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H t . . T.. -- t . ' 1- Hint ihtililcilerile 
a Y iÇi - U ZI e bir lngiliz fırkası 

amam ile uygun bir ana- ~;g~ni::~n~=s~~i:~n~:: 
Yasa hazırlandı tandaki son kıyam lıareketi 

ile Asya paktı hak- -·.~ 

l='ransızlar, Türkiye, Suriye ve Fransa kında fikirlerini söylüyor 

arasında akdedilecek üç tarafh muahe- Asya paktın!" ~Oyük 
d · · h ·· k ı· · · t d. tt·ı · ehemmıyets e ıçın u ume ımızeptOJe ev 1 e 1 e EfganÖslamn Parös elçisi Şah 

· Veli han 1931 de memur olduğu 
lll Cenevre 2 (Hı1ausi)_ - H ıtayın anayasası h3Ztrlan:n JCftır. Bu yas a hı.1 tayın her bakımdan istik• vazifesi başına avdet etmiş bulun. 
't "'koru makta ve TUrk tezine uygun bulunmaktadır. Bir kere daha komite tarahndsn gözden aeçiri maktadır. Eski k r al Amanullahın 

I 
'~ve bu suretle kat'lyat kesbeltikten sonra konsaye verilecektır. Dil meseleside bugUn halledil amcazadesi olan Şah Veli hın Na. 

' Ve Hat:ıyda Tllrkç• resmi 'dll olarak kaltul olunmutt ur. d ir Şahı saltanata getiren ihtilal 
" hareketinin en başında bulunanlar· 
1 ine Cemiyet konseyinin verdiği karar mucibince, Türkiye Suriye ve Fransa dan biriydi ve ilk dera ordusu ilo 

"rasında üç tarafh bir muahede a ktedilecekt ir. Frans;zlar bu muahedeye bir birlikte Kabile 0 girmişti. 
~ Kardeş olan Nad ir Şah ancak 

balırhk olmak üzere hazırladıkları projeyi Tü r Kiye hükumetine tevdi etmiş daha sonra Kılbile girdikten sonra 

\I Junmaktadırlar. tahta geçmi~ti. Nadir Şa!ı, malum 
suikasle kurban gitmeden evvel 

Asiler · :Bilbao'dan ka
kardeşi Şıh Veli Hanı Londra 
elçili~ine tayin etmişti. Ondan son- i t 

, :s da memurİ}·eti Parise tahvil ' 
edılmişti. l 

Çan on binlerce ka ı 
Ve çocuğu daha bom- · 
balarla perişan ettiler~ 

Şah Veli Han memleketinde 
1 

bir müddet Harbi>•e Nazırlığl 
vekaleti yaptıktan ~onra vazifesine 
dönmüş bulunuyor. Büyük Elçi 
kendisini ziyare t eden Parl-Oryan 
g~zetesinin bir muharririne muhte· 
lif me-seleler \'e bilhassa Asya 
paktı hakkında şunları söylemiştir: 

- On beş gün kadar Erganis· 
tanda kaldım. orada harbiye na• 

~-~ 
-:..... . 

o -....:.. 
ıı &· --.......;;~.;.___ 

'tıl,,c k J l • l e aaın uc ço a:• ç• cafu• ngilteT• cıe FTansag•• nakline başlıındrfr Bilbao limanından bir manzara 
l\tıd 

l~l\sı Ujar, 2 (A.A.) - Havas A -
1ıaıQti muhabirinden: Hükumet ml
~~ 'saat 16.30 da Vierge rlela Ca
~lıta l'ılabedini işgal etm~lerdir. 
~il. Ja Cikinci Alcazar) dcniliyor
\~lle ~ltüırıet arazisi içinde Fran -
~ı i~~n Yegane muka\'emet nok· 
\;zıd<! 1 

Ve 18 ağustos 1936 danberi 
)Qı-cıu. l.200 kişi mahsur bulunuy -

Talebenin askerliği 
Bu yıl mekteplerden çıkacak ta· 

/ebenin askerliği 
'l'A.littyE ESNASINDA 

~ıl• BOMBALAR 
~ oao 2 ( 

ll.baıı- '. A.A.) - Havas Ajansı 
~i.rınden; Bir İngiliz torpito 

biitltı 1
' kadın, ,çocuk ve :ihtiyar

i ~tıl:h~i lerketmcleri esnasında 
~. 1 hırnaye için Jimaan girmiş-
~ile 
~titıqtın tayyareleri, dün şehrin 
~dır. ~~ uçarak bombalar atmı~

'l'()l> tr kişi ölmüştür. 
/\. 'llrrULAN İNGİLİZ . 

~ lotıdr VAPURU _ / • 
~ ~t' a 2 (A.A.) - Bir İngiliz 1 

:. 

~dQkı ~İsi, İspanyol asiledninı..~- ~ 
qtıı b Espana krüvazörünün en- ' 

uırnuşt .• .. ur. , 
(Devamı 2 inci ıay/adcı)i · ı.. 

.. '. . . \ . . 
·~ ' 

'ı" 

. '\ . (Yaıııı 2 l11tl ug/tıııu•I•) 

1 
·~ 

zırh2't ve ba~vek,iJHk • v..ekilliğini 
~ ' 1 yaptım. Çünkü baş\•ekil tedavi Ef gaııi stamn J a ''" elçisi ue öltn 
~lf;e-.r'"«J~ ' (Devamı ikinci &ay/ada) Nadfr ıalıtn korda# şalı Veli han 
~~---

FiTaTilerin Aclı.ınada iı dikler 
oteli gösteren fototı afi 

Kaçaklara 
lsviçrelilerin ma
nevralarını tarassut 
eden Alman balonu 
Bir lsviçre gazetesi diyor ki:''Bu 

Firarilerin gar- hareket bir daha tekerrür ederse, 
dım gördükleri aşağıdan yukarıya doğru cevap 
anlaşıldı 1 vermek ltizım gelecektir 

Yardım 
Edenler 

Hadisede bir zengin 
mevkufun ve bir 

kadının rol 
ve yardımları varJ 

Tevkifhane kaçaklarmın firarla• 
rma aid havadtsler.n en e rken vo 
tafsilitl ı vere n SON TELGRAF 
nasll yakalandıkların • da dün uzun 
uzun haber vermişti. Bugünkü H• 

bah razeleleri bizim d ün verditı. 
miı hal>erlerl nakletmektedirler. 

(Devamı ikinci sayfada) 

Çocukla.-a 
Hediyeler 

-··-
Çocuk haftasındaki mu. 
aab•ka1arımıza l9tlrak 
eden kUçUk okuyucuı .. 

rımız aratnnda dUn 
k u r'a çektik 

Mükafat kazananiarm isim
leri ve ad re si eri 7 inci 

sayfam ızdadır 
MUkltattarın t e vziine 
perıembe gUnUnden iti• 
beren idareh anemizde 

ba,ıanacakt1r 

.... 
Alman ltelJli •Hk b•l•nları galnuı /nıi,rea• manevraları takip etmek .. 

l• kelmıg•rler, lc• p •a•rıe çölleT• ıl• iniy•rlar 

· lsviçre ordnsunıın hudutta mü- 1 relilerin yaptık ları son manevrada, 
dıfaa tertibatını pro va etmek üze- balon o rdunun harekatını daha iyi 
re yaptıtı son manevralar esna- tarassut edebilmek için yüz elli 
sanda, bir Alman kabiii sevk balo- metre kadar aşağıya inmişti ~. Bu 
nunun açık mesafeden manevra mesele hakkında Jsviçre resmi 
sllhası üzerinde uçmas, lsviçrede makamlarının nçmış oldu.darı tah-
büyük bir asabiyet uyandırmıştır. kikat hiila devam ediyor. 

Alman balonlannın lsviçre top- Bir ls\'içre gazetesi diyorki: 
raklan üzerinde uçuşu ilk defa "Bu balonun tam manevra zama-
vaki bir hadise olmamakla bera· nındıı hususi bir maksalla toprak· 
ber, bu son ceyelAn lsviçrcdc büyük lanmızın üzerinde dol a~tığ.:-ıa 
bir infial uyandırmıştır. fÜphe yoktur. Balon manevraya 

Verilen haberlere iÖre, lsvi~ ( Lütfen sayfcıgı çevir in iz ) 
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2 - SONTl!LGRAF - 2 Marıe 1N7 

Bilbaoda 
Masumları 

1 KOÇUK HABERLER 1 Mezun 
IL--..-;.------~,c-er~d-e~-,ı Talebenin r DIŞ SiYASA ~. 

·d * Zehirli gaz harbine karşı itfa- A k l • "" • 
B b dıman iyeyi kuvvetlendirmek için şimdi- s er ı gı. 

Om QT lik 75 bin lira harcanacaktır. Tahsilini bitirmiş ve b~ )'11 mek-
(Birinci ıahifeden devam) * Berberlerin kullandıkları on- teplerden çıkacak talebelerin as -

Resmi mehafile gelmif olan aon dülasyon makinelerinin yarın sa • kerliği hakkın~a Maarif VekaletU:-
haberlcr, Espana kruvazörünün bahtan itibaren damgalanmasına den Maarif müdürlüklerine yenı 

M h • zade gecesı• Bask tayyarekri tarafından mı ba· başlanacaktır. bir tamim gönderilmiştir. usa 1 p tırılnuş, yoksa bir rnayne mi çarp- * Dün akşam Şehremini Halke- Bu tamimde bilhassa şu esaslar 

1 •• d •• ı mış olduğunu tasrih etmemekte • vinde bir (Müsahipzade Celal) ge- bildirilmektedir: 

l• ı e zav a 1 1 g U n UZ e f dir. cesı tertip edilmiş, konferanslar ve- ı _ ihtiyat subay yetişecek k a -
Di&er tarfatan Bilbno yakininde rilmiş, Musahipzadenin (Aynaroz dar okuyan kısa hizmetlilerden 332 

Dün gece Şehremini Halkevinde Allah için doğrusu: Hoı numa- taarr
0

uza uğramış olan İngiliz ge- Kadısı) adındaki piyesi temsil e- doğumlu ve bunlarla muamde gö-
gayretli ve kadir bilir gençler Mu- ralar!I misinin Bror vapuru değil, K nites- dilmiştir. renlerin askere alınmasına sıra 
sahip zacie Celal gecesi yaptılar. Bir &Ut U bozukluk! ley olduğu tasrih olunmaktadır. * Maarif Vekfileti yeni bir (O· gelmiştir. 
Ne tuhaf? Daha hoş numaralar var: Asilerin bir harp ~misi ve ihti- kullar Müzesi) kurmıya başlamış- Bunlar ve daha eski doğumlular-
Yetmiş yaşına kad~r Türk ti • Aksarayda garıp bir dolandırıcı- mal Velasco, Knltesley vapuruna tır. dan her ne sebeple olursa olsun as-

yatro edebiyatını zekasının ışık • lık olmuş. Belki okudunuz: Bir durması için emir vermiştir. Vapur * Maltepe Belediyesindeki bir kere gönderilmemiş olanlar -deniz 
Jarile uzun ve şen bir gündüz ya- adam bir helvacıya: itaat etmedğiinden asiler bir k9.Ç suiistimal dolayısile iki memura iş- sınıfına ayrılanlar müstesna- as • 
§almış adam! Şimdi yaşı 70. Di- _ Zeytınyağı lazım oldu.. top ntmışlardır. Fakat isabet vaki ten el çcktiıilmiştlr. keri ehliyetname derect·lerinc göre 
yorlar ki artık gözleri gece ile gün- Diye gıtmış, yerine bir ıki §işe olmamıştır. * Ankarada Kız Lisesinden iki dünden itibaren askere girmeğc 
düzü pek ayıramıyor! Bu yetmiş rakı bırakıp para almış. Knitcsley. hemen bir İngiliz harp genç kız odalarında ölü olarak bu- başlamışlardır. 
senelik edebi zaferler adamının e- Neden sonra helvacı şişelerin rakı gemisi zannettiği Espana'ya doğru lunmuş1ardır. Tahkikat yapılıyor. 2 _ 935 yılındanberi mekteplcr-
line bir ck::f.r.c dalı değil, bir değ- değil, hatt: üstübeç değil, halis ter- yol nlmağa başlamıştır. Fakat ha- *Halid Ziya Uşaklıgilin muhar- de askerlik dersi mecburi ihdas c-
-nek bil<' veren olmamış! Hakikat, kos suyu ile dolu olduklarını gö - ta ettiğinin farkına varır varmaz, rirlik hayatının elli beşinci yıl dö- dilmiş olduğundan kısa hizmctlilc-
cy yiiz binlerce halkın kahkaha- ri.ınce feryadı yaymış Şışeleri yut- süratle engine açılmıya başlamış nümü Eminönü Halkevinde çar - rin hepsi askeri ehliyctnameyi h:ı-
larına hükmetmiş pir! Belki Şckspir turan herif meşhut cürümler mah- ve artık hiç bir taraftan taciz edil- şamb::ı akşamı saat 21.30 da verile- izdir. Ancak 935 senesinden evvd 
değıl, fakat muhakkak ki şikeste kemesi dolandırıcılık cürmünden memiştir Çünkü bu sırada Bask cek bir müsamere ile kutlulanncak- mezun olmuş, sıhhi halinden dola-
pir! ! Hı:ıkikat, tes'id edilen o idı, 3 ay 15 gün hapse. 50 lıra para ce- tayyareleri sahneye dahil olmuş • tır. yı askeri ehliyetname alacak şart-
güwl gündüzlerin acı bir sonu idi: zasına mahkum etti. tur Kendısıne karşı top endaht e- * Bir müddettcnberi mezunen lan doldurmamış ve yahut ecnebi 

Muhasip zade gecesi!! Pek ala: Bız bır şeyi anlamı - dildığı sırada Knıtesley'in İspanvol Romadn bulunan İtalyan Elçisi Kar- memleketlerde okumuş olanların 
Türkiye iki adam vermiştir ki yoruz Rokı yerine terkos suyu çı- kara sularında bulunmakta bulun- lo Galli avdet etmiştir. ehliyetnamelcri olmıyabilir. Elin -

bwılar 'l\irkiycnin ruhunda eskiyi, kınca neden hapıs de, süt ycrıne duğu znnnotunmaktadır Amirallık * Afyonda bu ay içinde 37 köy deki vesikadan ve künyesi kaydin-
geriyi ;:dil edici kahkahalarla öl- terkos suyu çıkınca kekah! "dairesi. Salamanca hükumeti nez- telefonla bırıbirıne bağlanmıştır. den askeri ehliyetmımesi olmadığı 
dürmüş, inkıl:ıbın iki san'at kah- Acaba rakı sütten daha mı mu- dinde protestolarda bulunmadan * Şirketi Hayriyenin Haliçte anlaşılanlar 6 Mayıs 937 de, orta 
ramanıJır: Biri romanda çiçeğın barek?l evvel mütemmim malumat almak yaptırdığı yeni vapur eylul sonla- askeri ehliyetnamesi olanlar 1 
ramamdır: Biri romanda Hüseyin *··• .. ·-· ...... ... istemektedir. rında bıtiriJecektir. Temmuz 937 de, tam askeri ehli -

zade Celal. , 1 YARALI 1TALYANLAR * tstanbuldaki hususi otomobille- yetnamesi olanlar 1 Eylül 937 de, · d k. Ze"-1rll gUreş e_r b 1- t 
Musahip zade yctmış yaşın a 

1 
- - Lonclra, 2 (A.A.) - C€ e ut a • rin sı:ıyısı taksi otomobillcrile mü- hazırlık kıt'asında, yüksek askeri 

gecesine kadar, hepsi halis yerli, Daha mubareği var: rıktnn bildirildiğine göre. fspan • savi dereceye kadar çoğalmıştır. ehliyetnameliler de l ikinci teısıin 
Dl'fiS şampanya gıbi patlamış on Bır habere göre güreş federas • yadaki son çarpışmalarda yarala • * Defterdar Kazım Ankaraya 937 ihtiyat subay okulunda bulwıa-
sckiz eser vermiş. Bunlarla sekiz yonuAnkaraya yazdığı bir lezke- nan 180 İtalyanı hamil olan bir ftal- gidecektir. cak veçhilc scvkedileceklerdir. 
yüz temsil verilmiş, bu eserleri rede umumi merkezden yağlı gü- yan vapuru Cebelüttarıktan geç • * Bulgar Başvekili Köse İvanof D niz sınıfına mensup olan as • 
binleıce defa oynnnmış. reşın men'i içın tedbırler düşunül- miştir Bu yarnlılar. hastahanele - Başvekilimizin Londra seyahatin - keri ehHyetmımesizler ı İkinci 

Bir muharrir soruyor: mesıni rıca elmış! Bunu yazan ga- rin tamamiJe dolu olmasından do- den sonra haziran içinde memle- teşrin 937 de, orta askeri ehliyet -
_ Ust~d! Bütün eserleriniz i · zcle: layı Sevilde tedavi edilememişler • ketimıze gelecektir. nameliler ı ikincikfmun 938 de 

çinde en çok hoşunuza giden, han- - Alla! allo! Bu nasıl iştir? Ola- dir. * İngiliz krnlının tac giyme günü İstanbul deniz noemi efrat depo -
gisinin hangi pru-çaSJdır? cak iş mi? İşitilmiş şey mi? Yağlı BİR fNGfLIZ TORPİDOSU DAHA olan J2 mayısta şehrimizde İngiliz sundaki deniz hazırlık kıt'asında ve 

Musahip zodc bu muharrire, ga- güreş muzır mıdır?.. BOMBARDIMAN EDiLDİ Konsoloshanesinde de bir kabul yüksek askeri ehliyetnameliler 1 
Tipitr ki şu cevabı veriyor: Diye hayretler etmekte.. Asilerin tcıyyareJeri. limanı ve U- resmı yapılacaktır. Mayıs 838 de İstanbul Deniz Ko -

- (Bir kavuk devrildi) de R~v- A kuzum, bu zamanda yağlı gü- manda demirlemiş olan bır İngiliz * Şehrimizde Yugoslav Başkon- rnutanlığı emrine verileceklerdir. 
naki efondi ile Hayret paşa arasın- reş elbette muzırdır: Bir defa yağ- torpito muhribini bombardıman et- solosu Vukotiç YugosJavyanın An-· 3 _ Demiryol sınıfımı ayrılan kı-
daki bir muhaveredir, diyor. Hay- Jara baksana! mişlerdir. Muhrip. mukabeleye ha- kara elçilığine tayin edilmiştir. sa hizmetliler Afyonda Demiryol 
ret paşı başının cellat satırındnn Bu yağlarla güreştirip de arslan zırlanırken. tayyareler şehrin mer- * Küçük sanatlar kanunu Dev- taburuna, denizciler deniz ncemi 
kurtulduğunu anlaymca: gibi pehlivanlarımıza mı kıyalım?! kezine doğru yollanmışlardır. let Şurnsından çıkmıştır, yakında efrat deposuna sevkedileceklerdir. 

