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Memurlara li o aylık 
Ga::etenıi:::c tcnz ·za ·ı abone olmak 

istiycn memur ve asker'lerden AnkartJ
da bıılım.anlarrn A>ıkarada şu numara
lara tele/mı ederek arzularını bildir
nıclcri kafidir. 
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Dün Fransa ile 
müzakereler 

Paris elçimizin iki saat 
süren bir mülakatı 

yeniden 
başladı 
-
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l\lilletler Cemiyeti içtimaı 
Şimdilik t ehir m i ediliyor? 

So11 g" 
~ Unlerde pek gergin bir vaziyet 
~ Sancak meselesi etrafında ? 
~ ile yeniden müzakere ba.cıla
)'~ ır. F'raıısız hariciye müsteşarı Vi· 
t>a.\' t d~ Paris Büyük Elçimiz Suad 
~ tıla tki saat süren bir mül{lkat yap 
1aJc r. nesmi Fransız mahafili bu mü-
~:~,l>ek faydalı olduğunu beyan et
~ .. ~~ ' . . 
~ stanbul ga.zetesınc Par is-
~t telgrafa göre iki hükii-
}' illi~ kereye devama karar 
~<ııişlei-<i~ Hatta Fransız hükıimeti 

i bir m~,jtercye imkan bırakmak :t7 .. ~kiy::rf"ukiımeti de muvafakat 

"Hatay erkinlik ccm·iyeti" nin üç gün evı·el Kilis .şubesi açılırken 
I 

Atc§ltlÜJrrlk 
Bugün Ankaraya 

dönmeleri bekleniyor 
Dün Konyaya vasıl olan Büyük 

Önder Atatürk cenuba doğru yolla
na devnm etmektedirler. 

Ulukışla - Kayseri yolunu ta· 

kip eden Atatürkün bugün Ankara-
va avdetleri · · .mektedir. 

Cumhurreisinin seyahatlerine 
(Devamı 6 ıncıda) 

Bir lngillz gazetes · nın habe r verdiği ne srlire k"er:. ~dir<le 18 ikinci kanunda müza
tı\n 1 tnııkarrcr olan Sancak mcsclesi-

y~~ ın ·· ı, ini...Milletıereem;. ru·· rkı·ye ve dir. talep etmeğe hazır ve amade-

A.nkara 
ltalya 

d~n verilen malumata göre de Di<n il.:i saat süren bir müUikatta bulun.an Türk ve FranS'IZ miimcssil.cri •• k e e e baş 1 ad 1 r 
\ (Devamı 6 ıncıda) Viycoo Su.ad Davaz muza r y 1 a 

;J{~hdit manevrası yapmağa Maksat iki memleket münase-
llı.ubt l d 'ııJ b• • l 1batına tam bir vuzuh vermektir aç o ma ıgımızı ılsın er Bu ,.bahki po"a ile gelen M-0,ning tedi,. Zaten bu muahedeye ltalyama 

4skeri 'tahşidat yaptıgv ımız . iddiasiyle Fransız ~:~~a!az~::!n~0:~1a~;~:~i~ia~~~!~~a~ r:;::i:~ı::i:si;ed:~~~rr:ş~!r. ingiltcrC4 
sonra İtalyanın Yugoslavya ve Yuna- Türkiye ile İtalya arasında doğrudan 

Qazeteleri b•ır şeyler gev· elemegv e başladılar ni~tanla birli~t~ Türkize ile. de dostluk doğruya müzakereler açılmaktadır. Fa• 
,... munasebetlennı ne cıekılde ıhya edece- kat resmi konuşmalar başlama.dan evvel '"ar· :s 

'lclti11ıs 7 (A.A.) - Atatürk tarafıooan İskenderun sancağına karşı askeri hare- istihbaratına göre, Türkiye - Suriye hu· ğini yazarken diyor ki : İtalyan . Türk münasebatını ilerletmek 
de i .'r heyetinin Eskişehirde fevkalii· kette bulunmağı tasavvur edip etmedi· dudunda askeri hareketler müşahede "italya, bütün Akdeniz devletlerile için yapılacak epey iş vardır. İki mem· 
•ira~ltıaa davet edilmesi hakkında tef· ğini merak ediyorlar. edilmektedir. Huıdudun yanı başında iki münasebetlerini aydı~latmak için hiç leket arasındaki hissiyat pek çok iyi de· 

bulunan gazeteler, Türkiyenin övr gazetesi diplomatik muhabirinin (Devamı 6 uıcıd.a) vakit kaybetmemektcdır. ğildir. 
Y Y 1 HABER: Bız,' lncriliz _ _ ..ı... J...:nn· m' bu e • h • ti e Türkiye, unanistan ve ugos avya --· ~ 
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. . d h Ik ile temaslar daha şimdiden başlamış bu- sözünü doğnı 'bulmuyoruz. ltalya ile 

şa rın o un e a a ~:·~~:ı:.~..;:·~::.:=~~:z:;:;:~ :::::=.::..~.:ı=:::: 

· ~ dipçikle saldırdılar ::§;t.~~.:~;i~i:I~~~:~~~~ §~~~~S:~.1 
I=' 9~eki merteği görmoden Uzim lalı§iM.t yaptığımızı iddia eden F-= ~U:ri "''"" "" derk<: L is a n D e r s le r im i z 

t ransa Milletler Cemiyetine verdiği sözü de 
ll~rttıyarak Sancağa takviye kı aları gönderiyor 
halkın ntakyada müşahitlerle Türk 
alman tn temas ettirilmemesi için 
sol\ h ~~'oirler halkın galeyanını 

Sa. a dıne getirmiştir. 
lcvnet~cağı temsil eden Türk ve A
h:.Yet, en .~üteşekkil 20 kişilik bir 
~ıt ll'l~h tnuşahitleri ziyaret ederek 
~ti hiik~ v~rmiş, on beş scneden
Buniin \im suren ve Sancak Ti.irklü-
·an i.J "arlık ve hürriyetini hiçe sa-
Lı ~teden 'kA . . '"ley §ı ayet etmıştır. 

beti i~ a~alarına: "on beş seneden
tnek fı defa olarak sesimizi işittir· 
tiişlerdtsatını bize veren öbjektif gö
Sqfitle;n. ernin olduğumuz sayın mi 
tada gö~1.~:.~u.?u söyliyelim ki, bu
"e tıdetl ~gunuz özü, sözi.i, anane 
~~.YUk k~ı"e. her. şe~lcri Ti.irk olan 

Unetin enın şımdıye kadar sü- • 
sesini i . ~e dinlenmek istenmiven 
RİtrneJı~tı.rrneğe calıı:ımaktan ileri Sa.ıwk Tiii"7'1er.nin bcış bcll's ı ı:esıten 

tının sebebi yakın şark sulh Fransız nıur:alıhası Diiriyü 

ve sükununu bozmamak, Türk -
Fransız dostluğunu incitmemek hu
susundaki ·saygıdan ibaretti. istiklal 
istiyoruz. Kendimizin, çoluk çocu
ğumuzun canları pahasına da olsa is
tiklal istiyoruz.,, demişler ve hakika
ti olduğu gibi görerek aksettirecek
lerinden emin bulunduklarını ilave 
etmislerdir. 

J\.ltl~ahit heyet, esasen kendilerin
den beklendiği üzere bitaraf hare
ketlerinden emin olmalnrını, Türk 
hevetine temin etnfr· lerdir. 

. Sam i cıtihbarat bi.irosu şefi ku
man 01an Bonor her an ' mi.işahitlerle 
bernber bulunmaktadır. Kırıkhan 
ve 1 ·~cnrl~runda coğu köylerden ge· 
len is•i! l.lle sucamış Türk kaf!!e!e 
ri. mi:şahit hey,,.ti ı:ıel:!mhyarak nii
nıayi~ ynpmt~!arclır. Nümayişçiler 
İskenderunda başta Fransız polis mül 

( Dcvarm 6 tncıda) 

Bugün Almancanın üçüncü . 
verıyoruz formasını 

Bize yapılan müracaatlardan anlıyoruz ki, derslerimizi takip etmek 
istedikleri halde geciktiklerindcn bahsedenler vardır ve bunlar ilk ders
leri temin edebileceklerinde tereddüt göstermektedirler. Şunu bildir-
meyi lüzumlu görüyoruz: 

Derslerimize başlamak için geç kalmış sayılmazsınız. Derslerimiz o 
kadar kolaydır ki, bir gün içinde geçen dersleri hazırlıyabilirsiniz ve 
yine geçen derslerin formalarını iM.rchanemizden temin edebilirsiniz. 
Abone olacaklara ilk derslerden ba..~lanarak gönderilir. 

Geçen almanca dersinde göziimüze çarpan şu hataları dii?.eltiniz: 
10 uncu sayff'lil<r ol.·wııı§fo: 

(Oramofon) un alnınn.oa,<n şöyle olacaktır: Gramopfon. 
1 l inci sayfada: ( Bild) in o7cmm~ şcl.Zi: Bild. 
(Zcigt) itı okıımış şekli: tsaygt. 

IS iincii sa1ıfadaki mi'>'<fllerin NirT•çclerine birer '1iir" ilave edilerek 
~i.i11le olacaktır: "Bir kızın babası'', "Bir er1:e1~ 1rorde§in babası", "Bir 
karının kocası". 

Buğunkü formada 17 inci sayfada geçen derste verilen almancalarınm 
türkçeye çcvrilişleri arasında. (7) incisi unutulmuştur. Bunun ~i§i: 
"Çocuk da oynuyor" dur. 
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Ecnebi ajansların şehrimizde 
çahşan muhabirleri 

Dünkü yn:ımnda söylediğim.iz gibi, Ata.türkün kendi topraklarında, 
birçok defalar yaptığı şekilde küçük bir seyahate çıkması, yaha.ncı gaze
telerde Tilrkiye hakkında birtakım uydurma. haberlerin yer almasına se
bep oldu. 

lı radyolardan ~lıyara.k matbuata geçti, f,>lmdi, Fransız gazeteleri 
tümen tümen uydurma haber veriyor. 

Oeuvre gazetesin.in diplomatik muhabirinin "televizyonu" Türkiyenin 
Suriye hududundaki askeri hareketlerin! tesbit e~, ve hududun yaru
başmda iki TUrk fırkasının bulunduğunu kaydetmiBUr. 

Jour gazetesi de: Tllrkiyenin Sa.ncak anlıışmazhğmı kuvvete mUraca
atla mı halletmek istediğini sormaktadır. 

Sen-Bris admı taşıyan ne idüğll belirs~ mavi !bereli ihtiyar, Fransayn, 
tehdid manevralarma boyun eğmemeyi tavsiye etmektedir. 

Bu ve bu gibi neşriyatın hangi maksatlarla. yapıldığını, bu haberi Pa
risten alarak gazetelere veren Ana.dolu Ajansı işaret etmektedir ... 

Bu işaret o kadar şUınullUdUr ki, bütün ihtimalleri iki noktanın içinde 
toplamaktadır: 

ı - Türkiyenin maksatları hakkında İngiltere efldrmı tağlit etmek; 
2 - Fransa efkAn umumiyesinl ta.arn.ı.zt malcsa.tlar için hazrrln.maya 

baelamak. 
Tilrldycnhı ha.klı ist.eğini Tllr.kiye ne §ekilde el® etmeye çalışacağı

na, dünya, Hatay da.vasmdıı şahit olacak değildir. Montrö konferansının 
üzerinden daha bir sene bile geçmiş değildir. Silahtan tecrit edilmiş bu
lunan kendl öz kapısmı blle hodbchod silA.hla.m.aya. kalktşma.mıştır. Ne
rede kaldı ki kendilerine istiklalden başka bir şey istemediği ırkdaşları 
için da.ha kat'r bir netice alınmadan, aldatılaca.kla.rma emin olduğu 

- müşahitler işlerini bitirmeden, en sonunda harcıyacağı kuvvete daha 
şimdiden dayanacaktır! 

Türkiyenln hududa asker ta.bşid ettiği, Hatayı kendi kuvvetine daya
narak zulUmden kurt.armaya. ~alışac:ı.ğı yolundaki asılsız haberleri ortalı
ğa yayanlar, bulanık suda balrk avlamaya. çaltşa.n.Iardır. Bu haber, Fran
sa.da masa başında uydurulmamışsa, ŞEHRtMlZDE ÇALIŞAN ECNEBI 
MUHAB!RLER.1NlN HAYALHANELER.!NDE işleıunlş olabilir. O mu
habirler ki, Montrö konferansı .za.maniarmda da, bizim, ·~azlan tahkim 
ettiğimiz haberini ortaya çıka.rmL5}nr ve htlkQmetlmizi tekztpler ya.zdıT
maya mecbur etmişleroi. 

HA.SNUN RABIHTANA.Y 

Bulgaf ·standa 47 casus 
mahkemeye verildi 

Maznunlar dağ başında göz 
yaşartıcı bombalarla 

yakalandllar 
~ "NIMK' gazcte8i yc.::ıyor:. 
Bulgaristanm Stara Za.gora §ch:riNle 

bUyWc btt casualuk muhakcıxıcsi yapıl· 
maktadır. 

Devlete lc:arşr hlyanet suçlle yakalan
mq olan 47 kişi içerisinde aşçı, doktor 
'ft çiftçiler bulunmaktadır. Muhakeme
Dfn ba1Iamasmdan önce ilç casus kaç
mqtır. 

ııQdiği vakit neden dağlara kaçhla.r? 
Suçlulardan biri §Öyle mukabelede 

bulunmuıtur: 

- Çnnidl btı mahkemciden adalete 
muvafık bir karar alabileceğim.izi ümit 
etmiyorduk. 

HABEH. - Akşam postası 

ugosla v K_raliçes ·ne 
su.kast teşebbüsü mü? 

Fransız zabıtası bu sefer 
gözünü açtığı için · tehlike 

atlatıldı 
. ~ugoslav kralı Birinci Piyerin vali-/ 
desı Kraliçe Marinin, ikinci oğlu ile 
birlikte, İngiltereye gitmekte olduğunu 

yazmıştık. Dün ajan.sın verdiği bir tel
grafa göre kraliçe ve oğlu, Kral Alek-

sandrm, Üstaşilerin suikast.ine kurban 
gittiği Fr.ı.nsxz topraklarında, gene üs-
taşilerin bir suikastiyle karşılaşmışlar 

fakat hamdolsun bu sefer açık göz 
davranan Fransız zabıtası bu mel'uruı.
ne teşebbüsü önliyebilmişlerdir. 

Ajan.sın verdiği telgraf şudur: 
Paris, 7 (A. A.) - Pazartesi günü 

Diedenhofen'de, Yugoslavya Kralının 

validesi Kraliçe Marie'nin ikinci oğlu 
ile beraber Ostend'e gitmek üzere bin
miş olduğu trende sahte bir pasaportla 
seyahat etmekte olan Yugoslav teba -
asından bir gahıs tevkif edilmi5tir. 

Bu §ahsm, Kral Aleksandr ile M. 
Barthou'yu öldüren Pavloviç ve Usta
şilerle münasebeti olup olmadığı araş
tınlmııktadır. 

Babasına balta ile 
saldıran delikanlı 

Eroin parası vermedi diye 
zavalhyı öldürecekti 

Balatta dUn gece bir genç, az daha l 
babasını öldürüyordu: Balatta Kiremit 
ınahallcsinde oturan Yorginin oğlu Ko
ço eroin mUptelbıdır. Bu genç son za
manlarda hastahanede tedavi altına a
lırunıf, iyileıtiği için çıkanlını§tır. Fa
kat aradan uzun bir zaman geçmeden 
gene eroin kullanınıya başlamıştır. 

Koço diln akfCUD Uzeri eroin almak 
için babasından para istemi§, Yorgi ver
meyince aralannda kavga çıkmıJtır. 

Bir aralık Koço evden çıkar gibi 
yapıIU~, alt kata inip odun baltasını al
ml1• an.tııım yukarı kata çıkıp babası

nın iizerine saldırmıştır. 
Eroinaizlikten tgözlerl dönen oğlu

nun bu hali üzerine Yorgi korkmuş, a
vaz avaz bağtrmı!tır. 

Yeti§Cn komşular Koçonun elinden 
baltayı güç halle almışlardır. Zabıta, 
habasının Uzerine balta ile saldıran Ko
ço h~ktnda tahkikat yapmaktadır. 

Gaziantepte bir kaçakçı 
kafilesi yakalandı 

Gaziantep, (Hususi) - Gümrük muhafaza memurları küçUk Arapdar 
köyli civarında bUyük ibir kaçakçı ka filesi yaka.lam~lardır. Güceği köylU
lerinden olan kafile efradı kamilen y akalanmışlardır. Kaçakçılardan sek
sen beş bin defter crgn.ra kağıdıyla 490 PW1U elde edilmiştir. Resimde ka
çakçılardan ikisi ve kaçırdıkları ma.11 ar görillüyor. Geri katan 44 ki!iden altısı için mtid

~eiumumt Sterle! idam cezası istemiş
tir. İdamı isteru1enler amsmda Raia Do
brova. Doina Russinova ve Dora Gmıo

Suçlulardan birçoğu, arandıklan sıra
da Dalboki tepelerine kaçıruşlar ve ora
da soğuk ve açlık tehlikeleri altında 
g{inlerce kalmışlardır. Gizlendikleri ma-
~~ ç~k~~~~~~~-G-~-.-r-b_ü ___ z_V_e_G_ü ___ z_e_l __ l_Ş __ k_a_n_U_n_U_n_a __ 
polis göz }'aJartıet gaz bombalarile hU-

cum etmiJ ve böylece yakalamı;tır. ~@CtYJ!k hazırlık 
n isimli O.Ç kadın da vardır. 

Mahpuslann çoğu Bulgarlstanda giz-
• teşkil~t vileuda getirmek ve hük\ımet

MlOJsaba~amo(g 
Bahkesir ış verenıere 

beyanname tevzii ~ memnu bazı gazeteler neşredip giz- güzellesı·yor 
:fice da~rtmaktan suçludur. ~ 

Bu vakayt isbat için mUddeiumumi Belediyeler banka
Stcrclef, 279 şahit getirebileceğini söy· sından 150 bin lira 
lemlştir. Bu çahitler suçlulan hiç gör- istikraz yapılacak 
memişlerdir. Fakat onlnrıdan me~u 
bir talam beyannameler aldıklarını ve Balıkesir (Hususi) - Belediye· 

miz, şehri imar için geniş bir foaliye
gayri kanuni teşkilata girmeleri için te girişmiştir. Yapılan işleri şöylece 
kendilerine taleplerde bulunduğunu söy- sıralıyorum: 
lemcktedirler. 

'Müddeiumumi suçluları ilzam için 
demiştir ki: 

- Bu adamlar. polis tarafından iste-

lzmirde 

Çoc ı 
çe i 

r 

En büyüğü 16 yaş ıda 
ilç yumurcal<.t n 
müteşekh.il i" 

İzmirde belki şimdiye kadar misli 
görülmemiş bir hırsız §ebekcsi yakalan· 
mıştır. Bu şebeke 11, 12 ve 16 ya§la
rmda üç çocuk tarafından kurulmuştur. 
Bu küçük hırsızlar §imdiye kadar ına· 

halle aralannda hemen sayısız denilecek 
kadar hırsızlık yapmışlardır. Küçükler 
suçlarını gizlememektedirler. 

Zabıta her üçünü de adliyeye ver
miştir. 

Bulvar genlf ledl 
Şehrin en büyük caddelerinden· 

biri olan Gazi bulvarı, Ali Hikmet 
stadının duvarı geri çekilmek su
retiyle geni~letilmiştir. 

Yıl:hrııacak evıer 

Halkevinin, milJi kuvvetler cad
desi tarafında bulunan ve H nlkevi 
binasını kapadığı gibi caddenin gü
zelliğini bozan k i.içük evlerin istim-l 
}ilkine başlanmıştır. Bu evler, bele
diyece yıktınlarak yerleri Halkevinin 
bahçesine eklenecektir. 

YUzme havuzu 
Atatürk parkında yaptırılacak a~ 

lan yiizme havuzunun tesviye ve ka
zılmasına başlanmıştır. Havuz, dli 
mette uzunluğunda ve yirmi beş 
metre genişliğinde olacaktır. Havuz 
önümüzdeki yaz mevsimine kadar 
tamamlanmış olacaktır. 

