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lngiltere ve Fransada heyecan 
Almanya ve Avusturya En Nihayet Birleşiyor 

fransada Başkumandanllk kuruld.u, Almanya Avusturyanın 
ilhakına karşıhk çıkacak ~arpte ltalya ile beraber olacak .. 
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.. d a· adak/ si/ah ga1'tSf büyük /ıar pten Öne• ve $OnTa geçen gzl/ar içina• şimdz'ge kadar gÖrÜ/memfş bir hararet Ol faaliyet 
Son ay ıçm .8 dung etmektedir. Miltemadiyen her millet denizde, karada oe hatıada harp ejderlerinin çeşWerini'hazırlamakla meşguldür. 
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Heyecan ---- VERiRKEN 

Deyli Meyi gazetesinin 
mühim ifşaatı 

için Hitler Almanya 
mutlaka 

müstemleke istiyor •• 
Londra, 5 (Hu· 

ıusl Muhabirimiz 
bildiriyor)- Al· 
man B. Hariciye 
Nazm Nöyrat 
geçenlerde Viya· 

nayı ziyaret et• 
mişti. Bu ziyaret 
ü:: rine, Habs· 
burglann Avus. 
turya tahtına ge· 
tirilme!eri içia 
yapılacak her. 
hangi bir hare· 
it ete Fon Nöy· 
rat'ın muarız bu
lunduğu ve bunu 
Avusturya Baş• 
vekili B. Şuşing'e 
tebliğ ettiği ya• 
2ılmıştı. Halbuki, 
Londra'da Alman 
taraftarlığı ile 

• l ilk hamlede 7jU bombardıman tayyaresi 
l ·uz er . 
ngı gapmaga katar verdıler 

tanınmış olan d11) 
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Adanı: Cebbare 
Müşahit heyetle konuştuk 
::..::.:----- k • . · T lt 

R . diyor ı: ~ 
eıs b··ıun . ~ "e· ·111 . de u ~ 
ızı cenevrede -: 

arzumu% 
Hatay halkını. tat-

. edecek b~r ne
mın 
t. ceYe varllmasıdır" 1

MiJJet1er cemiyeti namına Ha
ta da tetkikat yapmakta olan 
r.~şahitlerden miralay Watvil 
.il~ Karon bu akşam ekspresle 
şehrıırr zden Cenevreye gıde-

ceklerdir. 
Müşahitler bu sabah otelden 

çıkarak, şehrin muh~~~if y~le : 
rini dolaşmışlar ve ogle uzerı 
otele dönmüşlerdir. 

Müşahitler, otelde bugün ~e~
dilerile görüşen bir muharrırı
mize şu beyanatta bulunmuş -
lardır: 
"- Milletler Cemiyetinden aldı • Yukarıda miltahll heyccm blr uyelJ 

(Devumr 2 inci sayfaGa) v~ mlr;;lay wahil ve Knuıı 
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Almanya Rıımen hudutlarını 
garanti ediyor 

Berlin (Hususi muhabirimizden) - Ba; H tler beynelmilel muharipler 
tcşki'atının İngiliz murahhaslarını kabul etmiştir, Müstemlekeler mese• 

lesini mevzuu bahseden Hiller müstemlekeler bahsinde Almanyanın tat. 
mini ic<ıp ettiğini ve bu meselenin behemahal halli lazım geldiğini söy
rniştir. Bay Hitler, Romanya lf\in (Folkişer Beobahter) guele!;"ndeki 
gürültülü makaleyi Rozenberge kendisinin yazdırd·ğım ve Alman, a lıü· 
kıimelinin, Rumen arazi islalotusu ile tamamiyet mi lkiycsinin bozulma• 
sına çalışanlara yardımda ~ulu ımıyacağını söylemiştir. 

• • • 
Bulgaristanda fevki/ at devam 
ediyor. Asabiyet ve telaş var 
Sof ya 5 (rlususi muhabirimiz bildiri\ or) Partizanlarla h ükümet arasın• 

d ıki şiddet.i müc:ıde e devam etmekted ir. Be:ed;y(! inlihapl.ırına halkın 
iştirakine mani olma~a ~alışan ve müşterek boykot ila'1 eden eski parti 
aza: arı ~izli p~opagandal.uına de\ am et nıekted rler. Eski demokrat par• 
tisinin FıH e 1 derlerinden avukat Petsco Yordanof, halka tizli te; anna
nıeler d1ğıtırken Pirdop k ısa basında lrvkif edilmiştir. Ec;ki çiftçi par
tisinin Karloro kasai ası l cerferincen Y:ıkof ıle Vasi ef c e te,kif edil· 
mişlerdir. Sofya ve diger tüyi·k knsabalardan 1 irçok kimseler her gün 
hücra mm takalara surgiin edilnıektcdicler. He; ecan günden güne fazla· 
laşmaktadır. 

o • • 
iç Bakanın Reis- Franko notalar 
! fiğinde mühim 

bir toplantı 
yapıldı 

Mersin ( Husucl muhabirimİ7• 

den) - O :ı hiliye Vekili \'c Parti 
ge ıel sekreteri B. Şükrü Kayanın 
riyaseti ailında Vali, meb'u· hr, 
adliyecil~r, umumt meclis ve be e. 
diye az ıları, daire mcdiırleri, P.ırti 

v;layet ,.e kaza heyeti azaları, ve 
Mersin münevverlerinin iştirakile 
büyük bir top'a rı tı yapılmşı ve top. 
lanll saat 24 e kadar sürmü;lur. 

a Şükrü Kaya en bilyük milli 
davamızı teşrih ettikten~or.ra mu· 
hitimizde vatandaş'ar aasında se\· ı;i 
bağlarım 2ayif gösteren ::;dn· t • 

lak kileri tamamen ortadan k r · 

mak lüzumunu işaret ettiler v•· · ı 
mevzu üıt.rinde hazır bulunan.:ırı l 
mütalealarını dinlediler. Burıda~ 
sonra Mersinde partinin rr.üzahareti . 
altında bir hars komitesi teşkili ve 
bunun Tarsus ve Adanaya'da leş• 
ınili hrarlaştmldı. 

Vermiye başladı 
Londra 5 (Hususi) - General 

Fr ankonun notası bu sabahki ga .. 
zetelerde iri harflerle neşredilmiş· 
tir. Mamafih gazeteler, bu notayı 
.Siyasi bir manevra> olarak telak
ki etmektedirler. 

Bu nota Londı·aya gelmemiştir. 
Siyasi mahafil Borgos hükfırnetini 
tanımıyan devletlerin bu notayı 
tanımıyacaklarını bildirmektedir. 
Beynelmilel itilafları mevzuubahs 
etmeğe ancak Valansiya bükıime· 
ti mezundur. 

Paris 5 (Hususi) - Fransamn 
İspnnyol Fasında karışıklıklar çı • 
karmak ve bu suretle askeri maka· 
matın bu mıntakayı istilaya karar 
vermesi için bir vesile ihdas etmek 
rıi· •ind-c olduğu hakkında, Gene· 
r •rankonun ortaya attığı bura 
m hafilinde t ekzip edHmektedir. 

Bununla beraber General Fran• 
ka Alsegiras muahedesini imza e• 
den devletlere birer prote~to nota· 
göndermiştir. Fra,n c:17 hükfımetl 
bfr rlo h l r rınfa vor.ı. ,. ·rr1.,.., ancak 
r · asıle h 

, - ' 
Romanya 

Yeni bir siyasi 
Vaziyete giriyor 

Milli Rumen partisi teşkil 
ediliyor, Titülesku bıı 

partiye şef ilô.n edilecek 
EskiRomen hariciye nazırı tekrar siyasi 

ve milli faaliyet m:ıayatına atıhyor 
Bükreş 5 ( h ı;a si muhabiri· 

mizden) -Eski hariciye naztrl 
Titileııkonun pek yakında Bük· 
reşe dönerek, son günlerde çok 
karışık bir vaziyete giren dahili 
siyaset üzcrin<fe müessir rölrer 
oynamağa başlayacağı söylen
mektedir. Titilcsku ayan meclisi 
azasıdır. Fakat, eski nazırın yal. 
mz bu sanatla değil, ayzani• 
manda harici siyaset üzerinde 
de mühim röller oynayabilmesi 
için, bir parti şefliğine gidilmesi 
lçin Çl\lışılmakta.dır .. Jliker taraf. 
dan, Römen nasyonal Saranist 
partisi idare heyeti yaş Üniver· 
sitesi Rektörünün yaralanması 
hadisesi üzerine yaptıgı son 
toplantısında, Römen harici siya. 
seti üzerinde de müzakerelerde 
bulunmuştur. 

Bu parti, en kuvvetli ve de. 
mukrat ideolüj ıli bir halk par• 
tis:dir. Muhalefette bu!unğu için 
hükumetin har ci siyllsetini be· 
ğenmediği tabii ol \O Çi rtci par
tisi, Tilüleııkomın yeniden Romen 
hariciye nazırlığını deruhte et· 
mesını hü kumelleıı istemeye 
karar vermiştir. 

13ükreşle yeni teşkiline baş-

lanan Milli partisini, Romanya-

Eıki Romen Harlcfge N<Azırı 
1'itilluko 

nın büyük devlet adamı müte
veHa Takeyonesku mensupları 
teşkil etmektedirler. Bunlar, parti 
şerliğini Titüleskunuo deruhte 
etmesini rica etmişlerdir. Parti
nin liderliklerinde eski başvekil
lerden Grigori Mironesku ile 

törü Popesku, Titüleskunun 
muavinleri olarak çalışacnklardır. 

( On·:crsal ) gazetesi direk· ı 

............................ 

Kadıköy yanğını 
Dün verdiğimiz ta/ silô.t dışında 
ki habarler mübalaga ve saf sata 

Kabahat ve yangının sırrı ölen ka
dınlaberaber gönıüldü 

hôdiı• mahallintl• po/1' müJüriJ tetkikat ı,•apıyor • Hôdistn ;n c rey an 
eltili eo • Bu .abah Hrbest bzruktlan knclın 
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• 1 KOÇOK HABERLER ıı 
Adlıye ve po- !cerde; Mes'ut bir yıl 

Dönümü 

Kadıköy Yangını f orş - 1 
Hadisenin sırrı ve SiYASA _ı • 'ı h b 1 r • e Tıbbiyemizin 110 ncu yıldö-1 S a er e 1 nümü 14 Mart Paıar günü büyük 

------------- merasimle kutlunacnkbr. 

Bu sabah bir diş dok-
torunun muhakemesi 

yapıldı 

Bir 
yon 

çiğneyen KamJandarmamızı 
Şoförünün Davasına Bakıldı 

Bcyaııtla Yeniçeri'er ca idesinde 
n ua\ enehnnesi olan diş tnbibi Muh
sin N z'hi. J ra·re kiraya verdiği 
fotograf a\ö,ycsinden usul hilafına 
fotoğraf makinesi ve ot j ktifini al
dığı iddiao;ilc meşhuden Sultınah
mcd üçüncü sulh ceza mahkeme~i· ı 
ne verilmışti~ Bu sabah bu davaya 
bakılmış\ır. 

J ra·r, Mu3sin Nez.ihi'nin, kapa
lı bulunan atölyesinde kendi bulun
madığı sırada ol jek\ifle fotuğrafını 
a'dığ'ını söylemektedir. 

yapmasını kararlaştırmıştı. 
Bu davaya, dün nkşaın saat 

19 dan sonra bakıldı. 

• Liselerin ikinci yazılı imtihan· Başvekil ismet lnö ·ünün 
lan bu ayan son haftasında başla- memleket irlaresini eline a:dığı 
yacak ve sualler Kültür bakanlı· ilk günün bugün on \kinci yıl 
ğından gönderilecektir. dönümüdür. Mutlaka modern 

e Ekmeklerdeki glotin miktarı• bir devlet olmağa azmetmiş 
nm az.al\ılması hakkında tetkikler olan Cumhuri~et Türkiyesinin 
yapılmaktadır. Bu hususta bir ra. bu on iki sene içinde ismet 
por Sıhhiye bakanlığına gönderil- lnönü gibi çelik oıimli bir baş· 
miştir. vekilin idaresinde başradığı mu· 

e Jstanbul limanı şimdiki yerin· vaffakıyetleri burada sayıp dök-
de kaldığı ta'.dirde Galata köprü· meğe lüzum yoktur. 
sunün kaldırılnc..ığı söylenmektedir. J J 

b 
smet ıönü bu on iki senelik 

• Şofo-rler cemı'ı:eti idare eye• B ' aş vekilliği zarhnda yapıl:m ve 
tinden yeniden iki aza daha istifa yapılacak olan bütün memleket 
etmiştir. Bu mün11sebetle şoför. iş1erine hız vermek için geceli 
ler arasındaki geçjmsizliğin tahki· gündüılü çalışmış, yorulmak bil. 
kine karar verilmiştir. memiş, yurd işlerinde daima bü-

• Esnaf ailelerine yardım için yük bir hassasiyet ve isabet 
yapılan teş'.,ilat pek yakında faa- göstermiş en büyük devlet ada. 
lh ı-le geçecektir. Bunun için Tür· 

mımızdır. 
b d merkez iltıhaz edilmek üze- Şu dakika yine her zamankin-
ı e uıunas.p b'.r bina bulunmuştur. d . en daha bü} ük bir gayret ve e Geçen sene etrafında haylı 
dedikodu ve neşriyat yapılan afi~aj ~au~:f ~:~ıi~e~~; ı;~:t:a:ea~~~~~~: • 
işini Belediye bu yıldan itibaren ile memleketin iç ve dış işlerinin 
kendisi idare edecektir. 

e Ankarada bu ayın 26 sında kilimizi bu yıl dönümü ves lesile 
açılacak kömür sergisi münasebe- candan kullulamağı bir vazife 
tile demiryollarında yüz.de elli ten• biliriz, 

en son vaziyet 
Kadıköy hadisesini dün lütün 

tafsilatı ile haber vermiştik. Polis 
ve müddeiumumilikce yapılan tah
kikat, hadisenin hakikt mahiyetini 
meydarıa çıkarmıştır. Bu tahkikata 
gö·e hadise şöyle geçmiştir: 

Evde kaç<ık eşya l:u'unduğunu 
haber nlan polisler evin ve arka 
tnraftan evi sarıp la kapı} ı çaldık· 
lıırı zaman kadınlar yukarı kat 
pencercs'nden takmışlar, korkmuş
lar ve açıp açmamakta tereddüt 

1 

elnıişlt!rdir. 
Bu sırada Yiruhi'nin çok sinirli 

olan kırk yaşlarındaki kızı Marya 
bir sinir buhranına tutulmuş, Rrka 
taraftaki odaya geçerek eline ge-
çirdiği b'r gaz şişesini yere döküp 
lutuşturmu$t•ır. Avni zamanda da, 
kesici bir aletle, her nasılsa şirya
nışc>zcni kesilmiş bu yüzden kay
bettiği kanın fazlalı~ı dolayısile biraz 
sonra Ölmüştür. D~n cesedi nlU"• 

ye·1e den Tıbbı nd i E ıver K:ır..ın 
defnine ruhs t v<:rmijlir. 

Yapılan sorJ?u so ıunda, Yiruhi 
ile büyük km Hnyganuşun hiç bir 
kabahatleri olmadığı anllşılmış, dün 
akşam geç vakit serbest bırakılmış. 
lard r. 

ıilat yapılacaktır. 
e Kasımpaşadaki Fabrika ve 

1 

başında bulunan kıymetli baş ve· 

1-----------------------~ 
ÜLerlerinde bulunan paraları da 

kendilrrine iade cqıln iştir. Bunun 
dışındaki haberler hayali meçhul 
ve mübala~alıdır. 

Almanyanın nıus

temleke ihtiyacı 
Hitler AJmanvnsı, Versay mua

h<-desinin hiikümlerini birer birer 
yıktıktan sonra, en nihayet kendi 
kendisine ve bu kadar kola} ca 
hallcdemiyeceği mühim ve nadk 
bir n'eo;eJeye çatmış bulunuyor: 
Müstemleke ihtiyacı. 

Un'umi harpten sonra g.ılip dev
letler arasında taks'm edilen eski 
Alman müstemlekelerinin artık ia· 
desi lazım geldih'ini iddia edecek 
kadar i'eri giden Alman deviet 
adam'arının bu yoldaki sesleri bile 
duyulmuştur. 

lngi'terede Almao dostu baıı 
dip!omatların teşvik ed ci sözleri 
i e, bgilterenin Almanvanın n ÜS• 
lemlcke ihtiracını göı: önünde 
tuttuğuna bir delil gibi yösteril. 
mekted'r. A 1 manların müstemle· 
keye olan ihtiyaçlarını teslim et-
meyen kimse yoktur. Fakat ort3da 
bu ihti acı tatmin edecek kirnse
ciklt.. e görünmü_y or. 

Halbuki Almanlar, sanki b"r gün 
roüstc:mlekeye kavuşmaları muh:ık
kııknıış gibi, kendi memleketi rin· 
de boyuna müstpmlekcci yetiştir

mektedirler ve b unbr Cenutf Afri
kadaki eski Alman müstcmleke'e· 
rindeki Alman çifliklerine gönde
rilmekte ve orada ihtisaslarını a· 
meli bir ıekilde tamamlamaktadır· 

ikinci noter eski baş katibi ve 
Ankara Hukuk fakültesi talebc
ıinden Su1t, ik:nci Noter vezne
cfarı Nureddin, Divan yolunda 
fotog"rafcı Mustafa, Gümrük kom
siyoncusu Yervant ve J rairle 
Muhsin Nezıhinin müşterek biz· 
meıcileri Vasfiye şahit olarak 
din enmiş1erdir. 