- Beni kim kurtardı? ....... ., .... __ .. ... MADRİDE DÜN BOMBA Meclise gelecektir. 4 _ ihtiyat suboy yetişecek ka-
Diye h&ykmr. Revnaki efendi de Sade yeğt ne ATILDI * lktısat Vekaleti tnrafmdan sa- dar tahsil veren lise veya muadili 

§U cevabı '\:erir: yapalım 1 l\fadrit. 2 (A.A.) - Dün, payıtah- tın alınan Ereğli kömür madenleri ve yahut daha yükSf'k mektepler -
- Bir s:ın'at eseri! - d dün Eti Bank tarafından tesellum den çıkanlar askerliklerini yapma-Bı·r san'"t escrı· bı"r adnmı cellat Bak. bir gazete dün yine şu ha- ta 200 den fnzla bombs üşmüş, 

"' ı. d · ··1 · b" edilmıştir. dan memuriyet alamıyacakların -d k berı verıyor yirmi .. a ar msanın o mesıne ve ır satırmdnn kurtanyor ;ı on SP ız * Şehrimizde bulunan İktısat dan bir an evvel askerliklerini ya-
L> ... r alnına yazılmıs kara bahtın sa- - Pıyasaya yeni mahsul sadeyağ çok kimsenin yaralanmasına sebe- F k K d wl I . . . 
"·

7 

., Vekaleti müsteşarı ai ur og u pıp memuriyete geçme crı ıçın geldı 1 bıyet vermıştır. tınr.dan kurtnramıyors~. buna du- · bu akşam Ankaraya dönecektir. 936-937 ders yılında bu gibi mek • 
't•ul"'cak ha.}•rette elbette yine pa· Dıyor Sade yağ mı? Vı:ıh vah! GENERAL FRANKO BURGOS'A Dıser da kl h 
"' .. ö 'O' teplerden mezun olaca ar emen şa olur!! çok yazık! Boyaları beraber değil D ND * İtalya Harbiye Müsteşarı bi- askere alınacaklardır. 

mı?! Burgos, 2 (AA.) - Nasyonnlist 
Edebi Musahıp zade> gec"sıni hPr nicilik müsabakasına iştırak eden 5 - Orduya takım komutanı o • b• M h d * · ................ ·· İspanyada 1 mayıs bayramı ilgn e- . 

1 
b k h" tı· nasılım ede ı usa ıp za e gecx· süvariler şerefine bir ziyafet ver- larnk yetiştıri en u ısa ızme ı -

sinde nevvel ynşıyan koca edıp! Ne ~Unehs•z çöpter dilmiş olduğundan dün, hiç kim • miştir. Ziyafette elçimiz ve binici- lerin talim ve ders programlarının 
den, sana kim dedi, ne dıye çık Baksanıza: İstanbul çôplerının se bayram olduğunun farkına var- lerimiz hazır bulunmuştur. muntazam ve tamamile tatbiki i · 
tın da: Kavuk devirdin?!.. dcniV' dökülmesı ıçın açılan mü • maksızm, geçmıştir. * Almanyada 037 yılı mm mü- çın muayyen günlerde hazırlık kıt-* nakasaya hiç kimse girmemiş! Çöp- General Franco, Biskaya cephe- kafatı, (Diktııtör) filminden dolayı nsına veya okula iltihak etmiş bu-

!:!.allçte v arvet ıeri denize atacak kımse buluna- sini zıyaret ettikten sonra Burcos'a Emil Yanings'e verilmıştir. lunmnları çok mühimdir. Bu işin 
Günün ba~kaca bu kubbede ho rruyor.. dönmüştür. apon ıu 

* J 1 '"ku" metl Asyada bir alakadarlnrca titizlikle takibi la -
bir sada olan akisleri yok mu? Var Gazeteler bunu hayretle yazı - (Milletler Cemiyeti) kurmak fik- zımdır. Bu suretle çağrıhınlardan 
Köprüden Eyübe yedıyi beş geç<• yorlar. Hayr<!t edilecek ne var? * Sofyaadki bir kilisenin vnrida - rindedir. gelrniyenler cezalandırılacaklar • 
seferini yapan Haliç'in dört numa· Çöplerın ne günahı var? Demek tından 2.5 milyon leva aşıran papas * Lo11clra otobüsçülerinin grev i dır Kanuni özilrlerl toplanma gü-
ralı vapuru Haliç önlerine gelince ki bu vebali üstüne alan yok!! e ıno ya'"' anmı ır. ,, .. zun en u . ır w -v l f 1·-1 şt ~ ·· d d-n 25 000 kı"c:ı· icine gi nünde belli o1anlarm sevkleri b ir 
karaya oturmuş. Bir türlü kendi- * * Holivuttn yekunu 2.500 kişiyi dememiştir. ay geciktirilebilir. Bunların maze -

-ı bulan ressam ve makyajcılar grev * Hitler, Alman Kartalı adiyle ret vesikalnrı kıt'a veya okul ko • S·ıni kurtaramamıc:. Sonra 8 numa - - ..::::--, ~ 
1 

11- •• d ·1 kt' B 
~ ., ~ ~ttlf _ilan etmi§lerdir. yeni bir niş:m ihdas etmiştir. mutan ıı;ına gon erı ece ır. u ralı imdada yetişerek 4 numarayı ~ - .V' ___________ ... ________ .., 

kurUırmış. • • 

H"i"ri'd'i'Stantia .... ·m·ümhma·reb·e Sabah ve akşam başmuhamrlerı 
( 1 inci sug/adan devam} 

için Avrupaya gitmiş bulunuyordu. 
Kredi yokluğuna rağmen, Ef ganis
tanda yollar, köprüler yapı'ıyor, 
fabrikalar kuruluyor. Efganistanın 
istikbali tcşçi ediı:i hir manzara 
arzetmektedir. 

Gazelec şu suali soruyor ; 
- Müslüman memleketlerinde 

şimdi modern bir hale gelmek için 
bir temayül vardır. Birisi Türkiye 
gibi, müslüman hukuku kanunlarım 
bırakarak garp kanunlarını kabul 
etmek. Ef ganistanın bu yoldaki va· 
:ziıeti nedır. 

- Efgan hükümdar ve bükü. 
metinin bütün arzusu memleketi 
modern ve iyi techiz edilmiş bir 
bale getirmektir. Bütün kaynak· 
larını inkişaf ettirmek emelimizdir. 
Fakat bütün bunlar isltimiyet ka
idelerine tamamile dikkat edilmek 
surcti"e başanlacaklır. 

- Yakında Efganislanla Tür .. 
lciyP, Irak ve lran arasında akte. 
dılecek olan Asya paktı hakkında 
ne düşünüyorsunuz? 

Mareşal Şah Veli Han, bu 
projenin teferrüatına dair bir şey 

•unn11nıunuıunnnınunınmunnnnnıuH•tn11rnnnfuuuu 

çıkan kıtaatımızın üzerinden ve 

o knd1tr alçak mesafeden uçtu ki. 

bu vaziyetin bir daha tekerrürü 
Jıalinde. bu şekilde uçan balonlara 
kar .ı, aşağıdan yukanya doR"ru 
cevap vermek icap edecektir •• 

söylememekle beraber, demiştirki: 
- Hnlen tetkik edilmekte olan 

bu pakt, yakın şarktaki muhteli 
Müsliimao memleketleri arasındak. 
dostluk bağlanın kuvvetlerıdirmek 
maks dile ekdedilmiş olacaktır. f'u 
pakt, a!Akndar devletlerin heps ııin· 
de dahil bulundukları Millet ler Ce
mıyetı çerçevesi dahilınde yapıla· 
cak ve hiç bir de vlete karşı tc-vcl 
edi l miş olmı yacaklır. 

- Şimdi Ef ganistanla Hindis• 
tan hududu civarında Hintli kabi. 
lcr lngilızlere kaışı kıyam etmiş 
bulunuyorlar Bu kıyam hakkandaki 
mütaleanıı nedir? 

- Efganistan kendi hudutları 
dışında cereyan eden bir hidise
den dolayı her hantl bir suale 
marut. kalamaz. Memleketimin bu 
hadiseye verece~! ehemmiyet, ihti
lalin ırkan Efganlı olnn kabileler 
arasında başlamış olmasıdır. 

Bir Hintli kızın lsıAm dinini ka
bul etmiş olmasıdır ki, bu ay11klan
ma baş göstermiştir. F1kat A"·ru .. 
pada, lngi!izlerlc baıı aşiretler 
arasında çıkan bu hadisenin izam 
edılmemesi lazımdır. Bence bu ha
dise Brahmanlarla Muslüman oşi .. 
retler arasında çıkan bir hadıse 
mahiyetinden ileri geçnıeı. 

FAKAT MUHAREBE DEVA ;.ı 
EDiYOR 

Londra, 2 (A. A.) - 5ınıladao 
alınan haberlere göre, Keysera 
vadisinde ihtilalcıler ıle ikincı lngi· 
lıı. Hintli piyade fırkası arasında 
vukua gelen çarpışmada yüz kadar 
ihtılalci Ölmüş, ln2illzler ıse dört 
ölü ve on dört yaralı vermiştir. 

Açık Sö~ 

lspanıa harbı ve 
devle tler huk u k u 

İngiltere Franko hükumetini ta
nımış değildir. Hatta Franko ordu
larını muharip diye de tanımıyor .. 
Fakat ortada bir vakıa vardır. Bil
bao abluka edilmiştir. Bu limana 
uğramak tehlikelidirö İngiltere hü
kumeti kendi gemilerinin kapdan
larını bu hususta ikaz etmektedir. 
O.nun için devletler hukuku pren
siplerinin harfi harfine tatbiki guç
leşmektedir. Harbin Avrupaya yn
yılması korkusunun ilham ettiğı 
realist politikaya, devletler huku • 
kunun prensipleri de feda edilmek
tedir. 

·Cumhuriyet 

TUrkiye yakın Şarkta 
auJhun desteğidir 

Başvekilimiz İsmet 1nönünün Bel
gradı ve Sofynyı ziyareti, lrak Ha
rıcıyc Nazırının memleketımıze ge
hşi Türkiyenin mütemadiyen dost-

luklarını ve binaenaleyh sulhu tak· 
vıyeye çalıştığım gösteren vakıa
lardır. 

Biz sekiz senede beş hırbc \'esile 
ve sahne olan Osmanlı saltanntını 

bız de 1923 ten, yani on dört sene
denberi sulh ve sükun içinde yaşı
yan Ti.ırkiye Cumhuriyetini düşü
nürüz. O zaman sulha hizmet bakı-

mından iki devlet arasındaki farkı 
anlamak kolaydır. 
Akdenızle Karndenizin, Balkan

larla Anadolunun, Avrupa ile As
yanın, şarkla garbin elele verdik
lerı çok rnühım siyasi, coğrafi mev
ki, kuvvetli ordusu, muntazam ıra· 
desi, dürüst sıyaseti ve samımi ba
rışseverliği sayesınde Türkiye dün
yanın bu kısmında sulhun desteğı 
olmuştur. 

Tan -
Bir haftalık t arih 

Fransız gazeteleri, bu manzara
nın haricinde İtalya He Yugoslav
ya arasında ynpılan nnlaşmayı İtal
yan-Yugoslav-Bulgaristan - Ttlrkı

ye arasında bir anlaşmanın mukad
demesi gibi göstererek, İsmet İnö
nünün BeJgrada gıdişini, oradan 
dönerken de Sofyada tevakkuf edi
şini bu hususta bir delil addetmek 
istıyorlar. Halbuki bu görüş yanlış
tır. İtalya ile Yugoslavya arasın
dakl ı:ınlaşmamn Türkiyeye temas 
eden tarafı yoktur. Başvekilin Bel
gradı ve Sofyayı ziyaret ctme .. i ise 
ancak Balkanlardaki sulh hava ını 
takviyeyi istihdaf etmiştir. 

Kurun 

ltalya •Yugoslavya· Buı
gar ls t a n·TUrklye 

Bu · hafta içmdc bizi en yakından 
meşgul eden hadise Irak Hariciye 
Nazırının Ankarayı ziyaretidir. I-

ne yazıyorlar? 
rak, Türk dostluğunun kıymetini 

fıli tecrü belcrden geçirmiştir. Su

riyede mülrıtlerin devam ettırmi

ye çalıştığı z.ıdd1yet hı:ıvaSJna rağ

men Surıyenın de yakın bir zaman

da bu sahaya gıı-cceğine şüphe yok
tur. 

Son Posta 
DUny bors.alarından 

korkunç fer at yUkseHyor 
"Butırand n çıkıyoruz derken, 

dünya borsalarınd.. bir gıcı rtı 

başladı! "D şüyoruı.',, 
Nevyorkt, kopup bir hamlede 

Avrupanın göbcğiı e gelen bu fer

yadın ehemmıyetli sebepleri vardır. 

Bu düşıı~tcn urtul bile n, yerinde 

t u!unnbilen kı> met p3rmakla gös
teriliyor. Fırtı laya birinci derece.. 

de amil şu dakika harp teblike .. i• 

nin ı:ıznlmış olm· sadır. Düşwn kıy· 

met erin çoku harp sanaylini a!A
k dnr cdı} or. lkınci sebep te bor. 

aların alış veriş pi) aralarına yeni
drn ycrııyc çıknrılnn kıymetlerdir. 
O.,üncü cbep Fraosnda dahi r Sİ• 
ya el ışl rinın htıkrl!r bulamnm:ı. 

sıdır. Y ni b r buhrnnnmı gidiyo
ruz? Şu d klka ufuk kapalı ve 
korkunçtur. 

Aksarıı 

Bt.şmakalest l'o\.:tur, 

Avusturyanın ':".ı · 
Komşu devletlerin kefalctı ol' 

tında bir istiklalin ne demeıt \A' · 
b"ICfl r;

duğunu acı tecriıbelerJc 1• 11 
der.:z. Osmanlı İr.1paı·t1torıu;111t' 
yıf J·i~tüktcn som n her rn~~r.t 
bede de r ır )rn!'~ tak:;ı!llC p$ 
irili, ufaklı komşıılnra lf...rer 511~ 
çık~rıldıktan sonra yaz~ı :.ı.nara~ 
muahedesine bu dcvletın .ıet • 
tamamiyeti artık buyük d:v til 
lerin kicfal.Eti altınd.'l old·ığtlbııtf 
kere daha ~onuverirdi. !1ab~pt~ 
imparatorlugu da Umuını ~ ~.p 
soma parçalandı. BugU.nku · ·~· 
turya ise Orta Avruprıdn pek ~ 
deni ve ileri memleket, fn~~t·~ ~ 
rafyn ölc:üsü itibarile çok kuçıl 
toprak demektir. . (! 

Fakat bu küçi.ik toprak yırıe t 
. . 1 . . bi··teŞ ta Avrupanın sınır crını ' ·eC . . ı '1€\ ren, sık sık bn sınır ere •· · tıı' 

veren bir merkezdir. Alm~n 
0 

sosyalistliği ornda uğra ·:·o:· 
nivor. Ta ki yakın bir ic;tık. 
b~ Alman m<:>~leketini de As 

manyaya ilhak edıvcrı-in d.,. d 
sı.ı zi faaliyeti çok sonradır. •. 

beş senenin işidir. Ornd e:ııc 
çalışan, uğraşan, asırla:d ıı 
Avusturyada kendisine murtl~~ 
man kabul etmiyen hakl~r 1Jı 
eden ise kntolik kilises.idır, 

kandır. :l 
Şu son Venedik müıtıkatııı 

sonra ortnya çıkan dcdikodulB~r" 
idi? Her halde bir İtalyan gaı&ı 
nin ortaya attığı l{ıkırdı nz go ıı~ 
ye sebep olmadı: Avusturyn tı~ 
metine nazilerin de iştirnkt t 
yesindcn bahsedildi. Fnkat ~ı.ı /.' 
le bir zamanda söylendi kı .-

. 1 rt,. 
vusturya ve İtalya başvekil r 
nuşuyorlar, dostane teb~iğl<'~st• 
rediyorlardı .. Avusturya r.ı ıs 

değil mi? İster İtalyanın ° ~ 
ister başka bir komşunun ol5~e 
na şu ve bu fırkanın hükufllC f 
tirfıkini tavsiye etmesi ne dr~~ 
tir? Bu hfı<lise kapandı dedile ~ 
kere daha Avust~ryanın. i~1 
haleldar olmıyncagı rcsmı d·tıl' 
söylendi. Hem de Avustur~ et 
istiklnline dokunmak elim tı 

1 .·r leri ''nlnız Avusturyay=:ı rni.l 
~ ·r 

knlmıyncak, Avrupada dn b:
1 be varacak bir tehlike tcc;kı 

ccği tekrar edildi. Fnknt A""!, 
ya meselesi dnimn hnss:ısı) 
muhafaza ediyor. .,t 

Ahm t pı 

mazereti gösteren subay }la eıl< 
kıt'ası Vl!ya ihtiyat subnY 

1 
.e 

komutnnhğıncn kabul edilJl'I > 
geri çevrileceklerdir. ttJCI~ 

Bu gibilcri scvkcdenlcr :nıı ~t 
da takibat yapılmak üzere 5": 

den askerlik şubeleri Vekalet 
dirilecektir. ıı 
Kısa hizmetlilerden, sıhhi ıct 

den şikayeti olanlar hozırhl< (J' 
sına veya okula iltih;ılt ettUdeııs 
de tam teşkilli sıhhi hey'ctt~~ıı 
yene edileceklerinden son > 1 
madan sonra toplanma ~~~ 
günlerinde sınıf değiştirı1 .

1
;;1, 

istiyenlerin arzusu kabul e<fı -''~ 
·ıe 7' • 

tir. Askerlik §ubesinc vakt1
. ,.of, 

edildiği halde yolda ayak sil ııJ' 
rek gününde kıt'a veyn okU1~1~ vctl şamıyanlar, mahkemeye , 
lerdir. &ı , 

6 - Kısa hizmetliler sevk ~ 
kcn askeri ehliyetnameleı ıl~~dC ' 
viyet cüzdan ve mektep şa .. ~ 

··ıurt'' 
n~melerini beraber go ) 
mecburdurlar. ~ 

Kaçan katiUet 
(Birinci sahifeden det·O~~ııı; 

Yeni olarak Adana 111~ bl 
mizden tafsilatla şu mıılôr1l3 
rilmektedir: 11 ı_, r 
- Ad:ıoa 2 ( Husu<;f Mııhı,ı4Pt 
bildiriyor) - Firarfl~r bir ıfı 
tevk (h:rne<>indcki zeng11! iı.l~I 
l..u • ı nakdr yardım c0( 11ış ~ r 
cıı on dakikada itiraf e 1b;' fi 

Abdullah tabanc~sı~ı 1~"(ı~ 
kumdan tedarik etmışt f ,rtıfl 
80 !ıraya salın almıştır. ır ~b t ~ 
kadın panna2'ı oldu~u 1~ ,ıd 
mekle beraber bu hu.~uıs oilec':r-"' 
kikat lstanbulda tcvsı ~nşl:"I ,'I 
Hüviyet varak'\tarı da ·ıe ~ıe 
aitti r ve resimleri l~ıte 1 ,l 
rine sonradan konmuştur~n ~ta 

Firarileri tevkifh" rıerf s ıl t ,1 
mn;•a muvaffak olanlar teyd•'p ~ 
mişlerdir. Kendilerini l-:fa ıır•rı ~· 
yn geçiren sanda'cmı~ datfilffllj: r 
Istarıbul polisine teblı!? e•e ~e 

1 Tevfııc müddc:umurn•> ,1~ 
ifade d .. : rl I' 

- Adanadn pamuk ta 5(lrı'' çapa işlerinde çnlı.,acrık, k ,c: // 
rüklerle Y?~lalar~ çıka~ tııl J 
dunu gctırır getırroe:ı ·t~ .. 
aşacaktık. rı's f1 ~ 

Maksadım fskenderu ~ 
ve ıntikam nlmaklı f.. f5!'P 

Demişti·. Firariler 
glSnderilrni şlerdir. 
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3 - SON TELGRAF 2 Mayıs 1937 

Günün meselesi: ŞEHRiN SAYFiYESi ,-Haık;~~~~~u] 
.._ •• A Sürpagopta bahçe içinde Bir millet opera 
LI k tt 1 t 1 1 istiyor rwu_ ume en ma sa ın a an a- villalar yapılacak SUG~n:::::::ı~i~ı;:,:;;ir~·~:: 
rın taks•ıt mu·· ddetı• ·tecı·I edild·ı Burada --·- --- k ~~t~~!~.

