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ransız projesi bu 
tetkike llaşlan 

• • 1 Samerbank 
Un Direktörü 

1 
rojenin bir sureti de tetkik edil
ek üzere Ankaraya gönderi i 

~agasanın madde madde tetkikine deutllll 
edilmektedir, müzakere ne saflıada? 

Clenevre 29 ( HUUll ) - Hatay eksperler komitesinin bundan evvelki toplantalannda milıakere edl. Praaaz projesinin bna noktalan ~kında beyetimiı Fransiz eksperlerinden daha sarih malGmat istemiıtL 
~~azlar, projenin müphem ıöi\len noktalarını tenvir edid mahiyette bir projeyi JM:yetimlıe ver
.--.a-dir. Bu proje burüa beyetimiı tarafı adan a6zden geçirilaüt. fakat, ben6z tetkiki bitirilmemiftlr. 
~n bir aureti de tetkik edilmek üıere Aakaraya röaderilmiıtir. 

~~.er taraftan komiteden seçilen bey'et Aaayuanm madde madde tanzimine devam etmektedir. Ba 
~ üzerinde ayn ayn rörüımeler daha yaplacak ve Anayuaya kat•i ıeklf •eritecektir. Mi1zake
_..._. UIDuldutundan biraz daha uzun ıiirm"k istidadını ıüstermekle beraber uluslar kurumu konaeyinio 

~'....:il .. _ dabiUade meselenin bltirileceti uJa11ı.ak~r. 

anan şebii-lerden kaçaıi 300,000 
kadın ve çocuk Bilbao'ya sığındı . -
lrıgi/iz vapurları harp gemilerinin himayesinde 
ltı.ii.temadiyen B_ilbao, ga erzak tf!,şımaktaJırlar 

Değiştiriliyor 

Genel dlrektlrtlil• 
· Faik Kurtollu 

getirilecek 

Huıml ıarette l5frenilditin• 
-.... ~.-...~ Clilııl6rl 
N(lnlllah Sumer blr bqka hizmete 

•'•••k ~ 4ell:tt61 rek 
jerine lbtat Vekl~tl M.iWetan 
Faik Kqrtottu retfrneeektrr. 

Son zamanlarda Sümerbank it
leri çok ıenişlemiı .. e memleket 
ikti1adi1at ve endüstrisi bakı· 
mından bDyük ehemmiyet almıştır. 
Hazirandan itibaren Sumerbankta 
bu münasebetle bazı detişiklikler 
yapılacatı da söylenmektedir. 

~sk cephesinde son derece kanı• Başvekilin 
ıı...... muharebeler devani ediyor . Seyahati 
~ IO, 29 (A.A.) - Havas A· · ----

nıuhabiri bildiriyor: 
' il-- kuVVetıeri, dün bütün 
~ cephesindeki ileri h~ 

Londracla heRdl•IM 
iki iktisat mUtehas

1 Mayıs B•h•r f 
Bayramı günü I 
a61UslerlnJEI İ 

1 TUrk Mearlf f•· I 
imlyetl rozetlerile~ 
i .. 1 t ! i sus eylniz. ~ 
1 . --•lltılNllllHllllll""INl_l_IUlllllllllHllHlllllHülltl i 

Adres: lstanbul, SON TELGIAF 

Arnavutlar· Belgrad 
anlaşmasından 

: endişeye düştüler 
- -
:Belgrad muahedesinin 
·bazı gizli hükümleri ol-
duğu da rivayet ediliyor 
_/talga lıaricige nazırı teminat 

'llermek üzere Tirana gitti 
Belrnd 29 (HlllUll) - Yuroı 

lavya De ltal,a aruncla bmadaa 
ene& Belrratta imsalanlDlf oaaa 
-.aaltedenln, Amnutluk- bakkl8cJa 
~ p.ıı ahklmı lbtift ettftme 
dldr Tiranda flpbeler hiiil 01clDla 
1aarac1a rı~Wtacte dôJqayorcr.;. 

Ya,..ı.v,. ile kalya aruuada 
huule r~Jen ulqmada bu iki 
memleketin Arnavutluktaki men .. 
fiini taksim edici bir teıviye 1111' .. 

tine varmlf olduldan teklinde do
laıan bu rivayetlerin AraaVlltlutıa 
endişeye düşürmemesi mümkiia 
detildir. 

Romadan relen haberler, ltaı. 
yan ıazetelerinin bu lhuıU1l1 Def"' 
riyatta bulunduklan. ltalya ile Ar• 
navutluk arasında mevcut ittifak 
muahedesine dokunacak tekilde 
Beltradda bir anlaıma yapaJmıı 
olmadıj1na yazdıklan bildirilmek• 
tedir. 

Tirana iitmeli kararlqbnlan 
ltalya Hariciye Nazan KODt Ciano
nun Arnuutlak hüt6caetfne bu ' 

(Deoamr llci11cl •g/•da) 
Dan ltrtd z.,. ,,,,..,,,..,. lıa6.l 

edilen l4nf Cüıno ~ edı=rek D\U'an&I> 
11.bıirbasW v.e Leqı.ıeitb ....... MWAkl ola· =======.:::;::====-~-=====-===-~::::11;::====~~--=::İ::::=ıı:=ııi 

Aa!.. ~!~.. ·ıstanbula ·getirilen küçük limanı eU~e ıe:-
~ ... ~-

~!!,.~er, bir çok esir ve mü· 
'~da harp malzemesi al-

~da ınuhaara al~ bu-
~ milisin kaçmaja mu • 
'· 

6lacaiuıdan güphe edilmek- , 

' GERtKA'YI YAK
~it-ı_ MAMışLAR 

Clt ~ 29 (A.A.) - Geçen ge'- 'en bir nota, Guernica'S tayyarelerinin bombar· 
~ hl ~ticeıiııde yandığı hakkm
iaae~bert kat'iyetle tekzib eyle-

~ BOMBARDIMAN 

1 

Madridin ıerlı• alan rnalaallelerl de Hn 6cım6ar4ı....-clCll 1011ra 

~ ~APILMIŞTR 6ögl• gan"'"'" 6aılodılar N • CA.A.> - ,Attlee ne ba- '=============ıı=::=~=====~================-
~ • .,,~ liber.ı ~ b.a. 1 k d b k 
~~~:::d:ı:a=:·~- ra ıı a anı yarın 
~~protesıoetmesini sabah şehrimizde 
~ '!::bardımanı kim yapmış 
~ btı • İngiltere hükume -
~ aı~l teessürle karşı -

tta..ı.. . cevabını vermekle ik
-. "ttir. 

~ lt.\nm VE ÇOCUK 

'
-._.~ • 29 (A.A.) - Bask hükft
cl..... ~ tei . be 

-., lti~ı, Yanatta bulunarak 

~~ ta'7uar ı · · .. b. 
"1ıiı._ ~ •• J J e erının uç u-
~~li ~Uddetıe ve ~ kabul S §ıddetıe tarihi Guernica 
~cb!Udafaa~ız sivil ahalisini 
~ 'l'aYy an ettıklerini söylüyo
~-~ ~eler, bu meşhur ,ehri 
~,bir hat fler ve korkudan şq
k~ lrll:e ~çan kadın ve ço • 
~!l'llb·l.ı_--:ozlerinin ateşile ta-

~~~ 11il~'ya sılınan 300 
~:\'·~ ı.:..-• ~t Ylb'dun ede -

,~iller l e~ iaterJm. 
~ bır feY istemiyo -

~~:~!ııtN VAZlYETt 
~tt ~ (A.A.) - Quipuzcoa 

t... elirad:Ue Franco kuvvetle-
•f~ ~ r. 

lto~ TELGRAFLARI 
~'la L EDİLECEK 
~.;: (A.A.) - İ~lyan tel
f Oe.;. Yaaı ınuba~ıerinin 

.... 2 lıtct .,,.,,.,"•) 

Rüştü Arasın Türkiye-Irak dost
luğu hakkında beyanatı 

Misafir vezir f8hrlmi~de bir hafta kala· 
cak, Dlyarıbeklr 

hattı Irak hattına ballanıyor 
Dost lrı.luo 

Haridye Nazırı 

Nıcl Elasil yann 
sabah saat d~ 
kuzda Ankar .. 
dan tehrlmize 
relelecektir. 

M'ıaafır nazır 
Ha,~ .... 
tuyonunda mo
rUlmle kar11la. 
••cak, buıust bir 
mot&-le :fol?ba· 
neye 'Ç.kard Pe- · 
rapalas · · oteliıie · 
inecektir. 

Nazır yann . 

f~hrimi~~" }fÖrüJ. Dıı 6okanırnı• iotl •llltl 1ı.,ı,ı,. ... ırı il• W•hr 
m.,e de~.ıer· ' 
ljrini aeil~ktir. 'Villyet namı~ bedeal yeaid~ temdit oı.. 
ml~fir n r . ıerpfine bir ziyalct muttar. Ba muauebelle Doktor v cek • • Aru Kamutayda dün beyanatta 

la •~ald doıtluk mua- (Dnomı ikinci ıa11faü). . 
'· . ..., .. 

• 

vekil la&ı6 Sah ıünü buradan ti 
litanbula hareket edecek, lstanbul- ucuz e er •• 
ü bir aila tevakkuf ederek mai-
Jeti erkim ile . birlikte Londrayı 
miltevecdbea 1emploa ekspresile 
latanbuldaa a1n1acaktır. 

Bqveldlla d&aüfte bası Avrupa 
ricaB ile temaslar yapacata tahak
kuk etme~ir. 

Kendl .. a Loadradan ayni• 
catı ailnlİrde Ant•radaa fidecek 
iki iktisat müteba111ıuu D bu ziy• 
retler mOnaaebetile kendiılne mü. 
ilki olacata kaydedilmektedir. 

" Ölüm yolll ,, ıia 
ftlen genç kız 

Ruhlardan biri ile 
muataka halinde 

bulunuyor lınlt 

vı,.n•'• ö1'ı1rlı. p.,.,. .. 
•ltlW.ln ba Jnf"l4 

Viıuadakl Pinıava1 El_. 
imama pldr dnnnda bir otomo
~e öldürilJdülil )'&zılımfb. 
• Genç kmn otomobill vı, ..... 

dan kırk ldJemetre me111.- Wr-
çok otomobO kualan oldata lçla 
-Ölüm yolu. denilen ıolede ba
lunırqtur. 

- Mıtmuel lnrrfd Vinrr• iamlal 
tapyan bu kma nUll 6kllrlldlll 
bir t6rll ınlapl..-•ıfbr. 

(.D.nllM i7d9CI "411•J. . 

. . 
Mezbaha flaridatını azalttı, geni 

tedbirler düşünülüyor 

Meşhur "kuş adam,, 
nasıl dOşOp 61d0? 

"K•ı •l•rn,, ın t•ııa,,flın atıl,ıktan ıonra •lınmıı rcın i 
(Y••ı•ı 2 inci ••g/amıztfa) 



Seyyahlar için şehirde 
ne harikalar var?!! 

Biz ıu seyyahlan bir türlü mem
nun edemediiimizi zannediyoruz, 
değil mi? Halbuki bu gaflettirl Ba
kın: Bir seyyah 1stanbulda ne tok 
harikulidellkler görüyor: 

- tstanbulda bir seyyah için zan
nedildijinden çok fazla göriileeek 
teY vardır! Meseli İstanbullular 
dünyanın en şık insanlan! Zira 
yalnız üsUerini baflarını delfi. iç· 
lerini de ltolalıyorlar: Sabahlan 
kolalı su içip sokağa çıbyorlarH 

Sonra, mesela, (günlük) denilen 
ve hristiyanlann killlelerinde tuı
landıklan maddeyi, her nedense, 
pek seviyorlar! istanbulda hemen 
yenecek her teJde (giinlüJr) oldu
iu yazılıdır. Esasen, orada (gün
lük) dedin mi, anlaşılan daima qri 
olacak ki, hemen herkes (günlük) 
tlnü cfolrultmakla meşguldür!!. 

İ§te bu (günlük) denilen mad • 
deden yapılmış bir nevi yumurta 
teklinde kablar içinde çiğ piliç fçi4 
;yorlar!J Ajızlannm JçlDe de, Jtne 
bu aünlük ve tereyal kreminden 
:yapılmq sarı allık llÜl'iJm)ar!L 
Sonra bazı prip Adetleri ar: 

Meseli mühürlü, kapalı PteJen1e 
pyet itina ile beslenmif çil baht• 
lan kızartmadan yutuyorlar!! 

Onda vAkıa zehirli mantar teh
likesi yok. Kantar esasen hemen 
yaJmz apon:uıar arasında kullam • 
Jıyor!. 

Fakat zehirli mantar yerine ora
larda da zehirli kaywılar var! Yer
liler aybafı bayramlarında et yiyip 
ölüyorlar!!. 

Ekseriya ölü hayvanlar, (hazır 

Jôp hindi! hazır lop tavuk! hazır 
lop sığır!) yedikleri için sıhht ted
birler alıyorlar: Bunlan yediktP.n 
sonra midelerine ağır sanayide lrul4 
lanılan Alman üstübecinden (hel
va) dedıkleri bir nevi yanmaDlll, 
fakat yakıcı kireç abyorlar!!_ 

Orada üzerine biber ekilen her 
hayvan yeniyor!! Buna (Sucuk) di
yorlar. Türkçede bu (kumrucuk, 
turşucuk) gibi küçükliık bildir~n 

şekilde (küçük su) manasına gelir. 
Yani, galiba terbiye iktizası buna 
(küçük su) diyorlar!! 

Ekmeklerin dışından başka için
de de markalar var. Bilh-.sa ha
kiki hamam böceği markalı ek -
mekler pek makbul tutuluyor!! .. ts
tanbulda sokaklardan Y8f eşek yü
rümesi memnudur. Fakat kurusu 

aeçel>Wyor: Buna -p1iba yere -.. 
madığı için- (budırma) gibi bir 
FY söylilyorlar!f. 

