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Almanya, Şaf k misakına · 
iştirake hazır ! ı 

hlusolini, bir Fransız - ltalgan anlaşması tek!i~ 
ve küçük, Balkan itila/larile anlaşmayı vadetmış. 

Majör ıölü ve lıola 8-elia atla ıınaan güzel bir görünü§. 1 
Stren, 12 (A.A.) - Havas atileri, Almanyanın sili.hlanmaır 

ajamı teblijediyor: na dair olan Franıız Uluılar Ku • 
Konferanı buıün makaadına rumuna verdiği muhtranın tef~":ü 

irifmittir. Resmen cumart~ıi günü aliyle tetkikine imkan vr.rmıttır. 
nihayet baltacaJdır. Oç murabhat Üç hükUınet Framız muhtratını 
araan•· yapılan noktai Da%&r ta· (Son" ~- ci sayıfanın 1. ci ritununda) 

c 

Kalıvelerde oyun kalkarsa .•• 

Kalıvccileri te iş aldı 

KalnJeJe bir oyun ( Kötede muharririmize lilırini .öyliyen 
lfalw«i Bay Mehmet Yıliınm) (Yazısı 9 cu sayfada) 

DUn gelen kadın murahhaslar " izmir ,, vapuru gUverteeinde 

Soldaki ruim: Soldan birinci, oturan (Mııır murahhtu heyeti reiıi Bayan Huda Şaraui); ayaldalıi 
(Hint murahhaıı Bayan Kemalettin); ayni reımin ıağınclaki gözlüklü ( Avuıturalyq murahhaıı Bayan 

H. Taylor). 
Saiclaki. reıim: Soldarı ~a1lıyaralı: (Hint murahhaıı Bay.ı~ Hamit Ali, Jiğt•r iımiyle - Şer:fe Ha· 

tun). (Gene Hint murahhaıı Bayan Kemalettin), (Türk Kadınlar Birliği reiıi Bayan Latife Bekir) mu· 

harririmizle ... 

"Kadın ne isterse olur .. Biz misak 
yapmayı istiyeceğiz ! ,, 

Mısır murahhası Bayan 
luşunu Atatürke 

Şaravi: kadının 
borçluyuz. Diyor 

--~------------~~~ 

kurtu· 

Kadınlar kongresi için, Hintli murahhaslar milli kıgafetlerile 
hgsjarıntltı ,n,,,.,,,ı.. ~~ı;;ı.,,.., :rr'7''" ipellU e,,ı.,,.Uarl"' g.:tdıler 

~ 
Uluılararası Kadınlar birliği Dün ıelenler, Mııırdan, AW8 • 

l O r it,.' e - ı• n konıreıi için dün tehrimize dün- turalyadan, Anıerikadandır. Mu. n yanın muhtelif yerlerinden, ıene hanirimiz bunlarm hemen bepei-

1 

bir çok kadın murahhaıları ıel • le konuf1Duttur. 

Çin el~~ya~nda=d=i=le=~=~=======~(~8;~~u~9~.;~~~~~~f;a;m;n;L~c;i;~;·~~u·~) 

yurdumuza geliyor 

G. saray Viyanalılarla berabere kaldı 

DdnkU ma4jtan güzel bir enatantane 

V
. L"b t 

1 
takım• dün Galata.arayla ilk maçını vaptı. Maç sıfıra sıfır berabere bıttı. Vi-

ıyananın ı er a . . 
t k 

.J b" ı L-la~clelik 6Öremetlik. Yazıııru yctclıncc .ayı/amı~da olnıyu"u#• 
yana a ımıncıa ır ev~ 

ltalgan gazetelerinin maksadı ne? 

Bir taraftan harp yok 
diyorlar bir taraftan da .•. 

Eski Jtalyan miilt~mleke baka: 
nı General Bono Afrikada. Eritrc 
ve Somali ınıntakalarında ne yapr 
yor? 

Generaiin ıözlerine i>akıiıraa 
harp yoktur. İtalyan gemileriyle 
Afrikaya gönderilen harp malze· 

( LQtfen Hyıfıyı çeY&rin!ı) i 
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~ (Ba.ştarafı 1 i.nci sayıfada.) } lik yapılmasından dolayı Alman· 

Uluslar Kurumu Konseyin.:ı~ mü· yanın muhtemel mahkumiyetine 
tuanid bir tarzda müzaheıet et. İ§tirak etmiyeceğini bildirmek ü • 
mek husuaunda mutabık ka.lmıı . zere Uluslar Kurumu nezdinde te. 
)ardır. Mamafih Uluslar Kurumu §ebbüslerde bulunmuıtur. 
Konseyi verilecek kararın .a.etnini Salahiyettar mahfellere göre 
tesbit edecektir. Bu kararla Ulus. Cenevrede Polonya tarafından bu 
lararcUı teahhütlerin Almauya ta· tarzda bir teşebbüı yapılmıı de -
rafından ;hlali takbih edilecek •

1 

ğildir. Polonya hükUmetinin, me. 

ti·r AJ ....... " ·ı~hl h sele henüz Uluslar Kurumuna ve, ."'"'". s? a anmasının mu • 
temel ti. l · · .. ·· k rilmeden bu yolda bir vaziyet a .. ne ce erınm onune KC:Çme . . 
•1 • •• d ı ı· hh I A lamıyacağı tebarüz ettırılmekte . 
çın uç eve ın mura aı aırı v· d" 

rupada emniyet teıkilatınm kuv - ırD. "ğ ta fta b Bek'" r_ 
ti d. ·ı · ı· ld""'· .. ı er ra n, ay ın '""" -ve en ırı mesı azını ge 'l!· mu . . . . 

ıal d ··u f"k b 1 kta nevreye hareketını teabıt etmeden 

d 
eul mF a mu e 1 ~ un:na - evvel, Strsa konferansı neticeleri-

ır ar. ranıa daha ıımdı en bu . beki k • t ·ıd•w• 1 l 
1d ..... bb·· 1 d b l m eme ıs em ııı an &§I 1 • yo a ~e us er e u nmuftur. 

F 
yor. 

ransa bu te!ebbüsleri kıs'1 bir za. LAV AL, HITLERLE KOUŞMAK 
mı.nda müsbet neticeye vardır- iSTiYOR 
mak istemektedir. ltalya da ayni Londra, 12 (A.A.) _Star ga. 
yolda yürümek emelindedi lngil· zetesinin yazdığına göre, B. Laval 
tereye gehnce, bu devl~t daha Hitler ile görütmek arzusunda • 
muhteriz davranmaktadır. lngil • dır. Ve bu görü§me fırsatı La.va.l' 
terenin mu:ahhasma göre Alman· in Vartova ve Moskova aeyahnti 
yayı mesuliyetiyle kartı lrarııya esnaımda. elde t'dilebilir. Ancak 
getirecek olan yeni bir iıti§&J'ede bu göriitmenin yapdması için e • 
bulunmadıkça ameli emniyet tef· saa tart AJmanyanrn lngiliz Ba · 
kilatmda eaaslı terakkiler elde e- kanlarına yaptığı gibi bir dave te 
dihneıi çok güç olacaktır. A\lman· bulunmaaıdır. 
ya ile yapılacak böyle bir ııtipre FRANSIZ-RUS EMNiYET 
hu devleHn de iştirak edec.eği bir MlSAKI 
konferamın toplanmas1nr katiyen Moak4'.>va, 12 (A.A) - Tasa· 

ki haberlerden bahseden Polaka. 
Zbrojna gaıeted dtYOr ki: 

Mevzuu bahis itila.Em formüle 
edilmit olduğu ahval ve ıerait, bu~ 
nun Stresa arifesinde yapdmıt bir 
diploma.i oyunu olduğunu göster .. 
mektedir. Esasen projenin müp · 
hem olan mahiyeti her türlü tah· 
liJi imkansız kılmaktadır. 

Daha birkaç gün evvel, Uluala.r 
Kurumu misakına istinat eden ve 
ıark misakı yerine kaim alacak bir 
~ok taraflı planlardan bahaedil . 
miıken timdi ağız deiiıtirildi. f n. 
gilterenin iki taraflı veya mütead
dit tarafh planlannın Bay Lavalin 
Moakovc. seyahatinde mevzuu ba: 
hiı edileceğinden dem vurulu • 
yor. 

Ve §İmdiye kadar mutuavver 
itilafın teferrüatı hakkmda alınan 
malumat, ancak aa.zete havadis • 
lerinden ibarettir ki bunlardan 
müabet neticeler çıkantıak imkan
sızdır. Maamafih, bu haberlerden 
ıarfmaza.r, Fra.naız diploma•isinin 
kendisinin aon tqebbüaünün ih ~ 
zari safahatı hakkında vakit ve 
zamanmda ve icap eden tekild~ 

dostlarına ve müttefiklerine ma • 
lumat verip vermemi§ olduğunu 
bilmek icap eder . 

icap ettirmez. Büyük Britanya jansı ıalahiyettar bir membadan MUSSOLtNININ TEKLiFLERi 
hüknmeti 1:-u istitare itini ~zerine aldıiı maliimata dayanarak yakın-
alabilir. Bu istitare diğer devlet - da aktedilecek olan Fransız -- Paris, 12 (A.A.) - Franaız -

ltalyan görüşmelerine temas eden 
lerin emniyet teşkilatını kuvvet . Sovyet emniyet misakı bir eınni • 

Övr gazeteıi diyor ki: "Söylendilendirmek yolundaki ıneaa.ilerine yet misakı eıa.sma müstenit bir 
ğine göre, B. Mussolini ibir Fran· 

devamdan menetmiy~ektl:. Al - prenıip itilafa varmıt olduklarına 
sız - İtalyan askeri anlatması 

man aılahlanına!ma da.i:- olan dair Paristen gelen haberleri te • 
· kt d teklif etmi§ ve Küçük ltilak, Bal-F ran ız muhtnuı hakkında. Uluı. yıt etme e ir. 

SOVYET _ FRANSIZ ANLAŞ kan itilafı ile anlatmalar yapma .. 
lar Kurumu Konseyi kara"lnı ver· 

dikten sonra B. Lava• V 8l'fovaya MASI BiR DiPLOMASi OYU· yı ;:;::::t:~'~anden ile B. La· 
v~ oradan da Moskovaya viderek NU MU? 
Fransız So~et mukaveııı:ıcnn ,.,.. VaJ'!Ova_..12 ( A.A ' - Franaız vale Je~İ! aali.hiyet veren talimat 
z:alayacaktrr. Diler tiırafbn lngi· -Sovyet ibli.fı projesi liiltkında· _. l ~ .... --

liz nazırlar: da Alman hnkOme · · + • + •ı' J _ 
nr••İ•ti,vderd~buıunac~k••:d~. Sfreza kon.leransını l K 

Avrupanın ııyasi vazıvetının / ~ 
kati inkişafı bu iıtiıaıeleri.1 neti.! " teblı· tilerı· 
celerine ba~lı bulunmaktadır. re s m l ~ 

Rüştü arasın Be/grat qörüşn1eleri _,....... __ ,........ 

Prens Pol Dı 
mızı kabul 

akanı
etti 

Belgrat, 12 (A.A.) - Türkiye 
Ortan itleri Bakanı Bay Tevfik 
Rüttü Ara.e,, Belırac1a gelmit ve 
iıtaayonda Batbakan Bay Yevtiç, 
Türkiye elçisi Bay Ali Haydar ve 
elçilik erkam, Balk<ln devletleri 
mümessilleri, Dııart İ§leTİ Bakan 
muavini Bay Puriç, Bak~lık er • 
kanı ve bi~k gazeteci ta.rafından 
karıılanmıttır. 

Bay Tevfik Rü§tÜ Araı Ba:v 
Y evtiç ile beraber Türkiye elçili 
iine ıitmitlerdir. 

Belırat, 12 (A.A.) - Ba~ba • 
kan Bay Y evtiç Dı~ı iJleri Ba -
kanlığmda Bay Tevfik Rüştü Araa 
ile ıörütmüt ve aaat 13 de aerefi. 

ne Mon Avala lokanta~ında bir öi' 
le ziyafeti vermİ§tir. Bay Yevti~ 
aktama kadar bay Tevfik Rüfl'J 
Aras ile konuşmalarına devam e · 

decektir. 

Türkiy~ Dışarı işleri Bakam bo 
akşam Cer.evreye hareket etttıek 
tedir. 

Belgrat, 12 (A.A.) - BugÜJI 
devlet naibi Prenı P<>l öğle üzefl 
Türkiye Dı~a.rı i§leri Bil.kanı Te1' • 
fik Rütlü Arası kabul etmiıtir. 

Öğleden sonra da Tevfik Rüttil 
Ar as Balkan itilafı devletleriDİ' 
elçilerini kabul ebni§tir. 

Türk - Alman ticaret ve klering an
laşması Pazartesi günü imzalanıyor 
Berlin, 12 (A.A.) - Anadolu 

ajanımrn huıuai muhabiri bildiri
yor: 

Türkiye ilo Almanya araaında 
bir ticaret ve Klering anlatması 
yapılmuı için Dııarr itleri Bakan
lığı umumi katibi Bay Numan Me· 

nemencioğlunun ba kanhğındaki 
heyeti murahh ıamızla Alman ~ 
yeti arasında bir miiddettenbe11 
d~vam eden müzakereler bugiiıl 
muvaf f ak!yetle neticelenmiştir. 

Anla§ma pazartesi glinü 1mıa' 
la nacaktır. 

Sovyet artistleri Şeker fiyatları 
M,,.kova., 12 (A.A.) - Büyük Ankara - Ökonomi Bakanlıi' 

Mo.kova tiyatrosu artiıtleri bu • §eker fiatlarınıl'.1 indirilmeıi hu511' 
gün Odeaadan Türkiyeye hareket ıunaa tetkikat yapmaktadır. BıJ 
etmi§lerdir. . ~ 

~~-- :....;a.;;.;u,- 1 - ·· -.~a.l'! 
Romanof da refakat etmektedir. maaı ıçıu a.ıuuıu h • • • • ••• 

Zabitan, EyliUde bir mesiyle batlıyaca~ ve ki.Jd ııı 
derece maaş zammı takriben on kuru§ tenzilat o\ataK" 

görecek tır. 
Ankara - Ordu barem kanun • 

projeai Kamulaya verildi. Ordu Yeni Tarife Müdürü 
LEHiSTAN, ALMANYA TA .. 