1

~;~1at~~~ı~
0

;~z~~~ı!nh;~~: 
aparlıman yaptırma lar olduğunu, hatta ilk gece ti -

Taksit ödeme müddeti bir misli arttı 
1'aksit ödeme zamanlarında bir ag mühlet veri 

~~~~;,!:~:::~~~~~:~n~?,i~~.~: l~!ı!.~es~p<:.~!1::.!~Y~~~ı .. 
1 • ~ul r:ıal satın alanların taksit- rı evler de akar addedilerek bun ~ lan gayri menkuller satıldıkları ta-
ı:111:n tecıli hakkında Maliye Ve- Iann mütebaki taksitleri de bir rihte irad getirmiyen arsa vaziye-

letınden Vilayete mühim bir ta- misli uzatılmıştır. tinde iseler onların taksitleri de 
lllhn gönderilmiştir. 3 - Müşterek satın alınmış bir meskene müteallik hükümlere gö-
knl:azineden taksitle mal alan her- evin hissedarlarının sehimleri mu- re tecil e:dilecektir. 

~'"ı al5kadar eden bu mühim ta- ayyen olmadığı ve bu gibi evlerde 6 - Müşterilerin taksit borçla -
ll'liın şu esasları ihtiva etmektedir: meskeni bulunmıyan hissedarlar - rının tediyesı için kendilerine bir 

1 - 25 mart 1931 tarihinden ev- dan biri oturduğu takdirde taksit· ay mühlet verilecek ve bu mühlet-
~} taksitle satılmış okn gayrimen- ler hakkında kanunun meskene ve ten dolayı faizi aranmıyacaktır. 

Herden akat" olanlarının 2222 ev &kar olarak kullanılıyorsa aka- Bu bir ay sonunda da borcunu 
nutnaralı kanun mer'iyet mevkii- ra ait hükümler tatbik olunacak • vermiyenlerden % 9 hesabilc faiz 
~e Cirdiği zaman kaç taksit borcu tır. alınmasına başlanacaktır. 
b~lnu~ ise bunların müddetlerine 4 - 25 mart 1931 tarihinden ev· 7 _ Satış mukavelenamelerin • 
'i 11: ınısli daha ilave olunmuştur. vel Maliyeden taksitle satın almı' de, geçecek günler için ne mikdar 
hani bu kanunun neşri zamanında olduğu iki evi de kiraya vererek faiz aranılacağma dair bir şart yok-
k <ızineye mesela beş taksit borcu kendisi hariçten kira ile tuttuğu sa borçlar kanununun mer'iyeti tari 

t alrnış olanlar bu borçlarını on bir evde oturanların taksitleri 
ak "t hinden 2222 numaralı kanunun tat-sı te ödeyebileceklerdir. Kıs- hakkında da kanunun meskene 
~C>n tı>diye edilmiş olan taksit ba- müteallik hükmü tatbik olunacak bikına başlandığı tarihe kadar 
~V~lcri de tam taksitler gibi tecile ve her iki evi de kiraya vermiş ol • g~çen zaman zarfında muddetinde 
bı tutulacaktır. masına göre, lehine olarak hangi verilmomiş olan tnksillerden dola-

<>! 
2 

- Ayni kaza dahilinde bir evi evi daha fazla bedelle satın alınış yı da % 5 faiz tahakkuk ettirilerek 
~ın, bu tarihten evvel hazi • ise o mesken addolunacaktır. defaten tahsil olunacaktır. 

Ele diyeler u 
lara sigorta etti 

1 Demir yollarında 
ler Ezilen 

Hayvanlar 
/Jıı sigorta işind~Jie-le-d-ige banka-
8ltızn tavassutu lazım gelmektedir 

Hayvanlar demiryolu 
Uzerine bıraktlmıyacak 

Son zamanlarda demiryolları ü-B C':cd. iyelerin sigortası hakkında gortasız mallarının bulunduğunun 
\' l zerinde otlıyan hayvanlar, bazı ka-cl ı uyetlet::r yeni bir tamim gön- anlaşıldığı ve bazılarının da Bele· 

e~ılmiştir: diyeler Bankası tavsit edilmeksi· zal::ıra kurban gitmektedirler. 
l~cı·arnımdc bildirildiği üzere, Be- zin sigorta yapıldığı da zikredil • Sür'atle gelen tren bu hay,·an • 
d 

1Yeleı· Bankası vasıtasile (Ana - mekte ve sigortasız belediye gay· lara çarparak bir kısmını öldür • 

0~hı) Sıgorta Şırketine sigortalı rimenkullerinin hemen Banka va-
.. n Belediye ve hususi idarelerin sıtasile sigortalanması tavsiye o-

~:Ytimenkullerine ait sigorta müd- lunmaktadır. Başka şirketler nez-

mekte, bir kısmının da yaralanma

sına sebebiyet vermektedir. 

Devlet Demiryolları İdaresi son l'tı tleri bu ayın 13 ünde hitama er- dinde sigortalanmış belediye em-
ı_.t'kledir. Bu maddelerin kıymetle- }aki mevcut ise bunların sıgorta e- zamanlarda sık sık vuku bulıın bu 
klllde bir değişiklik varsa bu tarihe dildikleri şirketin ismile sigorta kazalar hakkında. vilayetlerin na • 
;uar bildirilecektir. hit.ıım tarihi ve poliçe numaraları· zarı dikkatini celbederek hayvan • 

ıı ~lnıtn~e; yapılan tetkiklerden ba- nın kısa bir zamanda yaptırılması ların demiryolları üzerine salıve • 
-...,. eledıye ve hususi idarelerin if- da istenmektedir. 

.......... rilmemesi için tedbir alınmasını 

~ U ~·;·~""'i;·i·;'i';;'i'""""""""'q'"~·:~·=·~:;;·; :·;·•ıııı:•;·~~"''~·~·;·;·~m rica etmiştir. 
~eliyor merkezi satıhyor Vilayetler de, bütün kaymakam-

/\ Evvelce Galatasaray Polis Mer· hklara ve nahiye müdürlüklerine 
ll:ıdoluda teftı~ler yapmak üze· b" · · k b h 

te "il kezi olan İstiklal caddesindeki bü· ır tamım gönderere u işe ay • 
Yakında Yunan Politeknik Ce- h · 

t'rıiyer yük binanın satılması işi yarın öğ- van sa iplerlle kır bekçilerinın a-
h ı azalarından mürekkep bir liıkadar olmalarını bildirmişlerdir. 
1
_eYetin .memleketimize geleceği a- leden sonra defterdarlıkta yapıla· 
a1tadarıara bildirilmiştir. caktır. Evvelce (95.000) lira iste -

1 
lieyet ıı haziranda şehrimize ge- nen ve talibi çıkmıyan bu binaya 

~C~k. sırasilc Ankara, İzmir, Çeş- bu sefer 60.000 lira kıymet tahmin 

<!yi Ve Sıyos harabelerini geze- edilmiştir. 
cektır. 

.. bir tiy~tro-;;- artistleri 
J\ iz mirde 

(~~.adoluda bir turneye çıkan 
t •r Tiyatrosu) artistleri Anka-

a~n sonra Adanaya gitmişlerdi. 
~ittıdanada beş temsil veren sanat
?-.e~ ar ~:adan doğruca İzmire dö
tille k dun akşam orada temsillle -

başlamışlardır. 

~e.!>t roman: 56 

Kon fer an• 
Beyoğlu Halkcvinden: 

1 - 4-5-937 salı günü saat 18.30 

da Evimizin Tepebaşmdaki merkez 

binasında İsmail Hami Danişmend 

tarafından (Sümerlilerin ırkı) hak

kında bir konferans verilecektir. 

2 - Bu konferansa herkes gele· 

bilir. 

Sen de seveceksin! 
~~~ sorusuna ne cevap verip 
bil<!. Yeceğimi düşünemiyordum 

...... ıı· 
b . ıç bir şey olmadı?. 

<!<i.iın g""ld"' Se • d' ...... 
0 

• u um. vın ı: 

dar \i .~oh.. ooh.. Halbuki, ne ka· 
1Stıı h~~~d~mdü. Hele o Halil Necip 

...... s· a sınlrleniyorum! 
di, gp,.'~irlenecek bir şey yok. Gel

" -.. tı .. 
ul!d' 

Otladı: •lll. Güle güle bu sözümü kar-

ı ' liast 1 ~t-lt a il masaydım, sana veri· 
lli;yc-~olt hııvadislerim vardı .. 
....._ 

0 
ek devam etti: 

~~ rıt(!~ gece. üşümüşüm gahba. ~~
~41) c:t g :dı ve epey beni sarstı. Uç 

1 
it&;. ı· ~lı Yattım. İld gündür de 
il · Yı ·· l\{I,,. J ını. O gpccnin ertesi Ha-
~~d· ~ıp hana geld" s··ı d'"k -ı eıb· . . ı. u o muş 

ı (!S<ıız ve yüzü aşağıdaydı. 

Etem iz et Benice 

- Aman kuzum bana o terbiye-
siz heriften bahsetme .. 

Dedim . 
- Dinle Allah nşkma .. 
Diyerek hikayesine devam etti. 
Yüzüme bakamıyordu. Kıpkır -

mızı idi. 

- Affınızı dilemiye geldim Na
ciye hanım!.. 

Diyerek söze başladı. Ben çok 
sert, kırgın ve gücengin davranı -
yordum. 

- Bilmezsiniz ne müthiş bir sinir 
ve ihtiras buhranı içinde idim. 
Terbiyesizlik ettiğimi şimdi tama
mile takdir ediyorum. Fakat, o an
da bir terbiyesiz olmaktan ziyade 
iradeyi aşan bir ihtırasın şiddetli 

duygularına kendimi kaptırmış ol~ 
manın çılgınlığı içinde idim. 

- Niçin şimdi kendinizi bana 

Mekteplerde 
Ders Levazımı 

Kültür Bakanlığı bütün mektep

lere ~ir tamim göndererek yeni ders 

senesi için lazım olan ders iletle • 

rile fenni levazım için istenen liste· 

nin acele vekalete gönderilmesini 

bildirmiştir. 

Ayrıca, Avrupadan getirtilecek 

bu kabil alat ve levazımın gümrük 

resminden muaf tutulması için Vı

kıilet~ bir kanun projesi hazırlan· 

maktadır. 

karşı müdafaa ediyorsunuz? Bu bah
si unutmak daha doğru olmaz mı? 

Dedim. 
- Olmaz .. 
Dedi, sözlerine devam etti: 
- LUtfiye birdenbire beni bil· 

yüledi. Onun gözlerinin derin si· 
yahlığında hüviyetimin bana rneç• 
hul ve karanlığında kalan sezgisi· 
nf bulmuştum. O bakışlarda ken • 
dimi, aradığımı, aşkımı bulmanın 
çoşkunluğu ve uyanışı \'arw. Bir 
an oldu, onu şimdi tasavvur ede • 
rniyorum, hatırlayamıyorum. İşte 
o an içinde sanki Lutfiye benim aş
kımdaki hararetin hasretini çeken 
bir kadınmış gibi hemen ona so • 
kuldum: 

- Sizi seviyorum! 
Dedim. Ve .. bu cümle hapı.:.tl n 

boşalan zincirbcntlerin hürriyet 
kavuşmaları gibi içimden boşalan 
birikmiş tahassür ve ihtiı as duy -
gularının coşuşu idi. Ona r.eler söy
ledim, nasıl söyledimı Bilmiyorum. 
Fakat, ne söyledımse muhakkak ki 
içten söyledim. Duyarak söyle :.. 
dlm. Samimiyetle söyledim. Bu bir 
şehvet ifadesi değil, bir aşkın eda-

yatroyu tatile mecburiyet hasıl ol-

YQ Sak, binalar iki katlı olacak duğunu görünce: 
- İns..1f! demiye mecbur olduk. 

B elediyenin Sürp Agop me
zarlığına el koymasından do

layı Ermeni Patrikhanesile Bele
diye arasında açılan davalar bit • 
tiği halde Belediye burasını henüz 
satmamaktadır. Bu geniş arazi şim
di de mütehassıs Prost'un avan 
projesinin beklenmesi için dur -
maktadır. 

Sürp Agopta apaı·tıman in~ası 

yasak f:dilecek ,.e bu üç yerde 

bahçe içinde ikişPr katlı binalar 
yaptırılacaktır. 

Sürp Agopta, Mecidiye köyünde 
ve Bchrü'nün altındaki yerde ya
pılacak binalar hep ayrı nyrı tipte 
olacaktır. 

Avan proje ile bu binaların han-
Şchırcilik mütehassısı Prost, 

Sürp Agop ile Belvü bahçesinin gi tip üzerine yapılacağı da halle .. 

alt tarafındaki yerleri ve Mecidiye d!lecektir. 
köyünü Beyoğlu kazasının sayfiye Bundan başka Mecidiye köyü· 
yeri olarak ayırmıştır. nün hangi noktalara kadar geniş-

Bclvü bahçesinin alt yanındaki leycbileceği de ayrıca tetkik ve 
yerlerden birçoğu satıldığı halde tesbit olunacaktır. 
Belediye buralarda bina yapılma • Mecidiye köyünde plansız olarak 
sına· izin vermemektedir. yapılmış bazı inşaat yeni şekle uy-

Avan projeler biter bitmez Sürp durulacak, köyün yol ve kanalları 
Agopta satışa başlanacaktır. tanzim edilecektir. 
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Trahomla 
Mücadele 
Arttırılacak 
Sabit göz evleri açıhyor 
Bazı vilayetlerımizde hüküm sü· 

ren (trahom) hastalığı için yapı -

lan mücadeleye daha geniş bir pro

gramla devam edilmesi Sıhhat Ve

kaletince kararlaştırılmıştır. 
Bu hastalığın daha çok bulundu-

ğu Adana, Gaziantep, Maraş, Ma • 

latya, Urfa, Mardin ve Siirt vila -

yetlerinde açılan hastahane ve dis

panserlerden sonra miihim görü -

len köylerde. (sabit göz evleri) açı

lacaktır. 

Bu suretle halkın merkezlere ka· 

dar gelmesine lüzum kalmıyacak 

ve tedavileri köylerinde yapılacak· 

tır. _ ....... .,_ 

Yeni tahlisiye 
Motörii 
Geliyor 
BoAaz tahlisiye ı,ıne 
ehemmiyet verlllyor 
Tahlısıye Umum Müdürlüğü ta -

rafından İngiltercye ısmarlanan 
büyük motörlü tahlisiye vesaiti ya
kında şehrimize gelecektir. Gelen 
haberlere göre motörün inşası ta -
mamlanmıştır. Motör, yapılacak 

tecrübelerden sonra teslim alına
caktır. Yeni tahlisiye motörü ile 
Boğaz civarındaki tahlisiye işleri 

esaslı olarak takviye edilmiş ola -
caktır. İleride bütün vesait bu şe • 
kilde motörlü olarak yenileştirile .. 

cektir. Yeni motör en büyük dal .. 
galarda bile devrilmek tehlikesine 
maruz bulunmıyacak surette inşa 
edılmiştir. 40 bin liraya çıkmıştır. 
İleride yapılacak tetkikattan son • 
ra bu motörlerin eşi Kasımpaşada
ki fabrika ve havuzlarda ınşa edi -
lecl'ktır. 

sı ve taşışı idı. Bu dakikada da 
sizi temin ederım ki, onu seviyo
rum. Bir çılgın gibi se\•iyorum. Tam 
bir aşk hastası gibi sevıyorum. Bu 
sevişte asla uzviyetin yeri ve sü
rükleyişi yok. Onu yıllarca gör • 
rnesem dahi seveceğim. 

- Halil Necip, deliriyorsun ga
· ıiba ?! 

Dedim. 
- Hakikaten deliyim Nadye. De-

11 oldum. Onun delisi. O gece ora· 
dan kaçtım. Odama geldim. Tam 
üç gün üç gece hep onu sayıkhya· 
rak, onu düşünerek, onu hep gfü:
lerimin önünde bularak kapalı kal
dım. 

O böyle söylerken ben hayret -
ten hayrete düşüyordum. 

-- Ayıp değil mi bu sövledikle -
rmiz Halil Necip bey? Dedim. 

- Ayıp değil. Hastalık ayıp ka
bul etmez. Hastalığı söylememek 
ve gizlemek daha ayıp sayılm<.ılıdır. 
Cevabını verdi ve konuşmamız 
sürdü: 

- Fakat, o evli ve namuslu bir 
kadın! 

- Olabilir. 

Gayrimübadiller 
Yakında 
Toplanıyorlar 
Cemiyet Umumi KAtlbl 

An karada 
Gayri mubadiJler cemiyeti kati· 

bi umumisi Şahap tekrar Ankara
ya gitmiştir. Şahap bundan bir 
müddet evvel Maliye Vekfıletine 
yapılan bazı dilekler etrafında kat
r neticeler almak üzere Vekaletle 
yeniden temaslarda bulunacaktır. 
Bu arada yapılan dileklerin en mü
himi bugün bir iş yapamadığı iddia 
cdil<>n komisyonun lağvıdır. 
MaUye Vekaleti bu ve diğer dilek

ler üzerindeki tetkiklerini bitirdi
ğinden bu günlerde bu hususlar 
kat'i bir neticeye bağlanacaktır. 

Umumi katip Şahap Ankaradan 
döndükten sonra Gayri mübadiller 
fevkalade bir toplantı yapacaklar • 
dır. ----
Birçok semtlerin 
Kadastrosu 
Bitirildi 

Mal sahipleri beyanname 
d o lduracaklar 

İstanbulda bulunan birinci, ikin
ci, üçüncü kadstro müdürlüklerile 
Beyoğlu kadastro müdürlüğü \'e 

postaları çalışmalarına devam et • 
mckt~dir. 

Birinci mıntakn kadastro mü • 
dürlüğü Heybelinda kdastrosunu 

ikmal ederek 10 Mayıs 937 tarihin

den itibaren Burgaz Adasının ka -

dastrosuna başlancaktır. 
Mal sahipleri Adada bulunan ka

dastro postalarından alacakları be

yannameleri doldurarak memurla
ra geri vereceklerdir. 

Diğer taraftan bu birinci mınta 

ka müdürlüğü dahilinde bulunan 
Rüstempaşa mahallesinin kadastro· 
su ikmal edilmiştir ve cetvelleri 
herkesin görebileceği bir mahalle 
asılmıştır. 

- Yani ne demek istıyorsunuz·! 
- Evliliği ve namustuluğu ken-

disini sevmeme mani değildır .. De· 
mek istiyorum! 

- Nasıl olur bu? 
- Kendisin görecek, kendısin -

den bir şey istiyecek değllim ki .. 
- O halde? 
Onun ne demek istediğini ben 

anlıyamamıştım. Ne demek iste -
diğimi de ona anlatamamıştım. Ga
liba? 

Yüzüme baka kaldı, sualime ce· 
vap veremedi. 

- Görmediğiniz, göremiyeceği

niz bir kadını nasıl seversiniz ve 
böyle bir sevgide ne :fayda bu -
lursunuz? 

