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Kü Çü.k antant bugün toplandı - ' A vrupa sulhu Prag-Ankara mihverine istinad edebilir, 
sulh·un en kuvvetli koruyucusunun bu olduğu anlaşıldı ..................... 

BelgJad'da iyi teşkil -edilmiş modern ordulara dayanan yeni 
-bir politikanın esası kurulacak· askeri bir pakt imzalanacak 

AVUSTURYA DA KÜÇÜK ANTANTA """"""""'""""""""""'"""""'"'""""''""'"""""'=\"'""'Ak'de'ii'i'Z~""'"""ffik"S'tieii" 
GiRMEK iSTiYOR r lnönÜnün ·d h 1 d 

_ Nutku yenı en ız an ı Belgrad 
loplantısının 
Birinci hedefi 
Sulhu korumaktır ---Şuşnig Romaya 
8 1 

niçin gidiyor? 
tee rat, 1 ( Hususi Muhabirimizden 
A•e onla)- Rumen Hariciye Nazırı 

ntonesk H . Clye o,. yanmda Rume_n . an• 
törü Nezaretı Po itika Şubesı Dırek~ 
0 

K:reçeyanu ile 15 Rumen 
6aıetcc· . 
sabah .181 bulunduğ'u halde b~ 
ç k kı lrc.nle Belgrada geldı. 
sa~ Hariciye Nazın Krofta da bu 

~~ lielgrada gelmiştir. 
d ı. 1 Hariciye Nazırı sabah saat 
Oır;uzda B şıl elgrat istasyonunda kar-

l'1d~tktan s~nra, doğruca saraya 
ve defterı mahsusu imzaladılar 

saat o b Pıldı. n ır de ilk toplantı y~· 
re Toplantı saat bire kadar su• 

Cck V -ecı e oğleden sonra da devam 
ecektir. 
Prens p 1 . f" 1 §er r· au yarın mısa ır er 
e •ne bi -1\.ı . r . k Yar r 0 6 e zıya etı verece • 
ın ak ·ı Cvi d şıın da Başvekil (Süvarı er 

lir,\
1
e) büyük bir ıiyafet verecek· 

bir t uıakerelerin hitamında resmi 
ebr· iiinü ığ neşrolu ıuıcaktır. Pazar 

Cu ..... h gelecek olan Çekoslovak 
.• , ur R . i k" 

sara eıs doktor Beneş es l 
Yına rn· f" • • 
Paı. ısa ır t-dılecektır. 

Ylık ~r &"Ünü Öğleden evvel bü· 
binas rn_ısafir şerefine Skopçina 

1 o -resmi nunde büyük askeri geçit 
Yap.lac:ıktır. 

lia · · 
lcri rıcıye nazırlarının görüşme· 
A.11{

0 
Yarın da devam edecek~ir. 
nesko c . - - B 1 2l'ad

1 
umartesı gunu e -

~U terkederek Bükreşe gide· 
b 0 ktr. Krofta Belgratta kalarak 
bekli or Beneiin buraya gelmesini 

Romaga stgohaline ralmm Küçük Antant polWkaıına temayül .ttigı 
bildirilen Avuıturya Rasveklli Şuşnlg 

··c;~~~;~r .. F;·;~k~ ..... öiü·; : .. 
den çok ucuz kurtuldu 
[spangol Fasında tertip edilen 
suikast nasıl meydana çıkarıldı 

....:.---·-
General Franko . tayyare . ile 

· Septe} e gitti . 
Londra, ı (A. A.) - Evening de dört zab it refaka t etmektedir. 

NewCJ gazetesinin Tanca muhabiri, . FESAT HAREkETl SORA TLE 
General franco'nuıı tayyare ile _ BASTIRIEI 

, ı iş oldux.unu teyit e t· Tanca, 1 ( A.A.) - Havas 
Septe ye gem o .. . . . 

~~(D . ) kt d. Kendisine yüksek rutbe- (Devamı ıkıncı sayfdda) 
~~ cvamı 2 cı sayfada me e ır. 

Yecektir. 

Büyük bir 
Ehemmiyetle 
Bekleniy~r 

Ankara, 1 [Telefonla] - fs. 
met lnönünün Karabükte irat 
edeceği nutuk büyük bir ehem· 
miyetle beklenmektedir. 

Başbakan bu nutukta Türk 
milletine sanayi a 'eminde Tür· 
kiyenin iktisap edeceği yeni ve 
müstakbel feyizleri müjdeleye. 
ceğ'i gibi, memleketin umumi 
ve siyasi vaziyeti üzerinde de 
izahat verecek ve son beynel
milel hadiselere ehemmiyetle le• 
ma!I edecektir. 

Kudüste bütün 
Camiler kapandı. 

. lngil tere - Frıansa - ita/y a 
arasında rekabet canlandı 

Kont Ciyanonun .. Ankaraya geleceği 
tarih belli değil, lngiliz lordu geliyor 

Akdeni•dt1 büyük hır. ehemmfgef ı'/adesi olan Türkigenin kahramcııı 
Bahri9eli/erı bir deni~ töreninde 

(Yazısı 2 inci sahi/eda) 

'"\ Cocuk bahçeleri 
) Hazirana kadar bütün ha·-
' zırlıklar bitirilecek 

- Kudüs, ı ( Hususi ) - Fransız 
Tica ret vapurlannın Yafa limanına 
uğramayıp Hayfa limanına uğraa 
ınağa başlamnlarını protesto maka· 

mında, Ali Arap komitesi, bütiin 
camilerin kapatılmasım emretmiştir. 
Arap komitesi fransızlarm, Filistin 
siyasetine muhalefet etmek iste
diklerini ilan etmektedir. 

~RAP KOMiTESi HALKI SÜKÜ· 
NE DAVET ETTi 

Kudüs, 1 (A. A.) - Bir arap 
amelesinin üzerine ateş etmiş olan 
bir yahudi :l.'lbıta memuru tevkif 
~dilmiştir. 

- Arap komitesi tarafından sükU

nete daveti mutftzammın beyan

nameler dağıtılmıştır. 

· Muhtelif cemaatlerin paskalya 
yortularmın devamı müddetince 
sükunetin de devam edeceği tah· 
min olunmaktadır. · 
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,... __ B_ugün _ __,.l 
Türk bahrlyelllerl 

bUyUk harpte 
nasal dö§UftUler? 

4 üncü 
sayfada 

En kuvvetli 
Tarihi rom an 

--------------------_,,I 

Çocuk bahçeleri için hususi öğ..; 
r.etmenler de geliştirilecek 

· (Ya%m 2 nci •agfamızJa) 
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Günün şakası : 

Ntsan bahtı: - Ben ralancıh§ı senede bir gUn 
yaparak eldatır1m. Halbukl aartımdakl . her .gUn 
r•••ncıdır ve •• her gUn ald•t1rl · . 
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Galiba hepimiz birer 
Rokfel leriz ! .. 

Meşhur milyarder Rokfeller•e 
mahsus olmak üzere dünyayı gül
lük, gülistanlık gösteren hususi bir 
gazete basıldığını işittiğimiz za -
man bu koca milyarderin haline 
gülmüştük. Bir mı1.yarderin hali
ne. gülmek, yani şu külüstür ömrü
müzde hiç olmazsa bir trilyoner 

zevki tadmak nasip oldu demektir! 

Ancak şu son günlerde olan ga
rip bir hal bizi birdenbire bu tril
yoner keyfinden uyandırır gibi ol
du. 

Şöyle ki~ 

Son günlerde bizim gazetelerde
ki hararetli münakaşaları okumuş 

bulunuyoruz. Dünyanın sulh vazi
:rJyetinde bir dPh.:ılet var mı, yok 

mu diye hemen her eli kalem tu
truı yazılar yazdı. Hemen herkes de 
şu fikirde karar kıldı: 

- Korkacak bir şey yok.. Dün -
yada asayiş berkemaldir! 

Tabü bizim de gönlümüzde, dün

yada ancak şu kocalmış milyardere 
nasip olan güllük, gülistanlık açtı! 

Keyfimizin küllerini kabner kat
mer açtırmak için de, dün tuttuk, 
gazetelere şöyle bir göz gezdirelim 
dedik; ne görelim: 

ispanyada asiler müthiş bir he
zimete uğramışlar. Suriyedc isyan
lar çıkmış. Adisababada yüzlerce 
Hnbeşli katliam edilmiş, Orta Av

rupada bir kaynaşmadır başlamış, 
devlet adamları mekik dokumıya 
başlamışlar. Bay Bitler Umumi 

Harp generalile görüşmüş, Çinde 

25 milyon insan açlıktan yamyam
lığa başlamışlar, her gün on bin 
adam ölüyormuş! .. 

Dünyada asayiş berkemal! 
Deseniz c, galiba bütün dünya 

asağı yukarı birer Rokfclleriz! ! 

Şi,irllen etler 
Bugün (Son Telgraf) taki yeni 

bir haberden anlaşılıyor ki muhte
rem mezbahamız ucuz et yedirmek 
meselesini halletmiş bulunuyor! 
Zira bundan böyle mezbahada et
ler şişirilecek! Bunun için Fransa
dan lüzum olan lletler ve pompa
lar getirilmiş. Halk nasıl olsa et yi
yebilip de şişmiyor diye etleri mi 
şişirmiye lüzum gördüler? Hayır. 
Etler şişirilirken bütün vücudüne 
bir madde dağılıyormuş ki bu mad
de etleri uzun zaman muhafaza et
tikten başka, hatta, çürüdükleri za
man bile kokmalarına mani olu -
yormuş ... Sağ olsun mezbahamıza, 
demek: Bu fenni tedbir sayesinde, 
kokmuş etleri anlamak kabil ol -
mıyacak!! 

* Miller ittihadını• reisi 
Şehrimize Sofyadan (Avrupa İt

tihadı Cemiyeti) reisi Kont Guen
hof gelmiş bulunuyor. Gazetelerin 
yazdığına göre muhterem Kontun 
anası Japon, babası Avusturyalı, 

büyük annesi Yunanlı, büyük ha -
vası Belçikalı imiş! 

De~k muhterem kont bir A vru
pa İttihadı Cemiyeti için halisüd -
dem bir reis! 

* Sovyetcller uyu,mu,rar!. 
------------~~~---Nihayet korktuğumuz başımıza 

geldi. Gazeteler inek sahiplerile 
sütçülerin uyuştuklarını haber ve
riyorlar! 

Madamki zavallılar uyuşmuşlar, 
bunları diriltmek için insaniyet 
namına biraz su serpmeli!! 

<~u.;>7~ 
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Frankoye! suikast Küçük Antant 
Akim kaldı Bugün toplandı 
(Birinci sayfadan devam) 

ajan!'ltnın muhabiri bildiriyor: Hü
kumet makam:ıtl Franco'ya karşı 
teri p edilen komplo hakkında 
tefsirlerde bulunmaktnn içtinap 
etmekle beraber dün bir kaç kişi. 
nin idam edildiğini itiraf etmek
tedir. Bu makamat, fesat hareke
tinin siir'atlc tenkil edildiğini bil. 
dirmektedir. 

ltımada şayan hususf bir men
badan öğrcruldiiine göre komplo
nun bütün İspanyol Fasında ve ls
plnyada şubeleri bulunmakta idi. 
Tayyareciler tarafından tertip ediJ. 
Jen bu komplo münf a!J olan sui. 
kastcilerden biri tarafanda ihbar 
edilmiştir, 

Komployu tertib edenler Tetu
an'dan tayyare ile hareket ederek 
yüksek komiserin ikametgahını 
bombardıman ellikten sonra Aılin
te'.> e gitmek tasavvurunda idiJcr. 

Tayyflreci:er bu maksatla uç. 
maı}a hazırlanırken motö:lerini ha. 
rekete getirdikleri bır sırada •s· 
kerr inzıbat memurları Tetuan tay. 
yare me> danını i•lilA etmişlerdir, 

Memurlar derhal tayyareciler. 
d~~ 32 kişiyi öldürmüşler ve yüz 
kışı kadar da tevkif etmişlerdir. 

Harache ve Elkasar•da da bazı 
tevkifat yapılmıştır. 

Madrid, 1 ( AA. ) _ Ha_.
15 

ajansının muhabiri bildiriyor: Gua. 
dalajara mıntakasında Albaoades'ıo 
şarkında kAin Scalicesde LasaJ 
kasabasının Asiler hırafından talı. 
Jiyc cdılmi1e başlandıtJ temin 
edilmektedir. Fakat hükümet top.. 
çularının ateşi tahliye iıini giı9" 
Jeşlırmektedir. 

Asiler ıimal istikametindeki 
da~lara iltica etmektedırJer. 

Guadaıajara cephesinde milisler 
Asileri ııkıştırmakta ve her güo 
baskınlar yapmaktadırlar, 

Merkezde Corogno yolu üze. 

rinde kairı Jarama kasabasile Avila 

mmtakasıodaki harekt alaka uyan

dırmaktadır. Avıla is ikametinden 
mütemadiyen top sesleri gelmekte. 
dır. 

Hükumetin topçu kuvvetleri ile 
tayyareleri Avila eyaletinde Asilerin 

m~vtılerini bo.no.srdım an etmiş-
lerdir, 

(Birinci sayfadan devam) 

( Politika ) gazetesi üç devlet 
murahhasları arasında şu me!elc· 
lerin görüşüleceQ'ıni bu sal>ahki 
nüshasında yazmaktadır. 

Birincisi Küçük İtilaf devletle
rınin Avusturya ve Macaristana 
karşı olan vaı.iyetleri. 

2 - Bulgar - Yugoslav paktı, 3 
- İtalya - Yugoslavya anlaşması. 

Burada Küçük Antatnt Harıciye 
Nazırlarının bu seferki toplantı -
sına çok ehemmiyet verilmekte -
dir. Üç devlet arasında askeri bir 
pakt ını.zalamak için esasların tes
bit edileceği de kuvvetle tahmin 
edilmektedir. 
AVUSTURYA DIŞ SİY ASASINI 

DEGİŞTİRİYOR 
Bükreş 1 (Hususi) - İndepen -

dans Rumen gazetesinin yazdığı
na göre, Şuşnigin Roma seyahati, 
Avusturya dış politikasının başka 
isttkametlere doğru teveccüh edil
mek ıstenilmesınden ilen gelmek· 
tedir. Avusturya. büyük devletle
rin himayesinden çıkarak, Kiıçük 
İtilaf sistemine dahil olmağı dü • 
şünmektedir. 

PRAG - ANKARA MİHVERİ 
Prag 1 (Hususi) - Prager pes • 

se· gazetesi neşrettiği bir başma -
kalesinde Avrupa sulhunun Prağ -
Ankara dostluk mihverine istinat 
edebileceğini yazmakta ve şunları 
söylemektedir: cSiyaset sikletinın 
merkezi geçenlerde Ankara idi, 
§imdi Belgrada geçtb 

KONT CİANO GELMİYOR 
Roma 1 (Hususi) - .Cornala, d'İ

talya gazetesi bugünkü sayısında, 
Kont Cianonun Ankaraya gitmi -
yeceğini, bu hususta yapılan neşri
yatın doğru olmadığını yazmakta
dır. 

Cianonun Belgrad ziyareti Adri • 
yatikte bulutlu havayı değiştir • 
miştir. Binaenaleyh Prağdan An -
karaya kadar uzanan ve Südets 
Balkanlarından Akdeniz sularına 
kadar yayılan milletler bir sulh 
mihveri meydana getirmişlerdir. 
Bu mihver, Milletler Cemiyeti po
litikasına taraftardır ve sulhun 
muhafazasını istemektedir. 

* Ana depoda vukua gelen bir 
arızadan dolayı İstanbul kırk çeş
me suları 36 saat kesilecektir. 

Türkigede ilk 
Demir ve çelik 
Fabrikası 
ea,vekllln nutkun• lngl· 
llz sefiri cevap verecek 

Karabük demir ve çelik fabri
kasının temel atma merasimi porg-
ramı baıır!anDUşhr. Merasime riya• 
set edecek o!an Başvekil lsmet 
lnönü, cumartesi rünü öileye ~oğ"· 
ru fabrikaların temeli uzerınde 
mühim bir nutuk aöyliyecektir. 
Sanayi sahasında Türk. l~giliz e_l· 
birliğini tebarüz ettireceii tahmıQ 
edilen bu nutka lngi:iz sefiri de 
cevap verecektir. 

Davetlileri Karabük'e götürmek 
üzere Ankaradao iki husust tren 
hareket edecektir. _ 

Ankarada bulunan lnviliı m_u• 
hendis!eri Karabük'e hareket etmış-
lerdir. . 

logi:iz sefirinden sonra Şırket 
idare Meclisi Müdürü Brassere 
bir nutuk sl>yliyeceklir. 1 

Müdür Erassert H. A. Umumi 
Müdür Con Nils, Amerika Şubesi 
Müdürü B. lves, evvelce Ankarada 
müıakereleri idare eden B. Mrekcnzi 
bu sabahki Semp 'on ekspresile şeb. 
rimize gelmiş'er ve Bu akşam 
Ankaraya hareket edeceklerdir. 

Akdeniz 
Rekabeti 

1 KOÇOK HABERLER 1 
lcerlde --* Türkkuşu bu yaz için faaliye-

te geçmiştir. Bursaya dört, Adana
ya beş, İstanbula üç, lzmire iki 
planör gönderilmiştir. * Erzincan belediyesi sırt ha • 
mallarının otuz iki kilodan fazla 
yük taşımalarını menetmiştir. * Milli reassürans, Adapazarı 
Ticaret Bankası Umumi Heyetleri 
dün Ankarada toplanmıştır. * Ergani Bakır madenlerinin 
gelecek sene işlemeğe başlıyacağı 
tahmin edilmektedir. 

