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Son ve kat'i karar: Abluka 
• • 
Ingiltere ile Fransa, icap _ederse ispanya sahillerini 

abluka altına almağa karar verdiler 1 

A . 'Ş . . 6 .. .. k . Bafdatta Suriye fev- Yugoslavpayltahtı bD· 
sıler bu taarruzları Mılıslere ugu zagıat kalide komiseri ile bu Ok • ı· 1 · · 

'llertlirerek bertaraf ettiklerini söglügorlar meselede göriifiilecek y mısa ır erını 

,. 

kabule hazırlanıyor 

Ceset morgtadw, ~azında ·tea,ık ya
pıllp yeptlmedıiı enJ•ttlecek 

. (Yaı• 2 MI •ı/•••stlo) 

Türkiye-Fransa · 
Arasında geni 
Müzakereler 

Fran•ız elçl•I Anka• 
rara dönUnce mUz• 
kerelere baılanacak 

Yeni muahede iki 
cepheli olacaktır. 

Aidatımız hususi maldm ata pe 
Türkiye ile Fransa aruanda yeni bir 

muahede akdi hakkında müz .. 
kerelere bllflanacakbr. Bu müza-

renia esasi Cinevrede Doktor: Arasla 
Fransız mümeuillerl arumda ta• 

-karrür ettirilm"ttir. 

Fransız .sefiri Ponıot'un Aq,. 
karaya dönmesini mfiteakip bu 
7oldaki müzakerelere başlanacak· 
br. Yeni muahede Hatay arazisinin 
tamam iyetini tekeffül edecek olan 
Türk• Fransız ve Türk· Fransız. 
Suriye muabeleridir. 

· Bu müzakerenin muvaffakıyetle 
neticelenmesi ve metinlerin tesbiti 

Türki,e.Fransaarasında bir letrfld 
meulnJn temeli olacakbr. 

Vogoocla /ll•inden hl. 61r ••ı.11.:T•rlcpıı111111n ,acvfa ,,.,. luıltlırılrgu 

TOrk • Bulgar dostluğ~ 
na yakışmayan bir filim 
MQhaggel bir voyvoda ile Türk-

lüğü rencide ediyorlar! 
(Yasısı 2 inci ıalalf~d•) 



Şu yel ve otel mese
lesi hallolunsa .. 

Doğrusunu isterseniz seyyah ~eh· 
ri olmıya en çok istidatlı olan şu 
Bursadır. Nitekim oraya akın ede
cek seyyahların rahatça oturup 
kalkmaları için de koca bir otel 
yapıldı. Halbuki dün bir gazetede 
Bursadan bir muhabir tclgtafını 

okuyunca şaşa kaldık. 
Bursalı muhabir ne bildirse be

ğenirsiniz? Diyor kı: 
- Bursayı seyyah şehri yapmak 

için evvela otel ve yol meselesıni 
halletmek lazım! 

Buyurun! Bursanın da seyyah 
şehri olması eğer h515. otel ve yol 
meselesinin halline kaldıysa sen cı

vucunu yala! Eğer bu mesele hal 
edcbılscydi, biz enayi miyiz, is • 
tanbula seyyah ır"tirirdik ayol!~ 

* 1 
Tuhaf bir 
spor klübU 

Garip. Bugün de Anadolu pos • 
tası tuhaf tuhaf haberlerle dolu: 
Zahar karlar çözüldü, h:ila ucuz et 
bekliyen İstanbula teselli olap gü
lüşsünler diye!! .. 
Baksanız a, Eskişehirde de (Ka

dınlar Spor klübü) açılmış! Bunda 
hayre_t edilecek 'le var, buyurula
cak. iyi amma bu spor klübünde 
acap ferace ile mi spor yapılacak?! 
selamlık spor kısmı da olacak mı?! 
Allah Allah, bizim bildiğimiz spor 
klüplerinde kadın eıkek bir olur. 
Hayattan kaldırdığımız kaç göç en 
modern şey olan spor klübündc mi 
tekrar avdet ediyor? 

Bereket haberin alt tarafı işi 
izah ediyor: 

' Klüp hemen bir balo verecekmiş. 
Hayret doğrusu. Klüp teşekkül 

eder etmez heves edilen de en güç 
spor: Balo!! 

* "Boynu kahn. 
lar,, kasabası 

İstanbul - Edrrne yolu üzerinde 
çirkin bir m snz.ara arzeden bir 
mezarlığın etı·afına halkın yardı • 
mile duvar çevriliyormuş. Kasaba
nın ileri gelenlerinden Esad ismin
de bir adam buna nezaret ediyor • 
muş! Fatih mahallesi halkı da ken
dileri için böyle asri bir mezarlık 
yapacaklarmış! 

Gazetede ismi söylenmiyen b·ı 
kasaba galiba (Boynu kalınlar) ka
sabası olacak. Neden? Kendi jc;""· 

rini kendileri görüyor' Var 01 'c~ 

mesı acaip. Hiç etrafına duvar çev· 
rildi diye kırk yıllık mezarlık asri 
mezarlık olur mu? Öyle olsa büti.ın 
belcdıye meclislerinin etrafına du
var çevrılirdı!! •. 

* Evet amma •• 
lzmirden şu haber bildiriliyor: 
İzmırdeki Musevi vatandaşlan • 

mız Türkçe konuşmıya and içmiş
ler, şuphesiz. Ancak bu andı, tabıi 
yıne museviçc içmişlerdir!! .. 

* Hic havret etmel 
Hiç işitilmış şey mi? Bir beledi

ye tahsildarı mahkemeye verilmiş. 
Nıçm, biliyor musunuz. Sallihiy...:tsiz 
olarak Burgaz Adasındaki hasta -
haneyi hacze kalkıştığı için! .. 
Şimdi iş anUışılıyor: 

Zira gazeteler Karadenizde, Kırı
mın cenubu şarki sahillerinde 250 
metre uzunluğunda ve 30 metre 
genişliğinde bir ada peyda oldu -
ğunu, alimlerin buna hayret ettik
lerini yazıyor. 

Hiç hayret etmeyin: Zavallı Bur
gaz Adası hacizden kaçmış ola • 
cak!! 

* Raflathanell 
tambur!! -

Meşhur tanburimiz Bay Tambu
ri Dürri'nin bir muharrire beya • 
natını hayretlerle okuduk. Me~ • 
h ur taınburimiz diyor ki: 

c- Ben tamburdan yağmur yağa 
cağım bile anlarım! O kadar has -
sastır!ı> 

Demek ki tambur rasathane gibi 
bir şey! Tevekkeli değil, bizim ra· 
sathane yağmur falan haber ver .. 
diği zamanlar daima: 

Men çi glıyem, tamburam çt 
mizend! 

Deniyor!! 

* . 
ilk uçan ka· 
dın kimdir? 

İngi~izlerle Fransızlar arasında 
açılan bir münakaşa bızim gazete
lere kadar aksetti: İkı taraf da (ilk 
uçan kadın kimdi?) diye münaka· 
şadalar .. Bunu bilmeyişleri ne ga. 
rip! Halbuki, ilk uçan kadın yine 
ilk kadın olan Havva anamızdır. 
Nevakit mi? Hazreti adem kendi • 
sine ilk hayvan postundan manto 
yaptığı zaman!! 

Esad Boynukalın, var ol! .. 
Fakat Fatih mahallesi halkının ,~~ ~6 

• da böyle asri bir mezarlığa özen- ~ ~~ 
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Başvekilin Yakışıksız 
Belgrat Bir filim 
Seyahati 

(Birinci sahifeden devam) 
muahedeyi imza!amak içın An1<a· 
raya yapacağı seyahate hiçbir 
mani kalmamış gibidir. 

Maamafih Ankaradan Kont 
Ciano'nun Ankara seyahatı baı.k. 
kında hiçbir malumat ver lmemişlir. 

BELGRA TT A HAZIRLIKLAR 
Belgrat, 30 ( Hususi ) _ Orta 

Avrupa ve Balkanlar siyaseti ve 
hatta bütün Avrupa siyaseti için 
son senelerin en mühim bir hadi· 
sesi addedilen önümüzdeki görüş· 
meler için Belgrattıı hazırlıklara 
başlanmıştır. 

Küçük itilaf murabba tarının bir 
ve iki nisan top'antalanndan sonra 
Çekoslovak Hariciye Nazıra Krofta 
Yugoslavyada kalarak Doktor Be. 
nesi bekliyecektir. Krorta, 3 ve 4 

nisanda, sloven kalabalığı bulnnan 
Novisl\da giderek "Çekoslovakların 
kendi istiklalleri için mücade.eleri,, 
mevzulu aleni ve umuınr bir nutuk 
söyleyecektir. 

Çek Cumh urreisine karşı Bel -

gradda büyük merasinı yapılaca~ 

ve Yugoslav milletlerinin Çeklere 

karşı olcın sevgisi büyük tezahü -
ratlcı gösterilecektir. 

GENERAL METAKSAS DA 
BELGRA TT A BEKLENİYOR 

Bükreş, 30 (Hususi) - Rumen 

gazeteleri. Doktor Bcneş, İsmet İ

nönü, Rüştü Aras ile, ayni zaman
dcı, General Metaksaınn da Belgra
da gelmesi ve Küçük İtilaf ile Bal-

Bulgar komşulanmız ( 1strafil 
Voyvoda) namilc, Bulgarlığın Os-
manlı idaresi zamanındaki çetecilik 
devrini yıtşatao yeni bir film yap.. 
mışlardır. 

( lstrafil Voyvoda ) vaktife Os
manb idaresine isyaa eden ve 
Türklere karşı büyük kahraman· 
lıklar göstererek şöhret bulan kah• 
raman bir komitacı gibi Bulgarlık 

arasındıt · efsaneleşliri miş mev. 
hum bir şahsiyettir. bu garlar vak· 
tile bu voyvoda için şarkılar çıkar
mışlar ve bunlarla Türkleri tezyif 
etmişlerdir. 

Bugün, bir çok Bulgarların ağ• 
zında dolaşan bu türkülerden ba~ 

ka, şimdi bir de bu Voyvoda na. 
mına, bir film meydana getiril-

.m ştır. Film, Berlinde işlenmiştir. 
Y iikında Sof ya ve bütün Buıgaris. 
tanda umuma gösterilmete başla• 
nacaktır. 

Yukarıdaki resimc;fe, lstrafil 
Voyvodanan zamanın pa~asının 
o~lunu nasıl dağa kaldırdığı görül

mektedir. lstrafil Voyvada rolünü 
• 

Bulgar artisti Oimof, kahraman 

Bulgu kızı rolün'ı Dclçeva, Goriao 
Voyvoda rolünü Andreyef ifa 
etmektedirler. 

Her halde Türk • Bulgar dost• 
luğunun umumt havasına uygun bul· 

madıg'ımız bu filmin Köseivanof 
hükümelinin dikkat naz.arından kaç· 
mayacağını ummak istivoruz. 

kan Antantı rnurahhnslarmın müş

terek bir toplantı yapmaları muh

temel olduğunu yazmaktadırlar. 

200 zabit ıı KQÇOK HABERLER f!Cumhuriyetçiler 
Habeşistandan '-----~JL-e-r~-e--" Cenupta da * Meşhur kasa hırsızlarından • 

Çıkarıldı Fantoma Mehmet,. d~n. dört sene ıllerliyor 
hapse mahkum edılmıştır. 

Londra, 30 (A. A.) - •Times,, * Temizlik amele sinden 80 ki- (Birinci sahif edeu devam) 
~aıetesi muhabirinin bildirildiğine §İ müşterek bir istida ile belediye- ları çamura saplanmış ve bunlar • 
göre, şahsına karşı yapıl:ın suikast ye müracaat ederek ücretlerinin dan üç tanesi hasara uğramıştır. 
neticesinde alınan mukabeleibil- d B Mı'lı"sler bundan sonra ormanın arttırılmasını istemişler ir. u şe-

:misil tedbirlerinden iki gün sonra kilde bir istida tanzimi biraz şüp • içinden geçerek ilerlemek istemiş-
haberdar olan Mareşal Graziyani h r .. -1d .. ğü. d b t ler fakat asiler bunların yaklaş -
muhtelif rütbelerde 200 den fazla e ı goru u n en za ı aca ya -

pılan tahkikatta istidayı ameleden masını bekledikten sonra şiddetli 
lta)yanı Habeşistan haricine çıkar• bir kişinin yazdığı ve arkadaşları· bir ateş açarak muhacımlara mü -
mışrır. · ı tt v anlac 1 ıctır him mikdarda zayiat verdirmişler-

Mukabelei bilmisil tedbirlerinin na ımza a ıgı liı m li • 

* Talebe nasolarının tatil zama dir. Milisler geri çekildiği zaman 
tatbiki sırasında bir kaç İtalyan "' • 

nında da muteber -0lması için bele· ortalık tamamile karışmıştı. 
yanlışlıkla bizzat kendi vatandaş- ı Gece geç vakı't """ı'lı"sler h:.ıa· diyece tramvay şirketine yapı :m fü " 

!arı tarafından öldürülmüştür. müracaata henüz bir cevap veril • harp scıhasındaki ölü ve yaralıları 
Haheşistanın Londra şefiri Mar• memiştir. toplamakla meşgul idiler. 

tin'in iki oğlu, Mareşal Graziani h A~ Sl0 LER BİR 1'N1GİLİZ VAPURU-* Siyasi müsteşarlıkların i da-
aleyhindeki suikast tertibatında NU TOPA TUTTULAR 
methaldar olmak cürmite Adis· sı üzerine mevcut idari müsteşu-

lıkların adı (Katibi umumi) liğe 
Abab~da kurşuna dizilmişlerdir. 

Muhabir diyorki: çevrilecektir. 
"Son vakal;udan sonra Ha~ * Ayasofya müzesi mahzeninde 

~i~lan ile diğer memleketler ara• yüksek kıymette tarihi vesikalar 
sında ticaret durmuştur. ve fermanlar meydana çıkarılmış· 

Sovyetler 
Hududa asker 
Yığıyorlar 

( ı nci sayfadan devam) 
en basit hareketler dahi en mühim 
bir hassasiyetle takip olunmakta• 
dır. Sovyet Rusya gerisinden her 
\'eçhile emin olmak için Uzak 
Şarkta esash tedbirler almış bu• 
lunmaktadır. 

Japonya ile yeni bir münase. 
beti siyasiye tesisi mukarrer gibi· 
dir. Japon ve Rus !!iyast temulan 
son hafta içinde artmıştır. Bununla 
beraber So.-yetler her hangi bir 
tecavüze karşı da hazırlıklı bulun• 
maktadırlar. Vladivistokta 30,000 
asker, 1200 tayyare tahşit edil· 
miştir, • 

Mançukoda da 2eceli gündüzlü 
askeri sevkiyat ve faaliyet vardır. 
Mongo:istan yabancılara kap1tıl. 
mıştır. Troçkistlerle şiddetli müca• 
dele vardır. 

Bulgarislanda 
Tevki/at 
Devam ediyor 
Yeniden birçok parti• 

zanlar nefyedlldiler 
Sof ya, 30 ( Hususi) - Sofya 

Be!ediyc:sl intihaplarına başlanmak 
üzeredir. Partizanlar bükt1mete kar• 
şı müthiş surette mücadele etmek· 
tedirler. 

Dülrerof namında bir partiza• 
nın evinde, polis, 50,000 sahte rey 
pusulası ile 20,000 beyanname 
bulmuş, 7 kişiyi tevkif etmiştir. 

Bunlar arasmda Zafira isminde 
bir de kıı bulnnmaktadır. 

Çankof taraftan J 5 kiti mem· 
Jeket dahiline nefyedilmişlerdir. 

tır. * Memleketimizde tütün zer'i -
yatını tahdit ve bir çok yerlerde 
tütün ekimini meneden kanun pro
jesi Büyük Millet Meclisinın bu 
devrei içtimamda müzakere edi -
lecektir. * Şehrin bazı scmtlerind-:?, 
bilhassa Yeşilköy ve Eyüp cıvarın· 
da sivri sinek akmı başlamıştır. * İngiltere, Çekoslovakya ve A· 
vusturyada sfgaralarımıza yeni 
mahreçler bulunmuştur. Bu mak· 
satla Avrupada dolaşan lnhisartu 
Umum Müdürü Mithat önümüzde· 
ki hafta şehrimize dönecektiı·. * Halk içın her mahaJlede ze -
hirlı gazlardan korunma kurshn 
Nisanda açılacaktır. * Memurinin Nisan maaşının 
tevziine perşembe günü başlana • 
caktır. * Dil Kurumu Ceyb ve Teceyb 
kelımelerinin Türkce mukabille • 
rini bulana yüz lira hedıye edecek· 
tir. * Hindistan Parst cemaatı ru -
hani reısinın oğlu doktor Pavri ve 

kızı Mis Jal Pavri Ankaradan şeh -
rimlze gelmişler ve Semplon eks
presile yollarına devam etmişler

dir. * Sultan Hamit devrinde uzun 
müddet İstanbulda sefirlik yap • 
mış olan Rızadaniş Han vefat et· 
miştir. 

Dışarda 

* Bulgaristanda Filibe yolunda 
bir otobüs ateş almış, iki kişi dirj 
diri yanmıştır. 

* Suriye fevkalade komiseri 
Kont dö Martel tayyare ile Bağda· 
da gitmiştir. * Amerikada Kramer maden O• 

caklarında iki infilak olmuş, do • 

kuz kişi ölmüştür. * Şanghayda bir mühimmat de
posu infılak etmiş. altı kışı öl.mü~, 
yirmi üç kişi yaralanmıştır. 

~abah ve akşam başmuharrirleri 
Acık Söz 

ispanya harbinde 
gönUllUler 

"Açık Söz de A. Ş Esmer. Is· 
panyadaki gönüllülerın geri çekil· 
mesi meselesinın bır çıkmaza gır -
mış gıbi göründüğünü yazıyor İs • 
panya harbinin Avrupaya yayıl • 
masına mani olmak için alakadar 
devletler bazı tedbırlere müracaat 
etmek ıstıyorlar. Yeniden gönüllü 
gôndertmemek. İspanya sahilleri· 
nl beynelmılel kontrol altına al • 
mak, İspanyadaki gönüllüleri geri 
çağırmak, en sonra da VatansıYa 
ve Franko hükürneti arasında bir 
tavassutta bulunmak. 

