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i Bayramı günü 1 
~ göğüslerinizi ~ 
i Türk Maarif Ce- 1 
~m iyeti rozeti erile~ 
~ süsleyiniz. 1 
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Adres: lstanbul, SON TELGRAF 

3 Nisanın bugünkü coşkun tezahürleri içinde 1700 yiğit 
subay daha ordunun kahraman saflarına da~ıldılar 1 

r· 
~ lUI ~ ltlJ fll: 
le3ütttlln 
İrQ JrlkÜV~aa 
\ıı~ nisan Türkiyenin doğum ve , 19 mayıs 1919 da o zaman herkesin 
Curn~luş. ınüjdesini veren ve Türk gülünç l::ircr hulya tclıikki eyledi
hııdır Urıyetinin temelinin atıldığını' ği bu gayeleri temin için Anadolu-

€n nıutıu bir tarihtir. Çünkü ya geçen Mustafa Kemal, 11 ay ha-

Bayram başladı 
}' QtJrularımız b~ sabah ô.bideye 

rer tatbık sahasına kÔnuımasi ve 
her şeyden önce vatanın düşman -

1 : L 

zırlıkla uğı•aşmış. etrafına miıca
deledcn yılmıyan vatanpeı·verleri 

toplamıya muvaffak olmuştu. Fa -
kat bu güzel duşuncclcrın birer bi· 

lardan kurtarılması lazımdı. Bu - • · ~-.....----....= 
(Devamı 2 nci say fada) 

'Günün mühint' birr= Inönü 

meselesi daha 
çelenk koydular ''Hitlerle 

~Utuklar söylediler, sevinçlerini Görüştüm,, 
~0sterdiler, şükranlarını bildirdiler SiliilhsızıBRma kon.I 

Siyasi 
Mülakatlar 
Yapacak 

Q Abidtge çeltnk kogmofa ıiJ•n çocııklar 
bt uıün a 
l't haltııdır Ynı zamanda çocuk 
()!f>'enı de'vı ~tatürkün kurduğıı 
~ 1\ buaün ~ etı yarın idare edecek 
alt it hepinı~n yavrularını unutma· 
ı.e~u i öz ~ıe~ düşen bir borçtur. 
lıi, hYıl 23 ~Undc bulunduranlarca 
b,y •f t. 8~ 11•ndan başlamak ve 

tamı h r;nck üzere bir çocuk 
a tası kabul edilmiştir. 

Bu haftanın ilk g ünü bugün baş• 
Jamışttr. 

Çocuk bayramı bu gün Fatih 
parkından başladı. Saat dokuzdan 
itibaren Jstanbul yakasındaki bü. 
tün mektepler burada toplanmaya 
başladı lar. Evveli her mektep ta• 
!ebesi arasından mümessiller seçil· 

(Devamı 2 ci sayfada) 

lngilizlerle geniş 
mikyasta iş 

Bir lokomotif fabrikası 
yapmayı teklif ettiler 

Ankara 23 (Telefonla)- Sanayi 
sahasında İngiltere ile daha çok 
büyük işler yapabileceğimiz anla. 
şılıyôr. Bir İngiliz g rupu hüküme. 
timize Kara bük fabrikasından 
sonra, bir de lokomotif fabrikası 
tesisini teklif etmiştir. iş Bankası 
Genel Direktörü Muammer Eriş de 
Londrada bazı sınai teşebbüsler 
üzerinde ıörüşmeJcr yapacaktır. 

feransı toplanabi· 
1 

lecek mi? 
lngilii Amele 

Partisinin eski 
lideri 48 yaşla

rın da Lansburi 
Hitlerle kon~· 
malc üzere 'Ber· 
line gitmişti. A· 
jans telgrafları 
Hitlerin kendi
sini kabul etti~ini 
haber verdiler. 
Şimdi Lnnsburi 
Hitlcrle ne ler 
konuştuğunu, bu La nsbur.i 

Londra. Parls. Berlln • 
Roma göru,melerl 
Ankara 23 [Telefonla) -

Başvekil ismet lnönü lngiliz kra· 
lının taç giyme me rasimi nde ha. 
zır bulunınak üzere mayısın b e
şinde buradan hareket edecektir. 

Başvekil bu seyahattan iıti. 
f ade ederek, esasları şimdiden 
tesbit edilmiş olan mese~ler hak· 
kın da lngiliı ricali ile sl,)181! ko
nuşmalarda bulunacaktır. 

Kuvvetle tahmin edilditine 
göre Başvekil Londra dönüşün. 
de Paris, Berlin, Romaya da 
'1~rayarak her üç devletin şef 
ve başvckillerile mühim siyasr 
mülaka tlarda bulunacaktır. 

(Dev~mı ı inci sayfada ) 
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Tevkifhane kaçkınları 
~----------,------------~-----------ı ·Firarilere &'1ahtarları 
·veren acaba kimdir? . 1106~nç ve yiğit subay 
Edirnekapı cihet/erinde Muaf-' d h b .. d k f ld 
la isminde bir kadın aranıyor a a ugun or uya a 1 1 

İki cinayet suçlusu Abdullahla 
'l'evfiğin tevkifhaneden kaçışlarını 
dünkü sayımızda uzun uzadıya 
) azmıştık. Her iki şerir, zabıtanın 

çok sıkı takiplerine rağmen henüz 
yakayı ele vermemişlerdir. Man • 

mafih kendilerinin bugünlerde 
gizlendikleri yerlerde tutulacağı 
muhakkak görülüyor. Çünkü Em
r.iyet Müdürlüğü dün gece sabaha 
kadar şehrin her tarafındaki araş-

tırmalarına devam etmiştir. 
Firarilerin resimleri çoğaltılarak 

şehrimizdeki bütün polis karakol -
larına, jandarma mevkilerine ve 

(Dıoamı 2 nci say/ada) 

J Taksimdeki tören - Atatürk hey
ı kelinin açılışı - Diploma tevzii 
Yedek subay okulu Türk milletinin sine

. sinde bugün bir tarih günü daha yaşadı 
( Yazur 2 inci sayı/ada) , o 

( Yaıuı 2 inci sa:ıfatr1ızrla) 
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İş Kanunu Kömür sergisi 
İşçinin emniyetini Bugün 
Koruyor Açılıyor 

iş Kanununun tatbikabna ait Ankara 23 (Telefonla] - Bey• 

Dikkat! Senbolik bir 
cihan harbi başladı!. 

Senbolilik kelimesi bir aralık 
Avrupada moda oldu, sonra dünya 
bu kelimeden adeta korktu! Zira 
Alınan ordusu birdenbire, Ren a-
razisınc giriverdi ve: 

_ Korkmayın senbolik olarak 

işgal ediyorum!! .. 

miz senbolık cihan harbi ise bu 
değil: 

Bu hakikaten senbollerle yapılan 
bir cihan harbidir: 
Mallımdur ki bir müddet evvel 

Bay Hitler bir nutkunda müthiş 
manalı senbolik bir tabir kullan -
mış: 

bazırhklar ilerlemektedir. Şehri- nelmilel kömür sergisi bugün öğle
mizdc beyanname işilc alikadar d~n sonra saat. üçte açıldı. Serg~· 
müesseseler beyannamelerini gön- nan açılışı 23 nısan bayramı şenh .. 
dermişlerdir. iş bürosu kadrosu tine ayrı bir neşe kaynağı olmuş• 
genişletilmiştir. · tur. Bugüne kadar de.vam cd:n 

Yalnız fikren hem fikren ve hazırlıklara yakandan bilen ve go
hem bedenen çaİışanlar için yeni ren Anka~alılar bugün ~ğleden 
bir nizamname yapılmaktadır. Bu sonra sergıde buluşmağa aoz ver-
nizamname bilhassa gazetelerde miş gibidirler. " . 
çalışanlar için hazırlanmaktadır. Ankara bugun yalmı 2,3 Nısa~ 

Müessese sahipleri çahştırdıklan ve çocuk bayramını değil, aynı 
tşçilerden bir sene veya daha zamanda kömür sergisi bayramını 
fazla müddetle çalışacaklarla birer da yaşıyor. 
konturat y11pacaklardır. -----

Dedi! O gün bugündür kimsenin 
ağzma almadığı bu tabir, hakikat
te dünya işlerine hakim bulunmak-

tadır. Mesela: Bugün İspanyada a
dile samle ve bombasilc kanile 

- Biz tere yağından çok topa e
hemmiyet veriyoruz! 

Demişti. Yani: Dünyaya senb .. 
lik bir ültimatom! 

İngiliz Hariciye Bakanı ve dün
ya kadınlarınca en çok resmine 
bakılan Bay Eden de bir nutkun -
de bu ültimatoma cevap verdi: 

Günün mühim 
Bir meselesi 

Stalin'e 
Suikast 

SOfya, 23 ( Hiısuat ) - Utro 
l'azetcsi, t.ondr.adan aldığını sör 
lediği haberler:e istinaden şu garip 
malıimab veriyor. 

harp olmaktadır. Fakat hiç kimse 

orada harp edenleri muharip ola -
rak kabul etmemiştir! Yani bu 
harp, senbolik olarak sulhtur!! .. 

Yine meselfi, herkes biliyor ki 
İspanyol harplerinde dünyanın şu 

meşhur İspanyol şatoları yıkılmış
tır amma yerine Babil kuleleri ku
rulmuştur: Harp edenler biribiri
nin dillerini anlamayan yetmiş iki 
buçuk milletten mürekkeptir. Fa
kat senbolik olarak müdahale olun-

muyor!!. 
İnsanın hemen diline -hem de 

süvari olarak dört nala- şu laf ge
liyor: 

- Yahu İspanyadaki harp sen -

bolik olarak bir cihan harbidir! 
Fakat hayır: 20 inci asır diplo • 

masisi bakımından o senbolik ola -

rak bir cihan sulhudur: Ancak ne 
var ki, bombalarla perçinlenen bir 
cihan sulhu!! .. 

Bizim başladığını haber verdiği-

- Bizse, dedi, tereyağını topa 
tercih ediyoruz! .. 

Baylar! Bizim bu yeni senbollk 
cihan harbinde perva edecek bir 
şeyimiz yoktur: 

Top harbin senbolik tabiri ola -
rak, tereyağı da sulh aenbolü ola • 
rak kullanılıyor. 

Velev ki harp olunca toplar, sen
bolik olarak, sulh içinde tereyağı gi
bi işliyecek demek olsun: İspanya 
misali! .. 

Bizim yine pervamız yok: 
Çünkü, biz, bizim tereyağlarını 

bir defa dünyaya saldık mı -zehirli 
gaz, yanında ancak güldürücü gaz 
kalır- vallahi dünya yüzünde tek 
canlı insan kalmaz!! 
Korkmayın!! .•• 

4~~ 

BugOn bütün Türkiye 
.23 Nisanı kutluluyor •• 

(1 inci sayfadan devam) 
m n için de her şubesi muntazam 
iı::liyen bir hukumct ve iyi teçhiz 
edilmiş bir orduya dayanmak şart
tı. O zamnn İstnnbuldaki hükumet 
hcpimizb bildiği gibi işgal kuvvet-

leri kumnndanlannın birer icra va
sıtası haline gelmiş, padişah mem
leketten ziyade şahsi mevkiini dü
şünen uir adam olarak memleket 
işlerinden kendini çekmişti. 

İşte : ·ll düşüncelerle hareket e
den Mustafa Kemal, . bütün Türk 
vilayetlerindeki Müdafaai Hukuk 
Cemiyet!crine birer beyanname 
göndermi~, her vilayetin nüfusuna 
göre derhal mebuslarını seçip An
karaya e• geç 23 nisanda gönderme
l<:rini bildinnişti. Filhakika 23 ni
san 1920 de memleketin dört köşe-

Ankarada ilk defa toplandılar, mem
leketin başına l 7 yılda 17 asra zor 
sığan ve akıllara hayret veren ic
raatta üulunan, inkılaplar yapan 
Mustafa Kemali başa geçirdiler ve 
cTürkiye Büyük Mlllet Meclisi hU
kilmefü adile de 1stanbuldan ta -
mamile ayrı yeni ve öz bir Türk 
hükumeti kurdular. 

İşte ~3 nisan 1920 de bu suretle 
işe başlandı ve bugünkü mes'ut ve 
ileri Türkiyenin temeli bu suretle 
atıldı. 

Bu büyük günü, her yLl büyük 
tezahüratla kutlamak Türk mille
tinın hakkıdır. 

Bu münasebetle memleketin her 
tarafında olduğu gibi iehrimizde 
de bugün resmi daire ve müesse
selerle mektepler yazıhaneler, tica
Tcthaneler kapanmış, şehir baştan 

sinden rr.illetin hakiki reyile se - başa bayraklarla ve elektriklerle 

(Birinci sahifeden devam) 
mülakatan neticesini merakla bek· 
liyenlere şöyle anlatıyor: 

- Hitler son zumnlarda gös
terdiği sulh arzulanDda umimi 
midir? Bu sualin kar~sanda bemea 
bütün dünya mütereddit görünü-
yor. Ben Amerika Cumhur Reisi 
Ruzvelt ile Vapngtooda, Leon 
Blum ite Pariste, Van Zeland ile 
Brükselde, Duıimarka lSveç ve 
Norveç Bqvekillerilede kendi 
şehirlerin&: iÖrüştüm. 

Bu devlet reislerinin her biri 
silAh yanşmın aldıtı hızdan korku 
duyduklanoı aaklamadılar. Hepsi de 
sulhu kurtar~ak için m~ter.ek bir 
gayret ıöatcrilmesine taraftardır:lar, 

Bcoim Hitlerle görüşmekteki mak
sadım. muhtemel bir harbin sebep. 
!erini bertaraf etmek ve yahut y,a-
tıştırm&k için toplanılacak be-ynel
milel bir konferansa Hitlerin mu. 
vaf ak at edip etmıyecetini mı.lamak. 
dı. Milletler, böyle bir konferansta; 
niçin silahlandıklarını açıkça sÖy· 
lerneyc fırsat bulabileceklerdir. O 
zaman her memleketin iddi;ı ettiği 
sebepleri gözden geçirmek müm· 
kün olacak ve korkuları azaltmak 
veyahut yok etmek imkanları bu· 
luoacaktır. 

Ben Hillcrle ad•ımakıllt müna· 
kaşada bulundum. Açıkça konuş· 
tum, oda açıkça cevaplar verdi. 
Münakaşaya o kadar dalmıştım ki. 
Hltlcrin na:ııl giyinmiş olduğunu 
bile hatırlamıyorum. 

Böyle bir konfransa Sovyetler 
iştirak ederlerse, Almanyanın da 
iştirak edip etmiyeceğini sordum. 
Hıller, Sovyetlerin de iştiraki tak
dirinde, Almanyanın bö>·le bir 
konfransa iştirak etmiyeceği hak. 
kında bir şey söylemedi. 

Zaten Almanya ile Sovyetler 
arasında tiçııri müzakerelere baş• 
tanmış olduğunu hep biliyoruz. 
Şimdi sıra Amerika cumhurreisi 
Ruzuvelle gelmiştir. Dünya kon• 
feransı artık toplaomalıdır. 

MUSOLINl iLE DE GÖRÜŞECEK 
Lodra. 23 (A.A) - Lansbury, 

dün Douvres'e gelmiştir. Gazete· 
cilere yakında Romaya giderek 
Musolioi ile. Hitler ile yaptığı gö. 
rüşmelere benzer bir mülakat ya· 
pacağmı söylemiştir. 

Rus siyasi zabıtası, bir kaç ay 
evvel Kiev'de Staiin'e çok benze. 
yen bir adamın bulunduQ'unu haber 
abnca. bu zatı Slalln'in emri üze. 
rine Moakovay,a ıetirmiştir. Sta. 
lin'in lam benzeri olan bu adama 
Kremlin sarayında daireler tahsis 
edilmiştir. 

Moskovada y;apılan bütün nü
mayişlerde ve g~ilerde, Stalln, 
kendi yerine bu benzerini gönderi· 
yormuş. Halk ta Stalin diye bu 
adıımı alkışlarmış. 

Bir kaç gün evvel Stalin açık 
bir otomobilde Kremlinin kapısın· 
dan çıkmışbr. Tam o sırada bir 
ünivcniteli, otomobilin yanma al
kı,layarak yaklaşmış ve birdenbire 
çıkardıtı tabancasile ateı ederek 
Stalini öldürmüştür .. O anda orta
lık karışmış. halk biribirjne gir· 
miştir. Fakat o sırada Kremilinden 
relen diler bir otomobilde asıl 

Stalin, dahiliye .nazın Ejov ile be. 
raber görünmüştür. Ilu manzara 
halkın hayretini mucip olmuş~a da, 
sonradan Stalinin bir benzerinin 
öldürüldüğü kativetle anlaşılmıştır. 

LOCADAKi BOMBA 
Roma, 22 ( Hususi ) - Bura 

gazetelerine Moskovadan bildiri!· 
diğine göre, geçen akşam Mosko
vada Stalin'e yapılmak istenilen 
bir suikast teşebbüsü atlalılmıştır. 

Siyasi zabıta, Moskovada "kü· 
çük tiyatro., da oyunun başlama. 
sından biraz sonra infilak etmek 
üzere hükumet locasına kurulmuş 

bir cehennem makinesi bulınuş· 

lardır. Küçük tiyatro, Stalin'in ve 
diğer Sovyet hükumeti erkanının 
en ziyade gittikleri bir tiyatrodur. 

Bunuıı üzerine tiyatronun direk· 
törü Latof ve dah:ı birkaç kişi 

tevkif edilmişler. Maamafih Sovyet 
kaynaklara bu haberi tekzip 
etmektedir. 

Dahiliye ~omiseri Ejov'a bü
yük salahiyetler verilmiştir. Bu 
sene 1 mayıs bayramı daha mu
azzam bir şekilde kutlulanacakllr. 
Resmi geçitde ilk defa olarak Sü· 
pertanklar iştir!k edecektir. 

