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Hitlerle Musolini'nin Alman top
buluşacakları anlaşıldı , raklarında 
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Karahan bu sa-1 KOÇUK HABERLER 1 Tevkifhane 
bah Ankaradan '-----,-ce-rd_e_. Kaçakları 

-------~-ı- DIŞ 
SIYASA.-

lngiltere JaponY" 

lstanbul Londra ile 
mukayese olununca •• 
Dün bir gazete: bir bulmuş değildir. Kemal Çağla· 
_ Unutkan insanlar yalnız biz - rın şairlerimizin himayesi için ile-

ler miyiz? ri .~~düğil tedbir, doğrusu, çok ı 
Diyor ve şu hayret edilecek i - muşfık: 

zahatı veriyordu: - Türkün en nikbin devrinde ö-
Londra otobüslerinde her gün u- lüm sayıklıynn gençlerin hepsini 

nutulmuş 15,000 paket bulunuyor· bir sanatoryomda toplnmak Hizıml! 
muş! f!ntta aralarında C<!phane san· Diyor. 
dıklarile f ıl iskeletleri bile varmış!. Demek intihar gibi ölümden de 

Evet, Londradaki bu haller şa • bahsetmek yasak edilmeli. Doğru-
şılmıyacak Ş\!yler dC'ğil. Değil am- dur. Eğer (ölüm) kelimesi yerine. 
ma, yine ist:mbulda olan şeylere de bugün hayatın senbolü olduğu 
nazaran hiç! Zira biz dikkat edi • anlaşılan (maaş) kelimesi konulur-
yoruz: 1stanbulda umumi harpten sa hele, şairlerin himayesi hiç şüp· 
sonra bazı adamlar peyda oldu, öğ- hesiz tnmam olur. 
le yemeği yemiyorlnr.. Dcme'c: Zirn, nasıl intihardan bahsedilir· 
Bizde iiylesi var ki -sen ne diyor- ken: 
sun a kuzum?- herif t4 umumt - Elinden tabancası düştü, ta • 
harptenberi öğle yemeğini unut • banca doğruldu, knlbinin hizasına 
muş!!... kadar sıçrayıp adamı vurdu! ..• * Diye yazılıyorsa (ölüm sayıklı • 

Kuru tedbirler 1 yan) şairlerin her hangi biri öldü-
Muhtcrem alakadarlar af buyur- ğü zaman da şu denir: 

sunlar: Anlamadığımız bir şey var, - Maaş sayıkladı!!... 
ayıp değiJ a. Bizim saçımız saka • * 
lımız siyahtı, şimdi beyaz. Siyah Milyarhk plAn 
sakallı zamanımu.danberidir he • 
men her gün gazetelerimizde şöy
le bir takım haberlerin serpilmiş 

olduğunu göriıp duruyoruz: 
- Balıkçılığımızın ıslahı için 

tedbirler alınıyor!. Balık ihracatı
mızın ko.:-tmması için tedbirler a
lınıyor! .. 

Malı'.'ım a, fenni balıkçılığa baş-

ladığımız için bilmiyebiliriz! Şu i· 
ki noktayı doğrusu pek merak et
tik: 

1 - Balıkçılığımız için her gün 
bu kadar tedblı- alınıyor .. Acaba 
bu tedbirler kaçn alınıyor ve bu 
kadar tedbiri sarledecek yer nere
de bulunuyor? .. 

ESki şehremini muhterem opc -
ratör Cemil, etrafında o kadar lıif 

söylcnilmi' olan meşhur bir mil • 
yarlık İstanbul planını nihayet 
neşretti. Muhterem operatör. bu 
bir milyarlık planını şöyle hulfısa 
ediyor: 

- İstanbulu evvcııı y1kıp yeni • 
den yapmalı! 

Bu söz, eski şehreminimizin 1s -
tanbulun imarını hakikat ne kadar 
kıskançlıkla telakki ettiğine §ÜP· 
he bırakmıyor. Zira kıskançlığın 
bütün dünyada en yüksek derece
sine çıkmış olan meşhur Otellonun 
da kendisine ihanet eden Dezdemo
na için söylediği meşhur sözler mn· 
lfımdur. 

geldi 
Memleketimizden aynlmtkta o

lan Sovyet büyük elçiai Karahan 
,erefine hariciye kö§künde mükel 
lef bir ziyafet verilmiş ve Ankara. 
nın bütün ileri ıetenlcri bu ziya
fette bulunmuştur. 

Karahan dün akpm ekspreıle 
Ankaradan hareket etmtı ve ken• 
diıi istasyonda Reisicumhur adana 
baş ya veri ile kalemi mahsus mü· 
dürü, Başvekil namına kalemi malı• 
ıus müdürü ve Dahiliye Hariciye, 
Adliye, Maarif, İktisat vekilleriyle 
bütün kor diplomatik ve hariciye 

erkana tarafından samimi ve hararetli 
bir surette u~urlanmıştır. 

Karahan bu sabah şehrimize 
2elmi~ Haydarpaşada vali muavini 
ile Sovyet konsolosluğu erkAnı ta• 
rafından karşılanmıştır. Kendisi bu
radan doğ'ruca Moskovaya gide. 
cektir. 

- • Dl 

Şehire bir milyon 
Lazım 

(Birinci sahifeden devam) 
bına Belediyeler Bankasından 
bir milyon liralık bir borç almak 
üzere leş~bbüslere girişecektir. 

Bu paranın 200 bin lirası müs
takbel 1stanbul p'anına. 400 bin 
lirası yeni yapılmakta olan G:ızi 
köprüsüne inen Azapkapı· Beyoğlu 
ve Şehzadebaşı· Un kopanı yollarının 
açılma ve inşasına 200 bin lirası 

Yeni bahçede yeni yapılacak stad. 
yomun inşasına harcanacak, geri 
kalan iki yüıbin liranın mühim bir 
kısmı program muc bince yeniden 
yapılması veya asfalta çevrilmesi 
icabedcn yolların yapılmasına ve 
diğer bazı müteferrik imar işlerine 
aarfolunacaktır. -·-
Edirne 
Hapishanesinden 
Kaçan katil 

,2 - Her gün gazete sahifelerin· 
de gözlerimiz önüne serpilışinc gö
re, fenni balıkçılıktaki usul veç • 
hile acabn bu tedbirlerle mi kuru
tuluyor?!.. 

- Onu evvelll öldürüp sonra boğ
malı! 

Kasımpa,ada saklandığı 
evde yakalandı 

Bir katil suçundan dolayı 
Edirne hapishansmde mahkum 
olarak yatmakta bulunan Çakıcı 
Hüseyin birkaç giin evvel hapis· 
haneden kaçmıştır. Vaki müracaat 
üzerine ıchrimizde yapılım arama 
neticesinde Çakıcı Hüseyin Kasım· 
paşada saklanmakta olduğu bir 
evde yakalanmıştır. 

Sormak ayıp değil, soruyoruz: .. 

* Maaş sayıkladı!! 
Bazı arkadaşlar, ressamlar gibi. 

kalem crbnbının da himayesi için 
yazıyorlar, çiziyorlar. Bazıları da, 
hem öyle balıkçılannki gibi gü • 
ncşte kurutulmasına hiç lüzum ol· 
mıyacak, doğrusu pek kuru ted • 
birler ileri sürüyorlar! .. 

Fakat hiç birisi, daha devlet san· 
atkarlığı mükfıfatı temin edilme • 
den bunu kazanmıya muvaffak ol· 
muş kıymetli şairimiz Behçet Ke • 
mal Çağlar kadar bir ceste, bir ted· 

Fakat, af buyursunlar, muhte -
rem operatörün İstanbulu evvela 
yıkıp sonra yeniden yapmak gibi 
iki kısımdan mürekkep olan pla • 

nını hesaplarken bir milyar lira 
hesap çıkarmalarına baktık da hiç 
de kendilerinin bu işe elverişli ol
madıklarına hükmettik. Hiç pratik 
de{!illenniş! 

Gözleri önünde olan başarıklılı
AJ görmüyorlar mı: 

İşte planlarının birinci kısmı tat
bik olunuyor, hem b~ para sarfo
lunmadan!! ... 

1) 
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Irak Hariciye Asiler İngiltereyi 
Nazırı Ankarada protesto etti 

(Birinci sayfadan devam) Salamanca, 26 (A.A.) - Millf 
HATAY DAVASINDA TAVAS - radyo istasyonu, Burgos hüküme• 

SUT MESELESİ tinin lngiltere hük\imeline şiddetli 
- Şamda iken gerek Suriye Re- bir protesto notası ıönderdi~İnl 

Göring Musolini 
İle görüşüyor 

(1 inci ray/ adan clegam 
memleketlere yardı molacaktır.) 

Hatip, bu tehliften sonra §U söz· 
leri ilave etmiştir: 

cBu hareketin vücude getirilme-
sile diğer milletler cBeynelmilel 
bir sulh hareket ordusu> ihdası için 
İngiltereye yardım etrniye davet 
edilmiş olacaklardır.> 

ALMAN HARiCiYE NAZiRi DA 
ROMA YA GELlYOR 

Berlin, 26 ( A. A. ) - Siyasi 
mahafi~ Von Neurath'ın Mayıs 
başlanaıcında Roma'ya resmf blr 
ziyaret yapaca2ına bild irmekte ve 
bu seyahatin iki devlet arasındaki 
siyasetin samimiyetini isbat ettiğini 
ve Roma · Berlin mihverinin Avru
pa diplomasiıinde mühim bir haki. 
kat olduğunu a-östereceA'tni ilAve 
eylemektedirler. 

* Doktor ve imdndı sıhhi teşki· 
latı bulundurmıyan plajların a
çılmasına müsaade edilmiyecektir. * İktısat Vekaleti idari Müsteşa
rı Faile Kurdoğlu _şehrimize gel • 
miştir. * Belediye şehir içinde deve ile 
nakliyatı yasak etmiye karar ver· 
rniştir. * Türkiye limanlarında batan 
bütün gemiler mayıstan itibaren 
hükumet hesabına çıkartılacak • 
tır. * Tapu sicil muhafıilıklarımn a
lakadar kazalara nakledilmesi ka
rarlaştırılmıştır. * Bir müddettenberi Avrupada 
bulunmakta olan Cumhurreisliği 
Umumi Katibi Hasan Rıza bu ::;a· 

bahki ekspresle 1stanbula gel • 
miştir. 

* Belediye Eyüp - Köprü ara -
sında doğru seferler ihdas edecek, 

otobüslerle rekabet edecektir. Bi
letler de ucuzlatılacaktır. * Ziraat Vekaleti Avrupadan bir 
orman mütehassısı getirtecektir. * Muamele vergisinin kaldırıla
rak gümrüklerden alınması hak -
kındakı tetkikat ilerlemiştir. Bu 
vergi ithalattan senede 12 milyon 
dahıli sanayiden beş milyon lira 

tutmaktadır. 

* Gümrüklerde biriken eşyanın 
mayıs sonuna kadar çıkarılabilmesi 
için gümrüklerde yeni bir servis 
kurulmuştur. * İktısat Vekaleti Türkiyedekl 
balık sanayii, balıkların cinsi ve tu
tulan miktnrları hakkında vilayet
lerden bir istatistik istemiştir. 

Oısarda * Şor ismindeki musevi kızını 
buradan Atin3ya kaçıran aktör pa
pas orada on ay hapse mahküm e
dilmiştir. * İngilizlerin Çanakkaleye as • 
ker çıkardıkları günün yıldönümü 
Londradn merasimle kutlulanmış· 
tır. Pariste yapılan merasime de 
Paris elçimiz Çanakkalede bir ko-

lunu kaybeden General Guro ve 
Fransız filosuna kumanda etmiş o
lan Amiral Gcprat hazır bulunmuş
lardır. * Milli Müdafaa vergisi projesi 
kaldırılmaz veyahut hiç olmazsa ta· 
dıl edilmezse, Avam Kamarasında 
mebuslar bir işgal grevi yapacak· 

lD.rdır. 

* Fransız Harbiye Nazırından 
sonra Hava Nazırı da Londraya gi
decektir. * Amerikada kendisine cKuş a· 
dam> ismi verilen tayyareci Sohn 

Parfate Vensan tayyare meydanın· 
da 3000 metreden atlamış, paraşütü 
açılmadığı için düşüp ölmüştür. 

Liman umum m UdUrlUAU 
yeni binaya totındı 
Liman ve Rıhtım umum müdür· 

lütü bu ıabahtan itibaren G atatada 
eski merkez rıhtım hanandaki yeni 
dairesinde işe başlamışbr. 

Liman müdürü Raufl yarın An. 
karaya ıidccck, Trabzon limanm
da yeni yapılması icabedea tesisat 
hakkında Ankarada ali.kadar ye
kaletlerle temas edip direktifler ala
caktır. 

RauU buraya döner dönmez 
bir mütehassıs heyetle beraber 
Trabzona giderek tetkikat yapa· 
caktır. 

İşıediği suç esnasında herkesı 

günlerce kcndisile :uğraştıran Ab
dullahla arkadaşı Tevfik yine her 
yerde herkesi büyük bir alaka ile 
meşgul etmekte berdevamdır. 

Zabıta, dün paazr olmasına rağ
men eski tertibat veçhile şehrin her 
tarafını ve jandarma da vilayeti 
sıkı bir surette taramada ve kon • 
trol altında bulundurmuşlardır. Bu
na rağmen henüz müsbet hiç bir 
delil ve iz elde edilememiştir. Böy
le olduğu halde zabıta bu iki şeri
rin İstanbuldan dışarıya kaçtıkları 
bakkındaki şayiaları yersiz bul -
maktadır. Zabıtanın kanaatine gö
re, bu iki genç ve kafadar katil tev· 
kifhaneden çıktıktan sonra şehirde 
bir yere sinmişlerdir. Ortalık SÜ -

kunet bulup efkarı umumiye ken
dilerini unutuncaya ve zabıta sıkı 
takipten fariğ oluncıya kadar bu
rada kalacaklar, sonra her şey ya
tışınca kıyafetlerini değiştirip ha
rice gideceklerdir. 

Fakat zabıta kendilerini ehemmi
yefle takip eylemiye devam edece
ği gibi daha uzun müddet de kal
madan şehrimizde bu gizlendiği 

yeri meydana çıkarmıya çalışmak
tadır. Maamafih, tevkifhaneden 
kaçtıkları gece, ogün her şeyi ha • 
zırlamış olarak bir deniz nakil va
sıtasile başka bir yere gitmeleri 
veya bir kara yolile Anadoluya kaç
maları ihtimalleri de göz önünde 
bulundurulmakta ve araştırmalara 
bu sebepten de devam olunmakta -
dır. 

Adli tahkikata gelince, bu işe me
mur edilen rnüddeiumuınl muavin-

lerinden Sabri, geceli gündüzlü ça
lışarak kaçış hadisesinde tevkif • 

hanenin içindekilerden ve hariçte 
bulunanlardan bunlara yardım e
denleri meydaan çıkarmıya ve tes
bit eylemiye uğraşmaktadır. 

Adli tahkikatta bilhassa bu nokta-

ya fazln ehemmiyet verilmiye baş· 
lanmıştır. Çünkü bunların anla • 
şılmasile firari katillerin tevkifha
ne.den kaçtıktan sonra kimlerin de· 
liıletile nerelere gittikleri ve şimdi 
nerede bulundukları hakkında da 
bir ip ucu elde edilmiş olacaktır ki, 
bu, zabıtanın bu şerirleri kolayca 
yakalamasına yardım edecektir. 

Esasen veznedarı öldürürken ve 

sonra muhakeem esnasıııda büyük 
bir soğuk kanlılık göstermiş olan 
Abdullah ile onun kadar \'e belki 
daha ziyade soğukkanlı bir adam 
olan Tevfiğin gerek tevkifhane -
den, gerek hariçten bazı kimseler -

den muhtelif şekilde yardım gör
dükleri muhakkak olarak anlaşıl -
mıştır. Bundan başka her ikisinin 

de ameliyathanetıin kesilen demir 
parmaklığı pczıceresindcn kaçtık -
lan hakkındaki zan ve düşünceler 
son günlerde kıymetini kaybet -
miştir. Çünkü bunların daracık o
lan pencereden sığmnlanna im -
kan görülememektedir. Bir de pen
cerelerin üzer~rinde kuş pislikleri 
ve örümcek ağlar.ı görülmüştür ki, 
buradan kaçmış olsaİardı onlar ge
çerken bunların bozulmuş olma
ları lazım gelirdi. Bu ve bu gibi ba
zı hadiselerde başka bir yerden va
ki olduğu ve zabıta ile Adliyeyi şa
şırtmak için pencerenin kesildiği 

fikri galebe çalmıya başlamıştır. Bu 
fikir de kendilerinin fstanbulda ol· 
duğu zanlarım takviye eylemekte
dir. Çünkü bunlar da zabıta ve Ad· 
liye işi bu cepheden tetkikle meş-

. • .. asebJ 
Ingiliz - Japon rcsmı mun tftP 

t k . ·cı· b noster 
ı çeı - ıyı ır "e un.:. t:- !J ~ 

için iki taraf da hiç bı:- ftr~daJI 
çırmaz. Hatta Mikado haJJ'- 1' _. 
dan prens ve prensesler sık 51 ~ 
giltcrcye cclirler, çok iyi }(a 

nırlar.. . iıt i1 
Fakat şu deniz kuvvetıerırı ,. 

dirilmesi meselesinde uvuşuln~e" 
dı. O kadar ki, J aponya artık fl.r. 
disini istediği silahlanmakta t11# 
best addetmiş, hükmü gC'çcn 
hcdcvi tnzclememiştir. 