A Ş. Esmer. alınmak istenen bu 
tedbırlerin geçirdiği safhaları an • 
lattıktan sonra şu neticeye varı -
yor: 

Son taarruz, belki gönüllüle • 
rin geri çekilmesi meselesinde 
bı.r an evvel varılacak olan musbet 
neticeyi azıcık geriye atmıştır Fa· 
kat Avrupanın bir harp arifesfr.de 
olduğunu iddia edecek kadar tela • 
şa mahal yoktur. 

Cumhuriyet 
Belgrat mUllkatından 

sonra vaziyet 

te bütün bu gergınliklerin berta • ı 
raf olduğunu görürsek Bel • 
Belgrad mülakatında eheır.miyetli 
ve sulh için hayırlı kararlar alın • 
mış olduğu neticesi kendilığmden 

tebarüz eder. 
Şımdıden, İtalyanın bütün Bal • 

kan Antantı ile hoş geçinmek ka· 
rarına varmış olduğu pek meydan
dadır Bunun bu .kadarla kalnııya • 
cak surette ileri göti.ırüleceği kuv .. 
vetle tahmm edilebilir. 

Kafa sporu ve 
Bakanhğ• 

Ten -
KUltUr 

·TAN, da Ahmet Emın Yalman, 
yine kafa sporundan bahsediyor. 
Ankarada iken küçük bir anket 
yapmış. maarif işlerimizde mevkı 
ve söz sahibi olanlarla, meb'uslar· 
la, serbest meslek sahiplennden 
bir çoğile görüşmüş, bunlardan kil· 
fa sporunun ne demek olduğunu 

~nlamıyanlara anlatmış 

Mekteplerde kafa sporunu ta • 
mim etmek maksadile iki kupa ha-

• 
zırlanmış, bekliyor. Ancak mektep 
idareleri bu işe başlamak ıçın Ma- ı 

arif Vekaletının müsaadesine ihti
yaç duymuşlardır. 

Ahmet Emin Yalman, Maarif Ve· 
kaletinden meselenin tetkık edil - , 
rnesini, mekteplerde ve yüksek bil· 
gi müesseselerinde bu çığırın açıl· 
masına izin veriimesıni istiyor. 

.Cumhuriyeh de Yunus Nadi, 
İtalyan Dış işleri bakanının Bel -
gradda imzaladığı muahededen 
sonraki vaziyeti gözden geçıriy?r. 
Bu rnuahedenin imzasından ı:?vvel 
Orta Avrupada ve Balkanlarda ba· 
zı eksiklikler, sakatlıklar ve ger • 
ginlikler vardı. Eğer, yeni vaziyet· 

Kurun: 

ı l, Bankasının yıldönUmU 

1

1 
cKurun. da Asım Us, İş Bankası 1 

hissedarlarının dün Ankarada yap-

Bayonne, 30 (A.A.) - Tunusta 
kain Lagoulatte'den maden yüklü 
olarak gelmekte olan beş bın ton 
hacmindeki Magdalona adını taşı • 
yan İngiliz vapuru, İspanyol ası • 
leri tyarafından araştırılmıştır. A
sılcrin gemileri, İngılız gemısı uze
rıne Santander açıklarında altı o
büs atmışlardır. 

Kuyudan 
Çıkarılan 
Ceset 

O'ç dört gündenberi meydan1a 
olmayan bulgar tebaasından Nı~o· 
la ısmınde bı.r bahçıvanın cesedı 

dün, 'fopkapı dışarısında bır bos • 
tan kuyusu içerisınde bulunmu~ • 
tur. 

Nlkola kimdir? 
Topkapı dışarısında, Maltepe as· 

kert lisesıne giden asfalt yol üze • 
rinde sağ tarafda. ufarak bir bah -
çe ve bu bahçenin i~rısınde de kü· 
çük bır kulübe vardır Bu kulübe 
ve bahçe Müslim isminde müteka· 
it bir memurundur. Hemen 2 sene· 
ye yakın bır zamandanberi de Bul· 
gar tebaasından Nikola tarafından 
kiralanmakta, bahçe işletilmekte • 
dir Nikola, beş altı sene evvel. 
Bulgaristandan gelmiştir Burada, 
Edirnekapı dışarısında. Aleksi is
mınde bir Bulgar inekci ıle sık sık 
görüşmekte, evine gidip gelmekte· 
dir. 

,.lkola borçlu 
Nikolanın, bir çok kımselere u • 

fak tefek borçlan vardır Son za • 
mantarda da ışleri 1y1 gıtmedığ1 1· 

çin Edirnekapıdaki ahbabL ınekci 

Aleksiden 500 lira para almıştır 

Nikola, haddizatında şen. şakacı 
bir adamdır Hatta, bu yi.ızden'iir 
ki, 50 yaşım aşmış olmasına. ensesi 
buruşuk içinde bulunmasına rcı~

men yüzü ~cnç kalmıştır G::ı -
yet dinçtir. Fakat, son zamanlarda 
çıktığı Topkapı kahvelerinde, 'Ju 
neş'esi arasında zaman zaman da
lıp düşünmektedir. 

Nikola dört gündür görünme -

ne yazıyorlar? 
tıklan umumi heyet toplantısı mü
nasebetile, bankanın ış sahasında 

gösterdiği faaliyet ve muvaffakıyet· 
ti kaydcdıyor. Halkın İş Bankası • 
na parasını yatırması milli uyanı • 
ıın en canlı bır mısalıdır. 
Unutmıyaum kı, milyonlarca in· 

sandan miırekkep olan bır memle
kette bır takım ferdi zorluklar ve 
felaketler olabıhr Mühım olan ~ey 
büyük kütlenın her gun bıraz da
ha refaha doğru ilerlcmesıdır 

Kadı ki 1ş Bankası umumi refaha 
hızmet ettığı kadar bir çok ferdi 
zorlukların ve felaketlerin de ö . 
nüne geçmiştır 

Son Post.'3 

iki ,eyi başka bafka 
ölçülerle ölçen Fransa 

Son Postada Muhııth Bırgen 
Hatay rr.eselesınin p·enı;ip ıtıbarile 
tıaıledilmekle berabLr, prensıpm 
latbıkatında bazı zorluklar çıkaca· 
ğa benzediğini söylüyor. 

Hangi taraftan bakılırsa, F rao
sanın ıld türlü ölçü kullandığı gÖ· 
rülmektedir. Kendiııi için ayrı ôlçü, 
başkası için ayrı ölçül 

Türkiye bu iki ölçülü dostlara 
uzaktan dikkatle se}1rcdi or. Fransa 
ılyasetinin bu oyunlarını anlama· 
yacak kadar çocuk veya ahm ık 
değiliz. Türk efkarı umumiyesi bu 
sivasetin cilvelerıni birer birer iıör• 
dükçe, Fransa s yasclinin hudutları
rımızın yanıbaşındadkı faaliyetini 
ve t:>ıı faaliyetin hedeflerini not 
elmcsini Li:ecektir. 

Akşam 

Baş makalesi yoktur, 

--DIŞ 1 
1 SiYASA--
Viyana, Peşte, 
Prağ ve 
Küçük itilaf .. 

Hitleristlerin, Avusturya dalıı 
linde yaptıklan Nazi propagandııSl 
anşlosu idealini Avusturya hudut• 
larından uzaklaştırmağa başl:ıril1Ş' 
dır. Çünkü Habsburgların .A ' 
vusturya tahtına gelmelerine ratl 
olmıyan Almanlar, Dolfüs siyas:~ 
tinin Şuşnig tarafından idamcsı 
de istememekte ve Avusturya flit' 
leristlerinin prens Starenberg'le 
birlikte iş başına gelmelerini nrz1' 
etmektedirler. Almanların Avus' 
tuı yaya karşı güttükleri bu si • 
yasct, ve Nazi propagandalarırı~ll 
şiddetlenmesi karşısında, ş~şrıı~ 
hukumeti, Roma - Berlin sn•$ 
mıhverındcn uzaklaşıp Peşt~· 
Bukreş ve Prağ ile yakınlaşrnııSI 
Avusturya menfaatine daha uY ' 
gun bulrrıağa başlamıştır. Avustur· 
ya hükumeti, Tuna devletleri bi'.' 
Jiğının tnhakkuku için hatta, fn~~ı· 
yete geçmiş bulunuyor. Ş ışnigtı: 

ı Budnpeştevi ziyaretinden sonra, d 
k tor Hodzanın Viyanaya r,eıer 

Şuşnigle görüc;mesi Orta Avru~· 
da mi.ıhım bır siyasi hadise olar.ı.ı~ 
karşılanmıc:tır. Şuşnigle Hodza"••r. 
oaş başa ve:-erek selamet çaresi ıı· 
ramaları Bükrcşde çok iyi karşı ' 
lanmış ve Budapeşteyi daha cid~r 
yetle harekete getirmiştir. Macı'' 
lar, Yugoslavya - İtalya anlaşrnıı 
üzerine, Belgrada karşı olan siya ' 
setlerini değıştirmek üzercdirJeC· 
Yugoslavlardan Macarların c~J:l 
toprakları geri almak istemeJetl 
bu iki dost arasında bir dostıuğı.Jll 
teessüsüne mani olmakta idi. ttıl· 
ya hükumeti, Yugoslav hudutıııc~ 
nın tamamiyctini, son Belgrad pS~ 
tı ile taahhüt edince, Macarlar, '{ıJ' 
goslavya ile dost kalmayı rnuv . ..'•~ 
butmağa başladılar. BinaenaleYlt' 
Orta Avrupa devletleri arasırıd' 
anlaşılamıyacak bir mesele kal~~ 
mış demektir. Esasen, küçük itıl 
paktı, Macaristanla, Avusturyatı1 

eski toprakl arını geri istcme1eri11e 
karşı yapılmış tedafüi bir anlaşrııJ 
ıdi. Macarlarla Avusturyalılar " 
razi taleplerinden sarfı nazar cdiJ1' 
ce, Tuna havzasındaki Macaristııılı 
Avusturya, Çekoslovakya, Rornıtrl' 
ya ve Yugoslavya devletleri :ıır8 ; 
<>ında yakında umumi bir anlaşt11 
nın husulünü beklemek doğru oıut· 

Ahmet R uf .... 
·••••••·•••••••·•·••·•·•·•····•··•·•••·•·····••·· tt mektcdir. Fakat bu gaybubiyct, 
nıdıktarından bir ço~u tarafınd~ 
fark bile edilmemiştir. Yalnız, ti" 
sahibi Müslim, Nikolayı üç, dÖ 
gün göremeyince, evvelki sıı~ 
Mevlanakapı jandarma karak01..ı 
gitmiş, karakol kumandanı şuı<:t' 
onbaşıya Nikolamn kaybolduğ'111 

haber vermiştir. Bir taraftan i~ 
darına araştırmalar yaparken, 
taraftan da Müslim. merak sai1'' 
sile, taharriyata başlamıştır. , 

Dün sabah, Müslimin, Ahrn~t ~ 
minde bir tanıdığı gelmiş, b§dıst· 
ona da açmıştır. Beraberce etrll 
araştırıp taraştmrlarken, baM.c 
deki bostan kuyusuna bakmak ıı 
kıllarına gelmiştir. Ahmet, kuyıt' 
bakınca, cesede benzer bir şeyiı'I , 
üzerinde yüzdüğünü görınüştil 
Bunun üzerine de, bir aynayla ~·ır 
mışlar, Nikolanın cesedinin kO' 
da olduğunu anlamışlardır. 
Bır taraftan da it!aıyeye h:J~ 

verilmış. itfaıye gelerek hususi 1 

tibatla cesedı kuyudan çıkarf'llıj 
t1r. 
Dığer taraftan da, müddeiuıtl!1 

mi muavinlerınden Fehmı hadiJ~l 
ye el koymuş. vak'a yerine geıet 
Jandarma bölük kumandanı, şe~ 
remıni nahıyc müdürü HüsnO ıı: 
s::ıır al5kadar kimselerle berB 
tahkıkata başlamıştır. 0 
Akşam geç vakit EdırnekııP~ 

kı ınekci Aleksı ile Nikolanırı ~ b 
nibahçedcki hemşerısi ve dığer cfı 
zı kımseler sorguya çekılmişl~r 0 

Vak'a yerine gıden tabib1 • e 
Enver Karan da cesedi nıı.ııı) 

e(ı 
etmış. boynunda, tazyik es 1 
benzer izler müşahede etf1l11~ 
Bunun ıçın, cesedın Morga ıcs 
rılmasına lüzum gösterm1ştir· , 

Dün gece geç vakitlere kad8
; 0 

pılan tahkikat ve sorgular, tı ~ 
sedeki esrarın düğümünü çöıe 
miştir. ı 

Nikolanın biri tarafından ~:ı: 
dürülerek kuyuya atıldığı, ) !' 
teessürle bahç:ede dolaşırkerıtıe 

:~~~ş~~~~;~;~~.1;!~~:u~: ~il 
deıumumilik tahkikata de\19 

mektedir. rt 
Aleksi ile Nikolanın bctıl, 

nezaret altındadırlnr. 
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Günün meselesi: 
lstanbulda kaçakçıhk vaka
larının arttığı tesbit edildi 

Yeni bir büro teşkil edildi 
Kontrol usulü değiştiriliyor, gnei vesait alınıyor, 

k adro adamakıllı takviye ediliyor • 
~n zamanlaıda şehrimizde ka- ı ri bundan sonra yeni usullerle ya- j 

~1 çılık vak'alarınm arttığını gö- pılacak ve yine ccnebı mcmlcket-
ren c·· -k b" 

1 
umru ler Vekaleti bazı ted- lerdcn gelecek tren ''e ekspresle -

n ır ~ ~lrnıya lüzum görınü~ ve bu- rin de daha mÜntazam kontrölleri 
bun ıçın yeni bir teşkilat ıı:urrnıya için bugünkü teşkiliıt takvıyc edi-
b aşlamıştır. Gümrük ve Muhafaza lecektir. Aynı zamanda bugün 
b~§ müdürlüğünde bu iş için yeni ihbar edilen veyahut meydana çı-
ır kaçakçılık biirosu teşkil edil _ karılan kaçakçılıklara ait tahkika-

ntiş ve şefliğine de Ankaradan A- tın pek geç yapıldığı ve hatta bazı 
sırn ~tirilmiştir işleri sürüncemede kaldığı anla -

:Su da • • şılmıştır. Bunun için yeni •• şkilat-

I k 
n n sonra bütün k~çakçı • ta bu noktalara da rok ehemmi.vet 

ı Vak' 1 :r istan a anna bu büro bal:acak ve verilecektir. Aynı zamar:da da 
ni b"bul hudutları dahilince ye • tahkikatların pek çabuk yapıla -
hile ır teşkilat ve takip usulü tat- bilmesi için de kadroda lazım ge -
ren edece~ir. Bilhassa limana gi- ler takviyeler y.ıpılacak ve bu kı-

-.. ecnebı vapurlarının kontrölle- sımdaki memur adetleri fazlalaş· 

Etibank lstanbulda bir 
şube açıyor 

On beş güne kadar şube Top
ha_nede çalışmıga başlıgacak 

'lürkiyede m d ·ı·~· . k " §af etr a encı ıgı ın ı - yapılacak nakil i!<lerilc ugrailmak 
ve bu yolda lazım gelen nezaret -
lcırrlc bulunmak üzere İstanbulda 

kadar ~k ve bilhassa şimdiye 
llıad ıst~fade edilcrniycn bir çok 

enlerım· · · dan b" ızı ışletmek üzere bun- bir şube açılması kararlaştırılmı:-
rada ~r buçuk sene evvel Anka -
kilci.tın urula~ Eti Bank şimdiki teş
lık1 ı genışletmck üzere hazır -
ı · ara başlamıştır. EU Bank ma-
uın olduğu ·· 

tıi \'e z uzere ilk evvel Erga-
~·e . onguldakta iki ımbe açını~ 
Y §ltnd' r · 

tır. 

Bu iş için Tophanede büyük bir 

bina tutulmuş ve teşkilat hazırlık

larına başlanmıştır. İstanbul şube
sinin hazırlıklarile bilhassa Eti 
Bank Umum Müdürü İlhami Pa • 

gel ıye kadar bu yolda lazım 
en tandımaı ft, b 

1 
k h mir yakından alakadar olmakta • 

?lrlad u ..ua i me için a- . . .. 
ını ığı Program üzerinde çalış- dır. Banka, on be~ yırmı gune ka-
llı §tı. Şimdi ise programın ilk kıs- dar fmıliyete başlıyacaktır. Ban • 

ın~dakf teşkilıit tamamlandığı ,,e kanın buradaki şubesi madenleri-

~lış: mıntakalarımızda lüzumlu miziıı denizdeki nakliyat işlerile 
lıank ;lara başlandığı için Eti uğraşacağı gibi iktısadi mehafıli· 
lllı 

1 
rogramın ikinci mühim .kıs- mizc de yardımlnrda bulunabilc -

8İt'i:ı:.n l1akliyat işinin teminine cektir. Bu eser iktısad1 hayatımız· 
edilen ı§tır. Bunun için de istihsal da atılmış yeni bir adım o1acak-

191"11"''"'"'"llladenlcrimizin deniz volile tır. 

tırılacaktır. Gümruk Ye muhafaza 
baş müdürlüğü, kendi deniz \'e -
saitl kafi gelmediğinden yeniden 
kira ile kaçakçılık takibinde ku1la-

nılmak üzere vesait tutacaktır. 

nu te~kilat yapıldıktan, kadro 
takviye edilip yeni \•esait temin o-

lunduktan sonra, kaçakçılığın ö -
nüne geçilebileceği ümit edilmek
tedir. Son zamanlarda şehrimizdeki 

kaçakçılık vak'alarının istatistiği 

iyi denilmiyccek neticeler vermiş
tir. 

Yeni teşkilatın, bu vak'aların Ö· 

nüne geçeceği kuvvetle ümit edil -
mektedir. 

Vapur ilkbahar 
Tarifeleri 
Başla yor 
Nisanın sekizinde Akay 

t atbik edecek 
Akay idaresi ilk bahar tarifesini 

8 Nisanda tatbik ctmiye bnşlıya -
caktır. Kışları kaldırılan Anadolu 
seferleri de 8 Nisandan itibaren iş
leıniye başlıyacaktır. Adalardan, 
bilhassa Pazar günleri geç saatle -
re kadar Köprüye vaput· i~liye _ 
cektir. Bundan başka Mayıs se _ 
ferlerinin saatleri de günlerin u _ 

zamasma göre değiştirilmıştir. Şir
keti Hayriye idaresi de ilk bahar 
tarifnc;ini Ni an ortasınd& tatbıka 
başlıyacaktır. 