Yeni subaylar diplo
malarını aldılar ;. 

yetiştiren şu tarihi binada, bl.1 y t 
ğitler ocağında vatan ve millet u 

. ka.Jl" 
Yedek Subay Okulu 1936 - 1937 

devresini bitiren 1700 Türk mü -
nevver tenci bugün diplomalarını 
aldılar, &rdlarını içtiler ve Türk or
dusunuı1 kahraman saflarına ka -
tıldılar. Bu münasebetle sabahla 
yin saat dokuz buçuktan başlıya
rak büyük askeri tezahür yapıldı. 
üç safh:.t arzeden bu tezahüre ait 
maliımatl sırasile kaydediyoruz. 

runda canlarını feda etmış, ı.ıb" 

· larını akıtmış, en felaketli ve b , ... 
·1 Tü k varı.oranlı zamanlarda bı e r nJ 

Abidede 

İlk tören sabahleyin saat 9.30 da 
Taksimde Cumhuriyet abidesinin 
önünde yapıldı. 1700 genç sub~y 
önlerinde rnüzika olduğu halde a
bideye geldiler, mevki aldılar. Me
rasimde Ordu Müfettişi Kor Gene
ral Fahrcttin, Or G€neral Halis, 
General Fehmi ve bir çok askeri 
erkan hazır bulunuyorlardı. 

İlk önce yedek subay Salahattin 
Savcı yedek subay şiirini okudu. 
Çanakkalede göğüs geren asker 
Katıksız lokmasiyle düşman yenen 

asker 
ilerideyiz 1leri arkada§1aT ileri. 
Adımız öz Türklerin yedek subay 

ederi 
Mısrnlıırını ihtiva eden bu şjir ho

parlörlerle mey.danı dolduran bin
lerce halltın kulağına aksediyor, 
fevkalfidc mühc~,iç bir tesir hu
sule getiriyordu. Bunu takiben ye
dek subay Doçent Feridun fevka
!Rde hey<'canlı bir nutuk söyledi ve 
yedek ~ubnylnrın Cumhur:ıyct ga
yerleı:ine ve mukaddesatına karşı 
andını içti. İstiklal Marşının teren
nümatı arasında geçit resmi başla
dı ve geçj.din Jiitamında Galatasa
ray Lis2Si önüne kadar İstiklal cad· 
desinde br y;ürüyüş y,apıldı ve 1700 
delikanlı her Türkün göğsünü ka· 
barta kabarta mekteplerinin isti • 
kametinde döndüler. 

· Abidenin açılışı 

Yedek subaylanmız İstiklal cad· 
desi yüciıyüşünden döndükten son
ra kendi okullarının, yani eski Har
biye Mektebinin önünde mevki al
dılar. Burada da Yedek Subay O· 
kulunun önüne dikilen Atatürk a
bidesinin küşat resmi yapılacaktı. 

Saat on birdi. Merasim mahal -
linde vali Muhittin Üstündağ, Kor 
General Fahrettin, Or General Ha
lis. General Şükrü Yakar, General 
Fuat, General Salih ve daha bir 
çol~ askeri, s vil erkan, mcb'uslar 
vardı. 

Saat or. birde turne başladı. İlk 
önce ordu müfettişi Kor General 
Fahrcttin nnıdın kordeiasını kes
ti ve Atatürkün heykeli bütün ih
tişamilc ortaya çıktı. 

Heykelde Atatürk nsker1 üni -
forma ile ve muazzam bir halde ü
zerinde görülüyordu. 

Bunu takiben mektep komuta -
nı kurmay yarbay Behzad bir nu -
tuk söyledi. Bu nutkunda komu -
tan diyordu ki: 

c- Bir asırdan ziyade orduya 
çok değerli ve kahraman subaylar 

ğının Türk istiklfılinin bakası • 
hizmet f:tmiş, Türk kahramanlı s 
ğını, Türk azmini bütün dünY~ 
tanıtmış, Türk tarihinde menkı e

·1 r • 
ler yaratılmış binlerce, on ~~ csel' 
ce subaylar, komutanlar, yuk 
şahsiyetkr yetiştirmiştir. d• 

Bu yüksek şahsiyetler arasırı 'li 
en başta Ulu Önderimiz ve se''~. 
başbuğumuz Atatürk te bulunJJl 
tadır. Atatürk 1901 yılında suba}·: 
lık ve 29 birincikanun 1904 de :kllr 
may siıbaylık tahsilini Yiğitler.~ 
cağı olan bu binada ikmal ctrnıŞ 
lerdir.> 

Komutan Behzad bundan sonr• 
abideye nakli kelam ederek dcvaııı 
etti: dit 

c- Bu anıt iki m.fina ifade ~ ıfP. 
Bunlardan birisi istiklal ha:bı;. 
Atatürkün: Ordular hedefilllZ 
d . di ·ı ·ı . . aretıeı1" emz r •. ı erı ... emır ve. ış lJ" 
dir. imde ettiği diğer mana da. 
zaferden sonra Türk ulusuna gt.rt' 
ceği ışıklı yolları gösteriyor. ~ 
ri bir binanın önünde yapılan .. 
anıtta askeri üniforma ile At3tW 
kün tarihi bir. kıymeti haiz bulll : 
nan bu emir ve işaretleri canları 
dırılmak istenmiştir. .. .. c6 

Kaidenin yapılışındaki duŞU~ıv 
de bu binada okumuş olan AtatU·~ 
kc karşı duyduğwnuz şükra~ $ 
saygıyı canlandırmak ve bu_) dt 
Atamızın anıtına başımız üzerıl'l 
yer vermektir.> ,r 

Komutan bundan sonra ~iJll \!41 
Seyfi Arkan,'a teşekkür etrnıŞ ~ 
sözü Yedek subay Salahattin SB, 
cıya bırakmıştır. Salahattin ~a~i· 
cı da hararetli ve müheyyiç bır 
tabe irat etmiştir. 1 

Bundan sonra, yine yedek sııb91İ 
İzmir Nafiz cAtatürkün beYl<~rıi 
karşısında adlı bir manzuıncS1 

ok~du. . de~ 
Izmirli Nafizin manzumesın 

sonra merasim bitmişti. b·ıı 

Davetliler yavaş yavaş m:.k~~!fil' 
yemek salonlarına doğru y~r~~le 
ler ve burada kendilerine bil' 00 

ziyafeti verildi. 
DİPLOMALAR VERİLDİ 9 

Yemekten sonra sıra dip1°.,,,, 
tevzii merasimine gelmişti. ~{c .;• 
rasim çok heyecanlı ve hatta ~~c
betli oldu. Bütün mezunlar rrıe' 
bin arka tarafındaki geniş balı~ 
sinde bölük böluk ve sıra ile '! 
almışlardı. 18ıı 

Tam bunların karşısına konll rıı· 
birı masa üzerine diplomalnr ~1 

_11 
·roıZV 

lanmıştı. Merasimde şehr1 rıe 
bulunan Or ve Kor Generalle psİ 
Tuğ generallerden hemen }le 

bulunmuştur. .. .. yııl'' 

çilmiş temiz Türk evlatları Anka- süslenmiştir. 

rada toplanmış bulunuyorlardı. Bu Daire ve müesseselerle yazıha· 
mebus! ır, 17 sene evvel o gün bi- neler yarın, mektepler pazartesi 
rinci Büyük Millet Meclisi adile tekrar açılacaktır. 

11.1Hntıııınıı11111111111utttııuııııınııınııntı.ııaıuıuuınuuunnuıııııı.ıu111111•111ıtıınıııııııı••••ı•ııııuııııııııııııııırııaııııııuuıınu11111 

~abah ve akşam başmuharrirleri ne yazıyorlar? 1 
:..---------------------------------------------------------------.------------------

Diplomalar Ordu MufcttiŞ1 ·ret 
rettin tarafından mezunlara ~1 

JO" 
birer verilmiştir. Her bölük dıP ofl 
masını alınca toplu bir halde to' 
yüksek sesle vatana, millete, c:ııt'· 
huriyete canla başla çalışacal' 
na dair and içtiler. ~ 

Diplomalar verildikten So fil' 
mektep kumandanı Behzad, bll ıtııJ' 
orduya katılan genç unsurlara ı? 
vaffakiyet temenni eden bir J1ll fil' 
söyledi ve merasime nihayet ,,e 

Bayram bugün !başladı 
( 1 inci say/adan degom 1 tepleri talebeleri Taksim Cumhu -

d :ler. Bu mümessiller cocuk esir. riyet abidesinde toplanmışlardı. 
geme ~urumu. t~r~fı?dan tutulan Evvela abideye çelenk koyma me-
otomobıllcre bındınldıler. . . t 

Etfaiye müzikası lstik1al mar.. rasım~ı yapıl~r. stanbul Belediyesi, 
şını ç a 1 d ı k ta n sonra kafıb Bcyoglu ve Istanbul Halk Partile-
tam onda parkın önünden ha. ri namına abideye çelenk konuldu. 
rckel elti. Alny Beyazıt yolile Di- Biraz sonra İstanbul mıntakasın -
vnn yoluna geldi. Belediye, parti dan seçilen çocuk mümessilleri o • 
merkezi, ~alkevl çocu~ esirgt:me tomobillerle iıbideye geldiler on -
kurumu vı a1 ct merkczı ve askert 1 d ç k . 
kumandanlık bınaları önünd~ birer ar a ocu Esırgemc Kurumu na-
clak ı<n durdu. Buralarda bu daire _mına büyük bir çelenk koydular. 

lerln birer nıumessili geçıt resmine Tam saat 1 t de şehir bando
dahil Lalcbelerı selamladılar. Alay sun.un çaldığı istiklal marşile me• 
tam on birde Taks.m meydanına rasıme başlandı. Hazır bulunan 
varmış ve gc\İl resmi de bu su- binlerce .. küç~ık hep bir ağızdan 
retle nihayete ermişti. marşı SO} ledıler. Arkasından Ço· 

FAT1HTE cuk Esirgeme Kurumu namına ba. 

Çacuk Esirgeme Kurumu Fatih 
kazası da ayrıca zengin bir pro -
gram hazırlamıştı. Bu sabah saat 
10 da yalnız Fatih ilçesi içindeki 17 
mektep Kaymakamlık binası ö -
nundc toplanmışlardır. 

Evvela İtfaiye müzikası İstiklal 
marşını çalmış, sonra Fatih kay -
makamı Rauf bir hitabe v~rmiş ve 
cTürk çocuğu yurda hakimdir, onu 
bu emelle yetiştirmek gayesi de 
memlekette hakimdir> diye sözle
rine nihayet vermiştir. 

Ka) makamdan sonra Esirgeme 
Kurumu ilçe heyeti az51arile tale
beden bazıları da bir kaç söz söy .. 
!emişler ve merasime 12 de niha -
yet vermişlerdir. 

.ABiDENİN ÖNÜNDE 
Saat 11 de Beyoğlu, Bcşiktaş, Ka

sımpaşa, Şişli ve diğer civar mek-

yan Mu1ızez Tahsin bir nutuk 
söyleyerek merasimi açtı. 

Muanczdcn sonra Beyoğlu 
Halkevi namına Ekrem Tur bir 
nutuk söyledi. 

Bu nutuktan sonra küçükler· 
den de bırkaçı kürsüre çıktılar ve 
bugünkü sevinçlerını izhar ettiler. 
ilk olarak Beyoğlu 13 üncü ismet 
lnönü okulundan 581 nnmaralı Sadi 
ÔzJ:ondu ,arkasından Beyoğlu 29ncu 
okuldan Doğan Energin ve daha 
sonra da yine Beyoğlu 13 üncü 
ismet lnönü okulundan Mehlika 
Baykal hitabelerde bulundu ve 
kendilerini bugüne kavuşturanlara 
karşı hürmet ve sevgilerini ifade 
etti. 

ismet lnönü okulundan Mehlika 
Baykal tarafından yapılan teklif Ü· 

zerine Atatürke ve diğer büyükle· 
rimize teşekkür ve şükran telg
rafları çekilmesine karar ve bu 
suretle merasime nihayet \'erdiler. 

Açık Söz ----
23 Nisan 

cAçık Söz• Milli hakimiyetin ku
rulduğu 23 Nisanın en yakın ta -
rihimizde açtığı yenilikleri anla -
tıyor. Bu doğan yenilikler arasın
da bir de çocuk bayramı vardır. 

Yurdumuzda çocuğa verilen ehem
miyet ve kıymet Türkiye cumhu -
riyeti hudutları içinde. her yıl yav
rularımız için tamam bir hafta sü
ren çocuk bayramı ile sabittir. Ya· 
rının büyükleri, Türk ulusunun 
yarınki yükselticileri, Türk kah .. 
ı·amanları, müdafileri, cntellektü -
elleri aralarından yetişecek olan 
şimdi küçük, fakat ilerisi için bü
yük ümitleri selfımlanz. 

Cumhuriyet 

Yeni TUrklyenin tarihe 
doğduiu gUn 

İtilaf devletlerinin Türkiyeye 
karşı su1 kasdlan pek mel'unane 
idi. O yeis verici korkunç kara gün
ler içinde Türk milletinin kendi 
içinden fırlayıp çıkan kahraman 
bir evlfıdı Kamfil Atatürk, mille -
tin rehberliğini deruhde ederek or
taya atıldı ve onun birliğini temin 
ederek, bütün bir husumet ciha • 
nına karşı meydan okumağa hazır
landı. Erzurum ve Sıvas kongre -
!erinden sonra bu hazırlanış An -
karada 23 Nisan 1920 de açılan 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
en büyük tecellisini bulmuştu. Her 
yıl kutluladığımız milli bayram, 
Jşte bu kutlu günün bayramıdır. 

Bu, içeriden ve dışarıdan kendi 
canına suı kasd yapıldığını gören 
Türk milletinin kendi hfıkimıyeti· 
ni kendi eline aldığı günün bayra
mıdır. 

Tan 

Ankarada IJk kömUr 
sergisi 

cTan> dn Ekonomi Bakanı Celal 
Bayar, Ankarada açılacak beynel
milel kömür sergisinin ehemmiye
tinden 1.1nhsediyor. Türkiye taş kö
mürle, 1inyitlerle bir kömür amba
rı denilebilecek kadar müteaddit 
ve geniş maden yataklarına sahip
tir. Şu halde niçin kömür kulla -
nılması taammüm etmemiştir. Bi
zim gibi memleketlerinde bol kö
mür olanlar ta 18 inci asırda kö -
mür kullanmağa başlamışlar. Kö
mür kullanılmasını genişletmek i
çin Meclise verilmek üzere bir ka
nun layihası hazırlanmıştır. Diğer 
taraftan ucuz ve zamanında kö -
mür tedarikini kolaylaştırmak ,için 
Eti Banka vazife verilecektfr. İlk 
Arsı Ulusal sergi rnevzuunu kömür 
ve kömür yakan vasıtalar olarak 
seçmiş olmaktaki mana budur. Kö
mür, memleketimizde 'çeşitli ba -
kımlardan bir milli dava mevzuu -
dur. 

Kurun 

Balkan ah ngl içinde 
bir falso 

Bulgarlarla dostuz, onlar da bizim
le dost olduklarını söylerler. Fa -
kat her nedense arada bir bu dost-

luğu incitecek ya bir ses duyulur, 
ya bir hadise çıkar. Mesela Utro 

gazetesinin başmuharriri Tanef 

başvekilimizin bu defaki Sofya zı

yaretini doğrudan doğruya İsmet 
İnönünün şahsi bir teşebbüsü ese -

ri olnrak göstermiştır. Hükumet 

rnahafili ile sıkı miınasebeti ma -
lfım olan Utro başmuharirri bu zı-

yaretin nasıl hazırlandığını öğre -

nemedi mi? 
Utro başmuharriri tatlı dost· 

luk şarabına zehir katıyor. 
Son Posta 

Milli Hakimiyet ve 
çocuk bayramları 

"Son Posttt,, da Süleyman Sıtkı 
çocuk bayramını anl:ıtırken, Aynş. 
tayn'ın bir sözünü habrlatıyor: 
•Çocuklarının ehemmiyetini takdir 
etmeyen mıllet mahvo:mağa mah. 
kQmdur . ., Eu sözü her kesiıı bildiği 
ve söyliyebileceği basit bir söz 
telakki etmemeli ve bunun üzerin
de durarak derin derin düşünmeli. 
hükmünü milli bir akide haline 
getirmelidir. 

Aksam 

23 Ni6an 
23 Nisan Mustafa Kemalin mil• 

Jetine sı\inmez bir nim yazası cıla· 
rak kazandırdığı "Hakimiyet Mil. 
letindir,, düsturu ile ifade edilebi. 
lir. Türk milletinin bu iradesi ve şu. 
uru on yedi senedenberi kuvvetini 
arttırmakla mili hayatımızın taliini 
günden güne parlatmaktadır. 

di. ~ 

Tevkifhane 
Kaçakları 

( 1 inci sayfadan de<ı0111~ 1e ,4 
ııyrıca hudut kumandanlık]aı 1 ril 1 

lıman amirlklerıne de gonde 

mıştır. ·cıise'1 

Dığer tnraf tan bu kaçış b3 tııı19 
etrafındaki odli' tahkıkat 03 1e\' 
yürütülmektedir. FırarUcrd:~oştiı' 
fiğin son günlerde sık sık. g~e 0tıl' 
ğü ve Edirnekapı cihetlerın ,~· 
ran Mualla ismınde bir kadı~e\rfı~ 
tmlm<ıktadır. Bu kadının .. ııt e' 

.. aC<> 
hakkında malumatına ınur 
dilecek tir. evfi~. 

