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Adres : lstanbul, SON TELGRAF 

Pariste sokak muharebesi oluyor 
Botun şehir amelesi bu sabah grev ilin etti, sokaklara barikatlar 

,. yapıldı, geceki çarpışmadan Y~l!.~.~.~n ... 9..J..~.~-~.~.r. .... V..~ ... Y~.r.~J~.~-~-~J~r. ... v..@.r ....... 
Komünistler Fransadaki bütün Faşist ~ . ., . ---- ,,,..,, ___ . ;t.~1 .. 

ı feşkilatmm dağıtılmasını ve bu Sosyal · 
1 partisi şefi Delarokun tevkifini istediler ı 
----------------- 1 P .. tı!'i, 18 (A. A.) - Paris hava· 
lisinin bütun < me:e birlikleri, geçen 
iece Clichy'de vııkua gelen hadi
seler • sn asında amele sınıfına karşı 
hükül'T'et olorite ıerinin ve amme 
kuvvetlerinin ittihaz etmiş oldbk· 
ları haltı lıareketı protesto etmek 
tizere yntm gun grev ilaııına karar 
vermışlerdir. 

Grev, bu sabah başlayacak \ ' C 

Öğle vakti nihayet bulacaktır. 

Grev emri, gazetelere şamil 
de~ildir. Gazeteler, h.:r zamanki 
gıbi çıkmıştır. 

Paris amele birlikleri tanzim 
konı ' tcsi, Paris amelesine h ıtaben 
İıeşr tmiş oldu~u bir beyannamede 
Ümcleyi inzibatı muhafazaya teşvik 

etmektedir. Eu beyannamede grevin 
gayesi, Faşıst birliklerin hemen 
feshedılmesi, Fr:ınsız sosyal parti. 
~inin lideri olan Albay de la Roque
un 1 emen levk f olunması ve or· 
dunun, zabıtanın, idarenin cumhu
rjyete aleyhtar unsurlardan tatlıir 
edilmesi olduğu tasrih olunmaktadır. 

Beyanna111eae, bundan başka, bu 
nümayişin "İktidar mevkiindc kal· 
ması iazım geien" halkçılar cephesi 
bükumetı aleyhine müteveccih ol
madı~ tasnh edalmektedir. 

Beyannamede nelico olarak, 
şöyle denilmektedir: 

"Grevimizin gayesi, hükümetin 
millet düşmanlarına ve ecnebi pa. 
rasile satın alınmış kimselere karşı 
yapmakta olduğu mücadelede ona 
zahir olmaktır.,, 

(Devamı 2 nci sahifede) 

}(_0 rnünistlerin htmen tevkifini 
ıstedik/eri Fransız fa$1stlerint'n 

1 reisi Dölarok 
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Atatürk 
Sayın misafi~imiz Anto· 
neskuyu bir b11çuk saat 
nezdinde alakoydular 

b Cumhurrcisi Atatürk Ankarada 
ulunm:ıkta olan sa}ın misafirimiz 

Ronıa~ya Hariciye Nazırı B Anto· 
ncskuyu kabul buyurmuşlardır. 

Cumhurrcisimiz Antoneskuyu 
bir bu • . \u" ı.a1t neztlerrnde alakoy· 
llıuşlardır. 

A H ırici ye Vt!kili B. Tevrik Rüştü 
«"\tas d k . .ın Ant o neskunun şc rdıne 
Cndı ~Öşklerinde bir ziyafet ver

ltıi r . 
A. ş ır. Zıyafette Dr. T evfık Rüştü 

rıas b" k ır nutuk söylem!ş, Antones· 
luu aaıninıi tözlerle mukabelede bu· 
il~ nnıuştur. Bu nutuklarda Türkiye 
do. f o manya arasiodaki kuv.veLU 
ttti l_

1
uk bir kere daha tebarüz 

r, •iştir. . _, :· 
\ . . ' 

Komünistler neşrettikleri beyanname-
de polisin hemen tasfiyesini istediler 

1 

icap ı1;den tedbirleri almak 
için bir sosgal

komünist komitesi teşkil ediliyor 

Franıt% Ba,wkill Blum 'an nrıtalc 8ôg/11diği bir gara a/uımrı resimlerirul•tt 
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Mu$o/in1nin lib9a9a yaptrtt regahattan bir resim: Yerliler ltalgart başvelc.illni karşılama9a h azrrlanryorlar 

·K~·~ı·;ı·ö····· .................................. lngiltere ile İtalyamn arası 
Şambrön'e 
Suikast gittikçe açılıyor 
Bir kadın eski sefiri 
tabanca ile ao1r surette 

yaraladı 

ln.eilizlere göre Musolini,Kagser 
Vilhelm olmak sevdasındadır 

(Yazısı 2 nci sahifede) 
Paris, 18 (A.A) - Fransanın 

sabık Rom• Büyük Elçisi Kont 
d.e Chambrun dün akşama doğru 
şı~al demiryolu istasyonunda bir r.•ı • f • -1 b b- 1 l 
~uıkaste uğr.ımıştır. Bayan Fontange - I' l IS lnue Om atar pat tgor 
ısmindcki bir kadın, mumaileyhe 

............................................................. HhHHIHIMtllHHtlttltllHtıııtt"••nıuttltHHlttttlllUllHtlltHltttıuıııttlttHHftlttffHHI 

doğru rovclvcrle ateş açmış ve K d y h d 1 h 1 1 
~~bC~u;tş~~lir.di~0n~~:en c::~j~;:: u. Üste a -u i er i ti a 

Sirkecide bir facia oldu 
Bu sabah bir makasçmm 

iki ayağı kesildi 

derhal hastaneye naklolunm uşlur. 

=;~=~'~=iek=t!~=~~==ct:=i, =te=hlik=eıa=· =tel=ikk=i çıkarniağa mı· hazırlamyor 
Dahiliye Vekili Arap müfritleritelefonhatlarınıkes
Oiyarıbekirde ! tiler. Birçok yerde ·münakale durdu 

-

Yaralı derhal hastahane ye kal-
dırılarak ameliyat yapıldı 

hayatı tehlikede! 

·autun umumi mUfettit· 
liklori dolaşacak 

Dahi!iye Vekili ve Parti genel 
sekreterı B. Şükrü Kaya, Ş.uk vila· 
yetlerindeki müfettişlik leri dolaş
mak uzere dün akşam Ankaradan 
D. yarıbe~ire hareket etmiştir. 

Ordu müfettişlerinden eski jan
darma umum kumandanı General 
B. Kazım Arbay Dahiliye Vekiline 

(Y >ı mı ıkinci savradP] ret~kat "lmektedir. 
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Baştanbaşa aşk, heyecan ve harp sahnereri 
•şimdiye kadar neşredilen bütün tarihi 

tefrikaların en merakh, heyecanh, 
hakiki ve güzelidir. 
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1 
Fifütinde lngili% zabıloıı böyle dolaııyor (solda) lngiltueni11 Filiıtin 

hoı lcomlsul 

Avusturya başvekili bugün 
· Peşteye hareket etti 

• • • 
Balkan antantı ekonomi konseyi 

bu sabah Afinada toplandı 
(Yazısı 2 1ıci scıhtf ede) 
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Saat ikide a dığımız haberler 
'Geceki çarpışmalarda 
ölenler, yaralananlar 
Başvekil bugün hastahanelere 
giderek yaralılarla görüştü 
Sofya,18(1Iu.susi Muhabirimiz- mışsa da mut!tıffak olamamış -1 

1 den saat ikide telr.fonla ahhqı- tır. Başvekil Lcon Blum bu 80-

mız malümar) - Faşi.'>tlerle ko- bnh tan yeri ağarırken hasta -
münistlcr araSlnda kanlı muha- hanelere gidip dünkü çarpışma-
rebclcr bütün gece devam et - la.rda yaralananları ziyaret et -
mi§tir. Saat bire kadar f a.şıstler- miştir. Bu geceki çarpl§malarda 
le komünistler ara.<ıında Faris 
belediye binasının bulunduğu 

mahallelerle, (Olimpiya ) sınc-

mcı u civarında barikat muhare -
bel eri olmuştur. Komünistler fa
§'istlerin, fa.şistler komünıstle -
Tin barikatlarına mütekabil hü
cumlar yapm~lar ve barikatlar 
bir çok insanların ölmesi ue ya
rolanması bahasına elden ele 

geçmiştir. Muharebe olan ma -
hallelcri Fransız polisi kordon 

altına alm~ ve dışandan yıırdım 
gelmesine mani olmıya çıılı~ -

ölenlerin ve yaralananların mik-

tarı mahim değildir. Yarahlar 

hastahanelere kaldırılmakta -
dırlar. Belediye binası kurşun

lardan delik deşik olmuştur. O-

limpiya sineması harap olmu~
tur Çarp~ılan mahalleler kan 

içinde kalm~tır. Paris Sergisin

de çalı.şan amelelerle birlikte 
greve i§ıirak edenler 24.000 kişi
dir Bir çok polis ölmüş ve ycı
Talanm)§tır. KaTı§tkbklcır de -
vam etmektedir. 

Pariste bugün emele büyük bir 
grev yaptı 

(1 nci sayfadan devam) 
Paris, 18 (A.A) - Clicn) arbe • 

delerinin kat'i bilançosu şudur: 
Nümayişçilerden beş kışi ölmüş

tür. 
80 nümayişçi yaralanmıştır. 
6 sı ağır surette olmak üzere po

lis memurlarından ve muhafızlar
dan 241 kişi yaralanmıştır. 

Umumi Mesai Konfederasyonu 
bürosu, dün f'evkal5de bir toplan
tı yapmış ve bu toplantı nihayetin
de konfcderavyon umumi kalıbı B. 
Jouhaux, Dahiliye Nazırı B. Marx 
Dormey'i ziyaret etmiştir. 

Clichy arbedelcrinin mesuliyet
lerini tetkik ve tesbit etmek U7.l'rc 
kabine, dün saat 17 de biı içtıma 
akdetmiştir. Zannolunduğuna göre 
hukumet, bunda nböylP arbed.•Jc
re sebebiyet vermesi muhtemel o-

lan her türlü nümayişleri menede
cek tir. Sıyasi mehafil, Clıchy ar
bedeterinın siyasi vazıyet üzerin -

de akisler hasıl edeceğini tahmin 
elmekledır. Ancak bu mchafil, tah
kıka tnelicesınc fntızaren süküt 
cylt•mektedı.r. 

Dün komünist mebuslardan Duc
los ile TRhorez, B. Leon BIUmu zi. 
yaret etmışlerdir. Gorüşmenin so-

nunda Komünist Fırkası Bürosu 
bir tcblığ neşretmiştir. Bu telılığ-

de ezcümle şöyle denilmektedir: 

.Komünist Fırkası, zabıtanın 

batı horekctini protesto eden Cli
chy arbedelerınden mes'ul oldn -
ların Cı"ZaJandırı!malarını ve da -

hili harbe scbebıyet vermiş olan 

faşist bırliklcrın fcshedılmesıni ta
lep eder. 

İngiltere ile İtalyanın 
araları açılıyor 

Londra, 18 (Hususi) - 1ngıliz 
gazeteleri, Mussolininin Afrika se
yahati hakkında, bugüne kadar, 
yalnız tafsilat vermekle ıktifa e -
diyorlardı. Fakat, bugünkü cDey
li Meyi> gazetesi, baş makalesın -
de, iki müstemleke df>vleti arasın
daki rekabetin başlactığım yaz -
maktadır. Bu gazf>tc, Ba~dat de -
miryolu inşa edildiği zaman islôm 
fileminin hamisl ve .müdufıi oldıı -
ğunuilan eden Knyst"r Vilhelmin 
rolünü bugün, Mussolini oyna -
mak istediğini yazmaktadır. Ayni 
gazete İtalyanların Mısır hududun
da tel örgüleri ve modern istıh -
kamlar yaptıklarını ve Libyada 
neşrolunan yt'ni bir beyannamede 
İtnlyanlnrın vu cümleleri sarfct -
tiklerini, kaydetmektedir: 

cFilistin, Irak, Suriye ve Mısır
daki mücadeleler, ve İngilizlerin 
yürüttüğü siyaset bütün cihanuı 
malümudur. 

İtalyadan başka müslümanların 
kanuni isteklerini büyük bir sem
pati ile karşılıyacak olan hiç bir 
de, Jet yoktur. İtalya, Versayda 
manda istemedi. Bu hareket müs
lü man devletlerin nazan dikkatıni 

1Uttııın1111unu1111uıınuıt1111uııııhHnttt11n"'"""" ''"''lllNıl1M1 

Okyanus 
Üzerinde bir 
Hava yarışı 
Oç t ayyare Amerlkadan 

hareket e tti 
Oklahama 18 (A.A.) - Kadın 

tayyareci Amclia Earheart, devri 
Alem seyahatinin ilk merhalesini 

katetmek üzere hareket etmiştir. 
Tayyareci, bu ıeyahatini hattı üs
tüvayı mümkün olduğu kadar ya• 

kından takip elmclc süretıle yapa. 

caktır. iki büyük ticaret tayyaresi, 
tayyarecidcn birkaç dakika evvel 

h:ıreket etmiştir. Bu tayyareler. 
Hoken ulu'c doğru yol almışlardır. 
S tayyare, büyük Okyanus'ta bir 
yanş yıpacaklardır. 

ceJbetmelı idi. Mussolini, Mısırı 
Afrıka değıl, bir Akdeniz devleti 
addetmekte ve müstakil bir dev
let olarak tanıdığı bu memlekr:tc 
karşı. hususi hıç bır emel besle -
medığını. daha evvel ilan etmekte 
idi İtalya, müsJümanların dini ser
bestılerıni mudafaa edecek, eski 
camiler tamir ve ihya ve yenileri 
inşa edilecektir. Bu camilerde 
müslümnn!ar, ftaly& Kral ve tm ~ 
paratorile, Duçeye dua edebilecek
lrrdir. Diğer memleketlerde yaşı
yan müslumanlar Libyada yaşıyan 
müslymanlarm haiz oldukları dini 
serhestıye malik değildirler. Ce • 
zaır. Fas, Tunus ve Iraktaki karı • 
şıklıklar bunun bir delilidir. İngi
liz hükumetinin tayin ettirdiği 
Bc.ığdat Hükumetin{. Iraklılar, kan
lı bır şekılde ıskat etmişlerdir. Fi
listınde ihtilal çıkaran Araplar, 
yalnız yahudilerc karşı değil, fn
gilızlcre de düşmandırlar> 

~ugün bir çocuk 
Uçüncü kattan 
D .. t••' uş u. 
Kafatası çatladı, kollart 

kırddı 
. Bugün ~aat on birde Yenişe. 

hırde Yeftıma namında bir kadının 
12 yaşındaki çocu211, ednin üçüncü 
~alındaıı düşmüştür. Çocuk, evin 
ıçınde gördüğü yabancı bir kediyi 
kovalamıya başlamış, kedi tara
çayıt çıkmış, çocuk ta arka .. ından 
taraçava koşmuştur. Bu esnada 
~u"vaz:n~sini kaybeden çocuk, 
uçuncu kattan yere düşmüşt ür. 

Başı ezılen, kafatası ç ıtlıyan ve 
kolları kırı!an çocuk Be\ oğlu Zü
kur hastahanesine kaldırılmıştır. 

Paderevski ağır 
hasfa 

Varşovn, 18 (A.A.)- Polonya. 
nın ilk reisicumhuru meşhur piya. 
nist Paderev-;ki gripten hastadır. 
Mumaileyh 78 yaıında olduğund:ın, 
hastauğı oldukça mühim endişeler 
uyandırmıştır. 

Bu sabahbirma
kascının iki ayağı 

kesildi 
(Birinci sahifeden devam) 

Bu sabah saat onu beş rcı;e, Sir
keci rıhtım manevra haltında 1 No. 
lokomotif manevra yaparken, 55 
ya~ırıdaki maknııçı Bursalı Mustafa, 
lokomotife atlamak is~emiş ve mu
vaff ak ola mı> arak yere ve teker
leklerin altına düşmüştür. 

Tekerleklerin altında kalan 
Mustafanın sa2' ayağı d"z kapağın• 
dan tamamile kesilmiştir. Sol aya• 

~ı da çiğnenmiştir. Sıt.br imdat ote>
mobili ile derhal Cerrahpaşa bas
taoesine kaldırılan zavallı maka~çı 

iki çocuk babasıdır. Kamı da ge
çenlerde ölmüştür. 

Lokomotifin makiniıU Tevfik, 
ateşçisi de Ömerdir. 

Son dakıkada Cerrahpaşa has· 
tane!lindcn telefonla aldıtı:nıı ma• 
lümata 2öre, Mu~taf aya ameliyat 
yapıimıştır, hayatı tehlikededir. 

Vak'aya Müddeiumumilık el 
koymuştur. Vak'a mahallinde Müd. 
deiumuml de hazır bulunara" bir 
keşif yapılmıştır. 

Menemenci Oğlu 
Cenevre' den 
Dönüyor 
K omi te 9 n isanda top· 
lanmak Uzere da§ıldı 
Hatayın anayasasını tanzim et

mek üzere Ccnevrcde toplanan 
eksperler komitesi, tel kikatının ilk 
kısmını bitirerek, 9 Nisanda top
lımmak üzere dağılmıştır. Komite 
17 Marta kadar yaptığı topl otı

larda konseyin 27 Kanunusanide 

tasvip etliği rapor esasları dahi
linde Numan Menemencioğlu ta· 
rafından tevdi edilen Sancak sta• 

tüsü projesini ve bıı slatü,ün 
es sları hnkkında Fransız aza Dö
ke tararından ver.len metnin tet
kıklerini bitirmiştir. 

Sancağın g'lyri askeri hale ifra• 
ğ"ı ekalliyetler rejimi hakkında da 
projeler hamlanınıştır. 

Numarı Menemencioğ'u dün 
gece Cenevreden Ankaraya hare· 
ket etmıştır. Nccmellın Sadık ile 

Turk heyetinin diğer azası cuma 
günü hareket edeceklerdir. 

