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Sayı: 32 

/ıpangol Faaının ve Tanca"nm ~orlqetlnf göıt•rir ltarita 

Başvekil bu sabah 
Kayseriye vardı 

Şalıt Bükreş 'e 
Gidiyor 

Dönüşte Konya Ereğlisindeki ip
lik fabrikasını da 

yeni bir nutukla açacak 

Bükreş, 4 [ Hususi] - Rumen 
devlet bankası direk törü Konstan• 
tineskuya ziyaretini iade maksadıle, 
Alman lktısat Naıırı doktor Şahtan 
bu ay nihayetinde Bükreşe 
a-elcceti söylenmektedir. 

Bura mahafili doktor Şahtın. 
siyasi maksatlarla gelmekte oldu· 
tuna kani bulunmaktadır. 

Dün. Karabuk demir ve çehk yenı bir nutuk soylıy1?ccktir. 
fabrikalarının tcmclıni atan Baş~ 1 Başvekıl ve dığcr vckıller dün 
vekilin, yalnız fabrikanın temelını öğle üzeri Karabuk'len KayS<?riye 
atmakla .kalmıyan, Cumhurıye~ hareket ctmışler ve bu sabah Kay-
Türkıyesinin şınai hayatında ~:nı seriye varmışlardır. Kayseride 
bir devır açan nutuklarının hula - kombınayt gozden geçıreıt;kler -
sasını, İstanbul gazetelerinin için- dır. Bundan sonra da yeni iplık 
de ilk olarak okuyucularımıza btl - fabrıkasını açmak tçm Konya E -
dirmiştik. reğlısıne hareket edeceklerdır 

Bu mühim nutuktan sonr~, Baş- Başve:kil dur. Karabuk'te yeni 
vekil Konya Ercğlisinde yenı yapı- fabrıkaların temel atma merasi -

. 1 k fabrikasını açarken de ( Dcı.:amı ıkınci sayfada) 
lan ıp ı unuı11111u11111unn•t1U1tUltllUIUllUUUlllUUtllttlllllfUUUUtt1111Uutll1111111111tllttltlUlllUlllUft .............................................. 

400,000 
Arlıelegrev 
ilan etti . 

Paris, 4 (Hususi) - Pari Suar 
gazetesinin hususi reuhabirinin bil. 
dirdiğine göre, Amerika ameleleri 
ve maden ocakları amele reisi 
Dıo Lüyis'in emri üzerine 400 000 

' amele grev ilan etmiıtir. 
Heyecan çok büyük oldutu için 

Binicilik ekibimiz yarm Ro· H;:;;;ı;;·ımakl•dır. 
maya hareket ediyor lngilizleri 

P- · B ··k ı istemiyorlar Romadan sonra a~ıse, ru seıe ~aris, 4 (Hususi) - Hint giize. 

e l ondraga gzdecekler t~lerı, ye~i Kanunu Esasiye karşı 
V .J şıddetle huc·um etmektedirler. Hint 

S
• la. Ocofırtdo gepılo• mas11ha1col•rdan lir f6rlnt!ı 

Dl• rpa 
1 (Ya.Nı 2 nci atthifede) 

kongresi, bilakaydü şart bütün 
lngilizlerin Hindistanı terketme.. 
lerini isteyen bir karar sureti kabul 
etmiştir. 

lngiltere hükumeti ise, yeni ka
nunu esasi ile HinUilere bahşedilen 
yeni haklardan Hindistanın mem
nun olması lAzımreldiQ"i .. mütalea• 
11.ndadır. lcap ederse, şiddetli ted· 
bırlere müracaat edilecektir. 

Logaritma 
A"kıırıı, 3 (A. A.) - Türk Dili 

Kur J ı Genel Sekreterlifinden : 
• Logaritma sözünün Türkçe kar· 
şılı.cını bulanlardan en isabet edene 
yüz lira hediye edilecektir. Bu he
diye ıimdiden iş Banka11na tevdi 
edllmltlir. Cevaplar nisan alb ak· 
"flauna kadar verilmif olmabdır. 
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~Alaturka ve Alafranga~ 
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Tath kitabı 
Fiatı 100 kuruş 

lnkılAb Kitabevi 
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Adres: lstanbul, SON TELGRAF 

Antant muhtemel bir 
Alman taar-

karşı da vaziyet alıyor 
Patis 4 [ Hususi ] - Lövr ga· 

zete~i doktor Beneşin Belgradı 

ziyareti münasebetile neşrettiği bir 
makale inde şunları yazmaktadır: 

" Doktor Br.neş, Fransanın tek
lif ettiği mutekabil yardım paktının 
inızal ınmasını doktor Stoyadi 1oviç .. 
len kal'i olarak isteyecektir. ,, 

Fransız gazeteleri Küçük hilafın 
Belgrat toplantısından uzun uza• 

. dı) a bahselmcktedırlcr. Parti farkı 
olmaksızın hemen hemen, bütün 

Frarsız gazeteleri Stoyadinoviçin 
harici si}•asetini beğenmemiye baş• 

mış ardır.Lümanite gaı tesı,halya ıle 
Yugoslavya arasında imzalanan 

do!!tluk paktının Küçük itilafı 

zayıflattığını }azmakta ve Fransa-
nın Belgrat sefirmi ittiham etmek. ı Yugoslao Boıvekili STogadinoJJiç 
tcd r. ~ında askeri bir ittifak akli proje-

L'entrensijan gazetesi, Fran• sinin reddedilmesini Yugoslavyanan 
sanın Küçük lti!lf devletleri ara• (Devamı ikinci sayfada) 

Dürziler Suriye hükô
metinden cevap istiyor 
Atraş,dağa çekildi,ültimatomuna 
cevap almazsa, isyan muhakkak! 

(Yasısı 2 inci sag/amırda) 

Günün şakası: 
Havalar soğuyunca .. 

- Yahu tu bl•lm kömUrcu .. un yUzU barometre 
gibi. H•v•nın tekr•r kıftadılını yUzUne bakar 
1Nlkmaz anladım •• 



, 

Haliçle 1 KoçoK HABERLER 1 Avans hesapları~,--oış :J 
1 

. 'r . .f• SiYASA 
iki tahtelbahir 
Yapılacak 

~~ .1 as1 ıye .. 
e lzmir ve civarına son gün- 1111 

Ierde kükürtlü yağmur yağmıştır. Edilecek Fransızlar memn 
e Bütün vilfı> etler hududu da- değ İl 

Yeni yapılacak tahtelbahirleri
mizden ikisinin lstanbulda inşasına 
"arar verilmiştir. Şehrimize gelmiş 
o'an mühendisler Haliçte .. Taş kı
zak,, i.o;mi verilen metruk havuzu 
münasip görmüşlerdir. 

hilinde ne miktar köy birliği kuru- Mali seno beşına hazır• Dost Yugoslavya milletinin bii· 
lacağım bir liste halinde Dahiliye hklar batladı yük kralı Aleksandr ile birliltte 

Müdahale etmek gibi 
olmasın amma ••• 

Vekaletine göndermeğe başlamış- Maliye Vekciletinden dün vila • Marsilyada öldürülen Fransıt Jlıı• 
lardır. yet~ gönderilen bir emirle 1S29 ma- riciye Nazın Bartu, 1ta1yanıar1' 

Bravo kaşkariko! .. bravo man -
d~}'Si! .. bravo katakulli!-
İ~panya cephelerinde döğüşen 

§U milletler ırası gönüllüleri adla
rile çağmp alkışlıyoruz sanılma -
ın!! 

Biz, şu Adem babamız zamanın -
d.mberi bildigimiz kaşkarikoyu, ka
taKulliyi, mandepsiyi, bir defa da
ha, hayretler içinde, sakal sıvaya
rak, alkışlıyoruz! .. 

Evet, yine şu İspanya faciası ö
nünde dünya siyasetinin garabeti
ne şaşa k alarak .. zira, şöyle bir dü
şünülüveri irse Avrupa diploma -
sisinin butün dünyaya knbul ettir
diÇ,i bir 1Jhniyete1 bir mantıka şa
şa kalmam k k bil değildir : 

l'alıimdur ki, İspanya harbi çı
kar çıkmaz, Avrupa, hemen bir (A-

demi Müdahale) komitesi kurdu. 
Karışmıyor! Ala. Fakat, müdahale 
gibi olmasın amma, (Ademi müda
hale) yi pek tabii gös[ereiı zihniye-

tiJ dayandığı mantık nedir? Su -
dur, değil mi: • 

Harbin bütün dünyaya slrayet 
etmemesi için karışılmıyor ı 

İşte buna gel de şaşma. Doğrusu 
~s,u.irse, bu zihniyet, bu mantık, 
l.spanya harbinden daha dt?hşetli 
d~il midir? 

Zira: 

• Eğer (dünyaya sirayet eder, bir 
cıhan harbi olur) diye bir harbe 
k.ınşmamak esası kabul olunuyor
sa, bu pek tabü ve makul bir şey ise 
demek yann her hangi iki devlet 
arasında da harp çıktığı zaman da: 

- Aman bir dünya harbi çıkar! 
diye_ ayni _mantıkla kanşılmıyacak! 
Bueun, Ispanya harbi bahanesile 
bütün dünyaya knoul ettirilmiş 0 • 

lan zihniyete nazar buyurun: Bu 
ispanya harbinden daha korkunç 
değil mi ki? .. 

Fakat diplomatlar, şu yaman dip
)omasi bunu dünyaya nasıl hır akıl 
hnpı gibi yutturmuş bulunuyor? 
Hayret!. 

?iplomasi hata şu bizim bildiği
mız kaşkariko, katakulli ve man _ 
deps.iyc dayanıyor vesselam .. 

Bravo kaşkariko! bravo mandep
si!.. bravo katakulli!. bravo! .. 

* 

kemesine getirilen, Galatada nara
lar ata ata yerlere yuvarlanıp 

başı gözü yarılmış bir adam mah -
kemeye ne söylüyor: 

- Ben yorgunluğumu gidermek 
için bir şişe rakı içtim. Parayı in
hisar idaresi alıyor, yabancıya git
miyor ki! İnhisar idaresini kazan
dırmış oluyorum! Bundan dolayı 
beni muhakeme edemezsiniz!! Dün 
gece rakıyı içtikten sonra eve dö -
nüyordum. Çocuklara baklava al
mıştım. Yolda imrendim, yedim! 
Baklava başıma vurdu: Onun için 
böyle oldu! .. 

Be ad mcağız, tevekkeli; 
- Ben rakı içtim, rakı parasını 

da inhisar idaresine verdim. ~ara
yı yabancıya vermiyorum: İnhisar
lar kazanıyor!.. Bu vaziyette bana 
ceza veremezsiniz!!. 

Ne ala mantık!! 
Peki, tcchiz ve tekfin olunca da 

Belediye kazanıyor. Belediyemiz 
de kazansın ölye bir adam da öl
dürüp, mlllete devlete daha hiz -
metin dokunuvereydi bari!! .. 

* garip bir lsanbahğı ••• 
Edirnekapı semtinde bir berbe

rin yaptığı 1 nisan balığını okudu
nuz mu! Çok garip. Bu berber her 
halde düşünmüş, taşınmış, hiç bır

0 

zaman aldanmamış olan birini al
datmnk istemiş: Mezareılan bul • 
muş! 

Onlara: 
- Karım öldü .. 
Diye mezar kazdırtmış. Mezarcı

lar mezarı kazmışlnr. Akşama ka
dar beklemişler. Akşam üstü me -
zarcılar bt!rberin dukkfuıına koşup 
cenazenin niçin gelmediğini sor -
muşlar. .3erber o vakit gülerek 
takvimi göstermiş! 

Her halde insanların öldükten 
sonra yalan söyliyememelerinden 
dolayı aldanmıya alışmamış me -
zarcılar buna !fena halde k.ızmışlars 
berberi dava etmişler. 

Fakat dikkat buyurulur mu: Mu-

zip berberin şu nisan balığı şaka -
Slllda kimi öldürdüğüne: Karısını! .. 
Berbeıin böyle bir şakayı tercih 

etme~ındeki hikmeti anlıyama -
dık doğrusu .. Acaba: 

Acık gö• mU - Beliti şu vesılc ile azraili kız-• ararsın ...ı .... u.uırım! .. 
Siyaset yalnız açık göz Avrupa Diye mi?!! .. 

siyıısiyonunda d ğil bizim açın ,~ •ı 

gözlenn:izde de var. Bakın sarhoş- c:::::>::='e:..w~~ 
luk suçile meşhud cürümler mah- ,,,...-

"'"'"""i'"8$V&kir-Kayse·r'i"d'e~·-" 
(Birinci sayfadan devam) 

minde söyledikleri nutukta bil -
hassa demişlerdir ki: 

c- Bu hadisenin bütün memle
ket için olan büyük ehem -

Bu suretle memleketimi:ıde harp 
gemisi yapmıya da yeni bir devir 
açılmıı olacaktır. 

Florgaya 
Gidip gelme 
17,5 kuruş 

Devlet Demiryolları Avrupa 
battı idaresi, tar fede{tenzilat yap
mak içın letkikatta bulunuyordu. 
Bu tetkikat bıt r" lmiş ve netice 
Nafıa Vekaletine bildirilmiştir. 

F.orya iç in .} aza mahsus olmak 
üzere ~eni bır tarıfe tatbik edile
cektir. Floryaya gidip gelmek 
Anadolu } ak a sı banli}' ösünde ol· 
duğu gibi.- 17,5 kuruşla mümkün 
olacakt ı r. Floryad.ın son tren de 
ml.m ün olduğu kadar geç kal. 
dırılacaklır. 

TUtUn mıntaka!ar1nı 
gösteren harita 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü, 

Türk yede yetişen tütün mıntaka -
Jarını gösteren büyük bir kabartma 

haritanın yapılmasına karar ver -

miştır. 

Böyle büyük kabartma bir ha -

rita Türkiyede ilk defa olacak ve 
bu harita üzerınde tütün mıntaka-

ları ve istitistikler gösterilecek -

tir. 

Dürziler 
•• 

Ullimatoma 
Cevap bekliyor 

Halep, 4 ( Husuı;:i ) - Şamdan 
buraya gelen haberler, Suriyede 
vazı;ıetin son derecede karıştığını 
bildirmektedir. 

Bılhassa Dürziler isyan eımek 
üıere· vaziyet almış bulunmaktadır· 
hır. Su\tanülatraş meydanda yoktur. 
Dağa çekilmrş ve maiyeti ile bir• 
lıkte is) anı buradan rdare etmiye 
hazıdanmıştır. 

Bu isyan hareketinin btrfod sebebi 
Aıraş ailesinin asırlardanberi 
devam eden saltanatlarına nihayet 
verilmek istenmesi, ikincisi de 
f ransa müstemleke mcmurlannın 
Cebelde halka karşı gösterdikleri 
z.ulüm ve laı) iktır. Cebel balkı bu . 
?.ulum ve taıyik yüzünden kendi 
sultanlarına daha ıiyade bağlan
mı~lar ve Fransızlara düşman t:e. 
sil mi~lerdir. 