U50 bin llra istikraz 
Belediye umumi meclisinin son 

Basın Foto 
Mfüta.ba1.."lımıza 63 -mmuım ile i§tira1c 
eden Bay '!tfııstafa o{flu on dört aylıT-. 

YILıL'\Z 

1 
Kupon: 62 Ço~klarmızııı m ısa 
bnkAmıu tşUnk edebilmeleri tc;in 

bu kuponların toplanmam lhımdır. 

toplantısında §ehre su getirmek, asri 
bir mezbaha yapmak ve çay dcrt>si
nin iki tarafında kanali7.asyon tcrtiba 
tı vücuda getirmek maksadile beledi
yeler bankasından 150 bin lira istik
raz edilmesi kararlaşmıştır. Dahiliye 
Vekaletine bildirilen bu karar tasvip 
edilir edilmez faaliyete başlanacak
tır. 

başlıyor 
önilmüzdcki haziranda tatbik mev

kilne konulacak olan 1ş Kanunu için 
hazırlıklarda. bulunan İş dairesi latan· 
bul mıntakaSı başmüfettişi Haluk, ka
nunun tatbikatı hakkında, şu malUnıa
tı vermiştir: 

"- İş kanununun tatbikatı için ev
vela kanunun şümulU dairesine giren 
iş yerlerini tesbit edeceğiz. Bunun için 
de iş verenler tarafından doldurulacak 
beyannameler, bordrolar, vilftyct teş
kilatı ve kaymakamlıklar vasrt.asile 
tevzi edilecektir. 

Beya.nnn.meler, be.s kişiden f a.zla iŞçi
ı;i olan bütün mUe.s.scscıerc şamildir. 
Yalnız ayrı iş kanunlarmıı. tnbi tutula
cak olan deniz, hava ve zirai iş ycrleri
le mrf a.ile efradına inhisar eden lş 
bölümleri bu kanunun şUmulU dairesi 
haricindedir. 

Devlet bütçesinden, idarei hususiye
lerden tahsisat alan, yardım gören mil
esseselerin işçileri dahi i3 kanununun 
şümulü dahilindedir. Atölye, imalatha· 
ne, fabrika, ticarethane, lokanta, otel, 
her türlU işçi çalıştınlan dükkanlar 
ve sair yerler de bu }fonuna tabidir. 

Beyannamelerin on gUn zarfında dol 
durularnk iadesi Lfızımdır. Yanlış ma
lfımat verenler veya hiç vermiyenler 
kanunun koyduğu cezalarla tecziye e-

4 

Benim bu gazetede çalrşacağunı 
rilere bildiren yazıyı okurken ne ıcal 
mütehassis olduğumu tasavvur td' Ornı 
lirsiniz. O ne iltifattı! ... Resmim dt 
masa o sözlerin benim için sarf ~l 
ğine inana.mıyacaktım... b~ 

Fakat in.san bir kere ahfeşliğe, ) :p.ı·ldi 
yanlış aram.ağa ba..~ladı mı o huyu, ~I ır 
dini öğen yazılnn okurken de bır&':"ere 
m1yor. Bir cümleye ta.kıldım ka.ldııtiçlar 

Yalnız <Ni§ünce oo ilmf doğnılll la ... 
rı SC'Ven okuyucuların oo · yazı fl aat 
zanların değil, 'billıa.'9sa talı.sil ko 
ğında bulunan genç talcbeıeritıl'Y'I 
istifade edeceği "vıl yazılar.} Ye f 
Haber, 6. 1. 37 l'1ıını 

"Düşünce" değil, "düşünmeği'', ~ 
olmazsa "düşünceyi" demek ıaıııı8:kl1k 
O ehemmiyetli ~ir yanlış değil. FsfÖYie 
''tahsil çağında bulunan genç wetek? 
ler'' affedilmez bir haşiv. Hem de )lls 
merli ! Gerçi: "Beşikten mezara k•~~ 
öğrcnmeğe çalışın" emrine uyup ilde b 
yarlık çağında da tahsile devam cÖ Utı 
bilir ama "tahsil çağında bulunan'' '1tıı 
nince hatıra gençler, hatta çocult.lllki 
gelir. O halde "tahsil çağında bulııt'fnla 
genç ... " bir haşivdir. "Talebeler" z d' 

. l 
nınce de hatıra gençler, çocuklar ge Lkıiıı:ı 
zaten •·talebeler'', "tahsil çağında r n 
lunan kimseler" demektir. O blll 1.l 

"tahsil çağında bulunan" dedikten ;f'1l 
ra "genç" gibi "talebeler'' de bir hıı.;t1 
d

. a 
ır. .... .. 
"Bilhassa ... talebelerin de ... " ''r'> ~ 

hassa" dan sonra "dahi'' edatını r.'1cad_ 
!anmak doğru değildir. Onlar birlbf'lı.d 
nin hemen hemen zıddıdır. 

* • 4 
Bir icra memuru ile dolaşmJJ ıt~e 
7. 1. 37 tarihli Son Posta'da Ke~. § 

Tahir' in ya...""!Sının 'başlığı. ~ 
"Masdarı tnhfifi" lerl, "nclıyi uı 

zrr'' a benziyor diye dilimizden elbe 
atamayız. Fakat serlevhada. olunca h 

rt • " b" d ı •' 6 en sanı şaşı ryor. . . . ır o aşma A-'a'k 
nilse bu mahzur kalma?.dı; belli ki P~ • 

mal Talıir "Bir !cra memuru ile 'bir ti 
laşma.'' derneği, ''bir" in tekemirll e 
zilnden, çirkin culmuş:l:iıc Şilpli 'Ilı 
haklı. Fakat 0

••• dolaşırken'' di7eıe 
lirdi; ynzısma başka bir ad bulması~ 
elbette kabildi. 

• 4 :(. t:ı, 

''Sa.balı gazeteleri ne diyorlar?" ~a 
tunu muhamri, 6.1. 37 tarihli ~rr k 
eöz'deki "TecahUIU arifane" ft~ 
dil yanlışlarını düroltmeği bana ha' 
etmiş. İyi a.nı& dil yanlışı, ancak ııı' ıı-ı 
nası olan bir yazıda aranabilir. !d'._'f' 
olmayınca yanlış da olmaz. .. Onu )'Y~ 
nm ne demek istediği belli değil ttt.'i 
''Yanlış söylemiş, şöyle söylemeli idir ~~ 
diyebilelim. 

A~ 
Maltepede . 

iki genç kız 
kaçırlldı 

Bunlardan biri 
arzuslle gittiğini 

söylüyor 
Maltepede iki kız kaçırma vakası ld 

muş ve bu işin suçlulanndan biri t 
kalanmıştır. 

İzzet isimli biri, Mehmedin on d~ 
yaıındaki km Hatice Safiyeyi defi 
kenannda bulmuş ve evine kaçımu1(t 

Gene ayni mahalleden Ali, komş\I 
nndan yirmi yaırndaki Vesileyi V 
dırarak evine götürmüştür. Ka~ 
kızlann babalan polise müracaat e~19 

!erdir. to 

Vesile kendi arz:usiyle gittiğini ~ 
leıniş ve yaşı yirmiyi geçtiği içlıı 
kendisine mUdahale edilememiştir. l'tn 

Hatice Safiyenin yaşı kilçlik old' 
ğu için İzzet yakalannuş ve Uskii 
müddeiumumiliğine verilmiştir. BU ~ t 
zı kaçırmakta yardım ettikleri id ıa.. 
olunan Kadriye ile Fatma da bu bJ~tt 
sede suçlu olarak istiçvap edilmiş~ 

dileceklcrdir. 
1ş kanunu tatbik edilirken mühiıtl 

merkezlerinde te{}kfüıt yapıla.ca.ktlt· 
' 

Beynnnamclcrlc iş verenlere 15 tı1 
telif sual sorulmaktadır. Beyanna.ıııe 
ni herhangi bir sebeple alamıyan ~' d 
esseselerin kaymakamlıklara. mUra.CT 
ti lAznnöırı'' 
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~ r;ıötiişum: 
z·raitin ----

• 
. nunayes· için 

DJkenll tel 
edlOrnı Ueuzlatılmah 
de taznl anı~, ağaçlı:.rı korumak istiyen 

11· .ar ıcap eden makamlara tebliğ 
fb~Ubunıa.rn. göre hareket ed ilme-

' . Yor. • 
~le~ ~esini gördüm: Tarla ve bah
JJt!açlardallardan ve emsali değnek ve 

Ala an çlt fil~ yapılmıyacakmış. 
111 "· Fakat tatb"k .. klin mu·· " at ı ı mum .... 
~ l koru erbabı tarla:smı, bahçesini na
'. t~ Ya~! ... Brujı boş otlıyan ehll 
\>~hır Yana bırakılsa bile, ekin

r ... l'nıın ~~ar, bilh~sa. yaban domuz
,, \>ar aınıı tehdidi altındadır. Taş 
~B.klıknu ~ekilecek? İmkansız! Par
F~ ÖYle tnı? .. : Daha neler!!. 

k? ~· z:ra.at allaha mı havale edi
e ~ la.ll.b dugu gibi terk mi olunacak? 

kll~~ç' Ul~ bile şöyle bir dolaşınız. 
i ıde b' 1 dağlarımı. bir göz atınız? Ne-

ed Utlak ır Yeşillik görürseniz, etraiı 
•• 1 a duvarla çevrilmiştir. Açık bı-
uY Ulki ~erler keleşleşmiştir. Hatta 
tıf..un 1aY<ıtı !3ahsiyeye kilskün bir dos
.. t - g~ 

diye" ken "mukaddes duvar-
' gc ılQhn bu ınanurayı göstermiş Y<' 

B t ~ l§tlltı, b; ~aki kutsiyete inanmak Ye 
n ~ tntUıa rık başke. mesele! Fakat şura
hn•ti ay kkak ki, ekin ve fidanı dört ve 

,.fin, ~% tahripkA.rlara karşı korumak 

01cai::"1n:u ~virmek lazım. Bütün 
d eiere rağmen, Anadoluda, ya

b ~ Ollı.Utları haIA sürü sürüdür. Ellisi 

ileri 
1 

birden dol~yor. Eskiden, gc- I 
mA'lneJt saY\'aniarda nöbet bekliyenleriıı 

erf, , ~alnıalarmda..n lirküp kaçarlar
~ laz. di bu ~ nlı§mışlar, aldırmı

yi ıJYıuı' lre.r yıl ş111kadarnu öldürmek 
}>(.;;., el' için mtikellefiyet olmasına 

ctl h t!'ll, bunun ke.t'i ve müspet netice-
,, c enüı ·' •- ö a. ~k., -ıruun~ı..u-. yleyse ne o-
l~ . 
. t'lstih .. l 
il' 1 ::.a in etraf mı dikenli telle c;e-
~ nı~~~ mve~li bir U3ulse de, bu tc-

pue: -U3u 'YUr. 
.
7

etelllesi . . pan,yn.drr. Domuz geç
i .ı..__ ı~ın de . ,_: - ıral k b' .. .. 

1 l"UIJ. Do ~.,AU, ıs ı ır orgu 
tt:-osu 1?ek ki hududunuzun beher 
h, 114.kl~i kuru~a gelecek. Kazık

arı JY~ı ve yerine koym:ı mas-
kaç da aYrlca! Koskoca bir topra
~ a hudutıanııcağını ye köylünün 

1 ~eye ehil olup olmadı~rını siz 
n' &.:'fın 

k f(i ~"-nl .. 
!r(;Jhi tir ~rı korumak lAzun olduğu 
~ tcqb~tı himaye de icap eder. Birin-

... ~t Yap1~~l1: Dallar; fidanlar kesilip 
i idİ'ut.ı~l'Jı l\eın! Ama, tarlalar nasıl hu-

1 lt ı~~ Bu ikinci noktayı da göster
f'EŞ ~u d dır. 
~Zlat-..&.' ~ederim ki, dikenli teli u

.Pı .... "lll&.ltJa 
"''<.il lto .. olacaktır. Geçende bahset-
e hu tJı lllur sobıun ve bu ~!erki tel 
lyt ~Yanda olm3.k Uzerc, öyle sa

"' ~Heri vardı ki devlet, bun-
' "l&.J• ' 
ıu~Yet fiatmıı, belki de, - himaye 

l l~ dan acığı kapatmak suretilc -
İlleli ısatınıı.lıdır. Bunların hususi 

pf ~at ~en hiç vergi 8.lmamak, nnk
irıe,."i cıel'ini son hadde indirmek 

r l{!}:~ tl ~n ba..-;mda gelir. Bu, bi.ilün 
lt~sı /dur. tıl'?.atini i.şg:ıl eden bir mcv-

(V ti r·o1 

arp 
mşıı ının 

i 1'JI lt r , rını 

~1914 ~~ lak için 
to ı~· tbınc istirak etmi' Dan Ras· 

""'Utıl" . - :ır 
ni ssAlYarı h 1 b.r pııpas Alp dağlarında 
için llt bir lldudu üzerinde bulunan hü
r llnda bSa:un rıencnin muayyen zaman
. ol~ Z?ıi!Jcullrada çarpı§an ve ölen muhte
sk{idft~sın ere mensup askerler için ça-

Bu r" tcltJifı :ek)if etmişti•. Kabul olunan u.. • 
id ~ .. crınc yılb:ışından~ri çalan 
lılJ tır, da Türk şehitleri için ~alma-

şter~ 

Adana Devlet 
çiftliği 

Pamul< istlhsnlinde 
örnek köy olacak 

Büyi.ik zirai kalkınma planının 
tatbiki pamuklu kombinalarımıt için 
hayati bir ehemmiyeti haiz bulunan 
pamuk ziraatının inkişafı yolunda 
devlet çiftliklerinden geniş mikyasta 
istifade edilmesi takarrür etmişti. 
Bunun için evvela Adanadaki pa -
rnuk üretme çiftliği ıslah edilecek ve 
genişletilecek tir. 

Adanadaki devlet çiftliğinde bir 
çırçır fabrikası kurulacak, su de
posu tesis edilecek, tohum ambarı 
kurulacc:ık ve amelenin barınması i -
cin modern şekilde amele evleri in
;a edilerek modern tesisat vapılacak
tır. Bu suretle çiftliğin ihtiva ettiği 
Hacı Ali köyü modern bir pamuk 
ist•lısnl köyü olarak adeta yeniden 
vücuda getirilecektir. 

De'\ let bu şekilde bir çiftlilç kur 
makla ycr.i pa'lluk ziraatı seferberli
ğinde tutulacak yolda müstahsile ör 
nek ve ön ayak olmak istemektedir. 

Gazi köprüsü 
Yeniden bazı 

müşküller meyd~na 
çıktı 

Gazi köprüsünün inşasını üzerine 
alan Huga Hermen grupunun mukave
lesinin feshi ihtimalleri başgösterrniş
tir .. 

Belediye bir türlü su altı çimentosu 
tedarik edemiyen grupa bir kolaylık ol
ması için münakasanın feshini ve hu
sust müsaade ile Fransadan çimento it
halini teklif etmiştir. Fakat grup bu 
defa da demir meselesinden sıkıntı çek
mektedir. Mukavelenin yapıldığı ta
rihten itibaren demir fiyatlan üç misli 
yükseldiğinden grupun Gazi köprüsünü 
ya zararına yapması, yahut bu işten 
vazgeçmesi Hizım gelmektedir. 

Kahvenin camlarını 
indiren kabadayılar • 

Arap camide oturan mavnacı Saıdık 
ile Hasan dün gece sarhoş olarak Gala
tada Azapkapı ı:okağında Salihin kahve
sine girmişler, kahveciyi adam akıllı 
döğdükten sonra sekiz cam kırm1şlardır. 
~lar kaçarlarken zabıta mcmur

an yak.ılanmışlardır. 

rçcri::! ~ · 
• Tıp taltUJtes!nden 935 senesinde mezun 

olan dolctorlar dün akgnm Pıırltotel(}c topla. 
narnk ~zcl bir gece geıı;lrmişlerdlr. 

• ~Uye veklı.leti idnre tımirlcrinln, ev. 
terinde da.hl olsa poker oynamayacaklarını 

ve böyle oyunlar oynayan evlere gircmiye. 
ccklerl Valllcre blldlrml§tlr. 

• Sovyet Rusya ile yeni bir Ucnret muahe. 
desi nlcdl için mUzakerclere dOn Ankarada 
l>aıJlnnmıştır. 

• 937 beyne'mllel Pıırls sergisine girecek. 
ler ,.e i~tlrnk edecekler için hususi bir taltna 
karamıı.mesi hazırlanmalctadır. 

• Anknrada kış sporlıırının tamimine bU. 
yUk bir ehemmiyet verilmektedir. Bu meyan. 
da Elma dağında bir havai hat yapılması 
mutas:ı.vverdlr. 

• 1\IUııhııl ağır ceza ma.Iıkemesi nzıı.lığına 
lstıı.nbul mUcldeiumuml muavinlerinden Muh 
lis tayin edilmiştir. 

• DUnyanm en btıyUk mıı.:ıye grubu reisle. 
rlnden ve 1nr.-lllz mUhcndislerlndcn Alek. 
:o:amlr Gl!fe ile mlihcndls Pivcrl Ankarad!I 
temaslarına bn!Jlantı§lardır. lnglllz elc;!ı ı 
dUn ~crcnerlne bir ziya!ct t-ermlş \'e zlyn. 
!ette vcl<illerlmlz bulunmuştur. 

• Azlık melctcplerinde TUrkçe, tarih ve 
coğrafya okutan mua111mlerin bundan 80nra 
do~clnn doğruya Mnnrlf vektıleU tarafın . 
dıın tayinleri tclcnrrUr etmiştir. 

• Ünh·crsitcnln bazı ecnebi profesörler! 
mem:Pket dnlılllndc bir oeynhııt yapmnğn 

ltıırar \ "Cnni terdir. 
• Sultıuıahmcttc Firuz a~a cıı.mii tamir 

eJ ' rltcn me •ıur 'l\\rk nUktc hnlnrında."1 tn. 
clh ÇZ:.\ U"Un mc=:ı~: d-ı mcyd:ına çıl: arılncnlc. 

tır. 

• E\ kal ıö:ıres.nuı Beyot;ıu Aı;n c:ımiinJc 

Sessiz 
bir nutukla 

Ticaret borsası 
Buhranlı yıllar 

geçtiği alametlerini 
gösteriyor 

935 senesi sonuna kadar vaziye
ti bozuk olan Ticaret Borsasının 936 

Sagır, dilsiz ve körleri korumc:ı senesi başından itibaren mali vaziye
yurdunun senelik kongresi pazar gÜ· ti düzelmiştir. Borsanın mali vazi
nü saat 13 de yapılacaktır. yetinin bozukluğu ıktisadi buhranla 

Tabiatın en mühim uzuvlardan be raber b~lamıştı. O yıllarda Bor
mahrum ettiği bu insanların yurdu sa n uamele miktariyle beraber mu
bundan birkaç ay evvel vilayet kar· amele gören malların da kıymetleri 
şısmda çok güzel bir daireye taşın- azalmış olduğundan Borsa geliri mas 
mıştır. Ayni zamanda yurdun sa- rafını koruyamaz bir hale gelmiş ve 
ğrr, dilsiz ve körlere yardımı geniş • odanın verdiği borç para ile yaşama· 
letilmek istenmiştir. Bu arada ce· ğa başlamıştı. 

