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Adres: lstanbul, SON TELGRAF --, 
;Fransız hariciye nazırı Paris büyük' 

elçimize iza·hat. v·e·teminat verdi 
Cenup hudutlarımızda pılan şekavet ve tahrikat 

Belçika iİil8fı bu sabahrr 
imzalandı • 

Gece sabaha kadar çetin müzakere
ler oldu ve nihayet iş bitiri1di 

1 

F='ransa ile lngiltere arasında bu' 
münasebetle .yeni ve 

9eniş bir askeri anlaşma yapıhyor 
• 1 -- ' 

"' MAKiNEYE 
VERİRKEN 

Hatay 
Davası 

Tali komitelerin 
mesaisi ve Cenup 
hudutlarımızdaki 

tahrikat 

Fran~ız hariciye na· 
zır1 bUyUk elçimlze 

teminat verdi 
Paris, 24 (Hususi muhabiri• 

mizden) - Hntay nnayasasını 
muhtelif safhalardan tanzim ede· 
cek olan tali komiteler mesai· 
)erine devam etmektedirler. Tü. 
rk murahhası hey'eti mesai du. 
rumunu çok ciddi ve titiz bir 
alaka ile idame etmekte, Anaya· 
sanın behem11hal 24 Mayıs kon. 

Devamı iki11cl sagfnda 

ita/ya . 
Yugoslavya 
Arnavutluk 

En çetin bir iş daha 
diplomasi 

yolu ile halledildi 

"Muslihane ilhak!,, - - ____ ...,.___ __ 
Almanya - Avusturya 

ile birleşiyor mu ? 
- ·---

Roma mülakatmdan çıkan netice 
bu şekilde tefsir ediliyor 

Viyana, 24 (Hususi muhabiri· 
f mizden) - Romada Muso!ini ile 
1 Şuşnig arasında cereyan eden mü• 

Jakat ve anlaşmanın neticesi bura• 
daki naıi aleyhtarlan tarafındın 
şu şekilde karşılanmaktadır: 

- Muslihane ilhak!.. 
Nazi aleyhlar1an Almanya • 

Avusturya • ltalyan teşriki mesai
sinin Avusturyanın Almanyaya kaJ. 
binden başka bir hedef ifade et.= 
mediğini, LonJrada bir kaç gün 
evvel yapılan ifşaatın tahakkuk 
ettiğini söylemektedirler. 

~jans haber !_eriyor 
Roma, 24 (A.A.) - Giornale d'İ

talia gazetesinde Gayda, şöyle ya
zıyor: 

c Vatanperverler cephesinde na
ziler yakında mes'uliyet yükü al -
tına gireceklerdir. Bu, nazilerin A
vusturya hükumetine iştirakleri -
ne doğru atılan ilk adım olacakfır. 
Nazır Zermant'a muavenet et -

mek üzere bir nazi müşavir tayin 
edılccektir. 

Y.eni müşavir, Avusturya nazi -
lerile vatanperverler cephesi ara· 
sında çıkabilecek ihtilaflarda ha -
kemlik vazifesini görecektir.• 

(Dt<Jamt 2 nci say/ada) Musolini Suşnfg 

Kad11~ parmağl! 

... 

,Firariler hala gakalanaTİıadılar 

Emnlg•t Dtrtlctörd Salih Kılıç ı 
(Ya.cm 2 inci sayfamızda) 

·- --
-Müddeiumuminin gazetemize bu-

gün verdiği beyanat - - -

Hadise gittikçe merak ve 
alaka uyan~ırmakf adır 
Vaktile işlediği çirkin ve feci 

cinayetle efkArı umumiyeyi günler· 
ce işgal eden katil Aptull.ıh ken-
disinden daha beter olan kafadarı 
Tevfik bu sefer de rirar haı.liscs .le 
ayni şekilde her kesi ve zabıtayı 
ehemmiyetle meşgul etmekte de· 
vam eylemektedir. 

Zabıta Beyoğlu, lstnnbul ve Üs
küdar yaka!arı,da teşkil elliği üçer 
grupll tarama suretile araştırma

larda bulunmakla beraber henüz 
ikisini de yakalıyamamıştır. 

Otel, han, pansiyonlara )' apı

lan tebli~atta bu gibi yerlere yat• 
· rnak veya oturmak için gelecek· 
lerin her kim olursa olsun beheme· 
hal zabıtaya haber verilmesi bildi
rilmiştir. Vapur, şimendifer ve 
otobüsler sıkı bir kontrola tabi 
tutulmuştur. 

Gece ve gündüz hiç durmad.ın 
dinlenmeden taharriyat yapılmasına ı 
rıtğmen ne birinin ne ötekisinin 
hala y!lkalanmaması, hatta izlerine 
bile rastlanmaması bunların firar 

(Devamı 2 nci soy/ada) 



S O N T E L G A A F - 24 N l san 1927 

Hatay davası 
(Birinci aayfadan devam) 

sey içtimaına yetiştirilmesinde 
musır bulunmaktadır. 

Bu hususta her hangi bir t~ 

Irak 
Hariciye nazırı 

Kadın parmağı 
(Birinci sag/udan Jer1a:İjştı'..• 

ettikleri gün şchırden uza 
ları hissini vermektedir. ıdenbCri 

mının bO
ar a var. 

rılacak! Gazetelerin yazdığına gö
re. Gazeteler: 

abhür mancvruına fırsat bırakılmt
yacaktır. Evvelki gün Fran!lı~ 
hariciye nann Bay Delbos Paris 
büyük elçimiz Suat Davas 'ı ka• 
but ederek kendisile gerek. San· 
cak meselesi ve gerek cenup 
hudutlarımızdaki tahrikat bAdi· 
aeleri üzerinde uzun müddet 
görüşmüştür. 

Sigorta 
Davası bu 

Sabah görüldü 
Sigorta dolandırıcılığı davasının 

elebaşılarından olan ve bu mahke
meye ait bir ewakı yok etemk için 
Notere 100 lira rüşvet verirken 
cürmümeşhud halinde yakalanan 
(Onnik İplikçiyan) ın muhakeme -
6ine bu sabah Asliye Dördüncü Ce
za mahkemesinde devam edildi. 

Reis kararın okunacağını söyle
di, Bunda rüşvet verme suçunun 
§ahitlerin şahadeti ve tahkikat ile 
sabit olduğu bildiriliyor. Ancak 
anasırı cürmiye mevcut olmadığ•n
dan üç ay hapis cezasının üçte biri 
indirilerek bir ay müddetle hap • 
sine ve 16 lira 60 kuruş para ceza
sına mahkum edıliyordu. 

Şam an geçti 
Şam 24 (A.A.)-

Yüksek komi~er, 

evvelki akş~m Irak . 
hariciye nazm Dok• 

tor Naciüluıl'ı ka
bul elmiş, sonra her 
ikisi de Suriye ba. 

riciye nazırının şe• 

reflcrine verdi ki 
bir ziyarette hazır 

l:ulunmuşlardır. Su· 
ri}•e hariciye nazın 

Esasen tevfi~n e\Ve ra İS' 
münasebette buhınduğ.~ Muaeı fııtl• 
mindeki kndınhı son gunlerdkadını~ 
temasta bulunması ve . ~u eı01esı 

1 sık sık tevkifhaneye gıd.p l' plf' 

kaÇJş hidisesiode de ka '~adıl' 
~ ma~ının nıühinı bir rol 0 Y1 0dif' '1 hakkındaki zanları kuvvete 

nıckl~dir.\ ptı~· 
Binaenaleyh, alakadarlar Y;erill' 

ları tahkikatı bu cıhetten d.~ rdı! 
leştirmcğe lüzum görmuşl: ıçiıı 
Zaten parmaklıkları kesrne ğır' 
kullandıkları destere ile a.Şa il: eı· 
sarktıkları ıpi ne suretle ted'lf go. 
tikleri bılhassa dikkate şayan d ~ 
rülmüş ve bunda tevkifhane s 

Cümlesi muhterem zaUar ya. Fa
kat bir gazete muharririmiz çocuk 

- ük eşhur bayramı hakkınd~ b°:;:_ .. _m -
lanmızın ne dü<jundugunu ~erak 
edip sormuş: General Besim Ömer: 
Kadri Raşit, Çocuk doktoru Ah 
Şükrü, Çocuk Kurumu ba~k~nla : 
rından Bayan Zekavet Zatı gıbı 
muhterem zatlara .. Bu zatların he
men ço 'll çocuk olmak isledıklerı
ni söylüyorlar! ve §U mütalealı:ırda 
bulunu~orlar: , 

Muhterem Kadri R, ~it .ısrı ço -
cuk hast haneleri istiyor: 

B, im merr 1 l;ct irin bir dr-
gı l bir kaç asri çocuk hastahane -
,,i l ı um vardı ! .. 

Dıyor. 
ıı lbuki bu~n mcml kette t pu 

topu ka <_ocuk h c;tahanesi var, bi
liyor mu unuz: Sadece 65 çocuk 

~~~! . . 
Yıne, mcscı:ı, General Besım Ö-

mer de bu· de (Analar Bayramı) is-

tiyor: 
_ Bir de analar bayramı yap -

malıyız. Hakikaten çok güç ve me
suliyetli olan analık işini memle -
ket kadınlarına öğretmeliyiz! 

Diyor. 
Doktor Bsy Ali Şükrü de çocuk-

lar için: 
- Bol hava, bol giıneş, bol ço -

cuk bahçeleri istiyor! 
Bu muhterem büyüklerin şu is

tedikleri şeyleri gördükten sonra 
tekrar çocuk olmayı temenni etme
lerinin ltiti!c olduğu şüphesizdir: 
Zira, ;şte anlaşılıyor ki, hepsi za -
ten ÇIJCUk!! 

ğa<:lara çı. 
kan bahkla!!_. 

Zira, b::ıksanıza: Çinde de ağaca 
tırmanan balıklar varmış! Alman
yada çıkan (Kölnişe Saytung) dan 
bizim gaz tclcr naklediyorlar: Çin
de ve Hindi Çinide Abanos ismin
cle yeni bir balık keşfedilmiş, ka
natlarının dikenleri sayesinde en 
yiıksek ağaçlara çıkıyorlarmış! 

Bu balıktan İstanbulda da var: 

Tccri.ıbeleri bile yapılıyor. Hem 
bizdeki daha garip, daha yükseğe 
çıkan bir nevidir .. Malum a, bizde 
en uzun ağaç kavaktır: İşte şu İs
tanbul imar planı tatbike başlan -
dığı gündür ki, bu balığın kavağa 
çıktığı hayretle görülebilecek!! 

* lskartaya çıkanlar •. 

Hattı, galiba yeni planlı İstanbul 
için -nff edersiniz: palanlı okuma -
yınız, çünkü o Belediyenin emrile 
memnudur!- hiç yakışık almazlar 
diye eski vapurlar ıskartaya çıka-

- Çok yaşlı ve artık kullanılmı
yacak hale gelmiş olan bazı gemi
lerın bundan sonra artık işlemele
rıne müsaade edilmiyecek .. 
Dıye yazıyorlar. Eh, haklıdır: 

Dogrusu bunların da artık meclisi 
ıdar azalıklarına tayin zamanlan 
g(lmış'! 

* 
Adı neredeymiş? 
~~~--~----~----

Ta) ın dedık de" Acl bır vak'ayı 
okudunuz mu: 
Emırıbnu Valde Kıraathanesi kö

şcı-, ndc kuçucuk bir yerceğızdc tay
yare pıyangosu bayılıği eden İstık
Ial Harbı malül zabıtlerındcn bir 
zab evkaf memurları, tarıhi evrak 

J • • • 

gibi sokağa atıvermışler! Istiklal 
harbinin malul bir kahramanına ya
pılan bu muamelei resmiye herke-

si pek müteessir etmiş! Evet amma, 
Evkaf idaresinın hakkı var: Bu za· 
tin evkaf idaresinde bir hakkı var 
mı bak.ılım? evvelce aklı nerde i

miş: 

İstıklal Harbinde kahramanca 
kayb('ltıği uzvunu nereye va1det· 
miş?! .. 

* ersine iş! •.• 
Böyle yanlış hareket etmiş adam

lar elbette ceza görürler .. Bakınız 
a, bir adam da tramvayla Tepe
başından geçerken sıkışmış, tram -
vayın arka sahanlığından küçük 

abdestini bozmıya başlamış! Biletçi 
bu hali görünce tramvayı durdur-

muş, adamı polise teslim etmiş, a
dam meşhut cürümler mahkemesi-

ne sevkolunmuş .. 
Elbette! cezac;ını da görmelidir. 

Velevki adamcağız sıkıştığı için b'1 
rezaleti yapmış olsun. Fakat ne o
lursa olsun, baksanız a: Tramva -
yın içine edeceğine dışımı. etmiş!! 

* Piri ci de bulundu!. --------
Hiç böyle bir pirinç ismi işttiniz 

mi: 
Kızılcahamamda (Yabanabad) is-

mile anılan meşhur bir pirinç eski 
pirinç kanunu yüzünden bir müd

dettir ekilemiyormuş. Yeni pirinç 
kanunu bu hali ortadan kaldırdığı 
için şimdi bu (Yabanabat) pirinci 
ekilccekmiş .. 

Demek pirinci de bulundu: 
Tam bizim sütlerle sütlaç yapıla· 

cak pirinç!! ... 

-~~ ~ ,_. ~ffk.. 
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Muslihane ilhak 
(Bırinci sahifeden devam) 

Bu gazete, Roma - Bcrlin mihve- . 
ri ve Roma protokollarınm ruhu ve 
gnyesile hemahenk olarak A vus -
turya - Almanya ıminasebetlerini 
kuvvetlendirmek isteyip İtalya -
nın arzusile bu neticeye varılmış 

olduğunu ilave eylemektedir. 

ri hakkında verdiği haber hakika
te tevafuk etmemektedir. 

Söylendiğine göre Fransıt 
Hariciye Nazın Elçimize cenup 
hudutlarımızdaki şekavet hadi. 
selerinden Fransız hükümeli mcr• 
keziyesiııin haberdar olmadığını, 
bu hususun ciddiyet ve süratle 
nazarı itibara alınarak icap eden 
tedbirlerin hemen alınacağını 
temin etmiştir. Sefirimiz de Fran• 
sız Hariciye Naz.ırına bu yol· 
daki hadiseleri bütün döküman. 
larile bir deta daha izah etmiş 
ve teşebbüslcrimızde ısrar eyle· 
miştir. ______ ...._. 

olis e değiş· lik 
Aldığımız husu< i malumata göre 

Jc;tanbu( emni~·et leskilatını daha 
kuvvetli ve seri vazi.fe ifa eder 
bir hale yükseltmek için Haziranda 
tatbikatına başlanmak üzere geniş 
mikyasta bazı ıslahat tasavvur 
edilmektedir. 

Bu husustaki proic ile Vali 
Üstündağ bilhassa alakadar fJl
maktadıl'. Şube Müdürleri, kısım 
amirleri, sivil leşkilat üzerinde 
yapılacak bu değişiklikte şahsi 

vazifelerde bilhassa lebeddüle 
uğrıyaccık, randıman bakımından 
vnzif e t3ksimi yeni bir usul ve 
tasnif c tabi tutulacaktır. 

Çocuk 
Haftasının 
ikinci günü 

Bugün çocuk bayramının ikinci 
günüdür. sabahleyin saat 10,30 da 
Akay idaresinin bir vapurile bir 
kısım yavrularımız gezmeğe götü
rülmfü::tür. 
Öğl;den sonra iki büyük eğlen

ce tertip edilmiştir. Bunlardan bi
ri Taksim bahçesinde verilen bir 
gardenpartidir. Gardenparti saat 
14 de başlamış olup geç vakte ka
dar sürecektir. Burada çocukların 
hoş vakit geçirmesi için muhtelif 
(!ğlence ve oyunlar tertip olunmuş
tur. 

Dığcri de, Şehzadebaşında Turan 
tiyatrosunda güzel bir temsil ve -
rilmiştir. Bu müsamereyi çocukla
rımızdan her istiyenin görebilmesi 
için 14 te başlıyan temsil 18 e ka
dar uzattırarak tekrarlanacaktır. 

Burada monoloğlar söylenmiş, ta
lebeler tarafından söylevler de ve
rilmiştir. 

Bundan başka Alemdar nahiyesi 
tarafından Divanyolunda Şenbah
çede bir eğlence tertip edilmiştir. 
Saat 14 tc başlıyan bu eğlence de 
akşam saat on sekize kadar süre -
cek, musiki, dans, oyun gibi muh
telif eğlenceler tertip edileeektir. 

Şişli Halke\'indc büsbütün baş -
ka türlü bir toplantı yapılmıştır. 

