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Adres : fstanbul. SON TELGRAF 

Bir·· asi kolu m_uhasara edildi 
' iki italyan kolordusuna karşı iki Fransız 1 

kolordusu is2anya hududunda b~kliyor 
• Oç Alman tayyaresi düşürüldü ı·· .. ·z;~;~~::~:---T .. _._ ... _ ..... if3iY8'Ri'8i""'üiôölöURT'""""'""""''""'""' 
ltalyanlar yeniden asker_gönderme- Gizli top_lar 

.ğe kalkarlarsa Fransa tek başına 1!.!!.~~1.~ı-venın.,. 
h 1 f t d k rolunan Lehistan hudutlan müda. 

dahi• buna mu a e e e ece · faakanunu üzerine Milir Partinin 
Vill'>u şehrindeki Klubu kapatıl• 

Fransızlara göre, Yugos-· 
lavya Milletler Cemiyeti 

Siyasetinden ayrılıyormuş 
Madridin şimal ve şimali garbi is!ikametinde de 

bir metre kar[ar içinde muharebeler oluyor 

Franko Madride 
Yeniden Taarruza. 
Hazırlanıyor 

p --
Lr • aris, 29 ( Hususi ) - Fransa 
narı · 1 y cı , e N azırı lvan DelbOs tal. 
tn tııırı ispanya asilerine yardım et
A~lllesj için H itlerin tavassulu?U. 
"'t rı_ıanyan ın Paris sefirincten rıca 
.. n- ı r 

ş 1• Nazır sefire, ltalya n yardı· 
trıırıa • . 
i nıutıak sure tte mani o mak lçtn 
~ P ederse U uslar Kurumunun 
b tıd~halcsıni isteyeceğını ''e harp 
•ernılcr· - - ı · lir ı-· ' gonderece~ini de ao; emı~· 
o~· tansıziar ltalyonların yardım 
-.Orıd ' 
"' ermekte de\'am etmek isıe. 
·ıı leri . J • 1 
llıck • nı, spanyaya ltalyanın bır eş. 
tcd istemesi ile müsavi addetmek• 

ır, 

" Fransızlar bunu Afrika yollan• 
uın \eh . • 
ı. •ke altına g irmesi ve batta 
apatıırn - - b' ha k ası derecesinde kotu ır 

rıı:e. et ta 'akki etmekte ve buna 
ltı.ü~ı olrnak için doğrudan doğruya 
teo· atıale edeceklerini söylemek• 

ırJer, 

İ~ransız Hariciye Nazm Delbes, 
başran~n 20 şubatta göndermeğe 
lar adıgı muntazam askeri kıt'a-
li"r~ sevki devam edecek olursa, L., _ ______ _ _ .____...__.. _ __....._._....._.. _ _ J_ ..._ __ 

lh:~ •• sh::ı.ntn bu hareketi ciddiyetle / -'o ô.t kaflfJetlerfn toygarı/eri• lı~kiim•tril•~• ıalJırr,Iorını 
-""'" sp•ngau, - ır hl • 
tarı iıl aza ederek, son ve kat'i ka- goster•n tems ı r resım 
Ve nı alması icap etliğini, İngiliz 
\'e ~lrnan sefirlerine tebliğ·etmiş, 
har ~:hareket ilanı harpsız, askeri 
~:. ata girişilmiş bir harp hali 

tıae~\Ctiğinf (Casus Belli), ve bi· 
Jtbı ~cyh, İspanya dahili harbi -
oı ' Ynelnıilcl bir harbe müncer 
Jtı::ınası için Fransarun tedbir al
du;; ll'ıccburiyeti karşısında bulun· 

~l.rıu ·· 1 ~atıl soy emiştir. Fransa !tal -
<laba~ Ynrdım göndermelerine 
ltu ~ zla tahanunnı edemez, çün-

ansa devletinin hayati men -
(Devamı ikinci sahifede) 

Çekoslovak Baş_!ekil inin 
Avusturya hakkında dil!j! 

"Ne AlmanYaya iltihak 
elsin, ne de, Habs· 

burglan başa getirsinf,, 
( Ya%UI 2 ncl ıay/am uda) 

Filistinde 
Bir gahudi 
Köy ü basıldı 

Kudüs, 29 (A.A.) - Filisünin 
şimalinde kanşık.lık devam etmek· 
tedir. 

Hayfa clvannda Jenindo hay• 
dutlar dört arabayı tevkif ederek 
içindeki yolcuları soymuşlardır. 

Secera'da tedhişciler bir yahudl 
köyünü basmışlarsa da polisin mü• 
tlahalesi üıeriro kaçma~a mecbur 
olmuşlardır. ----
Almanya Harbiye Nazı· 

rının oğlu Sofyada 
Sofya, 29 (Hususi) - Almanya 

Harbiye Nazırı General Blomberg'iıı 
oğlu Albay Fon l.!lomberr tayyare 
ile Sofyaya gelmiş ve Kral Borisin 
müşaviri Handjiyef ile diter resmi 
zevat tarafından karşılanmııtır. 

mıştı. Patlavan bir bombadan 
sonra hükumet kuVYetlerl, Mil· 
it Parti klublarınde araşhrmalar 
yap naş, top, mitral yoz. cehen. 
nem makineleri, p kçok silah 
ve cephane meydana çıkarmıştır. , 
Parti liderlerinden beş kişi der• 

-hal tevkif edilmiştir. 

·----------------------....: Bulgaristanda 
Kar yağıyor 

Sof ya, 29 [ Hususi] - ( Çam· 
koru ), Samakof taraflarına kar 
yağmakta olduğu bildirilmektedir. 

Bütün Bulgaristanda havalar 
çok soğumuştur. 

Yugoslavyamn yüksek yerlerine 
d~ kar yağmaktadır. 

Hatay a Arap 
Aşiretleri 
Yerleştiriliyor 

Antakya, 29 (Hususi) - Fransız 
müstemleke idaresinin yeni bir 
icadına daha şahit olacağımız an• 
laşılı}·or. Şamdan gelen bir habere 
gör~. Surirc çöllerinde yaşamakta 
olcın Muchim ve Aneze Arap atiret
Jcri toplattırılarak Amuk ovasına 
yerleştirilecekmiş. Bu haber bütün 
Hatayda derin bir infiAI uyandır· 
mıştır. 

Dama şampıyonası 
Devam ediyor 

Maılara iılirak ilmek irin ıeh'1mi%e 
gelın lzmirln birinci sınıf damacı• 

/arından Orhan 
(3 Unca uhlfemlıl okuyuııuı) 

,'11/f1Jl .... 

Küçük antantın merkezi sik/eti 
·Paristen R omaga intikal etmiş 

ltalgan 6aıt1e1clll Muaolinl ile aç gi111 eoo.ı delzralla sigasr bir muahıde 
imzal•gan baJfl•kilin damadı cıe hariciye ncııırı Kont Giano 

Romı, 29 (A.A.)- M. Virginio 1 sıkletinin detişerek Paristcn Roma. 
Gayda, ltalya. Yugoslavya itil!flan y11 intikal edip etmiyeceği suali 
;hakkında "Voce d'ltalia. gazete- irat edlimektedir. 
sine serdetmekle oldu2u mü a'ea· M. Gayda, Yugoslavyanın sl\•a
larında Fransızların Yuıoslavyanın setindeki m s'ut tahavvülü memnu. 
Milletler cemi> eti siyasetinden ve niyetle kaydetmektedir. 
kollektif emniyet sisteminden ayrtJ. Bulgaristan ile akdedilmiş olan 
tDasından endişe etmekte oldukla- ebedi dostluk misakı Yugoslavya .. 
nnı yazmaktadır, nm vaziyetinin yeni başlan derin 

Muharrir diyor ki : bir tetkike tabi tutulmuş olduğıı 

Fransada küçük iıillfın m•rkni (~oamı 2 inci • agfaJa) 

Dün gece yarısı ... 

Bir işık rakibinin ka
sığını deşti 

Ağır yaralı hastahaneye kaldı-
rıldı, katil bu sabah gaka/andı 

Dün gece saat on ikide Samat• 
yada trRmvay caddesinde iki rakip 
Apk arasında kanlı bir kavra oJ. 
du ve bunlardan birisi gayet ağır 
surette yaralandı. 
· Hüseyin bir metresi ile beraber 
oturmaktadır. Fakat Hasan da 
Hüseynin metresine işıkbr. Hüse
yin birkaç defa rakibine ihtarda 
bulunmuş ve metresinin peşini 
barakmasına istemışse de, Hasan 
bu iblarlara aldırmamışttr. 

Nihayet dün gece saat on 

ikide Samatyada karşılaşmışlar \•e 
d ille başlayan kavsra büyümüştür. 
Bir aralık Hasan bıçatını çekmiş, 

bunu ıören Hüseyin de belinde 
taşıdıRı Bursa bıçatını çekerek, 
rakibine meydan vermeden, HJsaıı 
ayaklannın ve kısıtının muhtelif 
y~rlerinden ağır surette yarala• 
dıktan sonra kaçmıştır. 

Vak'a}ı görenler polise haber 
vermişler ve yaralı derba! hutanc
ye k ıldınlmıştır. Katil bu se1La:1 
yakalanmı ':'lır. 

1 
Türk Bahriyelileri Büyük Harpte 

nasıl döğüştüler? 
._.Pe•k-y•a•k-•n_d_a_= J Son Telgraf ta •. , ---.... 



1937 

Kırmızı yumurta üs
tünde Avrupa! •• 

Doğrusu hayret edilecek bir şey: 
Şu İspanyollar pasknlya yortula -
rında dahi harbi kesmediler! Hal-

buki şimdiye kadar Avrupada he
men hiç bir harp görülmemiştir ki 
her iki taraf da paskalya gibi bü
yük yortularında bir mütareke ya
pıp da harbi k~smesin. Her iki ta
raf İspanyollarının da gözü ne kız
mış var kıyns et ki, kırmızı yu -
murta vız geliyor!.. Biçare Avru
pa ise paskalya yumurtasını öpüp 
başına koma'k şöyle dursun, yu -
murta küfesini sırtına bile almış 
bulunuyor!!. 

Bütün Avrupa diplomatları, her 
tarafta, paskalya yortusunu cana 
minnet bilip 15 günlük bir istira -

hate kuluçka yatmıya can attılar. 
Londra, sanki Madam Simpson -
muş da şu Avrupa gaileleri de eski 
kocasıymış gibi, boşanıyor! Faris 
ise, bermutad, paskalya yortula -
rında kcyf yumurtası kırıştırmıya 
g~lenlerle doluyor!> 

Velhasıl dünya bir kırmızı yu • 
murta üstünde 15 gün kuluçkaya 

yatmıştır, korkmayın! .. Ortalık 15 
gün süt limandır!. 

Hatta (Haber) refikimiz bile her 
hangi bir gece yansı dünyaya harp 
ilan edemez. 
Şu paskalyaya kadar dünyayı 

bir Kristof Kolomb yumurtası gibi 
kıran ve kan kırmızısına boyayan 

- Bay hakim! evvela bana bir 
koca bul .. Ondan sonra ne ceza ve· 
rirseniz razıyım! demiş. 

Zavallı dilenci kadıncağız, de • 
mek, karı kocanın birbirlerine Al
lah rızası için) verilmesini sadaka 
zannetmiş! Tevekkeli hayır sahi
bi kocalar çoğalmıyor: Kansının 

üstüne bol bol sadaka verenler var 
demek!! 

* Zahlreler oynarken 
Dün bir gazete iktısadi gazete -

cilikte hiç işitilmemiş bir lisanla 
şöyle bir haber veriyor: 

- Zahire Borsası oynuyor! 
Tevekkeli pek çok adam da bu-

nu Kızılay menfaatine scyretmi -
yor!! 

* lııcı bu•undu mu ? 
Denize dökülmesine karar veri

len İstanbul çöplerinin. lodos ve 
rüzgarlı zamanlarda plajlara ve 

sahillere gelmemesi çaresi baksa-

ruz a, bulunmuş: 
Uzaklara dökeceklermiş! Allah 

Allah! Karada da uzaklara dökül-

müştü. Fenni ilaçlar dahi kullanıl
dığı halde çöpün hiç olmazsa kcı • 
kusu geliyordu. Ve hiç olmazsa ka-

ra idi, çöpleri tekrar şehre ata -
maz. Fakat bu denizi 

Zahar bu sefer de suların çöple-

çıkmadı ya, ona çok şükür! ri sahillere atmaması için, yine fen-
Amma, Avrupanm bu 15 günlük ni ilaçlar kullanılıp deniz dondu-

lruluçkalığından sonra kimbilir ne rulacak!! 
civcivli günlere çıkacağız!~ Onu * 
yumurtaya can veren Allah bilir!.. Acaba ? •• --- --* Şu muhterem bayana bakın. Bir 

lspanyollara gazetenin anketine verdiği cevap-

alt bir tashih ta ne diyor: 

İspanya meselesi dedik de dün, 
yalnız bir şeye hayret ettik ve tas
hihini faydalı görüyoruz: 

Muhterem Ahmet Emin Yal -
man şu İspanya meselesini mevzu
ubahs ederken şöyle diyor: 
cEğer İspanyada muvazeneli bir 

harp vaziyeti devam eder giderse 
kimse bundan müteessir olmaz. 
Çünkü akan kan mubah hale gel· 
miştir.I> 

Akan bunca kan mubah mı? in
saf! Muhterem üstad hata ediyor
lar: İspanyollar arasında da (turfa) 
adeti yoktur!!. 

Koca sadakası!.~ 
Çok gariptir. Çok garip bir şey 

meydana çıkıyor: Raika isminde 
bir kadını dilencilik ettiği için 
müddeiumumiliğe sevketmişler, ka-ı 
dm hakime: 

- Bir erkek karısının pişirdiğıni 
çabuk beğemnelidir! 

Her pişirdiğini mi? İyi amma 
bu, bugünkü madeni kaşıklarla c;a· 
buk anlaşılmaz. Erkeğin eski bı • 
çim boynuzdan kaşık kullanması 

ıaııınıı. 

* Bir o kalmrt.!! 
Gazeteler tuhaf bir haber daha 

veriyorlar. Fatihteki Kız taşının 
doğruluğunu kaybettiği Müzeler 
Müdürlüğüne haber verilmiş Be
lediye fen memurlarından mürek· 
kep bir heyet tetkike gönderiliyor
muş .. 
Şu işe bakın: Kıztaşı bile doğru

luğunu kaybetmiş!! 

......... untıuııuıııuı111uııtınınutnıınnınHJlftHUtmuıııııı111.t1NUllUHJııl lllltlllllHllllllUIHll111111111UlltMllll11111111U&Ullllll1UUI 

Madride yeniden f aarruz 
( I inci ıag/adan deoam) çindeki Alınan tayyareciler öldiı-

fa:ıtfori haleldar edilmek istenil • 
m~ktedir. 

Delbos, Kanunusani ayındanberi 
Alm2nyanın gönüllü gönderme • 
mekte olduğunu görmekle mem -
nun olduğunu da Alman sefiri -
ne söylemiştir. cEkselsiyor> ga -

zete.si, Fransa hükfuneUnin açık 

ve kat'i olarak müdahale kararını 
bildirdiğini yazmaktadır. cEcho 
ele Pnris> gazetesi, Paristeki İngi -

liz Sefirinin, Fransa Hariciye Na -
zınna teminat vererek, İtalyan gö-
nüllüleri sevki meselesini, İngilte

re hüklımetinin de, Fransa Hüku
mçti gibi tehlikeli bulduğunu ve 

ayni r..assasiyetle hareket cdece~i
ni bildirdiğini yazmaktadır. itaı • 
yan gazeteleri, İtalyan Harictye 

Nezaretine yakın siyasi mehafilin, 

Ftaıısa Hariciye Nazırının söyle -

eliği sözleri, sun'i bir manevra ola

rak telakki ettiklerini yazmakta • 
dırlar. 

'ÜÇ ALMAN TAYYARESİ 
D'ÜŞÜR'ÜLD'Ü 

• Faris, 29 (A.A.) - Asilerin u -
%Un menzilli batnryalan dün, M'ad

rit civarını yeniden bombardıman 
<?tmişlerdir. Bir metroyu bulan kar, 
lıarekütı nskcriycyi güçleştirmek
tedir. 
Jarnm.a cephesinde dün, eumhu -
ıiyetçiler Jünkers sisteminde üç 
Alınan tayyaresini dü§'Urduler, i-

Ier. 
FRANSIZ HUDUDUNDA 

Paris, 29 (Hususi) - Fransız 

Harbiye Nezareti, iki kolordunun 

İspanya hududunda tahşidini em
retmiştir. Bu kolordular, İtalyan 

kolorduları İspanya topraklarma 
ayak bastıkları dakikada İspanya 
hudutlarını geçmek emrini ala • 

caklardır. Fransa, İtalyanların gö

nüllü göndermelerine, yalnız İspan
yanın şark sahillerini abloka altı-

na alm~kla değil, ayni zamanda 
kar<ıdan İspanyol hudutlarından 
içeri girmekle de mukabele ede -
cektlr. 
&rlin, 29 (Hususi) - Guadalajara 

cephesinde harekat durmuş gibi -
dir. Her iki taraf da yeni mevzile
rin<> yerleşmekle meşguldürler. 
Ancak Siguenzaya mıntakasında 
mul:arebeler devam etmekte ve 
hükumet kuvvetleri ilerlemekte -
dirler. Bu kuvvetler askeri ehem-
miyette olan Rcnales'i ele ge<;ir
mişlerdir. Bu kuvvetler geniş bir 
ihata hareketi ile mühim bir fısi 
kolunu muhasara ctmislerdir. Bu 
mıntakı:ıda tankların da iştirak ct
tiğ~ muharebeler şiddetle devam 
etmektedir. 

FRANK O MADRIDE TAARRUZA 
HAZIRLANIYOR 

Tahmin ed ldi~ine pöre Cene· 
raf Franko, kuv\•etle!"ini tekrar 
toplamakta ve yakında Madrid'e 
taarruz ctme~c hazırlanmaktadır. 