Gazetecilik 
Hakkında geni 
Bir kanun 

Ankara, 18 (Hususi) - Dahiliye 
Vekileti, gazeteciliği bir meslek 
haline getirmek üzere bir kanun 
projesi h ızırlanmıştır. Bu proie, 
mütrıleaları alınmak facre diQ-er ve
k!letlere de gö ıderilmişt r. 

P roje, bugün yarın, Başyekilete 
arıedilecek tir. 

Filistinde 
Bombalar 
Patlıyor 

Kudüs, 18 (A. A.) FilisUnde va
ziyeti, daimi surette vahamet pey
da etmektedir. Dün akşam tethiş
ciler, §ehrin merkezinde bir dört 
yol ağzında bir bomba atmışlar ve 
birısi zabıta memuru olmak üzere 
16 kişiyi yaralamışlardır. 

Kudüs halkının biıtün mahafıl i

ne mensup yahudilerin fevkalade 
meclisi, ırk ve cemiyet farkı gözet
meksizin dün akşam bir toplantı 
içın davette bulunmuştur. Sebebı, 
vaziyetin vahametidir. 

Meclis, Yahudilerin duymakta 
oldukları infiolı ifade etmiş ve iğti
şaşlara karşı mücadele içın bütün 
yahudi kuvvetlerini bir araya ge
tirmiye karar vermıştir. 

Hcbron'da Arab müfritleri, te -
lefon hatlarını keserek bu rnınta
ka ile payıtaht arasındakı müna -
kalatı inkıtaa uğratmışlardır. 

1 KOÇOK HABERLER 1 
içeride --* İlk okul öğretmenlerındt:n bu 

yıl 210 öğretmen daha zam göre -
cektir. * Bükreş vapuru limanımızdan 
transit olarak geçerken karaya o
turmuştur. * Son bir ayda şehrimizde 32 bi
na yapılmıştır. * Tapu ve kadastroda 65 me
mur tekaüt edılmiştir. * Turk-Sovyet tıcarct anlaşma
sı bir nisana kadar uzatılmıştır. * Harp akademisinde havacılık 
mütehassısı olarak üç sene istih
dam edilmek üzere iki İngiliz su
bayı getirtilecektır. 

* Çatalcanın Çakıl köyü ahali
sinden f smail b1r kız meselesinden 
Alıyi oldurmı.iştü. Katilin muha -
kemesi bıtmış, iddıa makamı ida
mını istemıştır. 

* Ekmekcıler cemiyetinde mün
hal olan beş ıdare heyeti azalığı • 
na dun yenileri seçilmıştir. 

Dısa~a * Belçika faşistlerinin reisi o -
lan Degrel, Belçikada yapılan nü
mayişlerde iki sui kasde uğramış -
tır. Bırinde başına bardak atılmış, 
ikıncisınde de yuzüne doğru yakı
cı mayi fırlatılmıştır. * Belçıka kralı Leopold bu haf· 
ta Londraya gidecektir. * Bir Fransız gazetesi Alman 
hava nazırı Göring için csiyah 
gömlekli bir Vilhelm:t diyor. * Fılistindc yeniden arbedeler 
çıkmıştır. Mukabil harekete geç -
mek ıstiyen yahudiler galeyan i · 
çindedir. * Hindistanda kolera çıkmış, 
250 kişi ölmüştür. * Arnavutlar kralı Ahmet Zo
go, bütiın şehirlerde kadınlar için 
kurslar açılmasını emretmi~ ve 
kadınların peçe takmalarını yasak 
etmiştir. 

~abah ve akşam başmuharrirleri 
Cumhuriyet \ 

T Ur k · Ru m en dostluftunun 1 
esası 

Bu sabahki eCumhuriyeb de 
Abidin Daver, Rumen Hariciye 
Nazırı Antonesku'nun Ankarayı 

ziyareti münasebetile yazdığı baş
makalede, bu ziyaretin iki memle
ket arasındaki kuvvetli dostluğun 
samimi bir tezahürü olduğunu, 
Türkiye ile Romanyanın daima el 
ele yürüyeceklerini ve 'böylece 
Balkan ittifakının da bir kat daha 
kuvvetJeneceğıni söylüyor. 

Antonesku Ankaraya sadece 
muhtelif meselelerin halli için 
gelmemiş, aradaki dostluğu ve it
tifakı kuvvetlendirmek için gel -
miştir. Çünkü Türkiye ile Roman
ya arasında hiç bir ihtilaflı mesele 
mevcut değildir. 

Açık Söz 

ispanya ha r biva lns ın· 
hk du ygusu 

Bu sabahki cAçık Söz:t de Şakir 
Hazım Ergökmen, İspanyada ay -
lardnnbcri devam eden kanlı har
bin ıumumile~mesinden korkan, 
medeniyet dünyasının, bu müthiş 
ve acıklı manzaraya maalesef se
yirci kaldığını söylüyor. 
İspanyada yalnız muharip ta • 

raflar değil, bunların arasında ka
dın ve çocuklar da ölüyor. Harbi 
insanileştirmek istiycnlerin dili, 
tam konuşocakları sırada tutul -
muştur. Niçin yüksek medeniyeti 
ile övünen Avrupa, ayaklanıp da 
bu suçsuzların doğranmasının ö -

nüne geçmiyor. Artık herkes şuna 
inanmalıdır. İnsanlık Avrupa için 
manasını kaybetmış bir mefhum, 
karşılığı hezeyan olan boş bir laf 
olmuştur. 

T an 

Paris sergisinde Türk i ye 
TAN da Ahmet Emin Yalman, 

Ankaradan Telefonla bildırdığı 

başyazısında, huki'ımetimızin Pa -
rıs sergisine iştırak edip etmemek 
meselesıni ciddi surette tetkık et
mekte olduğunu söyliyerek, 43 
milletin iştirak edeceği ve milyon
larca ınsanın dolaşacağı bu sergi
de Türkiyenin yerini boş bırakma
ması lazım geldiğıni ilave ediyor. 

Kurun: 

Dil ve kUltUr i'i 
cKurun> da Asım Us dil ve kül

tür işinin bir okul ve eğitim işi ol
duğunu söylıyerek, her Türk va -
tandaşının Türkçeyi, sade bilme • 
sinin ve konuşmasının kafi olma
dığım, Türk kültürünü benimse -
mek icabettiğini tebarüz ettiriyor 
ve soruyor: 

Bugün musevi çocuklarına mah
sus olan cemaat mektepleri niçin? 

Bir musevi kendi çocuklarının 

ilk tahsilini bütün Türk çocukla
rının devam ettikleri umumi okul· 
)ardan ayrı cemaat eğitim mües • 
seselerinde yaptırırsa, memleketin 
bir tabakasında tam bir duygu bir
liği tahakkuk edebilir mi? Züm • 
reler dil ve kültür ayrılığını daha 
ilk okullardan başlıyarak kaldır • 
malıdırlar. 

r 
18Mart 

Çanakkale, dünya harbine 
bcklenmiyen şeklini vermış kah
ramanlara sembol olmuştur. Ça
nakkale şehitleri, Çanakkale ga
zileri, Çan<ıkkalc orduları .• başıı 
başına birer kıymet ve man1nın 
ifadesidir. Çanak~ ate, eşsiz b1r 
tarihin ba~ladığı ve 5'Ururcn bo 
tulup eömüldü~ü yerdir 

l 'r-o:ş SIYA_s_A_ı İtalya, lngiltere ve 
Müstemleke siyaseti 

Çanakkale, maf uplarma ı...de 
ölümden dönebilmiş olmalarının 

mükafatı olarak birer kahrama ı 
va~rı verdiren bir sıra harp eriı 

1 

adıd r. Ve Turk düşmanlı~• Ça
nakkalcde horlhmayacak t>iç ı m· 

de öldürülmüştür. 

18 Mart tl, ınıımetli donrın· 
m1tlar hü<:r;\na u~radılar. Sona, 
pek çok adam kazanıimış bir 
d eniz har bi devip geçivorı b~. 
korkunç bir yalnışt ır. !8 Mutı 
Turkiyeye ölüın gü1ü yapmak 

isti yenler. Türk kahraman lıkr1ın 
ebediiiği ile karşılaşmış ve 
akiı başında olan h~r düsman, 
o g. n, yüz erce yıldır ıürüp 

gelmiş hayallerin sukutunu gör
müştür. 

Dünya harbinde bozuk bir 

hesabın ilk döndüg-ü yer Ç lnak

kate ve bu dönüşün tarihi 18 
Marttır denemez mi ? 

18 Martta, Türk gurura, kibir 
ve nıametlere meyd:ın okumu~ 
tur. O günün harbinde cın, kan 
ve emek vermiş kahramanlara 
bizden bin minnet ve .şük ·an. 

ŞAklr HA?:ım Ergökmen 

---------------------------Bal kan Ekonomi 
Konseyi bugün 
Açıldı 

BatvekU Metaksas bir 
açdış nutku söyledi 
Atina, 18 (Hususi) - Bakın 

Ekonomi konseyi bugün öğ-ledC"n 

ev\'cl ilk toplantısını yaptı. Baş· 

vekil Met ıksas bir açılış nutku 
söyledi ve görüşülecek meselele
rin bir hulasasını yaptı. 

Bugünkü celsede konsey muh
telif meseleleri müuıkere edecek 
olan encümenleri seçmekle meşgul 
olmuştur. Encümenler Haric ye 
v t'k aleti binasındll çalışacaklardır. 
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Şuşnig 
Peşte ye 
Hareket etti 

Sofya, 18 (Hususi Muhabir"miz· 
de'l)- Avuıı;turya Başvekili Ş:ışnig 
Viyanadan Peşteye harC"kct etmiş• 
tir. Şuşnig, Macar Eaşvekiline 
misaf r olacak ve söylendiğine 
iÖre, Habsburg hanedanl mesele· 
ıini konu,acaktır. 

ne yazıyorlar? 1 
Son Post.:\ 

Rom anya H ar iciye 
Nazarının z i yareti 

cSon Posta:t da Muhittin Bir • 
gen dost ve müttefik Romanya 
Dış İşleri Bakanı Antoneskunun, 
Ankarayı ziyareti münascbetile 
yazdığı başmakalesinde, Romanya 
ile Türkiye arasındaki dostluk mü
nasebetlerinin bir tahlilini yaptık
tan sonra diyor ki: 

cRomanya, ciğerlerinin muha -
fazasını beynelmilel bir garantiye 
değH. Türkiyenin ellerine t~slim 
etmekte tereddüt ve endişeye ka
pılmamakla, bize karşı olan emni
yet ve itimadını ve bizim dost • 
Jukta vefakarlığımıza ne derece 
güvendiğini çok güzel gösterdi. 
Türkiye, Romanyanın ciğerlerini 
kendi kalbi gibi muhafaza etmesi
ni bilecektir. 

Akşam 

Avrup "t v az i yetinde d il· 
zetm e iJmidl yokt ur 
cAkşam• da Üç Yıldız imzalı 

makale sahibi de Avrupanın bugün
kü gidişini tosvir ediyor. Vaziyetin 
düzelmesi ıçın, ya İngilterenin 
Almanyayı elde ederek İtalyanın 
yalnız bırakılması ile, yahut Fran
sanın İtalyayı yanına çekerek Al
manyayı tek başına bırakması ile 
mtimkün olacaktır. Üçüncü bir ihti
mal de mali buhran içinde kıvra
nan Almanyanın Fransa ve İngil
tere gibi jki zengin devlete muh
taç kalmasıdır. Her halde uzun za
man için A vrupanın siyasi vaziye
tinde düzen ummak beyhudedir. 

Afriknnın Libya sahilJcrinde ya· 
pılan İtalyan hava ve deniz manev· 
raları Avrupanın siyaset havasını 

değiştirdi. İngiliz, Fransız ve İta) • 
yan gazeteleri, Akueniz ve Afrika -
daki müstemleke siyasetlerınin men· 

faati namına, münakaşalara baş • 
ladılar ve İngiliz, İtall'an ce!'lt,Jmeıı 
anlaşmasını şüpheli bir şekle soktu· 
lar. 

Fransız gazetelf'.rl, Mu.,r-l:•ıinin ö • 
nünde Libya sahillerın m;ırıevra 

yapan 120 deniz tayyaresi ve 55 harp 
gemisi ile 24 tahtelbahırin Akdeni· 
z'n emniyetini LJZ.mağn hazırlan • 
dıklarını yazmaktadırlar. 

Fransızlar, İt.alyanlann, muhte • 
mel bir harbe karşı Akde11:7.dekl 

kuvvetlerini denemekte olduklarını 
ve yapılan manevralarla. Afrika sa• 
hillerinden Sicilyaya kadar Akde • 
nizi, kaprunağa haz.ırland kla,. nı yaz• 
maktadırlar. İngiliz gazeteleri ise, 
İtalyanın, İngiltere ile rekabete kal· 
kıştığını, binaenaleyh sulhun telı1i· 
keye girdiğini ve Cebeliıttanktan 
Süveyşe kadar İngifülerin Hin • 

distan ve müstemleke yollarını ka• 
pama~a teşebbüs etmekle İtalyanla
rın cihan muvazenesini bozmak is• 
tediklerini yazmaktadırlar. Bu id· 
dialara cevap veren İtal ·an gazete
leri, Avrupanın telaşa diişmesi bey
hude olduğunu yazmaktadırlar. 

(Gazettt del Popolo) gezetesi, 
izhar olunan İngiliz ve Fransız şü~ 
hclerine cevap olarak: 
"Silahlanmak yalnız İngilterenin 

hakkı değildir. Bu dakihı, Fransa 
da silahlanmaktadır. Cnntilmencc 
anlaşma yapılalıdanberi f tal yanlar b11 
anlaşmayı ihlf.ıl edecek hiç bir teh -

likeli vaziyet ihdas etmemişlerdir. 

İngiliz, Akdenizde Cebelüttank ile 
Süveyşi knpamak icin sık, sık ma
nevralar yapmışlardır. Akdenizde İ· 
talyanlar manevralara kalkışınca, 

neden itiraz ediliyor, ve neden, cen· 
tilmencc anlaşma bozulmuş adde

diliyor?. Bu anlaşma, İtalyayı Ak -
denizde manevra yapmaktan menet· 
memiştir ve İtalya, Akdenizdeki ge-

niş menfaatlerini her zaman müda • 
faa edebilecek bir vaziyette bulun· 
mak mecburiyetindedir.,, 

İtnlyan gazetelerinin yazdıkları 

bu yazılar, İngilizlerle Fransızlnrı 
bittabi tatmin edememektedir. Çün• 
kü, Afrika Müslümanlarını ele aJ -
mağa çnlışan, ve Mısırla sıkı bıt 

dostluk tesis etmek istediğini söyli
yen Bay Musolini, Hicaz ve Yemen 

ile de anlaşmış ve Habeşistandald 
Harar şehrini Afnka Müslümanla • 
rının mukaddes bir yeri olarak iiaıı 

etmiştir. İtalyanların arap filimi il• 
dosllaşmak istemeleri İngilterenirı 

Hindistan siyasetine uymadığı için 
rekabet alabildiğine başlamıştır. V• 
silahlanmalar, hazırlıklar hep bu re
kabet yilzündendir. 

Ahmet ftauf 

Bir asker 
Tramvay 
altında parçalandı 

Dün akşam ü1eri saat 17,5 tı 
Pangaltıda feci bir tramvay kaza51 
olmuş ve Balıkesirin Sınrfırgı kaz.., 
sının Alacık köyünden 329 doğumhl 
Mehmet oğlu Hasnn isminde 
Halıcı oklunda bir topçu emirberi 
trnm\'ay altında kalarak parçalan"' 
mıştır. 

Hadise şöyle olmuştur: 
Kaza kurbanı Hasan Hamaı1l 

istasyonundan hareket edip Harbi
yeye doğru ilcrliyen bir tramva)'• 
dan atlamış ve tramva~·m heme!I 
ıırkasından caddenin karşı tarafın• 
geçmek istemiştir. Fakat bu sıra~ 
mukabil taraftan, yani HarbiyedeO 

Şişliye doğru gelmekt~ olan 43S 
numarala vatman Hüseyinin id:ıre

ıindeki 141 numaralı ş:ş'i • Tünel 
arabasının yolu üı.crinde bulunmuş • 0 

tekerleklerin altına düşmüştür. 
Bu sırada oradan ge~en Yedek 

Subay okulu talebesinden birkaçı 
faciayı göriince bıığırarak vatmanı 
ikaz etmişlerdir. Vatman araba.1• 
durdurmuş, fak at iş işten geçrrıı~ 
ıavallı adam tekerlekler altında 1'.Z 
metre süruklenerek parçalanmıştıf• 

Vatm:rn idris oğlu Hüse"i"• 
bugün, muhakeme edilme:, üıe.fO 
adliyeye gönderilmiştir. Öğle~ 
kadar bekJe,e!l ölüm rauoru ger 
mcdiğinden, vaktin mü!la!lde•iıl~ 
dolayıı;ile, muhakeme öğfed 
sonraya bırakılmı ştır. 
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G ··nün meselesi: 
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3 - S O N T E L G R A F - 18 Mart 1937 

Onivers·tede H8dise ıı Halk filozofu 
diyor ki: 

Tıb ve Hu u talebesi 
smda ihtilaf çıktı 

ara-'H_a_l_k_ı_b-edava ölüm-

1 lerden kurtaranı 
yok mu? 

o" u manav ese ze e 
işsiz, müşterisiz mi kaldı ar? 

Belediyeye müracaat edildi 
Yüzlerce küçük esnafın ekmeğini, bir kaç kollektif 

teşekkülün aldığı iddia ediliyor 

Eski Dekanın teklifi reddedildi, 
bir salonpaglaşılamıgor 

Bundan bir müddet evvel, Hu . 
kuk Fakültesi birinci sınıf dersha
nesi, Tıp Fakultcsinin . yerinin 
darlığı yüzünden öğleden sonra 
tıp talebesine tahsis edilmiye baş· 
lanmıştı. Talebelerin iyi ders gör .. 
meleri için de bu dershaneye sey
yar perdeler takılmış ve daha ba
zı ufak tefek tadilat yapılmıştır. 
Bu hal iki fakülte idarecileri ara
sında bir ihtilaf vücude getirmek
le beraber talebeler arasında da ba
zı anlaşmamazlıklar tevlit etmek· 
tedir. Hukuk 1',akültesinin eski de
kanı Sıddık Sami bu hareketin 
yerinde olmadığını ve binaenaleyh 

sc de bu teklif reddedilmiştir. 
Bir sınıfı iki fakültenin malı o

larak kullanmak talebeler arasın
da da ihtiliır vücude getirmiştir. 