Y akubun hazırladığı ehli vu
kuf raporunda, Caferin otomo
bilinin nizami yoldan, diğerinin 
yolun ortasını 60 santim teca -
vüz etmiş olarak gittiği, arka 
kısmile drğcr otomobile çarpıp 
Bektaşı ezdiği, Bektaşın 50 met
reden göri.inehileceği, karşıdan 
gelen ~oförün bunu görmesi için 
ya gözlerini kapaması, yahut ta 
başka tarafa bakmakta olması 
lüzım geleceği, maamafih, Ya
kubun da, karşt taraftan gel.::n 
otomobilin Bektaşı görememe -
sini düşünerek korna çalmak su
retile ikazı ve otomobili sağa a
larak siir'atini azaltmasınm bu 
kazayı bertaraf etmiş olmasınm 
inamkün ve muhakkak olduğu 

havuzların ıslahı hakkında dün 
mahallinde keşifler yapılmış ve bir 
proje hazırlanmıştır. 

lngilteredeki 
Heyecan r---------"' lar. 

Karı·ıerı·mı·zden lngiliz hariciye nazırı Eden ŞU 
yakınlarda söylediği bir nutuk· 

Mustafa ile Yervant Muhsin Ne
zihinin aleyhinde ş 1h adet etmişler, 
diş doktoru da o sırada fotoğraf· 
hanede bu!unmadıklnrını, bunların 
altı yedi kişi bir grup olduklarım, 
Mustafanın karısı Ermeni olduğun
dan, onun hatırı için asılsız şaha• 
dette bulunduğunu söylemiş, ikisi
ne de itiraz etmiştir. 

Karar, son bir şahidin dinleniJ. 
mesi iı.in tehir eclilmiştir. 

Hakiın huzurunda söylenen söz 
cürüm teşkil etmez.. 

Bir müddet evvel, eski ha -
kimlerden Şevkinin miidahil sı
fatilc girdiği, tüccardan İhsan a
leyhine ikinci ticaret mahke -
mcsinde açılmış bir davada, 
Şevki, İhsanın kendisine haklın 
huzurunda hakaret ettiği iddi
asıle bir dava açmıştı. Bu dava
ya Sultanahmet ikinci sulh ce -
za mahkemesinde bakılıyordu. 
Hakim Reşit, gördüğü lüzum ü
zerine, geçen celsede, ikinci ti
caret mahkemesi heyetini -cel -
bedip şahit olarak dinlemişti. 
İhsan da, avukat Avni, Hayri, 
Levi ve saireyi müdafaa şahidi 
olarak göstermiş; mahkeme de 
bunları dinlemişti. 

yaııhydı. 
Kaza sırasında oradan geç • 

mekte olan Yakacık sanatoryo
mu hemşirelerinden Seniye ile 
hemşiresi Cemilenin ve diğer 
şahitlerin kaza mahallinde alı
naıı yeminli ifadeleri okundu. 
Burada, iki hemşire, Mikaein 
otomobilinin çok sür'aili gel -
mekte olduğunu ve Mikaelin ka· 
zadan evvel sağ tarafına döne -
rek birini selamlamakta oldu -
ğunu, bu sırada Cemilenin «Ö
nüne bakınayor .. Kaza çıkacak" 
demesi akabinde de kazanın vu
ku bulduğunu söylemislerdi. 

Mikael ve Cafer, şahitlere iti
r:ız etmediler. Caferin vekili 
Yaşar, raporu hakikati tasvir 
eder mahivette göımediğini söy
ledi ve esbabı mucibe serd ve 
irat cclerek yukarıdan aşa~ red
detti. Üç kişilik yeni bir ehli vu
kuf heyeti tesh-ilini ve yenideT? 
kec:if yanıJmasm1 istPdi. 

Mikaelin vekili Besim Şerif 
te raporun çok isabPtli oldu~
nu, yeniden keşfe lüzum bu -
lunmadığını cevaben söyledi. 

Müddeiumumi Feridun Ba -
gana Caferin vekilinin fikirle -
rine iştirak ederek üç kisilik bir 
ehli vukuf teşkilile yeniden tat-

e Şehrimiz Maarif müdürlüğü 
talebe ve muallimlerin sıhhi vazi
yetlerini tetkik içln şehrimizin muh· 
telif yerlerinde şağlık odaları tesis 
etmiştir. 

e Bu seneki tütün mahsulünün 
her tarafta iyi fiatlarl:ı satıld ğı 
yurdun her tarfından gelen haber· 
)erden anlaşılmaktadır. 

• Fenerler idaresinin de üç aya 
kadar satın alınması kat'iyetle ka· 
rarlaşmışlır. 

Bu idare Haıiran'da tahlisiye 
umum miidürlüğüne geçecektir. 
Dışarda; ---Yunan Kralı Yorgi yanında 

B2işvekil Metaksas olduğu halde 
yarın Giride hareket edecekler 
ve Adanın baş'ıca yerlerini dolnşa
cak ıır. 

e lsviı;re Federal meclis aza· 
sından Bavm:ın lsviç'ede farmason 
teşkilatınm yasak edileceğıni bil
dirmıştır. 

e 1924 den 1933 yılına kadar on 
sınıfa dahil Yunan gençlerinin otuz 
bir Marta kadar kış'alara gelmeleri 
emredilmiştir. Bu ask der üç aylık 
tnlim ve tcrbi)eyc tabi tutulacaklar· 
dır. 

e Yugoslavya komünistlerle da. 
ha {aydalı suretle mücadele ede
bilmek için zabıtasını tensika ka· 
rar vermiştir. 

(Birinci lllyf adan devam) 
(Deyli Meyi) gnzele inin şimdi 
yazdığına göre,B.Fon Nö;·rat Viya· 
nada bulurıdu~u zaman H:ıbsburg· 
lar meselesini ikinci derecede bir 
m·sele olarak konuşmuş ve asıl 
müıakerc mcvzuunu Anşulus mese
lesi leşkil etmiştir. (Deyli Meyi) 
gazetesi Antulus'un çok yakında 
yapılmasına muhakkak naıarile 
b-ıkılması icnp etliğini yazmak. 
tadır. 

halynnlar, bütün gayretlerini 
Akdeniz üzerine tevcih etmi,lerdir. 
Bunun için Almanya ile 1 alya ara· 
sındaAnşulus yüzünden bir anlaşa-
mamazlık olacağı '1."nnedilmektedir. 
Halla.bu husu~ta B.Musolini ile Hit
ler arasında mut ıbıkat hasıl oldu
ğu da sö}lenmektedir. Şu şartla ki, 
Almanlar, Akdenizde ltalyan haki
miyetini tan yacaklar ve l:u husus
ta lngiltcre ile ltalya arasında VU• 

kuu nıclhuı. bir ka' gada ltalyan 
tarafını ıllizam edeccklercir. Bütün 
bu hareketler Frarsa ve 1ngiltere'dc 
endişe ile karşılanmaktndır. Bu mü
nasebetle Fransnda askeri hazırlık· 
)arına germi vermiş, }'enidcn baş. 
kumnnd:ınlık ihdası krırarlaştırıf .. 
mıştır. 

A .. uc;turya Başvekili B. Ş\lşiningde 
yakında lıalya'ya giderekB.Musol ni 
ile görüşecektir. 

•• ta, lngillerenin kendi mandası 

Ozür Dileriz altında bulunan topraklardan Al

SON TELGRAF, lsta01bul 
lıalkının umu/Juğunan rok /ev-
1.:incle bir ragbete mazhar oldu. 
Buna minnellar ve müıes•kki
riz. Arıcak dün çıkan sayımız 

bir <Ok noksan ve tertip yanlış· 
larigle çıktı, le/erinde çok mü• 
him lıata sayılabilecek lertip 
noksanları ela vardı. 

Hu yeni gaz.etenin ilk sayı• 
farında bu hatalar maalesef o
luyor. Onun içinclir ki, muhte
rem okuyucularımızdan af dileriz. 

manya lehine hiç bir feda karlık 
yapamıyacağını serahaten söyledi. 
Almanların eski müstemlekelerinin 
varislerinden biri olan Fransa'dan 
ise. böyle bir şey istemeğe imkan 
yoktur. 
şu halde ne olacak? Almanya, 

ihtiyaçlarını lemin edebi'mek için 
müstemlekeye mukabil devletlerin 
kcı::disine zahiren bir kobylık ola• 
rak gösterdikleri teklirlerc yanaşa· 
c k mı? 

lsp:ınyol Fasındaki demir ma· 
denlerinden .şimdil k bol bol istifa. 
de eden Almanları duin derin dil-
şündüren en }akan günl rin, en 
mühim mes'elelcr:nden biride budur. 

Ahmed Rauf 

SON TELGRAF, gün geç
tikce daha mıilekanıll bir şekil
de 'fJe nol:san/arını izule ederek. 
yazılarını ve lıaberlerinl talwi
ye ederek 6 - 8 sahife lıalincle 
mulılerem okuguculcrına hiz-

mıote dl'Vam edecektir. Aklını kaçıran 

Efgar•istan muallim Adam Cebbare 
zabit istedi 

Efgnnisıan hük\imeti, ordusunun 
talim ve terbiyesi için hü'n1metimiz-

den muallim zabit istemiştir. On 

bir kurmay z:ıblt'miz yakında Ef· 
ganistana gidecekler ve orada iki 
sene kalacnklardır. 

( 1 nci .,ayf adan cicvam) 

Evvdki gün bu dava hakkın
daki karar verilmiştir. Hiıkim 
Re it, hakaret etmiş olsa bile 
htıkim huzurunda söylenen söz
lerin suç teşkil etmiycceği mü -
talc::ıs\lc 1hsan hakkmda beract 
knrnn vcrm;ştir. 

bikat yapılmasını istedi. ı~~--....... ~.....---~---:-...... ~~-----:'!'-~~_...------------------

ğımız bir telgraf Üzerine acele Cenev
reye gidiyoruz. Vaziyetimiz . itibarile 
size fazla bir §C!I $Öylcyemeırceğiz. 
Cüz:el Hatayrn hey yanını gezdik. 
Halkla temasta bulunduk. lJenü:.: ra
porumu:.: hazırlanmamıştır. Bizim de 
bütün arzırmuza Cenevrede. Hatay. 
halkını tatmin edecek bir netireye va
rılmasıdır oe bunu da kuvvetle umu • 
yoruz. 

Bcktaşm ölümü ile neticelenen 
facia 

Geçen cumart<-si akc:;amı, Sa
rıver jandarma karakolu efra
dından Konyah Bektaşm ölü -
mile neticelen bir kamyon foci
nsı olmustu. Bcktas \1.inli ola -
r~k lstnnbula aclirken. Koca -
taş suyu getiren ve şoför Caf e
rin idare etti ~i 3580 numar31ı 
kamyonun st>l taraf marsp:~ .... -
ı;ine binmiş, k~myon 1\frcicUvc 
köyündeki Ermeni mezarlığı ö
nüne geldiği v~l<it Sic::li t.,raf•n
d~n gelPn ve l\~kailin idal.'esin
rleki 4049 numoralı ve taş yük
lü kamyonun sürtünme ve ~ -
yırtmMile C?:;ap yere dü~rr,üş, 
kaldınldığı hastanede ölmüştü. 
Geçen pazar günü nöbetçi cür
mü meşhut m~tıkemesi olan as-

' Uye üçüncü ceza mahkemesi de, 
belediye fen memuru Yakubun 
şahitlerin vereceği malumata 
müsteniden mahallinde keşif 

Musa çocuklarJ 
Romanı 

Diln 6u aütunlarda n•ır w 
tefrikaaına baılatlıfımıs "Musa 
roculclorı,. adlı hDgtllc w ta,ihi 
romammı:ıın gerini teknUt. bazı 
medurlyetlerle tleğlştirJik. 

Ba romonımısı 6a11ünclen ili
har•n lül/•n yedinci ıog/amısda 
talci6 edinis. 

"Ma•a çocukları.. Türlcig•a• 
şimdiye kadar hir ga:ıılmamıı 
lıariku/ôde nefis, muaklı, 'flesf-

l lcoga müstenU bir tarih elildü 
o• romanıdı,. 

BPsim Şerif, hic olmazsa mü -
vekilinin de Cafer gibi gavri ' 
mevkuf olarak muhakeme edil-
mesini, bir kazaya sebep olan iki 
ki~~d<"n hiı·inin mevlmf. birinin -
sr>rhest olarak muba'kemectlnin 
ad~lPt mefhumlle kabili telif ol
madıP.mı söyledi. 

l\föddciumum1, mevkufiye -
tin devamı hususunda ısrar et -
ti. Neticede, Lülebu~azdan 
izinli gelmiş olan asker Habibin 
ifarlC'Si i~in Ltilcburgaz asliye 
mahkemesine vazılan talimatın 
telgrııfla tekidine; fen mı-muru 
Yakubun C'nğrılnr:lk dinlenme
s\ne; i.\ç c>hli vukuftan mürek -
ken hir hevPfin kaza mahallinde 
yeniden tetk1'k::ıt vapmasına ve 
aza mmwini Tnhirin n;:ı1o tavi -
nine; Miknel bakkmdaki tevkif 
sehf'nleri heni.iz orlndan kalk -
madıi'hndan tahliyesine mahal 
olmadığına k:ırar verildi ve mu
hakemenin devamı 8 mart na -
zartesi günü saat on beşe hıra -
kı]dı. 

Pollc:t~: --Bir çocuk O''U.., oynar• 
ken Y"ndı 

l<a•ıırp·~ada ['ör ı u ura oturan 
Salimin ltm 4 yaşında Muazzez ile 
3 yaşında Avtf'n od da ayun oy
narlarken Muazzez mangala devir-
miı ve a•eıin uz rine dü~erek kar. 
nındao ve muhtelif yerlerinden 
yanmışt•r. 

BU DA OYUN OYNARKEN •• 
Aksarayda 45 nci ilk mektep ta. 

leb•sinden 13 Y.aşı nda Veht i oğ
lu Meıırur, aynı meklep l lebeııin
den Recai ile oyun oynarken, Re
cai Mesruru yere c üşür·nüş ve 
çocu~un sağ' kolu kırılmıştır. 

FIR HAMAL YARALANDI 
Sirkecide Arabi\ vapuru iskelec;in· 

de el arabasil~ yük taşımakta obn 
hamal Hacı, yıne yük taşımakta 
olan hamal Ramazana çarı mış Ra
mazan ayaimdan yaralanrr.ıştır. 

Sabah ve akşam başmuharrirleri ne yazıyorlar~ 
Cumhur}y~ 

KUçUk millet olmak 
f( 1 !iketl 

cCümhuriych başmuharriri 
Yunus Nadi Viyanadan gazete
gönderdiği baş yazısında A vus
vusturyanın bugünkü vaziye -
tinden bahsediyor. Makale şöy
le hülasa edilebilir. •Bu sadece a
cınacak bir haldir ve alınacak 
ibret dersi ise şudur: Her mil -
Jet evvela kendine güvenmeyi 
düstur bilmeli, sonra kendisi gi
bi devletlerle anlaşarak, daha 
kuvvetli bir cephe göstermenin 
sımna ermelidir. Yoksa adamı 
bozuk para gibi harcarlar.• 

Başmuharrir diyor ki: cŞim -
diki küçiik A vusturyn Avrupa _ 
nm bir gailesidir. Almanya ise 
ergeç A vusturyanın büyük Al
man camiasına katılması azim 
ve kararını muhafaza etmekte
dir. Almanyamn büyümesinden 
korkan devletler bu fikre kar _ 
şıdırlar. Bugünkii vaziyete ba
lolırsn, Avrupa büyük harp so
nunda Avusturyayı gelişi güzel 
ve alabiJdiğJıe parçalamış ol _ 
manın cezas1m çekiyor. 

Habsburglar saltanatının ia _ 
desine gelince, bu işe küçük an
tanttan daha aşırı Almanyanın 
mmmz olması tabii sayılmalı _ 
dır. 

Bu meselede İtalya He Alman
ya anlaşmış bulunuvorlar. A _ 
vusturyanın güvendiği dağlara 

kar yağmıştır. Avusturva, ken
di başına kalan ve bu hali1e bü
yük devletlerden med<'d uman 
her küçük devletin uğraya ağı 

filabcte uğramıştır: cKüçük 
devlet, oyuncak devlet!• 

Tan -Y oksuzlar·s içtimai yardım 
Tan başmuharriri Ahmet E- 1 

min Yalman başından felaket- 1 
ler geçmiş bedbaht ve kimsesiz 
bir ananın çektiği ıstırabı misal 
olarak zikret.tikten sonra, İs -
tanbulda kim bilir bu kadın gi-

bi ne kadar acınacak analar ol
duğunu söylüyor ve İstanbul 

gibi büyiik bir şehirde içtimai 
yardımı teşkiIBtlandırmak lü • 
zumunda ısrar ediyor. 

Ahmet Emin Yalman Ame -
rikada bu vadide sarfcdilen fa
aliyeti misal olarak anlatıyor. 

Amerikanın her şehrinde muh
telif hayır maksatları için para 
toplamak cemiyeti «umumi ka
sa• denilen bir tek menbaa has
redilmiştir. Bu merkezi heye -
tin topladığı para muhtelü mak-
satlarla çalışan cemiyetler ve 
heyetler arasında taksim edilir. 
Şehrin bütün muhtaç]annın bi
rer fişleri vardır. Bunların ih
tiyaçlarının nev'i ve mahiyeti bu 
fişlerde yazılıdır. Ona göre ted
birler alınır ve vaziyet takip e-
dilir. Yapılan yardımın en bü
yiiğii iş bulmaktır. İstanbul da 
bu yolda bir teşekküle muhtaç-
1ı r. Mesela Kızılay bu vazifeyi 
görebilir. 

