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Akşamıarı Çıkar Güniük Gazete - Teıeton 2cs:;7 A dres: lstanbul, SON TELGRAF 
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Jspangn Umanlarırıtlan biritulı bir A lman torpidosu 

. Paris, 9 (A.A.) - Burgos Hükıi- maktadır. Asiler şehri mutlaka zap-
metini tanımak ve onunla bir tica- tetmek için son derece gayret sar-
ret muahedesi akdetmek üzere mü- fediyorlar. 

~akereyc girişmek ıç .;ır Japon BARSELONDA SÜKÜN 
beyetınin Salamanca'ya geldiği Beselon, 9 (A.A.) - Şehirde va-
hakkındaki haberler, Paris mat - ziyet normal halini almaktadır. Ba· 
buatını şiddetle alakadar etmek - rikatların yıkılmasına başlanmış • 
tedir. tır. Dün Valansiyadan beş bin ki-

BİLBAO TEHLİKEDE Mİ? şilik bir kuvvet gelmişlir. Halk 
t ;Nnıka, 9 (A.A.) - Huvas Ajan- bunları .ıUa~lamıştır. 

sın .. gorc, ası kuv\'etlcr Bılbao'nun Knnşıklık esnasında öldürülen 
son müdafaa hatlarına dayanmış - umumi ışbırlı~ı kntıbınin cenazesi 
lardır. Şiddetli muharebeler ol • bugün gömül<c~ktır. 

Nevyork, 9 (A.A) - Hmdenburg 
balonunun yolcularından biri daha 
hastanede ölmüş ve bu suretle 
Lakehurst faciası kurbllnlarının 
miktarı 35, e baliğ olmuştur. 

Balon kumandam kaptan Max 
Pruss ile zA"itlerden Albert Sammt, 

Lakewood hastanesine nakledilmiştir. 
Bunlnn kurtarmak ümitlile kan 
naldı ameliyesi yapılacaktır. Bu· 
nunla beraber sihht vaziyetleri 
pek naziktir. 

BALONLARA HELYUM: GAZI 
LAZIM 

Roma, 9 (A.A.) - Hava işleri 
Müsteşarı B. Valle, Hindenburg ba

(Devamı ikinci sayfada) 

Soy 
Adlarını 
Kullanmayanlar 

Dahiliye VekAJetindcıı Vil!ycte 
(soyadları) hakkında yeni bir tamim 
gelmiştir: 

Ta mimde, htr Türk öz adından 
bAşka soyadım da taşımıya mec· 
bur olduğu cihetle söyleyişte, 

yazışta ve imzada buna riayet 
edilmesi icap ederken el 'an baı& 
muhaberelerede ve yazı mlinlerin· 
lerindtJ soyadı kullanılmadıtımn 
görütdü~ü bildirilmek te ve bu ka· 
nunt ica plara bilhassa resmi mua• 
mele ve muhabcrelerde tama men 
riayet edilmesi iste nmektedir. 

Soyadı için son mühlet 2 Tem· 
muz 937 ye kadardır. Bu tnrihe 
kadar kepdisine bir 3oyadı a lma• 
mış ofinlu hakkında kanuni mua• 
mele yapılacaktır. 

Kaçak katiller 
Bu akşam 
Getiriliyor 

Adana, 9 (Hususi Muhabiruniz· 
den) - İstanbul Tevkifhanesi fi
rarileri; Adana - İstanbul postası 
ile yola çıkarılmış bulunmaktadır
lar. 

İki kaçak katil hapishaneden bir 
onbaşı, iki jandarma tarafından tes
llın alınmış, ellerine kelepçe, kol
larına zincir vurularak trende hu
susi ve ayrı bir kompartımana ko· 
nulmuşladır. 

Katillerden Abdullah teHişlı gö
rünüyor, Tevfik ise soğuk kanlılık· 
la; istasyonda biriken halka gülü
yor, başile veda seliımları gönde· 
riyordu. 

Katillerin burada yakalanması 

gerçi heyecanlı ve tehlikeli olmuş
sa da bu sırada bir polisimizi yara
ladıkları hakkındaki şayialar asıl· 

sızdır. Yalnız Te\"fik, tutulacağı za. 
man biraz mu' ~ etmek iste-
miş. faka tbu d- ı ,l'I. nsız bırakıl

mıştır. 

Kendilerine yol harçlığı olarak 
birer lira verilen katiller bu akşam 
on sekiz buçukta Haydarpnşada o
lacnklard ır. 

Rey verenlerin hemen hepsi mu
vafakat ettiklerini bildiren 
beyaz pusulaları kullandılar 

Eyübün Fatih ' 
Bele diy es in den 
ayrılarak orada 
d a ayn bir Bele

·d iye dairesi ku· 
rulması n di~er 
on Belediye şu• 
besinin de lstan· 
bul Belediyesi 

·hududu dahiline 
isabet eden kı· 
"sml.ırının idare· 
!erinin mevcut 
kara huduUanna 
tadil edilip edil· 
memesi hakkın· 

da, bugün, İs· 
tanbulda reyiAma 
müracaat edil· 
miştir. Bu, Belediye kanunu. muk• 
tezasındnndır. 

Reyiamn, be sabah, saat do
kuzdan itibaren başlanmıştır. ReyiAm 

Raminin ballıırı 

akşam saat on sekize kadar devam 
edecektir. 

Vilayeth on kazasında, muhtelif 
(Deuamı ikinci sayfada) 

Berberler. bugün toplandılar 

Ondülasyon ·makineleri 
hakkındaki karar müna

kaşalara yol açtı 
Berberler ancak elektrikle 
permanant yapabilecekler 

Berberler Cemiyetinin senelik 
kongresi bugün saat 13 te yapıl -
mıitır. 

Bu münasebetle kongrenin top
landığı Beyoğlundaki Cumhuriyet 
Halk Partisi salonu saat on bir bu· 
çuktan itibnren kalabalık bir ber
ber kitlesile dolmuştu. Nizamname 
mucibince bu seferki içtimada ek· 
seriyet olup olmadığına bakılmıya· 
cağından celse saat 13 e doğru açıl
di. Cemiyet idaer heyeti azasından 
İbrahim cemiyet kongre reis \'e ka
tipliklerinin seçileceğini söyledi. 

Bu intihap yapıldıktan sonra ev· 
veli, cemiyetin 935 ve 936 seneleri 
hesapları hakkında tanzim edilen 
hesap raporu okundu ve evvelki 
konr.ı;re mukarreratından intaç edi-
l d · ı · dd l h k Berberler c•mfıetl rtl.i lsmall f'lakk en v<: e ı mıyen ma e er a -
kında cemiyet reısi İsmail Hakkı ta
rafından azalara izahat verildi. 

Cemiyetin geçen sene yaptığı ve 
anlatılan işlerden en mühimmi haf
ta tatili meselesiydi. 

Umumiyetle berberlerin hepsi 
bu kanunun neşir ve kabulünden 
dolayı hükümete ve cemıyete te
şekkür ettiler. 

(Dıot11JU 2 incf ıo1/amı:zda) 
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Bütün Aşıkların kalble
ri bayraklarla donansın 

Hemen dünyanın bütün roman
cıları, tiyatro muharrirleri, şair -
]eri ve bilhassa sinemalar en bil -
yük mevzu olarak bcışlıca (aşk) ı 
aldıkları, insanlığın bu eski, mu
kaddes adeşini körükleyip durduk
ları halde, bugünkü Avrupa me -
deniyctinde inkıraza uğramış şey

lerden, sönmüş volkanlardan bıri 
d<' aşktır! Hele en sıhhatli cemi
yetler haline geçmiş, medeniyetin 
k. ymağına gömulmüş şimal Avru
pasında aşk hemen hemen bir ayıp 
haline gelmiş bulunuyor! 
Filhakıka bugünkü medeniyetin 

normal bir insanınd:ı aşk gıbi bir 
ihtıras hastalığı ne müna~ebet? 

Hele yeni büyük sistemler, aşkı, 
İs ~anbulun bir hususi spor otomo
bili gibi, merhametsizce çiğncmiş
tirlcr. Komunizm de, faşizm de aş
kı bir gerilik olarak tanıyor! 

Bugünkü halde zavallı (aşk) ta 
adeta siyaset yapmıya mahkum ol
muş ve hemen hemen büyük de
mokrasilere Slğınmış bulunuyor! 

işte aşk olan yerde taç ve taht
ların devrildiğini, demokrasiler O
luverdiğini görüp duruyoruz. 
Şu Bayan Simpson aşağı yukan 

aşk demokrasisinin bir Jan Dark'ı
dır! 

.Fakat bu teşbih alafrangasıdır. 
Alaturkası şudur ki, sabık kral 
Edvartla Simpson, 20 irıci asrın 

Fcrhatla Şirinden başka bir şey 
değillerdir. 

Buraya da yirminci asrın şu ma
hut sembolikliği giriyor: 

Dünya, aylardanberi Edvard'ı, 

dünyanın en büyük tacü tahtına 

mukabil, aşkı kurtarmış bir kahra
m:m olarak takip etmiyor mu? 

Edvadda sembolik olarak bir 
Lindberg'dir: Aşk okyanusunu bir 
kadın kalbinden tayyareye bine -
rC'k geçmedi mi? 

Gariptir ki bütün dünya iışıklan 
Fdvard'la Simpson'un ayrı1ıklann
dan, bızzat kendilerinden ziyade, 
h asretle yanıp kavruluyor gibi idi! 

İste ajanslar dünyanın her ta
rnfına bildiriyorlar: Ferhat, Kan 
şehrinde Şirinine kavuştu! Simp -
son, majeste fışıkını karşılamış ve 
koşarak sabık İngiltere kralının, 
lfilıik k~ndi kralının kollan arası
na atılmış .. Yani, resmi bir tebliğ 
neşredilmek icap etse: 

- Yeni Lindberg sevgilisinin kol
lannda salimen karaya çıktı! 

Şimdi, bir an için, bütün dün -
yadaki aşıkların manzarasını gö
zünüz önüne eetiriniz: 
Dünyanın bütün i.şıklım saadet 

göz yaşları döküyorlar! 
Dünyadaki aşıklar deyip de laf 

sanılmasın: 

Şu anda, muhakkaktır ki, dün
yadaki ilşıklann hepsinin taçı ol
saydı, Okyanus, atılmış taçlarla tı
kanırdı!! 

* Sallanan bir 
imar pllnı da'1a 

Duyurun, Samatyada da bir aşık 
Bayık size! Fakat bu, denizlerin 
taçlarla değil, buz gibi rakı ile dol
mnsmı istiyen cinsinden! 
Aşık Bayık ne yapmış: 
Samatyada rakı içmiş. İçer a .. 

Kim bilir beliti de kral Edvard'la 
Simpson'un kavuşması şerefine i
darei akdah etmiş! Fakat, gel gele
lim, herif bir otomatik rakı ta-
bancası gibi birbiri peşine altı cü
rüm birden işlemiş! 

E\-vela sokakta çocukları çevir
miş, onlara rakı içirmiye çalış -
mış: Yeşil aya muhalif bir Maarif 
Cemiyeti azası imiş gibi! Sonra bir 
tıp talebesini çevirmiş, ağzına zorla 
§i~eyi tıkmıya çalışmış: 

Anlaşılan, tıbbiyeli genci ufak 
tefek görünce, Fahrettin Kerim 
zannetmış! 

Sonra kadınlara sataşmış, polis 

müdahale etmiş, polislerin elinden 
kaçmış, ortalığı altüst elmiş, ce
binden rakı şişesini alan bekçiye 

karşı kendisine yalandan pastırma
cı süsü vererek: 

- Seni gırtlağından keserim! 
Diye tehditlerde bulunmuş .. 

Meşhut cürümler mahkemesin -
de tabii, 1 ay 15 gün hapishanede 

ayık oturmak eczasını da yedi. 
Fakat biz bir şeye hayret ettik: 
Bu garip aşık Hayık tıbbiyeli 

gence rakı şişesini ağzına dayadı
ğı zaman pek manidar bir söz söy
lemiş: 

- Bak şu mübareğin tadımı! Di
yor .. İstiyorum ki bütün deniz ~ 
ler bununla dolsun! .. 

Hayret edilmez mi: Herif bunu 
nereden biliyor? 

Zira dediği olacak. İspirto fabri
kaları açılamadığı için 1stanbulun 
çöpleri denize dökülecek, tabii çöp-

ler denizde telıammür edip deniz
ler hakikaten onun dediği gibi ola
cak! Orast öyle ya, fakat hayret, 
herif nereden biliyor? Acaba o
nunda mı bir İstanbul planı var? 

* ÇUnkO hasta 
Çok · garip: Evvelki gece Balıklı 

Rum hastahanesinin önüne bir o
tomobille yaralı bir adam getiri -
Jip bırakılmış. Adamı getiren oto
mobilin şoförü bile bir §ey bilmi-

yormuş! 

Bilmiyecek ne var: 
Gayri meşru bir adamdır!! 

* Propaganda ile pa-
lavro karıştarıhrso 

Propogv.ndn ile palnvrayı karış
tırırsak ne olur. bilmiyoruz. Muh
terem refikimiz Tan gazetesi bu işi 
galiba halledcceğe benziyor. 

Sabiha Zekeriyya Amerikaya git-

miş, Suat Derviş Rusyaya. 
Tan refikimiz şöyle diyor: 

- Muharrirlerimizi bu büyük 
seyahate çıkarmaktan maksat dün
yanın gidişini yakından ve ma -

hallinde tetkik ederek öğrenmek 

ve okuyucularımıza anlatmaktır! 
Ve bu teşebbüsün Türk matbua

tında ilk defa vaki olduğunu ill
ve ediyor. 
Yanlış tashih etmek adetimizdir: 

İki kişi ile bütün dünyanın gi
dişini mahallinde anlamak Türk 
matbuatında değil, bütün dünyada 
ilk defa vaki oluyor!! 

* Klta" sarayı 
Şehrimizde Maarif ve Belediye 

birleşere:k bir kitap sarayı inşası -
na karar verildiği bildiriliyor. Şe -
birde dağınık bir halde bulunan kü
tüphanelerden bütün kitaplar bu
raya toplanacak. 

Kitap sarayı? Çok güzel. Fakat, 
her halde, yanı başına da okuyucu
ları için bir kulübe yapılacak de
mektir!! 

'* 
iavdhe 
taç bir 

muh· 
ha be 

Gazeteler ehemmiyetli bir hava
dis veriyorlar: 

Romanya çiroz alıyormu ... ! 
Eyvah, galiba sporcularımızı sa

tıyorlar!! 

-~..%d7,..,.A:.· ,,,--
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Bir Macar 
Mütehassıs 

Geldi 
P.AemlekeHmlzd iki ay 
kadar kalarak lktls Ve· 
kOletl et moslar yapacak 

1 
Mıcar hükömcti iktisat nezareti 

mütehassıslarından profesör dok· 
tor Nıkola Vaşuvari bu sııbıthki 

konvansiyonclle şelırimıı:e gelmiştir. 
Profesör sırkeci istasvoııunda 

hususi suretle karşılanmış ve şehri
mizdeki Macar cemiyetine misafir 
olmuştur. 

Mütehassıs bu akşam Ankarava 
hareket eder !k yamı iktisat Veka.
letile temaslarda bulunacaktır. 

Mütehassıs memleketirnbdc iki 
ay kadar kalacağım söylemiştir. 

* Şamda gCıya 'rUrk propag.-::n -
dası yapıyorlaı dıye on bir kişi tev
kif edilmiştir. 

Hindenburg 
Faciasının 
Kurban~ar 

(Birinci sahifedcr. devamı 
!onunun uğramış olduğu felaket 
hnkkında mutalaalanm söylemiş ve 
kazanın, icrası sırasında ba!onun 
kıç tarafındaki kompartımanlarda 
bulunan gazları boşaltmak sureti
le balonun süratini ağırlaştırmak 

icabeden palamar direğine yaklaş
ma manevrasından mütevellid ol
duğu fikrini ileri sürmüştür. 

Merkezdeki motörlerden kaçan 

bir iki kıvılcımın, gazları ateşle -
miş olması ihtimal dahilindedir. 
Tam sürat halinde böyle bir iştial 

vukun gelemezdi. Çünkü o vaziyet
te kıvılcımlar, balonun tebdili mev
ki etmesi yüzünden meydana ge
len hava izinde kaybolup gitmek
tedir. 

B. Valle, netice olarak, şöyle de
miştir: 

cistikba1de, kabilisevk balonla -
rın, hc!ium ile şişirilmesi lfızım -
dır.ı 

Eyiipte 
Ayrı belediye 
Dairesi isteniyor 

(Birınci sahifeden devam) 
yerlere, 135 den fazla rey sandı~ 
konmuştur. Yalnız Eminönü ka
zası hudutlara dahilinde 14 sandık 
vardtr. Bu sandıkların blşlarındn 

mahalli Nahiye Müdürlerilc Parti 
Ocak ve Nahi) e Başkanları ve 
Belediyece memur edilmiş sandık 

blemurlan bulunmaktadlr. 
Kaymakamlar ve parti kaza baş

kanları kazaları dahilindeki bütün 
sandıkları dolaşıp tetkik ve teftiş
lerde bulunmaktadırlar. 

Rey puslalan, muvafık ve mu. 
halıf olmak üzere, kırmızı ve beyaz 
mcıt bu kağıtlardır. 

Beyaz, yani muvafık rey pusla
larında şu cümleler yazılıyor: 

cİstanbul Belediyesi dahili Eyüp 
kazası hududile mahdut olmak ü

zere bir Eyüp Belediye Şubesi teş
kili ve diğer on Belediye şubesi hu-

dutlarının İstanbul Belediyesi hu

dudilc dahiline isabet eden kısmı
nın da idareleri mevcut kaza hu
dutlnnna göre tadilini knbul edl -
yorum.> 
Kırmızı rey puslasındaki yazı da 

yine bu puslanın ayni olup ynlnız 

sonunda ctadilini kabul etmiyo -
rum .• ibaresi vardır. 

Sandıklar başındaki müşahedele

rimiz vatandaşların ekserisinin mu
vafık rey cümlelerini havi olan be
yaz puslaları kullandıklarını gös
termektedir. 

Alman 
Propaganda 
Nazırı Dançig'de 

Dançig, 9 (A.A) - Göbels tay. 
yare ile buraya gelmiş ve büyük 
merasimle karşılanmıştır. 