* Liman işleri dairesinin son yıl 
plançosu karla kapanmıştır. * Maarif Vekfileti gençlikte o
kuma zevkini uyandırmak için 
gençler tarafından yazılıp da ba
sılması için Vekalete gönderilen 

güzel telif eserleri hemen tetkik 
ettirecek ve tabettirecektir. 

* Buğday fiaUarı değişmediğin

den ekmek narhı aynen ipka edil
miştir. 

* İlk tedrisat muallimleri için 
hususi bir sigorta teşkilfıtı yapıl -

ması, prevantoryom ve sanator -
yomlar kurulması kararlaştırılmış
tır. 

Dışarda 

* İngilterenin it!uyan impara -
toduğunu hukukan tanıyacağı zan
nedilmektedir. 

*General Ludondorf Alman 
erkanı harbiyesine müşavir tayin 

Atina 1 [ Husu~i muhabirimiz.. edilmiştir. 
den] - Akdeniz meseles ve Ak· * :Mısırda Yunanlılar ecnebi nü-
denizde dost'uklar keyCiveti lngif. fusun yüzde otuz sekizini teşkil et-
lere - ltalya- Fransa arasında yeni- mektedirler. 

den en hız'ı bir devreye girmiştir. * Londrada otobüscülcr mesai 
ltnlyanın Eelgradda imzaladığı müddeti bir saat indirilmezse, taç 
pa1<ttan sonra bu hız tir kat daha 
artmıştır. tik tesir Fransada uyan· giyme şenliklerinde grev yapacak-
mış. onu tekrar lngi terenin Ak- Iardır. 
deniı havzası ve imparatorluk yo.1· 1 
tarı üzerinde eodişc . i alakası takıp * Çin sularında bir ngiliz va -
etmiştir. . . puru tehlikededir. Vapurda 300 

Fransızlar ltalyanın Akdenızdekı Çinli vardır. 
faaliyetinden ve dostluklarını süratle * Cenubi Afrikada Johansburg-

iı.kişaf ettırmesinden hiç memnun da oturan iki bin ecnebiye memle-
değillerdır. Lö Jurnal : keti terketmeleri için emir veril -

- Akdenizde ltalyaya karşı miştir. 
bahren kuvvetli değiliz, Almanya. * Hind kongre partisi, yeni Hind 
nm hazır) klarına le.arşı merkez ı h d b · 
kuvvetlerimızi şimal cıenizinde ve kanunu esasisi a ey in e ır pro -
timal üssübahrimizde bulunduru.. testo grevi ve büyük bir nümayış 
yoruz, Akdenizde ya kuvvetlen• yapılmasına karar verll1iştir. 

miye, jahut ta ltaJya ile, eğer -in<;aatında'l koşkulanm:ıktadırlar. 
onunla olmuyorsa onu örnek tuta. Morning Po!:t'un haber verdiğine 
rak Akdeniz devleri ile dostlukla· ~ö·e lnS?iltere Akdenizdeki müna-
rımm arttırmaya mecburuz. Aksi sebellerini saıtlamak üzere devlet 
halde emnivetimi:t ve müstemleke adamlanndan bir ~atı Atina, An-
yollarımız tehlikeye giriyor. kara, Belgrada gönderme} e ve te-

Demektedir. maslar yapmıya memur etmiştir. 
Centilmen muahedesine rağmen Bu 1atın on bir nisauda Atinaya 

Jngiliz!erde Akdeoh.de son zaman· gelmesi "e burada dört gün kat. 
]arda hatyanın oynadı~ h:ıraretli dık an sonra Ankaraya beklen. 
si7asr faal yettt>n ve denı~ harp wektedir. 

~~hah ve akşam başmuharrirleri 
Cumhuriyet 

Halkevlnde bir gece 
cCumhuriyeh de İsmail Müştak 

Mayakon, Atatiırkün Ankara Halk
evinde Bursalıların tertip ettik -
ıeri müsamereye huzurlarile şeref 
verdikleri 27 Mart Cumartesi cU
ludağ gecesi• ni hatırlatıyor. Bu 
gecenin güzel bir tasvirini yapıyor. 
Atatürkim nnlattığı hatıraları, İs
tanbul saylavı Bayan Fakıhenin, 

Profesör Bayan Afetin, 1ktısad Ve
kih Celal Bayarın sözlerini nakle
diyor. 

Atatürk bu toplantıda hatırata· 
rını anlatırken, orada bulunan 
gençlere şunları da söylemişti: 

c Yorulmadan beni takip edece -
ğinizi soyliıyorsunuz. Fakat, ar -
kadaşlar, yorulmadan ne demek? 
Yorulmamak olur mu? Elbette yo· 
rulacaksınız. Bcnım sızden istedi
ğım şey yorulmamak değil, yorul
duğunuz zaman dahi durmadan 
yürümek, yorulduğunuz dakikada 
da dinlenmeden benı takip etmek
tir. Yorgunluk her insan fçin, her 
mahluk için tabii bir halettir. Fa -
kat insanda yorgunluğu yenebile • 
cek manevi bir kuvvet vardır ki 
işte bu kuvvet yorulanları dinlen • 
dinneden yürütür. 

Sizler, yeni Türkiyenin genç ev
latları, yorulsanız dahi beni takip 
edeceksiniz. Ben bu akşam buraya 
yalnız bunu size anlatmak için gel
miş bulunuyorum. Dinlenmemek 
üzere yürümeğc karar verenler as
la ve asla yorulmazlar. Tt ·k genç· 
liği gayeye, bizim yüksek ideali • 
mizc durmadan, yorulmadan yürü
yecektir. Biz de bunu görmekle 
bahtiyar olacağız. Şimdi, çocuklar, 
eğleniniz.> 

Acık Söz 
TUrk bankacllı - , 

cAçık Söz> de Şakir Hazım Er -

gökmen, memleketimizin sınai ve 
iktısadi hayatında milli bankaları
mızın oynadığı büyük rolden bah
sediyor. Türkler, bir zamanlar Av
rupalıların colmaz. dedikleri şeyi 
de yapmış ve kabiliyetini isbat et· 
miştir. 

Bu milli bankalardan biri de İş 
Bankasıdır. Türkün yüzünü ağar
tan, bir çok garazkar körleri sus • 
turan bu müessese ile ne kadar ö
vünsek azdır. 

Tan -Doatca konutmaya 
a1ra geldl 

cTAN> da Ahmet ;Emin Yalman, 
Hatay davasında Suriyenin aldığı 
vaziyeti gözden geçiriyor. Suriye -
liler bugün kendilerine en yakın 
ve en samimi bir dost olabilecek o
lan Türkiyeye karşı küskün bir va
ziyete düşmüşlerdir. Hatay diye 
semeresiz gürültülere devam et -
tikce, dahili ahenk ve nizama ait 
işleri unutuyorlar. Her halde bu 
çıkmazın zararlarını artık anlamış 

olsalar gerektir. 
Türkiye Suriyeye karşı iptida -

danberi açık ve samimi bir siyaset 
takip etmiştir. Sun'i bir yol tutup 
Cenup hududumuzda Makedonya 
havası yaratmak ve bizi rahatsız 

etmek mümkün olabilir. Fakat Su
riyeliler bizi anlamışlarsa, takdir 
ederler ki böyle bir istikrarsızlık 
uzun müddet devam edemez. Müf

ritler bağırıp çağırmaktan artık 

heveslerini almış olsalar gerektir. 
Karşı karşıya geçip dostca konuş
mak zamanı gelmiştir. 

Kurun: 

"Belleten" 
cKurun> da Asım Us, Türk Ta

rih Kurumunun üç ayda bir neş -
retmeğe başladığı ~Belleten> adlı 

mecmuadan bahsediyor. Mecmua 
ilk sayısında bu adın nereden gel -

Sadrazam 
f zzet Pş. nın , 
Cenazesi bugün 
Kaldınldı 

Eski Sadrazam Müşil" fne~ 
Furgaç "p .şa,. bir aydan bert 
muztarip oıduğu şeker ha!>talığı:ı• 
dan kurtulamı~· arak dün akşam 
saat altıda Kadıkö.·ünde, Modada 
Lorando s~kağındaki evinde vefat 
rtmiştir. 

lzzet Paşa bir çok mutaııarrıf· 
Jıklarda bulunmuş oları Na"lı~h 
Havdar beyin oğludur. izzet Paşa, 
1864 senec;inde doğmuş, 1887 yı• 
lı.ıda, Erkanıharp yüzbaşısı olarak 
neşet etm ştir. iki ~ıl •Onra, . Kol
a~ac;ı olarak Almınyava gıtm ş, 
dÖrt sene kadar d:\ orada kalmı~tır. 

Dört sene sonra tekrar vatana 
dönerek binbaşı olmuş, ŞJmda ve 
Yemende a•kerr vazireler a!m ştır. 

Balkan harbı sonlarınd .ı, Ye. 
menden nöımüş ve Başkum,ndan 
vekili sıfatile Çı.talca müdafaasın· 
da hiımf!t :-lmı,tır. Mahmu.ı Şevket 
Paşanın vefati.e de, Ha.rbıy~ N~· 
zır'rgına geçmiş ve bırıncı ferık 
olmuştur. . 

1917 de Knfkas ceph~<;l kuma~· 
danı olarak hizmet ctınış, Breslh· 
tovsk ve Bükrcş konraranslarına 
askeri murahhas olarak iştirak 
etmiştir. _ . _ b 

Mütareke sonunda da !'rn~ır. rul e· 
sile !:>adraıamlığn get"rılmıştır. 25 
gün süren sadareti sırasın~a. da m'l· 
alesef Mondros mütarekesını imıa. 
Jamıştır. . . 

Tevfik Paşanın ikincı kabıne-
s·ne de, biiyük bir gaflet ve hata eseri 
olarak Dahiliye nazırlığını knbul 
etmiş, b' raı sonra. gitlİlİ _Ankara
dan b:r d ha kabineye gırmemı:k 
laahhüdile lstanbula dönmüş, buna 
rağmen. dört ay sonra, ayn~ ka.oi. 
nede hariciye naıırlığını uzerıne 

a'mıştır. 
inkılaptan sonra tekrar siyasi 

hayatta rol alamıy~n bu . es.ki 
asker 'Modadaki e' me çekılmış, 
asude• bir hayal ya$af!lışhr. _ 

Merhumun cenazesı, b11 gun sa· 
at ı ı s ta Modadaki evinden as· 
keri •merasimle kal:Jı ·ılarak Kara· 
caahmet mezarlığındaki aile mak· 
beresine defned.lmişlir. 

Polis --
Arkada,ını vuran 

kıskanç Işık 
Dün gece saat 23 buçukta On· 

nik ve Gabris isminde iki arı<a• 
daş Kumkapıda Patrikhane soka-

ğında gezerlerken Gabrisin konuş
tuğu kız.la OnııiZin tle konuşmıı .ı 
yüzünden -aralarında bir . kavga 
çıkmıştır. Bu kavgada, Gabrı! bıça· 
ğını çekerek Ooni~in kafasına sap
lamak istem ş, Onnik eğilince, bıçak 
koluna s ı pl.tnmıştır. 

Gabrıs, yakalırnmıştır. 

o 

ne 

Son Posta: 

Fransa siyasetinin 
hataıar1 

"Son Posta,, da Muh"ttin Birgen 
bir zamanlar Avrupa siyasasında 
borucıunu hııy'i ötFiren Fransanıo 
bu günkü vazi retİ:li gör den geçiri. 
yor. Fransa Blum hükQmetine ka· 
dar daima hatalı bir politika takip 
etmiştir. Fakat sancak meselesinde 
de aynı hatayı takip ettiğini görü• 
yoru7.. 

Eter Fransa Suriyenin hakkı 
namtna hareket ediyorsa, Türkiye
nln de hakkını düşünmesi lazımdır. 
Halayda müstemleke memurları 

Suriye ile Tfü·kiye arasınd:ı bir 
uçurum açmak istiyorlar. Korka· 
nzki, Türkiye ile Fransa arasında 
uçurum açılacı\ktır. 

Aksam 
Suriye ve Hatay 

" Akşam " da üç yı.dız imzalı 
başmakale sahibi Hıltay meselesi 
karşısında Suriyenin aldığı vaıi· 

yeti gözden geç"riyor. Diyor ki: 
• Suri; e için yapılacak tek şey, 
karara bo;un eğmek ve eğer kom. 
şusu Türkiye ile iyi geçinmek isti
yorsa, kararın tatbikatında !dilletler 
Cemiyetine yardım etmektır. 

--DIŞ 

1 SiYASA 
Garp paktı 

İspanya karışıklıkları yüzünden 
İtalya ile İngiltere arasında geçen 
haita büyük bir gerginlik hasıl 0.~
ınuştu. İspanyaya yE'..ni İtalyan go
nüllülcri gönderilmiyeceğine d~. • 
ir Musolininin Romadaki !ngıliı 
sefirine verdiği terr.inat üzerine, 
bu gerginlik şimdilik zail olmuşt~~· 
Avrupa politikacılarının ehemıı::ı 
yetle görüştükleri bugünün mu • 
him meselelerinden biri de Gaı P 
paktıdır. 

1925 yılında yapılan Lokarno 
paktını Almanlar bozmuşlardı. BtJ• 
nun yerine kaim olmak üzere meY' 
dana getirilmcğe çalışılan Garf 
paktı, kolay, kolay tahakkuk ede • 

ceğe benzememektedir. Çünkil, 
Lokarno paktına iştir:lk eden deV'· 
letlerin on iki sene evvelki vazi • 

yetleri bugünkü vaziyetle~in~~ 
büsbütün başkadır. Yalnız, Ingıl 
terenin vaziyeti değişmemiştir. O 
zamanki Strezman Almanyası SoV'· 
yet Rusya ile dost idi. Bugünkü j\l

manya Uluslar Kurumunu terket
miştir. Rus-Fransız dostluğunutl 
bozulmasını istemektedir ve J{etl 

mıntakasını askerileştircrek Ver • 
say muahedesini tanımamaktadıt· 

Bclçjka, o zaman, kendi hudutla • 
rından başka, Fransa ile İngiltere 

hudutlarını da müdafaa etmeği ta
ahhüt etmişti, bugün ise, mülki W 
mamiy,etinin garanti edilerek bi .. 
taraf kalmasını istemektedir. Bel" 
çikanın bu talebini İngilizlerle 
Fransızlar kabul edecek olurlarsS• 
kolle~tif emniyet sistemi ile uıus

lar Kurumu statüsünü ihlal etrn~ 
1Jlacaklardır. Bu, halli müşkül ola.ll 
bir işdir. Fransızlar, sulhun böliif1" 
...ııcz bir kül olduğunu söylemekte 

ve kollektif emniyet sistemini mii· 
dafaa etmektedirler. Vaktile, Lo .. 
karnonun en büyük tarafdarı oJall 

İtalya ise şimdi Alman dostluğun .. 
dan ayrılmıyacağını söylemekte ~ 
dir. Almanyanın müdafaa ettiğl 
noktai nazar: Orta ve Şarki Aı.trtl" 
pada serbest kalabilmektir. Alınııfl 
politikası, bu meselede Fransız P.o
litikası ile tezad teşkil etmektedıt· 
Binaenaleyh. bir Garp paktı yapıl
ması teşebbüsü, kolay kolay t3 ' 
hakkuk ettirileceğe bepzemeınelr ' 
tcdir. 

Ahmet R~uf _. 
ıuntııııııınııın1111aııuıutta.tııııuııııııuaıuuıuuıuuuııuıJUtf 

Çocuk 
Bahçeleri ·- me l<· Maarif müdUr UAU 

teplere bir tamim 
göl\derdi 

eıı 
Çocukların mektepten sonra 

11
, 

mühim ihtiyaçları olan oyun ıe ı 
kıni temin etmek ve onları ınazbtl .. 
bir sahada terbiyevi oyunlara aJıŞ ... 
tırmak üzere şimdiye kadar ın.a11., 
rum oldukları (Çocuk bahçeler• 
nin açılmasına karar verilmişti!·~ 

Şimdilik bu bahçeler; yeni salı.11 
laı· temin edilincey~ ka?ar ş~h~ 
muhtelif semtlerındekı buY <! 
mekteplerin bu işe elverişli ~3~11 .. 
ve meydanlarında açılacak bit ... 

raftan da her kazada yer .~a?.ar~et 
sme devam edilecektir. Gunun .. 
saatinde bu bahçelere gelecek Ço .. 
cuklar mütehassıs ilk mektep rntı .. 
allımlerinin nezareti altında te~ 
bıyevi oyunlar oynıyacak ve a) "' 
ca mevcut ve vücude getirilecelC1' , 
yun tesisatından istifade edece 

!erdir. 
1 

r1' 
Çocuk bahçelerinde ç;ocul< 8

1 
.. 

meşgul olacak mütehassıs ınuı:ı c~ 
. ı· k .. ayrı limler yetış ırme uzere 

bir kurs açılacaktır. 1 , 
Bu kursa iştirak edecek rrıtJ3 ıc· 

llmlere cocukların ıstifade edece.,., 
. l r vv 

lcri oyunlar etrafında ders e rcııe 
rilecek ve kursu muvaffak•) riıf 
bıtırdıktcn sonra çocuk bahçcl~ r 
de çalışacak mualliml.er~. rnaa~ı1' 
daresince muayyen bır ucret 
lecektir. uı , 

Bütün bu hazırlıklar öniirtı ·ıe, 
deki ay nihayetine kadar bitirl dBıJ 

1 ·raJl cek ve çocuk bahçeleri l azı 
1
11' 

itibaren muhtelif kazalarda aÇ 

caktır. .. 85e ' 
Maarif müdürlüğü bu muJl ıııiJ1l 

betle bugün mekteplere bi: ~e çl' 
göndererek çocuk bahçelerı.ıı Jl 6#' 
lışmak ve kursa girmek istıye bil ' 
retmenlerin acele isimlerinin 
dirilmesini istemiştir. ~ 

• ·11 41 , 
* Beyoğlu otelcilcrını. jstBI' 

bir birlik kurmak istemeler~ 111eııt 
bul ciheti han ve otelcilerin1 veıı' 
nun etmemiştir. Bunlar .. ~=, 
cemiyetin kafi olduğunu SOY 
tedirler. 



