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Türk ordusu Hataya ait hakları 
ihkak etmeye muktedirdir 

Konsey kararını bir takım malayane ihtilaflara boğmaya çalışan ve 
Hataylıyı bomba, çete ile korkutanl~r aldanıyorlar 

Konseyin kararı tagyir edilemez ve -icabında o kararı 
tatbik etmek Ordumuzun vazifeleri arasındadır ...............................................................................................................• 

·Üzerinde 
Durulacak 

·Bir cümle 
Madrid sukut etse 
bile mesele hal:e ... 
dilmiş olacak mı? 

Mu so llnl bu suale mUs· 
bet cevap ver iyo r 
Londra. 22 (Hususi Muhabi· 

rimizden) - ltalyan Raşv~kili , 
Trablusgarpte ( De' li Mey.) R"a
ıesinin hususi muhabirine şu 

beyanatta bulunmuştur: 
"- ltalya müstemleke bakı· 

mandan tatmin edilmiştir. Habe
şbstaı geniştir. Orasını işletmek, 
inkişaf ettirmek için sermaye 
ve enerji ıarfedilecektir. 

Madridin yakmda sukut 
edip etmiyece~ hakkında bir 

sa- BK llÖvliyCll!t~ .BK. 'llk8Wa 
-.-.r hldlaeler ve mecburl,etler Tftrlr orff•n• Hat. • le n etailUııp ...,..,_ kanpltMdanna nihayet 
,,_ • • .. , br•rlannı t.tblk etmere aewkeder.. TUrk orduau bunu derhal! verip ver91lyeceti ~da da 

ifa edebllecektlr bir teY .CSyliyemem.. 

Bu O Deyli Meyi bu son dhnleye 

y g t ~ Eğer ta banca bozulma- "' '•k•ô:~~ı~;: et.::~:::: ... 
Tap ıgı1mız saydı ·Kont 1--~-ü;:-~b-e ..... rgt--e-n -· 

emas ar o·· Ş b ?. ··ı .. t•• 1 Ses sada kesildi! 
Yı .. k k lAh. o am ron o muş u. u se sa a ı- ------·--......---

getli bir diplo- Fransanın Roma elçisini ağır surette. 
m~tın gazete- 1 yaralıyan genç 
mıze beyanatı 
Bug • - fi - . k k d ... d d • 1 • • ' 

1Ahiyc::,
0

bi; ;::~:::suald~;ı;~; a ının agzın an ın ayınızı 
malumata göre Hataytn anayasa• 

il münaseb.tile Cenevrede cereyan ''Olr .J d • • •• f 
eden müzakereler esnasında çıkll· uüreme ığıme muteessif im,, . 

Vaziyet gergin 
Almahyanın Avustur
yayı işgal ihtimali bu

gOn her-tarafta 
konuşulmaya başladı 

Ansızın yapılacak bir yıldırım 
hareketinden kork uluyor 

Viyana. 22 (Hususf Muhabiri· addedilebilecek nefriyab devam 
mizden) - Vaziyet gergindir. ediyor. Viyana gazeteleri de şid. 
Alman gazetelerinin bombardıman (Deoamı 2 incı aalıi/ede) 

liiiYti'n····tı·i·os'iına···~karşı· 
lngiliz fi losu·da Akde
nizde manevra yapıyor 

M usolini ltalyan filosunun 
manevralarını Pola 

: zırhlısmdan seyrediyor .. 
rılan iht IAfl.ır iıaklı bir tesir uyan• 
dırmııtır. Hiç bir ciddi sebebe 
dayanmayan bu ihtilallar mahaza 
Suriye politikacıları ve Hatıydaki 
Fransız müsttmleke memurları ta· 
rafından ortaya sürülmektedir ve 
konseyin hlltay hakkındaki ana ka· 
rarını bazı noktalar ü1erinde ıaaf a 
UA'ratmaya matuftur. Suriye politi· 
kacal&rman Filistin hükümetinc baŞ. 
\'urması. diğer Arap hi.ıkümetltrin
den yudım istemesi, Araplık Al~ 
mini aleyhimize fışkırtma)& . uğraş
maları da sırf bu sebebe istinat 
etmektedir. Irak, Hicaz. Mısır. Yc
~n nezdindeki teşebbüslerinin ka· 

Maida Fontanges isminde bır 
kadının Fransanın eski A 'kara ve 
şimdik i Roma ilçişi lont Dö Şambrö
n<> Belçikaya gideceği esnada is· 
ta~yonda tabanca kullanarak, elçiyi 
ağır surette yaraladığını yazmıştık. 

l (Yazısı 2 inci SG!Jfamırda) 
lndberıin son segahate ,ıJcmaıdan l==:=======================-

••.len . akamete utradığını gören Su· 
rıyelıler Fılistinden cıe red cevabi 
alırııılardır. Konsey kıtrarına muhalif 
Ve tam bir suiniyet mahsulü olan 
bu hareketler yetmiyormuı gibi 

(Dcoamı2 ncl ıag/ada) 

Maamafih i k muayenede kur. 
ııınun Kont Dö Ş.ımbrönün hayatt 

- uzuvlannı tahrip etmediği için 
ha) atının tehlikede olmadıtı anla· 
ıılmaktadır. 

Hadisenin akabinde yakalanan 
genç kadın karakoldaki ilk istic
vabında şunları sö; !emiştir: 

- 0'lu öldüremedi~ime çok 
müleessifim. Çünkü ta~ocam 
bozulmuştu. 

Fılhakika a~r kalibrada olan 
tabanca ikinci defa at ş edilmek 
istenmişse de, tetik oynamamıştır. 

Bu Maada do Fontanj kimdir? 
Bir serseri mi ? Hayır 1 

(Dat1amı 2 inci ıalılfeJe) 
/\.ont dÖ Şam6rö11•rı vura11 ka"ın 

Mo~Ja ftontani 

•flt1el alınan bir resmi '' 
f Dört beş gündür Bağdad•dan Kocatepe 

dotruca Yeşilköye gelmesi bekle- ' 1 
nen Lindbergden bugÜ'l de ses ha 1rl1 kla a ıAda çıkmadı. Yeşilköy her saat z rı n 
~danadan bir yıldırım telgrafı b_k. 
lıyor. Fakat ne relen var. ne a-iden? 
Acaba Lindbera- yolunu mu deait
tirdi?] 