Acık Söz; 
Blum hUkOmetinln ge

çirdiği imtihan 
«Açık Söz• de çıkan dış po • 

]itikada Ahmet Şükrü Esmer 

Blum hükUmetinin geçirdiği 
buhranı tahlil ediyor. Blum ka
binesi geçen defa yüz elli iki ek-
seriyetle itimat kazanmıştır. 
Yüz elli iki ekseriyet bir Fransız 
hiikumeti için çok ehemmiyetli 

bir zaferdir. Fakat ayni hüku -
metin bir kaç ay evvel temin et-
tiği üç yüz seksen üç ekseriye
tin yarısı bile değildir. Bu far-
kın sebebi nedir? Blum hüku -
ıneti yıpranıyor mu? Belki de 

yıpranıyor. Fakat bu farkı Blum 
hükumetinin kuvvet ve zaafı i
çin bir ölçü telakki etmekten zi-

yade, reye miiracaattan evvelki 
miizakere mevzularının mahi -
yetinde aramak doğru olur. 
Son Posta 

Surlye:ı bir politika tUc. 
carının marifetleri 

•s"n Posta. da Muhıttin Birgen 
"Suri)·r-Ji bir polıtika tücc.ırınıa 
marife:leri" nden bahsediyor. Bu 
zat ituhat ve terakki zam!'tnında 
Arapdarı zi\·ade Turk görünen 
Emir Şckip Asla11dır. Kendisi gibi 
Mebus olan kardeşi Necip Arılan 
da 31 M ırlla Hüsevin Cahit ıan 
edilerek öldürülmüştür. Şekip A,,. 
lan o zamanki devlet adamlarının 
mh.acına göre yürüyerek, para 
vuran bir adamdır, 
Ş mdi bu adam Suriyede Türk• 

terin en büyuk düşmanı kesilmiş
tır. Orada da müstemlekec:!ere 
Türk düşmanlığı malını satmakta 
ve bu sefer de onların mizacına 
göre yürüyerek para vurmaktadır. 

Muhıtıin Birgen Suriyelilere 
Şekip Arslandan ,.e onun gibiler
den sakınmalarını tav-siye cdi7or. 
Akşam 
Başnıakaleıd yoktur. 
Haber 
B~makatesi yoktur. 

Esasen bıı mesele eJra'ında mem • 
leketiniz ;/e Fransa arasında itilaf ha
sıl oldu~ıına göre Cenevrecleki ann ya• 
sa mü:afıcrderinin tle tam bir anla1 .. 
ma ile neticeleneceğine §iiphe yoktur ... 

Bu gamhcte ne buyurulnr 
fsk nd<'run ınalive miidiirii 

ve eski ve7irlt:'rde.; B. Hn.c:an 
Cebha.re de diinkü Toros eks -
presile şehrimize geler<'k ak.,am 
doP.ruca Cenevrevc gitmi<rlir. 

P'asan Cebbrıre har"ketinden 
evvel ~1111an snvlPmi"tir: 

''- Milletler Cem:11etinde Hala .. 
yın ana yasasını ,,.,l>it eden komi,110-. 
nun çağırması üzerine bir miitehmsıs 
olarak CeneıJTette gicliuormn. Berı • 
den teknik rrıaliımnt İs.Iİ11f'reHerini u• 
muııorum. Halm1<Ia halk henüz bir 
feıı bilmemektedir. Cenevrcde verilen 
kararın mahiyeti hakkında kafi ma .. 
liımnf yoktur. Benim b:ldiğim ıııoq Is--. 
ken;erun. Antnkua halkı ~rmcliki itla· 
reden memnıırıdur. Onun tlevamım is
temektedir. EStısen /skenderun oe An
tak11r.ıdrı mıistakil bfr idare mevcuttur .. , 

SON TELGRAF: Dom-tısu biz, 
ilk önce Hasan Cebbarenin 
memleketimizden geçerken, 
Ti.irk efkfın um1,mivesine bil -
dirilmek üzere. Türk gazeteci • 
]erine bu şekilde beyanntta bu
lunmasını, aflarına maaruren, 
nezaketsizliklerlne hamledec& 
ğiz. 

Zulmün ve tnzyikin bin bir 
çeşidi al tında hfıla çektiği 1ztı • 
rabın sonunu bekleven Hatay 
halkının hiç bir şeyden haberi 
olmadığını sövleven bir zatmdi· 
ğer sözlerini de bir kalem çizi • 
vermek münasin olur. 

Hattd biz hükfunetin resmi 
memuru olan bu zatın hangi ih
tisasından dolayı Cenevreye 
çağrıldığına da şaşıyoruz. 



ünün meselelerinden : 
1.:.:=~--------------------=------

alebe yurd ve pansiyonlarını 
oğu yangın tehlikesine maruzdur. 
ski paşa konaklarına ve sığıştırılan bu gençli 

yuvaları buralardan kurları/malıdır 
Hakiki vaziyet nedir, maarif idaresi ne dUtünüyor? 

t:'"tanbulda sayısı epeyce bir tadır. Merdıvenleri dahi tahta gın zuhur etmiştir. Bu hAdise 
uhtelif ta olduğundan bir ateş zuhuru Ü7.enne, vaziyet alikadar maa-

ye.küna baliğ olan m - vukuunda, iıst katlardaki ço - rifcileri düşündürmüştür. 
lebe yardan. ve bam mektepler cukları kurtarmak hayli güç o- Maarif Vekileti, bu binaların 
eski, abpp konaklara yerleşti - lacakbr. modern binalara yerlerini ter• 
rilmif vaziyettedir. Bu konak - Bu binalardan bır kısmında kedinceye kadar, bazı tadilat ve 
lar eski ve köhne olduktan baş- ise su teşkilat ve tesisatı kafi ıslahata muhtaç olduğunu san-
ka, içlerinin taksimatı, kalaba - değildır. Böyle ahşap konaklara maktadır. 
Jık bir talebe kitlesinin barına- yerleştirilmiş ilk mektepler Bugün için çok mahzurlu o -
cagı .. şekilde yapılmadığı için, de vardır ki, buralarda çok kü- lan bu eski konaklarda, kendi-
b:1L- yangın gibi ani fehi - çük yüzlerce yavru bulunmak- lerile göriiştüiümüz bazı eski 
uı- maarifciler, talebenin ıu~·-1--ketler L--ısında çok mahzur - tad r. Ulllllil'-

~01 Geçenlerde Çamlıcada mual • ması 1Azım geldijini ileri sür -
ludur. eb L!--- da b -~-..J!-1 

_.!B?!u!..!b2!ina!!!!l~ann~~h~er~tarafl:,:=an~t:::ah;;;.-...;...;;;;1im-...ınekt___,_ı llllliDın ır - meıueuıner. 

-Rum, Ermeni, Ya- Oçmiilıim 
Rapor hazır 

hudi mezarlıkları UZUM KONGUSt lltJBAH • 
HASLABI ANKARA 

YOLUNDA 
---

mezarlıklar da tamamile Bu 
Belediyeye 

tizUm kongresi bu ayın 10 un -
da Ankarad İktı at Vekili Celal 
Bayarın rıyaseliode toplanacaktır. 
Kong eye çok kalabalık bır şekilde 
işt" ak edece olan İzmir üzümcü -
leri Ankara~ a h reket et lerdır. 

Bir kanunla ş bir meL&rlıkbrı. 
Evkaf ve diğer hususi vakıfların elm 
den Be)ediyeye geçmıştiı'. Kanuna 

g6re on sene içinde, Belediye bütlin 

tehir mezarlıklarını d \oralmış ve 

buıılan ısWı elmiş olacaktır. Bu 
kanunda mühim bir nokta vardır 
Kmıuna göre, yalım Müslimıan me

zarlık.lan değil, diğer dinlere 
salik Tilrklere alt, yani akalliyet 

mezarlıklannın da Belediyeye geç • 

mest lh&m gelmektedir. 

Kanun IDftil mer'lyete gireli 1 
&ene olmuştur. Üc seneye kadar Be. 

devredilecek 
1 dıy nin biltun dı er meuırlıklan 
da devralması limn gelmeldedir. 

Bel ye mezarlıklar idaresi, bır 
hususta tetkiklere baf'amış bulun
m ktadır. M zarlıklar miıdürliiiü, 

di er mezarbkJarı da kendi idaresi
ne alınca, işi çoğabnıJ bulunacak -
tu. O vakit, idarenin blltçe ve kad
rosu g~etilecektir. 

Kanuna göre, akalliyet mezarhk • 

lan da Milslüman Türk mezarlık • 
1arının tabl olduğu hükUm. ve şart. 

laı-a tabidir. Hususi akalliyet vakıf • 
!ar.na ait mezarlıklar da o zaman 
BeledtJeye geçecektir. 

Kongreye arzedUmek zere, İz -
mır ı uç aydanberi teşekkül na • 
mına uç ühiın r por tanı.im edil -
miştir. 

Kongrede bilhassa, tandardizas
yoau, isthal, serci ve amhaliaj it -
leri üzerinde konuşulacak, memle
ketimizin mühim bir ihracat madde
si olan üzüm üzerinde esaslı karar
lar verilecektir. 

ttz0m ilıracabmızın daha ziyade 
artmasa n memlekete daha faydah 
ıelir ...... o1 ..... ...,.... 1eni-

~------.... -...--------- d• te6iıler ............ . 

lklDoçentAvrupaya 
G6nderlldi 

Oahenlte F• J'Miilt..JMm iki 
Decıa1 w Wr A.,_, TQı l'llldtl • 
tılardeWrA ................ 
mmak fısla A....,a ıtai ı \ ... 

T•rr•r• llotara de 
Ye.-catıa 

Cumhuriyet Türklyesinia tayy .. 
reyeve t&JJV ecibte Yel'd~ 1>6-
Jik ehemmiyet. memleketteki•· 
vacalık bareketJerfne büyük bir baz
la f6lis kabutica istikameder .... 
meta.lir. 

• ciimledm -- Dere laikl
.. Tiirldyede tanare mot6ril 
__ ,.. .......... bnr .... ....... 

IC...wtdelalrwe ... ......., -· ,, ....... ..,, .. ... 
............. JF ...... .. 

au tirmif oltcakbr. 

lptltlel ........ .... 
.... calE 

Me.ıelret ....,Ula ,..... 
...ıeketlerdea ~•re• 
...... iplidal -Jcldcidem .-. 
.............. içside ... atta 
olaD wırıl w r .... '• ta•=• 
kaldsrslm ı tt-· 

u ... ı roman: 2 

incili Çavuıun 
menrı 

DiYm ,.laaia Pim • amil 
• • '+ ... ıı' .... 

' Çavuşa Bit tarihi JıeaMJ... ~ .............. -...... ..,. 
dana Çlbıta1- ........... 1 • 
..................... lılw .... 
çe dmıle pıüıl111ı ıw. ,., ... 
.... itiz teagahl ........ t48 
harp ........... ec1111.-

DeyU Telıraf pateli. lnıt&ter. 
ain do fa bütçui hakknıda tef.ı. 
r tta bulnuar.ken, loıılis tess'h
lannda balca 10 parça Urp eea•• illp edıhnbe ..ııuWul...--w
IJildirmektedir. 

S mrbla. 21 knwulr, 5 ta,,_. 
..... 49 torpido--- 19 .. 
EMA b semhf. 9 depo ~ 2f 
p1ape, 2mu.-.ı.u ıemW. 
1111 ;eker " 17 Mi1o. 

Universitege 
~eni 
Bııluamıgorma? 

a.... ..... 2 • 1 w • 
O,ı ... lsla hl? 1 1 ._. 

-1 •' :tız:.1-t' 1 ...... 

ıılnıle F• Faldllteslnde Neı.tat J)o. 

P"l""il- San, &b'abe .,,,,..... 
ne Oı1ma, Tıp Fakiltesl Birind Da· 
filll1'!7e Afife w Rmm, T~ 
Meı.met AU fmtlhnlanm vermif • 
ler ve tQln edlfmitlenlir .. 

Dotma ve bdm Jwd•lıld•n Do • 

seaJliii için lmtlhenlan 7apdmakt. 
.. lbnhlm Ye Kiımlftn nmri fm. 
fllanlan Wr ld cine bilar 78pda • 

aldır. Gk 'lttadMhn için de ti 
• ..... trav4lıw tetkik eill • 
..tWir. Km m.,. ....... ... 
~ .. Bd WlhJa tnmı,linmn .. . ...... ...... 

...... Tefri, Bakted.loji, ..... 

Hukuku, Tarih ~ ta· 

.. tM- '"'*· 8-lar JMll• lla 

..ıeud lir. 

çocuk at19cnaa doidWUYetlnce 

Sen de seveceksin r rırlıcln, korktu. 
- Ne ola,oraz? 
Hortlak au var ?. 

Dedi. rene: 
- Kıs au, Oflu mı? Ete• izzet Bealce 

. 
bir Grperti ~ Sonra. ı mi) orda. Göc kıpakim aJtcada 

Diye mear , ..... bralal- () k ç kca. ona 7aklqu. ODU 16-

Derken ıöıüae çocafun kutNla
ltaa lliştin"Jen klltt çarpb. Klaufa 
okada: 

bir kun~ S biyik biı k6- ren tek hayal mezarhta baraktıtı ço. 
dıtmı ıör taki ~ Jizünii cuk w.. tek korku tutu&eüb 1 Ve 
pek kudak .tyak .t k •tzaadaa darmada• tek chllo 

- Adc: Mehmet Rıfb 
Anneli : L&tfiye 
Baba11: Hasan Cavid 
Dotchatu 1er : Huldly 

,.,,,,_, çocuk ela ,. çıkıyordu r • 

.,ıayordu. . . --! ~ - Bari çabuk rarseJer de alsalar. _ Bu çocuk da kımua ....... 

Diyen polis ı 
- Hoılt.. HOflL. 
Dl köpeti k09Clu. çocupn 

il' eli · vai ile konu 
yanma ıitli. Rum " 
Uf)'Or du: 

_ Ne atlanın bre yavru.. 
Yok mu aeniD anan?. 
Nud barakm1flar ICDİ b6Jle bot 

,.,. ?. L.-1.b, 
Çocutun yiziine ~ 
- Güzel de ~ paç. 

Koprkeıı bap aletler içinde .,.. 

91JOrdu. peiaach. .reye ıütilia 
• ,apbtuu. ....ı kOflutunu M-

Y qa : Allllllf d6rt rüalük 
Ea ilttan de iki cümle nnh : 

ilk geçea edam •Babua yoktur. Çocuk Nfa!et > a.. 
Terıa .. nia ikind didüfil talda: zinden btrakılmıflrr.,. 
- Saat alb buçuk. Polis bütün bunlan okuyunca 
Güneş dopm yerinden Jükseli- ıeae kendi atıUe: 

yor. Bu ıaa bütfin ifcilerf~ evi~ - E. tlatdf ne yapacatrr, bu 
rinden dıpnya döküldülderı saattar. piç kurm1,1ou ? Bir ddiın ekmek de 

Oçuncü düdükte Okmeyd&m alamamıflar mı ki baralcm11lar bu· 
•olana• üzeri Be1otla caddesiD. n .ııida ?. 
!kr• pbidir. Aluıa akca ifd lra- Diye söylendl ve.. bu s6rleJifim 
lababta yolu kaplar. Bu akıD hafla. unlb: 
madlı• onctma ilk seçea .._.., - Bre bea timdi rfdip ayu~ fl;ec;; ._. bir poa. oldm. ile: caktım. Bir de bapa- ba çaktı. Ka. 
..,._.. ....... .,nu 1olm dl- ı rakola t&incekalcl, zabit lata

••• dıcle lıinl9 blakı.rml lllr caku. cocata clarlllcnep ....._ 

TekaOtlere m 

Emlak Bankası bu seferki 
ıstırabı gelecek seferki 

hizmetile ödeyecek 
Emlak ve Eytam Bankası direktö-

rünün beyanab 
E.WC a.t.. iç a,lak Mhlplıeriai bir baftadadır, yeıai tatbik et~te 

ba9' .. tı bir atalcfea dolaya akmbya cliplrdii. lliltcbit. dul 
•• 1etilaletla llir balta dalla bcklı•eleri aakbd ... 

Fakat 8-lca dinıkt&-leriDdea bir ıat. aç a1lak •hıpferiae yeni 
bir mujcle Yeriyor, dİJCll' ki: 

•- lbtipr mütekaitler, kim_. dul kadualar ıimdire kadar ta 
uzak semtlerdea kalkıp blnbJ• tadar relyorlu', aaatlerce f,ekle
tiJorlar bin müfkllltla maqlanm alabilyorlardı. Ba 1efer onlan bir 
u ı.e.J .mt1ya lllfalbk. Püat plecek maqlardaa itibaren, çok 
•illi• tedbirler alacataL Şehria Oskiclar, Fatih. Kaclaka,. BeJU&t. 
Boa• sfbi mk 981Dtlerinde birer diikkia kirala,.,. pbeler aç.-. 
tız. Bunlara toracaıu-z mcmmlar, o ••tte ..., ......._ para
llDlt lcap edea maamelefi çabacak ppuak clerbal ftl'eeektir. Ba .., 
ferki puyetlerllle ........ .... lahiplerl. ... ..... ba ,. ... 
kildea çok •e•• olaaldMdlr. 

f.m1ak Bukaama ba ~ karan çoll. IJI*. Ve aOafk•••la de
ler· Maq süipleriDia iMi seferki eilrAJtıt "albnpleri da llllmecba
riye auee _. ermif bulmaa1or. Yana banka tnzlata bafla1.ıcakw. 

Dahiliye Vekili 
Tarsusta 

Etilli ırkda,ıarımız
dan baztlarlle 

konuştu 
T etkilder&ne devam etmekte olan 

Dahiliye Vekili B. Şükrü Kaya diill 
öğleden l<'Dra Mersinde.. Tarsus& 
gelmiftir. Vekil bük6met dairesia
de bir müddet metaul olmuş ve 
bu meyanda Etilli arkdq)anmaadaa 
bazılarile konuşmuı Ye bunlarla 
dıter vatandqlar arasında e.Jd 
idannlll kötü ıibniyetiDden husule 
gelen bir aykmlık dahi kal .. datı
na ye kalmı1acatım. esuea böyle 
blr tellkkiDID ~Jel rejimine 
kat'ined aymadatam keaclüeriae hala 
etmiftir. --·-·-
Seferberlik za
manında ordu

ya ,,,,,.tiım 
Anbra'da. Mmr llldafaa V.U. 

lethde plqu bir kom1v,_.. ... 
ferberlk ballade •dw rnewclllt 
YetaltJe temin edflımd,. IMlpp 
lannı• llUll tamamlanacatm p 
tere11 bir llteklHfl harbiye., launma
aa em\an• hmrla•lbl'· 

Süip~rine le atı lüzuma olma1a 
mahallerle ordu levuam ve ibti,.. 

