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i S M E T · i .N Ö N Ü 50-FYADA 

Bu oy içinde MuıoUnl il• töri1$eeek o/anla"Jan Alman Haoa Nazı. 
Görinıin ba11dan aflvelkl Rom• %lgarelinde altnan bir resmi 

Avrupadaki siyasi kaynaşmalar günlerinde yahut nisan son gün· 
gittikçe artıyor. Mesul hükumetler lerinde Tiranaya gideceği tabak· 
adamlaranın bu ay içinde de bir kuk etmektedir. Yarı resmi maha• 
çok temaslarda ve siyasi müzake· fit, vaktile yalanlanan bu haberi 
relerde bulunacaklar& anlaşılmak· şimdi teyit eylemektedir. ltalyanın 
tadır. Tirana elçisi, ziyaret teferruatını 

Avusturya Başvekili Schu~ch· .tesbit maksadile son scünlerde Ro
nigg-Musolini mülakatı Venedik JD&ya gelmiştir. Kont Ciano, Tira• 
önlerinde Şanla Maria Della Sa· nada üç gün kalacaktır. Bu ziyaret 
Jule de demirliyecek olan Duçenin Yugoslavya ile tam bir anlaşma 
husuıt Lamora ylbnda cereyan halinde yapılmaktadır. 
edecektir. Avusturya heyetini, - EDEN BROKSELE GiDiYOR 
Kont Cianoyu . ve Alfieri'yi kabul Londra 20 (A. A.) ..:.. B. Eden 
için hükumet sarayında ve şehrin önümüzdeki pazar. ıriinti Belçikaya 
b&yük otellerinde hazırlıklara baş~ fiderek BrGkıelde üç gün kalacak 
lanmışbr. ' ve ~u esnada B. Van Zeeland ile 
• Kont Ciano'nun, mayısın Hk görü§melerde bulunacaktır. 

:iig~k tiırihi 
~ e/rıkamız •• : 
~ YAKINDA : 

Kanuni SOleyman 
. -' , . 
En heyecanlı, meraklı .ve Osmanlı imparatorlu·. 
~unun en satvetli ve~ynl zamanda en entrikan. 

· saro 81emterln ı n k leden eser 

Naziler 
Viyanayı 
Yine karıştırdılar 

Viyana, 20 (A.A) - Nasyorıal· 
sosyalistler birçok nümayişler yap· 
mışlardır. Bu nümayişler, Führerin 
yıldönümürıün arefesinde Nazilerin 
faaliyetlerinin artmış oldutunu 
göstermektedir. 

Asayiş, haleldar olmamıştır, 
ancak birçok nümayişçiler tevkif 
edilmiştir. 

Çocuklarm 
: eayramı -

Gazetemlz. küçük o
kuyucuları için kendi 
bayramları olan· 23 Ni
sanda büyük bir sür
priz hazırlıyor. O gün 
gazetemizi al ~cak oıar:ı 
okuyucularımız kendı-

ıerini çok ota kadar ecıe
cek of an ·bir sürprizle 

:korşılaşacoklar ve her 
·halde memnun kala- · 
.ceklar~ır. 

." Çelik miğf erliler ,, in 
teşebbüsü suya düştü 
Prenslikten 

karısı 

çıkarllan Nlkola sevgili 
ile Parise gidiyor 

Romanyanın bir 
Varta atlattığı 
Anlaşıldı 

Bükrc~, 20 ( A. A. ) - Kral 
Carol'un biraderi sabık prent 
Nicolas, otomobille Snagov şato
sunu terkclmiştir. Prensin l hüku• 
met merkezinde dostlarının yanın· 
da bulunduğu ve Nicolas Brana 
ismi altında bir ecnebi memleke· 
tinde oturacağı rivayet edilmek• 
tedir. 

Bazı mahafil altı sene evvel 
aktcdilmiş olan bir izdivaç için 
prensi haklarından mahrum eden 
niyabet meclisinin bıı kararına hay. 
ret etmekte ve kararm siyasi se· 
beblere istinat ettiği hakkındaki 
şayialara inanmaktadırlar. 

Bu mah-tf ile sröre hadise ha· 
kikatta son zamanlarda vahim bir 
şekil alan bir aile ihtilafından 
doğmuştur. 

Prens, zevcesine prenses ünvanı 
vr.rilmesinde ısrar ve ordu umumi 
müfettişi sıfatile Kralın askerf ma. 
iyeli erkln ve zabitanına ıevceıi 
için hanedana mensup bir prensese 
karşı if aSt llzım gelen askeri ihti
ramabn icrasını . emretmiıtir. 
- Müfrit sağ cenah partileri vaıi· 
yelten istifade ederek Prens 
Nicolas hakkındaki teveccühlerini 
ve Kral Carol'ün etrafındakilere 
k.,-şa memnuniyetsizliklerini açıkça ; 

izhar etmişlerdir. 

_ Bununla beraber :aeseleaio ıi· 
yasi şeklinin ehemmiyttinin izam 
edildiAi anlaşılmaktadır. Esasen de
mir mı.ahafızlar tej~ilitiıµıJ reiaıetl 
ubtk P-renı Nicolu ile müna .... 
batta . buJuıamadtldarını söyle~ 
Jerdiı'.. ·· , 

( Dcva11tı 2 ittcl ·~/oda) 
Eski Prens Nilcola u k'lrtır 

Dimitu,ko 



19 Mayıs 
Bayramına 
Hazırlıklar 

19 Mayıs gençlik bayramıdır. 

1 KOÇOK HABERLER I Gümrükte LşslYASA j 
'---------,c-e-rd_e__ Biriken mallar ispanya harbind•' 

* Son günlerde şehrimizde gü- Ç k [ 1 b. der• 
rültünün yine çoğalması üzerine ı arı ıyor a ınan ır ~~ 
Belediye yeni tedbirler almıya baş- Gümrük ve inhisarlar Vekaleti, Hitlerle Ludendorf b~~ µart' 
lamıştır. kontenjan usulünün başlangıcı olan ve eski erkfını harbiye reısı ı1'tJP 

* Şehirde yeni yapılacak ikişer 931 1·ılından 15 Şubat 937 ye ka· şal asasını tekrar eline nld 

Modern mezarlıklar 
O gün yapılacak emsalsiz tezahü
ratı tesbit etmek üzere vilayette 
toplanan komisyon tali bir komite 
seçmişti. Bu komite bu gün saat 
15,3J da halk partisinde toplanmış 
ve proğramı hazırlamaya başla• 
mıştır. 

katlı modern antrepoların plim.la- dar gümrük antrepo ve ambarla. sonra, bu hadisenin Alillall~~' 
rı tetkik ve kabul edilmiştir. rında birikmiş olan her çeşit eşya• dış siyasasında esaslı bir ~e~ 1,ıı * Yeni Belediye zabıta talimat- nın memleketimize girmesine mü· liğe başlangıç olduğu ıddilljtl 
namesi Mayıstan itibaren tetktke 11ade etmiştir. ortaya atıldı. Bilhassa SovY~\}ıt! · Belki sizlere de merak olmuştur: 

Nedendir ki İstnnbulda yapılacak 
bunca şey dururken mezarlıklara 
ciddi bir ehemmiyet verilmiştir? 
Nedendir ki eski mezarlıklar asri
leştirilmiyc başlanmış, yeni mo • 
dern mezarlıklar da açılmaktadır? 
Büyük Hamit dahi, Türk edebiya
tının modern hayatına önderlik et
tiği gibi, Zincirlikuyuda yeni açıl
mış modem bir mezarlığın da res
mi küşadını ynptı!. 

Bir çoklarJmız hiç şüphesiz is -
tanbulda yapılacak işlere böylece 
mezarlıklardan başlanmasını ve 
harıl hnrıl mezarlıklar yapılması -

nı garip görür, değil mi? Hayır iş
te. Bundaki hikmeti anlıyan için 

bundan daha tabii birşey yoktur. 
Elbette evvela modern mezarlık -
lar yapılacak!. 

Neden mi? 

Be adam - tövbe estağfurullah -
İstanbulun imarını bekliyenleri 

1 .. k. ?I l nereye gomece sın ...• 

* Ayak •tınmadıkca!. 
Baksanıza: Bir gazetemiz nasıl 

büyük bir emniyetle okuyucuları
na şu haberi veriyor: 

- istanbulda yeni yollar yapı • 
lacak! 

, Tabii. Bundan kimin şüphesi var: 
İstanbulda elbette yeni yollar ola

' cak, halk geçe geçe!!. 

~ * ~u Paris adam olur! 
İşte Paristc de oldu: Ajanslar ti

yatro ve sinema federasyonunun 
Pariste eğlence grevi ilanına karar 
verdiğini bildiriyor. Şu Paris Av • 
rupanın hakikat en ümitli şehri. 
Adam olacak: Böyle bizim İstan -
bulu nümune aldıkça!! .. Vallahi a
dam olacak!! .. 

* Yeni onluklar1n •ekti 
Yeni 10 paralıkların da nümu -

nesini gayyur Darphane müdürlü
i,rümüz hazırlamış. Kabul edilir e
dilmez basılacak. Bu yeni onluk -
ların şekillerini henüz bilmiyorsak 
da, elbette ihtiyaca göre elverişli 
hazırlandığına şüphe yok. Yani 

kurşun atılabilmek için ortaları dc
likH. 

* Çahşan kadın 
mı satdıyor ? 

Bir gazete okuyucularından ba -
zılarına garip bir sual sormuş: 

- Çalışan kadınla evlenmek is
ter misiniz? 

lnönü Sofyada 
(Birinci sahifeden devam) 

Başvekil Köse lvanof, misafirler 
§erefine bir öğle ziyafeti vermiş -
tir. Ziyafetten evvel ve ziyafeti 
müteakip iki başvekil arasında gö
rüşmeler olmuştur. 
Akşama resmi bir tebliğ neşre -

dilmesi de muhtemeldir. 
Bugünkü mülakatlara Balkan 

Birliği ve ittifakları bakımından 
büyük ehemmiyet verilmektedır. 

Kral Boris, öğleden sonra İsmet 
İnönü ile Hariciye Vekilini Brama 
sarayında kabul etmiştir. 

Gazeteler bu sabahki nüshalı.ı -
rında misafirler hoş geldiniz de
mekte, Türk - Bulgar dostluğunu 
tebarüz ettirerek, iki başvekil ara
sında bugün yapılan mülfil-:atın e
hemmiyetinden bahsetmektedirler. 

Misaffrler bugün öğleden sonra 
şehri gezecekler ve 16,35 de eks -
presle İstanbula hareket edecek .. 
lerdir. 
BAŞVEKİL YARIN ŞEHRİMİZDE 

Belgraddan avdet etmekte olan 
'Heyetimiz yarın sabah şehri:nizde 

bÜİÜnacaktır. Başvekil, Sirkeci is
tasyonunda merasimle karşılana .. 
caktır. H<!yetle birlikte gitmiş o -
lan gazeteciler de ayni trenle dön
mektedirler. 
Başvekil 23 Nisanda Ankarada 

bulunacağı için şehrimizde hiç !{al
mıyacak ve yarın akşamki trenle 
ve yine merasimle uğurlanarak 

Ankaraya hareket edecektir. 
BULGARlSTANIN BELGRAD 

ELÇiSi SOFYADA 
Sofya, 20 (Hususi) - Bulgaris-o 

ta_nı~ Bt;lıra~ elçisi lvan Popof, 
lıukumetıne ııahat vermek için 
buraya gelmiıtır. 

Cevapların, tabii, çoğu müsbet. 
E, tabii: Bu zamanda böyle sual so
rulacak laf mı? 

Çalışan kadınla evlenmeğe razı 

olmak mı? Ayol, çok erkekler hem 
de kocamız olmasına razı!! .. 

* lnm evi? -(Bergama) dnn garip bir telgraf 
haberi: 

(Yarım kalan ilim evinin ikmali 
için 6000 lira tahsisat gelmiştir. Bi· 
nanın 22 mayısta başlıyacak Kar
mestcn evvel ikmaline çalışılmak • 
tadır.) 

Çok ev işittik amma, şimdiye ka
dar, (ilım evi) diye bir şey işitme-

dik. İlim evi? Tuhaf: 
Acaba bir nevi mutfaksız ev mi 

demek ola?!.. 

* To zlar a mah• 
sus yoncalar !. 

Muhterem İzmit Belediye reisi
nin, bütün ümitleri kıracak olan 
beyanatını gördünüz mü? 

_,Tozun önüne geçmek, diyor, 
dilnyanın ancak bir kaç büyük şeh· 
rine nasip olmuştur! İzmit cadde .. 

lerlnin sulanması için heı- gün 30 
lira lazımdır. Biz bu para ile yol 
yapmak, tozun önüne bu suretle 
geçmek istiyoruz! .. > 

Evet, yol yapılıyor, sonra bu yol· 
lar üstüne ağaçlar ekiliyor, sonra 
f?u ağaçlar büyüyor, ağaç yaprak .. 
ları bu tozlan tabii bir surette e
miyor, o yapraklar dökülüp çöp o
luyorlar, çöpler için üstleri kapalı 
hususi mavunalar alınıyor, bu ma
vunalarla uzak denizlere dökülü -
yor, şehirde toz namına zerre kal. 
mıyor değil mi? Evet, evet: İstan
bulda da, bizde de öyle!! .• 

* Sineksiz bir yaz duası 
Hıç haberiniz var mıydı: Bizim 

İstanbul Üniversitesindeki neba • 
tat enstitüsünde de (et yiyen ne • 
batlar) varmış .. Evet, dünya ilmi
ne hayretler verecek muvaffakı . 
yetler kazanılacağına sevinebili • 
riz. Zira, şu halde, (keçi gibi bağı
ran nebatlar) da elde edebileceğiz 
demektir il .. 

Sonra, daha garibi bu nebatlar 
Üzerlerine sinek konunca hemen 
yiyorlarmış. 

Yarabbi! büyilksün, sineksiz bir 
yaz geçirmek için, ne olur, şu Şişli 
halkını bu nebata tahvil eyle!!_ 

-~e-id~' 

Seferberlikte . 
Istanbulun 
Umumi vaziyeti 

Her hangi bir scf erberlik vukun 
karşısında şehirleriıriıin ve halkı
mızın alacacağı vaziyetler VekA
l~tler . Sef erherlik Şubesi Müdür· 
Juklerı tarafından tesbit edilmek· 
tedir. 

Bu arada şehrimizin alacalı 
umumi vaziyet ve bilhassa açılacak 
hastahaneler, tedavibaneler, topla
nılacak mahaller, kadın ve çocuk• 
lar hakkında yapılacak işler, hü· 
kümet mu:ımcJaımın durmaması 
İçin askeri vazife ile mükellef me• 
murların yerlerine geçecek olanlar 
tesbit edilmektedir. · --
Tunada 
Vapur 
Seferleri durdu 

Viynna, 20 (Hususi) - Ştiriya 

ve Banatta çıkan fırtınalar Tunn
da vapur seferlerini de durdu!' -
muştur. Semlin yanında demirli 
bir vapur batmıştır. 20 kişi boğu -
Jarak ölmüştür. Mal yüklü bir va
pur daha batmıştır. Bunun akıbeti 
hakkında kat'i malumat alınama -
mışbr. Telefon ve telgraf direkle -
rinin yıkılmasından ve tellerin 
kopmasından bütün Banat havali -
sinde muhaberat kesilmiştir. 

Hicaz hariciye nazırı 
Beyrutte 

Şam 20 ( A.A.) - Hicaz hari
ciye nazın Fuat Hamza, Beyruea 
sıitmiıtir. 

Hamit için 
H alkevlerinde 
Merasim 

Yarın büyük şair Hamidin 
ölümü münasebetile bütün Türkiye. 
de olduğu gibi şehrimizdeki tek· 
mil Halkevlerinde de merasim 
yapılacaktır. 

Bu törenlere gece 20,30 da 
başlanacak, şehrimizdeki Edip ve 
muharrirler mıntakalan içindeki 
Halkevlcrinde büyük şairin hayati 
ve eserleri hakkında konferanslar 
vereceklerdir. 

Deniz yolları 
Tarifesinde 
Ucuzluk 

Denizyolları İdaresinin 937 yılı
na ait yolcu ve navlun tarüesi ha
zırlanmıştır. Yeni tarife İktısat 'Te
kili Celal Bayar tarafından bugün-

lerde tasdik edilecek ve bir Ma • 

yısta tatbik olunacaktır. 
Yeni tarife ile navlun ve bilho.s

sa yolcu ücretleri şimdiye kad;ır 

görülmemiş bir şekilde ucuzlatıl
mıştır. Bundan başka aileleri He 

veya kafile halinde seyahat ede -

cekler ve ticaret için dolaşacakla -
ra birer ve ikişer aylık hususi 

tenzilata tabi ayrı karneler ihdas 

edilmiştir. 

Fiatların bu kadar indirilmesile 

Denizyollarına halkın rağbeti ar
tacağı ve bu ucuzluktan dolayı i-

darenin zarar etmiyeceği hesap r

dilmiştir. 

Ot'!nizyolları Umum Müdürü 51-
dcttin dün Ankaradan gelmiştiı'. 

Mefsuh Bulgar partllerl· 
nin emlikı sabhyor 

Sofya, 20 (Hususi) - Bulgar hü
kumeti, feshedilen fırkaların em
lakine vaz'ıyed etmiş ve bütün bu 
emllik satlığa çıkarılmıştır. Fakat 
alıcılar, fırkalardan korktukları i

çin partilere ait olan bu emlaki c:a
tın almağa yanaşmamaktadırlar. 

Bir davanın neticesinde Gabro -
voda sabık Sosyal - Demokrat p.u
tisinin klüp binası da hükümetin 
eline geçmiştir. 

Haydarpafa Liaelllerl 
Trua'ya gidiyor 

Haydarpaşa Lisesi tıtlcbesinden 
kırk kişilik bir grup perşembe 
gunu tetkikat yapmak üzere 
Truva harabelerine ~ideccklerdir. 

