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t· '1 a p o o ©l ı '? 
l · 'r ll!etübe mahiyetinde olan 
ı ·11nku !J ı .. .. } l<l· .oaıarkoy nullıs sayımı 
~ :y~ rnuvaff akiyetle yapıldı. 
':ı.j 'a saat t , yedi buçukta, 
l '! (uavıni ı .• uuk Pepeyi Bakır· 
}·<;Pı'aarrnaknmlık hinasma gelerek 
l!~rn hazırlıkları gözden geçirdi. 

t • c d S<l}lm memuruna 15 e\' dü· 
t· ~· ~ u. 1~ h:ıne.nin ~yımını bi· 
lı"ll lı ayırn memuru, evrakı kon· 
tr'ıııuru nıuruna \'eriyordu. Kontrol 
ll' ~ do. yayı bilahare büro 

!I llına "ava'e cclivordu. 
b:~ıa~~ .Nihat Pcpc);i, rokakları 
<=tti. olaşarak sayıma nezaret 

Onct 

---

b r-<lle <ın sonra, gazetecileri bera· 

tc:zıe in~lnrak, emrazı akliye has- Os~t~ ve ı--1:.la: Yeni Gelin Münevver, lana gecesinde toplantı ycrin •1e vukulıulan inEilalc hadisesini 11nlatryor (Otta'dal<i genç 'damattır.) Sağda: 
<lı. ln ayımmı güzden geçir· hadisesine sahne olan Kuma köyiindeki samanlık. Altta solda: Yaralanl'rak N'ümunc h~slahanesi ne kaJ.drnlanhiı· genç kr2!. Cc-tada: Yenigelin Münevverin 

( Şerife, sağda: Emiyet müdürlüğü cinayet masası ıefi Aliıan, hadiıe sırasında sa.manlıl:la bulunan misafirlerden biriyle hidiıe mahallinde keıif yapıyor. ~vamı 2 inci sayfa.da) : _ · _ ... \ n-

IN AR V ô K j Samanhkta 
patllyan 

BOMBA 
Şiddetle bombar-

,dıman ediliyor 
~orveç Hariciya ve Milll Müdafaa 

,.sı.k Nazırları Londraya gittiler 
ı:1ans1 ~D~~'. 5 (A.A.) - Höyter den şiddetli hır bombardımana tu 
~10t . ırıyor: tulmuc:;tur. 
ı\'1lefıkler çekildikten sonra Andalsnasdan irkap edilen müt 
~r ""Jrın, vakit kaybettikleri ha tefik kıtalanmn Narvike gittikler• 
e~ k~t rncktooir. Almanlar Nor· tahmin edilmekte ise de bu haber 

~tr. Ve ~tın~ s~ratle .kuşatmışlar- ~i.mdiye kadar teyit edilmiş değil· 
ı.t?n<=t ~. Ol\ eçlılcr, hıç bir rnuka· dır. 
'<lt<!ır R<.ı"tcrmecıcn teslim olmuş· NAilVJl\TE KARAl'A YURAN 
lle~.. ıxoıuz llARP GEMIJ ... ERt 

~(l~e. ~ı t~yit edilmiycn haberler Londra, 5 (A.A·) - Havas a.. 
al'\'ık, karadan ve deniz· (Devamı 2 inci sayfada) Müddeiumumi, jandarma lrumanclanı ve kıtymakamın hatır J;ulunduğu toplantıda, Münevver, 

Kct"kunç hadi&e!'İ anlatırken. 

Deş insanı öldürdü; 
4 ü ağır 16 insanı 

yaraladı 
Dün geceyarısına doğru 
saat 1 1 sıralarında Kar-
tal kazasına bağlı Kur
na köyü:ıde büyük bir 
facia olmuş, bir düğün 
evinde patlayan bir 

(Devanu 2 inci sayfada) 

mem-
• 

leketlerine 
Italyanlar 
çağırılıyor 

tQ ;elgraCJ, 5 (Hususi) - Yugoslavyada sene
,(): e?beri ilcamet eden ltalyanlardan 260 kiıilik 
~l.Jtı~ır kafile de Yugoslavyayı terketmiılerdir. 
\>~ b .~r ... Bosna ~ıntakasında oturan İtalyanlardır 
t·i;,>ı 11ttımctlerı tarafından aldıkları bir emir üze-

c t:llyaya eitmişlerdir. 

Bu İtalyanlar şimdi Roma civarında kurutu
lan bataklıklarda yerleştirilecektir. 

SOl'l"ET - YCGOSLA V lUl~Z.\KERELF..Rt 

!Aoskova, 5 (A.A.) - D.N.B. ajansı bildiriyor: 
Salahiyettar kaynaktan haber verildiğine gö

re, Yugoslav iktirat heyetinin, Sovyet hariciye 

komiserliği ile yaptığı müzakereler devam et
mektedir. 

Müzakeratın mevzuu Sovyetler birliği ile 
Yugoslavya arasında bir ticaret ve iktisadi muL 
ahede ile kliring anla~ması ve Yugoslavyadaki 
Sovyet ticaret mümessilinin istikbaldeki vaziye
tidir. 
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Bu akşam Milanoda 70,000 seyirci önUndeki yapılan 

tal an - Alman 
Milli karşılaşmasını 

Bli nkş m Miliınoda 70 bin kişi 
önlindc ltalyo.n _ Alman milli ta
kımları arn.smdı:ı cereyan eden 
mnç 3 - 2 ltalyanların lehine ne
ticelendi. 

Bir:nci devre ltn.lyn 2 - l ga_ 
lip v:ı.ı:iycttc idi· Bu devre golle
ri srrnsilc 17 inci dakil:ada Ko1ossi 
25 inci dakikada Bertoni, 27 inci 
d:ı.ki .nda Dünker yapmışlardır. 

İlt:nci devre ba.5lnr başlamaz, 
altıncı dakikada. yine Dünkcr Al _ 
manlarm beraberlik sayısını ya -

3-2 ltalyanlar kazandı 
pmca müsabaka fevkrJıidc heye _ 
canh bir safhaya girmistlr· 

Derhal serf h0cumlarln rakip 
kaleyi saran İtalyanlar galibiyet 
sayılarını 14 Uncu dakikada Bia
voti tarafından kazanmışlardır. 

Devrenin geri kalan tarafı Al. 
manlnrm bir gol daha yapmak, ı. 
talyonlarm da başka gol yememek 
için mUtiı.lş bir çekişmesi halinde 
cereyan etml5 ve netice deği~me. 
den maç 3 - 2 İtalya lehine ne
ticelenmiştir. 

ug"nkü spor hareketleri 
Mılli küme 

maçlan 
Ankarada: 

Bugün 19 mayıs stadında çok 
kalabalık bir seyirci kütlesi önün· 
de izmirin Ankara deplasman 
maçlarına devam edildi. 

Gençlerbirliğiyle Altınordu a
rasındaki birinci karşılaşma, genç 
lerin çok üstün oyunundan sonra 
5 • O galebelerile neticelenmiştir. 

İkinci karşılaşma Muhafızla 
Altay arasındaydı. Bu müsabaka 
da çok heyecanlı olmuş ve netice· 
de iki takım yenişcmiyerck 2 • 2 
berabere kalmışlardır. 

Bölge voleybol 
şampiyonluğunu 

Galatasaray kazandı 
İstanbul bölgesi voleybol şam _ 

piyontuğunda Galııtasaroyln Bey -
Ierbeyi ta.knnlnn finale kalmış
lardı. Bugün yapılacak final ma -
ı:mdn Beylerbeyi takımı sahada. 
sbatr vUcut etmediği için Galata. 
ıray takımı hlikmen galip adde-

,!iimlş ve İstanbul bölgesi voley
. ol r;ampiyonu olmu§tur. 

Sarı 4ırınızıltlnn tebrllt ederiz. 
Bugün xapılan maçta 

Şişli Demirsporu 
4-3 yendi 

Demtrııporla - ŞJ.§11 nnısmdald mll
baltıı haltcm Şazi Tezcanm idaresin-

e bu ~bah Taksım stadında yapıldı. 
Talmnln.r sahaya mutad kadrolarile 
çıktılar. Oyun mütevazin cereyan edi
yordu. 6 ıncı dakikada Demlrspor 
ılk golü ynptı. 2~ Uncll d!lklknda s::.ığ
d:ı.n Arlt sıkı blr t:Utle Şi~Unln bcra
bcrllk golUnil attı. 26 mcı dakika.da 
bir pas \'tlnı§Ue Orhnn Dcmirsporun 
2 inci golUnU attı. 33 Uncu daldkada 
gene Arif 3 Uncu Dcmlrspor go!UnU 
yaptı. Bu arııdıı. birçok fırsatlar da 

hi va.eıtasıle yegüne gollerini yap_ 
t:ılar. 

Galatasaray baskısı altında de
vrun eden fkincl devrenin 33 Uncu 
dakikasında Galııtnsarnym 3 Uncu 
golilnU Barbaros ynptı. 

Buna 39 uncu daklkadn Salahat
tin de bir gol dalın itave edince .. 
mUsaba.ka 4 - l Gnlntnsnray le _ 
hine neticelendi. 

Fener stadında: 
Fenerbahte _ J\urtulu5: 4-1 
Bugiln Fenerbahçe stadında, 

Fenerbahçe ile Kurtulu5 klilpleri 
arasında yapılan hususf karşı!~_ 
madn sarı lacivertliler rakiplerini 
4 - 1 yeruniıılerdir. --------
Bugünkü kır koşusu ve 

bisiklet yarışı 
Eyüp halkevinin tertip ettiği 

kır koşusu bugün yapıldı. E}'ilpten 
SiUihtarağa köprüsüne gidiş geliş 
ııcldindeki 6 kilometrelik .birinci 
kategori koşuya 10 atlet i§tirak et
ti. 

Birinciliği Büyükadaspor klü· 
bünden Suat (21 dakikada); ikin· 
ciliği Bc~ih-taş klübünden Toclori 
Andonyadis (21dakika24 saniye), 
üçüncülüğü Hataylr Ahmet (22 
dakika 52 saniye) de kazandılar . 

İkinci kategori 5 kilometreydi. 
Bu ko~uya 15 atlet girdi. Birinci
liği Cevat (21 dakika 10 saniye); 
ikinciliği Mustafa (22 dakika) ; 
üçüncülüğü Nail (22 dakika 13 sa· 
niye) de kazandılar. 

Gene bugün Eyüp halkevinin 
bisikiet koşusu yapıldı. 10 kilomet 
lik bu kosuya 10 ki§i girdi. Birinci
liği Mehmet (18 dakika) ; ikinci
liği Kemal (18 dakika 5 saniye), 
üçüncillübrü Cnhit (19 dakika) ka
zandılar. 

Kosulan müteakip halkevi tara
f mdan lco~ulara i§tirak edenlere 
bir ziyafet ve birinci, ikinci ve 
üçüncülere birer madalya verildi. 

kaçırıldı. 40 met daldkıı.d& Şl§llden A k d 1 1 Nubnr bir lta!n vuruılle Şl.şllnln Udn- n ara a ze ze e 
d golllnU ynph ve birinci devre 3-2 
DcmJrsponın gallbiyeWc ncUcelcndl, Ankara, 5 • ._.A.) - "'~ge.~ '!JL 

ŞL!llilllcr ikinci devrede 1k1 gol daha ıi saat 7,30 da, diğeri 10,10 da 
ynpnrak maçı 4-3 galip b1Urdller. olmak üzere iki hafif zelzele kay. 