Beyoğlu cihetinde ve bilhassa Şiş
li, Maçka, Taksim, Beşiktaş, ve ci
varındaki mekteplilerin iştirak et
tiği bu toplantıda çocuklar arasın
da bir bilgi ve okuma müsabakala
rı yapılmıya başlanmıştır. Bu mü
sabakada bilgiden, okumadan, yaz-

bir nutuk söyleye
rek Suriye ·ıf> lrıık 

arasındaki görü ş 

birliğini teba r ü z ................ ......_ __ ,_,_ 
Reis bu cezanın tecil edilemiye -

ccğini ve ayrıca masarifi muhakP.· 
menin de kcndısınden tahsil olu -
nacağını ancak suçlunun eli!'de va
kalanan paradan 100 liradan fazla
sının kmdı~ıne iade edileceğını 

ettirmiştir. 

söyledi. 

iliz t"·cca 
eçirdi v • ··ç 
Londradnki tnç giyme merasi· 

minde bulunm3k üzere tayyare ile 
c;eyahate çı~n De hinin en zengin 
tacirlerinden Mak Robert dün sa• 
bah Yeşilköyde yanlış bir manev• 
ra neticesi tayyaresi kap<lklanmış, 

kendisi de hafifçe yaralanmıştı. 
lngiliı tacir tedJvi ve istirahnt 

için hastahaneye giderken bindiği 
otomobilin tekerleği parçalanmış, 
ikinci bir kaza geçirmiş, sonra 
bindiği otomobil de yolda bozul· 
nıuş fakat her iki hadisede kendi· 
sine hiç bir ,ey olmamıştır. 

Mak Rqbert, bir kaç gün bu· 
rada istirahat ettikten sonra trenle 
Londraya gidecektir. --Levha asmayan dUkkAn• 

lar cezaland1rılacak 
Bazı dükkanlar beledi;ıeye levha 

resmi vermemek için tabela asma• 
maya başlamışlardır. 

Bu suretle hareket eden dük· 
kan sahiplerine üçer lira pııra ce
zası kesilmektedir. Son bir h ftada 
bu yüzden dört yüz kişi cezalan .. 
dmlmıştır. 

ü kMüre ip er 
Ce iyetinin fe ka· 

ade to antısı 
1'ürk Mürttiipltr Cemiyeti Baı• 

kanlığmdan: • . • 
Yeni heyelı idarenm kararıyle 

tarihi kongrenin fevkalade içtimaı 
yarınki Pazar günü Cağaloğlufl4 
da Eminönü Halkevinde saat 13 te 
yapılacağmdan bütün azanın gel· 
meleri rica olunur. 

.Miizakere olunacak mtsdcltr: 

1 - Heyeti idarenin tebliği, 
2 - Cemiyet nizamnamesının 

tadil veya ıslahı veyayut yeni bir 
nizamname yapılması için heyeti 
idareye müşavirler tayini, 

3 - Lüzum sıörülürse yeni he· 
•. ,,.li ;,.ı;ır ... :ntih-.hı. 

Dr. Naciülasıl, matbuata be~·a· 
nalla bulunarak Suriye'de terakki 
eserleri gÖ"ınekle blhtiyar olduğu· 
nu bııdırmiştir. 

N3zır, bugün Şım'dnn ayrılarak 
Bcyrııta, oradan da Ankara'ya gi
decektir. 

O.; taraflı mıslk, bu seyahat 
esnasında değil, fakat yakında 
imzn edilecektir. . 

Misaklnr akdetmek sureti'e sul· 
hu idame etmek is~eyea Irak - Tür
kiye hakkında samimi ve de~n 
dostluk hisleri beslemekte ve Tur· 
kiye • Suriye münasebetlerind: d.e 
ayni hislerin hAkim olacJğını umıt 
etmektedir. 

İtalya 
Yugoslavya 
Arnavut uk 

( 1 inci sayjadan dtyam 
Daha evvel ayın 27 veya 28 

inde hslyan dış bakanı Kont Cia
no'da Tfran'a giderek orada i~i 
gün kalacak ve dö1üşte Stoyadı· 
noviçi kabul edecekUr. 

Slllahiyettar maharil, Arna: 
vutluk meselesile, kültlir mcselesı, 
Venedik eyaletindeki .. Yugosl~"'. 
aleyhtarhğı hare~etlerının teıkılı 
ve Yugosla\'Y 'da ltalyan aleyhtar
lığı hareketlerinin tenki.li meselei~ri 
hakkında diplomasi yolıle Jtalya ı'e 
Yugoslsıvya ansında tam bir an• 
!aşma temin edildiğini bildirmekte

dirler. 

Mustafa, bekçi 
ecep e 
eçinemi ormuş . 
f iruza2ada çukurcuma beı<· 

çi!li Recep matbaamıza yolladlğı 
mektup ta diyor ki: 

"Kadının kocası Mustafa ile ara· 
m ,,. J 1 bir ç:« :m :.n.:ıltk vMdır. 
17. 4. 937 gecesi davac bende:l 
olduğunu sö~ ledi. Bacanağı Aı:izi 
ve k3İn pederi Osmanı şahit gös
terdi. Karısı AHe ile aramızda 
hiç bir şey olmamıştır. 

Yalnız benim onların bahçele· 
rinde görünmem dolayısile şikayet 
etti. Ayşe, kocasından korktuğu 
için ıınasına .. kaçm!şt!r. Ben 18 
senelik bekçıyım. lkı aılem ve beş 

madan birinci gelenlere ayrı ayrı 
hediyeler dağıtılacaktır. Bu müsa
baka akşam geç vakte kadar sür - . 
müştür. 

çocuğ'um var. " 

Sovyet elçisi 
Veda etti 

Bakırköyünde de ayrı eğlenceler 
tertip edilmiş, bu mıntakada bu -
lunan mektepliler sinemaya gön -
derilmiş, sonra muhtelif oyunlar 
yapılark cğlendirilmiştir. 

Kartalda bu akşam Parti denizi 
binasında bir çocuk balosu verile -
cektir. 

Mernl< ket ine dönmekte olan 
Sovyellerin Türkiye büyük elçic;i 
Karahan dün At3türk tarafı ldan 
kabul edilmic;tir, Sovyet elçisi Atıı• 
tfırke veda etmiştir. Bu kabulde 
Hariciye Vekili Arasta hazır bulun· 
muştur. Karahan Atntürkün nezdin· 
de tir saat kalmı~tır, 

. b k d n da bazı kımselerle u a ını 11t • 
ortağı olduğu zanlarını ortayn 

mıştır. rı bil 
Adlıye ve zabıta bir tarafl · 

hk.katl:JJ 
yollar i.ızcrinden ta ·ı f 
na devam ederken dığer tara i 
da :firarilerin ynkalanmt'll<ı!I 

· · db' l lm"ktadıf· yenı yenı le ır er n "" • . 1 · 
Bunların firnr ettikleri ~.,.n 

tanbuldan da uzaklnstıkları h 
kında muht Uf ş~yiahr V" dı · 
arada her ikisinin Ahırk 11 da c 
ve iden M uc:ıllfı vasıtasııe t 
tikleri bir motorc binerek acı · 

d. H t+• bı.t lan oylenmektc ır. a ..ı !:' 
vayete inananlardan bir. kt~Tl'I\ 

1 
}arın motördcn bir gemıye at t'1 
gemici kıyafctıne girerek JJ el: 
gitmek üzere uzaklaştıklarını. c • 
ğer bir kısmı da motörle şehr~,; 

d bt• var olan tenha kasabalar arı 1. 
çıkarak köylerden birisinde ~r 
sun ettiklerini iddia etmektedı 
Fakat gerek zabıta gerek adliY~ ... 
şayiaları gülünç bulmakta \'e dıJl: 
ların halen İstanbulda bulun ,. 

:ı. 
larını ve yakalanmalarının ı' 

bir gün ~eselesi oldu~nu 5~ • 
yetle iddıa eylemektedtrler. 
bu hususta bugün gazetemiz Jl'I tı 
neye verileceği sırada maluıTl' ıı 
müracaat ettiğimiz Müddeit11:1....,1 

·rıw Hikmet Onat bir muharrı 

demiştir ki: ·ı(.I 
- Firariler henüz takip edı_...ı! 

tcdir. Gezdikleri ve yemek r-,. 
ı· 

leri yerler meydana çıkarılı11 ı" 
Kendileri adım adım takip oJı.l 1 
firari katillerin yakalanm:ıııırl 
gün meselesidir. 

1111 
Şimdilik nazaret altına 8 

kimse yoktur.~ 1\ 

Zabıta bu sabah Abdullahırı d 
şantaşında oturan akrab85111 

• }{ti 
birinin ve bu hadiseye iSIT11 ı-ı r 
şan Mualltının Edirneknpıd3 

vinde ani araştırmalar yaPrrıı;~ · 
kat müsbet bir şey elde edeJl'I 

tir. ~ 

Be çika iti afı 
Bu sabah 
İmzalandı ,,ı) 

( 1 inci s r:yfntlan dt~~\-c 
mond Ovey ve Belçika harıcıi3t ı 
zırı Spaak, bugün saat 11 d~ ce f 

'btn 
ka'yı Locarno paktı rnuc~-· tıı'~ 
min devlet sıfatile giriştıgı il' 
hülerden kurtaran Fransız ';~ef 
liz beyannamesini imza etJll 

dir. ~# 
Fransız - İngiliz beyanna s# 

mctnile Belçika'nın beyan~s#' 
nin kabulü hakkındaki vesı ııl 
metni bu akşam saat 22 de ~11 1 

manda Parist'te Londrn 
Brüksel'de neşredilecektif· .,, 

r.;rrıı·· ~J. 
Londra, 24 (A.A.) - ··re· v 

Venedik, 24 (A.A.) - Nasyonal 
sosyalistlerin Avusturya hüküme
tinc iştirak edecekleri hakkında 
yarı resmi Giornale d'İtalia gaze • 
tesi tarafından verilen haber, si • 
yasi mahafilin nazarı dikkatini 
celbetmiştir. Bu mahafil, l\fosso -
lini'nin başvekil Schuschnigg'e bu 
şekilde bir karar vermesini tavsi
ye edeceğinin Vcnedik mülakatın
dan evvel şayi olmuş olduğunu ha
tırlatmaktadırlar. 

~ bah ve akşam başmuhar irleri ne z arlar? 1 

menbadan öğrenildiğine go iliı 
çika hakkındaki Fran:;ız-İngd.Iif 
yannemesinin metni i'ınza ;0rıı 
dilmez, derhal Bedin .ve li11 
tebliğ edilerek İtalya ıle fo 

11
c 

nın bu vesika gazetelerde }1 
. ,9tl 

dilmedcn evvel muhtevı) ~o 
kında malUınat almaları te 
dilecektir. . })<)) 

Venedik, 24 (A.A.) - Guido Sch
mit, Venedik görüşmeleri hakkın -
da gazetecilere demiştir ki: 

Cumhuriyet vekil İsmet İnönünün Bosna - Her
sckte gördüğü fevkı:ılüde hararetli 
istikbale işaret etmektedir. 

Son Posta 

Salahiyettar mahaf ıl, 11111~ • 
namenin Almanya ile Jtljs 
gönderilmesini Locarn° ıcı'c $ 
imza etmiş olan bu devlet. ctrııı 

1~},(1 

r 

Roma, 24 (A.A.) - Siyasi müşa
hidlcr, Musolini - Schuschnigg mü
lakatının p( k sıkı bir Avusturya -
Almanya tı ıki mesaisine müncer 
olacağını tahmin etmektedirler. 
Fılhakika mülakat esnasında, Çe -
koslovakya ile bir itilaf akdetmek 
gibi, Almanya aleyhinde addedile
bilecek her türlü hareketten icti -
nab edilmesine ve Avusturya nazi
Jerinin memleketin dahili siyasc -
tinde teşriki mesai etmelerine ka
rar verilmiştir .. 

Vıyana, 24 (A.A.) - Havas ajan
sı muhabirinin, Viyana'nın siyasi 
mahafilinde öğrenildiğine göre 
Giornale d'İtalia gazetesinin A vus
turya nasyonal - sosyalistlerinin 

~Avusturya harici siyasetinin 
son zamanlarda tereddüt içinde bu
lunduğunu iddia edenlere karşı 
Venedik, sağlam memleketler ara
sında sulha, genç milletlerin istik
baline ve Avrupa medeniyetinin 
kurtulması lüzım geldiğine sami
miyetle inananlar için hakikatin 
başka bir şekilde ve daha güzel ol
duğunu göstermiştir.> 

Yugoslavya· TUrkiye 
Bay Yunus Nadi, cBütün kuvvetle
rilc biribirlerine dayanan iki mil -
let: Yugoslnvya-Türkiyeı. serlevhalı 
makalesinde Başvekil İsmet İnö -
nünün Yugoslavya seyahatinden 
dönüşü münascbetile iki dost 
memleket arasında takviye edi -
len sarsılmaz dostluk bağlarını 

mevzuu bahsetıru?ktedir. Bay Yu
nus Nadi: c Yugoslavlar, biz Türk
leri karakter sahibi bir millet ola
rak bildikleri kadar dostluğumuza 
itimat olunabileceğine ve maddi 
manevi kuvvetlerimizle bu dost -
luğu, icabında müessir bir surette 
tecelli ettirebileceğimize inanmış
lardır.• Diy~r. 

Yugoslavya seyahati intibalarını 

anlatıyor. Asım Us, Başvekil İs -
met İnönünün Yugoslavyada sa -
mimi karşılanmasından bahsettik
ten sonra, bugünkü Yugoslav hü
kümetinin kuvvetli mevkiine işa
ret etmekte ve Başvekil Stoyadl -
noviçin bu kuvvetli mevkii nasıl 
kazandığını izah etmektedir, 

Sulh 
Bugünkü "Son Posta11 da Mu. 

hiddin Birgen " sulh ancak sreniş 
hudutlu ve çok taraflı dostluklarla 
temin edilir n serlevhah yazısında 
son zamanlarda Avrupa devletleri 
a\'asında yapılan anlaşmalardan 

b hselmekte, Akdeniz devletlerinin 
siyasi faaliyetlerini hulasa ede. 
rek, Türkiyenirı dostluğuna neka. 
dar kıymet ve ehemmiyet verdi
iini tebarüz ettirmektedir. Muhid· 
din Birgen, bundan sonra Türki· 
yenin Rusya ile olan kuvvetli 
doslluğuna işaret etmektedir. 

şı bir nezaket eseri tc ' ıı9J1: 
tedirler. Bu mahafil, btl ı.deP • 
tin yeni bir Garp mi~1d: l3rVF 
mesi için Eden'in yalntl ıe!1 1 

, {<ere • 

'hükfimetle teşriki mesai edecekle -

KA u s y AN 
YAZAN: MUv rrih NEDiM REFİK 

Bu büyUk tarihi tefrikay Pazartesi gUnU bafhyo· 
ruz. Şlmdly k dar yaz ilan tarih eserlerinin en 

heyecan ••• ve en mUkemmelidir •• 

Kurun 

&toyadinovlç hUkQmetl 
Bay Asım Us, bugünkü makale -

sinde, Başvekil İsmet İnönünün 

Tan -Biz, Yugoslavlar va 
Bulgarlar 

Ahmet Emin Yalman, bugünkü 
makalesinde, Başvekil İsmet 1nö
nüni.in Belgrad ve Sofya seyahatin
den bahsetmekte ve Yugoslavya i
le sıkı dostluğu tebarüz ettirdik -
ten sonra, bir Bulgar gazetecinin 
sözlerine işaret ederek, Bulgar, 
gazetecinin, Yugoslavların Türk -
lere karşı, Bulgarlara gösterdikle· 
ri yakınlıktan daha fazla bir sami
miyet gösterdiklerini işaret etmek
tedir. Ahmet Emin Yalman, B:ış -

Aksam 
Başmakalesi yoktur. 

Açık Söz -----
Başmakalesi yoktur. 

sel'de başlıyacağı rnüza ı,-t& 
laylaştıracnğını ümit ettl'le ~.'' 
lcr. ,.c 

Ayni mahnfil, Frans3eJcı1J1 
. d k' .. ke! '111 

çıka arasın a ı muz.n dtıf . 
tün gece devam ctmış 01 bif jt>' 

dün öğleden sonra taltl tccii' 
varıldığını ilave eyl~a~ 

Ş.. h ı· b·r 01 p eı d'o 
Eminönünde Yarı~~8~6?1 

ran Kumkaleli leblebıCl 1ert 
dnnkapısından geçerke11{iııt6f 
müş ve biraz sonra öl~. dvb 
bıta ölümü şüpheli göt 
tahkikat yapılmah-tadıf· 
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-ıı 
•• •• EŞYASI 
unun meselesi: Kadın Ve moda eşyaSI ya~ Gaddar~a b~r adal;i 

E:cnebi hasta bakıcllarının va- ı kında çok ucuzlıyacak d:~:;~~~:::~!E;~.~·::.~:~~': 
~İfelerı·ne nı·hayet verilecek 'Gümrüklerde ~kliyen 2 milyon ~:~~~~~~nç:;.l~r~~~~~. 