Ayvansarayda oturan 't ·c: tC 
d'Iıtl1Y' ıJ' annesı de dün isticvap e ı 0ğl ra ıJ' J..ifhaneden kaçtıktan soP 10ıığ 1 

nu görmediğini ve nerede 
0 

JCS 

b·1 d 'ğ' · ·· 1 ..... ;ş ve ,.p(' nu l me ı mı soy euu clJtl :JY 

naat hüsıl olduğundan Jca , 
bcst bırakılmıştır. . t'i olS , 
Yalnız firar hfidisesı ıca ,rıl'" "° 

rak tesbit edilip suçlular 
8~ ce ı· 

caya ~adar tevkifhanede 0 ı-et 9 

s&bah nöbetçi olanlnr nazil &i' 
tına alınmışlardır. atl fi~ 
Yapılan tahkikattan all~ tıflıd' ı 

ceye göre, firarilerin il<l ..ııı tı 
tt..darik ettikleri ve burılBJ; ( 
yattıkları hücrenin, h rr 1~ıP 

1 

ları ameliyathanenin kapı 
t:klnn anlaşılmıştır. 
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Günün meselesi: 
~ı NAMUS D0ŞMANI 

ı -
ı 12 yaşında bir kıza feca· 

ahallesindeki kadınlara fe- ı vüze kalkan fena insan 
h8 gözle bakan bir bekçi Gece, kızın evine girmiş, yattığı 
Kadın üç çocuğunu bırakıp kaçtı E elada Kovacı~'!/l~de çıkmış •.• 

a/aa/' 'e halkı evin önüne ton/anınca, bekçi Recep, 1 nifat~~!:::~~!:,e~!~ ;~~;;.:: 
~ C~ r da Sabahat isminde masum bir kı-

u. .ıe J " 1 k k v ./ l d za tecavüz ctme'k istiyen Şevket UOn gomıe SO aga J lT a l yakalanmış ve Adliyeye verilmiş -8 e,oğlunda Feruzağa mahalle- bulunan bir kadının evine fena bir Bu esnada bekçi Recep, elinde ce·ı ' tir. 
il '8ade Çukurcuma semti belççi· mak.sa.tla girmiş ve soyunup dö - ketile pantolonu sokağa fırlamış ve Sabahat, İstanbul 10 uncu ilk 
ha~ evvelki gece ifayı vazife künmüştür. Kadının kocası Top - kaçmıya başlamıştır. mektepte talebedir. Her gün mek-
-~ken camiin karşısındaki hanede bir depoda gece bekçisi ol- Biraz sonra yetişen polisler; \'e tebe gidip gelirken, Şevket ismin-
tvde oturan bir bayanı fena bir duğu için evde olmadığından bekçi güı ültü üzerine uyanan ma.h~ille dcld işsiz takımından biri, bu kızı 
~tla ziyarete gitmiş \'e cürmü rahat rahat saatlerini geçirmiye peşme düşerek mahalledeki kc.dın- takip etmiye, hakkında bir takım 
----.ıut halinde yakalanmıştır. . başlamıştır. Jara göz koyan Refahiyeli bekçiyi :fenr.. fikirler beslemiye başlamış • 
~ ıece bütün mahalleyi ve Fakat:kadmın kocası bir kaç.gün- yakalamışlardır. Bu esr.oda suç or- tır. Zavallı kız hiç bir şeyden ha-
-...ıbqı ile Firuzağa karakolla- denberi karısının harekatından şüp- tajı kadm da kıaçmıştı. Kadın üç berdar değildir. 
ı..a_... d k E .. ak k 1 nd Bdluı!ıt SaMlt•t ~ bütün poli*1'i heyecıana helendiğinden evvelki gece .saat i· gündenberi orta a ye tur. vde kü Bir kaç ~n, şam aran ığı a, 
~ vak'a şöyle olmuştur: kide işini başka bir arkadaşına dev- çük yaşta üç çccuğunu wnkıruştır. Şevket, cüret \~ küstahhğt!ll daha dan menfur tecavüzünü yapnuya le· 
~ Beyoğlunda diğer bir ma- rederek eve gelmiş ve kapıyı çal- Eekçi Recep te e\'li olup kansı ziy&de arttırarak, kapınm açık bu- §ebbüs eden Şevket, kızın bağırma-
11.,,,ı_ ~i iken bir rande\"U evi mıştır. ve üç çocuğu Refahıyeciedir. Recep lunmasından bUistifade Sibahatin sı üzerine Gçmış, zabıta tarafından 
~en dolayı vazifesi de - İc,:eriden ses gelmeyince, esasen Çukurcumadaki. bekçilikten çıka - evine girmiye muvaffak olmuştur. iki gün arandıktan sonra yakalan-
~ Refahiyeli Recep, bir kaç bir katlı ve ufak bir kulübeden iba- nlmışsa da Defterdar mahallesine ı Şevket, ocağın içinde saklanmış, mıştır. 
""-~el Çukurcumaya bekçi ola - ret olan evin kapısına yüklenmiş- bekçi olara.k tay_tn edilmiştir:. gece herkes derin bir uykuya dal- Şevketin Şehremininde, Saray-
~Olıderilmiştir. tir. İçeriye girdiği zaman şüphesi- Ma~aUcsın~~kı kadınlara ~oz ko- 1 dıktan sonra, kızcağızın yattığı oda- meydanında bir kulübede olurdu -

tt lkl gece saat yarımdan son- nin hakikat olduğunu anlamış, ma- yan bır bekçının mahallelerınc bP.k· ı ya girmiştır. Yatağm ayak ııcun- ğu anlaşılmıştır. 
~te çıkan Refahiyeli Recep halle bekçisile karısını çok fena bir çi olarak tayini Deftcrdarlıları mü- ""'"''"' __ ... _'"_ ... ,,, ........ - ... - ... "'""'" .... --..... "' .. _""'"'"""'"""'"""'"'"'"''"'"''" 
"'1 b ede dolaşacağı yerde vazife- vaziyette bulunca, bir cinayet işle- tcessir etmiştir. B k k.. •• _J c 1 • 
~akarak doğruca caminin kar- mekten korkarak düdüğünü çıka - Dcfterdarlılar .kayo:akama şika- 1 Q lr ogunae enazeı.erı 

l(_ı~"'t~l;i,;~y· ~~ ôy·"; ;;;k pi-) )~:k:;;;: Artezigenler Belediye 

•ırmesi de Oğretilecekı lnlıisarlar 
ı~ -- ·- - Malıallesi 
'Fl.ekteplerde mut/ak tesisatı --

Memurıar için apartı· 

. .._ g a p ı la c a k, manlar yapttrıhyor 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü için 

1Jeni levazım temin edilecek Ankarada yeni bir bina in~a cdil-
'ari! miyc başlanmışllr. Evvelce yclpılan 

Vekületi önümüzdeki '-'tl· bu mekteplerde vem"k pı'sıı·me . dan ,, ,, '" ~ birı1:1ya lnhisarlar Vekaleti taşındı-
d .. L. .itibaren kız mekteplerin - dersleri için mutfak tesisatı yok-
""'"C1 ey i .. 1 • d 1 · d h · uı tçın Umum Müdurlüğün Anka • ele L _ ~erı ers erıne n a zıya- tur. Ayrıca her iş için ayrı hocalar t> 

~ftlıniyet verilmesini karar - bulundurulamamaktadır. ıaya nakli gccikmi5tir. Yeni bina-
' Şt.ır. Bugüne kadar kızları- Maarif Vekfılcti bütün bu nokta- nın tamamlanmasından sonra gele-
1-t._ e\' ~şlerillde de mükemmel o- lan göz önüne almlŞ ve uzun müd- cek yılın haziran başında umum 
lltt Yetışmesi için ancak klz Sa- dettenbcri de müfettişleri vasıta- müdi.ırlük Ankaraya taşınmış ola -
~kteplerinde kafi tedrisat ya- sile tetkikler yaptumışlır. Şimdi, caktır. Vekül~t Ankarada başlanı-
,. Diğer mektepler bu işe bu gelecek yıldün itibaren kızlarımız lan _yeni binanın civarına da me-
~ ehemmiyet verilmiyordu. her mckte:plc mükemmel birer ev murlara mahsus partımanlar yap-

1'\( .. if Vekaleti bu vaziyeti doğ- .kadını olarak da diploma alabile - tırmıya ve bu suretle de orada bir 
~0~e?1ğinden kızların devam cekJcrdir. Ayni zamanda V\.'k:ilet. lnhi.,arlar mahallesi vücude getir-
' but~n mekteplerde bu hu · ev işleri derslerinin umumi terlri- miye karar vermiştir. bu binalar 
tGıı Yenı tedbirler alacaktır. Bu- sat üzerinde de tE'sirli olmasını· ka- inhisar memurlarma gayet ucuz ki-
,ıtı ~1 mekteplerde bu işe kafi rarlaştırmıştır. Bu tatil devresinde 
leıı ~Yetin veı'ilınemes.i, lazım ge-, bütün mekteplerde ev işlerinin tcd· 
~ısa~ ve malzemenin noksan- risatı için Uızım gelen tesisat ık-
~ıleri gelmektedir. Mesela mal edilecektir. 
Ilı ııı1111ııınHtıımu1111oıııınnuıınumnıMııuıııtııııııunı11uu11ııııoıoMııınıııııııııuu1tnııııımıı1tnıııunııımımıııııı 

}';~.ıı tefeciler ~~::~~~ı:.':':~h•tı 
lfte '°aafı·gei Şehrımiz Yüksek Muhendis Mek-n J t e tebi talebel~~ni~n 40 kışilik bir 

\ae,_..._ • grup, profesorlcrı Bay Burhanetti-
"'- lt••clŞ.. nin _ ne~reti a!Lında Ege mıntaka-

> .... ,.1 tetkik ediliyor sınaa bır tetkık seyahatine çıka -
' ~ Ödünç para vermeyi itiyad caklardır. 
~"'.in vilayete beyanname Talebeler, ilk olarak İzmire, ora-
~ ~ ~~ işlerini bu husustaki dı:n da Bergama ve Manisaya gide-
~ ~ukumıerine uydurmaları ccklerdir. 
'-:."" _leabından olduğu halde son ·-!!!!!!"~.....!!!!~~~~~~~~~~~ 
tltı~da bazı kimselerin gizli lerindeki ipotek muamelelerinin 
~ "1ı i§Ierıe uğraştığı ve çok yük- tetUk edilerek kanuna muhalif ha-
~ ~~ıkları alakadarlara ih- rekcUerin meydana çıkarılması dü-
~ ~l§tir. şüuülmektedir. 

t.~ rnalümata göre, bu gi- Bu hususta yapılacak tahkikat 
~ deha ziyade emlak terhini sonunda yakalanan tefeciler der· 

Y•Plldığından. tapu daire- hal hapisle cezalandırılacaklardır. 

!!.ebı roman: 49 

n de seveceksin r 
~i~.h · ı a Salihe söylememiş 

...... ~ 
'~~iş. . ~·" 
' ~ 11e deuuı? -t ı 
~:'O bir feY söylememiş. 
~. ~n sonra eve hiç bir 
~ 1bi' nefer filan da gönder-

'~ '~ermedi! 
,, k, en son sen Zelihayı ' . ,~. 
'~~lınedi öyle mi? 

lı ~lyOCeğlm .• diye sarahat· 
~1-i hıi? 
~' I· 
~ ~ Yine gö~eri doldu ve 

· llıakJarından sızdıra sız-

' ·-

'- ~ "-.....-..~•un ya abla. Böyle ka· 
ulr •danıa dayanmanın 

Etem izzet Benice 
imkanı yoktur. Azıcık nezaketi ve 
hissi olan bir adam karısına hiç bir 
şey olmeızsa bir selam gönderir, ya
hut da iki satır yazar. 

- Acaba kabalıjmdan mı yaz • 
madJ? 

- Kaba değilae benden ayrılmı· 
ya karar verdiği için yazmamıştır. 
Bapa türlil nasıl olur ve bu hare· 
ket başka neye yorulur. 

Firdevs daha görmüı aeçirmif, 
dü§Ünc~li bir zevce edasile: 

- Bu böyle olmaz. Bir bardak 
suda fırtına. Her halde Salihle ben 
görüşmeliyim. 

Dedi ve kararını verdi: 
-Yarın sabah ben Salibi görü. 

rüm! 

Kııtada 

- O hanımefendi zahmet etU • , . ., 
nız .. 

raya verilecektir. 
Bmaların içinde konför tamnmen 

bulunacaktır. Banyo, mutfak ve sa-

londan mürekkep olarak bu apar -
tımanlar daıre daire memurlara 
ayrılacaktır. - ---
Çöp tenekeleri 
Ka1>1lara 
Bırakılmıyacak 
Ha~kın ve dükkancıların sabah -

Jarı kapı önlerine dolu çöp teneke· I 
lerini koymamaları mükerreren ten
bih ediJdjği halde bir çok yerlerde 

ve bilhassa Beyoğlundaki aparlı -
mar.laran önün.! çöple dolu tene· 
keler bırakıldığı görülmüştür. 

Belediye bu vaziyet karşısında 
şubelere yeni bir emir vererek bun
dan sonra kapılan önüne böyle te· 
neke ile çöp koyanlara derhal ceza 
kesHnM!sini bildirmiştir. 

- Estağfurullah! 

- Nasılsınız Salih Bey?. 

- Teşekkür edErim, minnetler 
arzederim. Nihat Beyefendiden ye
ni haberler aldınız mı? .. 

- Geçen gün bir ır.ektup almı§· 
tını. 

- Neler yazıyorlar?. 

- Yeni bir şey yok! 

- Çocuk nasıl efendim?. 
- Teşekkür ederim. Elleriniz • 

den öper. 

Bu ilk teşrifat ve konuşma bit
tikten sonra Salih: 

- Şöyle buyursanız daha rahat 
etmez misiniz hanımefendi? 

Diyerek zabitan odasındaki bü

yük ve tek maroken koltuğu gös
terdi. Dalgınlılını örten sahte bir 
neşesi vardı. Ne söyliyeceğinl, ne· 
ler söylemek lazım geldiğini kesti
remiyordu. Firdevsin luşlaya gell
ıtnden ele pek memnun değildi. Fir· 
devı de ondan farksızdı. O da çok 
üzülüyor, zorla dudaklarından y(l
züne nef'e ve tebessüm datıtıyoır, 

Bugün açılıyor Kaldıracak 
Bu mUnasebetle mera

sim yapılacak 
Bakırkoy ve havalisine su tesi -

satı yapmak üzere arteziyen ma • 
kineleri gelmişli. Bu makın'?ler bu
günden ıtıbaren Arpacı çiftliğınde 

kurulmıya başlcınacaktır. Bu mü
nasebetle Bakırkciy halkıle Sular 
id:ıresınin erkanı burada buluna -
cak ve bır merasim yapılacaktır. 

Diger taraftan arteziyen tesisatı 

en kısa bır zamanda ıkmal edildik
ten sonra terkos tesisatı yapılmıya 

başlanacaktır. Bu suretle Bakır -
köy, Yeşilköy, Florya ve havalisine 

hem arteziycn ile su verilecek, hem 
terkos isale olunacaktır. ....... ' - ·-
Deniz yolları 
Yeni sefer 
Tarifesi 
Vapurlar her lakeler• 

uırıyacak 
Denızyollan idaresi umumi va • 

puı seferleri üzermde yeni bir se
fer programı hazırlamış ve tasdik 

için Vekalete göndermiştir. Prog
rama göre kış mevsimi dolayısile 
bir çok iskelelere yapılmıyan va
pur seferleri yeniden ihdas edil -
rnektedic. Ayrıca lstanbul-İzmir se
ferlerinin de günleri değiştiril -

mektedir. Bundan başka Mersin ve 
Karadeniz hattı vapur seferleri de 
tadil edilmketedir. Karadenize kış
lan yapılmıyan haftada bir defa 
ekspres seferler yeniden başlıya -
caktır. Haftada bir defa da en ki!
çük iskelelere bıle muhakkak su-
retet VCipur uğratılacaktır. 

- Ben mi sözü açsam, Salihe mi 
bıraksan-.? 

Dıye düşünüyordu. Uykusuzdu, 
yorgund~. üzgiir.dU. 

Salih Lutfiyeden hiç bahsetml -
yor, sanki hiç bir hadise yokmuf. 
evinden hemen yeni ıelıru, gıbi 
davranıyordu. 

En son Firde\·s: 

- Salih Bey niçin buraya geldi· 
ğimi tahmin ediyorsunuz elbette? 

Dedi. Salih yine sözün açılması· 
nı Firdevse bırakıyordu: 

- Emredersiniz Hanımefendi, si-
zi dfn1iyorum! 

- Estağfurullah .. 
Firdevs kafasının içinden : 
- Hiç başıma gelrni§ bir şey de· 

ğil. Kocamla bir kere kavga etmiş 
ve kocam için bir kere kışlaya gel
miş kadın değildim. 

Dedi ve.. söze başladı: 
- Uç gündür eve gitmemişsiniz. 

Lütfiye ile uzun uzun konuştum. 
Hadiseyi tetkik ettim. üzerinde du· 
rulacak, karıkoca aruuu açacak 
hiç bir fEY görmedim. tJdııız de ço
cuksunuz dojrusu. 

Yeni te9k llAt rapddı, 
Memurlar abnıyor 

Belediye Mezarlıklar Mudurlüğii 
haziran 1 den ıtıbaren ölülerin tcc
hiz, tekfm ve tedfın ışle.rile de uğ
raşacakltr. Ancak bu hazıl'andan 
g~kcek,yılın eylUIUne kadar bu ış 
ıhtiyari şekıldc yapılacak ve yalnız 
ölü sahiplerınden mi.lracaal edcn
lerın cenazelen kaldırılacaktır. 

Mecburi şekil, gelecek sene ey
hilden itıbaren başlıyacaktır. 
Mezarlıklar Müdürli.ığunc bağlı 

hır cenaze merkez memurluğu ih
das edılmektedır. Bu merkez me -
murile yanında bulunacak menı'.lr
la:-, ölüye dini merasimi yapacak 
imamlar, ölü yıkayıcıları, mezar 
kazıcıları kadrosu hazırlanmıştır. 

Bueünlerde kadro Belediye reisi 
tarafından tasdik edilecek ve on -
dan sonra şahıslandırılacaktır. 

Ölülerin mecburi olarak Beledi-
ye tarafından techiz, tekfin ve ted
fin işlenne başlanacağı zaman İs· 
tanbuldalti ekalliyetlerin ölü işle
ıile de Be1edıye uğraşacaktır. 

Pazar yerleri 
l &lall edl 'ecek 

Beledıye, şehrin muhtelif yerle
rinde kurulan pazarların ıslahı için 
tetkikat yaptırmaktadır. Gelecek 
yıla kadar buralardaki noksanlar 
ikmal edılecek ve bütün pazar yer
leri asri ve muntazam bir hale ko-
nacaktır. 

TUrlrofts fUbelerl 
Türkofis memleket haricindeki 

teşkilatını da teftiş ettirmiye ka -
rar vermiştir. 
Bu maksatla murakıp komiserler

den Nabi, önümüzdeki hafta için -
de Almanyaya giderek teftişe baş
lıyacak tır. Murakıp komiserin tef. 
tişi ıki ay sürecektir. 

Salihin sıkıldığı belli idi. Kaşları 
çatılmıı. yüz derileri gerilmişti. 

