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Akşamları Çıkar Günlük Gazete Telefon : 20827 
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l 1 ff!ayıs Bdhar J 
f Bayramı günü i 
~ göğüslerinizi i 
~Türk Maarif Ce- ~ 
lmiyeti rozetlerilel 
1 süsfeyiniz. 1 
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Adres: lstanbul, SON TELGRAF 

Alma riya AVlJsturya MAKİNEYE 
VERiRKEN: 

t:neselesinde ltalyayı Asiler 
ıknaa muvaffak oldu Frankoya. 

"-\ . Kocatepe bugün lima
nımızdan ayrıld~ 

lngiliz sularında Türk bayrağını 
dalgalandiracak harp 

gemimiz törenle uğurlandı Av t h .. k A • • , 1. isyan ettıler us urya u umehnın mes u ıye- K rt b d -6 .. b. 1 . 

tine Naziler de iştir~k edecek ~ir~il:r,a t~~~~~e~~;e 
Göring'in Roma mülakatı Paris ve Londradaki siyasi asilere karşı isyan 

mehafilde büyük bir telaş uyandırmı~! edenleri bombardı-
1 ta/y 

1 
l . ç k l k .1 ı·t·k man ediyorlar an gaze e erı, e os ova ya ı epo ı ı a yap-

'naması için. Avusturyaga nasihat veriyorlar Bilbao civarında 
da bir şehiryanıyor 

her tITTana yeni 
Ve ciddi bir 
Telaş baş gösterdi 

'"1111 -
d " •on dakikaya ka• 
n.

0
' ' &elen haberler 

\·a rı rna, 27 (Hususi) - Alman ha-
lı ıtzırı c·· . b .. ~ft' ı· . e gö .. ormg ugun .ı.v.ı.uso ını 

Göru l'üşrnelerine devam etmiştir. 
&aıet!~~lcr hakkında bugün çıkan 
~tabe fazla tafsilat vermekle 
tupa vr, ~azı mahafilde Orta Av -
ltçırrn azıyetinin mühim bir arıfe 
ta. ır ekte olduğu saklanmamak -

~o~a,ne . 
alla dın mıhvcrinın bu mü-

~'Yad n her za- .mandun daha 
l'n(!Jtt~kuv\'etli çıkacağı ümit cdil
lcn habır. Puris ve Londradan ge
rqlıhte: erler bu mülükatm varması 
ı· tncı .ı ı ~ neticeleri karsısında te-
lı· •<tsı} l - ~ <tdiS<?ı .0 dugunu göstermekte ve 
dır., erın h . . . 

6' biid . assasıyctlc takıp cdıl-
notrıa~rılmcktedir. 

tında g·· ~ İU:ılya ile Almanya ara-
,ı_ Olıj ··ı 
~tı bir su en mühim meseleler-
~ ıs· İ 0tııı iki 

1
' Tuna havzası, iklısadi-

~ılrnas d memleket arasında pay -
lııl:tan1n

1 ~r. Bununla beraber, İ -
it\·ucuna t vusturyayı Almanyanın 
t:1:ığ· erketm ~ ı hiç d esine razı olabile-

Valencia 27 (A. 
A.) - Emin bir 
menbadan alı· 
nan, fakat henüz 
teeyyüt etmiyen 
bazı haberlere gö· ,._..,,,.-._,.,, 
re, pazar günü 
Gırnata'da mü
him hadise 1 er 
cereyan etmiştir. 
Franco'ya karşı 
askeri bir isyan 
bllşladığı zannc• ' 
dilmcktcdir:. General Franlr.o 

Gırnata'nın bir çok mahall~le
rinJc tüfek sesleri i;şitilmiş, bun. 

Devamı ikinci Hgfad• 

Bir mektep 
Bu sabah 
Tatil edildi 
Buna sebep bir ço· 
cuhta tifo hastahğı 

görülmesidir 

Maarif DirektörU bütün 
mekteplere bu sabah 

bir tamim gönderdi 
Son günlerde şehrin bazı semt· 

, lcrinde tek tük tifo hastalıA-ı ıö-

6 Mayısta Romaya gelt:eefi bildiri/an Alman Harbiye Natırı Mareşal 
Blomberg 

rül meğc başlanmıştır. 

,rlı~unıa be z~nncdilmcmektedir. 
"<lngs;ı. eraber A vusturyada: "''''''"'"''"'""''''"''''"'"'ıııı·1111111111111111ııı1111111••w•••••••"""''''''''''"'""'''''''''''""'""'"''''""''"ıııı•••••••••••"'"'''''"ın 

~aber Zieher. yUni .ya - Cenevred~ anayasa 

t'e~o 
ıla"ak , 

'va~ t Cumlırır Reı'si Beneı 
t .• ctk 
<ıaı · nt cmi b. 

\>lts 1:tet göst ~ ır şekilde> siyasi 
.\ ttıry<ı.d k.crılmektedir. Hatta A· 
ı(: "u tuı-.,.,a .1 nazilerin yakınlarda 
tın -J .... ıdarc · · e i~. sının mes'uliyet 

tıyl .•ırak ed k .. 
~nınekt . ece ·Ieri de açıkça 

\> 00tirı . edır. 
c:n gın it ı 

t 1~, ecııkte Y a ~·an başvekili ile 
"ın e tıasyon a~tıgı mülakatta, Şuş
ttı "cı-u.... n sosyalist bir mua • 

·~tı ··•esi c n r. sası kararlaştırıl-

Türk tezine 
gOre tanzim ediliyor 

Irak hariciye nazırı Naci Elasil 
bugün Ankarada 

müzakerelerine devam etti 
H~tay davası -.Asya paktı - Irak· Türkiye 
teşriki mesaisi-görüşülen diğer meseleler 

Bu meyanda Sülcymaniyede kü· 
çük pazar yokuşundaki ilk mektep 
t.alebeleri arasında bir çocuğun da 
tıfoya tutulduğu Maarif idaresincı 
haber alınarak derhal lazım ie1en 
ııhht tedbirler alınmıştır • 

(Devamı ikinci say/ada) 

1 Mayısta 
Her yer kapalı 
_Bulunacak 

Önümüzdeki Cumartesi günü 

İnönü_ ve Türk hey' eti de 5 mayısta 
Istanbuldan ayrılıyorlar 

Diln haliçten çılctıktan sonra Haydarpaşa önOne Jemirliyen 'Oe bugün 
törenle lngiliz 6ularına uğurlanan Kocalıpe Selimfge açıklarında 

lngiltere kralının taç giyme me- nuş olan 'Kocatepe muhribi dün 
rasimi esnasında orada bulunmak haliçten çıkmış, Haydarpaşa önün· 
ve bu rperasim esnasındıa yapıla- de demirlemiştir. 
cak deniı şenlikleri de Türk do· Günlerdeoberi Heybeli önlerin-
nanması adına iştirak etmek üzere de bulunan donanmamız başta 
Kocatcpe torpilosunun lngiltereye Yavuz olmak üzere bu gün saat 
gönderilmesi kararlaştınlm.ştı. on dörde doğru Heybeli önlerinden 

Mükemmel bir surette hazırlan· J (Devamı ikinci sayfada) 

Kanlar içinde sokakta 
bulunan adam! 

Bir gümrük memurunu bacakla
rından tutup taraçadan fırlattılar 
Hidi_s~nin esrarengi~ahiyeti tetkik 
edıhyor, yarahnın ifadesi iftira mı? 
Bugün sabaha karşı Nuruos- önünde vücudunun muhtelif yerleri 

maniyede İkbal kıra:?thanesi kar. ezilmiş, dişleri kırılmış ve kanlar 
şısındnki Halk apartımanında içinde b:r vaziyette yarı ölü bir 

Csrareng·ız b" 
1 

Ç.d" 
1 

halde bulu ımuştur: 
ır ıa ıse o muş ve Bu husılsta yaptı~ımız tahkikata 

:K:rtıman sakinlerinden bir güm- göre hadise şöyle cereyan etmiştir: 
memuru apartımanın kapısı (Devamı 2 nci sayfada) 

Tayyare ve gaz hücum
larına karşı 

l stanbulda yeni 
niş tedbirler 

ve ge
alınıyor 

li ıg~r tar 
t1ı;lcosıav:~ı.an İtalyan gazetele
lııcı aya, baz . meselesinde .Avus - ' 

Mayısın biridir. Bizde bir Mayıs • 
"Bahar bayramı,, diye kabul edil- • ·'!JYG'.4 hilcumla,,n• lcal'ıı motl•rn (ıığnakl•rın •n geni~ tecrübesi son 

~t~tlar. nu1 ıhtarlarda bulunmak
~ ta.tı. slo"•kyai~aze~elcr diyorlar ki: 

tıı.. l'ok. p k Tıcaret yapınız za-
~. r-,. a at P ı · t·k ' 
ııQ ..-unku h 0 1 ı a yapmayı_ 

·h ~· heın de c~ Alman'ların aley • 
. (;· ~lur.. 'ransızlatın pek :ıe • 
l) Otın ' 
ııtı g ın 

1; <ıt•e ' burada M ı· . ~ll l'apa ~ .. , uso ımnin 
~~ Ctınesi ~agı zıypr*' iadesini 

tıacağı -s·· .:su~P,Ed~~~"srarda 
fOe 0.rıe~y'O\:. }i_ • 

tlonu 2 • ··:•"' ... .~ ı .:ı.I'. fı • . \ lj <.ı • . 1 ay a da) 
. \\ :' l .: ... ,. 

;.ı\f' ~: l( , ... ~ • 'i1 ~~ .... . 
• • ., ,, ., '"8 '. 

miştir. . ispanga lıarhlnd• gnpıldı. Yu'karıJakl resim 611nlıml11n birini ıösterigor 
Evvelce Kamutayda kabul edilen - (Yazısı 2 nci sahifede) 

ve tatil günlerini gösteren bir kanuni~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Yeni tefrikalarım'E mucibince o iÜn resmi daire ve 

müesseselerle mekteplerin ve cu· 
· martesi günleri saat 13 ten sonra · 
kapalı kalmaları icabeden yazıha· 

Tevfik Rü#il Aras Naci Elaıil'I Ankarad• lc•rıılarktn nelerin tatil etmeleri lazımdır. 

Ankara 27 (Telefonla) - Irak 1 edilmeleri ve kendilerile bir saat • 1 - Bu iti~arla mayısın _birin_e .~esa-
Harı·cı"ye Vezı·r· Na · El ·ı· · R . . t I 1 .. .. .. 1 1 duf eden bu cumarlesı gunu sa-ı cı ası ın eısl en az a goruşmuş o ma arı siyast ·b · . · · (" ~ n•l1Ur Atatürk tarafından kabul 

1 
ahtkatn ıtıbaren her yer kapalı ka-(Devamı 2 i"ci •ag/tıda) aca ır. 

X 13 ün esrarı 
YARIN BAŞLIYOR 
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c t pe 
z 

(E!rinci sahifeden devam) 
hareket etmişler ve Haydarpaşa 

açıklarına gelmişlerdir. 
Haydarpaşa ön'erinde Kocatepe 

muhrıbimiz ıle dona:-ımamız ar sın• 
da selamlaşma reemi yapıldıktan 

sonra hareket edilmi~tir. Bu sırada 
s:ıhillere b r kenlcrle sandal arla 
bıı töreni görnıeğe gelmiş yüzler
ce mer .~ lı halk kütlesi tarafından 
donanmamız çılgıncı alkışlanmıştır. 

Kocatcpe torpito r:ıuhribılc Uu 
torpilo kumanda heye~inden başk:ı 
donanma filotilla komodoru dn 1n
gıltereye gıtmektedır. 

• • 
Tnç giym" mer:u:·minde Türki-

a-
ye devletini temsil edecek olan 
ve Başvekil ismet bönünün baş• 
kanlı~ıııda lagiltereye gidecek olan 
he, 'etimiz, evvelce de ilk defa ha· 
ber v r .iğimiz veçhile, 5 Mayıs 
akşamı saat 21,45 te buradan eks. 
presle Londra~ a hareket edecektir. 

Hey'et için ekspreste şimdiden 
yer ayrılmış ve biletler alınmıştır. 

Başvekil ismet lnönü Mayıs 

başlarında Ankaradan hareket ede
cek, şehrimizde kısa bir müddet 
ist'rahat ettikten sonra Londraya 
gidecektir. Kendisine refakat ede .. 
cı:k zevat ta 5 Mayısa kadar bura. 
da toplanmış olacaklardır. 

y ve az h··
a karşı 

Belediye, muhtemel bir hava teh
like~inc karşı yeni ve ehemmiyet
li tedbirler almaktadır. 

Bu hususta bütün halkı ve Bele
diye dairelerini yakından alakadar 
eden mühim hükümleri ihtiva ey
liyen bir program hazırlanmıştır. 

Bir kaç kısma ayrılım bu pro -
grama göre yapılacak işlerden ön 
safta gelenler arasında umumi sı -
ğmak yerlcrilc binalardaki hususi 
sığınaklar meselesi vardır. 

Evvela binnlnrdaki sığınak iş -
leri sıkı bir kontroldan geçirile -
cektir, yeni binaların çoğundn sı -
ğınak yeri planda gösterildiği ve 
inşaat esnasında yapıldığı halde 
sonradan buralarının çamnşırhane, 
kilar veya kapıcı, hizmetkar daire
leri gibi işlere tahsis edildiği an -
}aşılmıştır. Bu hal sığınaklardan i
lerde beklenen istifadeyi selbede -
cek mahiyettedir. Binaenaleyh Be
lediye zabıta memurları mıntnka
ları içindeki mahalle mümessille -
rile birHkte şehirde ansızın ve sık 
sık kontrollar yapacaklar, binala -
rmdaki sığınaklardan başkn şekil
de istifade edenleri tesbit edecek
lerdir. 

den birer sığınak yaptırtılması i · 
çin yapılan tedkıkler müsbet neti
ce vermiştir. Bu gibi büyük han ve 
apartımanların en alt katlarında 

Belediye tarafından ayrılacak kı -
sımlarda, bina sahipleri fennin i -
cap ve talimatnamenin emrettiği 

şekilde birer sığınak yeri vücuda 
getireceklerdir. 

Bu tadilatın bu kabil binalarda 
ne zaman ve ne şekilde yapılacağı 
Belediye tarafından alakadar bina 
sahiplerine tebliğ edilecek ve ken
dilerine bu inşaat ve tadilatın ya
pılması için bir mühlet verilecektir. 
Diğer taraftan Belediye bilhassa 

İstanbul cihetinde umumi sığınak· 
lar vücuda getirecektir. Bu arada 
şehirdeki eski mahzen sarnıç ve· 
saireden istifode edılccek ve bu 
gibi yerlerin umumi bir sığınak 
mahalli haline ifrağı için icap e • 
den tadilat yapılacaktır. Bu tadıla· 

tın proje ve pHinları da hazırlan -
maktadır. 

Bu arada evvela Ycrcbatan sa • 
rayı satın alınacak ve burası hem 
bir gezinti yeri, hem de icabında 
bir sığınak yeri olabılecek şekilde 
y<ıpılacakttr. 

Bundan başka evvelce inşa celi - Dığcr taraftan Belediye teşkil.i-
len fakat sığınağı bulunmıyan bü - tı da bu bakımlardan vücutlandırı-
yük h-ın ve apartımanlarda yeni - Jacak ve takvıyc edılccektir. 

111111111111 111uıuıunun11ntHıu.uuıtuu1111utt11ruııuıı11ıın11111uıııun11ıruu:uucu1111111uı 11uıunıtuunnnıuunıruıuıuımınıııHu& 

araçada 
üşen adam 
(Birinci sayfadan devam) 

Halk apartımanın ikinci katında 
Ömer isminde 35 yaşlarında bir 
gümrük memur oturmaktadır. 

Ömer her zamanki gibi dün nk
şam da mutad saatinde odasına gel
miş ve yemek yedikten sonra yat -
mıştır. Hatta yatmadan evvel kom
şularil~ bermutad konuşmuş ve la
tifeler etmiştir. 

Ge~,,. yarısından sonra sabah saat 
dörde karşı apartıman sakinleri en 
üst katın bir kapının şiddetle açı -
lıp kapanışına benzer bir gürültu 
ile uyanmışlar, sonra bunu sokakta 
acı bir feryat ve iniltiler takip et
miştir. 

Hemen odalarından fırlıyan ki -
racılardan bir kısmı gürültünün 
g cldiğl en üst kata, diğerleri de 
sokağa koşmuşlar ve yukarıdakiler 
taraça kapısını ağzına kadar açık 
bulmuşlardır. 

Aşağı inenler ise; kaldırımlarda 
ve tam taraçanın altında zavallı 

gümrük memurunun bihoş bir hal
de ve kanlar içinde yattığını hay • 
retle görmüşlerdir. 

Vak'a hemen polise bildirilmiş 
ve cankurtaran otomobili istenmiş
tir. 

Bu aralık ilk olarak vak'a mahal
line gelen mahalle bekçisine yara
lı Ömer: 

- Beni .taraçadan attılar ... Ka -
pıcmın oğlu (Yıpram) bacaklarım

dan tutup aşağı fırlattı ... Diyebil -
miştir. 

Biraz sonra gelen otomobille has
tahaneye kaldırılmış ve orada ver
diği ikinci idadede; bu iddiasını 
tekrarla kendisi kapıcının oğlu ta
raçadan ittiğini söylemiştir. 

Bu idia üzerine Yıpram derhal 
yakalanmış ve kendisinin hiç bir 
şeyden haberi olmadığını ve oda -
smdan dışarı çıkmadığını söylemiş
tir. 

BAŞKA BİR İDDİA 
Diğer taraftan komşul?rdan ve 

apartıman sakinlerinden bir çok -
ları da büsbütün başka bir şekilde 
jfode vermişlerdir. 

Bunlnr; yaralı memurun esasen 
nsabi karakterde olduğunu ve ara
sırn buhran geçirdiğini söylemiş • 
]erciir. 

Bunlara göre, ömcr yatağında u-

Fransız 

Başvekili 
Çekilmiyor 

Paris 27 (A. A.) - Dahiliye,. 
bakanı sosyalist gurubunun bir top· 
lantısındn söylediği nutukta başve
kilin istifa etmek niyetinde olduğu• 
nn dair çıkan şayinları tekzip et• 
miş ve işçi sınıf ın1 tehlikeli dema .. 
gojiye düşmekten tahzir eylemi~. 
tir. 

yurken birdenbire asabi bir buh -: 
ranJa uyanmış ve sokak kapısı ki· 
!itli, anahtarlar da kapıcıtla oldu· 
ğu için kapıcıyı kaldırmıyarak ha
va almak ıv.aksadi1e en iıst kata, 

taraçaya çıkmıştır. Buradan dışa
rısını seyrederken de muvazenesi
ni kaybederek düşmüştür. 

TERLİKLER NE OLDU? 

Bir kısım kiracılar da gürültüyü 
işittikleri zaman en ust kata çıkar-

ken üçüncü kat merdivenlerinde 
iki terlik gördüklerini ve bunların 
gümrük memuruna ait olduğunu 
söylemektedirler. Polisler gelme • 
den ve evde araştırma yapılmadan 
biraz evvel bu terlikler esarengiz 
bir surette kaybolmuştur. 

Meçhul biı" el terlikleri üçüncii. 
kattan almış yok etmiştir. 