Birinci kümeye dedilmiştir- • • • 

terfi müsabakasi Romanyadakı ıngı-
ŞER~F sıoADINDA.. liz ve Alman 
Beyogluspor - Bcylcrbeyı: 2.0 

Şeref staclmda buglln Beyoğlu - tebeası 
spor ile Beylerbeyi arasında bi-
rinci kümeye terfi mUsabakası ya.. 
pılml§tır· Neticede Beyoğluspor 
müsabakayı 2 - O knranmışlır· 

lki tnkmı ikinci bir karşılaşma 
dnlıa yap:ıcaklar ve birinci küme-

Toplu bir halde hudut 
haricine çıkarılmaları 

dü§ünülmüyor 
ye yükselecek tn.kmı belli olacak. Bükrq, S ( A.A.J. - Romen a-
tır- Birinci kümede Hllfilin yerini jansı bildiriyor: 
nlıı.cnk klübUn Beyoğluspor olaca- Salahiyettar Romen mahafilin· 
ğı ku':•etlc muhtemeldir. de söylemlit-rine göre, Romanyada-

.. T~ . stadında Gnlat.a.saray ki ecnebilerin ikametine müteallik 
ltuçUkler1 ile Galamspor amsında , olan tedbirler sıkı surette tatbik 
!a.~~l&n .hususi kcıI'!)ılaı;ımayı ~ok cclilmektedir. Fakat Ingiliz ve, Al
Ustun bır oyundan sonra G:ılatn - man tebaasının, toplu bir halde 
saraylılar 9 - 1 gı'bl pek açık bir tevkifi ve hudut haricine çıkarıl· 
farkla kz:uınmıııtır. ması mevzuubahs değildir. 
H ususı maçlar: 

Gnlatnsarny - \'cfn: 4 _ 1 
Taksim stadında Galatasaray ile 

.. vefa t:ıknnlıı.rı arasında bugün 
yapılan hususi karştln.şmadı:ı Ga
lata.sarayhlar rn!dplerini 4 - 1 
yenmişlerdir. 

MUsabaknya her ilti takım da 
Pksik kadrolarilc iştirak ettiler. 
Oyun Bcşi~lı HUseyinin id::m. -
sinde başladı. 

16 mcı dakikada Vefa bekleri. 
r.in hatasından istifade ederek ilk 
golü yaptı. 

Birinci devre bu suretle 1 - O 
Gıılatasarn.y leblne bitti· 

lldncl devre Sala.hattin Galata
sarnyın ikinci go!UnU !l uncu d:ı -
kflaı,dn. nttı. 

;20 inci dakikada Vf'falılar SuL 

rq1usnlininin oğlu 
Tayyare ile Brezilyaya 

gidiyor 

1.17.lıorı, r, (A·A·) - Musolininin 
oğlu Bruno Musolini mUstemlekat 
n:ızırı ve hnva milli şüram nzala
r!le Roma ve Rlo de Jn.neiro nrn
sında tesis olun:ıcak ltalynn ha. 
nı. hatlı lı::ıltkında görUşmeler yap 
rntşttr· 

B.ı h:ıt üzerinde Portekizlere 
ait Yeşilburun adaları arasında 
bulunan S:ıl nd-ı:ımda bir merha. 
I(' tt'!lıo; <'dllrc,,l·tir· Bruno, yarm 
tn.vyıırc lif' ı:°'il ıuhsınn \'C oradan 
Erezıl) a) ı:ı harel~Lt edecektir· 

(B:ıştarafı 1 inci sayfada) 
bomba beş kişinin ölü
müne, 12 ki§inin hafif 
ve dör tcişinin de ağır 
yaralanmasına sebeb ol
muştur. 

Düğün evini bir facia 
yerine çeviren bu hadi
aenin tahkiki için Son 
n~kika bugün yazı ve 
fotoğraf elemanlarını 
vaka yerine sevketti. Ar 
kadaşlarımızın getirdik
leri fotoğraf ve tafsilatı 
okuyucularımıza veri
yoruz. 

Kartala tabi olan Kurna köyü 
Pendiğe iyi bir atla iki saat, oto
mobille 30-40 dakikalık bir yol
dur. Pendikle arasmda!<i 15 ki:o
metre toprak yolun 12 kilom:!tre
si oldukç..ı düzgün, fakat 3 kilo· 
metresi bir patika o;.e!dindcdir. 

Köy 30-40 haneliktir. Nüfusu 
d~ ancak birkaç yüz kişidir. Kö} 
iıalkı çalıskan ve sakin kim~clerdir. 

Pek sessiz olan köy, dün gece 
yapılacak mesut merasim için gün 
lcrden!Jeri hazırlanmıştır. Evlene
cek gençlerden erkek, rençbcrlik 
et.m<?kte olan köy delikanhlarm
dan 21 ·22 yaşlarında Mustafa oğ
lu llyashr. Bır anası vardır. Na· 
muslu ve çalışkan bir çocuktur. 
Genç kız, Münevver isminde 20 
ya~larında kadar. oldukça tahsil 
görmüş, e~mer tenli bir köy güze
lidir. l\lünevverin Şerife isminde 
bir anasından ba~ka hiç kimsesi 
yoktur. 

llras ile Münevtcr küçül~tenbe
ri biribirlerile tam~makta ve Mü
nevverin annesi kızını llyasa ver
meği vaadctmi5 bulunmaktadır. 

Senelerce evvel kesilen hu söz 
nihayet ~geçen sene yerine getiril· 
miş ve iki genç biribirlerine nişan
lanmışlardır. Münevverin tanıştığı 
başka hiçbir genç yoktur. 

Bundan iki sene kadar evvel 
Kartaldan birisi genç kızı istemiıi 
se de annesi sözlü olduğundan 
reci cevabı vermiştir. Bu adam bu· 
gün evli bulurınaktadır. Esasen 
l\fünevver çok namuslu bir kız ol
duğundan ba~a birisile münase
bette bulunmasına imim yol•tur. 
Nişanlısını da sevmektedir. 
DliGUN MERASlMlNlN SA-

MANLIKTA YAPILMASI 
KARARLAŞTIRILIYOR 

lşte geçen sene bu suretle ni~an· 
lanan iki gencin nihayet evlenme
leri kararlaşmış ve dün gece için 
de büyük bir kına gecesi tertip e· 
dilmiştir. Yalnız, Münevverin an
nesinin köyün arkasına do~rru u· 
fak bir tepe üzerinde olan e\'İ dü· 
ğün yapmağa müsait değildir. Bu
nun için evin 15·20 metre ön tara
fında bulunan eski ve tek katlı 
bir samanlık münasip, görülmüş, 
burası temizlene-cl:: hazırlanmış· 
trr. 

Bu suretle bütün hazırlıklar bit
tikten sonra dün gece köyün bfitün 
kadın ve çocukları 6·7 metre geniş
liğınde ve 20 metre kadar uzunlu
ğunda olan bu samanlığa do1muş
lardır. Samanlığın dip tarafında. 
saman yığınlarından müteşekkil 
bir bölme ile ayrılmış bir köşe var
dır. Burası ahır şeklinde kullanıl
makta ve ayrı bir kapısı bulun
maktadır .. Buraya köy delikanlı
larının gizlice girerek saman· böl· 
menin geniş deliklerinden gelini 
ve düğün sahnesini seyretmemesi 
için kapısı lnna gecesi ~nliği baş
ladıktan biraz sonra kapanrru5 ,.e 
hakikaten gizlice girmi'} olan deli
kanlılar da dışan çıkanlmı~tır. 

Köy 8.cleti mucibince kmrı gece
sinde delikanlıların ve hatt!l güve· 
yinin bulurunası yasaktır. Yalnız 
kadın ve çocuklar gelinin yanı
na girebilir; köy delikanlıları ise 
kapının dış tarafında top1:ınarak 
kızların çalgı çalıp şarkı söyleme· 
terini ancak gözleri görmeden, uzak 
tan dinliyebilirler. 

SAMANLIKTA SEYRAN 
BAŞLIYOR 

ı~te bu köy adeti mucibince sa
at 8 de ba5layan kına gecesi e~len
tisi gittikçe coşl~n bir §ekle ~irmi~ 
ve köv kızlan metrfı!• samJnlıkta 
ça!gı Çalıp hora tepm •e başla
mrctlardır. Yalnız, gelin e~:encccfo 
yoktur. Eğlentinin en coşkun za
manında gclrne.;i adettir. 

Nihayet s..ıat 10,30 o1muc; '~ ge· 
tin de, evinde kız arkada~lan ta·::ı
fından giydirilip c::üc:lcndirilerek 
samanlığa getirilmiştir. Gelinin 
gelm"'silc emence daha zipde bü
yümü5 ve biltiin köy kızları ı::e1 i· 
nin etrafında ıfonrnc~rc \'C oymınıa-

•• •• oyu düğün 
ğa başlamışlardır. davileri' ile iktifa. edilip hast:ıneye 

Uzunca bir müddet sonra. bil· kaldırılmışlardır. 
tün duğı.in halkı yorulmuş ve \'a- TAHKiKAT BAŞLIYOR 
'öt de gece yansını bulduğundan Sıhhi tedbirler bu suretle alın· 
son merasim yapılarak dağılma ka dıktan sonra, Kartal kaymaka· 
·an Yerilmiştir. mı Bahir Oztoprak, Kartal jan-

Bunun üzerine gelin ayağa kalk darına kumandanı Şe,·ki Atay, 
mrş ve herkes hediyelerini onun Üsküdar müddeiumumisi Ratıp 
koluna, gerc!anma 'e elbisesinin Se!iç \'e polis müdüriyeti cinayet 
ötesine beriJne ilistirm~ğe başla- masası başkomiseri Alişan da kö
mışlardır. Kızını evlendiren anne ye gelmiıiler ve derhal tahkikata 
de gene bu sırada evine koşmuş başlamışlardır. İlk önce bomba • 
ve adet oldu6ru üzere hazırladığı nm ~eline karşı bir suikast olduğu 
bir bü)'iik çöreği tep.iye koyarak ve onu seven başka biri tarafın
getirmiştir. Bu çörek gelinin önün· dan bu işin yapıldrğr sanılmı5tır. 
de kec:ilerek dağıtılacal•tır. Fakat samanlığın kapıc:ında köy 

l\lÜTBIS 1NF1LAK delikanlıları bulunduğu Ye bunlar· 
\'UKUBULU\' OH dan birinin ve ya arkalarmdan bir 

Bu son merac:imi yapmak ıçın başkasının bombayı attığı zaman 
gelinin annesi Şerife tep:.i elinde görüleceği düşünüldüğilnden facia 
olduğu halde kızının önünde çö- ~bebi dahilde araştırılmağa baş
melmi~ ve komşu bir kadın da c- lanmıştır. Samanlı~m dip tarafın· 
lindeki hıçakla tepsicieki çöreğ\ 

1 
daki bölmeden bu işin yapılabile

kesme.~!? ba~lamrştır. l\fünewer ceği de akla gelmiş ve suikasta en 
ayakta bulunmaktadır. müsait yer, kapısı gece kilitlenen 

Çö:-eğin yarısı henüz kesilmiştir burası görülmüş. fakat kapı kilitli 
ki, köy delikanlılarının arkasında bulunmu~tur. Samanlığın ba~ka 
bulunduğu kapı ile gelinin ayakta hiç bir mahreci Ye hatta penceresi 
durduğu 3-4 metrelik yer arasında yoktur. 
mlithic;; bir infilak olmu5 ,.e düğün Bir ara, bombanın çocukların 
halkı ne olduğunu anlamadan ken· bulunduğu yerde patlaması dikkati 
dilerini yerde toz toprak arnsında eçkmiş ve bombanın onu bir oyun 
bulmu5lardır. lnfilfıkın şiddetın- cak sanan çocukların eline geçtiği 
den, samanlığın ortnsında bir dire· ihtimali üzerinde dunılarak tahki
ğe bağlanmı~ olan bir i~kcmle üze- kat yapılmıştır. ~eticede bu nok
rindeki şamdan yere fırlamış, her· tanın en kuvvetli bir ihtimal oldu

faciası 
ğu anlaşılnuştır. Esasen vücudu 
parçalanan çocuklardan birinin 
koparak samanlığın bir köşes!.n~~ 
bulunan elinde bombanın en buytı 
parçalarından biri görülmüştür. 
Bu ç o c u ğ u n ko!undan 
başka bir bacağının da 
kopmuş olması facianın bir kata 
olduğu ihtimalini daha çok kUV' ~ 
veUcndirmiştır. 