~ rs~1 
Geçen gün Avam l{nm9 ., 

· k · mle ı.C B;ıhriye nazm bır aç cu 
vaziyeti anlattı. b 

İngiltere Bahriye nazıı ının 
yanatı manalıdır: - Biz hıÇ 
devletin kendi menfa:ıtine nıtı\ 
gördüğü gibi hareket etme 1 

şey diyemeyiz. Bir anlaşma)' 
mak istedik, fakat olmadı, r,e) 

lım?. 
Bu tarzda s·· lenmi ·, \rr 

hirde o kadar tatlı dilie ) ~ 
olmasına rağmen hakikatte rı 
terenin deniz rekabetinde kı.ı~~ 
çıkanlara öyle kolay kolııY 1 
kalamıyacağını anlatmıya h 

Onun için Bnhriye Nnzırı S r 
muel Hur'un sinleri okunurı<c" 

~ 
ha evvel şimdiki Dahili \ ı:; 
hariciye nazırı olan Sir C(lll 

mon'un tahdidi teslihat için 5 

dikler.i hatıra geliyor: . . 
1 - lngiltere yeniden sılnb 

yor. Buna mecburdur. Fa'kat 
ye sulhtur, silahları nz.allıtl 
Bu gayeye vnr~ak için c;ı.ıre 
şimdiki halde silahlanmaktan 
rettir. d 

Evet .. bu sözlerle kimse tcl\ıı: 
dilmez, hiç kimseye dokun~ ~ 
İngiltere şöyle kuvvetlcnecc1'ı 
le silahlanacak, ondan sonrll ~ 
nun hakkından gelecek, burııı di 
dini bildirecek gibi bir şeJ 
yok. 

Evet.. Bütün bu az sövleycrı. 
diğer tarnftan çok söyliyenıerı 
önüne getirince: 

- Galiba zayıflar darn çol( 

lemek mevkiinde olduk) rı ııv 
kuvvetlilerin susmas1 kadar 
nah bir şey olmuyor; diyeıl'leı 
•. ? 

sınız ... 
Ahmet R'of 

...... ;t 
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gul iken kendilerinin bir fırs't 
yolunu bulup başka memıcıce 
savuşmaları düşüncesini~. 11 

el> 
o1abileceği muhtemel görulJ1l 
dir. 
Diğer taraftan şerirlerin uttııo 

de son günlerde yüzlük kağı~ 
lunnıası bilhassa şüpheyi dııJ 
rülmüştür. Bu da kendilerille 
riçten kuvvetli müzahirler pıJ 
!arına ve dahilde de bazı ld 11 
rin bu müzahirlerin Abdıl 
Teviiğe serbestçe girip çıJ~ıP 
diklerini söylemelerine ve~ '~1ı 
!erine yardım ettiklerine bıJY"' 
delil telakki edilmektedir. ~ 

Adli tahkikat bu cepheıerd ,ı 
rinleştirilmcl<tedir. Bu s:ı~ 
yakında bazı ip uçları eJde 
ği adliye erkanı tarafından JJ'IJ, 

·a·sel.J" kak sayılıyor. Bilhasas ha ı 

mühim rolü de bir kadının ° 
ğı zannı gün geçtikçe dnhll p; 
kuvvet bulmaktadır. 

Zabıta ve adliye her iki ce~ 
faaliyetlerine bugün de ayrıı 
kilde devam etmişlerdir. 

nfunıııınııııuımıuı111uıııııııtııııııınıııııuı111n•"1 

isicumhuru ve gerek başvekil Ce~ bildirmektedir. Burgoı hükumeti, 
mil Mcrdem beyin kabine azasilc İngiliz harp gemilerinin Bilbao ab· 
Türk • Suriye münasebetlerinden lukasını zorlamak isteyen bir Jnai
bahsettik. SuriyelHerin Türk1ere liz harp gemisinin bu hareketine 
karşı olan samimi muhabbetlerin • mani olmnya teşebbüs eden Almi• 
den şüphem yoktur. Bunu da muh- rante Cervera kruvazörünün vazi. 
telif ve müteaddit vesilelerle te • fesine müdahale etmelerinden şi-
yit eylemişlerdir. kayct etmektedir. 

Türkiye • Suriye arasında ihtilaf- Burgos hükümeti, bu müdaha· 
Jı meselelerin her iki tarafı tatmın lenin bitaraflık prensiplerine bir 
ve memnun edecek bir surette hal· tecavüz mahiyetinde olduğ'unu ld· 
li için gostcrılmesi liızımgelen is· dia etmekte ve Jngiltere hükume-

~ .._a_ba_h _ve_ak_şa_m _b_aş_m~a_rr_irl_eri_ne_y_az_ıy_orı_ar __ ? 1 

Poliste pJ 
85 YAŞINDA BiR IHTIY.A 

MARiFETi 
Uzunçarş•da 85 , aşındS 

met Kasım ismbde tıırisi 9 'I şe 
Sabahat ve sekiz va,ıntla d~ 
isimli iki kızı igfal ederek z,ıı 
nının arkasına alınış ve hl 
pek şeni bir harekette bll ~ tinin bu iibi hadiseler in tekerrü

tıdattan geri kalmıyacaklarını his- rüne mani olacak tedbirler alma• 
scttiın. sını istemektedir. 

Bir Arap olmak sıfatile Şarkın 
medarı iftilıan olan Türkiye cum- Ayni radyo istasyonu, Franco 

kuvvetlerinin dün ö&leden ıonra 
huriyetile Türkiye ve Suriye ara- s· k .. 

k . ıs aye cephesinde yeni mevziler 
sında i münasebetlerin samimi ol- ı 

ışga ederek bir çok esir aldık· 
masmı tnbii temenni ederim. Bu larını ilave eylemektedir. 
hususta bir hizmette bulunabilir -
sem Ankaradaki ziyaretimden is· 
tif ade ederek kemali menuıuni • 
yetlc bunu yapmağa ha1.ırım. 

ŞARK MİSAKI 
- Şark misakının bir an evvel 

imzalanması, kabinemizin progra
mındadır. Sizin pek mUhterem ve 
değerli Hariciye Vekilinizin Bağ
datta haziranda vaki olacak ziya

retlerini, ki herkes bu 2iyareti ke
mali iştiyakla bekliyor, müteakip 

ümit ederim ki, Şark misakı inşa
allah Tahranda imzalı:ınacaktır. 

• 
, Do;;t memleket nazırı bu sabah 

saat on birde Hariciye Vekilini, on 

bir buçukta başvekil ismet İnönü. 
nü, on ikide Millet Meelisini ziya
ret etmiştir. 

Misafir nazırın Atatürk tarafın
dan kabul edilmesi de muhtemel • 

dir. Burada kültürel ve ekonomik 

iki mukavele imzalanacaktır. Na-
21r çar§llmba günü buradan 1stan-

• 
bula hareket edecek ve 4 mayısa 

kadar İstanbulda kalarak Berut ve 

Suriye yolile memJelretine döne ... -

1 
cektir. 

Cumhur iyet 
Y ugoslavya seyahatinin 

hariçte ki t e llkkllerl 
İsmet İnönünün Yugoslavyaya 

yaptığı seyahat hariçte muhtelif 
akisler uyandırdı. Bu mukabil sa
mimiyetin son safhası karşısındaki 
harici telakkilerden ilk önce onu 
bir sulh amili ve nişanesi gibi ola· 
rak memnuniyetle karşılıyan 1n • 
gilWeri gösterebiliriz. Bununla 
beraber bazı harici tel~kkiler iki 
devletin samimi elbirliklerini te • 
yit eden bu ziyaretlerden acaba 
niçin memnun kalmadıklarını gös
terdiler? Büyük devletler Balkan 
Antantında tamamile müstakil, i· 
radcsine hakim ve sulh ülkülü bir 
manzume görmeğe alışmalıdırlar 

ve alışacaklardır. 
Kurun 

TUrklye ile Yugoslavyayı 
blrıe,tlren bUyUk kuvvet 

ATATÜRK! 
İsmet İnönü Yugoslavyada, Uıy-

yare karnrgfıhında iken, Yugoslnv 
Başvekili Stoyadinoviç tatlı bir ses
le Başvekilimize Atatürkten bah
sediyor: 

- Ben Türkiyedc misafir bulun
duğum zaman, bir gece sar~ha kar
şı saat beşdc Ankarada, Orau Evin-

de geçirdiğim dakikaları ve ora -
da Atatürkün söylediği sözleri 
Clüşünüyorum. O saatte Atatürk, 

Türk - Yugoslav ittifakından ve 
bu ittifakın kuvvet ve kıymetin -
den bahsediyordu. Subaylara hi • 

tap etti: .Bir gün emredersem, bu 
ittifak için harbe gider, hayatınızı 
feda eder misiniz?> Bütün subay • 

lar hep birden ederiz, dediler. Son· 
ra bana döndü: c İşte bütün Türk 
milleti icabederse, böyle hep birden 

hudutlara koşar ve bir tek nefer 
kalıncaya kadar ölüme gider.> 

Yugoslav Başvekilinin unutma • 
dığı bu sözler, Türklerle Yugoslav
lar arasında başlıyan siyasi yakın· 
lığın bu kadar az bir zaman içinde 

o kadar biiyük samimiyet alması • 

nm hikmetini anlamıyanların dik

kat edecekl~ri noktadır. 

Son Posta 
TUrklyede en pahall 

f e y: K itap 
Klgıt pahalılanıyor, Pahalılık 

harp sonu fiatlcrini bulmak üzere· 
dir. Gazete kağıttan için de yakın· 

da bir buhran ba.şlıyacaktır. fakat 

·kitap buhranı ise bıışlamışltr. Bu 
derde bir deva bulmak !Azımdır. 

Yeni baJiıyan kAtıt aanayiim'zin 

himayesi klğıdı ucuılatmamıza 

şimdilik m6.nidir. Bunun yeğ5.ne 

çaresi ambalaj kağıdını ve lüks 
kağıdı pahalılandırıp yalnız bir 

tip kitap kğıdıııı ucu2latma1ıdır. 

Açık Söz 

Bı~makalesl 1oktur. 

Aksam 
Başmakalesi yoktur. 

aynı zam11nda ıki yavruC3t• 
lık ta aşılnm ştır. . ~ 

Suçlu adliyeye \'erifrrıış, ~ 
muayeneye sevkedi!mi~tif· 
umanda suçlunun rcc i el: 
olup olmadıkanın da tesbit1

" 

görülmüştür. ,01 
Kızların başka bir > e_, 

tuzata di:şürülcrck bu ad~ cJı 
etmiş olduktan da iddia e 

Bulgaristanda giJ:ll ~, 
nl st matbalil•' ~ 

Sof ya 26 (Husust) -Z bfl',.,; 
mir kaııısında bir mağtırıd•dılıı' 
komünst matbaasını rrıe}ob°ş 
karmı~tır. Ayni kazada L tıfı9' 
yünde evlerde yaptığı ar~ı 
neticesinde bir çok kO ııU 
tap!arı ele geçirmiş \'e ge 
yasta tevkifal yapılmıştı•'~p 
Bu1garistanda son zauıaııl 
dlln• çıkarılan kombist 
l5 i ıeçmiıtir. 

r-

( 
.. 



Günün meselesi: 
Avrupa hattında tenzil8th ta
lebe tarifesi ·Mayısta başlıyor 
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HAVA TAARRUZU ,-Halk ~ilozo~u -ı 
• dıyor kı 

lsf anbulu korumak için 25 ortaya çıkan yeril 
b i r mesele ! 

bin lira sarfedilecek 
1 

1Vilayet5 senelik çalışmaproğra-
[mını dahiliye vekaletine gönderdi 

Eski şehreminlerimizdcn opera
tör General Cemil, kendisinin ha -
zırladığı İstanbul imar planını neş· 

retti. Bir nevi ecnebi pcrestliğe 

kapılmış olanlar, kendi kcndımizc 

Banliyöde tenzilat başladı 
Edirne hattı üzerinde muhtelif tenezzüh frenleri 

l D ahiliye Vekaletince; her vila
~ yetten beş yıllık çalışma pro -

iki yılı için (926) bin lira sarfolu -
nacaktır. Ziraat faslında da; her 
sene sığır ve at ırkmın ıslalu için 
aygır satın alınmak üzere (33,168) 
lira tahsis olunmuştur. 

ve hele teknik mütehassısı olma -

dan yaptığımız bir planı tedkikt' 
lüzum görmeksizin beğenmezler, 

Eski şehremininin şüphesiz bü • 
yük bir hüsnü niyetle, şüphesiz 

sevdiği bir 1stanbulu yaratmak i -
çin üzerinde uğraştığı bu plan bel
ki pek güzel, belki de fena .. An -
cak, bu planın tahakkuku için mil· 
yarlık bir varidat yekunu bulun -

tertip edilecek. Fiatlar çok ucuzlatıldı 
lr ··ıc 
il~ Ütnet.çe satın alman Şark hatta pazar gunleri gayet ucuz istasyonlar için bir aylık üçtincü 1 
tetı enıiryolları banliyö hattı üc- bir tarife ile tenezzüh katarları iş- mevki talebe karnesi (100), ikinci 
tal\ etinde yapılan büyük tenzilat - letccektir. (150) kuruştur. Diğer ara istasyon-
lltıU SOnl'Q fsU:ınbul - Edirne, Al - İstanbul - Edırne arasında yapı- lar, aylık talebe karneleri de 125 • 
l'en·u ~ Kırklareli hatlarında da laco.k bu (tenezzüh trenleri) nden 300 kuruş arasındadır. 
lıt. l Ve ?ni.ıhım tenzilat yapılmış- maada ayrıca İstanbul - Çorlu, E • Banliyö trenlerinde biletsiz tu • 

dirne - Alpullu - Uzunköprü gibi tulan yolculardan mevki ve mesa-
~1;~_ lc·~.tlüllı tarifenin tatbi - yakın ycrl<?r için de tenezzüh sc • fe farkı gözetilmeksizin (26) ku -
İsı~'::"nlıyode başlanmıştır. ferleri tertip edilecektir. ruş alınacaktır. Tren dahilinde 

ttnd;nbul - Edirne ana hattı üze- Bu hatta; mektepliler için ihdas mevki deği§tirenler de (16) kuruş 
Rıdtş .Ya~ı~~n tenzilat yüzde (50), edilen ve ayrı tenzilatı bulunan ay- mukabilinde yeni bir bilet almağa 
diş~ d.~0~uşte yüzde altnuştır. Gi- hk abonman karneleri 1 mayıs 937 mecbur tutulmuşlardır. 
leı:ı.ıil• 0nuş bileti almak şartıle bu sabahından itibaren muteber ola • Yeni tarifede sivil yolcular için 
1 r b·attan istifade etmek istiyen· bilecektir. üçüncü mevki Kçükçekrneceye ka-
~ftin~ter fotoğraflarını, biletler Ü· Bu karnelerden 'Üniversitede bu- dar yalnız gitme (12) gidip gel • 
Verec Yapıştırılmak üzere gişelere lunan ve 25 yaşını geçmiyen genç· me 17 kuruştur. İkinci mevkide ise 
lerit/klerdir. Gidiş • dönüş bilet - ler de istıfade edebilecektir. gitme (16) gidip gelme (23) ku -
lt-be ın dönüş kısımları 15 gün mu- 11.Iekteplilere mahsus karneler - ruş olarak tesbit edilmiştir. (İstan-

]) r olacaktır. den son banliyö istasyonuna kadar bul - Yedikule) üçi.incü mevki yal-
da ~\:let Dcmiyoll.ııı bundan maa- olan mesafe için bir aylıklarının nız gitme (7), gidip gelme (10) ku-
lle ha~lckabilen şehrimiz ve Edir- bedeli üçi.ıncü mevki için (500), 1- ruş ve ikinci mevki de yalnız git -
ltaky ının Edirne ve istanbulu ve kincı mevki için de (750) kuruş O· me (9) gidip gelme (13) ve birinci 
lar1 • ~Yı Yakından gönip tanıma- larak tesl>it edilmiştir. mevki için yalnız gitme {12) • gi-

t~~ı;'"h~,;~~ n Klimh~;~;· ii~yi~ ç~;;;~k~:s· 
bir şirket kuruldu M~.ı ~.çıga 

lf cı h :--1., . . . k. f Dokulecek , Yvan ma su ıerınının ışa ıve --- 1 
8Qf • • • •1 .,, l k 15 Mayısta ı,e ba,tanıyor 
la lŞ femllll lŞ/erzıe ugrQŞl aCQ İstanbul ~·öplcri 15 mayıstan iti-

tfl ~:Ueketimizden harice yapı • lerle uğraşrnağa memur edilmiş ve haren denize dökülmiye başlana • 
tııahsı.ı.~ c~nlı hayvan ve hayvan şehrimize gelm1ştir. caktır. Belediye bu ııususta yap • 
~etı.i b· leı-t satışının inkişafı için Bay Muhittin Osman Omny kcn- tığı tetkiklerı bitirmiştir. Bu iş ya-
~it ır anonim şirket teşkil edil • disile görüşen bir muharririmize kında açılacak münakasa ile blr mü-
\·~if ·.Su Yeni teşekkülün başına şu izahatı vermiştir: teahhidc ihale edılecektir. Çöpler 
talt\ ~sınc ilaveten Emlak ve Ey- •-· Yeni şirketimlz bilhassa Şark 
dQlii ilnltası şchrımiıı; şubesi mü • ve Cenup vilayetlerimiz.de hayvan Ahırkapının 5,5 mil açıklarına dö-
l.ayin Bay Muhittin Osman Omay ve hayvan mahsulü ihraç işleri ü- küleccktir. Yalnız lodos havalarda 
'at V edilmiş ve bu hus-.ısta ikti - zcrınde çalışacaktır. Bu maksatla çöplerin sahıllere yayılmaması için 
~a eitaletiJe temas etmek üzere · Şarkta tedkiklcrde bulunmak ü • hususi anbarlnr yapılacak ve çöpler 
tın oraya gitmiş olan Bay Muhil- zere cumartesi gi.ınü Karsa hare - buralarda havanın düzelmesine ka-
doltttı~:n Omay dün İstanbula ket edeceğım. Umumi tedkiklerden dar bekletilecektir. Ada çöpleri de 

<\h-~tur. sonra hemen bir çok yerlerde şu • 
l'a~at ıca; Ekonomi Bakanlığı ih - beler açılacaktır. 1stanbulda dn bir 
~ bı.: teşkilatlandırma direktörlü- şube açılıp açtlmaması o vakit bel· 
,~ıe;Şaviri bay Muammer de Ve- li olacaktır. Bankadaki vazifem yi· 
~-...;!,Şirketin statiisi.inc ait iş - ne devam etmektedir.> 

1~ttht;;;·j'""'"""'""'"'""'"'"""'"ij';;ı~;·;·~i~:~:~!k;;·;·ı;ı· 
~lt h 1 Şehrimize gelen Liyon Hukuk 
~ a Va fakültesi mukayeseli hukuk Pro· 
l h fe~örü LAmberd bu akŞ'lm saat t Jik • k 18,30 da Üniversite konferans salo· 

t\{ esıne arşı nunda ·umu°!a mahsus b~r ~onfr.ans 
~ 11htcnı 1 . verecektir. Konf cransa Unıversıtc 
t ~,, bc1 c. bır hava tehlikesine Rektörile . ~rofcsörler, .doçentler 
lıtllııtu cdıyc yeni çalışmalar;\ ve talebe ıştırak edecektır. . 

