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lngiltere muharebeden korkuyor 
Bazı Avrupa devletlerinin . bugünkü karışık vaziyetten 

istifadeye kalkmalarından endişe edilmektedir 
Bazı mebuslar ingilterenin tehlikede olduğunu söylediler 

AVrupanın en civcivli iiiad~üYü-···--· -···- · 
günleri içinde bulunuyoruz ihya edecek ikinci toplantı 

Londra siyasi maha/ili umumi vaziyet B" t bb'" yarın yapıhyor 
karşısında ~ndişe du!!"!akı_adı~ A • ır eşe us Hiç bir yeni iddiayı dinle· 

Orta Avrupada bugunlerde muhım ~ıyası hadıse- Bütün Anadolu- k . . k 1 ki 
lerin çıkması muhtemel görülmektedir ga bir merkez- me ıçın. u a anmızda 

Londra 7 (Hususi muhabirimiz k • •k b kt bildirıyor) - Bugünkü gazeteler den ele fırı oş yer yo Ur 
Avruparun umwni vaziyeti etrafın-
da pek bcdbinnnc yazılar yazmak. verilecek 
tadırlar. İngiltere yeni teslihat pro
gramile Avrupada sulhun nazımı va
ziyetine geçcbılmcktc çok gecik -
mı.ştir. O vnkite kadar kendilerini 
sıkışık vaziyette gören devletlerin, 
bu unkı.i şeraitten istifadeye kal -
kısın formdan kurtulmnktaclır. 

Cenevredeki faaliyet • Demirgömlekli· 
ler. Müşahit hey'et lstanbul Elektrik 

Şirketi de satın 
ahnıyor 

Ankara, 7 (Hususi Muhabirimiz 
bildiriyor) - lsta~dul Elektirik 
Şirketinin lı.tanbul • -....----.-. 
belediyesi namına 

satın alınması yo-

Bilhassa Oı ta Avrupada bugün -
,eıde muhim siya i hadiselerin çık
ması pek muhtemel görülmekte -
dir. Avusturya BaŞ\ekili Surnig'in 
Nısanda Roma} a yapacagı z.iyaret, 
bu had clcrin kapı ını açacak ma -

Bugün leü Avrup11gı idare tefen a, bas : Hilltr, Musolini, Baldvira lundaki etüt .-e te· 
şepbüsler bir hayli 

Müşahitler ra
porunu ancak 

önümüzdeki 
haf ta içinde ve

rebilecekler 
hi}e t gon 1 k ed:ı.r. 

İngiltere bu misakın akdinden ilmi- tehlike altında bulunduğunu söy • ilerlemiştir. Yakm 
.] k b d Cenevre, 7 Hususi) - fiata• 

ı Von Rıbbentrop yeni 
bir Lokarno mi akı yapılması hak
kında ln lt re tarafından vaki olan 
teklife verdigi şifahi cevaplarda, 
ortaya bö} le bir misakın akdini im -
kansız bırakacak şartlar sürmilştür. 

'1ini • mi gi ı ir. !emişlerdir. Her!ces İngüt-eı.•--•-.bi"r .,.!maada bu 
Lo d d k i 1 alil A ld k k ym uayasasıflı tanzim edecek 

n ra a i siyas mu ı · vru- niyet altına alınınası için hUk\lınetin yo • şir ete le • 
panın bugünkU umumi vaziyeti kar- lifler yapılmasa bek· komitenin ilk toplantısını yaptı• 
şısında derin bir endişe içindedir. mUracaat ettiği biı.tün tedbirleri tas- lenebilir. tım bildirmiştim. Komite ikinci 
Avam kamarasında da milli müda- vip etmektedir. F.ski nazırlardan DiA'er taraftan al- içtimaını pazartesi günü yapa• 
faaya ait kanunlar müzakere edi - oÇrçü, açık ve devamlı bir siya - dığım malümata g3- caktır. Bu ikinci toplantıda Fran-
lirken, bazı meb'uslar İngilterenin set takip etmesini istemi§tir. re hükumet bütür ıızlann Suriye murahhaslarma bir 

Selinikte tevkifler 
Seranikte hükumet aley

hine çalışan gizli bir 
teşkilat yakayı ele verdi 
At n ı, 1 (Hu~u .. i Mu .. aLir miz bi diriyor)- Yunan polisi. Se Anik şeh· 

rinın Hari aos mıntaıııncJa ~ükum~t aleynine çalışaıı gizli bir tcşki at 
n e)d fit ~ l~ ımışt r. Te~kki lit re si Andronis ile karısı derhal tevkif 
olu-ıarak ad l:ıra nefyedmı şerdir. Teşkı atın dığer me:ısupları da lt!vkif 
oıunnıu~ıurdır. 

Balkan paktı 
B. Eden Balkan paktı hakkında 
Avam karnarasırzda izahq.lverdi 

''Balkan paktı sui- · 
hun muhafızıdır,, 

Yugoslav· Bulgar 
paktı 

Londra 7 ( Husuci muhabirimiz• 
detl)- Sosyalist meb'us ardan Ben 

R 1. vam kam ır:lsında hariciye 
n}' ı, a k .. 

B Eden'den Balknn pa tının naz rı . 
At na tophntısı ve Yugos av Bul. 
g r pnkli hakkında bazı sualler 
sormuştur. Bu sua'.lere Eden şu ce• 

vahı vermiştir. 
Ba'kan paktı bizi ve dünyayı 

n>emnu ı edecek bir pakttır. Yugos• 
~av • Eulgar paktıda Balkan anla~
m:ısı paktının ruhu uygundur 
Balkan pakb, Balkanlarda su~h~n 
1nuhafızıdır. Binaenale~ h butun 
~alkanlar anlaşn.asına doğru Yu· 
:aos lV • Bulgar paktı, atılmış , 
lk j B EJ•n 6ir Jlplom•ll• ltonaıugo, uvvetli bir adımdır. 011 . 

r 
Sovyet sefir-
leri arasında 
değişiklikler 
Moskova (Hususi)- Hariciye 

komiseri Litvinofun riyaseti al• 
tında Kremlin sarayında içtima 
eden Sovyet Rusyanın Uzak 
şark ve Baltık devletlerindeki 
sef ırleri mühim kararlar almış. 
lardtr. Siyasi ;rayretlerin Uzak 
şarka tevcihine karar ver imiş
tir. Bu sebebledir ki sefirlerden 
ba:zııarı arasında değişiklikler 
yapılacaktır. 

Yeni Memurlar 1 

Kanunu Mart 
SonundaMeclis
den Çıkacak 

Ankara 7 (Hususi Muhabiri
Geçen çarşamba günü liman

lar kanununun martın sonunda 
Büyük Millet Meclisinde mü -
zakeresine başlanacaktır. Yeni 
kanun baremin bazı esaslarını 
tadil etmekle beraber memur 

1 olma, terfi etme, tekaüt olma 
hususlarında da yeni hüküm -
leri ihtiva etmektedir. 

Dahili,qe vekili 
Dörtyolda! 

Mersinden Adanaya dönmüş 

olan Dahiliye Vekili B. Şükrü Kaya 
bu sabah Dörtyola hareket 
etmiştir. Akşam Adanaya döne
cektir. 

Vekilin daha birkaç rün Ada
nada kalacatı zannedilmektedir. 

Anadoluyu ehyı vasıta olarak ortaya bazı yeni 
edecek bir elcktirik Ali Çetlnk•J• id dialar atacaklan tahmin edil- 1 DıJra ıtce Gene cregı fiden mil· 
teşepbüsü üzerinde bulunmaktadır. (Delomt 1 'IU:lth) ıalait "•Jlell ,e/61 B. Holıta 
NahaVtlA~tinde ~akadu mu~!~~-~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
hasaıslann yaptıklan etüt ve pro. M • t H • • 
jeler ilerJemekledir. Bu tetepbüı acarıs an arıcıye 
tahakkuk ettiti takdirde bütün 
Anadolu ü~ dört mıntakaya ayn- N •• ı •• 
lacak ve bir merkezden bütün b. azırı soy uyor 
mıntıkalar cereyan alacaktır. Bu -- -merkezin tesis için 30-40 milyoa '' JI I • • • _J 
lira arasında inıa murafı yapıla.. lYl Onarşıst reJİmı ue ğİşfirmek 
caktır. is~egen eller kırılacak,, 

Gümrük lnhisar-

Macaristandaki hükômet darbesi 
hakkında bu sabah aldığımız tafsilat 

(Yatısı 2 nri sayfada) 

tark. deni• kuovetlerl ara11nda bir lcaç tan• claha e#ni bütd milletel 
Iar vekili bu sa- berabt, ıö,melc i1fl11ak a,.zusında olJufdmu• Aslan ]'avazdan 6ir gördtıüı 

hah geldi ltalyaya büyDk harp ge
Dün akşamki eicispreslo 

Ankara•dan hareket eden gümrük 
ve inhisarlar vekili Ali Rana Tar
han, bu sabah saat dokuzda lstao• 
bula gelmiştir. 

Vekil, burada kaldığı müddetce 
inhisarlar umum müdürü Mithat ve 
gümrükler baş müdürü B. Mustafa 
Nuri ile görü~fp beıı izahat ala. 
cak, yeni ıümrük tqkilltım töz
den r~irecektir. 

mileri ısmarlıyoruz 
Gemilerin inşa bedelleri moden 

kömürü ile ödenecek 

Donanmamız bugün Köstencede 
bekleniyor(Y 21sı 2 ncı say(ad) 
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Adliyede neler 
görülüyor? 
Paralı kaynana kızını 
damadından ayırıyor 
''Eğer bu hayta ile oturursan sana 

ne çanta, ne iskarpin .. " 
Kayn•na d11warı kaz.anınca kız• ağhyor, faaat ken· 

disi hayattan va zaferden memnun 9UIUyord&1 

Adliyede koridorlar, en mü -
kemmel tetkik yerleridir. Ora -
da, bir çok şeyler görüp duya -
bilirsiniz. Çünkü, sami de. da -
vacı da, suçlu da, avukat ta, ~
hi t te, kalorifere yaslanıp uyuk
lay~n issi7. de orada gjrülür .• 
Orada <linlen ir ... 

• •• 
Üçiincii kat mercı·venl,,,rinden 

cıkıyorlardı .. Genç ku:, vctmi$ -
lik gibi gnrünen. sırtında al, e
l"ndP baston taşıvan ihtivann 
koluna ı:( rmisti. İhtiva.r kadın, 
derin dl" ·n so uyor, dört basa -
makta bir, duruyorlar, dinleni -
yordu. 

Koridorn daha knhvlıkla vü
riidülC'r .. Tfokuk mahkemelerin
den bi'"'n · n k:ıpı ına kt'.rşı nen
cereni_n ·· nqndc dn .. rluJar. Ka -
mme1er et luvdu. lhtivar, pen -
cerenin dibine yavaş yavaş çök
tü. 

Sırtını duvara yasladı. Taba
snnra: 
kasını Cl~Jn bir sif!ara yaktıktan 

- Ş·lV~n! dive s~e ba~ladı. 
O l.•nzır "~nkmh barısırsm a -
m='l. h;r d aha benim yüzümü gö-
rem ezsin. 

- Cnnım, ruıne annec1;-rim. 
C'ocu'hın a~ı wır. dili yok. Sa
hend" h~nımın sözüle iş ~·antvo
ru:ı. Drı<>+1ı varmış ta gezerler -
kcn gözile grrmüsmiiş. Halbuki 
omm da n" :ı s·fte old•ığtınu ben 
biliı im. BeJl. .. i de finf!irdedi... Ra
sim aldn:madı.. Onun kin uy
durdu hunu ... 

- El;n g"il gi i kızına iftira 
etne .. Onu ben bqirim. Şu k:t
d., .. r-ık :ln elömde büviidü. Rah
m,.t li an::ıcı?!ınd~n zivade hana 
dokulnrdu ... Haydi o uvdı1ru -
vor.. p,..nccrc~cn 1dHio Hasim 
Ef nclın"n kı7ile i"aretJp-.tiqt de 
mi y:ıbn? r;;ı7irnıle p,ördüm. 

- Disi ki"nr>k kuvru"unu sa!
fom:ısa pr ,.,..k kC'nr>k ;mlınd~n 
r ·rter mi? İsaret et İ"C bıle. kim 
birr Şn'hk~r d:ı n:ıc-1} yalt~kb'l
rn1c:t1r. r:r>nc erk,.k bu . .. H,.ın o
nun la hPn 0t11rac, 0un .. Sana ne 
kuzum flnTH' ar.nP?. 

- I -ı .,-ı c> n 1 • Simdi anladım .. 
S,,.n o ha• tavı ... C'vtV!"l-!;ttn •• Ko
hına çjft,.r cifter fal-m ta eve 
g ir.::e a~.ını acrnavacalwn a
ma. h"n hu v<>c;b n c;<>rıra PVİ'1li 
iki k~ml C'd"'M"m İşte o k~,l·n· 
s<lvllivnrı rıı . n;:c;·hı . t~sın .. İşi
n" nnc;1l <!rl ' r c;n ··,,1,., "I. :"I!) •• Snn
ra dr-mP<liı·Cl i demf'1• s·Mdi n1 -
nc;ın ta ('J , r<;m arn :ı hir d:"\ha 
srmt>mP 1" · ::ı+pı .,n'I Fl r l" V P -

r;n .. vann· ne hal'niz varsa gö
rün' 

- :Cı?>na, Ş"k r anne :ınnnci
mm. o-:1;m <:fl rı !l .,.,, , -,n • 1? Val -
l:ı'1i. hunlar hep Şahinden·n uy
durma-.1. 

- H ud i o nı l f' l'"vimizn !!e
Jelı sPkiz flV o1..lu •r gi"n pline 
il· i o~'k-"' <'l"~f"k Mİ n l•p rr 1-"r<li. 
BPn l-··,.1,, ,.., k ""'TY'l l "r-:ı k-ır;"lr h::ı"l

ta ıribi s 1--ıH!'Jr~n rtc>7:n tn t!; ~iiç 
wınnııw~ rı rh,,_.(! ... ,,, h a-r7 

Kör besleyici değilim ben. füıh
metli babacığım, Soğanağadaki 
evi, Unkapanındoki dükkanJan 
o it i<'in yaptırmadı. 

- Anne anneciğim.. İşi bula
cak.. 

- Ben istemem .. İşte o kadar 
ısN~·1ü:yonım. Kız, ileı·iye doğru 
haktı. 

- İşte E?eliyor!. dedi. İhtiyar 
cevap vPrdi: 

- y·izünü ~a1.anlar göT'Siin!. 
B::ılmClğırnm yadigarı 1.ehri a 
te<;bihi calıp satan itin yüzüne 
bile b;:ıkamam. 

- Satmamış anne anneciğim. 
Bir arkadaşına vermiş. 

- Seni o ınasaUnn benim ge· 
celik frıkkeıne anlat! 

- Geli·ror! dediği bevaz em
permPabli, dowas bıvıklı, artist 
~ırıkalı. sarışın yakışıklı bir de
lik~n<l•vdı. 

YakJastı;;.ı zaman, kızla göz 
gnıc bakıştılar. İkisi de iclPrini 
c<:>kivorlardı. Fakat, ihtiyardan 
kork1•vor olacaklardı ki, konu
şam:::ırl lar. 

Delikanlı , mRhkemenin kapı
sm:.ı vnslandı .. Durdu. 

Biraz sonra, mübaşir seslen -
di: 

Ş ı R · ı - ayan... pı:ı1m .... 

DE>likanh sıvrılıp salon::ı gir
di. Kız mahkeme ~lonuna doğ
ru vüri.irken. anne annesi arka
sından seslendi.. Son bir ihtar 
yaptı: 

- ~er barışırsan, ne canta 
var, ne iskaroin! Kız, gamh bir 
yüz, neş'esiz bir sallanışla mah
k<>m VP girdi. Kadın, çar .. .aOı 
bir kadına, damadının kötülük
l<>rini anlatıp dert yanmağa baş
ladı. 

f'ok gecmedi .. Savan mahke
mrocrı cıktı.. Yilzü klpkırmızı, 
gözleri dol11vdu. Kadın sordu: 

- Ne oldu"?. 
- Pe olacak?.. Altı ay ayrı 

yasavacai'hz ... 
K<'ndini zaptedE>mcdi.. Bir kaç 

c1.,n'll1 ·ası, y;ın2klannı ıslattı. 
~dm, üc tek kalmış çüriik 

d ·c; l"'"ini göstPrPrek sırıttı. B'r 
h-ımJede dov•rı1lun kalkıverdi. 
Tr rnnn nun vardımına lüzum 
J!Örm dPn. hac;+onuntl k:lk~.,.~k 

vi .. nım<>P'P 'h~sl~dl. Hem ite. Mu
;.,ff or bir kumandan yürüyüşi
le . . . 

K·?<:afhz nPmli t!n?lerini elinin 
tersilP siler ~Pn. beriki: 

- tc;te s"mcli. divordu. iskar -
pini de alırız. <'an tayı rla .. . 

r f'.. p plrJ.k 1Pri merdivene 
doğru yürüdüler ... 

il. nchçet 
tt ıııttınnttınnuu utn•nı•n•nnu nını11111ııun1tnrunuuıuuu• 

Di~ t tı·r. i u~qi .. 
Nezihi beraat e ti 

l 

Bey z tta di t a t ihi M ı 1•c; ı ı NP
zihin rrna~ t-nt•J ane c;"nin b"r kı c:mırı

dn k rn i ç hşan foıo~rafçı J r ir 
t arar r dan Mııhc:in N .. zihi e'!"\ h·
ne zorla ' o lu r ıt fha t>ye girerek 

g ;z'icl" foıo~r f mnk elrr "li aldığı 
iddi o;"le b:r dava açıl iıjtını yaı

mıştık. 

Çocuk ara 
Mü.de 

Babalarınız, aftabeyle· 
rlnlz, anneleriniz ve 
abJalar1nız tarafından 

çok sevilen 

Son Telgraf 
OnUmUzdekl cumar

tesi gününden itibaren 
sizin için da bir sayfa 
açacak tir. 

