
= ıttt•nttltl ltlllltlltlltlHllUlllUUI nnHtlHlllltttHHUIHIU: 

~Yeni 
i Müsabakamızıl 
E -

1 Bekleyiniz f 
~ Sizi hem eğlendire· 
1 cek hem zengin _ 
j edecek g 
... 11uı111nnu1111•111111111uu11uu11uıı1111ın.ıuuıuuuunuuE 

Yıl: l Akşamları Çıker Günlük Gazete - Telefon : 20827 Adres : lstanbul, SON TELGRAF 

Londrada heyecan ve. asabiyet! 
Musclini, ltalyanın Mısım"her zamankinden daha çok sağlam bir 

dostlukla bağlanmak istediğini söyledi 
Musolini ayın 22 sinffe dönüyor FŞ~~~j~ ........................... ~ .................. K·~·~ı··-----F~-.. ·;~k· .... p~·~·i·~t; .......... . 

Derneli kadı dört yüz milyon Bu hafta 1 h ~ 
müslüman namına(?) italyan Budapeştede! ~ 

başvekilinin elini öptü Habsbu-;;; mese-

Musolininin Afrikr:ı 
seyahati Londra, 
da çok manidar 

görülmektedir 
Londra 16, (Hususi) - Musolini- -

nın Afnka sc,> aha tinde araplara kar-
şı gö tcrdigi Jcvkalade alfıka ve e -
henunı:yct, İngıltercdc büyük bir 
endışc uyandırmıştır. Araplar namı-
na ilk minnettarlıgı gösteren de 
Dernc k::ıdısı olmuştur. Kadı. Muso
lınin onundc söylcdıgi nutukta de-
mı lir ki: . 

"Dunya yüzundcki dört yüz mil
yon Muslum::ın, siz.in gösterdığiniz 

hususi alakaya karşı duygusuz hır 
halde kalmıyacaktır. Miısluman1ar, 
kcndı dınlcrıne verilen ehemmiyet
ten clolayı mınnettarlıklannı fııli bir 
şekılde izhara funadedırlcr.,, 

Bugunkti (Dcyli - Meyi) gazetesi 
de dıyor ki: 

"M I'C"al Dalbo gazetecilerin re
sım çıkarmal nnın yasak olduğunu 
ihtar etm tir. Bunun hıla(ında ha -
rcket eden hır gazeteci askeri ma -
RIMitlii' [ ı tına maruz kalacak
tır. , 

İn ıliz gazclt'Si, Balbo'nun bu ih. 
tarını, Libya'da yapılımıkla olem is
tihkümlnrın fotoğraflarının çekil -
memesini temin etmcğe atfetmekte
dir. 

Mısır ve Suriyeli on iki arap ga -
zetcisi Musolini ile birlikte seyahat 
etmektedirler. 

fngilizlerle /ta/yanlar arasında nüfuz. ve hakımiget rekabeti uyandıran 
mı7stemleke yarıruları 

... 

iki kardeş arasında 
kanlı bir kavga 

lbrahim çekmeceyi açtı, on beş 
lirayı aldı ve gezmeğe gitti 
Dun gece, saat 23 buçukla, 

Kumkapı N şancasmda hir vak'a 
olmu~" bahçeli kahve sahibi İbra
him, karnından bıçakla yaralan· 
mı~tır. 

Ôğrendiğimize göre lbrahim, 

dün karnaval yortuc;unun son günü 

şerefine Balıklıya gitmiş, epey iç

miş, e~lenmiştir. 

Gece kahveye dönen lbrahim!e 
ağabeysi arasında lıir münakaşa 

çıkmıştır. Ağ'abeysi, lbrahimin ken· 
dısınden habcrsıı dükkan çekme-

ccsınden 15 lira alarak gezmeğe gıt• 
rııesın~ kızmış, bu yüzden lbrahimi 
lartaklamıya b:ışlamış, bu sırada 
yere du~en lbrahımin iç cebinde bu
lunan kılıfsız bıçak karnına batarak 
yaralanmasına sebep olmuştur. 

·:aralı lbratıım, Cerrahpaşa 
hastanesine kaldır lmış, ıeda vı altına 
alınmış!ır. Yarası ölümü intaç 
edecek şekilde tehlikeli değildır. 

lesini görüşeceği 
anlatıhyor 

Viyana, 17 - Şuşnig bir 
kaç güne kadar Budapeşteye 
giderek Macaristan hükumetini 
resmen ıiyaret edecektir. Şuş
nig, Macaristan Başvekili Darani 
ile bilhassa Habsburgların tahta 
getirilmesi meselesini görüşe
cektir. Görüşülecek meseleler 
arasında hal ya· Almanya müna. 
sebatı ve bu iki hükumetin Ha
bsburglara karşı alıcaklart va
ziyet de müzakere edilecektir. 

--------------------........... 
16Mart 
Faciası 
Bugün Şehitlerin 
mezarlarına gidildi 
ve hatıraları anlld• 

Bundan on yedi yıl evvel bu· 
gün Jstarıbul, bir çok diğer şehir· 
lerımiz gibi itilaf kuvvetle• 
rirıin işgali altına girmiş bulunu
yordu, lstanbul sularında şehre 
doğru uzanan büyük ve korkunç 

lop namlılan h11lkı korku ve he
yecan içinde bırakı}'Or sokaklara 
dökülen düşman kuvvetleri şehrin 
inzibatını bozuyordu. işte o gün, 
16 Mart sabahı birçok Türk dila-

verlerı kahpecesine kurşuna dizil
miş, şehrin dört yanında buna ben· 
zer cinayetler işlenmiştir. 

(Devamı 2 rıci sahifede) 

Bahaıı kral Fuadı11 ölr1münden sonra ıeçcra gıl Mmr tahtına çıkan 
g•rıç oe diragetli Muır kralı Faruk, hemşirılerUe birliktı Muırtlan 

Fransaga gilmiştir. A1ıstr kral ltususi surıttı stgalıat •lmektccl/r 
ve simdi Parisl• bulunmaktadır. 

Mısır hududundan Tunusa kadar 
uuıyıın iki bin kilometrelik yolu kü
şat eden Musolininin seyahatine iş
tirak eden kafile 8 mil uzunluğun -
da bir kervan halınde yola devam 
ctınektcdirler. Mısır gazetecılerine 
beyanat veren Musolini, İtalyan -
ların Mısırlılarla dost olmak iste -
diklerini ve uzak devirlerde İtal -
Yanlnrla Mısırlılar arasında mevcut 
olan do$tlugun yenilenmesi için ça
§ılacııgını söylemiştir. 

MUSOLINI A YJN 22 SiNDE 
DÖNÜYOR 

Roma, 16 (A.A,)- M. Mu~soJ"ni. 
nin Afrika'dan evvelce mukarrer 
olduğ'u veçhile bu ayın 23 ünde 
de~i, 22 sinde avdet edecegi be· 
Ytın edilmektedir. Zira, kendisi 
faşist mücadele teşekküllerinin te. 
essüsünün , ıldöniimü nıünasebetile 
yapılncak olan nümayişlerde hazır 
bulunmak arzusundadır. Belediy<: 
nıak nıatr, Duçe'yi karşılamak için 
muazzam hazırlıklar yapmakt ~-i ~. 

ma programı B. Grandi 
Bütün doğu elektriğe kavuşuyor Hariciye 

büyük inşaata başlandı, Erzu- Nazırı 

Türkkuşu filosu bu sabah 
Anka raya döndü 

Yavrular Ja bögle gctiıigor 

rumda geni bir şehir kurulacak! 
Üçüncü Umumi Mufettiş Tahsin 

Uzer bu sabahki ekspresle şehri· 

mize geldi. 
Tahsin Uzer Şarkın kalkın· 

ması için Do~uda yapılacak ye. 
nilikler hakkında bu .'iabah ken· 
disilc görüşen bir muharririmiz~ şu 

1özleri söyledi: 
ŞARKTA YAPILACAK YENi 

iNŞAAT 

- Müfettişliğe ait işler hakkın. 
da görüşmek ve büyüklerimize 'IC• 

da etmek iiıere Ankaraya gitmiş
tim. fstanbulda bir hafta, on gün 
kadar kaldıktan sonra doğruca 
Trazona gideceğim. 

Trabzonda bir milyoa ikiyüı 
bin lira sarCile 250 yataklı bir nü· 
mune hastanesi yapacağız. Hasta• 
hanenin inşaatı son baharda bite
cektir. 

Müfettişlik merkezi olau Erzu
rum şehrinin baştan başa yeni bir 

· şehir haline getirilmesine çalışıl .. 
makt dır. Bu cümleden olarak 
(Y e.ıı Erzurum resmi " ~a~allesı~ 
inşasının ınünaK •ac:ı onumuzdekı 
ay bitmektedir. 720 b ıı lı~alık kısmı 
6 Nisanda ihale edıleccktır. 

Erzurum ve Kars şehirlerinin 

haritaları bitmiştir. Erzurumda bet 

Talııin Uz,, 

sene evvel başlanıp noksan kalaq 
büyük. mektebin intaatı ikmal edi
lecektır. Bunun için 250 bin lirll 
sarf edilecek tir. 

(Devamı ~ nci sahifede) 

Şimdiki halyan Hariciye C'• ı k h 1 • b • •k • 
Nazırı L d ·dı r lıonun a raman gençıerı ır ı ı on raya gı yor •• 

Pari~ •. 16 (Husust)-Entrenfjan gun sonra Edirne ye gidecekler 
gazetesının yazdı~ına göre, MuSQ• 
lıni, şimdıki ltalyırn hariciye nazırı (Yansı 2 rıci salılfedc) 

B. Ciyano•yu Londra sefirlitine tayin lllfllllllltllllllllltılllllltlHUtlllllltllllllllltl111UIUlll111till t111flllllllltll,llUU uı111ıuuuııuı11111un1111111111111111ın1111111111ntun11utm 

etmek niyetindedir. Londra sefirı Antone geldı· B. Grandiye Kont payesi verilecek ve U 
kendisi hariciye nazırlığına getiri-
lecekfr. 

• . ıRomenhariciyenazırımerasinıle kar 
Makmeye venrken ~ılandı, bu akşam Ankara ya gidi} or 

Dost ve müttefik Romanyanın 
Kudüste kanlı Har.ciye Nazırı Bay v. Anto:ıesko 

bugün saat 14 de şehrimize geldi. 

Çarpışmalar oldu Bay Antonesko'yu hamil bulunan 
Romanya vapuru rıhtıma yanaşmış 

Üç kiti öldU, otuz 
Musevi yaralandı 

Kudüs, 16 (Hususi) - f ılistinio 
Tiberiye mıntakasında araplarla, 

yahudiler arasında şiddetli \'e kanlı 
çarpışmalar oldu. 

Bu karışıklıklarda müsellah 
Araplar otuz Yahudiyi yaraladılar. 
Üç kiti de öldü. Bütün FHistinde 
heyecan günden güne artmaktadır. 

Aııtoncıko 

V 11i ve Belediye Reisi Mııhi<Hin 
Üslünda2'. Emniyet Direktörü Sa
lih Kılıç. lstanbul Kumandanı 
vapura çıktılar ve dost Hariciye 
Nazırına "Hoş geldiniz!. dediler, 
Bay Antoneskoya zevcesi, nezaret 
nüistcşan, kalemi mahsus müdurü 
ve Türkiye elçisi Bay Hamdul'alı 
Suphi refakat etmektedir. 

Bay Antonesko, rıhtıma çıkın
ca bir kıta asker tarafından selam· 
landı. Bunu müteakıp bando evve1i 
Romanya miili marşını, sonra da 

(D~CJamı 2 incı sahi/ede} 
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Şarktaki 
ma 

büyük kalkın· 
programı 

(Birir.ci sahifeden devam) 
IRAN TRANSiT YOLU 

Ş ırkın başlıca ticaret ve ihra
cat yolu olan lran transit yolunun 
muhtelıf ve mühim parçalan ihale 
edilmiştir. Bu yaz yolda mühim bir 
faali}et görülecektir. 

Avrupa a ısınarlanarak gelen 
otobüsler ·ı rabzona çıkanlmışlar
dır. 1 mayıstan itibaren bu yolda 
işlemeğe başlayac:ıklardır. 

DEMIRYCLU FAALiYETi 
Mem eketimizi çel k ağlarla 

örmrk ve Şarkı garba bae-lamak 
için dcmirl olu inşaatı hummalı bir 
faali etle devam etmektedir. Ke
mah-Erzurum arasında be yaz 
demiryolu faali}·eli en geniş m k· 
yasta de1mm eclecektır. H t Erzırı
cana 938 Eylülünde varacak 939 
Eylulünde de Erzurum ,Yeni dem.r 
ağlara knvuş1c ktır. 

ELEKTPJI\: 
Şarkta en küçük kasabaların 

bile nur ve ziyaya kavuştuğunu 
görmek başlıca emellerimiz -
dendir. Bu cümleden olarak ilk 
partide 16 şehir ve kasabanın 
elektrikle tenvirine ait proje -
ler ikmal edilmiş ve tetkik edil
mek üzere Nafia Vekiılctinc 
gönderilmiştir. 

Bunlar mcyaııında Erzurum, 
Kars, Rize, Sarıkamış, Kağız -
man, Iğdır, Ha.sankale vardır. 
Ve ekseri yerlerde elektrik, su 
enerjisinden istifade edilmek 
suretile elde edilecektir. 

Y.ENİ AÇILACAJ~ IEIITEPLER 
Köylüyü ve halkı okutmak 

için açılan geniş okuma scf er -
bcrliği cümlesinden olarak şim
dilik Erzincan ile Karsta yüzer 
kişilik köy öğrebncni yetiştir -

16 Mart faciası 
(Birinci sahifeden. devam) 

Bu cümleden olarak, Şehza
debaşında inzıbat karakolunda 
da bir şeyden bihaber uyuyan 
altı Türk eri öldürülmüş, on beş 
kişi de ağır surette yaralanın~
tır. 

Bütün İstanbul halkı ile be -
raber her Türkün kalbinde de
rin ve acı bir sızı bırakan bu fa
cianın şehitleri Eyüp mezarlı -
ğında yatmaktadır. 

Bu münnsebctlc bugün Eyüp 
Sultanda büyük bir ihtifal ya -
pılmıştır. 

İhtifal dolayısile bütün mek -
tepler dünden hazırlıklar yap -
mışlar, aziz Türk şehitlerinin 
mezarlarına konacak büyük 
mikyastu çelenkler hazırlamış -
lardır. 

İhtifal öğleden sonra yapıla -
cağı halde halkın bir kısmı sa -
bahtan, bir kıSlm mektepler de 
saat 11 den itibaren otobüs ve 
vapurlara binerek Eyübe akın 
etmeğe başlamışlardır. 

Saat 14 te Eyünteki .şehitle -
rin mezarJ:ırı baslarında binler
ce İstanbullu toplanmış bulu -
11uvordu. 

EV\TC]a bir muallim kürsüye 
f!e1erek 16 mart vak'asmı an -
Iatma · ve o eün şehit edilPn er
lerin hatıralarım canlandırmış
tır. 

Bundnn sonra ilk mektepten 
bir çocuk 16 mart şehitlerine it
haf edilen bir mnnzumeyi oku -
muştur. Bir saatten fazla siiren 

bu merasimden sonra çelenkler 
Şehitlerin kabirlerine konularak 
ihtifale son verilmistir. 

Bu akşam da İstanbul Halk
evlerinde muhtelif toplantılar 
yapılarak aziz şehitlerimizin ha
tıraları yadedilecektir. 

- ~-·---

Türk kuşu filosu 
Pazar günü .vapılan büyük tay. 

yare bayramına iştirak etn.ek iizc· 
re lzmir ve Ankarndan şehrimize 
gelen Türkkuşu filosu bu sabah 
Ankaraya hareket etmişt;r. 

Filo mensuplın sabahleyin Ye
.şilköyde toplanmışlar ve saat on 
buçukta ba~ta nıuallim yüzbaşı 
Zeki ve Vecihi olmak üzere teşyic 
J!elenlerin alkışları arasında havı· 
Janmışlardır. 

Filo ile beraber plfınör ve pa
raşütçüler de §ehrimizdeo azrılmış
lardır. 

Türkkuşunun kahraman genç. 
leri, birkaç hün sonra tekrar ~ehri
mizden geçerek orada yap facak 
bayrama iştirak etmek üzere Euir• 
neye iİdeccklcrdir. 

mek üzere mektepler açılacak• 
tır. Iğdır, Pazar, Sarıkamış ka
zaları da bu yıl orta mektebe 
kavuşacaklardır. 

Bundan maada Trabzonda ye
ni bir lise binası inşa ettirile -
cektir. 

ZiRAi KALKINl\1A 
Doğunun terakkisi için çalı -

şan Vekaletler meyanında Zi -
raat Vekaleti şarka çok ehem -
miyct vermiştir. Vücut haraları 
tevsi ve yeniden ıslah ettirmek
tedir. Harman mevsimine ka -
dar, köylüye verilmek üzere ye
ni makineler gcinderilecektir. 
ŞEHİRLERE lC~fE SUYU 

GE'l'lRİLİYOR 
Ekseri şark şehir ve kasaba -

formın civcırmda iyi ve tatlı su
lar mevcuttur. Bunları şehre ka
dar getirmek bir tahsisat işi ol
duğundan uzun senelerdir bazı 
yerler içme suyuna kavuşanın -
mıştı. 

Şimdi; Erzurum ve Erzincan 
içme sularının Devlet Demir -
yollan tarafından yapılması 
deru'hde ediJdi. Nafıa V:ekale -
tinin bu büyük himmeti bu iki 
memleket halkını çok sevindir
mjc~fi r. 
DOl'iUDA YENi BlR GAZETE 
Şarka ve memlekete ait mü -

him haberleri günü gününe ver
mek ve okuma zevkini arttır -
mak üzere mühim bir gündelik 
gazete çıkaracağız. «Doğu> is -
mini verdi~miz bu gazete ma -
yıstan itib:ıren Erzurumda in -
tişara başlıyacaktır. Gazetenin 
yeni alınan matbaa makine ve 
levazimab tahrir hevetile bera
ber Erzuruma hareket etti.> 

Antonesku geldi 
(Birinci sa1ıif eden devam) 

Türk l!lı\dfıl mar ını çaldı. Rıhbmı 
kalabalık bir halk kitlesi doldur
mu~ bulunuyordu. Halkın coşkun 
alkışları arasında misnf rimiz ve 
rr.a yelleri hazırlanan otomobil1ere 
bınerck Perapalasa gittiler ve ken. 
dilerine ayrıJ:ın hususi dairede bir 
müddet istirahat ellikten sonra, 
sa.>m Hariciye Nazırı va~i ve bcle
di~e reisi Muhiddın Üstündnğı ve 
1sta bul kumandanım :ziyaret elti. 

l 
Antonsko bu akşam Hıı)•darpa· 

şadan Ankara ekspresine bağlana
cak olan hususi bir vagonla Anka
raya harek t edecektir. 
Mısaf ırımiı, A kara a üç gün 

kalıcak ve önümüzdeki cumartesi 
gunü sabahleyin .şehrimize dö.ıe· 
cedır. 

ANTONESKO 
B. Victor Antonesko. Romanya 

•İyasetıni idare eden mühim şan
;siyellerden biridir. Azası bulun
duğu nas}.onal lilıeral fırkasında 
biıyük b r nüfuzu vardır. 

