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Adres: lstanbul, SON TELGRAF 

F ~·'nsa ile ltalya nın arası açılıyor 
General F rankonun Madrideyapılan yardımlark_a~şısında 

F ransaya taarruz etmesinden· endişe edilmektedir 
frankonun notası Avrupayı telişa verdi, ispanya vaziyeti 

yeni bir dünya harbi çıkarabilir Almanlar asker gönderdiler 
Italya ile F ransanın arasını açan "M83!i"f""Vôk'l'li"""'""'"'"l' ................ ,_ ................. _ ...................... ~.~Ki·~·~·~·~· 

h a d i s e ne d i r? Geldı VER 1 R K EN 
/falyanın Fransa ya şiddetli bir nota vereceğini Saffet ~rıkanın Muhtelit koinite bugÜ~ 
DeyliTelgraf habervermekledir, vaziyet gergin gazetemıze be-

Londra s (Hususı M~~h!1'i: - - - , : yanalı gene toplandı 
mizden) - İspanyada ihtilalcı- !'. j ,.: 

ıerın baş kumandanı general , • ıa Vekil lstanbul mek· 
Frankonun Fransa hükumetine i ı ı · ...,. ~..,,. "' . . t tt• 
Faris, Roma ve Berlinde çok e· . , ~· ~ ~.._.. . . . ;. ~ edecek 
verdiği şiddetli nota Londra, : ~ • • ·~ı teplerını e iŞ 

hemmiyctle karşılanarak mü - _ w. ..J. ~ fıi.... ıı • • 

him akisler yapmıştır. İhtiliüci- ~ ;._" ~,."'. ._,, • .. 
!erin Salamanka radyosu nota ....-"'-A 
mealini aynen bütün dünyaya · 
ilan etmiştir. 20 şubattan itiba- ~"'..,roı.:::.c~' 
ren İspanyaya gönüllü ve yar-

--~,,,"'-··· dun gönderilmiyeceğine dair .. 
Londradaki ademi müdahale ko- v ~ 
tesinin kararına ve bu kararı $ .M ~~~;;~ 
bütün devletlerin kabul etme - ' ".'<.. ~ ~ 
!erine rağmen, Fransızların 

l\fadrit hükUınetine yardıma de
vam ettiklerini iddia eden ge - . ,... 
neral Frankonun, Fransa top - t'!fı(~~ 
raklarma hücum ederek umu - -
mi bir harbe sebep olmasından ....... - • 
korkulmaktadır. İhtilalci gene- rine umumi ve müthiş bir taar- 1 ciler 25 marta kadar Madridi 
ral 20 martta Madrit şehri üze - ruza hazırlanmaktadır. İhtilal - (DetJamı 2 inci sayjada) 

rK d" .. f" .d 1 Asya misakı Fransa ve 
u u~!e or ~ 1• a- lf ngiltere için büyük bir 
re ılan edıldı. tehlike imiş!. 

lngilizler çok şid· 
detli tedbirler al
mağa başladılar .. 

Hadiseler çoğalmakta 
dir Silahlar, bombalar 
Patlayor, ölenler var. 

• •• 
Bu sabah gelen Ovr gazetesinde 

çıkan makale 
---·'---~ 

Kudüs 8 ( A. A. ) - geçen m:J ___________ _,..;....;:~ 

b 1 fta Filistin'de Araplar ile Ya• o, .... _ ·-·ı-··~...... -.._ ... 
h - ......... ~....... ..... .,_.,...., ' •--r·- '""'" 

hudiler arasın da çıkan kanlı a• '"" r.v. ... ~...ı. N• 7.8ı:s. Jeıdl 4 man 1937• 'f4I. • °"''" 4$.oı:> at ıo ~ 
d seler dolapsile örfi idare ila· =:ş&•b !!!YISn ...... a "' 45 %1tt ~-=~'· * ıo~ 

:;:d~a~~; t:~~m!~~~ba~vt:ıt;ı~: ';ı ~:sl~a:l:sr 'UN PACJE ASJAJJQUE1 L 'ar m e 
ler de alınacaktır. Bu tedbirler, • U• u • ı loyale 

::r:;:~~~:; :.~:=~,~·!:~::~;: 1
1 ıa ırm e,ntre la Turquie, l'lran ı edna•nr:e 

rin kışıaıardan dışarı çıkarrımas, üGHBf aat . ~ 
devriyeler dolaştırılması, dörtyol ı ln5 u 4DDB!lr8B ı '~ak et l'Afghanf{tan T.?.~~j~ ağızlarına altı müfrezeler ikamesi U i I~ _... __ _ 

d' mf utt M .. "P 
gibi şeyler ır. idem aoos•v•lt L' •• , • I ""b.UIMln .U...4 

Ô rfi idarenln ilanı, alınacak: loı relotlon& Omlti8 ifCI O-fUrqU4 N4111ri«.•-· -P~pırluı 

ek Ş'ıddetli tedbirlere bir baş- tQt •t du traYGU rend cet accord inquietant :ı..=ı=:ri!'!=~:::-"" 
p J F .. ı~ uı "".......,1111 ~ 
!angıç olduğu sö~·lenmektedir. J-~~~= pour a rance et VAngteterr• ~~~~J.l.t.~~ 

11< tsr"'*!""-' '"-~ ~ &.ıc.. ...... .t+ l'Al4ııiıf 

Maarif Vdill Sa/fd Arıkan 
(Yazısı 2 inci sagfada) 

Başbakanm 
Seyahati 
lnönUnUn seyahati 
18 Martta ba,hyor 
Başvekile iç ve iktisat Ve
killeri de refakat edecekler 

Başbakan ismet lnönü yakında 
Anadoluda bir tetkik seyahatine 
çıkacaklardır. 

Orta Anadoludan başlıyacak O• 

lan bu seyahatln yakın Şark vna. .. 
yetlerine kadar uzatılması vo Baş• 
vekilimize Dahiliye ve iktisat Vo
killerinin ve bazı mütehassısların 
da refakat etmesi çok muhtemel 
(Örülmektedir. 

Sey•hat tarihi olarak 18 Mart 
söylenmektedir. 
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(Devamı ıkıncıdı-) t , 
(Yazuı 2 inci s-ıv fada) f 

Macar hükômetini devirmek 
1 

istiy~~I~~.~ ceza verilemiyor 
BaşV~_kiliri icraatına göre,par-
tileiıTiüdahaleye hazırlanıyor 

.• " · (Yuısı 2 inr. •'luful.ı) 
Baı6olc2n lnönil 

Müşahit hey' etin şif ahi izahatı 
dinlenmektedir 1 

Ankara müşahitlerin izahatını 
merakla bekliyor 1 

CeneYro 8 (Hususi) - Hata· Jan müzakerelerin, bu tezde göze
yın statüsünü tesbit edecek olan tilen esaslar dahilinde neticelene· 
muhtelit komite bugün tekrar top- ceği kuvvetle ümit edilmektedir. 
lanmıştır. Türk tezi üzerinden açı. (Deuamr 2 inci sayfada) 

~.. --

Olümün kucağından 
alınan adam ! 

AtatOrkOn kurtardığı 
sandalcı ile konuştuk 

Ahmed diyor ki: 
"Maaşım cebimdeydi, ölüyordun, son ne
fesimi allrken karımın ve çocuğumun aç 
kalacakları gozümün önüne gelmişti .. ,, 

Röportajı yapan: Abdurrahman ş. LAç 

Her giln 06gle şakin duran o• ıilküenl iman•f edilen telcnelerı oerralc 
sathında muhafaza •den d•niz o pn kudurmuştu 1 

Gece. Saat 22,30. 
Bekçi Selanildi İzzetle Üs -

küdann karanlık sokaklarında 
yürüyoruz. 

- Çare yok, bulacağız. 
Diyor bekçi ve düdüğünü ça

lıyor: 
- Friuuuuu!! 
Başka bir bekçi düdüğü ce

vap veriyor: 
- Friuuuuu! 
Sonra iki bekçi buluşuyorlar 

ve konuşuyorlar: 
- Sandalcı Ahmedin evini bi-

liyor musun? 1 
- Atatürkün kurtardığı san

dalcı mı? 
- Evet.. 

- - Bizim mahalede oturmaz 

1 

o. Siz onu cBallı bahçe• den so
run. 

Soflığmt Atati1rke borçlu 
olan •anda/er Ahmed 

Yürüyoruz. 
Karanlık, dar sokaklar. Bir 

(LJ•oamı 2 incı ~utJ/.ıd. ) 
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umün kucağından 
alınan adan ! 

sya misakı iiyDk 
ehlikemi' 

Macar hüktlmetinfı-orş sıvAsA ~ 
Dav·ırmek lneuterenın Harp 

(Birinci uıyfaılan devam) 
katlı kulübeler ve arada bir 
muhteşem konaklar. 

Hangi kapıyı çalacağız? Ne -
reden soracağız? 

Bekçi hiroenbire; 
- Ha! diyor, şurada eski bek

çi Rüştü var. Ona soralım. Ve 
kulübesinin penceresine yana -
şıyor: 

- Rüşli.i! 
İçeriden yorgan altından bir 

ses cevap veriyor: 
- Ne var? 
- Sandalcı Ahmed in ... 
Dışarıdakinin sözü bitmeden 

içerideki tamamlıyor: 
- Evimi? Ballıbahçe 1 nu -

mara. 
Oh .. bulduk çok şükür. Yan 

sokağa dönüyoıuz. 1 numara. 
Tek katlı üç kafesli bir ev. İ

çeride ışık var. Bekçi sesleni -
yor: 

-Ahmed. 
- Ne var? 
- Bak hele biraz! 
Sarışın. 36 yaŞlarında yorgun 

bir ::ıdam elinde bir gaz lambası 
kapıyı açıyor. 

- Buyurun içeriye! - bize di
yor. 

Gecenin bu vaktinde yor -
gun ve hasta bir adamı rahatsız 
etmenin ne demek olduğunu 
diişünüyorıun. .Fakat gazeteci
lik? Giriyoruz. 

Bir metro murabbaı bir so -
la. Sof.ada bir sandık. Ahmet 
lambayı sandığın üzerine ibır:ı
kıvor. Sandalye almak için oda 
kapısını açıyor. Sofadaki isli 
lambadan kapısı yarı açık oda
ya kirli ve hasta bir ışık sızı -
yor ve bana: 

Yerde birbirine sıkışmış iki 
yata~, yatakların üstünde du
vardan duvara gerilmiş bir sa
lıncağı gösteriyor. Ahrnedin ver
diği sandalyeve oturuyorum. 
Bekçi basamaklara çömeliyor. 
Ahmet te sandığa oturuyor. 

- Nasıl kurtuldun Ahmet, 
diye soruyorum .. 

Ahmet: 
- O kurtardı, diyor. Atatürk 

kurtardı. Allah ondan razı ol -
sun! ve sonra anlatıyor: 

- Geçen salı günü idi. Maa
§Im olan 25 lirayı gümrükten 
aldım. Sandala atladım. Evime 
öteberi almak için İstanbula ge-

• çiyordum. Hava çok güzeldi. 
Fakat Dolmabahçe önlerine gc
tnicc birdenbire bir fırtına çık
tı. Sular kudurdu. Sandal su 
almağa başladı. Öte ettim beri 
ettim. Fayda vermedi. Sandal 
alabora olmasın diye :yerimden 
kıpırdamıvordurn. Su içinde kal
mıştım. Dalgalar başımdan aşı
yordu. «Kurtarın!» diye bağırı
yordum. Kimse yanıma gelmi
yordu. Biraz ötede iki balıkçı 
kayığı vardı. Onlar kaçıp gitti
ler. Yanımdan bir sandal 'Claha 
geçti o da aldırmadı. Denizin or
tasında öliim muhakkak idi. 
cAllahım sen kurtar!» diye ba
ğırıvordum. Nerede ise boğula
caktım. Sandal artık batıyordu. 
Tam bu sırada bir motör sesi 
duydum. Basımı sahile çevir -
d'm. Saravın rıhtımından bana 
ba~rıyorfardı. Motör geldi bana 
CJma attı. İpi yakaladım. 
Motör sahile doğru yol aldı. Ben 
denizde ioi tutmuş sürükleni -
yordum. Motöre: 

İstaper! [1] 
Motor durdu. beni içine aldı. 
Bir az sonra kendimi sıcak bir 

odada buldum. Bana masaj ya -
pıyor1ardı. Biraz su yutmuştum. 
Bana çay ve konyak verdiler. Ne
rede idim bilmiyordum. Fakat 
biraz sonra söylediler. Ben su -
Jarın içinde ölümle pençeleşir
ken Atatürk sarayın penceresin
den benim feci halimi görmüş. 
Hemen emretmiş, motörü gön -
dermişler ve ben şimdi saray -
da imişim. 

Birnz sonra doktor geldi. Be
ni muayene etti ve Beyoğlu Zü
kCır hastanesine yatırdllar. Cu
ma gününe kadar iyileştim. O 
gün saraydan yine Atatürkün 
emrile bir otomobil geldi. Beni 
aldı ve saraya götürdü. Oradan 
da evime geldim, ve büyük Ata
mın lıitfettiği hediyeyi kanma 
verdim. AHah Atatürkten razı 
olsun o kurtardı beni. 

- Şimdi iyi misin? 
- Çok şiikür iyiyim. Yalnız 

[ J ] J?url deme. 

yorgunum. Kollar.un tutmuyor. 
Sular çok soğuktu. Sonra öle -
ceğim, arkamda karım ve 15 ay
lık kızım k:aJacak diye çok kork
tum. Aylığım da yanımda idi. 
Evde metelik yoktu, parayı evi
me bıraksaydım pek o kadar 
gam yemezdim. Fakat benimle 
beraber para da gidecekti. 

Evdekiler aç kalacaklardı. 
!Ben otuz altı yaşındayım. 

T.rnbzonluyum. ÇocUkluğum -
danberi denizdeyim. Denızin 
böyle kahbeliğini görmemiştim. 
Göz göre göre beni öldürecek -
ti.• 

Bu sırada oda kapısı açıld.L 
30 yaşlarında bir delikanlı ha -
sını uzattı. Bizi dinliyordu. 
· - Bu kim? dedim. 

- Kardeşim Salfilıattin, dedi 
Bize misafir geldi. Başka odamız 
yok. Bir odada yatıyoruz. Fa
kirlik ne yapalun. Zararı yok. 
Allah bugünü gösterdi!. .. • 

Sonra gözleri doldu. Yaşla • 
rmı tutamadı: 

- Atatürk sarayın ]>encere -
sinde olmasaydı... dedi... ve 
sustu. Kalbinin hızlı hıilı atb -
ğını duyar gibi oluyordum. İçe -
riden gelen mini mini bir boğ -
maca öksürüğü muhaverP.mizi 
kesmişti. Öksürük durduktan 
sonra Ahmet: 

- Kızım boğmacadan yatıyor 
dedi. Fakat o öksürdükçe Ata
türke dua ediyor gibi geliyor ba
na! 

- Kızını seviyor musun, Cle
dim. 

- Çok, dedi, ıPek -çok, kur -
tulduğuma daha çok onun için 
seviniyorrum. 

- Adı nedir kızının? 
- Şey ... ıh! ... şey ... 
Ahmet şaşırdı. Kızının adım 

unutmuştu. Heyecnn ve sevinç 
çok defa insana en çok sevdiği
nin adını unutturur. Aman ne 

Bu sabahki posta ile gelen Övr i hcmmiyet göriirunüyordu. 
gazetesinden madam Tabuıüin Iark F.ak~t bir ~aç. a~dan~i v~yet 
ve Efganistan arasında .akdedilecek tamamılc değişn.i,ştır. Bır defa Ital
ği yazılan Asya paktına dair bir ya- -ya, lngiltcre ile yapağı .ıSOn oceıı:ti1 -
zısı vardır. men ağrament ile yakın Şarkın ka-

Madam Tabui bu ynı.ısmda .şöyle pıs.ında göı-ü.ıımüştür. Fakat bil -
söylüyor: hassa Türk - Fransız anlaşamamaz-

"Bu muahede ile, umumi harbin lıklarından istifade ederek, Türkiye 
büyük mağh1plarmdan biri olan Tür- Hariciye Vekilini Milfuıa getirtecek 
kiye, tamanıile f\ılustafa Kemalin ve derecede Türkiyenin muhabbetim 
RUŞtü Arasm eseri olan bir ka?Jılık- ~rımağa muvaffak olmuştur. 
lı yardım m.isn1u ile bu hükumetle - Italya, Mi.tan görüşmelerinden 
rin büyük ibir kısmını birleştiriyor. SOlll'.a Türkiye taralınClan Atinaaa 

Hadise muazzamdır. Rüştü :Ara- Balkanlara tılkdim edilebilecektir. 
sın ve hükumetinin İskenderun li- Bu suretle Şarki Akdenize sahil 
'1JUUU dolayısilc ~ istemesin- memleketler 'Ul"aSında bir karşılıkh 
deki .israr daha iyi .nn1aşılıyor. yardım misakı imzalanabı1ecektir. 
Şimdiki Fransız _ Türk dostluk İtalyanın Türkiyeye bu suretle hu· 

4llllaşması kimseyi memnun etmiyor lulü Stoyadlnoviç'ln ve bilhassa Me
ve açıkça söylemek l8zım gelir ki, taksasın eseridir. 
bu arila,şm.a Parisle Ankara arasın- İtalya, Fran~ ile Türkiye arasın-
daki havayı tamamen bozmuş ve da Sancak hakkınoaki Fransız -
yeni İtalyan - Türk dostluğunu kuv- Türk misakı dolayısile çıkan anla -
vetlendirmi§tir. Bu dostluk Asya şamı:ımazlıklardan istifade ederek, 
misakmı Fransa ve ~iltere için Ankarayı kazanrnağa çalışmağa ae-
endişe verici bir hale sokacaktır. vam edecektir. İşte ondan sonradır 

Türklerin nüfusu ıı:.çağı ytikarı on iJti, Asya misakı, jJk evvela Fransa 
sek.iz milyondur, iranm da öyle... :ve sonra da İngUtere için korkunç 
Irak ta altı milyon, Efganistanda da bir hale girecektir. 
on milyon nüfus vardır. Yani harbe Bazi nikbinler, Asya misakuwı 
son derece alıŞkın 55 mibron nüfus Arap İttihadı hareketinin önüne ge
bir araya geliyor. Bir sene kadar çeceğ.in.i idda edebilirler. Fakat bu 

lıareket bugün için büyük bir telılievvel İngiltere Asya misakının iıma-
ke teşkil etmiyor. 

sıru gizliden gizliye teşvik ediyor -
du. Çünkü o sene içinde Türkiye i- Asya pı:ıktı - eğer Fransa, İngil -
le parlak biı- barış yapacağını bili- tere ve Rusya çok müteyakkız aav-
yordu. Filvaki Montrilde de böyle ranmazlar, mahirane, azimli ve de
oldu. Londra hükumeti Türk dost- vamlı anlaşmaları olan .mütekayyiz 
luğunun Irak ve Efganisfandaki İn- bir politika takip etmezlerse - Ber
giliz ımena:IiJ bakımından canlı bir lin ve Romanın oyununda mühim 
amil olacağını biliyordu. İngiltere, bir koz olacaktır. Evvelce Fransa 
bu misakm, [ta'lyanın yakın Şarkta- ile ittifakı o kndnr anyan büyük 

ki muhtemel tahrikiitı'1a karşı te - Türkiye Cütrihuriyeti ile sıkı bir an
razinin öbür kefesine !konmuş mu- laşnıaya doğru gayret serfedcn ital
kabil bir ağırlık teşkil edeceğini dü- ya ile Almanynnın bu emellerine 
şünüyordu. O ızamnna kadar İtal - muvaffnk olmmnalarına hiç bir se
yan tahrildtı pclc o kndnr haizi e - bep yoktur.,, 

isteyenler ! 
( 1 inci •oy/ada tf~vam ) 

f3cl2"rad 8 [Hususi] - Buda. 
peştede sağ cenah partilerinin hü· 
kümeti devirmek ıçin aldıkları ter
tibatın mcvdana çıkması üzerine 
yapılan geniş mikyastııld levkifat
tan sonra ibaşlıyan tahkikat.11 de
vam enılmektedir. Ancak polis bu 
tahıdk~tın ~-ardıgı neticeler hakkın· 
da son derece ketum davranmak
tadır. 

