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Yahudi tarihinden canlı menkı
beler ve lbrahim Peygamber 

· Yezan: M. RAslm Ozqen 

lbrahim fl•ggam~ı 

Başlangıç 

Ytıhudilik .. Yahudiler .. 
Beni .. ta mektep sıralarmdanberl 

alakadar eden iki mevzu .. 
Öyle mevzular .. ki sırlardan ö -

rulm~ birer hayal ağı gibi, her 
yanında parıldayan renkli safha -
larla. insan heyecanını kapıp SÜ -

rii.k1ü.yorlar. 
Yahudilik.. Otuz asırlık dinamik 

b r macera ... Daha evvelleri de var 
ya . Fakat daha eski asırlann ka -
ranlıklarma dalmış bir gölge .. 

1 branile1in büyüle ceddi İbra
him peygamber... Çocıık kafamla. 
Tevrattan mel tep kitaplarımıza 

g çen, onun hiLaycsini okurken, 
'e "çin içhı. mest olurdum. lbra -
Jıim. peugambe1-in karılan: Mısırlı 
cariye Hacer .. öteki, Sara ... Sonra 
oğulları İsmail .. ishak ... Ne lıazin 
ve fırtmah bir hayat hikayesi! (1) 

lbrahim peygamber, Yahudi cÜ
lcsinin ccddifl"r; peygamberi de -
ğ.'L O Yahudi cemiyetinin ilk şah
si tim"alidir. 1brahinı peygamber
le, ya1 ud"W.: tarihte şa1w;laş1yor. 

Ona şah.c<riw~t veren .Mwa peygam
bere Al1alıın eliyle 1l-anan Tevrat
tır. 

Musa peygamber.. O ne ha!Jal 
kavrıyan.. heyecan yanan efsane
vi bir tarihtir! 

Musa peygamber, maceralarla 
do uyor; maceral rla bii.yii.yor; 
maceralar iç nde ölıiyor. O, dalga
lı bir deniz gibi uzarıan bir zaman .. 
Sajha saflıa dalgalanan bir mesa -
fe .. Baştan başa kayn yan bir dc'is
tan 

lbrah.im peygamberle.. sonra 
Musa peygamberle eski Mısıra .. 
Firavunlara .. mavi sularını sürilk
liycn Nile temas ediyoruz. 

Firavunlar Mısın, ııe tılısımlı 

bir diyar! Orada yerleşen yahwli
lik, Musa dogduğu zaman, Fira -
vımların ihtiraslarına oyuncak o -
1acak kadar düşmii§, zedclenmi§ 
bulunuyor. 

Yahudilik .. .Musa peygamberde, 
yeni, orijin.al bir tarih yaratıyor: 

Yeni doğan erkek çocuklar, her 
gün, yü.zleTce kesilirken, Musa, bu. 
adS1z nevzad, Nil sularının teren
nüm ettiği tatlı ninninin ahengi ile 
sallanarak Firavunun saray bah • 
çesi içinden geçiyor. Hükümdann 
karısının gözü.ne ili§iyor; kurtulu
yor ve saray nan ve nimeti içinde 
büyü.yor. Birgün, bilmeden, Ya -
hudiliği kabarıyor ve bir ktptıyı 

tepeliyor. Kaçıyor (2). 

11arun .. Musanın büyük birade
ri .. Musa, çoban ve pastoral bir ha
yat .. Cl§k ve lirizm ... Genç ve hara -
-retli hisleri sarhoş eden tarihi bir 
efsane ..• (3) 

miyle yeni bir cazibe alıyor: Fi • 
Tavun ordu.sunun. Şap denizinde 
boğulu§U.. cTuri Sina.. cyedi bey
za-Ak eh.. Tevrat ve biıtün Mu
sa ümmetini sarsan diı~i heyecan .. 
ne tatlı ve ate§li bir menkibe! 

Ya, o altın buzağılar, o c.M'ennü. 
Sel'L'CZ~ Zarı ile o rahat badiye ha -
yatı.. Sonra, o f elô.ket ve göç asır
ları.. Bütiin Yahudi cemaatinin o 
hazin romanı ne lezzetli bir masal
dır! 

Yahudilik.. Yağkup ve Yusuf 
pcvgamberleri.. Zeliha1arı .. r11.yala
rı .. Mı~ır ve firavunları .. Musa ve 
Ha1·un1arı Siilcyman1arı .. Be1kis1eri 
sahra ve beyabanlan ile ve diğer ta
rihi ve efsanevt vak:alarile bu gü
nün gençlerine, ihtiyarlarına .. btl
hasııa genç 7cızlarına ve ninelerine 
söylenecek en tatlı 1ı.ikayclcrden -
dir. (4) 

Böylece.. otuz üç asır, Yahudi -
liğin sergüzeştleri ar1~asından. kah 
içlenerek, ve üzülerek.. kah heye
ca rılanarak ııc titriyerek.. arada. 
gülerek, neş'elencrek ve hislene -
rek. atcslenerek, sürıi.klenmekle 

bııuiinkü Filistine 1ıla.sıyonız. V'e 
orada yE!ni Ya1ı11di <''"'1'iyeti içinde 
yeni Yahudi dini ile karşılaşıyoruz. 

Eskl yahudi? 

Ben, en eski yahudi tipini, ço -
cuklumımda, Fransız romancısı. 

Eugcne Sue (Ôjen Sii) nün cSe-r
seri Yahudi. romanında buldttm. 
O 1,ocaman roman üstünde, gün -
Zerce, yonı.larak durdum ve bir 
çok geceler kabuslarla yoruldum. 

Serseri Yahudi .. Mıısa kulları

nın, uzun asırlar, yersiz !ttırtS1.1.z1 
serseTi 'bir hayat sürmelerinin rem· 
ziclir. Rivayete 9öre, İsa peygam
ber, bir gii.n, elinde haç, sırtında 

yilk iki bükliim, Ahasııerüs ismin
de bir yahudinin kapısı öniindc 
dinlenmek istemiş. Bu adam. onu, 
hakaretle kovmuş. f sa peygamber 
de ellerini semaya kaldırarak, ona: 
c Ben, yeniden dünyaya gelinciye 
1:adar süriin!» diye beddua etmiş. 
Allah, bu bedduayı kabul ederek, 
yahudiyi, o anda, yola düşürmüş. 
Yahııdi, inanılmaz bir kuvvetin 
sevkiyle ve bir yerde durup din
lenmek imkanını bıılamadan yürü
müş, yürii.mü.c: ve bugün de yürü
yor ve süri1.ııiiyormuş. 

(Devamı var) 

(1) Tefrikamızın ileriki. kısımla
rın.ıa bu hayata ait biblik ve yeni 
telcikkilcre göre lüzumu kadaı• taf • 
silcit vardır. 

Dün saat beşe doğru Kadıkö
yünde Küçük Paris mahallesin
de 94 numaralı evde bir yangın 
çıkmıştı. Pek esrarengiz bir ma
hiyet gösteren bu yangın hak • 
kında bugün bir muharririmi -
zin yangın yerinde yaptığı tah -
kikatı ve alakadarlardan aldığı 
malumatı aşağıya yazıyoruz: 

Hadise şudur: 
Küçük Paris mahallesinde 94 

numaralı evde Bayan Ziruhi. 
kızlan Marya. ve Haykanuş on 
sekiz senedenberi oturmakta -
dırlar. 

Marya 40 yaşlarındadır ve 
hala kızdır. 

Haykruıuş dulduı·, kocası öl
müştür. 

Kavga ediyorlar 
Komşuların rivayetine göre, 

bu aile arasında geçimsizlik hü
küın si.irmektedir. Son zaman -
larda bu kavgalar çoğalmıştır. 

Siyasi ihbarlar 
Fakat bu kavgacı ailenin va

ziyeti de şüpheli görülmektedir. 
Etraftan nazarı dikkati celbet -
tiği için polise ihbarlar vaki ol
muştur. 
POLİSLER EVİ SARIYORLAR 

Bu ihbarlar üzerine dün bir 
kaç polis aldıkları emir üzerine 
bu evi tarassuda başlamışlardır. 
Polislerden biri kapıyı çalmış, 
fakat kapı açılmamıştır. 

Evin arkasında bir bahçe var· 
dır. Bu bahçe tren yoluna na • 
zırdır. Polislerden bir kısmı 
bahçenin aı·ka tarafında taras -
sutlarına devam etmektedirler. 

Yunus 
Nadi 

• 
Etem izzet 

Bir vergi memuru 
Kapı açılmayınca bir sivil me

mur, kendisine maliye memuru 
süsü vererek kapıyı çalınışt fa
kat kapı yine açılmamıştır. 

Tekrar bir resmi memur da 
kapıyı çalmış, bu sefer de birnc
tice elde edilememiştir. 

<< Yamyoruz!n 
Bu sırada evin içerisinden 

feryatlar duyuhnuştur. 
«Yanıyoruz!» sesleri üzerine 

polislerden biri ikinci katın pen
ceresine tırmanmış ve içeriye 
girmek istemiştir. 

Polis yaralanıyor 
Fakat bu nıemur yaralanmış 

ve yar~ı halile bahçeye atla -
mak mecburiyetinde kalmıştır. 
Bu polisin adı Muhittindir. Bir 
rivayete göre, içeridekiler ta -
rafından bıçakJa, bir rivayete 
göre de kırılan camlardan ya -
ralanmıştır. 

Kapı kırılıyor 
Hadisenin kanlı bir şekil al -

dığını ve içeride feryatların ve 
koşuşmaların devam ettiğini gö
ren Polisler sokak kapısını kır
mışlar ve içeriye girmişlerdir. 

Kız ateşler içinde! 
Polisler içeriye girer girmez 

Mari şaşırıyor, her nedense e -
linde bulundurduğu bir ustura, 
o şaşkınlık içinde yere düşen 
kızın boğazına tesadüf ediyor ve 
kadın bu sefer büsbütün şaşı -
rarak kapıya koşacak yerde a-
levlerin içine gidiyor. ' 

İki kadın yakalanıyor 
Polisler Zinıhi ile sağ kaian 

kızı Hayganuşu yakalıyorlar 
ve karakola götüri.iyorlar. 

Yangın söndürülüyor 
Mari ölmüştür. Cesedi bir ta

rafa çekiliyor ve tutuşan ev o 
sırada yetişen itfaiye tarafından 
söndürülüyor. 

Davası 
Araştırma başlıyor 

Polisler evde yaptıkları araş
tırma neticesinde bir sandık bul

Ehliyu kuf bugUn toplandı muşlardır. Bu sandığın içinde 
ve ilk tetkiklerinl yaptı bir çok muhabere evrakı var -

Siyasi bir hadise· mi? 
Yangının çıktığı evin bahçe· 

sinin tren yoluna baktığını kay· 
detmiştik. Bu bahçedeki ağaç -
ların kesildiği göı·ülınüş ve bu 
nazarı dikkati celbetmiştir. 

· Bir konserve kutusu? 
Bundan başka evin arkasın

daki duvar bağdadisi arhsın -
da bir konserve kutusu bulun -
muştur. Bu kutu kibrit başlarile 
doldurulmuştur. Kutu ayrıca 
bir telle sokak tarafındaki oda
da bulunan bir akümülatöre 
bağlıdır. 

Söylendiğine göre, icabında 
bu suretle de yangın çıi.iarmak 
suretile başlrncn tertibat alın -
ınıştı. 

Bomba patladı mı? 
O civar halkının rivayetine 

göre evde bulunan bombalardan 
biri patlamıştır. Bir infilak sesi 
duyulmuştur. 

Polis miidiirü ne diyor? 
Polis müdürü Salih Kılıç ha

dise mahallinde tahkikatla meş
gul olurken bir muharririmize 
şunları söylomiştir: 

- Meselede siyasi bir mahi -
yet yoktur. Bu, tıbbı adliyi ala
kadar eden bir hadisedir. 

Ailenin hususi hayatından i -
leri gelmistir:ıı 

İntikam mı? 
Söylendiğine göre, Mari, be .. 

kar kaldığını ve yaşı ilerlediği 
için hu yiizden hayata küskün -
dür. Oturdukları evin tapusu 
kendi i.izerinedir. Bu evi anne -
sine ve kız kardeşine bırakma -
mak için yakmağı tasarlamış -
tır. 

Tohkikat devam ediyor 
Müddeiumumi ve polis geç 

vakte kadar tahkikata devam et
mişlerdir. Tahkikat neticesinde 
bu çok karışık hadisenin iç yü
zü aydınlanacaktır .. 

Son dakfka 
Saat 14e kadar yapılan ara~tır .. 

mada yanan evde bomba bulun. 
mamıştır. 
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Açık Söz gazetesi sahibi ve baş dır. 
muharriri Etem izzet Benice ile Polisin söylediğine göre, bu Son Telgraf 
Cumhuriyet gazetesi baş muharriri evrak hususi mahiyettedir. 
Yunus N:ıdi arasında karşılıklı açı· Fakat rivayetlere göre de si- NiçİD 
lan davalara lstanbul asliye üçön· yasidir. 
tü ceza mahkemesince devam edfl· Boınba da buJunüu? Ç k 
mektedir. Mahkeme her iki tarnfın Etraftan söylendiğine göre l ıyor 
davanın ta vasidine karar verdik- polisler iki tarafı kulplu bir san- (Birinci sayfadan deı.:am) 
ten sonra Ethem lzzet Ee'licenin dık bulmuş]ardır. Bu sandığın olur ki, Son Telgraf'ın fiatını 3 ku. 
vekili Mahmudun teklifi ile bir eh· 1,.,:,,..:ın clP hnmbalar vardır. Hat- ruş olarak tesbit ederken, biiyük 
lihibre teşkilini kabul etmişti. Eh. ta Zir1llıj "bunu itiraf etmiştir. fedakarlıklnra katlanmış buhınuyo-
lihibre bugün saat on beşte mahke· B .. -ı- ~ .,.,..1n ruz. Yalnız okuyucularının tevecdh 

me 'b. · h d t 1 k D b ve ragwbetine dn"·anarak bu fcclakar-naı ının uzurun a op anara iğer ir rivayete göre deyi- .J 

A k t: •• - tt'X..' k "k t- 1 lıgvı yapan Son Telgraf, muvn{faJ...ı~ 
çı ..,ozun neşre •c.ı arı .a ur e- ne 11uusler araştırma neticesin-

İtalyan faşist Partisinin Yük .. 
sek meclisi, ayın birinci günü, 
Romada :Musolininin başkanlığı 
altında toplandı. Her zaman .. 
kinden daha fazla olarak, bu 
toplantıya, bütün devletler ga -
yet biiyük ehemmiyet veriyor
lardı. O deı·ecede ki, bazı İngi • 
liz gazeteleri, ylıksek faşist rnec~ 
}isinde alınacak kararların Av. 
rupa muvazene ve mukaddera
tı namına çok hayati olaca -
ğını yazmışlardı. Bu neşriyat 
hala devam etmektedir. İtalyan 
gazeteleri, baş makalelerinde, 
Alman teslihatının artJrı!masını 
bahane eden İngiltcrenin, dört 
yüz milyon İngiliz lirası daha 
sarf etmeğe karar vermesini şid
detle tenkit etmektedirler. Bu 
gazeteler, !ngi1terenin bu ka -
dar biiyük bir siir·atle bu ka -
dar geniş mikyasta, karada, de
nizde, havada silahlanırsa kuv
nizde, havada silahlanrp kuv -
korkusuna hamletınektedi.rler. 
İtalyanlar, İngilizlerin, Akdeniz 
hakimiyetini ellerinden kaçır -
mak istemedikleri ve İtalyanın 
Akdeniz havzasına mücavir top
rakfor i.izerindeki nüfuzunun 
kırılması için böyle bir hareke
te giriştikleı·i iddiasındadırlar. 
Fransız gazeteleri de, bu husus
ta, İngilizlerden aşağı kalma -
maktadırlar. Bu gazeteler, cihan 
sulhunun yeniden, baş asağı 
doğru yuvarlanmağa başladı -
ğını, kollcktif cmnivet sistemleri 
yerinet umumi teslihat sistemi
nin kabulünü beşeriyet namına 
bir felaket olarak kabul etmek
tedirler. Fransızlara göre, fa -
şist meclisinin kararları A \Tfu - · 
panm mukadderatı il<: alaka -
dardır. Ve bu rnet"lis, Ital:vanın 
silahlanması için müthiş rara -
lar tahsisine karar vermiştir. 
Almanlar da, iki gündenberi bu 
meclisin toplantısı ile fevkala
de meşgul olmaktadırlar. Bu 
gazetelere göre, yalnız son haf
ta içinde İtalyan milli mUda -
faa komitesi, Musolininin riya -
seti altında tam sekiz defo top -
lanmıstır. Faşist meclisi. İtalya 
da he; miiessesenin iistiinde sa
yılan, knt'i kararları ve İtalya na
mına en bi.iyiik devlet işlerine 
salfıhiyetle bakan bir meclistir, 
ki bu meclis azası İtalyayı 1940 
vıJında şimdikine nisbetlc üç de
fa daha kuvvetli yapacakları 
nı söylemektedirler. 

rin hakareti umiz olup olmadığı de bir torba altın bulmuşlardır. yetinden emin bulunuyor. 

hakkında ilk telkiklerini yapmış'ır. Polis müdiirü geliyor l;:::;==========So=n=T=e=lg::::r::::af::.:·- =-
Ehli hibreye ressam Çarrlı lbrahimt Bugu"n saat 11.30 da polı"s nıu··- İn b lng·ıl;zler vatan ıı..u·· .. 

Ahmet Rauf 
~~ 

Münif Fehim ve İsmail Hakkı se- d * giltere Filistinde yüz in • 11111 

ürü Salih Kılıç hadise mahal - lira sarfilc askeri yollar yaptı - dafaasında b'rlestl 
çilmişlerdir. line gelmiş ve tahkikatla bizzat racaktır. ' .. 

