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Emniyet Miidürlüta bere fiyen
lerin fapka kanununa D'tubıılif ha
rekette bulunmak H~ile takip edil
melerine karar vermittir. 

Bereyi bundan sonra yalnıs mek· 
tepi k• ve erkek çocuklarla t .. 
dılllar tqayabllecoklerdir. 
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Adres: lstanbul, SON TELGRAF 

Ye11N11de ultlrll ei l•ll•ıto" Juı 
.. ıılaari6lulıa... Wr tı, 

Asiler ·bir şehri 
daha .yaktllar ! 

lngi.ltere ve Fransa Bilbaoga lop
/anmış olan on binlerce halkı şe
hirden çıkarmağa karar verdiler 
..,.ahliye esnasında şehrin bombardı
ıiian edilmemesi asilere tebliğ edildi 

-
J.ı '-•kları.,11 llılı,,ıı,. · .,,.ı.,ce ..... ı.r11an ... 

•übao, ao (A.A.) - D bo•banta
... ta71areaile 1 a'"' ta,,.aresift .. 
deiı murekkep btr ftlo Bilbao'n1111 

• 10 rilil tukında klin Galdacano W
Dlindeld kuaba7a bir uçuı yapmıt
lardı.r. 

Ta71areler yarına saat kadar ka
nbanın üzerinde dolaımışlar ve 
bir kaç atır bomba ile bir çok yan-
aın çıkaran bombalar atmışlardır. 

12 ev tahrip ~lmiı ve civar or
manlar tutuşmuttur. 
Avcı tayyarelerinin kaçmakta o

lan ahaliye mitralyözle ateı etmiş 
oldukları söylenmektedir. 

Londra., 30 (A.A.} - Salihi)'9 
tar bir menbadan ölrenildiline .,_ 
re JPranaa ile İngiltere, Bilbao'~ 
sivil halin aşağıdaki prtlarla taJa,. 
liye etmeyi kabul ebni~lerdir. 

1 - Bask hüktlmeti, mültecilew 
hakkında siyasi tercih sebepleri 
göstermemeyi. videdecek ve Fraa- , 
sa ile JngiJtere'ye tabliye tarihi ile 
bu husus için lazına olan vapurla
rın miktarını bildirecektir. 

2 - Salamanca hükumeti, tala • 
liye aleyhinde müdahale etmiye .. 
cektir. 

{Devcı..u 2 ı.ci .aog/atl.a) 



Artık bu defa müdaha
le edilemez mi? •• 

İspanyada olan son bidiseler her
kesin ainirlerini oynattı, fakat ne
buyurulur ki, yine ıu insanlıkla 
sulh arasında konulm\lf 11I1ırlan 
oy»atamadı gitü! 

Ajanslar, gazeteler, feci tafsilat 
veriyorlar: Guernica şehrinin üze
rine 120 tayyare birden hücum et- ı 
miş, 8 saat bomba yağdırmışlar, bü
tün şehirde taş taş ü;:erinde kal -
mamış.. Tayyareler tarlalarda ça
lışan kadınlara ve koyun sürüle -
rine bile ateş açmışlar. Yüzlerce 
insan ölmüş! .. 

Ajanslar harp tarihinde böyle bir 
bombardıman görülmediğini kay

dedıyorlar. Eksik söylüyorlar: Yal
nız harp tarihinde mi ya? İnsanlık 
tarihinde dahi görülmemiı! 

Ne buyurursunuz: 
İşte -haydi kadınları geç!- para 

eden hayvanlar bile öldürülüyor! 

Acaba ademi müdahaleden vazge
çilip de artık bu defa müdahale e
dilir mi, dersiniz. Şüphesiz hayırı 
Vakıa orada son harp insanlık si
nirlerinin ve 11nırlarınm tahammfl
lünü geçmiştir. Fakat henüz müda
hale edilecek kadar ileri lidilmif 
değildir: 

Ecnebi emtıası bombardıman e
dilmedi ki?! .. 

* Ocomoblll•rde 
cam köbell •• -Bizde de galiba taksi şoförleri 

bombardıman ediliyor: Plaka res
mi, haciz. ehliyetname cezası, fren 
muayenesi, nizaml sürat cezaları ... 
'Ozerine şimdi de cam ıöbt'ği ren
ğinde boyanmak mecburiyeü teb
liğ edilmiş! Dünkü gazeteler fO -
förlerin ne yapacağını şaşırdıkla -

rını yaZtyor. Ha7irana kadar taksi 
otomobillerinin cam göbeği rengine 
boyanması muvafık ~örülmüş. A
caba niçin cam gôhf>ği? Bunlara an
cak ıtf.bekli insanlar bınebıldıği t
ein göbekleri dışanya rahatça sey
redebilsın diye mı?!.. 

En tuhaf1: 
Taksi şoförlPri pllık& resmi ver

mC'k mecburiyetinde olduklarından 
kısa bir zaman ıçin boya masra

fının yükletiJmcmC'sini belediye -
lien rica etmişler. Bu haberi vere! 
gazete şunu itave ediyor: 

- Bu husmıta tetkikat yapılmak
tadır. Aeaip! ne tetkikatı? cam gö
\eğinin para ile değil de göbek at
aıak surf'tile 7apılıp yapılamıyaca
jını JIU!! 

* Ahret pencereleri 1 
tok ıarip: 
Dün Fenerde ineebe1 sokağınt1a 

18 ya,larmda Muazzez isminde bir 
kızcağız evin balkonundan sokağa 

bakarken nıuvuenestnt kaybede
rek 8 metre yüksekten düşmiif. Ka
sunpaşada Acı sokağında bir ifçi
nin bir buçuk yaşındaki çocuğu sa-
bahleyin pencere kenarında lil

neşlenirken pencereden düşmüş, 
kanlar içinde hastahaneye kaldır
mııJar! Ne oluyor Allah aşkına! Bi
zim evlerin pencerelerinin ahrete 
mi nezareti var! .. 

Bu ne hal kurum: 
Pençereden sokağı seyrederken 

de bellerimize para§iit mü baila
malı ?! .. 

* _!lu kadar Hvlnce ı&re •• 
Bizım Ege havaliainden pzete -

lere pek sevinçli telgraflar ıeli
yor. Niçin biliyor musunuz: 

Bereketli yağmurlar yağıyor. 

Köylü çok RVinç içindeymiş.. 
Mademki iı yağmura kalllllf, bu 

kadar 9"ince eare 11eaba, diyoruz. 
eu bendU ft kanallı Japurlar mı 
,..tıF!I 

* aızı .... dokun-
maz bir karar 

Ankara Belediyesinin yeni bir 
laltınatname hazırladığı bildirili -
for: Bu talimatname mucibince An
karada sokak ilstü iç çamaıırı asıl
masa yaak ediliyor. 

Ne iyi! İstanbul için böyle bir 
karar vu ~Ur: 

Çünkü pencerelerimiz, zaten el
bfsesinı iç çamaıın olarak giyiyor!!. 

* Esrarlı kaffeler _______________ _.;._ 

hmirde Adliye nezarethanesinde bir 
hidise olmuş: 18 yaşında bir köfte
ci elinde köfte ve ekmekle ıelip. 
muhakeme edılmek üzere getiri -
len bir suçluya yemek getirmif. 
ŞüphE:lenip köfteleri mus.ıdere et
mişler: Köftelerın içinden esrar 
çıkmış! 

Hey gidt hey, sen ona bakarsan, 
bizdekt köfttolerin içinde ne esrar
lar var!! Fak~t kim kime: 
ŞJphclencn yok!!. 

* Ekmeklerlml z-
de glutenler .. 

fıı;tanbuJ ekmeklerınde asıl gıda 
marldesi olan gluten miktarının u 
oldu~u anlaşılmıştı ya. 
Buğdaylarımız evsafını kaybet -

tiiı e!uten nıiktan azalıyordu. 
Şımdı gluten miktarı yeniden ta

yin ~diliyor. Ekm~klerin eıda ka· 
b.iliyetinı kuvvetlendirmek için da
ha fazla ıtut.ea Ulve edilec.kmlf 

Bul etuten denilea FJ' de bir 
•evı t:~k olmasın! 

~~ ~ ,. *'? 
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Almanya ile italya ara-
sında askeri ittifak 

(Birinci ıahifeden clevcım) 
aoma1a r•lecek olan Alman har· 
lliye nazırı Von Blomberr tarafın
tlan 9 Mayasta imzalanacakbr. 

Göring, Musolininin Hitlerle ph
nn temuta bulunmak üzere Al. 
10anyaya yapacağı seyahat hak • 
kında da görüşmelerde bulun • 

aı.uştur. Bu seyahatin eylOl ayı soa
kırına doğru yapılması takarrür 
etmiştir. Bu takdirde Mussolini, 15 
eenedenberi ilk defa olarak İtalya 
haricine çıkacak demektir. 

O samana kadar İtalyan, Almaa 

«evlet adamlan her iki memleke
ti mütekabilen ziyarete devam e-
•eceklercUr. General Von Blom -
berg ile Von Noyrat Romada bek· 

lenmektedirler. 

Göbels'in Roma ziyareti henüz 
tat~lemıemişttr. Diğer taraftan İ
talyanın Maarif Nazın Riçi. ha-
len bir çok İtalyan gazetecileri ve 
ıanayicilerile birlikte Almanyada ı 
bulunmaktadır. 

ALMAM HARİCİYE NAZIRINIK 
ZİYARETİ 

lloma, 30 (A.A.) - 111 maldmat 
alın mehafilden beyan olunduğuna 
röre, Alman Hariciye Nazın Voıı 
Nöyratıa Romayı ziyareti progra
mında hi~ bir defipJdik yoktur. Von 
Nöyrat J ına111ta Romayı ziyaret 
edecektır. 

KONT CİANO ARNAVUT 
KRALtLE GÖRUşTt.t 

Tiran, 30 (A.A.) - Kont Ciane. 
4ün İtalya ile Arnavutluk arasın
daki ıtyul Ye lktısadt münasebet -
ler hakJcmda Kral Zoeo ile UEUll 

bir ID6Jlkat yapmqtır. 
ftaı11 Hariciye Nazan. bu moJI. 

kattan sonra tayyare ile Berat'ı 
hareket etmişti!'. Burada tmtt,81 -

Jarı f talyaya v~rilmif olan petrol 
menbaJarı vardır. 

YENİ BİR ANLAŞMA YOK 
Roma, 30 (A.A.) - Siyasi İtal -

yan mehafılinde, Tiran konuşma .. 
ları esnaS1nda hiç bir yeni anlaı • 
ma yapılmadığı kat'i olarak beyan 
olunmaktadır. 
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Bahar bayramı 
Yarın bahar bayramıdır. Bay• 

•rn rünleri hakkındaki kanun mu· 
ciblnce JRnn resmr daire ve mü-
esseselerle mektepler kapahdır. · 
Huusl müessese ve yazıhaneler 
için b6yle bir mecburiyet 7oktur. 

Avrupa banllyösUnde 
ucuz karneler 

Devlet Demiryollannın Avrupa 
hattı banliyösü için ihdaı eyledi ti 
yeaJ ve ucuz karneler yarın sabah
tan itibaren mer'i olacaktır. 

Karnelerin talebeye datıtılması 
bu akpma kadar devam edecektir. 

Kızıl deniz 
Kana mı 
Boyanacak? 

Londra, 30 (Hususi) - Yemen 
sahillerinde İmam Y ahyaya ait bir 
adaya çıkmak istiyen İtalyan mü
hendislerinin yerli ahaliye atq et
meleri üzerine büyüyen hadise bu
rada derin bir infia uyandırmıt • 
tır. 

İtalyanlar Yemen sahillerinde u
zun müddettenberi isükşafiar yap
nıaktadırlar. Hidisenln vukua gel
diği adalar Perlm'den on mil me
ufededir. 

İngilizler Ac!enden sonra Perim
de de bir deniz üssü vücude getir
mek istedikleri için, ttalyanlann 
bu adaları ele geçirmek istedikleri 
enlaıılmaktadır. 

İtalyanlann dört yür: mil UEUn
luğunda bulunan Yemen sahilleri
ni i§gal ederek Yemene girmek ve 
bu memleketin zengin ve işlenme
mi~ tabii servetlerine konmak için 
fırsat bulunca harekete geçmesi ih-

timali. Habeşistan macerasını gö
renler için bir ikaz işareU tellkkl 
edilmektedir. 

Esasen İtalyanlar Yemenle b~ 

muahede yaparak, ütaret işlerini o
rada inkişaf ettirirken, Yemen or
dusunu ıslah etmek bahanesile Ye
mene İtalyan •bitleri ft silah &6n
dermeyi de kurmuşlardı. Fakat A-
raplar bu teklifi kabul etmediler. 

Diğer taraftan İngilizlerin aldık
ları mukabil tedbirler de İtalyan 
ıayretini birar; geVJetir ıibi oldu. 

Yemen - Hicaz harbinin kan dök
miye hacet kalmadan barış ile ne
ticelenmesi yolunda İmam Yahya
mn sarfettiği mesainin bir .ebe -
bide budur. 

Cemil Medfai'nln reisliğinde bu
lunan bir Irak heyeti Bağdattan Hi

caz yolile Yemene gelmif bulun -
maktadır. Yemen. Hicaz. Filistin, 
Suriye ve Irak arasında bu fekilde 
muvasataların devam edeceği an
laşılmaktadır. 

İtalyanların Habeşistan istilası -
nı tamamladıktan sonra, 'imdi Ye
mende faaliyet ve tahrikatını art
tırmış bulunması dikkatle röz ö
nünde bulundurulmaktadır. 

İnı;!iliz gazeteleri İtalyanın. Ye -
mende l(Özü olduğundan ve İn~il
terenin buna karşı tedhtr atması 

lü7.umundan açıkça bahsetmekte
dirler. 

Kabata,hlar 
Cemiyetinde 

Kabataş Lisesi Meıunlar !lrli
litinden: 

Birliğimfa t-5-1937 eamırtesl 
rünü akşamı Hat 21 de Şişli Halk. 
evinde bir toplantı tertip etmiıtir. 
Bu toplanbda Operatör Dr. Sun 
Alıçla (Evlenme tetkikleri) mevıulu 
bir konf eranı verec.k ve Kabataı 
Liıesi talebeli tuafıadan rarp 
mu11ikisinden seçilmfı parçalar ça
lmacak Ye Zeybdk oyunu oynana
cekbr. Dnetiye Joktar. Toplınll 
berkesc açıkbr. 

Irak hariciye nazırı bu [ Dış sıvAsA 
b h h • • Jd• &•p Denizlnd• sa a şe rımıze ge l A'::1°u~ ıazetecilerin 

na gore Suveyı kanah çok • 
(Birinci ıahifedm devam) 1 

7atınıiı her Afhasında katetmi§ 
mesafeleri yakından tetkik edip 
memleketim.iz için nafi birer derı 
almaktayız. Ufuk ve istikbal, 
Türkiye ile !rakın müşterek me
saisi için ümit ederim ki, çok bü
yük fırsatlar saklamaktadır. 

- Akdi mukarrer olan şark ml

saki diğer ko~ devletlere de a
çık olduğuna göre günün birinde 
bu misaka Suriyenin de girebilece· 
jini umuyor musunuz! 

- Suriyenin prk misakına gir-

melini bütün kalbimle ümit ede -
rim. Müstakil Suriyenin bu miaa
ka girmesini her halde temenni e-
deriE. Ancak bu sahada 7alnıc hü
küm veremeyiz.. Çünkü Şark mi
sakına dahil diier devletlerin de 

muvafakati ıartır. Buraya eelirken 

Şamda iki gün kaldım. Vatanper -

ver Suriyelilerin Türk milletine o

lan muhabet n hürmetlerinden hit 
,Uphem yoktur. 

Bugün Cenevrede menubahl e
lan meseleler halledildikten sonra 
Türkiye ile Suriye arasındaki mü
nasebatm çok samimi olacağını. e
sasen Suriyelilerin menfaatleri bu
nu iktiza eder ve ıunu da ilave et
mek isterfm ki, Ankarada Suriyeli
leer karıı gerek BqvekU. ıerek Ha
riciye Vekilin ıerekse diğer sentı 
muhtereme hayırhahane bir tevec
cüh ten bqka bir ,ey hissetmiyor -
lar. Suriyelilerin bir gün Türk hü
kumetinin bu teveccühünden isti
fade edeceklerine hiç şüphem yok
tur ve ihtimal ti çok 7akında ola
caktır. 

- Yenl Irakm dahili ve harici 
son tekemmüllerl hakkında bizi 
tenvir eder misiniz! 

- Irak hakikaten inkişaf ve te
rakkisine lazım gelen bütün anası
ra maliktir. Kendi nüfusu ve mev
kiine göre kuvvetli bir bütçesi ve 
muntazam bir ordusu ve modern 
bir memleket için lazım gelen di
ğer unsurları vardır. Bittabi Tür
kiyenin yapmış olduğu vasi ve mü-

Sanayi birliğinde 
Bu günkü 
Toplantı 

iktisat Vekilcti kontenjanı kal
dırmak ve rümrük himayesi koy. 
mak için sanayi birlitinin de mu
tallasmı bildirmek üzere Ankaraya 
bir bev•et röodermesinl istemişti. 

Sanayi birli.Qi bu &"Ün uat 14 le 
bu maksatlı. bir toplanb ppl'Dlf. 
yeltlletia bu teklifi etrafında ıö

rüpnüştür. 