Eczecdar bu gUn 
toplandılar 

Türkiye eczacılar cemiyeti bu 
gün saat 14,30 da Eminönü Halk 
Evinde yıllık kongrelerini yap. 

başlanacak, Şehir Meclisinin Tı:ş- Bu suretle yalnız lstanbul güm· ya ile askeri bir ittifak ak~ı~ri ı 
rinisani devresine yetiştirilecek - rüklerinde biriken eşyanın miktan malleri mevcut oldul,ru da 

1 

t
. bir milyon lirayı geçmektedir. rüldü. -k~ 
ı~ et ~ 

* Belediye İktısat Vekaletine lımir ve diğer gümrüklerde b rj.. Alman başvekilinin So\0' .. ~ 
müracaat ederek Haliç şirketinin ken eşya ise milyonlarca lira kıy• desine ll" kadar candan dı.J }?' 
hukuki vaziyetinin bir an önce tcs- metindedir. olduğu malllmdur. Ancak ~· 

ı t b l - "ki n· antr•po- ordusunun yüksek kumanda 
bitini istemiştir. s an u gumru e '" u 

* Ekmek, francala fiatları f'n lannda bu suretle biriken eşya nının, Sovyet Rusyayn karşt. ~ 
beş gün için ipka edilmiştir. arasında bilhassa ipekli kumaşlar. edilen politikanın dcğiştirıl rJ 

* Belediye yağ ve peynir ima· makineler vardır. zarureti h5.sıl olduğu noktasın 
lathanelerini sıhhi ve fenni şart • Bu kabil eşya sahipleri tara- Bitleri iknaa çalıştıklnrı nnlaŞI 
lara riayet ettirecek bir talimatna- flndan en geç 31 Mayıs akşamına maktadır. 
rne hazırlamaktadır. kadar gümrüklerden çekilmış ola· Hatta bu kararda, İtalyan goıı * Orman Umum Müdürlüğüne caktır. lu"lerı'n İspanyada ug"1radıktarı tı Jı 

Ma!lar çıkarılırken Merkeı ., 
Fahri tayin edilmiştir. . liıl Bankasına bir miktar depozito zimetin büyük bir amil oldı.Jı;r. · 

* Polonya, bu sene memleketi- tsı>'" 
rnizden mühim mikdarda karpuz bırakılacak, malların esas bedeli söylenmektedir. İtalyanlar ... ıt 
alacaktır. 31 Mayıstan sonra üç ay içinde yada hiç bir askeri kıymet gOS (il 

* Türkiye 12,500,000 baş ile Av- bu bankaya yatırılacaktır. rememişlerdir, hatta kendile 

rupada koyunu çok olan memleket- nazaran daha derme çatillll ~ırol" 
ler arasında dördüncülüğü almış - Çelik miğferliler kilde techiz ve teslih ediJJ'fliŞ., 
tır. beynelmilel orduya mağlup ol 

* Vekiller Heyeti hurda demir (Birinci sayfadan devam) lardır. .-' 
ihracını menetmiştir. NASIL SEViŞMiŞLERDi ? Bu vaziyet Alman ordtısıı:'-* Belediyenin 937 bütçesi Romanya kralının kardeşi prens yüksek kumanda heyetini di.i~ 
6,337,335, vilayetin 4,622,586 lira o- Nikolanın, sevdiği bir kız yüzün - dürmeğe kafi gelmiştrr. HatıA ~ 
larak tesbit edilmiştir. den prenslikten çıkarıldığını ga • lendiğine göre, Alman ve ~~ * Şark hududundaki vilayet • zeteler yazrnışlardL erkim harbiyeleri arasında te..,1 
lerden başlanmak üzere, Şark vila· Hatta prensin hanedan meclisi lar vukua gelmiş ve bu terııar , 

tl · · t l f l A k b x- tarafından verilen bir kararı kabul ti ye enmız e c: on a n araya a5- dan alınan neticeler başvekile 
ı kt etmedigwi, orduyu eline almak içın 
anaca ır. zedilmiştir. , * Üniversitede inkılap derslerl teşebbüslere bile girdiği yazıldı. Şimdiye kadar Berlinden bil4i 
imtihanı 24 Mayıstan 29 Mayısa ka- Prensin bu macerasına yakın a- bu şayiaları ve iddiaları kat1 
dar yapılacaktır. Askerlik dersleri laka gösteren hemen bütün Avru- rette tekzip edecek şekilde :ktl~ ... 
imtihanı da 17 Mayısta başlıyacak, pa gazeteleri, bazı dikkate de('!er afJ"' 
25 t 

.. sona erecektı·r. 1_ k di 1 li bir ses çıkmadı. Ancak g 1 ~ yeni tafsi at verme te r er. "'ye * Barlar, yüzde yüz otuz kazanç Eski Prens Nikola bu hafta için- !erden biri Almanya ile So 1 
vergisine tabi olacaktır. de Parise gidecektir. rin si.Yasi mezheplerini telif e * Gelecek sene bütün Ticaret Nikolanın sevda macerası l:J'H imkanı olmadığına göre, bll ~f 
Odaları lağvedilecek, bunların ye- senesi başlagıçlarında Sinaya ~a _ !arın aslı olmaması lfızırn geldi 

yazdı. ~ rine İktısat Odaları kurulacaktır. tosunun bahçelerinde başlamıştır. * Şişlide on bin abonenin bağ· Prens bir gün bahçenin duvar • 
lanabilcceği yeni bir telefon sant- lan altında dolaşırken, o tarafl:ır-
ralı kurulacaktır. Bunun on tane da gezintiye çıkmış bir genç kızla 
de yardım otomatik santralı ola - karşılaşmıştır. Mahcup ve müte -
caktır. reddit ilerlemiş ve kızı başile se -

* Milli Müdafaa Vekili İngilte- lamlamıştır. 
reye gidecek olan Kocatepe rnuh· Eskiden yüzbaşı Saveanonun ka-
ribini bugün teftiş etmiştir. nsı olan güzel Dimitresko ile ara-

Oı şarda lanndaki büyük sevgi bu suretle * lr;Lk Hariciye Veziri Naci A- · başlamıştır. 

fil 26 Nisanda resmen Ankarayı zi- Kadının taH'ık muamelesi neti -
yaret edecektir. celendikten sonra, prensle nika~1 -

* Umumi harpte Şarki Prusya- ları kıyılmıştır. O vakitler Bük•:eş 
da on ikinci .orduya kumanda e- sarayında bu izdivaca ses çıkarıl -
den general Von Galviç vefat et - rnamıştı. 

miştir. Fakat günün birinde Dimitreıı • 
* Veziristanda asiler İngilizlere ko kendisinin de prenses olarak ta-

karşl yeni bir taarruz hazırlamak- nınması için kocasının yanında ıs-
tadırlar. rnrlarda bulunmağa başlanuştır. 

* Almanlar İspanyol Fası sa - Bu talep saray mahafilinde tehli -
hillerinde tahkimat yapmaktadır. keli rakabetlere yol açabilirdi. 
Almanlar Bonzva'ya 40,5 luk bir Bu suretle Sinayada başlıydn 
top yerleştirmişlerdir. güzel roman, dramatik bir şekil al

Ceyhan taıh 
Ceyhan nehri karlann erimesi 

yüzünden taşmıştır. Adaoada 
kenar mahalleler ıu altındadır. 
Köylerle münakallt keıilmiştfr. 

Rumen • Yunan dostluk 
cemiyeti 

Bükreş, 20 (Hususi) - Roman
ya ile Yunani!ltan arasındaki mü
nasebetlerin inkişafı ve kuvvdlen. 
dirilmesi için Atinada bir Rumen 
Yunan dostluk cemiyeti kurulmuş• 
tur. 

mağa başlamıştı. Meseleye siyasi 
hadiseler de karışıyordu. 

Çelik miğferlerin reisleri cür -
etli insanlardı. Bunlar prensin va
ziyetinden istifade ederek, . siyasi 
bazı intirikalar çevirmeğe başla -
mışlardı. 

Nihayet hadisenin vardığı netir.e 
malumdur. Prens Nikola bugün 
hukukundan tecrid edilmiş ve or
dudan çıkarılmış bulunuyor. Şimdi 
alelade bir Romen vatandaşı olan 
Nikola, emeline kavuşamıyan ka:ı
sını Pariste elinden geldiği kad1r 

Şu takdirde kolis arasında 111~ 
zakerelerin halen devr.m et~ı · 
olduğuna hükmetmek lıizıill 

yor. J 
Maamaih H~tler d&ha ziyade!ı9 · 

ponyaya güvenmektedir. 1311 

·t 
kımdan bir Sovyet - Alman~ 
kının bir çok miişküllerle le ~ 
şacağına şüphe yoktur. Ya~~ 
var ki, böyle bir hadise tall~ 
ederse, Avrup:ının siyasi J'flall: 

sı kökünden dcği$miş o]ac;ll< ~f 
Ahmet ft' 

Utt1ııtnıuıı1ttltlllllltlllfllt1•1UtHlllllllUllllllttlJ1 11 "1 

LordLoidSofy9 
İsmet İnönü ile 
Görüşecek . t 

İkinci defa mcmleketirıJ~pl' 
len İngiltcrenin tanınmı~ di,W 
matlarından Lord Loid du~ t· 
ekspresle Londraya dönrnıı~~ 

Lord Loid, bugün Bulgar~ 
dan ge~erken, tı·enlcrin te";;.o, 
fundan istifade ederek, 13~ 
dan dönmekte olan Başv 

İsmet İnönü ile görüşeceJc'lit~ 'I 
Bu görüşmeden çok nıer1111 tJI 

lacağını ye İnönüne hürı1le 
sunacatını söylemiştir. 

Bir birini 

1

- Tutmıvan 

Sabah ve akşam başmuharrirleri ne yazıyorlar? 1 D~!~~~!"~e,~~!~ 
...,----------------------------------·---------------------------------------..! b ası O 

mışlardır. teselliye uğraşacaktır. 

Açık Söz laftan murad herkese serbest ol - na kalırsa şu beyti yazmalıdır:, v:ırular.ak . ayılm~sı es~ deo 4 
lnglltere. Fransa ve mak lfızım gden Akdenizde stn- Bu taş cebinine benzer ki ayni karetinın ızale edılmcsın blJl~ 

l spanyol fası tukonun muhafazası idi. Fakat Ak- Makberdir yı bir anne, bu teşebbüste ~ 
deniz meselesi, bu kıyılarda otur:ın Dışı sükut ile za1ıir, derunu. bir doktor aleyhine dava 

8 r;;; 
.Açık Söz• de Ahmet Şükrü Es- d sfl 

ı iğer milletleri de alakadar edeı. -ıahşerdı·r·. Davanın en dikkate şaY 
mer, spanya Fasının garbi Akde- " 
niz muvazenesindeki ehemmiye • Bu denizde emniyet onlar için ö - Tan şudur: Jtit' 
tinden bahsediyor. Atlas Okyano • lüm, dirim meselesidir. Ancak bu Başmakalesi yoktur. - Tabibi Adli, kızın hala bB~ 
sundan Akdenize uzanan bu kısım emniyet mukavelede kalmamalı, Aksam duğuna dair bir rapor V'~IJS' '! 
topraklar İngiltere ve Fransa ile füiyata da geçmelidir. Günün birin- Başmakalesi yoktur. Fakat kızın annesi 1stanb~ 
yapılan 1904 anlaşması ile İspan - de Akdenizin işini bozabilecek ma- Son Posta tün tanınmış nisaiye mil ,;d,411· 

biyette, bilhassa tecavüzi tedbirlt:- d k b k" olw 
Y

aya ·ı · t' Bu takanın - Yugoslavya ve TUrklve lnrın an ızmın a ıre verı mış ır. mın rin yavac: yavac: terk olunduğunu /1 d b l tır ' İspanya elinde kalması da İngiltc- ll' :.- Muhittin Birgen .. Son Posta,, da air irer rapor a mış · P 
görmeliyiz. Yugoslavyanın dostluk sistemini Ağır Cezada görülen b\J._,.•1 i 

re ve Fransa için hayati ehc~i - K f1P" "eti haizdir. urun tahlil ediyor. Yugoslavyanın bu- bu raporlar mahk~mcye tı't· /. 
" Belgrad'da Hlmlt gecesi günkü vaziyeti içinde en mühim tş Mt 

Cu m hurıyet unsur Türkiyedir. Bütün Yugoslav dilince işin şekli deği§fll p<lıJJ· 

d 
.Kurun> da Asım Us, Belgradda münevverleri biliyor ki, Türkiye Ceza mahkemesi bu ra ·•" ~ 

Ak enlzln emniyet b 1 T" k ı ·1 · · b" ırnı11"
1

• u unan ur r gaze ecı erının ır Şarki Avrupa ve Balkanların en hangisinin doğru oldU.!S(cJeıı 
meselesl _!Ofra etrafında toplanarak Hiımidi mühim bir kuvvetidir ve Yugoslav- olarak tesbitini tıbbı .. ad ~111" 

,cumhuriyet. de Yunus Nadi, andıklarını ve şiirlerini okudukla· yanın hıkikt bir dostudur. Bu kuv· meğe lüzum görmüştur. "'t 11 
Akdenizde bugünkü vaziyeti göz. . 1 t vetin dostlu~u olmaksızın Yugos- Müdtl ~ rını yazıyor ve geceyı an a ıyor. lavyanın harici siyasetinde ve bu· meclisi bu akşam . ~ 
den geçiriyor. İngiltere ile İtalya En sonunda diyor ki: günkü beynelmilel münasebetlerin- başkanlığında bir heyeti 
arasında centilmen anlaşması de- cBüyük Tilrk şairinin mezar ta- de yaptıtı inkılAplan tahakkuk toplantısı yapacak ve btl 
nilcn bir itilaf yapılmıştı. Bu iti • fJDa bilmiyorum, ne yazılacak? Ba· ettiremezdi. halledecektir. 
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1 YILAN BALIGI 
Ünün meselesi: Almanya bizden y1la~ balı-
çü ncü umumimüfettiş Tah- ğı alma~_!_stiyor 
inUzerl&kenderiyeden geldi Avrupadapek makbul giyecek 

ımaddesi olan yılan balığı azalıyor 
B •• 1 d E h k t deC k A\•rupadan ve bilhassa Alman- döviz girebilecektir. Bu balık en 7J. ugun er e rzuruma are e e e yadan alakadar tacirlerimize yade göllerde ve bataklıklarda ye. 

yapılan müteaddit müracaatlerle tişir. Fakat bataklıklar son zaman-

/), h •ı• k • • Ş"k •• V b "" yılan balığı istenmiştir. Hatta bir larda kurutulduğu için yılan balı-
Q l ıye Ve ılı U 7U naya U gaz yapacagı Alman firması; canlı yılan balığı ğı nesli bizde mahvolmaktadır. Ez-• b l k sevkedildiği takdirde mukabilinac Seyahatte bu mıntaka -1.a _Ja tetkıkatta u unaca klering anlaşması usullerile mua- cümle Ezinede ve Cellat gölünde· 

, Uı Uj ki son kurutma amcliyelerinde pek bir .. · M·"f · ı mele yapmıyarak daha kolay ol O ın~ddet evvel İskenderiyc- yedi bin lirası Spor Me1·kezi umu- Beşinci Umuıru u ettış ik ih • mak için hemen döviz vereceğini çok balık mahvolmuştur. Bu ku -
,.,...: 1~~ gıt_miş olan i.İçüncü Umu· misinden verilecektir. Diğer kısmı- dası sırasında, bu müfettişliğe ny. bildirmiştlr. rutma esnasında yılan balıklarının 
.. " ~vıüfett T h ı ı d" · t · cd rılacak mıntakalar tesbit edilirken, dö .. ~ ış a sin Uzer şe 1rimize nı Trabzon Be c ıyesı emın e • Yılan balığı Avrupada ve Alman. beslenmesine müsait bir saha ayır· 
l hınuştür. Tahsin Uzer bugün • cektir. Üçüncü Umumi Müfettiş - bu yaz, Dahiliye Vekili Şükrü ·a . mak mu··mku··n '•e ln"zımdır.> 
et'de Trabz .d k d E yadan en nadi e bir yıyecek mad- ~ ona gı ere • ora an r· lik tara!ından Erzurum şehri için Kayamn Trabzona uğraması ve . . . 
ıtlrunıa gll<V> kt· ş k .1A t1 h 1 1 b" .. k . 1A desi olarak telnkki edildığınden ba· Balıkçılar; yılan balığı üretmek r;... -lı .. ce ır. ar vı aye e- azır atı an uyu ımar P anının dig~er sark vilayetlerini gezmesi 

1 
k 

1 
b k " 

1 
b" .h k - · 

.. ,uı katkı . . h 1 tb"k. . . 1 k ·· Tr b • ı çı ar unun pe guze ır ı raç için Çekmece gölünün ço musaıt 
l>..... nması ıçın azır anan ta ı ı ıçın ça ışma uzere a • muhtemeldir dd . 1 bil ğ. . " 

1 
k b ld ~ b d ı. 

•ugraınlan t tb"k' h . • ma csı o a ece ını soy eme ·te- ir yer o ugunu ve ura an çı..-a-y,tı n a ı ıne e eınmı • zonda bulunan müfettişlik nafıa Rize mahsullerinin ıslah ve ter· 
e devam edilmektedir. Bu yol· bürosu yakında Erzuruma nnkledc- dirler. Bu hususta Balıkçılar Ce - rılacak balıkların Av:rupaya canlı 

~ olarak Trabzonda büyük bir cektir. Kış dolayısile Trabzona nak- biyesi için de mahallinde tetkikat miyetl reisi Ahmet şu izahatı ver- olarak sevkinin bir sermaye işi ol-
:nuınun h Ü vapmnk üzere Vekfılet ziraat mü- . ı· d ~ D . B k t kk··ı ,..,,ı.... e astahanesi inşa edile • lcdilmiş olan çüncü Müfettişlik J mış ır: ugunu ve enız an eşe u e-
"-~1t l3 tehassısları Rizeye gideceklerdir. kar · u suretle Knradcnizin yu- merkezi de 15 mayısta Erzuruma c- Eğer buradan yılan balığı ih- dince bunu başarması için müra • 
Ya ı ~ı~una ait en büyük bir ihti- taşınacaktır. Yeni köy kanunu mucibince, köy- racatı yapabilirsek memleketimize. caat edeceklerini söylemektedir • 

Müstakbel 
lstanbul 
Limanı 
lnglllz mUtehasaısları 
tetkiklerini ilerlettiler 
Müstakbel İstanbul limanı için 

şehrimizde tetkikler yapan İktısat 
Vekaletinin İngiliz liman mütehag. 
sıslarmdan mürekkep fen heyeti 
araştırmalarını ilerletmiştir. Bu 
tetkikler yakında tamamen ikmal 
edilerek bir proje hazırlanacaktır. 

Projenin İktısat Vekaletine gön
derilmesini müteakip fen heyeti İs
tanbuldan dogruca İzmire gid<!rek 
müstakbel İzmir limanının inşa e
dileceği yerde tetkiklere başlıya

caktır. 