İdare, Boğazın yukarı kıs.ımlarına 
Kôprüden doğru postalar yapmış _ 
tır. Aynı zamanda da Boğazın iki 
sahılinde karşıdan karşıya iskele • 
11.r ar.asmdn sık seferler tcmın edil. 
miştir. Bundar. b:ışka Akay ve
Şırl:eti Hayrıye idareleri tarıfe sa
c.Uerini biribirlerinc uycun ola -
rak hazn lnmışlardır. _ .. _ 

Bu akşam Radyoda ~urg;·;;;·;;~d~ ........ s"ii;g;;·;;/ik .................... .. 
ah; ge seçimi Hakkında Eminönü Halkevi neşrlyııt kolu 

Röportaj Var 

Haliçte kaçakçı ilk j'[ Ha~k Filo~otu J 
dıyor kı: 

Eski Haliç şirketi gümrük 1 Çocukıarımıza garip 

k k 1 
..., Bir Türkçe ders 

aça çı ıgı mı yapmış?. Bizun~!tc~!i~i':.~~ı::ş,yn<ını 
1 ~ - - · yaşını alınış olanlar bu acaipliktcn 

..:Jatılan hurda gemilerin gümrük pek müteessir cılmayız. Çünkü, her 
gördüğümüz şeyi okumak ~öyle 

resimleri ödenmemiş.. dursun, okuyacağımız şeyleri dahi 
ekseriya çocuklarımıza okutup din-

Eski Haliç şirketinin c.vvclce ba- si lazım gelirken ödc.memıştir. Şir- liyoruz! 
zı gümrük kaçakçılığı yaptığı hak- ketin bu suretle mühim miktarda Halbuki zeki çocuklarımız dch-
kında al:ikadadara bir ihbar ya • gümrük resmi vermediği zannedil- şetli araştırıcı bir haldedirler. Mclc-
pılmş ıvc tahkikata başlanmıştır. mcktedir. Alakadarlar şirketin bil- tcptc, sokakla, tram'73yda, yolda 
İhbara göre, şirket senelerce ev- tün muamelatını kontrol ederek önlerine yazılı ne gelirse okurlar. 

vel i~letme işine bo5ladığındanbc· d h Bu da onlar için ·veni ö<rrendı"klcrı· a ilde satılan bu gibi malzemeyi ~ c 
ri A\Tupadan getirdiği vapurları okuyup vazmalarmda bir ncvı· tat-tcsbit ctmiyc çalışmaktadırlar. Fa- ~ 
ve bir çok malzemeyi diğer imti- bikut yerine geçer. 

1 · k ti 'b' ·· .. k ·· 1 kat şirket şimdiki halde gayri faal yaz ı Şll" e er gı ı gumru su?. o a- Çocuklarımızın çoğu bu tatbikat 
k l k t k ktad F 

V3ziyetıe olduj?unrian nE-ticede ne ra mcın e e e so ma ıı·. a • - sayesindedir ki, türkrclerini kuv-
k t 

· k t ı k gibi bir muamele yapılacağı mer. l a şır e sene erce sonra es iven '.'S vetlencliriyoı-lar. 
vapurlarm bazı aksamile mal;,e - huldilr. Çünkü şirketin bugün bü - Gel gelelim, bize kalsa ömrü bll-
meleri hurda fiatına dahilde sat- tün tesisat ve vapurları belediye 15.h haberimiz bile olmıyacak. Ba7.l 
mış ve gümrük kanunu ile bun - tarafından alacağa mukabil hacl~ acaipliklcri yine onlar bize haber 
ların resimlerini gümrüğe verme• altında bulundurulmaktadır. ver iyor. Çocuktan al haberi derler 

flitlllttllltltltllltlUllHlltttUIHllllll lft l UlllHlllt1tl1Htllllll11111'1111tlllHltffUIMH dfftMtlltHHIUtt mtffttHHttHH t tttPN1tUIU111lUllllllAt 8 1 ne kadar doğru! 

Bu gaz da Mimar Sinan 
Yüzbin muhacir lhtif ali 9 Nisan-

İşte çocuklarımızın ellerinde do
laşan yerli bir çukulata kağıdı üs
tündeki türkçe yazılar: 

c ••• çikolatası. 

Gelecek da yapılacak 
Yiyenlere kuvvet getirir, yel ek

seriyet çocuklara tevsi ediliyor!! r 

Pek yüksek edebiyat türkçesi! 

Bir •f sonra vapur nak• 
il yatı batll ror 

Sıhhat Vekaleti tarafından ha· 
zırlanan büyük iskan programın:ı 
Fore bu sene yurdumuza yabancı 
memleketlerden yüz bin kadar mu· 
hacir gelecektir. En mühim mu .. 
l acır naklıyatı Romanya ve Bul -
glric:ta:ıdan olacaktır. Nakliyat 
hem denızdcn ve hem de karadan 
yapılacaktır Denizden yapılacak 
r.~klıyat için yakında Yapurcular 
arasında münakasa açılacak ve en 
ucuz fıat istiyene nakliyat işi ha
vale edileceklir. 

Istanbul ıskan müdürlüğü Sir • 
kecidc Sarayburnunun arkasına 

clüşen yerde büyük bir mi saf ır -
hane yaptırmıştır. Karadeniz yo· 
iıle şehrimize gelecek muhacirler 
burada mısafir edilecektir. Binada 
büyük bir oşhane ve hamam yapıl
mıştır. Ayrıca yüzlerce kişinin ya· 
tabileceği yatakhaneler \'ardır. Mu
l;oıcir nakliyatına önümüzdeki a -
yın sonlarına doğru başlanack ve 
kışa kadar devam edllccektir. Da· 
hn şimdidE>r.., geçen son bnhardnu 
ı.ı:.ızırlanıp da yurdumuza naklede • 
cemcmiş bır çok muhacırler Ro· 
manynnııı içerileıinden Kostcn .. 
cı ye akın etmiye başlamışlardır. 
Bır çok kimseler de bu seneki mah-

sı•IJPrini ~t:ıktım sonr3 eöç etm:. 
ye hazırlanmaktadıı lar. 

M•r••lm için program i 
h•zarlanıror 

Büyük Türk san'atkarı mimar 

Yine çocuklarımızın ellerinde do
laşan mavi-siyah bir mürekkep şi
§esinde de şöyle bir yazı var: 

~Bürolar ve mektepler için!> 
Çocuklarımızı bu garip türkce 

tatbikatından ve azabından kurta~~ 
sak ... 

Sinan için 9 Nisan Cuma günü, An· 
kara, Edirne ve şehrimizde büyük 
merasim ve ihtiflıl yapılacaktır. 

Bunun için şimdiden hazırlıkla· Halk Filozofu 
ra başlanmış ve şehrimizde mimar• ı==,= T============= 
lar, Güzel San'atlar Akademisi V QfQnzlerle 
Halkevi ve evkaf mensuplarından 
mürekkep bir ihtifal heyeti teşkil Kani 1 
edilmiştir. 

Heyet azaları yarın oplanarak Bir çarpışma 
bu san'at dahisinin adile mütenasip 
parlak bir ihtifal pragramı tcsbit Halep, 29 (Hususi) - 15 Mart• 
edeceklerdir. l~ Dirzor'a göııderilen on kişiiik 

O gün Süleyınaniyede, Sinan'm bır vatani poli" müfrezesi esnaftan 
ır.akbereslndP nutuklar sövler.e • birini döverek karakola götürmüs-
cek ve büyük mimarın eserleri bi~ tür. Bunu gören halk, hadiı:ed;n 
rer birer gezilecektir. müte~ssir olarak karakolu hasmı~· 
Ayrıca Halkevinde (Sinan günü) tır. Uç yüz kişi ile jandarma ara

tertip edilecek \'e konferanslar \'e- sında müsademe olmuş, jandarma· 
rilecektir. Gece de radyo ile neş- dan ikisi \'e halkın arasından da 
riyat yapılacaktır. bir kaç kişi ölmüttür. 

,.e0e:~~e:~:~tSi:~:~!:~~!~~: r-·········· .. ···· ................................... . 
:aa:;~:~yacağı hır broJür çıknrı1a- Birimizin derdi 

Şehir tiyatrosu 
Anadolu 
Turnesinde .. 

Hepimizin derdi 
Hangi cins kumaş 

kullanıyoruz 
bilmiyoruz 

N etı·celendı· 'T'etkı·k yapılıyor tarafından radyoda her on beş gün-" 4 de bir muharrir arkadaşımız Nus- E 
d 

Sof ya 30 (A ret Safa Coc:kun tarafından verı·ı. mnı•yet ffiU••du•• ru•• 
. • But a' . .A) - Mart ayın· H ey'et garbi A nadoluda -s 

iki ay sürecek bir 
aeyahat 

Bir okuyucumuz bize şunları 
yazıyor: 

"Geçen gün bir terzide bir eJb;se 
yaptırdım. Terzi, lngillz kumıışı 
dedi. Metresi 12 liradan, diye 
teminat verdi. Bir gün ba~ka 

bir terziye tesadüf ettim. Halıs 
yerli malı, dedi. 

lntihab g• rıstanda yapılan nahiye çalıtıyor mekte olan konferansların altıncı· V ı• 
telcr·ın~ıın.~n kat'ı ve re!mi neti· iktısat Vekaleti balıkçılık şube- sı bu akşam saat l

9
,3o da verile- a 1 M Ua Vİ Dİ 

i " g cektir. 
•iırııc . orc, rey kullanmak üzere si müdürü Bay Mazlum \'e balık Olacak mı? •. ... rı "az.ıl 

1 
Arkada~ımız Türki.vede ilk defa 

•11Ürı tehible . 1 o an e rkek, kadın mütehassısı İsmail Hakkı ile di - -
6Ss bi . rın sayısı bir milyon tıer bir zattan mürekkep olan heyet olarak radyo - röportaj konferaıı - İ 
L., nı erk k 0 .. 1" k · stnnbul vilayetinin, islerinin 
t.11ni k d e ve bir milyon 390 azası süngerciliğin inkişafa çarele- sı soy ıycce tır. Gençler oku - • 
) Ücde ~ ın olmak üzere takriben rini de aramak üzere Bodrum ha- muyorlar mı? mevzulu konus ~ çokluğu dolayısilc şehrimizde i· 
ltııdtn 1 d~n fazlası ve 456 bin valisine geçn.işlerdir. masında memltıketin tanınmış ş;h- kinci bir vali muavinliği ihdası et-
tlrrıiıt~,~:nı ... Yüzde 33 ü iştirak Oradan Antalya, Mersin ,.e İs • siyetlerinin toplamış olduğu fikir- rafında tetkikat yapılmaktadır. Söy-
,._~n "b .' Kadınların rey hakkı kenderun körfezine de giderek de- lerini konferans arasında tebarüz lendiğine söre İstanbul ikinci va-

Butd lıyari kılınmıştı. niz mahsulleri ve dalyanların \'a- ettirecektir. Bu arada on beş gün- li muavinliğine, emniyet müdürü 
lt rin yh n nıemlekette verilen rey· ziyetile meşgul olacaklardır. de çıkan eserler tanıtılacaktır. Bay Salih Kılıc'm tayin edilmesi 
kanunu u~: ?b~· 79 u men'i intihap muhtemeldir. Diğer taraftan Be-
l eUere .cı ınce gösterilen nam· YörUk Ali plljı Cemiyet mevcut tesisata ilavelC'r. yoğlu kaymakamı Bay Danış'ın da 
l>llttilcr~e~!~t ve feshedilen eski Büyükadadaki Yörük Ali plajı yapacaktır. Muayyen müddetin mü. 1st~~bul emniyet direktörlüğüne 
ancak h utun gayretlerine rağmen Adaları Güzelleştirme Cemi yeline ruruodan sonra da bu te!lisatı be· k~tırıleccği kuvvetle söylenmekte-
~ YUzde 20, 22 si boş çıkmı~tır. ı~ sene müddetle trrkedilmişf r. ledivc emrine lerkedeccktir. dır. 

~%::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--........ ~---
~de b t roman: 27- ması da güç çeşitlerden bir kilit - Niçin açmıyorsun?. 

- vardı. 

Sen de sevecek'sı· n '· Lütfiye işte bu sandığı, o kilidi, 

lllak .. 
ıçın b 

"asıta b undan daha mükenunel 
ulaınaz.dın! 

Genç kad 
tan ının her vakit ıc:ıl ıc:ıl an ·· l' l' 

:tıUş b· gozlerindeki bu alev görü· 
,.,., ır an i"inde .. .. 
·-u§, ağlama~ sonmuş, nemlen· 

Salih ık olmuştu. 
h bu ·· 1 aktı b goı ere, bu değişişe 

aktı: 
- Bo ffye § Yere üzülüyorsun Lut -.. 
nedi s .. 
_ ' ozUnc ekledi: 

iL Senı rne • 
~n Cel b" sut etmek, sana elim-
h~ e ılen b"t·· -.bUtneıc . u un hizmetleri ya-
01.tna tağ ıçin çalışıyorum. Eğer, 
" mense . "!>taam ıu memnun edemi-

-·~ eıneğ· 
Onlaruı ıme çok yazık olur! 

btt ~~· hayatında bu sözler ve 
~, ·'Ullleler ilk içU ko acı, kırık, 1ztıraplı 

nu§malarrh. 

Etem i zzet Benice 

Genç kadın, hiç dcğişmiyen du· 
ruşu ve ses ahengile: 

- Fakat, maalesef öyle değil.. 
Dedi, hemen ağlamıya hazır bir 

iç sızlanması ile: 
- Belki hatalı konuştun. Onun 

üzerinde durmıyacağım. Ancak bu 

sandık ilzerlnd<!ki sorum Hk değil. 

Kaç kere soruma hep bana ayni 

şeyi yaptın. Nedir bu sandık san • 

ki? •• 
Lutfiye için gerçekten bu bir 

eavul ölçüsündeki demir sandık 

muamma halindeydi.? .. İri iri çivi 

başlarile süslenen ve köşe perçem

lerine bir hayli emek verlldiğl gö

rülen bu esrarengiz sandığın ken· 
dJ kilidinden başka üzerinde ayrı· 
ca bir asma ve açılması da, kırıl • 

onun bir sır halinde ve Salihin di -
linde saklı kalışını çıldırarak me
rak ediyor, 

- Bir kocanın karısından saklı 
nesi olabilir?. 

Diyordu. Ki, bu soruyu Salihe de 
tekrarlıyarak: 

- Niçin bu sandığı bana açını -
yarsun?. Neden onun içindekileri 
bana göstermiyorsun?. Karı ve ko
canın blribirlcrinden saklı en kü -
çük bir şeyleri bile olması bu gö
ıiinüştc iki, fakat, hakikatte tek 
varlığı kundaklamaz mı? . 

Salih bu serzeniş karşısında söy. 

liyee<)k bir söz bulamadı. Fakat, 

onda da bu sandığın sırrını sakla _ 

mak belki bir inad halindeydi. 

- Karıcığım itimad et bana l • 
çinde hiç bir şey yok onun. Bi; as
ker çantası. O kadar. Yaln.z meşin 
değil de demir. Cephede, ı.rzgin 
olduğum vakitlerde işime yarar .. 
d iye yaptırmıştım. 

- Anahtarları yanımda değil de 
ondan .. 

- Nerede?. 
- Kışl::ıda bıraknustım b" ·· 

Biılii. orada.. ır gun. 

b. ~utfiye, anahtarların Sn! :ı.; 1, ce-
ın c olduğunu bilivordu F"ka• v . . . ... ' 

• ~nı evliliğin uysal kadına verdi· 
ğı sabırla onu yüzlemek is•"'""livor· 
du: J 

- Pek güzel; sandığın J.ula tılı· 
sımını muhafaza etsin. Zanrı yok! 

.. Dedi \•e .. kendi kendisi ie dü ~ 
şundü: 

- Ya, bana itimadı yok. 

Ya, bu kendisi için bir mnni.. 

Ya, içinde bana gösterm<'k iste-
mediği bir şeyler var! 

. Fakat, bütün bu kararsızı ık i
çınde tek \•azıh :fikri şuydn: 

- Bu adam beni anlıyamıyor! 
Ve .. bu fikir, bu görüş l:<>r gün 

onun içini birnz daha kemiren, 
~uygularma biraz daha ya.· :!rrı bi. 
ınan oluyordu. 

(Deı•amı var) 

Şehit' tiyatrosu dram kısmı ar • 
tistlerinden 22 kişilik bir temsil 
grupu ayın altısında Anadolu tur • 
nesıne çıkacaktır. 

Turne iki ay devam edecektir. , 
Ankara, Eskişehir, Konya, Adana, 
Manisa, İzmir ve Balıkesir vila -
ycller ine uğrıyacak san'atkarlar, l 
buralarda üçer döroor gün kala -
rak bu sezon oynadıkları eserleri 
temsil edeceklerdir. 

Heyete iştirak edecek kadın ar
tistler Bedia, Neyyire Neyir ''e Şa
ı.iyedir. 

Halk evinde konferans 
Eminönü Halkevindcn: 
:30/3/937 Salı günü Evimizin Ca

ğaloğlundakl merkez salonunda 
saat (17,30) da Bay Dr. Hüseyin 
Kenan tarafından (Keyif verici 
zehirlerle mücadele) mevzulu bir 
konferans verilecektir. 

Bu konferans bütün yurttaşlara 
açıktır. 

TekaUt ve yetian maat· 
lar1 keslrJerile beraber 

ödenecek 
Tekaüt ve yetim maaşlarının ö

nümiizdelci Hazirandan ilibaı en 
kesirlerile birlikte ödenmesi Ma -
Jiye Vekaletinden defterdarlığa bil
dirilmiştir. 

On beş gün sonra, bıışka bir 
terziye rastgeldim. Elbi~cmi 

gösterdim: Alman malıdır, dedi. 
Hulasa, bu işi anla, amadım, gitti. 
Doyuyoruz, işiti} oruz ki, yerli 
kumaşları, Avrupa kumaşı diye 
satıyorlarmış .. 