Toplantıda birlik wnaml klti
biniD riyasetinde encümen aalarile 
fa'>rlka müme11illerintle11 mürekkep 
on kitilik bir ltey'ctin Ankaraya 
rönderilmesine karar veril•iıtir. 
Bu bey•ete dahil olacakların 1e~l
aoeaine başlanılnnthr. 

teali hatveleri kadar yapılmadıysa 
ela eskisine nisbeten Irak da büyük 
mesafeler katetmiştir. Bugün Irak 
hükumeti dahili ahvalini ıslah ve 
tanzim etmekle meşguldür. Hari
ci devletlerle olan münasebatımız 
gayet dostanedir. Bunun için ümit 
ederim ki, kısa bir müddet zarfın
da Irak ıslahat utrunda ciddi te
pbtlsatta bulunacaktır. 

İngiltere ile münasebatımız ga
yet samimi ve dostanedir. Bu yol
da pyanı memnuniyet alakaları -
mız mevcuttur. 'Omit ederiz ki, !ra
kın samimi dostu olan İranlılarla 
da bir ka~ senedenberi muallakta 
kalmq hudut ihtilafları pek ya -
kında halledilerek iki memleket a
rasında bir ittifakname aktedilir. 

- Irakın garp memleketlerile 
yeni bir ittifak akdetmesi muta -
savver midir! 
-Hayır. 

- Filistindeki isyanlardan son-
ra araya giden İngiliz Tahkik Ko
misyonunun Filistinin yahudilerle 
Araplar arasında taksimi gıbi bir 
proje tuarladığı haber "feriliyor. 
Böyle bir fikir hakkında d~ünce
niE nedir! 

- Fillstinin Yahudilerle Araplar 
uumc!a ikiye par~alanacağmı un
netmediğim gibi ümit de etmem.• 

Dost nam' saat 11 de Taksim Abi-
4esine !elenk koymu~. Öğle ü
zeri de Vali Muhittin Ustündağ mi
safirimiz ıerefine Perapalasta 2~ 

~ilik bir ziyafet Yemıifür. 
VALİ ANKARADAN GELDİ 
Vali Ye Belediye reisi Muhittin 

Ustnndağ, bütçe lşlerile Partinin 
villyet kongresinde verilen karar
lardan hükfunett alakadar eden me
seleleri takip eylemek için Anka
rayı gitmişti. 

Vali, Irak Hariciye Nazırının ~eh
rimizde kaldığı müddetçe yapıla
cak merasim ve ziyafetlerde bu -
lunması iktiza e~iğinden bu sa
bahki ekspresle Ankaradan şehri
mize dönmüştür. 

Irak Hariciye Nazırı buradan ay
rıldıktan sonra vali tekrar Anka -
raya gidecektir. 

Soy 
Adı 
Almayanlar 

Oo beş Mayısa kadar aoy adı 
almayanlara Vali ve Kaymakamlar 
tarafından birer ad konacaktır. 

Ayrıca bu Jİbilerde.n teehhürlc
rinden dolayı nakdi ceza alınacak• 
tır. Nakdf cezayı vermeyenlerin 
ceıalan bapse çeYrilecektir. 

Klmr• taleltesl Ank•"a
Y• gldlror 

Oniversite Kımya şubesi lale· 
t.clerinden kalaoahk bir kafile bu 
ak9am An\caraya gideceklerdır. Bu 
kafileye Kunya doçentleri de işu• 
rlk edeceklerdir. 

Oniveraiteliler Ankarayı kömür 
ıerrisiai reımete ritmektedirlcr. 

lecek bir hal arzedi)'orınUI • 
senedenberi Habeşistana 
yapan İtalyan gemileri ,un.dl • 
oradaki askeci geri aiı!orıP:
velce gelmiş olaalar şıındi 
yor, onların yerine b~a}atl 
liyormuş.. vesaire
Süveyş kanalından 

ken hatıra Habeşistan 
başlangıcı geliyor. İki sene 
hep yakın bir ihtimal h..ıli 
veyş kanalının bir gün k 
receğini ileri sürenler az 
Halbuki bu ihtimil hakiklit 
tan çok uzakta kaldı. . 41 İtalya ise 'imdi Habeşıstaıı 
leşmiye bakıyor. Fakat 
haHedilecek mesele durup 
yor. 

İngiltereyi, İngilizleri iyi 
ettiği kitaplarından anlaşı~ 
muharrir, A. Siegfried'de şor, 

yor. challedilecck bir meseli 
tı mı, İngiliz ağır davranır, 

nu ağır görürüz. Tıpkı ge 
geçilecek bir bataklığın .k 
gelmiş, kendi!tine basacak 
arayan adam gibidir: şura~ 
sar, bakar ki olmıyacak, ger 
ner. Basacak başka bir yer 
hayet bir yere gelir ki, ke04 
dine: 

- İşte buradan geçebi 
7ebilir.• 

Fakat böyle hareket ne 
nasip olur, :ne de herkesill. 
dır. Yine o muharririn d 
bidir. İngiliz her işte bir çat! 
lur, kendini sıyırmayı bilir· 
buHl·~ çare 2 büvük k•-.... .: .. .
kuvvet almıya muhtaçtır: 

zum görüyor ... 

A 

Asiler bir 
Şehir daha 
Yaktılar 

(Birinci sayfadan d~ 
Hendaye'deki İngiliz nıil 

ne, General Franco ile te 
rek -Generalin mültecileri• 
yesini güçleştirebilecek her 
deniz ve hava barek~tlcr 
tinab etmesi hakkında tngıl 
ktimcti tarafından talimat 
miştir. 

Bask mahfilinden ~~ıe_,ıif 
göre, Bilbao hükümetı lJıV""•. 
Fransız harp gemilerinin 
sinde olarak Bask vapurlaril" 

·-•· w-• tecilerden Saint-Jean-de-
liye etmek tasavvurunda 
maktadır. 

Saint-Jean-de-Luz'da ırıOl 
karşılıyacak olan hususi Jco 
bunlardan bir kııunını rr• 
bir kısmını da İngiltereye -
ceklerdir. 
İSPANYA HARİCİYE ?I 

PARİSTE 

Sabah ve akşam başmuharrirleri ne yazıyorlar? 1 
Paris, 30 (A.A.) - tsparı,

ciye ~azın ~lvayo ile~ 
Valencia'dın buraya P 
dir. 
GERNİKA TAMAMEN 

OLDU 
Biskaye cephesi, 30 ~~J Acık Sö~ 

BugUnkU hUkOmet 
Fal ıh Rıfkı Atay Belerad ihti -

uslarını yazmıya devam ediyot. Bir 
köylü demıı kı: 

- Ben bu hükdmetıa muhallfie
rindenım. Fakat ne yapayım ki if
ler iyi eıdıyor. 

Yugoslav Başvekili bütü• hoı -
nutsuzlukların altında iktıaadt se-

t?epler arar. Onun içindir ki. aldı

tı tedbirler h~p bu yoJdadır. 
Onun içmdır lu, YugOlla• tiiylil

ıil bugün memnundur. 
Tan --••nl mUnakata ruhu 

Bir iln gün evvel Kamutayda Re
cep Pekerden, Ali Çetinkayadan. 
en sonunda İsmet lnönünden din
lediltmiz sözler, serbest mimaka-
18 bakımından içimize ferahlık ver
di. Eskiden bir münakaşa olunca 
asıl mesele unutulur ve bir sen, ben 
kavgası bqlardı. 

Halbuki Kamuta)·dakt son mü
nakaşa bize ~nu öğretti: Mesele 
üzerinde durmak, §ahsi ihtiraslara 
kapılmamak ımkanı ıiyasi hayatı
mıza girmijtir. 

Cumhuriyet 
KUltUr Bakanına açık 

mektup 
Güzel sanatların Tiyatro ve mu-

siki gibi sahalarında mümkün ol -

duğu kadar faydalanmak için, mum

kün olduğu kadar çok aörmek, çok 

dinlemek llzımdır. Musiki ile ti

yatronun Cumhuriyet Türldyesıa

de bir an evvel köklqmeli için ıar

bin sanat ıubeJerinde cok ileri 12'- I 
miı lnsanlan görmiy• ve dinleını

ye ihtiyacımız vardır. J'akat \tun
ları dinliyemiyoruı. }..'eden- tün

kü vergi mevzuatımızın içine kin· 

ıan üç beı kelime, bu ıibi unat
karların sahne ve kons~rlerini bir 

teklif mecmuasının tahammül elun

maz sikleti altında bırakıyor. 

Bizi garp sanatkarlarını dint" -

mek ve seyretmekten meneden mı-

Jf purüzü dilzeltmek külfetinin 

Kültür Bakanlığımıza teYeccüh et

tiğini görüyoruı. 

Kurun 

lr•ktan petrol afaca§ız 
Türk - Irak dostluğundan siyasi 

olduğu kadar, iktısadi sahalarda da 

istifade etmek imkanları vardır. 

Mesell Iraka fındık ve saire gibi 

mal vererek, buna mukabil petrol 

alabiliriz. Bu türlü iktısadi müna
sebetlerden tabii olarak her iki 

memleket ahalısi istıfade edecek • 
tir. 

Bir taraftan bu faydalı itle?' ızö

rülürken, diier taraftan Suriy~e-

ti Vatanılerin kötü gayretke~lık -

lerine bakınız. Fakat Turkiye ile 
Arap Aleminin arasını açmak isti-

7en bu ıevatm biıtün gayretlenrun 

bop aittığt, Türk-Irak münasebet
Jerı.nın her gün biraz daha kuvvet

lenmesinden ve inkiıaf etme:ıı.in -
den anıa~ılır. 

Son Posta 

it mUte,ebblsl lturjuva 
Türkiyede yeni bir unsur peyda 

oldu: iş müteşebbisi unsuru. Bu 
unıur ~imdiye kadar birçok nümu
nelerini rördü~ümüz hazin insan

l11r defiJdir. Bu yeni insan parayı 
havadan değil, kendi elinde bu· 
lundurdutu iş kuvvetinden çıkaran 
adamdır. Türkler arasınd• bu 

unsurun peyda olması cumhul'iye• 
tin eseridir. Senelerdenberi devam 
eden imar faaliyeti bu unsuru 

yaratmıştır. Şimdi bunlar gerek 
memleket içinde, gerek memleket 

d111nda çabpp duruyorlar. Temenni 

edelim ki bu unaur daha bü1ülin. 
kuvvellenıin. 

Akşam 

Baımakaleai yoktur. 

Yas Ajansının muhabırı b 
Dün öğleden sonra G . 

i§gal eden isi kuvvetlefl 
mukavemete maruz k 
dır. Şehir, tamamile bard 
tur. 
ASİLER BfLBAO'Y'A to !:"j; 

METRE YAKLAŞMJŞW:1~ 
Guernica cephesi, 30 ~.,.:«'_ 

Havas Ajansının muhab 
riyor: 

Guernlea'yı müdaf~ı e ~ 
lan 13 milia tabaru BilbaO 
kaçmı~lardır. Asilerin 
fimdi Bilbao'ya 20 kiloıııe ·'Y,I 
mesafede bulunmaktndıt· flJY;" 
MADRİT HER GÜ'N s~ .. 

DIMAN EDtLIYC1P 
Madrit, 30 (A.A.) -

merkezi her gün bo_ ... ı.-
dilmekte ve her gün bit 
ölmektedir. 

Um;.;ı;; • ..t 
Yarın resmi tiaireter,ş 

dutu cihetle umuaıf ın:. 
deki Pazarteıi gün~ 

• 
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Günün meselesi: 
Hilesiz menba suyu içmek, 

nihayet, nasip oluyor 
alimatname tatbik edilmeğe başlandı 

Su/ar şişelere belediye memurlarının gözü önünd 
doldurulacak, hile yapanlara ağır ceza var li •lka hileslı ve temiz menba ıu.- la b• depolara nakledilecek;.. depo- larda kile karı~tırılmaınnın kökün-

«· ,. içirtmek makladile Bele· lar.'1&• d• bualuıa a~ağı taHfı&rl• dea önüne ceçilmij olacaktır. 
-~· tarafından yeni bir talimatna· J:la konulaıak Mu&\uklardaıı şi~ • Pi7ua7a sevkcdilccck damaeaaa 
ita ~aPılrnı;tı. Ş~hir Mecli.lince de ler doldı&.n&lacalı:hc. ve ai~elerin üzerine içinde bulunan 
lir dık tdilen bu talima\name me- Kirli 'işelerin yıkama yerleri•· ıu1un- cinsile doldurulduğu yor ve 

•t rne\'kiıne girmi~\ir. de behmebıl Terkos suyu buluna- tarihi göıtere1' birer etiket konu- ı 
C ~tııi talimatnameye göre büyük eakbr. lacaktır. 
l!tıacanalarla gelen suların k\i - Şi~eler evnla içinde kay"ar IU Belediye memurları perakende-
~ k bulu!'laa kazanlarda dezenfekte edi· 
~ ııplara konulacağı ycrleriıa cilerdeki sulardan nümuneler alıp 
~~tarafı Urgir olacaktır. Zemift- lecek, sonra b-. sularla yıkanacak· tahlil ettiği zaman su bozuk çıkar-
11..? ~ini veya mermer ve zeminden ~r. aa en büyük suçlu perakendeci o-
-q rıı Su depolarında çalışanlar iJ za-
«t etre yüksekliı!e kadar etrafı ınanlarında behemehal kauçuk a- lacaktır. Yalnız bozuk ve karı~ık 

0fa-yanı olıı.caktll'. yakkabı ve beyas gömlek giyecek· ~ıkan suyun üzerindeki etikete ba-
tıı a!l\acanalardan küçuk şi~lere lerdil'. kılarak dolduıulduğu depo memur-
~ n h d e ' bo~altılmıyacaktır. Yer- Sularıa damacanalardan küçük larile Belediye memurları akkın-

ı~" en az bir buçuk metre yüksek- depolara ve oradan şişelere nakli da da takibat yapılacaktır. Talimat-

~te alerninyumdan yapılmı~ her i~i Belediye memurlarının huıW'il• nameye göre depolar inşası bittik-
d;ı~fı kapalı depolar bulunacak ve yapılacaktır. ten sonra, lslanbullular temiz su-

acıınalardaki sular tulumbalar· Bu sur<"tle mt"nha sularına depo- ya kavuşacaklardır. 

Qomrü kte sahipsiz mal Yüksek polis 

kabul edilmiyecek Enstitüsü 
/( b · Açılıyor 

a ul eden memurlara, yapılan --
, .fl . . .1 k Bir mamur Avrupaya 

~asra, ı ar tazmın ettırı ece tetkike enu 
(; Uınrukler Umum Müdürü Mah· Bu müracaatler mayıs sonuna ka- Ankarada yapılacak polis ensti-
tı .a l'l"ıut Nedim İstanbul gümrükle- dcır kabul edilecektir. tüsü hazırlıkları ilerlemiştir. Enı -
tın aş Müdürlüğündeki çalışmala- Gümrüklerde bırakılan eşyalar titünün bu yıl faaliyete geçmesi için 
!ata devarn etmektedir. Yeni itha- hakkında dün Gümrükler Umum çalışılmaktadır. Emniyet Umum 
~seıbesUsi yüzünden gümrüklere Müdürlüğünden Gümrük Baş mü- Müdürlüğü yakında muktedir za-
'h il tnüra t d c ·· ·· kl dürlüklerine bir emir verilmiştir: cı~ -... . • caa var ır. umru er bıta memurlarımız arasından bu-

"'lUdurJ · •·· b h t · Bu emirle; sahipleri tarafından 
~b· ugu u usus a yenı raya alınacak talebeleri seçecektir. 
lıı\ı .. 1rler almış ve bu kısımdaki me- işe yaramadığı gibi sebeplerle güm-

• ad rüklere terkedilen eşyanın güm- Ayrıca yüksek mektep ve lise 
~i.... . etlerini :faşlalaştırmıştır. 
v "•dık· rük idarelerince kabul edilmemesi mezunlarından da talip olanlar ens-
tı•'--.,rdı :rnüracaatlere göre güm • bildirilmic:tir. Kabul olunan ve bi-
~.. e r 'I titüye alınarak tnhsillerinl ikmal-
~" en azla ipekli kumaş, ço- riken bu ne ... ; ec:yanın yok edil • 

., Ve w den sonra mütehassıs olarak cmnl-
h.. çamaşır gibi moda eşyasın- mesi veya diğer sureUcrlc gümrük· 
·'<il fazı ye tişlerinde çahşac::ıklardır. Em-httda a olduğu anla~ılmaktadır. lerden çıkarılması için yapılan bü-
de 

1 
Vat ve makine gibi aletlerden tün masraflar, bu eşyaları kabul niyet Umum Müdürlüğü Polis Eru-

~J aııa miktarda gümrükte kal • eden memura tazmin ettirilecek • titüleri hakkında Avrupada tetkik-
lllal olduğu zanncdılmektedir. Ur. lerde bulunmak için Umum Mü • 

Jlıettıuıu Ab 
.......... 11111uııı11111111111111111111ııwuın11111111ııu1111n11mıı11111ı11uttıtuı111111111uı111111uı11111111111t111uıu1111ım11• dürlük doktoru ve hı oratuar şefi 

l(açak köylü istikrazı dahilf Mecid! Lozan Polis Enstitüsüne 
eöndermiştir. 