Atraş Suriye hükumetine bir 
ültimatom göndermiştir. Evvelce 
vadedilen huoııust idare .tahakkuk 
cımediA"i takdirde, Cebelde isyanın 
pat lak vereceğine şuphe edilme· 

e inhisarlar Umum Müdürü li yılı sonuna kadar türlü şekiller- Yugoslavyayı barıştu-rnak iStiycP 
Nithat Yenel Avrupadan dön- le muhasipler adına borç çıkarılan du. Fakat M.arsilya suikasdı Frt# 
müştür. p:ıralar ile devlet hizmeti için a- sızlarm bu teşebüsüne mani ol ' 

e Tedni için AYl'upaya git- vans verilen paraların en kısa vir muştu. Hırvat tethişçileri ile ~ 
miş olan Maliye Vekili Fuat Ağrah zaı~anda tasfiyesi, devlet hesap - taşi) lerin İtalyada gizlenmeleri ı• 
yann ~ehrimiıe gelecektir. lannın pürüzsüz bir hale getiril - se, Yugoslav_ İtalyan münasebail' 

e Çöp'erin de:-ıb:e dökülmesine mesi cihetinden arzu edildiği bil- nı bir kat daha fenalaştırıp ge:d: 
Mayısta başlanacaktır. dirilmiştir. ginlcştirmişti. Aradan az bir J11tl 

e 937 f cstivalleri içh neşre- Bu gibi işlere ait muameleler ö- det geçmişti, ki, Fransızlar, :RU
5 

• 

dilecek broşürün dış kapaklarını nürr.üzdeki ilk ayın 15 ine kadar larla ittifak aktettikleri için, ttJI· 
&Üslernek için belediye lktısat mü• sureti kafiyede vekalete gönderi - ya - Fransa dostluk münaseb:ıtı bil" 
dür üğünün açlığı müsabaka 3 ma• lec<.:k, göndcrmiyenlerin acizlerine zuldu. buna mukabil, geçen hnft~ 
yısta bitecektir. ve kayıtsızlıklarına hükmedilerek İtalya ile Yugoslavya arasında bır 

O Yeni köprünün on beş met• d!:.thal cezalandırılacaklardll". dostluk paktı imzalandı. Bugüıı1'ıl 
reden, on sekiz m.:treye kadar de· vaziyette, İtalya, Almanya ile dost 
rinleştirilen a}akları yine tutma· Beneş askeri bir Fransa ise, Rusya ile müttefi~ oı • 
mıştır. Daha ziyade derinlik fazla d\ığu için Almanya ve İtalya ile 

masrafı mucip olacağındrtn grı p'a İttifak teklif dost değildir. 
belerfi}·e müzakereye sı-irişmişlerdir. Yugoslavlar , eskidenberi Fr~· 

9 M-ıar ı f idaresi on beş mek- Edecek sa ile dostturlar, simdi de, itntys ı· 
leple çocıık bahçesi tesis etmişti. le dostlac:tılar ve. Akdenizle p.dfl' 
B b (Birinci sayfadan devam) Y f 

u alıçeler"n faydaları görülmüş h . · j k - yatı"k sahı" llerı"nde sulh ve ı"sti:kıf arıci siy \SClınt e yap 11a uzere 
ve çoğaltılmalarına karar veril· r ek a· volunda bu'" yu"' k sı'yas"ı bı·r mu·""rfl' olduğu d ği~ikliğe al e tm ·te ır. "' v .. 

miştir. Eski Başvekil Tardivö. (Gren~u ır) kiyet kazandılar- Doktor Stoyııdi' 
e Geçenlerde apandisit amc- da yaıdığı bir m:ıkalesinde, ltal- noviç, Yugosbvyayı harici siyat#' 

!iyesi sonunda vefat eden Sovyet yanların Akdeniz siyasetlerinde f!3 • 
Konsolos mua\'İni Kemal Kitabof'ua rnuvaff ak olduklarım yazmaktadır. tinde, muvaffakiycttcn mu va r kıyete koşturan büyük bir d~ 
cenazesi Rusyaya gönderilecektir. lT AL YANLAR BlR VERiP ÜÇ adamı olarak temayüz etmiş b1J .' 

Dısar da ALivlAK İSTİYORLARM1Ş lunuyor. Balkan paktı ve KüçiilC,.. 
e Eski lniilİZ Kralı11111 Maoanı Moskova 4 (Hususi) - Kızıl or- •1 

Simpsoola. evlenmek üzere Fransay• dunun orgam olan cKrasnaya ga- tilfıfa aza olan Yugoslavya, üç "' 
0idece~i tekzip edilmektedir. zetaa Yugoslav - İtalyan dostluk evvel Bulgaristanln da uzlaş~ı~~ 
6 6 1ta1ya - Yugoslavya paktım 1JllY. 

• Beynelmilel şeker konferansı paktı münasebetile nQŞrettiği bir lamııkla, Yugoslııvya devletiniP ı• 
yarın Londrada torlanacaktır. makalesınde, İtalyayı Balkanlar tibarını cihana kal"C:1 ı-:r kat dİ" 

• 
n .. , • t d be'-~· · sulhunu bozmak ve Avrupa sul - -r uı "'-
l>l' garıs an a ~•ye seçı• yükseltmiştir. Fakat, İtalyayı. u-

mi miinasebctile Sofyadaa muhtelif hunu tehdit etmekle ithmı etmek- ta Avrupa, \.·e Akdenizde ~t' 
yerlere oef yedilen partizanlar affe- tedir. rine rakip addeden Fransizlar, fır 
dilmişt·,. Rus gazetesi. Balear adalarına , 

•• • goslav - İtalya paktının imzaial» 
e Yedi seaedenbcri Berutta yerleşen İtalyanların, Fransızların masından hiç menınun taıına.-ır 

oturmakta olan eski rus ıcneralle- müstemleke yollarmı ve Cebelüt- • · • 

d Ka 
· k'' · k ld tank ile Süveyş arasında İngilizle- lardır. Küçük İtilaf hü.kiımetler

1 

rin en rpıns 1 nın açın 1i 1 söy• nin iki gün evvel Belgradda yııP' 
lenme-kledir. rin serbest yolların iehdit ahına ir • 

e lngi.iz Ayao azasından Lord aldıklarını, yazmaktadır. Pravda tıkları konfcrıınsta, Fransız hül' 
Loidin bu ay içinde Atha yolilc gazetesi d~ kendi arkalarını temin metinin altı aydanberi Hh:ırn et ' 
aıcm'eketimiıe relmcsi beklen- etmek üzere olan İtalyanların, ya- mekte olduğu ve Yugoslavya, ıtD' 
mektedir. • kında hücuma geçeceklerini ve Yu- manya ve Çekoslovakya devıeı:e: 

e Fransada amele sindikalan goslavyayı elde edebilmek maksa- ri arasındıı umumi bir askeri ittı 
hükumetten haftada kırk saatlik dile yaptıkları fedakfu'lığın, üç de- fakın akdedilmesi hııkkmdaki prC' 
iş ıstcmişlerdir. fa daha fazlasmı geri alacaklarını: jenin neticesiz bırakılınaSl j;t 

e Mısır Kra ı iki gün katmak yazmaktadır. Fransayı büsbütün kızdı~ 
u7ere Cenevre'den Bern'e gitmiştir. Çünkü, "'Fransızlar, bağlı otdUlcl~ 

Gandi sulh mtkifatina ~skeri muahede ile Almanlar t~ 
Belgratta Ankara ta• 

dının eşi yapllacak 
Yugos'a•ı Başvekl i Ankarayı 

ziyaret ellıği zaman, Ankara stad. 
yom ve ipodromunu pek beğenmiş• 
ti. Yugoslav hükü.ıneti bu stadyo
mun Bclgratta bir eşini yaptırma
ğa karar vermiş ve elı.;i'ikten An· 
kora .stadının planı ve maliyet fıati 
hakkında malumat istemiştir. An
kara belediyesi p'anlan Belgrat 
elçilitine göndermiştir. 

Mifll mUcadeleye ı,urak 
edenlerin tekaUdiyelerl 

Mıllt mücadeleye iştirük edip te 
eski telrnüt kanununa g·öre tekaüde 
sevkıodilmiş olanların bir li!lesi ya
pılmıştır. Milli Müd3f aa Vekileti 
bu listeye dahil olanlara yeni teka· 
üt kanunu hüküınlerhe göre tekaüt 
maaşı bağ anmıısını temi.1 edecektir. 

n ~ m zet iindnn bir hücurfıa :maruz '.h-aı:ıbl ~ 
mükafatı namzedlerindcn birisi de lerek olan Çekoslavnkyayı,.bir ll e~ 
Gandidir. vukuuı;ıda bilfiil müdafaa ettt11111 

-- mecburiyetinde olduklım için-, 
1 Rakovskl tevkif edildi devletin Yugoslavya ve RoJllnJ1 ,ıı' 

Londra, 4 (Hususi) - cTaymıs• orduları tarafından da ayni zsJl'lJJ. 
gazetesının ya::dığır..a göre, komü- da, müdafaasını temine çahşrıl9 ııl' 
nizm lıderlerinden Bakovski tev- tadırlar. Fakat, bu proje akuı:1 l< S' 

kıf edilmiştir. mış ve Tuna devletleri kendı ~ 
larında Macaristan ve Avustu~ 

Doktor Martenin iki ÇO• nın da iltihakile, beş devletteil ~ 
cuğuda kur,una dlzilmls rekkep bir Tuna ittihadı rneY , 

Londra • (A.A.) - Öğrenildıği- getirmek üzere teşebbüsata ~g~ 
ne göre Habeşistanm eski Londra rniş bulunmaktadırlar. Çünl<ll• # 
sefiri Doktor Majin Martin'in bü - çük devletler, büyük devıetl~, 
yük oğlu B. Theodore ile iki kar- himaye ve nüfuzundan azade 
deşi Joseph ve Benjmaon, Mareşal mak istemektedirler. 
Grazlani'ye karşı yapılan sulkasdı Ahmet R:"',) 
takip eden mukabelei biftnisiller ~ 
esnasında telef olmuşlardır. 

B. Theoderc, sefirin İngilU: olan Binicilerimiz 
ilk kansından dünyaya gelmiş idi. 

miyetine işaret etmek isterim. A
tatürk bu büyük müessesenin te -
mel atma merasimine bizi memur 
etti. Şimdi eserin ehemmiyetıni 

bu- siyaset telakki ederiz. İkı mem
leket arasındakı bu yenı vazıy~tm 
iki yüksek yapıcısını sizın yüksek 
takdirinize arzederım. Doktor A
rns ve İngıltcrenın Turkıyedekı 
büyük elçisı Sır Rersı Loren. Muh
terem büyük elç'i bugunku toplan-

Yarın· mektedir. 

------------------------------------------------------------------------------, 
\''~ s_aba_h_ve __ ak_şa_m _b_aş_m~,a,_rr_irl_eri_ne_yaz_ıy_ort_ar __ ? 

gösterecek bir iki rakamı size ve 
memlekete arzetmek isterim. 

Demir ve çelik fabrikaları yedi 
büyük fabrikad'an mürekkeptir. 

Yüksek fırınlar, çelik fırınları, 
kok fırını, haddehane, 20 bin kilo
vat kudretinde bir elektrik san -
tralı, büyük bir atölye ve tali rnad
&ler fabrikası, bugün meydana 
getirilmesi kararlaştırılmış olan • 
lar bunlardır. Bu müesseselere 
dayanarak yeniden kurulacak fab
rikalar ayrıca birer mevzu olacak
tır .• 

Bu müesseselere 22 milyon lira
dan fazla para sarfedeceğiz. Fabri
kalann her gün kullanacağı ma 

denleri iki yüz otuz altı vagon ta
şıyacaktır. Bu, her gün on trenin 
buraya gelmesi demektir.· 

Türldyenin en mühim endüstri 
teşebbüsü, bügün Türk - İngiliz 
dostane münasebetlerinin iyi bir 

gösterisi manfıs:ını almakla hususi 
bir ehemmiyet ve kıymet arzeder. 
İngiliz Export credit Cuarantte d'a-

iresinin Brasserd müessesesine 
yapmış olduğu yardımın İngilte -

rece memleketimize karşı gösteril
miş olan bir itimada ve dostluk e
seri olduğunu bilhassa kaydetmek 
isterim. Biz Türkler memleketi -
mize maddi delillerle sempati gös
teren bir siyaseti en iti~t verici 

tımızda neşernıze ıştırak ıçın ara -
mızda bulunuyor. Bu dostane v~ 
nazıkane alakadan dolayı da ken
dısme ayrıca teşekkür edenm. 

Bugün 22 milyon luaya mal o • 
lan müesseseler kuruyoruz. Bu • 
güne kadar kurduğumuz fabrıka
ların en küçüğü dört beş mılyon li
radan aşağıya kurulmamıştır 

Bu münasebetle tekrar edeyim 
ki, memleketin yalnız burası ıçm 
değil, bütün diğer tarafları için de 
icraat ve islfilıat programlan • 
mız vardır. 

Bu güzel toplantıda harici siya

sete ait bir iki kelime söylemeyi 
sevgili ve sayın dinleyicilere karşı 
bir saygı eseri saymaktayım. 

Biliyorsunuz ki, beynelmilel sa
hada son senelerin en mühim ~ _ 
ği!ikliği silihsızlanma teşebbüsü
nun akamete uğraması ve her mem-
leketin silfilılanmıya var kuvvetiy
le koyulmuş olmasıdır. Bu gidış 
nereye varacaktır? Zannedilebilir 
ki. tehlikeler geçildikçe silahsız -

lanmıya dayanan bir sulh sistemi 
yerine, zaman ile milletlerin ta • 
katleri sonuna kadar silahlanma • 
lnrına dayanan bir sulh sistemi 
kendi kendine kurulacaktır. Böyle 
mühim bir geçit devresinde Tür -
kiyeye düşen, kendini müdafaa i
çin ç.ok hassas olması ve hazırlıklı 
bulunmasıdır. Buna ötedenberi bü· 
yük bir dikkat atfetmekteyiz. 

Cumhurıyet 

Karabük Demir ve Çelik 
endUstrlmlz 

Yunus NadJ. dün temeli atılım 
demır ve çelik fabrikaları münase
betıle. Türkiyenin demır ve çelıge 
illan ıhtiyacından bahsedıyor. Şiin
dıye kadar bızde bu sanayıin mev
cut olmaması yüzünden ısti:dal 
savaşında çok zahmet çeken ~im
dikı nesil, yalnız o hatıralarla bile 
böyle bir tesıse önünden kaçılmaz 
bırinci borç bilecekti. 
Şımdi kurmakta olduğumuz de

mir ve çelık sanayii büyük bir iş
dır. Fakat Türkün himmetini icı.z 
bırakacak, veya ~saretini geçe • 

cek kadar değildi. 
Acık Söz 

Baş makalesi yoktur. 
Kurun~ 

Haftada bir 
cKurun• da Asım Us da haftanm 

sjyasi hadiselerini gözden geçit i -
yor. Yugoslavya ile İtalya arasın -
da imzalanan anlaşma Fransıztan 
rahatsız etmi~tir. Musolinl iktidar 
rnevkilne geçtiği zaman, o zaman
k devlet adamı Pasiş'le konuşmuş, 
iki devlet arasında bir teşriki me -
sai temeli atılmıştı. Fakat Yugos .. 

lav meclisınde faşist aleyhtarları 

bu anlaşmanın tastikıne mani ol
dular. Bunun üzerıne Musolini de 
Yugoslavyaya kar~ı sıyasetinı ::le
ğıştircti. Arnavutluğu elıne aldı, 

Küçiık Antantı parçalamağa kalk
tı O zaman Pasiç'in kurmak iste
dıği eser yıkılmıştı. Şimdi de bu 
yenı anlaşma neticesiz kalmasın 

dıye şüphe edenler görülüyor 
Orta A vrupada bir kaynaşmadır 

gldıyor. İtalyanın bu aralık Yugos
lavya ile Macaristanrn arasını bul
mağa çalışması da beklenebilir. 