Davaya 6 Mart Cumartesi giinü meşgul olmuştur. l lngiltere var kuvvetile silAhlan. 
saat on birde üçüncü ceza mahke· K dl * ngiltercnin 1937 deniz büt- mıtya devam edivor. Avım ka?la• 
mesinde devam edilecektir. k a ı 1'Öy müddeiumumisi Şe- çesi 105.065,000 İngiliz lirasına rasında kabul dilen ye;ı tahs sat 
________________ ip:._t;..:e_ta.:.;.:.h~k;,:,:ik~el koymuştur. baliğ olmaktadır. ı ile bu silahlanma fna1iyeti hızını 

lrS,__ab-ah-v~e ;;;;;;;a;.;;;,;;;kş;;::am==ba=şm==uh==a==rrı·==rle=r·ı =n=e =y=az=ıyo=rla=r,,=:.:j ~.~i~;:ı;~~:i~~~E~~::~:~~h~,~~~t 
Cumhuriret· 

Çok mühim b'r san'at 
şubesi: Tiyatro 

Başvekilin Ankara mus:ki muat. 
tim mektebi tiyatro şul::es'ni ziya. 
retl esnasında, Tiirk tiyatrosunu 
t~şvik edici söıleri...,dcn ilham alan 
Cumhuriyet refikimizin baş muhar. 
riri Yunus Na:li, bu sabahki ma. 
kalesinde a1·m ınevzua temas ediyor. 

Diyor ki: 
.. Tiyatro~·u henüz hakkile kurma· 

ğa ınuvaff ak olnıaktan çok uzakta 
bulunuyoruz. Düne krıdar lstanbul 
şehrinin bu br.ınşa göı;terdiği ala. 
ka dara} a çıkarılsa ~e bir kısım 
halkevlerinin amatör temsilci'eri 
olmasa tiyatro memleketimizde layık 
olduğu ehemmiyet nisbetinde dik. 
kat ve ihtinaya maıhar olmaktan küf· 
!iyen mahrumdu. Maarif vı:ktlctin i:ı 
.Ankarada ııçtığı tiyatro mektebile 
l.tanbul şehri t'yatroya kıymet 
vermekte yalnızlıktan kurtuldu, di. 
ycbiliriı. Tiyatronun bü) iik kıymet 
ve ehemmiyeti er geç devletin ona 
bütün kuvvetilc hız vermesini icab 
edeceğinde şlıkhe olmadığı için 
memleketteki kıı ve erkek istidatlı 
gençliğin nazarı dikkatini güzel 
san'atların bu emsalsiz güzel şube· 
si üıerine çekmeği vazife biliriz.,, 
Acık söz 

Harp olmaz kehanlti 
"Açık Söz,, de Şakir Hazım 

Ergökmen birçok kimselerin "harpc 
olmaz., diye neye istinat ettiği 
pek iyi anlaştlmıyan kehanetlerinden 

"H rp, cloc:tlarile birlikte Aloıan. 
yan.ın hazırlık'arını bitirdi~i ve her
k~sın !ıulh hulyalarılc uyudu~u 
J.?Un pııtlıyacaktır ve o gün uzak ta 
değildir.n 

Son Posta 
V~t:ın.drıt . Franı;ızca korıuşnıar 

Muhıddı? Bırgen_ (Hcrgün) sütu .. 
nunda hır kaç gundenheri umumt 
mahalle!dc tü•kçc koruş•ı'ması 
ır.ccrurı,·rıi h kkıncfa nkan «ayia· 
lar rtrafında fikrini sö .. lüyor." 

Mııh'dclin Bir9rne göre: Umu'mt 
mah111e.nfe .. tiirkçc konuşulma~ı 
mecturı VPI mı kabul etm<>~i ve bu. 
mı ceza ile müeyvideiemek bir aı 
nıi:şkiil olacaktır.· 

~srıscn •·avaş vavaş yaban .. 
cı_ lı .. an kn'larıan vatandasların da 
T11r~ce konuşacakları gün gele
cekt•r. 
.. Muhi?din Birgen bizi asıl 
sınırlendır"n meı:elenin ruınların 
ermenilrr·n Avrupalılık medenilik 
tarlamnk için Fran~ııc~ konuşma
Ja .. dır. Diyor ve ilave edıyor: 

•Ermeninin ermenice. Rumun 
rı~mca konuşmasını ben, bunlarda 
~urk v~ta'ldaşlıjtı şuurunun dahn 
ııyade ınklşafına ve Türkün iktısadi 
hayadtı ku:ıha vvetli tutuşuna inti. 
z~re_n şimdilik ne gavri tabii ne d0 
çır~ın gö~livorum. Çünki kültür iş
lerınde lıberal ve akalliyet hak. 
k~ bah~ında demokratik düşünen 
bır adamım. Fakat Levant~n ism ne 
de bir millet, bövle bir millet için. 
d; bir nnadili bolunmadı~ına göre 
bı~~ geç_mek kaJ?iliilacıvonuım, geç. 
mışın Turk-gıyrı Türk- müslüman .. 
hıristivnn ayrılıklarını hatırlatan bu 
Levanten. dilinin düşmanıyım. 

ı eden sadece işçi parlisi id!· .Bugün 
Londradan şu haber gelın~5lır: 

TAN; 
Umumi yerlerde Türkçe 

Umumt ~erlerde Türkçe konu. 
şulması lüzumu gazetelerde günün 
mevzuudur. "Tan" Baş Muharriri 
Ahmet Emin Yalman bu sabahki 
yazısında bu mevz.ua tem:ts ediyor. 

Memleketin nıııhtelif yerlerint:le. 
ki belediyelerin Tiirkçedcn başka 
bir d 'lle konu•;mlma~ını yasak et
meleri ü:ı:erine, bu tedbirin Jstanbul
da da tatbik edilmesini isteyenler 

oldulunu söylüı·or. 
Ahm•t Emin Yalman 
Türk iyenin başka şehirlerile Is. 

tanbul aruında bu bakımdan bir 
fark görüyor. 

Memlekete muhacir aıfatile baric
ten gelen vatandaşların başka dil. 
)erle konuşmalarile mücadele et. 
mek ıaruridir. Fakat İstanbul bü • 
yük bir iktisadi merkezdir. Böyle 
bii~ ük bir ticaret şehrinde hiç bir 
zaman ifrat ve 11ıkmtı havası bu. 
lunmamatı liıımdır. • 

KURUN: - -
Mıs1rd a KapltUllslyonların 

ilgasına Do§ru 
Kurun'da Asım Us baş makalesj... 

ni Mısırda kapitülAsiyonlann ilgası 
rnaksndile Montröde toplanacak 
konferansa hasretmiştir. 
Mı~ırda kapitü!Asiyonlann ilgasının 
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arlisi

nin parlamento grubu sı dh.a,=na 
meselesinde hükumete muh ılefet. 
ten vaz geçmerc karar ver~iştir. 
Ma~ma!ih grub, silah!· ~m' butç~si· 
nin muhle'if fasılları nıuznkera edi
liı ken hükumet aleyhinde rey ver. 
mek hakkını muhafaza eyleı:r.ekte. 
dir. b -

Avam kamar:ısınd:ı ugun hara. 
retli müzakereler olrn~ştıır. Müza. 
kere esnasında mebus arda:ı b.ııı. 
ları şöyle ha ı kırmışlardı~ 

- Biz Belçib, Fransa ve lngif.. 
tereye karşı g clecek .t af~ruz~.ard :m 
gayrisine karşı kcndım ıı tnud.afaa 
mecburiyeti altına sokmak ıste-
ıneyiz. 

Cumhuriyet ve Kurun 
gazetelerinde gaflet ! 

Bugünkü Cunıhuriyet ve Kurun 
gazeteleri Mnarif ~:.k~etinin ye
ni bir İnkılap Enstıtüsu açmak ü· 
zere olduğunu yazmaktadırlar. 

Halbuki inkılap Enstitüsü açıla· 
1ı üç yıl oluyor ve o zamandan be
ri de tedrisata devam ediyor. 

Enstitünün her dersinin radyo 
ile neşredilmesi de bu enstitüye 
verilen büyilk ehemmiyetin dere
cesini gösterir. 

Yahudilik.. mııhaceret serenca-

(2) Tefrikamızın içinde bu ba
his ctrafh bir şekilde anlatılmıştır. 

(3) Tafsilat sonraki fasıllarda ... 
(4) Tefrikamızcla bütün bu hi

kaye çok dikkatle tesbit olunmU§
tur. , bahsediyor, 

Muharrır de\'letlerin teslihatın 
ıiy~~i, a~kerf ve coğrafi vaziyet. 
lerım göı önünden geçirdikten 
sonra şunlara söylüyor: 

bu memlekette yeni bir devir aça· 
cağını ve Tür ki yenin bu yeni dev• 
rin bir gün evvel başlawasını ar• 
ıu etti~ini söylüyor. 

Muhterem refiklerimizin üç se
neden beri bu enstitünün mcvcu -
diyetinden bihaber kalışlarına şaş. 
rnak pek yerindP bir hnyret o1ur. 
Bu enstitü namına Hikmet Bayu. 
run ilk cersini verdiği de Yazılmış
tır. Halbuki Hilunet BayUrun dün
kü dersi bu ~ıl verdiği dersıenn on 
tirincisidir. 
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• Kahvehaneler sıkı kontrol Memleketine 

ekaOtleri!",. dukl t_ved ye ~,m edrı_~ altına alendılar Hükmet, 
maaşları nıçın va ın e verı me ı. \ ·- Arkada ~~==-==---=-----=:---7.J-- d. ? Silihh adamların barındıkları kahveha-ı uı b k başk' 

B k d
. ? De.tteraar ne ıgor - an a • . .. an a ne ı yor. - J 1 • - nelerde beyaz Altmış yaşında zerzevatçı kar1ya 

al" k •ti Jı l'Je bu/unugor ? 'dütmanın komisyonculuğu da vapıhyor bak! Lahanaların yaru~_md~ kal -
ırı Uf e Ql ıeT ne Q Uı • ı clırıma oturmuş.. kar gobege ka -

. . .. bii'·-iis bekleş.ivorlar. Şuraya laşb dulların, kiınseı;iz yetimlerin, İstanbul Emniyet Direktörlü· ' dar!. Bir ayagı çukurda koca kan 

M ··t ka"t j__ amilin uç nnı .... _.... • u e ı , e) l4Ull ,.e er L. ..,apalan şiki,·et ve müra - bir hafta bekli~ ecck takatleri yok _ ğü, memnu silah araşdırmaları- hala gazete okul or! .. 
bk şla b başında ve· uura' a J • 1 a~ ~a~ nnın u ay al tler de hiç bir semere ,ermemi~ tur. na son zaman arda ehemmiyet Şimdi bızim keskin akıllılara so-

rilmesı laT.xmdı. Defterdarlık, m . caa J)cfterdarlık, it".aJ> edt-n )l'trııyı, vermiştir. Bir çok yerlerde sıkı rarım. Böyle bir lafı nerede ışilmi 

lekette böyle bir manzara goren 
varsa, karı kı) afotınde Hı:r.ın gör -

müşti.ır!. 

nıüdürlukleri vasıtasile cuınarlesı tir. 
1 

k • bir an c,., ~ı, bu vatunda.;Jarnı maac:. arastırmalar yapılmış, bir çok olabilinz? HC'r halde bızim mem -
aktı Banka bu seferki üç ay ı tc,~- "" 

günü maaş tc\'ZÜnc b3<5layac "· :alabilmeleri i~in banka emrine ,er- memnu silah bulunarak müsa-
·~•- B inde başka bir usul tutmuştur. 

Fakat, cimdiye kadar F.maaa. an- b. nıiştir. Defterdar Kazım, icap eder- ı dere edilmiştir. ır-· Banka direktörlerinden ır zat kası, uç 
3 

... ·lık man sahiplerine. .ı. sc _derhal para ,·erelim, diyor. Zabıta, bu silah araştırmaları 
- ,, bize §Unlan söyıuyor: Defterdarlıktan daha ünce. maaşı Uç aylık nıaaş sahibi olanlar, e- esnasında, mühim bazı netice -

_ }reni bir maa1 lro=ii programı. lardırnı:ık suretile tc,-dat )apıyor • r·ı l sasen gözlerini bu maaşa dikmiş, lere varmıştır. Şehrimizin bir 
• y,ıplık. Ashabı mcsa r ıe numara ar 

d11. llnlbuki, bauka hu sefer, mit • a~ larca bekler bir \•niycttedirlcr. takım meşhur semtlerinde, bir 
tekait. dul, \e )ctjmlcrin maaşları· dağılıyoru:::. Numaralar iı:erine la - Du nıaa-: zamanını hesap ederek, o kaç kahvehanede, böyle memnu 
nı ,·cnncmi.,tir. Banka. Deitcrdar • rihlcr koyduk. Şimdiye kadar çok ~t· güne kadar dar bir geçim ile wr silahların saklandığı, silah ta .. 
lıkla birlikte. ve ancak cumartesi kı•ık bir L a:lı l lıa5ıl oluııordu. bekliycbilınişlerdir. Dankaoın. bu şıyan uygunsuz kimselerin, bu 
günü rnutekait, dul , c ') etimleriıı A 'Chabı mesalilıin daha kolaylıkla 2avallı!an, hu sefer eli boş döndür- kahvehanelerden istifade ettik-
maaşl:mnı ,erecektir. nıaa~ al ıala mı lcrııirı için tedbirler mcsi, maaşı bir hafta sonraya bı _ lerin anlaşılmışlardır. Bu gibi 

Çok az bir para ile ,.e günü giinü· alJ.k... rakması, üc aylık maaş sahiplerini kahveleri tutanların da esasen 
ne, bin bir müşkülatla geçinen dul llauka direktôrüniiıı sözleri, nıa· çok müşkül ,·uiyete sokmustur şüpheli kimseler olduğu, eroin, 

1 

kadınlar, yetim çocuklar, bir iki kul olnıakla beraber, maaş almak Banka, elini çabuk tutup, d;rhaİ kokain gibi bazı zehirleyici mad-

1 
irin bekleşen ihtiyar mütekaitlerin, maaş daiıtınaia başJamalıd..r. deleri de gizliden gizliye sattık-

g ündür, 'bankanın önünde boynn a· r-ı ..:=:.='...:===-.::.-------:::=;---- ları, bazı fena işlere tavassut et-

T d ı Yumurta tikleri meydana ç•kanımışlar -

Kadastro ve apu a 'C' dı~abıta. bu gibi kahvehaneleri 

Yenl
e teşkı·ıaA t I' iatları sıkı bir kontrol altına almış. sa-

D 
•• •• bipleri hakkında gizliden gizli-
UŞ U yor ye tahkikata başlamıştır. Kötü 

niyetli bir takım insanlara ya
taklık eden, onların bu fena iş- b.i kimse hakkında şiddetli ka -
lcrini adeta kolaylaştıran bu gi- nuni muamele yapılacaktır. Memurlardan bir kısmı Anado

luya gönderiliyor . __ . 

Memleketimizin belli başlı ih
racat maddelerinden biri olan 
yumurta fiatlarında göriilen te
ne7.ziı1, son iki ay içinde müthiş 
bir sukut kaydetmektedir. İki 
ay evvel 34 liraya satılan bü -
yük sandık bugün 15 liraya zor 
müşteri buluyor. Fiatlarda dü
şüklük devam ctmektediı". 

IHHlltltUHllllltlltlllllHltttıettUllUllU llllHllllltUıtHllUUHllllltU.tl•IHllllHtMltMtnıuı ................... a ................ uaııt111ıı11tt1 

· d hrım"ızdcki dört tapu \ e kad stro mudurluğunoe 

H
az.ıran a, şe 

mühim baıı değişiklikler olacağı h.ı.ber veri~mektedir. Haziranda 
· b" k"lat tatbik edilmeğe b.ışlanacakt.ır. K ıd.:ı tro poo;t.ılarıoa 

yhenı 1.r lt"'.§ ı ·ıecek sebrimizdeki müdlirluklerdeki memur kadrosu arttı· 
e emmıye verı • ~ . . • 
rılacak, ve daktilo ile yazı yaımasını bılır, yenı ve genç elamanlar alına· 
cakltr. .1 k . 

I ir kı.,,ım memurlar Anadolu'ya nakledı ece tır. 
Şehrimızdcki büyük mcmu~la~~a da bazı nakıller yapılacaktır. 

Çocuk babaları şika
yet ediyorlar 

Türk Çocuklarınu1 okuduğu Dandösi 
yon'daki bu kilise ruhuna ve durma 
dan sürüp giden ayinlere nihayet ve 
rllmelidir. 

Bir baba anlatıyor ., 
Harbiyedeki Dam Dusyon 

Fran c:ız kız lisesi hakkında, bazı 
talebe velileri maarif idaresine 
mühim bir şikayet ve ihbarda 
bulunmağa karar vermişlerdir. 
Bu ~yetin mahiyeti şudur: 

Bu mektebin içinde bir de ki
lise vardır. Kilise ile mektep ay
ni çatı altındadır. Kilise, yalnız 
mektepte bulunan katolik hem
şire ve mektebin hristiyan men-
suplarına mahsus bir küçük i
badet yedi değil, umuma mah -
sus bir yerdir. Vaziyetin üst ta
müz talebe velilerinden birinin 
ağzından dinleyin: 

- Bu kilisede öyle ayinler, 
öyle ibadetler yapılıyor ki, mek
tebe giden çocuklanmıb manas-
tırlara kapanmış, tariki dünya 
bedbaht ve çilekeş kızlar gibi 
bir baleti ruhiye v~ hava. i~ • ı 
tle ruhları garip hır terbıye ıle 
m~bu oluyor. Geçen gün mek
tebin caddeye nçılan büyük ka-

Edebi roman: 1 

pısmdan kadınlı erkekli bir cok 
in.sanın, ellennde birer mendil, 
gözyaşı dökerek çıktıklarını 
gördüm. Sordum, tahkikat yap-
tun. Vefat eden bir katolik için 
burada o günü ayin yapılmış ce
naze merasimi için icap eden 
mutat dini merasim imiş .. Mek
tebin bu taralı kilise olduğun -
dan giren, çıkan belli değildir. 
Herkes girebiliyor. 