Akay Adalara! 1 
Doktor 

KOÇOK HABERLER 1 
içeride --* Fatihte kaymakamlık bina -

Yolluyor 
Fakir halk meccanen 

tedavi edilecek 
Akay idaresi Adalardaki muh • 

taç fakir halka bazı yardımlrda bu
lunmağa karar vermiştir. 

Bunun için bir müddettenberi 
fakir halkın tedavisi için müracaat 
vukuur:da Adalara doktor gönder -
mekte ve hastalan paras1ı; tedavi 

ettiml€ktedir. Ayni zamanda has -

talara 18ı.ım olan ilaçlar da idare 
tarafından meccanen tedarik edil
mektedir. 
İdare bir müddettenberi yap -

makta olduğu bu yardımı daha ge
niş bir mikyasta başarmak için 

bütçesine yeniden tahsisat koy -

muştur. 

Bundan sonra bu gibi yardımlar 
daha genişletilecek ve Anadolu sa· 
biline de teşmil edilecektir. 

Cumartesi 
Günü veda 
Müsabakası 
Önümüıdeki ay Roma, Faris, 

Londra ve Brükselde yapılacak o
lan atlı mania müsabakalarına iş • 
tirak edecek olan suvari ekipimiz 
5 Nisanda şehrimizden harekE:t e
derek doğruca Romaya gidecekler
dir. 

Bu münasebetle önümüzdeki cu
martesi günü öğleden sonra Sıpa

hi ocağı arsalarında bir veda mü -

sabakası yaparak maharet ve ka -

bılıyctlerini halka gösterecekler -
dır. 

Diğer taraftan yeni süvari bıni

cılik okuluna tahsis edilen Ayaz • 
a~a kasrı 30 Ağustos giınü mera -
sımle açılacaktır. 

iş Bankası 
Umumi heyeti 
Toplantısı . 

Türkiye iş Bankası heyelı umu• 
miyesi bugün öğleden sonra An· 
karada toplanmaktadır. 

Banka şimdiye kadar teşebbü! 
elliği bütün işlerde muvarfakıyetle 
ilerlemiş, her sahada geniş bir ın• 
kışaf göstermiştir. 

936 senesinde elde edi'en klr 735 
bin liradır. Bu yıl temettü olarak 
10 lira.ık beher hisseye 92 kuruş, 
beher müessiı biıscs.ne de 9 tra 
dağıtılacaktır. 

sında polis ve zabıtai belediye me
murları için bir zehirli gaz kursu 
açılmıştır. * l Nisanda tatbik edilecek o
lan dahili ticaret eşyası talimatna
mesinin İstanbul limanında mun
tazam bir şekilde tatbiki için bazı 
tedbirler alınmakta, iskele aran -
maktadır. * Burgaz adası sanatoryomunu 
salahiyeti olmadığı halde hacze gi
den Adalar belediye tahsildarı Ha
san, ayni zamanda ihtilas ettiği i
çin tevkif olunmuştur. * İlk okullarda daha ziyade a -
meli bilgilere ehemmiyet veril • 
mesi ve tedrisattan iyi randıman 
alınması için teftiş kadrosunda ye
ni değişiklikler yapılması karar • 
laştırılmıştır. * Karadenizdc Trabzon aç1k -
I:ırında serseri bir mayn görül • 
müştür. * İtalyan bandıralı Eglo vapu· 
rilc ftalyanın Tiryeste valısi Saten 
şehrimize gelmiş ve Ferapalas o -
teline inmiştir. 

* Evvelki akşam Edirne posta -
sını yapan 107 numaralı katar, Ha
dımköy önlerinde 80 yaşlarında a
lil bir ihtiyarı parçalıyarak öldür .. 
muştür. * Son günlerde Fatihteki Kızta· 
şının tehlikede olduğu ve kaidesi
nin kaydığı belediyeye btldirılmtş, 
t<:tk ıkatına başlanmıştır. * Gemliğe tabi Küçükkumlada 
Hahl Şakirin damadı İbrahimın üç 
aylık çocuğu birdenbire olmuştur. 
Anasının düğüne gitmek için çocu
ğa afyon yutturduğu anlaşılmıştır. * Eskişehirdc, bir kadın spor 
klubü açılmıştır. * İzmırde Museviler aralarında 
bır toplantı yaparak, bundan son
ra yalnız Türkçe konuşmağa karar 
vcrmışıcrdır. 

Oışarda 

* Hindistanda kabinenın kurul
m<ısı mushimanlara bırakılmıştı. 

İkı müsluman lider kabine teşki • 
tinden ıstınkfıf etmişlerdir. * Yunanıstanda 1935 isyanına 
ıştu ak edıp tc rütbeleri reff edıl -
mış olanlar ordu ihtiyat kadrosuna 
aımacaklardır. · 

* Yunan milli bayramı miina -
sebetile Hariciye Vekıli Yunan 
Başvekıli Metaksasa tebrik tel -
grnf.terı goodern\işlerdir. * Atınadaki Balkan Ekonomi 
Konseyi Balkan mahsullerinin bir 
eljen satılmasına karar vermıştır. 

Bukreşde de Balkan Ticaret Oda • 
tarının mümesisllerinden mürek • 
kep bır kongre toplanacaktır. * Amerıkadaki muazz<am grev 
tehdıdinın ônüne geçıım.ek üzere~ 
dir. 

Sabah ve akşam başmuharrirleri 
Cumhuriyet 

KöylU kalkınmasının 
kuvvetli manivellsı 

Kooperatifler 
.cumhuriyet> de Yunus Nadi, 

kooperatiflerden bahsediyor. Ko· 
operatif teşekkülleri yalnız köy • 
Ji.ılerin değil, şehirlilcrın ve kasa
balıların da çok işlerine yarıyacak 
çok hayırlı faaliyet vasıtasıdır. 

Ankarada kooperatif cilik cemi • 
yetinin umumi kongresi toplanmış· 

tı. Bu kongrede kooperatülerın 

soysal ekonomik memleket haya -
tında oynamağa namzed bulundu • 
ğu mühim roller üzerinde tevak· 
kuf edildi. Memlekette iktısadi 

hayatı ve hatta alelfımum hayatı 

ıslah etmek için insanlar arasında
ki tesanüdün en faydalı şekli ko -
operotiflerdir. 

Cumhuriyet hükumeti köylüye 
kredi kolaylığı temin etmek üzere 
itibarı zirai bi:-Jikler teşkil edilmiş, 
bu birliklere daha yorüyücü bir 
kabiliyet vermek üzere ziraat kre
di kooperatifleri şekli \verilrruştı. 
Şimdi ise bunlar tasfiye edilmiştır 
ve yeni teşekküller vücude geti -
rllmektedir ve bu da gittikca ço -
ğalacak olan kooperatiflerdir. 

Tan 
Hatny davamız 

•TAN> da Ahmet Emin Yalman, 
Hatay davamızda ne vaziyette bu
lundu ,umuzu soruyor. Ccne ... -rede 
pren ip mes€leleri halledildikten 
sonra işin tnbii cereyanını takip ~
decegini, teferruatın hallinde müş
külat görülmiycc<? ini ümit edivoı
duk. Bu noktada aldandığımızı 
gösteren cmmare eksik değildir. 
Korkarız ki, bir çok noktalarda 

muccıdeleyi yenıden ele almak ve 
çetın bır takım safhalarla çarpış -
m&k ıcap edecektir. Fransada Su
rıyc ıle bız.i zıddıyet halınde bu -
ıundurar ak boy lece ortalığı ıdare 

etmek yolunda köhne duştinc<:ler 

varsa, Fransız harıcıye ve rnus • 

temleke idareleri kendi kendılerı
ni aldatmış olurlar. Kaldı kı, Mıl • 
ıetler Cemiyetinın mevkı ve iub:ı
rına ve Fransanın hakıki menfa -
atle:rine bundan ağır bır darbe ta
savvur edılemez. 

Kurun: 

Belgrat anlaşmcı sı 
cKurun~ da Asım Us, İ -

talya Hariciye Nazırı Kont 
Sıano ile Yugoslav başve -
kıli Stoyzıdinoviç arasında Bel • 
gradda imzalanan anlaşmayı. Bal
kan Antantının yeni bir zaferi o
lar ak görmektedir. Çünkü Fransa
nın bütün gayretine rağmen mu -
vafiak oJamadığı bu netıce, Bal -
kan Antantının miızaheretıle elde 
edılrnı~tır. 

Açık Söz 

Hatay, TUrkl~e, Frs nsa 
.Açık Söz,. de, Şakır Hazım Er • 

gökmen bugünkü baş yazısmda dı· 
yor ki: 

.Fransa iç davalnrilc yorgun ve 
Garp Avrupasmın zorla çıkmaza 
götürülen meselelerıle pek meşgul 
ve bunalmış vaziyettedir. 

Ş:ırk işlerine vakıt ayıram1yacak 

kadnr bunalmış olduklarının de -
lilleri var: Son Cene\-re müzake -
releri, Halayda Fransız memurla -
rının tehlıkeli bir tutumla bu 
m<?m]eketi kana boyamağa ve taz
yika serbestcc kalkış:;bılmeleri... 

Fakat, Türkiyenin en büyük vas-

Çekoslovak 
Başvekilinin 
Beyanatı 

}-:.ors -1 
ıl . SiYASA _ı 

Faris, 29 (A.A.) - Exelsior 
gazetesi, hususi muhabirinin Çe -
koslovakya başvekili B. Hodza ile 
yaphğı bir mülakatı ne~retmekte
dir. 

Gazeteci, B. Hodzaya şu suali 
sormuştur: 

- Habsburgların muhtemel bir 
tahta çıkarılması hakkındaki kana-

atizin nedir? 
B. Hodza şu cevabı vermiştir: 
- l!absburgların her hangi bir 

tahta çıkarılışı ne sulhe ne de Orta 
Avrupa istikrarına hizmet eder. Bu 
seoebden dolayı Çekoslovakya, 
Habsburgların tahta dönmesine 

Tataresku nun Prağ 
ziyareti 

;Romanya DaŞ"vekili Tataresl<U 
Prağı ziyaret etti. Çekoslovak bı?§"" 
vekili Rodza ile Tataresku arasın· 
da ytıpılan görüşmelerden sonl"a 
neşrolunan resmi tebliğde, Habs .. 

burglarm Avusturya tahtıqa gel " 

melcrine Küçük İtilfıf hükumetle .. 

rinin kat'iyyen muvafakat etm.i • 

yecekleri bildirHdi. 
Tuna havzasına dahil olan A vus

turva ve Macaristan hükumetıeci-. n 
le Romanya ve Çckoslovakyanı 

dostluklarının umumi mcnfaatlet 

namına faydalı olacağı söylendi. 

Roma protokollarını imzalarnıŞ 
bütün kuvvetile muhalefet eyle -
mektedir. Bununla beraber, bu va
ziyet Avusturya ile olan dost mi.i.

nas<.!betlcrimizi idameye ve hatta 

takviyeye kat'iyyen bir mani tc5-
kil etmez. istediğimiz şudur: .Ne 
Aımanyaya iltihak, ne Habsburg
lara.> 

olan iki devletin baş,·ekillcri ŞuŞ-

1 nig ile Darnninin Budapcşte mü .. 

ı 
lakatları dn, Tntaresku ve Hotza 
göt üşmelerinde mevzuubahs oldıJ. 

ı Doktor Hodza, bir nutkunda, Kil• 
1 çük İtilafı teşkil eden Yugoslavya, 

Fakat Tuna memleketleri iş bir-
liği çesçevesi dahilinde müstakil 
bir Avusturya .. > 

- Bazıları Küçük Antant bloku-

nun sarsılmış olduğunu söylüyor? 

- Bir Slovak darbı meseli var -
dır: 

cÖlümünden bahsedilenlere Al
lah çok uzun ömür verir.. İşde 
Küçük Antantm vaziyeti, bu darbı 
mesele uyar. 

- Çekoslovakyanın Almanya ile 

bir pakt imzalamak üzere bulun -
duğunu söylüyorlar? 

- Evet, bilmiyorum neden, bu 
meseleden çok bahsediliyor?. 

B. Hodza, mülakatın sonunda 

Fransa hakkında da şunlan söyle-

miştir: 

- Bizim için Fransa, yalnız bir 
dost ve müttefik olarak kalma -
maktadır. Fransa, manevi kuvveti
ni ziyadesilc takdir ettiğimiz kar -
deş bir cumhuriyettir. 

ltalyanrar memnun 
(Birinci sahifeden devam) 

manasını tı>Ttımmun eder. 
Yugo!lavya, Belgrad misalcına 

imzasını kovmaktı Küçük l.i 1Arın 
l1Rl11ava karşı ezeli ve gizli P•J!tı
melini muharau etmek i~ıemesi 
takdirinde onunla dal i trcavrıi 
teşriki rnf'saide bulunmaktan fera• 
gat ey)emektf'd·r. 

Oi~rr tar,. ftan Belgrıııt bükQ
meti, Adriyatikte-ki küçük knllığıq 
mülki tıımamıyeti,,j ve si~asi istik
lalini himaye e 'm kten h:tşka bir 
~ey düşünmeyen ltalvan ~iyasetinio 
hakiki ruhu,u ve hakiki gayele
rini takdir eımek ıuretile ve bir 
sulh zihni} elife Arnavutluj'a tcvcc
cuh ctmıştir. 

ne yazıyorlar? 
fı olarak ileri sürdüğü ve övündü
ğfı sulhcülük prensibini Fransanın 
uzun boylu istismara kalktığını 

sanmak da bize pek acı görünür. 
Boş konuşmalar bir geciktirme, 
bır emri vakidir ve Türkiye ise, nıç 
şuphe yok, emri vakiler kabulüne 
alışık değildir.> 

Son Posta 

KUçUk kazançlar1n yükU
nU hafifletmek 

,.Son Po t:ı,, da Mu illin Bir
r en kiiçük kaza-çl:ırın yükünü ha
f:ıı.:ımek kabil olduTıunu ileri ıtÜ· 
ruyor. Bulıraılı zarran nrd ı Oev
lc:ı ilk fırsatla kaldıı mık teminatı 
i e lir biri üzerine Lir kaç vergi 
koydu. 

l ugün vaziyette bir degişilc'ik 
vardır. Buhran dah 1i pı} cısamız· 
dan yavaş }avaş kalkıyor, ~~rçi 

devletin varidatı ile bir.ikte mas
r.ıfı da çoğcılrr.ıştır. Kerdisinden 
birdenbire vergi eri kalaırmasını 
istemek abcstır. 

F ıkat. küçı k kazançlanrı :J~ağı 
mertebelerindckı yüki.ı hal iflf'lmc:k 
mümkündür. Devlet böyle hir ııne. 

liye i1e çok bir şey kaybedecek 
değildir, 1 ir elden vc~c.igi paranın 
mi hiın kısmını öbür elden tekrar 
ahcaktır. 

Aksam 

1
lspanya, Avrupa h~rbine 

sebep olur mu ? 
"Akş mu da öç yıldız mzalı 

makale sah bi lsp ınyanm bugünkü 
durumunu gözden gedriyor ve 
.> aıısına serlevha ol rnk koyduğu 
suali soruvor ve şu neticeye varı. 

\'Or: Eugıinkü p::tırtılar kuru gürül
tüden ibarcıtir. 1 paııya döviışti, 
sadece miı t~kbel harbin kuvvet 
muvazenesini hazırlamaktadır. 

Romanya ve Çekoslovakya devlet· 
lerinin, Avusturya ve Macaristan 
ile dostluklarının Avrupa sulhü ve 
medeniyet namına bir kazanç ola .. 

cağını İtalya ve Almanya ile de bil 

suretle daha sıkı bir yakınlığın hu

sule geleceğini, Tatarcsku ise. Kil
çük İtilaf ordularının günden gü -
ne daha kuvvetli bir hale geJrnesi 

sayC'sinde Avrupa sulhüniin ciddi 
bir emniyet altına alınmakta ol " 

duğunu söylediler. 
Prağ müzakereleri münasebetile 

Rumen ve Çekoslovak gazete le~ 
Küçük İtilfıf devletleri arasındn1t1 

yakın dostluktan hararetle bahset-

mektedirler. Bükreşde çıkan AdC

vellue gazetesi, mevcut anlaşma -
dan daha şümullu bir ittifaka va " 
rııdığını yazmaktadır. Frağ gaze-
teleri ise, Kiiçük İtilfıf hariciye na
zırlarının bir ve iki Nisnnda Bel " 
gradcla yapacakları toplantıdan 'le 

Doktor Benesin Belgradı ziyare "' 

tinden sÖnra Küçük İtilafın, ne ka
dar kuvvetli ve müttehit oldu -

ğunun bir kere daha görülcceğirı! 
yazmaktadırlar. Prağ görüşmcleJ1 
münasebetile, neşrolunan rcSJ111 
tebliğde, Yugoslavya ile İtalya a " 
ra::ıında imzalanan ı: ıktın, Orta .A'l"' 
rupa sulhünü bir derece daha taıc· 
viye edeceği de tasrih edilmekte " 

Ahme~ R~~ 

Bergamada yedi güll 
•Alence . 

Eergamada Mayısın 22 si-ıdt' 
itibaren yedi gün sürece'c eğleB' 
celer tertip edilmiştir. Şehir tiy•l" 
rosunun da Bergama Akropolund• 
temsiller verece~i 1.öylcnmektcdir• 

Mahkem~ 
Profesör 
Kapıcıyı 
Dövdü mü? ~ 
Oı.iversitc Edebiyat Faküf~e a 

Arkeoloji Ordinan üs Proresor 
Her Boıııert, Asliye ll(incl ceı• 
mahkemesinde, Cıhangirde bir apa~ 
tımanın kapıcısı olan Andriago il 
aleyhiıe bir şahst hürriyeti tebd 
dav ısı açmıştır. eC 

Bu davaya sebep, bir müdd 
evvel profesör Cih:ınrirde otııt" 
duğu ııpartımandan taşınırk~ıı, 
kapıcının, mal sahibinin enırıte; 
eşyasını ve prof<>sörü dışıırıY 
bırcıkm 'mak istemesidir. 