Tan -
Bir haftahk tarih 

Ahmet Emın Yalman, bir hafta
lık sıyasi hadiseleri tahlil ediyor. 
Bu haftanın en mühim hadiseleri 
Kont Cianonun Belgrad ziyareti 
ve Küçük Antant hariciye nazır -
larının Belgradda toplanmaları ol
muştur. Belgrad toplanbsı şu ha • 
kikati ortaya koymuştur: Yugos -
lavyanın esas siyasetinde bir deği

§ik1ik yoktur. Yugoslavya di.!ı!r 
Küçük Anlaşma ve Balkan hüku-
metleri gibi Milletle Cemiyeti fik
rine candan sadıktır. 

Aksam: 

Bir hldlsenln manası 
cAk§_am> da Nccmeddin Sadık, 

dün temeli atılnn Karabük demir 

ve çelik fabrikalarının ehcınmıye

tini anlatıyor. Vatanın kurtuiması 

itin harp rneyd'anlarında bizzat 
dövüşen İsmet İnönü, yeni Türkı

yenin siyıısi istikl:ilini Lozanda 

pençeleşerek yine kendisi istirdad 

ettikten sonra, bin bir zorluğa rağ

men memleketi şemendüferler ör

dü, dün de demir fabrikasının te -

melini attı. Bu kadar büyük iş bir 

adamın ömrüne sığar mı? Fakat iş
te sığmıştır. Kendisi için ne şeref, 

mgrnleket için ne tali! 

Son Posta 

K•r•bUk demir sanayii 
"Son Po~ta,, da Muhittin Birren 

de yeni kurulm11kta olan Demir 
ve Çelik sanayiimi1dea bahsediyor. 
Temel atma merasiminde Başveki· 
limizin de bulunması ıebepsiı de
gildir. Bu büyük işi başarıp Zon• 
guldağın kömürile bu müessesenin 
bacalarını tüttürmeğe başladıtı za. 
man, Türkiye yeni bir bayat dev
rine girmiş olacaktır. ismet İnönü 
bu muvaff akiyetinden dolayı göğ· 

aünü gere gere illihar edebilir ve 
biz d~ onu bu başarılmış işden do
layı ıevinçle tebrik edcrit. 

<!!1ı! !~i~i!~~.,. p.~ 
turnesine çıkmaktadır. Bu tur ot' 
evveUı Roma'~·a, sonra Pari--'e,ı,o" 
dan Brüksel'e, oradan da ıJ' 
draya gidecekler ve Lu dörl şe 1' 
deki B~yne"m tel binicilik mii.5' 8' " 
kalarına iştırak edeceklerdif;J. 
müsabakalarda, kahraman .Jue,4' • 
subııylarımızın, daha C' ve 11ell' 
olduğu gibi iyi ve muvaffak 6,; 
celcr alacakları muhakkak g 1 
mek tedir. ,il' 

Binicilik ek"pimiı, bu .•e~ 
münasebctile, dün, Sipalıi p,t' 
pistinde son tecrübe adayı 
yaprntştır. 

----~ 

Bir kadın üç nı~ 
den atağıya dil 1 ~ Derviş Ali mahallesiııde 4~ 
maralı evde oturan, 30 Y: r. .. 
Osman kızı dul Behice, b J'~ 
sabaha karşı saat be~te y•r,- ~!J' 
kalkarak karanlık olan so 

8tı~.I' 
auş, her nasılsa 3 metre 'i 0iN" 

ğindeki merdiven aralığı111 ,,~ 
rek muhtelif yerlefınden Y 0 Y 
mıştır. Behice, bastabane'i 
dırılmıştır. · tf(~ 

DUVARDAN DÜŞEN f /4 ~ 
Dolmabahçe sarayırıd:~ 

yapan Mehmcdin bqına d ıJ' · 
bir li\htct düşmüş ve 
yaralanmıştır. 
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Mukaddes hükümdar ·r--- HIKA!,~.0~ 
Hükümdarın kanın
daki kudsi zerreler 

güneş ilcihına 
kadar dayanır 

· Jdpon hüküm~arı geçerken bütün pen
cereler kapanır, kimse bakmağa cesa
ret edemez, ortalığı kudsi süküt kaplar 

Mukaddes addedilen Japon imparatörd bütüu merthimlere en fok ıevdili 
Beyaz Kar ismindeki atile İştirak eder 

J;;ponyada çok mukaddes bir 
· mevki sahibi olan Mikado hakkın
d.ı oyle efsaneler VRrdır k! . Bu-

gün bile Japonya hala bu efsa -
ne-ım tcsıri altındadır. 

Japon tarihi fvare-Hiko-Mikoto 
ile başlar. Halk arasında Tenno a
dile yadediler. bu hükümdarın 

guneş ilahı ile alfıkası da kabul c 
dılir. 

MıJattan 660 sene evvel doğan, 

ve !>85 tarihine kadar memleketi 
id:n c ederek bugünkü hanedanın 
temelini kuran da bu hükümdar -

dır. derler. Halk tarafından (Ten
no) adı verilen hükümdnra başka 
memleketlerde, hatta biz bile (l\.li

kddo) ismini veririz. (Mukaddes 
ve gayri kabili terk) ismi ile anı -

la'l hükümdar bütün Japon mil -
ıe:inin babası ve en büyük reisi 
ruh&nisidir. 

Çünkü onun kanı tiı büyük ilah 
İsanagi'ye kadar dayanır. Bu ilah 
Okyanusun koyu rerikli dalgaları 

fapongonın la•nü~ çocak gaıta 
el•n muhddu wliahtli 

arasındn yiıkselen Japon yurdunun 
ve Japon halkının yaratıcısıdır. 

ı. u seb<'p~t'n Japonl~u· Mıkado'

nun kat'iyyen yanlış iş yapmıya • 
cagma ve her hareketinin muhak
kak doğrl! o:dnğuna kanidirler. 

Japon Teşkilatı Esasiye kanu • 
nunda hükümdarlık için mühim 
maddeler vardır. Bu maddelerin 
değişmesine imkfın yoktur. 

.T::oon:vada icra mes'uliyetini Ü· 

zerıne alan vekiller heyeti reisidir. 
H .. r J~pon hiıkfürıdanl'lln bir hu
su~: ismi vardır. Fakat bu ismi hiç 
bir Japon taşıyamaz. 

Iıükümdann oturduğu bina da 
hu~ si kıymeti haiz mukaddes blr 
yer\1ir. Jııpo:-ılar her sabah kalktık 
Jar, zaman bu binaya karşı rükfıa 
varırlar. 

. Bilhassa leyli mekteplerde, hele 
aı;-teri mekteplerde bu, büyük me
rasimle yapılır. 

Japon milleti (Bansai) yani 
bin yaşa diyerek hükümdara dua 
ederler. 

Janonlarm itikadına göre hü -
kümdarın oturduğu saray japon 
mılleti gibi ebedidir. 

Jaonnfarın milli işareti 16 yap • 
rak1 ı hııar.lcm veyahut 16 oklu 
güneştir. 

Hükümdarın bütün arabalarında 
v~ ııusu<:i eşyalarında bu işare~ 

muhakkak bulunur. 
Hükümdar çok mukaddes olı -

dusu için halk tarafından görül -
mez. Hatta hükümdarın geçece
ği yollarda ne kadar evler, dük -
k;;n~ar, hatta ap:ırtım:tnlar varsa, 
sokağa nazır olan pencerelerini, 
k ... "ıJar1m örterler. Esasen halk 
kapamasa bile bir emirle bu yapı
lır. 

- Hükümd'ar geliyor .. Pencere· 
ler kapansın .. 
Miınadilerin bağırması üzerine 

BDyok· Harpte -
Türk Bahriyelileri 

Nasıl döğDştüler 
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Hayır ... Ateş olmuş bu beş gemi 
üzerin~ yağıyordu .. 

Rus muh'ripleri ateş sağnağına 
daha doğrusu Yavuzun belasına 

uğradıklarını anlayınca deli ~ibi 

baş!Rrmın çar~sic.e bakmağa sa -
vaştıiar .. 

Son sür'atle ve zorla ateş ,menzi-. 
linden uzaklnşarak liman içine a-
tıldılar. 

Prut ismindeki mayn gemisine 
bu felfıkct knı şısında teslim ol -
maktan başka çar-e yoktu. Fakat o 
bunu yapmak istemeyince iki tor
pil cezasını verdi.. 
Karadeniıin doymak bilmiyen 

ağzı bu gemiyi de yuttu .. Müret -

tebattan yetmiş kişi ve iki zabit 
kaynıyan suların arasında Samsun 
muhribinin kahramanları tarafın - • 
dan kurtarıldı. 

Ayda ismindeki kömür yüklü 
nakliye gemisi daha akıllı çıktı. 

Beyaz bayrağını çekerek Türk bay
rağına teslim oldu. 
Ağız ağza kömür dolu olan 

Aydanın ismi değiştirildi ve (İğne 
ada) olarak boğazdan içeri girdi .. 

(Bu gemi umumi harpte batmıştır) 
Yavuz o gün Midılli gibi vazife- . 

sini yapmış ve Karadenizin Bo -
ğaza doğru akan dalgalarını kova
lıya kovalıya Boğaziçine girmişti. 

Amiral Suşon memnundu .. Çün-

r ~ 
Hükümdann oturduğu bina Japon milleti 
gibi ebedidir. Her Japon sabahleyin kalkınca · 
bu binaya alnını çevirerek tazim vazifesini 

___ _._....-.ı-ya.._pm_a __ ğı bir borç bilir 
ôcı} al pencereler örtülür, hıç kım
se de pencere aralığından bile bak
nııya cesaret etmez. Çünkü itika-

dı, bunu yapmıya miı.mdir. 
Bugünkü Japon hükUmdatı Ma-

je;t ~ Hiro Hito'dur 36 yaşına bas· 
mış olan Majeste resmi günlerde 
merasimlere iştirak eder. Kendisi-

nin (Beyaz kar) ismini verdiği a
tı·• .. r<tkip olur ve meraE:im yeri
ne gelir. 

Bu, Japonlar için çok büyük bir 
sevınç doğurur. 

Maamafih hükümdarın \tirak 
ettiği merasim pek mahduttur. Ken
di namlarına rPsmi toplantılarda 
biraderleri Prens Chichi'bu bu • 
lunur. 

Japol'lya veHah,!i 23 Birinci ki
nu ~ 1933 de dQğmuş olduğuna gö • 
re henüz 4 yaşındadır. 

Majeste Hirohitonun yegane oğ
lu olan veliaht, ~ok 2inö.e Ye çok 
zekıdir. 

Majeste Hirohito çok bilgili ve çok 
kuvvetli bir idare reisi olduğu i . 
çin bütün memleketin, kalpten ge
le .ı itimadını kazanm~tır. 

Bütün Japon m
0

ektepleriode 
.sabahları talebeler hükümda
rın oturduğu tarafa dönerek 
"merasim yaparlar. Bu dint ve 
aynı zamanda milli bir tören.. 

dir. Asırlardır devam eden 
bu an'aneye bütün Japonlar 

sadık kalmak mec
buriyetindedirler. 

kü Kayser Vilhelmden aldığı emri 
"tamamen ifa etmiş, Türkleri har -
be sokmuş ve Rus istihkamlarını 

susturmak suretile bir de zafer el
de etmişti .. Yavuz da yaralanmış· 
tı .. fakat ne zararı var .. 

Bir gün sonra gelen kömür yük
lü vapur da bu zararı kat kat tela
fi edebilirdi. 

Şimdi Hamidiyedeyiz! •. 
· Hamidiye... Balkan harbinde 
·dünya denizciliğinin unutulmaz 
sayfalarını yazan Hamidiye kru -
vazörünün ismi bütün Rus donan· 
masını korkutmağa kafi idi .. 

Daha iki yıl evvel yapmış oldu -
ğu kahramanlıklar Rus donanma -
sında adeta efsanevi ve esrarengiz 
bir destan olmuştu. Rus bahriye 

mektebinde bile Hamidiyenin kah
ramanlığı tam 4 ay ders olarak ta
lebelere verilmişti. 

İşte tam 4 ay kulakları kahra
manlığı ile dolu ohm Türk gemisi 
ile karşılaşacaklar.. Hamidiyenin 

vazifesi çok zordu.. Çünkü yalnıı 
başına idi.. 

Ne Midilli gibi yanında Berki 

J~p•1' AdkıJmdarının lcud~ıı 
Ehlclaf6a /Bu %at hdlctlmdar na• 
nuno m•raılm lırde ha.il' bulunur] 

Satvet ne de Y cıvuz gibi iki muh -
rip bulunuyordu. 

Yapayalnız Kırım sahillerini Fe
odosyayı topa tutacak ve asırlarca 
Türk kahramanlarının, Türk akın
cılarının şarkılarını dinliyen Kı -
rım üzerinde Türk toplarına sesini 
yükseltecekti.. 

Hamidiye gece yarısı Midilliden 
ayrılmış ve şimale doğru bir rota 
vererek Kırıma doğru ilerlemişti. 

Ortalık henüz ağarıyordu.. Bu 
dakikada Midilli Novorosiski de ve 
Yavuz da Sivastopol önlerinde Gay
reti Vataniye ile Muaveneti Milli
ye de Odesa önlerinde vazifelerini 
yapıyorlardı. 

Hamidiye Feodosya önlerine gel
di. Ve hiç korkmadan, yılmadan 

ta limana kadar sokuldu. Ve sonra 
iskeleden büyük bir filika indirdi. 

Geminin direğinde dalgalanan 

Türk harp bayrağı Feodosya hal -
kını müthiş bir endişeye sevk et -

mişti. Alaca karanlıkda gelen oir 
misafirin bilhassa Hamidiye olma
sı şehrin muhafazasına memur o
lanlara da dehşet saçmıştı. 

1 
Kurt mahkemesi 

Manastır günlerdenberi karlar 
altında idi, yakın kasaba ile müna
sebet kesilmişti. Bütün ağızlarda: 
cKöye kurtlar inmeğe başlamış!• 

sözü dolaşmağa başlamıştı. İhti -
yar genç, bütün keşişler, dini ri -
yazinin İ>ek az tahammül edilebile
ni açlığa kendilerini hazırlamanın 
fecaatini biliyorlardı. Beş altı se -
nede bir bu feJaketin manastırı 

tehdit ettiğini hatırlıynn bir papas: 
- Bu d~!aki tehlike bende deh

şetli hissikablelvukular doğuı-u -
yordu, dedi. 

Öteden bir başkası: 
- Biz, hazreti İsanın çobanları, 

ondan gelen felaketlere tevekkül-
1P .• derken, ba§ papas, beyaz sak.a
lını sıvazlıyarak, dindar ve kendi
sini Allahın oğluna vakfetmiş dos
tunun sözünü kesti, ve: 

- Bu bizim için semavi bir tec· 
rübe! diye ilave etti. 