Gazeteler, Göbels'in, Hitler'in 
bir habercisi sıfatile Dançig'e gel
diğini yazıyorlar. 

1 KüÇüK HABERLER 1 Berberler 
---------ı-ce_r_d_e .... Bugün 

* Pllinör uçuş sahası Ramiye T l d l 
nakl~ilmiştir. Kırk sekiz talebe .l Op an l ar 
Haziran sonıın;ı kadar burada ça - ( Bb inci ıalıi/eden deflam) 
lı~acaktır. Bazı berberlerin pazar günleri 
* Liselerde dersler 22 Mayısta dükkanlarının açık bulunmasını ar-

kcsileccktir. zu ettikleri ve hafta tatilinin aley-* Elediyclerce idare edilen e _ hinde bulundukları hakkında ara
sıra yapılan dedikoduların Cemi -

lektrik tesisat ve tenviratından da 
yetle ve berberlerle hiç bir ala -

kazanç vergisi alınacaktır. kası bulunmadığı ve bunların bir 
* 19 Mayıs şenlikleri progra!nı iki kişi tarafından kasden uydurul-

salı günü kat'i şeklini alacaktır. duğu tezahür ettırildi. * TPmizlik işleri müdürlüğüne Bilahare cemiyet azasından alın-
Kadıköy Belediyesi Başmühendisi makta olan aidatın indirilmesi işi 
Mustafa Demirtaş tayin edilmiş - görüşüldü. Bütün esnafın Cemi -
tir. yctle daha yakından alakadar ol-* Devlet Demiryollarına tahsil ması için aidatın tenzili muvafık 

görmüş memurlar alınması ve ba- görüldü. 
zı memuriyet dercce!erinin yük - Her ayın ilk pazar günü mesleki 
scltilmesi hakkındaki layiha yarın bahisler etrafında görüşülmek için 

bütün azanın toplanması kararlaş-
Meclistc konuşulacaktır. tırıldıktan sonra esnaf cemiyetle • * Maliye Vekili Fuat Ağralı rinin müştereken açacakları dıs -
şehrimize gelmiştir. 

pansere berberlerin de iştirak et* Romanyanın milli bayramı 
mesi kabul edildi. 

münascbetile yarın saat 11 de kon-
Bu dispanser için Türbcd<t (Ye

soloshanede bir kabul resmi yap-ı -
ni Esna[ Cemiyetl<.'ri Merkezi) nde 

lacaktır. hazırlanan bir dairenin faaliyete * Şehircilik mütehassısı Prost geçeceği, bütün kadrosunun ta -
Adliye sarayının şimdiki hapisha- mamlnnıp hemen hasta esnafın ve 
nenin yerinde inşasında şehircilik ailelerinin muayene1erine girişile-
bakımından hiç bir mahzur gör - ceği azalara bildirildi. 
memiştir. Ruznnmenin son ve en mühim * Yeni Sovyet sefiri Karski va- maddesini; cŞehir Meclisinin per-
zifcsine başlamak üzere yakında manant makineleri hakkındaki mu-
Moskovadan hareket edecektir. karreratına dair izahah teşkil edi-* Hükumet cKafkas Almanağı> yordu. 
ismindeki kitabın satışını yasak et- Ondülasyon ve permanant ma-
miştir. kineleri hakkında Sıhhıye Müdür-* Alman bandıralı Thetis vapu- lü&rü tarafından Belediyeye veri -
ru İstanbula gelirken Çanakkalede len rapor iizerine, Şehir Meclısin-
karaya oturmuştur. ce hazırlanan talimatname kongre-* Önümüzdeki hafta içinde 400. de hazır bulunan berberlere okun-
Alman seyyah gelecektir. du ve izaha1 verildi. * İngiltere kralının tac giyme 
merasimi münasebetile İngiliz ki
lisesinde bugün dini merasim ya -
pılmıştır. 

Dısarda * Irak ile İbnissuut arasında ak
dedilen dostluk paktına Yemen i-
mamı dn iltihak etmiştir. * Bir Avusturya mühendisi ci • 
simleri görünmez hale koyan bir ı
şık keşfetmiştir. 

* İtalyanlar, İngiliz gazeteleri -
nin İtalyaya sokulmasını yasak et

mek tasavvurundadırlar. * Li.ıksemburgda komünist par
tisinin dağıtılmsa için halkın reyi-

ne müracaat edilecektir. * Blum kabinesi 380 reyle iti -
mat kazanmıştır • ........................................................ 
Cenubi 
Sırbistanda 
Bugünkü bayram 

Belgrad, 9 (A. A.) - Başvekil 
Stoyadinoviç, beraberinde hükd· 
met erkAnından bir çotu oldutu 
halde dün akşam Skoplije'ye git• 
miştir. Orada cenubt Sırbiyenirı 

kurtuiuşunun 25 inci yıldönümü 
münasebetile bu gün yapılacak olan 
muaı.ıam nümayişlerde hazır bulun• 
muştur. · 

Skoplije §ehrl ile civar halkı 
hükumet reisini coşkun tezabürÔt 
ile karşılamıştır. 

Bunda; ondülfısyonda kullanılan 

bazı makinelerni sık sık kazalara 
ve kadınların saçlarının yanmasına 
sebebiyet verdiği, binaenaleyh ba-

dema havagazı ile işliyen perma
nan aletlerilc buharlı ondüle ma: 
kınelerinin kat'iyyen kullanılmıya
cağı bildıriliyordu. 

Bu madde hararetli konuşmala
ra ve görüşmelere yol açtı. Bir kı-

sım aza Beledıyenın ondüle maki
neleri hakkındaki bu kararının çok 

isabetli olduğuna işaret ettiler. Ez

cümle bu yüzden geçenlerde Kadı
köyde ve Beyoğlunda iki kızcağızın 
saçlarının yanmasile biten acı mes

leki vak'alarm önüne ancak bu su
retle geçilebileceğlnı anlattılar. Ba
zıları da elektrikli ondüle makine
leinin ı:ok pahalı olduğunu soyle -
dıler. 

iki Fransız ıeker 
mUtehassısı geldi 

Şeker sanayiımiz üzerınde et -
raflı tetkıkat yapmak üzere Reo • 
ner ve Blohn isimlerinde iki Fran-

sız mütehassısı şehrımize gelmiş -
)erdir. Avrupadan gelirken Alpul-

luda inerek Alpullu fabrıkası ve 

Trakyadaki pancar ziraat sahaları· 
m tetkik eden mütehassıslar bura· 

dan Eskişehire gıdccekler, Eskışe

hir, Tuı·hal ve Uşak Şeker Fabrika
larını ve bu fnbriknların pancar sa
halarını tetkik edeC(:klerdir. 

~abah ve akşam başmuharrirleri ne yazıyorlar? 
Açık S~ 

ltalya, Almanya ve 
komünizm 

Almanyada ve Almanya ile bir
likte yürüyen İtalyada gün geç -
tikçe komünistlik korkusu artmak
tadır. Gariptir ki, komünistliğe kar-

şı cephe birliği yapan İtalya ile Al· 
manya büyük devletler arasında 

komünist Rusyayı ilk önce umıyan 
iki devletti. Komünistliğin Avrupa 
için bir tehlike olmaktan çıktığı ve 
Sovyct Rusyadn bile ehemmiyetli 
istihaleler geçirdiği bir sırada, Al
manya ile İtalyanın bir tehlikeyi 
bertaraf etmek için değil, po!itıke 
manevrası yapmak için birleşmiş 
görülüyorlar. 

~mhurfyet 

Hlndenburg zeplinlnln 
leci akibetl 

Yunus Naa· vaktile Zeplin ba1o
nundn yaptığı kırk dokuz saatlik 
seyahatinde görmüş olduk1 rrını an
latarak, bu balonların ne kadar ti
tız bir dikkat ve itina ile idare edil

mekte olduklarını söylüyor. Aca
ba bu faciada bir suikast var mı? 

Yoksa dövizsizlik yüzünden alına
mıyan helium gazları yerine mü -
vellidülma ile doldurulmuş olması 
mı felakete amil olmuştur.? Eğer 
bu felakette döviz müşkülatının 

ehemmiyetli bir hissesi varsa, in
sanlığın musır bir inadla devam e
den körlüğüne bir daha lanet et -
memek elde olmaz. 

Tan -
Bit• h a fta hk t a r ih 

llıı haftanın en çok dikkati calip 
hadiseleri Alman Hariciye Nazırı
nın Romayı, Avusturya Cumhur 
reisinin Peşteyi ziyaretidir. Roma 
mül "ıl:atından etrafa yayılan hava 
daha ziyade sulh havesıdır. Av.ru
pada sulhu yeniden kurmak için 
ilk beklenen adım, Lokarno Paktı
nın yerine geçec.-ek emniyet anlaş
masını konuşmaktır. 

Kurun 

Ko-ku ve Umlt 
Dunyanın hemen her tarafında 

iktısadi ijlerde bir inki.şaf var. Fa
kat şu günlerde Fransız ıktısadiya
tında bir emniyetsizlik seziliyor. 
Bugünkü A vrupadaki siyasi hadi-

selerin hemen her memlekette 
menfi akisleri muhakkaktır. Yine 
muhakkak olan bir nokta vardır ki, 
o da bugün muhtelif memleketler
de başlamış olduğu görülen ıktısa
di iyilik eserlerinin yeni siyasi buh
ranlar ve silahlanma yarışı neticesi 
olarak tekrar tehlikeye düşmesi ih
timalidir. 

So n Posta 

K UçUk ~ve sabit lrathl•· 
r1n vergi yUklerl 

Küçük ve orta kazançlar lehin • 
de yapılacak tadilat bizim bütçe -
mizin varidat yekunu üzerinde ya 
hi<& tesir yapmaz yahut ta müsbet 
veya menfi küçük bir tesir yapabi
lir. Çünkü yapılacak fedakarlık 
her ay piyasaya yeniden bir mik -
dar para atmak demektir ki, bu a
tılan para bir elde durmıyarak el -
den ele devredecektir. Her devir 
esnasında devlet bu paradan bir 
şey alır. 

Hiç olmazsa bir sene için bu i~i 
tecrübe etmek muvafık olur. 

Akşam 

Baımakaleal yoktur. 

-DIŞ 1 
1 SiYASA,-
---~----.si' 
Kısa, fakat ma11 

ha eri r... v· 
• A J11Cfl 

Şeker konferansı içın P ,_. 

<><'!JeJl dan kalkarak Avrupavıı "'- . ..t:! • :ıt: 11"' 
merikah murahhasın scy3h f ıı~ 
değilmiş. Reisicumhur tarıı ~ıı & 
Avrupa~a tetkikat yapın~Y8 altııt ır 
mur edılen murahhasın seY ş sır 
deki sır ve hikmet yavaş Y8''.~11 jJt 
!aşılıyor. Bugünlerde Aınerı edl° 
İngiltere arasında cercyn~·ç rtf 
şeylere dikkat ettiniz nü? ·t 

1\°9~1 
yok, sacla yok.. Fakat val~ı . jır 
bir gazetede ufacık bir haber·~rr 
giliz ve Amerika donanm91~rı 
sında ,umni,, bir tcşrikırfl ıır 

. k .. d .. le bıC 
Bır aç gun sonra a şov }l 
bcr: İngıltere ile Amerika. .. ıl 

k . bO 
umumiden kalmış es ı , ı 

meselesinde anlaşacaklar. ve k • 
ilave edelim mi: İngiltere bılrı 
mcti, A vrupada dolaşan AıflC h 

lı murahhasa mühim şeyler 1 

etmiştir. Amerika tarafınc! 11 

teklif olursa donanmaların tc: \ 
· · · · L d h""ku·ırıell mcsaısı ıçm on ra u " 

şington ile müz kereye gı'°_ış 
cck VC$aire ... Bilmeyiz, bu ll~ 
satırlık haberler mi, dı k 
bir muhabirin gazetesine \<' 
bu yolda kısaca bir telgraf rfl' 
ha beliğdir, yoksa filan ycrd<'ıı 

.• l 
lenen ve çok alkışl anan gu 
bır nutuk mu daha kuvvet 

1 

. c bC 
Fakat nutuk devri geçmıc: 

dasıı yor · Bir tarafta sessiz, sa 
JışanJar varken. 11r 

ı hmet fı " / ,,.., ...... 
uınnttı11ıınıtn1uıuuııu111111111ın111t1u11tuı1tP 

Bizden 
Kömür almak 
i stiyorlar 

"'uı' Bazı t Uccarlar:a 
kereler o :uyor ıı" 

Garp memleketlerinin bil f\I ~ 
nınmış firmaları Türk k.Örf'l~ıırl,t' 
mak için şehrimizde alaktı 
müracnat etmişlerdir. rıe iS' 

··mu ~ Bu !ırmalar, fiat ~e ~nu ıl\t , 
tiyerek esaslı ve buyuk ro ·şıet 
iş yapabileceğini de bildirrf'll 

d~. ~ , 
Bazı kömür tüccarları da d 

]erimizin hariç memleketıer:~ı i' 
cı·ıro· ı ha çabuk ve ucuz nakle 1 ıcll\ 

çin yerli şileplerle harice ıııı 
l rdıf· 

yapmağı kararlaştırmı~ a_ rıt111' 
Son z~manlada kömurlc ıışt ! 

bir çok mahreçler bulurı~ıı} 
Bu cümleden olarak Bereıı :\ıct 
meml1?ketimizden mühi':° ~ur· 
maden kömürü ihraç edılrf'l1 

~-----'~ 
l nönü Parisle 

• 
Hareket elit ~~ 
İNGİLİZ FİLOSU HAZl~ ti 

Londra, 9 (A.A.) - Loil 5ııel 
lıyösü elindeki vasıtalar . ıll cıU ~ 
de tac giymesi haftası içl~·r f3l 
siıslemiye gayret etmekte 

1 ~ı.ı ıı" 
ledıyelerle bir çok kimscle~irıef 
zırlıklara iştırak etmekte tJP el 

Ana vatan filosuna rne115

11
dr' 

gemi South-end'dc v~ X:dir· ~ 
manlarında demirlemışle ·ıcı1 ,. 
li gruru okşıyan bu gc.rnı ((ıV 
ı etmek ıçin buyuk bir halle 

sa'hilde bırikmiştir. .fıl~ 
Soutend'de ıkmci harp 

mirlemıştir. .. de )'fJ 

Vası güvertesinın ustun sfl 

len taretlerile mehıp bıt ~da, 
arzedcn Nclson, bnş k0111 y3rıı 
bayrağını fr'ekmiştir onul'lı So\ 
Rodney, Resolutıon, R0Y8geııı' 
Revcnge ve Royal Oa~ fııf1 

durmaktadır. Biraz il~~ıd~tll' f 
tayyare gemisinin büyul< 
Çarpmaktadır. lW'1l J309 ,ıt 
Nehrın mansabına do!>: ·cıeııı1• lı' 

·bıerı r!lıır 
cea ve Bulldog muhrı seort ~ 
mişlcrdir. Electra v~ :E ,.e se d ~ 
riplerile Narval, Tooıse·ıbur>' 
se dcnızaltı gemileri 'fı l 
larına bağlanmışlardır. oiıtl'ııtJ9~ 

Fakat en çok naz~rı ııpıl•ıı 1c' 
beden gemiler, ycnı Y uıtJB.ıt'P 
tonluk Newcastle ve So 01 ' 
krovazörleridir. 11c1•dB ~f 
Yarın akşam ~~~tlıe J11İıerd,r ~ 

mirli bulunan bu tun ge 11t<l'~ 11ti'l 
Yr.pSC • ı;ıv r 

cProjektör galası- ii11ıet' ıct' Salı ve çarşamba g # e&1 
filo, sabaha kadar ten ' 

tir. 'lotl' --- ",, ~'~ DUnya yUksekll ı.:•~ısıı;ııfıl~ 
Roma, 9 (A. A.). i;" rit ,,, 

Marıo Pezıi, bir k~şı ellJJe~; 
ile 15,655 metre yuk•.,. y6 / 
vaHak olarak dün)' -' 
rekorunu kırmıştır. 

5
1J' 

Bundan e•velkl 1.' 
rekor, lngiltere 'de idı. 
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Günün meselesi: 
Bazı vilayetler kalkınmC:"t 
Programını eksik yapıyorlar 

Dahiliye vekaletinin bir tamimi 

ı·. JiMNASTiK 
Maarif vekaleti jimnastik 
dersine kıymet veriyor 
Ders saat/arı gelecek seneden 

itibaren arttırılacak 
M aanf Vekaleti önümüzdeki yıl ı nun ıçin büyiik küçük bütün mek-

tcdris programlarında be - teplerde mümkün olduğu kadar 
den için geniş yer ayırmıya tesisatı havi jimnastik salonları 

D h l k A 1 • b • /ı A •• • k karar vermiştir. Bilhassa bu, ilk • yaptıracaktır 
Q i iye Ve Qt.efl, iT P an RUmUneSl gaparQ tır. Talebelerin kafaları gibi vü - Diğer taraftan lise ve orta mek-

l Ak d •t A fl •• d d • cutlarmı işletmek için bundan teplerde de bu derse azami ehem -a a a ar Vl age ere gon er l sonra kat'i tedbirler alınacaktır. d 
miyet verilecektir. Şimdiye ka ar 

8 Haftada ancak birer saate inhisar 
ll ana planda deg"' işiklik .ııapılmamasllll bildirdi ettirilen beden terbiyesi hergün bir çok m--kleplerde bu derse la. 

V olacaktır. Ders programları müsa - yık olduğu ehemmiyetin lütfcdil -
ilayeUerin beş yıllık kalkın • bat altına alınabılmcsi lçin Veka .. Tamimde bundan sonra; hemen d'ğ" maal""scf görülmektedir. 

· (" t k · l ') it olmıvan yerlerde program ha - me ı ı "' 
t. nı. a prom-amlarının tetkiki ne- le timızcc bu planlar hazırlanmış • köy hevctlerınc ış a vım crı ter- J • • ,.