Ekseriya da, burada, böyle 
matemli hadiselerin dini ayini ve 
merasimi yapılıyor. Esasen kız
larımız, burada çok fena bir ter
biye altında yetişiyorlar. Çocuk
ların elbiselerinden tutun da, 
hemşirelerin haline, kilisede 
her gün esen matem ha\Y3Sına, 
göa yaşlarına, çan seslerine, 
mektebin umumi havasına ka
dar her şey sholastik bir zihniyet 
ve yaşayışın canlı tipidir. Maa -
rif Vekaleti, çocuğun ruhu üze
rinde fena tesir bırakır. diye, 
bomboş uzun sapasağlam yü:ı-

Sen de seveceksin ! 

Birinci bölürn 
OkmeJdanınd• Hbah 

-1-
Yal: 1910 
Güzün oitimi. 
Tanyeri ağarıyor. d 
A'iar.· Esinti doğu yukarısın an 

geliyor. . d b-ıüle 
Siyah çarşafının içın e, _ u _ 

büzüte ilerliven ka~ın,: gof~!İa~ 
baslırc!stı -çocuk kun a;r;ını H k -
rımn arasmda SJkıştırarak as oy 
sırtlarını aşh, Okmeydanına çıktı. 

Hızlı hızlı yürüyordu. . 
Çıplak tepe üzerindekı yold~~ 

kurtulup, yüz yılların ~oy . verd! 
selviliklere girince genış bir sol 
aldı: 

- Oobhhhl.. eli 
Ve.. kendi kendisine söylen : 

- Hiç kimseye görünmedim. 
içinde korku vardı; 11zı vardı; 

kua ........ c1a av ale• dola-

Etem izzet Benice 

şayordu. Bu aJev, bu korku, bu 
sızı tle kucağındaki kundalı daha 
çok koynuna soktu, rötsüne bas
hrds: 

- Yavrum!.. 
Ve.. gözlerinden bopnan iki 

damla sıcak, kaynar yaş, soluk 
yanaklarında yuvarlandı, çenesini, 
pe,.esini ıslattı. 

Yoldan mezarhğın içine saptı. 
y35911mı~ IJir mezar taşının önünde 
durdu. Karrlt1nn uçmasından, sel
vilerin uğultusun~an b~şka ~ulağa 
ve göze gelebılen hıç bir şey 
yoktu •. 

_ Babamın meıar1 .• 
[)edi. Çocuk: 
- Ovveee.. 
Diye atladı. Kadın korktu, ail-

-kindi. T 8 ~10 diline oturdu; dudak
I 1D1n ldaaıycırdu: 
arı _ Aaae• de baraya röatüldül 

Çocuk pae .-.c1: 

İspanyada patlayan dahili 
harp, yuınurtalarınııza en baş 
müşteri olan İspanyayı bize kay
bettirmiştir. Yumurta tacirleri 
meyus bir haldedir. Bundan baş
ka, Almanya ile son klering va
ziyeti dolayısile, bir miktar da
ha müşteri kaybetmiş bulunu -
yoruz. Yunanistan ile Çekoslo
vaky~ küçük sandık üzerinden 
alıcı oldukları için, ihracat gra
fiğinde miihim bir yer işgal et -
memektedirler. 

Yumurta fiatlarmın bu suku
tu son senelerde görülmemiş bir 
ticari hadise olarak teiakki e -
dilmektedir. 15 liraya kadar oü
şen fiatiarm daha ziyade düş -
mek ihtimalinden bahsedil -
mektedir. 

Bir kısım yumurta ihracatçı
ları, nisan ortalanna kadar dü
şen fiatlardan mühim bir endi -
şe doğmıyacağını, fakat, bu ta
rihten sonra, yeni mevsim mal
lAnnm çıkmağa başlaması sıra
larında, fiatlar düşmekte devam 
ettiği takdirde, ihracatımız nok
tasından, buhranlı bir zaman 
telakki edilebileceğini ifade et
mektedirler. 

Yumurta ihracatırnwn bu -
günkü hali, iktisadi şart ve se -
beplcr dolayısile normal olarak 
kabul edilmektedir. 
fhfb mb mbmb mb mbm m mm ................ """"'""'''"'-"''""'" ................. 
lerce medrese binasında bile 
mektep açmıyor. Beri tarafta, 
sözde bir çoklarımızın 

kafası taşıyarak çocukları
nı yolladıkları bu mektep, yav
rulanmıza kurunu wsta havası 
teneffüs ettiriyor.• 

- Ovvceel 
Siyah çarpfü kadın otardutu 

yerden kalktı. Toprak mezarlann 
üzerinden aıts. daha rörüomez. 
kuytu bir yere gitti. Büyük. kalan 
gövdeli bir selviyc s1rhaı verdi 
ve... oraya çöktü. 

Çocuk botu'k sesle atlıyordu. 
- A2lama yavrum ... 
Dedi, çarşafının altında.o meme

sini çıkardı, çocufun apına verdi. 
Çocuk memeyi emmeye başlay:mca 
susta. Kadın hıçkıran bir söyle
nişle: 

- Dur yavrum seni doya doya 
göreyim .. 

Dedi, peçesini kaldırdL Bu peçe· 
nin altında soluk bir beniz, çökmüş 
yanaklar, çukuruna çekilmiş siyah, 
koyu, kısık baluşlı bir çift göz ve.. 
düşkünlüfünii, yoksulluğuna hay. 
kıran bir yüz vardı. Fakat, o bütiia 
bu görünüşe karşı güzeldi, tazeydi. 
Bir bakıı bile bunu belli ediyordu. 

Çocuk memedeyken rene af lame 
ya baıladı. 

Solpn yhlü ıenç kadm: 
- Ne Y•p&Jna J8ft'Um.. memem

de lit ydd 

Bursa Osmanlı 
Bankasını 
Soyanlar 

, Yüz kitap 
Tercüme 
Edilecek 

Bursa Osmanlı Bankasını so
yanların muhakemesine dün 
Bursada devam edilmiştir. Dün 
İnegöl sorgu hakimi Refik ve 
bundan sonra şahitlerden ban· 
kanın Yeni cami şu besi muha -
sebecisi Alyanak dinlenmiştir. 

Üoüversite kütüphanesi garp 

kültürü ile zenğinleşdirecek ve 

yabana dil bilmeyen talebeye 

yardım maksadile yüz ilmi kita· 

bm tercümesine karar verilmişti. 

Kitaplarm bir çofd tercüme edil

miştir. Ônümüıdeki ders yılına 

kadar hepsinin ikmal edilece~i 

ümit edilmektedir. 

Bundan sonra soygunculara 
asker elbisesi satan terzi Vasil 
ile asker kasketi satan şapkacı 
Ali Muzaffer de dinlerunişlerdir. 
Ali Mu1.affer soyguncuları gayet 
iyi teşhis ettiğini söylemiştir. 
Dinlenen iki dört şahit te soy -
gunculan teşhis ettiklerini söy
lemişlerdir. 

Yabancı talebe bü· 
rosu faal lyete geçti 

Muhakeme 17 marta bırakıl
mJŞtır. 

Gayri mUallmlere elt 
vekıfler ve mUtevellllerl 

Gayri miiılimlere ait vakıfb 
mütevellilerin na51I tayin olunacak· 
lanna dair bir taHmatname hııır. 
lanmıştır. Talimatnameye göre, 
vakıflar kıtnonundan evvel cema
atlar tarafından intihap edilmio 
olan mütevelli heyetleri, intihap 
müddetlerinin ıonuna kadar vazi
feleri başında kalacaklardır. 

lniibap edilmeden kendiliklerin
den vakfa el koymuş olanlarla 
intihap edilmiı olup ta müddetleri 
bitenlerin yerine teamüll.rine göre 
müteyelli tayini için alaküıaraa 

ve ibka hakkında on beı gün 
mdddctli illnlar yaJ>llarak vakfın 
bulunduğu mahallin Yakıflar idaresi 
koridoruna asılacak ve raıete ile 
de neşr edilecektir. 

Mütevelliler Türk ntudap ve 
il~ mektep mezvnu olmalan prttır. 
Nııamnamedeki ıartlara haiz kimse 
bulunmaısa, vakıflar, nluflar ida
resi tarafından idare edilecektir. 

Dedi, 
- Pı1-. Plfl .. 

Diye çocutu uyutmıra çahfbl 

Çocuk reç urudu. 
Tersanenin ilk düdütü çalayonlu: 
- ltbafl. 
Taze kadın: 
- o, geç kald.ml 
Dedi. Çocutua uyaamumdaa, 

yolun kalabalaklapnumdaa kor· 
kuyordu. Hasköy • K .. mpqa iP 
ieri bu yol üzerinden reip reçi
yorlarch. Tütüne fidenler, fabrika
lara gidenler, Tersaneye gidenler 
ve.. kayık. vapur parasından ka
çan bütün Yahudiler. 

Çocutu uyandırmamaya çahıa
rak yerinden kalktı, rene peçesini 
indirdL Y avaı yavq, korka korka, 
ürpertiler içinde yürüdü, birçok 
meıarlan çitnedi, yola çaktı. Öne, 
arkaya bakla: 

- Gelen giden yok... 

Diye söylendi. Yeni yap&lnuı, 
geniı mermerli. bqacll{la gül ataç

Jan dikilmiı ve dem J' parmak lak içine 
ahnm&f büyüle bir •aile kabrı.nin 
öniiDe relinc:e: 

Yabana profesör .. talebeleri 

lcarplamak ve nüafirlere llzımge
len kolaylıtın yapılmam pyesile 
Onlversitede kurulan a-e:;dirme ve 
atırlama büroa11 talebe uaJanm 

da seçerek faal hale relıaiıtir. 

Büro Bqkaaa riyaziye profes&ü 
Kerim, yalanda tehrimizi liyare t 
edecek ecnebi profesör ve talebe

leri gezdirmek için bir program 
haıırlamış ve azalara vermiştir. 

Edebiyat fekUlteaı teı .. 
besi pedagoJI enatltB· 

sUnden sertlflk • elacak 
Edebiyat fakültesi, mezun ol. 

duldan umu orta mekteplere 
muallim o:mak isteyen talebelerine 

aönderditi bir tamimde yeni k .. 
nalan peclaroji enstltösünden ser· 
tifika almalan !Azım relecetini biJ. 
dirmiftfr. 
Fakülte talebeleri bu noktayı röz 

önünde bahındurarak eutitö1e 
kayt olunmaktadırlar. 

- Hanh ifte burul iyi. 
Dedi. Orada durdu.Çocutun lcund .. 

fanı yere brakb. Şqkandı. En ayalı 
titriyordu.Alnandu boDculc boncuk bu 
nalta terleri çakıyorcla. Kalbi ,erini 
parçalayacakımf gibi küpür kipür 
atıyordu. KoJDmadan bir kltıt 
çakardl, buna kmdafan aruına, 
~tan r6fsü üzerine iliftirdi. 
Birden ,özlerinden yq bofanc:h, 
luçkıra hıçkıra atlayorda. Dakik .. 
larca bu atlamak sürdü. Kablm .. 
malt, onya dqüp kalmamak 
için kendilini zor tatta. 

Göz yqlan biraz diniace yeni 
bir ürperti, yeni bir korku reçirdi ı 

- Geliyorlar ma ?. 
Görüldüm mii ?. 
Tutuluyor mıyım ?. 
Bu korka ona baza retirdl. 
- Buradua çabuk (itmeliyim 1 .. 
Dedi, çocuta uzun uzun baktı 

ve.. yüretioden biT parçamn nasarlı, 
tanıakla ellerle sökllöp fırlabldıtına 
duydu; bütün benlifinl. ayakla ıii
rünen dirUitini bu yaruuı üzeriae 
kapada; o aea, o ua ile oradan 
ayrılch, k()fta. 

Keskın ;ıkıllı do tları nafile yor
mayalım. Ben bu lafı sinemada Av
rupa ınemleketleı inden birine ait 
bir filim gösterıliıken, arkamdcıki 

keskin ak1llı vatandaşlanınızdan bı
rl bağıra bağıra söylerken isit.tiın. 

Evet, dağ gibi apart.unanlarm kaldı-
rımına oturınus, yanı başına bir kaç 
küfe zerzevat ko) muş, ) üzü gozii 
yün atkılarla sanlı altmışlık, belki 
yetmişlık bir koca kaıı kap::ınımş, 

gazetesini okuyordu! Etraftaki de 
kardı, koz helvası değil. o bızi o ka
dar yıldıran kar! .. 
Şimdi bizim keskin akıllılara tek

rar soranın: Bu koca kan ve böyle 
nice koca kanlar, koca erkekler ne 
diy~ ınünkiri ııekire verecekleri ce
vapları okuyup ezberlemeyor, İncıli 
~if okumuyorlar da gazete oku -
yarlar? Bunları kaşarlanmış uka -
lalar ııu acaba? 

Yok, ar;k.adaş yok! .. Okumak bir 
kuvvettir, yaşamak daima kuvvetli 
olmaktır. Kuvvetli olmak için bil -
mele, her saniye bilmek, her saniye 
değişen dünyayı, her saniye değişen 
hayatı, her saniye değişen memle
keti bilmek gerektir! 

Hakikati işitmekten korkar mısın? 
O halde arkadaş beni okutmaktan 
vaz geç! Hakikat şudur ki gazete o
kumamakla ögünen adam vatanı -
na her saniye vaki değişiklikleri 

sağlam bilen uyanık vatandaşlık va
zifesini yapmayan adamdır. Bugiın 
her memleketle bilgili, uyanık, açık 
göz olmayan mutlaka kahrolacak -
tır. Arkadaş; Lafın doğrusu bu! 

Ama: 
- Anladık, babalık! diyeceksin. 

Gel gelelim ben ekmek paramdan 
her gün 5 kuruş nasıl ayırayım! 

İ§te ucuz gazete! 
- Ama seni okumam! Şakşak lif. 

lar yanyomm! diyeceksin! 
Betendiğin adamı oku! Fakat ku, 

okumak kuvvetini kullan. Bil ki ga
zete okuyarak o gazeteye, binaen -
aleyh o gazete dolayısile mem1eık&
tine, hayatına hükmedersin! Ve illi 
feli! 

HIMlllllllHllfUUl .... UIUIMHt ......... Mll _____ Md 

"' Büzeler Umum MildtlrlUl\l ta -
rafından müzeye Atatilrkiln bronz 
bir heykeli dikilecektir. Heykel 15 

Martta merasimle açılacak.tar. 

• Kwltoprakta geni§ bir sahada 
demir madeni bulunduğunu iddia e
den bir zat dün vilAyele müracaat 
ederek imtiyazı almak istemiştir. 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Seyirci mi k• 
lacaiız?. 

G.ç•n ıiln 6ir tloılrı••~ ulotlı: 
Kıı sona ermek Üzere olmua• 

na rataıen. ıobammn yakmakta 
oldutu odan tükenditi için. I* 
iki çeki daha almak zaruri idi. 
Evimize en yakın bir oduncu 
ile ıörüştük. iki çeki odun aı.. 
cakbm. Adetl rırtlak rartlata 
puarhk ettim. Adaa Nuh, dedi 
peyramber, demedi. Bir çeki 
odunu tam 42S kurup al • 
dun. Halbuki, yazın çeklliAi 
225 kurap almaltun. Demek 
hemen hemen bir mlali Wr 
fulalak var. Kq rünlerinde 
odun nakliyab zormq.. fakat. 
kıpa satılan odunlar da. lstanbul 
depoculanmn daha yu ortu&n
da ıtok ettikleri mallardır. 
Far~edin yeniden gelmiılir. Ne 
çıkar?. Çeki bqana fiabn bir 
misli artması m& lıhamdır? 

Odun kömür iflDde, latanbul
luların derdi büyüktür. AW., 
odun fiatlannda ihtiklr var m, 
diye IOrulacak bir auaJ. bil dert. 
den tefafal olür. 

Birimbla derdi, bepimldD ..._ 
dl oldutuna ı&-e, nedea .,...., 
·~? .. 



Bir kurşun 
Dünyayı 
Cehenneme . 
Çevirebilir 
(Praı yüksek harp akademisi 

Profesörlerinden Yarbay Ema
nuel M oravek "Garbi. Avrupa
Ja Çdoslol)akyanın sıtra.tejik 
luymeli., hakkında dikkaıe de
ler bir küçük kitap ne*etmiı-. 
fi;. Almanyanm Çekoslovakya
Ja gözü olduğundan Sik sık bah
seylediği ve .hatta yeni dünya 
harbinin oradan patlak verece
llndm bahsedildiği bu ııralarda. 

1 
Macaristan harp hattına 80 fırka 
sevketmişti. Eğer yarın• bir harp o
lursa küçük antant ta eski Avus • 
turya - Macaristandan geri kalma • 

Alm•ny•nın kar,ısınd• karada 
Çeko•lovak ordu•u 

ve havada 

ayrı bir ehemmiyet alan bu kita
bı alCJRıki iki şiitunda hülcisa e
diyoruz:] 

Kuçük antant orta Avrupada üç 
hük<kmetten teşekkül etmiştir: Çe
koslovakya, Yugoslavya, Roman • 
ya. 

Bu küçük antantın toptan 50 mil
yon nufusu ve 700,000 kilometre 
murabbaı arazisi vardır. Bu hükıl-
metler grupu, arazisinin sathi mesa
bası itibarile Sovyet Rusyadan son
ra ikinci gelir. Arkasından Fransa, 

daha arkasından Almanya! 
Nüfus bakımından küçük antant 

Avrupada Uç\.ıncüdür. Birincisi 
Sovyet Rusya, ikincisi Almanya .. 
dır. Ondan sonra sıra ile İngiltere, 
Fransa ve İtalya gelir. 

yacaktır. 