)'"d Yelle ba 1 l B Konferao!ın mevıuu Amcrıka 
tı._ ' leh . ş amış ır. u me. kanunları ve Amerika esas kanu• 
"1111\as. re aıt l~kilatı hava ko· nudur. 

~ \' bakımından vücutlandır· lran transit ticareti 
-~ile lecbiz etmek, bu sahada Hükümct, lran transit . t~careti. 
"t bu 0 lanlar1 yeniden kurmak nin ıslahına karar vermışlır, bu 
ft1..._. tc•ın . maksatla bundan sonra TrabıC?n • 

15 mayıstan Jt1baren açık denize 

dökülecektir. 

Şarbon 
Hastalığına 
~ulunan aşı 

Bazı mıntakalarda 
tatblka ba,ıandı 

Hayvanlarda mühim telefat y.a • 
pan, hatta hazan insanlara da sira· 

yet eden şarbon hastalığına Ziraat 

Vekaletince yeni ve çok müessir 

bir aşı keşfedilmiştir. Hastalığa kar· 

şı uzun müddet muafiyet bahşe -
den bu aşt bazı vilayetlerde tat • ~ili : 

1 
atta çalışacakla~a vazı- lran transi t yolu üz~rindeki kam-

'"' . 
0 irctmck gibi, ilk fakat yon, otobüs ve hatta otom.!>bil ile .bik edilmiş ve iyi neticeler alın .. 

~ 1fltrin ti b bütün nakliyatı Dc"°"et Oemıryolta• mışttr. 
)\"· lı h"'kk ne su.re e aşa· ra idare edecektir. . . A · u k t ·ı E ve 

"'hı\'tt " ırtda bır pt~ram Bu hatta i~leyecek vesaıtı, bun· şının mu ıa a ımız ı e ge 
~ ~ ı ~· . ]arda çalışacakları bu idare tC1Jlin Trakya mmtakalannda da tatbiki 

tlcr '~ ıHai~ye mühim biz- edecektir, Bu serviste çalqaca~lar için Vekalet laboratuar şefi Bay 
tı.. bt <ltııtütünden bu teşkil1tın Devlet Demirıollartnın şhnendıFer Muzaffer ile iki miltehassıs arka-
t.L. '" lıllldan . .. hatlarında çalışım .bütün me.murla· d A d h k . 1 

gramı ist~ndiğini )'.a'Zınıştık. 

Bu emir üzerine vilayetimizce 
hazırlanıp Ankaraya gönderilen 
beş yıllık programın Vekfılette ted
kikine başlanılmıştır. 

Programda bilhassa Bayındırlık, 
Maarif ve 2irat işlerine ~ok ehem
miyet verilmiştir. Buna nazaran 
yapılacak Bayındırlık işleri meya
nında Yalova - Hamam, Bakırköy 
• Kazlıçeşme ve Üsküdar - Şile yol-

ları esaslı surette tamir olunacak 
ve Maltepe - Kartal yolu asfalt 
kaplanacaktır. Ayrıca Kartal - Ya
kacık yolu da asfalt olacak ve Üs· 

küdar • Beykoz şosesi de tamir o
lunacaktır. 

Yalova - Bursa şosesinin de ta • 
miratı bitirilecektir. Her sene köy 
kalkınması için (132,598) lira sar
fedilecektir. 

Halen yürütülmekte olan üç yıl· 
lık bayındırhk programının kalan 

Kümes hayvanlarının ıslahına 
da her sene (2880) lira ayrılmıştır. 
tır. 

Vilayet hududu içinde (4) yatıh 
ilk mektep :ıçılacaktır. İleride bun
lar arttırılacaktır. Bu mekteplere 

gelecek talebeler yiyeceklerini bul

gur, un, yağ gibi eşya olarak köy • 
!erinden getireceklerdir. 

Son yıl içinde İstanbul vilayetin
de (150) yeni mektep yapılmıştır. 
Bunlara ilave olarak, vilayet büt • 

çesinde her sene elde edilecek ta • 
sarruf ve fazlalık mektep binası 

yapılmasına ayrılacaktır. 

Beş yıllık programla hava taar -

ruzlarından korunmak için alına

cak tedbirlere de (25,000) lira har· 
canacaktır. 

ması meselesidir ki, bizce, hakika· 
ten ehemmiyetli bir mesele do -
ğurmaktadır: 

Öyle ya. Ben de bir plan yapa -
rım, 10 milyar İngiliz lirasına ç1 -
kabilir bir pliın. Hiç şüphesiz 10 
milyarlık bir imar plfını pek çok 
daha parlak olur. O halce, 1stan -

bulumuzun imarı meselesinde han" 
gi hadde, hangi ölçüye göre hare -
ket edeceğiz? Elbette ki lüksten 
daha lüks vardır. Hangi dereceyi 
kabul edeceğiz? 

Bilmiyoruz: Ecnebi mütehassıs 

Bay Prost da bfr plim hazırladı, 

yahut, hazırlıyor. Fakat acaba o 
kaç milyarlık? 

UlllUUltttllHUUllllUlllUlllllllllUlllUtllHtUthlllltlUUllWllUtlUllllllUllltlllltlltlJlllUUHllllCUllllllllllllllUllUUlllllJlllllllllllllllltlfM 

Acaba İstanbulun imar planları 
tahakuk etirilebilmcsi bakımından 
hakiki hesaplara mı istinad etti -
riliyor? 

Muhtarlar için 
Kurslar 
Açılıyor 

-·-
Bilgllerl bu suretle 

arttırllacak 
Köy muhtarlarının bilgilerini 

arttırmak ve kendilerine hükumet 

vazifelerini lüyıkilc öğretmek mak

sadile muhte1if mıntaknlarda (muh

tar kursları) açılması kararlaştırıl

mıştır. 

Bu kararın tatbikine hemen ge
çilmiş ve Trakyanın bütün vilayet 

ve kazalarında bu kurslar dün açıl

mıştır. Her kurs 13 gün devam e
decek ve alakadar <laıre reisleri 
ders vereceklerdir. 

Yeni yolcu 
Salonunun 
Projesi 

Yeni yolcu salonunun projesini 
yapmak üzere Dep isminde bir 
Fransız mütehassısı getirilmişti. 
Bugün bu mütehassısın iştirakile 
Liman idaresinde bir toplantı 
yapılmıştır. Toplantıya al!kadar 
dairelerden birer mümessil iştirak 
etmiş ve yeni salonun ne şekilde 
olması lazımgelece~i hakkında her 
mümessil kendi dairelerini a!Aka· 
d ar eden cihetten mütehasS'lsa 
izahat vermiştir. Mütehassıs 
yarından itibaren projeyi yapmıya 
başlıyacaktır. 

Yeni Bulgar pullar1 
Sof ya, 26 (Hususi) - Bulgaris· 

tanı seyyah celbi için Bulgar dev• 
let matbaası, Bulraristanın tabii 
r üzelliklerini ihtiva eden manzaralı 
bir nevi huıuır posta pulları bas. 
maktadır. Bu p ullar, küçük Bulaar 
prensesinin ve Slav alfabesi mües. 
sislerinden Metodi ve Kiril'lerin 
pulları tük~ndik ten sonra piyasaya 

Zirai 
1 Kombinalar 
Kuruluyor 
Harman mevsiminde 
çahşmıya ba,hyacak 
Ziraat VekU!eti köylü ve ziraat

çilerin terfıhi için bunlara ait muh
telif meseleler üzerinde ehemmi -
yetli tetkikler yptırmaktadır. 

Bu maksatla; tohum üretme ve 
ıslah istnsyonları teşkili \'e çoğal
tılması, nebat ve hnyvan hastalık

Ve acaba, hangi ölçüye ve dcr.!
ceye göre? 

Bu ölçü tayin olunabilmi~ midir? 

Yoksa, hesapta gözler kamaştı -
rıcı lüks bir İstanbul pliınını an • 
cak müze c<ımckünlarında seyret
mek le vardır! 

Yani operatör Cemil plfınının or
taya _çıkardığı bu mesele, hakikat, 
düşünlilecck bir meseledir: İstan
bulun imar olunacağına inanabil • 
mek için! 

Halk Filozofu 
larile mücadelr, fidanlıklar ve mey- l======-========= 
vacılık müesseseleri, devlet çift • 
Jikleri, hayvancılık, umumi ziraat 
faaliyeti gibi müstakil ve mühim 
işlerin her biri için ayrı ayn (937 
yılı çalışma programlan) hazırlan
maktadır. 

Diğer taraftan zirai kombinalar 
teşkili !anliyeti de ilerlemiş ve bu
nun için doğrudan doğruy~ Bakan
lığa merbut olmak üzere bir (kom
bina bürosu) kurulmuştur~ 

Yeni büro, kombinalara malısus 
traktör ve diğer ziraat makine -
lerinin vasıflarını lesbite başla • 
mıştır. Kombinalar önümüzdeki 

Karışık yağ 

Sata nlar va r 
Bilhassa Balıkp:ızarı ,.e civarı ta· 

raflarile, kenar manalle bakkalla
rında karışık yağların halis diye 
halka sürüldüğü hakkındn Bele • 
diyeye şikayetler yapılmıştır. Bele-

diye bunun önüne geçmek için ba
zı tedbirler almıştır. 

Belediye doktor ve memurları 
bu gibi dükkanları sık sık teftiş c· 
decekler ve knrışık olduğu görülen 
yağları imha ederek faillerini he
men mahkemeye vereceklerdir. 

harman mevsiminden it)barcn ça· !================ 
lışacaklardır. 

Bağlarda 
Zarar çok değil 

İki hafta evvelki soğuklardan İz· 
mir havalisindeki bağlarda yüzde 
yetmiş nisbetinde zarar görüldüğü 
bir gazete tarafından yazılmıştı. 

Bu hususta Ticaret Odasından 

aldığımız mallımata göre bu haber 
fo 

Bu telgraf d i rek 
· terini değiştirmeli 

Bir dostumuz anlattı: 

Geçen g-ün yolum düştü. 

Karaköyden rıhtım boyunu takip 
ederek Tophaneye, yoku sal<r 
nuna kad•r gittim. Geçerken, 
tesadüf ettiğim bir şey ,·ardı: 

~Gr techız ve tn~m de rın haiz oldutu hukuka malık ola· aşı nkara an are et etmış er-
ct._.· · ' dir. ... ıştır. caklardır. 1 çıkanlacaklardır. 

çok mübalfıgalıdır. Zarar umumi 
olmayıp yalnız Manisanın bir kısım 
yerlerinde yüzde yirmiyi geçme -
mektedir. Fakat bağlarda yE'.ni fi
lizler sürmekte olduğundan bu za
rarı da telafi etmek murokün gö
rünmektedir. Yeni doğuşlar, çok 
iyidir. Bundan sonra da filızler ~~
receği için Ege mıntakası üzüm re
koltesinin geçen seneki miktarı b .. ·.
lac:ığı kuvvetle tahmin edilmek -
tedir . 

Telgraf direkleri.. hakikaten, 
Karaköyden, la yolcu salonunun 
önüne kadar, bu arada bir sıra 
telgraf direkleri o kadar çirkin 
bir manzara arzediyor duki, 
şaştım, ksl:lım. Bu direkler, 
çok eski idi, Kimbifir, kaç 
senelik.. asıl mühim noktl\ .şu· 
dur: Yolcu salonu ile Çinili · 
r.htım hana önüne kadar urıı· 
nan bu cadde, yabancı sey. 
yahların, ecnebilerin, şehrimize 
geldikleri vnkit ilk ayak bas. 
tıklan caddedir. 

~t roman:52 

Sen de seveceksin! 
tı-~ Sıı· 
·~ h.. ı lemin d . k. . d . 
~ "':'l'ıiıtı .e. erım ı, sız aı-

' htr at'Jckcndisıne bağlı kalaca
ı <>la adaşunın, Nihadm re • 

rak h'" 
~ ecı urrnet hislerimi mu-
Q\q ec~ks· . 

ı... Ilı hı ınız. Lutfiyeden ayrı ., h· ç b• 
~ lıairrıı ıt zanıan bu rabıtamı 
ltd sarsmaz 

e\rs bt . 
\ lta:itt., tde~bire haykırır gibi: 
~lilbt haJır. Bu kat'iyyen ol

~ lflı~~ Yapamazsınız. Yapını
~~ l3 . 

~ ~. h~dhaykırışta bütün bir iç 
lt.ı ı det k" 

'

"l!\rs . • ın ve isyan vardı. 
Yenı bir .. l -"- ~ı. cum e soyleml-., 'len btr 

ı.. .. ı~ . denbire kapı açıl-
"11 rıye b' 

~bitı 
0 

:r zabit girdi. Sa-
g ı-unce hemen resmi 

Etem izzet Benice 

selam vaıiyetine geçti. 1'"'irdevs bak
tı. Bu, bir ıniralaydı. Haşin yüzlü, 
haşin tavırlı görünüyordu. Dik bir 
sesle Salihe: 

- Rahatsız mı ettim sizi? 
Dedi ve: 
- Konu~manıza devam ediniz .• 
Diyerek Salihi Firdevs ile gö • 

rüşmekte serbest bıraktığını ihsas 
etti. Firdevs bu fırsattan istifade 
ederek: 

- Salih bey .. sizi behemehal öğ

le yemeğine bekliyorum. Beheme
hal geleceğinizi bana söyleyiniz. 

Dedi. Salih bir miralaya bir Fir· 
devse baktı ve uzun müddet dil
şünmek fırsatını bulamadığı kadar, 
itiraz edecek vaziyete de sahip ol
madığım ihsas eden bir kararla: 

1 
1 

- Peki .. 
Dedi. 
- Söz mü? 
-Söz .. 
- O halde Allaha ısmarladık.. 
- Güle güle hanımefendi .. 
- Mutlaka bekliyorum. 
- Mutlaka geleceğim! 

Garip adam 

Lütfiye artık hatıralarını yaz • 
mayı itiyad hükmüne getirmi~ti. 

Ve .. günü gününe yazıyordu: 
cO gün ne kadar tuhaf oldu. Fir· 

devs ablame\•e döndüğü vakit he· 
yecan içindeydi. 
- Ne oldu abla?. 

Dedim. İlk önce hiç cevap ver .. 
medi. 

- Bana bir bardak su verin .. 
Diyerek hemen oturdu ve .. u -

2un bir: 
- oof .. 

Çekti. Bu of çekişte kahırlı in -
sanların dışarıya ""Urdukları bü .. 
tün bir ı:r.hrap ve bedbini vardı. 
Tekrar ettim: 

\ 
- Ne oldu, niye böylesin?. 
Dik dik yüzüme baktı. 
- Çok gücenik Salih sana. 
Dedi ve ilive etti: 

- Sevmiyorum .. sevmiyorum di
ye diye adamın iızerinde bütün bu 

hissinin tesırini fazhısile bırakmıŞ
sın. Her şeyi biliyor. 

Ablam: 

- Her şeyi bilıyor! .. 
Deyine<?, Dummar b~ğları hadi -

sesini öğrenmiş sandım. Ve kendl 
kendime: 

- İşte bu .. fena oldu!. 
Dedim, düşiindüm: 

- Kim bilir Salihe nasıl akset
miştir?. 

Fakat kendi J<endimc kısa bir 

muhakeme yaptım ve .. karar ver
dim: 

- Kendiliğimden sebep oldu • 

ğum hiç bir hadise yok. Beni mes· 
ul edecek bir şey de olmuş değil. 
Nihayet bir adamın bayağılığt ve 
tecavüzü. Kendimi müdafaa etme-

sini bildim, onun da haddini bildir
dim. 

Ben, dimağımı bütün bu muha -

keme ve karar silsilesi içinde se -
!erber etmiı bulunurken ablam: 

- Salih ayr1lmıya karar vermiş 
gibi görünüyor. Kışlada kendisini 
ikna edemedim!. 

Dedi, ve devam etti: 

- Öğle yemeğine çağırdım. Söz 
verdi amma bakalım gelecek mi?. 
Her halde çok sıkılıyorum. 

.Bu sözleri işitince; omuzlarımı 

silkdim, 

- Sıkılacak ne var sanki?. Ayrı
lırsa aynısın. Ucunda ölüm yok 
ya?! .. 

Dedim. Ablama bu sözüm çok 
dokundu galiba ki, fena halde si • 
nirlendi, gözlerini parlata parlata: 

- Çocuksun Lfıtfiye. Söyleme 
böyle, istemiyorum! 

Dedi ve .. sanki daha çok kıza -
rak sözlerine ekledi: 

(Devamı var) 

Binaen::leyh, telıraf direkle
rinin bu perişan hal~ onlarm 
gözüne de şüphesiz batıyor. A· 
taçtan yapılmış olan bu direk. 
ler, eğrilmiş, yamru yumru oı.. 
mu.ş bir haldedir. Anla.şılıyor ki, 
yılların verditi bir ihtiyarlık var. 
Mevzub:lhs yerdeki bu direk
lerin değiştirilmesi, yenilenmesi 
acaba çok uzun boylu masra· 
fa mı bağlıdır ?. 

Hakikaten çok uzun boylu 
masrafa bağlı bile olsa, acaba, 
bu direklerin de~iştirilrnesi için 
bir fedakarlık yapılamaz mı ? .• 
Bu cadde üzerinde. beton kni. 
delerle tutturulmuş. muntazam 
demir direkler görmek, ne ka
dar özlenen tatlı bir arzudur. 
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Japon ocakl~rı f Yazan: Şerif HulA~ 
Bir memleket ki tayyaresinin Bir cinayetin sebebi 

HiKAYE 

motörünü kendisi yapar ... 
... O memleket havalarda hilkimiyetini 
bilfiil elin e bulunduruyor demektir. 
Bir çok makinist okullarına, hava f akü/lelerine, motör ve uçak 

fabrikalarına malik· bulunan Japon yada 
/ıava sanayii bugün tamamen inkişaf etmiş bir vaziyettedir 

Japonya 
Güzel bir 
Misaldir 
E cnebi malzemesinden kurtul -

mak ve ı lusal ihtiyaçları ta -
mamen içeriden temin etmek için, 
fevkalade mPsai He yıllarca çalış

mış olan Japon uçak sanayii son 
yıllarda artık tamamen inkişaf et
mış bir haldedir. 