I> sigarası tahvilleri 
"-ıa u~ Toros treninden Haydar- % 5 faizli istikrazı dahili tahvil· 
~:a ınenlcr arasında İsmail is- lerinin 1 mayıs 937 tarihli ve 39 
hata"l.e birinin elindeki bavulda mu- numaralı kupon parasının yarından 
t~r· a tncmurları tnrafında şüphe itibaren Osmanlı Bankasınca öden
~lo 1~: araştırma yapılmı~ ve 10 
~ 0Ylü sıgarası bulunmuştur. 

tııad an bavulun kendisine ait ol-

~ %nı söylemişse de sahibini de 

~ılca~tc.>rnediğinden hakkında tah -
a başt.ınmıştır. 

b'tilttlrllen mahalle 
tttu ~ be~çilerl 

~l~ :onu kazası dahilindeki ma -

l~ı~lıJtekçilcri arnsında bir çok de

l~ g.. ~apılmı§tır. Kaymakam -

' :duğü lüzum üzerine, he -
tı~~t bekçinin mahallesini de
lh ışıır. 

ı1>er k 
llı~ıer azalarda da bazı değiş -

Vardır. 

t -
~bt roman: 53 

mesine başlanacaktır. 
Bu kupon hamilleri İstanbulda 

bankanın Galata şubesine, taşrada
kiler de vilayet §Ubelcrine müra· 
caat ederek parlaarını alabilecek • 
!erdir. 

---·---
Romanyah mlsaflrlerln 

konseri 
Eminönü Iialkevinden: 
Evimizin misafiri bulunan dost 

Romanyalı heyet tarafından bu ak
şam (30-4-93'7 cuma) saat (21,30) 

da Cağaloğlu merkez salonumuzda 
bir konser verilecektir. Bu konser, 
için davetiye yoktur. Herkes gele
bilir. 

Bu konser İstanbul radyosu !le 
de neşredilecektir. 

Sen de seveceksin! 
~bı~ 

l'a:l~u sır~da gayet pi kin bir r 

~ı ... 4ınrna 
h_ll~tıı • Yemek yemeyi de u -
~· 1§sın1z. 

ı Ve ~ • 

~ 'llıraıtı;uıe~~k ilave etti: 
~t 1 hatır n boyle çocukluğu ve 
~~e ltarı a~arı Salih bey. İhtimal
~l fty~:'fi. oş~nmaz. Çağırıyorum 
~ ~§'eliCelsın, <?linizi öpsün. Ra-
~ da bö bir Yemek yiyelim. Bir 
~ "l.Unu ~1: şeyler olmaz ... 
~iyl'(:eğ~ı~ırtr bitirmez, Salibin 
l) lutf nı beklemeden: 

1Ye 1Ye Lütfiye 
14! &eslend· •• 

•q.. 8ö~ .. 1 ve kendisi de Sa-
. goze gel k .. meme ıçın tek-

l.i!tt· 
t ıye 

b· flıo ·· 
t L ıyl! Ye •. 
~ ~ ~Slennı 
~~adan esinde devam ede-

Yordu. dı§arıya çıkmak için 

Etem izzet Benice 

Bu saniyede ben öyle tuhaf ve 
öyle garip bir haldeydim ki_ bwıu 
ne tarif, ne de izah etmeme im -
kan yoktur. Kafes içinde çırpınan 
yadırgan bir kuş gibi kalbimin 
çarptığını, heyecandan d i 1 imi o 
tutulduğunu ve ayaklarımın biri
birine dolaştığını hissediyordum. 

Ablam, bir defa daha: 

- Lutfiyc .. 

deyince, mırıldanır gibi boğuk bir 
sesle: 

- Geliyorum .. 

dedim, yürüdilm. Bu, benim ha -
yatımda bir merhale idi. Sanki ken· 
dimi kocamın yanına değil, bam • 
başka, bana meçhul bir erkeğin ya-

nın& ve yabancı bir aleme çıkı -
yormuşum gibi sanıyordum. Kafa
mın içi bomboştu. Ne yapacağımı, 
ne söyliyeceğiml, Salihle karşıla-

Sokoni Vakum 
ihtisas 
Mahkemesinde 

Kaçak çiçek fidanı 
getlrtmlt 

Sokoni Vakum Gaz Kumpanyası 

hakkında bir gümrük kaçakçılığı 

tahkikatı yapılmaktadır. İskenderl

yeden limanımıza gelen Sokoni Va

purunun içinde numnrnsız bir san

dıkta 151 kilo çiçek fidanı ve so~a
nı bulunmuştur. İhtisas Mahkeme· 

si müddeiumumisi bu husustaki -hazırlık tahkikatını bitirmiş ve gaz 

Kumpanyasını gümrük kaçakçılıll 

suçile ihtisas mahkemesine sev -

ketmiştir. 

şıncı ne diyeceğimi bilmiyordum. 
Ablam, kolumdan tutunca beni 

içeriye aldı: 
- Haydi gel. 
Ve .. emreder gibi söyledi: 

- Kocanan elini öp. Kendisin • 

den habersizce bir daha bir yere 
gitme! 

Ablamın yaptığı emrivakiyi tut
turması için çırpındığı sesinden 

belli idi. Garip bir iç ve his mil
eadelesi geçiriyordum. Hislerim: 

- Gitme .. 
Diyordu. ve .. bu deyişin altın •• 

da esrarlı bir hitap vardı: 
- Bu koca nihayet senin için bir 

lokma meselesi mi? Düşme bu ka
dar. Bir ekmeği nerede olsan çı

karırsın. Fakat, düşen bir izzeti ne
fis bir daha yükselmez! 

Bu hitap ayaklarımı geriye iti -

yor, ablamın emri ve çırpınışı zor 
da olsa ileriye götürüyordu. 

Salihle burun buruna idim. Şu
ursuz ve ihtiyarsız uzanan elini 
öptüm. 

Ne o bana tek kelime söylemiş-
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YENi Bir KARAR 
Ehemmiyetsiz sebeplerle 
mektepten çıkarılan f alebe 
Maarif Vekaleti, talebenin ahvali 

hususigesini de tetkik edecek 
B azı okul idarelerince; ınektep· 

lerdeki uygunsuz talebere Ve
kllete ıormadaa mecburi tosdik
aame Vffdıkleri cortilmüıtür. Ma. 
arif Vckiloti bu munasebetle al!
kaaarlıua Terdıği yeni bil' emirle; 
mecburi tudıkn•melerde11 behe • 
mehal Vekalelia habtrdar edılme -
sini ve Vek!ldin tasdikinde• ıon
ra nrilebılectğini bıldi.rmi~tir. 

Ayrıca gerek bu gibi tasdıkname 
n gerek kat'! ihraç i~leri içiıı Ve-
kalcte gonderilecek aoa tahklltat 
evrakında talebenin ailesinin umu· 
mJ vaziyeti, anası, babası olup ol-

madığı, geçim derecesi ve aılenin 
çocukla allıkası, sağlık vaziyeti gi-

bi husui! ahvalinden de malumat 
verilmesini biJdlrmiştır. 

Jladcına Vekilet, talebeal.ıı huaı
ai ailev:t vaai7eti.D.i ı:öıö.1'1'6ae ala

rak ona eöre ihn~ k.-.rnu tuQ 

•dtttktir. 

1ekllelia bu karaı:a Mektep ve •· 
ile mubitlni11de Jnel'IUUtftİfetle kar

şılanmqnr. 1'a:n mekteplerde, lni 

veriloe kararlarla bil' tok Mlıbe

lere 111uburt ıaadikname Yerilmek
tcdir. Bu hareket o 1alebe \&ıerinde 

akıH tesir yapmakta ve tC?CUk da. 

ekSt!riya, tahsili bırakarak perişan 

bir :hayata sürüklenmektedir. 

v~k5.lct, :rnektep ııralannda faı.

la ha;arı çoruklarla ahJôkan ıulc"t 

elmiş çocukları gayet tıtiı: bir tet
kik sonunda tcfrık edecektir. 

nunıııııııınıııtteuıntutnuııuuuııtH .. nıwıunwunı11u1111ttnttı11nnıunıutMııuunıı111111111ın.1ıınınımımnmınnıH11mttunH .. 

Ayaspaşaya 
Tramvay 
I şletilecek 
Mecidiye köyU hattı da 

uzatllacak 
Mecidıye köyunc işliyen traın • 

vaylar, şimdi, Şışlı tramvay depo
sunun bıraz ilerısme gidip dön -
rnektedirler. Halbuki istasyondan 
köye kadar yaya yürünmesi ica
beden daha bir hayli yol vardır. 
Mecidıye Y.öyü son zamnnlarda 

şehrin l>ir sayfiyesi halini almış 
olup gittikçe kalabalıklaşmaktadır. 
Mccidıye köylüler bir mazbata 

tanzim etmişlcrve Belediyeye mü
r<ıcaaı ederek tramvay hattının kö
yün içine kadar uzatılmasım iste
mişlerdir. Belediye. meseleyi Nafıa 
Vekaletine bildirmiştir. 

Mecidiye köyüne işliyen araba 
adedi de arttırılacaktır. 
Aynı zamanda Taksım hattının 

Gümüşsuyuna kadar uzattırılması 

da dü,şiinülmektedlr. 
Bu takdırde Taksim - Sirkeci 

tramvayları Gümüşsuyuna kadar 
gidıp h:ıstahıuıenın köşesinden da
necckJerdlr. 

--· .. ··-
Reşit insan 
Kimlere 
Denir 
Dahiliye veklletlnln yeni 

bir tamimi 
Medeni kanuna göre evlenecek· 

lerin reşit olmadıklarını tesbit su
reti hakkında Dahiliye Vekaleti ye
ni bir emir vermiştir. 

Buna göre evleneceklerin reşit o
lup olmadıkları §Öyle tesbit edile
cektir: 

1341, 1926 talırirlerinde ay ve 
gün yazılı ise ona göre; yazılı değil
se doğumları seneyi hesaba katmı· 
yarak yaşları hesap olunacaktır. 
Doğdukları senenin her hangi 

muayyen bir ayında doğduklarını 
iddia edenler de bu iddialarım mah· 
keme kararil~ tevsik etmiye mec· 
burdurlar. 

ti, ne hen ona. İkimiz de susuyor
duk Ablam: 

- Haydi çocuklar yemeğe .. 
Dedi. 
Garip şey. Saniyeler geçtikçe 

ben daha çok asabileşiyor, içteni • 
yor, hislerimin derinliğinden ge -
len sese mağlup oluyordum. Sanki. 
§eytan gelmiş, içimde yerleşmiJ, 

bana: 

- Hala mı gaflet içindesin. Sali
bin bütün söylediklerini kapı ar -

kasından dinliyen sen değil miy
din? .. Artık yüzyüze nasıl bakacak, 
bir yatnğa nasıl gireceksiniz? 

Diyordu. Bu deyiş içinde ben ken· 
di kendime dalmış. düşünüyordum. 
Sofradakiler de kendi kendilerine 
konuşuyorlardı. Bilmem benim su
suşum dikkatlerini mi çekti, yok

sa ablam yeni bir hata yapmamam 
için bir taktik mi kullandı ne ol
du, 

- Hep biz konuşuyoruz, sen su
suyorsun, biraz da sen anlat baka
lım .• 

Dedi. İçimden mi geldi, nedir. 
- Büyükler konuşurken küçük-

Şehir 
Telefonu 
Genişletiliyor 
Aynı zamanda daha çok 
mUkAleme kabil olacak 

'felefon idaresi şehir dahilindeki 
§ebekelerin tevsii ve kuvvetlendi· 
rilmesi için bir program hazırla -
maktadır. Bu programın tatbikine 
başlanmasından sonra şehrin bir 
çok mıntakalarındaki şebeke te • 
sisatı arttırılacaktır. Bugün bir çok 
kalabalık yerlerde ayni zaman
da bir çok mükaleme yapma 
kabiliyeti yoktur. Bu yüzden bir 
çok kimseler otomntik telefonlar
da sıra beklemek mecburiyetin -
de kalmaktadırlar. Mesela ayni za
manda ancak yüı: kişinin konuşa
bilmesine müsait bir hatda fazla o
larak açılan bir telefon çalışama • 
maktadır. Telefon İdaresi yapacağı 
ıslahattan sonra her hatda sıra bek
lemeden konuşmak mümkün ola -
calttır. 

·' ... -·-Bir vapur 
Acentasının 
Kaçakçılığı 

GUmrUksUz yal getlrtmlt 
AJber Kaıeı Vapur acentesi aley

hine bir gümrük kaçakçılığı davası 
açılmıştır. Bu acenteye ait Miosen 
vapuru Çubukludaki Neft Sendi -
kat depolarına mal bo,şalttığı sa
rada yapılan kontrolde vapuru!\ 
manifestosunda y::ızılı miktardan 
20.035 kilo motorin yağı bulun • 
muştur. Acente gümrük kaçakçı -
lığından ihtisası mahkemesine ve
rilmiştir. 

Tarihi bir çeşme 
tamir ediliyor 

Evkaf İdaresi harap bir hald~ bu
lunan Tophane çeşmesini tamir et
tirmiye başlamıştır. Çeşme tarihi 
kıymetine hale1 gelmeden tamir e
dilecektir. Bilhassa bozulmıya ba~ 
lıyan yazı ve tezyinatı temızlene
c:ek ve takviye edilecektir. 

ler susarmış. Ben de susuyorum ve 
dinliyorum! 

Dedim. Belki de bu bir istihza i
di. Salihin kurduğu aile rejiminin 
istihzası! Fakat hiç bir şey söyle
memiş olmamak için: 

- Ablacığım, hep bizimle meş-

gul oldunuz. Biraz da Nihat eniı -
temden bahsediniz. Onu sormıya 
vakit bulamadık. Yeni mektup al

dınız mı?. 

Diye sordum. Ablam: 
- Evvelki gün aldım. 
Dedi. Salih 15kırdıyn karıştı: 

- Nereden aldınız? 
- Gazzeden. 
- Şimdilik ornda kalacağa ben-

ziyor! 
- Pek bellı olmuyor. 

- Amma gitti gideli hep orada. 
- Bulunduğu merkez orası. Fa-

kat, gelip gidiyor. 
- Bana hiç mektup yazmadı. 
- Ben de çok seyrek mektup ab-

yorum. Ancak her mektubunda mu
hakkak size de uzun satırlar ayırı-
yor. 

(Devamı var) 

KOÇUK HABERLER 1 
!cerde 

* lHekWik fiatlaa mite.kip it 
&'/ ı~ en ikıi k11n§M ipkl eMmii·' ... * Huinadu ita9uea :aqwka
lla .. n ..... _,.. ?)aıhr.ıacalc:, mih-
••t ari!Ml• allılUl'M ,.ı .. ııık: ae.ne· 
ti Ad• DM•timin• kader ar~ea 
~intl ikini& ~leaektii\ * n.... •torubillerili ka• -
vay ea4del«rinde lilekl.me1eri ~·
aak edilnı.iiıil·. Bunlar itin aouk 
aralarıad• mwanen durak yerleri 
a7rtlmı1br. • * Aalık mekte~leri buadas Hıt
ra b:r bütçe :yapacaklar ve bütçede 
7ıllık gelirlerile maıraflarını göı -
tereceklerdir. Bütçe harici gelir lop. 
1ı7an. ve7a masraf yapan mektep
ler kapatılacaktır. * İç ticaretin inki~a!.ı. içııı liman• 
larımııda tetkikata memur ~dilea 
İç Ticaret Umum Müdürii Mümtn 
dün Karadeniz seyahatine çıkmıı-
tır. ı * Bir doktorun muayenehane • 
sinden reçete aşırarak morfüı 7a
ııp ecıahanelerden bunu almıya 
teşebbüs eden Mualla isimli bit ka
dın cürmü meşhut halinde ~·aka ~ 
lanmıştır. * Hükumet harp malullerinin 
ter!ihleri için bir kanun la)•il.ıu' 
hazırlamaktadır. * Ankarada muazzam bir ek • 
mek fabrikası kurulacaktır. * cHamidiye. haziranın bt-ş,in
de Faler limanını %iyaret edecek • 
tir. * Üniversitede yabancı diller im• 
tihanına 6 mayısta başlanacak, 21 
mayısta nihayet verilecektir. * Kütahyada kurulacak bi1yük 
elektrik santralından ltilcıvat.\ bir 
kuruştan şehrim.ize de ce!"eyan ve-
rilecektir. J 

Dısarda 

* Papanın sıhhi ahvali yeniden 
ağırlaşmı~tır. 

*Avam Kamarası İngiE~ nazır
larının maaşlarının indirilme'ii hak· -kındııki layihayı reddetmiştir. * Sava nehri yükselmekte ve 
bir çok araz.iyi istila etmektedir. * Mısır Kapitfil&syonları kon
feransının gelecek hafta biteceği 
ümit ediliyor. 

* Çinden ayrılmak istiyen Mo -
golistanın yarın imparatorluğunu 

ilin etmesi muhtemeldir. * Sofyada bir anarşist şebekesi 
meydana çıkarılmı§tır. -
r--------------~ 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Duhuliye 
Serbesttir 
Ne demek?. 

Penılilc.t• hat 6og u c:acldeıln• 
de 6 numaralı nıtl• oturun 
A. H. Üıtünel imealt oku
gac:umuı11n biH golladıl' 

11telctupto lıultisai~n ıu satır
ları •lıgorus : 
.. Kartal kazasının Pendik kö

yünde 23 Nisaıı münasebctiJe 
müessif bir h!diseye ~ahid ol
dum. Bu hAdiscnin mahiyeti de 
millf bir a-ün olmak dolayısıle 
"Çocuk kurumu,, menfaatine ve
rilen bir müsameredir. Bu mü
samere davetiyeleri üıerinde 
"Duhuliye serbesttir; teberrudur" 
başhğı altındaki da' etiycter 
bilümum Pendik halkına dagı. 
tılmıştır. 