Bu sayfada en srüzeJ h ·ka} e, 
bilgi köşelt:ri ve eğlenceli 
yazılarh: 

Bol mükafatlı 
Bilmeceler bnlacaksınız 

Tafsillb bekleytniz 

1 

Di'rer tar::ıftan diş la ' ibi de, 
foto~rııfcı~. ın knrr!e5 K g am tara
fından kendic;i e hnk rrt edildiğini 
tesbit ctt rrrek a rı tir dava ika
me etmişt"r. D n bre t rı lert>k 

s;örülr-n bu fl'Uhakeme net r.rs nde 
Jır irin Muhsin r 1ezih le nlan is
nadda bulunduğu ve m kinelcri 
k"ra borcuna n l bb"I ke di e'ile 
dişçi ye verdiği a l .ışılmış ve Ml h
sin Nezihi beraat etm ştir. 

Munsin N ıihiye hakaret ettiğ i 
sabit olan Kegam dn iıç gün ha
piı;le bir lira para cezasına çarptı· 
rılrnışllr. 

i Akdeniz'de bir Yu-
1 nan gen•isi batt2 

Par's (hususi) Parısuar g ze. 
zelesinin bugünkü sayısında, ( Liıxi· 

1 ye) namındaki benzin }' üklü büyük 
bir Yuna vapurunun Akdenizdc 
Ro1as civarında battığı ve mürette
batının tamamile öldükleri bHdıril• 
mektedir. 

KOÇOK HABERLER I' Yunan toprak- 1 
/arından geçen 

Trenler 

e Komüniıtlık tahrikitından 
maznun şair Nazım Hikmet ve ar
kada~luının muhakemesine 17 mart• 
ta başlanacaktır. 

Bu husustaki mümkereler ne
tieelendi ve iki taraf anwmda 

tam b1r itilat hasıl oldu 
Edinıeye güierl.;en Yw.ıan toprak

lanndı:ın geçen 33 kılomctre demir 
yolunda hangı kanunların cari ola
cağına dı:ıir Yunan deler.esile şehri
mizde yapılaıt müz.akeı"E'let' biL'lliş 

ve bir nokta müstesna olmak üzere 
her hususta t:ım b.J itilM Jıasd ~1 ~ 
muştur. İtı1tıflı kalan tek nokta 
bakında Ankaradan gelecek emre 
göre harek t edilecektir. 

Üzerinde anlnş:ına hasıl olan nok
talar arasınd .. , Yunan meınurlan -
ıun tren, Ywıan topraklarından ge
ceıken bilet kontroliı yap~l:ın tek
lifinin kabul edilmiş olması da var· 
dır. Bundan 1'aşka evvc1ce her iki 
hwrumetin ınü§tcrek kanunları tat
bik edilirken bu defa herhangi 
bır vukun.t anında, hadise hangi top
raldarda meydana geldiyse o tup -
rak sahibi hükW:netin kanunu cart 
olacağı esası da kabul edilınıştir. 

Biletsiz ııoe:·ahat ede..'llere gelince: 
Bunlar yakalandıkları anda trenden 
indirilmiyccel .. , tabasına göre az ya
kın istasyon~ kadar gbtürUlecektit'. 

33 kilometre için Lozan muahe -
desi Slrasında hazırlarunış olan ni -
zamııame, yukanoaki esaslar dahi -
linde tadil edilecektir. --
ltalyay gemi 
lsmar lıyoruz. 

Roma 7 [Husu<;f _muhab~rin;_iz 
bihfüi ~·or] - Hav s "aıaos~ .. ~ıgu_n 
verdiğı servisinde Turk hu..: 1;1 :.etı. 
nin halyan tezgah anna bır kaç 
ta'lc büyük harr gemi~i ~ip r· ~ 
edeceğim teyit e' mcKtf'<.lır. Bu ge
mill'rın inşa bede 1 ri T~r:.: m8~.en 
körnür'~ri ile ödcnecektır. Gemı e' 
bir ~· ıl içinde ınşa ve teslim edi!
miş olac ıkl•"· 

Türk donanmasının yakında 
halyan lımMlanna ya~:lcağı d<?st• 
luk ziyareti de teyit edılmektedır. 

Donannıa köstencede 
beklaynlor. 

Köstence 7 (Huc:usl muhabirimiz 
bildıriyor) • Knr:.c:enb:de nıa 1evra 
ynpmakt.ı buluMn Türl· dona,!l
ma<ından bir kısmının bugun 
Köstenceye bır do .. tluk ıiyareti 
yapm •sı beklcıımektedir. Türk b ıh
ri~ e ilerıre dost ve müttefık Ro· 
marı ~ a·ııar büyük bir lıfısnü kabul 
haıırlamaktadırlar. 

============~===~-
Dışa r da --• lngiliz Al:deniz filosuna n en· 

sup oJa'l ve rn<ınt.: vrıılardan dörıen 
onaltı gemi lc:panyol salıilierinin 
kont· olüne iştirak etmPk üzere 
Ce! elüttnrı~a relmi.şlerdir. 

O Donanmamızın hizmetinde 
kullanılmak üzere dün Bermenden 
60 tonluk bir romorkör gelmiştir. 

e Gazi köprüsünün tecrübe 
ameliyatı iJ~rlenıektedir. Unkapanı 
ve Haliç cihetlerinde iki taraflı 

kazıklar ça'kılma'ktadır. 

O lzm:r 'mahsullerini reklam et· 
mek maksadi!e martın 20 sinde 
bir Ege gecesi ıverilccek t~r. 

e Emni} et undı~ yüzde yirmi 
beşi peşin verilmek şartile, iki 
bin liraya kadar o"ao emifık için 
sekiı serede ve sekiz taksitle 
bfde!i ödenmek üzere taksitJe 
satışa ba,lamııtır. 

e ~hir dahili ve haricindeki 
kargalar:a müc 1dele başla mı -ılır. 
lstanbul Ziraat müdürlüğ ıne bir 
karga gelirene beş kunı~ verile
cektir. 

e lst:ınbtıl polisini takviye için 
yeoıdt>n hnriçten memur alınl\cak.. 

lır. Bunun için yarın bir imtihan 
yapıJac'lktrr. 

C) 14 yıldır dünyayı dolaşan ve 
dört b n kon(era·ıs ,;ereo kın 
koca iki seyyah şehrimııe gelmiş. 
!erdir. 

O Hazırlanan bir kanunla hi. 
rinci sınıf nahiye müdür erine 35, 
ik nci sınıf müdürlere 30, üçüncü 
sınıflara da 25 lir.. asi maaş ve4 
rilecektir. 

e Memlekette tuz istihsalatı 
fa7.laf .. ştırı'acaktır. F atlımn yeni
den indirilmesi tetk1k edilmcktedır. 

• Şirketi Havriye (Bogaziçini 
sevenler cem·rti) namHe yeni bir 
leşekkül kurnıu 1t ... r. 

e Türk si~ara'arının hariç 
pi yas l ırda da sürümü için bgiliz 
ve Çel.. reiil~rile anlaşılmak üz"redir. 

e Dün Mısırd rn şehrimize 
gehiıklerini haber verdiğimiz Fransız, 

Polonyalı ve Alman tayyareciler bu 

sabah Atina'ya hareket etmişlerdir. 

e lsıanbul icra Reisl:g-ine 70 
lira asli maaşla Adlı\·e Müfettişle. 

rinderı Hamdi tayin edilmiştir. 

e Yeşilayın lstanbul Lisesi 
ko.u dün lc;tanbul rrkek l.se
sinde zengin uir müsamere ver. 
n.iştir. 28 Martta Üsküdar halk 

evinde de lbir müsamere veriie· 
cektır. 

~ Bir rnüdde•ten beri Avrupa
' n ı ulun makta olan Irak 11efiri Na. 
ci Şevket dün şehrimize gelmiş ve 

akşam Ankaraya harekt>t etmiştir. 
e Yeni J •poı dçisi M. Toşinkio 

Aııkaradan şehrimize ge'nıiştir. 
e Sdvvt>t Rus}·ada işci kadın

kır ı,oğa'maktıcJır. l.ıkilaptanteri 
kadın doklo·J:mn ıniktan yirmi 
misli arlrııştır. 

Macar hariciye 
vekili söylüyor 
BudapcıŞte 7 - (Hususi muhabi

rimizden) - Maca hariciye nazın 
Kalman de Kanye, dün gece (Glert) 
salonlarında ecnebt gazete muha -
habirlerinc bir ziyafet verdi. Ziya -
fette, Amerika, Çekoslovakya, İtal
ya, Avusturya, İsviçre, Almanya, 
Lehistan ve İngilız gHzctecilerile 
bir çok eski nazır ve meb'uslar ,.e 
Budapeştede bulunan Londradaki 
(Taym1s) gazetesinin sahip ve di -
rektörü Djon Uolter ile oğlu ha -
zır bulundular. 

Ziyafet esnasında Macar nazın 
şu sö:.tleri söyledi: 
"- l\tacı:ırlar bütün devletlerle ve 

bilhassa 'runa havzasında bulunan 
hükümetlerle dostane münasebette 
'bulunmak arzusundadirler. Yugos-
lav - Bulgar paktını bütün Macar
lar sempati ile karşılamışlardır. Bu 
pakti, §uurlu bir baricl siyaset do· 
ğurmuştur. Ve bu siyaset istikbal
de de bu şekilde takip edilirse çok 
feyizli neticeler verecektir. Bi zde 
ayni hedefe doğru yürümekte ve 
Yugoslavya ile yakınlaşmağı arzu 
etmekteyiz, Cenup komşumuza da
ha 1926 yılında yaptığımız teklif o 
vakitki bazı harici manialar yüzün
den akim kalmıştı. Çünkü, Yugos -
lavyarun menfaatleri öyle icap .etti
riyordu. Şimdi tekrar, ayni gaye i -
çin uğraşmaktayız. Bir buçuk yıl -
danlıeri bu uğurda saricttiğimiz e
mekler sayesinde efkaıı umumi -
yede büyük bir değişiklik hasıl ol -
muştur. Bütün Macarlar Yugoo - ı 

lavlarla dost olmak istemektedir -
ler. Ben şahsen, askeri ittifaklar ak
di aleyhtarıyım. Macaristan Monar
ş~t bir rejim He idare olunmaktadır. 
Bu rejımi dcğiştlımeğc teşebbüs e
deceklerin elleri kırılmağa malı -
l:umdur. Macaristan bu rejimden 
vaz geçmiyecektir. Beynelmilel va
ziyetin bugünkü nezaketi icabı ola
rak Macar tahtım şimdilik düşün
memektedir. Çünkü bu, bu günün 
meselesi değildir . ., 

(Oklu Haç) ve (Oraklı Haç) sağ
cı müfrıt teşekküller Macaristanda 
siyasi büyük bir rol oynıyacak kuv
vet ve ehmiyetlerini kaybetmişler -
dir. Başvekil hadisenin boğulduğu
nu söylemiştir. 

Alman seif ri 
Berline gidiyor 

Dün Arı karadan geldiği ıı yaz· 
dı~ınıız Aln an sefiri Yon Keller 
bu nkşam Berline hıreket edecek · 
lir. Yon Kelıer'in bu seyahatinin Al
many:ı ile olan ticarj münasebeti
mizi dı"r.elte l.>ileceği umulmakt a ve 
bu bakımdan sefirin seyahalirıe 

ehemmiyet verilm · ktedir. 

Yugoslavya Bqvekili 
Stoyadinoviçin nutku 

-orş---.:-ı 
GIYASA _, 

Kıymetli dostumuz, Yugos -
Jav başvekili doktar Stoyadi -
noviç ayın dördünde Uskupiş -
tina'da çok mühim bir nutuk 
söylemiştir. Yugoslavlar bizim 
en yakın dostlarımız oldUkları 
için, bu nutku ecnebi gazeteler
de çok büyük dikkat ve rnem -
nuniyetle okuduk .. Başvekil nut· 
kunda şunlnrı söylemiştir: 

«Yugoslavya ile dostluk pı:ık
tını imzalayan Bulgaristan, di -
ğer Balkanlı memleketlerle de 
yakınlaşmak hususunda bu su
retle ileri doğnı bir hmn1e yap
nu~r». 

Stoyadinoviç, Balkan paktı 
ve küçük itilaf paktı prensinle
rine uvgun olan Yugoslav - Bul
gar paktının, Balkanların umu
mt siyasi vasfı üzerine <;ok hii•rük 
tesiri olacağını söylemiş ve Sko
piştina, bn sözleri alkışlayarak, 
paktı tasvip etmiştir. 

Stoyadinoviç, nmum1 sulh ve 
Avnıpanın bugünkü '\1azivcti 
hakkında şunları söylPmistir: 

cBiz beynelmilel uzla<>mnnın 
kuvvetlenerek, uml1mi ı:n lh ve 
Yugoslav hudutlarma ('1nlı-11T}11}. 

rnamasım istivoruz. Milletlf'r 
buPiiııe kP~~,. k"'tıni :lr~hrında 

Mi1Jet1er Cemiyeti ınüessesi11 -
den daha güzel bir E>ser meyd~na 
koyamamışlardır. Bunnn j,..in, 
biz bu mliesseseve biitiin mPv -
cudiyetimizle ba~ll'11z. Yugns -
Iavya, İngiltere ile İtalva :ım<;ln
da vamlan uzfasmfluı VP hıı Hd 
devletin Akdenizdr>ki hrnronkü 
istatok<>nun m11'h:ır:l7.a olun~":ı.
ğına dair söyled1kleri sözl"l"i 
memnuniyetle karsıl~m1stır Ru 
sözler. Akdenizle alakadAr di;;.er 
devletler 1c.n bir temirıat 
savılabi1ir. Yu~rıslavya. ~n':me
vi Fransa dnstluOıma sadık lr~l
maktadır. Yugo,.lavv:ı i1° Al -
manya arasında da ih+ilMh hi~ 
bir mPsele yo1'f11r. A lm::lnl.,1·1'1 
d::ıha fazla yakınlaşmak i<'in pl\
mizden pPlen her şevi vanmnO-a 
hazırız. İtalva ile ol:ın m;jnpse
bat1m1z ise. iyi knmc;11l11k hi"c;i -
yatı İcİnde }ıpr {!Üil (Jnhı:t fu?:}a İn
kisaf etmektedir. Adriu::ıHl.r u -
fukfarınd :.ı YuPnsl~wva ile İtalya 
yacağı görülmektedir.» 
ar;ısmda yeni bir devrin h::ı~lı • 

Doktor Stovadinovic B~lkan· 
ı~l' ve orta Avrupad1n bahse • 
OPrken. Yu~oslavyanın hu mnm
J,,,ketlerle olan miin~sebrı+ı,,ın 

daha çok samimileşti~ini söyle -
m;.,ı•r. 

Doktor Stoyaclinovic. B?lk::ın 
nnvicin hu sözlerine karnı mu -
lı::ılif parti lidP-rlPri b11° foc;"in'i{ar 
sözler sövlemic:lPr ve hiiviik dev-

i~ s-a-ba_h_v __ e -ak-şa-m -b-aş-m-uh·a-rr-irl-eri--y-az-ıy-or!-ar-? 1-let _adam-mı_ alkışl_a~~:_:;:;~~uf 
ne ikinci topla"tı =------------------------------· yarın yapıhyor 

C Başmuharrir, sekz yıl lsıaıı. n.emur arasındaki miınn. scbeli göz _ um hu riyet rı nci sayfadan devlım) 
b 'a ge memi; ve bu d•fa Is an· önüne alıyor, memurl:ır, dev'eti:-ı mektedir. Fnkat, Tiirk nıur hhı\S Ekonomlk Is iklaliitlba• b 1 -1 - t f " d ı 

u uıı uoı yanını şo or en en dimağı hr krııünde olan hükıi:n el heye•i vr r lrn krıra·hr ve ;ı ırı.,n 
rUe dünya nereye bü}t.k tücc.,rına kadar herkesi~ prensipler dışında her ha'lgi bir 

G - k k merkezi ile eli ayağı hükmünde ı'dd"ıayı ne kabııl,.., ne de tetkike ~divo ? nyrı ayrı ·o uşara iyice görmüş 
b Y bir o 'arak, lıer fırs"l'" hu" " um olan köylü arasında duygu ve ha· müsait bir mü'aha:za içinde de-"Cumhurı\ et,, aşmuharr iri u· , .. .. 

Y edilen lstarıbul Bc lcd·ıyesı·ne '-arşı reket, kuvvet ve gıda vasıtaları ğildir. nus Nadi ı an ;ı dan gazetesir.e " Demir 
Gömlekliler yazıl :mnı göndermt>ğe dev. m et• nr c k r:ı\ gı ve t akd'r duyduğunu yerine geçecektir. 

mekte-l'r. C umhuri} et b:ı muhar· bir vazife addediyor. Her holde vazifeleri itibarile 
TAn 

riri b u ünkü y zısında genel s'l- - köy köy dolaşm~ları bir zaruret 
voşlan sonra rniılet er arn c.;ırıdaki ek - Bir Ha•-iı:thk TaTih 

no'tlik m i"l asebetlerde hus:.ıle gelen "Tan,, da Ahmc Emin y ılman o'an hir kısım memurlar vardır. 
bir h"\ftılıl: sivac:i ha1ic:e'erin ta· Bunların süvari ve gezgin bir zor 'u 1 rdan hah ed iyor. 

Avrupnda n iılctler arasındaki 61ı re'!İoi yn "'ıyor. Bu hafta A\•rupıı ha'e s;etirilmelcri çok yerinde bir 
müb dele tec:kilfı tının anormal o'· sulhüniin ~aronıelresi e•ı a şa~ı de. tedbir olacaktır. 
duğu kadıır miı şkul ve rı uzur r ecr 1err düş'l' i:ştür. Ribhen trop'-

. lmşey o.du$'!unu art k ta dk et- un Ln İP,.İ R'neki nutk•ı, büyük Fa. 
nıc>en kimse ka maınışt r. Ş mdi s ic;t rreclisinin kararları çok ger· 
bır takım rnemleket:er bu :ıınc r· r·n ve ka·anlık bir vaziyet husule 
!eri kırmağa çalışıvor. getirm:c:t"r. 

l:ı gi l' z si'ah1annıaııında üç sarih Butün bu ça ı~m'l, be'ki bü~· ük 
b r dunva ikt sat konf era sının hl"def var gibi görünüyor: lnS?iltere· 
toplanmasına sebep 0 ur. Be ki de nin istediği 7.aman bu yarışta en 
c..ev'el er serbe t rr.übarfl"lede an. öne geç bilecf'~ini i .. pat ederek, 
!aşar k, kcndılerince bu esac;Jarın '•arışın kökünden önüne geçmek, 
dusturulame oldu unu ilan ederek Alman tec!vüz emellerine karşı 
dün} a ı bir cmrıvaki önünde korunmak, Ahmer denizi kıvıların· 
bırakırlar. da yerleşen ltalyanın Biivük Britan. 