Siyasl mahafil :suçluların ne g1· 
bi cezalara ~.arptırılacaR-ını :merak 
etmektedir. Halli bunlara karşı 
ceza tatbikı mevzuubahs olup ol· 
mıyaca~ı da bir meseledir. Zira 
lc~bbüs prcıje ha inde kaldığı i· 
çin, :müteşebbüsler bakkınc!a taki-
batta bulunmak biraz müşkil gÖ· 
rülmektedir. Hatta bunlara karşı 
harekete geçmenin iler1de hükô· 
met için tehlikeler doğurması ihti• 
ma:ı~ri de vardır. 

Ôğleden sonra Gyorda bir mi
ting tertip edilmiştır. 

Müttehid bıristiyan ıparı.isi aıa· 

sından olan eski başvekil, Friedrich 
söz alarak demiştir ki: 

- Müdahale etmek sırası gel
miştir. Başvekil hakkında yapaca· 
ğa icraata göre hüküm vereceğiı.,, 

Ayni partiye mensup olan naip 
Ernst, yabancılann Macarista.nın 

işlerine karışma1arına müsamaha 
edilmemesi lazımgeleceR'ini kaydet· 
nıiş ve yabancı dcv'etlerin Maca. 
ristanı kendi siyasetlerine alet ede· 
cekleri için bunlardan fayida bekle
men n doğru -0lmıyaca0mı söylemış 
ve şunları ilaye etm;ştir: 
"- Komünist formüllerini kabul 