Bu Taziyet karşısında bütün 
köy halkı gecenin saat 9 unda, 
şiddetli yağmur fırtına darbe!eri 
altJnda mektebe gidiliyor. Mek
tep önünde teraküm eden halk 
duhuliyeli bilet görünce o mu
aızıım halk kütlesi şiddetini kay
betmeyen yağmur altında peri. 
pn bir halde evlere dönmeğe 
mecbur edilmişlerdir. 

Ve bu yüıden köyümüz. 
de bazı fakir aileler hastalsn
mışlardır.,. 

Okuyucumuzun bahsettiği 
mesele- hakikaten mıihimdir. Bir
çok kimseler fakir çocuklar 
menfaatine verilen bu gibi mü
ıamerelerc mutlaka para muka
bilinde girilece~ini bilmiyebilir. 
Binaenaleyh o civar halkrna 
c!ağıtılan kartlar davetiye şek
linde ve üzerinde de " duhuliye 
serbesttir., ibaresi olmamak 
IAzımdı. Müsamere fakir çocuk. 
lar için yapılıyor. Fakat bizzat 
yardıma muhtaç f11kir halk şüp.. 
hesiz [para veremez. Bu gibi 
işlerde daha dikkatli da vrınmak 
ırerektir. 
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1 
Kaynaşan- Avrupa H 1 K ~a~r~ C:J 
Arşidük Otto Avusturya tahtı

na ne zaman çıkabilir? 
Geveze kadın 

Bir Hint lıikageJi -

Avusturyalıların bu meseleyi dahili bir iş sayarak gü
nün birinde bir emri vaki yapmalarından korkuluyor 
H al bu ki diğer ta-

ribirlcrile ve l:.ilhassa İtalya biribir-
lerini alakadar eden hiç bir i~de Al
manay ile görüşmeden bir iey yap
mamak mevkiindedirler. Görülü
yor ki, İtalya bir gün Almanya ta
rafından Avusturya alınıveri~ 

buna ees çıkaracak değildir. Şimdi 
Almany;,ı ile İtalya Avrupa siyaset 
aleminde bir c~phe te§kil ediyor. 
Her h;ılde İtalya çok utra§tı, A vus
turyayı da bu cepheye çekme k is
tedi. Fakat Venedik mülakatından 

raftan Alman_ya, 
Avustu ryayı ya
vaş yavaş avucu
. nun içine alıyor ıonra Avrupa matbuatındaki inti

ba iudur ki, Avusturya müstakil 
yac;ı~ım. yedi sene §U gördü~ 
eşyalar ~ibi dHsiz hlacağı~· ,ı 

kalmak istiyor ve öbür tarafta, Çe- Gordi>; sevimlf, (Üçlü kuvvetli bir 
. koslovakya ile beraber elmak eme- aelik:rnlı idi. Fakir •lınakla bera-

lindedir. her cönlü zengindi. Eütün köylü · 
Gelecek hadisatı evvelden \ ilmek ltrınin muh1'bbet ve itimadını ka · Orta Avrupada bir hô.di- Bu sözü defil Gordo, büturı I 

hotlkı işitmiş ol~aydı, onun b\lı# 
dına kahkahayı ba$ilr, ve in• 71 

11 ı 
dı. Fakat Sicita sözünü tuttu ıı' 
saatten itibaren konuşmamıYa 

se çıkarsa, ita/yanın Al
ma~ dostluğunu muha-

iddi0ısma lüzum yok: Avusturya - ı0ınmıştı. 
daki ıimdıki hukümet bir ıün Ha- Hindishmm meşhur Ganj neh · 
b!burıılarm a vdeti meselesirıi eırf ri ktnoırında elan küçük köylerden 
kendi dahili işi saymak: birisinde yaşıyan bu cı•nç, hay•tını 

- Buna kimse kan $amaz; demek lıalık avlfomakla kazanıyerdu.. *** ' 
Jadı . . 

.f ~za ederek, Avusturya- istiyor ve böyle giderse bir gün Ot· Günün birinde (Sigita) adında Günler geçti... ve tam bir yıltı 
to çağırılacak, bır emri v" ki Y•P~- ı:enç ve ıüzel bir km sevmiş, ve aita ancak yemek için ağzı~ı _ıı( ti 

yı feda edeceği daha 
iy i anlaş.ıldı 

lacak. O zaman Almanya b.ına kar- onunla evlenmişti.. bir kelime bilt söylemek ıçın 
şı bir çok müşkülat çıkar;ıcak. Son- Artık mes'ut olduğuna kanaat ge- daklarını kıpırdatmadı. 

1 
ra ne olacak?. Öyle görünüyor ki, tirmişti. Öyle ya insan sevdiği bir Gordo, geveze karısının böylttıl" 
İtalya o zaman Avusturyayı hima- kimse ile evlenirse mes'ut olmaz le çenesinden kurtulduğuna-~\ r 

Arşidük O tto ?ı d ı d h "·u ye etmiye lüzum görecektir. Ber- mı.··· nun u. Ev.enme en ta ayJ 
Avusturya baş\•ekilinin ltalya 

başvekil ini ziyareti bu günlerin Av
rupa siyaset sahnesinde hem yeni 
bir vak'a oldu, hem de bir çok de
dikodulara yol açtı. Avusturyaya 
eski lfabsburg hanedanının miras
çısı Otto'yu getirmek ·lakırdıları 

çıktıktan sonra Hitlcr Almanyası 
buna razı olmıyacağını bildirmek

te gecikrr.edl. Halbuki Roma hüku
meti şu son aylarda Berlin ile baş
başa v~rerek konuşmadan hiç bir 
şeye karar \'eremiyor. Evvela Habs· 
burgların tekrar Avusturya tahtı
na çıkmasına razı görünen İtalya, 
sonraları Berlin hükumetinin aldı
eı vaziyet üzerine bunu istemez ol
muştur. 

·· t · Al d 'ddetle lalini evvela kendisi konımalı!.. F k t G d b d t" k gos erıyor. manyayı a şı Jini giicendırmektense Avusturya- a a or onun u saa e ı ço tiği saadete erer gibi oldu: pCf 
alakadar eden bir mesele çıktı mı, Demeyiniz. Kaç senedenbcri A· yı feda etmek romanının bugünkü sürmedi. Evlendiğinin ikinci haf- fkınr.ı, üçüncü sene geçtı.. ~ 
Roma ne yapacak? diye düşünrru· vusturyanın Almanya tarafından hesabına daha uygun gelmekteair. tası, genç karısının çenesi öyle bir düncü yıl başlamasile Gordo. • 
ye hacet yoktur. Dense mübalaga yutulması ihtimali gözönünde du- İtalya-Almanya dostluğu şimcl i da- açılış açıldı ki, sabahtan akşama sevinç yerine karısının di!Sl C' 
edilmiş olmaz. Roma hükümctı, rup duruyor. Halbuki, Avusturya ha ziyade kuvvetıenmıştir. Şu su- kadar her şeye bir bt>hane icat ede- ğindcn sıkıntı duymıya başladl,JI' 
Berlinin muvafakati olmazsa öyle rır gün olur Almanya ile birleşi- retle ki: rek söylenip durmıya başladı. Ko- nunla konuştuğu zaman cevııP 
mühim kararlar vermeyi, Alman • vcn;se bundan Avrupada bir çok Berlin-Roıwı ceph~sinde italya cası, ekmeğini kazanmak için dışarı mıyordu. Evde biribirine darS'11~ 
yaya karşı beslediği samimiyete ıkincidir. Fakat eğer İtalya kar§.ıki çıkınca da ağzını kapamıyor, marık çocuklar gı'bi duruyorlBt'. 

d O · · kanşıklıklar çıkacağından korkan ,. 
mugayir bulmakta ır. nun ıçın· t cephede yer tutmak istese)•di bi- ya kedisine vt-yahut köpe"'ine çata- Beşinci ve altıncı '-'ılı, bu }lll.ı devletler vardır. talya da şimdiye 5 " 
dir ki, bu iki devlet arasında ya- rincilik ve ikinciliklerin çoktan baş- rak ona yakası açılmadık küfürler tahammül ederek geçirdi. _ır ~ 

1 1 h d d b"lhassa kadar Avusturyanın Almanyaya v 
pı mış o an mua e e e 1 kalan tarafından alınmış olduğunu ·yağdırmakla akşamı ediyordu. Yedinci yılı da iÜll sayar 
B 1. R d · b b gidiverme5ini istemiyen devletler- ·· k · 0 . . d t er u1 ve omanın aıma aş aşa gorece tı. nun ıçın, iyorlar, tal- Kocası aelince, onları bırakır, o- tirdi. 

k k d ·ı · · l"k d d den biri idi. Halbuki şimdi tebliğde 1 d k'" ., e vererc en ı erını n a n ar c en ya e in c ı ikinci rolünü sımsıkı na yapışırdı. Öyle ki zavallı Gordo, Ertesi sabah, horozlardan 
meselelerde söz birlığilc hareket bu cihet de üstü kapah geçmiştir. bir surette tutarak burada ikincı· d o .. (S" ·ıa) )<ofl 

yemeğini yarım yamalak yiyip ken- uyan ı. gun ıgı nın 
etmeleri lüzumu arıktan arına ya- Bu istenerek böyle geçirilmi<:tir. olma"ı başka zümrede üçüncü el- ü gu·· ndu·· Çü' nku·· konuo:fl19 

~ ~ • v " dini bu menhus kadının çenesin- ca"'ı · :s ti 
zılmıştır. Çünkü artık Almanya ile İtalya bi- rnıya tercih etmektedir. den kurtarmak için yatağına ko _ için. and içtiğ: müddet dolJllııŞ 

Bu sefer de Avusturya başveki • şardı. Nihayet Sigita; gözlerini ıı.çt\ 
ıı.nin İtalya başvekilini ziyareti Ü· " ··~n ndn go'"ru·· nce bir ~t Bir ıün, işi aksi fitti. Sabahtan ca~mı ;:• ı .. . 
:zerine hatıra nelen su;ıl '~u oloıbi· m r 'danmak ı"st .. dı" Fa'-at dih • • ,, ak:ama kadar eltasına cılız bir ba- ı u · ~ · '' dı • 
lirdi: lıktan ba~ka bir oey takılamadı. O- medi. Kenıiini 0 kad;ır zorl~ ~, 

- Habsburı m~selesini ne J • · nu alıp evine götürdü. Geveze ka- yiizü korkunç bir oekil aldı, f.011 
J>acaklar? Avusturya dahilindeki rı!ı, b.unu görür ıörm.:ı, mübarek fal taşı gibi açıldı ve konuşıı~ıı' 
zıagi tahrik!ıtına fle diyecekler'?.. ıenesini iyice açmak için münasip G(lrd•, hrnıının ı.u va:ı.iy•'1 

Mül&.kattan sonra usul oldu!tJ Ü· IDir fır~at )mldu. na }ı;;ılcie mütees!ir •ldu. Qzı\lt10 zere bir teb1ii n-redilmlclir . .Bu · .ı·1 · k 1 ~ 
-v •ıt• Açtı afzını .. ytmltiu ıezünü ve lDütün uı sız a 111 .. sıııa r 

tebliie bakılırn Avus1ury;,ı ile h al- lı'iıldcede ne btiar küfür vana hep- yaırak, köylerinde tair !tek Jti '"' 
ya :a-asında her notu.atla fikirle-r ~ir· 6ini k$C<ıısına savuulu. rin hastalıklımnı kel~~·.-ı t-4 
dir, ihtil~fı mucip bir .at!y t•ektur. ,J L · · ı ı· (~ k' ) ~aŞ 40 u . Scınra bu da yetmiy•FJllUŞ t i•i: .. en aıır ı 1 ıy .. r :ti6 ıre 
Lakin te~li!leri tlolauran satırla- k •· r 

c- Jhı:ı ne tali!iz k0ıny1m, lıı öy!e mıya oırar ve.r• ı. ti 
"rm altınlfan bı;ıs,ka oıanaiar ç.ı'.Kar- tenkıel, lıeceriksi;ı lııir .ke~ayı ti.üş _ Eı·ksi ıün k~rısıtıı evde ııı 
'mak lazım:elirse iş deiişiyer. ~n- tüm. Eeni sessirt ve ter\,iyeli lııir ka- r.oık fakirin e\•ine fitti. Dertlı~ 
İtÜ bu kabil tebliflerde &>a1nız ııiiy- '1ıı \ıulclu, ban-a yüklendi. Şimeli ae tı. :Bunun ü2~l'ine fakh" •~11 ~ 
lenene Öeğil, SÖflenmiyen §eslere ~tıi a9 ltır:tkıyer .. > a iyerek ıSR@lnl bulunan küçü k (J;rabmQ) [ 1,, 
de matı• vermeli im~!.. ~ ~ebxııya, ve e~ini civ;;ır k(lm- kelinin önüııde tliz qüktii. ~~t 

Habsbur: meselesi, yani OUe'nun jUl-r:a eiuyusmt<k için av-.zı çıktıjı m:ı.z ve hd.~ bir s•sle 'bir ~\.ı 
Avusturya tahtına çıkarılması bah- k•&r ~tırmıya ~a~dı.. ltumı)'Q başl11dı. Sonr;ı oldlll , 
ıi sükut ile ieÇi§tiriliyor. Sonra u- Artık eaıuaa took aiyen Gerde, ka- ile hiç Lir yeri\1i l:ımııda"11 

nulm•malı ki timdiye kadar İtal- lın seııa~ı11.1 bphiı a ibi k .. nsının (;ordomı mırıldandı: d" 
R• m•tl• ltfa,.lini il• AıJHlurı• ~a, Avusturyanın istiklalini kefa- tistürıe yürüdü: - Evıne dön (Brahm•.~·f\ı 
muıluinJ uHn •H"tı• ıirlşen le\i altına almış gibi bir rol ile mey- - :Eğtr ltllsmıyao•k elursan, ı.u kabul etmiş ve karının ~ı 1 tı'' 

Göriıık d ana 'ıkardı. Hiç başka bir devl~t sopa iltt kdam kırarım. ~ü~tür. Gorda, fakirin eıuıe, e 
:rtoma için Berlin dosU\lğunun ııas:ıl olur da bir devletin istikl!ıli- ~igita birdenbire kf.ndisinden u- (Rubye) sıkı~tırdıktan sorır ~ 

çok büyük bir ehem2?i!tti var. Her ni kefaleti altına alır? Böyle ~ey ınulmadık bir Hvap verdi: aöndü. Klilpıyı açar aiJllaz. fı/. 
.tinkü vekayi ve hadıseler bunu olur mu? .. Her devlet hndi istik- Slmdlı<f basvekll Susnıg - Gordo! :ırtık hiç A/1rımı ~çmı- f D•ı••mı ~uıncı s• V 
~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!~~~~~~~~~l!ml!!l!!l!l!m~~~~~~~~~~!!!!!!!!"2!~~~~~ 

t - Jd • "{ iBıl. 
Büyük Harpte 

Türk Bahriyelileri _ 
Nasıl döğüştüler 
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Tefrika No. 27 Yezan: Zeki Cemal 
vazif•!!i Yavuzla Midilliye veril -
111~ti. Hamidiyeyt de Trabıı:onun 

intikamını almak üzere t•lsizle ıu 

vazife vuil~ti. 
- Tuapıseye gidiniz. Şehrin mü

l:ıim mnkillerini tahrip ediniz. 
Hamidiye bu emri aldığı zaman 

Sinop acıklarında bulunuyordu. 
Telı;i:ı makinesinde gelip toplanan 
l~aretler aanki ikinci bir telsiz ahi
ıesi gibi kulaklarda duyuldu. 

- Tuapseye gidiyoruz. 
Hamidiyenin bütün kahraman -

ları Feödosyadan sonra düşmanla 
karşı karşıya gelecek yeni bır va
~fe almamı~lardı. 

Bu emir çok büyük bir sevinç 
ba§langıcı oldu. 

Çünkü Hamidiye ıibi k ahra -
manlık gemiai uzun z-am andanb~ri 

rıaklıye ııemilerine muhdııhklan 

ba~ka bir cey yapmıyordu . Bu da 

Hamıdiye kahramanlarına dü~ • 
manla çarp~§mak fırsatını vermiyor
du ... 

Bu emir üıerine birdenbire doğ
ru bir rota ile gemi bir seya ba~ • 
ladı . 

- İleri ... 
~O TEŞRİNİSANİ SABAHI!.. 

20 Teşrinisani sabahı Kafkas sa
hiline göre oldukça oiddetli kış var. 

Tanyeri ağardı. 
Hamidiye süzülerek Tuapscnin 

karşısına çıkınca liman birdenbi -

re sar'aye. tutulmu3 e}bi ihtilaçlar 
1:eçirmeğe b•oladı. 

Tuoıpsede cok kuvntli hır telaiz 
merkezi ile oldukça mühim mik -
darda kı:lalar vesRire vardı. Ha-

midiyenin eörünü~ü üzerine tel -
siz merkezi birdenbire harekete 
geçti.. Öyle kuvve tli et !llu gıkı -
yor ki. .. 

H•midiye telsizinde kaydeden 

memurlar açıktan açığa hem de 
oi!resiz konu~an Rmıların ilk daki· 
kııda etrafa ilan ettiği !'!Özleri ki. -
milen öğrendılu .. Bunlar hep foyni 
kelım~lerdir. 

- İmdat ... Tilrk gemilrri Tuap-
1eye geldıl er .. 