Dil patalanndan bqka bir de 
yine (puta) dedWeri illçlanınıı; 
ekmekler yutuluycır ki, unnede -
ıtm. ınidelerindeki fareleri tıemlz· 
lemek fçfn kullanıhyor!! 

Sonra inNnJardan bizim tram • 
vaylara benzer büyük tazyik pıa • 
ldnelerine doldurup yal çıkanyar
Jarf Bu yap -dalma ağızlarından 
ifitilip chırdutuna göre- (ya rem· 
lallah!) d~JarJ_ 

Hattl hazan da daha törpe in· 
sanı.dan, tekerlek arasana &1Juf -
tarrp. ı-ça ÇlbrıJomr!L 

Orada hemen her gün Jallgın o
luyor: Garip bir Adet olarak mt -
larma bir kaç demet ıenevat ko
Jap mahalle mahalle J8Dlllll ba • 
IJrıyodar ! ! •• 

DilnJllDln hiç bir Jerinde aörnl· 
mlyen teYlerden biri de fUdur: 

Otomobiller lbtdelere, tramvay
lar apart.mum duvarlarma tırma· 
Jaabiliyor, otobüsler AbahJatı IÜ~ 
çii ctiillblanna pencereden atre
biliyorlar!-

Daha .. ,am hayret olan: 
lnuaın omuzlarına çıkan 1pe>r o

tomobilleri yapauflar!! 
Sallra İstanbalda pahalılıkla u

cuzhıtma tezadı hayrettir: 
Mnell lrtlçük bir Jrarpnm tane

li yedi lnlçuk, faakt kocaman bir 
köpek 10 kurutaf.. Ancak çff.bü
tün köpek halinde bu tadaradır
aradaki nfsbetslzUk prplıJan pek 
bayre tedüşürür - Zira kıyma h• 
linde en halis et olan kmrcı} Batı
na atılıyor: Yaş ve kurusu: Kilosu 
ao kuruşa!! ... 
Velhasıl fstanbulun bu garip A

detlerini yerlilere hissettirrueden 
iyice görebilmek için dikkı.ıt etme
li: Ağır taştan bir bıyık takmalıdır. 
Zira: ,Uldüğünüz en ağır bıyığın 
altından bile g6rülüyor!l 

* Bunları gördükten sonra, fstac -
bullular!, hepimizi tebrik etmek de 
bize düşer~ Demek oluyoT ki hiç 
tasa etmiyelim: İzmire kükürtlüsü 
yağdığı gıöi, lnpallahü taala, ts -
tanbulamuza da 1eyyahlı yağmur
lu yağabilec:ektirl Allah büyük!! .. 

