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ismet inönü Belg·rad'da siyasi 
kerelerde bizzat bulunacak 

Tevfik Rüştü Aras'ın son dakikadaki beyanatı 
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Başvekil nisanın ikinci. haftasında Paristeki kanii arbedef ere dair şehrimize gef en ilk resimler 
· Belgradda bulunacak r Blum büyük bir "Ş k ti 

. .. . ev ve gayre e yanıyo· 
Atina ve Ankarada ver.len karar- nutuksoylıyecek f k t I 

ların tatbik.ına başlanıyoı• Sorulan bUtUn siyasi ruz, a a par amıyorUZn 
suallere cevap verecek AA ·ı • ı· d ı· J J 

Beynelmilel vaziyet Ankarada bir kere. daha 
gözden geçiril d~ .. : .. !i'!..':..~~!.!!..'!. ... !!..'!..~.~ {~'!.':..~~{~.~.'!..~~~~.~.~ .. 

Ankara 20 (A. A.) - Türkiye H N 
Paris, 20 (A. A.) - B. Blum Si erJD e 10 e ta yanca yazı ar 

gerek sosyalist partisi parla- yazılı bayrakla• dolaşıyor 
mento grubu ve gerek halkcı a c 
cephe mebusları önünde yaptı· 
ğt beyanatta, önümüzdeki sah 
günü büyük bir nutuk söyleye• 
rek kendiııine tevcih edilen bü. 
tün siyasf suallere cevap vere• 
ceğini bildirmişt'r. 

harici~ e vekili Dr. Tevfık Rüşlü • • 
Aras, Rador ajansına aş•ğ•dak; Rumen arıcıye azın buı 
beyanl\tta bulunmuştur : b h A k d d ı 

B. Victor Antonesku'nun ziya- 1 
• 1 • 

retinden ne kadar memnun oldu· sa a n ara an ondu 
&umuzu bütün harekatımızla gös· 

Klişl hadiselerinde ölenlerin 
cena1.eleri muazzam merasimle 
pazar günü saat 14 de kaldıt~rmiş olduğumuz için, tekrar 

söylemeğe lüzum yoktur. Bu ziyaret 
verdiği neticeler dolayısile iki 
memleket arasındaki münasebat 
için pek faydalı olmuştur • 

. Beynelmilel vaziyeti beraberce 
te.tkik ellik, Balkan antantı kon• 

rılacaktır. Antonesku gazetecilere dedi ki: 
"Nizam ve barış unsuru olan ittifakımızın :...---1----
istikbalinden tam bir itimatla dönüyorum . Zımba 1 

feransı münasebctile Atina'da son 
yaptığım ız toplan tının açı k ve sarih 
karar:arından sonra şimdi yapılan 
bu temas bilhassa verilen kararla-
rın tatbik me \ kiine konması için 
pek fay dalı olmuştur. 

Bu l~m :ı sa Başvckilimle birlikte 
Nisanın 2 nci haftasına doğru bu
lunmağı ümit ettiğimiz Belgnd'da 
a S toyadinoviç ve Yugoslav dost• 

(IJ~oamı 2 inci aay f ada) 
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Numan Rifat 
Menemenci oğlu 
Bu sabah geldi 

A nto a.ku A nkarada Romauga •tfarcthaneıinln f,.,.cfifi baloda 
n Holantla ıefirinin refikalarllc konuşurken 

Hükumetimizin misafiri o larak l ve maiyeti erkanı bu sabahki trenle 
Ankarada kalan Romanya Hari· Ankaradan şehrimize dönmüşler* 
ciye Nazırı Antonesku ile refikası (Deoamt 2 inci sahifede) 

, 

Ada Onlerinde büyük 
bir canavar yakalandı 

Bir tondan /azla ağırlıkta olan 
canavar şimdi 

N uman Rifat Menemenci oğlu 1 
Ya:ı:uıı 2 lrıclde 

Balıkhanede teşhir edilmektedir 

Bugün başladık 

Süleymanın sarayında 

Kudüs kızları 
Yazan: M. Necdet Tunçer 

Baştan başa aşk, heyecan ve 
harp sahne/erile dolu .. 

Şimdiye kadar neşredilen tarihi 
romanların en güzelidir 

·~ 

Yedinci s3yroo.a: takip ediniz 
ı ... ,l . :: 

.... 

( Yazı.s 1 2 irı cı ıayfamnda) 

' 

Ttımtl'agı kıskanıp tlojlara k oçan 
Slllegmıuıı11 150 lcarısında11 

biri ti.o •d•rkın •• 

1 

Defterler 
Devlete alt kllıtlardan 

mı yapllıyor ? 
Seyyar sa ı· --~ -~ 

cılar tarafından 
Nümayi~cfler ka/Jırurt.lart oe demir kafesleri ıölcüyorlar 

(Gıce alr•mu bir resim) 

'

' 60 paraya satı
lan küçük zım
balı defterlerin 
devlete ait resmi 

r 

l<Ağıt1ardan y a. 
p . -:l ı ğı p olise ih· 
bar edilmi ~ tah-

. k ikat a ba~layan 

j 
memur lar, dün, 
Beyazıtta, Yıld ız' 

• kıraatha nesinrle işin iç yilz:ün" 

1 
seyyar satı c. haber t:ıe~en 
Mustafa Ôıayı Mustafa Oz:ag 
aykalamışlar: sal· 
t.Aı defterlerin hükumete ait katıt· 
lardan yapıl mış olduğunu görerek 
kendisini Emniyet Müdürliiğüne 

götürmüşlerdir. 
Orada sorgusu yapılan Mustafa 

Ôzay, bu def terleri Ankara cadde· Bir niimaytıci bartkatlo.rtt• Ü•iürıd• Alımtdan garalaraan bir poliı 
sinde müc•llid Zare, Aleksan ve $arlcr söylügor Kanlar irlndı 
Dikrandan almakta olduğunu söy• 

:::?::~::.Jlid~~:~:.·1ü~=:~.1.~~~~ Taç giyme merasiminde ita 1 ya 
devlet dairelerinden defter yap- 1 L 
mak üzere verilen resml kağıtlarm t~ a 1 ya on d ray· a 
ke~arından artan sıyrıntıları satm t 
aldıklarını bu küçük def terleri on· h d 
!ardan yapt~kların~ söyl.emişler, fa.. ay re·t uyan 1 ra n 
turalarını gostermışlerdır . 

. Yaln : ı, Aleksanın diikkaıı ında 
1b• •• d d• ~ 

siyrıntı olmıvan bir miktar resmi 1 r cevap gon er 1 
kağ ıt bulunmuş, yapılan tahkikatta, 
bunun, Burhan isminde birisi tara• 
fından satıldığı anlaşılmıştır. 1. .1. l d G •• • '• 

Burhanın bu kağıtları nereden ngı lZ er e orıng ln 
buldu~u ve Burhana sattıkların dan L d " 
şüplıe edilen, Devlet matbaası me- Oll raya 
murlarından iki kişinin bu işle ala. 

t~~~~- olup olmadığı araştırılmak- gelmesini istemiyorlar '':t;~ın c,::~~ro 

Viyana' da 
Bir hükumet 
Darbesi 
Glzll bir tertip haztrh· 

yanlar yakalandllar 
Bir Alman aia.nıının verdiği 

malumata göre, Viyanada Nazile
rin tertip eltili bir hükumet dar
besi nıeydaoa çıkarılmıştır. Eski 
Başvekil muavini Starenberg de 
bu işle alAkadar görülmektedir. 
Bir çok tevkif at yapılmıştı r. 
Mevkufların ifadesine göre hükii· 
mel darbesini ter tip c •lenler, Baş· 
vekil Suşnig'i kendi rızasile iktidar 
İnevkiinden çtkilmedikl taitdirde 
öldüreceklermiş. 

Londra 20 (Hususi) - lngiliz 
kralının taç giyme merasimine hat. 
yanın iştirak etmiyeceği zannedi. 
lirken, dün halya hükumeti, Lond· 
rada bulunan sefirinin merasimde 
ltalyayı temsil edeceğini Londra 
hükumetine bildirmiştir. Halbuki 
merasimde ya kra • ın veyahut ha· 
nedan erkanından yüksek mevkide 

bir zatın bulunması icabederdi. 
ltalya hükumetinin bu cevabı, 
Londra muhafilinde hayret uyan .. 
dırmıştır. 

lngiltere Göring'fn gel
mesini istemiyor 

P:ir ls, 20 (A.A.) - Havas ajan. 
(Yaıışı 2 inci $oy/ amuda) 
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Tramvaylara asılan çocuk· 
, lar bu sabah yakalandı. 
Polisler şehirde çocuk avına çık
tılar, yakaladıkları yaramazları 
emniyet müaürlüğüne götürdüler 

(Ya'' " ' 2 inci soy/amırda) 



Menemencioğlu bu sabah geldi 
Konsey Hatayın anayasa., 
sım Mayısta kabul edecek 
Çok esash noktalarda Fransız Ekspe

ri ile aramızda 
kuvvetli noktai nazar ihtilafları var 

Bunlar henüz halledilemedi 
Cencvrcde llatnym Anayas:ı.;ı 

nı tanzim edecek komilc toplantı· 
Jarında bulunmuş olan murahh; • 
sımız Numan Rıfat Mcnemencı "J~· 
lu, bu sabal1ki ekspresle şehrimıze 
gelmiştir. 

Numan Rıfat Menemcndoğlu, 

Ccncvrcdeki müzakerelerin n<ınl 
bir seyir takip etiğini, .kcndi.;inı 

karş1lamağa gıden bir muharr~· i· 
mıze JÖyle anlat.mıştır. 

c- Mesaısine? iştirak ettiğim ~o

mite bıliyorsunuz ki dcvlctl.:rir. 
murahhaslarından mürekkep bir 
t~ekkül dcğıl, Milletler Ccmiyc'.i. 
nin ayrı ayrı tayin ettiği ekipler -
den mürekkep ve Mıllctler Gemi· 
yeti Konseyine hazırlıkta bu.un • 
rnoğa memur edilen bir h<>v'ettir 

Bu itibarla mesaisi sı·ı'1sl .ı'l't;il. 

doğrudan doğruya tckni'c sahalctr· 
da cereyan eder. Ve b. tabi ruıba 
uzun zamanlara ihtiyaç r,öskrir. 

Komiteye vermiş olJuğum pro· 
jenın birinci kısım hhkıkatı cok 
esaslı bir surette yapıl·Clıj ve be • 
nüz bir kar.ıra v3sı1 0111nmamakıa 
beraber, Komite izasının haklule 
tenevvür etmesi sayesinde lşır.ıız 
çok ılerlcmışbr. 

Pnska iye tatili dnlay1si1e içti 
maları 9 Nısana talık ederek ay -
nldık. 

Y<'nidrn toplantımızda rsa.<Pn 
telkık (>dılmiş olan mt'Sclcleri:ı rı. 

rcr birer int<ıç ve kat'i netıcclel'in 
t~cıt edilecc~i tabüdir. 

Böylece Mıllctlcr Cemiyeti Kon
S<:yıne, gelecek Jçtimamda Hatay 
için bir statü ve Anayasa proJe • 
lcri hazırlanmış olarak takdım e
debileceğLm.zı kuvvetle iunit P. -

dıyorum. 

Sıze şu kadar söyliyebıiirim ki. 
çok csash nnktal:lnn hır kısmı h •'<· 
kında Fransa eksperile aramızaa 
kuvvetli noktai nawr ihtılafl.::n 

belirmiş ve bu dPvredc izale edi • 
fomemışlir. KonsP.yin 27 Kanun ı
sani tarıhli RPsolutıonundan in'u
raf etmPğ~ ktJmıt.emlZin salahıyeli 
olmadığı cıht>tlc muttıbtk olan nr1k
tai nnarım17.ın arkad:ışlarmt"a 

kabul ve tasdık edıleccğmden hiç 
şuphenı yrıktur-> 

B<ıy Numan Rıfat Jıtenemenci -
oğ'Ju: hu akşam do~ruca Ankar..ıJa 
gidf'rck Biiyıık Şefe tazimlerın~ 

5unacak ve C,.n.,.vre müzakereleri 
hakkında huklımf!te izahat vere • 
ceklir. 

I<omisynndakl lıalanmııın bir 
kısmı rla yarın sabahki ekspr.:•de 
Şf'hrimi7.e l!Pl~Pklerdir. 

~URIYE HEYETi ANKARADAN 
GEÇECEK 

Suriye heyeti. Cenf"vreden me.,. 
lekeılcrine dönerken. Ankarad• 
bir kaç ıüo kalacaklarını bildir· 
miştir. 
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Anfonesku busabah geldi 
( 1 inci şalı//etlaı devam) 

dir. lstasy.>nda bir müfreze selam 
resmini ifa etmiştir. Antoncsku 
kendilerine tahsis edilen bir mo· 
törle Dolmabahçe sarayı rıhtımma 
çıkmış ve arayı reımişt.ir. Ôzle
dcn evvel de Fenere ,uterek lstan
bul Rum p lritini ziyaret etmi~ 
tir. 

BAŞ VEKIUMIZIN RUMEN GA
ZETELERiNE BEYANATI 

Baş•ekil R.ıdor Ajansı vuata
ıile Ra:::en matbuabna mühim be· 
yanalla buluAmuıtur. Başvekil ba 
beyanatında bilhassa pnJarı ıöyJc. 
mi~tır: 

- Ekselans Antoneslcu ile J•P. 
lığımız hütüD ıörüımelttde kendisi

nin mülihaıalanndaki vuzuhu ve nok· 
tai nazarlarmdaki dotrulutu hassaten 
takdir ettik. Bu, Romanya bükU. 
meli ile şatısf bir temasta bulun· 
mak için mes'ut bir vesile teşkıl 
eylemiştir. 

MünasebcUerimizin esas hatları, 
B:cılkan Anlanb ile ve ıki memleket 
arasındaki anlaşmalarla tcsbit edil
miş olmakla beraber bu tahsi le
nıa!, iki memleketin idaresinde 
hakim olan prensiplerin tesanüdü
nü ve bayati)etini yeniden kaydet
meye dama ziyade yardım eyle· 
mıştir. 

Şurası şayanı memnunivetir ki 
münasebetlerimiz sıklaştık.ça bcv ~ 
nclmilel sahada sulh eseri de bun
dan pek ziyade kazanmakta1ır. 
Beynelmilel sulh dostları, Balka!l 
Antantı beynelmilel teşckküliı ·ı 
den ve Türkiye ile Romanya ara _ 
ınndaki bu derece sıkı nu.inasebet
lerdcn memnun ve <ıynı zamanda 
emin olmalıdır. 

Reisicumhur, B. Antonesku ile 
temasından hususi ve b:ıriz bir 
zevk duymuştur. Kendısi, bana. r.. 
Antonesku ile yaptığı konuşmala -
rından pek ziynde memnun kaldı
ğını anlamıştır. Bu, B: Antonesku 
için hakiki bir mnvaffakiyettir:. 

B. ANTONESKUNUN BEYANATI 
Romanya Hariciye Nazırı B. 

Antone-sku Türk matbuatı mümes
sillerine aşağıdaki beyanatta b•.ı -
lunmuştur. 

~Ankara seyahatim, dost ve müt
tefik devlet reislerine Roma11y:ı 
dış bakanı sıfati1e, hürmetldi.ra"'!? 
tazimlerimi arzetrnek ve onhırm 
hüki'irnetlerile temas etmek ;rin 
son aylarda yaptığım ziyaretİ<>r 
serisine dahil bulunmaktadır. 

Türkiyenin mukadderatını ida 
re eden büyük devlet adamını ta
mmakla kendimi pek bahtiyar aa
dediyorum. Onun eserine karşı u-

[ 
zaktan his.o;etti~im havnnlı,ta şim
di ona yakından ve onu bıı~dn•in 
büyük meselclerınin butün dotıc ... 
Jeri üzerinde bir görüş ve karakte
ristik bir açıklıkla ifade ettiği fi -
kırlerf dinlerkm duyduğum haJ· 
ranlık inzimam etmıştir. 

Keza, mümtaz BaşvekillnfzJ ta
nımakla pek bahtiyar oldum. Baş
vekille ve kendisiyle C-nevre v~ 
A tınadaki teşriki mesaimize devam 
•I tı~im d~tum Rüştü Aras'Ja yap
tığım görüşmeler açık bir samimi
yetin ve tam bir karşılıklı anlay11 
havası içinde cereyan etmiştir. Ö
nümüzde mevcut bütün meselel,.,. 
hakkında lam anlqma mevcut "I· 
duğıınu müşahede ve usbit tttik. 

Ankara, modern Türkiye!lin 
mülh~m olduğu yaratıcı dınamlı • 
rnın inikaııııdır. Onu tanıdık!an 

sonra Rııkrcşe, hiiyük di.sf rril!ct 
ıçin tam hir hayranlık ve nız~m ve 
barış unsuru olan ittifakımızın is
tikbali için de tam bir itimatla do· 
ui.ıyorum. 

Şuşnig 
Viyanaga 
Döndü 

Viyana 20 (A. A.) - Schuch· 
nigg, Viyana'ya avdet ~tmiştir. 
Baş•ekif derhal Schmidt ve diğer 
hikümet adamlarile göriişmü .. tür. 

Tramvaylara 
Asılan 
Çocuklar 

Kuçük çocuklarm, yürümekte 
o1an tramvaylara •tla,ıp takalar ık 
b87.ı kazalara scbeb oldukları ma. 
lumdur. Poli~ bunları, Öledeoberi 
me'lelmckle ıdi. 

h f a_kat ~ ugün, Emniyet müdür. 
lugunun bır emrıle, çocukıaruı 
tramvaylara en fazla asıldıklan 
bilhassa Ed'rkapt, Topkıpı Yedi
k.ule gibi hatlara ikame edilen 5;. 
vıl memurlar, sabahtan ıtibaren 
tram\'aylara allayıp inen çocukları 
yakalayıp karakollara topla1Data 
başlamışlardır. 

Toplanan yaramazlar, Emniyet 
o:rektörJüğüne getirılerck lbını 
gelen ihtarlar yapılmış ondan sonra, 
ana ve babalarına da lazım gelen 
tenbihler yapılarak çocuklar keo· 
dilerine teslim edilmiştir. 

Bu çocuklar velilerine teslim 
edüırken. ana ve babalara, Bele
diye oiıamnamesi hükümleri muci
bince para cezası da kesilecektir. 