1 
an-

i c.· - . ld . rict zamanlarda beden terbiyesi Jimnastik alelade bir Cö ence z ,
1

ces1nd~ bir kısmının noksan ol- tır. tip ettirilmcsı ve b~ yı a~. son rakı 1 yapılacaktır. Maarif Vekaleti bu _ nedilmektedir. 
<tuğu görülerek Vekitletçe (köy vna-..·etlerdc tetkıkler ve hazır .. senelere ait ana planlar numune - ıııımııııııı11111tt1HlllllUll ... k J 1111111111ıtuıınır11111uu111anııııınııııuııııuııınıııruıuraıuu1111ııııııuııuMıu•ıuuııııııttttııııınıııınıınıu b~lkınınası 937 ana planı) ismile lıkJar bu ana hizmet planına göre sinin de vekafctce peyderpey gön- ı • •• b .

1 
B • k f l b 

. ır program \"C plan nümunesi tan- programlaştırılacak; bütün mesai derilcceği bildirilmekte ve: • Gayrı mu adı - ır ço a e e-
2:inı edilmiştir. bu ana çerçeve üzerinde devletin cBu büyük davanın muvaffak bir • k • • d • l • 
b~B.u. program ve plan nümunelcrl umumi ve daimi murakabesi al • l llA l e z nzn lŞ erl 
Utü surette sonuca götürülmesi idare er lY.lQ ıye V • b ~. vilayetlere gönderilmiş ve tında tam ve kamil bir saltıhiyetle 

u ınunesebetle bir tamim yapıl - yürütülecek ve köy kalkınması bu amirlerimızin şahsan gosterecek .. lı· ı· ıe ~o .. ru··şecek Bozuk çıktı 
lllıştır. esas üzerinden muntazam ve mü - leri yüksek aliıka ve hassasiyetle L~ 0 · 

'l'aınimde ezcümle denilmelrte • temadi surette takip ve ''ekalet imkan dahilıne girmiş olacaktır~ 
dfr ki: müfettişleri marifetile de mahalle- denilmektedir. 

. d 'Vilayetlerden gelen programlar· rinde zaman zaman teftiş ettinle • Bu tamım. birinci ve dördüncü 
an bir kısmının, birbirine benze- cektir. 

}" umum müfettışlikler mıntakasın -
l en köy bölge ihtiyaçlarını karşı· Ana p1iın maddelerinden herhan-
aya daki vilayetlerle üçüncü umum rnıyacak surette ve nüfus ke .. gi biri her ne sebeb ve suretle o -

Snfeti :ıazarı itibara almmıyarak Jursa olsun merkezin muvafakati müfettişliğe merbut Ağrı, Erzin -
~~ksan ~ekilde hazırlandığı görül- olmadıkça katiyyen değiştirilemi- can ve Rize vilayetleri hariç diğer 
b~ğünden en büyük davanın kısa yecek ve program haricinde bıra- bütün vılıiyetlere yazılmış ve u -

1 ır zarnanda sistemli bir çalışma i- kılamıyacağı gibi tatbikatı da te - mumi müfcttışliklere bildirilmiş-
~akkuku, işin nizam ve inzi - bir edilemiycccktir.~ 

lstanbul. 
bu yıl 

tir. _________ .....;~------------------------
Edirne yolu 
bitirilecek 

!Postahane 
Muamelelerinde 
Kolaylık 

/Jundan Sonra karadan da mem- Kendin1 tanıtma kartlar1 
l k hazırlanıyor 
e elimize çok Seyyah gelecek Posta.idaresi, posta merk<:>zi ile 

l o d sık sık muamele yapan halka bir n .ra. - Kap yolunun memle- ceklerdir. Böylelikle ileri.de rnem ~ 
ketım d b' kolavhk olmak üzere İstanbul, İz-l ız en geçen ır parçası leketimize karadan da çok seyyah J 

~~a~ Edir~e - İstanbul şosesi bu se- gelmeğe başlıyacağı tahmin edil- mir, Konya, Adana gibi buyük vi-

t onun a tamamlanmış olacak - mektedir. Esasen bugün Avrupa iç· Uiyetlerimizde (kendini tanıtma 
l ır. Avrupa memleketleri hudud • ' · t · t· 
arına lerınde seyahatler daima otomo • kartları, tesıs e mış ı.r. 
~ an geçen yolların bütün kı -
~ıt''nlarını bitirmislerdir. Balkanlar- bil ve diğer vesaitle yapılmakta • Tanıtma kartı şahsa ait olup bu 

d~ Bulgaristan d; yolların hissesine dır. Yalnız Amerikadan Avrupa • kartı hamıl olan kimse Ti.ırkiyc da-
İ ll~n tarafını bitirmek üzeredir. ya gelen seyyahlar vapurlardan is- hilinde herhangi bir posta merke-
l stanbul Edirne şasesinin tamam- tifode etmektedirler. Türkiye Tu- zine ibraz etliği takdirde muame .. 

;nınasından sonra beynelmilel ring klübü de otomobilli seyyahla- ]esini kolaylıkln görecektir. 

0~ring .kHip İstanbula büyük bir rın artacağını görerek teşkilatını Tanıtma kartlarını; 2 fotoğrafla 
l3 lllobıl schayati yapacaktır. gcnişletmeğe karar vermiştir. Ku • resmi vesikalarını kişelere veren 
~~a Avrupada bulunan bütün lüp bu husus için yeni bi program herkes beş kuruş mukabilinde a -

....... rıng kulüp azaları iştirak ede - hazırlamaktadır. Jabilecektir. 
""1111111ttnı11111111t111111111111111111111111111111111111111tt11111111111m11n11111Hrııı11111111111111nn111111111111111111111t1111111"'"""lll"ll" Bu kartların itibar müddeti üç 

Piyasada kiraz 
bollandı 

b·Son hafta içinde piyasada kiraz 
S tdcnbire bollaşmıştır. En çok 
~:ıııcn ve İzmit havalisinden gel-

ktedir. 

S\.ı~lltnlarda toptan kirazın kilo -
l'rı' dah;ı yeni çıkmış olmasına rağ
kien 4 inıruştur. İstıınbulda ise iyi 

t;ı~ ... k 
ti\~ · unca 15 - 20 kuruşa satıl -
akladır. 

Nişan töreni 
Sa ~1 \'nıctıi alb3ylan"ıı~dan Bay 
11, ıtıın!n oğlu Astı:ymen Şingil 
del· Tıcaret müdürü Bay Faik Ôz· 
lıiş ın kızı Bayan Nazmiye Ôzdelin 
~1~11 lôtenlcri dün akşam Bayazıt 
~u i>~ rlisi salonlarında bir çok 
tu~an~anların ve davetlilerin hu-

1 c icra cdilıni~tir. 

Edebi roman: 62 
---

Gayri islimt eserler 
müzesi 

Konynda mevcut gayri isliımi e
serlerin bir araya getirilerek bir 
(Gayri islfııni eserler müzesi) teş -
kil edilecektir. 
Şehrimizde bulunan bu kabil e

serlerden bazıları müzeye gönderi
lecektir. ___.._....__ 

Ormanler1n muhafazası 
Hazirandan itiban•n bütün or -

manlarımızn muhafnzası askeri 
orman muhafaza memurları tara .. 
fından yapılacaktır. 

Zir3at vekaleti bu münasebetle 
muhtelif orman mıntıkalarındaki 

vilayetlere bir tamim göndererek 
orman muhafaza kıtaları için mü : 1 
nasip binalar aranmasını bildir 
mişlir. 

en de seveceksin! 
~ - liaydi artık gı"diniz! .. Ve rica 
'\l(!tj 

"ln-ı· ın artık beni aramayınız. E -
b~ Yıkrnıya sebep olacaksınız! 

Jtah 'Yorum. Gülüyor, hem de kah
:ı.larıa gülüyor. Kızıyorum: : :ıı n1u ti aka delisiniz. 

~ı'· layır. Ne deli) im, ne bir şey. 
l';ltn! -};'. Qe iş akat, ben sizden ne aşk, ne 

•khk istemiyorum. ........ s· . 
•zın istemenize lüzum yok! 

- :e . hatta en ıstcmeyincc sız zorla mı 
tli~. aşkınızı kabul ettıı eceksi -

-11 
~lts· . ayır. Kcndıniz kabul ede -

•tıız. 

' 1'iasıl? 
'll . 
......_ asbayağı! 

Qô~a?~ı. etmiyorum işte .. 
~~ lı: brı trıleşrniş, rengi kıı:armıı, 

a alaşını~tı. 

Etem izzet Benice 

Bakın nasıl edea2ksiniz. O

nun tılsımı benim dudaklarımda .. 
Diye yerinden kalktı. Üzerime 

yürüdü, asabiyetten titriyordu. 
Saçlan lüle lüle yüzüne dökül -
müştü. Birden beni kollarının ara

sma aldı. Bnşım ıkıstırdı, dudak
larımı dudaklarına götürmek is • 

tedı.Çırpındım, başımı kaçırmak, o
nun çelik bir bağ gibi sırtım ıve 
göğsümü kavrıyan kollarından ken
dimi kurtarmak istedim. O beni 

daha çok sıkıştırdı, daha çok göğ
sünün üzerine çekti ve en son ba
şımı kolu ile iyice sıkıştırdı, göğ
.-üniin üzerine yasladı, 

P .• rmnkları ile de dudaklarımı 

yakaladı Ye dudaklarını dudakla -
rıma indirdi. İşte o zaman son bir 
gayretle çırpındım ve: 

- Ahhhhh ... 

nedır . . 

Elektrik 
Reklamları 
Fazlalaştı 
Bunlar ,ehrln manzara• 

sını bozuyor 
Son zamanlar şchrimızde elek • 

trikle yapılan TekUımlar çok fazla· 

laşm.ıştır. 

Yapılan tetkiklerde, afışlerin, bü

yük levhaların geceleri şehrin man

zarasını bozduğu anlaşılmıştır. 

Badema elektrıkle yapılacak her 

rektam için, !en heyetinden mü -
saade alınması kararlaştırılmıştır. 

Dıye haykırdım. 

Bu haykırış bi.itiin göğüsü söken 

ve parçalıyan, dışarıya vuran bir 
haykırıştı. 

Uyanıp kendimi yatakta bul·-· 
duğum vakit o iç döken ahın ar • 
kasından belki de hayatımın en 

mes'ut: 
- Ooooh ..• 

unu çektim. Fakat, ne yazıkkibu 
sefer de Salihin saçmaları beni kıv
randırdı .. 

Salih tekrar yanıma geldiği va
kit: 

- Hayırdır illşaallah, sana da 
bana da büyük bir iyilik ve kısmet 
var . 

Diyerek tabirnamedeki tetkik • 
lerini anlattı ve rüyamı çok iyiye 
yorduğunu söyledi. Hatta: 

- Bak göreceksin .. Yakın za • 
manda büyük bir hayat tehavvü • 
lüne uğnyacağız. Belki bunun ız
tıraplı tarafları da olacak. Fakat, 
her halde netice hayır .. 

Dedi ve .. kendi kendisine softa 
ajzile söylendi: 

- Akıbet hayır, niyet hayır! .. 

Bonoların düşmesinden 
,ıkAyet ediyorlar 

Gayri mübadiller cemiyeit na • 

mına bir heyet; şehrimizde bulun-

makta olan Maliye Vekilini yarın 

ziyaretle bazı istırhamlarda bulu
nacaktır. 

Gayrimübadiller; bilhassa bo • 

nolnrın son günlerde giitıkçe kıy • 

metten düşmesinden çok müteessir
dirler. Bunlar; bonoların borsaya 

kote cdılmesi suretile 100 liralık 

bir tahvilın 10 liraya düşmesine 

mani olunmasıl\l istemektedirler. 

Diğer taraftan istihkaklarının 

yüzde 2 ve yüzde 04,:J nisbetinde 

yapılan para tevziatından alacaklı 

gayrimül=adillcrin muamelesine 
başlanmıştır. 

Bunlıır için komısyonca haftada 
iki gün tahsis edilmiştir. Bu kabil 

alacaklı gayrimübadillcr salı ve 
perşembe günleri sabahtan saat 

dôrde kııdar cemiyete müracaalle 
işlerini hallcdebileceklerdir. 

Darii.lacezenin 
Kadrosu 
Dolup taştı --
isteyenler buradan ev. 

lathk alabiUyorlar 
Son gunlerde Darülaceze kadro

su yüksclmıştir. 
Şehir içindeki dilencilerin taki

bi işine ehemmiyet verildiğinden 
yakalananlar hemen rnahkem~ye 
scvkedılmektedir. Bunların arasın
da bulunan bir kısım çocuklar tı"?

men mahkeme kararilc rnemleket-

1 erine ıJÖnderilmektc iseler de bir 
yurdu olmıyanlar mecburen Da -

rülacezeye yollanmaktadır. 

Bundan başka; sokağa bırakılan, 
kimsesiz kalan çocukların da ili · 
vesile Darülacezedeki çocuklar e -
pey artmıştır. 

Muesese nizamnamesıne göre bu 
gibıler yedı sekız yaşına kadar o-

kurtulup barındırılmakta, sonra is
teyenlc:e cvladlık veya çırak ola
rak ve:-ilmektedir. 

1şın garip tarafı bu sefer de ben 
meraka düştüm ve.. ben Salihin 
sözlerini tefsire kalkıştım. Salih 

rüya tabirini bitirip tekrar uyku
suna daldıktan sonra ben sabaha 
kadar uyuyamadım. Durmad~n dü-

şündüm. Salih gayet garip bir şey 
söylemiş bulunuyordu: 

- Bak göreceksin .. Yakın za -
manda büyük bir hayat tahavvü -

lüne uğrıyacağız. Belki bunun ız

tıraplı tarafları da olacak. Fakt, 
her halde neti~ hayır .. 

Bu climleleri kelime keli~ ha
fızama nakşettim. Her kelimesi ü
zerinde uzun uzun durdum, uzun 
uzun düşündüm: 

- Acaba .. Halil Necip bir mü -
nasebetsizlik edecek de Salihten 

ayrılacak mıyım. Bnhscttiği ha -
yat değişikliği ve ıztırap bu mu? 

Diyordum. 
Her halde bu Halil Necip, benim 

için öyle bir iç sızısı oldu ki, şim
diden ıztırabını çekiyorum ve ne 
yapncatJmı bir türlü bilmiyor, ka
rarla~tırRmıyorıı m. 

Tedavisi için çareler 
aranıyor 

Mekteplerimizde yapılan göz ve 
diş muayenelerinin senelik netice
si Maarif müdürlüğüne bildiril -
miştir. 

Evelce zannedıldiği gibi mektep
lerde göz hastnlığı salgın bir şe • 
kilde bulunmamı:ıtır. 

Yalnız bir iki mektepte gö1lerin· 
den hasta bir kaç çocuğa tesadüf 
edilmiş ve bunların hemen teda -
vilerine girişilmiştir. 
Dişler üzerinde yapılan muaye -

nede de bir çok ilk mektep çocuk
larının dişleri bozuk ve gayri sıh
hi olduğu görülmü tür. _ .. _ 
Polislerin 
Sıhhati 
Düşünülüyor 

Hem gece, hem gUndüz 
ç•iltan memurlar 

Gündlız çalışan yazıcı memurla
rın gece devriyelerine iştiraki hak
kında Dııhilıy-0 vckal('tindcn vila
yete bir emir gelmiştir. 

Tamimde bütçe vaziyeti itibarile 
miktarın arttırılması imkan olmı
yan ve hariçle geceleri va-
zife görmek mecburiyetinde 
bulunan polis memurlarının 

gece soğuğu gibi sebt>plcr -
le bu uğurda pek çok müşkü -
lat çektikleri ve bazılarının hasta-. 

landığından bahsolunarak gündüz

leri bürolarda yazı işlerinde çalı -
şan memurların soğuk zamanlarda 
nokta ve devriye vazifelerine ge
celeri üçer saat iştirak ettirilme - ı 

leri suretile hem nöbet saatlerin~n 
az olmasına ve hem de sıhhi vazi
yetlerinin korunmasına yardım e
dılmesi bildirilmektedir. 

Halkavi konseri 
Eminonü Halkevinden: 
Evimizin orkestrası 10/ 5/ 9'i7 

pazartesi gunü akşamı saat (21,30) 
da Cağaloğlu merkez salonumuzda 
bir konser verecek ve bu konser 
radya ile de neşredilecektir. 

Yer darlığı munas betıle hazırla
nan davetıyeJeri arzu edenler E -
vimiz bürosundan alabilirler. 

Anlaşılıyor ki, taliin ve tCS<tdü
!ün inkişafını beklcm€kten başka 
çare yok. 

Da1ıa iki gün 
iki gün daha geçti. 
Halil Necipten hiç bir haber yok. 

Ne posl:ıdan bir şey çıktı, ne ken
disi geldi, ne de Naciye yenı bir ha
ber getirdı. 

Meraktan çıldıracak gibiyim. 
Ne oluyor, nedir bu ba"'ımm ü

zerinde esen ha\'a? 
Talı bana ne yapmak, beni ne -

reye sürüklemek istıyor? Hiç bır 
şey bile olmasa yalnız şu içimi di
dikliyen üzüntü hepsinden beter. 

Ağır hasta 
Bir bu eksikti. 
Abtam hastalandı. Hem de ağır 

hasta. 
Hızmetçisi haber getirdi 
Koştum, gittim. 
Ablam •atıyordu. 

- Ne var? 
- Ne olu,vor? 
Dedim. Hiç cevap vermedi. Tn

llyordu. Ateş içind~ydi. Hızmetçi
ye sordum: 

(Devamı var) 

1
1,~ Halk _Filoz~tu -

1 dıyor kı: 

--------------------------Şehirde iki t··rıü 
saat olmaz 

Anadolu seyahatimi:de bır kaq 
defa büyük bir hayretle akla gel -
miyecek bir sıkıntıya uğradık: 
Bazı şehirlet'df! gündüz sigarasız 

kaldık! ~ünkü şehfrde ikindi vakti 
bütün dükkaııların kapandı~ını 
hayretlerle öğrendik. 

Bir şehir düşününüz ki hayat o
rada hemen öğle üzeri hiti::-; or ve 

kepenkler .kendi kendine, daha ta
vuklar kümeslerine gitmeden ka -
panıyorlaT: 

Bu rnanzar:ıyı b'iy\lk ;;chirlelri • 

mizde görmek istemeyiz. Vakıa h
tanbulda dükanların umumiyetle 
saat 7 de, bakkalların 9 da knpıın

ması halkımıza muntazam bir şe • 
hir hayatı terbiyesi vermek ve ça-

lışan işçiyi çok çalışmaJ.:tan koru -

mak bakımından çok isabetli . 

dir. Fakat, bilh~ yazın bu halir. 
şehre 'iıkıntı verdiğir.e hiç şüphe 
edilemez. 