Etrafa ilan edilen bu telsiz i~a -
retleri Hamidiyt için (ate§) emri 
oldu. 

- Baş taraftaki toplar ... 
- Ateş .. 
- Salvo ateş ..• 
Bataryalardaki zilJer çaldı .. cep

haneliklerde sanki kıyamet günü 
var .. herkes vazifesi başında düş -
mandan Trabzonun intikamı alına
cak .. 

•, - Ate§e devam .. 
- ~alTo ateı ..• 
Bataryalard&.n ~kıran • lefler 

'l'uapse üzerine yağma~a baıladı. 
- - Ha eayret .. biraz d.ha §idd~t

le ... 
- Mt&Qfe ... 
- Ate§e devam ... 

Bu H nada Tuapse t elsizinden 

büyük bir ate~ ısütunn yübeldi. 
V" bir taraka lırna.nın ıoklerın4e 

akı.!ler yaptı. 

• - İsabet. •. 
- İse.bet var. Tel&iz yıkıldı. 
- A te~e devam ... 
On dakikalık ateşten l'!Onra tel -

ııiz dmilen yıkılmı~ ve askeri k~
la tahrip edilmi$ti. Şimdi sıra fener 
kulesinde idi.. 

- Ha gayret ... 

- Biraz daha ~arka .. mesafe ... 
~sler o kadar seri akisler yapı: 

yor ki.. 
Kumandanın dudak hareketin -

den topçular emri anlıyorlar .. 
- Ateş ..• 
- Salvo ... 
Şehrin üstünde aanki; Trabzon-

hu pervaz ediyer. İntihmlan a-
hu perdane •diyor. intikamları a -
lmdıenıdan «olayı sevirı~ ıo8teri -
yorlardı .. 
. Haır.idiyec1• .. herke-s sıiır lDir yükü 
at~ cıbı tuahliimı:tı. 13üyuk 
bır aevinf gözlerde okunuyordu. 
. ~hir cie Hamidiyeııın bu baskı· 
ııına hemen hıç tevap vermemı§ -
tı. Yarım ,saat içinde Haımıdiye 

yaptığım yapmıo, telııiz istasyonu i
le tenu kuleısıni Ye sıektri bınıları 

tahrip etmi§ ve T:nbıorıa ciôrunüş
tü. 

Trabzona ıelir ıelm.z İst•mb~l
dan yeni bir emir geldi.. 

- Emniyete devam ediniz .. 

Hamidiye bu emir üzerine lıç 
gün kadar Karadeniz sahillerinde 
dolaştı. İşte bugün!erde Yavuda 
Midil1i düşmanla karşılaşmı~ ve 
Sivastopol önünde düşman 10 daki 
kadan fazla çarpışamıyarak lima -
na firar etmiş, sis de yardım etti -
ğinden tam bir ölümden kurtul -
muşlardı. 

Bir kaç gün sonra Hamidiyenin 
vazifesi tamarnıannuştL 

.shı.nbu oın yem \'<a?.ı e • 
Gelrn emır: Eir bııftıad• 

Karacenizde bulunan Ha~i\) 
artık f stanbula dönm~sitıl 

~ordu. ~ 
Eı:ı;ısen geminin de }iJtıart• f'. 

rek t'nn bir temizlik ~apı111 

fiömür alm;ı~a ihtiyacı vırd:İd 
BATUM BOMBARDI!J~ 

lstanbula ıelen Ywıvuzla 
biraz istirahat etmişlerdi. t/I 

İlk ~arpı;madan Rusıar 

üı·kmü~ler ve haear.a uğrıt'"1 
lerini tamire ba§hımııJard~ifJ 
da ufal.: hasarını bir kaÇ ı;;, 

de tamir ederek tekrar sel 
:ı:ır bir hele gelmişti. 1,ıt 

1stinye koyunun sessiz ~ıjr 
nsında g\.inlerini geçiriyor 

şt1" Esasen kış da bastırrn1 ıcoC 
miler için büyük bir hare 

rnak imkanı da ıı:orlaşmışt~ 
harp bütün şiddetilc J{a 
devam ediyordu. }'ıJ 

Ruslar karadan daha 
görünüyorlardı. Hükurne_:.. 

(DetJOI'" 

in 

•ın 

lir>~ 
l~~I 
l'rıi3· 
~ilk 

dıllt 

bır 
lı 
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~f ~s~liıtl Habeşistanın istila~ 
sını üç yıl önce kararlaştırmış 
Mareşal Dö Bono'nun çıkardığı 
kitap Avrupayı velveleye verdi 

l11gifizler bu kitaptan lngilterenin büyük dersler · 
alması lazım geldiğini ileri sürüyorlar 

.Ad;ı• .. baJ• M•nellfin A.fl•ll 
fftiitGn dii.nya matbuatı MaTe - tır. Tarafımızdan yapılacak Hkert 
~ dö Bono'nım Habe~stan haT- harekat ile bu ıayenin tahAkkuku-._ht tıa.ıl hcuırlandığı Jıak1cın- nu kat'i olarak telakki edebiliriz. 
4lcı '1ef1'flmq olduğu kitapla meş- Duçe bana, bütün ku~veti.~le 5•-
"'1 bulıınm.aktadır. Bu kitaptan lışmak için emir verdı. Mumlcun 

V~ki satırları alıyoruz.> oljuğu kadar çabuk hazırlanmak 
atan vazifemi asker olarak bi- liızım geliyordu. 

ide ti~tnek, benim için en güzel bir - Duçc. dedim, fakat parcıya ih-
1-tı~ı. . 1933 senesinde Habeşi"· tiyacımız olacak. Hem de c.;uk p.t -
'Ilı b hır muharebe olsun, olma - raya! 
~ u. ll'lemı~~t-lle bir ihtJ5.f ha - -Paramız ıılauk, dedi. 
J&ı eirdığin,jz zaman, nP. yaprr.ak 1934 SENESiNİN İLK AYLARI 
ltli:ı R~ldığını ciddiyetle düşün- 1934 ~enesi başlarında Eritre -
'lll; b;ışt~mıştık. F&kat ben h .ç deki İtalyan kumandanı ve ~di-
d!Qı. 8~v~~tmıye ıaraf~~.t değı - sababadaki İtalyan ataşemıhteri 

ır '1Jı; duçeyt: deaım kı. Romaya geldıler. Bunlarla uzun 
hir ~~ili dinle, eğer Habeşistanda uzun konuştum Planı tatbik mev-
la)~ llharebe olursa, eğer beni de kiine koymak için, hep birlikte ,_ 
""'~e ~uktedir sörürscn, bu saslı noktaları teshil ett~k. Arcık, 
.tıa ~tı •dare etmek şe.oefini ba- o dakıkadan itiqaren b4 planın ta· 
it e.:eksin.a hakkukuna geçmek lazım ıeldiii 
~~Po YiizUme baktı v! bırd;a- için, vazıyeti Harbiye Nezaretine, 

bl ~lbette!> dedi. başkumandanı Duçenin arzu ve 
..... ~ •ttirn: lı:ararından ha~rdar etm~k h!!m 

llli)'or tni cı kadar ihtiyar z.nnet- lazım, hem de _,ir vazife halini &l· 
...... 111\uı )'a? liı . 

.. trrıt a)'ır, dedi, takat :zaman kay- Uaun boylu muhaberata Sley • 
~ lrltk lizıın! can verm~mek içirı, me~le hi,lun-

lıı ı:~ e dakikadan itıbaren lıu i- 4a elınaeak butün hrarları, t.ıhM 
~ d k fll& hallediltct!ği'lt iJÖyle41i. rerı tetkik t!thk. 
'- ~. 1hdisine: Öyle olsun!a •e- ZabıU.ar; ~ekil, '-aşk-umand;m , 
...... - .. lbı 'L:! ... 

ihtiyar mareıaı ile 
Musoll11I •rasında 
Habet harbine h•· 
zırhk yaplldıOı ••· 

r•lard• teati 
edilen mektuplar 

edmler, tehlike aVtinin ae de • 
mek eldujunu bilmiyen insanlar • 

dır. •-
MOMKÜN GÖRU:nN Bı.n Tl:IC 

POLtrttA . 
• .. Habqistanın ltütfuı mın~ • . 

ları işlendi . 
. .. BYnu sı\ıteakıp Ual-Ual hl • 

ti.isni çıktı. Bu lııidise kartuknia 
ecnebi matbuatın aldıtı vaziyet çok 
işimize yaradı. 

1934 lkincikinun ayında idile. Er
tesi ay Eriterye aitmiye karar ver
dim. İşte Duçeden aldıima tali • 
mat şudur: cCebinde :zeytin dalı 
olduğu halde yola çık. Ual-Ual hl
diSEsinin nasıl halledileceğini gö • 
receğiz. Eğer bize teklif edilecek 
şartları kabu! etmek münasip o • 
lurn1, imaparatora suitefehhümleri 
bertaraf etmek için ve iyi komşu
luk münasebt•tlerinde teşriki me
saide bulunmak üzere oraya gitti
ğini söylersio. Fakat diğer taraf • 
·tan da bütün hazırlıklarına devam 
edersin. Fakr,t daima en müşkül 
ve menfaatlel'imize hiç uymıyacak 
muhtemel va7.iyetleri göz önünde 
bulunduracak!lın. Eğer hadise hal 
~dilmez, yahu+. hal sureti bizi ~m
nun etmezse, onu takip edecek hi
diseleri kendi ıörüı tarzım.aa ıö
re telakki edeceğiz.• 

O ıünlerde Romada Fransız Ba§· 
vekili Laval ile ıörUımeler olu -
yordu. Laval, Hab~istanda tan -
lımıadan rapılacak her hangi bir 
lıatıkete brft Fr~n•nsn mütkü
lit çıkarmıyacajmı temin etmt§ • 
ft. 

.ASURt IIADKAT 

1 - 8 O N T E L G R A F - 30 N I •an 1837 

r.ı.,,ıa Holiv•ôtla "lHtelc.ti/., atllı 
,.,.ı 61r filimle 6inl•n bir• par/ı. 
•• ,. lir ııldız: R~jin Dur, aıofıclo 
Alil 61riltci ,.,.ecede ptırlııa• 

ııl~rılertl•n Karen 

. Çocuğu iki defa kaçırılmak iste
nen ana Bulgaristanda saklandı 

Re,ıt olunca eline milyonlar geçecek olan bir 
çocuOun b•ıında dolaıan teliket 

~ td '" bu İlin er ıeç tilbak - H-.r-.ıy~ Naaırı Uüsteprt \0

6 •'" -

ltıa "•iirıd'1ı fÜphem yek. nim tar-afı.afao imaa e.4!i1•i. Ve mil-
lat~ 4~~h.haruı9a idık. l>•t~~. zakerelere peydHpey iftillik Men-

trt '--ikadaki y.apılaeak elw.ıı ter ıie rnbıUarı nza1athlu . .Buo -

113& lut.atınuı 18 eında, l>ufe • 
re aittneikiawıun 3? tlia4e ve 
tut.atın 13 önele ıönder4iti• i
ti 99brea aektuba eevap aldım. 
Siyası ~zrst halltunla •ana ıwı
f.ar.ı JaHlYeriU: 

G quılerde Bel_ ... Mr cecu
tun tam tayyaıe ile Jtaçmla -

cajı eırada yetifıım tlMn tuabmlu 
l11rtaraldıtmı ~ haber ver
miflerdi. lhı ıoeul•IU •k' lere 
.Uha lıqırılmal 1stullUI, )'ine a
aası '8MfıR&n kmta11almqtır. 

'tt fi) ~91t6t bakkmda ltiınSC!ye ları11 arasın~ tleDia \'e hat'a ku-
~ ~ ~11~~._ifti, Yalım e ve ııra110arıları h var~ı. 
'- lıtt -~~li~9"1'1k. H-alkm ••Y- Da~e ile pyle ınut.~ık bl -
"- ttlt~ -.ıa Ültimalile tlahi her ınışbk . .Ba tt-~b.,ö.stm kimseyi 

~-ı...:.•lul'Sa •hmn ttsir altuı- ·ha\?erd-ar e.tmiyeceUitc. D~tt, 
~. a&rnı lüzumlu ıermüş - şıNr!ll pldiji aman, !tütün tt.1-

l>ıtte}> yaom le11dt!i!e ~ua~er •IKiılını 
~~: ~ IU Dı'ütalealarımı ıiy - ~il.iyerdu. Meaınaflh fUGO ia 
~~ ~'listaıun dahildeki si - sallaea1Ht< l&eımda ki. ar.a~ 
..._ """' J>ek peripn fidiyer. bntmalan.. akbet fllraftula .. 
~tiiıGıee -.Phtden ma11evn iyi rını. ve ha"4 a-orkaklva tea&Cüf et
.~~ toı:' ~l>Uatortutu ele ıe- tik. Memleketin mıaafti iiee -

IUç ~lr if olmıyaeak- rinde bu tııadaı besaple11cı lııaretet 

c(;örÜDÖfl! l!Uar.an Neeaot aue 
lta~ı krrml ltir \ıuiyıt almak \'e· 
&-abot 'tiyle •ir t•bbüae fi'if -
enek bdeıaifeeeltir. Bier ?ırecqi 
1tize t'Hrrua etmek atyetia1le Ce -
fil.se, a,u takdirtle tıqebbüg ı,mm 
tılaftfımadaa ıiiifilmesi ioap et -
8lQ.teeliF. Bu h. nHiler hrif, 
encek sniA JE71Ql nih17etine h· 
tar elinde ea • ıoo bin ber•• •· 

&> ..... ',., ••• ,.,. 

Madam Dni Bel~ pdt Bul
pıistan&ı, _,iı l:i~e peuja üe ~ 
rai>er mlaDDUf •uhaıma•tamr. 

Madam Dezi ~etle asyalist 
Jartisi lideriııiD kG'llldır. Ojlu 5arl 
•irincıi koeacııdaadır ,,. büyük •u 
•netin ~ bwunmaktadır. 
Sene tadının eski ••ynanası Tei
.ıa llVJa Banu ti• kayınbiMde-
m Oarl Buur sek umaıı4anberl 
eoeuiun mu.hafM-ıaı deruhte et
mek istemifludir. lstekholm mah
lemui ıoeut 11etit Gluaeıya lladar 
veuyet hakkını bunlara veımı, • 
tir. 

J'U.t !)eat ıı.ı.ıır,a. bu !luua 19-
,.. •hnil ve .. aiıti.ı li: .Bea ev
lidımı muhatua etmek iltiyenaa. 
ltu ilna f"Ulwaa tilue1• V•• -
aea. toeulumun ti&aiade kimse
~ halkı yoktur. ~kn ~ .ı
-..ını tueih tıdeı.U... Jlefit Glua
•, babumdan iatihl .cieeek elan 
lllilyonlvdan kendisini vueefirt
miye tabfa•Rn· 

Bununla berab• SoNllm bü)"iik 
oı:ı..Ue ameuı tarafından ıönde
rilen polis hafiyeleri yıllardanberi 
onun etrafında penaaeler gibi do
lqmakta •• küçük ~arlı anumdan 
eyırmıya plıpnütachrlar. 

-28 Martta Dezi Helekyüa Bel1Pad 
tayyare istasyonuna göz yaşlan i
pde koıa top ıelmi§ti. Çalınan 
puğunun yolcu tayyarelerinden 
birinde olduğundan emindi. Filha
kika tahmininde aldanmamıştL Kü
eük Şarl hareket etmek üzere olan 
bir yolcu tayyaresinde, amcuının 
1arunda oturmuı bulunuyordu 
Kadın o kadar çok feryat etti ki, 

ubıtf mildahaleye mecbur kaldı. 

Amulioü 31rl•ı T••pl ı'" •nflıa fHll/cl•r ıart1,,.nluın ıılu 
rn•lıa/•aıı •ltındo l•l•naıwlu 

Tayyarenin hareketi menedildi Yu- larma konmak arzusile karan T11-
1oslav zabıtası tstokholm mah.ke • ıoslav adliyesine tebliğ ettirmekte 
mesinin kararından haberdar ol • gecikmedi. Bundan daha önceden 
ınadığı için, çocuğu anasına teslim haberdar olan Dezi Helekyüs Yu • 
etti. ıoılavyayı terketmiye teşebbüs 

Mali vaziyeti müprulit içinde bu- etti. Pasaportu muntazam olmadıjJ 

hmall büyük ana çoculwı milyon- ( Uı/.,. •ıl• ,..Ulıal• ) 



6 -S O N T E L G R A F - 30 N 1 sa" 1937 

KANUNİ SÜLEYMAN 
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No.5 Yazan : Nedim Refik 

' 
ıw& esltiıiadea daha &rla kenlılf· ikinci kısım - 55 -
nim>• gör!Si. . okerde isvoli çekmedikten 9onra sirkS"I 

:STet, Tedf ytl hıt kenU§IlllYAll lnl 1 Si 

Haliç tarafından gelen bir kayıktan başka, 
Zarın üstünde hiçbir şey görünmüyordu 

su-
kadtn §hndi,. aiiddet zapfıa~a ~,. fın kuvveti yarı yarıya iner. •volinin na 
lemedi~i ıötleri içinde sat.lamlf al· çekildigv irİi anlatmak çok güçtür. 8&1 
bt heps-mi birde• apdaa ~ıkumt• • v .. dit• 
ya çatırıror. hı, 4uup dinlenıne· hokkabazhktan batka bır şey degd 
den mütmıadi1ea cenzelik edi • 
yorda. Böyle ntbiaden daha çe· 
nebaz, daha Jataroa olaeağını kes
tirememi~ti. Bir ay sabretti. Nihıı· 
yeı fula dayanamıyarak fakirin e• 
•ine ko~lu. Ayaklanna kapanank: 

Kayığın arka tarafında oturan bir adam: "Tam vaktinde 
geliyoruz, havada istediğimiz gibi •• ," dedi 

1 

Xarıtll burada H yapacağtaı pek 
if':i bilirHdıı. Kıu..,kleri bıraktı. Şa 
it .keU.e7i. biı'u ilerideıı duyııla· 
)il ... k taduı tö71edı: 

- Ey mukaddes adam! dedi. Sa
lla yalvarll'lm. karımın çenesini ka
pamalı: i~ln (Drnhma) ya dua edia. 
ÇenGsinill acıldığt g\ind•D bugüae 
kadar uyurken bile konuıtu. 

