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ltalyanlar yeni bir hezimete-uğradılar 
Siyasi vaziyette değişiklik yok. Tanca heyecan içinde, 

şehirde bütün dükkanlar kapandı 
Valinsiya hükUmeti,-bu vaziyette ateş genişlerse, mes'uli
yet kabul etmiyeceğini Londraya bildirdi; Madrid dayanıyor 

Tanca'daki hadise 
ve ltalyan gönüllü· 
leri n i n uğradığı 
hezimetin tafsilitı 

lspanyada~;;;arebeler hak. 
kında bu sabah relen m•lumata 
göre, Aliiler Pozoblanka mıntaka. 
sında yeni bir taarruza geçmişler. 
se de birçok esir \ 'C telefat vererek 
çckilm~ e mecbur kalmışlardİr. 
Burada da esir edilenlerin çoö • ı .Son ç~tln muharebelerin devam ttt ili tıe Jtalgan/arın hezlmere ugraaığı 

Puadalajara mıntakasında hükumttçilerirı ileri lıarekellerirıi gösterir harita 

lngiliz krahna Sui
kast yapacaklardı! 

Poliskomplohazırlayanları mey
dana çıkardı ve teııkif etti 

Londra. 26 [Hu· 
susi Muhabiri· 
mizden] - lngi• 
liz gazetelerinin 
verdiği malumata 
göre lngiliz Krab 
aleyhinde ıuikast 
hazırlayan bir 
şebeke meydana 

çıkarılmıştır. Bu 
çele suikasti taç 
giyme töreninin 

yapılacağı 12 mı• 
yıs günü kuvve• 
den fi'le çıkar• faprırtgadq lı 1·· • d" 

ilen G •rp ta ıı t•r•ın• o• 
•ne,.a[ Franko Erkônılıarbig• mak tasavvurun• 

6 da idi , lngiliz 
İtat 0ıkanı ile l•raber b' 

Yand polisi büyük lf 
ta'da dır ~e hepisi de Guadalaja• 
Gnif a esır edilen ltalyanlar gibi mu vaf rakı yet le 

0rınatıdırlar bu teşebbüsün 
Ademi - ~ önüne geçmiş' 

~Örıüllfil mu ahale komitesinde 
l>askaı}.:~ meselesinin görüşülmesi komitecileri tef· 
la ·~iya h -k~ son~aya kalmıştır. Va- kif etmiştir. Bun• 
ti.ii uı t u meıı, komitenin işle- lar arasındl\ bel· 
\'c bu masını tehlikeli görmekte 

YUZden ateş sirayet dairesini li başh bau kim· 
( D seler de vardır. . 

-.. evanıi 2 nci sahifede) (ıJevamı 2 ncide) 
·<::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

llir esrar ve eroin mahzeni meydana 
çıkarıldı, tevkif at yapıldı 

- Yaz111 ikinci sayfada -... 
• 
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BiP otomobil 
Kazandı! 
Büyükçarşı Hava 

K ur um u piyangosu 
Biiyükç ar~ ı 

Hava Kurumu .-
tarafından dür. 
gece Şehzadeba. 
şındaki Turan i4 

yatrosunda zengin 
programlı bir 
müsamere veril• 
mişlir. Müsame• 
rede birde eşya 
piyangosu çekil· 
mişlir. Piyango. 
da Fiat markalı 
bir otomobili Çarşıkapıda kundu· 
racı lb;ahim kazanmıştır. Piyan· 
roya pıyano, radyo ve saire ribi 
diğer zengin eşya da konmuştu. 

Tevkif . 
Kalp gümüş para yap-
-tığından şüphe edilen 
:bir adam yakalandı 

Gündüzleri piyasadan topladığı 
gümüşleri ne yap-

~ tığı tahkik edi l ecek 
Büyükzıb:ıda 43 numaralı tara bakılırsa, geceleri, evde, bir 

evde bir Viyanah otı~rmaktadır:. makine çalıştırmaktadır. 
1 r.• Bu . Viyanatı, gündüzleri çıkıp gez• Bu ihbar üzerine, zabıta b11 
Y zganada mckte, komşuların Beyoğlu Emni· Vi)'analıyı yakalamış, dün, Polis 
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Yapıldı -Hadiseler Karşısında: 

102 kişi tevkif 
e dildi .. 

NümayişfJ~panlar nas
yonal sosyalistlerdir 

Paria, 26 (Hususi muhabirimiz. 
de~) - Avusturya, nasyonal sos
ya}ıstle~i .nümayişler yapmışlardır. 
Numayışçılerle LeA'itimist'ler ara· 
ıında _çarpışmalar olmuştur. 

Hukilmet, nümayişçilerinin taş. 
kınlıklarına mani olmak üzere ted· 
birler almış ve nasyonal sosyalist• 
lerden bir çok liderleri tevkif et
miştir. Yalnız viyanada 76, Grats'
de 26 kişi tevkif olunmuştur. U19 
lurmer'in azlinden dolayı yeni ha· 
diseler vuku bulacağı zannolun
maktadır. 

Yeni tahtelba
hir/ere karşı 

krom vereceğiz 
Pr~g! 26 [Husust] - Roıııa ga• 

zelelerının yazdıA-ınıı& göre, Türk.İ· 
yenin ltalyada inşa ettirmekte ol
dutu,.tahtelbahirlerin krom made• 
nl ile ödenecektir. ilk par ti olarak 

1 
yetmiş bin ton krom ltlayaya 
fÖnd~ril~cek tir • 

\ 

\ 

(Sulh perlal) - Titrerim mUcrlm gibi b•kt•kça 
latfkbellm• ?I.... · 
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KontCiano 
Ankara ya 
Geliyor mu? 

1 1 KOÇOK HABERLER I 
içeride 

Bir esrar 
Mahzeni 

ı1-orş -1 
SIYASA__J 

Etekleri tutuşmuş bir sulh 
Hey A\TUpa! İspanyada ~n'ır \ 

çatır yanan ateşin karşısına fe - l 
çip de Mançuri ve Habeşistanda
ki baskınlardan sonra hele o ka -
şarlanmış kokota dönen sulh pe -
risine sımsıkı sarılırsın da (İspan
yol harbine karışmamak) cemiyet
lerile safa eyler misin?! 
Şu dünyanın gösterdihri en bü -

yük siyasete bakın: İspanyad:ı 1>0-

ğazlaşanların insan olın:ıdıklarına, 
orada obüslcrinin cayırtısı Avrupa
yı yerinden zıplatan şeyin harp ol
madığına karar verdi!! 

Bu sabra, Türkçede ne sabrı r1i
kı) yapıldı. Misak, yani yemin! 
Sulhun namusuna dokunlmaclı~ı 
dünyaya bu yemin temin ediycır! 

Bu sıra, Türkçede ne sabrı di
yelim ,bılmiyoruz! 

Şimdi, İspanya ateşinin kızıllı

ğında birdenbire şafak atıverdi. 
Hem İspanyada yanan ateşi, 'l\Jer
yem ana kandili mi yanıyor <:>anı

yordun be koca Avrupa? Yoksa bu 
cıtlr çıtır ateşte boğa bifteği mi 
kızartılıyor? 
Alınan tedbir ise yapılan siyaset

ten daha akıllıca: 
Öyle tedbir alındı ki İspanyadan 

sade bir kıvılcım sıçrarsa ve yal -
nız dünyadaki cephaneler duıduğu 
yerde ateş olsa bütün dünya ber
hava olur! .. 

Evet, İspnaya Avrupanın et~ -
l,rindedir, ne ehemmiyeti var? Öy
le amma, koca Avrupa, etekle!'lll 
tutuşmuştur!! 

Leyleklerin harbi 
Akşchirlc Afyonkarahisar ara -
sında da leyleklerle kartalların 
h~rbc tutuştukları haber veri~! ~ 

yor. Her iki taraftan da yüzlcrr<! 
ölii varmış! Allah Allah! (faşizm) 

ve (sosyalizm) den sonra yoksa 
bir de (leylekizm) ve (kartalizm) 
de mi çıktı?! 

Vakıa evvelki sene de böyle lir 
harp olmuştu. Aklımızda kaldığı
na göre kargalar da nraya girmiş, 

leyleklere yardım ederek kartal -
ları rruığllıp etmişlerdi. 

Tevekelli değil: İstanbul Ziraat 
Müdürlüğü şehir içinde 5 kuruşa 
karga toplamıya karar vermedi! 
Şehir için olacak gibi '>lmıyan bu 
iş şimdi anlnşıldı. 

Demek ki Ziraat Müdürlü~ 

leyleklere gönüllü göndermiye ha
zırlanıyor! 

Ademi Müdahale Komitesi, gö
zünü aç!! 

Şap hastahi• 
İzrnitten garip bir haber veriliyor: 
Oradaki sığır hayvanları arasında 
bir şey hastalığı baş göstermiş. Bu
nun istanbula da sirayetinden ko:
kuluyor. Bilmiyoruz, eğer bu şap 
hnstalığı, şapa oturmak gibi bir 
hastalık ise hiç şüphe olunmas~: 

Zavallı hayvanlara da yine iz -
mitte hayvanlara modern mezar
lık yapmak istiyenlerden geçmiş-
tir!! 

Gaip bir tayyareci 
Ajansl&r bir kaç gündür gayet 

garip bir haber veriyorlar: 
Londrada 70 yaşında bir kadın 

tayyareci tayyaresile kaybolmuş, 

bir kaç gündür arayıp duruyorlar. 
bulamıyorlar. Yetmiş yaşında tay
yareci mi? Allah Allah.. Elbette 
havada uyuklayıp kalmıştır!! 

Bilmeyecek ne var? 
Çekoslovakyadan da tuhaf bir 

haber veriliyor: Umumi Harpten 
beri tam 20 senedir bir adamca -
ğız konuşmuyormuş! Birdenbire 
konuşmıya başlamış .• 

Bunu bilmiyecek ne var değil 
mi: Herif 20 senedir herhangi bir 
yerde meclisi idare azası imiş!! 

Mes'ut gazeteciler 
Dün akşam (Haber) gazetesi re

fikimiz İstanbulu amma heyecana 
verdi: (Umumi Harp arüesindı;? • 
yiz!> Diye!.. Bizim dostların bir a
rifede oldukları yalan değil. Her er
tesi gün kendilerince bayram ol -
duktan sonra! .. 

Bir komiklik 
Zavallı komik Fahri turnede i

ken Kayseride ölmüştü. Allah rah
met eylesin. O vakit bu haber ga
zeteler biçarenin badem gözlü ol • 
zetcler biçarenin badem gözlü ol • 
duğu haltkında makaleler neşret
mişlerdi. 

Dünkü akşam gazetelerinin ba
zılısı ise komik Fahrinin öldüğü 
haberini yeni haber veriyorlar. 
Hayret: Acaba adamcağız iki defa 
ölüp gene komiklik mi ediyor?! , 
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lngiliz gazetelerinin dili yumuşadı 
(1 inci sayfadan devam) 1 

geni~letirse me.-uliyet kalJ11l ede
miyeceğini lngi.it bukümetine bil-
dirmiştir. 

ltalya Hariciye Nazırı Kont 
Ciaoo ile Yugoslavya Başvekili 
Stoyadinoviç arasında iki memle
ketin devamlı bir sulhu" idame
si ve tarsini için sekiz mad· 
del'k siyasi bir anlaşma imza 
edilmiştir. 

FRANSIZ GAZETELERiNDE 
END~ŞE 

Fransız gazeteleri Kont Ciano• 
nan Belgrat seyahatinden endişeler 
izhar etmektedirler. Fransız hariciye 
nezareti gaze!elere verdiği bir teb
ligde endişeye mahal olmadığım, 
Kont Ciano'nun Belgradda yaptığı 
seyahatin daha evvelce Fransız 
hükumetine bildirmiş olduğu zikre
dilmektedir. 

KONT CIANO ANKARA YA 
GELİYOR MU 

Belgraddan verilen bir habe!e 
göre Kont Ciano ~elg~~dda uç 
gün kaldıktan sonra. Harıcıye Ve
kıli Tevrik Rüştü Ara m Milano 
ziyaretini inde etmek uzere. doğ· 
ruca Ankaraya geçecektir. 

lTAL YAN GAZETELERlNDE 
TEFSiRLER 

Rom1, 26 (A. A.) - Kont Ci:.l· 
no'nun Belgrad seyab'llti, matbuatta 
geniş te'sirlere yol açm;,ktadır. 

Popolo Ditalya diyor ki : 
4'İki memleket arasında aynlık 

ve itimatsızlık için hiçbir sebeb 
yoktur. ltalya ile Yugoslavya Ar .. 
navut.uğun istiklalini tanıdıktan 
sonra bu memleket artık bir anlaşa· 
mnınazllk mevzuu olamaz.,, 

Romanya geni 
Harp malzemesi 
Alıyor 

Prague, 26 (A. A.) - B. Tata
resko, Brno'ya hareket etmiştir. 
Oradan Bükr,..ş'e gicJecektiı: _ 

Başvekil ile yapılan m~la~at.1'1 
sonunda tir teblig neşredı1mıştır. 
Romanya ordusu için yap lan sipa .. 
rişlere muteallık bir itilafoame de 
imzalanmıştır. 

Edirnenin 
Düştüğü 
Kara •• gun 
BugUn saat dört buçuk• 

ta merasim yapllıyor 
Edirne, 26 (Hususi) - Bugün 

Edirne kara bir gününün elemli 
hatırasını anacaktır. Bundan yirmi 
dört sene evvel bugün, EJirncnio 
Bulgarlar tarafından. işgali i:ı yıl 
dönümü münasebetile merasım 
yapılacaktır. 

M!raı:ime öğleden sonra tadt 
dört buçukta istiklal marşı ile baş· 
!anacaktır. Halk partisi bina· 
st önünde bir çok hatipler 
söz söyliyecekler ve §ehitliK.ere 
çelenkler konacaktır. 

--* Sırt hamallığının kaldırılma
sı hakkında Belediye ile TicarEt O
dasının birlikte yaptıkları tetk· ~
ler ikmal edilmiştir. Yakında fi'len 
tatbika geçilecektir. 

] Keşf e_c!~!di 
lstanbulun bazı mınhkahmnda. 

ezcümle Fatih ve Süleymaniye ci· 
varanda esrar satıldığını haber alan 
Emniyet Müdürlüğü bir müddet• 
tenberi bu civarı sıkı bir tarassut 
aJbna aldırm·ştl. 

ltalya ile Yugos
lavya anla~ması 

Balkanlar ·sülhu na• 
mına mes'ut bir 

hadisedir 
* Dün sabah şehrimizde 600 

Alınan seyyah gelmiştir. Seyy .ıh
lar akşama kadar Boğazda dola§ -
mışlar akşam üzeri ve bu sabah şe
hire çıkarak gezmişlerdir. * Sebze halinde yeniden saçta"l 
bir pavyon yaptırılacaktır. Bir a
ya kadar inşasına ba~lanacak o -
lan pavyonda yaş sebze satılacak
tır. * Eski Arnavutluk prensi Wilhelm 
dö Vid kansı ve çocuklan ile bir
lilcte gezmek üzere Romanyadm 
şehrimize gelmiştir. * Hapishaneler Umum Müdü -
rü B. Mutahhar dün şehrimize gel
miş ve hapishaneyi teftiş etmiştir. 
Yarın, hüsnühal sahibi mahkum -
!arın maden ocaklarında çalışma -
ları etrafmda tetkiklerde bulun -
mak üzere Zonguldağa gidecektir. * Halk Opereti Ankara, Eski -
şehir ve Cenup vilayetlerinde tel"'l
siller vermek üzere dün turneye 
çıkmıştır. * Klering anlaşması yapılan 
memleketlerden getirilecek pamuk 

ipliklerinin serbest idhaline müsa
ade edilmiştir. * Marmara havzası dışında de
niz yoluyla yapılacak nakliyat i~an 
hazırlanan talimatname hakkında 
yapılan şikayetler çoğalınış~tr. 

Gümrükler Müsteşarı Adil şeht'i -
mizde bu iddiaları tetkik etmek -
tedir. * Almanya ile bu günkü kle -
ring ihtilafını doğuran hesaplardl 
Mayıs başındnn itibaren teva"?ün 

basıl olacağı ve o vakit yenid"!n 
müzakerelere başlanacağı tafuüi"l 
edilmektedir. 

* Bomontl bira şirketinin mu -
kavelesi bu kanunusanide bitme•:
tedir. Mukavele bundan sonra tcm
dıt edilmiyecektir. * Şark şimcndüfcrlerinden Ut -
ramiyelerini nlamıyan dört y • .z 
memur yarım milyon liraya varaıı 

bu meblağ için mah~emeye müra
caat edeceklerdir. 

Dışarda * Yunanistanm milli bayrağını, 
dün bütün Yunanistanda fcvk:ıli.
de merasimle kutlulanmıştır. Kral 

ölüm cezasına mahkfun üç kiliyi 
affetmiştir. * Atinada toplanmış olan Bal
kan İk•.ısad Konseyi mesaisini bi
tirmiştir. * Bulgaristanda Hasköyde ca -
susluktan muhakeme edilen ve ;. 
damları istenen sekiz kişi, suçlıın 
snbit görülmediğinden beraat et -
mişlerdir. * Mısırın Milletler Cemiyetine ka
bulü için Asamble fevkalade ola -
l,'ak 26 Mayısta toplanacaktır. 

Nihayet diin akşam Süleyma
niyede Huıeyin paşa arsasındaki 
metruk mahzenlere bazı şüpheli 
eşha5ıD girip çıktığı görülmüştür. 
Bunun üzerine bütün ana ab\oka· 
yn a'marak mahzene giren :::emur· 
lar oranın bir esrar deposu haline 
konulduğunu meydana çıkarmışlıır 
ve mah1ende Leman isminde bir 
esrar satıcısı ile sabıkaıı Bursalı 
Mehmet adında birini yakalamış• 
!ardır. 

Yalnız kadının üzerinde torba
l:'r iç n<ie bir kilodan fazla esrar 
bulunmuş ve mahzenin ır.uhtelif 
yerlerine gömülü fazla miktarda 
yeni esrarlar elde edılmişlir. 

Tahkikat dcrbleştirili ıce Leman 
ve Mehmedin Tnhtakale'ie Allındiş 
namö!e maruf Ali isminde birisile 
müştereken bir şebeke halinde 
çalı~tıklan ve ndamluı vasıtasile 
şehrin di;!er yerlerine esrar sevket
tik leri anlaşı!mıştır. 

