konuşan adam,, Edgar Bergen 
çok aziz tuttuğu kuklasına iki bin in· 

giliz lirast bırakmıştır. 
Bu kuklanın adı Çarli Nckkartidir. 

Sanatkar Bergen, bununla sahneye çı· 
kar ve türlü şivelerle konuşur, cevap 
verir, muhtelif insanlar manzarası ya. 

ratırdr. 
İki bin İngiliz lirasiylc 'bu cansız kuk 

laya bakılacak ve bundan ıcınra, fakir 
çocuklara bu kukla ile mı:.iıamereler ve

rilecektir. 
Böyle cansız mankenlere miras bıra-

kıldığı ilk defa vaki olmuı bir şey de

ğildir. 
Meşhur bir manken de Brükselde 

bulunmaktadır. Yaıı üç yUzden on bir 
eksiktir. Bu manken, bir zaferi tes'iden 
Duguni isminde bir heykeltraş tara· 
fından yapılmıştır. Kendine göre bir 
varidatı, hususi bakıcıları bulunuyor. .. 

Üç defa çalınmıştır. Bunun için şim. 
di etrafına demir parmaklık geçiril· ' 

miıtir. 
Bu manken üzerinde kral tarafından 

verilmiı bir niıan vardır. Bayram gün· 
leri, biiyiik üniforma giydirilir. 

·---, 

lstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonu ilanları 

Urdu l:aStaneleri için 4000 adet 
yüz havlusuna verilen fiat pahalı gö
rüldüğünden tekrar pazarlığa. 19 Ni
san 1937 Pazartesi günU sa.at 15 de 
Tophanede satmalma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 3200 li
radır. Şarlnamo ve nümunesi komls.. 

tar ve köy k~ ıbi iştirak etmiştir. 
Dokuz gün ~ürecek olan bu kursta 
~öy ve ~.öy~yü ala~alandıran b.ütün 
ışler Mud.Aeiumumı Güner Üçer, 
Sıhhat mlüdürü Fehmi Çankırı, 
Maarif müdürü Emin ~taç, Sorgu 
hfıkim~kif, Ziraat müdürü Cevdet 
Baln~/! Baytar müdürü Mehmet Gi
ray, '.Mususi muhasebe m\.idürü Şem 
ei Tfimer, Başöğretmen Arif, Bilge 
ve Aköy bürosu şefi Muhiddin Ka. 
y~ık tarafından öğretilmektedir. 

I Kurs 22 nisanda bitecek, 23 ni
sanda muhtarlar umumi bir yokla -

imaya tabi tutulacak vesika alacak • 
lardır. Kursll devam eden muhtar
ların yiyecekleri ve yatacak yerleri 
vilayet tarafından temin edilmiştir. 
Muhtarlara çok faydalı dokunacak 
olan bu kurs, muhitte büyük bir 
memnuniyet ve şümullü bir alaka 
uyandırmıştır • 

Muhtarlar kursu Malkara, Şar
köy. Hayrebolu, Çorlu ve Saray il 
çelerinde de açılmıştır. 

Maarif müdürleri 
Tekirdağ maarif müdürlüğüne 

M\Üilfllal©ift usulü 
Dlhl"1al ~<dllldD 

!stiklll caddesinde (Kanzuk), AJtncıdai 
rede (GUneş), Gala.tada Topçularda Spori• 
dil), Taksimde (Nlzamettln), Tarlaba§mda 
(Asaf), Huk6yde (Barbut), Beşikt~ta 
·(SUleyman Recep), Sanyerde (Asaf), SEZEN • yonda görülebilir. İsteklilerin belli 

saatte komisyona gelmeleri. ( 425l ' 
(2126) 

Fransada 20.000 kişiye varmak 
ta olan tellallar bir birlik kurmuşlar 
dır. Birliğin her şehirde mikrofon 
ve hoparlörlerle mücehhez birer 
merkezi vardır. Şimdi tellallar na
zar dikati celbetmek için boyunla· 
rına asılı davulları çala çala dola~ -
makta ve resmi tebliğlerle ticari 
ilanları bağıra bağıra bildirmektedir
ler. Yeni merkezlerin techizi bitin· 
ce bu ilanlar hoparlörlerle yapıla -

üskUdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
'OskUdarda (Ahmediye), KadıköyUnde Mo 

dada (Moda), Et.l:,i.lkaclada. (Halk), HeybeU 

<1• (Tanq). 