İngiliz mütehassıslar İzmirden 
sonra cenup limanlarını tetkik et
mek üzere Mersine kadar gidecçk
ler ve bilahare tekrar İstanbula 
gelerek Karadeniz mıntakasma gf'
çecek ve Trabzona da gidecekler -
dir. -·-Heykelleri 
Türk sanatkar

llaç :Yerıne getirilmiş olııcaktır. Trabzon transit yolu üzerindeki lerin kalkınması işi ve bazı köyle- fındık, üzüm ihracatı derecesinde ler. 
ba ~tahancnin inşasına bugünlerde bozuk kısıınlar süratle tamir etti· rin tevhidi üzerinde çalışılmakta - 111nuunııuııu111ıııııııınııınu•ıııuıu•ııı•ııı"''ııııııııı11 ... "'""'"111m .............. ııı ........ m ................. ıı .. 11111•ınıııııııııı11ııuııu Millf eserlerimizi ken· 
~ ş anacaktır. Bundan başka Trab- rilmiye başlanmıştır. Yolun Sarı~ dır. Bu yaz mevsiminde Üçüncü U- A kk b 'iti l• k A 1 f • dlmiz daha iyi duyabiliriz 

ları yapacak 

l>ı::: biiyijk bir şehir stadı ya .. kamışla irtibat peyda ettiği kısmın ıunumi Müfettişlik mıntakasmda ya Q l l.VıQ ıge Ve QLe l Güzel Sanatler Akademisi me -
ıs b~sı da kararlaşmıştır. Stad için tesviyei türabiycsi bu yıl bitirile· bir çok esaslı meseleler halledile - C'abrı·kası B • k zunlarını ve bilhassa heykeltraş -
~lira sarfedilecektir. Bunun cektir. cek ve neticelendirilecektir. r 4 l7 ÇO memur ları alakadar edecek büyük bir ka-

Elel ed iye memurlarının Karagümrüklü- Genişletiliyor Alıyor ~:rn;:~~::a~z;;~~:~!uh~~:~~ 
t "Ak -- gi bir şehrinde veya her hangi bir ekau··ııu·•gV u·· hallolundu /er şa. m,, l Bir mlsll fazla imallt Haziranda yeni kadro yerindeyapılncakmilliabide,hey-

D d l yapllacak yapllacak kel, tezyinat gibi şeylerin bundan 
l> ava e zgor Qr Sümerbank şehrimizdeki Bey • Aldığımız malumata göre bu ha· sonra muhakkak surette Türk sa-
r en • 1 J t k ••t h k koz Kundura ve Bakırköy Bez Fab· zirandan itibaren Maliye Vekileti, natkiırlara yaptırılması temin edi-

l memur ıar ua e au a - Bir karlkatUr teessür rikaları istihsatatını arttırmak için barem kanunu haricinde kalan me· lecektir. Bu, milli varlıklarımızın 
k d • ~ Ç -1 J k 1 uyand1rdı fabrikaları tevsi ctmiye karar ver· murlarile ücretli müstahdenileri ancak milli hislerle temsil edilebi-

l zn an lSflJ Que eueCe t.er Bir kaç gün evvel akşam gazete- miştir. Bir müddet evvel şehrimize arasında yeni bazı değişiklikler ya- leceği kanaatinden doğmustur. E-
ledi cyıı:ıı 930 tarihinden sonra be- bu mesele Belediye Hukuk İşleri sinde çıkan bir karikatür, Kara - gelen Sümerbank Umum Müdürü pacak ve yeni memuriyetler ih • sasen şimdiye kadar milli abidele -
sat\ Ye veya mahalli idareye inil - Müdürliğile Meclisi Kavanin En • gü"mrüklülerin haysiyet \'e şerefini Nurullah Esat bu hususta tetkikler das edilecektir. Bu cümleden ol • rimizin inşası için açılan müsaba • 

"' edenı . . k 1 1 kcsredici görülmüş ve civar halkı mak u··zere hukuk mu··c:rnv·ırlerinin kalarda Türk sanatkarları daima lesı erm tekaütlükleri mese· cümenlnin mtiştere ça 1şma an ne- yapmıştır. Fabrikaların tevsü için :r 
l:' ~hayc>t hallc>dilmiştir. ticeslnde halledilmiştir. bu karikatürden dolayı miltees".ir Avrupad'an yeni tezgah ve makine- adedi arttırılarak yeİıiden 7 avukat ecnebilerden daha iyi netice al • 

~:Ltenı beledive kanununun, bu ta- Verilen bir kararla eski cemiyeti olmuşlardır. B alınacaktır. Vekalet bilhassa tah· mışlnrdır. 
•uı J Ak t s· 16 n·sa t "hl. ler getirilecektir. u mevsim için-
l'e en sonra belediye ve hususi ida- belediyenin 4 mayıs 931 tarihli ka~ şam gaze e ı 1 n arı 1 de bu tesisat yapılmış olacaktır. Bu sildar adedinin çok olmasını arzu 

~·e g· nüshasının birinci sahifesinde altı ettiğinden yeniden (225) atlı tah • haLı_ ıreceklcre şamil olmadığı rarı refolunmuştur. sahneıı·k bir karikatür neşretmict·ı. suretle gelecek yıldan itibaren het 
"t1:tnda · t ~ sildar alınacaktır. Bu suretle aUı l'ıl eski cemiyeti belediye 4 Bu itibarla hizmete ın isap ta. Kan'katu··ru··n serlevhası Deg~isişler iki fabrika da imalatını bugünkü-
aYls 19 • tahsildarların adedi 800 den 1025 e !tli . 31 tarihinde bir karar \·er- rihleri ne olursa olsun belediye ve idi. Altı sahne ikişer ikişer 3 çift nün yarısı nisbetinde arttırmış ola-

93:1· .Bu karardan sonra bir eylUl hususi idare memurları mülki te. teşkil ediyordu. İkinci çift aşk ser- caklardır. Bilhassa Beykoz Fabri· 
tire <lan itibaren belediye hizmetine kaüt kanununa göre tekaüt edile· levhasile iki ayrı sahneyi gösteri· 

çıkacaktır. 

Ayrıca harç ve para cezalarım 
takip için de (100) tahsildar alına· 
caktır. 

du_ tıler ücretle istihdam ediliyor· ceklerdir. yor, birinin altında Adada, diğeri • 
~ak Diğer taraftan Belediye, hususl nin de Karagümrükte, diye yazı-

ta lt ~t 933 haziranında Kamutay- idare ve belediye müşterek teka- yordu. Adadaki aşk sahnesinde, de· 
iit k. a uı edilen bir kanunda tcka- üt sandığına 937 bütçesinden 40974 niz kenarında, çamlar altındı\ bir 

•it h~nununun mülki memurlara lira "ermeyi kararlaşt~mıştır. Bu erkek ile bir kız yan yana otur • 
\t~ h Ukü~erinin İstanbul belediye suretle tekaüt sandığı muamelatı muş bir vaziyette görünüyorlardı. 
faırıi~usı idaresi memurlarına da düzene konacaktır. Belediye dul. Karagümrükteki aşk sahnesi ise, 
tı. olacağı esası kararlaştırılmış- yetimlerinin üçer aylık maaşları· sokakta, gece vakti, bir adamın, 
o nın da bundan sonra muntazam yere yatırdığı bir kadını bıçakla • 

tarihtenberi mualli'ıkta olan verilmesi temin edilecektir. dığı tasvir ediliyordu. b ....... ..,,, İşte Karagümrüklüleri mütees • 
C Q h g"""•,ıııınıııınııırım•ııınııııııııııııııımuııuıııımııınıy'~'l'j;;;"j'Şıııı;•;;tf;•;uırıuı sir eden resim budur. 

•ı Karagümrük halkı Akşam gaze· 
4fı konuyor tesi aleyhine dava açmıya karar ,.-. lls/uk/arı 1stanbul viHiyeU içindeki bütün vermişlerdir. üç yüzden fazla Ka· 
\-0 "' l yolların önilmüzdeki haziran ha- ragümrüklü, aralarında imza top • gez f ılz yor şından itibaren işaretlenmesine layarak bir istida hazırlamL5lar • e - başlanacaktır. Bu iş en kısa zaman· dır. C. H. Partisi Başkanı Bay Şeref 

•ki lftusluklar da da bitirilecek, bu suretle yolları • vasıtasile istidayı bugün müddelu· 
Sul k•hnlatt1rllacak mız milletlerarası kabul edilen hir mum iliğe vereceklerdir. 

\cırı b~t idaresi evvelce kabul edi· şekli almış olacaktır. 
~iti ır Proje ~ucibince, şehı·imiz· limetrcllklerc tahvili işi bu yaz bi:-
~:eangın ınuslukkırını ıslah ey. tirilecektlr. Geçen yıl şehre yenl-

ttt~ devam etmektedir. Bir ta· den 24 musluk konulımıştu. Bu yıl 
liıc ,... tllevcut 40 ve 60 milimetre· 
L_ ·•1usı kl 32 musluk daha konacaktır. Bu te· '4ll'lhtıak u ar 90 milimetreye çı· 
le~d· ta, diğer taraf tan da mü
~,~Urette yeni musluklar ya. 
~ lcaı dır. Eski şirket zamanın· 

an muslukların doksan mi· 

~t roman:47 

sisat tamam olduktan sonra itfaiye 
şehrin her hangi bir tarafında ZU• 

bur edecek yangınlarda su sıkıntı· 
sı çekmiyecektir. 

Sen de seveceksin! 
~ ~liha d • 

bıı -iY, sa a hala gelmedi! .. 
~ Ç\ı,Jı: sa ~ırsızıanıyordu. Bir, bir 
h ~tı tı:t g<!Çnıişti. Genç kadın si-

l>ta.~1 . ınaya tutulmuş bir ağaç 
L ......_ l{ .. gıbi titriyor. 
""d 0roıa ~Clt- at sa.ıı sı arap, kim bilir ne 

ı.. ana sallana gidip geli • 
bı 
~ ~e SÖ 
~~tı Yleniyordu. Artık pen • 
~I a.ıuııt ~e Sokağı göremiyordu. 
h,lt~\'tıdisın.PeY~e bastırmıştı. Ken· 