Pazar günü sağır ve 
dilsizlerin kongresi 

başlıyor 

miyetin daha iyi yürüyebilmesi için Geçen bir sene içinde Borsanın 
kuruma alaka göstermiyen ve aidatı- vaziyeti gayet iyi geçmiştir. Hem 
nı vermiyen cemiyet azası da ihraç muamele miktarı fazlalaşmış, hem 
edilmiştir. de satılan mallar kıymetlendiğinden 

Fakat memleketimizde mevcut gelir artmıştrr. Bu senenin Borsa büt
sağır, dilsiz ve körlere nisbetle kuru· çesinde senelik gelir 81634 lira olarak 
mun azası pek azdır. Bunun için gösterilmiştir.Bunun 72,050 lirası huğ 
bütün bu uzuvlardan mahrum olan· day, un, zahire, hububat vesaire 
larm cemiyete girebilmelerine imkan maddelerin muamelesinden hasıl ola
vermek üzere kendilerine kongre caktır. Borsanın masrafı çıktıktan 
dolaytsiyle bir mi.ihlet verilmiştir: . sonra bu sene bütçesinde 74,5 liralık 

Bu kongre dolayısiyle sağır, dilsız bir fazlalık olacaktır ki bu da odadan 
ve körleri himaye cemiyetinin umu- evvelce alman borçların bir kısmına 
mi reisi Ankaradan şehrimize gel- karşılık olarak verilecektir. 
miştir. Kongrede umumi reis sessiz Bu sene borsada bir de memurin 
bir nutuk söyliyerek yeni çalışma tasarruf sandığı kurulacaktır. Bu 
proğramınm esaslarını izah edecek· sandık için de Borsa bütçesinden 
tir. bir kısım ayrılmıştır. 

TramvaY. kazaları 
Pangaltıda oturan yirmi beş yaşında 

Vahide dün 397 numaralı tramvayın 

altında kalmış, yaralanmıştır. 
Şişhanede oturan Ekrem ıde sarhoş 

olarak tramvaydan atlamış, başından 

yaralanmıştır. 

CUMA 
tldnclkAnun - 1937 

Hicri: 135:S - Şevval : 2:5 

(ı'Ür.ı• ıın Do(Yıı.ı 

7,26 
Gürı•••n Ba•,,, 

16,57 

<Akıl Salfllı CV!e Ikındı ~""' ~l•ı 1=&1. 

,,~:S,68 12,21 l4,H 16,57 18,37 ~.40 

GECEN SENE BUGUN NE OLUU? 
Habeşlstanda .§lddeUl yağmurlar tekrar 

ba,şladığmda.n harp durın"' gibidir. 

camii adeta yeniden inşa edercesine yaptığı 
tamir sona y:ıklaşmıııtır. Yakında açılacak 
olan cami yeni ııeklilc pcl< zarif bir manzara 
nrzctmektedlr. 

• Dahiliye veldl.lcU köy birlikleri tcşltill 
hakkrndald tamlml \1ltıyete göndermiştir. 

• Haydarpaşadıı tren altında kn.lıp ezilen 
tren makasçısı Kii.milin ö!Umlinden kimsenin 
mesul olmadığı, kendisinin asıldığı vagondan 
dUşcrel: ezildiği llilln,ılınl§tir. 

• Sigorta kumpanyalarını clolandırmnktnn 
suçlu olanl:ırm duruşm:ısınn dUn de devam 
edilml:ı ,.e suçlulardan şcmscttın bu işi On
nig-ln tertip etUğinl s!S) ıemlşUr. 

• Tramvay şlrlccUnln elinde fazla ikinci 
mevki araba olmıı.dı~ından şimdilik l)azı hat. 
la.ra araba ill\.voslne imltM görl\lcmemıııur. 

Doktor - Gar-ip ŞC'IJ! Ya 1.al lJini :: clur -
1 .. iı§, yaJıut benim saat llıırnm§! 

Yetim ve maldllerl o 
tütün ikramiyeleri 

Şehit yetimleri ve harp malulle -
ı-inin 936 senesi tütün satışından 
mütevellit ikramiyelerinin tevziine 
yakında başlanacaktır. Askerlik şu· 
beslerine harp malulleri ve şehit ye -
timlerinin umumi bir yoklamasının 
yapılması ve yoklamanın pazartesi 
gününden itibaren b<::l§lamnası için 
emir verilmiştir. 

Istinye dokları 

Havuzlar idaresine 
verilecek 

istinyedeki sahih dok ile fabrikanın 
ve doku işleten şirket imtiyazının satın 
alınması için tetkikler yap ldığını yaz
mıştık. Hesaplar üzerinde yapılan tet
kikler bittikten sonra kıymet takdiri 
için bir mütehassıslar heyeti teşkil olu
nacaktır. 1ktısat Vekaleti dok ve fab· 
rikayı satın aldıktan sonra havuzlar iclr.ı
resine bağlıyacaktır. 

• önümüzdeki sene Adliye vektılctl ve Ev. 
kn!, çocultlart kurtnrma yurduna geniş mlk.. 
yw;tn yardnndn bulunacalclıı.rdrr. 

• Dursndn belediyenin bir heyeti Bursa fı. 
rmıannı sabahtnn gece ynnsmn kadar tefti§ 
etmiş ve 900 cltmek musndere ederek e'kscrl 
tırmlarn ceza vcnnlştir. 

" GUzeı sanatlar akademisi heykcltra..,1ık 
şubesine taytn edilen profesör Bclling gel. 
mlş ve işe bn§lamqıtrr. 

Dıaşr:!a: 

• Sabık İngiliz kralı Edvıı.rd ôUn öğle ye. 
meğtnl sabık tspanyıı. kralı Alfonsla beraber 
yemiştir. Dnu yemekten sonra Alfons ?ı.lllnl. 
be hareket etmiştir. 

• Yunıı.nistanda tUtlln ve sigara pnkeUe. 
rlle iskambil ktığttııı.nnıı. zam yapılmıştrr. 

• Yunanlstandıı. hUkO.metten müsaadesiz 
kurulan bazı kiliseler kapatılacaktır. 

• !talyanlıı.rıı teslim olan RAs 1mrunun 
tta.ıynn ndalarmdıı.n birinde ikamete memur 
edileceği nnlaşılmıı.lttadır. 

• Almıın devlet reisi bu aym 16 smdıı. Al. 
ma.n mllli meclisini lçtlnıııa. çağırmıştır. Bu 
toplııntıda mUstcmlekeler hıılckmda bir vesi.. 
ka okunacağı zannolunrnalttad.ır. 

• lnglllz hUkOmeU gönUUU askerlik siste. 
minJ muhafazıı.yn tara.:tar bulunmaktadır. 

• Alman hUki'lmııtl Lehistan hududımda 

tayyare uçu,ıarmı menetmiştir. Zannedildi. 
ğine göre burada istihkAmlıı.r yap:lmaktnd.ır. 

• Almıı.nyada b3.Şlıc:ı şehirlerde doktorla. 
rm harp halinde hizmete ho.zırlnnrnaları için 
husı.ıtl h:ırp tıbbiye mcktep'crl tesis olunn
cnl•tır. 

• mıtun M •ur nazırları ve ekseri memur. 
l :ır birer m:ı~ l rını Mısır h:l.\'n kU\'Vetlcrl. 
nln takviyesine terltctmişlerdir. 

~@ ~ ç ıQı lfi) dJı lfl) 
'ffeDseff®sn 

M. Turhan Tan iki çöpçiideıı Mrinin 

ötelv'"ine söylediği 1ıil:.liyeıJi anlatıyor. 

Hileliye şu: 

Eski zamanda bizim köyden bir o<lun 
cu baltayı sırtlayıp koruya gider, ora

da hava almağa gelen Azraille karşıla
şır, ahbapla§rrlar. Sözleri, hurataları 

bitip de ayrılacakları vakit köylü yal
varır: 

- Aman Azrail, der, benim ecelim 
gelince haber V<'r, ahret yolculuğuna 
hazırlanayım. 

Melek söz verir, köylü de sevine se
vine evine döner, kaygusuz yaşa.mağa 

koyulur. Onun artık hastalıktan per -
vası yoktur. Çünkü öleceğinin haber 
verileceğini umuyordu. İşte bu durum
da günler geçti, köylil ansızm hasta • 
landı ve Azrail de karşısına dikildi. 
Herü, ummadığı bir günde onu karşı
sında görünce şaşırdı: 

- Hani ya, dedi, sen bana önce ha
ber verecektin. Niçin sözünde durma
dın? 

Azrail cevab verdi: 
- Nasıl haber vermedim arkadaş. 

nkin babanı, sonra ananı , daha sonra 

bllyük kardeşini aldım, götürdüm. Bü
tUn bunlar birer haber verişti. Senden 

evvel doğanları alınca sıranın sana g~ 
leceği belli değil İniydi? ... Haydi, düş 
ardıma! .. 

Çöpçü bir daha içini çekti: 
- İşte, dedi, benim de halim böyle. 

Anam gitti, babam gitti, kardeşlerim 
gitti, keşik şimdi benim. 

Turhan Tmı lm kıssada" hisse çıka
nyor ve diyor ki: 

Hakikat baza.o çöpçliler ağzında da 
belirir. Bize dü.,.c::en söyliyene değil, söy
lenene bakmaktrr. 

Acaba s&!ılcncne mi, yoksa süyıctcne 
mi ba1v"11Wk lfizım . 

inip binmek hikayesi rru.'-§hurdur. 

Düşmenin de hikayesi var mı bılmiyo

Nm. Fakat bizim bir Elif'imi:: oordır 

T.."i, diiM kluiar Tan'daydı, bugibn sanat 

ya::ılannı Açık Söz'de yazıyor ve bir 
"dilşme" den bahsediyor. Söz'lerinin 

doğru yerleri yok değil ama nııi.üxılağa

nm şaheseri sayılabilir. ŞÖ1Jle diyor: 

Antika metaların meddahlığını ya
pan Bitpazarı bazirgfım gibi gazete pat 
ronları, kendi b:"ttıl zevklerini "halkın 
istediği sanat" diye halka sunarlar . 
Nedir bu halkın istediği? 

Holivut fahişelerinin üç renkte ba
sılmış mayolu resimleri, ncaip pers
pektifli illüstrasyonlar, incili çavuş 

fıkraları, açık hildiycler, bunlar mı 
halkın istediği? .. 

Bu ti.stada göre gazeteler bir S!Ulat 
111.e§heri halinde çıkmalıdır. Fal:.at han
gi .'K11uıt ... Kendi gı-upwnun san..-ıtrna pa 
zar arıyorsa bmm gazete1erde lnl1amı
yaoaktrr. Çünk!ii, ga::;ctcler her şeyden 
önce bir ticaret wısıta.<ndır. lı!ii.şterisi 

olanı tercih edecek-tir. 
insan acır o zauallı1ara Tı:i yiinliik 

gazcteleri birer sanat -rncc11wa"1 ro.mr: 
sus 

Anharada yeni • 
radyo istasyonları 

Ankara cvannda yeni yapılacak ye· 
ni iki radyo istasyonundan birisinin kı
sa, diğerinin orta dalgalı olması takar
rür etm'ştir. Orta dalgalı istasyon 
60 - 120 kilovat arasında çal ı:::;acak 

memleket dahiline neşriyat yapacak, 
kısa dalgalı istasyon 20 kilovatlık ola
cak ve bütün dünyadan dinlenebilecek
tir. 

Mekteplerde sarılık 
hastahğı 

Son günlerde ilk mektep talebesi a
rasında sanlık hastalığı fazla görül
meğe başlamtşt:Ir. Maamafih bu has
talık bulaşıcı hastalıklardan olmadığın

dan yalnız hastalığa tutulan çocuklar 
tedavi altına alrnmaktadırlar. 
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Kıskançlı 
yüzünd 

Ramiz, K.Amileyi sevmeğe başladığın· 
danberi, hayat merdivenlerinden k.a.de
nıc kademe apğılara düştü. Eskiden 
arJcadaşlanrun gıpta ettiği istikbali par· 
lak bir banka memuru iken, bugün, 
bakkalın kasabın veresiyesiyle gcçini
Yor. 

Kamile kıskanç mıydı kıskançtı mü
~k ! Bu huyu yüzünden Ram.izi, sı· 
rayla bir sürü işten çıkmağa mecbur 
bıraktı. Diyordu ki: 

- Bu iş nafile .. Se~ bütün zamanı
nı alıyor .. Bana hasredecek hiç vaktin 
kaldıfı yok!.. Hem sonra, terfilerde bu 
iıte pek yava~ 1.. Bu patronlar, senin 
istidadını anlamak kabiliyetinde değil .. 
Seni çürütüyorlar ı 

Sefaletleri esnasında da sevişiyorlar
dı. Fakat, kadının nasihatlan, birdenbi
re ıekil değiştiriyordu: 

- Mademki senin p:ıran yok ve ha§· 
kilarının var, öyleyse niçin istifade et
lneJncli? .. Bir takım ahlfik kaideleri 
laÇtna şeylerdir.. Sırf zenginlerin ma
nevi b:kçiliğini yapmağa yararlar .. Bun
lara aldırmamalı, zuhur eden fırsatlar
dan istifade etmelidir. 

t:amiz, önceleri, son derece isyan et· 
ti. Zira, namuskAr tabiatlı bir insandı. 
ll'akat, yavaş yavaş telkin altında k:ı.ldı. 
Çünkü zayıf ahlfrklıydı. Kamile diyordu 
iti: 

- Kararı:ıı vermezsen, galiba. yakın
da sokaklarda köşe başlarına oturarak 
a'lruç açmamız lazım gelecek.. Haydi 
Yahu .• Cesaret 1 

1-lihayet, bu sözler, ~elikanlınm dima
ğında yeretti, zaten her yerden kredi, 
kesilmiş, açltk, bütün dehşetne korkunç 
Çehresini göstermişti. 
"-Hakkı var K!milc.••,':'11,, - diye dü

§Undü .• Bu vaziyette yegane çıkar yo1, 
tcnüyetin nizamlarını tanımamaktır! 
lvıademki o bana bakmıyor, ben de gös· 
tcririm ona 1,, 

kamile şu tavsiyelerde bulunuyordu: 
- Yaz mevsiminde zenginler sayfiyc

l>c gittikleri için, ekserisinin evleri boş 
"c bekçisiz kalır. Bunları kolla .. lşıkla
tın yanıp yanmamasından vaziyeti an
larsın. Kıiık kıyafetin de serseriyi ha
tırlatma:lığı için senden :ıüpphelenmek 
kimsen.in aklınd:ın geçmez. 

'Bu tavsiyeleri harfi harfine tutan 
~miz, Nişantaşı taraflarında pancurla
rt daimi surette kapalı kalan bir evi 
gözüne kestirdi. Kapıyı çalar gibi yap
tı. Oradan geçen bir ihtiyar: 

- Beyhude zahmet ediyorsun oğ
lum. Bayan Melahat Suad iyede! Evde 
Yokı 

Eğer tereddüt etseydi, belki de kara
l'tndan vazgeçerdi. tki lira borç para 
ele geçirerek, dükkanlardan birine gir
di, bazı çilingirlik alat ve edevatı aldı. 
Sonra başka dükkandan dıı bir çift aba 
terlik aldı. Gece yansına doğru evinden 
Çıkarak Nişantaşma yürüdü. Sokak ba
;1ndan gözetlemek için Kamile de onun
ba beraber gelmek istd::liyse de, Ramiz, 
,. u teklifi ~iddetle reddetti. Kadın d:ı 
d~caba niçin birlikte gitmek istemedi?,, 
d~e, arkasından, uzun uzadıya düşün-

~tnfz: 
- ltayır l BUtiln tehlikelere bile yal· 

ruz başıma göğüs germek istiyorum. 
Sen beni burada bekle 1 • demişti. 

HABER - Akşam po tası 

J 

Kadın, bir asabiyet buınsnası içind~ 
erkeğin geri dönmesini bekledi. Uç sa
atte bu iş olur biter sanarak on.a görei •,_..-.;,;.;.....;..;"' 
gözüne kestirmesine rağmen bır saat 
geçer geçmez artık tahammül edemez 
oldu. 

- Ne yapıyor? Baıına ne geldi? 
Ramiz, eve tahminlerinden geç dön

medi. Fakat, aşağıda ayak sesi işiten 
Kamile, bir asırdanberi beklediğine kail 

oldu. 
Genç adam, içeri girer girmez, soluk 

bir benizle: 
- Zor kurtuldum l - diye rahat bir 

nefes aldı. Ev sahibi Cilde değil mi miş 
meğer? .. Bugiln öğleden ıonra Suadiye· 
den dönmUı olacak. Kapıyı ııı;tım, yıltak 
odasına girdim. Bir de ne göreyim? Ka
ldın yatağında uyuyor. Bereket versin 
ki, derin bir uykudayrnıı da uyanmadı. 
Küçük çantası komedinin üstünde yarı 
asık duruyordu. içinden elli lira a§ır
dım.. İ§tc.. Sonra, ayaklarımın ucuna 
bas:ıroıkt:ın sıvı§tım .. Allahtan ki uyan
madı! 

- Ağır uykulu olcluğu için şükrede
lim! • diyen K5.milenin kalbinde gizli 
bir şüphe uyanmı~tı; ıı;oruverdi: 

- Nasıldı? Genç miydi bu hanım, 
- Vallahi pek dikkat etmedim! 
Ertesi günler bu hırsızlık, meselesin

den bahsedilmedi. Ramizle Kamile bu 
isi unutmak ister gibiydiler. Delikanlr, 
bir garajda otomobil temizleme işi bu
lup şimdilik muvakllaten kapulandı. 
Artık Allah ne verdiyse yiyeceğini çı
karıyordu. Ak§am üstü temizpSk giyi
nerek kan koca gezmeğe çıkıyorlardı. 
O ana kaıdar iyi giden işleri, birdenbire, 
yine sarpa sarıyordu. Zira, yolda gider· 
terken, Ramiz, Kamileye, önlerinde gi
den bir kadını gösterdi 

- Görüyor musun şunu? işte evini 
soyduğum sırada yatakta uyuyan kadın. 

K~milenin götleri kıskançlıkla açıldı: 
Ne gilzel k:ıdın .. Hem ide pek genç .• 

- Ya .. Tanıdın demek .. Halbuki ha
ni geceleyin karanlıkta görmüştüm ... 
diye ses boğazında tıkandı 

Mütemadiyen bakıyordu: Evet, pek 
güzel, pek zarif, pek mükemmel kadın. 

- Ha.. Şimdi anlıyorum hırsızlı

ğın niçin o kadar uzadığını!.. Sizin gi· 
bi heriflere itimat eden benim gibi ava· 
nak kadının encamı böyledir i~te.. Ah 
aptal ben ah .. Ah aptal ben! 

Büyük bir asabi buhran geçiriyor.~lu.I 
Bu kıskançlık nöbetlerini Ramiz öteden 
beri bildiği için endişeye dü~meğe baş
ladı. 

- Canım bırak bu sözleri 1 - diye yal
varmağa başlaclı. • Delirdin mi sen .. Bu 
ka-0.ın beni ne yapsın?.. Hem zengin. 
hem genç, hem gü,.cl.. Sonra düşiln ki 
onun evine girmeğe beni kışkırtan da 
eensinl 

Hiçbir söz KAmileyi teskin edemi
yordu. Hayalitı harlanmış, onu kıskanç
lık ::ılcvleri içinde cayır cayır yakıyor
du! 

- Ah açık göz 1 Bu güzel kadına 

rasladın, onun evine gitmek için bu 
hırsızlık meıelcaini bahane yaptın t Öy· 
leya: Batka türlü bütiln bir gece Hr· 

fı 

= 

best kalmana imkan var mıydı? Önce· 
den hırsızlığa razı olmanu~tın, sonra· 
dan da devam etmedin.. Sade, bu, işin 
ne olduğunu isbat için kafidir.. Sonra 
bu zengin kadın sana e11i lira verdi. Sen 
ide sadaka gibi bana devrettin 1 Ah ben 
ahmilk kan 1 Nasıl da yuttum bunu! ... 
Nasıl da yuttum .. Sözde hırsızlık etmiş 
beyf 

Ramiz yalvarıyordu: 
- Sus, Allah nzası için sus 1 işite

cekler 1 Çünkü hırsızlık gazetelere de 
yazıldı .. 