Diş Doktoru 

O:Obevtl: ~oçeır 
Cumartesinden maada hergiln 

hastala.rnı kabul eder. 
Edirnekapt, Karagümrük Tramvay 

TERZiHANESi 
Sahibi: thsan Yavuz Sezen 

şıK giyinenlerin 
terzisidir 

En cazip modeller, mevsimlik metin 

ve eık kuına§lar. 
tstanoul Yeni Postahane kar~ındıı 
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l SPOR POSTASI i 
: s i Daha mütekiimi/. bir şekilde \ 
i çıkmıga hazır/anıyor 1 1 · rnızın yazısı ve baskısı \ 
) "Spor Postası,, idaresinden: Mecrrı~a l ktayız. Bunlann tat· i 

)

- üzerinde yeniden bazı tekamül tebdirlerı a rrıa ri oluyor. Bu sebep· 5 
. . . . . . . ak ;ıaru = 

bik edılebılmesı ıçın ıntışannı durdurın Yenileme hazırlığımızın ~ 
- le Spor Postası bugün çıkarılmarnıttır. Bu gecikmeyi daha ~ 

l 
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Oenlz Levaztrıı satınalma 
Komisyonu ilanları 

komisyonundan : 
M. M. V. Deniz Merkez Satınalına u dahilinde batık demir ve zincir· 

1 - lstanbul ve İzmir limanları bud~d da. mu··t .. ~ekkil komisyonumuz v bına.sın wı, • 

Ierin denizden çıkarılma. işi M. M. · t 14 de kapalı zarfla. eksıltmeye 
tarafından 3 Mayıs 937 pazartesi günil saa 
konmu~tur. . . lira olan ve şartnamesi dahilinde 

2 - Umumi kıymeti takri~n _elh ?10 beher kilosuna yedi kuruş kıymet 
çıkartılıp teslim edilecek bu zmcırlerın 
takdir edllmiş!ir. • tahlisiyelikle meşgul ve mUtehnssıs 

a - Eksiltmeye gireceklerin dalgıç '. e :MUdürJUğünden musadda.k vesika· 
olduklarına. dair lstnnbul Ticareti Bahrıye 
YI hlmil olması ~rttır. rtnamesini almak istiyenlerin her gün 

4 - 250 kuruş bedel mukabilinde §a ' 
uracaatıarı. 750 rra.ı k "lk 

Ankarada. komisyonumuza m 1 kp.nun mucibince 3 
1 ı 

1 

5 _ Eksiltmeye gireceklerin 2490 s~~i~alarını havi teklif mektuplarını 
teminatları ve üçüncü maddede yazılı "' k isyona vermiş bulunmaları \'e 
tesbit olunan günde azami saat 13 e kadar cdo~lmi'-·eccgwi ve postadan mütcvel. 

1 kabul 1 
" 

bundan sonra verilecek mektup arın w (1'1174) 
1 

'kl t 1 1"7T' 1··~r:ı<:J. ,. 
it gP.cikmelcrin nazarı dı m c a ' . d · · taahhlidünU ıfa e emıyen 

. 1 15 ton gaz, P 
Tahmin edilen bedeli 3225 Jıra o an N'san 937 tarihine raslıyan a. 

k •· re 19 ! ı 
müteahhid nam ve hesabına olm~ uzc ' li le alınacaktır. . . 

Muvakkat teminat 211 lira SS kurı.ış o\up şa n 

dan parasız verilir. 1 esaik ile ve belli gün ve saatte 
İst.eflilerin 2490 sayılı ~anunda yazı ~r~caatıarr. "1892,, 

Kasımpa.şad& bulunan komısyonumuza m 

GUlhane hnstancslnde yapılacak mU. 
dirlyet binasının 13·14-1937 tarihinde 
yapılacak inşaat eksiltmesi şartname. 
sinde yapılan değişiklik dolayısiyle 

19 Nisan 1937 Pazartesi günü saat 
14 de Tophanede satmalma komisyo_ 
nunda açık olarak eksiltme yapılacak
tır. Keşif bedeli 8416 lira iki kuruş.. 
tur. llk teminatı 631 lira 20 kuruş
tur. Şartname ve keşfi komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin kanuni vesi
kalariyle beraber belli saatte komis. 
yona gelmeleri. ( 41~) 0878) 

Harbiye okulu için karyola borusun
dan 200 adet altlı tistıU karyola 21_ 
4.1937 çacyı.mba günü saat 14,30 da 
Tophanede satrnalma. komisyonunda 
pazarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 
3400 liradır. 