Altındiş Alinin evinde yap·lan 
baskında da merdiven alt arına 
saklanmış birçok esrar dolu torba· 
lar ve eroin bulunmuştur. 

Bu şebekeni:ı lstanbula mal 
gönderen ucunun yakın bir Ana• 
dolu şehrinde olduğu kuvvetle taiı
min edilmekte ve tahkikat derin• 
leştirilmeli tedir. 

lngiliz kralına 
Suikast 
Yapacaklardı 

(Birinci sahifeden devam) 
Hadise Londrada da heyecan 

ve nefret uyandırmıştır. 

[Son Telgraf - Dostumu% 

/ngi.iz rr.illetinin gükıek hük~m· 
darı aleghinda hazırlanan hoyle 
çirkin bir teıebbüsüu önüne geçil• 

Akdeniz statükosu namına, mem· 
dinoviç ile Kont Ciano arasında 
imzalanan uzlaşma ve dostlaşma 

paktı, Orta Avrupa, Balkanlar ve 
Akdeniz istatokoslar namına, mem
nuniyetle karŞllanacak çok mü 
him siyasi bir hadisedir. 
Yakın zamana gelinceye kadar, 

İtalyanlar, küçük itilaf devleU.!n .. 

nin (antircviziyonist) siyasethrt· 
ne muarız bulunuyorlardı. Yug 15· 

lavya, Küçük İtilfıfa dahil bir de,·-

let olması ve Harbi Umumiden 

sonra eski Avusturya - Macaristnn 

imparatorluğu arazisinden toprak 
almak istemiş bulunması hasebilc, 

İtalyanın (Rcviziyonist) siyaseti 

ne düşman bulunuyordu. Bundr.n 
başka, Adriyatik denizindeki ha .. 
kimiyet ve nüfuz rekabeti bu iki 
devleti daima karşı karşıya getir .. 

mekte idi. İtalynnlar, Hab'°eşistanı 
ilhak ettikten. ve Akden;..,. siyaset-

leri, İngiliz menfaatlerile çarpıştık
tan sonra, Orta Avrupa ve Balkan· 
!ardaki politiknlarını değiştirme .. 

ğe başladılar. İtalyan siyasetiı1in 

Balkanlar siycseti üzerindeki b11 

değişikliğidir, ki, iki ay önce, Yu· -goslav-Bulgar paktını doğurd11· 

Şimdi de İtalya-Yugoslavya paktı 

imzalandı. İtalyan hariciye naarı 

Kont Cianonun Belgradda gazete

cilere söylediğine göre, İtalya, Ad
riyatik ve Akdeniz devletlerinden 

rile maada, l;ütün Avrupa devletle 
de anlaşmak ve dost olmak niye -
tindedir. Bazı İtalyan gazeteleri 

Küçük Antant paktında tadilat ya· 
pılacağını da yazmağa başlamış .. 

}ardır. Bu cihet, Şusiningin yakın
da Romaya yapacağı seyahatten 

sonra anlaşılacaktır. Macaristanııı 

da eski (Reviziyonist) siyasetindeD 
vazgeçmiş olduğunu söylerrive b r 
laması, İtalyan gazetelerinin b11 

neşriyatını ilk nazarda malml gös

Ba vekil siyasi mUste- terebilecek mahiyettedir. 

ti Binaenaleyh bu sabah çıkan (11-

miş bulunmasından dolayı hi~ ele 
memnunigetlerimizi ifadt ederiz.] 

f &rla.rl kabul et lus) refikimizin de yazdığı gibi: 

Ea~\·ekil hmct İnönü, vekalet- cİtalya hariciye nazırı Kont Cia " 
lcre ta} in edılen siya!lt müsteşar• nonun Belgrad ziyareti, yalnız Ud 
tarı dün top u lir halde kabul 
ederek kendılerile bir müddet gö- komşu devlet arasındaki münase-
rü~müşlerdir. Si~·ast mü:ı;teşarlar betleri def!il, Şarki Akdeniz, ortıı. 
dün Vekiller Heyeti toplantısına da , .Av;up~ \'e Balkanlardn baı"'Ş ..;e 
işlirak etmiş'erdir. sükun durluğıı bakımından mes'ııt 

Hava yase §ı bölgeleri 
Çanakkale ve lstanbul boğaz• 

lannda hava yasağı bölgesi tesbit 
edilmiştir. 

bir htıdisc teşkil eder.> 
Ahmet R ıu1f 

=================~ 

Gazetemizin makirı~ye verildiği 

dakıkaya kadar son vaziyet hlk
kında aldığımız haberler şunlardır: 

ALMANLARDA İTiRAF 
EDiYORLAR 

İspanyol posta ve telgraf bina -
sına da 'bir kaç kere ateş edilmiş -
tir. Şehirde büyük bir heyecan hü
küm sürmektedir. Dükkfuılar ka -
panmıştır. 

İngiliz gazetelerinin İtalyaya 
karşı kullanmakta oldukları lisa -
nın birdenbire değişmesi, zanno • 
lunduğuna göre hükumet tarafın -
dan yapılmış olan bir tazyik ese -

1 Sabah ve akşam başmuharrirleri 
:..---------------------------------------------------------------------------

ne yazıyor tar? 
Gümüş 
Tabaka mı? 
Kalp para nıı? 

( I inci sagf adan devam) 

:kinci şu e müdürlüğiinde sorgı.J~ 
çekilmiştirl Viyanalı. önce elb se 
olduğunu &öylemiş, akşnma dot 
ru da: 

Berlh, 26 (A.A) - Havaı ajan• 
r;ınm muh ıbi i ı len: A'ınan m1t
bu:ıt1Frnko kıL'alarının Guadalajara 
mıntakasındaki mağlubiyetlerini iti. 

raf etmekted r. 
Essen'de çıkın ve Goerinğ'in 

naşirı efkih olan National Zeitung 
şöyle diyor: 

Bü ıük bir kısım lta'yan gönül· 
Jülerinden mürekkep ol 1n Franco
nnn piyade tabur.aaının Gu ldalaj ıra 
cephesinde alm ın mnhacirlerile 
fransız komünist erinden m:.irekkep 
olan beynelmilel liva ya me 1sup ta
burlarla ilk defa olarak karşıl ıştık
lan zaman b<>zguna uğradıklarının 
teevyüt otmekte oldugu anlaşıl• 
maktadır. 

Bu hadiseleri müteakip Madrit 
önündeki cephede istikrar hasıl ol
duğu şüphesizdir. Şimdi nrtık as
kazi vazıyette yakında bir değişik
lik olacağını veya hükfunet merke
zinin süratlc düşeceğini ümit et -
mek beyhude olur.> 

BİR MAÔLÜBİYET DAHA 
Andujar, 26 (A.A.) - Havas A

jansının muhabirinden: 
Asilerin Pozoblonco'ya yaptık -

Jnrı taarruz, tamamlle akamete uğ
ramıştır. Muhacimler sahada bir 
çok ölü ve yaralı bırakmışlardır. 

Bundan sonra milisler harekete ge
çerek Pozoblonco'yu kurtarmışlar 
ve Alcaracejos istikametinde 3 ki
lometrodan fazla ilerlemişlerdir. 

TAL~CADA BİR HADİSE 
Tanca, 26 (A.A.) - Dün <Saat 

16,30 da 30 kadar İtalyan bahriyeli
si Demoera.cia ismindeki İspanyol 
gazetesinin işgal ettiği binaya hü
cum ederek camları ve çerçeveleri 
indirmişlerdir. 

ridir. · 
Gönüllülerin geri çaJ:'ll'ılması me

selesi hakkında elde edilen haber
lere gör~. bu baptaki müzakerelere 
paskalya yortulnrından sonra tek -
rar başlanacnktır. 

Valencia, 26 (A.A.) - Kabine -
nin dünkü toplantısının sonunda 
hükumet, bu ayın 22 sinde İngilte
reye vermiş olduğu notayı gnzete
lere tevdi etmiştir. 

cHükümet, tevellüt edecek ne -
tayiçten mütevellit mesuliyetleri 
reddeder ve Ademi Müdahale Ko
mitesi işlerinin sürüklenip gitme -
sinin ihtilci!ın sirayet dairesini tev
s ietmek gibi bir netice vermesi 
yüzünden tevellüt edecek tehlike
ye nazan dikkati celbeyler. 
GUADALAJARA'DA HÜKÜMET-

ÇİLER İLERLİYORLAR 
Madrit, 26 (A.A.) - Müdafaa 

Meclisi tebliğ ediyor: 
Guada1ajara cephesinde hüku • 

met kıtaları Aragon yolu üzerinde 
ve Renales civarında asilerin mu
annidane mukavemetlerine ra~ -
men ilerlemeğe devam etmekte -
dirler. 

ITALYA FJ~KALAR 
HAZIRIYOR 

Moskovadan gelen haberlere gö
re. İtalyanlur ispanyaya gÖ'lderi'mck 
üzere yeni fırkalar hazırlam ıktadırlar. 
Siyah gömlek] ler fırkası da bu 
meı•andadır. Alp kıtalarınan lspan· 
yadaki dağlık araziye dahıı elve· 
rişlı olduğu anlaşılmıştır. Pnıg'da 
çıkan Prago gnzetes:ne göre, Mıla .. 
noda lop'anan ltalyanlar ispanyaya 
gitmek istememektedirler. 

Cumhuriyet 

ispanya işinin içinden 
nasal çıkllftcak? 

cCumhuriyet• de Yunus Nadi, 
İspanya işlerinin birdenbire aldı
ğı vahim durumu mütalaa ediyor. 
Madridi doğrudan doğruya zapte
demiyen general Franko, bu şehri 
diğer merkezlerden tecrit edebil -
mek için giriştikleri muharebcle -
rin en can alacak noktası olan Gu
adajlarda mağlup oldu. 

Musolininin Afrikada.n alelacele 
dönüşi.i, Romada intikamdan bah
sedişi, Frankonun bütün kuman • 
dayı eline alması, ademi müdaha
le komitesinde Grandinin İspanya
daki İtalyan gönüllülerinin geri a
lmamıyacağını söylemesi, Franko 
nezdinde Alman elçisi ve ayni za
manda askeri müşavir general Fa
upel'in Berline çağrılması, bütün 
bunlar İspanya işlerinin milli ol -
maktan ziyade milletler arası bir 
mahiyeti olduğunu gösterir. 
Şimdi de yeni bir müdahaleden 

bahsediliyor. Böyle bir müdahale -
nin ise işleri büsbütün çığırından 

çıkannnsı ihtimali vardır. 

Kurun: 

Hatsy meselesinde 
son afha 

Milletler Cemiyeti, denizi geç -
tikten sonra çayda boğulacak mı? 

cKurun> da Asım Us, Hatay mese
lesindeki son safhayı gözden geçi
rirken bu suali soruyor. 
Anayasayı tanzim edecek olan 

komitenin çalı~maları iylce belli 

olmamıştır. Fransız eksperi ise işi 
sürüncemede bırakmak için müş
külat çıkartmaktadırlar. Diğer ta
raftan Suriyede mütemadiyen tah
rikat yapıyorlar. Acaba eksperlc=r 
bu türlü unsurların iğfalatına kapı
larak, Milletler Cemiyeti işleriru 
karıştırmak mı istiyorlar? 
Eğer bu zevatın bu tarzda hare

ketleri şahsi bir siyaset eseri değil 
de, Fransız hariciyesinin direktifi 
ile oluyorsa, bunu bir gün evvel 
anlamak Türkiye için faydalı ola
caktır. 

~ÖZ 

ya olan ihtiyacından bahsediyor. 
Propaganda deyince hatırımızda 
daıma hariçte kendimizi tanıtmak 
gelir. Bu mesele propagandanın 
delalet ettiği manalarµı elbette 
en mühimlerinden biridir. Fakat 
en mühimmi değildir. İlk düşünce
ğimiz mesele, haricin memleket 
dahilindeki propagandalarına knı
§1 gözümüzü açık tutmak ve daima 
mücehhez bulunmaktır. 

Türk vatandaşına düşen vazife 
harici hiç bir telkine kapılmamak 
ve Türkiyede yalnız bir Türk öl -
çüsü bı.ılunduğunu harici filer1e 
anlatmaktır. Harp olamaz 

(1937) Son Post.~ 

cAçık Söz> de Şakir Hazım Er - Sulhu takviye siyaseti 
gökmen, söylemesi dile kolay fa - •Son Posta,, da Muhıttin lfügeo 
kat ynpması çok güç bir işden hah- ellerindeki çantalarla Avrupa payi-
sediyor: Harbetmek. tahttan arasında mütem ıdiyen me• 

Fransa ile İngiltere, İspanya kik dokuyan bütün rr.emlekeılerin 
meselelerinden dolayı bir harbe a- barıci}e vekiller nin faaliyetlerın• 
tılamazlar. Çünkü böyle bir ham- den bahsediyor. Hiç şüplıe yok kı, 
ten muzaffer çıkacakları şüpheli _ Avrupa siyaset aleminin bu en 
dir. faal inunları sulhun takviyesine 

çalışmaktadırlar. 
1937 yılı boyunca İtalya - Alman- Fakat yine Avrup ının bir kısım 

ya grupunun ciddi ve sert tazyikı çalışkan insanları daha vardır ki, 
yüzünden, Avrupa bir harp tehli - bunlar da silAh fabrikalarının mü· 
kesi geçirebilir. Fakat bu grupa durleridir ve bu fabrikalarda silahlar 
karşı olan devletler düzenlerinin sulhun muhafazası için yapılı' or. 
eksikliğinden dolayı harpten kaçı- Eğer günün birınde sulhun 
nacaklardır. naıik perisi artık bu kadar ih ti· 

1937 bütün milletler için bir ha- ır. m, dayanamıyarak, lüzumundan 
zırlık devri olarak geçecektir. fazla besll'nmiş bir insan giti bir

denbire ölüverirse hayret etmiye-
Tan lim. Bu kadar ihtimama da hi\b•r 

Yalnız kendi ölçUmUz 
Ahmet Emin Yalman, bugünkü 

yazısında memleketin propaganda-

can dayanmaz. 
Akşam 

Başmakalesi yoktur. 

işi~ - Benim elimden gümüş 
mek le gelir. Küçük san'a laf 

0 

Tı rklt-re hasrından sonra, evd~ 
zümüş tabaka yapıvorum. derni ~~; 

fılhakika, bu Viyanalını ı gu .. 
1 

düzleri dola5arak piyasadan giiaıu 
topladığı tahakkuk etmiştir. cf" 

Viyanalının evi aranmışsa 
t1cl' 

söylendiği g'bi bir makineye .ıı 
dıı-11' ... 

düf edilmemişti·. Yalnız, bu 
gümüş lira basmasından da şu P

bel 

edildiği söylenmekted r. _ f'I' 
Polis müdür muavini Karn•·t t 

bu meselenin tahkiki ile biL·' 
meşgul olmaktadır. 

Adisbabada 
Yapılan 
Katliam 

•'" Londra, 26 - Avam ka:ııtİ' 
sında Hinderson Adisababa efO' 
amınt anlatmıştır. AmerikaO sbeşll 
rethanesine iltica eden 700 Ha 

50
11' 

ltalyanlardan temi 1at aldıktan 11ı:ıf 
ra dışarıya çıkarılmışsada, bıJ gitıl 
hemen orada adeta koyun ıJi~ 
kesilmişlerdir. ltalya bu k3 

tekzip etmemiştir. tıll 

Hınd rson Adisababaya 1 ıf' 
tahkik heyetinin göndcrilrnesi;e"~~ 
temektedir. Eğer ltalya bLI ,y-eıi 
kabul etmez!le, milietler ce1;e,-' 
50 millet namına infialini 
etmelidir. 
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! ZEYTINYAGI P~HALI ,- Halk Filoz~fu _I 
Yağ fiyatlarının daha yük· 

1 
Hid~~o~ü~~~den 

·------------~~--------~ 

G·· ün meselesi: 
ü kiyede, bir yll a 1 

lirahk içki içiliyor 
il on Selecegv ,· fahmı·n edı·ı,·yor ; harp olur mu? 

Gnyet garip süal d gil mi? Hıd-
dct yüzündPn harp! llalbuki bızım 
gazctel~rimiz bunu cıddi ciddi yc1-
zıyorlar. İtalya A vnıpayı karıştır
mış, İspanyaya iki kolorduluk bir 
askeri J<uvvct gönd riy<ırmu, İn

giltere \'C Fransa da buna kızrr.ı • 
lar! 

inhisar idaresinin va idatı ar or 
Hariç memleketler, bizden zeytin 

/ yağı istediler, stok fazla değil 
Son 3unlerde durgun ve hareket- si bakkallarla balıkçıların \'C zer-

siz geçen zeytinyağı pi:, c.sası bir - zevatçıl.mn şikayetini mucıp ol -
denbire canlanmı~tır. Buna sebep, maktadır. 

muhtelif hariç rnemlekctlcrind..!n Bakkallar; fiatların gıttıkçe yu'<-
ycni sıpariş gelmesidir. Bu me - sclışi dolayısile zeytmyağı satışı:'\m 
yanda İspanyadaki harp dolayısilc geçen ~·ıllara nazaran yarı yarıya 

-------111 ----------
1 çki fiyatlarının ucuzlatılması, sart·yatı 

zeytinyağı ihtiyacını oradan lemin azaldığını sciylemektcdırler. 
ı:dcmıyen Fransızların dış pıvasa- Filhakıka bu yıl zeytinyağı ii-
lardan ve bilhassa memleketimiz .. atları pek yüksektir. Geçen sene 
den mühım mikdarda zeytinyağı is- mart ayı içinde toptan 27 kuruşa 

çoğalttı,· memlekette şarap ve likör de 
taammüm etmiye başladı. . .. . 