Ticaret 
_Mektebinden 
Çıkarılan talebe 

~~~~~~~~:=!~~~~~~~~~~~~~~ · Mektep müdürü hl · 

M O S A B A K A M 1 Z · d iseyi izah ediyor 
• • Dün ve bugün. matbaamıza bir 

C'l•Zl• hem eg"' lendirecek, hem zen nz•n kaç talebe reldi. Bunlar *Yüksek ,.;, ı ~ , lktısat. mektebinde okumakta ole 

hareket 
başladı 

J b • 1 k 1 .. b k duklarını, haksız yere mekteple eue ııece oıan musa a amızın allkalaranıa kesilditini. batta. ken-
'1 7 • , Ç J k dilerine dayak abldıtuu iddia ede-

fa/ SİıÔ. f lR l '!ç.l;~agJ aua o ugunuz ~~:u~~usuıta ne ... ıyat yapmaman 
. " ..,. ... ·. . 

lnöaBnü Londraya taç aiyme merasimine götürecek olan Egeye 
refakat ve Jogilteredeki büyük deniz şenlıklerine iflirak edecek olan 
•Kocatepe. hareket bmrbklarına bqlamıfhr. 

" ; 11 ' , '°"""" 2 iMI .. ,, •• , ~' ~ . . ... .: ..,,,,., . . .... ' 
(S.Jhicını• uıalaatı alı ıaım 2 nci şaı/atla4rr) 
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Dış Bakanımızın bir ltalyan 
gazetesine yeni beyanatı 

"Duçe gibi bir adamla an· 
laşmak kabil olduğuna, 

hatta icap ettiğine kaniim,, 
Silah yarışı iki sene sonra tekrar 

tahdide uğrayacaktır 
Romada çıkan La Stampa gaze

tesi, Dış İşleri Bakanımız Tevfık 
Rüştü Arasla yaptığı bir mülakatı 
neşrctmektedir. Tevfik Ruştu A
rasın çok dikkate değer gorduğü -
müz bu beyanatını alıyoruz. 

Muhabir ilk sual olarak Sancak 
meselesinden bahsctmış ve bu iş
c1e bir emri vaki yapıp yapma -
ınağı evvelce tasarlamış olup olma
dığımızı sormuştur. Tevfik Ruştu 
Aras şu cevabı vermiştir: 

- Asla. Çünkü her şeyden ev -

vel verdiğimiz sözü tutmağı vazıfe 
biliriz. Sonra da statüko taraftarı 
olduğumuz için emsal olmak ıste
meyiz. 

Muhabir 1928 Şubatında Büyük 
Millet Meclisi murahhas heyeti -

nin Paris seyahatınde İtalyanın 
gösterdiği teshiliıtl hatırlatmıştır. 

Hariciye vekili ~"U cevabı ver -
miştir: 

c- Evet, çok iyi hatırlıyQrum. 
Fakat sonra mesela Lozan konfe -
ransındaki gibi bir çok suitcieh -
hümlcr oldu. 

kabil olduğuna, anlaşmak icap et
tığıne kanaat gctırmiştim. Biz.im 
hakıki düşmanlarımız, daima Sfor· 
za tıpınde insanlar olmuştur. O, 
guvenılmesi imkanı olmıyan siya
si bir mektep, siyasi bir akide idi.' 

İla1ya ile dost olmanın bizce re· 
alist bir sebebi vardır. Bır taraftan 
İtalya Ue İngiltere arasında, dığer 
taraftan İngiltere ile Rusya ara -
sında iyi bir anlaşma mevcut ol -
rnası bizi sevindirir. İşte s.iyaseti -
mizin sırn buradadır. Memleketle· 
rımiz arasındaki yeni dosluğun bu 
sahada bir faydası olursa._., 

Bundan sonra, Hariciye Vekili -
miz, ıeslihat meselesinden bc.hse
derek, bu hususta nikbin olduğu -
nu, teslihat işinin iki sene sonra, 
mUJetıer arasında yapılacak bir an
laşma lle gene tahdide döneceğini 
söylemiştir. 

La Stampa muharririnin, Anta
rada pek çok Alman mütC'':assıs1 
olduğu halde, İtalyan olarak yal -
mz stadyomu yapan mühendıs :\! 
Nietti-Violi'nin bulunduğunu söy-

Lozan konferansı 1922 teşrini • lf"mesi üzerine Hariciye Vekilimiz 
sanisinde, yani faşist ihtilfı.lınm ilk demıştır ki: 
günlerinde, lbüyük Musolini·niz c- Almanlar buraya çoktanberi 
başka işlerle meşgulken akdedıldı. ~etmişlerdir. Halli içlerinde, öte-

0 zaman, mağllıp eski lıberaltZ- denberi burada bulunanlar vardır. 
me mensup adamlardan bıri olan Almanyanın, eskıdenberi bize kar-
mümessiliniz, Türk karasuları hu- şı nasıl hareket ettiğini unutma-
dudu dahilinde küçük bir ada olan mışsınızdır. Bunu hatırlarsanız, 

ve sizin için ne askeri, ne tıcari hıç Ruı>ya hakkındakı muamelerr.izı de 
bir ehemmiyeti haiz bulunmıyan izah etmiş olursunuz. Rusya, en -
Caste11orizo adası meselesınde ıs - düstriyeJ alat ve edevatımızı ve or
rar etmiştir. İtalyanın, anahtar de· du teçhizatımızı temin etmiştir. 
liğinden de olS<J, memlcketımizın tefsır edHmışti. FClkat size hakika· 
içine göz atmasının sebebi ne ol - ti soyhyeyim. Bız hiç bir zaman 
duğunu düşündük. Bundan bir sil- O zaman, bu bir çok şekıllerde 
rü suiteiehbüm husule geldı. Son- Bolşevıst olmıyacağız, fakat Rus· 
ra, On iki adadaki te.c:lihatınız_ ya aleyhıne de hiç bir zaman dön-

Fakat, Duçenfzi, 1928 senesinde mıyeceğız. Sıliıhlarımızı, 0 '>ilah -
Milanoda gördüğüm ilk günden lan bize verenlere çevirmek ak • 
sonra, böyle bir adamla cınlaşmak hmızdan geçmez.» 
................................................ HllMlllHhhtllıtn ,...tHNl ..................... , ............................ nHltttilU ................... . 

Eğer tabancam 
(Birinci $ahifedcn devam) 

Son derece güz ·I ve gayet şık 
ıiyinmes"ni bilen bir kadın. Roman
larda oJduğ'u gıbi bir hayat yaşa· 
mış. Babası Roma büyük mükaf a· 
tım alan tanınmış ressamlardandır. 
Hatta buiün Fransız parlamento
sunda asılı duran Briyan'm port
resini o yapmıştır. Magda altı yaşın· 
da iken annesi ölmüştür. Bu giin 
otuz yaşlarında bulu•ıan Mag· 
da 18 yaşında kollejden çık
tıktan sonra, eski Cezayir valisi 
Laferiyer~in küçük yeğeni ile ev• 
lenm ş, çok geçmeden ayrılmıştır. 

O sıral~rda genç kaatn Odeon 
tiyatrosuna girmek üzere, Magda 
Fontanj ismini takınmıştır. Bu ti
yatroda küçuk roller oynamış, mu· 
v:ıffakiyet katanmış b"r z4b,ta pi· 
yesinde hayli alkışlar toplamıştır. 

Kıbar aleminde son derece ta· 
nınmıştı. Gaıelelerc imzasile yaıılar 
ya~ardı. B_ir. aralık bir çok gazete· 
lerın sahıbı olan bir Milyarderle 
tanışmıştır. Bu Mılyarder şimdi 
ölmüştür. 

Magda siyasi muhafıle pek ziya
de dadanmıştı. Bir gazeteci sıf ati le 
parlamento koridorJarında, ••Kedor
se,, de mütemadiyen dolaşıyordu. 

Diplomatlan, siyasa adamlanm, 
nazırları tanır, hatta kendilerine 
bazan tokat tokata gelecek derece
de §iddetli münakaşalarda bulu -
nurdu. 

Geçen temmuzda Musolini ile 

bir mülakat yapmak maksadile 
Romaya gitmişti. Venedik sarayı -
nın muhteşem havası ve Roma 
diplomasi aleminin kadınlara kar-

§1 gösterdiği hürmet ve itibardan 
çok memnundu. İstediği mülakatı 
yapmıştı. 

Fakat çok geçmeden Venedik sa
rayının kapıları yüzüne kapandı. 
Magda isticvap hakimine şunları 
söylemiştir: 

- Şambrön, çok tanınmış oldu
ğu için ismini söy liyemiyeceğim bir 
bükıimet adamının bana karşı olan 
a.şkını mahvetmiştir. 
Sevdiğim adamla dostane mü • 

nascbetlerimiztn devam ettiğini 

bozulmasaydı 
dört ay zarfında. Romadaki Fran
sız sefarethanesine ekseriya kabul 
edilirdım. Kımseye ifşa etmemesı 

rıcasıle kendisınden söz aldıktan 
sonra, Kont do Şambröne bahset -
tiğım hükümet adamına karşı duy
duğum aşkı anlattım. Halbukı o, 
beni sevdiğım adamın gözünden 
düşürmek için elinden ne geldi 
ise, hepsini yaptı. Mazideki mü -
nasebetlerım hakkında iftiralarda 
bulundu, karakterimi ve ahlakımı 
zayıf gösterdi. 

Magda geçen EylUJda Rornada 
200 gram Veronal içerek kendisini 
öldürmeğe kalkmıştı. Fakat fazla 
mikdarda Veronal aldığı için ilaç 
tesirinden kaybetti. Genç kadın 
hastahaneye kaldırıldı ve iyileşti. 

Otele bıraktığı borçları öden -
mişti. Polis evrakın1 kendısine ia
de etti ve bu evrak arasında son 
aylarda geçirdiği aşıkane hayatın 
notları vardı. 

Garda o kadar kalabalığın ara
sında, Kont dö Şambröne karşı si
Uıhı boşalttığı zaman, kimse bir 
şey anlıyamamıştı. Kont dö Şamb
rön iki elile yarasını kapıyarak ye
tişen polis memuruna: 

- . Şu kadını tevkif ediniz, de -
miştı. 

Magda hala tabancasını elinden 
bırakmamış, garın nhtunı üzerin
de dolaşıyordu. 

Kadını yakaladılar ve karakola 
götürdüler. 

Rum 
Patriği 
Arnavud ki 1 isesi 
lstanbul patriğinfn 
Başkanhğını tanıdı 

Tiran (Hususi) - lstanbul pat
rikhanesi ile Arnavut kilısesi mü
messilleri arasındaki m ızakcreler 
hitama ermiştir. Arnavud kilis si 
l :.taobul patrığini manevi baş ola· 
r.tk tarııyac:ık, lstanbul patriği de 
Arnavud kiliıeainin istiklalini lastik 

edecektir. 

Hatay meselesi 
:: nci ıayfadan devam) 

Halayda mütemadiyen tazyıklerini 
artıran Suriye politikac hn ve 

müstemleke memurlarının bu a-ayret• 
keşlikleri hiç şüphesiz Türk efkarı 
umumiyui üzerinde hakh bir infi• 
al uyandırmaktadır. 

Bugün görüştüiümüz yüksek salahi· 
yetli bir menba bütün bu hususlarda 
bize şu noktainazan ifade etmiştir: 

.,_ Dokuz Nisanda Ceııevre'de 
tekrar başhı·acakolan komite muza. 
kerelcrini beltli7oruz. Anayua hak
kında hazırladığımız projenin tam ve 
kamil bir tasvibe uğrıyacağından emin 

olmak istiyoruz. Ortaya çıkarılmak 
istenen ibti aflar konsey kararına 

müteıat hareketlerin ifadesidir. . 
Aksi halde kon~eyin kararlarına 

tamamile infaz etmek ve Hataym 
istiklcllini verilen ana kararlar da
hilinde korumak Türkiye ve Frnn
sl\ya tevdi edilen bir vazifedir. V .ı
ziyel ve hadiseler bizi böyle bir 
vaı.if e ifasına mecbur ederse vazi· 
f em izi Hadan çekinmeyiz. Türk 
ordusu Hataya ait hakbrı, hatta 
Fransaya l::u yolda bir külfet tah
mıf etmeksizin daima ihkak etmeye 
muktedirdir.,. 

YÜKSEK ŞURANIN REDDi 
Halay meseleaini kal'l bir netice. 

ye ba~lamak için Cenevrede de
vam eden muzakereler sıralarında 

Suriyeliler çalmadık kapl bırakma
mışlardır. Sari.ve liderlerinin aoo 
def a:da Filistine müracaat ederek, 
l>atıl davalarına müzaheret istedik
leri anlaşılmaktadır. 

Kudüsteo gelen haberlere gere, 
Şamda'ki Suriye 1iderleri yüksek 
Arap şurasına başvurarak müza
heret ıstemişlerdir. Yı.ıksck şüra 
bu talebi tetkik etmek üzere top
lanmış ve neticede şimdiye kadar 
muhafaıa edilen bitaraflık siyase• 
tine devam edilmesine karar ver
miştir. Yı.ıksek şürada yalnız .islik
lalci Avni Alıdülhadi Suriyelilerin 
lehinde bulunmuştur. 

HA TAYDA TÜRK HARFLERi 
Antakya 22 {Hususi] - Ha~ay

da Türkçe harflere karşı gösteri
len a:aka her giın bir az daha 
artmaktadır. Bir iki hnFta evvel 
on beş bın alfabe getirtilmişti. 

Kafi gelmediği için b:n beş yüz 
alfabe ddha getirl"lecektir. Kadın, 
erkek herkes yeni harfleri Öğren· 
mek için mekteµlerde açılan gece 
kurslarına devam ctmekledır. 

Ticaret 
Mektebinden 
Çıkarılan talebe 

( 1 inci ıahifeden deoam) 
Bugün telefonla, mektep miidü

riyetile aörüştük. Salahiyettar bir 
ut, bize dedi ki: 

- Evet.. 6 talebe, talebelikle te. 
lifi münıkün görülemiyecek yolsuz 
hareketlt rinden dolayı, inzibat mec
lisi karnrıle, birer hafta müddetle, 
tardı muvakkat cezasile cezalan
dırılmıılardır. 

iddia edilen _dayak hAdisesl ise. 

1 KLÇÜK HABERLER 1 Başbakanımızını--o:ş 1 ~ 
SYASA 

ıçerde Londra * İzmirde olduğu gibi Ankara - cY • \. Filistin karışıkhktar• 
daki spor klüpleri de birleştirile • 1J e g Q h Q tz Bir yıldanbcri Filistin toprakla -

cektir. lı:g.iliz Kralı Altıncı Jorjun taç nnda devam eden Yahudi - ~rap * Ege'li talebe Maksim salon - giyme merasımınae bulunm .k çarpışmaları, müstemlekeci huk~ 
larında bir Ege Gecesi tertip etmiş üzere önümüzdeki 20 nisanda metleri ciddi surette düşündürını-
ler, sabaha kadar hoş bir vakit ge- lngiltereye gidecek olan Başbaka· ye başlamıştır. Harbi UmumideJl 
çirmişlerdir. nımızın bu seyahati Ege vapurile sonra Balforun yahudiliğe arına " * Türk mürettipler cemiyeti de yapması nıuhteıneldir. ğan ettiği (Arzı Mev'ut} un rnu • 
senelik kongresini toplamıştır. Deniz şenliklerine iştirak etmek kaddes mabedleri dibinde insaJl " * Reşat Ekrem Koçu yarın Şeh- için ( Kocatrpe ) muhrıblmizde lar ölüyor, kanlar akıyor. Bir kllf 

d . Egeye refakat e<leccktır. yıl evvel, Kudüsteki Agylam3 taŞS 
remini Halkevinde saat 17 e tır Riyaseti cumhur muhafız aliyı 
konferans verecektir. kumandanı ı~mail Hakkının kuman· önünde Araplarla yahudiler ara " * Adliye terfi listesi Encümen- das.ı altında bir mü'r~ze de ayni sındii ufak, tefek bazı hadiseler ol-
de ikmal edilmi~ ve Vekalete ve- yapurla Londraya gidecektir. muştu. Bu hadiselere o zaman e: 
rilmiştir. Bugünlerde tasdikten çı- hemrniyet atfetmiyenler, yahudi 
tacak ve terfi edenlere Nisan,t.::11 v • muhacet'eti devam ettikçe ara yer· 
itibaren tebligat yapılacaktır. aziyet gergın deki münnferetin fazlalaştığını ,,, 

geçen yıl umumi bir karışıklığa Jcll" * Yunanistanın muhtelif şehi.. (/ inci sayfadan rlev:ım) 
terinde Yunan tarihi hakkında tet- detli mukabelede bulunmaktadırlar. dar vardığını görmüşlerdi. Bu Jcll" 

kikat yapan Bdebiyat Fakültesı 

doçentlerinden Arif Müfit şehri • 
mize dönmüştür. * Karabük Demir ve Çelik fı:ı.b
rikasının temel atma merasimi i
çin bir program yapılmaktaiır. 

Ayni günde Ereğli dokuma fabri

kasının açılış ve Malatya bez fab • 
rikasının kuruluş merasimi yapı -
lacaktır. * Zirai kombinelere mütehassıs 

yetiştirmek için Hlkalı Ziraat Mck-

Almanyanın Vıyanaya bir yıl- rışıklıklar yalnız Arap - Yahudi 
dınm hareketi y~pması ve Avus- menfaatinin çarpışmasından mı1.• 
turyayı işgal etmesi mevzuu bu- • Yoksa müstemlekeci ban devlet -
gün h~r tarafla konu~u!maklarlır. !erin teşvikile mi vuku bulmakta" 

Böy!e bir hareketi Almayanın çılgın· dır? Bu hususta kat'i bir şey söyle-
lığı o!abileceği şek inde tefsir ve nemezse de, Araplar, yahudiJerill 
d f rhal bü;ük harbi doğuracak İngilizlerden yardım gördüklerini 
bir sf"bep telakki edenl~r oldugu ve bu yardım devam edecek olursBr 
gibi böyle bır emrivakün bir bey• 

İngiliz müstemleke siyasetine Jl'lll" nelmilel po!itika ve müz:ıkere 
hadiseı;i olabilece~ini tahmin eden arız olan başka büyük devletleriJI 
nikbinler de v •rdır. de mev~ut olduğunu, Kudüs Miif• 

Mahaza vaziyetin vahameti aşi- tüsünün ağzile, resmen ilan etmelt" 
kardır. Budapeşteye gidip 24 saat tedirler. Yahudiler ise, Erden Ernİ" 
kaldıktan sonra Viyanaya dönen ri Abdullah ile Irak Hükfunetiırl'l 

tebinde orta mektep mezunlarıc\3 Şuş'lig, Macar Başvekili 0.lrani Araplara yardım ettiklerini ve ~ 
mahsus bir kurs açılacaktır. * Maruf koşuculanmızd'an Ö • 
mer Besim Atletizm federasyonu 