·~~ ~ 
~~~-< 

-;;Öİiun-· -yolu;--,p-da_D_e_n_iz_;Ji,,.--;;-;Ja 

ölen ge Yapılacak 
CBiriai _,,,.,,_ ••-) - '19. .-~ '--f s1t1a V1Jm ..... ,, ._.. ~ ·en:1uca 

eden .. Nd'rrı" lılr tat -... ~ ı.. f R1n llCliın 
hk. nak~.,_ 9Stl& lladsaal lı.. bpatmü IPD '*......., -1 .. ~ sr•t raı-. ....., ....,_. ,.. _._. ı-rwa 
b8tü11 anat taı' ,,...... .... -a- J:Ja ..... IZlllllbllrk. 
eden Viyaw ,..._ •qe>d VerlleD karara ,a.. Dmbplları 
ne meHUP bir mıll. Umma lliidiir llUYIDI. teft1f he-

Apl a..ncla llpdeisaeıe ... Jeündea üç kifl. zat ..-S .. ile 
ruh iplerine çok .... et ,.. 1lllt kltibl. fen mlpYlri, fen beye-

başlhk~ ....,_ Has tinden bir m l.eniri•wlan aç me-

d 
. • d &.: - DIW .............. iti. tieuet fU• 

Steme er ıımm e 111r ,l'OID8Dcmm besinden 1:1ıbe ı·ı bf rlerini on a oltaya ltpirtlzmeye ..- fe ı e r memur a-
:..aı.. bir..!,.. r6tlerdili ....._ çığa çıkarılacaklardır. Anaak ., 

7- çıkla bJaca.klardan bir kısmına., 
ftlm~=~ca Re pllÇ bl 1,....,_ centeJıkler ftlileoeltlr. 
ki mönuebet fikir sahuuıd-::: Çünkü idarenin muMelif Uman-
mıı ve balla lan iki.t do larmja aidatla fabpn acatelik-
mete karar v•mlflenlir. .... imi • IUyıstmı ffü9enn Jilvedil· 
kızın babUJ, romano evvelce bir mektedir. Yalnız umum müdür mu4 
ı:..- bopdlla için, b8 bdiaca llYiDl ltibat, 'ftra& ltiad reıa -
r• ••a abr.. .__ ..... taJID •eee ıtm. ım.t, q 

Genç ta.,...,.. atq .._ ht· ta Allbıa)'a ...... :rmı .._ 
..................... zff , • ....,..._ 
br. 0-.le ....... miccôer- • 
lerdee lliçlıla ... el ~-1n..,. ........ , ..... .... 
dı ... ..., ............ _ 
6ldlnW 111 ............ . v..-.... ••hm rd koaapa ..... -............ ,...,._ 
la ela.. ...... slrit••ftti. Ro. 
m8DC1claa;etl9111cllira&•al-
madllmt lcldla .......... ~ 
ki• 6kllnll? 111 ....... ...... 
d ..... mkanf bir .... -1 

Dniz JOlart ......... = " ,. laihlırl .. .. • -

~---'~ .-. Yal tarife ti..a v ... .._. 
,_._ tasdilt ....... - ... . 
~lmiftlr. -. ... .. 

;iıe te.,;.n. a. ... ..... 
......... ft ditel' .. ......... 
~. • lla,.sta ,.. 
tarUe ............ - a.afta tatlA 
ıhı ıcakbc. 

Eroincilerin 
Bütün esran 
Öğrenildi 

Aksaraydakl gizli eroin imalat • 
huıell suçluları için ~ tara • 
fından yapılan tahkikat dün sona 

ennlftlr. 
Bu imalathanenin Jfurulmasmı 

düşünen, lcabeden parayı veren -Nişan Ohanes ismindeki Ermeni 
tutulmuş, isticvap edilmiş ve bu 
suretle bütün glzll kalan DOktalar 
meydana çıkarılmı§tır. 

x.rakolda bir bza netkeal ölen 

Beyoğlu Emniyet santral memuru 
Mutefnnn da Obaneı kadar ba 

lfde t>üyük rolü olduğu ve hem su4 

cu Mmtafanııı bndınlmasmda, 

hem de yaplan erolnlerin satışında 

bilfill çalııtığı anlqılmıştır. 
Suçlular hakJrmdakf IOD tahkl • 

kat da bu sabah ikmal edilm'f ve 
kendileri llıtilu mahkemesine ve-

rilmifleıdir. 

Ucuz etler 
Bıa'ıtlJımm - ,.,.... tetki

kata ... plıin .... bpk •t· 
ler tol ' ı w meıhea. nrida
bna ,,,.._. denade tellr yapa-
cak bir van,.t mefclaaa relmiıtir. 
Fakat ticaret maksadile ıctirilme
rea bu ellerin mmadere edilme
mesi hükdmetçe belediyeye teblit 
edilmİf otclutundan belediye bu 
rfbi etler bakkuMla bir fCY Japar 
mamaktadır. 

Y alaız ba ite JeDI bir tekli 
verilmeli düıbülmektedir. 

Şehre kaçak et bilhassa Çek
mece ile Maltepe. Kartal. Pendik 
ve Eyübüa belediye aınarlan dt
flDda kalan yerlerinden airmek. 
tedirler. 

lıtanbuldan bir çok kimseler 
yol paraııııa razı olarak bu yerlere 
ritmekte ve kUoau 30 yahat 32.5 
kuruştan yarımpr kuzu ahp rela 
mektedirler. 

Ancak belediye ba ip bir de 
aıhhat bakımından tetkiki ft tetbir 
alınmasa icabeyledifi kanaatindedir. 

Çünkü bu ribi yerlerde kesilen 
etler fenni ve S1hhl prtlara riayet 
edilmedeıa ıeli'1aüzel zebbol.m
..aktadar. &Gdaa bqka kuzu 
yerine keçf ve koyun yerine di~ 
karaman etlerinin de balkı aldat
mak ıuretile sabldıtı kaoaatiode. 
dir. Binaeaaleyb bu mesele bat· 
kında yakında yeni bir kaıar verir 
lerek bükQmet nezdinde de b11 
kararların mueyredeleri için tqebr 
büslere ıiriıilecektir. 

1 Marı• tevldtab llafl9dı 
Varpa 29 ( A. A.) - ı U.. 

yısın yaklaşmasa dola,..U. zabd.a 
blllwa a.blla dnr.da bir eok 
kaa•iltlerl Midi elm ıhte*. ......... UEr.,. ....... 
...................... kOllLlt.leri. 
nln wkealerl ..,..,,. ~ 
br. Bir çok vesaik elde edilmiftir. 

Irak dış bakanı yarın 
şehrimizde 

(Birinci ıahifeden devam) 
........... ft acimle pnlan l6Jı. 
lemlstir: 

- Türkiye • laıiltere ye Irak 
aruuıda S Haziran 926 tarihinde 
akdedilen hudut ve iyi komşuluk 
müouebet1erf maahedenia ikinci 
faslı hükümlerinin karşalıldı nota 
teatisi ıuretile Türkiye ile Irak .. 
nmada temdidiae el* bir kaao 
llyibaa yar. 

Bu muahede lnl içinde nibaJet 
buldu. Esas muahede yapıldığı za
man iki sene zarfında iki taraftan 
birisi feshetmezse, muahede ten • 
tliliğinden on sene daha devam ede
cekti. Bu muahede feshedilmemiş· 
tir. Yalnız küçtik bir tadil ile mev
cut ahkimm temdldlni heyetiniz • 

den rica ediyoruz. 
Hariciye Vekilinin beyanatın • 

dan sonra layiha müzakere ve ka
bul edilmiştir. 
IRAK DEMIRYOLLARI ŞEBEKE

MİZE BAGLANlYOR 
Irak demayollanmn Diyarbe1dr 

haUına bağlanması muvafık gö • 
rülmektedir. Ancak teferruab te&
bit etmek üzere Baldada gitmif o
lan Nafıa Vekiıeti lnpat Dairesi 

reisi Ferdi ve Eliziz inşaat B&J mü
hendisi Abbas Bağdatta müzakere
lere devam etmektedirler. 

Hatayda yapılan 
askeri tahşidat 
Çocukları blle tev

kif ecllyorlar 
Antakya, 29 (Hususi) - Hemen 

bütün Hatay ~birleri askeri bir 
prnizona dönmiif gibidirler, Son 
a.\iD)ıerde de 7enlden getirilen jan-

darma Jnnvetlerile sokaklar ldeta 

asker dolnruttm. Bu kadar kuvve

tin Hataya niçin Jliılmıj olduğu 

imanda hayret uyandırmaktadır. 
Tazyik ve itisaf esltisi gibi devam 

etmekt.edlr. 
Şeyh l:öyü nahiye merkezinden 

yedi sekiz yaşlarında iki çocuk fes 
giyenleri tahkir etti, di,e jandar
maların muhafazası altında Antak
Ja JtaymahmJılJna pdeıilınif -
!erdir. Artık çocuklara bile rahat 
"Vermiyecek derecede ileri selen bu 
tazyikin daah nerelere kadar ... 
racatmı lkı1 almı,ar. __ _. ........ ........._.." ...... .-....--------------

ispanyada yanan Kuş adam nasıl 
şehirler Düşüp öldü? 

( 1 btcl -./Mlln J.voııa) 
kontrol edilmesine karar verünUt-
tir. Bu kumpanyanın İtalya~ eea 
nubi Amerikaya bağlıyan kabloları 
Battelona'da İspanya araziline t. 
mas etmektedir. 
lNGİLİZ GEMİLERİ BİLBAO'YA 

ERZAK TAŞIYOR 
Londra, 29 (Hususi) - Buraya 

gelen haberlere göre, yedinci İn
giliz ticaret vapuru da nasyona -
listlerin kordonunu yararak Bil -
bao iskelesine yanaşmıya muvaf -
fak olmuştur. Bu ticaret vapurunu 
da Bilbao'ya kadar bir İngiliz harp 
gemisi götürmüştür. Yolda her iki 
İngiliz vapuru, nasyonalistler.in 

harp gemilerile karşılişmıı;Jarsa da 

bunlar, İngiliz vapurlanna dokun
mıya cesaret eciememiPerdir. 

Bu saretle fnglllz vapmJumm 
Bılbao'ya zahire taşımaları, Bur
gos'ta hopıutsuzluk uyandırmıştır. 
Bunun üzertne General Franeo, 
~elen 1ngiltere hiik1imeü na -
dinde protatclarda bulUDJDapa da 

protestolara cevap wrilmemlftir. 
VAPUBDA ÖL'OllLB TEHDiT 
B6kntt 29 (AA) - Campile m. 

miDdekl lapaayol Vapuii4 5JIGO ton 
petrol yGkil ile VaJellria.,. il' • 
met üzere Um•ndan huebt eltili 
em..ı. ta,t.aıanlaD ADlfJo ftJem. 
teV.-z, ..... ..,..Jllıe. 
rek abiJe plrm*"u> TaJ6I. ...... 
ytıl 1ı111erine km'p it' etil •llJlll'll 
dolayllile gemkle öltln* tehdit e
dilmif olduğunu söylemiftir. 

Pariste Vinsan tayyare meyda • 
ı:ımda yapılan bir hava DilmaJi • 
ffDde JUfhur AmeriWı par"lilçü 
Klem Sbon'un, havada akrobasi 
hünerleri &ö*rmek iaerkea dii • 
PiP öldüğü kıaca yazılmı,U 
. cKUf Adam> denilen bu para§Üt

çli ayaklarına ve kollarına ıuni ka
natlar takmakta w üç dört bin m~ 
re.elen kendisini qaiıya luraktıjl 

zaman evvel bu sun! kanatlar va -
sıtasile bazı hünerler yapmakta ve 
topraia bfr kaç yiz metre kaldık
tan sonra asıl paraşütünü açarak 

1ere inmekte ve bu hususta büyük 
bir soğukkanlılık ve meharet gös -
termekte idi. 
Vınsan tayyare meydanında ken

disini seyreden yüz binden fazla in
AllDl örıih>de Klen üç bin metreye 

JiibelmiftL Tayyareden beyaz bir 
noktanın ayrıldığı görüldil. Her -
kes merakla bakıyordu. Beyaz nok
ta yakl8fbkça, bwnm kanatlı bir a
dam alduiu daha iyi seçiliyordu. 
Fakat parapltç\iJü evveli bravo 
..ıerile ~ıyanlar, onun bat 
d&ıdüridl bir hızla inmekte oldu
tunu göribxe bağnpnıya bafladı
Jar. J'Uhakib Klem'in panlliitünii 
5ıÇIDIJa uir8Jblı giiriilüyorda. Pa
nıtüt bir türlü açılmıyordu. Sani -
Jtierin içine sılan ba möthif maıı
ara lmpsmda halk bir teY yapa
_,_ .. ft Jd1aa,et Klem'ln bütün 
.aJetile .... d&tiP ftildtll gö
rl1dl. a.Jk 1119.... KJem IDD ne
.. :tnl •hJurda. Hemen hastaha
neye kaldırdılar, faakt yolda öldü. 

Sabah ve akşam başmobarrlrlerl ne yazıyorlar? 1 
Açık so:z ( Ten De••• Berlln mlbv;i Bir olgunluk m•nz;;;;ı 

ve Awup• Kurultayda eski, yeni ild aa-

nn devletler c:Hlftt edellllmiı ol
saydl, §imdiye ladar 5oktan dünya 
Jtarbiniıı başlamllll lAz.mı gelirdi. 

6yıe nlmula berabe. l!Çeltler

de Yenedikte MusoUni ile konuşan 

Avamrrya Başwkilinfn yanında 

[ DIŞ
SiYASA 

Vatlkan ile Alm• 
Vatikm lıillayı lsviçreli ve 

retli askerler tarafından ın 
za edilir, papa da o sarayın b 

,esinde gününü gün eder, yaııi 
yanm etlisine sütlüsüne 
ruhani merasimin başına geÇf!f: 
len hacıları kabul ve takdiS 
vesaire. 
Papalık makamına dair ha 

da kalmış vasati malumat 
ibarettir desek yanılır mıyJI 

Almanyada 900 bir iki h 
hidiseleri, Ludendorf'un 
plDp gijsterdi ki papalık, nasl 
ıesile müeadele halindedir 
mücadeleyi kolay kolay bır 
ırıak azmindedir. Vatikan'a 
mücadele yahuz fiddetli 

müracaatle olmaz. Gayeye v 
mak için daha uysal da h 
dilebilir. 

ranere yardım göndermiye 
eh. Vatikan, bolşeviklik al 
nepiyat yaptı. ftaıya ve 
uılqtı. Hep bu hAdiseler 
De muyazl gidiyar, püyor111-

bir tesadüf müdür? 
İspanyada iailerin işi 

Vatibn ile Ahnanyanın da 
geçmeden arası açıldı. Vatik•°' 

ziJerin, evvelce ild taraf 

yapılmı§ mukaveleye riayet 
diklerini söylüyor. Berlin 

meti cevap verdL Fakat bu 
pidetlj bir protestn değil, 
müzakerelere açık kapı bıraJdll 
cevaptır. Vatikan'a gelince; 
eski ananesi: Kendi imzaSl 

mes'uliyetine hiç girmez. 
Bu anlaşmalar, bozuşmalat' 

sadüfi değil, papalık liyase 
disatı dikkatle takip et 
ona göre ayak aycfarmasııı 
kıyar. 

Arnavutluk 
Telaşta 

( 1 İnci •ogf aJan d~ 
husmla teminat ~~ti de 
plmaktadır. 

KONT CIANO TIRA~ 
Tine, 29 (A. A.) - " 

.. din net 1'1,30cla 
1r...,. ...., •e afteylll 
ro .. ,. ...... kabul ecll 

Kont Ciano tarafından 
bu liyarelht leWJI ~ 
ile Yusıo.ta.ya.,..... 
eden mizlllereler hskk...S
wlhıta tenlr etmeflbr. 

ARNAVUTLUKTA 
R ... 29 (A. A.) -

ruf •ahalillncle• bilıııMlcltr
re. Kont Cianonun Tir• 
ltal,a • YufOllavy• pa1s• 
editmif olan llat,a • ~ 
tif lkı çerçeftll dallifillde 
retmettedir. 8111elaeptea 
tutun endip etmemesi 

Veneda mlilikalllldn .-ra, A.ıe fla '"'kanımız arasmda bir miia
vustmyanm BeriiD - Bana mlı • kaşa oldu. Mevzu prk demiryollan 
veri üzerinde vaziyeU.Dvazzuh et- mukavelesfnin bulldaa enel geçtr
tl. J'aW Mala)& ba IDllns tl- diği safhalardır. 
itimde 11tti11p Bedin taratma Nafıa Vekili 1929 mukawlesinde 