Geçen yazdan beri Romanya 
Hariciye Nazın olan M. Antoııes
ko'11un n"zaret mevkimi ilk ışgal 
edişi bundan yirmi sene evvel 

olup, iki defa tayin edilcJi~i Maliye 
N.ızırlığındn, Romanya malıyesini 
esası ı surette ıslah etmiş ve mali
yecilıkteki ihtısasını ve değerini 

isbat eylemiştır. 

Mumai ıe; h iki defa da Adliye 
Nezr retıne getirılmiş ve dip'omasi 
ha> alt na Romanın Paris sef.rıiğile 
gırm ıştir. 

M. Antonesko, diplomatik iba· 
yatında bırçok muvaffakıyetler ka· 
zanmıştır. So ı zamanlarda munteıif 
Avı up.ı hüküınet merkezlerine y ıp· 
tıgı Zİ) a etlerde aldığı neticeler 
bunu isbat kafi bir delildir. 

Romen gazetecileri de beraber 
geldiler 

Dost 11e müttefik Romanya -
nın harkiye nazırile beraber R o
men gazetecilerinden bir grup 
şehrimize geldiler. 

Bu meslektaşlarımız; Rador 
ajansı miıdürü Hupti? ile B. 
Poposko N eşesti ve refikası ve 
B. M pco an ibnrctfr. 

Rıhtımda İstanbul matbuat
ceıniyeti ba~kanı ve cemiyet 
.mensupları tarafından karşı -
)anan meslektaşlarımız 
bu akşam Ankaraya hareket et
mektedirler. 

Şereflerine Ankarada :mat ... 
buat umum müdürlüğü tara -
fından zıyafet ve süvareler ve -
rilecek enstitüler, mektepler, 
Çubuk barajı, Orman çiftliği gi
bi yerler gezdirilecektir. 

Lindber8 
l8 martta 
Gelecek 

Tayyareci Lindberg, ka:rıslle 
beraber, 18 martta memleketimiz. 
den geçecektir. Adanada, Gümrük 
meydanında yere inip gümrük 

muamc ·esini tamamladıktan sonra 
tekrar havalanıp Yeşil.köye ine -
cek, oradan, benzin alacaktır. 

Hindistandan gelen meşhur tay
yareci, İstanbulda çok kalmıyacak, 
hemen seyahetine devam edecek
tir. 

Havacılarımız kendisini Yeşil -
köyde karşıbyacaklaı· ve Bayan 
Lindbcrg'e Türk Hava Kurumu 
namına bir buket verilecektir. 

Kömür 
Sergisi 
Devlet Demlryollar1nda 

kolsyhklar 
Ankara beynelmilel kömür ser

gisinin a~ılması tehir cdilmi;itir. 

Bu tehire sebep, bazı iir~arın 

teşhir efillecek bazı maddelerin 

vaktinde yeti_şmiyeceği yolunda.ıd 
iş'ar ve müracaatlarıdır. Bu sc -

hepten sergi, 23 nisnncla açılacak • 
tır. 

Sergiye iştira.k ve sergiyi ziya -

ret edecl!klcrin kalncak yer bula -
bilmeleri için de aynca meşgul o

lunmaktadır. Otellerin kafi gelmi

yer.eği gd2önünde tutulmuş, bir i

ki büyük müessese ve mektebin 
bu işe 1nhsisi muvafık bulunmuş
tur. 

Sergi cicvrun ettiği müddetce, 
Devlet Demiryolları idaresi, H~!lc 
trenleri tahrik edecek, bu tren1t!r

le gelenler Ankarada kalacakları 

geceyi isterlerse trende gcçirebi -

lcceklerdtr. 
Sergi içinde, sun'i bir kömür o

cağı yapılmıştır. Bu ocak, ziya -
retcilerc, kömürün yer albndan 

nasıl çıkarıldığım, dışarıda kul -

lanılma şekillerini, safha safha 
gbsterec~ktır. 

Cenevredeki 
heyet geliyor 

Ctnevreden gelen haberlere 
gore H:ıtny ana yasa~ını tedkik 
etmekte olan komite a7ın seki
"Zinde 20 gün tatil yapacaktır. 

Bu münasebetle murahhasları

mız Cencvreden geleceklerciir. 
M ırahhaslunnııın cumartesi tıa• 

baht b rcket "'derele paıartcıti sa
bahı 1stanbula a-elmeleri bckie:ıiyor. 

Harc1rah tehakkuklar1 
Bundan sonra harcırah tahak -

kukları ıçin Nafıa Vekaletinin ha-

zrladığı harcirah 
esas tutulacaktır. 

mesafe haritası 

J[ Küçük Haberler j f Beş id:ım . 
ıceride Mahkumu ıle -- 1--DIŞ -1 

SIYASA__.J 
Fransanın Rusya· 
dan ayrılmasını 

•t936 PhracabmtZ lthalattu E J k d 
25,700 lirı. fu!adır. v enen a ın 

e lzmirde ,bir cinayet olmuş, 
Hamdullah isminde biri .arkadaşa 
Mehmedi üç yerinden yarahyarık 
öldürmüştür. 

e Ankar• Halkevi 20 Mart 
akşamı için büyük bir balo hazır
lamaktadır. 

e Meyvacılık mutehusısı Glay
oberg tetkiklerde bulunmak üzere 
cenup vilayetlerimize gitmiştir. * Per§erribe günü Atinada top -
!anacak c.Jan Balkan antantı, Eko

nomi konseyinde hükumetimizi 
temsil edecek :murahhaslar dün 

gece Yunanistana gitmi§lerdir. * Aksarayda Taşkasap mahal -
lesinde oturan ve beş gündenberi 

kaybolduğu yazılan Muhterem is

mindeki 17 yaşındaki kızın, Tak -

simde bir doktorun yanına hi!. -

metci olarak girdiği anlaşılmıştır. 

* l\!.:ıarif Veklileti, kıdemleri i
t ibarile hirer derece terfi etmeleri 

iktiza eden ilk mektep muallimle

rinden 770 inin terfii için bir liste 

hazırlamıştır. * Kamutay 26 :mart pazartesi 

günü toplo.narak z.irai kalkınma, 

su işi, yeni memurlar kanunu pro
jelerini tetkik edecektir. * MotOr ve deniz inşaiye müte
hassısı Asafın kızı Leyla vefat et-
miştir. * Şehir meclisi 937 mezbaha 
varidat bi!tçesini 11607,000, masa -
rif bütçesini l,607,000 olarak kabul 

etmiştir. * iisküdar hapishanesindeki 

mahkUmlardnn bir kısmı Kocaeli 

hapishanesine nakledilmişlerdir. 

Dısarda: -----* D:ınımarka krı.ılı Berli.ne git-

miş ve JHlerle gôrüşmüştür. 

* Lübnanda kabine ıle muh:ı -

lifler arasındaki ihtılaflar yeni hir 

kabıne t~şkıli ile halled ilmi~tir. * Amerıka hava inkişafı cemi

yeti katibi şu raporu vermiştir: 

Sovyetlerin 7500, Almanların 5590, 

İtalyanın 5000, Fransanın 4000, İn· 
gılterenın 3500 tayyaresi vardır. 

* 20 temmuzda Moskovada top-

]anacak olan üçüncü beynelmilel 

jeoloJi kongresine hükumetimiz de 

murahhas gönderecektir. 

* Cumhurıy~t Halit Partisi 

memleket dahihndeki bütün H:ıl-

kcvlcrinrle radyo bulundurulması-

nı kararlaştırmıştır. 

* Karabukte kurul.-cak olan 
Demir ve Çelık 'fabrıkalarmda ça· 
lışacak oh;n Türk mühendisleri 

Ankaradan hareket etmışlerdir. 

Fabrıkarh şimdıden en aşağı 1200 

amele çalıiacaklır. 

A ika hkOmetl kadını istiyorlar. 
mer B" kt 1 • ·n hudut haricine çıkardı ır gall> pa 1 yapı ması ıçı 

. ... .. 1 İngiltere hükumetinin, Alman • 
Çok ze~n old~gu. soy ~:ı1 ya ve ft.alyaya yaptığı teklife. bı.J 

Bayan Sılvan ısmınde g~ • iki hü.ltumet geçen gün cevap • 
1 b. · İn T k dm nı Amen - · 

.ze ~1 ,. gı ~ a 
1 

• • larını verdiler. Verilen cevabın 
ka hukumetı hudut harıcıne çı- ı· h .. I" lm k . 

. d ah- mea ı en uz ma um o ama 
karmıştır. Bu kadın, 1 am m la beraber Roma gazetelerinin 
kıimu erkeklerle evlenmek m: neşriyatından İtalyanlann ver .. 
r~nda olup. b':rilardan beş ki- dikleri cevap hakkında bir fikir 
şı 1le evlenmtştır. . hasıl etmek mümkündür. 

193~ yılın.da A.m.erı~anın !taly.anlara göre, Avrupadakİ 
Sing-Sıng hapıshanesını zıyaret u1 al · da b ·· · 

1
·n 

İ . . ·a arsı us sıv.asa , uııun ıc 
eden güzel ngıhz kadını 1 am h 11· · d ··h· · as1 l d ... h"" a ı ıcap c en en mu ım sıy, mahkumlarının bu un ugu uc- mese1e1er sunlardır: 
reye girmek arzu~nu izha: .et - Birincisi~ Beş bi.iyiik hiiku " 
miştir. Arzusu yerme getınlen met arasında kollektif emni •et 
kadın, idam mahkumlarile tatlı, namına bir pakt akti için izhar 

tatlı konuşn:~~ . başl31:1~ ve olunan Fransız arzusu. ikinci " 
bunlardan bırısım, kendısıle ev- . J\ıI ' "t k b"l d rıi• 

... . . lb k" sı: u e a ı yar ım ve em 
lenm~e rnzı e~ıştır. ı:a. ~. ı yet namına, üç taraflı anl:ıc:;ın:ıı 
koca oforak ?ldıgı adam ~kı gun lar yapılması hakkındaki İn{!il• 
sonra elektnk sandalyesıne 0 - terenin teklifi, i.içünciic;ü: B"'l " 
turtularak ö1düri.ilmiiştiiı:. dkamn bitaraflık teklifi. dör " 

Bundan sonra başka hır ha - düncüsü: devletler arasmdnld 
pishaneye giden kadın~ karısıı:u silahlanma yarışı meselesi. Be .. 
öldüren idam m~hkun:ıu bır şincisi: Sovyet Rusva Fransa 
zenci ile evlenmek ıstemış, zen- paktı, altıncısı: 1\fütecavizin ta· 
ci bit.tabi derlı~ muva~a~at et- yin' ve İngiltere Fransa askeri 
miştir. Fakat guzel İng!lız. k~. - ittifakı. .. 
dımn ikinci kocası da yırmı ıdort ı't 1 ·"' l · ·· btl 

'd d"lm" f ayan ga1.t.ae enne gore. 
sa~t ~n~~ 1 ~m .~ ı.. ış ır. lıe paktlardan bilhassa ikisi, haya~t 

Üçuncu, dorduncu kere f P ehemmiyeti haizdir. Birincı, 
idam mahkumlariJe evlenen a- Fransavı Lokarnodan ayır:.tll 
kat e~lend~k~eri a~amlarla ar: - Rus - Fransız paktı, ikinci, A \'" 
,..,k '-ırer ıkışer gun yaşayabı - b .. k"" . ti · _.., 
...... u 

1 
• • rupanın ugun u vazıve nı t:J .... len kadın beşıncı kere evlen - . 

1 1 
k .. İn ·1 

' . nıyet a tına a ma uzerc gı • mek üzere farfi namında hır • 
1 

.. ... 
. d hkü .1 anlaşmıştır. tere ı]e talyayı on plana koyaJl 
ı am ma mu 1 e ... ve üc taraflı arilasma vanılma .. 
Fakat, kadın, yaşam:ıga mey - h kk dak" 1 ·1· t- kl"fid'r 
d b 1 d hk ,. m 0-1au·· sı a ın ı ngı ız e ı ı . an u ma an ma u - . . ik• 

··1 u"'ştür Kadının idam mah - İtalyanlar, İngılızleı·e verd 
ru m · l · l ·ı · tekl"fl " kumlarına karşı olan bu mcclfı- erı cevap arı e, yem ı er a 
b. ı· Amerika hükumetinin de bulunmakta ve 1936 vılın~· ıye ı . . . . t ·ı· l . . Ed tı nawrı dikkatini celo ıcm, İngılız ngı ız 1arıcıye nazırı enı. 
kadını geçen gün hudut harici- yaptığıt.ckUf mucibince yeni rnii' 
ne çık~rılmı&tır. zakerelere baslamal!"a amade ol• 

--- du~larını bildirmektedirler. 

lngiliz hava 
bütçesi 

Londr'I, 16 (A.A.) - Evvleki 
gece Avam kamarasında hava bütçesi 
hakkında yapılan mi;zakereler, 

amele fırkası takririnin 119 reye karşı 
reddi ve hükumet tarafından tevdi 
olunan takririn 94 reye karşı 210 
rey ile kabulü suretile hitama 
ermiştir. 

Pamuk satlş 

kooperatifi eri 
Ankara, 16 [Husu~iJ - lgdırda, 

pamuk mıntakast olan Tuzluca ve 
Jgdır kazaları ve Yaşköy Taşburun 
nahiyelerinde birer satış koopera
tifi ihdası karulaştırılmıştır. Bu 
işlerle meşgul olmak üzere dor· 
düncü umumi müfettişlik iktıs:ıt 
müşaviri Şü~ rii, lktısat Vekaletince 
Jgdıra gitmişlerdir. 

Bundan ba~ka, bir de satış bir· 
ilği kurulacaktır. 

Bir notanın kavdetti~ en nıiİ' 
him bir mesele de, bevnelmilel 
bütün konferans ve toplanmalııf 
esnasında Avrunaya ait görü ' 
şü1ccek siyasi biitün meseleler• 
de İtalyanın Almanvadan hiC 
bir suretle ayrılmayacağının bil' 
dirilmesidir. 

İtalya ile Almanyanın Fı·an " 
saya, Rus dostluğundan sarfı " 
nazar etmesi için son defa ola ' 
:rak bir kere daha teklifte bulu · 
nacakları zannolunmaktadır. ti 
sasen, İtalv.a ile Almanya, saıtl' 
paktı hakkındaki İngiliz tekli " 
fine verdikleri cevnbı ayni gü:rıt 
tesadüf ettirmişlerdir ve nota " 
lann mealleri birbh·ine ço"k yn ' 
kın olduğu da söylr>nmektedir. 

Henüz remnen ilan edilme ' 
yen notalardan miinderecat ö~' 
renildi'kten sonra İngilizlerin btl 
hususta ne düşündiiklerini an ' 
famak mümkün ol:ıbilecektif• 

~abah ve akşam başm~_rr_irle_ri_ne __ y_az_ıy_orl_ar ___ ? 1 

Fakat, (görlinen köye kıla~ 
istemez) dedikleri gibi, İngilıı 
İtalyan rekabeti ve A1maıısı1 
Rusya ve düşmanlığı göz önü~ 
de dururken kolny, kolay bir 
]aşmaya varılabileceğini zanne~ 
mek tc, fikrimize~ hoş bir ha) 
olur. 

Cumnurıyet 

Hava bayramının 
bilyUk manası 

Bu sabahki "Cumhuriyet., te A· 
bidin Davcr Ycşılkoyde yapılan 
Tiirkkuşu bayramının manasını 
tahlıl edjyor: Buti..ın lstanbulun ev
velki gtın Y~ilkoye koşuşu, Turk 
mılletınin havacılığa ne kadar bu • 
yük bir ehemmıyet verdığine en 
büyük bir delil sayılmalıdır. 

Türk Hava Kurumu He, Türkku
şu, zaten içimizde mevcut bir aşkı 
Pazar gi.ınü yapılan bayram müna -
:sebetile büsbütün :tnzeledL 

Milletlerin medeniyet ve kudret 
derecesini havacılıktaki mevkü ile 
ölçmek yanlış o1m.az. Türk milleti 
bu hakikati kavramış ve onun için 
14 mart 1937 gilnü coşkun bir de -
niz gibi, Yeşilköy kryılanna koş -
muştur. Halkın bu heyecanını ya -
şatmak, idare etmek gerektir. 

Açık Söz 

Şehrin mUhlm bir kslğl 
cAçık Sön de Şakir Hazım Ergök

men Ttirkkuşu bayramının, 1stan -
bulda mühim bir eksikliği ortaya 
attığını söylüyor: Bu eksiklik nedir? 

Büyük toplantılarda intizamsızlık , 
disiplinsizlik!. bu toplantı bir tec -
rübe olmuştur. fstanbulun mes'ul 

makamları bu tecrübeden ders ala
rak, elbirliğilc bu eksiği trunnmln -
malıdırlar. 

Kıymetli misaflrler~:.~z l 
Dost ve müttefık Romanya Ha· 

ricıye Nazırı Vıkt.or Antonesko \'e 
Harıcıye Müsteşarı Badulesko, bu· 
gun oğleden sonra şehrimıze geldi· 
Jer. Akş:ım Ankaraya gıdecekler -
dır. 

Bu haberciği TAN da Ahmet E
min Yalman, bu ziyaretten bahse
derken diyor ki: 

•Balkanlarda yeni bir yapı :ku
ru1uyor. Bu yapı üzerınde devamlı 
surette yapılacak işler vardır. Bu
nun ıçın Balkan devlet adamları -
nın ve muhtelü Balkan mümessıl· 
lerinin ya umumi surette veya 
yalnız iki Balkan memlek~ıni 

temsil suretile bir araya gelmele
rinı tabü ıhtiyaçlardan doğmuş bir 
zaruret diye karşilamak kabeder. 

A vrupamn en kıy.rnetlı iki ada -
mı bugün aramızda bulunuyor. 
Hoş geldinız. 

Kurun 
ÖkUz olmak isteyen 

kurbağa 
cKurun. da Asım Us Lafonten

in meşhur bir hıkiıyesini rnısal 
gösteriyor: Bir kurbağa öküzü kıs
kanmış, onun kadar büyük olmnk 
istemiş. Büyük olmak için de ye -
rniş, yemiş, en sonund.'.ı da patla -
mış ve i51müş. 

Hatnydn aylardanberi yapılan ve 
şimdi de dereçcsini ve haddini 
büsbütün aşıran tahrikata bakılır-

sa, bu ad.1mlar hakikaten şaşırmış
lardır. 

Vataniler iyi bilsinler ki, Tür -
kiyenin bir Roma siyaseti yoktur. 
Türkıye sömürge arayan ve isti -
yen bir Jevlet değildir. Fakat ken
di huduUarınn bitişik olan Hatay 
Türklerinir. henüz istiklalini bile 
almamış olan Arap Suriye tarafın
dan sömürge olarak istenilmesine 
asla tahammül edemez. Şayet Su
riyenin başına geçenler böyle bir 
fikir kurarlar da, mecnunane bir 
maceraya kı:ıpılırlarsa, Lafonten -
in e!sanc::lerindcki cÖküz olmak 
istiycn kurbağanın akıbetine uğ -
rarlar. 