Göılerini yerde bir noktaya dik
mişti. Firdevs sözünü bitirdikten 
soma, -kelimeleri tane tane söyliye
rek: 

- Maalesef böyle bir hadise ol
du hanımefendi. Size karşı çok mah
cubum. Fakat, takdir eder .. iniz ki, 
haksız değilim. 

Dedi, ilave etti: 

- Her halde haksız olmadığımı 
kabul ettiğinize eminim. 

Firdevs bir dakika cevap verme
di. Terecdütlü bir duruşla Salibin 

1 
gözleri içine baktı. Sonra, sert ve 
gücengin bir sesle: 

- Belki haklı olduğunuz taraf 
var. Fakat, haklısınız diyemem. 

Diyerek deva metti: 

- Lutfiye belki sizden müsaa
de almadan bir daveti kabul etmiş 
ve eve geç kalmıştır. Buna karşı 
yapacağınız şey eve gelmemek de- j 
jildi. Gelmeli, icabediyorsa karı -
ıuza tenbih ve ihtarda bulunmalı ı 

idiniz. Karı kocalıkta nihayet her 
( DetHtmı "ar) 

1
- Halk Filozofu - , 

diyor ki: 
---------------------------Çocuk la ra mahsus 

ba.,..akaledir: 
Çocuklarım! 

Bugün bayramınıza giriyorsu -
nuz. Bu bir kaç sözümü okursanız, 
bayramınızı iki misli neş'cli geçi -
rirsiniz: 
Çocuklarım! Biz, size memleketi 

bir hafta için değil, bütün ömürle -
rinizce bırakmıya hazırlanan bü -

yülderiniz, dünyayı aşağı yukarı 

tanımış, hemen bütün dünya miı 

leUerinin çocuklarını görmüşüz • 
dür. Size, hiç laf götürmez bir i -
manla, dünyanın şu &izlere rnah -

sus hakikatini tekrarlıyabilir.iz~ 
Dünya milletlerinin en zeki, en 

duygulu, en kabiliyetli çocukları -
sınız. Bu muhakkaktır. Sizler bu 
kadar küçükken bile dünya bu kü
çük çocukların dünyanın en büyük 

milletlerinden biri olduğunu bilir. 
Dünyanın bu kadar zeki ve duy .. 

gulu çocukları, elbette ki, şimdiye 
kadar yaptığı çocuk bayramların -

da büyük bir acı duymuştur: 
Şimdiye kadarki çocuk bayram -

larında sizler .gülerken, eğlenirken 
karınları sabahtan akşama kadar 
aç arkadaflarmız vardır ki, onlar 
gülmezlerdi. 

Devlet babanız, işte bu binlerce 
mahzun arkadaşlarınızın karınla -
rını doyuracak, kitaplarını, üstle
rini başlarını düşünecek büyük teş

kilat kurmuştur. Bunu, bu seferki 
bayramınıza devlet baba en büyük 

bayram hediyesi olarak yetiştir -
miştir. 

İkinci hediyeniz de var: 
Çocuklarını emanet edecek kim

seleri olmaması yüzünden işlerine 
rahatça gidemiyen ana, babalar, 
bu yüzden perişan olan yüzlerce, 
belki binlerce küçük arkadaşları -

nız da vardı. De\'let babanız, onla
rı da okullarda (Çocuk odaları) a
çarak bağrına basıyor! 
Çocuklarım! bu bayramınız, zen

gin fakir Türkiyenin bütün çocuk
larını aldatmadan bağrına bastığı 
ilk hakiki bayramınızdır. 

Bugün, bütün çocuklarının mü -

rüvvetini gören milletiniz hepinizi 
kut'iuluyor ve Türk zekası taşıyan 
mutlu alınlarınızdan öpüyor .. 

Halk Filozofu 

r "" Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

istiklal marşı ne 
vakit söylenmeli?. 

Ortaköyde oturan bir okuyucu 
muz bize yolladığı mektubunda 
mühim bir meseleye temas edi -
yor. Okuyucumuz huHısatan diyor 
ki: 
cŞehremini Halkevini:ı Ar kolu 

tarafından 17-4-937 günü akşamı 

verilen piyano konserinde bulun · 
dum. Piyanistin bu sahadaki kabi
liyetine rağmen ve kQIP.serin Parti 
kolu tarafından verilmiş olmasını 
düşünerek başlangıçta çalınmıyan 

İstiklil marşının hiç olmazsa kon
serin sonunda yer almasını hatır • 
!atmam üzerine, hbnilniyetle, bel
ki bir mahzur doğuracağı kanaatile 
muvafık olmadığı söylenildi. Bu 
yavaş ve kısa konuşmanuza kulak 
veren bir vatandaş başlangıçta ih
mal edilen bu keyfiyetin sonra ye
rine getirilmesinin doğru olamıya· 
cağım bildirmesi üzerine kendisine 
Radyonun neşriyatını tamamla -
dıktan sonra programını istiklal 
marşı ile sona erdirdıgını hatırlat-

tım, bu zat sustu. Bu ıttcj. anda ar
kamdaki bir diğer vatan~ kon
serlerde İstiklal marşının çalma • 
mıyacağını yanındaki arkadaşına 

fıs:ldadığını işittim.• 

Okuyucumuz mektubunun so -
nunda, İstiklal marşının ne gibi 

yerlerde, ne zaman, ne şekiloo ça
lınacağı veya söyleneceği hakkın· 
da, §imdiye kadar bir çok tereddüt
ler olduğunu ilave ediyor. Hakika
ten bu me;)ele mühimdir. Milli 
marı her yerde, her zaman söyle
nebilir mi? Söylen~mez mi?. Bu me 
seleyi alakadarlar tesbit edip, llal
kevleri. mektepler ve sair teşek
küllere taminı etmelidir. 

Maalesef İstiklal marşını dinle
mek, saygı göstermek hususunda 
ihmal gösteren bazı vatandaşlar bi
le vardır. Bu meseleyi esaslı şekil-

de halletmelidir. 
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Sevilen kadın H 1 K ~,!,h~U:J 
Kiralık kav iye. 

rışık bir muamma değildir 
Bir kadın kendisini sevdirmek, 

tutmak 
sevdiğini 
isterse ne 

elinde · 
yapmaladır ? 

DOnyanın en bahtiyar nişan· 
hları, nik8hlar1nın arifesinde 
mühim sözler sOylUyorlar 
Aşkta mes'ut olmak isteyenler.e hafıza

larında nakşetme/eri lazım gelen bu 
·sözleri söyligen kimdir, biliyor musunuz? 

.1 

• r 

ondan hafif bir değişiklik görürse, 

gayet tath bir sürprizle karşıbş- hayan Şadiye helecandan tıka - Bay Kiryakonun dediği gibi keıe; 
mtş olur. narak telefonu açtı: pirdi doğrusu ... Yüz liranın rıe.~ 

Dün çok şen mi idiniz? Bugün - Hu bana baksana .. hayır .. ha- hemmiyeti vard1 .. Bayan şad•~ 
müşfik gurunünüz. Saç tuvaletinizi, yır .. şey:' .. Alo!.. Kiralık kavalye zengin mi zengindi.. Ayazpaşıı 

1
, 

makyajınızı değiştirıniz. Yani ka • müessesesi mi orası? karşı karşıya iki kübik apartıtil' d' 
dm ne ise, o olunuz. - Benim kim olduğum nen;_ze Erninönünde bir han .. İstiklfıl cııol· 

- Fakat bugünkü kadın, yarın- lcizım .. ben müessesenin müdürü desinde üç mağaza .. Bankada d ,-e 
ki kadını kıskanmaz mı dersiniz? M. Kiryako ile konuşmak istiyo - gun bir nakid... Kapalıçarşıd:ı lı. 

- Amaaan, kıskançlık çok fena rum. Beyazıttaki ufak tefekleri kale ~t· 
şey! Bir kadında erkeği en ziy;ı- _ Sız misiniz Mösyö Kiryako? le almağa tenezzül etmiyordt~· '

111
• 

ANET 

de yıldıran kötü huylardan biri de Kırmm maskeli baloda bana ar - lalı bol bol vermişti. Vcrmiştı a. • 
Holivud'un yıldızlarından her biri l fidir. Bana şöyle bir kaç kelime l ni olarak görülmemelidir. budur. Sonra başkalar:nın kıs • kadaşlık etmek için bir seksen Eç ma bir taraftan da gönlünü :ı-ır~, 

d t • ı ııı"" kendine ait hususiyctlerile bir~r ile... Alakadar olduğu ka mı am ma· kançlıklarından istifade etmek de boylu, 83 kiloluk, sporcu .. Canım mıştı .. Sokaklarda ve sa on· ~l 
kraliçe :lirler. Mesela Marlen Dit • - Nasıl mı insan mes'ut olur? nasile tanıdığını zanneden erkek, Deoamr 6 rcr •agfada işte sinema artisti şey yok mu'?. rastgeldiği sülün gibi. keklik g~, 
rih sckscpil kraliçesidir. Karol: Sualine cevap istiyorsunuz. Ben Tarzan ..• Evet evet Tarzana ben- kadınları gördükçe hırsından .51 

Lombar zarafet kraliçesidir. Ja - de her sün bu suale maruz kalırım. ~ ziyen sarışın, bol neş'eli evsafL.a dırıyor, vücudunu ideal ölçl.11
1111

• 
net Makdonald'ta romans krali;e- Fakat ~ayet ciddi ve kudsi bir J' 1 · _I kavalye istiyorum. uydurmak için günde ıhhyn P1 

1111 
sidir. rnevzıın temas ediyorsunuz. Saa - ~ _ Ne dediniz? Bu istedi,ğim ev • ya yirmi beş taklnk atıyor. \'ıt' , 

Romans ince hislerin heyeti u- det, aşk ..• Halbuki bence bu, ga • } safta kavalye kalmadı mı? beş defa da prende atmağa ç:ıb:t·ıı 
mumiyetini ifade eden bir kelime yet basit bir nokta mes'ut bir aşk - Eyvahlar olsun hepsi mi kira- lıyordu Zavallı bayan Şadiyc!\ıı' 
olduğuna, göre, Janct Makdonald'ta yaşamak için, bu yolda çalışmalı, landı?! vücudu masajlnrdnn et tahts5\. 

bu vadide hakikaten kraliçe sayı • bunu imal etmelidir. - Canım orası kolay istediğiniz döndüğü halde bir türN ideal 0 

lır. Hiç bir boya, kadının asıl benli- kadar vereyim .. İş paraya kalsın. . çillere uymuyordu!. ,.. 
Son cünlerde Holivud'ta Gene ğinin ermek üzere gayret göster- A, bak doğrusu teşekkür ede - Şimdi kübik sedire yayılmış 1110ı:ı~ 

R d ·ıe s k sık düşu··p kaltr dig"i hedefi içindeki bu kudret ka- d k b 1 • ? H d d aymon ı ı .~ - rim.. eme u acaKsını. cm e hul kavalyesini düşünüyor u. r , 
ması bir çok dedikodulara yol aç - dar kendisine yaklaştıramaz. rl h 11 • k ptı 

paşa:rn ~ a... görmeden adeta gönlünü ·a i, 
mıştı. En nihayet her ikisi de 1-ıu Biz çalışıyoruz, vücudümüzü - Şimdi.. hemen şimdi gelip !la- mış, 

0 
gece etraflarında süliifl g

9 
, 

dedibdulann önüne geçmek için dinçleştirmiye, çehremizi ~zelleş- rayı getiriyorum... bi dolaşacak kadınları kıskafl~ıı, 
nişanlanmışlardı. tirmiye çalışıyoruz, zekamızı ol • * ğa bilC' başlamıştı. Mümkün ol e~ 

Faka;; diğer taraftan da Janet gunlaştıııyoruz, evimizi süslüyoı. Bayan Şadiye telefonu kapatınca ğu kad<H ince ve zarif göriirı1:.e-
Makdo~ad'a dünyanın dört tar-ı - Artık ondan sonra niçin kendimizi ' kan ter içinde kübik salondaki kü- için P~risten gelen korscsi.ni .~~·~ 
.r d · .. g len yu .. zlerce mek kapıp lmyverelim, vücudumuzu, zih- k 1 · 1 b k "ı)" .ı.ın an !Wr gun e - bik sedire ıvamı ge memış su u cekti. Iyi amma u orseyı t> gib! 
tuplar i;inde, kadınlar kendisinu•" nimizi gevşetelim. Onun için her şe- bir pelte gibi yayıldı. Gecelik en • zaman da bir okl:ıva yutmuş 

111
, 

bilhc:ss.ı ~-u sualleri soruyorlar: cBir yi oluruna terketmeliyiz. Kadın- tarisini henüz değiştirmemişti. İki dimdik, kaskatı kesiliyor, otll 14 

kadın ke-ndisini sevdirmek için ne lığım·zın hudutlarından taşmama- torba yoğurduna benziyen göğüs- kalkarken bir desteğe dayoıı~:Jcıı 
yapmalı? Sevdiği erkeği muh:ı~a- lıyız. le!'i koltuklarının altından dışarı fır- mecbur kalıyordu .. Ne çare·:iı'tli· 
za etme~ için nasıl hareket etme 1 ·~• Bir kadın ya sevilir, yahut hosa lamıştı, yorgunluktan, sevinçten ve dünya töyle bir dünya iştc.;ioJI 

SEVGINLN SIBLARI giden, fakat bayağı bir mahluk gi- heyecandan, Nilden karaya çık - nin atı var meydanı yok, kı 
Bu suallere Makdonald'ın ağzın- bi mevcudiyetine tahammül ediP'..'. mış dişi bir su aygırı gibi soluyor- atı yok meydnnı vardır. 1'ııJ 

dan alacağı cevapları yazarak. d ı- Halbuki kadının hakikaten kenı:ii • du .. İşte nihayet istediği gibi bir F<ızla düşünmeğe vakit Y0
}<ill" 

ha bir cok kadınların da bu yolda- sini sevdirmesi için mutlaka esrıl - kavalye kiralamağa muvaffak ol- Bayan Şadiye kalktı, aynan111 r~~ 
ki tcce~süs ve meraklnnnı tatmin rengiz ':\ir tarafı olmalıdır. muştu. Böyle bir kavalye ile balo- şısına gr•çti. Kendini scyrc~ıc' 
etmek istiyen bir Fransız gazeteci Erkek, sevdiği kadını tam ma- yu kim bilir ne zevkle geçirecek - başladı. Kaşı gözü fena deg\~ 
Janet Makdona1d ile konuşmuş. nasile tanımış olduğu zehab ve - ti?! .. Yalnız bu balo mu ya? .. Bl - Amma velakin bu vücut! ... 13\.l 111e~ 
Muhawre şöyle başlıyor: yahut lcanaatine gitmemelidir. Er- yan Şadiye neler tahayyül etmi - cutla genç bir erkeği teshir et ıs-i 

_ Mis Makdonald, bütün Holi- kek, ka Jında anhyamadığı bir n -k yor, neler tasarlamıyordu!.. Bir l~e- kolay değildi.. Evet hiç olt1111ıı' 
vut bugün siz.i dünyanın en mes·ut ta sezmeli, fakat kadına karşı olan re güzel ve sabık paşazade elirıe gündüz gözüyle o güzel delikıırıiJ' 
kadını olarak ilan ediyor. Zatım itimadı çarpılmamalıdır. geçtikten sonra onu öyle kolay ko- yı kandırır ve kuşkulandırırdı 
nişanlınızla ikinizi yanyan.a gö •• - Evet, ne manen, ne de maddeden Evlendikt•n •onra Sinema lıogatrndan ç•kilen mes'ut Kadınl•rdan lak bırakmıyacaktı ... Böyle bir ı:a- Seslendi: 1 ,,Jı) 
mPk, bu kanaati hasıl etmıye ka- . bir kadın erkeğe her ~nkünün av· Klaıa Rou valve her zaman ele gccer mi?.. (Dft•nr·rıt 6 111c1 smdrı"'" 
~;;~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!'!!!~!ı!'!ıı!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!'!~!!!!!!!!!!!'!~!!!!!!!!!'!!!!"!llllllll!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!':!!!!!!!!'!~!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!~!!!!!!~!!!!!!~~~~~~~~~~~!!!!'!~~~~~:'!!!!~~~-~iJ1' 

tırılan gemilerden sonra işe yeni Midillinin karşısında harıgı 

Büyük Harpte 
Türk Bahriyelileri 

Nasll dOğüştüler 
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Tefrika No. 22 Yazan: Zeki Cem a l 
Haydi Midilli kendini göster. 
İşte yan taraftaki toplar namlo-

larını hedeflt:rine çevirdiler. 
- Sağdaki istihkam .. ~ 
-- Salvo ateş ..• 
- Ate~··· 
- Salvo ... 
_ Rrruuummm ..• Rrruuumm .. 
Her mermi namlodan öyle müt -

hiş bir gürültü ile çıkıyor ki.. Mi -

dilli bile adeta bu mermilerin aza
metinden ürkmüş gibi titriyor ..• 
-Ateş ... 

- Salvo ateş ..• 
Ateşler fışkırıyor ... Sanki deniz

den bir ateş parçası Potinin üze -
rine yağıyor ... Bir kaç dakikadan -
beri onların tcplarına biz gülerken 

şimdi onlar bizden çıkan mermiler 

karşısında ağlıyorlar ... Bu ağlama

ğa gök bile iştirak etmiş gibi.. Ha
ıa pis bir yağmur yağıyor .. 

İntikam ... 

Batırılan üç geminin intikamt. .• 

Dövülen Zonguldağın ve Ereğlinin 

intikamı. alınacak ... 

- Ateş ... 

Garp tepedeki istihkamlardan 

yağan mermilere tam cevap veril
medi galiba .. 

- Ateşe devam .. 

Batarya kumandanı cacıyan bir 
şey yapamaz• diye bir söz tuttur -
muş .. mütemadiyen bunu mırılda-

nıyor ve arkasından hedefi emre -
diyor: 

- Şarktaki istihkamlara .• 
- Ateş .. 
Yarım saattenberi yağan ateş 

Potlye tam bir cehennem manza -
rası verdi. Biz geldiğimiz zaman 

gülerek mermi savuran istihkam -
lar şimdi kızıl alevler içinde ya-

nıp duruyor ... 
Karada kuduran ateşler sustu -

ruluncn nöbet denize geldi ..• 
Deniz.. ah şöyle boğaz boğaza, 

gırtlak gırtlağa boğuşacak bir düş
man karşımıza çıksa .. 