A merikadaki 
Müthiş inf iliik 

--.... ...__. 

Kaza nasll ol<!u? Ş1m· 
dl) e kadar çıkarılan ce· 

aetler 425 1 buldu 
New-London, 20 (A.A.) - Ty!er

deki mektep, ~rşembe günü öğle
den sonra çacuktarm çıkma zama • 
nından biraz evvel yıkılmıştır. 

Resmi makamat tarafından bil • 
dirıtclığine gi)re, infilak vukubul
duğıı zaman mektepte 700 den faz
la talebe ve 40 tane kadar mual -
lım bulunuyordu. infilakın, şehnn 
etrafım sarım petrol tarlalarında
ki gazın bırikmesi neticesinde ,-u-

kua geldi~i rivayet edilmektedk. 
Bazı kımseler, mektep binaSlnın 

altmda bir petrol tabakası hasıl ol
duğunu söylemekte iseler de b:ı 

hususta henüz sarih malümat mev
cut değildir. 

Yıirek parçalaY1cı sahneler, biri
bfrıni takip etmektedir. Çocukları 

hakkında habı.!T alamıyan velile-.:. 

Hariciye 
Vekilinin 
Beyanatı 

( I inci salıifeatn cltoam) 

Janauıla buaber devam ecklec.et.
tir. 

VerdiQ"imiı kararlardan her bi. 
rının mat:üp şekilde lah kkuk 
etmesinin Romanya ife Türki1e 
aruıııdaki teşriki mesainin t:.uf'ı1 

f eyızli olmasına 7ardım edecefhtden 
emıoım. 

Bunua için M. TalaresJrnnon 
mümkün olduğu kadar çabul ol· 
masırıı temenni ellığimiz ziyaretini 
buyük. bir memnuniyetle bek iyorul. 

Ba~nkilimiılC: benim bu ziyareti 
yakında iade ctmefi, ı:üıel ve bii
y~k bir mt'mlekel olan dost ve 
m1.ıttefik Romanyayı görmeği arzn 
ettiğimizi ~ôylerrek c aiıe yeni bir 
teY ö~retmiş otmıyacaiım.. 

Muhterem nıisafirlerJmiı bagüa 
nal öçle memlclı:etlerine döırmu~ 
!erdir. 

Ada önünde 
Bü}ük bir 
Cana va 

Dün ak~am ~uyükada civannda 

şilndıye k•dar sular1mı2da görül

memiş müthiş bir deniz canavarı 

_yakalan:mşbr. S mc:lre 11.ad;ar bo

yu ve bır ınsanın kavrayc.1mıyacagt 

kahnlıgtnda gövde'ı olan bu cına· 

var bın ikı yüı ki o ağır.ıktııdır. 

Cayf.t parlak ve iri f•rlamıı 
g Ö21t rinin a.tındaki k~çuk bır 
çucu a ga}el kolayca )Utabılcec::I< 

lüyt k atzı başı:ınraşn kalın ve 
buyuk dış cr·e ı;cniJıdır. 

Bo d~lcr btr ba ı ta.ı ziya 'e. 
et. yi en v bşi bay\ ... D arın sıvri 

diılerine IJeınemektcdır. A,!n di· 

4i~rlcn çoı< bu}ÜKtı.ır. Boynund' 

iiç Lu.> ük) ctrık wUlunmakla Ô(.ır ıGu '"I 

su ve ha va çı km.tkta .r. Ha}' va.ı 
d .,ıdır. t .... ı buyuk mcnıesı v.uoır. 
Der si hcınbcy.ıı<lır. 

G~ce ge; v ıı<:te ka lar Buyuk 

kaza mahallini terk etmek isteme- T • 
mektcdirlcr. Civardaki bütün has- 1. Q Ç gz gme 

ad~ babk ı.sr..elesınde teşhır cdılc:u 

can va. a h ç kin sc lJır ısim verı:· 
meıııışlır. Ualıl<çıı..ır bu ıı uıı ıeı,.e ı 

sdle tutulan en ıavarda.1 dah.ı bu
yük olduğunu si)yl-::mekteJLrler. 

tahaneler, mektepler ve kilisele":" 114erası·mı·nde 
yaraltlar ve cesedlerle doludur. O:a-
sedlerin bazıları tanınmıyacak hale. İta/ya 
gelmiştir. 

Ca.ı a.\3rı } aka.aınıya rr.uv..ıftak 

olan M~lüd ve Asım ı.snıın-
Kazadan sonra civardaki bütan (Birinci ıahifedell deuamJ 

h ıtnm i,·i bır mc:nbadarı öğrendi- de iki cesur oahkçı muhakkak. 
petrol tarlalarında işler, der al ta- tine göre, lngittere barici}e 11eıa- b.r öl m t.hlikui atlatarak: 4 sa~t· 
til ~ilmıştir. reli Alman hariciye nezareti ne.- li& azall b r miicadeJecıen socırc1 

New-London, 20 (A.A.) - En • dinde gızli bir teşebbüste buluna· 
bz altında 425 c:esed çıkarıldığı rak müfrit ıol cenah farkalarının hayva.u C!ır eden balticçılardan 
ve uşlaıın aJlında başka ceSf:d • Geneul Goerıng'e kartı duyduk· Mev id keııdisile ıoruşen bır mu· 

lerl·n ..:ı- bulun ......... sı muhtemel ol- ları huııumct do ayıııiyle taç giyme bar ıirimize lu bey canlı macer.ıyı 
~ .. _ merasimınde G~ncralin. Almaa ı 

du~IJ ~ylt>nmektedir. hükümeıini temsil etme~ini i!te- ıoyıe an almrıtar: 
Şimdiye kadar yaralıların ade • miştır. Von Neural'ın gelmesi is- c- Her gün olduğu gıbi bugün 

dirıı wsbıt etmek mümkün olm:l • tertı} or. de oğleden .:ıunra (Sedei AdasL) cı· 
mtştır. Ka1.azrdelerden büyük bir 

1 1 
vannda ıkı arkaclıış ağlarımızı at -

kısmının yaralan pek ağırdır. KÜÇÜK HABERLER mış bahk bekhyorduk Ben sandl· 
-------------~ lm arkasında hafıf hafu uyuyor -

Atat ür k ün valde!e
rinin kab ri 

Atatürkün merhum vald~ltrinin 
fzmirde. Kuşıy•kadaki kııbirlerinin 
etrafındaki arsa i9timlak cdilecı"k 

ve ars:ı bahçe haline getirilccekl'r. 

Asilerin 
Elinde i ta/ya 
Bayrakları 

Madrid. 20 (A A.) - H:lvU 
ajansının muhab rinden: Brihog.ı•nın 
hi:kümel kuvnt1cri tarafından 
2;ıptı esnasında ele ~eçirilen bir 
Asi bayrağı. MaıJride gönderilerek 
matbuat mensuplarına gösteril
miştir. 

Bu bayrarın bir tarafanda kır· 
mm• san• kırm111 renkler, dijter 
tarafında da nta•i zemin üzerine 
hal 1 anca •bruciamo non luciano. 
ibareııi yaııbdır. Bu ibarenin ma
!l": ı ~udur. 

.. Şevk ve rayretle yanıyoruı 
fakat parlamıyoruz.,. 

General Miaja, pıetecileri ka
bul ederek milislerin ileri hareket
lerine devam ettiklerini ve asilerin 
de şimal istikametinde kaçtıklarıa& 
beyan etmiştir. 

* Belediye ile Evkaf arasındc1.
kı pürüzlü işleri tetkik eden ko • 
misyon bir çok meseleleri h~'let -
miştir. Bu meselelerin dörtte iı;ü 
l:klı.:dıyc lehine hallolunmu.1tur. * Cihangirde oturan Bayan Me
lek, dun müddeiumumiliğe mura -
caatla ondulusyon yaptırdığı bir 
yerde saçlarının yakıldığını ıddı -
a elmiş ve dava açmıştır. * İstinyc Dok şırkctt bu sened-ım 
itibaren işlerıni yavaş yavaş tasfı ve 
edecektir. DığPr taraftan h•Jku -
mele geçen demirylllları bısseda:
ları da dun toplanarak tasfıye ltt:
yeli seçmışlerdir. UıssP.dar!ar hü
kümete satış kararını kabul etnuş-
h•rdır. 

····· ........................................................... "'"~ 
Universite 
Rektörlüğünden: 

Pariı Üniversitesi Tıp Fakölleli 
tanınlDIJ profesörlerindeD n Aka. 
demi a'Z.Ulndaa Pr. Dr. Ikt>re 
221311937 Pazartesi sHt 111,JS de 
•Acrodynir. ve 24/3/1917 Çarıam
ba saat 17 de •Erytheme nooeuıt. 
hakkında Üniweraite kootcraas 
salonunda ik.ı kooferanı verecektir. 

dum. Bırden elımdekı oltaya ağır 
bir şey çarptı. Ve s•Jyun yuıu ka -
n~tı. Akabınde ıkıncı bır takılıştan 

so:\ra sandalımtz kerıdı kendıne 

koşar gıbt yürumeğe başladı. He -
yecanla ycrımden fırladım. Ben 
evvela İzmitten hareket eden ve 
altımızdan geçen bır tahtclbtıhi -
rın gorme dıregıne t<ıkıldığımızı 

ve boylece süruk.lendiğımızi san -
dun. Fakat brraz sonra olta dı!:ie 

doğru çekılmeğe başlanınca şup -
bP-lendim ve oltaya hemen btr ıp 
bağladık. 

4lı0 kulaç kadar derın bir ip atın
ca bunun tahtelbahir değıl cana -
var olduğunu anladım. Çuoku tah· 
lelbahır bu sularda çok ilŞ41ğı ıne -
mezdi. 
Artık HaylJ'sızadaya doğru mo -

törden daha hızlı adt'la uçar ~ıbi 
gidıyorduk... Bütun mukadder:ı -
tımız altımızdakı hayvana bagJı f. 
di: HaymnzCtdadan hıı.Ja gerı dö -
nerek bu sefer Gemlik istıkamet101 
aldık. Yarı yolda Yalovaya çevnı
dtk. Mubarek hayvan engm de -
nizde bızı ve sandallmıZ& böyle~ 

tam dort saat sürtikledı. Nıhayt-t 

bıraz yorulur gıbt t>ldu. Hemen 
zıpkınıan yapıştırdık ve uzun ttr 
rni.ıcadeleden aorıra canavarı öl • 

1 Sabah ve akşam başmuharrirf eri 
ma ıı !dıyor: Bilhass~a-:h~u~s~u~si~b~tr~:ı~a~s.,.~l-ar·allll!'h•a'!"k_v_er·d~ı·r e•c•e•k-m•a•h•ı y•e•t•te•d•ı.!~ 

ne yazıyorlar? 
Cumhurıy-~t 

Mllll varllkla rtn mll,etler 
eresı eh l ngl 

.cumhurıyeb de Yunus Nadi, 
sayın mısafırımiz Romanya H~rı· 
cıyc Nanrı Antoneskunun evvelkt 
gec< Ankarapalasta Atatürkle he· 
raber bulundukları zaman J.ÖV· 
ledıkleri sözlerden bahsederek 
dıyor ki: .Umumi harple o -
nun gözler karartan neticeleri ~ö
rüldükten sonra, insanhğa Ar:-.tur
kün gbstcrdiği yolla devamlı bl • 
saadet temin etmek, zımamch~ • 
ların en belli başlı vazifeleri ol • 
mak Jazımgehrdı ve haıa me~le 
bundan ibarettir. 

Atatürkün sözlerinde Ealkan 
Antantına bile sarahaUe temas et· 
rnemiş olmast ~ıkkate layıktır. 

Bugün dünya bile görerek ve 
bilerek tastık ediyor kı, Balkaıı 

Antantı harp sonu dünyasının ın· 
sanlık şerefine layık en güzel e -
serlerinden bıridir. Halbu!<i bız ya
kından bıhyorı..ız ki, bu esen ı!;d3 
ecien:erin başında ni.:ıat Ataturk 
buhınl._.ıordu. 

But..iı1 düny-ı,m hu:t·= ve sükrın 
istiJ·c-n 1ı1sanlo.rı arasındn. tak..?11 ler 
uya.n~iı:-aeak bu Jerin bkmetlerıe 
dolu ;h;1erin O:ıtlrnnl:uc!a memnu
nl~cıJt>riP. ve al'.< şiarla J...arşılo.na
cat:•ı,,h şüphı.?m·z yrktur. 

Tan 
l'umen mllletl ile d o-;th.k 

cTAN:ı da Ahmet Emm Yalman -Ankaradan gönderdiği başm?..kale-
sinde Türk-Rumen dostluğuna te-

bıhc.I şek.lınde AıaturkUn ağzınd-4'.'l Fransanın mali durumu da Jık-
Türk-Rumen dostluğurıa ve mım kate değer Fransa. mıtJi mi.ıdafaa 
vazıfclerın ve mılletler :ıracı, mü - ıçın 5C() mtlyon franklık dahıli bır 
nasebetlerınin en idea! tarzdali.ı te- ıstıkraı akdın~ gırışti 1.stikraz t:ay-

Jiıkkısine dnır çıkan sözll?rın f.u- dıne başlanır başlanmaz. pıyasarıa 
men mısafirlerimızde ve l:·ı~·m buyük bır canlılık görüldü . 1stık-
Rumen mılletının kalbınde derın raz ş€vklı bir rağbete mazhar ol _ 
bir iz bırakacağına şuphe yoktur. du Bu suretle Fransa bankasın • 

Antoneskunun zıyarctıne dair dan evvelce kaçan milyarlar ge • 
neşredılen müşterek tebhğ. bu ıı· nyE: dönmüş oldu 
yaretın protokol ve dıplomasi ba· Musolını Afrıkada dolaştyor 

kımından netıcelerını ifade edi • Söyledığı nutuk. her tarafta alakayı 
yor. Her ıkı taraf dunya hadısele • ceıbetti Musolını Avrupada ken • 
rine ancak sulh ve dunyanın huzw dısı tarafından bır harbe sebebıvet 
ve emniyeti bakımından b:iktı.klan verılmıyeceğını sbyH.ıyor İtalyan. 

içindır kı, ayni ölçu ile. aynı mu- tarın Trablusta gmştıklerı büyük 
şahedelerc varılması tabiidır. umran hareketlerınden sadece ık-

Ankara mülakatı her bakımdan tısadi menfaatler gönttığı tebaı-:"2 
faydalı netıceler vermıştir. AJın~n ettırıJml:'k istenıyor 

net.ceıere vardıktan sonra, m~m- L_ o "'ı Post.~ 

lcketlcrıne donfn kıymetli mıs1 • 
firlere ıyi seyahatler temenru DöğU,en demo krael 

"Son Pos.ta,. da Muhittin Bırgen 
Frans:ıda e"velki ıuD çıkan bldi
selerden bahsediyor. Fransa halk 
c~phesi hükümeti demokrasiom 
dözüşme •e botu~ma harsınuı Ö· 
nüne geçecek ve kan'ı h!dıselere 
manı olac:ık bir yol takik edıyordu. 

edenz. 
Kurun: 

Fransa'd• bir gecelllr 
dahlll h a rp 

cKurun. d3 Asım Us bir hafta· 
lık dunya sıyasa hadıselerinı ~:sb
lil edıyor: Geçenlerde Fransada l.u 
gece devam eden çarpışmalar ol • 
muştur. Acaba bu dahıli harp 'Ju 
kadarcıkla kalacak mı, yoksa da!la 
büyük ve devamlı bir muead~le 
şekhnı alacak mı? Şimdıki halde 
buna cevap vermek mümkün rle

ğildir. Ancak son hadiseler, lsp;ın
ya hadiselerinin memleketlerine 
geçmesinden endişe eden Fransız-

Demokrasi ancilk derrıokruı ile 
müdafaa edilcbılir. Demokrasıde 
döğüşınck olmadığı gıbi dô2üşmek 
hürrı)etıne tecavüz etmemek te var
dır. Biribirıne zıt bır h ıkla bır 

va zil eyi ıelıf etmf"k rnüşk ül bır 

ıştir. l emennı edelim kı f ransa 
bunda muvcalfak. olluo. 

Akşam 

8afmakafesf yoktur. 

1---orş -ı 
SIYASA_J 

Orta Avrupada 
Yeni bir b1ok mu? 

Eskı Avustur.r:t lxı~-vekıiı Dol • 
hl.s. Avusturyayı., harıç devletic:ın 
muci2helesmdt-n azadt", musta.tnl, 
ve tamamıyetı mulk:yesınc rstediği 
gıbi tasarruf eden Lm: devlı.at. ola • 
rak idare ederken oldut:.ilmü~;li. 

Dol~ ciluı:ken. kendınc halef ola· 
rak şirndıkı başvckıl Ş şnıg'i gds
tcrmişti. Şuşmg, D:ıl fus'ün siya
setmi de am ettiı m .ktedır. Anşlo
sa karşıdır. Ha~burgların tahta gel 
melerinc resı.ıen dc>ğılse bıle, şah
sen taraftardır. Bu ~:yasct, Alman
ların hesabına gclmC'mt•ktedir. 

Mncartstanda ıse, t1skı bJ*vekil 
Gönıboş, Faşistlıkle H ıtlerıstlıl~ a
rasında m~ fı ı t sı:ığcı bır sıyasct 

gutmekte rciı. On..ın yerine gelen 
şınıdıki bqvcıkı[ Darrıni ısc, de -
mokrasıye lara!tardır. Bunun ıc;i"ı, 

eskı D<ışvekıhn siyaseti üz&to-:fe 
)'Uru) en taraftarlan on gün e-vvE'I, 
'<abıneyi duşurüp Maearistanda 
mufrıt sağcl ou rejim tesıc;ıne i:E"

şel>bus ettıler, fakat muvaffak ola
madılar. Pes1cr Lövit nazctcsi 1\ia-., lj • 

car sağcılarının AL.-nanyaaan yar-
dım göt düklennt yazdı. Çek.osl.o • 
vakyada kalabalık bir Alman ·~ -
ka!liycti yaşamaktadır. Bu ckalli • 
yetin tazyık gördüğü ve Çekos!o
vakyanın, Almanya aleyhine, Rus 
siyasetine bir köprü vazıfesi gö: -
düğunu ileri süren Almanlar, Çe
koslovakya aleyhine müthiş pro -
pagandalar yapmaktndırlar. 
Bınaenaleyh, Almanyanın bu ;iç 

devret üzerınde takıp etlıği 'l;'l'l 

ayrı siyaseti., Macaristan ile A
vusturya ve Çekodovakyayı bir a
raya g~tırmcktcdir. Küçük itilaf 
hukiıme-ıle.ri ve bu itilafa dahil o
Jan Çekoslovnkya hükumeti, Ha.bs
burğların Avusturya tahtına gel -
melermc aleyhdardırlar. Maama • 
fib, Şüşnig, Habsburgların Avııs

turya tahtına getirilmeleri gü • 
nün meeslesi değıldır, demektedir. 

