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Dünya harbi Madritin sukutile çıkacak 
Radyo, har~in ~ereden Çıkacağını ve plinlannı bildirdi 
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lf şa .r..dilen Harp Planı ! An karada müzakere- ı~an Sefaretinde 
ilk h 'l d -F t lerhassasiyetle takip Şehınşah Riza Pehlevi 

am elde ransaya cenup a
1 
n vek ediliyor hanın dogv dukları gün 

Şarktan yı ırım taarruzu yapı aca -~!:o.~ L'!ı.":'or~·ha: lr . . 
----.---- kara tlyl.il mabafill rerek Ce- Bugün an Konsoloshanesınde 

Amerikan radyosunun.ifşaatı her tara/ta lıege- ::e-!:;!::'!~~~rH:,~:; yıldönümü 
J d d •• .tikkaUe muhafaza etmek· 

cqn 'fJe enuışe ugan ır ı tedlr. münasebetile merasim yapıldı 

•Nngorlı r,,nıtı. la l/JGatlfttl ,.,,. Aorupaıu11 6ıııi111lcil icara ma11.&araıı (olclar teorraz lıtlkametlerlnt 
ıöıtermtlctedlrler.) 

tondra. ıs ( HDtUll muhabiri· -""' .. "'"'" ........... - ...... - .. --................ ......._ "., .......... •• ... • ... .._ 

iif1 bildiriyor) - Nevyork radya. 1 'd 1.:. .!'~ I _ A • 

·---- bil 8')t.bkf havadis postla spanya a nuK 
tevb'l.de müheyyiç bir haber vermek· 

tedli'. Bumiibeyylç haber veya ffpat b •• •• k b• f k d ı 
tııevyork _Taymiıte çıkan bir ma· uyu fr za er a7an 1 ar 
kaleye iılınat etmektedir. ~ • 

Hudutlar1meıda Tqnak ve 
arap çetelerinin teıkil edilmesi ve Burüa, dost hn bülullllelialn 1(0f * 
dolattirelmıse, Hateydaki Türk b6yük bükilmdın Rtıa Pehlevi M 
kardıtlerlmlze ve Türk· evlerine 
fiilf taarruzla yapalmase hakla 
bir aaıbiyel uıandırmıktadır. 

Cenevre ve Hataydaki vazı. 
yetin inkltah ciddiyetle beklen. 
mektedir. 

Fransa, slllhları için on 
buçuk mllyar ••rfedecek 

Par&., ıs (A. A.) - B. D lladi er 
diin akşam milll müdafaa istikrazı 
lehinde radyo ile bir nutuk söyle
miştir. 

Naıır, lstikrazen münhasıran millr 
müdafaanın f ~vkalide ıaasraflanna 
kartıllk te4kil edec,tinl ve bu mas
"1~ ~ . ·~ 6'1iimüıcleki 
~.....nt~.....----
mifjara f*llf .P--~hUıı l>un1fn YOt• 

Hanın dotumlaranın yddönümünt 
müsadiftir. 

Bu münasebetle lranın her tara. 
fında büyük oenlıkler yapılmakla 
ve on beş sene gibi kısa bir za. 

manda memleketine büyük larakkt 
ve inkalAplar retiren Pehlevi Ha
nan dotumlan ıünün yıldöııümil 
kutlulaıımaktadar, 

Şehrimizdeki lranhlarda bu 
mes'ud günü tes'it etmek üzere 
bu sabah Catalotlundakl kou.oloı· 
hanede toplanmışlar ve bfiyük 
merasim yapaıtılardar. 

Merasime. on bir buçukta De
lıeıtanı lraoiyan mektebl talebesinin 
ı6ylediti lraa millf marflle bqlan
mıJ, bundan sonra mektebin JDiidi-
rü Bay Nefel bir natuk aclylemif. 
Ur. B. Netet nutkunda Şebinpllla 
Wiih;it lfdil;a ılii ~., .... 
blylk ln•lllplan ff*et ederek 
bunlan birer birer HYIDlf " 
Peblcvinln az bir zamanda bütiin 

., Nevyor-k Taynais,, in elde 
ettiği malumata nazaran bfiyük 
harbin patlayacatı devir pek yak-
laımıştar A lmanyanın müstemleke 
taleleprinin kat'! reddi büyük hı&r· 
bin patlamasını tesri etmektedir. 

d• yirmi aJtısıntD .... kuVYetleri
ne. yüzde 28 inin donanmaya ve 
yüide 46 ıının da orduya tahlis 
ohanacaAım söylemittir • 

Asiler harp meydanında timdiye k•ar • • • v 

görülmemit miktar.da malzeme bıraktl{ar Bırısı aglar, 
lranı ve lranhlar• medeniyet ve 
aaadete ulqbrdıj'lnı anlatarak, 
bGkümdarlanoın uzun seneler bat
lannda muammer olmamne dile· 

Doıt '"'"'" BilgOlc Reisi Ş.lıtnıah 
Hı.. Han Pı/aleol 

mittir. 

Nevyork Taymise göre, harp 
üç noktadan patlıyacakbr ve bu· 
nun için de Madridin sukutu be.k: 
lenmektedir. Madrid ıukut ctlıği 

Birisi güler ! 
Dun Ye9llkörd•n dönen 
trende bir çocuk öldU, 

bir çocuk da doldu 
(Yazısı 2 nci sahifede) 

Karnavalın 
Son günü 

(Devamı 2 nci sahifede) 
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Bugün de feci bir 
cinayet haberi takdirde Franko hükumeti bütün 

vaziyete hakim olacatı için Is. 
panyadan derhal ve bir um~mr 
ıeferberlik ile muntazam şekalde 
3 aıilyon uker çıkarmak mümkün 
olacaktır. Aı.,aanya ve ltalyaoın 
tabii müttefiki olan Franko hükil
metinin çıkaracağı ve ltalya, Al
man_ya tarafından techizata en 
modern şekilde lemin edilecek 
olan bu kuvvet Fransaya s11.ldıra• 

Bir kadını gara/adı, bir erkeği 
öldürdü, kendisi de kaçmak için 

·· ~ BugUn Kurtulut cadde• • 
alnde m•sk•ralar epeJC9 denıze atladı, fakat tutuldu. 

caktır. Fransa cenuptan bu taar
ruza uğrarken şark hudutlarından 
da Almanyanm yıl 'ıram taarruzuna -
uğrayacaktır. 

Nevyork Taymiı'in bu. müh~y: 
yiç ifşaata ilave eltiti dıter ıka 
nokta da şud~r: Büyük harp ~r~n: 
sız ve lspanyol f asiaranm taksımını 
istihrlaf edeceği gibi icabında Trab
luıtan ve Habeşistaodan Mısıra da 
bir taarruzu hedef tutmaktadır. 
ltalya pek kısa bir zaman için~e 
Habeşistandan talim görmüş 1 ~ıl· 
yon beşyüz bin asker çıkarabıle· 

General Franlt.oNun ordHunda ~a,pııan Faslı Lejigon•rler 

(Yazısı 2 nci sahifede) 

Saat ikide aldığımız telefon haberi 

Sofyada yüzlerce tale
be tevkif edildi 

ccktir. . h b' r Gene Ncvyork Taymıs mu a I• Yeni çarpışrnaıar 
bekleniyor. 

cok varaı1 var 
rine göre büyük barp çıkar çıkmız 
ilk hamlede yer yü~nde ş_u ~ad&r 

1 aıker cephelerde bırden do~uşme• 
ye başlıyacaktır. Arnavudluktan 
200 C-00 Almanyadan 13,000,000. 
Av~ıtu;yadan 1,350,000, Belçika
dan ı, 600, 000, Bulgaristandan 
1,2()0.0C'.0, f'ransadan 8,000,~, l 
logiJtereden 9,000,000, Yunanas· ( 
landan 1,300,000, Macariıtaodao • 
l, 700,000, ltalyadan 8, OOo.~. Le
histan dan 6.500~000, Portekızdea 
1,365,000 Sovyetler birliğinden 
35,()ij(),OOO, laviçreden 800,9' 
Amerıkadan 20,000,000, J~poo a-1 
dan 13, 000,000. ~ . 

Bbt AVRUPA HARB . 
ARtF~INDEYİZ , ~ · 

Moskova 15 (A. A.) -.JlveiJtiya 
182etesi "İspanyaya karşı.:t~ • 

' .. Köıeioorıo f 

Dün sabah Anadolu ajansının 
"Sof yada kanşıkhklar vuku buldu. 
tuna dair verditi heyecanh bir 
haber üzerine, dün saat birde 
Sofyadaki hususi muhabirimizle 
telefonla görüşmüt ve en son va• 
ziyeti dün okuyucularamıza bildir· 
miştik. · 

Bu sabah gelen haberlerde, Sof;a 
Üniversitesi önünde yeniden çar• 
paşmalar oldu~u yazılı~ordu. Bu 
hadiseleri öğrenmek ıçin, bugün 
saat ikide Sofyadaki husu~i muha· 
birimizi tekrar telefona çatırdık 
ve · qap:taki en aota baberlerl 
aldtk: 

(Dev{Unı 2 nci ıaJı,ifede) 

içtiler, •llendller • 
[Yatısı ikinci ıayfadaJ 

Bugün baklahorandr; yani kar -
ııavalın son günüdür. Bu miir.1se
betle, Beyoğlunda, yüzlerce kisi, 
ttlrlü türlü kıyafetlerle sabahtan 
itibaren sokaklarda dolaşmağa, ö
tede beride içip eğlenmeğe başla -
mışlardır. 

Hele kurtuluş caddesi adar:ı al
maz bir haldedir. Sokaktan akan 
bir insan seli arasında, garip garip 
kıyafetlerle dolaşan maskaralar 
pek hoş bir görünüş arzetmekte -
dirler. 
Beyoğlunda bilhassa ger:e'~ri 

rastladığımız kafile kafile mac;ka
raları, yarından itibaren, gelt:?i!ek 
seneye kadar göremiyeceğiz de -
mektir. · 

• • • • • 
T ramvaym çiğnediği çocu· 

keşfi bugün yapıldı 
v 

gun 
[Yazısı ikinci sayfada] 
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·Hadiseler karşısında 

DPnr• pollUkası bir ipte iki cambazı 
ornatmıya kalktıl (Deva~ 2 fi! . · 
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Zeyrekte müthiş bir cinayet 
Bir delikanlı bir · adamı öl
dürdü, bir kadmı yaraladı 

Kültür Bakanı 
Ankara ya 
Döndü 

Komite 
Bugünde 
Toplandı 

•Atatürkün 
Müzedeki 
Büstleri l\Iuso!ininin Afrıka seyaheti fn· 

giltere ve Fransada çok derin akis· 

Kaç,...k için kendiainl deniz• attı 
pollaler ~uyun içinde yakaladı'I'! 

Dün gece iSaat 11 sularında Un -
kapanında, Zeyrek caddesinde bü -
fü."'l bir semt halkını heyecan ve kor
kuya veren bir cinayet olmuş, bir 

ı kişi ölnıiiş ve bir kadın ağır suret-
te l'aralanm1şlır. 

Maarif i§lerine ait tetkikleıtie 
' bulunmak ve baıı mektepleri tc.>f
tış etmek üzere birkaç gün evvel 
İstanbula gelmiş bulunan Kültür 
Bakam Bay Saffet Arıkan dün !lk
şamkl trenle Ankaraya dönmtlş • 
tür. 

ispanyada hüku
metçiler zafer 
kazandılar 

MU,ahltler Usan mea .. 
lesi hakkında d Ut Un• 

ceıerlnl anlattılar 
Cenevre, lS l Hususi] - Ha• 

tay'ın anayasasını tanzim ede
cek olan komite, bttaraf müşa• 
hitıcrin vermekte oldukları iıa· 
balı dinlemete devam etmekte• 
dir. Komite bu gün de toplan-
mış vemüıabitlerden lisan mesc
leıi hakkın da ki rey ve mütalc
a11'rını sormustur. 

BugUn öğleden sonra 
açll•• meraeiml wepıtdı 

Cumhur reisi Atatürkün müzeler 
müdürlüğü tarafından müzeye ko
nulacak bü) ük büstünün bugün 
öğleden sonra açılma merasimi 
yapılmıştır. 

Davetliler merasimden sonra mü
zeye geçerek "Eski paralar gale· 
riıi,, nin de açıhşında haıır bu:un• 
muşlardır. 

Bu galeri kıymet biçilmez tarihi 
bir k•} met taşımakta ve M .a idan 
23 sene evvelki lıaıineierı de ihtiva 
etmektedir. 

1 Bu sabah vak'a yerine giden bir 
, arkadaşımızın yaptığı tahkikata gö
l re cinayet şöyle olmu~ur: Guadalaja cephesi, 15(~.~) -

Havas ajf'nsının muhabirı bildiri
yor: Ônde riden otuz tankın iştira• 
kite yıpılın pek fiddcUi bir taar· 
ruzdan sonra milisler iiç çeyrek 
saat ıit;inde ~rijueque L:uabasınt 
istirdat ctmlılerdit. Taatratda bu· 
lunan iki koldan biri kasabaya üç 
kilometrelik bir mesafeden, diğ'eri 
beş kilometrelik bir mesafeden, 
orman içinde itulemete başlamış
lar. Tankların ar\:asından gelen mi· 
lisler kasabanın önüne vasıl olduk· 
ları ıaman ikinci kol birden mey. 
c:ıau çıkarak düşmanı yan ateşine 
ıatmışhr. Gafil avlanan asiler biraz 
wonra dakınık bir vaziyette ric'at 
ıttmeğe ba,lamışlar ve m0is1er ken• 
dilerini kasabaya iki kHometrelik 
bir mesafeye kadar tak!p etmiş:. 
lerdir. 

''Sen 
Çirkinsin!,, 
Dediği için ..• 

'tltMttttR•ftffQQltlHltHMlllttllltttttlffllD•ttllHl&llftlllllUHl ..... I .... 

ter uyandırdı. Bu seyahat münasebrtil• 
lngiliz ve Fransız guetc'eri Jtaıynnın 
Akdeniz siyaseti hakkında F?ndi • 
şcli yazılar yazmaktadırlar. VJn • 
drada çıkan (Deylitelgraf) gau> -
tesinin yazdığına göre, (Lihya) 
sahillerinde yapılan deniz m~ıne"· 
raları ile, Musolini, Cebelütt&flk • 
tan Süveyş kanalına kadar Akde
niz kapılarını kap3yabılecek ku-1· 
rete malik olduğunu göstermek is

termc>kledir. Musolininin A!":tP 
dünyasında güttüğü siyaset, İngi
liz menfatlerine mucayirdir. Ye
men \'e Hicaz hükiımetlerile u:-..ı· 
şan J!::iyanlar, Trablus, Tunus A
raplarından başka, Mısırdaki A -
raplar nrasmda ela kendilerine ta
raf dar knz:ınmaktadırlar. Hep bıı 

maksatladu, ki Muso1ini, Libya 
seyahati esnasında müslümanlık 
hamiliğir D sembolü olan bir kılıç 
kuşanacaktıc. 

1 
Unkaparunda Zeyrek ca8desin«ie 

J\sla...u.ı. han altındaki küçük kahve
yi işleten Veil ve Abdullah namın -
da-iki ortak vardır. Bunlardan Ve· 
11 26 yaşında ve henüz nskerl .iğinı 
yapmamış oldukça yakışıklı bir de -
likanlıdJr. V c bunun yanında ayni 
odada oturan ve beraber ~ı'k
ları Emine isminde bir genç kadın 
bulunmaktadır. Emine ile Veli bun· 
dan evyel ayni caddede Abdullah 
Osman B~y namında bir hanı kira 
ile tutmuşlar ve bu hanı beş ay, iş 
leterek 1500 lira kadar para bzan
nuşlardır. 

l İLK TANIŞMA 
/ Komşulann ifndesine göre, Emine, 

:Alldu1lah ile Osman Bey banmaa 
tanışmış ve kocası Veliye Abdullah 
ile kan ka ırdeşleti olduklannı söy -
lcmiş, bu hususta ondan emın ola
bileceğini sö)ilcmiştir. 

Yeni hana geçerken Veliyi aske
re çağırdıkfanndan, ıgerek kahve, 
gerekse han için yapılacak kontura
tı Vcli itimadını çok kazanmış Ab
dullah ile kansının üzerine yaptır -
mıştır .. 

SEN MİSİN İTİMA:T EDEN? 
. Son günlerde Veli ile Abdullah 
nrasmda para hususunda bir anlaşa
mamailık husule ge1m'i~tir. Abdul -
lah ortağına: "Konturat benim \i-
2erime yapı1mıŞtır. Bana • , ayda ika
ıancının mutlak ibir kısmını verme -
lisin,, demekte ve arkadaşının ca
nım Slkmaktadır. 

Dün gece saat 11 sulannda gene 
Abdullah Veliye dônettk: 

- Hel !. be adam, sen nasıl olsa 
askere gideceksin, şu bizim parayJ 
\werecekscn ver, <lemis. 

Veli de: 
- Sermaye benimdir. Ne :SÖ)le -

nip duruyorsun?. 
Diye söze başlamış, fakat bu soz

ler biraz sonra !küfre dökülmü~tür. 
Kapıya doğru gitmikte ol.:m Ab

dullah hirdenbire tehcvürc gelcı t4t 
kolunun albnda snkladı,ğı sivri hı -
çaf;'lnı çekmiş ve ani bir şekdde Vi?
linin arkasına saplamıştır. Veli clö
.nüp: 

- Ne y.apıyorsun alçak adam!. 
derneğe 'kalmadan kanlı "bıçağını bu 
defa da böğrilne sapfomı~tır. C~ın a
cısile kopardığı çığlığa koşan kadın 

yerde can çekişen kocası ile katılın 

arasına girmiş, üçüncü defa kalkan 
bıçağın önüne geçmek istemiş ise de 
büsb'ütün göılcı·i kararını aulı hay
dut~ 

- Vay kaltak, sen de mi ondan o
luyorsım?. diyerek onu ôa b1çak -
laını~tı l". 