11 
Profesör l:u davayı açtıkt~" 

s.>nra, Andri. goni'dc, Bey?ğ00 
ik•ncl sulh ceza nınhkemesı~ • 
Profesör aleyhine bir dö\me d: 
v lSI açmıştı. Kapıcı, bu sıra 6~ .. 
p··of esörün kendi ini bastonla d 
dı.iğünü iddia etmekted.r. b" 

Beycğlu ikinci sulh ~za ın'ct• 
kemesi, bu darp davasının. dl 
profesörün asliye mahkeme511Jılr 
:.çlığı dava ile tevhidi için, et1r• "~ 
üçüncü ceza mahkemesine ıe 
etmiştir. prOI 

Bugün mahkemeye relen ıtet 
lesör, yeminli tercüman Muz•,,.,, 
vasıtaı1ile, 48 yaşında oıduA"Ugclıl' 
Almanya da Landavo §ehrbde d0

111
,1 

gunu, Tophanede Tavuk u\ıııı' 
sokağında 8 numarada oturdui: 
söy lemiştır. ııdlf 

Bundan sonra, Müddehı~cıei
Sadrettinin isleS?i veçhile, Mu fırı' 

umumimilikte~, Andriyagoni ta~~gı~ 
dnn açı"m ş bır dava olı p ohn o'"" 
sorulmas:na ve varsa p~ores ,,el' 
açtıkt davanın günü o nn 7 111~8,ı' 
bır eşliı i!crck bakılmasJ03 
ver ilmi., tı r. 
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•• u e eles·: 
ş ESi 

a e ala m z memlekete ·y· kongreye 
Türkiye de iştirak olabil cek • s ihraç ediyor ':....-------------------

Mü e or 
uhtel'.f vilayetler ·m ·zde megvalarınıızın 

Kongrede bilhassa bugünkü şe
cins- ker f iatları üzerinde konuşulacak 

J o·.. nümüzdeki ay zarfında Lon - 1 Londra kongresine hazırlıklar 
/erinin art ırılması ve ıslahı için drada bir Beynelmilel şeker başlamıştır. Bu hususta tı.ıun tıır 

Kongresi toplanacaktır. rapor hazırlaumaktadır. Bu ra -

leş i at ve M entleketinıi7Jn bcllibaşlı 
tesisat vücude getirilecek Bu kongreye daha evvelki şeker porda memleketimizin şeker istih· 

anlaşmasına dahil olmıyan bir çol: salatı \'e panc:ır ekimi vaziyeti sn 

l m.ahsullerinden olan ıney\•a -
arunı.ıın ıslahı ve yurdun bir çok 

Yerlerinde yeni çeşidler ve mey • 

Valıklar ycüştirılınesi için tctki • 
kata başlanmıştır. 

Bundan başka yaş ve turfanda 

SCbze ilıracı için de ayrıca tetkikat 
faPılınaktadır. 

Vekalet bunun için bir çok Tica· 
~t Odaları meyanında şehrimiz 
ıcaret Odasına da mUracant ede • 

rek bir 
rapor hazırlanmasını bil • 

dirın· t' 1§ ır. 

Dt. Nail Oraman ılc diger bir zat
tan ibaret olan heyet azaları bu 

maksatla e\'\ la C nup mıntnkası
na hareket etmiJerdir. Dörtyol, 

Mersm, Adana, Antalya ve ci\·arı

nı do1aşncak olan mütehassıslar o
ralarda yeniden !ıstık, keçi l:oy • 

nuzu, okaliptos ve turfanda sebze 
yctiştirilmesile de meşgul olacak • 

lardır. 

Oradan Muğla ve İzmir nuntaka
sına geçerek bağcılığımızm inki -
şafı için incelemelerde bulunacak 

ve bazı Cenup vilayeti rneyva çe • 

şitlerinin buralnrda da yeti, •. "il • 

rncsl imkanını arayacaklardır. 

ı 

Diğc.r taraftan bir mütehassıs 
heyeti de memleket içinde geze • 
l'ek bir çok sahalarda tetkikat yao-

._,~n memur edilmiştir. -

Mütehassıs heyet, bilahare İ~ - 1 
mirden hrimizc gclcc<.'k ve Rı --

Şimdiki usulün-~ler ·n gecikme
~ine sebep olduğu. anlaşıldı 

G~rnrüklerde bir kaç aydanberi riıı uznmasınn seb~p ol~\aktadır. 
ta~ık edilen yeni muamele usul • Bundan ba~kn yem usul tle evrak 
lerı hakkında bir çok şikôyetler takibi kalktığından bir çok güm • 
~aPılrnağa başlamıclır. Bilhassa rükçüler işsiz kalmışlardır. Hal -
bu u ı 'll" 'd ·· k · 1 · d su lerin, evvelkine nazaran buki eskı en gumru 1ş erın en 
ltl.Uatnclelerin de daha çok uza _ yüzlerce aile geçinirdi., 
tnasına sebep olduğu ileri sürül • Haber aldığımıza göre şimdiye 
lllektcdir. Bundan başka gümrük • kadar yapılan tecrübelerden sonra 
lcrde kendilerinin bu usul üzerin· gümrük muameleleri üzerinde ye-
:~n işsiz kaldıklarını söylemekte _ ni bazı değişiklikler yapılması dü-
ırier. Bir gümrükçü bu hususta şünülmektedir. Bu suretle yapılan 
~arı söylemektedir: şikayetlerin de önüne geçilmis o -
]f c- Evvelce muameleleri biz ta- lacaktır. Gümrükler Baş Müdür -
ıp eder ve bazı servislerde me • lüğü bu hususta yaptığı tetkikleri 

tnd Uriara lfızım gelen izahat verir • bitirdikten sonra lazım gelen tcd-
ik. ş· B . i . G .. 

ı ıırvH ise memurlar izahat a- birleri alacaktır. u ış çın um • 
\l~:k ~imse bulnmadıklarmdan en rükler Baş Müdürü M~sta~a ~uri. 
ı hır noktn için evrakları saat- komisyoncuları ve gumrukçulerı 
erce 1·-- k d"l ·ı ·· \alın .-.cu-ıŞtumak mecburiyetinde toplıyarak sık sık en ı erı e go • 

.,..,,,. aktadırlar. Bu tabiatile işle - riişmekt.edir. 

zede büyük mikyasta çay z.iraatine 
başlanması işile de uğraşmak ve 
Malatyada mcyva çeşitlerini tct •

1 kik etmek üzere şarka gidecekler • 
dir. 

memleketler de iştirak edecek \C latılmaktadır. Londra kongresi .. 
ayrıca (Türkiye şeker fabıikalı.rı) nin beyl1€lmilel şeker fiatları ;i-
anonim şirketi namma da bir mu- zerinde çok mühim ve rnü~sir >h 
rahhas hükumetimizi temsil ed" - cak .kararlar vermesi beklenme!tte· 
ccktir. dir. Bu kongreye bütün dünya Ş('· 

Yac meyvacıhğımııın inkisafile T l t d ·ı k · 
,; :ı: , op an ı a, cı uın şe ·er pıyasa • ker istihsal eden memleketleri iş· 

yaş meyva ihracatımız da artacak- d k' k ..ı · ··k I'· tl ~ 

tır. Memleketin muhtelif mınta -
kalarında yetişen meyvalıır bugün 
vasıtasızlıktan, ve teşkilat bulun • 

mamasından dolayı olduğu yerde 
kalmakta ve hatta çürümektedir. 

Muayyen...merkezlere yaş rneyva • 
ları güzel ambalajlarla getirmek ve 
buralardan diğer yerlere sct.·ket • 

mek için tesisat ve teşkilat yapıl • 
maktadır. Bugün, muhtelif mınta
kalarda, istıhlak fazla olmamasın
dan, yaş mcy\•alar çürümektedir. 

Başka 
Memleketlere 
Tuz s~!acağız 
Çam ltı tuzlar. •slah 

ediliyor 
İnhisnrlar idaresi lzmird .. ki tuz

lalarda inşa ctWi yeni sofra tuzu 

fabrikasında yeniden tesisat yap • 

rnağa karar \•ermiştir. Çamaltı tuz-

• !alarmda yemden bir kuvvei mu • 

harreke santralı meydana getirile

cektir. İdarl' fen heyeti bu husu:ı
tn yaptığı tetkikleri bitirmi tir. 

Yüz bin lira sarfile yakında santra

lın ınşasına başl .. nacaktır. İd;renın 
Ç maltı tuzlalarmda kurdu(!u ye

ru fabrika günde 40 ton mutbak ve 

10 ton da sofra tuzu çıkarmakta -
dır. Fakat fabı ikanın gürırle 100 
ton tuz çıkarmağa kal>illyctı var -
dır. 

sın a ı ço .,.u;ıu ,ııa ar r.arşısın· tirak edecektir. 
da pancar §ekeri sanayiinin geçir· Türkiye namnıa iştirak edecek 
mekte olduğu müşkül ve buhranlı murahhaslar, Nisnn başında Lon • 
vaziyete müşterek bir çare arana• draya rnüte\•eccihen hareket ede • 
caktır. ceklerdir. 

lllMfHtn•HHllUHlltltUllllltllUtııllHn•ıılftlHMHtitllJllllHUUHPUıtmııuHtuuumuıHttftllllll"'""""" .. "'HlhlHHllflnnıı11ntUP1 

Dama maçları J Akay vapur 
•• 

Çok heyecanlı Ucretleri 
1 Oluyor Ucuzluyor 

DUnkU maçlar aabaha 
kadar devam etti 

Şehzadebaşındaki Refotin da-
macılar kahvesinde, dün, en mü
him dama maçı yapıldı.. lstanbu· 
lun baş damncıları olan Bay Asaf 
ve sutçü Hncı kalabalık bir seyirci 
kitlçsi öniınde karşılaştılar, Jzmir, 
Muğ'lıı, Edirne, Ankara gibi yer. 
lerden gelen yüzlerce doma me• 
raklısı da bu seyirci kalabalığına 
karışmışlardı. Seyirciler adedi yedi 
yüzü n~ıyordu. Hakemler de, Muh· 
lis Çnyırlı ile meşhur Sava usta 
idı. 

Bay Asafla Sütçü Hacı, .saat 
14 dü 35 geçe oyuna başladılar. 
Se} ircilcr heyecan içinde idiler. 
Yedi )'ÜZ kişinin bulunduğu kah· 
vede, bir çıt bile çıkmıyordu, 

Asaf, mütemadiyen hamle ya. 
pıyordu. Hncı ise, açmaz: kollu. 
yordu. Hacı, Jmk sekizinci daki· 
1-!nda Asnfı, bir taş vermete mec• 

bur etti •• Böylece ilk oyunu kazan• 
dı. ikinci oyun kayum oldu, Oçünca 
oyunu yine Hacı aldı. 

Bundan sonra, Asuf, daha dik· 
katli oynamıya b şladı. Bunun ne. 
ticesi olarak da, güzel bir taşüstü 

Fakat tenzilat aon 
baharda yapılacak 

Akay idaresi bundan bir müd • 
det evvel toplanan tarife koınisyo-

u içtimamda vadettiği üzere önü· 
müzdekl Te$rinievvel ba~ından i· 
tibaren tarife1erinde mühim ten • 
zil5t yapmağa karar vermiştir. İ
darenin yapacağı bu tcnziHit bü • 
tün hatlarda olacaktır. Söylendi • 
ğine göre KCiprii':k: n Kadıköı v · 
Haydarpaşaya E?idip f?ı:'lm·:? birinci 
mevkl 20 kuruşa, ikinci mevki 15 
kuruşa indirilecektir. Bundan baş
ka ikinci mıntaka olnn Caddebos -
tanı, Suadiye, Bostancı ve Kınalı. 
Burgaz adalar;Je Köprü a.rnsında

ki fiyatlar da birinci mevki 30, l· 
kinci mevld de 20 kuruşa tenzil edi· 
lecektir. 

Halk filozofu 
diyor ki: 

. 
Ete tükürmekte 
Vazgeçsek! .. 

Acnba, diyoruz, İstanbul kasap· 
Iarında satılan etlere: 

- Keçi etidir! 
Deyip durmamızın sebebi şu ke

dinin meşhur hikayesi midir? Pek 
çoklarımızın bir türlü uzanamadı .. 
ğımız bir mata oluşundan mı?! 

Zira et fiatları yine ateş pahası. 
50 kuruştan aşağı düştü&rü yok. Kı
şın et fiatları yükseldiği zaman: 

- Kar yağdı! kar yapıyor! .. 
Diyordtik. Acaba şimdi de orta -

lığa görünmez kar nu yağıyor? .. 
İstanbul halkının çoğunu ete u

zannmndığı için tükürmekten vnz 
geçirmek, anlaşılıyor ki, bugün 
bir azim ve hinunctle olacaktır. Bu 
meseleyi ıne\'Zii ve arzi tedbirler
le halletmiyc imkan o1mıyacağı gö
rülüyor. İstanbuln ucuz et yedir • 
me)'i, ancak meselenin bütünlü -
ğüle ele alınarak başarabilece&riz. 
Doğrusu, bu azim ve himmete de-
ğer. . 

Zira bilhassa İstanbul halkının 
kafi miktarda et yemesi diğer şe -
hirlerimizden fazla halkın sıhhati 
için zaruridir. İstanbu1un pek de
ğişik havasına mukavemet edebil· 
mek için vilcutlerimizin bu gıda 
ile kuvvetleı~dirilmesi hemen he
men her yerden ziyade İstanbul 
için lüzumlu bir keyfiyettir. 
Vfümı, şu sebzelerde daha ziya -

de (Vitamin) denifon ve beslemeyi 
idare ettiği anlaşılan gıda \"armış 
hevesilc çoğumuz bin şükür edip 
sebzelere sarılmış bulunuyoruz. 

Fnkat doğrusu, bilekte kuvvet 
olmadıktan sonra sebzelere sanl -
mışm, kaç para eder?! 

H lk Filozofu 

Ya/ovada büyük 
Otel inşaatı 
Tamamlandı 
Bu yll Y lovar rağbet 

artacak 
Akay idaresi tarafından Yalo -

vatla inşa edilmekte olan büylik 
otel tnmamlanm1ştır. 

Otelin dahili mefruşatı H)1n otu
zunda münakasaya konacak ,.e V.t-
lecek ay içinde otel tamamen dö -
şenmiş olncaktır. Otel, knpiıcalnr
la birlikte bir Mayısta açılacaktır 
Otelde fintıar gayet ucuz olaca· . 
herkes istifade edebilecektir. Bıı 
o~l Y alo\•ayn daha fazln rağbeti 
celp edebilecektir. Tesisat gavet 
moderndir. 
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~ b h H taylelar1n toplanttsı en.er Q Çe Hııtny Erkln!ik _ Cemiv~t_ni~ 

İdare, Yugoslav inhisarmın 66 

bin ton tuz rnünakasasına girmi~ 
ve 33000 tonluk kısmını üstüne al

mıştır. Japon müesseseleri de ge

çen sene zarfında 100 bin ton ka -
dur tuz almışlardır. Şehrimize ge

lerek idare ile tem.aslarda bulunan 

Japon müınesilleri her ~ene bt 
mikdardan daha fazla almak lizere 
anlaşma ynpmışlardır. 

ile bir oyun kaıandı. Bundan son
rA da, Hacı, bir oyun daha yapa· 
rak, üç sayı ile maçı kazandı. 

Üçüncü mıntakadaki Heybeli ve 
Büyükada fiatlnrı da birinci 35 ve 
ikinci 25 kuruş olacaktır. Bunlar • 
dan başka idarenin gerek Adalar
da ve gerek Anadolu sahilinde o -
turan yerli halk için bir çok kolay
lıklar temin edeceği anlaşılmaklıı· 
dır. Ayrıcn Akay idaresi, bugünkii 
hiç bir tenzilatı bulunmıyan aylık 
abonmıın karnC>lerir.de de tenzilat 
yapacaktır . r 

7 senelik kon~resı dun Emınonu Puvan 'a Halkevi salonunda ynpılrnıştır •. 
(j Antalya meb'usu Tayfurun nya. 8a f f setinde aktedilen içti~ada istifa 

ş a. eden eski idare heyetı arasında 
çıkan ihtilaflar . ten~it. edi'm ş ve 
yeni idare heyetı seçırn1 yapılın·s~•r. A.tıkM. ili küme mnçlımna dün de 

F 11 
rada devam edilmiştir. Dün 

fl~:erbahçe ile Gençlerbirliği kar. 
Şıtuş, Fenerbahçe 1-2 galip 

Yeni heyete Sıılim Ahml"t, 
Abdurrahman Sait, Memduh. Baba, 
Hulki ve Zihni getirilmişlerdir. 

Rclıni r 1 
._ ~ ır. ımirde de Beşiktaş ta• ParUlmentolar konferansı 

Boğaziçinde 
anatoryom 
Boğaziçinde, Abbas Hılnıi paşı

ya ait köşkün teslim muamelesi 
ikmal edilmiştir. Parası beledife 
tarafından, üç taksitte ödenmek Ü· 

zere 60 bin liraya satın alınmıştır. 
Belediye burasını gayet asri bir 
sanatoryom haline getırmek için 
tesisat . apacaktır. 

11;ıın1 D 
ı. 1 °~ansporla karşılaşmış ve 

batd berabere kalmıştır. Şimdiki 
b c rnıııı küme maçbmnda Fener· 

lhçe 7 
Puvanla başta gelmektedir. 

~. Sekiı klüp turnuvasına da dün 
""tef t 
~ıoda başlanmıştır. 

~debi roman: 2a -

Bu sene Romada top'anacak 
olan Beynelmilel parlamentolar 
konferansına hükumetimiz de ışli
rak etmektedir. 

Eu maksatla Büyük Millet Meclisi 
azasından Zeki Mesut (Diyanbeidr) 
Nazmi (Tokat) ltalyaya hareket 
:ıtmişlerdir. 