RAFINI TUTUYOR trta, 12 (A.A.) - lta1yan1ar bu· 
Q'ünklt mUıakereler hakkında aşağı -
dt.lkl teblifl ne,retm1~1erdir: 

~nıup~an, bu proje ile Zafer A k 1· ı _, ıııii· Saat 13 e kadar devam eden mü • .. ~ n ara - ıman ar umUu• 

:ıakereler uluslar kurumuna Fransız bayrammı takip eden 1 Eylülde dürü Bay Muhsin Naim terifelef 
muhtıruı hakkındaki münakaşanın bir derece maat zammı görecek · Yartova, 12 (A.A.J - Alman 

matbuatı, Cenevredeki bir Ameri· 
ka ajansmrn telgrafını tebeniiz et 
tirmektedir. Bu telgrafa göre, Po· 
lonya hüknmeti, mecburi asker • 

melerinin toptan, tüf ekten ziyade 
dikenli tel kangallan olduğuna ba· 
kılına Generalin banttan bahae
den sözlerine de inanmak lazım· 
dır. Çünkü bu dikenli teJ kangal. 
ları harp cephelerini tutmaktan zi· 
yade Eritre ve Somali ile Habeıis·( 
tan arasındaki kavgalı "ınırları 
bedeviler için geçilemez hale ge· 
tirmekte kullanmağa yarar. 

Yalnız bu arada göze ~arpan 
bir feY var ki oda bazı halyan ıa· 
zetelerinin neıriyatıdır. Bir nümu· 
neıini yukarıya koyduğumuz re
aiın, bu netriyattandır. Bu reıme 
biraz dikkat edilirae Erfü-,. ve So· 
mali ile Habetiıtan hudutlan üze. 
rinde en kanlı muharebelu cere· 
yan ettiğine, İtalyan tayyareleri
nin en tiddetli bombardımanları 
ile Habe~Hlere dehşet v~rmekte 
bulunduğuna hükmetmemek elde 
değildir. 

Acaba barı, vaziyeti mi, yoksa 
harp vaziyeti mi doğrudur'? Eğer 
harp vaziyeti doİru cieiib~ bir ta
lum hayaJi harp sahneleri tasvir 
eden ltal;-an gazetelerinin maksat. 
1arr ne olnbilir? 

ltcılya; r, Habe§iıtana, U.JO§ma 
NiyetinJe OlJuğunu bilJi.,eukmiş 

Cenevre, 12 (A.A.) - Italya 

Fransız, Inıiliz ve İtalyan murah
hasları bu sabah saat 9,30 d• Italyan 
hUkdmet reisinin başkanlığında top
lanmışlardır. 

hükumeti, Habeıistan ile k(:ndi a· 
rumda doğrudan doğnıy:ı yapıl -
mıt olan müzakerelerin tarz; hak· 
kında Ha!>eıist&nın ıerdfl•.mif ol
duğu mütalealan açıktan açığa 
reddetmekt~dir. 
Habetiıtan hükumetinin hare • 

keti hilafına o1arak ftalya hüku . 
metinin doğrudan doğruya müza · 
kereler icruma devam -..dilmesi 
mütaleasrnda bulunduiu ehemmi· 
yetJe kaydedilmektedir. 

Hahe,iıtan ve ltalya hükUnıet· 
lerinin 19 kanunusani 1935 tarihti 
nota mucibince her türlü ihtilafı 
2 ağustos 1928 tarihli ltalyan -
Habq muahedesi ahkamn.a. tevfi
kan yani v" uzlaıma veya hnkeme 
müracaat tarikiyle halletmeği ta· 
ahhüt ebnif oldukları h.ttırlatı(. 
maktadır. 

Bir de 1928 tarihli muahhar no· 
talarla her iki hiiktlmetin herhan
gi bir ihtilafın hakeme hllvalesi 
takdirinde ?ki,er hakem ta:.·in et · 
meii taahhüt eylemi9 oldukları 
beyan olunmaktadır. 

Bu sebepten dolayı İtalya doj. 
rodan doğruya Habe§ hüktMefne 
müracaat ederek bu ferait d:ıı hilin
de kendisi ile uzlapnağa amade 
oldu~~nu b:ldirmek niyetir.de ol . 
dutunu beyan ve i1an etmittir. 

de~amma. inhisar etmiştir. Heyeti lerdil'. müdürlüğüne tayin edilmiıtir. -'1 

murn~aM1ar~krar ~at~~~==========================~~ 
toplanmışlar Ye muhtıraya ait müza • noktayl biribirinden ayırt etmek ll _ beraber diğer de~ıetıer hususi nıuk•' 
kereleri bitirmişlerdir. mndır: ,·eleler akdetseler bile Almanyanıtl 

Müteakiben Avusturyanın nıiye · 
tintn tetkikine geçilmiştir. It.alya 

Başbakanı ba mesele hak~nda mu • 
f assal izahat vermiştir. Ondan eonra. 
Sark misakı mesele ive nihayet hava 
mi akı görüşülmüştür. Müzakerelere 
•aat 19 da nihayet verilmiş ve ınu • 
rahhaslar yarın saat 10,80 da tekrar 
toplanmak üzere a)Tılmışlardır. 

Oğleden onraki toplantıda Bay 
Saymen Berlini ıiyareti esnasında 

öğıendiği Alman hattı hareketine da
ir dün nrdiği iuhata bazt tafsilU i
lave etmiş 'e Berlinden yeni mal-4 -
mat aldığını vo Alman dışarı lf1erl 
bakanının Jngiliı büytik elçisine Al -
man)'anın bir ademi tecavüz şark mi
~akına i§tirnke amade oJdufunu ,.e 
bu misakı imza edecek olan devlet. 
!erden bazıları mütekabil yardım hu· 
• u unda hususi mukaveleler yapsalar 
bile Almanyamn meıkur mukaveleye 
iltihak edeceğini bildirmiş olduğunu 
c:öylemiştir. 

lNGJUZLERl.. • TEBL1Gl 

Streıa, 12 <A.A.) - Bugtinkü mil· 
:ıakereler hnkkında Inailizler de şu 
tebliai neıııretmişlerdir: 

Fransanın Uluslar kurumu nez • 
elindeki teşebbüsiyle alaltadar bUtün 
meseleler hakkında bu sabah etraflı 

noktainaıar taawi vukubulmuttur. 
Bllh~ bu hu usta. ne yapılabi1.e~e· 
ğf keyfiyeti görüşülmüştür. Bu bap • 
ta. CenenedP. ittihaz oluna~ak hattı 
hareket hakkında eaasır bir &nlafm~ • 
ya '-a.nJnııştır. Ancak, a.fliı•aki u, 

A _ Fransanın uıuılar kurumuna Şark mlsakına ıetirak edecektir. 
muhtrragy, )faarnafih. Almanya 'kendi tebli ' 

B _ Bu muhtiranın ~ebeplerini ğatiyle diğ~r devletler tarafında" 
göst.eren tezkere. yapılan tebliğatln ayn ayn 'eEikal3' 

ra dercini istemektedir. C - Uluslar kurumu kon$tyinin 
Bugün Avusturya mesel i de gô

nreceğj karar. 
Bu ~on nokta hakkında Strezada rüşülmüştür. İngiltere heyeti murall• 

bir karar verilıniyeceti a "kirdır. Bu· hasa~ı 1933 şubatında ve 1934 ikinet· 
na rağmen mesele &örüşiilmüş ,.e hu kanununda tesbit ctmi oldu<u hattı 
hu8USt& kfrnin Cenevrede raprtörlük hart>.ketini teyit etmiştir. 
yapacatı rnevıuu bahi& olmuştur. İngiliz Bakanlan bildirmişlerdir • 

ispanya murahhB.51 Bay Madarya. ki: 
ıanın iflrni ı~miştir. Sir Sayınen iti· Hitlcr adcmı müdahale) i tarif•" 
raıda bulunmamıştır. Fakat bittabi l,!ÜÇ olduğu rnütaleasındadır. Maalfl•· 
bu me&ele kati olarak ke tiriJcm~zdi. fih bu mesele memnuniyeti mucip IJfı' 
çünkü münhasıran Uluslar kurumu ekildc hallcdiJirse buna müteallil' 
konccyi sallhiycti dahilindedir. misakı itina ile tetkike amadedir • .aıı 

Alman m~lesinin )anında, her - mesele de hu ~urctlc muvakkatcO 
han&i bir muahede bir taraflı olarak konferansın programından çıkarıl • 
yeniden lhlll edildiği takdirde ne ya· mıştu. 
pılması )Azım relcce~i işi de ı:örUşül· Niha) et ha Hı mi kı da göruşill • 
müştür. rnüşhir. Bu mi km mdiden tnnzi ' 

Umumt direktifler baJ.iımından bu minin çok müşkül olduğu mü ah d• 
meselede de bir anlaşma.:ya ,·arılmış • cdiJır.i7tır. Bu husust müt.ehassıst•· 
tır. Ancak kaU kararlar Cenevrede u rın tetkil\ etmcSi lflzım gelen anıel1 

rJJebllir. Bay Makdona1da. göre bu bir çok miı7kuJat 'ardır. Bunun içitı' 
meselede de sallhiyettar makam gc- dir ki, lıu mesele umumi noktai nazşt 
ne Uluslar kurumudur. dan tetMk ile iktifa olunmuştur. 

Almanyanın başka dnletler şark En nihayet lngiliz heyeti mur~ ' 
misakın& mütemmim olarak hususi hasası, şurasını tekı·ar eh~mmf)etl• 
yardım mukaveleleri aktettikleri kaydetmi,.tfr ki, Fransanm UJu Jaı' 
takdirde Hitlerin ne gibi bir hattı kurumuna ,·erdiği muhtıra uzerl111 

hareket ittihu edeceit Bay Saymen- AlmaıtJa haf·k,nda yapılacak mu• ' 
den sorulm~st üzerine Berlinden tel· mele i1 ileride herhangi btr mualt" 
grafüı ma.lQmat istenmiştir. Almanya denin yeniden ihlali ttıkdirind aJıo•' 
Dıpn işleri Bakanı Tngilh: bUyUk rak tedhirl t me. ele ı b rıbınnden · 
elçisine bildirmiştir ki: Almanya ~-ırt edilmelidir.Bu ıki muele ayrı ,s• 
bö)'l• bir ihtimali tehlikeli ıönnekle rr tetkik olunma tur. 



1 
Bertin, Vijana, Paris ve 

V8110• öaihcle 
ddlig 

v.,., ~n Alman-
7t111.,. ~ ~,,,, ..,,,.,, 

y ··ıdürmek 'çin yüz kur un! 
Azgın bir boğa dün Eyüpte bir çok marifetler yaptı; 

ilk saldınşına bir kasap dükkanı uğradı 
,.,_. lflllıtil• ilar• .,/ilinelıtetliT. 
.. ,.,,. friıwl• 6araıl• ICaınıltG1 
.., ilktf 7"1itlrrtrffrr. Ba Mf/ıl ,... 
fi• trl• Nailer ,ale olfmll -. Dün _. 12 ele EfÜl\te bir bi • { Boianm bö1le aaldlft'fmdan ( mey4'_anı bot bplan bota, Oç te • 
ılıaJj,,.. luızantlJar. '!'_. ~ dile olmuf, etrafa 1&ldıran bir bo- herkea korJmw,, k~aya batla· bitler mahalleiine, o~dan F•tıklı 
AL Mfom:l.ıı, FrtlMtllll•, n11on~• ta yirmi •emar tarafnJdan ablan DUf\D'. sokaima 1&pmlf, ennm kapıımı 
• 'A...,,,,yaı1. qn, "7" alıüler yüsclen fasla lmrfunla aldüriil - Bola cJiikkindan çıkhktan çalmakta olan Ahmed• çarpmıf, 
1'IJll. ft~...:.. • • miiftir: ao~ Eakiyeai caddesine doiru yere diifiıaüt- boJDUlariyle bir 

Alman ma16aatı uuı--. lftfi· 1. .. • AJ• it kotmaya batJanuı, uim boia 1o- kaç kere vurduktan ao,.ıra yoluna 
,.._,.nan rae&.ıcriıwlen Mlf1lnsl• O.fterdarda kepelp\"ı ıye a kakta oyniyu üç 1apnda Omer devam etmiftil'. 
6111,.eder sibl ~· ._.. bola !riPte Kalenderhane cad • iımindeki bir çocuia da çup1111t, 
hr, Almcrn ıaini ..,.,. -slıll•• desind9" lamiye ıötürülürken ere dütürerek bqniclan yarala • Mehmet ;::olundan yaralan-
.... tlolta maoollolı oı,.,, Wr,. birdenbire sahibinin elinden fan.. ~uma sebep olmUfbar. nıqtırl L-!a lanLoia.!'~~:: 

al--11 s· !l~det ... .:1.... -- • e Jauaa --- ---~· ltiUe ~· ntQll•· tulmıqtur. il' mtW PP ... r-1' KOfluiu Ntikamettelri imanla- mıp 
rin Damig 1r.,.,ıtqı.nlalıi hzaıh kın etrafma bakman boia, biraz rm bçlflDuma rajmen bola Ea • • 
'"lf o6lrıltltıT& _,ı., ~ ialta sonra bap Celifm diikkinma •· kiyeni ÇefD>e'İne doinı ilerlemit- Boia bit ndldclet dalıa tala, 
eooellıi 4.,,,.ı.,.. pre 6ira ddo tdmlf, boynualari1le dükk•nm an tir. Bu sırada Cinündeki eteii ile sola saldırdıktan sonra ıeri dan· 
~. Ba Wmttlan 6ir ~ Jaem•ı parçaWmt, içeri airnJit • Eyjibe odun ıetirmekte olan o • mek iıtemit, tokairn bpatddıiı • 
ıar. AfMClit Nal pro,,..aıwla el· tir. l~e bir mütteriye luJIU. ha- c:IWKu Arif l1mail botanm reldi- nı ıirünce Malikin hahçeslne tir
,_lifli ffiıtl 6a ylıwien ~ mrJıJaa ~ CeW prli1til7i iti- iini ı&riince eteiini bırakıP Çef • mittir. 
e111ealillllir. • tipte .... ~ ~DU' _.ıclı- menin üstüne çdmuttır. Bola bahçede sıkııınca etrafı .. 