Bu cihet, bu suretle teminat ~Hı
mı alındıktan sonra, Balkan An • 
tantı ve Küçük 1tilafüın sonra Or
ta Avrupada üçüncü bır blokun te
essüs edebilmesine hıç bir mcini 
kalmıyacağını Avusturya gazete • 
leri yazmağa başlam1şlardır. llu 
gazeteler, İtalyanın, yeni tcsts et • 
tıği ımparatorlugun takvıyesı ile 
Akdenitlc meşgul olduğunu ve 
Orta Avrupaya şımdilık ehemmı -

~· et vermemetc ba.,ıadıttnı, Almanla
rın da, mÜ!lem'ek me~eıel'!ri ile uf"' 
raştıklarını binaenaleyh, Küçük t
tıl~ C devletlerilc Macarıstan ve 
Avusturyanın dostluk içinde ya -
şamalanna hıç bir muni olmadığını 
ileri sürmektedirler. Şuşniğin Bu
dapeşte seyahetiııi, Orta Avrupa • 
da ycnı bir blokun teşkil edılece -
~ine hamleden Avusturya gazete
lcnnin mutaleaJarının doğru olup 
olmadığı yakında belli olacaktır. 

A h111et R "ut 
~ 

durm.iye muvaffak olduk. Deniz-.n 
ıuzü kandan kıpkırmızı oldu ve 
hayvan ölürken çok tuhaf bir man• 

zara karşısında kaldık: 
Can acısıle başını denizden çı

karan canavar üzerimize do!!rU 
b 

hücum ederken müthiş ağzı bir .. 

den bire açıldı ve ağzından, boy • 
nundaki yarıklardan bmlerce renk· 
li balık çıkarak havaya fırladıLı.r. 
Bu bahklann bir kısmı torik kadar 

biıyük ve kırmızı, mavi renkte idi
ler Sanki bir balık yağmuru al • 

tında kalmıştık .. 32 senedir balı.k
çıyım, boyle bir manzarayı öm .. 
rümde ilk dt>fa görüyorum ... 
Canavarı öldürdükten sonra im

dat istedık ve hayvanı kalın tel • 

Jerle buyuk bir motörün arkasına 

bağhyarak ağır ağır adaya geldık· 
Canavarın ağırhğından kocaman 
motör yarım milden fazla sürat 

yapamadı_ Her halde yabancı su

lardan geldiği ~uhakkak olan bu ca• 

navar bız balıkçılar için büyük bit 
tehlıke ıdi. Bu dışi olduğuna gure 
her hnlde bu sularda bır erkeği de 
olacaktır. Çünkü canavarlar heP 
çift gezerler .•.• 

Canavar bu sabah Büyük Ada • 
dan Balıkhaneye getirilmiştir. TcŞ• 
bir edilmektedir. 

* Eski Şark demiryollarında ÇS' 
lışan memurlar kendılerine ikrıt .. 

mıye verilmemesind~n dolayı no .. 
terlik vasıtasile şırketi protesto 

etmişlerdir. Bunlar. §irkelin hÜ .. 
kümete ilk taksit olarak vereceği 
240 bın liraya haczi ihtiyati k01 ., 
mağa karar vermişlerdir. 
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Günün meselesi: 

Maliyenin bir kararı 1 Haık tuozotu f 
Yarandan itibaren Vekalet H-e-r -T d-u~~orb:~ Türk 

• 
emrı maaşı Bir kısım yiyecek maddelerin 

tahlili fena netice verdi 
Verl.lmı·yecek olmahdır! 

Biz, başı agı ıyanı hastahanele-

592 gıda maddesinden 293 ü bozuk! 
Salam/ara, sucuklara, pastırma v~ kavurmalara 

diğer bütün gıda moddelerı~den 
daha fazla hile ve fesat karıştırıldıgı anlaşılıyo 

h t d"n yapılır. Şubat a) ı ıçin- kavurmalardır. 8 ~ediyenin tahlilatı gıd~iye d: ~~·:u~etle tahlil laboratuarın'l Halbuki 935 yılında bu nlsbet 
Iiboratu:ırmuı son lıafia1'k •k l gtda maddelcn nü _ kısmen azdır. 512 muayeneden an-

ın"' • ·ı· hr. b" k mı sc' o unan k esaı pı ançosu, şe ın ır ıs 1 . ktarı 54 tür Bunlar- cak 128 i bozu çıkmıştır. Görü-
me ddı . dai . .. . d k" . mune er.ı mı . 1 • 

• va gı yesı uzerın e ı şı- d . 23 -mune bozuk olarak gö- luyor ki 936 yı ında yekun hemen 
kay t eli ıer· "'db t a 1 lıu b ı e ve en şe ın mu e ra - rfümüştür. Yani hile veya fesada ıkı mısli kabarmış u unuyor. 937 
kamlarla tahakkuku demek olmuş- . . t k sur~tııc sataşa çıkarıl- nb son haftasında ise ! u yekun 
tur yu_ tu ma k l 1 

· maması ,.e ımhası ıcabeden gıda dalı~ fazla ~~ sc mış o uyor; lial-
~alUm oldugu üzere rı 'nşci lıay- maddelennın ) ek(mu yuzc nısbet- buk• b~ nchcc yalnız tahlılatı gı-

var1 olan gıda maddeleri içinden le 41 dir. daıye labor<ıtu<ırınm b~U .. bı bü _ 
Pastırma, sucuk, salam, et, ka • Ub atuann 936 ıhuı.i mı:!Sai tu 1 şehre tcşmıl edılemıyı>cek olan 
vunna, kıyma, yumurta gibıleri bilanC:~u daha aleyhte bır l ekün mevzıi faalıyetınin ıfadesıdir. 
hasıl olan en kuçük ~üohe halinde • H lk h • d dd 

gostennekledır. Bir yılı lçmde ge - a ın, ayvanı gı a ma eleri-
\"e.)ahut pi) asaya sevki.t.den evvel, '· ,.,b d f ı d 

ı 592 muhtelıf nıda maddesi nü- ne '"'ar.şı ra"' etı aıma az a ır.Za-tahlilatı gıdah.•c H1boratuannda en b r· ı d k. b 
rnuncsın. den 292 si bozuk ve fasıt len ıat ar arasın a ·ı nıs et kabul tahiil olunur. 

Tahlilat, bilhassa ima1 sırasında b!llunmuşlur. Buna ~!)re bozuk O· <:tme7. rarklörı dahi dıkkati çeken 

hile karıştırılıp karıştırılmadığı ve- lan mcvadın yüzde msheti 49 dur. bu cıhı gıda maddelen üzerinde 
Yahut imiılinden sonra fesada yüz Kimyevi tahlıllcr nctıcesinde en daha genı~ mıkyasta inr.cleme ve 

, Vekalet emrine alınalı iki seneyi 
1 doldurmuş olanlar müstesna 

Vekalet emrine alınan memur - ı· 
la ·a nrilen maaş hakkında Ma -
Jiyt! Vekaletince yeni kararlar a -
lıt.ci:ığı vekaletten viliı.yt!te bildi -
rilmiştir. 

Bu karara göre, Vckfılct emrine 
alınmış bir kısım memurlara ya -
rından itibaren vekiılet emri maa
şı , crilmiyecektir. Yani 21/Mart/937 
tar:hine kadar aldıkları veka.let 
emri maaşları hızmet müddetle -
ıin·: göre 2 veya 3 seneyi bulanlar 
artık maaş alamıyacaklnrdır. 

Yarınki tarıhe kadar aldıkları 

Vekalet emı ı maa ları iki veya uç 
ser.t) i geçmemiş olan memurlara 

ilk Vekalet emrine alındıkları gun

dc·n itıbaren bu müdd 0 ti doldu -

runcıya kadar maaşları ödenecek -

tir. Vilayet, bu kararı rlcfterdarlı

ğa bildırmiştir. Defterdarlık, bu 

şelr .Jde, artık maas alan.ıyacak o

lan ve lstanbulda bulunan me -

murları tesbit etmiye başlamıştır. 

Bunların listesi hazırlanacak, o-
Hu kabil memurların eskiden al-

na göre muamele yapılacaktır. Ha
dıkları maaşlardön bu pualarm ge-
rı ı-lınması için hiç bir :teşebbüs zıdanan liste Maliye Vekilletine 
yapılmıyacaktır. de gönderilecektir. 
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Hala soyadı 
Almayan 
Vatandaşlar var 

Poliste 
Kah1'ede kumar 

tuttuğu halde imha olunmayıp pi- faila bozuk bulunan maddeler sa- anıştırma yapmak luzumu hasıl 0 • J 
_zııs.ıy.1 çıkanhp çıkarılmadığı ci • lam1ar, sucuklar ve pastırma ile luyor dr·meklır -----~ 

ihmali olmayanlar tecziye 
edUmerecek 

Nufus daireleri, şimdiye k:ı.dar 

he~ nasılsa soy adı aln.ıynnların 
lislelcrıni tanzim etmiştir. 

Tavuk pazarında, Haçitin 23 
numaralı kahvesinde kuuıar Of• 
aandığını haber alan memurlar, 
dün birdenbire kahveyi basmışlar. 
Barbut oynamakta olan Mehmet, 
diğer Mehmet, Serkis, Hüseyin, 
Takfor, Hilmi, Osman ve yine 
Hüseyin isminde 8 kişiyi cürmü 
meşhut halinde yakalamışlardır. Şoförlerin kaza yapma- Odaya kayıtlı 

sına sebep kapılar mı? O~magan 
T uccar var 

Dahılıye Vekaletinden bu husus

ta vılayetc mühım bir tamim gön

dcrilmıştir. Buna göre r.er \•ilayet 
ve kaza merkezlerindeki idare he· 

Ortada da, 10 lira para, bir 
çift zar, 99 tane fi~ ve 5 tane de 
fincan zarfı bulunmuştur. 

HIRSIZ MiSAFiR 

Harbiye ile Taksim arasında sağ Bunlar birer birer t ak ip 
ediliyor 

yelleri bu lıstelere bakarak soy a

dı E.ılmamış olanların vaziyetlerini 
tetkik edeceklerdir. 

Tl\'ukpaz.annda 22 numaralı 
evde oturan Emineyc, Ncbahet 
isminde bir tanıdığı misafir reı.. 
miştir. Nebahet, Eminenin bir 
mantosilc 8 parça çamaşırını çal
mış, d üo kapah çarşıda satark~ 
yakalanmıştır. 

kapıların daha Tıcarelle meşgul olan bazl kim -
selenn veya } enı tıcarethane açan 
bır kısım tuccarın Tıcaret Odası -
rıa kaydolmalara lfızım gehrken hiç 
müracaat elrnedıklcn görü lmüş • 
tur. Odtı rnecllsı bunlar içtn bazı 
kararlar almıştır: 

Bu tetkikler gayet dikkatli ya

pılacak ve bundan sonra karar veri

le.:-ektiı-. Vekalet eğer bu vatandaş
lann şayanıkabul bir mazeretleri 
varsa tecziyeleri cihetine gidilme
m~sini bildirmiştir. 

sıkı kapanması isteniyor •• 
...... ks m 1lc Haıbiyc arasında, 

b amvaylann gi llıklcri ıstıkamet
te .sol k:ıpılıırı açık bulunur ve yal
ıııt Sf)l taraf kapılardan ınilir, bı
nilir. Fakat, hazan, bu usule rıa -
ye~ <'dilıl'cmckte, sag taraftan da 
binr.n ve men yolcular olmakta -
dır. Bu yüzden de Taksım tle Har
biye arasında kazalar, cıiğcr hat
larcı:ın daha fazla vukua gelmekte
dir. 

Şoforlcr C<'mı)( U, bıı kazalar -
da ı dola)ı, bclcdı)~cy müracaat 
ederek, bu hatta sağ kRpılar ın ka. 
palı bulunması karannın daha sı-

kı bır şekılde tatbık ve korıtr_?l ~

dıJmesıni istıy ccktır. Ç:.ınkü. sağ 

tarftan atıi olarak inen )Okular. 

hemrn o sırada geçen hır otomobi

lin çarpması trhlıkesine maruz kal

maktadırlar. Bu kaza neticesinde 

yoıcuyu çığneycn, saka~lıyan veya 

yar :ılı.> <ın şoför ceza go:mcktedir 

Bu meyanda, halen odada kayıt
lı olan luccarlann adres ve meş • 
guliyeU ıtıbanle müteaddit liste
lerı çıkarılacak ve aJiıkadar me -
murlar semt semt dolaşarak liste 
harıci kalan dukkan ve müessese -
scıcrı tesbı t edc<:eklerdu. 

Hiç bir mazeretleri olmadan bu 

işde ihmal gösterenler, ihmalleri 

derecesine göre cezalandırılacak • 

lardır. Bu ceza derhal tatbik edi -
lecektir. 

BİR BEKÇİ BİR ADAMI 
VURDU 

Dün, Bostnnbaşında Kadiril-.?r 
yokuşunda oturan Mehmet Ali, 
mahalle bekcisi Ali ile kavgaya lu· 
tuşmuş, bekçi Ali, çakı ile, Mehmet. 
Aliyi omuzundan yaralamıştır. 

Mehmet Alı hastahaneye kaldı· 
rılmış, bekçi yakalanmıştır. 

SOKAKTAN KALDIRILAN Bİ.R 
'r k J ADAM HASTAHANEDE ÖLDO 
.L Q Sİmue Dün akşam üzeri, SuJtanah met 

A Srl"" hela""" parkında, bır adamın söz söyliye -
miyecek derecede baygın olank 

Bir çok şoforler cemi) ete müra
caat edc:rek bu mcselcnın bir an 
evvel tcttbık edılmesıni \•e kendıJc
rınin de korkulu dakikalar geçir -
rneleı ınin nıhayetc ermesini is -
tnnişlndir. 
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Bir gazeteci 

J<ontroldiıl odaya yazılmadığı 
meydana çıkan tur.carJar hakkın -
da ticaret kanununun 3 ve 5 inci 
maddelerının cez&i hükümleri tat
bi t edilecekttr. V / yattığı görülmüştür. 

ı apı ı yor 'Uzerınde bulunan hüviyet CUZ• 

Bir çocuğu 
Yaraladı 

''r k M.. tt• 1 danından, ismınin Yavuz olduğu 
ı er os suyu ure ıp er Şimdiki kokulu heliler anlaşılmış; ağır tıasta olduğu görü-

l ·ı · h l Kongresi rıkt1rııecek ıerek hastahaneye kat •dırıımıştır. Çl lr Q e fstanbul Tu"rk Mu-rettipler Cemı·· T Yavuz, bir muddet sonra, hasta-
aksim meydanının manzarası -

G l • yeli Başkanlığından: hanede ölmüştür. e lgor nı ç:rkınleştiren ve yazın pis koku- BİR ÇOCUK l\" NCALA .,~ n Cemiyetimizin ikinci toplantısı rıA DuŞTu 
Ot 3- larıle gelıp creçenlerı rahatsız e-omobilı önUne çıkan Ucuz su tevziine 21· 937 tarihine müsadif pazar 0 Arapcamiınde, Abdüsselüm so -

- - t ı d C ı den umumi helfılarm kaldırılma- • d M · çocuğa çerptl baflanıyor gunu saa e ağa oğlu yoku- gın a oturan uzehherin dört beş 
Evvelki akşam saat 22 sır. ların- Belediye Sular İdaresi ta..afın - şunda Tecelli matbaasında yapıla• sına karar verilmiştir. Tramvay yaşındakı çocuğu NJcmi, anasının 

da Haber gazetesi muharrirkrirı- dan bır muddcllenbcrı :{ağıllıane· cağından,Cemiyetimize kayı tlı bifu. bekleme yerinin karşısında Sıra • ihmali yüzünden m;mgala düşmuş, 
mum azaların işbu davete behemlıal sen iler ) ol undaki 2 dilkk'-nııı bu- muhtelif yerlerinden vanmıc:tır. d B 1 de yapılmakta olan kum terşıh ha- .. " Y 

en ay zzet otomobille Sürpa - icabetleri rica olunur. ı d ğ VAPUR' ~AN DL'NlZE 
"uzlannın ınşaatı ıkmal edılmiştır. un u •u arsa hclıi ;>eri iç-in müna· un ~ 

gop mezarlığı önünden geçerken, Bu lul\ uz, 'J'erkos gölünden gelen 1 St? göı ülmüc: ve usulen iki dükkı:n Kadıköy - Köprü seferi yapıı11 
12 c timaa dav et y " Yaşlarında İstavri aaında önü- su) u ıyi şekilde suzecck ve te • 7.200 liraya satın aluunıştır. Burgaz vapuru Haydarpaşaya \ a-
.... b İ r.atutasaray spor 1:tız·:lıu··ndcı1.· '-' nac:ırken ba• tarafta duran bln"st· .. e ır çocuk çıkmı:ı:tır. Bay zzet mizliyecektir. Yakın bir zamanda .. ıeni yapılacak helalar, Sultan- Y ' s-
b Mart ıçınde toplanması mutat d · d · - h irdcnbire i'-"i manevra vapama- terkos, temiz bir su hnlıne gl'le • ahmetteki heliılar nibi 1c•er altın _ enıze uşmuş, vepurun çar çtSı 

" " Yul'sek Murakabe Heyc:ti içtımai, b " Cafe taraf dan k t ı t cek ve ıçılebilecektir. da olacaktır. r ın ur arı mış ır. :mı ve cocuğa çarparak yaralan- 27'\fart/]~17 Cumactcsı günu saat Y.apılan tnhkıkatta, denıze dil • 
:ın Yeni bazı tesisat da yapılmakta- 14 ıe klüp lokalınde ya_n ılacag· ın _ Bu helalar asri bir şekilde ola-asına sebep olmu tur. Ynralı der- dır. Bu tcsısatı muteakıp, halka k İ şenin, Yenikapıda Zeynel sokağm-
h • dn-; . .> i.ıksck mu rakı.be 'ıcyetı a - ca ·tır. nşaata yakında başlana • 

al Beyog·tu Belcdive hao)tahanc- ço'c ucuz fı"atla su tevuine başla- b h 1 da 20 numaralı evde oturan Kapa-
" zıısmın •· ıeme al gelm<.leri rıca ca ·. 'e bir ayda ikmal <'dilecek • 

.:!_n;kaldı~r:ıl~m:~:t~ır~·~~~~~~!!!!""!'~n~ac_a~k~t~ır_.~~"'!!"""~~"""!!"'~~~'!!!'!!!~~o~lu~n~u~r~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!:-~~!!!!!!!!!~~l~ıç~a~r~şı~d~a~k~o~l~tu~k~ç~ul'e~İ~smıe!!!!a~il!!!"""'ol~d~u~ğ9•ı ~~ tır. anlaşılmıştır. 