Kırk nasihatten bir musibet yek
tir, derler. Hanıya? İşle musibet 
bir değil, iki değil, beş değil.. htıla 
bunun bir yara olduğu kimsenin 
kafasına dank demiş değil! 

Hava bayramı günü sen, o, bi?: 
sevinçle gezdik. Gezdik amma ba
zılarımızın sevincini küçük bir 
kaza kana buladı. 

B 
. Bu '-·üzden vuzlerce küçük ve her §Cyi satarsa, öte tarafta bir 

cyoğlu Balıkpazarı ve cıvarın- J • :: • 

d b 1 • bzeci fakir esnaf dukkanlarını kapat - çok vatandaşlar. ekmeksiz kalır. 
a u unan mana\: sc d"" ·· 1 d. B 

esnafı, belediyeye müracaat ede - mak vaziyetmc uşmuş er ır.. iz, belediyenin bu işe sürallc el 
rck .. h. b" .k . tt bulun Di;;H taraftan bu kooperatıflcr koyacağını ve bizim lehimizde bir , mu ım ır şı aye e - o 
muşlardır. daha çok sermayeli olduğu için, 

Bu esnafın şildiyeti şudur; eşyayı ucuza vercbılmektcdir. Hal-
Son zamanlarda bu semtte bir buki, diğer esnaf, mahdut ve mu-

çok kooperatif, kollekti! ve sair ayye:-ı sermayeli, fakir vatandaş • 
bakkaliye {tcşdkkülleri açılmıştlr. lardır. 
Fakat bu teşekküllerin asıl sat - Beledıye iktısat müdiirlüğü, ya-
ması lazım gelen eşya ve madde- pılan bu şikayet üzerine, şehrin 

ler başka olduğu halde, manav ye ikticıadi bir meselesini, bu küçük 

~bzccilerin de sattıkları ~eyleri esnaf işini tetkike başlamıştır. 
müesseselerinde bulundurmakta KE>ndilerile görüştüğümüz şika-

ve müşterilerine, ortaklarına sat
maktadırlar. Bu teşekküller, bir 

kaç Çf Şit esnafın ayrı ayır dük -

kanbrda sattıkları malları bir a · 
raya toplayıp satınca, diğer csnal 
müsterisiz ve işsiz kalmaktadır. 

yet. sahibi esnaf diyor ki: 
- Herkes, açtığı dükkanda iğ· 

n"c.'!i•n ipliğe kadar her şeyi sata
mamalıdır. Esnaf muayyen mad .. 
deleri satmaları itibarile, bir ta .. 
kım kısımlara ayrılmıştu·. Herkes, 

hal çeresi bulacağını ümit ediyo

ruz. Bu böyle devam ederse, bir 

gün ı,clecek dükkanlarımızı k.ıpa-

tacağız. Çünkü, bu kooperatif vo 

kollektif müesseseler gittikçe işle· 

rini büyütmekte ve genişletmekte· 

dirler. Halbuki, müşteri miktrırı 

aynıdır. Şehir gittikçe kalabalık

laşmıyor, belki, aksine, nüfus A .. 
nadoluya akıyor .• 

Manav ve sebzecilerin şikayeti .. 

nin süratle neticelendirilmesini ü
mit <:diyoruz. Hakikaten bu işle 

yüzlerce fakir aile alakadar bu -
Iunmaktadır. 

Is tan bu 1 yolları için 627 Bir kadın 

Hukukçuların lisan dersi göre -
cekleri saatlerde tıp talebelerinin 
sınıf tan g çıkışları ve koridorda 

ufak dcfek meselelerden münaka
şaların çıkması, fakülte talebele -
rinin arasını açmıştır. Gerek tıp 

talebelerinin gerekse hukukçul:ırın 

istcmiyerek uğradıkları bu müş -

külat dolayısilc iki fakülte tale .. 

besi de bu ihtilaflı meseleye bir 
hal çaresi bulunması için , rek -

tıp talebelerinin başka yerde ders törlüğC' ınüracaate karar vermiş -
görmeleri teklifini ileri sürmüş l- ]erdir. 
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Mektebe 
Gönderilmeyen 
Çocuklar 
Velilerinden p ara cezaaı 

ah nacak 

Fenni ziraat 
Makineleri 
Dağıtılıyor 
lzmire 200 çapa maki· 

nesi gönde r lldl 

Hatırlıyor musunuz; 17 yaşındn, 
anası babası hapishanede yatan 
yetişmiş bir delikanlı, tramvaym 
ters tarafına atladığı için karşıdan 
gelen tramvayın çarpmasilc düş
tü, ezildi ve kurban gitti. 

Dün Pangaltıda da aslan bir ne
ferimiz tramvay altında kaldı. Eh, 
yeni bir f.'Y değil a, Allah belası
nı versin, bu kötü makineye şeh
rin verdiği kurbanlar her gün ola
gelen bir şey, diyeceksin .. 

İyi ya, her gün olagelen şeyler 
olduğu içindir ki bu masum insan
ların pisi pisine ölümleri üzerinı> 

halkımızın evlatlarını koruyan 
bir dikkatle eyilmeliyiz. 

Ne gibi? 

bin lira harcanacak Muharririn 45 
. . Lirasını çaldılar 

lstanbul - Edırne as/alt şosesı de 

İlk tahsil çağında bulunan ço • 
cuklardan mektebe devam etmi • 
yenll?r hakkında Dahilıye Vekiıle -
tınd.!n vilayete Lır tamim gelmiş· 

tir. 

Zirı.at :Vekaleti köylüye ve zfü·. 
raa yardım etmek ve onları en as· 
ri şekilde hasati ve istihsale alış
tırmak için Avrupadan bir çok 
fı1at ve makineler getirmiştir. Bun· 
lar peyderpey muhtelif vilayetle
re gönderilmekte ve köylüye ve • 
rilmektedir. 

Arkadaş! Hala anlaşılmadı mı ki 
bizde tramvay, bütün memlekette 
~,ralnız iki şehirde vardır: istanbul
da \•e İzınirde. Geri kalan şehirler
den gelen ve ömürlerinde tram -
vaya binmemiş vatandaşlar, dai -
ma, İstanbul tramvaylarına yan -
lış binecekler ve daima hiç hiçine 
(;lüm tehlikesile karşılaşacaklar -
dır. 

Tramvaylar Belçikada yapılırken 
bu nokta düşünüJmemiş. 

U k d •k Al d ·ı · M ürebbiye çocufia ba· nazirana a ar l ma e 1 ıgor karken parayı da almaıı 
Kış do1arı1ile tatil edilen yol İhalesi pek yakında yapılarak ihmal etmemiş 

faali> eti yenicen b3şl.:ımıştır. inşaata başlanacak Haziran ga - Taksimde Cumhuriyet meyda _ 
İdarei hususiye bütçesinde bu yesine kadar ikmal edilmiş bu- nında Amasya aparhmanının 3 

yıl İstanbul yolları için geniş mik- lunacaktır. Bu yolun uzunluğu 2,5 cü dairesinde oturan katıp \'e mu-
yasta bir tahsisat ayrılmıştır. Bu kilometre olacak ''e caddenin as- harirr Bayan Meliha Avni 
cümleden olarak İstanbul - Edir· !alt olan kısmının genişliği 9 met- Sözen, bundan sekiz gün ev .. 
ne yolu için 440 bin lira ayrılmış - re olacaktır. Bu yolun kenarları vel İsrail kızı Janet isminde bir 
tır. gürgen, çınar, kestane ağaçlarile kadını mürebbiye olarak cvıne al-

Bu yolun 82 kilometrelik vila • .mıştır. 
h d d k d l k çevrilecektir. 

yetimiz u u una ·a ar o an ıs- Janet evvelki gün odada cocukla 
mı ikmal edilmiştir. Geride kalan Aynca ayrılan 15 bin lira tah- meşgulken, Meliha Avni Sözenin 
yol asfalt olarak önümüzdeki Ha- sisat ile de Bakırköy, Kazlıçeşme, odada duran 4j lirasını almışttr. 
ziran ayına kadar~ ikmal edile • Maltepe, Yalova yollarının asfalt Aradan bir müddet sonra para a-
ccktir. kaplamaları tamir edilecektir. randığı vakit bulunamamış, Jane-
Diğcr taraftan Maltepe-Kartal Bundan başka, yapılmakta olan tc de sormuşlar \'e Janet ink::ir et-

yolunun tesviye! turabiycsi yapıl· iç Erenköy, Kurbağalıdere, Kayış- mi§tir. 
m1ş, bu yol güzergahına dü~n J t ı · k 
ı ır- dagı-, Göztepe :tramvay istasyonun- ::ınc po ıscc ya atanarak hak-
töprülcrin inşaatı bitirilmiştir. kında knnuni takibata başlanmış-

Bu yol önümüzdeki seneye ka- dan başlayıp Erenköy kız lisesi ö- tır. 
rlar ikmal edilmiş bulunacaktır. nünden geçerek Kayışdağı yoluna 

Yolun uzun zaman mukavemet et- bağlanan yol Boyacıköy ile İstin -
mesi iç.in iyi malzeme alınmış ve yeyi birleştiren yol, Çubuklu • Pa· 
bunun için 40 bin lira tahsisat ay- şabahçe yolları da Haziran ayına 
rılmıştır. 

üçüncü büyük yol Floryayı Çek- kadar ikmal edilmiş olacaktır. 
Bu yolların yapılması için de 30 

rneceye bağlıyan yoldur ki bunun 
yapılması henüz yeni münakasaya bin Jira tahsisat ayrılmıştır ki bu 
konulmuştur. Bu yol için de 102 hesaba göre İstanbul yolları için 
bin lira tahsisat ayrılmıştır. bu yıl 627 bin lira ayrılmış oluyor. 

U•ll•ttthlUllHllHttnıuttttl•HltlHHtttt .. hUtıtUIUIHHMUttllfllllhUtıt1nfttttJltHH11ttıfltfflHllllHIHtttlltlttHll111111nfl•ıt•t1nıt1ttııtııtıt 

Fakir hastalara 
gardım 

Belediye bUtçeslne 20 
bin llra kondu 

Şehir meclisi mart devresi içti. 
mama dün son vermiş ve azalar 
dağılmıştır. 

Dünkü tÖplantıda hastanelere 
baş \'llracak fakirlerden alınacak 

para k-ırşılığı obrak bütçeye 20 bin 

Edebi roman: 15 

lira konmuı birçok münakaşalarla 
kabul edilmiş, fakat bu p:ıranın 
sureti tahsilini göster·r bir tarife
nin tetkik ve kabulü Nisan de•:re
sine bırakılıruşbr. 

Bıından ~onru Zeynep Kamil 
ve Haseki hastanelerinde do~ura

cak fakir kadınlara hastaneden 
çıktıktan sonra para yardımı ya. 
pılması esası kabul edilmiştir. 

Bu kadınların miktarı ıencvi 

1300-1400 dür. 

Sen de seveceksin! 
!arını avuçlarının içinde yoğuru
yor: 

- Dur azıcık daha öpeyim seni 
bucur ..• 

Diyordu. 
- Üüüü amma çok öptün. 
Genç kadın, güzel kadın, esmer, 

tntı bakışlarını güneşin mai.ş 
gözlerinde besliyen kadın hiç bir 
sıkıntıya, şikayete aldırmıyor .. 

- Öperim işte .. 
Diye onu kollarının arasında ke

netlemiş, göğsüne bastırmış boyu
na sıkıştırıyor, öpüyordu. Bu sıra-

da ~apı çalındı, bir daha çalındı, 
bir daha çalındı. Ancak, o vakit 

ÇOcı..ğu kucağından bıraktı. Kapı· 
l'a kostu - . 

- Ooo komiser bnba sen misin?. 
Çocuk da kapıdan içeriye giren 

~ saçlı. ak sakallı, geçkin adamın 
zer.ine atıldı: 

Etem izze t B enice 

- Oo amcam gelmiş ... 
Yaşlı adam: 
- Oğlumun amcası gelmiş, am-

cası ... 
Diye diye onu kucağına aldı, yu. 

karıya çıktılar. 
- Nasılsın Lutfiye?. 
- İyıyim babacığım .. 

- Hastahaneden geliyorum. 

- Nasıl iyi mi hanımefendi?. 
_ Çok iyi. Yarın gıdıp alaca .. 

ğım. 
- Neyse hüyük bir tehlike at-

latt •.. 
Komiser ü zgün bir yüzle: 
- Ya evet .. ölebilirdi .. 

Dedi, sordu: 
- Nihaddan mektup var mı?. 
Lutfiye cevap vereli: 

- Hayır. On beş gündür hiç 

:rnektup yok . 
- Firdevs de ona üzülüyor. 

•• 
Olen adamı 
Borçlu gibi 
Göstermişler 
Sahtesenet tanzimi
nin davası yaplldı 

Sa·,,a Berekctoğlu isminde zen -
.gin blr Rum öldükten sonra, sahte 
senet tanzim ederek Bcreketoölu-

::> 

nu borçlu gibi giistermekten suç-
lu olarak Ağırceza mahkemesin· 
de muhakeme edilen vapurcu Mah
mut Lütfi, noter katibi Şefık, A!i 
Haydar, Nazmi, avukat Meletinin 
muhakemelerine Ağırceza mahke
mesinde de\•am edilmiştir. 

Sigortacı Moıl Danon, Şefiğin 
komşı.:su Cemile ve kiracısı Ner .. 
mm şahıt olarak dinlenmişlerdir. 

Ve .• komistr daha soğule, daha 
asık bir suratla ve sızlanan bir ses
le devam etli: 

- Nereden de çıktı başımıza bu 
muharebeler. Trablusgarp, arka .. 
sından Balkan, şımdi de büyük 
muh~r~be. ?"ünyamn rahatı kaçtı. 
Ne bızım oglan binbaşı olsaydı, ne 
muharebe ~·ksaydı, ne de bütüo 
evler böyle boşalsaydı. 

Genç kadın: 

- Ya .• ya.. komiser baba. Muha
rebe çıkah daha sekiz dokuz ay ol
du. Herkes vskerde. Komşularda 
hiç erkek yok. 

Dedi, saydı: 

- Remzi bey, Cemil bey Cevat 
Haşim bey, Cemal bey, Sabri bey: 

Sıtkı bey, Avni bey, Seyfeddin bey, 

bizim komı:;uların bütün erkekleri 
cephede. Kanun baba bile bahri _ 

yeden kara ordusuna geçmiş. İyi 
ki sen de gitmedin!. 

Komiser güldü: 

- Kızım benim gidecek vaktim 
geçti. Yaş nltmış iki. Muharebe 
çıkmasaydı artık tekaüt bile eder· 
lerdi! 

Tamimde bu gıbi çocukların şid
detle takipleri 'c bu hususta ıh
malleri gorülenierle mümessil veya 
muhtarlaı ın cezalandırılmaları 11· 
zım geldiği bildırilmektedir. 

Mekteplere devam etmiyen ço· 
cukların velileri hakkında da pl
ra cezası tahsil edilecektir. 

Ecrimia11 aramak 
M.:ıhye Vekaleti umumi arazi 

yazım; sırasınd.1 hazineye ait '>l
duğu anlaşılan araziyi bundan ev· 
vel isgali altında bulunduranlar
dan ecrimisil aranmasını ve tak
dir eciilen k1ymetlcr :noksan bulu
nursa bunlara itiraz edilmesini vi· 
Hiyete bildirmiştir. 

Cemile, Şefikle l\feletiyi tanı -
dığını, diğer maınunlan tanıma
dığını söylemiştir. 

Şefiğin kiracısı Nermin de--ayni 
şcyl~ri söyledikten sonra, Meletı
nin yanındaki adamın Bodosaki ol
duğunu ilave etmiştir. 
Avukat Meleti, muhakemeni:t 

bundan sonraki safahah müdafa1-
ya taalluk etmesi hasebile, ibraz 
edeceği vesaiki, dosyaları, mahke
me kayıtlarını bulup hazırlamak 
üzere tahliyesini, muhakemenin 
şımdiye kadarki cereyanına gö .. 
re kabili tahliye olan diğer suçlu
ların da beraber tahliye edilmesi
ni istemiştir. 

Naı~i de tahliyesini istemiştir. 
Şahıt Osmaıun istinabe suretile 

dınlenmesi için Düzce mahkemesi
ne gönderilen talimatnamenin tel
grafla tekidine, bulunaımyan Llıt
fını~ nratılıp ihzarla getirilmesine, 
ehlı vukuf tetkikatının tadili ve 
raporun verilmcsj için naibe mü
zekkere yazılmasına ve tahliye t:ı· 
1?Plerinin rcddiı'e karar verilmi~
tır. 

- Sahi baba. Sen dört beş yıl i-
ıçındc epe " "kt" B . yı ç0 un. eni bur~ya 
g~tı.~diğin gece karakoldan çıktın, 
yurur~en arJ.:andan yetişemiyor .. 
d_~m. Öyle dinç, öyle sağlam yü .. 
ruyordun ki.. 

- Amma seni buraya getirdıği
me ne iyi etmişim değıl mi?. 

Genç kadının yüzü birden kıp· 
kırmızı oldu. Utangaç, titrek bir 
sesle bu sözü karşıladı: 

- İyiliğinizi, babalığınızı ölün -
ceyf:l kadar unutmıyacağım. Bura
sı artık benim kendi evim gibi. 

Hi.,. bir yab.:ıncılık duymuyorum. 
Hanımefendi ile kardeş gibiyiz. 

Güneş kendi çocuğum gibi. Kendi 
karnımdan çıkmış gibi seviyorum. 

:re .. burada bir saniye sustu, göz
lerı daJdı, istemese bile dudakla -
rından bir sorgu döküldü: 

- Acaba benim Rıfkım ne oldu? 

Komiser sert bir bakışla ergen 
kadının gözleri içine baktı: 

- Onu unut. O günlerini ve onu 
aklına getirdiğin gün dünyada ra
hatın kalmaz. 