yaklapnak1adlr. far8a amlwJdralr. tankit edilecek noktalar bulundu· 
tir ki, Avustmyanm A1t•11,a ile tuna kanaat basıl etmlftlr. at ta. 
birJepned herlrele ve ller..,. ret- naat k&r§Uında iki yol mtW&bilir· 

bulunanlardan bir za~, bir harpten l..:-=:11:1:1:a:ıı::s==-:::::ıı=ıı=====~ 
b-Jıtuıannı .UJamannştır. ce - Poliste 

- ~ di: Arkadaş .ve fırka gayretile ses 
Çumhurıyet çıkarmamak, yahut münakaşayı 

..... ......... - fırbnm ~ bir toplmt•·• 
............. yapmak 

s.peldJila :8eJlrllda ptip ft _. Bu iki ilk da mahzurlu htL J>edi. 
BP am,.,. c1n1et adamlarile m koduya JM'Jdm verebilirdi. Fena 
-' bir .... wllJe oJda. Bal - mabat aGdm menfi rub1ulara .... 
I_. da olurdu. 
ıa..bJar aOe ~bir diz ola BaJ-
priatanm kendiaine düwen mev • 
kfl alnla &edenberi ıatenir. Köse 
İvaROf hilW:meU:nfn bu yolda selef· 
lesinden ..... dddl ~ 
llGIDfll)ar.Oe iyi 9PPıznek alyw 

tinde büy61r bir htllntl nl)'et g& • 
terctiğtni memmwly~ bjdet • 
nıelı B'ft:k lir. 

Eier Scıiya kmmpnalan neticesi 
alarak. W.ariltamn Bplbnb dev
letler kitlesine iltihakı Jmkhlan 
kcıvwetem·ı e, dll!r •lbnJı11 • 
rm bu vaziJeli ~ Jalr
playacaklanm bt'i)etle tem:la e
deriz. 

JıleelWelrl mlnabpmn a,nm 
netrlDfn deWet ettili 1111U1a pıdar 
ki. b6minlyN dayanmak ft IDİİ9-

bet olmakprtlle 1erbe9t ...... 
pllın hat &6nbiJmet, bir Njkftmet 

tçtq en 8Çlk bir 1a1J* w kuvvet• 
limetidir. 

Kurun 

Avraı••nın mihveri 
Avrupa işleri insanları barbe mi 

süruklüyor, sulha mı? hemen her 
mem)ekette balkı megul eden en
dite budur. 

Vaziyetin mantıkl ifadeli tudar. 
Eler Aniijillda hap iciD liMiı1a • 

nevredelli em bu kadar devletin iş-

tiraldle tapJaun medllln harbin 
önüne geçemiy~lf. Habeş tecrü-
baüe anMfl""'· Onua lçfn: Bun ol 
eeDI'. ele iltersea mllnı alill! 

Son Posta 

Yllle lkllap ........ 
Elti ........ baıdmtf k.İlapl• 

._. ......... düttiyiir, laeıa de 

.....,... Banlann yerlerine ı. 
ıu•ıri ....,_ıyor. Kftapçdar IU 
_... ,_. ldtap baamıya cesaret 
.. nıftktW a6ylürorfar. Belki 
.. Wa '* ıey vermecfea kitap 
lıa11..... •ma, naüelGfo de biç 
1ıir .., wıwıek ohv mu? 

Kil8lla püahlandıran kltıttw. 
Katıt ta anilmüzdeki haftaluda 
daha ziyade pahafafaııacattır. Hat. 
lıaki ....-ckeH• kitabin çotalmua 
için ucuzlamau. llzımdır. Bir "kitap 
aifueti,, talı:fp e&mek ilzam. 

A.lcfam 

-

1 
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Kafi değil! ı,- HiKAYE 

İngiltere Milli Müdafaa büt
çesini arttıracak ! 

Yakında İngiliz Başvekilliğine gelecek olan 
Nevil Çemberlayn yeni projeyi hazırladı 

''Bir devlet istediği her hangi imzalı bir muahede_qi yırtıp alma
yacak kadar kuvvetlenir ve milletler arasındaki mukavelelere 

riayet ederse o zaman silahlanma faaliyeti de kendiliğinden azalır,, 

Tac giyme mernsimirıclt!n ıonra lngillere Bu~vekillifini iberinc alacak 
olan ıimdik/ Malige NattTI Nevi/ Çember/ayn 

1-ngiltcrcnin yeni sene bütçesi 1 raki senelerde İngılterc bülçeicrin· 
malum oldu: Geçen gün Ma- de acaba milli müdafaa masrafı na-

lı) c nazırı 937-938 bütçesini parla- sıl yckünlara baliğ olacak'/ 
mcntoya getirdi. İngiltere hüku - Her halde azalmıyacak, artacak 
meti şu bir sene içinde 938 milyon gibi görünüyor. Maliye Nazırı bu-
~6 bin !ıra sarf edecek. na teessü rıe temas ederek ~şağı yu-

Soylemiye hacet yok ki bu aza- karı şöyle dJyoı: 

mctlı masraf rakamlarının en bil-- - c.Bugünki.ı silahlanma dehliği 
yuk kısmı silahlanmak içindir. in- g~rse, benim ~ crıme gelecek haş-
giltcrc azami derecede silahlana - ka bir Maliye Nazırı vergıleri ın -
cak, bunun için para sarfından çc- dirtecek. Ümit edelım ki o gün gel-
kinmiyecektir. Yine tabiidir ki bü- ' sin.> 
yük büyük masraflar gösterilirken Bugünlerde Fransız Mılli Müda-
buna karşılık olarak varidatı da faa Nazırı M. Dal::ıdıer de İngilte-
aı ttırmak lazımdı. Onun için İn- reye gitti. Fransız nazırı İngiltcrede 
giltcrede bir takım vergilere zam hır kaç yerde nutuklar söyledi. 
edilmiştir, Bu ağır masraflara kat- Sulhun muhafazı:ısırıdan bahsetti. 
lanmak için vergilere yüklenilir - İngiliz bütçcsile Fransız Milli Mil-
ken amele mebuslarının sırasından dafaa Nazırının seyahati arasın -
yükselen bir ses çok manalıdır: da bir münasebet yok, fakal bir tc-

- Bu harp bütçelerinin bir sc - sadüf vardır. Bır taraftan muş-
risidir! terek sulh ve C<'miyeti Akvam he-

Evet .. Hakıkaten silahlanmak i- deflerini göz önünden ayırmıyan 
çin sarfcdilecck bu müthiş yekün- İngilterenin her türlü fedakarlı -
hır karşısında amele partisi muha- ğa katlanarak bundan sonra da si-
li( bir vaziyet almaktnn geri kal- Iahlanmak için büyük büyük p:ı • 
maınıştır. Amele partisi bir za'l'l~n- ralar sarfedeceği art ık bir hak1k3l 
lar hükumetin başında iken umumi olmuştur. Bu bir harp bütçesidir. 
sulhu temin için dünyada er.mıyc- Bundan sonrakiler de öyle olacak. 
ti arttırmak, bunun için de silfıh - Ta ki, nazırın dediği gibi, bu çıl-
lar~ bırakmak Hizım olduğ: ileri gınlık devri geçsin. Ondan sonra 
sin t:l::nüştü. Halbuki sil~hlnrın art- vergiler iner, masraflar azalır \'e-
tırılması zarureti baş gösterdi. saır" .. 
Şimdi fevkalade bir. takııı1 m.ınaf- Sulhu devamlı bir hale getirmek 
hıra katlanılırken Ingiliz milleti- nncak harbe hazırlanmakla kabil 

c 

nin itimat ve cmniyefr1e i.;tinad 
edıliyor. Bütçeııi!1 harp bütçci.eri 
se .. ısinden olduğu sö .. ü üıerinde 
durulacak bir .ID;ı:diir BuPdan son-

• 

olacagı cskidenberi tekrar edilen 
bır hakıkaltır. Hep söylenen, muh
tehC nutuklarda tekrar olunan bu 
hakıkut ancak çeşıl çeşit örtülere 

BiiyU k Harpte 
Türk Bahriyelileri 
Nasıl döğüştüler 
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Tefri k a No. 26 Yazan : Z eki C e m al 
hız.la yanımızdan öyle kaçıştılar 
ki .. 

Hayret.. 
Dem&ğe dilimız varmıyordu. 1 

Çünkü Yavuz ve Midılli hakkında 

o kadar çok efsanevi hikayeler söy
lrnmiş ve öyle rakamlar dinlemiş-

tik ki.. bunların karşısında tecrü -
hesiz kumandanlar daha başka ne 
yapabilirdi? 

Hakikaten üç zırhlımızın da hak
kı varmış! 

İki gemi bir kaç dakika sonra 

karşımıza muazzam bir eda ile çı
kınca biz de şaşırdık. 

Sisin içinde koyu mavi renkli 
bir gölge gözümüzde gittikçe bil -

yuyordu. Bu hır gcmı değıl efsane
vi bır kale ıdı. 

- H;ı.rbe l)azırol... 

Borusu çalarken butun gemi 

sanki heyecandan titrjyordu . 

Fakat sis tam manasıle hareket 
etmemize mani oluyordu. Hatta bir 

aralık sis o kadar bastı ki hiç bir 
şey yapılamıyucak hale gelmişti. 
Ne ise .. biraz sonra sis h~fıfledi \'e 
iştc o zaman ..• 

Yavuz .. öyle müthiş bir savletle 
baştan doğru amuden üzerimize 
geldi ki... Kurnandan me-vkiinde 
bulunan amiral Eberhard az kaldı
küçük dilini yutuyordu. 

Göz.leri fal taşı gibi açılmış Ya -

Sulhun koruyucusu ro-1 : 
lünü almak da çok güç 

,şeymiş! 
burunuyor demekllr. Yoksa aslı 

hiç değişmiyor. 
Fakat müşterek sulh ve Cemiyeti 

Akvam gayekrinde - ki İngiltere 

ve Fransa beraberdirler - son za
manların çıkardığı bir çok buh -
ranlara rağmen atılmış adımlar var 
mıdır? Cemiyeti Akvam fikrini 
kuvvetlendirmek, her halde küçük 
devletlerin itimat cdebıleceği bır 

müessese haline getirmek var, son
ra bütün devletler arasında müş -

terek sulh ile bağlanmak var. Bun
lar hep güdülen maksatlardır. Si
yasi faaliyetler göz önüne getiri -
hnce son haftanın manalı bir ha
dıscsi 925 Lokarno muahedesinin 
Belçikaya yüklenmiş olduğu v::ızi

felerden bu devletin serbest bıra
kılmış olmasıdır. Belçıka hukumeti 

geçen senedenbcri bunu ileri si.i - 1 
rüyordu. Faraza bir gün Fransa Al- j 
manyaya taarruz ederse Belçıka Al
manyayı müdafaa için Fransa ile 
harp edecek değildir. Keza Alman
ya Fransaya taarruz ederse Fran
sayı da korumak için Almanyaya 
karşı gelmek niyetinde değildir. 

Belçika, Lokarno muahedesinin bu 
kayıdlarından kendisini kurtarmak 
isteyince az münakaşaya yol a~ıl
mamıştı, fakat başka türlü olamndı. 
Ortada zaten loknrno misakı 

Almanya tarafından hükümsüz bı
rakılmıştır. İtalya da Almanya i
le beraberdir. Bunun yerine baş
ka bir misak yapılamadı. Arn1an 
bir sene geçtiği halde ... 

Kala kala İngiltere ile Fransa 

(Devamı 5 nci saqfada) 

lngılt•r•cle lıar ıl harıl çalııun raggare fabrikalarından ltirinin bugünk ü 
f aaligrt manzarasını gö~t~rir bir ruim 

1 
vuzun harekatını takip ediyor ve 

-deli gıbi ayağını yere vuruyordu. 
Nıhayet amiral daha fazla dura-

mc.ıdı ve ateş emrmi verdi. Ateş .. 
Bu o kadar ani oldu ki.. sanki Ya
vuzla bırlikte iki tarafın gemıleri -
ne ayni emir verilmışti. 

Karşıiıklı ateşler yağmıya baş -
ladı.. · 

- Ateş .. 
- Ateş salvo ... 
Fakat Yavuzutı ateşleri o kadar 

müthiş ki.. 
- işte ... 
- Eyvah .. isabet ..• 

Amiral gemisinin kaptan köp -
rüsü ve alt kısmı birdenbire tutu -
şu verdi.. 

Arkasından miithiş bir ınfıliık 

gemiyi tir tir titretti.. biraz sonra 
güverte ölü ve yaralılarla dolmuş
tu:. 

Fakat Yavuzdan intikam almak 
lazım ... 

5 harp gemisi birden Yavuzun 
üstüne çullandı. Amma.. Yavuza 
hakim olmasına imkan mı vardı?. 
mı vardı?. 

Amudi vaziyetin tehlikeli oldu -
ğunu anlayınca öyle bir manevra 

·iJe döndürdü ki.. amiral Eberhard 
durduğu yerden .. 

- Eyvah kaçırdık .. diye bağ!r • 
mağa mecbur o:du ... 
Artık ondan sonra olan o:muştu. 

Ne kadar ateş edilse yersizdi. Çün
kü Yavuz yan ateş:nc bızi almıştı. 
Maamafıh manevra esnasında 

Ya\ruzdan büyük bir duman sütu
nu yukseldi. Çünkü büyük bır gü
rül tu denizde aksetti. ' 

Anlaşılan Yavuz da manevra es
nasında yara almıştı. 

- Acaba nasıl bir yara? 
- Bunu dü~l.inmemize Yavuz mey-
dan bırakmıyordu ki.. · 

işte Yavuzun müthiş 28 likleri 
müthiş bir gürültü ile yine üzeri
mıze doğru yağmc;ğa başl9dı .. Ya -
vuz artık tam emniyette olduğu i
çin bizi top menzilci aıtına çekti .. 
Mütemadiyen ateş yağdırıyor. 

Bizim 15 lıklere ne oldu? 
Sustular ... 
Derneğe kalmadan 28 liktcn bi· 

risi daha öyle müthiş bir taraka i· 

1 Yazan: S•"' _.. 
YANLIŞLIK 

O gün İstanbulun kurtuluş gü -
nüydü. Muhakkak istanbula in -
mck lazımdı. 

İrfan yılda bir gelen bu güzel 
günüı. oturduğu Erenköyde bir tür
lü zevkine varamıyordu. 
Düşününüz bir kere! Donanmış 

bir İstanbul! Sokaklar bayraklar
la, d .. llarla süslu! Her yerde taklar 
kurulmuş, penc<?reler, kapılar allı, 
beyazlı ampullerle süslenmişti. 

İrfan Erenköyünden indi, gece
yi de Şişlideki yengesinin evinde 
geçirmeğe karar verdi. 

Dayısı o gün evde yoktu. Bir 

hafta için işlerini takip etmek üze
re Ankaraya gitmişti. 

Fakat yengesinin evine geldiği 

zaman, şöyle uzaktan tanıdıklar -
dan bir kadın misafirin de eve g(:l
miş olduğunu gördü. 

Merzuka!Bu genç kadıncağız da 
Boğı:ıziçinden kalkıp şehrin şenliği

ni görmek için hızmetçisini yanı -
na almış, İstanbula inmişti. 

Demek ki İrfan, o gece bir çatı 
altında bu kadınla beraber uyuya
caktı. Boyu bosu yerinde, sevimli, 
kumral bir kadınla beraber .. 
Şimdi siz kendinizi 1rfanın yeri· 

ne koyunuz. Bekarsınız, zekisinız, 
neş'eli insansınız. Elbette İrfanın 
düşündüğü gibi düşünürsünüz. Ya
ni o gece eve yatmak için gelen mi· 
safir kadını da bayram gününde e· 
linizden geldiği kadar eğlendirmek 
istersiniz. 

Fakat İrfanın yengesi Nüveyre 