. llk teminatr 255 liradır. Şartname_ 
sı komisyonda görülebilir. lsteklilerin 
belli saatte komlsyona gelmeleri. 

(427) (2166) 

İstanbul asliye birinci hukuk mahke
mesinden: 

Yani Lambropulos tarafındrn Balat 
Tahtaminare mahallesinde Tiryandafil 
sokağında 15 numarah hanede Mihal 
Va sil Mihulie aleyhine açılan 4 7 5 lira
nm tahsili talebine mütedair olan da_ 
vada ikamctgihr hazm meçhul bulunan 
müddeialeyhin 22-3-937 saat 14 te 
mahkemede hazır bulunması için ilanen 
vaki tebligata rağmen Mihal hakkında 
muhakemenin giyaben devamma ve iş. 
bu gıyap kararının H.U.M.K. nun 141 
inci maddesi mucibince ilanen tctliğine 
ve yevmi muhakemenin de 24-5-937 
saat 14 de talikine karar verilmiş oldu
ğu olveçhile tastir ve muhakeme uivan
hanesine talik kılınan gıyap kaı:ınnın 

tebliğ makamına kaim olmak tizcre ilan 

olunur. 

ZA 'ii - Hayriye lisesin:len 13.!J.931 
de aldığım 20 No. tasdikname}i zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan e&kisinin 

hükmü yoktur. 
79 Besim 

Göz He~ 
Dr. Sül(rti ~E;~an . 1 

Cağaloğlu Nurut-tmıniyr: ~d. th 
(Cağalo~lu Er.zanesı yanırıda ı 

Telefon. 22.566 1 
. . .... . . ~ n~ • • •.. ,, .. 

caktır . 

BşDıne geç 
lkaOannaır 

Fransada memur işçiler, tıpkı 
mektep çocukları gibi işlerine geç 
kaldıkları zaman patronlarına ve mü 
dürlerine ·göstermek için ellerinde 
birer mazeret kağıdı bulundurmağa 
mecbur tutulmuşlardır. 

Bunların mazeret ke~ıtları şi -
mendi fer yavaş yürür yahut da rötar 
yaparsa kondiiktörler tarafından ve
rilen mukavvadan bir bilettir. Bu 
biletler sayesinde birçok sualin önü . 
ne geçilmektedir. 

Tekirdağ Hcılkcvi 

tayin edilen Emin Atac gelerek va· 
zifesine başlamıştır. Eski maarif 
müdürümüz Tevfik Seken Gircsuna 
tayi? edildiğinden memuriyet ma -
hallın~ har~kct etmİftir. T ckirdağ 
muallımlerı yeni ve eski manrif 
müdürü şerefine Şehir klübünde bir 
çay ziyafeti vermişlerdir. 

Domuz milcadelesi 
Bu haf ta Tekirdağ halkevi avcı~ 

larmdan 20 ki§ilik bir kafile Bay 
Ra§idin başkanlığında Banarlı nahi· 
yesine gitmit ve tesadüf ettikleri 6 
domuzu vurmuşlardır. Domuzlar -

dan ikisini halkevi ba§kanı Raşit 
vurmuştur. Banarlı nahiyesinde 15 
gündenberi köylü tarafından yapı
lan domuz mücadelesinde 40 kadar 
domuz öldürülmüştür . 

Haıpnsınaınede 
aoem g 

Mahpu~ların gündüzleri hiç ça • 
lışmryarak yan yattıkları, geceleri de 

hariçten arkada§larını davetle vur 
patlasın, çal oynasın, keyf çatlattık· 
lan bir hapishane keşfedilmiştir. 