' 
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Günün meselesi: 
Hayatın ucuzlaması için 
bazı resimler indirildi. 

Havayici Zaruriye derhal ucuzlamalı 
İskele, müruriye resimleri Üzer~nt!.e yüzde 
25 den 75 e kadar mühim bir tenzılat yapıldı 

lf avatın ~ı 1 nlayi mahrukat ve kıy- 1 yısıle mczkür tenzilatın hayat pa-.; ucu4'atılması volunda mcyva ar, . . 
alınan . . J. ti ," ksck gıda maddelerinden halılığına tcsır edebllcceğı kanaa -

Si d Y<!nı tedbırler cumlc • mc ) u . 1 . n en olarak İktısat Vektıletince ton başına 60 kuruş, gayrı mamu tındedırler. 
~kele resimlerinde mühim tanzi- inşaat malzemesi tonundan 75 ku- Hayatın ucuzlatılmasını temin 
hat Yapılmıştır. Bu tenzilat yurdun ruş, kıymeti yüksek maddelerd,en için alınan ve n1ınacnk olan tedbir· 
1' er. tarafında tatbik edilecektir. de 500 kuruş resim ~lınacaktır. E\'- ler muhteliftir. Kara ve deniz nak· 
arıfc azami olduğundan isteyen vclce koyun başımı iskelelerde alı- liyat rejimlerinin tanzimi, nakliye 

bel~iYelcr d h .ıı. d• · nan on kuruş resim de 1 kuruşa ücretlerinde tenzilat yapılması bu 
aı b • a a aşa6ı a resım 
~ lleceklerdir. Bu suretle muh - indirilmiştir. . . meyandadıı·. 

tehf ihtiyaç maddeleri üzerindeki Tarifelerin t~k. bir esasa ırcaı, 
?nürurıye r . . _ iskele rcsimlerının her yerde baş- Nakil vasıtalarını ucuzlatmak i-
'15 e kadar .esımler~ ~uzdc 25 ten ka başka \'e ağır olmasındnn ştkA- çin bunların işletmelerinde kulla-

.Bu ınd~rilmıştır. yet eden bütün tüccarın memnunl· nılan mevad ın da ucuz tedariki 
Yurt :eni tarıfeye göre badema yetini mucip olmuştur. imkanlarını bulmak icabebnekte -
den bı"ra~ilindc her hangi bir yer- Fakat bu yeni tenzilatlı tarüe • 

ısk le k 1 h dir. Hükumetin bu hususlarda yap-
huğd ye çı arı acak olan den istifade eden tacirlerin, mu te· 
?nah ay, arpa, mısır ve sair toprak lif maddelerin fiatlarını da ucuz • makta olduğu geniş tetkikat her 
d 

1 
suııerUe kömür ve sair mad • !atmaları icabetmektedir. Allka halde halk için azami mü!ıt olacak, 

k~r~in tonundan alınan resim 20 darlar ancak bu sayede müstehU • me~lckette ucu. z ve sağlam pren· 
~_edirilmiştir. Kuru sebze ve kin faydalanabileceğini ve dola • sıpı kokleşecektır. 

ftlleyvavesebzelerimizi Hay1a~paşa 
)abancı illeresatacağız Banlıyo hattı 

Yolcusu azalıyor 

r li'hak t, onu b··t·· 
a atıııc u un bu refah ve 

tese.ııısiz Ş:rtlarına rağmen kıran, 
ll~·esın· ırakan, :rnuztarip eden, 
~Hıı ~· zevklerini, saadet pay • 
tıeYdı? an, upurüp götüren şe,_. 

···Tal' d .; sana u . ı.. enilcn ve her in • 
<l il ıne~t ve teselli .kaynaklığı e
l.erini ~· u~ kuvvet bundan nasip -

h _ ırgıyor ınu idı'? 
·~ttt1 ... 

u, bunun .. 
- }( ıçın genç kadın: 

Çıkarıy~;~ğından veriyor
1 
sapından 

biye b .. 
tiu lr ata · ·· ·· 
6 

I<'irde, . sozunu hatırlıyor • 
aha seırı s, muhakemesini biraz 

,_ettin iç ~.~e çıkarmış ve hadi -
ttıh~ . Yuzurıü 

·«ı duşrnü ogrcnmek mera -
- ,.... ş olarak sordu· 

~~ıç· . 
l.'Utt· uı koeanı sevmiyorsun? 

tllı 1.Y<! vii.:: _ •. 
~ ıla ah_ .,~un bütün hatla -
ltt ll'l.fuı~ Çıkacak Idkırdıla· 

1 kuvvetlendirmeye 

Etem lz ı:et Benice 

çalışan hareketlerle cevap verdi: 
- Sebep yok. Bilmiyorum. 
Ve .. ilave etti: 
- Nedense ona bir türlü 1sına • 

madun. 
- Yaşlı diye mi?. 
- Hayır .. 
- };ve senin istNliklel'ini almıyo:-

mu? .. 
- Hayır .. 
- Evin hakııniyeti sende d!~il 
·? 

mı. .. 
- Hayır .. 
Genç kadının müsbet de, menfi 

de telakki edilebilecek bu kar§ı -
lıklnrmdan Firdevs hiç bir şey an
lamıyordu. 

- Canım, bö;·le kaçam:ıklı söz
ler söyleme. Bana herşeyi nçık a
çık söyle. Ne ,-ar, ne oluyorsun?. 

Dedi ve •. adeta gücengin bir ta-
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HERDEMTAZE 
Etlere sun'i bir ilaçla 

tazelik aşılanacak 
Bundan sonra, kokmuş, bayat

bulunmıyacak .. lamış et 
Yaz mevsiminin yakla~ması ü

zerine Mezbaha idaresi etle 
rln uzun zaman kokmııdan muha .. 
faza ı ve kasaplarda do.ima t ze et 
bulundurmak için tetkiklere ba~la· 
mıştır. 

Bu mak~ntla, etlerin uzun müd • 
det dayanmaşt için hariçte tatbik 

dilen usulü öğrenmek üıere ı;nez
baha. beytarlıırmdan İhsan Ferit 
Avrupaya gönderilmiştir. 

Ayrıca etlerin çürüdüğü zaman 
bile kokmamasını temin için Av
rupa mezbehalarınd• kullanılan 

ve hay\·an şişirilirken biitün vücu
düne dağıtılan bir madde He buna 
ait allt ve pompalar da Fransadan 
getirtilmiştir. 

Pek yakmda kesil~cek bütün 
hayvanlarc bu usul tntbik edilm~
sine ba ı n caktır. 

Yeni tedbir sayc-sinde bilhassa 

uı.:ak semtlere nakl dilen ve orada 
altlan etler uıun müdd t taıc ka

labileceklerdir. 
Sıcak mevsimi rdc k apl rın 

i·aşlıcn dertlerinden biri olan eli 

taze saklamak isinin bıı sureUc hal

ledilme i bütün kıı apl~rı yazın o
tuk hava depoları ve buz teınln 

etm k gibi bir çok mıuırafla_rdan v~ 

etlerin sıcaktan korkw ı urarııı

dan kurtaracak ve uynl 21mımd 
taıe et al.mık clhetlnd n d hıllnl\ 
monafıtıno ol cıkhr. 

111nıııttlllHllllNllUflllltllllllilllltlt111111111ıı11111111111111111111111m"-l!tllt!llll lflllllMlllMllllll!llltttlllllllillllllllllllllllll!lll~ 

Haliç vapurları 20 tahlisige 
Kar etmeğe Ista gonu 
Başlıyor Kuruluyor -- Bur•l•rda 111od••• te•lıır 

eat bulun•c•k 
Tahlisıy umum mUdürlO ü Ka· 

radenitdekt 20 den fazla ..tahlisiye 
istasyonunu son &iitem asrl vesait· 
le ıslah etmek üzere büyük bir 
program hazırlamaktadır. Progra
ma göre biltUn istasyonlarda yatak
haneler, istirahat yerlcrl 1~ edi
lecek ve esktmiş bulunan can kur
taran tesisatları yenileştirllccck • 
tir. 

Bunun için bütün istasyonlara 
birer tane motörlü can kurtaran va· 
sıtası yaptırılacaktır. Bu sene ye· 
niden .Jircsun ve Trabzona biret 
tahlisiy\? istasyonu insası kararlll§
tmlmıştır. 

Gelecek seneden sonra, §imdiy~ 
kadar ihınfıl edilen Akdcnlı ve 
Çanakkale sahillerinde tahlisiye is
tasyonları kurulmasına başlana • 
cakttr. 

Holanda ile 
Ticaretimiz 
iyi gidiyor 
Yen iden bizden bir çok 

mal ahyorl•r 
Hollanda ile aktcdilen son anl~

madan sonra Hollandadan malları
mıza çok istekli müracaatler bas
lamı~tır. 

Hemen her gün bir çok fırmalar 
Ofise ve Ticaret Odasına müracant 
ederek mal ve adres istemektedir
ler. 

Dün de inhisar mnddelerimizden 
bilhassa sigara ve içki almak üzere 
büyük bir müracaat yapılmıştır. 

Tüccarlarımızın muhtelif hariç 
piyasalnrla iş yapmalarını temin 
ve harici ticaretimizin inkişafı için 
yeni bazı tedbirler alınacak ve bil
hossa ihracatçıların yabancı tacir. 
lerle şık sık temas etmeleri tcmi:ı 
olunacaktır. 

1 
Halk filozofu ı 

diyor ki: 
~-----

Y ü kae k b ir m slek 
aşkı ve yüksek b ir 

in an ıkl 
Has ki hnsUıhnn sinde geçen bir 

vak'a hepimizin vicdanlarımıza 
çok büyük bir nwmnuniyet vere
<:c bir Mdis~ir: 

HMt::ıhan ye altı ~a ındn ıtifo 

hastası bir çocukcagız yatırılmış, 
hasta çocuğa kan vermek lazım gel· 
miş, h .. stnhancnin baş hekimi bila 
tereddi.it kendi J:nnım Yermiş, bu 
surctic .zavallı çocuk kurtulmuş 

bulunuyor. 
Bfıde p k görühni~ c alı ılma -

mış :rıe büyük in , nlık ne ulvi bir 
fedakArlık, degil mi? 

Haseki hnstııhancsinin muhte -
ıcm bıış hekimi şır! hasta bir ço -
cuğun hay tıııı k\ırtıı.rmak için gös
terdiği bu yüks k lns:ırnlıkla, dı

ygbi)iriz ki, bazı doktQrlarmuım 

m nfaa\pçı·ostUlderilo halk ıırasın
da lilzum uz blr tesir uyandırılıııış 
olan şerefli doldorluk mcslckinin 
şerefini rUırmıştw. 

Doktetr demek, §Uphe iıdir Jci, in
sanlığın en elim bir mücadelesinin, 
hastalıkl r ,. lUml rl mUcadelc· 
ıiinin knbr m nı d m ktir. DQn -
y~rnn her tqrafında doktor beşeri
)' Un, insanlığın en yülı~k h di -
:ml 11yıhr. Onun vazif si, yalnı~ 
hıstılıkla mücadeledir. 

Gel ıeJ.JJm, bfad bazı doktorla- · 
rımız in.sanlık \'C fedakarlık vazi
feleri deJllmlf gibi hareket etmek 
hatalarına dil mü 1 r, halkımız n .. 
rasında doktorlarımızın gayet mad
di, maddcperest oldukları zchabı
nın uyanmnsına sebep olmuşlar -
dır. 

Haseki lıast9.han sinin muhte .. 
reın bag hekimi, yüksek insanlı -
ğile, bu zchabt en parlak bir suret
te tekzip etmi§tir. Bir doktorumu
zun bu insanlığını, bu vazife aşkı~ 
ru, bu meslek fawetini memlekc -
tin \•icdanı elbette hcyt'Canla ku
caklıyacaktır. 

Halk Fllezofu 
HflNlUttttWIHUHIV"fiHhflH .. ttHIHJHtl1'1HttlHHfl:tUJ.lttMllflltit• 

Tokyo ollmp1atlarana 
i•tlr•k edeceıız 

HükO.mctimiz 1940 Tokyo oiim· 
pyatlarına iştirak etmefe karar 
vermiftit. 

Bunuıı için fimdldcn sporcu1a
rımızın yetiştirilmesine başlanacak 
re fok muntazam. JUurlu bir P'OC'· 
ram tatbik edilecckıir. 

r Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Öğle yemeği ihti
yacı nasıl tenıin 

edilir? •• 
Geçen gün birkaç arkada~. 

lstanbuJ lokantalarının pahalılı .. 
ğmdan ve :ucuz olanların dır 
:pis \'C mide fesadı yu\'aSJ oldu
ğundan şikayet ediyorlardı. Ha· 
kiknten lstanbulda sayı ız lokan
ta v:ırdır. Fnkat midenız tıkrı. 

madan, içiniı ala ala, ağız tadile 
bir .temek yemek isterseniz mut
laka yarım liradan fazla bir pa
rayı gözden çıkarmanız lazım
dır. Halbuki, .şehirde, havayici 
zarurl) c fiyatları hiçte pah1h 
değildir. Ucuz lokantaların hem 
kullandıkları maddelerin cinsi 
kötüdür, hem de tabak. çatal iİ
bi vasıtn.lar kirlidir. Yemek lük 
birfey midir? .• 

Hayır... Herkes bir Jokma 
ekıpelc, ynlıuz kernını doyurmak 
için çalışmıyor mu?.. Bir çok 
kimseler biliriz, mütevazı kazanç• 
h bir çok \'alandaşlar vardırki, 
öğleyin dışarıdıı. temiz bir ye· 

mck için l!ıım ıl'elen paraya 
sahip defillerdir. Çünkü, onlnrııt 
kesesi, hcrgün. yalnız kendi ba • 
!arına 50, 60, 70 kuruş :.emel< ı· 
parası sarf edecek kadar itmiş 
değildir. Ucuz yemek te hasta 
lapıyor ... 

Binacnıılcyh öğle vı.ıkilleri 
peynir ekmek ile iktifa etmek 
zarureti ha ıl oluyor. Halbuki 
billırıssa i}i bir öğle yemeği, 
çalışmanın, hayatın ba§lıca §ar
tıdır. lstanbulda öğleyin i} i bir 
yemek zc:'lginlere mahsus bir 
haldir. Her bl'lbaylğitin harcı 
değildir. 

Lokanta işlerini trmıim et
meli... Bütün balkonlard , bizim 
lüks 1.annettiğimiz lokantalardan 
daha fc:vkalidc lokantalar, bizim 
en ucuz lok otalarımııdan dah 
cuı ve tcmiıd.ir. 

·--------------------............ 
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Zırhlı fırkalar 
Almanyada 1000 mitralyözlü 500 hü
cum arabasından mürekkep fırkalar 

vücude getiriliyor 

Alman ordusunun bugün ne va
ziyette bulunduğu günün hakika -
ten merak edilecek mevzulnrından 
biri olsa gerektir. Fakat Alman or
dusuna şöyle umumi bir nazarla 
bakmaktan ziynde, bu ordunun ke
miyetten ziyade, asıl keyfiyet ifa
de eden taraflarım gözden geçir -
mek her halrle daha öğıctici bir şey 
olur. 
Meseıa bugün Alman ordusun -

da czırhlı fırkalar• vardır ki, eşi 

daha başka memleketlerde yoktur. 
Panzer Division denilen bu fırka
lar tamamilc taarruzi mahiyette -
dirler. Gayet seri, düşmanın her 
türlü hazırlıkları karşısında en u
mulmadık sürprizleri yapmıya ve 
düşmanı dağıtmak için cephenin 
her hangi bir köşesinden nüfuz et
miy<? muktedir fırkalar ..• 
Anlatalım: Bir zırhlı fırka, iki 

hücum arabası alayından bir silah
endaz alayından, motosikletlerden, 
topçudan, hücum arabalarına kar
şı konulan son sistem toplardan, 
irtibat ve keşif kollarından mü -
ı·ekkep bir fırkadır. Fırkndaki bü
tün cüzütamlar motörleştirilmiş -
tir. 

Bir hücum arabası alayında, her 
biri iki mitralyözle mücehhez ve 
iki kişi tarafından idare edilen 250 
hafif hücum arabası vardır. Bu a
rabalar saatte 45-50 kilometre me· 
safe katederler. 

Demek ki, bir zırhlı fırka da ateş 
lı~ttına sevkcdilmiye müheyya 300 
hucum arabnsı vardır ve bunlarla 
beraber de 1000 mitralyöz. 

lerini Fransa ile müsavi dereceye 
çıkarmak istiyorlar, yani 5.400 tay
yare! 

Bu gayeye varmak için Alman 
Hava Nezareti ticaret ve spor tay
yarelerini de .askerileştfrmiş• tir. 
Almanyada hava münakalatı inhi

-P.!I» • hisarını elinde bulunduran Luft -

metreye kadar 42 kiloluk mermi a
tan obüs topları da ayrıdır. 

Zırhlı fırkanın irtibat kolunda 
portatif radyolar ve telsiz teçhizatı 
olan otomobiller vardır. 

Hücum arabalarına karşı da mü
dafaa veya taarruz için bir <"Anti 
şar> kolu vardır ki, bu kolun top
ları dakikada 7 ila 11 mermi en • 
daht eder. Bu mermilerin menzili 
azami bir kilometredir. Fakat mer
milerinin 600 metreden delici kud
reti 50 m/m dir. 
Şimdi bir Alman zırhlı fırkası -

nm nasıl kesif bir ateş açabilece-
- ğini tasavvur edersiniz. Fırkanın 

bütün cüzütamlnrı her türlü arn -
zide tam bir manevra kabiliyetini 
haiz bulunmaktadır. 