0

!~;:,i:::11~ 

S 
' liralık eşya piyasaya çıkıyor ;::,::~~r .etmışler. Şıddctlc aranı -

lhh • V k" 1 t• • h •• k" t t kt•fl • Evet denilecek ki, bir memleket-

i ye e a e ı n ı n u u m e e e ı er ı H ~:~~~~~~~c:~~1;i~:~e~e;:a~:: ! ~~~i~~~~:~~ ~ç~~a:::ı7 ~~~~:e~~ ~~i~afe~~~~~:~zl~~~:~·~u;!~:~ ~:~ 
V k ""'{ h b k h • I • 

/ 

•h • . b rm memlekete ithaline müsaade e- ı müessese sahıpleri şımdiden bu mal- biidir . .Medeniyeti bu kadar dil _ e a et, asta a lCl emşıreıerın ter l 1ç1n azı dilmesi üzerine piyasada şimdiden lcıral rekabete hazırlanmaktadır - ]ere dest.nn olmuş Amerikada bi-
bazı hareketler baş göstermiştir. !ar. Bu yüzden yakında bu çeşit eş- le haydut korkusu dağlan de~il. en 

.. esaslar tesbit etmek Üzere tetkikler yapıyor 
() ~ndiğimizc göre, Sağlık ve 1 şir~ olarak çolı,makta olan ecnebi resmi yapacaklardır. Geçit resmme 
~ lçtiınai Muavenet Vekaleti, ı hasın bakıcı kndınlarm vazifelerine binierce hemşire, hasta bakıcı iş-
lıaslahanelcrimizdeki hemşire ve nihnyEt \'ermek ıçın hükumete bir tirak edecektir. Geçit resmi Tak • 

baıı~ib~kıcılann terfihi \'e islik - ı t~kli! yapmıştır. Bu teklif kabul simde Cumhuriyet m~ydanında ni-
bit akkında bazı esaslar teıs· ı cdi!irse, hazirandan ıtibaren ecnebi 1 l b l"'cak burada übideye bü-

ettrıişt. . .. . 1aye u " . ' 
l(:Uıikl ıı. Bu mevzu uzerınde Jıcn.şırcl<>re yol verilecek, oıılnrın ,ük bir çelenk konacaktır. 
ltı er devam etmektedir. Ya - ) . · · · · lld;ı bu h , yerine müstait Türk hemşireler a- Kızılay haftasınc.la şchrımızın bır 
ve! . ' ususta kat'ı kararlar 1 kt · tıleccktır. ınaca ır. çok yerlerinde musamcrelı>r, top -

lfcısta b Her yıl h:ıziranda yapılmakta o- 1 t 1· dilecektir 
~ı.- akıcı ve hem.ireler, has- Jantı ar er ıp e · 
b ııa~lerde b" b" "' t 1 1 lan Kızılay haftası, bu sene daha ı"remleketimizin heı· tarafında va-

Gümrükte 1931 yılındanberi topla- yaların fiatlarında bir ucuzlama büyük sehirleri titretiyor!.. Bizde 
nan ecnebi malları arasında bilhas- görülecektir. BunWl v. alnız şehrı -
sa ipekli kumaşlar, ipekli kadın iç rnizde değıl Türkıycnin her tnra-
çamaşırları ve çorapları vardır. fınd,ı akisleri miışahede olunacak-
Bundan başka bir çok moda eşyası tır. Çünkü İstanbuldan başka İzmir 
da bulunmaktadır. Du arada is -

\"e dığer limanlarda d:ı bu şekilde 
karpinler, el çantaları, eldivenler, 
hazır elbiseler. pardcsüler. elbise külliyetli miktarda ecnebi cşyasl 
kumaşlar~ ve ıı.aıre çoktur. İki mıl- birıkmiştır. Bu vaziyetten yerl! 
yon liraya yakın kıymette olan bu 1 müesseselerin zarara uğrıyacağı 
eşyanın ~ümrt.iktcn çıkmasile plva- muhakkaktır. Bunun için bazı ted
sadaki cinsleri üzerinde miıhim le· , birler düşünülmektedır. 

uııııııııııııtlıınııııtıııııaıuuııııııtııtıuıııınııııııııııııııııııııııııııııııııtıtııııuuıııııH1ııııuıı1111111ıııttır111ıı11ıııuıııııııuııuııı1ıııııııt111 

de olur a, olağandır, tabiidır. 

Hayır! arkndaş, bizde olamaz. 
Yalnız bizde olamaz! Zira, biz A
merıka değil, biz Avrupadayız. 
Sonra bizde bu çok eski, anlaşılan 
haltı. kannması dinmemis biı· yara
dır, bir yaramızdır. 

~nıa ın ır çrşı 1as aya ıv • • • ~ .. 
~ k, onlara şefkat göstermek gösterişli bir şekilde olacaktır. Bu pılacak bu merasını ıçın, sağlık mu-

buri'-· t' d hafta için bilhassa sağlık mücsse- 1 h 1 k 
\~if .-'c ın cdirlcr. Bu mühim es3ese1eri ve mensup arı 2zır ı -
lart ::~Yapan Türk kadın ve kız- seteri hazırlıklar ynpmadktadırlar. Jar yapmaktadır. Bu yıl Kızılay 
bir a sağlam <!Saslara dayanan Aksaraydaki Hasta Bakıcı Hem -

1 
f d llalka saöhk müesse _ 

~kild 1 b 1 . h t ta tasın a, , o 
dq. c mesleğe baglnnacaklar- şircler Mektebi ta e e erı, as a - 1 . . . "rdüg~ ü hizmetler fa 

· hanelerdeki hasta bakıcılar, kız \'e se crımızın go ' -
r~~:ı:!r taraft.ın Sıhhiye Vekaleti, erkek talebeler, diğer Kızılay men- aliyct hakkında .iznl~nt v;rilecck. 

1 
Kibrit kutuları 

ı Yine eksik 
Çıkıyor 

Süvarilerimiz 
Müsabakalara 
Bugün girdiler 

A\'rupada, medeni memleketler
de mektep talebeleri, kız olsun, 
erkek olsun, şehir dışlarındaki ko
ca ormanlrada gezer tozarlar. Bir 
tanesinin aklına ufak bir şüphe, bir 
korku gelmeden! 

Çünkü, benim vatanımda benim 
için dünyanın her tarafından çok 
emniyet tesis edilmesi, emniyet ol
ması çok tabiidir. 

Biz Türkiyeyi, vatanı, bir mille
tin bahç<:si görmek isteriz. Görece- · 
ğiz de .. 

dt' b ıındon itibaren, hastahaneler- suplan FatilıtC'n Tcıksime k:ıdar ele- müesseselerin vaz.ıyelı h~k <ında is-

i: ~'i~~ öch;~h;· ç~·kk;;; ;ü~ir r~ ç~:ı;;:~::ır. 
Kutuların eekll 
değiıştiri:ecek 

"1emnu Oldug .. U yerler Güzelleşmesi 
T eınin edilecek 

Son günlerde kıbrıt kutularm -
daki kıbrit adetleri yine eksik çık· 
:mıya başlamışlır. Bu yüzden bir 
çok şikayetler olmaktadır. Kutu -
lardaki kıbrıtlcnn bayiler tarafın
dan mı. yoksa şirket tarafından mı 
alındığı bır türlü bellı değıldir. Fa
kat bOkak•an alman kutulaı ın için
den daima muayyen miktardan 
noksan kibrit çıkmaktadır. 

4skeri ve memnu mzntaka olmı-

~;""~~~!~~-~~L?,~~ !~~~j.~~~,i f.~~!~~~ 
\'erıe:i Ve garnizonlardan m.\::ıd.ı geçmek için tedbir almaktadır: Bn-

tıa tıı· n fotoğraflarmıh alınması - zı a~ık giiz kimseler, meınlckctı -
ı:ı,_t'tl -ıni olunınaması hakkında vi- mize ilk defa gelen zengin Sf'yyah-
v lee ~rdl'ki emniyet teşkilatına ev- Jardan bol bahşiş koparmak için 

~ut ır ~amim yapılmıştır. onl .. rı Şark aleminden snhnclcr (!) 
etı"tdatnun hil.'.'ı!ma olnr:ık bir çok 

t ,- e b göstermek vadilc şchrımizin en ha-
•ıa11ı:a • za ıtanın seyyahlara ve 
<la,.ı.,Cll fotoğraf ~ekme i lı>rinde mü- rap kC'nnr vcrlc>rinc, m<'sela Sulu-
'ttt~rıae ettıkleri enlaşılmı~tır. Bu kule, Teneke mahalleleri ci\'arına 
l;t" Sebetıe Dahiliye Yckalc. ti vi- gotiiı erek oradnki yıkık ve köhne 

~~ıere Yeni bir cmır vererek, teneke kulübelerin, harap mahal -

~ \ lllı ınıntukalarla a keri mcv- lelerde oynıyJn üslli b şı perişan 
ltald: garnizonlardurı maada biltı çocuk süriılcrinin, ~arş. Clı ıhtiyar 
loğ1.<ıf Şart l~er yt'rde herkesin .fo- \'e dü.kün kıynfetli. knd.ınlurın fo-
tıı!! .it Çl'kC'bıleccğjni '"~ esasen düğ- toğrafi.ırını çckt ırd ı klcrı sık sık 
litıll\ a~<ır küçük fotoğraf makinclc gödılınektedır 
hır ~y~ıll~nı~dığı bir asırda böyle Belediye S<.'yyahın Bürosu istan-
~Ok ff°l~· onunc grçmek istemenin bul hakkında harıçte çok !ena tc-
l)iğer ~ unc olac·) ğını bildirmiştir ' sir ve ıntıbalnr bırakacak olan bu 

,~?ııetı ~raftan Beledıyc, şehrimize ı gıbi haı eketlerin önüne geçmek 

•uıın l 
'"'""'" er seyyah gelişinde ecre - içın sıkı tedbırler almaktadır. .St 11 •111111111ıı1111111111111111111111111111111111h11111ıııııı111111111111ıı111111111111111111111111ııı111111111111ıı111111111111111111111111 

4 <ınbul-Edirne1Doğum 
l{Y<llt Şosesi vak'a/arı arttı 

bu.ı.t-<ı~evsiminin bitm<? ile; istan- Avrupa memleketlerln· 
~l'liı:r?c arasındaki buyük asfalt de ise azahyor 
b;ı~ı.ı11nı:nı;asına dcvnm edilmiye Rer,mi kayıtlardan :ınlaşıldığı ii-
\'0ı Ştır. zere geçen yıl Avrupada doğumlar 

Y;ı~ıla~n _ağaçlandırılma::.ı için yeni çok gerilemiştir. Doğumlar bilhas-
~:q~ kısımlaırn iki yanına mun- sa Fransa ve Çekoslovakpada mü-
tb aıı nı 
""il\', eyvah ve mcy,·asız fi. him nisbcttc azalmış \'C 1935, 1936 

\'(}ıu <l.ğaçlar da dikilmektedir. da Fransada yüzde 1,5 ve Çekoslo-
llQl<lkt heyeti umumiyesi asfalt vakyadn yüzde 3 ten daha az do-
~ebua. ~rabcr ~ alnız Çorlu ile ğum kayckdilıruştir. 

ıq,l\a tga7. arasından geçen kıs - 'Hu iki memleketten başka, Avus-
h Parke d" k . Qu ~ o enmc ledır. turya, Macaristan \'e İ::;\•içrede de 

~er d a gü~crgôhtaki bütUn köp- doğumlar h;:ıyli gerilemiştir. 
"lfq!( c eskı nıimarisınc u_ygun o- .Euna mukabil 1956 yılında mem-
~!tta~~iden tumir \'C inşa Qlun- ı lckelimi7.de, doğt.ım vak'alarında 

ı.ttr. 
~ mcıhı;iis bir yiiks<'lm<.' vardır. 

t --
~i ·roman: 50 

Sen de seveceksi·n ! 
~ba 
~l:ıt\ı~~ \"c sonda itimada dayanır. 
~·~int ~:anhş ve hatalı hareket 
hı~ l\n gormeli, tenkit etmdisi
l'ı t itiınc:k bu t~rzı hareketiniz hiç 
,, '-'e '-""' 1sızlık ıfadesi hem de ka-
~l ~~aığ ' 
'v~ttrı 1 a zerre kndar ehemmi-

letnek eyış olur ki, sizden bunu 
};>ltcı doğru olmaz. 

l'ııQı. ~vs a d . 
tı ~için ra akı soğukluğu gider-
~0tctu: en kısa yoldan gitmek is-