Sulh zamanında küçük antantın 
müsellah kuvveti 60 piyade ve sü -
vari fırkasına yaklaşır. Sovyet Rus
ya ve Almanyadan sonra Avrupa
nın en kuvvetli sıtratejik devletler 
grupudur. z 

Küçük antantın iki denize dayan
mak gibi bir mazhariyeti vardır: 

Karadeniz ve Adriyatik. Bu de • 
nizlerden birincisi Rusların, ikinci
si İtalyanların kontrolu altındadır. 
Onun içindir ki, küçük antantın bu 
her iki memleketle olan münasebe
ti sıtrateıi noktasından bUyük ehem
miyeti haizdir. 

Küçük antantm barış zamanın • 
da elinde bulundurduğu 60 fırka 
cepheden veya cenahtan taarruza 
geçmek niyetinde olanları düşün -
dürse gerektir. 

KVçOK ANTANT BULVARI 
Hiç şüphesiz bu cephenin merkezi 

sıkleti, küçük antantın bulvarı me
sabesinde olan Pragdır. Küçük an· 
tantın yardımı olmadıkça, Tuna 
mıntakası ve İstanbul yolunu mü -
dafaa etmek mümkün değildir. Tu
na mıntakasında ise Çekoslovakya 
şimali garbiye karşı küçük antantın 
hudut bekçisidir. Nasıl ki Romanya 
ile Yugoslav) a da yine Tuna mınta
kasının Balkanlara karşı hudut nö
betçisi vaziyetindedirler. Bu son iki 
hükfunet Çekoslovakyanın yardımı 
olmadıkça Tuna mıntakasını mü -
dafaa edemezler. Zira sıtrateji ve 
coğrafya bakımlanndan bu her iki 
hükumet te Balkanların sayılır. 

Yalnız şimali garbiden gelEfcek bir 
tazyike karşı, Türklerin mukadde
ratını ellerinde bulundurabilirler. 
Yugoslavya ve Romany~ ancak Çe
koslovakyaya olan bağlılıfclanndan 
dolayıdır ki, merkezi Avrupada sıt
ı:atejik birer amil olarak sıklet1~ 
rini hissettirmektedirler. Ayni za • 
manda da Avrupa ve dünya politi-

Almanyanın ıteslihatı ne olursa 
olsun, küçük antant bugün Tunaya 
haklın vaziyettedir. Ceneve - Prağ • 
Varşova hattı (ikinci Spalato - Su -
lina hattını da unutmayalım) barış 
zamanında 40 İtalyan, 60 küçük an-

Avrupada mesahal sathı·y it"ba k ben h kasında da bu suretle mühim bir e ı - tant ve ta ri 35 Le fırkasının 
rıle ikinci, nilfus itibarile ~üncü muhafazası altında bulunmaktadır. .unsur vaziyetindedirler. Çekoslo-
gelen kUçUk antant hiç şüphesiz en Böyle bir cephe şimali garbiden ge- vakya olmadıkça, Yugoslavya ve 
milhim küçük antant hiç şüphesiz en lecek her hangi bir tecavüzle kolay Romanya Tuna üzerindeki politi • 
Kara kuvvetleri Fransa ve İngil • kolay sarsılamaz. Bu kuvvet kendi kalan kuvvede kalır. 
tereye muadildir. kendine kifayet edecek vaziyette _ Balkan antantının aşağı yukan 

Umumi harpte arazisi itibarile dir. Zira bir harp vukuunda Iilzu • 55 milyon ni.ıfusu vardır. Bunun 32 
daha kliçük, fakat nüfus itibarile mu kadar iptidai maddeye, bilhassa milyonu ayni zamanda küçük an • 
daha kalabalık olan Avusturya - petrola maliktir. tanta bağlıdır. Sathi mesahası 
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G
Oyan'a sürülen 
Türk polisinin 
hakiki hatıraları: 1 

Gülhane parkı kapısı önünde 
pathyan iki el sil&h ! .. 

Hadise nasıl başladı. Polis Cemil, Tiirkün namu
sunu korugan tabancasına nasıl sarıldı ? 

Mütarekenin kara, korkunç ve 
feci rünlerindeylı... 1335 senesi 
atustosunun 31 inci çarıamba fil
nü idL Hava çok aıcakt1. 

Ben, o taribde Sirkecide San
urya n hanındaki lstanbul Polis 
müdiriyeti umumiyesmın uçııncü 
tube beıtnci ktsmında vazife ıa. 
bibi idim. Nöbetçi olmadıfım za
manlar bende ıaatin beş olmasını 
bekler Ye iıimden çıkınca da, eve 
gidecek yerde, alelekser Gülhano 
parkına dotru bir tur yapardım. 

Buruı bizim, aynı zamanda ar• 
kadaıların dertleşme yerimizdL 
Ecnebi boyundurutl\ altında inle. 
,en kederli latanbul rençlerinden 
bizim partiye mensup olanlar hep 
bu kanapelerde yer alır, memleke
tin iÇt"riıine düşürüldürü vaziyete 
dair çeşit fikirler 1ürüterek muta• 
lialarda bulunurduk. Bu görüşme
lerin heyecanı altında uzun saat
ler ıeçirditimJz pek çok akşamlar 
oldu. 

O akfam parkda lmallb Har· 
WyenlD (*) son ,11nıf mtklavimJe. 
rinden liaiall Hakkı. Cemal ve 
Kemalle kendi meslek ukadqta. 

ı·ı Şimdi uk•rl .... ,.. • .... .., 
kak llaWlr, 

Gugan •lntlanı hlcçl/,,l 61r l•/tlı ı•çltigorlar 

nmdan Osman Avniye rastladım. Arkadaşlar benden ayrılmamak 
Yarım saat kadar dertleşip ve istiyorlardı. Ben de o fikirdeydim. 
Mehteribakani takımının eski Yeni· Yalnız, üç gün önce verilmiş bir 
çeri kıyafetile çaldıtı havaları din- randevum oldufcu cihetle ayrılmam 
Jedikteo aonra phzade başına zarurf idi. Mazeretimden bahisle 
Çlkbk. ellerini 11kıp ayrıldım. 

1,300,000 kilometre murabbaıdır. 

Bunun 450,000 kilometre murabbaı 
küçük antanta bağlıdır. 

Askeri bakımdan Akdenizde ve 
Karadenizdeki kuvvet 80 fırkadır. 
bunun 45 fırkası küçük antanta 
bağlıdır. Yine bu fırkalardan alt -
mışı A vnıpa topraklarındadır. 

Küçük antant Balkan antantı ile 
birleştiği zamnn, Tunanın, Balkan
ların ve boğazların emniyetini te -
min edecek bir kül teşkil ederler. 
Çekoslovakya bu küllün merkezi 
Avrupada, Yunanistan ve Turkiye
yakın şarkta politika bakımından 
faal unsurlardırlar. 

75 MİLYON NÜFUSLUK BİR 
YEK ÜN 

Her iki antant birJcştiği zaman, 
lıS00,000 kilometre murabbaı arazi 
üzerinde 75 milyon nüfusluk bir 
blok hasıl olur. Bu blok barış za -
manında 95 fırkayı elinde tutmak -
tadır. Bu politik tecemmü dikkatle 
tetkik edilirse, bu blok Sovyet Rus
yadan sonra Almanyaya en yakla -
şan bir devletler grupudur. 
~ani şarkı bir bahçe !arzederek, 

Balkan antantı büyük bir merdi -
ven, küçük antant bahçenin duva
rı ve Çekoslovakya da bahçenin ka
pısı vaziyetindedirler. Kapısı zor
layıp girenler, merdiveni inmek 
mecburiyetindedirler. 

Her iki antant birlikte Avrupa ile 
Asyayı ayıran hattın uzunluğunun 

üçte ikisini kontrol etmektedirler. 
Bu hattın takriben 500 kilometre 
tutan şimali garbi kısmı Almanya -
da, 2,500 kilometresi de her iki an
tantın topraklnnndadır. 

Her iki antantın bu hat üzerinde
ki kontrolu hiç şüphesiz ki tama -
men tedafüi mahiyettedir. Her 
iki antant 75 milyonluk niifuslarile 
istila sevdasında değildirler. Onun 
içindir ki her iki antant bugün Av
rupada müvazenenin muhafazasın
da kuvvetli bir amil vaziyetinde 
bulunmaktadır. Eğer bir gün her 
iki antant bu hat üzerine yapılacak 
tazyike dayanamaz ve bozulurlarsa, 
o zaman Avrupa hudut taşlarını de
ğiştirmek kafi gelmiyecektir. Bel -
ki de dünyayı yeniden taksim etmek 
icap edecektir. 

O akşamki buluşmaya büyük kıy
met veriyordum. Benim için çok 
mühimdi bu. Ehemmiyeti ciddiye
tinde idi. Her hangi bir kadınla 
o günü geçirmek üıere hazırlan· 
mış bir şekil değildi. Hakkında iyi 
fikir beslediğim bir kızla istikbale 
dair konuşacaktık. Onu çok sevi
yordum. Aradan böyle ve bunca 
zaman geçtikten sonra o akşam için 
Fatih parkında birleşmek vadinde 
bulunuşu; şu kadar senelik ömrü. 
mün en güzel hatıralarından birini 
teşkil eder. 

Saate baktım. Altıya bir kaç da· 
kika vardı. Parkta ondan evvel 
bulunmak maksadile adımlarımı aç. 
bm. 

BiR GENÇ KIZ .• 
Yalnız, beni bekliyordu. Henüz 

genç ve pek temiz bir aile kızının 
sırf ıahsım hakkında ihtiyar eyle
diği şu fedakarlık, hissiyatımı o 
suretle okşadı ki, yanımdakilerden 
utanmasam onu kucaklayıp saçla· 
nndan öpecektim. Bu gelişi niçin 
fevkalide telakki ettiğimi, içeri
sinde bulunup acılanm yaıadığımız 
o devre nazaren kestirmek srüç 
detildir. Sokaklarda bile .erbeat 

Son Telgraf! ••• 

Emeı küçük odasının kimsesiz 
sessizliği içinde, mRsasının başına 

oturmuş, dalgın dalgın bir resme 
bakıyor. Gözlerinde garip bir pa• 
rıltı, yüzünde acı bir gülüş var ..• 
Düşnüüyor.- Acıarla örülen iki 
uzun yil sonra, büyük ıstıraplarla 
ayrılıp, eski benliğini buluncıya ka· 
dar dönmememeğe ahd ettiği yol
larda, bir akşam.. tekrar maziyi 
yaşamıştı. 

içinde geçen günlerin ıstırapla· 
rından kalan, adaktan başka bir 
şey yoktu... Hatıralan •. onlar bile, 
mazi denen karanlıklarda seçilmi· 
yen birer gölge olmuştu .• 

Halbuki.. aşkı, saadeti, sevıncı 

bu yollarda tatmış, ıstırabı bu 
yollarda duymuştu. Bu yollar ki 
çocukluk ile genç kızlık duygulan 
arasında bir merhale olan ilk hul
yaların mezan olmuştu ... 

Kaç aabah ... koltuğunda çantaaı .• 
kafasında çocuk emellerinin işledi· 
ği mes'ut bir yarın.. aydınlık sev
gisinin açtrpınışlle yolların kalaba· 
lığım tehlikesini unutacak kadar da. 
lan bu mektepli kızı ya bir otomo
bil kornası, veya bir arkad1aşının 
sesi ikaz ederek uyandırmıştı. 

Ve kaç akşam: Derin gözlerinde 
kendini gördütü temiz yüzlü sev• 

gilisinin sıcak sesini dinleyerek akşam 
gölgelerile işlenen yollardan bera
ber dönmüşlerdi. 

Bu akşamlarda, onlan hiç yalnız 
bırakmıyan bir arkadaşlan vardı. 
Onun beyaz yüzünü, ya ilihi bir 
gururla başlarını bulutlara yüksel
ten minarelerin üstünde görürler .• 
veya o.. yofüırını çeviren büyük 
ağaçların ışıltılı yaprakları arasın

dan onlara i'ÜlümserdL •• 
Bütün bunlardan sonra, gene bu 

yollarda ne derin ıstıraplarla dö
ğüş, ne ümitsiz bir aczle kıvran
mı~tı. O günlerde, bütün kuvve. 
tile sevdiği insan için öyle büyük 
bir kin duymuştu iri ... 

Onu ıstıraplarından gururu kur. 
tarmıştı. Bugün aynı yollarda yü
rümek kuvvetini gururundan al· 
mıştı. 

Düşüncelerinin karanlı~ına öyle 
dalmışlı ki birden durdu. Evet oy
du!., bundan iki sene evvelisi gibi, 
ona doğru heyecanla yaklaşan 
mazi olan günlerin derin bakışlı, 
sevgiliai idi •. 

Elleri birbirini buldu. Ellerinin 
biribirini bulmak için gösterdikleri 
tehalük ne idi?.. Özlemişler miydi 
biribirlerini? •. Fakat ne olabilirdi?. 
Bugün arkadaştan baıka bir şey 
değillerdi ki ••• 

Gene aynı yollardan yürüyor. 
lardı. • aym gürültüler aynı 

kalabalık.. geceye isyan eden 
sokak fenerlerinin parıltısı.. ve 
tesadüfe bakın ki iki yıl evvel· 
ki aynı beyaz yüzlü arkadaılarıL. 

Genç adam heyecanla sordu : 
- Emel.. nerede idin? .• Niçin 

birdenbire görünmez oldun? .• 

- Buralardan uzaklaşmak iste
dim Kaya •. bu yollar.. bu gürül. 
tülü kalabalık beni sıkıyordu. 

inanır msın buralara gelmeyeli ay. 
lar var. Genç kızın sesi öyle ha. 
zi.n... ve genç adam öyl~ he~e~anb 
kı .•• konuşuyorlar ••• birbırlerını an. 
hyan, birbirlerini bedbaht görmek 
istemiyen iki arkada:r aamimiyetile 
yakınlar ... 

Ve ay, yolları çeviren •taçla· 
rm kuru dalları arasından o kadar 
daha büyük gözüküyar ki.. gülü. 
tünde aa bir donukluk var sanki! ... 
Aynı acı gülüş genç kızın du. 

daklarında da var .•• Yavaşca söy. 
Jüyor: 

- Ne garip değil mi Kaya? .• 
Ne zaman birbirimizi görsek mu. 
hakkak ay, başımızın üstünde par
layacak ... 

- O benim peşimi hiç bırakma. 
yor ki Emel !. .• 

Ve yürüyorlar ... 
işte .• beraber ridebilecekleri son 

nokta ..• Bir sokak feneri altında 
elleri tekrar garip bir teslimiyetle 
biribirini buldu ... Ayrılışlarında bü
yük bir feragat vardı sankL .. 

Başka başka yollardan uıaklat
tılar ••. ... 

Emel.. beynini yakan bu düşün
celerden kurtulmak ister ıibi kalk. 
ta .. yanan alnını cama dayadı_ Is
lak ~derinde, Bôta:un ışık çerçe
nıi içinde ,enişJeyen sulan uzanı-
yor .•• 

Mehtap bu çırpıntılı sularda.. 
gece öyle güzel öyle sessiz ki •. yıl. 
dızlar mavi g öğünderinlitinde par. 
layan &öz yaşları gibi titreyerek 
yaldızlı sulara damlıyor.. ve gece. 
nin siyah göğsünde madenr çırpın
tılar var ... 

Genç kız .• sükutunu bozan, alıştı. 
tı yalnızlıklarda onu rahat bırak. 
mıyan son ayrılık gecesinden beri 
bir şey bekliyor .. bir mektup.. bir 
telgraf .. bir şey bekliyor .. öyle bir 
şey ki ona ayla,dan beri alıştığı sü. 
küneti geri versin. 

Ôyle bir şey ki. bütün irade 
kuvvetine rağmen, içinde hiç bir 
şey kalmamışken, ümit denen!. Ve 
her şeye rağmen yeşermete çalışan 

bu arsız dugyuyu içinden çıkarsın ... 
Göğsünde garip bir burkuluş. 

derin bir sızlanış var ... Onu büyük 
bir hayranlıkla saatlerce sessiz ba
rakan Boğazın bu mehtablı gecesi 
bile mf.fg'Ul etmiyor. Mehtap .. Yıl. 
dızlar .• lacivert gece.. motör sesle. 
ri, panltılı dalgalar ... Bu gece oyle 
manasız, öyle manasız ki ... 

içinde oldutunu zanoetUii bot
luk derinleşiyor. Oh iştt •• Bu bot
lu~u dolduracak bir ıey istiyor. 
Birden ıessiıliğiyırtan tiz bir çıt• 
lık: 

- Son Telgraf.. yllzıyor .• Son 
Telgraf 1 

Büyük bir tehalükle kapıya koş
tu •. Beklediği buydu •• Bu Son Tel. 
srrafıydı sanki t. 

Ancak odasına döndüğü zaman 
bunun bir akşam gazetesi oldu. 
tunu fark etti •• 

Dudaklarında alaylı bir gülüile 
gezilemiyen bir zamanda tek başına gazeteyi açtı... Görmeyen ırözleri 
parka gelmek, elbette bir fedakar• bomboş sütunlarda dolaştı. Fakat 
hktı. onlar birdenbire parladılar •• Heye-

Bu ilk birleşmemizdi. Ben ondan canla dotruldu. Karşısında.. göz. 
daha fazla sıkılıyor, kaç gündür le: rinde karanlık bir parıltı ile Kaya 
hazırladığım kelimeleri dudaklarım." duruyordu: • 
dan bırakamaz oluyorum. Bir sıra _ Staj için Avrupaya gitmiş ... 
her nasılsa maksadımın ciddi ve du.. t.. T Gazeteler yere ş u.. ekrar 
se\'gimin hakiki olduğunu söyledim. pencereye yaklaştı:. lçi~deki boş-

- Aynı emel ve aşkı besliyo- luğa anlaşılmaz bır sevınçle meh. 
rum, dedi. tab... Dalgalar... Yıldızlar dolu. 