Açık S öz ya imparatorluıtunu'\ irtibat yolları• 
lstantul Belediyesi nı ve Mısırı tehdit etmesıne karşı 
••Açık Söı,, arkada~ımız bu sa- korunmAk .•. 

bahki baş yaıısında, l ıstanbul gibi Hafbnın mühim me!;'~lelerinden 
gt:rıiş, dağınık ve} 31ljlınl ırdan ha. biriııi de Habsbıırglnr işidir. ltalya 
rap olmuş bir şehrin idaresi için Habsbıırglımn tahta geçmesini hoş 
mühim bir meseleyı mevzu tulu- srörür, faknt ltalva bıı noktada 
yor. Hepimiz bu şehirde yaşadığımız Alman siyasetinin Habsburg• 
içın, ne mahrumiyetlere, ne iziyet. lar n avdetine şiddetle düşmanlık 
lere \'e külfetlere kallandığımızı göster .. n prensip1eri karşısında 
bi iriz. fed akarlık ihtiyacını duymuş ve 

Fakat bu gazetenin başmuhar· Habsburgların avdetine zıd bir 
riri daha nikbin davranarak, za.. vaziyet almıştır. 
man farklarını hesab eden biri için K u r u n 
lstanbulu, Avrup:ının ö!rn değil, 
ileri giden ve nisbi m ınasile mes'. Memur köylUnUn aya• 
ut sayılabılecck olan bıricik şehri fi ına gönderilecek 
addediyor. Kurun'da Asım Us köylü ile 

Son Posu:ı: ------
Her~ey 1914 de 
olduğu gibi .. 

"Son Posta" arkadaşımızda Mu· 

bittin BirS?en bu sablhki mak81e

!inde Alman romancısı Römark'm 

) 87dı~ı meşhur kitl\bın ismini ser• 

levha o!arak alıyor: "Garp cephe

sinde veni bir şer yokf., 

Herşey eskisi gibi! Dünyada bu 

güne kııdar her yerde ve her sa. 

h ada birçok peygamber ve d:ıhr 

gelip geçmiştir ve unutulmuştur. 

Yalnız birisi müstesna: M:ıkyavel. 

Bıı ölmez insan bugün de yaşıyor 

ve halt~... Dünyayı idare ediyor. 

Bu politika dahisinin y~gane nok

sanı Milletler Cemiyeti gibi bir 

müessesenin kurulmasını kendisin. 
den sonra geleceklere bırakmış 

olmasıdn'. 

Evet, Garp cephesinde yeni bir 

şey yokl Hcrşey 1914 de olduğu 

gibi. .. 

H <ılep 7 ( Husu~i) - Fransıı 
askeri idaresi demir gömleklile
rin son zam'.\nlarda ~ m· a7ıye 
nlmalarını, Ccnevredc Hatay a. 
nnyasac;ının tanzim edilmek ü· 
z'!re o'du~·u şu sıralarda muvafık 
görmemiş olacak ki, bu çete1eri 
daha sıkı bir inzibat allına al· 
mış gibi görünmektedir. 

Bay Holttad gitti 
H >\ stalığı münasebetile Halayda 

ka'mış olan Milletler Cemiyeti mü
şahit heyeti rei:ıi Norveçli Holş
tad ve katibi dün akşam şehri· 
mizden geçerek Cenevreye hare
ket etmiştir. Holştnd h:ırekctiıı
den evvel şunları söylemiştir: 

- "Hataydaki müşahedele
rimizi tam yaptık. Herkesi dia
ledik. Bilhassa Hıtay Türkieri 
bize karşı fevkalade bir mu• 
habbet gösterdiler. 

Bizim kanaatimize göre, Ha· 
tayda yaşayan insanla: arasın· 
da samimi bir teşriki mesai 
vüclıde getirecek imkaıı mev· 
cutlur. Bu da Milletler cemiye
tinin hazırlamakta oldu~u ana 
yasa sayesinde temin edilecek• 
tir. Raporumuzu önümüzdeki 
haftaya Milletler cemiyetine ve
receğiz. 

Cencvre'de verilen karar Ha· 
tayd;\'ki Türkler tarafından bü· 

yük bir sevinçle karşılanmıştır. 
Karardan memnun olmayanlar da 
vardır. Fakat 1-lataylı'lar arasın. 
da sıkı bir teşriki mesai kabil 
olacaktır. Son söz olarak Milletler 
Cemiyetinin Hataylı'ları saadet 
ve refaha kavuşturacak tedb'rlet 
almıısını ve bu işde muvaff a!f 
olmasını candl\o dilerim.,. 



Günün meselesi : 
3 - SON TELGRAF - 7 Mert 1937 

HiLESiZ SOTJ . ı Halk filozofu 
diyor ki: 

Sıhhiye Vekaleti yeni ve 
ir astahğı doktorlara e 1 e kt d··f·· IAtf ildirdi me esa u un u una 

Gökten inecek e
rmeye beklerken •. 

Ticaret, iş hayatı, esnaflık de-
yince şu musevi vatanda~larımı
zın akla gelmemesi kabil mi? 
Ördek nasıl yumw·tadan çıkar 
çıkmaz suya atlayıp yi.izeı~e bu 
vatandaşlar da sanki ticaret içiu 
doğuyorlar. Hani, konuşabilse
ler ve defter tutmağa muktedir
olsalar, kundakta bile alış ve -
rişe girişirlerdi diyebilirsin~ 

Bu hastalıktan şehrimizde iki vak'a tesbit edildi 
Ve ale·t doktorlara gönderdiği emirde bu hastah§a tutulan· 

ların hemen Vekalete bildirmelerini teblil' tti 
Ha~evt Leyşmanyoz isminde yeni 

bir hastalık, Akdeniz havzası mem
leketlerinde yAyılmıığa başlamış • 
tır. Bu hastalığın meınleketim.izin 
bazı yerlerinde d~ meydana çıktığı · ı anlaşılmaktadır. Şchrimi::.de de iki 
vak'a tesbit ed;lı.liştir. 

Sıhhiye V e:kaleti, derhal, lfızım.ge
len tedbirleri şiddetle alınış, sıhhiye 
müdürlüklerine, vilayetlere tamim· 

ler ıgöndermiş, bu miihim hastalı • 
ğın mahiyeti hakkında icap eden 

malumatı doktorlara gönderilmlştlr. 

1 
Mat'azt sıtmaya veya sair marazi ı 
hallere atfedilerek, bu hastalığa ya
kalancmlar farkedilmiyordu. Sıhhi
ye Vekaleti, hastalığın çabuk teşhis 
ve tedavisi için icap eden etüdleri 
broşür halinde bastırarak, bütün a
lakadarlara dağıtmıştır. Derhal ve
rilen bir kararla, bu mühim hasta • 
lık ta, ihbarı mecburi hastalıklar a. 
rasına alınmıştır. 

Şehrimizde, bu hususta sıkı tet
kilcler yapılmaktadır. En ufak bir 
şUphe Uzerlne derhal, tecrit ve mü
şahede tedbirleri alınacaktır. Sıhhi-

Bu hasmlık şimdiye kadar mem • ye Vekaleti, f.stanbula gönderdiği 

.. Hastalığın ihbar mecburiyetinin 

mıntalcanız dahilinde bulunan bU-

tün rcsmt ve husust tabiplere teb -

liğ ve haber alınacak vak'aların sart 

hrıstahk ihbamamesile vekilliğe bil

dirilme.si ve bu vak'olann dolduru

lan müşahede kağıtlarının da ih -
barname ile birlikte gönderilmesi 
tamim olunur.,, 

Şehrimizdeki hUkCtmet tabipleri

ne de vaziyeti bildil'rniştir. Her hü
kfunet tabibi kendi mınt.akasında, bu 

meseleyi azami bir titizlikle takip 
leketiınizde tanınmamakta idi. tebliğin sonunda diyor ki: 

____________________________________ ___..: 
edecektir. 

ahveciler kaşık1ara 
milli arma istiyorlar 

Kahvehane 
/erini 

sahipleri bu dilek
izah ediyorlar 

Kahveciler cemiyeti mühim bir teşebbüse geçmişlir. lstanbulda bir 
kaç kahve J...aşığı imalathanesi vardırki, bunlar kaşıkların üzerine 

ecnebi bir takım armal ar hak etmektedirler. Keza, harice sipariş edilen 
bir çok kahve fincanı, tabağı ve çay fincanlnrı üzerinde de böyle ec
nebi armalar vardır. Kahveciler, bu armaların kaldırılmasını, yerine mil· 
Ji armalarımızın konmasını istemektedirler. Kendileri ile konuştuğumuz 
kahvcc !er diyorlar ki : 

" - Eskiden kalmış, çuy ve kahve takımları, antika mahiyetinde ve 
tarihi kıymeti haiı ol ıı n takımlar için bir şey 5Öylemiyoruz. Fakat yeni. 
den yaptırılan ve menılcketimiıe fetirilerek kullanılan ve hatta memle· 
ketiıııizde yapı lan b,r çok kahve, çay malzemesi üzerinde ecııebi arma. 
Jar vardır. 

Bunun eski bir itiyat ve}•a gaflet olduğunu halırlayoruz. Fakat 
madem ki. iyi bir adet değildir, derhal kaldırılmalıdır. Bu armalar daha 
ıiya-:le şark memleketlerine ait bir takım şekillerdir.,, 

Kahveci ler ce miyetinin alakadarlar nezdinde derhal, bu iş için teşeb. 
büslere girişmeleri için, kahveciler çalışmağa başlamışlardır. 
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Poliste: 

Be~ iık uşamla 
yir i liraya 

Mütekaidinden Zekerya isminde j Ayni otomobil hastaneden dö· 
birisi polise müracaalla Cico nerken 1830 numaralı otomobillede 
Fatma ile Ahmet tarafından beş çarpı~mışlır. Kaza hafif geçmi§, 
liralık bir muşamba ceketinin ken• yaralanan olmamıştır. 

disine 20 llra~a satılması su~cli!e Mavna'da hırsızlar 
tavcılıkla dolandırıldığını ıddıa Fındıklı'da demirli bulunan Metı. 
etmiştir. Fatma ve Ahmet yaka· met kaptanın rnavnasından elbise 
Janmışlar ve hakları.1da tahkikata ve çamaşırlarım çalan Şükrü ile. 

başlanmıştır. 

Kadına arkıntıhk 
Balatta oturan Marko isminde 

birisi, dün, Bedri ile beraber geç· 
mekte olan bir kadına sarkıntılık 
ettiği için yakalanarak cürüm mcş• 
bud mahkemesine verilmiştir. 

Azgın otonıobill 
Şoför Nihadın idaresindeki 2658 

numaralı taksi otomobili, dün, Şiş· 
hane yokuşundan çıkmakta olan 
Bey o~ !unda Al} on sokağında 
ıakin Antovana çarparak aaam .. 
cağızı başından ve dizinden yara
lamıştır. 

Nihat, otomobili durdur:ırak ka. 
za:ıedeyi almış, Beyoglu Zükur has
tanesine götürmüştür. 

e:::::: Edebi roman: 4 

Sen ese 
_Aman komiser, işte şöyle böy

le geçiniyoruz. Ne avantası, ne pa-
Halkın binbir derdine koşuyo-

rası. · b' b kl eli ruz. Kimseden hıç ır şey e e -

!imiz yok. 

Komiser: 
B·ı· ·ın ben sizin ne mal oldu-

- l ırı . 
w h"lk id halk kaygusu dıye gunuzu, ... -r• 
ne canlar yaktığınızı ... Bana mı an-

latacaksınız?. 
Dedi, kesti, sonra: 
- Bırak sen şimdi bunlaı·ı, arka· 

ı eli Bana bir ka· daşlanna da söy e m. 
dın lazım. Senin mahallende vaı· mı, 

Yok mu arast111r, çabuk onu bul, 
' :$ 

bana getir.. d 
Diye söze başladı, kadının a ını, 

çocuğun adını, babasını söyledi. Ko
miser: 

Annesinin adı: 
- Lütfiye .. 

arkadaşı Osman Faik yakalanmış. 
)ardır. 

şı,e ile su ah;ken ••• 
Kadıköyünde Osmıtna~a [mahal. 

lesinde 53 numaralı evde oturan 
45 yaşlarında Haykuri isminde bir 
kadın bir dükkandan şişe ile su 
almakta iken şişe kırılmış, bileğin· 
den ve kolunan hafif surette yara· 
lanmıştır. 

e Cumhuriyet Halk Partısı A· 
lemdar ııahiyesi dün akşam nahiye 
merkezi olan Alay köşkünde bir 
müsamt:re vermiştir. 
e lzmir panayırına gidecek yolcu· 

ların yatakh vagon biletleri üzerin· 
den yüzde yirmi beş trnzilat ya· 
pı · acaktır. 

ec k in! 
Etem izzet Benice 

Deyince, muhtar kaşlarıru dlkti, 
bütUn beynini harekete getiren bit' 
bakışla gözbebcklcrinl oynattı ve: 

- Himınm .• 

Diye dudaklarını kıpırdattı, kafa. 
sının içinden: 

- O olacak! .. 
Diyordu. Komisere de: 

- Bn.~üzerine, bir araştırayım .. 
Dedi, odadan çıktı. Muhtar, çı • 

karken komiser gene söyledikleri 
yetmiyormuş gibi bir kere daha em-

rini tazeliyordu: 
_ Gözünü aç ha. Bir saat içinde 

isterim!. 

Köşede bir ara,brmada 
Dar, içiçe uzanan, kaldırımsız so

kaklar. Biribirinc geçmiş tahta ev • 

1 Yıkık duvarlar. Kafes arkasın • er. ~ 

dan gelen çocuk sesleri, bagı.rışma • 

lar!. 

-

Jimnastik şen
likleri 
Bu yıl, diğer yıllardan 

daha muntazam olacak 
Maarif Vek!leti, Atatürkün 

Milli mücadelenin başına geçmek 

üzere Anadolu'ya ayak bastığı 19 
Mayas günü yapılacak olan mek· 
tepler jimnastik şenl iklerinin her 
yıla nazaran daha muntazam ve 
güzel olması için bir talimatname 
hazırlamıştır. 

Her vilayette bir şenlik komitesi 
kurulacak ve bu k•>mite senliklerin 
inlizamındnn mes'ul olacaktır. 

lstanbulda şenlik iki yerde ya. 
pılacakllr. On dört yaşından aşa. 
ğı zayıf ve hastıılıkh çocuklar is· 
lisna edileceklerdir. 

Kıyaf eller Tiirkiyenin her tnnı· 
fında yeknesak olacak lır. 

•• 
un·versite rasat-
hanesi genişliyor 

Geçen yıl Zeisse Fabrikasına 
ısmarlanan iki teleskop aletinin 
gelmesile faaliyetlerine geçen Oni· 
versite rasathanesi yakında çok 
daha mükemmel bir şekle gele· 
ce\...tir, Ayni fabrikaya ısmarlanan 
bir büyük ve birkaç küçiik Alet de 
yakında gelecektir, Aletlerin gel .. 
mesile rasl\thane faaliyetlerini art• 
tırmakla beraber biraz daha ge4 
nl,,liyecektir. Rasathane faaliyet .. 
ferinin neticelerini kitap halinde 
neşredecektir. 

Doktor Ziya Nurinln bin 
elit ktiabı 

Merhum saylav ve profesör Dr. 
General B. Ziya Nurinin ailesi, 
merhuma ait muhtelif lisanlarda 
yazılmış bin cilt kitabı Etibba 
o~a~ı kütüphanesine hediye et· 
mışlır. 

Oda idaro heyeti de bu kitaplar 
için birer cemakAn y . ı plırmı~ ve 
Ziya Nurinin ismını taşıyan 
bir levha) ' cemakanm iizerine 
koymuştur. 

lrakın Dostlu§u 
Irak parllımentosu açılmış ve 

kral Gaziyülevvel açış nutkunda 
Irak ve Türkiye münasebetlerinden 
bahsederken şunları söylemiştir: 

- Bilhassa Türkiye ile dostlu·• • 
ğumuz, en sa~l:ım, en metin bağ· 
larla tahkim edilmiştir. 

En son sokakta bir ev, bekçi ku • 
lübesi gibi, çerden çöpten yapılmış, 
bir kEıt tizerine, iki i.ıç oda belki. 
Kaplamaları sarkmış, yeryer tahta
ları dökülmüş. Kapısında ipe ve ma
karaya bağlanmış bir zil. 

Zil: 
- Şangır, şangır .. 
Çaldı. Titrek bir kadın sesi sordu: 
- Kim o?. 
- Ben.im, muhtar Şevket .. 

Muhtara kapı açılmadı. Zil üstüs
te gene şangırdadı: 

Muhtar, sert sert seslendi: 
- Açsana be! .. 
Genç kadın başındaki yemenisi

ne gözlerinden akan yaşı sildi, ka -
pıya ilerledi. 

Kapı yıkılacak gibi vuruluyordu. 
Genç kadın; hıçkırığını kesmiye 

çalışarak: 

- Geliyorum.. 

Dedi ve bir saniye sonra kapı a
çıldı. Muhtar dolgun bir ses ve ağız. 
la: 

- Neredesin be kadın? .. 

bağfı oldu .. 
Sutcüler hileyi nasıl yaptık

larını anlatıyorlar f ,tanbufd• ıu kate!ınamış, hilesiı süt bulmak, lstanbullıılar l~in bir mucize 
tal!kki ediliyor. Hakikaten yapılan istatistikler gösteriyor ki, lstanbul-

da 1altlan ve aarfedllen süt miktarı, lstanbul ve civara mandıralarında 
iıtihaal edilen ıüt mlktuının hemen bir misli kadardır. Buda gösteriyor 
ld sütün içindo ba,ka maddeler do vardır. 