Polis, bu iki zıd ifade karşısında, 
vak'anın, esrarlı bir şekil aldığını 
görerek apartıman kapıcısının ka· 
rısı madam Naznryan ile diğer bir 
iki kişiyi malUmatlarına müracaat 
etmek üzere karakola davet etmiş
tir. 

Son dakikada yaptığımız tahki _ 
kata göre yaralının bir tecavüze 
uğradığı şeklindeki iddiası biraz 
garip görülmektedir. Her iki tara
fı da tanıyan komşular buna hiç 
bir sebep görmemektedir. Bunlara 
göre yaralı memurun asabi bir buh
ran geçirdiği ve düştüğü muhak -
kaktır. 

Bundan bir müddet evvel mu -
maileyh Ömer, yine bir buhran es
nasında odasındaki silahını mua -
yene için duvardan almış bu esna -
da karıştırdığı silah patlaını~tır. 

Bir tesadüf eseri kendisine bir şey 
olmamıştır. 

Tahkikat elan devam etmekte • 
dir. Vak'anın iç yüzü bu gece belli 
olacaktır. 

Karahan dün ak- 1 KOÇOK HABERLER 1 Beyne milel 
şam Moskovaya --------ıce-rd_e ..... Odalar heyeti 

döndü * Mütekait Mareşal Abdullah Şehrimizde 
85 yaşında olduğu halde, İzınirde 

Yerine eski Kovno el· Karşıyakad2 vefat etmiştir. Yarnı Ticaret Odasında 
çisinin tayin edileceği * 1ktısat Vekili Celal Bayar, ilk topfantı yapılacek 

söyleniyor kendir fabrikası hakkında tedki - Beynelnıi el Ticaret Odası Reisi 
katta bulunmak üzere Kast::monu- U i k:ı · · 1 Al Eski Sovyet elçisi Karahan, ve mum ·atıp mn:ıvın. e man 

dün akşamki ekspresle Avrupa ya gidecektir. ve b~iliz mur..ıhlıasları bu MÜn saat 
yolile Moskovaya dönmüştür. * Ankaraya giden Macar tica - 16,30 da tayyare ile Yeşilköye 

Karahan istasyondln ayrılırken, ret heyeti ile müzakerelere dün geleceklerdir. 
Türkiyeyc daima muvaffakiyeller başlanmıştır. Misafir!erimiı Yqilköyde lktı• 
\'e saacietler dilediğini, memle~etİ· snt Vekaleti ndına lç Tic::ıret · · · .. , k * Pari - Suar muharrirlerinden mızın yeni terakkilerinı mos ov:ı- Umum Mııdürii M m a% i'e ı f') ncl· 
dan ala ,, :ı ile takip edeceğini, iki Blanşar şehrimize gelmiştir. 
kQmşu memleketin umumiyetle iyi * 'l'ahranda vazifesini bitirmiş milel Ticıret Oı:laları Ttırk }'C Ko-
oıa 1 mu-nasebetlerı'nı'n ı"stı"kbalde mit esi Reısi M that Nemli ve olan Türk heyeti avdet etmek ü -
d.ıha ziyade terakki ve İ ııkişaf Umumt Katibi Gal;p Bahtiyar tara-zere yola çıkmıştır. 
cdec•ğini tabii gördüğünü söyle- fında 1 knrşı anac :ı ktır. 
miştir. * Almanyadaıı satın alınarak Kendi.eri Yeşilköyden doğ· 

f\arahanın yerine Sovyetler bir· şehrimize gelmiş olan on mektep ruca Pcrapalasa götürül~C'ckler 
Jiğini'l e<ıki Kovno elçisi Karskı'n n 
lıı in edil~ce~i sn e'lm ·ktdir. tayyaresi dün Ankara Türkkuşu ve akşıım:ı kader orndn isıi·ah .t e-
KAl<AHAN DA~ 1 JYE. KOMiSERi alanına inmiştir. deceklcrdi·. Akşam şereflerine M t-

Berlinde D. N • .B. P.j.ınsınııı ver· * İnhisarJardaki memurlar için lı ;ı t Nı:mli tarafından \'erilecek 
diği bir habere göre, Karahan yeni bir barı;m hazırlanmaktadır. ziyafette h:\zır bulun:ıc ıklardır. 
dıı lıiliye komiseri Ejof'un } erine Yarın da Tıcaret odasında bir 
tayin edilecektir. Haziranda tatbik edilccektır. 

Bu sah~·h 
Bir mektep 
Tatil edildi 

* Üniversite kimya talebe ve toplantı yapacak, akşam şerefler.ne 
vi ~yP.t makamı tarafından verile· doçentforinden mürekkep elli kışi-
cek ziyafette hazır buhınacaklardır. lik bir kafile kömiir sergisini gör · 

lktısat vekaleti iç ticaret umum 
mek üzere Ankaraya gidecekler - müdürü Mumtaz dün Ankaradao 

dir. gelmiş, hazırhklan gözden geçir .. 
Sülcymaniye civarında kili - miştir. 

( 1 inci sog/adan devam ) 
Bu mektebin bütün muallim ve 

talebelerine bu sabnhtan itibaren 
mccburt aşı yapılrnıya başlanmıı 
ve ayrıca mektep dahilinin dezen
fekte ve tathirine girişilmiştir. Gö· 
rülen lüzum üzerinede mektep iki 
gün müddetle tatil edilmiştir. 

Diğer taraftan haber aldıgımıza 
göre Maarif Direktörü bütün mek. 
leplere bir tamim göndererek bu 
ders senesi zarfında talebelerden 
kaç çocuğun hastalandığını ve bu 
hastalıkların isimlerile çocukların 
ad, yaş ve sınıflarının derhal bil
dirilmesini ve hastalıkta" ölen la· 
lehe varsa onun da adre!inin iş'arı· 
nı bildirmiştir. 

seden çevrilmiş Molla Gevrani ca
miindeki mozayikler meydana çı -
kartılmaktadır. * Bütün esnaf ile ailelerinin pa
rasız tedavi edilmeleri için esnaf 
cemiyetinin yeni bınasında bir dis
panser açılacaktır. * Kurbağalıderenin Haziranda 
temizlenmesine başlanacaktır. * Badema tiyatro ve sinemalar
da locaların numaralı koltuklara, 
evvelce bilet alanlardan gayri kim-

selerin işgal eylediği görülürse za
bıtanın müdnhale eylemesi vali ta-

rafından emredilmıştir. * Lise talebelerinin gelecek se -
ne tedıis yılından itibaren hava 

A~ J F k kapmlannda çalıştırılması karar -
. _si er ran oya J ıaştırılmıştır. . \ * Piyasada yine narhdan fazla-
Js yan ettiler ya ıplık satışı başlamıştır. Tahki -

kat y:ıpılmaktrıdır. 
( 1 inci say/adan devam) 

-ff Hava tehlikesinden korunma dan sonra uçan 12 tayyar<', şelırin 
bu mahnllesini bombardıman et- kurslarının köylere kndar teşmili 
rniştir. kararlaştırılmıştır. 

I3.lbao. 27 ( A. A. ) - Reuter * Ek~llıyet mektepleri.ndc mu-
aj rnsıruo muhabirınden: sıkı derslermın de Türkçe vcrılme-

Son h'lrp tarı hini l ka} d t'iği 
en şiddetlı hava hucıırnı l"rından si muvafık görülmüştür. 
biri net cesinde Bask h •. kü netinin Dışa rda 
eski mcrkt zi olan Guern ca şehrı Filistinde İngilizler bir köye 
n.le\•lcr içinde yanan bir harabe 
lıali~e gelmiştir. 133 İngiliz lirası ceza kesmişlerdir. 

Ası tayyareleri Gucrnica'nm Ü· Koylü bu kararı protesto için köyü 
zerine bilftınkıta üç buçuk saat tcrketmiştir. 

bomba yağdırımşlardır. Şehrin a~ * Pansten bır Frnnsız ticaret 
halisinden bir kaç yüz kişi ö ' müş. heyeti Ankaraya hareket etmiştir. 
tür. l d b d 

Guernica ahalisinin büyük bir * Çekos ovakya a ir ma en 
kısmı düşman tayyareleri gökte kuyusunu su basmış, on dört amele 
görünür görünmez yer altında ya· boğulmuştur. 

pılmış husu"i sı~ınaklara iltica * Belçika kralı İngiliz hariciye 
ederken bir kaç ylız kişi de şaşkın 
bir halde kırlara doğru knçmağa nazırı Edeni kabul etmiştir. 
başlanıı~lardır. * Tuna taşmış, Vidinin alçak 

E ki bask p~rlamentosu ile mahallelerini su basmıştır. 
önündeki nsırdide mt"şe, mucize * Sovyetler 8 milyar ruble.den 
kabilinden olarnk sapac:ağlam dur· fazlaya mal olan ikinci planın tat-
maktadırlar. Bina ile ağaç bombn• 
!arın ve alevlerin tesirinden kur· bikatını vaktinden dokuz ay evvel 
tulmuşlardır. Fakat şehir, bir yığın bitirmişlerdir. 
laş ve topraktan ibaret kalmıştır. * Romanya nüfusunun on 
Yıkılıın C\•lcr. hemen bütün aokak· dokuz buçuk milyon olduğu anla -
ları tıkamıştır. şılmıştır. · 

Her tarafta telaş 
Baş gösterdi 

(1 inci $ay/ ,dan ci~vam) 
ALMAN HARBİYE BAKANI DA 

ROMA YA GELİYOR 
Roma, 27 (A.A.) - İtalyan im -

paratorluğunun yıl dönümü olan 9 
Mayısta Alman harbiye bakanı ma
reşal Von Blomberg resmen Ro -
ma'yı ziyaret edecektir. 
KONT CİANO YARIN TİRANA 

GiDİYOR 
Roma, 27 (A.A.) - Kont Ciano, 

refakatinde bazı yiiksek memurlar 
bulunduğu halde yarın Tirana ha
reket edecektir. Nazır, kral Ah -
med Zogo ile başvekil Kotta tara -
!ından kabul edilecek, fakat hiç 
biı siyasi vesika imza etmiyecektir. 
Yarı resmi bir notaya göre bu zi

yahat arada mevcut dostluğu teyid 
etmek maksadile yapılmaktadır. 

..-.-. .--

Ce evrede 
ayasa 

( 1 inci salJ/adan cletnm) 
mahafilde geniş ve Şark milletleri· 
nin yakın istikbali noktasından çok 
müsait ve nikbinanc tesirler ve 
tefsirler uyandırmıştır. 

Irak ile Türkiye arasında yakın 

bir istikbal içinde birlik ve bera • 
berlik üadc edecek bir hat takibin 
tahakkuk etmesi pek mümkün gö-
rülmektedir. Dış Bakanı Doktor 
Arasın Haziran içinde Bağdad'a 

yapacağı ziyaret bu maksadı fev -
kalade teshil ve te:sri edecek, dost 
Irakla sıkı teşriki mesainin izharı 

için yeni yeni vesilelerin inkişafı· 
na fırsat verecektir. 

Irak - İran - Efgan ve Türkiye a
rasında akd ve imıa edilecek olan 
Asya Paktı Dr. Arasın Tahran'a ya-

~abah e akşam başmuharrirleri ne yazıyorlar? 1 
-------------------------------------------------------.... --------~--------------.....;; 

Açık~ 

Orta Avrupado ltalya 
ve Almanya 

Yeni Avustuyanın mukadderatı
nı on sekiz sene evvel Lord Pal -
for söylemiş. Eğer Avusturya -
Macaristan parçalanarak, yalnız 

Alman kısmında müstakil bir dev
let meydana getirilirse, bu devlet 
ergeç Almanyaya iltihak eder. Al
manya kuvvetlendikçe bu gaye de 
tahakkuk yolunda kuvvet kazanı -
yor. Ancak Avrupayı meşgul eden 
bir çok meseleler içinde bu nazik 
meselenin tahakkukunu mümkün 
mertebe gerilcştirecek tedbirler 
alınıyor. Bir taraftan da iltihaka 
mani olmağa çalışan şimdiki A -
vusturya hükumeti ile Almanya a
ı·asında çetin bir mücadele devam 
ediyor. 

Cumhuriyet 
Milletler arası lktı adi 

mübadele 
Acaba düzeltmek kabil midir? 

Amerikadan akseden ilk teşebüs 
Avrupada da akisler uyandırdı. 
Belçika baş\·ekili Milletlerarası eko 
nomik münasebetlerinin normale 
doğru ıslahı imkanlarını aramağa 

memur edildi. Kolay mübadele n
sıl olduğuna göre · zor mübadele 
dünyada ıztıraplar doğuruyor: 

Normal ve hatta makul surette 
hirnayekfır gümrük kayıtlarile ik
tifa edilerek serbest mübadeleye 
avdet zamanının artık gelmiş ol -
duğu farzolunuyor: Bakalım, gös
terilen ılk gayretler limit verıci bir 
safhaya girecek mi? 

Tan --Karahan bizden ayr1hrken 
Sovyet devletinin Ankara büyük 

elçisi Karahan dün akşam memle
ketimizden ayrıldı. Mühim bir va
zifeye geçmek üzere kendi yurdu
na dönüyor. Karahan memleketin
de tayin edileceği her vazifede mu
vaffak olacağına şüphe yoktur. 
Türkiyede bıraktığı dostların en 

halis muvaffakiyet temennileri 
kendisile beraber olacaktır. İki 

memleket arasındaki dostluğa bek
çi olanların ilk yapacağı iş, arada-

ki emniyet duygusunu sarsılmak -
tan korumaktır. Bu duygu mevcut 
oldukça harici telkinler kolay ko
lııy tesir gösteremez. 

Kurun 

Roma-Berlln mihveri 
Son günlerde İtalya ile Alman

ya Orta Avrupada doer:.ıdnn doğ
ruya Çekoslo\•akyayı ve dolayısile 
Sovyetlerl istihdaf eden siyaı.i bir 
taarruza geçmişlerdir. İtalya ile 
Almanya ar.asında cereyan eden 

konuşmaların işaret ettiği bu yeni 

istikamet, Almanyanın bütün kuv

veti ile Çekoslovakya üzerine yük

lenmek istediğini ve İtalyanın da 

bu tarzı harekete göz yumar bir 

siyaset tuttuğunu göstermektedir. 

Bir sual: Almanyanın bu hare -

ket tarzına göz yuman İtalya, bu

nn mukabil Almanya tarafından 

yeni bazı fedakarlıklar temin etme-

miş midir? 

Son Posta 

Suriye parlamento un• 
d ki nUmaylf 

Suriye parlamentosunun açılış 

merasiminde tezahürat Y"Pıldı. Bu 
tezahür ıancak meselesi etrafında 
yapılmış fırtınalı bir nümayiş şek
linde idi. Orada Türkiye aleyhinde 
birçok şeyler söylendi. Maamafih 
bu esnada Suriye hükumeti Tür· 
kiy6 hakkında dostane sözler söy· 
ledi. Bunlar ince diplomasi oyun· 
landır. Memleketimizde Türklerle 
Araplar arasında dostluktan ve 
kardeşlik duygusundan başka bir 
his hüküm sürmüyor. Fakat şu 

Suriye gazeteleriııin yalan ve tez· 
virlerlc do!u olan neşriyatına bir ni· 
hayct verilse ... 

Aksam 
Başma~alesi yoktur. 

i Usa i 
tes ·ha dil· 

Tahdidi teslihnttan hıç brı~~c aı 
miyor elenemez, faknt her ha . 
bahse?iliyor. Sir Simon. de~~ıır: 

- Ingiltcrcnin gayesı su k!ıt· 
bir an evvel ı;ilahhırı nzn1~8 l~ 
Fakat bu gayeye varmak ıç_ır1 r:t· 

· ·1·h' ktan ıba vasıta yıne sı ıı ıanma 

tir. .. ·ı.,ıotı 
İngiltere ortaya dört yuz mı 

lira çıkararo.k bu parcı) ı dcı 
d . c 

masına, h::va ... ına tah ·s c ın~ 
raftnn nutuklar da kcsıldi. b 
ten, istiladan bahsedenler bJ,.. 11 
İngiltercyı ith:ım edt.r oldt ı~ · 
be hazırbnıvor diye: . 11' • 

]i'akat ba<;ka bir fasıl açıldı. • 
tisadi tnhdidi ~slihat~an ba1t1. • ·ıc . 
liyor. mılldlcr ara.sın~akı ~ M 
sulhe miını olan eng"'.Ier J,. 
sın diyorlar. ı:; : 

İngiltere. Fransa tarafınd• 11 ~ 
çika beşvekıline teklif edilerı .. 
refli, fakat n-ızi~t vazife rtl3 r 
M. Van Zecland tetkikat Y8 fr.1 
~ühım rnpor hezırlıyaca~: A

13 
ı, 

lktisat Nazırıt'ın gecen gurı. ı 
çikayı ıiyareti ve s;nra d~ J~r , 
amele fırkası sabık reisinın "1 

line giderek M. Hit!cri görrtl<'
51 ıı· 

milletler arasında iktisadi ~~ t\, 
laşmıya \'C ticarette scrbcsth~ dııf.' 
sıl gidileceğine dair atıırnıŞ 8 d 
lardır. Fakat iktısadi anlnŞfi1d 1~ l' l • 
evvel siya.si pürüzlr.r ha ıe f:: • 
dlursa toplanacak iktis:ıt kOJ1 S 
ransının işi kolaylaşır diyorlıı!·ııdi' 
vasi anlac::manın başında jı;c tıı • ,'I 
• s ·~r 
di teslihat geliyor. Biribirl~fl }l •'r 
derece girift olan bu işlerın 1 c 
ne başlanmadan evvel ortııdda det· . e .. 
vaziyet var ki o da zengın rııra" 
l(>rin h0 r verdc rekabeti J:ı..,, ı 

- .. de,..· 
dünya piyasasından çelığı, 1~rı 
bakın toplıyarak silahları~ :t' 

buna gücü yetmiyenleriı~ d" b ııııı ' 
nşta geri 'kalmamıya ugroşJ11 
rıdır. 