elmiyelim. Fakat komünist düşman• 
Jannın programından da sakınalım. 
Çünkü bu program dünyada aynı 
derecede korkunç bir hekemonya 
tesisini derp·ş ediyor.,. 
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Italya _ Fransasa .. ıaıci generali ~u suretle daha ıazıaıaştırd• 
~~~rap çekiyordu. Söyliyemiyor- lllll ataSI l açan fazla kızdıracagını yazmal'"ta - Faris (Hususi Muhabirimiz -

dır. den) - (Eko de Pari) gazetesi 
(Deyli Telgraf) gazetesi ise, açtığı bir iane sütunile ibir kaç 

İspanyaya yardım edilmiyece _ aydanberi general Frankoya he -
ğine karar veren ademi müda _ diye edilecek bir altın kılıç için 

-Kusura bakma dedi. Dili - HA d• 
min ucunda fakat söy1eyeıni - a J Se 
yorum. Belki aptal diyeceksin (1 nci .,;a1/fadan devam) 

ama, değilim. Sevincimden şa - zaptedecekJerini ilan etmekte -
şırdıın. dider. 

Sonra oda kapısını araladı. İngiliz gazeteleri, ihtilalci ge-
ve karısına seslendi: 

_ Huriye, kızın adını unut _ neralin Fransayn karşı aldığı bu 

tum. Sen söyle! tehditkar vaziyetin Avrupada 
Yorganın altından yorgun yeni bir tclaşıı sebep olduğunu 

bir öksürük sesini miitakip gti- yazmaktadırlar. Fransız gaze -
len bir ss cevap vrdi: teleri, yapılan ithamlara cevap 

- Yüksel! vererek Almanya He İtalyaya ela 
Ahmet te: 
_Ha, dedi «Yüksel!> çatmaktadırlar. (Deyli Herald) 
Ve gülüştük. gazetesi, Fransa hükumetinin 

.•. genaral Frankonun notasına ce-
Sandalcı Ahmedin dört lira vap vermiyeceğini fakat, ihti -

kira mukabilinde oturduğu vin- ı 
den ayrılıyorum. Sandalcı Ah -
met beniuğurluyor. Oda kapısı 
acılıyor ve yataktan gelen bir 
kadın sesi bana: 

a h e kşa 
- Güle güle, diyor. Allah 

Atatürkü, insanları kurtarsın 
diye yaratmış. O olmasaydı, ha
Hmiz ne olurdu. Bizi kim arar -
dı, kim sorardı. Siz bile gece ya
rısı gelip bu evi bulurmu idiniz? 

Son vapuraye~c;mek ıiçin Üskü
darın :karanlık sokaklarında ko
şuyorum ve düşünüyordum: O, 
koca bir milleti kurtardı. Yine 
kurtarıyor. Her gün kurtarıyor. 
•Allah onu insanları 1-urtarsın 
diye yaratmış!> 

Abdunalımmı Ş. Laç 

aarif ve ili 
Bu sabah ge di 

il ncı sayfadan devam) 
l\fuarif Vekili Bay Saffet Arıkan 

talim ve terbiye dairesi reisi İhsan 
ve teftiş heyeti reisi Cevat ta bera
berinde olarak bu sabahki ekspres

le İstanbula gelmiştir. Vekil, istas

yonda, Maarif müdürü ve er.kanı 
tarafından karşılarunıştır .. 

Kendisini karşılayan bir muhar
ririmize Bııy Sııff et Arıkan demiştir 
ki: 

"- Ma::ırif iş1cri üzerinde tetkik 
'\'e teftişler yapmak için gelmiş bu· 
lunuyorum. Ne ıkndnr knJ cağım da· 
lıa beJli değildir. Sonra, daha etraf· 
lı görüşiirliz.11 
Öğrendiğimize göre, Vekil, bura

da kaldığı müddet zarfında Üniver~ 
site ve yeni yılda nçılncak orta mek
teplerle liseler işlerile meşgul ola
cak, mektepleri de teftiş eclecek -
tir. 

Cumhuriyet 

Memleket içinde Ziraat 
EnstitUsU Şubeleri 
"Cumhuriyet., başmuharriri 

Yunnu!I Nadi Viyanadan yazdığı 
makalesinde memleket içinde zira· 
at enstitümüzün şubelerinin ne va
kit kurulacn~ını soruyor : Ankara· 
deki bu enstitünün Türkiyenin zi· 
rai kabiliyetini inkişaf ettirmek yo• 
Junda nasıl çalıştı~ını ve bu ba
kımdan kıy.metini biliyoruz. 

Her hangi bir vesile ile Avru
p=ıya gidenler meyvacılığıı'l atmış 
olduğu büyük terakki adımlarını 

fiiliyntile görürler. Ağacından daha 
dün kopmuş gibi taıe meyvalardır. 
Muz Avrupanın harcı alem olmuş 

pek ucuz bir yemişi haline gelmiş
tir. 

Biz.im de memlekette yetişebilen 
ve yetişebilecek olan meyvalarm 
en iyi cinslerini umumileştirmek 
ve bunları her pazara elverişli 
standar bir matah haline koymak 
lazımdır. işin burasına ilmin, fennin 
tekniğin sihirli eli karışır ziraat ens. 
titümüz memleketin muhtelif mınta .. 
knlarında şubeler açs::ı, bu gayeye 
daha kısa yoldan gidilmiş olur. 

Tan -32000 klfllik ordu 
Tan da Ahmet Emin Yalman 

köyü ve köylüyü mevzu tutuyor: 
Köylü şehirliyi sevmez. Nesillerce 
müddet kendisine yalnız tah!ıildar, 
jandarma ve aşarcı eşraf gönde
ren şehir ve kasabayı köylü nasıl 
sevebilir? 

Anadolunun göbe~'inde kurulan 
köylünün halini yakından gören 
ve anlayan yeni bükumet yarayı 
bütün dehşetile gördü. Aşar kalktık
tan sonra köy düşünüldü. Fakat 

para toplamıştı. Toplanan para
hale komitesinin kararlarım boz- larla satın alınan bir altın kılıcı 
duğundan dolayı İtalya hüki'ı - Burgosa hususi bir !heyet götü -
metinin şiddetli bir nota verece- recekti. Heyet hareket edeceği 
gını yazmaktadır. İtalyanlar, gün Fransa dahiliye nazın Bur
Fransadan gönüllü gönderilip gosa heyetin gitmesini mene -
gönderilmedi~i hakkında henüz derek pasaportlarını da ellerin ... 
tahkikatlarını bitirememişlerdir. den aldı. Eko de Pari gazetesi bu
İhtilalci genernlin iddiası tahak- nun üzerine hükfımeti çok şid
kuk ederek Fransanın yardımı detli hücumlar altında bulun -

durmaktadır. Gazete, ihtilalci 
anlaşılacak olursa, İspanya ih - generalin çok yakında bütün İs-
tilalinin yeni bir dünya harbine pnnyaya hakim olacağını, fakat, 
sebep olacağını Londra maha- Blum hükumetinin o zaman 
fili iddia etmektedir. müşkül mevkide kalacağını yaz-

( Altın Kılıç) hudise i münafercti maktadır. 

bir türlü muntazam program'a ça
lışılarnadı, Şimdi bütün aksaklıklar 
düzeltiliyor. Köı !ere otuz iki bin 
kişilik bir münevver ordunun eğit
men, yani yetiştirici olar.ak gön· 
derilmesi ecnebilerin dahi nazarı 
dikkatini celbetmiştir. Köye gön
derilen yeni fikir ve usutler saye. 
sinde yalnız oralardaki bilgi, sağlık 
l:e istihsal seviyesini yükseltmekle 
kalmıyacak, köy den düşünüş, b"Jgi 
ve snn'nt cereyanları jçin kısa bir 
zamanda ilham ve hareket gele· 
cektir. 

Kurun 

ltelyada hnan fevkal6de 
tedbirler 

Kurunda Asım Us 1tnlyanm as. 
k~r.i siyasetini yeni baş an tanzime 
nıçın iüzum göröüğünü tahlil edi· 
yor: Geçenlerde Romnda toplanan 
büyük Faşist rnec ısinin aldığı ka· 
rarlar malumdur. 

Silahlanma yolunda son derece 
iler:} e gitmiş olan ıtalyan milletini 
daha askeri bir hale getirmek için 
daha birçok Şe} ler yapılmak iste• 
Diyor. 

Acaba balyanın harp tehlike· 
lcri içinde bulunulduğu bile müra• 
caat etmedi~i derecede şiddetli 
askeri kararlar alması, aynı za-
manda o derece heyecan göster .. 
mesi acaba nedendir ? 

Diğer taraftan lngiltere de silah· 
!anıyor. Bu iki silahlanmanın Ak· 
deniz vaziyeti ile alakalı olduğu 

ve 1ngilterenin istikbalde ltalyayı 
vurmak tiçin hazırlığa giriştiğini 
sanıyorlar. 

lıalya ile sulh içinde yaşamak 
isteyen memleketler ona el uzat
makla beraber, istikbalin her türlü 
ihtimallerine karşı da en geniş 
ölçüde yeniden silAhlanmata giri· 
şiyorlar. 

ne yazıyorlar? f 
Acık !::;öz 

Milli endUstri ref h 
aet;rıyor. 

11Açık Söz,, de Ş kir Hazım 
Ergökmen harice muhtaç kalmak. 
sızın, Türkiyenin znrurr ihtiyaç. 
larını mem] kette temin etmek 
için Hü .. umetin End:ıstri yolunda 
gösterd gi ga; retten bahsediyor. 

Şimdi Karabükte bir demir ve 
çelik fabrikası aç111yor. Artık sılfıh· 
larımızın ve milyonlar yut n bir 
sıra demir malzen•esinin başka mem .. 
1ekctleri zen!!in ederken, Türkiyeyi 
fakirleştirmesine müsaade etmiye. 
ce.~fr. 

Şeker için evv lce her yıl on iki 
milyon lira paramız harıce giderdi. 
Dört fabrika açıldı. 93 bin ç ftçi 
geçin'yor. Para mern'ekette kalı

yor. Sanayileşme yolunda göze 
çarpan hareketlerde 1nönüııün yük. 
sek bir değeri vardır. Karabük 
demir ve çelik fabrikası ise 
lnönü adına dıkilmiş canlı bir 
abide olacaktır. 

Son Posta: -Bütçemizin yeni 
rakamlarm 

"Son Postı,, da Muhittin Bir· 
gen bu sabahki baş makalesinde 
masraf bütçemize göz atıyor. Na. 
zarı dikkati celbeden en mühim 
nokta, masrafın gt':niş nisbette art-
ması ve bu masrafın varic!at büt
çemizin çok ehemmiyetli surette 
artışı ile kapatılması olacaktır. 

Demek ki varidat bütçemizdeki 
tahmin rakamları da nazari hesap
~ara değil, fıli 'nkıalara dayanıyor. 
Bundan memnun olmak laıımdır. 

_e.kşam: 

Baı makalesi yoktı.ır. 

Hazırlıkları 
UlUn yılmrdanberi, denizl~e 

bakim liır devlet olarak tanılan b· 
iİltere, kuvvet ve donanması saye• 
sinde, dünyanın deniz yolları ile, 
cihan siyasetini kendi mihveri et• 
raluıda dörıdürıueğe muv flak oJ. 
mu~tur, 

Geçen yı1, Cenıiıeti Akvam ve 
fngi'tcrenin Tızn!ı tıilarına vuku 
~ulan Ha?eş -. ltalyan . arbi, lngt• 
iız amumı ıefk rına lngılkrenin es-
ki evketioi kRybetmek üzere oldu· 
'ğıın!l batırlatmıştJr. Dünyanın en 
genış ·e dutınık müstemlekelerine 

~abip olan lngifiz lmparatür'uğu, yalnıı 
Kr llık hudutlarını değil, cihanın be, 
kıtasındaki ticaret ve .toprak menfa
atleri le, domin\ on ~e n üstem eke
it re giden yolları da muh.ıfaza ve 
nıüdafaa etınek mecburiyetinded r. 

Habı ·ş - ltah a tıarbi lıa~ lad ıktan 
sor.rs ( dcnhlerin hfıkimi) olan Jn. 
tiltere hükumetinin, Ak Jeniz ve 
Slivcyş kanalındaki menfaıtlerini 
müd11f aa etmek ve kendi söLünü 
yerine getirmı:k üzere derhal mü· 
da hale edece2'iai herkes eklemişti. 
Fa.ket, lngıltcre mÜ$elliih b r mü .. 
rl.ıhaleye teşebl>üs etmedi. Hatta. 
U'{et halisane bir saf} elle, A ·
deniz ile Slh-eyş ve ıAirıkada
ki ;nenfaatlerini müdafaaya mulc .. 
tedır olmadı~ını resmen söy edi. 
Fakat, bu vaziyet bittabi devam 
edemezdi, lngiliz umun:r efk n,, 
imparator:lutun tehdit altında bu
lunduğunu söylem ğe ve hükümet. 
ten imparatorluğu müdafaa için 
tedbirler olınmı\sını istemeğe baş• 
ladılar. Bunun üzerine, s !ahlanma 
prensibi kabul olundu. Şubat ayı 
içinde falnız tazı r ı kamlnr üzc
r•ndeki tenkitler müstesn ol rak 
bütün muhalıf lngiliz partilerininde 
muvafakatı ile lngiliz hükümc.ti dört 
yüz mil, on i rahk silahlanma tahsisDPD 
tını ksm.uaya kabul ettirdi.Başvekil 
Baldvın, lngi terenin maksadı, ya'· 
nız İngiltere devletinin hudutl rını 
mı;d3faa etmek olmaup, umumi 
&ulhu de muhnfaza oldu unu sôy· 
ledi. Hükumetin programı, F:ra sa 
ile lngı lLereyi ve ha ıtta Lokarno 
muahedesine avdeti kabııl edecek 
olursa, Almanyayı müdafaayı da ıhti. 
va etmektrdir. lngilizlere göre mil
letler sulh ve h rp isteyen ıki cep· 
heye ayrılrııışlnrdır. Harp isteyen e~ 
kar şılarındn yenilemiyecek bir kuv: 
vct te sulh 1sle}en dev!etleri gÖ· 
rccek olurlarsa lorkac<tkl r vo 
harbe girnıeğe cesaret cdemiye• 
ceklerdir. Fakat ... Sılahlanan dev• 
let ,_yalnız lngiltere değildir ki •.• 
Almanya, Fransa, it lya ve Rus. 

ya ve bütün dığer devletlerite ge• 
celi ~ündüz'ü silahlanmak için 
uğıa~ınaktadır!ar. Bunun sonu ne
reye var ncak... Şimdilik nJlah 

bılir?.. Ahmet R ut 
Ht111uımuıı1t11111nıuııııuııt111111ıuuu11111ıuuaatt11ıu11uıııuu11• 

Mak'neye v rirken 
; : nci sayfadan devam) 

Suriye heyetinin Parisde ıken, 
Suriye lehinde b:ızı teşebbüslerde 
bulunması için Fransız H kfünetino 
mü.·acaatlıırda bulunJuğu tahnk• 
kuk etmiştir. 

Hntaydarı davet ecrı ·n bitaraf 
müş. h ti.er de ~araya Relmişler ve 
komıtenın bugunku toplantısııa ic:. 
tirak elmişlcr~ir. M şahit'er hey'eti 
raporun.~ henuz tomamlarn <ı dığı için 
bugunku celsede ver iği şif hr iza• 
hat dinlenmiştir. Hey'ct rcısi Holş
ta~ın da ~ a~ın gelmesi 1 aldeniyor. 
Muzakerelcrın ne kadar süreceği 
belli de~ildir. 

Ankaaa mUşahitlerin iz • 
hatını hey canıa bekliyor 

. Ankara, 8 (Hususi Muhabiri• 
mızden) - Dorl gün evvel şehrimiz• 
den geçen müşnhıt heyetin Cenev• 
rede bugün kı>miteye v~recekleri 
şifahi izah t burada merak ve he
}'ecanla. ?eklenmektedir. Heyetin 
verece~ı ız:ılıatıo ve raporun nitıar 
l:arar uzerine tesır cdcceğ'i zanne. 
dilmektedir. 

Kudü te örfi i 
ilin e ildi 

are 

( 1 nci sayfadan devam) 

ler çoğalmaktadır. Dün atılan 
birk3:ç el silahla bir arap ölmü~ 
ve bır çocuk yatcılanmıştır. Halk 
yahudi mahallesinde iki araba hü· 
cum etmiştir. El ile yapılmış bir 
bombanın vaktinden evvel pat• 
laması, Hayfad:ı 4 arabın ölümü• 
ne sebep olmuştur. Bütüh meın• 
lekette polis, müdahaleye hazır 
bir vaziyettedir. 

Karışıklık, ikinci kilnuoda 
kraliyet tahkik .komisyonunun 
Londraya hareketinden sonr~, 
tekrar baçlamıştır. Komisyonun 
kararları, Mayısta neşredilecek• 
tir. lngiliz hükumetinin bulacağı 

kaU hal şclcline intiznren zabıta, 
asayişi temin ctmeğe uğraşmak• 
tadır. Bir ihtar mahiyetmde ol· 
mak üzere şimdilik örfi idare 
ilan edılmiştir. 

Memleket iktısadiyatı, asayiş· 
sizlikten müteessir olmaktadır. 

Se,r.yahlar, memlekti gezmekten 
iıe, Hayfa limanında vapurda 
kalmadığı tercih etmektedirler. 
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Günün meselesi : 
Tımarhaneden kaçanlar 
şehirde mi dolaşıyorlar? 
Akıl hastanesi baş hekimi bu 

• • 
şayıaya cevap verıyor 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Tımarhanedeki delilerin en çoğu erkekler
dir, bir çok hastalar yersizlik ten alınamıyor 

Son günlerde bazı delilerin lı· 
mıırh neden kaçtıkları hakkında, 

.şayialar dolaşmaı..:tadır. Tımar• 
hane kadrosunun dolduğu ve yeni 
h.ısta kabul edecek yer bulunma• 

dığı i'cri surülmektPdir. Bu mesele 
hakkında akıl hastahanrosi baş dok-

toru profesör h y Mazhar Osman
la görüştük. Bize dedi ki: 

11 - Ha<ıtanemizin kadrosu 1800 
dür. Fakat, halen 1950 hasta var· 

dır. Yani kadrodan 150 fazladır. 

likeli olanll\r kapalı yerlerdedir. 
Hafif hastalar açıktadır. 

Hatta bunlar, gündüzleri şehre 
çıkarlar, dolaşırlar, ahş veriş eder• 

ler, akşam olunca, hastahaneye dö. 
nerler. Bunlnrdan bazıları kaçmış 

olsalar bile, zaten zararsı:ıı: olduk .. 
larından bir müddet dolaşıp, son· 

ra gelmelerinde bir mahzur yoktur. 

Dışarıda kalmış hasta yoktur, 
Fakat, aptallar, sa.r'alılar, hafif 
hastalar hastaneye kabul edile· 

zalarına bırakılır. Dünyamn her 
tarafında da böyledir, 

Memleketimil:de akıl hastalarımn 
ekserisi erkeklerdir. Hastaneınlıde 
600 kadar kadın hasta, 1350 ka
darda erkek hasta vardır. 

Gündüzleri şehri dolaşmak, ahbap 

larile konuşmak üzere bırakılan 
lıafif hastnlar, hastanede kapata 

bir yerde mütemadiyen oturmaılar. 
Bunlara ayrılmış araıi vardır.Burada 

1 
Hergl!n 7-8 hasta müracaat ediyor 
ve bunlar kabul o unuyor. 

H staneden kimse kaçamaz. Teh. 

~iyor, bunları evlerine gönder• 
mek mecburiyetindeyiz. Bunlar 
tehlikesizdirlel"., ailelerinin muhafa· 

araıl işlerile meşgul olurlar. lstHbul 
emrazı akliye hastanesi bir mahpus 
değildir.,, 

PIAnlı talebe kadrosu 
Üniversite Rektörlüğü ye

ni bir tedbir alıyor 
Heyeti Vekileden kanun çıkarıl

•• ması istenecek 