chanımefendh -çünkü kıendısine 

hala böyle hitap ederler- haliı mu
taassıpca bir kadındı. Binac·naleyh 

"misafire karşı hürmetsizlik olmaz 
ya, .fakat konuşurken ilk donüşü • 
nü iyi idare etmek lazım gelıyordu 

Sonra Nüveyre chanımefendh de
yip te geçmemeli! Kendisine gayet 
iyi bakmasını bilen, olgun yaşına 
rağmen hala güzelliğini muhafaza 
eden bir kadındı. 

İrfan yengesine geceyi Şişlıde 
geçireceğini haber v~rdıkten son -
ra, dedi ki: 

le geminın üstünde patladı ki. ge
mı ile bırliktc hepimiz mahvolduk 
sandık .. 

Fakat.. oh .. 

Yalnız baş taraftaki 15 lıklere i
sabet var .. onlar da sustular .. Ia -
kat tam ana baba günu ... Ölüm se
sinden başka hiç hır sa da yok . .. 

Bıraz sonra gemiye bakıyoi'Um. 
Bacanın birisi dclık deşık olmuş 

Oh .. sis imdada yctışti .. bırden -
bıre Karadeniz beyaz bır tül altına 

sak1andı. Göz gözü görmüyor .. ne
fes bile almak zorlaşmıştı. 

Allah bize acıdı .. eğer böyle ya-

rım saat Ya\'uzla mücadele etsey
dık ho.limiz ne olacaktı? 

Bir saat sonra Sh·astopol önüne 
gelmiştik. Yüzümüz gülüyordu .. 
amma .. ölenlerin sayısı bır hayli 
idi... 

6 zabit 30 nefer .. 23 yaralı ... İşte 
bizim 10 dakikalık çarpışmada Ya
vuza verdiğimiz kurban ... 

Gemidt-ki 15 lik toplar susturul
muş, kaptan köprüsü uçmuş, di -
ğer bir infil akla iki kamara ve cep-

-Peki amma, bu gece geır" 
lazım! 

- Gezeceğiz elbette! dediler· 
- Öyleyse müsaade cdini:ı ıı 

gidip bir otomobil temin edeY~ 
Otomobil geldi. Yenge>, er 

kı:ıdın iki miasfir bindıler. jr 
yolda her hadiseden bir liıtıfC 
karıyor. Bayanları gtilduri.ıY 
Hele misafir bayan Merztll
güzelliği ona ne nuktelcr ilh~111 

. ı·ıt1 diyordu. Irfon her zaman' 
ziyade zeki, her zamankindell ıı 
eli ve eğlendirici idi. 'fcP· J\ 
şında bir alaya tesadüf ettiler.

1 rüde başka bir kafıle ile kar~ı 
tılar. Otomobil bir yılan gibi 
tün bu kufilelerin arasından 51' 

lıp gidiyoı du. :ıf. 
Dönüşte mükellef bir biral~ 

ye oturdular. İrfan artık hcP 
zuka ile görüşüyor gibiydi. S 
bir aşık gibi... 

Fakat Nii\'eyre chanırnderıd1~ 
tık bu vaziyete tahammül ede 

ttı 
bir tavır takındı. Kaşlarını Ç~ ~J 

O sırada yanı başlarına ikı 
dınla iki erkek gelmez mi? ~ 

Merzuka kacmlardan soıdıt 
beğendi: 

- Ne güzel! dedi. 
İrfan hemen cevap verdi: y 
- Sizin tırnağınız bile 01art11 . "fil Hani Merzuka da bu ıltı 

memnun olmuyor değildi. , 
Fakat gelin bir de Nilveyre 

nımefcndi• ye sorun! O geel ~ 
genç evlerinde misafir olaca~· 
yırmağa imkan yok. Maamafıl1ğ 
kesin odaları ayrı ayrı oldıJ 

.. ıtıilı 
göre, ortada bir mahzur gor d ~ 

du. Ayrıca göz kulak olmağı ' 
fasına koymuştu. . 

Fakat b irahanede vaziyetırı 
yıp gitiğini görünce: gı 

- Çocuklar, geciktik, artıl< 
lim, dedi. . 

Tekrar otomobile bindilde~ı 
man, İrfan pek ilt'rıye gitt 1~\ 
lamıştı. Merzukadan da hcf1° 
vaad almamıştı ki.. Fakstı/ 

DefJamı 6 ıcı •tlll 

haneliğin mühim bir kısmı t1l 
volmuştu .. 

HAMİDİYE TUAPSEOP·· 
Sıvastopol önunde Türk all 

gemısi Yavuz ıle Mıdilli ~ııs 
nı:ınmasına Türk bahriyeli r 
ne demek olduğunu öğret~ 
Hamidiyeye de Tuapscye gı 
içın emir verilmişti. 11, 

Hamidiye o günlerde ~f~dı;J 
birlıkte Karadcnizde sahılı e 
yet altında bulunduruyor .:e 
Boğazdan çıkan \'apurları 'ft'; 
na kadar tı:ıkıp ederek bil 
bır felaket gelmemesi için oğf 
yordu. ·rıi 1 

Mıdilli Boğaza girme errıtıi' 
Jınca dışarıda kalmıştı. Y~P~? 
Karadenizde bir aşağı bıt .Jile 

dolaşıyor ve Türk sahillerı 
düşman baskını olmamnsırı9 

şıyordu. fJl' 
İşte bugünlerde idi. Jlıı 

9 
yeni bir vazife almış, bunı.ı Y~ 
ğa uğraşırken Trabzon Rtı5 .J 
nun baskınına uğradı. .,., 

Bu filonun ric'at hattını } 
(Devamı vaf 



!}örüşler 
San'at diyarlarında 

bir gezinti 
Başka memleketlerde balet artistleri 

nasıl yetiştiriliyor ? 
c~-----------------~---
8 i r balet san'atkirı olmak için en 
birinci şart istidat ve vUcut idma
ına en genç yaşta başlamaktır 

lerine &idip müsamereler tertip 
ettim. 

O zaman benim adımı duyan son 
Rus Çarı Nikola, benden, Saray ti
yatrosunda bir süvare tertip etme-

' mı teklif etti. Yüz genç kız balt?tin 
iştirakile eski Yunan ve Roma dans
larını gösteren bir revü tertip et
tim. Orada çok kalacaktım.Fakat 

: Çarın bazı yaverl<!ri maiyetimde 
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f' çnn kacdlonDaırD 
Uzak şarkın iptidai zannedilen bir 
milleti bu gün Avrupalılaşmıştır 

Yurdun içinde ve dışında bin bir mücadele içinde 
yaşayan Çinliler garp harsını benimsediler 

Çinli iadın aahn• ıon'•tuada o/,uk,• titri oannrı 6ulanm.ılctatlı,. B 
A 
l 
E 
T 

. ~alışan kızlara fazla serkeşlik et • 
tiler. Canım sıkıldı, oradan Nev
york'a gittim. Bir çok Amerika şe
hirlerini dolaştım. Ve nihayet İtal
yaya döndüm. Şimdi yegane ga
yem, ölmekte olan klasik dansları 
diriltmektir. Bu hususta yaşımla 
uygun olmıyan bir enerjile çalı • 
i•yorum. Benim kanaatimce mc • 
dern denilen danslarda beı:iii bir 
§ey yoktur~ Halbuki eski dans • 
larda daima estetiği bulabilirsi • 

ı Fakat bununla 
ı eeraber Çinli 
1 

sosyetesinin yıldızları gibidirler. 
Yalnız bunlar sıkı bir tarassuda ta
bi.iirler. Fakat kocaları tarafın -
dan değil. Ancak başkaları tarafın
dan· kaçırılmaması için kocalarının 
tayin ettiklerı muhafızların taras
sutjarı altındadırlar. Çünkü Şang
hayda kadın kaçırmak bugünlerde 
almış, yürümüştür. 

tty~anın meşhur büyük Opera 
\bıan trOSunun bulunduğu muazzam 
l'l \r ın arka kısmında olan Ope -
lll'll e balet mektebinin kapısından 
tlliy lllce &anki kudsi bir mabede gi
>tta«>ıınu, gibi insanı tuhaf bir be-

'b il sarıyor. 
ı-uze "'-\>\i Yakın, on sekiz yaşlarını 
~ ı ~lrnemiş güzel ve munta -
'-1.ı~tlü kızlar, bf.yaz ven dan
"°1a'1 tlbiaeler içinde grup grup 
)arıar~orıar, dans talimleri yapı -

lfer 
ta"-ö lrubun başında yetişmiş bir 
~~a~ın vardır. Ve bütün bu 
~ .. • ıdaresini, mektebin meş
'°la C il atklr ihtiyar müdürü Ni-
1'\i~rra idare ediyor. 
~ Olan hayatını san'ata vakfet -
"'itp ett~~ Y~şlı müdür kendisinin 
~l ii hır balet oyununu öğ-
' ~Çalışan kızların ortasında 
~ P ediyor. 

' bir salonda adeta çocuk d~
' i l'illni kadar kız, kırmızı \'e 
~kten Yapılmış kısa eH>ıseler 
lft~;z ~ h 
_ "'«f.ltr e afıf sandallar giy • 
~ u.:ak parmaklarının uçla
~İlYorı ne basa basa periler gibi 
,... ar \re . 

U:>-rnı pıyanonun havası-
OııJarıYa Çalışıyorlar. 

Çalı§tıran dansözün SlSİ 

DİZ. 

Elblse lekeleri 
Elbiselerde lekeleri benzinle ç~

kartrnak isterseniz, bilakis lekeyi 
genişletmiş olursunuz. Bemin, 
tutuşan bir mayi olduğu için kaza
lara da sebep olabilir. Halbuki tet
raklorür hiç bir iz bırakmadan le
keleri çıkarır. 

Bundan başka, ateşi söndürmek 
için üzerine .serpmeniz kafidir... E 
ğer bu mayii bir §itenin içine kQ· 
yar ve ağzını ceribnlı bir klfıtla 
kapatırsanız, bu kağıdın mani ol • 
mıyacajı mayi buharları gardıro • 
bun~daki bütün eti veleri öld j • 

rür ... ·-

... 

Ruhu her şeye 
Hakimdir 

Çinde tiyatro mebzuldür, fakat 
aktris ararsanız, kolay kolay bula· 
mazsınız. Klasik tiyatrolarda bile, 
hdm rollerini ifa edenlerin çoğu 
ltad.ın kıy~fetine giren erkeklerdir. 
Tıpkl bi'tde, eski zamanalrda, kö
~1t oyunlarında olduğu gibi ••• 

Nankin'in en meıhur aktörlerin..
den olan May·Lang-Feng ayni za
manda. Çinin en meşhur kadın ar· 
tistlerinden birisi sayılır. Fakat bu
na mukabil prkı söyliyenler çok
tur. HaAgi tsabareye gidilse, hangi 
çayhaneye uğranıJsa mutlıaka ora
da şarkı söyliyen bir kıza tesadüf 
edilir. Hatta sırf bu kadınlar için 
açılmış müesseseler de vardır. 

Çinliler bilhassa ıarkt dinl~miye 
ç~k bayılırlar. Bununla beraber, 
Çinde sinema sanayii de hayli iler-
lemiştir. Şanghay bugün Çinin Ho
livudu sayılır. Bir kaç senedenberi 
sinemacılık Çinde epeyce terakki 
göstermiştir. İlk önce, . Amerika 
tekniğinin tesiri altında kalan Çin 
sineması, şimdi tam.mile millileş· 
ınektedir. 

May-Llng·Feni Çin sahnesinin 
bir ilahı ise, Baterfli Vu da Çin si
nemasının bir ilahesi sayılmakta -
dır. 

Şanıh•g•11 lanırvnıı '1nll •P'li•t
lerintl•n Amaı·F•·CI 

Jehol muharebelerinin devam et
tiği 1933 te bu artist kadın bir 
müddet Pekinde kalmııtı. Şehrin 

müdafaasını Üzerlerine alan Çin ge
neralleri bu kadının güzelliğine öy-
le meftun olmuşlardı ki, hatta Ja -
ponlarla muharebe halinde olduk
larını bile unutmuşlardı. 

MODERN ÇİN KADINLARI 
Modern Çin kadınlarını bilhas -

sa Şanghayda görmek mümkün -
dür. Banger, general ve yüksek me
murların karılan Şanghay kibar 

Bunurıla beraber kadınlar gayet 
serbesttir. 

Evlerinde hemen hiç durmazlar, 
komşulara, çayhanelere, barlara gi
derler. Kendilerine mahsus klüp
lcri vardır. Rus şoförlerin idare et
tikleri otomobillerle bütün güzel -
liklerinin ve zarafetlerinin huşme -
tini etrafa yaymaktan zevk du -
yarlar. 

Bununla beraber insani ve içti -
mai yardımlardan geri kalmazlar. 
Şanghaydaki son çarpışmalarda bu 
kadınların yaralılara kar§ı göster
dikleri şefkat ve yardım inkar e
dilemez. 

Acaba bu Çinli kadınlar hakika
ten Avrupalılaşmış mıdırlar? 

Bir Fransız gazetesi bunun ak -
sini iddia ediyor. Diyor ki: 

- Garp medeniyetine intibak et
mesini biliyorlar, işte o kadar ... Son 
derece modern zahiriliklerine rağ
men, hakikatte kökten Çinli ola -
rak kalmışlardır. 

Çinin hayatında kadının oyna -
dıjı l"ol mühimdir. Zaten Çin ta -
rihi şöyle karıştırılsa, Çinli kadı
nın bu memlekette müsbet, menfi 
oynadığı rol kolayca anlaşılır. 
Şimdi ise Çin Üniversitelerinde 

cesı:r, cüretli, yeni fikirli, realist, 
kızlara her zaman tesadüf edersi
'liz. 

Cinde kadın hakikaten çok de-

)'ine döne •ıa,. holl11utl• oerııeraz. B• ,elırln 6tftl11 tl•n,•ı• 16ntlerdlfl saıtnz /illmluln ıilarintl•n •I, nedenıe, Holioatl ltu QmGll 

laagallutl• ıa,.ı•• 61r ,.1aırJir. Yulc•"ld r•ılm, ,.nı 6/r /ilim ,..,ırmık ;,in •nıoJ• ıtlilın /iı~ran kızl•rm ııltlla elınelc •""••il• ..ıer• 
katl•ndıkt•rınt pstulıor 
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KANUNİ SÜLEYMAN 
No.4 Yazan: Nedim Refik 

~ T 
Şeyh Mahmudun güzel bir cariyesi var, bu öyle 

bir kız ki efendim, gözleri sanki ahu gözleri ... 

- Ha,.ır, e'en• 
dim, yalmz siz· 
den ıôrdütüm 
IUtuf ve atıf ete 
uf ak bir hizrnel te 
buluomayı iıtiyt • 
rum. Bundan e\• 
.el Mısıra ıön· 
dermiş o!dutu
naz mektupların 
talil cevaba ıel
mediti ıibi yol
ladıtınız adam· 
lar da çıkmamış
br. 

- Sen de oııun 
için ora1a git· 
mekten korktun 
dcQ'il ır.i? 

- Bana dik· 
katle bakınız. ya 
bey. Ben oraya 
ritseydim kolay 
kolay kendimi 
hapse ttirmezdim. 

Bir be de vt 
daima kaçacak 
vasıta bulur. Siz 
burada Fcrhal 
Paıaya hizmet 
eden ne kadar 
casus oldutunu 

biliyor musunuz. 

lıkl Rotloıtan 6lr aoluılc 

- Onu sonra öğreniriz. Sen ba· 
na, yola çıkmaktan seni alıkoyan 
manileıi birer birer ispat ed«ek • 
sin, dinliyorum. 

- Ben Ferhat Paşa tarafına ge- ı 
çerscm çok karlı bir iş yapaca&ıını 
düşündüm. 

Şimdiye kadar kendini zor zap • 
tettiği harekatındaki sabırsızlık • 
tan anlaşılan genç memluk elini 
belindeki hançere götürerek: 

- Habis, dedi, kabahat M-n~ d~ 
ğil, sana bu kadar Jak ırri ..... emi· 
ye meydan bırakandadır. 

Fakat Gazalinin amirane bir ha· 
reketile genç adam uzaklaştı. Be • 
devi sözüne devamla: 