On yıl (.ınccsine kadar yalnız 1\
sansla çalışar. fabrikalar, son za -

manlarda yerli tezgahlarda, yerli 
muhendislefrı pliın ve projelerine 
göre iş çıkarmaktadır. 

Her hangi lıir memlekette. uçak 
san::.yiini yaro.tmak için, lüzumu 
olan unsurların çokluğu düşünüle
rel{ bu mevzn üzerinde durulacak 
olursa, Jopon:,; a devletinin pek kı
sa bir zamanda elde etmiş olduğu 
bu sonucun nE! kadar şayanı dik -
kat olduğu anlaşılmış olur. 

Z ehirli gaı: kurıunu takip eden Japon kadınları 

FilhakilCa, bugün Japonyanın u
çaıc sanayii karbüratör, manyeto
dan başka her şeyi yapmaktadır. 

Bu sanayii teşkil eden müesse -
se ve fabrikalarm başlıcalarını kı
sa bir surette, incelemek faydalı ol
sa &ere kür. 

Japon uçak sanayiini teşkil eden 
miiessese ve fabrikaların başlıca ~ 
ları şunlardır: 

cAichi Tokci Dcnki K. K.> önce 
lisans ile, 400-450 beygirlik cLar -
rainc> motörlcri yapan bu rnües -
sese, bugün, 1.!lusal motörlcr çıkar
maktadır. 

l950 devirde, azami takat olc.rak 
332 beygir veren ve beygir - saat 
başımı 24 kilo(ram benzin ve 14 ki
logram yağ yakan 9 silindirli (A.C.) 
motörü bu fabrikanın tezgahların
da yapılmıştır. 

cTokyo Gasu Denki K. K.:11 deniz 
avcısı, bombardımanı ve keşifleri 
yapan bu müessesenin başlıca top
lcri: 5 silindirli \'e pervanesiz iken 
sikleti 141 kilogram olan, 90 bey
giı:iik cHatakaZC> ler ile, bunlardan 
mü~tak, 130 beygirlik cJimpu:t ler 
ile 300 b<:'ygırlık cTempu:t lardır. 

cAichi Tokei Denki K. K., -
Deniz avcısı, bombardımanı ve ke
şifleri yapan bu fabrikanın 67 kilo
metre, asgari, 95 kilometre azami 
157 kilomc-tr~ seyir süratli ve 4300 
metre tavanlı. 5 saat sınıf kutur 
çalı~ması A. B. 3 avcısı şayanı dik
katir. 

clshikaw ajima> - 1924 yılında l 
kurulan bu müessese yalnız hüku
mete uçak ve yedek malze:me yap
mak tadır. 

Keşif, talim ve harp uçakları ya

pan bu fabrikanın en muvaffak ti
pi R. 3 dür. 

Bu tipten cHermcs> motörü ile 

teçhiz edilmiş bir uçak, 19:n yılt 

mayıs ayının 29 uncu gün:i Tok -
yodan havalanmış ve merhale mc?r
hale, ağustosun birınde Londraya 
ulaşmıştır. 

Ayni fabrikanın 450-600 beygir-

lik bir B. M. W. motörü ile teç'ıiz 

edilmiş, T. 3 tipindeki çift k:ınatlı 
ve 2l2 kilometre azarr.i sür~tli rr.·1-

d~li 3 dakikada 1000 metreye çı
kabilmekte olup 7150 metrelik t.ır 

tavana malıktir. 
cKawas'ini. - 1928 yılında kuru

lan bu şirket, İngilız fabrikaların
dan cSnart, ur, cDcckyard~ bu fab-

nkada da (Sclsan), (B. M. W.) gibi 

motörle, (Darniye) gıbi uçaklar' li

sansla meydana getirildiği gibi, 2 :o 
kilometre azami sür'atli, 4 saat - nı
sıf kutur çulışması, tamamen ma -
deni ve 450 beygirlik bir (B. M. W) 

ile mücehhez. iki kişilik Kavasak 
88> gibi bombardıman uça'<ları oa 
ynpmaktadır. 

' 
cNakajım::ı. - Lisans üzerine 

(Fokker), ( Bı eguet), (N:euport), 
{Dclage) gıbi uçaklar ve (Bristol), 
{Larraine}, (Jupitcr) gibi motör -
ler yapan bu fabrıka da bugün ulu
sal tıpler çık:ırm.ıktadır. Bir kışi
lik cNakajima 90. (Azami sür'at: 

1 330 kılom 

Büyük Harpte 
Türk Bahriyelileri 

Na ıl dHğü.ştüler 
111uıı1111111ıııuıııuıııııuııı 111111111ıı11ıııııııuııııııııııııııı1111111111ıı11ııınııı11111ıııınıııııııııuıııttıııııııııı.ııııııııııııııı ı ınııııııııııııııııtı 

Tefrik a No. 24 Y azan : Zeki Cemal 
geçtikçe keyfimiz geliyor .. Mıdıl -
li de karanlıklarla yarış ediyor gi
bi.. öyle iyi gidiyor ki. .. makıne -
lerin sesi insana daha büyük bir 
heyecan veriyor. 

Saatler geçiyor .. Yavuz ortadan 
tamamen kayboldu .. 

Fakat bir .ıralık telsiz vurdu ... 
- Yine ne var .. 
- Oh müjde .. müjde .• 
- Ne var! ... 
Derneğe kalmadan amiral gemi -

sinin telsizinden gelen sözleri kay
de başladık. 

- Yavuz ile Midillinin Alman 
asker ve zabitlerinin Akdenizdeki 
son kahramar.lıkları üzerine Al -
manya imparatoru Kayser Hdnci 

Vilhe!m tarnfından hepsine ikinci 
rutbedcn demir salip nişanı ver -
mıştir. Nişanla taltif edılen kahra
manların isimlerini birer birer söy
lüyoruz.. 
Yarım sat kadar devam eden 

mur.abcredc yüksek rütbeli zabit
lerden ve küçük zabitlerle neferle
re kadar herkesin ismi okundu. 

Nihayet Yavuz ile Midilliye de ge
mi namına birer harp madalyası ve
rildiği tebşir edildi.. 

Bu sözü duyan asker, zabit artık 
neş'elenrnez de ne yapar .. 

Sanki karanlıkları yırtarak sa -
baha kavuşmak ve düşmanla karşı 
karşıya gelmek istiyorduk. 

22 mil.. bir bakıma da gecenin 

lometre; 500 metreye çıkış: 10 da

kika.) bu ulusal tiplerin bir misali

dir. 

Japonyanın halen en mühim u

çak ve motör fabrikalarının ısı bu

lunan cMitsulishi> yi işaret et -

rnek lazımdır. 
Bu müessesenin cNagoya> deki 

fabrikası 400, (Tokyo) da.kisi 900 

işçi çalıştırmaktadır. 

cMı(subishi> nin fabrikalarında 

meydana getirilen prototipler hak-

kında J apon hükumeti azami ketu

miyetini korumaktadır. 

İşte müteaddit makinist okulla
rında, üniversitelerinde, hava fa-, 
kültelerinde ve çok motör ve uçak 
fabrikalarına malik bulunan bu 

memlekette, hava sanayiinin ta -
mamen inkişaf etmiş olduğu görü

lüyor. 
Halihazırda Japon sanayii, mem

leket ihtiyaçlarını tatmin ettikten 
maada Çine ihracata da başlam1ş .. 
tir. 

jupon kad•nlarmd"l askerlik h~vesi 

karanlığı içinde seyir için pek faz
lardır. Fakat maksada erişmek için 
bandnn başka yapılacak iş yok .. 

Nihayet .. ilk ışıklar .. 

Karadenizin enginliğinde göz -
lerde parladı .. biraz sonra da du -
manlar arasında Kırım gözüktü. 
Meğer gözüken kırım değilmiş .. 

Ortalık biraz daha aydınl!lnınca 
vazıyet daha iyi anlaşılıyor.. Sa -
balıtanbcri gesif bir sis varmış .. öy
le de fena ki .. 

Midilli 18 mille hareketten bavka 
çare bulamadı .. 

- İleri. .. 
Çanakkaled<.>ki gözcü haberi 

verdi.. O: 
- Uzaktan bir 'şey görünüyor. 
- Ne taraftan .. 
- Şarktan .. 
Saat tam 10,5.. derhal telsizler 

işledi.. Amiral gemisine haber gıt
ti .. 

- Enfes .. 
Amiral gemisinde bulunan So -

şon paşanın bu vaziyetten mem -
nun olduğu verdiği emirden anla -
ş1JJyordu. 

- Üzcrıne ileri .. ateş .. 
Midilli emir alır da yapmaz mı?. 

Bohusus böyle karşı karşıya geldi
ği düşmanı kaçırır mı? ve 22 mil 
sür"atlc ilerlemcğ,c başladı .. 

Amiral gemisinden haber bek -
liyordu .. Mütemadiyen şifreli tel -
siz, makine de şu satırları kayde -
diyordu: 

- Düşmanla temas ... 
Nihayet Midilli vazifesini yap -

-mış ve emrin verildiği yere gitmiş 

düşmanın gcmilerıni de yakalama
ğa muvaffak olmuştu. Şimdi Ön . -
larla muharebeye başlamak icap 
ediyordu. 

Fakat Ruslar kolay kolay harbi 
kabul ederler mi? 

Aksi gibi sis de öyle sık ki.. göz 
gözü görmüyor desek hiç de müba
lağa değil. 

Saat tam 12 .. 

Midilli iyi bir yolla Rus gemisi -
ne yanaştı. . 
- Düşmanla karşılaşmak için gün
lerdenberi büyük bir heyecanla 
Karadcnizde dolaşan Midilli niha
yet düşmanla göğüs göğüse geli -

Delikanlı anahtarı, soğuktan don- ı 
muş cllerile döndürmiye çalıştı. Ka
pı açıldı. Aralıkta ayaklarını sil
di, kardan beyazlaşan kısa peleri
nini ve beresini silkti, odaya gir
di. Bir ayağı kırık masaya do.ğru 
ilerledi, bir ldbrit çaktı, kırık ve 

kararmış şişeli lambasını yaktı. 
Etrafına bakındı. Ocakta ne ateş, 

ne odun; pencerelere baktı, aralık
lardan sızan kar köşede birikmişti. 

Gözüne su küpü ilişti, su içmek is
tedi. Tası daldırınca, sert bir cisme 

çarpmadan doğan bir ses çıkardı. 
İlk defa taban tahtalarının aralık
larını farketti. Karyolaya baktı, 

saman bir kıtık, kitabı mukaddes
ten bir yastık; yorganı, arkasındaki 
pelerindi. Gözleri yaşardı. Bu gece 
bu odada nasıl yatacaktı? İki üç haf-

ta evvel bir gelin odası gibi, terte
miz ve zengince döşeli bu odada, 
sevgilisile geç~rdiği neş'eli bir ge
ceyi hatırladı. 

Derhal buradan k açmak , ve kah-
. velerdcn btri.1de sabahlamak iste

di. Bu saatte sobası gürül gürül 
yanan zengin evlerin odalarını, ve 

bu odalarda arzuları ılıklaştıran 

güzel kadınları düşündü. Elini ce
bine soktu, ne kadar parası varsa 
çıkardı: İki kuruş... Canı sıkıldı, 

hepsini ocağı fırlattı. Sand.ılyeye 
oturdu, dirseklerini masaya da -
yadı , başını t11eri içine aldı. Dü
şünüyordu. Bugünkü halinden, .,_ 
dasının. bu çıplaklığından \'~ kor
kunç soğuktan kimin mes'ul ol
duğunu nnlamak istedi. Babası mı? 
Hayır! Kendisi mi? Belki; Fakat 
her genç gibi, o da arzularını ya -
şamak, çıldırasıya sevmek ihtiya
cında değil miydi? Ve sevgilisinin 
istediklerini yapmak için, her tür
lü fedakarlığı severek göstermiye
cek miydi? Ve, hu saatte o güzel kı
zın da, sıcac ık bir odada yatmakta 
olduğunu düşündü. 

- Sevgilim beni anlamıyor, di
ye mırılrlandı; dostluğumuzu de -
vam ettirmiye ~cbep ne? .. Hayır, 

yanlış .. fcdaka:-:ık yapıyorsam, o
nu seviyorum, demektir. Mesela, 
yarın onunla buluşacağım. Parayı 
nPrrden temin rtmeJi? 

yordu. 
Hiç görmemiş gibi düşmana göz

lerini dikmiş hayretle bak ıyordu .. 
Ooh ne iyi ... 
Düşman bir gemi değil.. tam 7 .. 

İlk evvel görünen ıki geminin ar -
kasından 5 gemi daha peyda oldu .. 
Biraz sonra torpidolar da ken
dilerini göst~rdiler. 

Tamam ... 
Trabzonu döven kahramanlar 

işte karşımızda .. 

- l~aydi bakalım .. şe.hirh>ri d() · 
ven kanrainanlar ... Şimdı er m~y
danında dövüırmek sırDsı geldi. 
· Fakat Yavuz nerede? .. 

Derken biraz ha!ifliyen siı. tal,a
kası arasından parola ışıldadı.. \'C: 

bir kaç dakika sonra yakınımıza 

kadar geldi.. 

Midillideki kahramanlar ve Ya
vuzdaki kahraman askerler sanki 
uzun zamandanbcri hasretlerine 
kavuşmuş sevgililer gibi: 

- Horra!. .. 
- Horra! .. . 
- Horra! .. . 
Diye bağrışmağa başladılar. 

JcıılJli 
Odada satılacak bir şey 

t ·r mış ı. 11gı 
Bilmem, tanıdıklarından }1!1 ıl' r 

dam, babasına, oğlunun bir }<ı 
1 

,'3' 

şıklık ettiğini, mektebi astıg.1;0jğiıı1 
nnı, yoğunu bu kıza ycd1 p 
bir mektup yazarak anlatrnıştı·. 4 

d 
bcı·ır 

bası da geçen ayın başın an 11 ~ rayı kesmişti. Annesinden gele di • 
mektup çok nçıktı: cEvladırtl· etli 
yordu, baban büyük yernıflıcııl'' 
Benim paramı başkalarının elt iS' 
rile yiyemez, eğer aşıklık et~ be5' 
tiyorsa, sevgilisini kazansın ;01ıııı 
lesin, dedi. Yalvardım, yak tıildif' 
sahidir, d'edim, gençtir, ca ~ 
gençliğinde senin de baş!nda~1ı11J· 
miştir; yarın usanır. Kar e ).0ı · 
Elimde, avucumda ne varsa ıııtıl' 
luyorum. O da bir beş liracı!< ıır 

·· ··nde11 
yor. EvHidım, bu kız yuzu .. 

11 
s' 

Yatını tehlikeye atma. Her gll...,, 
. uw· 

lıyor, ve Allaha dua edıyor i)frtt' 
Babasına da, anasına da Jc 

ti. Sevgilisine de kızıyordu· ...,1\fl 
)cıtw• 

Rrıftan bir kitap nldı: o .~ • 
başladı. Lamba cızırtı .ılcw ) ~ıı 
yordu. İki gün evvel aldıgı ıc:~· 
dört gün gitsin diye, su ne rııJı~· 
t;rmıştı . Ü~iiyordu, pencere~!! I< f' 

b' so•ııı , 
}arından dondurucu ır t. sol9 
liyordu. Arkasını döndü, )<ar J<Ş:ııı' 
ya baktı, boynunu büktü, bll :ıl ir 
bu sert ve soğuk yat<ıkta .~8eri ~·'' 
tacağını düşündü. Yine goıl J<}:ırı!l 
şardı, fakat göz yaşları ynrı 
da donuyordu. ıılıırı!l' 
Aklına medresedeki kO~ş r,1iiıe: 

dan Abdullah efendi gcJdı. tıeı' s' 
kait bir hafızdı. Evkaftan dııod9sı~ 
yirmi beş lira maaş ahr~ı . . ıt:ıl11 
da hiç bir şey eksik değıldı·aıııı C' 

sobası 24 saat sönmezdi. ?rı ıcııl~1 
dun istemiye karar vcrdı~ ıcofl'l 
dışarı çıkh, bahçeden geçtl• ıcııl•~ 

k ·· ·· d dtırd ll · ·• ' şunun apısı onun e ı.ı~" 

k ı... t . "d .k. kisi ]<Otl r l'ar tı, ıçerı c ı ·ı ~ ,. 

yordu. Birisi: d:ıı11l\ 
- Allah razı olsun şu ~ ı-ıd 

dan diyordu Odun ve saırA.,.aııet 
, • • Vı.;> ~· 

masraflar için on. beş ııra .. 1111: ıı ıı1 
Yarın bir kaç çekı odunl3 · bııt_, 

ısıfl• dı> 
lıma geldi, farkında ~. ııııftıı 
Haydar artık uslandı,.~~ ol<· 1 buraya kız filfın getirdıgı y, r ıl 1 

{) r ' fınct cfl' I ,,.,,nrn 1 

·ııı<•. 
. . bifl ,. 