LJ nlvenite Rektörlü~ü çok mühim bir mevıu Üzerinde lelkikler 

yapmıştır. Rektör Cemil Bilselin biııat utraştıtı bu mesele: Üniver
sitede planlı talebe kadrosudur. 

Bugün Üniversitenin muhtelif fakülte ve enıtitülerindeki talebe mik
tan muhtelıftir. Her taleb~ istediği fakülte ve enstitü1 e kayat olmuş, 
ve tahsil etınek lhtiyaanı elinde tutmaktadır. 

Bu vaziyet ~öy 1e bir netice doğurmaktadır: Meıell bir f aküttede 
iki bin talebe varken di~u bir fakültenin talebe mevcudu 500 dür. Ha'· 
buki, Ünl·:ersite, memleketin muhtelif sahalarına bilgili insan yetiştirdiği 
için, üniversite mezun verirken, memleketin, hangi sahalarda bilhassa 
elemana ihti.> acı bulunduğu noktasını göz önünde bulundurması lazım gel. 
diği makul bır fikir oiarak ileri sürülmektedir. Bugün Üniversitede pek 
az ra~bct bulan şubeler vardlr. Halbuk~ az rağbet bulan bu .şubelerinin 

yetiştırdiği elemanlara, memleket, diğer şubelerden yetişecek elemanlar· 
dH daha çok muhtaç vaziyettedir. 

Bugün en çok kalabalık olan Fakülteler Hukuk ve Tıp Fakülteleridir. 
Az rağbet bulan fakiilteler de Fen ve Edebiyattır. Fen \'C EdeUı at 
fakültelerinin umum talebe mevcudu, bu şubelere nisbetle hesap edilince 
her biri mühim bir bilgi yeri olan bu şubelere çok u talebe isabet 
etmektedir. 

Öğrendiğimize göre, Oniversite Rektörlüğü bu mesele hl\kkında 
Maarif Vekaletin• bir teklif yapacak, ve \:u işin bir kanunla halledilme-
sini istiyecektir. 

..-.... ................ HIHUIHHHHttHl"'IUUllllHlffftlUHllllUttltttllllUIHHIHllflllllllHIHlllllllUllJlftl•Un111111111uuu111uuı111uuuıı11 

Liselerde son sınıf 
talebesinin vaziyeti 

Vatandaş, Yunanistanla 1 KOÇOK HABERLER 1 
icerlde 

e lzmit VilAyet mccıi;lıe~ka· 
za ile köylerde birer ha) van me· 
zarlığı tesisine karar vermiştir. Maarif Vekôleti fen veedebiyat 

şubeleri için yeni bir karar 
almak üzeredir 

M a~rif V kalcti, liselerin sou sınıflarının fen ve edebiyat diye iki 
kısma ayrılması işini lel ik etmektedir. Öğrendiğimize göre, 

11 n ı sırııfbrda, böyle iki şube oluşu, ve talebenın, bu iki şubeden 
bırini iht yari e seçmesi bazı mahzurlar do~urmaktajır. 

Vcka et, esas itıbarile, lise soıı sınıflannın ikiye ayrılmasını bugünkü 
pedagojı sistemlerımiz dnnilinde pek muvafık bulmamaktadır. Çünkü, 
ren ve edebiyat şubelerinde okunulan dersler ayni değildir. Mesela fen 
şubesinde öyle d rsler vardır kı, bu derslerden bir lise mezununun, umumi 
kultur bakımından, h çbir vakit mahrum ve müstnkoi kalmaması icabeder 

Keza, edebiyat şubesinde bazı de skr de fen şubesindo okutulmamaktadır. 

Lis ... lcrden gaye muayyen bi' bılgi üzerinde ihtis" yapmak, derin 
bir vukuf sahibi oJmcık değil, }iıksek tahsil yapacak gençleri, kültürlü, 
an ay şl, kavrayışlı bir hale getirmek edir. 

Maarıf vekaleti, bu mesele etrafında, alAkadar ve tecrübeli bazı kim· 
selerın fıkırlerini sormuştur. Vekaletin bu mevıu üıerindo yapmakta oı. 
duğu telk lder yakında nelicelenl!cektir. Ônümüıdekı dera yıh ba1ından 
itib ren, lise son ıınıfl ırmdaki mevcut ikiliğin kaldırılacatı çok ümit 
edıliyor. Yapılan iıtatıstiklere a-öre, bugün Turkiyedeki lise son ıanafta• 
lebeierınin vasaliüçde biri ftn şubesınde, dig-er üçde ikisi edebiyat ıub .. 
sinde okumaktadır. 
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Türkçe Konuş/ Demir yolu 
Dahlllye MUsteşar1 Mec
bl rlyet K erer. Verilmesi· 

ne LUzum GörUnyor 
Umuwl yerlerde Türkçeden baş

ka dille konuşulmaması yolunda 
yapılan neşriyahn henüz hiç bir 
mecburiyet kara 1 olmadan kendi· 
lığİnden tesirini göstermiştir. Ada 
ve Bo~az vapurlarile tramvaylarda 
yabancı dille konuşanlar azalmış, 
bir çok Hıristiyan mağazaları mü. 
dürleri de memur ve satıcılarını 
Türkçe konuşmağıı mecbur etmiş
lerdir. 

Dahiliye bakanlı~ı müsteşarı 
B. Sabri bu münasebetle şuoları 
söylüyor. 

- "Bütün \alnndaşların Türk. 
çe ko uşmaları temenni olunur. 
Bunun için şimdilik mecburiyet ka· 
rarı verılmemiştir. Bu daha ziyade 
Kültürel çalışmalarla tahakkuk e• 
dcbillr. ,. 

Şarkta büyük 
Kalkınma hare

Anlaşması 
33 kilometrelik kısımda 
nasıl seyahat edilecek? 
Şark demir yollarının Edirne cİ· 

varında Yunan topraklarından ge. 
çen 33 kilometrelik kısmının hangi 

kanuni hükümler dairesinde idare 
edileceği hakkındl\ Türk ve Yunan 

heyetleri arasında devam eden 
müzakereler neticelenmiş ve bu 
hususda hazırlanan rapor nafia 
vekaletine gönderilmiştir. 

Bu anlaşmaya göre, bundan ıon• 
ra tren Yunan topraklarından gc· 
çerken Yunan memurları bilet kon· 

trolü yapabilecek, herhangi bir ha· 
dise vukuunda, hldisenin vukua 

geldiği toprağa sahip olan devletin 
kanunları cari olacaktır. Biletsiz 
yolcular tlbi bulundukları en yakın 
istasyona ~ötürülecektir. 

KAiıt paralar1mız lstan· 
bulda baaılacak 

Yeni bir tersane'Vapur navlunları keti başlıyor 

KAğıt paralarımızın yeni harfler. 

le basılması için yapılan tetkikle!" i· 

lerleıniştir. 

Bu tetkikler neticesinde, baskı 

makinelerinin İstanbul Darphane -

sine getirilerek tabı işinin burada 

yapılması daha uygun görülmüştür. 

Bu suretle yarım milyon liralık bir 
tabı tasarrufu elde edilmiş olacaktır. 

yapılıyor 
Yarım milyon liradan 

fazla ara sarfedilecek 
Hahçtcki tersanemizi teşkil eden 

fabdka ve havuzların ıslahı ve bil
yiltUlmesi için büyük bir faal'yct 

başlamıştır. 

Knsımpaşn He A~apkapı ara ın-

dnki bu fabrika ve havuzlar ı ı · h 
cd1lirkcn Hnsköylc Kasımpaşa ara
sınd3 yeni bir tersane kurulacaktır. 

Bu iş için v mn milyon liradan 
fazla bir para sarfcdilecektir. Ha
vuı.lar ve fabrikalar müdürü B. Ce
mıl bu hususta İktısar Vekaletinin 

daveti üzerine Ank.araya gitmiştir. 

Edebi roman: 5 

Tarife komis~ onu bugiln deniz ti
caret müdur1Uğünc1e hır içtima ak
detmektedir. Bu toplantıda vapur 
navlunları ehemmiyetle tetkik edi
lerek fiatlnrın indırilmesl yolunda 
bır karar verilecektir. 

Bilhassa deniz yolları yiik ve yol
cu tarıfelerinde esaslı tenzilAt ya
pılması kuvvetle muhtemel görill • 
mcktedir. 

OskUdarapor • Gazhane 
maçı 

Dün Kadıköy: Gazhane sahasında 
Ü küdar Spor - Gazhane B. takım
rasında ikı maç yapılınışhr. 

Gazh:me Üsküdar B. takımları a
rasında > apılan maçta Üsküdar Spor 
2 - 1 galip çıkmıştır. 

Sen de seveceksin! 
Ağlıyan k:ıdının göz yaşlan bir

den kesıldı: 
-Ne diyorsun?. 

Der gibi muhtarm yüzUne baktı. 

0 gurula sozUnil tazeledi: 
_ Canın elimde!. 
Genç kadın hemen muhtarın el-

lerine sar ldı: 
-Oyleyse b:ımı bir babalık et 

Şevket Bey, Beni kurtar! .. 
Şevket kaba kaba gUldU: 
- Kah.. knh .. knh!. 
V c.. devam etti: 
_ Lfıfla adam kurtarılır mı? .. 

Ve .. ellerını tutan elleri itti: 
- Yoksulluk ta kemiklerine iş • 

!emiş be. Ellerin bir deri bir ~e • 
ınik kalmış. Fakat, ne de olsa gilzel-

sln, Zaten eskidenberi sende gö -
züm var. 

Etem izzet Benice 

benzer soz1er sö~ lcmişti. 
- Alayı bırakın dn, ne yapacak

sam yapayım? .. 
Dedi. Muhtar kadını yeniden o -

muz başlarından tuttu, kendisine 
doğru çekti, keskinleşen bakıslannı 
ağlamaktan moraran kadının esmer, 
golgeli gözlerine dikti; apaçık söy. 
lcdi: 

- Evde kimse yok. T m fırsat. 
Yorgunluğu yorgunluk giderir. Bir 
santc kadar seni karakola verecek -
Um. Saat doluncaya kadar yatarız. 
Sorıra ben sem 1 •ırtarırım. Ondan 
sonra da haftada bir iki buluşuruz. 
Hiç korkma. Kılın bile kıpırdrunaz. 

Ve .. sözünü bitirirken kadım bir
den çekti, göğsUne yaslamak iste -

di, zayıf, çelim iz, açlığın sıskala~ 
tırdığı kadın bırden kükredi: 

- Tuuuuhhhh sana! .. · 

Tahsin Ozer yarın 
akşam Ankaraya 

gidiyor 
Son umum müfettişler kongre. 

sinde vcrilerilen kararlar cümleı:ıin. 
den olmak üzere Trabzon we Er
zur~md.a iki buçuk milyon sarfile 
yenı ikı hastane yapılacaktır. Kars 
ve Erzinc n şehirlerinin haritası 
çıkarılacaktır. Erzurum .şehrinin 
haritasının alınması için bu hafta 
bir munakasa açılmıştır. 

Bundan başka şark mıntakasın
da bir şeker fabrikası kurulması 
ye Vanda bir doğu Üniversitesi 
açılması kuvvetle muhtemeldir. 

Diğer taraftan bir müddetten-

kat attı. Muhtara tokat okşamak gi
bi geldi, a]dırmadl: 

- Haydı haydi, uzun etme, işte 
canın elimde .. 

Diye, kadım köşeye SJkıştırdı ve 
şappadak sol unlugunun altında bü
tUn güzelliğini taşıyan tazenin ya • 
nağından oplU. 

- Şimdi bn ıracağım, biltun ma
halleyi ayağa kaldıracağım, reı.il o
lacaksın! .. 

Diye haykırdı. 
Muhtar: 
- Bu son sözün mü?., 
Dedi. 
Kadın, kestirip attı: 
- Evet. 
Ve Have etti: 
- Naınus di.lşmam herif!. 
- Öyleyse yürU karakola .. 
Sen de - 2 
- Gıtmiycceğiın, senin emrinle 

değıl. 

- Ben buranın muhUırıyım!. 

- Muhtarı isen polisi de var. Ge-
lır, götilrürlcr, 

- Unutma ama bunu!. 
- Unutmıyacağım bu edepsizli -

tinli. 

beri şehrimizde bulunan ve Cer. 
rah paşa hastanesinde muvaffaki. 
yelli bir ameliyat geçiren üçüncü 
umumr müfettiş Tahsin Uzer tama
men iyileşmiştir. 

Tahsin Uzer, son defa Ankara 
da toplanan umum müfettişler kon. 
a-resınde tesbit edilen mühim mü. 
karrirat ve diğer hususların tatbiki 
hakkında görüşmek ve yeni direk· 
lifler almak iizere yarın ak~am 
Ankaraya hareket edecektir. 

- Ya?!. 
.......... 

- Görürstin sen şimdi!. 
- Ne göreceğim? .. 
- Karakollarda sürünmeyi, ha-

pishanelerde çürümeyi?.. Elimden 
kurtulamıyacaksın! .. 

- Sanki senin diJcğinle beni hap
se alacaklar. 

- Benim dileğimle değil, senin su
çunla ... 

- Seninle yatmayı kabul ctsey • 
dim suç falan kalmıyacaktı değil mi? 

- O vakit başka olurdu. 
- Utanmıyorsun da. Koskoca ka -

l1plı, kılıklı muhtar. Apaçık, kendi 
ba~ına kalmııı bir kadına, bunu 
yapıyor. Çoluğundan, çocuğun • 
danda ını utanmıyorsun? .. 

- Utanacak bir şey yok. Ben er
keğim, sen kadınsın. Ortada da böy
le bir iş var, Ben senin suçunu ört
mek için uğraşacağım. Sen de benim 
bu yorgunluğumu ödeyeceksin. Bu

sıkılmak, utanmak nesine? .. 
Genç kadın bir daha kUkredi: 

e Batı şehirlerimiz kiliselerin· 
de bazı papazlar tabak gezdirmek 
suretile iane topladıklarından mah
kemeye ver lmişlerdir. 

e Haziran ayında teftiş mer• 
kezi şehrimizden de geçmek üzere 
Balkanlar arasında bir otomobil 
müsabakası > apılacaktır. 

e Hükumet iskan işlerinde 
yapılmaı;ı lllzımgelen islanata dair 
vil:iyctlerden birer rapor istemiştir. 

e Şehrimiıde bulunmakta olan 
nüfus şubesi müdürü B. Sabri, 'iube
lerde tetkikatta bulunmaktadır.Ya· 
kında nüfus ınemurlerı arttırılacak 
ve maaşlar çoğaltılacaktır. 

e Balık ihracatının bir elden 
idare edilmesi yolunda bazı ihti· 
mallerden bahsedilmektedir. 

e Bu sene ilk okullardan orta 
okullara girecek çocukJanu miktan 
6000 kadardır. Bu yıl §ehrimizde 
yeniden 2 ilk akul açılacaktır. Di· 
ter taraftan Türkiyenin öğretmen 
ihtiyacını karşılamak l~in 32000 
öğretmene ihtiyaç vardır. 

e Haz:randan itibaren cenaze
lerin gömülmesi işile belediye uğ• 
raşacak ve bir senelik tecrübe 
devresi tatbik edilecektir. 

e Galatada inşa edilecejfoi yaz-
dığımız yeni yolcu salonunun iıışası 
bu ay zarfında ihale edilecektir. 

e Üniverıite rasathanesi geniş. 
Ielılerck daha rnüsbet bir .şekilde 
çalışacaktır. 

e Turkkuşu bayraml lzmirde 
emsalsiz tezahüratla kutlulanmıştır. 
Bu münasebetle Gazi Emir saha• 
sına altmJş bin kişi toplanmıştır. 

Dışarıda 

e Şikagoda 2000 taksi şoförü 
grev itan etmiştir. 

e Fransada gazete f:atıan o
tuzdan kırk santime çıkarılmıştır. 

e Sof yada bir komünist mat
baası meydana çıkarılmış, birçok 
tevkirat yapılmıştır. 

e Yunan kralı refakatinde baş 
vekil olduğu halde Giridten Han. 
yaya gelmiştir. 

e Viyanada Reunirhinde sal· 
tanaLının iadesi lehine bü)ük bir nü .. 
mayiş yapılmıştır. 

e Mısır hükümcti Milletler Ce
miyetine aza olmak için müracaat
ta bulunmuştur. 

e ispanyada kontrol işine 13 
Marttan itit>aren başlanacaktır. 

Efganlstan elçlsl gidiyor 
931 denberi memleketimizde bu· 

Junan \'e kor diplomutiğin reisi olan 
Efganistan elçisi Sultan Ahmet Han 
bu akşam me2uncn Ankaradan 
memleketine hareket edecektir. 
=======================~~ 
Bu sabahki oksprealae 

gelenler 
Du sabnhki ekspresle Musul gaz 

şirketine mensup on sekiz kişilik bir 
lngiliz knfilcsi gelmiştir. Bunlar şir
ket memurları arasında yapılan de -
ğışiklık üzerine yeni tayin edilen 
direktör, şcl ve işçilerdir. Buradan 
Musula gideceklerdir. 

Ha1k filozofu] 
diyor ki: 

Harbin pathyacağı 
gün malumdur ı 
Nihayet sivri akıllı dostlardan 

bazılarını kazdırdı galiba r Zira 
okuyucularımızdan iki kafadar bize 
bir mektup dö~miıler. Kısaca 
şöyle söylüyorlar: 

- Biz iki kafadar ahbap çavuş
larıı. l1le rimiı, şeytan kulatına kur
şun, fena a-itmiyor. iç güveyi.sinden 
haUiceyiı. Gel gelelim, aramızda sık 
sık münakaşaya tutuluyoruz. 

Arkadaşım biraz cdallıcadır. 
dünyanın rahat durmasına içerler. 
Harpler, aetişiklikler~ heyecanlar 
olsun isteri Bense Milletler Cemi
yeti azasından daha okkah sulh 
taraftarıyım. Bizim arkaJaş ikide 
birde beni kızdırıyor: 

- Ahvali an!amıyorsun kaka· 
vanl Harp patlıyacak r. 

Deyip duruyor. Bense dünyada 
harp olmıyacaA-ma inanmışım. Ma· 
demki sen halk fi'ozofu o'duğu• 
nu iddia ediyorsun, sivri akıllılara 
da çattı~ını okuyoru:ıı:, şu dalaşla
rımızda hakem evvel, bize şu suale 
bir ce\'ap ver bakalım : B:t ya. 
kanlarda harp olacak mı ? Olmı
yacak mı?. Uydurma Filcıor değil
sen elbet bu mes'eleyle kafa pat· 
latmışsandırL 

• • • 
Senin arkadaşın hem de koyu

suna sivri akıllılardan olduğu gün 
gibi aşikar, muhterem arkadaş! 
Darılma amma senin akılcağızı· 

nın benimkinden daha az sh:ri 
olmadığı da a~ikarl 

Bunu bilmek için sivri veya yassı 
akıllı olmıya, uydurma veya dip
lomalı filozof olmıya ne lüzum 
var? 

Bir insan için ölüm nasıl mukad
der ise milletler için de harp Ö) lece 
mukadderdir. Dünyanın hızla cep
heye giden son sür'at bir zırhlı tre
ni haline geldiğini çocuklar da an· 
lamı şiardır! 

Milletler, geceli gündüzlü bıldırcın 
avlamak için silnhlanmıyorlar al .. 

Ancak, muhakkak olan bir şey 
varsa, bütün dünyanın bütün gözile 
bu trenin frenlerine yapıştığıdır. 

Akh başında insanlar mukad· 
der olan korl<unç çıngarı müm
kün olduğu kadar tehire çalışı· 

yorlar ... 
Bugün, istisnasız dün7aoın her 

memleketindeki ıulh, bir sefer· 
berhte dönmü~türl Her an hakiki 
bir harp, böyle seferber bir sulh
dan müreccah hale gt:lebilirf .. 

Zira, herkes biliyor ki bir harp 
olursa kıyasıya olacaktır. Dünyamn 