,,.,.. .........,... ,,.,... l'Jfllll, ,._iifl:lr .. Celil ile mitte • Aajın boia aizmdan köpükler aı IU'&ll memmara aldnmr9, bu-
~ ne11o..ı ....,...,. #":" ri Mr IJllffJ'• ..W.•• ..ıe·••· As- açarak ıelmiı, Is.mailin e,eiine nan ibenne boianm bafka ıuret .. ••11te•ld- ,,,,,,,,.,,.,,,,,.,.. il8 Wa •kknın içia&Wri ta • de boynuslariyle vurmuf, kanım- le tatulamıyacafı anlafdmıf, üze
llfiıllr. ıüa~le nl'IDUf, bara· dan yaralamı9, kopnauna devam rine •\et edil.- öldiirülmü9lür. 

ÇID.ii Fr--.. ..,.._.. ~ _. da tam•...., .puçalachktan etmi,tir. Herkes bojadan kork • Asiın manda ancak 1üze yakın 
,.,.,.,,,. _. ..ıaı• www•• ;.te. ,qnra dtildrinclan __.qbr. tulu için kimse önliyememi!,. lcurtunla tilmüttiir ,,..,, ,,_., ,,.,,,.,,,,,,. ..,,,_ 
~ Sofol,_,,, Si6l y,iil! 6ir 
...,AlWL 

...,.,,., - ,...,, tlcfitd. -..u .... ıı •. 

neticey· me7'Mli~~PlllJ1ıit•.ı 
dafıı için heJJine • 

adın yüzünden kanlı bir hidise 
rakr alemi yapblar; sonra meclise bir 

etirildi; kafalar iyice dolunca.. 
Dij~ odalarda oblraDlarclan rine ıe~er, ~ otomo • 

Cerl~n oğlu Sırrı, Kasım, Edime- bille Gureba haıtahanesıne ıötür-
.__..,.~ • .J.-L-.. 41 ..... _ . .. _~-. v.-;r- ••• u.,.1 ... 0., ... 

Bunoktcul.aniJay....,._..,,, . ,.~tlllilll~:llıilliiildlıilırMlldlllll· 

686irlenmefe 6aflı1Gft AlftlCllt 
JW01Jll6anJcuı ili ,,,.,,,,,,,.,, lal-

""' myılmalrtaılır. 
Dtımiı ~kilerini Viyana ı• 

setfleri 6afleıı 6ir Mllİ7M• tef. 

ili fllller. OnMnı -'" l>cınaW-
4""' _,lıl _,,,,._,, NMtirlıt -----..--..-..... ._1 
ıntiWJel ..... tlwnıwqa ..... 
6err olftfd• ı&ıer ..... ilr• A· 
••••• ,. ,,.,.,,,..,.,.... a,anc.z.n.. 
,.. ... Hitl• ifin,,._.--'• 

D&q keski Ye demirlerle kendileri
ni mudafaaıa •~itlerdir. Bu b 
s-klatma sahnesi çok fasla air • 
lllemİf, bir kaç clak\b sonra Sır • 
n: l 

- Ah ,_..dma, tahdamanm 
kesildi! diyerek kendiaini odadan 
chprıya ablllf, polis ~. 
k ...... 

Nokta memuru ve merkeıdea. 
diier abıta mmaurJan vab ye • 

Yer sarsıntısı 
DiJn şehrimizde biri 
ıitldetli bir hafif ilci 

zelzele old.a 
Kandilli r&NhJleli, d• tefı· 

rimi&de u.at &iri 18 dakib 11 1a 

niye ıeçe çok tiddetli, ve Hat iiçfi 
1 t dakika 1 O saniye seçe hafif 1 

•• v • 

ornegı 
G~d eırw/ıler, Naiz olar. 

Ben, Jiın brınlarJıın 6ir tanaim 
ıörlüm. l•tiınhalda böfle 6ir r 
..nn ~ktıfuaı, ltimbilir anca 
'°'kiti Jaymuıtrır1 Olnıtlıım. Ha 
ntalannı ıözJen ı~irJim. $imdi 
ıönliimJe kalan ıey, ••oins oe ln
oon,hr. 

l1t41Jbal ı•hir lnlağuRınılan 
bah.e4iyorum. Dünyanın 6u .,. 
güzel yerinin fimJiye lıad11r reh
beri yapaltnanuffı. Çünkii bö,Ze 
bir toplu H büyüle İf İ~İn, önce lr 
tanbal lıcıritamun yapılnuuı, ao
lcalı ve mez!'anlpnın alUMil ati """" .,,,,,_.,., ~-"" ,,,, ... 
l~ •• ,eldi. 1908 denheri .... 
tfp ıtlcn ltatqilJJ,1,,,., bu na 
ifil dıftuftu. Vcrlıit 11alıit topralr 
lerumza ayai bcucrn •ıezıı.n,. ler 
'ellerirtcle vadellerde banfmtf )'Clft 

'" yapralı yıfmları ,,,,.,,., .,. ıör
clilılerlni J~fil, oratla oWtılılon 
,. skde'1 r~irerela ydrll.,.,. 
J8nerlerJi. 

ln,Uiz, Fraıuq, We ArİİerUlll' 
lrl""11 holılccmmldi ~ hr 
ntflan, bttıaı tla 6u ,mdr.ttl&. 1'• 
tlikale *'11atıntla ,.ıafanların 
'1iglifi lıellelenlen hiaarla.r cm,.,.. 
I• 'lrtll'fuında yalmz f41fma6 N r 
mu .Ulanelt neye '*"'? 

1*1t6al ri6i Aora""'on At)'G 
"'*1an M7f'Olunan, Aoffllll/lllt11t 
Asyaya ,,,,,,,,. gectÜrtle ı..-
..aleri bile 1elelot11m gegen Mr 
"""4• h M.u.lilı. ffll\'elden • 
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__ isı::ıvr:ıK DENiZ RoMAND. _.. Sir eci - ~a~~Hf PBSH 
Tefrika Na. -109-[ En~~~?,~1~ ~~~~~!E~eıs1 a as n H fermot 

Feribot işletilmesi 

u em Dl reis' ~ i OD 8_ I ( n ~.Ü lü s t e ',~kştgıso~rdu·~ı:zevme:'!:t~d~;r Cıbali ıemtini anlatırken, hu· 

Uğursuz Cibali ..• 
" ~ t d u ramn tüyler ürperten acıklı yan· 
h 1 r 9 b ı n ri o .. n m n 1 s em i \1 o r u l\faten gazc::tcsindc Şarl Lll\"UZO gmk.rı.ı:ıı )azmadan geç.emiyece· U U ft p U il J imzasiyle Sil'kcci ve Haydarpa.~a ğim Uzun müddet btanbulun sa-

' arasmcla feribot işletilmesine dair yıh semtlerinden biri olarak yatı· 
Bir aabah Kemal Reis, gene ı' ynb~cı illerde c1ah<>. fazla -ala. bil' )3~I çıkmıştır. Bizi alakadar yan, Pa§il ev erkanlarm konakları 

bö"·le Seyyid Hasanırı evinde ko • maz 1" • fl d k" bü • edf'n bu yazıyı naklediyomz: ile bezenmit Cibali, yangınlar yü· 
; 1· .h . Kemal Reıı o tara ar a ı M d 

nU!urkcn, bu tecrübe ı ı tırara tün iskele ve J.falderi ba~tan başa llkbahardan itibaren a~ e. zündcn mahvolmuştur. Bu yan· 
du · d nizinde Dünkerk ile Duvr arasında gınlann, Istanbuiun uzun yü:z;yıları 

60T • • d bö' • dcivmÜ§, yakmı~, ta§ üstlin e taş 
_ Bu halife!er eıkıden e Y b k t feribotlar i;lcrneye ba.~layacaktn · neler çektiğini göstermeıi itiba.· 

· .. ıra mamı§ 1
•• Bu münasebetle Parisin uluslal', · ] d h · · d le geçimsizlik içinde mı ya§amı,. • Fakat, bu kıyılarda ne yapsa, rıy e e c emmıyetı var ır. 

l 
., d hatla krt'alar arası demiryolla • Yalnız: burada '§una iıaret et-

ar.. . !'inanın öci.inü n1amıyor u. d - 1 1 ama ı rının baıtnıda bulun umınu nası k · t · k" 1 ta buJd... rıJr•n -Şüphe yok ... Emevı er z • "- Bence Sinan, büliin bir ıs • :r 
0

- me ıs erız, ı ı n ... :::r ~°' 

cl b 
. b' ·b· · · rekememe:z: • d ı.ı· 1 unutabiliriz?. 1927 yılmdanbe- yangınlar. daima. meı'um bir teıa-

nın 9.n en 1rı ın":ı w • panyaya be e Qtr ... , A h ·1 
Jik devam etmektedır. Melık Ah- Sözünü on defa. yüz defa tek • ri Avrupayı, ayaya ag ıyan düfe atfedilirdi. Yangın "Gazabı 

· ı K rtuba da. Semplon • Oriyan · Ekspre3 vaaı- ilahi,, ile anlahhrd:r. 
rlurıal:man vaklly e u rarlamıştı... ta .. 1·yle ;·eni Türki" e, Suriye, Filis - ' .. 
büyük carni yaptrrııiken de_~em • "' ı;. "' ., ; Yangının çıkuğı yer ~er an il" 

- l tin, Mıs r, Irak ve İran. muntazam ·ı · .. h ) h. e a. 
Jekette büyük bir fesat oc:_gı ,.ar • Su sıra.da Kemal Reiı:.in ku ngr • d rı mes1 guna o an ır yen , 5 • 

k Abd d ve ııeri kara bağlantılarmm i aresi bibi ekserıya parçalanırdı.. Bir 
dr. Halkm bir kısmı, Meli • uY· na söyle bir haber çalın ı: Parı' ı"n elinde deg- ,·ı midir?. 

c:ok :-; k k •i:ırvana meyhanede yangın rrkbğı için &a-
rahman öldükten ıonra. onun .,. ''Kralın büyü ızı " ·" ' 1 b l · :s-

.. kına R · · ··rmü§ Bu noktaya gelince ı;tan u 11 • hibinin diridiri ateşe atılmMı mü· 
değerli eseri olan bu camn. yı • rüvasmda Sinan eıaı go .. ·· 
ğa ltalkrşmı§lı .. Diişünün hır kere.. S~bahleyin uyanınca ha.buma ru · tasyonundan Haydarpataya ge· him hadiselere sebebiyet vcrmİ§· 

C
•miden nr. alınır nu h1ç? Kurtu. • '-'asını anlatmıı: "Baba. ben b.u a- ccrken vaki olan güçlükleri düşün- tir .. Bunu aıruı gelince g5recekıi· 
... -~ h " k t .. mek tabii oluyor. Sirkecide va • · 

da ~ehrin orta.undan ge,en n~ 1)" damı bir defa olsun görme. ıs e · nız .. 
.. ı·· deki köprü de gene EmeV11er rim ! demi§ •• Kral Garnataya ha • gonlarından çıkmak mecbuireylin• 1 ler defasında me~'um Hr lese.· 
u& un ! Ö bı"n; Ah.. " dl T · k d~ bu'unıtn ıokuların rahabızlığı· d f h ıamanmda Su tan ıner . . • fiyeler göndermi§. Sinan a ı iır '"' 11 ü e amlellilen yaı,gm ·almz bir 
dülaziz tarafından in§& edı1mıttı. delikanlısını aratıy~rmu .. > nı kaldırmak için bir ç.are vaı·drr: defA ( h<t yir) ol ara T- ld &İr edil 
O de,•irde yer yüzünde bunda~ da~ Kemal Reisin içine hir §Üphe Orada ela feribot v~aıtaaiyle rRy . mi~tir. 
ha büyük bir köprü yoktiı·· Y:~ı düştü... . ları biribirin.e baglamak... 811, lstanhulda müthi~ ko]erll 
sekiz büyük kemeri vardı. Kop • Acaba Sinanı yakalayabllec.ek • Bunun için şüpheıiz bh·az te • nın hiiküm sürdüğii esr.ad;:ı cıkan 
'J'Üni.in uzunlu~ sekiz yii%, yükıek· ler mi?. şebbüs kafidir. Birkaç sene evvel yangındır. .. Zira, bu yangından 
Jiği altrr.T§, Ye geniıliği altını~ ku. Seyyit Haaan, Türk amiralini le-- Tüı-k Bayındırlık Bakanlığı t.ua. sonra kolera ortadan kalkmı;h. 
laçtı .. Köpriinün etrafmda on do.. aelli ediyordu: fmdan yapılan tetkikler, bir çift lstanbuJda emsaline ni8peten 
kuz burcu vardı. Sultan Abdüla • _ Maryana çok müşkülpesent feribot ve bunlar için yapılz.cak fazla vangın çıkmtJ ycrl~r uğur
ziz öldükten aonra, yerine geçen bir kadındır. Bir çok İspanyol tP.sviyeler masraf mm dört. mily()n suz acldP.dilmekteydi. Bu meyan· 
halife ilP- İJ olarak bu muazza.m pren&leriyle nişanlandtgr haldca, Türk lirasın.ı yani elli milyon ka • da hafl.ı\. Cibali, ikinr;İ der~cc Ho-

köprüyü yıktırmağa teıebbüs et • biraz &onra hiç birini &evmedi.. dar Fran ız frangJOT geçmiyeceği· capa~1t. gelir .. 
mi ti ... Bereket versin ki ecel ça... Hıon~1.,..r:ı ..... ı:"',...,1,.1, ~1nırnr be2ene• -: ... ;.;.dl'IYmi ti. U .. f\ Cl'DA"Lt·ıAt1ultH 
buk el'fomi§ de bu bü_.,....aı .... - ..ı-~- ceğini ummam.. Vagondıın çıkmamak ~artiy1e · · 
.. : • ·---...-.o.ıı K.urruımu§, ı§te - Rüyasına neclengirmi•!. Aca- L d p . B h ilk Cibali yangını (104"'i . 1633) 
eaki En:hilüs halifelerinin içyüzü !. s on ra ve aruıten aııora ve l 

ba ona Sinandan bahaedenleı· mi K h' k d •tm k f d acneainde, bundan 300 küıur sene 
Kemal Rel·a, bu tarı"he o~en hı" • a tr:eye a ar gı e ay asına 

•-:J" d ? evvel oldıJ.. O ıenenin Temmuz: 
ka ... yeleri merakla dinlerken, Sey .. var ı. .. para iti bir engel teşkil etmez .. Bu· 1 