Bu hapishane resmi tahkikate 
göre geceleri karanlık basar basmaz 
hapishane kapılan dtıandan ge!en 
ziyaretçilere açılmakta ve koridor 
larla odalar kahkahalarla çınlamak
ta imiş. Müdür ve gardiyanlar he 

yetinin bu şenliklerine mahpuslar da 
İ§tirak edermit 1 Mesele anla§ıhnca 
hapishane memurları azledilmi§ler· 
dir. 
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H ·ER AKŞAM 

L Q N D R A Birahanesinde 

Bayan SAFiVE 
Konserlerine devam etmek üzere Anadoluda 

seyahata çıkacaQından müddeti pek az kalmıştır. 
•- Telefon : 40227 

S - 9 Mayıs 1937 

BRESLA U SERGİSİ 
ve 

Ziraat makineleri 
panayırı 

ALMAN İHRACATI; her nevi zi· ,.::::: S A Ç -\... 
rai makine ve aletler - Zirai ve sınai • • İ! 
müesseseler - Gübrecilik - Ziraat maki ~ B A K ı M ı ıi 
neleri - Kuvvet merkezleri - İş makine :! İ 

q l 
ve aletleri • Nakliyat makineleri ve alet· :: 1 
leri - Motörlü her cins arabalar - Sıhhi !i . ı 
mahaller - Elektrik - Teknik ihtiyaçlar . ff ı· 
lnıaat ve malzemesi - Ev ve mutbar !: 
eşyası - Büro eşyası. H 

KÖYLÜ SERGİSİ; büyük beygir ij !· 
ve damızlık hayvan sergisi. !i i 

CENUBI ŞARK MEMLEKETLERl iİ i 
v~ :oLONYA_ . bu se:gide her n~v~ H G lÜJ ze o il~ n ın en : 
zıraı mahsullerını ve ılk maddelerını :: ı: 

.teşhir edeceklerdir. 1 iibftırDncn şaıırtodoırl:! 
~ ı= Her nevi istihbarat ve trenlerde tenzilat için malümat ve saire bütün se :: il 