Can acısilc knhvc kapısmaan ken
dini dı.::anya :zor atan zavallı kadın 
avaz avaz: 

- Can kurtaran yok mu?. Kocamı 
öldürüyor lar!. 

Diye b;ığırmağa ve sokakta 'koş -

Kaıil ı4Uallah 

mağa başfamıŞbr. 

!Rakibini ve ortağını tla ~·ere ser· 
dikten sonra sokağa f;rlıyan Ab • 
dullah da kadının arkasından koş -
muş ve bır <ıgaç dibinde yakalıya
rak kamasmı kadıtıın ?'astgele vü -
cudunun her yanına saplrunağa baş
lamıştır .. Kadın aldı~ı 'l~ır yara• 
Jardan •t•cm dibine yU\•arlanmıştJr 

Katil bundan sonra Unkapanı 

köprüsünden lkaçma'ğa başlamıştır. 

KATIL YAKALANIYOR 
Gürültü ve patırdıdan uyanan 

bütün mahalle balkı St'kata fırla· 
mı~ ve bir edamın kaçmakta ot. 
doğunu göriince arkasandan kova
lam*fa başlamışlardır. Bu •rada 
yetişen polis te azılı haydudun ıpe. 
ıini takip etmiştir. A'bdu11ah ya. 
kayı kurtarmak için kendini denize 
atmışsa da, polisler tarafından ya· 
kal anarak der hal karakola götü• 
rülmüştür. 

Hadiseye poHs ve müdCleiumu· 
mtlik niyet etmiştir. 

Yaralı "adının dün akşam Cerrah· 
paşa bastane51nde illr. tedavisi ya• 
ptlmış ve bu sabah evine gönde
rilmıştir. 

'Kcndisfte tconu~an bir muharri. 
rimize yara:ı kadın şunlan söyle
miştir: 

- Biz Abdo11ah ile kan karde· 
şiyiz, ve kocam Veli onu çok 
severdi. Abdullah ıon günlerde 
bir para meselesidir tutturdu ve 
'kocamın ikide bırde canına sıkmıya 
baş1adı. Dün iCCc yine bu mesele 
üzerinde konnşuyorlardı. Abdullah 
bilm yorum nasil oldu, kamasını 
çc'kerek zavallı kocamı yere sudı. 
ve beni delık deşik etıı. 

Alçak herifi; kan kardeşlikten 
attım. Şımdı ben ne yapaca~ım? 
Zavallı Veliciğlm gitti. Fazla bır 
şey söyleyemiyeteğım. Çok ıstırap 
tekıyorum. 

ifşa edilen harp planı ! 
( l nci 'Sayfadan devam) 1 oldug•Jnu görememek için insanın 

Alman harbi,, başlıklı makalesinde kör veya deli olması lazımdır. Her 
diyor ki: ordu ve akıllı her ndam için şurası 

"Seferber bir halde 1İ5panyaya ba- gay~t açtk bır hakıkattır ki, ispan -
zı Alınan kıtaatile bırlıkt~ gönden.. yada Musolmınin ve li.ıitlerıin birer 
len dört İtalyan fırkasının Guada - ordusu bulunması orada asıl haki -

1 
lajara cephesindeki tnarruzu yapma- min General Franko değil Alman vt 

t sı üzerine artık rntldahale kelimesi Italya büytik elçıleri General Fau-
çok sönük ve hak1kate uygun gel- pel ve General Burgonzoli'dır. 
mektcn uzak kalmaktadır. Bu İs - Almanya ve ~tal.ya galip geldikle
panyanın Faşist devletler tarafından rı takdıl'de onların bir dünya harbi-
açıkca wptıdır. Bu, Ispanya mukad- ne muracaat cdilmckEinn Ispanya _ 
l(Jera'Unın netice.sine bağlı bulundu- dan Çıkanlabılcceğını ve ispanya 
.ğu ibir eC'nebi istılasıdır. Londranın astiklalinrn iade cdılebıleceğini <ü • 

"Ve Parisin idare mtıhafilı, F~şist dev- mit el·lernck için cidden hakikat 
3etlerin Beynelmilel tenhhutlerini görüşlerıni temamıle kaybetmış ol-
ihlal ettiklerini apaçak gösteren ha- mak l~zımdır. Faşist mütearrıı.lar 
l=iiselere karşı göz yummağı tercıh ispanyada kendılcri çin çdk mühım 
ediyorlar. Hiç bir cezaya çarpılmak o1an bir tecrubede bulunuyorlar. 
ihtimali olmıyan böyle şerait altın- Çünkü onlar bu 'tecrübeyi Çekoslo· 
c11a Faşist müdahclesinin mütemadi- vak.ya \'C A ustu:ryada da ıtatbik e -
)'en inkişaf ederek açık bir harp ha- debıfoceldcrdir Ispan)~da bır Faştst 
ini alacağı daha bidayette belli idi. '2af erınin A vrupay1 ~eni bir tharbe 
İspanya harp ceptıelerinde hakiki ~aklaştıracağını inkSr etmek <için 
ecnebi orduları bulımmasımn Av - gene kör veya deli olmak lazımdır. 
nıpayı ve hütiln dünyayı alakadar ispanyaya karşı yapılmakla olan 
eden bir takım Beynelmilel mesele - İtalya - Alman harbi bir Avrupa ve 
leri hftd bir şekilde omya koymakta dilny.a har1>lnin başlarıgıcıdır.n 

Asil~. iıyan barcketin:n baş .. 
~sngıcından beri görülmemiş mik· 
tarda ımühim harp malzemesi terk· 
etmişlerdir. 

Ha"lanın pek sisli olmasına rağ
men h'ükümet tayyareleri taarruza 
iştırak ederek Franco .siperlerini 
bombardıman ıeltnişier ve iisticrin
de ltAlyanca: .. Esi~leri kurşuna 
dizmiyoruz,, ibaresini havi ltalyan 
esirlerirıin fotoğraflarını düşman 
mt:vzilcrine atmışlardır. 

ÜÇ ASI TA YYARESI 
DÜŞÜR Ü 

Madrid. 15 <A. A.) - Dun ak
şam saat 23 de neşredilen resmi 
bir tebliğe göre milisler Guadal&
ara cephesinde yeni bir muaff akı
yet elde etmişlerdir. Milisler bazı 
mühim sevkülceyş ınolctalarrnt Hp· 
tederek asilere teıer at verdirmiş· 
ler ve otuz bir kalyan esiri yaka· 
lamışlardır. 

Hükumet tayyareleri uç avcı aıi 
tayyareaini düşürmüşlerdir.. Jarama 
cephesinde milisler muvaff akıye.tli 
bir taarruz yaparak mevz'ilerini 
isl:ıh etmişlerdir. 

iki ayağl 
Kesilerek 
•• 

Olen çocuk 
Bug Un hldiae yerinde 

bir ketlf yaplld ı 
Edirnekapıda Sultan Sarmaşık 'liO• 

katında oturan Veli ısminde bir ço-
cuğun tramv.aym ters tarafına takı· 
l&rak gittiği bir sırada iki tram -
vay arasında kalarak romorkun al
tına düştüğünü ve iki bacağının te
kerlekler arasında lrnlarak kesildiği
nı di.ın yazmıştık. 

Bugün müddeiumumi muavini de 
hazır olduğu ha1dc hadıse mahallin
de bir keşif yapılmış. vatman Kamil 

Bir kadın bi r delikanhyı 
dava etti 

Zehra adında bir genç kadın 
kendisine: 

cSen çir'kinsin1> diyen A'hmed 
ismındc bir delıkanlıyı dava et -
miştır. Zehra; Ahmcdın sevdiği 
kızdan da'ha güıel olduğunu iddfa 
etmekte ve bunu tesbit içın bir he
yet kurulmasını istemektedir. 

Müddeiumumilik, Zebranın akıl 
hastası olmasından şüphelcnP.rt>k 
tahkikata başlamıştır. 

Romanya Ana KraUçesi 
Birdenbire hastala ndı 

Bükrq lHususi muhabirimizden] 
Kut Kuol ile Yuıoıtav kraliçesi· 
nin anneleli,, Ana kraliçe Mariye 
Bü'kreşte ansınn lena batde hasta· 
lanmı,tır. Yıugoslav kıraliçes'i tele· 
fonla Bükreşe çağmtm1ştır. 

1 KOÇOK HABERLER 1 
* P.&rıs - Mon Dere treni 80 ki

lometre stir'atle gıderken yoldan 
~ıkmı~tır. On beş kışl yaralanmış
Lır. * Jr.ak lhükümeti, milli bir mü
dafaa lkomıtesı teşkll etmiştir. * Beledıye deniz na\dıy<.ıt !içini 
motorl~şurrrıeğe karar vermiştir. 
Bütün kayık ve sandalcılar bir şir
ket halinde birleştirilecek, bu su
retle motOrteşme ~şi daha kolay -
laştırılacaktır. Bundan sonra san
dallar e'ğlence ve spor dçin .kulla • 
mlaca1tbr. * ıKültür Bakanlığı mecburi 
t:ıhsil çağında bulunup da mektr-µ
siz kalan i.300.000 çocuğun <>kutul
ması için kat'i tedbiri& almak ü
.ıelfedir. Diğer tar.aftan mev(·ut 
14.437 ilk o'kul öğretmenınr.in 

m1kdarı da arttırdacaktır. * Tekirdağlı tacirler Balkan 
memleketlerinde bir tetkik seya -
hati yapacaklardır. 

ile ıaraba biletçisi de oraya ;getinl -
m.iŞtir. ~bitlerin ifaöeleıinin alın -
:ınasına da devam edılmektcdir. 

Çocuk ölmuşttlr. Bu çocuğun t>a
basırun da, anasının da hapishanede 
oldukları anlaşılıruştır. Hadısenin 

suçluları bugün yapılan keşiften 

sonra anlaşılabılecektir. 

Antonesko 
Yarın 
Geliyor 

Romanya Hariciye Nazır ıAn -
tonesko, yarm, Romanya va • 
purıle istanbula gelecektir. Nazır, 
hükumet namına Pcrapalas otelin -
de misafir edilecek, akşam üzeri 
Arikanıyn hnreket ed~ektir. 
Sayın misafırimizi karşılamak ve 

Ankaraclaki ziyaretlerinde de ken
disine mıhınandaThk etmek üzere, 
.Hariciye Vekaleti hususi kalem mü
dürii Refik Amir Ank.aradan istan
bula gelmiştir. 
D~erli misafirimiz şerefine, ö -

hüı-gim, Hariciye Vekili Tevfik Rüş
tü Anıs. Hariciye konağında 50 ki -
şilik bir ı.iyafet verecektir. 

!Perşembe gunü de, An'karapalas
ta. Rumen Sefarethanesi ıso kiiılik 
bir Öğle ziyafeti verecek, ıo akşam, 
250 kişilik bir de :suvare tertip edi· 
leoektir. 

Dost Naz.ınn Ankaradaki ziyaret
leri iiçm bir program hazırlanmış -
tır. 

Sofgadaki 
Tıevkifat 

(Birinci sa.Jıiteden devam) 
.Dün ıö~leden ısonra, Üniversite 

ne Sobr.anya binası ıarasındaki ge
niş meydanlıkta zabıtaya karşı 
'koymak istiyen binlerce üniversi
teli ile süvari polisler arasında ye
ni ve kanlı çarpışmalar olmuştur. 
Hükumet üniversiteyi kapatmış 
ve fakülteleri :zabıta kontrolu al
tına aldırmıştır. Kanşıklıklara de
vam edecek olurlarsa, Köse f va -
nof Hükümeti üniversitelileri silah 
altına alıp kışlalara göndereceğini 

bildirmiştir. Dün (Aleksandr Nevs
kı) büyük ıtilısesinin önüne çıkan 
sokaklarda ve Tip Fakültesi ibinası 
arkasında da ayrıca bir çarpışma 
o1muş ve bir kaç üniversiteli ağır 
yaralrınmışt.ır. Tevkif olunan yüz
lere<? talebe karakollarda 'bulun -
maktadır. Talebeleri partizanla -
r.ın teşvik ettiklerı ve paraca yar
dım ettikleri söylenmektedir. Ye
ni hfıdisel<:>r vulruuna her dakika 
\intizar edilmektedir. (Borisovo) 
bahçesinden Kral Sarayı önüne ka
dar olan caddelerde süvari devri
yeler dokşmaktadır. 

ne yazı yorıar? l Sabah ve akşam başmuharrirleri 
:_.. ........... ------------------------------------------------------· Cumhurıyet ' on beş bin tayyarecılı Türk hava 

ordusu pek yakında hakıkal ofa .. 
Avrupanın derdi: iti• caktar. 

matsızlık 
l3u sabahki "Cumhuriyet., de 

Abidin Daver, Avrupa sulhunu ko• 
rumak iç.in aktedilmesi yolunda ha
len Olplomasi yollan ile görüşmeler 
cereyan etmekte olan Garp pak· 
tından ve lngilterenin teklifine 
Almanya ile 1talyanın verdikleri 
cevaptan bahsederken, Avrupanın 
bir derdine dokunuyor. Bu dert iti• 
matsıılık, şüphe ve korkudur. An· 
Jaşmak için mütekabil bir emniyet 
ve itimada lüzum vardır. Şüphe ve 
korku iıc bilakis emniyelsiıliti ve 
itimataızlı~ı artırmaktadır. 

Avrupa bu fasit dair.enin içinden 
sulh yolile çıkabilecek midir? Bu 
ıualin cevabını ver mek kolay 
olsaydı, Avrupah hatti bütün dün· 
ya rahat bir nefes alırdı. 

Acık Söz 

Hawacıhiımızın zaferi 
"Açık Söz,, de Şıkir Hazım 

Ergökmen, dün Yeşilköyde yap:lan 
Türkkuşu şcnlıklerinden bahsediyor. 
Dıio halkın tayyreciliğimize Jcarıt 

göstcrditi büyük alakanın derin 
minasım anlamak lAzımdır. Bu 
alaka göğüs kabartıcı bir işarellir. 

Dünü zevkle yaşam11 olanlarla 
birlikte batrıyoraı: Bin tayyare ve 

Tan -Akh kullanmak modası 
Aklı kullanmak modası 

TAN'da Ahmet Emin Yalman bir 
kaç gundenben kafa sporuna ehem
miyet vermektedır: Harbin aı;-:ırı 

yaralr.r ve boşluktar karşısında her 
muhit içtimai ve iktıS'adi mana ıile 

bir nevi bütçe açlt'lna .düşmüştür. 

Bu vaziyet maddi ve zatı endişeleri 
ister istemez hfıkım kılar. Fikir dur
gunluğu hasıl eder. Bu durgunluğa 
alakasız kalmıyacak bir millet var -
sa, o da bızız. Umulmaz inr sevk ve 
idare sayesınde vartıgımız tama -
mile yeni temeller üzerina kurul • 
muş, önümi.ızde sa}'Jsız ..k~puar ve 
imk5nlnr açılmıştır. 

Memlekette ,kafa sporu diye bir 
cereyan açmağa çalışmakla muci • 
zeler tahııkkuk edeceğıni iddia et • 
miyoruz. Dimağ g .rip bir alemdir. 
Durgunluk Rarşısında tnş kesilecek 
derecede harcketsiı.lı_ğe di.ışebilir. 

Fakat yolunda. usulünde, disiplin
li Iıkir münakaşaları umulmo.z öl -
çüdc umumi alaka ve uyanıklık do
ğurabilir. 

Kurun 

Botazlçi naatı teft'lenir? 
"Kurun,, da Asım Us Boğaziçinin 

ıı.man ıçın bır cemiyet teşkil ed.Jdi
ğini ve Şırketi Haynyenin bu ce -
mıyete yardım edcceğıni yazıyor ve 
Bo,ğauçının nası 1 -şenJenebılece -
ceğını tetki kediyor: 
Boğazıçinin bugünkü hazin hali· 

ne nihayet vermek iyi hır .şeydir. 
Fakat Boğaziçini giizelleştirmek ve 
§enlendırmek için yalnız lstanbulun 
mahdut bir parçasını değıJ, en u:zak 
semtlerı ıle beraber biıtim İstanbulu 
di.ışünmek daha doğrudur. 

Son Postc:S: 

DUnyanın hiç bir ye r i nde 
görülme yen •ey 

"Son iPosta,. da Muhıttin Birgen 
dünyanın her köşesini dönüp do
laştığını söylemk caiz olduğunu 

kaydettikten sonra, "çok acezen. 
çok bılir,. kabilinden, istanbuldaki 
ayak satıcılarını dünyanın hiçbir 
yerinde görmediğini anlillıyor: 

Güya sabahları sekizden evvel 
bağırmamaları için nizam konmuş• 
kcn. bunlar ıaat ) edi oldu mu, ba· 
tarmata başlarlar. Şehir sokakla
rındaki kalabalıkları ayrı meseledir. 
Bu unsur, gürültü etmekten başka 
faydası olmıyan bu ayak satıcısı 

acaba neye yarar:? Hiç bir ıeye 1 
Acaba bunlardan ne ıaman kur· 
tulacağıı? 

Akşam 

Başmakalesi yoktur. 