Kamile artık kendini tutamadı: 
- Şikayette bulunmasının sebebi be

nim dikkatimin celbcdilmemcsi içindi 
§Üphesiz .. öyleya. hem belki komşular
d:m biri, bir erkeğin o ııaatte kapısından 
girip !;ıktığını görmü~tür .. Ah kadınlar, 
kadınlaTI Ben bilmez miyim onların hi
lelerini! .. Sen sen ha?.. Böyle güzel, 
genç bir kıtdırun odasına girersin ha? .. 
Dur. cezanı bulacaksın t 

Ve tam polis karakolunun önüne gel
dik1ui zaman bağırmağa başladı: 

- ftte, hırsız buradadır 1 Onu ıoyan 
budur1 

Nöbetçi poliı, bunu adi bir kankoca 

Yazan: Niyazi A met. 
700 sene evvel bugün 

lbni Hut Kur uba' ı a h b·r 
• 
1 muhasaradan so a zap e 

Kumandan Don Alvaro eti bBğh iki bin Arap 
esirini 1<0~1 un boğazlar ııihl örd·"rtm· ştü 

1236 yılının sekiz ikincikanun gü • ı 
nü, 700 sene evvel bugün, İspanya kor
kunç bir fırtma ile çalkanıyordu. Heri 
yeri su hasmı~ ve gökten durmadan bar-! 
daktan boşanırcaSina yağmur yağıyor

du. 
Tarihi bilindiği gündenberi, daim:ı 

kan akan İspanyada bu yağmurlar belki 
akacak kanlan uzaklara götürmek için 

yağıyordu. 
Evet, öyle idi. Müthiş kan akacak

tı. 700 sene evvel bugilnlin akşamında 
yağmur hfilfi dinmeden yağıyor ve ka -
ranlıkta yağmura bakmadan bir takım 
hayaletler ilerliyordu. Bunlar 1bni Hud 
ve askerleri idi. Büyilk sura doğru yak· 
taşıyorlardı. Uykuya dalan nöbetçiler, 
ilk hücumda yerlere serildikten sonra 
ilerlendi ve mukavemet etmek istiyen· 
lerin ayni akibete uğradıktan görüldü. 
Şehir teslim olmuştu. 

~ ~ o 
Kral Ferdinand bu haberi aldığı va

kit yemek yiyordu. Hemen fırladı. Ya
nma otuz kadar nefer alarak atına bindi 
ve Kurtuba'ya yollandı. Verdiği emir 

şudur: 
- Her taraftan bütün asker pe§ime 

gelsin ... 
• • • 

tbni Hud, Ferdinand'ın bu suretle 
hareketini haber alır almaz bir an ne ya
pacağım düşündü. Kendisine söylendi· 
ğine göre Ferdinand nıühim bir kuvvet
le geliyordu. Bu esnada Valansya haki 
mi Cemilden bir mektup aldı. Cemil 
mektubunda : 

"Ar:ıgon Kralı büyük bir kuvvetle 
ıehre yakln~b. Bana yardıma gelir ve 
beni kurtarır isen bütün rnematiki sana 
terle ve teslim edeceğim,, diyordu. 

İbni Hud, zapt ettiğ: Y.urtuba halkı
nın islfim olduğunu, Fereiinand'ın bu .. 
ı11.yı kolayca zaptedcm:yeceğini dü • 
ştindü ve Cemile yardıma karar vererek 
Valansyaya hareket etti. Burnya deniz 
yolu ile gidecekti. 

tlk uğradığı limanda Elmerye Emiri 
Abdurrahman, İbn Hudi davet ederek, 
şerefine büyük bir ziyafet verdi. Bu 
ziyafet cesur kumandarun hayatına mal 
oldu. 

Kendisine İbn Hud denen Mehmet 
bini Yusuf, ziyafette fazla yemek yemii· 
ti. Biraz 60nra hamama girmiı ve ora -
dan ölüsü çıkanlmıştı. 

* :(. ,,. 
İbni Hud İspanya tarihinde mühim 

rol oynıyan kumandalardandır. Muvah
hidin devletinin zaafa uğradığı sıralarda 
bu Valansynyı zaptederek Abbas hali
fesi Müstansır namına hutbe okunmuş 
ve biribiri arkasından İşbiliye, Valans· 
ya, Kurtuba ve diğer yerleri alarak Emi 
rü1 Müslimin unvanını almıştı. 

Bazı tarihler lbni Hudu Kurtuba'yı 
aldığı vakit çok kan akıtmakla itham et· 
mektedirlcr. Fakat o, İspanyollann yap.. 
tıklanna mukabele edememişti bile .. 

İ§te küçük bir misal: 

Aragon kralı Kurtuba civarında nd 
bin esir alrruş ilerlerken İbni Hud kar· 
F-Una ç:kmıştı. İspanyol askerleri ku -
mandaru Don Alvaro bunu görür gör· 
mez eli bağlı esirlerin hepsini koyun bo
ğazlar gibi öldürtmUş, idam edilenlerin 
bağnşlan yaklaşmakta olan Arap ordu· 
sundan bile duyulmuştu. 

Fakat İbni Hud'un askerleri, yetiş· 
dikleri vakit İspanyol askerleri çoktan 
kaçmışlardı. Etraf boğazlanmı§ asker -
lerJe doluydu. 

(~---- son 
' u'hli~alih muha.te6ele'r.i 
( ~·CJ 4-•<> 8 ~ 

~ 
1 i Yazanlar: . İngiliz .ordusu hava zabitlerinden Kcnneth 
~ Brovn Colline. Meşhur seyyah ve muharrir Lovell Thomas 
- - 65 - Dilimize çeviren: A. E. 

Son temizleme hareketi için Ailen-( 
binin pl!nı, ordumuzun sağ cennhı üs-) 
tüünide çarketmesini tascırlanu;;tı. Sol 
cenah yolunu ileriye doğru iterken sağ 
cenah yerinde duracak onra memleke· 
tin içine doğru dönerek Türkleri Ya
hudiye dağlarına çivileyecekti. 

Bu İ§ süvariye dü§en bir vazife idi. 
Piyade Hlzım olan deliği açmış, çöl atlı 
kollan delikten içeriye dalmış ve şima
le doğru yürümüştü. Çocuklann dört 
nala ilerleldiklerini görünce onlarla bir
likte gidebilmesini o kadar istedim ki. 
fakat harekfitı havadan takip etmek için 
emir ahnı§tım. 

Hog Hamp~ayr sevdiği telsiz telgraf 
makinelerinden birisini, bir katır sırtına 
yükleye*k süvarilerle birlikte gitti. Be
nim uçmak suretile kendisini tek başına 
bırakacağımı öğrenince bu vazifeyi is
temişti. Ondan ayrılırken 

- Allaha ısmarladık Hampşayr ! Ta
liimiz yardım ederse seni Şamda görü
rüm. 

Dedim. Güldü: 
- Yüzba§ım - dedi • Siz hiç merak 

etmeyin, ben talili bir adamım. 
Bu sefer yanılıyordu. Sırası gelince 

anlatacağım. 

Süva.::iler hiç durmndı, hatta esir al
mak ic;in bile dizginlerini kısm:ıdılar. 

Arkadan gelmekte olan piyade, bu csir-

kavgası sanacak, omuz silkip gcçecel:ti 
şüphesiz .. Lakin Ramizin şaşkınlıkla 

k:ıçmağa başlam"".3ı işi bozdu. 
Kö~e başmx bile sapmasına imkan 

kalmadan omuzunda kuvvetli bir pençe 
hissetti. Şimdi, kodestcd~r ve şöyle dü
şünüyor: 

- Yine kabahat bende 1 O evin sahi
besi hakkında izahat almadan hırsızlığa 
kalkmamalıydım.. K.amilcciğin kıskanç

lık bam teline bastım 1 
Nakleden: (Ha.tice Süreyya) 

Jn·j toplayabilirdi. Süvari ne kadar ile
ri giden>e, o kadar iyi olacaktı. Atııla 
nmız Samarynya Herleyecek, sonra sa
ğa çarkederek Türklerin muhtemel bü
tün ricat yollarını kesecekti. 

Bunu yaptılar, hem de nasıl 1 Sabahın 
saat dokuzunda çöl atlı kollan, açık ara
:ziye çıkmış şimali ııarkiye doğru ilerli
yordu. Bunlar Camaryarun bir başından 
öteki ucuna, sanki kabararak yatakların· 
dan taşmış bir ırmak gibi akıyordu. Akı· 
yordu tam da yerinde kullanılmış bir 
sözdür. Bunlar taşmış bir ırmak gibi 
Sıımarya topraklannda aktılar. Bu ha
kiki bir tufandı .. 

Allenbinin iptidai harekat planlan 
daha şimdiden muvaffakiyeti tem.in et
mişti; şimdi ise bu muvaffakiyeti büs
bütün :rükseltmek için fırsat çıktığını 

gördü. 
Türkler muvasala ve muhabere yok

luğu dol<ıyısile ümitsiz bir surette şa
şırmışlardı. Liman Fon Snndres olup 
biteni ancak tayynre vasıtasile öğrene· 
bilirdi; buna ise biz meydan vermedik. 

Gün doğmadan evvel ben Sanarada 
ki tayyare meydanında bekliyc.rdum. 
Ben pilot' Elton ile birlikte bir Bristol 
tayym~~-sine binecektim. Vazifemiz ta
rassut ve irtibat yapmaktı; imkanı 

olan yerlerde de bomba atacaktık. 

Avusturalyalıfarm harekata i .. tirak et· 
mekte olan on sekiz tane SE - 50 tayya· 
resine ise büsbütün başka vazife ven1-
misti. 

Bunlann vazifesi Jenin de Türk tay· 
ya:-e meydanının tepesine dikilmek ve 
oradan değil tayyare. kus bile ur.urrt\8· 
m:ıktx. (Devamı oor) 

HABER'in 
GU:a:elllk Do'-'toru 
Kuoonu: 
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Fransa ile 
müzakereler 

yeniden 
başladı 

(Baş tarafı 1 incide)' 
aym 18 inde yapılacak Milletler Cemi-
yeti konsey içtimaınm aym 25 inde 
başlaması çok muhtemeldir. Bu tehir 
Fransa tarafından izhar edilen arzu ü
zerine olmuştur. 

Bu mesele hakkında Paris· rndyosu
mm bugün verdiği haber şudur: 

M · ıaka • 

Para, 8 (Radyo) - Hariciye müste
şarı Viycno dün sabah Türk elçisi Su
ad Davazı kabul ederek kendisiyle u
zun müddet görüşmüştür. 

Bu görü.']me esnasında hariciye 
müsteşarı, hadis olan nazik vaziyetin 
tehlikeli bir hal almaması için yeniden 
bazı teklifler ileri sürülmesi ve diplo
matik kanallarla yapılmakta olan mü- ı 
zakcrelere daha sıkı bir surette devam 

1 
etmenin şayanı temenni olduğunu söy- I 
lemiş ve ayın 18 inde yapılacak olan 
Cemiyeti Akvam müzakerelerinin tehi- I 

rini teklif etmiştir. 
Viyeno, Fransanm Türk dostluğuna 

büyük bir ehemmiyet atfettiğini söyli- il 
yerek Sancakta ·~m bir ~ükunct hü
küm sürdüğü hakkında elçiye teminat 
vermiştir. 

Şark ordu arı kuman~anı 
ile muıakıt 

Paris, 8 (Radyo) - Dün sabah Tür
kiye elçisi Suad Davv.la görüşen hari
ciye müsteşarı Viyeno öğleden sonra 
da şark orduları kumandam general 
İnsingeri kabul ederek kendisiyle gö -
rüşmüş ve Sancağın stratejik (sevkül
ceyşi> vaziyeti hakkında malfımat is
temiştir. 

ır gı t "!re Fra'l9a · ıe 

rörU.ııem s 
Londra, 7 (A .A.) - Röyter ajansı

nın istihbarına göre, İskenderun mese
lesi hakkında İngiliz ve Fransız hüku
metleri arasında görüşmeler vukubul -
mamıştrr. 

Tehdit manavralarına 
muhtaç değiliz 

(B~ tarafı 1 incide) 
ftrk fırkası bulunmaktadır. Fransanm 
i9e, biri Antakyadaki garnizon taburu 
olmak üzere yalnız üç taburu vardır. 

Jour gazetesi de Türkiyenin aaneakl 
anlqmazlığmı kuvvete müracaatle mi 
halletmek istediğini soruyor ve Fransa-• 
mn herhangi bir darbeye mani olmak 1 
için bütün tedbirleri enerji ile ittihaz 
edeceğini bildiriyor. 

Pöti Pariziyen gazeteai, Türk matt>u
atmm Fransaya karşı kullandığı ~iddet
Jl lisanı kaydederek diyor ki: 

"'Milletler cemiyeti komisyonunun 
:t.lıcenıderuna muvasalatı münascbedle 
tertip edilen tezahürat sürprizlerden 
içtinap için fevkalade müteyakkız bu· 
lunmak icap ettiğini göstermektedir.,, 

Jouma1 gazetesi, Sen - Bris imzasil'! 
neşrettiği yazıda, Fransanın tehdit ma
nev:ralan önünde baş eğmemeğe karar 
vermiş olduğunun mutlak surette gös-

terilmesi icap ettiğini bildiriyor. 

A na do lu aıanaı nın n o tu 
Suriye hududunda asker tahşid edil

diğine dair olan havadis kat'iyyen asıl
sızdır. Montrö konferansı esnasında 

Boğazlar üzerinde tahşidat haberi bu
günkü gibi gene Fransız membalann
da.n çıkmıştı. 

Ankarada bu havadisin menşei iki 
sebebe atfolunuyor: 

1 -Türkiyenin maksatları hakkında 
İngiltere efkirmı tağlit etmek. 

2 - Fransa efk8.rı wnum.iyesini ta
a.mızt r.ıa.ksa.tlar için hazırlanrnğa baş 
lamak. 

Hak ikat anlafıldı 

Londra, 6 (Radyo) - Türk krtaatı
nm Suriye hududunda hare1tete geçtik
leri ve talışidatta bulunulduğu haber
leri Fransız makarnalı tarafından tek
zip edilmiştir. 

Müşahitlerin önünde hal
ka dipçikle saldırdılar 

(Baş tarafı 1 inci.de) 
dürü Zennardi olduğu halde mahalli 
idare tarafından dağıtılmıştır. F ran
aızlar Milletler Cemiyeti karan hila· 
fma olarak Halepten geceleyin kam 
,onlarla yüz Arap jandarması getir
mitlerdir. Bunlar bir Ermeni zabitin 
bımandası altındadır. 

Sancak halkı büyük günü itrni
nmıla beklemektedir. 

Ahallye d ipçikle hUcum 

Kilis, 7 (A.A.) - Dün Antak· 
,,.cıa memleketin istiklali lehinde bü
yük bir nümayiş yapılmak istenmiş
_, de zabıta kuvvetleri müdahale e· 
derck ahaliyi dipçikle dağıtmıştır. 

Halk, en meşru bir maksat uğ
randa seslerinin yükseltilmesine ma
ni olunmasından ve bu uğurda cebir 
yapılmasından dolayı heyecan için· 
dedir. 

Bir hUc um daha 

Ankara, 7 (A.A.) - Gazetele
riıı Sancaktan alıp bugün neşrettik
leri haberler çok mühimdir. Sancak 
T ürklerinin Avrupalı mi.işahitlerle 
temasa gelmemeleri için her türlü 
vasıtaya baş vurulmaktadır. 

km Üzerine hücum etmiş ve halkı 
cebirle dağıtmıştır. Halk mümessil
leri müşahitleri görmek için gelen 
halka yapılan bu hareketi protesto 
etmişlerdir. 

Takvi y e kuvvetlerl 

Diğer telgraflar da Sancağın ce
nup kısmında buluan Ermenilere ve 
Suriye amaline hizmet edenlere ye
niden silah dağıtılmaktadır. Bu da 
kafi görülmiyerek Sancağa yeniden 
kuvvetler sevkolunmaktadır. 

Fransa, Sancaktaki kuvvetlerini 
geri çekeceği hakkındaki Millet!er 
Cemiyetine yapmış olduğu taahhtidü 
tutmadıktan başka Suriyeden Sanca
ğa yeniden çerkes kuvvetleri gönder
miştir. 

Safsafa ı-m bu d erec a t de 
görUI mc m [f tl 

Paris, 7 (A.A.) - Anadolu A
jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

T emps gazetesi bugün bir An
takya telgrafı neşretınektedir. Bu tel 
graf müşahitlerin lskenderunda na
sıl kandırıldığını göstermektedir. Bu 
telgrafa nazaran, on beş bin nüfuslu l 
lskenderunda on Tiirk ailesi varmış, 
köylerden 150 Türk taraftarı gele-' 
rek nümayiş yapmış, Araplar 
yüzlerce kişilik bir nüfusla buna 
mukabele etmiş, komisyonun kabul 

ettiği şahıslar müttefikan Fransa 
himayesi altında birbirleriyle hoş ge-

HABER - Akşam postam 8 lkincııcaııun - 1937 

Ata türk ispanya dahili harbi 

Hugün Ankaraya 
dönmeleri hek lentyor 

(B~ tarafı 1 incide) 
dair gelen telgrafları sırasiyle koyu
yoruz: 

f onyada 

Konya, 7 (A.A.) - Atatürkü 
hamil tren Akşehirden Konyaya ha· 
reket etti. Şiddetli soğuğa rağmen 
halk istasyonda Büyük Şefini karşı
lamak için kalabalık bir halde bekli
yor. Atatürk iki saat sonra Konya· 
da bulunacaklardrr. 

Hü~Umetçiler, asilerin 
taarruzlarını püskür ttü 
Madrit cephesinde de asiler 

bir kasabayı işga l ettiler 

Orgeneral lzz ttı n le mUIA~at 

Ulukışla, 7 ( A.A.) - Hususi 
muhabirimizden: 

Atati.irk Eskişehirde hükumet ri
calile rı<>riiştükten sonra Konya isti
kametinde harekete devam buyur 
mu~1::rdır. Konyada bulunan ikinci 
ordu müfetti~i Orgeneral izzettin ge
ce saat 14 te kendilerine Akşehirde 
miil'1ki oldular. 

Atatürk Konyadan bir evvelki 
Pınarbaşı istasyonunda saat 14 e ka
dar yedi saat bekledikten sonra Kon· 
yaya te::rif buyurdular ve istasyon da 
kendilerine muntazır bulunan Kon
yalılarla yarım saat ayaküstü konu
şarak l~areket ettiler. Seyahat Niğde 
üzerinden, Orgeneral lzzettinle be· 
raber Ankarnya devam etmektedir. 

K onyaya m uv a•alat 

Madrit 8 (A.A.) - Dün akşam sa.at/ 
21,30 da Harbiye nezareti tarafından 

neşredilen bir tebliğde ezcümle denil
mektedir ki: 

"Hükfımet kuvvetleri asilerin Pozu
ela mıntakasmda yaptıktan hücumlan 
tardetmişlerdir. Tayyareler, asilere ait 
mevzileri bombardıman etmektedirler.,, 

Asller b i r kasabayı aldılar 

Avila 7 (A.A.) - Havas ajansı mu
habirinden: 

Asilein şimali şarki istikametindeki 
yeni taarruzları, Madritin garbında ve 

şehre 12 kilometre mesafede kain El 
PJantio kasabasının zaptile neticelen
miştir. 

Muharebe, çok §İddetli olmuştur. Mi· 
!isler anudane mukamevet etmişlerdir. 

Almanyanın cevabı 

Londra 8 (Hususi) İspanyaya gönül
lü göndermenin önüne geçmek üzere 
İngiltere ve Fransanm yaptığı müşte-

rek teklife İtalya ve Almanyanm verdi
ği cevap ~imdiki halde müsaittir. tngi· 
Jiz ve İtalyan cevabı esas itibarile bir
birine benziyor ve yalnız ufak teferru
atta aynlıyorlar. 

Her ikisi de gönüllü göndermeye ma· 
ni olmak için alınacak teldbirlere, alaka· 
dar diğer devletler de fiilen iştirak et
tiği talodirde girmeği şart koşuyorlar. 
lar. 

Ve gönüllü göndermemeğe daha bu 
işin başlangıcında taraftar olmamrş bu
Iunduklanna işaret ediyorlar. 

Almanya bu meseleye dair Londrada· 
ki ademi müdahale komitesinde bulu
nan murahhaslanna talimat verecektir. 

Amerik ada s llAh ambar goeu 

Londra 8 (Hususi) - Amerikadan 
İspanyaya silah gitmesine mani olmak 
için meclis tarafından tasdik edilen ka
nun, Reisicumhurun imzasını bekliyor. 
Bu kanun haricinde hareket edecekler 
para ve hapis cezası göreceklerdir. 