Ortada dönüp dolaşan iddialara 
göre, önümüzdeki ilk muharebede, 
eskiden olduğu gibi, evvelden harp 
ilan edilmiyecektir. Zırhlı fırka e
mir alır almaz, düşman cephesini 
mümkün olan derinliğe kadar ani 
ve sert bir hücumla yaracaktır. Bu 
suretle ikinci kademe olarak arka
dan gelen kuvvetlere yolu açacak
tır. 

TAYYARELERE GELİNCE ... 
Almanya askeri tayyareciliğini 

1935 martında tensik ve ıslah et
miye başlamıştır. Halbuki Alman 
hava ordusunun yeniden teşkili 
plfinı 1933 te hazırlanmıştı. 

hanza askeri kontrol altındadır ve 
bir seferberlik halinde Hava Ne -
zaretinin emrine geçecektir. Bu 
şirketin, 300 pilotu ve kolayca 
bombardıman tayyaresi haline if-

Bundan sonra Luftsporverband, 
yani •Hava spor Birliği> gelir. Al
manyanın hemen bütün sivil tay -

yarecılerini elinde bulunduran bu 
spor te~ekkülünün elinde bugün 
1500 tayyare vnrdır. Bu teşkilat da 
Hava Nezaretinin kontrolü utma 
alınmıştır. 

Hava Nazırı doğrudan doğruya 
Harbiye Nazırına tabidir. 

(Devamı g~dinci sayfada) 

Bu silahlara ayrıcn ağır ve hafif 
makineli tüfeklerle bomba ma -
ki~lerini ve topçu alayının batar
yalarını da Hiive etmek lazımdır. 
T~pların menzili azami 18 buçuk 
k~lometredir. Her biri dakikada 15 
kılo 600 gram sikletinde altı mermi 
endaht edebilirler. 13 buçuk kilo _ 

Bu plan, 1936 senesi 1 teşriniev
veline kadar yüz kadar askeri ha
va filosunun teminini derpiş edi -
yordu. Yüz kadar filo, yani birin
ci safta 1500 tayyare ... Bu rakama 
l 7 hava mektebine tahsis edilmiş 
olan 400 tayyareyi de ilave etmeli
dir. Geride icabı halinde askeri hiz
metlerde kullanmıya elverişli su -
rette yapılmış olan 1500 sivil tay
yare daha var ki, bunu da yekUna 
zammetmelidir. 
Şimdi Almanlar, hava kuvvet - Erkek '1e kadın gençlerin aıkerr terhigelerfne bilyük ehemmiyet ıoerilit:or. ı 

BDyOk Harpte ========== -dan kulakları yırtan acı gürültü -
lerle denizde açılan çukurun içine 

Türk Bahriyelileri 
========Nasıl d6ğüştDler 
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- Ateş! .. 
- Ateş! .. 
1914 senesi T. evvelinin 29 un -

cu perşembe sabahı ... Kafkas dağ
larının arkasından ilk kızıllıklar 

yükselirken Midilliden fışkıran sal
vo ateş Novorosisk limanındaki ge-

milerin üzerine yağmıya başladı. 
Biraz evvel (Berki Satvet) in em

rini dinlcmiyen gemiler artık ce -
zalarını buluyorlardı .. 

- Ateş!.. 

-Ateş! .. 
Salvo nteşler biribirini takip et-

1ikce liman; cehennem yağmuru 

altında kalmış gıbi darmadağınık 
oluyordu. 

Vapurlardaki yangınlardan çıkan 
alevler yükseliyor, kara bir bulut 

' limanın üzerinde matem havası 
gibi dolaşıyor. Acı acı öten düdük
ler Norvosisk göklerinde felaketin 
dehşetini ilan ediyordu. 

Aslan Midilli kükremişti. (Berki 

Satvet) in intikamı alınacaktı. 
- Ateşe devam .. 

Bir Türk gemisinin sözünü din
lemiyenin cezası budur. 

- Ateşe devam .. 
Bataryaların telefonlarındaki e-

mirler tekrar edildikçe ateş hızını 
arttırıyordu. Her mermi isabetli 
atışla hedefini buluyor, arkasın -

bir ölü daha giriyordu. Bu, çok deh
şetli bir manzara idi. 

Koskoca gemiler Türk topunun 
zehirli mermisinin şiddetli isabeti 
karşısında derhal susuyorlar .. Bir
denbire başlıyan ateş, bir an iqin-

de gemiyi alevler içine sarıyor .. 
Koşuşmalar .• kaçışmalar .. acı fer-

yatlar .. imdat işaretleri.. acı sinyal

ler .. büyük bir ölüm çukuru biiyü-• . yor .. nıhayet ... 

Asırlardan beri sayısız hayat 
yutmıya alışmış olan denizin; ko -
yu gölgeli dalgaları arasında müt
hiş bir gürültü .. 

Bu sırada; bir ölünün gırtlağın -

dan çıkan son hırıltıyı andıran bir 
ses, ~ :>vor'>s !lı<. semasında de.ıizin 
yeni bir ölüyü daha yuttuğunu i -
lan ediyordu. 

Aslan Midilli coştukça coşuyor -
du. Ateşler içinde cayır cayır ya
nıp kül olan veya mezarını bulan 
on dört gemiden sonra liman te -
mizlenmişti. Şimdi limandaki va-

zifesini bitiren topçulara yeni va
zifeler veriliyordu: 

İşte- kumandalar biribirini takip 
etmiye başladı .. telefonlar harıl ha
rıl işliyor .. top namluları harekete 
geçti. 

- Hedef değiştir. Sağda, yükc;ek-
tcki petrol tankına .. 

- Birinci batarya .. ateş .. 
- Ateş ..• 
Bir ölüm fışkıran namlul~r,- he-

deflerini buldular. 
- Salvo ateş .. 
- İsabet.. ateşe devam .. 
Kumandanın (isabet) sözü ta -

mamlanmadan petrol tankı müt -

hiş bir tarraka ile infilak etti. 
Yer gök titredi.. Fakat deniz; bu 

büyük htıdisi:!nin gürültüsünü 'f' ·
tuyordu .. 

Muazzam tankın damı olduğu 

gibi havaya fırladı. 
Gök ylızünde korkunç bir man • 

zara var ... 
llk ışıklarını N w ,-,,c;· .,·,üzerine 

yayan güneş, bu müthiş fcl3ketten 
ürkmüş gibi .. kara bir bulutun ar
kasından meydana çıkamıyor .. 

. 

HiKAYE 
Yazan: vıisut Ziya Blnatıı] 
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Bilmem ki bugün benden başka 
aldanmıyan bir kişi daha var mı
dır? 

Bu sözüm, yoılnız İstanbul .. için 
değil bütün dünya içindir. Ben id
dia ediyorum ki, bir milyarı aşkın 
nüfuslu dünyada benden başka 
aldanmıyan kimse yoktur. Sakın 

bu iddianu bir cür'et~arlık zan -
netmeyin. Bana bu iddiayı ileri 
sürdüren hadiseyi okursanız her 
halde haklı olduğuma iman eder -
siniz: 

Bundan beş sene kadar evvel A
nadoluya yaptığım büyük bir ge -
zintiyi bitirmiş bir mart ayı için • 
de de istanbula dönmüştüm. Eş 
dost hemen her gece beni; iki se -
ne kadar hasretini çektiğim İstan
bulun bütün eğlence yerlerine "gö -
türmekten geri durmuyorlardı ... 

Yine bir akşam üstü ya"zıhanem
de çalışırken arkadaşların dördü, 
beşi içeri girdiler içlerinden birisi: 

- Haydi hazırlan, dedi. Bu ak -
şam enfes bir balo var. Sabaha ka
dar eğleneceğiz. 
Gitmek istemiyordum. Çünkü mar

tın son güniinde idik. Büromda ça
lışan adamlarıma aylıklarını \•er
mek, hE!saplarını kapatmak lazım
dı. 

Ben biraz muhalefet edince be
şi birden üzerime çullandılar Ki
misi başımdan, kimisi ayaklanın -
dan yakalıyarak sokağa çıkardılar. 

* Baloda bütün çehreler yaoan -
cımdı. Eğer arkadaşlarımın dam -
]arı da olmasıı bir kerecik olsun 
dansa kalkamıyacaktım. Çünkü 
kendi damım yoktu. Böyle sipesiv
ri baloya gelmiş bir adamın gidip 
de diğer masalardan kadın kaldır -
ması kadar kaba ne hareket olabi
lirdi ki? İşte dedim ya sağ olsun 
arkadaşlar. 

Vakit gece yarısını geçiyordu. 
Birdenbire garsonları bir telci~ al
.iı. Bu telaşın sebebini bulmak i -
çin etrafıma göz gezdirirken fev -
kalade sık giyinmiş bir kızı ken-

- İkinci batarya.. sağdaki ikin-
ci ta'nk üzerine ateş!.. 

- R.r.r.um ... R.r.r.rum ..• 
- İsabet! .. 
Bu ikinci infilak öyle korkunç 

oldu ki ..• 
Yü~lerce metre irtifaa kadar yük

selen demir parçaları arasından a
şaJ'tı dökülen ateş halindeki petrol 

kümeleri Novoro~isk semasını hir -
denbire kızıl ateşe boyadı .. 

Gökten ateş yağıyor.. denizden 
ateş yağıyor .• 

. Tanklar üzerınden yükselen a
levler, diğer tanklara da sirayet 
etti.. Geniş bir cehennem ateşi bü
tün şehrin semasını kapladı .. 

- Ateş! .. 

- Ateşe devam! .. 

- İsabet .. yaşa topçular .. 
Kızıl alevlerin arasından yükse

len siyah dumanlar şehre korkunç 
ı- · 1 "irn maskesi giydirdi. 

Novor •cick şimdiye · kadar böyle 
bır kıv:ımet gününün can1ı rnısa -
lini kendi üzerinde görmemişti. 

Bu ne idi? Bir bela, bir fe1f.ıket 
mi? 

disine hazırlanmış masasına yn•Jlıı 
başına otururken gördüm. Gars0ıı: 
!arın bu kadar üzerine titredıklerı 
kadın kim olabilirdi ki? Merakı~ 
uzun sürmedi. Şefik yanıma geıdı. 
Yavaş bir sesle: t 

- Gördün mü yeni gelen kadıJll· 
Dedi. Bir Fransız milyoner Jcı!
Geçen yıl İstanbula geldi. Efl'l~ 
bir Türk genci ile evlenmck~1~ 
amma hcniiz gönlüne göre birisıJll 
bulamadı. 

Elimi kravatıma götürmcrnde
11 

ne demek istediğimi anl_ıyan :ktıt' 
naz fabrikatör arkadaşım: .ı;, 

- Bir de scn taliini dene, dcu-·te 
Emeline muvaffak olamasan bt 
hiç olmazsa beş on bin lirasını yer· 

- sin. 
Bu kaçırılmaz bir fırsattı. 
- Ne olursa olsun; 
Dedim ve kimsenin göz açrnsSI' 

na meydan vermiy erek onu dalls' 
kaldırmağa koştum. it 

Teklifime büyük bir ıı •z>:,et. 
mukabele etti ve pürne;/ c k Jlstl 
mm arasına girdi. Öyle enfes d~~ 
scdiyordu ki, hemen hemen ~ütll. 
salon bizi seyrediyordu. Hatta 01,, 
nıyanlar bile... Hiç konuşrıııcl~ 
yerlerimize oturduk. Biraz sorı 
yanıma karikatiir Şefik geldi. sc
\'İnçle elimi sıkarak: , 

- Tebrik ederim, dedi. İlk pnf 
tiyi kazandın. Şimdi arkasını k~5~ 
me bir daha kaldır. Ha sana i"ırı111 

ele söyliyeyim: Margrit. . ıı· 
Yeni bir vals başlamıştı. Hıç d 1'' 

rur muyum? Hemen Margriti t~..., 
"bil'" rar kaldırdım. Denim pren::J Oı 

fazla nazik davranmaktı. Fakat 
bu scl~r biiyiik bir samimiyetle: , 

- Nıçin konuşmuyorsunuz. de, 
di. Halbuki benim o k:ıdar kontıi 
mağa ihtiyacım var ki. ce' 
Artık çenem açılmıştı. Hazır t' 

.. ktcJC 
vaplık \"e bayatlaşmamış nu i' 
le kızı güldürüyordum. Parça pı 
mişti. 

Tekrar yerlerimize oturduk· ,, 
Ben mes'ut, yeni bir parçanın ç) 

( nn•nmr 6 ıncı "''''":/" 

dBl' 
Hayır... Türk donanmasın· j, 

tek bir gemi, Midilli, aldığı vsı 
feyi tamamen ifa ediyordu. te" 

Fakat ne yazık ... bir saatli!< ~I 
· ı ·ı "f b·t···e"1111 

• şı e ve-ı en vazı e ı ~" ~f"~· 
Türk denizcisi için bu bır .

0 lr 
deQil bir c~lence başlangıcı idi-• 
te o da bitivermişti. 
Öğleden sonra saat tam bir···,i, 
T N vorO j anklar hal1 yanıyor.. o ıışl 

semasındaki kara dumanlar 
duruyor. .110e~ 
Kafkasın dumanlı tepeıerı dıJ ' 

uzayıp gelen bulutlar bile btl ·fe 
manian örtemedi. Midilli vaıl 5111J 

sini bitirmiş, hareket manevra . 
başlamıştı. eı#' 
Yanındaki muavin harp g 1İıcl' 

Berki Satvet de kendisine ve ııstİ' 
va zifeyi tamamlamış, lima~ 0ı-Oıl 

• cinde Midilliden emir bckh1 

Emir verildi. 1JarJ 
/Devamı 

l
r'"GOy.;na sürülen ,-~:~ 

polisi .. tefrikamız• 10~8 
yedinci sayfamız 

taKlp ediniz· -------
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şehri hala kendisine 
yaraşır bir tiyatro 
binası yaptıramadı 

Şimdiki sahnelerin bin bir mikrop taşıyan tozla
,.ını yuta yuta ciğerleri deşilen san' a-tkarlarımızın 

bu f edakô.rlıkları hiç bir paha ile ölçülemez 

Sanatkar Melek bu 
fedak8rllğm kah
raman bir örneğidir 

emekli bir aktöründen duyduf.um 
vakit tüylerim ürpermişti! ... Hay
retle bu artistin kim olduğunu sor
dum. 
Muhatabım, sahnede mağrur bir 

kral rolü oynuyormuş gibi göğsü _ 
nü derm bir nefes ile kabartaı·ak: 

- Kim olacakmış bu kadın ar • 
tist? dedi ve sesine daha ağ:r bir 
ton veren ifadesile: 

- İşte bu kadın artist, memle _ 
kette operet mübdii ve memlekete 
yüzlerce opel'et artisti yetiştiren 
bestekar ve muharrir Muhfü Sa _ 
bahattinin biricik kızı Melektir, de
di. 

* Beyoğlunda Balıkpazarında bir 
apartımanın dördüncü katındaki 
kapısının zilini çeviriyorum. 
Mu~fak tarafındaki kapı açılı • 

yor. Üstad Muhlis Sabahattine çok 
benziyen ak saçlı bir btiyük ha • 
nım, hafif bir sesle: 

- Ne istiyorsunuz? diyor. 
Maksadımı söyleyince beni içeri· 

ye alıyorlar. 

Sinemada balet artiıti olmak gittikçe güçleşiyor. 
Eğer tabiat viicudünüzü Holivud stüdyolarında 
"vahidi kıyasr,, olarak elde tu· ulan b:ıcıık nümune
~inc göre, ö'ç~lü yaratmamışsa, bacaklarınız ya biraz 
ınce veyahut bıraz kalınsa, nekadar güzel de olsanız, 
san'at kabiliyetiniz ne derece yüksek le olsa nafile 
sizi almazlar. Böyle bir artistliğe namzet kızl.m~ 
bacakları, nümuneye muvafık olup olmadıkları an. 
laşılınak üzere milimetresine kadar ölçülüyor. 
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Gençleri tayyareden .. ~ .. t";I; .. ;·ğ";· 

• • 
Son temsilinden beri hasta yatan Melek 

Sessizligi ihlil etmek korkusile 
ayak uçlarıma basaraktan, hasta 
artistin annesini takip ediyorum. ıçın 

hazırlamak 
paraşüt kuleleri yapılacak 

ha- Sahnemiz bir dile gelirse aca-

c~eler duyarız? ldd . 
dcgil en merak edilecek bir sual 

llıı' D" · .. b' k t atsub .. ·• uşunun ır ere; a-
un k ' ı· ll\lt ır ı temaşa tarihinde sa-

ll'ıh aşkına susayarak türlü mahru-
,,eUerı f hdu se alet ve istıraplarla 

tnıtl rn ~Udum içen, feyızli genç Ü-
crııı y 

Şliph ıprattıgı o kulıs araları, 
raro.ae tok ki, bize, bu sanat kah -
bahse~ arının fedakarlıklarından 

h cccktir. 
~t· sez 

Üzere onun son temsih olmak 
le!1nı' llarulbedayiin dram artıst
cud n hummalı :faaliyetlerılc \'li-

e getırd ' kl sıı ede 1 eri cKral Lır> i tcm-
tiSi c~~ kadın artistlerimızden bi
&ırıİı:"1 neae ani bir buhran ve bay-

~ ar g · . 
~d.a. eçırıyor ve derken ağ -
lUsu :· burnundan bardaklar do

Do an geliyor. 
ktor y t . liy0n . e ışıyor ... derhal enjek-

lar "e J:Pıyorlar, ilaçlar içirıyor -
)\lrıcia astayı sureti kat'iyede o -

l"<l n llıenediyorlar. 
e oldu~ . . • 

attiıt ~nu bılmıyen o fedakar 
~çliikle rnuess~ ilaçların tesirile 
'ba§ı Uc kendıne geliyor. Doktor 

Unda· - . l'.ı:ır. Oyuna devam edemezsin, di-

_ Su hita 
~J~ ilep ~~~ıs~nda aı:tist, bir sil
lillc!i h.. d duşunuyor. Henüz J-i -
s ~r e b't · 1lle ~ .. ı nuş, oyunun bitme-
oYuııun ıkı perde var ve salonda 

h._ i\i2ide se · ·ı . -uolttor yırcı erı ... 
lhft_. ların bu .. -
'"'qjıktan . sozunü duyma • 
)oı-.. taıc gelıyor; sahneye ilerli .. 
cUsfrıe ı.._ a~ kolundan tutup ken -

uelkı de "1·· (!e\ b· o umle neticelene -
ır tehl'k 

~Otlarsa d ı eye atıldığını anlatı .. 
Vahı al a, bu sefer şu kat'i ce -

1Yorlar· 
tı:-- nen bab~ ~.ı .... "" mın kızıyım ve ar-
l\ "''· .cen· ı. 'den an 1 temsil esnasında sah-
•ı cak "! · asta h 0 um ayırır diyor ve a ta ' ~~ çık sapsarı benzile sahne-
h · ıyor ır ,_ ve beynelmı'l ı b " "k b ""'Yıneti .. c uyu 

1t oyu olan uç perdelik ağır 
rı nu ın . 

tıuna e d ~vaffakıyet alkışlarile 
r ırıyor. 