Müesseselerde yaz saatleri tat -

bik olunmuş, çalışma saatleri ileıi 

alınmış, şehrin umumi hayatını da 

ona göre tanzim etmek gerek d~ -
ğil midir? 

Biz, dükkanların kapanma saat -

lcrinin de ~·az saatine göre dcğisti

ıilmesi işinin unutulmuş olduğunu 
zannediyoruz. 

Halk filozofu 
UtlllllltllltllllltUtUltfflllllllllttltlllflUUllllUllllU ti ttl un ....... 

Be~dktaf Halkevinde 
çayh dans 

Dün akşam &:iıktaş Ha\kevinde 
gayet samimi hır çaylı dans veril . 

miştir. Bu çaylı danstn bir çok eg -

lenccJer tertip edilmiş, halk sııat i

kiye kadar gü7.el bir ımrette <·ğlen

m.iştir. 

Toplantıda fizik öğretmen "ı•rin -

den Kenan güzt.>l bir manzum hi -
kiıyc okumuştuı-. 

Gene Beşiktaş Halkevi azalann
clan Muzaffer, milli oyunlarımız -

dan zeybek, harm.ndalı ve Jfız o • 

yunları oynamıştır. 

Gülhane mü&amerelorl 
Gülhanc seririyatı 7 /5/9"J7 cuma 

su riya.retinde musamerelerıne de
vam etmiştir. 

1 - Miyasteni buber. Dr. Sami 
2 - Kebet kist idatiği. Dr. Kemal. 

- Gebelerde albüıninuri ve hy
perloni. Dr. Hafi. 

4 - l\feme kanserinde rontgen 
tedavisi Dr .Şerif. 
Vnknlnrı gösterilmiş ve müna • 

kaşalara: Prof. Nazım Şakil', LiUfi 
Aksu ve Bürhancttin O. man J'"ti
rak etmişlerdir. ,. 
Birimizin derdi 

Hepimizin derdi 
Bakımsız kalmış 
Bir mahalle 

Boğar.içinde ç,•ng?ll.ögiincle 
oturan okuyucular:nıızdan bıri 
y•zı9or: 

Çengelköy ile Bcylc·bcıi ora
sında hn\ uz başı na mile mııruf 

uir mahalle vardır. Ve h~r d. 
200 den {uzla ev n·c..-cuttur. 
Demek ki bir o kad«r, lıattn 

daha fazla aile 'ardır. Pu mn-
halle ötedcnheri, çok bal.ıınsız, 

ihmal edilmiş bir lıalddir. F .t· 
kat, buramn en büyük noksanı, 
umumi bir tcleionu olma}ı~ıdır. 
ş.ıyet, bu ınahalledc bir l angın 
zuhur etse, haber vermek ıçin, 
itfaiyeye telefon etmek müm
kün değildir. Ancak, 20 dak ka 
mcsarede huluna:ı ya Çcnge'kö. 
yüne, yahut ta Bt:ylerbe}•İne git
mek z.arureti vardır. Binaenaleyh, 
mazaallııh bö}IC lir }angın 

1 
\'ukuunda, mahal'e yanıır, on
dan sonra, haler verilir ve 
itftı.İ}'C ,!ıClir. lstediğimız şudur: 
Bu mahalleye ynnj?ın için, umumi 
bir telefon santralı &.:oymalıd.r. 

l lavuı başında, bu noksan
lardan başka, daha birçok nok~ 
san vardır. Burada, ne hava 
gazı, ne elektrik, hiçLir şey 
yoktur. Geceleri, sokaklar, cad
deler, 2ıfiri karanlık içindedir. 
E,•Jerde de tabii ı etrol Uimbası 
yanıyor. Bu satırları okuyan, 
havuzbaşını, uzak, lir dağ köyü 
zannederler. Hayır, burası lstan
bulun en ıüıel yerinde, bo~az 
sahillerinde, şehrin belediye hu. 
dutları içinde bir mahalledir. -
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Habeşistan müstakil bir 1 

devlet olarak yaşıyor!. 
Hakikatte Habeşistan di-1- Devletler hukuku ilmine 1 

ye bir devlet tarih oldu 1 göre vaziyet böyled!,J 
ita/yanın, şimdi Kudüste bulunan genç Habeş veliahdını Adis

rivayeti ortada dolaşıyor .. ababa tahtına oturtacaiı 

Tarihe kar1~an flabesist'Jn imparatoru lvegüs Londrada bir Jıi_qıvet 
esnasında 

H .... beş İmparatorunun oğlu tah
ta mı çıkarılacak? Şu son bir iki 
günli.i.k dedi kodular arasında na -
zan dikkati az celp ctmiyen bir şey 
de bu rivayet oldu. Habeş İmpara
torunun oğlu şimdi Kudüste bulu
nuyor. Bu talisiz veliaht pek ~nç 
yaştadır henüz. Genç yaşta nikbet 
ve gurbet ne olduğunu pek acı bir 
surette anladı. 

Fakat biz gelelim şu demin işa -
ret ettiğimiz rivayetin ne olduğu
na: Habeşistan İmparatorluğunun 

italyaya ait olduğu Romada bun
dan aylarca evvel parlak merasim-

lamak için çok uğraşıyor. Tabiidir 
ki siyasi vesaitin hiç birini istihfaf 
edecek değildir, Yine yukarıda 

bahsettiğimiz mehafilın dedığine 

göre İtalya kendine ait olan her 
şeyini kendi muhafaza etmek e -
melinde imiş .. 

Bu eğer İtalyanlar için bir dlis-
. tur ise Habeşistan İmparatorluğu 
tahtına imparator zadeyi getirtmek 
neden imkansız olsun? .. Diye sor -
mak da insanın hatırına geliyor. 

Lafzırnurad bir imparatordan iba
ret olarak bu tahta çıkarılncak kim 
olursa olsun böyle bir hükümdar

lığın tevcihi imtimali uzak görül -
miyebilir. Bu siyaset aleminde hiç 

bir devlet şu veya bu fikre sapla
narak ebediyen onun peşinde gi
decek gibi değildir. Bakıyoruz: Bir 
şey dün tekzip edilirken bugün o
luveriyor. 

İngiltere kralının önümüzdeki 

Genç veliahd lngiltere 
tac giyme merasimin
de hazır bulunacak mı? 

--------

ltalyanıar, Habeşistanda gittikçe 
yerleşmekte, 

yollar, binalar yapmaktadırlar .. 
tac giyme merasimi münascbetile 
de Habeşistan İmparatorunun hı:ı -
tıra gelmemesi kabil değildır. Da
ha bir kaç ay evvel İmparator bu 
merasimde bulunmağa çağmlmıştı. 
Sonra İtalya tnraf ından b~na ıti- 1 
raz edildi. Sonra, dendi ki lmpara- ' 
tor gelmiyecck, ve oğlu merasim-
de bulunacak. Hükumdarların, hü- ı 

kümd~rlıkların dC'di kodusu bıt~r. 

tükenir gibi değıldir. 1 
Habeş ve!ıahdinin vaziyetı <le 1 

şimdi dedikoduya pek yol açıyor. 

halyanın Habeş İmparatorluğu un- ı 
v~nile Necaşinin genç oğlunu A -

disc.babada tahta çıkarmak istedi- j 
ği rıvayeti de işte hep bu dediko -
du faslına knydcdilmeli. 
Bazı rivayetin tekzibi dahi ma -

mıh olur değil mi? 
Önümüzdeki çarşamba günü 

Londrnda tnc giyme merasimi ya
pılacağı malum : lJabe~stan 

İmparatorluğu bakalım orada ne 
suretle ve kimin tarafından temsil . 
edilecek? .. 

Habeşistan İmparatoru bu m~ -
rasime çağırıhrsa İtalya hüklımeti 
Londraya heyeti mahsusa gön 

dermiyeceğini bildirmişti. Fakat 
Habeşistan hukümeti İngiltere ta
rafından çok evvelden çağırılmış
t ır. Şımdiye kadar malum olan bir 
şey varsa İtalya hükiıınetinin Lon
dra sefirinı bu merasimde bulun
durmakla iktifa edeceğidir. Diğer 

taraftan g<'n<' hatırda kalan riva
yetler cümlesindt>n şu da vardır: 
Tac giyme günu olan 12 mayısta İ
talyada kralın Habeşistan İmpara
torluğu ilan edileceği söyleniyor -
du. Şu günlerdt' bu rivayetlerı te
yid edecek kuvvetli haber olmadı -
ğma bakılırsa hep bu dedikoduları 
Habeşistan vekayii başlıyahberi -
yani lam iki senedir - hiribirile ya
rış eden İngiliz ve İtalyan mat -
buatının ortaya attığına hükmetme-
li... . 

Mezarı bulundu 
K azanova denilen ·tarihe geçmış 

bir adam vardır ki, bu adam 
kadınları kandırmak hususundaki 
maharet, dirayet \'C- kiyasf"tile meş
hurdur. Bu adam çoktan öldü. 
Maceraları yazıldı. 

Şimdi Berliner Tageblat şoyle bir 
haber veriyor: 

cÇekoslovakyada Duks mınta -
kası küçük bir sanayi mıntakası
dır. Burada geçenlerde bir kabir 
keşfedilmiştir. Bu kabrin de Ka
zanovaya ait olduğu anlaşılmıştır. 
Bu sun:!tle bir zamanlar kadınları 
bir oyuncak gibi kendi hevesine fi
let eden bir adamın nereye gömül
müş olduğu hakkındaki muamma 
da hal edilmiş oluyor.> 

Kazanova, hayatının son 13 sene
sini Düks şehrinde geçirmişti ve o 
taraflarda ölmüş olduğu dn bili
niyordu. 

le, hararetli nutuklarla ilan edil
mişti. İtalyanın dostlarından ?ir 
kaçı müstesna olmak üzere Ha -
be~istandaki İtalyan İmparatorlu -
ğunu diğer devletler hukukan tas
dik etmiş değillerdir. Yalnız emri
vakii kabul ederek Habeş payitah
tındaki elçilikler kaldırıldı. Kon -

solosluklar Kondu. Cemiyeti Ak -
vam ise Habeşistanda değişen bir 
vaziyet tanımıyor. Hukuk noktai -

nazarndan Habeşistan mevcuttur 
ve müstakil bir devlet halinde ya
şnmaktadır. Hükümdarı vardır. 
Hi.ılasa öyle bir variyet ki buna 
göre Habeşistan meselesi daha hal
ledilmiş değildir. Habeş kralının 

oğlu Kudüste olduğunu söylemiş -
tık. Rivayetlere bakılırsa İtalyadnn 
gönderilen bazı kimseler şu son za

manlarda bu genç veliahti ziyaret 
etmişler ve kendisine Habeşistan 

tahtını teklif eylemişler. Böyle bir 
teklüte bulunmak için italyadan 
adamlar gönderildiği rivayeti çıkar 
çıkmaz 1talyan mehafili bunun a
sılsız olduğunu sörlemekte gecik
medi. Fakat böyle bir rivayet du
rup dururken nereden çıktı? Di -
yee€ksiniz. Bunun nereden çıktı -
ğını söylemiyorlar. İtalyan Habe -
şistan meselesini bir neticeye ba~-

Hubes harU esncuırtda liafganrn yerli askerlerden te1kil ettigl 
nokli_qe kolları 

Kazanova 1725 de Vencdiktc doğ
muştu. Ancak bir kaç sene evvel, 
Vaid Tayn şatosu parkında bir 
kanal açan amele, Kazanovonın me
zarını buldu. Bu keşif, tarihe ge
çen bu hovarda adamın hayatına 
ait bir çok menkıbeleri tamamla
mıs oluyor. 

Büyük Harpte 
Türk Bahriyelileri 

Nasıl döğüştüler 
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Tefrika No. 39 Yazan: Zeki Cemal 
Hayret .. düşman tam filo ile ar

kamıza düşmüş ve bizimle de kar-

şılaşmak fırsatını elde etmişti. 
Bu vaziyet karşısında yapılacak 

iş çok mühimdi. 
Midillinin kumandanı liamidiye 

kumandanı ile kısa bir telsiz mü -
zakeresinden sonra derhal kararla-

rını v~miiler .. 
- İlerlemek .. düşman yaklaşırsa 

harbi kabul etmek .. 

Aramızdaki mesafe 20 milden az 
değildi.. 

Midillideki bütün bataryalar har
be hazır kumandan tarafından ve
rilecek emri bekliyorlardı .. 

Hava çok güzeldi.. soğuk biraz 
1 

daha kırılmıştı. Bugün kış güneşi 
de fıdeta sırtımızı ı51tıyordu .. 
Mıdilli ve Harrudiye süratlerine 

lıiç bi,r şey ilave etmeden ilerlemi
ye başladılar. 

Burada düşmanın ne vaziyet a
lacağı hepimizi alakadar ediyordu. 
Nıtckım 10 dakıkalık bu vnzıyet

teki seyirden henüz bir netice çık
mamıştı. 

Aramız çok açık olduğu için Rus
lar ateşe de başlamamış idi. 

Vaziyet böyle devam edemezdi? 
Rusların kararlarını hareketle -

rinden anlamıya başladık. 
Birdenbire ikı kruvazör, 2 tor

pidobot iskeleden ilerlcmiye baş -

ladı ve iki kruvazör de sancaktan 
doğru hızlandılar. 

Dakıkalar geçiyordu. Vaziyet kıs
men anlaşılmıştı. Ruslar bizi sağ
dan soldan çevirmek ve abluka al
tına almak istiyorlardı. 

Maamafih vaziyet vaha~t kes
bediyordu. 

Ruslar bize göre boy ölçüşülemi -
yccek derecede fazla idiler. 

Kumandanlar birer kere daha tel
sizle görüştüler ve bu abluka için
den kurtulmak ıçın süratlerini art
tırmıyn karar verdiler. 

Midilli.. bıdenbire canlandı .. 
Makinelerin çelik sesleri arttı. 

Sağa, sola giden askerlerin koşuş
tukları görülüyordu .. 

Karadenizin dalgaları daha sü -
ratle nyrılıyor ve arkamızda bırak
tığımız iz daha canlı gürülti.ılerle 
uzayıp gidiyordu. 

Hamidiye; Midilliden daha canlı 
idı .. Onun seyrini Midilliden daha 
iyi görebiliyorduk. 

Sonsuz gibi görünen denizin uf
kunda öyle güzel bir silüet süzülüp 
akıyordu ki .. 

Herkes gayri ihtiyari: 
- Hurra .. 
-Hurra .. 
_..c. Hurra .. 

. Diye bağırmaktan kendılerini zo: 
zaptediyorlardı. Midilli ve Hami -
dıye son süratle harekete başlamış
lardı .. 

Gidiyorlardı .. Bacalardan çıkan 

dumanların rengi birdenbıre karar
mıştı. Aralarında kıvılcım da fış

k1nyordu. 
- Ha gayret .. 
- Haydi arslan Midilli.. 
- Yaşa kahraman Hamidiye .. 
Karadenizdeki bütün Rus filosu 

iki Türk gemisinin peşine düşmüş, 
her dakika süratlerini arttırıyorlar 

ve bunları yakalamıya çalışıyor -
lardı. 

:Fakat... Türk kolay kolay düş -
man çenberi içine girer mi? 

Sancaktan ilerliyen Rus gemile· 
ri adeta ateş püskürerek ilerliyor -
lardı .. 

Lakin Midilli ve Hamidiye çevik 
ceylanlar gibi Karadenizin dalga -
ları arasında adeta sekerek uçu -

HIKA YE _, 
[ Yazan: BUrhan !Cevat 1 -----------

Yalovada aşk •• 

- Delımisın? 

Diye sonranlar, çılgmlığımın sc
~bini öğrendikleri zaman, bana hak 

veriyorlar, h.ıtta adam akılh to -
zutmadığıma hayret ediyorlardı. 
Başımdan geçenleri size de söy

lesem, sız de hak vcrirsinız! 
Müzehherden randevu almıştım. 

Pazar günü sabah vapuru ile Ya -
]ovaya gidecek, eğlenecek, tatlı 

bır gün geçirecektik. 
Ah, bilscnız ne kadındır o! .. Ta

rif edemem ki edeyim. Anlatamam 
ki anlatayım! Hem tarif edecek, 
şusunu, busunu nnlatacak olsam, 

bir şey ifade etmiş olmam ki.. O -
nun güwlliği, şuhluğu, çapkın ba -
kışları, dolgun ve olgun kalçaları, 
velhasıl kadınlığı hakkında bir fi

kir veremem ki size .. 
Uzun bir boyu var desem, belki: 

- Adam sende. Kadın dedığin 

kısa boylu olur. Öyle fosulye sırı
ğı gıbi kadını ne yapmalı? .. 
. Diyeceksiniz. Gözlerının denizle

rin dibi gıbi koyu laciverd olduğu
nu iddia etsem, hiç biriniz inan -

mıyacaksınız. inananlar içinde de, 
guzlerı sıyah ve ela olmadığı içın. 

ehemmiyet ,,ermiyenler de bulu
nacak. Onun ıçın Miızt-hheri tarif
ten vazgeçıyorum. 
Kimdı bu ·kadın? .. 
Bunu mu ~oruyorsunuz?. Anla

tayım: 

Müu:hh'.!r, üç aydıı.nberi peşin -
de dolaştığım, peşinde dolaştığım 

halde söz söyleyemediğım, ü' ay
danberi ateşli bır arzu ile sevdı -
ğim bir kadındır. 
Şimdi insaf edinız, üç aydanberi 

deli gibi sevdığim bir kadından ni
hayet randevu alırsam çıldırmaz 

mıyım?. 

Çıldırırım değil mi?. 

yor ve Rus gemilennin yaklaşma

sına meydan vermiyordu .• 
Ruslar bunu iyice. anlamış gibi 

idiler .. Maamafih her ne bahasına 
olursa olsun Midılli ile Hamidiyeyi 
de ele geçirmek istiyorlardı. 

Nitekim yarım saatlik yarışta her 
dakika süartlerini tezyit ederek a
zami dereceye çıkarmışlardı .. 

Mıdilli ve Hamidiye Rusların bu 
vaziyeti karşısında şimale doğru 

rota verdiler ve birdenbire garbe 

doğru yoJlarını arttırdılar. Ruslar 
Türk gemilerinin bu şekilde gide -
ceklerini tahmin etmiyorlardı. 