Fakat kısmette olmayınca .. hep 
istihkamlarla karşı karşıyayız. Am-

ma biraz da denize bakalım .. 
•.• derken kumandanın emri san

ki bir bataryaya değil bütün gemi
ye verildi. 

Midilliden fışkıran ateşler li -
mandaki gemileri biribirine kattı. 

- İşte \'aran bir ..• 
- İşte varan iki. .• 
- Varan üç ... 
Her mermi hedefini buluyor ... 

Bugün Midilli kahramanlarında 

öyle bir nişancılık var ki .. hiç bir 
av kaçırmıyorlar . .• 

İşte .. limanda ortada duran bü -
yük çifte bacalı vapurun başı .• 

- Rrruumm .. Rrruumm .•• 
Düşman gemisi sendeliyor.. ar

kasından alevler yükseliyor .. ko -

şuşmaları da görüyoruz. Fakat o 
kadar uzağız ki acı feryatları duy-

mak imkansız ... 
- Rrruumm .. Rrruumm ..• 

- Yandaki gemi de yaralandı .. 
00 .. gemi hava alıyor .. ve yana 

doğru battı .. 
Gidiyor ... 

Öyle lir gulgule Poti limanı -
nın göklerinde akisler yaptı ki.. 

biz bile ne olduğunu anlıyamadık. 
Fakat biraz sonra geniş bir çukur 

kapandı .. ve etrafa dağılan dalga -
lardan bir kısmı Midilliye kadar 
geldi.. sanki bir facianın kara habe
rini getirdi .. bir kısmı da ta uzak
ları bu faciadan haberdar etmeğe 
yollandı. Ve Karadenizin enginli -
ğine doğru sürüklenip gitti. 

Susturulan istihkamlardan, ba -

başlanıyordu .. Sıra Potinin hazine- san kuvveti dayanır. ı':J' 

si olan petrollara gelmişti. İşte .. t.er dakika bir azap ve ~0ti 
Koca tanklar birer dev gibi şeh- rap saçtı .. nihayet.. kosk~ca bfll' 

rin yanında çökmüşler heybetli na- limanı .. Poti şehri.. Poti istıhl< ·tııfl 
zarlarla bizi süzüyorlardı. !arı .. Poti petrol tankları .. Tıır;tııP .. tilll 

- Hedef sağdaki tanklar.. kanlı sahifeleri arasına go 
- Ateş.. gitti ... 

- Salvo ateş.. DÖNÜŞ . ·ıJirı:J 
Artık işimiz bitmişti.. Mıdı .. ;re 

10 dakika kadar süren bu ateş makinelerj birdenbire güruıt~ {'1' 
yağmuru karşısında Allah kimse- işlemcğ-e başladılar .. Şimd.i: tf019ıcı' yi bırakmasın. Kudurmuş gibi fır- rültüsü .. petrol tankınının ı f(lr 
Jıyan mermiler isabet ettikleri yer- irıe 

gemi batması gürültüsü ye~ fıl8lt1' 
de sanki bir ateş oluyor ve yeri gö- rültüsü, petrol tankının 111 ıtıırı' 
gvü .. denizi inim inim inletiyor - mil 

kinlcı in muntazam ve 
du... seslerini duyuyoruz. "İ" 

Bir an öyle feci oldu ki.. biribiri Bu selere 0 kadar aJışkırııı · 
arkasından ayni yere inen mermi- Bize ninni gibi geliyor.. ..rtı ı:ı3 • 
ler Potiyi cehenneme çevirdiler. ooh güzel ses .. cenuba dog ~!ç',ı' 
Tanklar birer felaket habercisi gi- yük bir rotn ile ilerliyoruz .. 
bi infilak ettikçe fırlıyan parçalar poti gözüküyor.. el f' 

··ı ' 
semaya doğu yükseliyor, kıpkızıl - Allaha ısmarladık. GıJ ,8p9 

~e) -;.ı• 
ateş halinde yere iniyor ... indiği hir .. Hakkını helfil eL. lıJr·· 
her yerde yeniden ateşler çıkıyor lım .. arıyan belasını da bıJ 
ve bunlar da daha büyük bir gü - sasa kısas. . . . _..;• 
rültü ile infilak ederek kulakları Türk (icünü almasını bil~~ 
tahriş ediyor .. gözleri kana boyu - A ... Biz uzaklaşırken 1

af} 
yor ve tüyleri ürpertiyordu... (Devamı ıı 



OCUK 
Kurbağa • • 

nınenın 

.... 
Bir yaz günü idi. Kurbağa nine 

dostu bayan balığa misafirliğe git
n;ıişti. A.kşama kadar iyi vakit ge
~ltdiler. Akşam evine dönerken ba
Yan balık ona bir torba kurabiye 
"erdi. Kurbağa nine bu torbayı 
sırtına aldı, dereyi yüze yüze kar
'1Ya çıktı, evinin yolunu tuttu. 

Kurabiyeleri 
daha .!'azla kızdılar. Ağustos böce
ği ye: mden kalktı. Bayan serçe -
lerle jmcaklaştı. Çünkü onları ta
nıyorıiu. Bir gün hep beraber bay 
kargada eğlenmişlerdi. Serçeler 
ağust:>'i böceğine rica etti: 

- Sazını çalar mısın biraz! 
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! 23 NiSAN 1 
1 = 
~ Bugün bizim günümüz, İ 
E Güler oyMr, koşarız. i 
i i 
! Kuşlar ribi bağlarda, " 

1 Bahçelerde uçarız. 1 
! -.. 'f-. ! 
! E 
E Bayramımızdır bizim, ~ 

Yüzümüz a-üller açar. E 
Sünbül gibi ssçımıı, ~ 

Güzel kokular saçar. İ 
k ~anlık basmıştı. Fakat kor -
~~ak bir şey yoktu. Yollarda bek
~ Yapan kara mantolu ateş bö
~eri geziyorlardı. 
Bunıardan biri: 
- Çabu ol nine dedi, hava boza

takı 

Ağ•u tos böceği kemanını eline 
aldı, b&şladı çalmıya ... Serçeler de 
oynamıya başladılar. Kurbağa ile 
ateş böceği ezilmemek için bir ke
nara ('cıkıldiler. Keman sesi, kur -
bağa ~incyi de ateş böceğini gıdık
ladı, r.0~ turdu. Evvela ateş böceği 
kalktı. Kırılmasın diye fenerini, 
bir kcr.cıra çekli ve oynamıya baş
ladı . . {urbağa nine de yavaş yavaş 
şarkı :-C'ylüyordu. 

_.. ~ 

l ::::.~:~~~:~ ~!!~:~ il L .......... _.._~ ........ --,,..._~ ........ -....~........:""--......,~* ................... ....._......,.._._ .... __._' __ .....;. __ _..,,........,r~ ........ ~--.....;;,~~~---o~-~&ıtfl!Dlii::;;_._.ı 
~ Hepimi:: dans ederiz. i 

. liava~a baktı .. hakikaten, gökte 
81!ah f>·yah bulutların gezdiklcri
llı RÖrd .. u. 
" ~niş bir yaprağı şemsiye yaptı 
b~ koşrnıya başladı. Biraz ileride 
~ tr inilti işitti. Oraya koştu, inli-
erı koıtşusu sümüklü böcek idi. 
Sordu: 

SU - Sümüklü amca, niçin inliyor
tı bJy]e? 

§' - 1vliuıfirlikte idim, içki içlik, 
ltıı.di br şım ağrıyor. 
d-=: ~ic:in içtin? İçki iyi bir şey 

' egıldir ki? 
ş - Ne yapayım bir kere oldu. 
a ~rada biraz uyuyacağım, belki baş 
grısı t,!l~Çer. 

J.. - Ne mutlu sana! Yağmurdan 
~0;krnazsın. Çünkü kabuğun var. 
lı:: bJki ben öyle miyim ya? Bak, 
lh5rnıy l çalışıyorum. Allaha ıs -
··'<ll'Iauı:t. 

d~U~ılıklü böcek başını kabuğun-
'\eriye çekerken: 

-~··1 ~·'!'l<'T !< "1u c güle! dedi. :- .. 
\': U~bağa nine koşuyordu. 

1 asnu.r adamakıllı yağmıya baş
ildı. A.te b.. kl . f 1 . . 
~" ş oce erı ener crını 
"011d .. 
dı Urıı,üşler, evlerine kaçmışlar-
ar~ l<urbağa nine sığınacak bir yer 

h. Yo: !tı. Uzakta bir ışık gördü Bu 
lı' k .. 

lı\a )Şk haline konmuş büyük bir 
~a~ta.·~ı. Kurbağa nine mantara 
bir nştı. Kapıyı çaldı. Ev sahibi 
~Y?~eş böceği idi. Kapıyı açtı. Ni
~ ıçeriye aldı. Ateş böceği siyah 
1l\ı tJ3.,ı.u ve fenerini duvara as-
~ '1.ıtrnıya hazırlanıyordu. 
Utbağa nine ateş böceğine: 

- Ev· d.ıtı ıne kaçtığına iyi yapma-
dı.· bedi. Yolcular karanlıkta kal-

~~ f'l aa .. Kaçmayayıdım da yağ
~ıt e..'<'lirni söndürseydi, öyle mi? 

altıs~taca kapı açıldı, içeriye bir 
\ellı Os böceği girdi. Sırtında bir 
tu i ~1 Vardı. Ayağındaki çarıkları 
..... Çıtı ·ıe .eli K" l" .. ıed ı . ımseye se am ver-
llaıt c:ı s.rtından kemanını indirdi. 
bir tosunu yere serdi. Çarıklarını 

()dara.fa attı, piposunu yaktı. 
le ııt: du.?1anla doldu. Kurbağa i
~el'le.~ı~ hoccği buna fena halde i

· ll<:r • ....... . 
tUıı i~ele şuna bak, sıkılmadan tü
~acı1 Çıj:or. Ortalık duman içinde 
.\ğ~ dıye şikayet ettiler. 
....._ ~stos böceği cevap verdi: 

~hili;;nı sıkılan varsa dışarıya çı-
~u . 
~Ye ~:r~da tekrar kapı açıldı, i
tıı~Orıa 1~1 genç serçe girdi. Salla
"'rd.ı. ~aı. Ellerinde içki şişeleri 
~'Urb arkı söylüyorlardı. 

ağa ile Ateş böceği bu sefer 

1 M. Milçteba ~ ı su yı l 
ı• I UUllfHlflflttUUtlHlllllllHUHtlıUIHUIH lltllllllHUttllllllllfllttlİ 

Resimli hikaye 
d a çocuk haftasında memleket in her tarafın da küç üK artistıerlmız ' 

temsiller vere c ekler. dans numara la rı göstereceklerdir ____ _ 

Ar~.k eğlence yolunda idi. Ke -
yiflerir. ! diyecek yoktu. Fakat bu 
eğlence uzun sürmedi, b ir yıldı -
rım se'ii: 

- Bommm! .. 
Neş"t-lerini, zevklerini kaçırdı. 

Köşk sarsıldı, çatısı uçtu, fener 
söndü. Şimdi yalnız gözüken gök 
yuzü idi Fakat çok şükür ki, yağ
mur ;rt;k dindi. Rüzgar kesildi. 
Ateş böceklerj fenerlerini ellerine 
aldılar, sokakları kontrola başla-

' 

~ , \ ~ ~ 

" r---. 
~ 

-
r 

i -

' 7 

~ 

/\. 

dılar. h av hav karcle,Iu kasap dükkanrn• 
Bizim ahbaplar da başka bir ge- _, 

1 
J k.l b k k 

~ .. ua ası ı uran sucu ara u ar en 
ce buluşmak ve eglenmek uzere ay: 
rıldılar. Ayrılmadan evvel kurba· aJızlarının suyrı akıyordu 
ğa ninenin torbasındaki kurabiye
leri y ~diler. O, eli boş evine dön -
dü. 
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Balonu nasll 
Doldurursunuz? 

Bir şişe alınız, içine bir mikdar 
kırılmış karbür atınız. Azıcık su i
lave ediniz ve derhal balonunu -
zun ağzını şi.şenin ağzına geçiri
niz. Balonunuzun derhal şişmi -
ye başlr.ıdığmı görürsünüz. Şışince 
ağzını bağlayınız. 

Karbür dô kalsyomdan çıkan 
gc:.z hav~cian daha hafif olduğu için, 
balonu11uzun havalandığını göre -
ceksiniz. İşte küçük kardeşleriniz 
için bir eğlence! 

Ses var, Ses var 1 
Sinemaya gittiğiniz zaman, işit

tiğiniz bazı seslerin hakiki c::r;s ler 
olduğunr.ı emin misiniz? Mes~la bir 
köpeğin havladığını işitiyorsunuz. 

Bu ses acaba hakikaten köpeğin 
sesi mi? 

faka t derhal bir kurnaılık buldular, 

terazilere çrktılar 

Yalnız sinemada değil. tiyatro Biri gotıgor, öteki kalkıyor, 6a ıu
sahnelerınde de öyle . Radyoda din
lediğiniz telkinlerde mesela sahan
da yumurta pıştiği hissını vermek 
için, mikrofonun yanınıiıı kızgın 

bir demiri suya sokmak kafidir. 
Marul yapraklarını biribirlerine 
sürdünüz mü, mükemmel bir yağ
mur sesi çıkarır. 

Bir kamyonla bir tramvayı çarp· 
tırmak kadar kolay bir şey yoktur. 
Bir cam parçasının kurşun bir boru 
ile kırılması ve yere bir kaç tuğ

retle sucukları ylyorlordt 

• 

lanın düşürülmesi bu iş için kafi- Do!f un-::a uyku basmdı, /ak.il i lcaıap 

dir. tn vazigd i görünce şasırdı 
nın1111111111nuu1111111111 1 ıı u11 ıuu11111u1111ıruuııuııuuuıı11n11 ıhu1uırıtnn ıuttıınuıuunııtnnuıuııuıuuuıunuuuıuuunuuuuıt1 

1 Bunları biliyor musunuz? 1 
* Timsahlar yalnız Afrikadaki 

büyük nehirlerde yaşamazlar. Ce-

nubi Amerikada Amazon n~hi kı-.... 
yılarında da çok miktarda ko.rkunç 
timsahlar yaşamaktadır. Avcılar ke

ment kullanarak bunları y:ikala -

makta ve kıyıya çektikt.::-n sonra 
haklarından gelmektedirler * Hem karada, hem suda, hem 
havada yaşıyan balıklar Vlrdır. Su-

da yaşadıkları zaman, karada da 
teneffüs edebilirler ve ... havada da 
uçarlar ... * Güneş o kadar büyüktür ki 
saatte 100 kilometre giden bir trcfl, 

güneşi ancak beş sene, üç ayd::ı dev
redebilir. Eğer güneşin rner!{ezi
ne vasıl olmak isterse, bunun i -

çin de yirmi aydan fazla :aman 
lazımdır. * Eğer sarı iskarpinleriniz le
kelendi veyahut koyu bir rerık al-
dı ise müsavi mikdarda amonyak, 

süt ve öU ile yapacağınız bir mah
ltjle bir bez batırarak iskarpinle -
rinizi siliniz. Kuruduktan sonu. da 
güzelce boyayınız ve kuru bir pa
muklu ile parlatınız. * Nevyorkta her yıl 83 ton pul 
basılmaktadır. 

* Hındistanda caltın mabet> is
minde dünyanın en büyük ve meş
hur mabetlerinden biri vardır. Bu 
mabet Budanın saçının sekiz kılını 

muhafaza e tmek için inşa edilm!ş. 

Eskrim 
Mem ~tketimizde düello yasaktır. 

Keza ba~ka memleketlerde de ... 
Fakat bazı memleketlerde gizli 

gizli düello yapıldığı anlaşılıyor. 

Kılıçh düellonun bir başka çeşi
di olan °<,krim :se sporcular arasın

da çok rağbettedir. Çünkü bu 

spor, sür'at, isabet ve çeviklik gibi 
vücutta lazım olan hassaları te -
min et ·nektedir. Keşki eskrim 

yalnız ~ııor kulüplE>rine münhasır 
kalması:ı da, liselerde, orta mektep
lerde de taammüm etse ... 
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Oyunlar 
Ölüm oyunu 

En aiağı beş kişi olmalı. Fakat 
daha fazla olursa oyun daha eğ • 
lenceli clur. 

Oyunculardan biri topu alır, ar
kadaşlarından birine atar. Arka • 
daşı topu tutarsa diğer bir ar • 
kadaşına atar. 
Eğer kendisine top atılan oyun

cu topu tuta .maz da top da vücu .. 
dunun bir tarafına dokunursa o 

oyuncu ölmüş sayılır ve oyundan 
çıkar. Fakat eğer hem topu tuta • 
maz, hP.m top bu oyuncunun hiç 
bir tarafına değmezse bu sefer, to
pu atan oyuncu ölmüş sayılır, o o
yundan çıkar. 

Bu suretle oyuna devam edilir. 
Ta ki en sonunda bir kişi kalıncı
ya kadar ... Bu bir kişi de oyunun 
galibi •,:ıyılır. 

Eğer c yuncular aralarında gali
be verilmek üzere müştereken bir 
hedıye ı.r.zırlarlarsa oyun daha he
yecanlı <..lur. 

YUzmek bilmeyen bahklar 
Bazı balıklar vardır ki dünyaya 

geldikleri zamnn, yüzmesini bil -
mezler. M~sela fok! Bir fok doğ
duğu zaman suya atarsanız, hemen 
bo~ulur. Ona yüzmeyi annesi ög
retır, hem de ne dikkatle! 

Çocuk haftnsında /ştanbulun bir çok gerltriı1de eğlenceler lertib edi· 
ltctli gibi, çocuklara ziga/etler de verilecektir. _______ , 

250Küçük okuyucumuza zen 
gin hediyeler vereceğiz 

Yukarıya klişesini dercettiğimiz şekilleri makas. 
la keseceksiniz ve sonra bunları yanyana getirip 
bir memleketin haritasını meydana 2etireceksiniz • 
Güzelce bir kAğıda yapıştırarak okunaklı isminiz 
ve adresinizle "Son Telgraf. Bulmaca memurluğu
na gönderec•ksiniı. 