Pek az görüşe bildik. Etraftaki· 
lerden ve eve dönmüş olması yordu./ 
muhtemel bulunan babasından Sanki AvrupaByolculuğu, ebedf 
çekindiğini söyledi. Kalktık, ayn- yokluğa gldiıtL. u içini vahıt bir 

- 1 • • • - .. zevkle doldurmuıtu. .• 
Jırken, gelecek gun erımızı goruş- k- -k ocuk ge · 

·· b" · • Ve uçu ç cenın göğ. mek uzere ır ıssız yere gıtmeyı h k n ordu • 
ve bunun için de cumava saat ikide ıünde hAIA ay 1 Y y · 
aynı parkta buluıma.11 vadetti. - Son Telvaf- ~yor, .. Son 

(Devamı 1'ar) T elıraf ,.. 



KADIN Gizli dünyada 
bir boğuşma 

s __ ı r_t_l _ı _k_a d 1 n 1 8 r lngilizlerin tayyare ve tahtelbahir
Güzeı b!r. sırt vücudun ahenk ve le re karşı keşfettikleri bir topun pli
zara/etının aynasıdır, kadın bunu 

Güzel 
Güzel kadın sırtlarına artık nadir 

tesadüf ediyoruz. Halbuki bütün 
vücudun güzelliği sırtın güzelliğine 
tabidir. 

Sırtın düzgün ve mevzun olması 
için amudi fıkarinin sağlam ve dik 
ve bütün iskeletin ana direği olması 
IAzımdır. Omuzlar arkaya doğru ger
gin bulunmalıdır. Baş öne eğilme
meli, tabii ve dik durmalıdır. 

Her isteyen yavaş ya.aş ve hatti 
zannettiğinden çok zaman daha ev
vel vücudunu mükemmelleştirebi
lir. 

Resimde gördüğünüz idman ha -
reketleri, sırtı düzeltmek ve güzel
leştirmek için mütehassıs beden ter
~iyecileri tarafından tertip edilmiş
tir. 

Birinci hareket: vücudu dikliğe 
alı§tırmak içindir. Ayakta, kollar 
kulağa yapıştırılarak, ayaklartn 
ucuna basılarak, sanki tavana do -
kunmak istiyormuşsunuz gibi, müm
kün olduğu kadar kendinizi yük -
seltmeğe çalışınız. 

Bir kaç dakika bu hareketi tek -
rar ediniz. 

İkinci hareket: Sağlımı bir mo • 
bilyanın önünde durunuz. Soğumuş 
§Ofaj santral radyatörleri hepsin: • 
den iyidir. Öne doğru eğiliniz. iki 
elinizle radyatöre veyahut mobil -
yaya yapışınız. Kollarınız başınızın 
seviyesini geçmelidir. Sanki radya
törü koparmak istiyormuşsunuz gi
bi bütün kuvveUınizle geriye çekiniz. 
Amudi fıkariyi düzeltmek ve kuv
vetlendirmek için en iyi hareket 
budur. Dizlerinizi kırmayınız. Bu 
hareketlerden sonra vücut iyi bir 
masaj görmüş gibi rahatlık duyar. 
Başınızı öne, arkaya doğru hareket 
ettiriniz. 

Üçüncü harekette biraz kedilere 
benziyeceksiniz amma, zararı yok. 
Diz üstü oturunuz ve öne doğru e
ğilerek ellerinizi sağlamca yere da
yayınız. Karnınızı yere doğru bı • 
rakınız ve bu sırada başınızı müm
kün mertebe yukarıya kaldırınız. 

Bundan sonra başınw öne eğerken 
karnınızı mUmkün olduğu kadar 
yukanya dojru kaldmnız. İlk gün
ler ISu hareketi on defa tekrar edi
niz. Yavaş yavaş yirmiye~ otuza çı
kannız. Bu hareketler seri olmasın, 
yavaş yavq... Sırtın güzelliği için 
en iyl hareket budur. 

On, on beş gUn ve hattA fazlasile 
bu hareketlere devam ederseniz, 
sırtınızın güzelleşmesine son de • 
rece hizmet etmiş olursunuz. 

Bu seneki yeni t•Pk• mo
. dellerlnden 

Elma 
Ekşi ve tatlı olmak üzere iki n: 

"i vardır. Mamafih rengine, şekli: 
t . u~· yere göre çeşitlerı ne ve ye ış gı .. " a 

çoktur. Arnavut elması, Gumuşh·~ 
ne elması, Amasya elması, Fen 
elması gibi ekşi elmalar Y~~ekten 
ı.iyade muhtelif meşrubat ıçın kul· 

}anılır. 
k · · pek Tatlı elmalar ise yeme ıçın 

elverişli ve faydalıdır. E~"?a.' ka -
buğu soyulmak şartile pışırılmek
sizin yenildiği gibi, pişirilerek mu
rabba, reçel, komposto ve hoşap 
suretınde yenir. 

Pek sıhhi, faydalı, hazmı kolay 

ve çeşnilidir. Elma armut ka.dar 
glikozu havi olmadığından ms • 
beten ekşicedir. Ayrıca ha~ı~ı tef
fah denilen bir hamızı havıdır. 

Mide rahatsızlıklarında pişme • 
miş olarak yemekten ziyade hoşa
bmı almak daha iyidir. Çünkü se
ter elm.ımın ekşiliğini tadil eder. 

kendiliüinden nasıl yapabilir nı Japonlar tarafından çalındı. 

Güzelliğin 
Sırrı ve 
Anahtarı 

81rtı gUzene,tlrmek için 
yapllacak muhtellt here• 
ketlerden itte size dört 

örnek 

Japon casus feşkilahm ele yeren kadın 
meçhul eller far af ından boğuldu 

1 

Casusluk nasıl meydana çıkarıldı? - Gizli dünyada 

müthiş bir boQuşma - Japon ve lnglllz casuslara 

birlblrlerlnl kova1ıyorlar - Amerlka·daki cinayet 

Londrada bü1ük bir casusluk 
vak'uı meydana ÇJkarilmışb. lnri· 
!izler, bu esrarengiz hldiıeyi uzun 
müddet giıli tuttular. Caaustutun 
içyüzii şu idi: 
. lngitizler yeni model ve ~ok 

sür'atli bir bombardıman tay1-.resi 
yaprqıJlarcb. Bu tayyare, askeri 
tayyarecilik llemind.e yeni ~ir 
çığır açacaktı. Yenı tayyarenın 
plan ve haritalannı mütehassıslar 
hazırlayarak lnıiliz hava kuvvet• 
leri k1,1mandanı Djon Salmıuıda 
teslim etmiflerdi .. 

Kumandan, pllnları bürosunun 
gizli çekmtcesine kilitlemiş ve tay• 
yare mühendislerile temaslara ba19 
lamışlı. Bir sabah plAnlar llıım 
oldu. Kum andan bürosunun çek• 
mecesini açtı ve haritalarla p1lnlann 
yerinde yeller eıılitini gördü. .. 
Halbuki, çekmecenin kilidi kınJ. 
mamış. kapısı açılıp kapanmamıştı. 

Hemen bütün polis ve gizli emni
yet teşkilAtı ayaQ'a kaldmlarak 
planlar aranmağa başlandı. 

Aradan birkaç gün geçmişti ki 
ikinci ve daha feci bir hadise ol
muştu. Seri atışlı (17 numaralı) 

isminde, tahtelbahirJeri babrmak 

Katsuki'nin yananda hizmet etmek· 
tedir. Mektubun içinden bir fotot· 
raf kopyesi çıkmıı ve bu kopye, 
ıüneı ı11tı karpaında derhal kararı 
vermiştir. Mektup ele reçirildikten 
sonra lnıiliz casuılannın yapbklan 
tahkikat, kınyaz Katsuki'nin yalnız 
Plimut'ta detti, Londra'da da bir L 
sarayı bulunduğunu meydana çıkar" 
mışbr. lnıiliı polis memurlan Kat. 
suki'nin sarayına giderek yerlere 
kadar etilmiıler ve kınyazın affını 

·\ için yapılan topun bütün plan vo 
haritaları da çalınmıştı.. Bu plAnın 
da bulundutu odanın kapıları açıl
mamış, toz, toprak üstünde hiç 
bir parmak in görülmemişti. Ar .. 
dan henüz yirmi dört saat bile 
geçmeden, üçüncü bir hldise daha idare 

Levan tası 
Çay için 
Biskot 

500 gram un mermer üzerine a• 
kibi ile ucuz levantalar yapabilir· çılır, 350 gram tereyağı, 150 gram 

toz şekeri, üç yumurta .sarısı ve 
biraz danilya illvesile hamur ya• 

Evde ufak tefek baıı ruhlar ter-

siniz. 

Bergamut levantası: - lO gram pılır. Yarım santimetre kalınlığın• 
bergamut ruhunun 200 gram isptr- da açılır. İstenilen kalıp ve şekilde 
to içine ilave edilmesile istihsal e- kesilir. Üzerine yumw1a sürüle • 
dilir. rek, fırında pişirilir. 

Limon levantası: - 5 gram li - Elma ezmesi 
mon ruhu, 2,5 gram oğul otu ruhu, Elma ezmesi yapmak için elma• 
200 gram ispirto. lar dörde bölünüp soyulur, içleri 

Karanfil levantası: - 5 gram le- ve çekirdekleri ayıklanarak biı-

vanta çiçeği ruhu, 5 gram bergamut tencere içine atılır, biraz su ile pi
ruhu, 70 santigram karanfil ruhu, §inceye kadar kaynatılır ve ince 

tel kalburdan geçirilir. Tekrar di-
200 gram ispirto. ğer bir tencere içine atılıp bir ki-

Turunç levantası: - 5 gram ııı- lo elma için bir kilo toz şekeri ila-
runç kabuğu ruhu, 2.5 gram ham ve edilir. Ateşe konur ve bir keıx:e 
ufak yeıil turunç, 200 gram ispirto. ile pişinceye kadar karıştırılır. 
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Ba iki ,,,ım 111ımlıktl lılndın 
iki ıarlp /ı4Jiııgl 111611 ıdlgor. 
Yalcarıdalcl merkıpll lcaJın lftlırtla 

k b. i lcınJiıl için af•' ıagan mer e ın 
n iJ~erindın hiç inm•g•n 

cıe ona 
bayan Balôgr glıtırlgor. 

Bd/4 bı7tün hagal '" ıaıaııırnı 
ı• ıbti1n• binJlfi ıııfinı 6orçla
d Dlfır ,,,;,,. tlı Girııonda çe-

lc~[~ııtir. Şiranlı ~alil'in proj11I• 
J· ş· 'ı Halil 6ır maranıoztlar. 
aır. ıranı, hl-
il tolanmıı, Jolttora 1ltml1t 
bl:~,. ıal taro/1• olıl•f9 anl•11l-

"ı11Jiıl 30 "'"""•"" .. lftlltlfo ~I &. ı 
61r ltatil laldi11ıl'lldlll ılolaıı n•p .. 

ha nıtlın 11111 '' ~""11"• 

Gariplik yalnız 
Avrupada, Ame
rikada olmazya J 

• Memleketlmlzd• 
de •• ı•rlp ve tu· 
hat hldlaeler olu-
ror Fakat, gaze
telerlmlz borunaa 
dUnyadakl garip 
hldlaelere bakı· 
yorlar. 

oldu k~ casusluk ve haydutluk 
tarihinde böyle bir vak'a henüz 
ifidilmemiflll Yeni icat olunan to
pun çalınaıt plln lan ertesi pn 
yerU yerinde bulundu. 

Mlltebauıılar, pllalan Ye han. 
talan ellerine alarak evirip, çevir• 
diler ve ıördüler, ki bunlann birer 
kopyalan fototrafa alınmııtır. 

Tahkikat baflamıştı. Bu harsıı
lıtı kim yapabilir?.. Bütün ıüphe-
ler, planların banrf kasalarda ve 
bu kasalarla bürulann banai çek· 
meıinde rizlenmekle oldutunu bi· 
len. kumandanlıklara mensup ya
kın adamlar üzerinde toplanmışb •• 
Sordular, soruşturdular ise de 
bir ip ucu yakalamanın imklnını 
bulamadılar. 

BiR iHBAR 
lngllizlerln emniyet teşkilAh Tem• 

muz ayı içinde çok mühim bir ih· 
bar karşısında kaldı : 

Japon amirallıti, çalınan plAn ve 
haritalara göre bir top imaline 
başlamıştır. Bu top, lngilizlerin tah· 
telbahirlere karşı kullanacaklan 
gizli topun aynıdır. Mesele, lngiliz· 
lerce yavaı 1av•ı tavazzuh etmete 
baş'ıyorıa da, plAnlan kimlerin ve 
nasıl çaldıtı bir türlü meydana çı. 
karıla mı yordu. .. 

lngilterenia mukabil casus te1-
lı:!lltı, bütün faaliyetini bu esraren. 
sız bldisenin mübbemi yeti :üzerine 
tevcih etmiş. milyonlarca para 
aarf ederek, Londra n Şaaıba1da 
seceli gündüzlü çabımaga baıla· 
auştı ... 

lngiliz casusu (UakotJand Yard) 
teıkilib her ne babasına oluna 
olıun, bu kadar kıymetli olan 
pllnlan kimleria ve ne suretle 
ça.ldıtını öf reamek mecburiyetinde 
ldı. 

Günler, aylar reçl1or, Şanrha1'· 
da çalıpn ıizli lngiliı mem urlan 

bir_ hiç ip ucu ele geçiremiyorlardı. Bir 
gun. tesadüfi ve feci bir ölüm 
vakası olmasaydı, bu hldise belki 
ebediyen de meydana çakmayacakb 

BiR OTOMOBiL KAZASI 
_ B]r otomobil. Vaterlo köprüsü 
ustunde ıenç ve şık bir japonu 
çiğnemişti. Otomobilin tekerlekleri. 
Japonun beyninin üzerinden geçmiş 
ve Japon, derhal ölmüş ve morga 
kald~rılmı.b. Burada, ölen Japonu11 
üıerırıdekı elbiselerini çıkardılar 
ceplerindeki evrakı karıştırdılar v: 
ve b~nlar arasında Plimut şehrin
de bır adreee gönderilmek üzere 
razılmış bır mektup ele geçirdiler •• 

Mektubun aönderıleceti Plimut. 

l 
a&ki adreaia sahibi bir Japon kaptıt 
.cıdır ve Japon amıralleııiaden 
Saita'nın laalidi olan J pon kmyaa 

iatiyerek huzuruna çıkmıılardır. damlardan pıra cihetinden zorluk· 
Kıayaı, ortada vukubulmuş hiçbir lar içinde bulunanlan duyacak olur· 
hldise yokmq ıibi, sotuk kanı.. sa, derhal imdat ve muavenetine 
btını mubafaıa elmiı ve polislerin koıınakta, kucak, kucak banknot· 
emirlerine Amade bulundutunu uria (yardam) etmekte iml1e. Bun· 
aöylemlftir. dan sonra, paraca yardım ıören 

Polisler, Kinyazdan, sarayı da• zat, teıkilAta minnettar ve batlı 
hilindeki bütün bademe ve me- kalırmlf.. Bu bıtJıbk, sık, sık veriııı 
morların sorguya tlbi tutulmak len iri rakkamh banknotlarla, J~ 
üzere bir oda da toplaomalannı ponlır tarafından, satlamlaşbrıbrmıt 
rica etmlılerdir. Polislerin arzusu BU GENÇ KADIN KİM? 
1erine ıelirilerek, odalardan birin- lnfilizler, en küçük teferruata 
de, başda Kinyaz bulundutu hal- kadar, casuslutun bütün iç yüzünü 
de, bütün müıtabdemin isticvap ve bu ıebekede vaıif e alan casu
edilirlerken, birkaç poliı memu- ları ele geçirdiklerini. efkln umu
ru da, sara1ın içindeki en gizli miyede ıiılemişler ve kababatlile
köşelere varıncaya kadar bütün rin ise cezalarını ise yine fiıli ola.
oda, tavan ve koridorlan ıözden rak, 14zımgelditi ıekilde, vermit-
reçirerek arayıp taramışlardır. lerdir. Ancak... Büyük Biritanya 

SÜSLÜ BiR KÖŞE devleti, bu korkunç hadiseden 
Odalardan birinin duvarlan içinde beynelmilel bir mesele yapmak 

konlr pilaklarla süslenip işlenmiı bir istemediti için. lr..üçük çaptaki 
köşe bulunmuştur. Burada, ıayct casus ve elemanların cezaları verU. 
mühim birkaç mektupla, fototraf miştir amma, Kinyaı, yalnız lnıil· 
aletleri, makineler, ıehirli iliçlar tere hudutları haricine tebit edıL 
ve kimya mayiler• ele sreçirilmiftir. miş ve bu adam, kendi vatanına 
işte bu dakikadan itibarendir, ki dönebilmiştir. 
lngiliıder, geniş bir nefes alarak Kinyazın sevıilisi olan Bayan Top. 
itin esrar ve mahiyetini anlamış- son ise, gizli teşkilat hakkanda 
lardır. vlkıf oldutu bütün malümah giz· 

Tahkikat, tetkikat ilerledikce, ip lemeden, vakit ve zamanile Uskot• 
uçlar. çotalmıı. Japon caaua te19 landyard lngiliz memurlanna biJ. 
kilAtının lnıilterede çalaşan ıubcle- di rerek iıkandahn tahkb.ini kolay• 
rinden birinin Kinyaz Katsuki'nin laıtırdıtı için, serbest bır. kılmıştır. 
başkanlığı altında bulundutu tama• Bilihare Amerikıya fiden ba 
mile anlaşalmıştar. Casus teıkilibnın renç kadın, vapurdan Amerika 
alakadar olup ötrenmek istediği topratına ayak basar basmaz meo
eşhas hakkındaki maUimatı bir av~ bul eller tarafından botularak ö&. 
kat toplayıp Kinyaza vermektedır. 
Japon teşkilatı ifine rarayıcatı •· dürülmiiftilr. 
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Türklyede genc;llk teşkll8tl bu yıl kurulacaktır. 