Ol bT ç · k .. M k k ı ayı biitün atanbul halkını çılgın· 
yı·ı Haıan şu garip fıkrayı gülerek - a 1 ır .. un u aryana gün Tiırkiyede pe ço o an ve 

kendi ırkına yabancr erkeklerle Irak ile İran ve Efganiıtan.da mev- ca eğlendigi bir aydı. Bir ı~hzııt.de 
anlattı: d11.ha fazla meJgul olur. iki yJI ön- cut bulunan şoıe yollarında 'oto • dogmuftu.. Kandilli bahçelerin· 

- Sultan Yakup Elman.surun ce lapanyaya g~len bir Portekiz mobil &eyahatini bu vaartanm ko. de tertip edilen muazzam mum do. 
biraderi Kurtuba valiıi imif. Sul • prensine karşı da yakından alaka laylaştıracağı hesaba katılmalı • nanmaları ve fitek şenlikleri Bo
tanla arası açılmıt ve vilayetten göstermişti .. Fakat, prensle bir kaç d ğaziçinin her iki tarafına. uzuyor· 
azJedilmi§·· O devrin alimlerin • clefa görüştükten sonra. kendisin.~ ır~öyle bir proje lıtanbul Boğa • yor. Haliç binlerce ıandalia dol· 
den biri kendisine sormuş: "Kur• den nefret etti, Prens uazktan gÖ· zının yegane hakimi olan Ankara mu§tu. Gece &abahlara kadar 
tubah1ar nasıl insanlardrr?.,, Sul: ründüğü kadar sevimJi ve cana ya- hükfımetin.in dikkatini ceJbetmeğe halk uyumuyor. 4ehzadenb doğu· 
tanın biraderi çok ince ve zekı kın bh· erkek değildi. Maryana layıktır. munu teıit için her şeyi yap1yor. 

bir adammı§·· Bu suale §U cevabı çok garip nıhlu bir kadındır, muh· · l du .. Ve Temmuz ayının 3on gün-
.. "Kurtubalılar deveye ben· I\UH.Uı - B!zıın ta 1kikatıını-verttıı§. terem reis! za gora Sirkeci ile Haydaıılaşa a . lerinde Yeniçeri, Sipahi, earay er. 

zerler. Sırtına fazla yük vurursa - rasmda bir feıibot işlemesi için kanı, bütün hta.nbul halk1 adeta 
nız !ik.iyet ederler .• Yükünü alır ~ Kemal Reiı, Seyyit Hasanm e- bir kaç yıl eV\ el hi.ikum€te bir tek- yorgun dü,müştü. 
sanız gene §İki.yet ederler!.,, Asır· vinden ayrıldı .. Gemisine geldi.... lif nıku bulmuştu. Bir aralık hii- 27 Temmuz cumaya teıadüf et· 

l t 'krP bu"tu··n Endülüslüler K tan yerı"ndeıı enginlere doğru kü · ı · mı' .. ı·ı .. Her sernl1°n camı'ler·ı hı"nca· ar geç ı :r ap met lm 1se cııemmıyet vc1111iş, s 

deveye benzediler, ınuhterem bakarak düşüıımeğe ba~ladı: feribot işlclilmekten elde cdilelıi - hınç. dolmı,~tu.. Ayaıofya, Süley-
reiı! Hiç birinde duyg~ ~~ m~.. - Sinan ne talisiz bir erkek • Iecek istifade üzerinde tetkiat y;.ı. maniye, Beyazıt, Fatih ve daha 

kal .. Ozum uzu· · , Onu sevenler •a"'nız .. Bunla· b. r k ·1 de k rkunr b1"r ha. trktan uer mam1~·· mış. ., J pılnuştı .. Bıı te~ hbfisiin bt~güne ır;ı-o camı er 0 :ı • 

bakarak kararır, derler, ne rrn arasında göbek atan çengiler • kadar 11eticelenmemis olması hu her çalkandı: "Ciba.li yanıyor, a· 
:ğnı sö:zmü§ .. Bizjmkiier de Is .. den prenseslere kadar her çeşidi tetkikat neticesinin ıı~üsait olma • leş Sultan Selime i~erlemiş ... ,, Her 
pa.nyollarla içli, dışlı oldu~tan ı~n- var .. Fakat, o bunlardan hhab:r~iz masındandır. Zira ::ıtatistiklere .semtten mahşer gib insan kalaba· 
ra onlara benzediler .. Eskı cenga. ve uzak ... Şimdi kimb1lir . a~gı e- göre Avnıvaclan şimendifer He lığı büyük bir oğullu He CibaliyP 

Terlik devirlerinde ortalığı titre~en liğe sığınmış bir halde, ınlıyerek Sirkeci istasyonuna gelerek şehir. doğl"U akın etli. 
Endülüslüler ıimdi ne kadar mıs: ya§anıaktadrr. Ebukaııı·m· bana de hiç durmaksızın doğrudan doğ- Yangın liakikaten müthişti. Kl· 
kin, hareketsiz, adeta hüviye~l~rı· onu kacırtacağmı vadetmıştı .. Hal· ruja Haydarpaşaya geç·.mek \'e ~i - ztl alevler gökün bir katm~ yükse· 
ni kaybetmiıler: Eskiden ~elıkı!e bu'ki :clamcağız §İmdi Sulta • menclifer]e yolculuğuna devam et. liyor, koc1\ saraylar çattrdıyarak 
aahilt!rinde: - Emirülbahır geh • nın gazabına ucramış.. il~~r~ mek isteyenlerin sayısı senede beı;, yıkılıyordu. 
yor! dedikleri zaman İspanyolla • zındanlarına atılm~ş.. . ~ u usu on ki:.idcn fazla değildir. Bunun Cibali haricinde bir k'llafatçı 
1

- korkudan dudakları çatlarmı,. kurtaracak bir halaskar çı .n:''Yn. • için Sirkeci ile Haydru·pasa ara - funda yakıp gemi kalafat f'derken, 
lşpanya kralı üçüncü Alfons ge_ce cak mı. Tanrım? Bu n:b~alınz b1r j smda feribot işleLih;1csi iktısaden rüzgar kıv1lcımlıın kayıkhaneye 

d k k E dülüs cenga • . 11 · ı Ebukasım gı ı valanse· · 1. b' · .. "l l d' ruvaıın a sr s• n mı etmı~ · 
1 

? S 
1 

venm ı ır 1 goru meme de ır. almı~ ve derhal tutuşturmuştu. 
v~kri~ görü~uy~danha~ır~ verhlradamundanalırr~ı. u- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

k nrrml•' l Abdullahın memleketıne kar- ra:klarında bırakıp bir yere gide. Sinanı :;ağ kolu gibi tanınır.. ve ra uya :ı • an :ı 
v 

1 
R . bu derece hainane davranan mezdi. ıevmi~ti .. 

nema eıı: '' 
H 

·a· .. ler' bir hükümdar o)dugunu evvelce - Onun kemikleı·i dünya dur - latanbula dönünce, ikinci Ba • 
- ey gı 1 gun ·• b 1 k d k d · h k . . öğrenmiş olsaydım, ura ara a • u ça vatan ıye ay ıracak. Ben yazıt: 
Dıy: ba§ını şall~.yoı d;~· Gama • dar gelir miydim? Garnatada Mu· bu aesi lstanbula gitsem de duya • - Kendi gücünün yetmediği bir 
Sahıl halkı o gunler . el sa adlı bir kahraman varmış diyor· cagım .. Onu yabancı illerde hıra · yere Sinan gibi toy bir genci neden 

tanın aukutu haberini beklıyor ~: lar. Ondan da bir ses çrkmıyor. kamam.. gönderdin?. 
Kemal Reia Ga.rnata kapıları T r s J s· nr Diye söyleniyordu .• Kemal Reiı -·'clıktaıı ..ODT& Merida .ahillerin· annm. en yo umku:zu

1 
~·· . .1~. Derıe, KemaJ Reis, Baya.uda ne 

~ 
1 

k Ve Si. çabuk gönder. Yel en erımızı §1§1· bunlan düşünürken, içinden gelen ce\"ap verecekti?. 
de biraz da.ha bek eyece " ' · "d 1· bir aeınm yu"reğinde köklenip kal· · lm d'-· • .. -ünc.e donan· ı rıp gı e ım •.• 
nanın ge d: ıgınktı ~018. ki .. i için Kemal Reis, Sinanı Endutua top. <lığını duyuyordu. O, donanmada 
mayı alrp onece ı.. ır ~ 

( Dl'cJO.mı var) 

Yangın •H "amanda Hiordan İç~ .. 
ri ıı'üfuz etmit, sahil boyunda "A· 
yakapı., ya kadar olart bina.lan la· 

mam1yle yakmı~t.ı. Bundan Küçük 
Mustafa pa§a çar~ııına dahil ol· 
mu!, çartıda bir ev kalmamak 
üzere her şey temiz:lenmİ§tİ. 

Bu nada :paditah, Hdra.zam 
ve bütün y~niçeriler yangın sa· 
hasma geldiler. Fakat a.~ oka
d:ır kofkunçtu ki, kimıe yanaşmı· 
ya çeMret edemiyordu. Yirmi met· 
re ilerisindeki evleri yıkrnak için 
~lışılırke.n . bir kıvılcnn ııçnyor, 
oralan da tutufturuyordu. 

Sadra.zam, eteklerini toplıya· 
rak pa.d\taha yaklqtı: 

- ŞcvketlUın tazarru ve duadan 
gayri bir ncııne ile müdafaaya İm· 
kan kalmadı ! .. 

Diye fuıı!dadı. 

Kara Muaa, Hamza ve Yahya 
pa!a.ların her biri dört be§ kattı 
bina.1arı krr.ıl a.hw]u içi~dc çatır:
dıya çatırdıya. çök\ii. 41Çcşmi E
fendinin scrir aaümanasa jn§a ıt· 

tirdiği ve t,.-,bakatr aaümana bat 
çekip mcn;tzil ve ~ukufu zeri Jaci· 
vert ile pür zi ver bina da göz yu. 
mııp açmcıya kadar enkaz haline 
geldi. Bu saraydan ıonra yangın 
\iç. kola. &ynldf. Biri Kadı çe§me· 

&İ cihetlerinden Sultan Setime, di· 
ğeri U-.kiiplü mahallesinden Un· 
kapanı cihetine, ür.iindis;i Atık • 
pa.~ada.n Sar.ac: lut. ney(!! ... 

Y ~ni9eri1cr, Sultan elim tihe
hine ilcrliyen kısmı söndürmek i 
s;in kottu1ar. Ejderha gibi ilerli· 
yen a.tef İn bir parlayııJa iki üç evi 

birden yuttuğunu görünce Elhiık
müliJJit diye ııeyirci kaldılar. 

Unkapanına doğru i!erliyen 
kol, V czir yokutunda Kurtunc.u 

Mu~taf a pa§anın sarayını yaktık· 
tan sonra Atpazarma day~ndı. 

Ate§ bütün ,iddetiyle yauty:ı 

kadar devam etti. Edirne camiine 
kado.r ilerliyen kısım Yeni odalara 
sirayet ederek yaktr. 

Deniz kenarından Molla Gü
rırniye, Fener kapııından Mesih 
pa§aya kadar ''Şah Huban,. aa.ra
YJ da dahil olduğu halde l,iitün sa· 
ha kömür b~line gelmitti. 

Olclu bin kırk ü~ ihrakı kebir. 

Cibali yangınının ilk Ye unu· 
tulmaz tarihi oldu. 

HALiÇTEN MARMARAYA 

1169 · 1755 senesi Martmda. Ci· 
balide yabudj evlerinde çıkan 

yangın otuz dokuz aenc evvel t.a!l~ 

mim ettiğini yaptı. Haliçten Mar 
maraya kadar uzandı. 

lsta.nbulun yangın yılları diye 
anılan ve bu yangından üç iene 
evvelki yan&ında Cihali hali bır 
arsa haline geldikten aorua üç sc· 
ne zarfında eskisinden daha mü· 
kemmcl bir surette evler yapdmıt· 
tı. 

1755 yıhnda çık&n yanım ilk 
andan itibaren akıllan durdu· 
ra.cak ıüra.tle ilerliyor, müteaddit 
ko1Jara aynlıyordu. Şaıkrn bir ha· 
le gelen halk, »e yapa.c;a.ğmı, ne
ı-e;:ni aöndürmiye çalqacajım ta

kinde aaiz kalryordu 

(Devamı ı>ttT) 
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~I \!!JL .f< f Mi z Of llU-.0.~~-~ 
Almanyada gizli teşkilat 

Gestapo nedir?! 
Şaşal kaynağında Hopada Adam kaçıran, her tarafta Alman 

edenler 
lzmir vilayet meclisi 

ziyafet veri idi 
valisine ve 

iivelerine bir 

Mavnacıların derdi düşmanlarını takip 

fzmir Valisi ve Umumi Meclis A.zasr Şaşa/ kaynağında 

Son günlerde Almanların bir 
Mavnacılar cemiyetinin gazeteciyi kaçırmaları, Nazi düş-

gördüğü ışler manı olan bir kadının Londrad;\ 
Mopa, (Hususi) _ Karadeni _ öldürülmüş bulunması, her taraft& 

zin en işlek bir ticaret merkezi dedikodulara sebep oldu vP arada I 
olan Hopada mavnacıların mü • Almanyamn "gizli devlet polis teş . 1 
him bir dertleri vardır. kilatı,, nm mevzuu bahsolmasma ! 

sebebiyet verdi. Almanv~da bu I 
Burası malUın olduğu üzere teşkilata Gestapo denilir. 1933 yı 

huduı vilayetlerinin bir ihraç is • lının 21 Nisan günü tesis olunan 
kelesidir. Oradan sürü sürü hay· bu teşkilata General Göring'in rİ · 
van, zahire, bilhassa son yıllarda yaset etliği, hatta bu teşkilatın 
hayli miktarda ceviz kütüğü ihraç kendisi tarafından vücuda getiril· 
edilmektedir. Bütün bu ihraç mad diği söyleniyor. 
deleri, iskele olmadığından Kara- ı Bu teşkilatı vücuda getirmekten 
denizin en f ırtınab güplerinde maksat Almanya içinde ve dışında 
bile bu sularda büyüyen cesur ka- Naziliğe düşmanlık gösterenler; 
yılcçılarının emekler; ile vapurla· takip etmek ve yakalamaktır. Bu 
ra yükletilir. teşkilatın salahiyeti çok geniştir. 