Türk gemilerinin büyük bir rota 
ile kendi yollarına göre ters hare -
ket etmeler( karşısında şaşırdılar. 

Onlar da Türk gemilerini takibe 
başladılar. Görüniişte bir takip de-

ğil, adeta önde Türk gemileri, ar

kada Rus gemileri olduğu halde Ka
radenizde mu<ızzam bir resmi ge
çitti.. 

Türk gemilerinin batıya doğru 

son süratle hareketleri üzerine Rus 
gemileri de ••• 

Sız de bana hak veriyors1.111ıı2 

değil mi?. , 
Bir gün her zamanki gibi za'rııı

lı ve perişan arkasından giderkC~· 
birdenbire dönüp, dudaklarındo ı;ı· 
çeklenen bır gülüşle bana baktı • 
g~ını görünce, artık ne olursa oısuıı 

}\8 
diyerek yanına ynklaştım. J{or 
korka dedim ki: 

- Sizinle bri kaç dakika baş bil' 

şa kalmak bahtiyarlığına nail ola· 
mıyacak mıyım! 

İltifat dolu bir tebessümle tc • 
reddütsüz: 

- Hay, hay!.. . .J3iİ' 
Deyince pusulayı kaybettım. . 

• rfl 
tün İstanbulu küçük, penbe sı' .. 
tırnağının üzerinde oynatan bU.gıı 
zel, çapkın kadının: 

- Hay, Hay!. 

Derken, biraz da ciizdanınll }<a~ 
dettiğini biliyordum. Biliyordu 
amma, yine zivanadan çıktım. he · 

k · · · - d ··zdal11 
men ce etımın ııstun en cu 
mı yoklıyarak: 

- lfaydi gidelim! dedim. 
- Bugi.ın kabil değil!. 
- Bu gece ... 

<ı. .. 
- Bn gece de olmaz. Yarın sd. . c· 

bah on vapuru Jie Yalovay::ı gı . 

1. . d . . . Ertesı 
ım. geceyı ora a gecırırız. 

günü döneriz. 

Ayrıldığımız zaman, e~t~~i .. 59
0
;, 

bahı nasıl bulacağımı duşunu.Y 
deli gıbı oluyordum. . dı.1· 
Canım eve gıtmek istemıyor . 

. bJt' 
Yemeğımi Beyoğlunda yedım. ·fçC 
şiŞ(? klüp rakısı ile başımı h~fı bı.t 
dumanladım. Sonra o bar senın, 

at· 
bar benim saat üçe kadar vur .P 
l:ısın, çal oynasın eğlendim. • 

Ü 
}cll 

çten sonra aklım başıma, r • 
rım ela aklıma geldi. Çaresis aps ... 

d-..,e .. 
tımanın yolunu tuttum. Mer ı 

/)r~•rırnr 1: ırr ~ruf rdfl 
~--"'"" 

yarışlarına yine başladılar. de .. 
Bu yarış tam 3,5 saat kadar 

vam etti. . e-
b h . T .. klerı Ruslar sa a tanberı ur .011• 

le geçirememişlerdi. Bundan :ı ~tı· 
ra da ele geçirmeleri zorlaŞil11 

"S • 
Çünkü iki ceylan Karadenizin ıı 
tünde süzülüp akıyorlardı. rdİ· 

Ruslar, artık ümidi kesroişle. 190 · ·ıe ı Bunu da nihayf:t hareketlen ı 

ettiler. tıit' 
Koskoca Rus filosu büyii~ ,.ol 

daire resmederek şimale doğfı.l · 
landılar... idi • 

Bunu gören Midilli ile :ttarrı d'>ğ· 
ye yollarını kesmiş İstanbul9 fı.ı1't9 
ru yavaş yavaş ilerlerken ~li gol 
Rus donanmasının koyu reıı 

gesini seyrediyorlardı. 

* 1914 DE ÇANAKKALE .. · .. t? 
.. oil 

1914 haziranının 16 ıncı gı.ı jJjı1 
nakkalede kısmi seferberlil< ·ıeril' 
edilmiş ve gelip geçen geJlll 

kontrolüne başlanmıştı. r) 
(Devamı va 



~tanbul dilencileri 
~ -

Dilencilik terakki eden bir san' at değil .. 
Eski dilencilerin marifetleri çoktu 

~Ör/er,şimendifer vagonları gibi sıralanarak el 
e e tutuşurlar, en Öne bir tek gözlü geçer, arka
sındakileri, bir lokomotif gibi sürükler, götürürdü 

Mortocu Ahmet meyhan7ciye dedi ki: 
b ..... Bu gece ölüp, yarın Topkapıya gömijleceklerin kredisine bana 

-.!.., kaç tek vermez misin?. 

Dilenciler birer kuvvetli artisttirler., . 

t:.s~; 1 _-. 
Qı1:>1 ~~tanbuı dilencileri bu resimde gördü~ünOz 

eıp kılıklara glrerekldilenirlerdi, Onların şekil. 
~ elbise değiştirmeleri mühim bir işti 
<.. llbıta v 

cet:ri b'e belediye dilencilerle /1 
~at Verrn· ır surette mücadeleye ka- va zan~ 
<a:11a ra ış bulunuyol\ polis sokak- M. SUleyman Çapan 
l'J Stlad ğ d 1 
1 

tapı ı ı ılencileri harıl ha- ____________ _. 
-aıtq UYor Bu k. h' ı· Bunların çoğu. mezarlıklar civa-
ı •tle ı. · meş ur ımme ı . . 
~ oı ll.l\rşılama k b. h k rında yaşarlardı. Musıbet bır gece 

~" Ur İ ma ır a slZ- k 'b' b k ğ ·zı·k b. 
""'tın · nşaalah k k d uşu gı ı er ovu a, sessı ı ır 
~cıı başında karş pe Y~ ın ;: kaçak gibi her köşesine sinen ke-
~a ~,.~:den kurtuluımızaFçık atn . ı- nar mahallelerde yaşıyanlarla, 
~ ~"'l\ted ruz. a a • şu-
1,"ri elim ki b .. .. d"l medrese, tekke odalarında yatan· 
~ t , (lı>k , ugunun ı en- 1 d d B 1 .... 
•ıılt> . ı Yıllara ld ~ 'b" ar a var ı. un ar, sozu geç • 

tı Yın . a o ugu gı ı, sa- . a· l k · 
11de ıttıaretıe d k l"b 1 mez, emrı m enmcz uyuşu m • 

t ıı. v r en, u u e c -
~ıı 1 e evıerınd f 

1 
b" sanlardı. Hayattan lezzet almaz, 

.... lilarıb Pn ır ayıp u- .. d k 'f d h l .• 
·•ıı 'l uı sok· kl f h soz en eyı uymaz, ev am ı mr 
~ tla · d arını et et - .. .. . k 

(ı 111 r. A.bduJh . . omurle arzusuz, mecalsız, şaş ın 
~lı:ı duğu "b· amıd dcvrın - yaşar, giderlerdi. 
r f:l ıı. d gı ı, İstanbul sokakla e b rı, Oturdukları kulübeler viran, ı:ıv· 

Yd u haşarat · ·ı d ı il~111'\ 1
• l"rılibaJfı _ s_urusı e ? u lcr berbattı. Fırtınalı bir yağmur, 

~e. başıtıda gasız SO) lıyeccğım, damın bi tarafını çökertir sert bir 
'ilı>tı on be • · · d ı · ' lil- llttıarnak ş ) ırmı 1 encı- .rüzga, kaplnmalnrın bir kısmını 
ııı 1\ 'Yi ha kabıl olamazdı. söker götüüdü. Keser vurdukla -

tı.. Sız Yet lı~l~rım. Fak~t bil - rı yer dökülür, çivi kaktıkları tah· 
ırıı ıştınız "? ı· b l l ~ b 'lOcukı ~ mı· stan u c n talar düşel'di. Ne damı aktarabi -
rıt sarı•at ~gum?a dılencilık in- lirler, ne de temelleri sağlamlıya-

~~l · tnerha lalını almıştı. Dilen- bilirlerdi. 
·~· metli · ~~rı 1 &ozu ınsanla merh:-, - Sokak başlarında, mahalle ara • 

ıııı, v(! \•er ~den anlar. Sadaka ve- larında, çarc::ıda, pazarda dılenen 
q g· nııye . :.-

"'ıı-ı't 0tt- evza nı tavrından çakar, meslekten yetişme dilendl~rden 
~ııkıac:: nlır, sıkılgan bir ta- başka bir de mezarlık mezarlık do· 

vır· 
\> l\IJah · !aşan, her semtteki ölülere yeti • 

\>ı. aıvar rızası için r şen mortocular vardı. 
~ IŞile .. • 
· ~~ı.. gozleri dolu dolu a· Nasıl da duyarlard.l? Üsküdar-.. rdı. 

da bir paşa, Erenköyünde ricalden 

1 

birinin karısı, Büyükderede zengin 
bir beyin oğlu ölse, hemen haber 
alırlar, kör, topal, kolsuz, çoluk ÇO· 

cuk, ihtiyar, genç bir sürü dilenci, 
daha tan yeri ağarmadan, yola çı· 
karlar, Büyükdcreye yayan gider
ler, Üsküdara sandalla geçerledl. 

Körler şimendifer vagonları gi· 
bi sıralanarak, elele tutuşurlar, en 
öne bir tek gözlü geçer, bu bir göz
lü, sekiz on köıil bir lokomotif 
gibi çeker, mahalli maksuda ulaş· 
tırırdı. . 
Bazı kenar mahalle kadınları: 
- Her san'at yaşa göredir. Di • 

lencilik ihtiyarlıkta para getirir. 
Diyerek, süt gibi beyaz sakalı 

göbeğine kadar inen ihtiyar baba
larını pimpon kocalarını, bunak de
delerini, altlarına siyah bir ko· 
yun pöstekisi sererek, mahalle • 
nin en işlek bir köşesine, sebilin 
yanı başına oturturlar, akşama ka· 
dar el açmıya mecbur ederlerdi. 

Bunlara bir eski kibar hali ver
mek için, arakiyetinin üzerine ye
şil bir sarık saralar, kör zannetsin
ler diye gözlerine koyu bir göz • 
lük takarlardı. Sakat göstemek i
çin, sağ kolunu bir bez parçasile 
boynuna asmayı da ihmal etmez
lerdi. 
Bunların zahmetsizce para k ı • 

zanır, dudağını bile kımıldatmadan 
onluklar, önüne yağmur gibi ya -
[ardı Fakat bunların kazançlarını 
çekemiyen, kıskanan insanlar d:ı 
vardı: 

Sebil mütevellileri! 
Bu aç gözlü, dilencinin kazanç • 

larma göz ·diken softa bozuntu • 
lan: 

- Burası şerefli bir yerdir, se - · 
bilin önüne dilenci oturtmam. 

Diye mani olur. Piri faninin, 
yalancı körün, koltuğundan tutup 
kaldırmıya çalışır, bağırır, nihayet 
günde beş kuruş cşerefiye hissesi> 
almak şartile ihtiyar dilincinin o
rada kalmasına müsaade ederdi. 

Bugün buldum bugün yerim 

Yarın olsun Allah kerim 
Te,•ekkülünün verdiği vicdnn ve/ 

hatır safasile yaşıyan dilenciler de 
vardı Bunlar, malfıl, hasta, sarsak 
sarsak bir yürüyüşle, beş dakika • 
lık yolu bir saatta ancak alabilen 
zavallılardı. İstcmıYc i temiye di· 
lenirler, karılanr,. Lıııarımn, - . kızlarının ko Usl.l i rr: 'l llı..na 

avuç açarlardı. 
•Bu gibiler, altJarmda kırpıntı 

minderi, önlınde toprak mangalı, 
(Deoamı 6 ınci saınada) 
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Dük . dö Vöndsorr 
Mda S~fffi1fP~Olfil 

T ac giyme merasi
minden sonra Fran
sada · evleniyorlar 

lngiliz hanedan ailesi, 
bu izdivaç için, 11 milyon 
frank masraf verecek 

1

1 
Sabık kral, sevgilisile buluştuğu 1 

ilk gün çok heyecanlı 'idi 1 
Matlam Sirnpso:ı çi,ekler arasında mıya bile vakit bulamamıştır. 

l ngiliz ailef ~raliyesi, Dük dö 
Vindsor'un evlenme masraf • 

larına sarfedilmek üzere, sab_ık kra
lın emrine 11 milyon frank veril • 

Dük Dö Vindsor 

mesini kararlaştırmıştır. Sab!k 

kral sevgilisine kavuşmak üzere 

evvelki gün Fransaya gelmiş ve 

Verneuil l'Etang istasyonunda in
miştir. 

Vindsor Dükünün geleceğinden 

kimsenin haberi yoktu. Fakat Fran· 

disi yaydılar. Halk istasyonlara dol

du. 

İstasyonda İngiltcrcnın Paris el· 

çisile bir kaç dostu bulunuyordu. 

Vindsor Dükü otomobile atladı. Bu 

esnada istasyonu dolduran binleı·ce 

halkın arasından geçti. Esasen em

niyet tcrtıbatı da çok kuvvetli idi. 

Doğruca Candc şatosuna gitti. 

Mis Sımpson da şatoda bekli -
yordu. Şatonun merdivenınde sa

bık kralı karşıladı ve onun kolla

rı arasına atıldı. 

Bu esnada gizlenmiş olan bir çok 

gazete fotnğrafcıları istasyonda ve 

yolda sabık kralın resmini almıya 

muvaffak oldular. 
Sabık kral ile Madam Simpsonun 

nikahları, Fransada Tours civa • 
rında Cande şatosunun küti.ıpha • 

nesinde Londradaki taç giyme m'
rasimini müteakıp yapılacaktır. 

Vindsor Dükü Madam Simpson'

un, kocasından ayrıldığını ve ka· 
rarın kesbi kat'iyet ettiğini haber 
alır almaz, Fransaya gitmek üzere 

o kadar acele etmiştir ki, traş ol-

Hemen vekilharcına bnvulları 
nı toplamasını bildirmiş ve derhal 

hareket etmiştir. Çok neş'eli olan 
Vindsor Dükü Salzburgta karşı -
sına gazetecHcr çıkınca: 

- Hepiniz de peşimi bırakmıyor

sunuz. Diye latife etmiş ve fotoğ

rafını alan gazete fotoğrafçısın'l: 

- Daha geçenlerde benim res

mimi almıştınız. Bunun farkında 

olmadığımı mı zannediyorsunuz? 

Diye şaka etmiştir. 

Vindsor Dükünün, sevgılisilc ilk 

geçirdıği gün çok heycc<ınlı ol -

muştur. Akşam üzeri saat beşte 
çay içtikten sonra, beraber gezmi

ye çıkmışlar, golf oynamışlarJır. 
Uzun zamandır, biri biri ne hasret 

olan iki sevgili, biribirlerinin ~ijz. 
lerinin içine bakarak sıcak bir °fla

va içinde konuşmaktadırlar. 

Son gelen Avrupa gazeteleri, 

Madam Simpson'la, Vindsor Dükü

nün üç gündür beraber nasıl ya • 
~adıklarını, ne yediklerini, ne giy

diklerini, anlata anlata bitiremi· 
yorlar. 

-- T"----

sa toprağına girdiğini duyan ga • Şimdi tul•ncuklcm Cani• şoto.su111i11 X i111rctJI Vindıor DnJcü XX iıtı• 

zeteciler bütün Fransaya bu hava- retli m11J11,,. Slmf'Hrt 

Londra tac giyme merasimir.e gelen misafirler 

Ingiliz kralının taç giyme me
rasimi yaklaşıyor .. 12 Mayısta 

Londra büyük bayram yapacak .. 
Bu merasimde hazır bulunmak ü
zere. di.ınyanm dört bir köşesinden, 
in,...ı l17. mli"temlekelerinden sayısız 

prensler, asılzadeler, krallar Lon
daya geliyor.. Yukarıki resimlere 

dikkat ediniz. Bunlardan solda 

gördüğünüz üç kişi Hindistan im

paratorluk ordusu zabitlerinden 

uç şık insandır. Sağdaki ı-esım

ler ise, Afrikadaki İngiliz müs • 

tem.lekelerini temsilen gelmiş olan 

murahhas heyetlerden birini gös

teriyor. 



6 -SON TELGRAF - 9 Mayıs 1937 

KANUNİ SÜLEYMAN 
No.14 Yazan Nedim Refik 

~ ,. 
Padişah tarafından gönderilen bir heyet Baha

dır sahibi zengin bir konağa davet etti 
Günler geçiyordu. Bahadır Sahip lstanbuldaki elçilik va
z~tesinin ne zaman biterek memleketine dönmlye fırsat 

bulabileceğini düşUnmiye başlamıştı 
- Padişahım, 

dedi, kendim bü· 
yük bir !e1akete 
uğradım. Zcv• 
cem o u bu"un• 
du. Menfur ci· 
nayete kurban 
oldu. Bunu kim· 
lerin yaptığı ma· 

lümdur. Fakat 
caniler ele geç· 
memiştir. Hiçbir 
çare bulunamadı, 

bunlar meydana 
çıkmadı. Hele 

nasıl olup ta zev. 

cemin haremine 
kadar ilrerek 
kendisini boğ• 
dukları anlaşıla· 

madı. Biz işte 

böyle göze gö

rünmez, fakat 

iosanın hiçbir 

zaman peşini bı· 
. rakmaı caniler ile 
uğraşmıya mec
buruı. Ş lhsan uğ• 
radığım felaket ne kadar büyük o
lursa olsun, en ziyade endişe etti· 
ğim cihet memleketimizin her ta· 
raftan \ürlü türlü düşmanların te· 
cavüzüne uğnyarak git gide zayıf 
düşmesidir. Niyaz ve istirhamı
mız bu:iur ki, bizi düşünesiniz ..• 
Bahadır Sahibin sesindeki de~in 

teessür ve samimiyet genç padişahı 
pek mütt'hassis etmişti. Kısa, fa
kat ümit verici sözlerle onu teskin 
ıcttiktcn sonra kendisinden, Hin
disUına dair malıimat edirunyie baş
ladı: 

- O müşriklerin, dedi, şer ve 
mel'nnetlerinden kurtulmak için 
diyarımız, size emin bir yer olsun. 
Burada sizin gibi bir misafiri her
kes sever. Hoş geldiniz. 
Bahadır Sahip teşekkiirlerini ar

zettiktcn sonra: 
- Ferman efendimizindir, dedi, 

ne vakit emir buyurulursa lutfü 
ihsan cyliyecekleri yardımcılarla 

beraber memleketime yollanınm. 
Burada bulunduğum müddet için
de ise can ile baş ile e!endimizin 
emirlerine tabüm. 
Padişah btınları dinledikten son

ra ağır ağır: 
- Biz de, dedi, pek çok kafir -

lerle uğraşıyoruz. Uğraşacağız. Bu
rada yatmakta olan cennetmckiın 
pederim Sultan Selim Hanın eceli 
mev'udile irtihali üzerine yarıda 
kalan gaza işlerimiz vardır. İnşaal
lah bunların itmamı bize müyes
ser olur. 