Diyerek sualimi genişlettim. Sa
rardı, sıilandı: 

- Evet, bunu benim kadar, be
nim gibi tsavir edcbiimek güçtür. 
Anlaşılmaz. İnsan görmediği, ko -
nuşmadığı bir kadını nasıl sever'! 
Denir. İşte benim aşkımın husu -
siyeti ancak bu. Çünkü ben onu 
seviyorum, damarlarımdan, sinir
lerimden uzak tutarak seviyorum. 

(Devamı var) 

Yazıktır; bir hnlk tiyatro istiyor! 
E\"velk: nkşam istanbulda da (Ko .. 

ro) konseri denilen bir konser ve
rildi. Konservatuarımızda yetiş

miş 70-80 genç, muazzam bir or .; 
kestra ile teganni ettiler. 

Bizde bu nevide ilk olan bu kon
sere gidenlerin ~oğu bermutad tt:n~ 
ha bir tiyatro bulacaklarından kor
karak gitmişlerdi: Hıncahınç bir ti
yatro buldular! 

Türkün san'atte gi5sterd1ği mu 
vaffakı.)'et ise yerli, ecnebi herkesi 
hayretlere boğdu. Tiyatronun üs -
tünde uzun zaman alkıştan bir çe
lenk durdu. 

Hakikat şudur: 
Memlekctimi7.de de halkımızın 

şanına layık muazzam operalar ku
rulması için ko.rşımıza diki1en a • 
ciz, bir hamlede fetholunmuştur. 

Her şey muznff eriyctle tamam. 
İlk adımda Avrupalı tenorların iş
tirak ettirilmesinde de hiç bir malı .. 
zur olmıyacağına göre, ~imdi, hak
kile bağırabiliriz: 

Bir millet opera istiyor. 
Bütün milletler gibi elbette m..ı::

tarip olan bu memleket h::ılkınm 
da muazzam operalarla muazzam 
musiki 'iyafetlerine kendini da ~ 
vetli görmesi için artık hakkı t:ı
mamdır. 

Halk Filozofu 

Kulüpler 
Partiye 
Bağlanıyor 

24 kuJUp Partiye bağlandı 
1stanbul mıntakasına dahil spor

cuların ve klüplerin Halk Partisi -
ne bağlanmaları işi bir aya kadar 
tamamlan~aktlr. Halen mevcut 
klüplerden yirmi dördü Partiye 
bağlı olup bunun sekizi Anadolu. 
yedisi Beyoğlu \'<' dokuzu istanhul 
yakasındadır. 

Partiye kayıtlı sporcuları·n s .. yı
sı 285 dir. 

Bütün khipl<>rin yeknesak ve as
ri vesaitle kchız edılmeleri karar
la§tırılmıştu·. Şehır bulçesindcn 
ayrılan 8800 liradan 4800 Jiranm 
yalnız atletizmle gür<'şin inkic:afma 
sarfedilecek mütebaki 4 bin lira da 
diğer şubelere haı·canacaktır. 

r Birimizin derdi "'ı 
Hepimizin derdi 

17 gencin Mearif ı 
Veki!etinden 
istediği 

Oiin matbaam u dörc genç 
geldi. Şunları söylecii er : 

Biz ev\·clki gün Kubataş lı. 
sesinde bakalorra imtihanına 
girdik. Geçen sene ı:scden 
mezun olurken bir dersten ik
male kalmıştık. Şımdi ünİ\'Crsi· 
kye dc\•am ediyoruz. f Jkat, 
evvelki gün imtihanda muvaffak 
olamadık. Bnkaloryaya üç-üocu, 
yani son defa girmek hakkını da 
kullandık. Binaenaleyh, nrtık 
hakkımız kalmı)'Or. Ve üııi\'er. 
siteyi de terkf'lmek mecburi)...._ 
tinde kalıyoruz: 

imtihanı. 1937 yılı talımat \'e 
proğramına göre yapmaları Ja. 
zımgclirken 1936 yılı proğramı· 
na göre yııp~ılar. Halbuki, bizim. 
imtihanın bu şekilde olacağın· 

dan katiyyen haberiıniz yoktur. 
Şimdi) e kadar bize 1936 yılı 
proğramına göre imtihan yapı
lacak, diye bir tebligat yapıl • 
madı. 

Biz şimdi matdur vcız.yellC• 

yiz. Tahsilimize ebediyen niha· 
yet vermek mecburiyetınde} iz. 

VekAleıten ricamız şudur: 

Haziranda } npılacıık imtıha:ılııra 
bizi tekrar kahul etsinler. Esa • 
sen imtih.rn ı 40 ki~i kadar gir· 
dık. Mı\ aH ık olnmı~ anların sa 
yıc:ı 17 dır. lldz.;ran imtihanları. 

na girıııeğe müsaade edilirse, 17 
gencin istiKblli kurtulmuş ola. 
caktır. 
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· ..... t·nde bir Yahudi~~ 
~====~ et· k rulu or 

f H !z~ (}ZXessam oAIP l 
~--------·---------------------------~ Gaip Ha 

v 

a sm yah di lngilizler yeni devlete ait bir 
·ne ı·ç far f d . proje lıazırlıyorlar. Filistin 

. a yenı krallığına Umman kralı Emir 
rap devletine veriliyor Abdullahgetirilecekmi?. Yahu-

1

_ 

·--...--~~__,...-....,...-~--~~- idi devleti kurulunca, Filistinde 
. sükunet hakim olacak .• 1915 de 

Tel A ofo 'de, Araplarla gahuJilcr arasında bir münaazaa 
tJzcrlne aokaklartla toplanan lıallc .• 

Filistin meselesi acaba bu sefer da memleketin ekseriyetini teşkil 

halledilmiş olacak mı? .. 934 te Um- eden Araplar için bu tasavvurların 

man Kralı Emir Abdullah İngilte- kıymeti yoktur. Bu seferki şu idari 
reye gittiği zaman Londrada pek taksim projesine ise Arapların da 
çok ikram edıldi. O zaman söylendi ne diyeceği henüz belli değildir. 
ki, Emir Abdullah er geç Flistin 
kralı olacak diye. Fnknt şimdiye 

kadar bu rivayetin aslı çıkmadı. E
ğer şu son günlerde İngiliz gazete

lerinde g ne canlanmamış olsaydı 
Emir Abdullahın kt•allığı bahsi u

nutulmuş, gitmiş olacaktı. 

Flistin meselesi şu son bir sene

dir pek buhranlı safhalar gördü, ge

çirdi. Bılhassa Akdenizde mühim 
meselelerle meşgul iken Filistinde 

çıkan ihtılaller İngiltercnin hoşuna 

gitmrmiştir. Aylardanberi bir he

yet Fliı>tindc tetkikat ile meşgul -

dür. Bu tetkikatın neticesi diye söy

lenen şeylere bakılırsa Flistin ikiye 

ayrıl<ıc.tk, bir kısmı Araplara, diğe

ri yahudilcrc verilecektir. Sahil 

kısmı, Akdcnizin boyunca memle
kdın kenarı yahudilere verilecek, 

içerisi ve Emir Abdullahın kral ol

duğu Maverayı Erdün ile beraber 

Aaplora kalacaktır. 

Filistinin böyle ikiye ayrılması 
siyasi ve idari noktalar §Öyle dur

sun, iktısadi clhett<?n iyi olup ol

mıyacağı da şüpheli görülmekte -

dir. Sahil yahudilere verilecek, da

hilde Araplar kalacak ... Artık ara

da kavga olmıyacak. Demek bu 

memleketin inkişafı ve bilhassa 

ekseriyeti teşkil eden Arap unsu -
runun ıktısadi mtinasebatt için mu-

vafık görülmemektedir. 
İngiltere. 915 te, yani Umumi 

harpte Balforun lisanından Yahu
dılere Filislınde milli bir yurt ver-

meyi viıdctmışti. Harp bitti, Filis

tin İngilızlerin eline geçti. Fakat 

bu milli yurdun kurulması şimdiye 

kadar Yahudilere nasip olmadı. A

raplar Flistin mandasını alan İn
giltercnin Yahudilere oruda böyle 
bir Yahudi hükümeli kurmak için 

hakkı olmadığı kanaatindedirler. 

Bunu şimdiye kadar her vesile ile 
Flıslindeki yahudilerin mukad - söyledıJer. yazdılar. 

dcratile meşgul olan Siyonist ko- Bu munakaşalar devam ededur-
milcsinin icra heye;ti henüz böyle sun, son 1.amanlarda yapılan tetki-
bir prolcyi tasvip etmiş dciiildir, knttan sonra İngılterc hükumetinin 
deniyor. Siyonistler şimdiye kadar 

Flistin için bir hayli sözler söyle -
rnis, bir cok projeler yapmışlarsa 

• 

vardığı neticeler üzerine Filistin;n 
idaresi için neler tasavvur edıldiği
ne daır m~l(ımat vardır: Bu maJü-

-- ---

Büy ·· k Harpte 
Türk Bahriyelileri 

asıl d •m v üştOler 
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Tefrika No. 32 Yazan: Zeki Ce mal 
Şimdi üzerinden daha bir gece 

geçmeden Türk gemilerinin füı -
tum önünde gözükmesi ve şehiri 
cehenneme çevirmesi hepsini şn
şırttı .. Telsiz istasyonu birdenbire 
işlemiyc başladı .. amma .. ne ehem
miyeti var .. 

Hamidiye bu akşam çok uzun o
turacak değil .. nihayet yarım saat
te işini bitirecek ve gidecekti. 

- Snlvo ateş .. 
- Ateş .. 
Bataryalardan çıknn ateş Batum 

limanım hakiki cehenneme çevir
mişti.. Bilhassa petrol tanklarının 
:mahvoluşu bilhassa geceleyin çok 
n efis bir manzar~ idi. 

S anki Türk bahriyelileri büyük 

bir şenlik yapıyorlardı. Göklere 
doğru fırlıyan ateş parçaları yük
seklerde birdenbire dağılıyor ve 

sankı havai fişek gibi dalga dalga, 
pırıl pırıl yere iniyordu .. 
Bunların orasına karışan gök gü

rültüleri .. de bu eğlencenın mü -
kcmmelıyetini tamamlıyor gibiydi . 

Bazan dakikaJnr ne çabuk geçiyor .. 
Yarım saatlik ateş de işte böyle 

oldu .. 
Hamidiye kahramanları limanın 

cenubundaki istibkamlara, şimalin
deki islihkamlara deyinciye kadar 
yarım saat geçti ve şehirden de bel
li başlı bir top ateşine da maruz 
kalmadı. Ruslnr bunda haklı idi. 

lngilterenin vaadi 22 sene 
sonra yerine geliy or 

mata göre Filistinde bir Yahudi 
hükı1meti kurulacaktır. Bu Yahudi 

devleti İngiltere ile bir ittifak mua

hedesi yapacaktır. Tıpkı Irak ile 

İngiltere arasında olduğu gibi. Ya

hudi devleti de Cemiyeti Akvama 

girecektir. Milli bir de ordusu ola

caktır. Araplar gıbi Hayfa limanın

dan istifade edecektir. Kudüs, bey

tüllahım gibi hıristiyanlarca mu -

kaddes olan yerler İngiliz idaresin
de kalacaktır. 

Diğer taraftan Araplar da mem

leketlerinin· istikbalini şiddetle a

Jakadar eden bu meselelerin halli 

için Londraya bir heyet gönder -

mişlerdir. Bunlar Filistinin istikla
lini istiyorlar. 

Yukarıda bahsedılen proje he

nüz bir tasavvur halindedir. Daha 

İngilizler bunu resmi veya nim res
mi olarak neşretmiş değillerdir. 

Fakat bunun etrafında neler soy-

lendiğini bilmek lazım 'olduğu için 

Filıstinin müstakbel idaresi hakkın

da hazırlanan, yani söylenen bir 

p rojenin bahsi ortaya çıktı mı bu-

--------şeyler hazırıaıımakta olduğuna hük

medilebilir. 

Arap gazeteleri Umumi Harp es

nasında İngiliz kumandanı Gene· 

ral Mak Mahon ile o zamanki Şerif 

Hüseyin Paşa arasında yapılmış o

lan muahededen bahsediyorlar. Bu 

muahedeyc bakılırsa İngılterenin 

o zamanki taahhüdü bütün Arabis

tanı bir imparatorluk haline gctir

mektı. Yoksa Suriye, Fılistin, Irak, 

Umman ve Hicaz kıt'aları ayn ay

rı memleketkr halinde kimisi kral· 

lık şeklinde, kımisini de manda al

tında tutmak hatıra gelir şeyler de· 

ğildi O zamandanberi yirmı iki se

ne oldu. Osmanlı İmparatorluğun • 
dan ayrılan Arabıstanın dığer yer

leri şimdi birer şekil almı.şlar, bun

lardan yalnız Irak müstakil bir dev

let olarak Cemiyeti Akvama da gir

m~tir. Fakat Fılistindc ekseriyeti 
teşkil eden Arapları memnun ede

cek bir idare tesis edilememiştir. 

Bundan Yahudiler de memnun de

ğildir . Siyonistler Balfordan bah

sederken Araplar da Şerif Hüseyin 

na ne Arabistan, ne de Avrupa ga- paşa ile yapılan muahedeyi hatırla-

zeteleri lôkayt kalabilmektedir. Her tıyorlar. 

halde veirlen bu haberlere, kayde-

dilen bu rivayetlere bakılınca bir 

Geceleyin atacakları her mermi 
denize gömiilmekten başka neye 
yarardı .. 

Filhakika Hamidiyenin ateşi bu 
seyyar kaleyi ve kahraman gemiyi 
gösteriyor değildi.. amma .. isabet 

ihtimali yüzde 10 bile yoktu .. 
- İsabet.. 
- isabet .. 
Hamidiye tarafından atılan top

ların yüzde sekseni isabet etmişti. 

Zonguldağın itikarnı ve şehitlerin 
mübarek ruhlarının intikamı alın
mıştı .. Verilen vazife de bu suretle 
bitmiş oluyordu. 

Hamiçliye geceleyin cenuba doğ
ru rota ile döndü. Ve en son sü -

ratle Trabzona geldi. 
Yavuz çoktan hareket etmişti. 

Midilli ise Hamidiyeyi bekliyoı: ve 

kahramanlığı onun ağzından dinle
mek istiyor gibiydi. Hamidiye ge-

lir gelmez Midilli hareket etti ve 
son süratle garbe doğru ilerledi.. 

Savaştan dönen Hamidiye Trab
zon limanına varınca büyük şenlik 
ile karşılandı .• Feliiket haberi ne 

kadar çabuk duyulur. 
Batumun başına gelen felaket de 

en kısa zamanda Trabzonda duyul
muş ve hatta İstanbula kadar ya
yılmıştı bile .. 

Trabzondaki nakliye gemileri he
nüz yolcularını ve silahlarını bo -

şaltmamıştı. Hamidiye bir gün ka
dar bu gemileri beklemiye mecbur 
oldu. 

Ertesi gün nakliye gemileri ar
kalarında Hamidiye olduğu halde 

Giresuna doğru yol aldılar. 

MiD1LLİ İLE RUS DONANMASI 
KARŞI KARŞIYA!. 

• Zonguldağı döven Rus donan -
ması yollarına devam ederek Si-

vastopola doğru ilerlerken gece -
nin koyu gölgesi arasında bir ses 

duydular .. 
. Bu sesi evvela telsiz memuru tes
bit etti. 

Ruslar Zonguldağı döğdükleri i-
• çin memnun Sivastopola tam bir 

eğlence içinde ilerliyorlardı . Türk 

gemilerinin henüz nerede oldukları 

belli değildi. Yalnız gizli tertibat 

Veli! dur yavaş hele .•• ileriden 
bir ses geliyor. Dinle!. .• 

İki dolu silah sese doğru çevril -
miş, bir kuş bile uçsa hemen patla
mıya hazır ... İstiklUl harbinin en 
karanlık günlerincre d~man çiz
meleri altında çöken ocakların son 
dumanının tüttüğü bir gün. 

Karacabey kazasının bir köyü. 
Çeşnigir. Köyün sırtmda seneler
ce gözyaşı gibi sakladığı harap me
zar lığın bir köşesi .. Köye inen yo
lun bir kenarında geçen bu vak'a 
akşamın alaca karanlığında cerc -
yan ediyordu. 

Köyün en zengin adamı Garip 
Hasan Dayı. Sekseni geçmiş bir ih
tiyar. Son biricik oğlunu da İstik
lal Harbine yollamış, vatanın ha
inler elinden kurtulması için bir 
çok harplerde şehadet haberini al
dığı dört çocuğu gibi bunun da şe
hit haberini beklerken onun yega
ne \'ediası henüz pek genç gelinini 
de o gün kara toprağa sonsuz göz 
yaşları içinde gömmüşlerdi .. 

Yunan devriyelerinin tamamile 
çekildiklerine kanaat getiren iki 
çapul köylü delikanlısı Çeşnigir kö
yünün en zengin adamını o gün soy
mak için fırsat bekliyorlar ve köye 
inen mezarlık yolunu emniyet iti
barile daha muvafık buldukların -
dan ağır ağır etrafı dinliye dinliye 
yürüyorlardı. 

işte Recebin Veliye ihtarı. Dinle!. 
Ses muttarit ve ahenktar bir nok
tııdan geliyordu. İyice dinledikten 
sonra yavaş, ynvaş ilerlediler ve se
se iyice yaklaştılar. Çit olsa tetığe 
asılacakhırdı .. 

Biraz daha yürüdükleri zaman se
sin bir toprak kümesi altından gel
diğini sezdiler. Bu yeni ka1.ılmış bir 
mezardı. o köyün adeti imiş, her 
yeni mezarın başında diğer bir 
yenisi gelene kadar J;azma küreği 
dururmuş. İşte mezar etrafında 
gezinirken ayaklaııına takılan bu 
eşyayı kullanmayı düşündüler ve 
biri silahı tutuyor, diğeri kazıyor. 
Nöbetleşe mezarı kısa bir zam.anda 
a(tılar. 

ile alınan malümata göre Türk do
nanması bir gün evvel Trabzona 
yola çıkmışlard ı. Binaenaleyh böy
le gece yarısı Rus donanmasının 

karşısına çıkacak hiç bir düşman 
yoktu .. olamazdı da .. 

Zonguldaktan sonra vardiyaya 
kaptanlar kalmış. diğer askerin hep
si yatmıya çekilmişti. 

Katadenizin sessizliği içinde ile

rilemekte olan düşman gemileri -
nin gürültüsü Karadenizi karıştı -
;,yordu .. Fakot sönmüş olan lam -
balar bu gürültünün mekanını da 
iyice göstermiyordu .. 

Herkes rahatda idi .. 
. Birdenbire amiral gemisinde bu

lunan telsiz memuru bılmediği şif
relerin makineler tarafından tesbit 

edildiğini gördü .. 
- Tık tık tık tık ... 
Bu Rus gemilerinin ve Rus li -

manlarının işaretleri olmadığına 

göre Türklere ait olduğu muhak -
kaktı .. 

Lakin Rus telsiz makinelerinin 
zaptettiğl kuvvet mallım .. o halde .. 
Derneğe kalmadan Rus telsizin -

Tahtaları kaldırdıkları zaman o· 
fukta henüz yeni çıkmıya başlt • 
yan ayın hafif ışığı altında ıncz~r· 
da doğrulan ve ilfıhi bir mucize ılC 

··ıı.ı tekrar hayata kavuşan zavallı 0 

dirilmişti . P.ecep so;:du: 
et· 

- Bizden korkma, kadınsan bıl 
mız ol, er isen kardcc:imiz ol. scıı 
kimsin, nesin.. söyle • s~t' i goti.ırC' 
lim. korkma! .. 