İhtiyar fakir, birdenbire hiddet
lendi. elindeki değneği tehditle sal
lıyarak Gordoya bağırdı: 

- Defol karşımdan aptal .. dilıis 

Gzcrh'lo takip et• 
miye ba~ladı~ 
devlet kaidesi ba 
eldu. Ondan sOl\9 

radır ld ö to d • 
beride nı kadar 
derebeyi vall 
varsa kımılamıya 
eesarct cdemcdL 
A vrupada, Asya. 
d~ ve Afr kada 
hAkim olan bo 
de vl et in ba~ırt
daki genç pad~ 
ıahın lütufkar 
olmakla beraber 
~akay::ı gelmez 
tabiali olduğuna 
vaktinde ve işin 
ba~ında her taraf• 
an la t m ak için 
Suriye misali, 
kafi gelmişti.' 

- Da•adU' Sahip Cenk! .. 
••lftiai.&ı 7Ulllda ufak bir kapı 

•plat11tı. vra.t bW merdinn de ka· 

rıkla aeminia u1u:ında vasıta ola
e&ktı. Ka7Ul:ça lemea orara atla
mııtı. Yolcvsuna el uzattı. Ufak ka
pıdan girmele~ kayıktan ~ıkmala

rile bir obaYitv.. Bir ses kayıkçıya 
- Siı; dedi, kayı~ınıı.la me~gul 

olmnyınız, i~eriye buyurunuz. Ka
yığı bağlarlar, muhafaza edcrelr. 

blr karın vardı. Dünyada bulunmaz 
bu kıymetli hazinenin değerini bil· 
medln! .. Şunu bil ki, karının çene· 

sini açmıya muvaffak oldukia da 
onun gibi geveze bir kadının çenc
sını kapamıya o büyük lBrahma) 

/Jb- lnoll d•ne11t~ıi 

•Her la r a f a. 
dedik. Bu biraı 
mübalağa h ôır. 
Evet.. Osmanlı 
im par at orl u ğu 
dahilinde arbk 
~u .eyalet valisi, 
yahut fi!An bey 
isyan etmiş olıı· 
mazdı. Lakin genç 
padişahın şakaya gelmez bir tabiıU 
oldğunu daha anlamıyanlar, hiç bil
miyenlcr pek çoktu: Avrup:uım pıı· 
palan, kralları, prensleri bir kere 
daha Türk darbesini yemek, Türk
lerle talilerini tecrübe etmek sev
dasında idiler. Şimdiye kadar ci· 
handa pek çok imparatorluklar kur· 
muş olan Türkler bu seferki dev· 
leUcrini de korumak, daha büyüt
mek için hayli mücadelelere gi -
rişcrek bir çok fedakiırlıklara ka:· 
!anmak mecburiyetinde idiler. Fa
kat netice zafer değil mi? Bu u • 
ğurda seve seve canlarını verrni· 
ye hazırdılar. 

Türk donanması hazırlanıyordu. 
Türk denizcileri anın vo kahra • 
manhklarını Akdenlzde en müt • 
hiş düşmanlara karşı göstermiye ha· 
zırlanıyorlardı. Avrupaya gelin • 
cc; o da bir kere daha talihini de
ncmiye çalışacaktı. 

Bir kaç haftadanberi liman önün
de duran bir gemi İstanbul halkı • 
nın merakını o kadar uyandırmış
tl ki, yakından görerek tecessüsle· 
rini tatmin etmek istiyenlcrin had
di hesabı yoktu. Bir ~ok rivayet • 
ler dönüyordu. Kimisi bunun uz:ak
lardan geldiğini, fakat sahibi bilin
mediğini, kimisi bir Hind mihra -
ccsinin olduğunu söylüyordu. Ge
miye girerek öteberi satmak beha
nesile şehrin bazı bczirgfüuan ta
rafından tesbit edilmemi4 değildi 
Fakat bu kabil her müracaat kemi
dekiler tarafından nezaketle, la • 
kin kat'iyctle reddedilmiş, artık an
tikacı yahudilcrin ümidi de kesil
dikten sonra bn~ka kimse bu yol
da tnlilni tecrübeye cesaret ede
memişti. Geceleri gemiden sahil -
)ere tatlı tatlı musiki ahenkleri, 
bazan da ndeta feryat ve figana 

benzer sesler geldiği SÖJleniyordu. 
Grmiden dışarıya girip çıkanlar 
yok değildi. Fakat bunlar lazım o
lan yiyecek, içeceği en yakın pa
zardan alırlar, sonra gene kendi ka
yıklarile gemiye dönerlerdi. Halk 
kaç defa pazarda bu adamların et
rafını sarmış, onlra türlü türlü su
aller sorarak geminin kJme ait ol
duğunu öğrenmek istemişti, kaç de-

-111U•1U1•ttifHtttttt•MM**''"""'•Htaun1ttttu1Uft ... ""'..., 

söylenerek firarı menedildi. Ka • 
dın yeniden teryad etti. Hudut bo
yundald köy halkı bedbaht ananın 
etrafını almışlardı. O, yavrusunu 
bağrına basıyor ve elinde sıkı sıkı 
tuttuğu veronal şişelerile, ele ge
çecek olursa, kendi hayatile bir • 
likte çocuğun hayatına nihayet ver
mek niyetinde olduğunu ihsas edi
yordu. 

Nihayet hudut nöbetçi zabiti pa
saporUarın muntazam olduğunu 

söyledi ve Madam Dezi de bu su
retle Bulgaristana geçti. Günler
denbcri ana ile çocuğundan haber 
yoktur. Bulgaristanın hücra bir kö· 
şesinde saklandıkları zannediliyor. 

fal.. Fakat gemiden karaya çıkaıl • 
lar -ki bir takım zenci kölelerden 
:ibaretti· bembeyaz dijlerini göste
rerek tatlı tatlı gülerek ve ellerlle 
uzaklan göstererek sadece: 

- Hindistan, Hindistan! .. demek· 
le iktifa ediyorlardı. Çarşıda bunla· 
rın alış verişleri hep ipretle olu • . 
yordu. Aldanmaları ihtimali yok· 
tu. Çünkü hiç bir esnaf eksile bir 
şey vcrıniyor. kimse fena malını iyi 
dıye bu yabancılara sürmüyordu. 
Zaten pazarlığa da lüzum yoktu. 
Jiiç bir satıca bunlardan fazla bir 
fiat istemezdi. Onun için her §eY 
sessiz, münakaşasız oluyordu. Son
ra 7.ent'İ köleler her gün de çarpya, 
pazara gelmexlcrdi. Haftanın bir 
iki günü müstesna kimsenin gemi
den çıktığı görülmüyordu. 

Gemi İstanbul önüne geleli bir 
kaç hafta olmuş~u Mevsım ilkba • 
hardı. Mehtaplı gecelerde gemini• 
içinde bir hareket olur, dışarıya 

sesler aksederdi Fakat hava henü~ 
ısınmadı!:ı için çok defa geceleri 
her taraf kapalı bulunur, yalnız nö
betçilerin dolaştığı, eğer geminin 
yakınına gelinirse farkcdilirdl. 

Geminin sahıbinl gören, bilen ha· 
IA yoktu. 

Nisan ayının yağmurlu bir geee· 
siydi. Limanda ses yok. kayıklar, 
kayıkçılar, gemiler. gemiciler uy
kuya dalrnı;Ş ve her şey susmuştu. 
Sahibi meçhul gemide ışıklar ya
nıyordu. Fakat ses. sada yoktu. E· 
ğer ışıklar da -hem de gecekinden 
fazla- olmasa orada da her şeyin 

sustuğuna, herkesin uyuduğuna 

hükmedile bil ı.rdi. 
H:ıHç tarafından gelen bir kayık 

da karanlıkta farkedilmeseycli de-

ni:ıın üıtünde hiç hayat eseri yok 
diyebilirdiniz. Kayıkta kuvvetli 
bir kürekçi küreklere sarılmış, hız· 
1ı hızlı sulnrı yarıyordu. Kıçta da 
siyah bir esvaba bürünmüş, çeh
resi farkedilemi)'ecek derecede ka· 
pab denecek bir yolcu vardı. Sahi· 
bi meçhul gemiy~ doğru geliyorlar
dı: Kayığın kıçında oturan yolcu 
bir aralık yavaşça: 

- Tam vaktinde geliyoruz, de
di, hava da çok iyi .. 

Hafit bir yağmur çisellyordu. 
Poyras sertti. Kayıkçı sadece: 

- İstedığinis gibi bir hava, de
di. 
Karanlıkta bir yere çarpmamak 

için etrafına dikkatle baktıktan 

sonra ilave etti: 
- Karanlık de istediğiniz gibi.. 
- Öyle. Fakat gideceğimiz ye-

rin ışığı yeter, artar bile. Bu gece 
böyle bir yolculuk için çok iyi ves
selam .. 
Kayıkçı kısaca tasdik etti, fakat 

sesinde derin bir hürmet vardı: 
- Evet çok iyL. 
Gemiye yaklaştılar, on beş yirmi 

kürek darbesinden sonra ise artık 
geminin yanında bulunuyorludı. 

Kayıktan iıunif, gemiye binmiJ 

elan ve buraya gelirken havanın 

ıyiliğinden, bu gecenin böylo bir 
7olculuk için sok iyi intihap edil
ifiin.deıı bahsettiğini duyduğumm 

7eln_ bu sözleri söliycn genç, ya-

bile kadir değildir. 

Zavntıı gen~ balıkçı ümitsiz bir 
halde oradan ayrıldı. Bir daha ne 
karısı ve ne köylüsü onu gördü
ler ... 

[•J -Hincfütanda tapınılan bir m• 
buclun adı. 

ü~t üste bir sift ki~t Jt5r\ir. Kar· 
ıuındakinin elinde da kf'rıdi yapa· 
cağı kliğı\taD daha yükselt bir k~· 
ğıt buhmm.adıRına tani olucsa, ar· 
tık: 

- Rest! Çekmek veya: 
- Sür röl· Dl yapmaku beis eör-

mu. 

lııfıkla adama hayretini saklamı • 
7aa bir naıarla baktı. Bunu karşı
andaki da anlamıştı. Fakat önüne 
•akıı. Hiç bir §CY :söylemedi. Son
J& mczçhul yok" kendısıni buraya 
ı•tiren balıkçı7a baldL O da bir 
i;aıetle tasdik ettikten sonra: 

........................................................ 
Bôyltlıklo tava ve tuzağa dü~ü

rülüp de p.uacıklan alınan zaval
lılar d.a pek sokhır. 

- Evet, dedi, güıel türkçe konu
ıuyor. 

i'akat henüz hiç ilerlememişler, 
kapının ağzından aynlmamışlardı. 

Zayıf, sakalının bir çok telleri a• 
jarmış, esmer bi.r adam yerlere e· 
ğilerek bu meçhul misafirleri kar· 

şılamıştı. Türkçe bilmediğini, onun 
için. Arapça ve farisice konuşabile
ceğini evvela arapça, sonra farislce 

olarak ı:öyledl Kendisini siyah ve 
ieniJ bir esvabın içinde saklıyan 

meçhul misafiri. gösterilen hürme
te büyük bir nezaketle mukayese 
etti ve evvelA arapça, sonra farislce 
olarak: 

- Nasıl isterseniz, dedi, iki dil 
de konuşabUiriz. 

Meçhul muhatabı kendisini arap
ça takdim etti: 

- Allahın bu 5.ciı. kulu, Bahııdl.1l 
Sahip Cenk; dedi. Şu saatte maz .. 

har olduğum büyük saadeti takdf.ıı 
için dilim Aciz, kalemim icizdir. 

Sesinde büyük bir heyecan var· 
dı Burada her ey büyük bir ser· 
vet ve ihtişanu gösteriyordu. Ge
minin ufak olmakla beraber, içeri· 

ıine o kadar •şyanın nasıl sığdın!· 
dığına insanın hayret edeceği gelir
di. Bir salonu vardı ki, duvarların-

( Deva.mı var) 
_...,.lffltftRıt:tlntn •nıunuttnı,.emıııııntnntttıltUıNttı•• 

Okuyucularla 
Baş başa 

Kızıl toprakta 
Karanlık 
Sokaklar 

Kızıl toprakta Kuı1ubelfl ve Tq 
kopril ve civarı hal~, namma, bay
tar binbaşıhğmdoıı mütekait Atı/ 
San imza.sile oaıetemüe ru mek
cup gönderi1miııw: 

cBlz bahçe meraklıları sakin v~ 
S"ssiı yaşamak an:usunda bulunan 
mütevazı aileler mühim bir derdi· 
miıin halli için gueteniıin tavas-

sutunu rica ediyoruz. 
Kadıköyün en i§lek geçit ma • 

hallerinden biri olan Kuşdili, Taı
köprü civan Mahmutbaba mezar -
lığından itibaren geceleri zifiri ka-
rantık içindedir. Erenköyden, iç 

Erenköyden ve sair yerlcrd~n si
nema için filan oradan geçmek !s
tiyenler bilhassa mahalle sa -
kinleri ge<:e kahveden avdctte 
önlerine mezarlıktan, kolunda bı -
rer sokak kadını takılmış, bir !sk•m 
insanların çıktığını görürler ve kor
kudan, heyecandan evlerinde has
ta olurlar. Tam 5 senedir elektrik 
bekliyoruz. Bahçelerimizi, evle .. 
rimizl satıp başka semtlere mi ta· 
§Ulalım? Yoğurtcu köprüsünden ı
şıl ışıl elektrikler için geçen gi • 
den hııllc başka memleket halkı nn
dır? Alakadar memurlar saat se -
kiz buçukta muhitimizden geçse • 
ler, derdimizin ne büyük oldur,mu 
derhal anlar, bize acırlar.> 

Tarih 
( 5 lncl ıayfaclan dıvam) 

ker bulundurmanla mümkün ola • 
caktır. Bu asker süratlc 200 bine 
çıkarılabilir. Bınaenaleyh, sene i

çinde ben sana 200 bin kııi gön • 
dereceğim.• 

3 Martta Duçeden kendi el ya • 
zıstle başka bır mektup daha al • 
dım. Duçe bu mektubunda maksat 
ve niyetlerini daha sarih olarak 
ztkrediyordu. Diyordu ki: 

.Katr kanaatım ıudur: Ya Birln
citeşrin veyahut EylCıl ayları or· 
talannda harek:lta girişmek te -
ıebbüsO btzlm tarafımızdan itle • 
ceğine eöre. senin en ~ağı 300 bin 
ne!ert ve 800 den 500 u kadar tay
yareye ve 300 süratli kamyona ih· 
Uyacın olacaktır. Taarrutl Uer• 

leyip gıdalandtrmıya yanyacak o
lan bu k.uvvet1M utmadıkça, as • 
kert harekatta arzu eltfğımiz e • 

oerj1k ahengi temin etmek güç o
lacaktır. Halli beynelmilel zıd 

vniyetleı karjısmda talmamuı ih· 
Umalleri dahlltnde dahi ('Millet • 
ler Cemiyeti ve grılre gibi) bizim 
acele etmemizde iısabet vardır. Ek· 
sik olan bir kaç bin neferımiz yü -
zünden (1896 da) Aduayı kaybetp 
tik. Bir daha böyle bir halayı as
la lrtikAp etmiyeceğim. Belki i!
ratını yüzünden bir hataya dil~ -
mü~ olabileceğim, fakat kusurum 
yüzünden asla, .. , 

Strkana oyM•anıR ihmal edi· 
lcmıyccek mühim avantalarından 
biri diri? §Udur: 

Kar§ısındaki oyuneulatUl küçüJc 
döpulerle açttklarını bilm~k.. İki 
asta filAft kaldıklarını anlamak .. 

Bir tri~ör bunu sudi mi, •rlaya 
büyük paralar sür~rek: 

- Blöf! 
yapar. Bbylelikl• de, blöflerinin yüz. 
de doksan dokuzunda muvaffak o
lur .. Yerdeki potu toparlayıp kal· 

dınr. 