üstünden barut ve ate~ten bir sün
ger a-eçecektir! 

Ne vakit? 
Bunu günü ve ıaatile bilmek ka· 

bil olmamakla beraber bunun mu. 
adelesi de malumdur: 

Dünyaya hala hlkim olmıya ça
lışan akıl matlup olduğu gün! 

Halk Filozofu 
IUIUIHllHllllllHHtttllllttlHllHNIUllUlllllllHIHIHlllltllltlHtlttHt 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Taıra Belediye 
Memurları 
Ve barem 

Ankara ve lıtanbul Beledi· 
gel erinde ça lııarı mtmur oe müı· 
talufemler hakkında bir barem 
kanunu gapılmıı ve bir müddet· 
l•nberl tatbik edilmektedir. Hal· 
bukl yurdun h1r ıehrinde bir 
61/ttlig• teıkilutı 11ard1r. Bu 611-
ledigeltrrle binlerce memur çu/ı. 
ırr. Fakat bunlar, barem ka· 
nunundan istifade edemezler. 
Anadolu w Trakgadakl mevzuu 

1 bohsettifimiz clifer belecligeleıcle 
iı, hiç le iıin /e,.ini 9ukarıcla sög· 
lediffmiz iki belecliged. n az de
Rlldlr. Belki ele, kaclrolartnın 

dar/ılı, vasılası2lık itibarile bu 
beledigeler memurları daha /az .. 
la emek vermektedirler. 

Anadolu ve Trakya ~ledlge. 
ltrinde çalı$an memur vatanc/01-
larclan alclıfımız birçok mektup
larda keneli vaziyetlerinin düşü• 
nü/mr.si sırası gelmiı olclulunu 
hatırlotıgorlar. Bu vıılanda,La• 
rm haklı oldukları kanaatinde· 
giz. Bir ıelcfl, bir /ormülle, lıer• 

hold•, hunların da oaz;geti les
bit edılmeUclir, digorus. 

Jj/r/mizlu derdi, heplmicin 

Genç kadın birden bu sö1lere şa
taladı. Muhtar demincek te buna 

Diyerek muhtarın yUzünc bir to-

- Tuuu sana muhtar.. diyen
lere, halkın başına koyanlara!. Muh

( Devamı var) 

Gene bu sabahki gelen iki Çekos
lovakyalı Almanyadan gelirken Türk 
vizesi yaptırmadıklanndan polis hak
larmda tahkikata başlamıştır. 

J•rdi old11funa göre, bahu mev
.u olarak aldıfımı% l>eledigeterin 
hali gözöttiJnde tutalmalulır. 

·--------~ ............... ... 



Harpler nasıl olacak? 

l 

Soog•t Raıgatla icadın taggar•cil•r 

Sekiz aydan beri İspanya top- cumlar beş, on dakika ancak de • 
raklarında son model silahlarla vam edebiliyordu. Bataryalarla ya-
mücehhez iki ordu çarpışmaktadır. pılan muharebe is:? günlerce de • 
(Deyli Meyl) gazetesinin askeri vam etmektedir. rayyareler gE>lit'-
muharriri bu muharebelerden bir ken askerler saklanabiliyorlardı. 
çoklarında bulunmuş ve gördükle- Hatta, tayyarenin bıraktığı mermi 
rini gazetesine yazmıştır. Bilhas- yere ininciye kadar asker, yerini 
sa, tanklarla topların büyük harp· değişürmiye bile muvaffak olabili-
lerde gördüğü hizmet hakkında bir yordu. Yolları, köprüleri, şoseler\ 
asker gözile tetkikler yapan mu - tahrip maksadile atılan bombalar 
harrir gazetesine şu yazıları yaz- ekseriyetle yan taraflara düşerek 
maktadır: beklenen vazifeyi göremiyorlardı. 

.Bir çok muharehelerde piyade Fakat, şehirlerde tayyarelerin yap-
Tayyareler, siperler üzerine bom - tığı tahribat çok büyüktür. Tayya-
bardıman tayyarelerini seyrettim. re bombalarilc yıkılan binaların 
Tayyareler siperler üzerine bom - ankazı altında bir çok insanlar öl-
balarım atarak gözden kaybolup mekte, yangınlar çıkmaktadır. Yer 
gidiyorlardı. Bir kaç dakika sorıra altlarına saklananlarla, sokaklarda 
siperlerin üzerinden tayyare geç- yerlere yatanlar kurtulmaktadır. 

mem.iş ve bomba atılmamış gibi Maamafih, tayyareler bir şehire 
idi. Çünkü, tahrip olunan mitral • hücum edecekleri zaman, telefon -
yözlerin yerine yenileri konmuş, lar şehirlilere bunu haber vermek-
öteye beriye dağılan kum torbala- te ve ahali de gizlenebilmektedir. 
rı tekrar yerlerine getirilmişlerdi. Madridin muhasara altına alın-

lılllcbal lı•rhinin en ıntltlıiı iki 
ıınıura tank v« taggar•dlr •• 

Bundan sonra askerler piyade hü
cumlarına intizara başlıyorlardı ve 

ekseriya tayyare bombalarından 
sonra piyade hücumları da yapıl • 
maktaydı. Havadan yapılan hü -

dığı günler zarfında ihtilalci tay -
yareler çok büyük faaliyet göster· 
diler. Madridin ıçinde binalar, ma-
halleler yıkıldığı, yangınlar çıktı
ğı, bir çok kimseler ölüp gittiği hal
de, cumhuriyetçi ordu üzerinde ih
tilalcl tayyarelerin yaptığı tesirin 
henüz hiç bir neticesi görüleme • 
miştir. Çok süratli tayyarelerin şe· 
hirler üzerinde vukubulan harp -
lerdeki hizmetleri büyük değildir. 
Çünkü, süratle geçerek bomba a
tan tayyareler mermiyi hakiki he
definden yüz, iki yüz metre uzağa 
düşürmektedirler. Yeni Rus bom
bardıman tayyareleri ise, daha ya
vaş, faakt daha isabetlidirler. Kı
zıl tayyareler bataryalara hede.f 
tayininde çok fay dalı olmaktadır -
lar. Bunlar, düşmanın yerini iyice 
tayin ettikten sorıra bu yeri batar
yalaar haber vermekte ve batar • 
yalar da ihtilalcileri tarumar et • 
yalara haber vermekte ve batar -
yalarından beklenen hizmetler gö
rülememiştir. Askeri mütehassıs
lar müstakbel bir Avrupa harbin· 
de tayyarelere karşı kullanılacak 
bu topların tayyarelerin üçte biri
ni ıskata muvaffak olacaklarım 

tahmin ediyorlardı. Fakat, bu tah
min boşa çıkmıştır. İspanya fötilfil 
harbinde bu toplar tayyarelere bü
yük bir zarar {jetirernemişlerdir. 
İspanyada cephelerin çokluğu ve 

G
uyan'a sürülen 
Türk polisinin 
hakiki hatıraları: 5 

ispanya boğuşması gelecek muhare
beler için ortaya bir çok dersler çıkardı 

Tank, tayyare, tayyare top

ları ve motörlü vesaitte bir 
çok kusurlar görüldü 

Meşhur bir lngiliz askeri muhar
riri ispanya muharebelerindeki 
tetkiklerinin neticesini anlatıyor 
bu topların cepheden cepheye na
kil edilmesi ve yolların bozukluğu 

yüzünden toplar çok çabuk eski -
mişlerdir. Maamafih, arasıra bir, 
iki tayyare düşürdükleri de görül

müştür. En son tip Rus bombardı

man tayyareleri dörder mitralyöz

le mücehhezdirler. Tayyareler o
tuz kırk tane birden hücuma ge
çecekleri zaman keşif tayyanleri
ne lüzum kalmamaktadır. Bunlar 

doğrudan doğruya ateş hattına gir

mektedirler. Havalar yağmurlu ve 
çok bozuk olduğu zaman tayya -

reler faaliyete geçmemektedirler. 
Yağmurlu ve çamurlu havalarda 

tanklar da çalışamamaktadırlar. 

İhtilalciler iki türlü tank kullan -
maktadırlar. Bunlardan birisi: çok 

süraltidir. Ufak boyda ve alçak 
olan bu tanklar hafif mitralyözler
le mücehhezdir ve :ki kişi tarafın

dan idare olunurlar. İkincisi: Orta 

boyda olup o derece süratli değil

dir. Daha ağır mitralyözle müceh
hezdir. Bir _şoför. bir de mitralyöz-

cü tarafından idare edilir .. Küçük 

tanklar muntazam yollarda 50, o

valıklarda 30 kilometre katetmek

tedırler. Bunlar o derece alçaktır

lar ki, içerlerine iki kişi bile zor 

halle sığabilmektedir. Fakat, çok 

r süratli oldukları için bataryalarır. 

ateşinden kolaylıkl:t .kurtulabil -
mektedirler. Kızıllar bu tankları 

avlamak için çok kolay çareler 

bulmuşlardır. Kazdıkları bir takım 
üstü kapalı kuyular içine düşüre

rek avlamıya muvaffak oln&akta

dırlar. Keşif işlermde bu k•lçük 

tanklar, süvarilerden daha çok 

faydalı olmaktadırlar. Orta boy -

daki tanklar ise, cephe hücumla -
rmda işe yaramaktadırlar. Kızılla

rın istimal ettikleri tanklar daha 

büyük tiptedir. Bunlann içinde 
hafif bir topla küçük bir mitralyöz 
bulunmaktadır. Hafif top otomatik 

olup çok süratle endaht etmekte -

dir. Bunların gürültülü patlayış ve 

süratli gidişi düşmanın kuvvei ma

neviyesi üzerinde çok müessir ol
mak tadır. Dörder kişi tarafından 

idare olunan bu tanklar, nehirleri 
de geçebilmekte, hatta su içine 

bUsbütün batsalar bile yine çıka

bilmektedirler. Kızıl tanklardan 
bazıları ateş fışkırmaktadır. Bu a-

teşten çıkan yaylımlar karşılarına 

isabet eden her şeyi yakmaktadır. 

Bu tankları üzerinde yürüten alet

lerin lastikten yapılışı büyük bir 

kusurdur. Çünkü, ateşin tesirile 
yanıp erimektedirler. 

Taggar• ler• karıı leara milclafatııınt'fl on mr?~ulr cıe geıin• ıilıÜıı 
taggar• daf l topları 

Atıldığım Ayasofya tevkifhane· 
sinde heni aç bıraktılar ! 

Vak'a yapmış bir kimsenin 
bu suçu şu açıklıkta itirafa kal
kışacağını belki tahmin etme -
mişti. Şaşkınlığı devam ediyor
d u. 

- Kendine gel, dedim, söz -
lerimden emin ol. Bu maksatla 
getirildim ben. 

Müsterih olmağa çalışmakta 

ise de büsbütün temin edileme
diğini açığa vuruyordu. 

Tercüman gelmişti. O vakte 

kadar önündeki bir yığın kağı
da imza atmakla meşgul bulun· 
duğu cihetle biz iki polisin ko -
nuşmasile dahi alakadar olma
yan Fransız yüzbaşısı kaşlarını 
çattı. Tercümanla bir kaç keli -

me konuştuktan sonra sorguya 
çekildik. 

Hadisenin sureti cereyanı hak
kında en uf ak bir inkarda bu -
lunmadım. Başından sonuna ka
dar olduğu gibi ve ancak nefsi
mi müdafaa kasdile ~ca çek
tiğimi, aksi takdirde öldürülmüş 
bulunacağımı ve zenciler üzeri
ne halk tarafından da silah atıl
mış olduğundan kimler tarafın
dan öldürüldüklerini kestiremi
yeceğimi söyledim. Hamdi Efen
di, alınan ifadesinde; bu vak'a 

ile alakası olmadığını söyledi. 
Bu ciheti ben de teyit etmiş ve 

kendisinin kat'iyyen suçlu ol -
madığına şehadet eylemiştim. 

· İmzadan sonra tabancaları
mızı teslim etmemiz istendi. 
Hamdi Efendi hiç itirazda bu -
lunmadan çıkarıp verdi. Ben, 
bu tabancanın bana hükfunetim 
tarafından verildiğini ve bina - •• 
enaleyh bir Fransız zabitine tes
lim edilemiyeceğini söyledim. 
Yüzbaşı kızdı ve ayağa kalka -
rak, derhal çıkarıp vermemi, 
aksi surette zorla alınacağını ve Guya11cla manganın mu.laafazaıına 
bunun için de ceza göreceğimi m~mur a.lr.e,/•rin lcı,laıı 
söyledi. Daha fazla sinirlenmiş
tim. Bir Türk komiseri gelme -
dikçe öldürülünceye kadar ver
miyeceğimi söyledim. Köpürdü, 
bozuldu ve nihayet bir iş çıka -
ramıyacağını anlayınca telef o-

na sarıldı. Tercüman dışarı çı -
kıp döndü. Bana hitaben baş -
ladığı nakarat ayni idi. Polis 

Hamdi Efendi de vermem için 

yavaşça beni dürttü. Kendisine 

, HİKAYE 
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Tecrübeli kadınlar •• 
Bir evlenen, bir de evlenmiyen 

pişman olurmuş... Evlilik bahsi 
benim başıma neler açmadı ki ... Da
ha yirmi yaşında idim. Bir kızı de
lice sevdim. Nişanlanacağım, di • 
ye tutturdum. Beni, ailem güç hal
le vazgeçirdiler. Aradan üç sene 
geçmişti. Delikruılılığımın en serse
ri zamanlarını yaşıyordum. Gene 
bir kıza vuruldwn. Nişanlandım. 

Altı ny beraber ya,.c;adık. Fakat, son
ra, kavga gürültü, ayrıldık. İki se -
ne sonra bir daha nişanlandım. Fa
kat, bende tali nerede, kaynanam o
lacak bir cadaloz vardı ki, sorma -
yın; nefes aldırmıyordu. Gene ay -
rılmağa mecbur kaldım. 

Aradan bir müddet daha geçti. 
Yalnız ve bcknr yaşanmıyordu. Mut
laka evlenmek istiyordum. Fakat bu 
sefer azami temkinli davranıyor, he
men, çabucak karar vermiyor, ala
cağım kızda bir çok şartlar arıyor
dum. Sordum, so~turdum, tahki -
kat yaptım. Ehli iffet ve namus, ak
ça pakça bir kızcağız buldum. Kendi 
hıilinde idi Manto, şapka, diye ba
şımın etini yiyecek takımından de
ğildi. Uslu oturm~ bir ailenin bir 
tek kızı idi. 

Çöpsüz üzüm, diye buna derler. 
Hem de yaşı 26 idi. Eh, ben de 35 i 
bulmuştum. 

Kendileri: 
- Daha kızımız 21 yaşında... di

yorlardı. 

Bu kadar yalan, kadı kızında da 
bulunur. Yaşının biraz büyük oluşu, 
hatta hoşuma gitmişti. Çünkü, da
ha evvel toy, hoppa, görgüsüz kız • 
!ardan, onların çocukluklarından, 
züppeliklerinden bıkmış usanmış • 
tım. Onlarla evlenmediğime ne ka
dar seviniyordum. En nihayet, dev
let kuşu başıma konmuştu. 

• ... 
Evlendim. Mes'ut bir aile kur • 

dum. Kayınvalde, kayınpcder iyi in
sanlardı. Müstakil bir ev tuttum. 

İlk günler iyi idik. Bir kaç gün 
geçti. Gel zaman, git zaman işler 

gönlümü bulandırmağa başladı. 
Çünkü kendimde fevkalade bir şey
ler hissetmeğe başladım. Ben evle -
nince bir kaç hastalığa birden tu
tulmuştum. Bir kere kalb hastalığı 
gelmişti. Romatfarna olmuştum. Bel 
ağrıları vardı. Gözlerim kör olmuş
tu. Nazara uğramıştım. Boynum çar
pılmıştı. Kanım zehirlenmişti. 

Ne bileyim, daha bir çok hastalık
lara birden tutulmuştum. Akşam e -
ve gelir, gelmez, sıra ile, bu hasta
lıklann tedavisi ile uğraşıyorduk. 
Bana bir sinir basmıştı. Rahat ede
cek, gülecek, eğlenecek vaktim kal
mamıştı. sabahleyin yazıhaneye ak-

şam eve... Eve gelir gelmez de 
yatmcıya kadar tedavi, tedavi... 
Daha kapıdan içeri girer girmez, 
bir sar'a, bir nöbet, bir ateş baş
lıyor, hemen yatağa boylu boyunca 
uzanıyordum. Ondan sonrasını bilmi
yorum. Karım, karyolamın başında 
dört dönüyordu. Sabah olunca gö
zümü açıyor, işime koşuyorçlum. 

Fakat, tuhaf değil mi?. Dışanda, 
işimin başında, yukarıda saydığım 
hastalıklann hiç biri üzerime gel -
miyor, hatta hatırlamıyordum, bile .. 

Fakat, evden içeri adım atar, at-
maz ... 

• •• 
Evleneli altı ay olmuştu. Fakat 

sert sert baktım. Tercüman ce
vap istiyordu. Tehditkar bir va· 
ziyet aldım. Cinayetle itham e· 
dilen bir kimsenin üzerine fazla 
düşülmemesini ve aksi takdirde 
bu halin pek te iyi netice doğur
mıyacağını söyledim. Yüzbaşı 
ile konuştular. 

Hayret! .. Aradan çok az bir 
zaman geçmişti. Sokak kapısm
d.!i bir otomobil sesi duyuldu. 
Sonra, polis umum müdürü Nu
rettin Beyin içeriye girdiği gö -
rüldü. Selam vaziyeti aldım. 
Tercüman söze başlarken ışı 
kavramıştım. Tabancamı çıkar
tıp kendisine uzatarak, 

- Buyurunuz, dedim, tarafı
nızdan verilen bir tabancayı 
kendilerine teslim etmemi iste
diler. Çok tabii olarak reddet -
miştim. 

Hiç bir şey söyliyemedi ve an
cak gideceği sırada: 

- İtidalinizi muhafazaya ça
lışın, demekle iktifa etti. 

Zile basıldı. İçeriye giren jan
darmaya yüzbaşı bir şeyler söy
ledi. 
önümüze 'düşen jandarma, o ge-

ben de 60 yaşındaki bir insana dön • 
müştüm. Birgün dairede arkadaşla
ra halimi anlattım. Derdimi döktüm. 
Uzun uzun dinlediler, sonra bana: 

- Senin karın deli.. Fazla asabt, 
dediler .. 

Hakikaten, o günden sonra düşün
meğe başladım. Benim halim ne i
di, ne oldu?. Benim bir hastalığım 
yoktu. İşte sapsağlam bir adamım.. 
~azulanm kuvvetli, iştahım yerinde .• 
Işimin gücümiln başındayım. 
Düşündükçe, aklıma durgunluk 

gelecekti. Benim başıma bu hastalık
ların hepsini getiren karımdı. Ben 
bir vehim, bir zan, bir telkin altın
da, bütün bu hnstalıkiann hepsine 
sahip oldu&'\lm, kanaatinde idim. 
Akşım eve girer girmez, karım Ü· 
zerime koşuyor: 

- Aman, terlemişsin .. Yat, yat, 
sana bir şişe çekeyim, diyor .. 

Ertesi akşam: 
- Aman, kalbin ne de atıyor? .• 

Ayol sende kalb hastalığı var .. 
Ertesi akşam: 
- Aman ne kadar Uşümüşsü11t 

mutlaka romatizma oldun .. 