- Amin, efendimiz, inşaallah 
düşmanlarınızı makhur ve perişan 
edersiniz. 

Sonra padişah birdcinbire dedi. 
ki: 

- Siz benden yaşlısınız. Her va
kıt sizi çağırtarak yormayı iste -
mem. Bir daha sefer ben sizi gör
miye gelirim. 
Bahadır Sahip böyle bir iltifatın 

kendisi için hiç ödemiyeceği bir 
borç olacağı için padişahın gemiye 
kadar zahmet ihtiyar etmemesini 
çok niyaz etti ise de Sultan Sü -
leym:ın gülerek ısrar ediyordu: 

- Sizi ziyaret edecek kimdir? 
Sultan Süleyman mı? diyordu. E. 
ğer bundan sıkılıyorsanız şair Mu
hibbi gelir. 

Muhibbi ismi iyi deği mi? Yaz
dığım 1iirleri bir gün toplar ve bir 
divan haline getirirsem (Divanı 

Muhibbi) namını vereceğim. 

Sonra liıkırdıyı çevirdi: 
- Eğer, dedi, şu saatte bana söy

lenm~si lazım bir şey varsa söy -
leyin iz. 

- Eföndim, bir istirhamım var
dır, fakirin bu niyazı reddedilmi
yecektir. Çünkü dergahı filinize 
vaki niyazların reddedilmediğini i
yice bil"ıck bir bedbaht çocuğa bir 
v:ıitte bulundum. Kendisine canını 
bağışlamak lazım geliyordu. Ben 
de kim oluyorum, dedim; bunu an
cak padlfahı iilempenah Sultan Sü
leyman yapar, dedim. Eğer bu e-

melim olmazsa ben dünyada sö
zünü tutmamış bır sefilden başka 
bir şey olamıyacağım demektir. 
Bir sefil ki, Sultan Süleyman Han 
tarafından mazharı iltıfat olmuş. 

padişahın hakıpayıne yi.ız sürmüş

tür. 
- Söyleyiniz ,dmliyorum. Bu 

vadinizi ne olursa olsun, yerine 
gelmiş oıliniz. Müracaatiniz redde
ğil, kabul edilmiştir. 

- S:.ıriye sabıllerinden geçiyor
dum. Evvelce de arzettiğim g,\bi 
Beruta uğramıştık. Bedbaht bir tn
kım has isyan etmışlcr, satvet 
,-re kudretinizden bihaber olarak o· 
rada saltanat ve istiklfü daıyt>sine 
düşmüş!~. 

- Anladım... Fakat onlar ara 
dıkları akıbeti buldular. Eğer cc
usını görmemiş bir tek kimse da
ha varsa o da bulacaktır. 

- İsabet buyurdunuz, efendımiz. 
Gazali bey ile beraber bulunmuş, 
sonra kaçbğı için ele geçmemiş bi
risinden bahsetmek istiyorum ki 
o da biraz evvelki beyanatı hümayu
nunuzla affa mazhar olmuş demek
tir. 

- Ne dediniz? Kimdir o? .• Ben 
mi affet mişjm ? .. 

- Bu fakinn istediği vaadı ye· 
rine gelmiş bilmemi ferm:ın buyur
rnadınız mı? 

- Evet sözümu unutmadım. 
- O halde efendımiz. Yakup is -

minde bir köleniz vardır ki zntcn 
kölemen olan bu zava1lı da GazJIİ 
ile beraber bulunmuş ,.e ondan 
dolayı gazabı şahanelerıne müs " 
tabak olmuştur. Fakat af ve kere-
miniz ... 

Sultan Süleyman bir 
dedi ki: 

tavuırla 

- Bir hükfımdar, ne kadar cö -
rncrd olursa olsun sonra nereye va
racağını anlamadan bir vaadde l>u· 
lunmamalı:. Bunu da §imdi daha 
iyi anladım. 

Sonra karşısındakini utandır .. 
mamak için çehresıne bir tebessüm 
vererek: 

- Maamafih ben \•adımda duru
yorum, dedi, o bahsettığiniz köle
meni kim olursa olsun a.ffettim. 

Sonra sözüne filen de kuvvet 
vermek ister gibi kiğıt, kalem ge
tirilmesini emretti. Getinlen ka • 
ğıda Yakup isminde Suriyeden ka
çarak Bahadır Cenk ile Beyruttan 
gelen köJ.emenin Suriye isyanında 
bulunduğu sebep ittihaz edilerek 
bundan sonra hiç bir cezaya uğra
tılamıy.ıcağını bildirmek üzere bir 
kaç satır yazdı, mühürledi. Padi -
şahın el yaz.ısı De yazılmış ve rnü
hürü lie mühürlenmiş olan bu kur
tuluş vesikasını aldıktan sonra Ba
badır Sahip artık mülakatın so • 
nuna geldiğini anladı. Sultan Sü • 
leyman ayrılırken misaCirine ilti· 
fat ederek ona şu mühim haber! 
verdi: 

- Yakında, dedi, biz de küffar 
üzerine gideceğiz!.. 

Bahadır Sahip Cenk gemısıne 

avdet ettiği zaman vakit öğle ol • 
mak üzere idi. Kendisini karşıla • 
yan Yakup helecanla bekliyordu. 
Bunu f arkeden Bahadır: 

- Musterıh ol, dedi, Padişah i • 
le senden bahsetmek fırsatı çıktı. 
Yakardım. Ar buyurdu. İşte .•. 

Yakup uzatılan kağıdı aldı .. Öpe-
rek başına götürdükten sonra: j 

- Size, dedı, biıtün yaşadığım 

kadar ödeyemıyeceğim bir borç 
altındayım. Acaba nasıl hizmet e • 
debilirim? 

- Yok, yok. İyi adam olmak, ce· 
saret ve gençlığini b~alarına hiz
mette kullanmak yeter. 
Bahadır Sahıp bu sabah hiç gör

mediği kızrnı çağırttı. Ktz pek ne
~Jı görünüyordu: 

- Sizin, dedi, bu gemiden çıka
rak uı..ağa gittiğinizi öğrendim. 

Birdenbire içime bir korku geldi. 
Sonra geçti. Şimdi sizi tekrar bu • 
rada bulunca daha çok sevindim. 

- Korkacak ne var yavrum? .. 
Burada hiç bir yabancı var mı? .. 

- Hayır efendim. Ben de biliyo-
rum. Fakat dediğim gibi evvela 
korktum. Sonra bu da geçti. 

- Sen burada hiç sıkılmıyacak
sın . Yakında karaya çıkar, gemiyi 
burada bırakırız. Güzel bir yerde 
oturacağız. 

(Devamı vaT) 
111tt1ntıfU1tt1Hltıf.tftH1 ..... ,&qftlft1h1tıtı1f&UtUttUHfffflUUIJIHtlU t 

Okuyucularla 
Baş başa 

Şarkılar da 
Türkçe 
Çalınmalı 

Talimhane DuTsun sokakta Al· 
Tek Palas dördüncü katta oturan 
S . Ok imzalı okuyucıımuz gönder· 
diği mektubunda hulasaten diyor
ki: 

cGazetenizin daimi okuyuculan
nızdanıın. 1/5/937 günlü nüshanı· 
zın okuyucularla baş başa sütunun
da (Türkçe lionuşmıyan vatan -
daşlara) diye bır öz Türk çocuğu -
nun pek doğru olan yazısını oku -
dum. Bilmiyorlarsa ne için öğı en
miyorlar, diye soruyor. Ne kadar 
haklı .. 600 senedir ettiğimiz müsa
maha acaba karı değil midir? Ben 
de bir Türk vatandaşı olmak sıfa
tile şu merakımın izalesini yüksek 

gazctenızden istıyorum. 

Şunu da ayrıca rica edeceğim bir 
m:ıyıs giınü yeni açılan bir bahçe· 
ye pa?.ar gunü gittim; üç saat ora
da kalmak mecburiyetinde jdim 
Bu uç saat zarfında bilıi fasıla di
yebilcreğim türkçeden başka Lir 
müzık çalıyordu; sonra geçen se
nn ic;ml sayılmakla bıtmiyen bir çok 

yerlerde dıkkat ettim. Tuı kçe ll\Ç 

çal 'im yor gibi bir şeydi Hele bir 
bahçede arada sırada Tiirkçe di -
ye n:abça ya habıbi isımlı bır plii..k 

bütün sinirli insanların asabını 

bozuyordu. Acaba bu bahçelere lıiç 
Turk gitmiyor mu? Nezaketten da· 
ha fazla mı istifade etmek ıstıyor
Jar? 

Hi; olmazsa bir de Tiırkçe dın -
lemek hakkımız değil mıdır? En 
çd.~ sevmiş olduğum bu bahçelere 
bu yüzden gidemiyorum. Yüksek 
belediyemiz sokaklarda· gi.triıl ü e

dıyor diye, sekizden evvel satıcı -
ların velhasıl istirahati umumiyeyi 
selbeden daha bir çok şeyleri me
netti. Kendi memleketimizde ne 
için bu hakikaten cennet gibi )er
lere gitmiycyim de mahrum olıı-

yım? Bir Türk gencinin arzusunu 
size saygı ile bildiriyorum.> 

SON TELGRAF - Bu okuyucu
muzun duyduğu teessür ve a&abt
yete i§tiTıik edeTiz. HaJ..-ikaten bazı 
ça1gıh gazino ve bahçeleTdt? Türkçe
den bCZfkıı §arkılar söylenmekte ve 
rahnmaktadır. Türkçe konu.şulma
sını istediğ~miz bir sırada. Tü.Tkçe
den gayri lisanlarla şarkılar söy -
lenmesi, "1ltnması, insanı mi.itees
.rlr eder.] 

[I HiKAYE 1 
Y alovada aşk •• 

( 4 üueü sag/ad2n devam) 
leri ne yalan uyduracağımı, karı
ma ne gibi bir palavra savuraca • 
ğımı düşünerek çıktım. 

Şapkamı asarken saate baktım: 

Dörde on var! Yarın her halde do -
kuzda kalkmalı idim. Karıma el -
bette. bir yalan söyler, bir vesile 
"bulur, bir şeyler uydururdum. 

Yatak odasına girince. karım 

sağdan sola dönerek homurdandı. 
esnedi, gerindi. .Benim geldiğimi 

anlayınca sordu: 
- Saat kaç? .. 
İlk yalanı savurdum: 
- Yanma geliyor yavrum. Geç 

kaldım ammn, mühim bir işim var
dL Yarın da erken gideceğim. 

- Yarın pazar değil mi?. 
- Pazar amma, mühim bir i -

şim var. Onun için tam dokuzda u
yandır. 

- Şimdi saat yarım nu? 
- Evet.. 
- Dokuza kadar sekiz buçuk sn· 

at vnr. Nasıl olsa uyanırsın. 
Rahat bir kalble yattım. Karım 

işim olduğuna inanmıştı. Beni do
kuzda :.ıyandıracaktı. 

Hemen uyumuşum. Hayır uyu • 
mamış. sızmışım! 

••• 
Gözümü aç.tığım zaman, karım 

omuzlarımdan sarsıyordu: 

- Ilaydi kalk, saat dokuza on 
var. 

Yerimden fırladım. Lavabonun 
önünde yüzümü yıkadıktan sonra 
pencererr.in önünde kurulanırken, 
mütemadiyen güzel kadını düşü -
nüyor, Yalovada nasıl zevk edece
ğimizi tasarlıyordum. 

Knpıdan çıkark n karımın ya • 
nağmı okşadım! 

- Merak etme yavrum, dedim, 
erken gelirim .. Seninle akşama bir 
yere gezmeğe gideriz. 
Karım, zavallı kadın inanmı~tı. 

için için gülerek, Ye merdıvcnleri 

ikişer ikişer atlıyarak sokağa çık -
tım. 

Vapuru kaçırmamalı, icap edcr':ie 
otomobille gitmeli dcdım. Yeleğimin 
cebinden saati çıkardım. Ay .. bir
de ne göreyim? .. Saat 12 d0ğil mi? 
Kapının önünde pu"t gibi donakal
mıştım. Karımın, balkondan endi
şeli sesini duydum: 

- Ne o, geç mı kalmışsın? .. 
Gece masanın üzerındeki saati, 

sen yarımda eve geldiğin zaman a
yar etmiştim, vallahi ... 

"unııunı•n11mın111111nn1111111Nn111 u111111111tın11111uuı1uıını 

İstanbul 
Dilencileri 

( 5 inci $Oy/adan deuam ) 
elinde maşa akşama kadar oğulla
rile, torunlarıle konuşarak vakıt 

geçirmek ıSU!rlerdı. 
Yakınlan. geçinecek bir kaç ra

raları olduğu hulde, bu ıhtiyarl:ıra 
bu r'1hatı bu mangal başı safasını 
çok go ürlerdı. İsterlerdi ki, dilen
sinler ve daima el avuç nçsınhr. 

Bu kabil ınwnlar-dan, artık dı -
lenemıyecek, ) ennden kımıldJııa · 
mıyncak hale gelenler muzır bir 
hayvan. mesela bir tare, bir d'ı· 

la kurusu, bır •U<rep gıbi telakki 
edilirdı Onu b r an evvel ahırete 
yolcu ctm~k için anası kızına: 

- Mezarcı Hurşidın karısı söy
ledi Uyurken kulağına kaşık •ı;,ıp1 

sokmahyınış. sabuk n:ılları diker
miş .. Akş.:ıma bir tecrübe edelim 

Diye akıl öeretir, ıhtiyarı mdür
menin çarelerı aranırdı. 

Dılenciterin içindE:' karşısınd3ki 

insanların ruhi temayyülerıni an -
lıyanlar da vardı. Bun1ar ps.ra !-a
parmak için, kart yü7.lü bır çerk':?S 
halayığa, kuru elli bir kalfaya, \iİ· 
ziı gözü kapalı bir hanırıia, elleri kı
nalı . yeldirmeli bir hnnım nin2ve 
yanaşır, hafif taraflarmdsn. an'anı?
ye bağblıklarından istifade etmek 
için: 

- İman zayıfladı. Nedir o ze
mane kızlımnın hali. Saçlar mey
danda, kaküller bukle buklfi .. ;ki 
gözüm Rabbim, sen encamımızr ha
yır eyle. Biz de vaktilc gordfık, 
geçirdik, kimselere halimi açamam. 
ne oldum dememeli, ne olacağım 
demeli. fukarayı sabirindenim ... 

Nutkile el açarak dolgunca bir 
sadaka koparırlardı. 

Dilencilerin içinde, Matiz. Ahmet 
büsbütün başka bir tipti: O, öyle 
rastgele her yerde dilenmez, so -
kak başlarında el, avuç açmazıJı. 

Yalnız .mortocu• denilen cenaze 
iskat.çıları arasında bulunur, nah
kasını bu suretle çıkarırdı. 

Ahmcdin adetl idi; cenazelerden 
aldtjı sadakalan, Balık pazan mey-

r Eski lstanbul batakhaneleri: 

ı _______ K __ u __ M Y~n~.· s~ ÇAP;t>.N 

ikinci kısım - 66 "d•' 
Matmazel Furoso,meşin ebe çanta••" tfol 
boyuna yirmi beşlik, ellilik bank_r10ço• 
çıkarıyor, bunlar da ötekiler gibı, 

geçmeden rd-
başkalarının önüne aktarma olLIY0 

·-__.......~===-~ 

Pl14jdtı Jlçıl11rt11 {bt6nde bir polc.ır parıiıl 

Yeni seansın ilk yarım saatinde, 
Jan'la Froso yine kaybediyorlar • 
dı. Jan mii.temadiyen İngiliz lirası 
çıkarıyor, matmazel Froso da, bir 
ebe çantasını andıran b\lyük siyah 
meşin çantasuıdan çıkardığı elli
lik banknotları bir çarşaf gibi ö
nüne seriyordu. 

Ne caı.a yakın çarşaftı bunlar! .. 
İnsanın yalnız ruhunu değil, bü

tün benliğini de öeraber 1sıtan, 

saran bir çarşaf ... 
Seansın yarısından sonra, şansla

rımız öne, ileriye doğru değil, ge
ri geri gitmiye başladı. Şimdi de, 
torll€stan tarafından kazanmıya, 

yani ev\·elki seanslardaki kazanç • 
larımızı yavaş yavaş, damla dam
la geri \'ermiye başladık. Maaınn

fih: 
- Damla damla göl olur. 
Vecizesini, daıma göz önünde tu

tuyor, doktor (K.) da, ben de çok 
sağlam oynuyor, kazandıklarımızı 

kolay kolay gerısin geri ver -
memiye nzmctmiş bulunuyorduk. 

Şansım, evvelkı scanslaı da, hat
ta son seansın ilk dak1kalarmda 
gösterdıği mütebessim yiize, i~ve
kar gülüşlere muknbil, şimdi abus 
bir yiiz göstermesi bizi daima ih
tiyatlı bulundurmıya sevkedıyor; 

bunun için jki ruaya falan iiver!.ur 
yapmıyor, eJimizde sağlam kağıt 

olmadan oyunlara iştirak etmi -
yorduk. 

hanelerinde, Topkapınm eski mey
gedelerinde, cebinde bir metclık 

kalmayıncaya kad.ır harcar, kafayı 
tütsüler, evine öyle dônerdi. 

Parnsı bittikten sonra. canı yine 
rakı içmek iSterse meyhaneciye: 

- Bu gece i)lüp yarın Eyübe. E
dırnekapısına gömüleceklerın kre
di3ine bana bir kaç tek vermez mi
sm? 

Diye entere an bir teklifte bu -
lunurdu. 