Bütün cevapların arkasını a 'mak içirı çocuk 
haftası nın son günü oll\n 29 Nisan· akşamına ka
dar lckliyece~-iz. 30 Nisan sabahı aldı~ ı mız hal 
v.arakalara arasında kur'a çekece~iı ve o ak ~am
k ı sayımızda kazanan okuyucularımızın adlarını ve 
adreslerini ilan cdece~İ7.. 

HEDiYELERİMiZ 
Küçük okuyucularımızın son derece hoşlarına 

gidecek zengin ve bol çeşi tli hediyeler seçti • Bu 
hediyeler arasında şunlar vardır : 

Bu hediyelerden 
bir tane-

si belki de sizindir 
Bunun için yapacağınız 
şey, aynı zamanda sizi 
eğlendirmiş olacaktır 

2 adet evde gö sterilmek Uzere 
sinema makinesi (altı,ar filmle be· 
reber) - 4 adet 9X12 fotoğraf 
makinesi - 4 adet şeytan feneri -
2 takım ciltli Hayat Ansiklopedisi 
2 adet Kol saati - 4 a det mektep 
çantası - 3 adet Futbol topu. Bun. 
lardan mlda yine çok ho, unu· 
za gidecek ve ltlniza yarayacak 1 
vağh, sulu, kuru boya takımlar1, 

di' fmrçaları, defterle r , yazı takım· 
le rı ve saire gibi pek çok çeşit 
hediyelerimiz vardır. 

l'Bulmacamızı hallediniz ve derhal bize gönderiniz I -
.............................. , ........ ................................... l'li 
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Tarih 
Yalnız vezirin de
ğil, ötekilerin de 
kafasını isteriz! 

-----------
Dördüncü Murat şaşaladı, Jakat· 
tahtı uğruna vezirini feda et

mekten çekinmedi 
1623 yılının kanunuevvel ayı ts

tanbulda görülmemiş 1soğuklarla 
geçiyordu. 

Bu yıl kış çok şiddetli olmuş -
tu. :Fakat tabiatın bu şiddetli so -
ğU.klar, Osmanlı İmparatorluğu -
mın 1Derkezi olan (Dersaadet) de
ki ihtilal ve kan ateşine zerre ka -
dar tesir et miyor; çarşı ve dükkan
ların kapalı, metruk manzaraları At 
meydanında toplanan binlerce ih
tilalcinin ağızlarından duman sa
çarak homurdanmalarilc tuhaf bir 
görünüş arzediyordu ... 
Padişahın eniştesi Bayram paşa

nın körüklediği bu ihtilal, kendi -
sinden bir evvelki sultanın daha 
(Ycdikule) burçlarında buğusu tü
ten kanına binlerce masum başın 
kanını da eklemek için alevlenmiş 
bir cadı kazanı gibi saatler geçtik-

çe fazlalaşarak Atrneydanından 
Toı:kapı sarayına doğru bir ejderha 
akını meydana getiriyordu. 

Üçüncli Mehmet zamanındanbe
ri asıl vazifelerini unutup devlet i
çin bir bela kesilen kul taifesi 

Yeniçeri ve sipahiler yine ayak -
lanmışlardı .. yine (kazan) lar (Et
meydanı) ndan (At meydanı) na 
kaldırılmış. sadrazam Hafız ve 
defterdar Ahmet paşalarla padişa
hin sevgili Nedimi (Musa Çelebi) 

nin başlarını istiyen bu zorba sü
rü, (Sarayı hümayun) kapılarına 

dayanmış, iç avluya kadar sokul -
muş arkasında silahlı (bostancı) 

ların tertibat aldığı (Darüssade -
tülşerife) kapısının önünde birik
meğe başlamıştı ... 
Sarayın hünkur dairesinde aciz

den doğma bir hırsla köpüren genç 
Osmanlı padişahı Dördüncü Mura-

dın karşısında el pençe divan du -
ran ağalar, nefes almaktan korka -
rak başlarını önlerine eğmiş, işin 

sonunu düsünüyorlnr; ihtiras uğ -
runda dcdetin zaaf ve zevaline e-
hcmmiyet vermiyen zorbalar ağa
sı Bayram paşa, padişahı fi.silerin 
arzularını yerine getirtmek için ik
naa uğraşıyordu ... 

Padişah, bigünah görmekten zi
yade tebcasının arzusuna ram ol -
mamak nzmilc vermek istemediği 

sadrazamının başı için ısrar edi -
yor: 

- Bu ne olmaz iştir; şer'j şerifi
mizce (hurucu alessultan) suçu iş
ler sayılan asilerin katli caizdir, 
amma ki günlerine hazır olalar! ... 

Diye ter ter tepiniyordu .. 
İri ka\·uğu altında göbeğine inen 

ak sahalile korkunç bir kıllk ta
şıyan Bayram paşa mütehakkim 

bir niyazla padişahı dilediği yola 
getirmek için dil döküyor: 

- Padişahım, kul kısmı padişah
Jarı uğruna can ve baş vermek ec
dadı ızıımınız zamanından beri o

lagelemiş hallerdendir. Kul tayfa
sı dilediğini almak usuldendir. Ve 
bir hünkarım, değil Hafız pa~yı, 
ben kulunu dnhi isteseler ver! ... 
Taç ve tahtın uğruna nice bin ku

lun feda olsa gerektir: 
Kapının dışındaki gürültü büs -

bütün artmıştı. Şimdi: 
- Padişahımızı ayak divanına is

teriz, yoksa iş başkalaşır: 

Sesleri etrafı sarıyordu! .. Asile
rin cyoksa iş başkalaşır:. cümlesile 
kasdettikler i mana aşikardı ! .. Di -
lekleri yerine getirilmediği tak • 
dirde işin chaı.. a kadar gideceğini 

korkusuzca ilan ediyorlardı! ... 
Padişah Bayram paşanın sözle • 

rine uymak, asilerin istediğini yap
mak mecburiyetinde bulunduğunu 
anlamıştı: Evet, ayak divanına çı -
kacaktı; belki kendi önünde yeni
çerilere taleplerinin bir kısmını 

tadil ettirmek imkanını bulacak -
t L Maamafih bütün bu fesadın 
Bayram paşanın başı altından çık -
tığını, (veziri izam) lık hırsile ha
reket eden eni~tesinin kendisini 

\ 
bu müşkül hale, devleti de keşme
keş ve buhrana sürüklediğini his 
ediyordu amma bu vaziyet içınde 
ne yapabilirdi. . . 

Dh·an çok gürültülü olmuştu ... 
Darüssc1de kapısı önünde çık.arılan 
tahta oturan padışah, asilere sor -
muştu: .... 

- Kullarım ne isterler? 
llün!ciırın bu iradesine ocak ağa

larının cevab vermesine meydan 

kalmadan asiler bir ağızdan: 
- Din ve devlet haini olduğu a

şikara çıkan Hafız paşa, cüliıs bah· 
fiıinde :r.üyur akçe veren 
terakki ketmeden defterdar Ah· 
met paş~ kullarının başın isteriz! .. 
Şehzadegan hazeratının can ve baş
larının emniyeti matlubumuz -
dur; c.tevletli padişahımız istedik -
!erimizi vermedikçe cemiyetimiz 
dağılması ne mümkündür? 

Diye haykırışmışlar; padişah söz 
geçircm:yeceğini anladığı bu sürü-
ye: 

- Matlubunuz yersizdir, bir veç
lıile y:ıpılınasının mümkünü yok -
tur ... Bunca bigünah başa kassd i
çin ettiğiniz ne yolsuzluktur. Sizi, 
Allah, Peygamber, padi~h korku
su bilmez yolsuz, erkansız hain -

Icr! ... 
Dedikten sonra tahtından inip i

çeriye yürümüştü! .. 

* İsyan ateşinin saray saçaklarına 
sardığını, ve bu işin (Genç Osman) 
vak'asına dönebileceğini anlıyan 

padişah o sırada saraya gelip asi -

lcrin arasından geçerken cüppe ve 
kavuğunu kaptırmakla hayatını 

kurtar bilen Harız paşanın da ken
disine: 

- Padişahım; bu din ve devlet 

uğruna ben gibi nice Hafız kulun 
kurbln olsun, kader böyle imiş, ne 
diytlim sözleriyle vak'anın enca -
mını ilam etmişti... 
Hünk~r tekrar ayak divanına 

çıktı; t:ıht önünde edepsizliklerini 
ayyuka çıkaran asilerin karşısında 
durdu!. Hafız paşa (Mührü hü -
mayun) nu öpüp kendisine teslim 

etlikten sonra metin bir tavır ve 
mertçe bir sesle .dördüncü Mura -
dm ay~klarına kapanıp; 

- Padişahım; demişti. Senden 
ricam şudur ki, masum kanıma sen 
girme, ko beni bu erkansızlar şehit 

cdele;; C:vladü ayalim sana ema -
net ederim. Nidelim, nzayı ilahi 
böyle tecelli etti. .. cİnna lillah ve 
inna ileyhi raciunı 

Ve ~zünü bitirir bitirmez ba -

şından kavuğı.tnu, sırtından cüp
besini almış, kollarını sıvayıp asi
lerin ortasına yürümiiştü .•. 

Vezirin bu celiıdeti karşısında a
si küll~ bir an durakladı , faka t cür
etkar bir sipahi elinde bir hançer
le bu umumi hayretin arasında Ha
fız paşaya yaklaştı: Bir anda ars -
lan kesilen koca Hafız paşa bu cür
etkiır sc>file öyle bir yumruk vur • 
du ki, çenesi hurdehiş olan sipahi 
hemen yere yuvarlandı, fakat ken
dilerini toparlıyan !ısiler paşaya 

hücum ettiler; lahzada başına ü -
şüştürül<:n hançerlerin altında 17 
yerindı~n yaralanan vezir yere düş-
tü; göğsüne oturan bir yeniçeri bı
çakla Hafız paşanın talisiz başını 
bcdenir.den ayırdı ... 

Gözleri ' önünde ceryan eden bu 
kanlı hadise hunhar hünkarı, Os
manlı Neronunu çok mütehassis et
miştL H.afız Paşanın başı kesilir· 
ken gözleri yaşaran dördüncü Mu
rat mukimesile yüzünü örtmüş, ağ
lıyordu. Birden yerinden kalktı: 

- Allahı zül celal hakkınızdan 

gele hain canavaralr ... 
Sözlerini haykırdıktan sonra i

çeriye çekildi. 
Asiler yavaş yavaş dağıldılar, 

zaten içlerinden bir kısmı Bebeğe 

y~niçeri kethüdasının sarayına, 

O kuyucularla 
Baş başa 

Gürültüyle 
Mücadele 
Gevşedi mi? 

Büyük Langada oturan ve T. S. 

dıye imz.l atmış olan bir okuyucu· 

muz yazıyor: 
Son Telgrafın devamlı okuyucu

larındanım. Gazetenizin halkla meş-

guliyeti gayet geniş olduğundan 
ve hatta her gün (Bırimizin derdi 

hepimizin derdi) başltklt yazınıza 

ben de dert yanıyorum: 
Biz bu sene Bilyük Langaya ta-

şındık; her sabah şafakla beraber 
tam saat (6) da mahalleden ılk ön
ce sütçü avaz, avaz bağırır. Daha 
sonra, altı buçukta salepçi, 7 de si· 

mitçi börek diye geçiyor. 
Bunlardan başka sekize kadar 

müteaddit satıcılar geçmektedirler. 

Hepimizm malUmu veçlıile beledi
yemizin gürültü ile mücadele tali
matı vardır. B u böyle olduğu hal
de, satıcılar erkenden bağırıyorlar. 
Acaba, alilkadarlar bunları görmü
yl)rJdr mı? 

Bız ve bütün mahalleli sütçü a
vazelerile mi saat altıda gözümüzü 
açacağız? 

Sayın gazetenizin bir günlük sü
tununu bu yazımın işgal c tmesmi 
rica eder ve saygılarımı sunarım. • 

[SON TELGRAF - Bu. okuyu -
cu.muza hak veriyoruz. Esasen son 

günlerde gürültü ile miicadele işi
nin gcv§ediği 1ıakkında bazı ne§ri-

yat yapılmaktadır. Da1ıa bir çok 
semtlerde bu kabil şikayetler ya
pılmaktadır. AUil:adar memurların 

bu i§ üzerinde ehemmiyetle meş -
gul olmalarını bekleriz. Erken saat
te halkı rahatsız etmekte mana yok.
tur. 
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Sevilen Kadın 
( 4 üucü sog/ad1n Jevam) 

iyi netice vermez. Erkeğin ya size 
emniye~i yoktur, yani hakıkaten 
sizi sevmiyor, demektir. Onunla ev-

lenmeyiniz. Yahut siz onu kıskan
dırmıya, yani ona 1ztırap vermiye 
çalışıyorwnuz. O halde siz bu er
keği hakıkatcn sevmiyorsunuz de
mektir. O halde bu şerait dahilin
de de onunla evlenmeyiniz. 
NİKAHTA KEHAMET YOK 

- Mis Makdonald, çok güzel şey
ler söylüyorsunuz. Acaba zdivaçta 
daha başka şeyl<'ri göz önune al -
mak lıizım gelmez mi? 

- İşte ben bu fikirde değilim. 

İzdivacı bir nevi uyuşukluk telak
ki etmek, yani evlileri aşkın ma -
lfıl bıraktığı insanlar sırasına koy
mak ne yanı~ düşünüş! 

İzdivacın hududu yoktur. Aşk o-· 
nun ebediyen devam edecek mu -
kaddemesidir. Erkek nişanlısına ne 
borçlu ise, karısına da ayni şeyi 
borçlu olmalıdır. 

- Fakat müşterek hayat? 
- Müşterek hayatı öyle tanzim 

etmelidir ki, hiç bir şeyin tadı 

kaçmasın. Koca, evine merbut ol -
malıdır. Fakat kadın da kocasına 
serbest 1amanlar bırakmalıdır. Yok
sa memnu meyvadan istifade için 
binbir bahane bulabilir. 
Diğer taraftan erkeğin arasıralar 

hediye \'ermesi 'kadını kendisine 
daha ziyade bağlar. 

Janet bunu söylerken elindeki 
zümrüt yüzüğe baktı: 

_,Erkekleri sizin için ne yapmak 
istiyorlaı sa, bırakınız yapsınlar. 

- Evet amma, bu verdiğiniz re
çete genç sevdalar için, genç in -
sanla riçindir, fakat sonra? 

- O vakte kadar mümkün oldu
ğu kadar neş'c, mümkün olduğu 
kadar karşılıklı minnet duyguları, 
mümkün olduğu kadar çok tatlı ha
tıralar, manzaralar, musiki ve koku
ları o cerece çok biriktirmeli ki, 
yaş ilerledikten sonra elinizde bu
lunduracağınız bu hazineyi son 
sününfü.c kadar sarfedebilirsirüz. 

• 
Janet Makdonald ve nişanlısı 

Gene Raymond 23 Temmuzda ev
lenecek ttır ve şüphesiz dünyanın en 

. mes'ut J.ir çiftini teşkil edt:cek -
lerdir. 

diğerleri de Defterdar Ahmet Pa
şa sarayına koşuşmuşlardı. 

biraz sonra boşalan avluda talihsiz 
Hafız Paşanın başsız cesedi etrafı

f ına sızan kanların arasında, üstü 
bir ipek seccade ile örtülü yapa
yalnız kalmıştı. 

1 KUMAR •• 
Eski lstanbul batakhaneleri : 

/ 4an~J:~~~vam] 1 1 
- Kız mihriban ... Buraya gel!. 
İçeri giren genç kız bir hari1.,a ------------- Yazan: M. S. ÇAPAN 

idi. Boy, endam, yüz, Holivudun ikinci kısım - 50 -
yıldızlarını bile kıskandıracak k:ı- • bil' 
dar zarifti. Bayan Şadiye küçük~cn Poker hırsızı dümencıye ŞU teklifte 
hiiyüttüğü halde Mihribanın gü - ıundu: "Kumar raconunda, bu ;şıer y~rt 
zelliğinc candaıı düşmandı. Onu y ·· d 11 · • ı 1 · c.I ff 
erkek gözlerinden bucak bucak k.l- yarıya olur. UZ e e 1 1 e yapa im ŞU I~ : . 

d rak bir tekli( yaparlar. Ye derler Poke .. i ze\'k için oynadıkları 
1

ı:ı· 
çınr ı ... 

- Kız Mihriban seni bir yere ki: de, oyunda: 
göndereceğim .. Oraya yüz lira gö - - Benim, poker meraklısı bir a· - Tek kuruş! . 
tüerceksin. camım, bir arkadaşım var. Bir kaç Kaybettikleri zaman. çılgın "it 

_ Baş üst.üne bayancığım. seansta bin, iki bin lira kaybede • deliye dönerler. Gözleri kararır, )ıJ!' 
- Bale gecesi bir otomobille ge- bilir. Kayıba düştükçe de para ye- slanırlar, Ye o: 

lip saat dokuzda kavalyenin kapı - t!ştirec-•k kadar zengindir. Benim - Tek kuruşu! • 
dan alınacağını söylersin .. Anla - climden"tdşorluk gelmez. Bunu si - Çıkarmak için, en &'fil vasıtıa 
dm mı? Fazlaca bir kelime söyh:r- zc geti:i?yim, ürkütmeden, şüphe- larla par::ı kazanan trisörlerden: 

iendirnıcdcn, gürültüsüz, patırtı- - Hisse! .. sen gözlerini oyarım ha!! .. 

* Bay Kiryako bu müesseseyi aç1-
lı henüz üç ay olduğu halde işl:!r 
öyle tıınrında gitmeğe başlamı~tı 
ki kendi bile dehasına hayran o -
tuyordu, meğerse ne kadar dul ve 
erkeksiz kadın varmış!! .. Hele ı·o
el gecesi! Zahir bereketli bir g.!ce 
olduğunc:an iltıç için tek bir k av ıl
ye kalmamıştı da kapıcıyı bile ~iy
dirip kuşatıp kavalye olarak kira · 
l amıştl. 