Hul~sai kelam, her nkşam bir ye

ni hastalığa tutuluyordum. Karını, 
sanki ben bir ki.içük çocuk imişim 
gibi, üzerime düşüyor, beni soyuyor

1 
yatağa yatırıyor, sıcak havluları; 
sırtıma yerleştiriyor, ıslak bezleri 
alnıma koyuyor, termometre koltu
ğumun altından çıkmıyordu.. ~ 
tuhafı, benim bu işlerimi gördükten 
sorıra, başucuma oturuyor: 

- Ah, kocacığım, diye ağlamağa 
başlıyordu. 

Baktım olacak gibi değil, ben yaş
lı başlı, uslu oturmuş bir kadın a • 
lacağıın yerde, bir hanım nine al -
mışım. Gittikçe, hakikaten hasta • 
]anacak, sinir buhranına tutulacak -
tun. İhtiyar anam da evde: 

- Nedir oğlumun başına gelenler, 
diye, dizini dövüyordu. Kadırun içi
ne inecekti. 

Karar verdim. Aynlacnktım. Ni
hayet eski arkadaşlarımdan avukat 
İhsanın dclaletilc üç ay mahkemeye 
taşındıktan sonra ayrıldım. Geniş 

bir nefes aldım. Bütün dünyalar be
nim olniuştu. 

O akşam bir meyhanede, arkadaş
lara bol bir rakı ziyafeti çektim. Ge
ce geç vakit eye dönerken, üç se
nedir gqrmediğim eski bir arkadaş: 

- Azizim, dedi, sende evlilik has
talığı var. Sen bekar yaşıyamazsın. 
Bu işde kaç defa talisizlikle karşılaş
tın, gene en sonra evlendin.. Sana 
bir şey teklif edeceğim .. 

- Nedir teklifin? .. 
- Birader, sen, koca kıymeti bi· 

lir, tecrübeli bir dul kadın almah • 
sın .. Başka türlü rahat edemezsin_ 

Birden, bu fikir, bana mülayim 
geldi. 

Beraber eve gittik. Bu mevzu ü _ 
zerinde uzun boy]u konuştuk. Er
tesi günü, tanıdığı bir dul kadınla 

beni tanıştırac~nı, beğenirsem ev
lenebileceğimi söyledi. Ayrıldık. 

• 
Ö 

•• 
ğleden sonra, arkadaşın evine 

gitmiştim. Kahvelerimizi içerken 
beklediğimiz aile ve dul kız.lan gel· 
di. Onlar salona girince ben düşüp 
bayılmışım. 

Çünldi, bu dul kadın, iki gün ev. 
vel boşadığım karımdı. 

Reşat Feyrl 

ceyi geçirmek üzere üst katta 
bir oda gösterdi. Burası Fran -
sız1ara ait bir silah deposu idi. 
İçerde ne oturulacak bir iskem
le, ne uzanılacak bir yatak yok
tu. 

!ı 

Arkadaşım pek bitkindi. Öyle 
korkmuş ve ben ifade verinceye 
kadar o suretle tereddüt ve he
lecan ge~işti ki, yüzünde bir 
damla kan görülmüyordu. Çö -
meldi. Artık inanmıştı. İfadeyi 
müteakıp koyverilmemesine 
rağmen şüphesi kalmamış ve 
bana karşı payansız bir minnet 
duymakta olduğu anlaşılıyordu. 
Suallerine cevap bile vermiyor
dum. Her şeyden önce istirahate 
muhtaçtık. Fakat bu silah yı -
ğınları arasında uzanacak telt 
bir müsait köşe yoktu. Sabahı a• 
yakta beklemek ise kolay olma .. 
yan bir şeydi. ' 

Hamdi Efendi kamının acı.K .. 
tığını söyledi. Ben de acıkmış· 
tım. Kapıyı yumrukladım ve 
bir iki dakika sonra suratı asıl
mış olarak gelen jandarmaya 
bize biraz yemek getirmesini 

(Devamı var) 



Mdyaj · 
hı.k • · de karşı karşıya KADIN 

Harpte de. slllhte 

te ı esı Alman devlet reisi ile lngiliz harici. 

Bayanlar ruj 
kesinden 

ve pudra tehli
korununuz •• 

Doktor 
Nedigor? 
Kadınlar ancak ne 
derece boyanmalı? 

Ruj, Sürme, 
pudra 

Artık boyasız kadın göremez 
olduk. Hangi kadma babanız, 
akıllı, sürmeli, takma kirpik -
Ji, hiç olmazsa ~. Ruj, 
.krein, daha ne bile1im, bütün 
güzelleştirme vasıtalan, kadın • 
lanıı yüzde doban sekizi tara -
fmdan kullanıhyor. Tınıak ci
ıam, filAn pmpuan. falAo 8abun; 
her halde~~ fabri
hlarl fflls etmiyor., ))emek ki, 
~ .. um~ ~beti~ -
Dl1:I bir ow~ .. 
s~ bdımn en tıili,,it ı. ... 'lr1" -an.. ~ 
Kadınlarm süsl~esine, 

makyaj yapmasına asJa itiraz et
mek niyetinde değiliz. YahııZ 
pınu söylemek istiyoıuz ki., .,._ 
ZI bdmlar, h91 görünmek için 
boyaqmakta ifrata gidiyorlar. 
Tanınmış doktorlarımızdan 

biri diyor ki: 
- Bir ÇQk kadınlar, boya, 

pudra, ruj, sürme kullanarak 
güze]leştikleri,ni zannediyorlar. 
H'llbuki bu, onları gülünç hallere 
düşürdüğü gibi sıhhatlerine de 
muzır tesirler yapıyor. Bu ka -
dıDJar meeamelerini kapataralr: 
cildin teııeffüsüne mAni oluyor-
lar. Makyajla güzelleştiklerini 

zanneden kadnılar, d~eri 
büyük hata v~ gafle{Ui ~arkın -
4a deiil.l~~ 
Bahu 9ak _ _. 

Balıait ~. ~" ~t!iil; 
hatta leJdi bile! ~ bahan 
bUtiln ltftlUjbıi, bijt\ia ~ • 
siniZ ve bütün '-9vkiııizle bqı. 
Jamak için ne yaptınız? 

Bize öyle gellyor ki biç! He
le giineşli, ıhk havalar gelsin de, 
o zaman düşünürüz. .pbi bir ha
liniz var. Mart çıktıktan sonra, 
baharın aeieceiine elbette fiip
Jıe etmeıidniz. Fakat niçin Pnı-

rruveıet. fakat 
zararsız 

tuvalet 

/ 1 J Sad., fa~at pal 6/r agaAat lcıga/.tl. Manto açık ,,.,11, pUc .. • 
''' ıigalı. Taggo' açık gııll, pilcıırl•r Rç•lc N_I. Blu'" •'11r .. ,,L 

W Mı~ ~IMMU l•!Jlııı~'"*' » ..-, 
diden ve berlDıaai m.&.ba gtı. v. 1' J 
zeı günlerı kaqıJamala 1ıamr • ~o u ar. 
~:yGl.'SUD'1Z• 

Bu yıl da emprimeler rağbet.; 
tedir. Baharda en münasip ka• 
dın elbisesi olaD tayyörlere ne
denae hizde o kadar aWta yok· 
tur. Halbuki tayyör kadar pra
tik, kadını; vücudunun bütün 
hatları ile tebarüz ettiren da -
ha başka bk mevsim kıyafeti o
]81Qaz. 

jenazırınınhayatlarından ıkı safha.. 
Geceleri saat Oçe kadar ·çahşan ve 
58 devlet elçisini kabul eden adamı 
Eden Bitlerin 

, çalışmalarını 
çok yakından 
takip ediyor 

tn,ms 7U1alarmdan ~ 
Feyr, tnınten hariciye neared 
tepBMı. ft lnıDk ~ ... 
Edenin pbpn• tam ile ..... 
............ pk mtew .. ,... .... 
........ Bu anduRrln itin: 
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b8ttla --- ... la7metll emik, 
lmmm rmktMI kQtalar IPade w 
•uJudna .ıtmda 'balmMlaralmk • 
c.mr. Bu ....... nnkı ... 
J811u1 Ye ım-t haıldJe llldllll B • 
.. ..w.t;ettarmr. Bat8n evrak ... 
.... .... ,,... ..... ahiNI• 
............. Hrlr. Kmm. .... . ....... _.. ....... ". 
................. nnk. hulıd . 
.,. namıdDln kaetrolil'"1m pPrl.. 
lliektedir. NelMa ile Cellnpm._ 
~ - metle...,._ ÇI. 

k'anlmlfhr. 
. ~ ltltila ~ DUll'. 

lumDi, lftlil1aDm her Witı sbıille pi

~ 8jmdara mahana tilW • 
atlan ........ Bu ajanJv, btlth 
mUhlna ~ haridye ma • 

ihtiyarlık kaç 
yaşında başlar 7 
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~ komita Bunu da Okuyucularla 
Baş başa -- Makedonya komita· işitin.. Hazır ilaçlar 

neden pahalı? 
cıları arasında 13 yıl 90 yaşmdak~ bir İ~tİ~8~ ~Q !3eyazı.tta oturan Mustafa Nuri is-

• yaş 1 n da k 1 s 8 v g 1 l ı s 1 n 1 rnı::d~ ~ır 0~.uyucumuz yazıyor: 
- S - b I d I d , I Bır iki gun evvelki gazetelerde, u u v e 8 v 8 n 1 • piyasada mevcut kuvvet şıırupla • 

Ben maruz kalacağım bütün bu Yazan: -·-- rından birinin terkibi, muayyen for-
. ihtimalleri gözüm önilnde btitiln M.Necmeddln Deliorman) Bu macernın o meraklı mille ınm.•afık olmadığı için, Sıhhi· 
,aameti ile canlandırarak mezarlı • Sof,.acl•ld (Dettormaa hlklyeei ye Vekaletince, toplattmldığını o • 
im çökük kovukları arasından geç.. s•nt••I baımubaırlrl Besarabyada çıkan Rumen gazete· kudwn. Hakikaten, son zamanlar • 
tim ve hallt müdafaası için meyda.. leri, geçenlerde evlenen 90 yaşında· da, muhtelif firmalar, müesseseler, 
na atıldım. payıp evlerine koşuyorlardı. Biz, ki eski bir Rus miralayının hayatına ve şaluslar tarafından, bir çok par-
. O sabah bir kaç arkadaşla temas Sofyadan ve Rusçuk mutasar • ait çok meraklı yazılar ~kta· lak ve yaldızlı isimler, reklamlarla 

dırlar. Gazeteler, bu miralaydan bir çok müstahzarat piyasaya çı • 
gesen asrın bir kahramanı gibi hah· ' karılıyor. 
setmektedirler. 90 yaşındaki mira - Buolann mühim bir kısmı Bayan· 
lay l\lihayil Mur.zakof, 80 yaşındaki lar içi.ndir. Bayanların güzelleşmesi 
Vera isminde 60 yıllık nişanlısile ev .. için çıkarılan bu bir çeşit, müstah
lenmiştir. Bu kadın, vaktile, Rus - ı zarat vesair mamul maddeler acaba 
yanın en büyük çiftlik sahiplerinden nasıl şeylerdir?. Bunlar hakiki 
birisinin kızı iken, ihtiyarlığında ga- 1 faydalı mıdır?. Fiatlan ile, hakiki 
yet büyük bir sefalete düşmüştür. kıymetleri arasında makul bir mü-
Bu iki ihtiyann romanı, 1877 yılın· nasebet var mıdu?. Niçin bu müs--
da başlamış ve geçenlerde, evlenin· tahzaratın mühim bir k1smı evvele· 
ceye kadar, tam altmış yıl devam et- mirde çok pahalıdır?. 
nıiştir, İkinci mesele olarak ta, bunların 

Murzakof otuz yaşında iken gayet faydalı olup olmadığı meselesi, tet
yakışıklı ve mert bir zabit imiş. Bir kike değer bir noktadır. 
gece umumi valinin verdiği bir ba· Bu fikirlerimi muhterem gazete
loda, genç ve güzel Vera ile tanışmış nizde alakadarlann nazarı dikkatine 
ve dansederken kızın kulağuıa genç koymanızı dilerim. 
zabit şu sözleri söylemiştir: SON TELGRAF - Bu okuyucu-

"Güzcl kız, siz benim kalbimi e - muzun bu mektubunu aynen neş -
sir ettiniz, ben sizin ohnak isterim.,, rediyoruz. Alakadarların dikkat na
. Genç zabit hemen o gece, büyük zarına koyarız. 

bir çiftliği olan kızın babasına mü• ===============1 

!:::;;ı:~=t~·~:nvne;:b?:~ 1 ~"·\~ 
zabitin Pctrogradda çok karışık bir _ ~ 6 A _L~ 

JJul garistan Türk g•nçlt!rlndt!n hir grtip 912 yılında 
Zağrada toplanan Tar<ın konzrerind~ •• 

eski 

ettikten sonra, hadiseyi aynen, bü
tün Bulgar gazeteleri, Bulgar nazır. 
lan ve başvekil l\Iuşanofa telgrafla 
bilclirdilc.. Sofyada arasıra görüştü
ğümii.z ajans muhabiri Ali Naciye 
de bir mektup yazarak vaziyeti bil
dirdim. O, benim verdiğim haberi 
telefonla ajansa bildirmiş, bunun ü
zerine mesele Türkiycde de duyul
nıustur. 

Cemaat rei.;i J.\Ielmıct Sadık ve o 
Z<l'nan Razgrad miift üsil o!an şitn
di Sofyadaki bc:ış mi.iftü Abdullah, 
kasaba knyma1<amma gidip vaziyeti 
anlattılar, kaymakam, bir isUda ile 
müracaat ve resmen şikayet edil .. 
ml'sini emretmi§ .. Rusçuk mutasar
rıfı olan ve bilahare Edirne Bulcıaı• 
konsolosluğuna tayin edilen i}i ;u. 
rekli Konstantin Todorof ise kendi
sine telgrafla vaki şikayetimiz üze
rine, Mdiserlen bir gün sonra Raz
gra<l'a gelerek tahkikata başladı .. 
Fakat mutasarrıf Razgrada gelinci
ye kadar da, Partizan kaymn.kaın 
bizi tazyik çemberi içine aldı.. Beni 
bir jandarma ile çağırarak korkut -
mak maks~dile üzerlıne guya bir 
kir atmak istedi. Bir iki saat polis 
nezareti altına aldı ve ahali arasın
da tahrikat yaparak Türkleri Bul
garlar üzP.rine hücuma ıeşvik etti .. 
ğitni kendisini azlettirip apoletlerini 
bizzat koparıp atacağımı ötede, be -
ride ~a ettiğimi söyledi. 

Tanzim etlirdiği bir kağıt üzerbe 

Cevaplarını yazdım ve ken _ 
d~siı~~: Böyle hoş tehditlerle gö
zumu kvoıkutrnağa çalışacağına, 
me7arlıgı tahrip eden miiteca • 
vizleri yakalayıp cezalandır -
~ası muvafık olacağını söyle .. 
~~m. O,A ~üthiş bir tepe gözlü • 
lukle hadıseye karşı arifane tc
gafülde bulunmak istiyordu. 
Fakat, bizim şikayet telgrafla
rımızı muhalif ve muvafık bü
tü~ gazeteler sütunlarına geçir
mışler, Yugoslav ve diğer ya 
hancı ga7.ete muhabirlerine de 
bu suretle va7iyeti anlatmışlar
dı. Havadis, ecnebi gazete mu _ 
habirlerinin eline geçtikten son~ 
ra hiitün cihan gazetelerinin 
hadiseden bah~eclccekleri tabii 
idi ... Sofyada basılan Bulgar ga
zeteleri yirmi dört saat zarfında 
BuJgaristanm en ücra köşeleri
ne kadar dağıldığı için, hadise, 
bütün Bulgaristanda bir bom -
ha gibi patladı. Lehte, aleyhte 
münakaşalar başladı. Razgrada 
postalar her saat yeni bir gazete 
getirdikçe, kasabadaki komita -
cılar ve gizli teşkilatlar mensup
ları arasında bize karşı olan mü
naferet bir kat daha fazlalaşıp 
artmağa başladı. Başvekil Mu -
şan of, şikayetimiz ve ecnebi ga. 
zetelerin neşriyatı lizerine, Raz .. 
grada. Dahiliye Nezaretinden 
bir tahkik heyetinin gönderil -
mesini emretmiş ve böyle bir 
lıevetin geleceği bize de bildiril
misti. Dobruca komitacıları ka· 
saba içinde bir hadise çıkarmak 
için kücük bir bahane arıyor • 
1ardı. Türkler müthiş surette 
ürktükleri için ak~amm alaca 
karanlığında dükkanlarını ka -

rıfından gelen haberler üzerine hayat sürdüğünü ve bahusus harbe 
hadiseye hükumetin vaziyet et· gitmek üzere olduğunu öğrendiği 
mesini ·ve suçlauların meydana ' için, kızını vennemişür. Bu red ce-
çıkarılmasını bekliyorduk. Rus- vahı karşısında meyus olan genç za. 
çuk mutasarrıfı Kostantin To - bit kızla bir kere daha görü§müş ve 
dorof en nihayet iki gün sonra şayet harpten dönecek olursa evle-
akşam üzeri geldi ve kayma - ncceklcrine dair teminat almıştır. 
kamlığa giderek tahkikata baş- Vera zabiti .sevmekte olduğu için 
ladı. Tahkikata gece de devam harpten döııiinceye kadar bckliye -
ediyordu. Mezarlığın halini ve ceğini büti.in samimiyeti ile söyle • 
komitacıların lakaydisini göz - ıniştir. 
lerilc gördüğü için vaziyeti ta - l\lurzakof, Rus - Türk harbinin 
mamile kavramış ve kabahat - cereyan ettiği o günlerde Bulgaris .. 
lilerin kimler olduğunu anlamış- tan sevkolurunuştur. Pilcvnede Os-
tı. Gece saat dokuzda beni de man Paşa ile harbeden Rus ordulan 
kaymakamlığa çağırttı. Buyu - arasında bu genç zabit te bulunmuş 
run oturun diyerek yanına da - ve harp bittikten sonra Kşincfe dön· 
vet etti. müştür. 

«Sen, Sofyada yaşadığın için Buraya ,·arır varmaz, doğnı kızın 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
Ôğ'le neşriyatı: 
Saat 12,30 plakla Türk musikisi, 

12,50 havadis, 13,05 muhtelif plak 
neşriyatı, 14,00 son. 
Akşam neşriyatı: 

17,00 inkılap dersleri Üniversiteden 
naklen Mahmut Es:ıt Bozkurt, 18,30 
plakla dans musikisi, 19,30 çocuk .. 
la.ra masal l. Galip Tarcan, 20,00 
Rıfat ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve halk şarkıları, 
20,30 B. Ömer Rıza tarafından 
arapca söylev, 20,45 Safiye ve ar· 
kadaşlan tarafından Türk musikisi 
ve Halk şarkıları, 21,15 Şehir tiyat. 
r?su dram kısmı varyete, 22,15 
aıans ve borsa haberleri ve ertesi 
günün programı, 22,35 plakla !olo
lar, opera ve operet parçalan 
23,00 son. ' hadiseyi bitaraf bir gözle gör - evine giderek sevgilisi ile görüşüp 

müş ve anlamışsındır. Bana ol- öpüşen zabit, kızı için çiftlik.çiye tek· IUlllllllll111111Uınııııuııııııııım111111111mı1111111111111111111111111rr..., 

duğu gibi anlat ve kat'iyyen çe- rar müracaat etmişse de gene red 
kinme» dedi. cevabı almıştır. Kızla zabit tekrar 

Kaymakam Vazelof yanımız- buluşmuşlar ve ölünceye kadar se-
da oturuyordu. Bir mutasarrı _ vişeccklerini ve bir gün muhakkak 
fın, bir de kaymakamın yüzüne evleneceklerini birbirlerine ağlıya • 
baktım. V c: Bi.itün kabahat bu rak temin etmişlerdir. 
zatındır» dedim .. Bunun üze • Aradan yıllar geçmiş, hadiseler, 
rine mutasarrıf, kaymakamdan bu evliliğin dalına tehirine sebep ol-
