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Bu sabahki 
Muhakemeler ______ , ___________ ____ 

Unyon sigortasını 
dolandıranlar 

Müşahitler dün 
gece gittiler 

Giderken dediler ki: 

"Orada yafayan lnaan· 
hrın mUreffeh ve me'sut 
bir hayat geçirmelerini 

1 KOÇOK 

fcerde: 

HABERLER 1 Maliye V c.kili 
---

• Denizyolları bilinçosunda açık 
vermediğinden tarifelerinde temi -
lat yapması kat'i ihtimal dahilinde 
görülmektedir. 

• Ankara ile İstanbul arasında 
gündelik hava seferleri 1 Marttan 
itibaren başlamıştır. 

Bu sabah geldi 
Maliye Vekili Fuat Ağralı, te

davi edilmek için Avrupaya git· 
mek üzere, bu sabah saat do -
kuzda, Ankaradan şehrimize 
gelmiştir. 

1-orş - 1 SIYASA_J 

Bulgar • Yunan 
Münasebatı 

l stidala·rın altına" Duvar,,imzası
nı kim attı? Onnik mi, Ziya mı? 

arzu ederiz.,, 
Evvelki gün Hntaydan şe~rimize 

gelen Milletler Cemiyeti müşahitleri 
dün geceki ekspresle Cenevreye 
hareket etmişlerd r. Müşahitler dün 
Dolmabahçe sarayına giderek def· 
teri mahsuı;u imza amışlar ve vali B. 
Muhittin Ostündağı da makamında 
ziyaret etmişlerdir. 

* Türk tabası olan Ermenilerin 
Sov 'yet toprağına muhacir olarak 
kabul eclildiklern şayiası üzerinde 
Srunatyndnki mdhacirhancde oturan 
Ermenilerden kalabalık bir kısım 
dün Sovyet baş konsoloshancsine 
müracaat etmişlerse de şayianın asıl
sız olduğunu görerek geri dönmüş
lerdir. 

Maliye Vekili istasyonda ken
disini karşılayan muharririmi -
ze şunları söylemjştir: 

- Tedavi edilmek için Av • 
rupaya gitmek üzere İstanbula 
gelmiş bulunuyorum. Dokto -
rumla yapacağım istişareden 
sonra, tavsiye edeceği yeı·e gi -
decemm. 

Bulgar harici siyaseti yeni bir 
çı~m1 girmiştir. Köse haııof hi!ku· 
mcti Yuı;o~lav - Bulgar p<.ktına 
imzalamakla, Bulgarıstanın, eski 
(Re\ iziyonisl) siyasetten vaz geç. 
t gini resmen teyit elmiştir. Ealkao 
paktına 1.enüz girme}cn Bulgarlar, 
B~lkanlı devletlerle iki taraflı pakt· 
lar akdine amade o ldt karın., 
ılan elmckledirlcr. Balkan paktım 
teşkil <den de\letltrdtn 1 Lrkı} e 
ile Bulgaristıın aras nda imzalan. 
mış bir dostluk muahedesi me,,cul· 
lur •• Yugoslav • Eulgar paktı da ge• 
çen ay iç-inde Belgrat'la iki devlet 
Başvekili tarafından i:nzalanmıştır. 
Şimdi sıra, Balkan p:tktına dahil 
cicvletierden Yunanistan ile Ro
manya'ya gclmiş . ir. l:.ulgarlar, bu 
iki devıet !e de lircr pakt imzala. 
mağa amade olduklarını, fakat, 
harplerden sonraya ~alan pürüzlü 
bır takım meselelerin beneçhı pe· 
şin halli lazım geldiğini ileri sur. 
mektedır.er. Bu purüılü meselelerin 
hüsnü ni~ et olc!uklan sonra çok 
kolaylJkla düzclebilcccg-ine hiç şüp
he ) ok tar. 

Ünyon sigortasını dolandırma 
retaleti da\·asına bugün öğleden 
evvel nsliye dördüncü ceza mah· 
kcmcsinde dev.ım eii m ştir. 

Celsede. ölü gösterilen Şcmsed. 
din, kamı D'dar, Doktor As1f, 
lzmaro, Voçino, doklor Armenak 
Hancı) an, dışçi Karabet. Onnik 
iplikçi yan on t>n iki vekilleri 
hazır bulunmuşlardır. 

Dinlenen şahit merkezi hükümet 
tabibi Fevzi, Asafla c'i~çi K ırebeti 
tanıdığını, Onnik Jp ·kçiyanı da 
hadisede tanıdığını, Şemscddinin 
öldüğune dair '":ıpor vermesi için 
doktor Asafa kağıt yazmadığını, 

Karabetin get rdiği bir raporu 
berayı \'azife tasrlik eltikini, muh
teviyatını da okumadığım sôyle
miştır: 

ldarei hususiye bina kısmında 
bulunan katib Şerif de dinlend k. 
ten sonra lc;mail Hakkının verdiki 

istiktap raooru okunmuştur. Bu 
rdporda, Şem">eddınin karısı Oida· 
rın ağzından ölü mü bildirmek üze. 
re ıe~rti makamlara verilen 
ile istidanın altmdaki yatı da 
ve Dıdar imzalanmn Onnik tara· 
fından yapıldığı tesbit edilmek· 
tedır. 

Onnik buna itiraz etm:ş: 

- Bunların hepsini Ziya yapmış· 
lır. Z ıten kendısi de itiraf etmişti, 
demiştir. 

Doktor Ar men ak Hancı yan ve• 
kili Nazmi Nuri de, sivil bir dok· 
torun ölüm hakkında vereceği ra• 
porun nihayet resmi doktorlara 
yapılan sıl:ılır bir ihbar mahi· 

yetinde oldu~nu EÖ ıledikten son• 
ra, bu cihetin tavzihi için dinlen· 
mek üzere on m~ruf doktor ismini 
muhtevi bir liste vermiştir. Muha· 
keme, başka güne kalmıştır. 

Son Dakika: 
Mareşal Çang Su Liang 

öldiirüldO 
Tokyo, 6 (A. A. ) - Peiping ve Tient

sin'den ahnan ve henüz teeyyüd etme
yen haberlere göre Mareşal Çang ·Su· 
Liang,dün Fenghahein'de katledilmiştir. 
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Komite 
Bugün 
Toplandı 

( l nci sayfadan devam) 
korkulmaktadır. Sancak dahilindeki 
garnizonlar kuvvetlendirilmektcdir. 
Suriyede yeniden kanlı müsa • 

demeler bekleniyor 
Hnlep 6 (Hususi) -Elcczire mın-. 

takasında vatanilerle Fransız taraf. 
dan yerliler arasındaki gerginlik 
gittikçe artmaktadır. Arap olmıyan 
unsurlar bir diişman gözile baktl -
maktadır. Üsbct.Ulnmelül Kavmi fır
kası, arap imparatorluğu lehine giz

li beyannameler dağıtmakta ve bu 
yüzden mevcut gerginlik bu sebep
ten artmaktadır. Kanlı hadiseler a
rifesinde bulunduğuna şüphe edil
memektedir. 

Madride büyük 
taarruz başlıyor 

Madrid 6 (A. A.) - Havas ajan· 
sı muhabirinden: 

Hükfunet kuvvetleri, Jarama cep
hesinde Morata Del Tajuna ve Pe-
rales de Tajuna mıntakasmdaki 
mevzilerini ısliıh etmişler ve Asile
rin mukabil taarruzlannı tardctme
ğe muvaffak olmuşlardır. 

Haber verildiğine göre, Madrid 
önünde asiler, mühim mikdarda tah· 
şidat yapmaktadırlar. Tallın ve ter
biye gönnilş efrattan müteşekkil o
lan bu Asi fırkalardan b'iri tamami. 
le makinelcştirilmişlir. Asilerin ya
kında bUyük bir taarruza geçmeleri
ne intizar edilmektedir. 

Avila nurttakasında hükumetçiler 
Naval Pernl de Pivars istikametin : 
de bir kilometre kadar ilerlemişler
dir. Diğer cephelerde piyade ateşi 

Kadıköyünde bir ı=t=ea=tt =ed=nm=işt=ir·===== 
şebeke yakalandı. Av~~pa cidd! ~ir en. 

Emniyet Miidürlüğü kaçakçılık ışe geçırıyor 
bürosu memurları Kadıköyünde o- Londra 6 (Husu~r muhabirimiz 
turan bir kan kocadan şüphe et • b_ı~diri~ er),- Avu~turya Baş ve. 
mişler ve bunları tarassut altına al- kılı Şuşınğ ın Roma S:C) ahali Ni.,a-
mışlardır. nın başında olacaktır. Bu seyahat 

Neticede bunların morfin kullan- ve İtalyan baş Vfk li ile cere) a, 
dıklan anlaşılmış ve kan koca mor- edecek müfakatın özünü Avuslur-
fin kullanırken yakalanmıştır. ya ile A'manyanııı biri eşmesinin 
Bu aileye morfini Knryosya isminde ıon bir defa ha'ya ile Avustun a 

bir kadırun getirdiği anlaştlmış ve nasında görfışiılmesinden ibaret 
bu kadın Beyoğlunda bir sinemada olacağı kntiyelle ifııde edilmekte.-
iki erkekten morfin alırken yaka - d 
lan ır. 

mışbr. 
Her ne kadar beynelmilel bir Karyosyanın bu kadına morfin h 

siyasi karg şalığa ve e~ ecana ve• temin eden diğer iki kaçakçının ev-
i sile vermemek için scy.ıııatin is• erinde araştırma yapılmış ve mor -
fin yapmağa yar.ıyan maddelere te- tihdar ettiği asıl maksadın bu 
udUf edilmiştir. olduğ'u m•ıhtelif meseleler ortaya 

konarak se redilm"k islenıyoı .sa Şimdilik iki kadın ve üç erkek ne-
zaret altında bulunmaktadırlar. da Jıakıkat bunu aöslermektedır. 

Onun içindir ki vazi)et çok 
ciddi bir şekilde gerek Londra, 
gerek Fransa'da ehemmi) etle ta• 
kıp edilmektedir. Almanya'run ~üs
temlıkc isteyişi ve Avusturya ile 
bir !eşmesi arzusunun tah:ı' kuk cdı
fi kar11sında ve beynelmilel vazı· 
yel o karanlık ve ml phem gidişi 
ln2iıl<re'de oldu2u gıLi Fransa'da 
da yeni askeri tedbirler alınmasını 
icap eltirmiıtlr. 

Paris mahallesi 
Yangını 

Dün, Haber raz,.te,inde, Paris 
mahallesi yan~ınına ait şüphelf'r n 
bili zail olnaadıtana, yangın esna
aanda yaralanan polis Fethinin bt
çakla yaralanma~ ve hasta
ne raporu ile sabit oldutuna dair 
uzun uzadıya neıriyat vardi. 

Bugün son dakikada maluma. 
bna müracaat cltiğ miz 1 tanbul 
muddeiumumi i Hikmc! Onat, bir 
111uhanirimiıe ~unları söylemiştir. 

- Polıs. sureti kati)ede camla 
yarıtlanmıştır. Adliye bu husustaki 
l~hkikatını ve vazıfesini bıt rmiş· 
tır. Yangına çıkaran 40 yaşındaki 
bak re Mar, a'dır ve asabr bir tuh· 
ran neticesinde bu işi yapmıştır. 
Diğer iki kadın, suçlara olmadığın. 
dan aerbesl bıralulmaşlardır. 

lngiii:d rin bahri kuvvetlerini 
arttırmak yol undaki sür'atli ve 
chemmi)ctli hazırlık ve işe başta. 
malıırından sonra Fransa'da dernal 
bahri inşaata başlamıştır. lık safta 
S si:pı:r dridnot, 5 dridnot, 15 
kruvazör, ve miktara 35 gösteri en 
torpılo muhribi yaplınlacak ve 

deniz tayyare f ılolanna da §İmdilik 
20 filo ilvAe edılecektir. Deniz 
tczıalan f aıaliyete aeçmi~lerdir. 