Fakat, şayam dikkat bir noktayı ötrenmi; bulıınuyoruz: Su katılmamıı 
ıüt bulmak lstanbulda belki mümkün deıtildir. Fakat, bu vaziyet hiç de 
~chir hılkının umumi sıhhatine muzur addedilmemelidir. Bakııı blr müstah· 
sil ne söylüyor : 

- lstanbulda. ıarfedilen sütlerin mühim bir kısmı ma'lda sütüdür. 
Manda sütü ağır, kuvvetli bir maddedir. Bilhassa mideıi ıayıf olanlara. 
hastalara ve çocuklara kat'iyen dokunur. Bınaenaleyh içine bir miktar 
•u koymak IAzımırelir. Suyun miktarını, bizzat yine süt tayin eder. Ne 
kadar su kaldırırsa, o kadar koymak lazımdır •• 

Bir ıütcü de şunlan SÖ) lüyor : 

- Biz en çok manda sütü alırız. Bu çok atar bir süttür. Mandıra. 
cılar içine su koyariar. Biz bakanı. az gelmişse, biraz da biı koyarır.. 
Eğer ıu koymasak içemezsiniz. Çok müşt~ri v.erdır, haliı süt ister. Ba· 
zan, mahsus, su katılmadık süt götürürüz. Ertesi ırünü bize kafa tutarlar t 
•Bozuk ıüt getirmişsin, midemiı bozuldu •• derler. 
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Kaçak et yiyenler 
Çarşamba pazarmda 

sahlan hayvanlar nereye 
gidiyor ? 

Fatihde Çarşambada her Çar

şamba aünü kurulan pazar yerinde 

ayaktan hayvan da salılmaktadır. 

Öğrendiğimize göre. bu pazar 
yerinde, bir takım açıkgöz kimst:• 
ler, ayaktan koyun satın almak.ta 
ve evlerine göt(:rerek kesmekte• 
dirler. Koyun alıp kesmek, ve 
yemek, gayet tabit bir hadisedir. 

Fakat. mesele böyle değildir. 
Buradan hayvan alıp evine götü
rerek kesen adamlar, sonra, konu 
komşuya kilo ile et satmakta, 
yani bir nevi ticaretin yolunu 

bulm11ş vaziyettedirler. Halbuki, 

mezbahadan geçmeyen hayvan-
farın kesilip ıatılması yuaktıt ve 
bu şekildeki etler kaçak ad edilir, 
ıahipleri hakkında kanunf -.nua-

mele yapılır. HattA söyfendiitine 
göre, bu civarda birçok evler 
vardır ki, dışarıdan el salın alma-

makta, muntazam:ln evlerde giı
lid~n gizliye keıilen koyunları 

kilo kilo paylaşmak tadırJar. 

Kanalziasyon 
Kapaklarını 
Çalıyorlar! 

Şehrimızın bazı yerlerinde açık 
RÖzler yeni bir hırsızlık ve geçim 
yolu bulmuşlardır. 

Bunlar tenha ve karanlık za. 

manlarda, inşaall ikmal edilen ka· 
nalizasyon çukurlarının büyük demir 

kapaklarını sökerek çalmaktadırlar. 
Epeyce kalın ve ağır olan bu 

kapaklar parçalandıktan sonra hur· 
da fiyatına satılmakladır. 

Bu yQzden açık kalan çukurlar 
yolcular için büyük bir tehlike teş
kil etmektedir. 

Diye ıçeriye girdi, kapıyı kapadı. 
Genç kadın başını önUne eğmiş hem 
korkudan titriyor. hem de durma
dan ağlıyordu. Birden muhtarın ka
ba sesı kulağı doldurdu: 

- Sen çocuğunu Okmeydanma 
bırakmışsın?. 

Bunun suç olduğunu bilıyor mu-
sun?. 

Nasıl yaptın bu işi? .. 
Seni knrakola götürmeye geldim' 
Liıtfıye bu söz.len işitir işıtmez 

birden yere yıkıldı ve muhtarın a
yaklarına kapandı: 

- Aman Şevket Bey, ben ettim, 
sen etme. 

Ve gözlerinden yaş sicim gibi akı· 
yordu. Muhtar, ayaklarına dolanan 
elleri itti, sürüdü, yürüdü: 

- Benim edecek bir şeyim kalmı

dı ki.. Ne yapılabilirse hepsini yap ~ 
mışsın. Şimdi karagola gitmekten 
başka çare yok! .. 
Kadın hıçkırık içinde yerde bük

lüm büklüm sürüni.iyordu: 

- Ah, bilseydim hiç eve gelmez
dim. Geleyim de bari bir iki kat çiı
maşınm var, onları alayım. Ufa • 

Zegfinciliğe 
Büyük ehemmi
yet verilecek 
Hükümet bu yolda mU· 

him tedbirfer ahyor 
Zeyllnciliğimizin islAhı için iktısat 

vektlleti tarafından bir kanun pro

jesi hazırlımmıştır. 

Bilhassa, mahsul veren zeytinlik

lerin verim kabiliyetini arttırmak, 

bugünıı:ü bağ istihsali endüstrimizi 

teknik bir disipline tabi tulmnk, 

yabani zeytinleri aşılamak, fidan 

veya dikme ile yeni zeytinlikler 

tesis cihetleri projede nazan di~

kate alınmıştır. Bundan başka, zey· 

tinliklerin bakımı, muhafazası, sü· 

rülmesi hususunda, zeytin işleyen 

müesseselerin sınat vaziyetleri hak· 

kında b:rçok mühim tedbirler alın• 
maktadır. 

Zeytin memleketimizin mühim 

bir servet membaı ve iktısadt bir 

zenginlitl haline getirilecektir. 

Köpeklerden 
Şikayet! 

Son günlerde şehrimizin bazı 

semtlerinde başı boş gezen kö

peklerin sayısı artmıştır. Kumkapı 
ve civarında oturan halk bilhassa 

köpeklerden çok şikayetcidir. Bu 

semt ahalisi, alakadar makamlara 
müracaat ederek, köpeklerden bu 

civar mahallelerinin kurtarılmasını 
istemeğe karar vermişlerdir. Yı:ıp

tığımız tahkikata göre, şehrimizde 

köpeklerin çoğalmaııındaki sebep. 

!er arasında, evde köpek besliyen 
bazı kimselerin, köpek doğur· 

dugu vakit yavrularını sokağa at .. 
malarıdır. Bu yavrular da büyümek

te ve başı boş sokak köpeği ola. 

rak yetişmekte, öteye beriye zarar 
vermekte \'e ııaldırmoktndır. 

ğı tefeği bir araya toplıyayım. On
dan sonra başınu alıp gideyim .. de
dim. Ne bileydim böyle olacağını. 

- Çocuğu mezarlığa bırakırken 
böyle olacağını niye düşünmedin? 

- Ben size de geldim, Çocuğa ba
kamıyorsun. Bunu bir yere verelim, 
dedim .. 

- Çocuk nereye verilir?. 
- Her yere, her şeye vermeye ra-

21yım. 

- Peydahlarken bana mı sordun? 

Muhtar, yere eğildi, kadını kaldır
dı, arkasını cluvara dayadı. Onun 
gözleri içine uzun uzun baktı: 

- Ne de olsa giizelsin be Lütfiye .. 
Dedi. Sesinde bir değişme, bir sı

caklık vardı: 

- Hani iki ay besil de kaldın nıi 
İstanbulun en güzel kadını olacak-

sın. Bak bakayım şöyle yüzüme. 

Ve .. kadını kollarından tuttu, silk· 
ti, kendine doğru çekti. Yüzüne bir 
kızaı tı yürüyor, bakışları kısılıyor, 
sesi titriyordu: 

- Canın elimde Lütfiye!. 
(Devamı var) 

Hele bir tanıdığımızın sergü
ze§ti harikadır: 

Bu adam elde iğne makara 
satan bir seyyar satıcı, hatta sey
yar satıcı da değil, seyyar sattcı 
amatöri.iydi.i, ki - bu vatandaş
ların hayatlarını iyi bilenlerin 
temin ettiğine göre - bankerleri
nin çocukları bile ticaret haya
tına bu amatörlükle dahil olur
lar! 

Bu amatör satıcı. gi.ini.in bi. -
rinde, Avrupa lavanta ve los -
yonlarını satan mağazalardan 
§U küçük kokulu reklam kart -
larını alıp yirmi paraya. ktrk pa
raya satmağa başladı. Bu işe bir 
yaz mevsiminde başladığı için bu 
küçücük kokulu kartlar çok rağ· 
bet görmesin mi? 

Adam İstanbuldaki blitiin la
vanta mağazalarında ne kadar 
reklam kartı varsa toplayıp ak .. 
şamlara kadar şehri dolaşıyor, 
tanıdığı bütün küçük çocukla -
ra da ayrıca satırıyordu. 1 

Mağazalardaki stok lavanta, 
reklam kartlan tiikendi ! 

Fakat amatör ~atıcı, biitün 
Avrupa lavanta fabrikalarının 
da firmalarını öğrenmişti. Cüm
lesine mektuplar yazdı. Çok 
miktarda her türlü reklam kart· 
larını istetti. 
Reklamı cana minnet bilen 

Avrupa fabrikaları bu talebe 
sandıklarile kokulu kart yağdır
dılar! 

Piyasa envaı nefis kartlarla 
doldu .. 

Bir şeye dıkkat buyurmadı -
nız galiba: Bu kartlar esasen rek
lam kartları olduğu için mağaza 
ve fabrika sahipleri tarafından 
bu açıkgöz koku ve losyon ama
törüne - hem de memnuniyet ve 
teşekkürle - bedava variliyor -
du: Sermayesiz!» 

Fakat para ile de - yine mem
nuniyetle - kapışıyorlardı! Ko
ku amatörü muazzam bir para 
vurdu. Fakat piyasada da ko • 
kulu kart ticareti birdenbire 
durdu. Çünkü burnu harikula -
de koku almakta mahir olan 
koku amatörü, eline geçirdiği 
bu hazır lop sermaye ile hemen 
ticarete başlamıştı: O sırada ge
niş inşaat başladığı için pek 
gecmekte olan cam ticaretine!. 

Bizler hala: 
- Sermayesiz ticaret olmaz; 
Der dururuz! 

Halk Filozofu 
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Birimizin derdi 
Hepimizin derd : 

Beşlktaşhların bir 
şikayeti 

Bu ag başında sehrimizde en 
belli başlc nakil vcmtalarınclan 
biri olan tramvay ücretleri ucuz
ladı. Halk bundan dolııgı çok 
memnundur. 
lstanluldcı birde oiobıis meselui 
f!ardır. Zannediyoruz kı', muh· 
telif se" tlı:rde, şelırimizJe I ~o 
kadar otobiiı faaliyette bulu· 
nuyor. 

Burada temas etmek istuliği
miz nokta şudur: Tramvay şİr• 
ketfoin Beşiktaı ile Taksim 
arasında işletti~; otobasler var• 
dır. Şehrin en kôrlı otobüs hatlı 
burasıdır. Bunu, bu hatla Tram· 
vay şirketinin otobfıı işletme• 

.sinden de anlrıyabiliriz. Beşikta1 ue 
civarı kalabalık bir semttir. 
Beyoğluna çıkmak için efe en 
kestirme ııe mı"inaslp yol, şimdi 
o/obüslerin takip ettikleri yol~ 
dur. /Jinaenalegh, Tramvay ş;,. 
keti bu otr>büslnden ehrin diğer 

semtindeki otobüslerden çok dalıa 
/azla müşteri la$tmakiadır. 

Büyük "' kalabalık bir kaza 
olan Beşiktaş, bu ofobıblerin 
bahalı oldutundun, Öiedenberi 
#kaget ederler. Bu ~ikGy't çok 
yuirıde ve haklıdır. lJuran;n. 
bilet Ocretleri mutlaka indiril· 
melidir. J:.'sasen şirketin i#etilği 
otobüsler, dı'lcr bütrin otobüs· 
/erden dahn genı'1 olduğundan 
çok mı"işteri almaktadır. 

Birim:zin derdi, hepimizin 
derdi oldııtuna göre Beşiktaşlı· 
/arın bu haklı ş(kôgt!tlnl nazarı 

dikkate almak gerektir. ------------
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En zor ve zorlu dava 
İspanya sahillerini 
kontrol etmekten 

bir fayda çıkacak mı? 
İtalya ile Almanya şimdiye kadar 

general F ranko-
ya yüz bin kişi gönderdiler 

Kontrolün tatbikından bir gün evvele 
kadar da azim miktarda mühimmat ve 

&.tt!!!fi:il 

malzeme göndermek 
için bütün hazırlıklarını yapmıtlardır 

Bıı r goı 'da lhtlla/cileri11 Erkanıfaarhlg• daireılndt laarekdl planları 
letlcllc ediligo,. 

Yeni kontrolün Ağustostanberi gittikçe büyüyen harp tehlikesini 
büsbütün arttırdığı bildiriliyor 

3 Ağustos 1936 da Fransa, İspan
yol işlerine karışılmaması için bir 
"Ademi müdahale komitesi,, teşkil 
edilmesini devletlere teklif etmişti. 

Bu komite teşekkül etti ve ancak 
9 Eylülde ilk defa toplandı. Artık 
bundan sonra on, on beş gün evve -
line kadar yapılan içtimalar, müza
kereler ,nutuklar, komiteden çekil
me tehditlerile geldi ve geçti ve en 
nihayet komite İspanyol sahillerinin 
kontrolü için bir neticeye varabil -
di. 
Şimdi bu kontrolü tatbik etmek i

çin memurlar hazırdır, milyonları 

geçen masraf parası hazırdır, sahil
leri tarassut edecek harp gemileri 
hazırdır. 

Londrada komitenin kontrol planı 
için aldığı tedbirlerden Madrid hü -
kfımetinin memnun olduğu anlaşılı-
yor. Gelen haberlerden hükumete 
mensup mehafilin fikir ve mütalea
larıru şu suretle hulasa edebiliriz: 

dan sonra da İspanya milletine ken
di beğendiği hükfuneti ve rejimi biz
zat seçmesi için bir fırsat ve imkan 
hasıl olur. 

Sovyet Rusyaya gelince, Sovyet
ler bu anlaşmadan bir netice çıka -
bileceğinden şüphelidirler. Yalan 
bir istikbalde ademi müdahale po • 
litikasının ne manasız bir teşebbüs 
olduğu anlaşılacaktır. 

Madrid hükumetine gelince, Mad
rid hükfuneti ademi müdahale poli
tikasını, yedi aydanberi kan içinde 
yüzen İspanyol milletine karşı irti· 
kap edilen bir cinaY.et telfıkki et • 
mekted,ir. 

MADRIO 
V'J Sa~ıı Olduğu Şose 

Ve Dcmiryollartnı 
Gö&ler(ln K rltft 
ıo .Jo 

o lo 

Demokrat memleketlerde, Londra- ..-.~..._ 

da husule gelen anlaşma üzerine İs
panyadaki dahili harbin hudutların
dan dışarıya taşmasına mani oluna• 
bileceği pek ümit edilmektedir. 

Faşist memleketlerde ise, bu an • 
laşrna tatbik edilinciye kadar Fran
koya gönderilen asker ve mühim -
matın, asilerin galebesini temine ki
fayet edeceği kanaati vardır. 

Londrada yapılan hesaplara göre, 
İtalyanlar şimdiye kadar Franko or
dusuna 50,000 kişi göndermişlerdir. 
Almanların gönderdiği efrat ta bir 
o kadar tahmin edilmektedir. 

Hatta 6 Martta İtalya ile Alman. 
yanın ihtilalcilere son olarak azim 
mikdarda mühimmat, malzeme, ef
rat vesaire gönderdikleri Londrada 
da kuvvetle tahmin edilmektedir, 
General Franko bu kuvvetleri ve 
bu mühimmatı da aldıktan sonra, 
kat'i darbeyi indirmeğe çalışacaktır. 

1 
Faşist hükumetlerin kötü niyetle

ri yüzünden ademi müdahale poli
tikası Avrupadaki harp tehlikesini 
beslemekten ve çoğaltmaktan baş-
ka bir işe yaramamıştır. Fakat bu 
politika, ihtilalcilerle evvelce anla • 
san ecnebi memleketlerin çok işine 
yar.amıştır. İhtilalciler galip gelir· 
se, bu devletler İspanyadaki iktısa
dl, siyasi ve tabiyevi kontrolü ele 
alınış olacaklardır. 

Bu kontrol sulh için son derece 
tehlikelidir ve müstakbel istil~ mu
harebelerine yol açacaktır. 
İsyan eden bir kısım İspanyollar

la mücadele halinde bulunan meşru 

bir hükOmetin 11dahili bir meselesi,, 
bazı devletler tarafından doğrudan 
doğruya tevcih edilmiş hakiki bir 
tecavüz şeklini almıştır. 
Ağustostan beri gittikçe büyüyen 

harp tehlikesi kim inkar edebilir?. 
Fransa ile İngiltere son zamanlarda 
askeri masraflarını arttırmak mec
buriyetini hissetmişler midir?. Bu 
vaziyet harp korkusunun gittikçe 
harp tehlikesini kim inkar edebilir?. 
Şimdi merak edilen nokta şu • 

dur: Acaba Berlin, Roma ve Lizbon 
hükCunetleri imza ettikleri bir an -
!aşmayı bakalım nasıl tatbik ede • 
ceklerdir?, 

Fransada ise vaziyet başka türlü 
görünmektedir. Fransa hükumeti 
şöyle düşünüyor: 

Eğer Londra anlaşması harfi har
fine tatbik edilirse, İspanyadaki da
hili muharebe "boğulabilir., ve on • 

ihtilalcilerin aylardanberı 6irlbirinl tak.ip eden tJlrFok taarruzlarına rağm•n gıremeclikleri Madrid ve 
civarını göıteren harita /altta/ ilıtilalcilarin Başkumandanı General Franko, /yukarıda, •olda J MaJrld 

müdafii General Miha, [sağda] ihtilalcilerin ıimal ordaıu kumandanı General Mola 

G
uyan'a sürülen 
Türk polisinin 
hakiki hatıraları: 4 

Zenci Fransız jandarması, süngü
sünü gOğsüme doğru çevirmişti! 