Son Posta: 

Dö Martel ka, ırapayım 
derken göz çıkar1yor 

"Son Pocıta,, da Muhittin Birgen 
Suriye ile aramızdoki dostluk mü
nasebetlerimiz.i bozmamak için ne 
kad:ır dikkat ve gayret göster· 
diQ'imize işaret ediyor ! 

Hatayd:ı arap milliyetperverle. 
rinin yaptıkları tahrikat malümdur • 
Oradaki Fransız makamları da bu 
tahrikata göz yummaktadır. T<1ş
nak ermcniler ve nraplar Sanca~n 
huzur ve rahahnı boz.mıık için bir 
vasıta olarak kullanılmaktadır. Hem 
de silahlı ve gayri mesut bir vasıta! 

Fakat Türk - Fransız dostluğu 
namına bu, insanlık namına hareketin 
önüne geçmek icap etmez mı? 

Akşam 

Başmakalesi yoktur. 

Halk Fil~ 

Mahsulleri 
Hasara 
Uğragaıılar 

-- 1 
Maliye Vekaletinin aldığı 'fl11, 

bir kararla, mahsul!eri hasara llf 
'tllyan mıntakalarda vergi alıntı"' 
yacaktır. Ancak, bu kararın eSs1' 
ları, hulasaten şunlardır! 

Ekilen tohum mahsul vermeı.s:; 
vergi :ılınmıyacaktır.Tohum atıldlrt 
dan e\'Vel olan arızalar i~o ve 
silinmiyeceklir. ~ 
Eker hasar ve mahsulsüilük, :ıe} (if 

fındık ~c bunlara benzer ağaÇ~ll" 
kendili~inden mahsul :vermem ~ 
den mütevellit i e vergi Jına':'ti'• 
tar. Bu cihet tahkik ediltc~ 
Verginin ıtakdir ve tayini için 
sul zamanı beklenecektir.. 

Japon elçisi ltimatfl" 
m sini verdi ~ 

Ankara, 16 ( Husu i) - J~~ ~ 
yanın yeni büyük elçisi To hı tısı' 
Taketomi, dün saat 16 da Cyfll ır.O' 
Bac:kanımrz Atatürk tarafından .• ~ 

... 'J11"' tat m ernsimle ktıbul bul ru 
itimalnamesini takdim etmiştir• rfı11 

Bu kabulde, Dışişled Baka0 ~f· 
Rüştü Aras da hazır bulunmuşt 
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1 Portakallarm çürümesine -----

Şehrin, çöp yüzünden, tekra niçin sebebiyet veriliyor? ~~e~~~:ı 
sinek istilasına uğra

maması için tedb·r allnıyor 
İstasyonlar Mecidiyeden kaldırılacak 
Şehrin sulanması için kullanılan yan_gın arazöz

lerden, bir hadise vukuunda 
istifade edilememesi karşısında, geni arazöz lazım 

Bcleaiyc temizlik idare:.i, Me- si tclkiktcre buşlamıştır. Alınan zôzleı i kullanmak dog~ t·u g" .. 1 oru me-
cidiyeköy ve Kağıthane sırtlarına yenı çöp kamyonları, bulun şı::hrin ı:e~ted_ir. Her hangi bir yangın 
dökülen ~ehir çöpleri için ve - çoplcrını L.ıınamen rıak!c kafi gel- h<ıdısesındc derhal bulunmak _ 
niden bazı tedbirler almıstır. Bun- mcdıği i~ın i.ıstu açık alelade kam- zıyetinde olan arazözlerin temi~"~ 
ların arasında bilhassa 1iecidıye - yonlar da alınmıştır. Bu yıl çöp l'k .. 
k l ı · ışıne lı::hsis olunması caı'z dı,> _ 

öyünün tam arkasına tesadüf e- teşkilatının daha esas ı ve sıstemli _ 

d b . h ld l as muka- n d ğild_ i.r. Bu itibarla şehrin sulann1J.. 
en çöp istasyonlarının kaldırıl - ır a c yapı m ı • rd ıl'. 

M 1• 1 i · u·· e İt b 1 sı ıçın ay.·~ca arazöz tedarı'k· 
ması birinci safta gelmektedir. a um o c ugu z re s an u ı mu-

Bugün Kağıthane sırtlarına dö- şehrinın temızlık idaresi, teşkilat vafık görülmektedir, 

küldüğü söylenen çöpler, Mecidi _ noktasından çok zengindir. Fakat Şchrın sabaha yakın temizlen .. 
ydköyünün dönemecine ve aşağL gerek sistem altında tevzin olun .. mes~. ve bğ!edc sulanması ve ic:ı.p 

ması ve gc reksc her alışanın yeri- ettıgL ve yani sıcakların de"ece .. t-
yukarı lıir kilometre mesafesi!lc ... "' 

ne yeniden bir tır.emi getirilm-:?si ne göre lüzum go"ı "ld" w .. 

dökülmü.~ bulunmakt~dır. Bu, §im- ·u ugu takdirde 1 
yi.ı.ziındm kadı odan matlllp olan akşamları da bir defa olmak .. 

diden kara sineklerin teşekkülü - . uz~re 
faycla h:ısıl olmamakladır. gunde iki defa sulanması yeni "a _ 

ne sebep oluyor. Çöp dökülec~k Bıı· d0 '.•azın şchrın sulanmnsL Jışm 1 11 

a es:ıs arı cüntlesindeı1 bulun-
_,_.,.,_r_ı "_r_i_.,_ı_n;_v;_i n.:.i:..;.:i c:.:.i n:.:...:t:.:.f'.:.:m.:.:i.:z l::,i.:,:k_;i:.;:d:;;;a~r c:.-...:.....:.:n:.ok:.:.t:.:a::s.:.ı ~v,;:.a::,rd:.~~ n iç ın de ar <ı • m ak tadır. 

---:---::-::-;-.::::::=:::::::-------~ 
Adalarl_a Anadolu sahili/ Hayvan --
v urlarla bağlanayor Gıdalarının 

Adalara rağbeti temin etmek için ~e~ni _yapılışı 
geni bir eğlence programı! gretıl'!!!_ek 

Birçok vllAyetlerde 
merkezler açıldı 

B '! ~·ıl Adal~n giiz~llcştirmc cemiyeti tarafından, Adalara rağbet te· 
. ınuu maksadile yem bir çalı~ına lJrogramı hazırlanmış \•e nynca Akay 
ıdaresile müzakereler :rnpılarak Adalaı· tarifo<i:inde yapılması zaruri görü· 
len tadilat csac;ları tesbit olunmuştur. 

Bilhassa Biiyükadada ~:apılacak eğlenceler için a.> rıca vapur tahsisi te
emmül olumluıru gibi iskele ile Yörükali plajı ara!.ında hususi \'C kücük Ya• 

sıtalal' kullanılma~a (la mukarrer buluıunakladrr. Üç yıldanberi tetkm olu· 
nan im nokta da hemen hemen haUolunmuş gibidir. Bu cihet adaları 1\1 1-
tcpc sahillerine bağlayabilmektir. Eskidenbcri rriinde aı1cak ik·ı a fa • 
• ~ • • • n v pur se en 
ıle haglanan bu ilu ıskelc arasında muntazaman bir ka~ se[er ihdas oluua-

cakhr. Bu seferlerden birinin geceye tahsis olunnıast mukarrerdir 

1 
Bu yıl Ad.a plfıjında da ıslahat ve tadilat yapumakladır. Gaıin~ iknıal 

o unacnkhr FıaUarda b" t ·ı· 1 
t r . · . ır eıızı at yapı ması mukarrerdir. Ayl'lca l\'Iaden 
ara ındakı demz baıwolan da b 1 .. 

1 
.. · .. . : u yı ı muteakıp ıshılı olunacaktır. Çünkü bu 

ıamamın mustccırı u,. sene mi' dd tl k. 
• • ~ • 1 e e ıracL bulunmaktadır. Ancak bu yıl, 

hmnamJar JC'tn nıe,·zu 1ahmatnamenin bu"ı·· • ı t tb'k tt' il kt• G" ll ~. wı ıcaııarı a ı c u· ece ır. 

llayvani gıdalardan, fenni şekil. 
de neler yapı1masl miimkün oldu -

ğunu köy1iiye tanıtmak ve kendile

rini de tamamen fenni istihsalata a. 

lıştırmak iizere muhtelil vilayetlerin 

merkezi köylerinde asri inekhaneler 

açılması knrarlac;hrılmıslır . . . 

Küçük esnaf ta portakallara karşı 
rağbetsizlikten zarara giriyor s , ON hafta v zarf~.n~a piyasa.ya fazla mikdaı·dn ~ıı~·ıı rekilmiş portakal 

sevkoJundugu gorulmektedır. Buna rağmen fiatlarda fazlahk muha
faza edilmektedir. Reyfiyetin en nıiilıinı tarafı, podakal tacirlerinin ihracat 
ilıtimaliııc karşı gelen mahsulü stok bir halde bul~durulnıası ve piyasaya 
sevkctmemesidir. Bn yÜ2dCJı portakallar kıymetini kaybetmektedir. 

Şimdiye kadar mühim mikdarda portakal ihraç olunmuş. Fakat ıncv -
simin geçmesi miinasebelHe ihracat durnıu:)ur ... Piya~ada :ınyi olan bir ha
bere nazaran civar meınleket1erden mühim ınikdarda portakal istenecek
tir. Halbuki ticaret islerile uğra§an resmi ınahafilı im şayia~·ı tekzip clnıek
tedirler. 

Tacirlcl· bu ;\'Üzdeu malların kalitesini boınmktııdırlnr. Dfüı geuc piya
saya, stok bir halde kalıı> çiirümeğe yiiz tutmuş bir kaç bin sandık portakal 
sürülmüştür. Portakallar htce kağıtlar içjnde çıkıırılmuktııdır \'C bu suret· 
le çürükleri kaııatılıuaktadıı·. 

Perakt'ndeci esnaf içinde bu hadiseden zarar görınfü:Icriıı ınikdarı faz
ladır. 

Bu \'aziyel :kıır!ojısında halkın rağbeti de dii~ınii~ ,.e portakalfar yüziis· 
ti.ine kalmıştır. 

llalbuki keyfiyet, nıüstahsilleri zarara sevkctmektcdir. l\lahaUinde mii· 
him mikdarda portakal mevcut olduğu, fakat bu \'a.ziyet knrşısmda alıcı 
eller kalmadığı ve yani rağbet bulunmadığı için sevkedemediklcrl de söy
lenmektedir. 
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Göçmenler 
Verilen eşyayı 
Satamıyacak 
Sabn alanlar da ceza 

görecek 
Göçmenlerin müstahsil bir vazi· 

yete getirilme~i için yapılan yardun
Jar nıeyanında kendilerine mecca • 
nen ,·erilen araba. sapan, pulluk 
gibi zirai aletlerle, çift hayvanı ,.e 
tohumluk buğdayların bazı yerlerde 
elden ele satıldığı gorülmü~ti.lr. 

Asıl gayeyi haleldar eden bu ha1in 
önüne geçilmesi için Sıhhut \'e İçli· 
mai Muavenet Vekaletinden Vila
~·ete biı· tamim gönderilmiştir. Ta
mimde, hükumetçe göçmenlere \'e
rilen bi.itiin maddelerin kat'iyyen 
satılmaması \'e satııı alınmaması, bu
na teşebbüs edenler göriilürse şid

detle nıaııi olunması bildirilmiştir. 

Ticaret Odası 
Ur'1umi katibi 
Ankaraya gidiyor 

J Bütün köylerde 
Bayram 
Yapılıyor 

Köy Kanununun yıldö· 
nUmU per,embe gUniJ 
Köy kanununun tatbik ınevkiine 

konulduğunun yıl dönümü 18 Mart 
Perşembe gününe tesadüf etmek -
tedir. Köylerimizin kalkınması yo • 
Junda mühim bir imi! olan ve köylü
ye medeni lıoyat \'e yaşayışm icap • 
!arını teınin eden bu kanunun merl-

yete girdiği ilk gi.in mUnasebetile 
hiHiin köylerde tören yapılması ka-

rarla~tırılınıştır. Bu ciiıuleden ola • 
rak şehrimiz köyJerinde de merasim 
yapılacak \'e hugfüı layık oJduğu e· 
hemiyclle karşıJnnacaktır. 

Dansh çaylar ve talebeler 
Son zamanlarda bazı ta1eheler, 

danslı çayhıra dadanmışlar, bunların 
derslere karşı olan bağlılıklarmda 
bir gevşeklik görlilnıiistitr. Mektep 
idareleri bu gibi tuJcbcJer hakkında 
bazı tedbir kararları almıştır. 

Beyoğlu Üçiincü Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

Bütün diinyn bilil' ki bi:r. mu -
harip, silahşör, ~ö,•alye bir milletiz. 
İyi harbederiz. Bu böyleyken, nıcr
lıamctli bir milletiz ele. GarJ>lilerdcn 
biiyük farkımız du hudur. OnJaı·, 

\'akrn. şövalyelerin nesillcridir. Fa
kat biz hfılii şönlyeyiz!. 

Nitekim, şu llahc~islaıı meselesi 
olduğu zaman elimizde olmadan Ha
beş milJclinc, Habc~ İmparatoruna 
en çok hiz acımışudır. 

Gel gelelim kazın - kora kaz da ol
sa · ayağı öyle olmadığı anla"jılıyor! 

Bizim o at'ıdığımız Habeş İmpara
toru Necaşiye bakın ki tulmu~. dert
li başında sanki dert yokmuş gibi 
Suriye mi11ctlııe bk mektup yazmış. 
Ö~lit ,·eriyor!. 

Neler buyuruyor bakınız: 
- Habe~istan faciası, diyor, baıj· 

kolaruıa iyi bir ders teşkil elnıelidfr. 
Korkuyorum ki İskenderwı iacia
sı (!) da bir mütemmim ders teş -
kil etmesin!. Milletler Cemiyeti u -
tanmadan zavallı İskenderunda da 
Türklerin haklarını tanımı~hr!. l\lil
Jetler Cemiyeti kuvvetliyi ve zalimi 
tutar, zayıf vo mazrnmu tutmaz!,, 

Herif bu menval üzerine bir hayli 
acaip ukalahklardan sonra, Suriye 
ulusuna (müttehit olmayı ve ha:ıır· 
]anmayı) tavsiye ediyor!. 

Filhakika Habeş İmparatorunun 
bu mektubunu olan Fahri - el - ba
rudi cevabında bu öğiitleri ı>ek be· 
ğenip ''e: 

- Si7.i temin ederim ki eğer Türk
ler, diyor, anlaşmn:ıı: siyasctiııde ıs -
rar ederlcr<i:c biz onlarla dövü~ür, 
ya hudutlarımızı himaye eder veya· 
Jıut ta mııhvoluruz!. 

Habeşislanı meğer nasıl bir kata 
idare ediyormuş, ıınla~ıJdı mı?. Şim· 
di Habeşistan tc\'ekkeli mah • 
volmanıış, demez misin?. 

Bu nasihatlere göre hareket ede
cek olanlann da elbette mahvola -
caklarmt ev\•elden bilmiş olmaları

ııa kim hayret eder?. 

Halk filozofu 

Buğdayı koruma v&rgisi 
Buğdayı koruma vergbi, geçen 

936 senesindt!nberi umumi mU\·a -
zcneye :.ılınmıştı. Maliye Vekaleti, 
alakadarlara, bu münasebetle bir 
tamim 1öndermiştir. Bu tamimde, 
bu verginin umumi mu,·azeneye 
alınmasilc mahiyetinde ve cibayet 
şeklinde bir değişiklik olmadığı ve 
tahsilin üç parçalı bir makbuzla 
yapılacağı bildirilmiştir. ~u~e .. e~~m~e cemiyeti bu yıl deniz eğlenceleri teı·tip edecek ve Ada • 

spor klubuııu hıınaye ederek deniz sporları, yarışlar hazırlıyacaklır. 
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kan olması için konuşmalar yapıl • 

Kimse kabul ınış ise de ~:eni kurulan hir fakül· 
tc i~in bunun mahzurlu olacağı do· 

Bunun için ev\.'eJa İstanbul, iz • 
ınir, Bursa, Trobzon, Kars gibi Vİ· 
Liyct1crin bazı kaza veya köylerinde 

bu işe en miisait sahalar nrauarak 
istimlak edilecek ve inşaata başla-

1 

nacakhr. 

Yağ, peynir, yoğurt, kaymak gibi 

kıymetJi ve sıhhi gıdaların daha fen. 

ni şekilde yapılması köylüye öğre· 
nilecektir. 

Lise talebeleri 
Bir tayyare 
Alacaklar 

istonbul Ticaret Odası Umumi 
Katibi Cevat Ni:.r.aıni Oda biitçesi 
l1akında Vekiıılete izahat \•ermek ü
zere bir kaç giin sonra Ankara:oı•a 
gidecektir. 

Umumi Katip, Ankarada. kaldığı 
ıııiiddct zarfında odanııı diğer bazı i
dare i~leri ile meşgul olacak bu ara· 
da yeni ticaret odaları teşkilatı ü -
zerinde Jıazırlıınan proje hakkında 
sorulacak bazı noktalara cevap ve
recektir. 

Mahkemenin 936/1469 sayı
lı dosyasile İstanbul Maliye Mu
hakemat müdiriyeii tarafından 
Beyoğlunga Ayaspaşada Nihat 
Bey apartımanında Üsküdarlı 
Mehmet aleyhine açılan alacak 

,.. -
1 Birim izin derdi 

Hepimizin derdi 
Etmiyor mu ? layısile Ömer Celalin de Hukuk Fa· 

kültesi oJması ihtimali. kalmamış -

tır, Fakiillc içinde dekanlığı hiç bir 
profesöriin kabul etmemesi dekan • 

lığın geçen yılı Üniversiteden ayrı· 
lan Etem Menemeıı'in dekanlığa 

Hukuk Fakültesi için 
yapllan görUşmeJer 

Bir ha[ta kadar nI Hukuk Fa • 

kiiltesi. dekan ve idare hukuku or
dinaryiis profesörü Sıddık Sami is
tila etmişti. Rektörliik ~·e Vekület 
bir haftadaııberi veni hir dekan ta -
Yini için çalı~ınaktadır. Bütiin Hu
kuk Fakültesi profesörlerine de -
kanlık nzifcsini kabul etmeleri için 
teklüier yapılmış fakat hiç birisi bu 
\'azüeyi kabul etmiyeceklerini bil
dirınişlerdir, İkhsat Fakültesi de -

Edebi roman: 13 

getirilmesi i~in teşcbbiisaUa bulu
nulacağını meseJesjni ortaya çıkar· 

mıııtır. 

• 
TEŞEKKÜR 

İnli~arımızı kutlulayan Anadolu 
refiklerinize ayn ayn teşekkür eder. 
ka~ılık olarak mu,·affakiyetJerini 

dileriz. 

Sen de seveceksin! 

- Yazık be kız sana! .. 
Dedi, 

k 
- Ağlama, ağlama. Dur ba

alun .. 
.. Diye odanın içinde dolaşma
ga başladı. 

Yüzbasının evi 
Gece ilerlemişti. Komiser 

daldığı düşi.incelerden ayrıldı. 
Sert bir sesle sordu: 
d :- Kız büti.in bu anlattıkların 
ogru mu?. 