Müşahitler hareketlerinden evvel 
Sirkeci istac;yonunda şu beyanatta 
bulunmuşlardır: 

- • Bnzı gazeteler v:ıziyeti-
mizi yanlış tefsir etmektedirler. 
SanC3k meselesinin esası h.ıJle. 
dilmişt;r. Bizim raporumuzun bu 
karar iizerine tabii hiçbir tesiri 
olmayacakt.r. Biz yalnız gördük· 
lerımizi tesbit etlik. Güzel Ha· 
tayı gezdikten sonra orada 
yaşayan insanlann müreffeh ve 
1J1es'ut bir ha) at geçirmelerini 
arzu ediyoruz.,, __ _.._ 

incir ihracatı için 
yeni teşkilat 

Yirmi beş senelik şerefli bir 
tarh taşıyan Aydın incir müstı>h· 
ıilleri kooperatifleri ittihadı umu;-ııt 
heyeti toplanarak ittihadın tas fi ~e· 
sine karar verm ş ve tasfıye 
mulmelah için beş kişilik bir heyet 
ıeçmiş bulunmaktadır. 

Hususa surette heber aldığımıza 
göre lktısat Vekili Bay Celal B_a. 
yar son seyahat'erinde kooperatıf· 
ler ittıhadının işini muvakk 1tPn ü
züm kurumunun yapmasım ve bunun 
için Jazımgelen teşkilatın mart so
nuna kadar kurum müdürü lara
fından haıırlanmnsını emretmiştir •. 

Kuruın mart sonuna kad.lr teşkı· 
latı yl\pac k ve muvakkaten i_dar: 
edeceği incir salış kooperntıflen 
için bütün hazırlıklarını bitircce~ 
ve ondan sonra veka'etin vereceği 
emirle işe b ş· h}·acaktır. 
Aydın incir Kooperat fleri itti

hadına mensup ortaklardan bazı· 
ıar nın yersiz bazı endişeler izhar 
ettikleri de teessürle duyulmuştur. 
Bu zevnt Kurum işi idareye baş-' . 
ladığı takdirde gl'!rek Amenka ve 
gerekse Avrupada organizesi. ol
madığı icin bütün mallan ıhraç 
edemez, zannelın~ktedirler •. 

Ha buki bu çok yer ız bir 
iddıadır. 

• Yakında Balkan devletleri mcr
keileri arasında muntazaman işli -
yecck bir tayyare servisi kurulacak
tır. 

• Şehir dahilinde eşekle nakliya
tın ıneninclcn sonra atJa nakliyat ta 
yasak edilecektir. 

• Diin Kilyosta serseri bir mayn 
görülmüş ve imhası için bir müfre

ze gönd('rilmiştir. 
• Müstakil Suriye için konscrvn

tuarda bestelenen İstiklal marşı Ma
arif Vekfilcti vasıtasile Suriyeyc 
gönderilmiştir. 

• Bu sene Akay idaresinin 150 bin 
ve fabrika havuzların da 70 bin lira 
kar ettiği tahmin olunmaktadır. 

• Sovyet konsolosunu ve k~tibini 
hamil olan 1230 numaralı otomobil 
Zincirli kuyuda devrilerek içinde -
kiler büyük bir kaza atlatmışlardır. 
• İskendcruna vapur işletilmesi yo

lunda hazırlıklar ilerlemekte ve bir 
tarife hazırlanmaktadır. 

* İstanbul mübaşir kadrosunun 
arttır1lması kararlnştmldığından ye
niden müsabaka ile hariçten müba
şir nlınacaktır. 

• İstanbul borsasının hariçten bil
hassa Paristen günü gününe malı'.i -

mat alamadığından ve hazan fiat -
ların yanlış biJdirildiğinden bahisle 
komiserliğe şikayetler yapılmıştır. 

• K.iiltür direktörü Tevfik şehri
mizdeki bütün mektepleri gezerek 
teftişlere başlamıştır. 
Dısarda; - --* Bulgar siyasi zabıtası Filı"bede 

sabık partilerin ileri gelenleri ara -

sında geniş mikyasta tevküat yap -
rnıştır. 

ıınuıımunııınıın11u1t•1tn•nn•n11ın1t11uın,nnnnrıunııunın111 

TEŞEKKÜR 
İntişara başladığımızı kutlu -

layan Haber arkadaşımıza bu 
samimiyetinden dolayı teşek -
kür ederiz. 

Biitçedeki orı yedi milııon liralık 

fazlalık. inkişaf eden verl{i tah~ilcitmın 
f azlalığrndan Aemin edilmi~ b:ılıın -
makta(!;. Bumm.. g~ccek 11ıl el aha. 
ziırade inkişaf edeceğini ıimil etmek -
teyim. 

Bıitçc hakkında s<;yliyeccklerimi. 
A rıkarada iken söylemiştim.,, 

Malive Vekili. tahsil edilme -
miş, fakat, miinırlı zam~ına da 
u~ramamış vPrgilerin affedi]P
ceği hakh·mdaki rivayetleri tek
zip etmiştir. 

Vekil, Avrupnva gidinceve 
kadar bir kaç gün İst.anbulda 
kalacaktır. 

Kadıköyünde 
Bir hadise 
Kadıköyünde evvelki gün bir ha

dise olmuş iskele caddesinde kay -
nakçı Salimin dükkanında Oksijen 
patlamış ve bu civarda bulunan bazı 
ev ve dükkanların camlan sarsın
tıdan kırılmıştır. İnsanca bir za • 
yfat yoktur. 

Tanınmış bir komünist, Var
şova civannda ormanda ölü o
larak bulunmuştur. Polis 9 Uk
ranyalıyı tevkif etmiştir. 

Balkan memleket-
leri Ticaret Odaları 

Balkan antantı ekonomik konse
yinin Yugoslavyada Bleddcki içti
mada ver'l•·n bir karar üzerine 
Rumen srks'yonu, Balkan antantı
na mensup memleketinin Tic1-
rct ve Sanayi odalan arı!:ında 

bir ko"lgre aktcdilmcsi kararlaştı
rılmıştı. Bu hususta seksiyon tara· 
frndan hazırlanan rapor şehrimi:ı: 
Ticaret odasına gönderilmiş ve 
müt-ıleası isten mi 1tir. 

Odn, tu husustaki mütalcasmı 
bir rapor halinde hazırlıynrak bu 
günlerde lktısat Veka:etine gönde· 
reC'ektir. 

Binaenaleyh Balkan paktım teş• 
kil eden dört devletle, Bu garistanın 
ayrı, ayn paktı.r İııızalaınası, Bul• 
garıstanın Ba!knn p iktıoa gir· 
mt-si demektir. Çünkü, Balkan pak
tına dahil devletler harici si)aselle
rinde yekdiğ"rinin uararına olacak 
\'8Zİ} etleri kabul clmenıektedirler. 

Dünkü ( Açık Söz ) gaze
tesinin Bükreşteki hususl muh ıbıri 
çok mühim bir havadıs vermekte 
idi. Melıezi (Üniversi:I) gazetesi 
olarak gösterılen bu h tberde, 
Atinadaki B11lgar sefiri Ş şınanofun, 
General Metaksasla, Bulgar· Yunan 
münascbatı üzerinde gö üştüğünü, 
ve Eulgaristan il-. Yunanistan 
ara•ında bir dos!luk paktına 

mani olan pürüzlü mcse lelerin 
düzeltilmesini kolaylaştıracak Bu!. 
gar nok lai · nazarını resmen 
tetliğ cltigini bildiriyordu. Derrek 
ki, Bulgnristanla Yunanistan ara. 
sında da, dostluk paktı için müza. 
kere ere taşlanmak üzeredir.! 

Dunkü Bulg. r gıızeteleri ve bi1-
hassa (Zora) gazetesi, Bulg.ıristan• 
da sansür olmasına rağmen, bu 
haberi birinci sa} fasında ne~ret• 

mekle, böyle l:ir teşebbüsün 

vukuundan oku}ucularını haberdar 
etmekte idi. 

Ahmet Rauf 

Sporcuların gözleri~ 

1 1 
aydın 

' Sabah ve akşam başmuharrirleri na yazıynrlar? :l~:;!::~:~~~~~~~:·!:~~:~=~~~ 
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S·ıLAA H '· sı·LAH '· sı·LAH '· sı·LAH '· Yukarıda, bir Arjantin kruvazörile Marsilya}a gl'len ve oradan Pari. 
cumhuriyet 

Mektep kitapları 
«Cumhuriyet> in bugünkü 

başınakalesini «Bir Çocuk Ba· 
bası• yazmıştır. Bu bir başına· 
kale de değil, mektep kitaplan 
bakında Kültür Bakanına a -
çık bir mektuptur. 

Filhakika çocuklarının talı -
sili ile yakından alakadar olan 
her baba için mektep kitapları 
mühim bir mesele halini almış· 
br. Fakat bu çocuk babası sa -
dece Mehmet İzzet Fehminin 
«hendesede ilk adım> isimli ki· 
tabını ele almıştır. Bu sene mek
teplerde dağıblan bu kitaptan 
bazı cümleleri misal tutarak bu 
cümlelerle çocuğa hendese 'öğ
retilemiyeceğini iddia ediyor ve 
şu neticeye varıyor: nk ~kullar 
için kitap yazanlann en cok pe
<1,,~oji ile ilgili olmalan lazım -
dır. 

Acık ~öz 
SnAh1.-nma ;;;ne.,,h: 
cAçık Söz• de Şakir Hmm 

En?ökmen bütün dünvanın si
lahlandıeı su sırada, Tiirkiveye 
düşen silahlanma vazifesinden 
bahsediyor. Hakikaten dünya • 

nm dört tarafında göze çarpan 
silahlanma h;ıreketi hepimizi 
ciddi surette düşündürecek bir 
mahiyet arzediyor. İtalya Ha -

beşistana giderken: •parasız -
dır, parasız muharebe olmaz• 
deniliyordu. Şimdi de Almanya-

nın parasızlığından ve dışan -
dan para yardımı görmeden harp 
edemiveceğinden bahsediliyor. 
Halbuki İtRlva Habeşistanı al -
mıstır ve Almanya alabildiğine 
silahlanmaktadır. 

Bu mütalealardan çıkarıla -
eak netice şudur: Başkalarının 
milyarlar harcayarak yapmağa 

koyuldukları büyük harp ha -
zırlıkları önünde, biz de, devlet 
bütçesi dışında ve geniş bir öl
çüde hükUmete yardımda bu -
lunmak mecburiyetindeyiz. 

Tnn 

Çı'!Jın Avrupa 
Tanda Ahmet Emin Yalman 

bu sabahki başmakalesinde Av
rupadaki silah yarışından bah -
sediyor. Bir Yugoslav gazete -
cisinin söylediği gibi, Balkanlar 
evvelce elinde yatağan tutan ya
ramaz bir çocuk, Avrupa ise 
medeniyetin ve sulhun hamisi 
idi. Şimdi roller değişti, Avru
pa cılgınca bir şekilde silahla 
oynuyor. Balkanlar ise sulhun 
bekçisi vaziyetindedirler. 

İngiltere silahlanmak için bir 
buçuk milyar İngiliz lirası, yani 

bizim bir senelik bütcemizin 
kırk misline yakın bir para sar· 
fetmeğc hazırlanıyor. Sovyet 
Rusya, İtalya, Almanya da ko· 
caman bir askeri kampa dönü -
yor. 