1 ı nh:ft_ ı 'd · · 1:. senekı' t..ışmı ve varidatını çok artırmış - lalık vardır. Lıkorkr ıle muhtelif ._.r ar ı aresının u . . . 
Var'd tı · betle tır. Hazırlanan istatistiklere gote ıçkılerm satışları da muhim mik _ ı a geç~n seneye nıs • 

11 

tcdıkleri Parıskn Ti.ırkofis şehri - alman yemeklik yağlar bu sene 
rnu··ı1 • 'kd d t t Bu··tu"n 935 ve !J36 seneleri haziranla::"ın - tarçıa artmıştır. Kanunusanı so .. ım mı ar a ar mış ır. miz şubcsıne bil<lirilmıstir. ayni ayda iki mislinden fazla yük· 

Ayrıca Brcndiz!c ve Boenos ı\y- selmiş ve 61 kuruşa çıkmışllr. Bu 
resteki bazı ıthalat evleri de toptan !iattır. Bakkallar ve pera • 
fazla mıktarda zeytıny<ığt almak kendecilerde ise fiat 65 ten fazla, 

inhisar maddelerinde, bu arada dan başlamak üzere ilk ycdı aylık nundan bugüne kadar vapılan mü-
müskirat satışlarında fazlalı kvar- içki satışları mukayeseli olarak soy- teferrik ıstatıstikle de i ki satı~,a-
d1r. 936 haziranından kanunusani ledir: rının evvelki seneye n·sbctle da-

iç.in ihracatçılarımıza müracaat et· hatta 70 kuruştur. Zeytinyaf;;ı ih-
rnişlerdir. Bu haber üzcrıııe fi:ıtlar- racatçıları mevcut stokun azlığı 
da mahsus bır yükselme başlamış- yüzünden hariç piyasalardan ya-

sonuna kadar 7 ay içinde İnhisar Rakı 1935 senesinde 1.362 OM ha çok arttı ını gost rmektedir. 
varidatı umumi olarak 34.987.000 liralık ~n.ooo litre, 936 senesınde Bilh..ıssa şarap ve rakı satışları müt-
Iiradır. Bunun 5.630.000 llrası müs: ise 1.579.000 liralık 882.000 litre sa· hiş surette fazlalaşmaktadır. Bu 
kirat satışlarındandır. ~35 senesı tılmıştıı·. Arada 936 senesi khine lıstclere göre ıçki ıçenlerin de git-

r
al)d•nft a)i•lar3ı f çindeki l~nhdısarlBar va· olarak 100 litre fazlalık •ıardır. Bun- tikçe arttığı anlaşılmaktadır 

tır. Bir hafta evvel toptan 66 ku • pılac:ık siparişler artarsa fiatların 

a ı se 3.143.000 ıra ır. u se- dan başka şarap satışlarındaki faz- . 
ruşa olan en tılfi cins Ayvalık 67 dahn yükseleceğini söylemekte, 
kuruşa ı;ıkmış ve (59) a alınan ye- ı perakende :fiatların 75, hatta 80 ı~u-
meklik cins de 61 e yükselmiştir. ruşa kadar çıkacağını tahmin et • 
Diğer taraftan ! iatlann yükselme- rnektedirler. 

neki \'aridat 1.844.000 lira daha faz- lalık daha mühimdir. 935 senesin • Yedi ayda (5.630 000) lira içki .. 
fadır. de 75.000 lırahk 140.000 litre satı· elen varidat temin edildiğine göre, 

Bu sene varidatın artmasmda lan şaraplar 936 senesinde 153 000 bir sen~de aşağı yukarı on milyon 'ttt1tıunuunuuuıuuıu1111ıu11tuntHt1111utuuıu111111ıh.,.l1fttnt1111nunnı11muutt11ıuuıuıuuuınuıuuıunuunıuuıunuuıutwH 

nıuhteli.f içki fiatlaı·ında yapılan liralık 279.000 litre satılmıştır. A- lira kadar bir \•aridat temin edili- Üç Umumi 
Müfettiş 
Teftişe geldi 

tcnzilntlar sebep olmuştur. Geçen radaki fark yüzde yüz r·isbntinôe yor demektir. Ay hcsabile ise orta 
sene şarap \'e likör fiatlarında ya· fazladır. Bunlardan başka kımyak lıır hr>sapla Türkiyede UOO bin lira 

l 1 Satl .. ,larında da 13000 lıralık bir faz- ıçkiv~ vl"rilmektNiir. pı an ucuzlamalar bu içkilerin sa- " 

Üzümlerimiz bu gibi isimlerle 
dış memleketlere satılacak 

Ş hr. · d .. ·· 'h acat ve tı' { fik istasvonlar tesisi kabul edıl e ımız e uzum ı r - ·• . . . 
carr.tilc uğraşan bazı ta..irler, miştir. Bir yıl sonra Turk şılcplerı 

Tariş Üzüm kurumu ile temas et· ile sevkiyat yapılacaktır. 
rnck üzere fzmırc gitmişlerdir. Bu Bütün üzümcüler, yıllık reko! • 
nıcyanda Ankaradan şehrimize gc- temizin 100 bin tona çıkarılması 

len İzmir Ticaret Odası Umumi için gayret etmektedirler. 
Katibi Mehmet Ali de İzmirc gıt· Halen mahsulleri bıribirınden 
rniştir. tefrik için kutulara konulan karı • 
Aldığımız malumata göre, rnem- şık isimler değiştirilecektir. Bun-

lckctimızin başlıca mahsullerin - dan sonra iizümlerimize; cins \'e 
den ve ticaret maddelerinden olan nefasetlerinc gore (mci), (elmas 
üziım zırnat ve ihracatının inkişafı parçası), (Ege altını), (Snkarya ) 

için Ankarada verilen son k arar • gibi ulusal isimler verilecektir. 
Iarın tatbikına geçilmi ir. Alıcı Avrupa piyasalarını şaşırt· 

Bu meyanda ilk defa bu sene mamak için mevcut isimler bu yıl 
şehrimizden ve İzınirden Merkezi da ipka edilecektir. 
Avrupa memleketlerine ve Mıs.:a Üzüm ihracatı. devletin daimi 

\ Ktiğıt fabrikası 
Tezyini eserler 
Satın alacak 
Çini fabrikası da bazı 

modeller ahyor 
Gelecek ders yılından ıtıbaren 

Cuzcl Scmatler Akademisinde tez~ 
yini Sanatlcr Şubesindeki talebe
lerin yaptığı muvaffak c:serler sa :ın 
alınacak ve bunl r bazı fabrikala
rımızın ıstıhsalatı iızerınde tat _ 

bik edılccektir. Kağıt üzerınC! va
pılan tez •innt modelleri İzmit Ka
ğıt Fabrıkası imalatında kullanıla-

cak \'e fabrikanın çık:ıracağı k.i • ıı
larda tatbik edılecckt!r 

Çını lczyınatı ilzerlndc>ki muv.ıf
fak eserlerden de Kütahya Çıni 
Fabrikasının imalatında istifade 
cdilcce!<til'. Yapılan tetkiklerde 
mektepte \'Ücude getirilen tt?zyini 

Mektepler ve muallim• 
ler teft iş edi liyor 

Maarif Vekaleti umumi müfet • 
tışlc>rınden üç kışı Ankaradan ş.eh· 
rımıze gelmış ve İstanbul mektep· 
Jerinl esaslı bir şekilde teftış et .. 
miyc başlamışlardır. Bu sene kı· 
de:m zammı alması icabeden mu • 
allımler teftış görmektedirler. 

Şehrimızdcki ecnebi ve akalli
yet mektepleri tiırkçe muallimleri 
de bu ınüfettı~ler tarafından teftiş 
edilmektedir. Vekalet, bu mektep-

!erdeki tiırkçe ve kiıltur muallim
Jermin vaziyetlerini tetkik ettıkten 

sonra, bunların, uzun seneler, istik· 
balden, terfiden ve kıdem zam -
mından mahrum bir halde knlı~la· 
rının somı erdiri lmesi için bazı 
tedbirlc>r nlacağı ümit edilmekte .. 
dir. .. _ 

yaş üzüm sevki iç.in bazı ecnebi nezaret ve kontrolU altında yapıla- ' 
eserlerın içmdc çok kıymeti ileti 

bulunduğu götiilmüşliir. 

Zımbah defter meselesi 
Devle t Matbnası Direktörlüğün

den dün şu m~k tubu ald ı k: 
"Ga2etenizin 20 mart 1937 ta. 

rihli nüshasının birinci sayfasınciaki 
(Zı mbalı defterler ) başlıklı yazıda 
(Devlet Matbaası memurlarından 
iki kişinin bu işle alakası olup ol. 
madı~ı araştırılmaktadır) deniyor. 
Emniyet Direktörlüğü işi incele
dikten \'C liızımgclen tahkikatı 
ikmal eyledikten sonr~ Devlet 
Basımevinin, memurlarının ve işçi
lerinin bu kağıt ve defter mesele. 
sile bir güna alakası olmadı~ın ı 
t esbit eylemişlerdir.,, 

vapur n.:entelcrile müzakere.} e gi- cağından taşlı, topraklı ve ısla hl • 
rişilmiş ve bu maksatla Manisa ve mış üzümler borsalara kabul edil-
İzmirde Tariş kurumunca frigori- rniyecektir. 
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Sulak yerlerde 
Pirinç ekimi 
Artırılacak 

_.._,..._....__ 

pirinç ekimi yapılması kararlaştı
rılmıştır. 

Memleket pirinç 
Yatını kendimiz 

edeceğiz 

Bunun için muhtelıf \·ilıiyetlere 

bir tamım gönderilerek çeltik eki

lebilecek bu gıbı sulak yerlerin tes
bit ve hudutlarının işaretlenmesi 

bildirilmiş, ayrıca bu gıbi arazinin 
sarfi· bir de krokilerinin gönderılmesi 
te.nin istenmiştir. 

Ziraat Vekfileti memleketimizde 

Pirinç zcr'iyatının arttırılması i$in 

Yeni \'e mühim kararlar almıştır. 
Bu cümleden olarak bir çok mmta· 

katarda boşuboşuna akıp giden su· 

lardan istlf ade cdllcrek buralarda 

Edebi roman: 23 

Bu suretle yeniden bir çok yer 

kazanılacağı \'e bilhassa yalnız Ge

dis, Torbalı, Değirmendere, Mene
men havalisinde binlerce dönüm 

pirinç yetiştirilebilecek arazi bu

lunacağı kuvvetle tahmin edilmek

tedir. 

Sen de sevece sin! 
l{ - Bir şey yok güzelim, Merkez 

t urnandanhğından bir inzibat ne
er· b ~ :nı ~ı)·ormuş! 

ed1. Yıne kndehini kaldırdı: 
; Haydi Feridun içelim! 

Etem izzet Benice 

DiY.e söylenerek zarfı açtı, ilk 
satırları oku) unca rengi attı, yü
zü buruştu, gözlerideki ışık bir an 
sondu, yandı, dudaklarından gay
ri ihtiyar: 

- Gidiyoruz. b akat, Firdevsin kalbi birden 
d Utuluyor, bir taş çekisi sanki bir
en °nun kafa tasına yıkılıyordu. n A • amma sıkıldım. • 

"el edı, geniş bir nefes aldı. Bir 

Lfıfı çıktı! Feridun: 
- Ne oldu? 
Fırdevs: 

c:. CCn~· 

't\, d "gın duygusu onu sıkıyordu. ... ·ır e · 
kıl vse baktıkça Lıitfiye de sı • 

lllıya başladı: 

; N,? var ki, acaba abla? 

de • böyle sorarken inzibat neferi 
geJd· 

~nt tt. ı, elindeki zarfı Nihada u-

lıiih 

- Nereye? 

Lütfıye: 

- Ne imiş? 

Derlerken Nıhat birden \'azifo • 
sini almış, onların icaplarına uy • 
rnus bir ta\•urla ve .. hiç içmemiş 

:ı 

bir asker iradesi ile hemen zarfı 
imzaladı, askere verdi: 

- -.. --
fı:şsm Kız 
ektebinin 
eberrüü 

San'at 

Beyoğlu akşam Kız Sanat Mek
tebi talebeleri vücude getırdik • 

leri cJı~lcrini Tayyare Cemiyetıne 

teberrü etnuşlerdir. 

Beyoğlu Tayyare CemiyeU şu -

besi, talebelerin bu tcbeı rüünü pa

raya tahvil etmek içın büyük bir 

eşya piyangosu tertıp etmiştir. 

Bu eşya piyangosunun içinde, 

Ankara Elişleri sergısinde Atatürk 

mukiıfatını ve birincilikler kaza!1-
mış antika gümüş işlemeli 24 kişi
lik yemek takımları gibi çok kıy
mettar eşyalar bulunmaktadır. 

dedi, ila\·e e tli: 
- Hemen gitmek mecburiyetın

deyim. Zarfı ald ık tan iki saat son
ra hareke t etmem bildirilıyor .. 

F irdevs bu sözleri işitir işitmez 
beyninden \'urulmuşa döndü, a -
yakta tek kelime söylemeden dim 
dikili kaldı. Lulfiyenın birden göz
leri yaşlandı: 

- Demedim mi ben sana abla 
duğün benim neyıme. İşte burada 
da çilem beni kıskandı! 

Di).•e l.üngür hüngür ağlamıya 
ba~ladı. Ve .. bu haber birden bü
ti.ın evin içinde yayıldı. Heı kes Ni
hadm etrafında bir hlkn gibi çev
rildi. Soruyorlardı: 

- Nere) e gond<'riyorlar? 
Nıhat, aldığı emir şahsi ve gizli 

oldu u ic:in bir sey söylemiyor, sa
dece: 

- Cepheye ... 
Diyordu. Feridun sordu: 

Mekteplerde yoklama. 
lar başladı 

Lise ve orta mekteplerde ikinci 
hususi yazılı yoklamalar başlamış
tır. Yoklamnlar, bu ayın sonunda 
nihayete erecektir. 

B u seneki yoklamaların, geçen 
yıllara nazaran, daha iyi ne .. icl' 
vermekte olduğu anlaşılıyor. 

Diye, Nihat bu sorguya da ce -
vap verdi ve karısına: 

- İstersen sen kal bmada eğ .. 
len karıcığım. 'Ren eve gider, va

lizimi alır, hemen yola çıkarım .. 
Dedi, aya~a kalktı. Bu sözleri işitir 1 

işitmez Firdevs de kendisini tu ta -
madı, Lutfiye gibi katıla katıla ağ-
lnmıya başladı. Bu ağlayışlar kar· 
şısında düğün evini bir yei:) kap
lamış, bütün zabitler dü~ünmeye 
başlamıslardı. Salih efendi çırpı -
nıyor, Lütfiyeyi, Firdevsi suı:ıtur • 
maya çalışıyor: 

- Canım askerlik bu. Bir daki
ka sonrrı hepimizin ne olacağı bel
li mi?. Şimdi buradayız, beş claki
ka sonra silah başında ve ates kar
şısında olnbiliriz. Siz zabit karısı
sınız, dayamklı olacaksınız .. 

1 //k ve sonbahar
da kazalar 
Artıyormuş 

Son Uç ayd nekadar 
kaz oldu?. 

Son ilç ay içinde istanbuld::ı ve· 
saıti mıklıye kazası çok olmuştur. 

Yapılan istatistıkler neticesinde ilk 

ve sonbahar mevsimlerinin vcsa -

iti nakliye için bu· kaza mevsimi 

olduğu anlaşılmıştır. Tuhaf bir te
sadüf eseri, mnrt ayının pazar gün

lerinde hiç bir kaza olmamıştır. 

Vukua gelen kazaların daha zi-

yade motörlü vasıtalarla ileri gel· 
diğı görülmektedir. Ynpılan keşif· 
lere göre, şofôrleri kazaya sevke • 
den seb:?plerden en başlıcası, İs .. 

tanbul yollarının bilhassa Sirkeci, 
Emınonil, Karaköy, Şişhane Yoku· 
şu ve Harbi) c gibi yerlerin kesif 
sefer vasıtalarının hep birden sey· 

rine müsaıt olma) ışından ileri gel· 

mektedir. Buralardu vukubulan ka-

zarlarda şoförlerin, seyrüsefer tali" 
ınatnaıncsine mugayir, tramvayın 

solundan grçtikJcri \'C siiratle ha
reket ettikleri tcsbit edilmiştir. 

En ziyade otomobillerin yolcu -
lara çarparak yaptıkları kazaıar, 

büyük bir yekun teşkil etmektedir. 
Tram\•ay kazaları, otomobil ka

zalarından yüzde seksen az vuku
bulmaktadır. 

Birinci kfınunda 6, ikinci kanun
da 7, şubatta 8 ve mart ayı içinde 
6 tramvay kazası \•ukubulmuştur. 

1 
Beyoğlunda kontu- 1 

ratsız kiracılar çok 1 

1 Yapılan tetkiklerde, geçen sene, 
Bcyoğlundaki e\• ve apartımanlar
da oturan kirncılardan yüzde elli
sinin konturatsız olduğJ anlaşıl • 
mıştı. Bu sene yeni b'nzı tedbirler 
alınmış, kontrol şiddetlendirilmiş- ı , 
tir. B u yıl konturatsız kiracılar he- ı 
men hemen ytizde beşe inmiştir. ı 

- Bana bu geceyi de çok gördü. ' 
İçlerinde en şeni Nejattı: 
- Bı e ne var ağlan acak, sı zla • 

ırncak. İnsanlar için b ir sani~·enin 
bile tadını kaybetmemek Jıizım. 

Diyor ve: 

- Madem ki insanlar bir sani .. 
ye içinde ölebiliyorlaı·, saniyeom 
yaşama değerini bilelim ... 

Diye J.cndisine göre tescilinin 
\"C yaş ma bagının felsefesini ya
pıyordu. Binbaşı Şevki: 

- Biz de şaka dC'ğil, Çanakkale -
den buraya geldik. Bu iş para ile 
değil sıra ile. Siz uzun zamandır 
buradasınız, çıkın dolaşın bnkalım 
şöyle bir ... 

Diyor, onl.ıra 
çalışıyordu. 

Nıhat: 

ccsaı et vcrmive 

- Üzülecek bir şey ) ok. Hepi -
mizin bekledigimız şeydi bu. Yal
nız bu geceye rastgclmesi can sık-at Zarfa baktı. Üzerinde: - c l<a ayet acele \'e mahremdir .. 

......, ~dJ. vardı. Nihat: 
ete Yarısı başıma bir iş mi? 

- Al oğlum.. ve .. ötekilere de 
döndü: 

_ şamı bana bağışlamadılardı ı 
ya, cepheye g idiyorum .. 

- Niçin emir merkez '.kuman -
danlığından geliyor? .. 

- Cemal paşa doğrudan do&ıru
ya emı:irni ınerk~z kumandanlığı -
na vermiş de onun için .. 

Diye dilinin ucuna ne gelirse 
söylüyordu. Llıtfiyc ağlamaktan 
katılıyordu: 

- Bunların hiç birisi değil, hiç 
birisi. Benim çHcm, benim çilem!. 