Bu (horrıı) iki g<'mır110d0rıafltt1, 
ne sclfımı mı, yoksa Ru5 111ııs1ıı 

.b. b" d.. n donnıl d'ıı 
sı gı ı ır uşmıı •ec;ifl 

. . ncŞ - :ıdl· 
kavuşan iki gemının ııc;ılııf11 

111
• 

. ·ı . 1 . . bu anl , acrı mı ı erı gc mıştı.. bir :ı 
Amma .. Yavuzun topları rncYdll11 

re gürleyince hakiknt 

çıktı .. 
- Derhal ateş... , 

.ıııt 
- Mesafe 7000. c bil 1ıı atcŞ ıı11 
Yavuz pir taraftan dilşftl $')' 

ken diğer taraftnP da rnc"• b~,rı9~ 
baş tarafı ilerisine geç i,.et ' 

d vıız ~ retle Ruslara amu -~· 
. . d f1 fır-.,. 
ıslıyor u... birde r Jıh 

M·d·11· ·ı Yavuzun arıl:l ı ı ı l e ,r· şrJl• 
ran ateşi karşısınd:ı ı..ı ,i 
de geri kalmamıştı. Jıcftletı 

Hatta mukabil ateŞ 
dakikalarda olmuştU·· 

{' 
- Ateş.. ıııt9 

- Salvo ateş.. . J' diğer ;ıl' 
Bir taraftan Midıl 1

' ,ıe~ oilf' 
Yaıar1 ,et 

tan Yavuzun batar Jlillll~ .,. .. J 
· te tı,.· .1.f 

dırıyordu .. Ateş .. ış gelt1lij ı ,;v· 
manla karşı karşıya ( oe"'f(I 
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Fakir. lpi" -enitekriikartist nam-
Hindistanınyukarsındaingi. zedinde ne aranıyor? 
lizlerin başına çıkan gaile 

Derme çatma silahlar la en muntazam bir 
orduya karşı ihtilal bayrağım açan adam 
Şimdi hemen hemen bütün diğer kabileler de 

fakir /piye· iltihak etmişlerdir 
- ·- kanun hazırlanıyordu. Bu kanuna 

H • d • f • nazaran her eyaletin teşrii birer 
ın IS anın iÇ .. meclisi ve mecliste çokluğu teşkil 

eden partiler tarafından kurulmuş 

I• 1 • • b k birer kabineleri bulunacaktı. Fa .. 

Ş erine bir a iş _kat M~lli K~ngr~ •. e~alet val~lerine 
. umumı cmnıyetı ıhlal edecek mec
lis kanunlarına karşı veto hakkı da 

. verdiğinden milli Kongre bu ana 
kanunu da kabul etmiyordu. 

S on gi.inlerde-Hindistan'dan ge
h len bir takım ajans telgrafları, 
Vu '?:mlcketin şimal hududundaki 
. czırıstan bölgesinde Fakir İpinin 
ıdnre . l lt;•. sı a tında bir ayaklanma hare-

• ll olduğunu haber vermektedir. 
l3undan daha evvel de gene Hin

distanda yeni ana kanununun kablü 
~c kongre seçimi dolayısilc bir ta
l ırn .hareketler olmuştu. Bu itibar
ha liındist<ındaki vaziyete genel bir 
/kışla bakıp bu hiıdiseleri ve ne-
ıcclerini gözden geçirmek faydasız· 

011'llıYacaktır. 
}f :Sütün bu hadiseler ta Büyük 
t arpten başlar. O zamanki İngil
ğ~re hükumeti Hindistana verece- ( • 

ı Para ve asker karşılığı olarak 
~~htariyct vadetmişti. Fakat harp 
ıtınce muhtariyet yerine 1919 se

lle · la~~nde ancak gayet mahdut bir sa-
<l ıyct bağışlıyan ve her on sene
a c bir defa tadil edilecek olan bir 
t na kanun teklif olunmuştur. Bu Gandiden s11nra birden bire ıöh ret 
~klifi kabul etmiyen . Hint milli alan Hind mücnhlJ i Fal<ir ipi 

1• ~ngresi o zaman tam bir istik -
h~-<:lde etmek yolunda gösterilere 
~lanuş, İngilizler de her türlü 
re Plantıyı, konferansı yasak etmiş
<! \liatta bir defa Amritsar şehrin
h? u Yasağı dinlemiyerek yapılan 
ijır top~antıda halkı dağıtmak için 
iır.z:r~:=ıne ateş edilmiş, .bu yüzden 
vvv 0ınt1i ölmüc:tü. l3 lt • 

ruı u kadar sıkı tedbirlere baş vu
rtı.a l'llasına rağmen yine hareket dur
llin l'llış, Yürümüştü. 1920 de Gandi
liğ· başkanlığı altında bir cişbirli
te~ etmemek. non cooperation ce
l'ek:~ı başlamıştı. O zaman bu ha-
40.oolın ~~şında bulunan liderlerle 
~ ho kışı hapse atılmış, fakat yi
Pte ~r~et durmamı_ştı. Gandinin 
?tı.e~SJpı bu hareketi· hiç kan dök
ç0,.. en Yiirütmekti. Buna rağmen 
ı>oit~ari kasabasında 20 İngiliz 
Ga~~·halk tarafından öldürülünce 
Qi 1 

1
• hareketi durdurmak iste-

, ngil' onu .. ızler de bu ayaklanmanın 
attııntı almak üzere Gandiyi hapse 

ar. 
lialk . 

Sh k Yığınları bu suretle lider-
baş al.~nca aralarında din ihtilafları 
dist gost.erıniş, bu ihtilaflar, Hin-

<ını k 
ttıu§t armakarışık bir hale sok-
tatbi~· 19.19 senesinde Hindistanda 
ti.ru b· edılen idare şeklinin değiş-

e ılrnesi için geçmesi icabeden 

10 sene bitmek üzere idi ki, İngi
lizler Hindistaan Simon'un baş -
kanlığı altında bir heyet gönderdi
ler. Milliyetçi Hintlilerin boykotaj
la karşıladıkları bu heyet, mcmle -
kette tahkikatını yapmış, raporunu 
vermiş. ve bunun .üıedne Londrada 
muhte1if Hint partileri •bu raporu 
incelemek ve kabul etmek üzere bi-
rinci yuvarlak masa konferansına 
çağırılmıştır. 

Hint Milli Kongresi bu konfe -
ransa delege göndermediğinden 

bunda·n bir. netice çıkmadı. Ayni 
zamanda Hindistanda vaziyet teh
likeli bir şekil aldığından İngiltere, 
ikinci bir yuvarlak masa konfe -. 
rasını davete mecbur olmuştu 

Bu' konferansta Gandi, Milli Kon-
greyi temsil ediyordu. Milli Kon
gre yine tam bir istiklal noktasında 
ısrar ettiğinden bu konferans da 
akim kalmıştı. 

Gandi bu yolculuktan dönüşte 

yine halkı İngılizlcr aleyhine a
yaklandırdı. İngilizkr de bütün 
Milli' Kongre teşkilatını ortadan 
kaldırmak ve Gandi ile birlikte 
binlerce kişiyi hapse tıkmakla mu
kabele ettiler. Öte taraftan da Hin-
distan merkezi hükumetine geniş 
bir salfıhiyet ve Hint eyaletlerine 
dahili muhtariyet vadeden bir ana 

Bu yeni ana kanun bu sene ni -
san ayında yürürlüğe girmektedir. 
Milli Kongre seçime iştirak edip 
on· bir eyalet meclisinden altısında 
'çl:>ğunluğu kazanmış ve kabineyi 
kurmak hakkım elde etmiş, fakat 
valilerin veto hakkı kalkmadıkça · 

, bu :kabineleri kurmaktan istinkaf 
etmiştir. 

Son zamanlarda Hirtdıstanda vü
cude gelen ana kanun buhranı bu 
iYÜZden çıkmıştır. 

İngilizler, şimdi bu eyalet rnecli
sind<!ki azınlık partilerini kabine 
teşkiline davet etmişler. bu teklif 
de kabul olunmuşsa da bu kabine
lerin çoğunluk partileri tarafından 
kolayca verilmesi mümkün ve mu
hakkaktır. 

Gandi, bugün bu meselede İngi
lizlerle uyuşmak taraftandır. Fa
kat yedi defa hapse girmiş, bu u
ğurda bütün servetini kaybetmiş o
lan yeni l'vfilli Kongre reisi Ceva
hir Lal Nehru, gçnçlık, köylü ve 
amele kitlesıle birlikte hareket e
derek bu kanuna karşı ko.ymak ve 
Hindistana tam bir istikla temin 
etmek yolunda yeni bir mücadele
ye girmiştir. Bu yüzden. bazı Hin
distan şehirlerinde halkla hükü -
met kuvvetleri arnsında ihtilaflar 
çıkmıya, hatta çarpışmalar olmıya 
başlamıştır. 

· Vaziyet tam bu tnerk<'zdc iken 
Hindistanın şimali garbi hududu -
nun orta ve cenup kısmını teşkil 

eden Veziristandaki kabileler, Fakir 
İpi adı verilen bir ihtilalcinin re
fsliği altında ayaklanmış ve 1ngi
lizler için yeni bir gaıle çı\<armış 
bulunyorlar. 

Her ne kadar bu asilerin elinde, 
hükumetin bütün modern harp va
sıtaJarı kar~ısında kullanmak ü
zere alelade tüfeklerden başka si· 
lfıh bulunmamakta ise de tuttuk -
lnrı arazinin sar pi ığı ve çetinliği 
bunlra karşı hareketi g\içleştir -
mektedir. Son -ajans haberleri Fakir 
İpinin öteki kabileleri efe llyak '.! . 

landırrtıak için beyanname neşret -
tiğini habe.r veriyor. Eğer bunlar' 
da bu davete icabet edecek olurlar
sa o zaman vaziyet biraz daha müş
küllcşebilir. 

A vrupalı ve Amerikalı kadınlar 
arasında, sahne ve sinema ar

tistliğine rağbet gittikçe artıyor. 

Bir çok kadınlar, Hatta, maruf \'e 

zengin ailelerin kızları, anasının, 

babasının ve kocasının rızaları hi-

Hifına ve bir çok fedakfırlıkJar ih
tiyar ederek, evlerini barklarını yı-

kıp dağıtarak sahneye koşuyorlar. 
Holivuda, her gün, bu ne\•iden 

bir çok genç kız ve kadın akın, hat-

ta hücum ediyor. Bunlardan bir 
çoğu, bazı müesseseler tarafından 

angaje ediliyor. Fakat, yine bir ço
ğ~ da, iştıhaları kursaklarında ka~ 
larak, arzu .ve hevesleri kırılarak 
memleketlerine donmek mecburi -

. yetinde kalıyorlar. 

Namzedlerden bir kaçı 

desinden geçiriyorlar. 
Evvela, vücut güzelliğine ehem

miyet \eriyorlar. So"nra da çehre 
güzelliğine! 

Evvela tartılan namzedin kilosu 
boyuna göre azami hadden hazla 
veya asgari hadden eksikse kabul 
etmiyorlar. Fakat, kendisinde fev
kalade istidat sezilen namzetler de, 
ihtiyaca göre kilosu ya arttırıl -
mak veya cksiltilmek i.ızere bir re
jime ta''i tutularak matlup hale ge_; 
tiriliyor ve kabul ediliyorlar da ... 

Artist namzedini ölçmıye, biç -
miye başlıyorlar. Kol ve ve bacak 
bileklerini, baldır, oyluk, kalça, bel, 

göğüs, boyun ölçülerini alıyorlar. 
Bu ölçüler, boya ve ağırlığa göre 
tesbit edilmiş olan rakamlarla kar-

. Film müesseseleri olsun, tiyatro şılaştırılıyor. Uygun çıkarsa ne 
idareleri olsun, bir heveskarı anga- ala! .. Bu ölçüler de uygun gcldi .. dc-
je etmeden, uzun uzun tetkik had- ğil mi? .. Arlık, kabul edilmek ü- 1 

mitleri beliriyor demektir. Amma, 
yine bu muayyen uzuvları muay
yen teknik ölçülere uyan genç kız
lar arasında yeni bir tasfiye, yeni 
bir eleme başlıyor: Yürüyüş, jest, 
mimik ... 

Bunlar da muvafık bulundu ınu, 
artık iş, . angajman ve şartlara kalı
yor. Bunlarda da mutabakat hasıl 
oldu mu, her şey tamam demektir: 
Genç kız, artist olmuş demektir: 
Bundan sonraki yükseliş, kendi is
t.idat, i:abiliyet, dirayet, a15ka ve 
muvaffakiyetine bağlıdır. İşte her 
gün bir yenisi beliren yıldızlar, 

ekseriyetle, böyle, anlattığımız had
de ve merhalelerden geçtikten son
ra bu payeye var3bilmişlerdir. 

Bunlardan her hangi birinin ya
rın, öbür giin yeni birer yıldız ola
rak karşımıza \:ıkmıyacağını kim 
iddıa edebilir?. 

====================================== ======================================= 

BORÇKA 
Yalnız Ergani değil, memlekette 

layık 
be1;~ır ilçesi ismine 
zengin bir yer daha var 

Burasına Borçka'ya tabi Morgol derler ve bakır bu 
mıntakada topr~~-I:-ı. sathında bile mebzulen nıevcuttur 
B orçkada candan ve yürt• 

hır ı;alışma hareketi göze çarp
maktadıı. Çoruh ilinde bir parça 
geri kalmış olan ilçeler,. bu son 
yıllar içjndc var kuvvetleriyle ba
yındırlık, yol, tarla, okul, elek -
trik, su ve saire işlere sarılmışlar
dır. Çonıh iline en kudretli idare 
adamları gönderilmiş ve başta il
bay B.~f!k Koraltan olmak üzere 
bütün rr.emurlar ve onların peşle
rinden yürüyen bütün halk kitle-. 
leri bu uzak yurtlan şenlendirmiyc 
koyulnll!şlardır. İşte Borçka ilçesi 
de bunlardan biridir. Burada da bir 
yol v~ 1-ir okul faaliyetinden baş
ka zirai ve ekonomik cephelerin 
de kuvvetlendirilmesine başlan -

, rnıştır. İlçebay Fahrettin Başel tam 
maansile bir iş adamı olduğunu her 
sahadaki muvaffakiyetlerile isbat 
etmektedir. 

A rtvin civarındara hir törünt1s 

kırdır. Bakır cevheri toprağın sat
hındadır! Evvelce bu maden bir İn
giliz şirketi tarafından işletiliyor

ken, sonradan bir Amerikan serma
yesi de buna ortak olmuştur. 

3,5 tur. İngilizler 300 metreye ka
dar sondaj yaptırmışlardır. Derin
liğe doğru gidildikçe bakırın kali
tesi de yükselmektedir. Bu ilçenin 
adını değiştirmek lazım gelse, bu
raya rnutlaak .Bakır ilçesi:D demek 
münasip olacaktır. 

'"ıili • ortlrııu fakir lpige fca,ıı ıirlıtijl aıfc.,f luuılc.itta filİı"lı11 ılı iıtl/atlı ıtmılct.dir 

Bu üU{enin bugün en önemli me
selelerırdcn birisi de madenler • 
dir. Buralarda o kadar bakır ma -
deni vardır ki, bunların işleti1?1esi 
sayesinde halkın iktısadi durumu 
§imdiden kuvvetlenmiye yüz tut-
muştur. Morgoldaki bakır madeni 
1902 de keşfolunmuş ve 1904 te iş
letilmiye başlannuş ise de, 1914 te 
Umumi Harp dolayısile faaliyetini 
t atil etmiştir. 

Morgol bölgesi baştan başa ba -

Şimdi hükumetimiz bu madeni tek
rar işletmiyc karar vermiş oldu -

ğundan bir mühendis buraya ge
lerek sahanın topoğrafik haritasını 

almaktadır. Bundan sonra sondaj 
ameliyesine başlanacak ve 1937 yılı 

içinde modern bir fabrika vücude 
getirilecek ve madenlderin işletil-
mesine başlanacaktır. Bakır yüzde 

BELEDİYE İŞLERİ 
Buranın belediye reisi Bay İsma

il, Artvindcn dönüşünde bir oto -
mobil faciasına kurban gitmiş ol
duğundan şimdi bu ödevi Mustafa 
Öztürk görmektedır. Beıe Ji
nası Çoruhun kenarında ve meihur 

(Devf!mı i inci Hgf•d.ı ) 
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A İ SÜLEYMAN 
No. 1 Yaza n : Nedim Refik 

~ ' Yavuz Sultan Selim kendi emellerinin şarkta ve karada olan 
kısımlarını tahakkuk sahasına çıkarmı,tı. Fakat denizde? 
Yavuz Sultan Sclımin ccnat.P.Si 

Trakyadan gctirıldi. Yeni padışah 
Süleyman, bab:ısmı kabre ka~ar 
teşyi ederken dl'vlet demlen agır 
yükün kendı omuzların:ı yüklen -
diğini duymıya başladı. 

Yavuzun nisbeten kısa süren, toı
savvurlanna, emellerınc göre kafı 
olmıyan saltanat dcvrı zamanın şa
iri tarafiııdan şöyle tasvır edılmc
miş miydi: 
Az zaman içre çok i§ etmis idi 
Sayerı olm~ idi cilemgir 
Şemsi asr idi asır da şemsin 
Zıllı memdud olur zamanı kasir 
Yalnız Sultan Seiim şarkta bü

yük muharebeler yapmış, Avrupa 
hıristiyan filemi de bu adın verdiğt 
korkudan sinmişti. Fakat 'Türklere 
karşı yapılan birlikler, hücumlar 
hep akinı kalmıştı. Kaç defa ehli
salip tertibatı altüst olmuştu. Ya
vuzun, şarktaki işlerini bitirdikten 
sonra bir gün yü~ünü öbür tarafa 
döneceğini dü~iındükçe o zamanki 
hıristiyan dünyasının başında bu • 
lunan Papanın uykusu kaçıyordu. 
O kadar ki Papa Leon Türklere kar
şı İngiltere ve Fransa krallarını 
k:ındırmıya da teşebbüs etmedi de
ğil. 

Bununla beraber Yavuz Sultan 
Selimin zamanında Avrupa ile mü· 
nasebat sakin geçti. Osmanlı· pa
dı~ahı şark ile meşguldu. Avrupa 
dünyası da Türklere karşı bir te • 
ca,·üzde bulunmıya hiç cesaret e
demiyordu. Onun için Avrupa dev
letleri, Osmanlı padişahına elçiler 
göndermeyi, siyasi münasebatı de
varr. ettirmeyi daha muvafık gör
müşlerdir. Bu hal ne kadar devam 
edecektı? .. Yavaz Sultan Selim ken~ 
di emellerinin şarkta ve karada olan 
kı unlarını hakıknt sahnesine çı

karını~tı. Fakat denizde? .•. 
Bir imparatorluğa malik olan 

Türkler için hele bundan sonra 
durmak çok uzaktı. Tarih Türklere 
daima büyük roller vermiş, Türk
lük aldı~ı rolü daima yapmıştı. 
Şimdi de denizlerde yapılacak işi 

\'ardı: Kuvvetli bir donanma. Ro· 
dosn gitmek, oradaki haçlı şÖ\·alye
le"cen adayı almak. 