- Buranın ahvalini Ferhat Pa· 
ıaya bildirerek para alanlan birer 
birer öğrenmek sizin işinize gelmez 
mi? 

- Dikkat et. Beni böylelikle al
datmıya kallnna. 

- Sizi aldatmıyorum. Ferhat Pa
pnın adamlarilc anlaşarak kendi
mi onlardan göstermek size çok fay
dalı olacaktır. 
- Bunun ilk faydası bizim mek· 

tubun g eri kalması oldu. Zanne -
derim.. 

- Ya bey, benimle istihza ede -
rek fak iri tahkir ediyorsunuz. La
k in size olan sadakatimi isbat et
tim: Yola çıkmak tehlıkeli oldu -
ğunu anlayınca geri geldim. Ema
netlerinızi inde ettim. Şimdi izin 
verirseniz etrafı dolaşırım. Belki 
bu gece, belki yarın sabah, belki 
de yarım saat sonra buradan ayrı
lırım. Ne dersiniz? 

Bedevinin sözleri o kadar ciddiı 
o kadar kat'i ki Gazali bey mu· 
hatabının gözlerine dikkatle uzun 
uzadiye baktı. Bedevi de ona sabit, 
keskin nazarlarile bakıyordu. Mem
lük beyine emniyet geldi: 

- Ferhat paşadan bahsediyor -
dun .. Ne biliyorsan söyle .. 

Hakikatte bu haber Gazalinin 
neş'esini kaçıracak bir şeydi. Hiç 

renk vermiyordu. Fakat Bedevi 
Ferhat paşadan bahsedilince Ga -
zal1 beyin merakına dokunulacağı
nı anlamıştı. Konuşmayı biraz 

neş'elendirmek istedi: 

saltanat sürsün, ister Sultan Sü • 
leyman. bence hepsi bir. Sonra 
yine cariyenin gözlerine baktı, bak
tı da kıza: Sence de öyle değil mi? 
dedi. Bir nefes daha çekti. Yine 
kızın gözlerine baktı. Başka likır· 
dı yok .. 

- Allaha ısmarladık ya Şeyh 
Mahmut. yine görüşürüz; dediğim 
zaman güldü: 

- Sen bizden değilsin, dedi, biç 
insan padişahı zaman varken l • 
silere uyar mı? ••-•-""' •• ,.,.,, _,.,._ 

- Ah, hibis, hain, casus.. Hem OkUyuCUfarfa 
bizden bir çok para aldı, hem de B b 
bizim için böyle söylüyor. Ben o- aş aşa 
nu, kendi cariyesinden ayırmayı ual''-ı 

bilirim. n • IC 
- Yok, yok. Şeyh Mahmut kim A 1 _ı k 

bilir kabilesile beraber ılmdi ne. ıaatma 
rededir ya bey.. D _J 

- Ne diyorsun? Kaçtı mı? 0 ğrU ae ğil 
- Nereye gittiğini kimse bilmez. Beşiktaştan Mustafa imzasile 

Ya bey, siz Şeyh Mahmudun çok 
iş göreceğini mi zannederdiniz? yazılıyor: 
Şeyh Mahmut, Badiyetyşşamdan .Her zaman şikayet edilen bir 

gelerek Gazali beye hizmet arzet- mesele vardır. Bu dert üzerinde, 
miş nüfuzlu bir adamdı. Fakat işin bugün de ben duruyorum. Reklam, 
döndüğünü anlayınca yine çöle kaç- ilan işlerini mevzuubahs edeceğim. 
mışh. Bazı ticarethaneler ptafatlı ilan • 

lar yaparak, çok ucuz mal sattık • 
Bununla beraber Gazali bey hal-

den yeise düşecek gibi değildi. Mı· larını, yüzde §U kadar tenzilat ya. 
sırdan da ümidi kesilse Surlvede- pacaklarını kalka bildiriyorlar. 

k 
• - Mallarının çok nefis ve harikulade 

i kuvvetini, isyanı uzatmıya ka -
fi görüyordu. Yerlılerden pek ço- olduğunu söylüyorlar. Halbuki, 
ğunu kendisine taraftar edinebil- ticarethaneyi ziyaret ediyorsunuz, 
dığine kanaati vardı. Dedi ki: ucuz diye ilan edilen malların biç 

- Sen hemen mektubu alarak bırıni göremiyorsunuz. Hepsi pa-
Mısıra hareke t edebilir misin? balı .• Yani, daha doğrusu hiç bir ten-

B d 
zilat yok. Ucuz yok mu, diye sorar-

e eviye sözü bırakmadan genç 
Memluk: sanız. gayet idi şeyleri çıkarıp gös-

- Hayır, dedi, mektubu Mısıra teriyorlar. Bunlar size yaramaz, di-

ben götii.receğim. Yolda nasıl bir yorlar. 
tehlike varsa göreyim. Mısırda ba- Müşteri celbetmck için reklam 
şıma ne gelecekse bana gelsin. yapmak, ilan yapmak bu asrın icap-

Fakat Gazali bey: larındandır. Fakat. her feyin bir 
- Yok, dedi, o götürsün, sada - derE:cesi vardır. Reklam, ilin için 

katini görelım. mutlaka yalan söylemek mi tazım. 

Son k l 
dır.. Bana kalırsa, bu tarzı hare-

ra me tup a altın kesesini 
Bedeviye uzattı. Bedevi derhal kay- ket, o müesseselere reklam ol • 
boldu. Hakikaten o süratle çıkmış, maz, bilakis aksi tesir bırakır. M-Uş· 
atına atlamıı. yola düzülmüştü. teri kaybettirir. Hakikatleri giz -
O kaybolduktan sonra Gazali bey lemek doğru değildir. Çünkü gü-
yanındaki arkadaşına: neş balçıkla sıvanır, diye bir 

- Sen yolda bir pusuya düşer- darbımesel vardır. Bunu hatırdan 
sen ölünciye kadar kendini müda- çıkarmamalı.. 

1 ·ıKA..... 1 -- Eski lstanbul batakhaneleri: 

( ~ i.a~g~~~; .. m) ı ____ K __ u_M Y~an~~s~ ÇAPAN 

fırsatta bir randevu kopartmayı ikinci kısım - 94 -
da kafasına koymuştu. p ı• 

Evin önilnde indiler. Kapıyı a- Oker trİŞÖrlijğünde Sİrkaf Ve İSVO I 
nahlarla açtılar. Koridor kapkaran- iki mühim unsurdur. Fakat isvoll çe· 
tıktı. İrfan, Merzukanın yanın -
dan hiç ayrılmamış , yengesinin e- kemedikten •onra, 
Jektrik düğmesini çevirmesini bek- slrkafın ehemmiyeti yarı yarıya iner 
liyordu. Sokak kapısını kapadı. Or- hünerini elde etliği için, kağıdın kcndı elindekinden kuvvetli iSe• 
talık zifiri karanlık kesildi. YT-üstüne şöyle bir göz atar atmaz: kağıtlarını ~rhal atar. Yok . P"" .. 

İrfan o zaman fırsattan istifade - Papaz mı? dinin kağıdı herkesinkinden 1<tt1" 
Merzukaya sarıldı, göğsüne bastı, - Aso mu? vctli ise, hemen röHinsı, yahut: 
saçlarından öptü. Merzuka kısık olduğunu derakap anlar. - Rest! i bastırır. 
bir sesle: • Boyama ve kazıma sirkaflarda Bazan da, elinde çok yüksek k3

• 
- Rıca ederim, rica ederim, be

ni bırakınız, diyordu. 
Fakat mukavemeti de o kadar za

yıfta ki .• 

İrfan da cev•p verdi : 
- Elimde değil, ne yapayım? Gü

zelliğin karşısında kim dayanır? 
Nihayet kadıncağız, o g; bir

denbire karşılaştığı aşıkım teskin 
için: 

- Bır ba~ka gün, size söz veri • 
rim, dedi. 

Bir saniye geçmeden elektrik 
yandL İrfan yanında, demin göğ • 
süne bastığı, saçlarını okşadığı gil-
2cl kadına baktı. Ne görsün?. Yen-

gesi değil mi? 
tlMIHUHUIUllllHIHUl1nnı111ınnu11hl1UllUUiHUUHllllllUlltl'll 

At•ia Yuka~ : 
ı ı---------ıK. P. K. P. : 
Butdıy yumuşak 6 12 6 22 

C l N S l 

., sert 
Mısır San 
,, beyaz 

Arpa yemlik 
Arpa Anadol 
Çavdar 

1'. Mercimek yeşil 
j Af yon kaba 

., Joce 
1 Kuş yemi 

Sansar derisi 
Zerdeva ,, 
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Butday ıo5 ton 
Kepek 15 ,, 
Susam - it 
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Arpa 96 it 

Mısır 90 • 
Nohut 30 ,, 
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" irmik - " Un 60 ,, 
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1 

~13S6 1-Jjcrr
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1353 Ru~ 
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17 18 

bütün kağıtlara işaret '\'llrulduğu ğıt olur. Bu sefer de, öteki oyun -
halde, kabartma ve kırma sureti- culan da tavlayıp oyuna alarak bit 
le yapılan işaretler, yalnız mühim kaç kiiiden birden: 
kağıtlara; mesela: - Rest! 

- Papazlara! almak ümidile, yalandan düşünilt 
- Kızlara! gibi yap:ıı· ve rölansı görür. Fakat. 

bu düşünüşü esnasında ınoniyet Y'! 
maıruya dikkat eder. Karşısındak' 
oyunculara kendisinde: 

- Asolara! 
yapılır, diğer kağıtlar ihmal edi -
Ur. 

isvoli çekmek, sirka!taD istifade 
ederek oyun oynamak ve yüzde yüz 
kazanmak için gözlerin kuvvetli · ol· 
ması, iyi görmesi ne kadar şartsı, 

- Ea çabukluğu! dur. 
da o kadar §arttır. Yani, isvoli çek
menin yüzde ellisi: 

- Göz kuvveti! 
İse, yüzde ellisi de: 
- El çabukluğu!drır. 
Seri hareketler yapamıyanlar 

hiç bir vakit isvoli çekemezler. 
Her sirkaf gören, sirkaf okuyan 

isvoli çekebilir mi? 
Bu da, ayrıca bir meseledir. 
Filhakika, poker trişörlerinin i· 

çinde sirkaf tan istifade edenler pek 
çoktu. Dir çok işçiler, avlarını, bu 
yolla tuzağa düşürür, böylelikle so
yar, bu usulle yolarlar. 

Fakat, bu işçilerden bir kısmı is
voli çeker .. Bir kısmı da çekemez! 

Halbuki, işçilikten azamt ran • 
dımanı almak için, sirkaf ve isvoli, 
at başı beraber yürüyen iki mühim 
unsurdur. İsvoli çekemedikten son
ra sirkafın kuvveti, ehemmiyeti, 
derhal yarı yarıya düşer. İsvoli çe
kememenin en mühim sebebi de, 
sür'atle hareket edememekten, sez
dirip yakalanmak tehlikesinden mü
tevellit korkudur. Halbuki, cür•et 
ve cesaretle sür'at, işçiliğin - hok· 
kabazlıkta olduğu gibi - en önde 
gelaı, esaslı prtlardır. 

Ban trişörler de vardır ki, po
kerin bütün hilelerini, bütün da • 
laverelerini bilirle.. Hepsini tatbik 
ederler. Fakat, sirkafla oynıyamaz. 
bu usulden istifade edemezler. 

- Bilmezler mi? 
- Sirkaftan anlamazlar mı? 
- Korkarlar mı? 

diye mi soracaksınız? 
- Hayır! 

- Bilirler! 
- Sirkartan anlarlar! 
- Hiç bir şeyden korkmazlar 

ve çekinmezler. 
Trişör olur da, pokerin bütün 

hilelerini bilir de, bu hilelerin en 
başında gelen: 

- Sirkaf! ın ne olduğwıu bil -
rnez olur mu hiç? 

Pek ala bilirler. Fakat, bunla -
rın yegane kusurları, sirkaftan is-

tifade edememelerinin yegane se
bebi, gözlerinin kuvvetsiz olması, 
yani, sirknfı görememeleridir. 

Bu nev'i işçiler de, el çabukluğu 
yapamıyanlar gibi, avantalarımn 
yüzde ellisini kaybederler. 
Şimdi başka, mühim bir mesc -

leye gelelim: 
Sirkafla oynıyan oyuncular bu 

mddcn nasıl istifade ederler? . 
Trişör kağıtları dağıtırken, bü -

tün oyunculara teker teker verdi
ği kağıtlara dikkat edre .. Hepsini 
görür .. Hangi cinsten kağıtlar ver~ 

diğlni anlar. 
Yalnız, trişörün çok zeki olması, 

bütün dikkatini de bu işe sarf et
mesi, oyunculara dağıttığı kağıt -
ların cinslerini ve sayılarım biri -
birine karıştırmaması lazımdır. 

- iyi kağıt! 
olmadığını ihsas etmiş olmak, o • 
nun için kafidir. 

Böylelikle, çok kurnaz olduğun" 
sanan korekt (harbi) oyunculaJ"lfl 
avuçlar dolusu para verdikleri Ç~ 
olmuştur. 

Sirkafiı kağıtla oynıyan trişOr, 
mesela, ilktir. 

- Uvertür! 
demiştir. 

Başka bir oyuncu rölans yaprnW 
tır. 

Kurnaz işçi, kimseye sezdirrne : 
den, en üstteki ve onun altındaJcı 
bir kaç kağıda bakar. İşaretli olB11 

kağıtların neler olduğu onca ına· 
lUm olduğundan, gelecek kağıtlllf1 

elinde imiş gibi bilir. 
Mesela, iki as, yahut iki rııa ;ıe 

üvertür olmuştur. Eğer iistten ge
len üç kağıt arasında: 

-As! 
- Rua! 

gibi işine yarıyacak kağıt varsa• 
tereddütsüz rölansı görür. Yoksa: 
-Hayır! 

Deyip rölanstan kaçar ve ih'er· 
türünü gösterir. 

Trişörün, böyle ilk olduğu zaınaıı 
bir avantası daha vardır: . 

Mesela yedili, yahut sekizli gil>• 
ufak bir üçle Ü\-ertür olmuştur •. 
Akabinde de, birisi rölans et~1; 

O, yine, bütün dikkatile Ustte. 
kağıtlara bakar. Zaten, bunu. JııÇ 
bir zaman da ihmal etmeı. T~; 
düf bu ya!.. Bazan, üstte, seJd 
yahut yedilinin dördüncüsünü ~ 

(Devamı ı:cır) 
tHllllllHlllUIUHllllllll uııııuııııııeıuıı111ııuıııt1tttlfllllll~ 

• SiNEMALAR" 
"" - BEYOCLU 

SARAY 

TÜRK 
MELEK 

iPEK 
SAKARYA 
YILDIZ 

SOMER 

ALKAZAR 

TAN 
ŞIK 

ŞARK 

ASRI 

: Rakir delika~lı . ı' 
:Kronşt.ıt bahrıJelile 

: Saray entrikal:lf1r 
Linç kanunu 

: Tarıan ka\ı)•or. 

: Denizde isyan 
ı Bülbüller öteerke ... 
Karyoka 

: Pat ve Pata.şol' 
sirkte ve iki "f a<r 

rucuk . 
·ıdıt• : Programı bı 

memiştir d. 
: Pepo Küçük LO' al 
ı Gizli izdivaç. J,. 

sütçü " 
: Singapur post~aJ• 
Altın toplayan klV" 
1936 Ati .uı Balk .. 

olimpiy ~ tları. 
: Kaçak ıevdaıııat• 
Hücum filosu 

SANCAK : Garp süyarilerf· ~ 
Eski Aatorya) : dam Dobarrf ueı' 
CUMHURJYET: Çan ıerıer 111' 

Pranra mahk1l111 

FERAH 
MILIJ 

HiLAL 

ISTANBUL 
: Pat ve Pat~oO Si' 
: Kral efleo_l1-~.J ti 
llhaddini Eyy-