Ve .. yanaklarından yaş sıza sıza 
söyleniyordu: 

ı 
tı birazıc.ık ... 

Dedi \ e .. karısına ilave etti: 
- Haydi biz gidelim de, alem 

ı dc\'am etsin .. 

1 
(Devamı var) 

Aşnğı ) ukaı ı, ) alnız bıziın t;llz ·
telerimizde değil, hemen bütun d .ıı 
yada da u~ anan hava böyledi: 

Hemen bütün diınya gnzctclcn
nc göre, olan bitenler her hangi 
bir devlt:ti kızdıracak, emri vaki 
halinde bir harp putlıyacak, diye 
korkuluyor! 

İyi amma, devletler de hiddet e
derler mi? Bazı insmıfar, (ullıhi -
yet), (devlet) gibi cemıyet mcf -
huınlnrım, l.ıircr (ferd), gibi, ken
disi gibi düşünürler. Onları da tıp, 
kı bir fert gibi, tek tek bir adam 
gibi kızar, hiddetlcniı·, yakaı., y; .. 
kar diye vehmederler. Halbuki 
devletlerin hiddet etmesi ve hid -
det yüzünden tıpkı bir fert gibi 
tamiri kabil olmıyacak ielakdlerc 

yürümesi çocukça bir düşünüş o
lur! Evet, devletlerin izzeti nefis .. 
lcrine ağır gelecek hadiseler var • 
dır, yok değil. Fakat harp, bilhas-

sa bütün devletlerin boğatlarma ka· 
dar silahlanmış olduğu ve bir har .. 
bin derhal bir cihan harbine dö
nüvereceği muhakkak olan bir a-

sırda, hiddetlenerek harp açılması 
imkansızdır. Devletlerin izzeti ne
fislerine en ağır darbeleri dahi -c· 
ğer bir ce\•lct evvelce harp etmeyi 
hesap edip kararlaştırmamışsa- ta
mir edecek yollar daima vardır. 

Onun için: 
Mufüık surette bilmemiz liızım 

gelen bir hakikat vardır: Bu asır
da hiddetlendiği için harp açacak 
bir devlet olamaz. 
Eğer bir devlet bir harp açıyor

sa, planları daha C\•veıden uzun 
zaman hazırlanmış, hesap edilnıi.:
tir. 

İşte asıl korkulncak şey de bu -
dur: 

A vrupada bunu yapmış bir de\·
let var mı? 

Dünyanın şüpheleri de bunu a-
rıyor. 

Halk Filozofu 

Üniversite RektörU 
Ankareya gitti 

İstan b ul Ünive rsitesi rektörü 
Cemil, Üniversite bütçesi ve Hukuk 
Fakültesi işleri etrarında Vekaletle 
temaslarda bulunmak üzere Ankn .. 
rara gitmiştir. 

Rektör Ankaradan dön üşte iz .. 
mire giderek iki konferans verecek, 
nisanın haftasında 1stnnbula döne. 
ccktir. 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Seyyah ve kübik 
dükkanlar 

Dün lstanbula seyyah geldi. 
yüzlerce yabancı insan şehri ge
ziyordu. Bunlardan bir kısmına, 
Kapalıçarşıyı gezerlerken ra t 
geldik. Konuştuk ları lisanı bilen 
bir arkadaşımı zla beraberdik. 
Kapalı çarşıyı hayran hay ran 
seyreden bu yabana insanların, 
en çok hayretlerini mucip olan 
nokta şu idi: 

Çarşıda sı ralanmış küçük ma
nifatura, kunduracı dükkanların
dan bir h mı , kübik \'İlrin \ 'C 

kapılarla, bu dokur içinde garip 
bir manzara arzed iyord u. Sey· 
yabhır bu mevzu üzerinde uzun 
boylu konu tutar. 

Hu'fmıi keJAm mes'elc şudur: 
Kapalıçarşı, tamıımile bir şark 
pazarıdır. Esasen seyyahlar da 
bura mı, onun için geziyorlar. 
Kübik dükkan görmek için de
ğ'il.. Çünkü, kübik dükkfınm, 
dekorun, tezyinatın iyisi onların 
memleketlerinde bol bol \•ardır. 

lstan bulu im ar ederken, müs· 
takbel planını çizerken, böyle 
eski C!lcrlerl, nazarı dikkate al
mnk zaruridir. Mesela Kapalı. 
çarşı, bizce, olduğu gibi muha. 
fazn edilmelidir. Bu çarşıda mo. 
dern dükkan açmak, gülünç olur. 
Seyyah celbetmeğe çalışırken 
böyle küçük görünen nokcalar 
ihmal edilmemelidir. Seyyah me. 
selesi nıenıleketin umumi derdi 
d<;ğil mid:r? 
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Sil8hlı Sulh 
Balkan devletlerinin bugünkü milli

1 

müdafaa kuvvetlerine bir ~akış 
Milletler cemiyetinin istatistiklerine göre, Yugoslavyanın, Yuna

nistanın, Bulgaristanın, 
Arnavutluğun bugünkü askeri durumları nedir? 

Bu döı·t devletten Yugoslavya bir harp vuku- . 
unda iki buçuk milyon asker çıkarabilecek 
Yugoslavya 

Sulhta ordusu : 148,000 
Harpte ordusu : 2,5 milyt>n 
1 ayyareleri : 830 

Yunanistan 
Sulhle ordusu : 85,000 
H.upte ordu~u : 600,000 
Tayyareleri : 150 

1 

1 

Bulgaristan 
Sulhte ordusu : 80,000 
Harpte ordusu : 150,0JO 
Tayvareleri : 80 

.--~~~~---~~-=---::-.....,..--=---:-~~--~~-..,...~~-::::::===-==-~~~~~~~~---~_,...~~~_,,~-

cMilletler Cemiyeti> ismi altın· 
da Almanca intişar eden bir mec
mua Silahları Bırnkma Konf eran
sı münnsebetile bütün devletle • 
rin askeri kuvvetlerini neşretmiş
tir. Bu yazıda bilhassa Balkan ve 
Tuna Birliğine dahil olan devlet -
lerin bütün kuvvetleri en ince te
ferruatına kadar gösterilmektedir. 
Ko~Q develtlerimizin Avrupalı 

gözile tesbit edilen kuvvetleri hak
kında bir fikir elde etmek için bu
gün Bulgaristan, Yugoslavya, Yu

nanistan ve Arnavutluğa ait aske
ri malCtınatı kısaca sütunlarımıza 
geçiriyoruz: 

YUNANİSTANIN KUVVETİ 
tan İngiltere ve İtalya ile dostluk 
muahedeleri yapan Y:Wlanistan, va
ziyetini daha emin bir hale koya
bilmek için ordu, donanma ve ha
va kuvvetlerini modern tekniğe 

uydurm~a mecbur olmuştur. Bu 
maksatla her sene bütçeye bır bu
çuk milyar drahmi ilave edilmiş -

tir. 

Yunanistan Erkanıharbiyei umu
miye reisi bir nutkunda cBiz kuv
vetli olmıya mecburuz. Her ne ka
dar sulh taraftarı isek de bu la
zımdır.> demiştL Nitekim 1932-1933 
bütçesile 1935-1936 bütçesi arasın-

da 2,444 m1lyon drahmi fazlalık ol
masının en büyük sebebi de bu 
noktada toplanmlşt1. 

Bugün Yunanistanda mecburi 

hizmette askerlik yapan 85 bin ki
şilik bir ordu vardır. Memleket, 

iki ordu müfettişliğine ve dört ko· 
}orduya ayrılmıştır. Her kolordu, 
ilç fırkaya taksim edilmiştir. Ay-

rıca Efzon alayı, süvari fırkaları, 
hafif ve ağır topçu bataryaları ile 
zırhlı otomobilleri vardır. 

yük rakam ilavesine rağmen he
n'üz ordunun bilhassa motörleş -

tirmck için lazım olan hareketıne 
tam mrınasilc geçılemcmıştir. 

Maamafi hava kuvveti mevcut 
kadroya göre biri Atin ada, diğeri 
Tebde olmak üzere ikı hava alayı 
ve Yine Falerde bir de deniz tay-
yar~ alsyı vardır. Tayyare!erın 

miktarı ca İngiliz ve Fransız sıste
mınde olmak uzere 150 dır. 

BULGARİSTANIN KUVVETİ 
Neui!ly muahedesınc göre gö • 

nül!ü!erden mi.ırekkep oimak üze
re Bulgaristanda 20.000 asker ve 
hudutta 45 i geçmemek üzere ma-

r 

Arnavutiuk 
Sulhte ordusu : 9,000 
Harpte ordusu : 40,000 
Jandarması : 3,2'34 

kıneli tüfek bulunması icabetmek-

tedir. Fakat bugün Buigaristanda 

4 kolordu, 10 piyade al<lyı, 1 dağ 

alayı, 3 si.ivari alayı, 1 muhabere, 

1 tayyare taburu, 1 mektep gemısi 

ve 80 tayyaresi vardır. 
Bulgarıstan kış devresinde 20-40 

bin ve yaz devresinde 80.000 e ka

dar asker bulundurmaktadır. 

Harp kadrosu 150.000 kışidir. Fa

kat icabında 200 bin kadar asker 

de çıkarabilir. 
ARNA VUTIJUGUN KUVVETİ 

1928 scnesindenbcri krallıkla ı

dare edilmekte olan Arnavutlukta, 

İtalya ile 1936 da yapılan mukave

leden sonra, İtalyanın kuvvetli te
siri görülmektedir. 

Bugün Arnavutluk ordusunun 
umumi r.skcri nazımı İtalyan ge- t 

ııeralidir. 

Arnavutluk zabitleri de !talya 

ordusunda stajlarını ikmal etmiş
lerdir. 

Ordu, jandarma, hudut muha -

fız alaylarile bahriye kuvvetle -

rlnden ibarettir. 
Bir buçuk senelik askeri hizmet, 

olan Arnavutlukta sulh kadrosu !) 

bın askcrdır. Urnumıyetle kuvvet 

204. maınneli tufek, 620 top ve 4 
muhabi?re taburile bir harp arabası 

ve 8 zırhlı otomobıldcn ibarettir. 
Harp kadrosu 40 hın asker ola

rak tesbit edilmiştir. 

Jandarma kuvveti de 3234 kişi
den ibarettir. 

(Devamı 6 ncı sayfada) 

Fransız opdu,unda 50, 100, 301), 
400, 700, 1800 lr.iloluk tayyare 

b.-mbaları 

Yunanistanın harp kadrosu 600 
bin kişihk ordudur. Bu orduyu si
lahlandırmak buyük ve mali mas
rafa bağlı olduğundan bütçede bü- En ıon sitlt!m harp •rabalarınJan biri 

G
üyan'a sürülen 
Türk polisinin 
hakiki hatlraları: 23 

Fransada şehir şehir dolaştlrıhyor
duk, Güyana gideceğimiz söylendi 

daki suçluları dışarıya nazaran ya- serbest kalacağı hayat için bir ser- te teslim edildiğimiz bir sürü jan-
nm üçretle çalıştırabiliyor. Ve mah- maye hazırlamış oluyor. darma nezareti altında geldiğimiz 
puslara emekleri karşılığı olarak .... yoldan eeri dönmiye başladık. 
verilen bu gündelikler hapisha '\e- İçerisine benim de dahil oldu • Rıhtımda civar santrallardan gel-
nin kasasına yatırılarak yüzde eli- ğum 16 kişilik birinci kafile 2 Tem- miş kürek mahkuinıarilc beraber 
si yiyip içtiklerine ve yüzde yirmi muz 337 tarihinde Poosiden ayrıl _ yüz kişi kadar olmuştuk. Alelace-
beşi tebcrrü sayılıyor. Diğer yüı~ dı. le vapura bindirildik. 
de yirmi beşi,· kasada birikerek .. sun'i ormanlar.la m .. uhat ve bü-

- Şimale doğru yol alan trrnin biz- k ğ ı l 
··ı ·· i d f d"l f h yu çam a aç arı e suslenmiş olan o muş se e ne ı mes ne arcam- lerc mahsus locaların..ı - rıkışıp kal- L ı h"ll · · k b .. . . aroşc sa ı cnnı geçere ir 
yor ve sağ kalarak muddetını dol- mıştık. ·· dd t l ld kt b 

mu e yo a ı an sonra ura • 
durduğu takdirde ise hapisr,meyi İki gün sonra Larr.:.el kasabası- ya yirmi beş mil mesafede olan 
terkedeceği zamıın nakit olarak ve- nın kenarındaki istasyona vasıl ol- İldope adasına vardık. 
riliyor. Bu suretle, hem hükumet duk. İşkence, açlıl.:. ve susuzluk Hapishaneye varan yol 250 metre 
bunca mahpus için tek bir masra- hiç birimizde mecal bırakmamış - uzunluğunda olup bu mesafe he • 
fı ihtiyar etmemiş ve ayrıca mu- tı. Dörder dörder bağlanarak tev· men kamilen koruyucu erler tara-
teahhitten de kazanmıı1 oluyor ve kifhanenin yolunu tuttuk. fından tutulmuc;tu. 
hem de gününü çeken mahpusa Ertesi gün kağıtlarımızla birlik- üçüncü günü ~sabahı hepimizi ha-

pishane heyeti huzuruna çıkardılar. 
Ve bu heyet de, Posidc olduğu .-;
bi isim ve san'atımızla kabiliyet ve 
ceza müddetimizi inceden inceye 
sorup revap aldıktan sonra eski 
vapur halatlarının çözülüp didik
lenerek yeni baştan yapıldığı bır 

atelyeye verdiler. 
14 Tem.muzda gelecek olan va

purla hareket cdeceğirr.iz söylen
diği bir sıra beni ve ayni atelyede 
çalışan diğer üç beş kişiyi alarak 
başka bir koğuşa bıraktılar. Şüphe
lenmiye başlamıştım. Atelyediki 
bunca mahkum arasında ne diye 
yalnız bizi seçmişlerdi? 

İçeriye giren gardiyar. Frınsız
ca olarak söyledi: 

- Guyana gönderilmekten vaz 
geçildiniz Hepiniz Fra11~aya av -
det etmek üzere burad'l po~tayı 
bekliyeccksiniz! 
Sevinmiştik. 

Fransız mahkumlarından ço -
ğunun r.uçlnrı askeri nlöuğu ci -

hetle bizi onlardan ayırdılar. Ken
di k~ndimize tam 20 gün kalmış • 
tık. 

İldore'den 18 kişilik bir kafile 

r 

1 Yazan : Nusret Safa Coşkun 

YARI DRAM •• 
YARI KOMEDi!. 

Başıma gelenleri biliyor musu -
nuz? .. Nereden bileceksiniz değil 
mi?. Kusura bakmayın o kadar 
dalgınım, o kadar aklım başımda 

değil ki ne yaptığımı, ne söyledi -
ğimi bilmiyorum. Evet, dost~arım, 
başıma o kadar büyük bir felaket 
geldi, yahut gelmek üzere ki milt
hiş bir vicdan azabı içinde çırpı -
mp duruyorum. Bil azap içinde za
ten suyu sıkılmış limona dönmüş 
olan kafam nasıl yerinde kalır. Na
sıl muntazam düşuncbilirim. Par
don .. neler söylüyorum. Va <'a her
kesin ağzında dolaştığı için s"zi de 
biliyorsunuz sandım. Evve>lii me
seleyi anlatayım: 

Kötü bir huyum var, Allnh ceza
sını versin. Muziplik yapmağı ba
yılıyorum. Çocukluğumdan beri 
herkese takılmağı, herke-.::> alay 
etmeği, ötekine berikine muziplik 
yapmağı huy edinmişimdir. Kü -
çükken bu berbat huyum ;üzün -
den bir hayli hırpalandım. 

Nafii!tai, tekdir, hatt.i. c :nnetten 
çıktığı rivayet edilen haşm:ıtli'ı da

yak bile bu huyumun, bu zarımın 

önüne geçc>medi. Yıllar geçti. Ço -

cukluğum hayatım1 ateşli bir genç
liğe, gençliğim ateşini orta yaşlılı
ğa devretti. Senelerin ağır hamu -
leleı ile omuzlarım çökt•"ı Hayat 

çarkı içinde didinip durdl.im. Bit 
çok huylarım, füyatalrım kaybol " 
du. Fakat bu muzip1ik, bu JilenhllS' 
dert çiçek hastalığı .gibi bendt n bit 
türlü . silinmedi gitti. 

Fokat, şu dakikada sizi ve Cenıı· 
bıhnkkı şahit tutarak yemin ediyO" 
rum. Bundan sonra en kücük bit' 
muziplik dahi yapmıyacağım. 
Anlıyorum, merak ediyor~unttZ

Seni bu kadar yanık yanık söyle • 
ten ve nihayet büyük tövbeye sevl< 
eden mesele nedir?. Diye S"ruyor· 
sunuz .. Hakkınız var .. Şimdivc k<t· 
dar bunu söylemeli idim. Aınrn~ 
dedim ya! .. Akhm başımda değil 
ki .. Hatta lfıfın neresinden .~nşJıyıı· 
cağımı bile bilmiyorum. 

Durun bakalım. Şüyle bir Jıafı ' 
zamı toplıyayım. Hoş toplanacnl< 
hafıza da kalmadı ya!.. 

Ha! neydi.. evet ı<imdi lfıfın ucu· 
nu yaknladım. 

Evvela size arkadaşım ~amiJİ 
takdim ederim. Büyük ~rkft]er ' 
dçn birinde muhasebecidir. Ho~ 

kendi halinde bir çocuk •"ıızdı 

Duha mektepte iken zavalJı bel'l 
den neler çekmemiştir. Beni çot 
sevmesine rağmen, bana karşı lill" 
fif de olıi.a bir iğbirar taşıdı<!ı ıı i• 
tiraf ederim. İşte baş1...,,1 ı 1 fıı· 

(/ ,,,., n·ı 6 ınc: u 1rtlr) 

Çok yakında Son Telgrafta 
---------------------------------------· 

Büyü r te ===== 
Türk Bahriyelileri 
Nasıl dö .. üştüler 

Yazan: Zeki Cemal 

Şimdiye kadar Türk denizciliği, Türk deriz 
kahramanlığı, büyük harbdeki Türk hari-

kaları hak~ında 
böyle kuvvetli bir eser yazılmamıştır. -------·---... ..,,. 

halinde yola çıkarak Laraşcl'e var
dık. Laroşel santralında kuzey ka
tarına intizaren 8 gece geçirdik -
ten sonra bir sabah seyyar gardi • 
yanlar tarafından teslim alınarak 
mahut zırhlı vagonunun loc<ıları

na sıkıştırıldık. Yedi saat sonra 
Tuar şehrine ulaştık. 