0
t 

Ahmet fltJ 7 

-===============-~ •. - ·~ 
paca[:ı seyahat esnasında 1 5 ~· 
nacak, ağlebi ihtimal bu p:.ıktB 
yet Rusya da girecektir. . ... 11 b~ 

Irak Hariciye Nazırı butıı 11 ' 

meseleler hakkında vaki b ~ııte~ıt 
tında bildirdiğim habcrıcrı 
ederek demiştir ki: . ·ıc l' 

c- Türkiye Cutnhuriyetı 1 el ~' 
rak ar ındı:ıki mün:ı.seb:ı 1~1 8ış • 
samimi ve müttehit bir .setı:• .1\1 , 

cağına bütün kalbimle ertl~~cl ~·· 
Asya Paktı hakkında dıı 

asil: iJ1lıs' 
c- Şark misakı Tahrandll 

}anacaktır.> Demiştir. 1'1 
TEMASLARA DEVA iiıt d 

Irak Hariciye Veziri btlgdc'~ 1 

buradaki siyasi temaslarıns··rı ~ 
edecektir. Doktor Arasın d~ ıif ' 
Hariciye Köşkünde vcrdiğı .s''t ' 
fet ve suare esnasında u~~~ıe te : 
ler dost memleketin vezi!l) ıııbil 

k ··n o .. ıı maslar yapmak mürn u JııO'' 

miştir. Vezir bugün İ~etı:Jtl f.l,, 
tarafında kabul cdilecektır. t ~eri 
liikata büyük bir ehernrni)C bir ıe~ 
rnekte ve mütakat sonunda bııı# 
liğ neşredilmesi muhternel 
maktadır. 5 

SURİYE İLE TEiviA r' ' 
rrıhı.ır ., 

Naci Elnsil Suriye Cu ·ıiJıı' 
isi, Başvekil ve kabine. ,;ıe eti 'f 
yaptığı temaslar ve Surl) c!C Cı; , 
diği intibalar hakkında gC:1'ill11t 1 

hur Reisimize ve gerek bLl 
mize malumat \'ermiştir. pO ' 

• iVC 
Dost memleketin JJnrıc • ıcı-ııı 

. d y ·· k".,·e }13 zırı Surıye en ur ıJ 1~ıt· 
iyi intibalar alarak ayrıl~ ~es.ı' 

Naci Elasilin bu ziyare!ı J11ıı1 
Türkiye ve Suriye arasın :ı ed 
sıt bir dostluk vazifesi i~ n , 
anlaşılmaktadır. Cenc\·re ep .. 3e 

Til le • ı1l son haberler esasen r J;illitl ılı:-
nin birinci kraat ve tet~ı . ,,c tJI , 
sait bir hava içinde ~ittı~fği e , 
lar Kurumunun tayın uıJil ıf· 
dahilinde Hatay davasının e1'te~ , 
le hallolunacağını gösterJJ'I t:ıf ~11, 

·ıc· cıJar tr Suriyede bazı cntrı " ıısı1 rı' 
dan Türkiye aleyhine Y~~ ıci.5 S~ , 
rikat ta hafiflemiştir. J3ı:ını.ı t8 ' 
ye arapları Türk dost1Uı;:: 11dctl 
dir etmekte ve bu havıı gı.ı rı , 
ne inkişaf bulmaktadır. '!'iir!C ıt-1 ~ı 

Türk dostluğunu~ ~e ·fııdt ~t ıff' 
zaheretinin Suriye ıçın 1diıdiğ1 

büyük değerin takdir c 
laşılmaktadır. .... 
==-:;====~~usıf.I•· 

VI dsor DfJr gil" 0,ıf vleneceö ) ,.,,. l 
Londr:ı 27 ( A. A: .ıjti1~4 ~! 

' b"ıdı"~' . ı• ır 
M rror gaze tesi~ i ı~ 1 geltce"'O'~:ıİ' 
re. Wındsor Dııku •. 1 rel: ı'~ıl' 
ıçııı Je Franc;a' gı O ı.;, c 
ş.ıtos ında •M ~ c:ı. l1 "p~o ı 1 

g Li-ı ~·· ıra • • 
rcıd ı c ~ .... 1.. :. 
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. 'l M OTEHASSISLAR Bir Fransız 
le 1 • 1 E b h 1 Ticaret. heyeti 

•• 
unun •• 

mese s · ene i müfe assıs arm G ı· 
-----------~~-------------- e ıgor 
lstanbulda apartman yaptı~- vaziyetleri ~e!kik ediliyor 
h'lak modası hızını kaybetti 'Kendilerinden randıman alınmı

yanların vaziyeti görüşülecek 

Macarlarla da yakrnda 
mUzakereye glrlsi'ecek 

Müddeti pek yakında bitmekte O• 

lan Türkiye • Macaristan \"e Tiır -
kiye - Fransa ticaret anlaşmalarını 

N afıa Vekaletinde ve Nafıa Veka-ı vekiHn şahsına bildırccckler ve ilk 
letıne bağlı bütün daire ve mü- ı raporlarını bu ay içinde göndcre-

essest>lerdc istihdam edilen ecnebi ccklerdir. 
muşavir ve mütchassıslnr hakkın- Tamimin altında bu sorgunun 
da alakadarlara bir tamim gönde- maksat \'C sebepleri de izah olun-

yenilemek üzcrC' yakında Ankara-

da müzakerelere başlanac:ıktır. Bu 

nun için 3 Mayısta Fransa -

dan ve 16 Mayısta da .Macaristan -

dan iki mütehassıs heyet şehrimi-

1932 yılında inşaat rekoru kınldı 
lehirde 146319 bina var; bunların içinde, apartı

n modasına rağmen ancak 3157 ~i. apar.t~'!'-andı 
ı Btanbulda bina inşaatı son yıl- 243 ü bekar odası ve 1797 si bara- kuluplıane. 81 ka) ıkhanl e, k23 .~efa- ,j 

ı .. _ _. rethane 96 medrese o ma • uzere «it~ azalmıya başlamıştır. 929 kadır. · · b' ı . d 
.. ~hirdc birdenbire apartıman in- :J8405 i sanat ve ticarete mahsus J655 de m~ıhtelıf 71{70~na_a~ı v~ ır. 

B h ·· ·1 7.e gelerek Ankaraya gidecekler -rHmiştir. maktadır. u iza a gore; verı e -
Tamime göre bu kabil ecnebi mü· ı cck cevapların tetkikile ecnebi mü- dir. Ayrıca memleketimizle Al -

şavir ve mütehassıslar deruhte et- tehassıs ve müşavirlerden şimdiye manya arasında yeni ticari ve kle-
tiklcri vazife ve hizmetlerin cins ve kadar ne kadar randıman alındığı ring anlaşması yapılması icin 1 Ha-

~Çoğalmış, 931 de 224 ve 932 de yerler olup bunun 29 u banka, 142 Bu yckunu_n . 54
1

8~
1 • 3• şkap, 

"il! .._ t · · 96'' f b ··k fı9 189 unu kargır ve a ını ıs-
buıd;~ apartıman yapılarak stan- si şırket, 64 basımevı, ,, a ı ı a , • • . . 

· • • 604 .. d ·· kk • , mf>n ·ıh sap kısmen kargır bmalar fen ınşaat rekoru kırılmıştır. 933 ve imalathane, :.H u u an \ c c ..: • 

llOnra inşaat azalmıya başla - mağaza, ı:~5J ü ardiye ve <kpo, 288 i t<';;kil :tmek~~dır. . .. 
~r. xalnız son iki yılda Anado- garaj, 351 i fırın, 1~00 il hamam, Bu ıstalıstıgc Anadolu banlıyo-
~banJıyö hattilc Kadıköy-Suadiye 34 ü eczahane. 1199 u kahve veya si.inde son yapılan inşaat d:ıhil de-
l!m._."ay hattı güzergahında fazla gazino, 101 i muayenehane ve b~- ğildir. 
~da bina yapılmıya başlan - ro. 44 ü sillema ve tiyatro, 2004 il Yeni kanuna göre tren hatları. 
1'11'. • ahır ve mandıra, 79 u samanlıktır. mn her iki tarafında otuzar metre 
tL..~'?lan bir istatistiğe göre şeh- Bundan başka §ehri~izde 441 ~ek- açıkhk bırakılacaktır. Fakat, bu 
~~e mevcut bütün binaların sa- tep, 44 kışla. 651 hukômct bınası, kanundan evvel yapılan bir çok bi-
"06ı U46379) d ? b ı d b' 68 h t ı ane • nalar vardır ki, vaziyetleri meş -ın..- dur. Bu binalar an 30~ c e ıye ınası, as a \ , 
..;;'

19 u ikamete mahsustur ki bu- sekiz dispanser, 104 karakol, 6:Jl ca- kuktur. Bu hususta son sözü şehir-
tı 98159 u C\', 3157 si apartıman, mi, 109 türbe, 203 kilise, ill havra, cilik mütehassıs Bay Prost söyliye-

sı Jlansiyon, 174 u otel, 777 si han, 752 çeşme veya sebil, 9J hela, 20 cektir. 

4kayve şirketin mDşte- Bir harcırah 
rek bileti olacak Haritası 

it. . I Yaptırıldı 
azirandan itibaren Boğazdan! Yollar, köprUl•r· hepsi 

Adaga bir biletle gidilebilecek ııaccora~~!t,~:~~:.~~yini he_ 
.\~Y Ve Şirck~i ~iayriyc. İdare- dehılcccklcr~ir. ~Ier i.ki idare. va- saplarilc sair hususatta kullanılan 
'~ Y_~z mevsımınd tat.~ı.k. ede- p~r ~fC'rlerı tarıfrlerını de bırı - harital;;rm nisbctcn eski olduğu 
~ nıuşterek bilet usulu ıçın te- bırlerınc uygun olarak ha - ı;:örıilPrek Dahiliye Vekaletince: ı-
dttı i ~ başlamışlardır. Haziran • zırlıyacaklar, Adadan köprüye ge- dari taksımall gösterir 1,200,000 eb-
'bıı Uatıb~ren tatbikine başlanac;ık len yolcular Boğazıçi vapurunu ve adıııda yeni bır harita bastırılmış-
~ Ul _ıle mesela Büyükdereden Boğaziçinden Köprüye gelen yol- tır. 
CettY~gıt~ek istiyenlcr gerek Şir- cular da Adalar ve diğer hatların Bıjyıik emeklerle hazırlanan bu 
l>tar hn Yrıye ve gerekse Akay va- vapurlarını hazır bulacakl:irdır. Bu haritada Umum mufcttışliklc, vi . 
11.._. etlerini Büyükdere iskele - ı h d ı d _ -..ıen suretle Köprüde bütün seferler bir- llıycl ve kaz.a arın u ut arı son e-
Jıoı .. _ alabileceklerdir. Ayni za - . 'kl'kl ·· t zim ed 1 · ı· ~da bu bil t1 d .. d ?

0
_
30 

_ birine aktarma vereccktır. Bu usul 

1 

ğişı ı ere gore an ı mış ır. 
~a te 1~. er e yuz ~ - A: ile her iki idare varidatının mü - Nahiye ve kôy ısimleri, demir -
~. di nz at yapılaca ·tır. a ~ .. 't l yolları, köprüler ve kara yolları 
ota. ..... ~·ğer Mar~ara iskelelerinde hım surette artacagı umı o un-
. --ill\lar da ayni usulden istifade e- maktadır. açıkça gostcrildiği gibi adlan de -

1 iiişcn nahiye \'C köylerle dığer yer-it. tnUt1t1tUH•1tHHUllflUUlltllllUt1ıtttıı11111u1111tt•UlllllllllltlflllllllltllllJlllllll,HlllllllUlllllllU1tlllttlfllllfllllllllllt l:' 

• .. le IPrin eski isimleri de kolaylık ol -
'tur tnaarif müfettiti Eski bir Rumen mak uzere yanlarına yazıımııtır. 

da ~e Maarif Teşkilatı hakkın- naziri f8hrimizde Yeni idari harıta yakında; köy • 
~ kat yapmak üzere Anka - La Dryade adlı ve Rumen ban - !ere varıncaya kadar her yere gön-

~el~iş olan Irak hükumeti dıralı bir yat Monakodan limanı- derilecektir. 
tıı ('...._ hı~fettişlerinden .doktor Fa-

-..11\al' mıza gelmiştir. Bin beş yüz ton ce-
~ltn ı buginlerde Istanbulda sametindc bulunatı bu yatta Ru • 

~·~ektedir. Irak maarif mü - men zenginlerinden eski müna -
L._ •

1 
stanbuldan sonra İzmi!', 

~ A. kalat nazırı bay Edvar Mirto ile 1ML-:• Ydın ve havalisinde de 
~t Yapacaktır. doktor Fotina Şcrvank'o \'e Bayan 

"8.kı Miklesko bulunmaktadır. Yat bu-
'l'Grki Ye Tıb EncU~enl gü!' Köstenccye hareket edecektir. 

193, Ye Tıb Encümeni 28 N•san 

ttat:ı:§anıba günü saat 18.~~0 da, 
bt- 0 Odası salonunda toplanarak 

S~ llnan Şerefeddin tarafından: 
bit e~~ldan sonra husule ge.cn 
)'aL._ Cephcılite vakası Prafesör ... ""ttl' , 
~ ın }(erim tarafından: Bu se· 
,~p latilasında görülen ruhi 

llt'ler lit ttr Ve Doçent Dr: Esat Ra-

~lfından: Elin bast refleksi 
\ıt, a bir etüd tebliğ olunacak-

'-'-hte 
~ r·rern rneslckdaşların teş -

ıca olunur. 

Yeni polis imtihanı 
yaplldı 

Haziranda latbikına geçilmek ii
zere hazırlanan yeni polis teşkllfıtı 

kanun layiha_sı, dün Meclise veril
miştir. İstanbul kadrosu için ye -

niden görülen ihtiyaç üzerine me

mur ahnmağa başlanmıştır. Dün 
sabah 30 namzedin yazılı ve öğle
den sonra sözlü imtihanları Emni
yet Müdür muavini Bay Kamra -

nın başkanlığı altında toplanan bir 
heyet tarafından yapılmıştır. 

~1 roman: 52-- - -

n de seveceksin r 
'~ ~ icadın için en büyük aylp 
~en :ı aY1'1lınaktır. Hem ayrıl
ha... ,k0~: olan §eY. Kolaya he
~. dar hoşa gitmiyen py 
....... 

>ıı..... ~rna b 
~"Ul .. a «?Yhude hiddetlenl -

O. Yralrnak istıyen ben deği-
~~ 

':-"' bu hah· .. . 
tı.L:"'uıı ıs uzerınde konu-
~te ı...ı_h!ç istemiyen bir hAteti 
'4t ....... Otı "'l'llCle idi. 

lı. · iter :ı!çin de ayıp, senin için 
~~ de e bu rneseıe bitirilme
~ ll'f alclını başına devşirerek 
~~ 'ıcYlfarnabsın. ....... ' csnı:~ ne IÖyleaem da • 
~il., ha eck; 
.b.:..~ Ben de aizm istedi· 
.:..~~ zaten_ 

it_ .. tordu-· 
·~ ,, ""· 

PlYOfdu o lu§lada?. 

Etem izzet Benice 

Ablamın cevap vermesini bek -
lerken içimde de bir his diriliyor, 
sanki bir yumru halinde gelip bo -
ğazımı tıkıyordu Ve .. o hissin üze
rimdeki en büyük ihtarı şuydu: 

- Neyine güveniyorsun? .. Tek 
baıına, anasız: babasız, kimsesiz bir 
kadın olduğunu unutuyor musun?. 
Firdevs a\llan nihayet seni everin· 

ciye kadar baktı. Bakalım tekrar 
senin dönmeni istiyor mu?. 

Bu his, bu ihtar tutuşturulmuı 

bir kundak gibi bir yıldırım hızile 
bütün damarlarımı dolaşıyor ve 
dimağ hücrelerimde sanki yangın· 
lar çıkarıyordu. 

Firdevs: 
- Kıılada yalnızdı. Epeyce ko • 

nuştuk. Fakat, hiç uyuşulacağa 
benzemiyor. 'Her halde kendisini 
çok üzmüş, çok güccndirmişsin ... 

imha edilecek 
Milyonlarca 
Evrak 
GUmruıun eakl evrakı 

tetkik edlllror 
Gümrükler Vekaleti tedkik mü

dürü Recai şehrimize gelmiş ve 

tcdkiklerine başlamıştır. Recai bil· 

hassa gümrük mahzenlerinde se -
nelerdenberi birikmiş olan eski ev· 

rakı gözden geçirmektedir. Bunun 
için ayrıca bir komisyon da teşkil 

edilmiştir. Toplanmış olan bu ev -
raklardan imha edilmesi lazım ge-

lcnler ayrılacaktır. Yapılan tedkik
lere göre imha edilecek olan evrak 
adedi milyonları geçmektedir. 

Dedi. 
- Gücendirecek bir şey yapma -

dım. 

- Bir adamı ayrılmıya karar 
verdirecek hale sürükliyebHdikten -sonra daha ne yapılır bilmem?. 
- ..... . 
Cevap vermedim. O, 
- Haklı değil miyim?. 

Diyor, gözlerimjn içine dik dik 
bakarak ilave ediyordu: 

- Bu böyle işte. Her halde ha -
talısın! 

Artık dayanamadım: 

- Abla ne hatalıyım, ne şu ne 
bu. Anlaıılan o adamcağız e\'len
diğine pişman. Şimdi ayrılmak i
çin vesile arıyor. 

Dedim ve .. ilAn ettim: 
- G:ı.liba o kadın alıp boşamıya 

bir iki değil, bir çok kereler altı -
m~ olacak ki bu kolaylık ve altı • 
kanlık içinde beni de bırakmak is
tiyor . 

Ablam: 
- İmkanı yok. Öyle bir adam ol· 

saydı Nihat seni vermezdi. Herkes 
onun iyiliğini, dürüstlüğünü öğe ö-

nevine göre ne dereceye kadar mu- anlaşılacak ve çah~makta muvaf - ziranda müznkereleri başlanacağı 
vaffakiyetle çalışmakta oldukları- fak oluyorlarsa amilleri, muvar • Ruvvelle söylenmektedir. 
nı ve ne gibi işler yapabildiklerini !ak olamıyorlarsa sebep ve illet - -···-veyahut muvaffak olamadıklarını leri tebarüz edecektir. Pl A •ı 
birer raporla ve mart, haziran, ey- Devlet memurlarile kendi'"';;a1a · a j Q r 
lUl \'e kanunu evvel aylarında ol- rında iş noktasından beraberlik al-

ı mak üzere her üç ayda bir doğru - makta veya olmamaktaki sebepler M a gısta 
dan doğruya Nafıa Vekaletine ve de ayrıca anJasılacaktır. -.. " ............................................................................................ :: .................. : ...................................... '".... Açılı g o r 
Yeni lüks Yııksek mektep -·-
' r • • B•zı aıhhf tedbir ahnıyor vapurlar T alebelerının - F!oryadaki plajlar Belediye ta -

V t l "r k k 1 • rafından müzay~deye çıkarılmış -
l ı ap 171 ıgor ı ef i ıerl tır. Bunlar Mayısta açılmak üze -

1 --- re hazırlatılmaktadır. 
Üç vapur bir buçuk sene AnaitoluJ• tatblk•t• Belediye plajlar hakkında geçen 

aonr• testim ahnacak çıktılar sene yapılan talimatnamenin bu 
· oenizyolları ıdaresile Alman Zıraat, Orman, Mu"hendis gibi -'- 1 b k · · . ..,. yıl ıc=ııemmiyet e tat i im tcmın i-

grup tezgahları arasında beş bin yüksek ihtisas mekteplerimizin 
tonluk uç vapur ıçin yapılan mü - son sınıflarında 936-937 yılma ait 
zakereler esas itibarıle neticelen -

miştir. Gemılerin projeleri tama -

men hazırlanmıştır. Büyük posta

lara tahsıs edılecek olan bu va -

purlarda son sistem tertıbat ve lec

hizat vardır. Guverteleıi ikışer ka:.-1 

h ve lüks kamaraları havıdir. Ge -

rek birınci mevki ve gerek luks ka

maralarda banyo salonları da bu -

lunacaktır. Aşağı katta bulunacak 

yemek salonuna yukarıdan asan

sörle ınılecektır. Gemılerin sür'ati 

13-14 mil olacaktır. Vapurlarda yuz

me havuzları ıçin hususi tertıbat 

yapılacaktır. İstenıJdıği zaman am

bar kapakları yüzme havuzu hali

ne konulacaktır. Vapurlar bir bu • 
çuk sene ıçınde teslım edilmiş o -
lacaktır. 

-·-
Hava yolları 
Muhaberalına 
Dikkat edilecek 

itler sUr'atle 
netlcelendlrllecek 

Hava yollanna ait iılerle mu· 
babereler hakkanda villye\Jcre yeni 

bir tamim ıönderilmiıtir. 