CID& yarayacak lnaiar, onhl ibti-
yamadaa olarak ai,eeek. içecek. 
yakacak madcleler, ~aalw içlll 
ot ft 1amaa. kotam maJ,emal. 
her türlil nalrD vaatalan. delfr· 
menler, fınalar, bata n rar• 
blan nlere kabul etmek ft 

balunak, Ukere JUU' 'her ter. 
il malaeme Ye Nnftler ftSllh 
lukbeda ... ı hareket e6cetfae 
dair kaa projeliacle lcabeda 
tabelt meftattar • 

e Trablon - Tüna yıla•• 
iflemek üzere Almanyadaa eelri
mize ıelirilen 28 modem otobaı 
dün Trıbzona gönderitm1ştir. 

recelcıln, muavine dert aolatacsbua. 

Asya 
Paktı 
Bu 111 içinde Anbır••d• 

lmu edilecek 
Pu&a'le çaku ôvr 1aıate1i pek 

yakında Türlüye. Irak. lraa ve El. 
ıaoistao aruanda bir Asya pakbma 
aktedilecetinl yazıyor. Pakt için, B. 
TeTfik Rüftl Ar11,Batdattan ıonn 
Tahrana fidecek ve dört hariciye 
vekili pakb orada prafe edeceklerdir. 
Pakt Ankara'da imza edilecektir. 
Ancak Harici7e Vekibia ne zamaa 
yola çakacatı Mııü malGm deiil
cfar. 

Ayasotyanın avlu· 
sundak •lacı 
k .. en eller 

Ayuofya aYlulandald biyiit 
•taçlardan ikisi dia k&laclen 
U.1miflir. Ba afaçlaıt dlbiacte. 
budayan elerin kime alt olclutunu 
hihliroruz. Fakat, eehrl n llllbaaa 
tllkltlaıl• elnflm aaı"9v i.ıwya 
platıabot ................ 
tada •alcllnlctrlnu merak eclJor 
ve allkadırlardaD IOnlJGl'UI? 

Eftaf ldmntCt Ala •m•w 
aonn, ...,....._. daı. batka 
camilerl aMll flldlde tllllir ettir
...,. kmu' werm'ıtlr. Yml ca ' '• .... ...w.1111 talllr ak• 
mektedlr. 

Betiktr., Sim camllallirab 
lklDll e41lrllttfr • 
Dol•N• ca•lnı. tamlntrcla 

,.kında daaıet w.ıcakbr. 
Oskik:lar. Kadrklr ....uı.n.. 

dald camllerlra laltılrlla .._ ... 
mektedlr • 

Yalaaz lmnbul dhlll a. 11tr1k 
Ye ldlçlk olmak bere ....,. 
kadar (20)-,S mltecaviz aml tamir 
edilmifllr • 

Diye ulleadl. ........ m. 

Halk filozofu 
diyor ki: 

Konuşmak bil
meyen birçocu
ğun nutku 

BJWJ1 anonim, dertli nakline 1nah· 
sus ildnc1 mevki tramvay arabası • 
na atJadmı. TO.ylenmin diken diker 
olması bır oldu Bütün tramvay 
yolcuları ayala hlkm•tJanh. Her • 
kesin yüzü sapsan bısılmlfti. 

Tramvay bntün bızile gıderken 

gene 1l§a4ı lltlıyan)ar, atla anlar ae -
iiJ. kaçanlar vardı!. 

Nedeq bilıyor musun, heruff!Jun: 
Bır buçuk - iki y~da bir çocuk 
nutuk söylüyordu'. 

Bir buçuk - ild ytlflDda bir çocuk 
nutuk söyler mi?. Bak, dinle de, na-
1111 16yliiJor gör: 

Bu çoeukcaiız topaç gibi bir ~ 
cukcağJıdı. Anwmn kucağındaydı. 
,.uza mllbe\Aiasız, b"r gergedan yö
zil kadar Amif ve kapkara, mos -
mor kesilmişti. 
Şaşkın anma onu kucalmda sal • 

byor, sanıyor, tartakhyordu. Fakat 
Blr buçuk ıki y8f111da bir çocuk 

caiaz ö7le kulaklar yırtıcı bir ses -
le o bdll!' 11e1 acı bağırıyordu ki bir 
insan yaYl'USUJldan bö le uJ 
benzer bir l5CS çıkıfına "'"""' .. ""Dlr" 
bnkansızdı. 

Çocuk, •teften ti§ten, a dan çat
lanuş dndaklanndan pPltek peoltek 
)'8lmz Ud kelime aöylilyordu: 

- Ana.. bal:ıa!. Ana!. baba' ... 
Bu -. dertli naklıne mahtRıs j. 

kinci mevki tramvay arablılarmda 
her birimiz pek çolı: duym\JfUZdur, 
§iiphesiz 

Çocuk, Taksimden Fatihe kaUr 
böylece çatlarcasma bağırdı. Hiç 
kimse susturamadı. Tramvay bo -
plmışb. ... 

Hadise neymiş, biliyor musu -
nuz?. Fakir ana yUzil birdenbire p.. 
fil> moraran çocuiumı butehıuıeye 
&ötümıilf. O gün mua,ene gUnU ol
mad•iı için &eri çevlııni§lerdil 

UIOl, nium böyle. Butahane dok
toru De baltetaiıı, deill mi?. 

Evet. amma, o fıüir analar da ne 
ba1tetain?. Memlelretbı ona kUCllk 
açan bir orası, hastaıw.l ~. 
Bir tefkat mabedi ki ,arah in -
sanlar yalmz omm lrapmna dal -
tuısuz bat ko)'ID&1a gidebilirler_ 

PMl. ... p r1elena,.-. .. 
ft .. DMll olQ,JW)ar da,..... ... 
b& meı..tlmt cıa. lwetglıncılartlm 
de para ahnmwlr usulone yilrilae
bWd G..ıelerin yaahltna 16re Be
ı.u,. ...... varidat temin et -
mek lçlD BeJı&1Ve bMtebaneJerinde 
tedavi ___..._ de (20) kurut 
........... Bayle Wr ııroJe twrJan. 
iDii- Bele~ meelll bu hafla bu. 
p-ojtşl a&a..-. Bu ..... .. 

Jedlımıime --- <•.•> .. .. 
mlD ediJlımmul. 

Vaba BeJecDıenin bndtıme llaa
ca mOldm lfleıi lııııaıwlt tıpa ft
rklat lıulmw ... ,...... l'lı1ı:al 

~ b6tpll olan Wr ıw.a. 
~ Jcin 40,000 lira ........ bir,.... 
d,.Ud"•. 

B.n...kl Belıdbe, ....... hübn 
m Wı ıbr .. W,. meclW bu 
fil qı .............. Abl takdir-
• o ....... 1ıdmQıen çoc*8 
..... eberllyete bdar amturalmut 
alam•! ........ 

Elotlu dotyrtur, poliı Hasan o
nun pürüzlerini ayıklanHya utrqar. 
Gel de kızru be Ha...?. 

118 _: Hab.. f>.klan llf ıld E• ll"lr' ... •••--au 

En çak içerledifi de ~ 
dar m&dan atlamaaa Ye.. O&ul luıca
.... alap karakola a&lrmollJCIL 

- Bekçı var • ?. 
D ye düd k çaldı. bir mak 

bekledi. Kimseler ~ ı 
- Piç tapma1a = ollaA 

kendim bir tue -'•• oaa 
taprdn• 1 Nedir p Alallrıa ile• ılla 
zora be? Polia ,.. ,etmiJGr 

fibi bir de piç bfdaJGI' L 
Dedi, DIKlala: 
- Sua .... piç.. • 
Diye diye kucatı.. akll. Hell 

yiirilyor, bem 16ylenl,ordu: 
- AUala ..,.. de kucatamda 611p 

öl•lyel 
Yedi IUttir .,._fbtam ,etmi1or 

bir de ba çakb Np .. J 
Yllkandaa •PP sidecekda bre 

H...._ ti• diJe iMi Joklaa pini&. ............ 
PohıHasaoK~k111 karakm~ 

DUD merd \enleriai Çlkark• kapa 
&ulndeld arkadqn 
- Ne o Haaa baklaa tlpllll M 

HidJ-..?. 

p!çll 
DIJ9bapbJE~-
- KOIDflel' barada mal. 
- Ne .rapacabaa ?. 
-·~ ....... ?. 
Kap 6aflndeld polisler biriken 

birkq olmlar. Hepli de Huw eot ... ,....... 
- Anaftd.. 
Dire .....,_...., her nkit koro ........ ~~,. ,.. ............... . 
-·· ... ~~-? Huaa bli br lçladec 
- ...... ,ıabl be Raal 
Dl,. ...... iki ,_ .. ,. 

..ua,. ve kııııaı.a- blll ede 
odeı _ ............... .....,._ 

Dedi, çocul8 ..... - .... 
............... ,. k ...... . 
lllp•ı 
-•a1trb .. ~....-. ... -· ....... . 
Dedi. Bir &eki. UAwe etti ı 
- l1l bir~ ....... J9PIA• 
Ve.. Htçoic tder ~b: 
-~ ......... da 

silıel ........ 
(Dn8mı .,., 



lngiltereniyesil8hl~nıyorr Hi~AAU!S~Coşkun] 
Denizde,karadaveha:vadatepedentırnağasilah- Kar1. Koca. Arkadaş 

)anan bir lngiltere 
Almanyanın karşısına çıkmış bulunuyor 

lngilt ere sil3hlanm 
artırmak için beş 
senede sarf edece
ği 150 milyan ne
reye ve nasıl sar· 

fedecek? 
Beyaz kitap ne
ler söylüyor ? 

T .. ondrada İngilterenin beş sene • 
llk milli müdafaa programını izah 
eden bir beyaz kitap neşredilmiştir. 
Bu beyaz kitaba nazaran, yeni tes -
lihat programı icabı hale göre tadil 
edilebilecektir. 

Fakat bugünkü şerait dahilinde 
İngiliz hükUmeti, 1,500 milyon İn • 
giliz lirasının yeni teslihat için sarfı 
lüzumuna kani bulunmaktadır. Bir 
taraftan umumi siyasi vaziyet, di • 
ğer taraftan umumi barptenberi bu 
sahada yapılan tasarruf, İngiltere 
hükumetini bu yeni tedbirleri al • 
mak mecburiyetinde bırakmıştır. 

( lnglllzler deniz •lllhlerını ertır1p dururlarken, bir taraftan da Almanlar 
donanmelarını harpten evvelki ve hattı ondan daha muazzam bir hale getir• 
mek Uzere mUtemadlyen çal19maktad1rlar. Yukarakl resim, bu gUnkU Alman 
filosunun heyeti umumlyeslnl göstermektedir. Bir bakı9ta bu filonun Avru. 
pada hiç ta ihmal edllemlyecek bir kıymet ta9ıd1Aı gtize çarpmaktadır.) 

İngiliz hükumeti bu muazzam mas
raf yükünü beş senenin içine sıkış
tırarak, vergi mükellefini ezmek ni
yetinde değildir. Bunun içjndir ki, 
400 milyon İngiliz liralık bir istikraz 
akdi düşünülmüştür. Bu suretle 
masraf yükü daha uzun senelere teş
mil edilecektir. 

Planın teferruatından pek bahse
dilmemektedir. Gene beyaz kitaba 
nazaran, havadan her hangi bir ta • 
arruz tehdidi İngiltere için olduğu 
kadar, müstemlikeleri için de yehi 
bir ı:püdafaa sistemine ihtiyaç gös-

tennektedir. Bilhassa sivil ahalinin 
müdafaası göz önüne alınan mesele
lerden biridir. 

Program milli müdafaanın hava, 
deniz ve ordu kısımlarını ihtiva et
mektedir. Bahriye nezaretinin ta • 
hakkuk ettireceği program gayet ge
niştir. Bu yıldan itibaren üç zırhlı 
tezgaha konacaktır. Geçen yıl tez • 
gaha konan iki zırhlı bunlardan ay
ndır. Yedi kruvazördür.. Evvelce 
tezgaha konmu~ olan kruvazörlerin 
mikdannı iki misline çıkaracaktır.· 
Tayyare gemileri için de vaziyet 
böyledir. Bu sonuncular dörde ibliğ 
edilmlş olacaktır. Diğer gemiler mo
dern bir hale sokulacak, deniz tay. 
yare filosu esaslı surette tezyit edi
lecektir. 

Bir lnglllz sap1r ·dlrldnotu ın,a haİlnde 

G
uyan'a sürülen 
Tür~ polisinin 
hakiki hatıraları: 2 

Ordu mevcudu iki piyade ve bir 
tank taburu ile takviye edilecektir. 
Diğer bütün kıtaabn askeri techiza
tı ıslah olunacaktır. Mühimmat ih· 
tiyatı, muhasemat halinde, yenileri 
imal edilinciye kadar beş ay kifa • 
yet edecek bir seviyeye çıkarılacak
tır. Ordu kuvvetli fener, top vesai • 
er gibi vesaitle tayyare hücumları • 
na karşı mücehhez olaeaktır. 

Beyaz kitapta hava kuvvetleri 
bakında sarih rakam zikredilmemek
tedir. Şunu söyliyelim ki, 1934 te. 
31,000 kişiden ibaret olan hava or • 

dusu, bugün 50,000 kişiye çıkan! .. 
mıştır. İlk hat tayyareleri bir sene 
evvel 580 idj. Bugiln 1,000 dir. Cad 

sene ıçın verilen yeni kredi 
19,600,000 İngiliz lirasıdır. Geçen se--

ne bu mikdar 6 milyon İngiliz lira-· 
sı idi. İngilterenin müdafaası için ha
va kuvvetleri 750 tayyare ile tamam. 
lanacaktır. 185 tayyare de deniz aşı ... 
n İngiliz topraklarının hava kuv • 

vetlerini takviye edecektir. Donan
ma için de 250 yeni tayyare yapıla
caktır. 

Ayrıca bir mühimmat ve rnahru .. ı 

kat stoku vücudc getirilecektir. Bu
nun için de bu seneden itibaren ih
tiyat mühimmat imal için 3 milyon 
İngiliz lirası, ihtiyat benzin ve yağ 
için 500,000 İngiliz lirası ayrılacak
tır. 

Sahte mühimmat fabrikaları ln • 
şasından sarfınazar edilmiştir. Fakat 
mevcut fabrikalar, bilhassa kimyevi 

ecza imalathaneleri mümkün mer • 
tebe saklı ve dağınık yerlerde bulu
nacaktır. 

Hava hücumlarına karşı balon • 

Kamyon kamyon gel8İ1 Fransız as-1 

kerleri halkın Uzerineateşaçıyord~ 
Melihayı, gözlerimin artık ıeçe

mediti son bir noktaya kadar takip 
ettikten sonra kendimi yoWadun .. 

- Ne mes'ut adamım, diyordum, 
biricik sevdijime kavuştum. Çok 
geçmez, yurdumuz düşman çizme
lerinden kurtulunca da onunla 
evlenirim. 

ileriye dotru yürürken aklıma 
ıeJdl Oçllncü şube arkadaılanmdan 
Sadettine, nöbetini üzerime almak 
ıöıllnü vermiıtim. Telltla yürüy .. 
rek tramyaya atladım. 

Cımll GıJgan zinianınJa ~l161U. .tr1i11n '1r•ilör• Möıgö OıgftWI 

!ardan sedler vücude getirilecek ve 

sivil ahaliyi hava bombardımanla

rından korumak için her türlü ted

bir elınacaktır. 

lngi/tennin karıuınıla hlr Je Ame. 
7//can tugôhlarının çall$ltf var 

Önümüzdeki beş sene içinde büt

çe fazlası kamilen milli müdafaay~ 

tahsis edilecektir. Bu para evvelce 

düyunu umumiyenin itfasına tahsis 

edilmişti. 

1914 te İngiltere, Amerika, Fran

sa, Almanya, Rusya, İtalya ve Ja-

ponya askeri istihzarat• için 442 mil

yon İngiliz lirası sarf etmişlerdi. 

Beş sene evvel bu mikdar 549 

milyona ~ıkmıştı. Fakat bugün 

2,290 milyon İngiliz lirasıdır ki, 1914 

senesine nazaran bcıı defa daha faz
ladır. 

farksız olarak saldınyor. İçerisinde 
iki Türk hanımı olan bir araba 
Gülhane parkı tarafından doğru 
geliyor. Zenci Fransız askerleri 

' araba ile gelen iki Türk kadınına 
saldırmak teşebbüsünde buJunu
yor:ar. 

iKi KiŞi SÜNGÜLENiYOR 
Benim yetiştiğim anlarda, bu 

adili~e isyan etmiı olarak yardıma 
koşan Alemdllr sineması bitişitin• 
deki dükklnda 11racı ile, soluk so• 
luta atılan bir Türk neferi 0; vah
şifer tarafından süniülenmiş bulu. 
nuyordu. iki kişiyi yaraladıklarını 
r~ren zenciler par~a dotru firara 
başladılar. Arkalarından koşayım, 
dedim, uzaktan takibe koyuldum. 
Bu esnada Ayasofya camii muha. 
fızlarından bir bölük asker Binbaşı 
Ha:ndi'nln kumandasında olarak 
nka yerine retmiş, galeyan eden 
balkı teıkine çalışıyordu. 

Çok reçmedi bir miktar da Fran-
11z askeri reldi. Müsellah Türk as
kerlerinin balkı datıtmaktan baıka 
bir şey yapmamalarına karşı, Fra~ 
11z askerleri, vakanın müsebbibini 
uay•cak yerde, sinemanın karp. 