Fransız gazeteleri de J~usolıni .. 
nin ..seyahatine çok ehemmiyet ver· 
mektedirler. (Parl Suar) gazetesi, 
İtalyanın Fransız menfaatlerini 
Akdenizde çiğnemek istediğini ve 
bu denizden bir (Mare Nostrum) 
(Bizim deniz) yapmak istediğini 
yazdıktan sonra, Akdcnizde iki sa
hil bulunduğunu ve İtalya, Arap· 
lar arasında her ne kadar nüfuz 
kazanın.ağa muvaffak olmuşsa da, 

bunun çok büyük ehemmiye• :f. ola• 
mıyacağını ilave etmektedir. 
Djğer Fransız gazeteleri ise, İn

giltere ile İtalya arasındaki centil
men anlaşmasına nıhayet veril -
miş nazarilc bakılması icabetüği .. 
ni yazmaktadırhr. Çünkü, 1taıyan
lar, fngilterenin can damarı sayı -
lan Akdenizde İngiliz menfaatle • 
rını çiğnemclrtedirler. General 
Gratsiyaninin Habeş ilindeki Ha
ı-ar ~ni iSlimlığın bir Ki, .besi 
.olarak ilan etmesi ~ tngilizlerf 
büsbütün ~pbclendirmelrtedir. BÜ 
:tün ibu §Üphe ve mütalealara oe .. 
'•ap :veren .lumale de. İtalya ga7.e
:tesi.~ İtalyanın Cemiyeti Akvama 
ihiçbi rzcım.nn ey\•allah euruyeceği
ni, rnaamnfih, !i:talyanlann maksa· 
dı lngilitlerin Akdeniz ve müstenı• 
leke siyasetlerine darbe vurmak 
olmayıp, İtalyanın menfaatini ko
rumak olduğunu ve italy.an - İngi• 
liz centilmen anlaşmasına doku .. 
nulmıyacağını yazmaktadır. Bü .. 
tün bu neşdyattan çıkarılan neti· 
ce ~se ;şudur: Büyük devletler arasıg. 
da menfaatler çarpışmaktadır. Bil 
çarpışmalaıın neticesi her halde 
hayra nlı1met dej;,rildir. 

A hmet R auf 
uttunaımıınu11&1111111ıı1ttınt1t1utnnh1Hı11nııııınıunıff111•""" 

Birisi ağlar 
Birisi güler 

Dün Yeşiiköyde vapılan büy6k 
tayv re şenl:klerinden avdetinde 
mes'ut bir vak'a olmuş ve bit 
kadın trende doğunn:ıştur: 

Y cşilköyden lil 7, 15 de hareket 
eden tren fstanbula yakfaşırkell 
üçüncü mevki yolcuları aru:ındl 
sıkışık bir vazivette bu1unan .,. 
f.atihte Çarşambada oturan Ha• 
tice isminde hamile bir kadını• 
a.ğrısı tutmuş ve kendisi hemeo 
kan pelerin üzeriaıe yatırılarak et• 
rafı açılmıştır. 

Kadın biraz sonra yedi aylık 
bir erkek çocuk dünyaya getirmiş
tir. Yo'cular anneyi tebr k eder• 
ken, güniin hatmısı olmak üzere 
çocuğa "Türkkuşu,. adı konutmr 
sını ıtnv iye etmişlerd r. 

Diğer taraftan dün Yeşilköy~ 
yapılan Türkkuşu tenliklerine işti
rak etmek içın treni ri tıklım tı1'• 
lım dolduran yolcular ar.asında bll" 
lu;ıan 17 yaşında KarJtgümrü~"'14 
Hüsameddin adında bir çocuk. 
tren du11madan allamak is ern~ 
foıkat aya,ğı kayırak ıvagon altın' 
düşmüştür. Tekerlekler Liçare Q°"' 
cuğun ıki aya~ını kesmiştir. Hii'" 
samettin hemen hastahaneve kaldt' 
rılmışsa da iki .saat sonra ölm~tiif• 

lran Sefaretinde 
( Bırinci salıif eden devam) 

Bu nutuktan sonra lran ko~ 
losu Ferruh Bra2on Han da bl 
kaç .söı söyliyerek .gelenlerin te11-
riklerini kıabul etmiştir. 

Bilahare mektep talebeleri nı!llJ 
mar~lar söylemişler \'c kendılertfll 
.külahla şeker dağıtılmış haıar ~ 
fonanlar da büfeye davet ediler 
iını edilmişlerdir. 

Bu sabahki merasimde etkekli"' 
rinin arasında ç.ay u-.aletile ge:: 
1rnn bayanları ıda bulunrnu~ 

merasime işt.rak etmi.şlerdir. Met~ 
simden sonra bu mes'ut gün&> 
hatırası olmak üıere ge e"I~~ 
Şeh nşanın yeni bir resmi bedi 
edilmiştir. 

• 



Günün meselesi: Hayvan Hastahanesi 
Yeni ticaret odaları teşkililtı-. Hayvanlar da .a.meliyat ve 
na bir çok memur ahnacak tedavı ıle 
B h. I d k. odalar I"" d·ı k hayatlannı kurfanyorlar 
azı şe ır er e 1 agve 1 ece vırmızı b l kl l""' l 

nı a ı ara, ceg an ara, 
Ticaret odalarının daha faydalı, saltilı.igeftar birı kanarya kuş-

izale gelme~i için te~k,i~at ,!.!~~.~!!!~~ ilk adımda /arma pansuman yapılıyor 
li bazı kucuk kazalardakı od ların Bu. DA~ dokuz bu °1: l 11 e\ eJ kurulmu olan, Beledi~enin Fatihte-

1 

mesele i üzerinde çok esaslı t~t kı-

kat ptı ı i n bu i in) apılması -
nın bır muddet daha gecı ec ı t -
bii görulnıektedir. 

Vekal t, bu ~ cnı t skıJ.ata çok 

ehemnu et veroıgı ıçın komşu 

dcvl tl r Tıcaret Odalarının vazi-

yetim incelemektedır. Tıcaret 0-
dalnrı tcşkiliıtı kurulurken bilhas
sa İzmir ve İstanbul gibı büyük Ti-

caret ehirlennin her ceph~den va
zıyetı retkik edilecek ve buna gö-

re; bur da kurulacak odalara sa

lahivet verilecektir. 

Esasen hakkı kazayı haiz ve ah-

\crm l:te ve bunJ 

kanuni rı \' 1ta ı 

faz edıJmekt dır. 

tat bık \ e ın-

Ba kan devletlerın ekı ticaret o

daları te kılalı da ay t ve başka e

saslar dahılındc çalışm:Jktadır. 

Bur d kı odalar, taahhüdünü ıfa 

etmı en tıcarethanelerı kanunları

mn kendılerine bahşetuğı saJ5hi-

yet dahılinde mua;ryen bir müd -
det ıçın ticaretten menedebi1mck • 
tedir 
Bızım tlcareL od !arımız bıllıas

sa küçük ,...ıJBJ etlerde bulunanla • 

] ·'" d 1 kı hay\ an hn tnhnn ı, on zamanlarda faali\ etini dalıa rnk arttırm 
U5 ,• ı m sı mll\ af ık görulrr~11~ - ı ı ~-

-s tır. l'a nız 1 taııhu dan değil, Anııdolunun muhtelif Beledhelerinden de bir 
tuı. 1 • 

çok hasta hay\ an arın buraya gönderilmesine \ c tcda\ b c b t:ınauştır. 
Odaların ıam men lagvi me ele

si ve vnrıdatmın malıyc tahstl şu- ı 
bel i taratınadn toplanacağt ri -

va) tı a ılsızdır. I 
Odaların her gtln yapmakt ol

duğu ışler dohıyısilc alakadarlar • 
dan alınan harçlann bir fiş muka-
bılınde malı) e tahsıl şubelerine 
yatırılması hem külfetı mucip ol
makta, hem de muamelenin uzun 

müddet sürüncemede kalmasını in
taç etmektcdır. 

Bu itibarla proJe bu noktadan 
nazarı itibara alınacaktır. 
Yenı teşkiliıtta bazı makarrJarın 

lağvi de mevzuubahis değildır. Bi

lakis teşkilatın geniıı:iiye«!ğine. gö

re. y<ıni memurların alınması mu-
tasavv rdır. 

Çimkii. tın an hastnhnne i ehrinıizdcu başka ~erde ~oktur. Son zanıan

lıırda hayvanlarda da, tıpkı in~ular gihi, ~eni )eni ha tahklar ba guster· 

mi fü. Bir çok lıa):l\aulur ameli.} at olınaktadır. Ha tahanede bir ~,, içinde '°' ameliyat yapılım tır. 

Hayunlar aıa ında barsak iltihabı, Difteri, Kolera, Tifoı, Roaıatizma, 

Neknıı, Tatano7., guç doğum \ esaire gibi ha talıldar corülrnektedir. En faz· 
la, kırık, çakık, ~ anılanma ,·ak'alara 'nrdır. 

Ha lahane) e teda' i \'C ameli.} at i{'in ıetiritea hay,'abJar arasında, biJ. 

hassa, at, eşek, öküz, inek, manda, kosuıı, keçi. kepek, ketli, Mrcn., cey
lan, karaca, kurt, sansar, tilki, yılu, 8.},, cdincik, maymua, baarya, '1e58• 

:ir kuşlar, Jıu u i lınu:darda bcSlenen kırmızı balaklar •• 

Hastahanede. bütün bu lbayvaDlarn tlikkat ve ihtimamla .hakdmalda, 

operasyon ) apılmakta, yaralan sarılmaktHır. 

siı eti hi.ıkmi) e sahibi olan bu oda- :rı ırndıye kadar iyj ve musmir "'e-
__ ...._ ______ .._ ______________ ....... __ ...._ __ ..... _________________________________________ ___ 

1001ngiliz mühendis ay! Bar Artisti 
sonuna kadar geliyor Şükran 

Ua tahane~ e gün geçtikçe daha cok raibct artmaktadır. Bir çOk kim· 

selcr, hasta hay,·anlarının teda\'İ ,.e ameliyat ile i) ilqcceiini aalamı .. ar~ 

haynnlan bos l ere elden ç.akarmamağıı başlamışlanlır. Hastahane ibu· 

cüııkü ibtiyaçlan kar~da:uıcak şekilde henüz geni değildir. iiessesenia 

daha çok inkişafı 'e cenişliyebilmesi itin çalışılmakbdtr. 
bltlUllHMNtt'"'Mt•Naıtt•tn:IHlllllf1M• .. ltllnltlttt .. ıtttlfftttfttl-tlllllllllHllDKHlllHff1tl11UffllltlltfllMUIUIUllHHfllftDIHDIHUIHUI 

v b .. k ç b ·k 1 1 1 Mahkum oldu n..ara u J a rı asının eme a ma 
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-
lr ay hapis Jatacak 

merasimini Başbakan yapacak ao .. ,. verecek ' 
Evvelki gece, Turan bar ar • 

tistlerinden Şükran, barda epey. 
iiçip sa11anacak hale geldikten· 
sonra, geç vakit, bardan çıkmış
l!r. Eve gitmek üzere~·ken, yol
da bekçıle karşılaşmış, bekçinin 
kendisini fazla sarfoş görmüş ve 
ihtarı üzerine onunla konuşma
ga başlamıştır. 

K RABf K demir ve ~dik fabrikafonınuın temel atma mcrusiml yakın
da ~ npılacnktır. Mera ime Ha)i\l'kil i ınl't lııôui:i riyu et edeceği ha· 

lıcr '\erilme.ktedir. Bn hnfta j~iodc Loudrıulıuı, lahrika) ı kurıu·ak miılıea
dııılerdeıı altısı gcleccktir. Ay !ionuna kadın Londradım şehrimize yüz mü
hendis c~ktir. ('.e1erek mulıcndisler içinde miic• se enin sahibi Bay Bras· 
enin ile mhdfir Bay ukcnzi vardır. Urasscrliu sclıriuılı.dc bir iki gün "kal· 

drktan sonra, Ankara ·a gitlerck iktı at \'ckalcti ile tema ccleccktir. 
Simdi) c kadar ml'lllleketimize gt:lcn lngiliz miıhendi lcrinio sayı ı 15 .i 

bulınustur. Cdik \ e demir fabrikn • ıııemlckct una i1 i< io ımfılıinı bir dö· 
nnm nokta olaealı..""tlr. 

Karabiik demir ve çeilk fo'brikalarnuızm iuşa ile ıuenllekel sanayii \C 

iktısat ha' ah cenk, bir inkişaf sahası bulmuş ulacaktır. Bu fabrlkaJada, 
ınenılckcttc iş ~ıhası da geni"Jemiş ulacaktır. Demlr \'e çelik sanayii hft
kun etiıniı.in biiyuk muvalfaki~ctleriudcn biri telakki edilmek lnımdar. 

•ıııuuulJUUiUIUUHtllltffttftlHHN•UttUHlltfftHUlllOlllltUHtHIMllllUtNIUttffll .................. NhUHll'tlffl•••lltl•HHlllllHHlnı•nnn 

Vergilerin 
Birleştirifnıesi 
Düşünülüyor 

Bu surette bUyUk bir ko· 
(larhk emin edilecek 

Ma ıye Vekalclı, muhteJıf nam

lar altında man~la d:ın kesilmek 

surctılc alınan \:crgdcr• birleştir

mek yotlamu aı:amakladar. 

Ma ümdur ki alıaaa muhtelif ver 

gilerdeki nisl>ctler şunlardır: 

Yuz !ıraya kadar yüzde 7, 100 

liradan fazla ından yüzde 9 tutu· 

yor. Bundan so ra iş1er karışıyor. 

Bultran "ergisı 30 !ıraya kadar 
olan maaşları serbest bırakıyor .. 

Geri kalan kısım 1çin buhran ver. 

gisini hesap etmek uzerc !50 Jira· 

Edebi roman: 12 

t
lya kadar olan maıJtan evveli. 30 

lirakk hıtisna haddi, aoara kazanç 
vergisi çıkacak .. Geri kalanın yüzde 
onu buhran verıiıidir, Yüz elli lir•· 
dıın sonrasından 50 lira istisna yok· 
tur. 

Ruııdan sonra muvazene versrisi 
2clır. Yırmi hraya kadar maaşlar• 
dan bu 1;ergi alınmaz. Bundan yüksek 
maaşlardan kazanç ve buhran çıktık· 
tan sonra geri kalan miktarın yüz
de onu müvaz.erıe .. crırisidir. Bua
dan .sonra bava için maaşın a.lın
dan yuıde iki alınır. 

Bur.hm birleştirmek hem işleri 
L.olayla~ttracak, hem de vergi mü
kellcflerinı karışık bir vaziyet kar-
şısında bulun111aktan kurtaracaktır. 

* Fskı lngllız kralı paskalya 
l ortularında Avusturya dahıhnde 
bir st>~ ahatc çıkacaktır. * HJtler, Alman harbı)e naıırt
m ordu) a girdığının 40 mcı yıl 'iô· 
nümu müna.scbetılc tebnk etmiş· 

tu. 

Sen de seveceksin! 

Diyor, yüreğinın kden sızla
aığıru duyuyordu ve.. bir deri 
bir kemik kalan kadın kendi ba
şına knlıııış, sızılı kadın yeniden 
anJatmağa devam ediyordu: 

- Bir ay sonra annemin ce -
naze için a} ırdığı parayı yeme -
ğc başladık, yine ümidimiz var
dı. Belki gi.imrukten bilmiyor • 
1nrdı, belki yold::ı hastalanmıştı, 
belki biz Trabzon anladık, Gi -
ı·esun filan diyorduk. 

Uç ay geçti, bütün paramız 
bıtti. Karnımdaki çocuk büyü -
~·oıdu. Gulsem anneme fenalık
lar gelmeğe başladı. En sonun
da bütün ümitlerimiz kırıldı. 
Gümrükten bize kesip attılar: 

Etem izzet Benice 

Genç kadın anlatırken ko -
miserin gözü önünden kendi 
kızları, onların ilerisi geçiyor -
du. 

Onun da koca_s a gitme çağın-
da iki kızı vardı. 

- Düşman başına .. 
Diye diye ve tüyleri iiıl>ere 

ürpere kadının sözlerini güdü -

yor: 
- Ne dolandırıcılık. Olur şey 

d v•ı? egı ... 
Diyor, şaşkınlığ-_ dan avcu -

nub üzüp dudaklarının üzerine 
kapatıyor, çenesini bunışturu -
yor, gözleri yuvalanna dar ge • 
liyordu: 

Bu sırada gelen polis te ken • 
d~sini pek faz.la sarhoş görmüş, 
kım olduğunu, nereden gelip 
nereye gittiğini sormuştur Şük
ran, 

•-Sana ne?! Nereye gider -
sem giderim!• diye söze baş • 
layıp, ağzına geleni söylemiş; 
polise hakaret etmiştir. 

Dün nöbetçi asliye birinci ce
za mahkemesine verilen Şük -
ranm suçu, şahitlerin şehadet -
lerile de sabit görülmüş, bir ay 
hapisle 30 lira para cezasına 
mahkum edilmiştir. ---
Halepte 
karışıklık çıktı 

Fransızlar vallyl 
ezıettHer 

Halep 1 S ( Hususi ) - Burada 
Vatan ilerin tahridtı ~ üzünden 
büyük caddelerde karışıklıklar 
çıktı, kavgalar oldu. Bırçok kimse
ler yaralandı. Halk korku ve 
endite iÇindedir. Sariyeli vali 
fran~~ askerr makamına tar.iye 
Ycrdığt halde az1edilmi§tir:. 

son acıya dayanamadı. Hastalan
dı. ilik ön~ . fame . indi, iki ay 
sonra da ıyıden ıyiye yata _ 
lakken bir gece öldü. 
~vde satmak için pek az öle

ben kalmıştı. Onların bir çoğu 
da cenazeye harcandı. Kadın -
c~z. cenazem iyi kalksın diye 
~rmı altın ayırmıştı. Fakat, ta
lih ona dört yüz kuruşluk bir 
cenaze kalkışını uygun gördü. 
Artık evin içinde yapayalnız 
kalmıştım. Kamım gitgide bü -
yüyordu. Bir iş yapayım dedim 
s~~ aylık çocukla ne ;apabi _' 
lirdım, kamım, dedikleri gibi, 
burnumda idi! Arada sırada 
ko~lardan yiyip içiyordum. 
Ne ... ıse, lakırdıyı uzatmayayım: 
Dogurdınn. Tanıdıklar yardım 
ett~ler. Şu oldu, o oldu, ilk gün • 
Jenn humması geçti. On beş 
gün içinde kalktım. Şimdi ço _ 

Köprüden Diğer şehirlerde 
Denizi seyre- Yapılacak 
derken __ çarpıldıt Bayramlar 
Sabıkah Ziya 7 ara 

mahkDm oldu 
Ramazan admda biri, dün, 

Karaköy köprüsünden geçeı· -
ken, köprüniın korkuluğuna yas
lanıp saf olan meraklılar ara -
sına karışmış, oltayla balık tu -
tan bahkçıları seyre dalmıştır. 
Ramazan, kendinden o kadar 
geçmiştir ki, meşhur sabıkah 
yankesici Ziyanmy anına yak -
laştığının farkına bile varama • 
mış, hatta, Ziyanın, içinde 200 
kuruş bulunan çantayı çektiğini 
de ruhu bile duymamıştır. Fa -
kat, yanında duran ve Ziyamn 
kcndısini çarptığını gören di -
ğer bir meraklı Ramazanı ikaz 
etmiş: 

- Heınşeri.. Şu giden adam 
çantanı çarptı! demiştir. 