Bu sırada jandarma kumandan· 
lığı erkanı iki sene kadar evvel 
ayni samanlıkta köyllilerin bir boıtl 
ba daha bularak kendilerine tcs .. 
Ilm etmiş olduklarını hatırlcınlla
lardır. Tetkikler derlnleştiriUncC. 
bu metruk samanlığın mUtareke 
senelerinde İngilizler taraf'ındı:ın 
kullanıldığı ve gerek iki scmo c": 
vel bulunan ve gerekse nkşarnl<' 
faciaya sebep olan bombaların tn· 
giliz mamulatı oldut;'U anla.ştlmL~ .. 
lır· 

Çocukların düğün sırasında sa -
manlığın kapısı üzerindeki iç dU • 
varlara çıkarak oturdukları ~e 
sonra geline hediyeler verilmcğe 
başlanınca. buradan indikleri de 
öğrenilmiştir· Böylelikle çocuklar· 
dan birinin çatı aralığında kalJ1:~ 
eski bir bombayı bularak yere ı~· 
tiği ve oynarken elinde patıadlgı 
anlaşrlmt§lır· 

Maamafih tahkikata bala do •
1 \'aQı edilmektedir. Blitün köy h11 

kı sorguya çekilmektedir. 
tarafı zifiri bir knranlık içinde kal ----------'---------------~ 

Bakırköyündeki sayı
mış, bu karanlık ve toz toprak or
tasında yaralıların canhıraş feryat 
lan bütün köyii sarmı~tır. Saman
lığın kapısında bulunan delikanlı· 
!ar da ne yapacak'armı şaşınnış· 
!ardır. Bunlardan en önde bulunan m 1 n 
birkaç kişi, gelinin annesi tarafın
dan açılmış ve aralık bırakılmış 
lrnpıdan bakarlarken infilakın pek 
yakınlannd:ı olması yüzünden ya-

netıcesi: 32,423 

ralannıı~lard ır. · 
Gürültüye köyün diğer erkekle

ri koşuşmuşlar \'e bulduklan U\m· 
ha ve mumlarla samanlığa ginniş
lerdir. 
Samanlık aydınlanınca çok feci 

bir rnanazr.ı He karşılaşılmış, ~nfi
liikın vukubuldu!hı yerde oturan 
beş çocur,run parça par~ olduğu. 
kol ve bacak ve diğer vücut eksa· 
mının samanlığın ötesine berisine 
dağıldığı ve yerlerin kan derya5ı 
haHni aldığı görülmüştür. 
nVK~m'T VAKADAN JIAEER -

DAR EDİLİYOR 
Yaralılar ve korkudan bayılan

lar samanlıktan çıkanldıktan son. 
ra, alakadar maknmlnra hnber ve
rilmesi akb gelmiştir. Fakat bir 
rncl:tep inşnsı yüzünden köyUn te. 
lefonu kesilmi'J bulunmaktadır. 
Bir delikanlı, ynnm saatten fazla 
bir mesafede olan KurtköyUne 
koşmuş, telefonla Pendiğe ve ora
dan da Kartal kaymakamlığına 
haber verilmi!;tir· 

Snat 11 de olan facia, ilk §ll!l
kınhk ve köyde telefon olmıunası 
yüzUndcn Kartal kaymakamı Ba -
hir Oztrak tarafından ancak snat 
2,30 da haber ahnmı!Jltr· Kaym:ı -
kam derhal Kartalda bulunan i -
kinci doktor, iki ebe ve iki de has 
t.nbakıcıyı köye göndermiştir· Bu
nun arkasından, KadıköyUnden ve 
Üsküdnrdnn sihhi imdat otomobil
leri istenmi:itir· Köye yetişen dok 
torlar hemen varaltların ilk teda_ 
''isini y:ıpmLıl~r ve otomobillerle 
Hayda.rpıışa nümune hastanesine 
kaldırmışlardrr· 

Pek hnfif yaralı olan birkaç ki
§İ ilk tedavilerinden sonra evleri. 
ne gönderilmişlerdir. 
F.\CİAYA J{URilA.!"li GlDJ!:N 

ÇOCUKLAR 
Faciada ölen yavrulann vUcut

l:ırına saplanmış olarak bomba 
parçaları bulunmu3tur. 

Ölen beş kişi 9 -- 10 yaşların_ 
da İsmail oğlu Mevlud, 10 yaşın
da Ha~:ın oğlu Sabahattin, 8 ya. 
şmdn Sami oğlu Sudi, 13 yaşında 
Bayram oğlu Emin, ıs ynşında 
lbrııhim kızı Huriyedir. 

Hastaneye kaldırılan yaralılar 
§Unlnrdır: 

Kııma köyünden Nazif ltızı 60 
ya§larmda Sıdıka, J3 yaşında Ab -
dullalı oğlu Ziya, l\i chmet karısı 
Hayriye, İbrahim kıı:ı Zehra Zeh 
r:ının 18 yaşındaki oğlu M~hmct 
ve 'i y~ındak.i kızı Müşerref, Mus 
tafn kıı:ı Şerife, 13 ya§mda Hli -
seyin oğlu Suat, 18 ynşmda Ali 
oğlu Basri, 13 yaşında Eayram 
km Melahat; Bmirli köyUndcn: 
Melıınet karısı ŞükrUye ve kızı 
12 yasındaki Muhsine. 

Bunlardan lm.~lca Kurnaltöyün _ 
d~n lsmail o~lu Ali!ettin, Osma -
nm çobanı Abdullah, Kurtköyiln _ 
den Ahmet ağanm kızı, Emirli 
köyünden Mehmet kızı .Muhsine 
\'C Tahsinln lmnsı muhtelif ycr
lcrlntien yarrılanmışlarım da ya_ 
ral:ırı çok hafif olduğundan ilk tc-

(&ştarafı 1 inci sayfada) dir. r 
Sayım on ikide bitmiş buluna· Herkes neticeri merakla bek I' 

caktı, lakin Mahmudiye ve civar yordu. Nihayet, biraz sonra ı;.:ı\'1 • 
köyleri bir buçuk saat gecikmi~ler- mın neticesi anlaşılmıştı. 

Bakırköy merkez: 
Ye3ilköy merkez: 
Yeşilköy köyleri: 
Mahmutbey ,.c köyleri: 

1935 teki ntifus 28.300 dil· Dc>
mek ki, beş sene zarfrndn 4 ·123 

l<adın Erkek Yekun 

7589 
2048 
1599 
21!)2 

9157 
23GO 
1926 
5552 

J6746 
4408 
3525 
7744 

umumi yekun ... 32423 

mektupçusu Osman, Bakırköy pil~" 
ti resi Selim, Zühtü, ve Hilrııl• 
Naslı da bulunuyorlardı· •

1 • * * istatistik umum müdUrU Celrti-
Sa}ım bittikten sonra, gazete- sa}·ımm intizam ve süratle b. ı 

cilere ve sayım tertlb heyetine rilişinden dolayı memnunlyctill 

nUfus arlml!J bulunuyor. 

Yeşilköyde bir ziyafet verildi· izhar etmiştir· 
Ziyafette sular umum mUdürü Bakırköy halknun da, sa.Yll111:ı 

Ziya, harita müdürü Galip, Bakır_ büvük bir intizamla başarılışındfl 
köy kaymakamı Ga!fur, vilayet mUhim hissesi vardır· 

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

Narvik bombardıman ediliyor 
(Baştarafı 1 inci sayfada) şif tayyareleri, 9 nisandanberi ~

düşman tahtelbahirini imha etııııŞ 
janııı bildiriyor: 

Narvik taarruzu esnasında bir 
takım lngillz harp gemilerinin ka
raya vurduğuna ve hasnra uğra. -
dığına dair olarak Alman kaynak
larından verilen haberler hakkın. 
da salahiyetli İngilfz maha!ill 
mütıılea beyan etmemektedirler· 

Gerek bu haberler, gerek Al
man kaynaklarından verilen ha
berler, son derece kay<li ihtiyatla 
telakki edilmelidir· 

AL.!\1AN BAŞKUMANDALI

CININ TEBL1GI 

Berlin, 5 (A.A.) - D. N. B. 
Ordu ba~kwnandanlığı teb~iğ edi· 
yor: 

Tavyarelerle takviye edilmiş 
büyuk dü~man kuvvetleri, Narvi
kin şimalindeki mevzilerimize mü· 
kerrer taarruzlarda bulunmu~lar
dır. I3u taarruzlar, Alman harp 
tayyarelerinin yardımile püskürtül 
mii~tür. Steinkjerden Trondhaym 
!'İmaline kadar, kıtaatımız, ~ima1e 
doğru ilerlemektedir. Namso-s ve 
Gcroeg almnuştır. Bu mıntakadaki 
Nor.·cç kıtaları kwnandanı, kayıt 
sız \'e şartsız teslim olmuştur. /\n· 
dalmesin cenubu ~ırkisindeki Les· 
jarkog tayyare karargahında, yan· 
mış, 20 ln.~iliz tayyaresi bulunmuş 
tur. Reoros ve Trysil civarında, 
araziyi temizlernekteyiz. Bir Al· 
man tayyaresi ~nzinsizlikten yere 
inmeye mecbur olmuştur. !\Iütead· 
dit hafif harp sefinesi, Norveçe 
kıtaat \'e takviye sevkini temin i
çir. dokuz nisandanberi faaliyet(' 
geçmiş bulunuyordu. Bu gemiler, 
düı;man tahtelbahirlerinc \'e harp 
gemilerinin cenahtan tehdidine kar 
şı vazifelerini tamamen yapmışlar 
dır. 

l\farn tar~ma ı:ı;emilcri. karakol 
gcmil~ri, tahtefbahirler, :l\'Cı \'C ke· 

!erdir. 