Gece ile gündüzün biribirine na
sıl karıştığı pek sezilmiyen bu kış 
günleri hakikaten büyük bir tec -
Tilbe idi, fakat on beş gündür her 
tar11!1 kaplıyan bu karın doğurdu
ğu sefalet dinin verdiği tevekkülü 
de aşmağa başlamıştı. 
Karın beyazlığı üstüne solgun 

bir sarılık halinde doğan bir sabah, 
ihtiyar baş papas bütün din ha -
varilerini başına toplad'ı ve şun -
ları söyledi: 

- İnsanları doğru yola götür -
mek vazifemize devam edebilme
miz için yaşamağa mecburuz. Bi
naenaleyh, köyden imdat getirmek 
üzere aramızdan birinin, büyük ve 
bize yakışan bir fedakarlığa giriş -
ınesi lazım. Bu sabah uyandığım 

zaman uzun ulumalar işittim. 

Kurtların manastıra yaklaşmakta 

olduğunu tahmin ediyorum. 
Herkes susuyordu. Ve yahut d\n

liyenler bu fedakarlığa Hiyik olup 
olmadıklarını tağammüse dalmış-

Hamidiye artık memnundu .. ge
miciler yaptıkları işden büyük bir 
sevinç içinde yüzüyorlardı. Vakit 
öğle olmuştu .. 

Yemekten sonra bataryalardaki 
hazır ol çanları yine çaldı .. 

- Ne var? .. 
Derneğe kalmadan ufuktaki Rus 

şilebi herkesin gözüne battı.. Ça -
nakkaledcki gözcüye de tam malu
mat geldi. 

- Bir Rus şilebi geliyor .. 
Artık Hamidiyenin neş'esinrı 

ölçü yoktu. Demek bir av daha ge
liyordu .. oh ... 

Hamidiye dönüş yolunda bile 
bir iki zafer daha elde edecekti.. 

l saat sonra şileple Hamidiye 
-karşı karşıya geldiler .. 

Menzil hattına giren şilep derhal 
cezasını buldu .. 

- Ateş ..• 
Mermiler yağıyor ve tam hede -

fini bulmakta güçlük de çekmiyor
du. 
Yarım saat sonra koskoca şilep

ten hiç bir iz kalmadı .. o da 29 
teşrinievvel kurbanl:ırı arasına gir· 

lardı. Uzun süren bu sükut dev" 
mınca, baş papas ctrafında~ilert! 
manalı nazarlarla bakıyor, tlin jÇlt 

açlıktan daha büyük bir tec~bt~ 
ölüm tecrübesine kalkışabıJcC 
olanı araştırıyordu. Bir aralık bll' 

rtıl~ kışları bıyıkları henüz terle dl 
genç ve güzel, bütün kadınııır 
en gizli arzuları uyandıran p:ıpıı5 
üstünde durdu: . . ~ 

- Hristod'ulos, dedi, bu ışı ~, 
yapacaksın. Rabbımıza layik 0 

duğunu ispat edeceksin. riJl 
Genç papas, masum bakışla • 

büyük adama baktı, sonra gıı r 
rip bir tevekkülle gözlerini i~d~ 
di. Böyle mühim bir vazifc)'l r , 
edemezdi. Düşünüyor değildi, ~ , 
kat girişeceği bu ölüm tecrübe 
nin deh~tini bütün fe<:aat.i.lc. dıl) 
muştu. Fakat, derhal: , 

- Evet, kabul ecli·vı .. ..ım! ·dl"' 
mekten kendini mene~em<'di1 r 
bunu söyleyince de büyük b~ :. 
hatlık duydu. Ayağa kalktı, bU) ,, 

adamın elini öptü, ellerini sertı#
kldırdı, kısa süren bir duadan J<I 

ra, haç çıkardı, odasına gitti, ııtr' 
larile yüzünü gözünü sardı, ~ı 
ve siyah pelerinine büründü. oı,ti 
larının hayret ifade eden haltı~ 
arasında büyük bir kahraman (1 
sile merdivenleri indi, pap:ıslll 1~ 
odalarile çevrelenmiş avıuyn çf' 
tı. Dize kadar gel~n karın içine bV 
miilünce, bütün vücudund~ rtt' 
ürperme hissetti. Bir kaç kiŞ• t ' 
nastır kapısının açılmasına ye. ııı' 
dım ettiler. Büyük ve korkuJlÇ seP 
mücadeleye atılan genç papa5• tt' 
bir defa kendisini insanlığa ~ötOtıl 
manastıra baktı, ve yürümegc" , 
ladı. Yaz günlerinde iki saat ti• 
ren bu yolu yürümeğe rıa.~ıl ~ 
hammül edeceğini hiç düŞUJl~ 
İçincfe büyük bir heyecan 11 s}t~ 
Kulağına uzaktan uluma se 

(Devamı 6 ncı sa;,1adtıJ 

--~ =--..µ 
miş ve limandaki gemiler gib

11',r 
radenizin dalgaları arasında 
bolmuştu. fl' 
Artık son vazifesini yapan1g.tııı' midiye Karadenizin güzel su 0oı· 

kapılarak, İstanbul boğazına 

ru ilerlemeğc başlamıştı. ,r~ 
Flaka büyük köpükleler sB~ ,ti' 

limana doğru ilerledikçe korlt 

tı. ılC~ 
Ve tiraz sonra limann d: Jıl~ 

Türk bahriyelileri karşısın }lBf P' 
kimseyi bulamadılar. :Mll 01• 
memurları çoktan kaçrnışl9~' ıl 

Hamidiye kumandanı şenı 01, 
kına 2 saatlik bir mühlet ve!~eJılr 

Bu mühlete göre her )tcS ~ 
den çıkacaktı. Aksi takdird;e.rJ 
barduman esnasındaki ı fi. 

• dı.I· 
mes'uliyet kabul e<l'ilmıY0'91iceP , 
kumandanına Türkün ,ı , - ~ ·ı ası 
karakterisine bugün degı deıet1 

danberi vakıftı. Büyiik de nt fi' ( 
den 17 asırdan bugüne kad sıtı' 
temadiyen Türklerin kar~3ıci ;I 
kan Ruslar; harp esnasın tt• 
detine mukabil iselerde b9 

.,. 
(Devoffl• 



Londra 
-
ingiliz polis .. 
teşkilatı nasıl 

çahşır?. 
lngiltere topraklan-

~~ na ayak basan her 
insan, o dakikada 
bir gizli dosyaya 

Eserlerinin meoHanu lngiliz polis 
merkezinden alan m•ıhur polis 
romanları muharriri Edga' Val• 
namına yapılmıı ıeref levhası 

liskr düşüp bayılmışlardır. 

ScoUand Yord'a mensup olan 

polisleri hiç kimse tanımaz. Bu teş
kilatın memurlarının girip çıktık

lan daire kapıları daima kapalı -
dır. Burada her gün için giili bir 
pa!'ola vardır. Bu parolaya göre 

kapıdan gtrmek imkanı vard'ır. 

Teşkilat adamlarına Bobby is • 

mi verilir. 
.t!obby'ler en büyü~ ve en esra • 

rt?D~iz vazüede rol alar.lardır. 
K~ı:dileri bugünkü medeni hayatın 

ı 

sahiptir 

Diş 
Fırçaları 
-Tehlekeli I 

' 

lsviçrell bir doktor, yapbtı tet• 
kikler neticesinde diı fırçalanma 
fosanlarda apandisite sebebiyet ver
di~ini iddia etmektedir. Şimdiye 

kadar meyva çekirdekleri, yumurta 
kabukları yüzünden ileri relditi 
zannedilen apandisitin bilhassa dit 
fırçal.rından kopan kıllardan ileri 
ielditi anla11lmışbr. Bu doktor 
Y"'Ptatı apandisit ameli1elerinin 
yüzde altmıpnda hastanın kör ba
tırsatından dil fılçasapın kulanna 
çakarmııbr. 

Londr•nlll ,,,.,,1".tnd• poll• mltllrfnl11 ınalate,.rn 61nar. Sal bnartl.: 
Bir pollı .... .,u lclrn•p ı'dTcmıdm wd/eıirre afdigor 

•••• 1937 

Se~ ve kacdlooıı 
Şarkllarını dinlediğimiz güzel 

sesli kadınlar söylüyor: 

· Geçen sene gaze(~ v• dU\'ar i!An
larında .tzmirli Mualia> diye rek
lam edilen muganniye İzmirli de
ğil, meğerse tam İstanbullu imiş. 
Şimdi İstanbulda bir gazinoda 

şarkı söyliyen sanatkarı dinlemek 
için, bütçelerinden mühim bir pa· 
ra ayırarak 'Onun bulunduğtı ga -
zinoya koşanlar o kadar çok 'ki.. 

Eürekli alkışlar sona erd'ikten 
E<Jnra kendisile sahne arkamda ko
nutmak flrsabm elde •Wwk 

•••• 
Sevirnlt sanatkAr: 
- 10 dakika bir vaktim var, di

ye söze başladı. Fakat ne de olsa .• 
lir gazetecinin, bir sanatkArı ko -
nuşturması ne kadar kolay .. 

- Siz hakikaten İzmirli misiniz? 
dedim. 

Bu sualim artisti söyletmiye ka
fi geldi. 

- Hayır, dedi, ben İzmirli deği -
Jim. İzmirliler beni sevdikleri için 
bana bu ismi verdiler. Ben İstan -
bull~yum. Bostancıda oturuyoruz, 
~atta Bostancıda dünyaya geldim. 
aılem beni ilkmektebe verdi. Ora-

dan, biçki, dikiş mektebine gittim. 
sonra ... 

:Kıymetli sanatkar, burada gül • 
miye başladı .• 

- Sonra .. evlendim .• 

Benim küçükken musikiye pek 
faila merakım vardı. Bu merakım 
da sesimin güzel olmasındandır. 
İlkınektepte iken musiki derslerin
de birinci idim. Hocanın bir kere 
söylediği şarkıyı, güfte ve bestesile 

derhal 9ğrenirdiın. J!oç.aQı ııwı- .. 
nuu olur ve bana: 

- Mualla, söyle de arkadaşların 
öğrensin. 
Hocamın bu sözü beni sevindi • 

rir ve ben de arkadaşlanma, öğreıt· 
diğim şarkıyı öğretirdim. 

- Aileniz? 
Kaşlarını kaldırd'ı, kederli bir ba

kışla: 

-Ailem mi! .. Benim ailem, diye. 
bilirim ki, İstanbulun en mutaas -
sıp ailelerinden biri idi 

Kocamdan aynldıktm sonra ha
yatımı kazanmak mecburiyetlıwle 
kaldım ve musiki dersi almıya ka
rar verdim. Bir sene musiki dersi 
aldıktan sonra 18 yaşında sahneye 
atıldım. İşte o zamandanberi sah
nedeyim. 

- Sahneye ilk defa ne zaman 
çıktınız? 

- 1932 senesinde. İzmirde İlk 
defa sahneye büyük bir heyecan ve 
korku ile çıktım. Kendimce pek 
fena okud\ığumu tahmin ettiğim 
ıarkılarım alkışlanınca, cesaretim 
arttı. O vakittenberi muvaffaldye • 
timi muhafaza ediyorum. 

- Pl&klara okudunuz mu? 
- İlk okudutum plik, Sahibi • 

nin Sesinde (Y&nlk Ömer ile milli 
bir şarkı olan Memesiz Fatma) dır. 

- En büyük gayeniz nedir? 
- Mesleğimde yükselmektir; fa .. 

kat en büyük emelim, Işık lisesin
de okuyan altı yaşındaki çocutu. 
mu cemiyete faydelı bir unsur o
larak yetiştirmektir. 

- Hayalperest misiniz? 
- Hayır .. Hatta hayali genişle -

ten alkol ve sigara gibi ıeyleri de 
kuli.anmam. 

- Ev işlerini sever misinlz? 
- Oh! gündüzleri bütün meşgu-

liyetim ev işlerile uğraşmaktır. 
Y f;meklerirni kendim pişiririm ve 
hatta terziye para verdiğim halde, 
terzime yardım etmekten zevk du-

Bayan Mualla 
sahnede geçirdi
ği ilk heyecanın 
hatıralarını 
anlatıyor 

Kadmlar hangi tip 
erkeklerden hoşla-

mrlar, bunu ·bayan 
Muallanm ağzın
dan dinleyiniz 
Dediğim vakit: 
- Hayır .. ceval::imı verdikten son

ra ilave eti: 
- Senede yirmi beş, 30 kat 'elbi

se yaparım. 
Güldüğümü görünce: 

- Modaya uymak için faila el
bise yaptırmamın sebebi sahne 
içindir. Sahneden uzaklaştığım gün. 
tabii bu kadar cömert olamam. 

Sahne için bu kadar elbise yap
tırr.ıak fedakarlığına katlanan se
vimli artiste sordum: 

- Sahneden maddeten memnun 
in usun uz? 

- Şöyle böyle .• 
~ ..... 
Artistin biraz da gönül işlerine 

al~ düşüncelerin1 öğrenmek fırsa· 

tını elde edince, o: 
- Tabii.. her insan gibi ben de 

görlül maceraları belki geçirmişim· 
dir .. 

Diye atlatmak istedi .. Ben de üs. 
~~: 

- ıbngi tip erkekleri sever ft;. 
nızt 

Zil çalıyordu, sahneye çajırıyor
lardı. Sahneye giderken: 

- Her halde kendi tipimdeki er
kekieri severim, dedi. ve sahneye 
gitti. 

Nlr•zl Acun 

A zerbagcanlı 
~gla 

yarım. - -

- Bütün kadınların hastalığı o. ıA~er6agcanlı ıan'atlcı . .._ r _ lan moda h ..+.ı..ı.... .. u' ua.qan J.Agl4 
• •-~ ... a muptela mı· •ltıncı gıl dönGmtı rnllnaıebetil 

sınız, ,. • 
• ır rnlaıme,.. "'ece/eli,.. 

• 
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1 H y~~I san~yi haml~leri • 1 Eski~sUbM ~a;::eleri: 
Makedonya komita-! ergun bır yenı fabrı- -vazan:M.S.ÇAPAN 

Üç komita 

ı d 13 l ka bacası tDtiiyor lkinc:ı kuum -: 
32 

-

Cl art 3.raSID a yt Artık ne za ıta ve ne de Beyoglu kab_a .. 
Şeker fabrikalarımızın beşincisi dayıİarı _kaS?.•Ya.~sılıp_"Haraç!,, isteye~•· , -32 -

Yüce Atatilrkün dünya yüzünde yaşıyan bütün Türklere bahşettiti 
büyük inkılAbtn Tuna nehri boyundaki filizleri 

Bulgaristan Türkleri (Turan) namile birlikler teşkil etmişlerdi. Kül- -
tür, hars, spor ve iimnastik iflerile utrapn bu birliklerin kasaba ve 
köylerJe 87 ı,ubesi ve 7000 azası vardı. Rusçuk tubesiade mukayyit 
olan kız ve erkek azaların sayısı 300 idi. Ve Rusçuk şubesi, diğer 
şubeler arasında en çalıtkana idi. Fakat. komitaalık zihniyeti münev. 
ver Tftrk gençlerini Rusçuktan uzaklaştmp anayurda g-öç etmiye met• 
bur ettiği için Turan teşkilltı da muattal bir halde kaldı. Resimdeki· 
fer Rusçuk Turaıı Cemiyetinin ( küçük yltit kıdar ) şubesinde ve 
muallim Naciyenin idaresi altında terbiye edilen Türk yavrularadır ve 
Ro-Ko-Ko haletinde aörülmektedirler. 