Aklını başına toparlıyan Ra
mazan, önce elini cebine atınış, 
çantanın yerinde lo eller estiğini 
anlayınca, işaret edılen adamın 
peşinden koşmağa başlamış, 
:vazis etin vehametini anlayan 
Ziya da koşınuşsa da, etraftan 
görenler yakalamı !ardır. 

Dün üçi.ıncü sulh ceza mah -
kemesine verilen Ziya, altı ay 
hapse mahkum edılmiş müte
addıt sabıkası olduğu· içln ceza
sı bir ay daha arttırılmıştır. 

* Fran ız kabın sınde, iç l:a -
krınlığa b .. h bir Cezaır Mudurlu
ğu ihdas edılecektır 
* Lisa adası yakınlarında umu

mi harpte bütün tayfası ile otuz 
metre derinliğe batan bır tshtel -
bahir bulunmuştur. 

ğumun altında getirdiğim boh -
çadakiler. 

_E~ so~ hepsi ve her şey bit -
mıştı . Nıhayet bir gece nç yat -
tım. Ertesi gün yine öyle oldu. 
Ç~cukla beraber hiç bir kapıya 
sıgmama imkan bulamıyordum. 
Onu!. ölsün.. diye bekliyordum. 
Öln_ıuyordu da. Fakat, onu bil -
senız ne kadar çok seviyordum. 
O bir günah çocuğu değildı. O
nu en temiz, genç kızlığımın en 
ak duygularile karnıma koy -
muştum. Annesinin çocuğu ve 
babasının oğlu idi. Ne bilirdim 
ki, ırzımızla, paramızla bütün 
varlığımızla dolandırılıyoruz? 
Kadının sesi çok yükseldi: 
- Oysam ki bizim bütün bu 

iyi kalpliliğimiz karşısında bu -

Haziranda de bU~Uk bir 
t•nlik haz1rlanacak 
11k defa Izmirde ve dün de 

şehrimizde tertip edilen Türk 
kuşu baht"amına gençliğin. hal -
kın gösterdiği büyük alaka tak
dirle karşılanmıştır. 

Bu mt.inasebetle, halkta tay -
yare sevgisini ve buna verilen 
ehemmiyeti tebarüz ettiren bay-
ramların yurdun muhtelif vila
yetlerinde de yapılmasına karar 
\•erilmiştir. 

Evvela Ankara, Edirne şe -
birlerinde yapılacak bayramlar
dan sonra Bursa, Eskişehir, Kay
seride de birer hava şenliği ter
tip edilecektir. 
Şehrimizde bulunmakta olan 

Türk kuşu tayyarecileri bu mü
nasebetle .} arın sabah Ankara -
ya hareket edeceklerdır. 

Bundan maada haziranın son 
haftası icinde Tiırkku u te ki -
latı tnraf ından büs ük bir hava 
cılık ~ünü hazırlanacaktır. O 
gün 30 kadar paraşütçü boşluğa 
atılarak tecrübeler yapacaklar
dır. 

Sancakta fesat çıkar· 
mak istiyorlar 

Antakya l 5 (Hususi) - Vata· 
niler hıç bo, durmuyorlar. Her 
tiirlü tahrılcit eskisiaden fazla 
devam ctmcktedır. Halayda f~sat 
çıkarmak için birçok teıebbüs· 

tere girifmiılerse de. munff ak ola. 
mamışlardır. Hataylılar bütün lah
rikata ratmco, sükunetlerini muha· 

faza etmektedirler. 

kahımı da, çocuğumu da tanı -
mıyorlar. GördünUz mü komi
ser şu başıma gelenleri? •• ''e ••. 
Genç kız daha çok ağltyarak ila
ve etti: 

- Açlık, yokluk, bütün bu 
çile canıma tak etti. Artık bir 
kapı bulup çalışmalı idim. Ça -
lışabilmek için de en önce bu 
çocuk başımdan gitmeli idi. O
nu, piç gibi sokağa bırakmak ta 
istemiyordum. Anası, babası 
belli olsun .. Belki günün birin -
de onu yjne buluı um diyordum. 
Dirseğinin altında büyük bir 
ben de vardır. Onu yüz yıl geç
se yine öylesine de bulurum. 

Ve .. solgun kadın: 
- Ah .. yavrum .. ah benim bu 

çilem!. 
Diye yeniden hiingı.ir hüngür 

ağlamağa başladı. 

A F - 15 •rt 1937 

I~ filozofu ı 
f--2!vor ki : 

Şehrin imar 
Planı 

bu işd n anlı~ anl r ki o rm 

çal malarının, t tkıklcrınin n.ı

ım beklemeli, kararl rma bakmn
lıyız .. 

Müstakb 1 İst nbulun ckl . ü-

zclleşmc i, imarı hakkrnda h r ı.;n 

~eni bir fikir orta) a ntıp, bu r r -

sız zamanda milyonlard n b h e
dince, mevzu hafifii)or. Şehir l 1-

kı\. artık İ tanbulun imnr p ı, 
bir yılan hik;.yesı gıbi din' o . 

Çünkü, o kadar çok ey \C ok r 
biribirine zıd ve hntti'ı bazan gü -

lün çşeylcr yazıldı, SÖ) l di ' i, 
halkda itim d .l..c:ılmadı. Şunu .n ı -

lnbnak lilzundıı: 
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r 
Birimizin derdi 

Hepimizin derdi 
Pazar günleri açık 

berber dükkanı 
var mı?,.. 

Bir berber okuyucumuzdaa 
mektup aldık. 

Okuyucumuz. diyor ki: •Bu 
vaziyette çahşan birçok berber
ler biliyorum. Tabii bu hal, di. 
ter berberlerin a'eyh·ne oluyor. 
Yani müşteri kaçıyor. Halbuki, 
bütün berber dükkanlan kapalı 
bulunmuş olsa,hiç kimse müşteri· 
sini kaybetmez. Pazar iÜnl ri dük
klnlarm kapalı bulunması kay. 
dile alakadar ve bu işi kontrol ı 
edecek makamlar, bu meseleyi 
göıönündc tutarak, kontrolü da-
ha şiddelleodırmelidirler. Aksi 
halde. birçok berberlerin ka. 
zancına mani olan bir hadise 
meydana çıkmak tadır .• 

Bu okuyucumuzun yolladıfı 

mektubun ne dereceye kadar 
hakikate uykun oldu~unu bilnü
yoruz. Fakat, hakikaten böyle 
bir vaziyet varsa, pazar gunü 
gizliden iizliye çalışan kimsele
rin yaptıkları hareket hem a. 
yıp. hem de k:ınunlara kn~ı 
bir itaat.sıılıktır. Bl! mesele üze. 
rinde alakadarların durmasını 
bekleriz. 

! - Bu adda bütün gümrük -
erde böyle bir memurumuz yok. 
~eksen kapının ipini çektik na

le, Yok, yok, yok! 

- Başladık evden; yatak, yor· 
gan. tenceı·e, konsol satıyor, yi
yor, nasıl dolandırıldık, içinden 
çıkamıyor, kimseye de dert an -
iatarnıyorduk. Gülsem kadın bu 

cuk 64 günlük. En son altımda· 
ki yatağı, başımın ucundaki 
~n_ıbayı.!. içinde bir kap yemek 
pışırecegım tencereyi bile sat_ 
tım. İşte nem kaldıysa şu koltu-

gün ne benim karılığımın, ne de 

çocuğumun hakkını gütmeğe 
yarar elimizde hiç bir şey de 
yok. İmam, çocuğa nüfus kağı
dı çıkaramam .. dedi. Çünkü, ni
kah kıyıldıktan sonra izin ka -
ğıdı çıkacakmış, kocam o kağı
dı çıkartmamış. Şimdi benim ni-

Komiser gözlerinin önünden 
hep kendi kızlarını Lutfiyenin 
yerine koyarak geçirdiği füi -
min sonuna gelmişti. Avuçları 
arasına aldıqı şakaklarım kal -
dırdı: 

(Deı•aım 1·ar) 
1 

Birimizin derdi, hepimııin 
derdi oldu~ıma göre, bu işe el koy• 
mak icap etmez mi?. 



A 

f HIK~z~e~d 
ZAVALLI NECLA 

Sovgıtledn grırp eepfıul umumi harite ıına bir bako 

Fransızların meşhur Majino İçi asker dolu otomobiller ve 
hattından sonra, Sovyetlerin de kamyonlar yollara dökülmüş -
şimalden cenuba kadar garp hu- lerdir. Süvari de ayni yoldan 

dutlarını böyle bir hatla tahkim geçecek. Topçu erkanı harbiye-
ctmiş oldukları yazılmıştL nin tayin ettiği tabiye noktaları-

Son gelen Sovyet gazeteleri m _!utacak. Fakat bunların hep· 
bu rnüdafoaa hattı etrafında si de şarka doğru hareket edi -
dikkate değer bazı malumat ver- yorlar. Bu suretle Ukra.nyanın 
mektedirler. Bu müdafaa hattı- işgali planını tatbik etmek için, 
m gezen bir Sovyet gazetecisi bir kaç yüz kilometre uzunlu • 
de, ziyaretini şöyle anlatıyor: 

«- Otomobilimiz yeni inşa 
edilmiş olan askerj köyden çık -
tı. Buraya köy demektense, 
muazzam bir kışla demek daha 
iyi olur. Zabitlerin güzel evleri, 
neferlerin son derece rahat ko
ğuşları var. Şoför santıralına 
kadar her türlü konfor temine. 
dilmiş. 

Köyden sonra bomboş gibi gö
riinen k1r şoselerinde ilerliyo -
ruz. Sauda, solda tek tük ağaç
lar.. Solda ve biraz uzaklarda, 
huduttan otuz kilometre mesa -
fode bulunan bir orman göze 
çarpıyor. 

Acaba bu cepheden Sovyet 
Rusyayı nasıl bir tehlike tehdit 
edebilir? Karanlık bir gece .. . 
edebilir? Karanlık bir gece .. . 

Sovyetler hiç bir ordu
nun bu hattı geçemiye
ceğini iddia ediyorlar! 
Yukarıda gökyüzü, ortada bom
boş kırlar fak at aşağısı maazallah 1 

ı ğunda bir cephe içinde bütün 
kuvvetler yola çıkmışlardır. 

Acaba bu düşman karşısın -
da nelere rastlıyacaktır? 

Kumandan bize dedi ki: 
- Öyle ise giriniz! 
Alçak bir kapı gıcırdayarak 

açıldı ve içeriye girdik. Bir ka
pı daha, arkasından bir üçüncü 
kapı daha açıldı. Nereye gidi -
yoruz: 

İnsan burada kendisini bir 
tahtelbahirde zannediyor. Ta -
vana doğru uzanmış bir peris -
kop göze çarpıyor. Bir köşede 
de bir telefon memuru mütema
diyen konuşuyor, aldığı emirle
ri icap eden yerlere bildiriyor. 

Kapının önünde de bir pas -
pas! yani kunduralarımızın al -
tını silerek içeriye gireceğiz. 

YER ALTINDA BİR KULE 
Duvar boyunca uzanan kau

çuk borulara baktım ve boruları 
takip ettim. Ne göreyim? Uçları 
dışarıya doğru uzanmış maki -
neli silahlarla birleşiyor. Ma -
kineli silahlar tertemiz, pırıl pı
rıl! Kaucuk borufarın hikmP.ti
ni söylediler. Bunlar bir muha
.rebe zamanında mütemadi -
yen işliyecek olan makineli tü
feklerin namlılarını soğutmak 
için su naklediyormuş. Bu tü • 
feklerin yanıbaşında ayrıca ha
va filtreleri de var. 

Periskopa bakmak için mü -
saade istedim. Bir takım rakam
ları çevirip karıştırmak suretile 

üstümüzdeki toprağın ta uzak
lara kadar her tarafını seyret -
tim. 

«Tahtelbahir• den, daha doğ
rusu ctahtelber» den ayrıldık, 
bu sefer daha şayanı hayret bir 
manzarayla karşılaştım. Yer al
tında bir kule! 

Burada kapılar açıktı. Uzak
tan bir Hint şarkısı işittim. Gra
mofon kurulmuş, çalıyor. 

Biz girdiğimiz zaman gramo -
fon sustu, etrafını çevirmiş o -
lan askerler ayağa kalktılar ve 
selam vaziyetine geçtiler. 

Burası cTahtelber• den da
ha çok geniş bir yer ... Duvarlar 
maviye boyanmış, Stalinin, Vo
roşilofun resimlerile süslenmiş. 
Tavan beyaz! Gözümüze çarpan 
ilk şey, namluları mazgalların -
dan uzanmış bir topla bir mit -
ralyöz ... 

Kumandan dedi ki: 
- Eğer isterseniz, buna ben -

zer daha bir çok yerleri gezebi
liriz. Fakat yürüyelim, ben size 
daha enteresan şeyler göstere -
ceğim. Otomobille geçtiğiniz ve 
bomboş sandığınız kırlarda ve 
tarlalarda toplar ve makineli tü
fekler vaziyetlerini almış, bekle
mektedirler. Bir santimetre mu
rabbaı toprak bile 'müdafaasız 
bır01kılmamıştır. Farzedelim ki, 
bir muharebe başladı ... 

MÜTHİŞ BİR ATEŞ 
Rasıtlar bize düşmanın şu ve

yahut bu noktaya geldiğini ha -
her verdiler. Hatta sisli hava -
!arda, hatta en koyu karanlık 
gecede bize filan ağacın veya -
but filan toprak tümseğinin nu
marasını bildirmek kafidir. Top
larımızın atış zaviyeleri hazır -
dır. Yalnız bir işaret, en hatasız 
endahtlarımıza kafi gelir. Düs -
manın bulunduğu toprağa çelik 
yağmuru yağar. Hem de nasıl? 
Yüz metre murabbaına dakika
da on bin mermi atmak şartile! 

3 numaralı periskopta işaret 
edilen şu büyük çukuru görü -
yorsunuz. Düşman kendi mev -
cudunun yüzde doksanını kay -
bcdince, geriye kalanların bu 
çukura üşüştüklerini kabul e -
delim. Ateşi keseriz. Fakat kom
şu batarya ateşi açar ve çukura 
sığınan bütün diğer düşmanları 
da kurşundan geçirir. 

Farzedelim ki, düşman o sı -
rada tanklarını sürdü. Biz bu 
tankların 500 metre kadar bize 

Yer altındaki garajın ve hangar
ların kapıları açılıyor. En kuv -
vetli projektörlerin ışıkları al -
tında kara kuşlar ve çelik kap-

J • •m 'hnv;ılar harekete geçiyorlar. 
Bil' Sooget 6om6ardıman taggaresl yaklaşmasına müsaade ederiz. 

(Devamı 6 ncı sahifede) 

G
üyan'a sür ü len 
Türk pol i sinin 
hakiki hatıraları: 12 

Avukatlm Fransızdı; beni Fransız
lara karşı nasıl müdafaa edecekti? 
devam olunacağını, şimdilik u
mumi koğuşa götürülmemi söy
ledi. 

Ayni bina dahilindeki umumi 
koğuşa alındım. Burada da du
ruşma için sıra bekJiyen bir çok 
dertli vardı. Jandarma rahatça 
bir köşe gösterdi. Bakırköy ko-

gördüğüm bu iyi karşılama ü - 1 
mitlerimi biisbütün takviye et
ti. Cürmüm ağır olsaydı bu hak
lar da verilmez, Kumkapıda ol
duğu gibi ağır muamele göriir
düm. Bunlar, mahkemede ça -
lışmak itibarile vaziyeti daha 
kavrarlar, diyordum. 

şımdaki yatakta bir ihtiyar a -
dam, elinde kalem ve gözlerini 
önündeki deftere vermiş olarak 
bir şeyler mırıldanıyor, kalktı • 
ğımın farkına bile varmıyordu. 

Bir taraf tan terimi kurutma -
ğa çalışırken, diğer taraf tan da 
bu garip adamın vaziyetini sey
retmekten kendimi alamıyorum. 

Haftalarca aylarca bekleyen; 
nihayet ümitleri sönmüş düşü -
nen, hazan hıçkırıklarla ağlayan 
Necla bugün yine dalgındı. Bo
ğazın sessiz mehtabını Vanikö -
yündeki yalısının küçük pen -
ceresinden seyrediyorken, oda 
kapısının hızlı hızlı çalınışı onu 
birdenbire şaşırttı. Titrek bir 
sesle: 

- Kim o! 
Diye sordu: 
- Aç yavrum.> Masa üzerin

de duran bir kağıt parçasını kar
yolanın altına attı. Derhal koş -
tu. 

Bu hareket Neclanın kapıyı 
açmasını geciktirmişti. İçeri gi
ren annesinin: 

- Niçin yatmadın yavrum? 
demesine meydan bırakmadı. 
uykusunun kaçtığım söyledi. 