NORVEÇ HARİCİYE VE )IJJ-ı.J 
MÜDAl'AA NAZIBLARI 

LO:NDB.U>A .cç 
I.ondra, 5 (A·A.) - N~li 

haricıye ııa.zırı: B·-Koht ile g 
mltdafaa nazırı albay Kjunb0~; 
İngiltere hükfımetile noktai Jl~t 
teatisinde bulunmak üzere 
6,50 de Londraya. gelml§Icrdir· 

ıt· 
ALMANI.AR ROBOSU BO!\llJ•\ 

Dll\IAN ETTİLER trlJiS 
I.ondra, 5 (A·A·) - tn;.0a 

radyosu, saat 14,30 da No soll 
cephe.sinden Londraya. gelen or• 
haberlere göre, lıaliha.zırd:ı r-l'ıı;:ı 
veçlilerin elinde bulunmakta ~11 ,. 
Rörosun bu sabah Almn.n ta.~111· 
releri tarafından şiddetlO .1dif. 
bardnnan edilmi.~ olduğunu bı 
miştir· UfrC:ı;e• 
Diğer taraftan Norveç ın ınııll 

!eri, Norveçin cenubunda dU!ieıcte 
tazyikine mukavemet C~11ıcıı.. 
berdevamdırlar. NaITik ının de· . ·a 
sında askeri faaliyet pek ~) 
dir. 6~1: 
HAYAL 1\lıUISULÜ nlR Jlı\ .~·et· 

Londra, 5 (A.A·) - SaJflhl.illiJı 
tnr mahafil, Alman tan·arclcr Sl 
kraliçe Elizabct tipindeki :ı~ötıt1 
bin ton hacmindeki üç zıt btı• 
birini bombardnnan etıniŞ "c ıııı· 
trrmış olduklanna dair oln~ıı:ı.clt· 
berleri hayal mahsulü adde uuı
te ve bu iddialar hakkındıı ıı:ı.Jtlel'• 
Ica yürütmekten içtinap eyle 
tcdirler. 

Almanca der.sıer 
,r. 

~rf. l\ 1e • 
Seri \e asri "J!ABE, ,..,...,, " 

diyle ve mutedıl iicretle '·" ı 
mak istiyenlerin "Alma.,c"~ 0 

• A • 

. ., . . k 1 " ıı:c l menı ıc:mır.~ rnc ·tup a o 

ze müracanti. 
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Amerika Mus o • 

teminatına in 
No. 100 Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

y - Şu Viryoni fedakar çocuk 
vesselam .. Kollarında iki kılıç ya
rası var da, gene çalışıyor.. Bu 
defa bizim kahraman Meçhul Kor 
sana daha kuvvetli bir oyun oyna
mak lazım .• . . ~ 

~.~. !!~ ıt~~~, :~~s~i'~yrr~~ı-r ....... N·~·~~i .. ~· .. ·:· .. 1 ~~~i~ffftı~1;~\§~~ 
k t 1 

1 

- Çabuk olalım 1,?3balı~!: 

$~?~:r=·~i:;?; Vugoslavyada ve Romanyada yeniden uya_ ı ıyor iş•:c~:::::~::·~:::;:::,: 

*** 

~.:::~r~cr1n1,':pe:!yp~a!:s~Ur:;c~nı,,eğr,enn1~'. tedbirler ~lındı; Yuna~ kralı ~imendifer ;*: Ş~~rın şımahşar-ı ~i~;;~;~~~:;~~=~1! 
·· "· · ...... ,, t t t tk k d kısınde Almanlar dola dikildi. Bu ~ondoıu, bir di-~eı :~~': ~la~•~anermvı.,,eıeir~ıer~:;; ~:: es ısa ını e 1 e ıyor ! .. . ğer gondol takip ediyordu. 

lttç " .. '"'il " d adım DUS ! - Neye durdun ya? ltıtQ eczacı ve kimyager bulunan sas- ::S-cvyorl;:, 5 (A.A.) - ttnıyaya gf· rekkep olduğunu haber vermekte. i a ın1 - ı - Sicilya Dükasının zevcesinin 
~lar YtLkalanml§lar ve Aspirin f. decek olan Amerikan bandıralı "Va- <fuo. : .... i gondolu geliyor. 
?! cı e nıabsus ıueucr ve suç delille- §inston., vapurunun hıırelteti tehir, İTALYA.'!\" GAZI~ELER11'ı'E i ku··~tülüvor f - Ne çıkar? 
ltaı e bulunmu~tur. Yarın adliyeye edllmlştlr. GÖRE ! 1 ! _ Ne mi çıkar; bugün emir 

'ilzıı. Cdllcceklerdlr. Vapurda ••mUhlm., bazı evrak bu· Roma, 4 (A·A.) - D· N. B- a- ;ıktı. Prenses, Venediğin misafi· 
~Ort 'Pllan tahkikatta bir kilo aspirini lunduğu ı:öylenmektedlr. jansı bildiriyor: L1>ndr:ı, 5 (A.A.) - İngiliz radyo. ridir. o geçer'., "l bütün gondol· 
~ buçuıt lira muratla yapan ı;cbc· Vnpurun Jmptaru Harry Mn.nn, se İngiliz ve Fransız matbuatı, de- su, Almıınlarm Narvlkin §iman şar- lar oldukları . • Je duracak ve o· ~bunu piyasaya 40 liraya sattığı yahatl esnasında muhnsıunat yapıldı· nizden gelecek tecavüzlere karşı kislllde c.tlrm adtm gerl pUskUrtUldillt· na yol verecektir. 
• ltııl'.§tır. ğ1 takdirde tatbik edilmek Uzere bazı ltalyaıırn zayıf olduğunu yazmak. Ierlnl bildirmektedir. Limıın tenha de- Delikanlının sesi dikleşti: 

dJ llcYo~ıunda Abanoz soka~da Ne- gizli tallmat aldığını söyleml~tlr. ta devam etmektedir· nebllecek bir vaziyettedir. DU§mnnm _Ya verilmezse?. 
~llıe isnunde bir umuınt ev sahibi- ' Tevere gazetesi, bu münasebet_ ' ııahil boyunda tahll!Jı;;Ut etUği anlaşıl- _Belalar mübareki?. 
~d "'8lk&sız genç kndınları evine lllCSOLlNL."'tN TE!IUNATI ıc bir İtah·a haritası ncşretmLstir. malttndır. Şehrin etrafında mutte!ik Delikanlı yerinden fırladı ve 
ı.... 

1
&

1 ö~nUml•, dUn yapılan bir KARŞJ:SL."WD \ Al\IERlK.-\ Bu haritada, İtalyan deniz, hm·a kuvvetleri Alman mUCrczelorinl mıl- k k'" k 
"qJr-. .... gondolcuyu kenara itere urc • hı.."~ lkl Türk ve bir Rum lto.dmı Vn.,ln,.ton, "' , A.A.J _ Matbuat ve kar:ı kuvvetlerinin bütün hu - hasara etmektedirler. Osterdn.lda Nor 
~ı ....,,. ., " ' lerc yapıştı. lıan llııını§tır. Ev sıı.hlbl hakkında mUme3sıııerlno beyanatta bulunan A· dullarda teşkil ettikleri kaleler, veçlllcr, düşmana yeniden mUhlm za. _ Buyursun gelsin belala~!· 
• Uııt lnkibata başlanmıııtır. merlkıı hııriciye milste;arı sumner şema halinde gösterllm~tir. Gaze. yiat verdlrmlşlerdlr. Benim beklemeğe ne tahammu· 

Ilı: .\Jcdentzdelti gergin vaziyet piyasa Vels Avrupa h:ı.rl)inln yakında b:ı:ka te, İtalyanın zaafından bahseden Diğer cihetten Norvec; kıtaıı.tı Gra- lüm var, ne de vaktim!. 
t:r '1.. ~~rinde de bazı tc:s!rler yapmııı- mmtakalara da yayılmak l:ıUdaduıı teze itiraz ederek §Öyle demekte_ taqer etrafında cereyan eden muha· Gondolcu şa~rrdı: 
'it· --z.ı bankalar tilccarıara kredi gösterip g!lstermediğınl soran bir ga· dir: rebelere iştirak etml~lerdlr. _ Delirmiş!. 
~nıeg-e b&§la.mt§lardır. Yumurta zeteclye bu aı-ısustakJ fikrini ı.vyle- "K:ı.pılar.na ltaly:ı.nm haklın bu_ Diye mırıldandı. Delika.nlmın 
~ laı,, ~erkez banltasuıın kendi- mekten lmtin:ı. etmiştir. lunduğu Adriyntik denizi, tnma. 

1
. ·ıı • A kuvvetli kollan, gondolu hır kuş 

aı~ e Vert1mek Uzere bnnlte.lara ver- Sabah e.lmnn telgrafümn vıızlyctl men kilitli:lir· 121 İtalyan denizal- ugı erenın n- gibi uçuruyordu. Karşıdan bir ses 
l'tt a"'anaııın alamadıklımndan Uca· dUnltUnden daha. ba§ka tir r;ekllde tısı Llgurya sahili ile Adriyatik duyuldu: 
~l\'ekaı.etine mUracnnte karar ver- gbSte.rip G'ÖSlcrmediğl suali kar§t.SID· denizi methali arasında nöbet bek- kara el ç·ısi - Heceey, ne halt yiyorsunuz laı1 trdJr, Bu yllzden yumurta fiyat- da k:ı.lan sumner vcıs cev:ıp vermek- lcmektedir. Treniycn denizi, ltnl -
ıtırı. "-ndık bo.§ına Uç Ura kadar dil§· te tereddüt etmııı. te.lmt vaziyetin he- yan üslerinde bulunan hava kuv. be Üelikanlı aldırmadı, Gondolu, 

t)~Ur. nUz pek karıırsız olduğunu ııtıve et- vctlerinin kontrolU altında bir iç Sofyada kral Boris rıhtım kenarından aym hızla sü· ~titrer to.raflan bir Musevi tüccarı mlııtır. deniz!dir· Mesin:ı. boğazı il~ birbl- tarafından kabul edildi 
h. ~reye yumurta götUrecek bir Musolfnl tarafından Romadaki A· rine bağlı bulunan fonya denizi i- rüyordu. d 

1 
· 

"Plıru Birdenbire gon o cunun sesı ~ k!ralrunı~ ve sonra diğer tUc- merlka sefiri Phllllpse vertıdlğl iddia le Trcniyen denizinde, dcniznltı - Gofya, 4 (A·A·) _ lngiltcrcnin 
)aıı_ tı ellerindeki mallan ucuz fi· edilen l"m'-attnn sonra serd~dllcn bu !ardan başka, altı bilyilk harp ge. Ankara bu"yu"k cl"isi Sir Hughe duyuldu: • 

"" t ... ... ,. - Ben kendimı suya atıyorum. ~ı.. opıamak fstemlııtır. Tüccarlar mUtnlca, bu teminatın Amerika hükn- misi. 33 kruvazör, 118 muhrip, yr-atchbull _ Hugesscn diln öğle - h.bi · b 
.... d d . ~1 Çoluk rocuk sa ı yun, aşıma Clır. l'a~lıı.ra. §lkAyette bulunmu~lar· metinin Musollnlnin sulhcuyane tıı.r..:ı 62 torpito vardır. Dilı;mnn enız den sonra Sofyaya. gelmiştir. Kcn_ bela ist~mem .. Ve gondolcu bunu 

• l'i•,r k1knta ba§lanmıııtır. hnreketinc l.Da.nmaktan uzak oldu ..... •· kuvvetleri, Akdenlzin P~ntclerya dlsi, İnl"ilterenin Sofva Cl"iSi Ren k d' •• 
~,~,., ... ~~ bl · b• " "' söyler söylemez, en ısını. suya l'a~ «<Ye bir çok yollan asfalt ola na. dalr elde cdUen llk rcaml delildir. yakınında kilitlenmesilo bir rın- delin nezdinde birkaç gUn misafir D 

1 
k 1 ıı.. · ~ etmek i"ln bUt,..,,_·e 800 bin den nynlmıştır. Tam bir sahil mu- atıp yüzmeğc başladı. e ı an I ~11. it " ,,~,, •"'"'"AD~ kalııcakhr· bir kahkaha attı ve bir taraftan )'00 oYnıu§tur. Asfalta çevrilecek YUGOSLAVYA \o ıtOl"ıtA ... , ~ '• hafnza tertibatı, İtalyan sahillerini Slr Knatchbull Hugessen, bu. 

ar §ll t •- k da kılıcını sıyırdr. 'l> nıardır: ALL.,..AN TEDBİRLER tamamen himaye altında Uuua - gün Krnl Boris tarafmd:ın kabul d 
1 

d 1 • 
h ecııkuıc - Balıklı, Koca P.ııgıp pa- tadır. Sek1- milyon ltalya.n askeri cdilmi.