1•/llıa11 w ımir/Ju ıordlıanı 11, lceı/ çatıgordrı 

Ayasofyadan geçiyorduk. Bak· 
bm. Alemdar ıinemasanın önünde • 
l>üyük bir kalabalık, biribirine 
kanşmıı insan ıeıleri ve heyecan 
vardı. Hem merak ve hem de me .. 
letimin emrettiti vazife duyrusile 
tramvaydan ıtJa1ıp kal'flki kala. 
halita kanıbm. 

1 
1.edi ıekiz kadar zençi Fr~~ l '!e ellerindeki kuaturalan her 
•keri ıarboıJuktan durarau b41d! 6ol~d~ ;çıkQa bir caaawan 

ıındaki Sıhhat[ Yurduna girerek 
· çatıclaki kiremitler üzerinden cad
ııleye atq aÇlbta bafladıtar. • 

HAdise ıu idiı Aflzlan leı kokan 
l • • • • ~ • • ı ı I . . . . • • 

l Bu hareket ahalideki heyCC!aili 

Operatör Selim sokağa çıkmak i
çin paltosunu giyiyordu. Hademe 
içeri girdi: 

- Sizi görmek istiyorlar!.. dedi. 
Selim yüzünü buruşturdu. Eşar

pını bağlarken: 

- Al.. dedi. 
İçeri otuz yaşında tahmin edilen 

_Yakışıklı bir adam girdi, gülüyordu. 
Halinden buranın yabancısı olmadı
ğı, bu odaya çok girip çıkımş ve Se
limi eskiden tanıyan bir insan oldu
ğu seziliyordu. 

Selim: 
- Ben bu adamı tanıyacağım, di

ye düşündü. Kafasında hatıralarını 
uçları şakaklarına takılı bir bobin 
gibi çevirdi. Çok yorgundu. İki aıne
liyat yapmıştı, bugün ... Tanıyamadı. 

İçeri giren adam onun daha fazla 
dü.~ünınesine meydan bırakmadı: 
-Tanınımyacak kadar çok mu de

ğişmişim, Selim, dedi. 
Kulaklarına çarpan bu ses, göz

lerinin tanıyamadığını Selime hatır
lattı: 

- Sen, Cavit .. Sen ha! .. 
Masa ile koltuk arasında duru 

yordu. Arkasile koltuğu itti. Masa
nın üzerinden iki elini uzattı: 

- Affet şekerim, o kadar değiş -
mişin, o kadar bambaşka bir insan 
olmuşun ki seni tanıyamadım, dedi. 

Cavit, kendine yaklaşan Selimi 
kucaklamağa hazırlanırken ıçını 

çekti, ancak işitilir bir sesle mırıl -
dandı: 

- Evet, çok, pek çok değiştim 

Selim.. Maddi ve manevi.. İnarur 
mısın? .. Kendi kendimi tanıyamıyo
rum. 

İki arkadaş kucaklaştılar. Selim, 
sonra, Cavidin koluna girdi. 

- Saat yedide karım bekliyecek
ti. Onun için acele ediyordum. Mi -
safirlerimiz var. Seni imkanı yok bı
rakmam beraber gideceğiz. Yalda da 
konuşuruz. 

Hastahanenin kapısında otomobil 
duruyordu. Selim direksiyona geç
ti. Cavit te yanına oturmuştu: 

- Şimdi ben Yeşilköyde oturu • 
yorum, dedi, Selim.. Yorgun başımı 
ancak orada dinliyebiliyorum. Hem 
de ev lendim, 

* ** - Sana en sevdiğim arkadaşımı 
tekdim ederim SüheylA.. Cavit Ek. 
rem .• 

- Sana da eşimi takdim edeyim 
Cavit .. Karım SüheylA .. 

Antrenin yan aydınlığında gölge.. 
de kalan kadına elini uzatan Cavit 
ona doğru yaklaşınca sendeledi. Se
lim de dikkat etseydi karısının sa
rardığını ve elini kalbi üzerine bas
tırdığını farkedecekti. 

Cavit Uç senelik tedavinin şu an. 
da heba olduğuna anladı. 

Yarasının bütün dikiş yerleri a •· 
çılmıştı. Alnında unutulrnıyan sev· 
ginin kırk derecelik harareti yanı • 
yordu. 
Eğer Selimin misafirleri olınasay-

büsbütün kabarttı. Hepsinin de göz
leri dönmüş, iradelerine hükmede .. 
medikleri anlaşılıyordu. Şaşırmış• 

tım. H!disenin çok kötü bir oekil 
almakta bulunduğu aşikardı. 

Kalabalık arasından bir ıes ıel
di: 

- Memur Efendi, ne duruyor• 
ıun öyle ? Biz sana bua-ün için ma• 
•ı veriyoruı. 

Sesler birbirine kanob. Bağrış 
ve haykırma kulaklanmı bnnaladıkca 
brmalıyordu. 

Daha faıla düoünemedim. Ayak
larım birden harekte reçti, konuıu· 
rordum. Ônde rid..en sarhoş fr~sız 
zencilerinin arkası 11r~ ve •1.imde. 
tabanca mutlull koıu1ordum.: 

di Cavit çok sıkıntı çekecekti. Allah
tan kimse kendisile meşgul almıyor
du. 

- Süheyla .. 
- Cavit.. 

* •• 

- Geleceğini ummuyordum Sü-
heyla, teşekkür ederim. İlcisi de he
yecanlı idiler. Gen~ kadın ellerini, 
erkeğin ellerinden kurtardığı za :. 
man endişe ile etrafına bakıyordu. • 

- Anlıyorum Süheyla, dedi, Ca
vit.. Görülmekten korkuyorsun. 
Hakın var. Haydi bir otomobile at-
layıp benim apartımanıma gidelim. 

Kadın, erkeğin gözlerinin içine 
baktı. Kadınlar bakışlarile, başkala

rın bakışlarını anlarlar. Tıpkı bir 
mahlUI içine diğer bir mahlul dam
laınasile asıl mayiin meydana çık -
ması gibi.. Erkeğin bakışlarında em
niyet vardı. Çıktılar. 

Cavit küçük bir apartımana yer
leşmişti. İçeri girdiler. Kadın bir 
koltuğa oturdu. Erkek onun dizle ... 
rinin dibine çöktü. 

Uzun uzun konuştular. Ha~ıra1an 
andılar. Ve anladılar ki gene bir • 
birlerini çılgınca seviyorlar. Ve bir
birlerini unutmalarına imkan yok • 
tur. Erkek şöyle düşünüyordu: 

- Benim Süheyladan ayrı yaşa• 
mama imkan yoktur., 
Kadın şöyle düşünüyordu: 

- Benim Cavitten başka bir er • 
keği sevmem imkansız .. 

Erkek, kadının ellerini öperken 
ağlıyordu. Kadının göz yaşları da 
yanakları üzerinden gittikçe büyü
yen bir çizgi gibi erkeğin saçlarına 
dökülüyordu. 
Bazı zaman göz yaşları müşterek 

hislerin bir sembolüdür. Göz yaş • 
ları kalpte eriyen ıstırapların mayi 
olup akmasıdır. Ve gözler.. Kalbin 
c;eşmesidir. 

* .... 
Buluşuyorlar. Ha{tada iki gün ka· 

dın, Cavidin apartımaruna geliyor. 
Bir arkadaş gibi konuşuyorlar. Bu·· 
luşmak ikisi için de bir itiyat hali • 
ne gelmişti. 
· Erkek, kadının güzelliği karşısın
da eriyordu. Onun için her halile 
bitiğini, mütehassir olduğunu ihsas 
ediyor, fakat kadın: 

- Ben ·kocama ihanet edemem, 
diyor. f~te sadece böyle buluşur, 
konuşuruz. 

Erkek kuvvetini denemek istedi 
bir kaç defa.. Fakat kadın bu sinir · 
kavgasından galip çıktı. 

* ** 
Selim Cavidi zorla köşke getir • 

rnişti: 

- Artık sen hayırsız oldun, di • 
yordu. Bizi hiç arayıp sormuyorsun. 

Süheyli sen de söylesene biraz. Hiç 
aramıyor bizi değil mi?. Bugün ya
kalayınca bırakmadım. Nasıl bıra
kınm, bir daha kim bilir yüzünü ne 
kadar zaman göremiyeceğiz. 

Yemek, sessiz geçti. Sellin bir hay. 
(Devamı 6 ncı sayfada) 

- Durl ... 
Süngülerinin bana çevrilditinl 

gördüm. Tabancamı onlar üzerine 
çekmiye mecburdum. Ve yaptım, 
her taraftan bir yaylım ateşidir 
başladı. Damdaki Fransızlar bana, 
ahali zenfilere ateş ediyorcfu. 

Parkm kapısına a-elmek üzere 
idim ki üstüme çullananlar oldu. 
Zencilerden bir ikisi buraya gizlen
miş, gelmemi bekliyorlardı. Bir an 
mücadeleden sonra kurtularak ta• 
bancama ikinci şarjörü sürdüm. 
Ateş devam ediyordu. iki dakika 
ıüren bu ateş, zencilerden ikisini 
yolda ve üçünü de Gülhane parkı· 
nın pa{pıak~ıkları önünde yere 
serdi. ~ • 

(Deuamı "ar) 



nu hiç merak ettiniı -· 
bllmiyorsanız haber -verelim .. 

....,paraforunun kendi serveti 
endisine yetiştiği için 

aldığı ma_aşı fakirlere dağıfhğı söyleniyor 
Son ~ yıl içinde impara -

"-..:..11-...ı- yırmı tanesi 
tor ~ JD'lllMI&_. terketmi§ler 
taht w ~--""'-- ettiril • Wy.&Ut terD• mt=ÇUUA 

~· Jlapmaft]ı, devletle .. 
~'eden bat]ar ataSJDda 

kendf tlıCmi bibelrlrHr taşımak
ta oJaiı mıcak beş, on tane daha 
h dar vardır. Bunlardan 
bazıları, ilk bakışta göze çok gö
rünen mühim miktarda maaş al
makta iseler de, aldıkları maaş 
nisbetinde masraflan da çok bü
yüktür. İngiliz kralının bir yıl 
zarfında aldığı para, 2,050,000 
dolardır. Kraliçeye de aynca, 
595,000 dolar verilmektedir. 
Dünyanın en zengin insanlann
dan birisi sayılan ve Hintli bir 
kabinenin reisi olan Ağa Han, 
butün servetinden başka, senede 
5,000,000 İngiliz lirası da maaı 
almaktadır. 
Mütevazı bir adam olan Japon 

İmparatoru Hirohito'nun aldı • 
ğı maaş bir senede 1,300,000 do
lar ise de, bu hükümdar, Ala 
Handan daha zengindir. Kendi 

Paris 
Sokaklarında 
Kurtlar 

&ki bazı kıtaplardan oğrendill
re, 1420 ve bunu muteakip 

y ı d , P sok.aklarmda 
k g ekt O zaman 
hamlan alellcayip bır gazetenin yaz. 
eh göre, p ortaamda bir ge
ce kurtlar dört insanı parçalanut
lardır. Hey gidi dUnya hey .. Bir, o 
zamankı, bır de bu nmanld P8rJal 
goz öni.ıne getirecek olunak pfm&· 

malt kabil mi? .. 

insanlar sabahlan ur.ar, 
akpmlan Jasahdanqq! 

Sabahtan akpma kadar, yalnız 
bir gf1n zarfında insanlar gördük • 
leri için mahiyetine gtire, bal • 
maktadırlar Sabah uykudan uyan• 
dliı zaman boyu bir metro 70 aan
llıiı olan bir msan akpma kadar bir 
8'ntlm, batta bazı imanlar na, tif 
...... bralmaktadırJar . .. ,.23080~ ...... 

Ametlb hava flrketlerl aene1llç 
raporlarında cıkudulumuza ı&et 
bu yıbn nihayetine ..., RUs hup 
tayyarelerinin ısaym ~ r:n..ıa • 
D1D 8300, İngilteıealD uoo. w • 
anın 5900, Almanyamn 5300, la • 

y anın 6,100 ~ 3800 .. 
r~e balıi olacaktır· Yalnız bu yıl 
zarfında imal olunacak tayyaftteriD 

sayısı 22,000 dir. 
1 J)ünyada ne kadar insan ftl' 

ıbndaki en kat'l istatis • 
1931 Y dünyada yapyan 

tiklere nazaran, sayısı 2,073,300.000 
bütün jnsan}arın Dar içinde dün- J 
dir. rakama, son yı. fai}abjı J]Ave 
yaya gelen yüzde bir buki on yedin- 1 
etmek Jizımdır. Hal ' yüzüncle 
d asnn oı1alannda dUııya ya1mı 
yapyaıı insanlann &ayıll 
"5,000,000 idi. !nsanlann bu kadar 
p ilzwMllbe, tıbbın tef8kkiyaU 
~ olmupr • .... ~ 
... "tMeht ·--~ ~ Pabt"" ~. 

imparatorluğu dahilinde Hiro
hitonun şahsına ait, çiftlikle, 
Japon milli bankasında para ile 
dolu husust kasalar, Koreyde 
uçsuz, bucaksız ormanlar var -
dır. Devletin kendisine verdiği 
paraları hükümdar, hastahane
lere, memleketin yükselmesine, 
fakir fıkaraya dağıtmaktadır. 

Haydarabat Nizamı da dün • 
yanın en zenginleri arasında yer 
almaktadır. Hint mihraceleri 
zengin iseler de çok müsriftir • 
ler. Hollanda kraliçesi Vilhen.. 
mina memleketi dabi1inde gayet 
muktesit bir kadın olarak ta • 
nınmaktadır. Mavi gözlü olan bu 
kadının tasarrufu 8'Vesindedir 

KNl Pol 

ki RoDandada altın para teda· 
vtilü hA1l devam etmektedir. 
Senelik aldıiı maaş 850,000 do
lardır. Kendi çiftlik, husus! 
müstemleke ve sanayi müessese-

Kral Emanltl 

(Aıneriiada bir ınalrJeri geni Wr Tranı jflana ~ ına.;w ,,._ 
1111,,,. Bu malcet. ıör• Tram AtlanQin Üd ilfmt bnclmen llü:& Wr.• Aafinıı. 
dedir rıe icap ettili zaman""'*" ınunmrn bir._.,. ,....,.,. ... ,....J 

DGnyayt hay 
ren bir uğurs z~uk 

Mari AntuVanetin duv:ağt kime 
• hediye edildi 

ailede feliket baş 
ıse o 
göstermiş! 

Milıracelere gelince; banlar tla 
dünganrn en zengin kralları 

sayılırlar, fakat. fOk müsrif tirler 
Meçhul eller bu duveQı nlheyet posta ile Nevyork 
Müzesine göndermişlerdir. Müze müdOrO kimseyi 
duveQın yanıne yakleştırmemaktedır. ouveQı yirmi 

dan_te18CJ Kız yepmış imiş 1 

Geçen hafta l~, meçhul biı- Duvak. bundan IODl'8, pldzind 
yerden Nev,.. York müwlne 'bUyUk Lüdviğ'in eline geçmiftit. Uldvll 
biı' paket ıehn'ttir. Müze direktörü de, duvak~ pek çok fell • 
zabıtaya müracaatla paketin apf • ketlerle brpJqtıktan IODl'8, Aql • 
ması es>'IJDda hımr bul~ il- dU,. Beri ctu~ satm almıpa da; 
zere bir ~ur ütenlftlr. Paket • • bu kadmm kocam mut!Ji bir iftlrM 
çı1mıf ve içinden Mari Aat\Ullletbı 1a kurban o1ank 6Jdilrillm0ft0r, 
meşhur ve tarihi rtJıı1ik duvalı j.. Eldeiı ele geze, ıeze. her yerde U• 

ie hır kaç mektqp ve bazı vesikalar lumız1uk ıattıren duvak Uçilncll 
çıkmı§tır. Bu vesikalardan anlap1 • NapOlyomm eline de ıtcmiftir Na • 
~ıiuıa göre, bu geliıilik duvak. biİ' polyon bu duvaii krallık tacı ile 

fe1Ak be oldu blrtlkte Graflna EvtenıY monto'ya 
$Ok ailelenn etine se p • venni§tli'. Yıldızı blltUn dhancla 
tu gibi, tayyareci Lindberg'in çocu-
junun çalınm•sındalri u~uzluk parhyan Napolyon ~ ile tlt 
ta bu duvaktan ıelmi§tir. yıl yapdıktan sonra 1810 )'Jlmda Se-

dan muharebeilnde talil r---n..uı ... On yedinci Ll\dvia )akın llbaba- ....... -ı·-
11 olan Kari Antumıetili, evlenetell Ve ilç yıl llODr8 da tmııarator ölmUf
ıaman, §eJ'efile miltenuip bir bedi- tur. Evieniy, gelinlik duvalım zen.. 

ye vermeli dU§Unmilştür. Fransanm gin bir İDllliz lel'DUlyedarma •tmıf
Şimalinden getirilen yirmi dantel!· tır. İngiliz evleneceil zaman llipn).ı. 
el genç Fransız ima, bütiln bir yıl sına bu kıymetli duvajı hediye et • 
çahştınlarak bir gelinlik duvak yap- mi§Se de, evlendıklerinin OD dör • 
tmlmı§b.r. Avusturya İmparatoru dUncil ,unu, gelin, kani zehirlene• 
ailesinin kızı olan Kari Antuanet, rek blmil§tür. Duvak, 1910 )1llmda 
hansız topraiına bir gelin gibi ayak İngiltereden Amerikaya göç etmif-. 

basarken, bir prens, şu sözleri. söy • tir. Cenubi Amerikada büyük bir 
lemi§tir: çiftlik sahibi olaıa Tonzales, evlen • 

"Bu duvak, sizin Fransa milletine mek Uzere olan kızma bu duvalı 
brp olan aevglniziD bir sembolü hediye etmptir. Fakat duvakla bir

oJacaktır.,, 

Heyhat ki, bu sembol, yalancı ~
JDl§tu'. Çilnka, Mari Antuanet, evli
lik baYatmda çOk bedbaht olmuş • 
tur. Buildan meyus olan Mali, gelin
Bk duvaiım )'akın ıırkadap pren • 

likte ,ehirden çiftlije gitmekte olan 
bedbaht babayı yolda glderken bir 

yılan JSJnp öldUrmUştür. Zavalh b
r.a aynı duvakla gelin olabilmek na-

sip olmamı§tıı-. Bundan soma, Şi • 
man Amerikada milyarder Astar 

d~ .. .Jm.ıt ... M.JU l5ac 9 
~ batan 'Qt,enllıj vapura IÇbd 
boluJup lltmlftlr. 