Bunda; hava yolları devlet iş· 
lctme idaresinin yeni bir teıekkül 
olması ve ff'niılctilmesi üzerinde 

çalıfllma• ve bu serviifn incelik 
ve hayali bakımından olan ehem· 

miyeti ıöz önüne alınarak bu da· 
ireye ait bütün muhabere ve mua. 
melltın her feye tercihan sür'atle 

netiCt'lendirilmesi, recikmelerc ka. 
tiyen meydan verilmemesi ehem· 
miyclle teblit olunmaktadır. 

ğe bitiremiyor. Kendi halinde, a
ğır başlı, evinin erkeği bir adam. 

Hetnen, 
- Ha .. evet. Orası doğru. Evi -

nin erkeği, abdetinde namazında, 

ağırların en ajm bir koca. Fakat, 

bütün bunlar benim &ibi içli, ihti· 
raslı, mides\nden ziyade beyni, si

nirleri doyurulmak ihtiyacında o
lan bir kadın için hiç bir dejer ifa
de etmiyor. 

Dedim, ilave ettim: 

- Buna rajmen hiç bir vakit o
na bu hissi duyurmadım. Daima 
temkinli bir zevce olarak hareket 
ettim. Bu dakikada da öyleyim. 

Ablam: 

- Neyse, iİmdi bunları konu~ -
manın sırası değil. Bu :ıdamcajızı 
yemeğe çağırdım. Yemek, ne var 
bilmiyorum?. 

Dedi, yanımdan ayrıldı. Fakat, 
belli idi ki o hali müteessirdi; bi
li üzüntü içindeydi ve bili: 

- Şunları bir barlJhrabUsem .. 
Diye tualanıyordu! Ve .. en kuv· 

vetli merak \-e heyecanı da SaU • 
hin pli9 ıelmemesinde arıyor, i · 

nazari dersler tamamen bitirilmiş
tir. Talebeler §imdi ameli sahada 

ders görmek için Anadolunun 
muhteJi! vilayetlerinde tatbikat ve 
tedkık seyahatlerine çıkmağa baş
lamışlardır: 

Ezcumle fzmire gittiklerini ha -
ber verdiğimiz Mühendis Mektebi 
50n sınıf talebesinden bir gruptan 

sonra (Su ve makine şubesi) lale -
belerinden ayrı bir grup ta Kon -

ya ovası sulama sal1asında tedkik
ler yapmak üzere dün Konyaya ha
reket etmışlerdır. 

Talebeler buradan Balıkesir, Su
surluk v& havalisıne gidecekler ve 
bilahara şehrımize dönerek mezu-

ıuyet imtihanlarını verE:ceklerdir. 
Mektebın diğer sınıflarına ait 

bir Jcaç grup ta önün~ıizdPki halta 
içınde Anadoluda muhtelif terlkik 

seyahatlerine çıkacaklardır. 
Ayrıca ziraat enstitüsü nebatat 

talebt>leri de profesörleri B. Kni
se'nin nezaretinde 12 günlük bir 

tatbikat iC'in Uludağa gitmişlerdir. 
Bu maksadla (Ayancık) h:ıvali • 

sındeki ormanları tedktk eden or
man fakültcsı talebeleri de yakın-

da Bolu üzerinden şel~rımıze döne
ceklerdir. - ...... ~ 

Çiçek balosu 
hazırhkları 

Ti.ırk maarif cemiyeti Ankara 
merkezınin her yıl vermekte ol • 
duğu ıÇıçek balosu. nun bu yd da 

8 Mayıs 937 Cumartesi gunü akf8-
mı Ankara Halkevi salonlarında 

verileceği haber ahnmııtır. 
Cemiyet idare heyeti ile Ankara

nın tanınmıı Bayan ve Bayların -
dan murekkep komite ilk toplan -

tısını yapmış ve balonun eğlenceli 
ve nezih olması için gereken ted -
bırı 11lmııtır. 

kide bir kendı kendisine mırılda • 
nıyordu: 

- Acaba, hakikaten gelecek mi?. 

Eğer gelmezse bir· daha ne &idebi
lir, ne de onu buraya çajırabili • 
rim?. İşte o zaman ayrıllk tabak -
kuk eder. 

Fakat, korktuğu gibi olmadı, Sa

lih geldi ve .. ona derin derin nefes 
almak fıraatını verdırdl. 

Ablam iyi bir ana. Kocasının ka
rısı ve evinin kadını. Çok okumU§ 

değil, fakat çok pratik, zeki bir ka
dın. Salihin gelişini öyle iyi idare 

etti ki. O geldiği vakit ben hiç gö
rünmedim. Onu: 

- Hoş geldin damadım!. 
Diyerek çok şen bir görünüı için· 

de karşıladı. Bütün öfkesini saklı
yor, çok sevimli ve güler yüzlü 

davranıyor, hem de: 
-Damadım .. 
Kelimesini ikide bir tekrar ede 

ede onun hisleri ve düşünüşleri ü
mrinde manevt bir otorite tesis e
diyordu. 

(Devamı ııar) 

çin şubelere sıkı emirler vermiş • 

tir. Bundan başka açıkta denize gl
rilmesinin tehlikeli olduğu yerle -

rin tesbit edilmesi ve buralarda bu 

tehlike ile sebeplerini gösteren ve 

tabit hadiselerden bozulmıyan lev

halar asılması da Belediye şubele -. 
rine bildirilmiştir. 

Liman relslerl ara· 
sında deii,iklik 
Deniz Ticaret Direktörlüğü liman 

reisleri arasında bazı değişiklikler 

yapmıştır. Tekirdağ liman reisi İm· 

roz: İiman reisliğine, Mudanya li -

man resi Abdi Burhaniye liman 

reisliğine, Burhaniye liman reisi 

Cevdet Mudanya liman reisliğine, 

İstanbul liman reisliji kontrol me
murlarından Mustafa Kaş liman 

reisliğine, Finike liman reisi Sıdkı 

İstanbul kontrol memurluğuna ve 

Kaş liman reisi de Finike liman Te

isJijine tayin edilmişlerdir. ,.. _____________________ __ 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Çocuk balosuna 
Kimler gidiyor ?. 

Pazar rünü, Datcılak kulü .. 
bünde Beyotlu Çocuk Esirıe
me kurumunun çocuklar için ter• 
tip ettiti etfeuceye fitlik. Bu
rada çocuklar vardı. Hakikaten 
bir çocuk ba1osu oldutu. salon. 
dan 5çeri girilince, gürültüden 
anlaşıhyordu. Fakat, bu sütun. 
larda bir iere daha bıhsetmif, 
ve bazı lemennilerde bulunmut
tuk. Maalesef çocuk balosuna 
relmiı olan çocuklar .... etJen. 
meli llzı• relen çocuklar delil
di. Orada toplanDUf bir kaç yüa 
çocuk, hallerinden zeafin allele. 
re, haydi bilemediniz, orta hanı 
ai~efere mensup çocuklar oldu· 
tu. yek .nazarda anlafalıyordu. 

Gazetelerde ptaf ath resimler, 
yazılar var. Çocuk haftua, ço
cuk bayrama müaasebetile ço. 
cuklara balo verildi... Çocuklar 
etlendi.. Fakat, etlenen, orada 
toplaoaa çocuklar, esuea ber 
zaman etlenmesi kabil olaa ço
caldardır. o baloda, röılerhab 
fakir çocuklar aradı... Maalesef 
bulamadık. 

Pırasa olmayan, fakir iMie 
çocuktan çocuk bayramaoda da 
ı•n~, .okak ortalaruada, toz 
toprak ortuandadır. 

Çocuk balosuna .banda et· 
lenceler yapacak çocuklar mü .. 
tesn•· o 1D1ntakaoan her ilk 
mektebinden, ber 11ndtan eo iyi 
dereco ahDlf, en çıhıkan çocuk. 
ları retirip cstleodirmek mümkün 
ve lazımdı .. 

lı yıpmıı 16r6nmek lçtn ter· 
tip edilen bu ribl etlenceler, 
müsbet bir f aide vermekten 
çokuıakbr. 
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12 Mayıs ·_yaklaşıyor · . f 
lngilterede taç giyme merası- - işte böyle olur 

mi için yapılan hazırhklar 
Proğram mümkün olduğu kadar muhtasardır, fakat 

merasimin son derece parlak 
olması için hiç bir şeyden geri kalınmıyacak 
Kral eski an'aneye göre nasıl taç giyecek 

ve merasimde neler yapacak? 
Kral ilk nutkunu 
okumak için de 
başında taç oldu
ğ·u halde meclise 

gelecek 
Önumiızdcki 12 mayısta İngiltere

c!C' yeni kralın taç giym<> merasimi 
:'- apılacak. Merasimin pek muhtc
E:;-m olması için hiç bir masraftan 
~·c hiç bir zahmetten kaçmıyacal:ı:
hır. Fakat hemen söyliyelim ki bu 
merasim için evvelce düşünülmüş 
olıın programlar şimdi çok değişti
riliyor. Merasimin bir çok cihetle
ri programdan çiziliyor. Bir iki haf
tadır L-0ndra sokaklarında önümü.:-

·-

Aglardanbe1i hastrlanan Jıiuil: Yeni 
kralın iaç ıiyerk~n taşıyac11ğı stl'• 
mafı elbiıelerdm biri lı az·rlanıgor 

deki 12 Mayıs programının tatbi
katı yapılmaktadır. S~ltanat ara -
bnsı yerine bir araba, çift çift bey
girler, arnbanın önünde, arkaşınıb 
k"mleri!l gideceği vesaire Yesairc .. 
hepsi şimcildcn ve dakikası dakika-

Kra/m taç gtymc muasiminc.'e üz,,in<fe 6ulunduracağı kıymetli eşga 
yesine s~at tutularak elde kro~o- sına değil de, adeta saniyesi sani- .rasimde kral ve kraliçenin böyle 
metre, ciylece tesbit ediliyor. Saat merasimin ikinci bir munası daha kendilerini c:milletin hizmetine tah· 
kaçta kiliseye gidi!ecPk, kilisede k:ıç vardır: O da, kilisede kral ile kra- sis> etmeleri mana ve ehemmiyeti 
dakika kalınacak, yeni kral başın- ]içenin kendilerini .milletin hiz - var sayılıyor. 
da tacını kaç dakıka tutacak .. İ§tc metine tahsis> etm<'leridir. Yeni Şimdi bunlar bi rtaıafa bırakı-
bunlarm hepsi şimdi inct'den ince- lırsa, merasimin bir çok calibi dik'.. 

Kral Altıncı Corc da ölen pederi 
ye hesap ediliyor. Ta ki o gün me- kat noktaları vardır: İngiltereye 
rasimde bir yanlışlık olmasın diye.. gibi pek dindar olmakla maruftu!". bu kadar misafir gelecek, fngiliz 

Bir dt! Londraya gelecek misafir- ".,un için kilisede yapılacak me- Deoamı 6 ıcı •a.rıf ada 

ler var .. Dünyanın her tarafından . _ -----,--~--~-
gelecek bir çok misafiri ağırlamak : 
kolay iş değil. 

Bu merasime İngilizler neden bu 
kadar çok ehemmıyet veriyorlar? 
Bir kere, hatıra geldıği gibi taç ~iy
me merasimi dini mahiyette değil
dir. Tarihten öğrenildiğine göre 
;ok eskiden İngilterede papazbr 
buna dini bir mnhiyet vermek su
retilc k~ndilcrine de bir pay çı -
karmak istemişler, sanki krala ~a~ 
giydirmekle onu, kilisenin nüfut 
ve tesiri altında tutmak hulyasın'i 
kapılmışlarsa da, protestanhk ç1!<
tıktan ~onra kilisenin bu hulyası
na meydnn bırakılmamış, bir çol\: 
şey gibi o da maziye karışıp git
miştir. 

Taç giyme merasiminin şimdi i
ki mantısı vardır: Eski bir an'ane
yi korumak. İngilizlerin eskiden 
kalmış an'anelere çok riayet et -

tikleri meşhurdur. İşte bu da ö1lc 
Şekillerin muhnfazasına çok riayet 
ettikleri için asırlardanbcri gelen 
bu merasimi de yerine getirmek -
ten kendilerini alamıyorlar. Yok-;:ı 
taç giymeden evvel de tahta çıkmış 
'Olan bir' krnl, hükümdar demektir. 
Krallığın her türlü hukuk ve ve· 
zaifine maliktir. Faraza hiç bu t&ç 
giyme merasimi yapılmasa kral yi
ne kraldır. 

İşte eski bir an'aneye riayet et -
mek gibi bir mfınayı ihtiva eden bu 

-

lngilizler dalıa p rsva/a,.. yapılırken ba kadnr alak a ve h eyec.m gösterigorla r 

Büyük Harpte Fakat .. Yavuzun 28 lik toplan 
gürledikçe Rus donanması da biri
birine karışıyordu. Hele en önde 
bulunan amiral gemisi daha ilk a
teşler karşısında sanki bırdcnbire 
susuvermişti. Ne oldu? 

sebepler dolayı.sile bize faikti.. La
kin bir Türk gemisi için düşmanın 
faikiyeti ne mana ifade eder? 

Türk Bahriyelileri 
Nasıl döğüştüler 
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Tefrika No. 25 Yazan: Zeki Ce m a l 
Şimdi mertçe dövüşmek istiyor-

duk .. 

- Ateş .. 
- Salvo n teş ..• 

Karşımızdaki düşmanın sisler a
rasında farkedebildiğimize göre 
saftı harp gemisi vard1. 

Onlar da mütemadiyen ateş fış
kmyorlar ve bize yağdırmağa çalı
şıyorlardı. 

Nitekim Yavuz ön tarafta ve on
ların top menzili altında gibi idi. 

Midilli ise daha açıkta duruyor 

ve yandan mütemadiyen ateş edi
y ordu ..• 

Ateş .. ateş .. 
Karadenizde ölüm ve ateşten baş-

ka bir şey yoktu .. Sis tabakaları a. 
rusına karışan dumanlar göz gözü 
gbrmez hale getırmişti .. Yavuz ile 
Midıllu.un at·..:-şinderl çıkan netice 
henuz belli d~ğildi. 

Yalnız dü~manın mermileri ya
vuzun sağına, soluna duşüyor. Acı 
hıçkırıklara henziyen bir gürültü 
arasında bır su sutunu yükseliyor .. 
bunu bır ikinci, bir üçüncü .. su su
tun!arı takip ediyor .. Mıdilli daha 
açıkta duruyor. Ve yandan müte -
rnadiyen düşman üzerine atışa de
vam ediyordu. 

Midilli kar§ısına iki düşman saffı 
harp gemisi ayrılmıştı. Bunlar yal
nız Midilliye ateş ediyorlar ve Ya
vuza da yan ateşi açıyorlardı .. 

Yavuz bir taraftan ateş ediyor, 
bir taraftan da Ruslara amudi vazi
yet almakta devam ediyordu .. 

Bu esnada bilmem nasıl oldu! 
Birdenbire acı sesli bir gı.irültü 

Yavuzdan yükseldi.. 

- Eyvah .. Yavuza isaebt var!.. 

Bir ikinci isnbct daha mı? .. 

Derneğe kalmadan kahraman Ya-
vuz öyle bir manevra yaptı ki.. ko-

ca gövdeli arslan sanki çevik bir 
ccylfın gibi oirdcnbirc tehlikeden 
kendini kurtardı.. 

Fakat.. 

Sis birdenbire bastırmış ve san -
ki Rusları himaye etmek vazifesini 
üzerıne almıştı. Bugün sis bizim 
dostumuz dcğıldi.. 

Esasen daha ilk dakikadanberi 
düşmanın vaziyeti.. duruş vazi;> eti
miz .. gemi :fazlalığı ve sair bütün 

Bir hiç .. . 
Sis öyle ani bastırdı ki, gerek Ya

vuz ve gerekse Midilli birdenbire 
ateş: kesmıyc mecbur oldular. Çün
kü ne hedef görünüyor. ne de düş
manlardan bir ses çıkıyordu. 
Anlaşılan 19 gemi iki Türktcn 

kaçmışlardı .. Şımdi 1ş takip etmiye 
kalıyordu .• 

'fak ip .. 
Çok iyi bir ş<>y .. amma .. kesif sis 

buna mani vluyordu .. biraz sonra 
cenuba doğru rota ile h:ıreket et
memiz amiral gemisinden emredil
di.. 

- Haydi arslanlar .. bugünlük bu 
kadar .. 

Midilli bu kavgadan hiç bir ne -
!erin bile burnu kanamadan kur
tulmuştu. 

Fakat Yavuz .. 

Henüz hasarından haberimiz yok
tu. Ne olmuştu? Ne derece yara
lanmıştı. 

Tam 10 dakika süren sıkı müca-

Jale yatak odozrndaki şezlonga 
uz:ı!'ldı, hir s~ara yc.ktı. Kapalı 
perdeler, gi.incşiı! ışığını sü7üyor, 
penccren~ı. ::rasından gir.:n rüz -
garın nefesJcrile bir g<>nc kız göğ
sü gibi lrnfıf hafif kabarıyordu. 
Kapıya vuruldu, şen bir ses sor-

du: 
- Girebilir miyhn? 
- Sen misin Nihal? Gir, gir! 
Jale uzandığı şezlongdan doğ -

ruldu, kumral saçlarını, elbisesini 
düzeltti, terliklerini giydi. Sonra 
içeriye giren arkadaşını kucakladı, 
öptü. 

Nihal büyiık bir scvin~le anla
"tıyordu: 

- O!du bitti Jale: Sedadclan bo
şanclun, artık serbestim. Nasıl, sem 
de bana gıpta edersin ya! 

- Doğrusunu istersen, gıpta et
mem. Ben kocamdan m<'mnunum. 
Hiç bir kusuru yok Dana saadeti
mi mü!~emmelcn temin ediyor. 

- Demek bu kadarını kafi görü-
yorsun. 

- Tabii: Ekser erkeklerin ne mal 
olduklarını biliyoruz. 

- Maalesef. 
- Hele başıboş oldular mı? Ben 

bazan kendi kendime merak ede -
ı rim. Erkekler mesela yolda tesa

düf ettikleı i her hangi bir yabancı 
kadına nasıl takılırlar? Iliç tanı

madıkları, kimin nesi olduğunu bil
medikleri bir kadını o saat benim
semek cesaretini nereden bulur -
lar, diye düşünürüm. Böyle v:ık·:ı
larda isyan ediyorum. Halbuki hiç 
de toy olmadığımı bilirsin. Ham 
karşıma böyle terbiyesiz bir cür -
etkar çıksa, ona öyle bir haddini 
bildiririm ki ... Ne dersin? 

-Çok iyi edersin derim. 
- Öyleyse bak Nihal, sana dün 

başıma geleni anlatayım. Di.iıı. bi
liyorsun hava güzeldi. Şöyle Tak
sim bahçesine kndar uzanayım de· 
dim. Y:ıln ızdım. Kocam üç gündür, 
Ankaraya işlerini taklp ctmeğe git
mişti. Denize karşı bir iskemleye 
oturdum. Üsküdar kıyısın ı seyre 
dalmıştım. Genç. bir adam yanım
daki masaya oturdu. Biraz sonra 
kalktı. bana doğru ge1di. Oluz yaş
larında kadar, yakışıklı, iyi giyin
miş. temiz. pak bir delıkanlı ! Bana 
selam verdi. Bir şeylei· .söylemi~ 
olnıak için: 

-- Affedersiniz, dedi. 

delcdcn bizim zayiatımızı anlamak 
için adeta acele ediyordu. 
İK İ TARAFIN ZAYİATI NE 

KADAR 
Yavuza bir kaç isabet olmuş ve 

30.e santimlik kazmeti kısmen tah
rip ederek iki on beşlik to!l battal 
olmuş ve bir lraç Türk ile 10 kadar 
Alman.. da olmüştü. 