Dokuz ay da burada geçirdim. 

Yekdiğerimizden ayrı kaldığımız 
arkadaşlarla ancak ayda bir defa, 

mektup yazma yerimiz olan ha -
pishane mektebinde buluşabili: 

diğer günler muhabere ile vakit 

geçirirdik. Memleketten haber aı-• 

dığımız günler bayram yapardık. 

Guyana gönderilmemizden vazge
çildiği hakkındaki kam:atin yer -

leştiği bir sıra, kürek mahkum -
]arını, diğer mahpus ve rekiziyoıı
larla ihtilattan men için ayrı bir 

odaya kapadılar. Sebebi şayi oldu: 
Gı.iyana sevkedilecekmişiz. 

Vakıa, Fransızların tazyik ;re 

işkenceleri altında böyle bir has -
talığa hemen hemen uğramıştım. 
Ancak, Şeytan adasına giinderil .. 

me haberi de hoşa gidecek bir Jce)'' 
fiyet değildi. 

Geceyi ayni koğuşta geçirer~ 
ertesi günü naklimiz için gel:11• 

trenle Laroşele vardık. Bu, üçı.ıfl 
cü ziyaretimdi. Depo (İldore) '.e 
G- ~ uyana gidecekler için burada 

kaç ~ece kalmak zaruri idi. 

Ertesi gün Laroşelden ayrılB ' 
rak f ldoreye geldik. . 

bl' Liman, pek ufak olduğundan 
l • 

zi a1mıya gelen Doella vapurll 0 

dukça geride demirlemişti. İs1'; 
de büyük ambarlı iki duba d • 
yordu. Meğer biz vapura bllrı 
larla götürülecekmişiz. ~ 

Dubalarla gidişimiz, pek tıılı P' 
oldu. 750 bu kadar mahkfutl ıı:ır 
si de bu iki aubaya o suretle sı 9• tırılmıştık ki, nefes almanın ioıl' 

k R k .. ·k· · · zor sil • nı yo . omor or ı ısını • 
rükleyebiliyor. Beş dakika sO~j}' 
ra vapurun bordosuna yanaş3 

di.B. . . k t - te · ıuııd~ 
ırıncı a guver mn a ..,_ 

ıambar müteaddit koğuşlara r,r) 
(Devamı 



Zengin ·dutıar ·. 

Londra ve Amerikada 
yalnız kalan genç ve 
zengin kadınlar nasıl 

yaşıyorlar? 
28 yaşından yukarı değilseniz, rumbagı güzel bi

liyorsanız, boyunuz 1,80 ise 
bir üniversiteden mezun bulunuyorsanız ... 

Her gece üç, dört ingillz lirası 
kazanabilmeniz mDmkOndür 
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DENiZ! 

artık öğrenmişlerdir. Londra Jtel
lerine vasıl oldukları gün Ted Pe'1-
hamı telefona çağırarak, yanları.L• 
da bulundurmak istedikleri erke • 
ği, boyunu, bosunu, yüksekliğini, 
yaşını, güzelliğini tarif ederek 
mirlerine amade kılmasını iste ~ 
mektedirler. 

Bôyle bir Amerikalı kadınla bir
likte büroda vazife alan bir erkek 
gorüp yaşadıkları hakkında şun 
l'llrı anlatmaktadır. 

DENiZ! ~ 

Bir kaç gündür havalar, baharı 
sanki atlayarak, okadar tsındı ki 
adeta yau andırıyor. Paltolar, 
pardesüler, §apkalar çoktan bir kö. 
şeye bırakıldı. Eğer deli mart son· 
farına doaru bir oyun yapmazsa, 
artık kendimizi iyiden iyiye yaza 
girmiş addedebiliriz. Gerçi bu sene 
kış, kendisinden illallah dedirtecek. 
kadar kötülük \'e inatalık etmedi, 
fakat ne de olsa yaz kışlan ziyade 
lstanbula pek yaraşıyor. Gençleri· 
mizh çotu daha §·mdiden denizi 
düşünüyorlar:. Herkes bu sene yazın 
lam ffi3nnsıyle tadını çıkar:nıya 

hazırlanıyor. Bu sene karpuz ka
buğu denize diişıneden gençleri· 
miıin denize atılacahlarına şüphe 
yok? 

cEmrmc amade kılındığım A 
merikah kadını bulmak üıere 
Mest Ent'deki holclin holünde b· 
dının odnsından çıkmasına in'.İ?.O.!" 

Bu ıeraili haiz gençler hüroga müracaat ederek adreılırini kagdellirigoriar ederken, kimbilir neden, bu kadı _ 

İngiliz ve cliğcr milletlerin gaze- kadaşhk etmektedirler. Büronun nın dünya güzellerinden birısi o-
telerindc 23 yaşında bir Amerika- sahibi, böyle mühım bir işe ta . lacağını ve Marlcne Ditrıh gibi gü. 
lının açtığı (tanıştırma) bürosun· vassut etmekle içtimai bir hizmet- zcl İngiliz şivesilc konuşacağını 
dan sık, sık bahsedilmektedir. füı tc bulunduğunu sbylüycrek ifti - zannediyordum. Holdeki büyük 
g~nç Amerikalının Londrada tesis har etmektedir. Londradaki ta - aynanın karşısında boyun ba,'."ımı 
~ nıştırma ve eğlendırme bürosu düzeltmeğ<.:ı çnhşırken, yanıma: :r; 

paytahtın en büyük otellerinin b ..t· yaşlarında güzel ve şık giyinmi:;, 
lunduğu bir mahaldedir. üzerindeki siyah elbisesi fazla de-

Bu büroda teşkil edilen on çift, kolteli, omuzları çıplak denece~ 
her gece genç kadınlar eğlendiril- derecede açık bir kadın yaklaştı. 
meğe başlanmış ve kadro gür1dı.n Bayan Elcna X. Londraya yalnız 
güne daha genişleyip büyümüş • başına gelmişti. Kendi hemşcn te-

tür. Amcrikadan, eğlenmek, gez - rindcn uzak olarak İngiliz vari bir 
mek ve Amcrikadaki tanıdıkları - hayat sürmek merakında idi. 
nın gözleı-inden uzak, işitilmiyc - Hote!dcn çıktık. Bir oto ile il~ 
ce,X, görillmiyer.ek bir yerde !:;!e • önce büyiik bir bara gittik. Am,,ri· 
dikleri şekilde yaşamak maksadile kalı kadın, iki içki aldıktan son•·:i 
Londraya gelen zengm \'C genç A· benim elime iki zarf tutuşturdu. 
mcrıkalı dul kadınlar, bu büroyı1 (Devamı 6 ınct savf ~Ja) 
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SERGİ KRALiÇESi 

beıki de o okşom #(enaisine bir ' 
gecelik talip arayan kadınla 

• lulu~urlar 

<!lUği orijinal büro, büyük İngiliz 
Cazet lerinc arasıra şöyle ilanlar 
Ve r.tnektc devam etmektedir. 

cBayt, 21 yaşından aşağı, 28 ya
§~~dan yukan ve boyunuz 1,80 den 
~.k~eJ: değilse tatlı dilli ve soh

tçı olmanız gu·· zcl dansetme -
sın· · ' 
l( 1 bılmeniz ve Orsford yahut 
. C.tnbiriç darülfünunlarının biri • 

sın de . n nıezun olmanız r~rtlle, he.r f ece ikiden dört İngih:: lirasın..ı 
'i adnr kazanmanız mumkündür. 
apacağınız ış· size teslim edile -

Cek 1 

d ' bayanı, tiyntrolar:ı, barlara, 

g~nsinglcrle büyük lokantalara 
Ot\i ·· d 

1 
rup gezdirmek onunla nrka • 

d aş ık etmek olacaktır. Tekeffül e-
eceğiniz l :tıızd . şart ar şunlardır: Yanı· 

trı akı kadınla, fasaf iso ol -
k;ncak, saatte bir kadeh iç -

ı en fa~1a . . k . . B 
nın " ıçmıyece sınız. aya-
llah~ gece işlemesi muhtemel gü
Yan rı~ı gizli tutacaksınız. Ve ba-

ın •kam t "h . . k . :tıi • e ga ma gıtmıyece st· 
ı .. , 

A~ed. Pekham ismini taşıyan genç 
trıaı~ıka~.ı Londra bürosunu aç -
York~n oncc, bu m~him işe Nev -
~ başlamıştır. Üniversite me-

ııu olo h 
~tc:ı n u genç Nevyorkda ga-
Yüı ~re verdiği ilanlar sayecinde 
ltad ırk tane erkek ve o kadar da 
burı~~ bulmağa muvaffak olmuş, 
tlc:rek rı ~glendirmcğe tavassut c -
~k Pek Çok dolar kazanmıştır. 

duı r:lcr, yalnız kalmış genç ve 
?lıck at zengin kadınların gez • 
ile g~~~ğlenmek arzularını yeri-

... meh:rinde2 kadınlara ar -

ıY3i Pariı ıergiıi lcraliçe_lilln• ıtçiten ku: 

Pariste önümüzdeki mayıs ayı 
içinde açılacak olan beynelmilel 
sergiye bir·de kraliçe intihabı dü
şünühn~ ve ku. kraliçe Pariste e

limine edilen namzetlerden sonra, 
geriye kalan on rakibe arasında se-

çilmi§tir. c 1937 sergi kraliçesi> de
yip de geçmemeli. Blr defa bu kra: 

liçc için tiyatro veyahut film stüd
yolanndan birimle angajman te -
min edilecektir. Kraliçe sergi hesa
bına ecnebi memleketlerde seya
hate çıkacaktır. Kraliçe olmak için 

yalnız vücut güzelliği kfıfi gelme· 
miştir. Namzette hakiki artist ka-

biliyeti aranml§tır. Sonra jürinin 
sorduğu şu. çeşit suallere cevaplar 
istenmiştir: cÇıplaklar hakkında 

ne düşünüyorsunuz? ihtiyar er -
kekler hakkında fikriniz nedir? 
Bir erkeğin kadına kur yapması 
hakkındaki düşünceleriniz? · 

Bu namzetler,· sanat kabiliyetle
Tini göstermek için, kimisi jüri hu
zurunda şarkı söylemiş, kimisi dans 
etmi§ ve nihayet Matmazel Jaklin. 
Ja~ov.ıe~ sergi için kraliçe intihap 
edılmıştır. Bu kız, ne §arkı söyle _ 
miş, ne dans etmiş, fakat sadece 
bazı hokkabazlık hünerleri göster

miştir. intihap çok gilrültiilü. ve 
münakaşalı olmuş ve bir aralık 
kraliçe intihap edilen matmazel 
Jaklin baygınlık geçirmiştir. Hat
ta seyircilerin biribirlerine girme
l~rinin giiçlUklc öniine geçilmiş • 
tır; 

t 
l 
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Taşı, toprağı 

Elmas olan 
Bir memleket 
Elnıas nereden çı· 

kar, nasal çıkarıhr? 

caminin daha 
tamirine başlandı 

Süleymaniye için 
sütun baş(ıkları 

gayet zarif 
gaptırılıgor 

Cenup Afrikasındaki Kimberli 
kasabası ynlnız elmas ticareti ;1a -
pan tüccarların ikamet ettiği bir 
ye,r olmak itibarile değil, etrai1 
zengin elmas madenleı ile dolu ol
duğu İ!:in, çok şayanı dikkat bir 
yerdir. 

Elrr.as kasabası, tarzı inşa:tsı ve 
sakinlerinin yaşayış tarzı itibari!e 
başka hiç bir yere benzememek -
tcdir. Kasabayı tesis eden elmas 
tüccarları çıkarttıkları bir kantJn
la yeni elmas ocakları açılmasını 
fyasak ettinnişlerdir. Maamafih, 
mevcut madenler gayet zengın -
dirler. Üç madende elmas çıkaran 
ameleler gece gündüz ç:ılışmakta
dırlar. 

Kimberli'ye beyaz ırktan 25.000 
jnsan gelip yerleşmiş vc bunların 
hepsi bugün çok zengin olmu~k·r· 
dır. Buradaki insanlar ya çok 2en-

zin yahut çok fakirdirler. Maden
lere de Bercs namında bir İnp,iliz 
sermayedar kartel sahibidir. Son 
yılla.:d~ elmas f'iatlarının alçalma
sı yuzunden maden sahipleri is -
tih.salatı azaltmışlardır. Bunlar, az 
istıhsalatla dünya plyasasıııda e1· 
masın fiatını muhafazaya çalış • 
maktadırlar. Madenlerde çalışan • 
ameleler gayet sıkı bir kontrole~
hi tutulmaktadırlar. Amelelere 

mahsus olarak madenlerin içinde 
yapılan tünellere hariçten hiç kim
se konulmamaktadır. 

Elmas, mavi bir topraktan çıka
~~maktadır. Topraklar, madenlerin 
ıçınden dışarı çıkarıldıktan sonra 
h A ) 

ususı fırınlarda pişirilmekte ve 
bundan ~onra elmas olmaktadırlar. 
Amelelerin bu topraktan bir avuç 
bile çalmalarına imkan yoktur 
Zenci vc beyaz ameleler üç gü~ 
kontrol altında bulundurulduktan 
sonra işe alınmakta ve işe başlıya-

c~kları zaman, hususi bir takım .?1· 
bıseler giymektedirler. Bütün ta-

r?s.sudata rağmen, amelelerden bi. 
rısı hırsızlığa girişecek olursa, bir 

da~o bütün İngiliz müstemleke • 
lerınde iş bulamamaktadır. 

Madenlerden her yıl ıo milyon 
İngiliz lirnsı kıymetinde elmas ka
zılıp çıkarılmaktadır. Dünya yüzün. 

de, Amerikalılar elmasa en merak-
lı .bir m~~let olarak tanınmşılardır. 
Kımberlı de istihsal ediJen clmas
lann yüzde 85 i NcvyorJfa ihraç 
edilmektedir. 

Salegmanige camilne konaulc menn., •ıllurı l>aılıklvJan 6irl 

lstanbuldıki tarihr eıerlerf ve 
Abideleri tamir için bütçeye konan 

bir buçuk milyon liranın, oimdiye 

kadar 150 bin lirası aarfcdılcrek 

Dolmabahçe, Sinanpnşa ve Aaa 
camileri tamir eltirilmi~ti. Şimdi de 

Ulel ', Süleymaniye, Sultanselim, 

Mihr:mab, Mesihpaşa, Mahmulpata. 

Atlkalipaşa camilerinin tamirine 
başlanmıştır. Bunlann da tamiratı 

Haziranda bitmiş olacaktır. 

Ktrklareıindeıd Hızır bey camii

nin minaresi yeniden yaptırıımak
tadır. 

Süleymaniye camiinin güzel bir 

1 

şekilde yapılmakta olan ıütuo baş

lıklan çok iti bir manzara arzet. 
mektedir. Bir ıütun başlıtı, üze. 
rinde ancak 4 ay çalışılmak sure-
ti le ikmal edilebilmektedir. Mermer• 

den yapılan bu başlıklar için lazım 

gelen taşlar 125 liraya mal olmak
tadır. 

Resmimiz, Süleymaniye cam"iıin 
ikmal edi.en sütun başlıkLrındao 

biri li aöstermektcdir. 

Eir buçuk milyon liranın sarfı 
ikmal cci:dikten sonra, b tün 
tarihi Atide ve est:rlerimızin tamiri 

bi.mi~ ol11caktır. 
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;; komita Okuyucularla 
uç ~aş başa ıc Hl K A y E 1 Eski istanbul batakhaneleri-= 

dram yarı 1 K U ~v~n~;.~APAN-· Yarı 
k • Parklara 

Makedonya omıta· Igi bakmaııı _ (4 ünca ··yf·d·· ...... ı 
ı d 13 1 Alemdarda oturan Hüseyin Nurı 

Komedi ı:....-----_ 23 -

S n a Yl 1 or· cia ve yahut diyelim mcloöramın el arı a ra l imzasile bir oku~ucum~z yazı:.~. .. . baş aktörlerinden bfri de bu Sami ' cGeçenlerde bır ve.sılc du~.u. 
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• lar parkı diye bir bahçe va~dır: Es~ onunla açılıyor. 
.__,... __ r--.....,.....~-...':::".rr:~~Y kiden burası güzel bir ycrdı. Şımdı Bir hafta evvel bizim Sami e\'li-

PraYadi kasabası (Türk Cemiyeti Hayriyesi) azalar~·· Dobruca kom~ .. 
talan bu insani cemiyeti dağılmışlardır. Fahri reislerı Rıza (B;~> oğlu 
H · (Be11) de dahil oldutu halde cemiyet aıalannın ekserısı, çete· 

.. seyın ~ " • ı d" 
lerin şemnden kurtulmak üzere ana yurda goç etm ş er ır. 

rarlnrını eski Zağrada yapılan Tu- j Yazan: 
ran kongresi devam ettiği günler - M. Necmeddln Deliorman 
de öğrendik ve Sofyadn lazım gelen Sofyadıkl (Oellormın) . 
makamata şikayetlerde bulunduk. razetesi aahip ve batmuharlrı 

Fnkat, Turan cemiyetleri komi - rimlere mahsus karanlık bir de -
te erin bu korkunç kararlarından 
sonra inhilale başladı ve Pravadı 
Turan şubesi de bundan sonra ka
patmıya mecbur oldu. Binaenaleyh, 
iç•nde elektrık ışıkları pırıldıyan 
Pravadı kasabasına doğru karan -
lıklar içinde trenin penceresinden 
bakarken, içine daldığım mazi, bu
gün bir seraptır. Ana yurda göç e
den Pravadı gençleri Kaardenizi 
,·apurlarla yarıp aşarlarken bu se
rabın üzerinden birer gölge gibi 
göçüp gitmişler ve bütün maziyi 
arkalarında bırakmışlardır. Bu 
gençlerin hemen hepsi bugün aziz 
anayur.iun müşfik ve temiz ha -
''asını ımeffils etmekte, göğüsle
rini bağırlarını gere gere, iş ve güç
lerile me~gul olmaktadırlar. Raz -
grat mezarlık hadisesi münasebeti
le benim Pra\·adı istasyonunda ge· 
çerken hatırladığım mazi ölmüştür. 
Bu maziyi komiteler, çeteler bo
ğarak, bağırta bağırta öldürmüş
lerdir. Fakat, aradan çok geç • 
nıeden Bulgar hüklımeti bu azılı 
~eteleri mahvı perişan ve berbat 
etmiştir. Binaenaleyh, Bulgaristan 
Türkünün komitelere karşı olan in
tikamım da Köse !vanof hüküme
ti almış bulunuyor demektir. 
Pravadı istasyonunda tren beş 

on dakika kalmış ve dereler ağaç
lar arasından süzüle süzüle geçerek 
Kaspiçen istasyonuna doğru iler -
lemiye başlamıştı. Tarifeye naza. 
ran gece yarısı bu istasyonda baş
ka bir trene aktarma olacağız. Sivil 
memur beni taa bu istasyona geti
rinciye kadar nereye götürüleoe-

fimi bir türlü söylemedi. Söyle -
ınek şöyle dursun, hatta başka bir 
tren yolcusile iki laf etmeme bile 
mani olmak istedi. 