Gerçi Amerika, İngiltere ve 

Fransa silahlanma yanş1m dur
durmak için büyük bir hüsnü 
niyet göstermişlerdir. Fakat bir 
taraflı hfümü niyetin ne faydası 
olabilir? İngilterenin bu kadar 
büyük ölçüde atıldığı siJahlan -

ma hareketi yanşı durdurmak 
için giriştiği mücadelenin bir 
netice vermiyeceğini anladığı 
içindir. İn~lterenin silahlanma 
sı Avrupadaki çılgınlığa cidden 
bir ilaç olacaktır. 

Kurun 
DUnya styasa~nna top?u 

bir bekı' 
Kurunda Asım Us hafta için· 

deki hadiseleri gözden geçiriyor. 

Evvela Hatay meselesine temas 
ediyor ve şu suali soruyor: Ha-

tayda karışıklık çıkarmak iste- sc giden Zaınoranın [sa~da] tren· 
nirken, muhtemel hadiselerin den çıktı~ı ve eski bır dostu iic 
mes'uliyetine karışmamak için kucaklaşt.{?'ı zaman alınan resmini 
mi müşahitlerin geri çağrılma· göruyorsunuı. 

sına lüzum görülmüştür? Aca· ( -------------·""\ 
ba Milletler Cemiyeti bu tehli - MAKINA YA 
keyi görüyor mu? 

Bundan sonra İngiltere ile VERiRKEN 
İtalya arasmdaki Akdeniz an- (Devamı ikincide) 
]aşmasından sonra son günlerde Başvekil D:ırangiyi faşistlere 
hasıl olan gerginliğe temas edi- karşı son derece şiddetle hare. 
yor. İtalya İngilterenin silahlan· kete geçmiştir. Macarislanda 
masmı kendi aleyhinde tefsir et pek valıim neticeler verebilek 
mektedir. o!an bu siyac;i karışıklığın uzun 

Hafta içindeki hadiselerden zamanlnrdnnberi haıırlanmakta 
biri de büyük faşist meclisidir. oldu~u anlnş1!mıştır. 
Bu meclisin verdi$ kararlar İn· NAZIRLAR FEVKALADE BJR 
gilterenin yeni silahlı:ınma pro- TOPLAf\ıTI y APTlLAR 
gramına karşı mukabil bir ted· Na1ırl.tr fevkalade bir loplan-
bir almaktan ibarettir. tı yapmışlardır. Toplantıdan son-
Almanynnın vazivetine ge - ra Başvekil Darangi milit b rlik 

lince, Londradaki Alınan sefi- teşkilatının Budapeşte grupu 
ri Von Ribbentrop'un teşebbüs· mensuplarına hitaben bir nutuk 
}erinden bir netice çıkmamıştır. söylemiştir. 
Alnı nv:ıda tP!<lihrıt b ·k mın. Başvekil bu nutkunda bilhassa 
dan mümkiin olan her şeyi yap- demiştir ki: 

maktadır. Her halde bugünkü • M~mlekctin dabirt ve harici 
ı.ilahlanma yanşmın manzarası 
devletler arasında yeni bir top- vazircli serrüzeşte atılmıya mU. 
Jantının lüzum ve zaruretini sait detildir. HükQmet, dahi:r 
hatıra getirmektedir. Aksi tak- inzibata temin etmiye karar ver-
dirde istikbal karanlıktır. crıııtir ve bunu yapacak kuv.ete 

Son Poc;ta maliktir.• 

Balkan memleke·tl;;:r ALMAN SEFiRiNiN PARMA~I 
VAR MI? 

•rasu,da lkh~a~I. P~kt Macar polis müdüril istifa 
"Son Poc;ta,. da Muhı lt•n Rır~ el\ • . . • 

Balkın devletleri arasındaki ıııiyacır etmııtır. Bu ıs Uf anın Almanya. 
anlaşmalud'ln sonra, iktı!larlr an. nın Macuiıtan'daki sefiri Von 
laşmn mcvıuuna tem:ts f'diyor: Bıt ı. ı Mackeıcn'in azimeti ile ayni zama-
k~n m .. m'e_ketleri aras!n.da e~on'?m'.k na tesadüf ettığinden bu hldiıe 
b!r _pakt -:.·ucııde vetırılmeııı fıkn bir çok kılukali muclb olmuştur. 
gıttıkçe kuvvl"t b uf maktadır. Bal· . . . . . 
kan memleketleri ikhsadr bünye. Sıyasl mabafıl, bu ıkı şahsı-
lcrin'q biribirine benıemesine na. yetin Morove ismindeki rasııt 
uran, biribirll"rine pu.ar açmıya teşekkülünün reiııleri M 1rton ve 
yaravacak husus\•etlere de sahip Me~ser ve müfrit bır sağ Cl!nab 
bulunmaktadırlar, diyor leş kkülü o'an 11 m U bırıik • Ji. 

Ak.şem der erı ile sıkı münaseba:ıa bu-
Başmakalesi yoktur. lunduklarını ihsas etmekte j rler. 

Haber 
Başmakalesi yoktur. 
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'Günün meselesi : ~z DOŞMANLARI 
Halk şekerli maddeleri yapanla-· Zabıta genç kadın ve kız· 

1 
Halk filozofu 

diyor ki: !.___. 

rın keyfine bırakılamaz 1 lara musallat olan ahlak 
düşkünlerini takip ediyor 

Bir kendinden baş
kasını düşürtmiyen'"' 

ler memleketi! 
Çok gezen çok bilir. 

Şeker ucuz, malzeme ucuz, işci Ücreti ucuz, kira 
ucuz, fakat şekerli her şey ateş palı ası .. 

Şeker filltlan bir iki yıl evve• maddeleri içinde, evvelki vazıyete . ~on zamanlarda halkta, bu gi. 
line nazaran çok ucuzlamıştır. nisbetle, fiatını arttırmış olanı bile bı yıyecek maddelerine karşı faz. 
Yapılan istatistikler, fiatların vardır. la bir r -ığbet ..ardır. Bu yüzden 
düşmesi üzerine, istihlakin de, ev• En çok fiatını } ükseltmiş oian mad· şeh. rimiıin, bilhassa kalabalık semt-
v~ ki senelere nisbetle müdhiş d l k · ı · ı 1 d k e er, şe ercı ve pastacı arın ıma erm e şe erci, tatlıcı, muhalleb"ıcı" 

1 

surette arttığını gösteriyor. Çok tt"kl b · k ı d ' · d e ı erı azı yıyece · şey er ır. B'. r en zıya e pastacı dükkanları ço-
şeker sarfiyatı. aynı zamanda, kısım pastacı ve şekerciler imal ğalmı~t·r. 1 
memleketin umumi sıhhab nokta. ettikleri maddelere, fantazi, lüks Diğer taraftan bu maddeleri ha. 
sından mühimdir. damgasını yapıştırnrak, adeta ihti• zırlamakta kullanılan elektrik, htı- 1 

Bilhassa toz şeker, en ucuz oTa. kar yapmaktadırlar. Mc~elat evvel· vagazı, kömür gibi maddeler de 
nadır. Perakende fiat toz şeker ce pastalar beşer kuruşa sa tılırken, son zamanlarda uc11zlamıştır. Buo· 
27 kuruotur. Toptan fi al şüphesiz şimdi en adisi bile 6 kuruşa ve da~ başk~, şehrin en . mutena yer. 
daha aşağıdır. Halbuki şeker fi . t- iyi dedikleri cinsi ise, 7,5, 8 ku- Jermde bıle dükkan, mağaza fiatları 
ları inmeden önce vaziyet böyle ruşd satılmaktadır. Çörek, şekerle· ~s~isine ?i3betJe çok düşmüştür. Keza 
değildi. me, ezme ve saire gibi, daha bazı ~şcıyevmıyeleri i.1miştir. v~z~yet böyle 

Fakat, şekerden mamul madde- maddeler p:ıhalıdır. Dükkan ve ı~en, halkm gittıkçe ra~bet ettiği bu gi· 
ler, ş kerin pahalı olduğu zamanki imalathaneleriai lüks bir şekle ko. bı gıd~~ad~elerinin pahalılaşması na-
vaziyeti muhaf:ıza etmektedir. Bir yan bazı tathcl ve muhallebiciler de ı.arı ıkkatı ceıbetmekte ve octada 
"k" h · l · d..J - t a ı·mal ettı"kler·ı maddelerı· pahalıya ciddi bir tetkik mevzuu bulunduı<.-u ı ı e emmıye sız ma ue mus esn , ı d 
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h 1
• d 1 · k satmaktlldırhr. yo_ un a alakadarlar tarafından 

1.,.;;.;.a:.;.ll;.:a:.:., ....;:ş:.;;.e.;;;."';.;t-r;.;;.;;e;.;.;n~m;.;.;.;;;a.;;;,m;.;u~ ... Y:..1.-ve.;.<"_e ________ , ________ ....ı,_m:.:.:.::u~ta:,:!,:ea:!...'beyan edilmektedir. 

Halka • 
geçı-

ren insanlar, 
Yiyecek ve içecek maddeler satan 
esnafın muayenelerine sı/,ı bir 

ehemmiyet veriliyor 

U 
mumt hizmetlerde çalışan ve sağlığı alakadar eden işcilerin seneli!c 

n ua ı; eneleri belediyede te.şekkü! e den komisyon taraiından devam 
ettiriıırıektedir. 

Bılhassa, halkta çok yakından temas eden ve yiyecek, içecek madde 
satan e rıafın muayenelerine o;ıkı bir ehemmiyet verilmektedir. Komis
yo11, c:ıhhaii, halkla bu şeki ide temas etmiye mani olan ve hastalık 
sahibi bu'.unan birçok kimseleri işlı~ n menetmiştir. işten menedilen bu 
k imseler, geçmesi kolay ve mümkün hastalıklar taşıyan bir taktm 
insanlardır. 

Diş nzacunları 
Ve açık 
Gözler 

Son zaman arda piyasaya türlü 
isimler: .. , birçok müesseı>e er tara .. 
fıodan diş macunlan çıkarılmakta• 
c:hr. Diş macunlarının sürümü diş 
hıfzası tıhası için muhtelif re~nır, 
husust teşel,küller tarafından pro
paganda yapıldığı için artmaktadır. 
H.ılkın, diş macun arma olan rağ· 
betini fırsat bilen birçok kimseler 
piyasaya yeni yeni macunlar çıkar• 
111aktadırlar. 

fakat, son zamanlarda, bazı tip 
maeun tüplerinin içind~ boş· ç.ktı· 
ğı veya bir kı~mının boş <;>ldu~u 
p azarı d kkati celbetmekteclir. oı. 
ğer taraftan, diş macunu tüpleri, 
gittikçe küçültülmüş vaziyet edir. 
Evvelce daha bü} üktü. Aynı za
manda, diş macunlarının fiab da 
bahah görülmektedir. Bu işden 
anlayan sclahiyctli bazt kimseler, 
Bu macunların maliyet fiatının çok 
ucuz olduğunu söylemektedirler. 
bu mesel enin tetkik edılmesi la::ım · 
geldiği ileri süriilmektedir. --Damızllk Merin~s al~n~~ 

Burc:a merinos >etiştırme çııtlığt 
için Ziraat Vekaleti tarafından Al· 
manyadan satın alınmış olan 150 
damızlık merinos koçu bu ayın 

1onlarında şehrimize gelecektir. 

Edebi roman: 3 

Soyadları 
Hakkında geni 
Bir tamim 

Resmi dairelerde yapılan mua
me'e ve muhaberatta eshabı mesa
lı.ıin soyad! ınnın da yazıJmuı 
hususunda alakadarlara emir veril
miştir. 