ı-c, yani milletin dokto. una koş -
tu:-tıp halkımızın sıhhati üstüne 
tinnesini, gürbüz ve sıhhatte hic 
millet yaratmayı isteriz. Sonra be
lediye hastahv.nelcıinde fakir halk
ta ı ücret almayı hesarlnrız. Bu 
olmaz; olacnk iş değil bu doğrusu .. 

j~albuki beri tarafta j alnız has
tan .. ne meselesi olarak :!e\•lctc du
şe11 buyük işler vardır ki onları da 
el Le t başaracağı7.. Ba..armalıyız, 

başka çare yoktur çtinku .. 

O <la şu: 
Nüfusumuzu arttırma meselesi 

bugün -hepimiz biliriz ki- <>n bü -
yük milli mcselemızdu·: Büyük. 
cenr-etler cenneti vatttrl'ıntz var. 
Atız. Büyük mılyonluk milletlerle 
Çe\Tiliyiz. 

Velhasıl Türkiyenin i tikbali öy· 
le i~ter ki: Her Türk bes Türk ol
malıdır! Hnlbuki bu \'Ot: fo~ i fert
ler~. sana, bana yükleyemeyiz. He
le yalnız köylüye, hiç olmaz! 

Onun için devletin bütün şehir
ler-de bedava doğum ve ~ocuk ba

kımı hastahaneleri açm'l .. ı gerekir. 
O ~!'kilde ki çocuk beda\ a doğurul
mah, bedava bakılmalıdır. 

.Babanın çocuklarını beslemek 
ccsı:.:reüni göze alabilmesi için va-

ziL ve iş emniyctıni, evlilere \'e 
çocuklulara devlet yardımlarını da 
bi:'inci derecede mühim kanunlar
la temin etmeliyiz. 

O vakit milletten iste. 

O vakit her Türkün be Türk ol-
mak ''azifesidiı·. 

Ye: 

Bir nesilde en nşağı üç misli, ya
ni 50 milyon olmamız kuru bir ha
yal olmaz. 

Türkün tarihi bir kaç defa dol
durup boşaltmış, dünyada meddü -
ce1.irler )'aratmış zürriyet kudreti 
buna şahittir. 

Halk Filozofu 
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PENCEREDEN SOKAGA! 
Eyüpte oturnn Halil isminde bit.,, 

polise müracaat ederek hile \'e ne· 
sise ile Hakkı ve Yusuf isminde i
ki kişi tarafından 261 lira par~c;ı, 
bir çift elmas küpesi ve bir Singer 
dikiş mnkinesinin dolandırıldığını 
iddia etmiştir . 

DOLANDIRICILIK 
Beşiktaşta Kılıçalidc Aseriye so

kağında 56 numaralı C\•de otu.-an 
Abdullahın oğlu Adil, dün e\•ın 
penceresind~ "l. sokağa düşerek al
nında yaralanmış, Beyoğlu Zükür 
hastahanesine kaldırılmıştır. 

r -
Birimizin derdi 

Hepimizin derdi 
Bir makale ve sey

yar esnaf 
Gazetemiz, sabahleyin intişar 

ede n a-azetelerdeki baş makale
leri hu1Asa ederek, bir fikir edin4 
me'eri için, okuyucularına sunu
yor. Okuyucularımızdan E. Hak
kı, birkaç gün evvel, bu maka
le bulAsalan içinde, Bay Mu
hittin Birgenin seyyar satı cı· 
lara ait bir yazısını okumuş.. 

1 
E. Hakkı bir seyyar satıcı ol
dut u için, Muhittin B rgenin 
o yazısından müteessir olmuş •• 
muharrir. Son Posta gazete-

Sen de seveceksin! 
Edebi roman: 17 hava, yeni bır şenlık vcrdı. Değı§tk Dur sana evi anlatayıın. Co"'zu· - ÇP&. 

bi d d ğ' k b b böyle. Yukarı katta da iki büyük 1 r a am, e ışı ır enhk oldum. niın onünc getı'r·. Sokak kapısın • 1 
U t d oda var. İşte bizım ev ve .. Şam • v-nu ama ığım tek yüz, tek hatıra dan buyuk bir avluya rririyors.ın. 
sensın Bıls"n senı·n d b d 1 y 1 b lerf. Tamamilc Arap rnımarlı~ı ;. ı 

sinde yazdıA"ı o makalede, 
seyyar esnafa şiddetle çatı

yor ve b un lardan ne zaman 
kur tulmak zamana geleceğini so
ruyord u. Her nedense, seyyar 
esnaf, Bay Muhittin Birgenin 
fer:a halde sinirlerine dokunu. 
yor, a-aliba •• 

- Ben giderim!. 

ili 

kaaunp•t•den Şama 

1.iutfiyc yazıyor 
h Uç aydır Şamdalar. Nıhadın tlk 

aber verdigi gibi sahıden hiç sı
~~lrnadılar. Sakin, rahat, mes~t 
L1!' hayatları var. Guneş büyüyor. 
Utfıye scrpılıyor, bi.ıtun bütun gu

Z~lleşiyor. Katmerli, sıyah gözle -
:ruıde k dınlığın bir bakışta ::f ·zü 

al~n, gönlü büyüleyen tatlılığı var. 
k 

1 
ır kş mdı. fşsız ve yapyalnız 

't•a dığı bir akşam. Nıhat, Güneş, 
~ırde k 
.. vs umandanın evıne yeme-
ge gıtmı lerdi. 

Lütrıye; 
-:N De .e yapsam, ne )ap~am? .. 

dı, sonra birden aklına geldi: 
tu - Oturur, komiser b~bama rnek

l> Yazarırn .. 

Etem izzet Benice 

Ve .. buna sevindi. 
- Oh .. çok ıyı Bır daha bu fırsat! 

bulamam 
Ve. l:arar verdi; 
- Uzun uzun yazarım . her şeyi 

y.ız::.rım. 

Bu hızla kolktı, Nıhadın yozı o-
• 

dasına gitti 
İkı dakika sonra yazıyordu: 
cKomiser babacığım .. 
Bılsen seni ne kadar gôı eceğım 

geldi Başımı ak sakalının alıma 

sokmak, yanaklarımı sert t .... ı eri • 

le dağlamak, kollarının arasında 

bir babanın butün sevgisi ıle sı -
kılmak benim ıçin ne doyulmaz, 
ne unutulmaz şey. 1stanbulu u
nuttum.Kasımpaşayı unuttum. Bü

yüdüğümü gcnçlığimi geçirdiğim 

Piripaşaya, ca,·idi, Rıfkıyı, mezar

lık hikayesini, karakolu herşeyi, 

hepsini unuttum.Şam bana yeni bir 

· '" e ura a o • e_r er çinı taşile döşeli. İki ''anda 6 
manı ne kadar o··ızu· ·o s k d J le yapılmıc: mahalleler daha rc;lı:, > rum. en - ı .ı o a \'ar. Uşaklar için. Buravı ~ ' 
sizlıg· h. t d k o k · Çok değil, bütun Şam öyle sayıhr. ı n ıç a ı yo . aha ilk gel- geç, i ınci bir kapıyı da geç, yeni 
dig·ımız gun o y ı ş b ı Salhiyye daha ''eni bir cadde. • emyeşı am is - ·ır av uya gırıyorsun. Burası da " 
tasyonuna gırerken bu acıyı duy- çini taşlarıle döşeli. Fakat, daha - Bu evın ortasında havuz dl 
dum: genfş, daha büyük bir avlu. Bir • ne oluyor?. 

- Komiser babam da olsaydı.. den bir serinlik ve yıJJanmı~ ta • Dersin değıl mi?. Ah komiser 
Dedım, ve .. butun bu duygula • şın kokusu yuze, burna çarpıyor. babacığım, Juç olmazsa bır ay ıçm 

rımı, Şamı sana anlatmak için bu o.:tada mermerden yapılmış bü _ gelsen de o havuz başlarında ruh-
güne kadar boş vakıt bulamadım. yuk bir havuz var. Aslan ağızla • larm nasıl tazelendığını gorse:ı. 
Bugun boşum, yalnızım, uzun U· rından sular bosalıyor, bir ıki fıs- Her Arap evınde bu havuz vardır 
zun yazmaya vaktim , ar. Barı bi- kıyc ortalarına konan lastık top _ ve· her arap bu havuzun ba~·ndn 
zimle beraber degıl~in, hiç olmaz- ları kendılerine eğlence etmı~ler. canına can katmaktadır. Biz de a· 
sa mektubumu oku. Bizımleymiş boyuna kaldıı ıp indiriyorlar. lü- lıştık. Konu komşu havuz b'.lşında 
gibi ol. v z ı t ' C l J u un ler yanı çeşit çeşit çi .. ~k. op•anıyoruz. • a gı ar çalıyor ız. 

Burada Salhiyye caddesinde o- s ksılarile dolu. Avlunun ıki ya _ Çaylar ıçıyoruz, karpuz, kaysı, S' f. 
turuyoruz. Duulbab'ın kıralık ev- nınd~ iki oda var. Bunlar gen ıs, ·~· tali, armut, ka\ un ~ ıyoı uz H le 
}erinden birinde. Bu cadde Şamın deırlı, rahat, ınisafır odnlnrı. 13 r sebbara ne güzel şey. Ele alm sı 
en luks, en güzel, en bı.iyük cadde- koşede de camlı bir kapı var. Bu zor. Dıkenli. Eldıvenle soyuluyor. 
si. Buratlaki bütün evlerde, hele kapıdan bahçeye çıkılıyor. Bah ·e Fakat, ne tatlı, ne Jezzcth 
D~ul~a:•m bir sıraya dizilen bütün eşsiz bir bahçe. En ozenli şekıl•ie Havuz başlarında toplanan arap 
ev erın e kumandanlar, zabit- çıçc:k tarlalarına ayrılmış. Me\ \ a kadınlarının elinde blzım o be -
ler oturuyorlar. Cemal paşanın ag"' açlarının da en gu·.,.,..ııerı· , .... 

1
• 1n- "' d ğ' d 

k A' d bu d ...,; .. genme ı ımiz ut a piy noyu, kc-
zt'r:aeıvim~ız bra a. dKolımşuyu:r. Bi· cir, şeftali, turunç, kaysı, sonra. mant, vıvolonseıı· go' lgcde bırakoı• 

eş o a • Bize çok le bb • 
bile ieliyor. .~ ad dcdıkleri ağaç kavunu. •lıl- ı bir nağme alıyor. Ô) le kuvvetli LiL· 

tun Şam bahçeleri asagı yukr:t"t 
(Devamı var) 

Halbuki, biz, Son Telgraf 
sütunlarında, çok az bir ser
maye ile geçinmiye çalışan, 
hamisiz, zavallı seyyar esnafı, 
küçük esnafı daima müdafaa 
ediyoruz. Onlardan birçok şlkA
yetler yapılabilir. Fakat, muhak
kak ki, bu \alandaşların da bir 
takım hakları vardır. 

Okuyucumuz 1. Hakkı, bize 
yolladığı mektupla, seyyar 
esnafın uzun uzıtdıya dertlerin

den ıstıraplarından bahsetmektedir. 
isten bul da hakiknten bir sey-

yar esnaf meselesi vardır. Bu 
vatandaşların, hem şehre, heın 
halka, hem de kendilerine daha 
faydalı bir şekle getirilmesi için 
alAkadarlarm bu mevzu üzerinde 
düşünmeleri icabeltiğinl zannc. 
diyoruz. Birimizin derdi, hepi· 
mizirı derdi de~il mi ? .. 
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HiNDiSTAN YOLU 
1r-HIKAYE 
1 Yazan; Yus•Ji Ziya Binatlı 
--------~!! 

İngilizler, Cehelüttarık, Malta ve Kıb-1 
rıstan sonra Y af ayı tahkim ediyorlar1 

ltalyanlar Habeşistanı aldıktan sonra, lngiltere 

Zifaf gecesi 

Hindistan yolunu tehlikede görmeğe başladı 
İngilizler, Ccbelüttarık. Singa - ır--~r-----

por ve Maltadaki Çelik kaleleri, as- 1 
kcri tekniğin en son ve modern a- I 
lctlcrilc teçhiz etmişlerdir. Bu ka- . 
lelerin altındaki çelik 1dcpoların 1 

kaim ve betondan mamul dıvar -
lan arasında, binlerce fıçı benzin, 
patlayıcı maddeler, Cl'phanelik -
leı: bulunmaktadır. Çelik kalele -
ri İngilizfo:- ağır ve büy~k toplar
la karadan muhafaza altına almış
larcır. AkJrnizdc dola~cı.n zırhlı -
]aria, havalarda uçuşan bombar -
dı:r;an tayyııreleri, İngilt<>renin as 
keri kuvvetini göstermektedirler. 
Buna rağmen, İngiliz iunirallık 

lorau Samuel Hoare beş altı ay ev
vel Alcdcni:: teftişinde•ı döndük -
te;ı sonra, Sliveyş kanalının mu
h lfazası için yalnız C::relüttank 
ile Maltanm tahkimi kafi gelemi
yeoeğini söylemiştir. Akdenizin 
anahtarı sayılan Cebelü;.tarık bo • 
ğazınm tahkim edilmesinin kafi 
geımcdiğinı gören İngiliıler, göz -
lerini Kıbrıs ile Yafa üzerine tev
cih etmişlerdir. Çünkü, İtalyan -
ların Habeşistanı işgal etmeleri i

le İngilizlerin Hindistan yolları 
te'!':!ikc altına girmiştir İngilizler, 

bunun üzerine kendi menfaatle -
rini korumak için başka türlü ça-

Ceb.ıütio'1/ctan 6onra Sütı~gJe "~ Yaf.1ya giden golıaru bir bakı <; 

reıer aramıya başlamışlardır. İlk 

hejef tuttukları yer d!, Filistin • 
dir. 

Yakın şarktaki İngiliz müdafaa 
sistemi içine giren Yafa limanı 
FrMinde bulunmakta1ır. Bunun 
için. Araplarla Yahudiltr arasın • 

.. 

da Filistin·1e cereyan C'len kanh 
had:seter, ne derece ş:d".letli bir 
safhaya girerse girsin, İngilizJ.er, 
y:.hn şark siyasetlerinin bozul -
maması namına, Yafa lımanını teh
dit ve korkulu bir vanyet altına 
koyacak hiç bir şekli lcabul etmi
y~.:ı•klcrd: ,. Çünkü İnrı.lizler Ya-

fa Hmanını ikinci bir Cebelüttarık 
yapmak niyetindedirler. 

Iraktan gelen petrol boruları da 
Yata limanına aktığı için, İngiliz
ler burayı ciünyanın e:ı büyük ve 
modern bir limanı haline getirmi -
ye başlamışlardır. 

Sulh namına silahlanmakta ol
duklarını ~öyleyen İngilizler için 
Kıbrıs ve Yıafa çok havati birer 

alayı 

G
Oyan'a sürülen 
Türk polisinin 
hakiki hatıraları: 17 

Hindist ana kadar bü ün yol boyunca 
çelik kaleler örülüyor 

s;,. lnıili• fiir itnotaniln ıuwrtuind• tallml•r 

müstahkem mevki haline getiri- lar da 12 adaya el koyunca, Hin-
le~t-klerdir. Karışıklıkht münase- di:;tan yo!: . .mu tehlikede gören İn-
~;.ile Filistin ve Yafaya gönderilen gılizler, müstemleke askerlerin • 
İngiliz ahyları İngilter~ hükume- de ı -en sadık olanlarını Maltaya 
tinın bu kararını kat'iyyetle göz göndermişlerdir. 

önüne koymaktadır. 19i4 yılında İr:giltere, Mısırın ist:!<Jalini ta-
İngilt.Erenin vazıyet ettiği Kıbrıs nımıştır. Habeşistanı ise, İtalyan-
ad:ıc:ı ise ş~nk ile garp araı:ında çok la: işgal e 0 mişlerdir. 'Eski vaziyet 
miihim bôc kapıdır. Um· mi harp bugün çok değişmiştir. lJinaenaJeyh, 
niheıyetin':! kadar tahkim edilmi • İtılyanlara karşı hazırlaldı bulun-
yen bu adayı, İngilizler harpten mayı en birinci emel edinen İngi-
sonra tahkım etmislerdir. İtalyan - (Devamı 6 ncı sahifede) 

- A ... Vallahi sen çılgınsın Bü
Jent. Ayol nerede araba? 

- Ey benliğimin sehhar güneşi! 
Ey kalbimin zengin mamureleri -
nin muhteşem sahibesi! Ey tanrı -
nın aşk için, sevilmek için yarattı
ğı güzel kadın! !şte bak şu bin bir 
çic:eklc muattar bahçem;zin akas
yalar]a nakışlanmış sağ köşesinde 
bizi Olemp tepesine -götürecek 
ar~bamız bekliyor. 

-Rica ederim bu saçmaları kes 
artık! Canım da hani öyle bir fena 
sıkılmıya başladı ki. Nerede ise 
çıldıracağım. 

- Canın mı sıkılıyor? Emret ey 
aşk ilahesi, emret! Sana, duhumun 
sevgi ter~nnüm eden musikisinin 
kalplere dökülen şelalelerinden bir 
parça dinleteyim . 

- Sus artık. Hiç bir ses dinle -
mek istemiyorum. 

- Öyleyse gel, Olemp mabedin
de tanrı Bak\isun nezareti altında 
şuh melikeJerin yapacakları raks
l'arı seyretmeğe gidelim. 