Bu cümleden olarak, evvelki gün 
pamuk müstahsillerine dağıtılmak 
üzere (200) çapı makinesi İzmire 
yollaı1mıştır. Bir müddet sonra 
da Trabzon ve Jıavalisine fenni ya
yıklar gönderilecektir. Diğer ta -
raftan köylüye cins tohum te\'zii
ne de başlanmıştır. Vilayetimiz zi
raat :nüdürlüğü de müracaat ede..1 
zürrua iyi tohum vermektedir. 

- ---·--
Hürriyet 

A 

Abidesinin 
Kurşunlarını 
Çaldılar 
Tamir edilmezse, par· 

m a khklar yıkllacak 
Hiırriyeti ebediye tepesindeki 

abideni nctrafını çeviren demir 
parmakhkların diplerine, parmak
lıkların muhafazası için dökülen 

kurşunlar bir gece çekiç ve kalem 
vasıtasile çıkarılarak çalınmıştL 

Yapılan tetkikat neticesinde bü

tün parmaklıkların diplerindeki 

kurşunlarm, bc!<çilerin haberi ol

maksızın, çalınması, abideyi ziya -

rete gelenlerin hayretini mucip ol
muştur. 

Kurşunların boş kalan yerlerin-
de yağmur sularının birikmesi, 

parmaklıkları Eimdiden tahrip et
miyc başlamıştır. Bu kÜrşunlı:ır 
tekrar dökülmezse yağmurlann ve 

rüzgarların tesirile parmaklıklar 
yıkılrr.ıya yüz tutacaktır. 

- Bayır orıun için değil de, kim
bılir ne olmu~tur?. Diye hatırla .. 
d1m. O \'akittenberi hıç b.ilmıyo .. 
ruz, öldü mü, sağ mı?. 

Komiser daha dik, daha sert söy
ledi: 

- Ne oJdu, oldu. Onların hepsi

ni sen karagolda bıraktın, çıktın. 

Bir daha hatırlamak, sormak, a -
raştırmak yok!. 

Genç kadın boynunu büktü: 
- Evet. Ben de öyle yaptım. 
Ve .. bir cümle daha söyledi: 
- Öyle yapıyorum .. 
Komiser; 

- Amcacığım .. 

Diye kucağına çıkan Güneşi da
ha sıkı k~wradı, oturduğu koltuğa 
yayıldı ve .. Lutfiyeye: 

- Haydi bana bir kahve yap. 
Okkalı olsun. Büyük fincanda. Çay 
fincanında. 

Dedi. Genç kadın da: 

- Peki babacığım .. 
Şimdi yapayım .. 

Gazocağında su dn var_ 

(Devamı var) 

Fakat muhakkaktır ki ha\·a bay
ramı günü ölen delikanlı henüz 
tramvaya binmeye alışmamış, u
sulünü öğrenmemiş zavallı bir 
kurbandır! 

Böyle kurbanların daima \•erilip 
gideceği hala anlaşılmadı mı ki? 

Tramvaylar bilet kontrolü için 
adım başına memurlar dikip du -
rur. Her nedense kazalara bakacak 
tek bir memur bile kullanmayı dü
şünmez. 

Halbuki trarm•aylnra, usulünü 
bilmeciikleri için tehlikeli şekilde 
bincock vatandaşları kazalardan 
korumak için mıntaka mıntak:ı \'ll
zifcdar memurlar koymak elzem
dir. 
Halkı bu pisi pisine ölümlerden 

kurtarmak için bu kadarcık him
met de mi cclilemez, anlamıyoruz? 

H alk Filo zofu 
tltftltlltOlltttıtıtııntıtıtııııııııuıııı1tııııııı11tıltMlllUHt•t•IUHN11f 

Konferans ve kongralar: 
Umum Mütckaidini Askeriye Ce

miyeti genel sckTctcrliğinden: 
Cemiyetimizin senelik mutat 

kongresi 4 Nisan 937 pazar gü -
r.ü saat 13 de umumi merkez bina -
sında toplanncJğmdan cemiyl!tte 
kayıtlı olan \'C temel sayasının 18 
ci maddesi mucibince son sene ai
datını dahi tesviye etmiş bulunan 
azanın duhul varakalarile zikrolu
nan saatte teşrifleri rica olunur. 

* Şehremini Haikcvindcn: 
19/3/937 Cuma günü saat 17 de 

Mes'ut Cemilin musiki ndh kon -
feransı vardır. Herkes gelebilir. 

* Eminönü Halkcvinden: 
Bu yıl için düzenlediğimiz seri 

konferansların onuncusu 18/3/937 
Perşembe günü saat (18) de E\•i -
mizin Cağaloğlundaki merkez sa
lonunda mimar Bay Kemal Altan 
tarafından (Kliisik mimarimiz) 
mevzuu üzerinde projeksiyonlu o
larak verilecektir 

Davetiye yoktlll". Herk •s gele. 
b ilir. 

Bir evde 
Bulunan kızlar 
Hastalıklı çıktı 

Kadriye c mlnde b ir r an· 
devu cu yakalandı 

Abanozda umumi ev :işleten 

Kaciriyenin Taksimde Itr sokağın
da 10 numaralı hususi evinde de, 
yabancı erkek ve kndınları 1Jilc5-
tirmek suretile randevuculuk yap
tığı polisce nnln ılarak bir cürmü 
meşhut yapılmıştır. 

• Cürmü meşhut csnastnda iki 
kız ve iki erkek yakalanmıştır. 

Yakalanan kızlar muayeneye se\'• 
kedilmişler ve muayenelerinde i
kisi de hastalıklı çıkmıştır. 

Ev sahibi Kadriye hakkında ka
nuni takibat yapılarak adliyeye ' 
\'er ilmiştir. 
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Bugünkü vaziyeti daha ne zamana a ar idare Genç 
etmeğe muvaffak olabilecek? 

kız ve haminne 

Snfda Avullurga hoıflfklll Şuıni1, •ole/• Viyana •olcttlclarıntla 6lr •rka• flnaırnıl.ı 
nuıltrln ı•rti'I bir ıolcalc 

Almanların Avusturyadak·ı g·ızı·ı !~:~~i~:ç ~:n;:~:a~~t.u~~~~~~~ 
yapmadan, takip etmektedir. Bun-

• dan ıki üç sene evvel daha kolay O· 

faaliyetleri hakkında bazı ıf şaat ı -~I::~2.!~f~~~:~;~~~;~:g 
Bundan birkaç ay evvel, Avus ~ Almanyanın daha ziyade büyüm~- Alman Harıciye Nazırının Vi • 

turya başvekıli Şuşnig şunları söy- sıne mani olmak istiyen İtalya bı- yanayı ziyareti de bu bc.kımdan 
lemişti: le vaziyetim dcğıştirdi. Avusttrya- ehemmiyetlidir: 

- Avusturyacfa Habsburglann da orta tabakada olanlar, ı.~aly::ı::a Şımdı Avusturyada yeni bir ce-
taht::ı gelırilmesi bugünün mesele- düşmandırlar. Gençler de ~yledır: rey an daha vardıı. Bu cerP.yana 
si değildir. Gençler, eğer po1itikanın ıdaresı kılıse aleyhdarlığl demek mi.ına • 

Musolini birşC'y söylemiyordu. 
Küçük Antant aleyhtar bir vazi -
yet almıştı. Paris düşünüyordu . .\.
vusturyanın Almanyaya ilhakı gı
bı bır v.ıziyet tahaddüs etmekten
se, 'Habsburgların tahtlarına dön
melerini hoş görenler vardı. 

Fakat bugün vaziyette değişfü • 
lik olmuştur. Habeşistan rnese\esi
ni halleden İtalya, şimdi koz ola -
rak Ifabsburglaı ı eline almış bulun
maktadır. Bu kozu en yerinde O"'

nıyaca&rına şüphe yoktur. Evvl'ke 
Hasburgun tahta dönmelerine 
§iddetle muarız olan küçük an • 
tant da şimdi ses çıkarmıyor. Çi.ın
kü Nasyonal sosyalistlerle Habs -
burgl:ır arasında ne y<ıpmak lfız•m 
geldiğini düşünen çekler, Habsburg
l::ıra doğru meyl göstermışleıdir 
Paris sadece hareketleri tak ır e
diyor, hiç ses çıkarmıyor. 

Bir de Avusturyaya bakalım: O
rada vaziyet nasıl? cKarm akarışıkı. 
dersek yanlış olmaz. Şu dakıka bı .. · 
çok müzakereler cerl'yan edıyor. 
Fak::ıt kimse bu müzakerelerin ıç 
yüzüne vakıf değildir. Lakin va -
ziycte uzaktnn şöyle bir göz gezdi
rebiliriz: 

İtalyanın adamı addedilen sı !ol -

renbcrg şimdilık saf haricınde dur
maktadır. Fcy Almon dostu olar.ık 
tanınmıştı. O da 1934 dcnbcri saf 
haricındedir. Bunlardan başkaları 
hc-p <'SC'<'<'k rüzg5rı bekliyorlar. 

Starenbcrg'ın kım olduğunu bi
lirsiniz. Bu zat Haymverenkr'ın 
§<'fi idi. Hükumet bu teşkılatı bın

du. 
~t :ırC'nbNg de sesini çıkarmadı 

ellerinde olsaydı, Avusturyayı siptir. Çunku kılisenın ecnebi mem· 
çoktan Almany::ıy::ı illlak ederler • leketlcrdcn para alarak polıtik· .. yı\ 
di. karıştığı zehabı hasıl olmuştur. 

NOYRATIN ZIY ARETİ J 936 da Katol ıkltkterı protf:starılı-
Alman Ilaricıye Nazın Vem Noy- ğa geçenlerin çoğalması ayrı bir 

rat geçcnlercle Vıyanayı ziyaret manzaradır. 
elti. Bır Alman Hariciye Nazırının Viyanada, her gün, Nazilerin na-
Viyanaya gelmesi mühım bır me. sıl çalıştıklarını gostP.ren bir ha • 
scll~dir. dısc. bır polis vak'ası oluyor. 

Von Noyrat Viyanada neler J\~ Viyana Polis Muclurü açıkca şun-
nuştu? Şimdiye kadar Alman Ha- ları sbyluyor: 
riciyc Nazırının Avusturya iBaşve· - Ben. nasyonal sosyalistleri a-
kili ile yaptığı rnulükatm hangi l5k1ıdar eden bir hadıseyı. Berlin-
menular üzerinde cen•yan etti • den Z4 saat sonra haber alıyorum. 
ğınc dair bir haber gelmiş değıl • Bundan bir müddet evvel çıkan ve 
dir. Fakat bu mülahnttan. Alman· gant<'lerdc göstcrilmiyen iki hôdi-
ynnın kazandığını addettiği bir par~ se vazıyetı daha· vahim bir şek'e 
tiyi kaybctmiyc lııç de ra7.ı olma • sokmuştur. Bırisi .muhafız tabu-
dığı anhışılıyor. ru> vak'asıdır. 

füışvc•kil Şuşnig'ın saltnnatın ia- Esk 1 Başvekıl Dıılfus öldürül • 
dt>si lehındc>ki son beyanatlarına dukten sonra, yerine gelen şirr.<l!-
bakılırsa, bu mülakatın ehemmi· ki Bıışvekıl Şuşnıg kabıne azala-
yc·ti ve mahiyc-tı bir kat daha art- rırıı sıyanet etmek üzere bir mu-
maktaciır. hafız tahuru teşkil etmışti. Bu tl-

Avusturyada vaziyet şudur: Ef- bura mı:-nsup c lçınların üniforma~ 
kfırı umunıiy{' ikiye ayrılmıştır. Jarında kendilerine mahsus olan i-
Ndzilrr, daha doğrusu Avusturya şaı Ptler vardır Fakat geçt:nlerde 
ile Almanyanın birlc:>şm<'sini ic;Li· bır ılıbar uzerıne bu tabura men-
yl~nler h<tlkın aşnğı yukarı yüzr.le sup olanlardan bazılarının evlerin-
altmışını teşkıl P.lm<'ktedirler. K0- de taharrıyat yapılmış ve bir çok 
munıst ve sosyalistl<'ri yüzdC' yir- komünıst ve nazı beyannamel:?ri 
mi beş kabul edebilıriz Saltana • bulunmuştur . Muhafız taburu ola-
tın iadesini ıstıycnler ise yüzde on rak ayrılan bu münevver zümre-
beşi gl'çmez. nirı de polıtıka cereyanlarına k<a· 

Eğer haricin yardımı ile Avus ·• pı'dığı bu suretle meydana çık • 
turyada saltanat iade edilirse, mu- mıştır. 

hakkak kı, Avusturyalılar sesl~ri- İkınci mesele de ı.?eçen ikinci 
ni çıkaımıyacaklardır. hatta b~lki kanunda Viyana mahkemelerinde 
de m•·rrmun olacaklardır. görülen bir deyvadır. Bu davanın 

ANŞLUS mevzuu. hükümeti devırmek için 
Anşlus, Almanya ile Avusturya- yapılacak . her hangi bir teşebbüs 

nın birleşmesinı ifade eden bir ke- karsısında jandarma ve polısın · a-

- ------

G
üyan'a sürülen 
Türk polisinin 
hakiki hatıraları: 15 

Lehimdeşehadeteden Fransızların 
hareketi, beni hayrete düşürmüştüı 

lunmuştu. Hnlbuki, bu Fransız, istediğim halde sesimin çıkmadığı-dam, bizzat kendısi de tecaviize 
uğramış ve hattfı ağır denecek su
rette yaralanmışken zencilerin po
lis kurşunile öldüğünü söyledı. 

Reisin; 
- Bu polisin kurşunu ile mi'! Su

aline katşı da: 

- Arad.:n yedi ay geçtiği cihet
le şahsını tayin edemıyeceğım, ce
\•abında bulundu. 

Arnavudun bu şekildeki ş:ına -
dcti, mahkumiyetimi icabettiren 
yegane delildi. Başka tek bir ip 

ucu elde edilememişti. Bu ifa ieye 
mukabil vok'nda bulunmuş ve be
ni yakından tanıyan bir Fransız 
başçavuşu lehimde beyanatta bu -

kendı nı>kerlerını öldürdiığunı\i nı hissediyordum. 
gözlerile gormüştü. Esasen bu da Miıdüriyetten 1200 lira ücret al-
alcyhıınc şaha<lcltc bulunmuş ol - dığını işittiğim Lavalet oldukça u-
saydı, verilecek cezanın idamdan zun bir müdafaa yaptı. Fo!'kuva 
aşağı olmıyacağı muhakkaktı. Le- da Fransızca birşeyler söyledi. 
himdc si.ıyJiyen diğer şahitlerin de Sonra, son söz, benden soruldu. 
ifadeleri alındıktan .sonra ikinci - Ne söyliyeceğimi bilmiyorum, 
celse nihayet buldu. dedim, gördüğü işin vazife olma • 

üçüncü celse açıldığı vakit a - sından şUphe etmiyen bir polisin 

yağa kalkarak müddeiumumi icl- şu talep karşısında hayretten do -
dianameı:.ini okudu. Tercüme etti- nakalacağı tabiidir. Vak'ayı Fran-

lcr. İdamım isteniyordu. Çehre - sada olmuş farzedin. Dört Türk ne-
min ne şekil aldığını bilmiyorum. feri iki Fransız kadınına sataşır ve 
Yalnız, beynime düşen bir yıldı - yardıma koşan iki Frnnsız erkeği-
rımla sarsıldığımı ve bağırmak, ni de öldürerek kaçar ve bu hadi-
bu haksızlığı yüzlerine haykırmak seyi bir Fıansız polisi görürse ta-

lacağı tedbirleri ihtiva edıen c : 
mirnamelerin, beş Juşınin evinde 
bulunmuş olmasıdır. Bu muhake
me. Avusturya hükümetinin her -
hangi muhtemel bir tertibe kar -
şı alacağı vaziyetin bu tertibi ha
zırlıyanlarca daha evvelden ma -
him olduğunu ortaya koymuştur. 

K.cndısine cAvusturya müfetti· 
Şİ» ismi verilen Habiş Almanya 
hesabına A vusturyada çok çalış -
mıştı Dolfus'.ı yapılan suikastta 
bu zatın parmağı olduğunu iddia 
cd(:nler vardır. 

Almanlar, 19:34 de tatbık (:tmi
ye kalkıştıkları bu tertibe muvaf
fak <Jlamayınca, Hiller hudutları 

kapatmış. suikastle alakadar olan 
hıç bır şahsı Almanyaya sokma-

mıştır. Bunlar da Y~goslavyaya 

iltıcaya m(:cbur olmuşlardır. Fa -
kat 1934 den sonra girışilen iş, bu 

sefer başka bir şekilde tekrar ele 
alınmıştır. 

Büyük elçi sıfatile Viyanaya gör.· 

derilen Von Papen başka bir dil 
kullanmıya başlamıştır. Şuşnig, 

Starenberg ve Avusturyadaki nas
yonal SQSylaistl~rin büyük düş -
rnam olan doktor Ril arasında ce-

reyan eden müzakerelerden sonı a 
verilen karar üzerine bütün nazi 
mahsullerı dağıtılmıştır. Polise ~i

lah ve telsiz verilmiştir. 
Münihteki radyo istasyonu se • 

sini kt'smiş dahi olsa, Baviyerada

kı Avusturya lejiyonu huduttan 
geriye alınmış dahi olsa, Avustur-

yadaki Alman faaliyeti, yine de • 

vam ediyordu. Şimdi yukarı ve 
aşağı Avusturyada Almanların 

teşkil ettikleri gizli nazi chücre -
lerh tıklım tıklım aza ile dolmuş
dur. 

Avusturyada bu hareketi idare 
edenler yüzbaşı Leopold ile dok • 
tor Noybaherdir. Doktor Noyb1 :

her'in son günlerde yıldızı söndüğü 
için yüzb~şı Leopold tam manasi
le vaziyete hakim olmuştur ve bu 
hakımiyetini en geniş salahiyet • 
lerle kullanmaktadır. 