Yıl başı için bir hartadanb "::d 
müşteriler telefonu bir saniye bile 
rahat bırakmamışlardı. Her dilden 
çalan bu telefon konuşmalarınc.:a 

Day K iryako clınden geldiği kadar 
müşterilerini memnun ediyordu. 
Çünkü müşteriler nisbetinde eli -
nin altındu kiralık kavalye de bul
du. Faket ncdımsc bütün müşteri· 
ler kara gözliı kara kaşlı esmer de· 
likanlıdan bahsediyorlardı. Kum -
rallar da rağbette idi.. Fakat sarı -
şın istiyen tek :ı.üktu .. İşte bu se -
heple Çakır Nuri boş kalmıştı. El
leri cebınde pamuklu omuzl..tn 
büsbütün sıvrilmiş, bıri mavi ö -
bürü sarımtırak şehla güzlerini 
ışıldata >şı1data mücsscsenm salo -
nundo dolaşıyor ve: 

- Yok mu bize de bır kaknem 
yahu? Dıye B:ıy Kıryakoyu sıkı~ -
tırıp duruyordu. 

Tam bu esnada Bayan Şadiyenin 
telefonu çalmış ve sarJşın bır ka -
\'alye istemi~ti. Kıryako telefonda 
konuşurken Çakırla birıbirıne işa

retler ç:akarak ikisınin de gozle ·i 
p:ırlamıy~ başlamıştı. 

Pazarlık bitince telefonu kapı
yan Kıryako, Çakır Nuriye: 

- Turnayı tam gözünden vur -

dun vre! dedı kısmet olursa bôy
Jesi olmalı. 
Çakır Nuri keyiflenmişti: 
- Beğencmcdın mi? Benım gibi 

bır kavalye de kolay kolay ele geç
mez. Bugünlerde de ışsız kalmış· 

tım birade:r. Tam zamanında y~ -
tiştı mubarek ~ksık olmasın .. 

- Karı hayli av le be:nzıyor .. Yo -
ılabıldığin kadar. Haydi vor o me
no! 

- Tabıi fırsatı kaçırır mıyım .. 
Bu iş heliılmış allah imanım. Öyle 
cürmü meşhudu. Mahkemesi.. da -
vası filanı da yok.. 

- Kadın da aklı sıra işı öyle giz
li tutuyor ki.. tek kelıme sızdırma
dı. 

- Daha Ula ya .. Ben gizli kapak
lı işler~ bayılırım .. Geçen gün ca
nıma tak etti.. Elimi bir kalanto -

run cebine atarken aynasızla göz 
göze gelnüyeyim mi? Hayda ben 
yallah tramvaydan aşağı .. Az dah:ı 
topal oluyordum. ÜsteHk de bir li
ra ceza suladık. 

- Geçmiş olsun! 
Sahiden Çskır Nuri sabık bir pa

şa zade idi amma, yirmi iki defa 
birinci ceza mahkemesini boyla -

mış hafif tertip sabıkalılardandı. 
Hep tramvaylarda, kalabalıklar:la 
cep karışbrırkcn yakalanmış, uç 
bir defasında da eli dolu kurtuhı
mamıştı. ltayli sakardı, becerik -
sizdi. Vaktile hiç bir derse muvaf
fak olamıyarak niha. ·et bir mek -

tep kaçağı olduğu gibi bu işi de "f?

ceremiyordu. Onun becirdiği ·ş 

mükemmel dansetmckti. Vücu !n 
ince ve kıvrak olduğu için bu iş· 
te harikulade bir mahareti \'ardı. 
Kiralık kavalye müessesesi onun 
için biçilmiş kaftandı. Fakat Çakır 
Nurinin gözü büyük bir vurgun h, 
bekliyordu. 
İki an bap çavuşlar konuşur1< .n 

birdenbire kapı açılarak içeri Mih
riban girdi. İki erkeğin dört gözü 
fa1 taşı gibi içeri giren güzel ıca

dının üzerine dikilmişti. Hanıınıru.ı 
şerrindeı1 erkek yüzü görmek~.' 

mahrum olan Milıriban da iki gen
cin kar41sında yapayalnız kalın :s 
şuhlaştı. Tatlı bir gülüşle: 

- Kiralı .le kavalye müdürü s:z 
misiniz? diye sordu. 

(Devamı ve sonu yarırı) 

~ız parasını alın.. İsterleı·. Hatta, kayıplarının ff.' · 
''{tt 

Trişör sorar: darı ço~alırsa, bu sefer, evler~ .• 
- Sen ne istersin bu işten? bizzat trişör getirerek onları •1. 
- Yüzde altmışını alırım! letirlcr. En yakın dostlarını, el • 
- Nasıl olur? Ierini sıktıkları, beraber iş yaptı' 
- Niçin olnıasın? ları ahbaplarını, can ve ciğer ar: 
- Bu işte yalnız ben değilim ki.. kada:ı:lannı, hatla· kardeslerini ll · 

~rkadaşlarım da var, sonra ev ki- le bir .ın;marhaneye götOrüp, ~ır 
rası da bize kalacak, yüzde kırkın marbazlara teslim etmekten, par3' 
içine dahil.. larmı: 

Birin·:i sınıf kılavuz müstağnidir, - Kestirmek! 
çünkü, r arası vardır. Tüccardır, ten, 
şudur, budur. Kumarbaz gibi ih • - Satırlatınak! 
tiyaç içinde değildir. Bunun için tan çekinmezler ve utanmazıar. 
dudak l·ükerck cevap verir: Şimdi Allahın rahmetine ka''lt' 

- İşinize gelirse.. şan (H .) adında bir kumarbaZ. ~ 
Trişö ·; bin, iki bin lira lafını yıl kadar evvel, Tepebaşında .,ıf· 

duyduğ. için, gözleri fal taşı gibi kıraathanede, kardeşinin elini, "~ 
~çılm1ştır, hele: şısında cıynıyan Beyoğlunun rrı4: 

- Kaybettikçe yetiştirir! hur kumarhaneoilerden (H.) ye bl 
Sözü, ümidini, hulyalarını çiçek- zat jşarct ederek paraSlnı boğdot' 

liyen, ruhunu altından bir alev gi- mustur. 
bi saran bir müjde olmuştur. Kumarın her sahasında buna ı,eJI' 
Bunu:ı için yeni bir teklifte bu- zer daha bir çok vak'nlar kaydet; 

lunur: mek, ya4Illak, nümuneler vcrıı1 
-Kumar raconunda bu gibi iş· mümkündür. Hele pokerde ar1''st. 

ler yarı yarıra olur. yüzde elli ile daşlarını boğduran, en yakın dr. " 
~·apalım şu işi! larını işçilerin eline teslim ede~ 

Bırin:i sınıf dümenci, bu teklifi paralanr.ı soyduran ve kendilc!''.ll 
de k.:ı.bul etmez, nazlanır, mırn kı· Kibar adam! 
rm ederse, o zaman, onun teklifini İyi dost! 
l.abul etmek zarureti hasıl olur. Candan arkadaş! 

İJ.:ınci sınıf dümencilere gelince, Centilmen insan! 
ev işleten, işlettiği evde poker oy- Vasıflurile hürmet etfü!irni..: :ıı~ 
ratan, yanında beş on arkadaşı bu- sa.nların sayısı yüz kızarta~ak ~~:..i 
lunan kumarhaneci bu kabil dü - kun tutar. Bunlar, bütün zallw 
menciJerin vaziyetlerini, para ih- kibarlı~arına, sosyetelerdeki nı~~ 
tiyacı içinde kıvrandıklarını bil • kilerine, şunlarma, bunlnrına ·"" 
dıkleri içın, getırecekleri paralı o- men, nhlftk kaide Ye kayıdtar~ 
yuncu: hiçe sayan sefil ruhlu kötü tı)' 

- Enayi pokerci! netli, dejenere insanlardır. • 
rin triiörlükle alınacak parası et- Bunların dostluklarına, ahb8P 
ro.fında . çekışe çekic:e: lıklarınn, güvenmek hudutsuz ~ 

')' b d ~uJij· 
- P.narJık! u alalıktan başka bir şey deg ~ • 
Ederl.:?r. Bunların arasında öyleleri '''' 
Pazarlıklar, ekseriyetle. yüzde o- dır ki, c.rkadaşlıklar1 mahalle 1'"f 

tuz, en ı-abadayı yüzde kırk ile so- (Devamı ~ 

~:~ı:~~~a:na~;:ı~. ~:~~~~~:c~~ • s ,. N E M A LA R/-
lerin cebine girer. 

lkinci sınıf diımencilere gelince, 
bunlar: 

- Delliıl! SARAY 
Mahiyetinde adamlardır. Ve ku- TÜRK 

marhanelerde gündelikle kullanı- MELEK 
Jırlar. Vszifekri sokaklarda dola

lPEK 

BEYOCLU 
: Bekir delikanh 

:Aşk şarkısı. 

: Saray entrika1't1 

: Tarzan kaçıyor• 
ş.p, rastladıkları tanıdık oyuncu-
lara sokularak: SAKARYA : Viyana se•:dafı~ 

: Taşra kızı. 5e - Evde güzel poker var. Falan, 
falan o ·ada . Kar,,nin kurulmasına 

YILDIZ 

bir adam tazım. Teşrif etmez misi- SÜMER 
niz? 

Derle\. AL KAZAR 
Bunlar. çeneleri kuvvetli, yaka

ladıkları oyuncuları kolay kolay TAN 
bırakm!van, yapıskan otu kablin-
dcn, yılışık, yüzsüz insanlardır. Ma- ŞIK 
mafih, l u aclı>mh:rın, poker işle-

rinde ırüsb ~rol' eri yoktur. Poker ŞARK 
ciler nihayet, bildikleri, devam et-
tikleir poker eıı le. ine kendi kendi-
lerine ı.1derler. 

Dellallar (b.: aı..:) oynanan ku
marhaneler hesabına çahştıklan ASRI 

kadı n 

: Pat ve pataıD' 
sirkte 

bildit: Programı 

memiştir ., 
: Sovbat. Saadc:l' 

sensin ,.~ 

: Gizli izdiv* V"" 
gene geceleri. ti 

: Sinırapur Po~· 
Altın toplayası 1' 
1936 Atin•~ 
olimpiyatlar•· ~ 

: Moskova gtc 

zaman, müsbet rolleı· oynarlar. 
Bu roller nedir? 

Y ürü7en ölü _,ıl' 
SANCAK : Şarlo asri ıa 

Ne gibi şeylerdi bu müsbct r~l
ler? 

Bu soruların cPvaplarını, dellalla

rın ehemmiyetlerini (bakara) b ah-
sinde vereceğim ve anlatacağım i -
in, buraad bahsctmiye lüzum gör
müyorum. 

Tüccar, borsncı, komisyoncu, şu 
ve bu niçin çalar? Neden dümenci
lik eder? Ellerinden iş gclmiycn 
ve fakat pokerin blıtün hilelerini 

bilen kibar Ye zengin oyuncular . 
içtimai mevki sahibi baylar ve ta
yanlar ;ıe:dcn, triş<irlerin yaptıkt::ı~ı 

hileleri gürmemezlığe gelerek, .;o.ı
radan onlardan: 

- Pay! 
Alırlar? 

Eski Aalorya) : Maskeler apll ""' 
CUMHURiYET: Biz de insanıı. 

şi koşu 

1 S T A N B U L . ,.J (°)' 
FERAH : Kör ebe. tw"" 

MiLLi 

Hlt..AL 

AZAK 

ALEMDAR 

sonun intikarP' ,.; 

: Da na için yat 
mış. Niçeo .,aıa. 

: Batdat '!" 
Kim öldütdu f) 

: Beyaz MeJek
büyük tehlike ~ 
: Sevgilimin ıJ~ 
Kadın asla 1111 fl1' 

KEMALBEY : Pompeinin "" 
r ünleri.Caso5 

K A D I KôY 

Bu suallerin cevabını bir kelime HALE 
ile vermek kf'bildir: 

: MarineU• 

(ı S KO D AR f~ 
- Para hırsı! 
Cepleri dolu, porUöyleri şişkin 

olduğu halde, paranın cazibesi, pa • 
raya doymıyan gözlerini büyül.~ • 
miş, on arı çılgın bir hale getir • 
miştir. 

: Yıkatan belde sa" 
sisko 

BA KJRKÔ)' / 
MiL TIY ADI : Ehlit~P 

beler1· 

,, 
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Tefrika 0 : 34 Yazan : M. Necdet Tunçer Si 

'' Yapflracağım abideye istiyorum ki, ilk önce g_üzel 
kadınların resimleri yapılsın. Sahraya gelınce, 
onun güzü gecenin renginden daha karanlıktır.,, 

- Samanın izi bulunnmadı. A -
süriyeye kaçmış diyorlar. Tamara

nm da öldüğüni.i sanıyorum. Sah -

raya lince, onu unutmadım am
ma .. Sahranın yüzü geccnın ren -
ginden daha karanlıktır. Ben yüzü 

ay kadar parlak kadınlan seçmek 

istiyorum. Snhrayı daha sonra du· 
şüneceğım. 

Sulcyman sözunii. kcsmışti. 

Sılanın yüzüne bakıyrJr V'! onu 

eskisinden daha çok begenıyo"1Ciu. 

Sıla o gece ge\'czclıkte ıleri gı -

derek, butün bıldıklerini ve ôuy -
duklarını anlatmak ıstedi. 

_ Dün saraY. halkı arasında bir 

söz dolaşıyordu, Mella! Prens~ Sa· 

ra Kudüste imış · 
ıDcdl.. 

Slileyıvıan bu sözü duyunca ı;ı:i.z. 
a<?rini açarak bağırdı: 

_ Ne diyorsun .. karnı Kudiıst.e 

mi imiş? 
_ Evet Mclla! Bôyl~ shylüy~r -

lar. 
_ B:ınn neden haber ver"l'lıycr -

lar: 
_ Kim bilir, belki de çek·mJlor-

lar! 
_ Bu çekinmenin sebebi fü•tilr"' 

'25 \1U il~ 1\.ır • 

Mehmet Arif ile Yunanh 
güreıçi Zarnos 

karoı:aş1yor 
Bu lıdta .P.aris rmlderinde çok 

hıij•uk gureş müsabakaları yapıla-

caktır. 

'Bu arada iki müsabaka kazanan 
Yuna'llı gür~çi 'Mehmet Arif ile 
karşıl:ışııcaktır. 

Şimd:kı halde Cım Londostan 
sonın en kuvvetli Yunan güreırçi· 
ısid ır. Henm: •inglendt? yeni gurq
mıye L'.ışhyan Turk güreşçisi de 
son lan.anlarda oldukça .kuv\'et • 
lenmıştır. 

Bu ım:ıç P.ariste biıy.uk bir alaka 
uyandırmıştır. Bakahm ıbu maçı 

kım '!\:azanacak? 

Almanya-Fransa Rugby 
maçt Bayanı 

lieı,o d . "d • ka -" l d - e n a~ı elektermdı gapıtacıık zafu abı ~sıne • rnanuan ar an onc 
~et kaclınlaTtn resmi l~lenlgorJu. Bu talihli kadınların başında Sayda 

Ben haftalardanberi karımı ara;; -
tım.. bulamadıklarını söyled•'er 
Yoksa muhafızlarım beni aldattı -

Futbolda Almanyaya )'€n1den 
Fransız:ar bu maçı bi.ıyi.ık bir sa
yı farkılP. kazanarak fotbo1~kı 

mağliıbiyetlerın :aosını _çıkarmış -
!ardır. Fransız1nr Almanları 27 ·6 
suyı ıle yenmışlcrdır. 

Tamyor musunuz? 
yıldm Silıi 

d Süıcymanın tahta çıktığı gün • 
b~n~eri bir çok harple~ yapılmış ve 

tun bu savaşlardan Israil ordu -
~ .nıuzaffer olarak dönmüşlerdi 

~· Uleynıan bu ibidc üu::rine, ken-
cı-~ne Yararlık gösteren kadın ve 
t1 Lklt-rın esimlerini yapıır.mayJ 
a clu tinüyordu. 

Saray halkı merak içinde idi; 

ilk~1 yeni yspıh:ı.cak abideye 
'Qr 0 nce hu.gi kadının resmi ve ha

aları kaydcdilece.:tti? 
s ·ı l . u Yınan o gece Hcbron etek -

Ctıncı . d- .. 
!il" e ynpılnca:k abideyı uşu -
1.J Urken, gözdelerinden Silayı ha -
rladı. 

li:liurcın ağalarından bh'ine e:mre1-

Ça~ ~~Yd:ı yıldızına haber v.erin .. 
l-I k ouraya gelsin. 

ti arcın ağası Silanın odasın:ı git-

Sua sa ... ı a··kmü· · tül de :r arını o §, ınoe -
ıa n bir elbise giyerek yatağına u
n~ı. 
Si!a sa 1 1· ·r k kul .. l'nı.i. ~ arına c.ıtı o ar sur -

lanı~~ lhaıın .§ar kılar söy lemiye baş· 
-~tı. 

liare- "ğ d d . . . <li'fi ....... ası o a an ıçerıye gll"-
ldc; ~an, Sila bir.denbirc yerin

lll.illktl. 

ge~· ~ine orta~ı karartmağa mı 
!:>i 

tncı ~~ sırtına bir şal a:tdı .. me
erıni örtr· l1 u. 
nreın ağası çok telfi.c;lıydı: 

-ır . . 
dirnı l-a~dı, dedı, i alnuığa gel -
Sıİ,/Uküındar beklı3:or. 

bulunuyordu 

- S:ıçlanm :ıslak. nasıl hazırla

nayım? 

Dıye söylenirken genç kadının 
kollarına sarıldı: 

- E!endımizin beldemeğe :sw ak'!.i 

yak .. hemen alıp gctır, dedı. Böy • 
:lece gotürcr~ım serıı. 

Dedı .. Sılfıyı saçları dokük 0la • 
rak Su1e) mamn odasına gotı.irdü • 
ler. 

Sülcyınnu, Siliıyı o günku luıclar 
@zel ve cazıbcli görmcmışti. 

lar mı? 
- Muhafızlarınız sizi aldatma -

mışlordır. Mella! Benım duyd~ -

ğuma gore prenses Sama, Efray;ı -. 

mm esircsi.. hatta maşukası ımiş . 

Süleym~n birdenbire yerinden 
lır!ayıp kalktı .. 

- Efrayimi öldü dıyorlardı ... 
demek o hiıbis hfüa yaşıyor, ô)le 
mı! 

- Ya~ıyl)rmu~ Fakat nnede giz
lendiğıı ı bdmıyorum 

( D,.vamı var) 

Holanda Belçikayı 2·1 
endi 

Holm<la \•c Fıranstz tnkımlannı 

maglüp tden BE'lçıka takımının, ls
vıçre .• ıkımını buyiık bır sayı far
kile rr.a~iüp edeceği nnnedili
yordu. 