- Git artık buradan Bülent. Ne
reye istersen oraya git. Yeter ki 
ben yalnız kalayım canım .. İki sa-

attir bu dır dır çekilmez doğrusu. 
- Sükunet mi istiyorsun? Peki 

şu dakikadan itibaren Kaliforni -
yanın rakit ve sessiz sahillerinde, 
enfes bir güneş batışının şahane 

manzarası karşısında bulunacak -
sın. İşte ben susuyorum. Sen var 
hayall<?rinle baş başa yaşa. Senin 
istirahatin için ben ... 

- Hani bir kelime daha söyler
se 1 vallahi de billahi de annemin 
evine gideceğim. Bıktım artık bu 
sözlerden. 
- ...... . 
- Üç kocaman sene bu lakırdı -

ları boşu boşuna dinlediğim yeti -
şir. İşte bir kere daha söylüyo -
rum! Senden boşanacak ve aklı 
yerinde bir kocaya varacağım. 

- Biraz müvazeneli konuş ru -
hum.. 

- Sus! Sana söz vermiyorum. 

Arllk lstanbuldan ayrıhyordum. 
Ertesi gUnO vapura binecektim. 

fından getirilen ıçi çamaşır dolu 1 
bir bavulu teslim almamı söyledi. 

Onu ve diğer eşyamı yardıma 

muhtaç sürgünlerden ıkisi üzerine 
yükledim. Hareket emri verilir, 
verilmez etrafımızı çeviren jan -

darmalardan yedi, sekizi önde ve 

yanlarımızda, cüğerleri de arkada 

mevki aldılar. 
Ayasofyadan geçiyoruz. El ve 

boyunlarımızdaki kalın zincirler -
le yekdiğerimize Daglı bulundu -
ğumuz halde ilerlediğimız şu yol
da, sekiz ay evvel serbest dolaşı -
yorduk. Bu hazin tecelli içimi sız
lattı. 

Sirkeci rıhtımına a,eldiiimiz va-

kit baba ve anamla hemşiremin bi
zi takıp etmekte olduklarını gör-
düm. Ellerinde mendil, düşe kalka 
arkamdan geliyorlar, yegane oğul
larını son bır defa daha görebil -
mek arzusile gözlerını gölgemden 
bir zerre ayırmıyorlardı. Fransız 

baş çavuşu, onlarla, hayatıma se-

bep olmuş bu en çok sevdiklerım-

le dah1 görüşmeme izin vermedi. 

Ve ben, onları, yalnız karşıdan, 

sevkıyat efradının gerisinde mevki 
aldıkları bir uzak noktadan seyre· 
dip ve gbzlerımı dolduran sıcak yaş 
damlalarını kirpiklerimde gizlemi
ye artık liızum görmiyerek vapu
ra atladım. 

Hepimiz de en alt ambara indi· 
rilmıştik. Köşedeki karyolayı inti-

hap ederek eşyalarımı yerleştir • 

dim. Yanlarıma en çok konuştu • 
ğum arkadaşları almıştım. 

Harp sıralarında asker taşımak 
işile uğraşan adını unuttuğum 
Fransız bandıralı vapurun güver • 

tesine çıkmak hakkından da mah
rum edilmiştik. Götürüleceğimiz 
yere kadar yataklarımızda kalmak, 
bir mecburiyetti adeta ... 

Ne kadar geçti bilmiyorum. Va-

purumuzun son çaldığı düdükle 
birlikte makineler faalivete başla
dı. Heyecanım en yüksek dereceye 
gelmişti. Başım dönüyor, gözle -

Gügancla Cttgen,.. ıela,.lni• tılsl• lıtasgona 

rim kararıyor ve coşkunlaşan duy- ı sonra Haydarpaşa, Fatih, Ayasof-
gularımın galeyan etmesinden ya, Sultanahmet camileri .. . Hafıza. 

korkuyorum. ma, belki dönmem endişesile ebe-

Başımı ambarın daracık pence • diyen nakşetmek istediğim şu 

relerinden birine dayadım. Önde manzara, hasta gönlüme öyle bü-

bütün letafet ve güzelliklerile ser· yük ıstırap ve acı veriyordu ki, 

pili duran Sarayburnu, Tophane, gözlerimi, takılıp kaldığı şu man • 

- Evet! .• Tanrılar konuşur~ 
' kullar susarlarmış. 

- Riyakarlık istemiyorum. 
kavukluk da asla! Haftanın 

günceğizinde sinema, iki günün 
balo, bir gününde tiyatro ve bUJl 
lara gitmek için rop ve manto ya 
tırmamakiçin ta tıişanlandığımı 
beri oynamıya başladığın bu ko 
di bugün bitmelidir. Sen guya li 
kırdı ile beni kandırıyorum sanı 
yorsun. Haydi oradan salak ... 

Neriman ile Bülent bu sonun 
kavgadan sonra ayrıldılar... A 
ka~ Bülendin her meslekdaşına 
sip olmıyan ateşin belagati kar 
fikrinden caydıramamıştı. O, d 
ğini yapmış boşandığının biri 
yıl dönümüne tesadüf eden gün 
bir yağ tüccarı ile evlenmişti. r.ı 
riman, artık mes'ut sayılırdı. 
lendin gencliğine ve güzelli ' 
mukabil, yağ tüccan Hatip Sü 

tide para vardı. Bunlar da pe • 
tam ve mes'ut bir yahat ... ü rme · 
kafi idi. Hatip Sükuti yaşlı imiş. 
zarar! Parası bol ya. Bu maksa 
kafidir. 

Neriman Bülende sitem ol~ 
diye mutantan bir düğün yaptır .. 

dı Eski kocasının tanıdıklarını. 
sırf bu düğünün ihtişamını anıat" 
malan için davet etti. Artık öeii" 

nü tamamile almış sayı1ırdı ... 
O, zifaf odasında saadetinin ~ 

ynsına dalmış, yarı füyan Hatif 
Sükutiyi beklerken oda kapısı yr 
vaş yavaş açıldı. Ve hizmetçi kd. 
elinde bir zarfla içeri girdi. 

Titrek bir sesle: 
-Bay yolladı, bayanım. Dedi. ~ 

kuyup imza edecekmişsiniz. 
Neriman hemen zarfı yırttı. B' 

bir kaç satırlık mektubu sür'atli 
okumağa başladı. 

cNeriman; 
Karım olduğun bu geceden iti• 

haren bana karı olduğun rnüd~ 
içinde riayet edeceğin bazı essi " 
ları sana bildiriyorum! Evvela, bl" 

(Devamı 6 ncı sahifede) 

zaradan çekerekambarın ka~ ' 
tinde boğmak ve teneffüs ettiğil' 
şu pis kokulu havada öyle ölduı4" 
cü bir zehir bulmayı istiyorum ~ 

Ve ben gidiyorum.. İstanoul' 
Allaha ısmarladık. 

Yola çıktığımızın dördüncü ~ 
nü İtalya sahillerine ulaştık. sıı -
!ardaki cereyan, vapurumuzu J/.e'. .. 
sin&. iskelesine demirlemek ıne' 
buriyetinde bıraktı. _ 

Bir saat sonra sulardaki cer' 

~anın durması üzerine yola JcO~ 
duk. Kızgın güneşin altı sıra, d 
ve yanlarımız, arka taraflar 1ı f 
deniz olduğu halde bir teviye 

diyoruz. , 

Sayısı on beşi bulan kafile:::-; 
risinde lafı dinlenir tek bir ~ 
daş, Mehmet Ali vardı. Diğer • 

esrar, kokain ve morfin gibi ~, 
şit illetlerin tesiri altında befl p
lerini kaybetmiş, yeni yerler A 
miye çık.an paralı gezginler 
adeta sevinç duymakta idil~ 

(Devamı 



SDNEMA 
Dünya sinemacıhğında bu hafta içinde 

olup biten en marakh 
hidiseler nelerdir biliyor musunuz? 

Bu yakınlarda İstanbula getirilecek ve getirilmiş olan geni /ilim
ler- Amerikada filim şirketleri bu yıl ne kazandılar?- Vagsmül

ler'in geni filmi - Holivuttan geni geni ne haberler var? 

Bir kelebek i steniyor. 
Fılimdc genç bir kızia bir deli

kanlının .;içckler arasında sevişti
tiİ:ıt görüyorsunuz. O sırada bir 
k~lebek de çi~kten çiç<>ğe konu • 
yor. Dekor bu suretle tamamla • 
nınca, içinizden: 

- Scviımek, ah ne iyi şey! di
yorsunuz. 

Fakat bir de madalyanın ters 
tarafı var. Filim sanayicilerine so
rarsanız: 

- Azizim, dcı lcr, eğPr bir fil ol· 
say<lı, her yerde bulabılirdik. Fakat 
Ya kelebek" Kelebeği m;rcden bu· 
lainn, bu lı'lŞ kıyamett• .... 

Kışın ~vrilen filimlere kele -
bekler de ı:ızım olduğu anlaşılınca, 
Şimdi Holi\•utta hakiki kelebek -
h:ıı:elcr v:ıc: ude getirilrniştir. Bu
ralarda yaz ve kış istcdığiniz renk· 
te 'I: e çeşWe kelebekler bulunmak· 
tadır. 

Par• kazanmak için 
Acmırkalılar şimdiye kadar meş 

h~ .. ve h3ı·atta bulunan adamlar
cla.'l ancak birini fılme almışlardı. 
O ca meşhur kacakcıla~· kralı Al 
Knpon idı. Fak~t Al Kapon o 
sıralarda Amerikanın en içinden 
ka""ılamaz bir hapishanesine atıl
clıgı ıçın, ı<endi fılmini E.eyretmiye 
imkan bulamamıştı. 

Bu filmin gôrdüğii rağbet üze
tınc, Amerikan filim şirketleri 
Lıındsberg'ce mahkıim edildiği za 
lnc.nlarda Bitlere, Rusyadan ihraç 

(!dıldıği zaman Troçkiy?, eskı İs • 
Panya kralı 13 .cü Alfons'a, eski 
li!lr.<>ş imparatoru Haile Selasiye
~·e külliyetli miktarda 1,ara vade
derek, filim çevirmek için Ameri
kaya gelmeleri hakkınd::ı teklifler
de bulunmuşlardı. 

Söylemive lüzum yok ki, bu yük
~e'lt Şahsiyetlerden hiç bri bu tek
ıf ~ cevap bile vermediler. 

b E~ki İngiliz kralının tııcü tahtını 
ıraktığı sıralarda da Misters Sim· 

l>.:.~rı·a hö)le bir teklif.e bulun " 
~U~Iar~ı. Hatta kendisi:ıe çevire· 

1 ğı fıhznde Vestminst~r de yapı· 
acak taç giyme merac::minde taç 

Dilui Frau 

Vogsmtlller •on çtvirdifl f ilminde 

gi:•en kraliçe rolünü vereceklerini 
de temin etmişlerdi. Misters Sim
pS<'n, bu faklif suretini hala gü -
lerck dostlarına gösterir. Fakat A
merikalıların para kazanmak için 
ne derece cür'et gösterdiklerine 
şaşmaz mısınız? 

Modern bir tayyare filml 
Londrada Cenup Po:;tası ismin· 

de bir filım çevrilmektedir. Bu fi. 
lim, geçenlerde kaybola11 Fransız 
tayyarecisi Jan Mermuz'un hatL· 
raı:ını ihyr. içın çevriliyor. Filmin 
muvaffak olması içın L~ndra - K. 
ve Amerık:l - İngiltere hava se • 
Jerlerile :;-11hret alan Mollison an
gaj<.. edi1miştir. 

En muvaffak olmut 
genç artist 

Martın on beşinde Pariste en 
genç ve muvaffak olmu~ yeni ar

tistlerle rejisörleri meydana çı. 

karan füme verilmek :izere beş 

bin frank mükafatlı bir müsabaka 
tertip edilnı:ştır. Bu mi.ıı::ıbaka her 
sene tekrar edilecektir. 

Amerlkada, ••nenin 
en iyi f llml 

i\merikada Los Angeıes te bu se· 
rıeki fılimlerde en ziyade muvaffak 
olanlara mükafat vermek üzere 
bir müsabaka yapılmıştır. Bu mü
sabakada mükafat kazananlar [al
tından bır küçük heykel] şunlar -
dır: 

Luiz Rene, Pol Muni, rejisör 
Frank Kapra. 

cBüyük ZigfeJd, ismindeki filim 
de senenin en iyi filmi olarak se· 
çilmiştir. 

!:ıtinci p~andaki diğer muvaff aJC 
olmuş artistlere de mükafat veril
miştir. 

Nekadar kazanıyorlar? 
Amerikada 1936 senes: içinde en 

büyük hasılatı temin eden 10 .film, 
AT.erikanm bütün film §irketleri, 
ve sinemaları hasılatı kontrol edi- . 
]erek meycana çıkarılmiflır. Bu 
fHmlerden bazılannın bızim mem
le!cetimızde de geçmiş olması mü
na-;ebetıle karilerimızc bıldirmcği 
faideli bulduk. 

1 -...San Fransisko 4.750.000 do -
]ar, şırketi M. G. M. 

2 - Korkusuz Kaptan 4.300.000 
dolar, şirketi M. G. M. 
3 - Zıgfıld yıld~lar kralı 4.300.000 

<1olar, şirketi R. K. O. 
4-..:. Fıloyu takıp edelim 3.600.000 

dolar şirketi R. K. O. 
5 - Roz Mari 3.350.000 dolar, şir

ketı ~. G. M. 

fJ - Swing-Time 3.250.000 dolar 
şirketi R. K. O. 

7 - Libeied Lady 3.l 00.000 do
lar, şirketi Warners. 

!> - My Mnn Godfrey 2.750.000 
dolar, şirketi Universal. 

IJ - Dans için yaratılmış 2.750.000 
dolar şirketi M. G. M. 1 
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ocuk 
Mahalle köpeği mahkemede 

Geçen hafla Mccxidiyeköyünde 
bir h!ıdıse oldu. 
Mecıdiyeköyüne tramvay işle -

meğe başladıktan sonra, köylü iken 
şehırli olan çoban köpeği Karaku
lak da ismini değiştirdi. Bobi ol
du. Fakat Bobi geçen gün bir ka
bahat işledi. Bir eve girdi ve bir ta
vuğu yakaladı ve yedi. Bunun üze
rine mahkeme heyeti hemen top -
landı. Reıs bayan Mercan, azalar 
da bay Horoz ile Bay Eşek idı. El
bette bu kabahatin cezası verilme
li idi. Aşcı Ayşe bacı şikayetci idi. 

Bayan Mercan Bobıye sordu: 
- Adın ne? 
- Bobi. 
- Kaç yaşındasın? 
Bobi dışlcrini gösterdi. Horoz 

kızdı: 

- Kapa ağzını dedi. Gördük işte! 
Reıs devam etti: 
- Ne iş yaparsın? 
- Eskiden çobanların koyunla-

rını beklerdim. Şimdi şehirli ol -
dum ... 

• - Demek işsiz güçsüz tak ımın •. 
<lan ... 

- Fakat Bayan Reis ... 
- Kes sesini ... Soıdujum şeye 

cevap ver: 
- Sen bir tavuğu yakalamış ye

mişsin Doğru mu? 
- E, t&bii açtım ... Ne yapabilir-

Örümcekler 
Zehirli midir? 

• 

İçimızde, örümcekten hoşlanan 
hemen hemen hiç kimse yoktur 
2annederim. Doğrusunu söylemek 
Hizımgelirse, bu mahlükcukların 

da hoşa gider tarafları yoktur. Fa
kat acaba, o kadar korkulacak hay· 
Vanlar mıdır bunlar? Sı>nra akıl· 

da yer ettiği gibi ısırırlar mı? 
Isırmaları zehirli mıdır? İnsanı 

öldürür mü? 
Şu süallere bir kaç satırla cevap 

vere-lim: · 
Bır çok örümceklerde zehir gud

dele-ri vardır. Bu zehir ağlarına 
düşen şikarı, hareketsiz bir hale 
getirmek· için kendilerine lazımdır. 
Örümceğin, zaten az miktarda o

lan zehri insana zarar verir mi? 
Me~eıa akrep gibi, eng~("ek gibi. .. 
~:rümoeklerden !kaza geçb1enlere 
nadir tesadüf edilmiştir. Fakat bi· 
zim memleketimizde! 

Sıcak memleketlerde ise, bu hay. 
vanlar korkunçtur. Gerçi oralarda 
da ısırdıkları yerler derhal tedavi 
edilmektedir. 

* Örümcek nasıl işini görüyor? 
B u hayvanın ağzının aıt tarafında 
iki uzvu vardır ki bir çengelle ni -
hayet bulmaktadır. Delıkli olan 
bu çengelden zehir geçer. Örümcek 
ısırdı mı, derinizin üzerinde biri • 

birıne pek yakın iki nokta görür • 
sünüz. Bu noktalar çengelin iki uç
larının bıraktığı izlerdir. Der.iniz 
kasınır, ısırılan yer beyJzlaşır. Bu 
da bir kaç saat sürer. Acısı bir siv
ri sineğin acısına benzer. Ondan 
sonra her şey unutulur, gider. 

Eğer elinizin altında tentürdiyot 
varsa, zehrin zararını hemen daha 
evvelden tadil edebilirsiniz. De -
mek ki; örümcekler o kadar kor -
kunç şeyler değilmiş. 

dim. 
- Ya, demt'k ki itiraf ediyorsu

nuz. Yazınız. 
Maznun cürmünü itiraf etti. 
Bobi başını önüne eğdi. Mahkc -

menin kararını bekliyordu. Bu sı
rada içeriv(' belediye bahçıvanı 

gırdi. Ve: 
- Bayan reis, dedi, Bobiye mer

hamet edin ve cezayı da ona göre 
verin. Çünkü o ihtiyardır. Kemik
leri kemiremediği için tavuğu ye • 
mek mecburiyt'tinde kalmıştır. 
Eşek mırıldandı: 

- Siz işinize bakın, mahkeme 
yapacağını bilir! 
Bahçıvan kızdı, çıkar1:en: 

- Eşeğe lfıf anlatılır mı? Dedi. 
Mahkeme kararını verdi: 
- Bobiye bundan sonra kimse iş 

vermiyecek. Sokakta c hi artık 

kemikleri yiyemiyecek Şimdilik 
para ceza-;ından aff edi'miştir. 