Yezenı 
M. Necmeddln Deliorman 

Sofyadakl (Dellormsn) 
ıuete&l ıahtp Ye baımuharlri 

d k d t · d•t• rrlerdı. Çunku Fehım kumarhaney~ 
e ya ın a esıs e ı ıyor himayesine almıştı. ~ _ 

Yurt içinde, hemen her gün ye- Bu düşünceler altında, beşinci . \ Yapacağı şeylere mi.iınunaat g.?:. 
ni bir fabrika bacasının tütmiye şehr fabrikasının kurulması ka • "' termek, delice bir düşünce ile, bö}. 
başladığını, yahut yeni bir fahri - ra::ndan dolayı duyulan sevinci • le bir aksilik yapmak, biç de iyı 
kanın temellerinin atıldığını gö • miz, binlerce vatandaşın daha ken- bir sonuç vermiyecekti. Bu buda· 
rüyoruz. Cumhuriyet Türkiyesi, dilerine yeni ve kazançlı bir iş bu- lahğı yaptığı takdirde, bir d:ılıa e-
memlekete, uzun asırlar mahrum la"Gğını da hatırlıyarak büyük bir vir.de oyun oynatamıyacak, ga01\)0t 
kaldığı endüstriyi hediye etmek - ölçüde artmaktadır. alamıyacak, para kı:za-ıamıyac.Jktı· 
tedir. Yeni fabrikalarımız, he ba- 1936 da 65.885 ton şeker istihsal Belki de, bu mümanaat canına 111ııl 
kımdan faydalıdır. edilmiş olm:ısır.a rağmen ihtiy2cın olacak, Fehim beynine bir: 

Bir iptidai malzeme halinde, dün- artması sebebile dışarıdan 20.177 _ Tabanca! 
ya piyasasının isteklerine uymak ton şeker satın alınmasına mecbu- Sıkacak, böğrünü bir: 
mecburiyetlerile hazan çok ciddi riyd hasıl ol<luğu ve böylere b~ _ Kama! 
fiat düşmelerine uğrıyan bir ta - şinci bir fabrika kurulmasının te· İle delecekti. 
kım mahsullerimizin, yeni fabri • ·a·? ka~: iir ettiği diişiinülürse, ı;:iftçi Esasen kendisi ne ı ı. . ., 
kalarımız sayesinde sabit bir kıy- h~sabına büyüyecek iş hacmini he· Günahkar bir kadın değil mıydı. 
mete kavuşmakta olmalarım mem- saplamak hiç güç olmaz. Kısa bir En güzel, en pahalı elbiseler V 
nuniyetle kan.ılomak lazım<ilr. h k 1. d k' yı'p geldigvı·, arabalardan ın· medi :. 

• 7 '!>~ ptan çı ·an nf> ıce şıı ur ·ı. ye · _ 
Kombinalar, bu bakımdan yüz bin- ni fabrika kurulması kararı, aşağı ği, kulaklarını, ellerini stisliyen k~ 
!erce çiftçi ailesini kuruntu ve ü • yukarı 15.000 çiftçi ailesine pancar peler, yüzükler yüzlerce lira lct1 
zür.tüden kurtarmış, bunlar emin ekmı>k fırsatıru vt-rec~k ve bu, melınde olduğu halde, yine ona: 
b. · t'kb 1 e hayat temin etmış· Dok•·i çoL iyi ognoıanlardaıt .ıki o ı ır ıs 1 8 v memleketle üç milyon liralık yeni r, .... " - rospu. 
birH değer olarak hatırlanmalı - k lıtan6ul m•b'ıısu KiTkor Zül.,op Demiyorlar mıydı? bir hareket doğuraca tır. _ 
dırı ş · · f tıarına hizmet • Vücudunu kiralamakla geçine" Etr çiftçi ai1esinin riiçük bü • arpuının erya 

Faltat bizce en mühim olan ve cının haykırışlari da karıştı: bir kad'ln değil miydi? 
ta'kdirle anılması icap eden en e- yük sekiz kişiden ibaret olduğu - _ Hırsız var, imdad, adam öl • Herkesin kadını! 
saslı hareket, yepyeni bir çalışma nu kabul edersek yen işeker fabri- dürüyorlaı !.. O halde? 
mevzuu yaratmış olan fabrikala • k.ı~ından 120 bin vatancl'aşm isti Bir namlu darbesi, hizmetçinin O halde, şimdi~·e kadar nasıl şll' 
rımızla tahakkuk eylemektedir. Şe· fa.t.: edeceğini kolayca anlarız. haykırışını ağzına tıkadı, dişleri nun bunun kadını oldu ise, bugli ı· 
k~r. kağıt, sö i-kok.. gibi yalnız Başka memleketlerin şeker ih .. kırıldı, yüzü gözü kan içinde YP de bu silsileye Fehim'in adını d~ 
dıı:,arıdsn gclPn ve par11mızın bii- raç etmiyerek harp stokları yap • re yuv."rlandı. Süreyya, elind~kl katar, bir kaç z:ıman da onun ı.ıı· 

d d k makta oldukları ve harp esnasınd:ı " - d h b d bit yük milyonlar halin e ışarıya a - tabanca ile knd'ının çenesini da - mı olur, onu da, Zü ra ı a 
masına sebep olan ihtiyaçların, ar- fabrikaların az çok tahribe uğ - ğıtmış, istimdat sesini ağzında boğ- baskRsını da . d11ha ba~kalarını c\ 
tık memleket içinde temin edilir rıyacaklnrı yanyana getirilmek su- muştu. id~re eder, bu suretle karına d':l. 

lediği <Alişimin kaşları kara. tür
küsünü her Türk, içini çekerek 
{!inlemektedir. Rusçuk sahilleri A
lişe meuır olmuilur. Bu mezar, 
Türkün kalbinde yaşamakta, zih· 
ninde efsanele~mektedir. Ben tren
le Rusçuğa giderken Tuna sahille· 
rinc ilk göz attığım zaman, yıllar
danbcri hep Alişi aramışJmdır. 
Jandarmanın emri altında Alişin 
nişanlısının memleketinden Ali • 
şin mezarının bulunduğu rnemle -
kete götürülürken bu defa yine se
rin serin esen Tuna rüzgarları kar
§ısında kendinden geçmiş gibi zevk
li bir sarhoşluk ma.imurhığ~ i · 
.çin~.e ~tlt 'Ic11m. 

olınalan, gergek, umumi refaha retile mesele mutalea edildiği za- Salih, Şarpuiyi, gömleği yırtıl • zarar gelmez, pokerini de oynatır , 
Yann Tuna içinde çağlar, nabzım- mühim bir olçüde hizmet etmiş • mı:ın şeker fabrikalarının, normal mış, topuklnrı pembe güvercin ga- - Para!.. 

daki kan! tit. Meseıa, şeker sanayiimizin ihtiyaçların üstünde bir çalışma ga1ar4na hem.iyen beyaz ayakla4 Kazanabilirdi. fütl~ F~nim (p'l' 

· Karşı saliillerde Rornanyanın 
(Yergök) iskele ve kasabası gö • 
rülmektedir. İnsan, başka bir dev
let olan beriki sahilden, bağırsa, 
yabancı bir memleket olan diğer 
sahilden duyulacak. Tabi! hudut O• 

lan Tuna, bir çok devletleri .biri • 
birinden ayırırken, Romar.y:nın 
Orşova iskelesi karşısında ve met
hur Demirkapı önilndeki şirin 

ve tarihi Adakale, bir gelinin ha· 
tına konulan zümrilt taç gibi 
Tuna nehrinin ortasında pırıldayıp 
durmaktadır. 

Burada yaşayan 120 hane Türk, 
müttefik ve dost Romanya kralı 
Karol'un hususi bir alaka ve sem· 
patisine maliktirler Romanya 
kralı bir kaç kerelerdir Adakale -
ye gitmiş ve Türkleri etrafına top
layıp dertlerini sormuş, arzuları • 
nın derhal tatminini emretmiştir. 
Bunun için orada yaşayan Türkler 
hayaUarından çok memnun in.rlar. 

İki yıl önce bir Macar vapurun • 
da çalışan Adakaleli bir Türk gen· 
ci Tuna üzerinde işliyen Macar va· 
purlarının birinin kamarasında be· 
nimle tanışmış ve fevkalade iti -
bar ettikten sonra ezberlediğ: şu 
fi.iri okumuştu: 
Bir yayla 'Tiizgörına 1UW"etimi bağ

lanm, 
Bir hasret şark.-ısıtf ıT damarlarım

dan akan 
Ben btıgün. Tuna gibi içinizde çağ

lanm, 

••• 
Tarihlerden Tannycı doğru hız a

lcın bir su, 
Dağlarda yüce bir ses yaratır u • 

ğ1Lltusu. 

Tuna bazan akşama dalan bir Ney 
gi~idir. 

Tuna baza~ .l>ir d.attın, hazan .. , her 
şey gibidir, 

Gün olur. bir yıldırım, bir tufan 
derim ona{ 

Gün olur kuoueı verir benim 3(;z. 
terim ona! 

Gün olur ki Tunanın Clynalcın Tenk
lenir. 

itynala.rda bütün bir bahar renk· 
Zenir. 

Bazan böler geçilmez akışlarile ye-
ri. 

Bazan buı ufuklarla kilitler sahil
leri ... 

Gün olur hızlanınca ova. çeker. dağ 
çeker. 

Yorgun fısıltılarla, gün olur, sev
da çeker. 

Hayalı g6zlerimde bir deniz, bir • 
nem olur, 

Tuna bazan içimi öpen öz nimen o-
ltır, 

Tuna bazan içimi öpen öz ninem o-

lur. 
Miğferlere çarparsa çelik kılıçlar 

nasıl, 
Tunanın gönlümdeki akışı budur 

asıl! 

••• 
Bir uyku perdesile gün geçti, tcı -

rih geçti, 
Tekrar yanan gözlerim. yeni bir 

engin seçti. 
Kanatlcmck yurdumun çahlanndcı 

bir kuş, 
Baktım ki Tuna gurbet ellerin SU• 

yu olmuş .• 
Baktım ki gurbet eller olmuı Tu

na elleri, 
(Devamı var) 

Rusçuk Türk srençJerinden bir .. rup, Tuna nehri kenınndaki mahıua 
ve mükedder aötüt dallari~ urma" do~ olurlarken.. 

Türkiyede on üç ,nilyon liralık bir k11üretine malik olarak vücude ge- undan terlikleri düşmüş, yarı çıp- §B) ;i;Y. ~hamisi olduktan soıırll 
hareket yaratmakta olması küçük tirilmeJerinin kap ettiği kolayca lak bir halde, Anadolu SQkaSJ~Ui ona kimse bir ,şey diyemez: 
görülecek bir netice değildir. tebarüz eder. köşesini::, ar~1 ~~~n İçinde bek - - Şeytan! 
Kald~ ki, dünyanın bugünkü gi- Beşinci bir şeker fabrikasının 

1 
141~ f.'el;im (paşa) nm kolları a- Bile dokunamazdı. 

dişinde her memleket, her türlü kurulmak ister.diöi ~l.l QJ:ea tab- rasına bıraktı. Kafasında bir an içinde geçit re5 

iht!_yaçlarını kendi başlarına temin, , rikı Myt'sının mU.mkün olduğu ka- Arabacı beygirleri kamçılar~<t-n, mi yapan bu düşüncelerin wnurı' 
kencii Y'l'ftfıe kavrulmak gibi kat'l dar fazla oJması ve muhtelif sa- Fehim, Ermeni yosmasını kolları da kararını \"erdi: 1 

bir mecburiyet karşısında bulunu- halarda kurulmasındaki faydaları arasında sıkmıya başlamıştı. - Yamyam değil ya bu ada~ 
yor. Ve şurası muhakkak ki şe • da hatırlatmak isteriz Fabrika· Halvet alemi arabada başlamış· Sarl:i dudaklarımı yiyecek mı .. 
ke!' de, buğday (un), arpa. silah, b 1 t v .... rın oynasın onlarla ... 

larm teaedüdü, teknik 2iraat i ı. ııı 
kö:nür gibi bir milletin kudret ve Fehim 0 kadar ateşlenmişti ki, Ve ' bir ıstırap nidasilc, kafası ' 

· d gilerinin yayılması neticesir.i ve -
istiklil derecesini ışekillen iren h 1 aıahlanan behimi hislerini söndür· kollarının arasından çıkardı. recektir. Eskişehir, Alpullu, Tur a , ...-
mevzlilar arasında yer alıyor. mek, tatmin etmek için, hemen o- Gerildi, 

Döviz güçlükleri, başka memle • U~:;k mıntakahrı ~iftçilerinin va- racıkta, arabanın içincre, evinin bir Kıvrandı. 
kellerin büyük stoklar yapmak ka· sıla ve bilgi bakımından dünkü ve kö,esinde yaptığı gibi bir halvet Ve sonra nefes alır gibj hafif 
rarlarile şelter katmaz olmaları gi- b·Jg\inkil vaziyetleri b!ze bu hu • lleml yapmak istemişti. Bu çılgın• h:ı~i~ mırıldandı: 
bi vaziyetler nazarı dikkate alın • susta güzel örneklerdir. ca arzusunu yerine getirmek için, - Of! 
masa bile, Türkiyenin şeker ih .. ~·('ni şeker fabrikaları, büyük bir yarı baygın bir halde kucağında - Ay kemiklerim! 
tiyacını tamamen, hatta fazlasile vr.tanda7 kütle!lne ve nw>ırlekete yatan Ermeni yosmasının dudak • - Aman başım! 
memleket içinde temin etmesinde- temin t'dt>eeği menfaatlerle hepi- !arını, dudaklarile aramaya baıla· Fehim sordu: 
ki mecburiyet, yukarıdaki izahtan mizi sevindirmelidir, kanaatinde • d - Rahatsız mısın? 

ı. 

kendi kendine tebarüz eder. yiz. Şarpuinin yaptığı ilk hareket, el- - Başım çatlıyor! 

r··---··---m;·ı··m~-~A ... ; ... ; ............ -.m .............. ~ ........ i :~:::~~~~~:~ıu:: :::~~~:~~ şamd:::;?·~~~~:~şa::k~~ 

K U rt m ah kem es I
• Fehim zorladı, öteki. başını koUa- uğ.·ı.madığım kötü muamele ~~if(I 

rının arasına gömdü, teslim etme- madı. Kaç kere buhranlar gcçı 
di dudaklarını ... Bu aykırı vazi - bayıldım, ayıldım . 

( 4 fucıl aogfad'J.tt tlıvam ) 
geliyordu. Her adım atışında bu 
seslere biraz yaklaşıyor gibi idi. 
Fakat, henüz ölümün ha~yetini 

duymuş değıldi. 