EvlUdma çok düşkün olan Di
rayet hanım odasına döndü. Üz
gün bir halde yatağına girdi. 

Necla yine annesinin arkasın
dan kapıyı kapattı. Avucunda
ki sakladığı kağı t parçasını eli
ne aldı. Taze hir heyecanla oku
du (paznrtesi günti Sirkeciden 
Eğe vapuru He hareket ediyo -
rum, seni son olarak göreyim). 
İmzayı adeta heceledi. 

Celfıl Celfıl! ve derin derin içi
ni çekti. 

- Ah .. gidcydim. Bu son ha
ber bu Son Telgraf değil mi? O
muzunda dökeceğim göz yaş1a-
rı nı kuruyuncaya kadar olsun 
heni anacığına emin olsaydım 
büti.in tehlikeyi g<ize alırdım. 

Celal düşi.inliyornm ve umuyo
rum ki gelseydim vedalaşma sı
rası belki de bana gelmiyccekti. 

Necla mütaassıp bir aile kızı 
idi . .Mektebi terkedeli iki sene 
olmuştu. Bahanesiz gezmek ni
yetile yalnız sokağa çıktığı pek 
azdı. Ce151in randevü haberini 
alınca yalancı bir mektup düzer 
annesine gösterir. Arkadaşı Sü
heylanın çağırdığını söyliycrek 

miseri bulunan İhsan Beyin te
,sirile olacak, gardiyan ve jan -
darma1ardan iyi muamele gö -
rüyordum. Bir şey istersem al
dırılacağını, avluda gezmekte 
yabileceğimi ve ara sıra da ziya
serbest olduğumu, gazete oku -
retçilerimin kabul edileceği -
ni söylediler. Onlar tarafından 

Yorgun, fakat müsterih ola -
rak yatağa uzandım. 

O gece çok korkunç rüyalar 
gördüm. Kurşuna diziliyordum. 

Gözlerini kapayıp açtı. Çehre • 
sine hafü bir tebessüm gelmiş
ti. 

Guganda Cagınnı ıthrindı Franııs fıaıtaneıl. 

Uyandığım zaman kendimi 
tere gömülmüş buldum. Üst üs
te nefes alıyordum. Yavaşça 
doğrularak koğuşa bakındım. 
Herkes uyuyor, yalnız, yanı ha-

Defteri kapatarak başını çe-
virdi. 

- Hayırlı geceler .•• 
- Sana da evladım ... 
Ağır başlı ve bilgili bir adamı 

andırıyordu • 
- Sizi, dedi, henüz görüyorum. 

Bugün mü geldiniz? 
- Akşam üstü. 

l 
Sözlerinden teselli bulunacak 

gibiydi. Benim de canım sıkılıyor, 

hele deminki rüyanın üzerimde bu
lunan tesirini gidermek için behe
mehal konuşmak istiyordum. Ya
vaşca kalkarak yanına vardım. 

Gün görmüş, hoş sohbet bir a -
damdı. Gösterdiği yere oturarak 

1stanbula inerdi. Halbuki aylar· 
ca haber almadığı Celalden ani 
bir telgrafın gelmesi onu hayli 
üzdü ve şaşırttı. Bir gün içinde 
ne uydurur, nasıl çıkabilirdi. 
Buna imkan yoktu. 

Necla mahzun bakışlarile baş 
ucunda asılı duran saatin 12 ol
duğunu gördü, hemen kalktı. 
Sıkı bir göğüs geçirdi. Çekme -
cesinin ancak bir köşesini dol -
duran mektupların arasına elin
deki kağıdı da koyarak kilitledi. 
Karyolasına uzandı, uyku göz
lerinden akıyordu .. 

................................. 
Okunan sabah ezanları Dira

yet Hanımı uyandırmıştı. Ken -
di kendine düşündü, ev!Admı 
aylardanberi devam eden has -
talığına hiç bir mana veremi -
yordu. Namazını kıldı, işlerini 
bitirdi, aşağıda hazırladığı tep • 
siyi aldı. Neclanın oda kapısını 
dakikalarca dinledi. Hiç ses yok· 
tu. Ilık bir sesle: 

- Necla yavrum saat 9 oldu 
kalk ta vaktile ilacını iç .. 

Istırapla yoğrulmuş bir 
göğiistcn gelen öksürüklii bo -
ğuk bir ses. «Şimdi uyandım an
neciğim» diyerek kapıyı açtı. 
Kalbindeki i.imitsiz helecanı bel
li etmemek için nefsine hükim 
olmağa çalışıyordu. 

Daha şen görünmek için an
nesinin bıraktığı tepsi içindeki 
kuvvet şurubunu içti, kahvaltı
sını yaptı ve kanapcde oturdu. 
Annesine: 

Anneciğim hu şurubun çok 
faydasını gC>rdüm değil mi? 

- Evet yavrum ben <le seni 
çok iyi gördüm bugi.in. Biraz İs
tanbula insen, diyecektim. 

Annesinin bu sözlerini duyan 
Necla belki bir ruh dovurucu 
bir mektup gelir ümidiyİe her 
günkü gibi bugün de evden ay
rılmak istiyordu. 

- Öyle ama anne Siiheyla ge
(D•,•nn•r 6 rrıcı .<:aı!fnrln) 

konuşmağa başladık. Tophane ta
raflarında koltukçulukla geçinen 
bir fakirmiş. Üç gün önce dört 
Fransız zenci dük~anına girerek i
çeride ne varsa kırıp dökmüşler. 

Şikayetlerini dinletemedikten baş
ka suçlu çıkarılarak buraya geti -
rilmiş. 

Söz arasında remil de açtığını 
söyledi. Böyle şeyler hakkında i
tikadım olmamakla beraber sar -
sılan maneviyatımı belki de tak -
viye eder ümidile rica ettim: 

- Bana da bir remil açmanızı 
rica edeceğim. Fakat, nasıl çıkar
sa öylece söylemek şartile ... 

Kirli defterinin üzerine elinde
ki kurşun kalemle bir takım tu -
haf işaretler çizerek bazı hesaplar 
yaptıktan sonra bana döndü. 

- Doğru söyliyeccğimize göre, 
istikbalin karanlık. Ölnıiyccek am-
ma çok çile çekeceksin! .. 

O, hesap işaretlerine bakarak 
devam etti: 

- Belki suçsuzsun! Fakat, suç· 
(Devamı 1:ar) 



Ti YA TRO YiRMiNCi ASIR 
Yetişmiş opera artistlerine [ancak Oğle yemeğini lstanbulda, 
beş sene sonra k~vuş~~ile~eğiz! akşam yemeğini 

Ankeradaki tiyatro mektebıne\ getırılen mutehassıs p • . b • J "' • f 
çok dikkate değer sözler söylüyor arıste yıye 1 ecegız. 

Türk operasını hazırlamak Türk bestekarlarına 
da geni bir devir açacaktır 

An karada Mu.ilci öır•lmen olca/un•., moi•rn 6lna11 içind• lcuralan Tilrlc tiıatro opera ... lct•biıuıc 
kız " erk~lı: talı:6cni11 dans defll•ri Hnasında alınmıı ilci resmi 

A k d M .. 'k Ög"retmen \ terlerinden de pek memnunum. tirtip seyretme.de ve sırf bu 
n ara a uzı l · · d k tli ta · l 

okulu binasında bir tiyatro mek- Mesleki ciddiye alıyor!~· s~et yuz . en. ~vve ve . mamıy e 
tebinin kurulduğu mallımdur. İnönü, Türk tiyatrosu ıçın .yetı... yerlı hır tıyatroya. ~hı.p o~ma -

Bu modern mektebin kurul.. şecek gençlerden kuvvetlı hır maktadır. Bunun ıçındır kı Tür· 
ması için, bilindiği gibi, müte - karakter. ist~iğini bil~assa te- kiy~nin_ daha güç yol1;1 tercih et-
hassıs ve müşavir sıfatiyle, ti • barüz ettırmış. Gençlerın bu te- mesı, bıraz zahmetlı de olsa, 
yatro ve opera sahasının enter- milli tiyatrosunu kendi içinde, 
nasyonal şöhretlerinden Alınan bütün ıztırablrına tahammül 
rejisörü Kar! Eybert davet edil· ederek doğ\ırması taraftarıyım. 
mışti. Bir kaç defa memleketi .. Türkiyeye yabancı truplann 
mize gelerek tetkiklerde bulu .. gelmesi taraftan olmadığım ne-
nan, raporlar veren B. Eybert tic~i ~ıkanlmasın. ~.n sadece, 
bu mevsim başındanberi tiyat- Arı.an~de old~~ gıbı, memle-
ro mektebinin kuruluşu işinde ketin tıya.tro ihtıyacını . ya~nız 

1 k k .. yabancı tıyatroların faalıyetıy -ça ısına ve ders verme uzere 
1 

k ı t hl.k ı ·ne 
· . . e arşı anmanın e ı e erı 

memleketımızde bulunuyordu. işaret etmek istedim. 
An~ak mu_htelif memleketler .. Türkiyede, hükumetin kas • 
dckı anga1manları, Karl Eyber- tettiği sadece bir milli tiyatro 
tin bütün mesaisini memleketi • kurmak ta değildir. Ayni za .. 
mize hasretmesine imkan ver • manda kuvvetli bir tiyatronun 
memektedir. tesiri altında her memlekette 

Bu kıymetli sahne üstadı an- olduğu gibi kuvvetli bir sahne 
cak sonbaharda tekrar dönmek edebiyatının doğmasını ve bü • 
üzere memleketimizden ayrıl - yümesini temindir. 
maktadır. Melr.tıpt• çalııan tiyatro mrltehauuı Türkiyede opera san'atkarlı-

Eybert Ankaradaki tiyatro Korl Eglı•rt. I ğı ve bestekarlığı yoktur, çün .. 
mektebi hakkında şunları söy - kü opera yoktur. Mevcud olmı-
liiyor: menniyi tahakkuk ettırecek s~· yan bir şey için yazmak ve bes· 

- Tiyatro mektebinde çalış- rette kuvvetli bir seciyeye sahıb telemek de kimsenin hatırına 
malarında az zamanda varılmış olarak yetişeceklerinden hiç gelmez. Bu itibarla, Türk ope • 
olan netice ümidimin fevkinde şüphe etmiyorum. rasını hazırlıyacak olan mek • 
çıkmıştır. Tiyatro mektebinin Bu çocuklar, devletin üzerle- teple birlikte, genç Türk beste • 
talebeleriyle ilk karşılaşmada rine ihtimamla tıtrediği ilk ak • karları için yeni bir devir açılı-
edinmic; olduğum intibam pek törler olacakları için büyük bir yor demektir, ayni zamanda 
de iyi olmadığını gizlemeyece • mesuliyet yüklenmişlerdir. genç bestekarlar ve muharrir • 
ğim. Fakat bu gençlerin mah - Tiyatro hayatı iptidai ~ir hal- ]er, Türkiyeye ithal edilecek o -
dud bir zaman çerçevesi içinde de olan bir memlekette ılk ha • lan büyük garp opera eserlerin· 
gösterdikleri inkişaf, görgüsüz- reket olarak daha. kolay bi~ ~ol den bu sahne vasıtasiyle çok şey-
lükleri altında çok kuvvetli bir da tutulabilir, ve ışe ecnebı tı .. ler öğreneceklerdir. Bu ithal ha-
istidad saklı olduğunu isbat et - yatroları getirilerek de başlana: reketini mümkün kılmak için 
llıiştir. bilirdi. Ben dört senede~b~rı. Maarif Vekaleti bir tercüme mü-

El k d her sene birer tiyatro mevsımını bak k sah imizdeki küçük mi tar a • sa ası açara garp ne e .. 
ki talebenin az zamanda göster- Arjantinde geçiriyorum ve ec • serlerini dilinize çevirtmek ni .. 
llıiş oldukları inkişafa bakarak, nebi memleketlerdeki tiyatro yetindedir. 
'rürklerin tivatroya çok müstait hareketleriyle alakadarım. Bu İsmet İnönünün, Türk tiyat .. 
bir millet olduğuna ve bu mes .. itibar1a biliyorum ki, bu kola": U• rosunun en güzel türkçeyi öğ -
leğin memleketinizde istikbali sul sakat neticeler verrn::ıkte:ır; retecek müessese olduğunu söy-
Parlak bulunduğuna kanaat ge- Mesela Arjantin 25 sen en en liyerek sahnenin dil bakımından 
tirdim. Tal b 1 · · · karak • en büyiik yabancı truplannı ge- ehemmiyetini takdir dtiQini İfitmek 

e e erlllllZln benim için büyiik bir zevk olmuıtur. r--.,.,._.,...__ 

Şimdilik bu mektebin tale -
~ni tiyatro kısmı için üç ve 
opera kısmı için beş senelik sıkı 
\re ciddi bir tedrise tAbi tuta -
cağız. İlk bakışta uzun görülen 
bu müddet sanat kabiliyetleri -
nin tam inkişafı, sanat karakte
rinin teşekkülü ve bütün he -
veskirlık alAmetlerinin izalesi 
için çok lüzumludur. 

Türk basınının mektebimize 
gösterdiği çok memnuniyet Je -
ğer alaka ve hassasiyet, ümid e-
derim ki, memlekette bütün 
sanat ve fikir elemanlarını bu 

Tal•H rttmilı 61r ilanı wıl pragor dsm::. 1•~t~una seff>rber edecektir. 

Amerikadan Atlas denizini 
ağırlı.~ı 20 tonu 

geçen hir 
bulacak 

raketin 

Yıldızlarda ve ag 
da dans etmeğe 
giden genç kızlar --

Amerikalı Djons, evinin bahçe -
sinde saatine bakarak sinirli, si -
nirli geziniyor ve geç kalmadığını 
zannederek sabırsızlanıyordu.. Sa
at henüz sabah onu otuz altı da -
kika geçiriyordu. Halbuki, Djons 
öğle yemeğini Pariste yemek arzu
sunda olduğu halde ailesi efradı 
henüz evde toplanmamışlardı. Çün
kü, raket ile aya dansetmiye gi • 
den Djons'un kızı henüz dönme • 
miştl. Zengin Amerikalının şofö
rü yıldızlara gidip gelen raketleri 
idare etmesini çok iyi bilmektedir. 
Çünkü şimdiye kadar 10 defa aya, 
20 defa ci:ı yıldızlara gidip gelen 
raketlerde şoförlük etmiştir.. Şo

för, öğle yemeğini Pariste yemek 
arzusunda olan DJonsu Atlantik 
denizi üzerinden Avrupaya ·götü -
rüp getirecek olan raketi prova e
dip hazırlamakla meşguldür ... 

Muhterem okuyucular, şu yuka
rıda çizdiğimiz levhanın bir gün 
hakikat olacağına siz şimdilik bel
ki de inanmamakta ve bunun an
cak 2937 yılında hakikat olabile • 
ceğini söylemektesiniz. Maamafih, 
raket davası uğrunda yıllardanbe
Ti uğraşan ve muhakkak surette 
yıldızlara, aya çıkacaklarını söy .. 
liyenlerin çalışmaları karşısında, 

bu müşkülün de çok yakında hal 
olacağına insanın inanmaması 

mümkün değildir. Rakelerle aya, 
yıldızlara çık aa1t. Amerikadaıi 
Avrupaya. Paristen Şanghaya gi • 
dip gelmek istiyen mütefenninler 
tam on yedi hükumet içinde gece.. 
li, gündüzlü faaliyet ıarfetmekte.. 
dirler. Amerikadaki raket §irkP.ti, 
ikı yıl ev\rel ilk adımı atmıştır. Bu 
şirketin yaptığı otuz metrelik bir 
raket Amerikada Eteyin Ayinland
dan atılmış ve saniyede 210 met
re sür'atle Nevyok körfezine var
mıştır. Bu kadar sür'at, ancak ses
lerin gidebildiği bir sür'attir. Bu 
ilk muvaffakıyet üzerine, raket iş
lerile meşgul olanlara büyük bir 
cesaret gelmiş ve çalışmalar faz .. 
laşmıştır. Mütehassıs alimleri 
raket işlerinde en fazla meşgul e
den cihet, raketlerde yakti.acak 
mayiler meselesidir. Bugüne kadar 
yapılan tecriıbeler gazolinle ispir
tın ve daha bir takım hususi ma .. 
Yilerin karıştırılmasından h:ısıl o.. 
lan müvellidülhumuza sayesinde 
raketler tahrik edilmektedir. 

varabilmek için daha hayli müd -
det beklemek icap edecektir. Ame
rika, İngiltere, Almanya, Avus • 
turya, Rusya, İtalya, Avustralya, 
Holanda ve Japonyadaki birçok a-

p.,,, 
limler raket davası ujrunda ge • 
celi, gündüzlü çal.tgmaktadırlar. 