5
tir· Zavallı gon ° cu, ne gon ° u 

~~; .\g-aç çeşmesi caddesi, Sultanah- P:ır1s 5 - Balkan memleketleri ted- çarpışmaya hazırdır.,, nu düşünmüştü, ne de alacağı 
• >. • t AUIAN' l\IÜZAiffiREC1St DE parayı ııı~. Yaaotya meydanı, SUrp:ıgop bir almaktn devam ediyorlar. ):ugos- ı·F:Nt IlİR SELANIK CEPHES .. b · · h' · 

~ı ıı. SOFYAD \. Delikanlı ise u vazıyetı ısse Ilı~,, 1
61 içlndeld yoll:ır, Taksim lavyada Sokol gençlik tc§klltl.tı her Ilrülrsel, 4 (A.A·) - D· N. B· ' r ~ 

"dan derel:, derhal ayağa kalktı. v c sng tı.r-.... ını Taksim bahçesine birleş- lhttmale karşı hazır bulunmnğo. da· ajansı bildiriyor: Sof~. 
3

, 4 (A·A·) - Dün sabah- k d f k 
... -ç" :'t'll ·' cebinden rıkardığı bir a ı e e. •oıır~ Ya Yollar, Taksim - Tarlabaşı· vet cdflmlştır. 300 bin azası bulunan Belçika gazeteleri, bir Frnn. tanbcri Sofyada bulunmakta olan r 
b. ""'Para s u bl mı ı · kA Akd seyi sahile fırlattı: '"ll~&ık n, Taksim • ırt.serv er - bu teı;klltı.ta neıırcdllen r e rna.me· sız - ngiliz fılosunun ııar ı e. doktor Clodius, dün öğleden son- _ Babalık, 

0 
keseyi bul ve alı. 

~e esen - TUrkgUcll, Nuruosmanı- de asltert talimlerin arttırılması, ec- nizc gönderilmesi ve Mısırda, Yn. ra kral tnr.ı.fmdan kabul edilmiş_ 
• ~rııı1çı • B~yazıt nebi cnsuslarıı. lrnr,ı mUeyıı.ltldz bu- kın Şarkta. B:ı.lkanlarda büyiik tir. Doktor Clodius, ayrıca mali. Karşı taraftan küfürler geli· 

l'~ltı ınpaı;ııda oturan. Ahmetlin tlç ıunulması blldiı11melüedlr. bir asabiyet hükUm sürmesi key. ye ve ticaret nazırlarlle de uzun yordu. . . 
::ılırıt~~ oğlu SaUh eline s1e~irdlğl Romanya Tuna. nehri Uzerlnde;ı fiyetinc bilhassa nazarı dikkati görlişmelerde bulunmuştur. Delikanlı kararını vcrmıştı: 
:ı.ııı1' Ynnrken bunlardan b rı par· bUyUl: Çcmavoda köprllsUndc ve Kvs- celbediyorlar. İki gondolun arasından geçe· 
~la "e etıtartsı tutu~arnk yanma~a tcnceyc giden petrol borusunda mUd:ı- !':ı.tionnl Belge gazetesi, Nor. cekti. Bunlardan birinde beş, alt~ 
t~ fılı§tır, Çocuğun feryadına yeti- faıı tedbirleri almıştır. Sabotaja mı:ı· veçteki İngiliz muvnffnkıyotsizli- gime Fasclsta gazetesinde Farlnaccl- muhafız oörlinüyordu. Herhangı 
aıtı-1~C&I bir pa.ttoyu Uzcrlnc o.tarak nl oımı:ık için G'e<:elerl, sisli, tipili, P.inden sonra, harbin b:ışkn tarıı - nln papalık maltamma lrn.l'§ı ac;tığı bir tehlik.,eyi düşünere kfazla ce· 
teç 1 llöndUrmek lateml~se de pek puslu gUnlcrdc 'I'una nehri Uzerlnde fa nakledileceğini, müttefiklerin kindar ~Ucndelcyi c;ok clddlye almak taret gösteremiyecekleri muhak· 

- Şu küstaha haddini bildiri· 
niz 1. 

Delikanlı kürekleri son hızla 
birkaç defa daha çekti ve her iki 
gondola şiddetle çarparak onları 
sarstı, aralanndan geçmeğe mu· 
vaffak oldu. Başını da geriye çe· 
virdi: 

- Seni Sicilya maskarası may· 
mun Prenses seni? 

Diye bağırdı. 
Kadın bir çığlık attI: 
- Beni tahkir eden ~u rezili 

muhakkak isterim!. 
Delikanlı, suyun akıntısından 

da istifade ile kaçıyordu. Fakat 
farkımı. vardı ki, muhafızların 
gondolu da lıendisini takip edi. 
yordu. Hem de beş altı koldan 
kürek çekildiği için tehlike mu -
hak kaktı. 

Etrafını gözden geçirdi ve rıh· 
tımma sür'atle yana~rak karan· 
lıkta bir hayalet gibi sıçradı. Koş· 
mağa başladı Muhafızlar da geli. 
yorlardı. Bir sokağa daldı. Bulun
duğu yeri iyice tayin edemiyor
du. 

Birdenbire: 
- Şuraya gireyim!. 
Dedi ve bir parmaklığı sıçnya· 

rnk geçti. Girdiği ~eri nihayet 
anlayınca: 

- Tamam ·dedi. şu perili sa
raya girdik galiba 1. 

Perili saray, Venediğin son za· 
manlarda sık sık dedikodu mev· 
zu yaptığı bir saraydı. Oraya an· 
cak geceleri bazı gölgelerin gir. 
diğini söylüyorlardı. 

Fakat içeride kim vardı, bu 
girip çıkanlar kimlerdi, bu sa· 
ray kimin nesiydi, meçhul!. 

Mesele, birkaç kere Dukaya 
aksettirilmiş, Duka ise mahrem 
olarak şu emri vermişti: 

- Mukaddes papazımızın hi· 
mayesinde bir saraydır. Ona ait 
hiçbir şeyi tetkik etmek değil, 
dinlemek hakkına bile malik de 
ğiliz. Sarayda geceleri ışxk yanar· 
dr . 

Fakat bu ışık, bazan alt katta, 
hazan üst katın herhangi bir oda. 
sınc!a veya salonunda gözüküyor 
du. 

R\vayet halinde, burada müt 
hiş denecek kadar güzel bir kadı· 
mn bulunduğu da söyleniyordu. 

Halk nihayet saraya perili sa· 
ray, demişti. 

Gece ve gündüz oraya kimse 
yanaşmak istemezdi. Herkes ba. 
~mı çevirmeği daha doğru gö· 
rürdii. 

Delikanlı, bir dakika için, hat· 
ta daha kısa bir müddet için du· 
rakladı. Fakat arkasından geli · 
yorlardr. Tekrar sokağa dönse 
yakalanması muhakkaktı .. Halbu. 
ki o, hiç te böyle bir vaziyete r;ızi 
değildi: 

t < :1rnış ve za\·aııı Yll\TU ş:~u c;o- scyriscfer olmıyacaktır. E:mebller yeni bir Selanik cephesi lturm:ık tadır. kt 
' 'l't a~İa:ıesıncıe ölmUşlür. hakkında da ycnicien tedbirler nlm arzusunda bulunmalnn muhtemel Bal~de çıkan NaUonal Zcltung ga- ka B~· sırada kadın sinirlenmiş o. 
lt~~ taret heyetimiz dUn al<:am Kös· mıştır. • olduğt•nu söyletnektedir· zetcslnin iyi bir kaynaltlnn aldıt;'l lacaktı: "(Dc,•aını var) 

~l .... ·e ha.re.cet ctm!ctlr. Heyet An· IIAflP Cl[\AU~A l'Al' \ bir hııtcrc ..,.öre, ltal'-'a harbe glrdlğli·ımı--m:ıı~-:mı-----mıırwm~•-~---... --~----ı '"l'a 1 )/ 1"UNAN ltltı\LI ..- D J WB 
' g den BUkreş elçlml.z1n Ro- rO~l'it:lifZE G!DFC...:1\. takdirde, Pnpa Romndnn nyrılnrnlı ,.. ' k 

O, bir aşk tecrübesine, kalbi -
nin oynadığı bir bozun neticesine 
gidiyordu. 

~'l.aı~o. dö:uneslne kadıır hususi te· Atlnıı u - Yunan kralı dUn nlt~ıım &m, 4 (A. \. ) - Votlluın, Re- Portel~lze g~decckUr. s ~<ÇOl e .ffnaı ır ~ 1' ar 
"lr b :ı bulunacaktır. Mtı.zalterelcrln Atlnadan Makcdonyııyn h:ırcket etti. --------------------------- ~ llJI 11 ~ Ji tıı,ltt<lfta kadar ııUrcceğl tahmin edil· Şlmcnc!lt:cr hattındaki yeni tcslı::ıtı o 

cq r~<hr. Bundan sonra. dı§ tfcııret ziyaret Cdi?CCltUr. ICendlslllo ış!mcnd!- "'H 1 L ~ Masraf sız. mclltup Hacet yok ~Qı C:~nreıaı Servet Berkin Romanya· ferler n:ızırı ve harbiye mUste.,ıırı re· &'Dı ~ Seytan elinde uüzlerce '-'Ular ve 
~ tvrey,. ld k heyetin Salamon, ot.lu Mi~onu İstanbu· • " J <!o'r " g ece \'e t:al:at etmektedir. Kr:ıl h:ırclıctlndcn w ,.., ,......, b ı< tasma ile giderken bir adama rast-
Sel'\' aıaı~rı cehrfml.zc dtsncceklcrdir. evvel başvekil ne görU5mUştUr. e • • la yollıyordtt. Oğluna bir pullu ım· Ad r::ıkl sor-

ltı ar et Berkin Cenevrcdo beynelmi- I .S. • h zarf vererek: ge 1§. am mc annu~, 
':ınrıı.Yon kongresinde bulunduktnn tTAL1'ADA oıml'l'A l"E:SI m L 1 a n gu er - Mişo:ı, dedi, al §U zarfı mu§: 
1'~a~6nU,,tc Macaristan \"C Yuı;os· TAHSlS.\T • . Sirkeciye çıkar çıkmaz, bunu vara"~~~smalar nedir? ?\e i~ 
lır. kaıorak temaslar yapacak· • d i postaya at. Anlayalım ki sağ sa· J J Hom:ı 5 - ltalya, ordu için yeni- t O t .. _Ben de herkes için bir tasma e S 1 e D Um tstanbula gittin. · · d'ği 'I' n'lı:tl.nku den 8 mllynr liret Uı.hslsat \'erml;ıUr. Mı"son ..... fı bab.:.sına iade eder: \'ardır, boynuna geçırir, ıste 1 rn taı.,, konvansiyonel trcnlle b 1 c ı· ~ t f "d .. ük" l r"m , '"ıın Bunun yarısı u sene, y:ı.rım ı;e c c • - B ara a gı er, sur · e. ı .... oııı ~ llı ntUhtellt yerlerinden, mev· sene içindir. _ Sen şunu geri al.: unu~ _ Hani benimki, göster baka· 11 