t~~, lier h 
'ltı ~al>tn alde siz de bunu istiye-
' ~ şu~dınız. Anlaşılıyor ki, his
~~~~ g ~uza _galip geldi. Eh, bir 
'<l\~trıı/ tneyınce ikinci günü de 

t ~lt<f.,. e alıştınız. 
~~liri: '\IS b .. 
~n: 0 Yle söyleyince Sa1ıh 

~ h, • tutamadı g··1d··. q4..ı, , u u. 
"lSel · 

'

"e ti.: erı ne kadar da kolay-
ıı~ ratıe b' .b. . ~ 
'"<, ha ırı ırme b:ı.1!1ıyor-

nıınefendi .. 

Etem izzet Benice 

Firdc\•s, noktni nazarında 1srar 
etti: 

- Halclkat de muhakkak ki bu. 
Hislerinize kopıldınız, mantığınızı 
ihmnl ettini7~ 

Salih: 

- P fc de iiyle değıl hanımefen

diciğim .. 

Diyerek de\•aın etti: 
- Huzurunuz ciddl"n beni müş

kül vaziyette bıraktı. Fakat, sizin 
buraya kadar zahmet ihtiyar ede
ceğinizi düşünmemiştim. 

Firdevs, hiç bir itiraz yapmadan: 
- Tasavvur edin ki, kocam da 

bu kışlada idi. 

Ve .. tabur kumandanı idi. Bir de

fa bi~ gelmemiştim. Bugün bura -
ya gelmiye kendimi mecbur bil -
dim. 

Yol masrafları da 
ucuzlatllacak 

RclC'dıvc ve dığer alakadarlar, 
Çıı m lıca~ ın güzclle~mesı .içın. ça -
Jışmıra karar vPrmışlerdır. Istan-

bulun bu rn gi'ızrl manzaralı yeri
nın guwl bahçeleri, gnzinoları bile 
bugun harap bır haldcdır. Bu yıl

dan 1tibarcn buraları ımar edılmi

ye başlanacaktır. Ayrıca Belediye 

buraya buyi.ık bir park yapmıya \'i? 

ayrıcd da btr gazino ınşa ederek kı
raya vcrmiye duşünmektedır. Bun-

dan başka Şırketı Hayrıye ve 'Cs

kudar Tı amvay Şırkctı Çamlıcayı 

gezrr:ıve gıdccck İ:.Lnnbul hcılkı ı

çın terızılatlı muşterC;k bılclltr 1h

deıs etmeyı düşlinmekledır ler. E5cl· 

Sf n fazla masraf yüzi.ındcn rağ · 

lx-tlen dilsen Çamlıc~nın bu suret· 

le rağbet goı eceğı ve canlanacağı 
i.ıınıt edılmektedır. Kuci.ık Çamlıca

dan da Alcmdağına hu yıl munta
zam otobi.ıs sefcrlerı yapılacaktır. 

Maliye Vekaleti bu vaziyete bır 
nihayet veı mek için tctkı.kler yap
maktadır. Soylendiğine göre kıbrit 
kutularına bandrol konulması ka
rarlaştırılacaktır. I<ibrit Şırketi ay· 
ni zamanda bugünkü kibrit kutu
larını daha ziyade yar.o::ı yaparnk 
kolayca taşınmasını temııı edecek
lır. 

Borçların 
Yarısı 
Affediliyor 
Borç sekiz yıldan evvel 

ö denecek 
Hi.ıkumettcn emlak \'C arazi sa

tın alan mtıhdcJlerın borçları hak

kında Mslıye \'ekiılet:nden vila -

yete mühım bır tamim gönderil -

miştir: 

~una nazaran, iskfın kanununun Saatlerin 
Kontrolü için 
Getirilen ilet 

, neşrınden önce ıskfın muamelele -

rınden dolayt hükumete borçlu o

lan 'goçmenler sekiz senelik ödeme 

ve tecil bitmeden, borçlarını bır -

den ve tamamen ödedikleri takdir

de yüzde cllı tenzıliıt ve \Jftan isti

fade cd<'ceklerdır. 

İktısat Vekaleti Ölçi.ı ve Ayarlar , 
Müdürlüğü, elcktrık saatlHinın mu
ayene' ve kontroli.ınu yapmak lıze· 

re Avnıpaya bir elektdk cihazı ıs
marlamış ve bu iılcrt Jınıanımıza ge
tirilmiştir. 

Cıhaz soıı sistcmdır. Ölçüler ve 

1 Ayarlar Müdtirluğtl alet vasılasile 
bundan sonra elektrik saatlerinin 
dakik bir surette muayene ve kon
trolünü temin etmiş olacak, bu su
retle halkımız da bozuk saat kul
Janm:ık ihtimalinden kurtulacak -
tır. 

Dedi ve .. giilerek söl.leı·ine ek -
ledi: 

- Meğer kaynanalık da ne zor 
şeymiş?! 

Firdevsin yarı ciddi, yarı ~aka 

bu sözüne Salih de güldü ve: 
- Zahmet ettiniz, tcşekkiir ede

rim! 

Diyerek y.ine bahse döndü. Sesi 
tilr.iyor ve boğazında hıçkırıklar il
mek ilmek olup boğuluyor gibi 
idi: 

- Sizi burnya kadar yormuş ol

duğuma ~ok mlitccssifim. Fakat, 
benim için de yapılacak başka şey 
yoktu! O gün ne kadar muztarip ol
duğumu tahmin ve takdir edemez
siniz. Ve .. ben de bunu imkanı yok 
size anlatamam. Ancak, ben evve
la bilmelisiniz ki tahassüslerinizi 
ölçebilesiniz. Eve gidiyorum, ka -
rımı bulamıyorum. Saatler geçiyor, 
yine gelmiyor. Eğer size gelmiş ol
saydı, bir başka zabit arkadaşımın 
evine gitmiş bulunsaydı hiç üzül -
me.?.dim. Bir arap evine. onların da- ı 

valine, onların bağ gezmesine gidi· ! 
yor. Bu aile ile ben de tanışırım. ı 

l skfın kanununun ne'lirir.den iti

baren iskan edilenler, iskanların -
dan itibaren sekız sene müddetle 

hiç bir ödeme ile mükellef tutul -

madıklarından bu sekiz senelik 
müddet içinde kendiliklerinden 

borçlarını ödedikleri takdirde borç
larının varm ;ı{fedilecektir. 

Fakat, onları hiç sevmem ve .. on -
ldarın araplar ve araplık hesabına 
casusluk yaptıklarından, Fı·ansız 

himayesinde bulunduklarından as
la şüphe etmem. Çok Türk dostu 
görünürler. namuslarından \'e vic
danlarından şüphe vermek iste -
mczlcr. Fakat, muhakkak ki bil -

tün bunlar riyadır ve netice onlar 
çölde Türk neforinin karşısına çı -
kıp dğrudan doğruya ateş açan a
rap bedevilerden bize daha düş -
man satılmış araplardır. 

Firdevs, 
' - Amma bunları Lutfivc nere -

den bilecek, demek ki ke;disini ay
dınlatmamışsınız .. 

Dedi ve .. ilave elti: 

- Demin de söyledim: En önce 

karınıza itimat etmek mecburiye
tindesiniz. Karınız size bu itimat 
ve emniyeti vermiyor mu?. 

Salih durgun ve çekingendi. 
- Karımdan şüphe ettiğimi söy

lemek istemedim. 

Dedi \'e; 

- Sadece böyle bir daveti kabul 

Romada aUvarllerimiz 
iyi kartıland• 

Bir müddet evvel Avrupadaki 
Beynelmilel manialı at yarışlarına 
iştıriık için Romaya giden sü,•ari 
subaylarımız, ilk müsabakalara bu
gi.ın gırmektedirler. Bugünkü mü
sabakaların çok heyecanlı olaca -
ğına daır havadisler gelmiştir. 

Fakat. bugünün programı henüz 
neticelenmediği için, kazananlar 
hakkında rnüsbel havadis henUz 
gelmemi~tır. Romadakı yarışlara iş
tırak eden mılletler arasında Tı.irl;, 
İtalyan ve Alman binicileri bil -
hassa kuV\'ctli görülmektedir. Sü
vari subaylarımız Romada fevkala
de bir hiısnu kabul görmüşlerdir. 

Yanlış çalan 
Saat halkı heye
caı1a düşürdü 

BUtUn Bahkeslrliler geca 
yar1sı uyandılar 

Ev\•elki gece Balıkesirde halkı te
la~ ve heyecana düşüren bir hadi
se olmuştur: 

Belediye cnddesindeki umumi 
saat kulesindeki düdük. sabaha kar
şı saat 3.30 ta acı acı ötmiye başla
mış \'e bu, fasılosız yarını sant de
vam etmiştir. 

Herkesil) derin bir uykuda bu -
lunduğu bir sırada b::ışlıyan gürül
tü bütün şehri uyandırmış, bir çok
ları merak ve telaşla sokaklara fır
lamıştır. 

Neticede düdüğün bu azizliği -
nin, elektrik nakleden telin kontak 
yapmnsile husule geldiği anlaşıl -
mıştır. 

Yugoslav Prensi 
bu aktam gidiyor 

Bir müddetlenbcri şchrimiıde 

lnıiliı Elçisinin minfıri olarak bu
lunmakta cılan Yugoslav Kral 
Naibi Prens Pol'un yeğeni Prens 
Domidof bu akşam Ankaraya 
ıri~ceklir. 

Onun için, Türkıyeyi lckeliycn, 
çoluk çocuğumuzu hflla emniyetli 
bir vatan iştiyakile yakan bu cina
yete, bütün cinayetlerden çok, 
merhamet etmemeliyiz. 
Vatanımızın şehrinde de, dağın

da da, yolunda da, çölünde de ayni 
emniyete asırlardanberi aç yaşadık. 
Bu açlık, haydudun açlığından da
ha mülhiştir. 

Onun için bu emlliyeti bozana 
karşı ne kadar gaddar olursak o ka
dar adalet elmiş oluruz! 

Halk Filozofu 

Liman idaresi 
Taşınmıya başladı 

Merkez Rıhtım hanında yapıkn 
tadilô.t bittiğinden Liman İdorcsi 
yeni bürolarına tasınmıya başla -
mışlır. 

Kontrol mi.ıfcttişligi hanın üçün
cü katma nakletmiş \C orada ça -
lışmıya başlamıştır. Bütün büro -
!arın bu ay sonunda yeni yerlerine 
nakletmesi bitmiş olacaktır. Liman 
İdaresi hanın 1, 2 ve 3 üncü katla
rına taşınmaktadır. Haziran bn~ın
dan itibaren bu üç kattan biri Dl'
niz Bru1ka tı:ıhsis edilecektir. 

==============-==::==:-

Birimizin derdi 
Hep im izin derdi 

Kıhk kıyafet ve 
hocanın kürkü ... 

Bizde kılık kıyafete p~k 

ehemmiyet vermezler.. H 'lbuki, 
kalıba kıyafeti yerinde olanl:ıra 

karşt ne kadar büyük itibar gö,. 
terildiği hakkında Türkçede ol. 
dugu kadar belki hiç bir lisanda 
kuv\·etli darbımesc1 ler, atasözleri 
yoktur. Na:.rcltin hocanın kiırk 
hikayesini bilmeyen ''ar mıdır'?. 

Başk~ memleketlerde gi, i:ne, 
ku,anmaya daha çok ehemmiyet 
verirler. Her kes, iş başında 

ayrı, sok11kta ayrı, tatil, b3yram 
günlerir.de ayrı kıyafetle" ıörü· 

ederken bana haber vermeyi bile nür. Temiı bır üst baş, ıraş ol· 
lüzumlu teliıkki etmeyişine sinir - muş bir yüz karJlmızdakiler üze. 
lendim. rinde iyi tesir bırakır. 

Diyerek devam etti: Bu işte ıcngfolik. fukaralık 

- İlk defa evlenen erkekler için mevzubahs olm3z. işini tıi:en, 
bu bir hadise değildir. Fakat, be- biraz üstüne ba~ına meraklı olan, 

mutlaka bunu temin eder. nim bu yolda tecrübeli olduğumu 
kabul etmelisiniz. iş kıyafetli, pis, kokulu eski, 

yırtık Lir e1b'se ile sokakta, 
Salihin sesi daha çok titriyor ve tramvayda, diğer yerlerde, her 

bu titreyiş bir iç sızısının aksini nerede olursa olsun bulunmak, 
kulaklara tnşıyor gibı görünüyor - fena blr manzara teşkil eder. 

du: Bilhassa çok kalabalık o lan 
- İlk karım öldü. Bilmem hiç lstanbul tramvaylarında böyle 

bahsetmiş mi idim?. O beni, ben o- kıya( elli vatandaşlara çok rastla· 
nu Leyla Mecnun hikayesini andı- nıyor. Bunlar, diğer vatandlşları 
rır bir şekilde seviyorduk. Sevgi • da rahatsız ediyorlar. Geçen gün 
miz talilmizi yenemedi o öldü \·e 1 bir do~lumuı, tramvayda kalaba· 
ben on yl onun ölümüne yas tut _ !ık arasında, elbiselerinin üzerin. 
tum, her gün bir defa öldüm. Son- de ufaklık yani Türkçesi bit 
ra iki defa e\•lendim, ikisinde de yürüyen bir adam görmüş .. Ya< 
hiyanete uğradım. karılarımdan ay- na yıkıla anl.,tıyor. Eve zcldiği 
rıldım. Lütfiyede çok ümidim var- vakit de kendi üz.erinde de bu 

küçük mahluktan iki tane bul· 
dı. Bugün bu ümidi tamamile kay-
bettiğimi size söylersem bana hayret muş .• 
etmcmelisini.Bu hadise belki bunun Dışarıda, ıezcrken, kılığımıza 
ifadesi için bir vesile olmuştur, \ ~ı~af1r.timh:c dikkat etsek çok 

(Devamı var) 1 ..... 1 Y. 1• 0_ 11_r ••• ___ _ 
1 -----------
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ispanyanın etrafındaki kuşak 
umulan neticeyi verecek mi? 

HiKAYE! 
Yazan: Nezihe Muhltt!!!--

ilk günlerde karşılaşılan müşkülata bakılırsa, kontrolden 
beklenen faydanın hasıl olacağı pek zannedilemez 

Vapur kaptanlarandan bazılara kontrol me
murlarını içeriye sokmak istemiyorlar 

---·~·---~-
r 

• • 

lspan,ga ıaltilluİlıi kontrnl eden gemilerden (yukarıda) Almanlarırı 
meşhur cep kruvuzörü Admiral Graj Sec, (aşağıda) hpanyol, artrı 

Migel Servantes zırlılılart 

Büyük Harpte 
Türk Bahriyelileri 

Nasıl döğüştüler 
•1111ııııııııuııııııııuıııuııııııııuııııııııııu11ıııııtııu111nıııuunııııııııııııı11111uıııuıuııuııuııı1tıııutıııuııııııııııuııııuııuuıuıııuıuu 

Tefrika No. 23 Yazan: Zeki Cemal 
garip sesler yüksclmeğc başla :h .. 

ve makınelerimizin gürültüsüne 
karışarak kayboldu .. Bunlar liman. 
idaresinin bize ateş eden mitral -
yözleri ~di ... 

- Gaflet ..• 
Hnva da o kadar fena ki .. Soğ'.l.k 

bir rüzgar yağmura karışıyor ve 

insanın yüzünü adeta kamçılıy.ır. 
Efrat ıstirahata çekiliyor ... Bır 

kaç dakika içinde kerkse kaybol -

du. Artık güvertede nöbetçi posta
larından başka kimse görünmü -
yor ... 

Gemilerden bir kısmı yüklcl''.ni 
boşaltmış ... 

- Acaba Akdeniz ile Millet ne 
yaptı? 

Telsizden haber alıyoruz ... 
- Boğazdan üç nakliye gemir.i 

çıkmıştır. Bunlar Samsundan, ve 

Giresundan asker alacaklardır. Mi
dilliye emanet edilmiştir. 

Durmadan garoe doğru fayrap 
ettik .. üç gemi bizden evvel Sam -
suna vnrmışlar.. hemen.. bunları 

karşıJadık. Ve askerin irkabına 

kadar beklemeğe karar verdik .. 

Vazifeleri Londradaki 
1ı 

ko· 
mite ge ·rapor vermekten iba
- ret olan kontrol memurları 11 

müşkül vaziyette ! ---------

nı, belediye reisi ve bir çok ileri 
gelen zeva t vapurumuza geldiler. 
dualar ettiler. Kendilerine lazım 
gelen iltifatta bulunduk .•• 

Fakat gözlerimiz Karadenizin tie
rinliklerindc .. kulaklarımız da M 
rişte ..• 

Dışarıya çıkışımız çok heyecan
lı oldu .. Dört bacalı sülün gibi yii
zen Midilliyi gören şehir halkı, 

mektepliler ellerinde bayraklar ol· 
duğu hal<le sahile toplanmışlar ... 

Şarkılar söylüyorlar .. mütema -
diyen yaşa .. yaşa d.i~e bağırıyor -
lardı. Halk ta mendillerini çıkar -
mı§ bir göz yaşını siliyor bir de v.e· 
miyi seUimlıyor ve mendilini sal -
lıyordu ... 

Biz de karaya çıkınca, ebedi ve 
ezeli yurt ~vgisi kendisini gös -
terdi .. halkın yaşa sesleri arasınn 
karışan mektepli kızların ve çocu:c
ların sesleri kulaklarımızın dibin
de akisler yaptıkça gözlerimiz ya
şarıyor ... 

- Yaşasın kahramanlar . .. 
- Allah sizden razı olsun ... 
Meğer bizim Potiyi dövüşümü -

zün haberi bizden evvel buraya 
gelmiş .. herkes Zonguldağın ve 'E· 

reğlinin intikamını .. Ruslar tara -
f ından batırılan üç geminin inti -
k:ımını aldığımız için memnun .. 

Bizi kucaklıyorlar ... 
- Varolun .. . 
- Varolun ... Diye mütemadiyen 

dualar ediyorlardı ... 
Bir gün içinde 1500 kadar asker 