C'ephonelikt(' çalışan askerler -
den bir kaçı da boğucu gazların pat
laması üzeı ine boğulmuştu. Fa -
kat mevzii olan isabet çok büyük 
tahribat yapmamış, hele civardaki 
k_nımatlara hiç tesir icra etmemiş· 
tır. 

Yalnız boğucu gazların yayılma

sındnn efrattan bazıları mütcess}r 
olmuşlarsa d-a· bu da derhal defedil
miş, bu suretle asgari bir ziyanla 
bu muhareb~ tamamlanmıştır. 

Fakat Rusların Yavistof ismin

deki zırhlısının Yavuzun salvosu ile 
kumanda köprüsü parçalanmış, 33 
kişi ölmüş V\! 35 kişi de yaralan -
mıştır. Bundan başka diğer gemi
lerde de buna benzer az çok zayiat 
olmuştur. 

Ben gülümsedim, o daha ı ' 
1 ı<fl 

ceEardlendi. Yanlış kapı c.' "l lı 
benden iyi bir ders alacağı:ıı 

o 
tahmin etmiyordu. Bilhass:ı ,.,1• 

G 1• yıı·· 
yüz vcnr.c) i kurdum. TC aı, · kO , 
ma oturdu. Lakı.dı :-.rasında, ıt , 
camla çok bedbaht olduğum~· ~ur· 
humun sevilmek ihliyacını __ bır fJll· 
lii tatmin edcmedığıni s.>ylc ~ı· 
Budala herif, görsen Nihal, bU · 1'

1 
)erime övlc memnun oluyordu. e-

jJ;t 
ağzı kula !;}arımı. varıyordu. da.! 
limi tuttu, beni ölünceye kıtt o 
c;evece1;iııc y~min etti. NihaYc 0e 
akc;nm beraber :>emek teJdifılıı 

3
, 

tt·ın J1 bulundu. Ben de kabul c ı '. ıcr 

dıma birlikte Bcyoğlunda bı~ O' 
• bıf 

kantaya gittik. Orada hususı dt' 
d .k tnıı 

duda baş bnşa yemek ye ı · fllııs • 
ma şamp~nya açtırdım. Hep ger: 
rafa O'irıncsini, bu işlerden vaı r, 

b ı·,·o 
mesi içın pişman olmasını is 1·ı-*, 
dum. Hesabı görürken, :filha 

11
, 

.bmız kıztırır, terler gibi oldU·,;:c , 
ra sinemaya gittik. Orada alto 
sap biraz yeşill~nmek istedi. a et• 

- Olmaz, görürler, diye re 
tim. 

.. 
ıkuııdt'· 

Biçare adamcağız yu (ff)' 
dm du Dir arnlık iazl:ı .sık•'i1! ~ , 

". d' ·nı" ğa başladı. O .zaman ken ısı 
1 
· rd 

tıştifmak için bazı sarih vaad ~cıl 
bulnndurn. Sinemadcın çıkar bı' 
kapıd·ı bekliyen otoınobillerdcfl 
rine bindik. O \'akit de: . içit! 

- Eve gcc; döneı-:;em, benını;arırı 
tehlikelidir, dedim, sizinle ) 

buluşsnk... .. \'er ' 
- Lakin siz bu geceye soz 

miştiniz, dedi. giil ~ 
Bilsen. nasıl yalvarıyordu, diıffe 

mekten katılmamak için ]tetl 

zor tutuvordum. gc ' 
_ Bfı.ı:i. dedi, yarın mutlaka 

lir misiniz? . et ' 
Geleceğime dair bir ycırıı~tirı~ 

tim. Beni köşe başına kadar g .. ıtı' 
b·r sıı .. 

bıraktı. Şimdi budala, 1 

beni bekliyor. . Ii bif 
Nihal arkadaşına scrzcnıŞ 

bakışın baktı: ık değıl 
- Günah değil mi? Yaz 

mi adama? 0ııP· 
- Hiç yazık olur mu? oer~8a1rı' 

Bir daha her önüne gelen 
t . b~ 

sa aşmsz. satırlı1' 
- l Iiç olmazsa iki 

mektupla itizar et. /(1Jıı} 
{ Deı•amı rıltınct 5/ 

- - - -- - ~iflıı: 
HAZİN BİR CENA~E ~ı~R~ıığıl : 

Biraz sonrn sis busbutu~ bııŞ 
mış ve düsm:ın takibine bır3: ... a:ı11 

• d .. c: ıl'I<"·'' 
lanmış ise de ortada U:.-
eser kalmamıştı. ,,.9tge-

. t de ı'' Bu sebepte:-ı takıp en. ıeııl11, 
çilmiş ve cenuba doğru ıJcr 
ti: 

Hava o kadar güzeldi ı..: ... ,caer' 
cY ıı Cenuba doğru 20 mille 5 ·siııdC 

ken birclenbiı~e amiral gcJJll 
şu emir yiikscldi: 

- Yavaş hareket ediniz .. Jc··· 
inece 31' 

- Bayraklar yarıya , ]ı r<''ıı ,j 
Midilli yavuşJaôL. ve :ktl c:tl·· 11', 

w ya11ıı)' ·ıct 
Yavuzun yanına dogru vııŞ ı ·rı 
gemi ayni hatta vavaş yn ıııııı 
lerken Yavuz mtizikasınıll 
nağmeleri yükseldi.. goıle ' 

Amiral ilk mücadelede ,8ııııı f~ 
rini dünyaya kapayan bll \ ltı1ııs1 
daileri için merasim yapı 

t ·u ol' emre mış . ~{ 11ı 
Güvertede bölükler saf ·çi1' oı , 

muştu. Müslüman şchitl~1;, b'~ı,ı. 
merasim yapıldı ve ccse re J;Oıı 
r aklara sarılarak güverte) tJOf) 

( Deva11ı.ı 



, Şehirden röportajlar: ' 
Pö·y~ır IL©tD 

K<§lhV~~ö 
''A d · ''A · d za e ,, nın zız za e,, 
olduğu artık anlaşıldı 

Topkapı dışında ".Azade,, nin mezarı olarak 
gösterilen Hacı Abdullahın kızı Haticeniıı me
zarı ile Piyer Loti arasında münasebet yoktu 

Bugün Eyüp mezarlığındaki ''Piyerloti,, 
kahvesine gidenler, kırk senelik bir 

maziyi ister istemez hahrlarlar 
Bir Fransız seyyahı Loti 
hakkında neler söylüyor? -

b •Piger Lotl. kalnJe5İnin önı1nde blr seggch ka/iltsl 

t:. ~üp Sultan mezarlığının A - ıı ı ı İarın iddialarına göre cAzade> Pi-
lüz! cın abadına daldık, ilcrliyo- Röportajı yapan: yer Lotinin sevdiği bir Türk kadı -

Çökrrı" M. Süleyman Çapan nıdır ve bu ad bir namı müstear -
ttı<'Za uş nıezarların, devrilmiş - dır. Kadının asıl adı Haticedir ve 
lı Ctkr t~şlarının kovukları, kadın- bir lisanla Lotidcn bahsetmiye baş- mezarı Topkapıdadır. 
<'e, k eklı bir seyyah kafilesiniıı in- Jadı. Hayatı ve eserleri hakkında Filhakika, Topknpıda Azadenin 
Silt it alın ve tok seslcrile, kesik ke- uzun uzadıya malümat vNdikten mezarı diye gösterilen bir makber 
dı. onu~mnlarla ınildemiyc başla- sonra, hususi hayatının şimdiye ka- vardır. 1stanbula gelen her Fran-
'.r~~ . . dar bilınıniyen bir nokt:ısına tc - sız seyyahı muhakkak bu mezarı 

dı~1ttı Ye, Pıycr Loti knhvesıne var- mas elti. Dedi ki: görmek ister. Jı.'lezal' la~ında şu ki-
cıı"r \~arnan, Arafata çıkan ha- - Lotı, yaradılış itibarile o bil- tabe yazılıdır; 
~a~' 1 ter içinde kalmıştım. diğimiz kadınlar gibi hoppa idi. Bu sade ten1ıa mezarda yatan cismi 

glltıeşıVcI~rirnizi içerken, 'ikindi Gülerken tıpkı yine o bildığimiz nazenin 
lt>sırıe' Sulcymaniyc camiinin ö - kadınlar gibi cılveler, işvcbazlık- Göz bahmıya kıyamazdı hüsnü 
"~ran nş~ı. Arkasından ve yandan lar yapaı dı. Roşfordaki evinde anına 
111t 1,... goz kaınaştırıcı bir aydın - yüksek ökçeli kadın iskarpini gi- Soldurdu ah mevt, anı pek ciııan 
lllt "•nde . .. . 

'tıla ' Sot,un tıtrck ve seyyal yerck dolaşmaktan zevk alırdı. A- iken 
?rııi, rn~ orasında Süle:,; maniye ca- yaklarma, uzun konçlu ;!J :kli ka- Allah layık görmedi yere, aldı 
l'tıı tı azzanı bir gölge halini al- dm çorapları giyerdi. Kımono, i - yanına. 

l3ir. s pekli kadın kombinezonu gi~ıcrek Kafkasyalı Abdullah Efendi ke-
' L l'YYah sokuldu· salonda gezmek, yüzünii, dudak - rimesi Hatice Hanımın ruhu için 

l(lr· otinın d d' . . 
ırı ek • e ı, lst..ınbulda, gün- Jarını boyamak, en başta gelen Allahü taaJa Elfatıha. 

~11'ttıesi ser saatlerini burada ge - zcvl:lerindcn biri idi. Levaııtayı çok 1297 
~ııı aza ha~sız değilmiş. Manzara- sever ve sürer, bir barfümcü dük-
tıs rrıetı ve ·· 11· ~ · "dd • b' k k d ·· guzc ıgı cı en ne- kanı gi ı o ar ı. 

t' 1"ırsatı k MEŞHUR ROMANI 
(<ıkııs1 eıı·~çırmadım, edebiyat me- Konuşmalarımız csnasındn, söz 
LJall l)" ılık bir. Fransı~ olan M. döndü, dolaştı, Piyer Lotı'nin meş-
1J:1~ ıveı) p 

"'<l §eyı c ıyer Loti hakkında hur romanı cAzade, ye intikal etti. 
er sordum. O salahiyetli Avrupalılaıın \'e bilhassa Fransız. 

llth 

"''" lotinin t 
erennürn etliği .ski lstanbul ıokalclarının h•ll •• 

ıa,.ıaf/ı kadınları 

}'i 
Zilkade 

19 
Kitabenin tarihine dikkat edilir

se bu iddianın bir efsaneden baş
ka bir şey olmadığı kendi kendine 
anlaşılır. Çünkü Loti, ilk defa İs
tanbula bu tarihten çok yıllar son
ra gelmiştir. • 

Her Fransız seyyahı gibi Jan Di
ver de Azadenin mezarını görmek 
istedi. Mezarın Eyüpte değil, Top
kapıda olduğunu söyledim. Bunun 
üzerine sordu: 

- (Azade) hakkında Türk mü -
nevverlerinin fikirleri nedir? Böy
le bir kadınla Piyer Lalinin yaşa -
dığını Türk muharrirleri kabul e
diyorlar mı? 

Kendisine, yukarıda yazdıkları
mı anlattıktan sonra, sözlerine şun
ları da ilave ettim: 

- Bu bahis üzerinde memleke -
timizde uğrnşılmıya lüzum görül
memiştir. Çünkü bu bapta söyleni
len sözler nihayet bir masal hu -
dudunu geçmiyen şeylerdir. Benim 
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Belçikalılar, bitaraflıklarını ilin 
etmekle beraber, 

ordularını da hiç ihmal etmiyorlar 
Belçika ordusu bugün Avru
panın motörleştiril
miş en mütekamil 

ordularından 
biridir 

: • .. • • 'W#;"' ~ :.. .o .- -: , 
. 'ı. . .. - ~ . · '!( 

·. "'•' ~ ! . . ,.. :• .,J . . . r ... \ J • • ·--:•· • 

' . . . . . '. . . . ,·:· .. :" :" ,: .. 3t. :<~~. -;;) 

.. (Sol:hı) Brüksddttt /,/, 1nanzara, (Saida) Belçika Ve!liahclı Perens boc!uun 

1. ııgiltere ile Belçika arasın~aki 
anlaşmanın imzalandığı dünkü 

gazetehrcie bildiriliyordu. 
Belçika ahalisi de sulh taraftarı 

:Almanların taarruuzna uğrıyarak 
harbe girmiş ve bütün yurt baş -
tan başa Almanların istilasına ma
ruz kalmıştı. 

Fakat Almanların Versay sul -
hunü imza etmeleri i.izerine istila 
edilen yerde büyük bit· Belçıka ku
rulmuş ve Almanyadan aldığı taz
minat ile de hasara ıuğrıyan şe -

hirler yeni baştan imar edilmiştir. 
İngiltere ile Almanya ve Fransa i
le Almanya arasında çok büyük 

1-'C ehemmiyetli bir mevkic sa -
hip olan Belçikn Krallığının siyasi 
cephesi Umumi Harptenbert İn -

tahkikatıına VC' bu tahkikatın so -
nunda edındiğim kanaate göre, 
(Azade) kadınlaştırılmış bir erkek
ten başka bir şey dC'ğildır. Fılheıki
ka, ortada Azadeye ait olduğu söy
lenilen bir mezar me\•cuttur. Leıji 
İstanbula her gelişinde bu mezarı 
ziyaretten geri kalmazmış, hatta e
lile mezarın başına bir de selvi 
dikmiştir. Fakat hakikatte burada 
yatan ne Azade, ne de müstear a
dile Haticedir. Mezarda gömülü o
lan SeJanikli Aziz Zade Tahsin E
fendi adında bir erkektir. Loti, bu
nunla Selanikte tanışmış, karşı -
lıklı bir sevgi ıle uzun zaman be
raber y::ıt.ımışlar. Azız zade Tahsin 
Efendi genç, bır kadın kadar güzel 
bir delikanlı imiş! .. Loti Sclfmik
tcn Pransız sefaretinin maiyet ya
Ule İstanbula geldiği zamnıı, o da 
buraya hicret etmış ve burada öl
müştür. 

Görüyorsunuz ya! Aziz zade, A
zade ... Kelime talaffuzları ne ka
dar biribirine uygun. Ufak bir tah
rifle Aziz Zade, Azade olmuştur. 

MEZAR TAŞINA GELİNCE 
Aziz zadenin mezarındaki Hati

ce hanımın taşma gelince, bu taş 
oraya yanlışlıkla konmuştur. Se
nelerin teakubile Haticenin taşı 
devrilmiş, yeni ölüler gömüldükçe 
oradan oraya sürüklenmiş, bir gün 
Haticenin akrabaları mezarı ziya
rete gelmişler, bakmışlar ne me
zar var, ne taş ..• Aramışlar, bul -
muşlar, yanlış yerde aradıklarını 
zannetmişler ve taşı buldukları 

mezarın başına diktirmişler! 

Ve taşı diktirdikleri mezar, Hati -
cenın değil, Aziz zadenin idi. 

İşte Azadenin mezarının hikaye
si... 

Jan Diver sözlerimi defterine 
kaydettikten sonra dedi ki: 

- Sözlerinizi ben de kabul edecek 
vaziyetteyim. Loti'nin kadından zi
yade erkek güzelinden hoşlandığı
nı bugün dünya yüzünde bilmiven 
yoktur. Ölümünden sonra, o~un 
hususi hayatının karanlık bir kö -
şesi kalmamıştır. 

••• 
Piyer Loti kahvesinin müsteci -

rine sordum: 
- Piyer Loli burayakaçyılcvvel 

gelmiş, biliyor musun? 
- Ben kall\'eyi tutalı pek az ol

( Dçvamı 7 inci •agfada) 

gilteredcm ayrılmamıştır. 
_ Son gnülerdc bazı ufak tef('k ih
tilaflar olmuşsa da bu da son gün
ierdc tamamen halledılmiş; hatta 
Belçika kralı İngiltereye kadar da 
bir seyahat yapmıştır. 

Belçika ordusu ! 
Umumi Harpten sonra Belçika 

ordusunun en büyük faaliyeti şu 
noktada temerküz etmiştir. 

- Evvela şark cephesini tah -
kim .. 

Bu maksatla büti.in şark cephesi 
yani Almanlarla olan hudut tah -
kim edilmış ve en son sistem ma
kineleri" bu tahkimat bir kat daha 
kuvvetlendirilmiştir. Buiıdan baş

ka bütün orduda motörlenme pla
ıuna pek fazla ehemmiyet veril -

miştir. 

Bugün Belçıka ordusu kad:ır mo
torliı ordu pek az bulunmaktadır. 

Bilhassa toplar tamamen mo -
törle miitehaı ı iktır. Her yeni ya
pılan teçhizatta da motörlc nme 
daha sade ve dnhn kuvvetli şe -
kilde hazırlanmnktadır. 

Baştanba:ıa motorlü olun silah
ları kullanmak kin efrac:hn pek çok 
tecrübe görmesi ıc::ıp et\iğindcn ih

tiyat efıat ve ihtiyat zabıtan 48-
74 gün crasında staj görürler. 

Maamafih 1 - 1 ~ 937 tarihli bir 

kanuna gore bu rakam yükselti -
lecck ve ihtiynt cıradile ihtiyat za
bitana 12 aya kadar çıkarılacaktır. 

Bugün Bclçıkad::ı. şark. cephe -
(Devamı 7 nci say/ada) 

BALET 
İlk san'atkarlar 

yetişme yolundal 1 

Bizde de garp rakslarır"la ve klSslk danslara her 
gün biraz daha ehemmiyet verllmekte<Jir. Avrupa 
sahnelerinde beynelmilel şöhretler temin etmiş olan 
harikulade sanatk§rll!"'rın memleketimizde de yavaş 
yavas birer yıldız gibi doğacakları uzakta deglldlr. 
fstanbulda olsun, Ankarada olsun, sahnemizin şlm· 
diye kadar ihmal edilmiş bu kısmına verifen yerinde 
ehemmiyetin boşa gltmedigi ve genç istidatların 
der hal kendilerini gösterdikleri anlaşılmaktadır. 
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(A .. ) iki bin küsur lirayı etaybetme~~ell 

Genç padişah, dilsiz haren1 ağası ile beraber tekrar harem ]ır ·r~t: ~ 
dairesine döndüğü zaman saat epey ilerlemişti n \l :·~ ~· 

!müteessir bile olmamış~ bunu~ ü~t~~e 
1 

çoktan bir bardak sogu su ıçmıştı. 

- Cenabı rab
bı müteal her 
ikisine de rahmet 
eylesin saadetlü 
padişahım. Fani 
dünyanın hali bu
dur. imdi siz 
saadetlü p:ıdişa· 
hımııa hauc~i 
rabbı izzet çok 
iyi günler gös
tersin. 