lıoı ıtıdıınbcrı sörWmemı11 derece· Aıı1:ara, 4 (a. a.) - Maarif larma 27 mayıs pazartesi günü yerine kutuya pılsuz bu: ~arf a lıml deyince, şeytan gülürnsemi~: IJ~ll§~~;..ırt gelırJg ve !lyatıarı dU· tSKmmımtVJ<;l"'E GİDEN FlJ.O vekU!etinden bildiriliyor: ba~lruıacak ve 15 haziran pazar· tarım. Postacı sana getınrse al· _Senin gibileri ben tasmasız 
~ 'W\lUı.ııt Me\'cut ve bugün jşlcmcktc tesı günü nihayet verilecektir. mazsın, ama anlarsın ki senin götürdüm, demiş. ııtı.ıru dolııyıaııo ı~onvan:;iyonelde Londr:ı, 4 (A·A.) - Röyter n- bulunan imtihan talimatnamesi- nu imtihanların neticeleri 17 hn oğlun Mişon sağdır.. Arzın muva•enesi t1tıııu ar ıcın hususı b!r turgon na.ve jansınm lsl:cnderiye muhabiri, bir ne göre 1939.1940 ders yılı hazi

7 
ziran pazartesi günü tebliğ odL "' 

1 '1'1ııı~~r. . müttefik filosunun lskcndcrlycye rnn devresinin imtihan günlerı lecektir. Lise devlet olgunluk im Rüya Bir gün Nasrettin Hocaya: 
·l.ıl'\ıoa fıyntıar clnıılno göre, 10·115 gelmesl, BUyUk Britnnyanm, ~ar- tesbit olunmuştur. tihanlarmm fen ve edebiyat kol. - Hey hocam, niçin insanlar 
t-ıl-'aukacıar dUıımU§lllr. ki AkdenLzdcki hukukunu lcnbın. Orla okullarda dersler 23 ma- lannm türkçc kompozisyon imti Bir sabah eskici Ş3.lom ağlaya bir sağa. bir sola gidiyorlar da lı~p 
~ etJJ arın daha ziyade ineceği tah· da nıUdafaava sadece kadir değil, yıs perşembe snbahmdan itiba.: hanları 22 haziran cumartesi, e- ağlaya uyandı. Karısı Rebakıı bir istikamt'te gitmiyorlar? dcmış-
ı-aıı,lard:ıyor. Manmatlh birçok dllk· ayni zamanda azimli de bulundu. ren kesilmiş bulunnca.ktır. 2.' debiyat kolunun, edebiyat ve fen merak ederek: Icr. 

)b ~ "
0 nıahalle aralarında bir ğunu h:bat ettiğini bildirmektedir. mayıs pazartesi gi.inli bütUn lı- kolunun matematik gurubu 24 - Ne oldu, Şalom .. Neden böy. Hoca: 

' Caıa kııtıt fiyattı mı~ıar yapılıyor. Röyterin bu muhabiri, filonun sclerdc bitirme imtihanlarına haziran pazartesi, edebiyat ko. le ağlayorsun? _ Behey sersem. senin . aklın 
>arıtıtt tasa.ray lisesinde talcbclcrln, zırhlılnrdnn. kruvnzörlcrdcn, muh- ba.şlnnac:ıktır. Orta okul eleme )unun felsefe ve tarih, fen kolu. - Çok fena bir rüya gördüm yok mu? Hep bir t"!'lfa gıt~'.!ler 
~ıı btr t'eaını ve hcyltellerdt?n milrck riplerdcn, denizaltılardan ve m~: imtihanlarına 28 sah gUnü ba~- 26 haziran carşamba, edebiyat Rebeka. diinyanın muvru:encsı bozulur ve 
~~ıı bo tergı açılmıştır. Sergide oo bimmat nakliye gemilerinden mu. la.nacak ve 0 gün türkçe, 20 çar- ko]unun tabiiye ve matematik, - Nasıl rüya?. yıkılırdı, demiş. 

t llıı.ıııt8• 00 karlkatUr, 15 desen şamba t::.biat bilg;si, 30 perı:em. fen kolunun fe.lsefe ve tarih gu- - Dün gece uykudayken san· V akadan habeı·i yokmuş l.!atllıı elit heykeller bulunmnltt:ıdır. be matematik, derslerinden im. rupları 28 haziran cuma günü ki karılar pazarına gitmişim .• I!cr Bir ziyafette sofraya kokmuş cıı~. Clıerıer Çok ltıkdlr kıızanınaltta· bahçede çalı§nn diğer l:adınl3r b!Llıçe· tihan yapılacaktır. Eleme imti yapılaraktır. tarafta satılık karılar vardı .. Her şak b' d 
• -% nln bir lt6~slnde yerden sesler işit- hanla.n neticeleri 4 haziran salı Şehir ilk öğretmen okulların- birinin üstünde bir yafta.. Yüz balık getirmişler, e::ı d 1~ a _ aın 
:·.-~~:~~ ~~:~:,~'.i.~:~oı~{ :;:~ :~,·=~"':,~::;: ,~::~:;!.~;";:;' ~~ ~~bahı talebeye tebliğ edilecek- t.~ t:~~~f/3'f::;t;;. c0:ı;0d~ li':: ~!!Ş~~=~i b~:n\'.:.\:ibi :~~!' ı!!;:~i ~+üş~ n~w; 
\a1ı~- ıbı Nihat Gö:ı:Un "-hçc-'ndft o~- okul <'. o"'zlu·· ı'mtı"bnn]arı 5 nü sözlü imtihanlara ba§lana- kanlar da var mıydı?. pıyorsun dıye sornmş ar: ı... -,;""' d6 t "" "" ... butmuI<lnrdır. ı ı.<L "' u .. •• b" 1 be d - Bir hafta evvel akrabadan "l.l'e aazı r kadın l~çlden biri birden Yavrunun sancılanan ltadmın çocu- haziran çarşamba giinU başlıya cnk ve 20 haziran cuma gunu ı- - Vardı ya.. şte n e onun 
lı.l'arııırı:~lanın~ ,.c gclrn dolttorıar ~'U olciuğu ve gizlice doğurduğıı ı;ny· cak ve .28 cuma giinli bitecektir. tirilccektir. için ağlayorum Y~·: Sen.~n. gibi biri dendize dbü~üpd~ğudlmuştuka, o-lı 
t11 1lıı;t -..ıı nUınııne hastanrıılne knldJ- rlme~ru çocuğunu bu ı,alb:ılz anne· Lise bitirme imtihanlarına gi· Bu suretle Türkiyedeki bütün karıları taneyle dcgıl. duzıneyle nu sor um, ız enız en çı 
~'11 u0:· Yapılan mua.ycncde k:ıdı· nln tınuıklnrlle top1'8ğı kıı.zıırnk diri rcceklcrin adları 2n mayıs cu- orta öğretim müesseselerinde satıyorlardı. Düzinesi yetmiş beş on gün oldu b~ vak'adan haberi. 
;;,\>taıı~~ından sonro. ı;t>lcn ıı1tncılıırıa diri gömdUA'lJ antaııılnıı,lır. Cocuk martesi sabahı okullarda. ilan e. haziran nihayetinde her türlü kuruşa!.. rniz yoktur diyorlar, demiş. 1 1 anıa:ıımı~ur, ~u aırada. • sağdır, dilccektir. Lise pitirmc imtihan. imtihanlar bitmiş olacaktrr, ı.;;.;.;~~;..-------------------------.-
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ramazanı Anadoluhisarım mııı oırıoırıne karşr vazı eti bir-
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194 k ~ 
~e~esin~e. aç vasınua 
abıdelernnız ~ 

Tam kapıdan çıkacak!an sıra.. 
da köşedeki bir kadife koltuğun 
üstünde duran bir kağıt Burha
nın nazarı dikkatini celbetti. He· 
men koşarak kağıdr aldı. Oku· 
duktan sonra aşağıdaki satırları 
okumak üzere Nazmi efendiye u. 
zattı: 

Naldedent - ''Mustafa Nazmi, sen benimle 
alay mı ediyorsun 1 ... Tehdidi mi 
herşeye rağmen ikaa kadir oldu
ğumu anladın: Hem kızını hem 
şamdanlardan bir tanesini aldım, 

14 DLHAMI SAFA 

Semtinizdeki abidenin kaç yaşında olduğunu 
biliyor musunuz? 

3 
MEStH MEHMET Pı. CAMU 

-354 yaşmd:ı (Karagümrükte hır 
kaiş .. rifc inen caddenin sağında 
köşe başındadır. Üçüncü Mura -
dın sadrazamlarından Tavaşi 
Mesih Mehmet Pş. yaptırmıştır. 
O yıHarda Koca Sinan mimarba. 
şı olduğu için onun eseri zanne
dilmektedir. Maamafih mim<:r 
Davudun olması ihtimali de var. 
dır.) 

MiHRiMAH CAMll - 392 
ya!ında (Uslriida:rda iskele mey -
d nındadır. KmlUni Süleymanın Sı:Ita·•clım"t camii 
kızı Mihrimah Sultan yaptırmış. da yaptınn~tır. Camün 1584 le {\;imarı BUyük Sinandır.) 
trr. Mimarı Koca Sinantiır. (İs - başlanıp 1588 de trunıımlanmnsmn J:AGJP PAŞ.\ KÜT l'HANE 
tanJ-ıul nbideleri) acilı kitapta ca- göre bu yıllar içinde yapıldığı mu. \.E l\llfüTF.nl - 178 yasmda (La
minin inşa tarihi 15t,7 olarak bakkaktır.) lelide Tayyare apartımnnlarmm 
gösterilmiştir. Meydandaki dört NURUOSM.Al\"fl'E CJUIU - karşısmdndır. Yaptıran ilme ve kL 
tarc:ıflı ve saçaklı sebili üçüncü 192 :raşuııla (Birinci lahmut za- taba çok kıymet veren sadrazam 
Ahmet ynpt rroıştır.) mamndn başlannuş, üçüncü Os. Koca Ragıp Pa§adır. Mektep ve 
· MIHR','\1AH CAMii - (E<iir- man devrinde ikmal edilmiştir. kütüphane 18 inci asrın Türk mi
nck~pmndadır, yaptıran Kanuni- Camlin binn emini Ahmet Efendi marisinln canlı bir nlimuncsict:r.) 
nin kızı Mih~irr.ah sultandır. Koca idi· Simon kalfa admda biri de UECAI l'trnHl'trnT EFEl'\Dt SE. 
Sinanın eseridir, camiin inşa tari Türk mimarlarilc beraber çalış . BiL l't; .l'tlEKTJmt - rn;; vasm
hi malfım değildir. Filhakika mrştır·) da (Şehzade medresesinin · a~ka. 
vakfiyesinde 1590 yılı inşa tari- NUSCETtYfJ (Toplıane) CAMU sınrladır. Relslilkilttab Recai Meh
hi olarak gösterilmişse de bunu - 115 yn~mdıı (İkinci Mahmut met elendi yapt:rmıııtrr.) 
kabul etmek doğru değildir. Çün. yaptırmıştır.) I:UM l'IJEJJl\rnT PAŞA C,\l\ftl 
kil Mihrimah Sultan 1557 de öl- ORT .. \KÖY CAl'llU - 86 yaşm_ - 199 yaşmda (Üsküdar kendi a. 
müştür.) da (Abdülmecit yaptırmıştır. Mi- diylc anılan mahallededir. Fatih 