Ehlııalip maJta'P" 
)eri _ ,..a, 

- Ya bey, dedi, Şeyh Mahmu • 
dun güzel bir cariyesi var. Bu öy
le bir kız ki efendim gözleri san
ki ahunun gözleri gibi. Şeyh Mah
mut biraz haşiş içer. Amma güzel 
göze, güzel yüze meftun olduğu
nu çoktan bilirdim. Dün sabsh O'la 

gittim, çadırda oturmuş, dizmin 

faa edersin ve düşmanların çok _ '1--R------------, 
Juğu karşısında ölür gidersin. Hal- A D Y Q 
buki senin gibi cesur bir adamın .. --~~--~-------I: Yıl 1937, Ay 4. Günll9, Kaıı;J73 
daha başka yapacak işleri vardır. Akşalll nqriyab: 29 Nisan : Per,embe 

Bu cihetlerden emin olduktan 
sonra, kağıt tevziini bitiren trişör, 
oyuncuların hangisinde: 

- İyi kağıt! 
Hangi oyuncuda: AZAK 

: Bağdat btlfP'P~ 
Kını öldürdü ,,., 

: Hazreti l~ntrt at' 
yatı. Kadmlar f ıl' 
: Esrarena-iz 1•'1'1 

dibinde de bir cariye var. Selam 
verdim, selam aldı. Biraz ken -
disine ahvalden bahsetmek iste -
dim. Cariyenin güzel göz • 
lerine baktı. baktı, sonra bana: 

- Ben, dedi, ahvalden bir şey 
anlamıyorum. Hem de bu dür.ya
nın bu kadar uğraşmıya ne ciejeri 
vardır? İster burada Gazali bey 

Bir mektup için sen o1memelisin. Saat 18.30 Pllkla d•nı musikisi, 
Bu Bedeviye gelince, o, mektubµ 19 Çocuk Esirgeme Kurumu namma 
feda eder; kendisini kurtarır. Mı- konferans Doktor Şükrü Hazam 
sıra yolladığım mektup öyle mü • 19,30 Gitor solo Maryo Parudi, 2Ô 
him bir şey de değildir. Şimdi her Sadi ve arkadqlan tarafından 
şey anlaşılıyor. Kendi kendimizin Türk musikisi ve halk prkıları, 
çaresine bakalım. 20,30 Ömer Rıza tarafından ara~ 

Canbürd Gazali meydanı kendi- aöylev, 20,45 Safiye ve arkada.,Jarı 
sirw çok müsait görüyordu. Haki- tarafmdan Türk musiki ve halk 
katen yine Memluklerden olan Mı- prkıları, .aat ayarı, 21, 15 orku. 
sır valisine mektuplar yollamış, tra, 22, 15 Ajans ve borsa haberleri 

onu da kendi tarafına çekmiye uğ- ve ertesi ıünün proıramı. 22,30 
raşmıştı. Fakat Mısıra gönderdiği plakla sololar opera ve operet 

mektuplar İstanbula yollanımş. parçalan, 23 son. 

- Fena kağıt! 
Hangi oyuncunun elinde ne var .. 

hepsini bilir. Her oyuncunun elin
deki k5.ğıt, onca, tamamile malüm
dur. 

Bur.dan sonra, trişör, dikkatle, 
üvertüre olanın, görenin veya rö
lans yapanın çehrelerinden ayır -
maz gözlerini. 

Mesela, birisi: 
- Üverti.ir! 
D di.. değil mi? Başka biri de 

gördü. Üçüncüsü rölans yaptı. E
ğer, rölans yapanın elindeki kağıt 

ALEMDAR 

KEMALBEY 
(24 kısım) ~ 

: Leblebici ti~ 
ata. (türkçe ~ 
13 numarak 

HALE 
KADIKÔY 

: Marinella. 

OSKODAR . .,ı" 
:Bülun ıüzelleri .a 

BAKIRKôY tt" 
MiL TiY ADI : Ehllsal p ••

11 

j beltrı 
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f ~.; SOleymanın Saırayaıııı<dla 
.... 

Mü~AH 
K u D c s KD z LARI -··•nıtHllllbllllll llRl llllllllllllllmnnnhıtllllllllltllllJ_ SARK 1 

Tefrika No; 40 Yazan : M. Necdet Tunçer -1 ........... ~'2.~bQR.6·~-··~- .M,t ., 
Çocuk Haftası münasebetile ço- il 'f ;~f,ic/. 

Süleyman, karşısına getirilen yüzü Örtülü kadına ~~:~;~.~~~~s:!!a~on~:~~:h:- '~j·~~!ı 
el• • T 7 •• •• •• h / T f raber baloya gitti. Çok eğlendi. ıki lnz Uzattı .. Ve yuzUnll QÇlnCQ ayret e: - 1. QmQrQ. Eve geldiği vakit, babası Adnana <:·~ 

V sordu: Diye bağırdı. 1. alıudi - Nasıl Adnan, eğlenebildin 
dilberi başından geçenleri anlafmağa başlamıştı mi? Eğlenmedim baba .. 

- Niçin? 
nını hükümdarın ayaklarına sür -

- Annemle baloya gittiği -
dükten sonra ayağa kalktı. 

niz gecenin sab:ıhı, sen annemden 
Suleymanın tahtının yanında mütemadiyen şikayet ederdin .. Pc-

durdu. 
şimi bırakmadın, sanki bana yapı-

Hamo: 
şıktın, derdin .. Sahiden öyle .. An

- Onun yuzünü kendi elinizle 
nem, benim de hiç peşimi bırak -

açınız, Mellfı! madı .. Eğlenemedim .. 
Diyerek Süleymanın yanına so-

kulmuştu. 

Süleyman tereddüt içinde elini 
uzattı . kadının yüzündeki örtüyU 
açtı .. 

Ve birden küçük dilini yutarc.ı -
ınna bağırdı : 

- TamaraJ!! 
Süleyman, haltalardanberi or4 

tadan kaybolan gözdesini karşısın· 
da görünce şaşırmıştı. 

Tamara tekrar hükümdnrın a • 
yakla rına kapandı : 

- Hamo yetişmeseydi, bugün 
Saı le arslanlann midesine tneccktım, egmon kagbolan arrıou h•tırladı. O aau, l"alı Sa,~on 1101 ıra• 

fa fi nefis ve irade ıa!ıibl 6ir ht1kt1mdamı to,unu itli-. MclJa! Durı:ıdan kaçırıld ığım gün-

Anne - Seni öpmiye kalkıştı!}& 

ı·akit neden bağırmadın? 

l'emara bulunduktan 
aonra •• 

b Süleyman o akşam büyük havuz 
aşında gözdelerinden Sila ile ko

nuşuyordu: 
- 'Mimarlar (zafer abidesi) ni 

l'~Pnıağa başladılar, Sila! Abide -
tı.~n kaid<!lerine her şeyden önce 
Ri12:el kadın resimleri hak edecek
~r. Bu resimler arasında senin res
lniı1 de bulunacak? 

- Benden başka kimlerin resmi 
~apılacak, Melliı. 7 

1 - Saraydaki güzel kadın -
<lrdan on tanesinin resimle -
li ni yaptıracağım. Babam Da-
\'Udun gözdelerinden iki kadın 
Vardı.. babam onların resimlerini 
~aptırnuırtı. Bu kadınlar da fıbi -
enin iki tarafında yer alacaklar. 

Q - Davudun gözdelerine bu abi
t'd{! neden yer veriyorsunuz? 

s·°":- Onl:ır çok güzel kadınlardı, 
ıla! Onların ahlakı da güzeldi. ;?k vefalıydılar .. fedakardılar .. İ

~ıliği severlerdi. Fettan ve miifsit 
eğillerdi. 

h·- Sarayınızda bu evsafı taşıyan 
& ıç bır kadın yok muydu? Bilhas-
: 2:cvceleriniz ve size çok yakın 

g02:delcriniz arasında ... 
lar- Seçtiğim ve gördüğüm kadın· 
&ah·O?lar kadar cferağatı nefis• 
~~bı değillerdir, Silô! (Zafer fıbi
'atıı) nde en çok göze çarpacak in
l ların bu meziyete sahip olma -
htına dikkat ediyorum. Çünkü 
h~~e ancak cferağatı nefis• sa
"'· 

1 ınsanlar muzaffer olurlar. Ve 
"'Ut "' 
l-'a \in mabutlar vaktilc bunlara 
l:o tdırn ettikleri gıbi, Rab da onları 

runıaktndır. 

l-'e~ Asür prensesi S:ıma bu mezi-
8 .. sahip değil miydi? 

.ıe Uleyman içini ~kerek sözüne 
"'aın etti: 

denberi ıztırap ve işkence içinde 
tikal etmiştir. Fakat, ne yazık k i, 

1 k . .t . ı· V yaşıyordum ... Sama mem e etme gı mış ır. e 
b .. d A ·ı· le aramın a Süleyman Tamnrayı hayatta gö-u yuz en surı ır - rünce çok sevinmişti. 
çılması muhtemeldir. (Devamı var) 

- Laf açılmışken sormak isti - !~~~~~~~~~~~~~~ 
yorum: Prenses hazretleri neden ı • 

sizi terkedip gittiler acaba? .. 
- Buna ben de hala şaşıyorum, 

Silfı! Kıskançlıktan başka bir se
bep yok .. . 

Bu sırada dışarıda gürültülü a
yak sesleri işitildi. 

Hamo hızlı hız1ı söyleniyordu: 
- Hemen hükümdara haber ve

riniz .. kendisini şimdi görmek is -
tiyorum. 
Haremağası içeriye girdi .. 
Hamonun geldiğini söyledi. 
Süleyman: 
- Gelsin. 
Dedi .. llamo kucağında yüzü ör

tülü bir kadınla içeriye girdi. Sü
leymanı sclümladı .. 
Kucağındaki kadını ağır bir yük 

gibi yere bıraktı. 
- Size bir hediye getirdim, Mel

lfı! Bu hcdiyemin boşunuza gide • 
ccğini sanıyorum. 

Süleyman gülümsedi: 
- Dağlarda dolaşırken bir güzel 

kız mı buldun? 
Hamo: 
- Evet, dedi, arslanların ağzın

da parçalanmak üzere idi. Onu kur
tardım. size getirdim. 

Ve Silanın yüzüne bakarak de -
vam etti: 

- Meclis h:ılvet olursa, getirdi
ğim k ızın yüzünü ancak o zaman 
açabilirim. 

Sftleyman, Silaya elilc işaret e
derek: 

- Biraz dışarı çık.. ben seni ça -
ğırtırım! 

Dedi. Sila suratını asarak dışa
rıya çıktı. 

Sıla havuzlu salondan çıkarken: 
- Hınzır fellah , yine rahatımı 

kaçırdı. 

Son Telgrafın 
Müsabakası 

Hayam 
Tamyor musunuz? 

,---------· 
Son Telgrafın Müsabaka 

Kuponu 

No.: 29. 
Bu Resim -

n ln fotoQrafı oıduQunu 
b ild irir im . 

ADRES ı 

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

Kız - Aman anne, sefil bir ser· 
seri için değer mi? 

Jf 

HER GÜN 1STiYOR 

Bay Hüseyin, yine muhasebenin 
kapısında bekliyordu. Muhasebeci 
ilbay ı görecekti. O esnşda içeriden 
ılbayın scsı geldi: 

- Para, p:ıra .•. Ne çok para se
viyorsunuz. Her gün para .. her gün 
para .. 

Hüseyin duramadı, kapıdan ba
şını uzattı: 

- Doğru, dedi, her gün para is
tiyoruz.. fakat sen vermedikten 
sonra .. 

- Anlattığı tarihi hikayeyi dın
lemiyorsun? 
-O hikayeyi tefrika eden ga • 

zetcye ben de aboneyim. 

• 
KUMAR VE İLİM 

Muharrir Münir Çapan kumar 
tefrikasını yazıyordu. Arkadaşlar 
sordular: 

- Yahu, kumarın ilmini yaptın .• 
meğer, sen, bu işte ne kadar mü • 
tehassıs imişsin .. 

Çapan güldü: 
- Kumar da ilme benzer, ne öl

dürür, ne ondurur .. 

* - Haberin var mı, Cahit ya· 
rın evleniyor. 

Diye söyleniyordu. 
Yüzü örtülü kadın yavaş yavaş 

ilerledi.. yere kapandı .. üç kere al-
1 · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · ı - Oh, oh, memnun oldum. 

iMZA - Memnun mu oldun? Ya· L-----------_) hu, çocuk sana ne fenalık etti? 

Zevce (şarkı söyliyerek) - Ha
yatta yapayalnızım. Yapayalnız •. 

Zevç - A1ı.. Bu, hakikaı olsa .• 

Jf 
BALIKLARIN KEMİKLERİ 

Çocuk - Anne, balıkların ke -
miklcri yok mu? 

Anne - Var ya .. oğlum.. 

Çocuk - Hani nerede? 

- Anne - işte kılçıklı:ırı gör
müyor musun? Bunlar balıkların 
kemikleridir. 

Çocuk - İyi amma anne .. kıl
çıklar balıkların etine batmıyor 

mu? 

* KADINLAR VE ÇOCUKLAR 

Vapur tehlikeli b ir şekil almı§· 

tı. Fırtına dehşetti. Kaptan ba -
ğırıyordu: 

- Evvelli çocuklar ve kadınlar 
sandallara binsinler .. 

Yolcular arasında olan Lamia ko
casına çıkıştı: 

- Öyle içerliyorum ki.. neden ka
dınlarla çocukları bir tutuyorlar. 

- Çocuk da bir gıydiğını bir da
ha giymez de ondan .. Şu farkla ki, 
çocuk es.kıtU', kadın moda değı~ -
tirir. 

- Niçin kardeşlerinın saçlannı 

kestin' 
- Ne yapayım anne .. arkadaşları, 

saçlan ıııoda değil diye onunla oy
namıyorlardı. 

Jf 
KONUŞMUYORMUŞ 

Kaynanamla altı aydır ko -
nuşmuyorum 

- Niçın, dargın mısın? 

- Hayı .. d:ıha bana sıra gelme • 
di. Mütemadiyen <> söylüyor. 

Doktor - Ben de evvelce aynı 
1ıastalıgı geçirmiştim. Fakat iyi ol
dum Görüyorsunuz ki sagım.. V-
2ülecek bir şey yok. 

Hasta - Sızden rica ederim. Si
zi tedavi eden doktorun adresini 
söyler misiniz? 

1 1 
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1 1 
MEMNUN DEGİL Mİ? 

Necla evleneli bir hafta olmuş

tu. Eski arkadaşı Nimete rastladı. 

Nimet sordu: 
- Nasıl, kocandan memnun mu-

sun? 
- Daha belli değiL 
- Neden? 
- Kocama, evlendiğimizin erte-

si günü piyango çarptı. 

- Ka"ma söylersin.. beni ye -
meğe beklemesin. 

• 
MAHKEMEDE 

Haklın maznuna sordu : 
- Gece yarısı pencereden eve 

girmişsin. Bu yakışır mı sana? 
- Ne yapayım bay hii.kim .. ka· 

pı kilitli idL. 

Yolcu. - Tarifeleriniz neye ya -
rar? Tren yine gecikti. 

Memur - Doğru efendim amma. 
trenlerimiz daima vaktinde gelse, 
bekleme salonları neye yarar? 

~ 
KONSERDE 

Dün akşamki konseri nasıl bul -
dun? 

- Dinliyemedim ki .. 
- Neden, uyudun mu? 
- Hayır .. yanımda kanm vardı. 

- Bu geçen doktorun şu dün -
11ada çok dii§manı var .. 

- Öbür dünyadaki düşmanları 
daha ziyadedir. ------------· Müjde!. Müjde 

Topkapı haricinde 

ZUmrüd Aile bahçesinde 
1 Mayıstan itibaren her Cumartesi 
ve Pazar günleri mükemmel bir 

Saz ve caz heyeti 
icrayı ahenk edecektir. Teşrif 
edecek aileler her halde mem· 

nun kalacaklardır. 

<S: Sama, Asur krallarından 
Sar Con) nun torunudur. yavrum! 
~u gon da Icrağat sahibi bir hü -
tu lndardı. Onun bu meziyeti, bü
~OCuklarına ve torunlarına in-