Ayakla dura .. 
rak bu sözleri 
söyliyen ihtiyar 
adam padişahın 

kendisine otur· 
ması için vaki 
olan i ş ar c ti 
farketmemiş gibi 
ve sözlerine büs
bütün kuvvet 
\'ermek için: 

- işte, dedi, 
kaç saattir şıı 

yıJdızlara bakı

yorum. Ahval 
çok şükürki, hep 

! 
l t{ 

tahminlerimiz gibi Ka"ııni Sülı!Jmanırı Aerupı:ı resıamları tarafını/an 
zuhur elli. Bun· ya~ılan ıehzatlıllk rcımi 

dan sonrası için ne kaaar parlak 1 za~la~ıyor, ~nrm.araya gı~iyordu. 
günler göreceğimiz anlaşılıyor. Ihtıyar muneccım ded ~ı: 

Padişah k:ılktı, açık olan pence- - Cennetm<:k'-~ ~e~c:ın.ız şev· 
reye yaklaşarak ihtiyarın göster • val ayının yedıncı gunu ırtıhal et-
diği gök yüzüne bakm1ya başladı. ti. Bnyram ayında_ tahta çıktınız. 
B . -dd t ra· Bu mehtap sanki cu!Usunuzu teslt ır mu c son , 

- Ah, dedi, i~san olacağı hep an- ~diyor. 
l b·1 d"' Bunları söyledikten sonra Mü .. 
ıya ı scy ı... - · d k" k" 

_ Belki bu iyi olmazdı padişa • neccim rahlenin uzerı~1 e ı ağıt-
hım. Bize öğretilenle iktifa ede • lnrıı y~k~aşh. Baktı, ~ır k•awmış k~-
lim: Şimdi hicreti seniycnin onun- lemi dıvıte batırdı. Bır kagıdın u. 
cu asrındayız. Bu asrın ilk sene • Zı;!rinde hesaplar yapmıya başladı. 
sinde dünyayı teşrif buyurmuşu • B.ir müddet böyle geçti. Sonra pa· 
nuz. Bu asır içinde Allnhu aıem çok dışııha d<Snerek: . . _ 
vukuat olsa gerektir. ~rek islfım - SaadetlQ padışahım •. ~edı, Su-
itleminde gerekse küfrii dalalet a- leyman Peygamber Belkısın tahtı-

. ' . nı ayağına getirtmişti. Onun adını 
Ienunde çok şeyler olacağa benzı- t Tü' k d" h d d' 

T • 1 aşıyan r pa ışa ına a ye ı 
yor. Ne zamandanberı şu 1stır ap 'kli 11 il d- t k- i d 
. . ı m e c lanın or oşes n en 
aletile uğraşıyor, hesaplar yapıyo • hUk"" d 

1 1 
k 

1 
k 

rum. Eğer şu yıldız ilminde benim 
1 

um ar ar ge ere ya varaca • 
b 

. ar. nasibim varsa, u maruzatımın ısa-
bet ettiğini saadcUu padişahım da 

tasdik buyuracaktır. Allahu alem 
uzun bir ömür, uzun bir saltanat 
, .e çok parlak fütuhat ile tebşirat 
'·ardır. 

- Ben daha ke!cdc iken de böy
le diyordunuz. Manisada bunları 
söylediniz. Küffar senden yılacak, 
ı; nin llıtfunu dileyecek; dedinizdi. 

••• 
Genç padişah, ihtiyar münecci • 

rn.in yanında daha ne kadar kaldı? 
her halde dilsiz harem ağası ile be
raber tekrar harem dairesine dön-
düğü zaman saat epey ilerlemişti. 
Bu gece Sultan Süleymanın padi • 
şah olarak sarayda geçirdiği ilk ge
ce idi. At üstünde günlerce yol • 
culuktan sonra Manlsadan İstan· 
bula gelmiş. babasının Trakyadan 
getiri.len cenazesini karşılamak için 
gene yola çıkmı~, cenaze merasimi
nin başından sonuna kadar bulun· 
muştu. Şimdi girmiş olduğu B.Iem 

yepyeni bir alemdi. O zamana ka -
dar mesela Manisada idare işlerile 
meşgul olmuş, çok tecrübeler elde 

1 etm_ışti. Fakat bugün artık ~evlet 
1

t.J'-~ /ıı· ~ 
ı erkunılc yakından temas etmış l)lU· ı ~ . !(. 

yw, yPniçerılerJe karşı karşıya gel
miş bulunuyordu. O clcvJet erkanı 
ki, kendisinden kat kat yaşlı idi • C: 

1 

1er. Bunları bir çok tccıübeleri, gör- - Kocası mı?. 

güJeri vardı. Yeniçeriler ise ba - - Hayır .. ona o kadar sokulma-
bası Yavuz ile beraber bir çok harp- sırıdan kocası olmadığım anlamı
lere girmış, çıkmış adamlardı. Sul· 
tan Süleyman, ancak yirmi altı ya
şmda bir padişahtı. Bütun bu yaşlı 
başlı rical ile daha sonra söz dın
lctmek bazı kere pek müşkül olan 
ad&mlrala iş görmek, onlara emret
mek mevkiindc değil miydı? .. Kım 
bilir nasıl müşkülatla karşılaşucak
tı ? .. Sonra dünyanın halim düşün
dü. Hayattaki scvinçlerimızın hıç
liğini pek iyi anlatan İran şairleri-

nin ne kadar güzel beyitleri varsa 
hatırladı. Dünya babası Yavuz gi· 
bi padişaha bile vefa göstermemiş
ti. O ölmüş, yerine kendisi geçmış· 

u. Tac ve taht denılen şeylerin na· ı • 
sıl geçici, ondan ona dola~ır oldu· l 
ğunu düşündü. Hele Osmanlı hane-

danında ne kadar genç şehzadeler 
vardı kl, bir gün bu tacü tahta sa
hip olmak tçin ortaya çıkmasınlar 
diye pek küçük yaşta dünyadan git
mişler, zorla hayattan ayrılmışlar· 

dı! .. İşle clhan saltanat~ denilen şey 
bu değil miydi? .. 

- Adem ile Havva ne zaman.cen· 
netten kovuldular?. 

- Sonba1ıarda .• 
- Nereden bitdın? •• 
- Çünkü. meyvalar sonbaharda 

kemale gelir .• 
Fakat bu düşüncelerle uykuya 

dalan genç padişah ortalık ağarır· 
ken uyandığı zaman kendisini baş
ka bir adam olrırak buldu. Babası
nın yapamadığı işleri yapmak ve 
pek büyük bir aşk ile çalışmıya ha· 

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

zırlanan bir adam. 

Yavuz ölerek Süleymanm padi· 

şah olması 1520 senesi eylülünün 
.20 ve 21 nci ~nlerinc tesadüf edi
yordu. EylUlün bugünleri ise gü
neşin başka bir burca, Mizan bur • 

cuna intikal etmesme musadif ol· 

duğu ıçin ihtiyar müneccım bun • 
dan ahkam çıkarmış: 

- SaadeUü padişahım, elemişti. 

şark ile garp bir terazuünün iki ke
fest gıbi ellnizde bulunacak. Dün-

yanın muvazenesi a\•ucunuzda ola
cak. Adalet mizanına ancak siz sa-: 

hip olacaksınız. 
1htiyar müneccimden ayrılırken 

bunları işitmişti. 

Her tarafta sabah ezanı okunu -
yordu. Sultan Suleyman kendisini 
her vakitkinden sağlam, genç ·ve 
zinde buldu. Yüzünü garp tarafına 
çevirdi. Dün defnedilen baba mu· 
azzam İstanbul §ehrinın garp tara
fındaki tepelerde yatıyordu. Yapıl
ması kendisine kalan işlere baş . 
larken de garpten başlamak lfızım
dı. Sultan Süleyman kararını ver
mişti artık. 

12Mayıs 
Yaklaşıyor 

( 4 üucı1 sagf aJ'.ırı deuam) 
ihtişamını herkes görecek, bu ve· 
sıle ile si~·aset adamları arasında 
bir çok görüşemeler olaca~. film
ler alınacak, dünyanın h~r tarafm· 
da bunlar gösterilerek, dediğimiz 
gibi, İngllterenın ihtişamı muhtelif 
memleketlere arzedilecek. Hulasa 
parlak olması için hiç bir şeyden 
çeklnilmıyecek. 

Londra başpapnzı tara[ından kral, 
halka takdim edilecek. 

- İşte meşru hükümdarınız, 1n
giliz İmparatorluğunu idare edecelt, 
resmi din olan anglikan protestan· 
lığını tngillerede koruyacak, meş • 
rutiyete riayet edecek olan hü • 
kümdarınız!.. 

Der gibi bu takdim merasiminin 
bir manası vardır. Kral bu tarzda 
yemin de edecektir zaten. 

Sonra kralın başı, göğsii, avuç· 
larının içi başpapaz tarafından o· 
ğularak kendisine muhtelif göm· 
lekler ve hil'atlcr giydirilecek tir. 
Ondan sonra taç konacak. 

Sonra kralın bir eline bir asa, 
diğer elınc de yuvarlak bir cisim 
verilecektir. Bunlnr hep saltanat ve 
dünya hükümdarlığı manasınadır. 

Kral bunlara mfılik demektir. 

- Neden böyle aylak duruyorsu
nuz. Bir seans poker yapsanız a! 
Boş duranı Allah bılc sevmez. 

(D. R.) cevap vc>rdi: 
- (A .. ) oynamak btemiyoruz. 

Yarın sabah trenile Ankaraya g~

dccck. 
- Sabah sideceğine, aksnm tre

nile gider, bundan ne çıhr sanki!. 
(A ... ): 
- Bir şey çıkmaz. Faknt düşü -

nünüz ki, iki gün kalmak için gel
miştim İstanbula ... hesaplamadım 
amma, haftayı geçti zannediyo • 
rum. 

- Bir günle bir §ey çıkmaz ca
nım! ... 

Madam (H ... ), (D. R.) nin mak • 
sadını, rırkadaşını temizletmek içi"n' 
hazırlık yaptığını bilmiyordu. O • 
nun poker oynatmasındaki ısrarı
nın sebebi, gıınyot almak surctile 
kocasının cebine bir kaç para gir
mesini temin etmekten ibaretti. 

Madam (H ... ) ile (A ... ) arasında 
bu konuşamlar olurken (D. R.) nin 
aklına bır kurnazlık geldi. Ayağa 
kalktı, salonun kapısına doğru yü
rüyordu. Dışarı çıkarken, öbürle· 
rine belli etmek istemiyormuş gi· 
bi, yarım bir göz kırpmasile (A ... ) 
yı dışarı çağırdı. 

Ona dedi ki: 
- Bunların ikisi de paralı oyun

cudur. Burunlarından tutarsak üç 
beş yüz liralarım alabiliriz. Ka • 
yıplarımızın yanında filhakika bu 
kadar paranın ehemmiyeti olamaz. 
Fakat ne de olsa yine bir şeydir. 
Sıkı oynarız, birbirimizi idare ede
riz. Rolans etmeyiz biribirimize. 
Şans yardım etmese bile, sıkı oyna
makla, biribirfrl).izi korumakla za
rarımız nisbcten az olur. Tabii gan· 
yot drı çıkaracağız. Bu da bir ka
zanç demektir. Neticede kayıplı 
blle olsak, ancak ganyotu kaybe • 
der, kesemizden bir şey vermeyiz. 

(A ... ) kaybettiği paraları, böyle 
kumar partilerile kurtaramıyaca -
ğım biliyordu. Kumar, esasen o
nun için bir: 

- Fantezi! 
den başka bir şey değildi. Her gün, 
her akşam, bütün iş saatlerini~ dı
§tnda oynamadığı, kumar onda bir: 

- Manl! ........................................................ 
Be yoğlunda 
Sevindirilen 
Yavrular - Bu acize itimat buyurarak kaç 

ıcncdir türlü türlü nimetlere gark 
ettiniz. Büyük babanız Sultan Ba
yezidi Veli hazretlerinin zamanın· 
da iken şehzademe Kefe eyaleti 
t evcih edilmişti. Sonra Cennetme· 
k,in pederiniz zamanında Manisa
yı teşrif ederek şimdiye kadar ora
da kaldınız. Allahın bu aciz kulu 
ise daha e\•veldenberi olduğu gi
bi hep isliım diyarının muhtelif yer
l erini gezerek çok kimselere mü
laki oldum. Buralara, Rum diya-

ı 
ıunıı1111uuıu1111utıt111uıııııuıuu•ıu•11ınıııın11Huuuııuıııuııtnı1111ueoı•••••••lınınııı•ıtııı11111ıuuıııı"uııııuıunııııı•ı•t••••••onı 

(Devamı var) Bunlar arasında kılıcı da untmı -
yalım. Kral bu alametlerle tahta 
oturacalc, ondan sonra asılzadelerln 
birer birer lcbrikiılını kabul eyliye
cektir. En başta gelen asılzade kra· 
lın sol ynnağını öpecek, elile taca 
dokunacnk, diğer asılzadeleri yeni 
hükümdara takdim edecektir. En 
baş asılzadc kim olabilir? Tabiidir 
ki kralın kendisinden sonra gelen 
kardeşi değil mi? 

rına geldiğim uıman ise hep şeb -
%ademe gelir, iltifatlarına nail olur
dum. Cenabı haktan_ niyazım şeh

zadem hakkında tcbşiratımın bir 
gün hakikat haline geldiğini bana 
gösterecek kadar yaşamaktır. Şim· 
di ey saadetlfı artık padişah oldu. 

nuz. Kaç zaman evvel arzcttiğim 
müjde yerini buldu. Bakınız hep 
uğurlu, mes'ut bir tertip ve nizam 
ile cereyan eden bu vukuatın sı

ra5lnda her şeyi görüyoruz: Onun
cu asrın başında dünyaya geldiniz. 
Onuncu padişah oluyorsunuz. :.>n 
adedinin büyük bir ehemmiyet \'C 

kıymeti vardır. Sonra sizin adınız 
Süleymandır. Yani insanlara, cin
lere, kuşlardan balıklara kadar her 
mahlf.ıka hüküm süren bir padişah 
peygamberin adını almışsınız. Ad· 
lar gök yüzünden iner, bilirsiniz .. 

Dışarıdan deniz görünüyor, gü • 
zel bir sonbahar mehtabı denizi ay· 
dınlatıyordu. Padişah bir müddet 
bu manzaraya baktı. İleride, karşı 
tarafta Üsküdar tepeleri bu meh
taplı gecenin en ziyade hayali ok· 
şıyan birer süsünü teşkil ediyordu. 

Sanki Çamlıcaların arkasından, U· 

zaktan fark edilen Kanlıca tepele
rinden binlerce davetkar hayali be· 

liriyor, genç padiFıha ümit ile do
lu vaatlarda bulunuyordu. Denizde 
kuvvetli bir cereyan vardı. Saray • 
burnunda birbirini kovalıyan d&l• 
gacıklar mehtapta parıldayarak u-

Okuyucularla 
Baş başa 

Bu talebe, 
Yanlışlığa 
U ğragabilir 

Ankara Nazım Bey mahallesinde 
Tutak sokağmda 13 numaralı evde 
oturan Ali Doğan imzasile bir mek
tup aldık. Mektubun sahibi, bun· 
dan bir müddet evvel, imtihanda 
bir kopye meselesinden, mektep • 
ten tardedilen Haydarpaşa lisesi es
ki talebesi Ali Doğandır. AH Doğan 
yolladığı mektupta, şehit oğlu ol • 
duğunu, imtihanda kopye yapma • 
dığını söylüyor. İmtihan esnasında 
muallimin kendisine tahkiramiz söz 
söylediğini, tokat atarak dövdüğü
nü ileri sürüyor. Meselenin iç yü

zünü bilmiyoruz. Bu eski talebenin 
vaziyeti anlatış şekline göre hü • 
küm vermeyi doğru bulmuyoruz. 
Tabii Vekalet lazım gelen tetkikatı 
yapmıştır. Fakat, dayak ve tahkir
amiz "söz meselesi doğru ise, bu, Ü· 

zerinde durulacak bir noktadır. 
AH Doğan bir yanlışlık dolayısilc 

tahsil hayatına veda etmek mecbu· 

riyetinde kaldığını iddia ediyor. Bu 
mümkün değildir, diye ısrar edi
lemez. Mahkeme kararlarında bile 
yanlışlık yapılabilir ve bunun ka· 
nunlarımızda yeri vardır. Hatayı 
adliye uğrayan mesele yeniden tet
kik edilir. Bu meselenin yeniden 
tetkik edilmesini diliyoruz. 

1 HiKAYE 1 
İştı böyle olur 
{ 4 rJncıl say/atla,. tlevom J 

- İstersen benim ağzımdan sen 
yaz, hatta daha iyisi, sen kendin git 
söyle! dönüşte yine buraya uğrar
sın, bana herifin halini anlatırsın, 
güleriz, olmaz mı? 

- A ..• Nasıl olur? 
Maamafih Nihal biraz sonra bu 

nazik vazifeyi deruhde ederek git
ti. 

Jale bir sigara daha yakh. Ara • 
dan bir saat geçti. 

- Ne kadar uzattı, belki eve 

,dönmüştür, diye düşündü. 

Telefon etti. Nihalin daha evine 
dönmemiş olduğunu öğrendi. 

Birdenbire içine bir şüphe girdi. 
Acele giyindi, bir otomobile atla • 

dı ve herifin vermiş olduğu adrese 
gitti. 

Bay Naci, üçüncü katta, 6 numa· 
rada! 

Merdivenleri ikişer ikişer çıktı, 

kapıyı ça)dı, bekledi. Ağır adımlar
la biri kapıyı aralık etti. Bizzat B. 
Naci! Yüzü kıpkırmızı, hali pek 
yorgun görünüyordu. 

Jaleyi görünce şaşırdı, kekeledi: 
- Vay, geldiniz mi? Lakin, .• de .• 

deminden arkadaşmız geldi... Si -
zin gelmiyeceğinizi ..• 

- Sonradan fikrimi değ~tirdim. 
- Fakat ... Yarın buluşsak ... da-

ha iyi olmaz mı? 
- Nihal h&la burada mı? 
- Hayır ... Çoktan gitti... Fakat 

Gloncester Dukü unvanını taşıyan o~yollu semilnıl~lci /Gkir çoc•klunn 
bu birader bu işi yaptıktan sonra gi9inm•l•Tinı bil.yük gaN/ımı Jo/c.u. 
Anglikan kilisesinin Sekizinci Ed· nan 1Ja11ıın Ulv~11• Hoırl 
vard'ın tahttan ayrılmasında 1smi Esirgeme Kurumunun Çocuk 
çok geçen başpapaz kilisenin ken· Haftasına en iyi hazırlanmış olan 
disinden sonra gelen diğer iki mü- şubelerinden birı de hiç şüphesiz 
him erkanını krala takdim edecek· Beyoğlu kaza merkezidir. Cerrah • 
tir. 

Bundan sonra diğer asılzadeler, 

fakat başkaları tarafından taksim 
edilecek, diğer papazları da diğer 
reisleri krala tanıtacaklardır. 

.Ondan sonra kral ve kraliçe ki
liseden çıkacaklar, araba ile şeh
rin muhtelif sokaklarından, baş -
larında taç olduğu halde geçecek • 
)erdir. Ondan sonra kral sarayına 
dönecek, tacı çıkaracak, bir daha 
parlamento açıldığı zaman ilk nut
kunu o~urkan başında bunu taşı
yacaktır. Bu da böyle bitecektir. 
İşte İngiliz matbuatını meşgul e .. 
den mühim bir me:ele. 

başka ... şey .. ."başka .. erkek n1isa
!irim var. Vah, vah, bilmiş o1say -
dım... ' 

Jale: 
- Kafi, biliyorum. 
Dedi ve arkasını dönüp merdi • 

venleri hızlı hızlı indL Kendini o
tomobile attı, hüngür hüngür ağ -
lamıya başladı. . 

paşa hastahanesi bakteriyoloğha

nesi şefi Dr. Fethinin başkanlığı 

altında çalışan bu heyet evvelki 
gün iki yüze yakın fakir çocuğu gi· 
yindirmek surctile sevindırmiştir. 