MiMAR AYASACA CAMii marı Serkis kalfa adında bir Er_ Mehmet tarafından Konya ve hava 
- 480 ya,ında (Fatih parkının menid:r.) lisindeki ayaklanmayı hastırmak 
karşısında, Horhor caddesinin Pİl'Al.E PAŞA CAiUU - ~6i iç'n SC'rdar tayin edilen mühtedi 
başındadır. Saraçhanebaşı camii yaşın ~ıı (Kasımpaşada Kozlude - num Mehmet Pl4la yaptırmıştır. 
de derler. Yaptıran ve planını ha. rededir· Türk bayrağını Akdeniz. Türklerin lstanbulda yaptırdıklarr 
zırlavan Mimar Ayasdır.) de pervasızca gezdiren "Kaptanı ilk mabetlerdendir·) 

MURAT PASA CAMI 1 - Derya) Piynlc Paşa yaptırmıştır. (Devamı var) 
469 yaıında (Ak~arayda tram- ı 

din vezirlerinden Murat Paşa i k aA ye H~ 
şadırvanı Genç Osmam boğdu -

götürüyorum. Öteki şamdanı ba
na iade edersen - hani şu Meh· 
met Selfimdan aldığın şamdanı -
krzını sana gönderirim!" 

Nazmi efendi derin bir inkisar 
ve nevmidi içinde: 

- İyi ama öteki şamdan bende 
değil... Benim bundan haberim 
yok! ... 

Burhan ihtiyann ağlayan se. 
sini çabuk keserek onu kolundan 
çekti: 

- Burada fazla durmanın hiç 
bir faydası yok. Hemen doktorun 
evine gidelim... • 

Karanlıkta keci yolundan, gene 
hiribirlcrini· tutarak indiler. Dok
torun yalısı düz yolun iisttinde 
ve iskele istikametindeydi. Bü
yük ahsap bir bahçe knpısından 
evvela bahçeye, sonra kısa bir yo· 
kuştan inerek yalıya gcciliyorclu. 
Bahcenin duvarı üstünden Bur. 
hanŞefik yalının ~eniş pencere
lerine baktr. 'Ust kat pencereler 
de ışıktan eser yoktu. Alt k~t 
per.cereleri ise cluvar iis tün<len 
görülmüyordu. Burhan bahçe ka· 
pısında bir zil bul:ırak bunun 
ipini çekti. Zil derinde, ta yalının 
içinde çınladı. Bir iki dakika son· 
ra tekrar çalmaya mecbur cldu. 
O zaman pencerelerden birinde 
bir ışr~ görüldü ve neden sonra 
bahçe kapısı açıldı. Kapıya uşak 
Abit cıktı. Birdenbire ve sert bir 
sesle Burhan: 

- Doktor evde mi? diye sordu. 
Ve cevap beklemeden kapıyı it
ti. içeri girdi; eve doğru yürii
dü. Nazmi efendi, uşakla bera -
ber o:m takip ettiler. Evin arka 
kaprsında liç basamaklı merdive
nin üstünde Burhan mütehakkim 
sesile ikinci bir emirde bulundu: 

- Bizi hemen doktorun bu-

lunduğu odaya götUr? .• 
Abid şaşkın ve telaşlr, omuz

larım kaldırarak ellerile bir ta
kım işaretler yaptr : 

- Ne bekliyorsun? Konuşa
cak, cevap verecek halde değil -
sin? O halde hemen itaat et. Çün 
kil karşındaki polistir. Anladın 
mı? 
Uşak başka çare olmadığına 

hilkmederck içeri girdi. Onların 

önüne düştü ve yandaki bir mer
divene doğru ;>iirüdü. Üst katta 
bir koridoru geçerek iki knnatlı 
bir kapının önUnde durdu· Burhan 
Şefik kapıya eliyle vurunca içer -
den sakin bir ses: 

- Buyurunuz! Ccvabmt verdi· 
Genç z:ı.bıla mcmunı kapıyı aç

tı, s~dc ve eski eşyalarla mef. 
ruş bir oda, ortada bir karyoln
nm yorganl:ın altına uzanan dok
tor Şemsettin misafirlerini hayret
le karşıladr: 

- Safa geldiniz; fakat bu sa_ 
atte ziyaretinizin sebebi inşallah 

yeni bir felaket değildir ya! .. 
Soğuk bir sesle söylenen bu 

sözlerin arknsmda derin bir hoş
nutsuzluk gizlendiği göıiilüyordu. 

- Saat on ile on iki arasında 
bu gece ne yaptığınrzı anlamaya 
geldim:, 

- Buradaydrm ve uyuyordum. 
Burhan Şefik arkasınr dönerek 

Abide müstclıziyane: 
- Ya sen Abid? 
Diye sordu· Doktor bu suale 

müdahale ederek: 
- Abide sorduğunuz suale ce _ 

Yap alamazsınız, çUnkil biçare dil
sizdir. 

- Çok güzel! .. Ş1mdt onun hiç 
bir sözümüze neden cevap verme. 
miş olduğunu anladım. Şu da var 
ki bazan bu suretle kendiliğinılen 
ketum adamlar kullanmanın bir 
çok faydalan varclır. 

('•viren: 

C. E. 

- Ne demek istediğ:in.tzi anlJ• 
yamadnn. Maamafih eiz yalnıs eıJ 
.ziyaret.in.izin ve böyle §lddetll bit 
tavırla içeri girmenizin sebebini f, 
zah ederseniz bana o da kA.fidit' 

- Şemsettin Bey, zannederill' 
ki bu oyuna devam etmenizin ar
tık hiçbir faydası olmıyacakto'· 

- Ne oyunu? 
- Birisini. bir kadmt aş~ 

kendinizi aşılması imkA.nı olma)~ 
bir kalede sanıyorsunuz. F~_ 
bunun sonu hapisaneyi boylaııı..
tır ve oradan pek öyle Uç be! gGJl 
de çıkamazsınu. 

- Bu sözleri ya hakaret kal,; 
tile bir küstah, yahut bir deP 
eöyliyebilir· 

Burhan ve Nazmi hiddetten );JP 
kırmm kesildiler. 

- Bir kadmı kaçtrmak~-~ 
kasdettiğinizi bilmiyorum· l'iJl.N" 
kadını, kim kaçırmış? Habetiıll 
yok· Zaten ben senelerden~~ 
meflüçilm. Kimseyi kaçrracak b.., 
de değilim. 

- Senin kalbin de hUvtyedJI 
gibi sahtedir. Senin adın Şe:ıXı.eet' 
tin falan değil, Sabahattindir· :: 
gece Nazmi Efendinin köşkilll 
arkasında bir baskın yapan, ~ 
ra köşke girip hem kızı Fahlr61" 
hem kıymettar §amdanı aŞırsJl 
sensin. Sen ve uşağın dilsiz Abid' 

Bu sözler doktor Şemsettin uıe· 
rinde ötekilerin tahmin etmed.Ud8• 

ri bir hayret ve teessür uyandJl"' 
dt· Doktor gözlerini bir Burh~~ 
bir de Nazmi Efendiye dikel""" 
uzun uzun korkunç nazarlarla ba).
tı. 

-· Şimdi anladm ya doktor ~J 
Kim olduğun ortaya çıktI· Ha) 
Fahire hanIIDI bize iade et. Nerf' 
de Fahire? 

Doktor batıcı bir istihza Ue:__ııs 
- En i:;i polis memurlarw

ve taharrilerin ekseriya dUnyaJl~ 
en aptal insanları gibi hliknınle 
verdiğini söylerler. İşte bu aöıuP 
doğruluğunu görUyorum. 

- İleri gidiyorsun. Cezanı ~ 
buk çekersin· 

vay yolundadır. Fatih Mehme. H 1 
yaptırmı~tır. Camiin önündeki --- e m 
ranlardan Kara Davut Paşa inşa ı•---• 

evet, hem hayır! 
ettiı mi-;tir ) Hakkı postahane binasından içeri 

doğru 

şeker· 

kollukları çıkardığım, ceketimi sırtıma 

geçirerek sokağa çıktığrm zaman. 

- Benim başka eöyllyecck s/J' 
----"zli.m yok· Nasıl isterseniz öyle b" 

Nl.,A::'.JOI IEIDrJET rAŞA CA. girdi. Taahhütlü mektup gişesine 
\lU ...... :ı:G )'ll§mila. (Karagümrük ilerliyerek arkalıklı sandalyesinde 
tc orta mektı>bin yanındadır. Yap- leme yapan memura seslendi: 
tıran Ur;fincU Muradrn vezirlerin. - Memur efendi bana bak. Yahu sana söy 
len Boyalı Mehmet Paşadır. Ca - lüyorum. Arala biraz gözlerini. Benim Kon 
mfe Koc::ı Sinanm mimarbaşİlığr yorum. Arala biraz gözlerini. Benim Kon· 
zn.mnnmd'l hl4lla.nnuş, ölllmUnden yada bir dostum var. Dostum, arkadaşım 
sonra mimarbaşı Davut tamamla. yani. Fitaribinde bu adamcağız benden 
mıştır·) on lira kadar b~rç almıştı. Bugünlerde eli 

'lıı1S \XCI l\IEH1\JET PAŞA TÜR değmiş, alacağımı taahhiidlü bir mcktu_ 
UES1 - 856 - SGO, tahmini bun içine koyarak bizim daireye gönder-
(Karaglimıiikte kendi adiyle aru- miş. Fakat ... İşin bir de fakatı var. 
lan cnmiin avlusundadır· CAlmi ka. Bu mektubu siz tabii bir müvezzie 
dar mimari kıymeti vardır. Boyalı vermışsınız. Bu adamcağız da gelmiş. 
Mehmet Paşa, tU:rbcsini sağhğm- Fakat erken geldiği için beni yerimde 

bulamamış. 