'rrl.şorler, sirkafı adamakıllı gör
mek için, k5ğıthırın üstüne çok dik· 
kat ederler. Kağıt değiştirirken, 

evvelli birinci kağıdı destenin üs
tünden indirirler. Bu suada, sanki 
kaç kağıt alacağını unutmuş aıbl 
bir: 

- Jest! 
)f • 

... 
Yaparak, kağıtıaı ını: 
- File! 
Ederler. Bu hareketlerile vakit 

kazanır, indirdikleri birinci kiiğl· 
dın altındakini eöı üıler, meselfı el
lerinde iki : 

- Aso! 
Varsa ve gördükleri üç kAğıdın i· 
çinde de kendilerirıe aso gelmiyor-
sa; 

- Döpcr as! 
yapmak için, üstlen gelen iki ka
ğıttan ellerinde hangisi var&a. onu: 

- Kaşe! 
yaparak, iki kAğıt alıp döper as ya-
parlar. 
Bazı trişör\erin bu şekilde , iÜP· 

-""""""'•"-""""""""m"'"' ___ .. ,,_ heli bır jestle oyun oynamaları, 

ı R A D Y Ü 1 ~irkafı ant bir bakı§la görememe -

1 
Jerinden ileri gehr. Bunlann için-

- de öyleleri vardır ki, hiç tereddü-
._ __ B_U_G_O_t'4_K_Ü_P_R_O .. ;:•R .. A_M___ de düşmeden, daha kağıtlan dağı-

Ak~am neşriyatı: 
tırken, karşısındaki oyuncular~ ne 
vermiJ, ellerınde hangi kAğıtlar var, 

Saat 18,30 Pl!kla dıms musikisi. hepsini bilir. Geri kalan kiğ.t!arı 
19.30 Spor haberleri Eşref Şefik da. şöyle ufak hır: 

tarafından. 20 Türk musikisi hey"eli 
20,30 Ömer Rıza tarafından arapça - Sıyırma! 
söylev. 20.45 Safiye ve arkadaşları ile görür, ne cins ıeyler olduğunt! 
tarafından Türk musiki ve halk anlar. 

Sirkafia oynamanan: 
şarkıları. saat ayarı, 21, ıs orkc.s. 

- Avantası! tra. 22,15 Ajans ve borsa haberleri 
ve ertesi ıünün proaranu. 22,30 isvoli çekmeden yan yarıya indiği 

ı Küçük ıınatklr Merl Üshıd tau. gibi, kAğıllan başkaları dağltır -
fından piyano soho, 23 son. ken, hemen hemen bütün randı-

y ARINKI PROGRAM manım keydetmese bile, yüzde elli 
Otte neşriyatı: avanta, bu sefer yüzde ona kadar 

Saat 12,30 PWda Türk muaı1dsi, iner. 
12.~ Havadis, 13,05 muhtelif Plik Bu niçın böyledir? .. 
neşriyatı 14 Son. Tıişör, deste kendi elinde iken, 

bütün kağıtlara hakim değildir, 

13S6 Hicrt J3S3 Rumr 
Seter Niaan 
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30 Nisan : Cuma 

Fırtına . -
Vakitler Vaaali EıaoJ 

... d. ... d.. 

Güaeı 5 00 10 56 
Ôğle 12 11 5 07 
ikindi 16 02 8 58 
Akıam 19 04 12 OJ 

Yata 20 47 1 43 
lrns.k 3 05 8 01 

evveli kağıtları dağatırken, sani
yen arta kalanları da. sırtı ruretile 
görüc. Halbuki, deste başkasının 
elinde tkcn. kağıtlara bu kadar şü
muldar bir şekilde görmek kabil 
değildir. Maamafih, buna rağmen, 
başkaları kağıtları dağıtırken de 
trişör: 

- Dörtgöz! 
olur. Başkalarına verilen kağıtlar
la, kalanları görmek, anlamak için, 
bütün dıkkatini sarfeder. 
Şu malumat, sirk.aflı kağıtlardan 

trişörlerın nasıl istifade ettiklerini 
anlatmış, bu hususta size elbette 
bir f ıklr vermiştir. Bu verdiğim taf
silat ve malCırnatı hatırınızda tutar
da. şayet bir gün bulunduğunuz 

karede bu tarzda oyun oymyan bi
rine rast eelirseniz, yapacağınız ilk 

et· 
hareket, hemen kağıtları teıklıt Y"' 
mek, kağıtların köşelerind~kı .[ığı· 
m~rtaların beyaz yerlerinı .ı.: ıe 
dın rengine göre- boyalı kale:if. 
boyandığını göremediğini% .t~des· 
de cmnıyetli bir adamınıza ik1 •• 

}il!•~ 
te başka kiığıt aldırarak, on 
oynamak olmalıdır.. re· 

Şimdi, bir de isvoli çekmek s\l •. 
)rflP 

t.ilc sirkafh k.lğıtlarla poker 0 

manın: 

- Avantasını! 

anır.tayım: r 
1svoli çekerek sirka!ia poker "

5
; 

nıyan trişörler de tıpkı is,·011 r' 
oynıyan. hileb:ızlar gibi, kağıtlll •. 

·n c 
dikkat ederek karşısındakilcrı of 

ıerindeki kağıUan bilerek oyuıı lt 
narlar. Buraya kadar, ötekiler ıc· 
bunl~rın arasında hıç bir far~ ;~r· 
tur. Yalnız, isvolicilerin berıkl , 
den daha büyük avantajları .,,J.t 11, 

dır. Bir kere, kağıtları dağıtı:k1~n , ·ıt ıı.r 
kendilerine kazandıracak k~g de!' 
alırlar. Kendıleri kağıt tc,,.zı e fll~ 
ken, ilk kağıt verecekleri ad~.-et· 
mesela bir nso gidiyorsa onu ~ 'lf' 
me:zler, onun altındaki kağıtlar.1 r • 
rirler. Asoyu kendilerine sakı3 bıl 
lar, ikinci dönüşte, meselll a.s0 • ~ 
sefer ikinci oyuncuya gidı1°1 ·r 
evvelki hareketi tekrarlıyara~ 1~,. 
ne kendilerine nlnkorlar. ve~· 
sıl, yirmi kağıdı tevzi edinciYc ". 
dar kağıtların içinden pirinça~ı dı' 
lar gibi ayıklayarak asohırı _ı.eıı 
leri alırlar. 11· 

tsvolinin faydası Uvertür "'ıı~,j 
dıktan sonra görülüt·. Asıl avııf1 
kağıt değiştirilirken baş!ar. ııııi 

Poker hırsızı, öteka oyuncllıteıı· 
vereceği knğıtlann arasındakı et' 
disıne yarıyacak kağıdı onıar1.1.'' 141 
mcz. Sonra, yalnız üstteki }(ııSı.:l' 
değil, ortadakilcrle, en a1ttak 1 ~ 
ğıtları, yclpazeliycrek göri.ıı ':eıı· 
radan gayet kolaylıkla çeker. 
dine alır . 

İşte hakiki isvoli budur. rı 
Ustalıkla ısvoli çekemıyen t 1,, ıstı 

şör, çabuk yakalanır. kumar 
hıle hemen: 

- Piyasto' Jtl' 
olur. Çünkü, kötü, ustaiıksız ce ,. 
len isvolilerde, ortadan kae1d1 

lırken kiığıUar: 

- Çit! tı' 
diye bir ses çıkarır. Filhaki1'9• f' 
se;; kolay kolay duyulmaz. .iJ rıt' 
hassas bir kulak ister ve sesı~ 6t' 
den ileri geldığini anlamak iç~ ,. 
hassas bir kulaktan evvel, bit 
çık göz olmak liıımdır. 

Sirkaf nedir? 

İsvoli neye derler? t>t<''' 
Biraz bunlara bilmek icll "' 

İnsanın kulaklarJ ne kadar .ı-.~ -o" 
olur~a olsun, hilenin bu şe~h~r' 
medıkten sonra, ki!ıtların çt 
ğı: 

- Çıt! 

ne anlaştlır!.. 
i<.im ne anlar bu sesten? .. 

İsvoli nasıl çekilir? ·ıt " 
Bu sorgunun bütün ma"'~r ~" 

şümuhle cevabını vermek. bt "'' 
· nnı J kalem darbesi içinde tarı 

mak çok güçtür. . ,1111' 
1svolınin nasıl çekildiğinı .. (ffl~ 

mak için, muhakkak bizzat ~~t~ 
lazımdır. Yazı ile, tarifl.e .nı> iıÇ 4t' 
-yukarıda sbylediğim gıbı· g 

1 ğll, imkansızdır. 
1 

yıı1'11 
Maamafih, isvolinin nası Slıi fi"" 

ğmı öğrenmek istiyorsanı~· J<Dç ;I' 
raktan kurtarmak için, bır 
tır ıçinde hulasa edeyirn: tjJJ1 ı::, 

lsvoli bir hokkabazlık li Ç"'=._ 

başka bir şey değildir. İS';0ıc1~ 
mck için muhakkak el ~a olıl''ıı 
lazımdır. Hareketler serı cır' 

( Det'nfll' 
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Silô. çok kıskançtı. Kendisini daima herkesten 
güzel göriirdü. Tamara geldikten sonra, Sila odası
na kapandı ve saçlarını yolarak ağlamağa başladı 
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Kahramu Ha111• (Temcuo) 6' kld•klan ıonre, Sülegmerıaı 

lcarmnr laklh 6aıleınıflı .. 

i;: Seni kim kaçırdı, Tamara? Hama dıp.nya çıktı. 
ıye sordu. Süleyman, Tamarayı yanma o-

la ~ahudi dilberi heyecandan boğu- turttu: 
k caıı: gibiydi.. bnşından geçenleri - Sur kralı bile ıenin kaybolu· 
ısaca anlatt1: fWldan çok müteessir olmuş, Ta-

tıı~ Bir akşam başıma bir örtü at- mara! Geçen gün bana bir adam 
D .aı .. beni bir yahudi mahzenine 0öndermiş .. sihirbazlardan seni so-
cıOl" .. e 
l' \lrduler.. İlk önce Harrume ruyormufi. Hemen kendisine teb-
l~~nı~~ .~stcdiler .. sonra vaz geçti- fir edeJim .. Tamara tekrar yer yü-
d· · Butun bunları yapan Efrayim- züne doğdu, diyelim. 

ruken, Rab bana emretti: cKötü
leri muhakkak surette ıslah ede -
~le.sin ... Onlar doğarken kötü de. 
fillerdL Onları kötü yapan muhit
leridirl> dedi. Ben de Rab'be: cls-

laha çalışacağım.. eğrileri doğru -
luğa, fenaları iyi yapmıya 'öz ve
riyorum!> dedim. 

Tarnara kaşlarını çatarak mırıl • 
&tandı: 

- Size ve bana ve karınıza bu 
kadar fenalık yapan Efrayim gibi 

bir canavarı da -efer ele geçerse
af mı edeceksiniz? 

- Hayır_ afietmiyece.ğim. 
- Onun için 7apılacak bir ceca 

Yar-
- Nedir o! . . 
- idam cezası .. Hem de f'Jnu cel

Uda dejil, arslanların •i~ına at
malısınız! 

- Ben onu ve onun gibUeri lS
IOmden daha ağır bir c.eıaya çarp-
tıracağım, Tamara! Ben Efraytmin 

hayatını söndürmek istemem. o. 
nun ilk önce hürriyetini elindea 
alacağım. 

- Bundan ne çıkar! 

- Ne mi çıkar?! Bir insanın e-
linden hürriyetini almak, "7anını 
almakla birdir. Bahusus Efrayim 

fibi kabına sığamıyan isyankar 

ruhlu bir adam için, bundan daha 
bilyük bir felaket olamaı:. 

(Devamı ~ar) 

Son Telgrafın 
Müsabakası 
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Milli küme maçlar! 

Gençlerbirliği ile Beşiktaş ta
kımları yarın karşllaşıyor 
Yarınki maç milli küme turnuvasının 

en mühim karşılamşasıdır 
aı::: p 

Y•rm Beıilctoıl• /ce,.ıılaıacolı: ol11n Anlc•ranın Gençler Bı°rllll t•kımı 

M illl küme maçların puan va • meydanda olan Gençler Birli~ kar-
ziyetinde iyi bir dereceye sa - ıısında ne yapacaklar. Beşiktaş -

hip olan Ankara pmpiyonu Genç· War yarın Ankara mağlubiyetinin 
lerlirliği yarın Taksim stadında intikamını almak için canla bel§la 
Beşiktaşla karşılaşıyor. Cknçler oymyacaklardır. Bunun için takı· 
Birliği Ankarada Beşiktaşı yendi. mm şeklini Siyah Beyaz idarecile -
Yarın lstanbulda Siyah - Beyu ta· ri iyi tanzim ederlerse muvaffakı-
kunı yenebilecek mi? ~iktapı- yet kazanmaları muhakkak gibi • 
ların §imdiye kadar yaptıkları maç- dir. 
larda aldıkları neticeler fena de- B~iktaş takımında son maçta 

&ördüğünüz forvet hattının sağ a
tildir. İstanbulda hiç bir takıma ye- çık mevkiine daha iyi bir oyuncu 
nilmediler. Fakat yarın Ankara Gü· getirilmelıdir. 
cünden daha kuvvetli oldukları Gençler Birliğinde de Ankı:ıra 

Müsabakamız 
Bitti 

Gücünde olduğu gibi İstanbul ve 
lzmirli oyuncular vardır. İstan -
buldan Rasim, Hasan bu takımda 
oynamaktadırlar. 

M. Ali - Hüsnü, Faruk - Feyzi. En. 
ver, Fuat - Hayati, Rıdvan, Hak
kı. Şeref, Eşref §eklindedir. 

Fakat forvet hattında ufak bir 
değişiklik yapılabilir. 

Her ne pahasına olursa olsun Si
yah Beyazın Ankaradaki mağlft -
biyetin acısını çıkaracağını tah • 
min ediyoruz. 

. ' Pazar gUnU 
Pazar günü Gençler Birliği Ka

dıköyde Fenerbahçe ile karşıla -
pcak Ankarada Fenere ufak bir 
farkla yenilen Gençler Birliğinin 
İstanbulda ve Fener stadında Fe -
nere karşı galip gelmesi oldukç~ 
1"9.ilşküldür. 

Saha avantajına bir gün evvelki 
maçın yorgunluğu da ilave edilir
se Fener kısmen maçı kazanmış de
mektir. Fakat Fener takımının 

llon zamanlarda verdiği randıman 
Gençler Birliğini yenemez. 

Fener takımının bundan sonra 
ki kadrosunda geçenlerde de yaz
dığımız gibi Orhan, Necdet, Kü -
çük Fikret'in yer alması lazımdır. 
Bugünkü şekilde Fenerin galibiyet 
kazanması ihtimfıli zayıftır. 

M. Kayahan 

• • 
Kabataı llsesl gençleri 

19 Mayısta yapılacak olan jim • 
nastik şenliklerine bu yıl daha faz
la ehemmiyet verilmektedir. 

1;~eV~ nihayet beni koynuna almak Tamara çok heyecanlıydı: 
b dı .. gırmcdim. cPrenscs Sama - Mella! dedi. Ben bir yahudl kı-
a· na Yetişir!> dedi. Beni arslanın zıyım .. Fakat, yer yüzünde ne an-
&~na attı. nem, ne babam .. ne de kendi so • 

ç;ulcyman Tamaranın gelişinden yumdan bir kimse. 
Hayam Hediyelerimizi 
Tamyor musunuz? yakmda vereceğiz 

Ankara takımı F.enere yenildi 
fakat Beşiktaşı yendi. 

Bu hafta Beşiktaş ve Fenere kar
fl İstanbulda galıp gelirse kendile
rine rakip olarak yalnız G. Saray 
kalacak\.µ". 

Her yıl olduğu gibi bu sene de Ka· 
bataş lisesi bu bayrama büyük e -
hemmiyet vermektedir. Bir ay ev
vel mektep jimnastikhanesinde 
başlıyan provalar nihayete ermiş 
gibidir. Dün Şeref stadında 450 gen
cin iştirakile umumi prova yapıl -
mıştır. Oldukça güç ohn bu ha -
reketleri gençlerimiz gayet mun • 
tazam yapmışlardır. Stadda, ol -
dukça kalabalık bir halk, h:ırcl:ı:.?t
leri takdirle seyretmişlerdir. 

har ıncnmun olmuştu. Saray mu - Bundan sonra hayatım sizin aya-
ııını Ç" ~ırttı: ğımzın dibinde sönecektir. Size bu 

Vu- liaydl bu akşam büyük ba _ münasebetle açıkça söylemek iste-
ka~ başa.da mcşaleler ynnsın .. Rak- diğim bir nokta var: Ben yahudi-
' ;ıer huzırlc.nsın.. Mahzendeki lerden çok işkence gördüm .. Beni 
''tı.i Şarap kliplerinin ağn açıl _ öldüreceklerdi. Direğe gerdiler .. 
-u l'cıınarn ölümden kurtuldu. O- kollarımı zincirlerle bağladılar. Bu 

SSeni<lcn hayata kavuşturacağız. asilerden öc almanı istiyorum. Mel-
onra Hamoya döndü: la! Si~ ki, yerde, gökte yaşıyan bü-

'1; Şımdi inandım ki, karım Sa- tün mahlukların dilinden anlar Te 
li;ı Yı da sen bulacı:ıksın! Haydi hepsine hükmeder, hepsini ayağı-
~ar?rı, o .. git Samayı meydana çı • nızın dibinde istediğiniz ıo:aman bir 

damla su gibi boğup mahvedebi -
li ll'ıo yerlere eğildi· lirsiniz! Bu asileri neden tedip et-
..... S · miyorsunuz? 

)'alt aınanın izini buldum, Mcllı! 
"t T~f · k Sulcyman, Tamannın •o'"zl•rı·n -b a'· ol;, rayım onu açırmıi... ., '-

1, den müteessir oldu. Fakat o, her 
s·· b k uı<''" a~ aldıran insan gibi, her ...... s.J rnan hzıyrctle sordu: 
....._ aınayı Efrayim mi kaçırmıı! baş kaldıran milleti de iyilikle, 

Ev tatlılıkla yola getirmiye ıhdetmiş-
~r· et, Mellu! frayim evini · I 
h etll'ı· tı. (endisine boyun eğmıyen bir a-
•t:i ış.. eşyalarını bir arabaya •. 