1 
... Genç kadın sözüne bütün var
ıgını, benliğini katarak: 
-Doğru .. 

k 
Dedi. Geçkin yaşlı, kız babası 

o-. ....... ıser de buna inandı. 
I; Sana öyle ise bir kolaylık .. 
ıye söze başladı: 

ğu, - Çocuğun göğsüne koydu -
n bu kağıdı yırtacağım. Ço -

Etem izzet Benice 

cuk senin olmayacak. Onu cDa· 
rülaceze• ye göndereceğim. 

Seni de iyi bir yere verec~ğim, 

izini kaybedeceğim. Bu yö:1den 
bir araştırma olursa onu kar~ıla .. 
mak da bana diışer. !\asıl iyi mi? .. 

Genç kadın, şaşkın, anlamamış, 

söyleneni kavramamış sordu: 
-Ben kurtuluyor muyum? .. 

_ Kurtuluyorsun!. 
_ Ya muhtnr yine beni yakala .. 

tırsa? .. 
_ Hangi muhtar? .. 
_ Piripaşa muhtarı. Şevket ... 
_ Ne diye yakalatsın? .. 

- ..... . 
Komiser bir daha sordu: 

_ Onun senden bir zoru mu var, 

ne diye seni kovalasın .. 

- ······ Ergen kadın muhtarın: 

Nişantaşı kız orta mektebi talebe

leri, aralarında para toplıyarak 
Türk Hava Kurumuna bir tayyar; 

hediye elmej:e karar vermişlerdir. 
Alınacak bu tayyareye diğer mek· 

tepler talebeleri de iştirak edecek _ 

lerdir. 

l\Iekteplel'de, bıınuu yardım için 
komisyonları teşekkiil veyardun 
toplamağa başlanmıştır. 

- Ne yapsan elimden kurtula _ 
mıyacaksın ... 

Dediğini kulağında tazeledi. Ür· 
perdi. Komiser bir daha sorunra 
Llıtfiye muhtarın hikayesini de u: 
zun uzun anlattı. Komiser buna da 
sevindı. 

- Aferın sana kız. Gözüme ın"
din. Sen alnından öpülecek şev;in . 

Dedi, ilave etti: · 

- Korkma. Tırnağına bile dn _ 
kunamaz. Ben onu çağırır, kuı.:-f.ı· 
na üflerim. 

Ve .. bir daha anlattı: 

- Seni iyi bir yere yerleştıre -
ceğim. Orada böyle namusunia ~·a· 

Jış.:ıc~ksın, kurtulacaksın. Bu su ~ 
çunu saklıy<ıcağım. Benım vicda -
nım, seni kurtardı. Kırk vıldır l:;\j. 

tün suçluları adliyeye gÖnderd!m, 
bir suç üzerinde de hüküm ver ~ 
mek benim vicdanımdaki mrhı<e· 

menin salahiyeti içinde olsun. 
Ve .. ilave etti: 

- Seni, şimdi kendim götürer.e
ğim ... 

- Nereye? .. 

- Yüzbaşının evine. Haydi kalk! 

Tahrir komisyonları 
'Faaliyetlerini 
Arbracaklar 

Arazi tahrir komisyonlarının ça • 
lışmaları hakmda Maliye Vekale • 
tinden bir tamim gönderilmiştir: 
. Bunda, kLş dolayısile faaliyetle • 

rıni tahdit etmiş olan yerlerdeki a
razi tahrir komisyonlarının, yeni • 
den teşkili için Vekaletten '\'eni e • 
~ir beklenmemesi ve bu işİere se • 
çılecek kimselerin istenilen \'asıfia· 
rı haiz olmasına dikkat edilmesi bil· 
dirilmiştir. 

- Çocuk?. 

- Onu da gelınce darülacezeve .• 
- Siz dönünceye kadar o a,.l;k -

tan ölmez mi?.. • 

Bu sorguda kalbi sökülüp alı· 
n.~n bir annenin bütün yarası, bü
tun sızısı vardı. Komiser: 

- Birşey olmaz. Ben onu geldi
ğindenberi l'mzırttim. 

Deyince bunda da anne, arı -
neliğınin bütün sevincini buldu 
\'e: 

- Gidelım ... 

D'ye yerinden kalklı. Bu kalkış 
da yıne onda; onun sönük, durgun, 

ölü gözleı inde yeni bir ışığın pa -
rıltısını t utuştuı du ! 

H 

Yeni bir hayatın eşiğinde 
Pencerenin arkuıodao 

- Süt anne ... 
- Evet yavrum ... 
- Şu ev kimin evi?. 
- Alı paşanın evi. .. 
- Kım bu Ali pa~a? .. 
- Baruthane nazm imiş ..• 
~Ya oev ... 

davasından dolayı Mehmede 
gönderilen davetiyede mahalli 
mezkurdan çıktığı ve halen ika
metgahı meçhul bulunduğu an-
laşılmış olmakla davacı hazine 
vekilinin isteği1e ilföıen tebligat 
icrasına karar verilmiş ve mu .. 
hakemesi 3/4/.937 s~at 9 buçu
ğa talik edilmiş olduğundan iş
bu gün mahkemeye gelmediği 

takdirde gıyabında muhakeme
sine bakılacağı davetiye tebliğ 
makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. 

93611469 

- Ragıp paşanın ... 
- Ragıp paşa kim? .• 
- Bahriye şurası reisi. .. 
- Hı..nımm ..• 
- Bu karşıdaki? .. 
- Sıileyman paşanın ..• 
- O kim? .. 
- O da bahriyeli ... 
- Onun a!tındaki? .. 
- Kanun babanın! .. 
- O da bahriyenin babası. .. 
- Benim babamın dabası mı? .. 
Genç kadın güldü. Bön bön, yal

nız sorduğunun karşılığını anla -
madan dinlıyen ve birinden öhü

rüne geçen çocuğun yanaklarım 

avuçlarının içine aldı: 
- Oh .. canım, yavrum ... 
Diye sıktı, sıktı: 

- O senin babanın babası değil. 
Bahriye zabiti. Bahriyeliler ona 
sevgilerinden ve işlerinden ötiırü 

kanun babası diyorlar. 
Dedi, çocuğu öptü. 
- Bu e\· kimin? .. 
- Doktor Aziz beyin!. 
Çocuk yine sormalaruu sürdü -

rüyordu: 
(Dcnımı ı·or) 

Şehirde nakil va
sıtaları azdır 

Okuyucularımızdan biri bize 
bir mektup göndermiş, diyor ki: 

"Hava lıayramından biz mah
rum kaldık. Paramız da vardı, 

bilet de a[abilmiştik. Trenler 
dolu imiş bize ne?. Kalabalık 
imiş ve fazla adam alam1ımış 

bize ne? Biz, hava bayramımız· 
dan mahrum kalmamak isleyen 
halkız. 

Fakat sonuna kadar bekledi
ğimiz halde ve elimizde bileti

miı bulunmasına rağmen Ye- ı 
şilköye gidemedik ve mahrum 
kaldık. Bunun mes'uliyeti kime 
aittir?,. 

Bu okuyucumuz, belki y•'izbin 
insanın derdini ifade ediyor. 
filhakika hava bayramında bir 
yüz bin insan daha bulunabilirdi 
ve bu miktardan her halde ek· 
sik olmamak üzere kesif bir 
kalabalık nsıtasızlıktan gideme· 
miş bulunuyor. 

Bunun sebebi çok mühimdir. 
Bir ihtiyatsızlık ve bir hesapsız· 
hk işidir. Bu, daima böyle ol· 
muş ve daima şikayet zemini 
teşkil etmiştir. 

Evvelden bir hesap yaparak 
böyle günlerde nakil vasıtaları
nı çogaltmak mümkün iken hu .. 
nun ynpılmamast ancak bir ihli~ 
yat~ızl k olarak muhakeme edi
lebilir. 

Birimizin derdi hepimizin der• 
di derdidir demekte ne ka
dar haklıyız. Görülüyor ki 
bu okuyucunun derdi yaloız bir 
adamın ve hatta bin adamın 
ve hatta yüz bin adamın derdi 
değil, ayni zamanda şehrin bir 
derdidir. 
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EVil Yazan: H ü seyin Tevfik Tektaş l 
•• Bırleşmeyen dudaklar 

''U ze inde güneş batmıyan,, İngiltere , · --
topraklarını kimler idare ediyor?. -5 -. J 

• -----~-~-~-

~ Baldvin Mayısta çekiliyor; bu mesuli-
yefli sandalyeye gelecek 

olan Nevil Çemberlayn kimdir ?. 
Babası, Ne11il Çember/ayni f ab
rikatör yapmak istiyordu, fakat, 
tali onu lngiliz Maliye nazırlığı-

• 
r • 

na getirdi, en nihayette lngilte
renin mukadderatını eline alıyor •. 

lngilterenin şimdiki hülcümet reıst tJalclv in 

İngiliz Başvekili Stanley Baldvin, 
İngiltere Kralının taç giyme mera -
siminden sonra Baş Vekfıletten çe
kılerek, siyasi hayattan uzukluşacak
tır. Daha do;.rusu hukümetten ay
rıldıktan sonra Lordlar kamar. sına 
gırccck ve büyük fırsatlar fikir ve 
ı"<'; lcrindPn i tıfade eclılccek bir şah

siyet safına gcçccC'ktir. Büsbütün 
ortadan çckılecck dcğıldır, sadece 
kabine; i bırakacaktır. Vaktinin bü
~ iık hır kısmını sayfıycsınde geçi -
r eccktir. 

Ingılız B~ \•ekıli, belki de teva • 

zuundan, kendisinin iyi hır iş adamı 
olmaclıgını söyler. Filhakika mi.ıte

yazıdır, i; i giyinmesini ihmal edişi 
de- buna şahittır. Fakat talakata kuv
' ctlıdır. Do 'irudan dogruya kalbe 
hıtap etm<>sıni iyi bılir. 

Bıldıgi i lerde de cesurdur. l92G 
da \ kan amele grevıni bastırması, 
e kı Kralı t tlı tatlı tahtından u7.ak
la tırma ı, ,apabıleceği işlerde bc
cc>rıklılı ini isbat eder. 

Nutuklarından birinde İngilterc
nin bugun giri<;miş olduğu yeni tes
lıhata ta 1932 senesinde başlamış 

olmac ı icap ctigini w; lcmişti. Fakat 

İngiltere o taı ıhtc hakikaten bu işe 
giri mış olsayclı, bc-lki de jntihobat
t a kazanaını; acak ve bugün Başvc
kalc>t me\ kıınde bulunmıyacaktı. 

• 
Yeılnc Ba vekalete gelecek olan 

zat Nevıl Çcmberlayn'dir. Meşhur 

J ozcf Çcmberlay'ın oğlu ve O ten 

Çcmberlayn'ın kardeşidir. 

Babası sanayi ve ticaret ~lerılc 

uğraşan bir aileye mensuptu. Daha 
küçükken, bir vida fabrikasının sa
hibi olan amcasının yanımı gönde -
ri]mişti. 

Ust~n ~:emoerıa9n 

G
üyan'a sürülen 
Türk polisinin 
hakiki hatıraları: 13 

Yara adığım ze 
ifh nedekarşı 

• 
1 
1 

lu savılacak, çok cefalı günler ge- rum ortıyor, ışgal ordularından 

çire~ksin! hürmetk.ir hır Jısanl.ı. bahseden 

* Aradan yirmi gün daha geçli. 
Bu müddet zarfında ifade ıçin bir 
çok defalar mustantığa çıktım. İh
~an bey ve Forkuva gelip gıttıler. 
Fransızca Akşam gazeLE'Sı baş mu
harriri La\•alet de ikinci vekilim 
t ayin edilmiş. O da gclçrek h:ıdise
)ı not etti. 

Gardiyan ve jandarmalar tara -
fınd n iyi muam le gi:ı tenlmekte 
devam olunuyor, ana ve babamla 
sık sık k nu bılı) ordum. G zete 
d e venyorlnrdı. Ancak bunları o
lrnrruıkt nsa okumamak daha ha
yırlı. Çünkü elime aldıkça teessü-

makaleler çok sınınme dokunuyor
du. Peyam sabah gıbi bazı gazete
ler adeta vazıyetı beğenır gorunu
yorlardı. 

Koğuştakilerin hemen hcpsıle 

tanıştık. Bunlar içcrı mdc öyle 
derdlıler \'ar kı kulak verdıkçe bir 

acılığa, bir vahşet ve zulme daha 

~ahid olunuyor. Hele aşcı! Vclı a

dındaki bu adamcağız bir Fransız 

askerinden yemek tası aldığı ci -
hetle tevkif cdılmiş, aylardanberi 

yatıyor. Tahsilı yerinde ve Fran

sızca bilir bır kızı da vardı. Mual
lime imiş. Ziyaret günleri beni de 

Epey para topladıktan sonra, o
tuz sekiz yaşında iken, 1874 senesin
de tı.caıetten ç<>kıldi ve polıtıkaya 
1ıirdı. O tarihte nezaretlerin işleri 
eski ailelerin ogulları tarafından in
hisar altına alınmış bır halde idı. 

Babası da bir zamanlnr polıtika

}'a girmek istemişti. Fakat Cumhu
riyetçi denecek derecede mi.ıfrit ra
dıkaldı. İngiliz Imparatorluğunun, 
gümrüklerde himaye usulünü tat -
bik etmedikçe, ayakta duramıyaca
ğını iddia ederdi. Daha otuz yıl ev
vel serbest mübadelenin artık ölmc
ğe mahkum edilmiş bir usul oldu -
ğunu keşfetmişti .. 

Yalnız çocuklannın zayıf ve kuv

vetli taraflarını iyi keşfedememişti. 
Nevilin fabrikayı idare etmesini, 
Osten'in de politikaya girmesıni is
tiyordu. 

Meb'us çıkanmık için terbiye et -
tigi Osten'i Pariste Siyans Polıtik 

mektebine ve Bcrlın Üniversitesine 
gönderdi. Osten'in politikn işlerin

de oı tn bir kabıliyct gösterebildiği -
ni söylerler. Vazıfcsini bilir , namus-

lu, menfaat naendiş bir insan olan 
Osten'in bu sahada zayıt taraflannın 

çok olduğunu iddia ederler. 

İhtiyar ÇcmberHıyn ölüm döşe
ğinde iken şunları söylPmiştir: 

- Ben hata etmişim. Ben O sten 'in 

yerine Nevil'e ehemmiyet venneliY. 
mişım. 

• Nevil bir makamda yuksek kı -
ratta bir sanayıci izi bırakmamıştır. 
Otuz beş sene hiç durmaksızın imal 
cdılcn çiviler ve vidalar kcnclısıne 
SO!'Vet temin ctmemiştır. 

Fakat 1931 scnesindenberi Maliye 

Nazıı ı sıfatılc yüksek kırattaki kabi
liyetinı göstermiştir. 

Nevil'de, babasının bir çok mezi -

yetlerine tesadüf etmek mümktin -
dür. 

Şimdi ne yapacaktır?. Bu suale 

cevap vermek gi.ıçtür. Ancak cezri 

bir cesaret göstereceğıne ve sarsıl
maz kararlar vereceğine muhakkak 
nazarile bakılabilir. 

O da 1914 de Hariciye Nazırlığını 

yapmış olan Edvar Grey gibi, kırı, 

1 

a 
te 
ım 

unutmaz, sıgara, gazete gibi hedi -
yeler getmrdi. 

Bu, guzcl, sarışın ve temiz kız, 
bana, ılk defa Melihayı, Fatih par-

kında vak'a gunu buluştuğum o 

bıçare kızı hatırlattı. Hayat! ne 
anlaşılmaz ve garıp sırlarla dolu? 

llatırladıkca sevmekte olduğumu 
anladığım o :ıavallı gC"nç kıza, cu

maya buluşmak sözünü vermiştim. 
O güniı, kimbilir kaç saat, ve diış

tü ~um şu feluketten habersiz ola

rak, orada bekledi. 

Ert<'si gün, oğleye doğru ziya -
retımde bulunan Forkuva, istin
tak dairesine bir daha gideceğimi 
ve muhakemcmin üç beş gün i -

r ~avfiyeyi, çiçegi, olu, kuşları çok se
ver. Do\•ning Strıt'tekı bahçesinin 
bır köşesinde yi.izü koyun yere uza-
narak, me clU "Taymis,, gazetesine 
hır mektup ;azmaktan ho larur. 

1 Her taraf sisli... Gün!f} batı -
yor .. Yeşil çamların ozon kokan 
genç d ilarındaki sc\ imli kuşlar 

akşam teranclerile me?gul... Batı 
tamamilc hüzünlü bir kızıllığa b i
rünmüş . .. Güneş kızıl bir çift du
dak gıbi.. Çamları arasında kıvrı -
lan patıkalarda tek kişi bile yok .. . 
Deniz sakin \ c tamamile sessı?. 

Bu ölüm sükütunu bozan yalmz 
sallanan çam dallarının hafif hı

~:ırtısıdır .. 

• iste İngıltcrcnin mukadderatını 
idare etmege boy le hır adam gcll -
lor Baldvin kabinesi, Almanya ta-

Nevi/ Çemberlagn 
rafından bir taarruz vaki oldugu 
takdıı de, Fı .ın a ve Belçikanın mü
dafa ı uzeı-inc almıştı. Ncvil Çem

herlnyn ıktidar me\'kiine geldikten 

sonra, Merkezi Avrupa böyle bir Al

man taarruzu vuku bulursa, acaba 

İngiltere silahlarını ele alacak mı, 
nlınıyacak mı?. 

Italyayn karşı zecri tedbirlerin 
tatbık edıldiği sıralarda, Nevil Çem

berltıyn şunları söylemişti: 

- Çunkiı bu tedbirler mütecaviz 
kadar bizım de haysiyetimize doku
nuyor. 

Mayısı bekliyelim. Hele Nc\'il 
Çembcrltıyn gelsin de!. 

Şimdi onlar bu ölgün tabiatla 
haşhaşa .. Şimdi onlar tek bir ke -
lime soylcmeden konuşuyorlar, e:ı 
sakin bakışlarla bakışıyorlar, te
bessüm ediyorlar ... Sanki onlar 
dilsiz.. Sanki onlar gözleri açık i 
ken, birbirlerinden gayrısını gör -

miyen, kör .. Sanki onlar seviş n 
bir çift ölüdür... İşte seyrediy J -

rum: Karşıda görünen öh.i dt'nit 
kadar, engin gözlü genç kız, gı;m
cin kolları arasına kendisini bırak
mıs ve sanki bayılmış... Güzleri 
sabah mahmurluğunda imiş gibi 
guçlükle açılıyor... Genç hiç l;ir 
şey söylemeden, hiç harek<'t etıııe
den iri biyah gözlerini, genç kı -
zın kızıl dudahlarına dikmiş mü· 
temadiyen bakıyor .. bakıyor .. b:.t· 
kıyor ... 

Onlar için bu C'msalsiz dekor :;--ı:n

di bir hiç .. 1ri siyah gözHi genç ı
çin şimdi bu emsalsiz tabiat, en -
gin gözlü genç kızın kızıl dudak -
landır. Onun için, hcı şey, J.,u 
bir çift dudaktır .. Genç kız k 11n· 
dıne bu k dar ıstckle bakan nteş'i 
gozlere knrşı siyah gözlü gence ll l· 
kıyor; mıni mini denecek kadar 
küçi.ık ellerile onun kravatını dü-

zeltiyor, saçlarını onun saçlarına 
dcydiriyor. Sonnı ansızın, ba.v ! · 
mış gibi kendini sert bazılı kolla
rın arasına bırakı~ ordu ... 