- Kararı anladınız mı? -Bayan 
reis sordu-

- Anladım, vayy ... Vay! 
- Üç giin zarfında daha büyük 

mahkemeye itiraz edebilirsin! 
Bobi itiraz falan etmedi. Bahçı • 

vanı da ev kirasını vermediği için 
evindf'n çıkarıyorlardı. Her ikisi 
Mr.ddiyek~ı~ ünü beraber terketti
ler. Adres bırakmadan başka bir 
yere taşındılar. 

• • 
Ah bir çıksam 

Uludağa! 
Babam bana kayak aldı. 
Gözüm benim şımda kaldı; 
Ah bır çıksam Vludağa 

liiç bakmadan. sola sağa 
Tepeleri boydarı boya 
Aşabilsem doya doya 

Hem de bu pek zor değil ki .. 
Sız sayarken tam •b'r iki> 

Ben fırlanm ta tepeye 
Şaşarsınız •hu ne?. diye 

Sonra birden şırak, şırak, şırak 
Yanınıı:fon geçer ka'Jrık. 

Yalan değil bakın 1ıcle 

Meydan okurum ben yele 

Amma sakın korkmayın siz! 

"Ben kayarım te1ılikesiz. 

Durun işte gidiyonmıJ 
• Hoş kalın siz!> diyorum. 

~ayı öğreneceıım 
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Üç komita Okuyucu farla 
~aş başa 

Makedonya komita· üç au maaş 
1 .... _ H_l_K_A_v_ E _ _.I',,~ -

Zif at gecesi 
------------ Yazan: M. S.ÇAPAN 

Eski ls tan bul batakhaneler i: 

KUMAR •• 

d 13 1 Alamadı mı? Cıları arasın a yı Eılci Tü'lcJıonlarr mi1telta•ıı•ı , 
' Oıman Narl ımıadl• ıu mektııh 
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Vidin, Bulgari.danın en münevver gençlerinin yetiflili bir kasab&dır. 
Fakat, komitaların hakaretleri bu memleketteki Türkleri de rahat 

barakmamışllr. Resimde görülenler, Vidin Türk mekteplerini, Turan 
cemiyetini, Halil lbrabim biraderler kütüpbanaini idare eden genç• 

~rdi. Anavatana röç ederek Aokarada, mektep ve müesseselerde 
vazife almışlardır. (Resim ,apka kanunundan evvel alanmıştır) 

Beni Razgatta arayıp soran A
li Naci ise şimdi bu acıklı günle -
rimdc hatırımı bile sormuyor, mer
hahasını bile esirgiyor ... heyhat ..• 

••• 
tier ne ise, biz Razgratlı Türk 

gcncile Işıklar köyünden çıkarak 

araba içinde ormanları aşarken bü
tün vaziyeti öğrenmiştim. Yapıla

cak iş. bir kolayını bulup tebdili 
kıyafet etmek ve Rusçuk-Varna 
trenile Varnaya gidip gizlenebil -
mekti. Akşam karanlığı yine bas· 
mı.ştı. Gideceğim yakın bir köyün 
içine gece girmekliğim lazımdı. 

Çünkü Işıklardaki beyaz sarıklı ho
cadan ağzım yandığı için çok ted
birli olnuya mecburdum. Binaena
leyh, komiteciliğin ba.5ka türlüsü
nü, ben de öğrenip artık tatbike 
başlamıştım. 

Arabamız, Şumnu-Razgrat şo • 
sesine dogru gidıyordu. Benim, or
llllllllar içınden düz yc;Uara çık -
mak lığım doğru değildi. Arabadan 
indim, Razgratlı delikanlıya: cHay· 
di uğurlar olsun kardeşim> diye
re·< ayrıldım. Dağlar ve ağaçlar i
çinde yine yalnız kalmıştım. İçim
den gelen infial ve heyecanı zor 
zaptedebiliyordum. Kirpiklerim 
n<'mleniyor. İçime akan göz yaı • 
!arımın, kalbimin üzerine damla, 
d:ımla dürerek biriktiğini hissedi
yordum. Üstüm başım perişan, ka
fam durgun, vucudüm bitkinti. Uy
ku~uzluk, ~ orgunluk, korkulu he -
yecc.nlar içındc günlerden beri çır
pır.ıp dunıvordum. Günl<'r, gece -
lcr böyle ~crseriyane, dağlar, Bal
kanlar içince gelip geçiyordu. Am
mJ. netıcc ne olacaktı. Partizan 
kaymakam, hakkımda uydurduğu 
isnatlarla, mcmlckeli isyana teşvik 
etmiş bir suçlu olarak beni telg -
raflarla bucak, bucak aratıp duru
~ordu. Dobricc komitelerinin eli
ne ccçmck ise büsbütün feci ve fe
la!<elli olalJilirdi. Bilmiycrek, Sof
Y"· Rnzgrat ve Varnarfaki günde
lik gazetelerin hakikati bılmeden, 
partizanların uydurmaforına ina -
narc.k aleshimde haftalardan beri 

yap• ıkhrı neşriyat, beni korkula
ca'< bir düşman me,·kiine düşür -
müştü. Bilhassa Razgrattan firar 
edic;imden b<>nra gazetelerin yap -
tıklan yaygara ve velveleler komi
tch:re büsbütün cesaret vermişti. 
Beıı, nerede ve kimin tarafından 
görülecek c.lursam, hemen öldü • 
rülüvcrsem, katile sevap kazan • 
dıracak müthiş bir phsiyet olmUf
tum Komiteler beni Deliorman 
köylerinde teşvikat yapmakta ol • 
makb ithama başlamışlardı. Ken • 
dimi temize çıkarabilmek ve cba-

Yazan: 
M. Necmeddin Deliorman 

Sofı••h\ıl (DeUormsn) 
~n:eteal sahlp Ye batmuharlri 

yır, kabahatli ben değilim, komite
lerdir» dcd:rtcbilmek içln, elimde 
topum, tülr.ğirn olması icap edi -
yordu. HalbUki, komitelerin kor -

kulu ve bir işaretle bir kabileyi a
yaklandırabilecck kadar nüfuzlu 
sanciıklan zavallı ben i!c, şu dağ 
başındaki yeşil ormanlar içinde, 
yalnız ve tek başıma ne kadar bi
çare: idim. Nereye gideceğimi, han
gi yolu tutarsam selamete vara • 
cağımı bile bilemiyordum. Akşam 
karanlığı yine basmıya başlamıştı. 

Uzaklardan çoban seslerile, şose
den geçip giden demir arabaların 
tıkırtıları duyuluyordu Civarımda

ki köyleri.1 istikametlerini evvel
den bilmekle beraber, ormanların 
içindeki dar patika yollardan biri

nin beni bir pusuya düşürmesi ih
timali de yok değildi. Bundan ötn

rü, etrafı zifiri karanlık 'kaplama· 
dan ve gözgözü henüz görürken bir 

parça yol almak faydadan hali de

ğildi . Bu düşünce ile, daha doğrusu 
per:şan bir düşünccsizlilc içinde, ıs-

lak otlar Uzerinden kalktım ve yal

nız uğurunu evvelden bildiğim bir 

köve doğru yollandım. Sigaramın 
ışığını avuçlarımın içine gjzJiye-

rek ilerliyordum. Ağaçlar üzerinde 
bh çıtırdı, bir kuş olsa ~pheleni-

yor, duraklayıp etrafımı dinledik
ten sonra t('krar yürüyc,•·dum. Ka-

ranlıklar içinde bu suretle iki saat 
karlar tleriedikter. sonn, uzaklar- . 
da yüksek bir bayır altında, geniş 
bir vadi üzerine yayılan köyün ı-

şıkları görünmiye başladL Köyün 
içine girmek bir mesele idi. Ta -

sarJadığım evin avlusu içine ele ı 

gP.Çmeden ulaşabilsem. bir yastı~a 

başımı koyup bir uy.kuya dalabil
sem, ah... bu dakika dünyada be
nim için bundan daha büyük bah
tiyarlık olamazdı. Gözlerimi ka
rartım ve hızlı adımlarla köyün i-

çine? girdim. Köpekler bcrmutad 
etrafımı sardılar ve müthiş bir çığ
lıkla kıyameti koparmıva başladı

lar. Bu çığlıklara karşı kat'iyyen 
eh~miyet vermemeye başlamış • 
tım . Köyün dar ve kıvrıntılı so • 

kaklarında:ı ciddi adımlarla ge -

çerek ilerledim. Gideceğim ev, 
korkmlyan ve beni 'Seven bir dos
tumun evi idi. Allah tarafından o
lacak, ki 

(Devamı var) 

aldılc : 
cMaarif Vekaletine bağlı İstanbul 

kütüphanelerindeki asarı tetkik e· 
den birckitap tasnif komisyonu> I 
vardı. 

Ben bu komisyonun umuru tahri· 
riye-sinde çalışıyordum. (1 Mart 937 
tarihinden itibaren tahsisat kalma
dığından bahs ile şimdilik vazife
mize nihayet verildiği) bize tebliğ 
edılmiş ise de çalışıp istihkakımız 
olan Kanunuevvelden Şubat 937 
gayesine Jtadar üç aylık maaşımı· 
zı halen ·.ılamadık. Bundan dolayı 1 

geçirdiğimiz hayali vazi~timizin 
elim safahatını birer birer anlat • 
mıya lüzum görmüyorum. Bu bap
ta hususi ve resmi yapılan müra • 
caatlere müsmir ve müspet bir ce
vao verilmedi. Maarif Vekili 8 Mart 
937 tarihlerinde İstanbulu teşrif • 
]erinde kendilerini ziyaret edip bu 
elim vaziyetimizi dinlemek üzere 
kıymetli vakitlerinden iki dakika
larrnın b,uıa hasredilmesini rica 
etmiştim. Derdimizi kime dinletc
ceğız. bilmem.> 

SON TELGRAF - Okuyucumu-. 
zun ıstırabı acıdır. Kendine hak 
veriyoruz, Maarif Vekaletinin na• 
zart dikkatine arzederiz. 

HlllUtllltltllltllfllttttlltfHUHMftNtH" .. MHUhllrtlffHNMUelHIHUll j 

Şaka 

ooof~ 

- Namualu para kazanmak için 
bir tek yol vardır. 

- O da hangisidir? 
- ben de zaten bunu bilmedi. 

tiae emin idim. 

- Ne o ? Bap• mı donü1or? 
Sııp"an kesilmişsin. 

························································ 
Hindistan Yolu 

( 4 ine• •ag/adanl>ef1tımı) 
lizlcr, icap ettiğı takdirde İngiliz 
fı'.l'sunun "•lnız bir sı:ıt zarfında 
İtalyanın Afrikadald Libya sahil· 
terine vara~llmesini te:'lin etmek 
arzusunrlaöırlar Malta aıiası Sicil
yaya çok yakındır. Maltadan uça-

cak lngilız tayyareleri kırk daki

ka zarfında cenubi İtalyada müt -

hiş tahribat yaparak İtalyan fit. 
losunun h'lrekitını şaşn'tabilir. İn
gilizler bunun için İtalyan tayya -
relerini ke:ıdi vatanları d?.hilinde 
muattal bir hale koya<'ak bir şe
kilde hazırlanmaktadırlvr. 

{ 4 üncü •ogfaaan devam 1 
na (sen) diye hitap etmiycceksin 
ve ismimi söylemiyeceksin. Ben • 
den evvel yatağa yatmıyacak ve e
ve gelmemi bekliyeceksin. Sokağa 
ancak benim iznim ile çıkacak ve 
kadın dahi olsa hiç kimse ile ko -
nuşmıyacaksın. Sana vereceğim 

paraların sarfedilen yerlerini her 
haf ta sonunda bana bildireceksin. 
Misafir olarak bir yere gitmiyecek 
ve ne kadar yakan olursa olsun hiç 
bir akrabanı evime sokmıyacaksın. 
Eve alacağım yiyecek ve içecekle
ri vaktinden evvel bitirmiyecek, 
bitirdiğin takdirde yenisini iste • 
miyıe11ek.sin . Sinema, tiyatro gibi 
füzuli yerlere gitmek istemiyeceği· 
ni bildiğim için bunlar için şart 
koşmuyorum. Sonra saçlarını uza· 

tacak, berber ve ondüle parası 

harcetmiyeceksin. Bahçede bir 
vişne ağacımız olduğundan, yemiı 

için bütçemize kat'iyyen zarar ver
nıiyeceksin. Düğünümüz için yap
tırdığın bir çok füzuli masrafları 
bir kaç sene manto ve entari dik· 

tirmemek yoluyle ödeyeceksin. 
İşte bu esaslara rl&yet edeceğin· 

den şüphe etmemekle ~raber, i· 
det yerini bulsun diye bir imza at.. 
manı rica ederim ... 

Kocan 
Hatip Sü~ti 

Neriman birden doğruldu. Mek .. 
tubu avucu içinde hırsla buruştu .. 
rarak yere attı. Şaşkın şaşkın ba .. 
kınan hizmetçi kızı bir tarafa itti. 
Karyolanın üzerine omuzlarında-

ki beyaz me\•simlik kürkü fırlattı. 
Hemen dolabına koştu. Kendisinin 
öz malı olan bir robu sırtına geçir

di ve şimşek sür'atile odadan fırla
yarak sokağa çıktı. 

* Gece saat 10 ... Ağaçların sessiz, 
sessiz uyuyan beyaz çiçekleri a -

ra~mdan süzülerek geçen ay ışığı; 
açık bir pencere kenarında eski ka

rı kocanın birleşen dudaklarına 
doğru koşuşan yaş damlacıklarına 
rehberlik ediyon;lu. 

................. "' ... "•'"'' ............................................. " ... .. 

l s TANBUL -ı 
Ticaret ve Zahire 

Borsası 
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i l ====~============ 
FI A TLAR 

C 1 N S I -------·-
, Buğday yumuşak 

,, sert il 
" kızılca 

:i Mısır sarı 
.\rp:ı 

Çavdar 
Keten tohumu 

i Zerdeva dtrİ$İ 
: Sansar ,. 
,,., Af)on ince 

Yapak Trakya 
Var4ak ,, 

1 Kunduz ,. 
Tilki .. 
Kurt ,. 
Çaka) " 

K. P. K. P. 
6 12 6 22 

__ ı 
4 22 4 27) 
4 12 4 ~2 

' 4 35 - -
9 20 - - l 

5000 - - : 
2400 4000 
540 - -

1 

68 - - - ı 
1600 1800 
150J 1600: 
420 2000 

240 250 
Tavpn adedi -,-

j ============~= 
-.-

1 

GELEN 
1 

Butday 34S ton 
Un 17 
K•ışyemi -
Çavdar 35 
Arpı 6S 
Razmol 38 
iç ceviı 2 
Keten tohumu -

ı: 
Mercimek -

ı 
Bulrür -
Fasulye -
Yapak -

! Nohut -
Susam yaj'l 

" 
• 
" 
• 
• . 
• 

1 
" 
• 
" 1 
• 

ton 

.. 
ton 

B. Peynir 9 
Zeytinya(!ı 21 " .. 

1 

--
G 1 D E N 

1 
Ynpak 19 ton 
Tiflk :i .. 
Afyon 1 ,, 
Kuş;emi 36 .. 
DIŞFIATLAR 

Bu~day: Liverpul 6, 31 Kr. , 
,. :Şikago 6, 44 .. 
,. :Vinipek 6, 39 .. 

Arpa :Anvers 5, 48 .. 
Mısır : Londra 3, 61 

" Keten T: ,, 7, 59 
" FındıkG: Hamburr 79, 23 • K6• lvanol bilko..etini• kapatap daJıttıtı Trakya Cemiyeti azalannıD 

bit' toplaab•. Resimde 6ft arada röra&eeler ialformala çetelerdir. 

Dört yü:. milyon İngiliz liralık 
askHi tahs sat f talyan~:ırı bunun 
için harekE:le .getirmiş ve fasist 
meclisi bundan dolayı ~ok mühim 
kar:ırlar vermiştir. Bu kırr=ırlnr, bu 
si15l.lanma hazırlıkları dünyayı 

bakalım nerelere kadar götürecek
tir. 

iL· L: " 
79, 23 • 1 -· 

Bitirim plikacı ları fisebilillah çahıırıar, 
seksen kuru, için b i r kafa koparırlardd 
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Solrancc puuanla ognamaA: ıa'•tile A:umar lıalin• ı•tiren m•ıh•r 
~gnelmllel og•nc• AnJer.ıon 

Mesela, oyuncu Ahmet, bir zar
da 100 kuruş kaybetmiştir. Kaza -
nan Rıza adında bir başka oyun • 
cudur. Hesabı tabelada şöyle yazı
lır : 

79 
51 
83 

190 
49 

Şimdi Ahmetden kazandığı yilz 
kuruşu da, bu rakamların altına i
lave etmek lazımdır. Fakat tabe
lacı, Ahmedin hesabından sHdiği 

yüz kunı§u, aynen Raı:anın hesa. • 
hına geçirmez, 5 kuruş ,(mano) 
keserek 95 kaydeder. Biraz sonra, 
bu sefer de Ahmet, Rızadan 100 
kuruş kazanır, onun birkaç da -
kika evvel kaybettiği nazarı itiba
ra alınmaz, hesabına 95 kuruş ya. 
zılır. 

Bundan da anlaşılıyor ki: 
_.Bir ondan! 
- Bir bundan! 

almak, ve nalıncı keseri gibi daima: 
- Kendine yontmak! 

s11retile, bir liranın barbut masa • 
sıncia tabir caizse- uzun bir ömrü 
yoktur. Sekiz on alavereli bir o • 
yundan sonra, bu lira döner, dola
şır, nihayet bitirimcinin cebine gi· 
rer. Ve işin açıkcası bu hilesiz bir: 

- Boğuntu! 

dan başka bir ıey değildir. 
(Paseta), Cmaka) gibi oyunlar -

da, (mano), barbut (mano) su gi
bi fasulye yazmak tertibile alın • 
maz. Kazançlar, plakaya yazılır. 

H~sap ya oyun bittiği zaman gö -
rülür, yahut kazanıp gitmek isti -

yen oyuncunun kazandığı mikdara 

gör~ şu şekilde alınır: 

50 lira kazanan bir oyuncu, yüz
de 10 kuruş vermeğe mecburdur. 
Bu da 5 lira tutar. Yirmi lira kaza
nan oyuncudan 2 lira kesilir. Ve 
bu böyle paranın mikdarına göre 
değişir. Kaybedenlerden (mana) 

alınmaz. 