Konya, 6 - Reisicumhurumuzu 
hamil olan hususi katar, dün saat 
1 5, 1 O da Konya istasyonuna girmiş
tir. 

Atatürk, bulundukları kompar
tnnandan inerek kendilerini karşılr 
lanlara teşekkür ettikten ve iltifatta 
bulunduktan sonra gar haricine çık
tılar ve istasyon meydanını doldur
muş olan halkın arasına karıştılar. 
Fırka kumandanlığı önüne kadar 
halkla beraber gidip geldiler ve tek· 

Paris ve Londr ada 

Haydut kralları 
dostluk uzlaşması 

. yaptılar ·! 
rar vagonlarına geçtiler. Londrvuf.an ya..'"11,ıyor: ı 

Atatürk, vagonlannm pencere- Paris ve Londra "Haydut kralları,. 
sinden halkın yapmakta olduğu te- aranmakta olan canileri ilk heyecan 
zahüratı takip buyurdular. Halk da yatışıncaya kadar gizleyecek bir yer 
kendilerini doya doya gördü. bulmak için mütekabil bir "Dostluk 

Büyük Şef, halkın arasında ge· uzlaşması,, imzalamışlardır. 
zerken birçok kadınların gözlerinden Pariste mümasil işler gören çete-
siirur yaşlan dökülüyor, bir taraftan 

lerle iştirakte bulunan her hangi bir 
da "Yaşa,, sesleri ve alkışlar istasyon 
meydanını çınlatıyordu. çetenin efradından biri için Londra 

muhiti artık barınamayacak bir hal Atatürk istasyonda yamn saat 
kadar ayak üzeri Konyalılarla gö- alınca, bu adam Manş denizinin kar-
rüşmüşler ve bundan şonra tekrar şı kıyısına geçecek ve orada kendine 
vagonlarına binerek yola çıkmışlar- _em_in_b_i_r_y_e_r_b_u_l_ac_a_k_t_ır_. ____ _ 
dır. 

Gazlante p te parti 
kongresi bitti 

Gaziantep, (Hususi) - Cumhuriyet 
halk partisi Gaziantep il kongresi il -
bay Ali Rıza Çeviğin başkanlğında a
çılmış ve mesaisini bitirerek dağılmış-
tır. Kongrede müşahid olarak Trabzon 
Saylavı Raif Karadeniz bulunmuştur. 

Geçen senelerden cok farklı ve canlı 
olan il kongrc~i birçok önemli karar
lar vermiştir. Bunlar meyanında hem 
vilayetimizi. hem de memleketi alaka
dar edenleri vardır. 

Antebi ilgilendiren dilPrgeler arasın 
da bilhassa veni bir hiikfımet konağı 
binası kurulması, veni bir lise binası 
inı:;ası. memleket hastanesinin nümune 
hastanesi haline getirilmesi. Narh -
Gaziantep demiryolunun yanılması. ye 
ni bir hapi!=lhane binasının kurulmMı 

ve ı:ıehr"mizde bir fjarap fabrika.~ı a.Gıl
m:ıcıı rribi <'Ok miilı•m o1anl:ı.n vardır. 

11 vönkun.ıl iiveın~ıerine bavan Hati
('C frnn~n. Do'ttl')r Mecio Barla.q. Dok
tor /1 h 1r;11-.. ,Hr Gnk~eı fııhtar C;ii?-üı::ı. 

A"':ıf Erhh<'. Mahmud Ersov. M. Ali 
lnvi ve O..,man Al·cn He Nafi Erkılrc 
da bii,iik kongre delegeliklerine seçil
miştir. 

Si vasta ~lddelll 
soğuk lar 

Yugoslavya 
Bulgaristan 
anlaşması 

Bir haftaya k adar 
imzalanı yor 

Bu sabahk"i posta ile gelen M orning 
Post gazetesinin Belgrad muhabiri ya
zıyor: 

"Şayanı itimat membalardan alınan 

mallımata göre Yugoslav - Bulgar 
dostluk misakı bu ayın ortasında imza
lanacaktır. 

Bulgaristonrn aynı surette Çekoslo
vakya, Romanya ve Yunanistanla da iki 
taraflı misaklar akdedeceğine muhak
kak nazarile bakılmaktadır. 

Bulgaristanla Türkiye arasında nis
beten daha mahdut mahiyette bir ade
mi tecavüz anlaşması zaten mevcuttur. 
Ve bu anlaşma son zamanlarda tecdit 
edilmişti. Şimdi mütekabil askeri bir 
teminattan ibaret o'an bu anlaşmanın 
daha geni~lteilmes! mümkün görülüyor. 

Böyle e Bulgaristanın Balkan antan
tı, ve Kü,.ük itilafla olan münasebatı 

aynı iisliıpta bir "iki taraflı muahede
ler,, esasına dayanmış bu1.;macaktrr. 

Fransız devlet merkezinde bu 
adam aynı meslekten olan Fransız 
sabıkahlarile iş görebilecektir. 

Fakat herhangi bir sebep dolayısi· 
le F ransada iş göremediği takdirde. 
sabıkalı cemaati, onu kendi memle-

ketine avdet edinceye kadar besle
yecektir. Aynı yardımlar Fransadan 
lngiltereye iltica mecburiyetinde 

kalan sabıkalrlara İngilizler tarafın • 
dan gösterilecektir. 

Gerçi bu mütekabil yardım uzla§• 

masını ancak geçenlerde F ransIZ 
umumi emniyet müfettişlerinden bi· 

risi bulup meydana çıkarmış olmakla 
beraber uzlaşma çoktandır tatbik 
edilmekte idi. 

Şimdi de Fransız umumi emniyet 
direktörlüğü bu gibi canilere sığma• 
cak yer bırakmamak için lngiliz po
lislerile mütekabil bir yardım projesi 
hazırlamış ve Londranın meşhur 
Skotland Yard teşkilatına vermiştir. 
Projeye göre gerek Fransız, gerekse 
İngiliz polis hafiyeleri lazım oldukça 
lngiltere ve F ransada çalışabilecek
lerdir. 

"Dostluk uzlaşması,, akdetmif 
olan sabıkalı teşkilatı şunlardır: 
Beyaz kadın tüccarları, dolandırıcılar 
mücevherat hırsızları, kumar hile· 
bazları, şantajcılar ve banknot sah· 
tekfırlarıdır. 

Fransız polis teşkilatının resmen 
söylediğine göre şimdi Fransız sabı· 
kalılarından cinayet gibi ağır suçlarla 
aranmakta olan on beş kisi Londra• 
ya sığınmış bulunmaktadır. 

Pazartesi günii Sancağa gelen 
müşahitlere müracaat etmek için ci
var köylerden gelen binlerce halk 
yolda müsellah jandarmalar tarafın
dan durdurulmak ve köylerine iade 
edilmek istenilmişlerse de halk dava
sını müşahitlere anlatmak için yolu· 
na devam etmiş ve takviye kuvvetle
ri gelinceye kadar halk mi.işahitlerin 
oturduğu Fransız murnhhasınm evi
ne kadar gelebilmi~lerdir. Halk bu
rada, "Hakkımızı anyoruz. istiklal 
istiyoruz. Suriye mandası altına gi
remeyiz. Hür doğduk, hür yaşıyaca
~. hiir olanık öleceğiz.,. diye bağır, 

çinmeyi temin etmişlerdir. 1 
Anadolu Ajansının notu: 

Muhabirimizden gelen telgrafı 

Beş altı ~i:ndenberi Sıvas ve ci· 
varında şiddetli soğuklar başlamış
tır. Soğuk sıfırın altında 30 a ka
dar diişmi.iştlir. Soğuktan dolayı ilk 
ve orta okullar bir gün tatil edilmiş· 
tir. 

Yugoslavya Başvekili Stoyaidinoviç 
dün bilinmiyen bir istikamete doğru 

Belgrattan hareket etmiştir. Sanıldığı

na göre, M. Stoyadinoviç fsviçrenin s·en 
Noritz ~ehrine gltmiştir. Orada kısa bir 
müddet istirahat ettikten sonra doğruca 
Parise ve ihtimal Romaya gidecektir. 
İtalya ve Yugoslavya münasebatı o ka
dar süratle ilerlemiştir ki Yugoslavya 
Ba~vekilinin Romaya gideceği muhak
kak görülmektedir. 

I 

Iru§lardır. r 
Bu sırada müsellah kuvvetler hal-

avnen neşrediyoruz. Baştanba~aı 
Türklerle meskun olan lskenderun 
şehrinde hile yalnız on Türk ailesinin ===========:.::================== 
mevcut bulunduğuna dair iddia 
Fransız gazetelerinin efkarı karıştır
mak ve Türkler~n Arap kütlesi için· 
de bir ekalliyet, teşkil ettiklerin i is-

pat etmek i in kullandıkları bir şe
kildir. Komisyona evvelden hazır 
lanmış sahneler gösterilmekte oldu
ğu açıkça anlaşılmaktadır. 

Bu sabahki Yugoslav gazeteleri M. 
Stoyadinoviç ile İtalya Hariciye nazırı 
Kont Çiyano arasındaki yeni yılın teb
rik tdgraflarmı birinci sayfalarında vel 
büyük harflerle göst~rmektedir. 
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~umarla 25 milyon 
b. lira kazanan 
K<invanın en büyük kumarbazı için 

ısa günün kumar karı en 
aşağı 125 bin liradır 

. ~~dradan ya~~r: ( da~anılma_z bir inhizap vardı. Ben· 
Nıkol lanın en buyuk kumarbazı de ıskambıl oyunlarında en yüksek 
oldu~ ografos, servetini yatı~ış basa~~Ja.ra çık~~ğa karar verdim. 
re bu h bankalarla hesaplaşmak uze- Belkı sız bılmezsınız; fakat iyi bir ba
htl§ı rn·~fta Londraya gelmiştir. Yıl- kara oyuncusiyle, kötü bir oyun cu 
lanço~basebetiyle aJı:ıış olduğu ?i- arasınd~ ~ağlar ka~~ far~ vardır. Ku 
\'c baki U servet yekununun emlak marda ıyı yahut kotu talı denilen bir 
giü:z:: 1. Ye Para olarak 4.000.000 ln- şey yoktur. Kumarda iyi ta lili oldu
~on t~:kı .(bizim paramızla 25 mil- ğunu bildiğiniz bir adam varsa on u 
trr. ur lırası) tuttuğunu anlamış· bakara salonlarına getirin iz de hali-

Zo . ni de bir görüveriniz ! . 
l>etrol &rafos bu muazzam servetı, Kötü tali denilen şey de yoktur. 
tlayiindadenlerinden, otomobil sa- Bütün mesele sizin kalbiniz ve mide· 

en, cephane ve silah satışla- nizdedir. Eğer heyecanlanırsanız bu 

A.~ •. -
d.()~ -~ en büyük kwm.arba.z Dan-
~bu '-'imli bir Yun.anlıdır. Bu adam, 

t oyu.nwrımı 1.000.000 Mlar za.. 
"<ır vermiş bir a.damdtT 

il.darı 
Z&ntnış ~h_,~t da sinemacılıktan ka-
tacıkiarı Dgıl~ir. Bütün bu çil çil li
diğer k 0 Vil, Kan ve Avrupanm 
ltıua ol uınar .. şehirlerinde bilhassa ba
t'xı.akl ra~ uzere tali oyunları oyna
t~ıerı b ırıktinniştir. Avrupa gaze
~\ltrı b adama "Dünyanın en büyük 
Kend·r. a~1,, unvanmı vermişlerdir. 
ti ol ısının daimi kurbanlarından bi· 
txı, .. han F ransızlarm bi.iyük dram 
ı " atr· · 
ı:>~ b ırı Ve ga~~tecisi Alfred .Copus 

" u adam ıçın ne demiştı: 
bir §e._ Eğer zeka' makinesi denilen 
bı>kıs~ 0ls~ydı, bu muhakkak tipl~· 
~ckilcl a Nıkolrı Zografosa benzer bir 

ıç e Yaprlrrdı ! ,, 
'cren~isi kısa boylu, kara saçlı ve 
eevırnı~ır adamdır. Kadınlar onu rok 
tı.ccıa 1 Ve cazip bulmaktadırlar. Ha-
t tı rn , b. - . Cftdi ensJr- :arınm ırçogunu ım-

"ıtlıcltecek derecede asil ve kibar ta
)'i.Jk k. Dünyanın en zengin ve bü-
0'1 Uç lllllarbazlarma karşı oynadığı 
tık o}a serıe zarf•nda, onun bir defa
kllttıqtun kızdığı görülmemiştir. Yeşil 
facık rnasası ba~ında onun bir de
Yokt,lolsun gülü~sec1iğini gören de 

r. 
k Atin d 

a b a a doğmuş olduğundan baş-
bir Şc~ adamın mazisi hak.kında hiç 
~tıra cl bilinmiyor. Umumi harpten 
~~ §eh ~rhal parlamağa başhyan Da
Ror\it\ l'itıde ılk defa 19 20 senesinde 
açı:n~~ek şöhret kapılarını kendisine 
0tullrı · O gece Krupiyenin sağma 
rnarcı u.~tu. Yanında kuvvetli bir ku
kunıa ~lan Yunanlı Vagliano ile 
~ "at dı z sindikasmdan iki kişi da
)'~erJ · Masa başına dizilen mil
tı.~c~ erJe İngiltereden talilerini de
tıı silip c ~elmiş olan emlak sahipleri
tıa~I.l 8Uı:>ürdü ve o gece topladığı 
~!~tııı ~ ~~ullarrna istif ettiği gibi 
Çtıtıki.i enızınin öte kıyısına gitti; 
VetJiclir0lO.da bankalar bi.iyük ve kuv-

f)o. ·1 
t'rııyarı k ve Monte Karlo'dan ayrıl-
0'.hıncla ~tn~rbazJarm hemen hepsi 
l'afo8\J b~ sıstem takip ederler; Zog
a.rıada.~ d 0~le bir sistemi yoktur. O 
~at1n i . ~gına bir oyuncudur. Oku-

b
en ~ok çtını dmnı kendisi kadar iyi bi
t ı \tr s·· 1 d l . . ta ~Ilı · oy e a am arm peşını 

unJatı 1~~n ...,.azct<!cilerc Zor:rafos 
•• Soı.·},.r. 

A -D 
tska'trıbi} kC:.~a küci.ici.ik yaşımda iken 

agıtlanna karşı içimde 

nu yüzünüzün kızarmasiyle gösterir
siniz ki bu da kalbinizin sapıtmış ol
duğuna delalet eder. Yahut da yüzü
nüz •m ranr, bu da midenizin ayarını 
bozduğunu gösterir. 

Mesela midemin bozulduğu dola
yrsiyle ben tam üç sene kumar masa
sı basma yaklaşmadım. Kumarda en 
büyük mesele katiyen sinirlenmiye
rek serin kanlılığı muhafaza etmek
tır . ., 

Zografos parnıaklarmı işler bir 
hal .le bulundurabilmek icin de mev
cut iskanbil oyunlarının ~n zoru olan 
sekiz deste kağıtla "bezi" oynar. 
Norma] insanlar bu oyunu ancak iki 
deste ile oynarlar. 

Bakara ile bezik Zografosun ye· 
gane meşgalesidir. Denizde yatçılık, 
sofra başında da uburluktan başka 
Zografos gi.indelik hayatında zengin 
olduğunu ' oİ. . <- teren hiç bir harekette 
bulunmaz. 

* 1(. .y. 

Amerikanın en büyük kumarbazı 
olan Yunanh Nikola Dandolas ise yal 
nız bakara değil barbut. zar oyunları 
ve boks maçlarında müşterek bahis
lere de bumu nu sokar. J ak Oempsey 
ve T unney maçında l 00 bin dolar 
bahse giri§mişti. Zografos ise zar o
yunlarına katiyen iltifat etmez, poke
ri ancak mektep çocuklarına yakışır 
bir oyun sayar, at yarışlarına hiç pa
ra koymaz ve borsa oyunlarından 
şeytandan kaçar gibi rekinir. 

Zografo~mn ihtisası bakara, e[;
lencesi de bezik oyunudur. En bü
yük zararı l 928 senesinde olmuştu. 
O yıl kumar masalarında 250 b;n in 
giliz (bi7İm paramızla J.562.500 li
ra) kaybetmişti . O yıldanberi ise 1 

kaybettiği hic: görii1Memişlir. 

Nikola Zografus'un bir fng1liz Te8samı 
tarafmdam yapılmış karikatürü 

Bu adamın bir öğle sonunda ma
sadan bizim paramızla 125 bin lira 
kazancı cebine indirerek kalktığı 

~oktur. Bu kazanç ancak kısa bir 
gunun karıdır. Bütün gece si.İren 
kumarlarda ise kazancını hesapla
mak için bir hesap makinesi başına 
geçmek 1azımdır. 

Zografosun milyonlarını kazan
mış olduğu bakara iki türlü oynanır: 

Birisi (bakara banko) öteki de 
(bakara ~imendifer} dir. En çok oy-1 
nanan ikincisidir. Bunda tam olarakj 
altı deste iskambil kullanılrr. Üynı-

HABER - Xltşam posfam 7 

C. F. R. 
Romen futbol klübü 
dün şeh r i mize geldi 

Cumartesi ve pazar günleri Taksim 
stadyomunda Galasaray - Beşiktaş ve 
Fener - Güneş muhtelitleriyle karşı

laşacağmı haber vermiş olduğumuz Ro· 
men profesyonel kulüplerden C. F. R., 
takımı dün akşam şehrimize gelmiştir. 

'Belediyenin sporcu
lara ayırdığı para 

Ten·s 
Parfste yapı lan noel 

turnuvası 

Tek ka.lın müsabakasının galip ve 
mağlubu : Sağda galip Pannetier, 

Solda mağlup M. Bernard. 

Noel ve senebaşı tatili münasebe
tiyle Pariste tertip edilen tenis turnu

vası dömi finali birçok si.irprizlerle bit
miştir. Alman neticeler şunl~rdır: 

Tek kadın; matmazel Paunetier Ma
dam M. Bernard'r 2/ 6, 4/ 6 mağIUp et
miştir. 

Muhtelit final; 
ve bay Lesueur 
J. Borotra Boegner 
3 6 yenmiştir. 

matmazel York, 
ciftini madam 

çiftini 3, 6, 6 / 3, 

Tek erkek; dörni final müsabakası. 
P. Feret J. Jamain'i 1/ 6, 7 / 5, 3/ 6, 

2 6 ]. Lesureur da Pellizza'yı 3/ 6. 
2/ 6, 4/ 6 mağlup etmişlerdir. 

Hafif kadın m!lçlarmda ise: Y orke 
ve Peters çiftini Mamer ve N eufeld 
çiftine 6/ 4, 6 ' 0, 6 4 mağlup olmuştur. 

Parıst a K i Türk 
r e~ı iv ar.. ı 

Mehmet Arif 
Bu a yın 1 tind~ Fransız 

şam piyonıy~e 
çarpışıyor 

Geçen hafta İsveç şampyonu John 
Malmbergi mağlfıp ederek büyük bir 
zafer kazanmış olan Paristeki Türk gü
reşçisi Mehmet Arif; bu ayın on birinci 
pazartesi akşamı Pale dö Spor salonun
da Fransa birincisi Henri Deglan ile 
çarpışacaktır. 

Aylardanberi birçok ve muvaffakiyet
li müsabakalar yapan Mehmet Arif bu 
defa çok çetin bir rakiple karşılaşmak 
üzere bulunmaktadır. 

Fransız gazeteleri Türk pehlivanının 
çok müstait olduğunu bu defaki mühim 
maçı için de fevkalade çalıştığını yaz
maktadırlar. 

Arif Fransız şampiyonunu yenebilir
se dünyanın en maruf güreşçileri arası
na katılmış olacaktır. 