teknik müşavirliğine getirilmişti.·. 

Dışa~ 

ile yaphfl görüşmelerinden hiç bir ların İtalyanlardan yardım görd~· 
netice alamamıştır. lerini söylemektedirler.. Araplıd'• 

Avusturya ve M1car hükumet- Yah eli 
Jerinin, Yugoslav}• ve Çekoslovak- u · muhaceretine nihayet 

receğini vadeden İngı"liz fevkali6' 
ya ile dostane münasebatı idame 
ettirerek kuvvetlendirmelerine, esas komiserinin kendilerini aldattı " 
itibarile, karar nrilmiş•ir. ğını, binaenaleyh, Yahudi muha " * Çurçilin başvekil muavinli - Diğer taraftım Liııı'de ba~ılmak· ceret siyaseti kat't olarak nihaye " 

ğinde Makdonaldı istihlaf edece 5i 
söyleniyor. 

* Cavada fahri bir konsolosl•ık 
ihdas edilecektir. 

*Polis Varşovada bir evde hırsız 
yetiştiren bir mektep meyda:ızı çı
karmıştır. 

* Amerikada otomobil sanayi 
grevi genişlemektedir. Yüz 1Jin a
mele bugün işlerini bırakaca"-ttu * Japonya ve İngiltereye c: m 
haf talar zarfında ihraç edilen kül
liyetli ham demir, Amerikada en -
dişe uynndırmışbr. Önüne ge.;mck 
için bir kanun hazırlanıyor. * Varşovada komünistlikten 
suçlu olarak beş yüz kişi tevkü e
dilmiştir. 

şu hadiseden, teglitan çıkotrılmıştır: 

B ı altı talebe inzibat meclis:ne 
sevkedil rken, bir tanesi gitmek 
istememiştir. Bu ta'ebeyi, baş mu· 
av·n yakasından tutarak inıibat 

meclisine götürmek istemiştir. Bu· 
nun üzerine, talebe, polise müra
caat etmiştir. 

fakat polis, işte, zabıtayl al4. 
kadar eder bir cihet bulunmadığını 
görünce, dönüp gitmiştir. 

Sabahtanberi gazetelerden edi
len telefon'arla. bu talebenin gazete 
gazele dolaştıkları anla~ılıyor. 

Halbuki, bu, Veka!etin nazan 
dikkatini ccll:iedince kendileri için 
hayırlı bir netice doğmıyacak olsa 
gerektir. 

ta olan ve eski naıırlardan Mens- te ermezse silahlarını terk etıni " 
taedlrstuermer ile pek yakından yecek1erini ve nihayete kadar ıniİ" 
alakadar bulunan Neue Zeil gaze· cadeleye devam edeceklerini sôf' 
tesi, na1ırın azledilmesinin Avus- lemektedirler. 
turya'ya ve dahili sulhe n uzı~ ol
duğunu yaıırış olduQ"uodan müsa• 
dere edilmişl r. 

Eski İmparatoriçe 
Zita yaralandı 
Brüksel, 22 (Hususi) - Paristen 

Brüksele gelmekte olan eski A vus
turya İmparatoriçesi Zita, otomo
bilin altında kalarak yaralanmış -
tır. Otomobili Prens Oto idare et -
mekte idi. Başka bir otomobille 
Parisc nakledilen İmparatoriçeye 
ameliyat yapılmıştır. 

Avusturyada 
Bir tren 
)" oldan çıktı 
Viyana, 22 (A.A.) - Bischofrofen
den Viyanaya 100 kayakçı getir -
mckte olan bir spor treni, İstiryada 
Johannsbart istasyonunda yoldan 
çıkmıştır. Bir çoklarının yarası a
ğır olmak üzere 29 kişi yaralan -
mıştır. Kazaya, demiryolu üzerine 
düşmüş olan bir kaya sebebiyet ver
miştir. 

Lokomotif ile furgon ve dört va
gon yoldan çıkmıştır. 

Pariste çıkan Pari Midi gazete -
sine beyanatta bulunan Kudti' 
Müftüsü Hacı Eminülhüseyninin 1#' 
gilizlcr aleyhine sarfettiği şidctet" 
li sözler karşısında henüz sükut 911 
yalnız Filistine asker ihraç etme}" 
le iktifa eden İngi1iz1erin, Filisti' 
hakkında takip ettikleri hususi st 
yaseUeri vardır ki, o da şudur: 

İngiltere ile İtalya arasınd:t ~ 
deniz ve müstemleke rekabeti b~ 
tün §iddetile başlamıştır. 1ngiliZ " 
ler, İtalyanların Habeşi i~gall~ 
den sonra Akdenizde kendilerııı
emin görmemekte ve Sü,•eyş )ta 

nalı ile Hindistan yolunu tehlik~; 
de görmektedirler. Bu tehliker 
önliyebilmek maksadile evveidetl• 

beri tnhkim ededurdukları Ce~ 
lüttarık, Malta ve Kıbrıs rnüstab• 
kem mevkileri İngilizlere knfi g'ö' 

'il'", 
rünmemektedir. Binaenaleyh, .ı: 1 

listin topraklan içinde ouıuıı9" 
Yafa limanını da tahkim etıni1' 
başlamışlardır. Musul petrolları tP 
borularla bu Jimana akmaktadıt• 
İngilizler için bu kadar hayati I' , 

Sabah ve akşam başmuharrirleri na yazıyorlar? 1 

hemmiyeti haiz olan Filistin t~~ıt 
rakları ve Y.afa limanı terkeCSJJY 
bir yer değildir. Bu vaziyet kaı1' 
sında Araplarla Yahudiler bit tel 
kişi kalıncı~a kadar birbirleri~ ~ 
pelcseler yıne beyhudedir. Çiıtı 
kan akıtılan yer İngilterenin bllıf 
teli üzeridir .. 

Ahmet Ra~ ...................................................... _ ....... ________________________________________ _ 
Açık Söz 

Balkan basını ve radro 
ne9rlyatı 

cAçık Söz• de Şakir Hazım Er -
gökmen bıribırlerini tanımıyan ve 
anlamıyanlar 2rasında hiç bir sn
hada iş görülemiycceğini söy liye
rek, bıribirını tanıyan ve anlıy,rn
lar arasındaki el ve iş birliğinin ne 
feyizli neticeler verdiğine Balkan 
Antantını misal tutuyor. 

Gün geçtikçe çatallaşan dünya 
vaziyeti bu memleketleri biribir -
}erine daha ziyade bağlıyor. Hiç 
bir Balkan gazetesinde diğer Bal
kan memleketleri aleyhine yazıl -
mış bir yazıya tesadüf edilemiyor. 
Fakat yapılacak bir iş daha var. 
Belgrad radyom gibi, İstanbul 
radyosu da günün muhtelif saat -
lerinde Rumen, Yugoslav ve Yu -
nan dillerile neşriyat yapamaz mı? 
Çok faydalı bir 1~ görmüş olurd'J. 

Tan 
KömUr lnkıllbı-

c.TAN> Başmuharriri Ahmet E
min Yalman, Ankaradan gönder
diği yazısında, Ankarada bir ay 
sonra açılmağa hazırlnnan beynel
mılcl kömür sergisinden bahsedi • 
yor. 

Henüz hazırlık halinde bulunan 
bu sergiyi şimdiden gezenler, ser
ginin açıldığı zaman arzedeceği a
zamet ve ehemmiyeti derhal kav
ramış olurlar. Ankara Kömür Ser
gisi memlekette linyit devresi a-

çacaktır. Memleketin her köşesin
de iyl cins linyit vardır. Anada -
luda linyitin safi tonunu iki liraya 
çıkarmak mümkündür. 

Kömür sergisinin ev ekonomisi
ne de büyük yardımı dokunacak -
tır. Her vatandaş Ankara Kömtir 
Sergısini ziyaretC: hazırlanmalıdır. 

Cumhuriyet 

Sancaftın anayasası 
cCumhuriycb de Yunus N.ıdi, 

Hatayın Cen<>vrede tanzim edil -
mekte olan Anayasasından bahse -
diyor. 

Türk heyetinin verdiği proje, 
her halde Komitenin mesaisini bir 
hayli kolayla~tırmıştır. Konsey 
prensipleri tayin eden karart'lı 

vermiştir. Yapılacak kanuni teşki· 
lalın bu prensiplerden ayrılmasına 
ihtimal yoktur. Son kararı vermek 
yine Konseye r.ittir. 

Ancak bu çalışmalarda Fransız 
eksperi, Türk heyeti arasında ~1 -

kan ihtilfıflnrda Suriyeden ~len 
tazyikler mevcut olduğuna şüp -
he yoktur. Fakat oradaki taşkın 

unsurları da nihayet yola yatırma
nın çaresi bulunacaktır. 
Doğru yolu tatlılıkla anlamıyan

lara onu anlatmanın yolu vardır 
ve biz onun daniskasını biliriz. 

Kurunı 

Bir fa ela karııeında bir 
mUlahlza 

cKurun> da Asım Us, Amerika-

da bir infilak neticesinde berhava 
olnn kollej faciasını anlatıyor. Fa
ciadan az evvel talebeler taş tahta
ya şu cümleyi yazmış: cPetrol ta
biatın bize bah~ettiği en büyük lu
tuftur.> Hadisele:rin bazan bu çe
şit acı istihza1arı olur. 

İnsan hayatta bugünkü mevkiini 
ancak tabiata karşı mücadele su
retile almıştır. Tabiat kuvvetleri • 
nin medeni insana bir esir gibi hiz
met etmesi ancak bu sayede müm
kün olmuştur. Öyle olmakla b~ra
ber, tabiat kuvvetleri ile insan a
rasındaki mücadele devam etmek
tedir. Medent insan bu mücadele
de bir hata yapmıyagörsün. 

Son Postı..:t 

Unutmıyahm: BugUn 
"Nevru~r" 

"Son Posta. dı Muhiddil'l Birgen 
diyorki: "Türıdn geniş varlığmı 
Osmanlı sarayının dar penceresin. 
den görmiye alışmış olanlar, zan
nederler ki. Nevruz bir Şii bayra
mıdır. 

Hayır! Bu işte dinin ve mezhebin 
ala.kası }'Oktur. Tabiati seven Tür
kun o yeş!l ve çi;ekli bayramıdır 

ki varlığının dünya kadnr geniş olan 
küUesi sayesinde en eski bir dün
)'a impratorluğuna kendisını resmr 
bir bayram olar11k kabul ettirmiş· 
tir. Anadolu köylerinde nevruz 
sönük de olsa dolaşıyor. Onu bir 
H da biı ıöndürdük. 

Akşam 

Baımakaleal yokllr, 

-
Italya filosuna 
Karşı İngiliz fiJoşd 

lngiliz ana filosu ilk büyük .o;: 
nevralarından sonra, Manş de~~ 
de de geçenlerde hava ve de~ı ' 
kuvvetlerinin de iştirakile ıkl~ 
büyük bir m~nevra daha yap11''iıi' 

Ş mdi de Akdeniz fılosunu11 et' 
kısmı Cebelütlarık önünde mal'l·cfl 
ralara hazırlanmı\ktadır. Torl" ,.,-

filotillası da Tunusa doğru açılı1' ot' 
tadır. Diğer taraftan ltalyan f~ 
Trablus önlerinde büyüle mane 
başlamış bulunmaktadır. ~ 

Musolin~ Trablu~taki tefti~~ 
bitirdikten sonra, tekrar ken ;' 
Afrika ya götüren Po!a zırhb ~ 
binmiştir. lıalyan başvekili rna ~ 
"harı, bu zırhlıdan takip ede (iti 
tir. 1: al; an ve lngiliz filo'.af'I ti' 
bu karşılıklı manevraları, iki .rıı~~ 
leket münasebetlerinin gıl~ 
gerginleştiti eu sıralarda b ~"' 
bir mana ve ehemmiyet alın• 

~~ ı' Bu sabah Londradan şu te g 
fı aldık : ıal' 

Loodra, 22 (A.A.) - Cebt 61' 
tanktan alınan nıalumsta Jeıl 
Galthea gemisi ile lngiliz Ak.10tıl' {ilı)sunun ikinci destroyer ~1,etf' 
lası Tunusa hareket etmek u 
dirler. ~ 

Dispatch, Arethusa ve Pe~ 
1 

kruvazürleri bugün Ce~eıut 
açıklarında manevra yapacakl"' 
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GünÜD meselesi: 
Peynir 
başladı; 

fiatları ucuzlamağa 
bu yll mahsül çok .. 

Piyasaya taze peynir geldi 
'Şehrin uzak semtlerindeki mahalle bakkalları 
gene tutturabildiklerine satıyorlar halk şikô.yetci .. 

8 on bir hafta içinde peynir fiat
larında bir ucuzlama hissedilmiş
tir, 

Taze beyaz peynir mahsulünün 

gelmcsile fiatlarda hissedilir bit' 

düşüklük kaydedilmiştir. Bu te -

nezzül bazı cinslerde yüzde altıya 

kadar inmektedir. Umumiyet iti

barile fiatlar geçen senenin bu haf

tasına nazaran da çok düşüktür. 
Bu cümleden olarak geçen yıl 

tenekesi 700-720 kuruş olan Edirne 

Cinsi beyaz peynir bu sene 650-680 

kurUŞa satılmaktadır. Geçen sene 
tenekesi 720 kuruşa alınan Kırkla
reli peyniri bu yıl 600-650 kuruş a
rasındadır. 

_ Beyaz peynir piyasasında görü -

len bu düşüklüğe mukabil kaşar sına sokularak bu kabil gıda mad-
peynirinin fiatıarı sabittir. Yeni delerinden 5 kuruş, 100 paralık kü-
mahsul ancak bir ay sonra piyasa- çük satışlar yapan bakkallar ise, 

ya gelecektir. Fıatlar birinci nevi dirheme uym.ıyaeağı behanesile 35 

kaşar içi11 45-52.50, ikinciler için kuruşluk peyniri dilimle tartısız 

35-40 kuruştur. Gelen haberlere vererek y iz kuruştan fazlaya sat-

göre Kars peynir piyasasında da maktadırlar. 

kayda değer bir değişiklik görül • İstanbul zeytinyağı p:yasası da 

memiştir. Yalnız beyaz çanak pey- hariç piyasaların tesiri altında dur-

niri fiatlarında biraz düşüklük olup gun geçrnij, alıcılar, mübayaattan 

S22,5 kuruşa kadardır. Asmaalh çekilmişlerdir. Ekstra yemeklik 

Balıkpazar ve civarı gibi yerlerde yağlar 70 lruruştan alıcı bulama • 

peyniri yukarıki iiatlarda tedarik mış, ve 52-53 ten muamele gören 

etmek her vakit mümkün olduğu sabunluk yağlar da bu hafta 51.5 

halde uzak semtlerdeki bazı bak • kuruşa düşmüş, yine müşteri çık-
kallardan beyaz 70, kaşar 100 ku • mamıştır. 
ruştan aşağı alınamamaktadır. Hariç piyasalarda yağ fiatları 

Bilhassa ekser mahallelerin ara- düşmektedir. 

Ekmek fiatlar1nın UCUZ· Mahsul vermeyen 
laması muhtemel! Topr~kdan 

Vergı yok 
Buğday 

içinde 
f iatlarında son haf ta 
düşüklük kaydedildi 

G eçcn bir hafta içinde şehrimiz 
zahire piyasası oldukça gev -

şek ve durgun geçmiştir. Fiallarda 
geçen haftaya nazaran oldukça ge
rileme vardır. 

Bu meyanda, buğday fiaUarı ge
çen yıl bu haftaya göre 0,50 santim 
aşağı olarak sert 6,15 ve sıra 6.50 
kuruştur. Geçen hafta ise sert 6.30, 
sıra 6,10 kuruş idi. 

Bu hafta içinde şehrimizden mü
him buğday ihracatı da olmam11 • 

tır. :aın12 İtalyaya 6.550 lira kıy
metınde 200.000 kilo Rönderilmiş
tlr. 

Ayni hafta zarfında Mersinden 
Kıbrıs ve İtalyaya 45,879 liralık 

1 

bcğday ihraç edilmiştir. Borsaya 
gelen haberlere göre bu hafta için· 
de Kars ve Samsunda da Buğday 

piyasası isteksiz geçmiş ve fiatlar 

eski seviyesini muhafaza etmiştir. 
Buğdayların ucuzlamıya yüz tut-

ması, dolayısile ekmek fiatlanna 
da tesir edecektir. Düşkünlük bu 

şekilde devam ettiği t:ıkdirde, ö

nümüzdeki hafta ekmek fiallannın 

da Narh komisyonu tarafından u

cuzlatılması muhtemel görülmek • 
tedir. 

Komisyon, son on beş günlük fi· 
alları tetkik ettikten sonra narh1 
tesbit etmektedir. 

ltUıtllHtHfflUHtffhUft-.tUUUUUtUf .. UIUUUıınnıuuuıttıffn·ıntu4t11t1u11u""'U•H•HHttttHJHIUtfUUUUflHH•41H•IUllUiiUHrO" ... 'u 

Kamutay hayvanlar vergisindeki beş mil • 
yon lira tutan tenzılatın içinde bu· 
lunduğumuz senede üçte iki derece 

sinde karşılanması ve iktisadi kal

kınmamızın bir tezahürü olarak 

Maliye VekAletlnln mu. 
hlm bir karar1 

Aldığımız malUmata göre Mali
ye Vekaleti köylü \'e çiftçinin le

hine olarak yeni bir karar vermiş
tir. 

Bu karara göre; mahsul vermi· 
ye:ı topraklardan vergi alınmıya .. 
caktır. 

Bu kararın tohum atılmadan ön

ce olan arızalara şümulü yoktur. 

Zarar, zeytin, fındık ve sair yemiş 

ağaçlarmın mahsullerile alakalı 

tse, arızanın tğaçların mahsul ver

melerine imkan bırakmamış olma
sının anlaşılması verginin terki -

nine esas olacaktır. 

Tersane genltletlll:ror 
Haliçte kurulacak tersane ile 

fabrika ve havuzların geniş,letil· 

mesi hakkında baıırlanan inıaat 

projeleri fabrika havuzlar miidürü 

Cemil tarahndan Ankaraya rötü· 
rülmüıtür. 

ACI HATIRALAR 
İşgal kuvvetlerinin şehit 
ettiği iki Jandarmamız 

Kemerburgazda mütarekede 
şehit düşen 

iki Türkün mezarı bulundu 
Eyüp kazasına bağlı Kemerbur- j 

gaz nahıyesi jandarma kara -
kolu bahçesinde iki mezar meyda
na çıkarılmıştır. Bu iki mezarın 
bulunduğu yl!rde derhal sıkı bir 
araştırma yapılmış, tarihi çok eski 
zamana ait tarihi mezar ı.annedi -
lerek, acı bir hatıranın izlerine te
sadüf edilmiştir. 

Bu iki mezarın, Mütarekede iş

gal kuwetleri taarfından, blr ge

ce, pusu kurularak kahpece öldü4 
rülen, iki kahraman jandarmamıza 
ait olduğu anlaşılmıştır. 