.. ,'ürk donanması haıırlanıyoı. bü
ytik bir SC'fer için kendini toplu
yordu. 

Lakin Yavuz Selım Edirneyc gi
dcırken yolda birdenbire hastalan
dı, şirpençeye tutuldu ve 926 sene
si şevvalinin 7 nci gunü (20 eylül 
1520) ıstıraplar içinde :fani dün -
yava gözlerini kapadı. 

Bınlerce göğüsten gelen tC'k bir 
ses haHnde yeniceriler yeni padi
şahP saltanatını kutlamışlar, veril
mesi adet hükmüne giren paralan 
alm.şlardı. Sule~·man, dc\'lct ida
resini ele aldığı zaman ilk verdiği 
(•mir şu oldu: 

- Babamın k.ıbri yanında bir ca
mi ynpılsın!.. 
İrtnnbulun yedi tepesinden al -

tıncısı üzerinde yapılacak olan bu 
tami, beyhude süslerden, debdebe 
de.ı, gösterişten ari olacaktı. Ya -
vuz Selimin adını taşıyacak olan 
mabed ancak böyle sade, fakat hey
betli olabilirdi. Daha ölmeden cv
vei Ymnızdan işitilmişti: 

- Cami dediğiniz nedir? .. Bir mi· 
narc ile bir kubbe değil mi? .. 

Ölen padi§ahın bu sözü hatırlan
mıştı. İstediği cami sade olacaktı 
Olc:a olsa iki minaresi olacak. ve 
bir de kubbesi. Yavuz Sultan Seli
min oğlu ve bir gün Kanuni unva

nını alacak olan Sultan Sülcymanm 
işte devlet idaresini ele alır almaz 
ilk iradesi bu oldu. Bu irade ye
rine getirildi. 

••• 
Genç yaşta padişah olmak sevin

ci ne kadar büyük olursa olsun Sü
Ieymanın çehresinde en nafiz bir 
nazar için bile bu sevincin bir tc-
7..ahürünü sezmek rnüşküldü. Ken
cisine tacü taht bırakmış olan ba
l-asının ölümü, hem de çaresi bulu
namıyan bir dert ile ıztıraplar için· 
de dünyaya ihtiyarı veda etmiş ol
J "ası genç padişahı düşündürüyor, 
nıtltcessir ediyordu. Fakat bu te
essürde de hiç bir mağlubiyet ese
ri görülmüyordu. Genç çehrede o 
kadar büyük bir vekar, sarsılmaz 
bir metanet \•ardı ki. 
O günün işleri bitmiş, padişah dev· 

Jet crkanile görüşmüı, a:kşam ol • 
muı, artık resmi hayata hasredilen 

saaller g~çcrck hususi ve mahrem 
lı.:ıy;ıtın geçirilr<:ek saatlerine stra 
gcımışti. 

DUnyanın guzel yetiştiren her kö
,,es·nden buraya nice cMahı peyker. 
l~r gclrnış. hayattan nasibini ala • 
t ·' genç bır hükümdara en tatlı 
<'nlart yaşatmak ıçin hı?r şey düşü
nJlmiıştu. Haremi hümayunda kaç 
kadın vardı ki, padişahın bir em~ 
ı ni kendilerint.:e cıhan değer bir 
ıl!ı (atını bekliyordu! .. 

I'aremi hümayundaki güzeller 
tatlı bir korku Jçinde idı. İçin, için 
dc-vam eden, fakat şiddeti daima 
artan rekabetler hep burada idL 
:t:c kadar güzel göğüslerden çık· 
mak istiyen gızli cAh· lar vardı ki, 
zıır zaptcdilıy'>rdu. Tahta yeni çı
kan genç padişahın gözdesi olmak 
emelı, dünyanın her tarafından ge
tirılerek bu sarayda bir araya ge
tirilmiş olan dilberlerin yüreğin • 
de yatan hır arslandı. 
Padişah harem dairesine girin

ciye kadar teşrifatın bir çok kaide
leri ycrıne getirildi. Süleyman yor
gunluğunu alamamıştı. Fakat hiç 
yorgun görünmüyor, babasının ce
nazesinde bulunduktan, her şeye 
bizzat nezaret ettikten, ·Yavuz Se· 
limin tabutu önünde yürüyerek o
nu mezarına kadar teşyi ettikten 
sonra dınlcnmiyc çok ihtiyacı var
dı. Fakat çehresi hep oyle metin ve 
vakurdu. Ulema, devlet erkanı ve 
ycniçcrılcr onu hep böyle sakiıı ve 
metin görüyorlardı. 

Bilhassa bu teşrifat kaideleri.. 
Bir hükümdar ister istemez bu ka
idelere harfi harfine riayet edılır
kcm bıkmak, usanmak alameti gös
termiyecek, sonuna kadar katlana
caktı. Tcşrifathı a;oyundu. 

Harem dairesine girerek oradaki 
teşrifata da katlandıktan sonra ni
hayet yalnız kalan genç padişah 
dinlenmek zamam geldiğine mem
nun olmaktan kendini alamadı. Fa· 
kat pek ala biliyordu ki, burada 
her duvarın arkasında bir çok göz
ler kendisini gözetliyor, bir çok 
kufaklar onu dinliyordu. Padişahın 
ufak bir arzusunu hemen yerine 
getirmek için her tarafta kimbilir, 
k:ıç harem ağası ve kaç cariye var· 
dı!.. 

Ufak bfr işaretle bulunur gibi 
oldu. Karşısında elpençe divan du
ran bir harem ağası behrdi Padi
şah elini başına doğru götürerek 
bir işaret etti. Harem ağası yer
lere iğilerek, aldığı emri yerine ge
tirmiyc koştu. Zenci çıktıktan son
ra padişah ağır ağır gezinerek ken
di kendisine: 

- Şimdıye kadar dedikleri cık· 
tı. Fakat şimdiden sonrası ne ~ıa .. 
cak ? .. diye söylendi. 

Çok geçmeden, deminki harem 
ağası tekrar belırdi. Elpcnçc divan 
durdu. Elile bir kaç işaret yaptı. 
Padişah hafifçe gülmekten kendi

sini alamadı: 
- Bütün gün yorulduktan sonra, 

diye söylendi. Şu dilsiz insanın tu
hafına gidiyor. 

Harem ağası dılsızdl. Efendisin
den aldığı emri işarelle alıyor, ar
zedeccklerini de işaretle anlatı • 
yordu. Fakat padişahın gülümse • 

mesi çok sürmedi. Harem ağası al
dığı bir işaretle öne geçti. Dehliz .. 
ler boştu. Fakat her tarafta padi
şahın bir işaretile meydaan çıka~ 
cak kadın ve harem ağası ol::ırak 
kimbilir kimler vardı! .. 

Dilsiz hepsini tanzim etmişti. Pa· • 
dişahın şu sırada yalnız kalmak is
tediğini anlamış, başkalarına da 
anlatmıştı. Padişah üzerine sade bir 
esvap aldı. Bu kıyafet hiç resmi bir 

şeyi andırmıyor, fakat gecelik ha
linden de uzak bulunuyordu. Bir 
çok dehlızlerden geçerek önde dil
siz olduğu halde yürüdü. Merdi -
venlerden indıler. Ufak kapılardan 
cıktılar, sonra yine bir merdiveni 
çıkmıya başladılar. Bu da bir mer
di vendi. Padişah buraları pek de 
iyi bilmiyordu. 

Fakat dilsizi takip ederken dik • 
kat ediyor, ziyası pek hafif, dar 
merdivenleri ise pek çevik hareket
lerle çıkıyordu. Yüksek bir yere 
çıktıkları anlaşılJyordu. Dilsiz, bir 
yere çıktıkları zaman ufak bir ka· 
pınm önünde durdu, kapıyı açtı, 

içeri girdiler. Burası tavandaki a
vizeli kandillerden akan ziyanın 
iyice aydınlatamadığı geniş bir yer-

dl. Yerlerde, gerek sedirlerin, ge. 
rek ortada duran büyük b ir rahle
nin üzerine yere sarkmış haritaya 
benzer bir takım çizgili büyük kn
ğıtlar ve bir çok aletler nazarı dik
kate çarpıyordu. Duvardaki kum 
saatleri vak ti b ildiriyordu. Ayakta 
kısa boylu ihtiyar b ir adam, başın
daki aba takke ile yerlere kadar 
eğilerek, padişah ı karşıladı. Padi
şah: 

- Selamün aleyküm, dedi; son
ra harem ağasına işaretle, dışarıda 
beklemesini emretti. Harem ağası 

çıkarken kapıyı kapadı. Padişah, 

sedirin üzerindeki kağıtları toplı
yarak kendisine yer açmıya çalışan 
ihtiyar adama teklifsizce bir tavır
la: 

- Zahmet ediyorsun, dedi, ne
rede olsa otururum. 
Kısa boylu, seyrek beyaz sakallı, 

aba takkeli adamın kaşları, gözleri 
ve çıkık oymacık kemikleri, sonra 

konuşurken bazı kelimeleri teıaf -
fuzu, kendisinin Türkistan tarafla

rından gelmış olduğunu tahmin et
tiriyordu: 

- Saadetıu padışah, dedi, kılı -
cınız keskin olsun, hem de ömrü-

- 1 nuz uzun ... 
Sultan Süleyman sedire oturur -

ken yüzünde hafif, fakat acı bir te
bessüm belırdi: 

- Hak. dedi, duanızı müstecap 
buyursun . Buyük babam Beyazıt 
hazretleri cennetmekan babam için 
bu dediğmizın aksini istemiş; der
ler. Demiş ki: Oğlum, kılıcın kes
kin olsun, ömrün kısa .. 

(Devamı var) 
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O kuyucu larla 
Baş başa 

Bulunan para 
Mühür, 
Kese ve marka 

Koca Mustafapaşa caddesinde 358 
numaralı dükkanda oturan Halil 
imzalı okuyucumuı yazıyor: 

c23 nisan 937 günü saat 12 rad

delerinde Koca Mustafapaşa cad -
~esind2 Çınar karakolu önünde bir 

mühü• bulunmuştur. 1\Iühürlc be
raber 3144 numnrah bir marka ve 

içinde 672,5 kuruş para bulunan bir 

siyah kese bulunmuştur. Bulunan 
eşya, Çır.ar karakolu memurların

dan polis Bay Vasfiye verilmiştir. 

Bu eşya h51en zabıtanın mu -
hafaza ... ı altındadır. Mührün üze • 

rindeki isim Süleymandır. Bu müh
rün ve eşyanın sahibi her kim ise, 
al3kadar zabıta memuruna müra -
caat ederek almasını gazetenizle 

ilim etmenizi saygılarımla dile • 
ı·im. > 

[ SON TELGRAF - O kuyucu

mtız Bay Halile gösterdiği bu insa
ni hareketten dolayı teşekkür ede

riz. Btı kayıp ewanın sahibi yazıyı 

gazetemizde okuyunca, gidip müh
Ti.inü ııe parasını bittabi alacaktır. 

M al sahibi de ayrıca Bay Halile te
§ekkii.r edecektir. Okuyucumuzun 
mektubundaki if aderinden, eşy4 

ve parayı bulanın bizzat Bay Halil 
olduğunu zannediyoruz. Bay Hali

lin bu temiz harttketi ayrıca şayanı 
te~ekkürdür.] .. , ......................................... , .......... . 

BORÇKA 
( .i ind Hgf atlon J~oam ) 

asma köprünün başındadır. Yıllık 
geliri 3282 lira kadardır. Burada ko-

yun eti 20, ekmek 16, 15 ve 12 ku

ruşadır. Sade yağ 65, yumurta 1,5, 
şeker 33 e, odunun k ilosu 20 paraya 

satılmaktadır. Kasabada bir otel, 
bir han, 73 dükkan, 73 ev vardır. 
Borçkanın temaşaya değer bir 

yeri varsa o d:ı Asma köprüdür. Bu 

köprünün uzunluğu 113 ve geniş· 
liği de 5 metredir. Köprü, gümrük

le beraber 112 bin liraya yaptırı l

mıştır. Çekoslovakyada (Skoda) 

fabrikası tarafından Avrupada ya
pılarak burada tak ılmıştır. K ur
şuni renkte olan bu muazzam bina, 
Çoruh nehri üzerinde bir dağ par
çası gibi durmaktadır. 

1 HİKAYE 1 ---
Bir cinayetin 
Sebebi 

/ 4 stncl Hgfada" devam ] 

Delikanlı kapıyı çaldı. Abdullah 
Efendi çıktı: 

- Ne \'ar, hayır ola! dedi. 
- Odun almayı unutmuşum, bu 

akşam idare edecek kadar verin de, 
yarın alınca iade ederim. 

- A, gel vereyim! odunun da la· 
fı mı olur? 

Beraber odaya girdiler.· Haydac 
misafirle selamlaşh. Sonra, etrafı
na göz gezdirdi. Köşedeki masanın 

üstünde adı geçen on beş lirayı 

gördi.ı. Birden kendini o kadqr 
bedbaht buldu ki.. bunlara sahip 
olsa, sevgilisine her istediğini ya
pabilirdi; ve sevgilisi ona ne çok 
teşekkür ederdi? 

Abdullah Efendi, Haydara bir 
çay içmesi için ısrar etti, o da razı 
oldu. Çaylar içildi, laf lafı açtı. Va
kit epey geçli. Misafir kalkıp gitti. 
Delikanlı bir türlü kalkmak iste • 
miyordu; bu odada halledilecek bir 
işi vardı. Nihayet gitmiye karar 
verdi; fakat, Abdullah Efendi so
banın ateşini canlandırmakla uğra· 
şırken, masa üstündeki anahtnrı 

aldı ve cebine koydu. Birden gqrip 
bir asabiyet hissetti. Elleri titriyor
du, yüzü sararmıştı. Kalktı: 

- Allaha ısmarladık! dedi ve ~ık-
tı. 

Soğuğa rağmen, odasına sevinçle 
koştu. Odunları ocağa yerleştirdi, 
yaktı, ve düşünmiye başladı. Bu 
gece büyük ve müthiş bir şeye ka
rar vermişti. Abdullah Efendinin 
on beş lirasına sahip olmak; fakat 
nasıl? Komşunun oda anahtarını 

almıştı, kılidi bununla açabilirdi. 
Odunlar yandıkça, Haydarın kafa
sında parayı almak imkanları d:ı 

kuvvetlenmiye başladı; nihayet, 
bu işi yapmıya karar verdi. Ken • 
di kendine: cŞimdi, Abdullah Efen

di yatmıştır ... diye düşündü. Biraz 
daha bekledi. kalktı, dışarı çıktı, 

medrese odalarının kapıları önün -
de durdu, hepsini dinledi. Soğuk, 

odalara korkunç bir sükun halinde 
sinmişti. Odun istediği komşunun 

kapısı önüne geldi, kalbı yerjııden 
fırlıyacakmış gibi çarpıyordu bir 
an durdurmak için göğsünü sıktı: 

hiç ses yok. Annhtarı kilide soktu, 
yine hareket yok Açtı, kapı acı acı 

gıcırdadı Emin olmak için tekrar 
dışarı, ve yine ıçeri gırdı, ağır ağır 
merdi\'enleri çıktı. Odaya girmişti. 

Karanlıkla, karyolayı görüyordu; 
Komşusu dcrın bir uykudaydı ve 
duvar tarafına dönmiıştü. Dclıkan
lı bir an durdu, yaptığı işın kötü
lüğünü düşündü, yol kısa iken geri 
dönmek istedı, derhal, göziınde sev
gilisi canlandı: 

- Yarın, saat ikide, anladın mı? 
Tatlı bir gün geçireceğız. 

Tatlı bir gün geçıreceklerdi . Aşk

larından bahsedeceklerdi. Bu bü
yük saadet, onu hazırlıyan imkan
lar tehlike oldukça, daha çok bü· 
yürdü. Fazla düşünmedi, hatta, ken 

dini haklı buldu. 
Karanlıkta masayı aradı, ayağı 

bir sandalyaya çarptı. Çıkan sesi 
dinledi. büyük bir korku geçirmiş
ti. Biraz daha ilerledi. Ellcrile ma
sayı buldu, üstünü yokladı, temasla 
bulduğu üç kağıdı cebine soktu. İ

çinde aşkı ya§aroak imkanlnrını 

bahşeden bir sevinç duydu: o kadar 
ki, birden şaşkına döndü. Süratle 
odadan uzaklaşmak, yarınki sevin
ce daha fazla yaklaşmak istedi. A· 
yağı bir t enekeye çarpt ı. Bir gü
rültü, ve arkasından bir çığlık .. 

Abdullah Efendi uyanmıştı. A· 
vazı çıktığı kadar bağırıyordu: • 

- Hırsız var, hırsız var! 
Haydar olduğu yerde çivil~nmiş 

gıbiydi. KaçamJyordu, fakat böyle 
bır vaziyet te yakalanmanın fecaa
tini derhal anlamıştı . Bırden ada · 
mm üstüne atıldı , boğazını sıkıyor

du. HCTif mütemadiyen kısık bir 
sesle: 

- Hırsız var!.. Hırsız .. diye ba • 
ğmyordu. 

Eline karyolanın demiri geçti, 
adamın kafasına vurmak istedi, ya
pamadı. Fak:ıt, hırsız olarak yaka
lanmk, en kötüsü, sevgilisile yarın 
buluşamamak; ona her §CYi yaptı
rabilirdi. Gözleri karardı, boğazı sı
kılan adam kendini kurtarmıya ça
lışıyordu. Dışarıda ayak sesleri işi
tildi. Haydar, şaşkına dönmiiştü, 

gözleri yataklarından f ırlıyacakrnış 
gibi büyüdü. Bıraktığı karyola de
mirini yakaladı, adamın başına bir 
kaç dt>fa vurdu. Şimdi, karşısında 
iki kişi gördü. Eli ayağı titriyordu. 
Hiç bir şey yapamadı. Olduğu yer-

--Eski İstanbul batakhaneleri : 

l _____ K __ U ___ v~n, M.·s~ ÇAPAN-

ikinci kıeım - 53 -

(D. R) arkadaşının hile ile parasını çal· 
dırdıktan sonra bu parayı sanki met· 

resinden ahyormuş gibi senetle ve 
faizle ona ikraz etmiş ve tekrar 

pokerde elinden aldırmışb 

Hararetli 61r parti 

Eczacı (A .. ) arkadaşı (D. R.) nın 
son defa kaybettiği paraları kur -
tarması için, onunla kumarhanele
ri dolaşarak bakara oynamış, ve 
iyıce para kazanmışlardı. 