Eskı devirlerde kocalarını on, on 
beş mecıdıye aylıkla, dilenmek i
çin kiraya veren, .erı lct ını bu su
retle ıstısmar eden kadınlar da var
dı. 

Bır de dılenci ıralçılan vardı. 

Bunlar, ma.JUJ kadınları, sakat ç:.>
cukları, ihtiyar, menzul hanım nine 
lerı, şuradan buradan toplayıp, ~h
rın muhtelıf yerlerinde dılendirir
lerdı İratçıları, on, yirmi, hazan 
de:. otuı, kırk dilenci kullanırlar, 

körleri, topalları istismar ederler
dı. 

Akşamlan muayyen saatte ef2"1-
dılerinin yanına gelen b~ gezgın
ci iratlar kazandıklarını eksıksiz 

Blöf yapmak mı? ~ 
Buna imkan-var mıydı! 
- Blöf savurma~! . ;fit 
Elimize kuvvetli bır 1'. (J,ı' 

gelmiş olsa, yine fazla Jl'lil< 
- Röl~ns! 

etmekten: 

- Rest! d"'lot' 
Çekmekten tevakki ~ ;µ1 t 

Kumarbazların tabirince. 

paranın üstüne otu:nnuşt'Ll~~;r
Maamafih bütün ihtiy•t 1 • • pO 

mıza rağmen, htıfif tPrtıP . 
d• ·e!I· 

bayılıyor, Jan müteına l) 

- Bir liralık! 11\ 
tur var·ı rak ortaj'l kabıır .. ,, , lr1lı~ 
Şimdi , " .. s La ona yaver o .....it) 

•z Sr"" lamıştı . ada, hepirnı dıJ~· 
karı on.\ mahkum oluyor ..,,~ 

. ..,;ı ır 
le matmazel Froso, d31 ... 

. o o: 
kiığıtlarln restler verı)' · 

- Ful as! -1< ~· 
Açasa, Jnn daha biiJtl 

meselfı: 

- Floş! 
Çıkararak 

- Rest! ·ıe b' 

Alıyordu. Doktor lJ( .. ) ~ııl· 
kıyı sularında dolaşıy~r, ~e!l 
paralarını \'erip işin ıÇJ~ e d 

,•ııl 
kıyorduk. Elbette, şans · 
cekti. 

Sabretmek lazımdı. rfJZ f 
Ş d .. . . güzel) 

an ın onmesını, 1'··· 
termesini lazımdı beklcnıe 
Bekledık, 

Sabrettik. 

Öyle, küçük üvertüıler. I< 
makin, turlara girmekle 

• • • 1 kiif11 
mızı g"'rı \ emenın ın bitı' 

Rankontura çarpnıa1.s:ık. 
- Top! 

bile yıkamazdı. ..el 
at•l'l9 

Arada ne olurs:ı ın · tı';ı 
soya oluyor, Mc5in ebe ~çalı~ t 
dan miilemadiyen 25 !il< :~irİ\ 
not çıkarıp önüne ye,..Ie · 111' 

B ] .. . e '·adıtr un nrın omru n ı-. 

rüyordu mas.ıda? 
. _ 1-r bıt ıc 

Pek az bır u ve. u ' tıııC 
bi sür rölans, btt knv; ça tcl1 

• •• Jl t.l 
diyor, bozalan cllıiııpn il r 
kalan kırk lirası da, ölC~ aıııl 
b. - t- b" ·1ans:. d ır uver ur, ır ro orııl 

Fosonun önünden Jan'ın ıı-" 
fişlerin, paraların arasıJ1:.ı 
ma oluyordu. z;ı~rı 1 

Matmazel Fro'"onun 01\Jı 
H~y~ aşmı tı. Jan C'l\·eıce ıif'1'r 
diyen kaybettiği ingilı~ .. rıte 
mukabil. '.I\irk banknot " 
nm leliifi ediyordu. ·tı 1 1 ~ 

(Det .... ·· ... 
·································--····· 

patronlarına tcslım ederlerdi. Di- ı R A O Y/,O 
lenci iratçısı, adamlarını ölmiye- ) 
cek kadar besler, yatacak yerle
rini lemin ederdi. Hasta olduk - '---------- ·k ~ 
hırı ze>man dikkatle bakar, doktora Akşam neşri~ atı: , .,ıJ9 ,/ 

Saat 18.30 Plikla d""..: P' 11-r4 
götürür, ilacını falan alırdı. H ıtce"· tJJ, j 
Damı nkan bir evi, kepengi kı· ı9,3o Kadıköy : diş . ,\ ~ 

konferao (Diş bakı ... ı) yet., J' 
rılan bir dükkanı t::ımir eden bina, Bedri. 20 fuıl sa:ı: ~~ 

11
r 

nkaret iratçıları gibi, para kazan- Ömer Rıza tarafından ( fi'' c (1 
mak için kiraladığı dilencileri tie, lev, 20,45 fasıl saı beYe

1
; 1-JI'. p~ 

dilenci iratçılan tamir eder, ra - rı. 21, 15 orkestra. 'fl, rttl' l~f 
h::ıtsızlıklrile aliık::ı.dm- olurdu. borsa haberl~ri ..-e t ~"ı;,. 

Bu sayede, başkalarını kendi he- proaramı 22,30 pllk
1
! ı' 

ı:;abına dilendirerek e\'ler yaptır:uı, ra ve operet parÇıl oJı.1' 
faizcilik yapan adamlar bir kaç de- A YRJNKI pRoG" ~ 

ğil, bir kaç yüzdü. Hele keme - ôtte neşriyatı: -~,. tl!',i 
rinde, üç _yüz altını, beş yüz me- c--t 

1
,, 

30 
Plikla 1il• 

cidiyesi olan, kulübesmde denle .,... " ,. 
halılar bulunan di~nciler pek çok- 12,~ Havadis, 13.0S 
tu. netriyatı, 14 son. 
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SUDeyrnanan Sarayında 

KUDCS KOZLARR 
Tefrika No: 50 Y azan : M. Necdet Tunçer 

Siile gman bir sabah haremden yeni çıkmıştı. 
Amondan gelen bir yolcu kendisine bir şeker 
kamışı uzatarak: - Bunu size kraliçenin sara
Dında esir olan k umandan Şaon gönderdi! Dedi 

4e - O ~~lde burada kaldığınız mücl ı Süleyman Sila hakkındakı iti- seye söylememiştim. 
iti tÇe bızım 'misafirimiz olunuz! Bu madını hiç kimse sarsamıyordu. - O halde Amon sarayında esir 
ıe Yapnuya muvaffak olursanız, si- ı Ve bundan sonra da Silayı Sı.i- olan Şaon, senin Kudüse geleceği-
be agır!ı~ınızc.ı altın ve mücev - leymanın gözünden hiç bir kuv - ni nereden ve nasıl keşfetti? 

r Veririz. vet düşüremıyecekti. - Ben atımın başını Filistine çe-
t Sıhirbaz Torr.os buna razı olmuş- Çünkü (Hcbron) eteklerinde in· virmiştim .. Yol hazırlığımdan da 
,,u. Y:ıhudikrin bu göz kamaştırıcı şnsına baslanan (Zafer abidesi) nde anlaşılırdı ki, ben Filistine gidiyo _ 
~~ına kim kapılmazdı? de güzel kadınların heyk<'lleri ya- duın. 

til r al ivJc:rınden dört kişi seç- pılıyordu ... Bu kabartmaJar arasın- _ Demek ki Şaon seni sarayın 
~·· da Silanın, Tamaranın resimleri de penceresinden gözetlemiş .. 

lfıu Unlardan ikisini Hcbron'a, iki.- vardı. Ve şeker kamışını eline alarak 
Jtı. de Hamat dalğc.rına gönderdi- Artık bu kadınlar insanlığın fıs- muayeneye bc.şlamıştı. 

tüne çıkarılmış yüksek ve ilahi 
ı~ ICUrt avcıları nihayet bir hafta 
&\ıtıde l la . av ıyacakları kurdu yavru-
ıı;ııe birlikle bir hasıra sarıp giz-

; l<:udüse getireceklerdir. 
0 tnos'a sordular: 

)' - :Su kurdu ve yavrularını ne 
apacaksınız? 

bı - İçini dec;ip ilaçlı ve tılsımlı ı;a
anaırıa dolduracağım. 
- Sonra .. ? 

le - :Sunu yavrularile birlikte Sü
le~lllana götürüp satacaksınız! Sü-
J:an ~u k~rtları sarayına aldığı 
Jıag.den uç gun sonra ölecek veva 
IUr ~lanıp yatağa düşecektir. Bu 
liı ektle Beni İsrail tahtı da sahip-

alacaktır. 
~lhudiler sihirbazın sözlerine i-
1ıı;ak, sevinç ve neş'e içinde da-

ar .. 
~$le Kudüs yahudi1erl 
ti tle bir tar:\ftan - hür· 

):~!erine kavuşmak hül· 
eli e. sarayda Sillyı, 
lıt hr taraftan da hariçte 

t~"rlı ıihirb:ız Tomos'u 
t etınişlerdi. 

aiıı~dcvi kızı Aşo h!IA 
•nda yatıyorbu. 

li Siileymanın siyah inci
~L'f.; hra Aşoyu kurtar. 

' 1a meşguldü. 

bu S.~ra. Aşoya atılan 
... •Ulenin nereden gel• 
"

1tiQ" b Si• 1 itiyordu. Fakat, 
8'ı lyil ne yapabilirdi?' 
.._ 1'.Ytnanı, Aşonun ma• 
'"11"1ıy ti kot e ne inandırmak 

~Y bir iş detildi. 

Je., Stbra bir akşam Sü
~ -..._. üıerinden aıUD 
•11ıı1c, 
~) teçraeyen bir va• 

1 ~tarlatarak: 

fa.a:)P.n büyük hasmınız 
•-

1
'
11

' batını, &ta9-

şahsiyetlerden scıyılacaktı. 

Süleyman, kendisine bu kadar i· 
timad ettiği, kendisinden bu de -
rece fedakarlık gördüğü bir kadı

nı, Sur kralının yeğenine feda e· 
demezdi. 

••• 
Bir sabah Süleyman haremden 

yeni çıkmıştı. (Amon) dan gelen 
bir yolcu hükümdarın huzw·una çı
karak, kendisine uzun bir şc.ker 
kımışı hcdiyt? etti. 

Süleyman yolcuya sordu: 
- Bunu kim verdi sana.? 
- Amondnn g~Jirken, sarayın 

duvarları üzerinde bir ses işıttım: 
cEy yolcu, ayağın Kudüse diişer -
se, şu kamışı hükümdura gotür ve 
kendisine kraliçenin esıri olan Şa
ondvı selam söylemeyi unutma!> 

'4l'\ bi 
~~ r Hindistan cevizi 
bu lır ribi koparıp 
~t'Q bu iki kız kar .. 

(Hdren) tla goınlan (Zafer ô6/Jesi) elra. 
/ m daki mermerıere Sülcgmanrn H11difl ka
dınların relimlcrl /a dle ctilli, erJu.. durnga 

lf rden bu fonalı~ (Sili ) nın lae.l/lc• li "" •ilcll•lıti. 

lltl&ıl urnuyorsunuz, Mella? 
ll'l.i§se de, Süleyrn n: 

...... İŞte 
~it . ben de bu vakayı hatır -
~otu rrı. ıçindir ki, ondan şüph<?le
ı.;., 'r rrı.. Buanın başını koparan
~i?narayı öldürmekte güçlük 

h~~-b~;· Sahranın ağzını ka -
,~l. 

t 2L L :zıa_ - - -

Bu sesi duyunca. kamışı yerden al
dım, atın üstündeki eşyamın ara
sına sıkıştırdım .. Size getirdim! 

Süleyman bu işte bir hile ol
duğunu sezer gibi oldu: 

-Sen Amondan buraya nasıl 

geldin? Amonlular Kudi.ıse .kuş bi
le uçurmuyorlarmış .. 

- Ben Kudüse geleceğimi kim-

ı 

Bunu Suleymana göndermenin el
bette bir manası olacaktı. 

Beni İsrail hükümdarı kamışı 

muayene ederken yolcuya sordu: 
- Amon kral ve Kraliçesi, Şao-

nu salıvermek fikrinde değiller . ., 
mı. . 

- Hayır •. 
- Nerden biliyorsun? 
Yerlılerın ağzında böyle dola

ğğğğğğ8um bm b mb m bmb nıhbb 
yor. 

- Amonlular yenl kuvvet ge .. 
t irdiler mi? 

- Kral çok kuvvetlidir, MeUA! 
- O halde bu kuvvetle Filisti _ 

ne doğru neden yürümüyor ... ? 

- Kral yürümek fikrınde. Fakat, 
Kraliçe boşun kan dökülmesine ta
raftar değilmiş. 

Süleyman bu sözleri duyunca 
kendi kendine mınldandı: 

- Demek ki kraliçe Ni;ya bana 
sadakatini bu suretle izhar ediyor. 
Kocasını kandırmış. Amon ordu _ 
'larmı - kan dökmesin diye - Filis
tine göndermiyor. 

Sonra birden yolcuya sordu: 

- Şaonun Amon sarayından ka-
çırılması mümkun değil mi? 

Yolcu önüne bakarak düşündü: 
- Mümkündür, Mella! 
- Nasıl?-

- Kraliçe Naya•ya bir kaç ta-
lan altın vddetmekle .• 

- KraliÇEnin altına ihtiyacı mı 
var sanıyorsun? 

- Evet. Hem de pek çok. 

- Nereden anladın bunu? 

- Amon askerlerinden. 
- Ne diyorlar Amon askerleri?. 

- Kral ordunun aylığını vere -
miyormuş. Kraliçe bu yüzden çok 
muzlaribimiş. 

Süleyman güldü: 

- İnsan hasmının ordusunu ken
di elile kuvvetlendirir mi hiç? .. 
Kraliçeye altın göndermekle, A • 

mon ordusunu canlandırmış, kuv
vetlendirmiş olmaz mıyım? 

- Hayır, Mella! Çünkü, kraliçe
nin eline fazla altın geçerse, o bu 
altınları orduya değil, saraya sar-

fedecek. Ve herkes kraliçenin bü
yük ve çok mıktarda altına malik 
olduğunu duyunca sevinecek. 

Süleyman yolcunun ne demek is· 
tediğini anlayKmıyordu. 

(Arkası var) 

-
••us lar romanı: 12 _ _________ ,..... rtne Olarak yÜrüyup gitmesını !S-
- l tiyorlard ı. 

X · 13' ı Ve bütün bunların arkasın~a da 

' 

U 
•• n esrarı casusluk t~şkilatı bütün faaliyeti 

ile işlıyordu. 
"t •Enellıcens servis• gibi bazı teş-

Q•k~~aRn:_ Çeviren ı kilit, kendi bildikleri politikayı ta-
ç MuaMmer Ala tur . kip ediyorlardı. Bu politika şöyle 

~~ıların vaziyetine gelin- vetile hakimdi. Hatta Klemanso bir hulasa edilebilir: İngiltere, Avru-
~ tı.:ı nun on dört maddelik tclı:- müzakere celsesınde Loid Corcu pada hangisi olursa olsun, en kuv-
'l, 11a:anıan çılgına döndürmüş· öyle tersledi ki, İngiliz BB§Vekilini vetli memleketin istihdaf ettikleri 
~~tta ltoınadaki Amerikan Se- yalancılıkla itham ede<:ck kadar gizli gayeleri daima bombardıman 
~nin camlan aşağıya in- ileri gitti. Bir aralık boğaz boğaza etmeğe mecburdur. 
Ot~ geldiler, fakat etraftakiler iki ba§- Sulh konferansında hemen bü • 
~o ~iç bir fedakarlığa razı vekili ayırdılar. tün kararlar tesadüfi olarak itti • >.' içın konferansı terk etmi- Mesele buroı.da kalmadı. Kkman· haz etmiştir. Bir misal: 
~r:ı· \termişti. .Taponlar ise, ken- so Loid Corcu düello'ya davet etti. Eski Rus doması izAsından Alek-
• ~ ı~. hıç bir menfaatleri olma- İster tabanca ile, i:.t.er kılınçla... si Dosnobişin Pariste Bayar soka-
~ ~ r. üklc bir mücadeleue n·· t ·h· d ı· ·· ··1 "'ında 27 numaraya yerleşm.cti. Bu ~ı.. k J unya arı ın e mis ı goru.me- 6 .,. 

~ '-
1 

a rn'lln yı tercih ede- · 1 b k f h '""'t Beyaz Ruslar hesabına u··zerı·n .... f'!_ ~on r mış o an u on eransın erkesçe .... 
\ ~ y n nyrıld kr. mailim olmıynn gizli sahneleri son vazife almıştı. Lehistan ve Litvan-

. 'ltı ~uç . :ın karşı kurşıya kal- derece dikkati caliptir. ya hudutlarında bir Beyaz Rus lıü-
~"lıl 11

' Loid Co'"ç, Klemanso! Bi rdefa böyle karşı karşı)'a ka•- kfımeti ihdası için çalışıyordu. 
~:UPay! llarçal mak artık bu ga halinde bulunan nn•nrl.arın ar - Baron Dosnoblşı·n F a a ~~elinde kalmı:ıı .. gibı· bir ...... r ns nın mu-

'"'- "' kasında, en kuvvetli mali karteller vafakatini istihsal etrnışti. Ameri-
" ~ bekliyordu. Alııtıkları kazancın ta- ka cumhur reisi Vilsonun kuvvet-

e. lnı .. :~eiliz münaıtebetlerin- dını bırakmak fstemlyen mühim - li muzaharetini de temin etmiıti. 
~azlık bütün kuv • mat fabrikaları itlerin kendi leble- Kendisini ve mesai arkadaşlarını 
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Beşiktaş: 2 Doğan Spor : 2 
Beşiktaş dün fena oynamasına rağmen bera

berliği. temine muvaff ak oldu 

Uoğan ıpor ukıncııon 

D ün Taksim stadında Doğan 

Spor takımı Beşiktaşla karşı
laştı. Beşıktaşın en koru oyun -
!arından bırıne mukabil İzmır ta
kımı bıraz daha iyi oynadı. Netice 
iyı oynıyan İzmirin güçli.ıkle bera
berlik almasıle kapandı Beşıkta -
şm dünkiı maçtakı berbat denecek 
oyununda amil olan yokluktur. Sa
kat olan Şerefin yerine sotıç bulu
namaması, santrhafın acemılığıle 

beraber diğer oyuncuların da mu
vaffakıyetsizliğı Siyah Beyaz takı· 
mm kötü netice almasına sebep 
oldu. Yalnız işaret edemeden geçe
miyeceğimiz bir nokta var Tri
bünlerden zaman zaman Beşıktaşa 
yuha naralan atıldı. En acı hadı

seyi doğuran bu yuhalar maaleSE>f 
İstanbulun tanınmış ve milli kü -
mede oynıyan kulüplerinin kıbar 
taraftarları tarafından tekralanı-

yordu. . 
Eğer Beşiktaş formasını taşı -

yan oyuncular spor terbiyesine sııt· 
mıyan hareketlerde bulundularsa 
onları yuhalala tecziye etmek ku· 
lüp partezanlarının b ukadar büyük 
ve kolay başaracakları haklar de
ğildir. Biz İzmirlilerin alkışlandı~ı
nı buna mukabil Beşıktnşm taraf
girliğe maruz kaldığını iddia et
miyoruz. Anlatmak istediğimiz şey 
kulüpçülüğün en bayağı vasıta -
larını oyuncuların ve kulübün ma
nevi varlıklarına karşı kullanılma· 
sının ayıp olduğudur. 