Fakat, bu hiçde İ)•i bir hareket 
de~ildir. Yerli malı kumaşlarına, 
herkesin anlayabileceği bir dam· 
ga vurmak icap ediyor, kanaa. 
tindeyim, Çünkü, kumaş işlerin· 
den bütün vatandaşlar anlamaz. 
lar. Bu gayet tabiidir. Kullandı· 
ğınız yerli kumaşın ne cins ve 
ne çeşit old uğunu bilmemek ne 
kadar acıdı r. 

Bu, niçirı böyle ol un?. Alel· 
ümum müşterinin kandmlması, 

bir yalancılık değil, tabii bir 
hal almış, bulunuyor, Ha.lbuki 
hiç doğru değildir. Fıatında 

aldanıyoruz. bnri çeşidinde, cin· 
sinde atdanmıyahm. Dünyanın 

hiçbir yerinde zannediyoruz ki, 
kumaş denen, nesne, şu fstan. 

but tezgfıhlanndn olduğu kadar 
pahalıya satılan bir mata de~il· 
dir. Bu dert, küçük bir dert 
midir? 

nıııuıı1tı•1t•t1tt•unuı111 ı 11uuınu11111ıu11ıuuıınuuııı11111uııuınuııuıu1111nı11uuıııııu1ttı1111111111111uııu111111111111111111uutuu mu 

J?evlet Demiryolları ve Limanları 
işletme Umum Müdürlüğünden: 
Devlet Demiryollnrı ıre Limanları Umumi idaresinden: 
Adapuar'dan Haydarpaşa'ya e\•velce ihdas edilmiş olup sefere 

konulmuş olan ve Adapaıar'dan saat (6, 15) de hareket eden 1000 
No. lu katarımız l -<a.937 tarihinden itibaren lfli<r\•cdilmi • ı. · k · "bi ıs ş \:c uunun 
yerme es ısı gı Adapaıar'dan saat (3 30) da ... f t k 
9 N ı t · • ' ..,... er e me te olan 

o. ~ ren. ~ıne seyrısderc konulmuştur. Muhterem halkın lü 
olmak uıcre ılan olunur. (l?7'1) ma mu 
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- l 
. [ Yazan: Yusuf Ziya aınatıı 

Arşidük Otto bekliyor, fakat ____ e_i_r -k,-z -iç--in____..... 

Avusturya tahb HiKAYE 

annesinin sabrı tükendi! 
Avusturya Başvekili Şuşnig'in bir sözü: "Habsburglar hükUmetin 
tayin edeceği bir zamanda, milletin reyile tahta çağırılacaklardır.,, 

( t 

Şimdi 25 yaşma gelen! 

Matı~/ f a imparatoT Sari oe imparotoriçı Zitanııı •altanat zamanları 

Daha bir ay bile olmadı. Ajans ı m~r~simli bir ziyafet bile tertip ct-
tclgrafları şöyle bir haber ver • mı_şt1. . . 
mişlerd~: Arşidük Olto dö Habs- Imparatorıçe Zıta, kocası İmpa-
burg, Avusturya hududuna pek rator Şarl'ın sağlığında hemen bü-
yakın olan Buhs ismindeki kü - tün huıcumet işlerine müdahale e-
cük bir kasabaya kadar gelmiş. decek derecede girgin, asabi, ener-
- Acaba neden geldi, diye o za - jik bir )<adındı. Bütün işlere.le adeta 
manlar teliıs edenler çok oldu. Bu sözü o söylerdi. Şimdi değişti mi, 
suale karşı resmi c~vap gecikmedi. dersiniz? Hayır! O zaman zevce 
Cevaba göre, Otto dö Habsburg Vi- iken n ~sılsa. şimdi de ana olarak 
yanaya gitmekle olan hemşiresi halfı öyledir. Kırk yaşını ancak ge~-
Arşidı.i~es Adelaid'e refakat etmek miş bulunuyor ve on beş seneden-
için bu hasabaya kadar gelmiş. Ar- beri de auldur. Yıllar geçtikçe, si-
şidüşes Viyanada oturmıya mezun- y<ıh elbısclerinin altında asabiyeti, 
clur. Fakat ncnba arşıdük de o sıra- enf'rjisi dahn ziyade :ırtmaktadır. 
larda kendisini Viyannya çağıran Şınıdı Otto yirmi beş yaşına gir-
bir telgraf beklemiyor muydu? dıği halde, yine son sözü o söyle -

Bundan evvelki hadiselere şöyle meklcd Avusturya ve Macaris • 
bir göz atabiliriz: tan tahtında geçirdiği yedi sene -

14 şubatta Avusturya Başvekili 
Doktor Kurt Von Şuşnig, söyledığı 
bir nutukta, hükumetm tayin ede
ceği bir zamanda krallığın crgeç 
iade edileceğini söylemişti. 

Fakat bu nutku bir çok haftalar 
takıp cttı, Arşidük beyhude bekle
di. Nihayet hemşiresini vatanının 
hududun~ kadar teşyi edebildi ve 
oradan 1 .. krar Bclçikaya, annesi 
İmpara'l•riçe Zita'nın yanına dön
miye mecbur oldu. 

Fransua - Jozcf - Otto - Mari -
Antuan - Şarl - Maksimilyen - Han
ri - Siks~ - Fcliks - Rene - Lui - Ga
et an - Pi - İğnas - Prens dô Habs
burg .. Loren 20 ikincitcşrin 1912 
d<>. Avusturyada Vartholz şatosun
da doğmuştur. 

Hanedana ait eski kanunlara na
zaran VC'di senedenberi reşıt bu -
lunmak~<:dır. 

20 ikincitcşrin 1930 da Brüksel 
ile Luvern şehri araçında bulunan 

llasn şatosunda (şimdı oturdukları 
yer) İmparatoriçe bir gün oğluna 
artık reşit olduğunu söylemek için 

E 

den sonra, İmparatoriçe Zita bir 
manaslıra çekılmiş gıbiydi. Babası 

Duk Robert dö Parm iki defa ev -
lenmişti. on yedi çocuğu vardı. 
İmparatorıçe Zita bu on yedi er

kek ve kız kardeşleri ile bır arada 
çocukluğunu bir dediğı iki olmı . 
yan bir şekilde geçirmişti. Evlene
cek ç:ığa geldıği zaman, Zıta'yı 

llabsburg tahtının ikinci velıahdı 
olan Ar~ıduk Şarl'a nişaıılamışlar -
clı. 

28 haziran 1914 te Saray Bosna
c.Ja Prıncıpin kurşunları birınci ve
lıbhdı ı'kvırdıkten sonra. Arsiduk 
Şarl velıahllığa geçli. Derken U
mumi Harp ptıtladı. 1916 ılkkanu
nun<la ıhtıyar imparator Fransua 

Jozd öldükten sonra Şarl Avus -
turya ve Macarislan tahLma geç -
tı. 

Fakat tahta geçtıkten sonra, tah
tı bıraktığı ana kcıdar geçen gun -
lenn fecaati hep hatırlardadır. 
İmparatora istıfa etmemesi için 

israrda bulunan İmparatorıçe ol -
du: 

G
üyan' a sürü len 
Türk polisinin 
hakiki hatıraları: 27 

Vahşi insanlarla bera-
ber çorba içtik 

tıyordu. Gündüz, içerimize en de
rin sevinci verdi. Akşamdanberi 
duymakta olduğumuz korku yeri

ne teselh bulmuştuk. Geceler böy
ledir zaten. En metin insanın gôl
gesinden korktuğu olmuştur. Ayni 

tehHke mevcut olsa bile, neye bıl

mem, ıt:cekı kadar hissedilmıyor 
Atcışi mümkün olduğu kadar 

söndürerek eşyamızı sırtladık. Yü
riımek, ne mümkündü liıkın? Her 

bir metre mesafede çalıdan ıstıh -
kamlar, aşılmaz, sık, bıribırme ka
rışmış kalın ve ır.cc ağaç dalları -
na rastlıyor, buraları geçebilmek 
içi::ı dukıkalnrca ve bazan saatler
ce uğraşıyorduk. 

Bütün gayretlerimize rağmen o 

akşam da Maruni sahıllerini tuta-

madık. Yavaş yavaş ormanı istila 

eden zulmet, bızi, olduğumuz ;er

de konaklamak zorunda bıraktı. 

C: eceyi aynı tehlıke içeri sın de ve 
üstelik bir sıvri sınek hücumu al -

tında geçirdik. 

Ahmet Şevki: 
- Sızi taciz eden sıvri sinekler, 

unutmayınız kı, b1ze müjde veri

yor· Maruniye sah11Ierıne geldığı
mizin resm1dir. diyordu. 

Filhakika sabaha doğru med ve 
cezır ciolayısıle nehir tuğyan et -
rr.cğc başlamış olduğundan hasıl 

Arşidük, iyi tahsil görmüş 

1 bir felsefe doktorudur 
- Sen ölsen bile Otto sağdır, J 

ben memleketi idare ederim, de -
mişti. 

1921 martında ve ilk teşrininde 
Macaristanda krallığı tekrar iade · 

etmek için kocasını iki teşebbüse 
scvkPden yine İmparatoriçe ol • 
muştur Bunun üzerine İsviçre 
Hükumeti İmparatoru toprakların
d::m çıkarmıyn merbur o~du ve 
Şarl en son ikamet için intihap et
ti Mader Adasında gripten öldü. 
İmparatoriçe dul kaldıktan son

ra, bir Macar kontu kendisi1e ev
lenmek istedi, fakat imparatoriçe 
bu teklifi reddetti. 

O sıralarda Otto bir taraftan Bel
çikada tahsilini yapıyor, bir taraf
tan da yaşını alıyordu. 
Arşidük Otto şimdi felsefe dok

torudur. Biri Avusturyalı, diğeri 
Macar iki eski nazır Arşidükün 
tahsil ve terbiyesinde bilhassa ça
lışmışlardır. Arşidilki:ın üç yüz 
allmış beş sahife tutan ve Alman
ca yazılan ve Fransızcaya tercüme 
edilen tezinin mevzuu şudur: cA -
vusturya köylülerinin haklarına 

nazaran veraset.! 

mektir. 
Bir gün bir zat Arşidükten Hit

ler hakkındaki fikrini sormuş ve 
şu cevabı almıştır: 

- Maalesef kendisini kabul et • 

mek için şimdiye kadar bir fırsat 

çıkmadı. 

Arşidük Otto'nun şimdi bütün g:ı- • 
yesi, Habsburg hanedanını dirilt - 1 imparator namzedı 

"'l~·;~·~·~·~ ..... ~,;~·;ti""ö'~'~ü'~'ü"'"'"""""'""'' 

150 yaş hesap ediyorlar 
Bu hesaba 

ya~ında 
göre Zaro ağa genç 
ölüp gitti demek 

İnsanlar vaktinden çok daha ev- 1 
vel ölmektedirler. Tabiatın icabına • 
uygun olarak ctabıi ölümle• ölen
ler çok azdırlar. Dikkatsızlik ve 
bak1msızlık yüzünden gelen has -
talıklar, insanların ömürlerin~ a -
zaltmakta, hayvanlar ise, ekseri -
yetle tabii omürlerinin nihayetine 
erdikleri ztıman, ölmektedirl,!r. 

Fakat, kı>ndıni hastahkl:ffdan 
muhafaza etmiş normal bir adam, 

kaç yaşına kadar yaşıyabilir? Vü -
cudu ebedi uykuya duşüren •abıi 

olum nedir ve ne suretle g(·lir? 

Rus profesörü Lazaref. hiç bir a
limın henıiz soyliyemP.dığı bır ce
saretle bun:ı cevap vermekte lir 
Sovyet Rusya hudutları dışrna da 
şcihrctt taşan bu profesor, bır ınsa
nın orta ömrü 150 yaş olduğunu 

ıddıa etmektedir. 

ettıği glirültü kulaklarımıza kadar 
geldi. 
Yarım sat ılerleyınce görduk kı, 

sular olduğumuz yere kadar gel -
mış. 

- Dıkkat! şu aradan bakınız! 

Marunı ışte! 

Üç dakıka sonra sahılde idık. 
Çok büyuk nehrm heni.ız yatışın ı -
yan sulaı ı bıze ne ylık&ek bır te -
se:lli vesıfösi olmuştu? Suya değil 
hüriyete kavuştuğumuzu ~ndık. 

Kurtulmuş bıliyorduk ker.dımızi. 

Ormanda geçen kırk sekız sa -

atın iızc:rımizde bırc;ktığı yorgun -
luğu gıdermek maksadil.:- Rım 

Mehmedı nobelci bıu.karak iki 
gundur mahı umu olduğumuz uy -
kuya daldık. 
Uyandığımız zc;man ikindi ol -

muştu. Mehmedi, biz uyurken tut
tuğu balıklardan bır nefis çorba 
hazırlamakla meşgul bulduk. Ne
şemız blısbi.ıtlın artmıştı. Onu hep 
bir olarak alkışladık. 

İşe başlamak için geçirilecek va
kit yoktu. Hepimiz de ormann da
larak sal yapmağa yarar hafif, be-

Hasta olmıyan ve kemale ermiş 
olan normal bir insanı, profesör 
1.azaref, beş hassasından hiç birisi 
sakatlanmamış olan bir insan ka
bul etmektedir. 
Beş hassa, (lemis) dokunarak his-

(Devrınır 6 ıncı srı11/ clu) ........................................................ 
TEŞEKKÜR. 
ÔltirnıJ ile Liıleri kederler içer· 

sinde bırakan 

VIÇEN A. KAMBURYAN 
ın cenaz: merasimine Lizıat ıştırak 
etmiş ve beyanı taıiyet lüLf unda 
bulunmuş olan bilcümle do~t ve 
akraba l arına ayrı ayrı teşekküre 

tee~sürümuz mani olduğundan te
şekkür lerimizin i lağınn nıuhterenı 

gazetenizin tavacı~utunu rica e) lcrız. 
MuteveHanın ailesi 

yaz ağaçlar arnmağa ve buldukla
rımızı kesmcğc bşlo.dık. Akşama 

kndar dorl bc:ş ağaç keserek temız
ledık Diğer parçalarile ufak bır 

çardak yaptık. Eşyanın başında ka
l<rn Nıkolovıç de muvakkat bır o
cak vucude getırmışti. 

Nehır suyunda güzelce yıkan -
dıktan sonra ateşın kar~ısında top
landık. İlk ış, nehri geçirecPk bir 
sal meydana getırmekti. En çoğu 

dort günde hazırlanabilecek böy
le bir salla otuz kilometre kadar 
yol alıp cereyandan kurtulunca 
kendimizi Holanda hükumetine a-

1t Albına kasabasının bir kaç kilo -
metre şimaline almak, ikinci işdi. 

Zor olan da bu ikincisi idi. Çünkü, 
azgın suların ccı eyanına kendi -

mızi kaptırdığımız surEtte ya tam 
Albina önlerine ve ya Senloren kı-

yılarına düşecektik. Bu takıiirde 

ise blıti.in teşebbüs ve gayelerimi
zin neticesiz kalncağı şüphesizdi. 

Tam üç gün gccE'li gündüzlü ça
lışarak bir sala kafi gelir mikdarı 
ağaç hazırladık. Bu ağaçları müs -

Altı arkndaşdık. Fakat bu arka
daşlığımız sudan değil, tam mana
silc candandı. Biribirimizden ka -
tiyen ayrı?maz, kararlarımızı da 
toptan verirdik. Hatta öyle ki gö
ı.ül işlerinde bile biribirimize bağ
lılığımız sarsılmazdı. Aynı kızı se
ver, arkasından beraberce koşar, 

fakat kat'iyyen kalplerimizde kü
'.. ük bir kin ve kıskançlık hissi bes-

lemezdik. 
Günlerden bir gün semtimiz her~ 

kesin nazarlarını üzerine çeken bir 

kıza sahip oldu. Şüphesiz semti-
"mizin sahip olduğu bu kıza biz al
tı ar\tadaş da sahip olmak emelile 
bütün gayretimiz.le başl~dık çalış
nııya .. 

Her ak~am üstü sahil üzerindeki 

büyük gazinoda bir masanın başı
na geçer ve kızı nasıl avlıyacağı -
mıza dair biiyuk plfınımızı çizmi -
ye devam ederdik. Her kafadan 
bir ses çıktığı icin konuşmaları bir 
karara bağlıyamazdık: 

- Azizim, kızı görür görmez gi

dip eline mektubu vermeli.. 
- Hayır hayır .. Öyle kepazelik 

olmaz. Eliıleme rezıl mı olacağız? 
Geceleyin yalısına atlamalı. 

- Aklınla bin yaşa be .. Sözüm 
ona avukat olacaksın be adam .. Ya 
yalı içınde cürmü meşhut halinde 
yakalanırsan, ıster misin bir de hır
sız diye hapse atmışlar? 

- Canım efendim, hulyayı bı
. rakın da ciddi konuşalım: Bana 
kalırsa onu denizde yakalamalı .. 

- Uskumru mu yakalıyorsun be 
mubarek? Ne enfes bir fikrin var
mış yahu .. 

- Bırıbirimizi tenkit edeceği -
ıze, güzel güzel konuşalım işte. 
Bu minval üzere münakaşalar de-

vam edip gıderken haftalar, aylar 

tatil şeklinde, dızerek bırıbırıne 
Lolıyen tıibır olunan sarmaşıklar -
la bağladık. Ve mevcut eşyaları • 
mızla levazımatımızı bu sala yuk -

lıyerek suların yukselmcsine inti -
zar ettik. 

Med ve cezir hadiselerinin bu yer-

lerde her nehri altı saat aşaği al
tı saat da yukarı akıtması, gorüp 
bilmiyenler içın belki biraz garıp 
gelir. Fakat, Güney Amerikadaki 
hemen bütün sular bizde olduğu 
gibi de\'. mlı surette baş aşağı de

ğil, yukarıda yazdığımız şeraıt da

iresinde cereyan eder. Bizim inti -
zarnnıı da akıntının cenupta ol -

mnsından ileri geliyordu. 
Suların şimale çevrilmesile sa-

lımız da harekete geçti. Ayakta, 
ve ellerimizde gönderler, kıyıyı ta
kiben altı •.mat yol aldık. Gece meh
taplıynı. Süı 'atini gittikçe arttı -
ran salımı ·,dan sc: hili ve sahildeki 
arğ~çJarı toll :ı, filmlerde ol -
duğu gibi bize büyük bir zevk ve
riyordu. 