ve 400 kadar beygir yükliyen gemi 
işini bitirince biz de demir aldık .. , 

Trabzonda bunların da boşalm·.t-
sına nazaret ettik ... 

Fakat ha)Tet.. Ruslardan hala 
hiç bir ses yok .. hepsi de mi sustu ve 
sindi? 

G(>milerin işi bitince İstanbula 
mürncoat ederek yeni bir vazife :s
tedik. 

En ufak bir düşman yelkenlisi'le 
bile rastlamadan Trabzon önlerine 
geldik. 

Samsun önlerınde durmak çoit - Yaşa ... Varol... 
Gelen cevap bizi se\'indirdiği kq

dar da kızdırdı ... 
hoş oldu .. Biz de karaya çıktık. Y.a- j - AIJah Midillvi muhafaza et -
radan da Samsunun hükumet erka· sin ... 

Çünkü bir t:ıraftan denizden av
rılıyor, ciiğer taraftan da güzel Bo-

Kiralık kavalye 
-2 -

ğaz için~ tekrar kavuşturuyorJu. 

Zira gelen emir: 
- İstanbula son sür'atle gelin:z . 

diyordu. 
Bir günlük seyahatten sonra İs

tanbul Boğazı önüne gelince he -
yecandan titredik .. 7 günlük ayrı -
lık bizde İstanbul hasretini arttır -

mıştı ... 
Boğazdan içeri girdik .. İşte Şir-

keti Hayriyenin vapurları.. 
- Oh ... Liman ... 
Büyükdere .. Kireçburnu .. Tarab

ya .. Beykoz... Karadenizdeki Sirt 
rüzgarlar bur.ıda öyle tasfiye edıl-

miş ve ılıklanmış ki .. Yumu~ak bir 

hava yüzümüze 5deta gülüyor ve 
bizi okşuyordu .. Yavaş yavaş İsti:ı.
ye önlerine geldik .. ve İstiny~de 
demirledik. Yarım saat sonra ku -

mandanın emri bütün bölüklere 
tebliğ edildi. 

- Gemide temizlik olacak. 
- Gemi kömür alacak ... 
Demek yeni bir hücum için kuv· 

vet almağa gelmişiz. Bu da iyi.. 
Filhakika bir gün sonra Miifüi 



--------------------------------

~~1r~~1rö0~1rü 

Esrar ve eroin k·açakçı
sı mahnı nasll satar? 

Buralarda dolaşan yersiz ve yurdsuz çocuklar 
ancak, kumarın nasıl oynan-

cJ.ığını ve esrarın nasıl içildiğini öğrenirler 

Daha şafak atma
dan sırtına çuvalını 
alıp giden kadın 

Polis burada· tü~emek is
teyenlere göz açtırmıyor 

• • 

• Tavşan gemezlerclen biri Onla"/an iki goo~ 

1 ~~~~ulun muhtelif semt:erin- ~'""""R'Öpo~t'i'j~"""ya'pa'~"~"'"""~ Çocu.., a sordum 1 <iır. Su ır çok yangın yerlerı var- ~ M. Sülevman Çapan ~ g 1 
haıı1 b harabeler arasında ısırgan, :;'"'"'"""""""""'""'il''''""""'""'""""'"'""'""'"'" . 
Yaşı aba, taş ve çamurlar içinde de yüz paralık çerviş yağile pişi- "N 1 1 f 'f 1 n? 
ii:un~a~l~r, Y~t.ıp. kalkanlar oldu- rerek karnını doyurur. ıçın 1 rıyorsu 1 
tarlı h ilır mısınız? Buralarda es- e 
<iıfün1 ~~at geçiren insanlar yaşa- . Bır hayır sahibinin mürüvveten 

Ça ıç duymadınız mı? vermiş olduğu bir çift patlak iskar-
li lllurıar . . d b. 1·11 .. 

?ldc , ıçın c, ıs ı t er uze - pinin kırık ökçelerini sürükliyerek, 
lu bod t!:ntnnlık ve murdar kovuk- bunun ıçmde şışmış, çarpılmış ıan-
Yıkık {uınıarda, yanmış camilerin nolunan ayaklarile rahat edemedi· 
lnurıc .U~beleri altında, nasipsiz ö- ği anlaşılan bir kaC:ıın, bu hacabe
sırıı"r '1ı tıpkı bir kambur gibi 
d " ınctn t lerin harap olmuş çiçeklerinden -

llkça k nşıyanların sayısı ol- dir. Yattığı yer, yanmış bir evin 
l3uraı nbarık bir yekun tutar. sahrmcı veyahut etrafı tenekelerle 

lar ,, arda tencere kavnatan ana-
' ,,nvrula .; kapatılmış mutfağtdJr. iHüsnünü 

\ı~un rını sinelerine basarak bir mata gibi saltıgiı yılların tadı t gecele · 
erııbeı rın sabııhını, fecrin halft dimağında kalmıştır. Burada 

babalar ışıklarını hasretle bekliyen gezer, burada dolaşır, yangın yer-
~nha r.ec:a~dır. İhtiyar bir kadın, lcrinin hududundan dışarı çık -
be eski bir ~rısı başlamadan elin- maz, ot minderinden kalk&r kalk-
ır Çuv 1 ener, sırtında yamalı maz. kaz boyamasıle buruşuk ya -

heden ç ~ olduğu halde bir hara- naklarına bir ~nk, kalın düzgün 
Yot:ı,. ... ı nr, semt semt dolaşır Be- b k 1 . · k 

1 "'••a ş 1 / ta a ·ası e yuzunun ·ır iliğını ka· 
~~lır. S~bu~/Ye kadar yolunu u - patmıya çalışır. Kaşlarını rastık ile 
~'Ye: apartı arı, tepsiler boşaltsın kazan kulpu denılen bir şekilde bo-
apıı .. r rnanların, evlerin ve han 

1:'\j .. ının ·· . yayıp guzelhğini tazeledıkten son-

Cevap verdi ı 

"Harmamm ağabey 
-

olmuş ensesinin der.in hududu, h:ı
rita çizgileri ta uzaktan farkolu -
nan altmışlık bir ihtiyar, tcy üzüm-

cüler, buralardan gec;erlerse, alda
tıcı bir şuhlukla boynunu bükerek 

hafif bir göğüs geçirdikten sonra 
onlara liif atar: · 

_.. Haydi canım, ~ayd.i ynvrum, 

şurada biraz konuşahm, eğlene -
lim! 

• 
Yalnız bunlar mı vardır burada? 
Hayır! 

Hastalıklı, sefil fahişeler, mua
yeneden kaçar, buralarda dol3şır. ırantı.i tenekoenl u~e. bırakıla,n süp - ra. çekık gözlerini süze süze ku -

c. ta crını ka t k · serseriler buralarda barınır, hırsız-i~ın . rış ırara sı- lübesinden çıkar. Kirli, kenarı t\ıl arıtıerj · ların inleri buradadır. 
i . arının ın·· nın, sardalya ku - yağlanmış şapkasını başına, yır -
Çıtıden ' Ulevves paçavraların tık atkısını sırtına alarak vücudu- Eroin kaçakçılarının, perakende 
kabukl ayıkladığı çürümüş bakla k. ı k b. - · satıcıların depoları, yan...-ın yer -
s1.ıı arını k 

1 
uu ıra ıyaca • ır muşterı avla . o· 

b Yelelerın'· urt u ayşe kadın fa- mak için dolaşmıya başlar. Mc·'.~- lerindeki kovuklar, duvar .:ırala • 
r:~tı keın~İ ~a~ısı yenmiş kül - 15, sırtındaki büyük kilfesile saırn- rıdır. Zabıta, sıkı taramalarının 
İl tak kulübe e:ını çuvalına doldu- lının kabalığında bilmem n~!'ıl bir 

lltlları kala sıne, kovuğuna döner. ahenk heybeti bulunan ta\·şan yc-
Ysız bir tencere için- mezlerden bir karpuzcu, katmer 

Yungın yerleritı<le l:ir m~lızen 

sonunda arsalarda, yangın yerle

rinde, sur duvarları üstünde, hu~
ta Fatih su .kemerlerin.in üstünde 

bile bunlara rastlıyor ve yakalıyor: 
Buralarda toprak barbut oynatıp 

gambot alan bitirimciler, kum<lr -
bazlar vardır. Hırsız çalar, k:.~· -
manyolacı soyar, dızdızcı kaldırır, 
yankesici araklar, çaldığı, kaldırdı
ğı ve arakladığı parayı yemez, sar
fetmez, buralara koşar: 

- Kumar! 
Oynar. 

Karanlık, izbe bodrumları bir 

esrar kahvesi haline getirip nar -
gile yakan keyf çiler de vardır bu

rada .. Bu harabelerde de, çifte ka
ğıtlı esrar sigarası içenler, içiren
ler çoktur. 

Hele beyinlerinin derinliklerine 
beyaz katilin zehirlerini aşılıyan 
eroin müptelalarından, üçer, on 
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Abdülhak Hiimitten: 
"Çemendir, bahrdır, gühsard1r, fasll rebiidir 
Bu yerlerde şair olmak peK tabiidir,, 

Diye vasfettiç)i güzel 
Boç)aziçinin bu mevsim· 
lerde ihtiyarları gençles· 
tiren. genelerin kalbine 
Bşk ve hararet veren. ne 
di ber ve şirin köşeleri 
vardır. Tabiatin, lbtidaf le· 
tafe tile bezenmiş olan 
BoQaziçi kıyıları, kokulu 
ve gölgeli koruları· aşka 

susamış insanların kôy
naştıkları ve Koşuştukıar~ 
birer hülya ve rüya bel· 
desidir. · 

Klişemiz, bu hOlya ve 
rüya İKiiminden bir man
zar ayı göstermektedir. 
insan burada yalnız, şair 
deQil, şeyda b~r aşık olsa 
da yeridir. 

Büyük şair Abdülhak 
Hamit, ölmeden bir kaç 
gün evvel Çamııcayı özlü
yordu.-Yanındakilere: · 

- Çam:ıcaya kadar gi
debilsem.. diye o güzel 
yerin hasretini çekiyordu. 

Hamidin gençliQinin u
zun seneleri Çamlıcada, 
Bogazda geçmiştir. lstan
bul un bu qüzel yerlerine 
ait onun bir çok heyecan· 
lı. tatlı hatırı!"ları vardır. 

• • 
beşer ve on yedişer yaşlarındaki 

anasız, babasız serseri çocukların 

buraları belli başlı ilticagahların· 

dan ve hatta ikametgahlarından -

dır. 

Bunun içindir ki, polis haberleri 

arasında, sık sık ya bir eroin müp-

telası gencin, ya kumar oynıyan üç 

beş küfeci çocuğun zararlarile bera

ber yakalandığını, yahut bir yan -

gın yerinde bir esrar ve eroin de

posu bulun<luğunu hayret ve ibret

le okuyoruz. 

• 
İşte onlardan biri: 

Yalınayak, her tarafı lime li

me, binbir yama içinde bir eski pan

talon, kirden simsiyah bir renk 

bağlamış ince bir gömlek, çıplak 
\'Ücudunun ancak bir kısmını ör
tebiliyor. On yedi yaşında var, 
yok .. 
Yangın yerinin bir köşesinde bü

zülmüş, buzlara tutulmuş ince bir 

dal gibi titriyor, şakaklarından bu
ram buram terler akıyor, ve bu 
terler kirli yüzünde oluk oluk iz
ler bırakıyordu. 

Sordum: 

- İsmin ne senin? 

- Nafi. 

- Ne titriyorsun böyle, hasta 
mısın? 

Korka korka baktı. Zararlı bir 

adam olmadığımı anlamış olacak 

ki: 

- Harmanım bey ağabey, on -

dan titriyorum, dedi. 

- llarmanım ne demek? 

- Ben eroin çekerim. Bu kafiri 
saati geldiği zaman çekemedim 
mi, işte böyle terler, titrerim. Bu

na harmanlık derler. 
- Nereden alıştın buna? Senin 

yatacak yerin, anan, baban yok 
mu? 

Kendisile, ıztırabile alfıkamı gö
rünce bütün içini açtı, anlattı: 

- Anam, babam çok sene var 

ki öldüler. Ben o zaman dokuz on 

yaşımdaydım. Yatacak yerim yok

tu. Yangın yerlerine sokuldum, bir 

kovuk buldum. Yıllar var ki bura
da yatıp kalkıyorum. 

Üç sene kadar oluyor, bir kaç 

serseri çocukla tanıştım, onlar da 

benim gibi idi. Burunlanna beyaz 

bir toz çekiyorlardı. Bir gece ba

na da çektirdiler. Allah belıisıru 

versin, o gün bugündür çekiyor, 
bir türlü bırakamıyorum 

Bu kafir eroin beni çok miskin 

yaptı. Eskiden hamallık yapar, ek· 

rnek paramı çıkarırdım. Fakat şim· 

di, ne çalışııbiliyorum, ne de ha -
mallık yapabiliyorum. Bulamadı -
ğıın günler kafamı taşlara vuruyor, 
tir tir titriyorum. 

Geçenlerde benim gibi eroin çe

ken bir arkadaşım sokak ortasında 
düşüp öldü. Ben de ayni yolda yü-

rüyorum. Belki yakında onunla 

buluşurum, Edirnekapı mezarlı -
ğmda! .. 

MUnlr Süleyman Çapan 
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1 Çıplaklık ve jimnastik Okuyucularla 
Baş başa KUMAR •. 

Eski lstanbul batakhaneleri: 

Jimnastiği entari, harka Fırın 
HiKAYE 1 ' 

Kiralık Kavalye 
-------------Yazan: M. S.ÇAPAN 

( 4 i1ucil sa!Jf atl'In devam) 

mıyasın. Sonra bana beddua et • 
me! 

-51 -ile mi yapacağız? Küreklerinin 
Çıplak vücudun açık hava ve gü- Sapları uzun Kadın derin bit· acile haykırdı: 

- Hepsi sana feda olsun .. Gel 

bir kere vedafoşalım hiç olır..azsa .. 

(A .. ) (D. R.) in tia çocuklukta Sübyatl .. .,, ,. 
mektebinde beraber "Elif •• Beu dedıgı, 

ikinci knum 

neş 'e temQSl la"'zım deg"' il elzemdir Üskiidarda Hatit Eraktan inıza-
L~ lı okuyucumuz yazıyor: 

Çıplak harekat yapmakta Gazetemde halkın dileklerin0 - - 1 büyük bir ehemmiyet verdiğinizi 

Çakır Nuri yaluna df'Yam c ~e:r
ken bir l:abkaha içince: cevap \'.er

di: 

en samimi arkadatıydı. Böyle olduğll 
halde, ona da hile yapmaktan çeki11 .. 

!!!,!hZUr gören ere C8V8P her gün görüyorum. Bundan ces:ı.· 
memişti. Hem de öyle ki ... 

~ 

ret alarak ben de yıllardanberi na
zarı dikkatimi celbeden ve son -günlerde bu dertle çatışmam d<> • 
layısile size derdimi dökeceğim. 

Caddelerde ve çok işlek 
yollar yanında bulunan fırın • 

- Uzak yere ı;elmc<l;n .. Sana a
c dım da bu soğukta Ayazağaya 

kadar getirmedim. Şükret talline .. 
haydi ya:llah .. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 •••••• ••••••••••••••• 

Eski Horezm 
Dili liıgatı 

Sovyetler Birliği İlim Akademi
sine merbut Şark ·Dilleri Enstitü-

~ü 1937 senesi sonlarına doğru, 

Astrahan'daki muhabirindt?n, es
ki Horezm diline ait müsvedde ha
linde bir yazma lfıgat kitabı al • 
mıştır. Bu lfıgat, 2.000 kelimeyi ih-

, 
" ; 

......J 

~Sili 
; }J.~. 

L 
• 

lar var. Ve bunların hemen hef13i-. 
nin ocak kısımları arkada bulu • 
nuyor. Fırına bir şey sürmek la • 
zım geldiği zaman tabiidir ki uzun 
saplı küreklerle iş görülüyor. Fm
nın en faal zamanlarında bu küt~ { 
sapı yolun üzerine doğru mütema~ 
diyen girip çıkıyor ve halkı ço;c 
fazla rahatsız edıyor. Artık alışt•k 
ta b1ldiğirniz imn önünden geçe :
ken adeta otomobil ve tramvay • 
dan kaçar gibi aman ckürek çarp· 
masın:. diyoruz. Fakat bilmiy·.n 
bir kimse için bu darbe çok tehH • 
keli oluyor. Meseltı: Ben geçenler
de Şehzadebaşından Fatihe doğru 
giderken karnıma böyle bir dar~. e: 
yedim, öyle ki sap kaldırımın orta
sına kadar çıkıyor. 

tiva eylemekte ve bunların Arap
ça Ye .'\cemce karşılıklarını ver • Kumarba:zlar ruld masasında .. 

Jimnastik yapan ıençlere bir 6ekıı 

Bir kaç gün evvel bir mektep 
jimnastik şenlikleri yapmıştı. Jim
nastik harekatına iştirak eden ta
lebelerin (kısmı ülya) ları çıplak
tı. Gazeteler Bu bayrama ait re • 
simleri neşrederken fevkalade mu
vaffak olmuş bir jimnastik şanliği 
diye tavsife layık görmüşlerdi. 

Bütün gazeteler, bu jimnastik 
şenliklerini muvaffak olmuş bir 
varlık olarak tavsif ettikleri halde 
Son Posta gazetesi: 

- Böyle jimnastık baJTamı mı 
olur? 

BaşlığilC' hulasatan şunları yaz
dı: 

ilim mevzuudur .. Bunları her dok
tor bilemez ve bilirim iddiası da 
bir parça mübaUigalı olur!.. 

Bay doktor fotoğrafçının getirdi
ği resme bakarak, harekat şeması
nı, Ye talebelerin bünyelerini göz

lerinizle görmeden bir ilim a • 