Mezarların bulunduğu yer, der · 

hal tanzim eclilmiye başbıımı~tır. 

Bahçe güzel bir şekle getirilecek ve 

tarhların düzeltilmesi bittikten 
sonra çiçek dikilecektir. Bundan 

sonra, kahraman iki masum şehidi

mizin şerefilc mi.itcnasip, taş diki

lecektir. Bunun için de merasim 

yapılacak, müteakiben, bu mezar

lar herkes tarafından gezilebile • 

cektir. Şehit jandarmalarımızın 

künyesi hakkında malumat top • 

lanmaktadır. Ailelerine de haber 

verilecek, künyeleri mezar taşlan 
üzerine hakkedilecektir. 

Hllllltttn•ıtMHllltflUltHUlltltfH•l4HUHUtftltttttt•H•Htıt1tftlHJttuınıHHtttlHllUllttfft4HHllHI• UllUHIUlllHHINl••••t•H•••ıttfllHtlwtH 

Fakültede 
Sekiz bin cild 
Kitap var 
Hukuk fakUlteal kUtUp· 
hanesine yeni eserler 

allnıyor 

İstanbul Hukuk Fakültesi kü • 

tüphanesinde muhtelif bahislere 

ait sekiz bin cilt eser vardır. Roma 

Hukuku Profesörü Bay Honig, kü .. 

tüphanede Roma hukukuna ait o

lan oser lerin kifayetsizliğıini tfes

bit etmiş ve Almanyanın Güstov • 

fok kütüphanesine 30 cilt kitap si
pariş edilmiştir. Yakında medeniye, 
kara ve deniz ticaretleri hukukuna ait 
40 cilt eser daha siparis edilecek -

tir. Bu eserlerin de alınmasına Pro

fesör Bay Hirş lüzum göstermiş • 

tir. 1 "' 

Silahlı 
Barış! 

Kap 22 (A. A.) - B. Smats. 
Stellenbosch üniver~ltesl talebesi
nin bir toplantmnda söylediği nu· 
tukta, vaziyet vahim olmakla be· 
raber Avrupanm bir harbe doğru 

-gitli~i fikrine iştirak etmediğini 
ve harbin silahlanma yüzünden 

vuku bulacaa"ı fikrinde olmadığını 
söylemiş ve demiştir kl : 

Müesseseler -
Vaktinde 
Davranmalı. 

Geç kalanlardan ceza 
ah nacak 

Şirket ve müesseselerle, ticaret 

ve sanayi odaları, bankalar ve bor· 

salar memur ve müstahdemlerinin 

maaşlarından kesilen vergilerin; Ö· 

deme tarihinden itibaren bir hafta 

içinde bulundukları yerin nıaliye 

şubelerine yatırılması kararlaştı • 

rılmıştır. Bu müddet içinde yatırıl

nuyan vergiler yüzde on zamla bir· 

liltte o daire ve müessesenin amir 
ve müdürii ile muhasebecisinden 

alınacaktır. 

Mürettipler dün 
kongrelerini 

yaptllar 
Türk Mürettipler Cemiyeti se • 

1 

nelik toplantısını cemiyet binasın
da yapmıştır. Kongre ekseriyetin 
iştirakile ve samimi görüşmelerle 

neticelenmiş ve yeni idare heyeti 

şu şekilde teşekkül etmiştir: 

Dr. Hafız Cemal, A. Riza Başkan 

(Devlet Basımevi Fen amiri), İh· 
san (Lito şefi), Aziz (Tip), Salın 

(İnhisarlar matbaası), A. Karakaş 

1 
Halk filosofu 

diyor ki: - 1 
40 nasihat bir 
liraya ucuz bile! 
Acele He sürat arasında şark ile 

garp arasındaki kadar fark va:--dır, 

dcrSl'tn hayr.:t btıyunılınasm. 

Sürat bu asrın eıı büyük ınezi -

yeti. Amenna ''e saddakna. Fakat 

senin sürat d<'diğin sistemli, mc -

todlu, usullü bir çabukluklur. 

Acele ise sistemsiz, usulsüz bir 

çabukluktan başka bir marifet dl.'

ğildir. 

Lafın~ doğrusu budur: Biz hemiz 
ya\'aş iş görmekten tamaınilc sıy

rılmış değilizdir. Hatta, ötcdenbe

ri aramıza giren bir çok AvTupalt 

ukala ecnebiler bizim (yavaş ya

vaş) lafile pek alay ederler. Heri

fin lX'k de hakkı yok değildir ya
ni: Zira Avrupalıya nazaran yava

şızdır. Buna mukabil gariptir ki, 
aceleciyiz! 

Vapura binerken, tram,·aya bi

nerken, Tünele binerken, inerken 
bizzat süratin ortada mahvoldu -

ğunu gördüğümüz halde hemen he

pimize Allah tarafından bir açık 

gözlülük gelir: Bir aceledir gider! 
Bu usul, sistem, metod tanımı -

yan aceleciliğimizdir ki bize, çolu
ğumuza, çocuğumuza hemen dai
ma pek pahalıya mal olur: ölürüz! 

Ölürüz de gene bu açıkgöz ölüş
lerden vazgeçmeyiz! 

Kendi hesabıma bizdeki makineli 

nakil vasıtalarının hareket nizam

larının kontrollu olduğuna hiç bir 
zaman inanamadığım için - yalnız 

bir defa acele ettim. Fakat pir ol
du: 

Aksaray yokuşunda kalkmak ü
zere olan tramvaya atladım. Tram-
vay<ia ayaklarım sürünerek asılı 
kaldım. Bağrışmalar koptu: Bir an 
içinde kendimi cennette ayalwz 
olarak gezerlren görür gibi oldum! 

O gün bugündür, ayaklarıma ha~ 
rikulade bir zeka gelmiştir: Kafam 
ne kadar dangalaklık etse ayak .. 

larım en ufak bir acele için istifini 
bile bozmaz! 

Onun içindir ki, polisimizin bu 

!uzull acelecillğimizle mücadele -
sl~ tramvaylara atlıyanlardan bir 
lira oeza all§ını, bundaki azmini 
·yalnız kendimin değil, bütün va
tandaşlarımın bacakları namına • 
takdir etmemek kabil değildir. 

Feci bir musibete uğrmadan 
evvel kırk nasihatın ücreti bir lira 
oluşu ucuz bile! 

Halk Filozofu 
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Bugün 
Toplandı 

bazı vergilerin sırtmış olmasın1an 

Yenı bütçenin tetkikine n:ri gelmiştir. 
Memlekclle vergiye tabi hayvan 

ba,ıanıyor miktarının her sene devamlı bir 

Müdüriyet ıon günlerde fabri. 

kada bazı yenilikler ve tamirat ya• 

parak bir marangozhane ile, atölye 

ve amele lokantası inşa ettirmiştir. 

"Milletler görülmemiş bir şekil· 
de silahlı barış vaziyetine doğru 
gitmektedirler. ifrat derecede si
lahlanmaya muhtemel olarak karp 
koyacak olanlar da milletlerdir.,, 

(Tipograf şefi), Mehmet, Ressa_m ı r 

Mahmut, 'Mücellit Bayram, A. Mü
nir, Hamit. 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi Ankara, 22 (Telefonla) - Kı§ şekilde çoğalması ve gizlenen hay- AMORTiSMAN SANDICINDAN : 

tatılini bitirmiş olan Kamutay bu- vanhıı ın seneden seneye iyi bir su. kazanç vergisinin de 937 yılında 2794 numarala Amortisman Sandı~ hakkındaki kanuna baıa büküm· 

gün öğleden sonra saat üçte tek - rette takip edilmesi vergirıın 937 ler illvcsine dair ol:ın 3136 num"ralı kanuft mucibince Anadolu 
20.071.000 lirayı bulaooğı tahmin 

rar mesaisine başlamıştır. Kamu • yılında ı5.000.000 lirayı bulacağını Demiryolu ş·rketi obligasyoo, aksiyon vo mümessil ıenetlerile 
t göstermiştir. olunmuştur. Bunlardan başka ma- sil tJ ri 

1 
E 

1 ay, bu toplantılarında yeni bütçe Haydarpa,a Limanı Şirketi oblirasyon ve mümeı aene e n n rıan 
Ptojesl etrafında tetkiklerine baş- 936 yılında ruhsat tezkeleri denler resminin 650.000, Gümrr~k ve Sivas • Erzurum tahvillerile değiştiri1meai iıine 24 Mart 1937 tarihln-

hy vergi karnelerile alakalı miktar resminin 46.500.000 ve Muamele dco itibaren başlanacaktır. 
aeaktır. 936 bütresine göıe, 16 vergı·sı·n·n d ı k t M k ~ hakkındaki tahminler gerçekleşe- ı e meme e için yo .. Sandıtımız hesabına mübadele muamelesi Türkiye Cumburi1et er• 

üsur tnilvon fazla olan '-·eni büt- b ı h" b gwaltımın gu"'nd .. 1 bel · 1 k 
J J memış, buna muka ı ızmet er a- en gune artmasile kez Bankası dart Merkeıiyesi ite ıu erıne yapı ıca llr. 

ÇenUı mucip sel::cplcr layihasında bma ait kazanç vergilerinde bir , 18.822.000 lirayı bulacağı tahmin isteklilerin. Ankara, lıtanbu~ lımir, Samsun ve Mersinde bu Banka 

~fazlalık vasıtasız vergilerden, gelişme görulmüştür, dolayısiıe edilmiştir. ıişelerine müracaatları lüıumu illn olunur. (1580) 
---~--~~~-~~!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~_!!!!!._~~-~~-~- !!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~I!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~~~ 

Edebi roman: 19 

Sen de seveceksin! 
.. Şanıın tadı kaçıyor. Trenle her 

itin savaş yerlerinden yığın yığın 
~raıı getiriyorlar. üst üste bir kaç 
k nE: hastahane açıldı. İki yıl önce-

1 Şenlik, eğlence yok. Suratlar a
Bık, Yer yer muharebeyi kaybedi
Yoı-uı. Araplar arasında Türk dliş
~anlığı. Osmanlı ordularına karşı 
~:~netkar hareketler açığa vurul· 
da ga başladı. Halk safları arasm
IU tahrıkat yapılıyor. Cemal paşa
bü.n .~stırdığı arap zenginleri, yerli 
hirYUkler için de için için görülen 
.. kan davası var. İmparatorlu -
IJUtı a.; l'" 
n111 ."'"ç u vaktinde ve muharebe· 
&ibı 1~ .~ı1larında kardeş ve kuzu 
~ 

1 
corunen arapların damarların'4a ,.. 

ait .ı bsogukluk bir esinti gi'Ji kendi-
1 il eıu 
Sarp ediyor, Türk v zlerinf: 
)a" ıyor. Zabit aileleri de yavaş 
~ti:;; Yerlilerden ~ekiliyor, biribir· 

tatıp arttırıyorlardı. Yine bir 

Etem izzet Benice 

kaç zabit karısının bir arada top • 
!andıkları geceydi. Havuz başında 
eğleniyorlardı. Bır ara, karargah 
şube müdürlerinden kaymakam 
Ferıdunun karısı: 

·- Fırdevs, Lutfiyeyi e.r~endiri': 
.. ? 

mısın .. 
Diye sordu. Firdevs bir dakika 

düşündü, 

- Niçin evlendirmiyeyim. Se • 
vinçle .. 
Cevabını verdi ve.. konuşmaya 

başladılar. 

- Kıme istiyorsun? .. 
- Bizim bir istihkam yüzta?ı 

var. Salih. Karısı öldü. Feridun•.~ 
çok iyi tanıdığı. Kimsesi yok. B .1y· 
le dul bir taze ile evlenmek isti • 
yor .. 

- Nasıl adam?. 
- Çok iyi. AMikı güzel Temiz 

kalpli. Dört yıldır yalnız yaşıyor. 

- Yaşlı mı? .. 
- İşte, kırk bir, kırk iki yaşın· 

da. 

- Çocuğu yok mu? .. 

- Yok. Olmatn~ 
- Amma benim Lutfiycm gü -

zeldir. 

- O da çirkin bir adam değil. 

- Karısına iyi bakar mı dersin? 

- Bakar. Belki Nihat da tanır. 

- Nihattan sorarım .. 

- Verir misin? .. 

- İyi ise ne diye vermiyeyinı? 
Lutfiye artık benim yabancım sa
yılmaz. Altı yıldır yanırnd<1. }~ar· 
deı gibiyiz. Hem çok temiz, ç~ık 
namuslu, karakteri kuvvetli ta • 
ze. Yirmi altı, yirmi yedi ya~mda 
bir kadın. Ben daha hiç bir kötü -
lüğünü görmedim. Alan adam mes
ut olur. 

- Ben de adamın iyiliğine söz 
veririm.. 

- Olur konuşuruz kardeşim .. 
Ve .. yeniden başka lilflara daldı

lar, söylediler, çaldılar, eğlendiler 
ve o geceyi öyle geçirdiler. 

Ertesi gündü. Firdevs Nihada aç
tı. Nihat: 

- Eğer benim tanıdığım Salih 
ise iyidır. Çalışkan, kendi halinde, 
uslu bir adam .. 

Dedi, 

- BU- defa soruşturayım .. 
Diye bıraktı!. 

İş pi§iyor! 
Lutiiye: 

- Ben kocayı ne yapacağım? Be
nim kocam Güneş .. 

Diyordu. Firdevs: 
- Haydi haydi uzatma. İyi a • 

dam. Hem de yüzbaşı. Yarın öpür
gün binbaşı olur. Rahat edersin. 
Daha iyi koca nerede?. 

Iliye, Lutfiyenin nazlarını kar
şılıyor, onunla yapılacak işleri ko
nuşuyordu: 

- Uzun uzun ev eşyası düzmek 
istemez. Adamcağız iki yüz lira 
ağırlık veriyor. Ne lazımsa üst ya
nına biz de katarız. Olur biter. 

- Nasıl isterseniz öyle olsun .. 
- Senin de bir istediğin varsa 

söyle. 

Lı1tfiye boynWlu büktü, içli içli: 

- Hiç bir isteğim yok .. 
Dedi. Bunu derken sesinde bir 

titreme, bütün gövdesine yayılan 
bir ürperme vardı. Yüreğinde bastar. 
maya çalıştığı ilk çocukluk, gençlik 
yaraları, yeniden kanıyor, fÖtlerinde 
cskioin hatıraları diriliyor, kundağa 
girdiği günden Kulaksız karakolu
na düştüğü saniyeye kadar geçen 

çileli ömrü mezarında ayaklanan 

bir hortlak gibi beyninde canlanı

yordu. Kendi kendisine soruyor -
du: 

- Kocaya varmak iyi. Fakat, bu

radaki günlerimi aratmasın? 
Bu korku ile hanımına söyle -

di: 

- Hanımefendiciğim korkuyo .. 
rum. Yanınızdaki rahatım kaça -
cak.. diye korkuyorum. Benim ne 
çilelerle büyüdüğümü, yanınıza 
nasıl geldiğimi biliyorsunuz. Ha -
yatımın en rahat, en i)i günleri 
burada geçti. Bahtımdaki çilenin 
bu rahatlığı, bu şenliği kıskanma
sından korkuyorum. Durup durur
ken yılanın başına basmıyayım. 

(Devamı var) 

Esnaf dispanseri 
faydalt olacak mı? 

Bir esnaf okuyucumuzdan bir 
mektup aldık. Bu mektupta, yakm· 
da kurulacak olan milşterek 
menfaat esası birliti hakkında 
bir takım fikirler ileri ıürntmek
tedir. Esnaf için tesisi düşünü· 
len dispanser etrafında, bu oku
yucumuz fikirlerini ilah etmekte 
ve açılacak dispanserden fakir 
esnafın IAyıklle istifade edece-

tioden şüpheli bulundutunu yazıyor 
dispanserde iki doktor, üç ebe 
bulunacak ve bu teşrkkül bir de 
avukat temin edecektir. 

Okuyucumuz, lstanbulun ge
nif bir şehir olduğunu, csnaf ın 
gerek çalıştıltları y'°rio, gerek 

ikametgAhlarının pek dataoık 
olduğunu ileri sürerek, disp1n
serin, fay dalı olmıyacağ'ını söy· 
lüyor. Dispanser ve avukatın 
daha çok hali ve vnkti yerinde 
olan esnafa faydası dokuna bi· 
leceğini ilAve ediyor. 

Okuyucumuz, bu birliğe, her 
esnafın seneje üç Jira vermek 
mecburiyetinde olduğunu kay• 
dederken, bir çok zavallı ve 
fakir esnafın Aenede üç lira ve
rerek muayene cüzdana bile al. 
r.:ıya iktidarı buJunmadıtını işa• 
ret ediyor. 

Bu okuyucumuzun fikirlerinin 
doğru olup olmadığını, meseleyi 
tetkik etmedığimiz için, söyliye
miyccc~iı. 

Birimizin derdi, hepimizin der
di olduğuna göre, aliklldarlann 
naıan dikkatine arzederiı. 
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Amerikada seksenlik ihtiyarlardan 
mürekkep bir ''Yüksek mahkeme, var 

Sanki vazifesi Cumhurreisinin bütün 
yapmak istediklerini bozmaktır. 

Bu adamlara 20,000 dolar iekoüt maaşı veril
diği halde, gene hiç birisi yerinden kıpırdamıyor 

• 1 

Ruz elt, apılacak ·şıe daıma en-
gel ola bu ·hti arlara ar ışiddetli 

bir mücade ye irişti 

t 

l1ı, binaenaleyh ihlıyarl.mn hı~mı

na ugramadı. 

Ruzvelt Amt>rikayı ıktı.sadi buh

t•andan kurtarmak ve devamlı btr 

refaha kavuşturmak istiyor, bu -

uun için de hır çok esaslı ~eyler 

yapmak istıyor. Bu bahı te de kar

ıısma cYuk~k Mahkeme> denıltn 

bır heyet çıkmaktadır. 

Ruzvelt bütün gayretlcrır.i kı • 

ran bu yi.ıksck Mahkemenın .;det:a 

duşmanı k silmiştır. Onun ıçın 

konzrcyc vcrdı •ı lUyihada, bu mah

kemeye yeni aza ıntıhabı hakkının 

endisinc verılmesıni ısteomt:ktedır. 

Şimdiki mahkeme bası hiç bır 

ya~ kaydına tiıbı d ğildirler. 70 ya
ıına geldıkleri :r.aman, canları is-

terse vaı.ı!clcrınden çekilir1t>r ve 

o zaman da kendılerınc 20.0000 do

lar tekaüdiye baglanır. Böyle ol -

makla beraber, mahkeme nzası bu 

kadar zengın bir mutckaitlik ha-

yatına da rağbet göstermemekte -

irlcr. 

Ameriknda yilz elli scnı?lik f ir 

teşkilatı esasıyc kanununu rını·ak 

· ihtiyarların tefsir edebilecekleri 

kanaati vardır. 1910 senesine ka-