dışarı çıkmasını rica etti. O da muştur. Muı-ıakof büyük harpte mi-
çıktı.. ralay rütbesini kazanmış, harplerden 

MutasaıTıfa hadiseyi olduğu soma Varangel ordusile birlilcte Bol-
gibi anlattım ve yegane kaba şeviklere karşı muharebe etmiştir. 
hatlinin. mütecavizlere mani o- Mağlubiyetler üzerine bir İngiliz 
labilecck iken, onlarla müşte .. gemisinin güvertesinde miralay 
rek olan Vazelof olduğunu tek _ Fransaya gitmiştir. 
rarlarken, kaymakam, hızla ka~ Ozamana kadar dainıa mektup-
pıyı açtı ve içeri girdi.. laşarak birbirini sevmekte devam e-

«Bana bak, Türk, benden a _ den mi.ralayla kız, bundan sonra bir· 
lacağın olsun. Aleyhimde şika _ birlerini kaybetmişlerdir. Mürzakof 
yet edivorsun, fakat hen ada .. Fransada sefil kalmış, açlıkla mü .. 
mı... filim diyerek, yere doğru cadele ederken, bir gün Monte • Kar-
sarkan kılıcını eline aldı ve Ü _ loda eline geçen bir kaç para ile ku-
zerime yürümek istedi. Muta - mar oynamıştır. 
sarrıf oturduğu yerden ayağa Talii dönen ihtiyar miralay 0 gün 
kalktı sert ve kat'i bir sesle: kumarda kazamnağa başlamış ve 

«Kaymakam efendi, karşın- kumardan 20 bin Fransız Napolyo-
da senin amirin bulunuyor. Der- nu kazanarak kalkmıştır. İlk işi 
h nl dışarı çık .. marş» dedi. Fransız gazetelerine bir il8n vermek 
Beklemediği bu muamele kar· olan miralay, eski nişanlısnu dün • 

şısında sapsarı kesilen kayma • yanın dört bucağında aramağa baş
kam Vazclof kafasını tehdit ma· lanııştır. Romanya ve Besarabyada 
kamında bana doğru sallayarak da okunan Fransız gazetelerinde bu 
kapıdan çıktı.. ilam okuyan bazı beyaz Ruslar, Ve~ 

Mutasarrıf, benimle bir kaç rayı meseleden haberdar etmişler -
dakika daha görüştü ve meyus dir. Zavallı kadın elinde avucunda 
olmamaklığımızı, Muşanofun bir tek meteliğe varıncaya kadar 
cmrile bir iki giine kadar Sof - her şeyi satıp savmış aç bir halde 
yadan bir tahkik heyeti gelece- eski nişanlısına bir mektup gönder-
gv ini ve bu heyet aelı·nceye ka· ıniş ve Kşinefte kendisini lıala bek· 

f'> lediğini bildirrn.bjtir. 

Bu da memleketin 
içinden bir gariplik f 

aa,. t aç h ço cuk 

[Orduda Pazar kazasının Ser
tleş nahiyesine bağlı Öce kö -
yünde dört aylık bir hilkat ga .. 
ribesi doğmuştur. Resiınde gö • 
rüldüğü gibi, bu çocuğun vücu
du tabiidir. Fakat, başı çok bü
yük ve şiştir. Başının üzerinde 
kralların taç ve tuğlarına ben .. 
zer bir kısım vardır.] 

dar benim de Razfraddan aYl·ı-
lıp Sofyaya dönmemekliğimi 90 yaşındaki eski miralay l\Iü.r • Mı·marlarımız da 
tavsiye ve rica etti. Ben kendi ~ zanof Fl'aıısadan derhal Besarab .. 
sinden ayrılırken, mutasaITıf, yaya gitmiş ve 60 yıl evvelki nişanlı-
tahkik heyeti ile birlikte ecnebi sı olan 80 yaşındaki Verayı gayet 
gazete muhabirleri ve bunlar a· bi.iyük bir sefalet icinde bulmustur. 
rasında bir Türk muhabiri bu • İki sevgili birbirle;ine kavuş~ca 
lunacağmı da ilave etti. kucakJaşıp öpüşmüşler ve hemen 

Vaziyet tavazzuh ediyordu. kiliseye giderek nikahlarını yaptır • 
H .. k"' t l b mı~lardır. Gazeteciler bu ihtiyara 

u ume , mese eye i.itün cid- bazı il . 
diyeti ile sarılmış ve suçluları 

1 
sua er sormuşlardır. Ilıtiyar 

meydana çıkaracak tedbirleri so:u an su?1•1~.rin hepsine cevap ver-

lm 
v . . mış ve evlihgınden ı-ok memn ı 

a aga karar verınıştı. Muta • w :r un o • 
f 

.. I . . . dugunu ve Verayı baloda ilk tanı • 
sarrı ın soy edıklerını ve ko - şıp g" .. t••Wu dak=•· 1 • 

kl b 
. . oruş ug IAa ardaki bara • 

nuştu arımızı em toplu bır retle sevd'gw· ı .. ı · t' 
hald d d b kli k d 

ı ın , soy emış ır. 
: ~~arı ~ e yen ar a aş- "'"'"""""'"""'""'"""'""""""""'"""""""'"11111111111111 

lar~ ı.blag .et~ım, memnunen ev· O?obruca komitacıları), (gizli 
lerımıze gıttık... mıill teşekküller) (Kubrat) 

Fakat .. biz, hükumetin almak· (Bodna Zaştita), ve (Makedon: 
ta olduğu tedbirlere güvenirken - Devamı var -

• • 
gırıyor 

Yunan hUkOmetinln aç
tı§ı musaba ka 

Yunan hükümeti, şimendifer 
garı gibi mühim bir kaç bina yap. 
tırmak için bir plan müsabakası 

açmıştır. Bu müsabakaya girmek 
için Türk mimarları da davet edil .. 
mişlerdir. Yapılacak inşaatın mu· 
vaff ak ve kıymeti haiz san'at eser
leri olması arzu edilmektedir. 

Mimarlarımııdan bazıları bu mü• 
sabakaya girmek için hazırlanmak .. 
tadırlar. Birinci, ikinci ve üçüncü 
gelecek pl!nlara mükafatlar ve
rilecektir. 

Kumarbazlar iskambil
leri nasıl işaretlerler?. 
Bu çeşit kağıtları en ziyade batakha· 

nelerde görmek mümkündür 
- 8 -

Bir zamanlar Yıldı% ~aragının salonlarında açtılı kumarhane ile [Jtan• 
hl lıalkına kıımarm bir lıagli acı taraf larınt tatlıran B. Margosera 

Dumancı - Hiç denecek bir 
sermaye ile çok para kazanan o
yuncu. «Bir lirası vardı, şans is
tedi, cesur da oynadı. Duman 
yaptı.» 

Tırnaklamak - İskambil ka
ğıtlarına işaret vurmak. (Bu 
işaretler, kağıdın baş tarafının 
ortasına tırnakla ve hafif hafif 
kazımak surctile yapılır. Pi.ket 
oyununda asolar, pastrada «va
le» ler işaretlenir. Tırnağı vu -
ran adam kağıdı keserken tır -
naklı yerden keger ya asoyu ya
hut valeyi alır. Bazı oyun hile
lerinden az çok anlıyanlar, 
fendbazların bu hilelerine mani 
olmak, istifadelerinin onune 
geçmek için, onlar da yedili, se
kizli gibi kıymetsiz kağıtları tır
naklarlar, fendbazlar aso, vale 
kesiyorum diye boşları keser -
Ier, istifadeleri akiın kalır.) 

Kesim - On, on beş kişinin 
iştirakile yapılan kumar hırsız
lığı. (Çok paralı bir oyuncuyu 
bir kumarhaneye düşürüp pa -
rasını almağa «kesim» denir. Ba
kara ıstılahlarındandır) . 

Yürütmek - Hakkından fazla 
oynamak. (Kumarhane ve biti-
rim paycıları, «mano» dan ken
di haklarına düşen parayı ister 
oynarlar, isterlerse para olarak 
alırlar. Bazıları hakları yirmi 
lira tutarken, ( 40) lira oynar, 
ki, işte yürütmek budur.) 

Fransız salatası - Meydana 
dökülen kağıtları çok karıştır -
mak. 

Rasto - Barbut ıstılahından
dır ve bir kelime ile manalan -
dınnanın ihtimali yoktur. Ras-
tonun manasını anlamak için 
barbut oynanırken seyretmek 
lazımdır. Maamafih bir kaç sa· 
tırla anlatmağa çalışacağım. Bar
but oynanan bir · o:;TUncu posta 
çıkar: Yetmiş beşin biı·i önüne!. 
Posta çıkanın karşısındaki bir 
şeş beş atar, bu zar kırk para 
kazanır. O zaman, kaybeden o -
yuncu ya postayı değiştirir, ya .. 
hut «rasto!» der ki, olduğu gibi, 
yine o paraya zar at demektir. 

Natürel kağıt - Cinsleri üs· 
tünden bakılınca anlaşılan bir 
nevi hileli iskambil. (Bunları 
işaretlemek için ne boya sirkafı 
ve ne de karıma sirkaf yapılır. 
Fabrikada yapılırken, kağıtların 
üstünde bazı çizgi aksakları o
lur. Bu aksak asolar, papaslar 
ve ilah.. seçilerek altı deste ka
ğıt vücude getirilir. Bu altı des
teyi yapmak için otuz kırk des
te kağıt lazımdır. Bu aksaklık -
Iarı, görmek, anlamak ve far .. 
ketmek için çok keskin bir göz 
lazımdır. Ve ancak bu işi sanat 
ittihaz edenler bilir. Bu neviden 
k!ğıtlar bakara ve adötabl ba • 
karada işe yarar.) 

Kolpo - Kıvamına getirmek, 
fırsattan istifade. (Kolposuna 
getirdim, epey mangırım aldım. 

Abataj - (Bakara) da ka -
zandıran sayılardan olan (8), 
(9) açmak. [Barakada ilk ele 
alınan iki kağıdın sayısı (8), ya
hut (9) olursa buna abataj aç -
mak denir. Diğer kazandırıcı sa
yılar da vardır. Fakat bunlar 
(3) kAğıtla olur. Bakaranın pasıl 
oynandığmı bilmiyen yok gibi -

dir. Fakat (bakara) bahsinde 
bunun hakkında ayrıca malU. -
mat vereceğiz.) 

Tersu - Kayıp. «Bugün hep 
tersudeyim. Ne oynadımsa kay
bettim!» 

Sota - Kazanç, kar. «Hakkı 
bugünlerde sotada. Aşık oyna -
sa kazanıyor.» 
... Kcbezar - Hileli zar. 

Siı·kaf, Sinkaf - İskambille -
rin üst kısmına yapılan işaret. 
[Bu işaretlerle kağıdın üstün -
den nev'i kolayca anlaşılır. İşa
retler bir kaç türlü yapılır. Ucu 
sivri bir çakı veyahut jiletle, is
kambifüı dört köşesindeki yu
murtaların sağları hafifce kazı
nır. ilk yumurtanın sağındaki 
kazıntı, asodur. Üstü kazınırsa 
papastır. Sol kız, alt valedir. Bu 
usul demode olmuştur. · Bugün 
revaçta olan boyalı sirkaftır. Yi
ne yumurtalar boyanmak sure -
tile yapılır. Formi.ilü kazıma sir
kaf gibidir. Sağ as, sol papas ve 
ilah. Boyalar kağıdın rengine 
göre yapılır. Renk hafif ise koyu 
boya kullanılır. Bu suretle ka -
ğıtların üstünden cins ve rengi 
anlaşılır. 

Kazıma sirkaf, kağıt meyilli 
bir şekilde elektriğe tutulursa 
kazıntının tırtılları belli olur. 
Bir de enden, boydan, baştan 
başa bütün yumurtalara yapı -
lan bir sirkaf vardır. Bu da bo
ya ile olur. Enden birinci sıra 

as, ikinci papas, üçüncü ve dör
düncü sıralar kız ve valedir. 
Yukardan aşağıya doğru da~ on· 
ludan (7) liye kadardır. Bu siı· 
kaf, tek yumurtaya yapılandan 
daha kolaylıkla görünür. Öte -
kileri görmek için kuvvetli göz 
ister.]. 

Dolu zar - ·' civalı zar. 
Yemez - Kurnaz, hile yut • 

maz. 
Doktorlu kağıt - İşaretli is

kambil, sirkaf yapılmış kağıt. 
Kırpık - Kenarları eğe ile 

törpülenmiş hileli zar. 
İki renkli kağıt - Asgari al

tı, azami sekiz deste olur. 
Üç deste kırmızı, üç deste 

mavi olması şarttır. Maviler 
hep ufak, kırmızılar da bü • 
yük sayılardan ibarettir. Tam ta
kım altı deste kAğıt, ancak yir· 
mi, otuz desteden seçilir. [İki 
renkli kağıt (adötabl bakara) ve 
( turnan bakara) da işe yarar. 
çokçok faydası olur. Tirişör, me
sela elinden beş sayı varsa, çe -
keceği kağıt (kafa) ise crest!• 
der, beşe durur, eğer üstteki 
küçük sayı ise çeker, elindeki sa• 
yıyı büyütür. Bazan da, karşı
sındakinin elinde iki kafa ol -
duğunu görür, üstteki gelen de 
kafadır, kendisinde dört sayı ol· 
duğu halde - fotiraj yapmış gi .. 
bi - kağıt çelonez, parayı kaza -
nır.] 

Pas - Sürekli el yapmak, beş 
on defa birbiri arkasına kazan
mak. «Artin bu akşam o kadar 
pas yaptı ki, bütün masayı te -
mizledi.• 

(Devamı var) 



Güneş 1 
Beşiktaş 1 

1 

Galatasaray : 2 

İs tan butspor : 1 
Ayni sahada G. Sarayla İstanbul

spor karşılaştılar. Birinci devre F§ -

~ın ycq>t.ığı bir golle 1 - O G. Sa

.rayın lehine bitti. 

İkinci devre İstanbul Sporun bir 

Dostluk turnuvasınınfinalinde ::~:. ::::::::~u:~k::: 
iki takım birbirini yenemedi dı. 

.kt I b. . •J•k k Kuleli Maltepeyi 4-1 
Güneş- Beşı aş a ırıncı.ı upası yenerek şampiyon 

için bir daha karşılaşacak oldu 

"Diin yapılan ve sabah ga -

zctelcrinde yazılan bu maç 

seneııin en mühim futbol karşı-

lapnalarmdan biri olduiu için 

ibütün tavsilitile karilerirni:ıe ve

riyoruz.,, 

Dün Taksim tsadında on bin kişi 

önünde dostluk kupası finalı yapıldı. 

Hava yaz günlerinde bile göremedi-

miz kadar güzeldi. İki takım tam 

16 da sahaya çıktılar. Samimt bay

rak teatisinden sonra saat 16,15 de 

maça başlandı. 

Hakem: ~ener untrcnörü Bay El
yot. 

Beşiktaş: M. Ali - Faruk, Hi.isnü -

Fuat, Enver, Feyzi - Hayati, Hak

kı, Mlmlffer, Şeref, Eşref. 

Güneş: Cihat - Faruk, Reşat - Da

niş, Rlza, İbrahim - Melih, Refıi Se

lahattin, Necdet, Rebii. 

Oyunun ilk on beş dakikası iki ta
rafın karşılıklı hücumlarile geçti. 

Bundan sonra Güneşin ağır bashğı

m göriiyonız. Fakat Beşiktaşlılar 

bu kısa htikimiyettcn çabuk kurtul

dular ve mukabil hücumlara geçü
lcr. 

Fakat iki taraf ta çok çalışmasına 

rağmen gol çıkaramıyorlar. Birinci 

devre iki tarafın neticesiz akınları 

ve mütevazin bir şekilde bitti. 

İkinci devre 

Oyun, Bcşiktaşın seri bir akınile 

başladı. Devrenin on beşinci daki -

kası Beşiklaşın Gilneş kalesini bom-

bardıman etmesile geçti. Tam on 
beşinci dakikada Faruk Hakkıyı ce-

za çizgisi içinde favülle durdurdu. 

Hakem bu hareketi Güneş aleyhine 

penaltı ile cezalandırdı. 

• 

Polis romanı: 5 

Yazan: Murat Karahan 

Hakkı penaltıyı sıkı bir vuruŞla 

Güneş kalesine gönderdi. Topu Gü

neş ağlannda göriiyoru~ 1 - O. 

Bu golün tesiri Güneş üzerinde 

göriülüyor. Sağdan tehlikeli hücum

lar yapıyorlar. Beşiktaş müdafaası 

bu akınları muvaffakiyetle püskür

tüyor. Bu akınlann birinde Melih 
Beşikla§ müdafaasını uzun bir çe 

kişmeden sonra mağlılp etti. 

Top kalenin sol direğine çarptı 

ve Siyah - Beyaz takımın kalesine 
girdi. 1 - ı 

Şimdi iki taraf galibiyet golünü 

yapmıya çalışıyor. Beşiktaş forvet 

hattında Şeref ve Hayati Güneş 

müdafaasııu altü~t ediyor. Fakat 

Cihat bir kaç defa yarnlanmasına 

rağmen bu hücurnfarı püskürttü ve 

Güneşin bugiln sahadan beraber _ 

likle çıkmasını temin etti. Şampi _ 

yonluk kupası şimdi öksüz kalmış 

bulunuyor. İki taraf ta gol çıkara _ 

Murat Kayahan 

Karanhkta bir ışık -
Muh errirl: Edgar Valas 

Çevi ren: Muammer Alatur 
............................. ------~ 

damın o sinir halile yaklışlıkla zar
fın içine koyduğu kağıtlara benzi -
yordu. 

Con: 
- Ben bu mektubu saklarım, de -

di. 
- Saklarsawz, iyi edersiniz Vas

salaro. Her halde bu mektubu si -
ze gönderirken, yaptığı budalalığın 
farkında değildi. Bu suretle elinize 
kendi aleyhine bir silah vermiş o -
luyor. 
Odanın bir köşesinde küçük bir 

kasa vardı. Con cebinden çıkardığı 
küçük bir anahtnrla kasayı açb, b~ 
bir göz çekti ve mektubu içine ko • 
yarak, kasayı tekrar kapadı. 

Kara bütün bu hareketleri dik -
katle takip ediyordu. Birden ayağa 
kalktı ve artık eitmek istiyormuş 

gibi bir vaziyet aldı: 
- Ben de sizinle beraber gitmek 

isterdim amma, benim de başka yer
de bir işim vor. Yalnız tabancanızı 
almadan gitmemenizı bir kere daha 
tavsiye ederim. Eğer benim kanlı 
vatandaşım tehdidini tekrar eder -
se, tabancanızı çeker gibi yaparsınız. 
Bu kadarcığı da ona yetişir. 

Kara, salona geçtiği zaman, Gras 
piyanodan kalktı. Misafire alelusul 
beylik bir laf olarak pek az kaldığı -
m söyledi. Kara bu sözdeki cfil.iyeti 
pek tabii olarak anladı: 

Con da salona girmişti: 
- Gidip bakayım, şoförünüz u

yuyup kalmış olmasın, dedi. 
O çıkınca, Kara genç kadına dedi 

ki: 
- Benim buraya gelişimin sizi hiç 

Dün Kuleli ile .Maltepe Liseleri 

Şampiyonluk için karşılaştılar. Ne

ticede Kuleli Maltepeyi 4 - ı gibi 

büyük bir farkla yenerek Askeri 

Liseler Şampiyonu oldu. 

ikinci Küme 
Şerel stadında ikinci küme maç . 

larına devam edildi. Alınan netice

ler: 

Beylerbeyi: 2 - Doğanspor: 1 
Kasımpaşa: 2 - Karagümrük: 2 

Anadoluhisar: 2 - Fcneryılmaz: i 
Galatagençler: 2 - Davutpaşa: 1 

Koyun Tacirleri 
Zarardalar --

TUccar.n zararına sebep 
olan vaziyet 

Ôtrendiğimize göre, birkaç 

koyun tüccarı mühim zarara uğ· 

ramışlardır, Bunun sebebi şudur: 