işte dertlerinden bahsettiğimiz Ve bu salihiyeti istediği gibi kul· 
mavnacılar bunlardır. Bu derdi lanmakta serbesttir. 
kısaca yazalım: "Hükiimetin bin- Almanyanın bütün casusluk ve 
lerce lira saı-federek yaptırdığı istihbarat şebekesinin bu teşkilata 
Hopa - Borçka yolundan sonra bağlı olduğu anlaşılmakta ve o
buramn ticareti katkat artmıştır. nun doğrue!an doğruya Goring ile 

Kış günleri bile bütün yükler Hitleri merci tanıdığı temin olun
buraya yanaşan vapurlara yükle. maktadıl'. Almanyarun bütün za· 

1 
· (H ) 1 1 bıta kuvvetleri, bu teşkil.ltın em-

zmır, ususi - -zmir me-ı tesisat ta :)-apılırsa, sıcak banyo ti mektedir. Fakat geçen Haziran· 
murin kooperatı"fı·, •ehre bı·r bu- d k l M 1 rine tabidir. -ı- mahalleri için de imkan vardır . a uru an avnacı ar cemiyeti, 
çuk saat mesafedekı" Şaşa~ suyu- G 11 d b . b · k l d . Telefonu sansör etmek, gazete-- - ene profesöre nazaran, bu tesi- uzun yı ar an erı u ıs e e e ış 
nun satışma talip olmuştur. Bu h leri sıkı bir tetkike tabi tutarak 

- sat ta akkuk ettiği takdirde, Şaşal yapan, ekmeğini bu işle kazanan münasebe~le kooperatif, vilayet u· 
1 

T b icabında herhangi gazeteyi kapat· ya nız ürkiyede değil, komşu ir çok mavnacılara iş vermemek· 
mumi meclis azalarına Şaşal kay· l k 1 d tedı'r. mak, propaganda ne2areti ile bir-mem e et er en de alaka görecek-
naklarmda bir ziyafet vermiı:.tir. · y 

1 
likte çalışmak, herhangi 2ahsı tev 

y tır. i ayet, yol için icap eden Cemiyet, buradaki ihraç mad - k'f h h · · h 11 
Şaşal kaynagwmm bulundugvu l b ı veya er angı şa sınma arın• 

çare ere aşvuracaktır. delerini on dört mavna ile vapur- d 
yer, tabiatin birçok güzeiliklerine S müsa ere etmek, postanelerden 

uyun lemin edeceği fayda ay· fara yükletmektedir. Buna muka· kt 1 1 k k"k k 
de sahiptir: Hava, rüzgar. günes d K me up arı a ara tet ı etme . 

. rı ır. ooperatife devredilmesi bil yıllardanberi ayni iskelede iş At 1.. • ·1-. ı.. ..ı.~ .,,. v0'!1.:ım~ ...... ~ ........... Q ....... ~ ... ..., ....... a. uu.......... ... yapan on seKız mavna ışınz kal· 5'«!~fl'rlnfkônrrof ~tmelt,:'r.u""t'1!l(1· 
Beton olarak kapatılan asıl kay· pahah!ığın önüne geçilecektir. maktadır. lata aittir. 

n~ktaki radyo aktıvite 15 dir. B' · 2 2 5 k ır şışe suyun - ' uruşa Nedense teşkilata ithal edil • Gestapo teşkilatı hücum kıta-
İz:rıir valisi, bu eseriyle öğünebi, 1 d 1 k d" S satı ması üşünü me te ır. uyun mek istenmiyen bu mavnacılar, ları ile sıkı fıkı alakadar olur ve 
li:·. Çünkü Şaşal, bakımsız, in- f b k · · · evsa mı czmama ıçın ayrı tesı - ehliyetli denizci olduklarına dair her türlü ayrılma ve muhalefet ha· 
san geçmez bir toprak köşesinde 1 k sat yapı aca tır. her türlü vesikayı hamil bulun. reketlerini dikkatle taras:ml eder. 
akmakta ve laalettayin bir su ola. rak telakki edilmekteydi . Valiı Kaynakta manzara ve şimdiki dukları halde uğradıkları haksız - bolşeviklik1e mücadele etmek, dev-
iyi bir tesadüf eseri olarak bu su· tesisat ço:C güzeldir. Vali, büyük! lığın önünü alamamışlardır. Mav- lete düşman olan bütün anasırla 

bir aslan heykeli de temi!'.l etmis. } t" t d IAk k b 11' b l yu bulduktan sonra, derhal suyun 

1 

nacı ar ıcare o asına ve a a a - savaşma onun en e ı aşı vazı · 
ve burada bir kaide üzerinP oturt- f l · · l d lAh" t · evsafını tetkik ettirmiş, ilk müs _ dar makamlara baş vurup hakla • e erı, emır a ma an, sa a ıye ıs 
muştur. Suların süt mavi bir renk- ) d t d 'f d pet neticeyi alınca, burad:.'\ tesisat rını aramış ar ır. eme en ı aya memur ur. 
le aslanın ağzından akışı, aşağıda- B k'IA 'd · N · f vücuda getirmeğe başlamıştır. Alakadar makamların bu hak- u teş ı atın ı aresı azı ır 

Mesela geçen senenin olUZ: ti" 
ziranında Nazi fırkasında yapıl~ 
temizlik Gestapo tarafından tertl 
ı•'unmuş ve hücum kıtala.rı ooıl 
pJam dairesinde hareket etınittİl 
bunun üzerine Alman ordusu f o' 
Slayherin öldürülmesi vü:ıüııd' 
t? ı ziye istedi ve bunun neticesi 1 

larak Fon Şlayherin katli h.:ıbabl 
Heydrih'e yükletildi ve atıldı. D' 
ha sonraları General Yon Blo1' 
berg, yeni bir takım vesikaIJ' 
daha başkalarının da Fon ŞlaYb' 
ri katil ile maznun olduklısr1' 
ileri sürünce geçen kinunueV\'el 
yirminci gecesi hücum kıtalarıtl 
dan birkısmına harbiye nezareti' 
işgal etmek emri de gönderildi f 
iki taraf arasında hücum kıtal,ı' 
na mensup 18 kişinin katliyle ~ 
ten bir savaş oldu. 

Bu hadiseden sonra G~tapo ~ 
ordunun arası düzeltildi ise de rl 
du Gestaponun fırka elinde bu!~ 
masınm ehemmiyetini daima EY 

diretmektedir. 
Almanya haricinde vuku bısl,, 

son hadiseler hep Gestapo tef 
latma atfolunuyor. 

Haricin telakkisine göre pro: 
sör Lessing'i Çekoslovakyada 
dürenler, İsviçreli gazeteci ~ 
told Jakob•u kaçıranlar, ve dY 
başka hadiselere sebebiyet verf' 
ler bunlardır. 

Gestapoya mensup olanfar ti 
vazzaf oldukları her işi yap:·.~ raı "tterı d ·· ·· ~e~ 
şey olup Ditiyor. onuyor ·~ 

General Göring 1933 senesi~~ 
Nisanında Gestapoyu tesis etl• 

zaman: • 
.. cifi'' 

"Gestapo Almanyanın ~ rJ 
hiçbir vakit görmediği bi~ §e 

kazanacaktır!,, 

Demiş, daha sonra da: ·~ 

"Bu teşkilata mensup insarıa ~.~ 
tirasla ifa edeceği vazifeler ~~ 
ler. Bu teşkilatta kartcuiyecı J 
yoktur, iş başar:mak, netice aitti 

' ki büyük betonarme havuz ve da- b k I Bundaki isabet, bilahare sala- lı şikayetleri dinliyerek haksızlığa kasını içinde ir takım avga arın 
ha ilerideki çeşmeler cidden çok b b' · B' vardtr.,, 

hiyettar ve mütehassıs bir Al- meydan vermiyeceğini kuvvetle vukuuna da se e ıyet verıyor. ır 
güzeldir. 1 k G l b b b k' D · · man profesörünün yaptığı tetkik . umuyorlar. ara ı öring e era er u teş ı- emıştlr, l 

l 1 d 1 
Ziyafet çok egvlenceli geçmiş, tet- l At b d D" hl b l d Do~rd ere e anlaşı mıştır. Bundan başka bu cemiyette a ın aşın a ıe s u unuyor u. -o ./ 

P 
kikler, hasbihaller yapılmış, bu G · · · n1 o· hı •· ---' rofesör: bazı yolsuzluklar yapıldığı da i - örıngı sevmıye er ıe .sın az· ------------

T 
meyanda davul, zurnalar çaldın- l" . . ·ı . s· h" c ğ le reai - Burası, ürkiyenin Evyanı Ieriye sürülmektedir ki, bu iddia. ını temın ettı er ve onun yerme ·pa ıo a ı ong • 

ı d 
larak milli rakıslar yapılmıtşır. H 1 •• · d"l H. l h.. ,- b k rd o ur. Ora a fazla olarak göl var- larm da araştırmalar neticesinde imm er t gettr ı er. ımm er u· ger ye ıra ı ı ' 

dır. Burada tabiat onu telafi e- doğru olup olmadığı anlaşılacak. cum kıtalaıının da reisi olduğu İ· Dün Sipahiocağı üyeleri o" ı 
debilir... Yozqatla cirit tu·. çin iki kuv\'et arasında çahşma be· ğın Harbiyedeki salonunda ıoP, 

Demiştir. Bu zat, kaynaklarda Yozgad, (Hususi) - Ulusal ============== raberliğini ııağlamlaştırdı. Bu yüz. }anarak yeni yıl faaliyeti etraf•~, 
bozuk havuzları, sol cihet~ düşen bi ı:- oyunumuz olan ciride burada rit meraklıları ekzenizlere başla - den hücum kıtaları, Gesta.poda.n da bir program hazırlıyacakl~r i"' 
yamaçlarda kür evleri yapılması-ı çok ehemmiyet verilmektedir. mışlardır. Oyunların çok meraklı aldığı her emri, hemen yerine ge· Toplantı, çokluk gelmediği 1~ 
•n•ı•t•a•v·s-iy•e..,..e-tm ..... iş_t.ir_. __ ı_st•e•n•il•i•r..,._v_e..,. ... H_.a_ık_e_v_l_er_i_n_in .... h•i•m.•a•y•e•s•i•i-le ... c.i---·o•la•c•a•ğ•ı•u•m .... u•lu_y_o_r_ ........... _...,,... .... t.ir•i•y•or• .................... ~ .... ,...._..._ ........ P.a_z_a .. r•g•ü•n•u·.n.e•b ... ır•a•kı•l•d•ı-·..,._;;_,1~~ 
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Cavidan yine atıldı: 
- Ya, demek Feridun Bey de 

evlidirler. 
Bu ağırca bir taştı. 
Fazılın zeki ve terbiyeli karısı 

ciddiyetle cevap verdi: 
- Gündüz gelen misafirlerim 

yalnız kadınlardı. 

Bu sefer Alman madamının ko· 
caaı lakırdıya karııtı: 

- Şu halde siz harem - selam· 
lık hayatını hala devam ettiriyor
sunuz. 

Bu sefer de Fazıl müdahale et -
meğe mecbur oludu. Dedi ki: 

- Bu bizim kabul ettiğimiz bir 
şey değil, bugünkü cemiyet haya
tımızın meobur ettiği bir vaziyet ... 
Dostlarımız, akrabalarımız arasın

da bu yeni hayata adapte olmı -
yanlar, olmak istemiyenler var . 
dır. Bunları zorlamağa hakkımız 
olmadığı gibi bu yüzden dostluk -
larından, yakınlıklarından ·vaz · 
geçmeye de sebep yoktur. Onun 
için dostlarımızı ikiye ayırmak, 

sizler gibi Avrupai hayatı benim- ı ki, oyun ... Bütün bu bizlere hoş 
seyenleri karışık toplanblara da • g~len_ şe.:l~r, __ onla_~a ad~t~ ~i: yük. 
vet etmeyi, ötekileri de kendi ar- ı Şımdı duşunun, boyle bırı~ır~le an
zularına bırakmayı doğru bulduk. laşan, arzularını, zevklerını pay
Bunu erkekler için de kabul etıneA laşan bir karı kocayı, bu hayatın 
miz lazımdır. Benim eski bir ar • teşrifath, yorucu hareketleri, göz 
kadaşım vardır ki daha mektep • kam.aştıran renk ve ışıklarile ra -
ten çıkar çıkmaz evlenmiş, eski hatsız etmek doğru olur mu? Ya· 
ailelerden bir kız almış. Çoluk ço- şamak eğer bir zevk ise bunun 
cuğu olmuş. O eski hayat içinde şeklini seçmekte herkes serbesttiı-. 
yoğurulmuş şimdi de Erenköyün . lstiyen çiftlikte oturur. Güneşle 
de bağlı, bahçeli bir köşkte otunı· yatar, güneşle kalkar. Suyu pınar
yor. Birkaç kere davet ettik. Gel - dan, sütü gerdelden içer, yemeği
diler. Fakat gördük ki sıkılıyor· ni lengerde yer. lstiyen günde bir 
lar. Alıştıkları sade, samimi, ser • kaç kere elbise değişmeğe katla
best hayattan vazgeçemiyorlar. 1 nır. En teşrifatlı hayatı benimser. 
Hele nazik, terbiyeli bir karısı 1 Bütün bunlar doğuş, yetişiş ve bir 
var ki, çocuklarından, kocasın el <:.n az da zevk ayrılıklarından ileri 
başka gözü bir şey görmüyor. Bu 1 gelir. Yeter ki bu noktada karı ko4 

tün zevki evinin, bahçesinin süsü l calar birleşsinler. Öyle değil mi? 
ve sükuneti .... Dans, eğlence, iç • Alman kadının kocası cevap 

verdi: t 
b' ~ - Elbette .. Bu çok canlı ır JıO' 

seledir. Yaşamak tarzında kat•~ 
ca bir kafada olmadılar mı o e t 

ha vasmdan fırtına eksik olııt;1• 
Benim bir arkadaşım vardı. f . ı 
im anlattığı gibi dehşetli tııb:, 
aşıkı bir adamdı. Gürültüdeo, tıı' 
rifattan hoşlanmaz. Oyun o1 ~ 
maz, içki kullanmaz. Bütün arı~:, 
lzm.it körfezindeki köylerdel1 , 
rinde meyva yetiştirmek .. J.lıl'~ 
yada beraberdik. O Rayn bs~jlf 
sındaki çiftliklerde staj yapt•· ~il' 
bir ziraatçi oldu. Gelir gel111eı 
kfımetin teklif ettiği yüks~ ııı;, 
aşlı vazifeyi kabul etmedi. S- ~ 
sı oldukça varlıklı bir ad'JIS 

""' (Dcı-a111ı 
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Bir kumar hikllyesi 
Arif Paşa, bütün memleketin 

·tanıdığı bir adamdı, bir çokları gi
bi, o bqikte müşür olmamı§, sır • 
malannı nazarlık altınları ve mavi 
boncuklu muskalar halinde ta§ı -
mamı§tı. 