Saatlerce yürüdü. Her an yak • 
laşan ve uzaklaşan ölüm tehlike • 
leri arasında köyün damlarını gör
dü. Vaktin ne kadar geçtiğini bil • 
miyordu. Yorulmuştu, karlar üs • 
tünde yatarak biraz dinlendi Taze 
bir enerji ile yoluna devam etti. 
Köye gelince. ilk batırma gelen 
büyük meydandaki kahveye uğra
mak oldu. Bu uzun yolu felaketsiz 
kateden papası gören köylüler onu 
derhal sobanın başına oturttwar, 
ve hayretle süzmeğe başladılar. İh· 
Uyarın biri: 

- Hangi cesaretle yollara düş • 
tünüz! dedi. 

Papas muzaffer bir eda ile: 
- Manastır büyük bir tehlike 

geçiriyor, kurtlar tarafından mu .. 
hasara edilmek üzereyiz. Bize yar
dltyl etmeniz lazım. 

Ayni ihtiyar: 
- Bize doğru yolu gösterenlere yar 
dım için böyle bir fırsatı hangi 
dindar kaçırmak ister? Diye ilave 
etti. 

Orada bulunanlar dehral karar 
verdiler. Köyün iyi silah kullanan 
on delikanlısı ile tecrübeli üç ihti -
yar bu vazifeye memur edildi. Za
hire yüklü bir atla hemen o gün 
ortalık kararmadan, avcılar, önde 
rahip karlı yollara düştü. 

Kafile, o gece büyük bir müskü
latla manastıra gelebildi. Pap~sla
rın yüzlerinde genç \'e feda kar 
dostlarına karşı büyük bir minnetv 
tarlık hissi okunmakta idi. 

O gece, avcılar kurtların nasıl 
öldürülebileceğini münakaşa etti
ler. Nihayet ihtiyarlardan birinin 

ileri sürdüğü yeni fikir kabul edil
di. 

Ertesi sabah sesler çok yakın -
dan işitilmeğe başladı. Gençlerden 
bir kaçı beraberlerinde getirdikle
ri atı manastır haricine çıkardılar. 
Ve karlar üstünde öldürdükten 
sonra, :rurükliyerek avluya kadar 
getirdiler. Büyük kapı açık bıra • 
kıldı. Fakat, en yakın odaların bl· 
rlnden idare edilmek üzere, birden 
kapanabilmesi için de tertibat a • 
lınch. Avcıların her biri, a\•luya a
çılan odaların pencerelerine yer • 
leştiler, ve silahlarını hazırladılar. 

Kan kokusunu duyan aç kurt • 
lar yavaş yavaş manastıra yakla • 
şıyorlardı. Seslerinde, sabahtanbe
ri hissedilen acı uluma yerine, bir 
sevinç ifadesi seziliyordu. Nihayet 
manastırın kapısı yakınlarına ka
dar gelince, durdular, ve uzun SÜ• 

ren ulumalardan sonra, araların • 
dan birini kan izini takip için ayır
dılar. Fedai kurt kan lekelerini 
koklıyarak ilerledi, atın bulundu
ğu avlının ortasına kadar geldi. 
Hayvan da uzun uzadıya kokladı, 
etrafa bakındı, tehlike mevcut ol • 
matlığına kani olunca geri döndü, 
ve kendis~ni bekliyen arkadaşla -
rının yanına gitti. Tekrar uluma -
lar başladı, kurtlar büyük bir em
niyetle ilerlemcğe karar verdiler. 
Manastırın kapısından girince, bü
yük bir sevinçle leşin üstüne atıl -
dılar. Fakat, bu sırada manastırın 

kapısı gıcırtı ile kapandı, bunu si
lah sesleri takip ettL Tuzağa düş
tükleri ıi anlıyan kurtlar derhal 
toplandılar, fedailik eden kurdu 
ortalarına aldılar. Yine uzun süren 
ulumalardan sonra, verdikleri ka
rarı tatbik ettiler: Hilenin farkına 
varamıyan zavallı kurdu parçala • 
dılar, ve feci ıikibetlerine büyük 
bir tevekkülle razı oldular. 

yet, Fchimi kızdırdı, kızd'ıkça, ge· - Ne oluyorsun şimdi? 
mi azıya almış haşarı bir at gibi - Kalbim fena çarpıyor! r 
soıudu. Soluı1ukça gözleri karardı. - Azıcık göğsünü havalandı .. 
Gözleri karardıkça, iştahı alevlen - Olmaz mı? 
di. Kollarının arasındaki kadını - Bilmem! ., 
sıkmıya, kemiklerini kırarcasına Fehimin bu teklifi y~rsiz .. b' , 
sıkmıya başladı. teklifti. Çünkü, Şarpuinin uıe j' 
Şarpui bu t:ızyik alttnda, iki kuv- ri.ıc.'e bulunan yegane clbi.!?'CÖ ~e. 

veW kolun kırıcı çemberi içbde ha- tiska bir gece?ikten ibarettı. ~11 
ran oluyor, üzülüyor, bütün vü • dijğmelcri, kopçaları falan yo , 
cudunun, bir et makinesi içinde e- ki, gc,·şctsin, göğsünü bavals~ , 
zilip büzüldüğünü, kıvrılıp lime dırsın.. Esasen, göğsü hep 111e 

lime olduğunu duyuyordu. danda idi kadının... ıcirl 
Bir an için, akşamdanberi olan Ft:him, içinde çoşan bir zeV 

biten şeyleri gözünün önünde ya- heyecanı titreyen bir sesle: ede , 
ıattı: Bir kaç saat içinde evi ba • - Dur, ben sana yardın1 

sılmış, ovuncular karakola J?Ötü - yim. . ... _, ·stı" 
rülmüş, bütün mahalle ayağa kalk- Dedi. Ve sonra bu çapkın l. sfı 
mı'j, bekçi, zabtiye ve polis geldi- dat pnşasınm, bu çapkın pııdıŞ fJ" 
ği halde Fehim'in adamlarına bir yavc-rir.in ç2pkın parma~~ar~:110e, 
şey yapmamış, seyirci vaziyetinde meni yosmasının çıplak goğ~t.1 nıi><t 
kalmıştı. Nihayet kendisini de ka- om,ızlarmda, kollannda geıiJl 
çırmışlar, Fehim'in kucrığma atı- başladı. . ı.şlır 
vermişlerdi. ş · ·· · t t di O arpuı rnumanaa e me '. ,re 

Bir kere ökseye tutulmuştu. Bu mı) a, sevilmiye mütehaSSlr tJlg.(' 

vaziyette ne yapabilirdi? Nasıl kur- müştak bir kadın, scvilmckk11 ~" 
tuiabilirdi bu zorba paşanın elin- nır bir gcn7 kı7. {1Ururilc, ç3P cJıf11 
den1 kl ·· · 1 • e ıcell · parma - arın nu\•azış erın 

Buna imkan var mıydı? bıraktı. fe' 
Ne yapmalıydı bunun için! Asabı teheyyüç içinde J.alıı.J'ı 
Dürüşt muamele etmek, aksi ce- him sordu: 

vaplar vermek, hakkında hayırlı - Azıcık açıldın mı? 

neticeler doğurmıyacak bir hareket - Bilmem... dt.lı el' 
olataktı. Budalaca bir hareket.. .Fehim daha yakma sokul ıı<sl" 

Fehim, bir kere parmağını dola- ler;ni Şarpuinin boynuna }la tloıl• 
dı mı, artık Beyoğlunda dleğil, İs- dı, dudaklarile ensesine dol<ı.l tıi' 
tanbulun hangi köşesine kaçsa, öptü, sevdi, okşadı. Ve so~r~iitlôe 
kaçmıya imk1in bulup da gizlense, derıbire sarıldı . Göğsünün us 
gizlendiğ, bucakta da bulur, ken - sıktı, sıktı ... 
disine rahat vermez, huzur yüzü Araba yürüyordu! {ıleıtıl 
göstermezdi. Nasıl ki, tekliflerini Arabada başlıyan h~I~et,JB! W 
rr>ddeder etmez, evini bastırmış, Fehim (paşa) nın bu gıbı a\ d,Jı' 
yapacağını yapmıştı. Ve şimdi o- tahris ettiği hususi evinde~ 
nun kucağında, korkak bir kedi gi- geniş bir şekil aldı, halvet 
bi büzülmüş, helecanlar içinde kıv- bir hafta sürdü. tı6'J 
ramp duruyordu. ( Deııaf1l' 

' 1 .._ 
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Tefrika No: 16 Yazan : M. Necdet Tunçer 

Silô., Sülegmanın gözdesi iken, Tamara saraya 
geldikten sonra gözden düşmüştü. Kurnaz gahu

di kızı tekrar göze girmek için, hüküm

1-O mağlilp etti! 
i zmirliler dünkü futbol maçında enerjik /akat 

sert bir oyun oynadılar 

darin papağanını elde etmişti! 
. aayfiyesine çıkacaktır. O zam.an he
~iniz burada kalacak ve ıstırap, 
ışkence ve yoksulluk içinde peri _ 
§an olacaksınız! Sarayda -ne yapar
sanız yapınız.. Tamara'ya dokun.
mayınız! Tamara'nın ölümü, hepi
nizin olümii. demektir!> 

İşte Silci bunun için Tamtı.ra'ya 
kıyamıyordu .. Ve onun öldürülme
mesi için Efrayimden söz almıştı. 

Si1a, Tamara'nın ele geçmesin
den de endişe ettiği için, Yıabudi 
ihtilfilcilerine üstüste ve kat'i ha
be-rler göndererek, Tamara'nın da
ğa kaçırılmasını tavsiye etmiştL 
Tamara'yı dağa kaldırdıkları tak

dirde, saray muhafızlarının eli' ... Dün Taksim stadında İzmirin 
Üçok takımıle Beşıklaş karşılaştı -
lar. Bu maçın ehemmiyeti Taksim 
stadında 5-6 bin meraklı toplamış-

ne duşmesi ihtimali kalmıyacaktt. 
Süleymanın bütün ümitleri bu su
retle suya düşmüş ve Sila Sü _ 

leymanın sarayında belki de es _ 
ki saltanatına kavuşmuş olacaktı. 

Yalıadilu · Aeıawn• fQllJll'lılarrl.aıa: Salegmanın l>ir MI"- Silanm papağanı da ona bu hu-
r~si KutlilsUl Sila susta hayli yardım etmişti. Sü _ 

"l•••ra'nı" tilUmU. hepi- f yüciiler ve sihirbazlar peşinde koş- ~=:~ar~rmızı gagalı kuşa 
llalaı1a tilllmU demektir!. ~ mıya başla~~tı. .. ~ gün Sül nın özde _ Sili bir ~ Süle!.~ın ken · • Papağan ~ derse Süleyman 

b. ~ 
önce siyah - san formalı Üçok 

[ular sahaya çıktılar ve halkı se
lam'adılar. Bunu müteakip Fener
liler de sahaya çıktılar. Para atışım 
ÜçQkJular kazandı ve Güneşi le.h -
lerine aldılar. 