Zavallı dirilmiş öli.ınün sevitl~ 
ve korku arasında ne söyliyeceğitıı 
şaşırmış bir vaziyette ağzından şı.J 
sözler çıktı ... Ben Çeşnigir köyiW 
den Garip Hasan dayının gelini • 
yim. Bana kıymayın. diyordu .. J{O' 
cam Arslan Ali harptedir. çocıı : 
... b' .. t . d' d ıı-ı gumu ır gos erın, ıyor u. 
çapul, o gün soymak kasdilc gel ' 
dikleri bu köyün en zengin ada .' 
mı Garip Hasan Dayının ismini işı• 
tincc hayretle biribirlerine balOi' 
tılar ve kararlarını bakışlarile " 
verdiler.. t• 
Veli: Bacı, dedi, sen hiç kasave 
lenme, biz Arslan Alinin arkadıışl9; 
rıyız, seni kurtarmıya geldık. J(al. 
b . 1 ı .. ~ serı' enım pa toma sarı ve yuru 

'l<l' hemen evladımı ulaştırahm. Ve 1 

si de kadıncağızın kalkmasına yar· 
adım ettiler ve paltoya sarıp tek 1: 

bet vaziyetinde kadıncağızla köyı.1tl 
yolunu tuttular. 

Bir kaç dakika sonra Hasan 03
' 

yının damı önüne geldiler. Ka?1~ 
sevgili yavrusuna ve büyük}crifl 
kavuşmak için fazla isticnl göstC' 
riyordu. Fakat, Recep dedi ki: tl 

- Bacı, ~n dur, VcJi de durstıtl 
ben gireyim. Yavaş yavaş vazi)'e 

. tıl'' 
ihtiyarlara anlatayım. Ve senın • 
balarmı da getin•yim. Sonra ber~. 
bcrce gireriz. dedi. Ve Vclivc de 

1 

- tı. 
şarctlc vaziyeti kısaca anlatmış t· 

Büyücek bir ağıl önünde bir 1'9 
ti 

1ı dam ve sıra ile üç oda .. Odalsl'~ 
birincicn hafif bir ışık sızıyor. Jl ti 
cep pencereye yaklaş~ığı ıartı.~. 
hıçkırığını güç ;ı:aptctmişti: B!r ~ot 
tiyar kadın mütemadiyen aglı) C' 

_ve göz yaşlarını saçı gibi ak ycf{'ı 
(Dt!flamı 6 nci saq/aJo) 

~ 
---~ ~ 

deki gürültüleı- hem de sert ser 
daha fazlalaştı. 

- Tık, tık, tık, tık.. Jı" 
• jı.ı 

Gürültüler o kadar şiddctlı 0-
ki.. Türk gemisinin çok yakıll 
olması muhakkaktı. • 

Telsiz memuru hemen kurnııfl 
dana koştu.. , 

ıar• Kumandan gece yarısı karşı 1 • 
na çıkan düşmanın kim ve ne 0 re 

' duğunu bilmediği için en }<ısa 
en sağlam yolu keşfetti: 

- Sivastopola firar .. 
- Iforbi kabul etmemek.. dil! 

Filhakika Rus geıniled o ~a ıJi' 
hızlı yol almıya başladılar kl·· a1 

"J1ftl 
saat sonra esasen ışıkları ı;!l t:ifl' 

"!ı .. 
olan gemilerden Karadeniz 11• 

9 
• 

de hiç bir iz kcılmamıştı. Maaf{'ı f'.' 
fih arkalarında bulunan (Olcg;ıcti 
tos) ismindeki nakliye geril 
bunlara yetişemiyordu. bif 

Midilli gece yarısı eline geçcil 
avı koloy kolay bırakmaz .. 

- Ha geyret.. 
- Sürati artır .• 
- Biraz daha .. 

.. 
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Glinde 45 kuruşla üç kişi geçindi-
ren 12 y · ç c k 

Orhan diyor ki : um ak is iyorum. Fakat, ben 
ça ışmazsam, kötür" ba am ç ka 1r 

Sakat vücudile 
müvezzilik edent 
Safer de günde 
kazandığı 20 
kuruşla ana ve 
baba besliyor -Küfecilik bu yaşta iyi .. 

fak at sonra ne olaca
ğım .. Orasını, bilmiyo-
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/~te üç yıldız ki, HolivuJurı aliınt üıtüne gellrmeğe kafidir 
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ır~~~~.~~:~0L~~t~.~ ~~I Holivutta suvareye sarhoş ge
Elma utaro.k ail~ ge,:indiran bir çocuk ... 

~öpo t J =ı der ve çalışmazsam kötürüm ba • 
..,. su~ r a 1 yapan: bamla, anama kim bakacak? 
~ ıeyman Çapan - Ne kazanıyorsun günde? 

~ r. - 30 - 40 kuruş .. 
"llr'" c Uden geçiyorum. ..,. 

'ttı.ı,~tı~ş bir burgu gibi, mesama- Balıkpazarındayım. Kalın, ince, 
t~~ b 

1 
adar işliyor. Hafif bir mel- tok ve yayvan satıcı sesleri, ku-

Ca~ bi~ e .!ok havada. o kadar sı- l&klarımda bozuk ahenklerle dü • 
\'~ gün .. Temmuz gibi bir ha- ğiımleniyor: • 

A - Taze yerli bakla, çift okka 
<l3f.:Jt k 

h:ııhk k' ~ldırımlar 0 kadar ).'U _ on iki buçuk .. 
c~dd(!de ı, .~"~?na, pamuk döşeli bir - Çiçeğı burnunda kabak! .. 
·YtJr ~uruyormuş hissini ve _ - Beş okka yedi buçuğa soğan .. 
t1: - Haniya verelim, 60 kaşer!.. 