•lt ... _ e hır saru·ye d- ·· d"" .. ~n i uşun u, '>,' );, he Çten gelen bir acı ile: 

~~~ b:b~?t kadınmışım. Ha-
~ gün hile oh ... deme • 

' tv~:·· llAve etU: 
~lduı ~ de benim için bir 

'~~ kapı Çalınıyordu. 
Pıya koştu: 

Etem izzet Benice 
- Geldin mi Zeliha?. 
- Geldim ya sittl.. 
Diyerek kapıdan girdi. Fakat, se• 

si titriyor ve gözleri genç kadının 
heyecnnla parlıyan gözlerine ta • 
kılmaktan kaçınıyordu! 

Luti.iye, telaşla sordu: 
- N~rede Salih? 
Ve .. cevap beklemeden sorulaxı· 

nı tekrarladı: 

- Onu görmedin mi? 
Gelmiyor mu? 
Hapis mi? 

:Arap kız: 

- Gördüm .. 
Dedi ve.. titriyen sesile 

etti: 

- Gelmiye~k. 
- Niçin? 
....__ .... 
Hizmetçi sustu. 

ilave 

Yerlerini değişen 
Pazarlar 

Fatihteki Çarşamba pazarının 

Tahtalar caddesine ve Hasekideki 
pazarın da Alipaşa caddesine nak· 

. !edilmesine Şehir Meclisince ka • 
rar verilmişti. Bu pazarlar gele • 
cek haftadan itibaren yeni yerler· 
d'c kurulacaktır. 

LUtfiyenin merak ve heyecanı 
artıyordu. Asabi asabi sordu: 

-Neden? 
Zeliha yine susuyordu: 
- ..... 
Genç kadın sinirliliğin en son hı· 

zı içinde idi. İri siyah gözleri bir 
şerrare gibi parıldıyor, esmer yüzü 
hiddetten alev alev yanıyordu. Bir 
hava tazyikinin patlayışındaki hid· 
det ve çetinlikle birdenbire biz • 
metçinin üzerine yürüdü, onu iki 
omuz başlarından tuttu, sarsa sar· 
sa: 

- Ne budala şeysin sen? 
Diyerek devam etti: 

- İnsana damla getirirsin be ka· 
dm sen. Görüyorsun merak ve he· 
yecan içindeyim. Ne söyliyeceksen 
çabuk çabuk söyle. Mıymıntı mıy· 1 
mıntı karşımda ne duruyorsun. 

Bütün bunları söylerken bir hid· 
det kasırgasına tutulmuş gibi titri-
yordu. Sualini tekrar etti: 

- Çabuk söyle.. Salih Ana ne 
C:ledi? 

Arap kız sersemlemiı bir halde 
idi. 

kası piyasada sürümü gittikçe ar
tan ayakkabı imaliitını iki misli 
derecesinde arttıracaktır. Böyle • 
tikle Jabrikalarda amele adetleri 
de fazlalaştırılacaktır. 

Sümer Bank Umum Müdürü Nu-

Bu tahsildarların (50) si atlı ve 
diğer (50) si de yaya olarak çalı· 
şacaklar ve ve yalnız harç, para 
cezalarını tahsil ile meşgul olacak
lardır. rullah Esat tarafından yapılan tet

kikler üzerine şehrimizin bazı yer· · 
ıerinde yeniden yerli mallar pazar. Avrupaya 
ları açılması da düşünülmektedir. 

Halkevl çahfmalara 
Şehremini Halkevindcn: 
Evimizd'e yeni teşkil edilen ban· 

do için kayıtlı gençlerin muayene • 
leri Gureba hastahanesinde yapıl· 
mak üzere bu hastahaneye bir an 
evvel müracaatları ilan olunur. 

* Şehremini Halkevinden: 
Evimizde şapka, çiçek, nakış, di· 

kiş derslerile .stenografi dersleri a· 
çılmıştır. :Qerslere her gün saat 
14 ten itibaren yazılır. Arzu eden
lerin bir an evvel yazılmaları. 

* Şehremini Halkevinden: 
Evimizde yapılacak koro ve ağız 

armonikalarını çalmak üzere ka· 
yıt devam etmektedir. 14 ya~ından 
itibaren herkes yazılabilir. 

- Bir şey demedi. Gelmiyect • 
ğini söyledi! 

Dedi, ilave etti: 
- Bey, çok asabi idi. 
- Nerede idi kendisi? 
- Kışh'lda, 
L\itfiye haykırdı: 
- Aman yarabbi çıldıracağım bu 

kadının ebennekalığına. Kışlada ol· 
duğunu biliyorum. Bana, onu söy· 
leme. Vazifede mi id'i, hapis mi idi, 
ne idi, nerede idi, nasıl gördün onu 
anlat. 

Zeliha yine sanki, söylenenleri 
hiç anlamamı~ gibi yine: 

- Kışlada idi .• 
Deyince, Lutfiye gırtlağını par· 

çahyan bir sesle: 

- Hay Allah canını alasıca .. 
Dedi ve .• Arap kızının kafasını 

saçlarından yakalayıp sarsa sarsa: 
- Bana tane tane cevap ver. 
Diyerek ilk sualini sordu: 
- Buradan doğru kışlaya mı git· 

tin? 1 -Evet. 

-Peki, kimden sordun? 
- Kapıdaki nöbetçi beni içeriye 

Memurlar 
Gönderiliyor 

ZI raet tetkikatı 
yapacaklar 

lstanbul vilayeti ziraat müdür· 
lüğü bütçesine bu yıl Avrupaya 
memur gönderilmesi için tahsisat 
konulmuştur. Bu para ile yeni büt
çe tatbik mevkline konulduktan 
sonra A\Tupanın ziraatte ile git • 
miş olan memleketlerine iki me • 
mur gönderilecektir. Bu memur
lar gidecekleri memlekette ziraat 
usulleri, ziraat makineleri ve mev
sim ve toprağa göre ziraat çalışma· 
ları etrafınd'a tetkikler yapacaklar 
ve ayni zamanda orada çalışarak 
staj göreceklerdir. 

bırakmadı. Zorladım. Oradaki bir 
neferle haber gönderdi. Beş on da· 
kika bekledim. Sonra bir başka ne
fer geldi. Beni aldı, içeriye götürdü. 

- Doğru Salibin yanına mı git-
tin? 

- Hayır •• 
- Ya, nereye? 
- Nöbetçi zabitine. 
- Ne dedi o? 
- Asker göndertti, beyi arattırdı. 
- Nasıl söyledi? 

- Git bak, Salih bey zabitler o-
dasında var mı? dedi. 

- Sonra .. 
- Asker geldi, burada .. dedi, 
Lutfiye bu cevabı alınca: 

- Demek hapis filan değil .. İs· 
tiyerek kışlad'a kalıyor. 

Diye, ilk hükmünü verdi ve soru· 
larına devam etti. Sanki, kendisi 
bir sorgu hakiml, Arap kız da bü
tün bu hadisenin mes'uliyetini ü
zerinde taşıyan tek suçlu gibi idi. 

- Daha sonra? 
- Daha sonra, nöbetçi zabiti e-

mir verdi, asker bent aldı, beyin o
(Devamı var) 

24 seneye mahkum 
Katil 

Ayazağada Veznedar Hüseyin 
Hüsnüyü katlederek 24 seneye 
mahkum edilen Al:idullah yeni ')ir 
clirümle ihtisas mahkemesinde sor
guya çekilmektedir. Tevkifhanede 
cezasının kat'iyet kesbctmesini be~ 
lediği sırada Abdullahın üzerinde 
iki paket içinde 63 santimlik eroin 
bulunmuştur. Abdullah bunu sat
mak için aldığını itiraf etmiştir. 
Dün bakılan mahkeme karar için 
başka güne bırakılmıştır. 

r 
Birimizin derdi 

Hepimizin derdi 
Kalabahk 
Vapurlarda 
Çekilen sıkıntı •• 

Matbaamıza iki dostumuz 
geldi. Şunları anlattı: " Pazar 
srünü Hcybeliadaya gittim. Ço. 
lutu çocuğu topladım. Hem 
hava alacak, hem de y<>ıhk bir 
ev tutacağımız için bir f.kir 
edincccktik. Ôğle üzeri bir 
vapurla gittik. Akşam son va. 
purla döndük. Heybeliden son 
vapur saat 18 de •• tabii birçok 
lı..imselcr bizim ıibl, bu son 
vapura kalmışlardı. 

Vapur Büyükadadan kılkb. 
Nihayet Heybeliye yanaştı. 
Aman yarabbi one vapurdu .. içi 
tıklım bldım dolu.. zaten Büyük· 
adadan vapur dolu gelaıiştl 
Hattl müşterilerden bir kısmı 
da ayakta kalmışlardı. 

Yüzlert..-e insan da Heybeliden 
bindi. Vapur oldu bir mahşer 
yeri.. Kendimi bir tramvay sa· 
hanlığında zannediyordum. Kö?· 
rüye gelince} e kadar çoluk, ço
cuk ve ben ayakta ka1dım. Taaı 
bir saat yolculuk içinde ayak· 
lanmııa kara su inmişti. Zaten, 
adada aolaşmış. yorulmuştuk. 
Vapurda da ayakta bekleyince, 
işimiz bitti. Eve g"elince, yorgun 
argın, kendimizi yate~a güç at. 
tık.. Çocukların yorgunluktan 
yüıleri sararmıştı. Söz de hava 
almag-a, rezme~e gitmiştik. 

Akay idaresi, pazar günü 
nziyetin böyle olacığnu acaba 
kestiremedi mi?. Vapur hınca
hınç olur mu?. Bir vapur daha 
kaldırmak acaba mümküa edtil 
mi idi?. Bizim gibi. Heybeliden 
binen bir çok yolc'1lar bep 
ayakta kıldılar ••• 

Akay idaresinin dikkat p 
ıüne kovuyoruz. 



Kardeş kanı 

ispanyada dahili muharebe 
acaba nasll bitecek? 

Devletler in bir tavassutta bulunaca~lan zamanın . . 

artık gelmiş olduğunu söyleyenler var 
Eski lngiliz bahriye nazırı Çörçil' ih ortaya attı

ğı tavassut projesi nasıl karşılandı ? 
f Berlin alay ediyor, Romadan"" 

ses çıkmıyor, Madrit kabul et- · 1 

miyor, Londra ve Paris daiıa 1 

vakit olduffeı:nu söylüyorlar 

ispanya kıyılarında lcontrolii 
olan Ceheliitlcırık 

1't1rki9eye tcıai edllmiı 
mıntakaıı 

I• spanyanın karadan, denizde~~ -sıl et~iş olmalı_ ~i, .Valans hükO. -
havadan kontrolüne dünden ıtı- metının zaferını ıstıyor. 

haren başlandı. Bu kontrolün İspan- Fakat şimdi ortada bır hakikat 
ya hadiselerinde yeni bir safha aç- her gün giraz daha kuvvetle göze 
mış olduğuna şüphe yoktur. Bir çarpıyor: 

kaç ay evvelisine kadar İspanyada cNe Valansya, ne Burgos!> 
muharebenin varabileceği netice - Fakat İspanyada particilik almış 
den başka bir şey düşünülmüyor- yürümüştür. Bu particilik hala ate-
du. Fakat şimdi müzakere saatleri- şini muhafaza edıyor. Onun için 
nin hulUl ettiği iddia edilemezse zihinleri teskin etmek lazımdır. 
bile, yaklaştığına hükmedilebilir. Hiç şüphesiz her iki tarafta da 
Şurada burada barış planlarının daha yüksek insani hislerle düşü-
müsveddclcri hazırlanmaktadır. nen insanlar yok değil. Günün bi-

Vintson Çörçil bir plim hazırla- rinde akide taassubunu bırakıp da, 
mıştır, Deyli Herald gazetesi bir memleketin yüksek menfaatlerini 
plan hazırlamıştır, Cenubi Ame - düşünmiye elbette ki sıra gelecek-
rika, İskandinav milletleri planlar tir. 
hazırlamışlard\r. 

Deyli Herald İspanyada barış le
hinde geniş bir propagandaya gi
rişilmek üzere olduğunu haber ve
riyor. Bu plana göre, Franko, Ka
ballero gibi büyük şeflerin istifa -
ları istenecektir. Siyasi rengi ol
mıyan bir temerkUz ve teskin ka
binesi teşkil edilecektir. Her türlü 
mukabcleibilmisil ve intikam ha
reketleri yasaktır. ispanyaya gel -
miş olan yabancı gönüllüler mem
leketlerine gönderilecektir. 

Umumi intihap yapılacaktır. 
Ekonomist gazetesi, İspanyadaki 

gönüllüler çıksa, muharebenin bun
dan evvelki dahili muharebelerde 
olduğu gibi, süratle nihayet bula -
cağını yazıyor. 

Bununla beraber, zafersiz bir ba
rışın tahakkuk edebileceğine inan
mıyanlar da var. ~sela Roma ve 
Berlin Burgos hükümetinin zafe -
rini istemekıedirler. Kenterburi 
baş papası ise, Frankonun netice
de muzmahil olacağına kanaat lia-

İNGİLİZLER NASIL 
DÜŞÜNÜYORLAR? 

İngilizler bu işi ancak zamanın 
halledeceğini düşünüyorlar ve her 
ihtimale karşı daima hazır olmak
la beraber, seyirci vaziyetinden ay
rılmak istemiyorlar. 

Vintson Çörçil Avam Kamara -
sında vukubulan beyanatında, bü
yük dev1etlerin İspanyaya barış 
teklif etmek veyahut her iki tarafa 
böyle bir barışı kabul ettirmek va
ziyetinde olduklarını söylemişti. 
Şimdi Avam Kamarasında, İn -

gıliz siyasi mehaf ilindc :!ikir bu is
tikamette bir yol almış bulunmak
tadır. Fakat milliyetçilerle hüku -
metçileri barıştırmak için müsait 
zamanın henüz gelmediği kanaati 
de vardır. 

Ademi müdahale politikası sıkı 
sıkıya tatbik edilir ve zaman da 
vazifesini görürse, bu iş daha zi - ' 
yade kolaylaşmış olacaktır. İspan
yadaki en mutaassıp muharipler, 
bu kan 1ı kardeş kavgasına artık bir 

Büyük Harpte 
Türk Bahriyelileri 

====== Nasıı döğoştoıer 
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Tefrika No. 19 · Yazan: Zeki Cemal 
mileri idi.. Üç gemi, ordunun ba -
şında sevkiyat işi ile alakadar olan 
adamın aklına gelmiyen bir hadişe 
ile karşıla~tı .. Şimdi ne olacak
tı?. 

Biraz evvel biiyük bir neş'e ile 

ilerliyen gemiler sanki birdenbire 
susuvermişlerdi. 

Çiinkü bu muazzam kruvazörle
re karşı koymak için Türk donan-

masından bir filonun bulunması 
lazım gelirdi. 

Gemiler birdenbire yollarını kes
tiler. Ve tam manasile şaşırıp kal
dılar. 

Ruslar Türk nakliye gemileri -
nin şaşkınlığından istifade et -

mekte geçikmediler. Bir kaç da
kika sonra Karaden1zin engin se -
,nasında müthiş top gütültüleFi 
aksetmeğe b~şladı .. 

İki Rus kruvazörü ateş püskü • 
rüyo>:du .. Çıkan meimiler üç ge -

minin önüne, arkasına, sağma, so

luna düşüyor, denizin içinde bü -
yük bir çukur açılıyor. Arkasın • 

dan su sütunları yükseliyor.. Bi
raz sonra büyük bir gürültü ile su 

tunları dökülüyor. 

Arkasından gelen mermiler da
ha büyük çukurlar açıyor, su sü
tunları yükseltiyordu. 

Bir saat kadar süren atıştaki yüz· 
lerce mermiden bir kaçı da Bezınl 

nihayet v~rmek lazım geldiğini dü-
şi.ıneceklcrdır. . . 

İspanyayı ziyarete gelen Ingilız 
kadın meb'uslarına başvekil Largo 
Kabellero şunları söylemışti: 

- cHarbl çok geçmeden kazana
cağımıza emin olabılirsiniz. Harp 
b1ttıkten sonra bu 'memlekette an
cak ve ancak parlamento rejımi 

hakim olacaktır.> 
Asiler mehafili ise, Çörçil'in tek

lifıni hayali addetmektedirler. Bu
gı1nkil dahili muharebe, kaynaklar 
tükeninciyc k3dar sürecek ve ni
hayet milliyetçilerin galcbesile bi
tecektir. 
Maamafıh Çörçil'in teklifi İngi

liz mehafıhnde yabann atılmamak
tadır. İngıhz dış siyasasının mesul 
şefi olan Eden Avam Kamarasında 
esk1 İngılız Bahriye Nazırının yol
dak1 teklifini ve flkırlerinı tama
mııc tasvip ettığini söylemıştir. 

İTALYANLAR NASIL 
DÜŞÜNÜYORLAR? 

İspanyadaki dahıli harbe niha -
yet vermek içın devletlerin bir te
vaşsutu lizım aeldieini .ilııri süren 
Çörçil'in· teklifi Romada aşağı yu-
karı hiç bir akis uyandırmamış gi
bidir. 

İtalyanlara göre, bir tavassut da 
~neral Franko'nun zaferi tanın -
mış olmıyacaktır. Halbuki Musoll-

ni ve Hitler İspanyada meşru hü
kumet şefi olan Franko'yu tanı -
mışlardır. Sonra böyle bir netice, 
Mad'rid önundc harp eden İtnlyan 
kıt'alarının bir mağllıbiyeti sayı -
lacaktır. Romada bunu kimse iste
mez. 

Ancak Çörçil'in teklifi resmi bir 
kalıba döklilürse, bu teklifi tetkik 
etmekten kaçınmıyacaklardır. ';ün
kü İtalya, İspanyadaki harbin u -
znyıp gitmesini arzu etmektedir. 
Bu harp uzadıkça Avrupada tehli
keli teşevvüşlere yol açabilir. Fa
kat İtalyanlar kendi silahlarilc gi
riştikleri bir mücadeleden, her ne 
pahasına olursa olsun, muzaffer 
çıkmak niyetındedirlcr. DL•mek ki 
Romada Çörçil'in projesinin bir ne
tice vereceği umulmamaktadır. 

Korriere Padano gazetesi ise, İs
panyada beynelmilel bir kolordu -
nun nezareti altında reyıama mü
racaat edilmesini tavsiye etmek -
tedir. Bu gazete, yapılacak reyia -
mın Franko'nun l!?hine netıcelene
ceği=ıdcn şüphE- etmemektedir. 
ALMANLAR NE DÜŞÜNÜYOR· 

LAR? 
Almanlar Çörçil'in tavassut tek

lifine pek o kadar ehemmiyet ver
memektedir !er. Hatta Alman ga
zeteleri, Çorçil'in İngiliz - Fransız. 

( Devamı 5 inci H gfada ) 

I ugün lspr. n_qarun lttmt n latr gtrfndtJ gör6/mtkle olan manzaralnrtlan 

Aleme, Bahri Ahmere ve Mithat 
Paşaya isabet etti. 
At~ş .. Alev .. Koşuşmalar .. Ka • 

çışmalar .. Acı feryatlar .. Ana baba 
Cehennemi bir kaç dakika.. Bü -
yük gürültüler arasında yükse -
len tahta parçaları .. Bunlara sa -
rılmış gibi birlikte yükselen in -
ıan kolları, bacakları, gövdeleri.. · 

- Kara~nizin koyu siyah ·dalga.-'. 
ları arasında kızıl kan lekeleri 
öbek öbek etrafa dağılnuya baş -
ladı. · 

: Nihayet.. BOyü.k ·bir feHiket se
si.. Acı dÜdükl~r.. Denizde açılan 
muazzam bir çukur .. üs gemiyi de 
korkur·ç gürültülerle sinesine sak
ladı .. 

Arkasından yükselen üç gulğtile 
bütüa Karadenize matem haber -
lerini sanki dağıttı: 

- . Asker yüklü üç nak1iye ge
misi Ruslar tarafından batırıldı ... 

Bira:- sonra deniz üstünde canı