Bu hayır işinde çalışanlar ara .. 
sında bulunan Bayan Ulviye ve ko· 
cası mütekait miralay Bay Hayri a
det tayin etmiyerek mümkün oldu· 
ğu kadar fazla çocuğu giyindirmek 

için elinden gelen gayreti esirgeme· 
nen ve bedenen çok çalışmış ve 
hatta bu yüzden hastalanmıştır. 

Maamafih duyduğu manevi ze\'k 
kendisine hastalığını unutturmak· 
tadır. 

&yoğlunun büyük ticarethane
leri bu hayır işinde yardımlarını e
sirgememişlerdir. Löbon ticarctha· 
nesi çocuklar için iki binden faz -
la pasta ve sayısız paketlerle şe -
ker ve karemeıa vermiştir. Na 
Agora sahibi Yani Katanos da ço
cukları memnun etmek için nakdi 
büyük yardımlarda bulunmuştur. 

Bir: 
- Hr.stalık! . 

• . . k ·bcttı • Halini almadıgı ıçın, a) 
1 

# 

ğinden dolayı müteessir bile 0 ~" 
.. t·· çoJttıu· maımş. bu paraların us une 

bır baıdak soguk: 

- Su! .k # 

İcmişti. \' c Ankaraya döndu 
• . . e '.ı· ten sonra da, kım bılır elıne n 

kit kağıt aiacak, ne zaman! 
- Pok,..r! 
- Ilakara! 
Oynıyacaktı. c:tı 
(A .. ) nın as1l müteessir oldU:r # 

ııokta çok sevdig"i, <'ocukluk ıır 
' • •·5ke 

kadaşına müfit olamaması, ~ı IJ( 

ettiği mühim para ile bir nııld ı 
olsun onun kaybettiği paralar 
kurtaramamaları idi. 

Hatta kendi kendine: 
11 

- Niçin bu parayı oyun oyn:ı~~r 
diye ona verdim. Onunla bera # 

oyun oynadım. Keşke böyle y3 P ~# 
masaydım, hepsini kendisine ,.e. 
seydim! .. # 

diye söylendiği, yaptığı işden pı~ 
manhk duyduğu çok oldu. 

11 
(D. R.) nin teklifini dinledikte 

sonra dedi ki: Y' 
- Benim bu akşam oynanıı J.;t 

hiç niyetim yok. Fakat madatrı 
istiyorsun, oynıyalım. ri 

Masa açıldı! oturulac~k . ye~l~er 
seçmek için kağıtlar çekildı. fış 
dağıldı ve oyun başladı. # 

İlk çeyrek saat içinde, oyun 11~~# 
mal bir halde devam etti. Fevka 1• 
de rolanslar, ehemmiyetli kula: ~ # 

madı. Sanki, dört oyuncu birı!~# 
Ierini tanımıyorlar, oyunlarınıbifi· 
miyorlarmış gibi oynuyorlar, t • 
birlerinin oynayış tarzlarını te 
kik ediyorlardı. ·t<i 

İlk seans, ) D. R.) ile (A ... ) Jca 
yüz lira kadar kazandılar. p.yrı ll· 
(15) lira da ganyot çıkarılrnı~i' 
Maamafih bu kazanç normal rı 
şekilde olmamış, işçiler, kağıtla .. 

k b" se kendilerine kaza~dıraca ır oı; it' 

kilde işlemişler, kaybettirecek bıı# 
tarzda tanzim etmişler; sade \'e 

rnuıni bi~ tabirle kağıtları: 
- Kurmuşlar! 

dı. buri 
İkinci seansı oynamak mec ıceıı 

idi. Daha birinciye başlarlar 
(J .•. ): ri· 

- İki seansı oyoamak rnecbıt 
d~! ~ 

Diye bir kayıt koymuş, işi s<t:r 

lamlaştırmıştı. ,1 

İlk seanstaki kazanç (A .. J bl# 
hem kendi, hem de (D. R.) }lesıı ı:s· 
na sevindirmişti. Gerçi uykusuz ec· 
lacaktı, aksam trenile gitmiye f1l,, # 

~ • 81' 
bur olacaktı amma, belki bır ı.ııt 
şam ev\•clki zararını kısmen °15 

çıkarabilecekti. tıdtı' 
Hep birden ayağa ka]ktılflr. ·ıer· 

ci seans için tekrar kiıcıt çeldı 
l ·ıınr· Yeniden oturdular ve baş aa .. .,.1e 

İşçiler, bu sefer, k:ığıtları 0 
bi' 

işliyorlardı ki, (D. R.) ile (A ... ) r· 
ı b dıY0 el kazansalar, dört el kay f' 

lardı. (AJ 
Turların başlamasına ya~ıııi;rıiitl# 

dekavc olmuştu. (D. R.} ın ) .. 
de de pek az fiş kalmıştı. (~·· 1'9t# 

- Ben dekave oldum! Deyıp .. 1 rııı kacağı yerde (D. R.) in kulıı~ 
iğildi. Yavaş sesle: dcıı 

·nıse - Acaba, faizle falan, kı ,, p... .... 
bir kaç yüz 1ira alamaz mıyız· bııır' 
di. Ben Ankaraya gider gitmez 
kadan alır yollarım. se· 

(A .. ) nın böyle süyleıncsin'.~b;r:, 
bcbi vardı. Gerçi. kumar oncl. 

- İhtiras! 
Bir: 
-Mani! 
Hatta, bir: 
- iptila! 
Bile olmamakla beraber. 

·raı bl 

hırslanmış, biraz da: n,,,o, 
- Ben oyunu bırakıp ka · 

rum! Demiye utanmıştı. tııJ 

(D. R.), arkadaşı (A .. ) n:~ . 
son teklifine ~u cevabı verd · bilİ(ıJ 

- Madam (H.) dan alB 

amma, senet almadan ver nıeı· 

- Senet veririz. 
- Bir defa söyliyclim. ye ,. 
Ve (D. R.), metresi (J-1.) 

çıkça şunları söyledi: J.tt ' 
- Arkadaş senet vetecel<· .,ol· ar1 J ç 

karaya gider gitmez de par bil° ~~ 
lıyacak, eğer yanında varsa 
yüz lira verir misin? 

Madam (H.) sordu: 
-Ne kadar istiyor? 
- İki Uç yiiı lira yeter! .,;6,} 

(Devat1l' 



SüO<aylfVi1arno~ S©ıır©ıyon©J~ 

KU[))CS KO~lbARR 
Tefrika No: 38 Y azan : M. Necdet Tunçer 

Hamo dağların·arasından bir ses işitti .. Koştu .. 
Bir mahzenin başında durdu. Ortada bir direğe 
boğ/anmış genç bir kadın gördü.Aşağıdaki ars
lanlar kadını parçalamak için saldırıyorlardı. 

kcn, kayaların arasından korkunç 
akisler yaparak yolun üstüne ka -

1 

dar erişen bu ses IIamonun kula -
ğına yabancı gelmiyordu. 

O zcıman çöl •ropları ı•hlr Jışın da gahudi paHrlarına her hafla mısır 
, ,.klerfl• ıcmiı oe giyecek taşırlardı •• 

- Hayır. Ben gece yarısından Diye mırıldanmağa başladılar. 
beri bu yoldan geliyorum. Fakat, Hamo bağırdı: • 
böyle bir arabaya rastlamadım. Be- - Efrayim1 .. ben de arıyoru~. Fa-
lliır. gördüğüm arabaların hepsin - kat, onu K~duste bulmak ka?ı~ ol-
de saman ve buğday denkleri var- madı. O, Suleymanın zevcesını sa-
dı. raydan kaçırmış. Dün gece de e • 

- Genç, güzel bir kadın da gör
~in mi? 

- Görmedim, Melliı! Ben zaten 
~adın görsem de yüzüne bakmadı -
~ırn için, genç mi, güzel mi .. bunun 
<lrkına varamam. 
liarno bir müddet daha yürüdü. 
Bir dere kenarına vardı. 
Burada bir kaç köylü çamaşır 

~·ıkıyordu.. ve karşıdan uzatılan 
bir saldan, arap kabilesine mensup 
Çıplak ayaklı bir cengaver müf -
tczcsi geçiyordu. 

liarno ilk önce su kenarında ça
l'naşır yıkayan kadınlara sordu: 

- Buradan bir yük arabası geç-
ti tnı? 

l(adınlnr hep bir ağızdan: 
- Görmedik .. 
nediler. 

}(arşı yakadan beri tarafa geç -
~ekte olan arap cengaverleri de 
b ll sırada Hamonun yanına gelmiş 
Ulunuyorlaröı. 
llarno kendi soyundan ol<ı.n bu cen • 

gaverlerle konuştu: 
- Nereye gidiyorsunuz? 
- Efrayim isminde bir yahudiyi 

~Yoruz ... 
- '.Ne yapacaksınız onu? 
~ liebron dağına çıkarken kızla

lldan birini yaralamıştı. öcal -
~ için onu aramağa gidiyoruz. 
bil; Şimdi nerede bulunduğunu 

Yor musunuz? 
tl - liebrona çıktıklarını, hüküm
ata isyan ettiklerini duvduk. 
liarno hayretle başını- saUadı: 

ler- Sizin son günlerde olup biten
lta den haberiniz yok! Hebrona çı
tla n YahudiJcr Süleyman tarafın -
lııd~ affcdildıler .. Tekrar şehirlere 

ıler 

1 • .\ıh~ cengaverleri şüpheli nazar
"tl' a b' 'b ırı irlcrine bakışarak: 
~~ Acaba Hama bizi aldatıyor 

'-....r 

vinden bir araba ile yola çıkmış. 

Nereye gittiği belli değil. 
Araplar dudaklarını bükerek 

suyun üstünde durmuşlardı. Ha-
mo: 

- Benim duracak vaktim yok .. 
istedii,•iniz yere gidip arıyabilirsi

niz! 
Dedi.. atını sürdü .. su boyundan 

ilerlemeğe başladı. 

Hamo Hebron dağı eteklerinden 
geçiyordu. 

Bu dağın yamaçlarında bir çok 
çukurlar, oyuk kayalar ve korkunç 
mahzenler vardı. Vaktile Süleyma
nın babası Davut buralarda Filis • 
tinlilerle uzun zaman harp etmiş 
ve Filistinliler Davudun orduların
dan kaçınmak için buralardaki ka
yaları oyarak içlerine saklanmış • 
Jardı . 

Hamo bir kayanın önünden geçi
yordu.. Ha\xa yağmurluydu.. Gök 
yüzünde kara bulutlar dolaşıyor
du. 

Hamo bu kayalıklar arasında a -
tından inerek, dizginini bir ağaca 
bağladı. 

* "Ya Rab 1 Beni lrurtar .. 
cak bir adam rok mu?,. 

Hamo başını bir kayaya daya -
rnış düşünüyordu: 

- Ah, şu Efray.im bir elime geç
se .. O hınzırı dişimle parçalıyaca -
ğım. Sülcymana meydan okudu .. 
kraliçeyi saraydan kaçırdı .. bütün 
bunlara rağmen yine canını kur -
tarmağa muvaffak oldu. Bu ne 
müthiş canavarmış! Ben kendimi 
(Şeria) havalısmin hakimi sanır -
dım. Bu adam benden üstün çıktı. 
Bütün İsraıl beldelerine ve 1srail 
hi.ıkümdarına meydan okudu! · 

O ne?! 
Acı bır ses ... 
Hamo kendı kendine söylenir -

Bu, bir kadın sesiydi. 
Hamo kayaların arasına daldı. 
Ses devam ediyordu: 
c- Yarab! beni kurtaracak bir 

adam yok mu?> 
Bu sesin arkasından bir arslan 

kükremesi duyuldu. 
Hamo birdenbire ürktü .. 
Acaba arslan kuyularına mı gel

mişti?. 

Dağ yamaçlarındaki mahzenler
de Süleyman için arslan besliyen 
bazı vahşi hayvan tacirleri vardı. 

Hamo bu tacirlerin dağlarda hay
van beslediklerini işitmişti. 

Yüksek bir kayanın üstüne çık
tı .. gür sesile haykırdı: 

_ Aradığın adam buralarda do
laşıyor. Fakat, sen kimsin.. nere
den geliyor sesin? 

Hamo bir müddet cevap alamadı. 
Taştan taşa atlıyarak, mahzene 

benziyen bir oyuğun kenarında 

durdu. 
(Devamı va.r) 

Son Telgrafın 
Müsabakası 

Bayanı 
Tanıyor musunuz? 

r 
Son Telgrafın M ü sabaka 

Kuponu 
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Şehirden röporf ajlar: Belçikalılar 

Piyer Loti Kah esi ~rduların~ 
{ 5 inci say/adım devam) 1 - llu resim kahvenin tılı~ı~~d~, lhınal etmıyorlar 

du. Eski halini bilmem. Size bu dedi.. Buradan nasıl çıkarab~lı:·ım. { 5 incı 5agfacian devam) 
hususta en doğru mallımatı müez- Biz bu resim sayesinde geçınıyo -
zin Bay Hayri verebilir. Şu köşe-

de oturan beyaz sakallı ihtiyar .. 
Bay Hayriye yaklaştım, ayni su

ali sordum. Bay Hayri Mülga Dü-
yunu umumiye idaresinden teka
üde sevkedilmiş, ~imdi mahaUenin 
müezzinliğini yapan 65, 66 yaşla-

rında güler yüzlü, hoşsohbet, zarif 
bir ihtiyar.. · 

Sorguma şöyle cevap verdi: 
- O zamanlar, Lotinin buraya 

sık sık geldiği günlerde kahveyi 
Ragıp Ağa jşletirdi. Müşterilerine 

kendisi hizmet ederdi. Ragıp. be
yaz şalvar giyer, beline beyaz ku-

şak sarardı. Sırtına giydiği lata bi
le beyazdı. Bu kıyafetini ölünciye 
kadar muhafaza etti. Çok temız, ti
tiz bir adamdı. Öleli yirmi yıl -
dan fazla oluyor. 

O yıllarda, Eyüp Sultan halkı, bu 
çok güzel manzaralı yere her ne -
dense rağbet etmezdi. Buraya se-

firler, sefaret mensuplcırı ve onln
rm adamları gelırdi. Kah\·e daha 
küçük ve daha dardı. Dükkanda 
sandalya yoktu. Dar peykeler üs
tünde otururdu müşteriler ... Ecne
biler geldiği zaman, Ragıp Ağa kah
venin önüne, şu seyyahların resim 
çektirdıkleri ağacın dibine hslılar 
serer, müşterilerini burada ağırlar
dı. 

Piyer Loti Ragıp Ağayı çok se\'er
di. İstanbulda bulunduğu zaman, 
muhakkak buraya gelirdi. Loti ilk 
defa 40-41 yıl evvel buraya geldi. 

Bu tarih İstanbula ilk geldiği ta -
ı·ihtir. Ben, o zaman Lotinin res
mini (Serveti Fünun) mecmuasın
da gördüm. Sonra bir kere de bu
rada rastladım. 

MÜEZZİNLE KARŞI KAHŞIY A 
NARGİLE 

- Loti buraya kimlerle gelirdi? 
Konuştuğu, görüştüğü insanlar 
kimdi? Burada ne yapardı? 

- İlk zamanlar Lotiye, Fransız 
Sefareti kavası Şahin ağa refakat 

ederdi. Karşılıklı nargile içerlerdi. 
O zamanlar, Loti buraların yaban
cısı ve acemisi idi. Alıştıkça yalnız 
gelmiye başladı. Yalnız geldiği gün-

ler, evvelfı aşağıda, Hazreti Ha1i
din türbesinin karşısındn, sıra kah
velerinde oturur, leylekleri seyre-

der, çocukları sever, bazan da ce
nazelerin peşine takılarak mezarlı
ğa kadar giderdi. Buraya geldiği 

günler, mahallenin imam ve müez
zinlerile nargile içer, yarım yama
lak türkçesile onlarla konuşurdu. 

Dostları imamlar, müezzinler, sımit
çiler ve bozacı Arnavutlar, mezar
cılar ve ihtiyar dilencilerdi. 

KAHVENİN TILISIMI 

Loti, Şahin ağa ile. Eyüp me1.ar
lığını dolaşırken, yolu buraya düş
müş, manzaranın eşsiz güzelliğine 
hayran olmuş ve artık bit' daha bu
radan ayrılmamıştır. 

Loti Fransız Sefaretine ve Fran
sız kolonisine mensup kadın lı , er • 
kekli bir grupla burada bir resim 
çektirmiştir ki, bunun bir kopyesi, 
içende, duvarda asılıdır. Grupun 
içinde kahYeci Ragıp ağa da var
dır. 

Kahveciden, resmin bir kopye -
sini almak için bır ıki gün bana ver
mesini rica ettim. O, mahcup, ri
camı yerine getirememekten mü
teessir: 

ruz. Seyyahlar geldikleri zaman, sinde 7 piyade 2 süvari fırkasile 
ilk evvel resmi soruyorlar. 26 piyade topçu bataryası, 2 bisik-

Eyüp Sultanlıların kahveye rağ- let alayı, 2 cephe bataryası, 1 tay• 
bet ettiği yok ki ... Bunun için yaz yare taburu, bir muhabere, 3 mo • 
ve kış bu tepede seyyah bek1iyo • törlü alay, 9 hafif ve ağır topçular 

bulunmaktadır. ruz. Bir seyyah kafilesi gelir de 
resmi duvarda görmezse, kahve 
şöhretini kaybeder. 

Resme dikkat ediyorum; kapka - 1 

ranhk bır şey ... Yüzler farkcdılmi-

yor. lıile... 40-41 yıl evvel çekilen 
bu resmin kopyesini almanın kabiı 

olamıyacağına kanaat getirdiğim 
icin daha fazla ısrar ctmcdım :vlü-. ) 

ezzin Bay Hayriye sordum: 
- Gelirken gördüm, camiin kö -

şesindeki dukkun müskirat deposu 
olmuş .. eskiden de Eyüp Sultonda 
rakı satılır mıydı? 

Gülerek cevap veı di: 
- Rakıdan vaz geçtık, ispırto, hat

ta gazoz bile satılmazdı. Baş imam 

böyle şeylerin lıir dükkanda satıl
dığını duysa, hemen oraya koşar, 
bastonile dükkanın camlarını kı -

rardı. İşte bız böyle siyah, simsi

yah günlerde yaşadık. Bugünle -
rin kıymetmi bilin! 

Bay Hayri ile konuşurken, 

kahvenin bir köşesinde oturan bir 
kaç genç nazarı dikkatimi celbet-

ti. Dikkat ettim, arada sırada cep
lerinden bir şişe çıkararak ağızla
rına götürüyorlar, galiba rakı içi
yorlardı. 

Bu hal Bay Hayrinin de gözün
den kaçmamış, yüzüme baktı: 

- Gençlik! .. Haklarıdır .. dedi. 
Fırsatı kaçırmadım, sordum: 
- Eskiden gençler, böyle bir şey 

yapsalardı buralarda, ne yaparlar
dı? 

Tereddütsüz cevap verdi: 
- Şişeleri kafalarında kırarlardı .. 