Sular seyrini değiştirmek üzere 

birer birer geçti. Fakat bu geçlf 
ler hiç de semeresiz olmadı. Bil : 
zan sahil bovunda, bazan çayır • t· 
larda, hazan balolarda .. Httfı .. ııa 
ta plajlarda konuşmalar biribirij)i 
takip ediyordu. 

Fo.kat bu ne sihirli kızdı Alla ' 
hım. Kırk yıllık biz altı arkad8ş 
bu şahane kızın Beylerbeyini s?rıl;. 
dirdiği gün biribirimizle resmı 0 

muştuk. Artık yaptıklarımızı aJ1' 
il' !atmaz olmuştuk. Gazinoda da ıP 

samız her geçen günde biraz drıb' 
tenhalaştı. Ne zaman bidbiri# 
nstgelsck aramızda aşağı yukat' 
şu beylik sözler konuşulurdu: 

- Nasılsınız .. Artık görünmeı J 
dunuz. 

- Evet.. İşler müsand<' r tmi ·et 
- Bugi.in de hava biraz ~ ;ontl 

değil mi? 
- Evet ciyle .. 

- Allaha ısmarladık .. 

- Güle güle .. 
Fakat zannetmeyiniz ki bu gil 

le gülelerden sonra isitkametl~ 
değişiyor. Hay)r .. hayır. Biz 'f 

dönüp dolaşıp sevgili bayanırrı1~ 
yalısının dibine gelirdik. Burı ~ 
tekrar biribirimizi görsek, ya J<e ~ 
dimize bir gül fidanını siper ede. 
veya arkamızı döner, tanımarrıııı 
lıktan gelirdik. of 

Bir akşam üstü sandalımı çıl< 111' 

mış, Bebeğe doğru yol alıyordt# 
Kafamın içinde daima o kııll i' 
hi.-. olmımın hulyası ... Bu hülyıı g} 
çine o kadar dalmışım ki, arı\ 
hafifce rampa ettığim diğer }>l, 

. d 1111 sandaldan haykıran bır ka ı ! 
çığlığile uyandım. Kadından ~I 
dilemek için döndüğüm zaman " , 
şımda şu altı arkadaşın tapınır , 
•mıçten af dilemeği bile unutıır' 

(Dnam• 6 ,.., ••Y ~ 
=---- -il 

ıken gemimizi ( !) d urdurdul<· r' 
intihap ettiğimiz kuytuca bir )'ed' 
onu bağlıyarak orman kenar:~, 
bir ateş vücude gctirmeğc kO) 

duk. ·' 
ıJbl 

Islanmış ve yorulmuştuk. tll' 

selerimizi kuruturken şafak ıı ıl 
Ahmet Şevkinin demlediği >'~sf' 
ni bir çayla güzel bir kahvaltı ~te' 
tıktan sonra geceyi beklemcl< 
re uykuya daldık. ··ıeıl 

Nöbetçimiz de dahil olmak 0 ~ı 
tam sekiz saat uyumuşuz. j\bdıJ ' 
Şevki, Albinaya çok yakın °1 

ğumuzu söylüyordu. dg.l' 
Yol almak kararile ormana d~' 

dık. Buraları Fransız Guyarıı~ıJıfi 
ki ormanlardan çok daha k0~,_ 
ve vahşi idi. Bir saatte ~n-~~0rJ 
dakikalık mesafe kat edebılı Jcs.t'~ 
Akşama doğru bir ağac::ı çı 

11 
~ 

etrafı tarassut ettim. Sahild: 
·c:ı .... , 

kilomtre zor uzaklaşabilmı... of 
k ı w btl 

Gece; al'tı a ıştlgımız d 11 ) 
manlarda Nikolaviç tarafın ~ fll' 

dw kılan ateş başında toplan vı:ıfl 
(Devamı 



J\şk,l\1acera,I<an 

Eli tabancalı kadın 
Heryoyu'da "damına,, 
düşürmek istemişti 
Kont dö Şambrön'ü vuran Mağda Romaga nasıl 

gitti ve orada neler yaptı ? 
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Almanların son dört sene içinde otomobil yolla
r.na verdikleri ehemmiyet hakkın Ja şimdiye kadar 
bir çok şeyler yazıldı. Herbiri asker nı.tkli bakımın. 
dan ayrı ehemmiyette olan bu yoJfar, bua-ün A tman• 
yayı Lir örümcek aA"ı gibi sarmış. gibidir. Hudutların 
her kö~csine doğru uıaoıp giden bu yollarda Alman 

bir şemasını gördüğünüz resim, birbirine amut olarak 

karşılaşan iki otomobil yolunun en pratik bir şekilde 
naS11 tckatı ettiiJni göstermektedir. Oklar, he hangi 

istikameti alacak olan nakil vasıtalarının takip ede-
cckleri yolu göstermektedir. Resme bakmak, fikir 

edinmeğ'e k4fidir. tcknizi bütün kudretini göstermiştir. Yukarıda temsill 

J''iJO·ra·ş11: ... uu·r'8"şfi:·ı 
1 nihayet Musolini 1 

(ile mülakat yapt ıl 
; ve birgün kendi- I 
isine Fransamn yol l ı unu gösterdi ı er t .................................................... ç;; ....... ;;;·;ı· ...... bi ; .. ··;,;;,ı;J~;··tt;; .. ·~r ...................................... . 
~;~~;·~~··;~;;:~~;~~···~~·~··~·~;~:::~:~ Yı·rmi beş yıllık Çin Cumhuriyet· 

Esk· 
"'•itfa f antanj'ın çtklfrdifi 

dö Ş 1 ~~nsız elçilerinden Kont 
)onuanıbron'e Pariste şimal istas -
len ~da a~ş eden asıl ismile Mad
Font qrabof, artist jsmile Magda 

an·• 
J ın hayat ve maceraların -

lf ;c ,,, 
lltJa//ak olamaclıJı tımsillı• 

rirıden biri 
dana·· un bu ··t Sctln. . su :unlarda kısmen bah-

ıştık. 

b:uk Mağda Fontanj'ın ne biçim 
adın old ... . . k için ugunu ıyıce anlama 

ZJ.tn gaşı~ğıdnki satırları okumak la
e ıyor. 

}.ra~ d 
g a kocasından boşandıktan 

Korıt d6 Şarn6rön 
&onra ~k 
Salonıard ra~ Parise gelerek, kibar 
l'tıiye b akı toplantılara iştirak et
tı~ lin;şl.anııştı. O sıralarda Fran -
l'rıenıurııcıye Nezaretinin yüksek 
llın g· ?rından bir zat genç kadı-
.ı 1Yınişi b" 
"Cllti har· ne, ilhassa mizacın -
<ılnıakıa ıUığe meftun oldu. Evli 
tıaseı... -1. ~eraber Mağda ile olan mü-

Y\! ını "e · . {lafle , 0 çıc1 zannediyordu. Ne 
· t. Ma d 
uyıe koın g a yapıştığı insanları 
dcğııd· l3 Y kolay bırakan cinsten 
1edebııı. u zat, kadını başından de-
lt l'llek • <lldı b· ıcın gecelerce uykusuz 
Qde0~ ~: Çare düşündü ve nihayet 
ilan b' ıyatrosunda münhal bulu

ır kom eli e yenliğe yerleştire-

Hatta bır gun cvıne bomba koy - ' 

rluklarını polise bildirmiş ve polis • d • k d • ı •• d •• ? 
darhalbombad?.nanlı~an.mütehas- şım ıye a ar ne ış er gor u. 
sıslarım eve gondcruııştır. Fakat 
bomba yerine madeı:i bir şişeden 
başka bir şey görmemişlerdir. 

l>inlerc• reıimlcrinJın 1'irl 1 
ceğini vadederek ve bu vadini ye
rine getirerek, kıı.dından yakasını 
kurtarabildi. 

İşte o zaman l\1adlen Karaböf is: 
mini değiştirdi ve Mağda FontanJ 
adını aldı. 
SAN'AT NEREDE. O NEREDE? 
Mağda filhakika sahnede oyna

madı değil, oynadı amma hiç bir 
san'at istidadı da gösteremedi. Fa
kat buna mukabil asıl oyununu 
kulis arasında oynuyordu. Kısk:mç• 
lık, ötekine, b<?rikine iftira, saman 
altından su yürütmeler, en nihayet 
direktörü de arkadaşlarını da bık
tırdı ve günün birinde kendisini 
tiyatrodan kovdular. • 
Mağda tiyatrodan çıkınca Levı 

isminde bir zenginle tanıştı. Bu 
2:at da yeni metresinin ne mal old:ı· 
ğunu öğrenince, ayrılmıya kalktı. 
ZPbıtai ahlakiyeye b1ıber verere -
ğini söyliyerck tehditlerde bulun
du. Fakat Mağda bu münasebeti 
bütün çıplaklığile Levinin karısına 
ve çocuklarına haber vermekte ge
cikmedi. Hatta bu zavallı kadın:ı 
içinde çikolata veya şekerlemeden 
başka şeyler bulunan bir kutu da 
gönderdi. 
Mağda bundan sonra vilayetler • •, 1 

de turneye çıktı. Niste verdiği bir 
temsilden sonra Edvar Heryo ken
disini locasına kadar gelerek tebrik 
etmişti. Genç kadın Fransız diplo
matına, altına açık üadeli bir •it
haf• yazdığı imzalı bir :fotoğrafını 
göndermişti. Fakat, tuzağını pek 
belli ettiği için mi, nedense, Fran -
sız siyasf lideri vaktinde silkinmi-
ye muvaffak oldu. 
Mağda bundan sonra Parise büs

bütün başka bir programla dön -

müştü. Orada tanıdığı bir zatı Vi
şiye kadar kovalaması, otelin ves
tiyerinden bu zatın şapkasını aşır
~ası ve verine 1:.-ıı navallarda gi
yilea bir· şapka gör dermesi, daha 
buna benzer acaip!ikleri çoktur. 

BOMBA YERİNE ŞİŞE 
Mağda kadınlığının sihirini kullaıı 

masını pek iyi biliyordu. Bütün e
meli zengin olmaktan ibaretti. Hat
ta beraber resim ç~?tirtmiş oldu
ğu eski evli aşıklarından Şantajla 
hayli para sızdırdığı da söylenir. 

MAGDA ROMA YA GİDİYOR 
Bir gün çalıştığı ve sırf partilere 

muhalefetle geçmen gazetenin di
rektörü Mağdayı çağırdı: 

- Mağda, dedi, seni temmuzda 
Romaya göndereceğim. Oradan 
hem bize, hem de anlaştığım bir 
Amerikan gazetesine yazılar gön
dereceksin. 
Mağda bu teklif karşısında, t<ıliin. 

kendisine yeni bir yol daha açtığı
nı anlamıştı. İlk düşüncesi şu ol
du: 

İtalyan başvekili Musolini ile bir 
mülakat yapmak? 

Ka1•lcolfi• Müdo/oa V•kili il• 
lconuıugol' 

Romaya vardığı zamnn ilk işi Du
çenin etrafında bulunan zevat ile 
tanışmak oldu. Cebinde gazeteci 
vesikası taşıdığı, kendisi de ayni 
zamanda genç ve alımlı bir kadın 
olduğu için her yerde kolaylıkla 
görülüyordu. Ve nihayet Romadgki 

Fransız Elçiliğinin delaletiyle Mu
solini'den bir mülak:ıt koparınıya 
muvaffak olmuştu. 

Karşısında büyük !talyan devlet 
adamının çalıştığı od<::nın kapıları 
açıldığı gün, Mağdıı iliklerine ka -
dar işleyen tatlı bir heyecan duy
muştu. Bu şüphesiz! 

Kurutulan Ponten bataklıkların
da yapılan yeni kasabalardan biri
hin açılış resmi münasebetile ve -
rilen bir ziyafette Duçenin sağ ta
rafında Mağda Fontanj'ın yer al -
mış olduğu görülm&ştü. Hulasa 
Mağda mesleğin birdenbire şfthika
sına çıkmış insanlardan birisiydi. Mağdanın hayatı asıl bundan 

sonra dikkate değer. Genç kadın 
muhtelif gazetelere yazı yazmıya 

da başlamıştı. Bir gazete muharriri 

sıfatile Parlamento koridorlarında, 
Milletler Cemiyeti muhitinde ar • 
tık sık sık görünüyordu. Kendisine 

Bundan sonra genç kadın bo§ 
durmadı, bu sefer Fransanın Roma 
Büyük Elçisi Kont C:c Şambrönü 
rahatsız etmiye başladı. Hatta ye
sinrlen mebzul miktarda Veronal J 

(Devamı 6 ncı sayiada) 

,Saltanat devrinde derebeylik müna/ereti içinde 
esaret hayatı yaşayan Çinliler, şimdi kendi 

memleketlerinde _tayyarelerle seyahat ediyorlar 
Gazetelerde her gün, Japon - Çin ' 

·~--......... r-r"~ı.r.-...,...,-a~....,r--"renıı"~nr..,.._"'T"'"""T'IE'la;-'Allı:':7"7"'~mııı~iM'A: münazaalarJ, Çin isyanları hakkın-
da yazılar görülmektedir. Bu yazı
ları biz okurken, Çinin en son va
ziyetini ve Çin Cumhuriyetinin 
25 yıldanberi yapmakta olduğu te
rakki hamlelerini nazarı itibara 
bile almama'ktayız. 1911 yılından -
beri cumhuriyet sistemi bir rejim 
Jl~ idare olunan Çin devleti, bugü
ne gclinciye kadar, bu derece müt
tehit bir halde bulunmamış ve ar· 
sıulusal mevkii bu kadar sağlam, 
ve dahilen müstakar bir şekilde 
idare olunmamıştır. Bir kaç ay ev· 
vel, yirmi beşinci cumhuriyet yılı· 
nı kutlularken, Çini, 15ütün devlet
ler tebrik etnıişlerdir. Mareşal 
Çank-Kay-Şekin müdebbirar.e si
yaseti sayesinde Çin halkındaki 
milliyetperverlik duygusu eski 
duygusuzluğun yerine kaim olmuş· 
tur. Saltanat devrinde Çin, nüfuz 
mıntakalarına ayrılmış bir !akım 
dcrebeylikler elinde ve iftiraklaı 
içinde yanıp tutuşmakta idi. Bu -
gün bu ayrılıklar kaldırılmış ve 
b~ devlet, modern bir hale getiril
n~~Y~. başlanmıştır. Cumhuriyet> 
koylu halkı bir çok zorluklar için
den refaha çıkarmak için bir çok 
kanunlar yapmıştır. 1934 yıl!ndan
beri köylünün üzerinden beş bin -
den fazla vergi, aşar ve sair ağırlık
lar kaldırılmıştır. 26.224 kooperatif 
meydana getirilmiş, 1935 yılında 
bataklıkların kurutulması, sıtma 
hastalığının kaldırılması, bazı ne • 
bir mecralarının değiştirilmesi için 
3S.350.000 dolar sarfedilmiştir. Bu 
suretle, milyonlarca Çinlinin haya
tına mal olan seylap, feyezan tehli-

Çinde bahar 

kelerine karşı çareler aranılmıştır. 

Çin toprakları dahilinde 1925 yı • 

lında 8.000 kilometre demiryolu 

vardı. Bugün demiryollar, 13.000 ki

lometreye vardırılmı§tır. Otoıno -

Sinıapurfia /Jir mıraslm ••nasında yerlilerden bir kadın davetlileri 
eğlendiriyor 

bil işliyebilecek gibi 36.345 J:ilo • 
metre şose yapılmış olup daha 
l 6.040 kilometre de yapılmaktadır. 
20 sene evvel Nankinden K ntona 
gitmek için iki üç ny yol yiırümek 

icabederken bugün, otobüsler'~ iki 
üç günde gidilebilmektedir. 
Geniş Çin arazisi üzerinde bir çok 

hava yolları tesis edilmiştir. Nan -
kin ile Kanton, Hankey ve Sing -

tao arasında Çin Türkistanına ka -
dar uzayan hava yollarile insan ta
§ınmaktadır. 1929 yılında ta" vare

lerin taşıdığı in53n aded: y~lnız 

384 iken 1935 ~ılında bu adet 1.340 

kişiye varmıştır. Çin milletinm sa
tınalma kabiliyetinin arttığın!' bir 

deJil olarak, (iki devlet siyasi mü

nasebatının iyi olmamasına rağ -
men) Çine yapılan Japon ihracatı

nın çok fazlalaşmış olduğu ;.öste
rilmektedir. Böyle müttehit bir 

halde çalışacak olurlarsa, 400 mil

yonluk Çin milleti çok uzun zaman 

geçmeden modern ve müterakkı biı 
hale gelecek ve beynelmilel mü

nasebatta hakiki yerini al ... c u~tır. 
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Üç komita 

Makedonya komita· 
cı1arı arasında 13 yıl 

C__.H_i_K_A_-_Y_E __ ı Okuyucularla 
Bir kız için E?aş başa 

c 4 üncü sayfmlan deııam > Yolcular zile 
casına sevdiği NecUi yok mu? .. Se- Dokunmamalı.' 
vinçten af dilemiği bile unutarak, 

l'----E-sk_i_K_ıs_tU_"_b~ :;:~a;n~:::~ J 
ikinci kısım - 27 -

-27 -

çarpan kalbimi, titriyen ellerim -
le uğuşturmıya başladım. O benim 
bu ga~Ti tabii vaziyetlerime la .. 
kayt kalarak konuşmıya başladı: 

- Ne o Bay Sermet .. Bugün çok 

Şişhane yoku§Unda oıurcın Sü "! 

leyma1ı İdris imzalı bir ok1ıyucu
mm: yazıyor: 

Son zamanlarda tramvaylara at
lamak menroiliyor. Bu yasak de
vam ederse, iyi bit· şeydir. Çok defa 

I
Mavi kordonlu bir polis cebinden çıkar
dığı bir kağıdı üç kere öpüp başına 
koyduktan sonra dedi ki: "lradei seniye 

fazla dalgınsınız? 
- Evet eefndim. Güneşin ziya

sı çok kere insanı sarhoş edermiş. 
- Fakat, güneşin batmak üzere 

olduğunu görüyorsunuz sanırım. 

var, bugünden itibaren kumar yasak 
kazalara sebebiyet verenler. yol -
culardır. Çünkü, atlarken kaza o
luyor. Vatman önünü gören adam
dır. Tabii arkasını görmez. Araba-

edildi, sakın oynatmayın hal .. " 

- Ne güzel bir tecahülü arifa
ne söz! Siz karşımda değil misiniz? 
Batan güneş tabiatindir. Halbuki 

ı 
kah\'elcr~. ku;nathane1crdc oy -
nanılan bir çok oyunlar r c-:bettcn 
düştü. 

siz benimsiniz .. 
Bu sözleri nasıl söylediğimi Al

lah ile ben bilirim. Eyvah, diyor • 
dum.. Bakalım ne cevap verecek. 