Bir an geldi ki iri siyah göılü 
genç, aklına bir şey gelmiş gibi et
rafına bakındı .. Sessizce etrafı ı.r~z

lerile aradı ... Tehlıkeli bir hadise 
sezmiş gibi şnskın şaşkın öteye be
riye baktı. Sonrn, yine, o ateşin 

bakışla, genç kızın dudaklarında 
tevakkuf etti... Genç kıı birden 

Güganr:la Cagenne ıehrtnJc harp ölüleri 6btc/esi 

çinde yapılacağını söyledi. götürülc>ceğimdcn kalkmamı söy -
Ondan sonraki günlerim, falcı - ledi. Kalbim o derece çarpıyordu 

nın, nereye gitsem kulaklarıma ge- ki, üç beş saniye ayakta durmağa 

len o mi.ıthii' sözlerinin kalbımde 
yarattığı korku içerisinde duruşma 

giınüniı beklemekle geçti. 

* 1920 senesi martının 10 uncu cu-
ma günü saat dokuz sıralarında i
di. Rum tercümanıle birlikte ya -

ruma gelen gardiyan, divanı harbe 

mt'cbur oldum. Sonra, yavaş ya -
vaş ve kapıda ıkı süngülü Fı ansız 

jandarma.mm önü sıra ilerliy rek 
mahkeme salonuna dahil oldum. 

Miralay rütbesinde bir reis. ikisi 
binbaşı, diğerleri yüzbası rütbesin

de altı aza ve bir müddei umumi 

ile bir katipten teşekkül etmiş bu-

ne olduğunun farkını '.inrmadar. 
irkildi yeşil çimenler üzerine diz 
çöktü .. Gence bir ey söyliyecek
miş gıbi başını yavaş yavaş kal -
dırdı. Çenesini ÖnC' do ru uza:tı. 

Dudakları tab? halden gayrı bir 
vaziyet alarak yuknrı ) ükseldı ... 
Bogazı g<'rilebildıği kad&r gerıld· .. 
Genç de aynadaki bir hayal •1ıbi 

hemen hemen ayni hareketleri ya
parak dudaklarını genç kızın du -
daklarına ) aklaştırdı ... Fak'lt'. 

Öteden hain bir hışırtı işit•ldi .. 
Yan şan dudaklar bırbirıni bula -
madı. Yavaş ~ avaş, bırbırine yak
laşan bu dudaklar elektdklenınırı 
gibi, ani hır sademe ılc bırbırın -
den ayrıldı. 

Genç bu vaziyet karsısında i ini 
çekip bir <ah! .. :t demekten başka 
bir şey yapamadı. .. 

••• 
Genç ndam genç kızı di.ırttu .. 

- .Kendıne gel Perim> d<.'di.. 
Genç adam ona daima <Perim ı;li

yc hitap ederdi. cBak karsıda ne 
pituresk bir manzara v.ır! İşte kı
zıl dudaklarına brnziyen p,ünC"? 
grup ediyor .. Nive sesknF· or:;un~. 

Niye bir şey söylemiyorsun giize
lim ?. 

Genç kız bir az doğruldu. Çt' -
kici gözlerini batmakta olan p:ıi -
neşe çeviı di ve uzun uıu n b~ ktı .. 
Genç adam büti.ın kabiliyeti!c sö
züne devam etti.. 

cDüşün! Sevgilim dü~i.ın! Bu ne 
büyük saadettir .. Böyle yalnız p"-

rilC'rin hulunahileceğı, hır .verdc 
yalnız s n \ e o n; yalnız Perım ve 
ben .. ve bir de güneş, işte ba:< sev
gilim o da bakıyor. Kızıl dudak -
larına b~ nziym o buyük ateş de ba
tıyor.. Büsbütün yalnız ka1aca -
ğız ... > 

Genç kız sakin sakin gencin göz
lerinin içine baktı. Bir "ey siiyli -
yeceğini ima ettiren bir '1arC'ketlc 
başını denize çevirdi: 

cDeniıde günC>şin aksini gormü
yor musun?> dC'di ve ilave etti .ne
min güneşi dudaklarıma benzet • 
miştin .. Ya denizdeki nksini ?» 

(Devamı 6 ncı sahifede) 

lunan yüksek harp divanı ifltima 
~alindeydi. 

Salonun ortasında etrafı par • 
maklıklarla çevrilmiş maznunlar 
yerine bırakıld ım. Avukntlar sağ
daki masa başındn idiler. Yanla • 
rımda bırer jandarma ıle arkamda 
iki jandarma \'e bir manga silan
lı asker vardı. Hepsi de (hazırol) 

vaziyetıni aldılar. 

·Şu manzara, beni, adeta ürkıit • 
müştü. Kelimeleri kekelemEktc?l 

korkuyordum. Reis tarafından bit 
ermeni tercüman vasıta ile hi.ıvi • 
yetim sqrulmağa başlandı. Sonra, 

vak'ayı anlatmam istendi. Olduğl.1 

gıbi ve aynen hikaye etmiştim. 
Sözlerime dıkkat eden reis, ter· 

cümana: 
- Maznun, dedi, işlediği uçuil 

büyükliıgi.ınü takdir ediyor mu? 

- Bir suç işledi ,ime kani deği· 
lim, dedim. 

- Elindeki tabancayı askerleri .. 
mize kullandığı halde suç işleme .. 
miş öyle mi? 

- Buna mecburdum. 
(Devamı v ar) 



Hayattan ölüme nasıl geçilir TARiH 
"Ölüm tath bir şeydir,, diyenlerle B 1 d k k. · · · 
" korkulu bir rüyadan uyanmakllr a tayı o uz ışının ensesı-

diyenlerin iddiaları doğru mu?.'' ne indiren canavar 
Tabii ölümle donmak, düşmek, boğulmak, gara- . . . •• 
ıanmak suret ile ölenler ıztırap çekiyorlar mı ? Cınayetlenm yalnız paraya tama ederek yapan 
Lüdvik, Huimter, Hayım, 

Sokrat ve daha bazılarının 
Amiral 
ölüm 

Bofor, Çiçeron, Göte 
ha1<kında söyledikleriu 

lfa,; attan o1ümc gc.:çcrken ıstırap 

çckC'nler pek az görülmüslur. Ani 
iılumlcı de eziyet \ e ıstırap kat'i.ı- en 

yoktur. Olurken nefesini zorluk ve 

muskülatln alıp veren, yüziinü bu

:r%turarak, ıstırap iniltileri çıkaran, 

gb • unden hırıltı gelen ve hattfı sı -

kılıp dogi.ıne>rck öle>nler bile, haricen 

ıst rap nlfımctleri gösteımckle bir -

lıkte> ckscrı) etle azap duymamak -

t, dırlar. Çiınki.i, ölecek bir insa • 
nın h r ~r~ den evcl sinirlerinin has
s ı tı gıdcr, du)gular uJ uşur ve 

b ndan sonra bayılma gc>lir ve ö -

lum de bunu takip edl'r. Tarih bize 
hır oçk mı .ıll ı lc, ölümün azap vcr-

med •ıni i bat elıncktcdır. Zoolog, 
Ku\ l->'C huy,ıtımn sun dakikalann
<li.ı kalbının druc bnnını birer, birer 
S<l.) 1 ı \"(' ulumun hangi saniye ge-

lce 1ını anlamı tır. Meşhur İngiliz
lero n Uılly.ını pcn ise blccegi da

k'kil söyle b.ıgırmışlır: cAh, elim ne 

içın k ılcın tutacak gibi kuvvctlı de
gildu. Kuv\ ctlı ol a idı, ölümü ne 
kud r ) av<li ve azapsı~ geldıgıni 

) • zmak i!.lcı diın On dorduncü Lüd

vı d oluı kcn şu si.ızleri sarfetıniş -

1ır: Btn, olumu korkulu bir şey 

zann dıJ. oru<lm,. idaın edilen, boğu
lan, yaralannn, H! halta lıayvanlan 
Yi.}'cn ve ölümün tırnakları arman -

elan kurtulan sayısız i11sanlar ~aha

dct etmıslcnlir, ki hay<ıt çok ez.i -

~et sız ve acısız gelmektedir. Zunh 

prof orlennden Hayim ıle mc~huı· 

İn ızlı:ıdcn Huımler, dnğ spoılan 

~ aparlnrken yukscklerden düşmüş

lerdır Bu ıki zat duşerkcn ve <lu~up 

ta l ra çarptıktan sonra olüın ela -
ltıkaları yaşadıklarını ve fakat kat

iys cn azap duymadıklarını soylemiş
lerdır. 

D nıze di.ışen ve bi.itüıı kU\•veti 

bittıkten sonra boğulmaktan zor hal

]e kurtulabilen Amiral Bofor, öltim 

sa 11 clcri esnasında insanda hiç bır 

korku kalmadı •ııu, hattn, tatlı bir 

haz d us du ~unu söylemistır. Soğuk
tan d nan insanların da kcıl'iyyen 

hır • rı du) madıkları ve hatfıt zevk 

dus dukları SÔ) lenmektcdir. Donan Hayat 
bir adamın duyguları tedrici suret- Bızını onun Jı:ıkıkndaki dü~ünceleri- 111111111"""'""'""'""'"""""""'"'"11"'""""""""''"111111 
tc duygusuzluga \·arır ve bumın 
arkasından da bayılma gc -

lir, donan bir adamın ölmeden ha

Yata ıadc~i takclirind~ ağrı ve eZİ} et 

sok fazladır. 

lier dcvırdc bir çok büyiık adam

lar, ölume, fenalık ve dc-hşetin bir 

aliimcti gıbi bakmayıp, kurtulma • 

nın. bır alemden başka bıl' aleme 
t.ltlı bir surette göç etmenin fasıla

sı nazarile baknuşlardır. Tarıh bize. 
Sokı .. tın hakıınlere karşı söylediği 

şu ıneşhur sözJcri i.igretmektedir: 

"İnsanın bütün duyguları duygu -
suzluğa ınünkalip olduktan ve insan 

tatlı bir rüyaya daldıktan sonra ö

himü büyük bir iyilik olarak ne i
çin kabul <'tmiyclim,,. 

Epıktekt te Sokratın söyledıkleri

ne s:akın olan şu sözleri sar/etmiştir: 
"B ınefsıhi ölüm korkulu değildir, 

miz korkuludur . ., 
Çıçcroıı ise şunları söylemiştir: 

"Öli.Jmü teşekkürle ve sevinçle kar
şılamalıyız. Çiıııkii. ölüm, bizim 
mevkuf bulunclugumuz yerin kapı
larıııı açmaktadır ... 
Şöpenhan0r de olum hakkında şu 

sözleri soylcmı~tır: ''Ölüm, korkulu 
biı" ı iiyadan uyanmak demektır,.. 

Olum hakkında en güzel \'e man
tıki sözü Gotc söylemiştir. 

"Ölum. hayat demektır., 
---~ 

Bir fllim 
Geçenlerde, buyuk şehırlerimiz

de bır f;Jrni gösterılen Beşizler 

(Kanada da bir batında doğan 1.ıeş 

kız) ın vcısisı olan zat bu yavrucuk
larm ana ve babaları tarafından 
ziyaret cdilebıleceğini gazetecilere 

bildirmi~tır. 
Eğer ana babaya çocuklarını gö:

me iznı ele verilecek olursa hali -
mız nice olur bızım' 

öuım 

~ymadığınız 
Bi lmediğiniz 
Hadiseler 

GUzeller gözeli için 
Garabetler Amerıkanın iç ve dış 

piyasalara mahsus mamulerinden-

dır. Gene Amerika şu haberi veri

yor: cMis Bacon, 1936 da meşhur 

Ziegfield tarafından güzeller gü

zeli olarak SC'Çilmiş bir genç kızdır 

ki Şikag'.J tiyatrosunda, cazibesi 

kendi gijzelliği olan bir numara 

yapar. Bu güzel kız, geçenlerde, Lir 

numarasın: yapmak için çıktığı ye
rin birdenbire çökmesi üzerine dü-

şerek kalçasından yar:ılanmış ol • 

duğu için tiyatro müdürH.ığünden 
130.000 liralık tazminat istemiştir. 

Bu hJ.diseden bahseden Fransız 
gazetesi ılavc ediyor. cÇok gü -
zel bir ~adın bacağının kıymeti hak
kındaki müşkülümüzü Mis Bacon 
halletm!ştiı,, 

Burnumuzun ucu 
Venedik sanatlar mektebi mü • 

dürü, bulvtları yarıp ötesini bös

terecek b:r rnakfoe keşfetmiştir. 

Bu mak;nenin bu işi nasıl yaptı
~ına dair malumat alamamış oldu
gunu krtydcden Avrupa gazetesi, 

bu vesila ile soruyor: cAcaba bur

numuzun ucundan ilerisini göste

recek makine icad edilebilecek 
mi?> 

adamın da nihayet kellesi uçtu 
Asırlar geçtiği halde, tarihin hu kanlı sahi/ el eri 

bütün dehşetini nıuhaf aza ediyor 
Bazı cinayetler vardır ki, yal • 

nız o şehri değil, yalnız o memle
keti değil, bultin dünyayı dehşet 

içinde bırakır. Bir tek adam i:il -
dürüyor, fakat arkasından da beş, 

- altı, yedı, on cesed bırakıyor. 
İşte Fransada Lozer şehrinde ki

yotınle öldürülen Moris Russon 
bu çeşıd haydutlardan biridir. Ru 
adam, bir evin içine girip bütün 
bir aileyi öldurmekle kanmamış, 
ikinci bır nıleyi de doğramıştır. Ci
nayetler tarihındc bu haydudun 
bir eşine daha ıastlamak mtlmkl.İ.n 
değil dır. 

BİRiNCİ :M.EZBAHA 
1850 senesinde Lozer ile Gard 

şehri arasır~cla, bir kulübede çift~ 

çılikle uğraşan bir aile yaşıyordu. 
Bir anadan, bir babadan ve hır de 
Moris isminde bir çocuktan ibaret 
olan bu ailenin maişet ilibaı ıle sı
kıntıları çoktu. 

O zaman yirmi beş yaşlarında o
lan Moris Russon yi.ızünün ince 
hatları, sevimli gülüşlerile herke
sin beğendiği bir delık:ınlıydı. Or
tadan bıraz kısa boylu, nahıf, zayıf 
yapılı, hastalıklı bir gençti. Omın 
için anası babası oğullarını tarla
da çalışmağa icbar etmı.:zlerdi. 

Moris de o civardaki şehir ve 
köylerde kurulan pazarlara gide
rek vakit geçirirdi. 

Günün birınde kendisini gi.izel 
bir kıza nişanladılar. Eğer Moris 
pazarlara gittiği günler, meyhane
lere dalıp kör kandıl sarhoş olma
saydı, o civarın en beğenilen, tak
dir edilen, hoşa giden bır delıkan
lısı olacakt ı. 

Arasıra kendisine sorarlardı: 
- Peki amma, sen bu kadar pa· 

rayı nereden buluyorsun? 
Hiç şüphesizdi ki, Moris bu pa

raları o civardaki hanlardan, köy 
lokantahırından çalıyordu. fakat 
bu hırsızlığı da gayet mahirane 
yapıyordu. 

1851 şubatının 21 inci gecesi, 
Sen Romanda kurulan pazardan 
dönerken, amcası Fransovanın çıft·· 
ligine ugradı. Burası kendi otur -
dukları kulubeden bırkaç kilomet
re mesafede bır yerdi. 

Amcasını, teyzesini, bı'.iyük t€.y• 
zesini, küçük amcazadeleri Jül ilr: 
Selesten'i kucakladıktan sonra: 

--.Açlıktan ölüyorum, dedi. 
Moris gecenin bu geç vaktınde 

ne dıye çiftliğe gelmiştı? Halbuki 
eskiden hiç uğramazdı. 

- Doğrusu çok yoruldum, dedi, 
?atta bu geceyi burada geçirm~k 
ıstı yorum. 

Yemek getirdiler. O ycmtığini 
yediği sırada yatması içirı bir de 
yntak yaptılar 

Moris, yemek yerken, o gün git
tiği pazarda bazı kimselerin amca
sının aleyhinde fena sciz s0yledik· 
lerini anlattı. 
Amcasına dönerek: 

- Siz artık alacaklılarınıza ı:>a· 
ralarını vermiyormuşsunuz, dedi. 

lrma hemen lcoıap mtlthlı cinaget/ 
haber w ufl 

Çiftli~irı kapuıncfarı içeri girdi ... 

Fransua Russon böy c bır ıtham. 
karşısında sınırlcndı. Bır sandığl 

açarak: 
- Gel bak! ışte şu sandık uğzına 

kadar altın luilerle doludur. 
M'>ris bu maıızaravı gcirüncr>, 

Nihoget lctllul uçan on dt/o k atil 
Mwiı Ru,.o,. 

birden zıhnınde bir şim ... ek çaktı. 
- Pekala, dedi, fakat gorüyor -

sunuz ya, yer yi.ızünde yalancıkır 
eksik değılmiş! 

fnsı gövdesinden koparılmıştı. 
Nıhayet bütün bu kanlı manza

ra küfi gelmıyormus gibi, evin bi
rinci katına çıkanlar ihti~ ar bir ka
dının da bo a lanmış bir halde ya
tağında yatmakta oldu ,unu göı· -
di.iler. Cesedinin üzerme de b1r 
çaışaf örtülmü~tü. 

Hü!Usa bu aileden yalnız küçi.lk 
Selesten mucize kabilinden, yara -
ları iyileşerek, hayata dönmü~tü. 
Fakat ne çare ki, aklını da kaybı:t
mişti. 

cSEN KİYOTİN KOKU -
YORSUN!> 

Russo·nun Hanriyet Laval is • 
rnindc bir kadın hizmctcisi vardı. 
Hakiki caninin kim olduğundan 

şüphe eden yalnız o idi. 
Cinayetın keşfedıldıği gün, M,.,. 

ris Russon'un ocakta insan sakalı
na benzer bır şeyler yaktığını gôc· 
mi.iştü. Het• halde cinayet gece'.il 
böyle bir takma sakal kullannıış 
olacaktı. 

Ertesi gün Moriş'ın :ınnesi, b•ı 

kadına, ~ ıkaması ı~in oglunun bir 

1'inı o Mor/ı Ruuon altıncı adamı da tıle böglı ölclilrdii 

Ertesi gün, 27 şubatta postacı 

Solye çiftliğine geldiği zaman, or
talığı pek sessiz sadasız bulunca 

hayret etti. Mutbağa girdi, fakat 

dehşetten geriledi. 