damı şahsiyetile nasıl oluyor da 
hükümlerinizi ceffelkalem vercbi -
liyorsunuz? 

Yoksa; rob dö şambr ile ve her 
mevsime göre giyilecek entari ve 

hırkalarla mı jimnastik yapılması
nı tavsiye etmek cesareti ilmiye -
sinde bulunuyorsunuz? 

Bu mesele başka şekilde de dü • 
şünülebilir. cBugün bana çarp:tr.. 
kürek yarın karnında yavrusu o · .. 
lan birine de pekala çarpabil:r. 

mcktedir. 
Sovy<:t şarkiyatçıları bu yazma 

kitabı derin bir tetkike tabi tut • 

muşlardır. Halen bu tetkikler ni • 
}.ayete l!rmek üzeredir. Profesör A. 

.Frayrna".l, pek yakında, bugün kul

hınılmıyan bu dilin ufak bir gra
merini neşredeccktir. 

•Si NEMALAR• 
BEYOGLU 

SARAY 
Her halde bunun çareleri vardı~. 

Bu hususta lazım gelen şeyleri c· TÜRK 

Acaba kürek saplarını biraz kıc;;.~. 
tamnzlar mı, yahut seyir istikamet
lerini tenha mahallere doğru ya · 
pamazlar mı? : BAkir delikanlı 

: Kronşlat bahriyelileri 

: Saray entrikaları 
sirgemiyeceğinizi hatırlarken sizle
re saygılarımı sunar ve gazeteme 
uzun ömürler dilerim . ., 

MELEK 

1PEK 
SAKARYA 

: Tarzan kaçıyor. 

: Viyana sevdaları 

şuluğunca başlamış, mektcplerdP, 
hayatın muhtelif safhalarında kök-. 
leşmiş .ırkadaşlarını bile boğmak
tan, başkalarına boğdurmaktan )'t!· 

kinmemi5ler, bu hareketlerinden 
z.errcce: 

- Vicdan aıabı ! 
Duymamışlar ve utanmamışlar-

dır. 

İşte size acı ve hakiki.bir misal: 
929 yılında idi... An karada meş

hur biı· eczahanenin sabibi olan 
(A .. ), eczahanesi için bazı tıbb! mal
zeme almak üzere İstanbula gel -
mişti. İstanbulda, iki-üç gün kala
caktı. 

- Jimnastik bayramına fotoğ • 
rafçımızı yollamıştık. Getirdiği res
me baktık belden yukarısı çıplak 
talebeleri görünce böyle jimnastik 
mi olur, diye hayret ettik ve resmi 
gazetemizin doktoruna gösterdik, o 
da şu beyanatta bulundu: 

Bay doktor, sanatoryomlarda bi
le kültür, fizik ve masaj hareket
leri açık havada ve çıplak yapılır. 
Yukarıda yazdığım gibi, şimdilik 
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İspanyanın etra .. soMER 

: Taşra kızı. Se\'en 
kadm 

istanbula her gelişinde olduğu 
gibi, bu sefer de, Beyoğlunda, i -
marn sokağında oturan arkadaşı 

(D. R.) in apartımanına misafir ol
du. (D. R.) , (A .. ) nın çok eski ar
kadaşı, en yakın, en samimi dostu 

idi. Evvela, ayni mahallede doğ • 
muşlar, kendilerini bilmiye başla
dıkları zaman, biribirlerini kar~ı
larında bulmuşlardı. Subyan mek
tebinde ayni hocanın önünde otur
muşlar, ayni rahlenin başında, be
raberce: 

- Çıplak olarak jimnastik yap
mak muzırdır. Hiç böyle jimnas -
tik olur mu? Nisan Ye eylül aylan 
daima mütehavvildir. Sabahı akşa
mına uymaz ... Bu suretle jimnas -
tık yapmak tehlikelidir. ilh .. ., 

İşte; okuyucularıma iki garibe: 
birisi Son Postanın şahsi fikirleri, 
ikincisi de doktorunun ilmi düşün
celeri ... · 

Beni en ziyade hayrete düşüren 
Son Postanın fikirlerinden ziyade 
ilmi şahsiyeti haiz olması iktiza e
den doktorunun düşünceleridir. 

Bu doktorun ihtisası bilmiyo -
nım, dahiU,yeci midir? Kulakçı mı
dır? operatör müdür? Nedir? Yal
nız bildiğim bir şey varsa; spor ve 
jimnastik alemimizde mütehassıs 

olarak böyle lbir doktorun olmadı
ğıdır. 

Bay doktorun resme bakarak mü
talea dermeyan edişine nazaran be
den terbiyesi ilmile hiç alakadar 
olmadığı gözüküyor. 

Resimde çıplak gördüğü gövde
leri birer cismi camit zannederek 
ha\1ldan ve mevsimden bahscdisi 
de beden terbiyesi hıfzıssıhhasın-a 
da vakıf olmadıklarını gösterir. 

Acaba; bay doktor, sporlara ve 
beden terbiyesine ait hangi doktor
larm esıerlerini okumuşlardır? Be
den terbiyesi ıhıfzıssıhhasına ait \ 
okuduğu eserler hangileridir!' Fi
ziyoloji bakımdan bir jimnastik ha
reütı, çıplak \'e elbiseleri olduğu 
halde nasıl bir şema fiziy.olojik ta
kip eder? Şedait ve letaifi hav.aiye-

ye nazaran hareketler nasıl bir şe
ma !iziyolojik üzerine sıralanır? .. 
Ve mihnnikiyet harekat noktai na
zanndan düzajları ne olmak ikti1.a 
eder? 

Bilmem daha y.uayım mı? ... 
Ben, .bay doktora §imdilik bir ta

kım sunller tevcih cdi)·onım; ibun
lara ce\·ap verirlerse o \•akit kendi
sile rahat, rahat konuşabilirim ... 
Yoksa başka türlü yarenleşmemize 
ilmi imkan yoktur. 

Çıplak, kar, buz. hatta Kutbu Şi
mali ... çöl, kaynar, sıcak ... nihayet 
şema fiziyolojik, hareketlerin dü
zajı harcket1er, hareketler ... 

Bay doktor aflarına rağmen bu 
yazdığım saçmalardan bir şeyler 
tefahhus etmiş bulunuyorlar m1? 

.Bay doktor; beden terbiyesi dok
torluğu, beden terbiyesi hıfzıssıh
hası~ beden terbiy('Si çıplaklığı 
beden terbiyesi harekatı, bed~ 
terbiyesile şcdait ve lctaifi hava • 
iyeye mukavemet a)Tl 2yrı birer 

ortaya bir takım sualler koymuş 
bulunuyorum, bunlara ilim manası 
taşıyan cevaplarınızı beklerim, E
ğer, cevaplarınız ilmi yarenleşmc
mize müsait bir mevzu taşırsa o va
kit zatı alilerinize, nisan ayında: 
değil sağlnm vücutların, çürük vü
cutların bile buzlar içinde çırçıp-

lak jimnastik yapabileceklerini, 
gerek anatomi ve :f'iziyoloji ve ge
rekse içtimaiyat ve terbiye bakı -
mından ne demek olduğunu arze
deccğim .. 

Cevaplarınız, tenkit ve tahlille -
riniz, mantık ve klasik görüşler -
den kurtulmuş bulunursa anlaşma
mamıza imkfın var mı? 

Haydi bay doktorum, göreyim 
seni.. Beni, yani otuz dört senedir 

beden terbiyesi üzerinde saçını ba
şını ağartmış olan şu ihtiyar hoca
yı susturU\•er de hem ben, hem de 
okuyucularımız görsünler olmaz 
mı? 

M. Sami Karereı 

Yaz yaklaşıyor. Sovyet memle -
ketler:indc binlerce mektepli bir 
çok kamplarda ve çocuk sanatoc -
yomlannda dinlenmiye hazırlanı • 
yarlar. 

Rusyada çocukların en mühim 
kampı. Yalta civarındaki Artek 
kampıdır. 

On bir sene evvel inta edilmiş o
hın bu kampa şimdiye kadar on altı 
bin çocuk girip çıkmıştır. 

Çocuk burada dinlenmekte ve 
hükumet hesabına tedavi görmek
tedirler. Çocuklar burada spro yap-

makta, tabiati tetkik etmekte, tay
yare modelleri yapmakta, okumak
ta "\"C oynamaktadırlar. 

Tecrübeli doktorlar ve pedagoji 
mütehassısları kamptaki hayatı 

tanzim \'C idare etmektedirler. 
Bu sene bu kamp genişletilmi§ 

ve soğuk su sanatoryomuna bağ
l:mmıştır. 

Artek'e bir kamp denemez. Çün
icü kamp deyince insanın aklına ça-
dır gelir. Halbuki Artek'de rnhat 
yatakhaneler, konser ve okuma sa
lonları, genç muhteriler için atöl -
yeler, sularyumlar ve spor sabalan 
vardır. 

Şimdi burada 3000 çocuk istir.a • 
hnt etmektedir. 

Geçenlerde de İspanyol ordusun
da muharebe eden asker aileleri • 

fındaki kuşak 
f 4 üncü say/adarı devam J 

lekctın kıyılarını bu kadar mahdut 
memurla kontrol etmek imkanının 
nasıl tahakkuk cdebilcceğıni dü -
şünmek de yerinde olsa gerektir. 

Gelen bazı haberlerden anlaşıl

dığına göre, kontrol memurları, 
muayenesine memur edildikleri 

vapurlara girmekte tereddüt et -
mektedirler. Çünkü otoritesi ancak 
Londrada komiteden aldığı sala -
hiycte bağlı olan bir ndamın kont
rol vazifesini yaparken, herhangi 
bil" suikasde maruz olması ihti • 

mall de varit görülmektedir. Ya
hut bu adamlann para mukabilin
de satın alınmaları da gayrivarit 
görülmemektedir. 

Bütün şu va~iyet İspanyayı ku
şatan kontrol işinin umulan neti -
ceyc varabileC'eğinde şüphe hasıl 

ediyor. 

ALKAZAR 

TAN 

ŞIK 

ŞARK 

ASRI 

: Pat ve Pataşon 
sirkte 

: Programı bildir• 
menıiştir 

: Sovbat. Saadetim 
sensin 

: Gizli izdivaç. Çin• 
gene geceleri. 

: Singapur postası ve 
Ailın toplayan kızlar. 

1936 Atina Balkan 
olinıpiy,\tları. 

: Kaçak sevdalılar. 
Hücum filosu 

SANCAK : Ş.trlo asri zaman far, 
Eski Astory;ı) : Mc1skelcr aşa1'ı 1 
CUMHURiYET: Biı de insanız. Vah. ı 

~i koşu 

lSTANBUL 

FERAH 
MiLLi 

HiLAL 

AZAK 

: P.1.t ve Pata~on 
: Danı için yaratı!. 
m.ş. Niçeo 
: Eağdat bülbülü. 
Kim öldürdü 

: B~yaıı. M.-: ek. En 
büyük tehlike 

: Esrarengiz Tayyare 
(21 kısım) 

KEMALBEY : Pompeinin 
runlcrı. Casus 

son 
adam. 

KADIKÖY 

- Elif! 
-Be! 
-Pe! 

demişlerdi. 

Gençlikleri de beraber g<'çmişti. 
Arkadaşlıkları o dereceye varmıştı 
ki, akrabalık derecesini çoktan aş
mıştı 

Yüksc>k tahsillerini yaparlarken, 
ayrı ayrı, leyli mekteplerde oku • 
yorlardı. :Fakat, hafta tatillerini yi
ne beraber geçiriyorlar, beraber ge
ziyorlar, beraber eğleniyorla, be
raber sinemaya. tiyatroya gidiyor
lar ve beraber ho\·ardalık yapıyor
lardı. 

Bir gün geldi ki, meslekleri; ha
yatın mukadderat ve tecelliyatı i
capları ve zaruretleri, bu iki sami
mi arkadaşı, bu iki dostu biribirle
rindcn ayırdı. :Fakat onlar, her iki
si de ellerine her geçen fırsattan 
istifadeyi untmadılar. Biri, öbi.i -
rünün bulunduğu ~ehre gidine~. 

ilk işi akrabadan kuvvetli, sevgili-

HALE : Marinella. den cazip dostnu bulmak olur, 0 

Sovyet mühendislerinden Çer - Ü S K O D A R şehirde geçecek zamanını onun ya-
tovsk.i, irtifa uçuşları için yeni bir nında geçirirdi. · 
sistemde bir elbise vücude getir - liALE : Yıkıllln belde San Fran- İşte bunun içindir ki, Ankaraddn 
miştir. Bu yeni dbisenin şim - sisko geJen (A .) , ahşveriş yapacafı ecza 
diye kadar mevcut olanlarından B A K 1 R K ô Y d~polarına bile uğramadan evvel. 
farkı, bu yeni modelin katiyen pi- MiL TIY ADI : Ehlisalip muhare. ilk iş olarak (D. R.) .i bulmu§tu. 
lotun hareki tına mini teşkil ey - rieleb. ( D: R.) in de kazancı yer:inde iriı 
lememesidir. Pilotun bittabi başını Serbest meslek erbabındandı. H~:~ 
da içeri alan bu elbise, ince bir kau-~- 1 de, mesleğinde gayet ehildi. Mil-
çuk bezden imil edilmiş bulun - R A O Y Q teh;·ssıs deneoek dercO<'de.. ay:• -
makta ve mütemadi surette 7 ila ._ ____________ _. ca, gayet iyi kalbli idi de.. :Fa -
8 saat çalışabilmektedir. Pilotun te- kirlere y.ardım cdeı, muhtac , .• 
neffüs ettiği hava, daha evvel bir BUGÜNKÜ PROGRAM }anlara her yardımı, elinden gel~n 
rejenatörden geçmekte ve orada A ll1cr icdak!rlıiiı ~·apmaktan gerı· kşam neşriyatı: c. J 

temizlenerek oksijenle dolmakta - durmazdı. 
dı Pil t b ıb . Saat 18,30 Plakla d~ns musi-r. o , u e ıseyi kolaylıkla, Yalnız bir hafif tarafı vardı. 

kisi, 19 Çocuk Eslrıeme Kurmu na. 
kimsenin y3rdımına ihtiyacı kal- mına konferar.s Doktor Kut.si ta· - Kumar!.. 
madan, çıkarabilmekte ve gene öy- rafından, 19,30 \..onferans doktor Kumar hastahğı, kumar iptila-
lece lüz.umunda kolaylıkla ve yar- Şükrii Ali mektep "çoculdarına bak- sı, onda mektep sıralannda iker. 
dımsız giyebilmektedir. mak usulü, 20 fasıl saz hey'ti, 20,30 ı baş göstermiş, daha çocuk denecek 

nin çocuklarmdan mürekkep bir Ömer Rıza tarafından arapça sôy- bir yaşta iken, mektep bahçesinıi'!, 
kafile buraya yerleştirilmiştir. lcv, 20,15 fasıl saz hey'ct~ saat yat&khanelerde, ~rada burada: 

Artek Sovyet Rusyada biricik ço- ayarı, 21, 15 Şehir tiyatrosu komedi - Barbut! 
cuk bakım istasyonu değildir. Fa- kısını larahndan (Choc en relour) Oynamıya başlamıştı. Yaşı iler-
kat artek kelimesi .artık çocuk sa- 22,15 Ajans \"e borsa haberleri \'C ledikçe: 

ertesi ıünüo pr.oıramı, 22,30 plakta - Barbut! 
natoryomları için ilim olmuştur. sololar, opera ıve operet parçalara, 

Uzak Şarkta Amur nehri kıyıla- 21,30 son. tan: 

rında da büyük bir kamp vardır. y ARINKI PROGRAM - Pokere! 
Burada da Uzak Şark ordusuna P)kerden: 
mensup olanların çocuklarına ba • ôtle neşriyatı: - Bakaraya! 
kılmaktadır. Ki'-•efte de bir çocuk Saat 12,30 Plakla Türk musilds~ ., Geçmiş, velhasıl her oyunu ilj~ 
sanatoryomu açılmıştır . .Qiğer kü- 12,SO Hnadn, il3,05 muhtelif plik renmiş, her türlii oyundan oynl • 
~k kamplar ayrıdır. nefriyatı, 14 Son. mıştı. 

Hele Şehzadebasından Bcyo~ t:· 
~ ~)"" 

na naklettikten sonra, kumara . 
h.ı ziyade yakasını kaptırmış, b~ 
gün gelmişti ki, kendisinde iptı· 
la haline gelen kumar, iptil~l1\ı: · 
tan da çıkmış, ihtiras halini ~1 • 

mıştı. 

İşte bu yüzdendir ki, (D. R.), lı~: 
tün kazandığını kumara verd &

1 

gibi, babasından kalan mühirn · ~ · 
yı~cak serveti de bu yolda h" '

3 

etmiş, saçmıştı. Biraz parası tıı· 
rikse, rahat edemez, bu paar fıdC"' 
ta kendisini dörter, gidip onu 1'L

1
" 

m~~·da eritmedikçe f eralılıvaı•1ıı • 
hafifliyemezdi. 

(D. R.) in bu iptilasını, bu ih':~ 
rasını eczacı (A..) da bilirdi. J'l''l" 
bilmesin ki, Beyoğlunda, bunu J;ııl· 
miyen kimse kalmamıştı. 

Hatta, lstanbula daha evvelki !;l'" 
lişltrinde, bir çok defalar ( D. P) 
kendisine yine mühim, müthi!; b1

' 

meblaj;;q bakarnda, pokerde k ... ) • 

bettiğini söylediği zaman, yeni..
1
C

11 

oynayıp zararını çıkarması içın · 
na, yüzlerle lira vermişti. 

Hatta bir seferinde "OrCfun '" -ı ~• D 

d.ı~u için soyunup yatağına ) .ıt 
mı5 olan (.ı\ .. ) ya, (D. R.) yine ı· • 
karada kaybettiğini söylemiş, o d·· 
ona şöyle demişti: 

- Gardrobw1 içinde astlı cakC