(Poker) de, (bakara) da bu u • 
sullerden büsbütün başka türlil 
(mano) alınır. Bunları. (poker) 
(bakara) bahislerinde anlataca -
ğım. 

Bitirimlerin en mühim siması 

(plakacı) lardır. Buralarda ku:nar, 
(bakara) ve (poker) de olduğu g!.
bi .. fış. le oynanmaz. Her oyunct:, 
oyuna başlamadan ev\'el, plnkacı

ya tçıkmış• verir . 
Herkes plaka yazamaz, şaşırma

dan, on, on beş kişinin hesabını 

tutmak, birinden silip ötekine yaz
mak çok zor bir iştir. Mümarese is
ter, el çabukluğu ister . 
Bazı acemi plikacılar, hesapla

rını yanlış tutar, kül yerlerse, bi-

tirimci bunu tanımaz, açığı ona Ö

detir. 
Eskilerde, Domuz Kosti, Yahu• 

di Mişel, lrgat Hasan, İbOt 
Kürt Rıza, A vakom, Cemal, Tek 
Nuri, Kasap Ahmet plaka yazanla
rın üstadlarındandır. BugünüO 
meşhur plakacıları da şunlardır: 

Kurt Manol, Yahudi Avram, Gr 
limidt, Topal Yorgi ... 

Bitirimciler, pUkacılara, aylık, 
gündelik veya csayı> vermezlet• 
Patronların hesabına: 

- Fisebilillah! .. 
Çalışırlar. AldıklarJ para, ka2'1"' 

nan oyuncuların \'erdikleri hah • 
şişten ibarettir. Veren olursa ... 

Bitirimciler lehine çalışmak, fat"' 
laca mano yazmak hususunda son
suz fedakarlıklarına rağmen, milŞ"' 
terilerin hesaplarını, çalmaya mil"' 
sait bir ihmalle yazarlar. En kur ' 
naz, en açıkgöz, en bitirim oyuncu"' 
ların parasını bile çalarlar. 

Nasıl mı?. 

Anlatayım: 

Mesela, plakadar ya7.ı~ı bir kaç 
dokuz vardır. (Bu faıif arap ra ' 
kamlarına göredir. Maamafih, ta• 
beliıcılar latin rakam1arına göte 
de bir çalma !ormülü bulmuşlar • 
dır. Eski usül biraz ıslah, biraz ta"' 

dil ederek, kendi tabirlerince; 
- Bal gibi! 

Tabela hırsızlığında devam et .. 
mektcdirler.) Bu dokuzlardan bP 
rinin kafasını silerek, hemen (1) 
yaparlar. İşte, bir kafa koparmaJcl• 
kendilerine: 

- 80 kuruş! 
Kalmıştır. Ve bu hırsızlık bu şr 

kiJde (300} ün, (1000) m bir sıfı• 
rını silmek suretile devam edet• 
(30C), (200), (1000), (100) olur. 

Burada şöyle bir sorgu karşısıll" 
da kaldığımı hissediyorum: 

- İnsanın (1000) kuru~tan sekil 
yüz kuruşu çalınır da farkına vat"' 
maz mı? Bunu görmemek için şaf' 
değil, anadan doğma kör olması ır 
zımdır insanın! .. 

Eu yerinde bir sorgudur. F~'' 
öyle zavallılar, öyle oyuncular ..;.ı'" 
dır ki, sırtından paltosunu, aya ' 
ğıncian iskarpinini alsaııız, nasıl r 
hndığınm, bunları kimin çaldığı ,. 
mn farkında bile olmazlar. 

" Oyunun Yerdiği heyecan, k~. , 
zançtan doğan sevinç, kayıbın -~~ 
rüklediği teessür ve acı, but t 
bunlar, gözlerini perdeleyen bfrt 
paravandır. . ., 

P;akada, hırsızlık yapmak ı. 
~ok dikkatli davranmak lazııll , 
Bu tarzdal;! hırsızlığı, enayi, k~ 
şerlenmiş oyunculardan başk~A 
yemez. Plaka hırsızlığında, BeJY-

(D~mı var) 



Sülegm•n,.,• K•tlisteld Nr•!J' 

-Birinci Kısım-
Sur krahnın SUlermen• 

hediyesi •• 

O gece Süleymarun sarayında 
bü~ ük bir tğlence tertip edilmiş -
ti. Sarayı;ı (iç avlu) sunda, orta
daki büyük (tunç havuz) un etra
fınC:a meşalcler yanıyordu. 

Sayısız cariyeler, kucaklarında-
ki çiçeklerle canlı birer heykel g~
bi, havuzdm {dış kapı) ya kadarı
ki sıra dizilmişlerdi. 

- Tamara geliyor ... 
Bütün cariyeler Tamarayı gör-

me]~ için sabırsızlanıyorlar; kıs -
kan.r bakı~larla etrafı süzüyorlar
dı. 

Tamaranın çok güzel bir kız ol
duğunu işıtmışlcrdi. 

Tamara ... 
Bu Beni İsrail hükümdarına 

' 
(Sur) kralı tarafından hedzye ola-

ra;( göndenlmiş bir kızdı. 

Sur kralı (Hiram) bu kızı Ku-

8 yaşına yeni girmişti .. Sülün gibi 
uzun boyu, eJa gözleri, yakıcı ba
kışları ve bilhassa uzun kumral 

saç!arile ~üleymanın sarayında 

cidden eşsiz denecek kadar güzel 
ve cazibclıydL 
Tamara.tın yüzüne bakımlar, a

yın cazibesine tutulmuş yıldızlar 

gılJı, birdenbire sarsılıp titremek
ten kendilerıni alamazlardı. 

Süleyman. carıyelerin o get:c 
kendısine (Sur incısı) adını verdık-

leri bu kızla birlikte {Tunç havuz) 

un basında oturup eğleuecekti. 
İç a~lunun üç büyük kapısı da 

kapanmıştı. Her kapının içinde iki 
cellat nöbet beklıyordu. 

(İç avlu) dcı Suleymandan b şka 
bir erkek yoktu. Kapıda nöbet bek

liyen cellatlar havuza arkalarını 
dönmüşlerdi. 

Süleyman sevdiği kadınla sara
yın iç avlusundakı havuz başında 

eğlenmekten hoşlanırdı. Bu. hü • 
kumdar içın sadece bır zevk mese-

düslü bir csircıdcn yedi yaşında ıesı değıldi. Suleymanın babası 
&atın almıı, sarayında büyütmuş- B.aı.reti Davut da hayalında boyle 

tü. yapardı İl& tanıdığı ve hoşlr.ındığı 
Sur kraunın seıraymda Tamara 

kadar güzel, Tamnra kadar cazı
belı bir kadın yoktu. 

Hiram, İsrail hükümdan Süley-

mana bir yıl önce yazdığı bir mek
tupta: 

cParaya çok ihtiyacım var. Ba • 

na bir kaç talan altın gönderirsen, 

beH de sana dünyanın en güzel bir 

kızını hediye olarak takdım ede • 

Demişti. 

Süleyman (güzel kadın) ları sa
rayına toplamaktan zevk duyan bir 

hükümdardı. Sur kralının teklifı· 
n1 derhal kabul etti.. Kendı -

sine on beş talan altın göndermek 

suretile yardım eyledi. 

İşte o gece (Sur) sarayından Be

ni İsrail sarayına gelen Tamara Hı
ram'ın cDünya güzelıP dıye medh 
ettiği kızdı. 

Tamara o yılın ilk baharında on -
Polis romanı: 17 

bir kadınla havuz veya bir akar su 

başında eğlenecek olursa, 0. yıl .bü
türı günlen neş'elı geçeceğıne ına-

nırdı. Süleyman, bu inanışını kuv

vetlı bir Jman halinde yaşatırdı. 

Hatta bunun aksini yapmayı bir u

ğursuzluk sayar ve o kadını ertesi 
günü derhal sarayından kovardı. 

Süleyman Tamara ile (tunç ha • 

vuz) un başında otururken: bütü~ 
car•ycler kl•caklarındakı çıçeklen 
havuza atmağa başladılar. 

Hazreti Musa, vaktile, Sina da

ğına çıkarken bir çıçek koparmış .. 

İki dağ arasından akan bir suya at
mıs. suyun ustünde bir anda bın 
b. · çiN>k belirmış. Musa çıçeklerm 
ır r .. t 

üstünden yürüyerek suyun ote a-
• 1 

rafına geçmış. . . 
Süleyman da Musa gıbı, her ha-

vuz başın' geldikçe," carıyele.r su· 
yun üstunü çiçekle orterlerdı. 

Tamara havuzun içindekı suya 
bakarkr>n, ~uvun ustünur hır anda 

Karanllkta bir ışık 
1 

Yazan: Edgar Valas ' 
Çeviren: Muam~er Ala tur 

Dovonşayr'da dolaşırlarken, her 
ikisi de düşünüyorlar, bir şey ko
llU§llluyorlardı. T. X. de mühim bır 
hadisenin vukubulduğu kanaati 
Vardı. Trenden indikten sonra, oto
ınobilc bindiler. Sabahın serin ha
vası her ikisinin de zihinlerine 
kiışayiş verdi. 

Dart vadisine varmak için. yo • 
kuşu inel'lerken, Mansus elini a
lnirlnin omuzuna koydu. Gök yü • 
~unu göstererek: 

- B kınız, bir tayyare! dedi. 
T. X. tayyareye baktı: 

. - Evet, dedi karıp kurtulmak l . J ~ 

~ın ne mükemmel vasıta! 
Yolun bir tarafında müselli'ıh 

jandarmalar otomobili durdurdu-
lar p 1 · h" . t .. · o ıs memurları uvıyc cuz-
danıarını gösterince, yol açıldı. 

T. X sordu: 
_ Yıne neler oluyor? 
_ Ef endım, bir mahkıirn kaçtı 

da. 
_Bir mahküm mu kaçtı? Tay-

yareyle mi? 
_ Ya tayyare ile, yahut başka 

bir vasıta ile ... 
Otomobil hapishanenin kapısı ö

nünde durdu, T. X. ve muavini a
şağıya atladılar. Hapishanı: direk
törü hiddetinden ne yapacağını şa-
şırmıştı. Çünkü bir mahkumun 
kaçması her halde hoşuna gidecek 
bir hadise olamazdı. 

Direktör vaziyeti anlattı: 

_ Bir mahkumumuz kaçtı, de- ı 
di. 

_ Çok geçmeden bir mahkum 
daha kaçacak gibi geliyor bana! 

r.·: J Dünyadaki garip-ı « ı ~liklere ölçü yok ya 
,::_:;;/[J.?? Günde kaç kilo metre 

Müsabaka 

çiç~kle kapatıldığını gö.dü .. Biraz 

sonra genç kızlar hep Lir ağızdan 

§U şarkıyı terennüme başladılar: 

.su, bir kuvvettir. Ondan kOTka

nz. Fakat, çiçekler bu kuvveti da

ima vener .. Çiçek: lztıraplan yen
diği için, sudan daha k"Uvvetlidir. 
Sula,. aka?', gider. Çiçeğin ömrü, 

sudan daha uzundur. Çiçekleri se

veriz.. Çiçek olmasaydı, kadınlar 
bu kadar güzel olmaz ve bu kadar 
çok aevilmezdi > 

Süleyman bu ş<ırkıyı dinlerken, 

Ta~aranın uzun kumrDl saçlarını 
okşıyarak: 

- Sur kralının seni methetmek
te hakkı varmış, dıyordu, Fillstine 

neşe ve sarayıma saadet ge:tirdin. 

Haydi birer kadeh şarap ıçelım .. Ve 

şarkı sbyliyen kızların d.:ha çok ne

şe!r-nme1erı içın, onlar.ı da şar'ap 
ikrc.m edelim ... 

( A,. kıuı var) 

Akşam neşriyata : 

18.30 plakla dans musikisi, 19 Şehir 
tiyatrosu komedi kısmı tarafında 
(Trislan Bernarın La Gloire Am. 

bulannere), 20 fasıl lıey'eıi, 20.30 

B. Ômt'r Rıza tarafından arapça 

söylev, 20,45 fasıl hey'eti saat Aya
rı, 21,15 orkestra. 22,15 aıans ve 

borsa haberleri ve ertesi günün 
programı, 22.30 plakla sololar 

• opera ve operet parçalan, 23,00 
son. 

-
Türkiye şehirlerinde 

asfalt yollar 
Meşhur bir Fransız müessesesi 

Nafıa VekA!etine müracaat ederek 
birçok ıebirlerimizin, bu meyanda 
l!!tanbul sokaklarında asfalt 1oı 
yapmak teklifinde bu'unmuştur. 
Şirketin mümessillerı lzmir ve fs
tanbuf Belcdiyelerincde müracaat 
etmişlerdir. lzmir ve havalisi y

0
t. 

laranın asfalt• çevtilmcııi için vila. 
yelle mutabık kalmışlardır. Mü. 
messiller Vek!fctle temas etmek 
üzere Ankaraya hareket etmiş· 
ferdir. 

--··--
Pul kaçakçıhğı 
Yunan tebeasmdan Anielidis 

isminde bir adamın çok kıymetli 
ve kullanılmış posta pullarını harice 
gönderdiği meydana çıkarılmıştır. 

Pu'cunun Yunanistanda bulu· 
nan kardeşine öteden beri bu şe
kilde binJerce liralık pul gönder. 
diQ'i anlaşılmış ve son defa da pul 
dolu üç büyük paket tutulmuştur. 

Gümrük mu haf aza teşkilatı bu 
şekildeki kısçaçılıta mani olmak 
üzere alAkadarlara müracaat et• 
mic:t r. 

T. X. bunu soylerken dırektore 
resmi muhürlü genış bır kağıt u
zattı: 

- Buyurunuz, dedi, on beş sene
ye mahkum edilen Con Leksman'
ın tahliye emri! 

Direktör emri aldı, okudu. De -
rin bir nefes alarak: 

- Tarihi de dünkü tarih! dedi, 
Bereket versin ki, öyle olmuş. Çün. 
kü kaçan mahkümumuz da ta ken
disidir. 

Bu anlattığımız hadiselerden iki 
sene sonra, T. X. Bat'tan trene bin
miş Londraya geliyordu. Elinde o
kuci uğu cMorning posb gazetesin
de bir yazı nazarı dikkatini cel -
betti. Bu yazıda, İngilteredeki Yu
nan kolonisinin en ileri gelen 
şahsiyetlerinden birisi olan Re -
mington Knra'nın Yunan cemiyeti
nin ziyafetine fahri misafir olarak 
dn\•et edildiğini haber veriyordu. 

T. X. dostu Leksman'm hapisha
neden kaçtığını ve kansının da hiç 
bir iz bırakmadan kaybolduğunu 
öğrendiği gündenberi Karaya yal
nız bir defa tesadüf etmişti. 
Kara'nın da o tarihte Londradan 

yUrUyoruz? 
Macaristanda Jozef Lörivold is

minde bir alım, muhtelif meslek
lere mensu~ insanların günde kaç 
kiıomfolr" yuriıdüklcrini hesap ct
miştır. Bu zntın tanzim cttığı lis
teye nazar~n, yolda ale'fıde yürü
yerı insanloı, günde vasati 18,098 
adım atmaktadırlar ki, t-u da tak
riben 13 kılometre tutmaktadır 

Bılhassa ev işlerine bakan hiz
rnetçderın faaliyetleri daha kesif -
tır. Bunlar günde 23 biı,den fazla 
adım atmaktadırlar ki, bu da gün
de 20 kilorr.etre, senede 8 hın kılo
mctre tutmaktadır. Asıl rekoru tu
tarılar kah\•e garsonlarıcır. Günde 
50 kilometre yürürler. 

Diğer l.ıazı rakkamlar daha: Po
lis mf.:murıı 32, hastahaue doktoru 
30, mektepli 25, mankeo 2,S kilo
metre. 

En tuhııfı tiyatrodaki dansözler 
gunde bır buçuk kilometreden faz
la ) urümüyorlarrnış. 

Odun yiyiniz 
Londrad:::ı toplanan 11 millete 

mc-nrup 70 murahhas atcdettikleri 
toplantılardan sonra odunun ekle 
satıh olduğunu ilnn etmışlerclır. 
Zaten bu murahhaslar bu meseleyi 
muı.akere ( trr.ek ıçm toplanmışlar
clı. 

Londra Tıcaret Odasında toplan· 
mış olan bıt murahhaslar, halka bil
m~r:lığı çok şeyler oldu~.111u ögret
mek üzer~ bır b yannnme neşr<:t
mışlerdır. 

Şımdiye kadar 22 000 ceşit odun 
sayılmıştır. Beş ton odundan bir 
ton şeker cıknrılabılmcktedır. O -

dun yakan bır otomobil saatte 135 

ki!ometrc süratlc gıdeb!lmektedic 
ves<:ıırc ... 

O halde ormanlarımızı Ç'Jğal -
talım. 

Garib bir levha 
Belgratta çıknn Politika gazetesi 

haber veriyor: 
~Avusturyada Karenti köyünün 

bıraz ilerisinde hır demir dırek gö

ze çarpmaktadır. Bu kule yüksek 

tansıyonda elektrik cereyanı scv
ketmektedır. 

Direğin nltına ~ levha asılmış -
tır: 

• Elektrık tellerine dokunmak 
yasaktır Dokunanlar derhal elek
trık ccrcyanilc ölürler, muhalıf ha
reket edenlerden 100 şılınden beş 

yüz şiline kadar para cezası alına
caktır. 

Bir kltapcının hilleal 
Amerıkada, Nevyorkta kıtapla

rı satılmıyan bir tabi düşünmu,, 

taşınmış en çıkarmak istedıği ki

tab: satabilmek için gazetelere 
şöyle bır ilan vermıştir: 

cBu kitabın metninde bir tas

hi:-ı hatası bırakılmıştır. Bu yanlı

şı bulan o'<uyucuya 25.000 dolar he
diy<. verilecektır.ı 

Kitapçı ~ekiz gün içinde bu ki
taptan 175 000 tane satmıştır. Ki -
tabın fiatı 1,5 dolar olduğuna göre, 

ne kadar para aldığını hesap ede
bilirsınız. Tashih yanlışını ilk bu -

lan bir otel garsonu olmuş ve 25.000 

doları almıştır. Kıtapçı bu parayı 

memnuni~tlc vermiştir. Çünkü 

geriye kalan kazanç da bir hayli 
yekün tutmaktadır. 

uzaklaşma;ı acaba bir tesadüfden 
mi ibarettı? 