Hayret! .. O, kendisine has gülü
şile bana dönerek: 

- Serrnct, dedi, siz altt arkadaş 
da hep aynı cümleleri mi kulla • 
nırsımz Allah aşkmııal 

lar çok doludur. Binmek, inmek zor .. 
dur. Benim söylemek istediğim şu-
dur: Bir çok yolcular var, biletçi
nin idaresinde bulunan tramvay zi-
lini, bizzat kendileri çekmekte bir 
mahzur görmüyorlar. Bazı yolcu -
lar var, ineceği zaman heınen zil 

çeker. Ekseriya da yanhş yapar. 
Bazıları da var, kendisi inmiyeceği 

Plcf.lftedt Gazi Oımo,. Pa,anrn son lıaf ill•ri .... Şaşırmıştım! .. 
halde zil çeker. Araba yürür veya 
durur. Hnlbuki bu vazife biletçiye 

Mektep müdürleri Mustafa Şerüiıı tertip ettiği (Ziya Gökal~) tünü 
9iİiünasebetile yapılan bir toplantıda... Resimde aörülen Türklerın eks~ 
risi komi tacıbğın şerrinden kaçmı~lar ve ana yurda göç etmişlerdır. 

- Ne buyurdunuz, diye kekele • 
dim. Ötekilerde mi bunları söy • 
lediler? 

aittir. Biletçiden başkalarının zil 
çekmeleri sureti kafiyede mene • 
dilmelidlr. Zil çeken yolculardan 
derhal ceza almalıd r. Vatman ek
seriyn, yolcuların çektiği zili, sa-

Y•ro•nf Zt!hrdın arkadaşı ••~def 

Galat• ""'"'"'" 111 mıılıu' •ıa,.. 
caıu koıu•lilcl Aso/ın o z•ına,.kl 

levnede (Severnocho) gazetesi sa
hibi Petko Popof hakkında da söy
lenebilir. Çünkü, yıllardanberi bu 
gazetecilerle dostça görüşüyor ve 
anlnşıyorduk. Razgrad mezarlık 

hadisesi ortaya çıkınca, eski dost -
luklardan hiç bir hatıra kalmamtş 
gibi, Türklere fenalık etmek isti· 
yen partizanlarla, çetelere bu ar • 

Yazan: 
M. Necmeddin Deliorman 

SoEyad ıkl (Oellormu) 
,.uetul aabip •e b~muharlrl 

Sordukları sualler akla, hayale 
gelıniyen saçmalardan ibaret idi. 
Fakat, hakikatte beni bir asi, bir 
cası:s, kanunlara itaat etmiyen bir 

- E\•ct hatta bu son cümlenizi 
ve hatta altı arkadaşdan biriniz ya 
yalıda, yahut sahilde, plajda, hu· 
la.sa beni gördüğünüz her yerde 
ayni cümleleri söylemek surctile i
lanı aşk ediyorsunuz .. 

- Fakat bilmelisiniz ki dudak-

dasından anlıyor, itaat etmiyor. 
Fakat belki o zaman, hakikaten lü
zumlu bir yerde zil çekilmişUr. Ya .. 
hut da lüzumlu değildir. 

Hulasa, bu ı~i alakadarlar bir 
karar altına almalıdırlar. 

6ir rcımi 

O :1.amanlar kadınlar arasında 
poker işte böyle yayıldı. O zaman, 
bu oyunu bilen bayanlaı· ancak yüz
de on beşti. Fakat bugün muhak .. 
kak: 

- Yüzde yüzdür! 

kadaşlar filet oldular. Ve benim .komiteci yerine koymak istiyorlar· 

larımdan dökülen bu cümleler be
ğenilmek için vücude getirilmiş 
sahteliklerle değil, ruhumdan ko -
pup gelen ilhamların bir bcsdc • 

SON TELGRAF - Bu. okuyu • 
cumuzun sözleri doğrudu'T. M~sele
yi alcikadarlarm dikkat gözüne kol yarız. 

Bugünün, kenar mahallelerin ha· 
şarı, ele avuca sığmıyan genç kız
ları da poker oynam.ısım bilir. On
lar da: şahsımla Bulgaristan Türküne is- dı. Vazelof'un sualleri içinde, Raz-

sidir. tcmiyerck fenalık ettiler. Halbu - gra•t:m firar ettikten sor.· a (Gorna 
ki, vaziyet onlara bildirildiği gi - Orehovitsa) ya giderek kimlerle 

- Rest! 

bi değildi. Ve ben meranumızı an- karşılaştığım, karşılaştığım adam -
}atabilecek bir vaziyette değildim. lara neler söylediğim vardı. Hal -

- Aman Allahım .. Ne güzel de 
ezberlt-misler. İste hn C'Ürnleyi d!> 
iki saat ~vvel iŞiftim. Artık hiç 
birinizle kardeşçe de olsa konuş
mıyacağım. Mahalle çocuklarile 

l i~~;m~·;·~";·~;~ı;··a;·;ü: 
Çeker, sevda bahsinde, gönül iş· 

lerinde yavuklusunu nasıl atlatı • 

Çünkü Vazelorun elinde kıskıv- buki, ben Razgraddan kaçtıktan 
rak bağlı bir halde bulunuyordum. 

-· nu 150 yaş hesap 
ediyorlar 

yor: 
- Blöf! 

Elim yazmıyor, kafam işlemiyor, 
çenem söylemiyordu. Varnadan 
Razgrada getirildiğim gün, Kay -
makam Vazclof beni, kolayını bul
sa yerin dibine batıracaktı. Son· 
radan öğren Ttğimc göre, benim Raz
grada götürüldüğüm Sofyada hü
kumet ve Rusçukta mutasarrıflık 
tarafından haber alınınca, bir tek 
kılıma bile halel getirilmemesi i
çin, Başvekil Muşanof bizzat emir 
,·ermiş ve beni Sofyaya istetmişti. 
Çünkü bir '!ürke ve bütün Türk
lere yapılan çirkin muameleler 
Sof ya sefiri Tcfik K.arnil beyin na· 
zarı dikkatini celbetmiş ve Mu • 
ianof'a bu hususta dostane sözler 
mylenmiştir. İstanbul Üniversite
lilerinin Bulgar mezarlığına çe -
l"'nk koymaları ise, bir Türk gaze
tecisinin Balkanlarda, karakollar
da, çctclerin kasaturalan altında 
ezilip perişan olmasını, insaniyete 
büsbUtün aykırı bir hareket şe~
line sokmuştur. Binaenaleyh, par
tizan Vazelof Razgrad karakolun
da benim göz bebeklerimin içine 

sonra Sofya cihetine, garba doğru 

değil, Razgradın şarkına isabet e
den Şumnu yolu üzerindeki Işık
lar ve diğer köylere, oradan da 
Varnaya gitmiştim. Vazelof tren -
!erin taksim olunduğu bir yer olan 
(Gorna Or~hovitsn) ya giderek o-. 

uğraşacak halim yok .. 

O kadar müteessir olmuştum ki, 
gözlerim yaşardı. Fakat zannetme
yiniz ki bu göz ya~ları aşkımdan 
ileri geliyordu. Asla! Sadece, bu 
mağrur kıza karşı küçük düşmeden 
müteessir olmuştum. O, bu ağla
mamı, kendisine karşı olan se~"-

gimden ileri geldiğini zannederek: 
- Sermet, dedi, ~kına inandım .. 

Pazar günü saat beşte kayıkla Be
beğe gel.. 

Ogün Bebeğe ~idim, Fakat ne 
görsem beğenirsiniz... Bizim ah
bap çavu§ların hepsi birer kayık 
yakalayıp gelmemişler mi? .. 

Aıtık olan olmıış~u. Konuşmıya 
başladık. Ve dolambaçlı yollar • 
dan biribirimizi istintak ettikten 

sonra cnladık ki, Necla, hepimize 
ayni saatte randevu vermiş ... 

Hepimizin başları öne düştü. 
Çünkü anlamıştık ki, bu kız, altı 

arkadaşı da budaln yerine koy .. 

[ 4 ilncü $agf adan dıuam • 

setmek, (semi) duymak, (lemi) işit 
mek (basar) görmek (zevk) tat, ola-
rak taksime uğranuıktacır. Pro · 

fesörc göre, bir çocuk yP.ni doğdu· 
ğu zaman, bu beş hassanın ne ol
duğunu henüz bilmemektedir. İn .. 
san, yirmi yaşına geldiği zaman, 
beş hassa tam kemal bulmakta ve 
bundan sonra yavaş yavaş azal • 

maktadır. Profesör Lazarefin iddia· 
sına göre, nonnal insanda bu has

salar 150 seneden sonra bitip tü -
kenmcktedir. Binaenaleyh, bu yaş• 

tan ev\•el ölenler, vücııtlarına iyi 
bakmadıklarından, muntazam ha • 
yat sürmediklerinden, veyahut \'Ü• 

cutteki mikroplarla liızım gelen 
mücadeleyi yapacak tedbirleri al • 
madıklarından ötürü, ıehii olarak 
ölmek değil, bir Frans~~ Aliminin 
de söylediği gibi (intihar etmekte) 

muş.. imişler. 

Yapıyorsa, pokerde de: 
- Blöf! 
Savuruyor. 
Kadnılar arasında, kısa ömürlü 

bir maziye malik olan pokerin, İs· 
tanbula ne zaman geldiği, hangi 
tarihte oynanılmıya başlandığı ma
lum değildir. Yalnız muhakkak o , 
larak bilinen bir şey varsa, o da ~u
dur: 

Poker, İstanbuldaki ecnebi sefa
rethanelerc girip çıkan, onlara ter· 
cümanlık yapan akalliyetlere men
sup kimseler vasıtasile memleke-
timizde öğrenilmiş ve yayılmıştır. 
Tarihine gelince, 50-60 yıldan faz
la bir hayat sahibi değildir. 

Pokerden evvel, fstanbulda en 
revaçlı kumar, bakara, laskine, bar
but ve kılıç idi. Otuz biri de bu • 
rada unutmamak Uizımdır. 

haşyet serpmiye çalışırken, tele - Malmlong• J:omitacılıfınrıa .,aı11u 
fonlar işlemiş ve o zamanki parti· /nuaıal1ırden rn•ılııır So11d••ıld 

Birden avukat ismet eski sami· Şu halde, 150 yıllık normal orta 
miyetile: yaaş erişebilmek için ne yapmalı-

İş görmek, tercümanlık yapmak 
için sefarethanelere girip çıkan 

bir takım rumlaı-, ermcniler, ora -
larda gördükleri poker oyununu 
öğrenmek hevesine düştüler. Gir
gin, her nabza göre şerbet verme -
sini bilen bu adamlar, az bir zaman 
içinde öğrendikleri pokeri, evlerin, 
de oynamıya başladılar. Ahbapla -
rına öğrettiler, bunlar da kendi 
dostlarına talim ettiler, 

zanlardan Sof ya emniyet direktô- - Çocuklar, dedi, gelin şuna biz dır? 
bir oyun yapalım. Profesör Lazarcf, beş hassayı kör-

Hcp bir ağızdan: leştirmemiye çalışmalı ve bunla .. 
ri.i Dodorof, Muşanofun emirlerini rada (karşılaştığım adamlardan) 
Razgrada tebliğ etmiştir. Maama- talimat aldığımı ve bu talimat ü-

- Ne yapalım? Diye haykırdık. rın sağlam kalabilmesi için müca-
. . 
Işte: 

fih, bütün bu emirlere rağmen, 

24 saat zarfında Vazelofun b ı aa 
yapmadığı hf ç bir işkence kalma
mıştır. 

Dört beş saat beni ayak üzeri tut
tuktan sonra, etrafımda müthiş bir 
işkence havası yarat1 Bundan 
sonra viran bir odanın i~ine çağı 

Do6u,ea ~•telerinltt ö/J~rtlflfQ 
zavallı Ali Begtullala 

Resimde gördüğünüz merhum 
Ali Beytullah. Pravadi kazasının 
Karaköse köyünde, belli başlı milli.. 
)'etperver bir Türklü. Türk yavru
larına hocalık ediyorve bütün 
Pravadi kazasında çok seviliyordu, 
Dobruca çeteleri bu asil Türk 
1avrusunu pas?ı bir Karadağ kur .. 
ıunile alnından vurarak şehit 
ettiler. 
rıldım ve sorguya çekilmiye baı; -
landmı. 

zerine Türk köylerine giderek köy
lüleri isyana teşvik etmek istedi • 
ğimi iddia ediyordu. Bana ve • 

rilen sual cetvelinde 30-40 madde-

- Poker! .. 
O kendine has hareketlerile: dele etmelidir, demektedir. Beyoğlu mıntakasında böylelik-
- Sadece beni takip edin, dedi. Bu mücadele, beyine tesiri ola • le geniş bir saha buldu, yerleşti. 
Ol;cn.ca kuvvetimizle küreklere cak muhtelif kimyevi maddelerle Ve sonra, yavaş yavaş evlerden, şu· 

asıldık. bir sıraya gelmiştik. Biz yapılacaktır. Rontken ,uaları insa· raya, buraya, öteye beriye kol attı. 
ye cevap vermekliğim isteniyordu. böyle uçarcasına gi~e:ken NPçla- na nasıl faydalı bir hale getirile • 
Bu maddeler arasında, kö,l lerde Fakat, bu yayılış mevzii kaldı, bü-

nın beyaz (çapkını) da karşıdan bilmişse, kimyevi mad:it>lerle beş yümedi, geniş bir sahaya kadar U· 
Türk halkını camilere toplıyarak geliyordu. İsmetin işaretile üçer ü- hassayı muhafaza edecek olan ilacı k ı k · 
silahlanmıya ve ısyana teşvik et- iki ld k bulmak da milmkilndür ve profe - zamadı. Ancak bir 1 ~ç ü s gazıno· 
tiğim yazılı olduğu ibi, mezarlı .. çer ye ayrı ı · Neçla şaşkın da oynanmıya baş a ı. 
~ın yakılıp yıkıl:!ığ·::ıı h::ıngi pizli şaşbn bize bakarken lıızla ya - sör Lazare{ Moskova Namune Tıp Esasen, kumar ikinci Abdülha • 

nından geçtik gittik O aksam t"'k Enstitiisi.indc bu maksır.tla tccrü • mı't dcvr·ındc bnz.an bü'"·ük bir ser-vasıtalarla Sof ·n ·a hildirdı0~im ve · :ı: ~ - ... J 

Razgrat Türklerinden bana bu hu- rar bağlanan arkadaşlık bağlarının beler yapılmakta ve 150 yıl yaşa • bcsli bulur, her kahvede, her ga • 
mak istiyen insanlara ilaç 11az1r- · k l ""'sta yardım edenlerin kimler ol- şerefine sabaha kadar güldük, eğ - zinoda, her çeşıt umar oynanı ır, 

.,... latmak üzere bulunduğunu da bil- d 1 dT d ' p 
duğu, sualleri \'ardı. Cetveli elime lendik ve bir daha biribirimizden k hazan da şid et c mene ı ır ı. o-

l a ,.. d · l 'k dirme tedir. Jisler kırathaneleri, kahveleri do -aldıktan sonra baştan aşağı oku- ayrı mamıy .. n ıç ı . .. .................................. , ................. .. 
!=-============= ::.------------~ laşır; cebinden çıkardığı bir kağıdı 

dum ve suallerin 1-\ırçı tarafların - Aşk, macera, kan l,.--~~!a~~ .... :_?, __ ...;I üç kere öpüp başına koyduktan daki cevap hanelerine (böyle bi!' 
sonra: 

şey yoktur, yalandır) diye birinci ( 5 ncl saM/eden devam ) _ İdarei seniye var, bugünden 
sualden nihayete kadar cecap ver - içerek öbür dünyaya f?'ÖÇmeyi bile EUGÜNKO PROGRAM itibaren kumar yasak edilmiştir. 
dirn.. Bir memur cetveli aldı ve göze aldı. Fakat bu tabya da fayda Akşam neşriyatı: Sakın oynatmayın ha! ... 
Vazelora go"türu"p \•erd· A d eli Saat 17 inkılap dersleri Oniver-ı. ra an ya. verme . Diye tcnbih ederlerdi. 
nm saat geçmeden, ikinci bir sual Bir gün italyan polisine mensup siteden naklen Yusuf Kemal Ten- Bu: 
cevap cetveli getirdıler, buna da yüksek mevkili bir :zat kendisini girşenk, 18,30 plakla dans musikis~ y kkkk' 
ayni cevabı v rd" B d 19,30 Eminönü Halkevi necriyat - asa ··· 

e ım. u sıra a, ziyarete geldi, kısaca bir şeyler kolu namına Bay Nusret v S.ıfa Ancak on beş gün devam eder, 
kaymakamlığın dış kapısında müt- konuştu ve Mağdaya 15.000 liretlik (Yeni çıkan eserler), 20 Belma vo sonra her kahvede, her bitirimde 
hiş bir kadın çığlığı duyuldu. Ka- bir çek ile bir de şimendifer bileti arkadaşları tarafından TGrk musikisi ve her köşede yine paseta rnasala-
rakolun içindeki bütün insanlar uzattı. [Bu çek genç kadının evin- ve halk şarkıları, 20,30 Ômer Rıza rı barbut postaları kurulur, hana~ 
başlarını dış kapılara doğru çevir .. de yapılan araştırmalarda bulunan tnrafından arapça söylev, 20,45 ki, kürekçiler dolar dolar, boşalırdı. 
diler, herkesle birlikte ben de o ta- çektir]. Mağda vazi5•etini anladı ve Cemal Kamil ve arkadaşlan tara. Bir darphane gibi işlerdi kumar-
raaf doğru baktım. Bu, bir Türk o günden itibaren İtalyadn dura • fından Turk musikisi ve halk şu. haneler! .. 

k kıları, saat ayarı, 21,15 Şehir tiyat-kad1nı idi. Kolla:ını yu arı doğru madı. Poker 315 yılında çok fazla rağ-
k k b rosu operet kısmı (Lüküs Hayahn kaldırıp indirerek, avazı çıktığı Ne y.uı ·i, işte u kadın serseri bet bulmıya başladı. 320, 321 yılla-

3 üııcü perdesi), 22, 15 ajans ve kadar bağırıyor ve feryat ederek hayatını Parisin şimal istasyonun- rmda da evlerden gazinolara, Tepe-
" borsa haberleri ve ertesi günün kıyruneti koparıyordu. Jandarma • da Kont de Şambröne kurşun sı - programı, 22,30 pl!kla sololar. ope- başı kahvelerine, oradan da İstan-

lar koşuştular, 'Iürk kadınının ne karak, kanlı bir sahife ile tamam- ra ve operet parçaları, 23 son. bul taraflarına geçti. Yayıldı ve 
istediğini öğrenmek istediler. U • lamış oluyor. YARINKi PROGRAM kökleşmeğe bnşladı. Tatlı, zevkli 
~ktan kulağıma gelen bu ses, ha, Bir çok kimseler şöyle söylüyor- Ôtfe neşriyatı: ve çok heyecan veren bir oyun ol-
na aşina olan bir sesti. Pencerenin tar: Saat 12.30 plakla Türk musikisi. duğu için, oyun hastaları, artık 
üst tarafından bütün dikkatiml., - Kabahat erkeklertie! Böyle bir 12,50 havadis, 13,0S muhtelif pltk başka oyun oynamıyarak pokeri 

(Devamı var) kadının bu kadar şımartmamalı idi! neşriyatı, 14 son. öğrenmeğe ba~lndılar. Bu yüzden 

Laskine ihmale uf!radı. 
Firavunun papucu dama atıldı. 