Fransua Russon kafası baltayla 

uçurulmuş halde, kanlar içinde 

yerde yatıyordu. Öteki odalara 

tek başıııa gı.rmcğe cesaret edemi

yerek, haber vermek ve yardım is· 

temek ıçin en yakın çiftliğe ko,ştu 

Diğer çıftçilerle beraber cinayet 

m:ıhalline geldikleri zaman, mut

bağın arkasından bir hırıltı işitt!-

lcr. Müthiş! Çocukların en genci 

altı yaşında Sclesten kafası parça

lanmış bir vaziyette inliyordu. Fa

kat çocuğun yanına varabilmek i

çın, çoktan can vermiş olan anne

sinin cesedi üzerinden atlamaga 

mecbur oldular. Ölı.im, çiftligin 

her tarafını sarmıştı. Odanın öbür 
koşesinde bir kan gölü daha gor· 

düler, orada da o hırlıyan çocu • 
ğun büyük kardeşi yatıyordu. Ka, 

kasketi ile bir gömleğini vermişti. · 
Her ıkisinin üzerinde de lekeler 
vardı. Hizmetci kadın: 

- Bunlar kana bcnzi}'or, dedi. 
Hanriyet Laval, Morisin annesı 

ile babasının da evlatlarından ~ı.ip.. 
helcndiklerinl anlamıştı. İkıs:ne 
de acıdı. Oğuliarım haber verm~k· 
tense, memld etten çıkıp gitmc

0
i 

tercih etti. 

İşın tuhaf tarafına bakınız: Mo· 
ris Russon eı tcsi ay evlenmişti. 

Hata jandarmalar bi1e duğünde 
hazır bulunmuşlnrdı. Ö.) le mükt•l
lef bir düğün yapılıyordu ki, bu 
kadar ma.>ı afın nereden geldiği 
şüphelerini dahi tahı ik etmemişti. 

O gün her zamankinden daha 
ziyade sarhoş olan yeni gı.iv •y 
şunları söyledi: 

- Solye çif tliğındcki cinayetle
ri yapan adam, her halde daha 
başka cinay tler de yapabilir. 

Jandarmalar ce\ap verdi: 
- Eğer yeni bir cinavet daha 

yapmıya kalkarsa, bu sefer yaka
lanır. 

- Haydi canım, biraz ihtiyatlı 
(Devamı 6 ncı sahifede) 
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;; komita OkuyucuJana 
vç ~aş başa 

M k d k • Elektrik 
a e onya omıta· Şirketinin garip 

~i-r-~-:-:-;-~-:-n-Ei~il '------E-sk_i_K_ıs_t_aü_b;;. :;:~a;~~:::~ l ___ __ 
Dudaklar - 13 -

cıları arasında 13 yıl B!~n~::!!!!~hall•· 
-13 

(4 ıJnc4 say/adanDevamı) 

Genç adam, uzun zaman sükut 
eden genç kızın ansızın dile gel • 

( V. M. R. O) Maimlonga clahlıi ihlllal komitesi 
( Aotonomist ), (fed•'ollıt ), (Vorhoulıt) namlarllc Oçe ag,,/mıstı. 

sinde 45 numarada bakkal Şevki 

matbaamıza geldi, derdini anlattı: mesinden doğan heyecanla kızın 

ne demek istediğini anlıyamötr.tş· 

b. Sırf cevap vermiş bul•ıumak i· 
çin. 

cEvet o da bir çiCt dudağa ben
ziyor .. O da dudağa benziyor ... cDa

ha başka şeylerde söylemek isti· 
yordu .. Fı:ıkat söyliye~k söz bula· 

"Fatihte Sultan Selim cadesinde 
34 numnrah mana\• diikkanını tuta· 
rak elektrik şirketine müracaat et· 
tim. Elcktrii:ri nçmnlarmı söyledim. 
2GO kuruş istediler, verdim. Diik • 
kanda iki ny çalıştım. İki aylık sar· 
fiyatı ödedinL Üçiincii aydan iiç ki· 
lo\•at yaktım. Sonra dükkanı San • 
yere naklettim. Ve şirkete ıniiraca • 

k :nıyordu ... at ettim. Üç kilovat borcumu C• 

erek 260 kunısun ii tünii iade et• Genç kız içini çekti ... cBenzet~ 
mclcrini söyledim .• Bana yalnız on medin mi?:ıı dedi .. Sonra hafif ha· 
dokuz kuruş iade ettiler. Ben bu on iif tebessüm ederek cDudaklarını-
dokuz kuruşu kabul etmedim. Na • za!• diye fısıldadı.. Genç adam 
sıl cdcı-im ki. Üç kilovat aziiıni yet· 

büsbütün abdallaşmıştı: miş beş kuru:. eder. Bunun üstiinü 
? Genç kız devam etti. coBirleşer.l· şirket ne hnkln benden keser .• ,. 

SON TELGRAF - Okuyucumu- yen dudaklarımız gibi onlar da 
zun şikayeti Jınklıdır. Elektrik şir • birleşemiyecek.» 

keti yalnız üç kilovat borcu kes • Genç adam ellerini ~!rptı cNe 
meli, üstünü inde etmelidir. Elektrik 

güzel> diye haykırdı .. cGüneş, ve şirketinin fakir vatandaşların 260 
kuruşunu sebepsiz olarak tevkif et· denizdeki aksi... Dudaklann ve 
mesi doğru değildir. Alakadarların dudaklarım... Birleşemiyen duda• 
nazarı dikkatine arzederiz. klarımız ... 

Seyyar kumarbazların yatacak yerıeri 
yoktur: Geceleri sabahçı kahvelerinde 

geçirirler, karyolaları sandalye, 
yastıkları dirsekleridir 

Fedel'all•tler Todor Alık.androfu ö/Jürmüılerdi. Banan tlEerln•, A~elc• 
ıadrof un gerine, onan köllbi olan ltıan Mihallo/ reis olmu,ta. Mıh.o• 
yilof taraftartarları da, fed•raU.tlerin rci.t General Protoıero/ ıle 
Aleko Paıagı ve diğ~r t109ooda/arı öldürtmüı, bundan.,ıonro. ~apılan 
farpışmalar, Makedongaldartn lcındi •ralar1ndan 6/nle~ce ~ı~ıyl a!tp 
ıötürmüştür. Öyle bir dcrtcede ki Sofga •okaklanncla gozltrtmlE onun• 
tle her gün blrk11ç makeclongalı lcornlteci ö/dilrOlügordu. 

40tt11nı1111111111111ıııt1nu1111111nn11111ttlllllllllflllllllllllltlllılUllU Mıtlü.UIHllllUUNIUtlllllJlfltlllUUIUUUfflUllUUUUUııUUNIUlllllM• 

Reıimd•: Ölclil.rülen Makedonyalı komitccilere dua fçitı toplanan 
Debre'li Makedouyalılor aöralmektıdir. 
hoş olacağa benzemiyorum. Benim =----Y-a_z_a_n_: _______ _ 
maksadım Işıklardan Razgrada te- M. Necmeddln Deliorman 
leCon edilmesine mfıni olmak ve Sofynd ıkl (Dcliormım) 
bunun için de dostum Arapoğlunu gautut boşmuhnrM 
sarhoş etmekti. 

Fakat, Arapoğlu sarhoş olacağa 
pek benzemiyordu. Eaatlardnnbe
ri şarap kadehleri boşalıp doldu -
rulduğu halde, hala düzgün konu
şuyor ve müiıemadiycn partizan
lıktan bahsediyordu. Partisine bir 
parça dargındı. Çünkü bu kad&r yıl 
uğraştıktan, bekledikten sonrn par· 
tisi onu, ancrık ve ancak Işıklarda 
küçük bir işe tayin edebilmişti. O, 
Razgrada Vazelof'un yerine kay • 
makam olmak istiyordu. Ben ken
disine, Vnzclof'un hakıkatcn iyi 
bir insan olmadığını ve Sofyaya 
döndüğümde tanıdıklar,ım vasıta
silc, ve hatta mümkün olursa biz
zat nazıra giderek Rnzgrnda kay
lmaknm o1mıyu layık olan zatın 
Arabof olduğunu söyliycceğimi ve 
benim başıma da bütün bu belıila
rı onun getirdiğini söyledim. Par
tizanlığa ait konuşmalara devam 
ederken bir taraftan da şarapları 
içiyorduk. Ali ağa, iki de bir lafa 
karışıyor ve guya cskidenbcri dost 
olduğumuzu söyliyerek beni A -
rapoğlunun elinden kurtarabilecek 
do5tane sözler sarfcdiyordu. Artık 
öyle bir hale gelmiştik ki, gayet 
samimilc~miş ve ben Arapoğlu 

nun partisine hizmete hazır bir va
ziyeti kabul etmiştim. 

Gözlerinin halkaları küçülmiye 
başlayan Arapoğlu saatlerdenberi 
içilen şarapların tesirilc kekele • 
miye başlamıştı. Biz onunla artık 
dosttuk, o arada, ben mescliı aya
ğa kalkıp ta: cAlı, görüştük, içtik, 
tatlı fatlı konuşup anlaştık. Fakat 
bana artık adiyo> diyerek sokaga 
ve dışarıya çıkacak olsam, 0

1 
buna 

belki göz btlc yummak istiyecekti. 
Fakat, bunun bir şeklini bul -
malı idi. Bu §Cklin mahiyeti ne o
labileceğini zihninden geçirir gibi 
olduğunu seziyorum, amma, beni 
tevkif edip köy içinden istasyona 

getiren iki kişi, bunu gidip müze
virlemezler, Arapoğlu, bir müc -

rimlc birlikte şarap içti ve serbest 
bıraktı, demezler mi idi?. Ben, iç· 
tikçe sarhoş olacağım yerde, kor -

kudan aklım daha fazla başıma ge
liyor: (Ne şişe, ne de kebaba do -
kunmadnn). Işıklardan kaçabılme
nin bir çaresini arıyordum. Okka
lıkların heı boşalışında, Ali ağa 
benim gözlerimin bebeklerine ba
kıyor • doldurt - işareti verinr:e.: 
cHeyyyy.. meyhaneci, Balkanskı 
ba, bana baksıına ba, doldur ba -
kalım şu mereti, sımsıkı olsun hem, 
pastırma da getir, sucuk da, şöyle 
mısmıl yerinden~ diye meyhane -
ciyc emirler veriyordu • Bir ara· 
lık, üç, dört kişi kapıdan içeri r,ir· 
diler, en dipte ve köşedekJ bir ma
sanın etrafına oturdular ve bağua, 
bağıra konuşmıya başladılar. bun· 
ların şiveleri Deliorman havalisin
dcki Bulgar şivesi değildi. Make • 
donyalılara benziyorlardı . Kapı -
dan içeri girerken, Arapoğluya a
lcllısul bir f;clfım verip yanımız • 
dan geçen bu meçhul adamların, 

bnşka bir meyhaneden kalkıp kcı
f al arı dumanlı bir halde bizim ol
duğumuz meyhaneye geldikl-Jrl 
anlaşılıyordu. 

Dostum Arapoğlunun gözleri bu 
Makedonyalıların üzerine dikil -
miştl. Bir aralık, bana döndü ve 
cBunlar iyi mala benzemiyor • 
lar amma, bakalım ne çıkacak> de· 
di. Makedonyalılar hararetli, ha· 
raretli konuşuyorlar ve (Vançu) 
dan bahsediyorlardı. Kulaklarımı • 
zı onlara doğru verdik ve dinlemi· 
ye başladık.. Belli idi ki, bunlar 
başka bir memleketten buraya 
trenle gelmişler ve belki de (husu· 
si tir vazife) ile gönderiJmişlerdi. 
Arabofa sordum: 

- Işıklarda (Protogcrovist) ıer· 

den kimse var mı? .. 
cKör, topal iki kişi var, amma, iş 

görecek takımdan değilt dedi ... 
O sıralarda Varnada, Sofyada 

Kırcaalide, Filibede, Köstendil ve 

Hasköyde iki cepheye ayrılan (A

leksandrof) ve (Protogerof) taraf. 
tarı komiteciler sokaklar ortasın • 
da birbirlerini her gün öldürüyor-

( Devamı par) 

Trakga ko.mf/ed ile ( /ıde,aliıt) Maked~~!J.a çeı_elerl mıbus A~dl, 
mebus Höıeytrı Hacı Galip o;lu (lf Kırcaalt nın muneooer ıençlerın• 
den Ra!im'i öldürmüslerdi. Ba komlttler ıakin insanları yıllarca deh. 
ıet, kan ve atcı içinde yaıatmıılarJı. Reıimde, Trakya komiteıini11 
faaliyet merkezi ola11 K,rcaall lcaıobaıı ıanında ( Arda ) nthrl 0%trfn• 
deki fcöpr/1 ıöralmektedlr. 

- Peki amma, neden böyle yaş 
- Aman efendim, taze havadis 

istemez miııini1? 

- işte e~ haşlamanıza getirdim, ı 
- Aman çabuk pencereyi ka-

pa! rüzgar alıp götürmesini 
ıuııuıtıttııı111111111ıııııuuıı111111uıııı11tııııuııııııuı1111111111111111111 

Baltayı dokuz ki-
• • • • 

şının ensesıne ın- ı 

diren canavar.. 1 

( 5 inci sayfadan devam) 
davransın, yakalanmamak için !ed· 
birler nlsın, cinayetine ııit bütiın 
delilleri saklamasını ve yok etme- ı 
sini bilsin, kafidir. 

Çok geçmeden, Morisin genç ka
rısı da müthiş hakikatten şüph~ -
Jenmiye başlamıştı. E\·lendikten 
sonra bir müddet uslanan kocac;ı, 
yeniden azmış, pazarlardaki m ~.Y
hanelere gitmiye başlamıştı. Geç 

vakit eve döndüğü zaman, yaptığı 
ilk iş karısını dövmekti, 

Genç kadın şüphelerini kayın
babasma ve: kaynanasına anlattı 
ve onlardan ne yapmak lazım gel
diği hakkında akıl danıştı. 

- Sus! Dedi, hiç kimseye bir 
şey söyleme! Eğer Moris bizim ne· 
ler konuştuğumuzu öğrenmiş ol· 
sa, şu dakikada hepimizi de öldü
rür. 

İki sene sonra Solye çiftliğindeki 
sandıktan aşırılan paralar suyunu 
çekmişti. İşte o zaman caninin !<ıı· 
fasında yeni bir cinayetin plfınlan 
filizlenmiye başladı. 

Moris Russon 1854 Ağuslosunrh, 
bir at cambazını Sent Andre Ot'• 

manına çekmek istedi. Fakat adam· 

cağızın talii varmış. Kötü bir kar. 
lelvuku içinde dedi ki: 

- Gelemem, sen giyotin koku • 
yorsun! 

Artık hep pususunu kurmuş, av 
bekliyen cani, ertesi ay, bir gün 
kahvede otururken komşuların • 
dan Viktor Sabrol isminde birisi -
nf n mühim miktarda hayvan satın 

almak için pazarlığa giriştiğini i • 
şitti. 

Sabrol Rt cambazına: . 

- Pek fıla, mutabıkız! Diyordll. 
11 EylUlde üç atla kısrakları Sent 

Andre pazarında teslim alının. Pa· 
ralarını da peşin Yereceğim. 

Zavallı Viktor Sabrol hiç haberi 
olmadan o dakika kendi kendisi· 

ni idama mahkum etmiş bulunu· 
yordu. 

İKİNCİ MEZBAHA 

11 EylUl 1854 de, sabah vakti 
Moris Russon Viktor Sabrol'un 

çiftliğinin biraz ilerisindeki yolda 
pusu kurmuştu. Yüzünü siyah bir 

bezle örtmüştü. 
Çok geçmeden bit· ayak sesi duy

du. Viktor Sabrol yoldan g.cçti. 
Moris birdenbire yerinden fırla • 
dı ve Sabrol d~ha dönmiye vakit 
bulmadan başı parçalanmış bir 
halde yere yuvarlandı. Sesini bHe 
çıkaramadı. 

Katil eğildi, maktulün üzerinde 
ne kadar parast varsa hepsini al
dı. 

Moris bundan sonra, kanlı palta
sını alarak, öldürdüğü adamm 
çıftliğine gitti. 

Madam Sabrol ile i.iç çocuğu h.i. 
la uyanmamışlardı. Moris kapıyt 
çaldı: 

- Kim o? 
- Ben Moris! Kocanız beni gön-

derdi, bir emanet teslim edeci! • 
t;tim. 
Kapı açıldı \'C hemen oracıkta 

madam Sabrol suratına indirilen 
bir ba1ta clarbesile yere yıkıldı. 
Tam o sırada kadının en büyük o._'t· 
lu Jül uyanmıştı. Aşağı inip karı· 
ları görünce, katilin üzerine hü -

etim etti. Fakat o da müthiş bir 
balta darbesi yiyerek yıkıldı. 

Tam o sırada hemşiresi lrma ile 

'birlikte uyuyan diğer kardeşi de 
uyandı: 

- Ne var? Ne oluyor? Kim o? 
Diye bağırdı. 

Moris iki cesedin üzerinden ge

çerek, bir odaya girdi. Bir taraf

tan dolabları karıştırıyor, bir ta

raftan da revap veriyor: 

- Hiç bir şey yok, hiç bir şey 

yok! Buraya kadar beyhude zah· 
met etmişiz. 

Ve kaçtı. Lonzon şatosuna döne

rek yıkandı, elbiselerini değiştir

di ve bu sefer memleketten k:ıç

rnıya hazırlandığı bir sırada, ja!l • 

darma ensesinden yakaladı. 

Katil dolapları karıştırırken kü

çük İrma kendisini uyuyor gibi 

göstermişti. Katil gidince, o da ;,:?
men kalkarak, civar çiftliklerden 

birine gitmiş, \•e cinayeti hab~r 
vermişti: 

- Annemi öldürdüler, Jülü öl· 

dürdüler, Ferdinandı öldürdüier. 

Öldüreni tanırım. Moris, Moris! 
Moris yakalandıktan sonra, cina

yetlerini külliyen inkar etti. Fakat 

Lozer mahkemesi jürisi başınııı 

kesilmesine karar verdi ve mah ~ 
kum 23 mayısta giyotin altında c:m 
verdi. 

İdam hükmü infaz edilirken, 
on beş bin kişiden fazla bir kala
balık vardı. 

Kabilinden sudan cevaplar ver· 
diler. 
Doğı·uyu söylemek kimin had

dine!.. Hamza bey bu! .. Gümü~ ka
mayı çekti mi iş tamam!.. 

Rifat dayanamadı, sinirleri bo -
zuldu, ne olursa olsun, yaptlğı hi
lekarlıktan korkmıyarak zarları 

eline aldı, nltı köşesini de haınzaya 
göstererek sordu: 

- Be mübarek, bunların ha~gi
sinde beş var? insaf et, söyle?. 

Zar hilesile para kazanarak geı;i
nen eski kumarbazlar, ceplerinde 
küçük bir torba içinde hileli zarla
rın bütün çeşitlerini bir hazine gi
bi taşırlardı. Çeşitler, büyüklü, 
ufaklıydı. Ve içerisi zar dolu tor
bayı taşımanın sebepleri vardı. 

Nasıl bir sebep mi? 
Anlatavım: 

Fendb;zlar, bütün gün. İstar.hu
Jun köşe bucoğını dolaşırlar, her 
kahveye girip çıkarlardı. Paralı 

enayi ararlar, hunlarla nhbap ol
mıya çahsır!ardı. 