( cVU• dan) 
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B~ni 11Jaga &iJrJürtn Prenspa. 
JUbe teokifhaneıi baş gardigattı 

kip etmez veya takibi sırasında ü

zerine ateş açılırsa tabancasile mu

kabelede bulunmaz da ne yapar? 

Vazife jörmiyen bir polisi kanun

larınız tecziye etmez mi? Öyleyse, 

Bekledim. 

Zevki?, heyecanla, korku ile ve 
nihayet ıztırapla bekledim. 

Ne yağmurun serpintisini duy
dum ne rüzgarın okşayışını. 

Her halde gelecek, diyordum. 
Ne büyük bir neş'e He kJ~muş

tum. Çünkü geleceğini söyler.ı1~. 

ti Ne büyük bir acı ile döndur:ı; 
çünkü beklemem boşa çıktı: 

İlk defa anladım ki; bu: Tatmin 
edilmiyen arzularla dolu bir dö
nüştür, cansız bir dönüştür bu! 
· Büyük bir boşluk hissediy::r:duın. 

Bana her şey fena görünüyordu. 
Kalbime, düşüncelerime, her ~e\'\!, 
her şeye yıldırım düşmüş gıl:ıi 

Niçin? 
Niçin, göz yaşlanmın aktığmı 

hlssetm<.ı~ im, yaş damlal:ırmın ya
naklarımda yayıldığını duyma • 
dım? 

Niçin eve gelir gelmez başım tı· 
·cunda onun asılı duran res:nini 
derhal indirdim. 

Niçin o dakikada yaln1z şuna i
nanıyordum: cKırılan ümih a -
cısı bütim acılardan daha ku\'\'et
·lidir. 

Kollarımı m:.ısama dayadım. Yor
gun başım avuclarımın iı;ir.e d~ş

tü. 

Hiç ağlam:ldım. Bu acı, göz ya
şımdan daha kuvvetlidir. Göz ya
şı, nihayet acıyı hafifletmek için~ 

dir. Halbuki ben bu acının iiddet
lenmesini ıstiyorum. Kuvvetlen • 
sin ve hayatımın son acısı olsun. 
Ve artık benim kalbim heyecan
la çarpmasın, beni okşıyan eller, 
vücudüınü ürpertmesin. Bu acı o
nun son hatırası olsun. 

Hafif ve yavaş, tıpkı bir Hazi
ran akşamının serin rüzgarı gib~, 
bir el ensemde ve saçlarımda gez
di. Temiz ve güzel bir el.. Bir el 
ki bütim hayntımda bana yalnız 

sevmek için dokundu: haminne • 
min eli. 

•- Kızım, canım, artık yett?r, 
şimdi istirahat zamanı. Düşündü -
ğünü yarın düşünürsün.> 
Eğer bu el başka birisinin eli ol

saydı şu dakikada enseme dokun
duğu için kırardım onu! Ve o söz,. 
lere de gülerdim. Fakat haminne
min eli uzun bir ömrün yorgunlu
ğunu taşıyan iki göz, ve benim e:ı

semi okşıyan bir tatlı el. 

Ben bu eli nasıl incitebilirdiııı. 

Başımı kaldırdım, söyleyemiyece-

ğim şey gözlerimden okusun di -
ye. Fakat o okumak istemedi, bel
ki okuyamadı. İhtiyar sesile tekrar 
yalvardı: 

~ Kı7.ım, benim canım, şimdi 
uyku zamanıdır. 

- Hayır bırak beni, bırak bu g~
ce bu acı ile haşhaşa kalayım, ha
minne, aldatılmak, ne acıdır, s.:a 
bilmezsin, evet aldatılmak. Biraz 
evvel nerede idim biliyor musun? 
Onu bekledim. Dünyada kendisi
ne en çok inandığım adamı, hatta 
En çok sevdiğim, sizlerden dah:ı 

çok kendisine inand'ığım insanı 

bekledim. Ben onu çağırmıştım, o 
da geleceğini bana söylemişti. F:ı
kat gelmedi. 

Görüyor musun haminne ısla'!( 

saçlarımı, sonbahar rüzgarı, ine~ 
yağmur damlalarile ıslattı. Yüzüm 
çatladı. Soğuktan kemiklerim :..ı -
yuştu. Fakat kalbim heyecanla 
c;arpıyordu. Bu çarpıntıyı onun cia 
duymasını istiyerek. Vakit geçi -
yordu. Gelen yoktu. Geçenler ha
na bakıyorlardı. Kim bilir etrafı
ma nasıl bakıyordum ki gcçenle•
den biri kendini tutamadı da: 

- Küçük beni mi bekliyorsurı? 
Dedi. 

Nefesim daraldı. Tıkanıyordum. 
Ağır ve yorgun adımlarla kaçtım. 
Eğer o gelmiş olsaydı, bu ya
bancının alayını bir gencin neşesı 
telakki edip geçecektim. Amma, 
gelmedi. Haminne, gelm!>di Bu R• 

( Devanıı 6 ncı sahifede) 

Görügor mu.san lı•mln tı• ıslak •açlarımr 

ben, vazife görmüş sayılacakken 

ne diye suçlu mevkiine getiriliyo
rum? 

Sözümü kestiler. 
- Bu kadar yetişir, müzakere e· 

deceğiz. 

Mahkemede kendimizi müdaf:ıa 
kasdile si>ylemek hakkından dahi 
mahrumduk. Hükmün behenıelıai 
aleyhimcle ve idamla neticelene • 
ceğine şu susturuluşum da bir de
lildi. 
Kafamın içerisinde hiç durma -

dan karşıiıklı surette şimşekler ~a
kıyor, anam, babam, hayat gözle -
rimin önünde bir sinema şeridi 

sür'atile yanıp geçiyordu. 
Avukatların teselli maksadıyle 

söylediklerini hiç duymuyorum. 
İstiyorum ki yapayalnız kalayım. 

hiç kimse bir tek kelime .sö~·leme
sin ve ben, o yalnızlık içerisinde 
can verip gideyim. 

Bilmiyorum, ne kadar sürdü. 

Mahkeme heyeti ağır ağır salona 
girdi. Oturduktan sonra: 

- İtina! ve temyizi olmıyan bu 
kararı dikkatle dinleyiniz! diye • 

rek ayağa kalktılar. Bu esnada 
duyduğum helecanı hiç bir suretle 
tarif edemem. Dünya ile ahret a
rasında yalnız bırakılmış, nerdey
se mahvedilecek bir adamdım. Bu
nunla beraber Fransızca olan ka
rardan belki iki kelime an~arım ü
midile heyecanımı teskine çalışı -
yordum. Okunup bitti. Hiç bir şey 
anlamamıştım. Avukatlara bak -
tım. cHayır> mnnasına kafalarını 

salladılar. Müsterih olmama mey -

dan kalmadı. Ön ve arkama dü -
şen jandarmalarla bir odaya ka-

patıldım. 

- Tuhaf şey, diyordum. İddia
nameyi tercüme ettikleri halde ka-

rar neye tefhim edilmedi. Herırnt mı 
etmiştim yoksa? Çeyrek saat ka -
dar odada kaldım. Gelip g:den 
olmadı. 

Bir ses duyuldu. Sonra, iki jan• 
darma odadan aldılar beni. Büyük 
avluda ve uçları süngülü mavzer • 
!erile ortada duran bir m.ınga as· 
kerin önüne getirildim. Asker, ta· 
lep, geçenki rüya! .. Öf yarabbi öl-

(Devamı var) 
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CEKLONDON 
Romanlarını nasıl yazardı? Mevzu
larını en ziyade nerelerden seçerdi? 
Şarlok Holmes 

ile 
Arsen Lüpen 
Arasında bir 

mukayese 

İngHiz milleti polis romanı oku· 
~uya çok meraklıdır. Şcrlok Holme 
il Yaratan muharrir dünyanın en 
aengin bir adamı olmu§tur. Ed~ar 
~alase, en güzel polis romanları ezan bir İngiliz muharriridir. Cek 
dir~don'da bundan aşağı değil -

lı: İngilfzlerin polis romanlarına 
~111 olan merakı sayesinde bü -
~k ınuharirler doğduğunu gören 

ansızıar, İngilizlere rakip ola -
cak bir Arsen Lüpen yaratmışlar
dır. Arsen Lüpeni, Fransız roman-

cısı Boris Löblanın kafası doğur -
tnuştur. Amerikalılar da, İngiliz -
lerdcn aşağı değildirler. Cumhur 
Reisi Ruz\•clt, bizzat bir roman 
Yazmıştır. Bunun için polis ro -
ll'lanı yazan muharrirler İngiltere, 
Fransa ve Amerikad'a çok para ka
ıanınaktadırlar. Çok para kazan
!nış ve serserilikten muharrirliğe 
~e polis romancılığına kadar yük
leldikten sonra, 20 sene evvel öl • 
!nüş olan Cek London'un hayatı 
Çok meraklı safhalarla doludur. 
Bu adam, bir kayıkçı iken nasıl 
ınuharrir olabilmiştir. Kazandığı 

)>aralarla neler yapmıştır? Roman
ları pek çok lismJırtr.a 1eftünıe edi· 
len ve filme alman eclc-London•Uii 
hayatı baştan başa bir avantlirye
ciir. Cek, iflas etmiş bir fabrika -
törün oğludur. Babası iflas ettik
ten sonra bir fabrikada amele o
larak çalışnuya başlamıştır. Baba
$lnın çok fakir olduğunu gören 
Cek, mektebe devam ve maişetini 
lernin edebilmek için gazete sat -
!nıya başlamıştır. 20 yaşına gel -

eliği zaman, bir fabrikaya girmiş 
•e geceleri amelelik etmiye baş -
larruştır. Fakat, ruhundaki serse· 

tilik, Cek'i burada da rahat bı -
laJcrncırnış ve fabrikadaki isi terk 
etr · . · ırrnışttr. Bundan sonra, bir ka-
)lkla denizlerde balık tutarak ha
~at~nı kazanmıya başlamış ise de, 

u l§de de sebat etmiycrek bir yük 
"apuruna tayfa olmuş ve bu va -
l>~la JaPonyaya gitmiştir. Vücu
dta, bazuıan bir atlet kadar sağlam 
Ola~ ~ek, muhtelif vapµrlarda a -
~•hk ve iskele hamallıjı etmiş-

. İşten bıktığı zaman, Meksika, 

)abut Alyaska'ya giderek aylarca 

~&eril~k eden Cek'in, hafızası 
\l\rvetlı, gözleri nif iz, kulakları 

~it~ hassas olduğu için, her şeyi 
O?ür, l§itlr ve bellermiş .. Cebin .. 

- Am•n ıakı11 gl• _.,,,..ı ••Adkcık laıil 61r •lgıtl ear. 

öe daima bulundurduğu küçük bir zengin hatırlar kazanmıştır. Bu 
hatıra defterine görüp geçirdiği. rada topladığı malzeme ile bili • 
işittiği bütün vak'aları kaydeder· hara (Deniz kurdu), (Kurt kanı), 
miş. Cek, hamallık ettiği zaman (Sahranın sesi) romanlarını yaz • 
küçük defterine kaydettiği notlar- mıştır. Bu romanlar sayesindedir 

ki, Cek London şöhretini kazan • 
mış ve muharririn bu eserleri 0 • 

kuyucular tarafından kapışılmış • 
tır. 

C•lc londonan taıfltr •WI' ICGlll 
w lıain latlinlartlan 6ir ti11 

Ja istikbalin en büyük polis ro • 
mancılarından birisi olmıya haz~r-
}andığını belki hatırına bile ge • 
tirmemiştir. 1896 yılında roman yaz

mıya başlamış ve (Japonya) ile 
(Tayfun) memleketlerine ait yaz
dığı ilk romanları daha o sene zar
fında San Fransiskoda edebiyat 
birincilik mükafatını kazaıunışlar-

dır. 

Romanlarmı yazmıye başladığı 
zaman, sefalet içinde yaşamakta 

ve parası olmadığı için romanla
rını bc;stıracak matbaa bulamamak
ta imiş. Gazetelere verdiği bazı 
küçük hikayelerden kazandığı e • 
hemmiyetsiz paralarla üniversite· 

AmHika mecmuaları bu eserle· 
rinden sonra Cek'in yazılarına 
haddinden aşkın para ödemeye 
başlamışlar ve muharrir bu suret
le gayet büyük bir zengin olmuş
tur. Çok müsrif olan Cek, kazan
dığı paraları akla, hayale gelmi • 
yen :sefahat sofraları icat ederek 
sarfetmekte imiş. Kendi eserleri 
hakkında. tben, bu romanlan be
lenmlyonım. aınma, fazla kaz.anıp 
İazla harumak mecburiyetinde ol
duğum için yazıyoruma. Dermif. 
Kadınlara karşı olan meclQbiye. 

ti çok fazla ve içkiye çok müptelA 
ımiş. Bir milyoner olması hasebi
le. husuşi yata, kişaneJere, iste • 
diği t.er feye malik olduğu halde. 
hayattan yine ~ııemnun değilmi§. 

:Dünya nizamatını ve insanlığın 
sefalete düşmelerini tabiat kanun· 
larına aykm bulduğu için yaşa • 
makta fazla bir mana bulmamak
ta imiş. Harbı Umumi senelerinde 
46 yaşında iken kaybolan muhar
ririn ölümü ile, harp yıllannda 
kimse alakadar olmamış, harp bit
tikten sonra Cek Landon aranmı
ya, sorulmıya başlaıunış ise de, bu
gün hala kitapları ellerde dolaşan 
büyük ve avantür, f!lkat hassas ve 
vicdanlı muharririn öldUğü anla
şılmış ve bütün dünya acmuıtır. 

UFAK TEFEK 
Tenc~r~lerin ~aplarını parlak 

tutmak ıçın tel sünger kullanma
J ıdır. Tencereleriniz dalına par • 
lak durur. 

• Alakok yumurtaların kırıl
masma mani olmak için yumurta
lan kaynar suya atmazdan evvel 
soğuk suya batınnız. 

ye devama başlamış. amma, bura
da d:ı yine sebat edememiş ve al· 
tın aramak maksadile Kanadaya 
gitmiştir. Cek, ıtın ararken çok 

iiiiiiiill.i!ı ..... !11!'1 

Açdan tomurcuklar 

Es m e r m ö ------.................... -... -.... . 
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Yalarıtlan oıafıga dofra : M~rl~n Ditrllı, MaJl•n Reno, Con 
Kraofo~ı, Ali• Fild 

EViendTr"iieCek-kiii'8f'" 
. Günün birinde V aşingtonda / 

hır mecmua, Vaşington hüku • 
~e.ti dahilindeki kızlardan han
gısıııe en çok talip çıkabilece -
ğini düşünerek, bir müsabaka 
açmıştı. 

Evlendirile.:ek kızların resim
leri mecmuada neşredilmeğe 
başlandı. Talipler bu kızlardan 
hangisini beğenirse, onun ismi -
~ v_e kendi adresini mecmuaya 
bildirecek ve müsabakanın so- -
nunda kendisine en ço'k taJip 
çıkan genç kıza mühim bir mü-

kifat verilecekti. 
Müsabaka büyük alaka uyan. 

dırdı. Mecmuanın okuyuculan 
resımleri çıkan kızları tetkik et
tiler, bir tanesini seçerek inti -
haplarını mecmuaya bildirdiler. 

Müsabaka sonunda kendisine 
en çok talip çıkan kız kimdi, bi
lir misiniz? Frans Farmer. Şiın
di sinemanın tanınmış ve sevil
miş artistlerinden biri olan 
Frans Farmeri (ismi yalancı isim 
değildir, kendi ismidir) daha o 

Dünya kuruldu kurulalı csan • 
ıın mı, esmer mi?. meselesi hal e· 
dilemedi. 

Bizzat kadın bile, hala, csan • 
§ın mı, yoksa esmer mi?• olmayı 
bir türlü tercih edememektedir. 
Bir ~ok kadınlar zaman, zaman 
saçlarını kah sarıya boyamakla sa
rışın o1mayı, kah siyaha boyamak
la esmer görünmeyi tecrübe et • 
mektedirler. 

Resimde de görüyorsunuz ki 
meşhur bir kaç artist bu tecrübe
yi yapmış ve hem sarışın, hem es. 
mer olmanın zevkini tatmak iste
mişlerdir. Fakat hangisinde daha 
çok: muvaffak olmuşlardır. Bunu 
onlar da bilmemektedirler. 

Gerçi büyük bir filozof, Maks O
.rem esmer ve sartfın meselesi hak
kında fikrini §Öyle ifade etmiş -
tir: 

c- Ressamların ideal kadını 51 .. 

rışındır. Havva, Venüs, Travanin 
Eteni, bütün meşhur tarihi ve esa
tiri güzeller sarışındırlar. 

Güzel bir kadın tasvir etmek ıs
tiyenlerin gözlerinde daima bır 53• 

rışın kadın hayali canlanır. 
Sanşın; ideal genç kızdır. 

Hakikatte: Ben öyle esmerler 
tanıdım ki birer melek idıler. Ve 
öyle sarışınlar tanıdım ki tam :na
nAsile bırer şeytan idiler!> 

Her ne denirse densin, zaman 
zaman moda ve telakkiler esme
ri; sarışın, sarışını esmer göster -
mek için bütün berberler ve ma
Jdyajcılar çalışsın, yine mlllet fel· 

sefelıerinden çıkıp da kanuniyet 
kesbetmemiş olmasına rağmen or
tada öyle bir kanunu tabii var -

dır kf, her memlekette kadınlar 
oiıun hükmünden kurtulamazla:-' 
Bazı erkekler sanşınlan severler, 

bazıları da esmerlerL 
5 • 

zamana kadar kimsecikler ne 
tanır. ne bilirlerdi. Bu dolgun 
göğüslü, sarışın kız müsabaka-
Cla vad~len mü\:Afattan başka 

. A vnıpaya mecmua hesabına be
dava bir seyahat yapmak im -
Unını da 'kazanmıştı. 

ltalyaya gitti ve orada her 
müsabakada kazanan genç kız
lara mukadder Akıbetlerden bi
ri olarak bir sinema rejisörü ile 
tanıştı ve bu rejisör genç kızı 
sinemaya aldı. 