Umumi Harpte ve sulh mu1aıec
•eleri esnasında Amerika Cumhur 
reisliğinde bulunmuş olnn Vodrov 

Vilson, memleketin dış politika -

c11nda yapılacak işlerde veto hakkı 
ile mücehhez bulunan Ayan azası-

nın hışmına uğrı.:a uğrıya bedbaht 
Ye peri~an bir hale gelmi~ti. 

Amerıkada ihtiyarlardan mü -

rt-Jdteop öyl~ bir Ayan azası var
sır .Jci, istedigı J:aman devlet reisi

aın yapmak istediği ~eylcre m~ni 
el ur. 

Şımdiki Cumhur reisi Franklen 
RU%Velt diınya ~lerine karışma -
ıiıkı içm, Ayanın tasvibine Mzedi
~k o kadar çok büyük iş çıkma- 1 

===se: 

dar yüksek Mahkeme ancak üç de

fa reis değiştirmiştir. Bu mahkeme 

tızasından Holmes isminde bir zat 
ancak seksen iki ya:ıına geldikten 

G
üyan'a sürülen 
Türk polisinin 
hakiki hatıraları: 19 

... 

:mnr:a, lutf-n mahkemeden "ekıl -

mıye rıza gostcrmıştır. 

lfo ıhtıy rl•r, Am,,rıka Cumhur 

rcıslc'rıl'!ın ıcraatınd~n ~on dPrecc 

tevahhuş f!'OPrkr. Yıne bu ıhtiyar-

' ıar, en ı.rm hadde kadar Amcrıka 
Ccmıyctının t.<?mel dıreği olm,ya 

ızm~tmı~lerdır. Şu dakıkada btl<' 

Mak Reynold ismındc bır .iza var-

dır kı, hiç ya ap,ınıian çıkmu. an

cak Yuk~f( Mahkemcnın bır top -

lantl!ll olur.sa helını güçlukle doğ

rultur ve toplantıya ı:tırak ~tmek 

içın yata~ındın çıkar. 

Şımdı Yuk•ek Mt1hkoney1 halen 

tt"şkıl etm~kte olan zev:a~ın ktm -

lerd,.n ıb:aret olduğunu anlavalım: 

Vı ı• Van Oevanter (78 ya~ın - 1 

da) M.ık Reynold (75 ya ında). Su

tPrlarıd (75 ya~ında), Pıers Butler 

(71 yaşında), içlcrınde en genci ol-· 

mak üzere Ovcn Roberls (62 ya -

şınd<.ı) "e bir d~ reis Çarles Hiyus 

(75 yaşında). 

Liberallerden üçü Luis Bran -

deis (80 yaşınd .. ), Harlan Ston (65 

yaşında), Benıamen Kardozo (67 

yaşında) 

Bunlardan üçü evvelce bilyük 
, şirketlerin avukatlıklarını ve mü-

şavirliklerinl yapmak surctilc ser· 

vet kazanmış insanlardır. Diğerleri 

de a~ağı yukan mılyarlarla oynı -

y n şırketlerde .nüfuzlu vazifeler 
görmüş insanlardır. 

iki yanımızda süngülü jandarma-
lar, bizi Marsilya 

so larında dolaştırıyorlar 

Reıslerine gelince, bu ut bir 

meselenin muzakere.!!i ıurasında 

ekserıyetle akalliyet arasında :san

kı bocalanmıya memurdur. Ço • 

cuklugunda zekası ile temayüz et
mi ti. Daha on yedi yaşında iken 
Homer ıle VırJıl'i okuyordu. Ame
rıkada hürmet ve ıtıbarın ıahika

•ına varmı~ , Cumhurreislığinden 
maada her mertebt!ye yukselmiş 
bır zattır. Hatta 1916 senesinde aı 

kal~ın. Cumhurreisi de intihap e

dılccc t'. Fakat propagandasını iyi 
idare cdcmedığı ıçin kaz:ınamadı. 

Fak:ıt bugün. eski kayıbının in· 
tıbnunı olmdktadır. Cumhurrei • 
sının yapmak ıstediği şeyleriı1 he
men lm çoklarını bozmaktadır. Hi
yuc; Nevyork valisı iken gaz ve si
gort.ı ~ırketlerı aleyhınde ~iddetle 

takıbata gm.~mıştı. Hala unutul
mıyan o uımankı kahramanlıkla • 
rını bugı.inkü yaşında da göster -
mcktedır. · 

İşte Ruzvelt'in bugün mücadele 
ettıği adamlar bunlardır. 
Dunyanın en medeni milleti sa· 

yılan Amerıkalıların bugünkü tcş
kı latı cs.ısiyclcrındeki şu sakatlı • 
ğa bakınca, insan Cumhuriyet Tür
kiyesındeki tcskiliıtı esasiycnin bu
güne kadar hiç aksamadan mille -
tin bünyesine ne kadar tetabuk et
tiğıni duşGnüyor ve bu bakımdan 
da iftihar duyuyor. 

reyi açarak ıçı kalabahk tep.siden 1 
yemekleri vermeğe ba~ladı. Bak -
tım: Patates eımesl,. kızartması, 

i 
Kırmızı boyunbağı 

_ Siz İstanbul sultanısindc ta - Azmi ile birlikte kasaba iç!ıı~ 
lehe değil mi idiniz?. yaptıkları küçük bir eezintıd~ 

__. Evet ikl yıl o mektebe de de- dönünce bcrmutad sofranın b2şıdJ. 
\'am etmiştim. geçti karnını doyurmağa başla 

- Aileniz Kadıköyünde otur .ı • Azmi anlatıyordu. 

yor değil mi? - Bu evi karımın mirasından.~ 
- Evet, evet.. lime geçen paralarla aldık. AZI?~ 
- Ben sizln o vakit arkadaşınız- nin karısı her gün ve her vakı 

dım. Tanıyamadınız mı? Sekizinci- gibi dekolte bliızi.ınun içinde g.0~; 
den Azmi. sünü gererek ba~ını kaldırdı sı)a 

- O .. Azmi sen misin kardeşim, 
eeni görmekle bugün çok b~htiya
cım. 

- Yanılmıyor°'am ylrmi.. yirmi 
iki yıl oluyor, o zamandan beri ~e
ni ilk defa görüyorum. Az daha bi- / 
ribirlmizi tanıyamıyacaktık 91-4-937 
tam yirmi iki yıl ah ... Ne kadar çp
buk geçıyor bu yıllar. Yahu bura
larda ne arıyorsun Azmiciğim ... 

- Evim, ailem, yazıhanem, i~im 
gücüm burada. Fakat sen? .. 

- Ben yazıyorum, gördükleri • 
mi, bildiklerimi velhasıl bir gn • 
zeteci gözüne ilişen her şeyi yazıp, 
yazıp satıyorum, mesleğim bu .. 

- Neler yazıyorsun, hangi gaze
telerde? .. 

- Hangisinde olursa, makale, hi
kaye, roman ... 

- Pekalfı buraya ne yazmıya 

geldin hikaye mi? roman mı? .. 

- Buraya Karaman oğullarına 
ait bazı tetkiklerde bulunmak i -
çin geldim. Bunları Son Telgraf 
gazetesinde neşredeceğim. 

- Çok iyi, ben sana elden gelen 
bütün yardımları yapmıya çalışı -
rım. Yatacak bir yer temin ettın 
mi bari?. 

- Evet, bir oda buldum, yerle~
tim. Y.ardımınıza s;ok te:ekkı.ir e
derim. 

- Yemek içmek bizde olacak 
ha ... Kendi e\•in gibi anladın mı 
Mithnt ... 

- Hayır, hayır izi o kadar fazla 
rahatsız etmek istemem .. 

- Senin ıofrnya gelişin bana ~
ret verecektir. Göğsünü ıere gere 
girip çıkacaksın. 

- Razıyım amma yalnız bir gün 
için ilk ve son. 

Gazeteci Mithat, on beş gün mi
safirlikten sonra, on altıncı günü 

=s::s 
lindeki tepsiyi delikten Marte • 
nettiye uzattı. Bunda etli bir ye -

m~kle mak:;ırna vardı. Gayri ihtf· 

kirpikleri arasında kor ı:ıbi yan ıı 
gözlerini Mithatın gözlerınc dılt 

b. d ·ı j.'J' ve gururu andıran ır e a ı e , 
minin sözünü t~stikledt. Azmi r,i> 

züne devam ediyordu... •· 
- NesrincP•ım . Mıthat ile J11l a 1' , 

tep !ıralnrında geçen tntlı çoct.J 
rı , 

luk hatıralarımız, on b~ giındf' ).l. 
beri hayalımdc öyle canlanıyor 

k . d"' b' 51' Yirmi iki yıl san ı un gı ı ... 
· ot neler ne kadar çabuk geçıy 

Mithatcığım, sen o zaman çok h~ 
şarı bir çocuktun değil mi? Bugutı" 
ise bir gazeteci imzası herkcsın 
fızasında takdirle taşınan bir Ynıı: 
cı. Vallahi benim de merak etti, 
ğim bfr meslekti bu .. .nh .. ne ~ 
rcfli ne kıym~tli bir meslek. Gc ~ 
gün bana hediye ettiğin (/ .ı\·'ll~ı. 
lor) isimli kitabın ne kadar gtı , 
zeldi. Üzerinde senin ıınzanı taşıdı 
dığı için gozümde daha güzcllef t. 
Hakikaten ho~ yazıyorsun Mith' 

Nesrin, bir gu! çoktanbcri gô ' 
rünmiyen Mıthatı dolaşmak 1~ 
onun küçi.ık evine gıtmışti. :Mıth 
tı evde buldu. 

- Ne o Mithat hasta mısın, rı" 
d •• "' • L ettıf11' en gorunmuyorsun mera,.. 
Hiç bir daha uğramadın. 

1
,, 

- Biraz işlerim vardı, tet1tık 
rimle mcşP,uldüın de. Beni hatır!" 
dığınıza tcşekkiırler. 

Nesrin, daha çocukluğundarıbl' 
ri Mithatın yazılıırmı Mver, ~ 
yi ise çok zengin olmasına rs~~ 
men daima paylardı. İki arka ,, 
Azmi ve Mıthat biribirlerine o )c 

dar rakiptiler ki Nesrin için )(ıı1"' 
ga etmedikleri bir gün bile yoJ1~ 
G~nç kadın, bunları unutmatfl1~: 
Mithatı hlila :teviyordu. Hele ıı r
gün yine onun için kavga cdcrlJ 

ken Mithntın kırmılı boyun b 
1 

Azminin ellerinde kalmıştı ve 
günden sonra konU§mamı~ııırd• .Jf 

Yıllar, bir sevgiliyi unutturıı1 
(Devamı~ ncı sahifed~ 

,PARiS 
1937 SERGISIH~ 

NATTA 
Z•ngln ve idareli d 

programlarını h•zırllll 
KÜÇÜK SEYAHA1': 

Tr::ışı mute .. kıp y::ıptıgımız ban-
70 çok ışıme y, r-dı. Pek kırlı ıdım. 
.FRk•t, ıstcdıgım gıbı yık .. nmak fır
ı;ıtını vermediler. Ac le ~derek 

çıktım. Kendı çamaşırlarım yerme 
hlm bır caket c don k nmuştu. 
Öttki oırk da)l ·ımd•m g rdugum 
cıhctle sc çıkarın dan gıj ındım. 

tı. Yırmı metre uıunlukta büyük 
bır korıdora çıktık. On beşten faz
l;ı od:a vardı. Bun! n. tek oda ma
n!sına sclol dıyorlnr. Hepımiz de 
bırer ikışN bu odaıara tıkıldık. 
Bırakıldıi:ım oda, yere serıli iki 

~atagı zor istiap eder grnışhkte i
dı Yan duvarda açılını~ demır p;ır
m khklı b.r uf k pencered n ba~
ka hava ve guneş gırecek tek delik 
yoktu. 

rint nnlıyor, n~ de demek istediği- ! 
mi anlatabiliyordum. Akşama .ka
dar o da işaretle bir kaç kelime an
cak konuşabıldik EsaS(!n konuş -
mak ıhtiyacım da yoktu. 
Lazımlığı içinde, knrı~ kadar bir 

odaya bu beş yabancı ıle beraber 
h~psedılışim, çok fenama gıtti. Bu, 
yaşları (leçkin adamların nhlak ve 
huyları meçhuJUm olduğu cıhctle 
çok sıkılıyordum. Hele Fransızca 
bılmcmek. mevkiimi bir kat daha 
işkSl edıyordu. 

lıriyatti• on IJll iul•dlJcı.,. ıo•r~, Fr•n•aıııı• HHJr ı•nrını a•l•!ıtim. 
yağı kıt mercimek çorbası gibi sev- yari: 

PARIS·MİLA~Q. HELGRı\ 
BÜYÜK SEYAHAT: 

Paris - Londra • Nis • Mo11 te' 

karlo • Roma • Berlin • fiaıı' 

Yıkanın mız t marn olup salo -
na çık nca omuzlarımıza bırer bat
tanı)'e ıle birer y;ıtak çarşafı ve -
rıldi. Yine sıraya konduk ve veri
lf'n emir uzerıne eli .. n ht rlı gar
diyanı takibe başlad. ·. Buyücek 
enahtarla soldaki demir kapıyı aç-

İçeride bulunan dört CHairli i
le Martcnetti adındaki Fransız şa
kisının ot minder üzerinde göster
dikleri yere oturdum. Ne dedikle-

Akşam zamanı gelen gardiyan o
da kapısı üzerindeki ufak pence -

medığim şeylerdi. Martenetti Gar- • - Bana da getir, demişim. Gar-
diy&nla göruştü. Ceznirlilf'r tepsi- diyan, Fransız şnkisine bir şeyler burı:- • Bü hcş 

LÜKS VAPURL•fı yı ortayn koyarak bnna da ye işa

retıni verdiler. Odadaki koku ve 
havasızlık mevcut iştiham1 da gi
dermış. getirılenden bir lokma al
mak ıstegim yoktu. Yemelerini 
soylcdim. 

Az sonra, başka bir gardıyan. e· 

söy iedi. Sonra, şaki bana dönerek 
gelen yem~klerden para ile ister 

1 
İkinci, Oçüncü We\•Jd}eı" ,ı 
Tafs lat: NATTA, seyııll misin gibi işaretlerde bulundu. 

- Oui, dedim. Gardiyan, elin - acent~ları Galatac;aray 
deki listeden yemeklt::ri okuma~a Tclgr. N ~ TTA • '!'el· 
başladı. Ne dediğini bilmediğtın 1 44913/44914 

(Devamı var) ilını.::ı-•••llİ••••~ 



ARıH Nasıl Sevişirız? 
-

Elli sene içinde iki yüze ya- Her m!lletin ırki karakterlerine gö-

k • ··ıd·· b• d resevışme tarzları başka başkadır 
in insan O uren il a am Meseli lngiliz seumesini bilmez, Fransız bilir, 

Bir gün polis generalinin odasına girip başını 
getirene mika/at olarak oerilmek üzere hazır 

6ııl•ntluralan paragı aldı, gitti 
H•ydut en 9011Uncl._ dlll dt'8nY• doiru 

çekilmek •uretHe idam edlldl 

On Hkl••cl ..,,ti• •ili Hn• Parlı w •IHn•ı bııJI la .. ,..,. 

"'•'•' ,,., ... 
1732 de bl Paria ve clvanm mpnıı ve kendlslnl sevdirmişti. 
~ içinde bırakan meflıur Kar- Kadın Pulaye'yi evıne gotunneğe 
tUI çetesi nilıay t birer bırer yaka· razı oldu. Aksllık olacak, o gece 
lamp da, reisleri idam edildikten kocası eve gelmiş bulundu. 
..-., ottalılı yavq yavaş sukiınet Pulaye dolaba saklandı. Fakat do· 
llllllball başlamı§tı. Kartus'un is- labın anahtar delığmden vakitsiz 

zihinlerden silinmek üze. eve gelen kocanın parmaklarmda-

11 ia ti yÜz(Jkleif ----~ 
~Mtlr~,._,... laafür ctellitl! 

li ve 
çıkDUftı. 

mıefdua açtıiı cU>l dışarıya çıktı ve ~ 
rinf ~kerek. zavalli a~p 
tehditle parmaldarındald y\lidkle
ri aldı ve ıeldilf lfbl çıkıp ııttl. 

Bır çok cinayetlerine ralmen 
bu çeteyi ıdare eden adamın ilmi 
~amamıştı. Çete o devirdeki 
cemıyetın her smıfıa saldmyor -
du. 

Pek tabii olarak bu haydudu ele 
~k içın, butun hukumet 
kunetleri faaliyete geçti. 

Cinayetleri herkesin ağzında do
lqan fakat kimsenin gözüyle eör
lllediği bu esrarengız çete reisi ya

amayınca, başını getirene pa
.. mükafatı vadeclilıııifti. 

O zaman ortahkı. b& llila do • 
ta bqlamıfb: 

- Pulaye, Pulaye! 
Kendt kendine böyle bir isim ta

çete reısl, o zamanın polıs 
aline bir mektup pdennll 

iddialarının doiJ'Ulqunu .lsbat 
..._ için ele, mektubwa içine bir 
ludannanın kesik Jwlaiını koy • -... 

Pulaye mektu&Manda fÖyle diyor· 
lfta 

tS!a l&yllyebilecelim b6tün 
.ısder pınlardan lbUettlr. Belıam 
... hlayedir. ~ dol • 
...... Bahamıa blrictk otluJum. 
'Cba ~bit aemtt'• tayı. olarak 
~ On iki yapıda kaptanın 
'Uı 9f)'UUU ça1dıktln 9Cllll'& m • 
"'11teft fsmFm. tnptzıer beni 
"9k•k ttlfldiler, fakat bir va
... lizlenmele muvdfak oldum. 
~ ParteJdlia çıktlm. ralcıhk 

-nar atıcdık yaptmı. 
ha.ret memleketime clanetet 

lldaya Pdfm. Fakat bir PJllAF• 
.._. Atık olınüfh'"'· Onhap 

tll kıslr•nmıp blflldL Ben 
.. ~ ölcfiirmlye mecbur ol • 

Beni idama mablrOm et • 
'tlltr Fakat k.-0118 '1D1mlf • 
lak oldum. ldılma mehkQm et -::mz •dam, fimdl 7apmalr için 

dünya11 idama mahk6m et
hwwunaktacbr .. 
~ iri bo:JJu,. alyah ,azın. 

.MıtJ.L _ olgqDWf, kJ)'alet dellftlt • 

._... JOll derece mahir, elr'et -
bir ademdJ. Hatta pyet t;t 

,- S'ıırlaaıü ...... Jahlln• .... 
.... bllolaıma lıa. lfdd 

).lir ala ... bir pAm1a ... 

1'160 senesine kadar çetesinin öl
dürdQiü adamlarm ,e'kQnu yüz 
elliyt bulmqtu. 

Çeteye mensup efrattaıı hiç bi
risi kendisine ihanet ebneml§U. 
Çilnku Pulaye idim öldfirilp lıOJ• 
gunculuk yapıldılı aman elde e
dilen pniıiıetl arbclaolanna mü
uvat t1zen taksim ederdi. Ondan 
IO!ll'a da Ortadan kaybolurdu. Hat
ta en yakın muavini bile kendisi • 
Din nerede oturduJunu bılmezdi. 
Bundan bqka haydut, ihtlyatslZQ 
hareket etmek Jatidadanda Olan • 
lan IUltUl'mUIDI bilirdi 

Bir gün adam1arinde biri ken • 
sini haber verm• kaJlmnf!L Bu 
adamı yakalattı, bailattı, ild duva-
rın küfesine mumya gıbl dikti Ye 
mnra ön tarafa uçüncü bır duvar 
ördürdü. 'On tarafım kapattı. Yani 
adameajm diri diri tömdQ. Du • 
varın üzerine de mezar tap pbi bir 
Jev1ra uarat altına lmuam to7 -
du. 

Polis aenıraU pqhude •• • 

yordu. Pulaye'nin kafuını ırtire
eek olanlara vadedilen mükılfat 
arttırılm11tı. Otw: bin liraya ltadaı' 
ııkarılmıştı. O zamana &öre bu pa· 
ranın azameti tasavvur edilebilir. 
Bır gün kont. D6 Vilye ism:nde 