timin iç cebinde cüzdanım \•ar. o· 
rndan iki yüz lira al da, git yine O'· 
na! Belki kazanır, hiç olmazsa zst''1' 

rının bir kısmını telafi edersin· 
(D. R.) filvaki cüzdandan 200 ·• 

rayı almıştı. Fakat, onu da göt;~ 
müş. o gece kumarda eritivertn1 ·ı· 

İşte, bu sefer de (A .. ) (D. R ) ·:ı 
çok kederli, düşünceli bulmuştu· ()· 
na, derdinin ne olduğunu sorurıc' 
da şu cevnbı almıştı: . J 

- Dün gece, bakarada 4.000 lı< 
kaybettim .. Hic param kalmadı. . ~ 

:A .. ) arkadnşının tccssürUne 1 
' 

sı:r<:tle iştirak <>dı.?bi1ecı.:ğini dli:;'irı' 
müş, dii._...Unmiiş, sonra: 

- Aldırma be birader! 
Demişti. Bende: 
- Para çooook ... Biraz sonra bC" 

rauer gideriz. İkimiz de ovn.ırıı 
Birimizin şansı tutmasa, birill1iı 
elbeUe kazanırız. 

Yemekten sonra beraberce çı:ı; • 
tılar. Maruf ve meşhuı· kunıarhıı • 
necilcrden (R .. ) nin ffuva sos; ... ;i 
ğındaki e\·ine gittiler. Bnkara p:ı• 
sin<. girdiler. 

'il 
!vi bir tesadüf· O acce ikisitı ... • "' • (1 

de fansı vardı. İkisi de kazanıY-0 

'ardı. 

Hel'hangi biri bir: 

-Pas! 
dtı'• 

Tutsa, altı yedi el yapmadan 
müyordu. . .ıJv 

lkisi de kazanıyor, kazanı.}'01 ,-

Gayet iyi kalbli, her hususta g4•' 
yet ahlaklı olan (D. R ) bu bU 1'~, 
e.ski, bu kadar candan ve kerı0 • 
ne yüzlerce lirayı vermekten ceıı.t' 
kinmiyen arkadaşına, dostuna " (!' 

şı bile yapıyordu. KazançlarıoJ ,.: 
yur.daıı sonra, birleştirec:elder ıt->
paylaşacaklardı. Halbuki, (O·. ofı 
(A.) nın gafil zamanını ı,e1<lıY ıc 
otı~n gafletinden istifade ede>€ • 
fişleri avuç avuç cebine jrıclifltl' 
yordu. Sonra, çık.arken şanj~rd~ , 
on-ı his ettirmeden, bu fişleri.il ,ç 
tarı olan parayı aldı \•e usı.ılcJ 
çebine yerleştirdi. 

Sr.;de bu kadarla kalsa jyi .. 

Ya ertesi akşam .. 
Ya ertesi akşam yaptığı iŞ-· </; 
Bu büsbütün yapılmaz bit ~ 

( Dcvllf11ı 
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SüDeyrnanan Sar©ıyın<dla 

KUDCS KO~LARR 
Tefrika No: 35 Yazan : M. Necdet Tunçer 

Sila, .Sülegmanın sarayında kraliçeler gibi nü
fuzlu bir kadındı. Fakat, Sahraya söz geçiremi-
Yordu. Sahara bir gün ona: u Mô.beflere kurba~ 

'tlezret.. hükümdar karısı olmıya çalış.. belkı o 
zaman sana 

f)renses Sa. 
boyun eğerim!,, demişti 

rna, E f r a y i· 
ftlrn evin de 

sarayında, Babil mabedindeki ra -
· hiplerden daha nüfuzlu bir insan

nt;? 
d 
Sahranın kar. 

e; i H"rno 
1 .. iyi. 
tşrni ıli. 

Suıe.vrnan Ha .. 
ııı ' ' 
k 

0
} ll ka>bolan 

arıs n 
ı aramıya 

rtıeır.ur et . t' 
mış ı. 

d - HJmo, Sen-
en b k . hi Jş a bır 
ınıet beklemi

Yoruın S 
ı- ·• ama'nın 
l"\Ud~ 
d uste saklan-
ı:g•nı söylüyor. 
b~İa Onu arayıp 
D·caksınl 

'Yordu 
fe Siilcyrna"n (Za
\J r &bidesi) ni 
,,aPlırın 

1 §ırk ıya ça .. 
k· en, saraydıı-
"~ sayısı yedi 
ıUı,ij 

dırıta geçen ka. 
S l r arasında 
a ıra ·ı 

lııi:ı 1 e SilA'rıın 
le ~adeıeyi ilcr-
~ lhklerj " 

luYOrdu. g'Ol"Ü· B4bil mdbedl 

sa Suhr.t, bu kW'naz Yahudi kıı..~ı zaten bu sarayda bir dakika bil~ 
lta;ayd~ el altından bir çok entri • durmı:ım! 
<:ik ıtra adet olduğunu sezmekte ge- - Nereye gidersin .. Dağlara mı? 
al ~nıı§ti. Fakat Süleyman, ~ıli Yoksa, sayısı elliyi geçmiyen ka -
trı~JhındE- söylenen sözlere ehem - bilene mi güveniyorsun? 

1Y~t Vermiyordu. _ Şüphesiz .. Hem dağlara, h~m 
,/3ır al~ sarayın loş bir dehli- de kabilcme sığınırım. 
bi~de '3u iki kadın arasında şöyle - Seı,: orada da rahat bırak -

8.konuşına geçti. marn! Eğer bana boyun eğmezsen, 
h ıla, Sahra ile .karşılaşınca, sert yarın boynunu vurdururum, Sahra! 
ır lJvırıa sordu: - Haydi defol şuradan .. Damar-

dır. Süleyman ona sağ elini vermiş 
görünüyor!> 

Hamo, Silanın Babil mabedin -
deki rahipler kadar, b~lki onlar -
dan çok daha fazla nüfuz sahibi bir 
kadın oldugunu görmüyor dcğ'l ii. 
Ve bu cx;sur arap gencini hayr0tc 
düşüren mesele de z ten onun 'lir
denbire bu kudrPt ve kuv,·ete sa -
hip olır.asıydı. 

Süleyman, Tamara kaybolduk 
tan sonra, bu fettan yahudı kızına 
liizumundan fazla yüz vermiş, Jııu. 
bütün snray kadınlarının üstiıne çı-
karmıştı. 

Sila ne isterse .. ne derse, o yapı-
lırdı. 

Sila son günlerde o kadar çok 
şımarmıştı kı .. saraydaki nüfuzlu 
hassa zabitleri bile ondan çekinmc
ğc başlamışlardı. 

Hamo bütnn ga~ retini s:ırf cde -
rek prenses Samayı bulmağu çalı-
şıyordu. . 
Süleymanın zcvcesı meydana 

çıkarsa, Silanın sarayda.ki . nüfuz 
ve kuvveti şüphe yok kı bır anda 
kırılacaktı. 

(Devamı uar ı 

Son Telgrafın 
Müsabakası 

Bayanı 
Tamyor musUnuz? - :r-.ıeredcn g<!liyorsun? larımda taşıdığım kan, beni sizin 

te~ Sana ne?! Hem sen ne ccc;a- soynuza boyun eğdirmiyecek ka- ı 
soruyorsun bunu? dar yüksek ve temizdiı·. Ben senin 

ha- Haıeme mensup kadınların gibi para ile satılmadım buraya! .. 
l'o~~k"'lcrini tnkip ettiğimi bilmi- - Ya nasıl geldin bu saraya? 

llıusun? _Bir gün Süleyman kabilcmız 
- Sa h b cı·\·aı·ından tahtarevanla geçerken de··. na esap vermiye mec ur 

b gıhın .. hükümdar sorarsa, ceva- beni gördü.. oyunumu beğendi .• 
ın haz d babamdan beni para ile satın al -J.:e1ı '~. ır ona. Faknt, sana hir 

rne ~oyliyemem. rnak istedi. Babam satmadı .. ben 
..... Be kendi rızamla, kendi isteğimle hü-tırı n senin ağzından liı.f almn-

la 
1 
.. bilirim, Sahra! Haydi, tatlı!ık- kümdarın snrayına geldim. Sen 

'tll.l 
80

Yle .. sarayın üst katından L·ı- beni burada kendin gibi bir esir 
ara ed · mi sanıyorsun? Ben istediğim za ,; tG .. t·· r en indin? Kiminle gJ-

""i Un? man, şaraydan -kimseye sormadan-

Sahr~ gözlerini açarak bağırdı: çıkıp giderim. r·------------~ 
hu"';. Mabetlere kurban nezret a~, - Kapıdaki muhafızları unutu • 11 son Telgrafın Müsat>aka 
~h. urndar karısı olmıya çalış! O yor musun? Kuponu 

"' 1iltı b Ik - Ben istersem onların gözü Ö· e i hesap veririm sana! 24 
.ı ....... Şirnd· f k h ··k- nünden kaçarım da, kimse görmez No. : • · ~at it ı :ne nr ım var u um • 

arısından? beni. .. 
tı; 'l'acın yok'.:· Hükümdarın tah
~:~nda Yerin )'Ok! Herkes gıbi 
tin e satın alınmış bir cariye -

Sen d e .. 
t ....... Su .. l 
ırlattı.. soz erini yarın sana ha -

d ~ıl ~~~ zaman bana kızmazs n, 
l. 

~a~ liayır. Eğer sen de hükümdar 
tııhı1

1 
olursan .. Eğer sen de İsrail 

nın 
Yanında yer &lırsan, ben 

~QI" -

* Sahra bu dil atışmasını kardeşi 
Hamoyn nnlatmıştı. 

Hamo şehir dışındaki ev1erin Ö· 
nünden gecenin karanlıklannı ya
rarark geçerken, kız kardeşinjn 

sözlerini hatırlamıştı. 
Sahra, Hamoya o gün demiiti 

ki: 
c- Siladan korkalım .. O, Kudus 

~manı:so 

ltaranhkta bir ışık 
•-nen k 

IYazan : Edgar Valas ı 
Çeviren: Mva~er Alatur 

h:ıtlıti arınızın şuurunu ve sih -
\>aş ır kaybetmeksizin yavaş ya -
l'ııesin~Zleriınin önünde sönüp git • 
l>anrrı 1 

ve nihayet ayaklarıma ka
~n~~SJ.nı istiyordum. Belki bu 
1~an1rtı a kendi hakimiyetime olan 
c<!~tir 1 Yeniden kuvvetlcndire -
l'ıı~~k Onun için karınızın, bu 
~t d ette teınini mümkün en a
~lına Okt?r ihtimamlarile bakıla -

lt.ır enıın olabilirsiniz.> 
t '1, bu so· zl · .. l d'kt Sılttı . . erı soy e ı en son-
~%u {f', gıttı ve uzun müddet vü-

li'llltat o renıediın. ~ 
t(! erıes· ·· 
t ffotıder . ı RUn bana bir tezke-
t~ın ?tıa 

1 
dı. Bu tezkeresinde karı-

%rd,, a eser öldüğünü haber ve

üstüne düşmüştü. Bir müddet sö -
zünü keserek, bir aşağı, bir yukarı 
yürüdü ve ilave etti: 

- O dakikadan itibaren ancak 
bir şey için yaşamağa azmettim: 
Remington Kara'ya cezasını ver -
mek. Ve §imdi itiraf ediyorum, ce
zasını da verdim. 

Con Leksman orta yerde durdu, 
yumruğunu göğsüne vurdu ve ba
ğırdı: 

- Kara'yı öldüren benim. 
Bütün ağızlardan bir hayret say· 

hası çıktı. Fakat konferansı dinli
yenler içinde yalnız T. X. hiç bir 
hayret eseri göstermedi. 

- 20 -~ ... ) 
rı teksrnanın başı göğsünün ra L::~~::1n~/~: ~~.::1~t~:.n son· 

Bu Reslm----
nin foto<;jrafı 
bildiririm. 

olduOunu 

ADRES ı 

. . . . . . . . . . . ..... .... 
~ ........... i~~~ ... J 

Size demın <le söylemıştım . 
Kara'nın sarayında bulunan Sal -
volyo isminde bir adamdan bahset
miştim. Bu adam, Cenubi İtalya -
da müebbet küreğe mahkum edil
miş bir katildi. Bu adam, Adriya • 
tik denizinde peyda oJan bir mo • 
törle esrnrengiz surette kaçırılmış
tı. Fakat Kara bu adamı nasıl ve 
hangi şartlar dahilinde hizmetine 
aldı? Burasını pek iyi. bilmiyorum. 
Hatta Sı:ılvolyo'nun hangi millet • 
ten olduğu da meçhuldümdür. Ya 
Yunanlıdır, ya İtalyandır. Fakat 
her hnlde Kara'yı bastıracak dere• 
ccde alçak tabiatlı bir adam oldu
ğuna şilphe yok. 

Bu adam, her birimizin mucize 
snnacağımız bir maharetle bıçsu" 
kullanmasını biliyordu. Bir gün bcı 
na daha iyi ve daha gıdalı bir y~ -
mek getirmiş olan muhafızlarım .. 
dan birini, snnki bir fare öJdürü • 
yormuş gibi, nasıl merhaınets:c:ce 
öldürdüğünü gözlerim1e gördüm. 

Con Leksman yiizündeki yam 
yerini gösterdi. 
Karım köpeklerden son derece 

korkardı. Kara bana karımı kor -

1 

1 
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Beşiktaş - Güneş 
Bu maçı hangisi kazanacak? 

Pazar günü Şeref stadında Gü- zın Hakkıdan sonra en kıymetli 
n<?ş • Beşiktaşla karşılaşıyor. Milli eleman]arı Faruk, Fuat,, Eşref v: 
kümede Güneşle ayni mağlübiyet Rıdvandır. Fuat genç olmasına rag-
ve beraberliğe sahip olan Siyah Be- men hemen hemen her maçta mu-
yazlılı:ır geçen Pazar Ankarada affok oluyor. Faruk müdafaanın 
Gençler Birliğine 1-2 yenildi. Eşref ve Rıdvan for~et hattında 
Güneş de İzmirde Beşiktaş gibi en iyi oyunculardır. Dığer ovur.cu-

C...ıim:ş-Be#kta~ maclarından birinde Şeref Gıine1 kalesinde 

bir maç kazandı ve Pazar günü Do
ğan Spora 3 - 5 yenildi. 

Her iki tnkımın Ankara ve İzmir 
mağlCıbıyetleri puan vaziyetleri Ü· 

ıennde oldukça ehemmiyetli tesir 

yaptı. Pazar gtlnü Güneş veya Be
şiktaş bir mağlubiyet daha alırsa o 

zaman bu ikı takımdan birinin va
ziyeti büsbütün kötlileşir. Şimdıki 

halce Gcnçlerbırliğı, G. Saray Fe
nerl::ahçeyc nısbetlc fona vaziyet
te bulunan bu iki takımın yapaca-

ğı m;:ıç Mılli Küme oyunlarının mü
hin~mi olduğu gibi başlı başına da 
bGyi.ık bir alfikaya sahiptir. 

Beşiktaır üst üste kazandığı uç 
gal.biyctin üzerine Gençlcrbirli -

ğın<: yenilmeseydi o zaman bu ma
çın ehemmiyeti bir ikt mislı ar -
taıdı. 

Yalnız Güneşin müsbet neticeler 

\•eremiyen <:.kibinin bu hafta ya· 
pacağı maç mühimdir. Rasihin 

Rı·ansaya gidişile hala doldurula -
mı~ an santr forvet mevkiind~n baş
kı bir iki boşluk dahn gôsteren 
Giincşin Beşiktaş gibi acar ve iyi 

oynıyan bir takıma kolay1ıkla ga

lip gelmesini hemen kabul edeme

yiz. Bugün her iki tarafın takım ha· 
!indeki kuvvetlerini ve son maç • 
larda fevkalade oynıyan aslarmı 
bir daha gözden geçielim: 

ee,ikta, 
'fakım itibarile enerjik ve gali

biyeti alabilecek bir sistemle yo -

rılmadan oynuyorlar. Müdafaa mua

vin hattile iyi anlaşabiliyor. For -
vet hattında fırsatları iyi kullanan 
atak ve soğuk kanlı oyuncuların bu

lunması siyah beyazın galibiyetini 
temin edıyor . 

Siyah beyaz takımda son za -
manlarda as oyuncu Hakkıdır. 

Hakkı ilk zamanlarda kaybetti· 
ği formunu bulmuştur. Son maç • 
Jarda onun tesiri Beşiktaşa gaii -
biyet kazandırmak derecesine ka

dar çıktı. Hem müdafaaya yardı
mı, hem de gol çıkarabilmesi diğer 
oyunculardan i.istün ve faideli ol
masını temin ediyor. Siyah beya-

kutmak ;;;- ona ıztırap vermek i -
çin yeni bir usul icad etmişti 

Gras hiç şüphesiz benden daha 
iyi bır yerde bulunuyordu. Fakat 
Kara bu odaya dort tane vahşi kö· 
pek koymuştu. 

Hiddetimd n artık kendimi tuta
maz olmuştum, karşımdaki adamın 
üzerine saldırmak istedim, fakat 
mümkün mü? 

Fakat herif o zaman bıçağını 
çekti, üzerime saldırdı, bu darbe
den kendimi nasıl kurtardığıma ha
ıa hayret ediyorum. Bıçak yüzü -
me isabet etti. Katiyen kılıma bi
le dokunulmamasını emreden Ka
ra bu hadiseyi öğrenince, Salvol -
yoyu adamakıllı bir sopaya çekti 
ve bir kaç gün herifi karşısında a
yak üzerinde durmıya mahkum et· 
ti. 

Salvolyo denilen bu adam bana 
Kara'dan daha ziyade husumet 
bağlamıştı. Kara'nın bana kaı'şı 
olan gayzının asıl sebebi ortadan 
kalkınca, artık benimle al5kadar ol
ınamasıı.a sebep kalmamıştı. 

Salvolvo ilk iş olarak bann ge
tirilen gıdamı eksiltti. Berek \'Cl' -

lar da fevkalade olmamalarına? 
rağmen yuknrda da yazdığımız gi
bi enerjik ve canlı oynamaları sa· 
yesmde takımın toplu bir kuvve\e 
sahip olmasını temin ediyorlar. 

GUnet 
Güneş takımı bir tutukluk dev

resi geçiriyor. Lik maçlarında 
ecnebi takımlarına karşı gördü -
ğümüz teknik Güneş takımını son 
zamanlarda kaybetmiş gibiyiz. Bu-
nun sebeplerini takımın iyi teşkil 
edilemedığinde aramaktan ziyade 
takımda oynıyan oyuncularda ara
malıyız. 

Takım umumiyet itibarile tecrü
bclı oyuncularla teşkil edilmiştir. 