l lllde J· •· ·· . • Er d d t d t ı t Yan b· ·Uçuk bır camekan ta _ ın e eme eme sa a a, turp 
~\'Jy('s· ır. Ç?cuk, gözlerinin rüyet taşıyan ihtıyar bir kadın yanıma 
"~ UQ1ın1 hır dürbün ayar eder gi- sokuldu: 
illi, ôrı~ lı~ kısaltarak, sağını solu _ - Salata istemez misin oğlum! 
~~~nu arkasını, Köprünün baş - Hayır nıne! .. 
L ~letıinı kontrol ediyor. Parlatılmış şişelerde berrak zey-
'\Jı:~ Ye memuru arıyor .. Ve ya- tinyağını teşhir eden genç irisi, 
~tıııey~ıakta, belediye memuru gö- baygın mavi gözlü bir delikanlı, 
q. S(\s~cc, hazan yavaş, bazan tiz önünden geçen dolgun vücutlu, 
, 'l' h::ıykırıyor: müştehi kalçalı bir kadına: 

ltıt~ 'Pa.~e. mis kokulu kurabiye... - Şerbet gibi, şeker gibi.. Zey-
,Ve b~raya bir tane! tinyağı! .. 
~t doJt ır .~emur gördüğü zaman, Diye bağırıyor .• 
~ llatnuş kedi gibi, sümsük süm- Bazan bir karambol, bir kol çarp-

eınrı tınaklıklarm kenarında ması, arkasından şu sesler: 

~~alı~tlnıntakadan uzaklaşmıya, - Önüne bak yahu!.. 
. - Kör müsün diyeceğim amma, 

öı. :Yorı cürmü meşhut var, yıldırım mah· 
k Um·· 

1~vıııf:d~nden kaçar gibi kaçıyor!.. kemesi var, belki tahkir sayılır. 
ti, ııe ,un. "Yüzüne baktım. Neme- Ve bütün gelen giden, bir dük. 
~ ~ı ~:zin bir bakışı vardı. Ren- kandan ötekine girip çıkan, bir ser-
~·idi ~i 0zleri çukura batmıştı. Bel- giden ötekine athyanların orta • 
'tııı b~lk~ıdasız.lık onu harap et _ sında, çıplak ayaklı, elbiseleri p::ır-
1,1~r0'Pl 1 de ince hastalık yaman ça parça olmuş, sarı yüzlü, cılız 
"'lttı% iltını zayıf çiğerlerinc aşı- çocuklar dolaşıyor, çıplak, nasırlı, 

Sı:ıtd • patlak ayaklarilc, sanki sert ha -
-..... 1.ttn· }ılar üzerinde yürüyorlarmış gibi, 

~O)' .\dırı. 
"ırı k ne senin? Nerede oturu- pervasızca taşlara basarak, arka-

~t~C.\·a'ıı aç yaşındaSln? larında küfelerile insana yaklaşı· 
~ ~ı v~"'errnedi. Yüzünde korku yorlar: 
t.:~.~ ile :ı ~avaUımn.. Elimdeki - Küfe lazım mı bayımL 
ı.,:dj:y" b·cnı kazanç memuru, bir Bakıyroum: Dokuz, on yaşında 
'lılt " ılrne . tahmin edilen iri yüzlü, bir yavru 11_ ki m ncsı zannetmiş o-
"l!l)ıı~; suallerime cevap vermek onlardan biri. .• 
~' ~:du. · Soruyorum ... 

~ıışilca.~tn1 cmur değilim .. Seninle - Nasıl iş var mı? Çok para 
h ~~· ti n:ı .. Dur.. kazandın mı bugün? .. 
'(\~f ltıg~n h - Ne gezer? Herkes ellerine ba-
~~ bir ~b alindcn eser kalmadı. lık ağı gibi torba taşımıya başlıyalı. 

~İ~el{J. essüm sarı dudakların· 
~' ls .enerck cevap verdi: bizim de işlerimiz bozuldu. Zaten 
n~h lllırn 0 pazarda da iş yok. 

tıı; İllled rhan, 14 yaşındayım. - Kaç para kazanırsın sen, gün-
lı:toı-u e Kafesli mahallesinde o- d 

~' .\ tn. e ... 
; in ilan b - Bazan 30, hazan 45 .. Bazı pa-

ttıe1t aban var mı senin? zarlarda altmış kuruşa kadar ka • 
~-' liab leh<? gitmiyorsun? zandığım olur. 

ı..~ atn k" .. 
~ ı1ttıdan oturüm gibi bir şey.. - Sen hep pazarlarda mı ha • 
~~Ot, fak kalkamıyor. Anam ka· mallık yaparsın? 
'ı-ılq ie"rnı at aldığı para otuz ku· - Evet, İstanbulun her iı?m • 
~~t~ b~k Yor günde .. Ben çalışıp tinde her gün bir pazar kurulur. 
\~ tide~rorurn. Bunun için mek- bütün buraları dolaşırım .. Kasım-

~tfy0r:0rurn. Mektebe git - paşaya, Beşiktaşa, Tophaneye gi-
m, fakat, mektebe gi- derim. 

- Babam yok .. ben küçtıkken 

ölmüş. 

- Sen hı>r zaman çalışır mısın: 
yoksa mektepler tatil olduğu zaman 
mı çalışıyorsun? 

- Ben mektebe hiç gitmedim. 
Bir senedenberı çalışıyorum. 

- Çocuk mektebe gtlmez olur 
mu, küfecılik etme de mektebe 
git! 

Çocuk içinden, lahavle okur gibi 
ters ters yüzüme baktı. 

- Sen okumasını sevmiyorsun 
galiba? 

Yeşil bir ışıkla yanan yeşil göz
lerini bir isyan manası kapladı: 

"' 

Gazel• ••l•r•lc 6cıiasrnr •• 
anasını ıe,indiren Saf•r 

- Hiç insan okumasını, sevmez 
mi, istemez mi, bay amca! .. 

- O halde niçin mektebe git -
rniyorsun? 

- Mektebe gidince, evde r.e yi· 
yip, içeceğiz? 

- Senin annen var ya, o çalış
sın! 

- Annem boş durmuyor ki .. re
jide çalışıyor. Fakat aldığı yevmi
ye 35 kuruş, bu para bana, erkek 
kardeşime, kendisine yeter mi? Ev 
kırası var, ekmek v.ar, yemek var! 
Annem ev kirası verir, benden bi
raz büyük olan erkek kardeşimle 
ben de küfecilik yaparak nafakamı
zı tedarik cderız.. Sen oku diyor
sun, iyi, güzel amma, mektebe baş
ladığımız gün evde hepimizi aç 
kaldık demektir. Otuz kuruş kime 
yeter? 

- Senin adın ne? Kaç yaşında
sın? 

- Osman.. 11 yaşındayım .. 
- Küfecilik bu yaşta yapılır, da-

ha büyüyünce yapılmaz ki .. O za
man ne olacak? 

- Ben her günkü nafaka mızı te
darik edeyim diye, bir usta yanına 
bedava çırak girip bir san'at öğ· 
renemiyorum ki? Sonumuz ne o • 
lacak? Ben de bilmiyorum. 

Ve bir aile geçindirmek gaile • 
sinin büyük yükünü arkasına yük
lenmiş olan bu çalışkan çocuk ba
şını önüne eğdi, istikbalinden duy
duğu endişe ile yaşlanan gözlerini, 
ayaklarının baş parmaklarından çı

kıp dağılan tozlara dikerek, dal-
gın cl 1 uı:ıklaşh . 

••• 
M kapı~·.,rla bir arka • 

daş J • ·laştım: Mü • 
vezzı ı dostlar, küçük, 
mini mıni bırinın P.trafını almış • 
lar, askerlik oyunu oynuyorlardı. 

Bu mini mini, sırtında ve ö • 
( Daw1.111ı •ltıncı ••ıf•a} 

len artistlerin rezaletl ri 
Artistlerin kocalarından boşanmaları ile evlenme 

feri her gün görülen tabii iıadiselerdendir; 
koca~ değiştirmek, gömlek değiştirmek gibidir 
H oüvutta; en tanınmış bir yıl - 1 ı ı 

dız. baloların vcyo süvarelerin 
1 

Sevmenı·n, 
birisinde yere düşecek kadar sar -
hoş ve liıübali görülebilir. 1 

d~:!~::·.:~;:: ::v::~::~ 1 platonik aş-
sin nefretini uyandıracak hareket- ı' kın ayıp sa
lerde bulunabılir?.. 

Bizce ayıp olan bütün bu suçlara 

Holivut halkı aldırmaz, soğuk bır ld d ~ 
tebessümle karşılar. yı 1 g"' 1 ·ıya r 
ra~a~~~in~~ğcrm~~:~!:~ i~~~t0:aat~ 
kışlı (Klodet Kolbcr) le (Narman 
Foster}in merasimsiz, basit evlen
melerini büyük günahlardan, aff e
dilmez suçlardan biri sayar. 

Güzel yıldız Klodet; kimseve ha· 
ber vermeden. kimsenin u~mıya
cağı bir zamanda (Norman Foster) 
le sıkı fıkı görüşmesi, ve nihayet 
onunla evli olduğunu ortaya atma
sı, bütün Holivut halkının hem hey· 
rctini, hem de hiddetıni mucıp ol
muştur. Bu hususta Klodet dıyor 
ki: 

cHolivudun na~arında benimle 
Normanın alakası gayri tabii görü· 

nüyor, halbuld, ben başkaları gibi 
Normanı sırf aşık olarak kabul et

seydim buna kimse bir şey diye -
mezdi.. Holıvut halkı, Normanla 
evlı olduğum halde ayrı ayrı evde 

neden oturduğumuza şaşıyor ve 
bu çeşit evlenmeyi örf ve adatma 
aykırı görüyor! .. Bu yüzden en ya· 
kın dostlarımdan işittiğim telmih
li sözler, ve arkamda yapılan dedi
_kodular beni çok rahatsız ediyor .. > 

••• 
Holivudun efkarı umumiyesi na

zarında suçlu ve haksız tanınanlar
dan biri de meşhur Tarzan filmi -
nin kahramanı (Coni V.aysmuller) 
dir. 

Buna sebep de: (Coni) nin genç 
karısı (Bobi Ernst) ten ayrılması· 
dır. 

Gerçi Holivutta boşanmak tabii 

şeylerdendır. Fakat (Conı) He (Bo· 
bı) nin ayrılması bambaşka bır se
bepledir ki bunda Coni çok hak -
sızdı. Bobi Eı nst); (Conı) nın uğ· 
runda (Brodvcy) tiyatrosundakı 
meşhur mevkiını tcrketmış \'e ona 
sayısız fedakarlıklarda bulunm~ş-

· tu. 
· Holivudda bu kadın gıbı kocasına 
mutı, onun kafasına uygun bır ı.ev

. ce yc.ktur. 
İşte bunun için sınema kiıbesi 

Holıvudun halkı (Bobı) yi çok se
ver. hürmet eder ve (Conı) ye bu 
kadından ayrılmak ıçın bır behane 
bir suç bulamıyor. 

••• 
Holivut takhdden çok nefret e

der. Bakınız, Gretn Garbonun mün
zevi hayatını, garip etvarını hoş 

gorüyor, fakat (Anna Harding) ve 
"(Jr..net Gaynor) un Grctayı takli
den kimseyi kabul etmemeleri, yal
nız evlerinin içine mahsus telefon 
kulla:ımalarını aykırı görüyor ve 
dedikodusunu yapıyor. 

Bur.unla beraber bu iki yıldız bu 
hu~·l~rından vazgeçerek eskisi gibi 
kapılarını gazetecilere ve herkese 
~çtılar. 

Holivudda tam bir aile hayatı ya
vamak istiyenler tenkitten, dedi
kodudan yakayı kurtaramazlar. 

Holivudun kendisine mahsus bir 
ıeriatı vardır ki, bunda aile hayatı 
he!' iki tarafa tam serbestisini ver
mektedir. 

Ayni zamrında çıldırasıya seviş
meyi PJatonık bir aşka tutulmnyı 
günahı kcbaird"n sayar. 

İ~!~ (Cin Reymond) ile (Bari 
Briyan) m Holivudda gözden düş
meleri birıbirlerini tam bir aşkla 
scvdikforfadcn ileri gelmi~tir. 

Holivutta, her yıldız hususi ha
yatını arkadaşlarından gizlemez, bu
nu yapmıya teşebbüs etti mi, ba
şına betayı alır. 

İkin gün kirli çamaşırı meyda -
na çıkarılır. 

Bu yüzdım (Dik Bartelms) gibi 
bir çok artistlerin aile hayatları 
dağılmıştır. 

İşte Holivudun kendine mahsus 
olan bu adetleri, yer yüzünde baş
ka bir yerde: yoktur.Bu sinema şeh
rine yeni düşen yıldızlar bu hayata 
ve adetlere alışıncıya kadar çok 
müşkülat çekerler. 

Bununla beraber Holivutta sami-
. miyet ve işde ciddiyet herkeste 
mevcuttur. Bu iki meziyet olma
saydı, sinesinde binlerce genç ve 
güzel kız ve delikanlıyı toplıyan 
bu şehir, dünyanın en uüyük bir 
sefahat beldesi olurdu. 

• • 
Klodet Kolber 
Yaralandı 

Klodet Kolber'in HulivoUan 
fra'.lsa>:a döndüğü ıöyJcniyordu. 
Ha1bukı bu maruf sinema artisti 
Hulivnlta 2'CÇirdiği bir otomobil 
kaıası yüzünden şimdi hastahanede 
yatmaktadır. Klodet Hulivuttaki 
Vilşayr bulvarındll otomobilini sür. 
atle sürdüğü bir sırada, yağmur
dan ıslanmış olan şosada tekerlek • 
Jer kayını~ ve Klodct vites kolunu 
yanlış idare ederek, demirin baca• 
tına saplanmasına sebep olmuştur. 
Hemen hastahaneye kaldırılan ar. 
tistin bacak kemiklerine bir şey 
olmadığı anlaşılmıştır. Klodet bir 
ay karlar yatakta kalmak mecbu
riyetindedir. 

iyileştikten sonra "Mavi sakalın 
ıekizinci karısı" ismindeki filmi 
çevirecek lir. 

Bir ıl•••• •rllıll nHrM• ~lıtı e11 111ıu llr Aaltle ,.,, Hrlllıw 
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Padişah, bahadır sahibi, yorgunluk veren kayıt

lara bağlı olmıgarak k abul edecekti 
Bahadır sahip lstanbula geldi geleli ilk defa o larak gemi· 

sinden dışarıya çıkıyordu 
- Ben seni yorgun 

diye yanımızdan uzak. 
1a~tırdım ki. bir şeyler 
öğrenesin diye. Hiç kimse 
ile bir şey konuşama· 

dın mı?. 
- Yalnız yemişler, şer· 

betler .• Ondan sonra bir 
çok siyah köle, hiç biri 
lakırdı etmi>·or. ikide bir 
Türkçe bi!mediklerine çok 
bayflanır gibi işaretler 

ederek çı';:ıyorlar. Canım 
çok sıkıldı. Bir aralık he· 
men bulunduğum yerden 
fırlayarak geminin her 
tarafını dolaşayım, nrnş· 

tıra)•ım diye düşündüm, 

fakat bunu doğru bul• 
mıdım. 

- Bununla beraber her 
şeyi öğreniriz. Bu adam 
Sultan Süleyman buzu. 
:una çıkın.ık istiyor. Ona 
söyliyecck bir şeyi var. ' 
mış. Başka kim'ieye SÖ.f• 

lemiyor. Jşte hiç olmazsa 
bnn•J ö~rer.dik. Bu ge-

Fw 

• 

c ki gezintimiz de böyle b~!!!!!'!!~-=~~~~~~~~~~~~~ 
olsu'l .. 

Kayıkçı gülerek tasdik 
etti : 

Eıki istanbuldan. bir göranaı 

- Ben seni yorgun diye yanımız
dan uzaklaştırdım ki, bir şeyler öğ
renesin diye. Hiç kimse ile bir şey 
konu~amadın mı? .. 

- Yalnız yemişler, şerbetler ... 
Ondan sonra bir çok siyah köle 
hiç biri lakırdı etmiyor. İkide bir 
türkçc bilmediklerine çok hayfla -

nır gibi işaretler ederek çıkıyor -
lar. Canım çok sıkıldı. Bir araılk 
hemen bulunduğum yerden fırla • 
yarak geminin her tarafını dola -
şayım, araştırayım diye düşün -

düm, fakat bunu doğru bulma • 
dım. 

- Bununla beraber her şeyi öğ
reniriz. Bu adam Sultan Süley -
man huzuruna çıkmak istiyor. Ona 
söyliyecck bir şeyi varmış. Başka 
kimseye söylemiyor. İşte hiç ol -
mazsa bunu öğrendik.. Bu geceki 
gezintimiz de böyle olsun. 
Kayıkçı gülerek tasdik etti: 

-Evet.. dünyanın en görülmemiş 

yemişlerini, en uzak memleket • 
lerin şerbetlerini getirip ikram et
tiler. Hiç olmazsa bu karımız var. 

- Yalmp .. Sen Canberdi Gazaıt. 
nin isyanında onunla beraberdin. 
Her şey mahvolmuş, kimseden ar
tık yardım gelmek ümidi kalma -
mıştı. Sultan Süleymanın ordusu 
için böyle isyanların hiç bir ehem
miyeti yoktu. Ne olduysa Gazali 
Beye oldu. Suriyedc bir saltanat 
kurmak sevdasına kapılan bu bed

baht başını da bu uğurda uçurttu. 
Sen de onunla beraberdin. Fakat 
kurtulabıldin. Olanca cesaretini 
topladın, kaçabildin. Ben seninle 
Berutta buluştum deği mi? .. 

- Evet efendim. 
- Senin için oralarda dolaşmak 

çok tehlikeli idi. Ferhat paşanın e· 
Jine geçseydin Gazalinin en ileri 
gelen yardımcılarından biri diye 
hemen seni de .. . 

- Evet, evet ... Hemen ben de bu 
dünyaya veda ederdim. 

- Bereket \'ersin ki, senin gibi 
r.enç, cesur bir delikanlıdan çok şey 
beklenir; senin gibi bir adamın ya
pacak bir çok işi vardır. Beruta ka
çarak canını kurtarmıştın. İyi bir 
tesadüf olarak ben de oradaydım. 
Sen bana geldin, her şeyi söyledin. 

Sana sığınacak bir yer göster.dim. 
Seni beraberime aldım, buraya ge· 
tirdim. Burada padişaha aff ettir • 
mek ümidim çok kmtvetlidir. Fa· 
.kat burada seni gören misafirler 
elbette mcark etmiş olacaklar. Dik· 
kat etmedin mi?. 

- ·Evet .. burada türkçe bilen bir 
adamın bulunmasına hayret etmek· 
ten kendilerini alamadılar. Si~ 

benim için bir şey söylemediler 
mi?. 

- Hayır .. Bu merak ve tecessüs 
göstermek olurdu ki, kibar Türk 
misafirlerim buna tenezzül etme· 
diler. Ben de senden behsctmeyi pa
dişahın huzuruna sakladım. 

Genç adam asıl söylemek istedi
ği noktaya temas ederek dedi ki: 

- B<'n c;i7.c yemin ettim. Rodos 
şôvalyclerınin eline geçen kızınızı 
kurtarmak için ö:ünı:.;v<' kadar uğ
raşacağım. Buna ahde. ttim. 

- İyi söylüyorsun oğlum. Fakat 
yalnız senin cesaret ve f edakarlı· 
ğın buna kafi değildir. 
sonra derin derin içini çekti, ilave 
etti: 
- Buna olsa olsa ancak Sultan Sü
leyman muktedir olabilir!. O Sul· 
tan Süleyman ki, kendısine yalvar· 
mıyn geldik. Rodosu şövalyelerden 
kurtarsın, benim yavrumu da bana 
verdirsin. Den daha evvel gelerek 
Yavuz Sultan Selimden bunu isti.: 
yecektim. Fakat Yavuzun vefatı 

haberi geldi. Bir zaman bekledim. 
Yeni padişaha dair rnalılmat toplı
yarak nasıl bir genç olduğunu öğ-

rendim. Babasının başaramadığı 
işleri tamamlıyacak bır padişah ol· 
duğuna kanaat getirdim de buraya 
geldim. 
- Öğrendiğiniz şeyler aksi çıksay· 
dı ne yapacaktınız? .• Mesela genç 
padişahın yalnız keneli zevk ve eğ
lencesile meşgul bir adam olarak 
fütuhat sevdasında olmadığını ôğ· 
renseydiniz ne yapacaktınız? .. 

- O zaman iş başka türlü olur· 
du. O zaman derdimin çaresini hı· 
ristiyan aleminde arar, malik ol· 
duğum cesim servet sayesinde bir 
çok kapıları açtırır, kızımı kurla • 
rırdım. Fakat intikamım alınmış 
olmazdı, Takip ettiğim emel, kızı· 
mm göz yaşlarından duyduğum a· 
cının intikamını almaktır. Bunu ise 
alsa alsa ancak Türkler alabilir. 
Türkler Rodosu alırlarsa benim de 
intikamım alınmış olur. 

(Devamı var) 
Kayık sarayburnu civarına gel -

mişti. Sahilde bır yere yanaştılar. 
İkisi de çıktı. Kayıkçı kayığını ka
:raya çekti. Bu sırada karanlıktan 
bir kaç adam çıktı. Fakat kayıkçı 
onlardan birine bir şey söyledi. 
Hepsi çekildi. Kayıkçı ile yolcusu 
karanlıkta knyboldulnr .. 

1111111ııuuu111111nııı1111uııuuıııuııı•• 111111nınııuııııuu1111uauıı111tMntınnıuttunıuııı111ıınuııffıtınııııııuııııuunııııwuuııUIUlıltl 

* Bahadır Sahip Cenk misafirler 
gittikten sonra kölesine emretti: 

- Git Yakubu çağır .. 
Köle gitti, çok geçmeden yakı

şıklı bir genç ile beraber g~ldı. F.
fcndisinin işaretile köle gene çekil
di. ikisi geminin salonunda yalnız 
kaldılar. Yaşlı adam dedi ki: 

- Bu ziyaretçiler için ne di;ror
sun ? .. 

- Siz benden daha iyi bilirsiniz. 
Her halde bunların geldiğ•ne mem
nun oldunuz. 

- Pek de değil. Çünkü ben padi
ıah ile görüşmek istiyorum. Bura
da kaldığım her gUn ise bu tasav
vurumda muvaffakiyetsizliğimi gös· 
teriyor. Yalnız onun tarafından gel
miş bir zata ısrar ettim. Bu istıha
mım kabul ol\ınsun diye. 
Bahadır Sahibin çehresini bir • 

denbire hüzün ve teessür kapladı. 
Sonra kendi kendine söylenir gibi: 

- Hi çbir şey kederimi hafifle· 
temez. 
Adının Yakup olduğunu öğren -

diğimiz genç adam ayakta duru • 
yor, önüne bakıyordu. Birdenbire 
yıŞı adam ona sordu: 

- Acaba şimdi sağ mıdır? Yok· 
sa öldürdüler mi?. Yakup bir şey 
söylemek vaziyetinde kalan bir a· 
damdı: 

-Hayır, dedi, sağdır. Sizden bü
yük bir para koparmak istedikleri 
için onu sal ve salim muhafaza e
derler elbet. 

Ev geçindiren 
Yavrular 
' ( 5 inci ıogfadan Jev11m) 
nünde birer küçük sRndık taşıyan 
sakal bir çocuk, gazete satan bir 
arkadaştı. 

Bir hı.lkat garibesi gibi bir şey