h " 1 ya at acenteleri tarafından verildiği gibi, doğrudan doğruya da sergiden istenile- .:ı , 
bilinir: BRESLAUER MESSE - unc:! AUSSTELLUNGSGESLLS CHAFT. d 
BRESLAU 16/Almanya/Messegelacnde ii 
~~~~~~~~~~~~~~~~--~-U 

Niçin 
Herkesin 
Dişleri 

Böyle 
beyaz değildir? 

ÇUnkD dlşlerln beyaz olması için 
R 
1: 
ii 

~ 1 
ITI inci şart: 

Nizam R d ı · --==--- a yo ı n 
Neden 

Aspirin ? 

ÇünfdJ '* ASPf RfN ·senefer· 
denberi her türfü soOukal-• ...... .... 

gınlıklarına ve aarılara karşı 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduOunu 

isbat etmiştir. 

A S P l R 1 N in tesirinden 

emin -olmak için· lütfen _..,. ., ' 
sına ... dikkatıediniz. 

~ marka: Q7 - ~ 

Devlet Demiryolları VP. Limanları 

Umumi idaresinden: 
Pendik • Haydarpaşa arasında yevmi itlemekte olan 49 No. lu banliyö tre. 

nimiz 2214/937 tarihinden itibaren liğvedilmi§ ve bunun yerine Pedikt~n sıat 

''22,35,, de hareketle Haydarpaşaya saat "23,30,, da muvasalat edecek 1049 No. 
tahtında bir tren ihdas ve ikame edilmiıolduğu ilan olunur. (2165) 

. 
Istanhul GUmrOğU BaşmOdUrlllğUnden: 
Gümrük satışından: Satışın Galata ambarında K. S. 5353 kilo pamuk çanta 

ve fişeklik 19.4-937 ve 532 kilo mobilya kaplamağa mahsus mu§amba 26.4.937 
gününde pazarlıkla dahile ve harice satılacaktır. İsteklilerin saat on dörtte 
Galata satış ambarına gelmeleri ilan olunur. (2168) 

.... 
Kimyager 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruıtur. Bil· 
umum tahlilat. Eminönü Emlak ve 
Eytam Bankası karşısında İzzet 

Bey Hanı. , ............................. .... 

NışA~YAN 
Hastalarını hergün akş&ma kadar 
Beyof lu, Tokatlıyan oteli yanında 
Mektep sokak 35 numaralı mua-

yenehanesinde tedavi eder. 

Tel: 40M3 ---· 

ı:nn• Birinci sınıf Operatör ama: 
il 

Or. CAFERTA YV AR 
Umumi ce.trahi ve sinir, dimağ 

cerrahisi mütehassısı 
Pariı Tıp F akülteıi S. Asiltanı 
Erkek kaclın ameliyatları, dimağ 
estetik • "Yüz, meme, karın bu
ruşuklukları,, Nisaiye ve doğum 

li mUt.eh8.88ısı 

r. Muayene: Sabahları M e c c 80 en 1 
i! 8 den 10 a kadar ft 
H öğleden sonra ücretlidir P. .
1
. Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Han il 
:r.:= No. 1 Telefon: 44086 samnU 

Dr. Suphi Şenses 
idrar yolları haetahkları 

mUtehaeeıeı 

Beyoğlu Yıldız sineması kar· 
~ısı Leklergo Apt. Muayent: 

4 ten ıonra 
Cumartesi fakirlere paruız 

Tel.: 43924 

• ı ı ııuıımmaıaı ıı ıı ımnuunna 
ı: a: :s 
ı: 

Her akşam 

PARK 1 ~-G-~--m~r~--k-t_e_e_ş_y_a_s_a_t_ış-la_r_ı~!.!. Otelinde 
.. Ma,hur Ar JanUnll 
ı• Istanbul (iümrilğll BaşmtldUrlOğtloden: d muganni Tango krah 

Galatada Koca Mustafa caddesindeki 5 sayılı salı§ ambarında bulunan 
ipekli, pamuklu meru:ıucat, manifatura, cam eşya, hırdavat, attariye, demir e§. 
ya, makinalar, tuhafiye, kokular, kantariye, eczayı tıbbiye ve emsali eşya 12. 
4-93i günUnden it.ibaren her gUn saat 13 den saat 18 e kadar pazarlık ve art
tırma suretlcrile ve peşin para ile satılacaktır. İsteklilerin bu elver~li satışlar
dan istifade etmek Uzerc muayyen gün ve saatte anbardaki satış komisyonuna 
gelmeleri ve istiyenlcrin satılacak eşyayı her gün görebilecekleri ve evvelce 
Hanı yapılıp da Reşadiye caddesindeki satış sa.lon\ında satılacağı bildirilen eş
y\nın da ayni anbarda kurulacak komisyonca satılacağı illn olunur. (2072) 

Ü LUIS SCALON'u .. • 
Ü Dlnleylnlz. Pek yakında 

il Sarı Barabas ili 1 n Bugtin saat 17 de ıl 
§ DANSLB ÇAV Ü 
u.::::ı:::::::ı:::::::::::ı:::::ınını•ı•:ı:··a":mm 

Kull&nmak 
[!I inci şart da : 

Ağzı yalnız aabahlan deiiJ, her yeme iden ıo~ra mümkün olmaz1a 
akşam, aabah mutlaka temizlemektir. 

1000 kelime ile kendi kendıne 

Alnıanca 
Der Bahnhof 

(istasyon) 
Resim: 11 

1 - Der Bahntıof: (istasyon). 2 - Der Zug: (tren). 3 - Der 
Iı'ahrkartenachalter: (bilet gi~e~). 4 - Der Bahnsteig: (i8l08Von 
rthtttıtı). 5 - Der Gepicktrager: (hamal). 6 - Der Abteil: (k<>~-
purtım.aH). 7 - Der Wa.gen: ('vagon). 8 - Die Lokomotive, die 
Maachine: (lokomotif). 9 - Der Tender: (kömür vagoııı•). 10 -
JJer Gepickwagen: (yük vagonu). 11 - Der I.okomotivführtr: 
(lokomotif makttıi.!ti). 12 - Der Heizer: (atC§çi.). 13 - Die Buch. 
h3ndlung: (kitapçı diJJckdm). 14 - Der Bahnhofstelegraph: (~ 
t~..,11on tP.lgra/hane.ti). 15 - Die Bahnhofswırtschaft: (i.stasyon bil. 
/6sl). 16 - Ikr Wa.rtesa&l: (beldeme aalonıı). 17 - Die Toılette: 
(tuvalet). 18 - Ein Koffer, du Ge'Oi'ick: (bir bavul, e,ya.). ' 