Sen de sev ceksin! 
~tınlar anc,,,k • .. .. k • 1 uttrıı. .. • scnı gorup onuş~u· 

tnıe,. 110kit anlatılacak §eyler. Öyle 
fti, 

11 
esan, öyle orijinal hadiseler 

be sa<lfamasam masal diye din!er 
'tırııa~a da masal dive anlatırdım. 
·~i ti~ ki,_ en kısa günler içinde 
•atıclıJcztı.e goreceğim ve •• bütün bu. 
l<ıbflec arımı 8ana tatlı tatlı anla-
~ eğim.. 

hı_ ektubunun ·· ·· .. ·· ·· ... ~ bu 
1 

ozunun ozu oıa 
0~unur~ nrı yazan Nihat satırları 
Slll, trı en sanki Firdevsin, Gü:ı<?
lıibt on.ı tffyenin yanıbaşındaymış 
lı~ord aı fizerinde heyecan yara -
~ltsl? u. lieıe Firdevs uçsuz bu • 
hırdenb·bir ıstırabın tazyikinden 
(!a~ıtıa ;re saadet enginliğinin ku· 
~~ !rlarnıc 'b· · · h '\:atıla -y gı ı sevmıyor, e· 

nıyordu. 

l(e,_ Akşama doğru. 
~ ~tub 

llornı uun heyecanı geçti, simr -
a iğini buldu. 

Etem lz,et Benice 

Firdevs, Lütfiyeye: 
_ Cephedeki kocadan gelen 

mektubun kadın üzerınde yarattı· 
ğı heyecanı imkftnı yok benim ka· 
dar an1ıynmazsın. 

Diyor. sözüne ekliyordu: 
_ Hele bir kocandan ayrıl da 

görürsün?. 
Genç kadın, iri siyah gözlü k&· 

dın, bakışlarındaki alevli esmer • 
Jikle her baktığı gözü tutuştur:uı 
kadın Firdevse bir saniye ba.< ~ 
sonrn daldı, kendi kendisine dil • 

§iindil. 
Firdevs soruyordu: 
_Ne düşünüyorsun?. 
LUtf iye gözlerine fnen sfyllh, 

siyah, kıvrım kıvrım saçlarının ıa. 

lelerini elile iterek: 
- Hiç bir şey .. 
Dedi, Firdevs, zeki ve tec.iiheli 

bir kadın bakışıyle LUtfiyeyi süırlü ' 
süzdü sonra: 

- Daha yenisin de farkında de • 
ğilsin .. 

Diyerek, ilave etti: 
- Koca, seven kadın jçin öyle 

bir yilrek ateşidir ki, hiç bir sevgi 
onun yerini tutamaz. 

Genç kadın, kendiliğinden bü ~a
len boynunu kaldırarak ve dudak
larmı burarak: 

- Belki.. 
Dedi, tekrar sustu. 

Bu susuş ve .• Lutfiyenin cevap • 
Iarı Firdevs'de şiddetli bir teces • 
süs uyandırdı. Bir saniyecik dıi • 

§Undü ve düpedüz sordu: 
- Lutfiye ne var sende? Salih • 

den bahsedilirken hlç alakalanmı
yorsun. Sanki bir başkasını konu • 
şuyormuşuz gibi davranıyorsun. Ne 
oluyor, niçin böylesin?. 

Liitfiye dudaklannda biriken 
bir ıstırap tomurcuğunuesmerliğinin 
tatlı bir gölge ile süslediği yanak • 
larına yayarak: 

- Salıi bir şey yok abla. 
Dedi ve .. sözüne ilAve etti: 

Bn karşılaşma, tamam, beş saat 
yfrmi üç dakika sürdü. Vakit çok 
geç olduQ-u için, hakemler, ikinci 
partinin gelecek pı:zara bırakılma· 
sını muvafık buldular. 

Bu mühim karşılnşmadan evvel 
de, lzmirin iyi dnmacılarından Sabri 
ile Muğlalı Mustafa karşılaştılar. 
Sabri, bire karşı iki ile galip vazf. 
yelle iken ve hakim oynarken, 
Mustafa, oyunu bıraktı. 

ikinci sınıf damacılardan Ar· 
daşla yumurtacı Emrullah da kar. 
şılRştılar:. iki saat süren bu kar· 
~ılaşaıada, iki partiyi, Ardaş ka· 
zandı. 

Henüz 18 yaşında olduju halde 
fevkalldc dama oynayın ve hiçbir 

- Helki siz eniştemle daha çok 
kaynaşmış ve daha çok sevişmiş 
bulunuyorsunuz da ... 

Abla, buna sadece şu cevabı ver
di: 

--:- Sen de seveceksin, koca ateşi 
senı de saracak Lutfiye. Daha dur 
sen kocayı henüz bilecek bile ol -
madın! 

Esmer kadın yine önüne baka 
baka: 

- İhtimal .. 
Dedi ve .. bnkış1arında hiç bir kı· 

pırdanma bile yapmadı! 

Tllısmılı sandık 

Koridordan geçiyorlardı. Aralık 
kapıdan genç . kadının gözüne san
dık odasının köşesine itina ile sı
kıştırılan demir çekmece takıldı. 

LUtfiye, iri siyah gözlerini kir -
plklerinin gölgesine saklıya saklı· 
ya: 

- Salih bu demir sandığı açsa -
rıa içinde ne var, ne ~·ok bir kerecik 
göreyim?. 

Dedi. Salih hiç anltımamazlık -
tan geldi. Genç kadın, sözünü ta -
2eledi: 

Y ni serlavl r 
Boş olan Kayseri ve Gazi An· 

tep saylavltkları i\İn dün yapılıtn 
seçimde Maliye Vekaleti Müsteşarı 
Faik BRysal, Hariciye Veklleti 
Genel Sekreteri Numan Rıfat Me
nemenci oğlu ittifakla ~ayJav seçil· 
mişlerdir. 

oyuncunun karşısınde taş çıkar

mıya cesaret edemediği lzmirli 
Orhanla da, Şer:ıfctlin karşılaştılar 
vP. ikişer sayı ile berabere kaldılar • 

Gece sabaha kadar devam eden 
partilerde de, Gaıcı Mehmet Öder, 
Kadriyi son defa olarak, yarım 
taşla magh1p etti \'e ön ııraya 

aeçti. 
Sütcü Hacı da, iki sayı avansla, 

bıçakçı Aliyi matlüp etti ve birinci 
neticeyi almış oldu. 

:wce:::: 

- Söylediğimi anlamadın nu Sa
lih?. 

Salih, 
- Bilmem karıcığım farkında 

omadım galiba?. 
Diye cevap verdi. Littfiye, kır • 

gın bir eda ile: 
- Anladın, fakat, anlamamazlık· 

tan geldin tabii. Zaten, ne vakit 
ben bu sandığın lfıkırdısını etsem 
ya litf ı karıştırıyor, yahut da an -
lamamazlıktan geliyorsun. 

Ve.. genç kadın hızla yürüdü. 
Salih de mırıldanarak onu takip 
etti: 

- Snlıidcn ne söylediğini duy • 
madım. Belki bir başka şey dü~
nüyord um. 

Salih cümlesini bitirirken oda • 
dan içeri girmiş bulunuyordu. L-o.t
fiyenin rengi sapsan olmuştu. 

Titrek bir sesle: 
- O halde iki hatayı bir arada 

yapmışsın .. 
Dedi, iliivc etti: 
- Demek ki benim bütün söyle

diklerimi dinl(,miyorsun! Beyhu· 
de yere konuştuğumu bana anlat· 

(Dcvzam)ı) vra 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Apartıman kapıcı
hğı mi.ihim bir 

meslektir 
Bir okuyucumuzdan bir mek. 

tup aldık, Oku)•ucumuz mühim 
b:r mc eleye temas ediyor. Hu. 
laseten diyor ki: "Gazetelerde 
çıkan havadi'>leri mernkla ve 
sonuna kadar okurum. Bu son 
günlerde bir şey nazarı dikka. 
timi celp elti. Beyo~lurıda 
bir cinayet oldu. Katil, bir 
aplrtıman kapıcısının yanına gi
derek saklanmış.. daha sonra, 
Bcyoflunda, yine bir apartıman 
kapıcısı, genç kızları ve kadınlara 
f uhşn teşvik eden bir kötü in. 
sanla cürüm ortaklığı yapıyor
muş.. Bir başka gün, bir aparlı· 
man kapıcısının hır&ılık ettiğini 
gazetelerde okudum. 

Hakikaten, bundan bir kaç 
yıl evvel, oturdu$(um bir aparlı· 
manda kapıcılık eden bir adam 
ve kara ı. adeta rnuhnbbet del· 
l!IJığı yaparlardı. 

Bütün bunlar, ,unu gösteri· ı 
yor ki, aparlıman kapıcılı~ı, artık 
lstanbulda da mühim bir meslek 
halin( almış, mahalle bekçisi, 
ban bekçisi gibi emin, do~ru 
insanlar olmalıdır. Böyle araştır. 
auıdan, soruşturmadan, herkesi 
apartıman kapıcısı diye kabul 
etmemeli. Zabıta kap.et olacak. 
lar hakkında dahıı evvel tahki· 
kat yapmalıdır. birkaç kötünün 
dokuz mahalleye znrarı doku
nur. l!öyle bir iki kap:cmın fena 
hareketi, bu meslekte namusile 
çalışan yüzlerce dürüst vatan. 
daşı da zanalbnd bırakır.,, 

Okuyucumuzun fikirlerini ala. 
kadarların naııın dikkatine ane
deriı. 

1 
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Sıra müstemlekede! 

Alman müstemleke memur
ları daha şimdiden müs

emlekelerde bulunuyorlar 
Almanyada Nirsen mektebinde yetiştirilen binlerce genç eski 

Alman müstemlekelerinde yakın bir istikbali bekliyorlar 
..... =~ ... ~ Bu gençler Afrikaya yalnız_ ba~ına 
~ gitmiyor,ar, mektep ~endıl~rıne 

A1rikaclaki eski Atman miiıtem/e .. 
kelerinden Kamerun'un yeritti 

gösterir hurila 

ispnnyadaki karışık vaziyet, Al
manyanın müstemlekeye olan ih -
tiyacı hakkındaki iddialarını ikin
ci planda bıraktı. Hiç şüphe yok ki, 
Almanya günün birinde bu mesele
yi karıştıracaktır. Ancak şimdi -
den iddialarını haklı göstermiye ça
lı-:. ma kla ve hazırlanmakla meş -
guldür. 
Almanyanın harpten evvel Af -

rikada iki büyük müstemlekesi var
dı. Biri Togo, dlğeri Kamerun! Şim
di bu müstemlckelerin biri İngilte
renin diğeri Fransanın elinde bu
lunuyor. 

Alman hükumeti henüz müstem
leke iddiasını resmen ortaya at • 
mış olmamakla beraber, bu yolda 
tamamile hazırlanmış vaziyette bu
lunmaktadır. 

Almanyada Nirscn'de Zonnen -
saym isminde bir rahibin idaresin
de sırf müstemlekeci yetiştiren bir 
mektep vardır ki, bu mektep hü • 
kumetin de yardımile mütemadi • 
yen müstemleke mütehassısı ye • 
tiştirmekle meşguldür. 

Bu mektebin ceski Alman Afri
kası> denilen Kamerun da bir de 
,şubesi bulunmaktadır. Bu şube 
misyonerlerin idaresinde bulunan 
bir çiftlikten ibarettir. Nirsen 
mektebinde nazari tahsil gören ta
lebe, ameli surette de yetişmek i
çin bu çiftli~ gönderilmektedir
ler. 

Rahip Zonnensaym'ın mektebin
de şu prensipler takip edilmekte -
dir: 

Senespri papazları Kamerun -
da büyük bir çiftlik satın almış -
lardır. Bu çiftlik, bir tek insanın 
çiftçilik yapabilecek derecedeki 
kudretine göre, kısım kısım ayrıl
mıştır. 

Binlerce hektar genişliğinde o -
lnn bu ~iftliğin ortasında büyük 
bir bina yükselmektedir. Bu bi
nanın etrafında kurs salonları, mü
diriyet dairesi, atelyeler, yatak -
haneler, ahırlar ve saire gibi da .. 

hayat ortağı da temın edıyor 

Almanyada Nirsen' de bir mektep yıllar
dan beri boş durmadan çahşmakt~dır 
Bu mektep ne biçim bir mekteptir? Talebesini nasıl 
tedarik eder, müstakbel hedef için nasılhazırlar? 

ha bir çok binalar göze çarpmakta
dır. 

Zonnensaym baba deyip de geç
memelidir, bu adam, bu demir ya
pılı adam, zayıf bünyeli, sakat m-

sanların candan düşmanıdır. Bu 

zat ancak sağlam Alman gençle
rinin hükumetin yardımından is -
tifade edebilecekleri mütaleasın -

dadır: 

- Müstemlekelere Alman nesli
nin en ıyi seçilmiş olan fertlerini 
göndereceğiz, eliyor. 

Onun içindir ki Nirsen mekte -

bine kayıt ve kabul edilecek olan 
Alman gcnçlerı sıkı bir muayene .. 

ye tabi tutulmaktadırlar. 

Mektt!bin gayesi sadece müs -

temlek~lerde iyi bir ı.iraat müle • 
hassısı ufatile çalışacak müstem • j 
lekeci yetiştirmekten ibarettir. Fa
kat talebesini yalnız köylüler ara
sından dcğıl. bilhac:sa müneV"ıer 
zum.re arasından da seçmekte bir 
fayda görmektedir. 
Mektı:bc girebilecek olan talebe· 

nin gerek bedeni, gerek ahlaki 1.iç 

bir arızası olmamasına son derece 
dikkat edılmektedir. Yalmz bu • ı 
lebenin rnenşeine göre yetiştir!' -
mesınc dikkat edılmektedır. Me~e-
la bir rençber veya köylü ail ?~: 
çiftliğe ı önderildiği zaman, ord<!L 
kendisine verilen araziyı ~izzat ek
mlye ve mahsulünü almıya mı''! -
burdur. 

Elde edilen neticeler, tam bir 
dikkatle istatistiklere geçirilmek -
tcdir. 

Diğer bir kısım talebe de, sana· 
yi bakımından yetiştirılmektedir. 
Bu talı.?oenin Nırsen mektebın fo .. 
ki tahsill~ri bir kaç sene sürme'\: -
tedir. Kabiliyetsizliği görülen her 
talebe derhal mektepten çıkarıl -
maktadl!. 

Sonnesaym babanın m('ktıebi 
pP.k tabii olarak pek çok masraf -
ları istilzam etmL•ktedir. Bu mai
rafın b•r kısmmı hükumet r;d12rr.<:k
tedır, dığer kısmı da çiftlıkte ~ıde 

(Det1amr 6 ıncı •ay/ adnJ 

~l 
t__ #::.::__~__..:.._.....:.....;:..;.;.;.;;_~~~ ........ ,~--~~...___,;..__. __ --"-..._..._~~--~--..~-----~~~~:.------........ ~ 

Komvun'Ja oçıi haoaie fflfııan mflıleml~k• mımu,farı 

G
Oyan'a sürülen 
Türk polisinin 
hakiki hatıraları: 26 

ve bünyemin bu işlere müsait ol
madığı iddiasile beni şapkacılığa 
ayırmasını rica ettim. Kabul etti. 
Artık balta, kürek veya kazma 

ile ormanda çalışmaktan kurtul .. 
muş, çardağın altındaki elli ki~i 
ile bırlikte şapka yapıyordum. 

Ellerimizdeki bı~ak ve baltalarİa 
ormanlardan yol açarak ilerliyoruz. 
Öyle yaşlı ağaçlar ve güneş girmez 
bir orman ki bu, her adım attıkça 

Ellerimizde baltalar, 
ormanlardan 

yol açarak ilerliyoruz 
sonra ikinci emre kadar ağaçlardan 
kök çıkdracağımı bildirdi. Sôz söy
lemek üzere açılan ağzım öylece 
kaldı. Ve beni oradan alan ayni 

gardiyan, omuzlattığı kazma iJe 
koğuşun ilerisınde kök çıkaran 
gruba dahil etti. 

Bura~ld mevcut üç yüz hasta 
mahpustan hemen hepsi de çalış
tırılıyor. Doktorun verdiği rapora 
bakılarak ona göre, fakat beheme
hal bir iş bu!.ınup gösteriliyor. Ben, 
Malgajdan ayrılmayı kendim iste
miştim. Burada üç ay müddetle iş
siz kalacağımı ve ara sıra verile-

I 
cek hafif hizmetlerin de bir kıy -
met ifade etmiycceğini sanıyor -
dum. Halbuki, ne kadar yanlış dü
şünmüşüm? Burası bir hastahane 
değıJ, meğer Malgajdan yalnız isim 

dolayısile ayrılan ayni işkence yer
lerınden bir dığeri imiş. 

Valid, travuleji, en potan ve. en 
potan jan trnvay ne olursa olsun, 

bu, veremli, topa], kör, kolsuz ve 
yüz çeşit hastalığa tutulmuş insan
lara ayrı ayrı ve durumlarına göre 
iş veriliyor. 

Bir hafta sonra doktora çıktım. 
Verilen işin rapora göre pek ağır 

Şapka, Maruni nehrinin mecra -
sile bataklıklarda yetişen ve Koi 
dö hovara tabir olunan uzun yap
rakların kenarlarındaki çöplerden 
yapılıyor. İlk günler bu çöpleri or
talarından keserek kurutup şapka 
içın şerıt haline getirmeyi öğren -
dim. Şapka imaline başlamaklığım 
çok uzun sürmedi. 

O hafta Arnavut Tevfik gelmiş
ti Bir ay için travuleji almış. Nus
ratın kampına sevkedildiğini, Ah
met Şevkinin de üç Almanla bir
likte Malgaj tevkifhanesinden kac
tığını söyledi. Her iki haber de ca: 
nımı sıkmıştı. 

* Daha uzun müddet çile çektim. 
Bazı haberler aldım, hastalandım. 
Nihayet 1923 senesi teşrinievvel a
yının uçuncü günü sekiz arkadaş 
hapishaneden kaçtık. 

karşımıza bir kaplan veya kurt, 
yerde sürünen bir yılan çıkmasın
dan korkuyor ve tek hat üzerinde 
yürüyerek bıçaklanmızı ellerimiz .. 
den bırakmıyoruz. 

Maroni nehri sahilleri buraya üç 
kilometre mesafede olmasına rağ
men akşam olmuş, biz, hala orman 

içerilerinde yürümekte idik. Gece, 
esasen karanlık olan ormanı gözgö· 
zü görmez duruma girmişti. Görü· 
nürlerde su veya yol yoktu. 