Fakat dığcr arkadaşlarının tekni
ğine sahıp olmıyan bir iki ih -
tiyar oyuncunun takımda yer alı
şı Güneş takımının kuvvetini dil· 
~ürüyor. Nitekim Fener takımı da 
(elınde genç elemanları bulundu
ğu halde) aynl vaziyette bulunu
yor. Güneş takımında şimdiye ka
d.ı.r genç bir oyuncu goremeyişi -
miz takımın bu hı:ı1de kalmasına a-
mil olan sebebin elemansızlık ol
duğunu gösteriyor ki bu sporumu
zun futboldaki istikbalinin kuvvet
siz olduğunu anlatır. Halbuki Gü
neş takımının ihtiyat ve genç oyun-

culara sahip olması tabii olmalıdır. 

Bugünkü halde Güneş takımının 
ilerısi hemen heemn muvaffakiyet
sızliktir diyebıliriz. 

Çünkü Güneşte: Cihat, Reşat, İb

rahim, Rıza, Faruk müstesna tu -

tulı..;rsa genç ve ayni zamanda tek
nik oyun kabiliyeti mevcut fut -
boku yok gibidir. Rebii ve Sala

hattin bugün için takımlarına fay
rl:ılı olabiJiyorlar Fakat yarın on .. 
ı~mn yerini dolduracak eleman bul 
uıak (nasıl bugün bulunamıyorsa) 
kabıl olmıyacaktır. 

Bu vaziyetlerin pazar günkü maç 
üzeıindc yapabileceği tesirleri dü-

şür.erek netice üzerinde bir söz söy
lemek istersek şüphesiz Siyah Be· 

yazın üstünlüğünü kabul edebi -
liriz. 

MURAT KAYAHAN 

sın kı, benım de yemek ycmiye hiç 
iştahım yoktu. Fakat hiç bir şey 
yemiyen insan en nihayet ne olur? 
Bitkin düşmez mi? 

Tam bu sıralarda idi ki, ümit et
rnedığim bir anda sanki bir muci
ze hasıl oldu. 

Salvolyo oturduğu sarayda, pat
ronunun gıyabında eğlence sofra -
!arı tertip eder, Draçtan veyahut 
civar köylerden kadınlar getirtir, 
keyfine bakardı. Hele Kara sa -
rayda olmadığı zamnnlar, oranın 
artık amiri mutlakı kesilirdi. 

Benim bahsettiğim gece, eğlence 
hayli uzamıştı. Mahzenin pence -
resinden şafağın attığını goru • 
yordum. Tam o sırada kapı açıldı, 
Salvolyo tam mfmfısile sarhoş bir 
halde içeriye girdi, yanında da genç 
bir kadın vardı. 

Bir müddet knpıda dw·du, ya -
nındaki kadınla bir şeyler konuş
tu. Fakat kadının işittiği sözlerden 
sonra dehşet içinde kaldığını gör
düm. Ne söylemişti de, kadın böy
le şaşalamıştı? Bilmiyorum. Fakat 
benim yerimde olan her hangi in
san böyle bir manzarayı hayıra yo-

]Askeri liseler 
Ara·sındaki spor 
Hareketi çok 
Canlı oldu 

Dün Taksim stadında Askeri Li
seler arasında tertip edilen spor 
ınJrnbakalnrının galiplerine kupa
ları verildi. 

Saat 14.30 da Taksim abidesine 
tu~ vücutlu 700 genç merasimle 
çelenk koydu ve 10,000 kl :nin top
J .. r.cı ,ıTaksim stadına g di. Kısa 
fak.,t heyecanlı bir nutuktan son
ra ~ok güzel ,,: e muntazrun bir res
mi geçit yapıldı. Stada biriken 
10 ( 00 lm.,;nin ~ lgınca ... Ikı anle 
biten resmi ge,.ittcn sonra b: ıncı-
1ik kmmanları kup rl"·ı " ı ıldi. 

Kuleliler sporun ltı ub sinde ı-

tı !:iri cı k k l r 'ı . G 
re~. atl t m ,,: 

futbol, b l s. 
Mük.f t d ı m men nıı ~ n 

sonra Kul 1i ıle h • n r'! ı c k · 
rnuhteliti arn.-;ında hen br>l n açı 
yapıldı. · 

1 U .000 seyir cinin zcv k \'e hC'.> c; • 

canla seyrettiği bu maç 15 - 6 ku
lelinin galibiyctile bitti. 

• • 
Yeni Zelandh Love'ock 

bin beş yiı z metrede yeni 
bir dünya rekoru ·aptı 

1500 metrede Be lın Olimpı -
yatlarında dünya reko;um: kıran 
Yeni .!eJandlı Lovelok .,on yar •l:m 
bir tletizm müsabakusında yeni 
bir dünya rekoru yapmıştır. Lo -
vclock 1500 metreyi 3, 45, 5, 3 de 
almıştır. Yeni ZeJandlı atlet A -
ğustosl"l Pariste yapılacak olan Ü
niversi teJiler müsabakasında Y~mi 
Zdcnad'ı temsil edecektir. 

Be"h1 01im~iyantlarında ken -
d1silc görüşen gazetecilere bu 11\C· 
safeyi :> 35,8, de alabileceğini söy
liycn Lovelock sözünü yerine ge
tirmijtir. Şimdi de bu yeni yeptı
ğı rckoJ'U bckJemiyen Yeni Ze -
landlı nHet Pariste yeni hır dün
ya rekcru yapacağını söylemiş•ir. 
REUNİSTE 1936 KUPASININ 

REVANŞI 
Parisin Racıng Club ve Charle

ville takımları son sene kupasının 
finalini müteakip 9 mayısta Reunil 
te bir propaganda maçı yapacnk -
lardır. 

dir,or muvaf fakigetler kazanan 
Afcsarag takım•nrn kaptanı Sefer 
EmlnöniJ Halkevl turnuvasının 

birincilik kupa$i/e 

rar mı? 
Sakolyo kadını belinden yaka -

lamış, salmak istemiyordu. Fokat 
kadın elinden geldiğı kadar bu ku· 
caklanıştan kurtulmak istiyordu. 
Şunu anladım ki, bu kadın Sal

volyonun her zaman getirttiği ka
dınlardan deği~di. İşkodralı bir tüc
carın kızı olduğunu sonradan öğ -
rendim. 

Bu kızın babası ilk Bı:ılkan muha
rebesinde Draca gelmiş, Salvolyo 
o zaman kendisini tanımış, arala • 
rında bir macera başlamış. Nihn
yet bu kızcağız baba.sının evini ter· 
kedip kaçllll§. 

Evvela kadın dedim, sonra kız 
diyorum, affedersiniz. İlk görüşü
mün ve sonradan anlayışımın bir 
sebebidir. 
Söylediğim gibi kadıncağız Sal-. 

volyonun sözlerinden korkmuştu 

ve girdiği mahzenden kaçmıya ça
lışıyordu. Galiba sakalı uzamış, 
perişan kıyafette bir mahbusu kar
şısında. görünce şaşırmıştı. Fakat 
Salvolyo saraydaki hnkimiyet.ini 
kadına göstermek maksadile onu 
bir türlü bırakmak istemiyordu. 
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1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - Şartnamesi mucibince sigara makinelerinde kullanılmak üıer~ 

muhtelif eb'atta 69910 adet keten tütün ve sigara şeridi pazarlıkla saU 
alınacaktır. 

• .. saat 
il - Pazarlık 6 • V • 1937 tarihine rastlıyan Perşembe gunu da 

15 le Kabata;ta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım Komisyonun 
yapılacaktır. 

ili - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden 
alınabilir. • • • , 5 

iV - lsteklılerin pazarlık için tayi.1 edilen gün ve saatte :% ' ?._ 
güvenme paralariyle b'.rlikte adı geçen komisyona gelmeleri i:an ol?0 '

1r· __________________________________ ....;.(~ 

· İstanbul Gümrük Muhafaza Deni~ 
Nr. 270902 - Btstenigar şarkı- Çiçekten Nağmeden 

Hüızam şarkı - Aşkınla Sürünsem Mıntaka Komutanlığında~: 
Nr. 270900 - U?ak şarkı - DELiSiN DELi GÔNLCM 1 - Trabzonda Gümrük Muhafaıa Tabur Komut•nlığı emrinde bU'" 

t 6 U$ak şarkı - O BENiM SON EŞl'ADI . nan 45 sayılı motör için (55) lira . ücreti maktu3 ile Mazot M khesinden 

H AS A ~f y A ı 1 Nr. 270901 - Halk Ş'arkısı - ESMER RUGÜN AGLAMIŞ k • • 
· t~· · ı Halk şarkısı _ KARANFiL anlar bir Ma inlst alınacalttır. . • 

. S t şa çıka im şt 2 - Talip1erin motörcü mektebi mezunu ve ticareti bahriye Miiduri• 
Saf.,·eti ve l rnzrd iti\,a i!e c lı ııış:iııınl lıir şöhrete s'lıiptir. 8 1 fi 1 lf 

, ill•••••••••Iİm•tıilı•••••ııiım••••••••ıi yetince makinist şahadetnamesini haiz o'maları şarttır. 
Şerbet gilıi tatlıılır. Talıah• tte içııı·k sıırc• ; le kull•nılır. Yemek• 3 - Bu evsafı haiz olanların komutanlııtımıza müracaatları (226?) 
!erde, salablarda, mı\"o ncz 'e, tatlılarda ntfasetine payan yoktur. 1--------------------------./ 
Kum, taş, böbrek, ıw s 1 ııc, idrar yolu, bilhassa sııfrıı, sarılık ve 
karaciğer lıa5talıklarıncla, za .. fı uıııııınide bol bol HASA N 

Z E Y T 1 N YA G 1 iç .niz. 

Şişrsi ro, bi"ıyiik 75, tam litrelik teneke 115, şişe 125. 

7 ~ litrelik teneke 600 kuruştur 
H · s rn ceposu: lstaıibul, AnkarJ, r:eyoglu, Beşiktaş, Eskişehiı 

Öiçi!lerin muayenesi hakkında 
ilan 

Ölçüler nıumn · mesinin 17 inci maddesi mucibince 937 senesi ikinci 

kıl.nun ayı içinde k&yl edilmiş ve sahiblerine mlıracaat kiıgıdı verilmi~ 

olan ölçülerin 937 sene:ik muayeneleri 1 ·5·937 gününde başlıyacaktır. 

Muayeneye getirilecek ölçüler: 

1 - 1935 ılk ,·eya senelik muayene damgasını taşıyan bütün ölçüler. 

2 - Senelik muayene damgası silinmiş veya okuııamıyacak kadar . . 
bozulmuş bilümum ölçüler. 

3 - Sahiblcri tarafından ayarınclan veya damgasından şüphe edı. 

len ölçüler. 

Ôlçü sahihlerinin müşkllata maruz kalmamaları ve işlerini çabuk yap

tırın ı'arı iç!n ellerindeki müracaat ka ğıdında ; azılı olan üç maddeye 
ço;; dikkat eırı.Jeıi lazımdır. 

Aşağıda yazılı günlerde ayar memurları, mın•ıkaları içindeki semt· 

ferde ölçüleri muayene edeceklerdir. 

EMiNÖNÜ GURUB MERKEZi 

1·5-937 den 31-8°937 günune kadar Beyazıt nahıyesinde 

EEYOGLU GURUB MERKEZi 

ı.5.q37 den 22.5.937 gtinıine kadar Beyoğlu kaymakamlı!!'ında 

24.5.937 ,, 1·6-937 ,, ,, Pangaltıda 

2-6-937 

10.6-937 

28-6-937 
8-7-937 

26-7-937 
6-8-937 

1-5-937 

17-5-937 
1-6-937 

21-6-9.!7 

1-7-937 
12-7-937 
21-7.937 

2-8-937 

" 
• 
" 
" 
" 
" 

den 

• 
" ,. 
.. 
.. 
" 
• 

9-6-937 
26-6-937 
7. 7-9J7 

24-7-9J7 
5-8-937 

31-8-937 

" 
• 
" 
" 
" 
n 

" 
• 
• 

• 
• 

H"'kö)de 
llcşıkta~ 

Arn>vulkciyde 
S•rıyer 

Yeııiköyde 

Bcvo~lıı 

FA TIH GURUR MERKEZi 

15-5-937 
31-5-937 
19-6-937 

30-6-937 
9-7.937 

19-7.937 

30· 7-937 

gününe kadar 

" " 
• " 
" .. 
" • 
• " 
" .. 

Fatıh ayar menıurlu~undıı 
Eycp kaymakamlığında 

Sam•tya ııahiyesinde 
Bakırköy kaymakamlığında 

Yeşılköy nahiyesinde 
Sılovri kaymakamlığında 

Çatalca kaymakamlığı~da 
31-8-937 ,. " Fatih ayar memurluğunda 

KADIKÖY GURUB MERKEZiNDE 

1-5-937 den 22·5-937 ye kadar Kadıköy ayar memurlul!'unda 

24-5.937 " 29.5.937 ,, ,, Erenköy nahiye~inde 

ÜSKÜDAR 

1-6-937 den 15·6-937 ye kadar Üsküdar kaymakamlığında 
Kısıklı nahiyesinde 

Beylerbey • 

16·6·937 
23.6-937 

" 
• 

22-6-937 
311-6-937 

• • .. 
BEYKOZ 

1-7-937 den 15-7-937 ye kadar Beykoz ka;makamlıl!'ında 

ADALAR 

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

22-7-937 
27-7.937 

30.7.937 

2-8-937 

5-8-937 

10.8-937 

den 

" 
• 

;!6-7.937 

29· 7.937 
3 l· 7.937 

. .. 
• .. 
" " 

4.5.937 ye kadar 

9.5.937 " • 
12-8-937 " 

Heybe'i ada 
Burgaı 

Kınalı 
.. 
" 

MPil~pe belediyesinde 
Kartal 
Pendik " .. 

YALOVA 

13-8-937 den 18-8·937 ye kadar Yalova belediye!inılı: 

19-8-937 
23-8-937 

ŞiLE 

den 21-8-937 ye kadar Şile belediyesinde 

" 24-8-937 " ,. Ağf.ı • 

.... " 

26 8-9o7 • 31·8-937 " .. Kaci;"Öy f'-ler!<ez (8.) (2206) 

,. 

Taşra bayilerinin nazarı dikkatine: 
Umum Taşra ba}ilerine: Gazetemizin umum Taşra bayil.ği 1937 

Nisl\n 15 ten itibaren 25 senedenberi umum Taşra bayiliği yapan 
ve bila istisna herkesi memnun eden Ankara caddesi No: 48 B•Y 
A. Zekiye terk edilmiştir. O günden itibaren müracaatlarınızı kabul 
edecektir. 

Nafıa Vekaletinden: 
3/Mayıs 1937 /Pazartesi günü saat 15 de Ankarada Vekalet Ma'ıeııır 

Eks itme Komi•yonunda 2700 lira muhammen bedelli 15 ton Şap'ın 
açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı Vtkalet Malzeme MüdürlüğİiP' 
den parasız olarak alınabilir. 

Muvakkat teminat 202 lira 50 kuruştur: 
Jsteklilerin 3 Mayıs 1937 Pazartesi günü saat 15 de komisyonu• 

muzda hazır bulunmaları lazımdır. (947) (2160) 

• Operatör • 1 RIZA ÜNVER 
Doğum ve kadın hastalıkları 

1 
mutahassısı 

Cağaloğlu Nuruoı::ıaııiye caddesi 
No. 22 Mavi yapı 1 

\iıı-• Telefon: 22683 

Dans Profesörii 
Perlsin 1937 senesırıitl 
yeni dana figUrfeirı1 

ögrenmek isteyenler• 
müjde ı 

Beyoğlu istiklal caddesi Tiirk03. 

dans dershanesinde Kemal S~~ 
Bayere müracaat. Hergün sa~. 
ondan a~şam dokuza kadar def 
hanesi talebelerine açıktır. 

Kadın dişcisi 
ÇOCUK ROMAN! 

Yazan: ISKENDER FAHREDDiN \ 
MARI SOLLBERGEff 

DIŞ TABiBi 

Bütün okuyucularımıza 
tavsiye ederiz 

IHTİVARLIK 

Peşinizden Geliyor, 

ONA KARŞI 

Hazırllklı Oavranınızı 

istiklal caddesi, Lüksenburg AP' 
Perşembe ve pazar günlerinden 

maada hergün saat 9 dan 12 >~ 
ve saat 14 den 18 e kadar kab~ 
ettiğini sayın müşterilerine bil• 
dirir. ............... _...-; 

Dr. Hafız Ceın~l 
(wKMAN HEKİM) 

Dahiliye ınütehasıu~1 

Pazardan başka günlerde öğle ; 
den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadı 

~· İstanbulda Dıvanyolundıı (104) P 

maralı hususi kabinesinde hast~ 
!arını kabul eder. Sah, cuma! 
günle~i sabah •9,5 • 12. saatleri ~r 
kiki fıkaraya mahsustur. Muaye~~ 
hane ve ev telefon: 22398. J{ışl! 
telefon: 21044. 

enoooooooooocoo1V" . 

i Akba mliesaeseıer• 
An karada her dilden kitap, g•· 

1 
zele, mecmua ve kırtasiyeyi uc~ı· 
olarak AKBA müessesesind~ 
bulabilirsiniz. Her dilde kitaP• 

mecmua siparişi kabul edilı'· ı 
8 lstanbul gazeteleri için il.in ~j'd 
8 bul, abone kaydedilir. Undervo 1 

1 
yazı ve hesap m.akinelerinin A"" 
kara acen; esi. P arker dolıV' 
kalemlerinin Ankarada satış fc' 
ridir. Teldo1: 3177 I 

eooooooooooooooocooxoo;ı 

l--;-356 Hicri 1353 Rıı 11 : 

1 
, Sel er NLao 

12 11 ~I 
ı~ı Yıl 1937, Ay 4, GünlJ.l, Ka.ıııt 

1 

24 Nisan : Cumart~ı 
Atatürk Millet Meclisi:ıe 

, _ Reis oldu 1920 / 

Vaki Jer V •• .. i I:>'~i 

1
. ·------1-'---1 •• , J-Sil. r 1• 

·u ı~ 
Güneş 5 08 · 
Öğle 12 12 5 1! 
ikindi 16 01 , '} O 

ıJ ılı 

1 

: Ak~am 18 58 
1 41 I 

Yatsı 2J 38 

'-~·~~~~~--- '~. iııı< ı" 3 16 /.• 

' Sdlııoı ve uı.? ııni ı.c şıayaı.ı 1d"1C 

B.ssıuunaı ı ir 

E. lzzot . ,;ı' 
tla•ıltlı~ı ~er: !lfathaal 1'1•111 

1 

l 

' . '. 
~ 

1 
! 
! 
i ..... 