(A .. ) nın kazanışı ve esasen pa· 
ralı bir adam olması, kumarbazla -
rın nazarı dikkatini çekmiş, hırs -
larını kamçılamıştı. (D. R.) bun • 
dan istifade etmek fırsatını kaçır
madı, son günlerde apartımana gel
miye başlıyan oyunculara haber 
yolladı, elinde paralı ve iyi bit 

oyuncu olduğunu bildirdi. Esasen, 
(A .. ) da arkadaşına bir yardım ol· 
sun diye, 1stanbuldaki iki günlük 
ikametini uzatmış, (D. R.) ya şun -
ları söylemişti: 

- Arkadaşlarını, bildiğin pokpr-

cileri davet et, oynıyalım. Büyük 
mikyasta da oynarız. Çokça gan -
yot çıkarırız, cebine beş on para 
kalır. Senin hatırın için bir kaç 
gÜn daha fazla kalırım burada ... 

(A .. ) nın girdiği kareler de ç,1k 
kuvvetli ve büyük oyun oldu. l\fü· 

himce ganyot çıkarıldı. (D H) nın 
cebin e epeyce para girmesine mu
kabil, (A .. ) bir hayli para kaybet
ti. Pokerde kaybettikçe. geceleri 
zararı kurtarmak hiılyasile bakct • 
raya da devam etmeğe başladı. 

(A .. ) bir taraftan şansı yardım 

etmediği için kaybediyor. bir taraf
tan da (D R.) -evvelce yaptı~ gi· 
bi· önündeki onluk, yirtni beşlik 
fışlerden: 

- Araklıyarak! 

Cebine indiriyor. ona sezdirme -
den Şanzor İsmallden bedeli olan 
paraları alıyordu Bu. böyl<>cc bir 
kaç gece devam etti (A ) apartı • 
manda pokerde, kumarhanede, b'l· 
karada, iki bin liradan fozfa pnra 
bayıldı. Elinde, avucunda ancak i
ki, Uçyüz Jira kadar bir parası kal
dı. Ve artık oynamamaya ve bu 
para ile Ankaraya dönmiye karar 
verdi. Fakat (D R.) bunu da elm
den almak istedi. Bunun içırı bir 
pldn huzırluı.!ı 

Bakarada kaybettiği geceden bir 
gece sonra, apartımanda otururlar-

-
de bır müddet durdu, sendeledi ve 
sonra yıkıldı. ,. .. 

Ertesi gün gazetelerde: • Yaşlı 

bir hoca, parası için öldürüldü!~ 

serlevhalı vak'ayı okuyan Huriye, 
bu hadise üzerinde hiç durmadı; fa. 
kat bir daha da Haydan göremedi. 
Bu katilin aşıkı olacağını aklına 

getirmemişti. Şimdi, o, erkek arka
daşları arasında kendisini sevecek 
iki gördü. Eli ayağı titriyordu. Hiç 
birini aramaktadır. 

ken, meşhur pokerci hırsJzlarındıtf1 
Arna\'llt (S ... ) geldi. 

- Poker oynamıya geldim, tdın-
se yok mu? 

Diye bir ltıf attı ortaya! .. 

(D. R.): İ 
- Bu akşam kimse gelmedi. s-

tcrsen biraz bekle, belki gelen o· 
lur . 

Diye cevap verdi. , ·r 
Yirmi dakika sonra kapının zı 1

' 
fi• apnrtımanın boşlukları i1Sinde, ı. 
ıt<rek akislerle çınladı. Gelen aç , 

göz ve zengin oyunculardan (J .. ; 
idi. O ela, salona girer girmez· 

- Bu akşam kare yok mu'. J3cı1 
oynamak için geldim. 

(D. R.) dedi ki: t1 
- (S ... ) var. Sen de varsın. 13 

akşam ben de oynarım. Olduk ÜÇ··· 

(S ... ) 1 (A ... ) yı gösterdi: 
- Bev ovnamaz mı?. 

" " tre· - Oynar amma, yarın sabah 
nile Ankaraya gidecek, bu al> -
şam erken yat:nası. lazım ... Bckıc· 
riz, elbet bir iki kişi daha gelir. 

Beklediler, 
Çene çaldılar, 
Tavla, piket oynadılar. 

Yarım saat geçti, 
Bir sı:ıat geçti. -·ol 
(D. R.) kimsenin gelmiyeccgı ; 

bıliyordu. O, yalnız (J ... ) ile (S.··~, 
davet etmiş, arkadaşını bu adn 
Jarla beraber: 

- Boğmak! 
İçin tertibat almıştı. 
Kapı çalmdı. 

(A ... ) dedi ki: 1' ~ 
- Epey beklediniz amma, ~a ;

11 
.. 

ba bir oyuncu geldi... karenız 
mamlandı demekliı'. ifl 

Gelen oyuncu değli, (D. Jl.) n 
metresi Madam (H ... ) idi. .. ) 

Vakit geçiyordu. (.J .•. ) ile (S· 
!abırsızlanıyor: 

1 
- Artık ne olacaksa olsun. ıcı' 

Der gibi, (D. R.) in yüzüne ~~JC" 
yorlardı. Fakat o, bir şey 50·cıe' 

. hrİl' e miyor, (A ..• ) yı oyuna ta ç,.ıı• 
cck bir formül bulamıyordu. ·~ , 
kü, (A ... ) bu akşam oynan:ıı~sc cı'' 
ğını, yarın erken kalkmak ıçın· ı-

. ev"e 
ken yatmak lllzım gcldi[.rinı 
den söylemişti. 
Şımdi ona nasıl: 

1 
)1!1' 

- H:ıydi bır seans yapalı~·dötl' 
zır oyuncular da gelmiş, gerı 
mcsinler. 

Diyebilirdi. ı11i.l-
Bu bıraz tuhaf, tuhaf değil. 

nasebctsiz bır teklif olac:ıkll·. çı· 
Poker bahsını açmak için, b;~ IJıl 

re, bir giri:tgfıh ararken, san ·ş:ırct 
bahsi açması için, kendisine~ Jd: 
edılmış gibi, metre (H ... ) d ~ 

(Devamı var 
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SlYıBeyırnanun S@ırayon<dla 

KU~CS KO~ILARm Dünkü milli küme maçları 

Tefrika No: 37 Yazan : M. Necdet Tunçer 

Hamo geç kalmıştı .• sabahleyin Ef ragimin evine 
vardıg"'ı zaman komşular, onun kaçtığını 

Beşiktaş - Güneşi 2 - • 
mağhip etti ı,_ 

İzmir at koşuları G. Saray· Bursa Beşiktaş-Güneş 
söylediler. Hamo, kraliçenin Şeref stadı oldukça kalabalıktı. 

b d f Büyük maçtan evvel oyıuyan Be-
U serseriyi neden takip ettiğine şaşıyor U. §iktaş küçüklerinin oyunu yer bul-

ı-ıamo 0 kadar sert davranmış, mak ümidile erken gelen halka 

Ham.o, suyun baıına vardığı ı:aman, keneli sogunclan çıplak ayaklı arap 
cengaverlerinin sol rJllüncien geçlik/erini gördü,• 

0 kadar şiddetli bağırmıştı ki.. bu- zevkli bir futbol seyrettiriyordu. 
nu gören diğer komşular birer bi- Beşiktaşlı Feyzinin, Hayatinin 
rer evlerine kaçışmağa başlamış - hasta olmasına rağmen oyun oy -
tardı. nıyacağı rivayeti Beşiktaş taraftar. 

İhtiyar yahudi korkudan dizle - )arının !azla canını sıkıyor, maçın 
rinin üzerinde duramıyordu. neticesinin ne ofacağım merak ve 

_ Görmedim .. haberim yok. endişe He bekliyorlardı. 
Diyemezdi.. Takım maça şu kadro He çıktı: 
Efrayımın evinin yanında oturu- Beşiktaş: Mehmet Ali, Hüsnü -

yordu. Faruk - Fuut - Enver - Rifot - İh -
_ Durunuz, dedi. Size anlata _ san - Rıdvan - Hakkı - Şeref - Eş-

yım.. ref. 
Ve geniş bir nefes aldı.. Gimeş: Cihat - Faruk - Reşat - Da-
Sözünc devam eti: niş - Rıza - İsmail - Refii - Necdet-

1 

_ Bu sabah güneş doğmadan ka- Salahattin - Rebii - İbrahim. 
pıya bir yı.ik arabası gelmişti .. Ef- Maça saat dörtte hakem Sait Sa-
rayim eşyasını nrabaya yukledı.. lahattinin idaresi altında, Beşik -
yanına hizmetçisini aldı,. giderken taş!ıların santrası ile başlandı. İlk 
sorduk: ~Yolculuk nereye?. O kı- dakikalar iki takımın da halka he-
saca cevap verdi: cHebron köyle • yecan ve zevk veren güzcl akmla-
rine gidiyorum. Hastayım .. bir kaç rile geçti. İlk on beş dakikadan son-
ay tebdilhava edeceğim!. ve araba- ra Güneşliler sol taraftan Beşiktaş 
sım sürüp uzaklaştı. kalesine tehlikeli bir kaç akın yap-

- Hangi köye gittığıni söyleme- tılar. Dakikalar, Güneşin h5.kimi-
di mi? yetile geçiyor; Beşiktaşlılar sağ 

- Hayır.. tarafın işlememesine rağmen bü -
- Sormadınız mı? tün akınları o taraftan yapmak is-
- Sorduk .. cevap vermedi. tiyorlar, fakat hiç bir netice elde e-
Hamo ihtiyarın söz.lerınc inan - demiyorlardı. Her iki takıma da 

dı.. Hebron yolunu tuttu .. atını fasılasız ofsaytler oluyor, hakemin 
, sürdü .. tozu dumana katarak koş- bazı yanlış görüşleri halkı kızdırı-
mağa başladı. yordu. 

Hamo, Hebrondan gelen bir ço- Güneşliler güzel, fakat biraz sert 
d liarno birdenbire oturduğu yer - I Evde kimseler yoktu. bana rastladı: oynuyorlardı. Oyunun yirmind da· 
en kalktı: Efrayim tehlikeyi görerek kaç - - Yolda bir arabn ile karşılaş - kikalarında Beşiktaş kalecisile kar-

Sa- Bu deli kadın sakın kraliçe mıştı .. Hatta eşyalarının bır kısmı- tın mı? şı karşıya kalan Salahattin mu -
llla olmasın?!.. nı da birlikte götürmüştü. - Bir değil, bir kaç araba ile hakkak bir gol fırsatını pek fena biı· 

h - Haydi canım, kraliçe Sama Hamo yumruklarını sıkarak: karşılaştım. Hangi arabadan bah - şiltle kaçırdı. 
er ş . 1 . d. 

~ eyı {aybedcr amma, aklını - Alçağı ele geçıreme ım.. sedıyorsun? 36 ncı dakikadn Güneşlilere ve-
d aybctmez. O çok akıllı bir kadın- Diye söyleniyordu. - Bir yük arabası. İçinde ev ~- rilen bir korneri sağaçık güzel bir 
ır. Arka odalardan birinde durdu. yası .. ve bir erkekle genç bir ka • vuruşla çekti, Eşref de güzel bir 
liarno bu .,özleri işitince: Yerde bir küçük kavanoz buldu. dın gidiyorlardı .. Görmedin mi on- kafa vuru~ile Beşiktaşın ilk golünü 

/\] - Efrayim beni aldattı demek! Bu, Asuriyelilerin saçlarına sür- . !arı sen? yaptı. 

i lkbahar r•rıttar1nın dör· 
d UncUsU dlln yapıldı 
İzmir, 25 (Hususi muhabirimiz -

den) - Yüksek yarış ve ıslah en -

cümeninin ilk bahar at yarışlarının 
dördüncüsü son hafta koşuları bu
gün Buca alanında yapılmıştır. 

Birinci koşu üç yaşındaki İngi
liz erkek ve dişi taylara mahsus o
lup mesafesi 1400 metre olan bu 

koşuya 5 tay iştirak etmiştir. Mu -
zaffer Eker'in Şimşeği birinci ve 
F. Kara Osmanoğlunun Şengün'ü 
ikinci gelmiştir. 

İkinci koşu dort yaşından yuka
rı yaştaki yarım kan arap ve ha -
liskan nrap at ve kısraklara mah -

sus olup mesafesi 2000 metre o1an 
bu koşuya 8 hayvan iştirak etmiş -
tir. A. Boz'un Ben'li Boz'u birinci 
Bayram Palaska'nın Necib'i ikinci 
gelmiştir. 

Üçüncü koşu dört yaşından yu -
karı haliskan İngiliz at ve, kısrak
lara mahsus olup mesafesi 2400 
metre olan bu koşuya üç hayvan 
iştirak etmiştir. Prens Halim'in 

Yoncner'i birinci, F. Atlinin Tom -
ru'su ikinci gelmiştir. 

Dördüncü koşu dört yaşından 

·yukarı yarım kan İngiliz at ve kıs
raklara mahsus olup mesafesi 2200 

metre olan bu koşuya 8 hayvan iş
tirak etmiştir. Salih Temel'in A -

lcmdağ'ı birinci ve Mareşal Çak -
mak'ın Bı:ıyburd'u ikinci gelmiştir. 

Beşinci koşu üç yaşındaki yarım 
kan arap ve halis kan arap erkek 
ve dişi taylara mahsus olup mesa
fesi 1200 metre olan bu koşuya 4 
tay iştirak etmiştir. S. Tarhanoğlu
nun Uysal'ı birinci, F. Karaosman

oğlu'nun Dicle'si ikinci gelmiştir. 
Önümüzdeki hafta İzmir husus.t 

idaresinin at koşuları yapılacaktır. 
acağı olsun onun. dükleri yağ kavanozu idi. (Dt:vamı var) Santra yapan GüncşIHcr güz.el bir 
biye k . d f lıı Hamo bunun kraliçe tarafından "'"""""u"u""'""'"""'"""""'""""""""""'""'"""" akın yaptılar, bu aktnı Salfıhattin ti aldı. Dakikalar Beşiktaşın güzel 
Al'tı~\ y~ınd e~ ~r ı:ı.. d. r unutulduğuna hükmederek. biis - l"R.- 1 güzel bir şütle gole çevirdi. İki da- tehlikeli fakat neticesiz akınları ile 

}'<! ız ar eşı a ayı ın ı- b .. - h.dd tl · r R A D y Q gcdvQrdu. Hakkının akınını dur -~~k halde değildi.. ntına bındi.. utun 1 e enmış ı. kika içinde her iki tarafta birden ~ .; 
li ubahlcyin erkenden ynla çıktı. Artık prenses Samanın burada ._______________ gol olması halkın heyecan ve me- durmak istiyen Rıuı, Hakkıya çar-

~ir· arno bu sefer Efrayimi ele ge _ hapsedildiğine ve Efrayim taraf m- BUGÜ~KÜ PROGRAM rakını bir misli daha arttırdı. parak sakatladı. Az sonra Hakkı 
cııdn:e. ona dünyanın kaç bucak dan buradan başka bir yere kaçı - Akşam neşriyatı: GUneşin çok güzel akınlarından Be~iktaş taraftarlarının alkışlarile 

Ugunu gösterecekti. rıldığına kat'iyetle hükmetmişti. Saat 17 lnkılAp dersleri Üniver- kendilerini kurtarmak istiven Be- tekrar oyuna başladL 
11!<Jı:in dar sokaklarından yıldı • Şimdi ne ynpacaktı? siteden naklen Mahmut Esat Boz• şiktaşlıların forvertleri biİe he - İkinci devrenin yansından sonra 

l-1 Stir'atile gidiyordu. Efrayim kraliçeyi nereye kaçır- kurt tarafından, 18,30 Plakla d11ns men hemen müdafaaya çekilml~ bir biraz açılır gibi olan Güneşliler gü-
arnoyu yolda görenler: ~tı? musikisi, 19 Çocuk Esirgeme Kuru- vaziyette idiler. Birinci devre 1-1 zel bir kaç nkın yaptılar, fakat bir 

Ci~:- Azrail birinin canını almafa Hamonun kafasını kurcahyan mu namına konferans Doktor Falı. beraberlik ve Güneşin hikimiyetile netice alamadılar. Devre Be§ikta-
bl'<>r!a bir nokta vardı: rettin Kerim, 19,30 Afrika avı ha- bitti. şın hakimiyeti altında geçiyordu. 

~dernekten kendilerini alamamış- - Prenses Sama böyle bir hay- braları S. Salahatti:l ot lu, 20 Rifat İKİNCİ DEVRE: Güneş kalesi bir kaç kere tehlike 
lı ı. dudun p~inc neden ve nasıl takıl- ve arkadaşları tarafın dan Türk mu• Bir. . d atlattı. Fuadın ""kti~ı· bır' ınitu·· g-u-
q mcı e\-Tenin sonunda başlı - >- 6 ır- -'·!ı~:nıo şehir dıc:ındaki mahall~ye mıştı? sik iıi ve halk şarkı ları, 20,30 Ömer va ğ ik" ret bir plan3·orda tutan Gu .. neş ka-Y~-1.4 ıt J n ya mur ınci devrede §id -
~/·· Samanın, Süleymanın sarayın - Rıza tarafından arapça ıöylev, detlendi. Havanı.n çok fena olma _ leci.si Cihat bayıldı, fakat çabuk 

tirıı rayi.rnin evi önünde atının diz- dan bir kıskançlık yüzünden kaç- 20,45 Sfiye ve arkada~ları t.. sına rağmen oyuncular güzt>l oynu- kendine gelerek tekrar oyuna baş-
~erini ~kti. tığı muhakkaktı. FaJçat, Sama sa- ra fından Türk musikisi ve halk yorlardı. Güneşli Salahattin sakat- ıaaı. İkinci dewenin bitmesine 10 
~re atıad raydan kaçmag·a karar verdig'ii za- şarkıları. ıaat ayarı, 21, l 5 Şe· land - d •-k da d - d k 

l{ ı... bir tiyatrosu dram kısmı (Tahiı) ıgın an "' ım egişiklik :ya- a ika kala Salfıhattin tekrar eski 
S:Pıyı çaldı. man, Efrayim gibi bir serserinin 22,15 Ajans ve borsa haberleri ve pılmış, santra!orda Refii oynuyor- yerine geçti. Fakat oyunda hiç de-
l\a: Yok... kucağına neden atılmıştı? ertesi rünün programı, 22.30 plikla du. Güneşin bu değişen takımı he- ğişiklik olmadı. Devrenin bitmesi-

Atatürk Stadyomunda Galata • 

rayın şehrimize gelen atletizm ta

kıını ile Bursa Acarspor atletleri 

karşılaşmışlardır. 