Kurbanlık koyun gibi ne cihete 
doğru götürüldüğümü Kaspiçen 

ganna gelinciye kadar öğreneme
ınenin azabı içinde kavruldum dur-
4ium. Tren K.aspiçen gan önünde 

41urdu. Memıır beni bir katil gibi 
lnüne katara~ alçak bir karakol 

binası içine götürdü ve resmi jan
darmalara bir imza mukabilinde 
teslim etti. Teslim tesellüm mua-
melesi yapılırken her yerde oldu

ğu gibi bennutad burada da göz
ler kıpıldı, işaretler yapıldı ve i§ 

lıitfrildikten sonra, iç tarafta müc-

liğe tıkıldım. . 
Bu karanlık hücrenin içinde bır 

kaç serseri, katil, ayyaş gibi adam
lar vardı. Bunlar birer köşeye bü· 
zülmüşler, soğuktan tiril, tiril lit
reşiyorlardl, Varna ile Sofya ve 
Ruscuktan gelip giden bütün tr~n
lerin uğrak yeri olan Kaspiçeo 
şehrine bir kaç saat mesafede bii· 
yük bir istasyondur. 

Benim içinde bulunduğum ka -
ranlık hücre, mevkuflar, mahpus
lar, katil, ve kumarcı gibi insan • 
!arla her gün bir kaç kere dolap 
boşalmaktadır. Ben içeri tıkıld!k
tan sonra karanlık bodrumun için
de bir kımıldanma oldu. Bırisi ba-
ğırdı: 

cGospadin, sigara imaşli .• ?,, 
- İmam. 
Sesin geldiği tarafa doğru Lır 

kibrit yakarak baktım ve sigara 
kutusunu çıkarıp, bulgarca.. cBu
yurunuz• dedim. 

Titremekten dişleri biribirine 
çarparak ses çıkaran bu adamların 
suratlarını görmek istedım. Müm
kün olamadı. 

Nisan ayı içinde idık. Fakat Bal
kanlar ve Tw1a, bu gibi, geceleri 
çok soğuk yapıyordu. Hücrenin içi 
rutubetli \'e güneş gormez bir yer 
olduğu için soğuktan fazla üşüme· 
ğe başlamıştım. Si gara si gara fü;. 
tüne yakıyordum. Bir, ıki .saat son
ra birisi kapıyJ açtı ve cdışarı. > 

emrini \"erdi. Tıtriyorurn. Çenele
rim biribirine çarpıyordu. Metane
timi bozmamaga, bir TUrk gazete
cisi gururunu kırmamağa çalıı?"l -
yordum. Fakat, elımde dcğıldi. Fe
na halde üşüdüğüm içın bir yer':le, 
ayak üzeri ~rabılecek bir halde 
değildim. Birısi, sert bir sesle: 

cSen misin o gazctecı, haydi ba
kalım yüriı> dedı. 

Ben önde, o, ucu stingülü silahı 
ile arkamda, gidivorduk. Yürü -
dille .. ilerledik cdur. dedi, durduk. 
c Yolda, trenden atlayıp kaçmağa, 
benim elimden firar etmiyc teşeb
büs edecek olursan, öldürülecek • 
sin• dedi .. 
"f stemiyerek, acı, acı güldum, ::en 
beni nereye götürüyorsun onu '.ÔJ'• 

le, kaçmak benım aklımdan geç • 
mez> dedim .. 

cRusçuk tren ile, Raz grada gide • 
ceğiz, dedi ••• 

(Devamı var) 

0 kadar fena ve bakımsız bir hale- lik hayatının üçüncü yılını kut -
1uladı. O gece eşi dostu C\'ine da-

des!~~ler geçtikçe, bah~lcrAi'l, vet etti. Yedirdi, içirdi. Bu ~·iyen, 
parkların daha çok gclişme.sı la - içen dostlar arasında ben de Yar -
zım gelirken, daha fena vaziyete dım. Fakat kc-c;kc ayaklanın kırı .. 
düşmesi doğru mudur? İstanbul laydı da, gebercydim de gidemez 
tarafında da öyle, Gülhane, ~~ - olaydım. Başıma gelecek varmış. 
tanahmet parkları, daha içerı. gı: Veyahut başka türlü ifade edelim 
rerken bakımsız ve ihmal cdılm.ış bunu. Daşıma kendi elimle bir be-
bir halde olduğu görülüyor. Yol • la getirmek mukaddermiş. Düşün· 
ları bozuk, çemenleri kötü, ç:c:ek- düm. Ben niye düşüniiri.im; şıınun 
ler \'e fidanlar öksüz gibi ... Hal - için ki ya muziplik yapmak, yahut 
buki, İstc.nbulda çok bahçe ve par.Y. birinin başına iş açmak için ... 
yoktur. Belediyenin, me\•cut olan- Herke.; dedim, Samiye hediye 
lara dalı!. hiç olmazsa iyi bakması götürecek. Benim de götürmem 
lfızımdır. Bana öyle geliyor ki, her lazım. Fakat ben bir muziplık ya-
parkın ve bahçenin bahçıvanları, 

memurları, vesaiti vardır. Bahçe -
lerin bu halde bulunmasının sebe
bi, zannediyorum ki bu memur -
ların ihmalinden ileri geliyor. Yaz 
geldi. H&lk, bu parasfz zamarda. 
daha çok bahçelere gider. BiMen -
alevh, ilkbaharda, bahçelerin <>ıı3s· 
Jı Şekilde tanzim edilmesi icap C· 

der. Belki, bazı yaramaz çocuk ,.~ 
düşüncesiz bir kaç kişinin dt? park· 
ların muntazam durmamasında te
siri vardır. Bu gibi insnnlar da sı:l 
detle cezalandırılabilir.> 

SON TELGRAF - Okuyııcu -
muzun mektubunu altikadm·Iarın 

nazarı dikkatine koyuyoruz. ........ z;·~·ği·~· .... d.~IJ;·;· ....... 
( 5 inci sc..yfadan det•am) 

Bunlardan birisinin içinde i~i, 1.
ğcrinin 1cinde beş lira \'ardı. lki li
ra benim mükafatımdı. Güldü. ıJc 

mernk etme, beş lirn kafi ge1m~z3e 
daha beş lira ihtiyatımız vnr, de -
di. 

Bardan çıktıktan sonra KJ ı • ·• l 
Garden yanında küçük bir lo'<-.'l· 
tada karnımızı doyurduk .. Bun~an 
sonra Pale Cic Dansa gittik, bura -
da biraz sıkılmadım dersem ynla:ı 
soylemiş olurum. Çnkü, dansın hi. 
parça acemisi idim Amerikalı merak 
lı bır kadınla dansedcrkcn a ·a~ır.::ı 

basacağımdan korkuyordum. r~k'•!
kotik hava içinde çok şenlenen v ~ 
coşan Amerikalı kadın, rumbw, 
çok iyi biliyordu. Beni o idare edi
yor gibi idi. Ayağma bir iki ı:... • 

bastığımı zannettim. Kan, ter için
de kalmıştım. Dans bıtince . ~!l ·· 
dım. Masamıza oturduktan sonra 
o, teşekkiır etti ve ~'.Ok güzel dans 
ettiğimi söyledi. Fakat burada da 
canı sıkılmıştı. Daha iyi eğlene-:ek 
yerler arıyordu. G€ce yarıs.:tdan 

sonra bizim bahşişımiz ikı misline 
çıkıyordu. Tekı ar otoya b"ndik. 
Londrnnın kenarlarına doğrı.; bir 
saat kadar bir gezi yaptık On·fan 
sonra Londranın beşirıcı der~ ;ede· 
ki barlarından birine gitmemiıi is
tedi. Burada kafaları fazla d~man· 
lı çiftler, ustabaşılar. kondoktürh-~. 
şoförler dnnsedivot'inrdı. B 1yan, 
böyle kaıışık ve gürültülü haynt • 
tan hoşlanıyordu. Bir aralık yük -
sek boylu bir delikanlı ile da•1set
rnek istedi ve etti. Adresini bu er
keğe, ertesi günü buluşup gezmek 
üzeı·e verdi .. 

Arlık sabah oluyordu. Oto ile ho· 
tele kadar gittik ve ayrıldık ... 
Amerikalı genç kadın on gece on 

iki Ura snrfetmişti. Benim kazan
dığım para üç buçuk lira idi. Btt 
paranın yarısını büromuza Ve( -

dim. Ben hem para kazandım, h~m 
de yiyip içerek eğlendim. 
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Silahlı Sulh 
/ 4 üaca sayfaclan devam / 

YUGOSLA VY ANIN KUVVETİ 
cBalkan, Balkanlılarındır> düs • 

turuna göre hareket ederek kom
şularile daima dost geçinmeyi bir 
prensip olarak kabul eder. Adriya
tik sulhu için de çalışmkatadlr. 

Bugün Yugoslavyada 148 bin as
kerden mürekkep kuvve' \'arôrı. 

Bu kuvvet, beş orduya taksim e
dilmiştir. Topçu kuvveti, 852 si ha
fif ve 180 i ağırtopçu olmak üzere 
1032 toptan ibarettir. Muhtelif 
kuvvetler arasında bilhassa 120 
zırhlı otomobil ile bir gaz muha
rebesi bataryası da bul.ınmakta • 
dır. 

parım ya! .. Muziplik deyince bü
tün tüvkrim diken diken oluyor. 
Kanım. damarlarımdan taşacak ka-

dar şiddetli cevelan ediyor. İçim • 
den bir şeyin kıpırdndığını müte .. 
madiyen şuurumu, aklımı iğnele • ı 
diğini hissediyorum. Derhal karar 

verdim. Meşhur bir şekercıden tam 
dört lir3ya atlas ve fevkaliıde gü-
zel bir seker kutusu aldım. İçine 
bir baş :.~ğan, sarımsak, nazaı: bon . 

cuğu, b:r papuç eskisi koynum Ak · 
lıma geldi. Saminin çocuğu olrnu- 1 
yordu. Hızmetçiye mutbaha ka .. 
pan kurmasını söyledım. 

Bizim evde fareden bol bir şey 

olmadığı için kısa bir zaman sonra 
iri bir <.det fareye malik olabil • 
miştim. Boynuma kırmızı korde!U 

bağladım. Hayretinize ha!< veri • 
rim aziz dostlarım. Yüzünüzde: 

- Yahu bunlar yapılacak şey 
mi? diyen bir eda var. H ıklısınız. 

Ic"akat "dedim ya!.. Muziplik deyin· 

ce iradem elimden gidiyor. 

Bi.itün bunları kutuya yerlt>ştir· 
dikten sonra tekrar ·şekerciye eit .. 
tim. Miikemmel bir paket yaptır
dım. Si.:ndi bir iş kalıyordu. Bu pa
ketin~ benim tarafımdan ı.rerildiği 
belli olmam::ılı idi. Bunun için ka
pıdan girerken hemen hizmetçi -

nin eline tutuşturdum. O :la bunu 
diğer lıcc·iyelerin bulund :~u oda-

ya bırakıverdi. O gece, yeı:lik, iç · 
tik. Fakat aklım pakette idi. İki 
gün sonra daireye Samiye uğr~ • 
dım Beni gayet tabii karşıladı. 
Meraktan ölüyordum. Dakikalar 
geçiyor, hiç bir şey söyle:niyordu. 
Bu muzipliği benim yaptığımı tah~ 
min edeceP,i şüphesizdi. 

Nihayet dayanamadım :;ordum: 
- Sorması ayıp amma benim şe

kerleri nasıl buldunuz? .. 
Sami hayretle sordu: 
- Hangi şekerleri?. 
- Şu sl7in yıl dönümünde ge • 

tirdiğim .. Sormama sebep de bizim 
uşağn yatırdım. Kimbilir nereden, 
ne kötu seyler almıştır. 

- Senın paketin hangisi idi?. 
- Kırmızı atlas kutu!. 
Sami hafif kızardı: 
- Doğrusunu istersen, dedi, ben 

onu başkasına hediye ettim. 
Yerimden sıçradım: 
- Ne .. ne diyorsun yahu!. 
Sami şaşırmıştı: 
- Kutu harikulade güz:?ldi. Bu 

nefis kutunun içinde daha mü -
kemmel şeyler olacağını tahmin 
ettim. Karıma, gel bunu açmıya ~ 
lım dedim. Yarın bizim müdürü u
muminin isim günü. Ona götüre • 
lim. 

- Ey., sonra müdürü umumiye 
götürdün miı? .. 

- Elbett~ .. 
Düşüp bayılmışım. Gozümü aç

tığım zaman başımda bir sürü ka· 
Jabalık vardı. Sami hayretle soru • 
yordu: 

- Ne oldun yahu!. nen var!. 
- Aman birader dedim. Ben sa-

na bir muziplik yaptım. O kutu -
nun içinde neler yok ki .. Meseleyi 
anlatınca bu sefer Sami şırakka -
dak duştü bayıldı. 

* Melodram burada bitmiyor sa -
yın okuyucularım. Sami aklı başı
na geldiği zaman d<!rhal vaziyeti 
düzeltmek için mudürü umuminin 
yanına koşuyor. 

t b.. nara Sokak arasında bedmese '-~ ··sii 
yükseldi : "Heyy! Bana bak sungura 
düşük, bize şorolop geçmez,,~ıvadı 

Haydar derler bana 1 

rcrek bastırılmasına delalet dmiş· 
tir. Bunun için barbutçulnr ona ŞU 
adı takmışlardı: 

- Azrail! .. 
Kum:ırhaneci1crin, bitirimcile -

rin böyle bir kaç Azraili dah:ı var· 
dır. Onlardan da sırası geldikçe 
bahsedecek, kumarhaneleri nasıl 
bastıklarını, içeri girmek içi:ı ne 
gibi çarelere baş vurduklarını an -
)atacağım. 

Hırsızların, yankesicilerin, iş ve 
güçsüz takımlarının oynadığı o -
yunlarla, bitirimciler bahsini ta
mamlarken, kumarla alakası olan 
bir cinayet vakasının tafsilatını 

anlatmayı faydalı buluyorum. 
Hadise, 1309 yılı Haziranının 

birinci günü Beyoğlunda olmuş, bir 
aşçı kumar iptilfısı yüzünden met-

resile kızını öldürmüştür. Cinaye • 
tin tafsilatını o zamanın gazetele • 
rinden huliisa ediyorum: 

İspiro. Galina Beyoğlunda Ko .. 

ron gazinosunda aşçılık yapıyordu, 
Bekardı. Gazinoda yatıp kalktığı, 

yiyip içitiği için hiç bir masrafı 

~oktu. Kazandığı parayı saklıyor, 

düğüm üstiine diiğüm vuruyordu. 
Apokuryanın ortalarına doğru 

l:azı arkadaşlarile maskara oldu, 
Yorgancıbalıçesine gittL Masala_ .. 
rmu, bir çok maskara kıyafo1ffi 
kadınlar geldi, gitti. Bunlarla ka
sap havası oynadılar, hora teptiler, 
nura attılar, göbek salladılar. 

İçtiler, eğlendiler, güldüle!'L 
Sonra ne oldu? 
ispironun bundan sonraSlndan 

haberi yoktur. Yalnız, uyandığı za
man kendini bir karyolada buldu. 

Bir de kadın vardı yanında ..• 
- Neredeyim? 
- Buraya nasıl geldim? 
Diye düşünürken kadın uyandı; 

mah~ur mahmur ona baktı. Göz • 
}erinin içinde, insanın kalbini ısı • 
tan bir alev vardı bu kadının! 

Cirkin değildi, tam kadınlık ça
!;11~da, erkek kıymeti bilen bir gü· 
nah kardı! 

Bir de klzı vardı bu günahkarın .. 
O günden itibaren İspiro kadını, 

bulunduğu evden çekti, çıkardı, 
Kristal gazinosunun karşısında bir 
ev tuttu, yerleşti, rahat rahat, kay
gusuz ve demsiz yaşamıya başla
dılar. 

İspiro Firavununu bulmuştu. Ka
dının etrafında pervaneler gibi do-
laşıyor, onun: 

-Bir! 
Dediğini; 

- iki! 
Yapmıyordu. 

Sevmişti. 

Deli f?ibi, dh·ane gibi sevmişti 
Kalyopiyi! .. 

Sevgisi arttıkça kemerin ağzını 
açtı. Altın bilezikler aldı, kulakla~ 
rına küpeler, gerdanına: 
Gerdanına: 

- Beşibirlikler! 

Taktı. Kalyopi, bin bir günah 
ve azap içinde geçirdiği günlerin 
uğursuz yılların acılarını unutma
mış, rahat bir ömriln verdiği hu • 
zur ve sükun içinde, İsplroya mu
ti oturuyor, kendisinden yaşlı ol
makla beraber yine seviyor, kızı • 
nın kötü yollara düşmemesi için 
analığın bütün şefkatile çalışıyor
du. 

Bir yıl geçti arııdtın! 
Bir daha geçti! 
Bir daha geçti! .. 
Mes'ııt yıllar ... 
Dördüncü yıla girerken, her 

yıl olduğu gibi, o akşam da, İspiro 
clostınnm, iiç yıl evvel yorgancı 

bahçesine beraber gittiği arkadaş
larını da\Yet etmiş, onun için !'lir 
sofra hazırlamıştı. 