Fakat, çalı§maları esnasında para 
hususunda çok müşkülAtlarla kar-

şılaşmaktadır lar. 
Doktor Robert Bodart ilk rakat 

tecrübelerine 1909 senesinde baş -
lamıştır. Bu zat, o zaman gazo -
lin ve mayi müvellidülhumuza ile 
müteharrik küçük, küçük raketler
le tecrübeler yapmıştır. Diğer bir 
Amerikalı profesör olan doktor E
duart Pendrey de ömrünü raket -
lere hasretmiştir. Bu zat, Amerika 
raket şirketinin reisidir. En sür -
atli raketi mühendis Djons Şesta i
mal etmiştir. Küçük bir memleket 
olan Avusturyada bile raketlerle 
uğraşan Herman Obert ve Faris 
İşmidl namlarında iki mütehassıs 
vardır, ki bunlar da bu uğurda ça-
lışmaktadırlar. Mütehassıslar c;ı • 
cağa, soğuğa, tazyike müteham -
mil ve raketin imaline mahsus ye
ni bir maden bulmağa çalışmakta
dırlar. Kimyagerler, bu madeni 
bulmak için bir çok kimya tecrü
belerinde bulunmaktadırlar. Ra • 
ketciliğin terakki edememesine en 
çok mani olan cihet, henüz rağbe
te mazhar olamaması ve para bu .. 
lunamamasıdır. Bankalar, mali 
gruplar raketciliğin uğruna para 
sarf etmekten çekinmektedirler. 
Çünkü, birçok kimseler aya, yıl -
dızlara çıkabilmenin henüz bir ef
sane olduğu kanaatindedirler. İlk 

Bu mayi, patlayıcı rnayilere n.s-
betle on kere daha kuvvetli olup 
raketin içinde (motör) namı ve -
rilen hususi bir odacıkta yakılmak
tadır. Maamafih, insanların öğle 
yemeğini Pariste, akşam yemeğini 
Şanghayda yiyebilecekleri güne Alimler blH ha ga1eı11 rsıtlCHll temin ti• m•~ı'Jldürler 
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Ba ha/ta tıina• Nopoll,,. llıl 6 •ılı lllr ıoea/c doı-uıtar. Ba ıoeufurt 
6•10g•c•fı ıOpAell pOl1rtul•tllr. Folcot ıonfu ıaıatmolc ı,;,. 

tJolıtorlor •llerl11~a .. ltlill A•dor çolıpnulclatlırlar. 

havada 2000 metre yüksekliğe ka· 
dar raketler göndermeğe muvaf 4 

fak olmuşlardır. Raketler balon • 
lardan daha ucuza mal olmakta o
lup bulutların üstündeki hava ce 4 

reyanlarma ait malümat toplama .. 
ğa daha elverişlidirler. 

Hiç bir tehlikeye maruz kalma· 
mak şartile, insanlar raketler sa .. 
y.esinde gök yüzlerinin ötesine va• 
rabileceklerdir. Fakat ne zaman, 
yüz sene, iki yüz sene, beş yüz 
sene sonra mı? .. Burası meçhul ... 
Hesap edildiğine göre, bir raketi 
Amerikadan Avrupaya gönderebil· 
mek için yüz bin dolar sarfetmek 
lizımdır. Aya gönderilecek bir ra
ket yirmi ton ağırlığında olacak ve 
4380 kilo yakacak mayi bulundu .. 
racaktır. Raketlerin lüzumsuzluğu. 
nu iddia edenlere, Rayt biraderle· 
rin ilk tayyareyi imal ettikleri za
man uğradıkları istiskalı hattrlat .. 
mak kafidir. 



- -- ..,. - ---- ---- -~ 

Üç komita Okuyucurarıa 
§aş başa 

Makedonya komita- Sokakta toz . 

1 d 
Nereden gelır? 

CI arı arasın a 13 yıl W:l.a;:::.:~== ~:::./•maU 
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Ha a 

n se•. 79 

Bütün 6u hl'cllmırc içintl• oe Balıa,fslandalci TüTl<.lu komiiılerin 
tıcaviisüne afrar, kan aılarlcert, (Yarın} er Ari/ Oruç haini, B•lta· 
ri•ianda ikamet edebilmek cıc kanana ısaıinin 79 uncu madaulnden 
mfJ.•tefit olmak. lıalckını l/di•ap ıttilinl Bulıar ıazete/ırile llôn ediyor 

ve Bulıarca gazctelcTae TilrHük alıghlnJ• yazılar gazıyorrlu •• 

olan felaketleri düşündükçe göz- Yazan: 
lerim kararıyordu... M N 

Yanımdakilerden birisi önüm- · ecmeddin Deliorman 
Sofyadakl (DcllormH) 

de, diğeri arkamda köyün dışına ru:ctnl batmuharlrl 
çıkıp, ilerliyorduk. İki köylü, ! ____ .._ _ _..;;,;.;,;;.;;~~---ı 

y9l kenarında bir kuzuyu yabr- lu Ali Ağanın karşısında küçülü· 
mışlar, boğazlıyorlardı, onlara yordu. Ona minnettar olduğu belli 
dotru döndüm. "Hey ağalar .•• Ali A· idi. .. Ali Ağa, birer kahve getirtti, 
ğaya söyleyin biz gidiyoruz> de- içtik ve konuşmıya başladık. Bu 
dim.. esnada, Arap oğlu dışarı çıktı ve 

Ne ben yanımdalcilere, ne de biz: Ali Ağa ile yalııız kaldık ... 
yanımdakiler bana hiç bir söz ,Ali Ağa, ne yap, yap, bizi, A-
söylemiyorlardı.. Artık köyün rap oğlu ile bir meyhaneye götür-
bir kaç yüz metre kenarında, de- mi ye bab dedim ... 
mir yolu boyundaki binalara yak- Entarisinin önündeki cebinde lJir 
}aşmıştık. Önümdeki levhadan saat asıh idi. Saatin olduğu yer~ 
gideceğimiz binayı gözlerimle elini uzattı ve beş ·yüz lefük bir 
gördüm. bankonot çıkarıp ceketimin cebine 

Önü bayraklı, dışı kireçle sı- koyarken, bu, meyhanede belki 
vatı alçak bir bina •. Binanın içine ırirdi- lazım olur> dedi ... Ben, Arap oğ
ti m zaman Razgaddl\ vaktile at cam- )unun içkiye meftun bir adam ol
bazlığı eden bir partizanın kumandan duğunu daha Razgratlan biliyor -
ıandalycsinde oturduğunu gördüm ve dum. Elinden kurtulabilmenin ye-

hayrct ettim. Demek ki, partizan- gane çaresi, onunla kadeh tokuş • 
lar Işıklar ve havalisi aşayişinin, turabilmekte olacağını düşündüm 
id:ıresini, vaktile ,at c:ımbazlıg~ ı c- ve ~c;i o vadiye dökmiye karar ver-
dcn bu adama v~şlerdL Vakti- ~-
le kahve ve sıgaramı içen bu parti- Arabof bir partizandı, Ali ağa 
zan, oturduğu yerden bana, sert, ve bilhassa Ali ağanın odasındaki 
sert baktı ve (Sen burada ne arı_ kızartılmış piliçler, hindiler, o -
yorsu11> dedi... Bir küfür savur _ na her zaman lazımdı ve kim bilir 
nıa), da ihmal etmedi... Ben, eski kaç yüz kere lazım ohnuştu. Bun • 
aşinalığa, hemşeriliğe güvenerek dan ötürü, Ali ağa, oturuşile, söz 

söyleyişile, teklif ve tekellüf bil -
yorgun vücudümü bir sandalyenin 
kenarına iliştirmek istedim, fakat, miycn atvırlarile Arapoğlu üzerin-

. deki nüfuz ve hakimiyetini istedi-
o, mnıyctindckilcrc göz ucile işa-
ret etti ve calın şunu, içeri götü _ ği gibi istimal edebildiğini göste-
- d d riyordu. run. e i ... 
Duvarlaı küflü, küçük pencereli Arabof dışarıda elini, yüzünü yı-

dar ve mahzen gibi bir yerin için· kayıp, içeri girdikten sonra, Ali a-
de bir saat kadar kaldım, Ali ağa- ğa ayağa kalktı ve: 
nın gece bıraktığı sıgaraları henüz cHaydi Arabof, sen de gel. Ben 
bitirmemiştim ki. koca kuşaklı, ko- misafire bir kahvaltı ikram ede -
ca sarıklı, iri vücutlu, burma bı - ceğim• dedi. 
yıklı Ali ağanın kapıdan içeri gir- Bu teklif karşısında Arabof dur-
diğini pencereden gördüm. du, düşündü. Vec iyi be Ati ağa 

cSabahlar hayır olsun be Arap amma, benim Razgrada telefon e -
dip vaziyeti bildırmckliğim la -

oğlu, bizim odada bir misafir var- zım. Çünkü, her yere verilen tel-
dı, onu buraya mı getirdiniz> d!ye 

d 
graf emirlerile nerede ele geçiri-

Eor uğunu işitiyordum. Civanmert, lirse geçirilsin, bu arkadaşın te\·-
saf ve mert Deliorman Türkünün kif edilip Razgrada teslim edilme-

«İstanbul sokaklarının bozuk, 
kaldırımsız, yazın tozlu, kışın 
da çamurlu olduğundan şika • 
yet ederiz. Bu şikayette bütün 
İstanbullular haklıdır. Bir kaç 
gündür havalar iyi gidiyor, yi
ne toz başladı. Yazın ne yapaca
ğız, bilmiyorum. Fakat, sokak .. 
ların tozlu olmasında bazı di • 
ğer amiller vardır. Mesela. biı· 
çok şirketler, yahut müesseseler 
kaldırımları açıyorlar, sokağı 
kazıyorlar, yer altında boruları, 
kabloları düzeltiyorlar, yahut, 
başka işlerini görüyorlar. Son .. 
ra, yolu, kaldırımı ge1i~i güzel 
kapatıyorlar. Bu tamirat esna
sında tabii bir çok taş, toprak 
yığınları bunun üzerinde kalı • 
yor. Yolun, bu tamir gören kı~ 
mı, iyice kapanmayınca, temiz
lenip, süprülmeyince, şüphesiz 
etrafa toz yağdıran bir menba j 
oluyor. Günlerce, o civardan ge-
çenler, toz bulutları arasında 
gidip geliyorlar; artık tozun rnik· 
tanna, rüzgarın sür'atine göre, 
o toz menbaı günlerce, haftalar
ca,. •. hatta hazan aylarca sürü -
yor. Bence, bu işin önüne geç -
mek kolay ve basittir. Alaka -
darların nazarı dikkatini cel • 
betmenizi rica ederim. 

SON TELGRAF - Şehir &0 •• 

kaklarının bıı hali hakikaten doğru .. 
dur. Okuyucumuza hak t•eriryorır::. 
Alakadarların dikkat gözüne arzede· 
riz. 

··································· · · ................. ,. 
Sovyetler bir çe
lik duvar ördüler 

f 4 üncü •ay/adan devam ) 

Ondan sonra toplarımız ateş a
çar. Bu mesafede hiç bir tankın 
ona göre imal edilmiş olan top
larımızdan kurtulmasına imkan 
yoktur. Bu suretle sahayı tama
mile temizlemiş oluruz. 
Düşmanın ağır topçusu yer 

altındaki istihkamlarımızı tah -
rip edemez. İstihdaf edilen he
defe vaınl olması için, ağır bir 
düşman topunun en aşağı 200 -
250 obüs atması lazımdır. Bu su
retle toptan da hayır kalmaz. 

Tayyarelere gelelim. Düşma
nın 500 kiloluk bombalar attı -
ğmı farzetsek bile, yer altındaki 
istihkamlarımıza hemenh iç bir 
zarar gelmiyccektir. Zehirli gaz
dan da korkm11voruz. Kapıları -
mızı ve hava filtrelerimizi gör - . 
dünüz. Her taraf sımsıkı kapa -
nır ve biz içerideki havayı bil
kimya tasfiye ederiz. 

Erzak ve cephane ihtiyacımız 
mebzul olduğu için, mukave -
metimiz uzun mi.iddet sürer. 

H 1 K Ay E 1
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Eski lstanb batak aneleri: --

Z~ !!~~:.~~~.~~ ._ _____ K __ U __ vazan·: M. ;. ~APAN __ I 
lecek evden kaçmış gibi olurum 
isterseniz siz gidiniz anneciğim 
dedi. 

Süheyla Neclanın çok samimi 
arkadaşı ve uzaktan da Celalin 
akrabası oluyordu. Bu kız tey -
zesinin düğüniinde Necla ile Ce-
lali tanımıştı. Celal ticaret me
zunlarından Merkez Bankasın
da çalışan uzunca boylu esmer 
güzel bir genç fakat güzelliği 
nisbetindc çeşit kızlarla alaka· 
dar olan bir çocuktu. Zavallı 
Necla sevginin sıınnı bilmeyen 
sevimli, ela gözlü saı·ı saçlı sa
kin bir kız. 

Necla Celali çok sevmiş ve 
bağlanmıştı ona. Tecrübesizlik 
yüzünden birden kapılmış, o • 
nun her sözüne inanmıştı. Aş • 
ka susaJan gönlü günlerce yan
mış aldandığını pek geç anla • 
mışb. Halbuki Celal iki ay se -
verek konuşmuştu; öyle sevgi 
gösterdi ki mektup belki gitmez 
diye randevüleri telgrafla ve -
ı·irdi. Sonra sekiz ay arasıra 
mektup gönderdi. Fakat tama
mile ihanet ettiği zamanlarda 
üç aya yakındL Tam gitme gü
nünde çeldiği telgraf Neclayı 
görmek istediğinden değil ken
disinin İstanbuldan uzaklaştığı 
nı bildirmek ve ona ka1p yara· 
sını kanaat vermek içindi. Bu 
uzaklaŞlş Neclayı çok üzdü. Çün
kü o İstanbula inince sevgilisi -
nin müsait zamanlarında nerede 
dolaştığını Süheyladan öğrenir, 
oralarda gezinti yaparak Celale 
tesadüf ettiği vakiydi. .. 

Dirayet Hanım gideli çok ol-
muştu. Necla bahçenin en ucun
da denize doğru bel büken geniş 
gövdeli top çamın altına şezlon-
gunu koydu ve yaslandı. Tahay
yiilata daldı. Bi.itün iç acılarına 
birer suret vermiş onları artık 

öldürmeğe çalışır onlarln cenk
leşirken .. bahçe kapısı vuruldu. 
Posta .. Bayan Necla ..• 

Necla cılgın gibi yerinden fır
ladt kapıyı açh hemen mektu -
ba baktı. A .. Celalin yazısı dedi. 
Her zamanki gibi postacının bah· 
şişini 'Vermek için iceri koştu 
aklına nereden geldi merakile 
acele on kuruş aldı geldi. Silik 
vurulan damganın Sivas oldu -
ğunu anladı. Titrek eli ile para
yı verdi. Postacı kaptdan çıkma· 
dan mektubu açtı. Celal hitabe 
yerine yanan bir ateş parçası 
koymuştu. Stçrayan bir kıvıl -
cım onu sanki tutuşturmuş gü
neşten penbeleşen benzi kıpkır
mızı olmuş aıiık okuyamadı. 
Çıkan alevleri belki söndürür 
diye doğru mutfağa koştu tek -
rar yüzünü yıkadı. clökülen su
lar icinde göz yaşları da karış -
tı. Yukarıva koşup saate baktı. 
Saat üç olmuş nerdeyse annesi 
gelir bari onu ka~ılayaytm di -
ye giyindi ve hazırlandı o uğur
suz mektubu çantasına koydu, 
evden çtktı: 

Barbut kahvehaııelerinin devamlı 
müşterileri arasında 

esrarengiz ·nsanlar çoktur 
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Hamza beg{n m~nsup olduğu 

Zar nedir? 
Kaç türlü zar vardır? 
Hangileri doğru, hangileri hile

lidir?. 
Hani şu tavla oynadığımız altı 

köşeli kemik parçasını bilmiyen 
var mıdtr? 

Zarların, (aştk) büyüklüğünde 

alanlan da vardır. Yerli zar, yal -
ruz kemikden yapıldığı halde, Av
rupadan getirilenlerin hepsi bağa
dan, bir nevi madenden yapılmak
tadır. Kumarbazlar drasmda Av -
Tupa zarı makbı.:l değildir. 

Tavla, gülbahar, çelebi ve mah· 
pus gibi zarlı oyun oynıyanlar, za
rın yalnız bir adı olduğunu znnne
derlcr. Halbuki, zarın birçol· adla
rı vardır. Saya 'ım: 

İzmir, Karagöz. havai, kırpık, 
ters, her tarafı lir, arnavut zarı ... 

Bunlar hileli zarlardır. Arnavut 
zarından başka... Bazılarının ke -
narları eğe ile törpülenerek, bazı
sının, siyah ~1cnek yerleı ind~n ga
yet ince makabla açılan deliklerin 
içine 4.Cıva~ akıtılarak yapılır. Her 
tarafı bir zar, altı tarafı da «Şeş-., 

cbeş>, «!ıe> yahut «yek>, cdü:ı>, cci
har> olarak yapılır. Bugün, bu çe
şit zarla oymyan cişch yoktur. 

Yirmi beş otuz yıl evvel, bar -
but hırsızlığı. zar hilekarlığı bu
günkü kadar tekamül ( !) etmemiş 
olduğu için, bir takım safdiUerin 
bbyle zarlarla paralarını alırlar, 

çalarlardı. 

Bunun bir de hikayesi vardır, 

uydurma değil, hakiki bir vak'a -
dır. Anlatayım: 

İkinci Abdülhamit zam:ınında 
Urfada teşkil olunan Haran Hami
diye süvarı alayı zabitlerindbn 
Hamza efendi barbut meraklısı bir 
adamdır. Her yıl, ·aıaydan izin ala
rak İstanbula gelir, Galata baloz
larında, Beyoğlu kafeşantanların

da kafayı tutar, eğlenirdi. 

Haran Hamidlyc aiivari aıagc 
fendbazlarından (Tırnakcı Rih~) 

Hamzanın oyun merakını ve p:ıra
lı bir oyuncu olduğunu duymus, 
arkasından takip ediyor, sırasına 

getirip soymak için planlar hn1.1r
lıyordu. 

Tesadüf, ona yardım etti Bir -
gün, Şirketi Hayriycnin Bn3<ır.çi 

iskelesinde meşhur koltukcu Rc>şi.
din tuttuğu guzinod:ı Hamza beyl .. 
karşıla..'.jtı, ahbap oldu. Hnmzanm · 

- Bir p:ıcti ta\·la • ap:ılım mı?. 
Teklifini nazla, fakat icin i ?fn 

se'dnerek kabul etti. Bir güz:ıüş 
mecidiyesine oynamıya basladılar. 
•• :ı; 

Uç bcs S"at süren oyun netice~i:ı -
de Rifat, IIamzadan: 

- 10 nlbn!.. 
Aldı. Ve oyundan kall.tı. Fa ~at 

Hamidiye süvarı alnyı zabiti: 
- Olmaz, hepsine bir (11) ya • 

palım. Ya on lırn daha alırsın, yo!
hut zararımı kurtarırım fit o -
luruz! 