bir zat, polis generalını odasında 
&i_yaret etti: 

- Hem memleketimi ziyaret ~t
mek, hem de vadedilen nıükilfatı 
kazanmak istiyorum. 

- Pula7e'den mi bahaediyonu
nuz? 

- Evet. Size bu adamı hem de 
4ipdtrl teslim edebileceğimi ümit 
edıyorum. Yalnız haydudu size tes
lim ettiğim dakikada paralar hazır
lanmalıdır. 

Türk seoer,falcat çolc kıslcançtır, ltalgan sever-
ken ~ğlar, Amerikalı Uıl 

-~ -~-·---~ 
--~·-·----

tHeH<es bu yeZIY• 
tıeveaant& oku
yacaktlr 

---------· -------



Üç komita 

Makedonya komita· 
cıları a.ras nda 13 yıl 
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Köse lvanof nükdmetiain IAtvcttiti f&yn kanuni teşckküllorle, Dobruca 
ve Trakya komiteleri, BUigaristan Türkleri arasında uzun yıllar çalqan 
(Ahali) ve (Koca Balkan) ıaıetelcrt sahip ve başmuharriri 7almaı ve ~o. 

rulmaz mücahit Mehmet Behcet Perimi de, hap e atmı~lar, tazyi" ve 
tederrör altında buJundurmuşlarda. Komitalarm şerrinden anayurda ıöç 

eden muhterem muharrir Mehmet Behçet şimdi Edimede yaşamaktadır. Re
ılmdeki B ulgaristanın Bale kazasında belli başlı köylü Tür&rler ile, o hava· 

lideki Türk muallimleri Mehmet Bebçetin etrafında iÖrülmektedir. 

Rakibi olan baş müftü Hüseyin Ah· 
medof ile de dosttur. Fakat onun Yazan: 
gözünü çıkarmıya çalışır. Bunların M. Necmeddin Deliorman 

Sof1ad .ıcl (Dellorm<ın) 
hepsi kolayını bulsalar beni ve ar- ıraxetuı aahlp ve batmuharlri 

: kadaşlanmı bir karış suda boğmıya 
hazırdırlar. Nıtekim Bulgaristan
.da olup biten yüz elliliklerden es
ki meşihat memurin müdürü sağır 
Mehmet Emin hami de, cTürkün 
kAbesi Çankayadır, Türk ilhamını 
oradan alır. diye gazetemde yaz • 
Qığun iç.in, beni, hüklimeti hlına
ye kanununun yedinci maddesi ·mu
cibince, hlyarreU vataniye ile it • 

ham edilmek üzere mnhkemeye 
vermlştL Mehmet Emin ile olaa. 
bu muhakememizde Osman Nuri 
hiini a\•ukatlık etmişti. Bu hain 
cBulgaristan Türkü ilhamını Çan
kayadan alamaz, bu (istiklal) ma
nasına gelir:. diye iddiada bulun • 
m~tu. Fakat. bereket \•ersin ki 
Mehmet Emin öteki dünyaya göç 

m~yhancciyc, bol alış veriş yapa - . 
rak, dükkanın kepenkleı ini kapat
tıktan sonra, sabaha kadar hem o
turacağım, hem de ıneyhaneci~i 
lafa tutarak vakit geçireceğim.. 

Bulgaristanda her adım başında 
meyhane, ve tenha sokaklarda 
meyhanecikler vardır. Günde an • 
cak yüz, iki yüz leva alış veriş ya· 
pabilen bu fakir kimseler bol pa
ralı bir müşteri görünce, ellerin -
den gelen bütün fedakarlığı yapar
lar. Ve hiç bir hizmetten geri dur· 
mazlar. Mahalle aralarındaki bu 
te.:ıha ve küçük rneyhanet:lklerin 
ımişterilcri, mütekaitlerle, ekseri
ya, Türkiye zamanından kalma, 
uslu başlı ihtiyarlardır. Meyhane· 
~iler kendileri de içerler ve sattık· 

BECT~J1J(2) J..IA. T Balıariıtandtı dört gıl önce, Bulıar fi• 

lt.~1iitf!l.;!hWMU:m!E Türle her namuıla insana falan, /can 
lcal>arlan, Baliarlslan Tarklerinın ha

•rna bela olan (Trakya) namındalci gante11 ln baılığı.. limdik.i Köıe 
loanof hOkumıtl ha gazıtıyi Jcapalmılfır. 

etti de biz de bu davadan kurtul
duktu. 

Bu hainler benim Varnada ol • 
duğumu haber alacak olurlarsa 
kendi ellerile yakalayıp laum ge· 
lc.ı yerlere teslim etmiye hazırdı
lar. Çünkü gazetelerden bütün hcn
gfurcyi öğrenmişlerdi. Gizlenmek 
istediğim arkadaşlarımın hiç biri· 
sinin evini de bilmiyordum. Mün
zevi bir otel veya bana giderek 
8eceleyebilmek çok tehlikeli idi. 
Bunun için sabahı uyanık bir yer
de beklemek ve ondan sonra giz
lenecek yeri tedarik etmek lazım
dı. Ben, Varnada vaziyetin ne ol -
duıunu öğrenmek, gazetel{·rde hak
kı:nda yazılan yazılan görmek, on
dan sonra bJr kolayını bulup, ya 
ana vatana firar edebilmek, veya
hı.ıt Sofyada doğrudan doğ·nya hil 
kümete müracaatle, Razgrat ve 
Rusçuk havalisindeki komitecile • 
rin elinden kurtulduktan sonra 
Sofyada olmak şartile makama te~ 
lim olup cevap vermJye r.azır ol
duğumu bildirmek istiyordum. 

ları içkileri kendi bağlarından al
dı1darı üzümlerden çıkarırlar. Bu 
ihtjyarlar!a oturup, konuşmak 
tatlı ve zevkli bir şeydır. Onlar, 
komilcciJiğe, hakarete, ölüme, par-
tizanlığa, şımarıklığa düşmandır • 
la:-. Babalarından ve Türkiye za-

manından kalma görgüler içinde 
yaşayıp ölmek ve cvlıitlarına da 
ayni terbiyeyi aşılamak isterler. 
Fakat bunların evliitlanndan ba
zıları partizanlar, mıJJi tesekküller 
kulüpler_ ve komitecileri~ zehirli' 

telkinleri altında kalırlar. Ve bun

larcan bir çokları ne aile:;ine, ne 

de kendi milletine faydalt olama
dan. sokak başlarında ~ığırtkanJığa 
başlarlar. 

Varnanın Musalla denilen mer • 
ke~ meydanlığından geçmeden, 
tenha bir sokak içinde dü~ündü • 
ğüm gibi ibir meyhane gördüm ve 
(Dobar Veçcr) (Dalti Bok Dobro) 

diye selaml8§tıktan sonra, esasen 
topu, topu üç masadan ibaret olan 
meyhrmenin bir köşeciğine oturup 
yerleştım. 

En nihayet aklıma bir çare gel
di. Bu gece, kenar mahallelerdeki 
fakat bir meyhaneye gideceğim ve 

ltllllHtlhlrUtllffllffUttttllflillHlffUttfUltHUllttıtıuın111ııtt:n111nım (Devamı var J 

Yerli otomobil !a;iikkri~Ç~k"iği 
~akat Avru panda g elenler y ine ra§bette •• 

Her sene harice yüz binlerce lira lastik yapılacaktır 1' - • 

il . . uıger ı~araftan 
ver mesıne sebep olan (otomobil şoförlerin; senelerden b · 
ı · ı· ~ ·) · · · erı tanın-as ıgı sanayıının memleketimizde mış Avrupa fırmalarını 8 d b-
. k' fı . . f aı· . ra a u-
ın ışa ıçm il ıyete geçıl1;1iştir. yük bir fiat fark: bulunmasına rağ-

İki sene evvel iç ve dış lastikleri men yerli lastiğe tercih et l · 
imal t k - h . d me erı eme uzere şe rımiz e açılan satışın az olmasına en mühim b. 
fabrika bu yıl imalatını arttırmıya sebeptir. ır 
karar ve~ştir. Alakadarlar jse yerli lastiklerin 

1 :~lastiklerden ilk sene mem- piyasayı tatmin edecek nefasette 
e e ~e 1265 tane satılmış, ge- olduğu hakkında her türlü tecril _ 

çcn sene u miktar ild misli kadar beye hazır bıılunduklaruu .. 1 
artmıfbr, Bu sene 5000 den fazla mektedirler. soy e • 

30 Sene içinde 

On iki 
Muharebeye 
Giren adam 
Amerlkahlar kUlllyetll 
para mukabilinde hatı• 
ralar1nı satın alacaklar 
cDünyanın en muharebeci ada

mı> olarak Avusturya gazetele • 
rinde yer bulan Sotirof adında bir 
Rusun, muharebelerde geçirdiği 

macera hayatını Amerikada gaze -
teciler kralı Körst satın almak is
temiştir. Çünkü, otuz yıldanberi 

dünya yüzünde cere~·an etmi~ bü
tün muharebelere iştirak -eden bu 
Rus, Avusturya gazetelerinin yaz· 
. dığı gibi, hakikaten (on iki muha· 

rebeden kalma bahtiyar bir adam) 
dır. Çünkü, girip çıktığı bütün mu
harebelerden yaralanmadan kur -
tutmuştur. Avrupa, As)·a, Afrika 
ve Amerikada bin bir çeşit mace -
ralar geçiren Sotirof, İspanya ih -
tiliıline de gönüllü olarak iilirak 
etmişse de, hastalandığı için cep
heden geri dönmüş \"'e şlmdi hatı· 
ralarını yazmağa başlamıştır. 

Sotirof, en tecrübeli askeri mü· 
verrihlerden daha üstün bir mü -
verrih olarak yetişmiştir. 

1898 yılından biraz evvel Ame· 
rika-İspanya muharebesi olmuştur. 
Sotirof, en genç bir gönüllü ola· 
rak bu muharebeye iştirak etmiş-
tir. Bundan sonra Amerika crdu· 
sile birlikte Amerikaya dönen 
Rus. Kuba muharebelerine girip 
çıkmıştır. İspanya-Amerika ve Ku· 
badan sonra, bir Amerikan tica· 
ret firmasının mümessQ.i safatile 
Çine gitmiştir. 1900 yılında Pekin· 
de vuku bulan ihtilalde, Avrupalı
larla birlikte Çinlilerle harp etmiş· 
tir. İhtilal bastJrıldıktan sonra, İngi
liz askeri olan Sotirof, 1901 yılında 

Cenubi Afrikaya gönderilmiştir. 

Orada da harp ettikten ~onra, 

Londr;:ıya dönen Rus, Çindeki ma
ceralarını bir hatıra olarak yazmış 
ve İngihzlere satarak para kazan
mıştır. 

1904-1905 yıllarında Şarki Asya· 
ya giden Sotirof, Rus ordularile 
birlikte Rus-Japon harbine işti -
rak etmiş ve Port Artürde mahsur 
kalmıştır. Muharebelere ve insan 
öldürmeğe karşı içinde aşk duyan 

bu adnm, aradan bir kaç yıl geçin· 
ce, tekrar kan \•e ölüm ile karşı -
taşmak istemiş ve Balkan harbine 
iştirak etmiştir. Balkan harbinden 
sonra harbı umumi gelmiş, Sotirof 
yine Rus ordularile birlikte, Al -
mantara karşı harp etmiştir. Fa -
kat bu defa esir düşerek yine yara
lanmadan kurtulmağa muvaffak 
olmuştur. Yirmi yıl mütemadiyen 
harplere girip çıkan bu adamın 

san'atı yalnız silah ile uğrıı.şmak 

olacak, ki yeniden maceralar ara -
mağa başlamış ve bulmuştur. 

1922 yılında Yuuan ordularile 
birlikte Amıdoluya karşı harp e -
den Sotırof, Yunan ordusunwı 

mağhibıyetı uzerıne yakayı zor 
hc.lle kurtarabılmiş ve İzmirden 
Atinaya. onıdan da Şimali Afrika· 
ya geçmıştir. Afrikadaki Fransız 

lejiyonlarına kaydolunan Ru.;, Rif 
harplerine iştirak etmiş \•e Abdül
kerime karşı da dövüşmüştür. Ab· 

dülkerimin esaretinden sonra tek
rar Amerikaya giderek Grand Sa· 
koyu zaptetmek için Boli\·y:t ile 

Paragvay arasında bCl§lıyan muha
rebelere ParağvaylıJarla birlıkte 
girmiş \'e (onuncu harbin) jübilesi
ni burada tamamlamıştır. 

B':1ndan sonra İtalyaya geçmiş 
ve ltalyan-Habeş harbine istirak 
etmek üzere Afrikaya git~iştir. 
Habeş harbi bitince İspanya ıhti • 
18li başlamış, Sotil'lof, Milis gönül

lü alaylarile birlikte Madride geç
miştir. 

Fakat, (dünyanın en muharebeci 
adamı) namını alan Sotirof, çamur
lu istihkamlar içinde jıastalanml§ 
ve Madride getirilerek bir hasta • 
haneye yatırılmıştır. ihtiyarlama
ğa başladığı için meşakkatli haya
ta da~·anamamağa başlıyan Rus, 

geçe~ıe:dC:, Valansiyadan bir vapu
r~ b~n~ırrılerek Marsilyaya gönde
rılmıştır. Amerikadaki gazeteciler 
kralı liörst, bu Rusun hatıralarını 
külHyetJi bir para \•ererek satın a-
lacağını bildirdiği için, Sotirof şim
di Marsilyada hatıralarını yazrn~k
la meşguldür. 

Okuyucularla 
§aş başa 

Ticaret 
Mektebinde 
Dayak mı 

:ı !Eski lstanbul batak an~leri: J 
-----------Yazan: M. S.ÇAPAN 

Dün matbaamıza Yüksek 1ktl -
sat ı.•e Ticaret M cktebi Lise kısmı 
birinci sımf talebesinden üç genç 
geldi. Bunlardan Abdiilkadir şım
ları söyledi: 

cFransızca dersinde Bayan !\Iuh
tarın dersinde, sınıfta gürültü et -
mek bahanesile bizi meclisi inziba
ta verdiler. Halbuki kabahatli olan 
biz değild ik . Yedi arkadaş ecza al
dık. Ben on beş gün muvakkat tard, 
diğer arkadaşlarım bir hafta tard 
kararı aldılar. Mektebin ba~ muidi 
Bay Togo üstelik bana tokat attı . 
Hakaret amiz sözler sarfetti. 'l'ıbbı 
Adliye gittim, muayene oldum. 
Yüzümdeki ve kulağımdaki izlerin 
dövülmekten ileri geldiğine dair 

rapor aldım. Tıbbı Adli bir kulak 
mütehassısının da muayene etme. 
sine uıruret gördu. Ayrıca Alem • 
dar nahiyesi zabıtası hadise hak ~ 
kında tahkikat yapıyor. 

Halbuki imtihanlarımız başladı. 
Mektebe on beş gün devam edeml
yeceğim için, imtihanlara da gire
miycceğim. 'Üstelik bir de dayak 
yedim, hakkımı arıyorum.• 

SON TELGRAF - Bu tatebele· 
?'in ı•aziyetinin ehemmiyetli şekil
de tetkik edilmesi için Maarif Ve· 
kaletinin nazarı dikkatini celt>ede • 
riz. 
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C HiKAYE 1 
Kırmızı Boyunbağı 

( 4 ünca Hgfadan dn10m) 

tu biribirine. Yine bir gün karşı -
!aşacakları nereden akıllarına gc • 
lirdi. 

Siyah uzun kirpikli bu güzel ka
dın, artık gizliyemiyordu. l\'Iitha· 
tın gözlerine derin derin bakarak .. 

-. Mithat eskidenberi yazıların
la hoşuma giderdin. Daha küçük 
iken bile ne kadar güzel şeyler ya· 
zardın. Bugün sen, yazılarına tap· 
tığım Mithat ... Ben ise daha mek
tepte iken A1.mi ile kavgalaşmanı
za sebep olduğum Nesrin. Sen be· 
nirnsin. Benim için artık Azmi, ev, 
bark herşey sönmüştür. Seninle 
birlikte derhal buradan hareket et
mek, ebediyen senin olmak, senin 
kollarınm arasında ölmek istiyo • 
rum. 

- Peki Azmi ne olacak'! 
- Bizim hareketimizi o, ancak 

akşama haber alabilecektir. Tren 
saat on birde hareket ediyor. İlk 
istasyona iner ve yolumuzu şaşır
tırız ... 

Milhat, başından böyle belalı bir 
macera geçeceğini hesaplamamış -
tı. Düşündü. Kalktı \"C Nesrini Öp· 
tü. Evet hazırım derken Mithatm 
kapısı yavaşca vuruldu. Derhal aç-
tı. Nesrinin yüzünde, kan yerin<? 
korku, sevgi yerine şüphe belirdi. 

Odadan içeri giren ise, Nesrinin 
on yaşındaki km (Sevim) idi. Za· 

\'allı yavrucuk korktu \•e ürkek na
zarlarla anasının yanına koştu. On
dan sonra elınde küçük bir paketi 
Mithata uzattı. Paketin muhte\·i
yatı: Bir mektupla rengi atmış bir 
boyun bağı idi. Azmi mektubunda 
Mıthata şunları yazıyordu: 

cÇocukluğumuzda, Nesrinin sev
gisini paylaşamamaktan dolayı 

kavgalaştığımız gün benim elim • 
de kalan boyun bağını, rengi soluk 
bir halde de olsa, bugün si7.lcre ia

de ediyorum, kıl\:ga ettiğimiz gün 
ben senden kuvvetli idim. Bugün 
ise sen kuvvetlısin. Fakat boyun 
bağının kıymeti maddiye te ma
neviyesi gayet cüz'i bir şey ise, bir 
evli kadının kıymetince pahası ka
dar. bu benim için böyle olduğu 
gibi bilhassa çocuklarımız için sen
deki çok daha fazladır. Binaena -
leyh. bendeki boyun bağını kabul 
ederek karımı iade etmenizi rica 
ederim. Kuvvctliliğinizi bu suret
le daha isbat etmenizi beklerim.-. 

Azmi 

- Eyvah ... Mithat, Azmi beni 
seninle görmüş. Nasıl öğrenmiş .• 
şimdi ne olacak acaba?. 

- Olacak hiç bir şey yoktur Nes
rin. Korkmadan evinize dönecek
sini .. göreceksiniz ki Azmi size fe
nalık yapmıyacaktır. 

Yalnız siz.in evde unuttu • 
ğurn bir mektubu bana getirdiğini 
söyle daha başka türlü dikkat \•e 
ihtimamla kon~~rak gönül işle • 
rifo şaka etmemesini benim ta\•si
ye etmekte olduğumu da ili.ve e
dersiniz. 

-19 -
Bilardo üstünde barbut oynarken, avu

cunun içinde sakladığı zarı 
kaçıran (R .. ), üçüncü zarı kaptı ve yuttu! 

lıtanhrıl1111 ganırn ıtrleri ıI. 6lrel' ıizli .lumarhone aagrlır 