Hakem: Şazi Tezcan. lerınden s·ı · k eyma g disine söyledigı şu sözlen ha.-ı.rıa- inanırdı. Ve mandığı içindir ki, 
~~~ ı a, ırmızı gagalı pa .. .büC uh-L -~anıa konuşuyordu: dı: un saray m cU.ıilaruıı, Ta _ Yan hakemleri: Samim, Feridun. 

- A...:3:>:..!~ ; cSilô.! Seni çok severim. Seni dai- mara'yı Yahudi mahallesinde ara- F'enerbahçe: Husamettin, Yasar 
l'le a;Z-'"~mıı yaptın.. Bak, sa.!3 n L b "b C d A t .... R , . ~ ..... 2eı ""y....._ı_, . ....:~di.m c~ ma seveceğim! Çünkü sen gii.ze e- mrya memur eıtmişti. e ı . eva , y an, J.n. eşa.t. Ni-
1~-- "'~.~~er go:::ı.ıı • ->:.- Ş b B-l N b~~k.l.ICUl ~ sev.iyor amma, sa .ua •rin -en giize1isin! Meleklerin en ıe- Muhafızlar her gece geç valı:it el- yaz:. · a an. u ımt. aci, Fikret. 

p adar güzel yemler vermiyor. miz ve en günah.sız yaşayanlann- Ieri boş olarak saraya dönüvnrlar Üçok: Nejat, Alı, Ziya, Adil, En-
apağan k 

1 
k dıın daha temiz ve gü1tahsız ibir J.aı- ~ hükümdar, Tamara'nın g~lme _ ver, Cemil, Saim. Sait, Basri, Şük· 

Ye;;;zri~ Y.~rne~:a~:;;:~ı. çırpar<ı dırı.sın! Sarayım<1. geldiiiin gün kü- diğinl görünce, bütün lr!Uhafızları rü. Namık. 
sozune devam etti' çü.çük bil' kızdın! .. Bugün .saçların sıkıştırıyor, açJık cezasifo t~hait" Oyuna FP.ner başladı ve ilk akm 

ın.~ Süleymanı dün alda.ttm .. Çok da boyun gibi uzadı .. Ba'kışların, ve tazyik ediyordu. aı·tla nP.tıc~Jı:ndi. Fenerliler ilk da-
dah nun oldum. Eğer hükümdar bir yürÜ.l/Ü§Ün ve sesin de_qişti. An - Saray muhafızları bir akşam: ki~alarda hakim vazıyete geçti _ 

a Yanına 1 berden, ya.~eminden, güllerden da- K d ler tacak 
1 

gc ip de Tamara'yı so- - u üstle şeytanların bile gir- · 
"ını 

0
° ursa, onu "'ne aJdatac_,_ _ ha nefis Jookuyorsun!» d"kl · Üç0kun telılıkeli bir aktnını F-_-

., J• ~ me ı erı yerleri aradık. Tanıar ._ ~ 
Yac.ak n~~ •';1'amara'ya kavuşanu,- Sila hükümdarın hakikaten en ru~. iz.ini bulamadı.ıc. Artık gire3. _ nerlıler kurtardı. üçoklular ~zel 

,....apsına· ·> dıyeceks"ın .. Emı·'. çok sevdiği ve hakkında en çok şi- c oynuyorlar. 1ki taraf ta enr>.rJ't·k ve r - egımız ve arayacağımız bir delik 
8'an Yemlen yerken: irler yazdığı. methiyeler 'Okuduğu kalmadı. temız oynuyor. Fakat Fenerlılı::r 

; Peki .. peki.. bir kızdı. Uenüz yirmi bir yaşına Dediler. daha gciruşlü ve paslı oynuyor. Fe-
ıye h .. x.1 r..:ı" yeni basmıı:"b, Uzun sa~lan, seh - i 111 k...I'! ü Silfı .wı;ı.t:; uı. " - nP.t n tc

1 
ı ı::ti akınları · çok mil-

de et,...,~a~ağanı tam manasile''~l- nar bakı~latı; güfüşli, yürüyüşü Çôk Jr~~~~~~;;~~(~:A.;r;k;m:;ı;V;Q;r='j~ .. daf&asının canlı oyunile kurtulu _ 
insan-·(~~· Bu garip kuş tıpkı bir cazipti. O yfilnız Süleymanı dcğı1, 'll , yor. İzmır kalccısi bir iki. gtizel t1.1.-
duğu : ~ konll§uyor ve her duy- saraydaki muhafızları bile çıldır-

1 
R A D y Q ,, tuş yaptı. 

lUk cek el~eyi tekrarlamakta güç- tan güzellerdendi. • Ü<;oklular FP.ner kalesine iniyor. 
s·· j lllıyordu. Sila bu güzel günleri batırladık- - Reşat yetışti. topu kornere çıkara-

diği~t~:anın papağanları çok sev- ça hiddetinden dişlerini gıcırdata- Akşam neşriyatı: rak hı.t tehlıkeyi kurtardı. Korneri 
Pan~g~a ılen Sila, kırmız. 

1 
gagalı rak. saltanatı elinden giden bir hü- Saat lS,30 PIAk1a d;ıns mu!ikisi solaçık Namtk aıtt. Fakat Saıt boş 

- ı:u 19.30 Konfera1t~ Ordu Savlavı S~ 
§Ö\.•le b· elde edince Yahudilere kümd'ar hJrsı1e bağırıyordu: · vazıyP.tte bulundug·u halde topu ~ lim Sırn T arc'\ntarafından, ?.O Mü. 

• 
ı::.,, 11' haber gönderdi: - Tamara'yı saraya sokmıyaca- av~a attı_. Fenerliler hep sag· dan ıni-
o .. a k k 1 2eyyen ve arkadaş'an tarafmdan 

"'-... , bY.cı haber go"ndcrı·n. s•;ley- ğım. Onun buradan uza aması T" k 'k yorlar. Ikı taraf da sayı fırsatları ··ı.q·•· .... ur muSt isi vehalkşar.kıları. 20.30 
1Q1• ol:;,ır ı...·-ıa aı.:ı-•nııya muvaf- için Yahudilere elimden geldiği ka- Ô R' kaçırıyorlar. 

t\; "' --~ ı.ıu.ı, mer ıza larahn.dan arabca söy-
&ınclak· tun. Tamara'yı şark kapı - dar yardım edeceğim. lev. 21,4C Ml1zafler •e arkadaşlan . F•krtten gelen derin bir pasa Ne-
tıy0rza.~ evlerde ve mahzenlerde a- Sila ilk önce Efrayime söz ver - tarafından Türk musikisi ve halk Jat ve Bülent çıktı. Nejat daha ça-
tedi§ini~ Bu arada Tamara'yı is- mişti: prkuan. saat ayarı. 21,15 Orkestra. 

Sila s-~~re kaçırabilirsiniz!• - Size yardım etmiye karar ver- 22.15 Ajans ve borsa hat-erleri ve 
tı'ıeıt i~· u eYrnanın tahtını devir _ dim. Fakat, Tamara'yı kaçırdığınız ertesi gunün programı. 22,30ıPlikla 
hı.ıdiler~ el altından çalışan Ya _ zaman ona Harrume yapmıyacak- sololar, opera ve operet parçaları 
0abas

1 
~~iiy~si idi. Sila anası, sınız! Onun canına kıymayacak -

21
·
30 

son. 
~aylın 

0 
uş hır Siyon km idL sını.z! llAn 

bir ışık 

Sıta'dan nu çoktan elde etmiş ve Sila, Tamara'nın ölmesini iste-
SiJa b~ok Y~rdım görmüştü. miyordu. Sil:l'nın da garip inanış-

~ck sevd· .. ~ıl once Süleymanın en lan vardı: Sihirb:ızlardan biri, Si-
'I'arna ıgı kadınlardan biri idi la'ya bir gün şu hikayeyi anlat -

Sjı:, ra sara . . ~ hük·· :Ya geldıkten sor.ra: mıştı: 
!tıı..ış \re tuıUtndarın gözünden düş - c- Süleyman. sevgilisini ebe -

O d .. utu1muştu. diyen kaybettiği gün, tahtmın teh-
l" a, otek· . "hl"'" 1 carıyeler gibi Sil likeye düştüg~ünü görecek ve bu eıı-

·•ırı l!Ö .. ' 
~~-~ !!irmek icin bü - di.-;e i1e sarayını terk edip Hebron 

~;~İ;kta 
1 

Yczan: Edgar Valas J 
b· . . Çeviren: Muammer Ata1u 
ltıbıri .. _, ____ _ 

Q Uzer· · 
tj ~llYordu. ;ıe Yığılmış ba~ullar İçeri girerek elektrik düğ~E'~ni 
~· •biıcıta u bavulların üzerin - çevirdi. Oda aydınlanınca -etrafa 
~etler y t, kınlır> sözleri yazılı bir göz gezdirdi ve derhal vaziyeti 
lt ~Ua'lh:~ıştırılrnıştı ŞubP mü- anladı. 
a tıe d • .uıı bunı rd -U eğer- b' a an başka dık- Kara, yatağında, başı dışarı sarlı:-
~ "e alt~ şey görmedi. mış bir halde cansız yatıyordu Vü-

k iÇin d atları da gözden ge - cudu artık bir cesedden bS§ka bir 
:Qİl' ~ aha vakit vardı şey değildi. Kalp nahiyesinde kır-

llı "'- Yr.eıt sonr . ~eıa'.t<ttangozu a Skotlandiyard- mızı bir leke, ölümün neden ileri 
ela ı. ~rhaı r rneınurla beraber geldiğini anlatmağa kafi idi. 
la destere ·ı kapının bir tahtasm- T. x. eg~ilerek cesede baktı. Ka-

r ı e büy·· · ucek bir göz a,.tı- rarun rnütekallis çehresi, nasıl 
'l'.~ s 

~lılt · delikte b · 
'1evı t~. Ancak n aktı. Içeric;i ?ca-
<l erı Od Yanan ocağın son 

U. l( ayı haf'f'. 
~ Olun 1 ce aydınhtıvor-

~l'·· u d~likte · 'l' )(: ~ Çekti k n ıçeri soktu, 
· . ôtekil ' . apı açıldı. ........ s· erıne· 

ız d · 
l§arıda bekleyiniz) dedi. 

dehşet1i bir an geçirdiğini çok iyi 
ifade ediyordu. T. X. tam o ~ırada 
halırıın cırta yE>rirıde eğriln iş ve 
sönmüş bir mum gördti. 

T. X lambayı aldı ve ışığın yar
dımile daha dikkatli araştırmalara 
koyuldu ve nihayet yerde kan le. 
keleri gördü. Bu lekelerin i:ıtika-

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Şehremini Millet caddesi şekerci 

lsrnail dükkana No. 443 Bay Sı:ılib 
oğ"iu Yakup 8 • 4. 935 tarihinde 
Sandığımıza bırakd;ğı para için 
verilen 64326 numat'alı bonoyu 
kaybetti~ni söylemiştir. Yenisi ve

rilect-ğinden eskisinin hükmü olma• 
• "<":l11-, i'fı., of."""'· 

meti üst mahzene çıkacak merdi - ı 
vene doğru uzanıyordu. Fakat le -
keler merdivenin başında kaybo
luyordu. Elindeki lambanın kor -
a·onu daha ziyade uzanmağa müsa
it değildi. Bunun üzerine T. X. ce
bindeki elektrik lambasına müra .. 
caate mecbur kalrı. 

Parkedeki izlere nazaran, bura
da ağır bir şey sürüklenmişti. Bu 

izi takip etti ve bitişikteki · banyo 
dairesinin kaplSının önüne geldi. 
Kapı kapalıydı. İtti, kapı mukave
met etti. Bunun üzerine şube mü-

dür muavini lambasını kapının ca
mından içeri çevirdi. İçeride diH 
sarkmış, gözleri cam gibi iri bir 

köp(:k leşi yatıyordu. Boyundan 
bfr l:'aç halkası kopmuş bir zincır 
sarkıyordu. 

T. X. düşüne düşüne mahzen -
den 'Yukarıya çıktı ve mutbağa 
geçti. 

Acaba Kara'yı köpek mi öldür _ 
müştü, yoksa Belinda Meri mi? 
Çünkü Yunanlıyı bunlardan biri • 

sinin öldürdüğüne kanaati vardı. 
Genç kızın henı Jeua'yı, hem kö-

c 

pcği~Ür~ıiş~lınası ihtimalini 
de nuşundü ve titredi 

-15-
T. X. in o gec "zl girrn . . e go erine uyku 

enııştı. Ertesi sabah -fının· 
Yanına 'tt' y-. • gı ı. Gazeteler bu esraren-
gız cınayetin tafsilitile d l 
Hiç bir o uydu. 
kında g~zete de bu cinayel .!hak-

sarıh. malfunat veremiyordu. 
~. X. dedı ki: 

- Şu aakikaya kadar ne hiz -
~etçiyi, ne de Katerkol~u yaka -
~arn.adık. Katerko1 hakkında bü
tü~ bildiğimiz şey, bu adamın kar
tı .. ıle beraber, •Taymis:. e bir yazı 
gonder · ~. .. mış olmasıdır. Devam etti· 
gı kl~pteki hizmetçi kızlar da bize 
en ku "k :L.· • çu "'ır malumat dahi vere _ 
ıned.iler. Klübe muntazam devam 
etmıyen eksantrik b · d 
Belki d . ır a ammış. 

e kımseye haber vermeden 
bir tarafa gitmiş olmasına da ihti
mal v ·ı· erı ıyor. Apartunanında bir 
şe~,~ula~adık. Yalnız onun eşkali 
ve .... ıyesınde bir adamın, di1n ge-
ce saat on birde Parise gitt·~· . 
O··grv end' ıgını 

ırn. 

~ ~rdu: 

~ 
le•ıt güzel bir kafa vuruşile Ü~k 
kalesine soktu, 1-0. 

Bu golden sonra Üçoklular, ,gol 
çı '<arma kiçin çok çalıştılar, fakat, 
muvaffak olamadılar. Oyunun son
larına doğru İzmirliler çok sert 
oynamıya başladılar. Bu hareket 
İzmirlilerin aleyhine olôu. Fener 
taı.) iki daha fazla arttı. Bu ara, Fe
n~ı !iler bir iki gol fırsatı kacır -
dılar ve maç 1-0 Fenerin galibiye
tile bitti. 

buk davranarak Büülüend'in şut 

çekmesine meydan vermedi ve bir 
gol kurtarmış oldu. Sait Sait Fe -
ner kalesi için bir tehlike oluyor. 
~ener bakım_ oynuyor. Top daima 
Üçok kalecisi önünde. Bu ara Bü-

lent boş kaleye topu atamadı. Fik
retin sıkı bır şütü kalecinin plon
jonuna rağmen kurtulmadı. Fakat 
~irt~e çarparak geri geldi Şans 
U.;oka yardım etmiye başlayınca 
sayı yapmanın imkanı kalmıyor. 

İzmir kalesi biribirini takip eden 
tehl:keler geçiriyor. Fikret bugün 
harikulade güzel oynuyor. 

Fenerliler kornerden yine isti -
fa"ic.. edemediler. Top ortalarda. Tam 
bu sırada ilk devre bitti. 

lkincJ devre 
Oyuna Üçok betş1adı. Bu ihücum 

Fener hatlarında kesıldi. Ve Fe -
nerliler, Üçok· kalesine indiler. 

Orldlardan Üçok aleyhine favl. Re
şatt an gelen topu Niyazi durdur-

madan ka1eye solüu. Fakat ofsayt. 
Oyun İzmır kalesi önünde oyna _ 
nıyor, fakat ~enerlilcr gol çıkara

mıyorlar. Arasıra tesirsiz Üçok a
kınları yapılıyor. 

rracinin uzaktan atlığı fovJü ka
leci kornere çıkardı. Korner, Bü -
lendin kafa vuruşile kalecinin eli
ne gitti. Üçoka bir korner daha ol
d~, fak~t Fener!ıler istifade edcme
dıler. Üçokun kornerile neticelen -
di Korneri Hüsamettin kurtard'ı. 
Fıkret, İzmir kalesin einiyor: Sıkı 
bir şüt çekti. Kaleci topu yine kor
n~reçıkardı. Kornerden gelen top 
bir ikı kafa vuruşundan sonra Fik~ 
rene geldi. Fakat Üçoklular favl 
ya_Jtılar. Fikretin attığı favlü Bü-

- Her halde Kara'mn sekreteri 
ile görüşmüşsünüzdür. 

T . X. de böyle bir suale maruz 
kalmaktan korkuyordu. Kısaca: 

- O da ortada yok! dedi. Bu 
genç kız da dün .altşamdanberi 
kayooldu. Konaktan saat hPş buçuk
ta çıktığı zannediliyor. 

:>ir Corc koltuğa cömüldü ve 
parmaklarile .kır saÇlannı tnad.ı 
~ - Galiba bu işle alikadar olmak 
uzere, ortada Karadan başka kim
se kalın.adı. Bu işe bir mü~ttiş mt 
~em.ur eôeceksiniz, yoksa siz mı 
bızzat meşgul 1:>.lacaksımz? 

- .Doğrusu bu işle bizzat ben 'Uğ
raşmak istiyorum. 

- Şu halde cinayet etrafında 
yeni şeyler öğrendiniz demek .•• 

T. X. başını salladı: 

- 1ş çok karışık görünüyor de
di, ~nı.ma kalırsa Kara büyük si
yası hırslar besliyen bir adamd . 
Arnavutlukta çok yüksek bir ..mev
k~~ göz koymuştu. Bunun için de 
yuksek makam ~şgal eden bir 
çok Türk ve Arnavut ricalinin te
veccühünü .k~nmağa çalışıyor .... 
du. Hatta Arnavutlukta bir hüku- 1 

Fener takımında Fik"Tet ve Sa -
ban, Ü';okta da Sait, ~mil, Na • 
mık, Enver iyi oynadılar. 

M. Kavahan 

Son Telg~afırı 
Müsabakası 