Dünya kupası 
Futbol maçlarına 

Romanya da ~iriyor 
Pariste yapılacak olan dünya ktı · a

sı futbol maçlarına Romen milli f tbol 
tak·mmın gireceğini, Romen fııtbol 

federasyonu tarafından Fransaya bildi
rilmiştir. 

yanların ~<lyısı mahdut det,;J :.lir. F n
kat mutat ~imendifer masasına on jkil 
oyuncu oturur. l 

Spor klüpleri arasında 

Tanı b ir ada let e 
ta -~ sinı edilrne l id ~ r 
K mis .ne avuç doh.: su vermek 

Kimisine hiç vermemek do~ru 

deği l d ir 
İstanbul belediyesi geçen sene çok 

hayırlı bir işe girişerek spor teşekkül
lerine yardım için bütçesinden yekfınu 
yirmi bin lirayı gec:en oldukça mühim 
bir para ayırdı. 

Bu hareket, hiç şüphe yok ki, spor
cuları çok memnun edecek güzel bir 
adımdı. Fakat ne çare ki, aşağıda ra
kamlarla göstereceğimiz g:bi, ayrılan 

para herkesi memnun ve tatmin edecek 
bir taksime ~<Trıya.madı. 

İşini uyduran, yolunu bulan klüpler 
oldukça kabarık yekUnlar alırken, di
ğer tarafta bir kısmı da - ki bunlar da 
ayni derecede, belki de daha fazla yar
dıma muhtaçtırlar. bu paranın bir me
teliğini bile göremediler . 

Hatırladığıma göre para 
taksime uğramıştı: 

şöyle bir 

Lira 

2000 
5000 
8500 

8000 

T. S. K İstanbul bölgesine 
Kış sporlan tesisatı için 
Doğrudan doğruya Dağcılık 
Klübüne 
Diğer spor klüplerinin güreş, 
atletizm ve denizcilik kısımları 
için. 

Bu 8000 lira da spor klüplerimiz a
rasında şöyle dağılmıştı: 

Lira 
800 Gün~ 

500 Galatasaray 
500 Fener bahçe 
1250 Topke.pı 

500 Süleymaniye 

500 Anadolu 
250 Kasnnpaşa 

250 Eyüp 

200 Su sporları 
200 m1cı1 

200 Anadolub isar 
Ve bir miktar da. ikinci kümenin Ga

lata Gençler birliği ile Altınorduya ve 
bu arada. 100 lira kadar da gayrifodere 
bir teşekkül olan Halıcıoğlu klübüne 
verilmişti. 

Bu garip taksimin adalete uynuyan 

Yağh güreş 
müsabakala rı 
Çenberlitaşta Şen bahçede her haf

ta yapılmakta olan yağlı güreş müsaba
kaları çok heyecanlı biı safhaya girmiş

tir. 

Geçen pazar karşılaşan pehlivanlar
dan; küçük ortada üç çiftten Uzunköp· 

rülü Nuri birinci olmuştur. 

Büyük ortada; Arap ismail, Küçük
pazarlı H urşide yenilmiştir. Çatalcalr 
Şükrü ile Arabacr Eyüplü Mehmet 
ve Unkapanlı Osman ile de Elmalılı 

Mustafa berabere kalmışlardır. 

Baş altında yumak süleyman Kara
mersinli Ahmedi mağlfip etmiştir. 

Başa güreşen Lüleburgazlı Ali Ah
met Yrldmm Bekir çok çetin ve zevkli 
bir güreş yaptılar; fakat vakit geçikmiş t 
olduğundan müsabaka da önümüzdeki 

hafta devam edilmek üzere yarıda bı
rakıldı. 

Kış sporla rı 
Ma nisada yeni bir 

Klü p açıhyor 
Şubat ayı içinde Uludağda kış spor

ları müsabakası tertip edilmesi karar
laştırılmıştır. 

Manisada da Halkevi tarafından yeni 
bir dağcılık ve kiJyak klübü kurulacak-
tı r. . l 

Bu yeni kl iip kin bütün hazırlıkla ra 1 
başlanmış. sporcu:ara lazım olan maı-1 
zemc de sipariş edilmiştir. 

larafları şöyel sıralanabilirdi: 

1stanbulda bir tek kış sporları klühü 
vardır ki, bu da İstanbul dağcılık klü
büdür. 

Her tabakadaki halkın umumi ihti
yacına kafi gelmekten çok uzak bir te
şekkül olan Dağcılık klübü, malum ol
duğu üzere, daha çok hali vakti yerin
de, vasattan yüksek kazancı olan aza
lara sahiptir ve spor uğrunda yaptığı 

iş diğer klüplerle kıy~ kabul etmiye
cek kadar az ve lükstür. 

!şte, tek bir kltibe ayrılan tahsisatın. 
!stanbulun yirmi küsur kfübünün to
puna birden ayrılan tahsisattan daha 
fazla olması, bilmem adalete uyar mıy
dı?! .. 

Hele, (kış spor tesisatına yardım) 
diye ayrılan 5000 liranın da hemen he
men tamamen dağcılık klübüne sarf e
dildiği ve bu klübe verilen paranın böy 
lece aşaiı yukarı 15000 lirayı bulduğu 
hesaplanabilirse ... 

Bu satırlarla Dağcılık klübüne har
canan paranın çok ve lüzumsuz oldu
ğunu iddia etmek emelinde değilim.. 

Keşki bol bol paramız olsa da, bu spc>
ra. ve bu sporun klüplerine daha yük
sek yardnnlar yapabilsek. 

Fakat elde mahdut bir para varken, 
ve bir tarafta binlerce gencin bin bir 
türlü spor ihtiyaçlarını karşılamaya 

çalışan alay aaly klüplerimiz parasızlık 
tan krvranrrken, bütçenin yansından 
çoğunu müfit olduğu saha mahdut tek 
bir klübe ayırmak elbette ki hoş 

görünmezdi. 

Federe klüplere yapılan taksime ge
lince: bu taksimde de görülen isabetsiz 
likler şunlardır: 

Birinci kümedeki 12 klüpten ı<> 
ta.nesi yardım gördüğü halde, kümenin 
senelerdenberi en faal ve en iyi derece 
alan iki klübü, tstanbulsporla Vefa bu 
yardnndan niçin mahrum bırakılmışlar 
dır? 

Galatasaray, Güneş, ~iktaş, Fener 
gibi masrafı ayni derecede ağır ola.n 
klüpler içinde yalnız birisine istisnai o
larak 300 lira fazla verilmesinin sebep
leri ne olabilirdi? 

Bunun gibi daha birçok noktalar var 
dır ... 

* .y. .y. 

Aylarca evvel yapılmış olan bu garip 
taksimin tenkidini neden bu kadar za
man sonra yapmıya kalkıştığırnıza ge
lince, buna sebep şu oldu: 

Geçen sene yapılacak taksim yapıl
mış ve ok çoktan yaydan çrkmıştı. O 
zaman yazılacak yazının kıymeti, sa
ğa, sola faydasız yere ça,tmktan b~ka 
bir şey olamazdı. 

Fakat bugün. belediyenin yeni sene 
bütçesi yapılırken , g-ene spor klüpleri
ne bir tahsisat ayırmak gibi hayırlı ve 
yerinde bir adım atılmakta olduğunu 
duymuş bulunuyoruz;. Belediyemizin bu 
hareketini takdirle karşılarken, geçen 
seneki isabetsizlikleri meydana vurma
nın zamanı olduğunu ve bu sene ayrı
lacak paranın tam bir adaletle dağıtıl
masına yol açmak istedik. 

Ve geçen seneki gibi, ağtr bn.san.1a
nn, işini uyduranların kendi te~ekkül
ler ini himayeye kalkışırl{en, birçok kim 
se~iz klüpleri mağdur bırakmalarını 

önlemeye vesile oluruz diye vukarki 
satırları yazdık. 

Çok umuyoruz ki, büt<;enin müsaade
s i nispetinde spora gittikçe ehemmiyet 
ver en ve yardım etmeğe çalışan sayın 
Yali ve Belediye Reisi Muhiddin Üstün
dağ. bu seneki taksimle bizzat daha 
yakından ml'.'~gııl olacak, \i e gen.çUğe 

hayat vermek için sarfedilen bu birkaç 
kuruşun böyle<'e haksız taksimlere uğ
ramasına Dleydan bırakmıyacaktrr. 

l .M. APAK 
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-8- Yazan: A. Cemalettin Saracoğlu 
-55- Yazan : (Va-NO) _..U 

En~~i;u~:·~~;e~rı~~sıl Eski zamamn zarif halayıkları ı yetiştirmek, J] 
zaptedilmişti ? şimdiki devrin Holivut Ylldı~larım yetiv~tir~ekte 

Macera ve aşk romanı 

"- Kaptan stop,, emri cevapsız kalınca bir pek 0 kadar farkh bır şey degtldı ! . 
şimşek çakmış Türk mermisi vapurun Geç.en tefrikaların hülflsast: 1 nağa vazife almak üzere uğramıştnn. iki harema.ğa.sı, içeriye girdiler .. Şiıf 

' d Ü Ü t •• lkJ harem atası, esir tacıı1nln ko. Hem her yeri bir kere dolaştım, hem di, bambaşka. bir hava içinde bulııD' 
yanına Şm Ş U nag-ıncıaıct dalre1erde doll\§cyorıa.r. de ne var, ne yok öğrendim. yorlar. Aşağının o boğucu muhitindll 

"Leonidas,, kaptan yolcularmnı yor, her ağız bir nid i istirhamla açr şımcıı, hlzm t hayalıklarma m:ı.hswı Bu sırada kız Kü§tifnsının elini öp- kurtuldular ... Sankj yirminci asrın 1' 
kar~ı ne kadar mahcup olaca?!ını ter- lıyor: kıımnlı:ı. yatak h&layıklarma ml\h.iua tü·, kendini öteki dairenin kalfa.sına den ocaklarından, fabrika atölyeleri' ~ ~ k1B1lllll arasmdalıı.r. M~rdlven b~da ld' 
ler döküyor, güverte yarılıp da vapu - Bizi batınnayınızl.. {lilzcl sarı saçlı bir kız, bir tarnftıı.n teslim ederken dedi ki: den kurtulup lüks salonlara girmiş 
run derinliklerinde kaybolmak isti- Gözler yaşlıdır. Kadınlardan iki- bir tarata gönderiliyor. _ Keşld çirkin doğsaydım da me- di. Fark, o kadar barizdi. Bahusus,~ 
yordu. "Enosis,, in süvarisi bu dü- si, daha merminin kaldırdığı su sütu- şek.katli hayata esir getirildiğim yani rada daha bariz: Çiinkil, iruın.nlar st1 
şüncelerle meşgul iken karanlıklar nu ince bir yağmur halinde dalgalar kendimi bildiğim gündenberi alışsay - smdaki fark, yinninci nsırdaki gibi il 

d k"I d h ı l d - Yüziinü gördliğiin zaman, bu kı- L_ıı: dan aksetmiş olan: üzerine ö ·u me en, ayı mış ar ı. dnn. .. Şimdi, bu derece değiştirmek ba- timai olarak tebarüz etmiyordu; "W" 
ı k k k l 1 k zın niçin hizmet halayığı yapıldığını •. 11r - Kaptan stop!.. emri cevapsız şte §urada, as atı esi miş er, ren na büsbütün ağır geliyor. !yiye, raha- olarak beliryiordu: Glizellik ve çirv 

kalmış ve Yunan vapurunun kuvvet- leri uçmuş yatıyorlar. anlarsın. ta, hizmete alre.tıktan sonra sefalet, lik bunda en bilyük amildi! ı "".\ 
li pervanesi muttarit gürültii ile Ka- Knptan Leonidas pek acınacak bir Sülün gibi bir vücudun sırt.ma, sır- meşekka.t ne ağır, ne güç! .. Aman ya- Bir ocladan bir snz sesi duyul~~~ 
radenizin sularını köpürtmekte de ·ı halde Türk zabitinden ve neferle- ına gibi saçlar dökülüyordu. Kızın pro- rnbbi!... du! Artık bu konağın Metlerini alt'~ ~· 
vam etmişti ki birdenbire vapurun is- rinden mümkün olduğu kadar uzak fili de görünmekteydi. Gayet narin çiz Hayret kalfa: nen Nesim: 

1
~.:: 

kele tnrafmdan bir şimşek çakmış, bulunmayı ihtiyata muvafık görmü~ gileri vardı. Pembe pembe yanağın.m _Cam sil.ın kızlar senin gelmeni - Anladrm! - dedL - Burada : ... 
bir top sesi gürlemiş ve trpkı koca- olacak ki yolcuların arkasına çekil- üzerine, heyecanla açılıp kapanan kir- bekliyorlar, haydi bakalmı .. _diye mr- kızlara saz dersi verlyorlal'.. . .... t ~ 
man bir arının vızılusını andıran bir miş duruyor. Mümkün olsa kadınla- piğinin gölgesi düşüyordu. ladı .• Hem seni birdenbire tahta silen- - Saz dersi gür.ellere değil, ısnor ~ 
seslıı mermi havada beyazımtrak bir rı kendine siper edecek. Nesim ağa: lere verecek değilim. Cam silmek, toz lılara verilir .. Onların da yeri ba.şk• ~ 
mahrek çizerek ·•Enosis,, in san- İzzet kaptan elinin bir hareketiyle - Bu, hiz:raet halayığı olacak insan- alına.k baiif işlerdir. Onlardan başlıya dır .. Oyuncu kızlarınkiyle yan ~· ~· 
cak baş omuzluğu tarafına düşmüş- yolcuları, mürettebatı teskin ettikten lardan değil ... Şehzadeler bile ona ba.· caksm.. Sökük dikmelere, örgü örme_ Şimdi geçtiğimiz daire, gilzelliği F~ ~ 
tü . On.ha gecenin korkunç karanlık- sonra temkinli ve vakarlı bir eda ile yılll' .... - diye düşUndü. lere, kuma., dokumalara başlryacaksm. çarpan kızlara aittir .. Onlara, erk~ ~ ~ 
ları arasında "megafonla,, : soruyor: Kız, birdenbire arkasını döndü. Eğer bunları beceremezsen daha ağır lerle düşüp kalkma dersi veriliyor. li' ~ 

- Kaptan stop!.. emri işitilir, işi- - Geminin süvarisi nerede i O zaman ağa meseleyi anladL Meğer, işlere kOŞUlursun.. A.53ğmın da. türlü Şöyle bir siper aldılar. ~ 
tilmez aynğa frrhımış olan yolcular Leonida~ kaptanda şafak atıyor. öteki yarıa.ğmm Uzcrinde mUthis bir t.Urlil hi%ınetıeri var .. Korkma.. - Bak! 
top alevini ve gürültüsünü i~itince; Adeta ispa7.ffi07.a tutulmu~ birsar'a. yanık izi varmış ... Bir gözil de zede-- Kapı aralığından 1çrstnJ ~~eda' 
hele vapurun yirmi metre ilerisinde lı gibi titriyerek, sendeliyerek ilerli- ıenmi§, bir kaşı da- Kız, hüngür hüngür ağlıyordu. İki Padişahlara, §ehzadelere 14yık dtJf' 
denize düşen ve korkunç VJEiltısı he- yor. Türk zabiti kar§ısındaki bu kor- Beşi?' fısıldadı: kardeş ha.rema.ğası, çifte merdivenle • oede güzıel tefriş edlJmfş bir oda?1.J 
nüz kulaklarda çmlryan mermiyi gö- kak ve aciz mahluka istihfafla, met- rin öteki tarafından geçip yukarıya rası ... Bir tarafmda demin nağmeJ: 
rünce biribirine girmi~Ier, deliye dön- hametle bakıyor: - Geçen sabah saçlarmm rengıru çıktılar. Bura.da tıs yoktu. Yalnız ko- işitilen sa.z çalıyordu. Diğer a~ 
m\i§lerdi. Şimdi her ağızdan, göğüs- - Süvari siz misiniz? da.ha. parlak bir ha.le getirmek için, t&- ridordaki noöetçi kalfa, asabiyetle Çll'- da bir işret tepsfıd lrurulmU§tu. ZafJI. 
ler pru'calanrrcasma: - Evet. nemin ruhu ile oğacakla.rmış. Tam bu- pmıyordu: nm en §Ik tuvaletiyle giyinmi§ b!r ~ 

- Teslim! Teslim!.. F cryatlan - isminiz? Gemide telsiz var na ha.zırln.mruşlar, birdenbire kasede - Ağlamak ıeesi işitilecek... Kızla- bunun başında yapayalnız otuıııyord' 
yokseliyordu. mı? ruh parlayıvemıiş. İşte bu kaza kızca.- rm neşesi kaçacak, yüzleri sararacakw. Elinde dolu bir kadeh tutuyordu. 

işin asıl feci olduğu kadar da tu- _ismim Petro Leonidas. Gemi· ğızm derecesini ındirdi.. Sinirlenecekler .. Yarınki sergide belki Bu odada da, _tıpla a.şağtld odnl,r 
haf tarafı biraz evvel gösterişte, çe- de telsiz yoktur. Novorosiskden fs- - Bu havadisleri ne de çabuk al· fena tesir bıralarlar .. Kapatın ~u ka- da. olduğu gibi _ rejisör mesabesul 
neho.zhkta biribirleriyle yan§a çıkmış tanbula gidiyorum. dm! pıyı da hıçkırmalar i§itilmesin... kadınlar ve hıırcmağalan vardı. 
oldukbn 7..onnedilecek kadar atıp tu- (.IJeoo.mı oor) - Demin een gelmeroen evvel, ko- Bu emir yerine getirilmezden evvel, Bunların biri dedi ki: 
tan Yunnnlı tayfalar §İmdi yolculan _ Olnmdı, kızını... Burnuna so~ 
iğniyerck, kadınlan itip kakara~ gibi uzatıyorsun kadehi!.. Şöyle d~ 

bordarJan sarkıyorlar ve hançerden- zarif bir şekilde gülUınse.. Dişlerinı 
nin bütün kuvvetiyle Türkçe, nımca göster, gözlerini de süz.. Hnydi ba.ıcf 
ve Rusca ol?rak: . 1 • lnn, baştan aslanım! ... tete farzet ~ 

- T e"lım !.. T eslım ... diye hay- şu kö~e duran ynstık bir vezırdil 
k.r~~rlar~ı. . . . yahut seni satmalan zengin bir adııı' 

Enosıs,, ı durduran harp gemısı- dır. Onunla ba..s ba._cın kaldınız bir ti 
nin bir Türk :ı:finesinden ba§kn bir ........................................................ raftn.n da saz çalıyor .. İçki te~isl rİ 
§Cyolamıyncogımherkesanlamışvn- - Ne diyorsun? Kempinsk" lokantası s Yazaın: i d' On b k d clemmiyetli bir" 
purcw. mut ış ır panı aş gos er- man zarfında gUzel bir tebesslimle 11·. .ı_ •. h" b' 'k b .. t ==.=: :':: ı... a u a ar ı A 

mi~ti. Sahibi yoksa bir CaSUS muydu ? lskendor ~·3 S~rtelll leme7.Sen, gönlünü ç;elcmezsin, b~ 
··Lconidas,, kaptan ela çılgınn : ! döndu"'""'mez.sin mı.file ... Seninle' bir~ dönmiiştii. Daha be<ı dakika cvvc:ı Gütemberg hadisenin saklanacak ta· - .A.şçı başı.. ........................................................ .., 

~ gece vaktini gçirir, sonra gözden oU böbürlenen, yolcular arasındaki ka- rafı olmadığmı anlayınca gülümsodi: - Benim iş üstünde şakadan hoşlan-ı bir etek il almış 0ıdug~ unu aklından bile ıol 
1 • :ı §ersin .. Bu sana öğrettiklerimiz yn dmlarn ça ım olsun diye keııdisinı ve - Çol. zeki bir ad;:ımsrn l eğer maiye· madığuru belki bilmezsin! Bunu sann geçirmemişti. paJıalı satılman için değildir. Kendi JI 

mürettnbatmı arslan tasvir eden bu a~ timde münhal bir hafiyelik mevcut hatırlatmak iterim.. _ o halde hemen gidip arkadaşlrlrı ilinden, istikbalin içindir .. Haydi bB' 
dam simdi korkusundnn di leri biri- olsaydı, derhal seni yanrma alırdıın. - Emin olunuz ki, şaka değil. Söy-1 banyodan kurtaralım. Şimdiye k:ıdar kalım.. Kadeh gülümsiycrek ,.eJ 
birine çarpttrak kaptan köprüsün~ Garsonun omuzuna vurdu: lediklerim çok ciddidir. Ben bir fcnalr- nezle olmamışlarsa ne mutlu! Sonra, başını zarif bir §ekildc k?V11" 
frrlamiş ve makineye: - Patron seni neden memnun et; ğa ıilet oldum. Fakat, par<l için değil, Garson manalı bir gülüşle polis ha- rak ayağn. knlk, paşa.nnı Jruca.ğma. o 