Yavaş yavaş kendimi topla • 
üıkça daha iyi düşünebiliyor -
dum. Bir işgal devri yaşıyorduk. 

Daha fazla düşünemedim. Za
bıtaya ait ihtilaf komutanlan • 
nın geldiğini ve Nurettin Beyin 
beni istediğini söylediler. Gittik
çe sarpa saran şu vaziyetin akı
betimi meçhul bir vadiye doğ-
ru sürüklemekte olduğunu da
ha iyi anlıyorum artık. Bir yan
dan da hayır, diyor, cesaretimi 
kırmamak maksadile büyük Ü· 
mit1~r taşıyordum. 

Umum müdürlük odası, Fran
sız ve İngiliz askeri komutanla
rile dolmuştu. Odanın ortasın

da durdum. Hepsinin de gözleri 
üzerimde, tepeden tırnağa ka • 
dar süzmekte idiler. Anlaşılan 
Nurettin Bey, hadiseyi izahatım 
dahilinde bu yabancılara nak -
)ederek müşkül mevkide kal -
maktan kurtulmuş. 

- Seni istiyorlar, dedi. Bu 
gece Ayasofyadaki Fransız iti
laf zabıta komutanlığında :ifa
dem alınacakmış. Yarın da top-

larunası mutat olan harp divanı 
tarafından muhakemem görüle
rek serbest bırakılacakmışım. Bu 
hususu İngiliz jandarma inzıbat 
kumandanı da tekeffül etti. 
Sendelememeğe çalıştım. Viı-

cudüm, kafamdan bırakılmış bir 
kazan suyun harareti içerisin -
de yanıyor gibiydi. 

- Korkulacak bir şey yok 
bunda. 

Ve yani, en büyük bir amir ta-

rafından o da suçlu sıfatile bu 
Avrupalı komutanlara teslim 
ediliyordum. İtirafa kalkışıp ya
pılan hareketin ağırlığından 
bahsetmek istedim. Ne çare ki, 
karşımdaki en büyük bir amir
di. Mesleki terbiyem yabancı 
kimseler nezdinde ona karşı gel
meği doğru göstermedi. Esasen 
bir kaç laf söylemekle ne fayda 
kazanacaktım. Verilen kararı 
değiştirtmek imkanı bulunmı -
yacağı malumdu. 

Cemal Bey, sizi itilaf zabı -
ta kumandanlığına kadar gö -
türsün. 

- Baş üstüne, dedim. 
Hepsi ayağa kalkarak hid • 

aetli hiddetli yüzüme baktılar. 
Bir dakika sonra, beraberim

de Cemal Bey olduğu halde mü
airiyetten çıktık. Nurettin Beyin 
vazife görmüş bir polisini ecne
bilere teslimi, çok gücüme git -
mişti. Onun mevkiini, vaziye -
tini düşünüyor, ne de olsa bir 
türlü hazmedemiyordum. Bu 
harekete, Cemal Bey de müte;. 
essirdi. İyi kalpli komiserim, 
tatlı sözlerle beni teselliye ça -
!ışıyor, yarın için behemehal 
bırakılacağına beni inandırmak 
istiyordu. 

Sirkecideki büyük postane 
önünden geçerek eski vilayet ko
nağı yanındaki sokaktan Ye • 
şildirek karakoluna çıktık. O .. 
radan da Ayasofyadaki sabık 

lttihad ve Terakki binası dahi-

[ HİKAYE 
YAZAN : Reşat Feyzi l 

Uğursuz 

/' 
' 

·ı 

Bir pansiyo.nda oturan insanın, 

her şeyden evvel rahatını düşün -
mesi icap eder. Fakat, benim pan
siyondan yana hiç talüm yoktur. Ne
reye gitsem, bir türlü rahat ede -
mem, mutlaka bir hıldise çıkar. Bu 
hadiselerin çoğu da ufak tefek şey
ler değil, bazıları, insanın başına ge. 
lebilecek felaketlerdendir. 

Dört sene evvel oturduğum bir 
pansiyonda yangın çıkmıştı. Ondan 
sonra taşındığım Bayan Rozanın 

pansiyonunda - bir yanlışlıkla - eş· 
yalanın haciz memurları tarafından 
satıldı. Daha sonra yerleştiğim Ma
vi pansiyonda, bir genç Rum kadı
m üzerime bir iftira attı. Sözde, ha
mile olduğu çocuk bendcnmiş.. Ay
larca mahkemelere gidip geldim. Bir 
buçuk sene evvel, bir pansiyona da
ha yeni girmiştim ki, alt kattaki o • 
dada bir zabıta vak'ası oldu. 

Bir genç adam sevgilisini jilet bı
çağı ile yaraladı. Hak kapısına gi .. 
dip gün1erce şahitlik yaptım. 

Oradan da çıktım. Fakat yeni ta • 
şındığım pansiyonda rahat yüzü gör
düm mü?. Ne gezer? .. Oturduğum 
binanın zemin katında kaçak rakı 

yapılıyonnuş, diye, inhisarlar ida -
resine bir ihbar yapılmış .. Bir gece, 
tatlı uykum arasında memurlar evi 

,r, 
H ul:isa bir ı..rlü rahat edemiyor

dum. Pansiyondan taliim yoktu .. Ar
tık bu heyecanlı hayattruı bıkmış -
tını. Fakat bekar bir adam da, pek 
öyle tenha, asude, ıssız bir yerde o
turabilir mi? Pansiyonun içi ma -
mur ( !) olmalı 

Şöylae biraz eğlence bulun -
malı .. Ne de olsa, eğlence değil, her 
gittiğim yerde bela bulduğum için 
pansiyon sevdasından vazgeçtim. 

Birgün bir arkadaşıma rru;tgel • 
miştim:"' 

- Yahu, dedi, küçük bir apartı • 
man tut .. Taksitle biraz eşya al .. Sa
na hiç te pahalıya oturmaz .. 

Bu, fena bir fikir değildi. Kendi 
kapımı kendim açıp kapıyacaktım, 
Arkadaşım: 

- O vakit, dedi, bir de eli yüzü 
düzgün bir hizmetçi kız bulur
sun.. İşlerini görür. 

İstanbul kazan, arkadaşla ben kep-

]inde bulunan Fransız itilU za
bıta komutanlığına vardık. Ka
pıda ilcisi İtalyan birisi İngiliz 
üç jandarma vardı. Fransız jan-
darma komutanı Valenin oda -
sını gösterdiler. Sağdan birinci 
oda idi. Cemal Bey önde ben ar
kada, içeriye girdik. Ortadaki 
masa başında uzun boylu, bı -
yik ve saçları sarışın, cüsseli bir 
Fransız yüzbaşısı oturuyordu. 
Zili basarak tercümanı istedi 
ve gelen tercüman vasıtasile Ce
mal Bey, gelişimizdeki maksadı 
anlatarak beııi onlara teslim et
tikten sonra ayrılıp gitti. 

Burada bir Türk polisi daha 
vardı. Yanyana oturuyorduk:. 
Baktım. Gözlerinden yaş damlı
yordu. Niçin ağladığını sordum. 
Ayasofya merkezinden Ham -

pansiyon 

( 
çe .• Apartıınan arıyoruz. Hem kil· 
çük olacak, hem ucuz, hem de ra
hat.. Nihayet, birgün, kan ter için
de, Tarlabaşında muvafık bir apar
tıman bulduk, 
Arkadaşım: 

- Haydi, güle güle otur, dedi. Ka· 
pıyı çekti, gitti. 

* •• 
Taksitle aldığım eşya ile apartı -

manı döşemiş, dayamıştım. Üç şirin 
odam vardı. Bir de küçük Rum kızı 
işlerimi yapıyor, yemek pişiriyordu. 
Apartıman komşularım da fena 

insanlar değildi. Üç ay var ki ben
deki rahat Beyde yok .. Hayatım in
tizama girdi. 

Bir akşam, bir ~lgılı gazinoda 
arkadaşlarla oturmuş, biraz fazlaca 
içmiştik. İyice keyif olmuştum. Ne
şeli, mes'ut evime geldim. Odama 
girdim. O kadar neşeli idim ki şar
kılar söylüyor, ıslık çalıyordum. 

Hizmetçi kız, keyfimin yerinde ol
duğunu göriince: 

- Yemek hazırlıyayım mı, dedi. 
· - Yok, Marika, dedim. Sen bana 

yalnız bir sade kahvc yap ... Okkalı 
olsun .. 
Marıkarun, ilk defa gözlerinin içi

ne derııı derin bakmış, o, kapıdan 
çıkark0n saçlarını okşamıştım. 

Kahve iÇ<>rk rıkaya dikkat 
ediyordum. O da, bu akşam, ilk de
fa benden fazla iltifat gördüğü için 
memnun ve mütebessimdi. 

Odadan çıkmak istemiyor, bir iş 

yapmış olmak için karyolamın örtü
sünü düzeltiyor, görünUyordu. 

Marika hiç te fena bir kız değildi. 
İçkinin verdiği tesirle, onu bu ak -
şam güzel bulmuştum. Pekala genç, 
cana ~··akın, işe yarar, fıkır fıkır kay
nıyan bir Rum kadını idi. Nihayet 
dayanamadım: 

- Marika, sen ne güzel kızsın, 

dedim. 
O, birden bana döndü. Bir kere 

kırıttı, boynunu büktü. Ne tatlı gü
lüyor, yüzüme bakıyordu. Bir iki a
dnn daha bana yaklaştı. Endişeli bir 
yüzle: 

- Size bir şey söyliyeceğim, de • 
di. 

- Söyle, ne var? .. Canım, şeke
(Devamı 6 net sayfada) 

di [*] isimli olduğunu ve Sene
galli zenci Fransız askerlerinin 
kendi tarafından katledildiği 
iddiasile buraya getirildiğini söy .. 
ledi. Çok müteessir olmuştum. 
Bir Türk polisinin Fransız za • 
biti karşısında ağlar duruşu, iz. 
zeti nefsime çok ağır geldi. 

- Ağlama, dedim, vak'anın 

kahramanı sen değil, benim. 
Zencileri ben öldürdüm. 

Sözlerime inanmamış gibi, 
derin bir hayret içerisinde yü • 
züme bakıyordu. 

- Şimdi bu suretle ifade de 
vereceğim. 

[Devamı var] 

(-ll) Halen SamsU11Ja ticaretle mıef" 
gulJür. : 



Si nema lehveH tahrik edici ftlmlerf 
· artık halkı tiksindiriyor 

-Olüleri diriltmeye 
muvaffak oldular. 

Sinemalarda hissi ve ahllkf filim- ı· ) • •• • • 
ıere rağbet artmaya başladı . nsan ann hıç olmemesını 

Her köye radyo vermek istediğimiz şu sıralarda f • ) } 
niçin lıer kazada hir küçüle sinema olmasın? emıne ça ışı ıyor 

sini tem için de sinema sana -
yiı alabilcfjjme d v adımlarla 

il~. Selli BlDeman• 

icat edildfil ır.ç .... ~~I 
İşte bu icattan sonra 

büyük terakkiler birbirini takip 
etmeğe başladı. Rus sanayicileri 

milyonlarca haJJan sinemadan 

istifade edebilmesi sinemadan 
yonJarım göğe çevirdiler. <>ta
da kurmak istedikleri bilyük 
perdelerden halka hitap etmek 

yoluıiu tıJ#Ular· Geçen yıl renk" 
li btde1AJar çevrildi ve mha • 
,-c8Dlı fi)m ortaya çıktı.. Si .. 
nema 8anaJÜDİll daha ne gibi 
terakki safl>aJan geçlreceiiDi 
pıdiden kestiremeyiz. Fakat 
bildiliJniz bir teY vana gelecek 

senelerde daha bambatka iler
lemelerle karşı1apeaiJmı?.C:br. 

. 

Dikkat edilirse film mevzuu -
lan da birdenbire değişti. Bir 
kaç sene evveline kadar beyaz 
peide üzerinde bir kaç düzine 
mevzun b8caiuı kıvrak hare • Frau Farrnw 

ketlerini, ate§li iki Çift dudağın tedirlet. Ge1eCek sinema mev • aliyetlain a l)il tekillerinhı na
birbirile kaYD8fbJını görüyor simiııden ltiblı'eıı aile babaları mi olal>ileceii ve bunun dünya .. 

ve kanlan kaynatan tu1ı nai • genif bir nefes alacaklar. Ciin1cil da nasıl olduiunu ~ par • 
--'~ 1• ·..:~--'- n •• ..11w, bun • 
~ pıqvnı.~ ""'6..... --·~larmı, gö~ gere,.P.- çalar gösterebiliriz. En 'Ln;,.nL 
lar haDa doyunDUf ve tiksi!idir- ~- A\l~ua 
llliftir. Bu oeJıVanl fiJimleriD re her filme götürebileceklerdir. k6ylerimize bile radyo koynıap 
J9rine JıW OJavlar, on1arm ye- Filmler bu ttkli aldıktan ~ IU mralarda, bu kiy-
line de brkun9 mevzuları kaiın lenie. hiç obnaaa nahiye mer • 
alda. Arbk memnumyetle öi • kezlerinde, kazalarda birer kii-
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beş ölü gaşıgor 
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Mavi v 

Denime 25 metre derlnQe 
Clalıp iki buçiık daJdb m lçbide 

kalabilir misiniz? En delme 
~ bu marifet( 

becerebilecell•clea ~ 
Balbuld ~ adalarmda 
yerliler~ ucu aivri demir
li iki~ metre uzunluitmda 
lımgi1ar oldulu halde üç dört 
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Üç komite 1 H 1 KAY E l r;lt ı\+Jıj 
1 

~ '- Eski lstanbul batakhaneleri: 

Uğursuzpansiyon UfAJ .... KUMAR •• 
Makedonya komita· rim.~Dördanea .. g/adan "•••m) ôt::.~?.~ PROGRAM o Yazan", M. $ . ÇAPAN --

1 d 13 Yıl ~~a:~~~~a=~var.. ızs;,a~.1!~~~~::;:tl~~ Halk arasında kumali 
1 

cı arı a.rasın a Hafif kaşlarımı Çlltmıştım: eYi Gösterit kolu tarafından bir •ıı • k 1 
--Y~a-z_a_n_:-----.. :~:;~ö~~:~=:ı~ .. te~~;a~4.~Jr~~tı~ çeşı erı, umaran ayışı 

M.Necmeddin Deliorman Amma mutlaka söylemeliyim .. Çün- 18,30 varyete müzikf Ambasa· 
kU. bu benim. için bir hayat, bir na- dörden n&lden, 19,30 konferans Piket oyununda asalar, pastırada valele 

işaretlenir. Bunu sezenler siz kağıtlar 
işaretliyerek hileye mini olurlar 

-4 

S ofyad• eski (Deliorman 
____ ..,,ııııııi,ziiııileıoııit~ .. s-1 batm11barrlri 

Koskoca bir mezarlığı, gulyabani
ler, kefen soyan haydutlar gibi ka
rış, karış knrıştıranlann başında, bir 
memleketin biltiln bir namusu, mal 
ve canının muhafazası üzerine tevdi 
dilen bir Partizan kaymakamı bulun
duğu göz önüne getirilince umumi 
hayatın ne kadar büyük fecaatlerle 
dolu olabileceğini kestirebilmek zor 
bir şey olmasa gerektir. 

Hükumeti temsil eden bir Parti-
zan, yarın, öbilr gün daha büyük 
makamlara gene Partizan Başvekil -
1er ne cevap vereceğini dUşilnmil -
yordu bile. Çilnkil, kaymakaım ta
yin eden dahiliye nezareti ise, bir 
ne\i, ister, istemez tayin ettiren de 
yerlı Partizanlardır. 

Dahiliye nazın, kaymakamın bir 
kabahatini bulup ta azle kalkışuı -
ca, Partizanlar ayaklanıu direr ve 
(hayır) derler, ve dahiliye nazın da 
fazla israr edemez • 

ÇUnkU, dahiliye nazırını o mev • 
kie getirenler de gene Partizanlar • 
dır. Bunlar, dilekleri kabul e • 
dilmez.sa kongrelerde dahiliye 
nazınna rey vermezler \'e da • 
hiliye naurı da istifaya mecbur ka
lır ... Menfaati ~iyeleri icabı bir
blrlerıne bu suretle kenetleşen 
Pnrtizanlar bir caniyi ipten, bir hır
sızı mahpustan, bir komiteciyi nd -
liycdcn kurtarmak iktidarını haiz
dirler. Çünkü, şehirde küçük bir a -
vuknt olan Milanofu, partisi, adliye 
nazın yapmıştır. Böyle bir adamın 
gözü devletin, siyasetinin icaplannı 
uzaktan görmct;e muktedir olabilir 
mi? .. Tccrilbcler bize göstenniştir, 
ki kültUr seviyesi çok yükselmiş, 
tcrbiyei siynsiyeleri tecrübe edil -
miş milletler nrasında bile, cıvıkla -
şan ve Partizanlar arasında alçaltı
lan demokrasiler, kendi devlet ve 
milJctlcrinin hakimis etlerine, zarar
dan başka hiç bir şey getirememek
tediı ler. Böyle devletlerin tabala -
n arasında münnfcrctler, ayrılıklar, 
sınıf kavgaları baş göstermekte, dev
let umuru, çenesi en kuvvetli bir 
takım çenebazlar elinde sürünceme
de kalarak, istişa, suiistimal, asayiş
sizlik baş göstermektedir. 