~n. bu ha ~ .. 
herı, Türk sahn~sinin 

Şehir tiyatrosu,... ,.. gapacafını 
düşünen R-_jisörii Erıuırul lluhsin 

Duvarları İstanbulun tanınmış 
şahsiyetlerile süslü olan odanın bir 
köşesindeki ryatakta yata'.n h~sta, 
beni göriınce doğrulmak istiyor .. 
heyhat! .. 

Yedi seneden beri Türk sahne • 
sinde muvaffakiyetten rnuvaffaki
yete koşan bu güzel, bu alımlı es
mer artist, bu kadarcık bir hare -
ketle bile yorularak kesik kesik 
öksürüyor, konuşamıyor ve göz
lerile: 

- Hastayım.. kalkamıyorum .• 
kusura bakmayın, diye hastalığını 
anlatıyor. 

Sahnemize büyük istikballer ha· 
zırl~~a~ çok yakından tanıdığım 
bu ozlu artıstın filmlerdeki, sah
nedeki hayatı gözlerimin önünde 
canlanıyor ... 

. Tatlı sesile, çapkın bakışlarile 
bır çok seyircilerinin gönüllerinde 

(Deoomı 6 ıncı •ay/ada\ 

S•n'otkar Mılıfln Hn'atk4r 6daıı Mu/ali• Sdohottln 

Gençler, otuz metre kadar irtifadan açık paraşüt
lerle bu kulelerden aşağıya atlamaktadırlar 

En zevkli 
Bir spor 

Gençleri tayyarcciliğe alıştır • 
mak, b(!veslerini arttırmak ve en 
nihayet kendilerini bir tayyareden 
paraşütle aşağıya atılmıya hazır -
lamak için bir çok memleketlerde
ki tayyare mekteplerinde paraşüt 
kuleleri inşa edilmiştir. Bizde de 
bu yolda ilk adım atılmıştır. 
Türkkuşunun m.cm1ekl?tte aldı

ğı hız ve inkişafa muvazi olarak, 
paraşütçülerimizi de çoğaltmak yo
luna girmiş bulunuyoruz. 

Gerçi hava ordumuzda şimdiye 
kadar gençlerimiz arasında pek çok 
paraşiit tecriibeİeri yapılmıştır ve 
yapılmaktadır. Gözlerini bile kırp· 
madan, tayyarelerden paraşütleri
le aşağıya atılan nadir tayyareci
lerirnizin ve pilotlarımızın her gün 
adetleri biraz daha kabarmakta -
dır. 

Yukarıda resmini gördüğünüz 
paraşüt kulesi Almanyadaki tayya
re mekteplerinden birinde bulun
maktadır. Birer eşi şimdilik An
kara ve Eskişehirde de yapılacak o-
lan bu kuleler, genç tayyarecileri 
paraşütle aşağıya atlamıya hazır -
lamaktadır. Kulenin irtifaı 25, 30 

~etredir. Bu kadar irtifa paraşüt
çuye verilecek ilk tatbiki derslere 
kifayet E:tmektedir. 

Tayysreci, kulenin sahanlığın • 
dan zaten açık bir halde bulundu • 
rulan paraşütün iplerine takılmak
ta ve asılı duran paraşütü ufki di
reğe rapteden bağ salıverilmekte
dir. Bu suretle tayyareci o irti
fadan açık parasütle yavaş yavas 
aşağıya inmekt .. dir. • 
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komita 

Makedonya komita
cıları arasında 13 yıl 
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Ooburca çeteleri, Bulrar budatlanndan Romanya topraklanna 
pçerek. orada hudat boyunda yqayaa Türklerill beyrirlerini çalar· 
llar insanları soyarlar, 61dürürler ve tekrar hududun beri tarafına 
ıeçcrlerdi, Romanyuın Dobriç (Puarak) kazatı1 köylerinde yatayan 
Türkler çetelerin ba ZUimünden çok urar ı0rmü1lerdir. HükQmeti
mizin dost Ro•anya hükumeti iJe yapbtı anla~ üzerine, Oobruca 
bududu boyunda J&f&JU karcleflerimiz aııayurda ıöç ctmiye bqla· 
mıŞJardır. Resimde. Biltrq Sefirimiz Hamdullah Supbi, Pazarata 
l'ittitı zamaa orada J&pyaa Türk!etle birlikte ıöriilmcktedir. 

kiımetin resmi bir dairesi önünde ~ 
bana tecavüze cüret edişi, yalnız il 
kendi cesaretile olacak bir şey de
ğildi. O, muhakkak ki, Vazelofa 
yakın bazı kimselerden teşvik gör
müş ve :tahrik edilmişti. Çünkü, o, 
resmi jandarmaları bile çiğneyıp 
geçmek \•e ondan sonra beni bir 
kuzu gibi boğazlayıvermek istiy r: . 
du. Bereket versin ki, ilci köylu 
kahraman çocuğu, bu çapulculırla 
kan ter içinde kalırcasına göğüs 
göğüse çarpışWar ve avlunun dış 
tarafına kadar bunlan püskürte • 
rck, uğrattılar. 

Partizan Vazclof meydanda yok
tu. O, muhakkak bir hadise çık • 
roasını ve bana kötülük oltnll'"ll 

arzuladığı için onun kendi resmi 
kulağı işitmemek, resmi gözü gör
nıemck şartile, her tecavüze, her 
hadiseye iğmazı ayn edebilirdi O
nun emri altında bulunan karakol
daki bir mevkuf un üzerine teca • 
vüz vukubuluyordu. Mütecaviz.er 
2orla içeri girip mevkufu öldürmt-k 
istiyorlar.eh ve iki köylü saf jandar
ma bulanmasaydı, öldürebilirlerJi 
de. Çeteler, muvaffak oldular, va
hut olamadılar. Yaptıkları te§eb -
büs ile jandarmaları itip kakar Jc 
küfür \"C hakaretler, cezayı müstel-
2im değil miydi? Fakat Bulgaris -
tanda partizanlık devrinde mes'ül 
anyan yOktu. O vakit Vazelof öy. 
le istiyordu ve öyle yapıyordu. 5:ı
aller, cevaplar, ithamlardan sonra, 
kız kardeşimin yarattığı acıklı sah
ne ve çetelerin kaı:akola hücum -
ları liep ayni günün bir kaç saati 
içinde vuku buluyordu. 

Ben, öldürülmemekliğim hakkın
da Sofyadan emir verildiğini bil -
miyordum. Bunun için, ne olaca -
ğımı, ve bu korkulu maceranın ne 
suretle nihayete ereceğini ak!una 
getirdikçe, tüylerim diken diken o
luyor ve gözlerim kararıyordu. E
sasen kaç gündür, adamakıllı ye • 
rnek yememiş, uyku uyumamış ve 
oturup şöyle müsterih bir halde 
dinlenemenüştim. Bugün yine, du
varlan kir, pas içindeki şu viran 
karakol binasının kın.k döşemeleri 
üzerinde oturabilf'cek bir yerim 
yoktu. <)ğledE"n sonra, ıtarakola, in 
saniyet~rv?r ve -çok yüksek vic 
danlı bir zat olan doktor Panof tel
di ve müddeiumumilikten alınan 
müsaade üzerine vücudümü muaye
ne edip dövülüp dövfilmemij ol • 
dufumu anlıyacağuu söyledi İki-

Yazan: 
M. Necmeddin Deliorman 

Sofıadııkl (Dellorıun) 
rıızete.. aahlp YC ba.-ubarirl 

miı bir odaya girdik. Ben soyun· 
dum. O, her tarafımı dikkatli mu· 
ayf'neden geçirdi, ciğerlerimde 
göğs\imde, .arkamda hiç bir bera 
bulunmadığ:nı \•e eğ('r o dakikadan 
itı"b3.l'Cn işkenceye maruz bırakılıp 
bundan Vazelofun mes'ul olması 
ioabedeceğini karakoldakile -
re söyledi ve gitti.. 

Muhterem doktorun bu doğr:'l. 
harekeli karşısında insanın göz ya~· 
larını zaptedebilmesi rnüşküldü. Bu 
hareket, beni hem çok mütehassis 
etmiş, hem de yeniden büyük bir 
korku içine sürüklemişti.. D~mek 
ki, içind'.? bulunduğum '"aziyet, çok 
tehlikeli ,.e korkunçtu. Böyle ol 
masa, doktor bana gelmez, :ahut 
gönderilmezdi.. Öyle ya, akşam ya· 
laruaşıyordu . Çetelerin ikın<:i bir 
gece hücumuna uğramıy.ac"ğımı 

kim temin edebilirdi? .. Vavlofun 
beni döğdiirmiyeceği v~ (yesinden 
eline gecirdiği kırık bır cam Nrça· 
sile bileklerinin damarlarını J.-es • 
miştir) diye veTdireceğ1 bir rapor· 
la, beni ölü bir halde ha!rtahnneye 
gôndermıyeceğini nereden bilir -
dim. İhtilattan memnu bir halde 
idim, kardaş çocukları olduğumuz 
ağabeyim Mehmet Sadık ile gö • 

rü~mekliğimize ve kız kard~imle 
karşılaşmamıza mani olmulş:.ır ve 
dostların gönderdıği ıkı köfteyi bi· 
le benden kıskanmışlardı. Gt-ee, Ü· 

zerinde uzanabilmeklığim ıçin gön 

derilen bir şilte, karakol bın!lsının 
önündeki çamurlar içine atılmış ve 
bana verilmemişti. 

Avuh'.. İstiraşimirof namında bit· 
dost karakola geldi, jandarmaların 
yanında yüksek sesle, 613ana bak 
dostum, korkma, sana bir {"nalık 
yapamıyacaklardır• dedi. 

Bu sözler beni mümkün mertebe 
teskin etmişse de, içimdeki :t:ele • 
cana mani olamamıştL Bu vaziyet 
içinde bt<lunurken, bır jandarma 
geldi ve beni alarak karanlık blr 
odanın içine götürdü. İkı bpılı o. 
lan odanın kilitlerini, hıddetli hid· 
detli kıutledi ve çıkıp gıtli. 

Bu murdar ve rutubetli odayı, 

ben 192.1 ihtilil günlerınden Fatma 
acı hatıralarla çok iyi bılmekteyim. 
O zam.an bu odanın içine, .şırndi 

(Devamı var) 

Pravadi'de Terk istikbal Okw Yarcha renÇleri bir arada 
Prancti. Balprı.taa Tiirklerieia medeal ~paw yetiftirea 

uyaalk bir mı Wıettir. ~ edteti De orada ~JU laer Tirk 
lnkallpp •• çok ça\fkaadlr. 

c_H_I K_A_Y_E __ ,
1 

San'at 
1 NİSAN 1 Kahramanları 1 

Esk i ~tüb~ bA~~~leri: J 
( 4 üncü sagfaclıın deuam) 

lmmasmı beklerken bir de ne gö
reyim benim karikatür arkadaş 
milyonerin masasında değil mi? Kıs~ 
kanmadım desem yalan söylemiş 
olurum. Çarnaçar onların bir tango 
oynamasına katlandım. 

Nihayet Şefik yanıma gelerek: 
- Kemal, dedi. Kıskandığını an

lıyorum. Fakat sana vereceğim bir 
müjde bütün bu kıskançlığı ber· 
taraf edecek. 

Hayretle kendisine bakmamdan 
memnun sözüne de,•am etti: 

- Seni Margritc bir Türk mil
yoneri olarak takdim ettim. Bu şe
kilde rolünü dah abiiyiik bir em
niyetle oyruyacaksın. 

Eh, dünyalar benim olmuştu, ar
tık. Milyonerim diye ondan epeyce 
istifade edeceğim.. Bir defa daha 
kalkışımda onu masama çağırdım. 
Artık kesenin ağzını açmahydım. 
Sabaha kadar \•iskilere, şampanya
lara para vere vere ancak cebinde 
50 lira kalmıştı. Yani büronun ki
rası, elektrik, su parası, işcilerimin 
aylığı tükenmişti. Milyonere gü • 
veniyordum: 

- Nasıl olsa bugün en aşağı iki 
bin lira alırım, diyordum. 

Sabah ~ ayrılırken saat 3,30 
da randevüleştik ve ayrıldık. 

Eve hiç gitmedim. Bir palasta 
yattım. Öğle üzeri blktım. Yirmi 
liralık bir borç ödeyerek sokağa 
çıktım. Bütün servetim 30 lira
ya inmişti. 

- Allah kerim diyordum. Nasıl 
olsa milyoneriz. Elbet bugün vur -
gunu vururum. 

Tam randevu saatınde pas -
tahaneye bir otomobil ile geldi. O· 
tomobile baktım. Bizim fabrikatör 
Şe.fiğinki .. O elimi hara~eUe sıkar -
hen: 

- Şey. dedi, benim oto benı:n a
lırken Şefiği gördüm. Beklememem 
için otosunu bana verdi. Oturduk. 

' öteden beriden konuşurken, o bir-
den: 

- Artık kalkalım dedi. Gözleri
niz ruhuma o kadar nüfuz etti ki 
bayılacağım. 

Ben sevincimden deli gibt clLt. 
yordum. Demek beni o kadar .se
vıyordu ha. Ben Margrit üzerinde 
tesrrımi bizar -daha arttırrnalc için 
olanca gayretimi sarfederken o: 

- Hayır, hayır .. Dedi. Mutlaka 
kalkmalıyım. Sizl yarın saat onda 
yatımda beklerim. Bu sa:ıtte rıh· 
tıma, kiıçük motörümü gönd:-ri • 
rim. 

Deli gibi olmu~tum. Öyle ya, bu 
kızla evlenirsem ve bir ferdi Türk 
tabiiyetine koyacak, hem de mil
yoner bir insan servetini hudut da
hiline sokacak ve ben de dünyanın 
en mes'ut adamı olacağım. 

Giden paralarıma acımıyarak e
vime döndüm ... Ertesi gün rıhtım
da motörü beklerken bir küçük ço
cuk elinde bir mektupla yanıma 
geldi: 

- Amca, dedi, bu sizin ıiçın. 
Mektubu açtım ve okunuya baş

ladım. 

•Azitim Kemal, 
- Geçmiş olsun kard~im. Mıh;o

ner diye takdim ettiğim kız, bn
mın manikürcüsüdür. o akşam 

garsonlara ~ra vererek ona müt _ 
hiş reklam :yaptırdmı. Maksat, sa· 
na güzel bir l Nisan yapmaktı. 
Bir kaç arkad2.ş bahsettik. Kim:.i 
senin bu oyunu yutacağını, bazısı 
:rutmıyacağını söyledi. Nih•wet 
500 iira üzerinde oyuna ba'il.;dık. 
Sen bunu yuttun. Ben de 500 lira
yı kazandım. işte yavrum güzel 
bir l Nisan yuttuğundmı, 'he-n de 
bu kadar paran gittiğlndtn san:t 
tekrar tekrar geçmiş olsun derim. 

• Şefik-. 
işte bu 1 Nis:ın kul:ığırna !cüpe 

oldu. Htt N:isanm ille giinünıle ba
na söy%cnen hiç bir şe ;e. amma bıç 
bir :§eye ık.afiyycn inanmam. Htl· 
ta borçhılnr, borçlarını ödemiye 
gelseler .dahi par.a almam .• ~ıeu.ıc 
lfızım, beliti paı lar ııralıtedir 

...................................... ................. . 1 -----------... ..;.;.;..;.;.;,;~ 1 
1 RADYO 

-Ak§am eşr."y.ıb: 

ıs;go ıplak1a dans ıımusikisi n'9 "30 
konferans I>olctor IF.atire::.1in' , -erim 
irade uf~ 20 Sadi v.e :ar1klldaşlan 
tarafından Türk mımkisi ~ halk 
şarlular1, 20 30 Ö r Rıza ıtzıraf.ın. 
dan .arapçı &öyle.v. 2Q,~5 Safiye 
ve aikadafları larafındaa Tıh ma
ıikili ft halk prlcdan. saat ıayan, 
2~1lS or.kestta. :22,lSajns ..e bor. 
sa haberleri :ve ertem ,c.üa :i:ıDpr:o
gr&DM. 2~ plakta -Ww. opeq 
ve operet parçalara, 2J -. 