Çunkü Kara da kaybolduktan 
ancnk altı ny sonra meydana çık
mıştı. Dostunu ve karısını bulmak 
için yaptığı biıtün araştırmalardan 
bır netıce çıkmamıştı. 

- Hiç şüphe yok ki Leksman ile 
karısı bir tarafa saklanmışlardı. 
Belki de mahkemeden ve adliye -
den kaçıyordu. Onun için T. X. 
mahkumun resmi tahliye kararını 
Avrupanın belli başlı büyük ga
zetclerile ilan ettirmişti. 

Evet, Con Leksman hapishane
den kaçtığı için bir cürüm işlemiş 
sayılabilirdi. Nasıl knçmağa mu • 
vaf!ak olduğu iyice tahkik edil -
rnişti. Bu hti.dise üzerine hapis
haneden kovulan gardiyanın Fal
mut'ta bir birahane satın aldığı 
öğrenilmişti. Eski gardiyan, bira
haneyi maaşlarından biriktirdiği 
para ile satın almış olduğunu söy -
lüy<1rdu. 

P€ki, hapishaneden mahkumun 
firannı tertip ve temin eden aca
ba kimdi? Kara mı, yoksa bizzat 
Leksman mı? 

Bayanı 
tanıyor musun ? 
Hem zengin olacaksırnz, 

hem eğleneceksin·· .. 
Bir ay devam edeCek1 ıMüsatakamız netic s nd 

olan müsabakamız 1 ga} et kı~ metli l e yeler 

, çok merakfl ve 11 ~e~e~e~iz. u 1 a 
enencelidir ıstrr ek el z. 

--------------------------Yeni müsabakamız sizi çok eğ
lendırecck ve ali'ıkadar edecektir. 
Musabakamızda şu suali soracal!ız. 

- BAYANI 'TANIYOR MUSU
NUZ? •. 
Hergün bir kadın resmi koyacağız. 

Bu resmin ustune kım olduğ•rnu 
yazmıyncağız .Kadının yi.ıziı mas
keli değıl, nçıktıı·. 30 gun devam c
dece'c olan musc.bakamız netıce -
sinde 30 kadın resnıı basmış ola -
cağız. 

Resmin altında bir kupon vardır. 
Kup-;ııu keseceks.ınız. Üzerıne res· 
mın hme aıt olduğlU)u yazaca~ -
sınız. ResımJerı sua 1i umarası re 
neşrı:deceğız. Bınaenaleyh . mesela 
c18 numar:ıh resım Bayan Mela • 
hattır• Dıye yazmak ki'ıfıdır. 

Yine kuponun iızerınc kendi 
muvsuah adr~s ve ısmınızı yaza
caksınız cSON TELGRAF, musa
baka memurluğunaı adresine pos

ta ile yollıyacaksınrz. 
30 r smın de neşrini müteakıp. 

foto~ı aflardan rrı çoğunu tanımış 
olan okuyucularımız arasında 

kur'ıi çekeceğiz Bu kur'aya dahıl 

olabılmek ıçın. r.eşredilccek 30 re
simden en az 20 sının kıme aıt ol
duğunu bilmek lazımdır. 

Kimin resımrerlnl 
basacağız? 

Ncşredeccğımız 30 fotoğraf ta -
nınmış bayanların, her gun gaze
telerd" gorduğ•inuz maruf kadın -
ların resımlerıdır. Resımlenmızin 
kime oıt olduğunu nnlıyabı!meıc i
c;m, zekanızı, 1ı~fııar.ızı işletecek
smız. Bız : 

l - Tarihteki 1ncihtır kacfln • 
lar, 

Z - Zamanımtzdaki mc~hur ka
dınlar, 

3 - Sinema ve tiyatro artistle • 
ri, 

4 - Diplomat kadınlar, 
5 - Alim kadınlar. 
Arasından istedığimiz bir baya

nın resmini basacağız. Ve siz, bu 
resman kime ait olduğunu bulacak-

sıntz. Cevap verirk~ bu bayanın 
ısmının evveline mesela cKımya a
Jımı-. .sinema artisti> diye yu • 
mak lazımdır. 

Hediyelerlmlz 
- Kur'a neticesinde kazanP.rak 

500 lkuyucumuzü muhtelif h.?di : 
yeler vereceğiz. HediyelerimiT. a • 
rasınd~ çok z nı;ln mükafat ve eş
ya varclır. Hediyelerimizin neler 
olduğunu bir ka~ güne kadar bil
dıreccğiz. Müsabakamız. sizi zen
gın edebilir, ihtiyacınız olan b:.r et
yaya kavuşturabilir. Müsabakamı
zi idare etmek için, sal8hiyet sa·· 
hilıi arkadaşlanmızdan mürekkep 
hususi bir komite teşkil ettik. Ko
mite müsabaka hazırlıklarını bi • 
tirmek üzeredir. 

Gelecek cevaplan, çok titiz bir 
itina ve dikkatle tasnif edecek, 
kur'a gayet bitaraf bir şekildö! çe
kilecektir. 

Kazanan okuyucularımızın isim· 
lcrini, müsabakamız sonunda ncş
rede::eğiz. Yarın daha fazla hf -
silat Yereceğiz. Müsabakamızm batı 
lıyacağı tarihi ,.e kupon nümunes~ 
ni de bugünlerde yazacağız. 

Müsabakamız.."1 iştirak için şim
oiden hazırlanınız; hem zevkli, he. 
yrcanlı dakikalar geçireceksiniz. 
düşüneceksiniz, hem de zengin o • 
lacaksınız. 

Müsabaka kuponu nümunesi iste budur: 
il Son Telgrafın Müsabaka Kupo~ll 
, _No.: 1. 

Bu Resim-------------- nln 
fotoQratı otdugunu blldfrlrlm. 

IDRES: 

T. X. bu son süale de bir ti.ırlu 
cevap veremiyordu. 

T. X. hafifcc içini çekerek gaze
teyi kapattı. Ayaklarını karşıdaki 
kanapeye uzattı ve bir müddet dü
şündü. Sonra tekrar gazeteyi açtL 
Geçen dakikalar gittik-;c daha u -
zaklaşıyor gibiydiler. Gazeteye da
lıp da vaktin geçişini duymamak 
istiyordu. 

Bu defa da gözleri iki sütunluk 
bir makaleye ilişti. Bu makalede 
§Öyle bir serlevha vardı: cAteş top
rağında madeni servetlen. 

Bu yazının üsllıbu fenni olduğu 
kadar da edebi idi. Sen Sebasti -
yen koyunda ve Selman nehri ba
taklıklarında geçen maceraları an
latıyordu. En nihayetinde bu mm
takanm jeolojik bünyesini tarif e
diyordu. 

Makalenin altında imzn yerine 
C. G. harfleri vardı. T. X. in zayıf 
bir tarafı da her şeye merak gös-

termesiydi. Çok dcf alar böyle sa -
dere bir, iki ve üç harflere baka -
rak, imza sahibinin hüviyetini kes
tirebilmişti. Fakat Bu C. G. harf • 
leri kendisini hayli düşündürdü. 

- -Trenden inerken ilk işi, şahsen 
tanıdıgı Taymis muharririne te .. 
lcfon etmek oldu. 

Gazeteci şöyle cevap verdi: 

- Ben gazetenin bu kısımlarına 
bakmıyorum. Sonra da gazetede 
çalışanları.ı hüviyetlerini üşa et ... 
mel:te mazuruz. Fakat azizim T. 
X. böyle bir süali siz sormuş oldu
ğunun için, istisnai bir harekette bu .. 
1unöcağım. Bu zat meşhur kaşif 
Corc Gaterkol'dur. Belki siz de ha& 
tırfarsımz, bir kolunu aslan kap .. 
mıştJ. 

- Corc Gaterkol mu? Onu el -
bette tanırım. Nasıl oldu da anlı
yarr..adım, hayret! 

T. X. yuıhanesinin kapalı bir 
çekmecesinde •Skandarya., isminde 
bir küçük kırmıza kitap sakla dı. 
Bu kitap, yüksek sosyetenin karı
şık işlerini İ) ice anlıya bilmek, kıy• 
metli bir polis memu unun çok 
işine yarıyac.ık gizli birçok tef er• 
ruatı ihtiva ediyordu. 

Bu kitabı yazan cia T. X. den 
başka birisi değildi. Başka istihbar 
kaynaklarına pek güvenemediti 

(Devamı "ar) 



HAŞARAT UYANMADAN 
iLE YUVALARINI TAHRiB EDiNiz 

Geçen sene gibi bu sene de • inek e fetlne ve hUcumuna ve h•t•ratın l•till•ına maruz kalmamak için ,ımdiden FAYDA ve pompaalle yuvalar1nı temızıejı111' 

1 - 180 22 / Mart/ 1937 Pazartesi 

181 - 365 23 Salı 

366 - 550 24 Çarşamba 

551 - 725 25 Perşembe 

726 - 858 26 Cuma 

Belediyeden aylık alan emekli ve öksüzl~rin Mart. 1937 üç aylık ma. 

aşları yukarıda yaıılı rünlerde aylık cüzdanlarındaki tedile stra sayıla· 

rma ıöre Ziraat Bankasından verilecektir. · Aylık sahiplerinin müracaat• 
alara ilan olunur. ( 1S25) 

İstanbul Defterdarlığından: 
Muhammen kıymet: 

Vra Kuru$ 

.Büyükçar~ : Karamanh otlu sokak eski 33.35 yeni 33.35 1400 00 

216 
Sayılı dükkanın tamamı. 

Beyoflu : Kurtuluş Yokuş başı sokak eski 17 yeni 19. 

1998 
sayılı hanenin altıda iki hissesi. 

. Eminönü : Hacı Mustafa Taşçılar sokağı eski 205 yeni 
---------~~- 11 sayılı dükklnm 2400 de 468 hissesi. 

Büyükdere : Kalyere elmada~t sokak eski 6,6 mükerrer Akba mUessese leri 
Ankarada her dilden kitap, ga

zete, mecmua ve lcırlasıyeyi ucuz 

olarak AKBA müessesesinde 

bulabi:irsiniz. Her dilde kitap, 

mecmua siparişi kabul edilir. 

lstanl:ul gazeteleri için ilan ka. 

bul, abone kaydedilir. Undervodd 

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

kalemlerinin Ankarada satış ye·ı 
ridir. Telefon : 3'~77 -Dans ,._profesôrii 

8-2 yeni 6,8,10,12,14,2 sayılı 973 metre mu· 
rabbaı 61 

1desim~lrelik arsanın tamamı. 
Beyotru : Tatavla mahallesi ~ka sok~ğt eski 3d yeni 

17 sayılı 106 metre murabbat 42 desimetre
lik arsanm tamamı. 

MercaQ : Kürkçü hanı ikinci kat eski yeni 10 sayılı 
odanın tamamı. 

Baktrköy : Kartaltapc Aksu mısır tarlalart mevkii eski 
4·4/J, 2, 3, 33 yeni 33-34·35 sayılı iki oda 
iki ahırı olan 689 metre murabbaı 47 desi· 
metrelik arsanın 360 da 45 hissesi!e 29875 
metre murabbat 54 desimetrelik tarlanın 360 
da 12 hisseleri. 

Beyo~lu : Kaınerhatun Çukur sokak eski 27 yeni 43 
sayılı hanenin yarı hissesi. 

Büyükçarş•: Çuhacı hanı ikinci kat eski yeni 32 sayılı 
oda tamamı. 

Üsküdar : Selami Ali Andonaki sokak eski 21 yeni 31 
sayılı hanenin tamamı. 

974 

79 

350 

1076 

720 

250 

300 
P e rlsin 1~37 ·senesinin 
y eni dans figUrlerlni 
öArenmek isteyenlere 

m üjde 
Kandilli : Kilise sokağında eski 17-19 yeni 9-ll sa. 

yılı hane ve dükkanın sekiıde bir hissesi. 
75 

Bevoğlu 1stiklfl, caddesi Türkuaz 
dans dershanesinde Kemal Sanıi 
Bayerc müracaat. Hergün sabah •. 
ondan ftl<şam dokuza kadar ders-

Tophane : Bat·azid mahalle!inin Cerrah Mustafa Paş~ 

hane!iİ taleb('lcrine açıktır. · Fatih 

iiiiiiiiiiiii•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! 1 
-

sokağında eski S. 10 ye,!li 8 sayılı hane ve 
dükk:Anıb 140 da 47 hi•seısi. 

\ Hüsrev paşa mahallesinin Hacı Üvey sokatı 
eski 1 yeni 9,9· J sayth mukaddema kulübe 

672 

668 

Denizyolları elyevm 6689 metre murabbaı 20 desimetrelik Daktilo aranıyor ••- ••••••••••• 
bostanın 1 ıo de 24 hissesi. Büyük Şmıth Prcmier makine - 1 

l Ş l, ETME S t 
Acenteleri: Karaköy· KöP:
rüba.şı Tel. 42362 - Sirke ci 

Mühürdarzade 

Yukarıda yazılı gayri menkulleri 16.4. Ç37 Cuma günü saat 14 de Göz Hekimi sinae eski harflerle yazılmış cde-
kadar plZarlıkla salılacaklardır. Sdttş bedeline iıtikrazı dahili ve % 5 D ş·· k .. E I bi eserleri yeni harflerle çabuk ve 

, faizli hazine tahvilleri de kabul olunur. Taliplerin % 7,5 pey akçelerini r. U FU r an yanlışsız çevirecek bir daktilo ba-
.,akti muayyenindcn evvel yatırarak haftanın Salı ve Cuma günleri saat CağaloA"lu Nuruosmaniye cad. yan aranıyor. İsteyenler her gün 
14 de Defterdarlık Milli Em14k Müdürlüğünde müteşekkil satı~ komis· CaA"aloğlu Na. 30 (Eczanesi öğleden sonra ga~etemizin id:ıre 

Dahiliye ıuütehJs,.ısı 

Dr. Ali Rıza Sağla 

..... Han rieJ : 22740 --· 

Trabzon pos-
taları 

· atla (F) (1543) yanında) Te"efon. 22566 yonuna muraca rı. müclürliığüne müracaat etsinler. 

ııiF.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~fTII ------------------------·-ç_a_ıı_şm_a_y_e_ri_B_e_)_'o_ğ_ıu_n_d_a_d_ır_. __________________________ ._. 

1 I Türk Hava Kurumu 

Beşiktaş Tramvay Durak 
Haı.talaranı her.gun öğleden 

:,onra kabul f'dcr . 

Paıar, Salı 12 de· · 

Perşembe 16 da 

lzmir sür'at pos-
tası 

Cumartesi 15 de 

Mersinpostaları 
Salı, Perşembe 10 da 

kalkarlar. 

Diğer postalar 
Bartın 

İzmit 

Mudanya 

·Cumartesi, Çar• 

şanıöa 18 de 
· Pazar, Salt 

Pc r ş em be 
9.30 da 

·Pazar, Salı, 

Perşembe, Cn• 
nıa 8,30 dl! 

Bandırma · Pazartesi, Salı, 
Çarşamba, Per• 
şembe,Cumartesi 

20 de 
Karabiga · Salı, Cuma 19 da 
Ayvalık ·Salı, Cuma 19 da 

lmroz • Pazar 9 da 

BOY OK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

6 ı ncı keşide 11 - Nisan -1937 dedir. 

~üyü~ 200 OOOiradır. 
ıkramıye . • -
Ayrıca: 40.000, 25.000, 20.000 
15.000, 10.000 Liralık ikrami
yelerle (50.000 ve 200.000) 
liralık iki adet mükafat vardır •• 
Dikkat: Bilet alan herkes 7 • N 1 S A N -

937 gUnU ak,amına kadar biletini 
deiittlrmlt bulunmahd1r. 

Bu tarihten sonra bilet Uze
rlndekl hakkı sakıt olur .. 

1 
Trabzon ve Mersin 1 

-

Postalarına kalkış günle. !il••••••••••••- Afyon Karahisar İc'"a Memur -

K 1 k T 1 luğundan: ri yi'ık alınmaz. "1545, • ••t•• ) ra J U 00 Afyon Turunç: hanında Niğdeli 

1 D Halilin Af ?<·on İstasyonı.mda 4283 - lstanbul 3 uncü Icra Memurlu-
ğundan: epOSU sicil No: lu kondoktör Şabanda se-

neUe alacağı olan on altı liranın 
tain.ili hakkımla icraca yaptığı ta
kip üzerina borçlu Şabnnın halen 
m:ıhalli ikflmetinin me,hul bulun
duğu ödeme emrindeki mübaşirin 

Rehinin paraya çevrilmesi yo .

1
. Arapcami Kürkcu kapı Alaca 

lu ile satı~ına karar verilen Fatih- Mescit 17 Sadıkıye Deposudur. 
te Sofular hamamı eşyasının · işbu Galata Köprü başt Benzinci Ali 
ayın 937 Mart 23 üncü Salı günü Rizaya müracaat. 

saa~ 11 den itibaren 12 ye kadar ilk ·~!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!! 
açık arttırma suretile satılacağın· 
dan isteklilerin mezkur mahalde 
bulunacak memuruna müracaat • 
ları lü ·• mu iliın olumır. 

F 
kirr. · 

Sı:.ı.· 

Suıh t Hukuk Ha-
• "n: 

. w..:.ı .!'.~ -.J. •'-'P so1.ağrnda 47 

sayılı ha nede akrabası Ulviye nez· 
dındc bulun:ın Küçük Mehmet Re· 

eaibe mumaileyh Ulviyenin küçü· 

ğün sinni rüşde vusulüne kadar 

vasi tayı.n olunduğu ilan olunur. 

_(37/ 319) 

mcşr~atından anlaşılmasına bi
naen ilane'l tebliğat ifacıına karar · ı 
verilmiş olduğundan mumaileyh 
işbu ilanı 1arihi neşrinden itiba .. 1 
rı>n on gün zariınd abir l!iraıda bu ı 
lunmadığı takdirde kranın kat'iy
yet kespcdeceği ilan olunur. 

• . . (1542) 

o 

BIRE, 
1000 

TARLADIR 
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~·aoıoi vt: Uıııu:nl rıeıriyatı iJ.ıre ede.• B.ı~munarrır 
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· Basıldıta ye r : Ma tbaai Ebüuıya 
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