Bir memleketin içinde, sakin in· 
sanların babalannın kemiklerini 
çlğnlyenlerin başında, bizzat o mem
leketin mesul amiri bulunursa, bu
na demokrasiden başka her şey de • 
nilebilir •• Demokratlık ise, asla ..• 

Biz, Bulgar Partizanlan arasın • 
4!a senelerce yuvarlanıp durmu~, 
yapılan haksızlıkları görmUş onu kı
lıksıza rağmen, şikAyet edecek ye • 
rin gene devlet kapısı olduğunu ha
tırlıyarak kaymakama müracaat et
miştik. Kapıdaki bekçi bizi başın • 
Clan savmcn, Türklerin din! işleri • 
ni elbette tutan cemaat reisi teyzc
&adem Mczinoğlu Bay Mehmet Sa
dıkın evine cittik ve kencUslni uy -
.kudan kaldırarak hadisenin fecaati • 
ni anlııttık, 

O, düşUnUp taşındıktan sonra, ge
ce çok geç olduğunu ve yapılacak 
hiç bir şey 

. Hiç bir §ey olmadığını söyledi. 
Bız, meyus ve mükedder tekrar kay
makamlığa gittikçe ve nöbetçiye, bu 

ı:cc gayet büyük bir cinayet işle
nıyor, şayet kaymakamı bulup ha-

berdar etmezsek, ertesi gilnUn geç 
olacagını ve bu hadisenin mesulleri 
muhakkak cezalarını bulacaklarını 
tekrar söyledik. 

Nöbetçi bizim sözlerimize istihza 
edercesine lllkaydi • gösteriyordu ... 

Aklımıza: Bcl.li başlı Türkleri, gidip 
evlerinde uyandırmak ve başımıza 
toplıyacağımız yUz kişi ile mezarlığa 
gitmek, gc1di. 

Gece, yarısını geçmişti. Kasaba i
çinde hiç bir kıpırdı falan kalmamış 
herkes derin uykusuna dalmıstı. 
Tenha ve karanlık bir köşeye çe • 

kilerek ayak üzeri korkulu vazi -
yeti mUJf.ihaza ettik ve evi rimize 
gidip sııbahı bcklemeği kararlnştır -
dık .•. 
Arkadaşımdnn nynldıktan sonra, 

:yatağımın içinde öteye, beriye dö -
nerek sabaha kador uyuyamadan 
diışi.ındüm, durdum .. Bu terbiyesiz
ce hakarete karşı ruhumdaki isya • 
nı bir türlU yencmiyordum. Gözü
mUn 8nünde, adam olmağa başladı
ğımız bet, on yıldanberJ, birer, bi
rer kendi elimiz.le götürüp toprakla
ra tevdi ettiğimiz büyük, kUçilk 

Tarllalra o deurinde bu tipteki 
Do6ruca ç.teltri Deliorman Türk• 

lerlnl haraca lceılyorlardı 

yUz.lerce, konukom:,c;u, hısım akraba, 
eş dost, mektep arkadaşı, kefcııleri
le gelip duruyor, ve boyunlarını 
bUkerek, bana lanetler edermiş gibi 
vaziyetler alıyorlardı. İçim ağlıyor. 
Yumuşak yatağın içinden sivri, siv· 
ri insan kemikleri fışkırarak sırtı • 
ına saplanıyor gibi geliyordu.Tan ye
ri ağarırken kalktım ve derhal soka
ia çıktım. 
Mantolannı yan giymiş, yarı giy

mem.lş genç kadınlarla, ellerindeki 
defneklerc dayanarak kamburla • 
pn sntlannı sürükliye, silrilkliye i
lerliyen ihtiyar nineler, kUçük ço • 
cuklar, ~enç delikanlılar mezarlı • 
ğa doğru koşuşuyorlardı, bunlardan 
bir çoklan etrafıma biriktiler, ve 
hUngUr hüngür ağlıyarak:, evL1.tla
nnın, kardeşlerinin, babalarının ke
mikleri çiğnendiğini, söylediler ... 

Ben onların bu göz yaşlnrına e -
hemmiyet vermiyormuşum gibi hız
lı, hızlı, mezarlığa doi:TU ilerliyerek 
facia mahalline geldim. 

Mezarlık içine küme, küme ya -
yılan insanlar yıkık taşların başları
na toplanmışlar, ağlaşıyorlardı. Me
zarlık be rı n anan kulübesinin 
enkazı uzermd n dumanlar çıkı • 
yordu. Topraklan henüz ku
runuyan yeni mezarlar kaybolmuş
lar. Sıra, sırn yıkık mezar tasları 
boylu boyuna yerlerde yatıyorlardı. 

Mezarlığın park ocphesındeki tel 
örgüler yıkılmış tesviyei turabiyesi 
yapılmıştı. Fakat, mütccaviz.lerden. 
hiç kimse ortada yoktu. Onlara gö
re, sanki hiç bir hareket olmamış, 
hakaret, tecavüz, gıbi şeyler vuku 
bulmarruş..: gjbıydi .. 

Türkler ise ölü babalannın, ev • 
latlarının, kardeşlerinin yıkık me -
zarlan Uzerine kapanarak hüngür, 
hüngür ağlıyorlardı. ;Bu manzara 
çok hazin ve feci idi. Bir sabah er -
ken güneş henüz doğarken ynd iller
de kalnn koskoca bir ecdadın üzerin
de ağlaşan zavallı insanların hali, cid
den caınacak ve mahkumiyet namına 
ibret göz.ile görülecek gibiydi.. Kor
ku, haşyet, fakat, intial içinde olan 
bu insanların hukuku müdafaaya 
değmez miydi? ... 

Bulgar gazeteleri, o zaman, me -
zarlık htıdlsesi yüzünden bana hü -
cum ederken (Ölüler için muha • 
rebe) başlıklı yazılar yazmışlardı. 
Fakat ben, mezar taşlan ve yıkık 

mezarlar için değil, bunların altın • 
da yatan ve kudsileşcn ecdadın ha -
tırası ile bu hatırnlann üzel'inde 
göz yaşı dökenlerin maz.1Gm halleri -

ni hakaretlerden korumak için mü
cadeleye atıldım ve öyle de yap -

tım. Romen, Yugoslav, Yunan, 
Fransız ve Alamnn gazeteleri bu ha
diseye sütunlarını tahsis... ederek 

(Razgrad meznrlık hadi.sesi) nden 

bahsetmekle, insani vazifelerini gör
müş oldular. 

Fakat, Türk gazeteler: ile Üniver
siteli gençlerin infiali yalnız insani 
değil, milli ve vicdani idi.. Pariste
ki (İllUstrasyon) mecmuasında o 
zaman resimleri harılan mezarlığın 
harabeleri üzerinde tefekküre dalan 

benJm gibi bir gazetecinin, yapa -
bileceği iş ne idiysc, ben onu yap -
tum .. Ama, komitacıların beni kaba
hatli görerek dağlarda glzlenmeğe 
mecbur eltılcr, hakaretler ettiler, 
polisin elinden alarak linç etmeğe 
yeltendiler, hapislere ve en niha • 
yet Sofya ortasında dört, beş metre 

kadar derinliğinde bir kanala attılar. 

Manmafih, komitecilerden bekle

nen de esasen bundan bnşka bir şey 
olamazdı ya.. Onlar canavarlıkları
nı yüz.lerce ve binlerce Bulgar ma
sun üzerinde oldugu gibi, Bulgaris· 
tan TilrkU ve bilhassa bu Türkle -
rin mUcadelecl bir gazetecisi olan 
benim üzerimde de deneyeceklerdi.. 

(Devamı var) 

mus meselesi_ Ordu SaylaY1 Selim Sım Tarcan 
20,00 Müzeyyen ve arkadaşları ta• 

Merak ve end.i§e ile sordum: rafından Türk musikisi ve balk. 
- Kızım. çabuk söyle.. Nedir, 4arkılan, 20,30 B. Ômer Rııa tara• 

derdin?.. fmdaa arapcı 9C}ylev, 20,45 Mile 
Marika önilne bakarak anlatmağa nir NareUİQ ve arkadaılan tara-

başladı: fından Türk musikisi ve Halk pr. 
- Ben.un sevdiğim bir çocuk var.. kdarı Zl,1.S orkestra, 22,tS ajal\5 

Petro .. Ondan gebe kaldım.. Dört ve borsa haberleri Ye ertesi rüniin 
aylık çocuğum var karnımda.. prorramt. 22,35 pllkla sololar, 

opera ve operet parçalan, 23,00 
- ?!... aon. 
- Amma bunu annem, babam 

duyarsa kıyameti koparır.. Beni 
kurtann .. Ben sizin için evde: "Bay 
Gültekin ile metres oturuyorum.,, 
dedim. Şimdi, bu çocuğun sizden ol

ltltlHtHllMtlHIHttftntllHftlHllJl.UlttH ... UfffltlflfftC .... Hlt4ıMflllMt 

duğunu söyliyeceğim.. 
Tüylerim diken diken olmuştu: 
- Bu nasıl iş Marika? .. 
- Bundan bir şey çıkmaz, çocu -

ğumu düşüreceğim. Yalnız, şimdilik 

bizim evden öyle bilsinler .. Sizden 
çok rica ederim. 

• •• 
Bana pansiyon gibi, apartıman da 

talWzlik getirmişti. Filvaki Mari- ı 
kanın teklifini kabul etmiştim; bun
dan bir mahzur da çıkmamıştı. Fa
kat, aradan bir sene geçince, Mari
ka, benim de hakiki çocuğumu do
ğurmuştu. 

Reşat Feyzi 

SiYASAL BILG LER OKU
LU TALEBELERi ROMAN· 

YADAN DÖNDÜLER 
Ankara Siyasal Bı lgiltr okulun

dan 68 kişilik bir grup Romanya 
ve Macaristan'da bir sevahattcn 
sonra şehrimize dönmüş'erdir. 

Ta ebeler şerefine Bükreş ve 
Peşte elçi ikler mizle üniversiteler
de ziynfetler verilmiş ve Macar 
hükümeti talebelerimize çok oüyük 
bir hüsnü kabul ve kola} l klar gös
tererek kendilerine hususi bir tren 
ayırmıştır. 

Talebeler bü ük tatilde 
bir Balkan turuna çıkmağa 
lanmaktadırlar. 

Şaka 

küçük 
hazır· 

- Amca bana beş lira ödünç ve-
• • • ? nr mısın .. 

Okuyucularla 
Baş başa - -

E,güp-Kereste-
ciler otobüsle
rinden şikayet 

Eyüpte oturan Da1UJ imzalı bir o
kuyucumuz bize tunları yazıyor. 

"Ben Eyüpte oturuyorum. Fakat, 
i~lın İstanbulda olduğundan, her 
gün otobüsle İstanbula gidip gel • 
melt mecburiyetindeyim. Belediye o
tobüs fiatıru 10 kuruş olarak tesbit 
ettl Her gUn gidip gelme 20 kuruş 
veriyoruz. Fakat, on beı gilııden • 
beri, otobilsçülcr bizden bilet ücre
ti olarak 10 kuruş değil, 11 kuru~ a
lıyorlar. Günde iki kuruş faz.la veri
yoruz. Bazıları Belediyenin emrini 
yerine getirerek 10 kuruş nlıyorlnr. 
Fazla alanlara itiraz ettik, dinlemi
yorlar. Halbuki, Belediye de, ~eçen
lerde gazetelerle ilan ederek bu bir 
kuruş faz.lanın verilmemesini yol • 
culnra bildiriyordu. Bu hatta işli -
yen bir kısım otob~üler, bu emri 
dinlemiyorlar .• 

VaziyeU, muhterem gazeteniz.le, 
aliıkndarlnnn nnzari dikkatine koy
manızı rica ederim.,, 

SON TELGRAF - Okuyucumu· 
zun mektubu şnyanı dikkattir. Fil· 
hakika, bu hat üzerinde bö~ le, mu· 
ayycn kararlann hilafına fazla para 
alan otobiis sahipleri ''arsa, derhal 
şiddetle cczalandınlmahdır. Bir em
re itaatsizlik yalnız halkı zarara 
sokmakla kalnmz, ayni zamandtı, 
Bdediye otoritesini hiçe saymak ri· 
bi bir netice doğurur. 

<> .... 

317 kiloluK 
Bir kadın öldü 

Londrada ıcsen hafta içinde 317 
kilo ağırlığında dul bir kadın ölmüş
tür. Bu kadıum şişmanlığı İngiltere
de dillere destan olmuştu. Ölümü, 
tün lııgitizleri alakadar etmektedir. 

idamdan kurtulduk
tan sonra beş 
san'lim uzadı 

Şanghaydnki İngiliz sefarethanesi 
polislerinden Hintli Atma, kendi ar· 
kadaşını kasden öldürdüğü için ida
ma mahkum edilmiştir. 

Fakat, idam edilirken ip kopmUJ 
ve katil yere düşerek yaralanmıştır. 
lngiliz kanun1an, sehpada iken ipi 
kopan malıkunılan affetmektedir. 
Katil Hintli de bu suretle ölUmdeo 
kurtulmuştur. 

Şimdi hastahanede yaralı olarak 
yatan bu adamın boyu beş santim 
uzamıştır. Doktorlar bu uzamanın 
sehpada bir müddet asılı kalmaktan 
ileri geldiğin) söylemektedirler. - Vereyim amma, üzerimde iiç 

lira var. 

- Zaran yok. Vç lirayı verinh de, 
iki lira borcunuz olsun .. 

Bunu işittiniz mi idi 

- Bu akşam serbest misin?, 
- Evet 
- Yarın öğle Uzeri?. 
- Evet. 

- Öbür gün öğle üzeri?. 
- Hayır, maalesef?. O gün işim 

var. Fakat neden sordun?. 
- Ne yazık?. Seni öbür gün öt · 

le yemeğine davet edecektim. 

Rusya imparatoriçesi büyük Ka
terine 1762 yılında ölmüşfü. Hayat
tan mümkün olduğu kadar çok kam 
almağa meraklı olması ile şöhret 
bulan bu kadın hüktimdann öldük

ten sonra bıraktığı elbiselerin sayı
sı 870 tir. Bu elbiselerin en eskisi 
üç seneliktir. 

Hangi milletler daha 
çok mektup yazıyor 

İnsanlar her işlerini rakamlara, 

istatistiklere uydurarak hayatlarını 

intizama koymuşlardır. En ehemmi
yetsiz sandığunız şeyler bile sayılıp 

hesaplanmakta ve istatistiklere kay
dolmaktadır. İngilizlerin neşrettik • 
lcri bir istatistiğe göre bir İngiliz 
bir yılda 78, Amerikalı 67, İsviçreli 

59, Yeni Zelland 66, Alman 55, A· 
vusturyalı 38, Lükscmburılu 34, Hol
Jandah 31, Belçikalı 29, İsveçli 26 
bir Fransız ise 24 mektup yazmakta
clu. 

Ve bununla bir bakara masasın
da kaybetmeden, kazanmak 
mümkündür.] 

Apakay - Hepsi beraber. 
Kıyakçı - Gözü pek oyuncu. 

Cesur kumnı·haz. Altı, yedi o -
yunda kazandığı parayı hep bir
den J,ir kağıda koyan, bu para
lara bir zar atan adam. 

Yalnma - İskambil kağıtları
na işaret koymak, sirkafla -
mak. [Yalama sirkafı öteki sir 
kaflar gibi değildir ve yepyeni 
kağıtlara yapılamaz. (yalama 
sirkaf) yapmak için kağıtların 
çok kirli olması lazımdır. Ku -
mar hırsızı, üstleri çok kirli ka
ğıtların mesela asonun bir kö -
şesini, valenin bir tarafını tükü
ı·ükle siler, kirli kağıtların or -
tasında, kenarındn ve köşesinde 
temiz kalan küçük yerlerden 
kağıdın cinsini anlar.] 
Teğe diişürmek - Bir ku -

marhanede çok para oynayan, 
serbest oyunlarından zengin ol
duğu anlaşılan bir oyuncuyu, 
kumarhnneye ~itmekten cay -
dırarak kcndisile ovun oynama
ğa sevketmek. cÇok uğraştım, 
kandırdım. cbitirim• e gitmesi· 
ne mani oldum ve nihavet teke 
düsürerek iyi parasını oldım.» 

Harp edin bakahm! - Oyun 
oynavın, oyuna başlayın! 

Ballandır - Gönder. ver ba
kalım. cParti kavbettik, hala 
ne duruyorsun. Askerleri bal -
lannır bakalım.• 

MantarJAdı - Aldattı, yalan 
söyledi. cÖküzleri koşmuştum, 
tam mühim bir yerde mantar -
ladı.• 

Cızlam - Kacmak, savuş • 
mak. «Polis baskın yaptı, ben 
çızl::ımı çektim.> 

Kıralım - Kacalım, savuşa -
hm. burı:ıdan gidelim. 

Korovdo - Budala, aptal. 
[rumca]. 
Yavfım - Arka arkaya cı -

kım kağıtların cinsine. nev'ine 
dikkat etrn11k, öbiir defasında o· 
na göre kaiht cekmek. ckuoa 
papazının arkasından (9) lu cık
mıştı. Onun arkasından da (7) 
li, yaylımladım, ona göre oyna· 
dnn. 

Beni j!'(;r - Bana da bir şey 
ver. Bir kaç para ela bana ver. 
[Bir kumar hırsızı, kahve köse
sinde, bir gazinoda sıkıştırdığı 

bir ennvinin parasını alıl'ken, 
haska bir kumar hırsızı bunu 
görse, hiç aldırmaz, karşısına 

geçer oturur, bekler, oyun bitti 
mi. 'hemen ebeni ı:{Ör!ı> der.] 

Panel - İskambil kAğıdı, iş
lenmiş kaliıt. 

Pul - Para. «Pulun varsa, 
iki narti tavla yaparım!» 

Plaka - Barbutta oyuncula-

rın hesabı yazdan taş tahta. 
Çıkmış - Kasaya teslim edi

len para. (Barbut ıstılahından
dır.] 

' 

Kül yemek - Yanlış hesap 
yapmak, «çıkmış verdi zanne -
derek plakaya yazdım, halbuki 
vermemiş, kiil yemek üç papele 
mal oldu, keseden ödedim.» 

Tefeci - Faizle para veren 
adam. [Murabahacılar da bu 
silsileye dahildir. Tefecilerin 
memleketimizde oynadıkları 
menfi roller hakkında hazırla -
dığımız (Tefecilik ve tefeciler) 
adlı bir makale serisinde ehem
miyetli malumat ve tafsilat 
vardır] 

Sanatını :rap - İşi pişir, ha -
zırla. 

Tav, Tavlamak - Karşısın -
dakini oyun oynamağa heves -
lendirmck, hasedini tahrik et -
mek. 
Gt~ kara - Pişkin kumar, 

cesurane oyun oynayan. 
Mano - Kumarhanecinin o

yun oynatma hakkı olarak al -
dığı para. 