EtraHan topladığımız kuru o

dunlarla ormanın biraz müsait ye
rinde büyük bir ateş yaktık. Bu a-

teş, soğuk veya diğer bir ihtiyaç
tan ziyade korkudan yakılmıştı. 

Canavarların ateş yakılan yerlere 
yaklaşamıyacaklarını işittiğimiz i
çin böy'e hareket etmiştik. Bunun
la beraber, ocnk sıcak bir çorba pi
şirmemizc de yardım etmedi de
ğil. 

Sen Loren kasabasının pek gür 

[ H 1v~!!er. ~ın:J 
Eğer isteseydim .. 

O çok ~irkindt. Yoldan geçer • 
ken küçük, büyük herkes başını 
çevirir, ve ona: (Kara koncolos!) 
diye hakaret ederlerdi. 

Kendine çevrilen nazarlardan 
kurtulmak için mümkün olduğu 

kadar süratle yürürdü. Dikkati cel
betmcmck için daima siyah gi -
yerdi. Fakat bu renk ona· daha S!-1-
mimi bir göziiküş temin ederdi. 
Bazan başörtüsü kullnnırdı. Bu bir 
şapkadan daha elverişli idi. Çün
kü rengi bozuk ve seyrek saçlarını 
tamamıyle kapadığı gibi yüzünün 
de bır kısmını örterdi. 
İmalathanede beyaz iş gömleği 

giyınirdi. O zaman bedbahtlığı bu 
suretle büsbütıin meydıına çıkar, 

arkadaşlarının istihzalarına uğrar· 

dı. 

Kadınlar öiribirleri için hiç de 
merhametli değildirler. En iyi, en 
munsıf olanları bile evlerinde. ya 
hasta bir çocuk, ya kaba bir koca
nın hukarcti veya aile erkanından 
birilc anlaşamamuzlık gibi şeyler
le üzülmüş, tazip edilmiş olabilir
ler. İşte o zaman kendini müdafa -
adan aciz bir mahluk üzerinde 
belki de istemiyerek kendilerini 
teselliye uğraşırlar. Zavallı Ma -
dam Pelo buna daima mevzu teş
k1l eder, haksız hücumlara maruz 
kalırdı. 

Büyük bir ıtriyat fabrik&sında 
çalışıyordu. Bu, iki yüz sene evvel 

ki.içlik bir dükkanmış. Chardinc 
markasının verdiği emniyet ve 
servet yüzünden bütlin civardaki 
dükkanları kazanmış, büyük bir 
binaya inkılfıp etmiş .. Daha sonra
ları yalnız vitrin ve yalnız demir 
olan bugünkü muazzam sarayı ya
pabilmek için onu da yıkmışlar. 
Şimdi bu müessesenin her tarafın
da bir çok mütehassıslar, kadın yü
zünde, kadın vücudünde tabiatın 

ha ;talarını, senelerin insafsızca çiz
diği, yaptığı bozuklukları tashih 
etmekle uğraşıyorlar. 
· Sokak üzerindeki birinci katta 
pek tashihe lüzum görülmiyenler 

ve Bredlyaya kadar hep ayni şe
kilde. devanı eden bu ormanlarında 
geçirdığimiz ilk gece, unutulmıya
cak derecede büyük heyecan ve ko• 
ku anlarile doludur. Dört yanımız, 
gükreyen arslanlar, bağrışan kap
lanlar v~ uluyan canavarlarla çev
rilmiş, bunların saldırışlarından 
kaçınan hayvancıkların istimdat · P. 

feryatla!"ı, yanan ateşın ağaç dal
larına r.kseden ziyasıle seçebildi -
ğimiz maymunlar ve küçüklü. bü
yüklü diğer hayvan sesleri bulun -
duğumnı: yeri bir savaş alanına 
benzE>tmişti. Her an ve dakika bun
lardan bir.isinin üzerimize hücum 
etrnesinC:f.n korkuyor, nöbetle d'? 
olsa bir lühza uyumak cesaretini 
nefsimizde duyamıyorduk. Bili -
yorduk ki, yüzbinlerce hektarlık 
bir ara.?i işgal eden bu muazzam 
ormand:ı bızden gnyri tek insan 
yoktu VP. bu ormanın yegane se
kenesi olan müthiş, pek vahşi hay
vanlar önlerine çıkanı bir hamlede 
yutmu~ 'c yutardı. Ne çare ki yolct 
çıkmıştık artık. cÖlüm var, dönüm 
yok> söıı..ünü zaruri olarak güde -
cektik. Teslim olduğumuz takdir .. 

için güzelleştirecek maddeler te .. 
darik ve istihzar ediliyor. 

Bütün enstitüde g.enç, güzel, hiÇ 
olmazsa kendine ufak bir ihtimaı!l" 
la, müşteriye iyi tesir yapacak 
kızlar, erkekler çalıştırıyorlar. ora" 
yn giren ufak bir çirkinliğe rastla" 
mıyor, bütlin güzellik müstahza " 
ratının en iyisi orudnn çıkıyor. 

Malakoftaki imnl:ıthaneler, bir 
grup paviyonlarln bii) ük bir ara -
ziyi işgal ediyorlardı. Buradaki 8" 

mclelcr de Pnristeki merkezde ça
lışan satıcılar için aranılon ne tn" 

bil, ne de kisbi güzcllık ve mezi .. 
yetler aranıyordu . Burada Madc:ıl'll 
Pe]o kutulara yerleştirilen parfüıtı 
krem, pudra, ~abun, emay daha 
binbir müstahz0 ·-. •• tın üstüne ya ' 
pıştmlan etiketlerin doğru oluP 
olmadığını kontrol etmekle mükel" 
efti. Cam vazo V(! flitkonların ü ~ 
zerlerine yapıştırılan, içlerindel<l 

maddeleri şiirleştiren hu etikc.tler 
için hususi bir dikknt gerekti. D.ı~ .. 
mamak, gözlerile göru~·._.-ı1Ü san11" 
asile de tahakkuk ettiı ınt•. · iç;n 

l\Iadam Pelo, kokuların, rujlarını 

macunların, rimellerin, tırnak c:lu" 

larının, pirinç pudralarının, yilZ 
cilahırının isimlerini berrak bir sa· 
da ile okumıya cebri nefs edivor
du. Maamafih arasıra hep kadırI" 

lar için söylenmiş, hep erkek af" 
?.ularını ifade eden veya kazc-nı ' 
lan stil zaferleri il.in eden şarki" 
lardan da söylüyordu. cBPni ~cV" 

miyccek misiniz?ıı ... cBeyaz emel" 
ler!> ... -.Günahtan evvel..... ,13ir 
melek geçiyor.... ceğer isteseY • 
dim!:ıı .. . Burada sesini ıstıraplı bit 
ahenkle yükselterek tekrarlardı: 

- Eğer isteseydim ... 
- Madam Pelo, ne istiyor?! 
Bu atölyenin öbür ucundan ge

len bir sesti. Madam Pelo uyku ' 
dan uyanırcasına silkindi, dertıs.l 
cevap verdi: .. 

- Bilet almadan piyankodan uÇ 

milyon frank kazanmak .. 
(Devamı 6 ncı saJifada) • 

de maruz kalınacak işkence butl " 
dan hiç de farklı olmıyacaktı. . , .. 

Saatl.!r çok zor geçiyor. Gece 
lerledikçe gürültü çoğalıyor. 53" 

ı· bahı nasıl bulacağımızı kestirer11 
yoruz. 

Bir aralık, sırf sükutu ihlal et " 
miş olmak için, on metre yakın11; mızdaki ağaçta meyve yeıne~ , 
meşgul olan maymunu işaret e 
tim: ~ 

- Bunlar, şu vahşi ormanın ~ .. 
ehli ha/vanları olsa gerek. Cedd1

., 

mizin maymun olduğu da söY.le111 

ya ... 
Ahmei: Şevki atıldı: f)• 
- Bunlar, zararsızdır, evet .. de 

yin, Hollanda müstemlekesı~sf 
öyle kırmızı, kan rengi maymuP , 
var ki, hunlar1n ng~rır~an koP8r • 

• )9 
dıkları parçalarla en azılı yılaJl 

8
• 

rı öldürdüklcr!, omuzlarına sıçr ,, 
. s}'' dıkları timsahların çenelcrinı . 

np onları helak ettikleri vakidif· 
- Bir ı•evi canavar? .. 
- Ne zannettin ya? bit 
Sık a~aç dalları arasından ; 

ışığın sürüldüğü görüldü. şafa~) 
(Devamı var 



Aşk, macera, kan 
Kont dö Şambrönü öl-
d ma is ey en kadın 

r y· anlattı 
Mes'ut bir aile yuvası kuracağı zannedilen genç 
bir kız, bazen nasıl haris ve hatta katil olabiliyor? 

Ah1 Parisin tadı! Parisin tadı! 
Fransanın eski Ankara sefiri i - r -

:~Roma el~iliğine ~.a~~n edil~iş Eskı· elç1yi öldürmegv e kalkan Mag"' -
n Kon Do Şambronun, Parıs-

~n Bclçikaya giderken, şim:ı1 ıs- da FondanJ· ilk kocasının da 
syonunda genç bir kadın tar:ıfın-

~a~ ağır surette yaralanmış oldu - ölümüne mi sebep oldu? 
~ u gazeteler yazdılar ve kndın 
akkında bazı tafsilat da verdiler. 
Fakat bu hadisenin jr yüzü ta -

nıurnu ır ki e anlnşılmadı. Pariste talı -
d~kat ilerledikçe, hadiseye .ekad
d urn eden bütün safhalar ve ka -
ının dikkatle okunrruığa <.!eğer 

mazisi d .. h . d .. t " a zıya e tenevvur e • 
llıcktcdir. 

~ırnaı istasyonunun hususi ko -
~serlik dairesinde, bacak bacak 

Zerine at d k .. ıeı . mış, son ercce şı , gu -
tu hır kadın yeşil koltukla otu • 
a/~r. Komiserin bütün suall+>rine 
v .... u ~tı gelmedikçe hiç bir cevap 
"rrnıvecn ~ · • - .. 

• J "gını soyluvor. 

l liadic;"dcn derhal· haberda: edi
cn ın.·· d . 
buıu u deıumumi muavini rrada 

ntnaktndır. 
M"ldanın kendi memlıketlnln adaletindın ımin olclufuna dair 

gazdıjı bir iki ıatır oe imzası 
n~llrniscr müddeiumumi muavi -

e Vükayı kısnca şöyle anlattı: Amerikan gazetesinin muhabiri o-
\>i-; Saat on sekizi beş geçe cMa- }arak bulunuyordum. Talih bu yal 
da . u~, (Parisle Amsterdam Prasın· 

ı lıyen l' k .. ket u s sur'at katarı) hare-
etrnek .. d 13.ti.iks .uzere iken, bu ka ın 

tin ?1e gıdecek vagonlardan bi -
e gırın k ·· 
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MAHMURLUK Öld . c uzere olan bir yolcuyu 
\'olurrnek istedi ve bir el ateş etti. 

dir ki, bu zatın ismini vermeğe 

mazurum. Dört ay geçirdiyimiz 
m<.>s'ut hayattan sonra, bird~nbire 
Romnda bulunuşum her tar.ııftan 

hoş görülmemeğe başladı. Kalbin· 
de hükümran olduğum büyük ada
mın bulunduğu sarayın kapısı ba -
na karşı kapatıldı. Hatta bu büyük 
adamın etrafındaki zevat ile de be
ni görüştürmez oldular. Daha ile
riye gidildi, polisin sıkı bir nezaret 
ve tarassuduna tabi tutuldum. Bu 

.,~111111uaıtnnnıuıunıuuuıııııuunıııhıuıauıu•utıı1111ııuıuH11tQllllM1uınHur:utUUıuun1nıuı111n 9Hlttn•nn11tnnnnunuuın11nnaenuuıınıııttııuuınuın11111uııuııuuııııuıt1ıuuııunuı111u 

Adem babamızın maymun olduğunu 
cunun .. k 

lcrden yu .sek siyasi şahsıyet • 
?na b.~0~ aylarda Fransanın Ro -
~ont ~~uk elçiliğinde bulunan 
tendikdo Şarnbrön olduğunu öğ -
lllUte · Kadın Laferrier iscıinde 
nun Vef!a bir ınülkive memuru 
lı'ont zc~cesidir, müstear ismi l\1a~ 
Şarrı~n-~dır. Kont Şarl Pineto;ı d•i 
gib· ron ise, hepimiz.in bildiğimiz 
İlo~a'Pr~~s.~nın son aylara kadar 
liuht buyuk elçisi bulunuyordu. 
aıiy eretn ihtiyarı derhal Larıbu
'ttader hastahanesine kaldırttım. 
etu~rn '.Fontanjı da derhal tevkıf 
diiı·nı· :~kat neden eski elçiyi ol -
ğurn e ıstediği hakkında so:-du -
l'nek ~aHere bir türlü cevap ver -

ıstern.iyor. 
Gen k -1 adın dedi ki: 

nu0 h vukatımı çağırınız, ancak o
hUiri uıurunda her şeyi söyliyc -

nı. 

Si.n/\~ata telefon edildi. Ve Pari -
<1°ee>rl~ zamanlarda şöhret almış 
~o derh genç avukatlarından Flor-

Cen al komiserliğe yetişti. 
_ ç kadın avukatı görünce: 

ın00:h, lfloryo geldin mi? dedi, 
l'a~nı:· s:n buraya çöle yağan bir 
blllunar gibi geldin. Bütün burada 
ten?rıC: ~c~at benden hakikatı öğ· 
\[ Sen ıstıyorlar. Şimdi madem 
tııtrrı1 geldin, artık ortada sır mır 
~eı{°icaıc, hepsini söyliyec.:ı;im. 

taıılt bit-taıyada, Pariste çıkan haf
~cınuanın ve büyük bir 

M•l'•·,.,n 6if' lcoİ ı•n• .~ıllt 
11iimlırind•1t 

ftalyada y\iksek sıy~si bir s~hsl • 
yelle tanıştım. Ancak bu sebepten-

haşin sukutun. bu halim darbenin 
ve bu tahammül edilmez tedbirle· iddia edenlerde var 
rin sebebi ne ol:ı'oı lirdi? Hcvhat, 
sonradnn öğrendim ki, benim bü -
tün itibnrımı ve aşkımı yıkan Kont 
dö Şambröndür. Beni seven sda -
mm kulağına iftira zehirini akıtan 
odur. Benim hissi mazime ait kötü 
hatıraları ifşa eden odur ve ben de 
bütün bunları tam bir ihtiyatsız -
lık ve safiyetle kendisine anlatmış
tım. En kendilerine inandığım 

arkadaşlarım, sefirin iki yüzlülü -
ğü hakkında beni tenvir ettiler. O 
zamandan itibaren bu adama karşı 
kin besliyordum ve onu öldürmeği 
zihnime koymuştum. 

Çinin ücra bir köşesinde ele geçirilen iki kafatası 

Meg Fontanj bütün bunlaı ı yü
zünün hiç bir kılı oynamadan söy· 
lüyordu. Kendisine o kadar hakim
di ki, o sırada evinde yalnız bırak· 
tığı köpeğini bile düşünüyordu. 

O sırada odaya gazeteciler ve 
f oloğraf muhabirleri girmiş bulu
nuyorlardı. 

Meg Fontanj: 
- Hepsi de meslek arkadaşla • 

rım, dedi ve sordu, gazeteler bu 
suikasd hakkında ikinci tabı çı • 
kardılar mı? 

BU KADIN KİMDİR? 
Mağ bundan otuz sene evvel 

Vande ayaletinde Ros sür Yonda 
doğmuştur. Annesi vakitsiz öldük
ten sonra, kızın terbiyesini akra • 
badan- bir zat deruhde etmiştir. Bu 
zat Madlen'e daha ziyade dini ter
biye vermiştir. Genç kız o sıraıard:.ı 
başkalarına imtisal nümunesi idi. 
Yalnız bir kusuru vardı. İfrat de • 
recede tasarruf ederdi. Babası Ro
ma büyük mükafatını almış büyük 
bir ressam Jan Knraböf'ün kızı ol
duğuna bin bir şahit isterdi. Ba • 
bası ne kadar !Bohem• se, ne ka· 
dar eli açıksa, kızı büsbütün başka 
bir yarad1hştaydı. 

Genç kızın o zamanki bütün e • 
meli orta halli bir izdivaçtan iba
retti. Fakat talih kendisini, çocuk
luğunu geçirdiği yoldan çevirdi ve 

(Devamı 7 tıci sahifede) 

~ 
Romade tanıştığı 

yüksel( siyasi 1 

tahsiyet kimdir ? I 
Yarın devam edece~iz IJ 

bu iddiayı isbata kô.f i geliyormuş ! 

Mil4tton 40,000 • ~,.. ıowl• ali 
oldufu %41t.nedi/en oe Çinde 6ula• 

""" lc.afataılorından 61rl 

Darvenin meşhur nazariyesine 
hAla bir çok alimlerimiz inanmaz • 
lar. Adem oğlunun maymundan 
türeme olduğu henüz o1duğu gibi 
tam çıplak hakikatile isbat edil • 
miş değildir. 

Bir zamanlar Çinde Su-Ku-Ti • 
yen'de bir papas tarafından keşfe
dilen izler, ilk insanlar hakkında 
malUmatımızı aydmlatacak kadar 
ehemmiyetli telakki edildi. 
Şimdi herkes şöyle bir sual so • 

ruyor: 
- Acaba Adem babamız, haki· 

knten maymun muydu? 

• 
Tarihten evvelki antropoloji tet

kiklerile büyük bir şöhret almış o
lan Fransız a1im1erinden Hanri 
Bröy 1910 danberi Monako prensi-

nin tesis ettiği enstitüde azn bu -
lunmaktadrr. Paristc Kollej de 
Frans'ta profesörlük etmiştir. Bu -
gün altmış yaşlarına yaklaşan 

Bröy otuz beş seneden beri .tarih
ten evvefü tetkik etmekle meşgul 
bulunmaktadır. Taş de\"'linde ya -
şıyan adamların zamanımıza ka -
dar kalmış olan ayak izlerini, içi
ne girilmez mağaralarda ilk keşfe
den adam o o1muştur. 