Bayanı 
Tanryor musunuz? 

Ok uy ucu larıınıza 
Bir çok okuyucularımız mek • 

tupla, telefonla kuponların ne va
kit gönderileceğini soruyorlar. Mü
sabakaya iştirak eden muhterem 

okuyuculanmıza §unu söylemek 
isteriz ki, her gün çıkan kuponu 
hemen ogün göndermiye lüzum' 

Y0.~tur. Evvelce ilan ettiğimiz gibi, 
musabakamız 30 gün sürecek ve 30 
resim .basmış olacağız. Binaenaleyh 
o vakıte kadar da 30 kupon ba
sılmış olacaktır. Okuyucularımız 
bu ay sonunda 30 kuponu bir ~ 
den bir zarfa koyup posta ile bize 
g;indennelidirler. 

(son Telgrafın MGsabak.:' 
Kuponu 

No.: 4. 
Bu Resim-----

nin fotoç;ırafı oldu(Iunu 
bildf riri m. 

AD1ES ı 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
•••••••••••••••• il ••• 

iMZA 1 
J 

met darbesi yapılırsa, İngilterenin 
nasil bir vaziyet alması itmali ol
'du.ğunu Bartolomef'ten osrmuştu. 
Hatta bu zate, eğer İngiltere bü • 
ktirneti nczd'inde teşebbüste btilu
nursa, yapacağı bu işin mükifat • 
sız kalmıyacağını da vadetmifti 
Arnavutlukta son zamanlarda sık. 
sık vukua gelmiş olan siyasi cina • 
yetlerde Kara'nm parmağı oldu • 
ğuna §Üphe yoktur. Kasasında ıiz· 
ti bir dilde yAZllmq bir çok vesi • 
kalar bulduk. Bunları Hariciye ne
zaretine gönderdim. 

Sir Corc bir müddet dü cündü. 
Dedi ki: s 

- Eğer sekreteri 'Yakalarsanız. 
bu muammanın anahtarını elde 
etmiş olursunuz, zannederim. 

T. X. Odadan .çıktı. Yemek ye • 
meğe gidiyordu. Birdenbire Coıı 
L •ksmana vE>rdiği sözü hatırradı. 

Acaba Lelrsm.an kendisine bu 
rntı.ar...ınanın anahtaı mı \'er<'bilir 
miydi? Şoföre eğildi, istikameti . 
değiştirmesini söyledi. nı 
Tanı otele geldiği zaınaıı, Leks
:~ ıkapıdan çıkıyordu. T. X. dedi 

· (Devamı var) 



GetirİJo.-uz. 

Tahtakurusu. sineıc, sivrisinek, güve, arı, karanca, örümcek ve 
bütün haşeratı kökünden keser, yuvalarına ve eşyaların üzerine 
ve odaların havasına ve tablaların, duvarların kenarlarına, ara• 
larana bolca f A Y D A serpiniz ve t11htakurusu yuvalanııa 

F A Y D A ile tahrib ediniz 

Dewr... attlık ~UkHn · 
Aksaray iVusufpap Topkapı 

tramvay caddesi köşe başındaki 
(70) numaralı bakkal dükklnı 

devren satılıktır. Taliplerin bu 
adrese müracaatleri. 

Kadıköy ı nci S. H. Hakimliğin· 
den: 
Kadıköy Keresteciler arkasında 

Taşçılar İçinde Fuat B,. S. 16 Sa . . 
evde oturmakta iken halerr ikamet
gahı meçhul Nezahete. 
Kadıköyünde H asan Paşa M. 

Fr .. tıklı E. 19 No. da Yusuf tarafın
dan aleyhinize açılan kira bede -

linden ceman on altı liranın tah • 
sili talebi davasınd.ın <l'olayı ilanep 
tebhğata rağmen mahkemeye gel- . 

memiş olduğunuzdan hakkınızda 
gıyap kararı verilmiş ve icra dos- - · 
yasının tetkik edildiğinden ve ic- . 

ra zabıtnamesindcki ikrarınız gö • · 
rtildüğünden bahsile namınıza gı- · 
yap kararı teblıği kararlaştırıl -
mış olduğundan muhakemenizin 

icrası için tayin edilen 19/4/937 
Pazartesi günü saat 15 e talik e -
dılmış bulunduğundan tarihi i - . 

landan itıbaren 15 gün içınde mua
melatı vakıaya itiraz etmediği • 
nız ve yevmü muayyende mah -

kemeye gelmedığini~ ve gıyap mas~ 
rafını mahkeme \ eznesinc tevdi · 
et:m.diğiniz takdirde vakıaları ikrar 
et.mş addolunacağı H. U. M. K. me

vadı mahsusasına tevfıkan tebliğ 

makamına kaiJn olmak iızere ilan 
olunur. 

D.ans merakldarına 
müjde 

Bütün yaz bu muzır haıarattan kurtulacak ve rahat edecek· 
afniz. Bilha.~a aparbmanlarda. mutraklarda yemeklerınizi. 
erzaklannııı telvis edeo hamam böceklerini, aptesanelerde, ha. 
mamlarda bulunan küylik böcekleri, brblları, kümes hayvanatın• 
da. köpeklerde buluaan pireleri, hayvanlarda bulunan keneleri. 
bitleri, nebatat ve •taçlar üzerindeki brtılları behemelıal FAYDA 
ile imha ~diniz. Tesiri daha az oldutu halde ecnebi malı diye 
fazla para. koparmak iıteyenlcrdea sakınmaz.. FAYDA· imaline 
naıaran daha kuvvetli ve de: ha uı:uzdur. Hasan markasına dikkat 
Hasan deposu: Ankara, lstanbv1, Beyoğlu. Beşiktaş, Eskişehir. 

.... --~~~~~~~~~~~~~~~ En kısa bir zamanda iyi dans öğ
renmek isterseniz ye 'Ucuz hır f1at 
ile vakit kaybetmeden dans pro -
fesörü Yor_go'ya müracaat etsinJeı;, 

J 

f STJFAOESINI ARAYANLARA 
Beyotlu, Elhauara Han altında 254 No. da Ali Riza Canfeıçi 

MA~AZASINDAKI NADiDE KUMAŞLAR 
5/d/937 Pazartesi gününden itibaren mahkeme kararile 

perakende olaral< s a tılacaktır. 

Belediye Turizm şub~sinde Müseccel tercümanlann, otel ve Acente 

kondüktörlerinin dört Fotorra' ceL- tirip bizzat sreti~ri. (B.) (1890) 

~-

Adres: 

Beyoğlu TokatJıyan oteli arka -
sında TopçekenJer sokak No. 310. 
birinci kat. 

ZAYi MAKBUZ 
lstanbul ldhalat Gümrüğünden 

15719 sayıla beyanname üzerine 

almı, olduğumuı 9·3·936 tarihli 
ve 276295 sayılı m:ıkbuzu zayi 

etlijimiıden yenisini çıkaracağız. 

Eskisinia hükmü olmadığını il!n 

ederiz. Fındtklıda No. 126: 

P. Yervnnyın ve ve Ş. sı 

o 

BIRE, 
1000 

TARLADIR 

Mahkemesinden: 

tstanbul limanına ı.tıı ve Türk 
sancağını taşıyan (Eti) vapuru Ka-

radeniz Ereğli.si Ça~lı oea~~ 

·aldığı kömürleri hamil ofarak 7-237 

tarihinde İstanbuh mütevecihen 

hareketle 8-2-37 tarihinde Darıca-

nın Taş iskelesi açığında demirle;. 

~ bilihara iskeleye yanaşmış i -

te de 13-2-37 tarih saat 10,30 rad-

Mlem.ı. ...... ..n.Jdble Jodm· 

... 
.-

" ·-.,.. 
.... -

- '~ .... ~ ... 

fırtınası. ve denizin kabarması ne
ticesi gemi ve yükünün müştere r 

selameti için sahilde kumluk ve 

sığlığa gemi oturtturulduktan son· 

ra tanzim kılınan deniz raporu • 

ve saatta mahkemede bizzat ha -
zır bulunması veya bir vekil gön· 

deı:mesi deniz ticaret kanununun 

(1065) nci maddesine tevfikan i . 
lan olunur. 

nun alınmasını gemi suvarlsi İs - !•••••••••••• 
mail Yahya Türkay tarafından is

tenmiştir. 

Muhakeme günü olarak tayin kı

lman 26-5-937 tarih saat 14 de va

kaadan zararlı herkesin rapor a -

lmırJıııiıtn yUkarMia •' neriten iün 

Dahiliye 

r. AH Rıza Salla 
Befiktq Tramvay Durak 

Hastalaranı bergün ötleden 
10Dra kabul eder. 

Istanbul Altıncı İcra 
Memurluğundan: 

Ruşenin Emniyet Sandığına birinci derecede ipotek bulunan ve la· 
mamına 712 J ıra kıymet takdir edilen Su ltansellmde Debbağyunus mahal· 
lesınde Debbağyunus caddesinde eski 43,43 mükerrer mnklüp yeni 47-47/4 
No. lı sa~ tarafı 9 metrelik yol sol tarafı M.uiz oğlu Mehmedin müfrez 
arsası ve bazen Emine arsası arkası Emıncnin rnüCrez arsası cephesi 

Debbatyunus caddel'ile mabdut ve evsafı aşağıda yazılı bahçeli bir · 
evin aaldmaıına karar verilmiştir. Sözü geçen yerin evsafı: Bodrum 
kat: Zemin kaltiin bir kaç basamakla iııilen ıeminiçimento bir taşlık zemi
ni toprak bir oda taşlıkta bir heli. zemini çimento bahçeye kapısı olan 
ocaklı bir mutfak bahçede erik, kayısı ve incir fidanlara olup sokak 
üzeri tahta perde'idir. Zemin kal: Bu kata iki üç ah4$ap basamakla 
çıkılır. Bir sofa iki odası vardır, Sofada bir bölme vardır. Elektrik 
tesısah varıada cereyan yoktur. Dahılen bir yan har:cerı sıvasız 
olup binanın beden duvarlara kagir diğer aksamı ahşapbr. Bo:irum 

kat bakkal tavanlıdır. Bina cadde ile fodlacs ı.>kakları köşe başında. 
dar. Umum mesabası 112.20 metre murabbaı olub 60 metre murabbaı 
bina zemini kalanı bahço olan bir evin tamamı tapudaki kaydında 
oldutu ai::>i açık arttırmaya vazedilmiştir. 

Arttırma peşindir. Arlbrmaya iştirak edecek mütleri'erin kı7meti 
muhammenin %7. 5 nisbetinde pey akçt.si ve,a milb bir ba"lkanın 
teminat mektubunu hamil ,(malan icap eder. Müterakim vergi, tan• 
zilat. tenyiriye ve vakıf borçları l>orçluya aittir. Arttırma ıartnamesi 
27. 4.937 tarihine müaadif Salı gQnü Dairede mahallı mahsusuna talik 
edilecektir. Birinci arttırması. 17-S.937 tarihine müsıtdif Pazartesi günü 
dairemiz.de saat 14 ten- 16 ya kadar icra edilecektir. Birinci arttırmada 
bede~ kıymeti mubammenenin %7S ini bulduğu tak ~irde üste bırakılır. 
Aksi takdirde ıon arttarmanm teabhüdü baki ka:mak üzere ar .tırma 
on beş gün daha temdit edilerek 1-6-937 tllrihine müsadif Salı .8ünü 
ıaat 14 ten 16 ya kadar Da.rede yapılacak ikinci arttırma neticesinde 
en çok arttıranan ü•tünde bsrakılacaktır. 2004 numaralı icra ve iflas 
kanununun 126 ınca maddesine leAfikan hakları tapu sic llerile sabit 
olanyan ipotekli alacaklarla diler alakadaranın ve irtifak hakkkı ıa. 
hiplerinin bu haklarsnt ve husuıile faiz ve masarife dair olan iddiala• 
rını illn tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı müsbitelerile 
birlikte Dairemize lbildirmeleri liıımdır. Aksi takdirde hakları tapu 
ıicillerile sabit olmayanlar satış be.ielinin payhşmasından harıç kalır· 

· )ar. Müterakim vergi, lenviriye ve tanzifiye rusumu ve tellalıye res. 
minden ibaret olan Belediye rusumu ve Vakıf icaresi beaeli miizaye• 
deı;ten tenzil olunur. 20 senelik vakıf icaresi taviz bedeli müşteriy;e 
aittir. Daha fazla malümat almak isliyenlerin 35·2774 numaralı dos. 
da mevcut evrak ve mahalien haciz ve takdıri kıymet raporunu 
görüp anlayacakları il An olunur. ( 1881) 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: -Terekesine Mahkemece el ko • 
nulan Ölü Lale uhdesinde buluna .ı 

aşağıda gösterilen gayri menkul -
: ler açık arttırma suretile 10-5-937 

tarihine müsadif Pazartesi günü 
saat 14 de satılacaktır. 

. 1 - Galata Arap cami mahal • 
lesi Sarı zeybek sokak 18/20 No 1,1 

ev kıymeti 950 liradır. 

Tafsilat : Sarı ıaybek sokağın -
daki evin sokağa 18/20 No: altında 

ikisi evden ve 22 No: altında birı 

c ıhetınde ıçindc bır helası bulu -
nan bır mutfak vardır. Mutfaktan 
bır kapı il e bahçeye çıkılır. TJş -
lıktan bır tahta merdivenle birinci 
kata sofaya çıkıhr. Sokak cihe~m-

de yanyana iki oda ve sofada bır 
dolap mahalli vardır. Sofadan mut-
fak üstü çinko ile örtülü bir tara -
saya çıkılır. Ve bundan aytfta a -

çıkta bir tahta merdivenle küçük 
bir odaya çıkılır. 

. 2 - Ayni mahalde Abdüssala -
haddin :ıokak 13 No: lu ev kıy -

meti (400) liradır. 

Taf silôt : Abdüssalahaddin so -bahçeden olmak üzere üç kapı a
.çılmıştır. 18 No: dan doğrudan dot,- . kağındaki ylmi 13 No: lu eve so -

ruya zemin katında kırık malta~ 
taşları ;f()şenmiş bir taşlığa girilir. 
SOida iç içe iki oda vardır ki so • 

.... da Jair Juıpm -varihr. BıahÇe 

kaktan doğrudan doğruya zemini 

jimento bir taşlığa ,girilir ki bir 
kattır: Burası ayni zaman(la mut-

fak olar.ak ,kullanılır. ~ğı var -

''enle birinci kata sofaya Ç 

Sokak cihetinde yanyana bir 
ile bir bela vardır. Akşap bir 
divenlc üst kata keza sofaya 
lır. Sokak cihetinde yalnız bit 
da vardır. 

3 - Ayni mahalde Abd~ 

h addin çıkmazı 2: No: lu 
kıymeti 150 liradır. 

Taf siUı: AbdüssalahaddiQ. 
mazında 2 No: lu ev baraka 
bir odalı ahşap bir evdir. sa 
kapısının bir aralığa oradan d 
ca odaya girilir. f 

4 - Odalar Çıkmazında 4 
lu ev kıymeti (500) liradır. JI 

Tc:fsilat: Arap Cami odalar fil' 

mazında 4 No: lu ahşap ev ~ 
kapısından doğrudan doğruya 

ta taşile döşenmiş bir taşbt-
rilir. Solda bir tahta merdi 
önü sofa olmak üzere sokak 
tinde bir odaya çıkılır. Bu 
aUmda kapısı taşlığa ·açılan 
dunluk vardır. Arka cihetinde 

mutfak vardır. Taşlıktan tab 
rrıt>rdivenle bir kaU:ı. iıkılır 
sofa sokak cihetinde yanyanıt 
oda ile bir heli ve arka cihe 
keza bir ufak oda vardır. 

Dellaliye resmi ve ihale 
müşterisine aittir. Arttırm•Y' 
rebilmek için % 7,5 pey akÇ 
tırmak lazımdır. Satış bedeli 

meti muhammenenin % 75 rıi 
d\ığu takdirde ihale edilec 

isteklilerin ve fazla mallı~ 
mak isteyenlerin Beyoğlu d 
cü sulh hukuk mahkemesi 
vurmaları ilan olunur. 

Dr. Hafız Ce 
(wKMAN HEKİM) 

DahlllJ• 
Pazardan b~ka günlerde 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya 

İslanbulda Divany~lunda (1~ 
maralı hususi kebinesinde
Jarını kabul eder. Salı, 

glnle:i sabah •9.5 - 12• d8 
kiki fıkaray.ı mahsustur.~ 
hane ve ev teldfon: 2239& 
telefon: 21044. 

Okul Kızı 
Okui Kızlarının yıll trd.ır 

Hikleri biricik k ız ın 
15 Nisan rh çıkıyor -------

Salubi ve . tunuml n~yata 
Başmuharrir 

E. izzet 
U..Wlb~ '1lldlıd 