Kıyafetleri temizdi, ,,n parmak
larında bir kaç pırlanta yüzük bu
lunurdu. Altın köstekli saatleri on 
sekiz, yirmi dört ayarlıktı. O za -
manlar pek moda olan gümü~ bas
ton ellerinden eksik olmazdı. K~n· 
di tabirlerince: 

- Arma! ... 
Yolunda idi. 
Para çıkncak, soyulacak muşte· 

riyi hangi kahvede bulur, gözleri
ne kestirirlerse, sık sık oraya d0 • 

v~m ederler, yanına sokulurlar, 
selfımlaşırlar, etrafında mekik do
kurlardı. Enayiyi ürkütmemek i

çin hemen oyun teklif etmezlerdi. 
Fırsat kollarlar, mevsimini, z-:ıına

nını bek!erlerdi. 

Bütün bu idareli hareketler, te· 

miz kıyafet, göz kamaştıran bir ı

şıkla parlıyan palan ta yüzükler, 

oyuncuyu nvlamak için göz alan 
bir ökse idi. 

Guzel bır petalya idi bunlar! .. 

Bu ta ıbiyevi harketelerin hazır· 
lıkları devam ettiği günler için -
de, göz koydukları adam, bir baş· 

kasile oyun oynarken seyrederlf'r. 
ihtılaflı zarlarda racon dahi ke!:~r
lerdi. 

Günlerce süren hulül etmek ve 
ahbaplık kurmak !aslından sonra, 
o kahvenin bir köşesinde yal • 
nızca oturduğu zaman, yanına so
kularak: 
-Boş duruyorsunuz. İsterseniz bir 

parti tavla yapalım, vakit geçer. 
Teklifilc tezgahı kurarl:ırdı. Fa

kat, muhakkak, ilk bir kaç gün 
mahsus kaybederler, çıkmış verir· 
lerken, küçük örme altın keseleri· 
nin şişkinliğini kar~ısır.dakinc gös· 
terecek bir surette çıkarırlar, al-

tın seslerile iştihasını kabartmıya 
çalışırlardı. 

Bu da başka tiirHi bir petal) !l 
idi. 

Altınlı bir ökse idi bu da!.. 
Burnda, bu \'aziyette nltın parJ 

kesesinden ziyade, küçük za'" 
torbasınm kıymeti \'e ehemmi -
yeti \'nrdır. Para, burada ikinci de· 
recede bir rol sahibidir. Ön pl.irda 
yer nlnn: 

- Zal:' torbası! .. dtr. 
Niçin mi? .. 
Şunun için: 
Her kahvede verilen tavla uırı 

biribirinc benzemez. Bazıları l{ü
çük, bir kısmı büyük, bir gokJarı 
da ikisinin ortasıdır. 1\rada ruk , . 
küçük boyda, barbut zarlarına d:ı 
tesadüf edilir. 

Bir çeşit, orta boyda dolu z1n 
olan isci, böyle bir \'aziyet kar -
şısmda istifade edemez. Yanında
ki hilr>li zar tavladaki zara uyr.:a· 
dığı için oyun oynıyama?.. Halbuki 
dakım. ı yolunda olan kumn:baz, 
hemen torbasından, kııhvecinin 
\'erdiği zara benzer bir zar cıka -
rır, ve işlemeğe başlar. · 

Bugün, böyle tanı takımlı bir jli
ciye rastlamak kabil de.Çildir. Hat· 
ta kerizci diye tanılan bir çokları
nın cebinde işlemek için ne (ge

be), ne (kırpık) ve ne de (aynalı) 
ları \•ardır. Parasız kaldıkları za -
man, (takım) larını rehine korlar, 

bu para ile karınlarını doyurur?ar. 
O sırada, karşılarına bir zavallı 
çıksa, parasını çalmak için bir v?· 

sıta, bir alet olan (dolu zarları) yoı<· 
tur. Eğer, tesadüfen oradn kendisi 

gibi bir kumar hırsızına rastınrsa 
ondan ister. 

- Benim fındık emanette ... Bit 
mayin düştü, keriz edeceğim, se
ninkini ver ... 

Emaneten aldığı zarla kazandığı 

paradan, kazancına göre {zar hak

kı) vermek kumar raconlarından
dır. 

Hele bugünkü seyyar kumarbaz· 

lar, gezici kumar hırsızları ara -

sında ve eski devrin altın torbalı, 

gümüş bastonlu, tertemiz işcileri· 

ne benziyen bir tek adam yoktur. 

Damızlık için arasnnız, böyle bil' 

kumar hırsızı bulamazsınız. Bu -

günkülerin içinde ... 
Bunlar, bir çekirge sürüsiı gibi, 

İstanbulun dört bucağını istihi et
miştir. Gördüğünüz, rastladığınız 

zaman kıyafetlerinden iğrenirsi -
niz. Fotinlerl yanlarından patla .. 
ıruş, parmakları dışarı fırlamıştır· 

Pantalonları yirmi yerinden ya " 
malıdır, şapkaları yağ içindedil'· 
Arkalarına giyecek paltoları yo1'" 

(Devamı ı•at) 



Fakir kimdir-? 
Kanun ve müesseselerin fakirlere gösterdiği 

kolaylıklardan hangi 
vatandaşlar istifade edebilirler? 

Kanun fakirin hangi evsafta insan olduğunu tarif etmemiştir. 
Huk ukçular ve diğer müneV'Verler bu kelimeyi tarife çalışıyorlar 

Faki, Atm• mi de,/er? Bir defa da /Ju eoleıae oturanlardan ıormuuı 

Mesele Şehir Meclisinde tetkik e
dilırken, Ankarada çıkan Ulus re
fikimiz de Hukukçularla, Maarif -
~ilerle, Finan:l adamlanmızla ve di
ger bazı müncverlerlınizlc konuş -
mu tur. Fakirin kim olduğunu dev
lctın sosyal kurumlarından yardım 
gonnck için ne vasıflar taşıması la
zım geleli" i bakımından bilmek li -
zımdır. 

Arkadaşımızın bu anketini aşa!;ı
~ a naklediyoruz: 

Istanbul halkindan, beledı~ e poli
klinıklcrindc tedavi olmak üzere baş
vuranlar arasında fakir olanlnrın 

parasız bakımları için bir proje ha
:ı:ırlanmıstır. Şehir Meclisi projede
ki ' fakir,, tabirini, tesbit ve izaha 
muhtaç görerek tarifini yapmak ü -
zere alakalı encümene iade etmiştir. 

Fakir kimdir ve kime derler?. 
Yilruriikte olan kanunlanmızda bu
na ait vazıh hi.ıkümlcr yoktur. 
B. Şevket Süreyya Aydemire göre: 

Dcaıerli İktısatçunız B. Şevket Sü
reyya Aydemir fakirllii §Öyle izah 
ediyor: 

Kazancının temin ettiği hayat, o 
memleketteki vasati hayat standar
dının altında kalan kimse fakirdir. 

kir diyebiliriz,,. 
Avukat B. Fehmi Kural'a ıöre: 
Avukat B. Kural'ın kanaati şu -

dur: 
"- Fakir, içtimai müzaherete 

muhtaç olan kimsedir. Bu, ıçınde 
yaşadığı sosyal heyelan yaşayış ve 
yürüyıişünc ayak uyduranuyan, ak
saklık yapan şahıstır. 

Solidonte sasyal, içtimai tesanüd 
esasına dayanan bugı.inkü sosyal 

heytin bu kuvvetslz ve kudretsiz 
uzvuna yardım etmek suretilc ce -
miyet fordlerini mümkün olduğu ka
dar yanyana yürümelerini ve hiç ol
mazsa birbirlerındcn çok uzak me
safe ile ayrılmamasını temine çalı -
şırlar. Adli milzaheret, bu esasa da
yanır. Bunların gündelik geçinme 
kudıetinden aciz olmaları iktiza et
mez. Bu gıbilcrinc fakir değil, eski 
tnbirılc miskin denılırdi.,, 

Maarif Müdürüne göre: 
Maarif miidürü B. Rahmi vidinel, 

fakiri şöyle tarif ediyor: 

ŞehırMeclisindeki encümen bu mühim 
meseley i halledebilecek mi ? 

ve bizzat çocuk tedıyeden aciz iseler 
bu masraflar devletçe bdenir. (Türk 
medenı kanunu madde 277). 

ır - Herkes yardım etmediği su
rette zarurete düşecek olan usul ve 
füruğuna ve erkek ve kız kardeşk -
ne muavenetle mükelleftir.. (Türk 
medeni kanunu madde 315). 

İçtimai muavenet bu derecede 
müeyyideleştırılmış olunca: "Fakir 

kimdir,, meselesini muavenet gör
mediği takdirde zarurete düşecek o
lan kimse manasında ve geniş mahi
yetinde olarak di.ışiınınek lazımdır. 
Hadisemizdeki "fakır ise kendisi • 

ne hastane kapısı kapalı bulundu -
rulduğu takdırde yaşamak imkan • 
sizlığına düşecek veya sıhhi tehli
kelerle karşı1aşacak olan insan de
rnektır .. Fakırı bu esas dahılmde ka
bul cdınce hususi vaz.iyetleri ince • 

lemek ıcap cdt?r. Bu meyanda da: 
Varıdatı göz önünde tutmak lazım
dır. Bazan yuz lıra maaşı olan bir 
kımseyı kırk Iıra kazanan muva _ 
cehesındc fakır addetmek doğrudur. 
Mesela bır kirnsenın maaşı 100 lıra
dır. Fakat 10 nüfusluk bir ailenin 
reisi ve mcsuliidür. 
Kırk lira kazancı olan di _ 

"- Dispanserle ve ameli muaye
ne yerlerine iki sınıf halk gelir. 

Bunlardan birincisi hakikaten ih -
tiyaç sahipleridir. İkinci kısım ise 
ihtiyaç sahıbi olmadığı halde, dis -
panserin kapısına lüks otomobılle 

meccani muayercden istifade el -
mek istiyen tamahknr zengin taba -
sı .. 

Birincileri de ikiye ayırmak müm
kündür: 

Bir kısmı hakikaten 20 kuruş dohi 

veremez. Çünkü ancak gündelik ek
meğini kazanabilmektedir. Bunların 

arasında bilfarz gündelik kazançları 
100 kuruştan aşağı olan ekmekçi sı

nıfı ile hayatlarım kah dılencilık, 

kah hamallıkla kazanan ve mahalle 
aralarında süprüntü teneke1erınden 

mevaddı gidaiye bakiyesi, ve vira
nelerden tahta ve odun parçalan 

toplıyanlar eksenyeti teşkil eder. 

Diğer kısım 20 kuruşu verebilenler
dir. Bunlar da maddeten bu parayı 

verebilırler amma, bu parayı o gün
kü ekmeklerinden, yiyeceklerinden 
kesıncğe mecbur kalırlar. 
Şu halde kıstas ne olmalıdır?. 
Nazariye olarak ! liradan fazlasını 

kazanan bir adam yirmi kuruş ver-

melidir. Fakat bu adamın evince 
iaşesıle mükellef olduğu kaç kışi 
vardır?. 

Sonra her glen hastadan aile va • 
ziyetı hakanda belcdıycden verılmiş 
vesıka mı aranacaktır?. 

Halkın sıhhatini korumak beledi
yenin başta gelen vazıfelerindendir. 
Bu hizmetten herkeain kayıtsız ve 
şartsız ve kolaylıkla istifade etme • 
si lazımdır. Bu ltıbarla hastadan pa
ra almması kat'ıyyen para alınması 
muvafık değıldır. 

Bır de, ıstırap içinde bulunan bir 
ha5taya doktorun karşısında fakir • 

ÇOK YAKINDA '\ 

Musa Çocukları romanı yerine 

Süleymamn saraymda 
Kudüs kızları 

YAZAN: M. N ecdet Tunçer 

Baştan başa aşk, heyecan v 3 harp sahneleri 
Bu sütunlarda 1 

Bir erkek kaçırıldı 
Zora ~ayanan sevgi tezahürlerini 

biliriz: Erkek kw kaçırıyor, ve bu 
suç ma.ıkt-me huzurunda evlenme 
ile suç olmaktan çıkardr. Bu val<a
ların yavaş yavaş tarihe karış -
makta oiduğunu düşünmek iktiza 
eden zamanımız, acayip bir znman 

olduğu j('in midir, bilinmez, mahi
yet itibdrilc bir, fakat kaçıran ve 
knçırılan hakımmdan başka !fr 
vak'ayı kaydetmemize imkan v, r
mıştir: 

Şıkagoda bir kadın, bir avukıtı, 
kendisile evlenmiye ıcbar etn:"k 
kasdiylc, tlltı şerikinin de yardımı 
ile dağa knldırmıştır. 

lspany• hldlselerl 
İspanyct sınırlarının kontroUi ı

şinde bunun İspanya - Fransa k.s
mına baş mürakıp olarak tayin edi
len Danimarka albayı Dunn'un, 
Fransa ordusu Pirene kıtalarında 

görmüş bir topçu ve ayni zamanda 
hukuk doktoru olduğunu gazete -
ler haber veriyorlar. 

Askerlık, topçuluk, hukukç11~~1k 

ve fazla oiarak da Pirene dağl:ırı 
hakkında bılgi ve nihayet, bıtaı af

Jık ... Bir insanda bütün bunlar bu
lunduktan sonra İspanya sınırla -

liğini söyletmek gibi izzeti nefis ~ a
rası vermek tababet ve demokrasi 
mefhumlarına sığmaz.,, 

Şefkat Yurdu Reisine göre: 

Osmanlı Bankası İkinci DirektörU 
ve Şefkat Yurdu Reisi B. Rauf Bay
kan fakiri şöyle anlatmaktadır: 

"- Malüliyet veya her hangi baş
ka bir sebepler çaJışaınıyarak geçimi 
icin l:i7.ım gelen asgari kazancı te -

min edemiyen \'C bunu temin ~de -
medığı için başkasının yardımına 
muhtaç bulunanlar fakir insanlardır. 

Daha kısa olarak ifade lazım gelirse 
bir cemiyet içinde sayi ile asgari ka-
zanç haddini temin edemiyen in -
sanlara fakir ve yardıma muhtaç de
nilır.,, 

rını kontrol gibi ince bir işde dahi 
muvaffak olacağı kabul edilmek 
lazım gelmez mi? 

Uzun bir uyku 
Bir Ron.a haberini sütunlarına 

alan bir İııgi1iz gazetesi Bettina 
Pieri adır.da bir kadının 75 yıldan-

beri, pek nadir uyanarak, tekrar 
uyuduğ•ınu bildiriyor. On beş ya-

şındayken uyku hnstahgına tutu -

lan bu kndıncağızın her uyanqın

da akli n'clek'elerine sahip oldu,,,u 
görülmüştür. 

Aklı ha~;nda olduğu halde kadı
nın uykudan vaz geçmemesinin 

sebebi, Le;ki de, etrafına bakı c•p 
dünyanın ne halde bulunduğunu 

gördükten sonra uykuyu uyanıklı-

1 
ğa tercih etmesindedir 
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M ekte p le r deki 
Kızılay 
Teşkilatı 
Şehrimizdeki yabancı ve azbk 

olrullannda da K ızılaya gençlik teş-

kilatı yapılması Maarif idaresinden 

mekueplcrc biadirilmiştir. 

Alman lisesinde Kızılay gençlik 

teşkilatı yapılmağa karar vcrilınif 

ve derhal faaliyete ıeçilmiştir. Bu İf 

için üç muallimden mürekkep bir 
komisyon seçilmiştir. 

Kitap ve gençlik 
hakkında kcnferans 

Eminönü Halkevinin radyoda 
bet iÜnde bir yaptıtı kitap ta
nıtma ı:ropagandası konferanslan• 
nın beşincisi yarın akşam verile-

Vasati hayat standardı zamana, 
memlekete ve sosyal ihtiyaçlara gö
re değiştiği için fakirlik dediğimiz 
iktısadi hayat seviyesi de zamana 
ve memleketlere göre değişir. 

••- Kültür ve mektep işlerile ul
lldşmakta olduğumdan, sualınizin 
cevabını, keneli saham içinde vere -
ceğim. Mekteplerımizdeki çocuklar -
dan bir kısmı kitaplarını temin ede
miyor. Defter ve kalem gıbi ona çok 
lüzumlu şeyler içın muhltınden ve 
cemıyetinden yarclım istiyor. Nor -
mal bir kalori alamadığı ıstırabı 
çehresinden bellidır. Yedıji bazı za. 
man kuru ekmektir. Üstü başı pe
rişandır. Çorabı yoktur. Kundurası 
gıyilecek halde değildir. 

ğerı ısc "bir abam var atarım, ne
rede olsa yatarım,, dıyebilecck bir 
vaziyettedır. Böyle bir halde şüphe
siz ki 100 lıra maaşı olan kimseyi 40 
lira kazancı olana naz~ran daha fa
kır olarak telakkı etmek isabetlıdir. 
Kezalık hastahanede tedaviye is _ 
tekli bir kımsenın uzak bir yerde 
büyük bir arsası vardır. Fakat bu 
arsayı satmak şöyle dursun, muka -
bilınde öch.inç para bulmak dahi ka
bı! değildir. Yani arsa her bakımdan 
bu derecede luymetsizdır. Boyle bir 
arsanın sahıbıni emlak sahibi addet
mek kabıl midir hiç? Bu adam diğer 
varidat menbalanndan daha mah
rum bulunuyorsa §Üphesiz ki fakır
dir. 

cek tir. Bu konferansı muharrir a rka. 
daşımıı Nusret Sara Coşkun vereceb 
tir. Mevzu (kitap ve gtnçlik) tir. On 
dakikalık bu konuşmayı müteakip 
yeni çıkan eserler tanıtılacaktır 
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Türkiycde muhtelif vilayetlerin i
cabında "asgari maişet,, diye tarif 
ve üadeye çalıştı.klan hal de hayat 
standardının bir ifadesidir. Fakat bu 
hayat standardı, asgari hayat stan
dardıdır. Lakin fakirliği iktısadi ba
kıınından ifade etmek istersek as -
ıart değil, vasati hayat standardının 
altına almak doğru olur.,, 

B. Cezmi Erçinc göre: 
Finans bakanlığı tetkik bürosu di

rektörü B. Cezmi Erçin diyor ki: 
"-Finans mevzuatı, fikrin terifini 

Yapmamıştır. Ancak maişetini temin 
edebilecek kadar kazancı veya geli
ri olan adam fakirdir. Daha geniş bir 
taba·le, memleketin hayat standar
dına göce ancak zaruri ve yaşamak 
icin efaeırn olanı kazanan adama fa-
~ 

~lis romanı: 13 

Bize göre, her haliyle yardıma 
muhtaç olduğunu anlatan bu çocuk 
fakirdır ve yoksul bır ailenın çocu
ğudur ki, ona elimizden gelen yar -
duru yaparız.,, 

Dr. Münib Hayriye cöre: 
Sümer Bank Hukuk Muşavıri Dr. 

Münıb Hayri Ürguplu diyor ki: 
"- Zamanımızda cemıyet mefhu

munun sosyal manasında teüıkkı et
mek kerektir. Bu telakkmin medeni 
mevzuata da yer ettığinı görmekte
yiz. Bır çok mısaller arasında şu ıki 
hukmü. tesbıt etmek kafıdir: 

ı - Çocuğun terbıye ve tahsıli i
çin muktazı masrafları ana, baba 

Karanllkta bir ışık 
Yazan: Edg•r V•la a ·ı 

Çevire n: Muemmer Alatu~ 

Kara hiddetinden cevap v .mrıc
di ve otomobılıne gırdi. Fakat T. 
X. şu sözleri ilave etti: 

- Eğer eski şoföriınüze mektup 
Yazarsanız, benden de selam söy
leyiniz ve annesinin bir an evvel 
lyilc§mesini temenni etmekte oldu
iunıu da ilave edinız. 