Memurlar tarafmdan mükellefle
re verilen makbuz, davetiye, celp 
gibi resmi kağıtlarda soyadı bu .. 
luom.ıdı~ı takdirde alakadarlar tec
ziye .. dilecektir. 

ısırda turnaya 
Çıkan tayyareler 

şehrimizde 
Geçen hafta Mısırda yapılan ve 

72 millete ait tayyarenin iştirak 
ettiği beynelmilel büyük hava mü· 
oabakıılarırıa giren tayyarecilerden 
iki Fransız, bir Alman ve bir Po· 
lonya'ı pilot dün tayyarelerile Ka
lıircdcn şehrimize gelmişlerdir. 

Alman elçlsl bu sabah 
geJdl 

Başvekil ismet lnönü dün Al· 
man büyük elçisi Von Kell.!r'i ka· 
bul et miştir. Bu mülakatta Türk • 
Alman ticari münasebetlerinin gö. 
rü ... i" l iiğii :zannedilmektedir. 

Büyük elçi bu sab1h Ankara• 
dan şehrimi:te gelmiştir. 

Sen de seveceksin 1 

Fena mı be ınori, hem karıyı alır
sın hem de kucağa çıkmış bir ÇO

' d ' • olur, ha senden, ha on an .. 
cugu asıl · din b 

Y a be Hasan n getır u 
aş 

v ? 
~ocugu •. 
Korkmadın ını be mezardan ço • 

cuğu almıya? .. 
y bu bir hortlaksa! .. 

İsa . . komiserin odasında 
ter mısın 

e uzansın. Son
koskoca bir tabut yer 

.1_ .... irine seni de 
ra da çatır çatır açı.ı.;w..ı., ~ 

alsın? .. 
Hasanın bu son söz de kulağına 

gelince: 
- Bırakın be sabahleyin ınaytabı, 

komiser kalktı ını? .. 
Diye kapıya biriken arkadaşlarını 

yardı, içeriye geçti ve .• · Delişmen 
delişmen söyleniyordu: 

- Siz afyonunuzu patlattınız ga· 

Etem izzet Benice 

liba, ben daha gecenin uykusunu 
yeni uyuyacağım! .. 

Ana bulunacak 
Komiser Hasanı dinledikten son -

ra: 
- Eh bunun nasını çabuk buldu-

ruruz. .• 
Dedi, ilave etti: 
- Allah ayaklarına dolaştınyor. 

Nüfus teskeresi yazar gibi çocu
ğun da, kendı,,:nin de adresini ver -
miş. Kolay, bari çocuğunu bıraka -
caksın, bütün bunları ne diye yazı
yorsun? .• Sana kim soruyor?. Bı • 

rak çocul,ru çık gi!. Çocuğa ad mı 
verilmez: Babası Adem, anası Hav

va işte bu kadar. 
- nerde belki çocuğunu bulmak 

için yazmış olacak?. 
Komiser bu ınüialeayı kızgın kar-

ıı1adı: 

Hayat biraz daha 
ucuzla ya bilecek 

Ham madd9lerin 
vergi muafiyeti li· 
yihası hazırlandı 
Hükumet mühim btihlii.k mad. 

delerini ucuzlatarak, halkın iştira 
k ~vvetini arttırmak yolunda ted. 
bırler almaktadı r. Nitekim dün de 

yazdığımız gibi, sanayiimizin dışa· 
rıda~ ~e~i r tmek mecburiyetinde 
oldugu ıptıda i ma !delerden muh. 

telif namlarla alınmakta olan vergi 
v: resimlerin kaldırılması b u ted
bırler meyanındadır. 

1937 mali yılı başmdan itibaren 
tatbik edilmek üz.,re bir proje ha
zırlanmıştır. Henüz taslak halinde 
bulun•n bu proje mütaleaları alın· 
mak üzere, vekaletlere gönderil. 
miştir. 

Ham madde muafiyetinin kanun· 
laşmasl halinde husule gelecek is. 
tihsal çokluğunun muafiyet noksan
lığını telafi edeceği umulmaktadır. 
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Ömer Seyfettinin 
yıldönümü 

Ômer Seyfett,inin 
dün yıldönümü- ' 
dür. Hila birçok 
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muharrir lerimizİı\ ! 
onun kadar te. 
miz ve güzel 
türkçe ile yazı 

yazmıya muvaf. 
fak olamadığı 

bugünlerde Ömer ; 
Seyf et tinin batı· • 
rasını hürmetle 
anmak nıüın· 
kün değildir. Yaz 

öfümüniıq. 

dığı özlü hikaye.eri ve yazılmas; 
hala ~, ğumuzun lıah:r:asındadır. 

Daima şen, daima giiler yüzlü 
her konuşll:ğu adamı ilk dakikada 

kendisine bagİayan Ômer Seyfettin 

genç denecek bir y~ta öldü. Bu 

ölümün yıldönümünde o >i7 hatırla· 

mak ve hatırlatmak için bu satır• 
lan yazdık. 

- Bulacaksa ne diye bırakmış? .. 
Şimdi biz onu bulalım da aklı ba • 
şma gelsin. 

Hasana emretti: 
- Sen bu çocuğu muhtara götür, 

nnası bulununcaya kadar emzikli 
bir kadmın yanına versin. Sonra ne 
yapacağımızı kestiririz. 

Hasan: 
-Peki. 
Dedi, çocuğu gene kucağına aldı, 

odadan çıktı. Çıkarken kendi kendi
sine söyleniyordu: 

- Görürsün, alır getirirsin, ba • 
şına belit ederler. Uykusuzluktan a
yakta duramıyorum. Karakolda Al
lahın kulu yalnız ben miyim?. Ver
sin birisine yollasın ıuuhtara. Ora • 
d~m gelirsin, arkasından da başka iş 
buyurular. uyudun mu Hasan , 
aç mısın Hasan, gücün :\-"erinde mi 
Hasan?. diye kimse ~ormaz. İyisi mi 
gördün geç. Fakat, elimde değil!. 

Komiser od3da yalnız kalınca 
Hasköy polisini telefonda aradı 

k' • va ayı anlattı, bulunan kağıttaki 
adlan söyledi: 

- Bu kadım çabuk buldurup ba • 
na gönderin!.. 

Dün bir münasebetsiz daha 

- O:ıu bab1n da bilir filozof 
baba! • 

Diyeceksin. Evet, baban da bi· 
lirdi. Ve bu lıU o vakit ne kadar 
doğ"ru idiyse bugün de o kadar do~ .. 

tevkif edildi rudur. 

S 
Bugün kendi memleketini karış 

on zamanlarda, bazı adi ruhlu kimseler, kalabalık tr:ıınvay ara• karış gezmemiş, hele • yine tıpkı 

balarına binerek, genç kadınlara el ve muhtelif su .. etlcrle temas baban zamanındaki gibi • şark ve 
edere_k, sarkın hlık etmek gibi çok çirkin bir yol tutmuşlardır. · g-ırbi dola~mamış görmemiş adam 

Boyfe bayakı tıynette bazı kimseler zabıta tarafından derhal yaka. bir halt bilme1. Onun için, aklın 
!anarak mahkemeye verilmektedir. Yapılan tetkiklerde, bazı kimselerin, varsıı, gezeni görenleri dinle. Mes~· 
bu fena itiyadı iş edindikleri, tramvayların en fazla kalabalık oldugu la bizde ha'a böyle lıir yer oldu. 
günün n:u:ıyyen saallerinde, şehrin muhtelif istikam ellerine giden ara- ğunu bili.} or musun: Uzun kara 
balara binerek, hu sarkmtLlıkları yapmayı tasavvur elt:ktcri anlaşılmak· kışların kasıp kavurdu~u memle-
t~dır. Ba_zı _cür'etkariarla da, yaptıkları sarkıntılığ'ı kafi bulmayarak, gözle- ketler arasında sıkışıp kalmış, 
rıne kestırdıkleri kadınları, indikleri istasyonda da beraber inerek takip kavurucu sıcağına da yanılmaz aca-
etmektedirler, ' yip bir memlekelcik. Yani çölün 

. Evve!ki güo, zabıta. böyle çirkin bir işe tevessül eden, tramvayda tersine bir şey. Nası l ki Mcağı ba-
bır genç kıza sarkıntılık eden bir adamı yakalamış, derhal mahkemeye yıltıcı çöllerin ortalarında ( vaha ) 
verm iştir. Mı..hakeme neticesinde, bu adam derhal t~vkif edilmiştir. denilir serin, sulak ve yeşillik 

Tecavüıe maruz kalan henüz 14 yaşınd:\ bir geoç kı%dtr. yerler olur. Bu onun aksi: Kar 

Şehirde 
Grip 
Arttı 

Havalarm kAh açık, kah 1ağı1-

h ve soğuk geçmesi üzerine şehri. 

mizde grip, nezle, boğa:ı ve kulak 

lıa~lalıkları artmıştır. Şehrin kala

balık \e sık mahal!e!erınde, hemen 
her evde bir hasta \ardır. Nezle 

bilhassa kolay geçici bir ha!ttalık 

olduğundan, umumi ve kalabalık 

yerlerde insanı çabuk yakalamak· 

tad ır. D:ıire ve mekteplerde hasta• 
lı~a tutulmuş kimseler epeycedir. 

-·-
İki Vekilimiz 
Adan ada! 

Sıhhat Vekilinin de 
Adanaya gelmesi 

bekleniyor 
Dahiliye Vekili ve Parti genel 

sekreteri B. Şükrü Kayanın bugün 
Tarsus ve Mersinden Adanaya 
dönmesi beklenmektedir. Sıhhiye 
Vekili Refik Saydamın da Adana• 
ya gelmesi beklenmektedir. Vekil, 
trahom ve ııtma mücadelesi işleri 

ile göçmen iıkanını tetkik ede. 
ccklir. 

Efganistan bizden 
kültür mütehassıs· 

ları da istedi. 
Efganistanda muallim ve müte

hassıs olarak çalışmak üzere Kur
rn~y zabitlerimizden talep edildiğ;ni 
dun yazmıştık. 

Efgan hJkumeti ayrıca ayda 35 
50 lngiliz lirası ücretle öğretmen 
ve maıırif rnüşaveri de istemiştir. 

Kültür bakanlığı keyfiyeti bir 
t_?.~imle . ~ekteplere bildirmiş ve 
~r.ı\"~rs!te den 15 doçent ııyda 80 
ısterlm ısteyerek talip olmuşlardlr. 

Bu sabahki sis 
Bu sabah saat 8 den sonra li· 

manı kesif bir sis kaplamıştır. Sis 
saat ~,30 a k.<ıdar devam etmiş, 
bu muddet zarfında vapurlar güç
l~kle işliyebilmişlerdir. Küçük de· 
nız vasıtaları faaliyeti bir müddet 
sekteye uğramıştır. 

Dedi, arkasından telefon santra
Lndan istedi: 

- Müdüriyeti bul, ikinci şubeyi 
bana er .• 

Bekçi, polis, muhtar ayakta.. 
Hasköy komiseri bütün muh -

tarları topladı. Çocuğun kundağına 
ilişen k§ğıtlaki bütün adlan saydı. 

- Bu kadını şimdi bana bula • 
caksınız! .. 

Dedi, bekçiyi, polisi, muhtarları a
yaklandırdı. 

- En çok iki saat içinde bu ka • 
dm bulunmalıdır .• 

Diyordu. 

En son komisere haber verdiler: 
- Piripaşa mahallesi muhtarı gel-

di. 

- Hangisi?. 
- Birinci muhtar. 
- Şevket mi? .. 
-Evet. .. 

Komiser, bir saman alevi gibi bir
den parlndı: 

- Neredendin şimdiye kadar, bun· 

brın hepsine ayn ayn mı dert an

latacağun. 