( 5 inci ıagfadan demınt) ---------- - - - Yazan: M. S.ÇAPAN 
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h~a öyle yaşıyor. Halbuki o, iiln
di boynuna kadar örtülü beyaz çar
şaflı bir yor:garun altında, bnzan 1 
yapraklarını andıran kansız. yü . • 
zünde fersiz gözlerini belki hıç 
kırpmadan iyileşmek Jçirı y.atıyor. 

Salih kurnazdı, Fehim paşanın emrini 

Sandalyemi daha yanlarına ya· 
kınlnştırarak, temsil gecesi birden
bire nasıl rahatsız olduğunu sor • 
dum. 

yerine getirmek i çin kapının kenarına 
gizlendi evden kim çıkarsa çullanacakt• 

Fersiz gözlerinde, göğsünü bel' 
nefes alışında rahatsız eden has • 
talık şiddetini artırıyor. Kurumuş 
solgun dudaklarını dılinin uci1e ha
f ıf çc ıslattıktan .smıra: 

- Ah! diyor. inanmazsınız. Be • 
nim bu hastalığım heyecandan ol
du. 

Tasav11ur ediniz .. siz olsanız he
yecan duymaz mısınız: Kralın or
tanca kızı -Reğan· ı oynuyordwu. 
İlk sahneye çıktığım güniin xre!es
lerimi tıkayacak heyecanlarım du
yuyorum. 

Birinci perde böyle bitiyor. 
İki..Dci perde başlangıcında bir • Awııptı11111 ..,,ır b...,lcdUCMieft 

denbire üzerime bir Jcnalık geldi, lfMfltru ld.MI *r•lı Kro'lc« 

Ne olduğumu anbyamadun. Der - .Bir kaç geoe evi taTassut ettirdi. 
ken ağzımdan, bu.mumdan şiddet- Esasen kadının el'de poker oynattı· 
le kan boşanmıya ba§ladı. ğını da bı1iyordu. Eve. on, on ilci 

Kendimden geçmipm. derlıal ~iden .fazla kimseıün girdiğini öj-
doktorlar gelnuf, enjeksiyon yap- rendi. F.alcat bunlara bpıJı kolay 
mışlar .. füıç içirmişler ve neden kolay açmıyotlar, pencereden so • 
sonra aydmışım. rup .soruşturduktan sonra açıyor • 

cAyılınca hemen oyunun ne ol- lardt. Gelenlerin bir çoğu ereıe • 
duğunu sordum. Daha ikinci per - nice konuıurorlar bir parola we • 
deyi açmadıklarını söylediler. Bu riyorlar. lbazılan da mmlerini :s6y-
haber hastalığıma şifa oldu. lüyodardı. 

- Ooooh! çok iyi etmlşsinlz. Şim- Fehimin adam.lan bu malü.ma.tı 
di perdeyi açınız, oynıyacağım. de- verirlerken 1!\ıre gelenlerin adlanru 

dim. da söylediler. O da. kapıyı çalmak. 
Yanımda !bulunan doktor: ,.e bu adamlardan birinin adını \"e-

- Hayır, olama7_ Siz ÇQ"k hasta- rerek içeri girmeyi muvafik bel· 
sınız. dedi. du. Ve ibir gece, .alaturka :saat dör-

israr ettim. de doğru. gür.~endiği .adamlardan 
Doktor bu israrım 1\_ar§ısıtıda. be- Salın ile Y:ahudilikten dönme Sü • 

ni oyundan menetmek için, benden reyyayı yanına .aLuak, ar.abasına 
gizlediği sözü söylemek mecburi- atladı. Şarpuinin Beyoğlunda Bur· 
yetinde kaldı: sa sokağındaki e\'ine doğru yollan· 

- Siz hayatınıza kaslediyorsu - dı. 
nuz. Bunun netice.si ölümdür. Ar.aba, Anadolu 50ugmm ~-

- Ne olursa olsun, dedim. Be - da durdu. Salih ile Süreyya'ya !i-
nim babam bu sahne uğrunda ne· zım gelen u.liımtı ı.·erdi, kmdlsi 
lcr kaybetmemiştir. Ben, onun kı- de arabada beklemiye bqladı. 
zıyım. Benim de damarlarıımda. \kay- Salih. bir kaç adımda eT'e ,U -
nıyan ve beni yaptan kan .san~t laifı. bplJ'J çaldı. bir pencere~ -
kanıdır. Ne çıkar .. clür:sem, sah • çıl(b. bir kadın sesi sordu: 
nede öleceğim. - Kim o! 

- lft-~- .· Beni fazla üzmemek :için sahne- ac.ıuuı 
ye çıkmama müsadae ettiler. C~er- - Sen 'kim.sin'? 
lerimi acılarla tulu§turan elim bir - Aç aç.. Benim canını. tanım.a-
hastalığın Jihrabile oyunumu ao. cim mı, Dilcran .. 
nuna kadar oynad.ım.. - Hangi :Oikran'! 

Oyun ibıter bitmez beni eve ge • - Darbannyan ... 
tirtliler. Hi-zmetçi hayretler iç.inde kaldı, 

Yataktan hiç kalkmamak şartile ~aşkınlıklar geçiı'di 
dokuz gündür hasta yatıyorum. İn· Niçin mi .p.prdı! 
şaallah, ayağa kalkacak gibi i}'ile- Neden mi hayret içinde kaldı? 

Şundan: 
-§ince, Heyheli Adada sanatoryoma K2pıdaki Diltran ısahte Dikran • 
y.atıracaklar beni... d o-...:ı..- - "d k 

ı. .u~sanym 11çe-.ı e, po er ma-
Bu özü söyledikten sonra 'l'llyah sasmd.a.. 

giizlerinde yaşlar birikti. Göz ya_ş- _ Rest! 

lannı bana göstermemek kin. yor- Çelciyor. 
ganın altından elini güçlükle çı- _ IBlöf.! 
kardı ve yaşlarını sildi. ._._-..ıı 

Ö 
au~~M~ 

ks\iriiğü yine başlamıştı. Peki amma, kap.ı4akl ıad.am ikim ,. 
Kendisini 1.eselli edebılmck dü- dı! 

şünresile, bu hastahı1ın geçici ol - Bu bi;r muamma ddı; kendi ÇÖ.r 
duğunu söylediğim 1.·akit o, halci- zemezdi bu muammayı.. JMeseleyt, 
kati söylemekten kenditi alamadı; bir an evvel hanımına aıd1l1ıınak i· 

- Yanılıyorsunuz. sağ dğerimiıı çin. cevap verme.den pencereyi ka-
lbaşı yaradır. Kan i~te bu y.u.aı:ia.'l paıiı,, ı;a1 ona koştu. Şarpuıyi t-ir ta· 
geliyor. raf::ı çekti, oyuncu'lar.a sezdirme -
Hastayı bu korkunç meı·wdan deu pE!l'lccre konu~maş:ım .anlattı. 

ayırmak lfızımdı. Babalan aklıma Hizmetçinin '\~ haber. Şar-
geldi: pun'yi aşırı derecede 'Siılil'lendir • 

- Babanız nerede'! hasta oldu • di. Asabı bomldu. Du;ünmiye,. n· 
ğunuz ''.akit o neredeydi? :ziy.eti tetkik dmiye b~. 

Hastalığına "fa bul.mu; gı"bi se- l-:!!~K~a,pı~!!'ll~~~~kiim~~ru~·!~!!!!!!~~'!!'!! 
-vinçle: - • • .... ı. ~ "'f."Al2rma daldı. Birdetı. 

- Bz'b.am. Eğer ı0n:ıın mtl.nü blre.: 
ıduymasayıdı:m., emin .olm:ı bu kadar _ U.mrtaJy.ordum_ ıde.d.i. Babam 
ıne rul-..an ·ene de maddetm b1 - lba:r.ı.a.. ~anıda m.]iem.lŞli: 
lcşmez4im.. .Şu ~·i b2'lınl ~ ~ _ K:ımn,. ~er feıi'ilir.dıriar. 
ınııı oılerine med rnnnm. Hele i:him gı1:ii geyrıi .munla22!D 

- Ba'bamz ıne ıiiedf? amktroplµ :ı>".Jmeler.im.i...""de ~ 
- Beni ere etir.diler~ Ba'bam -'tlin ~ekda~nm ğ:eilleıi 

benim lhaEtalımd.ı.ğ.um duyar duy - erun ·eıaer.·n ı&ibidir. 
maz .ıneies ıneieııe ·amma geldi: ırta_dın lbu ııozü ıne .ikna.ar .ao,ğmı. 

- ~eçmiş o1suo lku:ım,, üzülme. 'K-oca u1 hI'inin :})flt' a:sıf 
Madem'iti .artists· , ınr.t.iwn ıfilu - rr ~·atro ıbimtsı \dk •.• 
mü sahnedir. Biz f[edaka.r arfiSUer - etli 'ISeD ~ :sahne a) ~tmız.. 
sahneden ıuzcla.asn sak emin ru öl- da iç öj.le lbir ırıalıai:s.ıilığınız w.a-
m<'yiz. '!Bizim de :apartımanlmmnı.z, iki ı:rnifilr ıı 
otomobilleımıiz e bankada ar.a- - JI:1 .aı:. JDen:ii.tl de 'HÖJ~emiı;tinı. 
larımız olur. Sen .m üst ikalfük.ça !Duv.duğnm ifaila ey.ecan, cciğ~im-
sahn"'de ({)1eceksrn. !Bak r"mfü e-:v.ae iieki anayı ıtieııen !bir :rıner Ol -

~yatağındnsın. Hic Jmıılmıa, ·nr.aal- dtı. a bıüö bu oy.ımı; o ndar 
lah iyıil~... edi e mem [gii- ı:oynamn'k üstiy.ordum lkL. 
nü )'ÇfIDj ttı$kli1 Ettiği eyetile -'So- 'Ö.k üriik_ • w ürlik. Lafım 
zünde urma1k :ıiçin eni asta a- cSU; lfa'kat ~~u :ancak lb.ir ıgene-
lkarak- turnep.e 4[ll'.lrtı. en aıika <m~yarnamasımn 1teeJ.. 
Şimdi !bütün :ar..zwn lbalıam ıtur- ür.ü ru:ta üzleniıiien r.>~-

n eden e'lıneden - a ~ ~ ikı. 9u lteesmırii ~ ~ fil-
li AClada sanatoryomaa ild ay !.ka- "Ve etti: 
lıp tamamen :iv.ile~ - Bu oyım ~ ıse.ne ekrar 

Sustu. Gözleri dışartiaki bah~r oynanacak. Nlrazl Acun 

Ne i::ıfr"ordu bu adam! 
Niçin Darbasanyan111 adım be· 

nimsemlşti? 

Bu adam bir dil man mıydı? 
Dost olamttt.dı ya!.. :ı-:ıbet kotu 

bir niye+le gelmiş, kapının zilin i 
calm~ ve nihayet bir başkasının 

hüviyetine gi1l nerek sahtekfırlık 
yapmıştı. 

Muamma.} ı kendi ba~ına çöze • 
miy.cceğine kanaat. getirdi, işı bır 
de Kirkor Zülmıba anlatmayı mt1· 
l.•:ıtfık Luldu. 
Yava~ça, poker oynanılan bü • 

yük .salona süzüldü, Zühraba işa • 
ret etti. Ortalığı te1işa '·ermeroc:k 
için.sükunetle hareket etmeyi mu· 
vaLk buldu. 

Meseleyi Zühraba anlattık'W' 
50nra ~zünü: 

- Şimdi n~ yapacağız'! 

Sorgusile bitlrdL 
Kirkor Zührap akıl ôğr~tti: 
- Ne telaş ediyorsun camın! .. 

Belki bir ahbap, ka.f.asını bir ~ 
kadehle dumanlaml.J bir dosttur• 
Alay etmek için böyle yapmıJtıt', 
bir şakadır. Bekliyelim, belki bit 
daha 2.ili çalar ve kimin oldu ' 
junu söyler. Şimdi başka yapıla· 
ak bir §eY yok! 

Beklediler. 
Oyun deva mediyordu. Restlet 

çekiliyo:, fişler, paralar bir oyun " 
cunun önünden ötekinin önüne ak· 
tarma oluyordu. 

Beklediler. 
Y armı saat geçti, kapı çaıuunadt

Bir saat geçtl, yine çalan yok" 
Gece yansı oldu, kapının ziliDt 

dokmwıbilerumadL.Demek,ka-' 
pıyı çalan adam, şathoıun biri iıfi. 
Zührab'm dediği gibl: 

- Dost bir sarb<>§! 
- Ba~ dumanlı bir ahbap! .. 
Bir sürpriz,, bir alay, bir pka ol• 

sun diy.e bu ifi yapmı11 kapıyı çal· 
mi§! 

- Darbasanyamm! 
Demifti. 
~5iler kapının tekrar ça.tıo· 

masun bclderken, dıpndakile1' tJ#, 
a,par:hımJwı önünde> bir 41.Jaiı bJt 
yt1karı dola§arak efendilerinin eJll• 
rini yerine geürmıek için f~ 
bekliycdardı. 

Salih çok z~i. kumaz bir adaııt 
~lduğundan vazi~·eti k~vramış, ~s· 
pırun 1.ilini çalmak, sunun bunuıı 
adını vermek surctile içeri girn)~· 
nin kalr.1 -0lamıyacağını anladığı 1' 

çin, kapının önünde dolasıruıyı dtıA 
ha muvafık buldu. 

S.W1ı programmı hazırlarn'ıŞtl• 
Er geç rYden elbet biri çıkaea~U· 
Kapının kenarma gitlcnip, çıka!' 
ken üzerine t"Ullanacak, 'hemen !i • 
çeri atı\acnktı. 

P.I'ogrmnını Süreyyaya anlattı. 
(paı:a) da muvafık bulilu. (F'.eltiJ11) 
arasıra, araba5mdan çıkıp, evln 'kıt' 
ptsın<'t k:.dı.rr gc1iyor, vw.iyeti jll' 

lamı~~ ça1ı§ıyordu. 

Sal1h :ile Sürt-yya s.ig:ı.r.atarıD' 
yaktılar, et.rafı kok1ıyarılk bekte: 
dı1er. Yamn -saat, bir .saat g~tı. 
Evden, heniiz !kimse cıkmadJ. 

Av gôriinmediL 
Av köpeklerinin artık sabrı tti• 

kemm e 1baş'ladı. 'ram bu 'Stf1!d" 
kapı lbaf.if~-e aç.üdl, dışan bir 3 ' 

dam Çl1rtı. 
Artık tereddüde mahal rol<t"' 

.... • t' 
salia, düştintneden ~kurt gı'bi 
damın i:ırtüne iloğru :atıldı. Ad3fl't 
bu ıant tecav:üz kar§tsmda, ~ ~ ' 
lilc pantalonunun arka ıeebrn~ 
ıtabanca.y.ı çıkarmıva 1e~iis ..e~ 
Fakat Salih buna meydan verı-ttt 
den ıadamı sıkı :'Sikı lwea1cladl· 

B.irdenbir.e ıneye ıığr.adığıru - ' 
la:mry:ao dam, cı ı a)iik:ırdı= • .J 

- Hırrdırt musımut! 'BuntSl _~ 
başı mı 1Bende.n ie "sti ·~~· 
Öldür.ec"'k "siniz? 

Bir Jtıifür se&i duyu .. 'du: , 
- 1.ı"1an hergele! Ne bağır~'of _, 

sun? .Fazla zırlama, g5zünil ~ 
tırım L. ,&.. 

Bu sözleri .söyliy.en (Fehim~ 
Arabasında daha fazla dur.aı~31 
adamlarının ne y.:ı,pt.ığını azı:uu_:, 
için, evin Ö'lilne elmisti. Ad;.lP"', 
acı acı lıaykırJsını duyunca ılt"::,. 
tarlıy.ı scrvuı:nıus, üsiclik de, ~ 
mm suratına kı:ıvvetli bir yııtıl~ 
infümılşti. ~' 
Yumrağu ~1yen .adanı bU 

dalıa 7ıcı lobtr -seı;le b;ğ:rrdı: tfl./ 
_. İmdat! Can kurtaran ~role ~ 
Gecenin bo~IuLrunu ıdoldur-tJ 

acı se~, -a'ki~er yaptı: ·ar'l 
(Det:arııı 1 
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Süleyman, Amon/u/arı tehdit etmek için, Fi/is- ~.!~0~İ -~ş~ğ!1:'!ar~tl!v~y~~Y~.~~~ıu~ ~m!.~1!!.~~!0~~rrl 
tin/ilerin Mısırlılar Firavunile anlaşmıga teşeb- ~~t::~u:ı :ia~~m~7~.~ng~~zk~~: :~~~1:haı::!~:~Anc~~~7:d:~ ~~:~ğ~~tı:i~ame~~~l~~~:ti.döşemesi 

b üs ettiğini sö g /emişti. T amara 'nın izi !:;.~:~:iı~ dörtyüz kilometre m•- :~ı;:,~p ~:~~:~ 17;:~:~ü~:~b~: ,;.~~::aı;:ş~::-:.!'e:ı::;;~rr:;:;: 

h 
""l A b l d f - On kilometreyi bir buçuk ay- me çok ncı veriyordu. Sen Lorcnc abanmaktan başka çıkar yol yok-a Q U unamıgor ~· da, o da zor bela katedebildiğimize geldim geleli o da hemşiremden i- tu. Rüşvet, tcvki!hanelerde o de-

göre İngiliz Guyanına yetişmek i- ki mektup alabilmiş ve diğer bun- rece ileri götürülmüştür ki, para Süleym,n o 
gece sabaha ka
dar E uyumamıştı. 

rtcsi iÜn Amon 
k:aliçcsi Naya' ya 
şo} le bir cevap 
Yaıdı: 

"B· ır FUistlnli-11;,, , 
ıuzı oldu-

fıınu hatırlamış 
G/rnandan mem. 
ııurıam. Fakat 
Saonu ge,i ça~ 
~ırmak i,in bir 
Şartım var: Ko
c~nın her yıl 
~Ondeımesitıi la• 
a~h.iit elliği ver. 
Rıgı vaki inde 
teslim 
8 

etmesi. 
unu y J 

lo'· . apmoaıtı 
"dırde Is • ı • d raı 

r cılarını A 
to mon 

Pra kla ''"dan 
~eri çekmeme 
'rnk ~ 
P· arı yoktur. 
,,;,ra~un/a İlti/ak 
b :·•~e gelince: 
Mı gura bende 

ı ııra bir I • 
~ • çı 

gorıaererek F" 
"Unla . ıra· 
1 • Amon/a. 
ardan d lı 

rtıü • a a L •art Şartlarla 
llz/oı 
de b ma teklif in· L_.:~~~~~~~ı.ı..---__:~ 
ı· ulundum. 
~tmozisin ıize Mısır Firarunrı (Totmaziı) tn mıım1aıı 

1tıı,90Jcı b . b" f t k za a ıze mi yardım edeceğini mişlerse· her hangı ır men aa av-

sesli kadınlar dinlcmeğe ahşnuştı 
ki .. Sahranın, şarkıları Süleymanın 
kulağına bile girmiyordu. 