Kara yine cevap vermedi, fa
kat otomobil bır hayli uzaklaştık
tan sonra, baygınlıklar geçirdı 

-s-
T. X. Meredit altı ay sonra, bir 

harita üzerine bir çizgi daha çizdi. 
13~ haritada daha bir çok çizgeler 
goze çarpıyordu. O sırada şube 
lııüd" 
d 

Urü içeri girdi ve merakla sor-
u: 
- Yine neler yapıyorsunuz dos-

tum? 
- Ehemmıyetsiz bır boşluğu dol

duruyorum. Bu haritayı yapan 
zat, nedense şımdiki çizdığim bu 
çizgiyi unutmuş. Aradığım şeyi bu 
derenin içınde bulacağıma erni -
nim. 

- Leksman meselesinde partiyi 
hala bırakmadığınızı anlıyorum. 

Kaç seneye mahkum oldu? On beş 
seneye değil mi? 

- Evet, on beş seneye' hem de bu 
mahkıirniyeti ile ucuz kurtuldu -
ğuna emin olabilirsiniz. 

Sir Corc pencereye doğru yürü
dü, Vithil caddesinden geçen ka
labalığa baktı. Dedi ki: 

- İşittiğime göre, siz Kara ile 
artık iyi geçiniyonnuşsunuz. 

T. X. tasdik eder bir tarzda ba-

Bir kimsenin çalışabilmek imka -
nına rağmen çalışmaması ve dola -
yısıyle de fakir kalması sosyal bir 
yardımdan istıfade edebılmesi için 
kendısının Iakır addedilmesı vazıyeti

ru refetmelidır. Bılmukabelc sefa -
bet neticesınde veya çok hatalı ha
reketlerden dolayı da olsa zengın bır 
adamın yoksul kalması fakır olarak 
telakki edılmesıne manı teşkıl etme
melıdir. 

Hulasa etmek için demek lazım -
dır kı : "Fakir kımdir? ,, sualıni hal
lederken insanların ıçtımai sevıyele
rını gelırlerıni hakıki değerıni ha -
yattakı vazıfe mes'ulıyetlerıni kısa 
bır soyleyışle her tiırlü vazıyetlerini 
göz onunde bulundurmak gerektır,,. 

Doktor B. Subaya göre: 
Resmi vazıfelcri itıbarıle her sınıf 

halkla temasta bulunan Dr. Ali Su
ha ''fakır .. i soyle tarıf etmektedır: 

§ını salladı. 

- Bu zatın sızin polıs mesleğın· 
den tard edılmenız ıçın ne kadar 
çok çalıştığını, fakat muvaffak ola
madığını bılmıyorsunuz. 

- Hıç te hayret etmem. Ben cie 
onu darağacına gondermek içm çok 
çalıştım. Demek kı dı~ dış! 

- İşte ben de onun ıçın sizin 
böyle bırdenbıre nasıl dost oldu -
ğunuza şaşıyorum. · 

- Sır Corc, sızın anlıyamadığı -
nız bazı noktalar var. Bazı değil, 
o kadar çok noktalar var ki, hangi· 
sim sayacağımı şaşırıyorum. 
Şef bıraz sinırlendi: 

- Sen de tuhaf bir adamsın, de-
di, benımle yemeğe gelır misin? 

- Nerede yiyeceğiz? 
- Benim kliıpte . .• 
- Maalesef oraya gidemiyece -

ğım. Bir defa sizin kliıpte yemek 
yıyemem, midem bozuldu. 
Şube müdurü gittikt~n scınra, T. 

X. masasının berine eğildi ve 
güldü. Yunanlı Reston §atosundan 
çıkıp da otomobiline binerken, 0 -

nu teşyi etmesıni ve kendısinc kar
§,!. ıltıfatlar göstermesini pek Cld-

~ye almışıı.&ııa Ka~n sav
fıyedeki koşki.ınde bır hafta s.:;nu 
yemeğıne davetı bile kabul ı•tımş
U Burada yi.ıksek sosyeteye r.ıım -
sup ınsanlarla, politikacılarla ve 
g~yet güzel kadınlarla gorüşmüş
tu. 

~· X. Beston ptosunun .l§lerinl ii
:,nne alnuştı. Gras Leksman Lon • 

ada bır apartımana taşınmıJ ve 
§atodaki mobilyaların çoğunu Lon
draya getirtmişti. 

Genç kadırun küçük bir geliri var
~· Kocasının muhakemesi dolayı • 
sıle gazetelerin neşriyatı üzerine sa
tışları daha ziyade artan romanların 
t~lif hakkı da kendisine kaldığı i _ 
çın, para cihetinden sıkıntısı yoktu. 

T. X. bir taraftan çalışırken, bir 
taraftan başını sallıyarak söyleni -
yordu: 

- Vay canına be!. diyordu. On 
beş sene ha! .. 

Zaten bu işin başında Leksman'ı 
kurtulmanın çok giıç olacağını anla
mıştı. ÇünkU öldürülen Leksman'ın 
alacaklısı idi. Tehdit mektubu orta
da yoktu. Suçlunun kendisini teh -
dit için kuUandıiJnı aöylediji ta • 

banca ortada yoktu. Dahiliye mUs -
teşarı T. X.'e şunları söylemişti: 

- Eğer tabancayı bulabilirse • 
niz Leksman'ın beraatini ümit et • 
mek mümkündür. 

Civardaki derelerin bütUn ıuları 
kanştırılnu§, yatakları aranmış, fa
kat tabanca bulunamamıştı. T. X. 
bunun üzerine daha milessir çareler 
aramak lhımgeldiğini anlamıştı. 
Kara'nın bulunmadığı bir sırada, 

esrarengiz bir elektrikçi Kadogan 
bahçesindeki 456 numaralı eve gele
rek, o kadar maharetle dil dökmilştU 
ki,, emniyet hasıl eden hizmetçiler bu 
adamı, efendilerinin hususi odasına 
kadar sokmağa müsaade etmişlerdi. 
Elektrikçi bu odadaki elektrik te
sisatını düzelteceğini iddia ediyor -
du. 

Ertesi gün Kara kasasının açıldı
ğını ve içinin dikkatle aranmış ol -
duğunu anlamıştı. Gerçi servetinin 
en mühim kısmı bankada idi. Kara 
öyle olmakla beraber korkusundan, 
kasasını her tUrlU hırsızlığı gayri 
mümkün kılacak son sistem başka 
bir kasa ile değiştirmişti. 

T. X. işlerini bitirdi, ellerini yı • 

kadı ve havlu ile silinirken, Man -
sus içeriye girdi. O dakika hiç eski 
Mansus'a benzemiyordu. Heyecanını 
güç zaptettiği anlaşılıyordu: 

- Vassalaro'nun adresini bul -
dum, dedi. Grit sokağında oturu • 
yor. 

T. X. tashih etti: 
- Hayır, dedi, öğrenememipi • 

niz. Adelii'de oturuyor. 
- Affedersiniz, onun iki tane a • 

partımanı vardı. Bu sabah Vest. 
minster köprilsilnden geçerken, bun• 
Jardan birinin V awalaro ismini telAf• 
fuz ettiğini i§itince hemen kulak ka• 
barttım. 

- Anlatınız bakalım. 
- Birisi Jyl giylnmlş, gayet muh-

terem bir zata benziyordu. Bu zat 
dedi ki: 

cc_ Bu Vassalaro benden bir apa!'lo 
tıman kiralamıştı. Eşyası bili ora -
da!. 

"O zaman yaklaştım. Kendimi ta• 
ruttım: "Ben polisim, dedim. LOtfen 
benimle beraber geliniz ... 

-Ve tabit bu muhterem zat ta 
size hiç bir feY söylemedi. 

(Devamı t>ar) 
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BUGÜNÜN RADYOSU 

ÔğJe neşriyatı: 

Akşam neşriyatı : 

Saat J 2,30 plakla Türk musikisi, 

12,50 Havadiıt, 13,05 muhtelif plak 
neşriyatı, 14 son. 

Saat 18,30 plakla dans musikisi, 
19,30 Beyoğlu Halı<evi neşriyat ko

lu namına Bay Nusret Sefa (yeni 
kitaplar), 20 Belma ve arkadaş~arı 

tarafından Türk musikisi ve halk 

şarlcılarJ, 20,30 B. Ömer Rıza tara· 

fından arapça söylev, 20,45 Cemal 
Kamil ve arkadaştan tarafından 
Türk mus:kisi ve halk şarkıl ın, saat 
ayarı, 21,15 Şehir tiyatrosu cperet 

kı~mı (Lüks Hyat) birinci perdesi, 
22,30 plakla !Ololar, opera ve ope-
ret parçaları, 23,00 son. 

1 BORSA • PIY ASA1 
15·3· 9 3 7 
ÇEKLER 

A c; ı 1 ı ' Kapanıt 

londra 61). 617 SO 
Nnyork O, 7910 0.79'l0 
Part. 17. 2450 J?.23 
•~lllno ı~ o•iO ıs.0332 
Brüksel 4. 70 4.6%3 

68, S7:i7 aa.~020 
Cenc•re 3. 4770 3,4140 
S1>fya 64. 50'6 li4,4SJ4 
Amaterdam 1, 4490 1.4484 
Praıı 22, 70 22,68\7 
Viyana 4, 2l3~ 4,22 
Madrlt ıı. 4586 lt,U94 
Bcrlin ı, 908[) l,9675 
Vartova ~. 1831) 4.18 
Budııpeşto 4, 3760 4,3'2'1 
Bükrcş 108, '16SG 108,17SO 
lklgrat 34, 6810 34,6558 
Yokohama 2, 7786 2,776• 
Loskova 24, 64 2.&,t6 
~toLlıoha 3, 1434 3, 1410 

PARALAR 
~ ~ 

ı ~terlfa c 14. 619. 
1 Dolar 123. 126. 

20 Frank 11 ı. ıu. 
20 Liret 1:10. l'.l~. 
20 Belçika Frangı 80. 84. 
10 Drahmi 21.so 21.~o 
20 fı.;vfçrc:ı Frangı 565. S7S. 
20 Leva 20. 23. 
1 Florin 63. ""'-20 Kron Cek 70, 7.5. 
1 ~ilin Avuaturya20. - 23. 

Pczcta -. -. 
1 P .. nrk 25. 28. 
1 Zloti 20. 22. 
1 Pcngo 21. 23, 

20 Lcy J:Z. ı•. 
'20 Dinar (8. 52. 

Yen -. -. 
1 Kron ineç 30. 32. 
1 Altın 10~7. 1U38. 
ı Banknot 246. 248. 

ESHAM 
AçılıJ 

it l!ıınhıııı Mü:-
Kapı•ııt ----

• n N • 
Ha. 

" " Anadolu tın· 60 Oto Peşin 

,, ,, yüıı:do 60 Oıo Vadeli 
)J, 23, 

.. ,, 100 de 10:> 
Aslan çimento 14,60 Jof,60 
Mcrku Barı. 

\STlKRAZLAR 
Açılış Kıepıınıt 

Türk Borcu 1 Peşlnı 
• ., l Vadeli 9(,6) 19,6.; 

., ,, O Pctln 
., " il V dcll 99, _ 99.-
• • 111 P~ş1n 
,. ,, 111 Vadeli - _ . -.-

Erıtanl 

tı"aıı Enuruaı 1 
.. .. .. • 11 

lll 
Şark şlm. 

Y üıı:de S Haıı:lne 

,. 2 .. 

TAHViLAT 
Açı!ı~ Kapanıt 

Ana~olu Pe. J -.- -·-.. Va. l 39.75 39.75 

• Pe. 11 -.- -.-.. Va. il 39,"1~ 39,7) ,, Pe. 111 

" 
v ... ili 

.. Mümeaall Pe. 

4',5o 42,SG 

Muharrem 

3 
Yıl 1937, Ay 3, Gün 75, Ka11m 129 

16 Mart 
Salı 

Vakitler Vasati 

ıa. "· 
Güneş 6 12 
Ôğle 12 23 
ikindi 15 44 
Akşam 18 16 
Yatsı 19 46 
imsak 4 3; 

Ezanı 

ra. d. 

11 57 
6 07 

9 29 
12 00 

1 31 

10 18 

, 
1 5 ! !! ~ - - -- - -- - -- - -- - -- - --- - -- -- - -; - -....... 

Hakimlığınden: 

Dosya 934/571 yenilemediği İs
tanbul maliye mühakemat müdü:
lüğünün Sultanahmet 3 üncü sulh 
hukuk mahkemesine bilmüracaa; 

mülga dahiliye nezareti idarei u -
mumıye kalemci mümeyyizi Mı.:s
tafa Zekinin 19 Ağustos 1341 ta -

rihinde teklıf edil~n memuriyeti 

kabul etmedıği halde mezkıir ~.'.!

rihten birinci kanun l 341 tarihir.e 
kııdar haksız almış olduğu maaş -
!ardan beş bin sekiz yüz otuz dört 

' f i 

. ' - f,' 
~·- " 
I " ' , ,,. ' ,,, . ,· ,_, ... / 

I 

U{!i~/;~ME iCiN 
.ŞiNDi'D'EN Bi'Ril<TiR 

o 

BIRE, 
1000 

TARLADIR 

kuruşun fınz ve masarıfı muhake
me ve ücreti vekaletle birlikte tah
-sili hakkında ikame olunan dav:ı 

üzerine cereyan eden muhakemede 

!J1Umaileyhin Erenköyünde koklr 
pınarda ikametgah olarak göster-

diği 29 numaralı evde bulunama
mış ve ikametgahı hazırı rnalüm 
bulunmamış olduğundan hazine 

avukah tarafından rni.ıbrez vesaik-

ten bahisle gıyaben muhakeme ic
rasına karar veri1miş ve muhake
me 12/3/937 den 21/4/937 saat 10/20 

talık olunmuş olduğundan mu ~ 

maıleyh ilan tarihinden itiba~e.1 

beş gün içinde itiraz Ptmediği ve 
rnezkür muhakc'\C gününde is -

,// -. (,,. 
·-

... 

, ... 
• 

batı vücut etmediği takdırde m:ıh

.kemeye kabul olunmıyacağı V•: 

mübrez vesaike tevfikan; kabul et

miş addile aleyhine karar verile-:e

ği malümu olmak ve ona göre ha

reket etmek üzere tebliğ maka -

mına kaim olarak ilan olunur. 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 
Ca~aloğlu Nuruoı;m rni,·e cad. 
Cağaloğlu No. 30 (Ecıa:ıe'i 
yanında) Te efon. 22556 

iki tehlike işareti: 
Nezle ve. baş ağrısı 

Soğuk algınlığının 

bu ilk a lirr.etler:ni 

Gri pin 
ile bertaraf etmez• 

seniz bir çok ağır 

ha.stnlıklara tutu!• 

mak tehlike.si ba' 
göstermiş demektir 

Gri pin 
Bütün ağ'n, sızı ve 
sanıcıları, d er h al 
dindirir. G ripe, ro

matizmaya, diş, si• 

nir, adale, bel a~· 

rılarile le ır ı lc 1 ı ğ& 
karşı bilhassa mü

essirdir. icabında 
g ünde 3 ka~e alına

bilir. 

Türk Hava Kurumu 

BOYOK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

6 ıncı keşide 11 - Nisan - 1937 dedir. 

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

937 günU akşamına kadar biletini 
değittirmlş bulunmahdır. 

Bu tarihten sonra bilet üze• 
rindeki hakkı sakit olur •• 

Maliye Muhakemat Müdürlüğü 
dosya numarası: 3723/136 

Sultanahmet Üçüncü Sulh Hu -
kuk Mahkemesinden : 

36/1468 İstanbul maliye mu -
hakemat müdürlüğünün hazine 

avuk:ıtı Yusuf Nuri Anter ve -

kaletile mahkemeye bilmüraı:aa 

36/1468 numaralı dosya ile polis 

memuru Mehmet Ililminin eşy:ıyı 

mi1liyeden ve maaştan borcu oi -

duğu iddia olunan elli dört lira 18 

kuruşa kefil olmuş olan ve byük 

çarşıda Hazırcılar sok<ığında ::: ve 

8 numaralı dükkanları adres gc·s -
termiş oldukları halde hali hazu 

ikametgahları malum olmamasın -

dan dolayı gıyaben muhakemeleri 

icra kılınmakta olan koltuk~u es

nafından AJaettin ve Mehmet SJ • 

lıh haklarında 10/3/937 tarihli cel
seı muhakemede muddaleyhlf!rden 

Salıhm berayı ıstiktap ve Alaet -

tinin de berayı tahlif mahkemeye 

19/4/937 saat gelmeleri ve .Mch -

met Salih gelmedıği takdırde is • 

tiktaptan istinkaf etmiş ve AJaet

tin de yeminden imtina etmiş ad

dile hükiim olunacağının ihtarı sıı

retile tebliğat icrasına karar veril

diğinden i,.bu kararın ilanı tarihıt~

öen itibaren beş gün içınde itiraz 

olunmadığı ve mezkur gün ve sa

atta mahkemede isbatı vücut et
medikleri takdirde kararı mczkür 

dairesinde hüküm verileceği m:ı ~ 

Ilım olmak üzere tebliğ makamı -

na kaim olarak ilan olunur. 

K a yp 
Şırkctihayriyeden alınış oldu· 

ğum pasC'yu kaybettim, hükmü 
yoktur. 

SÜLEYM/:N ATA 

Sultanahmct Oçünct1 Sulh Hu .. 
kuk mahkemesınden: 

Muhakemat M. dosya N. 4289/45 
dosya, 934/179 yenileme. 710 nu .. 
maralı beyanname ile mtf\lmclec;i 
yapılan gümrük resminden noksatl 
gümrük resminden noksan ~lınnn 
altmış beş liranın İstnnbul gthn .. 
rüğünde muayene memuru M~'ı. .. 
met Ziynettin ve gümrıik muh il.1· 
lerinden müteveffa 1smail ll ~kk\~ 
varislerinden oğlu Necmi hakla ,. 
rında yangından evvel 933/1147 nll .. 
maralı dosya ile ve yangından scın• 
ra da yenileme suretıle 934/!79 
numaralı dosya ile ikame olunsrı 
davanın cari müteaddit muhakc .. 
melcrde müddı:ıleylcrin ikamctgiilll 
hazirleri bulunmamış ve muhr.kc .. 
mccc bizzarur il5ne tebliğat icr~" 

sına ve muhakemPnin 9 niSD11 

1937 Cuma günü saat 10,30 tarihi:\" 
de icrasına karar verilmis oldugı.ıll" 
dan müddaleyhlerin m~zkur g•jr: 
ve saatte mahkemeye gelmeJt;;!"ı 
ve aksi takdirde muhakemenin r.ı· 
yaplarmda bakılacağı m:ılüıtı ol .. 
mak üzere keyfiyet teblığ maka .. 
inına kaim olmak üzer<! ilan olı.ı • 
nur. ,,,,,,,.,,,,,,. 

Sahıbi ve umumi neşriyatı idare e<JeO 

Başmuharrir 

E. izzet 
Basıldıiı yer: Matbaal Ebü~Y• 