m kurtarmak için ölümle pençe
leşen 248 kişi Rus gemileri tara
fından toplandı ve esir olarak 
Rusyaya götürüldü .. 

Bir saat sonra oradan geçen bir 
iki yelkenli, denizin üstünde bir 
kaç kızıllık ile bir kaç tahta par
çasını farkettiler. 

Fakat dalgaların sürüklediği ce
setler .. Gemilerden denize dökü -
len parçalar 4580 tonluk Bezmi A
lem; 4455 tonluk Mithat Paşa, 3603 
tonluk Bahri Ahmerin düşüncesiz 

adamların kurbanı olduğunu bir 
kere daha Türk sahillerinden bü -
tün Türk yurduna acı acı nakledi
yordu. 

Maamafih bundan sonra sevki
yat yt pıınların aklı başına geldi. 

Askeri nakliyat yapılırken donan
ma kt.ımandanlığına haber veril -

mesi esası kabul edildi .. Amma ... 
Kağol ve Merkür kruvazörleri 

Sivastopola büyük bir zaferle gir

di.. Tiirk esirleri büyük kahraman· 
hklarının ispatı gibi bütün halka 
teşhir edildi. 

Rus gazeteleri günlerce bu kah -
ramanlıktan (?) bahsettiler. Ve 
günlerce sili'lhsız, müdafaasız ge
mileri ve şehirleri nasıl dövdük -

c HIK~.!h~uhittln 
"Miki,, lstanbulda 

• t 

• 

Bizım gazetelerin açıkgöz muh -
birleri, Holivud'un, biricik minik 
yıldızı Mis Mikinin menaceri Mis -
ter Caninin etrafını alnuş bağrışı
yorlardı: 

- İlle bir mülakat, ille bir müla
knt .. 
Doğrusu, bizim gazetecilerin hak -
ları vardı. Bütün dünyayı kendisi
ne hayran eden cMiki> wyahatc 
çıkmış, hem de İstanbul~ gelmişti! 
Kaçırıbr iş midir bu? 

Menaceri bir köşeye sıkı~tırıp ha
rikulfidc mcr:•k uyandıran bu se -
yahatin tafsilatını almak içın işi 

gücü bırakan gazeteciler kalemle
rini salhyarak, fotoğraflarını te -
tik alarak, Mister Conirıir. peşine 

takılmışlar; caddelerde alayla do
la~ıyorlardı. Fakat Mister Coni de 
yamandı ha .. Bir türlü ele avuca 
sığmıyordu. Bu işi böyle ucuza 
kaptırmak niyetinde değildi işte .. 
Uzun boylular ahmnk olur derler 
amma, Mister Coni 1,95 buçuk bo
yuna rllğmen hayli kurnazlardan
dır. 

Tam bir buçuk metre adımlaT a
tarak, monoklosunun altındaki tek 
gözile çapkınca işaretler yaparak 
gazetecileri peşine takıyor, Tepe -
başından Taksime, Taksimden ".\ıf e
cidiye köyüne, Mecidiyeköyünden 
Hürriyet tepesine ha babam yol -
ları arşınlıyor, arkasındaki ufak 
tefek hinoğulları kanter içinde a
pışıp kalınca, tilki suratlı Mister 
menacer snindirile: 

- Haw yudu!.. diye bir selam 
sarkıtarak kaybolup gidiyordu. 

.Nihayet yorgunluktan, hırstan 

çıldıran biz.im küçükler biribirile 
dalaşmıya başlıyorlardı. 

Bu iş böyle uzayıp gidemezdi. 
İstanbulun meraklıları da sabırsız
lanıyor. Sayısız telefon çıngırak -
larile gazete idarehanelerini çi -
yak ciyak öttürüyorlardı. 
Kafaları çın çın öten muharrir

ler artık yazı yazamaz olmuşlardı. 
İstanbulu abluka eden sinek hü -
cumuna karşı tamtıraklı bir fıkra 
yazmakla meşgul Serdengeçtinin 
artık canına tak etmişti. Elinden 
kalemi fırlatarak mülakatçılar şa
hı Hikmet Feridun'a seslendi: 

- Heyyyy be hey yoldaş! Şu 
Mister Coni denilen adamı hala 
eline geçiremiyecek misin? Tele
fon çıngırakları beynimde ötüyor 
yahu .. Tam iki gündür fıkrayı ta-

!erini tefrika halinde yazıp dur -
dular. 

HAMİDİYE - MİDİLLİ 
Üç geminin düşüncesizk?re kur

ban gitmesi bütün memlekette 
haklı bir keder uyandırmıştı. Bil· 
hassa asker yüklü bu gemilerdeki 
kahraman oğul_larının düşmana kar· 

şı çıkmadan ve onların dövüşe -
rek dedelerinin intikamını alma -
dan mahvolup 

Gitmeleri hakikaten her türkü 
müteessir etmişti.. 

Başta bulunan id'areciler de ar
tık bunun tekerrür etmemesi için 

her türlü tertibatı aldılar ve bil • 
hassa asker yüklü gemilere kruva-

zörlerin refakat etmesini esas koy

dular. Nitekim bir kaç gün sonra 
Akdeniz ve Millet vapurl:ırı asker 

yükliyerek Karadenize doğru yol 
alırken arkadan Hemidiyc ve 11i
dilli de gözüküyordu .. 

Trabzonda yükünü boşaltmak i
çin nakliye gemileri demirlerke•J. 
Midilli de ordu önlerinde durmuş, 
biraz istirahat etmiye başlamıştı. 

mamlıyamndım. Haydi paçnıarı sı 
va bakalım! cedi. 

Hikmet Feridun bu sözlere l< 
şı yalnız manalı manalı güıunıse 
~kle iktifa etti. ~ 
Meğerse Hikmet Feridunun h 

kı varmış. Çünkü ertesi günü b 
bıyık altı güli.imsemenin .bu'-'e' 
si bütün ihtişamile meydnna çıJc 
yordu. Hikmet Feridun bir P :ı1 
duna getirip bir çengiyi dağa Jc 
dıran köy hovardası gıbi Mister C lY 
niyi meşhur rejisör Ertuğrul 'Mil 
sının, Mecidiye köyündeki kôŞ:~
ne kaçırmış; orada kara sinek t 
didi yaparnk, biçare mcnae< :-i ~ 
kıştırmış, Mikinin en mahrern ~ 
rarını bile fa~ettirmişti. tşte ~1 

, 

ter Conile Hikmet Feridunun gıı 
zetedc intişar eden ~ülakat_ıa~~ 

Mister Coni Amenkan Şl\ı: . 

türkçe olarak şöyle anlatıyordtl· 
- O yes.. İşte hepsini siz<' atı 

}atacağım size. Amma da kurnalJI.' 
mışsınız Mister Hikmet Fe~idılsıl' 
Ben Amerikalı gazetecileri bılc , 
ya götürür yayan getirirdim 8; 19 
mn, sizinle ~~şa çıkam~~ıı:ı· # 
hip horra .. Bızım Mıs Mıkının 
günlerde Holivut'da canı Mkılfl'll. 
başlamıştı. Yusyuvorlak goılc 
süzerek bir gün bana: ,,-

- Seyahate çıkma~ is~iyo~ 
Mister Coni. Ne dersın? Dı • ... 
du. Ben de: I' 

- Olabilir ya, dedim, minik 1', 
dız küçücük ağzını çarpı ıp çıtl 
gırak gibi bir kahkaha atarak: _, 

- Nereye gidiyoruz bili) or ıtı , 
sun? İstanbula .. İstnnbula gidıY0 t' 
r.uz .. Kuen Mari yarın hareltC~ 
deeek .. Valizleri hazırlat, pasa ı,P' 
tumu, vizemi yaptır .. Sonra is ,1 
buldaki cSülun:t beylere telgt° 
çekerek hareketimi bildir.. ~ 

Şaşırmıştım.. Küçük yıld)Z 
ciddi konuc:uyord'u. Cevap \·e;, 
kızdırmak olamıy3caktı. Z# 
o benden cevap beklemedi. ı:: 1' 
lerini verdikten soııra bir karış 
yilc neş'eli ncş'eli pikako şarkısı r 
söyliyerck çekildi gitti. A&rııfl1 ,,
çık kalmıştı. Amma içime de /.' 
vır kıvır bir merak dolanmıştı· i' 
cab3 Miki 1stanbulda ne arı)'aC 
tı? {~ 
Uzatmıyayım, matmazel '1' 4' 

azimetine mani olmak istiyen sı:ı 
yo müdürile kavga edecek Jcıı -,,1 
sinirlenmiş, fakat karanndaJl JI 

Deoamı 6 ıcı saı ~ 
- sz~; 

Bu çıkışı Midillinin kahraJllaııl 
şöyle anlatıyorlar: tef 

- İstanbul Boğazına girdi~tl 
sonra harp başladığı için :ırtıl< ~ 
manasile vazifemiz de başl~ 
Bir gün evve1 gelen ba~ 
Rusların bizden intikam Jj 
maksadile Zonguldak ve Erel;;J 
manlarını döğdükleri ve üç ge 
batırdıklarını bildiriyordu. ~ 

Arkadan vurmasını seveJl 

manla karşılaşmak en büyük ~ 
miz olacaktı. Kömür almıya 
mıştık. 

""Bizim gibi büyük ağftl "'Yi~ 
vuz da kömür alıyordu. F~' 
kömür alış her zamanki gibi 

ğildi. Son haddi olan çizgiye_ 
gömülmüş olan Yavuz b513 

mür alnuya devam cdiyordıl-
Sanki biz başka mı yapıY; 
Bizim had olan çizği çokt il' 

miş, neredeyse güvertelere b 
mür koyacaktık. Çünkü korJl ~ 
lüğün ne demek old'uğunıı • .a 
öğrenmiştik. Yan tarafıınv---

(De1J01"' 



Kabil Şarkın ve Asyanın 
esrarlı memleketleri 

"' 
Efgan payitahtına gittiğiniz 
zaman neler görürsünüz? · 
Şimdiki kral, Amanullahın eskiden başladığı 
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bahçeli şehri tamamlayacak 

~fganhlar, birçok ker~ler dahili iş• 
lerine karışmış .olan 

ingilizleri hiç sevmezlermiş! 
Gayrimüslimler 
Etganistanda 

\ camilere giremez 
i Biraz ileride . Kral Amanullah: 1 

,.. 1 tarafından vücude getirilen bahçe • 
._ ....... '""'· li bir ıehir vardır: Darül'aınan! 

€aki ltral Amanulla111n ıaltamd zamanındaki rtıimlerinden 
l\ ~a~etecisi, bu ~emlekctte gör- dilmiştir. D1ğer sefirler, İngiliz 
dlııt ab~e giden bir İngiliz kadın sefarethanesine .gıpta ederler .. ~ • 
ear lerıni şöyle anlntıyor: cDeğil farethane, Hindıstandan getırılen 
ta !>ta, hatta şarkta bile Efganis· sağlam malzeme ile yapılmıştır. Et-
~ hak~ında bilinen şeyler pek rafı bir İngiliz köyüne benze~e~-
li ır. Agır yüklü kamyonumuz tedir. Sefarethane memurları ıçın 
b:;.ber geçidini geçtikten sonra, bir çok köşkler yaptırılmıştır. Fa-
tr başkn bir memlekete girdik. kat bu binaların inşası o kadar ko-
tq g: topra&tına girerken, hudut - Jay olmamıştır. Mesela sefaretha • 
ohn lnıış levhalar, Efgan vizesi ne için yola çıkarılan 60 banyodan 
~y adı.kça kimsenin içeri gire - ancak on biri Kabile varmıştır. 
la ~~eğini ihbar ediyordu. Bunun· KABİL OTELİ 
d~ b~bcr hudut karakol kuman - Bu münzevi köyden çıkıp şehri 
dq it lZe Çay ikram etti, adamları 
h~~~Yonumuzup ve e~yamızı en gezmek istedim ve cKabil otelhne 

'4<l ~f yerleştim. Burası temiz bir yerdi. 
b erruatn kadar aradılar. ld' ·· 
q\ıd Bir 1ngifü kadınının otele ge tgı• 

cllJt. S Uttan sonra 14 saat yol al • ni haber alanlar, benim bir casus 
\Uc. :a~bahleyin Celfilabad'ı geç • olabileceğimden çekiniyorlardı. Ef· es.-1.,,1 

tada malarya ortalığı kırıp . 
-._ • Ya ganlılar mağrur bir millettir, ln· Qllt..._ l"lnuş. Gece Celalabatta kal-

,, "<llJ. so gilizlerin ikide bir memleketlerinin .roıa nra ertesi sabah tekrar 
lta~ıktık. tiş~erine karışmış olmalarını bir 

Amanullah tacü tahtını bırak • 
tıkta nsonra burası d.a ihmal edilı
ıniştir. Asıl şehirle burası arasında 
yapılmak istenen tramvay hattı 

hfila yapılamamıştır. Fakat şimdi. 
ki Kral bu şehri ikmal etmek ve 
gelip Amanullahın sarayında yer • 
}eşmek niyetindedir. 

ÇARŞI 

Kabil çarşısında garpla şarkı ka· 
rışmış görürsünüz. Burada her 
milletten insanlara tesadüf eder • 
siniz. Japon malları, piyasada en 
çok sürülen mallardır. Sinekten 
geçilmiyen kasap dükkanlarında, 
Ef ganlıların en çok sevdikleri keçi 
başları satılır. Kahvelerde gramo
fonlar Efgan şarkıları çalar. 

Astrağan derileri satan Türk .. 
menler bir kervansarayda alışveriş 
ederler. Bu adamların bir tanesi 
1936 senesinde 15 milyon franklık 
astrağan satmıştır. Son baharda 
dünyanın her memleketinden bura· 
ya Yahudiler gelir, deri satın alır· 
lar. Bu deriler Londrada ve Liyi_p. 
çig'te işlenir. 
Astrağan iki üç günlük iken öl· 

öürülen ve o diyarda yetişen bir 
kuzunun derisidir. Son zamanlar· 
da Cenubi Afrika, Orta Asyaya bu 
hususta rekabet etmektedir. 

1935 de milli Efgan bankası üç 

~~er ile 5 kilometre mesafede bir türlü affetmiyorlar. Gerçi bana kar-
k şı zahiren muhabbetli davranıyor- 1 tıltı~ arşırnıza çıktı, pasaportla· 

"'--
1 aldı ''e b ,_ k" .. !ardı. Fakat İngilizleri hiç sevme • 

defa olarak kağıt para çıkardı. Ban
kanın karşısında bir sinema vardır. 
Kabilde ayrıca bir tayyare ve bir 
de radyo istasyonu irşa edilmiştir. ·"rır,, 'bf .. unı.urın se ız gun 

t " -«:.. g dikleri de pek iyi anlaşılıyordu. 
'f1tıdıl ~n Hariciye Nazırlığı ta- Zaten orada bulunan İngilizler, an· 

Efganistanda gayri müslimlerin ca· 
mileri gezmesi yasaktır. İ~ n ıade edileceğini söyledi. cak sefarethanenin bulunduğu köy· 

~b~lttz SEFARETHANESİ de yaşıyorlar. · 
fa ılde . ı 

EFGAN ORDUSU 
Efgan ordusu 80 bin kişidir. Ne

ferler iri yarı, sağlam insanlardır. 
İyi dağ muharebesi yaparlar. 
Hükümet, memleketi modern bir 
hale getirmiye çalışmaktadır. Yol· 
lar, köprüler, barajlar yapılmak .. 

tt!lharı .Yeni yapılan Ingiliz se· Kabilde en eski ecnebi kolonisi 
bıtİtiI . esı 1929 senesi sonlarında Almanlardır, bunlar da 70 kişi kadar 

1 

tıı· lllışr i 
al ÇıJt ır. Fakat o tarihte ih - var. Kübilde Ttlrklcr ve ranlılar 

~cbur tıİ SCfir, Kabili terketmiye da çoktur. Fransa, İtalya, Rusya ve , 
d~ İngi~· du. Şehirde bulunan di- Japonyanın da Kabilde sefaret -1~a g~Zl:_r ~de tayyarelerle Hin- haneleri var. 

b ~farethturuldüler. Kabil 2.000 metre irtifadadır, yüz 
~'kı1 ancae bir tek muhafız bin nüfusu vardır. Eski şehir ha • 

jtı l'~~ı. Bu muhafız 930 da bi- rap evlıerden mürekkeptir ve et· 
lrıiiliz 1 

Sefire teslim etti. rafı bir kale ile çevrilmiştir. Şi • 
~l bfnSefarethanesi, Kabilin en 
~atııtıd nlarından biridir. İhtilal 
liittıÜ§ 0~atısına bir kaç mermi 

akla beraber, tamir e-

mali şarkide Alman, İtalyan, Rus, 
Japon mühendisleri tarafından ya. 
pılan, yolları geniş bir yeni şehir 
kurulmuştur. 

'3itııdı l 
•TJfçrtdtt bulanan Hki Efgan icralı w icra/içesi 

tadır. 

Efganistan topraklarında su kıttır. 
Fakat yakında sekiz barajın inşası 
ikmal edilmiş olacaktır. Şimal ta • 
raflarında iklim daha ılıktır, şimdi 
pamuk yetiştirilmektedir. Garpta
ki kömür madenleri de yakında iş· 
letilmek üzeredir. 

Fakat moUalar Efgan milleti ü
zerinde büyük bir nüfuz göstel"" 

ı mektedirler. Kral Amanullahın ıs
lahat işleriin yarıda bıraktıran 

bunlardır. Bu adamlar, peçesiz ka· 
dm hayaletleri gösterdiği için Ka· 
bildeki sinemayı yakmışlardı. Fa
kat Kabilde me.Qeniy.et yolunda 
mollalarla mücadele başlamıştır. 

· Kardeş kanı 
/ 4 ılncıJ •agfoJara dwam } 

dostluğu hakkındaki sözleri hak • 
kında mütalefilar yürütmüşler, ta; 
vassut teklifinden hemen hiç bah· 
setmemişlerdir. Bazı gazeteler, sa· 
dece Çorçil'in ·teklifini cinsanı a
yakta uyutacak masal> olarak tav
sif etmişlerdir. 

Görülüyor ki, Almanyada bir 
tavassut fikrine yanaşanlar yok • 
tur. Almanlar da İspanyada harbin 
sona ermPsini arzu etmektedirler. 
fakat Çörçil'in teklifi o kadar bü
yük müşkülleri ortaya çıkaracak • 
tır ki, bugünün meselesi olarak te· 
lakki edilemez. 

="9-llllHllnl•--lllllfflllllnıtl llll1111111111Hlltllfl1111111: 
a : 

!Hangisi daha cazip! 
!JıMINllHHIHHtlllHIHNtttnHtlllHllllJIHlllNHHllllHllNHNNllıi 

Her sene sekiz santim büyüyen ve 
şimdi on dokuz yaşında iken boyu iki 
_buçuk metreyi bulan bir delikanlı 

Otomobile, sandala binemiyor, şimdi kendisine nere-
. den bir hayat arkadaşı bulacak ! J ıısanların verasetteki esrar 
hakkında daha öğreneceği çok 

şeyler var. Kimse, ~abiatin bir in
sanı niçin dahi, niçin ahmak, ni • 
çin sarışın, niçin esmer, niçin cü
ce, neden devasa yarattığına ce • 
vap veremiyor. 

Amerikada Alton şehrinde Ha -
rold Vadlof isminde bir mühendisin 
çocuğu da buna bir misal· teşkil e
der. 

Çocuk dünyaya geldikten son
ra, anası bu yavrunun günün bi • 
rinde alelacayip bir insan olabi -
leceğini hiç aklına getirmiyordu. 
Çocuğa Rober diye ad koydular. 

Sağlam, sıhhati ferinde bir çocuk
tu. 

Bir sene sonra karı koca, yavru· 
larının alelade bir insan çocuğun · 
dan b~a bir şeyler olacağını sez-

mişlerdi. Filvaki bu bir sene için
de o kadar siklet peyda etmişti ki, 
10 yaşında bir çocuğun sikletiue 
yaklaşmıştı. 

Artık ondan sonra küçük Rober 
inanılmıyacak bir süratle boy at -
mıya başlamıştır. Ailesi bu vazi
yet karşısında bir şey yapamamış, 
çocuklarını o halile yanlarında fü· 

lundurmıya mecbur kalmışlard •• 
Çocuğa mütemadiyen yeni kos