Ve .. emretti: 

İnhisar madde
lerini pahalıya 

satanlar var 
fn hisarlar idaresine yapılan ıi· 

kayetlere göre, bazı uzak semtler• 
de, bir takım inhisar maddeleri 
muayyen fiyattan fazlaya satılmak 
istenmektedir. 

Kış dolayısile nakliyat ve muva
sa lanın gecıkmesini fırsat bilen 
bir takım muhtekirler narhtan fazla 
fiyat talep etmektedirler. Bu me~ele 
idat ce ehemmi> etli şekilde tetkik 
edılmekt edir. f cap eden tedbirler 
d erhal a!ınacakbr. 

Yanan mangal
dan zehirlenenler 

Üsküdarda, Haremde, Kı~la cad· 
desinde 1 numaralı evde oturan 

Fatma odasında yaktığı mangaldan 

zehirlenme al~metleri göstermiş ve 
tedavi altına alınmıştır. 

e Galatada Emek mahallesinde 
oturan Na:zlı hanın kapucusu Ha· 
san odasında yakmış oldu~u kc). 
mürden zehirlenerek ifadeye gayri 
muktedir bir halde Beyoğfo hasta
hanesine kaldırılmıştır. 

Mlsaflrllkte ölUm 
Çengel köyünde Halk caddesinde 

oturan Maltepe Askeri Li~esinde 
muallim Sadığm karısı Saadet 
oğlunun c.-inde misafirlikte iken 
ölmüştür. 

Denize dU9en aarhot 

çölleri ortasında bilakis çöl kızgın. 
lığında bir yeri Fak:ıt Allah oraya 
o kadar bereket vermiş ki ağaçla

rının tepelerine mübalağasız, yere 
1atmadan bakamazsın! AkaçLar, 
bu bereketli topraklardan göklere 
fışkırıyor, oUar fışkırıyor.. Ne 
fışkırmıyor ki? 

Bu karlı memleketlerde rüyada 
bile görülemiyecek şeyler: Pamuk 
mu istersin: Fışkırıyor? Çilek mi 
istersin: Fışkırıyor? Muz mu, Man
dalina mı, Portakal mı: Fışkırıyor! •• 

Allah sanki bu karlı ülkeleri 
açmış, oraya cennetinden bir lok
ma koparıp atmış! •• 

Bu memleket adamlarının hepsi 
zengin. Çünkü eline geçirdiği top
raktan. hokkabaz şapkası g ibi, en4 

vaı dünya taamı taşıp bitmek tü

kenmek bilmeyor 1, Bu an bar· 
lara Aır.a ve lakin· doldur kese• 
leri f.. • Ey sivri akıllı dostum, 
ama ve lakin bu cennet parçası 
memlekette uyuz mandalar bir ba4 
takhkta boğazlarına kadar bütün 
gün çamur banyosu yaparlar, o ça
murlar bu memleketin sokakların. 

dan parmak gibi bir der" halindo 
lıkır lıkır akar. Körü sağırı sakan. 
akarı kokarı hep bu çamur dere
sine sümkürür •• işer •• 

işte bu cennet parçası küçük 
milyonerler memleketinde zengin 
ve fakir bu çamuru süzerek içerler: 

içecek su )'Oktur 1 
Halbuki bu memlekelin etrafı 

çepeçevre yarılarına kadar karlı. 
biç şüphesiz yüzlerce buzlu kay. 
nak sulart fışkıran dalgalarla do
ludurl•birkaç kilo metrelik mesafe
de hem!. buna ne buyurursun ... 
Sivri akılh dostum? 

Burası (Iğdır) denilen yerdir 
işte ••. 

Kadıköy iskelesinde arıbacı 

Hasan sarhoşlukla denize düşmüş l======H=a=l=k=F=il=e=s=o==fu== 
isede kurtarılmrştrr. 

Kalb Sektesinden 
Erenköyündc Mustafanın evinde 

misafir olarak oturan Yahya kalb 

sektesinden ölmüştür. 

Ahırdan kaçan tay 
Şehremininde Yenibahçe mahal .. 

lesinde Mehmedin ahırında bağlı 

bulunan bir tay zincirini kopa. 
rıp sokağa fırlamış, 5 yaşında 

Cavit ismindeki çocuğa çarpmış· 

tır. Çocuk hafifçe yaralanmış, tay 
yakalanmıştır. 

- Gelsin!. 
Muhtar süklüm, püklUm içeriye 

girdi: 
- Bırakamıyacağım bir işim 'Var· 

dı. Ona gitmiştim. ÇağJrtbğınızı son
radan i§ittim, hemen koştum, bir 
buyruğunuz mu vardı?. 

Muhtar, uzun boylu, enine boyu
na, şişman, kalın kaşlı, tabla yüzlU, 
fakat daima aşağıdan konuşan, tit
rek 'konuşan bir adamdı. Komisere, 
bu bir çift sözünü bile ederken bin 
bir günahın ödenmesine bağış is • 
tiyen bir suçlu gibi konuşuyordu. 

Komiser sınırlan içinde başına 

buyruk yaşayan bir imparator gibi 

çalımlı idi. Yarı alay, yan doğru bir 
söyleyişlo; 

- İş .. iş .• Baktım sizin bu işleriniz
den, ne olacak?. Sabah sabah ya bir 
dulun bir kaç kuruşunu sızdmyor
dun, ya satılık bir evin komisyonu
nu alıyordun. Bütüıı gününüz avan4 

ta para aramakla geçiyor .. 

Muhtar, o koca boyuna boswıa 

hiç te uyumıyan bir kıvrımla komi
serin önünde iki kat oldu: 

(Devamı va.d 

r 
Birimizin derdi 

Hepimizin derdi 
Uçuşan mikroplar 

Sahalı/arı saot sekizde Be· 
goğlu lstikl<il caddesinden geçi· 
yor musunuz?, Geçiyorsanız. 

görürsünüz. Bu saatte, yahut 
bu flakitten çeyrek ıaat eovel, 
ı•lırin bu en bı1yük cadaeıini 
l>ir kara hulat kop/ar. Bu mik· 
rop taarruzu, bu kara bulu/ 
nereden geliyor, dige ıaşmayınız. 

1 
Fcukaltide bir hac/;ıe yoktur. 
Haglf'.. hlr /efJkalcidclik yok .• 
nı zefJlrll gaz hücumuna uğran• 
mııtır, ne ılı basmı,ıır, ne ıu, 
n• hu ... Hayır". Temizlik i,fe. 
rlne alt bir iki kamyon, sıra 

dük.kan, mağaza oe aparlıman· 
/arın önlerinde durmuşlar, çöp 
tenekelerini kamgonlara boşrıl· 
tıgorlar. Elinde kürek bir amele, 
kamyonun üzerine çıkmış, ~öµ

leri yerleştiriyor. 
Bu hôdisede iki haltt fJardır: 

1 - Çöp, hiç bir zaman bu 
şekilde kamyonlara gerleıtiril-

mez. 
2 - Çöp toplanması 

.aaittJ deiil, çok. daha 
yupıltr. 

i~i bu 
erken 

Bin bir mikrobun, işe, melde. 
be gid•n küçük büyük on bin. 
lerce fJalanciaşın tene/ fıis cihazı 
içerisine taarruz ettirilmesinae 
bir sebep yoktur. 

Birimizin derdi, hepimizin derdi 
oldu~una göre, bu mesele ile 
alô.kadarlar meşgul olmalıdır. 
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Dünyayı korkutan talep r HİK~ZY~atFeyzı] 
ingilizler Almanlardan aldıklan müs- __ K_a_d-ın--ı-n -a-vu-ç-la_r.;,_,ı.___;. ~ 
temlekelerin bir kanşmı dahi veremez 

1S;!M) 

••ıı •a 
· '"~'"'"" -

''Almanya müstemlekelerini geri 
alırsa, burada vücude getirdiği bahri 
üsler ve tayyare istasyonları ile 
dünya sulhu için önüne geçilmez 

bir tehlike teşkil edecektir .. ,, 

lngilizler ne siyasi, ne de iktısadt bakım· 

Almanganın Afrika ve büyük OkyanusJaki 
müsttmlekelırin• umumi bir 'akış 

eski 
dan Almanların müstemlekeye 

ihtiyaçları olmadığı iddiasındadırlar 

Eski lngiliz Hariciye Nazırı Çember/ayn böyle söylüyor 
Almanya, Hitlerin ve diğer 

devlet adamlarının nutukları -
nın da teyit ettiği gibi, her gün 
l>iraz daha kuvvetlenen bir ıs -
rarla müstemleke istiyor. Bu ıs
rar, İngiliz - Alman münasebet
lerinin düzelmesine sadece mani 
olmakla kalmayacaktır, belki 
de istikrara, sulha, iktisadi kal
kınmaya ve beynelmilel ticare -
tin yeniden doğmasına da o ka
dar ihtiyacı olan bir d_ünya için
de yeni bir karışıklık unsuru o -
lacaktır. 

Alman talepleri sadece İngil
tereye donmaktadır. F~kat 
Fransa, Japonya, Belçika gibi 
diğer devletler de pek tabii ola
rak bu taleple alakadar olmak
tadırlar. Fakat acaba bu talep 
ve ısrar olduğu noktada dura -
cak mı? Mevzuu bahsolan me • 
sele sadece manda altındaki a
razi midir? 
Almanların bu talebi de diğer 

taleplerinde kullanrl1kJan Ji 

lar nelerden ibarettfr? Mi.ıslem
lekeler için ne çeşit bir hcl tanı 
bulunabilir? Bunbm. kimse bil
miyor. 

Sir Edvar Grey 1913 ikinci 
kanununda Sir Rennel Rod'a 
şunları yazmıştı: 

"Son senelerde geçirdiğimiz en bü
yük mü§külcitın, Almanyarıın haki • 
kain ne istediğini kimsenin bilme • 
diğinden ileri geldiğini ıöylüyordunuz. 
Hakkınız varmı§ . ., 

Filvaki Almanyanın dış poli
tikasının daimi vasfı budur. Al
manya her müzakerede ne ko -
parırsa alıyor, cyerlikçe iştiha
sı geliyor> ve çok geçmeden de 
yeni yeni şeyler istiyor. 

Sir Edvar Grey mektubuna 
şöyle devam ediyor: 

«Almanya, bir şey istedi mi, 
mutlaka onu elde etmesi lazım 
geleceğini Lord Salsburiye an -
latmağa çalı§mışlardı. Siz Fran· 
sa ve Rusyayı SPvmediğiniz için 
Almanya ile bir kavgaya taham
mül edemezsiniz. Fakat bu va -
ziyet bugün için artık meV7.UU 
bahsolamaz. İnfirat devri çok
tan geçmiştir. Eğer biz kendi 
aostluğumuzu vermeğe hazıt' 
bulunuyorsak, evvela dostluk -
lan kazanmağa mecburuz.> 

Hitler Rayhştagdaki nutkun· 
aa, Almanyanın, kendisinden 
müstcmlekelerlni almamış mil· 
Jetlerden hiç bir isteği olma -
dığını söylemişti. Diğer bir nut
kunda da İngilterenin kendi top
raklarından bir karış yer dahi 
feda etmemek surctile Alman -
yanın müstemleke taleplerini 
tatmin edebileceğini bildirmiş -

Makalenin muharriri eski /ngi.u. ti. Biz Almanyanın harpten ev -
Hariciye nazırı B. Çarçil ve] Afrikadaki Portekiz müs -

ğı mevzuu Lahsolmaktadır. 
B. Orts geçen mayısta Çatam 

Huzda verdiği konferansta de
mişti ki: 

.. 1914 te Von Vagov Fransanın 
Berlin sefirine Afrikadaki müstemle-

kcitın Fransa, Almanya ve /ngiltere 
arasında ta~nıi için bir anlaşma yap- · 
maları zaruri olduğunu söylemİ§fİ. Bi
zim anla~mamız ise Belçikanm aley -
hine olacaktı . ., 

Dikkat edilsin ki, bu sözler 
Almanyanın bugün istediği müs
temlekelere sahip bulunduğu 
zamanlarda söylenmişti. Onun 
içindir ki, Almanyanm, hiç bir 
itham altında bırakmaksızın is
tediklerini ve nihai anlaşmaya e
sas teşkil edebilecek olan şart -
larını açıkça söylemesi lazım ~ 
dır. İngiltere için en kötü poli -
tika bölük bölük fedakarlıklar
aa bulunması olacaktır. Zira bu 
ufak fedakarlıklarla tatmin e
dilemiyecek olan Almanya, ilk 
müsait fırsatta yeniden talepler
de bulunacaktır ve nihayet te 
anlaşamamazlık devam edip gi
decektir. 