Teşkilat için batan etOdler ikmal edilmiştir. Yuka
ndekl resim bir gençlik ve bOtOnlOQO bir arada 

göstermektedir. 



Üç komite 
1 

Okuyucular
la başbaşa .. 

k •t 1 Tramvay Ucret
Makedonya omı e- ıen ve on para .. 

Cl•ıerı• arasında 13 yıl Fatih't• otur•11 Müslim Ztlcl isim. 

-I-

Yazan: 
Necmeddin DeHorman 

Sofyada eakl (Dellormaıı 
traııetul bHmuhanlrl 

[Türk • Bulgar dostluğu günden 
güne daha kuvı.retlennıekte ve ara 
renle bu dostluğu bozan amıner 

kaldmlmaktadır. Köse İvanof hü· 
kfuneti partizanlığın ve konıitecili -
ğin köküne kibrit suyu dökmekte
dir. Bugün Bulgaristanda bizim bu· 
rada balısedeceğimiz hlldiscler vu
ku bulınauıaktadır. 

il iir gartılaı pnlan gasıyor: 
"Tramvay ücretleri ucuzladı. Fa· 

kat yine küsurludur. 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
Ôa"le neşriyatı: 
Saat 12,30 plakla Türk musikisi. 

12,50 havadis, 13.05 muhtelif plü.: 
neşriyab, 14,00 son. 

Akşam ncşriyab: 
17.00 inkıl&p dersleri Hikmet 

Bayur tarafından Üniversiteden 
naklen 18.30 plakla dans musikisi, 
19,30 lyo Arudi tarafından Gitar 
solo, 20,00 Recai ve arkadaşları 
tarafından Türk mU!dkisi ve halk 
şarkıları, 20,30 B. Ömer Rıza tara
fından arapca söylev, 20,45 Safiye 
ve arka.daşları tarafından Türk ve 
halk şarkıları, 21, 15 orkestra, 22, 15 
ajans ve borsa haberleri ve ertesi 
gunun programı. 22,30 plakla so
Joiar, opera ve operet parçaları, 
23,00 son. 

Eski lstanbul batakhaneleri: 

1 KUMAR •• 
------------- Yazan: s. ÇAPAN 

Kumarın memleketimizde tarihi 
ve iskambil meraklısı paşalar 
Tramvay ve otomobil numaralarile 

kumar nasıl oynanır? 
-1-

Tarihe kal'Jşan bu tüdü hadisele
ri dört yıldan beri Bulgar gazeteleri 
neşrederek, eski zihniyete karşı o
lan nefretin yayılmasına çahşmak· 
tadırlar. Ve Bulgaric;tanda bu tür
lü neşriyat yapılmasaydı, partizan
Jar, komiteler ortadan kaldınlnıa • 

lstanbulluların bir on para der• 
di vardır. Meseli yeni tarifede 7, 75 
kuruş olan bilet ekseriya sekiz ku
ruşa mal oluyor. Çünki bir 11 on 
para,. buhranı vardır. Yahut ta yok• 
tur, bazı tramvay biletçileri böyle 
bir buhran icad ediyorlar. Tram· 
vayda para bozdurmak meseledir, 
Hatta mümkün değildir. Çok defa 
elli kuruş bozulmadığı için, biletçi 
yolcuları, tramvaydan inmeğe da· 
vet edP.r. Arabaların içinde de bi· 
letçilerin para bozmağa mecbur tu. 
lulamıyacaklarma dair tarifeler vıır· 
dır. 

Halbuki şirket büyiik bir mü
essesedir. Bozuk parayı koskoca 
şirket bulamaısa, yolcu hiç bula. 
rnaz. Bundan başk.1, par .ıyı alan, 
yani kazanan parayı bozmıya mec
burdur. Yoksa parayı veren değil .• ,. 

uuuuuıa ·uuuuııuın•n•ıını1ttıuunıuuııııııııı1u11uuuıııııı11t,.1ı 

saydı, Bulgar Türk dostluğu 
bu derece kuvvetli olmaz 

BulıarlJtancla felecllik tohumuna 
ilk alanlardan 

Benkovskl 

1 
~ . 

DID!ı 
SON TELGRAF - Okuyucu· 

muz haklıdır. Tramvay şirketinin jSARA y 
yolcuların müşkül vaziyette kalma-
sına sebep olan bu müsta~i. tav. l TÜRK 

BEYOGLU 

: Kızlar mektebi ve 
Mikey Şanghayda 

Ye bilhassa Makedonya komiteleri- j 
ııin on beş yddanberi bombalarla 
nıani oldukları Yugoslav - Bulgar 
paktı aktedilcmezdi Bizim yazıla
rımız, partizanlık ve komitecilik 
zihniyetinin ne kadar fena ve fcd 
olduğunu tebarüz ettirecektir .. Fa
sen, neşredcceğimiz yazılar yaşan
mış hatıralarm tarihe mal olan not
larıdır. Maksadıımz, siyaset yapmak 
değildir. Biz Harbi Umumi nihaye
tinden 1934 yılı 19 mayıs tarihine 
kadar Bulgar dostlannıızm hudut • 
lan içinde partizanların ve müsel
Jah komitelerle, milli, vatani bazı 
gnyri kanuni teşekküllerin sakin 
Türk ve Bulgar halkına karşı yap
tıklan işkencelerden bazı sahnelerin 
iç yüzünü ortaya koymak istiyoruz. 
Bunun için de hadiseleri parça par
ça yazacağız. Hadiselere geçmeden 
ev\•el en önce üç komitenin ne ol
duı;l.lnu anlatalını.] 

yüklemek siyaseti maslahata 
muvafık görülüyordu. 

rına da bir nihayet vermelıdır. 
1 daha 1111utnın1111111111u11ıutunnuuou•ttt•ıının11111nut1tııuıuuttınn MELEK 

: Türk inktlabı n da 
terakki hamleleri 

: Bülbüller öterken 

"' •• 
(Makedonya) (Tarakya) 
Dobruca komitaları ••• 

(Milli lejiyon), (K1.Jbrat) ve 
(Müdafaai vatan teşkll~tıarı 

Rila Balkanlardan, Silistre o -
,·aiarı ve Akdeniz kıyılarına kadar 
ellerindeki fitilli bombalarla halk 
arasında dehşet salan kanlı ve ku -
durmuş çeteler, yaldızlı bazı Bul -
garlık emellcı ini öne sürerek, Bul
gar komşularımızın üzerinde altı 
milyon nlifusu barınan toprakları 
üzeı inde, Türk ve Bulgar farkı gö
zetmeksizin, namuslu gördükleri 
her şeyi imha ediyorlardı. Öyle ki, 
akşamlayın yatağınıza giderken sa
bahı bulup bulumayacağınıza emin 
değildiniz. Bulgar gazeteleri her -
gün, kellesi uçurulan bir kaç in -
sanın Sofya sokaklıırında nasıl can 
verdiğinin tafsilatı ile doldurulu -
yordu. Bulgar ordusu partizanlar e· 
!inde gruplara ayrılmış, yer yer be
liren üniformalı (Vatani) teşekkül
ler ise bu grupların peşlerine ta -
kılmışlardı. Sofyada büyük cad -
delerden yürürken caddelere yapı§· 
tırılan ölü kağıtlarının başlarında 
137 inci, 139 uncu rakamları oku -
nuyordu. Bu rakamlar, birbirlerini 
öldüren komitecilerden bir cephe
nin ölülerinin sayısını gösteriyordu. 
I:iükUnıet acizdi. Namuslu liderler 
birer köşeye sinmiş, kendi hayatla
nnın endişesi içinde titreşiyorlardı. 
Çünkü, katiller polisten kokmuyor
lardı. Hapishanelere götürülen ca
niler, bir kapıdan girip, öteki kapı
dan kollarını sallaya sallaya çıkıp 
gidiyorlardı. Aleksiye{ isminde ka
bahatsiz bir genç zabiti, Sofyadaki 
evinden gece kaldıran komiteciler 
Köstendil kenannda bir değirmende 
akıllara durgunluk verecek i§ken -
celer altında Yugoslavyaya (casus
luk) ittihanu ile, sorguya tabi tutu
yorlar. Ateşte kızdırılmış demir şiş
lerle ayaklarının altını delik, deşik 
ediyorlardı. 

Yine ayni sebeple Bulgar Harbi
~re nezareti şube müdürlerinden 
miralay Maıinopolski boğazına bir 
kayış geçirilerek boğuluyor. Zabi
tana yaptlan bu terör yanında 
diplomat, gazeteci, artist, müteka -
it gibi sivillerin, hesabını sormağa 
kimse cesaret edemiyordu. 

Bilhassa, böyle bir hercümerç 
içinde bir milyon TilrkUn feci mu
kadderatına alaka gösterecek baba. 
yiğit kim olabilirdi?.. Yalnız sivil 
ve namuslu Bulgarlar değil, Bul • 
gar zabitanı bile korkulu rüyaları 
görürken Türklerin lafı mı olurdu .. 

Bir hadise vuku bulunca kabaha
ti komitalara değil. biz Tiirklere 

Kırcaalili kahraman Raslıni evi
ne giderken kapısının önünde öldü
ren Trakya komitesinden hiç kimse 
hesap sorm::ımı§tı. Dobruca komita
sı, Liplikli İbrahim ağayı, Razgrad
istasyonu arkasındaki küçük bir or
manın kenarından geçerken gırt -
laklatmıştı. Kellesi bir tarafa, göv
desi başka bir tarafa atılan İbrahim 
ağarım ölümüne herkes ağlarken, 

Büyükadalı Hafız Osmanın yüksek 
kalbini Dobruca haydut çeteler par
çaladılar.. Ateş, yağıyor ve düştü
ğü yeri yaktıktan maada, alevler, 
saçak ve bacaları sarıyordu. Bulgar 
sobranyasında Koşukavak mebusu 
olan zavallı Hacı Galip oğlu Hüse
yinin öldürülmesi ise, yaranın üze
rine tuz, buz elanişti. Hayatından, 
malından, mülkünden, namusundan 
emin olmayan Türklerin feryadını 

duyuracak bir makam, işitecek bir 
kulak kalmamıştı. Bulgarlar Bul -
garları, komiteler Tüı-kleri öldürü
yorlardı. Katiller ise büyük bir ser 
besti içinde dolaşıp duruyorlardı. 
Bilhassa (Rodna Zastika) müda • 
dafaai vatan tcşkiHitı ile (Dobru
ca) ve (Trakya) komiteleri bütün 
mevcudiyetleri ile Türklerin üzeri
ne yüklenmişlerdi. Rumen - Bul
gar hududunda toplanarak Dob -
rucayı Rumenlerden kurtaracakları
nı söyleyen haydutlar zavallı Türk • 
lerden vergi topluyor. Angarye isti
yor. Can ve namusa kıyıyorlardı. 
KemaHerden Rusçuğa kadar uzanan 
hudut boyunda, azılı bir şaki olan 
Kolu Yonçef isminde bir çete reisi 
asıp kesiyordu. Razgrat hapisanesin
de beni attıkları hücreye komşu 
başJ~a bir hücrede vücudilne konu
lan clU kiloluk zincirlerin şakırtı
larını tam bir ay dinlemek felaketi
ne maruz kaldığun bu canavar, de
mirler içinde kıskıvrak bağlı bu -
lunmasına rağmen, bana da diş bile
mekten MU kalmıyordu. Dobru -
ca komitasının reisi olan İ vanof is
mindeki zat, sık, sık Sofyadan bu 
çetelerin teftişine gidiyor. Diğer 
taraftan Dobrucanın istihlası için 
Cemiyeti Akvam azlıklar kom.is 
yonuna memorandumlar gönderi -
yordu. 

Dobruca komitası kafi gelmiyor
muş gibi müdafaai vatan cemiyeti 
vatanperverleri de bütün faaliyet
ler.ini zavallı Türkler üzerine teksif 
etmiş bulunuyorlardı. Köy çeşmele-

rine domuz yağlan sürülüyor. Ca -
milere bombalar atılıyor, Türk mek
tepleri kapatılıyor, Türkler öldürii
lüyo.rlardı. Korku ve haşyet içinde 
bulunan Türklerin bu acınacak hal
lerini (Deliorman) gazetesile yazıp 
protesto etmenin bir fayda veremi
yeceğini görünce, Başvekil müte -
veffa Liyapçefe acı ve şiddetli bir 
telgrafla müracaat ederek, Türkle
rin bu acınacak haline bir çare bul
masını istedim. Partizanlar bu tel

grafı mal bulmuş mağribi gibi el
lerine dolayarak aleyhim.ize bir it
ham vesikası ol~rak kullandılar ve 
beni Rusçuk vilayeti hudutları da
hilinde bulunan Razgrat kasaba -
sından Tırnova vilayeti hudutları 
içine nefyettiler. Ben Zeşteviye o
radan da Niğbolu kasabasına gi -

derek bir kaç müddet kaldıktan 
sonra, tekrar gazetemin başına dön
düm. Fakat, t crrör devam ediyor
du, O halde ki, Razgradda daha faz. 

la kalabilmenin mahzurlu olduğu 
anlaşılıyordu. Bunun üzerine ken· 
dimize daha emin bir yer olarak 

Bakkal Cemal 
Nasıl öldürüldü 

lPEK 

SAKARYA 
YJLDlZ 
SÜMER 
ALKAZAR 

: Ruı1 ·Japon muha· 
re besi 

: Aşk şükranı 
: Rose Marie 
: Bağdad bülbülü 
: Kızıl çayır ve Hü

cum Taburu 
TAN 

Servinaz dostuna 
: ilk matinede: işte 

bahriyeliler ve 
diğer seanslarda Be
yazla kızlar mektebi şöyle bağırdı: ş1K : Bay Tekin 

Korkma, basbıçağı, onun ŞARK : Anne Karenin ve 
Yavrucuk (Şarlo) bende gözU vardi! 

İzmir (Hususi) - Dolaplıkuyu - ASRI 
da Kireçlikayada Aliefendi soka • ~.Renkli peçe vo 

Ölüm ve zafer 
:Hindistan kahrama
nı ve Malek kaçakcı 

ğında bir cinayet olduğunu, bak - ASTORYA 
kal Mehmet oğlu Ccmal'in; aynl 
mahallede oturan Esad adında bir 
şahıs tarafından öldürüldüğünü. 

bildirmiştim. 
Müddeiumumi bu mühim cina-

CUMHURiYET: Yıldırım kaptan, 
Kukariçe ve Mekaud 

ISTANBUL 
FERAH 

yet tahkikatını bitirmiş, evvela MiLLi 

: Kan kardeşler ve 
Parisli şantöz 

: Çapkın genç ve 
Km! çayır yalnız Lir alacak mes'e1esinde:ı HfLAL 

doğduğu zannedilen cinayett~ S~!· AZAK 
vinaz adını taşıyan bir ka.:iının da 

: Hortlak 
: Balalayka ve herkes 

ondan bahsediyor alakadar olduğunu, hatta Esadın ALEMDAR 
metresi olan bu kadının, dostunn 
cinayete teşvik ettiğini meydan:ı 
çıkarmıştır. 

: Denizler perisi ve 
Şarlo maskeli baloda 

KEMALBEY : $afakta silah ses. 
feri ve lflirak adası 

KADIKÖY Esad, bakkal Cemale borçlu idi 
ve borcunu ödeyemiyordu. Cemal, 
bir kaç defa kendisinden para i.>· 
temiş, Esat vermem~ ve gece sar
hoş olan katil Esat, dükkanmı kı· 
pıyarak evine gitmek üzere bulu
nan Cemalin önüne çıkarak ttü!re 
başlamı~. o sırada evin pençeresin
den Esadın metresi Servinıız ·la: 

- Korkma, vur!. Gideceğin y~r 
hapishanedir. Bu adamın bende r,ô
zü vardL Beni senden ayıım:ı~ is. 
tiyordu. 

Diye bağırarak dostunu c•nayp. 
te teşvik etm~tir. Esadın kardeşi 
Ali de ayni şekilde bağırmak su
retile ağabeysini teşvik etmi-?tir. 
Bunun üzerine Esat, b1çag•11ı ç"·· 
kerek Cemale saldırmış ve müthiş 
bir boğuşma başlamıştır. C::mal, 

HALE : işte bahriyeliler 
• 0SK0DAR 

HALE : Mazurka 
BAKIRKÖY 

M1L TJY ADJ Mişel Strogof 

r-. * 
;,,Jıı&ııf ifıilıvn• 

$~hirTUjatrosu 
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4.3. 937 
Perşembe 

günü 
akşamı 20.30 da 

0 M 1 T 
S perde 

Yazan : Henry 
Berntein Türk• 
çeye çeviren : 

H. Fahri Ozansoy 

, 
sekiz yerinden yaralanarak yere 
düşmüştür. Son yarayı kalbi ü

zerinden alın~tı. Etraftan yt?tişen· 
ler Esadı yakalamışlardır. Yaralı 
hastahaney-e götürülürken yolda 
ölmüştür. Cinayette alakaları el -
duğu tesbit edilen Servinaz He Ali 
de tevkif edilmiştir. 

----~-

intihap ettiğimiz Plevneye nakl ile 
orada (mücadele) namı altında (De
liorman) gazetesinin neşriyatına 
devama başladık.. Kırcaali, Hasköy, 
Paşınaklı, Kuşkvak havalisindeki 
kalabalık Türk azlığı, Trakya komi
tesinin, Rusçuk, Şumnu, Varna, 
Pravadı, Razgrad taraflarındaki 
Türkler ise, Dobruca komitesinin 
Nevrekop ve havalisindeki Türkler 
de, Trakya komitesi ile birlikte ha
reket eden federalist Makedonya 
komitesinin demir çenberi içine a • 
hnmışlardı. Türk dilile konuşan in
sanlar hakaretler altında insanlık
lanndan tecerrUt ediyorlardı. 