İnsanların yer yüzünde ilk defa 
nasıl peyda oldukları, ateşi nasıl 

keşfettikleri ve yavaş yavaş elde 
ettikleri tecrübeler ve aldıkları ne
ticeler el'an bu biiyük alimin en 
büyük meşgales>1i teşkil etmekte
dir. 

Çindeki ilk keşif malum olunca, 
cradaki hafriyatı idare eden Rok -
fel~r Müessesesi, Çin hükiimetinin 

(V.v•mr 6 ı11cı HJ/ .. Ja) 
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E.., . d. Bas başa 
Üç komita r KUMAR •• 

lstanbul batakhaneleri: Eski 

Makedonya komita· 
cıları arasında 13 yıl 

-2• -

Bulıariıtanda cıkan Mülhakat ••zetedler blrlitt azalan bir atad&... 

lemiye ~ladı. Ceplerimi, koltuk· 
larımın altlarını, her tarafmu lJd 
kişi aradı ve sert bir bajırqla (Şu 
rada dur!) dendi" 

Neredeyse çetelerin ıelip bura • 

Yazanı 
M. Necmeooın oeııormen 

u, ... 111 co.ıw .. , r•"'"' ..... ... -.. .... ,.,. -

' --:i 

Komitaları.. partizanlar bbim başı· 
mııa ateı yatdırırlarken. karakter· 
ılı Arif Oruç. Bulgaristan Türklert 

arasında ıehir ıaçmaQ'a çalıtıyor ye bazı raıetelerde (Raırrat meıArlık 
hldıses) sebebile aleyhimize makaleler ne~rederek, Türkleri bakırı 
çıkarıyordu. .. Fakat Sofyada çıkan (Deliorman) gazetesi ile Arif Orucun 
haddi bildir llyordu. .• Arif Orucun karaktersiz olduğ'u. Bulrarlar tarafın• 
dan da aola~ılmıştır. Buıüo Bulgariıtanda yüzüne bakan ne Türk., ne 

Bulgar bir lek kili bile yoktur. 

smı baskına uğratacakları ve beni 
oldürecekleri aklımdan bir saniye 

bile gıtmjyordu .. Oturacak bir yer 
yoktu. Ayak i.ızeri bir saat, iki saat 

ölrenmişti. Binaenaleyh, Razerad 

mezarlık hadisesinde, beni (c1.Sut

lukla) ithama \•aracak kadar ileri 

gitmemeli ve soğuk kanlılıkla ha-
bekledim ve dışarıdaki konuşma -
lardan Vazelofun gelmekte oldu 

ğunu anladım. Ar; mısın. susuz 
musun? diyen yoktu. Ayakta dur· 

maktan dermanım kesUmış. yal • 

diseyi mütalea etmeli idi. Razgradda 

bili çıkarmakta olduğu aazete .:n. 
den bir fıkrayı geçen gün La Para. 

le &ulgare .ıuetesinin nakletmlf 

olduğunu cördliğüm uman, pa ti· 

OPFAM~ MA MAIUAOH<KATA IMMrPAUM• 
ı>ıu••••• •- "· ••'""'o•~ 

(Makldooıkı Pravda) oamındakl gazetenin bathfı. 
Bu raıete, Türk Bulıar do,Uutuna dilşmandı. Federaliılertn orraaı 
olarak Sof yada çıkıyordu. Fakat. Köıeıvanof bunun da çanına ot tıkadı. 
nız v\icudum dcğıl. kafamın ıçı bt· 
le zonklarcasına yorulmuıtu. Kılı 
cını şakırdata şakırdata Vazelof 
geldi, dım dik karşıma dikildi, göı· 
lerimin içme dakıkalarca ve düş· 
manc-a bakuktan sonra dışlerıni 

gıcırdattı Aaahh senı .. Aaahh. dı

yerek mırıldandı. Blilun cesare • 
timi toplamıştım. Gozlenm içl
ne baktıkça ben de onun göz • 
leri ıçıne bakıyordum. Rusçuk mu-
tasarrıfının bu partız.:mın Hdlgrat
tan uzaklaştmlac.1ğına d~ bana 
verdijı temınat, demek ki. yerine 
Ftirilmemlş ve Razgrad mezarlık 

hictisesinın asıl müsebb1bl ıle ben 
yine karşı kar.şıya bLrakılmıştım. 
Vauıor b<>ndt'n nasıl mttkam •· 

labiltteiinl tayinde mütereddit bu 
va7lyet takınmııtı Gözl~rtle (6 -
Jümlerin en güzeltnl ~ten, 

intihap f't) der gibt bana dojTu b•· ı 
tıyordu. İlk tntıkamuu ımıcrtle 
aldıktan sonra yanımdan defolup 
aıtti. Fakat, bunu bqka ttlrlQ ıu. 
yikler takibe batladı. 

Varnada yakalandığımı ~ı:"tte 
ler ballandıra, ballandıra bittabi 
yazmııtardı. Sonradan ofrendıli· 
me nazaran, bilhasas Varna gaze. 

teleri bu hususta rt'kor kırm11lu • 
dır. Razgratta çıkan (Raııntdsto 

Slovol gazetesi sahibi dostum Gri· 
gor Popof bile, on yıllık kardeşçe 
dostluğu unutarak, partivuılarla 

zanlara ve çetelere karşı Gri~'>r 

Popofun fikri çok değişmlj oldu • 
ğunu okuyarak memnun oldum .. 
Çünkü, Bulgar gazetecisi Grıgl.it 
Popof, Bulgarıstan Türklerini _. 
ven ve onların mektepleri, camıle· 
ri, cemiyetlerile alakadar olan #11 

haksızlıklara sık, aık ısyan "d~.
bır zatti. (Ak kalpaklı) namı!~ m, 
ruf muteveffa ağabeylsfnin türkçe 
söylediği beyıtler, Deltormanda Y•· 
şıyan Bulgar ve Türklerin •I • 
zmda hala dolaşıp durmaktadU. 
(Ak kalpaklı) da, türkçe tert1p et· 
tiğı ıkı satırlık bir mıımı ile, vak· 
tile partizanlara ve partizanlıkla 
çetecıltğe ısyan etmiş, ve Türk dev
rıni arayan açık ve sarih bir ifade 
tle: 
cNe f(inlere kaldık ey ga:z:I hünkOr~ 

•Eşek sekreter oldu, katır 
mühürdar. 

Diye, Makedonyada eski Osman-
11 idar•ıinı aradığını, korkmadatı 
.öytemııtt BınaenaJeytı. Volga ~ ... 
bi11ertnd•nbert kardeş olan • .Odu, 
karu kal'lfmamıı Turanla Bulgu
larla. bugünkü Türklerın dost ve 
kardeı olduklarını dostum Grtgo. 
Popof tle bınlerce kerre konuı • 
muşluk Binaenaleyh, bu gazeteci 
arkadaf beni çok krıtık olan korku
Ju günlerimde, Vazelof gibi parttM 
zan ve ıunarık bir adam tle karşı 

karpya bırakmamalı ve Ali Naci • 
nln gafına da ehemmiyet verme • 

ç<>telerin aklına uymuştu. Tf'ı ·uz ve den hakikati mudafaa etmek Uze -
mert bir insan olan muharrir Cil'l· re benım lehime ortaya atılrnalıy-
gor Popof, etrafındaki kuçı•k. kil- dı. Halbuki, o. sükfit etti, ve et -
çük phsıyellere, Dobruca Çf"tele· rafındaki küçük bcyınlilerin tel • 
rine ve Vazelof gibi para dütkünil kinatını dinledi. Aym sözler, Rus-
muhtert. partızanlara uy~amalı çukta gündelik iki gazete çıkargn 
idi. Alqam,, ubah görüf(ip konu - dostum Pikof ile, Sofyada (Novı-
fl:lrken. on yıl zarfında. benim cı. I Kambana) gazetesi sahibi Popov 
bır TOrk milnevverl ft lmanhl• iki, muharrir Veselin .cJimıtrof, 
mertlikle Atık tOrkçQ •• milliyet- (Den) pı.eıe&lnden Pançef, Pi • 
perv• bir adam oldulumu elwne c Devcımı .,.,. ı 

?4~~.a ~~~~~eı..mı>m -Moda salgını 
cBu yaşta bu safiyet!• diyerek 

onunla eğlendiler. Eğlenenlerin Bir felakettir ------------ Yazan: M. s. ÇAPAN 

ikinci kısım - 28 -
hepsi ~ kadındL Bu kadınlardan Panga!t&.da oturan Süleyman Sa.· 
hiç biri; Madam Pelonun varlığına 

d d cid imzalı bir oktıyucumuz yazı • 
sevinç veren her şeyin ken in e 

yor: 
yokluğunu, bütün bir mahrumi • KLZ san'at mekteplerinde, diğe:: 

Profesyonel pokerci kadın, fiş seslerine 
bütün mukaddeslerini kurban eder. 

yetle doğduğunu ve bu hareketleri 
kız mekteplerinde kadınlığa dair 

öylece kaldığını anlatmak için yap· 
gösterilen bazı dersler var. Dikkat 

tığını anlamadı. . l l 
Eğer yaşını söylese ctrafındakılcr 

1

. ediyorum. Buralarda kız arımız. 
hayretle bağıracaktı. Halbuki he· daha ziyade şıklığa, modaya dair 
nüz 33 yaşında idi. Kuru, renksiz 

1 

§eyler öğreniyorlar . Ve modı. bu· 
gün İstanbulda ve büyük şehirle • 

dört tel saçı, dişleri dökülmüş kıp· rimızde salgın bir afet halini al • 
kırmızı diş etleri, yüzündeki bu -

mıştır. 13ir kadın temiz, şık giyin· 
ruşukluklar, onu bır kenarda u • 

mesini bılmelidir. Ve ihtiyaçları • 
nuttuklarını zannettiği zaman göz· 

d h 1 k 1 b kışla nın mü.hım bır kısmını kendisi di· 
lerin e asıl o an kor u u a • 

kebılınehdir. Fakat, asla modaya 
rile elliden fazla gözüküyordu. 

l uymamalıdır. Çunkü, moda de -Hakikaten, plyankodan, ta iin 
mek, evın reisi erkeğin kesesine 

yardımile kazanılacak büyük ikra -
miyeden, nasıl ve nerelere sarfe • dadanmış bir ku.rt demektir. Kız .. 
deceklerinden konuşmıya başla • ianmıza şu fıkri vermelidır: Mut• 

laka, her çıkan modadan e~bise, 
dıkları için onu unuttular. Satın al· 
ma projelerinden, seyahatlerden §apka yapmak zaruri bir şey de • 
geniş iyilik etmeklerden bahso • iıldir. Daha tleri giderek. şun11 sÖ,y• 
lundu. Jiyeblllrım: Modaya muvafık el • 

Nihayet neı'eli bir ses Madam 
Peloyu da mevzua dihil etti: 

- Sen blr banknotu Madam Pe· 
toya takdim edecelim. dedi. Mı • 
dam PeJo: 

- Ben sizden bir şey istiyor mu· 
yum .. istedim mi? diye cevap ver-
c:U. 

- A .. muhakkak bir fey mı tstt .. 
yecekdinız Madam Pelo .• Su lçlm• 
den koptu .. alımı! 

- Öyle ise n~den ben hatınnııa 
geldim de diğer bu ini hatırlamadı
nız, güzelim? 

Cevap gecikti. 

bise giymiyen bır çok kızlaıımız, 

kadınlarımız. kendilerini çok ayıp 
bir teY fiPllllf telikki ediyorlar. 
Bu haleti ruhiye ile mücadele e• • 
mek JAzımdır. 
Modayı ta.kip ederek hayat ıür· 

mek, zengin insanların har.:ıdır. 

Halbuki, bugün memlekett.nizd• 
&engin sayısı fazla ~ğildir. Moda 
derdinden ahlakan sukut başlıya· 
bılir. Dikkatli olmak lazımdtr. 

SON TELGRAF - Bu okuyucu.
muz haklıdır. Bıı içtimai bi rmese· 
le halini almq bulunuyor. Alaka • 
da,.lann ehemmiyetle üzerinde 
durmalarını bekleriz. Madam Pelo elındeki pomat va

zosunun etiketıni telkjk ediyordu. 
Kırılacağını duşünmeden şıddetlc 
yere bıraktı: 

l 
'"""""'""tt11ıttı"nı...,.nn1111t•ınntnuıııııııı1uıın ıı ııtıı11uH 

Sıra 
- Daha çlrkın olduğum için de

lil mı? Evet, evet, insan bır şeyi 
söylerse onda ısrar etmeli .. cesa • 
retli olmalı .. Yoksa bu çok kolay .. 
Dur bakalım sen ne olacağını bili· 
yor musun .. hayat uzun .. ve her da
kika biribirin~n ferkh . Öyle şey· 
ter olur ki.. 

- Başkalarına fenalık yormayı

nız, Madam Pelo! Sen hiç bir fe· 
nalık dlişünmedım. 

- Sen bana bin franlc: verece • 
lınl söylüyordun, çünkü daha ilk 
santimi eline geçmE.di Ben aana, 
bende olandan; yani çırkin blr ka· 
dının tecrube \'C mülahazaların • 
dan vereyım ... istemez misin? 

- A" çirkin bir kadının ne gibi 
tecrübeelri ve mülAhazalart ola • 
bilir?! 

Kollarını masa Qzerine ku·uş • 
turarak koydu, başını koluna da
yadı.. Sırtının kalkıp tnmt'sınden 

hıçkırıklarla ağladığı 11nıaşllıyor -
du. 

Bu aesstı ıstırap için söylenilen 
fikirlerde bazılarının merhameti, 
bazılarının manasız istihzası var -
dı. 

Fakat bırdenbıre Madam Pelo 
doğruldu .. başını kaldırdı.. GQz 
yaşlı yi&zt.inü gösterdi. .B~lki keo -
disınin bile tanıyamadığı gürultü· 
lü bir se~le butürı atölyedekilere, 
merhametle sızlayan, alayla zevk· 
lenen hepsuıe -hiç bırinl ayırma

dan· bağırdı: 
- Çirktnlığlme bakınız! fakat 

benimle eğlenmek hakkını kimden 
~dnı~? ~ 

Bu sesdeld hüzün o kadar mcr • 
hamet çekici idi ki .. en çok gülıniye 
müheyya olanlan bile ağlattı. 

Madam Pelo yüzünü, kol ka • 
pağının kenarına sildi ve işine 
başladı. 

Bu vaziyet, bütün kadınların, ev
lilcrirı, dulların, boşanmışıann, bir 
arada yaşıyanların, anneleı in, eğle
neıılerın ıstıraplarını saklıyarak 

keııdilerıne ayırdıkları başkalar& • 
nıu hürmetini istihkar ediyor ve 
her şeyi açığa vurmuş olmakla kcm
dinı tcselll etmı~ bulunuyordu. 

.Madam Pelo o gün parfüm fab
rikasında arkadaşlarının alay mev
zuu olduğunu anlıyarak. tekrar 
krem ve pudra etiketlerlnln tet • 
kiki tşile meşgul olmıya başladı. 

O ne piyanl\odan, ne de dostla
rından, sadnkalarından bir şey bek
lemiyordu. 

- Istırablarımı dındirmek için 
çalışmalıyım.. güzel olsaydım da, 
hayatımı kazanmak için yıne çalı
şacak değil miydim? 
Dıye mırıldandı. 

Sonra birden gözlerin\ etrafına 
çevirdi. Çalışan işçi ksdınlar ara
sında ne güzel genç kızlar, dullar 
vardı. Onların talii parlak ols.::ydı 
burada çalışırlar mıydı? diye söy
lendi .. Ve en çok sevdiği şarkısını 
tekrarlamıya başladı: 

- Eğer isteseydim, eğer istesey. 
dlm! 

Müstemlekede 
( 4 üncil •agfadan devanı 1 

edılen mahsulün satışı ile temin e
dilmektedir. 

Bir talebe, ihzari kursu ikm~l 
ettıktcn sonra, iyi bir müstemleke· 
el olabileceği kanaati hasıl olursa, 
eline b:ıvulu verilmekte. ve ken • 
disl Kamerun, Togo, Tanganika, 
Darüssclim ve saire gibi eski Al • 
man müstemlekelerine gönderil • 
mekted1:. Buralarda talebeye "'-. 
rak ver\lmekte ve kendiöi Afrika • 
nın iklimi ve orada yaşıyan yerli· 

lerle istinas peyda etmektedir. 
Eski Alman milstemlekJ!lerinin 

hemen nepsinde Sent Espri papıı.• 
!arının yer yer dağılmış bir .;o c: 
çiftlikleri vardır. Hatta Scr.t 

Esprt papazları, Afrikaya gönd. <..
ceğl talebenın daha evvelden ke·ı • 
di vata•11nda tzdivaçlarını da te • 
mln etmektedir. Bu gençlere se • 
çilen z w~elerin kendileri kad Al 

sağlam ~ apılı Alman kızları olıl • ı· 

ğuna şüphe etmezsiniz. 
Acaba Nirsen mektebi şimd~ıe 

kaç müstemlekeci yetiştirdi? Re:! • 

mt istamtiklerde bu hususta ıiı: 
bir mall'ımat olmamakla beraber, 
bu mektebin şimdiye kadar binl : • 
ce müstemlekeci yetiştirdiği i~\ :>· 
hesizdir. Bu müstemlekecllerd .... ı 
çoğu ~imdi Afrikada bulunmakta
dırlar. 

GaripllI' ki, Kamerunda olsur., 
Togo'da olsun , Afman müstcmle • 
kecıleri orada bulunan Fransız v~ 
İngiliz rniıstcmlekectlerinden dat.a 
çok müreffeh yaşamakta ve yan· 
na tamamile hazırlanmış bir vazi
yette bulunmaktadırlar. 