nanmaz. Bazan kahvelerde, büyük Bir taraftan (R ... ), bir tarafttı11 

gazinolarda da oynanılır. Fakat da çolak Panani ekeriz» ediyor, ÜÇ 
bitirimlerde olduğu gibi, on, on beş zarla oynıyarak adamcağızın pa · 
kişi birden oynamaz, ancak iki ki- ralarını alıyorlardı. 
şi karşı karşıya geçer, etrafa, tav- Bir arnlık (R. •• ) a\•ucunun için· 
la oynuyorlarmış hissini verecek de sakladığı ü~ncü ,.e cıvalı zarı, 
bir vaziyet alarak zar sallarlar. diğer iki :r.arla beraber elinden kıt· 

Tavla barbutu, posta çıkmak su- çudı. Boş bulunmuş, kavanço eder· 
retile oynandığı gibi, tavla pulu i· ken, üçüncüye sağlam bir vaziyet 
le de oynanır. Evvela hangi oyun- vererek avucunun içinde saklıya· 
cu on beş pulu kazanırsa, öte.kine mamıştı. 
bir para verir. Paranın miktarı pa- Felaket! ... 
zarlığa tabidir. On beş pul için bir Şimdi ne yapacaktı?. 
lira verildiği gibi, bazan da beş, Blardonun üstünde duran üç 
on, yirmi lira verildiği vakidir. B- zarı, enayi görse, rezil olacak, üs -
Iareo üstünde barbut oynıyan ku- telik kazandığı paraları geri ver
marbazlar da vardır. Fakat, bu tea- mek lazım gelecekti. 
mili halini almamı§ bir sistemdir. Pa~alan geri vermek! .. 
Blardo üstünde ekseriya !.oğuntu Bu, (R. .. ) için yakalanmaktaI1ı 
yapılır. Bunun bir hikayesi de var- piyastos olmaktan daha feci bit' 
dır, anlatayım: şeydi. Ölümdü onun için ... 

Yedi sekiz yıl evvel, İstanbula Bu bir saniye içinde bütün akı· 
Anadoludan bir tüccar geldi. Bu betler gözünün önüne geldi. Rezn· 
zengin eğlenceye düşkün, barbut letten ziyade, parayı düşündü. Ve 
meraklısı bir adamdı. Beyoğlunun hemen birdenbire fenalaşmış, ba· 
çalgılı gazinolarında, hususi evler- şı dönmüş, sarası tutmuş bir insan 
de zevkli ve ncş'cli günler yaşadı. gibi yüzü koyun blardonun üstü " 
Her zevkini tatmin etti. Yalnız ya- ne, zarların durduğu tarafa uzan· 
pamadığı, bir t~k zevk kaldı: dı, par;:ısı çalınan adam görmeden• 

- Kumar! elinden kaçırdığı üçüncü zarı nldı, 
Bu hast~lığını tedavi etmek için, hemen ağzına attı ,·e: 

barbut yerlerine, bitirimlere git • - Yuttu!. .. 
mek istemiyordu. Çünkü her İstan· Ölüyü bir saniye içinde ortadııJl 
bula gelişinde oralarda oynamı~, kaldırdıktan sonra, çırpınmağBı 
bir çok p.:ıralar kaybetmiş, bir hay· göğsünü tırmalanuya, gömleğini 
li de kaf eslenmişti. yırtmıya ba~ladı. Gıiya ani bir 
Soğuk bir Eyllıl gününün akşa· buhran gelmiş, bir kriz, bit sinir 

rnına doğru, Beyoğlu caddesinden nöbeti geçiriyordu. 
geçerken, canı şöyle bir nargile Başına su döktüler, ellerini, o .. 
to'rnrdatmak istedi, önünden geç- muzlannı ovdular, limon koklattı· 
tiği ilk kıraathaneye girdi. Iar, sade kahve içirdiler, biraz son· 

Başladı nargileyi tokurdatmıya! ra buhran geçti, noı·mal hal avdet 
Bir taraftan da kahvesini höpürde- etti. Enayi hiç bir şey anlamamış. 
tiyordu. komedya muvaffakiyetle oynan • 
Kıraathanenin sahibi meşhur mıştı. 

kumarbazlıırdan (R. •• ) idi. Anado- Oyun tekrar başladı. Ve ııetice· 
Julu tüccarı eskiden tanıyor, pa- de Anadolulu tüccar (750) lirR kıt)" 
ralı adam olduğunu biliyordu. betti. 
Vaktile işlettiği kendi bitiriminde (R ... ) nın şu numarası da ıne;· 
bir hayli parasını alınış, aldtrmış- hurdur: 
tı. Ak.sarayda Yusufpaşnda kendi 

Kurban ayağilc gelmişti. He • idare ettiği bitirimde, bir oyunctt· 
men yanına gitti. Aşinalık etli, \'c yü teğe düşürmüş, üç zarla oyııtı· 
bir sandalye çekti oturdu. yor, parasını alıyordu. Oyundrı 

Tüccar da tanıdı onu... öyle gayri tabii haller oluyor, (R.J 

Bu sırada, dükkan kapısından öyle: 
kır saçlı, ihtiyarca bir adam girdi. - Kestim! 

(R ) 1 d ler yapıyordu ki, karşısındaki adafl' .. . ses en i ona: ~ 
- Panani. Şöyle gel! şüphelendi. Biraz da kulağı deli' 
Panani, çolak namile şöhret ka- bir oyuncu idi. Bu kulak dolgunltJ' 

zanmış kumar hırsızlarından ,,.e ğunun verdiği cesaretle bağırdı: 
(R ... ) nin ortaklarındandı. Masaya - Aç elini! Avucunda başka ıst 
yaklaşınca (R ... ) sordu: var. Bu yaptığın hırsızlıktır, arıP 

- Beyi tammadm mı? .. Bir kae değil mi? .. 
kere barbut oynamıştın bizim dük· (R ... ) hiç istifini bozmadı, SO " 
kanda... ğukkıınlılığını muhafaza etti. ~ 

Tanıştılar, konuştular, laf dön • zeki, \'az.iycti çabuk kavrıyan b 
dü, dolaştı> yine barbut hikayesin· ad;:ım olduğu için, yapacağı nu ~ 
de karar kıldı. (R ... ) sordu: marayı hemen buldu. Sert sert: .. ı;il 

- Şimdi oynamıyor musunuz?. - Utanmıyor musun bu 60 
- Epey oldu oynadığım yok. Ha- söylemiye!.. Tuuu! sana ... 

nI içim de çekmiyor değil! Diyerek genzini çekti ve adrı~ • 
Panani fırsatı kaçırmadı: hemen cağız.ın yüzüne okkalı bir tükfOıc 

yapıştırdı: püskürdü. 
_ Oynarız! Adamcağız bwdenbire 11e .. 

- Nerede?.. Ben öyle barbut ye uğradığını şaşırdı. Tüküriİı: 
kahvelerinde falan oynamam! yağmurundan gözünü aça:nııd•· 

(R ) (R ... ) yı da, elindeki üMıncü 1:,rı. ... dedi ki: ~- ıı 
da unuttu, yüzünü, gözünü ten' - Panani var, ben de oynarım. 

Bizim yukarıki salon da müsait, is
terseniz, buyurun çıkalım. 

(R. .. ) ile çolak Panani, aşağıda, 
t:ıvla içinde oynamak istememiı -
lerdi. Çünkü, kahvede daha bir çok 
kumar hırsıztan, hile yaparlarken, 
bunlan görecekler, hırsızlıkların • 
dnn pay isliyeceklerdL Buna mey
dan vermemek için, dükkanın üs
tünde, blaroo salonunda \•e blar
do üstünde oynamayı rnuvaflk 
buldular. 

SaJona çıktılar, bIHrdonun et -
rafına geçtiler, başladılar oynamı. 
ya ... 

lemeğc, :silmeğe başladı. 
Onun meşguliyeti esnasıud~ 

(R ... ) cıvalı zan cebine indirÖ'' 
sonra; avucunun içini gösterdi: </ 

- İyi bak dedi, zar mar, bir şe. 
var mı? .. 

; 

İstanbulun bir kısım batakh8 1' 
neleri de yangın yerleridir. Yıtc1. 
bacalar, korkunç \•c karanlık lt0•0 
vuklar, derin izbeler arasında fJJ ı: 
bir dalavereler döner. Polisin ~; 
sık kontrolüne, mütemadi tarııf11; 
!arına rağmen, buralarda da ~ 
mar oynatan, esrar nargilesi Y 
insanlar vardır. 

(Devamı ucır) 
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Kitaplar daha 
Ucuza 
Satılabilir KUHd)C~ KO~LARR 
Bir çok kltapçlların lhti· 

''-----------------------------------...... J kir yaptıkları anlaşliıyor 
Tefrika No: 3 Yazan : M. Necdet Tunçer 

Kudüs yahudileri, kahraman Şaon'un harbe 
gitmemesi için, sevgilisi (Sahra) gı elde 

etmeğe çalışıyorlardı •• 

iKi GÜNLÜK TEF· 
RİKANIN 

HOLASASI: 

I Sülegmanın rok 
ıomimt dostu olan 
Su,. Kralı Hiram 
Ben i lsrail lıü· 
kümd .. rına To· 
mara iıminde gil• 
zel bir kız lıeaf• 
ge elu•iıti. Sü· 
leyman o gece 
•aragını11 iç av
lusunda muhle-
1«m 61, •llenu 
tertip etml,ıl .. 

Sarag carl9elerl, 
Tamaranın ttra• 
/ını ılfdderle 
ıarmıJlardı. Ta. 

m .. ra güzellikte 
eıi Olmagan 1ıı, 
yahudi kısı idi. 

Tamaragı saray. 
da kıskanmağa 
başlamışlardı. 

Bir gün Süleg• 
man, wrgislni 
muntaram 

megen Amon Kıu!üsle Sülegmartı tahtından tfeı/rmel: isleyen bir 
tek adam oardı : E/ragım in babası prt!nsl Ü%erine lılr 

ordu aöndermek istedi. Bu orduya 
hassa rabitlerinclen Şaon'a kaman• 
dan tayin etil. Şaon 'u Kudüs ya• 
hııdileri sevmezlerdi.. Bunan için 
Tamarayı e/Je ederek Sülegmanı 
bu harpten sarfınazar ettirme Re 
teıebbüs attiler. 

Sonunu asa~ıda takip nli•d:z1 

Tamara ihtiyarın kulağına iğil • 
di: 

- Size söz verdim. Şaon'u A • 
mon'luların üzerine gönaeruruye
cc im, dedi, bir rüya uydurdum .. 
Sülcymnna söylcdım.. inandı.. A
mon prensine ordtı göndermek ni
yetinde dcğıl amma, Şaon ısrar e
diyor. Ne ynpayım? 

- Hükümdar, Amon prensini 
tedip fikrinden vazgeçerse, Şaon 
ne diyebilir? 

- Süleymanı kandırmıya ve ha-
2ırlanan orduyu hemen yola çıkar
nuya çalışıyor. Siz, elinizden ge • 
lirse, Şaon·u bu yoldan çevirmiye 
bakınız! Ben sözümde durdum" 
vnzüemt yaptım. 
Şaon kolay kolay yola gelir bir 

ndam değildi .. Yahudilerle öteden 
beri arası açıktı. Ona kim söz an· 
latncaktı? 

Taınara ile konuşan ihtiyar be-
2irganlar bu ise bir çare aramak, 
Yani Şaon'u yolundan çevirmek ü
zere saraydan ayrılmışlardı. 

Kudüs Yahudilerinin Şaon'dan 
intiknın almak maksndile bu ordu
nun hareketine mani olmak iste -
dikleri belliydi. 

Aınon'a gidecek ordunun başın
da Şaon yerine bir başkası kuman
dan olarak bulunsaydı, yahudiler 
b!. kadar telaşa düşmiyeceklerdi. 

~olis romanı: 19 

Fakat, şaon yeni tedip ordusile 
Amon'lular üzerin yürürse, muzaf
fer olacağı muhakkaktı. 
Şaon, Amon prensliğinden galip 

bir kumandan sıfatile Kudüse dö
nünce, hükümdarın yanındaki nü
fuz ve kuvveti cskisındt'n on misli 
artacak ve bu galibiyetten en ziya
de Filistin yahudileri müteessir o
lacak ve ezilecekti. 

İ~te yahudiler, Şaon'un ola ~ık· 
masına bunun için mani olmak is. 
tiyorlardı. 

Yahudiler, Şaon'dan neden çeki
niyorlardı ? 

Bunun hikayesi ve sebepleri r· 
zundur. Kısaca bahsedelim: Şa • 
on'un babası Hazreti Davudun mu
hafızlarındandı. Şaon çok küçük 
bir çocukken, babasını bedeviler -
den biri öldürmüş. Jerüzalem (1) 
yahudilerinden biri bedevinin ü
caret ortaırı imiş.. Katili himaye 
etmiş.. ele vermemiş. Şaon'un a~
nesi, oğlu büyüdüğü zaman bu hı
kayeyi kendisine anlatmış. Şaon ° 
zarnandanbcri yabudilerden hoş -
lanrnaz ve :ürsat buldukç1 kendi
lerini tazyik ve tedhiş ederdi. 

Şaon muhafız bölüğile He~ro~'a 
gidip gelirken, yoldaki yahudı kJy
ierinde de bir hayli işkenceler yap
maktan, genç kızlan zorla aileleri
nin yanından nlıp hükümdara he
diye olnrak takdim etmekten zevk 
duyardı. 

İşte yahudilerle kahraman Şaon 
arasındaki husumetin sebepleri 
bunlardı. 
Şaon, Süleym<ına: 
- cKadınlann lafına bakmayın! 

f 1] Kııtlıis 

Karanhkta bir ışık 
1 

Yazan : Edgar Valas ı 
Çeviren: Muam,.!!!er Alatur 

T. X. şapkasını, bastonunu aı.. 
dı Ve knpıya doğru yürü .ü. 

- Ben, Karanın bir arkadaşı 
~ar, ~nu görmiye gidiyorum. f akıst 

u 2ıyarettcn bir fayda çıkaca• 
tını da ümit etmiyorum ya ••• 

'l'. X. bir kaç defa daha Kara'ya 
tcsaduf etmişti. Fakat Con Leks -

~an n: karısının nerelerde _oı_du~-
:U-1nı oğrenmek için sarfettıği bu

tun gayretler boşa gitmışti. Yu -
nanlının ağZlndan hiç bır ey öğ
l'cnerniyeceğine kanaat hasıl edin
ce, artık bır daha kendisini zıya -
?ete gitmemişti. 
kııdogan bnhresi t'lvarıncla Ka· 

ra• " t nın oturduğu mükellef konak, 

1 .k
0:dlfonrı Gratam'ın eski bir ma-

1 uncsı· 'd' 
\t ı ı. Bu zat §arabı çok se-
en eksantrik birisiydi. Yaptır -

dığı konağın şarap mahzenleri pek 
meşhurdu. 

Hanri Gratam, Kongoda avla 
nırken bir filin hortumu arasında 
can verdikten sonra, varisleri bu 
konağı satmak istemişler ve he -
mencecik de müşteri bulmuşlardı. 
Kara'nın pek o kadar şarap merak
lısı olmadığı için, mahzenin kapı
larını ördürdüğünü bile soyl!:!en -
ler vardı. 

İyf giyinmiş bir hizmetci T. X'e 
kapıyı açtı ve kendisini salona gö
türdü. 

Bronz bir şöminenin içinde tatlı 
bir ateş yanıyordu. Şöminenin ü
zerinde konak sahıbinin büyük bir 
portresi vardı. 

Hizmetçi: 

- Mösyü Kara pek meşguldür-

Hüsnü niyetle başladığınız i~i ta
mamlayın!• diyen babanızın sözle
rını sıze hatırlatmak isterim. Atla
rının dizginlerini çekmek için siz
den emir bckliyen muhariplerinizin 
şevk ve neş'€sini kırmayınız! Ya
rın bir başka ve daha büyük bir 
harp başlarsa, bu muharipleri ate
§e nasıl göndereceksiniz? 

Diyordu. Süleyman Şaona he -
nüz kat'i bir cevap vermemekle 
beraber, eğer Şaon yola çıkmak 

içm bir dahn ısrar ve arzu göstere
cek olursa, Süleyman belki de ha
reket emrini verecek ve Tamarayı 
dinlemiyccekti. 

Bu vaziyet karşısında Şaon'u 
yola ıjetirmek çarelerini arcyan 
yahudilerden biri saray rakkase -
]erinden (Sahra) ndlı bir kadını 
hatırlıyarak: 

- Bu rakkase, sarayda Şaon'un 
en çok sevdiği kndınlardan biridir, 

dedi, kendisini ben de tanırım. Sa
raya girmeden önce gümüş keme
rıni bana terhin ederek para almış
tı. Borcunu henüz ödemedi. Ken
disinden istifade edebıliriz, sanı -
yorum. 

İhtiyar bezirganların birdenbire 
gözleri ışıldadı. Arkadaşlarına sor
dular: 

- Sen Sahrayı bugünlerde göre
bilir mısin? 

- Görebilirim amma, kendisine 
ne diyeceğim? 

Uzun boylu konuştuktan sonra 
şuna karar verdiler: 

- İlk önce Sahranın borcunu 
kendisine bağışlamıya geldiğini 
söylersin! Bundan sonra,Şaon'dan 
bahsederek, Amon'lar üzerine yü
riıduğiı tnkdirde başına bir felUket 
geleceğini söylemesini ilave eder-

• 1 
sın. 

Süleyman o günlerde halka ver
diği yeni öğütler arasında: 

cBorçlannızı vaktınde ödeyiniz! 
Ôdeyemiyeceğiniz parayı almayı -
nız! Borcunu vermiyen insan, aldı
ğı paraya m1tkabil, şerefini vermiş 
demektir. Şerefıni para ile satıp, 
kendini ayaklar altına düşüren in
sanlara selam vermcyınız! onlarla 
alış 'Veriş etmeyiniz!• 

Diyordu. 

Saraya gidecek olan bezirgan, 
Süleymanın rakkascsi Sahraya hü
kümdarın bu öğüdiınü de tekrarlı
yacak ve buna karşılık olarak ken
dısınden yardım istıyecekti. 

Sahra, Tamara gibi zeki ve gö
rüşleri kuvvetli bir kız değildi. 
Sahra, saf bir bedevi kızı idı .. Ve 
kendisini 2iyarete gelecek yahudi
ye darhal yardım vtıdedeceği mu
hakknktı. 

Saraya gitmek vazifesini üzerine 
alan Efrayim otuz yaşlarında bır 
gençti. Hem ynkışıklı, hem de zen
gın bir inci tacirl idi. Sahrayı ça
buk elde edeceğinden emindi. 

Efraylm ertesi gün Silleymanın 
zevcelerine mücevher götürmek ba
hanesiyle saraya girmişti. 

( Arka~ı vnr) 

ler efendim, dedi. 
- Derhal şu kartımı kendisine 

veriniz. Her halde beni kabul e • 
dcceğlni zannediyorum. 

Hizmetçi şube müdür muavini
nin kartını gümüş tepsiye koydu ve 
merdivenleri çıktı. Bir dakika son
ra tekrar geldi. 

- Buyurunuz efendim, dedi ve 
polis amirine mc.rdiven yolunu 
gösterdi. 

Merdiven bir dehlize açılıyordu. 
Bu dehlizin iki tarafında ikişer ka· 
pı vardı. 