Her kahvede, üç be masa oyna· 
nılan ,.e çok sevilen bezik b il(' u -
nutuldu. 

Varsa poker, yoksa pokc-r!.. 
Bu yıllarda. Şehzadebnş ınciu Ali 

Çavuşun, Dl\·anyolunda Arifin , Bc
yazıtta Aksaray yolunda merkez\\! 
Afitap kıraathankri, İstanbul sem
tinin en çok poker oynanılan yer -
lerindendi. Beyoğlu taraflarına ge
lince, Lük~nburg, Ro\•ayal gazi -
nolarile Tcpebaşı kahveleri poker 
oynıyanlarla dolar boşalırdı. 

O zamanlar, pokerin hilesini, da
la.\'Cfalarını bilenler pek nzdı. Bh' 
takım Yunanlı kumarbazlar, bil -
dikleri bazı kağıt oyunlarının lıi -
lelerini pokerde de tatbik etmek is
temişler, kısmen de muvaffak ol -
muşlardı. Buna rağmen hırsızlığın 
şekli mahduttu. Bugün olduğu gi
bi, çeşit çeşit hile usulleri maltıın 

değildi. İptidai bir halde idi. Bü -
tün hilebazlık, nihayet kazıma, sir
kafa inhisar ediyordu. 

Abdülhamit devrinde, devrin ri
cali de poker oynarlar, gizli gizli 
bir hafta birinin, bir cuma bir baş· 
kasının evinde toplanarak poker 
partileri çevirirlerdi. 

Sadaret müsteşarı Mehmet Ali 
bey, Başkatip Tahsin paşanın oğlu 
Fuat, Şürayı devlet azasından Ma· 
cit, ayandan Dilber, Zare cf endi, er· 
meni zenginlerinden Petrakyan ve 
Onnik Lıiçikof, Büyükadada, Şu • 
rayı devlet muavinlerinden Süley
man Ali beyin köşkünde haf tada 
bir toplanarak poker oynarlardı. 

Bu çok snmimi bir dost pokeri)'tiİ· 
Fakat Laçikofla arkadaşı, poker hi· 
Jelcrinin bil' kaçını bildikleri için, 
bunları soyarlar, trişörlükle pa • 
ralnrını alırlardı. 

Onnlk Luç:ikof Adapazarlı bit 
crmeniydi. Meşrutiyetin .ilBnından 
sonra, bir aı·alık Rusya hesabına 

casusluk ettiğinden şüphclenilc • 
rek hudut haricine çıkarılmış, son· 
radan dostu İstanbul meb'usu Kir• 
kor Zuhrabın iltiması üzerine, o 
zamanlar dahiliye nazırı olan T.
ltıt merhum tekrar memlekete av· 
detinc müsaade etmişti. Laçikot 
poker oyununda kurnaz bir ıı· 

dam olmakla beraber, başka ku
marların zavallısıydı. Elli alt • 
mış bin lira tutan servetini son kU· 
ruşuna kadar kumarda kaybetti· 
Ve evvelce de söylediğim gibi, son 
günlerde dilenerek, Yedikule er .. 
meni bakıınhanesindc öldü. 

O zamanlar Büyükadada oturıın 
~r hafiye Kadri bey, Süleyman A
li beyin köşkündeki poker parti .. 
!erini saraya başka bir şekilde al<· 
scttirmiş, kötü kötü jurnnllar ,rer
mişti. Bu poker toplantılarına ıırs 
sıra üstad Ahmet Rasim de iştirak 
eder, büyük musiki san'atkarı Ne''. 
res saatlerce masa başından kalk .. 

mazdı. 

Köşk tarassut altına alındıktal1 
sonra, oyun oynayamıyan poker 
hastalan, kendi evlerinde de topııı· 
nıp oynayamıyorlardı. Çünkü, tat''° 
sut altında idi. Nihayet, udi Nc''f'ef 
buna bir çare buldu: 

- Hepimiz ayrı ayrı yollardatl 
•f 

büyük tura çıkar, şöyle bir Iaın clı 
çe\·irdikten sonra arabada kırd9 

oynarız! 

Teklif kabul edildi ve poker ha~· 
blJCSl• taları, çamlıklarm yeşil ku . :ıl-

hasır arabların beyaz tentclerı r 
tıııda oynamıya başladılar. P.0;~c 
partileri bütün yaz devam cttı. 
hiç kimse farkında olmadı. 

Poker iptilası insana neler yııP" 
tırıyor değil mi?.. . , 

O devrin en meşhur poker ı:rı 
·· ·· b 0 Tü' k h · 'dır' ki de•.'· şoru ır r mu arrırı 1 rtıi• 

rin zenginlerinden, ricalinden, 
9
• 

ras ycdilerinden bir çoklannıll ~·c 
rasını almıştır. Bugün sağdır, 
feci yoksulluk içindedir. ıtı• 
Beyoğlu ve İstanbul tarn!lsr ııı· 

daki hususi pokerler içinde, .0 tıı• 
manlar Eminönüııde büyük b~li 
hafiye mağazası olan Sel do-5' 
Haşmet ile, Kirkor Zührabıtl bBitl 
tu bayan Şarpuiııin evi en 
gelenlerdendir. ) 

(Devamı vcır 
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SüOeylfllilanan Saııraıyında : .;~ 
~; 

f Devlet Sigorta 
idaresi 

Bir müddetten beri Bolu, lımit 
ve Düzce mıntalcalarında tetkikat 
yapan iş Dairesi lstanbul Mümessili . KUOCS IKO~lbARR Haluk şehrimiıe dönmüştür. Va,. 
kında Zooguldağa gidecektir. 

Tefrika No: 11 Yazan : M. Necdet Tunçer 
Daire ; haziranda tatbik edile

cek kanuna ait bazırhklardan bat
ka gelecek sene kurulması k~~a~· 
laştırılao Devlet Sigorta ldarcsı ıçıo Sahranın kardeşi gözlerini göğe dikmiş, yıldızla

rın doğmasını bekliyordu. Büyücü Mira, o gece 
Tamaranın gıldızıyle konuşacaktı! ı 

~mdidcn tetkiklere batlamış ve 
müessese sahipl~rine gönderilmek 
üzere matbu anketlu hazırlamıştır. 

1 ikinci kfınun 937 tarihinden 
itibaren vukuagelen kazalar da iş 
Dairesine bildirilecektir. 

dum. Bana: eben Tamara'nın ak • 
rabasıyım .. Tamara Yahudilere i· 
hanet etmiş diye beni açlıktan öl
dürecekler!> diye cevap verdi. Ta
rnara, Süleymanın gözdesi imiş .. 
Yahudiler kaçırmışlar ve şark ka
pısındaki mahzenlerinden birine 
atmışlar.-. 

Hamo bu malumatı alınca ye • 
Tinden fırladı: 

- Tamara'yı Kudüs'ün şark ka
pısındaki mahzenlere attıklarını 
kim söyledi sana? 

Bedevi atından indi: 
- Fırının önünde ağlıya11 kız 

söyledi .. 
O kızı bulabilir miyiz acaba? 
- Kim bilir? ben onu (Hebron 

kapısı) civarındaki Yahudiler ma
lıallesinde:ı geçerken gördüm. Bel
ki oralardadır yine. 

BORSA - PIY A~ 
26·3· 937 
ÇEKLER 
Açılı, Kapantt 

1 orıcfra fıl7. 618. 
~«'Yyork O, 7919 0.7910 
Parls 17. '2375 17.20"5 
Mil5no 15, 04:i7 ı~.01ı;2 

Brüksel 4, 10'l 5 4.69~0 
Atına n. S'737 88.43 
CcnC"vro 3, 4ns 3,47 
Stıfya 64. SOS6 64,401'? 
Amşterdaııı ı, 4464 1.4440 
f'rag 22, 11 22,66:H 
Viyana 4, 2'\34 4,'2265 
Madrit 11. 4661 11,4482 
Berlin J, 9692 1,9660 
Varşova 4, 173-l 4.)666 
Budapeşte 4, Oll3 4,00Si) 

IWhref 108, 2658 108,09 
Belgrat S4, 6841) 34,6·l7~ 

Yol<ohama 7, 7786 2,7740 

lılo•koYa 24, 5 2"'69 

Bayanı tanıyor musunuz?. 
Müsabaka komitesi hazırlıklarını 
bitirmiştir. Müsabakaya 1 Nisanda 
başlıyoruz. 1 Nisan günü gazete -
mizin müsabaka sütununda basa-

lecck cevaplar çok ciddi ve ti

tiz bir itina ile tasnü edilecek, ka
zanan dereceler gayet bitaraf bir 

şekilde tayin olunacaktır. 
• / ıııa maA~um .etmi1lerdi. 

Yahudiler Tamaranın kız karJeıın aç . l d Ona hiç bir fırından ~kmek vermıgor ar '·• . . 

- O halde Yahudiler onu da ka
çırmışlardır belki.. 

- Zannetmem. O kız sokaklar
da dolaşarak ve dilenc.rek ölmiye 
mahkum olmuş. Hiç kimse ona bir 
dilim ekmek ve bil' yudum su ver
miyormuş .. 

~toı.ı.holm "· 1433 5,1383 

PARALAR 
cağımız bayan resmini heyecanla 
bekleyiniz. Nisanın birinde neşrc
deceğimiz eh numaralı resmi ta
nımak için şimdiden hazırlnnınız. 
cbayanı tanıyor musunuz?~ suali
ne mutlaka doğru cevap vermiye 
çalışınız. 

Hediy~lerimiz arasında şunlar 

vardır: 

Buyucu Mlro neler 
anlatıyor? 

Kabil~ efradı Hamonun atını sil-, 
l'erek g~ldiğini görünce koşuştu -
lar. 

lfamo atından atladı. Kabilenin 
en ihtiyarı olan kendi babasının e
lini öptü. 

- Hükümdarın gözdesi Tamara· 
Yı kaçırdılar. Ben Yahudilerden 
şüpheleniyorum. Mira'yı görmiyc 
geldim. Bakalım o ne söyliye • 
Cek? 

Dedi.. İhtiyar kabile reisi sordu: 
- Kı-:ım Sahrndan bir haber yok 

lllu? 

)f:- O, sarnyın siyah incisidir. Hü
\Undar•!l gözdeleri arasında yaşı

Yor. 

.- Eskiden bize para gönderirdi. 
Şınıdi selam bile göndermiyor. 

- İşi çok. Sizleri unuttuğuna 
Zab· 
1 

ıp o1rnaymız! Snhra çok vefa-
ı b' ır kızdır. 

.... !Iamonun babası bir nğaç kütü
gun ·· un Y.enarına yaslanmıştı. Kızı-
~ın vaziyeti hakkında malumat a
ı~ca s~vindi.. Adamlarından biri

lli Çağırdı: 

tr Mira'yı buraya getirin! 
ıye barrırdı :n·· b • 

.uYÜcü Mira'yı çarçabuk bulup 
getırdifoı 

lianı:., futiyar büyücüye sordu: 
ta-; Paraya ihtiyacın var mı, Mi-

" - Paraya ihtiyacı olmıyan insan 
ti~r Illıdır yer yüzünde? Elbette ih-

acun var. Hem de çok .. 
.... "":" Seni zengin yapmıya geldim, 
.ıı.ııraı F k .. 
Ya · a at, benim dediklerımı 

81 ~acaksın ... Bana yardım edecek-n. 

- Paranın yüzünü görmeden söz 
Ver~-li ··•cnı, Hama! 
çık anıo koynundan bir kese para 

ardı. Büyücüye uzattı: 
- Al işte .. 
\re gülerek ilave etti: 

sa - İşimi çabuk yaparsan, yarın 
~·na bunun iki mislini getirece -
esınıı 

B .. ··cu·· paralan alınca sevmdı: 
uyu d' ? 

_ Söyle bakalım, nedir der ın · 
Bir kenara çekildiler. 
Hamo yavaş yavaş anlntmıya 

başladı: 
- Ben Süleymanın sarayında~ 

geliyorum, Mira! Hükümdarın . bı
. 'k gözdesi Tamara'yı Yahudıler 
ncı H"k" dar o-saraydan kaçırdılar. u um . 

. . · bulmamı bana emrettı. nun ıunı . 
Şimdi Tamara Kudüs'ün neresınde, 
hangi semtindedir acaba? . 

İhtiyar büyücü gözlerim kırpış
tırarak delikanlının yüzüne baktı: 

_ Tamara'nın izini Filistinde 
benden başka kimse. bulam~.z. .Fa
kat, gece olmndan bır ~ey soylıye-

mem. 
_ Geceyi beklemiye vaktim yok, 

Mira! Bu akşam her halde saraya 

dönmeliyim. 
_ Kabil değil. Eğer gündüz yıl-

dızları görmek mümkün olsaydı, 
dediğini şimdi yapardım. 
_Yıldızlarla mı konuşmak isti-

yorsun? 
_ Şüphesiz. Tamara•nın yıdm-

nı arayıp bulacağım. Onunla konu-

şacağım. 
Hamo akşamı bekemiye mecbur--

du. Babasının yanına dön~ü: .. 
_ Bu gece sizin misafınnızı~, 

baba! Mira, yıdızann doğmas~ ı · 
çin göklerin kararmasını beklıye .. 

cek, dedi. ••• 
Hama kabilesi arasında akşamı 

teklerken, garip bir hadise~e şa-

l ·ı oldu. Kudüstcn gelen hır be-
11 b' h' devi, kabile reisine şöyle 1r ı-

kaye anlatmıştı: 
_ Bu sabah Yahudi mahalle • 

c - •• 
sindeki fırınlardan birinin ~nun. • 
den geçerken, aç kalmış, kımses1z 
Lir genç kıza rastladım. Ağlıyordu .. 

Niçin ağladığını sordum: cAçım, 
dedi, bu fırıcıda da alaca -
"' ım vardı. Alacağıma karşılık o
rarak bir ekmek istedim. Vcrme
d' Beni dövdü .. Kapı dışarıya at-

t ı. Kendisine: c Yahudiler seni n~-
ı. ? d" 

Hamo bu sözleri büyük bir me
rak ve heyecanla dinliyordu. Ta
mara'nın, Kudüs'ün hangi semtin
deki mahzenlere atıldığını az çok 
öğrenmiş demekti. 

Hamo bir aralık atına binip şeh
re inmek ve şark kapısı civarında
ki mahzenleri araştırmak istedi 
Fakat, Mira.ya söz vermişti. Onu 
dinlemek için geceyi beklemeye 
mecburdu .. 

Büyücü Mira, kaybolan şeyleri 
elile koymuş gibi bulup meydana 
çıkarmakta büyük bir maharet ve 
§Öhret sahibi idi. 

Hamo, güneş batıncıya kadar ba
basının yanında oturdu. 

Sahra'nın kardeşi çok heyecan
lı idi. Hiddetinden yerinde dura • 
mıyor ve gözleri gökte .. yıldızlnrın 
doğmasını bekliyordu. 

(Devamı var) 

Memnu 
Liste 
Kaldırılıyor 

Hüldlmeth, memlekette havab 
ucuzlatmak için tedbirler almata 
baıırlandıtı malumdur. Hiikü.met, 
bugünkü ithalat sist~min·izi nor
mal ve serlest tir hale getirmek 
için her fıuat ve inı\dindan icıtifa. 
de etmek "melindedir. ithali mem
nu eşya listesi üzerinde tetkıkler 
yapılmaktadır. Bir kısım maddeltw 
rin ithll memnuiyeti derhal kal
dırılacaktır. 

Gümrük tarifesinde de bazı ta
dilAt haıırJanmal·tadır. Hemen bü· 
tün memnu :isle kaldırılacak, güm
rük resmini ödeyen her nevi e~ya 
mt mleket~ girecektir. 

HükUınet, himaye edilecek se
n ayide kal'i vasıflar aramaktadır. 

Bu sanay·in bünyemize uygun ol
ması, iblidai maddelerini meınle
kclten tedar k etmesi, a-eniş bir 
istihlaki olması lb mdır. 

1 ı ~t~rlln 
A 1ı $ Sah' -613, 618. 

1 Dolar 123. J26 
20 frank 111. 116. 
2() Liret 120. 1'2~. 

20 Belçika Frangı 80. 84. 
70 Drahmi ıs. 22. 
20 fnlçre Franıı 57S. • 57S. 
20 LeYa 20. 23. 
1 FtorTn 63. t-6. 

20 Kron Ce'k 70. 7~ 

ıl ~llia A'fuıtur1a21, - 23. 