di bu yavru! 

Haşan müvezzilerden biri, boru 
gibi yaptığı bir gazeteyi bir zurna 
gibi üflüyor, öteden bir başkası: 

- Saferime maşallah! 
Küçüğüme maşallah! 
Di) e tutturduğu manasız sözlere 

şakrak tir şarkı ahengi uydura • 
rak, küçtiğü oynatmıya savaşıyor
lardı. Bu cici ahenk devam eder· 
ken, küçü.ğe yaklaştım, adını sor· 
dum: 

- Safer! dedi. 
Fatihte Sarıgüzelde oturan bu 

yavru da bu yarım, sakat \•e ma
ltil vücudile çalışarak kazandığı 

20 - 25 kuruşla anasına, babasına 
bakıyordu. 

. . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . 
Bunlar, bu yavrular, kimsesiz 

midir, himayesiz midir?Hayır kim· 
sesiz değildir bu çocuklar .. Bunlar 
bir ulusun yavrularıdır .Bir cemiye
tin çocuklandır bunlar. Fakat onlar, 
bir cemiyetin, bir ulusun çocukları, 
ya\Tuları olduklarını, cemiyetten 
bir şey ıstemek hakları olduğunu 
bilmiyorlar. Ve bunu bilmeden, 
zavallı, biçare, talisiz ve yoksul 
hayatlarının yükünü, .zayıf, kud -
retsiz, kuvvetsiz omuzlarında t a .. 
ııyorlar. Bir kambur gibi sırtla -
rında taşıyorlar hayaUarını.. 

Okuyuc ularla 
Baş başa 

Evkaf 
Müdürlüğünün 
Dikkat nazarına 

Üsküdarda Selimiyede oturan o
kuyucularımızdan İsmail imzasile 

bir mektup aldık. Mektupta Se -
limiye Hamam sokağı .48 numaralı 

bir dükkan ve arsanın Evkafa ait 

bir yer olduğu haber verilmekte
dir. Mektubun sonunda, mevzuu • 

bahsolan bu yerlerin ihaleye kon

ması da istenmektedir. Bize gön· 

derilen mektupta, fazla bir tafsilat 

yoktur. Binaenaleyh meselenin ma· 

hiyetini sarahaUe anlıyamadık. Bu 

yerin Evkafa ait olduğu, şimdiye 

kadar bilinmiyor da, yeni mi ihbar 

ediliyor? Yoksa, Evkafa aittir de 
şimdiye kadar ihalesi mi yapılmı

yor. Yahut mesele bambaşka bir 
şekilde midir, bu noktaları bilmi

yoruz. Hadisenin bizce vuzuh kes

betmiş tarafı olmadığı için, bize 
gönderilen mektubu kaydi ihti -

yatla telitkki ediyor ve a15kadar 
makamın, yani İstanbul Evkaf Mü

dürlüğünUn usulen bir kere dikkat 
gözüne koyuyoruz. 

Bittabi, Evkaf idaresinin tetkI

lr.lnden sonra metele anlaşılacak ve 
icap eden muamele yapılacaktır. 

1 
KUMAR •• 

Eski lstanbul batakhaneleri : HiKAYE 1 

1 
Garip Hasan 
( 4 {iucü 'agfaJ2n devam) ------------Ye.zan: M. S. ÇAPA"'1 

nisine siliyordu. Kucağındaki 5 ya- ikin el kısım - 60 -
şında kadar çocuk boyuna: de 
Annemi isterim, annem, annem eli- Petko trişörRüğüne rağmen, karesil1d•AI 
ye bağırıyordu. Karşı minderde oyuncunun yerden seçe seçe al .. ~· 
sekseni geçmiş bir ihtiyar; ellerini r· 
kaldırmı~; Allahım, vatan uğrunda kağıtlarla yapttğl flOŞ fUVayyalİ gO 
bir çok çocuklarımı seve seve kay- medi, 240 lira rest verdi. 
bettim, son kalım Alimi de yine bu 
uğurda yolladım. Aliciğim gelince 
ne demeli Allahım. Ah yavrum, ge
linim, diyordu ve bu yaştan sonra 
bu yavrunun feryadını mı görecek
tim, sıra benimdi büyük tanrım. 
Diyor ve senelerin yükü ve acısile 
beyazlaşan gür saknlını sonsuz göz. 
yaşları ıslatıyordu. 

İşte ilahi bir kudretı bir mucize 
artık bu pire elini uzatmıştı. Te
essürünü zaptedcmiyen Recep oda
ya daldı ve doğru ihtiyara yaklaşa
rak; baba ne ağlıyorsun, derdini 
söyle hele belki deva buluruz, de • 
di. İhtiyar bir an şaşalar gibi oldu 
ve kısaca: gelininin öldüğünü ve 
bir i&tiyeceği varsa hemen söyle -
mesini dili~ordu. 

Recep: Baba, dedi, bu kadar ke
derlenme. Sana Allah gelinini gön• 
derirse bana ne verirsin, dedi. 

İhtiyar: Evlfit, dedi. Bu yaştan 
sonra maytap etme. Yaşım sekseni 
geçti. Ne istersen veririm, diyordu. 

Recep kat'i bir tavırla; baba tan
rı sana acıdı , çabuk gelininin urba· 
!arım ver, sana getireceğim, dedi 
Ümitsiz bir vaziyette, son eşyasını 
da ölünün istirahatı ruhu maksa· 
dile vereceğini söyliyerek kalktı 

ve bir bohça derunundaki ölünün 
urbalarını verdi. Recep hemen ur
baları alarak odadan fırladı ve ka
pıya gelerek kadına uzattı: Al bacı 
biz ~ede arkamızı dönüyoruz, gi
yin, beraberce girelim, dedL Biraz 
sonra damın küçük odası önünde 
idiler. 

Bir ieryat ve çığlık .•. Evladım, 
ciğer parem yavrum. Allahım ne 
büyüksün, bana gelinimi bağışla
dın, yarabbi rüya mı göı·üyorum .•• 
Recep, Veli bu manzara karşısında 
dona kalnuşlar ve ne maksatla bu 
köye ve şu odacığa girerek neler 
yapacaklardı. Halbu ki, tanrı on· 
lara ne vazife vcrmiştL İkisi de bu 
hadiseye şaşmakla beraber kalben 
de seviniyorlardı. Karşılarında iki 
ihtiyar ve blr çocuk, tdtrar dirilen 

bir ölü sanki bir tek kalb gibi çar· 
pan kalblerile biribirlerine sarıl • 
mış, bu sevinçlerini nasıl izhar e
deceklerini bilmiyorlardı. 

Kendine gelir gibi olan Garip 
Hasan dayı bir irkildi ve hemen 
yandaki odaya koştu. Biraz sonra 
elinde 3 okkalık kadar bir torba ile 
içeri giriyordu. 

Veli He Recebe dönerek: Evlat. 
lar, dedi; bütün hayatım, servetim 
yavrularım içindi. Senelerce di· 
dindim, çobanlıktan itibaren çalı
şarak şu gördüğünüz serveti elde 
ettim. :Pnkat şunu yine vatan uğ
runda harp eden evlatlarıma yol
iıyacakhm, lfı.l<in düşmandan ka 
çırıp götüremedim. Bir kısmını da 
yine onlara götürmek üzere varın 
alın hepsini, size teslim ediyorum. 
Helal olsun, dedi. Ben bundan son
ra parayı ne yapacağım, dedi ve 
Recebin eline göz kamaştırıcı ser· 
\•eti tutuşturdu. 

Biribirlerine haıa sarmaş dolq 
clmuş olan bizim dirilen ölü ve Ga· 
rip Hasan Dayının kadını nine, ço
cuk hiç bir işin farkında değiller
di. Recep bunlara dönerek: 

- Bacılar, Hasan baba oturun, 
dedi ve bir büyücek eleği 'de orta· 
ya tersine koydu. Elindeki keseyi 
birden boşalttı. 

Baba: şu avuçladığım parça se
nindir. İhtiyar halinde sana lazım
dır. 

Bacı: bu da senin hakkındır. Yav
runun da büyümesi için lil.zımdır. 

Nine: bu da senin ... 
Bir avuç da kendilerine ayırdı ve 

ihtiyara dönerek: Hasan baba; he· 
li.l edersen bu da bizim o1sun. İşte 
bu paranın yarısından fazlasını 
mukaddes İstiklfil savaşında döğü
şen kahraman oğlun Arslan Ali· 
nin ve arkadaşlarınındır. Al bunu 
sakla. 2 gün sonra biz haber ulatı
rız. Kuvveyi milliyedcn gelip ala
caklar. Zaten biz de onlara para 
bulmak için çalışıyoruz. Hem 
de hainlik edenleri buluyo-
ruz. Düşman hakkında haber ileti
yoruz. Sen bizim de babamızsın. 

Dört oğlunu aziz vatan savaşların
da kaybettin. Unutma ki, biz on· 
Iarın akan kanlan namına yemin 
ettik. Hain ayakları burada kırıp 
mezar yapacağız. Var olsun vatan.. 
Var olsun Türkiye ve Türk .. Var 
olsun ulu Gazi.. Haydi hoşça kal 
baba .. n ine .. bacı .. 

lcrde isvoll çekmiye, bu sureile pa
ra kazanmıya başladL Ve nihayet 
o kadar tanındı, o kadar malftm hir 
adam oldu ki, artık onunla kimse 
oyun oynamamıya başladılar. 

Ebedi boykotr 
Ebedi boykot, açlık ve mahru • 

miyet Petkoyu büsbütün çileden 
çıkardı. 

Asabi buhranlar geçirdi. 
Ağzından köpükler geldi, 
Deli oldu. 
Tımarhaneye koydular. Epey 

müddet orada kaldı, iyileşir gibi 
oldu, kendisini taburcu etmeden 
tımarhaneden kaçtı, yine sürün
dü, aç kaldı, yoksul bir hayat ge
çirdi. Rakı bulamadığı günler is
pirto içti. Ve bu defa, frengi büs
bütün beynine vurdu, aklını ta -
mamcn kaybetti ve sefalet içinde 
öldü. 

Pctko çok san'atkar bir isvolici 
olmakla beraber, ayni zamanda ku· 
marbazların: 

- Enayi! 
Dedikleri zümredendi. 
O, kurnaz bir enayi idi. 
Aptal bir trişördü o! 
Trişörün aptalı, kurnazın enayi

si olur mu? 
Filhakika, herkes trişörleri ta • 

un gibi, veba gibi. kolera gibi 
müthiş bir şey farzeder. 

Öyle saym- trişörlcri! 
Halkın ve hepimizin: 
- Kumarbaz mı? Şerrine lanet! 
- Kuınar hırsızı mı? Köküne kib-

rit suyu! 
Dediğimiz insan müsveddelerinin 

de, bazan hakikaten enayileri er 
lur. 

İşte, Petko da bu: 
- Enayi açıkgöz! 

lerden biri idi. 
İsvoli çekmekto çok usta, çok 

kuvvelli olmasına rağmen, yalnız 
hilenin bu şeklini bilir, öyle montaj, 
kapak, şu ve bu gibi işlerden ka

tiyyen anlamazdı. O kadar ki, ken
di masasında hırsıılık yapan o -
yuncuları görme~, fark bile etmez-

di. 
Hatta bu budalalığı, görmemezli

ği yüzünden mütarekenin son sene
lerinde Kadıköyünde Kuşdili si • 
nemasının üstündeki gazinoda po-

ker oynarken bir karede, 140 U • 
ralık bir: 

-Pot! 
bile kaybetti. 
Nasıl oldu bu iş? 
Anlatayım: 

Petkonun isvoliciliğinden istifa
de etmek, Kadıköyündeki bir kaç 
paralı oyuncuyu temizletmek is • 
tiyen, Kadıköyünün kurnaz oyun
cularından biri, bir gün Petkoyu 
yanına alır ve Kuşdilinde sinema
nın üstündeki kahveye götürdü. 

Kare kuruldu, oyuncuların ara -
sında, kahvenin sahibi de vardı. 

Fakat, onun yapılacak işten habe
ri vardı. Hattô, Pctkoya, oyun oy
namak için, sermaye veren de o idi. 

Kahvede fişle poker oynamak teh
likeli olduğu için, hesaplar tabe -
tayc yazılıyordu. Tabelayı yazan 
oyuncu atik, yani: 

- Ale voturl 
Oynuyor, kendi hesabını yaz -

mıyordu. Ve bu oyuncu karenin en 
paralı oyuncusu irli. 

İlk seans hafif geçti. İkinci se
ansta, herkes biribirinin oyununu 
anladığı için: 

- Blöfler! 
- Restler! 
Biribirini takip etmiye başladı. 

Petko, kağıtlar sirkaflı olduğu i
çin bütün ustalığı ile isvoli çeki -
yor, ortadan, al ttan istediği kağı-

dı alarak kazanıyordu. v~ otı~<-' 
tığı hileleri kimse gortıı~ 
du. Hilekarlığını bilen kab'i 
le... _ ı!~ 

Bir aralık, kağıtları dagıt 
kendi eline: 

- Ful as!.. ı.ıı 
Aldı, tabelfıda resti çok 0 

ğer oyuncuya da: 
- Ful rua! .• 
Verdi! 
Açtılar, 

Görenler oldu üvertürii! 
Rölans yapıldı. ıı 
Petko sür rölans etti. Göre d 

dil, kaçan kağıilnrı açtı eliı'l 
ve nihayet iş: 

- Rest! 
lere kadar dayandı! 1' , 

Petkonun resti (240) 11rıı f 
dı. Bütün oyuncular kaçJilıŞ;ıJ! 
nız tabelayı tutan ve ale "? ıııtl,tl 
nıyan oyuncu, elindeki 1'90 gıÇ~ 
atmamıştı. O, daha baş\aJl 
oyuna girmemiş: 

- Rölfıns! 

- Sür röHi.ns! oeı 
Yapılırken ve kağıtlard811ğıt1st' 

tirilirken, ortaya abla~ )cfıliJldi 
dan istediklerini seçmış, e 
kağıtlarla birleştirerek bir: 

- Floş ru\rayyal! bıııııı' 
Yapmıştı. Fakat ~tko 

farkında olmadığı için: 
- Rest! fıC 
Çektiği zaman, öteki oyll çW 

ellerinden kfığıtları atıp: ~:iti~ 
ları halde, tabelacının clırı tı t' 

da ' ğıtları atmayıp tutmasın ııe• 
şündüğüne hamletmiş, birııı 
lem işti. e\11' 

Aradan bir kaç saniye ~ııc' 
halde, yine bir ses ç.ıkına.Y~ 
sefer sormıya mecbur old~·, 

- Siz gördünüz mü restı· p < 
Tabela tutnn oyuncu ce'.:~JC\I 

medi, hafifçe gülümsedi. .Çt}oı-t' 
teki oyuncular, kendisi.n~ 11.f 
ki kağıtların içinden pırırıÇ. ~ 
lar gibi istediği kfığıdı se~~~ı~ 
ğını görmüşlerdi. Bunu go ,} 
yalnız Petko idi. .,.eı11':. 

Petkonun sualine ccvaP ıl b, 
ıçın, öteki oyuncuların nas ıc 11 

vaziyet alacaklarını anJantıı , 

zımdı. b' \1' 
Bunu anlamak ister gi 1

' 

lerine baktı. 
Birisi dedi ki: ıcıı\ 
- Ne duruyorsun, elind~ p 

lı k~ğıt varsa, h:roon resti I 
Bır başkası da: . ~.1 · (/ 
- Bunda düşünece~ ~1'ıcaf' ~~ 

her halden yerden kotu ,f 
ğil, iyi kağıt seçtin. Durn111

' ; 

cc\•abını ver! . 
1
·rit' ~ • 

. d" 11 ~ ... ı Pctko az Türkçe bil ,ıg 11ı:ııı:r 
nuşulan lfıflardan bir ~e'f :al' il'' 
yor, önünde kiığıl hala ce tf 
liyordu. . ... ıet 

Nihayet, bu teşvıkkfır 50' ,ıı: 
,·ııtl 

şısında a1c \'ou oynıyan °· 
- Peki gördüm! 

0 
Diye cevap verdi. e111iıl 
Pctko; kazanacağınd9I1 ıı: 

larak elindeki kiığıtlnrı aÇ 
- Bende ful as! dedi. 
Öteki de: ~ 
- Beride floş rm·a. 11il. ~~ 
- Benim kiığ1tlar d9lı9 bit 

dı.ıJl Diyerek, kupa ktzın oıJ~ 
ruvayyal nçtı. rfl 

Petko hırsından s9P5
" 

Şaşırdı: ~i 
- Floş ruvayyal! 

0 
ıc•Peıı 

da nereden çıkmıştı. iİetı11 
dağıtırken karşısınd91< dil· ~lİ 
de ne olduğunu biliyor •' t' 

Resti gören oyuncu'f'\, ~ttf 
böyle bir kağıt verıne.rtı1 "'ııl 

uvıı'. lan dağıtırken floş r ' 
ğini görmemişti. ~tı>' 

(Oe 
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SOleyrnanın Sarayında 

KUDCS KDZLARI 
Tefrika No: 43 Yazan : M. Necdet Tunçer 

Tamara o gece rahatsızdı •• Süleyman odasında 
"ınezamir,, yazmakla meşguldü. Harem ağala
rından biri gece yarısı Tamaranın odasına. koştu: 

-- Bu gece seni öldürecekler, Mel/al •• 
Kapıyı açb. 
Harem ajası çok telişlıydL 
Tamara: 
- Gel bakalım, dedi, neden böy

le titriyorsun? 
Zigo kapıyı kapadı: 
- Bu gece yata.tında yatmamanı 

aöylemek için geldim, Tamar\! Ba
pnda ölüm kasırıuı dolaşıyor! 

Tamara hayretle gözlerini aça
rak bajırdı: 

- Ne diyorsun? Beni öldürecek
ler mi? 

- Evet Fakat. ben bunu uzak. 
tan sezdim. 

- Kimdir beni öldürecek olan'l 
-Bir kadın. 
- Adını söyle bana! 

Stıe11r1anın ıarag11ula er6lart A•Rkellerlle. dıla hlaçelien bir lt.ö,. 
- Söyllyemem- belki yanlış an-

lamışımdır. Bir bile ile bunu mey
dana çıkarabiliriz. O zaman sen 4! 
onun kim oldutunu anlarsın! 8-b - Bu kadın, çok aeviştilfnlz Tamara yeniden saraya ıeldili 

'1.arranın da hasmıdır, diyordu, Ta- ,Undenberi eski nüfuzundan çok da-
8ii.J a ortadan kalkarsa, Sahranın ha fazla kendini pstermiye ve is-
lrıi e~rnan karısı olmasında hiç bir Wdilini yapmıya bqlamıştı. 

Harem ağası yere oturdu. 
Tamara heyecanla sordu: 
- Ne yapmak fikrindesin? ~ı klmıyacak. O zaman liz iki Tamara ayni zamanda Hamo gibi 

'1ı....~ler de sarayda yerlefmi§ ve bir adamın da d0&Uujunu temin - Yatajın içinde yorganla dol. 

eaa.:,.ınanın gözüne girmi§ ola • 4:tmİf bulunuyordu. Hamo cesaret 
--mtz! ve atılganlıkta rakipsiz yqıyan 

durup üstüne örtelim- Bır kenara 
çekilip saklanalım. Bu iş bu gece 
muhakkak olacak anıyorum, Ta
mara! 

~ baf11U kaldırdı.. müthif bir erkekti.. Ondan sarayda 
~celi nazarlarını Sillya ~ korkmıyan khme yoktu. 
.... , Tamara bu münasebetle Hamo • - Beni mutlaka öldürecekler 

demek? ,..:_ Peki, dedi, kabul ediyorum. 
-.ı. bır prtla.. 
- lie istiyorsun? 

~ Bu meseleden hiç kimseye 
ııetıniyeceksin! 

~Şüphesiz .. Bunu söylemiye lü
Yok, Aşo! 

- Bitnıedi.. 
- Daha ne var? 

~~ kaşlarını kaldırarak sert bil' 
r}a ilave etti: 

..;:. ~u iş bir altın bilezikle bit -

tııJ"""' Daha ne istersen veririm, A

~ 'l'lpk1 bunun gibi bir bi!eıik 
l isterim. 

~anımda yok .. Fakat, e§ini 
Yarın yaptırırım. 

tt ...._ lıılaı um ya.. kızkard~im Ka
~ kıskanç bir kızdır. Benim 
' da bunu görürse, bendcJl he
lıh... rorar. Ağzını kapamak için, bir 
~ daha isterim. 
-.;; lann hazırdır, Aşo! Sen he
'ite ba~la .. 
'1-....._~i •• 
~~ ... Süleymanm saraymda 
\.. lıGfuz ve mcvkiine kavUfIDU~ 

~ta, saraydaki rakibe5inden 
-~ıyordu. 
\it Tamaranın yanında sönük 
'>'ılciıı gibi cılız, sösteripiz bir 
't dı. 
~ 'ın sarayda bir çok a~m
~ ~dı. Tamara bütün koridor-
' 1-hçe, havuz başında ge7.er· 
~ ~m ajalan ve cü~ler pe
~ YÜrürler, ona bir fenalık 
~ sınıar diye kendisini daima 

1'rctı. 

nun kız kardqi Sahra ile de dost
lujunu derinleıtirm.i§ti. 

Sahra: 
- Tamara, diyordu, artık una 

hiç kimse fenalık yapamaz. Arkan
da hem ben varım, hem de karde
fİJD Hamo-

Tamara çolıt flllUlrmJftL 
Süleymanın bu güzel ve fettan 

gözdesini haremde hiç bir kadın 
çekemıyordu. Süleymanın kansı 

Sama bile onun yüzünden bçDllf 
değil miydi? 

. - EveL Haydi durmıyabm. Va
kit geçmeden bu tecrübeyi yapa • 
hm. 

Tamara derin bir pşkınlık için
de yerinden fırladL. Y1ltağının içi· 
ni yastık ve yorganlarla doldurup, 
tıpkı bir insan yatıyormuş gibi, üs
tünü ince bir örtü ile örttü. 

- Nasıl, iyi mi böyle? 
- Mükemmel, Melll .. mükem • 

mel .• Bunu kim eörse yatakta sizin 
yattıjınıza hilkmeder! 

- Bundan sonra ne yapacağız? 
- KaplJ'ı aralık bırakıp bir ke-

nara çekilelim. 
• (Devamı vm-) 

Fakat. saman altından 1m yürü
ten insanlar Tamarayı bir ,On ar
kasından vurmak lçln fırsat anyor
lardı. Tamara bunun farkında de-
lildi. ı.----·--------= 

O kadar ferkında delildi ki, 'ken- R A D Y O 
dialni öldilrmlye karar vermiş olan 
bedevi kızı Ato ile bile konupıat- l'--•B•U•C•O·~·K•O•P•R•OGR-•A•M _ _.. 
tan ~ktnmiyordu. 

Bir akfam Tamara rabatmzlan. Akta• netrirab: 
JDJfb.. Saat 18,30 PWda dıuaa mUlikisl. 

OUmndaD dıpn ~ 19.30 koafer ... Orcla .,...,. Se-
erkenden ,ataıma 1iriJ> yattı. im Sun Tareu tarafta• (Loan 

Süleyman o llC8 haremde cJle- Kalall. ~ Mise,,_ YI ..... 

zamih yazmakla meyuldü. lan tarm41a TM • Uliklll " 
Süleymanın sarayında Tımarayı halk f&rlntan. 20.39 Ömer Rıza 

çot seven harem aplanndan biri tarafından arıpça ı6ylev, 20,4S Mu
o ıece Yahudi dilberinin kapısını zaffer ve arkadaılan tarafından 
vurdu. Türk muıikiıl ft Mlek p rkalm 

- Kim o •. ? taat ayan, 21,15 ortatr' 22. IS 
Kapının aralılından ince bir ses: Ajans ve hona baberleri we ertetl 

duyuldu: ıünüo prorramı. 22,30 pl&kla solo-