İçtiler. güldüler, sirto oynadılar, 
laterna çaldılnr, mandıra havıısı 
çevirdiler, şarkı söylediler. 

1 il -zülüşü içinde oldukça duman 3 bi-
dığı bir Eırnda arkadaşlanndan 
ri bir teklifte bulundu: 

_Biraz dn sokağa çıkıp eğlene -
lım. 

Çıktılar. . k<tC 
Kalvoncuda :turşucuda lıır . 

. • Yenı· kadeh yuvarladılar. Oraaan 
şehire indiler. Dolapdereyi dola6;, 
tılar, Tatavlaya kadar uzadılar. re
lerinde Yenişehir bandosu adı '. 
rilen kitara, armonik, mandolıtl 
\'ardı. . . 

Bando Mütemadiyen ç::ılıyor, 15 

piro ve arkadaşları da bir taraftan 
Türkçe Rumca şarkılar, kant.,ıar 

, ıy• söylüyorlar, bir taraftan da oyn _ 
oynıya, hora tepe tepe gidiyorl:ıt 

dL bit 
Kılburnuna geldiler. Burada it 

a11enk bir eğlence, bir tıngırtı, b 
' • le~ nlaydır gidiyordu. Laterna ses _ 

rine zurnanın tiz nağmeleri karıŞl 
yor, bu gürültü, bu kahkaha,bu ~ 
zalet ve bu coşkunluk arasında, 
udun bir lavtanın iki kavrulınııf , ~~ 
ahengi, fonografda okunan n~. _ 
bir gazelin öksürüklü nakaratı ı 
çindc gömülüp kayboluyordu. 
Kılburnu egvleniyordu! 

·ıer• Kasap havası oynıya oynıya 1 

liyorlardt. Penceres~ kafes~, ~: 
laması yarı yoluk bır tavuga _ 
ziycn evlerin önünde, saçları ~er -
deçal renginde, gözleri sürmelı, ~a. 
naklan gaz boyamasile al al ~ .. 
muş, yarı çıplak, eti budu ycrı el• 
de kadınlar vardı. Bu allı pullu ı• 
biseli irili ufaklı, şişman, cılız klJ• 
ıar ~elene geçene sırnaşıyorıaı· • 

' ask l ·ni ~U" Bazı maskaraların m e erı ! -s~ri 
nun bunun fesini kapar~, ıç~ 
almak için biribirlcrile musabJ 
ediyorlardL -

İçlerinde saldırmıyan, sulanrnı dl 
yan, fes, maske kapmıy~~ar eJlf 
vardı. Bunlar penqere onund • 
kapı ardından sesleniyorlar, ınüŞ 
teri çağırıyorlardı: 

_ Pıs, pıssss ..• Buraya! 
_Ela edo agorakimo! • 

.. kse Arada bedmest bir nağra yu 
liyor: • 

_ Anyyyttt! Biz Çeşm.enıeY 
danlıyız be! Var mı yan bakan? .. 

Bir nağra daha: .... 
_ Heyyy! Banıı bak sün~ 

düşük Bize şorolop geçmez, ıı r .. 
sanla bize Cıvadıra Haydar de 

lcr. gel• 
Dolaşmanın, gezmenin sr,nıt 91' 

mediğini gören arkadaşlannd 
biri İspiroya dedi ki: 

1 
• 

_ Epey gezdik, çok da yor~. 111, 
duk. Bir de şansımızı deniye~~· 
Unutmayın ki, bu ak~m da ~11io:ıJ 
şı!.. Herkes kumar oynar, ta 
tecrübe eder. 

. , 
Gogovistanın oyun yl!rine git~ 

dikleri zaman, oyun ınasaıarlllftB 
güçlükle yer bulaular. llir ıara pa
barbut oynanıyor, öte •araft.ı ~ 
seta büyük bir heycçanla de\' Jd• 
ediyordu. Maka oynıyanlar, ıas 
ne açanlar hadsiz hesapsı·!dı. 4ı 

Her oyunu oynadılar, her ç;IY 
kumarda şanslıınnı denedi!cr: ıs· 
zılan kazandı, bazısı kaybettı~ e· 
piro kaybedenlerin nrasında idt· 
vine döndüğü zaman cebinde: 

- Bfr metelik! 
Kalmamıştı. . ~OC 
Kayıp isplroya acı geldi. BU l rıı' 

kazanç olduğunu düşünerek, ıııt1~ 
rını kurtarmak için, iki gün 50 tıl 
oraya gitti. Oynndı, yine kaY~:.ı 
kumarbaz arkadaşlar buldu .. ·.~ 
marhnnc değiştirdi, başka b~t:~ İ~J' 

dig1 ]erde oynndı. Pasctayı sev '
0
y' 

şuna gittiği için hep o oyunu 
nardı. . J)ı.I 

Sekiz dokuz ny sürdü bu ıŞ · tıı' 
müddet içinde biriktirdiği per;,c, 
rın hepsini kaybetti. Üstelik b 

da girdi. . ırı e'" 

Hava kuvveti 830 tayyareden i
barettir. - A rfedersiniz isim günüııiizde I================ 

size bir kutu şeker getirmiştim. 

Kafaların, rakı kadehlerinin sü-
Oyuna para yetiştirmek ~ı~·1'J.:fİ 

velce aldığı altın saati, yuztl1.,,ıe-·b 't il" bilezikleri geri istedi, bcşı ı. ıc3'" 
Koca Balkan eteklerindeki Servı kasabasında, Türklüfün son hafit· 

Jerı olan ıon Türkler ... Oı1manpaz.arlı fedakar muallim, lbrahim Hakkının 
açhQ'ı. rece kurslarana devam ederek yeni harflerimizi öğrenmişlerdi. 
MuaUım İbrahim Hakkı da dlhil olduj'u halde X resimde görülcnlerlıa 
ekserisi, komitalann tecavüzlerinden u1&narak anaywda ıöç etai,&erdir. 

Yugoslavyanın harp kadrosu 2.5 
milyon askerden mürekkeptir. 

Memlekette ayrıca askeri disip
lini telkin maksadile Sokol teşki· 
litı yapılmıştır. 

Bu bir yanlışlık, şey olmuş diye 
kekeliyor. 

Müdürü umumi izahım isteyince 
SamJ meseleyi baştan aşağı anla .. 
tıyor. Hayır baştan aşağı r!eğil, 

çünkü yarsıına gelmeden müdürii 
umumi de sallanıyor v~. cvel. o 
dıı dilşilp bayılıyor. 

Çünkü o d'a o nefis atlas kutuyu 
ı;evdiği kadına hediye etmemiş 

"? mı ... 

re göz koydu, kadın verm~· 
1
ecJi• 

ga etti Dövdü, zorla almak 15 ttl~ 
kadın bir tülü vermedi. inad c 1'3': 
çe dayak yedi, dayak yedik~~ ;!~ 
bütün ketum oldu, sakladıg · 

· bir türlü söylemedi. 
(Devamı vtlf, 



..---------------~------------------~~\Konferan~ar 
Toplantılar 

suıeyrnanın Sarayında 

. KUDCS KHZLARI 
T f ·k N . 7 Yazan: M. Necdet Tunçer e rı a o . 

Süleyman sevgilisiyle şarap içerken,Şaon içeri 
girdi: ".Amon prensi ordusile gol~ çıkmı~ .. 
Saragınızı ve tahtınızı gıkmıga gelıgormuş.,, 

Süleyman çok sevdiğii (Tunç ha· 

vuz) un başında gözdesile şarap i

çer ve ~iirler söylerken, uzaktan 

tambur sesleri işitiliyordu. 
Süleyman söze olduğu kadar sa• 

~ da meraklı idi. Bu merak ona 

de babasından intikal etmişti. 
- Tamara! Tambur sesi ve mu

ganniyelerin türküled uzaktan ne 
kadar hazin aksediyor! Neden on
lar da göz yaşile ezilmiş üzüm şa
rapları gibi muztariptirler? Haydi, 

sen bir türkü söyle bana... Fakat, 
hiç bir mısraında göz yaşından, 

ıstıraptan eser olmasın. 
Tamara başını iki elinin arasına 

aldı. Yahudilerin gizli gizli teren
nüm ettikleri (Sahyun) türküsü· 
nü mırıldanmıya başladı: 

cSiyon çocukları! 

Gökte uçan kU§lar, bulutlar a
Tasında yıllarca dolaşsalar da 
inecekleri yer yine topraktır. 
Siyan çocuktan! Siz, o kara 

bulutlar arasında uçan marti
ler gibi mağrur olmayınız! Siz 

toprak ü•ıtiinde ve yollann ke
narında yürüyünüz! Bırak!nız, 

yolun ortasında Süleymanın 

kartal bakı§Zı muharipleri geç
ıinler!:ı. 

Süleyman kaşlarını çatarak, e .. 
linde tuttuğu prap kadehini yere 
fırlattı. 

- Bu nasıl türkü, Tamara? Ben 
senden ıstırapları terennüm eden 

§arkılar istemedim. 
- İçinde bir damla göz yaşın -

dan eser yok •• 
_ Baştan başa göz yaşile yıı· 

zılınış bir Siyon şarkısını nereöen 
öğrendin sen? 

- Sur sarayında kral Hıram b'J 
türküyü her zaman söyletirdi ba
na. 

- Benim hiç hoşuma gfür.edJ, 
Tamara! Demek ki Yahudiler Ku-

DavuJun Helhron'Ja harap olan •aragı 

larnamış gibi görünerek hükürn .. 

darın yanma sokuldu: 
_ Amonlular, Neyaş kabilesile 

anlaşmışlar. İsrail sınırlarını ge .. 

~rek Kudüs ü:zıerine yürüyecek-

lermiş! 

Dedi. Süleyman bu kara h!iberl 

işitince şaşaladı. Gözlerini süze .. 

rek şaon'un yüzüne baktı: 
_Rüyada mı söylediler sana bu 

korkunç sözleri? 
şaon başını salladı .• 
Sert bir tavırla ilave etti: 
_ Hayır. Bu haberi dinlerken 

gözlerim açıktı. Amon prensli .. 

ğinden gelen tacirlerin hepsi ay

nı haberi verdiler. Biz hala, hazır -
lanmış ordumuzu (Tamaranın yü
züne bakarak) bır kadının arzu ve 

iradesile dağıtmıya çalışıyoruz. Çolt 
iyi bilirsiniz ki, Amon prensi dün
yanın en meşhur.muhariplerinden-

dir. Onun şimdiye kadar girdiği 

harplerden mağlup olarak döndü
ğü işitilmemiştir. Aman prensi 
Kudüse gelirse, ilk işi: Benim ana-

mın kulübesınden önce sizin sara

yınızı ve tahtınızı yıkmak olacak-

lecek demektir. Merak etme: Da--vud'un kurduğu bu tahta, oğlu Sü-

leyman zekasile sahip oldu .. Onu 
benım elimden zorla hiç kimse a-
lamaz! 

Şaon hükümdardan bu kadar 

müsbet bir netice alacağını, ordu-

nun hazırlanmasına tekrar emir ve
receğini ummuyordu. 

Şaon, Süleyınanı selamladı .. 

İri cüssesile süratle olduğu yer -

den geriye döndü .. Tunç havuzlu 
salondan çıktı. 

Süleyman: 

-Tambur sesinin niçin sustuğu

nu anladım, dedi, Şaon musikiden 
hazetmez.. Sazendeler Şaonu ka -

pıda görünce, hazin musiki nağ -

melerini - mabette günahkar kız-

ları boğazlar gibi - birdenbir~ kes-

mişler ... Haydi, söyle onlara: Ben 

bu g~ce, tambur sesile senin di • 

zinde uyuytıficaya kadar çalsınlar. 
Şe şarap veren sakiler baş ucum-
dan uzaklaşmasınlar. 

(Devamı vaf') 

Şehremim Halknindn: ~, 
Şehremini Halkevinde 27/3/19'J'I 

Cumartesi günü saat 17 de mu • 

harrir ve öğretmen Nurullah Ataç 
tarafından okumak mevzulu bir 

konferans verilecek.tir. Herkes ge
lebilir. 
Kadı1~fy Hatkevfr.Mn.: * 26 Mart 9."i7 cuma günü akşamı 

saat 21 de Evimiz solanunda lli. B. 

Süheyl Unver tarafından (Bundan 

otuz asır evvel nıhl tedavi, Epi -
dolf sıhhat mabedi) adlı bir kon
ferans '\'erilecektir. Herkes gele 

bilir. 
Galcıta.çaray spor ku.lübündtn: * Evvelce ilan ettiğimiz gibi yük

sek Mürakabe Heyeti içtimaı 27 

Mart 937 Cumartesi günü saat 14: 

te klüp lokalinde yapılacaktır. Sa
yın azanın behemehal içtimada ha
zır bulunmaları ehemmiyetle rica 

edilir. 

-,-s~T---A-N-B---U~L-~jf 

rıcaret ve Zahire 
Borsası 

2j / 3 1 937 

Fi ATLAR 
C 1NS1 Yuk:ı. 

Buğday yumuşak 
,, sert 
" kızılca 

K. P. K. P. 
6 15 
6 l6 6 25 
6- --

Mısır sarı 4 30 --, 
.\rpa 4 12 4 18 
Çavdar 4 25 5 3 

490 
1 

Afyon ince --
Zeytin yaği E. E 66- 67 -

63 20 1 ,, E --" 2. Y. 55 - 56 20 
" JI 

Jt ,, Sabu. 51 20 52 -
Trakya -- __ , 

" Varşak deri -- __ , 
Kunduz -- --" Tiftik -- -- ı " Porsuk -- --" Tavşan adedi -- --

GELEN 

Buğday 408 ton 
Un 81 ,, 
K•ışyemi 26 • 
Çavdar 15 • Arpa 105 • Fasulye 3 • 
Susam - " iç fındık - ., 
Mercimek - .. 
Yulaf - " düste çok mustariptir? Mus~arip 

olmasalardı böyle şarkıl'lı' dütm."~
lerdi. 

Bu sırada tambur sesi din:rr.işti. 
Süleyman: 

tır! 

Süleyman gözlerini uğuşturarak 

yerinden kalktı. 
[ RADYO I' 

Zeytinyağı 2 
" Kepek 7 ,, 

Nohut - ,, 
Susam yağı - ,, 

- Tatlı muilld nağmelerilc ço
§an ruhuma bir yabancının e1 u
zattığım sez;yorum. Kapıda duran 

nöbetçiye scır, Tamara! Tambuı se
li neden dun!u:' 

Diye bağırdı. Tamara kapıya kJş
tu .. Fakat, dışarıya çıkamadı. Has-
sa zabiti Şaon heybetli vücudile 
IÇeriye girmişti. 

Bu ani ziyaretten Süleyınanıı:. 
~anı sıkılmıştı. Şaona: 

- Yarına kadar bekliyemedin 
itli? 

Dernel.t ıster gibi bir tavırla e
lini uzattı.. Dışarıya çıkmasuıı, ra· 

batını bo4::mamasım işaret etti. 
Şaon bu işaretin manasını an -
~ 

!!ons romanı: 23 

_ Amon prensinin elçisi gibi 

konuşuyorsun, Şaon! Eğer, bu söz

leri bir başkasının ağzından işit
miş olsaydım, derhal başını vur • 
dururdum. Fakat, seni severim .. 
Ve senin yurduna çok bağlı bir za

bit olduğunu bilirim. Bu işi yarın 
konuşmamzıa bir mılni yoktur .. 

Hükümdar kaşlarını çattı: 
_ Ben kendi irademi başkaları

nın ve bilhassa bir kadının eline 
verecek kadar sarhoş değilim. Hay

di git, Amona gidecek ordunul'J tek

rar hazırlanmasını ve atlarını tımar 

etmelerini söyle! Aman prensi ken

di ülkesinden harekete hazırlanıyor

sa, buralarda ecelini aramıya ge -

Karanhkta bir ışık 
ı · Ya zan : Edgar Valas 
~eviren: Muam~er Aıaıu 

P'işer kendi kendine söylendi: 

d 
- Anıına da garip adam, bu a

iln! 

Bir aralık yatak odasının ka -
~alı kapısı önünde durdu. Kapının 
!(zerindeki i~~ çelik kilite ba~tı. 

Utnanda dugmesine bastı ve ~ı.ır-
nıe kend· k a· .. -1a·· ı en ıne suru u. 
el - Ne tuhaf adam, ne acayip a/rn! Diye söylendi. Sonra tekrar 
PUrgüyU açtı, odadan çıktı ve ka-
ıyı Yavaşça kapadı. 

lt Z~nen daima meşgul bir halde 
d orıdoru yürüdü ve merdivenler-

en inerek salona doğru yürüdü. 

l O sırada kendisinj aramakta o
an h· 

ızrnetçi kızla kar§!laştı: 
ıı - Bir adam geldi Möı:vö Kara c.1e •• , -,; 

go~nıek istediğini söylüyor. 

İşte kartı! . . .. . . 
Fişer gümüş tepsırun uzerındckı 

kartı aldı ve okudu: 
cCorc Katerkol, Junior Travel -

Jer's Klöpden> 
_ Ben şimdi gidip kendisini gö-

rürüm, dedi. 
Gelen ziyaretçi holde bekliyor

du. Alelacayip bir kıyafeti, karma
karışık bir sakalı vardı. Oldukça 
müstamel bir hale gelmiş olan pa:
desüsiıne bir renk tayin etmek 

müşküldü. Fakat başında yepyeni 
bir silindir şapka vardı, pml pml 
yanıyordu. Sinirli bir adam oldu
ğu bir bakışta anlaşılıyordu. Ba -
zan kendi kendisine konu~uyo.r ve 
arasıra söminenin üzerinde durnn 
Remingt~n Kara'nııı portresine 

BUGÜNKÜ PROGRAMI 
Öğle neşriyats: 
12,30 plakla Türk musikisi. 12,50 

havadis, 13,05 Muhtelif plak nq

riyah, 14 aoa. 
Akşam neşriyab: 

18,30 plakla dans musikisi, 19,30 

spor musahabeleri Eşref Şefik 20 
Turk musiki bey'seli 20,30 B. 

Ôm~r Rıza tarafından arapça söy
lev, 20,45 Vedia Rıu ve arkadaş. 
lan tarafından Türk musikisi ve 

halk şarlc ıları. saat ayan, 21, 15 or• 
kestra, 22,15 ajans ve borsa haber· 

leri ve ertesi güniin programı 22,30 

plikla !ololar, opera ve operet par
ra'arı. 23,00 son. 

nefretle bakıyordu. Burnunun ü • 
zerine bir gözlük oturtmuştu, kol
tuğunun altında da ciltli iki kitap 
taşıyordu. 