Frans Holivuta gitti. Goldvin 
stüdyolarında tecrübeler ya -
pıldı ve kendisine ilk filmde 
rol verildi. Hem de öyle küçü -
cük rol değil, baı rol! 

İşte Frans Fanner böyle bir
denbire birinci derecede parlak 
bir yıldız oluverdi. 

Evlendi mi diye soracaksınız. 
Hayır! Fakat sinema yıldızlan 

için koca değiştirmek, gömlek 
değiştirmek gibi cahvali adiye• 
den olduğuna göre. Frans Far -
mer'in bu cihetten endişesi yok· 
tur. 
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Üç komita 

Makedonya komita
cıları arasında 13 yıl 
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Trakya, komitHlnin /aaliget cıc ıcraat merkezi gapttl• l'ilit.• 
ıehrindı C11ma meydanı 

olmuştu. Fakat, muhabbete tanı, __ ...:;. ______ ..,.. ___ ... 

tatlı devam ediyordu. Bir aralık Yazan: 
h 

M. Necmeddin Deliorman 
mey ane kapısından içeriye, Raz- Sofyad •kl (Dellormu) 
graddan tanıdığım bir Türk deli • g•%•tc•I ba~muharlri 
kanlısı girdi. Beni görünce: Aaa .. ıs--d-an_k_u:,r_t_ulu_n_c_a_, ..;.o_r_ma-n-la-r-iç_i_n~d-en_. 
aaa. diye durakladı ve afallaştı. başka bir köye gideceğim ve ora-

- Hoş geldin kardeşim. MP.mle- dan trene binip Varnaya ulaşma-
.kette ne var, ne yok, diye sur - ğa çalışacağım. Arabof, Makidon-
dum. yalılara fena halde sinirlenmişti. 

- İyilik ağabey. Mühim hirşey Çünkü istirahatı umumiyeyi ihlal 
yok. ediyorlardı. Bunun için şarap !rn-
. Cevabını verdi. Işıklara, araba dehini bir kaldırışta boşaltınağa 
ile geldiğini, istersem beni arzu başladı. Fakat, genç Makedorwalı-
ettiğim yere götürebileceğini söy- nın elinden kan mütemadiyen a-
ledi. Ben hiçbir şey yokmuş ~ibi. kıyordu. Akan kanlar masamn al-
~abofun yüzüne baktım. O, piş- tından döşeme tahtalarının ara • 
kin davranıyordu. Ali ağa ise, (biz- lıklarınn dolup taşmış ve meyha
d~ de .~aba vardı ya be kardeş·m) nenin kapısına doğru ince kıvrak 
dıye soyleniyor ve beni selametle u- bir yol yapmıştı.. Sakalları btyık-
ğur!amağa çalışıyordu, Raz{.!adlı larına karışnuş, parlak gözlü diğer 
delikanlı: (Ağabey, on beş :iakika Makedonyalılar bu kanları görınü-
sabrediniz, ben, arabayı hazırla - yorlar mı, yoksa ehemmiyet mi 
yıp getireyim) dedi. Bu sırada, Ma- vermiyorlardı? Her r.e ise, genç 
kedonyalıların masaları etrafında arkadaşlarının her saniye akıp gi-
tnüthiş bir gürültü oldu. Ra-zradlı den kanı ile alakadar bile değil!er-
çocuk arabayı getirmek maksadile d'i. Onlar yine eskisi gibi, kenfü a-
dışarı çıknrken, Arabof ayağa Jcmlerine dalmış, snkin, sakin şa-
kalktı ve Makedonyalılar ar 1Sln • raplarını içiyorlardı. Gözlerim bir 
daki gürültünün sebebini tahkik dakika l:.ile bu genç komitecınin 
~t~e~e. gitti, fakat, sarhoş olduğu kanlar akan elınden ayrılmıyordu. 
ıçın ıki tarafa yalpa yapıyor, sal- Araboğlu ise, .gebersin keratalar, 
]anıyordu.. Gurültü büyümüştü. o ölürse bana ne• diyip geçiyordu. 
ç_algıcılara Makedonya m1rşını Göz göre, göre ölüme doğru giden 
soylc.~en genj Makedonyalı, maı:a· bir insana acaba niçin ehemrn;yct 
nın uzerindeki kadehleri yerlere verilmiyordu? Gencin rengi sarar-
duvarlara, çarpa çarpa kırıp par : mağa başlamıştı. Okkalarla akan 
~.alayordu. Kadehlerden sıçra1an kanlar onun kuvvetini alıp ~ötür-
parçalar meyhanecinin, müşt::-ri • müştü. Meyhaneci dayanamadı, 

lerin yüzüne, gözüne sıçrayQrtiu. Makedonyalının masasına y Lkla -
Hırsını yenemiyen genç Mak~don- şarak cBaylar, bu arkadaşını~ı a-
y:ıh en nihayet büyük bir karil!hi lıp c.ıc1.ahaneye gotürünüz, her.ini-
avucunun içine aldı ve kolunu zin gözü önünde ölecek. dedi. Bu-
yukarı kaldırdıktan sonra var nun üıerine ötekiler ayağa kalktı-
kuvvetile masanın üzerine )ar ve yaralıya ayağa kalkınasını 
vurdu bastırdı kanlar fış _ söylediler .. Fakat, o, ayağa kalk • 
kırmaya başlad;.. Bu vaziyette mak fslcmedıği gibi, yaralı <>lini 
iken elini masanın altına in _ kan akmasın dıye yukarıya r.iof!ru 
diren bu gözü pek komiteci, başını değil, aksine olarak aşağı doğru 
çalgıcılara doğru çevirdi ve cç;ıall.. tutuyor ve bu vaziyette çok me _ 
çaaııı. dedikten sonra eda jivıye calsiz bir halde iken bile, başını y;. 
Makedonya,• yaşasın Makedonya ne çalgıcılara doğru çevire•·ck 
eda jiviyc Totor Alcksandrof ya _ cçaalll.. çaall .. Makedonya marşını 
şasın Todor Aleksandrob diye ha- çal • Diy<' emretmek istiyordu. 
ğırdı. Güri.ıilünün sebebini ö~ren- Kan, ince bir oluk gibi aktı, :lkh 
meğc çalışan Arabofa chemmivet v~ genç komiteci başını bir tarafa 
veren bile olmuyordu. Esasen ğn- eğerek arkadaşlarının kolları ara-
rü ltüden, ve kırılan kadehlerden sına devrildi .. Arabofa iş açılmıştı. 
S?,n~a, Makedonyalılı.r arasındaki (Devamı ··ur) 
suk.unet yine iade olmuştu. tşiu _ Açık muhabere: 
lebılen sözlerden bu gürültürü n, 
I 

Arnatıudköqd~. Hasköylü Mahir 
şıklarda ya=yan Sofyalı har·ıt Y ld c· .L r- 1 ız, ıualld•, l:.'ıkicumalr Yusuf 
mcşreb bir kadın rekabeti yüzün- Balkanlı: 
den olduğu anlaşılıyordu. Bu vnzi- Mektu~la~ınm a!dım. f oto~n· 
Y~l ~arşısında Arabof tekrar .'~!?rl fınızl a bırlıkte benı her gün ( Son 
dondu ve yanımıza gelip oturdu. Telgraf) tll saat birde görür ve 
O, yanımıza gelinceye kadar Ali a- istediğiniz (SonTelgraf) nushalarını 
ğa ile planı çizmiştik. Ben Işıklar- alabilirsiniz.. 

M. N. O. 

Balgariıtanda, Şlpka Balkanı cltlfmlelcl (Sofalar) kögflnJe Tark 
melet.binde olcagan Türle yaomlart 

Komit•l•r Türle 1 melct~bin muallimi B yaora a~ın.a y11nl lıar/l•rimizi okatlula için ha 
ıoç etmi~tlr. ag Kadrryı HlctlfrmiıluJir. Bay Kadri anagurdtı 

- - - ---- -------------

ı- H 1 KAY E 1 Okuyucularla 
-ml!:G!'-e_n_ç_kııı.-ı-z--ve-- Başbaşa 

haminne Vapurlarda 

istanbul 

1 
------------ Yazan: M. s. ÇAPAN 

Eski batakhaneleri: 

J KUMAR •• 
(4 Onci1 sag/adanDevamr) 

layı ve bu acıyı hiç unutamıyacn-
ğım. 

- Geçer canım, untursun, af -
fcdersin. Sonra da kendi kendine 
gülersin. Haydi şimdi yat. istira
hat et, seni seven o adam yarın ne
şeli ve güzel görsün seni. Görüyo
rum; gözlerinden anlıyorum. Bu 
gece kendi kendine düşünmek, kı· 
hırlanmak, ıstırap çekmek isti -
yorsun. Zannediyor mu:.1ın ki bö;·
le yaparsan yarın artık onu unu
tacaksın, ondan nefret edeceksın 
w hayatta arhk hiç .1evmiyec~k
sin? Zannediyor musun ki hayat· 
ta bundan başka acı yoktur? \l · 
danıyorsun yavrucuğum benim.~ 
Buruşmuş kuru el ensemden vy

nldı. Evet ona göre öyle. Ben:m 
yaptığım bir delilikten başka h~~· 
şey değil. Çünkü bu ihtiyar ka~hıı 
hayatında böyle acı görmemiş ki. 
Hiç aldatılmamış. İlk a~k derhal 
mes'ut bir izdivaçla neticelenmiş. 
Ve kırk senelik evlilik hayatında 
bir defacık bile ıstırap ve göz y .ı
şı görmemiş. Bu kadın benim h'l -
yatımda o erkeğin ne olduğunu 
Lilcbilir mi? Bu kadın, o erkeğın 
bı•nim gururumu nasıl çi~nedif:~
ni duyabilir mi? Şimdi geçen gün
lerin o erkeğe ait bütün tallı hatı
raları bende birer tahammül edil
mez ıstırap oluyor, ve ci~rlerimi 
tıkıyor, nefes alamıyorum. 

İhtiyar buruşmuş eli tuttum. Ve 
kendi elimle sırtıma attım. Yaş 
saçlarımı onun yUriine dayadım. 
Şimdiye kadar benden hiç işılme· 
dii,ıi ıstıraplı bir sesle ona dedim 
ki: 

- Beni şu dakikada çıldırtan 
ıstıra pbir -zerresini sen haya -
tında •duymuş değilsin hammine. 
Bilmezsin haminncciğim yalnız 
bırakılmanın acısını. Çünkü senin 
hayatın pürüzsüz geçmiştir. Bmı~: 
beni haminne bırak. Beni bu ac:ı 
öldürsün. Öldürsün de beni kimse 
böyle perişan görmesin. Ondan 
nefret ediyorum. Kendimden de 
nefret ediyorum. Niçin ona mü -
saade ettim bu kadar yalan söyle.
sin bana! 
Ağır ve dalgw bir rüyadan u

yanır gıbi ihtiyar ninem doğruldu. 

Ağzından çıkan her kelime mazı
ye ait günleri canlandırıyor, genç
liğin esrarlı hatıralarını bir anah
tar gıbi açıyordu. Gençliğinde a.
danmanın acısını tatmış ih liyar 
bir kalp, benden çok fazla aidatı!· 
mış olduğunu anlattı. 

Nine ve torun bütün gece uyu -

•• 
Uçüncü mevki 
Berbattır 

Gemlikli M. Talat imzat& bir o-
kuyucımıu.z yazıyor: 

6 Mart 937 Cumartesi günü Sam· 
sundan Ege vapuruna biner~'~ iki 
gece hir buçuk gün zarfında htan· 
bula geldim. 

Üçüncü mevki bileti aldığım hal
de maalesef \'apurda üçüncü bıev
ki denilen mahallerde, yük :.rn -
barlarına r,turup dinlenecek, ya -
tıp uyuyac:ık ne kuru bir taht:ı. '<a
nape veya herhangi bir ic:t\:-ahat 
vasıtası; ve ne de soğuktan, tesi- 1 
ratı hariciyeden ınasun bulunımıı: I 
için bir guna teşkilat ve şe~·aiti sıh
hiye mevcut olmadığından bitta· 
bi kat'iyyen bir dakika bile ıstira· 
hat edemiyerek bir azap içi.•c!<: i
ki gece bir buçuk gün zarfında İs· 
tanbula geldim. 

Badema bu hatta yolcu S!L&tile 
bulunursam caketimi satarak hiç 
olmazsa ikinci kamara biletı alır 

da vapura öyle binerim. ç.:.nkü; 
bu acı, sineme, canıma işleCl.i. 

Ben, kırk yılda bir defa bu yol
culuk acısına tahammül edcm•ye
rek çok müteessir ve mütee~if ol
dum! Acaba bu hatta her zaman 
gidip gelmek mecburiyı>tind" bu
lunanlar, bu daimi acıya nasıl ta· 
hammül ediyor? 

Bu keyfiyet, cidden çok mühim 
ve hayret edilecek hayati bir me
scledır .. Çünkü; l>ıdnci ve ikinci 
kamaralarda t·sbab, islira'ıat temin 
edilmiştir. Fnkat üçüncü me\•ki de
nilen güverte ve nmbarlnr. koyun, 
keçi, sığır ve cmsnlı gibi h::ıyva -
rıatın barınmasına musait bir se
kılde yapılmış olduğundan üc:un~ü 
mevki ittihaz edilnıış bulunan bu 
mahallerde üçüncü sınıf halkın, 

köylünün istirahat e<kbilmesi ıçin 
çirt bir kanap•.: ve b•.::ıa benzer bir 
gfına "Vasıta ve istırahat teıkil:Hı 

yoktur. Bu ambarlara dol.lurıılan 

hnlkın arzcylC'rn•ş olduğu manza
nı çok f cnadır. l !a!huki Bo~az•çi 
v:ıpurlarınd& clduğtı gi':lı Karade -
niz \'apurlıtrı'1ırı üc:ünc·ü mevki ma
hallerinde d~ halkın , iiçiincü m!!v
ki bilet sahıpleriı'ın ıstirahatleri 

için kanape veya başka bir va~ıtai 
istirahat teşkilatı olmalıdır. 

SON TEGRAP - oı~1•1r..ıcvrıu -
:wn mcktuhumı alcikaclarların dir-:
krzt gözüm~ 1,rn1111w~ıı ... 

UftUUltUUtl!fltlUl•tlUUltttftllHltllt il t1Uf1UUU'n'Htltllffllll it 11 llltl 

SiNEMALAR . 
madık. Hayatt3n v<! onun dolar.~- B E y 0 G L U 
haçlı yollarından bahsettik. Kalp· SARA y 
lcrımizin kilitli köşelerini açtık, TÜRK 
saçtık. l!yku yorgun göılerimc ;{ıK- MELEK 
müştü. ihtiyar ninemin kucağına iPEK 
yaslandım. Onun kanadı altında SAKARYA 
uyumak ve bütün ıstıraplarımı rtLDIZ 
onun mis kokan elbıselcrine sin • ~ UME~ 
dirmek istiyordum. Tıpkı yırmı ALKAZAR 

: Marie Stuart 
: Savoy otel 217 
: Kör Ebe 
: Linç kanunu 
: Port Arthur 
: Saadetim sensin 
: Kadınlığın sırrı 

: Zafer günü 

se l · ·h ·· TAN ne evve gun:ı sız gaz yaşlarım· 
: Alçaklık ve Vonder 
Bar 

la çocukluk acılarımı sındirdığ•ın 
gibi. Yarı uyurken hala onun sôz· ŞIK 
!erini işitiyordum: ŞARK 

:Ehli alip muh:uebeleri 
: S ngapur postası ve 
Altın lophyan kızlar 
- 1936 senesinin -- Böy •edır benim c.>vlatçığım 

böyle! Aldatılmıının da yc.lnız h:ı . ASRI : Sarışın Karme:l ve 
SC'ISİl çete tırası kalır.O da unutulur. Nasıl ki 

ilk gençlik günlerinde bir gelın elbi· SANCAK : Güzel Fatma, Çöl 
: serseri:eri ve G~ce 
adaml ~rı 

sesi giyilir sonra çıkarılır. Bir s'ln· (Eski Astarya) 
<iığın bir köşesine atılır. Kırk se· 
ne sonra bir toruncuk yetişır. O -
tıu sandıkta bulur. 

Hepimizin hayatında olur bu: 

CUMHURiYET:, Yıldırım kııptan, 
Ku'.car ıça ve Meı<aud 

FERAH 

MiLLi 

ISTA N BUL 
: Son casuslar ve Taş

ra kızı 
Her seven acıyı tadar. Herkesin ha
yatında bu bir defa olur. Ve dc r!"-al 
und"tulur. Yarın o seni neş'eli cıi)r

sun, kederli görmesin yavrum
0 

u- HiLAL 

: Eh isalip muhare· 
bc.:leri 

: Türk inkılabında te
rakki ham1eleri yu benim canım .• 

Uyku onun da sözlerini kesti. Gı:- AZAK : (Gras Mor) Şah ıne 
melodi ve Kara o. 
danın esrara 

ce, mazinin hatıralarını ve bir al. 
damlmanın ağırlığını sildi. Gere; 
aralarında yarım asır fark olan " , ALEMDAR : Türk i nkılabında te

rakki h .ımleleri iki kadını da susturmuştu. 

- Evlatçığım kalk, kalk ya:.n.~. 
cuğum, - hamınnem diyordu bR
na - seni seven adama bugün gı _ 
ccceksin. Ne kadar güzelsin b .ı(!Ün 
benim kııım. 

20 - J • . l 9J7 htlll~UI 8tltdi11tst 
Cuma rtesınden ' h. ~· 

itibnen KlA/\LLIR .,e ır uyaf rosu 
ôF~ 2~·~0 da 111111111111111 

0 MI T 
5 perde 11 111 

Yazan: H. Berns• 
tein. Türkçeye .,. · 

çeviren: 
Halit Fahri 

OPERET: 
111111111 

Saat 20-30 da 
Yazan: Müzik . 

ekrem Reşit Cemal R~şit 
SAZ·CAZ 

Pazar günleri 15.30 da Matine 

KEMALBEY : Kotinantala ve gü· 

HALE 

HALE 

muş mhmuz 
KAOIKÔY 

: işte bahriyeliler 
GSKÜDAR 

: Ehho; ıip muh:ırebeler 
(TurkçP. :ııözlü) 

BAKIRKÔY 
MiL TIYADI : Yeşil dom·no 

TEŞEKKÜR 
Eşim Samı Haşardnın vefatı 

müna ebetile sayın akraba ve 
dostlarımız tarafından vaki lütuf. 
kar lııziyetlcre nyrı ayrı ce\.'ap 
vernıeğe teessürümüz mani oldu· 
ğundan bütün nile namına alenen 
arzı şükran ederim. Eşi: 

Hatice Sııffet Başaran 

Kayıp 
Tatbik mühurumü kaybettim. 