Kalabalık bir seyirci kütlesi ö

nünde yağmur altında çamurlu bir 

pist üzerinde yapılan müsabakala
rın neticeleri Ye derecelerini bildi

riyorum: 

100 metre: Nazmi (Bursa) birin

ci, HalUk (G. S.) ikinci; derece: 

11,8, 800 metre~ İbrahim (G. S.) bi

rinci, Remzi (Bursa) ikinci; der~
cc: 2,15, 400 metre: Galip (G. S) bi

rinci, İbrahim (Bursa) ikinci; de!'e

ce: 56,3, 1500 metre: Etem (Bursa) 
birinci, İbrahim (G. S.) ikinci, de

rece: 4,49, gülle atmada: Etem (G. 
S.) birinci, Sabahattin (Bursa) i

kinci; derece: 11,44, 4 X 100: Bw·sa 
takımı birinci, Galatasaray ikinci; 
derece: 47,6. 
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~--------------~ L. "'ıyı şiddetle te1~eledı.. Hamo bu işi komc:ulardan soruc:- men b ld ğun be11· t k d b' d k "'oınş 1 ~"' ...... 11 sololar, opera ve operet parçalan, ozu u u ı etti. l ev- ne ır a ika kala Beşiktaşlıların 
~irıd u ar hayret, biraz da korku turmağa koyuldu. 23,30 ıon. rede fena oynıyan Beşiktaş ikinci bir akını Güneş kalesi önünde bir Tashih 
li Q Ilamoya bakıyorlardı. İlk önce ihtiyar bir yahudi ile Y ARINKI PROGRAM devrede ilkine nı·sbetle mukayese k 1 ğ '-- 22 N. 1937 t ·h· d 
i anı.o kapıyı omuzladı.. argaşa ı a se1.11.:p oldu. Bu karga- ısan arı ın e gaze-
~" karşılaştı. Hamo birden yahudinin Ô"-1 • b edilem · k k d .. ı b aJık · 1~eti) .. 'e nfdi. ,. e ncşrıya : ıyece a ar guze ir şe - § tan ıstifade eden Şeref Şeşik. temizde ilan edilen Kadıköy icra. 
uç "' uzun sakalından tutarak bir ke - Saat 12,30 Plakla Türk musikisi, kilde oynuyordu. İlk devrede mü- t ·k· . 
l:ı- gozlü kücük bir evdi bu. kf aşını ıncı ve galibiyet golünü yap- sına ait izaleişuyu ilanının satış 
~aıno nara çe ı: 12,50 Havadis, 13,05 muhtelif Plak d.afi bir vaziyet alan Beşiktaşm ye- t B ı 

bütün odaları araştırdı. - Efrayim nereye kaçtı? · 1 S .k ı. u surete maç 2-1 Beşiktaşın bedeli 2200 olacak yerde 2000 
neşrıyatı 4 on. rıne ı inci devre Güneş bu vaziye- galibiyetile bitü. 

~ ~~~~~~~~~~!!!!!!!~!'!'!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!~~~~~'!!!!!!!!!!!!"!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::~::''!!'!!~~~~~!!!!!!!~~!!!!!!!~~~~~~~Y:a:ıı:lm~ış:tı:r.~K:e:y:f~iy:c~l~t~a~s~h~ih~ol~u:n:u~ .. () ... 
~anı :s1 di . . En nihayet herif olduğu gibi mucadeel için geldiği anlaşılıyo,. • Gece Draçtan hareket ettik. İh-

yere yığıldı . du. Beraber mahzenden yukarıya tiyar haHiskarımın akrabasından 

1 kt b 
• Beyaz sakallı adam Salvolyo'nun çıktık. Artık serbest havaya ka - birinin evine gittik. Ben orada kal-a ra n 1 a 1 r 1Ş1 k üzerine eğildi ve kanlı bıçağını he- vuşmuştu. Dizlerim heyecandan d H" · İl un. useyın efendi gitti. k ay 

rifin ceketine silerek temizledikten ve bitkinliğimdcn titriyordu. 
k B bu evden dışarıya çıkmadım. sonra ımna koydu. eyaz sakallı adam mahzenin ka-

A k d _ Ben hayatımda bu Hüseyin E-nca on an sonra benim yüzu- pısını kapadı ve bizi gölün kenarın-
d !endi gibi iyi yürekli bir insana me baktı. Gitmiyc hazırlanıyordu. a bekliyen genç kadının .varıma 

rastladığımı hatırlıyamıyorum. Ar-Fakat birdenbire durakladı ve ba- geldik. Kadın ağlıyordu. Kulağına 
na sordu: bir şeyler fısıldadı vel kadınca/İl- navutluktan çıkıp gitmek için, ba· 

- Siz kimsiniz? zın göz yaşları kesildi. na yol parasını da o temin etti. Ken-
Bir kaç kelime ile vaziyetim! ken- - Kızımdır, dedi, ben buralarını disinden Salvolyo'yu öldüren bı -

dişine anlattım. Yanıma geldi1 a- pek o kadar iyi bilmem, 0 bizi iste- ~~~~a hediye etmesini rica et-
yağımdaki zincirleri muayeen et • diğimiz yere götürecek. ··-y 

ti ve başını salladı: Bundan sonra başıma gelenleri Hüseyin Efendi Karanın İngnte-
- Bu zincirler dünyada açılmaz, hulasa edeceğim. Öğleden sonra rede olduğunu biliyordu. Hakkm-

dedi. Draca vardık. Kimse bizi takip et- da eğer bir §CY öğrenmek istiyor • 
Bunu söylemekle beraber zin - memişti. Benim mahzenden kay _ sam, Karadan pekfilA öğrenebile • 

ciri eline aldı ve iki defa koluna boluşum, Salvolyonun yerlerde sü- ce~imi söylüyordu. 
doladı. Dirseğini kalçasına daya • rünüşü daha anlaşılmamıştı. Çün- Arnavutluktan İtalyaya geçtim. 
yaark, bütün kuvvetile zinciri ko- ku Kara'nın sarayında benim mah- Yolum MilAnoya düştü. Orada, r.e-
parmıya çalıştı. Belki hayret eder- zenime kadar nimek ancak Sal _ nubt Amerikadan bir kaç gün ev-
siniz, zincir koptu. Sonra beni aya- volyonun salahiyeti dahilinde idi. Cenovaya gelmiş bir adamın, otur-
ğa kaldırdı, kuşağındaki taban .. Beyaz sakallı adam beni evine duğum otelde gayet ağır hasta yat-
cayı bana verdi: götürdü, dostlarından birisi geldi, makta olduğunu öğrendim. Bu o-

- Draça gidinciye- kadar belki ayağımdaki zincirin öteki parçala- telde İngiliz olarak bir o vardı, bir 
size lazım olur, dedi. rını da kopardı. de ben! 

Kuşağında daha ~şit çeşit si- Bu beyaz sakallı zatin size ismini Ayni binaad bulunan hasta hiı· 
}ahlar vardı. Buraya muhakkak bir de söyliyeyim: Hüsevin Efendı·. t d .ı 

,, va an aşı 7.Jyaret etmek pek tabii 

IY ezan : Edgar Valas 
Çeviren: M u ammer Alatur 

Sarı. ------~%- ra kaburga kemiklerime bir denbire beni yumruklamaktan vaz-
~Qıu lt~ indirdi, yine soğukkanlı- geçti ve başını geriye çevirdi. 
"tQ bı.ı 0Y~etmedim. Hayvan her~ Beyaz sakallı adam bir hamlede 
~ niı çe§ıt muamelelerine o ka- Salvolyo'nun üzerine yürüdü, sol 

Qe §lnıştını. clile sarhoş hayvanın bileğini ya. 
d~u;ç kadın açık kapının önünde kaladı, büktü, saJ'lki beraber vav 
lıq rı .. tor, Salvolyo'nun hayvanlığı-

" tetı etmiye hazırlanıyorlarmış gibi bir 
~itd e bakıyordu. h l 

~d enb· manzara ası oldu. Fakat şuna 
~· ~ ı:>e ıre Ynnıbaşında başka bir dikkat ettim. İhtiyarın çok kuvvetli 

q. ~da Yda oldu. Beyaz sahallı bir insan olduğu derhal anlaşılı-
CI! ttı. yordu. 

~ı.... rıç kadın ye . l . .. .. . 
~retirıde .' nı ge enı gorunce İki adam bir müddet bakıştılar. 
r.. ·at b . hır sayha koparacaktı, B k d '<e ~ u, ço evam etmedi. Beyaz sa • 
h.. lieıı az snkallı adamın işareti kallı ndam hafif tertip Sa1volyo'nun 
ı:;:_htr 1 sesini çıkaramdı ve ihtiy-
~ Şar t kaburgalarını yuınruklamıya baş-
~:. ltayb:ı!:z;~~e karanlık deh- ladı. Hafif tertip diyorum, çünkü 

t~'"ii.!'-'oı 1
• kendisini o kadar zorlamıyordu. 

aıa.ı!.0 _benim gözümdeki hay- Fakat bu yumruklardan Salvolyo'-
·•1ını D .. • 

o0rmuı olmalı ki, bir- nun duyduğu acı yüzünden belliy-

idi. Gidip odnsmda kendjsini gör
düğüm zaman, vatandaş1mın çeh
resi bana pek yabnncı gelmedi. İs
mini öğ-renince, bu zatı evvelce ne
rede göı·müş olduğumu hatırladım. 

Bu adam kimdi, biliyor musu -
nuz? Cenubi Amerikadnn avdet et
mekte olan Corc Katerkol. 

Malaryadan ve kan zehirlenme
sinden yatıyordu. Bu senenin ka· 
nunusanisinin on yedinci günü ve· 
fat ettf. Evrakını bana bırakmıştı. 
Bu vesikaları okuduğum zaman, 
Kara'y1 ııasıl bulabileceğimi öğ • 
renmi§tim. Müteveffanın evı·akı i
çinde Kara'nın bir mektubu vardı. 
Ölen adamın Karn hesabına Cenu
bi Amerlkaya bir seyahate çıkmış 
olduğunu hatırlamıştım. Kara'yı 
mutlak surette öldürmiye ahdet -
miş ve işliyeceğim bu suçun hiç 
bir izini bırakmamıya da karar ver
:mi§tim. 

Kara nasıl beni mahvetmek için 
her şeyi evvelden hesap etmiş f di
se, ben de tıpkı onun gibi yaap .. 
caktım. 

(Devamı var) 
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,. Yağlı v.e yağsız -Acı badem, . yağsız kar ve yarım yağlı gece 

KREMLER HASAN • 
1 

Çilleri ve Sivilceleri ve Lekeleri Kat'iyyen izale Eder. 
Dünyada mevcut kremJerin en nefisleri, t:n sıhhileridir. Nazik cildli kadınların hayat aı·kadaşıdır. İhtiyarları gençleştirir ve gençleri güzelle.~tirir. İnsana ebedi bir tara..-et 

veren Hasan acıbadem yağile yağsız gündüz ''c yarım yağlı gece kremlerini unutmayınız. Kutusu 50. tüp halinde 20, Türkiyede yapılıp ta Avrupa etiketi yapıştırılan \rf 

halkı aldatan krel?tlere ve sair ıtriyata aldanmayınız. HASAN ismine ve markasına dikkat ediniz. 

HASA..'i DEPOSU: İSTANBUL ANKARA, ESKİŞEHİR, BEYOCiLU BEŞİKTAŞ. 

Köylü, Şehirli, l,çı Zabitan 

_Herkes, memnuniyetle 

Tıraş bıçaklarını kullanıyor 

Siz de POKER PLA Y 

[ 
1 

MarkatHnı tercih ediniz. I 
................................................... ' 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
l - Nümunesi mucibince 2000 adet büyük 100 adet küçük süpürge 

pazarlıkla satın alınacaktır. 

ll - Pazarlık 27-IV-937 tarihine rastlayan Salı günü saat 14 de 
Ktı bataşta Levazım ve mübayaııt Şubesindeki alım K'omisyonunda yapı· 
Jacaktı r:. 

ili - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güven .. 
me paralarile birlikte adı ıeçen Komisyona gelmeleri illn olunur. '2067 

• • * 
1 - Muhtelif Volt ve Amperde 4815 adet ampul pazarlıkla satın 

alıaacaktır. 

il - Pazarlık 4-lV-937 tarihine rastlayan Salı günü saat 15 de Ka· 
bataşda levazım ve mübayaat Şubesindeki alım klmisyonunda yapıla 
cakt.ır. 

Dr. Hafız Cemal 
(wKMAN HEKİM) 

Dahiliye mUtehasaısı 

Pazardan başka günlerde öğle • 
den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
İstanbulda Divanyolunda (104) nu
maralı hususi kabinesinde hasta • 

!arını kabul eder. Sah, cumartesi 
günleri sabah c9.5 • 12> saatleri ha
k iki fıkaraya mahsustur. Muayene· 

hane ve ev telefon: 22398. Kı§lık 

telefon: 21044. 
" ili - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 

guvenme paralar ile birlikte adı geçen Komisyona ielm~ ilan olunur (2280) ~'."'-'.:~----;..... ____________________ _ 

ADEMi iKTiDAR -
ve BEL GEVŞEKLiGiNE KARŞI 

• 

Tabletleri. Her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobin) Galata, lstanbul. 

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

tHTİV.ARLIK 

Peşinizden Geliyor;; 

ONA .KARŞI 

Hazırhkh DavranınızlJ 

----- -

o 

BIRE·, 
1000 
VEREN 

TARLADIR 

Fatih a-araj atölyesine lüzumu olan bir tane torna tezgahı açık 
eksiltmeye konulmuştur. Bu torna tezgahına 1250 lira kıymet tahmin 
olunmuştur. Şartnamesi levazın Müdürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 
N.h kanunda yazılı vesika ve 9:i Jira 75 kuruşluk ilk teminat makbuz 
.eya mektubile beraber 3 Mayıs 937 Pazartesi a-ünü saat 14 de Daimr 
Encümende bulunmalıdırlar. (8)(2121) 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Eksiltme ve Artırma Komisyonundan: 

1.- Merkezimiz binasında müterakim hurda demir, elbise, hah yazı 
makinesi ve elektrik süpürgesi ve saire açık arttırma ile satılacaktır. 

2.- Satılacak eşyaların keşif bedeli 150 liradır. 
3.- Arttırma 11 Mayıs 1937 Salı günü saat 14 de Galatada Kara 

Mustafa Paşa sokağında lştanbul Limanı Sahil Sıhhiye merkezindeki 
komisyonds yapılacaktır. 

4.- istekliler satılacak eşya ve şartnamelerini görmek üzere 
lstanbul Limanı sahil sıhhiye merkezi lcvazımma müracaatları. 

5.- Arhrmay" gireceklerin 12 lira muvakkat teminat vermeleri 
şarttır. (2309) 

1 Taşra bayilerininn azarı dikkatine: 

_ ...... .:-
. ·-

' "·-1 .. 1 /f. 

_ , 
_. . 

- : ;,,..,. J 

,.Au-~ rı., ! 
, -~ ~J..IJ.ll;~ ~ 

ı-Lokman Hekim 
Mecmuaaı 

Her muallime. her meK· 
tepliye, her aileye, her 
köylüye, her kese pel< 
ıazırnlıdrr. 

Bundan faydalı bit 
mecmua bulamazsın•*' 

Dans Prof esörİİ 
Parlsin 1937 aenesııd~ 
yani dan• flgUrlerlf1

1 ögrenmek isteyeni•' 
mUJda , 

Beyoğlu istiklal caddesi Türkıl~ 
dans dershanesinde Kemal Sıt • 
Bayere müracaat. Hergün sabi,. 
ondan a.<şam dokuza kadar der 
hanesi talebelerine açıktır. 

eoooooooooooooooroocX>OotJI'. 
8 Akba mUesseseıerl 
8 Ankarada her dilden kitap, ga1 

1 zete, mecmua ve kırtasiyeyi ucoı• 
R olarak AKBA müessesesinde 

bulabilirsiniz. Her dilde kitaJ>ı 

mecmua siparişi kabul edili'• 

lstanbul gazeteleri için ilan k8d 
bul, abone kaydedilir. Undervod 
yazı ve hesap mnkinelcrinin p.o• 
kara acen .esi. Parker dolrt1• 

1 kalemlerinin Ankarada satış Y~ 
J ridir. Telefon : 3'.177 

Oooooooooooooooocoooc oo<JO 
•-•• Operatör • 

1 RIZA ÜNVER 
Doğum ve kadın hastalıklar• 

1 
mutahassm . 

1 Cağaloğlu Nuruoı:':larıiye caddeSI 
No. 22 Mavi yapı ~ ill-• . Telefon: 22683 ~ 

Kadın dişcisİ 
MARI SOLLBERGEll 

DIŞ TABiBi 

istiklal caddesi, Lüksenbur~ :; 
Perşembe ve pazar günlerııı Y'. 

maada hergün saat 9 dan ı2 bili 
ve saat 14 den 18 e- kadar kabil
ettiğini sayın müşterilerine 
dirir. 

Umum Taşra bnyilerinc: Gazetemizin umum Taşra bayiliA'i 1937 ' • ~ 
NisAn 15 ten itibaren 25 senedenberi umum Taşra bayili~i yapan Sahibi ve umumi neşriyatı ıdar' 
ve bila istisn4 herkesi memnun eden Ankara caddesi No: 48 Bay Başmuharrir 
A. Zekiye terk edilmi~tir. O günden itibaren müracaatlarınızı kabul 
edec· "ı ~. E. izzet tılf' --· .. -""--~---------------! S..Waiı ,.r: Matbu) Ebil 