Bu yıJ. havaların fena gitmesi 
üzerine, şark vil!yetlerimizden 

lstanbula hayvan sevkiyatı müşkül 
bir hale gelmiş, binlerce koyun da 
soR"uktan donmuştur. 

Bu zayiat üzerine, kurban 
bayramı ile beraber Is tan bulda 

et ve koyun fiaUarı fırlllmıştı. 

Fiatlana yüksek olması ve diğer 
sebepler dolayısile, bu sene kur

ban bayramında, şimdiye kadar 

görülmemiş ockilde az hayvan 
satılmıştır. 

Bunun üzerine satılmak üzere 
gelen binlerce hayvan tüccarının 
elinde kalmış ve tüccar bunları 
ucuz fiatla elden çıkarmağ'a 
mrcbur olır. ııştur. 

te memnun etmediğini zannediyo -
rum. 

Bu kadar aÇJk bir söz karşısında :;nç kadın bocaladı, hafüçe kızar • 

-Ben kocamın dostlarını her za-
man mem · ti nunıye e kabul ederim 
diyebıldi. ' 

Kara sanki birdenbire bir şey ha
tırlıyormuş gibi oldu: 

- Kocanızdan iade edilmek üze
re bir kitap istiyecektim, dedi. 

- Gidip kendisine söyliyeyim. 
. -:-- Rahatsız olmayınız. Ben yolu 

biliyorum. 

Ve genç kadının müsaadesini bek
lemeden yürüdil. Gras bu adamın 
misafir olduğu evde bu kadar lau
bali davranmasına akıl erdiremiyor
du. On dakika sonra Kara elind 
bir kitapla içeriye girdi. e 

- Leksman'dan kitabı alıp ala _ 
rnıyacağımı sormağı unutmu§tum. 
Maamafih işte kendisi de geldi. A • 
ziz dostum, eğer bir mahzur yoksa 
Meksikaya dair olan şu kitabı a _ 
l~~ilir miyim?. Yarın sabah gönde-
rırım. 

Genç kan koca, şatodan uzakla _ 
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Tarihi roman : 5 

MUSA ÇOCUKL A RI 
Yahudi tarıihinden 

lbrahim 
canlı menkıbeler ve 
Peggamber 

Baba, oğul, gdi~ kafalarını yoru
yorlardı; kaçmaktan başka bir çare 
bulamıyorlardı. 

Gece olunca, şehrin dışına çıka -
caklar •. Melikeyi ~e bindirecek -
ler ve iki erkek yürüyecek, gidecek
lerdi. 

Kaçma kararından sonra, bü
tün işleri, memurların, ebelerin 
gelmemesini, mabutlardan yal -
varmak oldu. 

Azer, acı acı düşünürken, ak 
saçlı ve ak sakallı Nahur, başı
nı, açık duran beyaz kıllı göğ -
süne eğerek dualar mırıldanı -
yordu. Melike, ikide birde, oda
sına kapanıyor, ağlıyor, ağlıyor
du ve kaynayan sıcak hava için
de terden bunalınca, kendini 
dışarı atıyor, bahçenin öte ya -
mndan geçen su arkma koşu • 
yor; yüzünü, göğsünü, ayakla -
nnı yıkıyordu. 

Kabil olsaydı, hemen kaça • 
caklardı. Kaçamıyorlardı; ha -
ziran güneşi, şehrin dışında, ce
hennem gibi yanıyordu. Böyle 
sıcak bir günde, ~Herde esen 
sam yelleri altında dolaşmak ö
lüme koşmak demekti. Onlar, 
ölmek değil yaşamak jstiyorlar
dı. 
Akşama kadar, bir yerde, hir 

akraba evinde, şehrin bir kena
rında saklanmaya teşebbüs et
mek te tehlikeli idi. Sokağa çı -
kışları görülürdü ve bir kadı -
nın sokakta görülüşü, onlar icin, 
en büyük cürüm olurdu: çünkü 
her evin muayenesi bitincev·e 
kadar, hiç bir kadının sokağa 
çıkmaması ilan edilmişti. 

Saatler. iclerinde ağır ıstıran
lar sürUkliyerek geçiyordu. 
İkindi zamanı geçti; gi.incş batı 
ufuklarına doğru epeyce inmiş
ti. Bu, iniş,onlara, bir müjde gi
bi geliyor, içlerine ümit serin -
likleri getiriyordu. 

Bir saat daha geçti, güneş, u
fukta, bir mızrak boyu daha in
di. Belli ki, muayene sırası, bu
gün, onlara gelmiyecekti. 

Bahçe yeşil bir gölge içine gö
mülmüştü; yalnız hurma ağac
larının en yiiksek daHannd::ıki 
sarı salkınılarda ışıklar pnnldı
yordu. 

Azerle Nahur.. Melikenin, 
heğheye en lüzumlu bir k::ıç par
ca eşyasını yerlt>Stirrnesini te -
bessürnle sevredivorlardı.. Bu 
hazırlık Azerin gözlerine, Fırat 
kıy~sındaki cölii, kabile C'adtr -
Janm, vavılan hayvan sürüleri
ni doldunıvordn; putçu dükka
nı, ev ve şc>hir havalı, önündP 
bir duman gibi eriyor, bir hayal 
gihi sevinivordn. 

Azer. sehir h:watından bede
vili"' e döneceğinden fü:iiliivor; 
fakat yetmiş vasına kadar hnk -
Iedi;;i yavr ısıınu, nihavet, 
kucaklavabilerePini diişünerek 
elemini vcniyordu. 

Birdenbire. ağadarın iistün -
den sisler kavdı: ötc>dc, kapının 
öniinde hir kcıç kisi konusuvor
du. Sonra, k:mıcla hir kaç sopa 
sesi. bo.ihık boğuk, inlc>di. 

Üç ağızdan, t<'k bir istimdad 
keJimesi f1r1ndı: İlô! 
N~hur ile AzPr avaöa knlk -

şan otomobili gözlerile bir müddet 
tokip ettiler ve hiç bir şey konuş
nuyarak salona döndüler. 

Genç kadın, kollarını kocasının 
boynuna dolıyarak: 

- Pek düşünceli görülüyorsun 
Con!. 

Romancı gülümsemeye çalıştı. Ka
r1sı sordu: 

- Yoksa paradan mı sıkıntın var? 
Con Leksman az kaldı, karısına 

mektup hıkayesini anlatacaktı. Fa -
kat kendisini tuttu. Çünkü kaırsı -, 
nın l'andevuya gitmesine mani ola
cağını anlamıştı. 

- Hiç bir şeyim yok, dedi. Yal • 
ruz §imdi istasyona kadar gidip ya
ıtılanmın provasını bekliyeceğim. Bu 
iş te o kadar canımı sıkıyor ki... 

Con karısına yalan söylemekten 
son derece sakınan bir adamdı. Ken
di kendisine böyle bir yalanı nasıl 
söyliyebildiğine hayret etti. 

- Seni bu gece yalnız bıraktık, 
dedi, Kara'nın da keyfi pek yerinde 
değildi. 

- Her zamanki gibi ... 
- Fakat ne de olsa iyi bir insan! 

Gras sana bir ıey söyliyeyim mi?. 

mışlardı. Melike, sapsarı, yere 
çömeldi. 

(~anıı vad 
.,,.. 

EFSANE ve ESAT4R TARlHlNDEN 
NOTLAR 

1 ... Acem Ali Ekberin h ikaye
si - Acem hükümdarı Şah Ab
bas, bir gün, tebeasının hususi 
hayatını tetkik etmek istedi. Kı
yafetini tebdil ederek l ir a -
hund (.Y.] gibi giyindi. Elinde 
asa, omuzunda dağarcık.. yanın
da tek bir nedimi, yola çıktı. 
Şah Abbas, nedimine 
- Ben, febeamın hususi ya

şayışını .. ahl.kmı ve Ö?: düşi.in
cesini, hiç biJmiyorum. Etrafım
da olanların hepsi, ca VJi hare -
ketli insanlar .. İsleri giicleri gös
teriş .. T::ıvırlan yapma .. Sözleri, 
samimiyetleri sahte! Tabi v iliğe 
hasret yaşıyorum. Köylere, kır
lara gidelim; saray ve hlikfımet 
adamlarının her 2aman, istih -
faf ettikleri halk kitl •sinin sa
de. gösterişsiz hoyatını yakın -

·dan görelim. Beşeriyetin hakiki 
istinatgahı olan avamın, köy -
lünün mahiyetini anlayalım. 
Ben, gözlerimi kamaştırmak -
tan.. kibir ve gururumu okşa -
maktan başka bir şey düşünme
yen .. öniimde bin ti.irlü yapma 
tavır takman dalkavuklardan 
bıktım, usandım. 

Dedi. 
Şah Abbas, nedimiyle bera -

her .. dağlnrı, dereleri astı; ova
larda dolaşb. Kasabalarda, halk 
kahvelerine girdi. Köylerde, köy
liiler nrasma karışlı. Açık ha -
valar .. tabiği n 'l:'ler .. saf eğlPn
celcr, onu kevfindcn mest etti. 
Uzun yolculuklardan sonra. bir 
ağaç altında .. yahut bir köv e -
vinde. öyle iştihayle yemek yi
yordu. ki bu yavan yivecckler 
de bulduğu ]ezzeti, saray ~of -
ra1armda, bir defa bile duydu -
ğunu hatırlamıvordu. 

Şf h .. bir giin. k"narmd ki d
m enleri, renk renk kır cicekl<>ri 
ile b<'zenrniş olan hir dere önü
ne g<'ldi. Or da, büvük bir kara 
adacın gölgesinde genç bir ço
ban oturuyordu. Çoban, otla -

ı~J Acemi ıandaki din hocalarına 
cahund> di 1) lar. 

Sen nasıl oldu da dünyanın en zen
gin ve en güzel adamını reddettın de, 
benim gibi ki.ılıistilr bir adamla ev
lendin. Vallahi hayretteyim. 

Genç kadının bütün vücudünden 
bir titreme geçti. Dedi ki: 

- Ben Kara'nın öyle söylediğiniz 
gibi pek zengin olduğuna kani deği -
lim. Con, ben de sana bir şey söyli
ycyim mi?. Ben bu adamdan kor -
kuyorum. 

- Korkuyor musun?. Halbuki 
Gras, ben bu adamın senin için her 
şeyi yapabileceğıne kaniim. 

- İşte ben de onun için korkuyo
rum ya!. 

Gras, bütün kafasındaki şeylerin 
hepsini de kocasına söylemişti. Re -
mington Kara He bundan iki sene 
evvel SelAnikte tanışmışlordı. O za
manlar Balkanlarda bir tetkik se -
yahaüne çıkan babosile beraberdi. 
Amerika sefirinin bir zi) afetinde, 
hayatında o kadar mühim rol oynı -
yan bu adamla tanışmıştı. 

Eski İlahlar kadar güzel olan bu 
Yunanlının hasebi ve nesebi hak -
kında bir çok rivayetler dolaşıyor -
d u. Annesinin iyi sosyeteden Ame-

Yazan: M. RAslm ~zgen 

yan koyunları. karşısında, de -
renin berrak sularının sürükle -
eliği tatlı zemzemeye, kavaluun 
yanık nağmelerini üflüyordu. 
Şah Abbas. çobana yaklaştı; 

delikanlı, hürmetle ay.ağa kalk .. 
tı: 

- Hoş geldin.. Mukaddes ba
ba! 

Diverek selamladı. 
Çobanın üstünde yırtık pırtık 

bir elbise vardı; fakat o kadar 
tabii bir hali.. öyle saf bakışlan 
vardı, ki bu sevimlilik yanında 
bütün süslü ve sun'i asalet göste
rişleri sönük kalıyordu. Şah, 
genç çobana hayran oldu. 
Şah Abbas, daima as'l adamlar 

görmive alı tığı için, Hk bakış
ta, çobanı, kıyafet def!iştirmiş 
bir ası1zade zannetti. Ancnk, o
mm habasıvlc anaSlnın, ya km -
daki köylerden birinde oturan 
Musa 2 
iki kövli.i oldu(hınu anlayınl'a 
gafletinden ayıldı. Çobanın adı 
da Ali Ekber idi. 
Şah .. çobanla konuşmağa baş

ladı. Onun ne kadar sade fakat 
va7.ih kanaatleı·i vardı ı ve söz 
sövlcyişi, ne kadar serbest ve 
ciddi idi! Bakışları, ihtirasla ya
hut tevahhuşla gölgeleruniyen 
iki parlak aleve benziyordu. Se
si, insanın içinde temiz hisler 
gıcLkJayan billur bir ahenk fı -
sıldıvordu. Yüziinde, nazlı ve 
kad nlaşmış, güzellikten eser 
yoktu: öyle iken kaba da göri.in
miiyordu. 

Genç cohan .. on SC'kiz yasla
nnda bir de1ikanh idi S hı bir 
ahund bilerek söz sö 1]üvordu. 
Şahın her sordu~ şe e. fi rriui 
gizlemeden cevap verivordu; 
hatta. bazı meseleleri, kendine 
göre muhakeme de ediyordu. 

~~h Abbas, öyle kurnazca 
davrandı, ki millet ve rnemlc -
ket hakkında, dalkavuklardan 
hiç bir zam n asit"miv<'CeO.i ha
kikatleri, bir köylii. bir cob:m 
mantıvının bütün deniz d tclfik
kilerini dinliyerck öv rendi. O, 
çobanın sözünü csirgemedPini 
gördiikce, yeni bir al m keşfet
miş kadar seviniyor. Hazzinden 
gülüyordu. Çünkü bu tarzda söz 

( Det•aırı ar} 
> '™ 

rıkalı bir kadın oldu u SÖ) leni~or ~ 

du. ArnavutJar bu kadını kaçırmış
lar, ıııemleket cşraf ından bırisine 

satmışlar ... Bu Arnavut ta kndını o 
kadar sevmiş ki, hatta onun hoşuna 
gıtmek için Hıristiyanlığı bile ka -
bili etmiş ... 
Reınington Kara ise tahsilini Oks

ford'da bitirmişti. Drnç tarafların -
aa geniş bir mıntakanın kralı gibi 
zengin bir adamdı. Memleketinde 
bir Jtalyan mimarı tarafından inşa 
edilmiş muhteşem bir kaşanesi var
dı. Bu kAşaneyi de A vruparun bü • 
yük şehirlerinden getirttiği en lüks 
mobilyalarla süslemişti. 

Fakat Gras Terrel'i daha ilk gö • 
rilşünde vurulmuşa dönmüştil,. O
nu o kadar beğenınl§, o kadar sev • 
mişti. 

Memleketinde kendisine Kara 
Muro "Kara Romalı,, derlerdi. Hal
buki bir Antosakson kadar beyaz 
yüzüne ve tenine rağmen, ona böy
le bir isim verilmesi tuhaf şeydi. 

Kara genç kadına sokulma va ba~ 
Iamıştı. İlk önce bu hal Gras için a
deta bir ellenoe olmuştu. Fakat ya

(Devamı var) 
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ZARAFET 
DEGiŞiKLiK 
Asri partömen abajurlu 

elektrlkll dıvar 

LAMBALARI 

Türk Hava Kurumu . 

BOYOK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kltiYI 

zengin etmlttlr. 

5 inci keşide 11 - Mart - 1937 dedir. 

10Tanesi 
15Kuruş . 

Kordonu, fişi, ve 60 Wathk l i mbasile Büyük ·50 000. ikramiye • lıradır. 

' 

Peşin 295 Krş. .. 
SATIEde 

Tal. 44963 

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

mükafat vardır ••• 

Şubeleri: Beyotlu, Tünel Meydanı 

Dikkat: B ilet alan herke• 7 • M A R T. 
937 gUnU aktamına kadar bllatlnl 
değlştirmlt bulunmalld1r. 

2 -• • • • 
i 
1 

lstanbul Bevazıt. Elektrik Evi 

Kadıköy Elektrik Evi iskele cad. 
Üsküdar iskele reçidi 

Büyükada iskele mevdanı 

-
Bu t arihten aonra b llet Uza. 

r lndekl hakkı ••kıt olur .. 

Okul Kızı 
Okti Kaslarının yıllardır bekle-

d ikleri biricik kız mecmuası 

1 Nisanda çıkıyor 

ondan akıam dokuza kadar der .. 

hanemiz t alebelerimize açıktır. 

BASURDAN YALNIZ HEDENSA 
ile ameli) atsız kurtulursunuz. Basar memelerini söndürür, mahveder, kanı, ağ"rıya derhal ke.er. 

Emsalsiz ilaçbr. Hafakana, teessürle bayılanlara 20 damlası hayat verir. Evlerinizde mutlaka bulunduruııur. 

Pi MANOL 
Üşütmekten relen arka sancılarım, siyatik, bel ve diz atnlannı derhal ıeçirir. Vücudu kızdınr. 

ADEMi ANCAK FORTESTiN 
ile çare bu ursunuz. Bet gevıekliğinl geçirir, vakitsiz ihtiyarlıyanhıra gençlik ve dinçlik verir. Yalnız ismine dikkat. 

........... 
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U ~c:l!:u.ME iCiN 
.ŞıNDi'DEN BIAlltTi'R 

1- ranaız tiyatrosu oper e t 

kısmı 

8 • 3 • 937 P A Z A R T E S l 

akşam saat 20,30 da 

DEL i D O LU 

Yazan: Halit Fahr Ozansoy 

Müzik : Fehmi Ere 

Deposu: A. E M 1 R Z E lstanbul, Sultanhamam 
Oikranyan Han No. 3 

Hendek icra memurluğ'Undan: 
Şifman oğlu Kamile 150 lira ita-

sına borçlu Bayram çavuşun U -
zunca Orman köyünde temamı el
li lira kıymet~de prkan: Tarik ve 
Zekeriyya hanesi garben: Ya.kup 

Şiınalen: Orman cenuben: tarik i· 
le mahdut olup şimalden cenuba 
doğru 400 hat ve mesafede olan 46 
No., 328 mart tarihli tapunun ihti

va ettiği bir hektar 109 metre mu· 
rabbaındaki arazi bu kere birinci 

açık artırma ile 5-4-937 pazartesi 
günü saat 15 de Hendek icra dai

resinde açık artırma ile paraya 

çevrileceği ve haddi layıkını bul • 
madığı takdirde ikinci nçllc artır

ma ile 20/4/937 Salı günü ayni sa
atta Hendek icra dairesinde pa • 
raya çevrileceğinden ayni haklat'a 
irtifak ahaklarına ve sair haklara 
malik olanlar yirmi gün zarfında 
evrakı müsbitelerini ib1·az etme -
leri aksi takdirde paylaşmadan ha
riç bırakılacaklan ve arttırma şart
namesi bu günden itibaren her -
kese açık bulunduğu talip olanlar 

yüzde yedi buçuk depo akç:.c:ını 
veya banka mektubu ibraz etrr.e -
leri daha fazla malumat almak is
teyenler Hendek icr-. dairesinin 

937/20 No. lu dosyasına müracaat 

etmeleri ilan olunur. 

Dr. Hafız Camel 
(LOKMAN HEKİM) 

DahlDye mUtehasaıaı 
Pazardan başka günlerde öğle • 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

istanbulda Divanyolunda (104) nu. 

maralı hususi kabinesinde hasta • 

!arını kabul eder. Salı, cumartesi 

günl~i sabah c9.5 • 121 saatleri ha

kilci fıkarayeı. mahsustur. Muayene

hane ve ev tel~fon: 22398. Kışlık 

telefon: 21044. 

Aldanmamak için 
Verilen ıeyle a'ınu karşı

hk arasında, büyük. bir mü

badele farkı bulunmamasına 

dikkat etmek lbımdır. 

Krem Pertev'in 
Deterint onu senelerce ev• 

vel betenmiş ve kullanma. 

ta karar vermiş olanlardaıı 
sorunuz. 

o 

BIRE, 
1000 

TARLADIR , 

- 1Kf\i I L-
t JI Sabibi ve Umumi neırı)all ıdare eueu bafllWU&l'ı İr 

E. izzet 
!'•'tJ! JeF ı M atbul §h!le!p 4 5 ,,, 