Harp 11Dannda 1.War, pahalı 
dUiünJ8re ehemml,et vermedilder1 
için kı)'IMtli ve pahalı oJm duvak 

DrıMfı11 __ ,.,,1111 ...... ı .. 
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ta bir ka,ede uyuklayıp beki • 
tir. Llndberg, 1927 yılında tayyare-

" ile Ameribdan Avrupaya ıeçe • 
rek Amerikanın mllll kabram8nı a
nana pçmı,, Ayin eıAsından Mo

ron'un lazlle evlenmi§tlr. Svlenınez

den &ıce Mari Antuanetin bu du .. 

niam Amerikalılar I,jpAerp he • 

di,.. olaü •emeli dU§Unmüşleti
dir. Mahvtyetkb olan Llndberg bil 
hediyeyi kabul etmemiftb'. F t 

bir kaç l(ln sonra Lindberg misafir 

lraldıiı Moron'un evıne, duvaim ıe

tirildijini ıörmliftür. Duvak LiıJd.. 

ber(in bulundutu ev~ yalnız üt 
,un blralalmı§tır. Fakat, bu Uç IÜJı 

utunnmuluna kafi ıebniftlr. Çiln· 
kil, Lindberg'm kaybı pederi olan 
Moron az bir müdedt soma Ani ola • 
rak vefat etmiftir. Daha aonra, 

Lindberg'in kUçUk yavrusunu ça • 

hp öldUrmUflerdir. 

Bütün bu fellket ve uğursuzluk· 

1ardan sonradır ki, bir çok aileleri 

matemlere sokan Mari Antuanetin 

bu tarihl ve menfur duvalmı, 1ne9-
hul eller, Nev • York mu.sine ıon-

~. 

--~--1111'
~ ~ JdJWı,.ek ....... w 
k8f8aine atd!DN"P w bir Wlbt • 
ten kcırktvlu içba, yanma yakJapl • 
mam•nı~. 

1 * 

Az kalsın bir serserinin gumr• 
/arı arasında kör olacaktı 

SAKARYA 
YILDIZ 
SOMER 
ALKAZAR 
TAN 



Oçkomite 

Makedonya komite
cileri arasında 13 yıl 
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Necmeddln Deliorman 
SofJ'ad• eakt:(OeUornaaa 

112:etesl ba mYharrlri 

tıktan sonra ya TUrkiyenin yolunu 
tutmaklığunız yahut, öldilrüleceği· 

ıniz tehdidini savurup gittiler, Plo
çef ismindeki matbaa binası .sahi • 
binin bundan haberi olmuştu. Bi • 
nasınm bir bomba ile tahrip, yahut 
bir TUrk organına melce olduğu ba
hanesile kendi hayatının tehlikede 
bulunduğunu düşünen bu adamın 
bize karşı olan muamelesi değişti. 

Ve yine, bu binayı terke mecbur ol
duk ... Bütün Türklerin canlan bo
ğazlanna gelmişti. Ne olursa olsun, 
idare başında bulunan İzgovor ıiu. ,Me,ıu,, Makidongalı komiteci kadın 
kumetini düşürmek için bütün mev- M•n~ Karnlçeta 
cudıyetlerile çalışacaklarını söyle- , (Bu kadıa Vlyaaaaaa ea b&yilk tlyat• 
yorlardı. 1931 yılında büyük vaitli ıonıada, komite relslniadeD Paalçayı 
b . bil~ il . . Bldilrm&ştür.) 
ır anço e :ıntihaplara giren 

demokrat birliği, bizim hukukumu
zu koruyacak bazı liderleri etrafı • 
na toplamağa muvaffak olmuştu. 

Biz paÇaları sıvadık. Ve bütiln 
Türklerin gözünü açarak lzgovor 
aleyhine rey vermelerini tavsiye et
tilc.. Bir milyon Türk nüfusunun 
iııtihaplarda kullanacağı reyin, esa
sen hepsi altı milyon olan az nü • 
fuslu küçük bir memlekette tera • 
zi kefesinde ne mühim bir ağırlık 
husule getireceği şüphesizdir. Bi • 
naenaleyh, Türklerin reylerile ek • 
scriyeti ka7.unarak iktidan ele alan 
demokratlar birliği dört fırkanın 
bir araya getirilmesile kurduğu bir 
kabineyi işletmeğe başlamıştı. Fa~ 

kat, aylar, yıllar geçtiği halde umu
nıi vaziyet eski vehametini muha
faza ediyordu. Konutacılar yine 
yerlerinde duruyor, gayri kanun! 
teşekküller Turklere karşı olan hu
sumetlerini hatta daha şiddetlendir
miş bulunuyorlardı. ÇünkU ka • 
bineyi teşkil eden partilere mensup 
partizanlar, kendi menfaatlerinin pe
§iııde kaçıp koşmağa başlamışlar 
hakild vazifelerile intihaplardan ev: 
velki vaitlerini unutmuş bulunu • 
yorlardı. Bizzat başvekil Muşanofa 
müteaddit defalar yapblmuz §ikl
yet ve müracaatler semeresiz kal • 
ıtllJ ve terrör azalacağı yerde fazla. 
laşmıştı ... 

F.dimeyi alacağını ve Akdenize 
çıkacağını propaganda eden o za • 
manki Trakya komitası Muşanof 
hükılmeti zamanında yarı resmt si
yasi bir parti haline gelerek Trak· 
yah mebustan kamaraya yerleştir • 
ıniştl. 

milletini hiç bir zaman mesul tut • 
ınak düşüncesini aklunızdan geçir • 
miş değiliz. Bahusus ki bugünkü 
Bulgar hükUmeti, Bulgaristandaki 
Tüı·k azlığına karşı eski muamelele
rin yapılmasına müsaade etmemek
tedir. Binaenaleyh, Razgrad mezar
lık hldisesinin iç yüzünU ortaya ko
yarken, Köse İvanof hükumetinin 
de nefret ettiği ve faaliyetlerine, 
kral Borisin neşrettiği meşhur be • 
yanname ile eskisi gibi hiç bir zaman 
müsaade edilemiyeceği nan edilen 
Partizanlığın ne sırnaşık bir beli 
olduğunu anlatmış olacağımız.ı zan -
nediyoruz .. Kasdimiz, Bulgar - Türk 
dostluğunu ihlal değil, bu dostlu -
ğu Türk Dil Kurultayına iştirak e
den genç Bulgar ilimlerinden :filoloğ 
Miyatef'in de iddia ettiği gibi, iki 
milletin damarlarında cevelan eden 
ayni kanın icap ettirdiği kardeşlik 
derecesine kadar, yükseltmektir. Bi
naenaleyh, Razgrad mezarlık ha • 
disesinin iç yüzünü yaşamış, ölüm 
tehlikeleri atlatmış, idmandan kur • 
tulmuş ve hadiseyi yegane iyi bilen 
bir fani sıfatile bir hatıra kabilin -
den, olduğu gibi tarihe nakletmeyi 
mUnasip gördüm.. 

Bazgrad hidisesi 
Bayramı bir kaç gUn geçmişti. 

Doğup bUyüdüğüm Razgrad'daki 
hemşire ve akrabalanmla dostlarım 
arasında bayram günlerini geçirmiş 
15 Nisanda. Sofyadaki gazetem.in ba
şına dönmeğe hazırlamyordum. 14 
Nisan gecesi, arkadaşlarla buluşa .. 
rak kasabanın en işlek bir lokantası 
olan Diragiyeef birahanesinde bir zi
yafet masası etrafına toplandık. Ak
şam karanlığı basmıştı. Gene kalkıp 
gitmeğe hazırlanıyorduk. 

Türkiye firarilerine Muşanof, kol
lannı açmış ve bunlardan bazılarına 
Bulgar emniyeti umum1yesinden res- Yanımıza, Türklerle çok düşüp 
mi vazife verdirerek Türkler ara • kalkan gazoz ve silon fabrikatörü 
sında münaferet doğuracak siyueti- Todor Ma\Tadinof sokuldu ve: 
ni gütmeğe başlamıştı. (Kemalist) - Haberiniz var mı, Türk mezar-
~~) namlarını verdirdiği lığa yanıyor,dedi .• ve uzaklaştı .. 
iki ttirlil Türkten, başianna sarık Allah, Allah, mezarlık yanar mı, 
koyanlar MU§8nofun hoşuna gitmi§, neresi yanar, kemikler mi! .. Taş • 

capka giyenler ise Muşanofun şüp· lar mı? ... 
heli birer düşmanı olmU§tur.. Arkadaşlardan birisi beş dakika 

İşte böyle günlerdedir, ki canı bo- içinde gidip geldi ve hakikati öğren-

iazına gelen Türkün bapna, bir de, eli.. 
Ra7.grld mezarlık hAdisesi beJAsı .. "Büyük mezarbğın bekçi kulübe-
rülmUştUr •• Bu hAdiseyi ~ sini yakmıJiar. İtfaiye söndürmek 
P~ ve gayri mes'ul feşekkUI· 1stemif. fakat mani olmuşlar. mezar. 
lerdir. BugUn)çü Köse İvanof Jıük4- bim bu gece tesviyei turabiyesiııi 
meti glbi göz ve kanun biJl kaydi • yapacaklanmf., dedi. 
§art herkese mUsavt olarak tatbik Kafatasunuı içinde, dedem, ba • 
etmek kuvvetini haiz olmıyan eski bam, kardeşlerim, ecdadım ve beş 
Partizan hilkömetlerln bu hldisede yüz senelik bütün bir mazi kefen • 
resmen, tesirleri yoktur. Amma, !erile canlandı .• 
Partizanlar, (Razgrad hAdiaesi) - Haydi arkadaşlar, kalkın! .. de-
(Köee Revu hlditesi), SilhindiJ. ~ elim ... 
disesi), gibi pyanı nefret hareket • Sokak Llmbalan söndürülmeğe 
lerden gene mes'uldürler. Çilnldl başlanın küçük kasaba üzerine 
gayri mes'ul teşekküllere göz ~ klbQs çökmüş gibiydl Mezarlığın 
muşlar Bu)garistan devletine tam çiinediiini işidebilen Türkler kor-
55 yıldanberi muti ve sadık birer ku içinde evlerine kO§uşınuşl..;., 50 _ 

taba gibi bağlı bulunan bir milyon kak kapılarını illa. mkıya kilitle • 
Türkün canının sızlatılmasına ijmaza mişlerdi. Arkadaşım Arif Necip ile 
yemin etmişlerdir. Binaenaleyh, bu- birlikte kasabanın dl§ maballelerin
gün Bulgaristanda kanunlarla kapa- den geçerek mezarbğa doğru yakla§-

tılan ve silihlan toplaııarak çeteleri tıkça, uzaktan bir takım gUrültii _ 
hnha edilen parülerle, komitelerin ler gehneğe başladı. Çekiç, taş sesle
ortadan kaldırıhnasile TO§ef, izli- ri işitiliyordu .. 
nef, Kimon Örgiyef ve §imdiki Mezarlığın tel örgülerine yakın • 
köse İvanof hüktimetleri yalnız la§IDl§tık. 75 dönUmlük büyük ve 
Bulgarlığa değil, Bulgaristan dahi • genif mezarlığın içinde, zifiri ka • 
linde yaşayan azlıklara da büyük 1- ranlık ortasında, elleri meşaleli bir 
1ilik etmişler ve kolll§U Balkanlı takım hayaletlerin, gulyabaniler gi
devletleri Bulgaristana hakild bi • bi dolaştıkları, kürekler, kazmalar, 
rer dost olarak kavmmışlardır.. çekiçlerle çalışan kalabalık bir güru-

Biz maziye karışan hakikatleri hun başında emirler verdikleri gö -
ortaya koym\11 olmak içhı bu sabr- rUlilyordu.. MUtecavizlerin, ecda -
lan, yazarken PartmmlarJa > gayri dımn kemikleri çiğnenen zavalWar 
mes u1 Bulgar tepkkü1lerinin Türk tarafından bir müdafaa tecavüzüne 

BUGOM<O PROGRAM 
ôtle nefriıatı: 
Saat 12,30 plAk.la TQrk muiki9', 

12,~ havadis, 13,05 muhtelif pllk 
Dep"ıyatı, 14,00 10n. 

Akpm aqriyab: 

17,00 inkılap dersleri Hikmet 
Bayur tarafından Üniversiteden 
naklen 18,30 plAkla danı musikisi, 
19,30 spor musahabeleri E~ref Şe
fik tarafından, 20,00 Vedia Rıza 

Ye ark.adqlan tarafından Türk 
muslkiıi ve halk şarkdan, 20,.30 B. 
Ômer Rıza tarafından arapca söy
lev, 20,4S Cemal Kamil ve arb.· 
daşlan tarafından Türk ve halk 
~kılan, · 21,15 orkestra, 22,lS 
aıans ve borsa haberleri ve ertesi 
giioüa prorramı, 22,30 pJAkla !O· 
lolar, opera ve operet parçalan. 
23,00 son. 

Tehlikenin 
Kovaladığı. 
Kadın! 

Geçen yıl Af· 
rikada ~tayyaresi 
ile birlikte bir 
çöle inmiye mec
bur olarak, zen
ciler arasmda 
haftalarca ölüıa 
korkuları yaşa• 

mış olan tayyareci 
Bayan Viviyan 

. Elder, tayyaresi 
Vwlgan Eld~r ile denize düş-
müştür. TunuSl gitmekte olan bu 
güzel Bayan ıebrin otuz mil uzak
lığında düşmü ise de tesadüfen 
geçen bir gemi tarafından kurla· 

rılmışbr. Tayyare, denizin dibine 
gitmittir. 
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li gevezelik etti amma, kadın da, er
kek te neşesizdiler. 

Yemekten sonra Süheyla biraz pi
yano çaldı. İki erkek tavla oynadı -
lar. Tam yatmağa çıkarlarken tele
fon çaldı. Telefonla hararetli hara
retli kon~cıan Selim salona döndüğü 
zaman: 

- Çocuklar, dedi. Maalesef sizi 
yalnız bırakacağım. Ağır bir hasta 
varmış. Hastahaned~n istiyorlar. 
Gitmeğe mecburum. Cavit burada, 
Süheyla korkmadan yatabilirsin. 
Benim de gözüm arkada kalmaz. 
Selim otomobilini garajdan çıkardı. 
Beş dakika sonra İstanbul yolunda 
idi. 

• •• 
Cavit, yatağında sağdan sola dö • 

nüyor, bir türlü uyuyamıyordu. Ak
lından ne fana şeyler geçiyordu. Sü
heyl.A iki adım ötesinde .. Kocası da 
yok .. 

Birden kapısı vuruluyordu. 
Sesi titredi: 
- Buyurun .. 
Kapı ağır ağır açıldı. Karanlıkta 

Süheylayı tanımıştı. Üzerinde açık 
bir gecelik vardı. Bacaldan çıplaktı. 
Elektriği yaktı. Başı önündeydi.. 
Y anaklan kırmızı, kırmızı olmuştu. 

- Geldim, dedL Dayanamıyaca
ğım., Meğer seni ne kadar seviyor
muşum. 

Kendini, kendine hayretle bakan 
Caviclin kucağına salıverdi. Gözle
rini kapadı. 

Fakat, hayret! •• 
Bir el omuzundan itiyordu, onu: 
- Şimdi imklnı yok Süheyll.. 

Çünkü kocan seni bana emanet et
ti. Ben bu alçaklığı yapamam. 

Nusret Safa Coşkun 
•••eaae111•11et111111•1111n11111111N111111111e11111111 

- Ben bir mevzu üzerinde üç 
saat söz söyliyebilirim. 

- O bir şey mi? Benim ka • 
rım hiç mevzu olmadan bütün 
gün söylüyor. 

- Ne tuhaf! Ayrılık muhab-
·bet ateşini söndürecek yerde a-
!evlendiriyor. 

- Çok doğru! Ben kocamdan 
ayrıldıktan sonra aşığımı daha 
çok sevmeğe başladım. 

Franaız tiyatrosu operet 
kıamı 
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Eski lst&11bul batakhaneleri: l 
KUM AR •• 

. Yazan·: M. S. ÇAPAN ---

Kumar argosu nedir, 
nasıl konuşurlar? 

lstanbulun nerelerinde kumar oynanır?· 
45 kumar adı • "Kafa kar.ış,, nedir? 

-2-. -r = ... ıt --
--;;r-. :t 

• ~ .; -d 
' 

. _Hapishane'erde kumar oynamak 
•ç!n kiğıt, zar bulamıyan mah
kumlar, pamuklu kibrit kutuları 
içinde, koltuklarının altında, göğüs 
kılları arasında (Bit) besleyerek, 
yorgan üstünde bunlara yanı 
yaptınrlar, matlup noktaya han-
gi • Bit • daha evvel geçerse. 
ortaya konulan parayı onun sahibi 
kazanır. 

Yarış esnasında "Bit,, sahipleri; 
- Ha gayret Toramamm az 

keldı 1 
-: Haydi tosunum sık façayı 1 
Dıye mallarını teşci edici söz 

söyleyişleri hayretle aörülecek man
zaralardandır. 

Hapishanelerde tebeıir ve sa
bundan yapılan zarlarla kumar oy· 
n~ndıta çok defa vaki olmuş, ha· 
pıshane memur ve gardiyanları yap 
bkJarı arafbrmalarda mabpuslann 
üstünden bu çeşit bir çok urlar 
meydana çıkaralau.şlardır. 