Paycı - Kumarhanecinin al
dığı oyun oynatma hakkından 
hisse alan. 

İslemek - Kfühtları işaret -
lemek, sirkaflamak, oyun oy -
narken bile yapmak .. 

Ganyot - Kumarhanecinin 
oyun oynatma hakkı olarak al
dığı para. 

Gargı - Mevcut parasını bir 
kağıda koymak. Altı yedi de -
fada kazandığını geri çekme -
mek, hepsine bir zar etmak. 
cbaktım şans istiyor. kazancı -
mm hepsini gargı eltim.• 

Fasul~·c yazmak - Bitirim -
cinin, oyun oynatma hakkı ola
rak oldtğı •mano• nun hesabını 
tutmak . 

Zula - Saklamak, ~rok etmek. 
cı:Baktım ki yakalanaca~ım, Ka
ragözü hemen zula ettim.• 

Batuta - On beş, yirmi ka -
ğıttan yapılmış palamut. [Ku • 
mar hırsızı ortadan aldığı ka -
ğıtları kazanacak şekilde tanzim 
eder. İlk fırsatta bunu bakara 
oynatan altı - sekiz deste ka -
ğıdın üsti.ine kimse görmeden 
yapıştırır. Bu usul bugUn de -
mode olmuştur. Çünkü yapıla
maz. Bakara oynanan kağıt ku
tu içinde olduğu için yapıştıra -
maz. Yirmi, yiımi beş yıl evvel 
kutu olmadığı için açıkgözler 
ceplerinde batuta taşırlar, ov -
nama sırası kendilerine geldiği 
zaman yapıştırıl'lardı. O devir
lerde krupye de olmadığı, her -
kes alacağı kağıdı herkes kendi 
aldığı için bu hile kolavlıkla ya 
pılırdı. Bu i~in en ustaları Er • 
meni Torkum (simdi Yunanis • 
tandır). Eczacı Diran (öldü) ve 
Cingcne lakabile meşhur ( ... m 
dir.) 

Bindirme - Bir nevi zar atı~ 
tarzı. (Bindirme atmasını bilen 
oyuncu istediği savıyı getirir.) 

Kesmek - Safdil bir oyun • 
cunun hile ile parasını almak. 
(Dün kahvede keriz ediyordun 
kaç parasını kestin avalini• 
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Türk Milli Takımını 
sahada görmek istiyoruz 

Yazan: Murat Keyehen 
Her zaman hatırladığımız, 

görmek istediğimiz bir derdi -
miz vardır: Milli takım. Bizim 
imrene imrene okuduğumuz, 
resimlerini gördüğümüz milli 
maçlara hasret kalışımızın sırrı 
nedir acaba? Senenin bir kaç za
manında seyahatlere çıkılır, Mil
li maçlar yapılır (!).Bu seyahat
lere götürülen takımlar bir kaç 
gün içinde hazırlanır. «Her za-

1 maçları neticelendi. Şimdi milli 
küme birliği başlıyor. 

Tabii bu kiline sevinilecek 
spor hareketlerinin en iyisi ve 
en kuvvetlisidir. Fakat milli kü
meye başlanırken iki nokta ih -
mal edilmemelidir. 

1 - Milli takım 
2 - Milli kümeye girmiyen 

takımlar liki. 
milli takımı seçebiliriz. Milli 

Üsttr. 1924 tle 6tıpılan Tiblt.-Ç•lıo•lowıte maçınJa bir Tilrlc akını 
Altta: Son Milli Tak.ıın Yııpaı.. •apnda• et1fl«l Ta/esim Madınaa 

man faaliyette bulunan güreş 
bile doğru dürüst milli takım 
verem~ ve memleketin muhte
lif şehirlerinde hariçten çağrıla
cak ecnebi taJomlwla karşıla • 
şarak gmçlik ....... apar he
yecanını, aıa. ~ te
min edemez. Zaam. mahdut o -
lan bir kaç ecnebi temasmm bir 
ikisi Anadoluya hasredilemez. 
Sanki İstanbul, spor ilahının o
turduğu yerdir, Bütün milli 
temsili maçlar, oyunlar burada 
yapılır• dememek mümkün 
müdür? 

Artık bütün şehirlerin lik 

Milli 1camede ounugacalc F. Bah,e 
talttm• kaptanı Ccont 

Polis romanı: 4 

Milli takımımızm sabada gö
rünmesi bizde acayiplikler ara· 
l1Da girmiştir. Halbuki Avruoa 
memleketlerinden gelenler ga
zetenin sçfalarmda milli maç 
tafaiJib okuyomz. Halbuki bi
zim memleketin hariçle temas
ta bulunması senede bir tesa -
düf edilen haberlerdendir. 

Milli küme teşkil edildikten 
sonra bu kümede oynıyan ta
kımlar arasından en kuvvetli 
kümenin neticesine çok iyi bir 
not ilave edebilmek için miOi ta
kımımızı seçmek ve çok zaman 
kaybetmeden beynelmilel te -

1 maslara başlamak lazımdır. Mil
li takımın muvaffakiyet kaza -
nabilmesi için seyahatlerden bir 
iki hafta evvel k<.ımp kurmak 
değil devamlı milli takım ek • 
zersizi yapmak doğru olur. 

MHlt küme bizi ancak netice-
sile sevindirmeyecek, bize çok
tan beri gözlerimizin. sahalarda 
aradığı ay yıldızh futbo1ciUeri 
meydana koyacaktır. Her halde 
milli takımı kuvvetli ve mun -
tazam çalışan bir milletin spo -
ru da kuvvetlidir. Fakat milli 
kümenin dışında bir çok kf üo -
Ier kalıyor. On1an uzun müd -
det temassız bırakmakla kuv -

Karanhkta bir ş 
Muhorrlrl: Edgar Valas 
eviren: Muammer Ala u 

Kara düşünceli bir tavırla başını 

salladı. . 
Con sözüne devam etti: 
_ Benim sizinle gizli kapaklı i · 

·m yoktur. Fakat bu adamın hi~ te 
:oşuma gitmediğini itiraf edenm. 
7 ıı.ı_: d" kendisine bondrada te -.&..HiJUn un . . 
sadüf ettim. Şimdi oynanan pıyesı-
min kazanacağı muvaHakıyetten e-

. ld g·um ı·çı·n bu cesaretle ken-
mın o u • .. 
disinden para istiyorum. Pıyesım -
den alacağım para ile borcumu ko
layca ödeyebileceğimi biliy?rum. 
Fakat şu dakika bir şey yapabilecek 

vaziyette de;ilim. 
- Anlıyorum. Acabp madam 

Leks-man bu vaziyeti biliyor mu?. 
- Pek o kadar bildiğini zannet • 

mem. 
Le1rmıan bu vaziyeti biliyor mu?. 

bir yukan dolaşmağa başladı. 
- Bu adamın son defa bana kat'fJ 

ne kadar çirkin muamelede bulun
duğunu hiç bir zaman kendisine söy
lemedim. 

Birden durdu ve Kara'ya döne -
rek: 

- Beni ölümle tehdit ettiğinden 
haberiniz yoktur elbette!. dedi. 

Kara gültll"'sedi: 
- Bu tehdidin şaka olduğunu 

pek zannetmiyorum. Hatta o kana -
atla kendisine iyi bir ders vermek 

isterim. 
Kara elini romancının omuzuna 

koydu: 
_ Eğer güldilmse aldınş etmeyi-

niz, dedi, bu adamın bir kimseyi 
ölümle tehdit etmesi kadar dünyada 
gülünç bir teY yoktur. Dünyada bu 

Türle milli takımı Yugos/40 
maçına çılcı.9or 

vetlerini sıfıra düşüriirsek o za
man milli kümenin hiç manası 
kalmaz. 

Bunun için diğer şehir klüo
leri arasında ikinci hatta üçü~
cü milli kümeler teşkil etmek ve 
bütün Türkiye futbolünü bir -
birile karşılaştırmak en iyi ca
redir. Büyiik kararlar arüesin
de biraz durmak ve düşünmek 
alakadarların vazifesi olduğu 
kadar kat'i menfaatler beklemi
yecek olan bütün sporculuğun 
borcudur. 

İstediğimizin esası bir şampi
ynn yerine bütün memleketin 
soorcu olmasını temin etmektir. 
Fakat beynelmilel temastan 
kuvvetlerimizi ona koymak 
şarttır. 

Yeni gençlik teşkilatını Ma
arif Vekaleti üzerine alırken 
düsünmckte haklıdır. Cünkü 
şimdiye k dar Türk soonı bili
rim, yananm di ıe el1erine iş alıp 
fakat hic bir şev yapmadan büs
bi.itiin işleıi kötüleştirenlerin el
lerinde kalmıştır. Sedat R1za 
Futbol ferlerasvonu reisi ol -
du. Fakat benUz olmadı diyebi
liriz. Ciinkü vazifesinin ilk se -
merelerini müsbet neticı>lerle 
veremiven iş adamı isine başla
mamış demektir. Bunun icin Se
dat Rızadan miJli kiimPve bac;Jar
kt>n milli t::akım işini halletme -
sini rica ediyoruz. 

Murat Ka11alıan 
MİLLi KÜl\fE MACLARININ 

FİKSTURtl 
Mill" küme maçlarının fikstürü 
şu sekiJcledir: 

14 martta lstanbulda Fener -

rark- rugc.uıo maçında 
h•r;e~anlı bir an 

bahçe - Beşiktaş, Güneş - Gala
tasaray, İzmirde Altay - Gözte
pe, Ankarada Ankaragücü -
Gençler birliği. 

20 mart: !zmirde Beşiktaş -
Altay, .Ankarada Fenerbahçe -
Ankaragücü. 

herıf kadar hokkabaz kim<>e ola -
maz. 

[Polis romanlan yazmakla me~hur 
Con Leksman §&tosuna döndüğü za
man karısı Gras bir misaf'rin g~ldiii· 
ni haber verdi. Misafir Kara isminde 
çok ~akısıklı, güze), zengin bir Yu
nanlıdır. Yeınek en son a Gras hiç 
hoslannındığı bu misafirden mak 
kaJmak için salona çekiliyor. İki er• 
kek ronaancmm mesai odasında ko
nuşuyorlar. Ccn Leksman paraya 
Dıtiyacı olduiu için Vassa1aro is -
minde hir Yunanlıdan ödünç pa -
ra almıştır. Oynanmak üzere elan pi
yesinin hası1ib ile borcunu ödeye -
cektir. Konuşuyorlar:] 

- Herifi pataklamadığıma şimdi 
bin kere pişmanım. 

- Vassalaro'yu tanımadığınızı 
gitikçe daha iyi anlıyorum. Bu ada
mın tam manasile alçak birisi ol -
duğuna şüphe yoktur. Tehditlerin -
de, evet, çok mahirdir. Fakat ona bir 
pundunu getirip te tabancaruzın u
cunu gösterirseniz, eğer düşüp ba -
yılmazsa iyi... Sonra .bilmiyorum; 
tabancanız var mı?. 

- Canım, fbndi bu Mflan hıra -

Terlhf rom11n: 4 

MUSA ÇOCUKLARI 
Yahudi tarihinden 

lbralıim 
canlı menkıbeler ve 
Peygamber 

Bugüne kadar çıkan üç tefri
kanın hulisası: 

[İbrahim Peygamberin baba&ı A· 
zer, Keldaniyenirı Ur ıehrin.:le ma.lıir 
bir put ustasıdır. Bir gün, Babilde ... 
.turan hükümdar Nemrud bin Kıi~un, 
Ur 4e.hrınde doğacak çocukların öl -
dürülme~ için emir verdiği ve gebe. 
kadınların toplallınlmağa başladığım 
haber alıyor ve kendi karısı Melih 
.Je gebe oltlulu için endışe ediyor. E,,,. 
Je karısı Melikeye. bu fena havacl"ııi 

haber verince kadın f eııa halde kor • 
hul}or. Aşa~ısı bugünkü tefrik.ımızla 
devam ediyor.] 
Kadın, bu zevkin, bu sıcakl•ğın, 

bir serap gıbi, önünde, eridiğinı, a
kıp gittiğini duyuy<:.rdu. Kruıatlı mi
ni mini melek, uzaklara, s<irünme -
yen ufulclann arkasına uçmuş gi -
biyeli; gözlerinin içinde yapyan hill· 
yalarını, derin bir karanlık samut
tı. 

Elleri ile sakakla,.ını sıkıt.. Sıkb 

ve bir ilmitsizli.k hamkJi ile silkine -
rek sedirden aşağıya atlar\ı. 

Melikenin a"abi hareketi i!e AzP.r 
uyandı. Başım örtüsünün altından 

çıkararak: 

- Sabah mı oldu? .. Diye sordu. 
Melike. İlôya dualar nnnldanı -

yordu Boğuk bi rscı:;le: 
- Sabah oluyor, df>di. 
Azer, bahçenin öteki yanındaki 

arktan geçen suyun, muhiti saran 
sükutun ustünde'.i. sı ıltısım .. Uya -
nan kazlann. ördeklerin, tek tük i
şitilen \•akvakl rını dinledi. Uzak -
larda horozlar ötüvor; yan hrafta -
ki evlerden birinde bir koyun me -
liyordu. 

Melike, ayakta, irl vücutlu, -;a~-

1am adeleli kocasının knlkıc:ını, mah
zun bakıc;larla seyretti ve yere iner
ken ayaklaıına sandallaıını uzattı. 

İkisi de, ha\ uzun kenarına çöme -
lerek, yüzlerini yıkadılar .. 

Azerle Melıke, süt, hurma ve ek -
mekte~ mürekkep cılan sabah ye
meklerini yerken, hızlı h'zlı kapı 

21 mart: İzmirde Beşiktaş -( 
Göztepe, Ank<-rada Fenerbah -
çe - Gençlerbirlı~i. 

27 martta: İstanbulda Altay -
Fenerbahce, Ankarada Gözte -
pe - Genç]erLirliği. 

28 mart: fs anbulda Altay ,_ 
~iktaş, Ankarada Göztepe -
Ankaıagücü. 

3 nisan: İsfanbulda Güneş -
Ankaragücii, f,mirde Gençler -
birliği - Gfü•:tepe. 

4 nisan: İst:'lnbulda Beşikta!f
Ankaragi.icü, İzınirde Gençler -
birJi~ - Altav. 

17 nisan: İzmirde Galatasa -
ray - Göztepe. 

18 nisan: fstanbulda Güneş.. 
kaJ"Rf!iieü - Altav. 

24 nisan: İstanbtılda GendPr
birfi/;i - Bt':-ı;ktas. Ank~rnda An
kar-ıda Ankflrar(irii - A Ttav. 

2!1 nfsan: İftanhı,Ma F4'ner -
hah~e - Gençlerhirliği, İzmirde 
Ankaragiıcü - GözteT)c. 

1 mayıs: İstanbulda Beşiktaş. 
Göz tepe. 

2 maVls: lc;tanbulda Fener -
b~hre - Gözt ne. 

8 rrı~vıs: İzmirrle Fenel"hah -
ce - G"7tPne, Ankarada Güneş
Genrl<.'rbirliPi. 

ı:l mav1c:o: fstanbuMa Besik -

kalım. llenım manasız maceralara a
tılruağa hiç te niyetim yok. 

- Halbuki hiç te manasız laf et -
mcdıgimi bilsen.z, böyle söylemez -
diniz Alçak tabıatlı bir Yunanlıya 
işiniz düştiigü zaman, hususi bazı 
metodlar kullanmak icap eder. Tam 
zamanında tabanca çekmesini bilen
ler, umdukları tesiri mutlaka yapar
lar. Elbette sizin de bir tabanca • 
ruz vardır, öyle değil mi?. 

Con yazıhanesine doğru yürüdü: 
Bir çekmeceyi çekti ve içinden 

küçük Kalibrada bir tabanca çıkar -
dı: 

- İşte bende silih namına ancak 
bu var, dedi, şimdiye kadar hiç kul
lanmadım. Hatta bu tabancayı ta -
nımadığım okuyuculanmdan biri 
Noel hediyesi olarak göndermiştir. 

Kare s~lihı muayene ederken: 
- Çok acaip bir hediye!. dedi. 
- Tahminime gôre, bu zat roman-

lanmı okuyunca, galiba benim her ta
raftan tabanca namlularile, hançer
lerle, zehirli oklarla sarıldığımı zan
netmiş olacak. 

- Peki amma, bu tabancayı kul
lanmasını blll)'OI' musunuz?. 

Yazan: M. RAslm Özge" 

Nultun ıemisi dalgalar arasında 

çalınch. Bir anda, her ikisinin elleri.. onu sarsmıştı: 
Dolu ağw~U"J hareketten kaldı, bo - - Ne oldun Azer?. 
ğazlanna yükselen bir şey nefesle - Put yontucusu, karısının end'şeli 

rini kesmişti. sesi ıle gevşedi ve kabuslu bir ri.ı • 
Kameriyeyi saran gül yaprakla - yadan uyanır gibi mecalsiz bir iç çe-

nndan güneşin hüzmeleri sızıyor, .kişi ile: 
havuzun Eulan üsti.ınde yaldızlı le- - Hiç ... dedı. 
kder vilcude getirjl·ordu. Sahah ha- Bu anda, hır e:;ek anırmaya başla-
vasmın tazeligıne gömülen bahçenin mıştı. 