( Lat/e11 •aı/agı çtolrlnl~J 

iJrlnganın •n uzan 6ogla ı-ncl olan Rol>tJr dokuz ga1111dtJ boksör Karn•radan daha uzun boyla, 
CN1 dört ıapnda iken w ıimdl alınmıı resimleri 
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Kadın 
Okuyucularla 

s Baş başa 

Kadınların sırları 
meydana çıkacak-
Bu seneki moda cereyanına 
bakılırsa eteklerin kısalacağı 
ve bir kaç gerinden yırtmaçlı 

olacağı anlaşılıyor 

Son Avrupadan gelen moda ı 
mecmualarına nazaran bu se

ne etek modası kısalmış bulunu • 
yor. 
Hoş, bundan on sene evvel etek 

modası kısa idi. Hattfi diz kapak
larına kadar kısalan cteklete erkek
ler gıpta ile bakarken kumaş fab
rikatörleri, kumaş mağazaları asa
bileşiyorlardı. 
Kısa etek az kumaşla yapıldı • 

Kısa etek bu saydıklanmızla kal· 
mıyor, Eteğin dört tarafından bi
re,r yırtmacı vardır. Her yırtmaç 
etek ucundan diz kapak üzerine ka
dar uzanıyor. 
Yırtmaçlar, diz kapak, diz kapak 

arka boşluğu ve diz kapak yanla • 
rından olmak üzere dört tanedir. 
Yırtmaçlar yürürken dört taraf • 

tan açılarak kadının diz kapak ye 
diz kapak arkasındaki boşluğu gös
terebilecek şekildedir. 

ğından kocalar masrafüın kurtulu- Çoraplar gayet ince ve kadın te
yordu. Sonra; kadınların en zarif nini ve vücudün çizgilerini göste
olan baldır ve diz kapaklarını fşti- rcbilecek bir vaziyettedir. 
ha verici bir surette teşhir etme- Yırtmaçlar her dört köşeden açıl-
lcri hem kendileri için ve hem de dıkça bu çorapların inceliği kadı
hüsnü tabiat sahibi olanlar için bi- mn en cazip yeri olan diz kapak 
rcr zevk mevzuu oluyordu. alt oyuğunu ve diz kapaklarının 

Fabrikatörlerin propagandaları zarafetini göstermiye müsait ola-
k!Sa etek modasını yayaş yavaş or- caktır. 

tadan kaldırdı ve kumaşlarını bol- Bunların hepsi iyi ... Fakat; bal-
ca satmak için yerde sürünen bol dırlannı, diz kapaklarını bu ince 
eteklere moda verdi. Nihayet, on çorapların içine sığdıramıyacak 

senedir kocaların keselerini harap halde olanlar ve bilhassa biçimsiz-
cdcn, fabrikatörlerin keselerini dol- likleri dolayısile teşhirde güçlük 
duran uzun etekler bu sene yerini ve mahcubiyet çekecek olanlar bu 
yine kısa eteklere tcrkediyor. modaya nasıl uymuş bulunacak • 

Uzun etek modası yalnız fahri • lar?. 
katörlcri se\1ndirmcrnişti. Baldır - Doğrusu 1937 kısa etek modası 
ları biçimsiz, diz kapakları küt ka- kadınların esrarını iaş edecek bir 
dm1nrı da sevindirm~. Bu gibiler vaziyettedir. 
uzun eteklerle çirkinleiklerini s.at- Her halde kısa etek modası ko-
de muvaffak olmuşlardı. caların kesesine elverişlidir. 
Düşününüz bir kere, küt veya- Sonra; hüsnü tabiat sahibi olan-

hut çarpık bir baldır, etli ve şiş- lar için güzel bir teşhir manzara -
kin bir diz kapağı olan bir kadının sıdır. 
kısa etek içinde görünüşünü... Hiç şuphe yok ki; erkekler 1937 

Bereket versin 1937 modası, '>n senesi kısa etek modasından m€m· 
sene evvelki kısn etekler gibi diz nundurlar.. Ve baldırları düzgün 
kapağına kadar değildir. ve diz kapaklarile, diz kapak ar -

Bu senenin kısa eteği, kadın bal- kası oyukları güzel ve çukurlu, ya-
dırının tam olgun ve kabarık ye- ni çift gamzeli olanlar için bu se-
rine kadar uzundur. Yani kadının nenin modası hayırlı ve uğurlu se· 
zarü olan bilek mafsalını ve bu nelerden biri imiş. 
ınafsaldan yukarı doğru süzülen Bakalım; dUzgün ve teşhiı e la-
mevzuniyctini teşhir ettikten son- yık baldır ve diz kapaklara malik 
ra, tam baldır ü~~ine . gelen etli olmıyan kadınlar bu moda karşı • 
noktayı da tebaruz ettirmektedir. sında ne yapacaklardır? 

-rDSar.iarınvmıı-·omr·ü~üZüYôr ........ 
E ski Romalılar insanların vasa • 

ti ömürlerini otuz beş yıl ola -
rak hesap ederlerdi. Halbuki bu
gün :fennin, bilginin, sıhhi kaide • 
!erin tekemmülü ve ilerlemesi in· 

sanların vasati ömrünü altmışa 
çıkarmıştır. İnsanların azami ömrü 
hiç bir zaman yüz on yılı geçme • 
mi§tir. Kendilerini yüz altmış ya • 

~:ında gösteren ihtiyarlar bunaklar
dır \•e başkalarını iğfal etmek isti
yenlerdir. 

Gerçi insan denilen mahluka, yer 
yüzüne geldikten sonra, çok yaşı • 
yor denilemez. Vakıa bir çok hay • 

vanların da ömlirleri o kadar uzun 
değildir. Meseli at ~asaU olarak 
45, öküz 25, köpe!c 20, koyun 15 se
ne yaşar. 

Halbuki, buna mukabil bir \Ok 

vah§i hayvanlar vardır ki, uzun 
seneler yaşamaktadırlar. Meseli fil 
200 sene, ir1 kaplumbağa 300, tim • 
sah 300, papatan 100, kartal da 100 
sene yaşarlar. 

Bütün bunlar ağaçların ömrüne 
nazaran yine kısadır. Asma 130, 
çam 400, kavak 700, me~ ve ıhla • 
mur 1000, kestane ağacı 2000, ser
vi 5000 sene yaşamaktadır. 

....................... IMllHIUIHHUt'"IHHlllHINMtllMHMIQIHllUMHIUffllH111UmHttHUtltlttltlllllll11dlllllltUtlltlttfMffttHlllHIHIMhl 

tüm satn almak mecburiyeti hasıl 
olmuştu. Halbuki Madam Vadlof'· 
ın ondan evvelki çocukları hiç böy
le garip bir hususiyet gösterme • 
mişlerdi. 

Rober 6 yaşına geldiği zaman, 
artık mağazalarda hazır çocuk el
bisesi bulmak imkanı kalınamıştL 
İskarpinleri ölçü ürerine yHpılıyor
au. 9 yaşında, babasının OOY\\'1U 
pçti. 11 Y•flllda mef}ıur frJ vu • 
cuUtı bobör Primo Karnera'dan 
daha boylanllll§tı. Halbuki o bo-

yu ile daha oyuncaklarından he • 
vesini almamış bir çocuktu. 

Rober'in boyu yaşile beraber 
yükselmiye devam ediyordu. Se -
nede sekiz santimetre! Artık anne
si evladını kucaklıyamaz olmuştu. 
Ancak sandalyeye çıkar da, Rober'· 
in yanaklarını öyle ôpebilirdi. 

Çocuk 14 yaşına geldiği zaman, 
boyu ild metre, on santimetreyi 
buldu. 

Fakat zavallı Rober'in derdi de 
boyu ile beraber büyüyord\.& Me-

Yol bozanlar 
Şiddetle 
Menedilme/il 

Maçkada. oturan Sedat ismcıU 
imzah okuyucumuz yazıyor: 

cBir iki gün evvel Teşvildye ca• 
mü önünden Beşiktaşa inen yo • 
ku§un baş tarafında, yolları, kal· 
dırımları bozdular. Yer altındil 
bazı tamirat yaptılar. Sonra işleri 
bitince kapattılar. Buralarda iş gö· 
ren kimlerdi, ne için açtılar, ne yap
tılar bilmiyorum. Bildiğim bir şey 
varsa, bu ameliyattan sonra yolun 
o kısmı tamamen bozuldu. Çünkü 
üstün körü kapattılar gittiler. Hat
ta bazı yerlerinde taşların arasına 
kum yerine toprak koydular. Şim
di, evvelki günkü son yağmurlar· 
dan burası çamur içinde kaldı. O. 
tomobil, araba gibi, vesaiti nakli· 

ye de zorla geçiyor. 
Ötedenberl şehrin bu gibi işleri 

hakkında şiki~t\er yapılır. Bir 
yeri açıyorlar, işlerini görüyorlar. 
Ondan sonra, eski haline bile koy• 
madan gidiyorlar. Zaten İstanbul 
sokakları, kaldırımları bozuktur. 
Bir de böyle yol bozanlar çıkıyor. 

Bu vaziyeUerin hemen önüne 
geçmelidir. Bu işle hangi daire a· 
lakadarsa, nazarı dikkatini celbet· 
meniz! rica ederim. Yarın, öbürgün, 
bu bozuk yol ürerinde, çamur ye
rine toz göreceğiz. Çünkü haval~ 
ısınınca toz olacak.. O vakit de, yü· 
zümüz, gözümüz, elbisemiz berbat 
olacak. 
Şu İstanbul, kışın çamurdan, ya• 

zın tozdan kurtulmıyacak mı?• ........................................................ 

Sair 
Danünçiyonun 
Bombardımanı 
Budapeştede çıkan Macarorsag 

gazetesinde şu satırları okuduk: 
cMalfundur ki, İtalyan şairi yet-

mişlik Danünçiyo çok hırçın bir ço
cuktur. Arada bir İtalıyan maka " 
matının bapna ~ler çıkarır. 

Şairin Gard gölü kenarındaki 

köşkünün bahçesinde, bundan 10 

sene evvel satın aldığı eski bir 
harp gemisinin yarısı vardır. Ge • 
minin ön tarafı! arasıra, bilhassa 

milli bayramlarda şair, amiral kı • 
yafetine girerek, bu gemiye biner 
ve bir top endaht eder. Danünçiyo 
bu münasebetle davetlilerini ge • 
miye götürür ve onları kumanda • 
nın kamarasında kabul eder. 

Bir kaç gün evvel Gardin'de otu
ranlar, şairin, gemi direğine harp 
bayrağı çektiğini görerek telaşa 
düşmüşlerdir. Danünçiyonun köş • 
künün biraz ilerisinde bir Alma • 
nın köşkü varmış. Bu Alman köş
künü pemeye boyamış. Şair de 
pembe renkten hiç hoşlanmazmış. 
Komşusuna bir ültimatom gönde • 
rerek, 48 saat içinde köşkünü sarı· 
ya boyamasını, aksi takdirde köşkü 
bombardıman edeceğini bildirm4 

Alman, bu ültimatomu latifeye 

hamlederek, gülmüş, geçmiş. 
Fakat, 48 saat sonra gemideki 

top namlusunun kendi evine doğ
ru çevrildiğini görünce, hemen dür· 
bünü almış. Filvaki Danünçiyo • 
nun gemide tehditkar bazı hazır • 
lıklarla meşgul o1°'1ğunu görmü.~ 

Şaşıran adamcağız derhal İtal • 
yan zabıtasına ve Alman sefaret • 
hanesine telefon ederek himaye is
temiş. 

Derhal koşup gelmişler ve Da • 
nünçf yo ile günlerce devam eden 
bir müzakere başlamıştır. Nihayet 
İtalyan dahiliye nezaretinin müda· 
halesile iş bu şekilde hal edil • 
miştir: Alman, evini sarıya boya • 
mıya razı olacak ve boya parasını 
da İtalya hük\ımeti tesviye edecek. 

Ve nitekim öyle olmuş . 

se~A otomobile bineme:_ Q.ıo;uştu. 
Bır sandala binse, boyunun ııava .. 
lesinden sandal ınuvazenesin•. kay
bediyordu. Bisiklet, altında kırılı
yordu. 

Rober şimdi 19 yaşındadır, boru 

da 2,5 metreyi ıeçmiştfr. Sıkleti 
212 kilodur. Bir kostünıilr.tt &ekb 
metre kumaş gitmektedir. 

Evlenmek çağma girin~, za • 
vallı Rober'e bir karı blilmak da 
hayli müşlcCil bir ı, olacak. 

Eski lstanbul batakhaneleri: 1 HiKAYE 1 
Miki

1 İstanbulda. 1-
< 4 üucü sog/ad'Jn clevaın) 1------------Yazan: ,M. S. ÇAPAN 

KUMAR •• 
-türlü vazgeçmcmiştL Sırtında şık 
gri bir seyahat tayyörü, başında 

kırmızı bir bere, omuzunda fotoğ
rafı asılı, sıçrıya sıçrıya önüme dil§· 
tü. O önde ben arkada dev gifü 
ulıyan cKuen Mari> transatlanti • , 

ğine girdik. Vapurun süvarisi Mis 
Mikiye bir cemile olarak bütün 
maiyetile beraber bi1J güvertede 
karşıladı. · 

Mis Miki bir karış boyile iri ya
rı baş süvarinin kolunda görünün• 
ce kendisini selametlemiye gelen 
pcrestişkarları hüngür hüngür ağ
Jıyarak mendil sallamıya başladı-

lar. 
Bu candan tezahürata Miki de 

kayıdsız kalamadı. Hemen şu şarkı 
ile öpücükler göndererek hissiya • 

tını ilan etti: 
Ey dostlarım ağlamayın " 

Yüreğimi dağlamayın 

Havduyudu cici beyler 
Jşte size öpücükler 
Bana çapkın Miki derlerA 
Ey Holivut elveda 
Gidiyorum istanbula 

Havduyudu cici beyl~ 
1§te size öpücükler 

Bana çapkın Miki derler 
Miki şarkısını bitirir bitirmeı 

il#ıhtımı dı>lduran halk çıngınca 

sevimli artisti alkışlamıya başladL 
Kuen Mari son sür'atle enginlere 

açıldığı zaman bile alkışla şakırtısı 
hfila kulaklarınıızı çınlatıyordu. 
_ Bahrimuhite daldık. Gece gün • 
aüz yol almıya başladık. Miki ele 
avuca sığmıyor. Neş'esinden koca 

transatlantiği çın çın öttürüyordu. 
İşte onun bu şuhluğu bir faciaya 
sebebiyet verdi. Vapurdaki bütün 
gençler çapkın Mikinin etrafını 

sarmışlardı. Fettan artist çıtır pı· 
hr, kıvır kıvır işvelerile hepsinin 
aklını başından alyor, hepsine a .. 

vuçlarını yalatıyordu. 

Hele bu gençlerin arasındaki bi-
ricik Amerikan trilyoneri Mister 
Braun gönlünü Mikiye · kaph .. 
rınca vapurdaki Amerikan mislerl 
küplere bindiler. Kadınlar etrafımı 
.alnut 'beni tehdit ediyor, nkekler 

ayaklarıma kapanarak Mikiden il-
tifat dileniyorlardı. Çapkın Miki

ye söz geçirmek kabil mi? Zavallı 
trilyoner, Miki ile bir saat başbaşa 
çay içebilmek için en aşağı beni 

m!lyonet y~pmayı vadetmişti. Am

ma .Miki şımarık mı şımarık, fot
ta_n mı fettan .. Biçare trilyon er de 
dakikadan dakikaya alevlenen aş
klle adeta bir hilali fener .. İncelik 
boyu uzadıkça uzuyor, rengi mum 
gibi soluyor, kulakları yelpaze gi
bi sallanıyor. Talisiz deli.kanlıya 

yüreğim hun oluyordu. 
Bir gece yarısı, herkes ü .. 

mitsizlikle kamarasına çekilmişti. 
Mi.kinin de her nedense o gece yü-

reğinde bir yumuşaklık vardı. Gü· 
vertede mehtaba karşı hissi bir 
romans söylemiye başladı: 

Küçüçük yüTeğim aşka susadı 
Bilmiyorum nedir sevdiğimin adı 

Kalbimde titriyor sevdamın tadı 
Derdimi dötükçe derin sulara 
Ey hazin mehtap benimle ağla 

••• 
Bir sızı var benim içimde 
Yalnız kaldım sessiz gecede 
Derdimi döktükçe derin sulara 
Ey hazin mehtap benimle ağlat 
Bu acıklı romansı güvertenin bir 

köşesinde hıçkıra hıçkıra dinliyen 
cMister Braun, dayanamadı, sürü
ne sürüne Mikinin önüne kadar gi
dip diz çöktü. Bir eli yüreğinde, ö
bür elile göz yaşlarını silerek aş
kının son acılarını söyledL Ben 
dört gözümü açmış, artık Miki mer
hamet edecek, diye nefes almadan 
bekliyordum. 

Birden kulaklarım yırtıldı! Mi-
ki hain bir kahkaha atıverdi: 

- Kah kah kah kahhh! Yine siz 
misiniz, Mister Braun? Ne zaman 
peşim1 bırakacaksınız benim? 

- Son nefesime kadar .. Benim 
nazlı Mikiciğim .. Bana merhamet 

ediniz artık.. Bakınız aşkınızdan 
ne hallere geldim? 

- Benim ne kabahatim var. Ba· 
na Aşık olmanızı söyledim mi? 

- Ah Miki.. Bu kadar kalbsiz ol
mayınız.. Sonra ahım sizi tu <" 

- Ohhh .. Ben! tehdit etmeyiniz 
kuzum. 

ikinci kı•ım - 4 7 -

Çolak Antranik dedi ki: " Cenabınız bit 
kart aldınızsa, üçe tek almışsınız deı' 
korktum. Kenti bozdum. Floşa gittlY"' 

sem, beşinci karo yapıştı. ,, 

farkında değildi. Boy'Una, kesey~ 
elini atıyor, avuç avuç altın çıkarı
yor; bir taraftan altınlar eriyor, 
onlar eridikçe, yenilerini çıkan • 
yordu. 

Bir aralık, İsmail Hakkı paşa • 
nın eline bir as dö per geldi. Yer
de epey pot birikmişti. Karşısın • 
da Antranik, solunda Mazlum Dil
mani, sağ tarafında da Süleyman 

i\li bey vardı. Kağıdı da Antranik 

yapıyordu. 

İlk evvela Süleyman bey~ 
- Pas! dedi. • 

- Ful as! 
- Floş ... 
--. İyisiniz! dedikten sonra, pa ~ 

şa, önündeki paraları ortaya itU. 
Ayağa kalktı. 

Antranik, izahat vermiye bai • 
ladı: 

- Rölans yaptığım vakit, elifO' 
de kent vardı. Cenabınız bir 1<.ıt 
aldınızsa, üç tek almışsınız ~ 
korktum. Kenti bozdum. Floşa gı 
tiysem, beşinci karo yapıştı. ·t 
Paşa, iğrenen, gazaplı ve sıb~ 

nazarlarla Dilrnaniye bakmakta ~ 
di. O, bunun hiç farkında değil~ 
bile. ~ elini yelek cebine " 

~u: ~ ,. mış, bir parça esrar çıkarmıştı. > 
- Dubl uvertür! diye, potun Ud 

ze1ed1igıv· nargilenin lülesine ycrld' 
mislile açtı. 

Dilmaninin elınde üç yedili var- tirmekle meşguldü. 
d Süleyman Ali bey sordu: , 
ı:_ Pek iyi! dedi. - Hayır ola, paşa hazretıet1· 

Nereye? 
1 

Çolak Antranik: - Bırak beyefendi .. Anbale 01 
- Yirmi beş lira daha! diye rö-

dum. Oynıyamam artık! ~ 
lans etti. . Ve, yakasını ilikleyip pelerı 

Süleyman bey, zaten hiç tutul- bııJı 
sırtına atarak, sert sert, hızlı 

mamıştı. yürümüştil. 
- Pas! dedi .. Kağıtlarını ma- :,. 

Zararını, hala Dilmaniye siJ!" 
sanın üstüne attı. 