Dokuz aylık bir uğraşmadan son
ra Plevnede tutunmanın imkanı ol
madığı anlaşılınca, 1929 yılında Sof
yada çalışmağa karar verdik .. Bu • 
rası hükumetin merkezi idi. Haya. 
tınuz göz önünde olan payitaht ye
rinde daha emin olması lazım gelir
di .. 

Fakat, bu defa üzerimize (Trak
ya) gazetesi saldırdı ve aleni tehdit· 
lerle bizi susmağa davet etti. Bir 
gün, bu komitecilerden üç kişi 
matbaaya geldiler ve kendilerini bi1 

rw bUyük kahraman sıfatile tanıt· 
(Devamı var) 

- Garson bu bıçak temiz de
Q'il. iti ihayı kesmek için mi getirdin ? 

Kumar vasıta, para, bllmez. Herteyle kumar 
oynanır ve her9ey kumar içindir. HAdiseler 

bunun böyle oldufiunu gösterkmetedlr. 
/ Krym.tli arkadasrmzz: Münir yahut (Aşüre) sine falan oynarlar-
Siil•gman Çapan lstanbulun bin d·ı Bu gün bu oyunlar tamamen 
bir eğlence. sefahat yerle. tarihe karışmıştır. 
rlnl, gizli oe eırarengiz evleri, Kumar hastalığı, çocuklıığuınuzda. 
batakhaneleri yakından !le İ\in· damarlarımıza işlemiştir. Mah.\lle. 
tlen tetkik etmlıtir. Uzun za• nin kuytu sokalılarında bakır ıne
man çalııaralc gazetemiz için tetiklerle oynadıgımız "kafakarış,, 
/,i, ıtri, tttkik 'öportajı ha%ır• feslerimizin içine attığımız beş 
lamııtır. Bıı yazıları okurken paralıklarla oynanılan (yazı nıı? 
heyecandan kendinizi lcagbede- Tura mı?) oyunları; bizleri kumara 

ı. • k · f l alıştıran iptidai oyunlardan değil ceksini%. Istanuulun çır ın, ec 
bazan lcorlcunç ve tehlikeli kö· midir? 
selerini Jolasacaksmrz. Bugıin Hangi çocuk mektepten kaçıp 
kumardan başlıyoruz. _ SON derslerini ihmal ederek sokak 
TELGRAF J aral~rında bu oyunları oynama-

! mışhr?. Kumarın ne yaman bir afet o -
Yalnız çocuklar mı ya? .. duğ"unu bilmeyen var mıdır? Bunun 

için ben bu sütunlarda ne bir pro- Otuz, otuz beş sene evvel 
testan vaizi, ne kınab sakallı bir Büyükada'da oturanlar iyi bilir: 
İran ahundu gibi nasihat verecek, O zamanlar Adalara İdarei Ma!ısusa 
ve ne de kumarın içtimaı bünye. (şimdiki Akay) ·:apurları işlerdi. 
miz üzerinde yaptığı yıkıcı ve uğur. (Ferah) vapuru en sür'atli gemi· 
suz tesiri anlatacağım. Bunlar 0 lerden olmasına rağmen, Büyük. 
kadar çok söylenmiş sözlerdir ki, adaya ancak üç, dört saatte vara-
adeta bir mütearife halini almıştır. bilirdi. Bu müddeti boşa geçirme· 
Bundan sonra da varsın içtimaiyat mek ve sıkılmamak içi.1, bir kısım 
uleması, ahlak vaizleri ve filezof yolcular alt kamaralarında tavla 
taslakları ilim çerçevesi içinde, ku· falan oynarlar, rakı içerler, diğer 
ru lAflarla süslenmiş nasihatlar ver• bir kısmı da, mesela o zamanlar 
sin dursunr.. Şurrıyi Dtov!et azasından olan 

Ben bu sütunlarda senelerden beri • bilahare Ayan azası- Dilberıare 
lstanbul batakhanelerini, kumarha· Efendi, Miralay, Hafız lbrahim 
nelerini, barbut kahvelerini dolaşmış, Şurayı Devlet Muavinler:nden 
oralarda oynanan O)•unlan tetkik Süleyman Beylerle Adanın hının. 
etmiş bir adam sıfat ve salahiyetile mış simalarından birkaç Rumla 
gördüklerimi, tesbit ettiğim .aka· Ermeni zenginlerinden Laçikof evi-
ları, kumar boğuntularını yazaca· nin • bütün servetini kumarda kay. 
ğım. beden bu adam, birkaç sene evvel 

Kumar hileleri, da!avereleri, işa• Ermeni DarülAcesinde ölmüştür. 
retli kağıtlar, hileli zarlar, ku. Son günlerde eski dostlarına el 
mar ve kumarbazlara ait daha birçok açarak, ve sokaklarda teıeül 
vakalarla kumarhanelerde gördü- ederek geçinirdi • (poker) ve 
ğüm rezaletler, döğüşler, kumar (bezik) partileri yaparlardı. 
hırsızlığının şekilleri ve envaı hak.. Bunlarda gösteriyor ki o devrin 
kında topladığ\m meraklı ve heye. uleması, paşaları, büyükleri, çocuk· 
canlı malumat bu sütunlarda yer ları, ahçısı, uşağı Jcumar hastası 
bulacaktır. Gördüklerimi bütün imiş 1.. 
çıplakhğile ve bir fototraf sadaka· 
tile okuyucularıma anlatmıya çalı· 
şacağım. ,,.. 

Memleketimizde ''kumar,, çok 
eski devirlerde başlamıştır. Fakat 
bunun tarihini katiyetle söylemek 
pek güçtür. Şurası muhakkaktır ki, 
kumar ikinci Abdülhamit devrinde 
Türkiyede çok revaç bulmuştur. 
Daha evvelleri konaklarda (Peçic) 
gibi, altı kol (iskambil) gibi oyun. 
lar oynandığım çocukluğumuzda 

işittiğimJz, o günleri hatırlayan 
dedelerimizin, babalanmııın hikl· 

. yeleri arasında dinlediğimiz çok 
olmuştur. 

ikinci Abdülhamit zamanında, 
o devrin paşalanndan levazım da· 
iresi reisi Afif, tüfekci büyük ve 
küçük Tahir, Zalüflü lsmail, Fesane 
nazın Muhiddin paşalarla, Mülga 
Şurayı Devlet reislerinden Macit, 
Gözlüklü Ali, muavinlerinden ibra. 
him ve Nafiz beyler, devrin şöh
retli vaizlerinden Ördekli Hoca, 
mahşer midillisi Mustafa efendi 
ile okkalı sarıklı birçok ilmiye 
mensuplarının, boyalı sakallı kazas
kerlerin yatsı ezanından sonra, 
konaklarının selamlık kısmmda 
uşak ve seyislerin başına geçerek 
altı kol iskambil oynadıklarını 
bilenler çoktur. 

Oç beş sene evveline gelinceye 
kadar, Beyazıddaki ahçılar kahve
sinde Mengenli abcıların aralarında 
oynadıkları (iskambil) ve (Konçine) 
oyunları eski devirlerden intikal 
etmiş oyunlardandır. Fakat bunlar 
parasına detfl, ya (Boza) sına 

Eskiden yirmi beş, otuz ytl evve 
iskambil kltıtlarile oynanan oyun. 
lar, onu on beşi geçmediğ'i halde 

bugün yüz ve yüzleri geçmiştir. 
Bunlardan gelişi güzel bir kaç 

isim yazıyorum: 

66, Piket, Pır af a, Pişpirik, Mizer. 
Biriç, Bakara, büyük )üçük, alek
tüp Bezik, Otuzbir, Yirmibir, Bas· 
ma, Kı:ıç, firap, Fıravun, Küçük 
pastıra, Zengin pastıra, Konçine, 
Cio!dallı, Baçika, Fırtfırt, Tramvay, 
Kupa, Remi, Konselit, Poker, Ame-

rikan pokeri, Paseta, Cim, Konkan 
Sayılı maka, Posta maka, Adö tebl 
bakara, Napolyun, Kazıklı pı
rafa, Lbkine. Yedi buçuk, Açık 
otuz, Bom, Alejlponcz, piket. Ya· 
vın, Bakara, Peçiç. 

Bunların oynanış şekillerini yaz. 
maya lüzum görmüyorum. Çünkü 
ekserisi bugün de moda olmuştur. 

Yalnız sırası geldikçe, memleketi• 
mizde oynanılan ve oynatılanlar. 
dan ve bunların hilelerinden bah
sedeceğim. 

Mahpus, Tokat, lzmir, Çelebi, 
Osmanlı, Gülbahar isimli bir takım 
oyunlar da vardır ki, bunlar kikıt. 
la değil tavlada zarla oynanır. ~ 
Bildiğimiz düz küşadın başka 
nevileridir. 

Bir de ne zarla, ne de iskambil 
kağıdile oynanmıyan garip oyun
lar vardır. Bunlardan hapishaneler• 
de mahkümların (Bit yarışı) adını 
verdikleri oyun hepsinden ente
renndır: 

(Devamı vaf') 



Uç kaçakçı ya
kalandı 

SPO SON fki fiıa içinde Gç kaçak
çı yakalanmıı ve baklannda 

takibata batlanmıştır. Kaçakçıların 
Wri diiQ ıabah relen Toroı ekspre
sinde gümrük muhafaıa memurları
nın şüphesi iizerine yakalanmıştır. 
Muıtaf11. adlı olan bu adam Haydar• 
paşa iıtasyonundan eşyasını geçirir• 
ken durdurulrrıuş ve yapılan arama
da 40 kilo kad:ır ipekli kumaş ya• 
kalanmıştır. Bu kumaşların Ha'epten 
getirildiği anlaşılmaktadır. 

ada: Son 
d 
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Solda: eı,. e -
Türkiye Cümhuriyeti; impara-J niyetini birleştirip maksatlaş -

torluk devrinden kalma köhne, tırdıktan sonra; muayyen bir 
fusilleşmiş zihniyet ve adetleri hedefe doğru yürütmelidir. 
yıktığı halde, her nasılsa göz - Türk sporunda mekteple ha -
den kacan bir hortlak gibi ha - yatı birleştirmekten çekinir isek 
yalile hükmünü icra eden tek daha otuz sene bu iş üzerinde 
bir şeyi eline geçirip boğama - isim değiştirmelerde devam e -
mıştır. Bu da: deceğimize §imdiden inanmalı-

Marif Vekaleti Niçin 
SporTeşki· 

18t•ı Ozerine Almıyor? 
Mesı.Jt inkılabından son- t~celerle arzı endam eylemiş-

ra; SPQtlüplcri, spor ınec· tir. k' d bö' 1 yu··ru·'dUk 
kül Pe ı · ne en Y e muası, :deplcrdc beden . - ' · bo" le .. .. 

türü, SJittihadı merkezı u- ve neden yıne Y yuruyo-
mum1s\ı t· mütareke ile ruz? 

. aye ' yoksa Devlet spora yardım 
fasılaı iyet ... 

İstik muzafferiyetinden 
sonra; ıan ittifakı cemiyeti, 

iedera;1ar, antrenörler, an
trönm3ı_. seyahatler, yüksek 
beden ,UltürU mektebi,spor 
kurum Şimdi de spor müs
teşarlıl 

İşte;n yirmi dokuz sene • 

Başi~ş müdafii HUsnU 

dir duıadan ve aslını muha
faza eOck isimleri değişe de
ğişe eıpn şeklini alınak üze. • 

re bultın Türkiye spoı·unun 

acıklı !haları ... 
Evetyiımi dokuz senedir 

zavallı irkiye sporu, her sar-

mı etmedi? 
Ve hatta; Sultan Hamidi Sa-

ni devrinde olduğu dibi Devlet 
sporu men mi etti? 

Acaba; otuz senedir bocala-
yıp durduğumuz bu iş çetin 
anlasılması nakabil bir ilim şu
besi ·midir? 

Hayır; Namütenahi hayır, -
Samimiyetle hayır; .• 

Çünki; İstiklAI muzafferiye
tinden sonra, Ti.i.rkiye Cumhu-

riyeti Devleti, spor ic~n bi:ı
lerce, yüz binlerce de~ıl, mıl
yonlarca lira vererek azam! yar-
dımını yapmıştır ve elyevm yap
maktadır. 

Sonra Cümhuriyet, sporu 
menetmek değil, millet terbiye
sinin asli vasıtalarından biri o
larak ilan etmiştir. 

cumhuriyet, sporu ve beden 
kültürünü anlaşılması na~abil 
bir ilim subesi olarak ta telakki 
etmemiştir. 

ed. ? 
Öyle ise kusurumuz.. 1:1: .. U: · 

Neden spor ve beden kultt ru ış
lerimizde bir türlü muvaffak o
lamıyoruz? 

Mademki, paramız var, istib-

dadımız yok, aklımız da var ... 
E. ! .. Neden yiirümez ve hır 

tUrlti istikrarını bulmaz bu spor 
işimiz ... 

Ey okuyucularım, şimdi göz -
Ierinizi ve kafanızı yazılanın U
zerine tevcih ediniz ve dikkMle 
okuyunuz beni... 

'fürkiye sporunun otuz sene
dir bir türlü istikrar bulama -
mrısına yegane sebep maarif 
işlerimizi idare edenlerimizin 
ihmali olduğu söylenir ise bil -
mem yerinde söylenmiş bir söz 
olur mu? 

'T emeli imparatorluk Maarif Ne- yız. 
zareti tarafm.Jan atılan ve elyeom Maarif Vekaleti, spor teşkila
Cümhuriyet maarifi ile yaşayan be - tını üzerine almadan evvel yir
clen kültürü l)e spor programıdır.,. mi dokuz senedir tatbik edegel-

Bu, öyle bir program ve müf- mekte olduğu beden kültürü 
redattır ki; papazl.aşmış, sarık - programını ıslah değil, kökün -
taşmış bir zihniyetin ibadet ha- den yok etmeli, yeni bir prog -
!inde muvman ifade eden bir ramla yeni bir zihniyetle bütün 
haletidir. Türkiye sporunu kül halinde 

Bu programda, Cümhuriyeün köylere varıncaya kadar faali -
aksiyon ifade eden canlı ve cli- yete getirmelidir. 
namik manası yoktur. Beden Maarif Vekaletine spor müs
kültürüne ait olan bu zihniyet teşarı olarak gelecek zat kim o
otuz senedenberi m<1arifimizde lursa olsun, isterse dünyanın en 
o derece kökleşmiş ve yer et -
mistir ki. bu fikriyatı silip ye • yüksek sporcusu bulunsun, 
rin~ mu;s1r bir kafa ile iş yap - Türkiye sporunu kül halinde 
manın imkanları mübalağasız - tek metodla bir program içine a
ca yok olmuştur denebilir... tarak faaliyete sevkedemezse 

Bu fikirlerimi teyit edecek bir şey yapacağına emin olma -
yegane delil de; son cereyanlar malıdır. 
üzerine spor teşkilatını Maarif Mekteplerinde haftada bir 
Vekaletinin üzerine almakta te- elli dakikalık jimnastik dersi o
redd üt edişidir. lan bir memlekette spordan, be-

Maarif Vekaleti; Türkiye spo-
runu neden üzerine alınıyor? den kültüründen ve bunların 
İşinin çokluğundan mı? Adam- ilminden ve inkişafından hah -
sızlığından mı? setmenin ne derece güç ve ilzü-

N e miinasebet; spor adamla- cil bir şey olduğunu biliyorum. 
rı da, beden kültürü muallim .. Üste de bir çok husumetler da
Ieri de elinde... vet ettiğine de kaniim. Fakat; 

Bence yegane sebeb; otuz se. bütün bu zafiyetlerlmize rağ -
nedir iizerinde durdui:ru beden men elyevm bir demir elin Türk 
kültürü zihniyetinden ayrılma- sporunu bir hamlede müstakar 
mak ve o mevcudiyete halel ver- bir hale getireceğine de imanım 
memek endişesidir. vardır. 

· Maarifimizde hayat, mektep- Türk sporunu ve beden kül -
ten içeri giremez korkusu mev - türi.inü yegane kurtaracak mer
cut o1dukca, mektebin manası ci maariftir. Eğer o, bu işi bir 
mücerret bir vahimeden ibaret 
kalmaz mı? 

Hayatla ef'alini birleştirme -
yen bir mektebin terbiye ve ted
ris mahiyeti neyi ifade etmiş o
luyor? 

Türkiye sporu küldür. Ve 
ki.il olarak tek elden, tek me -
toddan, tek terbiye verimi ile 
vücutlanrnalıdır. 

Maarif V ckaletimiz, Türk spo
runun kalkmması için, spor k1üp 
lerile, mekteplerinin spor ve 
brden ki.iltüri.i vadisindeki zih-

zihniyet meselesi yapıp üzerine 
almaktan çekinirse bir başka 

makama iltihak edecek olan 
spor teşkilatının ilk işi yine ma
arifle ve onun beden kültürün
deki programile alakadar ola -
cağına mutlak manada şimdi -
den. emin olmalıdır. Hal böyle 
iken, Maarif VekMetinin spor 
teşkilatını üzerine almaktan is
tinkaf eylemesi yerinde bir fi -
kir sayılması gerektir. 

:M. Sami Karayel 

2 - İmroz adasında bazı aö!e
lerin şarap, rakı imalile meşgul ol
mağa başladıkları anlaşılıyor. 

Son zamanlarda bu adada sık 
sık kaçakçılık vak'alarına tes1düf 
edilmektedir. Son defa bu adada 
Dimitri adınd:ı bir adamın da evin• 
de rakı yaptığı haber alınmış ve 
muhafaza memurları tarafından ya• 
pılan arama neticesinde birçok a
letle:- ele geçirilmiştir. Diıoitri mah
kemeye verilecektir. 