Alman talepleri tetkik edil -
meğe değer bir mahiyettedir. 
Yalnız bu taleplerin siyasi ve ik-
tısadi sahada esaslarının ne ol
duklarının bilinmesi lazımdır. 
Doktor Şaht'a göre, bu taleple • 
rin esası daha ziyade iktısadi -
dir. Halbuki Hitlere göre daha 
ziyade siyasidir. Almanya ckim
seden çalmayarak» bir müs .. 
temlekc imparatorluğu vücude 
getirmiştir. Halbuki bu impara~ 
torluk muharebeden sonra ga • 
}ipler tarafından çalınmıştır. 

Evvela iktısadi sebebi tahlil 
edelim: Ameri Hariciye nezare
ti enstitüsünde verdiği bir kon
feransında şunları söylemişti: 

«Muharebeden evvel Al/nan -
yanın muazzam bir müstemleke 
imparatorluğu vardı. Bu itr.pa
ratorluktan yüzde beş rnaddei 
iptidaiye çekiyordu. Yani ihtiya
cının iki yüzde biri . . . Bu impa
ratorluğa kendi maınulatının 

yüzde altısını gönderiyordu. Ya
ni ihracatının yüz seksende bi • 

temlekelerine göz dikmiş oldu
san gibi müphem ve tefsire muh- ğunu hatırlayorn~. j___ ---=--'----===....::.._~..._--.. ............ =-........ ~-~=-.=:::.. "'"""~~-
taçdır. Almanla:'! tatmin etmek Fakat şimdi, Portekizin müs· 

c::iç=in=i=c=ap==e=d=e=n=m=i.ı=· :;=a=.:ı=cle=k=ar=lık==·=~te;;m;:;,;le::;;k~e;;le;;r~in;;;i satıp satamıvaca- l Aı m anla r1 n ıstedlklerl mDstemlekelerde hayat budur 

G
uyan'a sürülen 
Türk polisinin 
hakiki hatıraları: 3 

Türk polisi, tabancasını Fran· 
sız zabitine teslim edemez !. 
Üzerime ateş yağıyordu. Fakat, 

itidalimi kaybetmiştim. Kendimi 
ateşten koruyacak yerde, parmak. 
lık önünde yatan üç ölünün cesed· 
lerini muayent:ye koyuldum. Bu 
tnrada inzibatı temin ye ahalinin 
üzerini aramak maksadile mü tef er. 
rikaya mensup on beş kadar polis 
memuru komiser Bay Hakkı Uralın 
(1] idaresi altında oraya g,eldi. Is. 
tanbul Polis umum müdürü Bay 
Nureddin [2) de bir otomobille Par• 
km kapısına gelmişti. 

Ölüler üzerinden kaldırıldığlm 
zaman caketim yırtılmış, saçlarım 
yüzüme serpilmiş, perişan bir halde 
idim. Gitmemi söylediler. Bir müf
reze poliı gelmiş ve benim askerf 
ıanayi mektebinde iken tabir co§'• 
rafya hocam olan binbaşı Hamdi Gagan •lrıJ11nıntltılcl lıaplılıtın• Müdaril lc.egf Fat en 
bey de bölüğü ile balkı dağıttığı 1 bir koca ıöbektl 
için artık işim kalmamıştı. Esasen pür silAh Fransız askeri dolu bir li• müdürlüğüne gelerek masam ba· 
durmak tehlikeliydi de •.• Yavaş ya- kamyon göründü. Kendimi ıuy• ıına geçtim. 
vaş yokuşu tırmanarak Babıaliye, o- ıizlemek için başımı cakt!timin yır• Zihnim pek karışmışb. Vak'ayı 
r adan da Sirkeciye saptım. Vilayet bk yerini örten elim üzerine eğ- müteakip kaçmak ve tanıdığım 
ıokağına girmiştim. Karşıdan içerisi dim. Hızlı geçiyorlardı. Sonradan namuslu kimselerin himayeleri al-

rı) Hal tında aizlenmek pek mümkünken bu·ı 
en Gaı.lantep luamı adli nl• ben·ı l k' · · 1 kt ld ;ıt; d V f sidir. a ıp ıçın ge mc e o u6 unu nu yapmaı m. azi emi gördüa-üme 

(2) l.tanbulda un tıcareUle m•ı· öğrendiğim bu kamyonu da atlattık- öyle kani olmuştum ki, böyle bir 
ıuı eldup nu Biındım. tan sonra Sansaryan hanındaki po- te~ebbüıü Jüzumıuz 11ydım. 

Arkadaşlarla birlikte hem hadise
yi görü~üyor, hem de tabancamı si• 
liyorduk. Nureddin beyin i'eldiğini 
haber verdiler. Dördüncü şube 
n_ıüd.ürü b:ıy Sadeddin [ 1 ] ve bi
rıncı komıser bay Cemalle [2] bir• 
Jikle derhal yanına çıkbk. Telaşlı 
görünüyordu. Şöyle sordu: 

- Vak'adan haberdar mısınız? 1 
- Evet ... 

- Park önündeki? .. 
- Hatta Alemdar sineması ö-

nünden başladı. 
- Şu halde, hadisenin yalnız 

şahidi misiniz? 
- Hayır, dedim, ayni zaman

e.fa kahramanı. 
Ve cereyan eden hAdiseyi ba

~dan sonuna kadar doğruca 
anlattım. 

Geniş geniş nefes alıyordu. 
- Şimdi ne yapacaksınız? 
- En yüksek amirim bulu -

nan sizin istediğinizi .. 
Canı sıkılmıştı. Hiç şüphesiz 

müşkül bir mevkide idi. 
- Peki, dedi, bir tarafa ay -

n1mayınız!.. 
Fazla bir şey konuşmadan 

ayrıldık. 
Nurettin Beyin çok manalı 

surette tevcilı. ettiği ne yapacak
sm ız suali beni de düşündürme
ğe başladı. Demek, yapılacak, 
yapılması zaruri olan bir takım 
şeyler vardı? .. Ne olabilirdi bun
lar acaba? Bir polis umum mü
dürünü sıkıntıya sevkedecek 
kadar aykırı ve kanuna muga -
yir harekette mi bulunmuştum? 

(Devamı var) 
(1) Halen Kaıtamonl polla mlldlirlldür 
(2) Haleıa Orcluda emD.l1•t mem.uruclur 

Beni ısrarla evlendirdiler ıs-
' rarla kanını sevmeğe çalıştım. 

Fakat arkadaşlarımın ısrarına 
rağmen karımdan ayrıldım. Be
raber yaşadığımız müddet topu 
topu 15 ayı geçmedi. Fazla ta -
hammül edemedim. O da hürri
yetine kavuştu, ben de.. Onu, 
ayrıldıktan sonra, hiç özleme -
":.::n. Hatırlamadım bile.. Çünkü 
beraber bulunduğumuz zaman
lar, bana öyle azap veriyordu, 
öyle çile doldurtuyordu ki, can 
taşıyan, bunlaru dayanamazdı. 

Sıdıka - bu eski kanının ismi
dir - nerede idi, ne yapıyordu, 
nasıl yaşıyordu, bimiyorum. 
Merak ta etmiyorum. Mümkün 
olduğu kadar ondan uzak yaşa
mak daha ziyade işime geliyor -
du. 

Bir gün eski aşinalardan Ce
mileye rastgeldim. Beni görün
ce çılgın gibi, az daha boynuma 
sarılncaktı: 

- Duydum, dedi, karından 
aynlmışsın .. 

ri ... > 

Halbuki muharebeden sonra
ki vaziyet için Ameri şunları 
söylüyor: 

.-Almanya 1933, 1934, 19~5 
senelerinde şark Afrikasında 
1,429,415 liralık mal sattı ve <..)'ni 
müddet 1.arfında 1,080,567 li -
ralık maddei iptidaiye satın al-
400,000 liradır. Bu farkı Al -
manlar başka yerlerde kullandı
lar'. Yani açıkçası topu tereya • 
dı. Arada lehine olan fark 
ğına tercih ettiler. 

İngilterenin Kamerun müs -
ternlekesine gelince, 1934 te bu 
müstemlekenin ithalatı yüzde 
kırk nisbetinde Almanyadandı. 
İhracatının dörtte üçünden faz
lası ise yine Alrnanyaya olmuş -
tu. Demek oluyor ki, iktısadi ba
kımdan gösterilen sebep yerin
de değildir. 

Siyasi bakımdan gösterilen 
sebebi de tahlil edelim: 

Almanya, Avusturyayı bir ke
lime ile tutrnağa muvaffak ola
bilecek bir vaziyette iken, bila
kis kamçılamıştır. Lord Greyin 
konferans teklifini reddetmiş -
tir. Avusturyada müzakere ha
linde iken, Rusyaya harp ilan 
etmiştir ve en nihayet te mağ -
lup olmuştur. Acaba galip gel -
seydi, İngiltereye ve müttefik -
}erine kim bilir ne şartlar tah -
mil edecekti? Kendisinden ne 
merhamet bekliyebilirdik? A -
caba kendisine ne tazminat ve
recektik? Belçika müstemleke -
leerinden bir karış toprak kala -
cak mıydı? İngilterenin müs -
temlekelerinden acaba ne bıı:a -
kılacaktı? 

- Öyle oldu, iki sene var ki 
ayrıyız .. 

.. - ~en sana, daha evlendiğin 
gun soy]emedim mi?.. O seni 
tatmin edemez.. Sen onunla o -
turamazsın .. 
Hoş beşten sonra, Cemile gü

lerek, kulağımın dibine sokul -
du, yavaşça: 

- E . · · Şimdi ne yapıyorsun 
bakalım, dedi .. Rahat, asude bir 
hayat sürüyorsun ... 

- Çok iyiyim, dedim .. 
- Ama, heyecansız yaşan • 

ınaz .. Birini seviyor musun? .. 
-Yok . . . 
- Sevmelisin.. Birini mut 

1aka sevmeğe çalışmafonn .. 
Cemilenin bu sözleri, bilmem 

neden, iizerimde ani bir tesir 
yaptı . Onu sanki, bir haynt ve 
aşk kabını gibi, sadakat ve saf
dillik ile dinlemiştim. Onun söz
lerine inanmıştım, hatta.. Son
ra, ~ikkat ettim. Cemileyi şöy
le hır baştan aşağı süzmüştürn. 

(Devamı 6 ncı sayfada) 

Harp sonunda, Alınan müs • 
temlekeJer~nin alınması Loit 
Corcun degil, general Smuts'un 
ısrarı ile olmuştur. 