Paşa, görmiyc mecburdu. Çün- lenmesinden biliyordu. 
kü, zaten ciki valör> dediği otuz Oyun zaten sonuna yaklaşrnı~~ 

tur ve kuları üç kişi o'.~adılar· S lira kadar çıkıyordu. ,J 

- Peki! dedi. tirdiler. ·ıe-
Mazlum Dilmaru de gördü. Ve, İşte eski yıllarda, pokerin Jıı 

yine elini yelek cebine atarak blr lerini bilen ve fakat: 
parça daha esrar çıkardı, nargile • - İşlemek! 
nin lülesine yerleştirdi. J)f)rin bir - Çalmak! 
nefes çekti. -Sirkafla oynamak! ~ 
Paşa, önce, döperini bozup boz- Ellerinden gelmiyen kibar 

mamak hususunda kısa bir tereddüt zengin oyuncular da, bu suretle: 
devresi geçirdi. - Avanta! 

- Üç kart alırsam, belki üç as - Haraç .• 
tutarım?! diye düşündü. Fakat, Alırlardı. Fakat ne kadar olS" 

bunların sayısı pek azdı. O zaJXl~ 
sonra: ~ 

_Bir kart! dedi. lar, bugünkü gibi herkes, pok ilt 
Dilmani bir kart aldı. bir çok hilelerini bilmiyordu. lJ .. 
Antraniğin elinde iki rua var<Iı. nen hile, evvelce de dediğim .P~ 

Fakat, kağıtlarının dört tanesi ka· nihayet basit bir kaç hileden :ı~ 
ro idi. Yani, sanki floşu vardı. Alt- retti. Mazlum Dilmani ve DiY 

di kabilinden bir kaç oyuncud~. 
ta, façada, karo valesini görmüş - başka, hem.en bütün poker 0yııı 
tü. Zaten, rölansı da onun için yap-
mıştı. Façadaki karo valesini, na • yanlar gözü kapalı insanlardı· lr 

Halbuki, bugün poker hilekit' 
sıl olsa, el çabukluğuna getirip a- .,ıt 
şıracaktı. Bunu da, paşanın ruhu ğı, poker hırsızlığı, çok gen.İŞ ne' 
bile duymıyacaktı. şekil almıştır, bugünün pokere 1'fl 

Nitekim, öyle de yaptı. Biçimine ri içinde, zengin ve içtimai :rne" 
yüksek: 

getirip, façadaki karo valesini a - _ Trişörler! 
şırdı: Floşu yapmışb, artık rahattı d · ~~•D" e vardır. Bunlar, çok paralı ııı--

Paşa, kağıdını file etti. Memnu· lar olduğu halde, bulundukları ~ 
niyetini belli etmemek için kendi- relerde: 
ni sıktı. As dö per süit damı bir as _ Çalmak! 
daha gelmiş, fol as olmuştu. _ Hırsızlık yapmak! 

- Bop! dedi. İleriye gümüş bir dan geri kalmazlar. . .1.1 
mecidiye sürdü. Dilmant ve diyamandi g~~ 
Dilmant de, yediliden ful tut • de, işçilerin numaralarını görtıP· 
muştu. Fakat, kurnaz oyuncu oldu- _ Pay! ·ııl 

ğu ve iki tarafın da birer kart al- almak suretile, açıkgöz:lükltfl 
dıklarını düşündüğü için rölans göstermekten geri kalmazlar· . .t} 
yapmadı. Zira, bulunacak ful, her (Devamı ı-~ 
halde onunkinden üstün olacaktı. • ............................................... .. 

Bir mecidiye de o fırlattı ortaya .•• 
Sıra Antraniğindi .. 
- 10 lira! diye rölans yaptı. İki RADYO 

be§ibiryerdeyl, ortada yığılı altın- ,._ _________ ,,_. 

ların üstüne atıp şakırdattı. 
Paşa, döndü: 
- Rest! dedi. 
Dilmant, kaçmıya mecbur adde • 

diyordu kendini. Çünkü, paşanın 
ful tuttuğuna emindi. Antraniğin 

daha yüksek kağıt tuttuğunu bilse, 
mesele yoktu. Fakat, ya paşa ka -
zanırsa? 

- Hayır! dedi Dilmani .. 
Alntranik memnundu. Cennet, 

canına minnetti onun .. Hani, til • 
kiye: ctavuk yer misin?, diye sor
muşlar da cinsanı güldürmeyin 
yahu!11 demi§. İşte tıpkı onun gibi 
idi Antranik. 

- Restiniz ne kadar paşa hu • 
retleri? diye sordu. 

Saydılar .. 87 lira idi. 
Fazla dü§iinmeden, 
- Gördüm! dedi. Neniz var? 

Aktam neşriyatı: ~ 
17 .lnkıllp dersleri Ooive~~ 

nakltn Yusuf Kemal Tenı· -.,; 
tarafındıan, 18,30 Pllkla d1111ı •111 ~ 
kisi, 19,30 Eminönü HaJke\'I~ 
yal yardım şubesi namına • _, 
rans Operatör Sım (Evlilil•0 ~ 
telif cepheden tetkiki) 20 .. -" 
ve arkadaşları tarafından Tu~ 
sikiıi ve halk oarkaf arı. 20,30 "°'' 
Rıza tarafından arapca s6yle\fı tıf"_ 
Cemal KAmil ve arkadışlıtl ~ ~ 
fından Türk musikisi ve bŞ.al tlf~ 
kd•n. ıaat ayan, 21,15 ~l 
rosu dram kısma (Antar). "' I' 
Ajanı ve borsa haberleri ~ 
teli rünÜD prorranu. 22.'° !:.JJJ" 
sololar, opera ve operet ~ 
?3.30 ıoa. 

Dikkat ı aJOd "'-
. 19 Çocuk Esirgeme ku~,Jt iJt' 

mlD• koalerıns operatör 
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1 
) · ~POR 

Süılle'11ffianon Sa1r~yın~a 

· KUIQ)lbJJ~ KO~lLARR 
Tefrika No: 31 Yazan : M. Necdet Tunçer nı lstanbula davet etti 

''Acaba, Amon tahtını. bı~ak~p Sülegmana ka~-1 Yunanlılar, geni yaptırdıkları stadda bir Türk-
sam, nasıl olur? hem çırkın bır kocanın tahakku- Yunan milli maçı yapılmasını istiyorlar 
lltiinden kurtulur, hem de Süleyman ~ibi kudretli 1 

ve nü/ uzlu bir hükümdarın zevcesı olurum!,, 
Fenerbahçc bu sene, yıl dönüm

lerini ~n senelerden daha par
lak bir surette kutlulamak için şiın
diden çalışmıya başlamışlardır. Bu 
sene 30 mayısta, İngilterenin meş-

Sa un rüyasında, (Ninova) kıgılarmda at ko$fura11 Asar 
muharip/erini görüyordu.. 

li:- Sc-n ne yaman bir kadınsın, 
ta aya! Seni şimdi her şeyden. hat
lı §araptan daha çok seviyorum. 
. aydi, tnuhafıılarıma emret .. git:for. Ve beni kucakla .• Yatak o
rıa götür! 
Şaon bu sözleri söyler söylemez 

Se~deliyerck oturduğu yere bir el 
~1&1nı halinde düşüvermişti. 
Şaon artık kendinde değildi. 

(Banapal) m muharipleri.. İşte 
(Ninova) kıyılarında at koşturan 
yiğitler .. Hepsini görüyorum. Sü -
leymanın zevcesi Prenses Sama'yı 
karşılamıya gelen zırhlı askerler! 
Gerçek o da kıskançhk yüzünden 
sarayı ve kocasını terk edip Asuri
yeyc kaçmıştı. Sama ne güzel ka
dındır .. Ve hükümdarlarm bütün 
güzel kadınları Sama gibi talisiz • 
lisizdirler. 

- Amon sarayındasmız! 
- Ne zamand'anberi uyuyorum 

burada .. ? bur takımlarından ve halen yedinci 
- Sabahtanbcri.. vaziyette bulunan Wolver Hamp-
- Kraliçe nerede? ton takımım şehrimize getirmek i-
- Orduyu teftişe çıktı. çın ~uhabcrede bulunmaktadır. 
Şaon gözlerini açtı: Bundan başka bu hafta Fransız 
- Hangi orduyu .. ? mı1li takımını yenen ve likte ü-
- Amon ordusunu.. 1 çüncü vaziyette bulunan Charlton 
- Yeni mi geldi bu ordu? ·ı takımını da İstanbula davet etmiş-
- Evet. Amon kralile birlikte tırd. 

g~ldi .. Sarayın arkasında karargah Vlnner Spor da gelmek 
kuruyor. la ti yor 
Şaon bu sözleri duyunca sende- Bundan bir müddet evvel bir kaç 

Jiycrek kalktı .. gerindi.. silkindi. kerre şehrimize gelen ve Viyana ta-
- Muhafız]arım nerede? 

kımlarının çn başında bulunan 
_ Dışarda sizi bekliyorlar.. Wincr Spor İstanbuldaki klüpler • 
Şaon geniş bir nefes alarak ka- den birine müracaat ederek hazi -

pıdan bakt1 .. K'oridorda dolaşan ranın ilk haftasında kar.şılaşmak 
muhafızlarını gördü: 
~ Sadık askerler1·m, benı· bıra • istediğini bildirmiştir. 

Halbuki miUi kfune maçları rlo-
kıp gıtmemişler. layısile bu karşılaşma ancak tem -

Diye söylendi. muzun sonlarına doğru mümkün <>-
Sonra birden pencerenin öniiM 

labilecektir. 
koştu .• 

TUrklye • Yunanl•tan (Devamı var) 

Hltler Boksör •mellng'I kabul etti 
Başvekil Hitler. meşhur Amerikalı ~enci boksör Joe Luis'i mağlöp 
eden Alman boksör Scbmeling'i kabul etmiştir. Başvekil boksör ile 
Almanyanın istikbaldeki boks hayah üzerinde meşgul olmuş ve boks 
sporunu teşci edici beyanatta bulunmuştur. 

Schmeling bu suretle hiç bir ıp,rcuoun irişemediği bir hü!nÜ ka• 
bulc mazhar olmuştur. Yukardaki resim Hitlcr ile meşhur boksörü YC 

"İtraliç':! Naya cariyelerine emir 
erdi: 

11 - lsrail ordusu kum<ındanını ya-
Kraliçe Naya, Şaon•u kapı aralı- !~~~~~~~~~~~~~~ mllll maçı 

Yunan gazetelerinde okuduğu • 
muza göre Yunanlılar yeni yaptık
ları stadlannd'a Balkan oyunlanna 
bir hazırhk olmak üzere bir Türk
Yunan milli karşılaşmasını istedik
lerini Futbol Federasyonuna bil • 
dirmişlerdir. 

Anny Ondrayı göstermektedir. 

oridis dünya ağır siklet şampiyo
nu olan Marcell Thill ile yaptığı 
müsabakalarda dünya şarnpiyonlu
ğ~ma namzet olduğunu ispat eden 
Yunanlı boksör (Thill) i Atinaya 
davet etmiştir. 

İNGİLTEREDE L1K MAÇLARI 
Birmingam: 2 - Manchester: 2 
Charltan: 1 -Huddersficld: 2. 
Bolton: 1 - Chlseo: O. 

ltnı~.daki odaya götürüp yatırı -
tı~ı l? • • k d "'b • L_ • napısında ıkı a ın no e. 
ueklesin. 

h \te kCJridorda bekUyen İsrail mu* 
af.ızlarmı çağırdı: 

ilt:- Bakınız. dedi. kumandanmız, 
~·k~~ şnr:ıpla sarhoş oldu. İçeri • 
i t ı odada yatıyor. ister gidiniz, 
~ kcr8<'niz ayılıncıya kadar burad'l 
e lt'Yiniz! 

ta ııuhafızlar biribirine bakıştık -
:tan sonra, saraydan uzaklaşmamı • 

karar verdiler: 
ı· - Müsaade ediniz de burada bek-
1Yelinı. 

••• 
" Şaon o gün akşama kadar başını 
,,aı.tık~ . k Ya n kaldıramadı.. Bır aralı 
" •. 

111ih yerden kalkmak istedi.. 
'10~lc .. 

rını açamıyordu: 
- 'Niıy d . ? l)· a .. ncr esın. 

'Ye seslendi 
~.. . 

\ıe 0 bet bekliycn cariyeler cevap 
llnediler. 
Şaon tekrar sızarak horuldamı

l'a b 
aşladı. 

~~tnon kraliçesi o gün akşama 
du r bütün hendekleri su ile dol
f.aı;trrıuştu. Ayni zamanda (tılsımlı 

a da nöbetçiler göndermiş ve: 
~~ lsran ordusu saraya hücuma 
tııı .!acak olursa, tılsımlı kayala
lığı \lstünde ateş yakarsınız; orta • 
llıuh aı~v kaplar.. ve Süleymanın 
lar. arıpler.i dönmiye mecbur olur-

~nıi"-li 
~· y • 

A. "Ya ~~umuyorduH 
tıtıdtnon ulkesini Beni İsrail istila
~tı an kurtarmak için ne müm -
Ş:e Yapınıştı. 
_on Uykusunda snyıklayordu: 

a.1113>' ltendimi Asuriye bağlarında 
la:rakoruınh Etrafımı iizüm dağıtan 
~t:nı aşlı, kara gözlü Asur kızları 

§lar .. İşte uzaklardan geçen 

~aı· ~ 

ğından dinliyordu. 
Şaon sarhoş olunca. sızdığı za -

man. böyle daima sayıklar ve düş
manları onun ağzından bir çok ha
kikatler öğrenirlerdi. 

Naya bu sözleri dinlerken hay· 
retle kaşlarını kaldırdı: 

-Demek Asuriyeli Prenses de 
Süleymanı terk edip kaçmış ... Ne 
yazık! 

Naya bu sırrı öğrenince odasına 
çekildi .. 
Düşünmiye başladı: 

- Acaba Süleymanın bana el al
tından gönderdiği mektuba inana
yım mı? Beni İsrail hükümdarı ba
na: (Kocam terk et .. bana gel! Sa
rayımda kraliçeler gibi yaşarsın!) 
diyordu. Prenses Sama'nın kaçtı· 
ğı hakiknt olacak ki. Süleyman ba
na böyle bi.ı: teklifte bulunuyor .. 
Nayanın içine bir şüphe girdi. 
Bu şüphe yavaş yavaş bir arzu 

halinde bütün ruhunu, bütün ka
fasının içini sarmıştı. 

- Acaba Amon tahtını bırakıp 
SUleymana kaçsam, nasıl olur?! 
Hem çirkin bir kocanın tahakkü • 
münden kurtulmuş. hem de Beni 
İsrail hükümdarı gibi. muhteşem 
saraylarda yaşıyan kudretli ve nü
fuzlu bir adamın zevcesi olurdum ..• 

Naya bu işe kolay kolay karar 
veremezdi.. veremedi. Onu Amon 
Kralı namına adım adım takip e
den zabitler vardı. 

* , Nihayet akşam olmuştu .• 
Aman dağlarının eteklerinde tit

reşen penbe bulutlar esmerlcşiyor 
ve ortalığı haz.in bir sessizlik sarı -
yordu. 
Şaon gözlerım uğuşturarak uyan

mıştı. 

Şaon•un başı ucunda iki cariye 
duruyordu. Şaon sordu: 

- Nerdeyim ben? 
Carıyelcrdcn biri cevap verdi: 

~anı:47 

l(aranhkta bir ışık 
Y ~zan Edgar Valas 

Çeviren: Muammer Alatur 
o -

)01-g;E!<!cki hadiseleri hepiniz hili- mek üzere evime gelmiJ. Kendisl -
Conııuı.~ • nin Dartmur hapishanesinden çık-s Leksınan bundan sonra tığını ve beni orada gördüğünü 

lı ha ur hapishanesinde geçirdi - söylemiş. 
\ıe cı:,,atı kısa cümlelerle anlattı Halimi öyle tasvir etmiş ki, bu 
'lt a:rn etti: tasvir dünyanın en cesur kadınını 

()lrtıacl.ı~a hakikatte benim mücrim yıkmıya kafidir. Güya ben hiç ak-
t;t afrı~rnı llek iyi biliyordu. Hat- la gelmedik işkenceler görüyormu-
de lıtız hakkındaki kararnamenin şum, son derece hastalanmış ."!l, 
1~u i~i edilmek üzere olduğu ma- neredeyse çıldıracakmışım. 
t\l su~% Fakat bana karşı olan ki- işte Kara böyle bir tabiye kul-
~ bu.r bulmamıştı. Çünkü onun lanıyordu. Bir bıçakla veya kırbaç-
~l'nd tik arzusu olan Gras benim la vurmuyordu, fakat en zehirli 
.. ~ 

1
• O zaman hem beni, hem sözlerle insanın maneviyatını par-

~iktı akla Belrnedik işkencelerle çalardı. Benim hapishaneden tah -
sa.tıa..a etınek için yeni bir plan liyc edilmek üzere olduğumu ha-
b l, 
~n h her ahnca, büyük projesini he -

'°~~ ıı:l>~aneye girdikten bir ay men tahakkuk ettirmek gayeJcrlııi 
tlfin biri karımla görüş - düşünüyordu. 

Son Telgrafın 
Müsabakası 

Bayanı 
Tanıyor musunuz? 

r 
ıson Telgrefın Müsabaka 

Kuponu 

No.: 20. 
Bu Resım _____ _ 

nin totoQrafı 
bildiririm. 

ADRES ı 

oıduQunu 

. . . . . . . . ' ...... . .... 
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Federasyon bu hususta henüz bir 
karar vermemiştir. 
LUİS REGUEIRO VE LANGARA 
RACİNG CLÜBE GEÇTİLER 
Paris - (Hususi Muhabirimiz -

den) - Öğrendiğime göre meşhur 
İspanyol oyuncusu Luis Regueiro 
ile beynelmilel bir oyuncu olan 
Langara Racing Clüb'e geçmişler
dir. 

Boksör Raback ile Rap
hael ringde 

Bugün Elysc Montmartre ring • 
leri iki meşhur boksörün maç1arına 
şahit olacaktır. Bunlardan biri Çe
koslovakyalı Eddy Rabach, diğeri 
ise Marsilyalı Raphacl'dir. 

Bokstaki kabiliyeti ile herkesin 
takdirini "kazanmış ol:ın ve bilhas
sa Yanas, Rehel, Vildayaks gibi 
boksörler ile yaptığı maçların ken
disine iyi ve haklı bir şöhret temin 
eden Raback'ın bu sefer de iyi bir 
netice alacağı beklenmektedir. 
Raphael de Kid Mare<.'l ile karşıla
şacaktır. 

HR1STOORİDİS - THİLL 
Meşhur Yunan boksörü Hristo • 

Eğer Fransız bu maçı kabul et -
mezsc onu mağlup addedecektir. 
CHARLTON FRANSIZ MİLLİ TA

KIMINI 5-2 MAGLUP E'ITİ 

İngilterenin meşhur takımların
dan olan Charlton, Fransız milli 
takımını mağlup etmiştir. Son za
manlarda Fransız takımında bir 
tedenni görülmektedir. 

MACARİSTAN İSVİÇREYİ 5-1 
M.AGLÜP E'ITİ 

1sviçredc (Bal) şehrinde yapılan 
bir maçta Macarlar çok haklın bir 
oyundan sonra İsviçre takımını 
5-1 gibi ağır bir mağllıbiyete uğrat
mışlardır. 

AVUSTURYAD.A: 

Austria: 3 - Admira: l. 
Rapid: 6 - Floridsdorf: 4. 
Costport: O - Sport Club: O. 

ÇEKOSLOV AKYADA: 
Sylavia: 2 - Sparta: O. 
Kladno: 3 - Nidcmice: 2. 
Cilsen: 7 - Moravsko Slavia: 1. 

İTAL YA ŞEHİRLERİ ARASINDA 
FUTBOL MAÇLARI 

Milan: 4 - Francfort: 2. 
Cenova: 5 - Lugano: 2. 

Milli küme puvan vaziyeti 
Takım oyun adedi ıalip berabere mağlGp gol puaa 

attığı ycditi 
Beşiktaş 1 4 1 2 12 7 16 
Gcnçlerbirliği 6 4 2 l.S 9 14 
Do~anspor 6 3 1 2 14 17 13 
Fenerbahçe 5 3 1 1 8 4 12 
Ankaragücü 6 2 4 11 13 10 

• • • • . • • • • • • • j~~~· . • • J .._g_~_~k-eş _____ ~:_ ___ ~ ___ ı2 ___ ~ ___ ı_~2 __ 1_;2 __ ~_. 
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Hapishanedeki gurdiyanlarla te
masa girdi ve bunların içinde ah -
lak bakımından zayıf birisini b ı1-
du. Zaten bu adam da bu vaziyeti 
dolayıslle vazifesinden çıkarıln.sk 
üzere bulunuyordu. Kara bu actım