················ ........................................ . 
Ademin maymun 

olduğunu 
iddia edenler var1 

( 5 ncl ıahi/adan Jcoam ) 
mu\'afakatini alarak rahip Bröy'il 
Çine davet etti. Bröy kalktı. ~ıttL 
Bahsedılen mağara Pekinden 

kırk mıl uzaktaydı ve en iptida! 
insanlara melce olabilecek bir va
ziyette idi. Yalnız kumlar mağara· 

yı doldurmuşlardı. 

Burada başlanan hafriyat elli 
beş metre derinliğe kadar varmış
tı. Jeolojik tabakalar orada bulu-

nan iki iskeletin kaç bin sene ev • 
vel öldüklerini tahmin ettirmiye 
müsaitti. Bu mağarada iki kııfa tası 

bulunmuştu. Hesaplar asırlara sığ
mıyordu. Bir milyon sene e\'Vel 
yaşıyan insana benzer ziruhların 

ne biçim mahlüklar olabileceği 
düşünülüyordu. 

Bu iki kafa tasmın daha ilk mu
ayenesinde maymun cinsile en ya
kın bir çok müşabehetleri görül • 
dQ. Fakat bir çok müıabehetlerinc 

Sayalım: 
Hayata zevk, vecd veren bağ • 

lılıklann azlığı, ruhu heyecan i· 
çinde bırakan meşguliyetlerin roeb· 
zu1 olmaması, kolay kazanılan bü· 
yük servetlerin. en helecan veren 
çarelerle sarfı. 

Yalnız bu kadit' mı? .. 
Bu tasnife bir de, kumar hır • 

aızlarırun hastalık halini alan vazi· 
yetlerlni katmak lazımdır. 

Kumar hırsıı.lan heyecan duy .. 
mak için kumar oynamazlar, ya • 
ıamak, geçinmek, karınlarını do • 
yurmak içın kumar oynarlar. Bu 
işi meslek edinmişlerdir. 

Meslekleri yoktur! 
Mefkftreleri yoktur! 
Gayeleri ctam hayat yaşıunakt 

tU'. 

Bunlrırm içinde salon adamları, 
mesleği olmıynnlar, yani diplo • 
matlar da vardır. Her yere girer, 
çıkarlar, kıyafetleri müsaittir, U • 
san billı'lcr, iyi konuşurlar, kendt
lerlni sevdirirler, ve muhakkak 
daima kazanmak için oynarlar. Ve 
kazanmak lçln de daima: 

Çalarlar! .. 
İçlerinde, yeşil gözlerinin dal • 

galarile kalplerde fırtınalar kop'l• 
ran bayanlar da \•ardır. Ve işte en 
tehlikeli kumar hırsızları. po~er 

tri§örlerl bunlardır. 
Bunların, yalnız kazanmak içl.n 

oynayan, bunun tçln {>yunun bil· 
tün hırsızlıklarını öğrenen, talim 
eden trişör bayanların aayıst . he -
men hemen erkek işçtıer kadar ~ok· 

tur. Aralarında Ermeni, Rum, Mu· 

sevi bayanları da vardır. 
Meraklıları, hastaları, bittabi bu_ 

zümrenin hartolnde saymak li -
zımdır. 

Poker hastası kadınlar hakkın • 
da psikolojik bir tahlil yapan bır 
dostum diyor ki: 

- Fiş sesi olmasaydı, poker has
tası bayanlar çok bedbaht ve: bl· 
çare olurlardı. Dıkkat ettim, ço • 
cuk sesinden daha fazla fiş eti 
onları celbediyor. Bır çok kadınlar 
gördüm ki; ağlıyan çocuğuna ko • 
şup meme vermedi, fakat, kt's fif 
tevzi ederken, fişlerin sesi odanoı 
blr köşesinden, onu çekti, ta kar -
ııkı odaya kadar götürdü. 

Müdekkik dostıımun gö .. ü;ü ve 
tahlili çok yerindedir. Kumat hak
kında t"tüdfer yaparken, hen de 
bu kabilden bir ~ok vak'alııra şa
hit oldum. Evini, kocasını, ~ocuf•ı· 
nu ihmal eden bir çok bayanla~a 
rastladım. 
Kadınlarımız pokere na!ıl ahı · 

tılar? 

Ne zaman pokeri oynamyıa bat
ladılar bizim bayanlar? 

Umumi savaştan evvel, lıtanbııl
da kadınlar ırasında poker pek o 
kadar teammüm •tmemiş':l Hatıl 
Türk kadınları içinde. mı.ruf Mr 

rağmen, bu kafa taslarında beni 
Ademe has olan alametler de göze 
çarpıyordu. 

Bröy bu kafa tasları Qzerinde U• 

zun müddet uğraştı tık insanların 
medeniyet dereceleri hakkında bir 
fikir edinmek için, hafriyatı genif· 
!ettiler, derinleştirdiler. Hançer 
şekline sokulmuş geyik boynuzları 
buldular. Artık şüphe kalmamıştı. 

Kafa tasları bulunan bu iki adam 
ateş kullanmasını biliyorlardı ve 
bu ateşin yardımı ile ıptidai alet
lerini imal ediyorlardı . Halbuki 
şimdiye kadar hiç bir hayvanın a
teş kullandığı ve alet \mal ettiği 

görülmemiştir. · 
Onun içindir ki, Bröy Çinde bu

lunan bu ikı kafa tasının Oarven 
nazariyesini lsbat edici mahiyette 
olduju lddiasındadır. 

.- ı 

taç IStşll koketi ne, yın · ş•şlide 
oturan üç beş SeUnikli aileden bt 
ka poker oynıyan Türk ka1ınt yot• 
tu. 

Akalliyet kadınları içinde deı 
Beyoğlunun bir kaç günahkar kS" 
dını ile, eski İstanbul meb'usu J(it'" 
kor Zührabın dostu Makriköylii 
bir Ermeni kızı güzel poker oynat· 
lardı. 

'fılrk hammları arasında poketı 
mütarekenın uğursuz ve siyah yıl· 
larında ve yine Şişli semtinden. 
o sıralarda henüz teşekküle baş -
byan sosyetelerden teamrnüm et • 
mlye başladı . 

İşgal ordusuna mensup bir kaÇ 
zabitle dostluk (!) tesis eden bir 
kaç dejenere Türk, bunları evıerl
ne davet ettiler, şeref (!) !erine et 

•• lenceler hazırladılar, içli dışlı o 
dulnr, danslar, eğlenceler biribir1• 
ni takip etti, arada: 

- Poker partileri! 
rte yapılmıya başladı.· 
• Güldüler, içtiler, eğlend~r \11 
oynadılar. 

MeselA İffet beyin evindeki et 
lencelerJe Mazhar beyin poker par
tilerini duymıyan kalmadı. M!J • 
hur kokot Medihanın salonundl 
dansla, kumarl.ı geçen gtb:el sa•f· 
lerin dedikoduc;u, bir peri masaU 
eibi dilden dile dolaftı. 

Evlennde, arınrtımanlarında el 
lenceler tertip t'den bayanları, JJ' 
vey yapamıyanlar kıskandı, pokef 
oynamasını bllmiyenler öjrenml • 
ye başladı. 

Neriman Nimeti gecesine çağırdl
Nimet Melikeyi davet etti. 
Ve buradan, bu muhitten ya"'' 

yavaş lstanbulun: 
- Dört köşesine! 
Yayılmıya başladı. 

Nasıl mı yayıldı? 

Açlık. taun gibi tstınbulun htf 
tarafını sarmıştı. Halk her gi10 
fırınların önünde: 

- Ekmek, ekmekl 
Diye haykırıyor, feryat ediY°': 

du. Vesikası olanlar alıyor, pa 
rası olanlar ekmeği buluyordu. 

- Y'a olmıyanlar? 
Ömürlerini bir kambur gibi sırt• 

Jarında taııyarak, 

- Aç! 
Geziyorlar, 
-Aç! 
Yatıyorlardı. 
Açhğa tehammm e<f.emiyen ,. 

dlrnekapının, Etyeml'ztn, Sul~ 
Selimin, Sillvrikapının ayakl• , 
takunyalı, ellert kınalı b'bd 
zı yosma kızalrı, on dört on 
yqındakl yavrular, evl'!rtndffl "; 
çarak bir lokma ekmek, çıplak v, 
cutlertnl örtecek bir elbise tçl'li 
namuslarını satıyorlardı. 

- Orospu! 
Oluyordu. , 

Bunlar kendi düşenlerdt. Ar'""' 
!arındı ahllk düşmanı, naınut ı 
ıız acuzelerin teşvlkile. kendi~ 
ihtiyar, ıuratsız bir harp zen~, 
kolları arasına atanlar vardı. 
lar: 

- Fahişe! .,ı 
Damgasile nişanlandıktan .,ıııJ 

meşhur olduktan sonra, ya il~ 
evlere düşüyorlar, yahL • Şi P'1: 
Osmanbeyde, muhteşem bir ~ 
tıman katında ömür sürüyor ~ 
Ve o devirde, bilinmesi şart~ 
ve o hayatın icaplarından 5'~ 
poker oynamasını öğreı.ıiyorl .,-' 

İçki, çalgı, uykusuzluk içi~ 
rap olan vücutlerini dinlen tef' 
için, analarının, babalannı.n, ~ ' 
zelerinln yanında kaldıkları ııall' 
lerde. canları sıkıldıkçıı, ın• ~ 
kızlarına poker ötretmiY• ' 
yorlardı. ;J 

(De~ 
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, StüJDeyrnanon Saırayon<dla 

KU[Q)CS KO~LARR 
Tefrika No: 10 Yazan : M. Necdet Tunçer 

Süleyman gözdesinin gahudiler tarafından ka
çırıl:cağını ummuyordu. Sabahleyin 

gözlerini açar açmaz: - Tamara .. diye bağırdı. 
İzini bulamadılar. 

.. 

· ı 

Fili.tinin meıhar M9ücaııı 

SUıeyman, ertesi ••· 
bah Uykudan uyan1rken ••• 

Ertesi sabah Tamarayı aradılar ... 
Bulamadılar. 

h Süleyman uykudan uyanırken, 
:r sabah karşısında Tamarayı 

rormek isterdi. 
.Süıcymanın oda hizmetine bakan 

cad nyelcrin hepsi zenci idi. Bunlar. 
an b" · · t 1nsı Tamaranın odasına koş· 

bu.. Kapıyı açtı. Tamaranın yatağı 
ozulmamıştı. Bellidi ki Tamara o 

!'~c YataQın da yatmamıştı. Zenci 
arıve b" d b" . . k nu ır en ırc göz lerını açara 
rıldandı: 

2 
:- Tamara bu geceyi nerede 

ttJtdi acab:ı?I.. 
1' Ve tclişıa dönerek, hükümdara 

8 _arnl aranın odasında olmadığını 
Oy edi. 

<li~Üleyman hiddetini gizliyeme -

:r - Ne diyorsunuz.. Tamara ne • 
eye gidebilir? 
~iye bağırd~. 

§il ~sırada Sahra erkek karde -
e 0nuşuyordu .. 

hı;- 1?ün gece Efrayim sana yeni 
J1i ~ucevhcr getirmişti. Fakat se
lardgoremedi.. Tamara muhafız • 
trr a~ birinin odasına gidiyordu. 
""daYun, ısmarladığın mücevheri 
·~ en ·· -

S h gunduzden getirmemiş? 
a ra birdenbire şaşaladı: 

tuk b~en Efrayime bir mavi bon
lc ısnıarıamadım.. 

DedJ. Hamo düşünmiye başladL 
İki kardeş konuşurlarken, dış •. -

rıda koşuşan cariyelerin sesleri ı
§itildi: 

c- Tamara meydanda yok!ı 
Hamo odadan dışarıya fm.adı.. 
Zenci cariyelerden birini yaka • 

ladı: 

- Tamara meydanda yok mu de
dJniz? 

- Evet .. Sarayın içini altüst et
tik. Tamarayı bulamadık. 

Bir başka cariye de şu sözleri l· 
Jave etti: 

- cSur incisi. bu gece yatağın· 
da yatmamış .. 

Hamo, Tamaranm - o gece ki -
min koynunda gecelerse gecelesm
tekrar vatağır.a gelip yata<'ağını 
ve hükümdara ihanetıni sezdır nl· 
yeceğini umuyordu. 

Hamo birden hemşiresinin oda • 
sından çıktı.. Süleymanm yanma 
gitti: 

- Ben dün gece Tamarayı mu • 
hafızlar dairesine giderken gözür.ı· 
le gördüm. 

Dedi. Hamo bunu söylemiye meı> 
bur olmuştu. Hamo bu sözleri Ta
maraya fenalık yapmak için değil, 
onun izini bulmak maksadile sov-
lemışti. 

Suleyman muhafız kumandam -
na emır verdi. 

Tamarayı muhafızlar dairesin • 
de arattılar: 

~ana:26 
ltar hkta bir ışık 

1 
Yczan. Edgar Valas ı 

Çeviren: Mua~er Ataıur 

-Be · 
ııuı n sııc ne demiştim, unuttu-

Ge mu? dedi. 

büsb~{.. kızın yüzü hiddctinde•ı 
haki~ un gerilmişti. Bu adamda 
bir k aten insanı korkutan şeytani 

Udret vardı 
l\tis li l . 

de Ya 0 anda so nkuvvetlerirıih 
A. 1 vaş Yavaş vücudunu terket~· 
IStn hi 
)ere "ssketti ve baygın bir halde 

,, l ıldı. 

• Ayıldı~ 
Ut b· gı zarnan, kendisini port:t-

ır kar l 
llerhaı ~o aya uzatılmış buıd ı. 
Elitrn· ~erınden doğruldu. Kan 
~ll ~ Ve kapı kapanmıştı. Mah -

' l'iUru t · Varlar . •. emız bir mahzendi. Dıı-
"'""i çını örülm·· ı·· İk' . . 
h{ sın· b uş u. ı avıze ı-

<iu, 
1 01 bir ışıkla aydınlatıyor-

Orta yerde bir masa, bir sandal
ye ve bir de küçuk bir tuvalet ma
sası vardı. Görünmıyen vantilatôr
ler mahzenin havasını temizlıyor
du. 

Hiç şüphesiz burası bir hapisha-
ne idi ve genç kız kendisinden ev
vel de buraya başkalarının hapse
dilıp edilmemiş olduklarını soru -
yordu. 

Dip tarafta başka bir kapı dahg 

gözüne ilişti. Bu kapıya doğru yü
. d' N f"l 1 rüdii, açmak ıste ı. a ı e. 

El çantasını karıştırdı. Çantaı:ls 
bir küçuk çakı ve bir makas buldu. 
Bu makasla gazetelerde Kara· a 
ait olan fıkraları keser, dosyaya 
saklardı. 

Genç kız da düşünmeğe başladı. 
Evvela bu mahzen hakkında hiz • 

Uzun araştırmalardan sonra, Ta
maranın saraydan kaçırıldığı v~ 
bu işte Efrayimin de parmağı ol -
duğu anlaşılmıştı. 

Süleyman o gün bütün Filistin 
halkına şu buyruğu ilan etti: 

• Tamarayı kaçıranları görenler 
ve himaye edenler üç giln irinde 
kendisini saraya teslim etmez veya 
nerede bulurıduğunu. bildiği hal
de haber vermezse, bunlar ele geç
tlği zaman ölüm cezasile cezalan
dırılacaklardır~. 

Hükümdann iradesi bütün Ku • 
düs ve Hebron sokaklarında ila·1 
edildi. 

Tamara o gün akşama kadar, ~
ray muhafızları tarafından Ku • 
düs'ün en izbe köşelerine varıncı
ya kadar arandı .. 
Bulunamadı. 

Süleyman çok mütcessirdi., 
Okadar müteessirdi ki.. o gün o

dasından dışarıya çıkmamış ve ye· 
mek bile yememişti. 

Hamonun şüphesi üzerine o goj!l 

Efrayim de aranmışsa da bir türlü 
izini bulmak kabil olamamıştı. Ff
rayimin dükkanına gidenler şu ~e
vabı aJarak döndüler: 

- Efrayim bu sabah hastalanaıı 
büyük annesinı ziyaret etmek il 
zere Hebrona gitti. 

Sahranın kardeşi Tamaranın izi 
üzerınde yürürken, Efrayimın ba
basını hatırladı. 

Bu adam bir gün iki ihtiyar Ya· 
hudi ile konuşurken: •Ben Sül~v 
manın tahtını bir kadın elile yık _ 
tıracağım!ı> Demişti. 

Bu kadın belki de Tamara ola _ 
bilirdi. Fakat, Tamara Süleymana 
çok bağlanmış, ona ihanet etmemi-

yc and içmiş bir kızdı. Demek ki 
Tamarayı bu işe memur etmişler. 
Ve Tamara bunu kabul etmcdıği 
içın kendısini kaçırmışlardı 

Hamo çok fsnbetli düşünüyordu. 
Ve akşam üstü Efrayımin bdbası· 
nı da arayıp bulamayınca keı.d; 
kendıne şu hükmü vermişti: 

- Zavallı Tamara, nihayet ken "J 

milletınin göze görünmez celatla· 
rının elıne düştü! 

Hamo kendince bu hükmü verir 
vermez saraya döndü .. Süleyman'\ 
fikırlerinı anlattı: 

- Tamara Harrume cezası görmi
ye mahküm olmuştur, dedi, Ku -
düste izini bulamadım. Onun şim-

di yer altı mahzenlerinden birine 
kapatıldığı muhakkakttr. 

Süleyman, işin iç yüzünü bilm~ 
diği ıçin Tamara'nın Yahudiler ta
rafından Harrume edilerek ölcü
rüleceğini ummuyordu. 

- Yahudiler bana bu kadar düş
manlık yapmazlar. 

Dedi. Hamo fazla bir şey söv -
lemiye cesaret edemedi. 

Süleyman: 

- Onu aramaktan geri durma, 
Hamo! Tarnaranın yaşadığını his
SE>diyorum. Kulağıma onun h~~: .. 

metçıleroen ışıtıkıerıni bırt;r buu 
zıhnindcn geçırmcğe başladı. 

Birden hatırladı. Bu mahzenin 
altında ıkinci bir mahzen daha var
dı. Madam Bil'in söylediğine göre, 
bu mahzenin girilecek tarafları ô
rülmüştiı. Bu örülen yer ·je mer
dıvenin yanı başında idi. Buradan 
içeriye gırebilse, belki dışarıya çık· 
mak için bir imkan bulmak ihti • 
mali vardı. Çünkü her iki mahze
nin bir yerle irtibatı olması rnan
tıkan icap ediyordu. 