Gen:ş göğsünde tam on bir yara 
vardı. Dürzüleri yıldmnı§, Ye • 
men Araplarını yola getirmi§, Pi • 
levnede, Şipkada, Dümekede en 
u.rp, en yüksek tabyalara bayrak 
dikmi,ti. 

Bölükbatı iken yanındaki ne • 
ferler uğründa can verecek kadar 
onu severlerdi. Rütbesi büyüdük
çe onu kuşatan bu ıevgi de art • 
mı§b. 

O çürük, yıknn çağlarında, va· 
ten ahldrğı uğıırauz, karanlrk yıl· 
larda o lekesiz bir atınla kalmıf, 
saray bile ondan çekinmeğe ha§ • 
lamı§b .. 

Elli yıl duman ve atq içinde 
didindikten sonra, ordudan ayrıl
mış ve Kanlıcadaki baba ocağına 
çekilmitti .. Boğazın ıaaız bir köte· 
ainde güvercinleri, oltalan, köpek· 
]eriyle ya§Al"dı .• 

Kocalariyle uzak kuaba!arda 
yerleıen iki kızmdan baıka ü; 
oğlu vardı. Büyük, değerli bit- er
ki.nıharb binbqııı idi. Sakarya. 
da yaptıklan dillere deatan olmuı· 
tu. 

Ortancası parlak bir doktordu • 
En küçüğü, "İzmit,, den Sabanca· 
ya kadar uzanan çiftlikte çalı91 • 
,..,. •C nı~'h hıt o.yıcu-uıaa ya.u., ... 

geliyordu. 
Hepsi paıaya yalnız bir baba o

larak değil, yurdun büyük bir ada· 
mı, bir yüz aklığı diye taparlar • 
dı ... 

Bu sabah bahçedeki kocaman 
fııtrk ağaeın.m altında tatlı güver • 
cin ıealerini dinliyerek çayını İ~· 
iken pek dalgındı •. 

Y etmitinde bile belkemiğini dik 
tutan pqa, çok seyrek böyle nef · 
eaiz görünürdü. Uıuka hırkumın 
cebinden bil' kağıt çıkarıp okudu. 
Kemerli ~lan, derin iki çizgi ile 
çahldı ... 

Kqığı bot fincana vurdu. Taf • 
lan setlerinin ardından koprak 
gelen hizmetçiye: 

- Kamil kalktı mı?. 
Diye sordu .••• 
-Hayır efendim!.. 

- Ka1kmca, gelip beni görme· 
:sini söyle .• 

Kız, beyaz önlüğünü dalgalan • 
dırarak uzaklaıtr.. P&§a tekrar 
kuılar ve kara d~ünee1er1e ha§ • 
bqa kaldı .. 

Yaz güneıi, artık iyiden iyiye 
kendini duyunnağa hatladığı bir 
ııratla Kamil göründü. Arkasında 
açık yakalı bir ipek gömlek aya • 
ğmda kül rengi bir külot vardı. 

Toprakla uğra§mak, harman 
yerlerinde do1a§mak ona yaldızlı 
bir emıerlik vermişti. Gövdesinin 
iriliği, krvrak yürüyü ü içinde pek 
duyulmiyordu. 

Güzel, ııcak gözleri, renkli 
bir flğ;ı ve kar gibi beyaz aiıleri 
vardı. Azıcrk büyük, damarlı fa • 
kat çok kuvvetli olduğu ti karıı · 
dan anl&,Jılan elini baha.ama u· 
.aa.ttı •• it 

Arif Pqa, oğlunun geni! omuz • 
Yarma, ince be1ine, sağlam 5atıla • 
mıa, yaratbğmı seyreden bit' 

Yazan: Z. A. 
u.n,atklr kıvanciyJe baktı .. Avuç. 
larma giren eli sıktı. 

Yan §aka, yan gerçek: 
- Bu r.asıl çiftçilik böyle Ka· 

mil? •. Öğleye kadar uyunur nıu? 
Diye payladı. 
- Çok geç yatmıtbm, baba! 
- Özütün kabahatinden hü • 

yük. 
- ... ! 
- Gel hele §Öyle yanrma otur. 

Seninle konutmak istiyorum. 
Delikanlı durukaadı. Hasır hah-
' çe koltuklanndan birine çöktü. 

Babasının halinden ku§kulanmı§ • 
t .. 

Arif pa§A, bir diplomat gibi u • 
zaktan dolaımadı, dUTgun bir at· 

ker yalçmlığile söze bqladr: 
- Beni nasıl bilirsin oğlum?. 
Kamil, t&§km gözlerini kaldır • 

dı. Babuma baktı: 
- Anlıyamadrm baba.cığrm. 
Dedi. 
- Anlanamıyaca.k nevar? Sana 

beni nuıl bildiğini soruyorum. 
- Sen dünyanm en üıtün ada

mıım baba. 
- Ben hınız olabilir miyim? 
Kamil, bu aoruı üzerine yüreği 

oynıyarak ihtiyara uzun uzun bak· 
tı. Korktuğuna benzer bir §eY gö• 
remediği için: 

- Ne münuehet? 
Diyebildi. Pqa gülümıedi: 
- Korkma, aklımdan zorum 

yok. Varmak istediğim yere ulaı • 
w ... ~~-... ~7""- ........... .... ---1..-., 
dedi, ve tekrar aordu: 

- Ben ödeycmiyeceğim bir e • 
manet parayı harcayabilir miyim? 

- Hayır! 
- Böyle yapaam bana ne der • 

lerdi?. 
- ... ! 
- Söyle, ne derlerdi? 
- ... ! . 

- Kıyamıyorsun değil mi öyle 
ise ben aöyliyeyiın. Böyle yapan • 
Iara hırıız, nam':lSIUZ derler. 

Ki.mil yutkunaı:ak: 
- Peki amma, babacıgım, 

ibunlardan bize ne? 
lbtiyann ak saçlı batı birden • 

bire pembeleterek: · 
- Bu kadar keskin konU§lDa 

oğlum. Bir kere ben böyle bir !ey 
yapmam. Dedi. Kamil hasır kol .. 
tuğu bağırtan bir ııçrayııla kalk • 
tı. Benzi atmıf, dudakları ıolmuf" 
tu: 

- Olamaz, hiç kimse Arif pa • 
oanm böyle bir teY yapabileceği • 
ne inanmaz. Diye haykırdı. , 

Arif paf&, içli bir gülümaeyiıle 
oğlunun heyecanını ıüzdü. Sonra 
yumuıak tesile: 

- Hiç kimee ... Evet hiç kimıe 
inanmaz, amma ben arkamda böy
le kara bir günün var .olduğunu 
biHrim. En sevinçli bir demimde 
aklıma gelince, derim tutU§ur, i · 
çim sızlar. Kızaran alnnnı avuç. • 
larımla sıkarak: 

- Nasıl yaptım? .. Ah nasıl yap· 
tim? 

Diye inlerim. 
- ... ! 
- Kavrayamadın değil mi? 

Bak anlataytm da gör. 
Bu dediğim, çok e.ki bir hika • 

yedir. Senin kadaT hile yoktum. 
Kılıç takındığımız günlerde ba • 
!ımdan geçti. Bir alqam arkadq. 
1a.r1a biTleımittik. Güzel güzel ko· 

TAKViM 
Cumane~ı PAZAR 

+ 1~ Nbııı 14 Nisan 
10 Muburem il Muharrtm 

Glin doğuşu :l."!4 ~.'t;J 

Gliıı tıatısı 18.4S 18,41 

Sabah ııımaı:ı 4.44 "4.~ 
(iğle ııamııı 12.1 '> ı-t.t4 

ltfndl namaz lıl.SS (ll.!•8 

Akşam namaz• 18.46 18.47 

Yatsı ııımuı 2(},.~ ~(U3 

imsak ~.38 3ı36 

Yılın gtçen günleri 97 96 

Yılııı kalan eünTerl 2!1) 254 

-ıı RADYO 
BugUn 

lSTANBUL: 

;; 

17,30: lnkıllp dersi - 'Onivenite
den nakil - Sinop saylavı Yusuf Ke· 
mal 18.30: Jimnastik - Bayan Azade 
Tarcan 18,50: uhtelif plaklar 19,30: 
Haberler. 19,40: Spor - E~ref Şefik 
20: Onh·emte namma konf~ran8 20, 
30: DeRlir caz ~l,15: Son haberler -
Borsalar 21,80: Bayan Bedriye Tüzün 
(Şan Türkçe ~zJü) Stütyo caz n 
orkestraları. 

23 Nisan 
23 Nisan Çocuk Ba~Tainr haf· 

tasmm ilk günüdür. Yavrularını· 
zm bayramı için hazrrlanıruz. 

Askerlik 

Çağrılanlar 
Fatih A11kerlik §Ubninderı: 
1 - lhtiyat zabiti yetişecek kısa 

hizmetlilerden ve askeri ehliyetname· 
si olmıyanların bilcümle ~ınıflara 
mensup olanların (deniz smıfı hariç) 
330 dofumlu Te bunlarla muameleye 
tabi olanlar ve daha evvelki doğum • 
lulardan olup ta muhtelif sebeplerle 
geri kalmış bulunanlar 1l\layı8935 de 
hazırlık kıtasmda bulanabilmek için 
28 - Nisan - 935 de hazırlık kıt'a • 
smda bulunabilecek veçhile hareke~ 
lerini temin etmeleri Ilzımdır. Aksi 
takdirde kanuni muamele yapılır. 

nu§Ul'ken, içimizden biri bir çift 
zar çıkararak: 

- Hadi barbut oynıyahm. 
Dedi. Ben, bunun ne olduğunu 

bilmiyordum. Hemeneecik yerle· 
re bağdaş kurdular. Ortaya beyaz 
bir örtü yaydılar. Paralar fmgrr. 
damağa batladı. Yüzler sarardı, 
alınlar, ~aklar gerildi. Ben de 
halkaya girmiştim. Zarları a.tryor, 
kazanıp kaybediyordum. 

Sonra &ık ıık oynamağa batlaw 
dık. Yine böyle bir ıece idi. Ya • 
n,mıda etkiya kovalamağa çıkmıt 
bir arakadaım kemeri vardı. Ge
lirse kendi alacak, dağ'Jarda can 
verine, bu parayı ben kansile ço.. 
cuklanna gönderecektim. 

Uzatmryalnn, oynadık, oyna -
dık. Param bitti. Faka~ kudunnut 
gibiydim. Ne yaptığımı dütünme
den ayakyoluna gidiyor ve orada 
kemerin mu§ambaamı çekerek i .. 
çinden beşer onar lira alarak o • 
yuna dönüyordum. Tam üç yüz al
tın kaybetmi ti'Dl· Ayh~dan ~ 
ka gelirim yoktu. Arkad~ da ya· 
rm gelebilirdi. Kulaklamn uiul ·• 
duyor, §akaklanmda vic,4anmım 

topuzları gümbürdüyordu. Bir a • 
ralık ıofaya çıktım. Kafama bir 
kurtun aıkacaktım. Kendimi par· 
ça p~a ebem doymıyacaktım. J. 
çimde öyle derin bir iğrenme du • 
yuyordum, ki bunun acııı ölümle 
de geçemezdi. 

Elimde yedi lira kalmıştı. Bir 
yandan ölümü dütünürken, bir 
yand'-n da gönlümde bir umut ay
dınlığının ıızdığmı ıeziyordum. 
Mademki ölecektim, son bir kere 
talihimi denemekten ne çıkardı. 
Te~a.r odaya dönüp oyuna lir .. 
dim. Hepsini birden öne sürdüm . 
Zarlar yuvarlandı. Bir aea: 

-Dubara! 
Dedi. Kazanmıttım. Önünde biı-

Uınullııi Haırpte 
Kafkas cephesi hatıraları 

·~ 13 - Yazan : Erzincan Saylavı Aziz Samih _ _. 

Ehali, kadın,· çocuk öldürülüyor. 
Van kan ve ateş içinde idi. 

Kendiıinin münzavi. her türlü 
ıöateriılerden çekingen oimaıı bi
le aleyhinde p.yialara yoJ açmıt • 
tır. Fakat ef'al ve harekatı doiru 
olarak hiJinine bu rivayetlerin 
pek zeva.hirpereıtane olduğu an· 
lqılrr. Çok merhametli ve tefkat. 
1i olan bu mülayim ve halim zat 
vazifenin cebrü tiddetle yapılma· 
ımı değil, arzu ve imanla yaptl· 
maımı, aeve aeve yapılmaıını bek· 
liyordu. Halbuki seferin uzama· 
tından ve muharebenin daima mu· 
vaffakiyebiz1ikle devamından ve 
her turlü mahrumiyetlerden dola· 
yı ordu uaanç ıetirmit m&ddi ve 
manevi kuvveti dütmü,tü. En faal 
kumandanlarda bile biraz iatira· 
hate. ıeçmek kutı vardı. Bunların 
tevkini, umini kırbaçlamak ,id
deti Ji.mndı. Mahmut Ki.mil pa
f& bunu maiyet kumandanlarına 
Jlyık JCSrmüyordu. 

Mahmut K&mil pqa beş doktor. 
birkaç zatbit ve miralay Ali Ihsan 
beyle beraber geldi. Ali Ihsan be. 
yin ordu erkinıharbiye reiıi ol· 
mak üzere ıelmit olduğunu zanne· 
diyorum. Fakat bu vazifede bu· 
lunan Goze tebdil olunmadı. Ali 
lhıan bey bir müddet karargi.hta 
misafir ve müpviri olarak kaldı. 
Erkinıharbiye reiıi de karargahta 
fazla zabitin muzır olduğu kaide. 
ıini ileri ıürerek rakibini atmak 
ittedi. 