Bir de klğıd paralarla oynanan 
bir nev'i kumar da ha· vardır. Me
sela bir lirahk b:ınkonotu cebinizdea 
çıkarır, liranın &OD nuinarasa üze-
rine bahıe firerıiniz. Bu numaraya 
~ek ~erainiz. yahut (çift).. (tek) 
uz~nne oynarsanız son numara 
mesel& 18.591 yahut 27,597 çıkaraa 
siz kazanırsınaz. Son numara (çift) 
meseli, 35,664 ve yah11l 13,S82 
çıkarsa kaybedersiniz. Buna (tek· 
mi, çift mi?) oyunu derler. Bu şekli 
Otomobi~ Tramvay numaralarına 
tatbikao oynayanlar da çoktur. Bıı 
oyunlar mütareke yıllarında bira. 
hanelerde, barlarda çok oynanırdı. 

• latanbul kumarhanelerini, bu 
batakhanelerde yapılan hileleri an
latmazdan evvel, bir tasfini yap. 
mık zaruridir. Bu tasnife göre 
lıtanbulda oynanan oyunlar şun-

lardır: 
1 - Kabn oyunlar• 
2 - Klüb oyanları 
3 - Kumarhane oyualan 
4 - Av oyunlan 
S - Hırsazların, kopuklann oy. 

nndddan oyunlar 
Bu tasnif yapdllUldan evvel, ku• 

marbanelerin eararana. onlarda dö
nen dalavereleri. klüp hırsızlıklara, 
( an fami oyun ) adı verilen ev 
oyunlanDda 1apda hlleklrlıktarı 
anlatmak kabil delildir. 

Şunu da aiyleyeyim ki, her 
,eyden ewvel ( kumar arroıu ) bak· 
kında malGmat vermek lbımdır. 
Memleketimizde nasıl külhan beyi 
argosu varsa. bunun gibi bir do 
(kumar argosu) vardır. Ve bu 
beynelmilel bir arro detil, milli bir 
argodur ve pek enteresandır. 

Her milletin bir külhanbeyi 
argosu olduğu gibi, bir de cku
mar argosu• vardır. Bunlar, 
bibirlerine hiç benzemezler. Ba-
zıları ilmt ve felsefi bir ıstılah 
gibi, beynelmilel olmuş, dünya
ya yayılmıştır. 

Y azılanmda da sık sık geçecek 
olan bazı tabirlerin ve kelime
lerin manalarını anlamak için 
na lüzum vardı. Bu lüzumun 
ehemmiyetini düşünerek, mem· 
leketimizde, kumarbazlar ara -
smda söylenilen sözleri, cku • 
mar argosu» nu topladım. 

"Hepsini tophyabildim mi?. 

/Kumarın en çok oynandığı .,. 
serw/lerl silip piürdüjii y•r• 
lenkn biri: Monte Karlo ka
marhane•I./ 

Tereddütsüz: 
- Evet! 
Diyebilirim. Atladımsa bile, 

bunların sayısı bir kaçı geçmez 
ve esasen öyle sayfalar, sütun • 
lar dolduracak değildir. Mah -
duttur. Azdır. Bunları hiç bir 
tasnife tabi tutmadan gelişi gü
zel yazıyorum: 
Uyanık - Kurnaz, hile yut -

maz . 
Cuet~ - Kahve oyunları, 

tavla, piket, pastra ve ilah. •Ah
met Cueto oyunlarını iyi oynar.• 

Faça - İskambil destesinin 
en altındaki kağıt. cFaçayı gös
terme, avanta, avantadır.» 

Aynasız - Zar. [Külhanbeyi 
argosunda polis 1. 

Tırapola - Bir deste isk:am -
bil. 

Aynalı - Cıvalı zar. 
Bap etmez - Kurnaz, açık

g?z, hile geçmez, chap etmez, 
dıkkat et!» 

Fendbaz - Kumar hırsızı, 
kumarın bütün hilelerini bilen 
adam. 
Mayın - Enayi, aptal, ku -

mar acemisi. cMayın» dır. Ya
kasını bırakma!,. · 

Mal - Para. 
Sabu - Bakara oynamak için 

içine iskambil konulan kutu. 
Ökü7. - Cıvalı zar. cÖkiiz -

leri koştum, başladım kerize, e
nayinin tammn 20 askerini arak
laodım.» 

Asker - Para. 
Çuıgardır - Kavgacıdır. 
Uyuz oldu - Huylandı, şüp-

helendi. [Ekseriyetle dışarıdan 
oyunu seyreden kumar hırsızı. 
nın arkadaşına ikaz makamın -
da söylediği bir sözdür: Uyuz -
landı = dikkatli oyna!) 

Keriz - Enayi, aptal, hile yu
tan, oyuncu. 

Keriz etmek - Hileli oyun 
oynamak, cıvalı zar kullanmak 
işaretli kağıtla oyun oynamak. ' 

Kerizci - Hilekar oyuncu. 
Karagöz - Küçük boyda zar. 
Hafif - Parasız, az pandı. 

chafiftir yanaşma!• 
Çakal - Kurnaz, bütün oyun 

hilelerini bilen ve yapan. 
Daha genç - Daha parası var 

bitmedi . 
Mort ebnek - Oyun oynayan 

Dir adamın bütün parasını al -
mak. cAveli mortlattun, nesi 
var, nesi yok aldım!» 
Açıkgöz - Kurnaz, hile yut

maz. Hileklr oyuncu, fendbaz. 
~Bitirim - Barbut aynanılan 

yer, kahve, kumarhane. 
Bitirimci - Kumarhane işle-

ten, barbut oynatan adam. 
Kereste - Aptal. 
Barh! - Hilesiz, temiz oyun. 
Harbı ar - Kahvelerde tav·-' 

la içinde verilen cıvasız, doğru 
zar, 

Arnawt un - Abldığı za • 
man fınldak gibi dönen bir ne
vi beş köşeli zar. 
. . ~li - Huylu, şiipheli, ken- 1 

disine hile yapılıp yapılmadı -
ğında müterec:ldit. ı 

Erketeci - Gözcü, barbut 
kahvelerinin önünde bekleven 
aşağı yukan dolaşan adam. 

0

(8~ 
adamın vazifesi, U7.Bktan polis • · 
1~ sivil memurlann geldiğini 
iÇE!!'deld oyunculara haber ver-
mektir.] (Devamı •r) 



SPO 
Güneş mi 

Beşiktaş mı? 
Pazar günü yapılacak bu maç b~
gük bir alaka ile beklenmektedır. . 

Bayram günlerinde tertip edUen tadır. Nefes kabiliyetl fazla ve gö
turnuvanlıı son maçı havanın birden rüşl\1 bir oyuncudur. 
bire bozması yUzünden yapılama- Daniş - Güneş sağ haf mevkiiıı
mıştı. Turnuvanın birinci ve ikinci- de oynuyor. Fakat daima. muvaffak 
sini tayin edecek olan bu maç al.Aka olamıyor. Zaman zaman ıyi oyun • 
ile beklenmektedir. Bu maç bu pa- Iar çıkarmasına rağmen Güneş o • 
zar günU yapılacaktır. Milll küme ı yuncuları dereeesine çıkamıyor. 
maçlarının arifesinde bu iki kuvvetli Melih - Sağ ve sol açıkta oynı • 
neticesini kestirmek milşküldilr. yon Melih eskiden santr forvet oy-

Fakat bu maçın hangi takım nuyordu. Kendisi atletik kabiliyeü-
tarafından kazanılae8l,'1 tahıl meç- nin fazla olmasından istifade ede • 
huldür. t rek muvaffak oluyor. 

Bu günkü vaziyete göre maÇln Rebii - Milli takımın eskisi ve G. 
neticesini kestirmek müşküldür. Sarayın en iyi oyuncularından biri-

Maçm Hakemi Fenerbahçe an- dir. Gilneş takımında da eskisi kadar 
tröoörü Mi.ster Elyotdur. olmasa bile iyi oynıyor. Kendisi tec-
Takımların son maçlarına ve o • rlibelerinin tesirile her maçta takı

yun kabiliyetlerine göre galibiyc- mma faydalı olmaktadır. 
tin hangi tarafa daha yakın oldu- Ruih - İyi bir santr forvettir. 
tunu ve bu gUne kadar oynadıkla- Eskiden G. Sarayda oynuyordu. Za-
n yerleri göstermeye çalışalım: man zaman çok güzel oyununu yersiz 

GCNEŞ: ınantaz !erle bozmaktadır. Fakat ek-
Cihat - Son Milli takım kal ci- seriyetle çok güzel olmaktadır. 

sidir. Alman yadayapılan maç - Selahattin - Milli oyuncudur. Es
Iardan sonra bir çok dedikodulara kiden İst Spor takımında oynardı. 
sebep olan bir oyuncudur. Güneş Güneş forvet hattırun golcülerin • 
takımından evvel Aakara G. birliği dendir. Sık sık güzel oyunlar çıkar
takımında O)'l'luyord ı. Güneş ta - maktadır. 
kımında oynadığı s n lık maçların- İsmail - tık zamanlar sai ve sol 
da muvaffak olmuştur. Fenere karşı haf mevkiinde oynuyordu. Şimdi 
çıkardığı oyun k ndisinin iyi bir ka- sağaçık oynuyor. Tamamile bu mev-
leci olduğunu göstermiştir. kide muvaffak olmamasına rağmen 

Faruk - Güneş takınu kurulma - enerf ktir. İyi oyun çıkarması bek-
dan evvel Galatasaray birinci tab; lenılebilir. 
m.a.-.y ordu. o samaııdanberi 
oyunu gtln ge~ dOzefeh Faruk 
bugun İstanbulun en "1 sal müda
fii olmuştur. Bu maçta da takım le
hine arkadaşlarından daha fazla mu
vaffak olacağı muhakkaktır. 

Reşat - GÜIU!f takımına airme -
den önce İmiir takımlarında oynu
yan bu oyuncu bu gun en iyi mtl
dafiler arasında yer almıştır. Ap • 
jı yukan her maçınd* muvaffak ol
muş bır oyuncudu. Pazar gUnil ken
disinden muvaffakı) et beklenebilir. 
İbrahim - Milli takım sol hafh

lun yapan bu oyuncu GUnetten ev
vel. G. SllrQda ~ G. Sa • 
ray telmmpdp .. w lll8'fldiDde 
oymyan hrihlm ~-'o ..... 
künde görUndU. Bu mevklcle mu • 
vaffak olamıyan İbrahimi tekrar sol 
haf alan GUneş idarecisi takımın haf 
hattını kuvvetlendırmif oldu. Bu 
hatta daha fazla muvaffak olan İb
rahim 1zmlr takımlarında da muvaf
fak olmU§ bir oyuncudur. 

Rıza - Eskiden Galatasaray ta

~ 
M. AU - lstanbulun birinci a

nıl Jralecllerl aruuıdadır. ~ 
le muvaffak olmaktadır. Betik • 
taşın hır çok oyunlarında da ken
dısinin iyi kaleci oldutunu göster • 
mişt.ir. 

HUsml - Millt oyuncularımızda
dır. Son Mlllt talnmda oynadı. Oy· 
nadıiı maçların hemen hemen en 
çoğundan muvaffak oldu denilebi -
hr. Bu mühim maçta da muvaffak 
olması istenilen bir futbolctunUz • 
dür. 

Faruk - l'utbolcillerimizın en SCS
rOtlil ve teknik olanlan arasuı4adır. 
&k1den forvet oynardı. Bqiktaf 
1iidncı talamında mOdafaada oynu
J'Or a..t maçlannda muvaffak 
olmu§tur. 

Feyzi - Befiktafm ve MilU takı
mın uzun zaman haf hattana. ,_ 
almıştır. Son zamanlarda eskisi libl 
iyi oynıyamıyor. Her halde bu maç 
için iyi çalışmıştır. Muvaffak olmasa 
beklenilebilir. 

lamında oymyan Rıza Güneş mer - Hakkı - Milli takımm Ye Beılk
kez muavinliginde muvaffak olmak- taşın forvet hatbnda muvaffak o1an 

Poll• romanı: 2 

Karanlıkta bir ışık 
Muharriri: Ed .. r Vala• 
vlr•ı Muammer Alatu 

DUDkil • te1ıibnm MI' birik bir m.. Aruvathlkda 

(
D-1!.. ,.....,., .... C• ......... ol•lkla ......... 
.--... v ..... idi. 

ı..o .... ~ =-=· Her ikili ele birblrleriıaln eUeıW 
ra IJGlınlll ,,.__ .-ı --:-::· da.tca ııkblar. 
na #tadat u:anaıı .,-u llGf8 .,...,..,. - Y emet• blıde kalırsws 
lı.. Otlanna ılriP ıoyan.daltlaıJ tabii ı 
u. lıonsı Cra1 Jfdlff"° ıeldi IMt Remlnflon Kara mGtebealmane 

'°"'4 
6ir rniıafW' ıelJilW ,_,,., Gru Lekımaıa'a bakb. Genç k .. 

ıa:'cli. Misalir Kara iııninıle Ar •• dan bir koltuta oturmuş, iki eJ1e. 
--~-dul.fa ,,.oft ~ .-. • y

0 

.,. rini b•qt muflu. Yüzünde de-
nuvu11 " y ria bir yeis C1kunuyordu. 

lı biritiıli-: Gfdl mittdirin ZfflO• Yunanlı Kara f6ylo ceYap 
:;"linclen biç· le ,,.ewınan defı1tlir. verdi; 
Hep beraber ,,.,.- ıeR•· Sonra _ Eter madam Lekmaa bir 

Romana ile a'Iİltı'irİ • .-- odanrwı mabıur r6rmeziene.: 
-J.ı1tliler. 7,.abıtı romanların .. • Genç kadan tabii flrün-.te 
r aJ&tarak• 

lcı1.edir!orlar.] ç _ Bi~e eeref vermiı olursunu1, 
ıelmefe mecbur oldum, dedL bir deci Hava b\JıOn okıdar fena kL. 

Konuttuta lnriR~ceden 8 Be İti yemeklerimiz hoıunuza ıit· 
Ecnebi oldafuna anlamak .. ı:.!: Fakat P.1' derler? Mllafir 
klD detllclL 811 adam ıeo~··- ma. 

Okuyucularla 
§Jaş ba Ş..5! 

Begkozlalar 
Halke'Oi 
lstegor 

&,,ltozdan M «ic Naa DolunQfl 
irmala Wr oAuyucurnuz Jlazq/Or: 

MJler tanfta llalbvleıt aplıp 
pnçlik ~la umiml 'birer ~ Jmra. 
layor. Fakat Be;J'kada böyle bJr ha· 
reket yoktur. 

Jlalbukl Be,U. Boinm en mu • 
him hir bsuıdır. Kalabalık, mü • 
nevver Wr halkı, eot\t1n bir pnçJiil 
vardır. Beykoa lscanbula uuktır. 
l.stanbal llalkevleri faalqetinden 
buranın gençleri istifade edemezler. 
30 biadm fala nlifasa malik olan 
Beykoz, hu mak köşede boynu bü
ldik bir halde mi kalacak?. 
Beykoı:da mutlaka bir Halkevi a• 

çılması unuidir. Bu suretle genç• 
lik bir çah altına teplanmış olacak, 
buıün bir kısmı kahve köşelerinde 
vakit ı~ Beykoz ıençleri, tür
bi bir çahpnağa koyulmuı olacak· 
lar4ır. Şbndlye kadar Beykoz niçin 
ihmal edilmiştir, bilmVoram. Bey
kozluJann bu dileiini aUıkadarla • 
nn nmn dillatine arzehnenld is • 
tiyorum,, 

[SON TELGRAF - Beykozlu 
okuyucumuzun bu dileli yerindedir. 
Beykoz lstanbulJan uzak bir aeml •• 

lir. Vapur meselesi ve mire. bu ye •• 
rin ,_erini. ıelıirdeld H alkaılerin • 
den i.atifade eflirerna.] 

bu oyuncu 11111trhaf mevkilnde mu
vaffak. olamıJOr. F.ski enerji ve fut
bol kabiliyetini gUn geçtikçe kay -
bediyor. Forvet hattında oyna • 
ması takımı için daha faydalıdır. 

Fuat - Bir kaç zamandaııberi Be
fiktat talnmmda O}'DlllDaya başlı • 
yan Fuat llln pçtikçe lyihıp>iştir. 
Sal muavin mevldlnde muvaffak o
bıyor. 

Hayatı - Beşiktat forvet hattı • 
mn salaçlk mevkilnde muvaffak o • 
lan yegane oyuncudur. Vasattan yu
karı çıkamıyor. 

Enver - Be§iktaş takımına yeni 
girmiştir. Bu maçta oynatılıp oyna. 
tılmamam belli delildir. 
Nhım - Teknik ve fırsatçı bir 

santrforvettir. Her maçta takıma 
gol kazandırmaktadır. Muvaffaki • 
yeti beklenebilir. 

Şeref - Beşiktaş ve Miill takımın 
soliç mevkiinde oynamıştır. Bu maç
ta da soliç mevkilnde oymyacak. Lik 
IDllÇ1annda - fazla ıol .. fuıbol
c(i]er aramıdadır. ı.t.ıbulup eı iri 
forvetleriıMledlr. 

l'.pef - MiDI febnm W Betik· 
tapı so18çık mevldinde O)'D8ID1f -

tır. Zekisuıı futboJe bareıyan oyun
culanmızdapdır. 

Bu maçta belkl muvaffak olacak
tır. ÇUnkU karpsında oynıyan mü
dafaa çak kuvveUidir. 

Sulhi - Beşlktaşuı birinci takı • 
mında oynıyan bu oyuncu muvaf • 
fak olamıyor. Seri oynıyan Beflk
ta§ forvetleri arasında çok ain' ka
hyor. Bu maçta oynab1ap oynabl • 
nuyacalı meçbwd\lr. 