- '8en Zigo... lar opera ve cperet parçalan, 23 son. 
-Yatıyorum, Zigo .. ftahatsızım YARINKi PROGRAM 

biraz. ~I 
vıı e ne,riyab: - Çok mühim bir iş için geldim, 

Tamara! bir ka~ kelime söyleyip ii- Saat 12,30 Pllkla Türk muaikiM, 
deceğim. 12,SO Havadis. 13,0.S muhtelif Pllk 

Tamara yatağından fırladı.. aeoriyatı, 14 son. 

Ca•usla r romanı : 5 --·-----"""'\ 
Belçika sahıllt!ıme yaklaşıp yak • 
laşmadığını taıassut etmek üzere 
harpten evvel Belçik.aya gönderil• 
mi§ti. Harp llAn edilince, meml-e • 
keline dönmek istedi. Fakat yaka· 
yı ele verdi. Bütün cürm'lnü itiraf 
etti. 

X, 13'ü~ 
D 'tezan: 
'~•r Re 

esrarı 

~ lıır casus idam edilecektı. Di
~~ Yoktu. Jandarmalar ke
'Çıkardılar. Casus tamamı
~ t kalmııtL Daha sil8hları 
~ llaaak üzere omuzlarına kal
\ ~ olan manıanm kar~ısın
' ~ •lnııı, duruyordu. Arka
~ ık. 
~ Qıahkam eter istese, bir • 
~ Ol'ınuıhğa kaçar, kim bilir 
~~kurtulurdu. Fakat böyle 
,..._ 1 letebbilsü aklına gel -

'~ ı..~Ahlan kaldırdı, nişan 
... "'lllaDda verilir verilmez 
bir anda patladı ve kur-

ttu. "-sun wcudunu delik de-

t,,_~rn yuvarlanmadı. 
·-11 bir tavırla, sanki si-

Çeviren: 
Mua•mer Al•tur 

lihlan askerlerin elinden almak is
tiyormuş gibi, manganın uzeıine 
doğru yürüdü. Ölmüştü, fakat hi· 
1A yürüyordu. 

Bu, belki iki üç saniye devam et
ti. Fakat hepimize b1r asır gibi u
zun ıöründü. Ancak ondan son • 
radır ki, rnahkO.m durdu ve arkası 
üstü yuvarlandı. Sakallan, isabet 
~en bir kurıundaıı yanmıya bq
lamlfb.• 

Domela Neyergard isminde Hol· 
lanclah bir papaz da şunları anla
tır: 

- c Umumt Harbin illnından az 
sonra, idama mahkfun bir Alman 
casusunun hükmü infaz edilt..-ce 
ği sırada, ıiyaset yerinde hazır bu-

Junmıya davut ecUJdim. Bu adam. 
bir y(lzbap idJ. 1nJWı flloswıwa 

Höcresinde kendisine, klms4..nln 
lsbat edemiyeceği bir suçu nlçfn 
itiraf etmiş olduğunu aordum. Mal· 
rurane bir tavırla kendisinin bir 
Alman zabiti olduğunu ve htç bir 
zaman yalan söylemiye tenezzül 
edemiyecelini aöylecU. 

Hükmün infazı gecilanlştl. Malı· 
kilmu daha bir çok defılar ıör • 
düm ve cesaretine hayran oldum. 
Yaptılı casuı~uıun sulh zamanında 
lflenmif bir ıuç oldutu tçtn, b<-lki 
de hayatını kurtarmak thtimAll ol
dutunu söyledim. 

Fakat Almanlar Brü1"ell iıgal 
edince, bqka bir mahalle nakle
dildl ve cezasının infaz edilft:etJ 
dakikanın yaklaşmakta oldutunu 
haber aldı. Belçika makamatının 
gönderdiği haber üzerine, alelicele 
mahk\Unun yanma gittim. Ölmez. 
den evvel benlmle bir defa daha ko-

!Çocuk mOsabakası lf SPOR 
neticesini bildiriyoruz Beşiktaşla 

1 

isimlerini neşrettiğimiz okugu- Gençlerbirliği 
cular matbaamıza Berabere 

gelerek hediyelerini alabilirler 
23 Nisan Çocuk Hajtası müna--1 'lürkan, 'l - Kabatq llleli 2-A No. 
aebetile çocuklar için yaptığı,- 971 İshak Berker, 8 - Glatasaray 
mız mii3abakcmın neticesini b1I lisesi 7-A No. 102 Rıfkı, 9 - Utan-
gü11 il& ediyorua. Kazanan kii- bul erkek lisesi sınıf 1-A No. 130 
pk oktıyı&calannuıın isimleri Orhan, 10 - Kadıköy Yeldeğirme-
G§ağıdadır. Kendilerine hedi • ni karakol sokak No. 98 Özcan, 11 

• 11e çık"fnış olan okuyuculan • - İstanbul Yeni hal No. 19 Enver 
mız gününden sonro Ergün, 12 - Beyazıt Darülfünun 
matbaamıza gelerek hediye • caddesi No. 1 Cemil, 13 - Dündar 
Zerini alabilirler. Güler İstanbul 25 inci ilk okul ta • 
Sinema ma"lnesl lebesinden, 14 - Usküdar Yeniçe19 

kazananlar me No. 225 Hayrettin Gürleyen, 15 
- Hava okulu sınıf 2 No. 217 Gök-I - Kurtuluş - Sinemköy cad • 

desi Gülmezyan apartıman 3 nu • 
mara Nejat Doğan. 

11 Beşıktaş Dizi sokak Keş • 
kül çıkmazı 6 numara Finon. 

Fototr•f makinesi 
kazananlar 

I - 20 incı ilk mektep ikinci 11· 

nıf SeVim. 
il - 19 uncu ilk mektep Mal -

koç. 
III - Doğancılar 51 numarada 

Şeref. 
IV - Cağaloğlu, Emin paşa so

kağı Gülcan. 

••rtan feneri kazananlar 
I - Büyükder' iskele caddesi 

Hadiye. 
il - Ayasofya Mustafa paşa ma -
hallesi Mesture 

m - Kurtuluş Şahin sokak No. 
l4 Feriha. 

iV - lcadiye H9 numara Cevat. 

Clltll H•r•t Ana·kıope
dlel kaz•nanlar 

I - Kasımpaşa Yeldeğırmeni as
keri kaymakam mütekaidi Bay Rıza 
kerimesı Şeref. 

11 - Usküdar elektrik ,efi Bay 
Asım hanesinde Fatma. 

Kol •••tı kazananlar 
I - Sultanahmet Üçler sokak 13 

numara Gökalp. 
11 - Cihangir Batarya sokak Pa

norama apartıman No. 2 Sedat. 

Mektep ç•ntaaı 
kazananlar 

I - Bursa Atatürk meydanı No. 
48 Nezihe. 

IJ - Yenıköy cami sokak No. 7 
Orhan. 
· llI - İstanbul Üniversitesi Tıb 
F.akültesi Muzaffer. 

iV - Beyojlu Emniyet Memur
lutu siyui kısım SaJihattin. 

Futbol topu kaz•nanlar 
1 - Kadıköy topçu miralay mü

tekaidi Ali Özkaya hanesine Fat
ma. 

ll - Clhanıtr Şen apartaman Na. 
4 Toma. 

m - Haydarpap 1835 Vahit. 
iV - Muammer Kayadelen Hay

riye lisesi talebelerinden No. 860. 

Klt•sıt k•z•nenler 
l - Hayrullah Ustar Sanyer Ha

aanpap aokak No. 7. 
II - Ankara Ziraat Bankası buj

day servisi muhasiplerinden Yal -
çın İnse, 3 - Süleyman Bilbaşar 
Sarıyer Dereboyu No. 7, 4 - Tu -
fan Büyükdcre Elmadağ No. 47, 5 
- İstanbul 55 inci ilk mektep 5 el 
sınıf 562 numaralı Danyal, 6 - E
dirnekapı Atik Alipaşa 20 inci o • 
kul 4 üncü sınıf No. 163 Nushet 

nuşrnak istediğini söyledi. Müddei· 
umuminin telgrafı ve Belçika na· 
zınnın mektubu elimde olduju 

halde, bir çavuş beni katiyen mab
.kUınun höcresine sokmak isteme
di. Ortada hiç bir zabit de görün-
müyordu. Nihayet bir erkiıuhar • 
biye zabiti geldi, elimdeki evrakı 
tetkik etU ve bunun il.zerine b· 
nnlık bir hücreye kapatılmJf o!aıı 
mahk6mun yanma pmeme müsa
ade etU. 

Mahk1lm kırık bir sandalyenin l
urinde oturuyordu. Arkamda bir 
asker, yanımda bir zabit mahJdUnu 
ölüme hazırlıyorum. Pencerenin 
parmaklıkları arasından dıprıda 
bekliyen bir asker kaJabalıtı aö • 
rünüyordu. Hiç §iiphe&iz bunlar, im 
papasın bir idam mahkfunuıiu han
li sözlerle teselli edebilecejine me
rak etmiılerdi. Askerler, zabitin u
zaldaımaları için verdill emirleri 
bile dlnlemiyort.m. 

Mahkfun dua ediyordu. Tun bir 
ıüJuinetle ruhunu ADaba elDllDet 
«.tmiye hamlanıyorcla. Kndtıdne 

karısından, babeeıwl•a, dlltlma • 

men Eskişehir. 

Dolma k•!em kazananlar 
1 - Rezan, Kadıköy Muvakkit -

hane caddesı Kars apartıman ikin· 
ci kat, 2 - Üsküdar Toptaşmda o
dalar içinde No 12 Nezihe, 3 - Us
kudar İlk mektep sınıf 4 Zafer, 4 
- Bakırköy Zeytınlik mahallesi Ö
mer Naci sokak No. 100 Osman 
Şemsi, 5 - ist. birinci ilk okul 
sınıf 5-A No. 235 Nevzat, 6 -Mah
mudiye caddesinde 118 Hasan, Ga
lata, 7 - Üsküdar-Kadıköy Halk 
tramvay 122 sayılı biletçi Emin oğ
lu Mustafa, 8 - Raha İstanbul o
nuncu ilk mektep, 9 - Kadıköy 

Yeldeğirmeni 12 inci ilk okul 3-A 
No. 17 Orhan, 10 - Ankara Kızılel· 
ma mahallesinde İlhan sokağın -
da Mustafa oğlu Hüseyin, 11 - İs -
tanbul Vefa erkek lisesi sınıf 2 
557 Zestüren, 12 - Kumkapı orta 
okul tube 1-9 dan No. 178 Suphi, 
13 - Gelenbevi orta okul 3-B, 520 
Şakir Kuyrukçu, lf - Beşiktq kırk 

altıncı ilk okul sınıf 2 No. 83 Fa -
ruk, 15 - Cibali tütün inhisarlar 
idaresinde elektrikçi Tahsin oğlu 
Mustafa. 

euıu boy• kazananlar 
1 - Nezahat Kadıköy Muvakkit

hane caddesi Kars apartıman ikin
ci kat, 2 - Jak Haydarpaşa Yel -
değirmen orta mektep birinci sınıf 
1-A 569, 3 - Hikmet Yıldız İstan
bul erkek lisesi 2-B No. 1192, 4 -
Sabuni mahallesi Özen Göz sokak 
No. 15 Maide, 5 - Samatya tram
vay caddesi Merhaye köşeli 397 
numarada Ceyda Ertürk, 6 - Ke -
mal Arıduru D. D. yolları himaye 
müfettişi oğlu Adnan, Ankaar, 7 -
İstanbul erkek lisesi No. ll88 Feı.. 
hullah, 8 - Kadıköy 3 üncü orta o
kul l-E den 766 Bülent Öztürk, 9 
- Sultanhamam Ahmet Mehmet 
yokuşu No. 14 Yalçınkaya, 10 -
Ankara İltekin ilk okulu sınıf 1-A 
323 Hasan, 11 - Ankara birinci or
ta okul 1548 Hüseyin, 12 - Atatürk 
kız ilk okulunda 1-A da 4M İbra· 
hinı, 13 - İatanbul Vefa erkek li
sesi sınıf 1-B 234 Muzaf~r, 14 -
Semih çocuk sarayı caddesi Kızıl 
elma mahalleli yqivllk aokak No. 
15, Ankara, 15 - Aksaray :tJnebey 
mahalleal 91 No. Hilmi bey apar -
tıman birinci kat ömer Ersün. 

BD• Uk •Drekkep 
lr8Zlananler 

1 - Kumkapı orta okul 1-9 20f 
Şevket, 2 - Kumkapı orta okul n
nıf 2-5 den 601 Talan, 3 - Elaziz 
ta§ malaza sokak No. 42 tüccar 
Şengül, 4 - Lileli mimar Kemal 
mahallesi kızıltaş sokak No. 15 Ce
nap, 5 - Aksaray sülüklü cadde • 

dan bahaettim. Alnından ter dökü
lüyordu. 

Çok aeçmeden mahkllmu avlu • 
ya çıkardılar. Orada bir sigara ı. 
tedi. Gözünü bağlatmadı ve man
ganın ate§ edifin1 tebessümle kar· 
ııtadı. 

Bu 'kadar cesaretle ölcfütünü ıiir
düjilm ,eglne adam budur.~ 

Alman,a hesabına çalmrken ya
kalanan Kondoyanis ismindeki eski 
bir aktör de §ÖYie klanı edilmifti: 

ete mart 1918. Kondoyanlsi hüc
resinde uyandırdılar. KendWni 
unk1 bir komedide rol almış far
zediyordu. Bir aralık itiraflarda 
tulwıaeajmı IÖ)'ledi, fakat bir ta· 
lum masallar anlatmıya başladı. 
Hareket umanı gelince, kolwıdaD 
santılar: 

- Söyliyece kciddf bir fe)'ln VV• 

sa, onu söyle! dediler. 
- Demek k.l siz beni kurşuna 

clizınekte unr ediywaunuz, öyle 
mi? 

Ba maJe derin '* &tik4t cevap 
verdi. 

MabkQmu ormana ıötürdüler. 

Kaldılar 
Dün Gençler Birliği Taksim sta-, 

dında 3-4 bin seyirci önünde Be• 
ıiktqla .karp1aftı ve neticede 2-2 
berabere kaldı. Maçın başlangıcın
dan sonuna kadar Gençler Birli • 
tinin güzel ve enerjik oyununu 
gördük. Bu maçta Cknçler Birliği 
İzmir, hatti İstanbul takımların • 
dan üstün olduğunu isbat etti. Son 
senelerin en iyi futbol takımını An· 
kara ortaya koymuştur diyebiUriz. 
Aralarında tecrübeli ve milli 
formayı giymiş pek az futbolcu bu· 
lunduran G. Birliğinin bufÜn F~ 
nere de en koı kulu rakip ol e:c-Jğı 
muhakkaktır. Dunkü maçın ilk dev-. 
resınde hakim oynuyaı-ak ı - O 
galip geldiler. 

İkinci dcvıcde Bcc;ikZ n Hahkı 
ve Şeref v sıtasile yaptığı iki g le 
sol içlerinin yaptığı bir go le mu
kabele edcrc:k maçı 2 - 2 bcral-<>rhk· 
le bitirdiler. 

Oyun umumiyet itibarile Genç
ler Birliğinin iyi oyunu ile geçti 
diyebiliriz. 

İlk devrede güzel oynadılar 1 - O 
galip geldiler. Fakat ikinci dev • 
rede Bejiktaşın iki golüne m3ni 
olmadılar. Bu netice G. Birliği· 
nin lehinedir çünkü yol yorgun • 

luğu ve yabancı sahada oynamak 
zorluklarile Beşiktaş gibi kuvvetli 
bir takımla berabere kalmak fena 
bir netice defildir. 

Befiktqa ıelince; dünkü oyunda 
bllhaua birinci devr~de muvaf fa • 
kiyetsiz bir oyun oynadılar. Eğer 
maçın sonuna kadar biı·inci dPV· 
redeki Bibi oynasalardı muhakkak 
ağır bir mağlubiyete uğrıyacak • 
lardı. 

Fakat ikinci deVl'ede oyu.,larını 
düzelterek beraberliıti terr,in ede
bildiler Bu netice ve siynh beyazın 
dünkü 'lyunu bizi tatmin etmedi. 

Dünkü ma)a Beşiktaş: 
M. Ali - Faruk, Hüsnü - Fmıt . En

ver, Feyzi· Eşref, Şeref, ... ,Hakkı 
Rıdvan. 

Gençler Bfrliği de: 
Rahtnı • İhsan, Halit, Salahattin, 

Hasan,....Xadri, İhsan, Niyazi, Ra • 
sim, Asını, Selim şeklinde idi. r " 

• • 
Bul9ar • Yugoslav 

kartılatması 
Yugoslavya ve Bulgar milli takun

lan, 12 Temmuzda Sofyada kar
ıılaşacaklardır. 

Bu maçın bütün hasılatı bun • 
dan evvel ölen Bulaar Federas • 
yonu Reisi lvanora terkedileret 
namına bir lblde yapılacakt:r. 

Al 111 WlllK mu_..._..._ 

sinde No. 25 Mehmet, 1 - İstanbul 
kız orta okul nana, , - Befiktaf 
Çıratan caddesi No.13Safter,1 -
İstanbul erkek lieesl 1-B 1().{Q Ga
lip, 1 - İstanbul erkek lisesi 1-B 
de 1215 Sabri, 10 - Kadıköy O. • 
maniye C3 numarada İlhan, 11 -
Eminönü Aak. şubesi oğlu Kadir, 
12 - Cihangir caddesi Panorama 
apartıman 8 numarada Nermin, 13 
- Kabatq erkek lisesi No. 1~2 
Hüseyin, H - İstanbul kız öifet
men okulu orta 1-A 594 Saniye, 
15 - Boğaziçi lisesi sınıf 8 de 122 
Rıza. 

Tatlı bir bahar sabahıydı, günq ye. 
nl yeni dojmıya hazırlanıyor, kut-
lar 6tüyordu. Yunanlı Kondoyanis 
kötü bir Fransızca ile: 

- Fransız askerleri! dedi, siz be
nim memleketime eelim resmini 
Ua ediyorsunuz. Bravo sfıe! 

Mahkıimu direıe bağladılar. O 

da yunanca tabiat hakkında bes • 
telenmif bir lliht E>Öyledi. Ondm 
ıonra manıaya bizzat c .. teş!> ku· 
mandasını verdi. 

Maraent Fransilar isminde bir 
kadın da Vensan ormanında idam 
edilmişti. 

Kadın, direfe dotru sükehette 
y(irildil. Yüz\ind• nedamet allmft.. 

1eri görünüyordu. KendWni diN -
le bağladılar, u%un saçtan omuz. 
Janna döküldü ve puılan sö ledl: 
cFransadan af dil nrn y~asın 

rransa!· 
Sonra gözlerini açarak, mangi'° -

nın ate3 etmesini bekledi ve oyle 
6ldii. 

{Devamı"•) 
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. 
Grip, nezle, baş ve diş' ağrılarının kat'i ilacı KESKiN Kaşeleridir • Eczanesı. 

--•SiNEKLER•.--, 
Sıtma, tifo ve hastalık getirir ı 

yeme ki erin izi kirletir. 

FAYDA 
Sinekleri ve büütn haşeratı öldürür. 

Ka.sıınpaşa deresinin t:ımirinden çıkan tahminen 15 ton hurda d emir • 
açık arttırmaya konulmuştur. Bu demirlerın hepsine 450 lira bedel 
tahmin olunmuştur. Şartnamesi levazım müdii rHitünde görülebılir. 
l •tekl ıler 2490 No. Jı kanunda yazılı vcs'ka ve 33 lira 75 kuruş1uk ilk 
temin at makbuz veya mektubile beraber 10. 5. 937 p azartesi günü 
sa'lt 14 de Daimi E·ıcÜn'enci e bulunm:alı (l ırhr. ( !3) (2318) 

KAT'İ LiKiDASYON 
Beyo~lunda Tokathyan karşısında 

STAVRi DiS 
Tuhafiye mağazası 

8 May1s Çartambadan itibaren ve 

YALNIZ 15 GÜN iÇiN 
Biitiin stoklarını 

% 40 TENZiLATLA 
elden çıkaracaktır, 

Taşra bayilerininn azarı dikkatine: 
Umum Taşra b~}'ilerinc: Gazetemizin umum Taşra beyili~i 1937 

NiSl\n 15 ten itibaren 25 senedenberi umum Ta~ra bayiliği yapaa 
ve bita istisna herkesi memnun eden Ankara caddesi No: 48 Bay 
A. Zekiye terk cdilmi~tir. O sıünden itibaren milracaatlarınızı kabıal 
edecektir. 

BASURDA·N YALNIZ HE DEN SA 
lle ameliyatsıı kurtulursunuz. Basur memelerini söndürür, mahveder, kanı, ağrıyı derhal keser. 

SiNiRE 
Err.salsiz ilaçtır. Hafakana, teessürle bay anlara 20 damlası hayat verir. Evlerinizde mutl:ıka bulundurunuz. 

ROMATiZMAYA Pi MANOL 
Üşütmekten relen arka sancılarını, siyatik, bel ve diz ağrılanru derhal ıeçirit. Vücudu kızdınr. 

ADEMi iKTiDARA ANCAK FORTESTiN 
ile çare bulursunuz. Bel gevşekliğini geçirir, vakitsiz ihtiyarlıyanlara gençlik \'e dinçlik verir. Yalnız ismine dikk ıt. 

KUMBARA 

_., 

o 

BIRE, 
1000 

. ' Yeni neş ri_t! 

ArkUekt 
Bu aylık Dergınin 74 üncü sa

yısı zengin mündcrec ~ tla çıkmıştır• 

içinde Mimar Zeki Sayarın Kal,. 

mışta bir Villas ı, Galata deniz g.ıtl 
müsabakasını kazanan projeler ili 

/ Mühendis Dr. WJgnerin buyük şe
hirler nasıl tad ı! edi:ir. izzet Kuır 

baracı ların c~ki Türk mimarlatlr 

Mimar Naci Meltemin Hastanclerdt 

tedavi kısımları adla yazıları vardıt• 
Belediye ve alikadarlara tavsit• 

ederiz.. 

TAR 1 H 
YALAN SÖYLEMEZ 
Val.:'aları, olduğu gibi müta• 

lea edebilmek için, üzerinded 
biraz zaman geçmelidir. Illt• 
nun gibi bir giizellik ıııüstah• 
zarının değeri ni anlamak içio 

onun icadı Ü?:erin len en aşarı 
birkaç yıl geçmiş bulunmalı• 
dır. 

KREM PERTEV 
Dün ortaya atılan bir güzeJ. 
lik müstahzarı olıııadı~t için 

hakkındaki hüküm çoktan 

verilmiştir. O, cildin gıaRsı ... 

Cil Jin hayatı. 

Dans merakhları11• 
müjde 

En kısa bir zamanda iyi dans öt' 
renmek isterseniz ve ucuz bir fiaC 
ile vakit kaybetmeden dans pro 

1 

fesörü Yorgo'ya müracaat etsinlet• 

Adres: 
Beyoğlu Tokathyan oteli arka • 

sında Topçekcnler sokak No. 31·· 

--~~~~~~-------~-
F ABRIK.\ YERi ARANIYOR 

Merkezi bir mah:ılde .SOO il~ 
10'.)() metro murabbaında, sabi 

olursa tercih edilir. Bahçek:>P 

H.uan ecza dep0sun~ 

D~ns Profesöriİ 

~LADJR 

Parisin 1937 sene•i'!~ 
yeni dana flgürıerı • 
ögrenmek lsteyenıer 

müjde s 
Reyoğlu lstik '.il caddesi TürkıJ~ 

dans dershanesinde Kemal Sa b 
Bayere müraca <t t, Hergiin sab

3
r 

ondan a,;şam dokuza kad.ır de' 
hanesi talebeleri ıe ~ 

- ·~ .... ~ 
.... 

·-

Satlhk hane 
8 Cerrapaşa Cami ı;okak ak ~11 z ·kinl 

numara merhum doktor t: r 
k ld• 

evi. Hergün sabalıtan 12 )'C • 

.. * /i. ---
-··1 müracaat. ~ . r----------

- • • 4;~-- _ ~ 1 Kadın di~cisi 
• -,..A4 ... ~ .. , ~1., . "" 1 .MARI SOLLBl!RGISlt 

.l."'-. . DıŞ TAEIBL 
-= • ı istiklal caddesi, Lüksenburl :; 

Perşembe ve pazar günler•; ye 

i maada hergün saat 9 dan l t>ıll 
\'e saal 14 den 18 e- kadn.r )(ııbİ'* 
ettiğini sa}ın mii şlerılerıne 
dirir. .. __________ ~ 

"dal"' Sah:lJ! ve unııımi r.cşrıyatJ ı 

Bu;:nıı.ılıarrir 

E. Jzzet -11' 
BuıJdJi'ı yer: ~lai baai ;t:b 