- Stop! emrini vermişti. m di? · ku • ..t 
e haysiyet ve cterefim ıı-in bu ı·ştcn geri fyesinin yanına so ldu: tur Y.'""'ağmı ona uzat r!'lpkın capv ··Enosis,, ~ürat müktescbesi s"'~·e- d ·· ·· :$ 

3 
• ....... ' ..,,-

J Garson ş<ışkın şaşkın üsta ın ruzune d.. d - Sizin asıl aradıinnız bir kadın var- glil .. Olmadı, olmadı. Bnc:ıtan. Pelt -sinde yüz metre kadar daha ilerle- baktı: döndüm. Bunu un gece e size aça- b. ~ 
f caktım. dr. değil mi? kil, pek yabancı yapıyorsun, kıwı' dikten sonra yavaş, yavaıı tavakku _ Ne demek istediğinizi anlayam;ı-

ediyor ve hafif telatımın keyfine ta- dım? - Dün gece benim bir polis olduğu- - Evet. Türk dansözü Semrayı arı- Ah, ah, ah.. D 
b b 1 d w d h ff l f'f l mu nereden anlamıştm? yorduk. Mu:ımelc, aşağrkinc nazaran, pek 
Ianıyordu. - anım en er şeyı 1 

••• - Ark~da§ım sizi uzaktan tanınuı. - O da lokantamızın misafirlerinden J " 
İ, u un ugu yer e a 

1 
' ta 

1 
sa· C b h · bil'yorum ha nazı'ktı'. Bu carive"'e ''a.sla~mı, )1 

Beyhude saklama! Patron, arkadaşım Bana gösterdi. . dir. Aynr mahzende on gündür çırpınıp zım" diye hitap ediyorlardı. 
- 5 - senden iyi tatmin etti de seni neden ih· _ Demek bütün lokanta müstahdem- duruyor zavallı kı~cağız. olduğu gibi burad:ı kamçı ve taJı1' 

TüRKLER GEIV'tlDE!.. mal etti? Bu işte acaba az mı yararlık leri bir çete halinde çalı§ıyorliır, öyle _ Demek ki Semra da Kempinski yoktu. Fakat, nazenin bir cariyenin~ 
Ti- bir düdiik sesi; .. keskin bir göoterdin?. Yoksıı arkada!ın senden be- mi? zindanında yabyor, öyle mi? tif;ltirilmesi de az meşekkatli i§ deği~ 

k ~ ccrikli mi davrandı? .. Tıpkı yirminci asır Holivutyıldızl 
·umanc.a... Garson h3şrnı önune iğdi: Gütenberg hayretinden nerc'deyse kil· gibi, bunl r da hayli terliyorlar, uı;UI Ve "Enosis,, in b6rdasma küçiik - Ne ben az yararlık gösterdim, ne _ Evet .. Bir çete halinde, sessizce çük dilini yutacaktı .. 

bir fHika ynnasıyor. Yunan vapuru- de o benden beceriklidir. iş öyle ldeğil. çalışıyorlar. Garson çok ciddi ve samimi davranı· yorla.rdı doğrusu.. (Devamı va~ 
nun iskele bord.asmdan sarkan ip Bizim patron firar etti. firar.. _ Bizim taharri komi .. erinin iki gün- yordu. 
merdivene birer birer tınnanarak çe- - Firar mı? d · d ı b ı su d · ? 

ilr orta an cay o u~ na ne ersın Gütenbcrg muavinlerinden birini ça-vik ve calak beş müsclluh Türk hah· E t M t k ... kart ı 
- - ve ·· em.e e.ıne "' ı. - Havalar !'loğuk o masaydı, banyo- ğırd: .. Meseleyi kıcaca nnlattı: riye neferi bir zabitin lrnmanclasmcb - Memleketi neresi?.. d d' 

ya ihtiyacı vardır, er ım. - Yanına beş on polis al.. Kempin"'-"'Enosis,, e tmnnnıyorlar. Leh' t 
Mehmetciklerin omuzlarında asr -

15 
an.. - Anlayamadım! Ne deını::k istiyor- ki lokantasının zemin katındaki su mah-

abil değil.. Gidemez. sun? 
Iı dumn mavzerlerin namluları gemi- _ Nirin? d'kl · 
den f1şkmm elektrik ampullerinin ışık :s Garson bütün bil 1 erıni söylcmcğe 
lan altında donuk parıltılar yapıyor - Yollar kapalr. Hudutta çok sıkı kara vermiş göriinüyordu: 

Türk zabiti ( *) Yunan gemisinin bir araştırma var. - Komiser ve arkadaşları o geceden 
güvertenine ayak bnsar basmnz mü- - Onun için bütün gizli yollar açık- beri bizim otelin şarc:p dcpotunda ö::-
rettebat hep birden ynlvarmak, mer trr. ıdek gibi yüzüyorlar .. 
hc:ımet dilenmek icin ona saldırıyor- Gütenberc hoyretle gözlerini açtı: - Şarap mı içiyorlar demet: istiyor-
lar. Şimdi her kafadan bir ses çıkı- - Ne diyorsun? Kempinski lokantası sun? 

C:') ''Enosis,, v puı una silahlı 
beş neferle çıkıp Yunnn vapurunu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi hükU
meti namına zapteden bu Türk zabi
ti Anldo!u hükumetinin bu harp ge
misi ohm "B tum,, vapurunun süva
risi yüzbnıı izzet kaptan idi. 

A. Cemalettin Saracoğlu 

sahibi yoksa bir casus muydu? _ Hayır. Biz:m lokantanın sarap de-
Garson dişlerini göstererek sırıttı: posu filan yoktur. Yalnız zemin katın-
- Bunu yeni mi anlıyorsunuz? 

da geniş ve içi su dolu bir mahzenimiz - Evet .. Evet .. Yeni anlıyorum. Bel-

1 ki geç kaldık.. Fakat, çol: mühim bir vardxr. işte Her komiser ve arkadaşlı:ırı 
h b b 

j 
bu mahzende üs gündür yıkanıp durua er u .. 

- Zannederim. yor. 
- O halde §imdi bu :büyük lok:ı.n- Gütenberg mütemadiyen yerinden 

tayı kim idare ediyor? zıplayıp kalkıyordu. Bu hadisenin böyle 

zeninde Lir takım nezleli misafirler var
mış. Haydi, koş .. Onları kurtar .. 

Gütenberg muavinine bu emri ver
dikten sonra, garsonu yanına aldı .. İki 

resmi komiserle birlikte bir otomobile 
atladı ve şoföre sert bir tavırla seslen
di: 

- Kempinski lokantasına .. 
Şoför direksyonu çevirirken kendi 

kendine söyleniyordu: 

- Bu gece bu menhus lokantayı rü
yamda gördüm .. Hayırdır inşallah. Ba-

~ımızda yine bir fcl~ket dolaşıyor gali· 
bal .. 

(Devamı var) 
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32 HORTLIYAN FAUSTA: 

kostüm içinde adeta peri masallarınd::ı. 
ki prensleri andınyorsunuz. 

Ve üç arkadaş böylece şakalaşarak 
biri!>irlerini iterek salona girdiler ve 
masa baıına kuruldular. Diğer masalar 
\:l; birçok misafirler bulunduğu halde 
otelci hep bu asil misafirlerile me~gul 
oluyordu 

- Senyörler ne emrederler? 
- Senyörlerin karnı aç anladın mı 

bunak? Sonra senyörlere içecek de ge
tir 1 Çünkü senyörler sıcak altında saat
lerce yolculuk yaptılar. 

Sonra, söyledikleri sözler hoşlarına 
titmiş olacak ki tekrar kahkahalarla 
güımcğe ba!lladılar. 

.Bu aralık hizmetçi kızlar da koşarak 
masanın }'Mina yaklaştılar belalı müş. 
tcrilerini memnun etmcğe çalışan otel
ci: 

- Margoton! Yanötonl Morton! ba
ha balan kızlar, senyörleri memnun e. 
demezseniz vay halinize!.. Haberiniz 

Olsun 1 Ben bodruma inip senyörlere 
en eski ı1arapları getireceğim, o zamana 
kadar her şey hazır olsun 1 anlıyor mu
sunuz? 

Ve otelci bunları söyledikten sonra 
Uç dört defa yerlere kadar eğildi ve dı
§arıya ~ıktı. 

-Görüyor musun Monseri? Herifin 
iz·ndan senyör kelimesi dü~müyor .. 
k albuki o Allahın belası lokantacı zık. 

1ttılanaca"ımız bir lokma ekmekle bir 
d:Jim jamb::mun parasını peşin istedi! 
L - Hakikaten öyle!.. İns:m, böyle, 
l'<Cnd" · d ~ tsıne layık olan muamelenin yapıl-
ıgını görünce adeta ga§yoluyor. 

Stn - T.lı !.. Ne yaparsın cepte pfotolller 
gırdadıkÇl\ her şey olur. 

- Söyle bak"yrm güzel kız ismin ne? 
- Margoton, senyör 1 
- O halde güzel Margoton, bize iyi 

kızarmış bir omlet yaparsın anladın mı 
yavrum. 

- Omletten sonra, şuracık~ şişin 

üzerinde dönen ku}U da getirirsin 1 is
mini bilmiyorum ama, iyi bir g.cy olduğu 
belli. 

- Sonrabirkaç türlü sebze de geti
rirsin! 

- Birkaç türlü yemişle, hamur tat
lılarını unutma .. 

- Şarapların da en iyileri olsun, hem 
birkaç şişe 1 

Yemekler gelince, Monseri içini çek
ti.: 

- Ah!.. Adeta yeniden hayata gir
dim!.. Rahat rahat nefes alıyorum, is. 
tediğim şeyleri yiyorum. Hürmet görü
yorum. Birkaç aydır çektiğimiz sefalet 
fena bir rüya gibi geliyor .. Bu rüyaidan 
sanki uyanıyorum. 

- Canım her şeyi olduğu gibi kabul 
etmeli! .• Fena günler de gördük!.. Ne 
yapalım? .. Dünü unutalım 1. Bugünü 

düşünelim 1 Dün o kaskatı siyah ekmeği 
yerken neler çekmiştik! Onu unutmak 
için önümüzdeki nefis yemeklere atalım 
çatalları. Dünün fena hatırasından . eser 
bile kalmaz 1 

Ve üç ahbap çavuş hakikaten dünün 
acısını çıkardılar. Çünkü önlerine gelen 
on beş kaba ynkın yemek en kısa bir 
zamanda midelere indi. 

Ş:ılabr, elini midesine vurarak: 
- Eh, şimdi Büssi Löl:lerk gelsin de 

konu~alım bakalım. 

- İşte zaten geliyor. 
Hakikaten de gelen Büssi Löklerk 

icli. Hiç acele etmeden yanlarına yak-

- Merhaba mösyöler, göri.iyorum ki 
vaadinizde durdun11z. Bu iyiye aHimct
tir. Dunın siri şöyle bir seyredeyim. 
Aman ne kadar da şık giyinmi~siniz .. 
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olanlara layık oldukları hürmet ve mua· 
meleıde kusur etmeyiz. 

Sent • Malin bir müddet durarak, söz 
!erinin nasıl tesir ettiğini anlamak için. 
adamın yüzüne baktı. Fakat berikinin 
hiçbir heyecan al5meti göstermediğini 
görünce sesine bir;ız daha heyecan ver
meğe çalışarak sözlerine devam etti: 

- Şüphesiz, mösyö, yolların; kr4lın 
çetesile, İspanyol, Alman, İsviçre ve 
İngiliz, Katolik ve Protestan çeteleri1e 
dolu olduğunu bilmiyorsunuz. Bu çete-

ler, kendilerinden olmayan bütün yolcu 
lan öldürmektedirler. Ben ayni yollarda 
öl:nüş birçok masumların hatırası namı. 
na söylüyorum, mösyö, hayatınıza kıy

mayınız !.. içi para ve mücevherat dolu 
heybenizle, elbiselerinizin muhtelif yer· 
lerine sakl~dığınız elmas, pırlanta ve 

incilerle bu vahşi ve yırtıcı çetelerin a. 
ras·ndan yalnız başınıza geçmeğe kalkış 

mak çılgınlıktır. Kıymetli hayatnızı bu 
şekilde istihkar etmeyi:liz. Bana inanı 

mz ki mösyö, fena tesadüflerden ko
runmak için yegane çare, sizi korumak 
için canla nnı feda etd-ıe!:ten çekinmiye
cek birkaç cesur adamın muhafazasın. 1 

dan istifade etmektir.. Mesela bizler. 
Böylelikle sizi soymak için üzerinize 
saldırmak istiyecek olan en müthiş hay 
dutların bile hırsları teskin edilmiş o
lur, Taliiniz varmış ki, mihyö bizim gi
bi namuslu ve fed: ':fır üç asil insana 
rastladınız. Yoksa yalnız başınıza yolu. 

nuza devam etmiş olsaydm·z. beşeriyet 
asil bir insan daha kaylıedecekti .. İşte 
m/ ; ü. sırf asil ruhlarının sevkik size 
el uzatan ve dzi korum.:ı.k §ercfine nail 

cılmaktan ba~ka hiçbir gayeleri olmayan 
bizlere mücevherlerinizi ve pııramzı tes
lim ederseniz her tür1ii tehlil~eden aza
de olarak yolunuza dev:ı:n cdelıilirsiniz. 

Arkadaşının lıu uzun nutkuna hayran 

kalan Şalabr heyecaıuıu gızl1yemeuı ve 
tabancasını çekerek mütebessim bir çeh 
Ie ile; 

- Ve emin olunuz ki, mösyö, bize 
emanet edeceğiniz paraları bu tabanca 
ile elimizden geldiği kadar müdafaa ede 
cek ve kimseye kaptırmıyacağız. Ve ay. 
ni zamanda bu paraları... bilahare size 
ialde edeceğimize de emin olabilirsiniz. 

Bu aralık sabrı tükenen Monseri ile
riye atıldı ve: 

- Yahu! .. Ne oluyorsunuz, diye ba
ğırdı, bu kadar uzun uzadıya pazarl:k 
etmeğe ne lüzum var? Alalım herifi aşa. 
ğıya .. 

Arkadaşının bu şekilde müdahalesini 
yersiz bulan Sent - Malin ellerini oğuş
turdu ve tatlı bir sesle: 

- Mösyö, dedi, arkada:ımın size kar 
şı gösterdiği bu hürmetsizlikten dolayı 
affınızı istirham ederim, genç olıduğu 

için biraz fazla heyecanlıdır. Maamafih 
gayet iyi bir çocuktur. 

Adam gene cevap vermedi, fakat bir 
az korkmuş olacak ki, cebinden y:ıv".;_ı::a 
birkaç altın çıkararak yere düşürdü. 

Fakat, bu miktarı hiç de kafi görmiyen 
üç ark:ıdaş yere eğilmediler bile .. 

Bunun üzerine Sent _ Malin tekrar 
söze başladı: 

- Yalnız beş pistol mu, mösyö? Beni 
gücendiriyorsunuz !.. Sizin gibi asil ve 
yüksek soydan gelmiş muhterem bir 
zatın bu kadar az paralı olmasına im
kan mı var? .. Yoksa bize itimaidın:z mı 
yok? 

Arkadaşlarının bu mülayim tavırl:ı

nndan bir netice çıkmıyacağını anlayan 
diğer ikisi de işe kanştılar. 

Şalabr tabancasını çekti ve sert bir 
sesle: 

- Mösyönün asaletinden şüphelen • 
meğe b:ışladım, diye ooğırdr. 

Monseri de kamasını çıkararak: 



> 

HO R T LIYAN FAUSTA: 

- Artık bu kadarm.a da ınüaamaha 
edemem, diye ilbe etti. 

Daha fula korkan adamcağız yere 
bir~ altın ~ attı faka bunlar da 
yerden kaldml.madı. 

Bunun üzerine., Sent - Malin sanki a
Ouıu korumak iatiyormuı gibi bir tavır 
laJı:marak : 

- İşte, dedi, görüyorsunuz ki mösyö 
Bizi elinden geldiği kadar memnun et. 
meğe çalışıyor. Kızıp danltmakta ma
na yokl~ 

Sonra adama dönerek: 

- Arkadaşlarım görüldüğü kadar f e. 
na adamlar değil ve eminim ki yere dü. 
§Ürdüğünüz paralara torbadakileri de i
lave eder ve heybenizi de kendilerine 
Terirseniz size hürmet göstermekte as
la kusur etmiyeceklerdir. 

O zamana kadar ağzım açmamış olan 
ıneçhfil adam, Scnt • Malinin son cüm
lelerin!de bir tehdit sezmi~ olacak ki: 

- Artık yeter mösyö Sent - Malin, 
ama gevezeainiz! ... 

Diye bağırdı ve ayni zamanda yüzü· 
rıü kaplayan mantosunu düşürerek ilave 
etti: 

- Merhaba mösyö Şalabr .. Merhaba 
Mionseri. 

Uç arkadaş hayretle bağırdılar: 
- Büssi Löklerk ! 
- Ta kendisi 1 Sizi sıhatta gördüğüm 

den dolayı çok memnunum!.. 
Ve alayla devam etti: 

- Ne o? .. Hayrola! .. Şu zavallı üçün 
cü Hanri öbür dünyayı boyladıktan son 
ra işi haydutluğa mı döktünüz? .. 

Scnt Malin bi:-az utanır gibi olmuş. 

tu: 
- Vakia mösyö, baltayı taşa vur-

~k .. Fakat harp haliı:itle bulunmuyor
muyuz? .. Siz bir partidensiniz. Biz diğer 
partideniz; sizi yakalıyonız. Siz de fid. 

--------
yei necat vererek yakanızı kurtarıyor
sunuz ... Dürüst bir hareket değil mi? 
Zaten her yerde adet böyledir ı. 

Şalabr yüzünü buru§turdu: 
- Mösyö Löklerkin doğru dürüst 

söylediğini esaaen duymaıdım, her za. 
man saçmalar ..• 

Monseri kamasını, lalıcm.ın kılıfı üze.. 
rinde biliyCt'ek söyleruneğe ba§ladı 

- Uzun söze ne lüzum var? .. Mösyö 
ile görülecek hesabımız yok mu? .. Bunu 
hemen halledelim. 

İ§in sarpa sardığrnı gören Büssi: 
- Haydi canım bunda kızılacak ne 

var ki .. dedi ve sonra sert bir sesle 

- Pekala biliyorsunuz Büssi s:.Zin 
üçünüzü de haklayacak bir kuvvettedir 1 
Tehdide kalkışmak sizin için bayırlı ol
maz .. ! iyisi mi meseleden bahsel1e1im. 

Benden para istiyorsunuz! Çok iyi! .• 
Ben size, benden zorla almak isted.iği

niz birkaç bin altından çok d:ıha fazla 
para kazandırabilirim. Tekrar ediyo. 

rum., benden zorla para alamazsınız hal· 
buki benim teklif edeceğim şartları ka
bul ederseniz hem boşu boşuna başını. 
zı belaya sokmuş olmazsınız, hem de 
mükemmel para kazanır, mevl:i sahibi 
olursunuz. 

tiç arkadaş bir müddet biribirlerinin 
yüzüne baktılar, sonra gayriihtiyari 
Büssi Löklerke !döndüler. Büssi gülerek 
kendile:-ine baktı. Nih;ıyet, sözün gene 
kendisine bmrkıldığını anl:ıyan Sent 
Malin: 

- Madem ki öyle mösyö, konuşabi

liriz, dedi. 

- Şu halde size ilk teklifimi yapa-
yım: Yarrn müsellah olarak Orleanrfa. 
ki Kokardi ote!ine geleceğinizi vaadc
derseniz size vermiş olduğum paralan 
yüz pistol daha ilave ederim. Oraya gel 
diğiniz zaman, siıJdcn ne bcklediğil':'li 
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HORTLIYAN FAUST.A: 31 ________________ ,_, ______________ ~_ ...... __, ________________________ ..... 
ve vazifenizin ne olacağını size söyle
rim .. Fakat şimdiden söyliyeyim ki girL 
§eceğimiz işte kelleyi koltuğa almak 
şart .. Nasıl işinize geliyor mu? 