Dünkü maçta her iki takımda da 
milli formayı ecnebi takımlar kar
şısında galip getirebilmek için ça
lışmış kıymetler vardı. Bazan on -
lara o kadar ağır kelimeler savrul
du ki insan kendini Taksim sta • 
dmdan daha başka yerlerde zanne-
diyordu. ' 

Bu adiliklerin sporumuza en a .. 
ğır darbeyi vurduğunu tekTarla .. 
maktan btz bıktık, fakat yuhacılar 
utanmıyorlar. 

M•c; n aul oldu 
Oyuna Nihat Bekdik'in idarestn .. 

de saat 16,5 da İzmirlilerin vuruşu 
ıle başlandı. 

Beşıktaş takınıı : M. Ali - Hüs • 
nü, Faruk - Feyzi, Bülend, Fuat .. 
Muzaffer, Rıdvan, Hakkı, Enver. 
Eşref. 

Doğanspor takımı : Mahmut .. 
Fethi, Adnan - Mehmet, Turan, 
İsmail - Reşat, Ali. Hakkı, Fuat, 
S..ıhrı. 

bır konferansa çağırdılar. mesele • 
yi tetkik edeceklerdi. 

Fakat Entellicens servis boş dur
meyordu. İngiliz casus teşkilatı bu 
konferansın toplanmasına mani ol
ınağa karar verdi. 

Bir gece sabah saat ikiye doğru 
Bayar sokağ•ndaki apartımana be§ 
on kişi geldi, Baron Dosnobişin'i 
sıla sıkı bağladılar ve apartımanı 
baştan aşağı aradılar. 

Telefon daha evvelden kesilmiş 
olduğu için :Fransız polisine haber 
Vtrmek imkanı da hasıl olmamıştı 
Apartımana gırenler yirmi dakika 
içinde Beyaz Rus l.eyetinin ne ka
dar e\ rakı varsa, hepsini de topar
layıp kamyonlarla meçhul biı isti
komette kaybolmuşlardı. 

' Fohsler tarafından yapılan bu 
hırsızlı <tan hıç beklenmedik bir 
netice çıkmıştı. Baron Dosnobişin 
ertesi sabah şikayet etmek için, 

:>.ab:taya müraca .. t ettjği .zoman; 
karakolda bir sürprizle karşılaştı. 
Polis komis-.ıri general Baron Dos· 
nobişin'ı Almanya hesabına casus -
hık yaptılı ithamUe tevkif etti. 

J1e111ctaı A al •: on ınae 

İlk on dakika ekseriyetle Doğan 
Sporun ıyi oyunu fakat neticesn. a
kınlarıle geçit. 

Bu dakikaya kadar Beşiktaş ta
kımnıdan Enver ve Bi.ılent fena 
oynadılar. 

Sıyah Beyazlıl3r yaptıkları bir 
kç akınlarda netice çıkaramadılar 
onuncu dakikada İzmir forvetleri 
Beşiktaş kalesine indiler ılk po
zisyonlarda tehhkesiz görünen bu 
akın Beşiktaş müdafaasının yer tu
tamaması yüztlnden tehlikeli oldu 
ve sağ iç Alı topu Beşiktaş kalesıne 
sokarak ilk gölü kaydetti. 1 - O. 

Bu gol Beşiktaş takımı üzerinde 
tesir yapmadı. Oyunun başlangı -
cındaki hava devam ediyordu. 

39 uncu dakikada Rıdwn bir 
fırsattan istifade ederek Beşikta -
ıın beraberlik gölünü yaptı. 1 - 1. 

Bu golden sonra Beşiktaş Hakkı 
ve Eşref v<>.sıtasile tehlikeli akın -
lar yaptı. Buna mukabil Doğan 

Sporun zaman zaman hakim va -
ziyette oynaması neticeyi değiş -
tırmedi ve devre 1 - l beraberli1de 
bitti. 

lklnc1 devre 
Bu devrede Beşıktaş takımında 

mühım bir tadilat yapıldı. Taktın 
§U şekilde idi: 

M. Ali - Faruk, Enver, Bülend. 
Hüsnü, Fuat - Feyzi, Rıdvan, Hak
kı, Muzaffer, Eşref. 

Bu şekil ilk devreye nisbetle da
ha iyi oynuyordu. İzmirliler de Hk 
devredeki gibi canlı ve müessir 
oynuyorlar. 15 inci dakikaya ka -
dar ~yısız oynanan oyun bu daki
kada gene İzmir sağ içinin bir go
lü ile 2 - 1 Beşiktaş aleyhine cere
yan etm.iye başladı. 

Mağlup vaziyete düşen Beşiktq 
akınlar yaptı, bunlardan da bir ne
t ice çıkamayınca vaziyet büsbütün 
kötüleşti fakat Hakkı sağ taraft :tn 
gelen topu müşkül bir vaziyıette 
bulunmasına rağmen kaleye sok
tu. 2 - 2. 

Beraberlikten sonra iki taraf da 
galibiyet golü için çalıştı. Bir iki 
fırsat ctaçırıldı ve ele geçen k•Jr
nerlerderı istifade edilemedi. 

Maç t•mumiyet itibarile zevksiz 
oldu. Hakem Nihnt iyi idi. 

MURAT KAYAHAN 

• • 
T Urk ve Yunan m·ı f 

takımları 
Evvelce ha:,cr verd;;,imiz gibi, 

Yunan milli tt•kımı ile 13 hazıran
da iki müsab:ıl~:ı yapacağız. 

Milli küme maçlnrına halel gei
memek şartil~ yapılacak olan bu 
maçların biri Türkiye - Yunanis -
tan, diğeri ise İstanbul - Atina ara
sında olacaktır. 

Av us t ur"va-haJy• mi ·ı ta· 
kımları 21 tetrlnde Zürlh

te kartı~atıyorl -ır 
Bundan bir müddet evvel Viya

nada kar~ılaşan bu iki takım yap
tıkları maçta 2-0 vaziyette ik1.:n, bir 
ihtilaf yüzünden oyun tatil edil -
mişti. 

Jüri heyeti !ıafta içinde toplana
rak bu maçın Zürihte yapılmasını 
her iki meml~ket federasyonuna 
bildirmiş ve maç tarihini de 21 
teşrinievvel •Jlarak kabul edildiği
ni söylemiştir. 

Max-Baer· Br odoek 
kartlla,acaklar 

Ağustosta Luııdra ringlerinde bu 
iki boksör tekrar karşılaşacaklar -
dır.Maks bu mı;.çı ancak Londrada 
kabul etmiştir. Kazanacak olan ta
rafa yüz bin fr:::nk hediye edilecek 
ve ayrıca da hasılattan yüzde on 
verilecektir. 

Hollanda Belçlkeyı 1·0 
m • lluJ> etti 

Bu yıl ikinci defa olmo.k üzere 
karşılaşan ~olanda milli futbol ta
kımı ile Belçika milli takımı ara
sında 60,000 seyirci önünde yapılan 
maçta Holanda milli takımı sıfıra 
karşı bir sayı ile galip gelmiştir. 
Bundan ev...-el Brükselde yapılan 
karşılqmada Belçika milll takımı 
bire karşı iki sayı ile Holandalalı· 
rı yenmişti. 

JJoğall •por talc!mt dilnkil ogunaall •V!1«t 

Bu dl;\rbe m-ükemmel surette ih -
zar edilmıştı. Beyaz Rus heyetinin 
evrakı arasından çıkan mühürler
den istifade edilerek, bir takım 
sahte muhabere evrakı tanzım e -
dilmiş ve bu evrak Fransız pohsi -
ne gönderilmişti. Evrak Emniyet 

Müdürlüğünde tetkik edilmiş ve 
saat sekizde Dahiliye Nazırı ile ya
pılan bir müzakereden sonra, Ba -
ron'un tevkifine karar verilmişti. 

Eski genera) bir çok aylar hapis
hanede kaldı ve nihayet hakkında 
yapılan tahkikattan sonra, evrakın 
sahteliği meydana çıktı ve Baron 
da kendisinden özürler dilenerek 
hapi"haneden çıkarıldı . 

Fakat Entellıcens senis de eme
line muvaffak olmuştu. Beyaz Rus 
konferansı toplanamamıştı. 

Zavallı general hapishaneden 
çıktıktan sonra, yeşil masa etrafın
da toplanan dıplomatları başka iş
lerile meşgul bulciu. 'Ve Beyaz Rus
ya da Avrupa haritası üzerinde u
nutuldu gitti. 

Entellıcens servis İngilterenin 
resmt politikasında kıymetli bir 

muavindir ve bu politikayı istediği 
şekilde kontrol eder. 

Kral Yedinci Edvardın şöyle bir 
sözü vardır: .Bizim gizli memurla
rımız en iyi diplomatlarımızdır .• 

• 
MAT AHARI HAKKINDA YAZI· 

LAN BiR KiTAP 
Mataharinia naail kurşuna dizil .. 

diti yuılmııtı. Ancak casus kadını 
tevkif eltirmiı olan yüzbaşı l..adu
nun kitabından da ıu tafsillb alı
yoruz: 

Mataharinia de muhakemesi es. 
naıtında, Fransız caaus teıkillbna 

yardım ettiğini s~yleditl mah\mdur. 
Bu kadın, iki Alman denizaJtı ge. 

misinin f ransız sahillerinde bulun. 
duk !arını haber vermiştL Halli bu 
haber üzerine Alman denizalb 
gemilerinden biri batmlmııtı. Bu 
yüzden eter Fransızlar Matabariyl 

ölüm cezasından affetmiı olsalardı 
bile, hu sefer Almanlann kendisini 
mahkum edeceklerine şüphe yok· 
tur. 

( Devcımı "4f') 
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•ı•-· SiNEKLER-,~ 
Sıtma, tifo ve hastaltk getirir. 

yemeklerinizi kirletir. 

Adi gazı boya ile karıştırarak yalafl r 
cnebi markall kutulara dolduruyorl• 

Ve fıçılarda ve tenekelerde açıkts 
Fayda yerine satıyorlar " 

FAY ve 
E DK. 

11
11 

Aldanmayınız. Faydada gaz yoktur. Haşaratı kat'l öldürür. Kutuı"' 
1/2, orta 25, büyük 45, b:r litrelik 65, beş litrelik 300, bQyük tenekedlf la 
900 kuruştur. Büyük fıçılarda tam , kilosu 50 kuruş tur, Hasan e \1 

·ild DEFA AI İŞLEMEKLE 
AYNI RANDÖMANI VERİR 

18 Ay Veresiye 
• • 

Satış: 

Beyoğlu ve acentaları 
Ankara • A_dana • Antalya • Afyon • _Bursa - Bandırma - Eskişehir • lzmir • 

Kayserı • Konya • Mersin • Samsun - Sıvas - Trabzon • Zonguldak 

B 

ZAYi 
Evkaf idaresinden almakta ol • 

duğum maaş tatbik mühürümü za. 
yi ettim. Yenisini çıkaracağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. Fatihte 
Hırkai Şerif caddesi No : 47 de E· 
mine. 

Dans Profesörü 
Perlsin 1937 senesinin 
yeni dans figUrlerlnl 

Mıkdan Cinsi Beherinin muhammen bedeli 

75 top birinci hamur kiat 58 / 82 boy ı 
25 kilo:uk. 45 kuruı 
50 adet Keten diki.ş ipli~ 50 ,. 
50 Top sarı kaat 95/63 boy 15 kilolukl 500 • 

~ 
83 lira 90 

Belediye matbaası için ~ 

Yukarda cinsi mıkdarı ve muhammen bedelleri yazılı olan k4~t ~od' 
eksiltmeye konulmu~tur. Nümune' ve şartnamesi Levazım müdürlut~ll' 
2örülebilir. istekliler 2490 numarah kanunda yazılı vesika ve hlı rf"• 

da a-österilen ilk teminat makbuz veya mektubile berabcr20.5-937P~4ş) 
· a-ünü ıaat 14 te Daimi Encümende buluumalıdırlar. (B) <

2 

• .. ~ 
Belediye Zabıta Talimatnamesinin 438 inci maddesine "ror:,ill 

içinde aattlan pirinç unlannm üzerine bunu imal eden rnüeıse ,.,
ismini, imal tarihini rösteren renkli klişe vurulması mecburidir.,, 
kası illve olunmuştur. 

ilgili olanların malumu olMak üzere illn olunur. . .. (2629) 

* • . "" 
Nakil vaaıtalarana yürürken binen veya takılan çocuklaran bu b dil 

kellerinden dolayı veli veya vaailerinin cezalandınlacatıP• ~ 
Umumt Meclis kararile detiıtirilen belediye zabıtası talimatnaıo• 
176 ıncı maddeıi a~atıda yızılmııtır. llln olunur. 

Madde: 176 tı" 

(85 ve 175 inci maddelerde sayılı memnu fiilleri yapanlarla '~dr 
kamyon ve otomobillere takılın ve asılanlar çocuklar olduğu t• etil' 
de bunların veli veya vasilerile oezdlerinde ikamet ettirmek s:)r 
bunlara nezaret edenler mesul olurlar.) (261 

Daktilo aranıyor~ ~ s••' 
Muhasebede açık olan daktiloluk için 13-5-937 Perşembe gü

00
l,liP' 

lkide tekrar imtihan yapılacaktır. As2ari orta mektep mezunu il•' 
Jerin tahsil vesikalarile ve bir istida ile müracaatları lüıuın~) 
olunur. (B) (26 

Beyoğlu Kaymakamhğı ve ,., " 
Belediye Müdürlüğiil1~~_, 

Şiılide Haliskir Gazi caddesinde istimlaki tekarrür eden ııef' 
Şekerciyana ait 1150 metre murabbaı arsanın metre murabb••118~ ~ıe' 
eti muhamminece 21 lira kıymet tekdir edildijfoden bu kı1 111c ıııı•~ 
rinden istimlak olunacağı alakadarana lebliğat makamına kaiın ;, 
üzere ilin olunur. (B) (261 

Çataı, katık ve bıçak takımları, çay ka,ıklart 
vesaire katiyen paslanmaz ve daima aynı güzelliki ve parlaklığı 
muhafaza eden haliı alpakadan yapılmaktadır. Her yerde arayınız ve 
Avrupa malını vr:rirlerse almayınız. 

Mektep ldarelerlnln nazar1 dikkatine: 

ögrenmek isteyenlere ı , 
mUJde Kadıköy Vaklflar Direktörlüğü iUinl•' 

Beyo~lu istiklal caddesi Türk uaz .. ______________________ _ 

Çata~ ka~ık ve bıçak takımlarımızıD tarzı imalini aörmek isteyen 
mektep tal b · · . • 

6 
0 esının grup balıode fabrıkamızı ziyaret etmeleri ri ca olu• 

nur. Umumt deposu Tahtakale, 51 No. b Poker traş bıçakları d eposudur. 

FABRiKASI: Beşiktaı vapur iskelesi ittisalinde No. 28 • 30 

dans dershanesinde Kemal Sami 
Bayere müracaat. Hergün s abah 
ondan a.cşam dokuza kadar ders .. 
t ıırcri t alebelerine acıktır. -----

~----------------.;,_~~~--------------------~-----~--------------------~ 
Z. A Y İ 

Galata ithalat gümrüğünden 28883 
numaralı beyanname ile alman 
411236 numımı ve 29 - 12 - 936 ta. 
rihli 2623 lira 4 kuruşluk mak • 
b uz zafi olmuştur. Yenisi çıkatj

tılacağından zayi makbuzun hük· 
mü kalmam ıştır. - K. Arisyan. 

ZAYi 
1930 scncsınde Deniz Gedikli Za

bit mektebinden aldığım şehadet
. nameyi zayi ettim. Yenisini ala .. 

cağımdan hükmü yoktur. 
Halil Hamdi . 

·- -
: POKER PLAY i 
~-!!.A~~~~E_ı/ 

Köylü, Şehirli, işçi, Zabitan 

Herkes, memnuniyetle 

tıraş bıçaklarını kullanıyor 

SİZ de POKER PLA'Y~ -;~,ıJı ve u mumi neşriyatı idare :i: 
k . . ı B a!'>mubarrir mar asını lcrcıh edınız. ~ 

-
1 

E. lzze~ 
liliilldıil yer: Matbaa& Ebüulya 

Kıymeti 

L. K. 

98 55 

63 

Teminatt 

L K. 
7 40 

6 35 

5')1~ 
Ma1tepede Küçükyah mevkiinde 66 

3 dönüm tarlMın tamamı. et ,,,, 
Ü;küdarda Arakıycci Hacı Meh~ ,rfl' 
Alacaminare S. eski ve yeni 2 sa>'1 
nın tamamı ,1ef' 

Yukarda mevki ve cinsleri yazılı vakıf yerleri satıftfl !'ıcl ; de' 
açık art tı rmaya çıkarılmışt. r.lhn le leri 20. 5. 937 perşembe günü s~~~9D}/ 

dir. lstckl.lr rin Kadıkö y Vakıilar Mudürlüğüne mürncaatJarı . ~ 

Fabrika fiatına satllıyor. 

ASRİ MOBiLYA Mağazası ~:t1:P - 'I 

lstanbul: Rııapaşa yokutu No. 66 Tel. 23407 

l 
~a 