Ordu sıhhiye reisi olarak ıel" 
Tevfik SaUm bey ordunun ah~1 

sıhhiyesini hakikaten idareli elin' 
alırken levazım itlerine de Talil 
Bey tayin edildi. Erzurum }\fıt. 
Mv. kumandanlığına eski IX K.0· 
K. Ahmet Fevzi Pa§a Poaelt P•' 
şanın yerine geldi. Lazistar. ve hl' 
valisi kuın4ndanlrğma geçen J.<1" 
ni Pa§antn yerine miralay fısJI 
Ziya Bey geldi. Erkaruharbiye ff' 
iıile imtizaç edemiyen Kara Vatd 
Bey arzu sile Avni Pa§anm msiY' 
ti erkinıharbiyesine tayin oluJll' 
rak anla~amamazhk halledildİ
Yeni unsurlarm gelmesile k•r" 

gihta ve itlerde bir değitiklik, 1' 
nilik görülüyordu. Muhtelif ıtıJ1" 
takalarda talimgiıhlar taia olıl' 
nara.le bakaya, yeni efrat bup.1.ı' 
da yelİ§lirilmeğe çahıdıyordU· 

Bir hahra: 
Haıan izzet PaJanın ordu le' 

mandanhğmda.n ayrılmaıı ve fi 
tanbula gelmesi ve Enver P~ 
kumandayı eline alması ıebePİ' 
rini merak ederek birçok yerlf" 
den sordum. 

K. b' • ..; ı• 1mse ır cevap verememıı~· 
Martta H8$ankalede tabildotta 1" 
mekte iken Mahmut KimiJ pJ_ 
ve Goze arasında mevzuu bah,ol' 
du. Goıenin malumatı ıoruld' 
n_. : . & 

"Ta rnıı planını H...- ~e 
küme altm duran arkada. bana · · Bronzil ~ pqa, erki.nıharbiye reı&ı 
yedi lira ıaydı. Artık §eytanın a • tetkik etti1er. Muhtelif rnünakat" 
yatını kmnıttım. Ben düteŞi, dü .. !ardan sonra taarruz kararı~: 
beti atıyor avuç avuç altınları top· Ben de Bror.zer ve Enver pat~.,~ 
luyordum. IX K. O. karargahına Köp~ .. 
· Gün doiarken, herkeıi ıilip ıil· tır 
pürmilflüm. Kendi paramı ayır • yünden hareket ettik. Hatta..,., 

ver pa•a. giderken dedi ki: ''rr diktan ıonra kazancmn elimle it • :J" 

tim. Ark,.datlara zorla kayıpları • IX K. O. dan sonra Erzuruma 11' 
ıır verdim. Fakat r\lhumda bir sa. yahut lstanbuJa dönerim.,, Biz •1 
ray yıkılmıttı. Aynaya baktıkça rıldıktan sonra ordu karargahtııd' 
kendi yüzüme tüküreceiim geli • kalan Hasan izzet PJ. 4/5 1'~ 
yordu. Vicdan öfürtüaünün ne ile- nuevve] gecesi bizzat bir telır' 
mek olduğunu bana. o gece öğTet · name yazm11 ve kimseye göttl" 
ti. Evet kimae bilmiyor. Amma ne · miyerek kendisi sifre ederek teli 
çıkar ben biliyonım ya.. rafhaneye vermi; ve baıucurıd' 

Hala o eıki ağırlığı tqıyormuı d k kt" • t" B l J.dtf• . urara r;e ırmı§ ır. u e e·-
gibi ihtiyarın alnı ıalanmııtı. Bıru.. d ta 1. t" • Jrf' narne e alT\lz mesu ıye ını 
durdu, sonra: b ı d • ğ. · b.ld" •.tif· 

d d. D d k. u e emıyece ını 1 lrtnlJ• Jl _ Oğlum, e 1. uy um, ı nv 
d uyormu-un. Ger.ri kenw Bunu alan Enver paşa da ke .Y 

şen e oyn r- 7 • • .... • 
1 

# k llP' 
di kazancından ba.§kaıma el aü • t~rtıp ~ltıgı taa~z ~ anım e~ 
rüp sürmediğini bilmiyorum. fa • ıı tatbık mccburıyetınde kol 
kat ne oluna olıun, kumar dünya· kumandayı deruhte ettiği haJJai' 
n~ en korkunç ilietidir. Bir boğa daki emri vermi§tir. 
yılanı, aanldıiı gövdeyi naııl boğ. Gozenin ifadesine naz:ırıın ~ 
ınadan çözülmezse kumat da a - telgrafnameyi kendisi görmenı1' 
damdan namus, ün duygularım tir. 
çürütmeden ayrılmaz. 1~ 
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çaldığı sana anlatmak iıtemez: • Nisan iptidalarmda ordu 1 
dim. Amma, yüTüdüğün yol üstün· heııinde dü§manm zayıf f aalı)' 
deki ~urumu göstermekten ken • oldu. 
dimi alıt.madım. Babalık batka fey ti' 

7 Nisanda Van ~ehrindeki . 
oğlum. Kar§ında i~te gönlümün en 1f' meniler banl{a, düyunu umurP _t 
kirli yarasını açtım. Bunu bir gün fY 

ve postahane binalannı ya.kil 
senin de oğluna karşı benim gibi 1' 
küçülmeni istemediğim i~in yapı· iıyan ettiler. Sair yerlerde ,.e JI 

zalarda da jandarmalarla m~...-j 
yorum. ·l'fl"'. 

Arif pa§a ausmu§tu. Buruıuk meye b8.§ladılar. Ermeni e 
ellrei üatüne Kamilin gözyaşları yeti olan yerlerden çekilme1' ~ 
a~or ve delil<anlı hıçkırıkların y~n memurların, memu~ ail~~~ 
aantriı bir ..,ıe: nın ve masum çocukların kaJ&PP"" 

-Bir daha oynamam baba .. Bu le dereler boyandı. 10 Ni,-~ 
kadar fena oldujunu hiç bir va - da harekatı iıyaniye devaırt 
kit dü§ünmemittim. yordu. 

Diyordu. (Devamı ıJi(f) 
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Dünkii Keşidede Kazanan Numaralar 
Eminönünde 1 ekkollu Cemal gişesi listemizin gösterdiği mükafatları derhal verecektir. 
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3 674 680 ıaa 70 845 70 Ş53 . 3.95 40 553 202 5r ... 
23 40 70.S 40 695 50 193 40 882 4tl 579 5.0J 401 50 566 500 209 sı~ 

66 40 740 40 4699. 40 212 70 898 40 567 so 405 70 578 500 218 sm 
68 ~ 748 ~00 72S 40 7250 40 939 50 an 500 407 500 603 50 230 50~ 
76 50 76() 40 8'71 40 251 70 962 40 616 40 478 40 604 70 435 5 1 
00 40 166 70 ası 70 264 40 10003 ŞQO 699 so 490 70 617 40 539 200 

103 50 770 50 919 70 290 41) 62 soo 712 40 493 500 637 40 555 50 
t.a6 200 791 40 5007 50 356 40 G4 40 742 ~ 579 40 655 40 563 70 
153 50 798 70 10 4-0 382 40 74 70 795 so 589 40 656 40 672 4U 
158 40 832 40 18 40 413 4~ 96 500 l2814 50 592 40 662 40 687 40 
1G3 500 836 30 45 40 474 40 110 40 834 70 602 200 667 40 678 40 
l~ soo 837 40 47 50 'WS soo 134 40 852 70 609 70 708 40 752 300 
216 509 896 40 00 4(1 507 40 168 40 906 40 610 40 718 50 75Z 200 
263 40 913 500 83 70 509 ;ı 178 50 928 40 62Z 40 784 40 778 5~ 
3SO 70 931 40 104 ' 70 523 40 216 40 931 1000 693 40 783 50 951 SJ 
357 40 94$ 40 130 40 531 40 246 50 947 500 721 40 789 40 982 sor. 
356 40 964 70 150 40 • .636 40 253 40 956 70 '148 40 804 40 22995 40 
3S2 50 970 40 160 40 548 41 258 4-0 973 50 777 70 948 50 23075 4J 
394 dO 994 1000 200 40 550 50 314 50 13030 500 791 500 835 500 79 41 
39G 40 3002 son 202 40 552 20J 324 so 55 40 829 500 905 5() 100 4) 
40G 40 49 40 a45 200 :;s1 4~ 333 50 79 40 929 40 964 40 170 500 
457 50 ss 40 248 40 580 40 350 50 116 1500 895 500 19972 40 178 40 
539 40 90 40 250 40 5S4 40 424 70 117 40 927 40 9 50 208 50~ 

544 70 101 40 273 4('.) 60!> 40 433 70 136 40 16003 40 17 50 205 500 
547 40 131 40 Ş29Z 70 640 40 440 40 162 500 42 40 50 5Q 217 500 
55S 200 154 40 3ll 40 670 40 479 50 219 40 46 40 12S 70 242 40 
565 40 157 40 3}2 50 7673 40 505 40 227 40 48 40 155 20000 286 7( 
5S3 40 ın 40 314 40 702 40 541 40 245 40 70 40 19~07 50 322 4C 
626 so 177 40 342 50 753 200 ssz 70 :$03 so 16072 1000 257 70 323 7'l 
652 70 182 1000 360 500 803 40 623 50 304 70 108 40 258 50 355 40 
692 50 206 40 404 40 818 40 667 40 35G 200 172 500 323 70 355 400 
731 70 210 $0 44Z 40 829 so 10093 70 326 40 ıoo 40 326 7l 355 t.:J 
778 40 ~19 500 525 40 880 40 760 40 374 500 205 50 379 70 378 5' 

780 Ml 21.8 70 553 40 903 40 ~9 50 379 50 a32 500 388 51 411 2Q0ı1 

810 40 257' 4Q 610 40 939 500 909 40 4~5 40 262 40 403 4~ 483 t!D 
B3S 40 1 3261 40 634 40 974 501) 938 70 446 so 291 1000 592 soa 486 1000 
869 70 1 309 70 646 200 8010 40 94~ 40 473 40 314 so 633 70 495 40 
928 1000 317 70 673 50 20 50 943 70 485 40 408 40 676 70 527 40 
939 40 341 40 672 200 79 40 959 40 497 70 438 70 722 4'1 540 40 

1071 70 350 40 678 40 98 50 11014 40 570 4Q 518 50 741 4J 578 40 
76 70 353 40 680 50 115 500 19 40 581 so 623 500 754 50 597 40 
82 200 364 40 693 50 175 50 28 40 590 500 669 40 762 sa 6:)7 40 
S9 40 375 40 696 70 219 soo 58 4J 626 40 707 500 780 7ıl 629 40 
rJ 50 412 40 728 40 241 500 72 40 629 50 711 50 7!:1 50:> 628 4.l 
lQ~ 500 4ı3 ~ 918 50 315 40 96 40 641 40 759 40 808 50 662 4J 

"'o "&it ""> . .,~ - . .,.. .... , 1, il!~ •"-A ·- -·- ....... -~-
200 \ 43$ şo 8008 50 367 70 1~6 5il 674 40 842 50 879 S(hl 671 
40 45.3 40 18 500 8402 40 152 50 689 500 932 70 913 t'"'') 728 u-. ... 

j)~~ 40 456 500 29 . 50 411 200 192 50 717 200 990 50 946 50 788 40 
:s~ 40 531 soo 32 40 519 40 193 50 767 40 17057 40 20014 SJ 793 5rn • .J 

233 40 53S 70 140 50 541 4-0 293 40 751 40 59 soo 99 50 806 2::1 
271 40 54! 40 144 40 560 so 323 7u 13789 40 1'1 40 145 ı:.:o 873 40 
2.89 70 580 ı$Q 164 40 621 70 331 40 839 40 98 40 146 7;) 907 5,1 
357 50 586 40 235 50 625 40 35? 4() 845 50 U3 4Q 148 40 916 "l':ı 

338 70 669 40 245 50 655 40 394 500 881 40 121 so 337 500 938 40 
404 40 74S 40 279 50 G9a 1000 412 40 883 so 142 50 382 SJ 950 4:: 
4SG 50 696 50 280 500 707 500 435 500 914 40 172 40 408 1000 951 1:-
477 500 733 4Q 324 50 720 40 450 40 914 40 211 70 502 r' "" 954 ~~D ... ~ 
509 so 687 40 338 40 729 40 SIJ 50 9JŞ 50 265 40 539 70 984 40 
512 40 3712 soo 347 SQO '747 50 547 500 944 40 268 40 652 5~ 23998 70 
525 40 766 50 6350 40 762 40 590 40 9$J 500 ı.as 4-0 706 40 24029 tc 
528 50 831 !O 353 40 771 40 709 ~J 954 70 348 4-0 729 500 35 sc 
544 200 847 «ı 423 40 797 50 773 4J 960 40 413 40 444 S:> 43 ~o 
608 70 880 70 441 50 '799 50 774 4 '"' 990 40 420 40 545 ~ 46 .ı:~ 
642 40 8ŞY 70 ~ 40 803 200 786 5Q 1401 "/ 500 427 40 551 5'1 60 2on 
691 40 9ı1 40 458 500 818 so 818 40 161 40 435 50 567 500 62 40 
7().3 40 4001 40 49l 40 820 40 saa 50 209 so t7SO!S 40 567 50 78 4': 
i60 50 8 70 49Ş 50 873 40 847 70 236 50 510 40 574 5tl 103 40 
744 70 20 40 503 50 926 40 858 50 ıao so 533 500 636 i: l 109 51 
764 40 3Z so 507 50 978 70 880 200 296 40 551 40 647 41) 113 rıo 
824 50 4S 40 551 '10 0010 ıooo 11888 200 298 soo 562 50 663 20) 119 Z'J 
867 1000 88 40 556 1000 26 50 ~;31 70 339 40 568 40 746 1001 120 r" .. 
899 40 $t1 40 579 70 59 70 969 40 369 $l Ş88 40 7'74 7l1 180 %"' 
939 40 111 4a 651 70 94 50 978 70 43~ 70 688 40 816 40 230 !;') 
941 so 140 .ıo 724 50 ııı 50 12023 4'.) 444 500 732 40 83ı, 50 313 i13 
942 40 161 70 727 50 140 40 35 40 458 40 747 40 860 500 326 5ıl 
995 40 176 50 741 50 Hi7 40 36 40 460 200 776 40 883 50 339 ~o 
~OJ3 500 186 40 74$ 50 160 40 58 5r!O 4J9l 70 776 70 31 50 344 sa 

a1 40 181 50 840 ~ lSO 40 9ı ~ .. 509 40 soı 50 36 70 375 70 
72 40 225 50 Mı 40 189 40 112 50 519 40 887 500 JZ 40 433 41) 
79 50 24$ "° 8S4 40 216 50 146 200 536 4-0 864 40 134 5'l 442 40 