>ah.~ ll'ıiş. Sama ile birlikte Hebron vuç asıyı nasıl ve ne suretle yola 
•• , r] getirC'cc.>ktı? 

lı arından kaçıp gitmiş .. ....._ l-I _ - Daha bir gün önct' büyük ma-
~ i\ a) di, koş onların ::ırkaı.ın - bedde Rab'be soz vt-rdım : 
'<I ~ S ray muh fızı sana bir kaç .Kötü ruhlu inı.anl arı ıslaha sen 
)qllıla da versin. Bu iş tek başına beni memur e>ttin, ey ulu Rab! Fa-
itrı ll'ıaz. Karımı bulup getirır - kat, ben kötüleri tatlı sözle n iyi-
~i,.:."na istcdigin hed.yeyi vere- lıkle ıslaha muktedff olamıyorum ... 
-~ St-n bı:ı n1' yardım et'• dıye yalva-

a 

ç_ar.u ar roma 1 : ~ ------11 
3'ün esrarı YX, 

~ezan: Çeviren: 
,., ~~:-•-r_.R.;;,;e;,;Yr...______ Mua• mer Ala tur ı '-asu-· - ______ _...._.....,.-....-... ı 

~ ltar§:~~k, alıcı ile vc:iciyi kar- 1 gıhz., 1 ı İtalyan, 1 ı lı:veçlı, birj de 
~npıı gctı.rdığme gor:· pazar- Peru'ludur. 

~.lltens ;ası. da pek tabudir. Bunların içınde yuz yetmiş be§i 
<lt'ı h 0 Lıng der ki: cEğer er- Fransa hesabına. ellı dokuzu İn • 

~tın "e~biyelcrden birinde bir mil- gıltere, ellı bm Rusya, 21 ı Belçika, 
1 ~. hu perek bir ad m kazanmışsa- 2 sı İtalya hesaplarına çalışmış • 

•. lia.ıbu~nyı çok görmeyiniz.> lardır. Mnhkum edılen casuslardan 
~\~an h 1870 muharebesınde on dördu de muhtelıf hükumetler 
~ t'Uı,ı €ct~tları arasında haber gö- hesa bına iş gormüşlerdir. Mah • 
atıktan ırcn ere 50, nihayet 100 kum edilen Alman casuslarından 

._tııa.ıay !~zla para verilmezdi. ~oğu İngiltere hesabına çalı§ıyor-
"ı~a.rııar ikolay Umumi Harpte !ardı. 
~~~an ın tarafından tevkif edılerek Husust bır hazırlık devresi ge • 
ti ı llliş 'O} ahkemelerinde mnhkürn çirmeden casusluk yapabılmek her-
t kıl ""- an casusların bı'r lı'ste • k h 
., ~41: esın arcı değıldir. Onun için-
~~ Ca.sU:;:~!tır.23Bu listeye göre, dir ki, büyük memleketlerde is • 
~ ~ı~ 311 li n 5 i Alman, 46 sı tihbarat daırelerlnin casus yetişti-
" Si ~Us. 2 ~H:ındalı, 25i İsviçreli, ren husussi rnekteplcrJ vardır. Bun-
tıbllı-gıu O sı Belçikalı, 13 ü Lilk· l 

• 5 i Danimarkalı 1 i İn- arı~ içinde <:n meraklısı ve şüp-
hesız en eskisi Entellicens Ser -

r·---------------~ Son Telgrafın Müsat>aKa 
Kuponu 

No.: 30. 
Bu Resim -
nın fotografı oıaugunu 

Dıldirırım. 

ADRES ı 

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

Bayanı tan.ıuo,. mu.runud Mü -

ıabakamıE bugün ftihavet buldu. 

Şimdiye kadaT otue boılan reım4 

•ejrettik. Okuyuculonmte bt.nltı -

ftn içinde" tanıı1abildO.teri•H 9't 

kuponları keıenJc l>Wı göad.,.. -
1idirler. 

Kuponlar'"' gıc 1111.,a "4d• 
etimice geçmiı bulW11W1tal,der • 

Müıabaka hakem kffM'1/0MI., .. 

J>Otllar ve derece kaHt\Gtdar lld: -

kında çı!lı;malanm bir haf1a4• U.. 

mal edecektir. Binaneleı11l .il~" 
li deft ıonra, müıaltak<lft'MIMa aıli -

ccıini iZ4n edeceği&. Kosan• eJctt- · 

ı1uculanmız da hcdiJ1ıleriM Jla11-. 

ıonun• kadar almıı olacaklardır. 

SON TELGRAF PElt: YAıt:I1' -

DA YENİ VE ÇOK HEYECANI.J 

• , , • • • • • • • • • • • • • • • • • BİR MUSAB AKAYA BAŞLIYA -

1 iMZA j CAKTIR. YEN! MÜSABAll:AMIZI L.----------- BUGÜNLERDE !LAN EDECEGİZ. 

vıs'tır. 1 
Entellicens Serviı etrafı iyi ba-

kılmı~ çimenliklerle çevrili genif 
bir ~atoya yerleşmiş bulunmak • 
tadır. Buradaki salonlardan biri 
matbaa haline ifrnğ edilmiştir. Bu 
matbaada A vrupada kullanılan her 
çeşit hurufat vardır. 

Umumt Harpte Alman istihbarat 
bürosu, buradaki mektebin tedris 
programını elde etmiye muvaUak 

olmuş ve kendi mektebinde de bu 
programın esas hatlarını tatbike 
başlamıştı. 

EntelUcens Servis mektebinde 
tahsil müddeti üç senedir. Talebe 
ilk senelerde ooden terbiyesi gör· 
mek suretil.? yetiştirilmektedir . 
Günde sekiz saat devam eden bu 

beden terbiyesi derslerinde tale • 
be jimmıstiği, yüzmeyi, eskrimi, 

ata binmeği, boksu, jiu-jitsü'yü, 
direksiyon kullanmasını vesaireyi 
öğrenmektedir. 

Öğretilen duslerin en mühimle
rincfon biri d.:? sahte imaHlttır. Ders· 
lerde talebe bilhassa imza takll -
dini öğrenmektedirler, Mesela ken-

dt profesörünün imzaııını en iyi 
taklit ctmiye muvaffak olan ta • 
!ebeye mütdifat nrllmektedir. Hır-
sızlık san'ati de öğretilen ba~ -

lıc:ı derslerden biridir. Bir insa • 
nın tam manasilc cnsua olabilmesi 
için daha bunun gibi bir çok §C1 -

ler öğrenmesi !Azım gelmektedir. 
Entellicens Servis mektebinin ta

lebesi en iyi ailelerden intihap e -
dilmektedir. Zira İngilterede ca • 
susluk casU bir spor. olarak te
lakki edilir. 

Maamafih Alman kaynaklarının 
verdiği mallımata göre, bu mek • 
tepte pek o kadar tavsiyeye va -
yan olmıyan ir.sanlar da ders gör -
mektedir. Memleket kanunlarına 
muhalefet eden bazı sqçluların, on 
sene Entellicens Serviste hizmet 
görmek şartile, cezaları affedil -
mektedir. 

Programdaki mühim dersıe;den 
biri de gizli haber imal etmek ve 
şifreleri sökel:ilmcktir. Bundan 
başka casuslar resim yapmasını 
ve başka dilleri de öğrcnmiye mec
bur tutulmaktadırlar. 

(Devamı var) 

Beşıktaş bu vaziyette en mü • 
hiın karşılaşma karşısmda bulunu. 
yor.Sıyah Beyaz bu maçta mağlup 
\'ariyete düşerse milli kümede bi • 
rincilik alınası tehlikeye girmiş 0 _ 

tur. Beşiktaşın yarın çıkaracağı 
takım bir kaç ~ekil alabilir. Fakat 
en kuvvet.llii: 

• • İSVEÇ VE ALMANYA TAKIM-
LARI KARŞILAŞIYOR 

İsveç, Alınanya takımları 21 Teş
rinisanide İsveçte karşıla~mayı ka .. 
rarlaştırmışlardır. 

Muham Şeref in ıöreınediRI Sigeh • Bega% taktmın m kuvwıtll For
"-' hattı : Hag11.t(, Hakkı, Naı:ım, Şeref, Eı~•f 

Fatih Sulh Üçüncü Hukuk H4kimliğindcn: 
Han~fe tarafından kocası Unkapanında KaraiÖt r.ade Salih ya. 

nında mustahdem Hüseyin aleyhine ikame eylediği ıulh teşebbüsünün 
icrası davasının yapılan muhakcme!indc dava olunan ikametgahının 
mcçh_uı ol~uku y~pılan tahkikattan anlaşılmasına binaen m3hkcmece 
2~ ~un J muddctle llanen tcbliğat icrasma karar verilmiı ve muhakeme 
!undu 0 arak kta 19·5-937 çcrşam ba günü saat 10 a talik edilmic oldu-
6 un an mez ur trij .. 
t kd' d • n ve saatta mahkemede hazır bulunulması, aksi P-·: . gty•ben korar verileceti nan olıınor. 

ŞIRKETi HA YRiYEDEN: 
• \, .. '(· ·' .~ ::.. !. . .. . ~ . 

DiKKAT 
Pazar sabahlarına mahsus olan gidip gelme %50 Tcnzi• 

lath tarifemizın Bahar Bayramına müsadif yarınki Cumartesi 
günü 6 .. 14 ve 32 numaralı postalarda da sayın halkımıza 
bir kolaylık olmak üzere tatbik ol:ınacağı ilan olunur. 

~ 

Boğaziçi vapurlarına mahsus İlkbahar tarifesi t Mayıs 
~umnrtt-si sabahından itibaren tadbik edilecektir. Tarifeler 
gışelcrde satılmaktadır. .. 
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--.-SiNEKLER~
Sıtma, tifo ve hastalık getirir 

yemeklerinizi kirletir. 

FAYDA 
Sin•lrlerl ve btltlln h• ... •b öJcHll'llr. 

Seaoaik anhımmea kira• 300 lira olaa l'!orJada iltHfO• •dd .. 
lindeki ,.aao te•li• tarihinde• itibaroa l d tepi• 9JY aoauu kadar 
ttra1a •eriJ•ek üıere açık arttırma1a keHl••ıtur. 

$ulıla•eıi Lenıım Müdürlütünde ıörileDilir. lıtekli olanlar !I lira 
50 kuruılak ilk teminat mektup nya makb•H ilo lY-S.9)1 Pasarte8i 
fini 1Ut 14 de Daimi Encümende b•l11nmakdırlar. (8) (2419) 

• •• 
Ketif bedeli 5724 lira S kurut olaa Çubukhı. Pa1abah99 yeluu• 

J&ft kalaa lusm ınan uamamlanma11 ip açık ekliltae1e konulıauıtur. 
K•tif •wak,ı ve prlaameai lcvaııa Müdürlütüade ıör ilebilir. lıtek.; 

Wer 2490 N. h kanunda 7aııh vesikadan baıka ekıiltme ıünündea H• 

Dans Profesörü 
Perlsin 1937 eenealnln 
wenl dana tlgUrlerlnl .. r••••k l•t•r•nl .... 

mUJde 
Be1otht latikl&I caddeli Ttlrkau 

clau derıbanelinde Kemal Sami 
•1•• •itracaıt. HerrG• ıabab 
oadaa Uf&m dokuıa kadır den· 
hanell talebelerine açıktır. 

Akba mll••••••l•rl 
Ankarada her dilde• kitap, r•• 

zele, •ecmua ve kırlaliyeyi ucuı• 
•larak AKBA •ün .... llnde 
iulalılHnlaiz. Her dilde kitıp, 

...... 8i,.riti kalNI edilir. 
ı ........ rueteı•i tç.iılilh ka
~aı. aMae ••rd••iUr. Uadervo4cl 
r• 'fe ı..., •ıkiaeleriaia Aa
.... •-tML Parter dalma 
lı.ı..a..illia .\akanda ıatıt ., .. 
ri4ir. T.W.. ı 3:171 

O.na ••rellltl•rın• 
111t1J•• _._llle ..... t)alJl .... il• 

·-· .. • • • .. ft ucu ~~ 1lat 
...... ., ............ pre • 
... ,. .. .,. ~t etnle. 

A*-
•.,..a11 T9kathfaa e'9U arn • 

_.. ~er •btc Ne. il•• .,..... .... 
Dr. Hafız Cemal 
- , ................. 
........... Ple.dellle· 

......... , (l.ıtaaı,.~ 

.... bulcla DiT .. Jol•nda (llM) ••· 
•arak taueuat ltabiaHinde halta • 
lll'IAI la~ul eder. Sala. owsıartell 

llal_. •bd .t.I • iL aatlut ha· 
~ f&kara,a ~ıu. Mua7eıa• 

hae •• •• Mlelea: m98. Jtlfla,t 
telefon: 21044. 

DAKTİLO AAAHIYOB 

• aıalı orta tahlilini itmil et-
•it olmak prtile 8eri 7uar naU. 

tait (Bar veya Bayan) bil' daktilo

ya ihtf7a1 vardır. Taliplerin ıue

teınilde D. D . .Rumuzuna mOracaat· 
etmelerl 

müstesna· biP·fırs_at 

9V "H.A F TA MAC AZA LA R 1 M 1Z1 Z 1 VAR ET E O ENLER EN NE F 1 s. 
KUMA$LARI UCUZ FIATLARLA ALMAK FIRSATlNI BULACAKLAROlAi 

'YERLi MALLAR PAZARLAR1 
Yel aon ilti fÜD içinde bayındırhk Direktörlüthe müraaaatla F•• l•----------•I 
ebliret n.ıkaıı almalan ve 429 lira 30 k"'11fluk ilk teminat makbn ADEMi iKTiDAR nya meklabile beraber 5-S.937 prpmlla pnl aat de Dalal Baole 
mende bulanmahdırlar: {i) {21Yl) 

~vAz GELDİ -.. 
KOSTÜMvePARDESÜNOZO 
Şehrin en mütenevvi ve mükemmel 

Ç•fltlerine malik bulunan 
Yalnız GALATADA meıhur 

EKSELSYO 
BUrUk •lbl .. tlcerethenealnden tedarik edlnla 

•ı•nl•r• lll•h••• MANTOLARIN •nve 
,,. ldilllyetll •lkd•rda ÇOCUK 

KOSTÜMLERi verdır 
Rekabetsiz fiyatlarla vaınız 

- Galata'd• EKSELSYQR de ltulecakeınıa -

Kadın dişcisi 
MARI SOLLBERGER 

DIŞ TABiBi 
ve BEL GEVŞEKLi~iNE KARŞI 

latlldlt caddell, Lük•1burr Ap. 

R Perte•be ve paur rünlerindeo 
... da llerıü• Mat 9 dan 12 7e 
ve •at 14 den 18 • kadar kabul 
ettiliai uııa müıtorilerine bil-
6ir. 

Tabletleri. Her ecaaaede aRJID&L (Poıta kutu1U 125S Hor•obia) Galata. lıtHbul 

BAS URDAN YALNIZ HEDENSA 
be .. eli7ata. k•rtalvaa& .... memelerial adürür, •abvcder, kana, •tnJI derhal keler. 

SiNiRE 
Eaulaiz illçbr. Hafak--. teeutirle bayılanlara 20 dam._ hayat •erir. Evlerinizde •atlaka bulunduruouı. 

Otitmektea relea arka uıı.a.1~.111, .•1~t!k, .~ ve dlı atrdanm derhal ıeçirir. Vicudll kızdlnr. 

ADEMi 

( inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - lctatemicta Papbabçe Fabrika•nd• ıartaaaeel mucibiac• açı· 

lacak JOhla (3991.31) lira kefil boclelli hafır •• l•ll iti, iı,iaat d&tU• 
lulaaa laıaatı paıarlık a111lile eksiltmeye koaal••ttur. 
· H - Paıarbk, 6 • V • !937 taribiao raath1aa Pertc•b9 ıial aıt 

10 da ICabalqta JeHDa H •İİHJHl e•bffiadeki alna kemla7oaanda 
1•P1la•kw • . 

ID - Şara.ı.eı.r paruaz olarak ~- ı• ıOll ,. .. pbadn ......... 
. ty -~ ,. .... Jik ..... ,.. edi ... fi• ~ ..... ,, 'I.': 1 

~-- .-.ı1rı,ta l>irllltt• ada pçea ••ıillWI•• ıelloelerl illa · 
·~a. (238~ 

• • • 1 - Şutaaaul ... citHac.e uıara maklaelerlade k11llanalmak izere 
••'teUI •b'•tt• MIG adet ket.a tiilia ,. ıirara teridi paHtbkla NllD 
ahnac:dm. 

11 - Paaarlak 6 • V • 19J1 tarihi•• raıtlıru Pertombe ıilal Mat 
11 te Kabataıl• Le.u.m ve Möba1aat ŞQbethade&i Aba Komiıronunda 
7apılacaktır. . 

111 - ŞartH•eler parAsez olarak ber 1oa aözi ıecea tubedea 
.ıaaabi&r. 

lV - lıteklilerla pızarbk için !arlıı edilen ıü ye ıaalle 0/1 7,5 
ıheaM paıaJariyle birlikte ada ıeçen komiıyoaa plmtleri ilAa olwaur. 

. (2152) 

Sataibi ve Umumf nefl'lratı idare edem 

E. lz~et 

... ldıtı '"' : Matbaai lbillip 