- Mösyö Büssi, vermek liıtfunda 

bulunduğunuz yüz pistolü kabul etme
den evvel size bir şey soracağım; ya 

teklif edeceğiniz şartlar işimize gelmez
se? .. 

- Hiç merak etmeyin mösyö Sent 
Malin işinize geleceği muhakkaktır. 

- N~ olur ne olmaz, mösyö ... Anla~ 
yalım da .. 

- Ozaman istediğiniz gibi hareket 
edersiniz, vermiş olduğum paralar da 
size kar kalır .. Nasıl? 

- O halde mükemmel!.. Kabul edi
yoruz. 

- öyleyse işte size yüz Pistol... Ve 

şimdilik hoşça kalın .. Sakın unutmayın: 
Orleanda Kokardi oteli .. 

- Merak etmeyin mösyö, yarın ora
dayız. 

- Söi'ünüzde duracağ:nızdan emi. 
nim ... Allaharsmarladık. 

Ve Büssi bunları öyler söylemez atı
nı bütün hmyla sürdü. 

tlçün:ü Hanrinin sabık üç kahraman 
(yaveri) hiçbir hareket yapmadan göz
lerile onu takip ettiler. 

Nihayet Büssi gözclen kaybolunca 
Sent • Malin eğildi ve yerdeki altınlarr 
toplama ğa başladı 

- Yahu olur şey değil 1 Büssinin ho. 
vardalığr tuttu.. Galiba gene kendisine 
taraftar kazanmağa çalışıyor .. Herif bi
ze tam yüz otuz be~ pistol brrakmı§. 

~aka maka gene zengin olduk.. Görü. 
yor.,un ya Monseri hiç gelmiyecek zan
nettiğin iyi günle:: nasıl geldi. 

- Orası öyle!.. Fakat kim derdi ki 
senelerce B:lssi ile mücadele ettikten 

hatta onun esaretinde bulunduktan ıson· 
ra ona silah arkadaşlığı yapacağrz. 

Sent • Malin arkadaşına hak vermek 
istiyormuş gibi bir müdıdet ona baktı, 
sonı-a baş:nı sallayarak cevap verdi: 

- Hayatta herşey olur, azizim!.. 

• 
Ertesi gün üç süvari büyük bir gü

rültü ile otelin avlusuna dayandılar. 

En gençleri ortalıkta kimsenin bulunma 
dığını görünce bağnmağa başladı 

- Şu Allahm belası otelde kimseler 
yok mu? .. Heyi .. 

Oteline üç asil müşterinin gel:diğini 

gören otelci koşarak geldi: 
- Buyurun, Senyörler buyurun .. Ey 

Perinet, Bastiyen, Güyom nerelerdesi. 

niz? Görmüyor musunuz? Ben size asil 
mis:ıfirlerin nasıl karşılanacağını öğre

tirim!.. 
Otelci böyle heyecanla bağırırken, o 

telin bütün hademe ve uşakları avluya 

dolmU§lar, asil misafirlerini atlarından· 
indirmişlerdi. 

Sent _ Malin altın sırmalı yeleğini 

iyice gererek kemal azametle uşaklara 
bağrrdı 

- A tlarıınıza iyi bakın. Yoksa hepi
nizi kulaklarınızdan tavana asarım ha 1 

Ve sonra dehşetli bir korku itinde 
duran uşaklln, gözünün ucuyla arkıı· 
daşlanna gösterdi. Uçü birden kahkaha 
lar atarak içerye gi~diler. 

Bir gün içinde vuku bulan bu bü.. 
yük değişiklik onları çocuk gibi sevin
diriyordu: 

- Mösyö dö Sent Malin bu vişne çü .. 
rüğü yelek size ne güzel yakışmı§ ! 

- ilahi mösyö dö Şalabr ya sızın 
o güzel çizmeleriniz bacaklarınızı ne 
:r.arif1endirmiş ! 

- Hele mösyö dö Monscr~ bu gri 
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18~ PlAkla dam musfklal 19,SO spor mu.. 
ll&hebcıert: E;:§ret Şetı.k tarafmdaıı 20 Ve 
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Dlll8:1k1at vo halk §arkıla.n 20,30 Cemal KA. fURK 
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BERUN: 

rAN 
ŞIK 

ŞARK 

ASRI 
18,05 grnmoton 18,85 kODU§m&, hukuki ~STOll'F A 

BEYOCLU 
ı Saadetim sen.sin 
a Yılmayan adam 
ı Zlgteld yıldızlar kralı 

ı Çocuk hlrıuzlan 

ı Zlgteld yıldızlar kralı 
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ı Altın kelebek ve Hortıa.k 
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: Programını blldlrme~tlr 
Mazurka 
Şendul ve HayduUar 
tuzatı 
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ı Sirk ve GUmUıı mahmuz 
ı ~k gtıneşl 

ı Sirk ve GUmtış mahmuz 
ı Progran:ımı bildirme.mittir ~Ü'KREŞ: KDL\.LBEY 
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lnıanca haberler 24 son haberler. 
LoNDRA: 
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1 Ölüm perisi 
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21,05 saat, haberler, hava 21,35 lskoçya l\ltt.TtYADt : Aşk hüzünleri 

~"'Onu 22,05 Siberyada hayat 22,20 dana 
Clt-Jreatruı 23,05 Viyolonsel ve piyano koruıe. 
11 23,45 fllrler 24,05 .saat, haberler, hava, 
::;;• konuşma 24,30 dans orkestrası 1,35 ha. Mll.LJ 

er ve srure l,45 C"TD.mofon. 

BALAT 
ı Parls earan ve 

bir kovboy filmi 
P.A.ıus. 

ıs,o:s oİırıer 18,20 ı;ramo:on 18,35 çocuk T 1 y A T R o L A R 

Dlveten 

0roını 19,05 orkestra lD,85 konu§ln& 20,05 --------
havadis 21,35 hava 21,43 konser 22,0:S musi. \ E p E B A Ş J 
~ konll§mas:ı 22,85 eğlenceli yayın 24,35 ha.. ~rhir1İ°IJilİroso 
Vlltler, ha va. ., 

=~~~ba.ncı dillerde haberler 21,10 saat,, 111111111111111 

S1JRT1JK 

lıaberlcr, hava 21,3:S faşizm haberleri 21,45 ''' 111 :~ret yaymı. istirahat esnasında konuşma 
turizm propagandası, en sonra dana muaJ. m 
~ lst1rahat esnasuıda haberler 24,35 mu.\ llJ 

ll'ranıa TlyatJ'Olltlllcla 
Operet kmım 
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dcı ~n ınncı pazartesı ıamma kadar lier gün öğleden sonra lstanbul-
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Büyük Piyangosu 
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l tinnit bulunmaLda. Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt 
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olmasını 
ödedi 

unutmuş 

hayatile 

Nevyorktan yazılıyor: 
"Kanını severim; fakat hürriyete 

kavuşmak için onu öldürdüm. Ken
disi benim için adeta bir hapishane 
gardiyanı olmuştu!,. 

Amerikanın Ohio vilayeti Bellvü 
şehrinden madam Margarit Periman 
adlı kadını öldürmek suçundan tev
kif edilen Jozef Periman'nm polise 
verdiği ifade bundan ibaretti. Kadın
cağız ise sabık bir mahkumun kendi
sini kurtarana karşı daima minnettar 
olacağı kanaatiyle bu adamı koca ola. 
rak almıştı. 

Jozef sahte çek sürdüğünden do. 
layı mahkum olmuş ve hapiste yat
mış bir adamdı; karısından on bir 
yaş daha gençti. 

tık zamanlarda gerçekten de min
nettar bir vaziyet takınmış, karısınm 
verdiği sermaye ile mükemmel bir 
emlak alını satımı müessesesi vücuda 
getirmiş, hatta Bellvü ticaret birliği
nin reisi bile olmuıtu. 

Milyoner birer değirmenci olan 
Margaritin erkek kardeşleriyle, en 
yakın dostlarından başka hiç kimse 
J ozefin hapishaneye girip çıktığını 
bilmiyordu. Hatta kansı bile onun 
daha evvelce, ordudan firar suçiyle 
San F ransisko körfezindeki korkunç 
Alkatraz adası hapishanesinde bir 
müddet mahpus kalmış olduğunun 
farkında değildi. 

Fakat Margaret "insan bir defa 
hırsız olursa, artık sonuna kadar hır
m- kalır,, sözünün ne kadar doğru 
olduğunu çok geçmeden keşfetti ve 
kocasını doğru yolda tutabilmek için 
geceli gündüzlü polis hafiyeliği yap
mak mecburiyetinde kaldı. J ozefin 
bir cinayet işlemesi için arada tam on 
üç yıl geçti ve sabık mahkum niha
yet bunu başardı. 

Geçenlerde bir tabanca satın aldı 
ve karısını kırlara bir gezintiye gö. 
türdü. Kadın tahiate aşıktı; kocasına 
da bu aşkı telkin etmiş olduğunu sa
nıyordu. Bir ormancığın kenarında 
durdular: kuş crvıltıları işitiliyordu. 
Madam Margaret itiyatla ormana gir 
eli ve arkasından takip etmesi için ko
casına bir işaret verdi. Az ötede da
lın üstüne konmus bir dft muhabbet 
kuşunun aşk cilveleri y~ptrbnı gören 
mad3m l'vforgarct, onbra büyük bir 
vect ve heyecan içinde baakrken ko
vcct ve heyecan içinde bakarken ko
casına da: 

- Muhabbet kuşları uğur ve S<· 
adet getirir. Onlar da bizim kadar bi
ribirine aşık. de7il mi JozeO 

Diye fısıldadı. Kocası da: 
- Evet, eveti, derken tabancası

nı çıkarmış ve kadının arkadan kafa· 
sına dayıyarak tetiği çekmişti. Kadın 
derhal ve saadet icinde öldü. Jozef ce 
scdi ormanda bıraktığı gibi srvıştı. 

Katilin hürriyeti ancak yedi giin 
devam etti: bu müddet zarfında 21 
yaşında dul bir kadın olan madam 
Doroty Unkl ile dolaştı ve ikisi bir 
arada beş tane sahte çek sürerlerken 
polis tarafından yakalandılar. Mar
garetin bir sabıkalıyı aşk ve şefkat 
vasıtasiyle ıslah etmek için yaptığı 
romantik tecrübe, kendisinin mezarı, 
sabıkalının da - hem de bu sefer 
elektrik sandalyesinde can vermek 
üzere - hapishaneyi boylamasiyle 
neticelendi. 

Zengin kadınla sabık mahkumun 
buluşmaları da acaip bir roman gibi
dir. Bellvi.i şehrinin zengin ve itibarlı 
bir ailesinin kIZI olan Margaret bun· 
dan dört sene evvel 39 yagına vardı· 
ğı halde bekardı. Bir sene sonra kır· 
kına basacak ve dünya evine girme
den unutulacaktı. 

işte tam bu yıl, Floriyada kış 
mevsimini geçirirken, Mis Margaret 
Moor adma yazılmış bir kartpostalı 
aldı. Kart Arizomı hapishanesinde 

Madam Periman mulı.ab'bet k""tı~larını n önünde oocd oo hcyooan7o. du~ 
kıocası11ıa: "Bunlar da bizim gibi a§k ~etini içiyor değil mi" <liye .b'Oror-~ 
kcn 1oa.fatasına yediği kurşunla oocl şerbetini içti. 

bir mahkumdan geliyordu. Eski aş· h:ıpishaneden şehadetname aldığı ta
kın hatıralarından bahsettikten sonra rihe kaClar devam etti. 
hapishane kapılan kendisi için açılır Çıkacağı gün de, hapishanenin 
açılmaz tekrar buluşabilmek ümitle· idare odasında kendisini Bellvü şeh· 
rini yazıyordu. rine götiirecek paradan başka, şapka-

Margaret iyi terbiye görmü~. na· sı da dahil olmak üzere bir sandık üst 
muslu bir kadın olduğu icin şimdiye baş bekliyordu. Bütün bunları Mar
kadar hiç bir mahkumla tanışmamış- garet göndermişti. Bundan . baş_ka 
tı ve imza sahibini tanımıyordu. Her Bellvü şehrinde F rans Ston şırketın· 

de mühimce bir memuriyet de kendi
si için hazırlanmıştı. Bu şirkette ey
h'.il ayma kadar çalıştı. Hayli itibar 
kazandığı için Margaret kendisiyle 
evlendi ve başlı başına bir iş açması 
için sermaye verdi. Nitekim çok flCÇ· 

meden Bellvü ticaret odası ittifakla 
onu ticaret birliğinin reisliğine seçti 

Katiı:n 8C'Vgilisi gü· 

zel Doroti tle T:atil 

Jozcf Pcriman 

halde bu adi: başka bir kadın olacak· 
tı. Kartpostalı postaya geri vererek 
Bellvü şehrine döndü. 

Fakat bu inatçı kart asıl sahibine, 
yahut yazana iade edileceğine dönüp 
dolaşarak Bellvü şehrinde gene ken
disine gelmez mi? Margaret nihayet 
bunu bir zarf içine koydu, kendisi de 
kuaıt iistüne birkaç samimi söz yaz
dıktan sonra zarfı, mahpusun adresi· 
ne gönderdi. 

Mahkum, kartı alınca yanındaki 
höcre arkadaşı Jozef Perrymana uza. 
tarak söylendi: 

- B~ksnna bizim Margo Floridn
ya gitmemiş! 

Jozef hiç kimseden mektup almı· 
yan ve hiç bir kadın tanımıyan bir 
mahkumdu. 28 yaşında idi. Çıkınca 
kendisini korşılıyacak bir kadını yok
tu. Zarfın arkasındaki adrese bir 
mektup yazdı ve böylece başlıyan 
tesadufi muhabere, 1923 baharında 

Fakat zavallı Margaretin vaktin· 
den evvel saçları ağarmağa başladı 
Çünkü kocasına hiç güvenemiyece 
ğini anlamış olduğu için ömrünüı 
bütün günlerini ona adetn gardiyan 
Irk yapmaHa geçiriyordu. Hem bunc~ 
nimet ve lutuflarn karşı Jozcf gen 
kadınların peşine düşmeğc ba lamı 
ve yukarıda ismi geçen genç dull 
mercimeği fırına vermişti. 

Sabık mahkum, karısının mütc 
madi göz hapsinden fena halde sıkıl 
mağa başlamış ve anlattığımız g l 
zavallı kadıncağızı bir gezinti esn 
sında öldürüvennişti. 

Jozef verdiği ifadede şöyle söyle 
di: 

.. _ Onu öldürmek için hiç b" 
kastim yoktu. Senelerce müddet1 

göz hapsinde bulunmnnın verdiği .. 
zap yüzünden ani bir tehevvürle ve n 
yaptığımı bilmiyerek tetiği çektim 
Evlendimmizin ilk günündenberi hı 
bir dakika p §İmi bırakmamıştır. S .. 
bahleyin benimle beraber iş başrıı 
aksam da gene beraber eve giderdil. 
M;amafih zavallı kadının böyle ya. 
makta büyük hakkı vardı. Ben ir. 
desine hakim olmıyan bir adamım 
Serbest kaldığım dakikada yapmıy~ 
cnğım halt yoktu I,, 

Soylendiğine göre mahkeme b· 
cinayette cezayi hafifletecek hiç ~
sebep görmediği için Jozef elektrı · 
sandalyesini boylıyacaktır. 

Yapılmakta olan tahkikat, katili 
sahte imza atarak karısının Belh 
şehir bankasındaki bütün parasır 
kullanmış olduğunu göstem1ektedi 
Kadın bu çeklerin bedellerini dairr: 
ödetmiş ve kocası hakkında hiç b. 
şüphe uyandırmamağa çalışmıştı. 

Margnretin hapishaneden yer 
cıkmış bir sabıkalı ile evlenmesi tar 
manasiyle bir çılgınlıktı ve nitekir 
üç sene bir arada yaşamış olmaların. 
rağmen çirkef ten çekip çıkarmış o 
duğu adamın kurşuniyle ecel şşrab:· 
ru içmiştir, .\'\ • 
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8 İkincikftnun - 1937 

Bilumum "Esnaf,,, "Küçük tAcir,, ve "Kil~Uk 
san'atkArların,, nazarı dikkatine 

lstanbul Ticaret ve sanayi 
Odasından: 

1 - 1561 numara ve 29 şubat 932 tarihli sicilli Ticaret Gazetesiyle ilan 
edilen Oda Umumi kararma uyarak lstanbul Ticaret ve Sanayi Odası mm
takasmda bulunan bilfunum esnaf, dükkanı bulunan küçük sanat ve 
küçük tacirlerin odaya kayıt ve tescilleri yapılacaktır. 

2 - Bilfunum esnaf, küçük sanatkar, ve küçük tacirlerden, odalar ka
nununun onuncu ve odalar nizamnamesinin 135 iı.ci maddeleri mucibince 
tanzim edilmiş olan esnaf cemiyetleri talimatnamesi veçhile cemiyeti teıek 
kül etmiş olanlar, mensup olduklan cemiyet vasıtasiyle ve henüz esnaf ce
miyeti teşekkül etmemiş olanlar doğrudan doğruya ticaret ve s:mayi odası 

esnaf şubesine müracaat ederek kayıt ve tescil ve yoklama işini usulü dai
resinde ifa ettirec.)klerdir. 

3 - Tescil ve yoklamanın Oda Umu!Ili kararma göre 1937 yılının ilk 
üç ayı içinde ilanali laznndır. 

4 - Bu müddet zarfında kendisini kayıt ve tescil ettimıiyen ve mua
melesini ir-"11 etmiyenler hakkında odalar l:anununun beşinci maddesi 
veçhile İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası tarafındın hükmo'unacak cezayı 
nakdi, doğrudan doğruya İcra dairesi marifetiyle ve tescil ücretiyle bera-
ber tahsil olunur. (3720) 

lst. 0f-'fferdarhğı Üsküdar Tahsil Mildilr
lilğünden: 

Adalar Emvaline 542 lira 31 kuruş veraset vergisinden borçlu ölü Mi
kail Nalbantyan veresesinden kansı Anderyanm üçte bir hissesine muta
samf olduğu Kadıköy Cafer aiia ma'ıallesinin Moda caddesinde eski 47 
yeni 49, 51 , 53 ve 55 sayılı gayri men'ml emvali Kadıköy kaazsı idare he.
yeti kararı ile müzayedeye vazedil :nişitr. Tal1p olanlann % 7,5 pey ak· 

çelerile birlikte yevmü ihale olan 18/11937 gününe müsadif pazartesi 
günü Kadıköy kazası idare heyetine müracaatlan (87) 

Keşif bedeli 1108 lira 30 kuruş olan Kadıköy ile Haydarpaşa arasın
daki yeni yapdan nhtmı tahkimab açkı eksiltmeye konulmuştur. Keşif evra• 
la ve ~rtnamesi levaznn müdürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 No. lu 
kanunda yazılı vesika ve 83 lira 12 kuru~luk ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 25 1/ 937 pazartesigünü saat 14 de Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (B.) (94) 

1coo kelime ile kendi kendine A manca 

Die Familie Schneider 
Resim: 1 

1 - Das Bild = (resim) . 2 - Der Grofivater · = (Büyükbaba) 
:; - Die GroBmutter = (biiyiUoamıe). 4 - Der Vater = (baba) 
5 - Die Mutter = (a,znc) . 6 - Der Sohn = ( oğul). 7. - Die 
Tochter = (kız cv}at ) . 8 - Da.s Madchen. = (k"1Z). 9 - Der 
I.ıchnstulıl - (l;oltıık). 10 - Die Pfeifc = (pipo). 11 - Das Buch 
= (ki 'cıp ı. 12 - Der Brief = (mcl:tııp). l3 - Der T '.sch 
= (r.ı'l<ı" ' · 14 - Daı:ı Klavi«'r (piyano). 15 - Der Ball 
= (top) .16 - Die Puppe. = (bebek) 