133 40 4264 40 &64 so ~3~ 70 162 200 537 50 911 50 164 70 478 50 
144 40 ~79 40 8867 500 247 40 163 ~00 542 500 926 40 165 4~ 489 SO'l 
146 40 290 40 891 sn 273 41t') 174 :iO 582 40 930 soo 169 50 500 7J 
283 40 315 200 903 40 ı&ı 40 224 '!:> 651 so 978 500 192 70 511 '1:J 
323 40 432 40 961 sc 354 70 ~52 40 673 40 J80SO 4-:l 358 40 579 40 
345 40 486 50 965 40 36A. 40 ~ rı .. 689 50 83 .50 357 :::) 58$ 40 
4S5 $0 454 !() 985 49 4'Jl 50 290 40 699 40 128 50 387 4H 690 40 
494 40 488 40 994 40 416 50 308 200 700 40 131 40 389 7J 704 40 
501 40 504 40 999 ısoo 426 40 336 500 840 40 139 500 818 41) 704 40 
528 40 517 40 7054 50 9461 40 }2345 40 856 1500 l7l 40 847 1500 725 4J 
530 40 52$ 40 59 ~ 4~~ 40 454 40 969 50 179 4~) 847 200 739 SıJ 

532 40 541 so 71 !O 531 500 376 40 1501l 500 ?42 70 $31 1500 757 5()Q 
582 50 551 40 84 40 581 40 3Ş5 40 69 4Q 293 ~· ~U862 4J 712 50 
599 40 sss 40 91 200 S9G 40 392 4{) 104 40 319 50 90! 40 839 50 
617 40 579 . soo 96 5Q 676 40 427 40 15205 50 330 70 997 7J 4J 844 
631 50 612 IOQ ı~ 500 68~ 50 440 40 219 ıoo 339 70 22009 5) 91 6 70 
648 soo 61! 50 13l 40 717 500 448 200 223 500 340 500 l7 70 939 4~ 

641 IO 6Ş3 50 139 40 729 40 436 40 232 ıoo 3G7 50 30 7f! 9~{) iO 
641 70 661 40 163 200 808 40 462 40 339 sa 408 500 113 50 954 500 
668 ,40 · 6T8 40 trT . 40 827 sa 494 40 387 50 448 70 158 ,{)1 970 40 
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kaltlırılablllr t/Manez. 

Huer-Çeldn 
ı-.-ka~ama 
ı.-. .. -Katnunü 
Ornek: Ber tarla lenabkta 1tf1 • 

ne6 eder - Bn MtllJ f•eıfrlfM kcl • ..,,,. 
Mtidenib - g..,._ 

T~..,~-
Orna: ~ l!Pz ~en 
~ lbıırUhr - 1Jİlgiik .16 ••W
JM/den •a/cıılmfl gerdıflr. 

Tmikki ~tniel: - 'Konnuıiak, 1a • ..... 
Omek:B ...... ~ 

tevaltld -''*""' - Berlta .,_,. 
luatalıltliınllllf ~-

<htıflU, ""'~- ~efil· 
Nb - ~ ... l/tllaneılılttan ...... .,. 

VaMUı ...ıt ~tük 

6iııiil ""'""" ........ *' . "#ft•·• •t:-• ,. ,,.,..,,. lir 
t 

111 - Çeldanie 

Orıt.1c: o.- 611 fitt ' ....... ....... '"""_ ,_. .. ,... .... ,,,.,,.e ,.,,_. 
n..._ ... '-"•••• 
M~-~ 
a... - BUır <1· D> - (l'r.> 

Pdt 
....... -Jl.-ılUIÖ(P.-.).,.........,, ..... 
......... (ı .. ...,., ...... . 

.....,) - fire)'_, ......... . 



Kadıköylüler yakında 

kendi romanınızı 

okuyacaksınız 

Amerika birlesik deı·letleri i-ı 
çinde "takım halinde., doğumlar ço
jalıyor. ıacreland'da bir amelenin 
karısı son günlerde üç çocuk birden j 
doğurmuştur. Be: 'ailenin evı·clki -
lerle dokuz çocuğu 1.·ardır; ve lle{J8i ı 
sıhhatlidir. 

1 

..... 

Oksford ve Kembriç sandal yarııınaa Okstordluların Cla-U,,,.. L.; 

rek kırdıkları meşhurdur. Bir karikatüriıt, kürekler kırılmaz b 

rette yapıldığı takdirde Okılordluların sarl e'1ecekleri gayret;n n 

'Jir netice vereceğini clü§ünerek bu karikatürü yapmııtu. 

, .. ,~ , .. 1 

'·-~ ~ ~ı:~, 
] h aly an ~apurTar; t::r't remn anına narp ıeotrzımc çı / 

, .. arıyorlar. ilk planda görülenler dikenli tel kangallarıdır. Bu tellerin 

Alman ordusunda yeni bir mil · 
ralyöz nümunesi. Saniyede 600 mer • 
mi atıyor. 

Meşhur Avusturyalı gençleştirme 'cloktoru Vorono1, şimdi J. . ;okluğundan anla§ılclığına göre, ltalyanlar bütün hudut boyunca. 1 

ponyada bulunuyor. Kendisiyle mülakat yapan bir gazeteciye: - Ne 

1

1 Italyan Somalisin~ ve Erit! :·eyi Habe1iıtan« luır§ı, demir tellerle ka 

yapalım, ':/emiştir, Avrupacla ihtiyar kalmadı.. patmak niyetindedir. . " 

Bu restm, lnniltere 'J'Jaşbakofl1 

~lı'e::aya gitmek ü::ere evinden ayrı ' 

l!rken alınmı§iır. 

Hernzeban - Ağzıbir, dildeş 

Örnek: Orıu sevmekte cümlesi 
hem=eban oldular · - Onu scı.·mc:kfr 

lıepsi ağzıbir (dil deş) oldular. 

IIemzcman (muasır) - Çağdaş 

Örnek: Tinıur ile }'ıldmnı Baf/a . ' 
zid muasırdırlar - 1'imur ile rıldırm 
Bayazid çağdaı:tırlar. 

Hengam - Zaman 

Hcnuz - Daha, J eni, daha yc:"ni 

Örnek: Hc·11iiz uyanmıştım - J'c. 

ni uyannıı5i1m, dalla yeni uyanmı~ . 
tım. 

Her - Her, tii 
Her ne\·i - Her türlii, her çe~it 

Hnrasct - Çiftçilik 
Ziraat - 'I'anm 
Zcr'etmck - Ef,m •·'· 

ra rım Bakan Jı. 

ğı 

Hercai - ra ... ırcföncr, gelgeç 

H en · , .. , - Karmakarışık, al . 
.ı.. T • • ·' .. • . tist. 

, .ı dahıld - Ne olursa olsun 

• ~ı .!~ - Kocama, ~ökiiş 
: ~.!rZG - Saçma: 
1 ~·::-saTi - Hesap ('f. Kö.) 
ı ;csU - Varlık 

Ileves - istek, heyes (T. I\o.J 
Hed (Bak: Dehşet). 

Hevlnak - Bak: müthi:;). 
Heybet - Aybct 

Heybet , -ermek - Aybamak 

Heyelan - Ifay.'.i:a 
Heyelan etmek - Kayşamak 

Heyet - ~ekil - (Fr.) Form<' 

llc) et - l~ul' - (Fr.) Corps 

1 

Heyet <Murahhas he.ret anJamr . 

na) - Salkur - ( Fr.) Delegation 
Heyet (Meclis anlamına) - 1\u -

rnl - ( l<'r.} A~sem blce, conseil 

lleJetiylc - Hep birden, olduğu l 
gibi, takımiylc 1 

II<"yeti umumiye - Genel kurul -
(Fr.) Asscmhlcc generafo 

Heyhat - Yazık, ne yazık - (Fr.) 

He l:ıs 

llcyl\cl - fle.rkel (T. Kö.) 

Heyl\cltıra!? - lleykclci 
Ilcyl\cltıra~i - Heykelcilik 

Hezeyan - Sa~malama, ~m.)ıklama j 
lfc:"zimet - Uozgun, bozgunlul\ 
lnhizam - Bozgun, bozulma 
Münht!zim - Bozg-un 

:\tünhezim olmak 
lıo1ı~una u;h'nnrnk 

Ilczl - ,\lar 

Latife - Şaka 

llo1,ulmak, 

Ilıfzetmek - 1 - ~aklanrnk. 2 -
Ezh<"rlemek 

:\luhafaza l'lm<>k - ':\luhafaza ı;t-

nwl, (T. l\i).) Uarınnrnk, gözctnırk 1 

lflf.;; - llırı,; (T. l\ö.) 

Jliyanrt - llayınlık 

lfüıse - Pay 
Hi-.scd:ır - Paydaş 

Ha~m <Bak: Gazab - hiddet) 

Tlıtta - Kıta ('I'. J\ö.) 

Hıyaban - .\ı{a~lı ) ol 
J lizb - Gruı> 

Jlibe - Bağı;;Iık 

Hicab - Utanç 

Örnek: Hicabından lııplarmızı nl· 

du. - Utancından kıpkrrmı::ı uldu. 1 

Mahcub - Utangaç 

II iciv - Y criç, geçiv 
1Iccca\' - Geçivci 

Ornek: Nef'i, büyük bir lıeccav 

dı - ı\'d'i, büyük bir geçiv idi. 

llicran - 1 - lç acısr, 2 - llicran 
CT . h.ö.) 

Hicret - Göçme 
Hicret etmek - Göçmek 

'Iuhacir - Gö<:mcn 
Örnek: ranya mulıacirleıi - 1'an· 

ya rıöçmenleri. 

llicri - Göçüm (1) ,gösc.rn 

Ürnck: Hicri 1250 senesinde - 1250 1 

inci Gö,·üm mluıda . 1250 inci (ı'öçyıl

da. 

:\1füıc1i - Doğum (1), doğumyıJ 

örnek: .llil<idi 850 senesinde - 850 1 
inci Doğum yılmda . 850 Doğumyılm
da. 

lliclayet - Uzyönüm 

ihtida etmek - 1 - Din değiştir • 
mek, 2 - UzyönnıcJ.; 

lliddl>t - llidd<"t (T. l\.ö.) öfke 

lliddl'i et mel> - il iddctlenmck, öf. 
kelenmcl\ 

llidm<'t - llizmet rr. Kö.) 

Omck: J ·atana lıidmet, lrepim i:e 

borçtur - Yurda lrfr.nıet, lıepimi::e 

borçtU1·. 

rtiffd - IJafi(Jik (T. Rö.) 

Hikaye - Öykii 

Hib.ıi.Je etmek - Anlatmak, öykü
lemek. 

Örnek: 1 - //aşından fleçenleri fıi
kô11e elli - flaşından geçenleri an . 
/altı. 

2 - Gördüklerini tam /ıikaye ede· 

ııim diye vaktimizin çoğunu öldür • 
dü - Gördüklerini lam öyf.'iileyim di 

ııc t•aktimizi öldürdü. 

Ililclf - Yalan 
örnek: Hu sözde lıiUıfmı yoktur - I 

Urı sözde yalanım yoktur, . 1 

HilM - Karşıt 

Örnek: Hiliifi /ıakikat - Hakika · 
il! karşıt 

Hilal - Hilal (T. Kö.) ' -

Hil'at - füıft:rn 

fiil<', hud'a desise - Oyun, alda~. 
diizü, dek, al 

Hilekar - Oyuncu, aldatıcı, dekçi 

Hima)C, Yikaye - Iforuma 

Örnek: Himayei lıayvanat - l/ay- [ 
oanlan koruma. 

DÜZELTME 

1 - Nılavuzun 17 inci ::;ayı -
~mda birinci yaprağın son sütunu
mm dördüncü kclimrsinde bir k~-

~ - Gene o siitunun 13 üncü 
:; atınncla "hasbiha1,, karşılıklat1 

arasmd.a (monoloğ anlamına) 'o' 

lan söz "söyleni,, olacakken yan' 
Irşlıkla "söylet,, çrknu~tır. 

3 -Gene o yaprağın 1 inci sil' .. ,,, 
tununun 36 mcr satırmdaki so., 
yanlış dizilmiştir. Doğrusu: "Tall' 
rikamiz,, <lir. 

(~)Göçüm ve Doğum kelimeleri btJ 

terimlerde kullanıldığı zaman beti 

harfleri biiyük yazılacaktır. 

Ö~ERGELER 

1\ eforu:. sö::fori ii::.crine, lıcr !isli" 

rıiu ( lJ U JS ) ta ı;ıhtığmdan başlanırı1· 
ii.:crc bir ay içinde, ı:'itiyenlcr ,·e ' 

ııi bir Ürwrge ileri siircbilirlcr. Rıı'' 
!ar T. TJ. T. (. Genel Katipliğine ~ıı 
.~ı·/;i/ oltmdu güuderileccktir: 

l'ışıklık ,-~ yanlışlık o1muştıır. Bu P••-••••••••••_....._ 
sütunun altıncı satırından ~onrası 
şöyle olacaktır: 

V::.manlu:a ....•. . lıclimesine J\ı· 
lacu::.da .. . .... . haqılığmı uygıı1 

Hus usi, ı;;ahsi zati - Özel ()alı ut: )'eter ) görmiiyorrım. 
Şah~i.rc: t - Ozliik S b b · ( ' ) C C L: fllS<lCO •• , , • , • • • ' 

Örnek: Ru e.~erd<'ki '}alısiy<!t ilk ,1 · • · • • • • • • • • • • • • 

nazard(l gö=e par<;acak derecededir - · · • • • • • • • • • • • • ' 1 
/Ju i::erdeki özlük ilk bakıl}la göze Ü11crgcm .~rıdur: • • • '(J) 
çarpacak derecededir. İ mz(l 

Bundan sonra onuncu satırda- . ( ı) Burada bir önerge gösteril · 
ki f hasad) kelimesine gecilecek -J· mıycn ykazı1ar üzerine bir ey yapıla 
. • mıyaca tır. 

tır. , .. _________ ... ~ .... 