1 ı 
Pezeta -. -. 
Mark 25. 28. 

1 Zloti 2o. 22. 

Peago 21. 23. 
Ley ıı. 14. 
Dl nar ~so. IO 25. 
Ven -. -. 

1 Kron !aveç 30. 32. 
l Altın 1040. tıt-ıl. 

ı Banknot 247. 248. 
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Müsabakamız, Nisanın otuzuncu 

günü nihayet bulmuş olacaktır. Bu 
müsabakamıza iştirak ed~bilmek 
için en az yirmi resmi tanımak 
lfızımdır. Bu suretle 500 okuyucu

muza çok zengin hediye ve müka
fatlar vereceğiz. 

Resimler sıra numaarsile neşre • 
dilecektir. Aşağıda nümunesını 
kJyduğumuz müsabaka kuponunu 
doldurarak posta ile ve cMüsabaka 
memurluğu' adresine göndermek 
lazımdır. 

MüsabakaJ"'Uz, sizi hem alakadar 
edecek, eğlendirecek; hem de zen
gin hediye ve mükafatlar kazandı
racaktır. 

He dlyererlmtz 
Derece alan okuyucularımıza 

verEcei,'Ulliz hediye ve mükafatla-
rı hazırlamış bulunuyoruz. Bun • 
lar arasında çok nadide. şık ve kıy
metli eşya ve mükafatlar vardır. 

Müsabakamız. sizi zengin edebile
cek, ihtiyacınız olan bir eşyaya si
zi kavuşturacaktır. Hedıye ve mü
kafatlarımız müt.chassıs bir he -
yet tarafından seçilmiştir. Ge -

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

fatlar ... 
Derece alacak 500 okuyucumuz 

sıra ile, bu hediyelerden birine ka
vuşacaklardır. 

Kimin resimlerini 
basacağız? 

Neşredeceğimiz 30 fotoğraf ta • 
nınmı§ bayanların, her gün gaze
telerd" gördüğ'ınüz maruf kadın -
ların resimleridir. Resimlerimizin 

kime ait olduğunu anlıyabilmek i
çin, zekanızı, lıafızanızı işletec,k-

siniz. Biz : 
1 - Tarihteki m~hur kadin • 

lar, 
2 - Zamanımızdaki mc§1ıur ka· 

dınlar, 
3 - Sinema ve tiyatTo artistle • 

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

nın resmini basacağız. Ve siz, bu 
resmin kime ait olduğunu bulacak
sınız. Cev.ap verirken, bu bayanın 
isminin evveline mesela cK.imya a
lirni:t, csinema artisü> diye yaz • 
mak laz.ımdır. 

Müsabaka kup~nu nümunesi iste budur: 
Son Telgrafın Müsabaka Kuponu 

No.: 1, ------
Bu Resim-------------- nin 

fotoÇ'Jrafı otdu~unu bildiririm. 

ADRES: 

iMZA 

den himaye etmiyorlar.,. ıye sor-

-:-~~°"'!'"!'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~f7~1\~~~~~~~~~~~~~~~~~;ij~~~~~~~kıf~~~~~~~~~~~~~~bf:d';;';'• I> .-
1 

~-- .Kınua bu kadının ağzından yeni '!'. X. sordu: ttızmetci kadın serbest bırakıl - - Vay, vay,! dedi, nihayet bizim 
~manı: 27 bır şey öğrenebilmek için hı.yli - Mis Bartolomef İngiltereye dıktan sonra T. X. fikirlerine biraz patronu kandırdı desene! 

k 
zahmet çekiyordu. döndü mü? intizam vermeğe çalıştı. Kendi - T~le!ona doğru yürüdü, fakat 

il 1 kt b •ı r 1ş1 Fakat buna rağmen, yeni bir şey Hizmetci kadın yeniden müphem sinden bir mektupla mazeret dile- birdenbire durdu. "aran 1 a öı}renmeğc muvaffak olmuştu. ceva~lar vermcğe boşladı. Lccıi • yen Kara'yı gidip görmek muvafık go··ru··şHmaeykırd,ahyara ı1nyı·'.saLbeahdı' Bkeanrtd
0
isil
10
· e_ 

Adliye nazırının karısı, Yunanlıya nin Ingilteı·ede olduğunu ııa•'ne _ olacağını düşündü. Sonra fikrini 

' 

V lan. I teminat olarak kocasının babasın- diyordu amma, buna pek emin de- değiştirdi. Mansus'un kendisini mef hakkında bu adamdan bir şey .. 
Y c z an: Edgar a ~ 

dan kalma bir tabakayı rehin bı - gildi. beklediğini hatırladı ve muavini - ler örenebileceğiıni zannetmiyo • 
Çeviren•• Muammer Alatur k t z h b. L k ra nuş ı. amanının meş ur ır T. X. tekrar sordu: ninin odasına gitti: rum. e sınan meselesinde de he-

dl. 1 doktoru olan bu zat Rus Çarından - Mis Belinda pek azimkar bir - Vallahi, dedi, ne yapmak la- rifcoğlu bir kelime bile söyleme • 
d~. Bunu alın, hücresine götürün, 

Ü' 
~~a dak~a sonra Mansus T. X. e 
.,... th bır rapor yıızmağa koyul -.. ,UŞtu. 

'I'. X. raporu okuduktan sonra: 
sa -n, Çok enteressan, çok cnteres -

· ded· tnen b ı, §u hizmetçi kadını he -
ıı . ana yollayın. 

llitı ~rı An şube müdür hm:ıvini -
ha Pe a~şısına getirildi. Kadın da • 

'I' ~!Şan bir haldeydi. 
· · emir verdi· 

ti;,Şu kadına bir. fincan çay geti-

Sonra k 
adına döndu- · -o . 

tııc dcrtUrunuz, oturunuz, d'?di, ar-
lt:ad dl~rinizi unutunuz. 

ııı ınlcr gibi söyledi: 

_ Ah ah, ben nasıl der ı o -
1 

1 b' bu tabakayı hediye olarak almıştı. kıza benziyor. Her halde gidip Ka- zım geldiğine ben de hayret için - mişti. 
marn? • .Başıma ilk defa böy e ır 

Her tarafı mavi mineli altın bir ta- ra ile konuşmuştur. Bunu biliyor deyim. Mansus gülümsedi: 
!elaket geliyor. bakaydı bu! Yine Meri An'ın tari· musunuz? _ Eğer Kara'nın bütün bu fşde - Galiba Leksman'ı hala bul -

_ Beni dinle Meri An, eğer so- f 
ine göre, üzerinde küçük pırlan - - Bilmiyorum. Mis Belinda öy- ne rol oynadığını söylerseniz, ben mak ümidindesiniz. 

racag-ım suallere doğru ceva. P ve • t ı l b" d"ld 1 b" ı T X k - ik 
B a ar a ecne ı ı e ynzı mış ır e zannettiğiniz gibi bir kız değil- de gerisini anlatırım. · · cevap verme uzere en, 

rı·rsen seni affederim. Ledı ar - dı d 
• yazı var · dir. Kibar insandır vesselfım. - Öyle amma, siz de benden ya- kapı vurul u ve bir polis memuru 

toıomef hakkında ne biliyo!'sanız, 
Her halde Kara'ya verilen iki - Peki amma, bu Mis Belinda pamıyacağım bir şey istiyorsunuz. içeriye girdi. Şube müdür muavi-

hepsini söyliyeceksiniz. Demek ki, bin lira evvelce Yunanlının ikraz kaç yaşındadır? T. x, Mansus'un yazıhanesinin nini selamladıktan sonra: 
Ledi Bartolomci ~ ' ıinı Kara'ya ettiği bir paranın taksiti olsa ge- - On dokuz var. kenarına ilişti, bir sigara yaktı ve - Müstacel bir mektup var. onu 
para veriy6rdu lw • • rekti. Hizmctci kadın bunun p~k Şube müdür muavini genç kızı birdenbire kararını verdi: getirdim, dedi. 

_ Evet, iki bin uı-a .. Sızı temin farkında değildi. kalkık burunlu, çil yüzlü birisi o- _ Evet, dedi, gidip Kara'yı gör- T. X. mektubu aldı, makine ile 
ederim ki, bundan fazla bir şey bil- G<?nç kadının taksiti vermesine larak tasavvur ediyordu. Bu hayal mek lfızım geliyor. yazılmış olan adrese baktı. Mektu-
miyorum. rağmen, hiddetinin geçme-miş ol- birdenbire sukut etti. Mansus sordu: bun bir kenarında •müstacel> ve 

__ Eğer buradan serbest çıkı~ mnsına bakılırsa, her halde Kara T. X. hizmetci kadına bir iki ah- _ Niçin telefon etmiyorsunuz? bir tarafında .eldenl) kelimeleri 
gitmek istiyorsanız, hafızanızı bı- tabakayı geri vermemiş olr.caktt. lak dersi verdikten sonra, tediye e- Aramızda doğru bir hat var. vardı. 
raz vnkl:mııınız icap C'der. Nazırın evinde gürültü~ü sahne- dilmemiş olan aylıklarını ödedi ve Bunu söylerken de, oı:ianın kö - T. X. zarfı açtı, içinden üç k -

T. X. gibi tecriibeli bir polis a- ler olmuştu. Bilhassa Belinda Me- kadına derhal pılısını pırtısını top- şesinde duran bir telefonu gö~ter- ğıtlık bir mektup çıktı. Zarfa rağ-
miri bile, Lcdi Bartolomef ile Ka- ri Fran~dan döndükten ııı.mrn da- layıp hizmet ettiği evden çıkıp git- di. men, m<.: Alup el y · zısı i1 <' yazıl _ 

~· .J ......... Aı munaseoetter hak - ha şiddetli kavgalar olmuştu. mesini tavsiye etti. T. X. mırıldandı: mıştı. ( Devanız "' r) 



HASAN ACI BADEM Y AGI KREMİ ve HASAN GECE KREMİ İLE 

Yağsız Kar ·Kremi 
Çilleri ve .Sivilceleri ve Lekeleri Kat'iyyen izale E er. 

Dünyada mevcut kremlerin en nefisleri, en sıhhileridir. Nazik dldli kadınların hayat arkadaşıdır. İhtiyarlan gençleştirir ve gençleri gü1ellc~tirir. İnsana ebedi hir taravet 
veren Hasan acıbadem yağile yaisız kündüz ve yarım yağlı gece kremlerini unutmayınız. Kutusu 50. tüp halinde 20, Tiirkiycde yapılıp ta Avrupa etiketi ~·apı~tınlan ,.e 
halkı aldatan kremlere ve sair ıtriyata aldanmayınız. HASAN ismine ve markasına dikkat ediniz. 

HASAN DEPOSU: İSTANBUL ,ANKARA, ESKİŞEHİR, BEYOliLU, BEŞİKTAŞ. -
Devlet Demiryolları ve Limanları 

1 letme u. idaresi ilanları 
Haydarpaşa Limana araı.isiode kain eski nhtım binasındaki 5 

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

müddetle nçık arttırma suretile kiraya verilecektir. Açık arttırma 

tarihi 8· 4. 1937 ve saat 15 le Haydarpaşa Devlet Demiryolları Birinci 

işletme Müdürlüğünde icra edi'ecektir. Taliplerin muhammen bedelin 

yüzde yedi buçuk muvakkat teminat akçeııile gereken kanuni vesaik ile 

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

Akay İşletmesinden: 
1 - Yalova Kaplıcalarında inşaatı ikmal edilmekte obn otelin ah· 

.şap mobilyast}le perdeleri için kapalı zarf ile yapılan münakasa netice· 

sinde alınan son fiat (26.800) Lira haddi itidalde görülmediğinden bu 

işin ihalesi açık eksiltme suretiyle yapılmasına karar verilmiş ve eksilt• 
meye iştirak şartı tahfif edi:miştir. 

2 - Muvakkat teminat yukarıda yazılı miktardan aşaA'J olarak her 

talibin teklif edeceği Ha tın yüzde yedi buçuğudur. 

3 - Eksiltme 1-Nisan-1937 tarihli Perşembe günü saat 16 da baş• 

lıynrak 17 de bilti~i takdirde 17 de karar verilecektir. Eksiltme Kara• 
köyde idare merkezinde şefler encümeninde yapılacakhr. 

4 - Şartname, keşif ve resimleri görmek ve mütemmim malumat 
· atmak isteyenlerin idare levazım Şefliğine müracaatları. (l?S5) 

i
l !~~i~~~nK~~s~ Lv~K!~~~ v;.~~~~~~nN~~I~~~ 
okuyucuları bet Bayanın i tirakile her akşam 

MÜKEMMEL iNCE SAZ 1 
-- - Ucuz ve nefis içki ve mezeler - -

Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 
P.ızarlıkla satın alınacak iki devirli tipo makinesi için şartnamwde 

'bazı maddelerde değişiklik yapılmadıkca iştirak edilmiyeceği bir kaç 
firm1 tarafından i 'eri sürülmüş oimasından ötürü istenilen tadiliit icra 
edil rek p zarlığın 8 Nisan 1937 Perşeı.ıbe günü saat 15 e bırakıldığı 

ilan olunur. (1772) 

Senelik muhammen kirası 840 lira ola 1 köprünün Kadıköy 
. i9kele iıde 3X6 ebadındaki dükkan teslim tarihinden itibaren 938 veya 

939 seneleri Mayısı sonuna kadar kiraya \'erilmek üzere açık artırmaya 
konulmuş ise de belli ihale gününde isteklisi bu'unmadığından artırma 
2- 4.937 Curııa gününe uzatı1mı$tır. Şutnamesi Levazım Müdürlüğünde 
görü.ebilir. ı~tekliler 63 liralık tem·nat makbuz veya mektubile beraber 
yukarda yazılı günde saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(1769) (8) 

Beşiktaş Birinci Sulh Hukuk Mah
kemesinden: 

Zihninin Beyoğlu Tarlabaşı Pcd· 
rclı apartımanında mukim. Ad 
Kamhi, Edvin Kamhi, ve İshak 
Kamhi alcyhleriine Ortaköyde Vi
ran namı diğer Vatman sokağında 
kain esi 20/20 ve yeni 20/26 No. 
lı bir evle altındaki bir dükkanın 
izalei şuyu'u hakkında ikame eyle
diği dava üzerine müddeialeyhler 
den yukarıda ikametgahı yazılı Rı
fat Kamhiye gönderilen davetiye
ye verilen meşruhattan halen ika
metgiıhır.m meçhul olduğu anla • 
şılmasına mebni talep veçhile ve 
bir ay müddetle ilanen tebliğat ic

rasına k~rar verilmiş ve muhake

mesi 28/4/937 tarihine müsadif 

Çarşamba günü saat 10 talik kı

lınmış olduğundan o gün mahke
mede hazır bulunmadığı veyahut 

musaddak bir vekil göndermediği 
1takdirde gıyabında muhakemeye 
devam olunacağı ilan olunur. 

937/67 

Gümüş Hacıköy Asliye Hukuk 

Hakimliğinden: 

Gümü:i Hacıköyü kazasının Gü -

müş nahiyesinin ırkat mahallesın

den HBjl Abdullah oğlu Abdullah 
kızı Hamide 1335 senesinden beri 

kaybolduğu ve hayat mematı meç

hul buh.:nduğu kocası Sa1lak oğlu 

İbrahim tarafından ıddia edilerek 

gaıpliğine karar verilmesi istenmiş 
olduğundan 1335 senesınden beri 

kendisınoen haber alınamıyan ve 

şu hale gore öliımü pek muhtemel 

bulunan Gümüş Hacıkoyunün 
Gümüş nahiyesme bağlı Ir • 

kat mahallesinden Hacı Abdu\ -
!ah oğlu Abdullah kızı Hnmıdenm 

sağlığım veyahut öldüğünu veya i

kametgah ve saıresı hakkında ma-
1 umatı olan kimselerin ilan tarı -
hinden itibaren bır sene içinde de-

lıllenle bırliktc memurıyetımize 

muracaat etrMleri aksi takdırde 

Hamidenın gaipliğine karar verıle
ceğı ılan olunur. (1756) 

Okul Kızı 
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IHTİVARLIK 

Peşinizden Geliyor , 

ONA KARŞI 

Hazırhkll oavranını~I 

1 1 Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

6 ıncı keşide 11 - Nisan - 1937 dedi;. 
Büyük 
ikramiye • 

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 günU akşamına kadar biletini 
değiştirmiş bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet Uze· 
rlndekl hakkı .sakıt ohlr' •• 

Dr. Hafız Cemal ı--:ührevt ve cHd h~ztalıkları 1 
<wKMAN HEKtM> or. Hayri Omer 

. Dahlllye mütehassısı ô 6 1eden son,r . Beyoğlu A~Jcami 1 
Pazardan başka günlerde öğle • 1 karşıMndne· g~· .. .. 313 Te efon: 

Dahiliye nıfıtehassıs1 

Dr. Ali Rıza Sağla 
Be~iktaş Tramvay Durak 

Hastalarını hergün öğlederı 
sonr l kabul ede .. . 

... ................ ---
~~~~~~~~--___.,,,,.. 

Dans prof esörii 
Parisin 1937 senesi 11irt 
yeni dans flg ürıerlf' 1 

öfirenmek lsteyenıet• 
müjde 

. Bevor•Ju istiklal caddt-si Türkll1~ 
- • 6 ıP1 
dans dershanesinde Kemal 5, tı 
B - H .. sab l aycre muracaat. ergun 

der-"' 
ondan akşım dokuza kada! 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 1 · 
- .._11!"."C::;.-_____ hanesi talebelerine açıktır. / 

İstanbulda Divanyolunda (104) nu- _....--

maralı hususi kaöinesinde hasta -

larını kabul eder. Salı, cumartesi 

günle:-i sabah c9.5 - 12t saatleri ha. 

~iki fı\rnraya mahsustur. Muayene· 

hane ve ev tcll?fon: 22398. Kışlık 
t.elefon: 21044. 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 
Ca~aloğlu Nuruosm:ıniye cad. 

1 Salubi ve umumi nc;;dyab idare ed'' 
Başmuharrir 

E. izzet 
Cıt!'.•lJ ı i! ı yer: 

··ııiY' l\Iatbaai f;bı.J 1 Cağatı>!tlu No. 30 (E~z,~n~si 
) :uıııı<la) T e eı 0·1. • - ) >.:> 
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