3 - Akdenizden limanımıza ge· 
len Antoriz vapurunda memurlar 
arama yapmış, ipekli çoraplar, yün
lü kumaşlar, patiska ve saire gibi 
kaçak eşya yakalamışlardır. Kap
tan hakkında takibata başlanmıştır. 

..,. • r= 

Bayı·ak kanunu 
5 haziranda mer'iyete girecek 

olan yeni bayrak kanununun 
nizamnamesi hazırlanmaktadır. 
Nizamnamede bayrağı çelane 
ve indirme sırasında yapılacak 
merasim ve diğer bütün tefer -
rüata ait hükümler bulunmak -
tadır. 

Sırt Hamalhğının 
lstanbul'da kaldı

rılması biraz 
güçce mi?. 

Vali ve Belediye Reisi Muliittia 
Oııtündağ şehire ait meseleler hak
kında şu beyanatta bulunmuştur: ı 

.. Istanbul gibi büyük bir şehirde 
hamallığın ilgası, memleketin diğer 
yerlerinden daha büyük müşkilat 
karşısındadır. Prensip altında tat· 
bik olunacaktır. Fakat bunu işler 
aksamadan yapmak Lazımdır. Bu
nun iç:n mütehassıslardan mürek· 
kep bir komisiyan bir tatbikat pro· 
iesi hazırlamıştır. 

GAZI köprüsü inşaatı da nor

mal şekilde ilerlemektedir. 
Bu iş için Almanya'ya gönderdiği
ıniz bir heyet malzemeyi muayene 
etmekte ve teferruat planlarını ha· 
zırlamak tadır. 

Köprü iki sene içinde biıe tes
lim edilecektir.,, 

Donanmamız Ro· 
manya ve ltalya li
manlarına gidiyor 

Başta Yavuz olmak üzere Zafer, 
Kocatepe, Tınaztepe rnuhriblerıle 

hücum bölükleri ve deniz altı ge
milerimizden mürekkep bir filomuz 
dün lımanımızdan geçerek manavra 

için , Karadenize çıkmıştır. Manav. 

ra'ardan sonra ağle!:ıi ihtimal bu 
Pazar Kös'enceye gidecek ve Ro-
manya hükümetine bir dostıuk zi. 
yareti yapacaktır. Donanmamızm 

bu ayın yirmisine do~ru İlalyayadK 
bir dostluk seyahati yapması kov• 
vetle mevzuu bahistir. 

Bu ziyaretine, filomuzdan Yavuz
la birlikte on parça iştirak ede
cektir. 

sıntısın bir başka kalıb~ s~
kularak:turtarılmak istenilmış 
ve her mi kalıba girdikçe de 
bir diğ~den daha beter ne-
~ -

Polis ·omanı: 1 

Kianllkta bir ışık 
cina; et, bu nev'ı romanl..ır yar
makla mahir bir muharrir olarak 
isminin elr ıf ına yeni bir hAle ku· 
şııtmıştı. Con Leksman edebiyatın 
bu kısımda hakikaten kendisini 
beğendirmiş bir romımcı idi. 

Ve en nihayet şatonun kapısın.t \ 
vardı. Dış krıpıyı yavaşca açtı. iç 
kapınıu soundurmasına sığındığı 
zaman, gamselesini silkti ve kapı
dan içeriye girdi. 

Gozlt:rı bır müddet alevlere daidı. 
Ortadan daha u1unca boylu, alle• 

tik omuziu, çevik bir gençti. Sporcu 
olduğu bir bakışta anlaşıbyordıı. 

Çehresinin muntazam hatlaranda 
kuvvet ifadesi okunuyordu. 

Muhorriri: Ogar Valas ı 
Çeviren: Muemmer Alatur 

------------------
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d n sut 
Vıktor~ istuyonun a Tri 
d bate~et eden tren 

4,5 a da durmağa mec-
Briç ista5YJ'

1
"; başka bir trenin 

bur oldu. ler ~ Jnlaşılınıştı. Con 
yoldan çıkta~l "onda inecekti. 

t bu ıs as, . b. . 
ıa en . " arınyııyı bır ırıno 
Köyle harıcı ,llrabası çoklaP 
bağlayan posta 
hareket etrniştlded ki: 

Şef Dogar t kadar bek• 
E.x. arım \839 • 

- . »er .~ e ttlefon edeyım, 
Jersenız, koy 6ndersiPler. 
aiıin için Rraba g "'öyun uzak, 

Con Seksan asına bir göı 
donuk ve kirli maoıar a 0ınuzla• 
attı, biraz düşündü, sQllr 

nm silkerek : b gece canım 
- Hayır, dedi, u 

1ürümek isliyor. 

Gamselesini ç~n~sine kadar ilık· 
le li ve kö ,rle istasyon arasındaki 
iki mil mesafeyi o kötü havada 
yürümek azınile karanlığa daldı. 

Köyün adı b:raz dile güç: Litt:e 
Tracey Yağmurun daha evvel bar· 
daktan boşanırcasına ya~mış ol. 
duğu ıağa sola bir bakmakla anla· 
şıhyordu. Dar yolun kenarındaki 
hendeklerden sular şanl şarıl akı· 
yordu. Yoldl\n da dize kadar ça• 
mura batmadan yürümek kabil 

olmıyordu. 
Con ' ürOrken yaıdığı polis ro

manları~da bu yolun kendisine te
min ettiği mevkiini de düşündü. Bu 
yol öyle olur olmaz yollardan de- I 
ğildi. Bu yolda esrarengiz bir ci. 
na)et yaptırmış ve romanına J 

mevıu olarak icat eltia-i bu 

Liltle Tracey'in dar yolunu çık· 
mağa çabalayan gen" arlamın zih
ni bu sefer başka taraflara k:ıydı. 

Londrada, ilerde cinayet masası 
tefi olacağıma hiç şliphe etmediği 

Meredil'le yaotığı son mülakatı ha. 
tırladı. Şimdi muavin olarak çalı· 
şan bu ıata, mülevaıı mevkin rag. 
men en müşkil ve nazik vazifeler 
verıliyordu. Meredit çok koşan bir 
adam olmakla beraber, Con Leks
maon'a hakikı hayattan alınmış ha
rikulade bir roman me .. zuu vermiş· 
ti. 

Con, Beslon oatosu denilen ikA· 
metgahına dönerken artık yolun 
uzunluğunu ve çamurunu unutmuş 

sıilıiydi. 

Yine Londrada ~örüştü2ü başka 
birisini daha hatırladı. Fakat sanki 
bu n.ülakalın hatırasını ıihnincien 

ailmek istiyormuş iİbi, elini alnına 
aötürdü, başını salladı. 

Anti şabo kapkaranlıktı. KanS1, 
Gras her halde yemeğe inmek için 
şu sırada odasında gieinmekle 
meş~u!du. Gidip onu rahatsız et• 
rnemek daha münasip olaca~nı 
düşündü. Uzun bir koridoru geçti 
ve ealonuı arka tarafındaki ken
di odasına çekildi. Ocakta şen bir 
ateş yanıyordu. Odaıun bu tallı 
havasını tenerfüs edince içinde bir 
rahatlık duydu. Kunduralarını çı
kardı, bir geridonun üzerinde du. 
ran IAmbayı yaktı. 
Görünüşe bakılırsa, burası şato 

sahibinin mesai odasıydı. Meşin 
koltuklardan, geniş bir kütüphane
den, büyük ceviz yazıhaneden 
böyle anla~ılı} ordı. Masanın üstü 
kitaplar ve el yazılarile doluydu .• 

Con Leksman pantoflalarını da 
ayağına geç rdıkte:ı sonra, pipo. 
sunu doldurdu ve ocağın karşısına 
geçerek ayakta durdu. 
karşısına geçerek ayakta durpu. 

Böyle ayakta dalmış. düşünür· 
ken kapı yavaşça açıldı ve karısı 
Gras Leksman göründü. 
göründü. 

Bu kadın için sadece şu sıfat 
söylenebilir: Güzel Con karısını 
görünce yanına doğru geldi, derin 
bir muhabbetle kucaklaştılar. 

- Gelditini ifitmemiştim, fakat.. 
- Fakat ıslak gamselemi görün-

ce geldiAimi anladın, diyeceksin. 
Kadın güldü, fak at siması bir• 

denbire ciddileşti: 
- Gelişine çok memnun oldum, 

dedi, biliyor musun, bir misafiri
miz var. 

Delikanh ıaşırdı: 
- Bir misafir mi? Bu havada 

misafir olur mu? Kimdir gelen? 
Gras acaip lıir nazarla bakb: 
- Kara! Dedi. 
- Allah allah, Kıra hd GeleO 

çok oldu mu? 
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' Türk Dili Türkiyede 
Yaşayan Herkesin 
Dilidir ... 

Bazı taşra belediyelerinin umumr 
yerlerde Türkçeden başka konuşu). 
maması hakkında tatbik ettıkleri 
karar şehrimizde de büyük bir ala
ka ile karşılanmıştır. 

Vali ve belediye reisi Muhiddia 
Üstündağ bu hususta henüz resmi 
bir emir olmadı~ını söylemiştir. 

• İstinyc Dun şirketinin satın a

lınmasından vaz geçildiği haber ve

rilınektedir. Buna sebep şirketin faz
la para istemesidir. 

- !:>adl oortte gcıdı. 
Genç kadının sesinden bu zi;a. 

retten pek te memnun olmadıfı 
anlaşılı yordu. 
Kocası anladı: 

- Şu zavallı Kıtrad&n niçin hoş
Janmaıaın, bir türlü anlayamıyorum. 

Ve biraz düşündükten sonra 
illve etti: 

- iyi ki gelmiş, hem de tam 
:zamanından •• nerede şimdi kenditai? 

- Saloda. 
Beston Şatosunun salonu, tava

nı alçak olmakla beraber, çok iyi 
döşenmif reniı bir sa'oodu. Bit 
köşede büyük bir piyano vardı. 
Salon, biraz eskide olsa renkleri 
ve çiçekleri iç açan hahlarla dö
şenmişti. Burada bilhassa gözü 
çeken iki fCY vardı. Muaı:zam bir 
ocak ve gümüıten iki büyük 
ıamdanl 

İki iri tunç vazoya da çiçekler 
doldurulmuştu. 

Misafir, CJn Leksman'ı görün
ce aynğa kalktı ve kendisine doğ• 
ru yürüdü, Nadir denecek güzel
likde bir adamdı. 

- Siıi şehirde aradım, bula. 
madım. Onun için buraya kadar 

(Devam edecek) 



ZARAFET 
DEGiŞiKLiK 
Asri parşömen abajurlu 

elektrikli dıvar 

LAMBALAR! 
Kordonu, fişi, ve 60 Wathk limbasile 

Peşin 295 Krş. .. 
de 

Tel. 44963 

Şubeleri: Beyoğlu, Tünel Meydanı 

İstanbul Beyazıt, Elektrik Evi 

Kadıköy Elektrik Evi iskele cad. 
Üsküdar İskele geçidi 
Büyükada iskele meydanı 

$(4eLu.: 
t.a .. .,.., .f ''· 
1~,.,.. ve 3 ,., .. 
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Yeni çıkan plaklar 
Bayan HAMiYE T 

Nr. 27013() - Hicaz şarkı - Hicranlarımın •hımı 
Saba şarkı ~ Dün g~ce yoll4rd&j 

Bayan kUçUk ŞUkraıp 
Nr. 270134 - Osman Çavuş 

Şıkırdak yarim 

KEMAL GÜRSES 
Nr. 270132 -~Hicaz neva gazel - Gözüne sevda mı çektin 

• Hüzam ~'dtel ı-; ömrümün köhne baban 

Nezlbll ~ Mu&TAFA 
Nr. 270133 - HaHc şarkısı :.... ·Evlerinde var badiya 

Gazi Ayıntap şarkısı - Şu daftn ardında 

·H. FAHR 1 
Nr. 270131 - Veladet - Birinci kısım 

Veladet ikinci kımm 

KR.EP 

SE.MPSON· 
ipekli sa'1'at harikası 

Y a 1 ri ı z 

te bulunur 
istiklal caddesi No. 282, Tel. 49341 

Son sistem makinelerle 

SSAAT 
Havalandırılan 

Venüs Pudrası 

Son sistem makinele ı le 
8SAAT 

Havalandırılan 
Pudracıhk fennin en son şa

heseridir. Bu~dan böyle narin 
ve nazik cildlilerin endişesine 
mahal yokttır. Aradığınız ve 
hayalinizde yasattığmız pudra 
bulunmuştur. B~ı da (VENÜS) 
tür. VENÜS PUDRASİLE pud 

· ralanan bir cild dünyanın en 
- taravetli güzelliğini ~~de eder. · 

Hiç bir pudra VENUS kadar 
cildi mat tutup cazibeli göste

- rem ez. Sarışın, esmer. kumral 
her tene uygun renklerile ve -
çok kihaı· kokusife de ra~beti 

- umumiyeyi kazanan VENUS 

iNHİSAR 

-S o.' f r a T u z u 
• --p çıktı .. ıyasaya 

.... 

Al 
iNCE 

Toptan satış yeri : 
Kabataı inhisarlar Baş mü· 

dürlüğü ambarı inhisar satış 
mağaza ve depolarından mal 
alanlara meccanen nümune ve· 
rilir. 

Toptan fiatlar: 
Mutfak tuzlan : 50 kiloluk çu· 

valda kilosa : 5 kuruş 10 para 
Sofra tuz! m : 64 kiloluk san• 
dıkta ( 1 ve 1/2 kiloluk paket 
halinde) kilosu 9 kuruş 20 para 

____________________ __... 

\ 

PUDRASINI muhakkak tecrü
be ediniz. Kullananlar terke
den1cz, alışanlar bırakamaz. 

;.ııiııiıır.ıı .. lllİ ......................... a::ww•• .. llllı'lllEli~) .. 8MfE!!lfiD~!!Bli ..... llm .. lmB91•t ....... Li~ 

VENUS müstahzaratına: Ta
'nınmış eczane, ıtriyat ve ~ha
fiye mağazalarında en kıy

:.,-ADEMi .iKTiDAR 
- metli vcrler verilmiştir. Depo

su: E;liya.zade · Nuı:eddin . Tica- · 
rethanesi • İs tan bul. , -

Zührevi ve cild. hastalıklar& 

ve BELGEVŞEKLiGiNE KARŞI 

or .. Hayri Ömer J 
Öğleden sonra Beroğlu Ağacami 

1
t . 

karşısında No. 313 Telefon: \ Tabletleri Her eczanede arayınız.(Posta kutu.su 12155 Hormob•I\) 
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fOTanesi . . 

1SKuru~ 

Deposu: A. EMİRZE lstanbul, Sultanhamam 
Dikranyan Han No. 3 

·---------~----·Dahiliye nıutehassısı · 

Dr. Ali Rıza Sağlar 1 

Beşiktaş Tramvay Durak 
Hastalarım hergün öğleden 

50nrıl kabul eder. ----------
Göz Hekimi 

Dr. Şükrü Ertan 
Cağalotlu Nuruosmaniye c~d. 

Ca ğaloğlu No. 30 (Eczanesı 
yanında) Te'efon. 22566 

Cudı ues eyıcı ve guzdligin e:ı birinci gıdası NEC1P UEY lcıbadeın 
kref!lidir. Hakik? Acıbadem ya~ile imal edilmiştir. Vazoları da bulunur. 

Türk Hava Kurumu 

B 0 Y 0 K P 1 Y A N G O SU 
Şimdiye kadar binlerce kişi·ıi 

zengin etmiştir. 

5 inci keşide 11 - Mart - 1937 dedt, 

Büyük 
ikramiye 50 .. 000 lirjğır. 
Ayrıca: 15.000, 12.000, lOJOO 
Liralık ikramiyelerle ( 10.(()0 
ve 20.000 ·) liralik iki alet 

mükafat vardır •.• 
Dikkat: Bile~ alan hefkes 7 • M A ı T • 

937 gUnU akşamına kadar b letini 
de§lttirmlş bulunmahd.r. 

BASURDAN YA i. N 1 Z H EDEN S:A 
Bu tarihten sonra bilet Jze. 

rlndeki h!ikkı sakıt olur •• 

Dr. Hafız Camel 1 

ile ameliyatstz kurtolursunuz. Basur memelerini söndürür, mahveder, kanı, atrıyı derhat keser. 

Emsalsiz iliçtlr. Ha.fakana, teessürle bayılanlara 20 damlası hayat verir. Evlerinizde mutlaka bulundurunuı. 

Oşülmeklen gelen arka sancılarım, siyatik, bel ve diz ağrılannı derhal aeçirir. Vücudu kızdırır. 

ADEMi iKTiDARA 
ile çare ~ulursÜnuı. Bel gevşekliğini geçirir, vakitsiz ihtiyarlıyanl:ıra gen ;lik ve dinçlik v~rir. Yalnız İ!i:m'ne rt: '.: ot. 

. .. -· -

~iÇ BiR iDDiA 
'Aslında kıymetsiz olana 

fazla bir şey ilave etmez. 

KREM PERTEV 
lfrat ve mübalağanın ifa· 
desi değildir. Terkibi birfeıı 

harikası gibi velveleli bir 
tarzoa ortaya atılan güzel• 

.Jik müstahzarlarını da ken• 
disine karşı hiçbir zaman 

rakip olarak tanımamıştır. 

(LOI31AN IIE!ciM) 

Dahillye ınut,hasaısı : 

Pazardan baş.ıtt günlerde öğle • 
den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

İstanbulda Divanyolunda (104) nu .. 

maralı hususi .ııabincsinde hasta .. 

larını kabul eder. Salı, cumartesi 
günleri sabal1 t9.5 - 12. saatleri ha· 
kiki fıkaraya nııı.hsustur. Muayene
hane ve ev tel~fon: 22398. Kışlık 
telefon: 21044. 

Sahibi ve uınıımi neşriyatı idare eden 
Başmuharrir 

ET~I tzZET BENtcE 
Baıldığı yer: Matbaaı Ehü-nİY• 