la temasa girdi, para teklif etti. 

Şimdi hapishanedeki vazifcsin -
den kovulmak üzere olduğunu t-i -
len bir adamı tasavvur ediniz ve 
bu adam açıkçası ahlBksızdır. K .n
disine bir mahpusu hapishaneden 
kaçırmak için külliyetli bir p.ı~ a 
teklif edilirse, bu adamın böyle ni •• 

fırsatı kaçırmak istiycceğini ta • 
savvur eder misiniz? 

Kara bir tayyare satın almı~tı. 
Kendisinin iyi tayyare kullanma • 
sını bildiği malı'.imunuzdur. 

Kara bu tayyare ile sabahleyin 
Dcvon'a hareket etti ve orada ki.n
senin nazarı dikkatini cclbetmiyf!
cek bir yerde indi. 

Hapishaneden nasıl kaçtiğnru, 

daha doğrusu nasıl kaçırıldığımı, 

uzun uzun izah edecek değilim. Be
nim anlatacağım hakiki facia, Ka
ra'nın yatına ayak bastığım daki-

kaclan itibaren başlar. Yata girdi
ğim zaman, ilk olarak karımı sor -
dum. Fakat Kara kamaraya girip 
kıyafetimi değiştirmek için ısrar
da bulundu. Makul söz! Bana ayrı
lan kamaraya gittim. Kıyafetimi 
değiştirdim. Fakat bilmiyorum ne
den. o dakika içimde şöyle bir his 
peyda oldu: Sanki Dartmur hapis-

hanesindeki hücrcmi değif tirmiş
tim. Yani bir hapishaneden çıkıp 
dağer bir hapishaneye girmiştim. 

Kamaramda temiz elbiseler ve 

çamaşırlar hazırlanmışb. Giyin -
dim. Yunanlı bir hizmetçi beni ya
tın salonuna götürdü. Karımı, ora-

da karşımda görmiyeyim mi? Beni 
beklediği halinden anla~lıyordu.> 
Leksman'ın gözleri yaşland'.ı, fa

kat derhal kendisini topladı ve ıı~~ 
yccanına hakim oldu: 

- cEvet, dedi, karım da yatta 
bulunuyordu. İlk önce Karddan ç~
kindiğini öğrendim. Fakat Kara 
kendisine hazırladığı tayyareyi 
göstermiş ve Kara'yı takip etmi~. 

Bir insanın hapishaneden çık -
tıktan sonra hürriyetine kavuşma-

sı kadar zevkli bir şey yoktur. Se
yahatimiz müşkülUtsız devam etti. 

Kara'yı arada bir göriiyorduk. Be

ni karımla "alnız bırakmaktan. 

zevk alıyor gibiydi ve bu d'a elbette 
ki bizim de hoşumuza gidiyordu. 

Bir korkumuz vardı: Cebelütta
rıktan geçmek. 

İngilizlerin yatımızı durdurup ta 
içerisini aramalarından korkuyor

duk. Fakat Kara böyle bir tehli -
kenin bizi tehdit ettiğini hesap et-

miş olacak ki, pek oralı olmuyor • 

du. Draç limanına varıncaya ka -

dar oldukça dalgalı deniz geçirdik. 
- Draçtan karaya çıkarken kı -

yafetimizi tebdil etmek mecburi -
yetinde kaldık. Kara İngiliz konso

losunun bir takım müşkülat çıkar

masından korkuyordu. Hepimiz ye
ni kıyafetlerimizle Arnavutlara 
..benziyorduk. Gras çarşafa bürün
nıii§tü. Ben de öyle giyinmiştim ki, 
uzaktan yakından bakanlar, beni 

bir arna"uttan tefrik edemezlerdi. 
Kara'nın malikanesi Draçtan on 

Heeds: 2 --J Dcrby: O. 

Max Beer ni'1eyet 
meGlup oldM 

İngiltere şampiyonu olan boksör 
Tommy Farr meşhur ve Avruoa 

şampiyonluğuna namzed boksör 
Max Baer'i Londrada yaptığı maç
ta mağlup etmiştir. Bu suretle 

Tommy Farr iyi bir boksör olduğu
nu bir daha ispat etmiştir. 

Hiç ümit edilmiyen bu netice 
boks meraklılarını hayrette bırak-

mıştır. Zannedildiğine göre Tommy 

Farr yakında Amerikaya hareket 
edecektir. 

Orta Avrupa kupa 
maçları 

Orta Avrupa kupa maçlarına İ
talya, Çekoslovakya, Yugoslavya, 

Macarlar, Avusturya, İsviçreliler 
giriyor, birinci grupta Çekoslovak

ya, Macaristan, Avusturya takım. 
ları karşılaşacaktır. Bunların ga • 

libi ile ~e İsviçre karşılaşacaktır. 
2 Mayısta Almanya ile İsviçre 

takımları Zurihde karşılaşacaklar
dır. 

Parisin Racing takımı önümüz • 
deki pazar günü İngiliz takımlarJJe 
iki maç yapacaktır. Fransız takı • 
mı bu maça en kuvvetli takımilt 
gidecektir. Kalede Biden aynıya • 
caktır. 

* Fransız takımı İtalyaya kar
şı hazırlık olmak üzere bir İngiliz 
takımile karşılaşacaktır. * Fransızlar İngilizlerin meş • 
hur Karlton takımını memleketle-
ıine davet ebnişlerdir. Milli takım 
bu İngiliz takımile karşılaşacaktır. 

sekiz kilometre uzaklarda idi. fn. 
cin buralarda top atmıyor. Manza-

ra son derece vahşi! Hatta Kara. • 
nın şato mu diyelim, köşk mü, ma

likane mi, ne bileyim, isim vere _ 
miyorum; bizi götürdüğü yere var

mak. için bataklıklardan mı geç _ 
nıedık, hendekler mi atlamadık. 
Neyse! 

Fakat yaklaştıkça Kara'nın bu .. 
rada mükellef bir şatosu olduğu -
nu anlıyorduk. Şatoya yaklaştı -
ğımız zaman etrafının mısır tarla
sı ile çevrilmiş olduğunu götdük. 
Arap üsh'ibunda yapılmış bir şato! 
Kapıdan girerken, Kar:ı'nın bura-

da nnsıl hilklim sürdüğünü anla -
dım. Hepsi de sessiz, hürmotkar 
bir alay hizmetçi en küçi.ık emirle
ri ifaya timade bekliyorlardı. 

Kara beni ilk önce kendi odasına 
götürdü. 

Geniş bir odada yumuşak divan
lar .. Fransız üslubunda bir döşe -
me.. Yerde harikulade denecek 
güzellikte bir acem halısı ... 

(Devamı. var) 
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HASAN 1L ev ant a 1 arı 
Yasf'min, leyli.k, meAekte, şipr, Karyoka, nerJie, Fulyalar, Bahar çiçekleri. la Rumba. Pompadur, dat çiçekleri, Kukariça, Nıdya, Suar de Paris, Llle, Rev Dor, Kadın Eli, Arobor, Pupi, Şane~ Zaınba~ Orifan. *"' 

kc>iulara c;ıkma4tır. Hana Deposu: J.taabul, Ankara, Beyotlu Beşiktq, Eskitehir. 

Olçülerln muaıenesl hakkında 
ilan 

Ôlç6ter nizamnamesinin 17 inci maddesi mucibince 937 senesi ikinci 

Unun ayı içinde lıcayt edilmiş ve sahiblerine müracaat kağıdı verilmiş 

olan ölçülerin 937 senelik muayeneleri 1·5·937 gününde başlayacakbr. 

Muayeneye getirilecek ölçüler: 

1 - 1935 ılk veya senelik muayene damgasmı taşıyan bütün ölçüler. 

2 - Senelik muayene clamsrası silinaıiş veya okunamıyacak kadar 

bozulmuş bilumum ölçüler. 

3 - Sahibleri tarafından ayarından veya dama-asından şüphe edi

len ölçüler. 

Ô 'çü sah ı blerinin müşkilata maruz kalmamalan ve işlerini çabuk yap· 

tırmalan için ellerindeki müracaat kağıdında yazılı olan üç maddeye 

çak dikkat etmeleri lazımdır. 

Aşağıda yazılı 2ünlerde ayar memurlan, mınlıkalan içindeki semt• 

lerde ölçüleri muayene edeceklerdir. 

EMiNÖNÜ GURUB MERKEZi 

l-5-937 den 31-8-937 ıününe kadar Beyazıt nahiyesinde 

BEYOGLU GURUB MERKEZi 

15-5-937 den 22.5.937 gününe kadar Beyoğlu kaymakamh~nda 

4-5-937 

2-6-937 

1().6-937 

28 6-937 

8-7-937 

26-7-937 

6-8-937 

,, 

" ,, 
,, 

" 
" ,. 

1·6-937 

9-6-937 

26-6-938 

7.7.937 

,, ., Pangaltıda 

,, ,. Hasköy de 

" .. Beşik ta~ 

" .. Arna vutköydo 
24-7.937 ,, ,, Sarıyer 

5-8-937 .. ,, Yeniköyde 

31-8-937 ,. ,, Beyo~lu 

FA TIH GURUB MERKEZi 

1-5-937 den 15-5-937 

31-5-937 

19-6-937 

30-6-937 

gününe kadar Fatih ayar memurluğunda 

.. ,, ,, Eyüp kaymakamlığında 

.. ,. ,, Samatya nahiyesinde 

17-5-937 
1-6-937 

1-6-937 

1-7-937 

., ,, ,, Bakırköy kaymakamhtında 

" 
,. ,. Yeşilköy nahiyesinde 

" ,, ,. Silivri kaymakamlı~nda 12-7-937 

21-7-937 

2-8-937 
.. 

9.7_937 

19-7-937 

30-7-937 ,, .. Çatalca kaymakambtırıda 

" 31-8-937 ,, ,. Fatih ayar memurlufunda 

KADIKÖY GURUB MERKEZiNDE 

J.5.937 den 22-5-937 ye kadar Kadıköy ayar memurluğunda 

24-5. 937 ,. 29-5-937 ,, ., Erenköy nahiyesinde 
0SK0DAR 

J-6-937 den 15-6-937 ye kadar Üsküdar kaymakamlı~nda 
"16-6-937 

23.6-937 
" 
" 

22-6-937 

311-6-937 
" ,, Kısıklı nabiyesindo 

" 
,, Beyler bey ,. 

BEYKOZ 

l-7-937 den 15-7-937 ye kadar Beykoz kaymakamlıtında 

ADALAR 

16-7.937 den 21. 7-937 ye kadar Büyükada 

22-7-937 

27-7-937 
" ,, 

30-7-937 " 
2-8-937 den 

5-8-937 

10-8-937 
" 
" 

26-7-937 ,, " Heybeli ada 

29-7.937 ,. ,. Burgaz ., 

31.7.937 ,, ,. Kınalı ,, 

4-9-937 7e kadar Maltepe belediyesinde 
9-8-937 ,, ,, Kartal 

12-8-937 ,, ,. Pendik 

YALOVA 

13-8-937 den 18-8-937 ye kadar Yalova belediyesinde 

ŞiLE 

19-8-937 den 21-8-937 ye kadar Şile belediyesinde 

23-8-937 ,, 24·8-937 ,. ,, Atfa ,. 

26-8-937 " 
31-8-937 " .. Kadıköy Merkez 

• 
(B.) (2206} 

** 
Eminönü Kaymakamhğından : 
Esvanın ciui 

Olurak kahve değirmeni 

Renkli teneke kapla sandık 

Müstamel ayna 

Küçük bakır tepsi 

Müstamel porselen tabak 

Muhtdif kasket 

Beyaz boyalı müstamel maasomya karyola 

Müstamel sandalya 

Büyük bakır tencere 

,, emaye ,. 

Kadın terliti 

Erkek kundurası 

Kupdura kalıbı müstamel 

Parça Kösele 

Müstamel teneke kahve semaveri 

Marangoz rendesi müstamel 

.• ,. • Küçük 

• Desteresi 
· Diıli Çark müstamel 

lıkarpela 
Makkap dolaba .. 

• 

Yekila 

Mikdan --1 
2 

3 
ı 

10 

7 
1 

12 

1 
1 
1 
2 
3 
2 

1 

2 
3 
ı 

3 
4 

. 1 . -62 

Adet 

" 
• 
" 
" 
• 
" 
• 
" ., 

Çift 

• .. 
Parça 

Adet 

" .. . 
.. 
• 
" . .. 

Parça 

Sek~ mükellefia bel~eye olan· . bofçt..,JMka dolqı bacudilen 

• 1 

o 

BIRE, 
luğundan: .. .. ~ 

ıooo· 

TARLADIR 

Tamamına bin dort y~z dO il~ 
üç lira yetmiş beş kuruş ıt'es 
Langada Bostancı Aptuıİah rn 
lesinde Langa caddesinde e6ld 
No: lu ve 298, 377 metro rnıı> 
baı alanındaki arşa dairemi.Zde 
çık arttırmaya çıkarılmış olup 
namesi ilan tarihinden itibaren: 
vanhancye asılarak 19-5-937 ısıt 
hine rastlayan Pazartesi günü 
14 den 16 ya kadar dairemizde 
tılacaktır. 1 
Arttırmaya girmek için % 

teminat akçesi alınır, birikmiş . 
gi, belediye rüsumları ve vaıtJ 1 

carcsi ve 20 senelik tenviz b 
müşteriye aittir. Arttırmaya g:ı 
menkule takdir t.•dilen kıy 

bilada müfredatı yazılı altmış iki parça eşyanın Mayısın üçüncü Paıarle• 

si iÜnÜ Sandal bedesteninde satılaca~ ilan olunur. (8.) (2204) 
ıı: •• 

Cerrahpaşa ve Haseki hastahanelerine lüzumu olan 500 çift terlik 

açık eksiltmeye konulmuştur. Terliğin bir çiftine 125 kuruş fiat tahmin 

olunmuştur. Nümunesile şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. 

istekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 46 lira 88 kuruşluk 

ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 26-4-937 Pazartesi günü 

saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. · (B.) (1993) 

Mikdan Cinsi 

* . • • 
Beherinin muhammen 

bedeli -- -
50 

150 

25 

6() 

50 
20 
20 
30 

100 
25 

15() 

Adet 

" 
" 
" ,. 
., 

Kutu 

Adet 
Kuru 
Adet 

" 

Ala sepeti bezile 

Karpit fener beki (100 Ü çift 50 si tek) 

Yağ ve benzin hunisi (süzııecile) 

Hortum makarası (40 ı büyük 20 si küçük) 

Otomobil sigortası (muhtelif) 

,. Lastik pompası (lastik ve rekorlarile) 
,, Cilası 

Sabra pili 
Bantizole (Dutch brant marka) 
Yaogm kabçası sapile 

Yangın kazma, balta ve kürek saplan 
(50 şer tane) 

2,26 

0,14 

1,50 

0.60 

0,30 

5,00 
1,30 

1,10 
0,30 
3,50 

0,10 

2S ,. Hortum fırçast 0,50 

100 ,. ,, için bakır tel 0,95 
20u ,. ,, ve ala ipi 0,80 
100 n galvanizli tel 0,20 

150 Metre Çelik tel halat frenler için 0,30 
15 Adet Lanı (4 ü 18 MM.il 116 MM lık) 7,50 
20 ,, Kampana (8 zi ufak 12 si büyük) 11,0() 

ltf aiye için tedarikine lüzum iÖsterilen • yukarıda mikdar ve cinsleri 

yaııb. 18 kaleın malzeme açık eksiltmeye kon•ılmuştur. Bunların hepsine . .. - -
115S lira fiat tahmio olunmuştur. Şartnamesi levazım ve nümuneleri de 

itfaiye Miidürlükleri&ade ıörülebilir. istekliler 2490 No. b kanunda yazılı 
vesika ve 86' lira 63 kuruşluk ilk teaainıt makbuz veya mektubile be
rabe~ 26-4-937 pazartesi ıiinü saat 14 de Dai•i E'\cüınende bulunını

Jıdır!ar. (8.) (1994) 

% 75 ni bulmak şart olup aksi 
de en son arttıranda taahüdil f 
rinde kalmnk üzere arttırma on 

gün daha uzatılarak 4-6-937 ~ 
nünde rastlayan Salı glinü aynı 
ve ayni saatta satılacaktır. ve 
se(er de kıymetinin % 75 i : 
lunmazsa 2280 No: lu kanun 
ki.ımına tevfikan satış geri bır 
lacaktır, 2004 No: lu kanunun 
ci madde mucibince ipotek 
alacaklılarla diğer alakadarlarıO 
irtifak hakkı sahiplerini g3yr 
'kul üzıerindeki haklarını hu 
sile faiz \•e masrafa dair bul 
ittaalarını müsbet evr~kile bi 
te ve 20 gün içinde dairemize 
dirmeleri lazımdır. Aksi hal.:ic 
ları tapu sicillcrilc sabit oırna 
ça satış bedellerinden pa;·ı!lşlll 
da hariç kalırlar. Daha ziyade 
gi edinmek istiyenlerin 1934/ • 
dosya numarasilc dairemize ıniı 
rncaatleri ilan olunur. 

Defterdarhğından: 
Sene1ik icarı 

Lira 

Büyükçar~ı : Saharlar kapısı sokağında ye~i 33 
sayılt dükkln. ıo 

Beyoğlunda : Kurtuluş mahallesinin eski Ayakir· 
yaki yeni Tt.şrifatçı sokağında kain yeni 34 sayılı ev 60 

Yukarıda yazılı malların senelik icarı 27-4-937 sah günü saat 14 
ihale olunacaktır. icar bedeli dört müsavi taksitte ve taksitler peşJ 

tahıil oluoar. Taliplerin °/e 7,5 pey akçelcrini meı:kiir güıı ve s• 
defterdarlık MiUi emlak müdürlüğünde müteşekkil komisyona mü 
atları. (M) (2029) 

Taşra bayilerinin nazarı dikkatin 
Umum Taşra bRyilerine: Gazetemizin umum Taşra bayiliği 19'1 

Niu.n 15 ten itibaren 25 senedenberi umum Taşra bayiliği ya~ 
ve bilA istisna herkesi memnun eden Ankara caddesi No: 48 6' 
A. Zekiye terk edilmiştir. O günden itibaren müracaatlarınızı ka 
edecektir. 

Yeni neşriyat: -----------------
Mısır geceleri 

cKlasik Rus Edebiyatı serisi> nin 

üçiıncü kitabı ol~n cMısır geceleri> 

intişar etti. 

cMısır geceleri>, Büyük şair A

leksandr Puşkinin eseridir. Eseri 

türkçeye çeviren Hasan Alidir. 

Tercümesi çok sade ve güzeldir. 

. .. . . 
SEKSULIN 

Ademi · 
lktiçlar, 

BeJ -. 
ge.Jşekliği, 

Oel"'mansızt ık, 

Vücut ve _OimaQın 
~ 

yorgunıegunda 

pek mü.essır,,. emin 

.. 'bir ilAçtır. 

Kutusu 200 kuruş 
BEŞİR KEMAL · MAHMUT CEVAT 

Eczanesi • Sirkeci 

Dr. Hafız Cemal 
(WKMAN HEKİM) 

Dahllly• ınUtehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle • 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

İstanbulda Divanyolunda (104) nu· 

maralı hususi kabinesinde hasta • 

tarını kabul eder. Salı, cumartesi 

günle:i sabah c9.5 - 12• saatleri ha

kiki !ıkaraya mahsustur. Muayene

hane ve ev tel<!fon: 22398. Kqhk 

telefon: 21044. 

Dans Profesö 
Perlsin 1937 senesi 
yeni dana flgUrl• 
ögrenmek isteyeni 

mUJde 
Beyoğlu istiklal caddesi Tür 

dans dershanesinde Kemal 
Bayere müracaat. Hergün 
ondan a.cşam dokuza kadar 
hanesi talebelerine r.çıktır. 

.--•• Operatör 

1 RIZA ÜNVER 

1 
Doğum ve kadın hastalıklat' 

mutahassısı 

Cağaloğlu Nuruos::ıaııiye cldtJ" 
No. 22 Mavi yapı 

•-• Telefon: 22683 

lTahtlan D 
viren Çoc 

ÇOCUK ROMANI 
Yazan: ISKENDER FAHR 
BUtUn okuyucuları 

· tavalı• ederlı: 

Kadın dişci 
MARI SOLLBERG 

DIŞ TABiBi 

lstikW caddesi, Lüksenburf 
Perıembe ve pazar günl t 

maada hergün saat 9 dao 1 
ve saat 14 den 18 t" kadat 
ettitini sayın müşteriteriıa' 
dirir • ................. ~ 

Sahibi ve umumi nepiyatı ıdl" 
Bqmub.aıTlr 

L izzet 
- •• , ... 1-= ... 1 