Ben bile o devirlerde, ya evimde, 
yahut daireden çıktıktan sonra Ba-

lıkpazarında Sakızlınm meyhane
sinde çakar, keyiflenir, sonra sük
lüm büklüm evime dönerdim. 

- Buraya (Piyer Loti kahvesi) 

denilmesinin sebebi nedir? Piyer 
Loti sık sık geliyor diye Eyi.iph.i -

ler mi, yoksa Ragıp ağa mı bu adı 
takmış buraya.? 

- Hayır, ne Eyüplüler, ne de 
Ragıp ağa tarafından bu isim takıl
mıştır kahveye ... 

Konuşmamızı dinliyen değerli 

dostum Fuat Samih, bir tercümana 

Bütün Belçikada hazari kuvvet 
77 bin kisidir. Bunun dbrtte biri de 
şork cepİıesindekı tahkimatta kul
lanılmaktadır. 

Bir harp \ ukuunda Belçik:mın 

askeri kuvveti 650.000 ola('aktır. 

520 kadar da tayyaresi vardır. 

Bu askerler Brügge, Ostand. 
Cent, Vervier, Brüksel, Turnhou~ 
Tongc>rn, Ant\ crp, Huy, Luttich, 
Hasselt, Beverlo, Şarlori, Monse, 
Arlon, Nc1mur, Tornai de bulun· 
maktadır. 

Belçikanın Afrıkadaki l1elçika 
Kongosunda cia ayrıca asknri teş
kilatı vardır. Mnamafih bu teşki· 
lfıt tamamen gizli tutulmakta ve 
Avrupada askeri ku\•vcte ilave e -
dilmemektedi,r. 

Halbuki Belçika bütçesinde Kon
go bütçesine ayrılan para da mil
li müdafaa kısmı aşağı yukarı Av
rupadaki bütün ordu kuvvetine sar• 
fcdilen mikdara muadil olduğuna 
göre burada da oldukça mühim bir 
kuvvet olduğu unutulmamalıdır. 

Maamafih BcJçikanın son sene -
!erdeki en büyük hedefi komşu mil
letler le daimi bir sulh halinde bu-
lunmaktır. 

Bu maksıılla Almanya ile Fran
sa arasındaki şiddetli hareketlerde 
Lokarno anlaşmasın dan beri fazla 
müdahalede bulunmamakta ve her 
şeyi siyaset yolile halletmeği ter -
cih etmektedir. Esasen bugünkü 
Belçika kralının en büyük arzusu 
budur. 

Belçika ahalisidc sulh taraftan 
olduğunu ve rnücadeleci"bir halde 
bulunmadığını yine geçenki Brük
sel seçiminde faşistlere fazla rey 
vermemekle gösterdi. 

Hulusa Belçıka bugünh"Ü siyasi 
v::ız.iyctine göre kuvvetli olmamak
la beraber sulhçudur. Fakat kom -
~ularının vaziyetlerini de bildigi 
için kuvvetli orduya malik olma
yı da esas olarak kabul etmiştir. 

Bunun için arazinin müsaadesi 
nisbetinde motörlü kuvvetlere e -
hemmiyet vermekte ve her seneki 
bütçede milli müdafaaya fazla pa
ra ayırarak bunu motörlenmi:,."C 
hasretmektedir. 
ltHlllEllllltllHlllllHlllllUlllQflUlllllllllUUlllll"HtltlllllllllJR1U 

. -------------~ ~:~;;:ı~: bir bilgi ile müşkülümü 111L __ R __ A __ o __ Y __ o __ ....,I 
- Bu ad Lotinin eserlerinden il- _ _ 

ham alınarak konulmuştur. (Bede- BUGÜ!"IKO PROGRAM 
kcr) ve bunun gibi bir çok rehber 

kitaplarında burası (Piyer Loti kah
vesi) diye yazılıdır. Loti, İstanbula 
ait kitaplarında bu kahveden çok 

bahsettiği için, A vrupalılnr buroıya 
bu ismi vermişlerdir. 

••• 
Yokuştan inerken bakıyorum: 

Nemli bir ilkbahar akşamı, ıslak 

kollarile bütün İstanbulu kucakla
mış .. hafif hafif yağmur çiseliyor. 

Son basamağa indiğim znman, 
selvilerdc gece kuşlarının. ilk dem
leri halkalandı. Dikkat ettim, ha
zin nağmeler, bu mermer, selvi, ko
zalak, ısırgan, ballıbaba ve nihayet 

bu sükut ve .şiir alemine başka bir 
lezzet, ayrı bir çeşni ve uhrevi bir 
mesti veriyordu. 

Akşam neşriyatı: 
Saat 17 inkılap dersleri Üniver

siteden naklen Mahmut Esat Boz
kurt tarafından, 18,30 Plakla dsms 
musikisi, 19 Çocuk Esirgeme Kuru• 
mu namına konf crans Doktor lb
rabim Zati, 19,30 Emioöoü Halkcvi 
neşriyat kolu namına Bay Nusret 
Safa (Yeni DCJtiya t), 20 BcJma ve 
arkadaşlan ta raf mdan Türk musı. 

kiıi ve halk şarkıları, 20,30 Ö mer 
Rıza tarafından arapça söylev, 
20,45 Cemal Kamil ve arkada~ları 
tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları, saat ayarı, 21,15 konser· 
vatuvar korosu Fransız tiyatrosun

dan naklen 22, 15 Ajans ve borsa 
haberleri ve ertesi günün progra
mı, 22,30 plakla sololar, opera ve 
operet parçaları, 23,30 son. 

~anı:s2 
---- w :g 

ltaranhkta bir ışık 
Y cız an Edgar Valaa 
Çeviren: Muammer Alatur 

~\ıini bil' .. tl~u ıyordum, huyunu ve a-
atd:rini bilıyordum. Bir hizmetçi 
lllrıd::nun muhafazası altında bu-
11.ttı.d gu §atosundan uzaklarda bu
bır Uğu zaman, daima muhtemel 

lı)o::aVüzden korktuğunu da bı
'bı.daıt~· Yatak odasının kapı -
~~tu; sürme tertibatını da öğren
~etı.d· : .karanın ölmezden evvel, 
lQ.ue ~ı bekliyen cezayı tam ~u
Cl~ 4~1.~a.~asını da arzu ediyor
bıt §e l olum, onun için pek tatlı 
!tat~ olurdu. 

~~tt1• ~ol~ az çok müşabehetim 
.. llliitn·· apishanede iken sakalım 
~btı~~~ü, Kara'yı iyice taklit e-

t\>\> 
1 
gırnı de kestiriyordum. 

'~ e a p ayın· atagonya hakkında 
ıs) e b' 

ır makale yazdım ve 

-
Katerkol'un evrakı arasında bul -
duğum bir haritayı da makaleye 
leffetmiştim. 

Skotland Yard civarında bir ev ki 
raladım. Evin kirasını da peşin ver
dim. 

Artık kararımı tatbik edcceğiırı 
günü tayin etmekten başka yapa· 
cak işim kalmamıştı. 

O gün sabahtan eşyamı Grit Vıl
yam oteline gönderdim. 
Öğleden sonra Kadogan bahçe • 

sine giderek, Kara'nın evinden çık
masını bekledim. 

Onu, Arnavutluktan ayrıldıktan 
sonra ilk defa görüyordum. So -
kakta Kara'nın üzerine atılıp, he
rifi oracıkta boğmamak için ken
dimi güç zaptetmiştim. 

Kara uzaklaştıktan sonra, Kater
kol'u taklit ederek evine girdim. 

O zaman hiç beklemediğım bir 
müşkül karşısında kaldım. Bana 
kapıyı açan adam, Dartrnur Hapi
sanesindeki bir felaket arkadaşım
dı. Kaçacağım gün bana yardımda 
bulunmuştu. Kendisinin kim oldu
ğumu anlamak için yalnız sesini 

işitmek kafi idi. Sakalımla gözlük
lerimin benim hüviyetimi sakla -
nuya kafi gelip gelmiyeceğini dü
şünüyordum. 

Bir kaç defa tecrübe ettim, beni 
tanımadığını anladım. Mümkün ol
duğu kadar yanına yaklaştım. Ka
terkol'a has acaip tavırları takına
rak, sakallarımın ne kadar ağardı
ğını gelip görmesini söyledim. Bu 
tecrübenin de neticesinden mem
nun olarak evime döndüm ve ge -
ceyi bekledim. -
Kara'nın evini ziyaret ettiğim za-

man, ayrı nyrı iki telefon hattı bu
lunduğuna dikkat etmiştim. Bun -
!ardan birinin hususi bir hat oldu--ğuna şüphe yoktu. Kara'nın dai -
ma korku içinde yaşıyan bir adam 

olduğunu bildığim için, bu hususi 
hattın polise bağlı olduğuna hük -
metrniştim. Huseyin efendinin ba
na söylediğine göre, Kara'nın ar -
navutıuktaki sarayında da böyle 
hususi bir telefon hattı varmış. 
Akşam üstü konağın etrafın ı do

laştım ve Kara'nın yatak odasın -
daki lambanın sönmesini bekledim. 

Lamba söndü, nz sonra, yani saat 
onu on geçe kapıyı çaldım. Kara 
odasında idi, beni içeriye aldı. Mer
divenlerden yol gösterdi. 

Uşağın beni tanımasından son 
derece çekiniyordum. Sonra ken -
disinin polis tarafından isticvap e
dilmesini de arzu etmiyordum. 

Yanımda uşağın Dartmur hapis
hanesinde iken taşıdığı numarayı 
havi bir kart getirmiştim ve bu 
karta da bir ayak ev\'el bulunduğu 
komıktan canmın istedıği yere kaç
ması kendi menfaati icabından ol
duğunu yazmıştım. 

Uşak merdivenlerini çıkmak i -
çin arkasını döndüğü sırada, karşı 
holdeki masanın üzerine bıraktım. 
Öteki cebimde de iki mum getir -

miştim. Bu mumları nasıl kulla -
nacağımı biliyordum. 
Uşak beni Kara'nın odasına sok

tu. Sevgilimi, karımı öldüren ve 
hayatımı uzun cehennem günleri
ne çeviren menhus herifle bir defa 
daha karşı karşıya gelmiş bulunu
yordum.> 

Con Lcksman sustu ve salonda 
kurşun gibi ağır bir sükun havası 
hasıl oldt. T. X. başını göğsüne eğ
di, sırtını sandalyesinin arkalığı -
na iyice dayadı, düşündü. 

Fransız polis memuru da, iki eli 
ceplerinde, konferansçının her ke
limesini sanki Jçiyormuş gibi dinli· 
yordu. Rus memurunun yüzü tunç· 
tan bir heykele benziyordu. Ame -
rikalı 0,gradi, dudaklarında bir si
gara, konferansçı sözünü kestikçe 
sinir alametleri gösteriyordu. 
· Con Leksman tekrar sözüne baş
ladı: 

c- Kara ayağa kalktı, dedi, ben 
kapıyı kapatırken yanıma yaklaş

tı. Elini uzatarak: 
- Boıc;:nr Katenkor dedi, hoş 

geldin, safa geldin! 

Ben cevap vermedim. Sadece yil
züne baktım. İçimde öyle vahşi bir 
sevinç vardı ki, tarif edemem. Ha
yatımdD. hiç tatmadığım vahşi bir 
zevk! 

O zaman gözlerimden başına ge

lecek şeyi anladı, derhal telefona 
doğru fırladı. Fakat o zamana ka-

dar ben cani düşmanı çokt~n ya -
kalanuş ve hareketsiz bir hale ge-
tirmi.ştim. Kalbimin bütün ıztı -
rapları bir anda volkan gibi indüa 

etmişti. Sun'i kolumu bıraktım, 

asıl kendi kolumu kullanınağa ba~
ladım. 

Herifi yatağına doğru itHm, ya· 
brdım, bir dizimi karnının üstün~ 
bastım: 

- Kara, dedim, gebereceksin. 
Bu gece elimde gebereceksin. Fa • 

kat ne yazık. ki sana karıma yaptatın 
gibi, uıun ve ıstıraplı bir ölüm 
haıırlıyam3.dım • 

Konu,mak isted~ fak at parmak. 
larım bu~aıtna kenetlenmişti. Ku. 
li'ğına fısıldadım: 

(Devamı var) 
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HASAN L ·ev· a n ta 1 a r ı 
Yasemin. leylak, menekşe, şipr, Karyoka, nergiı, Fulyalar, Bahar çiçekleri, la Rumba, Pompadur, dağ çiçekleri, Kukaraça, Nadya, Suar de Paris, Lale, Rev Dor. Kadmeti, Amber, Pupi, Şanel, Zambak, Origan, NeroU, 

kokuları çıkmı~tır. Hasan Dt:posu: lstanbul, Ankara, Beyoğlu Beşiktaş, Eskişehir. 

:.1 BANYO ·ALET. .. ·i ·N,iN 
SAAFİYATI NEDİR ? • 

Yüksek Mühendis Mektebinde 15111/_36 tarihinde RB 9 aleti ile yapılan muhtelif tecrübelerin neticeleri şunlardır : 

-

BANYO Banyo odasının harareti 

Soğuk Suyun _ derecesi 

19° -

17° -

Banyo ·, odasının harareti 18°,S DUŞ . ~ 

- Soğuk~Suyun . derecesi 
1 

Su miktarı 1 2 5 litre 
Sıcak suyun derecesi 

Gaz sarfiyatı 

37° 6 

1ml250 

Sıcak!suyun derecesi 37°-

O, 31G 

1111 ı. 'I 

ıı 1 ı,, lı 
! ıı 

Bu sarfiyatı RB9 36 ve R 25 37 modelindeki aletler içinde tekeffüJ ederiz.-Satış 'leri 101; istiklal Cad. it 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
40: 0 metre yeşil yağlı kaneviçe 

6000 ,, beyaz ,, ,, 
t - Yukarıda cins ve miktarı yaııh iki kalem malzeme şartnamesi 

mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık 12. y.937 tarihine rastlıyan Çaşımba günü saat 15 de 

Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda ya• 

pılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alına· 

bilir. 

4 - isteklilerin p1zarhk için tayin edilen rün ve saatle °lo 7,5 gü· 

venmc paralarila birlikte adı ıeçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 
(2339) 

KREP --
PS 

İpekli san' at harikası bütün yeni renklerile 

Yalnız 

ARS 
te bul u n ur 

Beyoğlu, lstiklil caddeei NO. 282. Te1.49341 
. . . ,, . ·::.. '. . ... \ . :-- . . - . .. - . ....: . :· .;.. . -.. '-( 

· DAKTİLO A RANIYOR I• D Operatör • .;-1 ~ 
En aşağı orta tahsıl~i ikmal et- 1 RIZA ÜNVER 

· miş olmak şartile seri yazar m~s- , Doğum ve kadın hastalıkları 
· tait (Bay veya Bayan} bır daktilo- rnutahassısı 

y a ~1tiyaç vardır. T~lıpleri~~ gaze- Cağaloğlu Nuruos~111iye caddeS; Al 
temızde D. D. Rumuzuna muracaat No. 22 Mavi yapı fi 
etmele!'i. _ ~&W Tele fon: 22683 ~ 

Yen i neşriyat 

AŞK MEKTEBİ 
Yusuf Ziya tarafından yazılan 

ve Muhlis Sabahattin larafınd11n 
bestelenen AŞK MEKTEBİ opere· 
tinin en güzel musiki parçalan 

--lokmanHekim.-
Mecmuas• 

Her muall ime. her mel<· 
tepl iye, her a ileye, her 
köylüye, her kese peK 
ıazımlıd ı r. 

Bunden faydala bit 
mecmua bulamazsn,ı~_!,,,,ıı 

* ** 

_notaya alınmışltr. Nefis bir suretle 
basıls.n bu notaların tevzi merkezi: 
lstanbut Ankara caddesinde 95 
numarada Nümune Matbaasıdır. 

----------''-----'----~-~-'-----!=--;___:_--.---~...;;---,--------------- ___ _:._ ____________________ ___ 

1- Şartname ve kataloğu mucibince 25 adet Hassas terazi pazarlıkla 

sntın alınacnktır. 

il - Pazarlık 7 /5/937 tarihine rastlayan 

Kabatıışda levazım ve mübayaat şubesindtki 

lacaktır. 

Cuma günü saat 15 do 

alım Komisyonunda JBPt• 
~-

III • Şartna rnelcr parasız. olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir 

ıv _ isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte %7.5 güvenme 

paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur"2278,, 

.:.:" .'· ... - .. ·~ . ;~ -~ .:·_ .. 

i~f8ribUf · Belediyesi · ilanları 
. ... ;, . . ... · . 

~ -~ -.;~.·: .. ':_<·"~~?.' . . '( : :'.; < . :_ . . ~ 

Muhasebede münhal bulunan daktiloluk için 7.4.937 tarihinde yapılan 

müsabaka imtihanında kimse kazanama;nış olduğundan 30..4-19:{7 Cu· 

ma günü saat 14 de yeniden imtihan yapılacaktır. Taliplerin orta mekte? 

mezun'.! olmaları meşruttur. isteklilerin tahsil vesikalarile bir istida ile 

müracaat ederek imti- hana girmeleri lüzumu ilan olunur. "Bn "2348,, 

... 
•• 

Çarşamba pazarının halen kurulmakta olduğu . yer dar olduğundan 

bu pazarın Tctümmeler ve lmam soka~ında ve Hasekide Haseki kadın 
sokağında kunılmakta olan pazarın da eski Alipışa caddesinde kurul· 
masına Umumi Meclisçe karar verildiği ilan olunur. (B.) (2344) 

30 tane imza defteri 

Vı1ayet ziraat müdürlüğüne 

• • • 

muhammen bedeli ilk temin atı 

90 lira 6,75 

Benzin, vakum, valvalin, gres 336,92 25,27 

Yukarıda cinsi miktan ve muhl\mmen bedelleri yazılı olan işler ayrı 
. ayn paınrlığa kopulınu.ıar.dır. Deftl!rin 11ümunesi Levazım müdürlüğün
rle görülebilir. lsteklifer 2490 numar~h kanunda yaztlı vesika ve hiza

larında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 28.4.937 

Çarşanba günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (1) (2346) 

\ ... 

HiÇ BiR İDDİA 

Aslında kıymetsiı olana 

fazla bir şey ilave etmez. 

KREM PERTEV 

trrat ve mübalağanın ifadesi 

değ-ildir. Terkibi bir fen ha· 
rikası gibi velveleli bir tarz .. 

da ortaya atılan güzellik 

müstahzarlarını da kendisi· 

ne karşı hiçbir zaman rakip 

olarak tanımamıştır. 

·-Taksitle elbiseler 
lstanbul Bahçekapı Borsa yanınrla 

Agopyan Han birinci katta 4. 8 
numaralı odalarda aradığınız yeril 

·il' AR'"O .. L-A!'L A E•mmrc~~~lfiil ve ecnebi kumaşlar lıazır ve ısmar· 
~- - :t': · .. . . · . : fama elbiseler. Bir defa ziyaret 

• kafidir. Teldon 22869 
Fabrika fiatını - satılıyor 

ASRİ MOBİLYA Mağazası AHMED 
FEVZl 

lslaııbul: Rızapaşa Yokuşu No. 66. Tel. 23407 

r,;v.~~Z'I Sahibi ve umumt neşriyatı idare eden 

Başmuharrir 

E. izzet 
Buıldıit yer: Matbaai Ebüzziya 