Hükmiı yoktur. 
"Büyükııda Cami sokak numara 

20 Mustafa,. 
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Eski "bitirim,, lerde zar sallayan molla· 
lar da vardı. Sarıklarını bir köşeye 

saklarlar. aşk, şevkle barbut oynarlard•· 

bu işte, zarın ikisine birden ha
kim olamazlar, ancak .bir tane -
s~le matlup olan sayıyı atarlar. 
Öteki, tesadüf eseri olarak gelir. 

Yalnız sürtmedc aldanmak 
yoktur. Ustası, her iki zara da 
istediği gibi kumanda eder, şeş· 

beş mi istiyor, kolaylıkla onu a
tar. Bu usulde, zar beş parmak· 
la tutulur, atılır, adeta elle bı -
rakılır gibi atılclığı halde, hiç 
farkedilmez, atışta muvaffak 
olmak için, muhakkak parmak
ların kirli olması lazımdır. Fend· 
bazlar, tebeşirle, sigara külile 
ellerini kirletir, bazıları da kun
duralarının üstlerine, ökçeleri -
ne sürerler. Bugün bu sistem 
zar atanların içinde, doktor 
,R..), Aaz Yorgi, lotaryacı Ova
kim, komisyoncu ve emlak tel
lalı yahudi l:ikabile meşhur 
cS ... » en başla gelenlerdendir. 

Zar hilelerinin bu nevilerin
den başka, bir de ufırıldak» de
nilen czar atma» şekli vardır. 
Bu da, suyu. yani içinde •cıva• 
olmayan zarla atılır ve atan a -
dam hangi sayıyı istiyorsa, al -
danmadan, şaşırmadan onu ge
tirir. Atış, zarları ele alıştaki 
şekle bağlıdır. Muvaffak olmak 
için çok çalışmak, uzun zaman -
lar meşketmek, uğraşmak is -
ter. 

Zarları fincan ıçıne koyup 
sallaya sallaya fırıldak tertibi a
tan ve istediği sayıyı getiren ku
marbazlar da vardır. Bunların 
en rneshuru Feyzullah adında 
Rumelili bir muhacirdir. Fırıl -
dak tertibi, zar atmakta, bugün 
onun kabına varacak bir zar 
fendbazı yoktur. Geçen tefri -
ka1arımızın birinde bir hikaye
sini anlattığım Feyzullahtır. 

Üsküplü (H .. ) adında bir ku
marbaz da, bu isin sayılı şöhret
lerindendir. Ordulu (M .. ) is -
minde bir trişör de bir parça 
muvaffak olanlarından ise de, 
daha çok egzersize muhtaçtır. 

Kahvelerdeki tavla zarları te
miz, harbi zarlardır. Fakat ku
mar hırsızları, birisile oynama
ğa hac;Jadılar mı, derhal bunla • 
rı değiştirirler, yerine kendi Ö· 
kiizlerini koşar]ar. Bnı, kah -
vclerde, garsonlar, onların ver
dikleri zarları, evvelden tav -
laya koyup getirirler ve bu hiz
metlerine mukrıhil para alırlar. 

• •* 
Eski devrin dükkancıJarı, bi

tirirncileri arasında, yalnız Rum
lar, külhanbr!yleri, şunlar bun
for ynktu. İ<-lcr'ndc devlet me -
murları, içtimrıi mevki ~::ıhibi o
lanlnr da vardır. Abdülhamit 
devri ile hi.irriv"tin ilk yılları a
rasında Kocamusbfapaşada mül
ga Hnrhiyc Nezareti miimev -
yizlerinden (Ş .. ) le, Ortakiivde 
bir barbut kahvesi işleten cha -
demci hümayun• efondiler'nden 
( A .. ) yı dn l u nrnr"h saya bili -
riz. Buralarda za s~l1avan müş
teriler de kelli IeHi. sözii so~be
ti yerinde inS<tnlardı. Sarıklı ho
calar, snrıklnrını şöyle bir ke -
nara hmıkarak, barbut masa -
sının hasına ~ecerlcr, saatlerce: 

- Yüz he$in biri önüne! 
diye posta çıl•arlardı. Bunların 

icinde kazıasker (H ... ) ile, Mülga 
Adliye Nezareti mümeyyizlerin -
den (S ... ) hoca en başta gelenler
dendir. 
324 hürriyetinin ilanından sonra da 

bir çok bitirimler açılmıştır. Bun
ların en meşhurları, Şchzade))a -
şında katil ve maktul Mük"'rre -
min, Unkapanında Mahmut :>ev -
ket Paşanın katillerinden m~slup 
Topal Tevfiğin, Vezirhanında f ran
lı Cebelin, Galatasarayda lamba -
cının üstünde bir kaç Rumun -bu
rası şimdi bir çiçekçi dükka~ıdır
Kadıköyünde Çerkes Agahla Yu
vazın, Bocapaşada makinist ( A ... ) 
nın, Aksnrayda Yusuf paşada (R..) 
nın, rıhtımda yorgancı Fuat w ar
kadaşlımnın, Galatada kilise ar -
kasında Yunanlı Çolak Panani i

le Zehir Alinin, Tepebaşında sim
diki Çankaya kahvesinin bulu~du
ğu yerdı:: Yunanlı Sotirinin, Der
viş sokağinda Kör Yuvanın, Gila
vani sokağında arabacı (F ... ) nın, 

Kocamusta!apaşada Mahmut Şev
ket paşanın katillerinden Nazmi
~: ; nin bitirimleri ve barbut kah-

(Mahmut Şevket P•tanın katlll'!rl ndeıtl 
Nazmi 1'opal Tcflfilc 

veleridir. Bunların ovuncuları a • 
rasında da münıeyyi~ler, daire fl· 
mirleri, muhtelif sınıf ve meslek ' 
lere mensup insanlar da vardı. 

Sabıkalılar mı?_ 

Onlar da \'ardı! .. 
Ve en devamlısı, o devrin en yıı· 

man, en kurnaz hırsızı (Cinbon ~
li) idi. Ali, cİstanbulun Arse ... Jü • 
peni~ diye şölır!:'t ka7~nını.ş, yaptı· 
ğı orijinal, dolnndırıcılıklarla adı· 
nın etrafında bir şöhret halesi ('l 
kurmuş yaman bir hırsızdı. O, bi· 
tirimlerin bazılarında (paycılıld 
da etmiştir. 

Bugün, eski de' irlcrde olduğ:.1 
gibi, her semtte bir barbut ka!l\•c· 
si, bir ·bitirim:e köşesi yoktur· 
me\'CUt eir iki cbitirim• de uıt 
sallayanlar, eski yılların amirteriı 
hocaları, kazınskcrleri gibi içti • 
mai rnc\·ki sahibi insanlar değildir· 
Bu yerlerin hugünkü müda\•imle-
ri bir tekım hırsızlar, sesrscrilcr. 
Sarı Jozef, Sıçan Gö
ren gibi ıabıtaca maruf yunkesi • 
cilerdfr. 
..................................... 

cBitirim yeri> nasıl açılır? .. 
Anlatayım: 
Her ticaret işinde olduğu gibi 

bunun için de bir sermaye la!trtl " 

dır. Fakat öyle yüzleri, binleri ge
çen bir sermaye değil. Otuz kır1' 
lira kfıf idir bu i~... (Eski devir • 
lerdc (-1), (~) mecidiye ile de o • 
]urdu.) 

Dükkan açmak için sermayesi ol· 
mıyan bitirimcilcr, (kumar tcfcei' 
leri) ndcn faizle aldıkları paraınr· 
la dükkan açarlardı. Eskidc=ı 'J''il' 
tar Ömer, Bolulu Mehmet, Burss· 
lı Haçik, Acem Aziz, daha sonrnl8' 
rı Kel İbrahim gibi, yalnız tefeci· 
lik yap:-r.ak suretilc geçinen, ser· 
\'et yapan adamlar vardı. 

Kumar tcf ecileri, emanetsiz, re' 
hin almadan, bitirimcinin şahgırı!I 
emniyet ederek para verirler. dul<' 
kan açtırırhırdı. Verdikleri parıı· 
yı, her hafta cumartesi günü, (5) 

şer, yahut (3) er mccidive alırı:ı1' 
surctıle tahsil ederlerdi. Cum1rtt' 
sinden <. vvel, cbitirim• e uğrarlar• 
sa, dükkancı ellerine birkaç pııf.I 
sıkıştırır, bunu borca saymaz. btl 
suretle bir ceınilekarhk ~apmış o· 
lurdu. 

Bugün cbitirim> açmak için. set' 
maye verecek tefeci yoktur. yııl· 
nız, mevcut cbitirim• leri l\:urtJBt 
yerlerini dolaşan, burala~a ~jrlP 
cıkan bir tek tefeci vardır. Halbtl' 
ki, eskiden, her oyun yerinin, }1tf 

kumarhanenin bir tefeci:;i ,.arÖ1 

Daima bir yerde bulunur, başıtS 
bitirimlere, kumarhanelere git ' 
mezdi. Bugün piyasada bir tek te' 
feci kalmıştır. O da Arnavut (lif . .) 
dir. 

Tefeciler, emanet mukabilıJldC 
yüzde {30), (40) faizle para ,,.er!~ 
ler. Aldıkları emanet, saat, yüıu1': 
tabanca gibi şeylerdir. Bazı kurtl~ 
bazların, paltolarını, ceketleri~ 
rehine koydukları çok kere ,,B 
olmuştur. Sırtındaki gömle~i. ş• 
yağındnki yeni kundurayı cbiti , 

. d ,, bi' 
rım• e satan, oracıkta yırtı~ 
kundura alarak ayağına gcçırc~ 
kumarbazlar çoktur. C1<?nç, ıel-"' 
tahsilini Almanyada yapmış. bi:' 
kaç lisan bilen bir gencin, yetrtık, 
seksen liralık bir paltoyu, on, P

911 

talonunu birkaç liraya sataral<, "' 
rada aldığı bir amele tulumu ;ıe C' 

vine gittiğini bilenler çoktur. C' 

Tefeci bulunmıyan kumnrllıt~" 
lerde, kumarhane sahibi tefeci ;, 

yapar, verdikleri para için faiZ 
9~e 

matlar, bazı sağlam müşterilere 
rehinsiz para verirler. 

Tefeciliğin bir de: 
- Danı kavak! .. 
Denilen şekli vırdır. } 

ııtıf 
(Devamı 



SPOR 
Bu hafta üç şehirde 

milli küme 
maçlarına başlanacak 
F enerbahçe Beşiktaşla Galatasaray 

Güneşle karşılaşıyor 

Maçların neticelerini şimdisögligebilmek imkanları mevcut 
Bu Pazar günü İstanbul, Anka

ra ve İzmirdc MıUi kume maçları 
ba§lıyor. İslanbulda yapılacak maç
larda Beşiktaşla - Feneri, Güneş
le - G. Sarayı karşı karşıya göre -
-liz. Ankarada G. birliği lle An
kara Gücü çarpışacak. Türkiyede 
ilk defa başlanan milli kümenin ı~k 
haftası her halde alaka ile kar~
lanacak spor hadisesidir. Bunun I· 
çin §imdiye kadar bir r>k tereddüt
lere sebep olan, hatta ortaya ihü· 
liıfiar çıkaran milll kümenin ve • 
rimleri faydalı olacaktır. 

Son dostluk kupası maçlarında 
lnymPtini kaybeden iddialı Fener 
G. Saray maçları her halde edd 
kıymrtinl kv.an:ıcak. lstanbuhpor 
merakWan kaybetmeye başla -
dıklan heyecanlarını nulll küme 
maçlarmda tf'krar kaunacaklar. 

Yalnı:r. kulüp murahbaslannm. 
hakem lerın ve stadyum müstPCır-
1.-rinin bu lşle biraz dikkatli tfav
ranmaları 137.ımdır. Türk Spnr Ku
rumu bulunduğu maddi yardım
ları eğrr stad gf'lirinden çıkra -
ınıya karar vermPdıse ~r merak
lıları daha faıla Sf'VinebiJirler. Bay· 
ram günlerinde B. t T. O. komi -
ksrnin tr>sbit t'ttiğl !iatlar fst:m
bul halkı h~ın en müna::;ibidir. T. 
S. Kurumunun da bu fiatları yani 
balkon için 100, tribün için 50. du
huliy:? için de 25 kW'U§luk biletler 
yapması doğru olur. 

beri sürduğümüz bu f ıkrin ay
nen tatbik edileceğine kanıiz. 

İstanbullular ve sporcular na -
mma şimdiden T. S. Kurumuna 
teşekkür ederiz. 

Hakem komitesi 
.Hakıcm Komitesinin İstanbul namı

na g&tcrdiği hakemlerin bilgi ve 
kıymetlerinden eminiz. Diğer mın
takalardan da en dürüst ve kıymetli 
ha kemler seçildi. 

Böyle olmakla beraber biz ha
kemlı>rimizden bu möçlar için da • 
ha titiz ve otoriteli davranmalan
nı rica ediyoruz. Mcmlcketımize 
futbol antrenörü diye getirip en 
mühım rn:u;ları idaıc ettirdiğimiz 

İngiliz antrenörler ve spor efkarı 
umumiyesi karşısında hakemkri -

GOL 
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mız ve hakem kornıtesi her halde 
mahçup olmuştur. 

Bunun için hakemlerimiz üzer· 
lcrine ağır bir vazıfe almış bulu· 
nuyorlar. . 

Hangisi kazanacak 
fstanbulda dört kuvvetlı ve bir

birine rakip takım karıılaşıyor. 
Daiına birbirınl tutmıyan netıce

ıei alınan bu kuJüplerin m:ı<;lar 
her halde üç vehrin en hararetli 
karplqmalan olacak. Fakat biz 

dört kulübün oyunlan il2Jerinde 
tahminlerim.izi yürütelim: 

GUnet G. Sarar 
Ayni renk ve ayni çatı altından 

ikiye bölünen bir kulübıin bırt>r 

parçası olan Güneş ve G. Saray 

maçı her halde heyecanlı bit kar· 

şıla~ma olacak. 

Günden gi.lne artan Günc9 • Ga· 
Iatasaray dostluğunun tesirmt ma;· 
ta göreceğiz. Galata Saray takımı
nın vaziyeti fena değildır tamami-

le genç oyuncuların teşldl ettiği 

bu takım gün geçükçe kovvet -
lcnmektedir. Bunun bir misahnl 

son Fener - G. Saray oyununda 

gördük. _ 
Bu maça G. Sarayın Avni - f .ut· 

fü. Reşat _ Eşfak, Salım. Sua~i • 
Necdet, Haşım. Süleyman, Bu • 
lend şeklınde oynaması muhakka· 

L'~it~~r 
.t,Y, ~ i~· ~ 
~ '" ~~~ v~ ·/ '. \. I~ ı't 'l . 

~.J.~~~ ---~-~ ~ .. 
=-;~. j 

Karanhkta bir ışık 
v azan : Edgar Vala• 

Çeviren: Muam~er Alatur 

diği bir hediye sayılır. Daha ile; 
arkadaşım vardı. Onlar hala ya-
kalanmadılar. Talih dediğin de 
böyle olur. 

Leksman kendi kendisine dii
liindü: 
İ~nJar vapurda, trende pek 

çabuk ahbap olurlar. Fakat ha-
Pishanede dahji çabuk ahbap 
olnıak mümkün oluyormuş. 

Fakat dışarıya çıkan gardi -
Yanlann ayak sesleri duyul • 
du. Kendi gardiyanı bağırdı: 

- 43! Haydi bakalım, b~ 
acele! 

Con kovayı ve fırçayı aldı, 
dı§anya çıktı. 

- Öteki nerede? 
- Birh:ıci katta! 

Gardiyan çıktı. Etrafına göz 
gezdirdi. Uzaktan Princet~vn is
tikametinden muhteşem bır o -
tomobilin gelmekte olduğunu 
"rd'" go µ. ' d"' d"' Gardiyan Leksman a on u: 
_ Kovayı, fırçayı bırak, de

di ben yukarıya çıkıyorum. 
K~rşıdan bir otomobil geliyo~. 
Kapının önünde duracaktır. Hıç 
b" şey konuşmadan hemen o -
:mobile atla! Ozerine bir batta-

niye al. 
Con Leksman şaşırdı: 
_Hey Ailahım! dedi. 
Gardiyan ısrar ediyordu: 
_ Anladın ya, dediğimi yap! 
B" otomat gibi elindeki kova-

yı v: fırçayı bırakb, köşkün ka-

tır. Güneı takımının Beşiktaşa çı

karılan kadroyu muhafaza ett"lesl 
muhtemeldir. 

Fener • Be,lkta, 
Fener - Be§iktaı karşılaşması • 

nın daha çelin olacağı muhakkak
tır. 

Fenerbah~ ....Güneşe yer1ilmek
le tamamen kuvvetsiz kalPlli de
ğildir. 

Feneırbah~ kuvvetli rakibi 
karşısında ne netice alacak" 

Fener takımının şekU her hal

de .söyle olacak: 

Hüsam - Yaşar, l.t!bip • Cevat, 

Aylan, M. Reşta - Niyazi, Naci, A. 
Rı7.a, Esat, Fikret, 

Beşiktaşm da: 

M. Ali • Faruk, Hüsnü • Feyzi, 
Enver, Fuat. Hayati, Hakkı, Gazi 
veya Nazım, Şeref, Eşref şeklinde 

oynaması en kuvvetli lhtimaldır. 
Bugünden maçlann galibini seç • 
mek güç olmakla beraber bi!im 

görüşümüz:e göre bir sayı fibı kü· 

çük !arkla Fenerin veya G. Saravın 
galıbiyeti muhtemeldir. ~ 

Murat Karahan 

Ankaregücü- Genç. 
lerbirllği ile bera. 

bere kaldı 
Cüzel bir bahar havası içinde bu 

pazar günü Ankara Gücü ile Genç
ler Birhği karşılll§tılar. Hakem Be

fiktaşlı Hüsnü ıdt. tık devre Genç
ler Btrhli RasJm vasıtaslle ilk golü 
kazandı. Bundan sonra A. Güçlü
!erın gol çıkarmak için çalışmaları 
netıce vermedi. 