~~~~~~~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~'!!!!'!!!"!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!~!!!'!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!'!!!~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!'!~~~!!!!!!!!"!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!"!~...!!!!!!~-!!!!-~-

Casuslar romanı:~ -------1 

X, 13'ün esrarı 
'Y azan: Çev iren: 

~•kar Rey Muammer Alatur~ 
li ~ arpten evvelki profesyonel ca-

tl'ıış rdan en ziyade şöhret kazan -
ldt k?lanı Bartman denilen birisi 
~ııt· 1

• §Undiye kadnr kimse ne ha
~~ fsn:ıini, ne de milliyetini öğre
)'aç ~rnıştir. Nerede kendisine ihti
~~d <tsıl olursa, bu adam da orada 
lel-'h·a olurdu. Mesela Bocrler a -
tlııa~de İngilizlere bu Bosnanm 
.c\vlls Slralarında Sırplar aleyhine 
ların tUryalılara, İtalyan v~sika -qrn: :Fransızlara satardı. Bir 

~lı~~ar da Fransa hesabına 
<!i. ~ en Lfıyipçigde tevkif edil
hir cı:~at aleyhinde kuvvetli hiç 
beraet lil bulunamadı ve mahkeme 
dll. lJ kararı vermeğe mecbur ol -
1htiya~Umi harp sıralarında artık 
"esik•ı arnıştı, sadece ellerindeki 

arla şantaj yaparak geçin-

mişti. 

1914 - 1918 arasında profesyonel 
casuslar korkunç bir şebeke teşkil 
etmişlerdi. Bu şebekelerden en 
meşhuru, Felemenkte Baarl kasa
basında karargahını kurmuş olan 
çete idi. Bu çete iki muharip ta • 
raf hesabına da vazife alıyordu. 

Bu teşkilatın başında dört sene 
kendini saklamıya muvaffak olan 
bir şef vardı, beraber çalıştığı in • 
sanlar bile kendi şefleri hakkında 
fazla bir şey bilmiyorlardı. 

Casuslara dair bir tasnife giriş • 
mek uzun sürer. Maamafih bunların 
içinden arkalarında isim bırak -

mış olanlardan bir kaçını daha zik
rederek, ıısıl mevzua girelim. 

cEntellicens servisz de uzun müd
det çalışmış olan Reyyi isminde 

hıç kımseyi ışittıniz mi? Bu zat, J 

sonradan yerini bıraktı, kendi he • 
sabına çalışmıya başladı. Silber is
mindeki Alman yahudisi de, Alman 
istihbarat bürosundan hiç bir me· 
zuniyet almaksızın, Entellicens Ser
vis'e girdi ve oradan Almanyaya 
uzun müddet çok kıymetli ha -
herler gönderdi. Bir Rus casus 
kadın da İngiltere hesabına uzun 
müddet çalıştıktan sonra, bir gün 
§Öyle söylemişti: 

- Bizim işimiz o kadar .zevk ve· 
rici şey ki, bu kadar uzun zevkli 
günler yaşadıktan sonra, ölsem de 
gam yemem. 

• 
Her meslekte olduğu gibi, casus-

lukta da sahtekarlar ve alçak ta· 
biatlı insanlar vardır. Sahte ve· 
sikalar icad ederler ve bunları sa
tarlar. Mesela bunlardan hangi 
milletten olduğu malUm olmıyan 
Saria isminde birisi 1908 de alela
de bir turizm haritasını, Rus istih

barat dairesine 20 bin rubleye sat· 
mıştı. Ertesi sene de ayni adam 
yine kendi imalatından bir bari-

tayı Alman istıhbarı:ıt burosuna 
külliyetli bir meblağ mukabilinde 
satmıştı. 

İsviçreli Ehrsam isminde biri de 
Alman erkanıharbiyesine ait ol
duğu iddiasile vücude getirdiği bir 
çok vesikaları 1912 senesınde on 
sekiz bin İs\'içre frankına satmış
tı. Bundan cesaret aldı Ertesi se
ne, guya Alman Generali Moltkc'· 
nin yazıhanesinden çaldığını söy -
liyerek cİngiliz filosu nasıl imha 
edilır.'?, mevzulu bir projeyi de 
20 bin İsviçre frankına sattı. 

• 
Umumi hnrpte yapılan casuslµk-

lar ise, bambaşka bir manzara ar· 
zeder. Fakat casusluk yapmış olruı
ların, şimdiye kadar neşretmiş ol
dukları hatıralara pek kıymet ver· 
memek lazımdır.Gerçi bu hatıralar, 
okumak itibarile meraklıdır, alakayı 
tahrik edicidir, fakat bütün bu ha-

tırnlardn söylenmesi lazım gelen 
şeylerin çoğu söylenmemiştir. 

Hulasa, barış zamanında bir mem
leketin emniyetini kuvvetlendir

mek için, kullanılım bütün milli 

mudafaa vasıtaları arasında ca -
susluğun büyük yeri vardır. Harp
te ise askeri kudreti arttırmak ba· 
kımından casusların yaptığı hiz -
mete kıymet biçilmez. Casusluk, 
daima en son sür'ati istiyen ve 
daima ycnihğe muhtaç bir mes
lektU'. 

Birkaç rakam 
Umumi Harpte kadın, erkek ça

lışmış olan casusların mikdarı 45 
kişı tahmln edilmektedir. Fakat 
bunlardan ancak bini kurşuna di • 

zilmiştir. Yani aşağı yukarı yüz
de ikisi... Fakat muharebe eden 
orduların yüzde on dokuzunun 

maktul düştükleri hesap edilirse, 
hayatlarını tehlikeye koyan casus
larla, cepheye hrırbe giden asker
ler arasında blr nisbetsizlik göze 
çarpar. 

Casuslara nasıl para verilir? 
Bu da, her hükt1metin tayin etti
ği usule bağlıdır. Fakat casusla
ra en çok para veren memleketin 
İngiltere olduğuna §Uphc yoktur. 
Umumi Harpten evvel, Rusya da 
istihbarat işlerine ıizim mikdarda 

para tahsis etmişti. Yalnız Var -
şovada mıntaka kumandanlığı Al
manların ve Avusturyalıların faa
liyetlerini tarassut etmek için se
nede beş milyon ruble sarf ederdı. 

Merkezi devletlerin bu hususta
ki bütçeleri ise, daha dardı. Mesela 
Alman erkanı harbiyesinin elinde 

1912 senesine kadar istihbarat için 
sarfE:debileceği para yüz bin markı 
geçmezdi. 

Ancak muhtemel bir harbe kar
şıdır ki, Ludendorf bu parayı dört 
yüz e!!.!._ıbin marka çıkarmıya mu-

vaffak olmuştur. Avusturyada da 
istihbarat masrafı ayni tarihlerde 
senede yüz elli binden, üç yüz bi· 
ne çıkarıldı. 

Casuslara nasıl para verilir? Dai
mi iş görenlerin maaşları vardır. 
Fakar ekseriya yapılacak iş muka· 
bilinde pazarlığa girişilir. Mesel! 
Avusturyalılar bir zamanlar Rus 
erkanıbarblyesinc mensup büyük 
rütbeli bir zabitten, Rus seferber
liii plAnını toptan seksen bin ku· 
rona satın almıştı. 

(Devamı var) 
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Safiyeti ve lezzeti itibarile cihanşümul bir şöhrete sahiptir. Şerbet ribi 
tatlıdır. Tababette içmek suretile kullanılır. Yemelderdc. salatalarda 

mayonezde, tatlılarda nefasetine payan yoktur. Kum, taı, böbrek, mesa

ne. idrar yolu, bilhass" safra, sarılık ve karacltcr hastahklannda, 

uafı umumide bol bol H A S A N Z E Y T 1 N Y A ~ 1 içiniz. 

Hasan depos~: lstanbul. Ankara, Beyoğlu, Beşiktaş. Eskişehir 

( inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
J - ldareııılzin Paşa bahçe f abrıkasındıt şartnamesi mucibince açı

lacak yolun (3998.32) lira keşif bedelli hafır ve imla işi, istinat duvar· 
!annm inşaatı pazarlık usulile eksiltmeye konulmuştur. 

il - Pazarlık. 6 • V • 1937 tarihine rasthvan Perşembe günü saat 
ıo da Kabataşta lcvanm ve mübayaat şubesindeki alim komisyonunda 
yapılacaktır. 

ili - Şartnameler parasız olarak her gün sözü reçen şubeden 
alınabilir. 

iV - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gun ve saatte % 7,5 
güvenme paralarile birlikte adı aeçcn komisyona itlmeleri ilan 
olunur. (2389) .. 

ıı: $ 

1 - Muhtelif Volt ve Amperde 4815 adet ampul pazarlıkla satın 

YAVRUNUN tahtı idaresinde erbabı zevkin musiki ihti· 
yacını tatmin etmek üzere yeniden açılmıştır. 

Teşrif buyuracak zevatın memnun kalacakları şimdiden arzolunur. 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Eksiltme ve Artırma Komisyonundan: 

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

2.- Satılacak ~yaların ke~if bedeli 150 liradır. 
3.- Arttırma 11 Mayıs 1937 Salı günü saat 14 de Galatada Kara 

ı 
Mustafa Paşa sokağında İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye merkeıindekl 
komisyonda yapılacaktır. . . 

4.- istekliler satılacak eşya ve şartnamelerini görmek üzere 
fstanbul Limanı sahil sıhhiye merkezi Jevazımına müracaatlara. 

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

1 
Cild ve zührevi hastalıklar 

mütehauısı 

Dr. Feyzi Ahmet 

Diploma No. 1614 1 
lstanbul Ankara cad· 

desi No. 43 

Pazardan maada her gün sabah· 
tan akşama kadar 

POKER 
Tıraş bıçağı yerine başka bit 
bıçak verirlerse aldanruayınıı. 

ISRARLA 
POKER P••Y 

tıraş cıçeklarıoı isteyiniz. 

______ ___... 

o 

BIRE, 
1000 

Dans merakhlarına TARLADIR 
müjde 

En kısa bir zamanda iyi dans öğ· 
renmek isterseniz ve ucuz bir fiat 

ile vakit kaybetmeden dans pro • 

!esörü Yorgo'ya müracaat etsinler. 
Adres: 

Beyoğlu Tokatlıyan oteli arka • 
sında Topçekenler sokak No. 31.. 
birinci kat. 

Satıhk hane 
Cerrapaşa Cami sokakak 18 

numara merhum doktor Zekinin 
evi. ~ergün sabahtan 12 ye kadar 
muracaat. 

,--·KREP 

SEMPSO 
ipekli san'at harikası 

Bütün ge,:,i renk/erile 
Yalnız 

ARSEBÜK 
te bulunur 

lstiklll caddesi No. 282. Tel. 49341 
• ~ '... ., • • • ' 4, . . . .. . 

-Lokman Hekim-
M•cmua•• 

Her rnuollirne. her rnek· 
tepliye, her aııeye, her 
köylüye. her kese pek 
ıazırnlıdır. 

Bunden faydah bir 
mecmua bulamazsınız. 

~ooooxooooooooe 

Akba mUeaaeselerl 

IHTIVARLIK 

Peşinizden Geliyor .. 

ONA KARŞI 

Ankarada her dilden kitap, ga· 

zete, mecmua ve kırtasiyeyi ucuz• 
olarak AKSA müessesesinde 

bulabilirsiniz. Her dilde kitap, 

mecmua aipari~i kabul edilir. 

lstanbul aazeteleri için ilin ka. 
bul. abone kaydedilir. Uadervodd ' HazırlJkh Oavranınızı 

8 yaıı ve hesap ·ml\kinelerinin An
i 1 kara acentesi, Parker dolma 
1 k:lemlerinin Ankarada satış ye· 
j ridir. Telefon : 3~S77 

1•00o!oooooooooooooooe 
DAKTİLO ARANIYOR 

1 
En aşağı orta tahsilıni ikmal et-

i miş olmak §artilc ser i yazar müs- -----------------------·
tait (Bay veya Bayan) bir daktilo
ya ihtiya~ vardır. Taliplerin gaze
temizde İJ. D. Rumuzuna müracaa\ 
etmclerL 

Sahibi ve Umumi ne,riyatı idare eden Ba,muharrır 

E. izzet 

Basddıtı yer : Matbaai Ebüzıiya 