Kim k•nnabillr? 
Bu nzi,ete löre bu masa kam -

.... takımı seçmek iUçttlr. ÇüqkU 
iki takım arasında hemen hemen 
fark yok sibidır. Bu maçı her za. 
man oWulu &lbl itidal •• o lilıı ~ 
171 O)'IUY8CÜ talwnm kazanacatuu 
.Syliyebiliriz. 

Yalnız bu IÜJle kadar daha iyi ne
tJceJer alabilen GUneşin bu maçı Si
yah • Beyazlılann mallubl,etile bJ. 
tinnes1 clllfUnülebilir. 

Murat ;alaan 

umdutanu defli buldufunu ,ermiş. 
Ba milafirperver lltlalıl e 

billkiı siz bana oeref vermif ola
yorsunuz. 

Kara etilerek rent bdm .. 
llmladı. Sonra Caa Lekma'a 
d6nd6. 

Her ikisi flmcll edebi llf' .a
nakapya d~ " Gru fır
aauu istifade ederek Alandan 
ç.kb. iki PDÇ k'tlplsdaO .... 
aecltllkea, mevn Con Lek.._._ 
romanlanna lbtlkal eUL ICM-a: 

- Bea ... bltla to•ı .... 
DID okudum, dedL 

COll yan ciddi, yan ..U: 
- Vab wılt, U,h alJellese aı.. 

lannnpmız demek t 
- Billldı I Ben lbde birik bir 

cani kabiliyeti .aairoru• 
- Çok lefekkür ....... 
Ytanula ıtHlmsudt c 
- Söyle•ek İltedtliml yanq 

anlamaynnz, dedi, romanlAl'da kul
ludıpaaz bile we desise yollanada 
6yle maharet röıteriyonuouı k ... 
daha Uk sahile!ennizde -a ~ baıb
yor, nelicosı beaıeıa kf,wamak iatl
r-rum. mqnJ ~adl 

Tarihi rom••: 2 

MUSA ÇOCUKLARI 
Yahudi tarilıinden 

lbrahim 
canlı menkıbeler ve 

Peygamber 

1sa Peygtımberin. diL•'4J14 11mf... 
den gelmediğiu ve gelmuiM U. 
Allah bili, 11a, daha. çok zaman l4zun. 
geldiğine gÖTe cSeneri Yahuc:lb 
nin çilesi çok daha devam edeeelo
tir. Filistitı, 1ıa Peygcrm.berift dün
!Jaya avdetine kadar, olsa olsa, 
bir uğrak yeri, serserilik geyahatin
de bir merhale sayılabiltr ('9). 

Yahudi yürüyor; fakat fU "r JcL. 
arkasında asırlan, OftTlarca h4di • 
seleri de sürüklüyor. 

Yahudi Tih ıahralanndcı tövbe 
ve i tı far ettikten. IOftTCI cArn 
Mev'ude• kavU§Uyor. Dawtlatla 
kahramanlık, SideymanlaTZa Uıti • 
ıam devirleri 1Jtl§t!/OT, Rahat, °""• 
azdınyor ve ikiye ayınyor. ATtılc 
felaket asırlan devam ediyor: 

Babil esareti. asırlan:a ~ e-
den. bir tcibiiyet zilleti.. Nihtiyet 
miladın 135 inci senesinde Roma 
imparatoru Adriyenin ıtUmnı~ 
altında tamamıyte ezilişi.. M l 
mevcudiyetini kaybetmesine mal 
oluyor. 

Yahudi, orta ça!j başlangıcında• 
Mi geçen mmcmdan, bin ukiı Pi 
ıeneden beri, lsanın bedduasını ri
riikliyerek senni ge yor; fakat 
cennetten kowlmU§ lbhı gibi, dtın-
11a Juldinlılıritd ele, zeJc:a ,,e feytcı
tuıtma tal..a:~ Cihcın • 
da ye111er _.-. mman- lioı
fırtınalanfa; tpıhudi §errinin isl 
t1ar. 

Yahucftlile.. tpı1mc1Uer.. otu. üç 
asırlık bir efsane, bir tarih.. V ç 
bin ~ yüz senelik bir macera, biT 
ıerencam.. Acı, tatlı Mdiselenfen 
6rülmiif uzun bfT sergüze§'ttw. 

Ben, bu otuz üç cım, bu üç bi1' 
üç 1JÜZ mıeyl, bu amme sıkı§tır
dım n hnda bütiLn bir diai e/1G-
11eyi, bfT cemfiJlet ıercmccnrımı, 

duydupm alctkayı w Jl"§adığım 
heyecanı duyura1'ak ve t10§atarak 
anlatmıya çal11tım. Zannediyorum 

ki, fena etmedim; çünkü yahudi • 
likte, yahudileY"le asırlar Cl§m4Jc. 
ülkeler gezmek, nihayet Fili.iünde, 
muvakkat olaa bile. ye,.lefmelc 
..-ueır ...... ] 
1-fnt'*' bl&gln1ci NJcti•ler bez,. 
bMttlcfan, Mm da hakikate ... 
faft+m göreceğiz. 

lbrahim Peygamber 
1 - u,. ( 1) ıehrinde Mtlcittaıı 2300 

sene evvel bir h4diıe 
Ur şehrinin put sanatklrlan a

rasında, meharetl ile tanınmış us
talardan olaıı Tbe1ı yahut Aıer, bu 
akfcım, daha akeıı evine dönmiif
tü (2). 

Karısı Melike, kapıyı açtığı za
man, kocasının halinden endi§e e
derek sordu: 

- Rahatsız mısın Azer? 
-:- Hayır. 

- Yuzun solgun da .. 
Azer, bahçeye &irdili zaman mı

rıldandı: 

- Fena bir havadis işittim de. 
Bıraz nefes alayım.. anlatınm. 
Karı koca, yeşil yaprakları ara

sında beyaz çiçekler Utrtyen por • 
takal, lımon ağaçları. iri yapraklı 
dallarını ~rmfş incirler altından 
geçtiler. Ustıermden sap arı hor-

(• ) TefriJcammn ilerilerinde, bu 

kendinle kızıyorum. Fakat befincl 
(asıla reldJtim zaman arbk her tea 
yi, romaaın nasal bitecetlnl anla· 
yorum. 

Con hayretle yUzUne baktı. 
Polis mm•nları muharriri m. 
tile izzeti nefsine dokunulmut • 
tu. 

- Halbuki, dedi, benim ya
ctıınn. romanlarm Del'e78 wn
ealı aon faml okunmadiqa an • 
laısıbnaz. 

.. Kara batım aa]Jadı: 
- Evet, dedi, orta aevivede 

bir okuyucu için aöy]edijnis 
doğrudur, fabt ben öyle tDiyim 
ya? Ben romanJannmia haUA 
bahae1medm aeçtlliniz en Jdl • 
~ izden inle neticeye ..... 
8IDt bilirim. 

Con giildü: 
- Öyle ise Bizi T. X. Meredit 

ile tamşbrma1ı. 
Ayaia blkta ve ~ dojru 

,urtidü: 
'l'. xr 

Yazanı M. Rl .. m Oz .. n 

/11el/e •tıHran, l>Ogllt YaHtll 
rnecllslnin ltarorı ile sarmrlaa 
ıtri/en Jaa11111 pırmıAto• indi• 

rrldllcten .anrolcl ıl:.%1getl 

ma selkımları sarkan hurma alaç • 
Iannm arkasındaki sarmqık gül
leri ile örülmüş bir kameriyeye 
girdiler (3). 

Melike, Azerin, burma lifinden 
yapılllllf ince ipek gömlejiııi çıkar
masına yardım etti Bqından ha
sır takkesini aldı ve bir taş sedirin 

Melike, siyah uçları al~ 
her çisgisi biraz yBJJk duran b1t 
tUDç renkli yfbde iki liyah alw 
gibi yanan gözlerin hüznüne bak -
il: 

- Ne havadisi, o? 
- Gebe kadmları topluyorlar. 
- Gebe kadınlan mı? Niçin? 

Axr, anlattı: 
Babilde oturan Geldani hüldimı

dan Nemrud bin Kllşe münet'Ci • 

min biri, Ur tehrinde, sene niha e
tine kadar doğanlar arasında bir 
erkek çocuk doğacağını.. Bu çocu
ğun, büyuyünce, putlan inklr ede
rek hükümliara isyan edece ni v 
pv.ketli hükümdara felaket getl • 
receğini soylemif. (8) 

Hükümdar, malrm olduju ka • 
dar fthimli.. derhal Ur hakimin 
emretmiş.. Şehirde ne kadar g be 
tadın ~ topbyacak, kimse ila 
temas edemıyecekleri bir yeğ 
bulunduracak . doğan erkek çocuk· 
lar öldürülecek. 

Melike birdenbire titredi w ... 
rardı. 

Hükümdar çıldırdı mı? 

(DeıHUM '*'' 
üstüne koydu (4). ı--1-_-,-b-rah-im peygamber, K 1-

Azer, havuzun kenarında çömel· claiymin Ur yahut Elmagb' teh • 
dl, ellerini, yüzünü, b&fmL. son- riJıde doğdu (Tevrat w tari1&ler) 
ra ayaklarını yıkadı. Ve bir ohhh 2 - lbnalamm 'baban TAi-eh !14-
~kti: hut A.ıer put t/Oftfucusu idi (Teo-

- Ruzglr esmiyor .. hava çok a- nıt ve ~) 
lır, Melike! dedi. ! - Fırat H Dicle u1ılrltritata 
Kadın, ağaçlara baktı: 

- Yapraklarda hiç hareket yok! 
dedi (5). 

!..Er, bir yontma taş sedire se
rilmiş olan zarif seccadenin üstü • 
ne uzanırken Melike eve dopu yil
rüdü. 

Put ustası, gözleri ile karısını ta
kibedlyordu. Onun, pembe dallı 
beyaz ipek entarisi, ensesinden a • 
pğı doğru süzülürken gür ve si • 
yah bir saç dalgası altında kaybo
luyor .. Belinde tath bir kıvrınıb 
J111Ptlldan wnra. d~ca kalp • 
lln &stünde aerlllyar. Diz kapakla
~ biraz altında. Jki mltenalp 
ba1clmn tatlı eamedill Ustümlıe 
IBl'Slhyordlıı 

1iafına ..,.. ~de Fırat neb-
Azer, da!lın ~ slıi1kll • 

yen Wmm kaybolan all6eM ar • 
kumda eYlll teruasma baktı: Bu· 
raya _... yecU sekiz blısamalrh 
taf bir merdiven tırmanıyordu. 
Merdiven sahanlığının iki tarafın. 
da iki~ mermer sütun tavana ka
dar J1lbeliyor, ikl yandaki odala
rla camm:r,, tahta kapaklan açık 

dar, küçük pencereleri &ôrilnil • 

alt kıaınılcırmı• ıuJadığı ıc.ıcıaRl-
11e at'CIZiai, o mmar&larcla, Nflt 
münbit ve ~da. Owada bi
ttin aJaaUyi idare edecek kadar 
h.,... retifiıior; porta1ca1 "-* 
tnetftJCI ağaçlan 1ıet' t&Nfı ria1i1 • 
ronıu. Yibek otlar ~ ftf
kırcın rengarenk çfçekln &apJOl"
du. 

4 - Keldaftitle oe AauriJjeftift hl
ce bıtrıaflan, halılan ve çi~ 
ıöhm ~ı (tarihler) 

s-x~ .. ,.,..~ 
tar baflar. JG% da hanım çok,.. 
H1c ~ çalqlniı. (tcırilalerJ 
6-Kew.u.rw~~ 

""' f4llladaıı flapu'Zaniı (tarihler) 
'/ - Ot gibi bol b1&f1dcııı ,..... 

a 1'ıln ...... ;ftdtın 1aGKne ,,. • 
ıı;,n. Bta'lllGCltat ..,.,..,.. . ...... 
fG"CIP· *1ce " •lvafıtldar& _.,..ı.
pe1c buutlar ..,.ıınk. ,. ..... 
ıaımı ba1ı1clan pek çolau (tcrilWJ 

1 - Rlvaıete fÖ1'e Nem.nııd 1*: 
Kılf münecdmlerb& Vf' fe~ 
tiLt• Cl!ldtı w faltm giln4e iM Co 
cuJc dofacoJc, fJ'dlan JcmıeGJc .. 
...._ (Temat. dia Wil&lett) 

yordu(~. l======================-----
Mellke, biraz aonra. elinde bir Dans prO~a«.!:0 .. 

tepsi ne geldi ve onu Azerin yanı· .-~, 
başına koydu. Te~de. Frat neh· Pariain 1937 sene•· .. 
rinden avlanan sazanbalılı kızart- veni dans figürlerini 
ması .. ekmek.. hurma prabı ve ta· J 

ze hurma ve taze incir vardı ('1). ötrenmek isteyenlere 
Azer, ,andaki yastıklardan biri- müjde 

nl çekd ve sol koltutumm altına Beyotlu lıtiklAI caddesi Tlrkaa 
koyarak biraz dolruldu. Karısmm, danı dersbanesiode Kem.a Sal 
blr bakır maşrabaya döktülü f& • Bayere mifıcaat. Herain .. .,.. 
raptan bir iki JQdum içti ve: oadaa akpm dokma kadar d-.s 

- Havadis fena! dedi. ha"etl t,.ı .. ~terln,. •cıkttr. 
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iNHİSAR 

Sofra Tuzu 

E 

1 Toptan satış yeri : 

1 
Kabataı inhisarlar Baş mü

dürlüğü ambarı 

ç 1kt1 
• 

Toptan fiatlar : 
Mutfak tuzfarı : 50 kiloluk çu

valda kilosu : 5 kuruş 10 para 
Sarra luzbrı : 64 kiloluk san· 
dıkta ( 1 ve 1/2 kiloluk paket 
halinde) kilosu 9 kuruş 20 para 

.:---------------------

DA M 
RU 

.............................................................. 

I ... 
' ,~ 

/1 • . -,,, 
, . ı 

I 

UC}i~~ME. iCiN 
.,,~iNDi'DEN Bl'Ril<Ti'R 

" . ~ ! ~!~ -~ .. __ _ 

AD,-
ır 

TAM YERLİ MALI 
10 TA N ES 1 15 .K U R U Ş T U R 

Türk Hava Kurumu 

BO YOK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

5 inci keşide 11 - Mart - 1937 dedir. 
Büyük 
ikramiye • 

liradır. 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 
Liralık ikramiyelerle ( 10.000 
ve 20.000 ) liralık iki adet 

mükafat vardır ..• 
Dikkat: B ilet alan herkes 7 • M A R T • 

937 gUnU ak,amına k adar biletini 
dellttirmlt bulunmahd1r. 

Bu tarihten sonra bilet Uze
rlnclekl hakkı sakit olur .. 

Kuvvetli varhklar 

En büyük hıılarım kendi iç 
cevherlerinden alı rlar. Var• 

lığını iç cevherlerinden alaıı 

Krem Pertev 

Kendine benzemiye çalışan 

müstahzarların daima fev

kinde kalmıştır. Bunun da 

sebebi, başkasını taklide 

özenmemesinde ve yarattığı 

kıymetin sahibi kalabilme• 
sindedir. 

D kkat ediniz ki: T'AKLID 

d aima (benzer) idir, hiçbir 

vakit a~ıı olamaz. 

Dr. Hafız Camel 
(LOI~AN HEKİM) 

Dahiliye ınUtehassısı 
Pazardan başka günlerde öğle • 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

İstanbulda Divanyolunda (104) nu

maralı hususi kabinesinde hasta _ 

!arını kabul eder, Salı, cumartesi 

ğünl$"i sabah c.9.5 - 12, saatleri ha
kiki fıkaraya mahsustur. Muayene

hane ve ev tel~!on: 22398. Kışlık 

telefon: 21044. - -----
Fatih Sulh Üçüncü Hukuk Ha-

kimliğinden: 

Mehmet Ali tarafından karısı 

Kumkapıda Muhsine hatun ma -
hallesinae Han sokağında 13 say•. 

lı evde Emine aleyhine açtığı sulh 
teşebbüsünde dava olunan ikamet

gahının meçhul olduğu mubaşir 
meşruhatından anlaşılmış ve mah
kemece 20 gün müddetle ilanen 1 
tebliğat icrasına karar vcrilmi~ ol- ı .· 
duğundan muhakeme günü olan 

29/3/937 tarihine müsadif Pazarte-

-. --. • --.. -• 
- -- -- --= -~ 

- - - - --• -- .. - - 119• - -- -- - ..... - - --- __ .,_ - --.... . .. ~ . = : =-~ : ~ = , -- - -- - -- - - - --- ... - - - .. -: ~; ~= a === 

Dahiliye miitehııs•mıı 

o 

BIRE, 
1000 

·TARLADIR 

' _. --
- ıl/ ..,, lf.ı. 

ÇIKTI 

~. 

Dr. Ali Rıza Sağla 
Beşiktaş Tramva y Dura k 

Hastalarına he rgün öğledera Tarihi ÇocukRomanı 
sonra kabuı eder. J Y azan : ISKENDER FAHREDDiN 

İ Kitap halinde intişar etmiştir.Bütün ço· 
Göz Hekimi j cuklara t~vsi~e ederiz. Fiatı (2_5) kur1J~· 

Dr. Şükrü Ert 1 tur. Tevzı yerı: A~kara ~addesı - inkılap 
an Kıtap evı 

Ca~aloğlu Nuruosm'lniye cad. 
CaA-alo~lu No. 30 (Ecza~esi 

} nmnda) T c ef o'l. 225 "' 

si günü saat 10 da Fatih Sulh Ü -

çüncü Hukuk hakimliğinde hazır 

bulunulması aksi takdirde gıyaben 

karar verileceği davetiye makamı

na akim .ılmak üzere ilan olunur. .311m_:-.._i __ .... _ ~abibı ve Umuml neşriyatı ıdıre ede.ı BJş.ııururrır 

E. izzet 
Bası:d.ğı yer : Matbaai Ebüııiya 