O gece Süleyrnanın kulağında 

çınlıyan bir ses vardı: Tamaranın 
sesi ... 

Tamara, daha iki gece önce, Sü
leymanın dizine yatarak, hüküm _ 
darın çok sevdiği bir şarkının şu 
mısramı on defa, yirmi defa tek _ 
rarlamıştı: 

cHayat bir rüyadan ibarettir .. bu 
TÜ.yaYl korkusuz ge~rene ne mut
lu!> 

Süleyman, Tamaramn şarkısını 
dinlemek istiyordu. Muhafızlarına 
sık sık soruyordu: 

- Tamara hala bulunmadı mı? 
Muhafızlar hükümdara menfi 

cevap 'Jerdikçe, Süleymanın canı 

sıkılıyordu. 

Sahra ortada döndü.. döndü .. 
Kıvrak kalçalarını sallıyarak dön
dü. 

Sahraya seslendi: 
- Bana bir kadeh 

Sahra! 
Sakiler koşuştular •. 

şarap ver, 

Fakat, Süleyman elile işaret e -
derck: 

- Ben Sahradan şar:>p istiyo -
rum .. 

Diye bağırdı. 
Sahra koştu .• ~ 
Şarar destis:ne sarıldı .•. 
Hiikümdnnn kadE>hini doldurdu. 
Süleyman şarabı bir yudumda 

içti: 
srn__a1n göstere cektirl,, gusile aralarını açmış olmak dahi 

u eyma b (Devamı var) 
Nıı , n u mektubu kraliçe Beni İsrail hükumeti için bir mu - '=============::;::;= 

Yn nın ad . ,-amma verdı ve: vaffakiyet sayılabilirdi. 
nıe -. ~ektubumu kocasına göster· Bundan başka, Süleyman, Fira -
unut ı.ı ıı de kralıçe> e söylemeyi vunun İsrailler hakkındaki mah -

rna! Dedi. 
Arnon kralı rem fikir ve inanışlarına da ya • 

tur (Yabeş) şehrinde o- kından , akıftı. Firavun Torntozis, 
ta ~Yordu. Yabeş şehri muhtelif Filistine asker göndermeyi bir u-

rıı~·l.e~c :4ç k~re İsrail orduları - ğursuzluk sayıyordu. "Bu hale gö-
ıstılasına uğramıştı. re Amon kralının, Siıleymanı Mı-

Y cn· A-§ehr· ı ~non kralı son Zamanda sır ordusilc tehdit etmesinin de 
~ilk tn Fllistine bakan cephesini manası yoktu. 

'\7 sek surlarla çevirmişti. Süleyman vaziyeti çok iyi kav -
.ı: abe<;!'e . k b. . d 1 . .. d gUa· ~ srrrne kolay ır ış e- ramış, ve Mısıra bir e çı gon er • 
"Mı. meklc Amon kralını içinden vur -

bu~~rn~fıh Amonlular üzerine muş olacaktı. 

Ş bır ordu ile yürümüş olan ••* 
aon d . 

bulun a şehre gireceğinden emın 
,_ :rnuyordu. O yola çıkarken: 

~htj Yabeş'i muhasara etmek de 
li zaptetmek demektir!;, demiş-

Suıey 
Ce\1abı ~an • kraliçe Naraya bu 
tub gondermekle beraber, mek-
V\ln~nda ~·azdığı gibi, Mısır Fira
liŞ?n na hır mektupla yeni b ir an
rtıaı a teklifinde bulunmayı da lh-

et:rnemişti. 
~rçi s~ı neni t ' u <?yman, Mısırlıların 

,.,.._ sran hükumetile bir anlat: -
-•IQ :rn·· '!S 

llıuyo~zakercsine girişeceğini um
llıoıi •. u. Bilhassa Firavun Tot -
h s ln Fn· tini" oşla ıs ılerden ne kadar 
l'ordun:rna~ığını da yakından bili -
i!er ~ Boyle olmakla beraber -e
'"- ISUhlar Amonlularla birle~-

S>ar a -

Sahra'nın atkı 

Süleyman 0 gece Sahrayı yanı -
na çağırdı: 

_ Haydi kara inci, beni neş'e -

lendir .. beni eğlendir! Bu gece ıs
tırabım var. Ve ıstırabım sonsuz -
dur. Bu gece içimi kara bulutlar 
kapladı. Bu bulutları sen dağıla -
caksın! 

Sakiler hükümdarın kadehini 
doldurdular. 

Sahra, Süleymanın önünde oy -
namıya başladı. 

Hamonun kardeşi İsrail sarayın· 
da en güzel oynıyan rakkaseler • 

dendi. 
Sahranın sesi de güzeldi. 
Fakat Süleyman o kadar güzel 

~anı:29 

l<aranhkta bir ışık 

lwlad 
clu. Fa~ Kasıey anlatıp duruyor-
~Ordu b~t T. X. onu artık dinlemi
disint :·:. Belinda Merinin ken -

duşunın·· ga~reıı uş olması, bütün 
\>elbıi ~rine daha büyük bir hı:ı: 

l.> §tı. 
~~di 

kendine dü ·· d-. 
h - Fakat beni a·· ~n u. 

llYet b· uşunmesi de, ni· 
Sindir. ;r Polis amiri olduğum i • 
'l'eıet akat kimbilir ••. 

lı onıa Ma 'u 
~at \"erdi nsus aradı, b:ızı ta-

dorıdü: · Sonra madam Kasleye 

-Siı 
tu~ ded. burada biraz bekliyeceksi-
1.-:ıp iele

1
' ~n §Öyle bir dışarıya çı-

,... ccğun 
~ar . 

leli v~ n ° dakika her halde evinde 
l'ordu ~atağına uzanmış bulunu -

• olJU ad 
amın erkenden yata-

y ezan : Edgar Vala& ·ı 
eviren: M u ammer Alatu1 

ğına çekilmek ve hatta muhtemel 
z,iyaretcilerini yatağında kabul et
mek adeti olduğunu biliyordu. 

Ziyarete gelen T. X. i hemen ka· 
bul ettiler. Filhakika Yunanlı ipek 
pijamasile yatağına uzanmış, si -
gara içiyordu. Odanın içi, hatta bu 
şubat akşamında bile insanı terle
tecek kadar sıcaktı. 

Kara dedi ki: 
- Sizi hangi güzel rüzgar attı 

böyle! bu kıyafetle sizi kabul edi -
§imi mazur görürsünüz elbette! 

T. X. derhal ziyaretinin sebebini 
anlatmıya koyuldu: 

- Sizden ilk sualim şu olacak? 
Mis Holanda nerede? 

Kara hayret eder gibi bir tavır· 
la cevap verdi: 

Zırhlı 
Fırkalar 

( 4 tiucı1 ıagfad"ln dtvam ) 

Sivil tayyareciler, askeri ünifor
ma gtyerler. Lufthnnza pilotlarını 
askeri tayyareciler arasından se -
çer. 

Hemen bütiln tayyareler yenidir 
ve en son mükernmeliyettedirler. 
Almanyadaki tayyare fabnkaları, 
sulh halinde ayda 200 askeri tay
yare imal edebılecek kudrettedir
ler. 

Hava Spor Birliğinin yarım mil
yon kadar azası vardır ve bunlar
dan elli bini motörsüz tayyareler
de idmanlar yapmaktadırlar. Bu 
teşkilatın on beş bin pilotu vardır 
ve dört bıni askeri şehadetname al
mışlardır. 

Almanya yalnız tayyareciliğe e
hemmiyet vermiyor, tayyare men
zillerine de çok ehemmiyet verı -
yor. Bugün Almanyada 400 tayya
re istasyonu vücude getlrllmıştlr 
ki, bütün Avrupa mem!eketlcrl i
çinde tayy.are istasyonları bakımın

dan en kesafet arzeden memleket -
tir. 

Almanya tayyarelerinin bombar
dıman kabiliyetleri 1000 kllometre 
gidip g<?llşte 1500 ton bombadır Bu 
miktar 2000 tona çıkarılacaktır. 

- Mıs Holanda mı? Amma da 
bir sual sordunuz aziz dostum, her 
halde evinde olacaktır. Evinde de
ğılse, ya sinemadadır, ya tiyatro -
dadır. Artık onun ge("J!lerini ne
rede geçirdiğini de düşünecek de
ğilim ya! 

- Kara, halbuki ben öyle düşün
müyorum, Mis Holanda şu dakika 
burada bulunuyor. 

- Benden b ir şüpheniz mi var 
Meredit? 

Kara zile bastı, Fişer göründü, e
linde bir tepsi kahve getiriyordu. 

Kara dedi ki: 

- Fişer, aziz dostumuz Meredit 
Mis Holandanın ne olduğuna me -
r ak ediyor. Bugün burada nelerle 
meşgul olduğunu kendisine söyle
yiniz. 

Hizmetci dedi ki: 

- Aldanmıyorsam, saat beş bu
çukta buradan çıktı. Postaya ve
rilmek üzere bana bir mektup tes
lim etmişti. Postadan döndüğüm 
zaman, kendisini burada göreme -
dim. 

Kara şube müdür muavinine 

çin tam beş sene yol almamız ge - ca mektuplarım cevapsız kalmıştı. vermiyenin hiç bir işi görülmez. 
rektir. Faris sefarethanemiz başkatibi Ce- Yine kürek mahkumlarından olan 

* Hil Hazım beyden de; kurtarılmam yazıcı yirmi franktan başiıvarak 
On günümüz de yerlilerin bala - hakkında çalışıldığına dair güzel üç yüz franga kadar rüşvet almak 

ta toplamasına yardımla geçti. Ba- bir mektup aldım. surctile mahpusları istediği işe ~a-
la ta bir ağaç ismi olup çıkarılan O sıra gelen kürek mahkumla - yin eder. 
südün kaplar dahilinde lume hali- rından da sevinçli memleket ha - Rıhtımda vapur veya sallarda 
ne gelmesile lfıstik yapılır. Fran - bcrleri almıştım. Kuvayı Milliye - çalışmak için yüz elli, hapisevi me-
sız ve Holanda sömürgelerinde ya- nin gitgide yenilmez bir kuvvet murlarının yatakhane veya yemek 
şıyan yerli halk, bu ağacın para ge- haline gelmekte olduğunu ve hat- salonlar.ına ayrılmak için iki yüz 
tirdiğinı gorünce hep bunu yetiş- ta bir kaç tarihi muzafferiyet de frank vermek 7.aruriydi. Annh _ 
tirip üretme·e ve gitgide mede- elde edilmiş bulunduğunu söyledi-
nileşen hayatlarını l>U sayede te - ler. Bu haber, bana en yüksek se- tarcı olabilmek içinse iki yüz 
mine koyulmuş. Avrupalı insanlar, vinri vermişti. Ordunun ve ordu - iani anahtarcı olabilmek içinse i-
mi.ıbadeleyc ancak paranın vasıta yu 1d::ırc eden yüce Gazinin gü _ i yüz elliden beş yüz frang:ı ka -
olabileceğini bu yerlilere öyle tel- nün !:>irindc behemehal muvaffak dar yol vnrdı. Çalışan mahp~lara 
kin etmişler ki, önlerine çıkan hoc olacağına dair olan sönmez imanım nazaret etmekle mükellef olan 
fırsatı para ile karşılamak istiyor - bır kat daha krvileşti. anahtarc.Jar bir gardiyan kadar 
lar. Hayat, işte o zaman büsbütün salahiyet sahibidirler. 

Holnnda hükumetine teslim ol - başka ve eşsiz bir değer ke::;bet _ Benim clli franktan fazla param 
mağa söz kesmiştik. İki ay geçen rnişti. Yaşamağı o kadar ~ok isti • olmadığı için ya bir bahçıvan lez-
orman hayatı, bizi yıldı::mış ve gü- yorum ki şimdi?.. dine gönderilecek, yahut da süpür-
nün birinde hayvanlar tarafından Ertesi gün Gazi ve İsmet paşalarla geci veya tevkifhane dahilinde 
parçalana cağımıza kanaat getirt - İstanbul matbuatına (l) birer mek- sucu, duvarcı gibi bir işe tayin e-
mtşti. Şımdi de vahşi hayvanlar tup göndererek beni düştüğüm şu dilecektim. 

yerine medeni insanlar tarafından felaketten kurtarmalarını rica et- l '!!!~~~~~~~(!D~e~v~a~m~ı~v~a~r~)~!! 
parçalanmağı tercih ediyorduk. tim. ı· 

1) gün bu yerli aile ile birlikte bl- Süpürgecilikte iki ay kalmıştım. Son Telgra' ./ı-n 
}ataları müştereken yüklenerek Üçüncü aya girerken Pol adlı bir J 1 

Albina yolunu tuttuk. Bir buçuk Fransız gardiyanı beni, evine hiz- M Üsabakasl 
aydan daha fazla üzerinde yürü - metçi aldı. 
düğümüz yolları zencilerin rehber- Evdeki vazifem; her gün sabah-
liği sayesinde iki günde katederek ları madam yataktan kalkmazdan 
şehre vardık. evvel mutbakta ateşi yakıp kah -
Akşam üzerl ora komiserine tes- valtıyı haz.ırlamak ve biraz geçin-

lim cC:ilmiştlk. ce de çarşıya çıkarak evin et ve 
Geceyi Albinn santral tevki!ha- sebz~sini tedarik etmekti. Tahta 

nesinde ve içımizden Ahmet ~v- silmek, ortıılığı süpürm€k, hafta-
kiye küfür ederek geçirdık Albina da bir çamaŞ1r yıkayıp bunları ü-
hoş bir kasaba ıdı. Sen l..orende tülcmek, vazifenin tefcrruatınd<tll-
Fransızlar olduğu gibi burada da dı. 
Holandalılor çok çalışmış, adeta Zamanla ben madamdan, ma • 
yoktaıı bir şehır yaratmışlardı. dam benden memnun kalmağa baş-

Ertesı gun gıtmernızc mahsus ladık. İyi yiyip iç.iy:or, giyiniyor, 
olarak gelen ıstimbot bizi Sen Lo- işlerime, bazı noktadan madam ta;.ı 
rene gbti.ırdu. Ne ust ve ne de ba- rafından da yardım ediliyordu. 
şımızda hıç Eı r şey almamıştı. V.iktorya, genç, sevimli ve güzel 
Sen Lorcn ve Albinanın gtlr ilğaç- bir .kadındı. Her Fransıı kadını gi-
lı ve hatta ormanlarında geçirdi - b b i u kadın da etrafa neş'e saçıyor 
ğımiz müddet, bizi adeta o yerler- ve adct'ı, insanın kalbinde bin bir 
de yaşıynn bedevilere benzetmişti. heyecan ve şüphe uyanmasına ve-
Saç ve sakal1ımmız uzamış, tır - sile arıyordu. 
naklarımıı parmağın yarısını bul-
muş, etimizi koruyacak elbisemiz Gündüzleri kocası hapishaneye 

gıdince saatlerce benimle oturur 
kalmamış, nasıl görilşüleceğfni bl- ve konuşma rnevzuumuz ekseriya 
le hatırhyamaz vaziyete düşmüş - güzellik ve gençliğe dair oludu. 
ttik. G il üze iğini bana itiraf ettirmek o-

Sen Lorcn santralına vardığımız na, üstün bir zevk verirdi. Bir iki 1 
zaman bu halde idik. Bereket, ora-

Hayam 
Tamyor musunuz? 

da bızi bır duştan geçirdiler. Saç ay sonra bu kadınla sevişmeğe baş-
k 

ladık. Aşk tamamdı. Fakat, altı ay r ' 
ve sa allanmız tıraş olundu. Birer 1 
gömlekle birer pantalon verildi. tatlı hayattan sonra, onlar mezu -

1 
Son Telgrafın MOsobaka ı 

Münferit zindanlara atılmıştık. nen Fransaya gittiler. Kuponu ••• 
Tek btr insan alabilecek genişlik -
deki işkence odalarında on gün kal
dıktan sonra hftk!mler huzuruna 
çıkarıldık. Neticede altmış gün 
zindan hapsine mahkum olmuştuk. 

* Kaşoyu tamamJadığımın ertesi 
günu, hafif hizmet namı altında, 
sokak otlarını tcrniı.leyici ayrıl • 
dım. 

İki gardiyanın emrinde on kişi 
çalışıyoruz. 

dondu: 
- fşte işıttiniz, dedi, her halde 

evine dönmüştür, başka nereye gi
der? 