İkinci devrede Gençler Birliği 
müdafaaya çekilmesine rağmen 

beraberlik golünden kurtulamariı 

ve 31 nci dakıkada Ankara Guçlil-

Jer beraberhğı temin etüler. Bun-

pısına doğru yürüdü. Otomobil 
köşkün önüne gelmişti. Şoför 
iri gözlüklerle yüzünü yan ya -
rıya kapamış gibiydi. Otomobil 
köşkün kapısına doğru yü -
rüdü. Otomobil köşkün ö -
nüne gelmişti. Şoför iri 
gözlükerle yüzünU yarı ya
riye atladı. Otomobil de baş dön
dürücü bir sür'atle yoluna de -
vam etti. 

Üzerindeki battaniye ile ken
disini göstermemek, otomobilin 
takip ettiği yolu iyi göremiyor -
du Fakat arabanın sola döndü • 
ğünü ve bataklık bir yerden geç
tiğini anlıyordu. 

Nihayet otomobil bir yerde 
durdu. 

Yine bir kumanda: 
- Çıkınız! 

Lebman Uzerindeki battani
yeyi attı, otomobilden çıktı. Ay· 
ni zamanda otomobil bütün SÜ· 
ratile uzakJaştı. 

Leksman bir an kendisinin 
orada yapayalnız bırakıldığını 
zannetmişti. Bataklığın ortasın-

dan sonra her iki tarafın çalışması 

netice vermedi, oyun beraberlikle 

bitti. 

BEŞiNCi KIR KO$USU 
İstanbul Atletizm Ajanlığmdeın: 

ı - İstanbul Kros şampiyonası -
nın beşinci müsabakası 21 mart 937 

pazar gilnü Şişli - Tuğla harman • 

lan yolu arasında yapılacaktır. 

2 - 5000 metrelık müsabakaya 
takımlar üçer atletle girecekler • 

dir. 

3 - Bu müsabaka 28 martta An

karada yapılacak Kros şampiyona· 

sı için de seçme olacaktır. 

4 - Takımların listeleri 19·3-937 
akşamına kı.dar Ajanlığa verılm11 

olmalıdır. 

5 - Atletler saat 9,30 da Şişli 

tramvay deposu önünde toplana -

caklardır. 

Pezek gOnQ Beşfktdşlcs 
karşıt.eşecek olen Fener

behçe ktıptenı Cevat 
..... HUllllllllHllllHlllllllllHllHlllllllUllHIHllll .... .._111 ......... 

Ankara lzmir lstanbul 
Milli ~üme maçlar ınıh 

Bütün tafsilatını Bu sütun 
ıarda takıp ediniz, 

Yarın AArupa ve mem
leket sporlarına elt her 
berıerı okuyunuz. 

, 

da böyle yapayalnız ne yapa -
caktı? 

Arkadan bir ses duyar gibi 
oldu, başını çevirdi. Bir tepenin 
Yamacında bulunuyordu. Aşa -
ğıya doğru yeşil bir saz ormanı 
uzanıyordu. Dortmur ahalisi 
yaz mevsiminde bu tepenin al
tında koşular tertip eder • 
lerdi. Fakat o dakika at namına 
oralarda hiç bir mahluk gözü -
ne çarpmamıştı. At yerine bir 
tayyarenin ve tayyarenin önün
de de pilot kıyafeti ile bir ada • 
mın durduğunu gördü. 

Con yavaş yavaş yamacı in
meğe başladı. Aşağıda bekliyen 
adamla karşılaşınca, birdenbi -
re duraklattı. Sanki taş kesil -
mişti. 

- Kara! dedi. 
Pilot kıyafetli adam gülüm • 

sedi. 

• Leksman, ilk heyecanı geç -
tikten sonra sordu: 

- Vallahi bir teY anlamıyo • 

Müsabaka 
Bayanı 

tanıyor musunuz? 
Hem zengin olacaksımz, 

hem eğleneceksiniz .. 
Yeni müsabakamız sizi çok eğ

etlendirecek ve alakadar edecektir. 
Müsabakamızda şu suali soracağız. 

- BAYANI TANIYOR MUSU
NUZ? .. 
Hergün bir kadm resliıi koyacağız. 

Bu resmin üstüne kim olduğunu 
yazmıyacağız.. Kadının yüzü mas
keli değil, açıktır. 30 gün devam e
dece\ olan müsabakamız netice -
sinde 30 kadm resmi basmış ola -
cağız. 

Resmin albnda bir kupon vardır. 
Kuponu keseceksiniz. Uzerine res
min time ait olduğunu yazaca:< -
sınız. Resimleri sıra numarasile 
neşredeceğiz. Binaenaleyh, mesela 
.ıa numaralı resim Bayan Mell -
hattir.• Diye yazmak kifwir. 

Yine kuponun üz:erine kendi 
muvaı:zah adres ve isminizi yaza
caksınız. cSON TELGRAF• müsa
baka memurluğuna> adresine pos-

ta ile yollıyacaksınız. 
30 resmin de neşrini müteakıp, 

fotoğraflardan <'D çoğunu tanımış 

olan okuyuculanmız arasında 
kur'a çekeceğiz. Bu kur'aya dahil 
olabilmek için, r.eşrf'dilecek 30 re
sımden en az 20 sinin kime ait ol
duğunu bilmek Jazımdır. 

Kimin reslmlerlnl 
basacaıız? 

Neşıedeceğimiz 30 fotoğraf ta -
nınmış bayanların, her gün gaze
telerd.,. gördüğünüz maruf kadın -
ların resimleridir. Resimlerimizin 
kime ait olduğunu anlıyabilmek ·ı
çin. zekanızı, 'ıafızanızı işletecek
siniz. Biz : 

ı - Tarihteki ~hv :ka4n -
Zar, 

2 - Zamanımızdaki meıhu,. ka
duılar, 

3 - Sinema w tiyatro artistle -
ti, 

4 - Diplomaı kadınlar, 
Ş - Alim kadınlar • 
Arasından fst.edilfmiz bir baya

rım resmini basacağız. Ve siz, bu 
resmin kime ait olduğunu bulacak-

mnız. Cevap verirken, bu bayanın 
isminin evveline meseli cKimya a.. 
limb, csinema artisti• diye y:ız -
mak lizımdır. 

Hedfyelerlmlz 
- Kur'a neticesinde kuanP.r-ak 

500 lkuyucumuza muhtelif h~ıü -
yeler vereceğiz. Hediyelerimi.?. a • 
rasmdf. çok zengin müklfat ve eş
ya vardır. Hed~~elerimiz• n nelP.r 
olduğunu bir ka~ giine kadar bil
direceğiz. Müsabakamız, sizi zen
gin edebilir, ihtiyacıtl1% olan h:r eş
yaya kavuşturabilir. Müsabakamı
zı idare etmek için, salahiyet sa
hibi arkad8§larımzıdan müre't~ep 
hususi bir komite teşkil ettik. Ko
mite müsabaka hazırlıklarını bi -
tirmek üzeredir. 

Gelecek cevap:i.arı, çok titiz bir 
ltina ve dikkatle tasnif edecek, 
kur'a gayet bitaraf bir şekild~ çe
kilecektir. 

Kazanan okuyucularımızın :sim
lerini, müsabakamız sonunda neş
red~eğiz. Yarın daha fazla t'lf -
silat ,·ereceğiz. :Müsabakamızın baş 
lıyacağı tarihi ve kupon nümunesi
ni de bugünlerde yazacağız. 
Müsabakanuzıı iştirak için ~im

diden hazırlanınız; hem zevkli, he
yecanlı dakikalar geçireceksiniz, 
düşüneceksiniz, hem de 7.eDgin o -
lacaksınız. 

Bir ay devam Bdecek Müsabakamız neticesind 
olan müsabakamız gayet kıymetli hediydler 
çok merakh ve vereceğiz. Mutlaka 

eölencelidir i tir ık ediniz. 

•• CUMARSESI BAŞLIYORUZ -, 

Musa Çocukları romanı yerine 
Süleymamn saraymda 

Kudüs kızları 
YAZAN: •• N•cdet Tu11çer 

Baştan başa aşk, heyecan v~ harp sahneleri 
Bu sütunlarda 

rum. Açık söyleyiniz. Benden 
ne istiyorsunuz? 

Karanlıkta ışık - 1 S. T. 
- Azizim Leksman, size temin e

derim ki, ben böyle bir mektup 
mevcut olduğunu tamamile unut· 
muıtur. Fakat ıimdi hem sizin. hem 
de karınız için elimden gelebilecek 
her şeyi yapacağım. 

- Karım mı? 

- Evet geldi ve sizi bekliyor. 
Con başını çevırdi ve kulak ver

di. Bataklığın biraz ilerisinde si -
lalı sesine benzer bir ses duyul -
muştu. 

Kara dedi ki: 
- Münakaşa edecek zamanda 

değiliz. Sizin hapishaneden kaç • 
tığınızı haber aldılar. Takibinize 
çıktılar. Derhal tayyareye bininiz! 

Con tayyarey~ bindi Kara da 
arkasından girdi. 

Tayyare toprak üzerinde yilz 
metre kadar ilerledikten sonra ha· 
valanrruya başladı. Con Leksman 
tayyarenin pen~reslnden aşağıya 
dojru bir göz 5ezdirdi. 
Konuşmak mümkün delildi. Mo-

törün gürültüsüne kulak cia_yan • 
mı yordu. 
Karanın mükemmel bir pilot ol

duğu, tayyarenin tatlı tatlı süzii • 
lüşünden ve yükseliğinden belli i
di. Arasıra önünde duran puslaya 
bakıyordu. Bir aralık oturduğu ye
rin sol tarafında asılı duran bir 
bloknota bir şeyleı: karaladL KA • 
ğıdı kopardı ve Cona uzattı. 

Con kağıdı aldı ve §unları oku
du: 
cEğer yüzmek bilmiyorsanız, o

turduğunuz kanepenin altında bir 
tahlisiye slmltt vardır.• 

Kara kiğıdı verdikten sonra, ~· 
r.izi gözetlemfy~ başladı. Uzaklar
da beyaz bir !tokta gördü. Kara 
tayyarenin fsükameUnl o tarafa 
çevirdi. Az sonrı da tayyare bq 
döndürücü bir hızla aşağıya doğ
ru dQşmfye başladı. Leksman, bit" 
an müthiş bir kabus geçirdiğini zan
netti. 

Bir an kapanan gözlerini açtı. 

Uzaktan beyaz bir nokta halinde 
görünen hayalete yaklaşmışlarch. 

(Deucım& ,,.., 
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.HAŞARAT UYANMADAN FAYDA 
iLE YUVALARINI TAHRiB EDiNiz 

Geçen sene gibi bu sene de sinek afetine ve hUcumuna ve ha,aratın l•tlllsına maruz kalmamak için ,ımdlden FAYDA ve pompa•ll• yuvalar1nı temlzleylnlz 

~~---....----.;;ı~~~~~\ Dr. Hafız Cemal 
•www--• (LOI~AN HEKİM) 

-----aı Dahiliye mütehassısı 

Bütün ağrıların panzehiridir. 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz. 
Bir tek l<aşe 

GRIPiN 
En muannld bat ve di' ağ
ralar1nı sUr'atf e izaleye kA· 
tldlr. Romatizma evcaı, si• 
nir, mafsal ve adale ıstı· 
rapları Griplnle tedavi edl
llr 

Nezle, grip ve brontlte 
kartı en mUessir illç 

G R 1P1 N' dir 

• • Gri pi rcı 
• e z. 

Pazardan başka günlerde öğle • 
den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
btanbulda Divanyolunda (104) nu
maralı hususi k:ıbınesinde hasta • 
tarını kabul eder. Salı, cumartesi 
gunle~ i sabah .9.5 • 12. saatleri ha· 
kıki fıkarayıı mahsustur. Muayene· 

hane ve ev teh~!on: 22398. Kışlık 

telefon: 21044. 

~ ................... .. 
Akba mUeaaeseleri 
Ankar11da her dilden kitap, ga. 

zete, mecmua ve kırtasiyeyi ucuz 

olarak AKSA müessesesinde 
bulabilirsiniz. Her dilde kitap, 

mecmua ıipırişi kabul edilir, , 

lstanl:ul razeteleri içiıı ilan ka. 
bul, abone kaydedilir. Undervodd 

yazı ve hesap mnkinelerinin An· 
kara acen esi. Parker dolma 

ridir. Telefon : 3J77 
.. • . . • ı ,) . ": . ı.,.; 1 kalcm:t'!rinin Ankarada satış ye

-
. 

HER SABA// BiR DUŞ ALARAH 
• 

5 DAlllllA 2'HURUŞ 

1 

• • 

1Aunnım11 

51UUATINIZI 
... . ..... _ .. _ ........... .. 

Göz Hekimi 1 Zührevi ve cild hac;tahkları ı · 
Dr. Şükrü Ertan 1 Dr. Hayri Ömer i Dr. Ali Rıza Sağla 

Dahiliye 01lıteh,\ssıs1 

Ca~aloğlu Nuruosmaniyc cad. 1 · ı · Beşiktaş Tramvay Dunık 

1 Cağ'alo~lu No. 30 (Eczanesi ı ı Ô~leden sonra Beyoğlu Ağacanu 1 Hastalarını hergüıı ô~leıh:n 
yanında) Te efon 22566 ı karşısında No. 313 Telefon: 1 sonra kalml eder. 1 

• 43585 ı • -------· - -------------
• 

5DFBEttl 
~~--............................................................ m:mr.:~ 

Be<Şiktaş Birinci Sulh Hukuk 
hakimlil:inden : 

Kılara Kamhinin İshak Kam• 
hi, Edrin Kaıııhi, vasisi J >zef Kam. 

hiveVitali veresesinden Beyoğlu 
Asıııalınıesçit Kamhi ap:ırtıınanın

da mukim iken halen ikamet• 
ga.ht meçhul Rıfat Kanıhi ve 
Cemil Aviktor ve Davit Kamhi 

1 

aleyhterine Ortnköyde Va~man 
sokağmıia eski 4 yeni 6 eski 6, 
8, 10, yeni 8, eski 12, 14, yeni 

10, eski 14, yeni 12 eski ve ye. 
ni 14 numaralarla murakkam 
beş bap hanenin ve kez:ı yine 
Orta köyde Dere boyunda es1d 57, 

59 ve yeni 61/59 numarah bir 
evle altındaki dükk5.nın şuyuu
nun izaicsi hakkmfa ikame ey• 
1 ediği iza lei şu yu dıı vasında m üd
deialeyhf erden yukarıda ikamet• 

gahı yazılı müddeial~yhlerden 
Rıfat Kanıhiye ilanen yap:lan 

.tebligata rağmen mahkemeye 
gelmediğinden bittalep gıyabın• 
da muhakemeye devam olundu 
ve mahallen yapılan keşfi muta• 
sammın ehliYttkuf raporu okun• 
du: Talep veçhile l.ahs ile bir 

ay miıddetle il:ınen muameleli 

gıyap karnrmın tebliğine karar 
Verilerek muhakemesi ]9.4.937 
tarihine miisadif p:ızarte<> i günii 
saat 14e talik kılınmış olduğun• 
dan oglın uıalıkeıueve gelmediği 
va yalıttt bir vekil göndermediği 

takdirde vakıayı kcbul etmiş al· 

dilo gıyabındıı karıır verileceği 
lebJi r, olnnur. (936/640) -----

lstanbnl Asliye Birinci Tica• 
ret Mahkemesinden : 

İstanbul Maliye Muhakemat 
Müdürlüğü tarafındın Ankara• 
da Gazi okulları arkasında Ne
cati apartımanında 4 cü katta 
Necati varislerinden Naile, Sa. 
ra, Feride ve Alp aleyhine 

934/1369 dosya numarasile açı· 
lan alacalC davasında o~urdu~u 
yer belli olmıyan müddeialeyh• 
terden Feridcye tebligatın ila· 
nen yapılmasına nıahkenıece ka. 
rar verilerek muhakeme 19·4· 
937 Pazartesi saat 14de talile ve 
davctiresi malıkeme divanhane. 
sine asılmış olduğundan Feri· 
denin belli günde mııhlcemeye 

gelmesi· aksi takdirde davayn gt• 
yabınffa balcıacağı ilaa olıınıır. 
(934/1869) 

t 

Dans profesörü 
Parisin 1937 senesinin 
yeni dans figürlerini 

.öğrenmek isteyenlere 
müjde 

Beyoğlu istiklal caddesi Türkuaz 

dans dershanesinde Kemal Sami 
Bayere müracaat. Hergün sabah 
ondan akşam dokuza kadar ders· 
hanesi talebelerine açıktır. 

~356 Hicri----ıl53 Ruml ı 
il ~Muharrem Mart 

5 5 
Yıl 1937, Ay 3, Gün 77, Kasım tJI 1 

18 Mart 
1 

Perşembe ı 
,~-~~~~.--~~:--~~· 

Vakiti er Vauli Eza of 

aa. rı. sa. d. 
Güneş 6 07 11 49 
Ô~le 12 22 6 04 
ikindi 15 46 9 26 
Ak~am 18 19 12 00 

- Yatsa 19 49 1 3J 
Ltmıak .. 28 10 09 -

o 

BIRE, 
1000 

TARLADIR 

L --- ... ~" .... - • • ,J l,i.; . /. 
.,,. .,>-" • l.A~ :;(,4 

'\I .. 

~~~~----------~~~~-~~~- -~- .~~~~~~---------~~~~~~---
~awoi ve Umuml neşriyatı id:ıre edeL) B.t.Jınubıtrrır 

E. izzet 
: B.sıldıta yer: · Matbaai Ebüızlya · 