General şu sebepleri ileri sü -
re~.ek ısra:da bulunmuştu: 

Alman ınıparatorluğuna ait müs .. 
lemlekelerin İdaresi bakımından, Al • • 
man İmparatorluğunun bu müstemlt .. 
ktlerde .denizaltı gemileri için üsler ı.>ii
cude getimminin bütün milleılerin 
crrmiyeti için bir tehlike te1kil eJeceli 
bakmındarı müttefik dwletler her ne. 
olursa olsun bu şerait dahilinde Al •• 
man müstemlekelerini almak l)e bir Ja
ha iade etmemek vaziyetinc!edirler • ., . 

Cenub Afri kasında isyan çık· 
tı ve bu isyanda AJman parma
ğının olduğu anlaşıldı. Şimdi 
bu memleketin o kadar kan dö. 
kerek o kadar pahalıya satın al
dığı emniyetini tekrar böyle bir 
tehlikeye maruz bırakacak mı -
yız? .. ı\Jrnanyaya fethedilmesi 
bir çok cenubi Afrikalıların ha
yatına mal olan Tanganika'yı 
terketmekle durup ·dururken, 
tehlikeleri artırınağa razı ola -
cak mıyız? Cenubi Afrika do • 
minyonlarının hükumet eıdam • 
ları böyle bir müsaadeye asla 
razı olmamaktadırlar. 

Hakikat şudur ki, hatta onlar 1 
razı olsalar bile, İngiltere bu 
topraklan geri veremez. Çünkü 
bu hususta karar vermek İn • 
giltereye düşmez. Çünkü bura-

1 

ları bütün Britanya imparator
luğunun müşterek gayretile fet• 
hedilmiştir. İngiltere ve domin
yonlan ise bu müstemlekeleri 
ellerinde bulundurmakla, yeni 
tehlikelerin ortaya çıkmasına 
mani olmaktadırlar. 



Macera pe· 
şin·de koşan 
Kadınla·r 
- --

Hayat hasiS kadınları 
nerelere kadar 

sOriikliyebilir? 
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Mermi kovanın
da bir hazine 

Aç, sefil insanlar bazen 
nasıl milyoner olurlar? Başını getirene üç bin dolar verile

ceği ilin edilen hu kadın kim ? Umumi harpte kimbilir kaç kişinin canına kıyan 
öğenmek bir şarapnel mermisi fakir bir ameleyi mes'ut etti Buda bir başkası: Bir definenin sırrını 

için kendisini bir .ihtiyara teslim eden kadın .• 
[Hayatla macera seven kadınfar 1 ~ 

çoktur. Fakat kendilerini maceraya 
brrakan bir çok kadınlar içinde ~a • 
ğıda bir nümuncsini yazdığımız ka-
Jına güç tcsacliif edilirö 

ENKALARIN HAZiNESİ 
Sıcak bir yaz akşamı Riyo dö 

Janeyroda bulunuyordum. E • 
Jektrik ışık1arı içinde gündüze 
dönen geniş bulvarda büyük bir 
kalabalık vardı. Muhteşem Ko
pakka Bana otelinin kapısı ö -
nünde bir otomobil durdu. Son 
derece güzel bir kadın otomo -
bilden henüz inmişti ki birden
bire sekiz el silah patladı. Genç 
kadın yuvarlandı. 

Silah sesleri ortalığı karıştır
mıştı. Katiller bu karışıklıktan 
istifade ederek kaçtılar. Kadı • 
nın cesedini otelin holüne al • 
dılar. 

Herkes kendisini tanımıştı. 
Cenup Amerikasının esrarengiz 
güzellerinden Emilya Kavossa. 

Bu kadının eski enkaların 
hazinesini bulmuş olduğu iddia 
ediliyordu. 

Latin Amerikasının bütün şe
hirlerinde bu kadın için diller -
de dolaşan hikaye şudur: 

Bundan beş sene evvel, ev -
velce sahne artisti iken, sevişe
rek parasız bir adamla evlenen 
madnm Kavossa kocası ile bir -
likte cenubi Amerikaya gelmiş, 
Peruda, Enkaların eski peyi -
tahtı olan Kuzkoda yerleşmiş -
)er. Orada Hallet Burnet ismin -
ae tanıdıkları bir İngiliz ant)ka
cı bir gün söz arasında bunlara 
aemiş ki: 

- Burada, Enkaların hazi -
nesinin nerede saklı olduğunu 
bilen bir ihtiyar var. Bu ihtiya-
rın adı El Desianodur. En}rn -
]arın sakladığı hazineye ise kıy
met biçmek mümkün değildir. 
1532 denbe.ri Peru fatihlerin • 
den başlayarak, bugüne kadar 
gelen nesiller bu hazineyi bey -
hude yere arayıp durmaktadır
lar. El Desiano ise Kuzko'da 
eski bir mabedin harabeleri 
içinde yaşamaktadır ve kimsey
le konuşmaınakadır. 

Bu muhaverenin ertesi günü 
Emilya Kavossa ortadan kay • 
boldu. Kocnsı beyhude yere ken
aisini aradı, durdu. Altı ay geç
ti ve nihnyet zavallı adam karı
sının mabet harabelerinde El 
Desiana ile birlikte yaşadığını 
haber aldı. Derhal harabeye koş
tu. Fakat mahzun ve sessiz tek 
başına geri döndü. İki gün son: 
ra Kavossa'yı yatağında ipek bır 
iple boğulmuş buldular. Bu_r .
nettin gösterdiği yollardan gıdi-
Je.rek El Desiano ile Emilya 
Kavossa tevkif edildi. İhtiyar 
hiç bir şey ~öyle~yor ~~ yalnız 
başının işaretlerile katilin ken
öisi olduğunu itiraf ediyordu. 

Emilya, Enkalann hazi~.:si
nin nerede saklı olduğunu og • 
renmek maksadile ihtiyarın met
resi olduğunu itiraf etti ve hatta 
kendisini münhasıran yanında 
alıkoymak maksadile ~ti~ann 
bir gece kocasını bogdugunu 

ısöyledi. 
El Desiano idama m~~ ~l-

,_, hüküm infaz edıldı. Emil-
au ve km.. b 
yayı serbest hıra aga ~ec . ur 
kaldılar. Enkaların hazınesıne 

ı. genç kadın bu mesele 
ge ınce, l a· H .. .. . h' hır' şey söy eme ı. u-
ıçın ıç . .1 
k"· t •t ocvayı sırkat suçı e ume e aı ..... ,u k •st dil 
k d. . . ·ıham etme ı e er. 

en ısını ı b. delil 
F k t rtada müsbet ır 
an o . boa 

olmadığı için bu tehdit te ş 
gitti. 

Bir kaç hafta sonra Bumet es
rarengiz bir hastalıktan öldü. Bu 
meselenin şahidi olarak yalnız 
Emilya hayatta kalmıştı. Genç 
kadın Perudan ayrıldı, se~aha~e 
çıktı. Kocası kendisine hıç .hır 
miras bırakmadığı halde, mil -
ıonerler ııbl yaşıyordu. 

• 

Bu paranın nereden 
geldiğini biç bir zaman 
kimseye söylememişti • 
Onun içindir ki, bu mu. 
amma ancak bir şekilde 
izah edilebiliyordu. Gü· 
zcl Emilya ihtiyar yerli· 
den hazinenin sırrını Öğ'· 
renmişti. 

Sekiz kurşun Emilyll 
Kavoıısanın da macera
sına nihayet verdi. Kim 
öldürdü? 

Evvela genç kadının 
Enkaların altınlarını sal• 
mağa memur etti~ meç• 
bul adamdan 4üphe 
ettiler. Katilin bskımç 
bir aşık olabilmesi ihti. 
mali de hatıra reldi. Fa-
kat ne katil bulundu, ne 

.. 

Kadın ta. 
biab ica· 
bı mace
ra perest• 
lir. Fakat 
onu en 

ı 11ade tah
rik eden 
oey. a~k
tan daha 
çok kuv· 
vetli ola· 
rak tanı. 
dıtı pa
radır. 

de .Enkahırın haıin.esi.ni Bir har•l>etl .. ılerc• 61r lhtlıerc: mttrultl: •tl•n 
çevırcn sır anlaşılabıldı.,, tanınmıı •rli•l,,.Jen Emilyo KeooHa 

ttıtnııın11tnnn1nımututııuuuJt1t11ı•lRltn1ıınıuuu1111ıttt .... ınuuıııtuuttu11~11au11u11•ıwua11.-..11ınnnı1tın... 

Hiç düşündünüz mü 7 I 
Çinde bir suçlu na
sıl sorguya çekilir? 

Çinde idama mahklim edilen· 
lerin kafalarının balta ile uçu • 
rulduğunu hepimiz biliyoruz. 
Fakat bir maznunun nasıl sor -
guya çekildiğini d~ğrusu. bil • 
miyorduk. Yukankı resımd:n 
öğreniyoruz ki, suçlu. s~rgu ha
kiminin önüne getirilmezden 
evvel, yan beline kadar çıplak 
soyulmakta, elleri arkadan ke • 

lepçelendikten sonra huzura 
sevkedilmektedir. Sorgu esna -
sında iki jandarma ellerinde tut
tuklan tabancanın namlusunu 
suçlunun şakağına tevcih et -
mcktedirler. Hakimin bir işare
ti belki de tabanca tetiğinin ha
rekete gelmesine kafi gelebilir. 
Bu vaziyette suçlunun bütün 
y,aptıklarını ve bildiklerini söy
lememesine imkAn var mı? 

Tali insanı güldereccği zaman, yer 
\'e mekfuı aramaz. Kendi memleke
tinde aç, sefil ve işsiz kalan bir n • 
mele, başka bir memlekete, ekmek 
parnsı kazanmağa gittiği zaman, ta
liin bilyük bir lütfunn uğramış ve 
dünkü zavallı nmele, bugün dünya
nın zengin insnnlarından birisi ol • 
muştur. Macar nmelesi bu büyi.ilC 
servetini bir menni kovnnı içinde 
bulmuştur. 

Macaristnndan kalkıp Fransaya 
giden Macar amelesi .Arden dağla
nndaki kereste fabrikalarından bi • 
risinde çalışmağn bnşlamı§tır. Bir
gün, üç amele, içi çiirük, kalın ve 
büyük bir ağacın kesilmesi için fab
rika direktörlüğünden emir al -
mışlnrdır. Ağacı keserlerken çürük 
kovuk içinden bir mermi kovanı ye
re yuvarlanmıştır. Ameleler bundan 
korkmuşlar ve patlamış bir cehen • 
nem makinesi zannederek mermi • 
nin yanından uzaklaşıp fabrikanın 
mühendisine meseleyi anlatmışlar
dır. Çünkü, umumt harpte .Ardcn 
dağlannda Almanlarla Fı·ansıiların 
arasında çok kanlı muharebeler ol
muştur. Fransızlar bu ormanlar • 
dan geri çekilirlerken şurada, bura
da bir çok cehennem makineleri, 
patlamamış mermiler bırakmışlar -
dır. Harp bittikten sonra bu menni
ler bir çok insnnlnrın ölilmilne ve 
sakat kalmalarına sebep olmuşlar • 
dır .. Bundan dolayı Arden dağlann
da çalı.şan bütün ameleler böyle mer-

Ardın ormanıarıntla alaç lctHrl:ın, kimin harrına i•lir 
J:I, harada bir tlıfine •aklıdır? .• 

ra bu hazinenin hakiki sahibinin bu
lunması için gazetelere i15.nlar veril-

miş, muayyen bir müddet zarfında 

bu servetin hakiki sahibi çıkmadığı 

giden suları arasında acaba eski acı 

günlerin halım ve hayallerini mi 
seyrediyor, yoksa, halin eüzellik -

lerini mi? .. 
takdirde, bunlara teslim e - l:m:==-============-
dileceği bildirilmiştir. Mühlet geç
miş fakat müracaat olmamıştır. Bu 
paralan ormanlar içinde gizliyen a
damın, Almanların hUcumundan ka-