Hizmetçi kapılardan birinin to
puzuna elini uzatmak üzere iken, 
T. X. dedi ki: 

- Dostum, galiba ben sizi bir 
yerlerde gördüm. 

Hizmetçi gülümsedi: 
- Olabilir efendım, dedi, ben 

evvel~e Meşrutiyet klübünde gar
sonluk ediyordum. 

Hizmetçi kapıyı açtı ve ziyaret
çinin geldiğini içeriye haber ver -
di. 

T. X. son derece zengin mobil
yalarla döşenmiş, geniş bir salona 
girdi. Fakat bu salonda insanı çe-

Ankara caddesindeki kitapçılar 

arasında çoktan beri devam eden 
bir dava vardı: Ucuz kitap basıla
maz. Çünkü kağıt çok pahalıdır. 

Biz şahsan k<ınidik ki, bugün 
kitapçıların vitrinlerindeki kitap
ların üzerine konan fıaUar çok fa
hiştir. 

Bu kanaatimizi yine ayni cadde
de bulunan bir kitapçı, dükkanı -
nın adına uygun bir inkılap yaptı .• 
yeni bir (Ucuz romanlar serisi) 
neşrine başladı. Geçen gün neşret
tiği ilk eser. Türkiyede en çok o
kuryın romanrılarımızdan İsken -
der Fahrcttinin (Amerikaya ka -
çırılan Türk kızı) adlı aşk ve ma· 
ccra romanıdır. 

On yedi formadan ibaret olan bu 
kitabın üzerindeki fiat1 görünce 
biz de hayret ettik: 25 kuruş. 

Demek ki, üç yüz sahifelik bir 
eser yirmi beş kuruşa satıldığı hal
de bile kitapçıya bir knr bırakabi
liyordu. Merakımızı izale etme~ 
maksadile kitapçıları dolaştık. Bı
ze verdikleri cevap şu oldu: 

_Evet .. zarar etmez. Fakat, çok 
az kar bırakır. 

Halkta okuma zevkini yaratmak 
için, basılan romanların az kar bı
rakması acaba ucuz kitap neşrel
memek için bir sebep teşkil eder 
mi? 

(Ucuz roman serisi) neşrine baş
lıyan inkıliip kütüphanesi sahıbi 
de bıze şunları söyledi: 

- 25 kuruşluk kitabı bayie 20 ku
ruşa bırakıyoruz. Biıtlin kağıt paha· 
}ılığına rağmen beher kitapta yedi 
buçuk kuruş kar bırakan bu eser
den ılk haftada bın nushadan fazla 
satış yaptık. Kıtapçı arkadaşlardan 

bazılarının söyledığı gibı, lıu iıalta 

kat'ıyyen zararımız yoktur. Ben 
şahsan bunu memleketıme bır hız· 
met telakki ettığım ıçın, mumkün 
olduğu kadar ucuz kıtap neşrıne 

çalışacağım.> 

Demir yollarına 
Yeni memur 
Alınıyor 
Bunun için bir imtihan 

açllacak 
Devlet Demiryolları idaresi önü

miızdckı aydan ıtibaren memur ve 
mustahdemlcri arasında kuçuk bir 
tasfıye yapacaktır. 

Bu ara; yaşlı ve vücudünden is
tifade edilmiyenlerın vazifesıne 
nıhayct verilecek, bunların yerme 
genç elemanlar getırılecektır. 

Bılhassa hareket ve munakalat 
servıslerıle bütun istasyonlarda va
pılacak olan bu tasfıyede açılacak 
vazifelere tayin edilmek üzere ha
rıçten yenı memur alınacaktır. 

Devlet Demiryolları idaresi bu
nun içın bır müsabaka açnuştır. 
En az orta mektep tahsıli olanların 
gırebileceği müsabaka imtıhanı bır 
kolaylık olmak üzere ayni gunde 
hem Sirkecide ve Haydarpaşada 
yapılacak, nyrıca 10 vılfıyet mer
kezınde de ayni saatte icra edıle -
ccktir. 

İmtıhan önümüzdeki ayın 17 sin
de saat on dorttedir. Muvaffak o
lan gençler en az 57 lira ücretle 
derhal Anadolu ve Trakya istas -
"nnı~rıno tavın <'dilecekler<iır. 

kcn bır ha va yoktu. 
Kara, yazıhanesinden kalktı ve 

şube müdür muavinınc doğru yü • 
rt.idü. 

T. X. bir senedcnbcri Kara'yı 
görmemişti. Bu adamın o gün~ ka· 
dar ne güzclliğınden, ne de tavır -
larının cazıbcsınden hıç bır şey 
kaybetmemiş olmasına dıkkat et
ti. 

Yazıhanenin bir kenarında elin· 
de bir karne ile beklıyen genç bir 
kıza: 

- Şimdilik bu kadan kafi Mis 
Holanda! dedi, 

T. X. şöyle düşündü: 
•Dostumuz Kara sekreter seç -

mesini ne iyi biliyor?:t 
Genç kızı belirsizce yukandnn 

aşağıya süzdü. 

T. X. kadın kısmına kadar düş
kun insanlardan dt'ğildi. Sanki Al
lah onu ezelden bekar yaratmıştı. 
Mesleki hayatı, ona ızdivacı ciddi 
surette düşünmeğe meydan bırak
mıyordu. Faknt kızcağızın gençli -
ğine ve güzelliğine hayran olma -
mak da kabil değildi. 

Kara sordu: 
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üsabaka 
1 Nisanda başlıyor 

Çok zengin hediye ve mükô.f at
larımızı kaçırmayınız 

Bayam tamyor musunuz? 
30 RESiMDEN 20 SiNi TANIMAK LAZIM? 

Müsabaka komitesi hazırlıklarını 
bitirmiştir. Müsabakaya l Nisanda 

başlıyoruz. 1 Nisan günü gazete -

mizin müsabaka sütununda basa

cağımız bayan resmini heyecanla 
bekJeyiniz. Nisanın birinde neşre

deceğimiz eh nur.ı.aralı resmi ta
nımak için §imdiden hazırlanınız. 

cb::ıyanı tanıyor musunuz?~ suali
ns mutlaka doğru cevap vermiye 
çalışınız. 

Müsabakamız, Nisanın otuzuncu 

günü nihayet bulmuş olacaktlr. Bu 
m sabakamıza iştirak edı!bilmek 

fçın en az yirmi resmi tanımak 

lazımdır. Bu suretle okuyucula -
rımıı arasında kur'n çekeceğiz. Ve 

500 okuyucumuza çok zengin he
diye ve mükafatlar verecefi'iz. 

Resimler sıra nurnaarsil e re -
dil~ccktır. Aşağıda nümuncsini 

koyduğumuz müsabaka kuponunu 
doldurarak posta ile ve cMüsabaka 

memurluğu• adresine göndermek 
lazımdır. 

Müsabakamız, sizi hem alakadar 

edecek, eğlendirecek; hem de zen

gin hediye ve mükafatlar knıandı
racaktır. 

Hediyoler;mlz 
Derece alan okuyucularımıza 

verEccğımız hediye ve mükafatla
rı hazırlamış bulunuyoruz. Bun -
lar arasındn çok nadıde, şık ve kıy
metli eşya ve mükafatlar vardır. 

Müsabakamız, sizi zengin edebile
cek, ihtiyacınız olan bir eşyaya si
zi kavuşturacaktır. Hediye ve mü
kafatlarımız mütehassıs bir he -
yet tarafından seçılmiştir. Ge -

Iecek cevaplar çok ciddi ve ti
tiz bir itina ile tasnif edileeck, ka

zanan dereceler gayet bitaraf bir 

şekilde tayin olunacaktır. 
Hediyelcr.imjz arasında şunlar 

vardır: 

ı - Kadın eşyası ve zineti, 

2 - Erkek eşyası ve levazımatı, 
3 - Ev eşyası ve levazımatı, 

4 - Para mükafatı, 

5 - Muhtelif hediye ve müka -
fatlar •.• 

Derece alacak 500 okuyucumuz 

sıra ile, bu hediyelerden birine ka
vuşacaklardır. 

Kimin resimlerini 
basacağız? 

Neşredeceğimiz 30 fotoğraf ta • 
nınmış bayanlarm, her gün gaze
telerdP. gördüğ;foüz maruf kadın • 

ların resimleridır. Resimlerimizin 

kime ait olduğunu nnlıyabilmek i· 
çin, zekanızı, 1lcfızanızı işletecek
siniz. Biz : 

1 - Tarihtcli m~hur kad'.ın • 
lar, 

2 - Zamanımızdaki meşhur kc;. 
dıntar, 

3 - Sinema ve tiyatro artistle • 
ri, 

4 - Diplomat kadınlar, 
5 - Alim kadınlar. 
Arasından istediğimiz bir baya· 

nın resmini basacağız. Ve siz, bu 

resmin kime ait olduğunu bulacak· 

sınız. Cevap verirken, bu bayanın 

isminin evveline mesela cKimya a• 
limb, .sinema artisti. diye yaz • 
mak luzımdır. 

Müsabaka kuponu nümunesi işte budur: 

Son Telgrafın Müsabaka Kuponu 

No.: 1. ------
Bu Resim -------------- nın 

fotoQrafı olduQunu bildiririm. 

JDRES: 

- Dünyada hiç aklınıza r.elmi
yecek en acaip isim nedir? Mis Ho
landa demin bana bir mektup ge
tirdi. Maci Gumer isminde birisi 
bana hizmet teklifinde bulunuyor. 

- Dünyada en acaip isim, olsa 
olsa Berinda Mary olabilir. 

T. X. Karaya tuhaf tuhaf baktı 
ve yavaşça odadan çıktı. 

- Çok güzel sekreteriniz var. 
- Doğrusu ben de etrafımı gü· 

zelliklerle çevirmekten hoşlanırım. 
Yunanlı şömineye doğru gitti, 

bir sigara kutusu aldı, nçtı ve mi -
safırine uzattı. Üzerinde gri bir 
kostüm vardı. 

- Meredit, dedi, siz hakikaten 
tehlikeli surette meraklı bir adam
sınız. 

Polis hafiyesi masum bir tavır 
takınarak: 

- Ben mi meraklıyım? dedi. 

- Her halde buraya istihdam et-
tiğim adamlar hakkında malümat 
almağıı geldiniz. Ahçım, hızmet -
çinın, sekreterin ... 

- Rica ederim, durunuz, duru
nuz, listeyi uzatmağa lüzum yok. 
İstihdam ettiğiniz kimselerden hiç 

iMZA 

birisi şimdiye kadar beni alfikadar 
etmemiştir. Fakat bir tanesini is
tisna edeceğim. O da şoförünuzdür, 
Karanın yüzü bir saniye değişti. 

Sonra gayet tabii bir sesle: 
- Ah, dedi, Drovn'u mu istisna 

ediyorsunuz? 
- Hayır, onun adı ne Bro~m·

dur, ne Smit'tir, onun adı Poropu· 
los'tur. 

Kara hiç istifini bozmadı: 
- Dostum, yanılıyorsunuz. .Ben 

Poropulos'u çoktan kovdum. 
- Daha doğrusu tekaüde sev • 

ket tiniz. 

Yunanlı bir saniye polis Amirine 
dikkatle bakb, sonra: 

_: Evet, dedi, ben hiç bir zamıın 
eski emektarlarımı unutmam. F .ı· 
kat ziyaretinizin asıl sebebini öğ
renebilir miyim? 

T. X. bu sunle cevap vermeden 
önce, kutudan bir sigara aldı, yak
tı, ilk dumanı savurduktan sonra: 

- Sizden bir hizmet rica etmiye 
geldim, dedi. 

- Eg r bir fa~ m dokunur:ıı, 
maalmemnuniye! 

(Devamı var) 
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Yalnız güz~l diş değil, demir gibi 
s9ğ)am diş yaratır. Bunun için 
daima Radyolin kullanmak ve 
günde iki defa dişlerinizi 

onunla fırçalamak kafidir. 
.DAiMA RADYOLiN 

Her akşam 

Bayan Safiye 
· Yeni eserlerile · 

• ra · a 
Telefon: 40227 

· Ôğle neşriyatı: 
· 12,30 plakla Türk musikisi, 12,50 

hava'.iis, 13,05 Muhtelif p!ak neş
riyarı, 14 soo. 
Akşam neşriyatı: 

. Saat 17 konrerans Üniversiteden 
naklen inkı'ap derıleri M.ıhmut Esat 
Boıkurt. 18,30 plakla dans musikisi, 
19,30 çocuklara masal 1. Galip Tar. 

can. 20 Rifat ve arkadaşları tara• 
tından Türk musikisi ve halk şar• 
kıları, 20,30 8. Ôme-r Rıza tara· · 
fmdan arapça söylev, 20,45 Safıye 
ve arkadaşları tarafından Türk mu• 
sikisi ve halk şarkıları, saat ayarı, 

21, 1 S Şehir tiyatrosu dram kısmı 

22 Mart 
Pazartesi 

Vakiti er V•ıatl 

... d. 

Ezani 

••• d. GAZÖZ ÖZÜ 
(Kavalerya Rüstikaoa), 22,15 ajans Güneş 6 00 11 38 

Mcyvalardan ve meyvalann özünden yapılmıştır. Şekersiz mey~• 
ve borsa haberleri ve ertesi günun tuıu tertibi ve tekerli limonlu şampanya tertibi enfesi nefais nevileri 
programı. 22,30 pllkla sololar, Ô~le 12 21 S S8 vardır. Harareti teskin ve mideyi tashih eder. Şerbet ve lim.oaata Y~ 

ikindi ıs AS 9 2s y- d• .. r -opera ve operet parçalan, 23.00 , ' rine dünyanın her tarafsnda ba S&hbr tertipler kullanılmJktadır. U% 

Daktno aranıyor. . h \"o" Akıam 18 23 12 00 l beş yüz nisbetinde daha ucuz ve daha leıiı ve daha ncfts olaa Haıat 
Da bili ye mu tc assı sı ~i· iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! de Büyük Şmith Premier makine .. v ~ , \ Yatsı 19 54 1 3J razöz özlerini tercih etmek menfaatiniz icabıdır. Kavanoz içerisin 

D Alı- Rıza Saglar 1 · ı · 1 ı.. .. 20 ıo 57 1 25, büyük 35, dört misli 50 kurucıtur. Hasan deposu. Ankara, lstanbu~ sinne eski harflerle yazılm1cı ede- ı r. ' . Akba mUessese ler1 ·L;;;;;;;;;-...m;;;;;;sa;;;;;;11.;;;;;_,_-.::_,;;;;.;.;;;;;;;i;;;;;-.---..:_1 11 

-ır - - - -- --- - Beyoğlu, Eskişehir. Beşiktaş. 
bi eserleri yeni harflerle çabuk ve Beşiktaş Tramvay Durak : . Ankauda her dilden kitap, ga. --~-------------...;.....;;.....;... __ ;;....,,;,..;_..;.._.;... _________ _... ___ __., 

yanlışsız çevirecek bir daktilo ba· 

yan nranıyor. İsteyenler h~r gün 

Hastalarını hergün öğleden 1 zete. mecmua ve kırtasiyeyi ucuz r--------------"."""'"-:-_....., ________ _..._ __________ _;__... 
sonra kabul eder. 1 

öğleden sonra gazetemizin idare 

- olarak AKSA müessesesinde 

------·-•-••• .. I bulabilirsınız. Her dilde kitap, 

T 
1 

mecmua siparişi kabul edilir. 

müdürlüğüne müracaat etsinler. \ Kiralık ÜtÜn lstant:ul gazeteleri için ilan ka. 

Çalışma yeri Bcyoğlundadır. D bul, abone kaydedilir. Undervodd -------------1 eposu yazı \IC hesap mnkinelerinin An-
Okul Kızı 1 Arapcami Kıırkcü kapı Alaca 1 kara acen esi. Parker dolma 

il Me,cit 17 Sadıkıye Oep_os~dur: kalemlermin Ankarada satış ye· 
Okul Kızlarının yıllardır bekle· ı Galata Köprü başı Benzıncı Alı ridir. Teld.:>ı: 3'07 

dikleri biricik kız mecmuası Rizaya müracaat. ••••••1m-.. •••-ıli 
ıs Nisanda çıkıyor 1 

1 Dr. Hafız Cemal 
Dans profesörü 
Parisin 1937 senesinin 
yeni dans figürleJ'ini 
öğrenmek isteyenlere 

müjde 
Eeyoğlu istiklal caddesi Türkuaz 

Yeni Çıktı 

Tahtları De
Viren Çocuk 

ÇOCUK ROMANI 
dans .dershanesinde Kemal SJmi Yaza n: lSKENDER F[\HREDD1N 
Baycre müracaat. Hergün sabah 

ondan aı.şıım dokuza kadar ders· Bütün okuyucular1mıza 
h'lneo;i talebelerine açıktır. tavsiye ederiz 

(L-.1Y..MAN HEKİM) 

Dahiliye ınütehassısı 

P azardan başka günlerde öğle • 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
istanbulda Dı\'anyolunda (104) nu· 

maralı hususi kabınesinde hasta -
larını kabul eder. Salı, cumartesi 

g!inle;ıı sabah c9.5 • 12> saatleri ha· 
kıki fıkarayd mahsustur. Muayene· 
hane ve ev tcl~fon: 22398. Kışlık 
telefon: 21044. 

SARAY 
TÜRK 

MELEK 
iPEK 

SAKARYA 
YILDIZ 
SÜMER 
ALKAZAR 
TAN 

ŞIK 
ŞARK 

-
ASRI 

BEYOGLU 
: Kıvırcık baş 

ı Savay otel 217 
ve Yeşil domino 

: Bir kadın yalana 
: Sevişmek arzusu 
ve Bülbüller öterken 

: Port Arlhur 
: ZigHld 

: O perada bir gece 
: Zafer günü 
: Vondcr bar ve 

Ôlüm perisi 
:Ehli alip ınuharebel~ri 
: Sıng .. pur po!llası ve 
Al tın toplayan kızlar 
- 1936 ..senesinin -
: Gece bülbülü ve 

Yıldırım bö•üğü 
SANCAK : GüzcJ Fatma, Çöl 
(Eski Astarya) : serserilerj ve Gece 

adamlan 
CUMHURiYET: Yıldırım kaptan. 

FERAH 

' ı r 
Mtı.LI 

HiLAL 

AZAK 

Ku'caraça ve Meıeaud 
ISTA N BUL 

: bir yıldız doğuyor, 
j oı er Simit ve Sta. 

Vı'!l ... i skandalı 
: RLS: Japon mu hare. 
besi ve casuslar kar~ 
f' · karşıya . 

ı Türk irıkıllbında te-
rakki hamleleri 

ı (Gru Mor) Şahane 

o 

BIRE, 
1000 

TARLADJR 

... 
.-

, .. ··-ı ~. 

- ,, -· "" 

Türk Hava ·Kurumu 

BÜYÜK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

6 ıncı keşide 11 - Nisan - 1937 dedir. 
Büyük 
ikramiye • iradır. 

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 
değiştirmiş bulunmahd1r. 

Bu tarihten sonra bilet Uze• 

il :==:=::::':'":d:e:k:i=:h:a:k:k:ı:s:a:k:ı:t:o:l:u:r: •• :==:::=:::S~ 
melodi ve Kara O• Sahıbi ve wnwni neşriyatı idare edf' 
danın esrara · Başmuharrir 
: Meyerling faciası I 
ve Gök yüıü ateş4 • • E. zzet Jll 
ltr içinde a ....... ,er: ............. 

ALEMDAR 