Diyerek onu bırakmadı. 
İstersen oynama?.. Hamza b, v 

ibu!.. Çekti ıni vurur, vurdu mu J~ 
ona birşcy olmaz, doğru Urfa dağ
larında soluğu alırdı. Sonra yağlı 
bir müşteri idi, kaçıımıya da g !l
mczdi? 

Oynanuya ba~ladılar. Rifat cı -
''a1ı zarla oynuyordu. Knybctnıe
sinin imkanı yoktu. Hamza şüp -
helenmesin diye, arada ona r.Lı o
yun veriyor, kazandırıyordu. 

Nihayet: 
- On onn1 .. 

Geldiler. Oyunun biimesine bir 
oyun kaldı. 

Son oyuna başladılar. Rifal: za
rın ctekini ko5muş:ı. kerizinde de
vam ediyordu. Fakat bazı kerte: er 
geliyordu ki, zarın aldattığı olu -
yordu. 

h iç bir şeyden pervası yoktu .•• o, si lazım> dedi. 

Hatta düşman istihkamları -
mızda birini zaptetse bile, arka
sınsından yeni bir istihkamla 
karşılaşacak ve taarruzunu tek
rar etmek mecburiyetinde ka -
lacaktır.• 

, ...................... , .. ttlllfllllllllllllllffltHHlllHIUllllUllflJllttıııuu 

İçki meraklısı idi. Her ak -
şam küp gibi olurdu. Kan -
tocu kadınlara bayılırdı. Hamza 
bey ne zaman, Galatada (zorba) -
nın balozunn gelse, daha merdh·en
lerden çıkarken, kızlar lıemen o -
nun çok sevdiği şarkıyı okum.ıya 

başlarlardı: 

Bazı znmanlarda da zar Hamza 
beye yar oluyor, şans, ona kazr.n
dıncı sayılar attırıyordu. Manma -
fih, bütün bunlara rağmen, şansı 
alt etmek, Rifatın elinde idi, ve 
hazırlıklı bulunuyordu. odasındaki misafirin ona haber e

dilmeden alımp götürüldüğüne 
kızmıştı... Beni tekrar kumanda • 
nın odasına götürdüler •.• Arap oğ-

Bir Tecavuz 
(Rodor» refıkımızda 

okudugumuza göre Kır .. 
caah'nin Kôklcmezl~r kö
yünde ikinci uçastık ça-
\ uşu Peiko lvaııof bazı 
Türk kadın ve kızların ın 
narnusıanna tccavuz et
t ~tir. 

Mast·ınh mütesanfı g. 
Katsko un şiddetle dik
ka ~.azıınnı celp eder ve 
n üt el viıin d~rhal ce-

ndın lar.tk \dliyeye 
~s m i ı JJ riz. 

Trakya lcomilni KıTcaali, Eğ~ic/e. 
re, Paımaklı, Yam bol, o• Hasköy. 
lıaoallsinde müıhi, Jenaatle, ;,u. 
icap ediyordu. Resimde ıöral•n v• 
o %aman (DelioTman) ıazetes!nde 
lıaıılan (Tecavüz) bnılodı gasulan 
da arılaıılacağı ü:•r~, Petkoiganof 
namındaki TTakgalı çeteci, T,1rk. 

kız w karılarına tecavüze gettc
nlgoTda.Blzim ulci (Mustafa paıa), 
şlmcti l•ollengrat'da doımaı olan 

6u canavaT Tralcgalı oe Trafr.grı 
A:omilul azalarrndanc!ı •• 

Ali ağa ise - cSen, şimdi gel, 
biz. bir kahvaltı edelim. Telefon 
kolay. diye cevap verdi. Bu söz
ler, Arapoğlunun üzerinde tesiri· 
ni yapmıştı. Üçümüz, binadan dı
şarı birlikte çıktık ve kahvaltı e
dilecek yere doğru yürümiye baş
ladık. 

Bir ahçı dükkanı önünde durak
lıyan Arabof, geliniz, burada ye -
mek yaparlar> dedi. Ali ağa iler
liyor ve hiç arkaya bile dônme
den: 

c- Buraya geliniz. Benim dos
tumun meyhanesi gibi hiç bir yer
de yoktur. Sucuğu, pastırması, ke
babı, şarabt hep ıslahtır> diyordu. 

Hakikaten öyle imiş, önünde, 
cBalkanski. levhası asılı olan al • 
çak tavanlı. dar uzun bir meyha
nenin masalarının birisinin etra -
fında, iıç kişi oturduktan sonra, bu
nu anladık. Zehir gibi acı olan 
(Çuşka) biberleri ile birlıkte. De
liormanın meşhur Bel pas
tımalarını istahlı, iştahlı ye _ 
dikçe Arapoğlunun şarap biniığine 
karşı olan meftuniyeti d.ıha çok ar· 
tıyordu Bir kilo, iki kilo, okka -
lıkları du:up dinlenmeden boşal· 

tıyor~uk. Ali ağa içmiyordu. Ona 
sık, sık kahve getiriyorlardı. Ben, 
içimdeki ölüm korkusile beynimi 
hançerlıyen heyecan ve ıztırabın 
tesiri içinde yalnız bir iki okka şa
rap içmek değil şaarp iıçıları di
bine girip çıkmış olsam yine sar-

• (Devamı var) 

Yukarıya çıktık. Şimdi bu ge
niş tarlalarda ve kırlarda hemen 
her taşın veya ağacın dibinde 
bir pusu kurulmuş intıbaı için -
deydim. Yürürken, kim bilir 
kaç gözün bütün harekatımı ta
kip ettiğini biliyordum. 

Nihayet erkanıharbivenin bu
lunduğu yere gittik. Burası da 
yer altında! Fakat bütün mo -
dern kontrolü burada bulabilir
siniz. -Salonlar, banyo salonları 

' kütüphaneler, telsiz telgraf is -
tasvonu. telefon. mutfak ve sai
re ve saire ... Yeraltı müdafaa • 
sının bütün nabzı işte burada 
işlemektedir. 

Yukarısı sema. ortası tenl1a 
kırlar, fakat aşağısı maazal .: 
lah! ................. ' ........................ ··· ··· · ··· ·· .. 
Umumi Yerler
de Türkçe 

Villyet mUtaleas1nı Parti 
merkezine bildirdi 

Dahiliye Vekaleti fstanbulun 
umumi yerlerinde Türkçe konuşul. 
ması hakkında vi'ayetin mütaleası
nı sormuştu. Vilayet cevabını An. 
karada parti merkezine göndermiş. 
tir. Bu hususta lazımgelen tetkik. 
Jer yapıldıktan sonra, icapaedea 
emirler verilecektir. 

Hazin bir ölüm 
Dit doktoru Erduran 

vefat ett1 
Kıymetli bir diş doktorunu 

kaybettik. Abdülvahap Erdu -
ran, askerlik hayatını önyüz -
başılığa kadar tertemiz bir si -
cille eda ettikten sonra emek -
liye ayrılmış ve çok sevdiği diş
çilik mesleğine kendini vakfet
miş dürüst, ça1tşkan ve bütün 
bildikleri ve tanıdıkları üzerin
de geniş bir sevgi uyandırmış 
güzide bir zat idi. 

Askeri tıbbiye mektebi mü • 
dürü general Suphi Bakarm e
niştesi olan Erduran mektepler
de çalıştığı müddetçe binlerce 
memleket evladına bakmıştır. 

Merhumun cenazesi evvelki 
gün Zükur hastanesinden kal -
dırılmış ve yüzlerce sevenlerin, 
~aıebesinin eJleri üzerinde Top
haneden ı·omorkörle Harem is -
kelesine nakJolunmuştur. 

Orada bekliyenler ve İstan -
buldan gelenlerin omuzlarında 
Seliıniye camiine naklolunmuş, 
namazı kılındıktan sonra Ka -
racaahmette aile mezarlığına 
defnedilmiştir. 

Eni tesi General Sunhi Ba -
kara. kardesi avukat Hüsarnet • 
tin Ahmet Erduran'a ve keder
li arkadaşlarma, ailesine ayni 
keder ve teessür} tazivet he • 
yan ederiz. -

Lilo, Zilo, 1ilo .• 
Gerdanda çifte de beno 
Alaca çorapların 
Ben verdim parasınu! 
Hamza, eğlence aleminde ~ürül

tii, patırtı da çıkarır, adam döğer, 
arrıda kafa, göz yardığı da olurdu. 
Hafiyeler bu taşkınlıklarını hemen 
Abdülhamide jurnallarlar, falcat 
padişah bunlara aldırmaz, het" yap
tığına göz yumardı. Bunun için, 
bulunduğu, gezdiği, eğlendiği y~r-

1erde, herkes ondan korkardı. 
Abdülhamit, basit, cahil bir a

damın, bu rezaletlerini niçin hoş 
görüyordu? •. 

Bunun ce\•abını istibdad devri
nin kötü. uğursuz, münasebet:;iz 
bidatlerinde, kanlı idarecilik siste
minde aramak lazımdır. 

Hamza efendinin rak•cılığınJım 
ve kadın severliğinden başka, bir 
de: 

- Kumar hastalığı! 
Vardı. Hele barbut oyununa ~<'k 

bayılırdı. Her~ün bir barbut kah· 
vesinde zar sallar, istan':luh.ı.n 
muhtelif semtlerindeki bitirimleri 
dolaşır dururdu. Barbut kahvele
rinde oyun oynamadığı günler, 
kahvelerde tavla oynamaya bayı
lırdı. 

Zamanın meşhur kumarba?: ve 

Smı pulların toplanmasına gel
dL Ramzrının, «ŞCŞ> <"beş> hane
sinde birer pulu kalır-ıştı. Rifatın d~ 
cyekz. evinde bir pul. .. 

Zarlar Hamzanın elinde idi. O 
atacaktı. Fakat yarar: 

- Şeş, beş!.. 
Gelirse ... 
Zarın tekidolu, öbürü de harbi 

olduğu için, dolu zar aldatır, har
bi zar da bağlarsa, bütün emekleri 
boşa gidecek on altını kazanamıya
caktı. Rifat, bunun için, hemen ö
bür zarları aldı, yerine bir tarnfı 
cşeş , öbür tarafı edil> lü zarları 
ustalıkla ckavanço> etti. 

Hamza zarları salladı, calbdı 
attı: 

- iki bir! 
Geldi. Fakat Hamza: 
- Şeş beş! 

Diye pulları topladı: 
- Kazandım, fit olduk! d~i. 
Rifat ısrar etti, isyan yoluna 

s::ı.ptL Hamza ehemmiyet vermiye
rck dayandı: 

- Hayır. hayır! iki bir değil, şt-ş 
beşti! 

Rifat. baktı olacak gibi de_{:ıl, 
fazla ısrar etse dayak yiyec-c.·'c .. 
Bir de seyircilerin jjehadetine baş 
vurdu, onlara zann ne olduf1ı·ru .., 
sordu. 

Bazısı: 

- Görmcdım! 

Bazıları da: 
- Vallahi farkında dcğilım! 

( Deı•am! 1;ar) 
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P H ti . I Leh ordusu Erk3.nıHar-
aşa azre erı .,, biye Reisi kimdir? 

"Tıbbı adli,, de gece yarısı bir emir: "Elbiseleri Mareşal Smigli Ridz aynı zamanda 

çıkarın, yırtın ve pencereden atın!,, ressamdır ve filosoftur 

Bugün ne? Perşembe! Atın bunu 
Bugün ne? Cuma! Bırakın çıksın 

içeri! 
dışarı! 

~ 
• 

~»)$ 

\ 

Dat1id paıa, Salıpazarı ban9o•unda k.69ta. araoaıuc 

Galatanın paşası, Tıbbı AdJir.in tim. Buyurun Tımarhaneye dedi • 
baş belası ve Mazhar Osmanın en ler. Tabii adamı evvela Tıbbı Adli-
birinci dostu cDeli Davib i e~er ye gönderirler. Tıbbı Adli raporu 
tanımıyorsanız okuyun bu yazıyı: verir eline, yallah Mazhar Osma • 

Onu, sık sık Beyoğlunda, her na! İşte son defa idi. Tıbbı Adlide 
gün oğleden evvel Galatada öğ -
leden sonra Balıkhanede ve sene· 
de bir defa da Hahamhanede göre
hilirsıniz. Üzerinde çeşit çeşit, renk 
renk tenekelerden ni,Şanlar ve b->y
nunda okkafarca ağırlığında zin -

cirler vardır. Yanında ki.isük ı ir 
fino köpeği gezer, faakt köpek yaı. 
mz değildir. Dört tekerlekli kü -

çük bir tahta arabayı çeker. 

Onu böyle görünce zincirini ko· 
parmış, tımarhaneden kaçmış zan

nedersiniz. Fakat kcndisile konu • 

şursanız, bana şu anlattıklarım si
ze de anlatır: 

- On beş sene e\•vel İzmirde Du
du isminde bir kadınla seviştim. 

Fakat Dudu beni aldattı, on öl -
dürdüın. Amma kadın bana büyü 

Yapmıştı. Delirdim ve tımarhane
ye geldim. Sonra akıllandım ve tı-

marhaneden çıktım. Amma rahatı 
da delilikte buldum. Mazhar Os -
manın 12 senelik müşterisiyim. Fa

kat Mazhar Osman da dahil İstan
bulun bütün akılluarile her zaman 
inıtihan olmıya hazırım! On iki ser 

necd 120 defa tımarhaneye gir -
dim, çıktım. Son olarak üç ay ev -
veı girmiştim. Polislerle ka\·ga et-

~olis romanı: 12 

daha on sekiz deli vardı Gece ya

rısı delilerle konu§uyorduk. "De
liler bana dediler ki: 

- Bize, deli saçması öğret ! 
- Dinleyin arkadaşlar, dedim. 

Bütün camlar kırılacak! yataklar, 

yorganlar param parça edilecek, 

elbiseler çıkarıhıcak, yırtılacak ve 
pencerelerden sokağa atılacak. On
dan sonrası kolay! 

Deliler dediklerimi yaptılar, el-

biselerini soydular; yırttılar. Pen

cerelerden attılar. Ben de dahil 
çırçıplak kaldık. Jandarmalar gel-

diler, beni ayrı bir odaya aldılar, 

sabahleyin hepimiz çırçıplak, bir 
otomobile bindik. Tımarhanenin 

yolunu tuttuk. 
Tımarhanede Mazhar Osman be

ni tanımamazlıktan geldi ve sor
du: 

- Sen kimsin? 
-Saçma mı istersin, dedim, ha-

kikat mı? 
- Söyle dedi, ne söylersen' 

- Ben, dedim, İngiltere açığın· 
da 28 milyon kazık üstünde otu -

ran meşhur Davit Paşa Hazrctleti! 
Mazhar Osnınn tekrar: 

Karanllkta bir ışık 
1 

Muhorriri: Edgar Valas 
Çeviren: Muam~er Alaıur 

- Anlayıp anlıyamamanızın 
Pek o kadar ehemmiyeti yoktur. 
'Y alnı:z müsaade ederseniz, siz -
den bir şey soracağım. Leksman 
ll'lek tubu aldığı zaman siz bu • 
ı·adaydınız. Çünkü biz Leks -
ll'lan'ın öldürdüğü alacaklı -
sından mek tup aJdığını biliyo -
ııız. Hizmetçi kadın da, posta -
~da ~:ksman'ın bu husustaki 
adesını teyit ediyorlar. 
- Evet. doğru söylüyorsu -

~uz. Mektubu aldığı zaman. ben 
uradaydım. 

n:ı ktu Hatta Leksman'ın aldığı 
c e P esmerimtrak ve kalın
a a bbi_ı-· kağıda yazılmış olduğunu 

a illyoruz. 
oıfara biran tereddüt eder gibi u. 

- Doğrusu ben mektubun ne 
rengine, ne de içinde neler ya • 
zıldığına merak etmedim. 

- Allah Allah, işte bu tuhaf! 
Halbuki ben merak ettiğinizi 
zannediyordum. Zarfı yakan 
siz değil misiniz? 

K ara şaşırdı : 
- Ben hiç bir zar! yaktığımı ha· 
tır1amayorum. 

T. X. kat'i cümlelerle konu • 
şu yordu: 

- O halde Leksman bu mek
tubu size okuduğu zaman ... 

Yunanlı kaşlarını kaldırdı: 
- Siz hangi mektuptan hah • 

sediyorsunuz? ben bir defa onu 
anlıyamadım, dedi. 

- Leksman bir gün burada Vas· 
salaro tarafından kendisine gönde· 

- Doğru söyle dedi! 
Saçmalar ayni olacak. Çünkü 

ak1llı olduğun bundan belli olur! 
- Kalamış açıldarınd~ denizin. 

ortasında 9 direk üstünde kumızı 
köşkte oturuyorum, dedim. 

- Kaç yaşındasın? 
- 1050 yaşındayım. 
....,. Sana ne derler? 
- Tımarhanenin paşasıyım. Ko. 

ğuşlar benimdir. Kimse karışamaz. 
Ben sizin askerinizim. Siz de be • 
nim uşağımsınız! 

Mazhar Osman gidiyor. Ben gün
lerce Tımarhanede kalıyorum. 
Bir gün 10 uncu koğuştan Dok· 

tor Rüştü beni çağırıyor! 
- Davit daha akıllanmadın mı? 

diyor. 
- Hayır, diyorum. Gece uyku 

ilacı veriyorlar. Sabahlara kadar 
abdesthane aralığında delilerle 
dens ediyoruz! 