Genç kız bulunduğu yeri ince -
den inceye tetkik etmeğe başladı. 
Çimentodan yapılmış olan zemitıın 
üzerine bir de hasır serilmişti. 
Genç kız kapıdan itibaren bu hası
rı sarıp dolamağa başladı. Bu su • 
retle odanın yarısınn kadar zemi'1i 
açtı. Fakat öyle kapağa benzer bir 
şeye tesadüf etmedi. İşi kolaylaş

tırmak için masayı geriye çekmek 
istedi. Jiayret! Masanın bacak~an 
zemıne çakılı idi, yerinden oyna _ 
tamıyordu. 

Zahirer. bu tedbiri haklı göste -
recek hiç bir şey aklına gelmedi. 
Diz çökerek, masanın etrafını tec-

.. 
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!Aşk, macera, kanf Müsabakamız ( 5 ncl sahiftden devam ) 
Madlen başka bir aleme atıldı. Bü
yük anası ölünce, babası kızını Pa
rise çağırmağa mecbur oldu. 

Madlen bu suretle bir ruemden 
başka bir ateme gitmiş oluyordu. 
Babasının resim atölyesi bile onun 

için haddi zatinde başka bir dün
ya sayılırdı. Bu atölyeye kimler 
gidip gelmezdi? PJris sosyet.::sinin 

en kibar kadınları, Fransız diplo -
masisinin en yüi~sek .şahs:yet -
leri .. Filhakika Briyanlar, KJ.e -

sansolar, Dranem gibi o zamanın 
en tanınmış artistleri babdsının 

tuvali karşısında saatlerce durmuş-

lar ve resimlerini yaptırmışlardı. 
Madlen yeni hayata bayılıyordu 

ve gödükierine baka baka cHakiki 

bir Parisli kız> olmıya çalışıyordu. 

Üniversiteye girdi, musiki öğ • 
rendi. Bilhassa piyanoyu hariku • 

Jade denecek tarzda çalıyordu. Ba. 
basının atölyesine ge>len erkek -

lede senli benli konusuyordu ve 
bu alışkanlıkla erkek denilen mah-

lUkun ne mene şey olduğunu da 
öğrendi. 

On sekiz yaşında artık iyiden f· 
yiye gelişmişti. Tam evlenecek çağ-

da bulunuyordu. Eski Cezair vali· 
si Laferrier'in yeğeni ile tanıştı -
lar, nişanlandılar, nikahları kıyıl • 

dı. Bu zat, Lozer isminde küçük 
bir kasabaya belediye reisi mua-

vini tayin edilmişti. Genç gelin Pa

risin geniş hnyatmdan bu kasaba
nın dar muhitine girince, sıkı.ınıy3 

başladı. Daha bal ayı geçmeden 

karı koca arasında kavga giirültü 
başlamıştı. Oturdukları ev dar. ru-

tubeth ve rahatsızdı. Mağazalar -

dan her istediği şeyi bulamıy1.•rdu. 
Hatta bir gun kocası kızdı ve ka -

rısına temiz bir dayak attı. l\'f adlen 
bu hakareti hazmetmedi ve koca • 
smı mahkemeye verdi. 

Mahkemenin v~rdıği talak !~ara
rından çok az sonra, zavallı adam-

cağız öldü. Bu ölüm karşısında es
ki karısı şu sözleri söyledi: 

- Bu kadar çabuk öleceğini bil
seydım, hıç olmazsa davamı ge • 

ciktırir, mahkeme masrafından 
kurtulurdum. 

---- ___ ,_____ 

inıllılcri aksediyor. 
Dedı. Hamo söz verdi .. 

- Bulmıya çalışacağım .. 
Diyel"ek Suleym&nın yanından 

ayrıldı. 

••• 
Hcbron yamaç1annda iki geçit 

arasında yaşayan Hamonun ailoşj 

kırk, elli kişilik küçuk bir J.abile 
idı. Eskiden bu kabilenın meşl.ur 
muharripler ve akıncıları vardı. Ta

lut zamanında Amonlular üzerine 
giderek. İsrail ordusile birlikte ma~
lup ve perişan olmuşlardı. O ta 

rihten sonra bu küçük kabil~" ..ı 
erkekleri azalmıştı. Sahra bu ka 

bileyp mensuptu.. Erkek kardeşi 
Hamo kabilenin en çok tanınmış 
cesur ve atılgan muhariplerinıi •n· 
dı. Zaten Süleyman da onu cesarı'?
tinden ötürü sarayına almıştL . 

Hamo o gün atma atladı.. 
İki geçit arasına doğru seğirtti. 
Hamo kendi kabilesi nrasın1ıı 

cistikbali keşfetmekle maruf> ol ~n 

1 Nisanda başlıyor 
Sayam famyor musunuz?. 
Müsabaka komite:tl hazırlıklarını 
bitirmiştir. Müsabakaya 1 Nisanda 
başlıyoruz. 1 Nisan günü gazete • 
mizin müsabaka sütununda basa
cağımız bayan resmini heyecanla 
bekleyiniz. Nisanın birinde neşre
deceğimiz eh numaralı resmi ta-

nımak için şimdiden hazırlanınız. 
cbayanı tanıyor musunuz?:ıı suali
ne mutlaka doğru cevap vermiye 
çalışınız. 

Müsabakamız, Nisanın otuzuncu 

günü nihayet bulmuş olacaktır. Bu 
müsabakamıza iştirak ed~bilmek 

için en az yirmi resmi tanımak 
18.zımdır. Bu suretle 500 okuyucu
muza çok zengin hediye ve müka
fatlar vereceğiz. 

Resimler sıra numaarsile neşre -
dikcektir. Aşağıda nümunesını 

koyduğumuz müsabaka kuponunu 
doldurarak posta ile ve tMüsabaka 
memurluğu:ıı adresine göndermek 
lazımdır. 

MüsabakaMJz, sizi hem aliikadar 
edecek, eğlendirecek; hem de zen
gin hediye ve mükafatlar kazandı
racaktır. 

Hedlyererfmiz 
Derece alan okuyucularımıza 

vereceğimiz hediye ve mükafatla-
rı hazırlamış bulunuyoruz. Bun -
Jar arasında çok nadide, şık ve kıy
metli eşya ve mükafatlar vardır. 
Müsabakamız, sizi 2engin edebile
cek, ihtiyacınız olan bir eşyaya si
z] kavuşturacaktır. Hediye ve mü
kafatlarımız mütehassıs bir he -
yet tarafından seçilmiştir. Ge -

lecek cevaplar çok ciddi ve Ü· 

tiz bir itina ile tasnif edılecek, ka
zanan dereceler gayet bitaraf bir 
şekilde tayin olunacaktır. 

Hediyelerimiz anısında şunlar 
vardır: 

l - Kadın eşyası ve zineti, 
2 - Erkek eşyası ve levazımatı1 
3 - Ev eşyası ve levazımatı, 
4 - Para mükafatı; 
5 - Muhtelif hediye ve müka • 

fatlar ... 

Derece alacak 500 okuyucumuz 
sıra ile, bu hediyelerden birıne ka
\'uşacaklardır. 

Kimin resimlerini 
basacağız? 

Neşredeceğimiz 30 fotoğraf ta • 
nınmı~ bayanlarm, her gün gaze
telerd" gördüğ'inüz maruf kadın -
lann resimleridir. Resimlerimizin 

kime ait olduğunu anlıyabilmek i
çin, zekanızı, 1ıdızanızı işletec,k

siniz. Biz : 
l - Tarihteki m~hur kadın -

tar, 

2 - Zamanımızdaki meşhur kcı
dınlar, 

3 - Sinema ve tiyatro artistle • 

"~ 
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
limi>, 4sinema artisti:ıı diye y~ • 
mak Jfizımdır. 

Müsabaka kuponu nümunesi iste budur: 
Son Telgrafın Müsabaka Kuponu 

No. : 1~ ------
Bu Resim-------------- nln 

fotoQrafı oıdu~unu bllolrfrfm. 

~ORES: 

ihtiyar büyücü cMira:ıı yı bula<'ak 
ve Tamarnnın izini ondan soruo an- iMZA 
lamıya çalışacaktı. - 1 

(Devamıvar) ı,:::;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;:;iiiiiiiiiiiiiiii::;ü;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij;j;~1iii~ 

r;.ıı-.. etmege basladı. Ayagını ye .. 
vurdu, aş.üğısının boş olduğunu an
ladı. 

Masanın üzerinden çantasını al
dı, çakısını çıkardı ve hasırı kes -
meğe koyuldu. 
Hasır kafi mikdarda açılınca, bJ' 

kapak meydana çıktı. Kapağın cia
mir halkasını kaldırdı ve kap·lg 
kolayca açıldı. 

Genç kız aşağıya doğru ba~tı. 
Alttaki mahzen daha küçük gi!ll 
görünüyordu. Büyük bir dikkatle 
yavaş yavaş aşağıya indi. Bu
rası da tamamile döşeli bir yer -
di. Zemin kalın bir halı He örtül -
müştü. Rahat koltuklar, kitaplar • 

la dolu bir etajer ve bir yazıhane 
Himbası gözüne ilişti. Galiba bura
sı Kara'r.ın gizli evrakını sakladı
ğı tahtelftrz büro idi. 

Mücavir odaya baktı. Burası da
ha dardı. Gözleri karanlığa alıştı
ğı için, burasının bir banyo daire
si olduğunu anlamakta gecikmedi. 
Mahzen aydınlık değildi. Işık nn -
cak yukarıdaki delikten geliyor -
du. 

Genç kız, halının üzerinde yü -

ı uı Ken, cıyağı sert bır şeye takıldı 
ve düştü. Etrafı yokladı. Çelik zin· 
cire beııziyen birşey eline geçti. 
O zaman vücudunda bir ürperme 
dolaştı. Tam o sırada mücavir o -
dadan bir feryat işitti. Sanki damar
larındaki kan birden bire dondu. 
Dudaklarını ısırdı, ayni zaman

da karşısında acaip bir hayalet be· 
lirdi. 

Kendi kendine mırıldandı: 
- Allahım, yirmınci asırda Lon

drada mı bulunuyoruz? 

- 11 -
Müfettiş Mansus'un Skotland -

yardda küçük bir odası vardL 
Mis Holanda bu harikulfıde ma

ceranın kahramanı olduğu gün, si
vil taharri memurlarından birisi, 
Mansus'un odasına, ilk bakışta bir 
hizmetçi olduğu hissi ıi VC"en bir 
kadın girdi. Kadın, iki gözü ikı 
çeşme hüngür hüngür ağlı~ ordu. 

Mansus yirmi senelik polis ha -
yatında böyle manzaralara alışık 

olduğu için karşısına getirilen bir 
kadının bol göz yaşlarına t>hrmmi
yet bile vermedi: 

- Ağlamağa lüzum yok, dedi, yal-

nız sorduğum suallere Ct'vnp ve -
riniz. Siz Ledi Bartolomef'in ya • 
nında hizmetcilik ediyordunuz de
ğil mi? 

Meri An isminde olan bu kadın: 
- Evet, dedi. 
- Fakat bir gün sizi Ledinin al-

tın bileziğini çalmak üzere iken 
yakaladılar. 

Genç kadın göz yaşlarını ~ldi, e
vet makamında b~ını salladı ve 
karışık if ad el erle kendisini müda
faaya girişti. 

- Evet .. yani .. ne diyecektim? .• 
Ledi onu bana vermişti... Ledinin 
bana iki aylık borcu vardı. Raşka -
larına binlerce lira verdiği halde, 
benim gibi fakir bir kadının bir 
kaç liracığını vermiyordu. Bana 
yazık değil mi? Eğer Sir Vilyam 
bütün bunları bilseydi, hele ~u ta
b.,ka hiküyesini.... benim de hak -
kuru neden tcsJim etmiyorsunuz? 
Kara gibi biı adamn binlerce li a 
veriyo S nra J mm beş on ku 
§Umt• k : or, olur mu böyle §'. ·? 

Man u başmı doğrt lttu. Hır • 
sız kaaumı ~eveıdiğL1d ı bıkan 
bir polis memuruna: 

(Devamı varJ 
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Yavrular aeve ~ve liyor. Ve bu leziı gıdalara bayılıyorlar. Tabiatın 

saf hububatın özlerinden istihsal edildi~i için çocuklar çabuk neşvü 

nCml bu:uyorlar. Çabuk büyüyorlar. Hastalıksız \'e çok uzun ömürlü 

oluyorlar. Mutlaka H A S A N i~minc l'C markasına dikkat edi ıiz. 
Eczanelerde ve bakka iyttlerde bu~unur. H A S A N O E P O S U: 

Türk Hava Kurumu 

BOYOK PiYANGOSU 
Şi diye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

6 ıncı keşide 11 - Nisan - 1937 deair. 
Büyük 
ikramiye 00 00 liradır. 
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 gUnU ek,amına kadar biletini 
değiştirmlt but nmahdır. 

Bu tarihten sonra biJet Uze • 

!~~~~~;r;ln;d~e;k;i;h;a;k~k~ı~s~a;k;ıt~o;lu~r·;·;.;;;;;;;;~I •' Dahiliye mütehass1st 

or. Ali Rıza Sağla 
Beşiktaş Tramvay Durak 
Hasfal~nm hergün ö~leden 

Cağa loğlu Nuruosmani ye cad. 

1$lanbul, Ankara, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişch:r 

---mm••-------------aı 1 

sonra kııbul cdP.r. --
Cataloa-tu No. 30 (Eczaneııl 
yanında) T e ef on. ı2S6o 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme U. lt;f aresi İlanları 

Haydarpaşa Limanı ara7.isinde kain eski rıhtım binasındaki 5 

No. lu yazıhane aylığı muhammen 2500 kuruş mukabilinde ve bir sene 

müddetle açık arttırma suretile kiraya veri ecektir. Açık artllrma 

tar hi 8- 4. 1937 ve saat 15 te Haydarpaşa Devlet Demiryollara Birinci 

işletme Müdürlüğünde icra edi eceklir. Taliplerin muh:.ımmen bedelın 

yüzde yedi buçuk muvakkat teminat akçesiJe gereken kanunr veııaik ile 

beraber meıkfır gün ve saatte hazır bulunmaları ilan olunur. ( 1695) 

Yeni Çıktı 

Tahtları De
viren Çocuk 

ÇOCUK ROMAN! 

Yazan: lSKENDER FAHREDDiN 

BütUn okuyucularımıza 

tavsiye ederiz 

D Mi • Ti DA 
ve BELGEVŞEKLiGiNE KARŞI 

• 

kutusu 1255 Hormobin) G:-\lata ı~tanb•.ıl 

Akba mUesseselerl 
Ankanda her dild~n kitap, ra. 

zctc, mecmua ve kırtasiyeyi ucuz 
olarak AKBA müesıeaesinde 

bulabilirıiniı. Her dilde kitap. 

mecmua ıiparip kabul edilir. 

lstant:ul gazeteleri için ilAn ka. 

bul, abone kaydedilir. Undervodd 

yaza ve hesap makinelerinin Arı. 
kara accn esi. Parker dolma 

kalemlerinin Ankarada saltş ye
ridir. Tel~fon: 3:01 

Dans profesörü 
Parlsln 1937 senesinin 
reni dans ffgUrlerlnl 
ötrenmek lateıenlere 

mUjde 

Bcyo~lu istiklal caddesi Türkuaz 
dans dershaneııinde Kemal Sa mi 
Bayere müracaat. Hergün sabah 
on dan akşam dokuza kadar ders
hanesi talebelerine açıktır. 

Okul Kızı 
Okul Kızlarının yıllardır bekle-

dikleri biricik kız mecmuası 

15 Nisanda çıkıyor 

Kullandıgın ı söyle ı en son· 
ra, dişlerin niçin bu kadar be

yaz ve güzel olduğuna şaşmak 
hakikaten şaşılacak şeydır. 

Daktilo eraynıor 
Büyük Şmith Premier makine • 

sincie eski harflerle yazılmış ede

bi eserleri yeni harflerle çabuk ve 

Gün e iki e a Ra yo ınls 
fırçalanan dişler ebedi bir 
hayata, sıhhate ve cazibeye 
malik olurlar 

a 
. , .·'1-. 

yanlışsız çevirecek bir daktilo ba· 
yan aranıyor. İsteyenler her gün 
öğleden sonra gazetemizin idare 
müaürlüğüne müracaat etsinler. 
\alışma yeri Beyoğlundadır. 

o 

BIRE, 
1000 

TARLADIR 

Zührevi ve cild haıtaltklan 

or. Hayri Ömer 
Ôğlcden sonra Beyo2'lu Ağ-acami 

1 karşısında No. 313 Tc.efon: 

1 43586 
, ................. ~ 

ı.------· ... 
Kiralık Tütün 

1 Deposu 
Arapcami Kurkcü kap& Alaca 

il Mescit 17 Sadıkıye Deposudur: 
1 Galata Köprü bal• Hcnzinci Ah 

1 !!!!!!:~!!!!!!!!!!!!!!J Rizaya miiracaa t. -·----------- ı·--------·~-·-... · 
Dr. Hafız Cemal •Cildiye ve Zühreviyemütehassıs·ı 

(L~KMAN HEKİM) Doktor 

~:.~:!~!:.ı~~~!:1~,~=:~~;. Nuri Osman Ere~ 1 
den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar Beyolğu, Elh ı •nra apt. No. 

1 mıw•4' İstanbulda Divanyolunda (104) nu· 1 ~ 

maralı hususi kabinesinde hasta - 1 ede" 
larını kabul eder. Salı, cumartesi Sahlbi ve umumi rıeşrıyatı idare 

günle~· i sabah c9.5 - 12• saatlerı ha· Başmuharrir 

kiki fıkaraya mahsustur. Muayene-
hane ve ev te:~fon: 22398. Kışlık 

telefon: 21044. 

E. izzet 
Basıldı(ı yer: . r.· .. ıi~--1\lat uaaı .ouı 