Sonra parmağile T. X. i tehdit e. 
der bir vaziyet aldı: 

- Aziz dostum, herşey aklıma 
gelirdi amma, sizin bir Don Juan 
olabileceğiniz hiç 
Aklıma relmczdi. Galiba hizme

tinde çalışan k ızların yüzüne. ıark• 
ta olduğu gibi, peçe aeçirmek il· 
zım gelecek. 

Öteberi bir kaç şey daha konuş
tular. T. X . müsaade istedi ve çık· 
tı. Yazıhanesine döndüğü zamın, 
madam KasJey ile Mansus'u konu
şurlarken buldu. 

T. X. kadına dedi ki: 
- Madam Kasley artık evinize 

dönebiliı siniz. Belki genç kiracı -
nız da şimdiye kacfar dönmüştür. 
Her halde otobüsü beklerken ge
cikmiş olacak. 

Sivil memurlardan birisi, neti • 
ccyi öğrenmek üzere Madam K..s
ley'c evine kadar refakat etti T. 
X. saatine baktı. Onu çeyrek geçi
yordu. Mansus'a dedi ki: 

Dünya bu! gün değil, saatl~r bi
ribirini tutmuyor •.. 

Ne yapacaktım şimdi? Şubeler -
den birine sevkedildiğim takdi.de 
çeşit işkencelere belki göğüs g?:e
rniyerek ölüp gidecektim. Aylar • 
dır istirahate alışmış ve hatta iyi 
yaşamış bir adamın yeni baştan 

No. : 1. 
B u Resım _____ _ 

n ln fotoQrafı o JduQunu 
bildirirrm. 

AD~ES ı 

. . . . . . . . . . . . . . . . .... 
( 1) Bu metuplardan bir kaçı ik

dam gazetesile Resimli Peı-;embe 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . ... iMZA 
mecmuasında çıknıı§tır. 

- Her halde Lcksman'la görüş
mek lazım geliyor. Adamlarınızın 
en iyiIP.rinden bir kaçını emrime 
verıniz. Galiba bu gece lıayJi işle -
rımiz olacak. 

-12-
T. X. gittikten sonra Kara dü -

şünceye vardı. Bu esrarengiz ada
mın zıhninde acaba neler dönüp 
dolaşıyordu. T. X. bunu öğrenebil· 
mek için acaba neler !eda etmez
di?. 

Birdenbire Y'unanlı, sanki dış 
kapı kapanıyormuş gibi bir gürül
tü işitti. Acaba T. X . geriye mi 
dönmüştü? Yataktan kalktı, oda
nın kapısını hafıfce araladı ve dı
şarıya kulak verdi. T. X. elinde bir 
tevkif müzekkeresi ile gelirse, 'ler 
halde nahoş bir ziyaretle karşı • 
laşmış olacaktı. 

Maamafih omuzlarını silkti. Şu
be müdür muavininin şüphelerini 
izale ettiğine kanaati vardı. O ge- j 
ce için Fişer'i de gönderirse, her 
§eY yoluna girmiş demekti. 

Holde bir ses işitildi. Sabırsız, 
sert bir ses! 

Bu adam kim olabilirdi? 

~-------------J ~s 

Sonra merdivenlerde hizmetçisi· 
nin aynk sesini işitti. Az sonra da 
Fişer oda kapısına vurdu. 

- Katerkol geldi, sizinle görüş • 
mek istiyormuş. 

- Katerkol mu? 
Kara geniş bir rl('fcs aldı, yüzün· 

de bir gülümseme peyda oldu. 

- Söyle gelsin. Odamda ka~l 
ettiğim için ayrıca tarafımdan ö • 
zür dile! 

- Yatağınızda olduğunuzu söy
ledim.. Bana pek kaba bir tanda 
cevap verdi. 

Kara bir kahkaha salıverdi. 
- Haydi sen söyle, buraya gel . 

sin! 
Fiscı· çıkmak üzereydi ki, K~a 

çağırdı. Dedi ki: 
- Katcrkol gittikten sonra, sen 

de gidebilirsin. Yarın sabahtan ev
yl') gclmcğc lüzum yok. 

- Emredersiniz ınüsyü! 
Bu emir Fişerin dı: hoşuna git -

mişti. Seı bc.st geçireceği bir gece -
den mi.müain oldUğu kadar istifa
de etmc.k isti ·ordu. 

(Devamı ııar) 
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H A S A -N· P E Y .N İ R M A Y A S 1 
Dört damta peynir mayası dOrt damla su ile karı11Jrarak bir litre ılık bir süte dökülür ve yirmi dört ıut btrakıhrsa nefasetine dayum olnuyan _çok leziz , bir p:ynlc elde edilir~ Bilhana ko.yurı ıütile yapılırsa enfe" 

aefais olur. Şişesi 25, peynir yapanlar için büyük şişeler 36 • 60 • 80 - 100 ku~tur. Hasan Deposu: Ankara, İstanbul, . BeyoA"hı, Beşiktaş, .E<ıkişehir. 

937 modeli 
Mazutla müteharrik tam dizel motörlü, 55 bk. 6 silindirli 

· teneke mazutla 100 ki ometroya gaı4anti 
Her ihtiyacı tatmin edecek . . fevkalade dayanıkh ve Al· 
man sanaylinin bir harikası olan tam dizel motörlü bu 
kamyonlar gelmittir. Pek yakında Karaköyde açllacak 

olan meşherimizde sayın müşterilerimize takdim 
edil~cektir. 

Türkiye genel ajanı: 

o 
Telefon : 40594 Posta Kutusu : 1444 

Vilayetlerimiz için acenteler aranmaktadır. 1 .. 4 ... \ ~ ·"' • • ... • • .ı. ' 

Muhamm!n bedeli ilk teminatı 

ltf,.j~e m:-z•sinin çalı tahkimi 131,28 9,85 
Yuk, n la c:nsi miktarı ve muhammen bc.:de!leri yuıılı olan tamir 

p:ııar:ığa konulmuşlardır. Şartnamesi encümen kaleminde gö ül.!bilir. 
lstt:klıler 2490 numaralı kanunda yaıılı vesıka ve hizasında gösterilen 
ilk tt.mınat makbuz veya mektubile beraber 2-4. 937 cuma günü saat 
14 de Daimi t.ncümende bulunmalıdırlar. (B.} (1828) 

Üsküdar Birinci Sulh Hukuk ı yan ve fark ve faız ondan tazmin 
Mahkemesinden: cttırilecektir. 

Ali Şefik ve Nejad ve Sare ve 3 - Satış peşindir. Müzayedeye 
Mebrure ve Ömer ile Tarıkın şayian muhammemmin vii;de yedi bu -
ve müştereken mutasarrıf olduklan 

iştıriık etmek isteyenler kıymeti 
Üsküdarda Pazarbaşı mahallesinde 
Nuh kuyusu caddesınde kain eski çuk nisbetinde pey akçesi verme -
26 ve yeni 24 numaralı maa bahçe ·Jeri lazımdır. Rüsumu dellaliye ve 
ve mü~emiliıt konak ve bahçe - yirmi senelik evkaf tavizi bedeli 
nin kabiliyeti taksimiycsi olma- müşteriye ve tarıhi ihaleye ka • 
dığından şuyuun izalesi zımnında dar bma vergisi ve belediye rü • 
açık arttırma ile satılarak paraya .sumu ve evkaf icaresi mal sahip-
çevrilmesine karar verilmiştir. lerine aittir. 

ı - Mezkur konak ahşap ve üç 
kattan ibarettir. Yeminli ehli vu- 4 - İşbu gayri menkul üzerin -
kuf tarafmd'an mezkur gayı:i mrn- de tapuca müsec.cel ve g~ri mü 

kulün bahçesile birlikte tam{lmına ~el hak sahibi° olduklarını iddia 
(4500) lira kıymet takdir edilmiş - edenler tarihi ilandan itibaren yir'· 

tir. İşbu konak cümle 'kapısından Jni gün zar[{nda evrakı müsbıte • 
girildikte biri bütün diğer mer - lcrile birlikte mahkemeye müra-

mer döşeli taşlık ve bu zemin ka- caatlan lazımdır. Aksi halde gayrı 
tında üç oda iki belti ve ikinci kat-

. · · · · · müseccel hak sahipleri satış para-
ta koridorlu bir sofada altı oda üç 
heltt ve üÇüncü ka"tta 0 yin°e 0 k0orido0r- sının paylaşmasından hariç tutu • 

lu büyük bir 'sofada dokuz oda ve Jacaklardır. 
üç hela ve bahçede muhtacı tamir 5 - Daha fazla malümat almak 
harap bir limonluk. ve iki havuz isteyenler mahkemenın 937/5 nu-
ve bir sarnıç ve yanında hır kuyu maralı satış dosyasına ve satı$ me-

ve diğer tulumbalı bir kuyudan i· muru olan mahkeme baş yazganına 

baret ve müsmır ve gayri müs • müracaat edebilirler. Talıp olan -
mir muhtelif ağaç ve tcrkos ve e- ların satış günü muayyen saatte 
lektrik tesisatı mevcut ve hane :ve Üskudar Sulh Hukuk mahkemesi 
bahçe tapu sencdme nazaran (460!) kaleminde hazır bulunmaları lü

0 

-

zira terbiinde olup ve hane ehemmi- _7.u_m_u_i_ıa_n_o_l_u_n_u_r_,_3_14_4._0_> __ 

yetli bir surette. muhtacı tamir - Istanbul Asliye Tıcaret Mah ... 
dir. kemesindcn: 

2 - Satış 5/5/1937 tarihjne mü- · Knzmırci Kancti biraderler şir • 

sadif Çarşamba günü saat 14 den ketinin Samsunda çarşı boyunda 
16 ya kadat Üsküdar Sulh Hukuk elbise tüccarı Çelık zade Yusuf Ce-
mahkemesi kaleminde açık arttır-· mil zimmeti11dc alacağı olan (592) 
ma ile satılacaktır. Kıymeti mu - lira )6 kuruşı,ın müddeialeyhten 
hammenenin yüzde yetmiş beşi bu t9hsiline ve protesto tarihi olan 
lunmadığı takdirde en çok arttı - ' 25710/928 tarjqinden itibaren yüz. 
ra:ıın taahhüdü baki kalmak şar- de beş faiz yürütülmesine ve yi.ız-
tilc müzayede on beş gün tem - de beş ücreti vekalet ve masarifi 
dit olunarak 20/5/1937 Perşembe muhakemenin tahsiline dair sadır 
günü saat 14 den 16 ya kadar de • olan 13/11/936 tarih ve 934/1326 
.vak edecek ve en çok artırana i- No. lu ilam müddeialeyhin ikamet-

halei :katiyesi fora kılınacaktır. Be- gahının meçhuliyetine binaen (Bir . 
deli ihalenin beş gün zarfında rnah- ay) müddetle ilanen t~bliğat icra-
kemc veznesine yatırılması şart - sına karar verilmiş olmakla keyfı· 
tır. Aksi takdirde ihale bozularak yet tebliğ makamına kaim olmak 
bundan hasıl olacak zarar ve zi - üzere ilan. ~lunur. 

I· 

İstanbul Aslı.re Altıncı Hukuk 
Mah kemesınden: 

Mehmet İbrahim tarafından Ak
şcı yada Cerrahp:ışada Hobyaı· 

mahallesinde Camı sokak beş nu
maralı evde ıken ıkametgiıhı belli 
olmıyan karısı Hayrıye namı di -

ğeri Ayniye aleyhine açılan ayrı
lık davasında: müddeialeyhin ika
metgahının meçhulıyeti hasebile 

dava arzuhalinin on gün zarfında 
cevap vermek üzere on beş gün 

müddetle ıJanen teblığıne karar ve
rilmiş ve arzuhalın bir nüshası da 

mal'ıkeme divanhanesine talik kı -
hnmış olduğundan İstanbul Asli-

ye Altıncı Hukuk mahkemesinin 
936/3 numaralı dosyasına ilan ta

rihinın ferdasından itibaren on gün 
içinde cevap verilmesi lüzumu teb

liğ yerinde olmak üzere ilan olu
nur. (1810) 

İstanbul İtalyan Konsolosluğun
dan: 

Galatada Ovakimyan hanında 

birinci ~atta 10-12 No. lu yazıha
nede ticaretle mtiştegil iken İtal-

yanın Milano şehrinde ölen Comm . 
. Quntıno Fonzi Crucıanı'mn tere-
kesine J·onsolosluğumuzca el ko 
nulmuştur. 

. Ölünln alacaklılarıle borçlu 
!arının ve sair suretle alakadar o -
!anların ilan gününden başlamak 

üzere bir ay içinde, mirasçıların da 
tiç ay içinde Galatada Yüksek kal
dırım başlangıcında 75 numaralı İz
mirli oğlu hanının 6 ve 7 No. lu 

yazıhanede terekenin mümessili 
İrfan Habibe muracaat eylemeleri. 
aksi takdirde kanun hükümlerinin 

tatbik edileceği 1788 numaralı ka -
nunun 21 inci maddesinin dördün
cü fıkrası hükmüne tevfikan 
olunur. 

Tashih 
lstanbul 4 üncü icra 

Memurluğundan : 
· Gazetemizin 23/3/937 tarihli 
nı.ishasının 8 inci sayfasında çıkan 
t!"mniyet sandığı ile Ayşe ve Leo -
ri'idaya ait açık, arttırm-a ilanında 
gayri menkulün mesahası 230 m·~ 

abludur denielcek yerde 22 m2 av
ludur denilmiş oldağundan tashih 
olunur. 

Mevıot 
Trabzon Val i~i merhum Bny Rı. 

f at Danı~mendın ruhuna ithaf 0 
lui1mak üzere Nisanın döroüne 
müsadif pazar günü öğle namaıını 
müteakıp Fatih camiişerifinde mev
lul okutturulııcaA-ından merhumu 
scyen eş ve dostlarının mevh1tt'a 
hazır bulunmaları a le.si tarafından 
rica oiunmaktadJr. 

:Beyoğlu Sulh Üçüncü Hukuk 1 

Hakimlığinden: 

İbrahim, Atina Oraniya ,.e Ha -
zinenin müştereken mu tasan ıt ol-

dukları Feriköyün~~ ı-:erikôy kc-
~• . 
sım 1 mahallesinde Tatavla su' .. a-
ğmda eski 12 mükerrer .);eni 52 No. 
Jı ve 2500 lira muhammen kıymct
lı hanenin tamamı şuyuun ızalesi 

içın açık arttırmaya konulduğun

dan 6/5/937 Perşembe gtini.t saat. 
15 den 16 ya kadar Beyoğlu Sulh 
mahkemesi başkatibliğınce müza
yede ıle satılacaktır. Arttırma be· 
deli muhammen bcdelın 'ıo 75 şını 
bulursa o gün ihale edilcc~ktır. 

Bulmadığı takdııdc 15 ci ı:,unc ge
len 21/5/937 Cuma gunü saat 15 
den 16 ya kadar icra olunac:ıı<. ve 
en çok arttırana ihale edılecektir. 

1 - Evın evstlf ı mahkeme baş -
katibı nezdındeki !:13G/32 No lu 
dosyadan yazılı olduğundan ıstc -
yenler orada okuyabilirler. 

2 - İhaleye kadar birıkmiş ma
lıye, belediye vergi! ri vakıf ıca

resı 20 senelık evkaf tarif becl .... li 
ve dellaliye müşteriye aittir. 

a - Arttırmaya gırmek ısteyen-

ler J"!lUhammen bedelinin % 7,5 u 
. nısbetınde. temma.t akcası veya u
lusal bir bankanın teminat mek • 
tuhunu getirmeleri şar~tır. 

4 - Arttırma bedeli ihaleden itı
baren 7 gün içinde mahkeme kasa
sına yatınlacaktır. Aksı takdirde 
ihale bozularak farkı fiat, zarar n 
ziyan, faiz bila hüküm kendisin -

den alınacaktır. 

5 - 2004 No. lu icra ve ıflas K. 
nun 126 ncı maddesıne tevfikan 

gayrimenkul üzerındeki ipotek sa
hibi olacaklarla diğer alakadarlar 

gayrimenkul üzerindeki haklarını 

hususile Iaız ve masrafa daıı; o!an 

ıddialarını isbat içın ilan gününden 

itibaren 20 gün içinde e\•rakı mUS· 
bıtelel'ılC bırliktc satış memuru -
na müracaat etmelıdır. Aksı tak -
dırde hakları tapu kutügıle sabıt 

olmayanlar satış parasının p3y -
!aşmasından hariç kalırlar. 

6 - Şartname mahkeme dıvan -
ha;ıesinde herkcsın gorebilcceğı ye

re asılmıştır. Fazla malfımat ai 
mak ı~teyc:nlerın 936/32 Sa)•ısıie 

başklıtıblığe müracaatları ila!'l o -
lunur. (31430) 

fsu ka:şık 
havalarda 
sıhhatinizi 

• • en ıyı 
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hakkından 
Yalnız 
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gelir 

Günde· üç 
kaşe 

ala bilirsiniz 
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Dr. Hafız Cemal 
(L...1.l{MAN HEKİM) 

Dahiliye mütehassısı 
Pazardan başka günlerde öğle • 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

İstanbulda Divanyolunda (104) nu· 

maralı hususi kabinesinde hasta • 
hırını kabul eder. Salı, cumartesi 

günle. i sabah ~9.5 - 12. saatlerı ha· 

kiki fıkaraya mahsustur. Muayene

hane ve ev tel~fon: 22398. Kışlık 
telefon: 21044. __________ :;:_ _ __... 

Okul Kızı 
Okı.-ı Kızlarının yıll.ırdır bekle• 

dıkleri biricik kız mecmuası 
15 N•!;and çıkıyor 

__.........,..~--~-----~-----.__,~--_._---

ve umumi neşriyatı idare nden başmuharrır 

E. izzet 
Baiıldıtl yer : r .. tt.ıa i Ebü niya 