Bir kaç gün sonra Mazhar Os • 
ınan b<uı.i çağırıyor. Taburcu ede· 
cek fakat akıllanıp akıllanmadıaı • 
mı anlamak istiyor: 

0 

- Bugün nedir?. diyor. 
Götürü pazar bir saçme atıyo • 

rwn: 
- Perşembe! 

Mazhar Osman emir veriyor: 
- Atın bunu içeri! 
Meğer o gün perşembe d ~. 1 

b 
egı, 

çarşam a imiş! 

Bunun üzerine Mazhar Osmana· 
.. - Dinle! diyorum; ifademi dilz: 
~? . ve~eceğim! söyliyecekıerim 
muhımdır. Dediklerimi yapma • 

d
.. zsa 

nıı unya politikası bozulur! 

. Sonra dünya altüst olurkeu hen 
kimseye metelik vermem. Ve kim-. 
seden de korkmam!> 

Fakat Mazhar Osman dinlemi • 
yor. Arkasını dönüp gidiyor. Ben 
daha bir kaç gün kalıyorum, u ki 
c~ma gününe: cCumal:. d:eyin~ 
cıye kadar. 

* Davidin boynundaki zincirler ve 
göğsündeki nişanlar resmi kıyafe
tidir. 

Ben Davide somyorum: 
- Her gün böyle mi gezersin? 
- Hayır, bayramdan bayrama! 
- Bayram ne zamandır? 
- İki günde bir. 
- Niçin? 

- Hızırlar öyle emrediyorlar? 
....... Zincirler rahatsız etmiyor. 

mu? 

- Altı okka ağırlığuv;ladır. Am· 
ma rahatsız olmam. Onlarsız ge • 
zem em. 

Davit birdenbire: 
- Madam Flora! diye sesleni • 

yor. 

Kuyruğunu sallıya sallıya kü • 
çük köpek kucağına çıkıyor. 

- En iyi arkadaşım budur be

nim - Davit diyor ~ Onun arkasına 
arabayı takarım, her yeri beraber 
ge?.eriz, para toplarız. 

rilmiş bir tehdit mektubu aldı ve 
bu mektubu size okudu. Hatta o -
kuduktan sonra, bir kere de göz 
gezdiı meniz için size verdi, Son • 
ra yine sizin gözlerinizin öniinJe, 
çelik kns<mın bir çekmesini açtı ve 
mektubu içeriye koydu. 

Yunanlı yine güliimsiyerek, 
başını salladı. 

-:- Yanıldığınızı zannediyorum, 
pedı, ben Leksman'ın bir mektup 
aldığını iyi hatırlıyorum. Tt'akat 
bu mektubu ne bana okumuştur. 
ne de o}myayıın diye bana vermiş· 
tir. 

T. X. in gözleri ufaldı, sesi mn· 
denileşti ve daha sertleşti. 

- Eğer bir sırası gelirse, Leks • 
man'ın aldığı mektupta neler ya
zıldığını bilmediğinize yemin ede
bilirsiniz. 

Kara gayet sakin bir tavırla ce~ 
vap verdi: 

- Elbette! 
- Vassalaro'yu bir haftndanberi 

görmediğinize de l'emin edebi:ir 
misiniz? 

- Tabii! 
- Daha açık söyliyeyim. Yani 

Röportajı yapun: c 

Abdurrah111a" Ş. Llç 

- Hahamhaneye gider misin? 
- Senede bir de!a! O gün ha • 

na beş lira paraı dört paket ha • 
mursuı, on beş yumurta verirler. 

Bir daha uğramam. Görüyorsun 
ya ben Türkçeyi ne güzel konu -

şuyorum. Müseviler de benim ka
dar düzgilJı konuştukları zaman ha· 

hamhancye her gün gideceğim. 
- Başka iş yapar mısın? 

___,. Çok! Paraya ihtiyacım çok -
tur! Yalnız köpeğim günde otuz 
beş kuruş yer. Öğleyin on beş ak
şam da yirmi kuruşluk yemek ye· 
diririm. Gece karnı doymazsa hav-

lar. Ve oturduğum yerin komşula
rı beni kovarlar. Çünkü oturduğum. 

yere para vermem~ Şimdi Galata
da Aynalı sokak 6 numaralı Ev -
kaf apartımanında oturuyorum. 

Balıkhaneden de gelirim var. Ora· 
da balıklan beklerim. Balıkçılar 
bana birer balık verirler. Günde 2 
lirayı doğrulturum. Fakat hava lo-

dos oldu mu; para yok! Poyraz ol· 
du mu cepler dolu! Balıklar PQY· 
razda denizin üstüne çıkıyorlar, 

lodosta denizin dibine kaçıyorlar. 
Balıkçılar da hava alıyor, ben de>. 

Davit birdenbire bir resim çı • 
kardı ve yalvardı: 

- Aman sizden bir ricam var! 
Şu çocuğu görüyor musunuz, benim 

yammda idi. Adı Afyonlu Mah • 
muttu. Odamın kilitini kırdı. Otuz 
altı liramı ve dört adet deli rapo
rumu çaldı, Afyona kaçtı. Polise 
haber verdim. Polis arıyor. Ku • 
zum gazeteye ilan koyun, onu ge-

tirene beş lira vereceğim. Hatta 
36 liradan vaz geçtim. Yalnız deli 
raporlarım gelsin yeter! 

•- O kadar kıymetıi bu rapor • 
lar?ı. 

c- Elbette! Tıbbı adli diyor ki; 
raporları sattın D;ıvit! Başka rapor 
alamazsın bizden! Halbuki ben de
U raporum olmadan. duramam! 

Mazhar Osmanın kar§lSma ne yüz. 
le çıkarım!. 

--~ 

siz dün Vassalaro ile konuşmadı -
nız, Leves istasyonunun rıhtımın
da buluşmadınız. Ondan sonra da 
ot~mobilinize binerek, Londraya 
dogru hareket etmediniz ve on ıta
kika sonra da tekrar Beston Trn • 
sey'e doğru geri dönmediniz c·,Je 
mi? "' " 

Yunanlı hafif tertip sarardı fa. 
kat yüzünün hiç bir kılı oyna:na -
mıştı. 

T. X. in suallerine merhametsiz· 
ce d;vam ediyordu: 
:- Itburn Rod şosesindeki dört yol 
a?zında mülakatı seyretmek ve 
dınlemek için, oradaki tarlanın çi
ti . arkasına saklanmadığınıza ye • 
mm edebilir misini~? 

Kara'nm sakin hali bu seer 
deği~ir gibi oldu. Maamafih: 

- Evet, dedi, yemin edebilit :m. 

- Gece yarısını yanm saat ge-
çe otomobilinıze benzin almak Ü?e. 

re, Londra yolunda bir yerde dur
madınız mı? 

Yunanlı ayağa kalktı: 
-Meredit, dedi, doğrusu ise kar

şı ne derin bir hayranlık duyduğu
mu saklamağa lüzum görmüyo • 

Martıal Smııli Rtdz Nopolyonrın 

936 temmuzunun 13 nde Lehistan 
kabinesi şöyle bir karar vermi.ş ve 
bu kararı Leh milletine tebliğ et
mişti: 

cCumhurrcisinin mesai ar'kacaş
larından ve vatanın başlıca müda
fii olan general Edvar Smigli R!dz, 
cumhur reisi tarafından hiiküme
tin en yüksek şahsiyeti olarak ta
nmmıştır.~ 

Ayni yılın ikinci tetrin ayının 
11 inde general mareşallığa terfi 
edilmişti. 

Maı-eşal Smigli Ridz, bu sur..~lle 
terfi etmişti. Şimdi Lehistan er -
kanı harbiyesinin reisi olan bu za-

tın manevi terfii ise 1915 eylUJun
da bizzat Pilsudski tarafından tns
tik edilmişti. 
Mareşal Pilsud ki neşrettiği bir 

emirnamede şöyle söylüyordu: 
cKumandanlığl kaymakam Smi • 

gli, Ridz'in tccriibeli ellerine tevdi 
ediyorum. Benim ona olan itim~ • 
dım kadar, sizin de ona kaısı iti -
madınız olduğuna eminim .• -

Smigli Ridz yalnız cesur bir as
ker ve bir polisin şefi değildir. 

Krakova güzel san'atlar akrıdc
misinde resim, Jagellon üniversi
tesinde felsefe tahsil etmiştir. 

Umumi harpte kendi lejiyoner
lerinin başında, son derece kanlı 

bir muharebe esnasında harp sah
nesine bakmış ve şunu söylemiş -

rum. 
._ Evet, iyi söylediniz, dedi, be

ni tanıdınız. İsmim Meredittir. ·'a
kat ben sizin gibi sık sık isim d~ • 
ğiştirmiyorum. 

Kara'nın gözlerinde çakan bir ı
şık, polis memuruna bu sözünde 
de isabet ettiği kanaatini vermisti 

Kara dedi ki: ~ . 

- Ben artık gidiyorum, burfl\ a 
maclam Leksman'ı görmeğe gel • 
miştim. Fakat bir polis memuru i
le karşılaşacağımı hiç tahmin et • 
miyordum. 

T. X. de ayağa kalktı ve bir sf
gara yaktı: 

- Azizim Karat dedi, hayatınız· 
da bu çeşidden daha bir çok sür • 
pıizlcrle karşılaşacağınızı dahil 
hesap edersiniz elbette! 

- Anlamadım. 

- Yani demek istiyorum ki, kar-
şınıza daha hiç ümit etmedi';hız 
bazı insanlar çıkarabilir ve b~ in
sanların da polise mensup olma .arı 
çok muhtemeldir. Şunu da c;öyli
yeyim: Lekşman'ı kurtarmak için 
iki deJil lazımd1r: Bunlar\ian biri 
sizin yandığını pekala bildiğiniz 

. 
tir: cNe güzel manzara!> 
Londrayı Ye Parisi ziyaretleri 

esnasında gezmediği müze bırak -
mamıştır. Boş zamanlarında re • 
sim yapar. Felsefeyi <le ihmal et -
memiştir. Bergsoncudus. Kenciisi gl 
bi Bcrgsen'un felsefesine d·.1~ -
kün olan Fransız generalı Camlen
in dostudur. 

'Mşr. Sıniglo Ridz, bnzım kalemi 
eline alır, dosiu ve muharebe nrka
daşı gibi yazı yazar. Lehistan l~ji
~ onları hakkında yazclı!tt chatıra· 
larım:ı- ve Lehistan askeri teş1datı 
hakkında yazdığı cP. O. W.> adlı 
iki eseri vardır. 
Mareşal bu ay elli yaşına girmiş

tir. 

Yeni tayin edilecek 
Valiler 

Dahlllye Vekiletl yakın
da karer verecek 

Münhal bulunan bir çok va. 
Jilikler vardır. Dahiliye Vekale
ti buralara kimlerin tayin edile-
ceği hakkında tetkikler y_ap -
maktadır. Yeni tayin edilecek 

valiler ve değişiklikler hakkın
da, Vekalet yakında kar;\l'ıru 
verecek ve tayinler listesi neş • 
redilecektir. Muhtelif miinhal 
vilayetlere tayin edilecekleri 
hakkında çıkan şayialnr asılsız·~ 
dır. Henüz kat'i bir şey yoktur. 

mektuptur. 
- Olabilir. 
T. X. masanın üzerine doğt'U ~· 

ğildi. 

- Onu da biliyor muydunuz? 
- Evet, birisi bana söyledi am-

ma, kim söyledi bilmiyorum. 
T. X. kısa kesti: 
- Bu dl:i yalan! dedi. Onu ma • 

dam Leksmandan ve. benden baş
ka kimse bilmiyor, 

Kara bir taraftan eldivenlerini 
geçfrirken dedi ki: 

- Demin bana mektubu yakıp 
yakmadığımı sormuştunuz? 

- Hayır, mektubu değil, zarfı 
yakıp yakmadığınızı sordum. 

- Peki, bahsettiğiniz öteki de • 
lil nedir? 

- Tabanca! Vassalaro'nun Lcks· 
manı tehdit ettiği tabanca! 

- Bu noktadan da size faydalı 
olabileceğimi zannetmiyorum. 
Şube müdür muavini Kara'yl O• 

tomobiline kadar teşyi etti. D~cil 
ki: 

- Bakıyorum ki, şoförünüzü de
ğiştirmişsiniz. Acaba neden ? 

(Devamı var) 
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BAS URDAN YALNIZ HEDENSA ZARAFET 
DEGiŞiKLiK Ue ameliyatsız: kurtulursunuz. Basur memelerini söndürür, mahveder, kanı, atnJ1 derhal keser. 

SiNiRE ÇARPINTIYA NEVROL CEMAL Asri parşömen abajurlu 
elektrikli dıvar 

Emsalsiz ilaçtır. Hafakana, teessürle bayılanlara 20 damlası hayat verir. Evlerini:zdc muUaka bulundurunuz:. 

LAMBALAR! ROMATiZMAYA ÇARE Pi MANOL 
Üşütmek len gelen arka sancılarını, si} atik. bel ve diz ağrılarını derhal geçirir. Vücudu kızdınr. Kordonu, fişi, ve 60 Walthk limbasile 

ADEMi iKTiDARA ANCAK FORTESTiN Peşin 295 Krş. 
ile çare bu ıırc:unuz. Bel ~evşekliğini geçırir. vakitsiz ihtiyarhyanlar:ı gençlik ve dinçlik verir. Yalnız ismine dikkat. 
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Göz Hekimi Tel. 44963 

Dr. Şükrü Ertan Şubeleri: Beyoa"lu, Tünel Meydana 

1 
Cağalotlu Nuruosmaniye cad. lstanbul Beyazıt, Elektrik Evi 
Catalo~lu No. 30 (Eczanesi 1 Kadıköy Elektrik Evi iskele cad. 

- yanında) Te"cfon. 22566 Üsküdar iskele geçidi 

1 

Büyükada iskele mc:ydanı 

------------------~ 
iKTiDAR 

ve BELGEVŞEKLiGiNE KARŞI 

Tabletleri.Her eczanede arayınız. (Posta kutusu 12 95 Hormobln) lst •• ı 
Dr. Hafız Camel Dans <Jf esö cıa 

(LOKMAN HEKİM) 

Dahiliye mUtehassıs• 

Pazardan başka günlerde öğle • 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

Perlsin 1937 senesinin 
yeni dans flgUrlerini 
öğrenmek isteyenlere 

müjde 

BeyoR"lu istiklal caddesi Turkua:z İstanbulda Divan.yolunda (104) nu-
dans dershanesinde Kemal Sa mi 

maralı hususi kabınesinde hasta • 
Baycre müracaat. Hergün aabah 

tarını kabul eder. Sah, cumartesi 
ondan akşam dokuza kadar ders

' günleri sabah c9.5 - 12> saatleri ha-
kıki tıkaraya mahsustur. Muayene- b.anesi .talebelerine açıktır. -----hane ve ev tetefon~ 22398. Kışlık Fran•tz tiyatrosu operet 
telefon: 21044. kısmı 

15 • S • 1937 Pazartesi günü 

Akşamı saat 20 130 da 

SAZ CAZ 

Yazan: Ekrem Reşit 

Müzik: Cemal Reşit 

Pazar günleri 15,30 da Matine 

, BUGÜNÜN RADYOSU 
Ôğle neşriyatı: 

Saat l 2,30 plakla Türk muı:ikisi, 
12,50 Havadis, 13,05 muhtelıf plak 
neşriyatı, 14 son. 

Saat 17 inkılap dersleri Oniversi• 
leden naklen Recep Peker tarafın· 

dan, 18,30 plakla dans musiki, 19,30 
çoculara masal f. Galip Tarcan ta· 
rafından, 20 Rifat \'e arkadaşları 
tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkılan, 20,30 B. ÔmN Rıza tara· 
fından arapça söylev, 20,45 Safi
ye ve arkada~ları tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkıları, saat ayarı 
21, 15 Şehir tiyatrosu dram kısmL 
(Rigolctto )22, 1 S ajans ve borsa ha· 
berleri ve ertesi günün programı, 

22,30 plakla sololar, opera ve ope· 
ret parçaları. 23,00 son. 
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Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

6 ıncı keşide 11 - Nisan - 1937 dedir. 

. ~üyü~ 200 000 liradrr. 
ıkramıye • 
Ayrıca: 40.000, 25.000, 20.000 

-15.000, 10.000 Liralık ikrami
yelerle ( 50.000 ve 200.000) 
liralık iki adet mükafat vardır .• 
Dikkat: Bilet alan herkes 7 • ~ 1 s A N • 

937 gUnU ak,amına kadar biletini 
değittirmlş bulunmahd1r. 

Bu tarihten sonra bilet Uze· 
rindeki hakkı sakıt olur •• 

Yeni neşriyat 

SİY ASAL BİLGİLER -

MÜLKİYE 

Her ay muntazaman intişar 
eden siyasal bilgiler (Mülkiye) 
mecmuasının 71 inci sayısı de
ğerli yazılarla çıkmıştır. Mün -
derecatı arasında cİnkılab idea-
Jojisi ve ekonomik şartlar», cA
merikada planlı iktısat tecrü -
besiı>, •Maliye sistemleri•, «Pa
muk işçisi•, •Ekonomiler ve 
paralıı>, •İçtimai sigortalar> i -
simli etüdler bulunmakta. ayın 
siyasası ve bibliyoğrafyası ya -
pı!maktadır. 

•• 
UY ANIŞ - Bu siyasa, bilgi 

ve sanat gazetesinin 431 - 2116 
numaralı sayısı çıkmıştır. 

Okul Kızı 
Ok\I\ Kızlarının yıllardır bekle· 

dikleri biricik kr?: mecmaust 
l Nisanda çıkıyor 

YENİ ÇIKTI 
Tahtları .Deviren ~ocuk 

·Yazan: lskender Fahreddı; 
Bu n•fl• ••eri · bUtUn okuyucularemıza t•v•ire ederiz. 
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Basıldığı yer: Ma.baai Ebü,ziya 