Günlük bulmaca 

•1--+--t-~'.'iıııııı.t--+--+--+--fll-ı---
2 t--lt-lı..ıt--f'..,.-t--+-t--
11--t_,.~----+-I-+~ • s t--1--t--

' l--i--+--t--+--111--+-~ .... ımmt-~
' 8 
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't 

E.ol<bn &'l!.-:1: 

l - Aded! fazın (iki k elime.) 2 -
ôlllm zamanı, bir deniz nakliye vası
truır, 3 - B!r edatın kullanılı!Jı 

d 1 § g c ç f 1' c n 4 - Kal
bur, bir emir, 5 - Kötü, nota, yedlk
lcrlınlzdcn. 6 - Garibe, gcnl§Uk, gü
lerken çtknnlan seslerden. 7 - Bir 
cins hn)'\anlar (cemi), fazh B!Cak 

8 - Bir devleUn paro.St, bir cin.ıı bez. 
O - 'Bırlne sonrodnn takılnn lalın, 

hayali Wkllye. 10 - Bir hayvan, fka
metg~h. b:ızı ı·umaşlarm üzerinde do
kunurken ,lapılmış dalgalar. 11 -
Çok terblycll, genlo değil. 

l·cıaı.rdan nş:ığt: 

ı - Akan ı;:,ıyn dUştıp sUrUltlcncn 
(iki kelime>, z - Fazl:ı tcl !l.~ göste
ren, clln t ' r k ! l""L 3 - Bir emir, ku
nmıda, dl 1 !:OCUI•. 4 B' r bnroret 
derecesi, ins:ı.na musallat olan fel!ı.ltet. 
5 - Blr bay\ .uı. G Ziya, hlt.:ıp eda
tı, 7 - cuı: işleri halletme vasrtnl:ırı. 
(e<: 1) 8 - Vu'mumumı·nn, kıymet, 

9 - Huni, kale, ıo - Kurtarıcı. 11 -
Bır clruı ağaç, iplikler <cemi). 

10 • o. lı ::, lm.'U'!ımrım lı:ılU: 

1 - Odaln,ılar, 2 - Yudum, Si
yah, 3 - Aranan, Sah:ı, 4 - ı.ıu

kayesl!, At, 5 - Amale, Sa, AU, C -
Y, D, Çirl:. U, 7 - Arabacı, Uza, 8-
H.ııyet, Yc.r, Z, 1 - A, An, Gebe, t, 
ıo - Kenevlr, Cer, 11 - T, Ket, Cin, 

- Ve tabii mektubu da bırakmamış. 
- Evet buyurduğunuz gibi. Almış 

tekrar postahaneye getirmiş. 
- Mektubunuz bende. 
- Ne iyi. Verin öyleyse onu bana. 

ismim. 
- Hakkr. 
- Bravo .. Fakat siz beni nereden tanı

yorsunuz? 
- Siz beni tanımadınız mı? 
- Vallahi gözüm ısırıyor ama... Du· 

run bakayım. 
- Bayan Sıdıkanın evinde birçok de· 

falar görüşmüştük. 
- Sıdıkaların evinde mi? 

Sıdıkaların evinde, Sdıkaların 
evinde. Hatırladım, Sizin bir kız kardeııi· 
niz var, değil mi? 

- Evet. 
- Sarışın bir kızcağız. Penbc beyaz. 
- Beni mazür görün dostum. Yeriniz 

biraz loşca da birden farkedemedim. 
Hemşireniz afiyettedir ya inşaallah. 

- Arzı hürmet eder efendim. 
- Estağfurullah, benden llıtfen selam 

söyleyin. 
- Emredersiniz. 
- Ha şimdi gelelim şu bizim mektup 

meselesine. · 
- İşte mektubunuz!. 
- Teşekkür ederim, verin. 
- Şey yalnız. 
- Ne var. Bir şey mi? 
- Affınızı rica ederim. 
- Mektubumu vermek istemiyor mu· 

sunuz? 
- O da nasıl lakırdı? Hiç istemez o· 

lur muyum. Fakat hani... Usulen hüvi· 
yetinizi isbat etmeniz lazım da ... 

- Kime? 
- Bana. 
- Size mi? 
- Evet. 
- Ama da tuhaf şey h:ı. Fakat azizim, 

benim Hakkı oldu : umu tanıyan biraz ev. 
vel siz dcbril rriydiniz? 

- O başka bahis. Yoo bakın, hususi
yeti devlet muamelatına karıştırmanız 
doğru olmaz Bay Hakkr. Evet ben sizi 
tanıyorum. Fakat bu gişeden kalkıp ta 

Burada bu yerde oturdukça sizin Bay 
Hakkı olduğunuzu bilmekte mazürüm. 

- Fakat doğrusunu ister misiniz bu 
yaşa geldim böylesini ... 

- Nizam nizamdır. Ben Size Bayan. 
Sıdıkalarda tesadüf ettim, tanıştım diye 
nasıl olur da bunu çiğner geçerim. 

- İşin vebalini şöyle bir tarafa br. 
rakın ortada mesuliyet var. Siz Bay Hak· 
kısınız anladık, ama ... Fakat ya değilse· 
niz? O zaman ayıkla pirincin taşını? Bay 
Hakkıya ait bir mektubu size vermiş olu. 
rum neticede ya ekmeğimden olur, yahut 
ta tazminat veririm. 

- Yahu dostum sen neler söylüyor· 
sun Allah aşkına? Ben Bay Hakkr değil 
miyim? Evvela sen şunu söyle bir baka· 
yım bana. 

- Evet Say Hakkısmız 
- Tamam. Şu halde · benden daha ne 

istiyorsunuz? 
- Fakat ... 
- Allahım sen sabır ver bana. Fakau 

da ne oluyor? 
- Siz bunu evrakr müsbiteyle isbat 

etmelisiniz ki ben de mektubunuzu vere 
bileyim. 

- Tövbe yarabbi tövbe estağfurullah. 
Azizim dediğin gibi olsun. işte bana gön· 
derilen mektupların zarflan. Bakınız hep· 
sinin üstünde Bay Hakkı diye yazıyor. 

- Hayır bunlar bir şey isbat etmez. 
Nüfus kağıi:hnız da yok mu? 

- Nüfus kağı<lım mı? Evde. 
- Bakın gördünüz mü? Hem suçlu. 

sunuz, hem de başkasına kabahat bulu· 
yorsunuz. 

- Ne demezsiniz, elbette. Şimdi dos· 
tum uzun sözün kısası cebimde kira ile o
turduğum evin kcmturatı ile hayat sigor· 
tasr makbuzu var. Bunlar yetişir mi? 

- Ha şöyle, sözden anlayana ~an ~.ur. 
ban. Verin hatırınız için oları kafı gore· 
yim. 

- lşte bu konturat, bu da makbuz. - ..... 
- Nasıl kani oldunuz mu? 
- Maalesef hayır. 
- Şimdi çıldıracağım. Canını efen· 

dim. 
- Telaı buyurmayın evet anladım. 

Siz Bay Hakkısımz. Evrak bunu isbat 
' ediyor. Fakat. 

- E fakat ... 
- Bununla maksat temin cdilmiı oı· 

mayor ki ... 
- Yani? 

- Yanisi gerek Jcontratta, gerekse 
makbuzdaki adresiniz (Sonnar.eç sokağı 
41 miikerrcr numaralı hane. Eay Hakkı 
Edip Haksız) dır. Halbuki taahhütlü mek. 
tubun zarfında bakın ne yazıyor: ''Cami 
meydanı. maarif idaresi memurlanndan 

Edip Hakkı" insaf edin. Kör kör parma
ğım gözüne .. Ben bu işi nasıl yapar.ım? 

- Demek ki bu mektubu buradan al· 
mak için maarif idaresi ya oturduğum ka· 
Jemodasını bana icar etmeli yahut ta beni 
hayat sigortasına yatırmalı, öyle mi? 

- Yooo merak buyurmayın, mektubu· 
nuz size her halde takdim edilecektir. 

- Nerede? 
-Maarif idaresinde. 

- Ne vakıt? 
- Yarın sabah sekizde. 
- İyi ama daireler dokuzda açılıyor. 
- O halde öğle vaktı. 
- O zaman paydos. Herkes yemeğe 

gider. 
- Daha olmazsa ak§am altıda. 
- Tatil be§tedir. Altıda kimse bulun. 

maz. 
- iyi ama postave telgraf idaresi bir 

bakkal dükkanı değildir ki müşterilerinin 
keyfine göre hareket etsin de posta saat
lerini mac:.rif idaresi mesai zamanına göre 
değiştirsin. Biraz maki'ıl olun canım. 

- Hiddete lüzum yok. Haklı sizsiniz .. 
Haklı sizsiniz ama şimdi ne olacak? 

- Ne bileyim ben? 
- Demek ki taahhütlü mektubu ma· 

arif idaresine getirecek müvezzile ben 
on iki saatlik günümüzün yarısını biribiri· 
mize rast gelmiye çalışmakla, geri kalanı· 
m da biribirimizi bulamadığımız için kü. 
für etmekle geçireceğiz öyle mi? - ..... 

- Bu sizin yaptığınız apa~ikar kır· 
tasiyecilik. Benim bildiğim insan önüne 
uzatıl:m makbuza imzayı atınca mektubu 
alır. 

- Evet. 
- Ve bunun icin de nüfus kağıdı ma· 

kamına geçebilecek herhangi bir~ey yeti" 
şir. 

- Hayır!. 
- Gösterdiğiniz zorluk karşısında ne 

yapacağım biliyor musunuz? Nezaretin 
kapıcısına yirmi kuruş bahşiş verecek o 
ela mektubıı getiren müvezzie: "Bay 
Hakkı benim, verin mektÜbu bana" <liye. 
cek. Nasıl bu şekli iyi buluyor musunuz? 

- Bittabi. Usulsüzlük bunun neresin
de? 

- Hiç bir yerinde. Tamamen kanuni 
bir muamele. Nüfus kağıdında ismi (Ka· 
zım) diye yazılı olan kapıcı makbuz;ı 
(Hakkı) imzasını koyarsa his bu usülsüz 
/bir is olur mu? 

_:Değil mi ya? 
- Değil ya, değil ya ... İşte kanunsuz· 

luk, işte nizamsızlık, işte mesuliyet bu· 
dur. Sözün kısası, şimdi benim böyle mi 
yapmam tazım? 

- Evet. 
- Pekala.. Gösterdiğiniz kolaylıktan 

clolayı teşekkür ederim. Hemşirenize de 
selam ve hürmetlerimi lfıtfen söyleyin, 
olmaz mı? Evvallah azizim. 

- Güle gÜle efendim. 

rckct edersiniz. 
11 - Ahmet Şemsettin eana tD 

defa eöylüyorum. 
- Hem bana ba.ksanrza. sıı:, 

elinizde evime girmek salii.hiY8 at 
ni size veren bir müzekkere .; 
mı? 

- Hayır maalesef yok .. F~ 
bunu derhal alacağım ve derb 11-
yanımda diğer memurlar da~ 
lunduğu halde ziyaretinl::o t ,ı, 
geleceğim. Şimdilik yalnız e~ ~ 
zin emektar ve mahir uşa~ 
götilrmekle iktifa ediyorum· iJe
dilriyette onun dili tedavi ed et 
cek ve kendisi btilblil gibi söY1e, 
bir hale gelerek size iade edil 
cektir· ) 

(Devamı~ 

Oyun 

TON EL 
ııf• 

Resimde bir tünel görüyot'S~tt' 
Aşağıda vereceğimiz jza 'f 
birçok hatalar var. Onları ıtJl 
dana çıkarabilir misiniz? 

*** )l' Gördüğünüz bu tünel 'f\lf ~ 
yenin en uzun tünelidir. tJ~ ~ 
ğu yirmi altı kilometredıt ıııt' 
Konyada bulunuyor. 1916 ı14'· 
olunan bu tünel güçlükle.~ tte" 
Tünelin kazılmasına iki cib; 9ıı 
başlandı; elektrik terti~tı ı~' 
de ikmal olundu. Tünelın ıatııı' 
karşılıklı geçen trenler ışılc ~" 
söndürerek geçer ve iki. t1e;iıt! yolcuları biribirlerinin yilS 
iyice görebilirler. 

Dünkü tatlar fU IU1'8tJe IJI!" 
cektir • 