Fakrıt 'hiç de o~ le olmadı . Holan
daJıJar, çok hfıkım bır oyun oynı -
yarak kuvvetlı r:ıkıplcrıni 2 - 1 
maglüµ ctmıştir. 

Sılci hukun1dann dizlerını öpe - - ==z==ı:r=:n== Bır•nri de\rrede tamamen lıiıkim 
!"""1 ...................... --------------=ı rck yere dız .çokLıi. ı D y Ü oyrıa~~n Hol.ındahJar 1 - O va -

lTDrPın ağası dışarı çıktı. R A zıyett.e r.ahadcın ,gaUp çıkmışfar • 
suıevmnn, Sılamn yiızi.ine dık - 1 ·-----• dır 

J -------------katle ba'kh: Bundan soru-a daha zi;·ade açı· 
_ &~ netlcn şimdiye kadar lb5.Y- BUGÜNKÜ PROGRAM lan HcJlandalı!ar, !Belçıka takımı· 

le giyinmiyo-rdun? ne kadar güzel, Akşam neşriyntı: nın y .lpt•ğı bl r .sayıya bir goUe mu· 
ne cana yakınsın bu akşam? Sant 18,30 Plakla dRns musi· knbcl~ tdeı-ck bu maçı 2 - ı ka -

Sila hükümdarın yanına oturdu. kisi, 19 Çocuk Esirgeme Kunnu Ot\• zanmışHırdıt:. 

Süleyman IIebron dağı etekle- mına konrer. r.s Doktor Fethi ta· Paristekl sergi mUnase-
'rinde yaptıracagı abide hakkında· nhnd "· 119,30 Spor musahabeleri betHe futbol maçlara 
ki ıf.ikir: erini anlatıtı: E.şreT Şefik tarnfından. 20 Türk mu· y pılacak 

- Ytr.ı.n mimarlar sawy.a gele - siki he~cti. 20,30 Ömer Rıza tara· 1937 srnesınde Hazir.an ayında ya-
cek. Abidenin -etrafında ıhak ıeclılc· fından arapça söylev, '20,45 Vedia pılncai{ ıc.lan ıbeyrıelınilei sergide bir 
cek kadın resim1cri arasında senin &m ıı:e nrk daş1a.rı ıtnr-afıntlan ifıürk de !u bol ıruı~ar.ı ıtertip ıedHrnl§ -

musikisi ve alk ışarkıtarı, sa:ıt tır. 

gel· 

r 

,-------z=-~~ 

1 Son Te•grafın Müsabaka 
Kuponu 

No.: 23. 
Bu Resim _ 
ııin fotoQr:afı olduğ1Jnu 
bildiririm. 

ADRES ı 

.. . .. . . . . . . . . ..... .... resminin de !bulunmasını ıstıyo -

rum, Siliı! Sen çok güzel bir kadın· 

sın ... Ve bu abide ilk once güzel 

kadınların resimlerile başlanacak. 

ayan, 2~.~5 or!keslı-a 22,15Ajnnsve 10 Eylfüden 17 .E.ylülc kadar de-
borsa haberleri we ertesi fı.inün vam edccel<tir. iMZA .•. J 

Bu müsabakalara Almanya, Bel-
programı, 22,30p~atdn so ola:-, opera ı 

c;ika, t'ı·ansa, Romanya, Portekız, '-
ve operet parçaları, 23.30 son. 1 1 

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

Sila o gece hükümdara sordu: 

- P.renses Samanın 'heykelini 

yaptırımıyacnk mısınız? Tamarayı 

unutuyor musunuz? Sahrayı ı~atır
Jadınız mı? 

Sülevman hayretıni gızlıyemedi. 

HolJa ıcln takımları iştirak ediyor- ı· s a bu B 
YARINKi PROGRA i ilar. elediyesi !anları 

Ôğlcneşrlyatı: RACİNG ~KIMIYENİLDİ ~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~ 
Saat 12,'30 PJa'lda Tıürk musikisi, FrnnsJ Uk maçlarında ikınci 'Va· Eminönü K ymakamlığından: Bır keçi ı e Llr yavrusu ıııahij)Slz ol.ırak 

b~lunmuş l'C tahtı mutınfa%aya alınmış o1duğundan Suhibı her kim ise 
12,50 Handi$. 13,0.S muhtelif plak :z.iyet~ ~ l ul:aann Racing, sonda bulu- bır haf ta zarfında gel ıp almadığı takdirde usulü d.ıiresindc satılacağl 
neşriyatı, 14 Son. nan i!:'.~sl lsior takımına 6 • 3 y~nildı. ilan olunur. (B) (2298) ~ 

f>ol~i~~~--~-------~~~~!'!!"'!!~~~~~~~~~~~!!'!'!!!!!~·~c~a~k~tı~k~i,~h~ı~n~c~ın~ı2b<?~ı~1d~e~n~ç~ık~a~rm~a~k~~J~u~n~u~y~o~r.~l~la~L~tu~b~u~s~a~b~a~h!!"!!'!b~u~h~ra~ı~1~~h~ıç~a~ğz~ı~mı~a~ç~m~azd~ı~m~.~Çü~.~n~k~u~.~t~cc~-~~P~-m~d~i~~~~k~ad-ar~~n~c~i~~~e~d~ım~k~i~ol~m~a~-
~ &nl :49 istıyordtt. geçirdi \'C üç d<!fa sizin isminizi nibelcrımden artık öyle yapmak dı. Arzumun yeriı:e gelmesi için 

~ir def · 
IY-::zan 

Çevire : Muammer Ala tur 

littr a elı kırhaç1ı :cır adam ge-
ı Ve b . 

l·cni . cnı kırbnçlnttı. Ben bu 
lııtıa ışkenccye öyle soğuk Juınlı -
f;ıslın:ukavcınet eltim ki, dayak 
tnacıı. an ar d:ığı ince zevki bula -

CrnSı 
fütrı.i. ancak bir rlefo görebildi • 
h Iınasoyı:mıştim. Hangi şerait da-

na e [;Ordugümü llnlatı:ıyım. 
~ltrı. ~:w:n ertesi günü gösterdi -
için Y sızlığın öcünü çıkarmak 
du.1\t:ı --~ı şeyler düşünüyor -
<lı. 'V nın bir tek penceresi vnr
C e I>c.n rns•1 b· ecre gole bakıyordu. 
Cer..., 1. ır sand~a hindirerck pen-,, ın .. . , 
~nccıedonune getirdiler. Ben de 
dtı en g yet · · ~ . tn. Bir .. ıyı gorebiliyor-
tıği d:to. .... UUn evvel bana tatbik et

~.J·Cl,ğı h 
u t(lfer karJmın iızer.in-

de 1e:krarJadı. Bu manzara kar -
şısında nasıl l hnmmül edebildi -
ğimc şaşm-sıruz değil mi? 

ıÇılgınn dönmüşttim. Hayatımın 
en acı .zamanı jşte budur~ 
K1ş gt:lfüği .zaman., muhafıtlarım 

IJJcnj .ayaklarımda :Zincir olduğu 
halde, ormnnda odun toplatmıya 

götürürlerdi. Buna hiç lüzum 
yoktu. Fakat Salval_yo'dan öğ -
Trndiğime göre, Kara benim mah-

;zende rahat o 'uğumu .zannediyor
muş. Fılh:ıkika mahzen öyle yapıl
mlŞtı Jtl, iQ€1 j 1 ·e soğuk ;girmiyordu. 

Sonra Kara görünmez oldu. İn· 
gıltereyc gitt!ğini zannediyordum. 
Dönüc:ümde .bana J(arşı olan gayzı 
ve kini büsbütün ıırtmıştı. Ga1ibn 
planlanndan 1Jir1si bozulmuş ola -

Evvelce beni hnftnda bir defa andı. 1fızım gcldığmi anlamıştım. Onun serçe parmağımın bir i~areti kafi 
görmiye gelirdi. Artık ondan son- Artık dayanamadım, dedim ki: içın bu yenı haberi de sıikütla kar- ~elirdi. '.F'akat bu kadın karşımda 
ra her gün gelmiye başlamıştL Bü- - Kara, bu kadına o kadar ız - ışıladım. kaya 'kesildi. Yalnız size şunu söy _ 
tiın bu görünüşleri hep öğleden tırap çektiriyorsunuz. Allah aşkı - Kara sözlerine devam etti: liyeyim! Zannetmeyiniz ki, ben 

0 
sonraya tesadüf ederdi. Fakat bir na söy1eyini~ bu ık3dm size ne - Doktor lbuldunnak için Draca znmanrl nbt.ri bedb<ıht bir aşık 
defasında gece yar sı geli.P beni yaptı? adamlar gonderdim. Çünkü sizin i- mC:Jmles'ine düştum. Zaten b<?n bu 
uyandır.dı. Kara bu sualime cevap verme - çin bu kadar uğraştıktan sonra, ka- kadını, kelimenin tam mfmasile 

Elinde bir fener kapıda görün - den evvel sigarasından havay.a -doğ- ırmızın vakitsiz ölmek suretile sevmiş değildim. Yalnız beni biraz 
dü, dudağmdan o 'hiç düşmiycn si· ru halka halka dumanlar gönderoi. planlal'ımt bomıasııu istemiyordum. helecana getirmişti, 0 kadar ... Bir 
grıra! Üzerinde de Ar.runrutlann Kara CV\"€1ce 'beni baftada bir Fakat maalesef .karınız bitkin bir .mı, bu J:adının o 'kadar güvendiğim 
milli kıyafeti! defa görm~ğe ıgelirdi. Şimdi her !halde yatıyor. Bu sabah buhran .ge- benliğimi s:ırstığmı bile zannetmiş-

Feneri duvarın dibine bıra'.ktı ve ıgün ziy.oret ediyordu. Bu ziyaret- çirdi, üç defa sizin isminizi andı. tim. Fakat ben yine kıratı yerinde 
dedi ki: lerini öğleden -sonra yapardı. Y~l • Artık dayanamadım, maamafih bir insanmış.ım. 

- Zannederim, karınız ölmek ü- nız bir defasında beni gece y:arısı yine sükunetle sordum: O z.:ıın::ındanbcri karınızdan jğ -
zere! Halbuki ben 1ngi1izled ol - :qyandırdı. Elinde bir fener, .ağzın- - Kara, dedim. ikanın size ne renirim. 1Iatt5. bugün o1se bile, 
dukça dayanıkh insan'lar zanm? - da o hiç bir zaman eksik olmıyan yaptı ıki, ona bu kadar ~kenoe edi- içimdeki derin nefret azalacak de-
derdim. .sigara, eşjktc duruyordu. Ü.zerin - 'YOrmnuz? ğildir, öiliıkis... Çünkü hatırası, 

Art1k tccrubelerimden öğrenmiş· de her zamanki gibi beyaz etekli Kara sigarasını çekti, lıavaya ömrümün sonuna kadar giriştiğim 
tim. Bu adam ne söylerse söy - ve kısa caketli bir nrnavut kıyafe- doğru gönderdiği 1ıalkaları bir işlerde beni tazip edip duracaktır .• 
lesin, cevap 1•ermcmclt lazımdı. O- ti vardı. :müddet sey1"etti: Kara aile dik gözlerime b:ıktı: 
nun ıçin bu feci haberi de süku - Feneri duvarın dibine koydu, - Bana ne mi y:ıptı? dedi. Bana - Ben bu memlek tte kral ol -
netle karşıladım. dedi ki: bir kadının bir erkeğe yapabilece- mak üzereydim. Arnavutlı.lk tah .. 

Draçdnn bir doktar getirmeleri i- - Lcksınnn, karınız şu dakikada ği her seyi yapb. Bvnde kendisine tını almak :i9in elimi uzatmak kafi 
çin ad ... m gönderdim. Doğrusunu is· ölüm halinde bulunuyor. Halbuki k:rrşı bir lıis uy.andırdı. O kadının idi. Benim gibi bir adam için, bu 
'terseniz, brn bu kadının böyle ça- ben İngiliz kadınlarını mukavim ben hakaretine uğramltian ev\"el, sözlerin ne derece ehemmiyette ol-
bu'k ı::abuk ölmesini :nrzu etmiyo - insanlar .zanncdcrıim. yer yüzunün diğer butün kadınla- duğunu anlıyorsunuz elbette! Fa-
rum. Şimdi çok billcio lbir ıaldc bu- -.Ben Kara'nın bu ziyaretlerinde n ayaklarıma kapanırlardı. Ben kat henüz taliiın açıktır. 

(Devamı var) 
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Yağlı ve yağsız Acı badem, yağsız kar ve yarım yağlı gece 

• 

HASAN KREMLER • 
1 

Çilleri ve Sivilceleri ve Lekeleri Kat'iyyen izale Eder. 
Dünyada mevcut ktemlerin en nefisleri, en sıhhilcridir. Nazik cildli kadınların hayat arkadaşıdır. İhtiyarlan gençleştirir ve gençleri gü:telleştirir. İnsana ebedi bir taro"et 

veren Hasan ncıbadcm yağile yağsız gündüz ve yarım yağh gece kremlerini unutmayınız. Kutusu 50. tüp halinde 20, Tiirkiyede yapılıp ta Avrupa etiketi yap~tırılan '" 
halkı aldatan kremlere ve sair ıtriynta aldanmayınız. HASA.ı.~ ismine ve markasına dikkat ediniz. 

HASAN DEPOSU: İSTANBUL ANKARA, ESKİŞEHİR, BEYOliLU BEŞİKTAŞ . 

• J.i... • • .• : • :.. • • • --:;. .... --:=.;,.~ . ..... · .. . 

Bahar kadar taravetli; Çünkü' 
TAR i H 

YALAN SÖYLEMEZ 

Vak'aları, olduğu gibi müta. 

Ieaedebilmek için, üzeri nrlen 
A T 

kullanıyor. 

RADYOLİN 
Dişleri çürümekten korur ve 

güneş gibi parlatır. 

RADYOLİN 
Diş etlerinde bulunan mikropları 

tamamen imha eder. 

RADYOLİN 
Bütün ağza sthbat, letafet ve 

cazibe verir. 

Günde iki defa kullanmağı ihmal etmeyiniz 

Daima Radyolin 

biraz zaman geçmelidir. Bu· 
nun gibi bir güzellik ınüstah• 
zarının cieğerini anlamak için 

onun icadı üzerind~n en aşa~t 
birkaç yıl geçmiş bulunmalı• 

dır. 

KREM PERTEV 
Dün ortaya atılan bir güzel. 

lik müstahzarı olm:ıdtğı için 
hakkındaki büküm çoktan 
verilmiştir. O, cildin gıdRsı ... 

Cildin lıayatı. 

Dans meraklılarına 
müjde 

En k1Sa bir zamanda iyi dans öğ
renmek istcrs.eniz \'e ucuz bir fiat 
ile vakit kaybetmeden dans pro -
fcsörü Yorgo'ya müracaat etsinler. 

Adres: 
Beyoğlu Tokatlıyan oteli arka -

sında Topçekenler sokak No. 31 .. 
birinci kat. 

Yeni neşriyat : 

AŞK MEKTEBİ 
Yusur Ziya tarafından yazılan 

ve Muhlis Sabalıattin taraCından 
bestelenen AŞK MEKTEBi opere· 
tinin en güzel musiki parçalan 
notaya alınmıştır. Nefü bir surette 
basılan bu notaların tevzi merkezi: 
lstanbul Ankara caddesinde 95 
numurada Nümune Matbaasıdır. 

Dans Profesörü 
Pa1sin 1937 senesinin 
yeni dans figürleini 
ögrenmek isteyenlere 

müjde 
Beyoğlu İstiklal caddesi Türkuaz 

dans dershanesinde Kemal Sami 
Bayere müracaat. Hergün sabah 
ondan a"şam dokuza kadar ders· 
lıanesi talebelerine açıktır. 

-Lokman Hekim-
M•cmua•• 

Her mualllme. her mek· 
tepliye, her aileye. her 
köylüye. her kese pek 
ıazımlıdır. 

Bunden faydah bir 
mecmua bulamazsınız. 

Size: 
Akisleri müteharrik ziyadar parlak bir havuz teklif eder .•. 

Latif bir ziya altında hoş manzaralı çiçekler .. . 
Gözlerin zevkile şenlenen bir mesken .. . 
Camekanıriız için dayanılmaz bir cazibe .. . 

Fiyatı taksitlerle ödenmek 
şartile 325 LiRADIR. 

Tahtları De
viren Çocuk 

ÇOCUK ROMANI 
Yazan: ISKENDER FAHREDDiN 
BUtUn okuyucularımıza 

tavsiye ederiz 

.. . .. ~- . . . . ~ .. 

5thni 
dişCel?e 

BASURDAN YALNIZ HE DEN SA 

maCik 
o[mcı1' 
içtn .... 

fle ameliyatsız kurtulursunuz. Basur memelerini söndürür, mahveder, kanı, ağrıyı derhal keser. 

SiNiRE 
Emsalsiz ilaçtır. Hafakana, teessürle bayılanlara 20 damlası hayat verir. Evlerinizde mutlakı bulundurunuz. 

Üşütmekten gelen arka sancılarım, siyatik, bel ve diz atrılarını derhal geçirir. Vücudu kızdırır. 

ADEMi 
ile çare bulursunuz. Bel gevşekliğini geçirir, vakitsiz ibtiyarlıyanlara gençlik • ve dinçlik verir. Yalnız İ!lmine dikkat. 

1ı:::a:::::1::-::::ıııı::::::ıl!C'Oıı::=t Kö yl U; Şehirli, l tci Zabitan 

Herkes, memnuniyetle 

Tıraş bıçaklarını kullanıyor 

Sizde POKER PLA 
Markasını tercih ediniz. I 

Sandalya Ve Mobilyamn. 
Hem ucuzunu, hem güzelini almak için lstanbulda Rıza paşa yokuşunda 

66 No. ASRİ 1\10B1LYA mağazasını ziyaret ediııiz. 

--AHMET FEYZİ Tel. 23407 --• 

Sahibi ve Umumi neşriyatı idare eden Başmuharrir 

E. izzet 

Basıldığı yer : Matbaai Ebüzziya 

~----------~· ---- --
Grip, nezle, baş ve diş ağrılarının kat'i ilacı KESKiN Kaşeleridir. Bahçekapıda 

Deposu 

t 