Çok dikkatli bir adam olan Fi
şer pardesünün altındaki mavi 
kruvazeli kostümü de götrl0 ıı ka • 
çırmadı. 

Ziyaretçi, gelen hizmetçiye baıt
tı. Koltuğunun altındaki kitaplan 
göstererek: 

- Evvela ıunlan al, detfl. 
Fişer kitaplan aldı. Ziyart>tçi -

nin kitapları vermek içlıı kolw1u 
kaldırmak gibi bir kolciyiıit bile 
göstermeyişi hizmetçinin ı r.zarı 

dikkatthi celbetti. Fişer'in eli te~a
düfen ziyaretçinin koluna değdi. 
Ne biçim koldu bunlar? Sanki tah
tadan, takma kollar! O zaman ge
len adamın çolak olduğunu anladı. 

Sakallı adam sordu: 
- Kara nerede? 
- Nerede ise gelecekler mösyö. 
Ziyaretçi homurdandı: 
- Nasıl? Dedi, dışarıya çıkmıştı. 

Öyle ise ben de kendisini bekliye
mem. Bu zat kendisini ne zanne • 

B. Peynir - ,, 
Yapak 5 it 

G 1 DEN 
Arya 250 ton 
Tiftk 

" Yapak • iç fındık 
" 

D I ŞFIATLAR -
Buğday: Liverpul 

1t :Şikago 

,. :Vinipek 
Arpa : Anvers 

I Mısır : Londra 
Keten T: ., 
f ındıkG : Hamburg 

ıı ___ ,. L: " 

6, 56 
6, 54 
6, 63 
5, 53 
3, 77 
7, 90 

79, 32 
79, 32 

Kr. 

" 
" 
" 
" 
,, 
_. \\ 

diyor? Tam benim geleceğim bir 
sırada dışarıya çıkması da hayli 
tuhaf. Üç seneden beri dışarıya ~ık
mak için, buldu buldu da bu za -
manı mı buldu? 

- Kara, zatıalinizin ziyaretl<?ri
nizi bekliyordu. Ancak müstacel 
bir iş için çıkmak mecburiyetind.l 
kaldı. Giderken en geç, saat aluya 
kadar döneceğini de söyledi. 

- Saat altıya kadar ha! Ben in
sanı saat altıya kadar bekllyeceıt 
köpek miyim? 

Bir taraftan da sinirli sinirli 
sakalını sıvazlıyordu. 

- Altıya kadar ha! Altıya kadar 
beklemek! Geldiği zaman uğradı
ğımı söylersiniz. Ben gidiyorum, 
veriniz kitaplarımı ... 

Sol kolunu halkaladı ve U§ağın 
uzattığı kitapları koltuk altına kıs
tırdL 

- Kara"ya söylersiniz, keyfim 
ne zaman isterse, o zaman belki 
gelirim. Anladınız mı? Ne zaman 
keyfim isterse... Allaha ısmarla -
dık. 

- Sizi temin ederim ki, bekle .. 

1 Nisanda başlıyor 
Sayam tanıyor musun~z ?~ 
Müsabaka komitesi hazırlıklarını lecek cevaplar çok cıddl ve ti

bitirmiştir. Müsabakaya 1 Nisanda 
başlıyoruz. 1 Nisan günü gazete -
mizin müsabaka sütununda basa-

ca~ımız bayan resmini heyecanla 
bekleyiniz. Nisanın birinde neşre
deceğimiz eh numaralı resmi ta
nımak için şimdiden hazırlanınız. 
cbnyanı tanıyor musunuz?> suali
ne mutlaka doğru cevap vermiye 
çalışınız. 

Müsabakamız, Nisanın otuzuncu 

tiz bir itina ile tasnif edilecek ka-
zanan dereceler gayet bitaraf bir 

şekilde tayin olunacaktır. 
Hedi) el erimiz arasında şunlar 

vardır: 

1 - Kadın e' 
2 - Erkek 
3 - Eve 
4-Para 
5 - Muh c 

fatlar ... 

ı, 

·neti, 
evazımatı, 

levazımatı, 

ye ve mükfı -

günü nihayet bulmuş olacaktır. Bu Derece alaca 500 okuyucumuz 
nıüsabakamıza iştirak ed~bilmek sıra ile, bu hediyelerden birine ka-
için en az yirmi resmi tanımak vuşacaklardır. 

Hizımdır. Bu suretle 500 okuyucu- Kimin resimlerini 
muza çok zengin hediye ve müka- basacağız ? 
fatlar vereceğiz. Neşredeceğimiz 30 fotoğraf ta • 

Resimler sıra numaarsile neşre - nınmL<; bayanların, her gün gaze-
dikcektir. Aşağıda nümunesini telerd~ gördüğ;inüz maruf kadın -
koyduğumuz müsabaka kuponunu lann resimleridir. Resimlerimizin 
doldurarak posta ile ve cMüsabaka kime ait olduğunu anlıyabilmek i-
memurluğu' adresine göndermek çin, zekanızı, 11cl1z:ınızı işletec,k-

Hizımdır. siniz. Biz : 
Müsabaka.Mız, .sizi hem alakadar l - Tarihteki m~hur ka<ln • 

edEcek, eğlendirecek; hem de zen- lar, 
gin hediye ve mükafatlar kazandı- 2 - Zamanımızdaki me§huT kG-
racaktır. 

He dly elerlmlz 
Derece alan okuyucularımıza 

vereceğimiz hediye ve mükafatla
rı hazırlamış bulunuyoruz. Bun -
lar arasında çok nadide, şık ve kıy
metli eşya ve mükafatlar vardır. 

Müsabakamız, sizi zengin edebile
cek, ihtiyacınız olan bir eşyaya si
zi kavuşturacaktır. Hediye ve mü
kafatlarımız mütehassıs bir he -
yet tarafından seçilmiştir. Ge -

dınlar. 

3 - Sinema ve tiyatro artistle • 
ri, 

4 - Diplomat kadınlar, 
5 - Alim kadınlar. 
Arasından is~ediğimiz bir baya

nın resmini basacağız. Ve siz, bu 
resmin kime ait olduğunu bulacak
sınız. Cevap verirken, bu bayanın 
isminin evveline mesela cK.imya a
limb, .sinema artisti> diye y~z • 
mak lfııımdır. 

Müsabaka kuponu nümunesi işte budur: -
Son Telgrafın Müsabaka Kuponu 

No. : 1. ------
Bu Resim--------------- nln 

foto(lrafı olduQunu bildlrirfm. 

ADRES: 

l:.tanl.Jul dördüncü icra memur
luğundan 

Kadıköyünde Üzerlik sokağında 
11 No. da Nevvare ve Nıyro 

taraflarından: 
Mü'ga eytıım dairesinden istik

rl\z elmiş olduğunuz 204 lırayı 

ı -3 931 tarihındtn itibaren maa 
faiz ve masarif icraiye ve ücreti 
vekalet tahsili talebile takip ta• 
lebınde bulunu muş ve rehinın pa• 

memekle çok yanlış bır harekette 
bulunuyorsunuz. 

Ilızmetçi, mısafiri alıkoymak l · 
çin elındcn geldiğı kadar çalışı • 
yordu. 

- Ne diye bekliyecek mişim? 

Ben üç senedir bekliyorum. Dana 
yetişmez mi? Zannederım kı, ye
lişır. 'Kara'ya söylersiniz, bundaa 
sonra da bıraz o beklesin. 

Kapıyı şiddetle kapatarak çıktı. 
Fi.şer kütüphaneye gıttl. Sek eter 
kız son mektupları zarflar•na yc!'
letşirmekle meşguldü. Gözlerınl Fi
şere kaldırdı. 

Hizmetçi dedi ki: 
- Mis Holanda, galiba ben tii. • 

yük bir gaf yaptım. 
- NasıJ gaf? 

-M. Karanın, ziyaretini ehem • 
miyetle bekledıği bir zat .•• 

- Katerkol olmasın? 
Fişer evet makamında başını sal

ladı. 

- Fakat o kadar ricalarıma rı.6 
men, beklemedi, gitti. 

Genç kız düşünmiye başladı. Ni
hayet: 

·-------iMZA 

raya çevrilmesı yolile taraflarınıza 
gôndc-rılen ödeme tmirleri arka. 
larına mübaşiri tarafırıdan ve ma. 
halli po:is tarafından verilen meş. 

ruhatta ikametgahını:zıo meçhul bu

lunduğu gösterilmiş olduğundan 

işbu ilAn tarihinden ilibaren 20 
günü itiraz ve 10 günü ödeme 

müddeti leblit makamına ve kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

- Her halde Kara'nın cam sı

kılacak, dedi, fakat ne yapacakt1 • 

mz? Ke§ki beni çağırsaydınız. 

- Vakit bıraktı mı ya matına. 

zel? Fakat tekrar gelirse, onu dof• 
ru buraya getireceğim. 

Genç kız başile muvafakatiai 
anlattı. 

Fi§er, kapının epğinden sordu: 
- Bana bir ihtiyacınız var mı 

Matmazel? 

- Kara saat kaçta dönecek? 
- Altıda. 

- Şurada derhal kendisine ,.e-
rilecek müstacel bir mektup var. 
Haydi Fişer, şu mektubu al da, he

men kendisine yeti§tir. 

- EJbette götürilrilm, matma • 
zel. 

Fişer bu hizmetten pek memnun 
oldu. Çünkü kendili ~ §ehre ka. 
Jar ŞÔ:ll • • bir uzanmak istiyor<l · 
Genç kız mektubu uzattı ve h;:.ı. -
metçi hiç istifini bozmadan şu ad
resi okudu: 

(Devamı var) 



Yeni Çıktı ,.. kibar kadınlar1n meftun olduklar1 TUrktye ve .. 

BUtUn ••rkta •ti olmayah 
ince ve 

• 

r 1 
ACUNU ' Diş 

Dünyanın her tarafından lezzetirıin hoş olmasından ve diş ct'erini _v~ 
mi ıelerhi tazeledi inden dolayı milvontarca b~an ve bayların scvdiğı 
M şhur Amerikan Kolinos DiŞ M ıcununu 
ku lanınız. 
ararmış. ci'a ız ve donuk dişlerinizi.bu macun şaşılacak bir siiratle 

lernızliyerek beyaz alır ve gerçekten inci gibı bir hale gctir!r· Muz dı 
t11aff ün b r krem olmasında.,, ağızdaki mikroplara tamamen ımha eder. 
Nefere ho~. caz p ve latif bir rayiha verir. 

Tahtları De
viren Çocuk 

ÇOCUK ROMANI 
Yazan: ISKENDER FAHREDDiN 

BUtUn okuyucularımız• 
tavsiye ederiz ------

~ Dr. Hafız Cemal 
(L:,I:MAN HEKİM) 

Dahiliye mUtehassısı 

Pazardan başka gunler<le öğle -
den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
İstanbulda Divanyolunda (104) nu· 
maralı hususi kabinesinde hasta • 

larını kabul eder. Salı, cumartesi 
günle: l sabah c9.5 - 12. saatleri ha
kiki fıkarayıı. mahsustur. Muayene
hane ve ev teldon: 22398. Kışlık 

tP.lcfon: 2104-4. ... 
1 Akba müesseseleri 

Ankarada her dilden kitap, ga. 

zete, mecmua ve kırtuiyeyi ucuı 
olarak AKSA nıüeoıscsesinde 

bulabilirsiniz. Her dilde kitap, 

mecmua siparişi kabul edilir • 

Is tan tul g azcteleri için ilan ka. 

bul, abone kaydedilir. Undervodd 
yazı ve hesap mnkine;erinin An
kara acen esi. Parker dolma 

kalemlerinin An7arada satış "Ye· 
ridir. T cl'!fo, : 3'\77 - \ 

Zayi: 332-33 senesinde Üsküdar l 
Sokullu Mehmetpaşa Nümune mek-

tiASAt'-1 · 1 Briyantinler 
Cildi temlzllycn ve beyazlatan, 

çirkinlikleri ıüzelleştiren. ihtiyarla· 
rı gençleştiren, yatsı.z kar ve yaA-
aız acıbadcm, yatlı acıbadem, ya. 
rı yatlı gene gece Hasan kremleri. 

Tüp 25, Vazo 50 kuruıa. 

Saçları parlatan, düıgünleşti
ren, ince kokulu yallı ve yağsız 
adrarana ve likid neviltrilc genç· 
leriıı ve kadınların hayat arka· 
daşı Ha~an Briyantinleri. 

35 • 40. 50 kuruşa 

Lavantalar 
Yasemin, Leylak. Menek~e. ş:pr, 
Karyoka, Nergi!, Fulyalar Bahar 
çiçekleri, La Rum)a, Pompadur, 

Y iı.ı a "'• r kadın Dağ' çi~elderi, Kuka"aça, Nadya, a6 l ve ya6sız tuJ•n • . ~. K 
1 k t edi ez b·ır 00- Suar de Parı-, La.e, Revdor, a .. ara mu aveırc n: • • . . • 
ıel ik verir. 60 kuru.a Blondinet, dınelı, ~mber, Pup~, Şanel, Z3m· 

1\1 d · B - et bak, Orıgan, Nerolı kokuları. an arın, run • 
H"c:an ftllıklan 35 kuruşa 25 • 50 • 100 kuruşa Hasan 

a r 
!Avantaları 

95 dereceli li ııon çiçekleri Ha'"" 
ve 75 dereceli Nesrin kolonyalarile 

Origan ko ulu. günlerce sabit losyonl.rn. sürme ve sabunları, saç, 
he} ar., Ork, O rk role, pembe J. 2, diş \'e tıraş müstahzaratı, çiçek v 
R.ı~cl t.2, natürel, Kadınl.ırın ma· gül .suyu ve yağ<arı (Ha~an Depo-
budesı Hnsan Pudraları. ·su. Aııkara, Beyoğlu, Eski~ehir, 
Kutusu 30, büyuk ~ kuruşa. Eeşiktaş ve lstanbul u.erkezi.) 

tebinden aldığım tasdiknameyi 

1 kaybettim. Yenis:ni alacağımdan l!!l"lll!ıı-. I••••-•• Her tarafta bulunur. Arayınız 
~~~~--~-~~~~ ---------------·-----mi! hükmü yoktur: Tevfik oğlu Recep ı 

' 

D A İ M O N fenerleri 
Meraklılarına Müjde: 

200 ili 600 metre lflk veren 

• 

fenerleri gelmiştir. 
iyi ıt'k almak için yalnız 

D A 1 M O N Pilleri 
ile 

D A 1 M o N A·mRullarn1ı 
kullanınız ve her yerde D A 1 M O N 

nıarkasına dikkat ediniz. 

..................... 

1 

Dahiliye mütehassısı 

Dr. Ali Rıza Sağlar 
Beşiktaş Tramvay Durak 

Haslalanna hergün öğleden 
sonra kabul eder. 

Dans profesörü 
Perlsin 1937 senesil\in 
yeni dana figUrlerlni 
öArenmek isteyenlere 

mUJde 
Beyo~lu istiklal caddesi Türkuaz 

dans dershanesinde Kemal Sn mi 

Bayere müracaat. Hergün sabah 

ondan akşam dokuza kadar ders
hanesi talebelerine açıktır. 

o 

BIRE, 
1000 

TARLADIR 

Sahibi ve umumi neşriyatı idare nden başmuharrir 

E. izzet 
Ba~ıldıti yer :_ Matbaai Ebüzzqa 

~. 

/ 
~ /"'· 

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

6 ıncı keşide 11 Nisan - 1937 dedir. 
Büyük 
ikramiye iradır. 

~fahkemesindcn: i1 
İstanbul Maliye muhakcmat 111 

dürlüğü tarafından eski hesap rrıC" 
muru Kamil karısı Koca Must:ıf' 
paşada Sancaktar Hayrettin rnB • 

ll • 
hallesinde 243 No. lu hanede ı1'l 

kim Bcdrive aleyhine açılan 997 ıY ,/ • dtl' 
ra 67 kuruş alacak da\•asından 

layı tebliği muktezi davetiycrıitl. 
müddeialeyh hanın ikameti ııaıı 
rasının ıneçhuliyeti hesabilc hulcıl1' 14 
ku usul mahkemeleri kanunun .. 

0
• 

ci maddesine tevfikan 20 gün ırıı.J . 
detle iianen tebliğe ve emri tah"

1
' 

1 ·ıcıtıe 
katın 29/4/937 saat 14 de ta 1 

karar Vl'rildiğinden da\.a oıurısıl 
·rı e' 

müddeialcyha Bedriyenin tayı • 
dilen işbu gün ve saatte mahkcrfl • 

b
. ,.c 

ye gelmc..>diği ve yahutta ır 
0 

Ayrıca: 40.000, 25.000, 20.000 
15.000, 10.000 Liralık ikrami
yelerle (50.000 ve 200.000) 
liralık iki adet mükafat vat'dır .. 

kili kanuni göndNmcdiği takdir 
11 ·at'e , hakkınd&ki muhakcınesı gı~ 

ncsı 

Dikkat: Bilet alan herkes 7 - N 1 S A N • 

937 gUnü akşamına kadar biletini 
değlftirmit bulunmahd2r. ' 

Bu tarihten sonra bilet üze- ,il 
rindeki hal<kı sakıt ol'Jr.. ~ I 

Daktilo aranıyor yoınlışsız ccvi ccck bir d:ıktilo ba- 1 

Büyük Şınith Premicr mak~ne -

sıncie eski harflerle yazılmış. ede

bi eserleri yeni harflerle çabuk ve 

ya!1 arımı~ or. isteyenler her gün 
öğleden sonra gn?c1Pmi7.in idare 
müoürlüğiinc mü rac:ıat cL<:inicı. 

('alışma yeri Be:, rJğ'ı·ndJtiır. 

bakılııcağı mahkeme divanhıı • 

bl . w rr: 1' 
ne asılan davetiyenin te ı · 

k · 1 k ·· ·ı·n ° ıJr mına .ıı mo m:ı · uzcre ı a O) 
(936/11 / 

Okul Kızı 
Okt i Kızlarının yıllardır beıJ; 

dikleri biricik kız nıecııı" 
15 NiJanda çıkıyor 