üstünde. portakal çiçeklerinden, dal- Melike, bir yay gibi fırladı ve a • 
lan üstünde salkım salkım sark:m ğaçlarm altında kaydı. Azerin du -
hurmalardan tatlı bir :koku yayılı - daklannda hazin bir tebessüm be -
yordu. lirdi: Kapıyı vuran baba ı idi [2]. E-

Kapı, tekrar ve sarsıla sar ıla ça- §eğin sesinden anlamıştı. 
lmdı. İkisinin de, birbirinde cevap Bir dakika sonra .. ller de yüzü, 
arıyan, gözleri alevlendi ve birden- beyaz saçları ve göğsüne kadar i -
bir kapı tarafındakı a••açlar arası- nen ak saKalı içinde kaybolan ... Za-
na kaydı. Melike. tıtriyen sesiy' ~. yıf, uzun boylu bir ihtıyar görün -
kC'ndi kendine söylenir gibi mml - dü. Elindeki degnc·ınc dayanarak 
dandı: yürüyor, beli ep"ce bükülmüş gö -

- Geldiler!.. rünüyordu. Diz kapaklarına kadar 
Azer cevap vermedi. Kadın, tek- inen kirli beyaz enbrisinın ön kıs-

raı mınldandı: mının iki yanında, omuzlarım saran 
- Ne yapacağız?.. siyah kıldan bir atlanın uçlan sal -
Kocası s:Jkindi; iri gövdesini ge - lanıy(lrdu. Tabanlarının etrafında 

rerek, bir hmnlede ayağa kalktı. Yü- çatlaklar görünen kabarık damar-
zünde, korkunç bir ıhtHAç vardı; 1ı ayaklan çıplaktı. 
gôzlerinde çılgın, vahsi bir alev par- İhtiyarın arka.,ından, eşcgi yede-
lıyordu. Önüne geceni parçalıyacak yerek MeJil.e g~liyordu. 
gibi yumruklannı s•kıy(lrdu. Azer, başını öpen babasının elini 

Mdıkı-, eb->Jerden, memurlardan a"zına götürdü. SOnra, ed'rin 'is -
korkusunu unuttu; kocasının hali, tünde oturmasına yardım etti. Me -

-----=:ıı..... like, eşeği, h .. vuzun yanı başındaki 
taş - Gafatasarav, İzmirde Fe - incir ağacının alt na gö urdu ve U.. 
nerbahçe - Altay, Ankarada tündeki kıl heyWen, süt, yağ çöm
Güneş - Ankaracrücü. leklerini, yumurtaları çıkarırken 
saray • Altay, AnkArada Genç- havvan ha ını u:ıatmıJ, ağzını suya 
saray - Altav Ankarada Genç- daldırmıştı. 
Jerhirliği - Ankara~cü. 

16 mayıs: İStanbulda Giıneş
AJtav. 

22 mavıs: Ankar.:ıda Ga1ata -
sar:w - Ank~l"~giic-ii. 

23 mavıs: fstnnbufda Fener • 
hahce - Giineş, f7mirde AJtav -
Göztepe, Ankarada Galatasa -
rav - Genclerl,"r]ıOi. 

29 m<:yıs: İstan ~ulda Fener -
baJı,.e - Ank::ıragiicü. 

30 mayıs: fc;taııbnJda Gala -
tas~rav - A "lk::ıraJriicii. 

5 hnziran: İstanbulda Güneş
Göztece. 

6 haziran: İstanbulda Galata
saray - Göztepe. 

12 haziran: İstanbulda Gü -
neş - GPnçlerbirliği. 

13 haziran: fstanbulda Gala
tasaray - Gençlerbirliği. 

20 haziran: İstanbulda Besik
tas - Gün~ Fenerbahçe - Ga -
latasaray. 

27 haz;ran: İstanbulda Fener
bahce - Beşiktaş, Galatasaray -
Gi'nı>ş. 

- Şimdıye kadar hiç tecrübe et -
mediın. 

O sırada da kapıya vuruldu ve mu-
havere keı ildi. 

Con: 
- Galiba posta geldi, dedi. 
İçeril'e giren hizmetçi kadın, bir 

tepsi üstüude Con'a bir mektup ge -
tirdi. Con mektubu aldı, zarfa bak
b \'e dudaklarını büktü. 

Hizmetçi çıkınca: 
- Vassalaro'dan geliyor, dedi. 
Zarfı açtı. İçinden yarım dilzüne 

kadar esmer renkte kiiıt çaktı. Bu 
kağıtlardan birinde bet ClD satır ya. 
zı vardı. 

Con okudu: 
"Bu akşam sizinle mutlaka ıö • 

rii§mek istiyorum. Bestem Tracey ile 
İtbum Rud yolunun birleştiği yer • 
de sizi saat on birde bekliyeceğim. 
Eğer canınızı seviyorsanız, üzerini -
7.e yüklil bir para almanızı tavsiye • 
derim.,, 

Mektupta V assa1aro imzuı nrdı. 
Con mektubu yüksek aıeale oku -

du: 
- Böyle bir mektup yazmak için 

bir insanın deli olması lAzımdır, de-

• •• 
b.er, buöun, öğleyi geçtiil 

bclde dükkanına gıtmedi. Saatleri, 
intizar ateşleri içind ~ geçiyordu. 
Babası ile hep gebelik, ç C\lk mese
lesıni konust ı. 

Bir defasında, Melikeyi, Fırat neh
ri kenarm~a oturan kahilenin kine 
g<;ndcrmek, hır müdd t orada bı • 
rakmak hatır} nna eldi. En emni
yetli Jş, bu i li. Ö~ le amnıa.. A
zer, o zaman ıehirde kalamazdı; me
murlar, karısını ondan istiyccekler
di; sıkışbracaklardr hapse de ata -
caklardı. O halde put ustacılığı ile, 
kırk senedenbeıi yerle ti i şehri, in
tizama koyduğu evini ve dilkkAnın
daki işini bırakması lazım geliyor • 
du. Bu, mühim bir me ele idi; fakat 
çocuk, zürriyet ondan daha ehemmi
yetli değilrniydi?. 

(Det.'(Jmı var) 

[Z] Mezopotamyada, bir silrii Si
mi ka\imler. kabile ve göçebe ha -
linde yaşarlardı (tarihler). Nihu • 
run yaşa yirmi dokuza halli oldulda 
oğlu Tareh dünyaya geldi. Nihm 
,üz on dokuz sene yaşadı (Tevrat). 

s => =-
di, çagırdığı yere gideceğim. Fakat 
kendisine öyle bir nezaket dersi 
vereceğim ki ömrü oldukça unut -
nıasın!. 

Mektubu Kara'ya uzattı, o da hlf 
sesini çıkarmadan dikkatle okudu ve 
mektubu verirken: 

- Eğer giderseniz, yanınıza ta • 
bancanızı alınız, dedi. 

Con Lebman saatine baktı: 
- Daha bir aaat var, dedi, fabl 
Hburn Rud'a gidinciye kadar da 

yirmi dakika ister. 
- Hakikaten gitmeie kanr va

diniz mi?. 
- Elbette.. Sonra buraya selsin 

de, rezalet ml ~?. Emin olu
nuz ki, ben gitmeaem, o buraya ge • 
lir. 

- Peki, borcunuzu verebilece1' 
ınJsiniz?. 

Con cevap vermedi. Tekrar melG
tuba ı.ktı. Vasalaro'nun kullandı
lı Uiıt bqb kiğıtlara benzemi -
yordu. Sünger kağıdı gibi bir şey -
eli. Hatta bazı yerlerinde mürekkep 
lekeleri vardı. İçlerine bir şey yazıl. 
mamq bot kliıtlar da lılddetll blr a-

(Devamı t1GT) 
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71 Drahmi ıa. n. 
20 fnlçre Fraaıa 565.. I 57S. 
20 Le ... 21. 23. 
1 F1orla 6J. "" • K,... Çele 70. 75,. 
1 şnı. Anshryaıt. - 2S. 

Paeta -. -. 
ı Marls 25. 2L 
ı Zloti .. n. 
t Peap 21. 23. 

ID Ley n. 14. 
20 Dinar 41. 52. 

Yen -. -. 
1 Kron IHef 30. 32. 
1 Altın ıo.ıs. J0'.'6. 
1 Baakaot 24'. 147. 

ESHAM 
Kapaıaır 

• • .. . 
Aaadol11 

.. ., ynıd• 60 0/0 V adell 

• ., 100 de 100 

SARAY 

TORK 

MELEK 
iPEK 

SAKARYA 
YILDIZ 
SOMER 
ALKAZAR 
TAN 

: Kıılar mektebl ve 
cinayete harp 

ı Türk iokıllbt o da 
terakki hamleleri 

: Sevitmek arzusu 
: Rus ·Japon mtıba· 

re besi 
: Atk tükrana 
: Rose Marie 
: Zafer yolu 
: Zafer günü 
: Beyazh kızlar mek 

tebi ve son uçup 
ŞIK 
ŞARK 

t Ehli ıalip muharebeleri 
ı Anne Karenin ve 

Yavrucuk (Şarlo) 

ASRI 

ASTORYA 

: foli Berzer ye 
Beklenmiyen şahit 

:Hindistan kahrama
nı ve Malek kaçakcı 

CUMHURiYET: Yıldırım kaptan, 
.J<ukar:çe ve Mekaud 

FERAH 

MiLLi 

HiLAL 
AZAK 

ISTA N BUL 

: Kan kardeşler 
Parisli şantöz 

: Çapl1ıo genç 
K•zal ç•yır 

: Hortlak 
: Balalayka ve herkes 

ondan bahıediyor 
ALEMDAR : Denizler perisi ve 

Şarlo maskeli balodll 
KEM ALBEY : Şafakta silah ses

leri \IC lftirak adas 1 

KADIKÔY 
HALE : işte bahriyeliler 

OSKÜDAR 
: '1azurka 

BAKIRKôY 
MJLTIY ADI : Mi~eJ Strozof 

* ,,,..,..üfifrJ;"" 
$rhirTÜjaf rosu 

Aalan çlınento 14,,5 Jf,5S 
Merkes Ban. 111111111111111 

7.3.937 
PAZAR 
gündüz ve 

akşamı 20.30 da • • • 
lSTIKRAZLAR 

Açılıt Kapanıt 
tUrk Borcu 1 Petlıa 

,. • ı Vadeli ı,.7'15 19,ns 

• .. n 
• ,. lJ Vadeli 19,25 19,25 

• ili Petln • .. " ili Vadeli 
Erıaal 
~ıvaa Erzunıaa 1 

• • 
• • 

Şar" tlm-

il 
m 

Yilade S Haalae 
.. 2 .. 

TAHViLAT 
Açılıt Kapa~ 

Anaiolu Pe. 1 -.- -· _ 
,. Va. 1 39 20 39.20 
• Pe. il 
• \' •• 11 39,20 39,20 
• P•. 111 
• V .. UJ 
• llllmeuU P• 

L· • v .. -.- -.- il 
. Dr. Hafız Camel 

(LOI31AN HEKİM) 

Dahllly• mUtehassısı 

Pazardan ba§ka eünlerde öğle -
den sonra saat (2.5 tan 8 ya kadar 
lstanbulda Divanyolunda (104) nu
maralı hususi kabinesinde hasta -

lannı kabul eder. Salı, cumartesi 
günle;.i sabah c9.5 - 12. saatleri ha
kiki fıkaraye1 mahsustur. Muayene
hane ve ev tel.?fon: 22398. Ktilık 
tl!lefon: 21044. 

'u~ı l 111111111 

0 M 1 T 
5 perde 

Yazan : Henry 
Bcrntein Türk• 
çeye çeviren : 

H.Fa hr!Ooyzao 

* Fransız tiyatrosu operet 
kısmı 

7 • 3 • 937 P A Z A R ve röodüz 

·~ saat 20,30 da 
DELi DOLU 

Yazın r Halit Fahr Ozansoy 

Müzik: Fehmi Ege 

KULAKLAR 
Güzel sesleri İfilliti ri

bi. bazaıı parazitleri de 

alır. Her 1a aiı1 oy .. 

lamasın. 

KREM 
PERTEV 

Hakkında dinleditioiz 

ve duyduklannııın en 

büyük teminata, onun 

kararmayan parlaklıtı 

ve hldiıeler karıııındı 

unutulmayan adıdır. 

Türk Hava Kurumu 

BOYOK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

5 inci keşide 11 - Mart - 1937 dedir. 

Büyük 50 000 . ikramiye • lıradır. 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 
Liralık ikramiyelerle ( 10.000 
ve 20.000 ) liralık iki adet 

mükafat vardır ••• 
Dikkat: Bilet elan herkes 7 • M A R T • 

837 gUnU •k••mına kadar bllatJnl 
dellttlrmlt bulunmalldJr. 

Bu tarihten sonra bllet Uze
rlndekl hakkı ••kıt olur .. 

HUZIK CIY,TlnDEn 
(" YÜK5(K n(RT,B(l' 

• • 
ERM15TIR 

Pil ve akümülatörle işleyen hu-:>usi model 

12 AY VADE iLE SATIŞ 

SAHİ İ İ SE ·veAcentalarında 
ANKARAı Vehbi Koç Ticaretevl 
DIYARBEKIR: Şerif Yardıma 
KONYA: Ahmed Mücip Dölen 
MERSiN: jori Slltel 
BALIKESIR: Hüseyin AJganer 
ADANA: Ş. Rıza lıçen, Yeni 
maQ'ııa 

İstanbul İkinci İcra Memurlu -
ğundan: 

İpotek cihetinden paraya çev -
rilmesi mukarrer olup tamamına 

800 lira kıymet takdir edilen Be -
Şiktaşda teşvikiye mahallesinde u
zunca ova sokağında eski 4 yeni 

4 No. lu ve bir tarafı sabık ~n&be
yin kilcrcilerinden Vezir Salihağa 

hane ve bahçesi ve bir tarafı Fat

ma hanım hane ve bahçesi ve bir 
tarafı mezkur cadde ile mahdut 

maa bahçe hanenin tamamı açık 

arttırmaya vaz edilerek son müş

terisi Nuriye ihalei katiyesi vapıl

ıpışsa da müşteri müzayede bede

lini kanuni müddeti zarfında g~ti:-

mediğinden ii:ıale kararı !esh olu

narak icra ve iflas kanununun l'.i3 
üncü maddesme tevfikan rnezkw 
gayrı menkulün yeniden müzaye-

deye konmasına karar verilnıi~ o
lup mezkfır gayrı menkul 22/3ı 9~i 
tarihine tesr.düf eden Pazaı tesi 

günü saat 14 drn 16 ya kadar dai

rede yapılacak a~ık arttırma ile en 

çok arttıranı:ı ustünde bırakıla -
caktır. 

Arttırmaya iştirak edP.Ceklerin 

kıymeti muhanıminenin yüzde ye-

MUGLA: A. Adnan, Elektrik fabrikasa sahibi 

SAMSUN: C. C-elll Ôılü· S. Kemal Sezen 

TRABZON: Dedeotlu we Pulataneli kardetle 
ZONGULDAK: Jımet Atartd.Ahmed Y-ukıc: 
AFYON: izzet ÔZkara 

ESKiŞEHiR: Hasan Alaraya 
IZMIR: Artür Vetter 
LÜLE! URGAZ: H"ıan Dalcı 
ANT AL YA: Veli kardeşler ve 

şerikleri 

ANTEB: Naci ve H. Ahmed 
Dc1f karde~er 

KAYSERi: lsmail ve oğulları 
Cıngıllı 

BANDIRMA: Ahmed ve Ba
haettin Bereket kardeıler 

AYDIN: Mebmed Gürer. 
EDiRNE: Mudlım HHmi 

Atakan 

di buçuğu nisbctinde pev akçesi- llh aleyhlerine 93/707 numara ile 
ni veya milli bir bankamn mektu

bunu hamil bulunmaları iktiza e

der. Daha fazla rn~liimat almak is

teyenlerin 5/3/937 tarihınden iti

baren dairede aç;ık bulL•.ndurula -
cak olan arttırn!cl şartnamesile 

934/1454 No. lu dosya öerununda 

mevcut ve mezkur gayrı nıenku -

lun evsaf ve mesaha ve f>!.iresini 

havi ve vazıyet ve takdir kıymet 

raporunu görüp anlayabilecekleri. 
ilan olunur. 

açılan 441 lira 46 kuruşun tahsili 

davasından dolayı müddealeyhle

lere ilanen tebliğat yapıldığı halde 

mahkemeye gelmediklerinden gı -

yaplarında muhakemeye devam o-

-------· Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 
Ca~aloğlu Nuruosmlniye cad. 
Cağaloğlu No. 30 (Eczanesi 
yanında) Te efon. 22500 

lunmuş ve müddei vekili bir kıt'a ı••-••••••••••-1 
teahhütname ve talimatname ile 

•• İllll .................. . 

1 Dahiliye mütehassısı 

Dr. Ali Rıza Sağlar 
Beşiktaş Tramvay Durak 

masraf cetvelini ibraz ettiğinden 
b:ıhisle muameleli gıyap kararının 

ilanen tebliğine ve ilan gününden 
itibaren de müddealeyh Rağibe 

~r ay mühlet verjlmesine. ve mu
hakemenin 9/4/937 Cuma günü 
şeat 14 de bırakılmasına karar ve
rildiğinden yukarda adresi ve adı 

yazılı müddealeyh ilan gününden 

itibaren bir ay zarfından işbu gı-
Hastalannı hergün Öğleden yap karanna itiraz etmediği ve 

• lllll••s•o•n•r•a•k•a•b•u•l •e•de•r•.•••= yazılı günde mahkemeye gelmedı
ği veya bir vekil göndermediği tak-

İstanbul Asliye 4 cü Hukuk Mah

kemesinden: 

Milli Müdafaa Vekaletin:? izafe

ten İstnabul Haıinei Maliye Mu-

hakemat müdüriyeti tarafından 

Kumkapıda Tülbenci mahallesin
deMolla taş caddesinde 68 No. lu 

evde oturan Mu.tala Reiip ile ~ 

dirde gıyabında hüküm verileceği 

ve bu baptaki gıyap kararı da mah
keme dıvarına asıldığı ilan olu
nm· 19?.7 /7()7) 

Okul Kızı 
Okal kızlan'lHl yıil rJır bekle-

dikleri birıcik k z meemuasa 
1 N•ıinda' çakıy_ot. 

13)5 Hıcrl 
Zıh ece 

1352 Rumi 
Şu at 

23 22 
Yıl 1937, Ay 3, Güıı 66, Kasım 120 

7 Mart 
Pazar 

Vakitler v ... ıi Ezani 

aı.. •• d. 

Güneı 6 26 1~ 19 
Ôğle 12 26 6 18 
Jkındl ıs 39 9 32 
Akşam 18 Ci7 12 00 
Yatsı 19 ;i5 1 30 
imsak 4 47 10 40 

~tı.ıu. ve um ı 111 neirıy.tu ad.lt'o 
ede:ı B.ıı uuııc&rrır 

E. izzet 
Ba11"d tı yer: Ma baai Ebücıij'ı 