BE YOG1..U 
SARAY 

TÜRK 

MELE'.K 
iPEK 

SAKARYA 
YILDIZ 
SÜMER 
ALKAZAR 
TAN 

: Kltlar mektebi ve 
cinayete harp 

: Türk inkılabın da 
terakki hamleleri 

: Se~işmek arz.usu 
: Rus -Japon muh .. 

re besi 
: Aşk şükranı 
: Rose Mdric 
: Zafer yolu 
: Zafer günü 
: Be} aılı kızlar mele 

lebi ve son uçuşı 

Eıkl amıle, penl mllgonl1'in ıfm'1 Tana ulılliniı Hjis lıir l:öıldI. var 

mi kovanlan gördükleri zaman çok çan bir Fransız zengini olduğu an -
korkmaktadırlar. Onun için ağacın laşılmış ise de, adının ne ve kendi -
içinden çıknn bu kovanı, fabrikanın sinin kim olduğu öğrenilememiştir. 
dircktörU, ormanın içinden geçip gi- Ve en nihayet ölduğü kanaatine va
den bUyük bir nehrin sularına attır- rılmıştır. Fransız knnunlannn göre, 

böyle vaziyet tahaddüs edince, pa-

ŞIK 
ŞARK 

: Ehli ıalip muharcbeletl 

ASRI 

ASTORYA 

: Anne Karenin ve 
Yavrucuk (Şarlo) 

: Renkli p~çc ve 
Ôlüm ve zafer 
:Hindistan kahrama• 
nı ve Malek kaçako 

CUMHURiYET: Yıldınm kaptan. 
Kukariçe ve Mekaud 

uııştır. Fakat, Macar amele, kafası
nın içinde doğan enrip bir hissikab-

lelvuku ile merminin içinde bir şey 
olup, olmadığını, patlayıp patlama-

dığım anlamak için büyük bir mera
ka düşmilştilr. Bu merak, rahatını 
ve uykusunu kaçırmıştır. Ay 1şıkla
~n aydınlattığı şeffaf bir gece ya
nsı, Macar amele yatağından kalk· 
mış, doğru nehrin yanına giderek 

düşünceye dalmıştır. Ya nehrin 1çi
~e girip te mermiyi kucaklayıp dı· 

§8n çıkarmağa çalışırken, mermi 

patlarsa... Veyahut, mermi patla .. 

mış ve içi taş, toprak ile dolmuşsa .. 

:Bu zahmetlere katlanmak d<>iru o • 
lur mu, olmaz mı?... · 

Nihayet kararını vererek nehrin 
içinden mermiyi dışarıya çıkarmış -
tır. Bu büyük mermiyi gUç halle, 
inliye, inliye, kulübesine götüren 

amele, sabaha kadar içini boşaltmış. 

tır ... Fakat ... Neyi boşaltmış biliyor 
musunuz? .. San Napolyonlan ..• El-

mas, inci, pılanta, altın saat ve daha 

bir çok en pahalı ve kıymetli eşya -
lan.:. 

Ertesi sabah, ağacı beraber kes • 

tikleri diğer iki amele, Macar ame

lenin zenginliğinden haberden ol • 
muşlardır. Bu serveti, ağacı birlikte 

keserlerken bulduklarını iddia ede

rek zenginliğe ortak olmak ~ 
lerdir. Macar amele buna razı olma
mış ve mesele zabıta ve adliyeye ak

setmiştir. Fransız makamati işe va
ziyet ederek vaktile çok büyük mu-

harebeler cereyan eden Arden or -
manında ve kovanın bulunduğu yer

de tetkikler yapmlflır. Bundan son-

raların Macar aınclesine teslimi icap 
etmektedir. Binaenaleyh, Macar a -
mele mahkemeye davet edilmiş ve 
bulduğu paralar kendisine verilmiş
tir. Diğer iki amele ise mahkemeye 
müracaatla ağacı keserlerken hazır 
bulunduklarını iddia ederek, hak ta
lep etmişlerse de mahkeme bu id
diayı dinlememiştir. 

Macaristandan aç ve sefil bir hal
de yola çıkarak, Frnnsa ormanla
rında karnım doyurmağa giden Ko
vaç şimdi Budapeşteye, kendi vata
nına dönmüştilr .. Milyonerler arası
na karışan talili adam, Tuna nehri 
kenannda satın aldığı gilzcl evinin 
taraçasından Tuna nehrinin akıp, 

JSTANBUL 
FERAH 

MILL1 

HiLAL 
AZAK 

ALEMDAR 

: Kan kardeşler ve 
Parisli şantöz 

: Çapkın genç ve 
Kızı,._ çayır 

: Hortlak 
: Balalayka \'C hcrke8 

ondan bahsediyor 
: Denizler pcri~i ve 
Şarlo maskeli baloda 

KEMALBEY : Şafakta silah ses
leri •C lftirak adaa 

HALE 

HALE 

KADIKÖY 
: işte bahriyeliler 

0SK0DAR 
: Mazurka 

BAKIRKÖY 
MiL TIY ADI : Mişel Strorof 

Burje Tayyare istasyonu 

[ Paris civarmdakl Burje tayyare istasyonu daha ziyade ~etilecek
tir. Hava seferlerinin artık muntazam tarifeye tabi trenler gibi temin edil .. 
diği bugünlerde Burje istasyonunun bugUnkU vaziyeti ihtiyacı temine kafi 
gelmemektedir. 

Yukarıda maketini gördüğünüz bina yeni Burje istasyonunda yapıt.. 
caktır. Bu binada otel, lokanta, hamam vesaire pbi yolcunun ilk ihtiyaçlal'Jııt 
nı temin edecek her şey bulunacaktır.] 
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Uç komite 

Makedonya komite· 
cileri arasında 13 yıl 

Yazan: 
Necmedc11n Deliorman 

Sofyad~ eaki (Deliorman) 
ırı.seteal basmuharrlri 

3-
çetelerin mahalle teşkiline başladık

tan bir yerde kalıyordu, mezarlığın 

bir cephesini üzüm bağlan, yan cep

hesini kasabanın parkı ~al ediyor-

B•lpletaıttla l'•MI"-' ianbannda lb1' oamldM N pııı:ar 
pine •""'"'' 6lr lHaaı 

mezarlığın muhtelif köşelerine yer-1 du. Belediye., burasını senelerden • 
leftirdikleri husust bir takım adam- beri istimWt etmek istiyor, biz 
tara: Heyyy. .• Gelmeyinnn... Geli- Türkler de razı olmuyorduk. Amma.. 

ozzzzz ... Gibi bir takını korkulu Bir prt1a. Ecdadımızın mezarlık 1-
~tarlar yaptırdıklan ve bu gürül - ç~eki kemikl~ Bel~yenin 
tüler arasında daha emin olarak ça- Türklere verecegı başka bır yere 
hşacaklannı tamim ettikleri anla • t~ci surette naklederek mezaı: -
ılı ordu .. Arkadaşım vaziyeti daha lıgı boşalttıktan sonra ... Kanun bıze 

:yi ~örebilmek için m~rlığa bitişik hak verJyordu. Ve bizim ~~tün isti
olan bır evin köş"sine kadar ilerle- ~.tgab..ımız da bu kanun. ıdi .•• Yansı 
di. Ben bir parça geride kalarak in- Türk olru kasabanın sakinlcrı par • 
tizar ettim. Beş, 00 dakika sonra ya- ~ genişletilmesinde de müttefik 
mna dönen Arif Necibin, gözleri yaş- ıdiler. 
]ar içinde idi .. Zavallı arkadaş ağlı- Maamafih, bize 76 dönilmlilk bir 

d mezarlığı rızamızla terkederken, 
ıror u .• 

Arkadaşım: "Komiteciler mezar• kemikleri nakil ve ölenleri defnede-
hğı adalllakıllı kanştırıyorlar. Me • cek kasabaya ynkın muvauk bir ye
zarını eşerek lilk ile yeksan ediyor- rin ayrılmasını da istiyorduk.. Ge
lar, bütün mezar taşlarını kırarak lip geçen bazı belediye reisleri bu i
tesviyei turabiye yapıyorlar. Her şey §i muvafık bir §ekilde halle çalış • 
bitmiştir. Sabaha kadar bir tekme- mışlarsa da muvaffak olamadan Par-
zar kalmıyacak, bütün ecdat çiğne- tipnlar tarafından azledilmişlerdir. 
ııecek, mazi, mahvolacak,, dedi.. insanı di1§Unceli bir çok Bulgar • 

Elim, arağım tiril, tiril titriyordu. lar, böyle nazik ve mukaddes adde
Şu gözümiln önündeki yık.ık taşlar dilen yerlere ait i§lerin hallini ka • 
albnda benim de dedem ve ecdadım nuna bırakmanın münasip olacağı • 
&ratıyo~u. İçim fenalaştı.. Fakat.. m söylüyorlardı. Bu fikre biz Türk· 
Böyle yüzlerce mUtecavilz karşısın• lerin hiç bir itirazımız yoktu.. 
ela gece yansı iki Tilrk gencinin va- İşte bu vaziyet içinde iken, Dob • 
sifesi, sinir ve nefsine hlıkım olarak ruca komiteleri ile pmarık gayri ka
temkinli hareket .etınekten 00:.c;ka bir nunl Bulgar teşekkülleri Razgrad 
feY olmaması lazım geldiğini düşü • mezarlık Mdisesini meydana getir • 
nerek ağlıyan arkadaşımı teskine ça- mlşlerdir. Bizim bilAhare öğrendi • 

~İıaı bir karar vermek icap edi- ğimize göre, mezarlıktaki taşlar kı
)'Ordu. Arkadaşıma: "Hnydi döne • rılıp, tesviyei turabiyesi yapılır -
Jim,, dedim. Meyus ve bitkin bir ken, ellerinde kazma kUreklerle if 
halde tenha sokaklardan kasabaya gören vatan! teşekküller mensup • 
doğru dönerken, kararımızı verdik.. lanrun başında (Bulgar Milli Leji • 
Bu gece, ne yapıp, yaparak bu herif- yon) teşkilatının Razgrad şubesi re
lerin sabaha kadar mezarlığı büs - Jsi Hubançef ismindeki bir genç ve 
bütün yıkmalanna, sırtlanlar gibi mut8a&'Slp papasla, bizzat kayma • 
karıştırmalanna mani olacaktık.. kam Vazelof ve ilç yüz kişi kadar 
Doğru, kasabanın kaymakamlığı· gayri me ul şovenist Türk düşmanı 

na gittik. Nöbetçiye kaymakamı çete ve milli teşekkül adlan bulun-
10rduk... muşlardır. Biz, önce Arif Neciple 

Kaymakam Vazelof, genç ve toy birlikte, şayet, bir tecrübesizlik e • 
bir Parüzandı. Asayişinden mesul derek mezarlığu içine doğru bir par-
bulunduğu bir memleket içinde me- ça daha sokulmuş olsa imişiz, öldü-
zarlıklar yıkılıp, mezarlık bekçisi - rüleceğimiz 1J1uhakkak imiş, çünkiİt 
aiıı kulübesi yukılır, itfaiye gider ge- gizli, gizli bu hadiseyi haftalardan, 
lir de, onun haberi olmaması iuıka • aylardan beri hazırhyanlar, silahlan, 
Ilı olur muydu.. bıçakları ve hatta bombaları ile me • 

Her şey berveçhi peşin düşünü • zarlık yerine gelmişler ve Türkler 
itip, tasarlannl1', TUrl lerin milra • tarafından bir tecavilze maruz ka • 
caatları yerine getirilmemesi için lacak olurlarsa kendilerini müdafaa 
ka·-.. 1P ...... kendi izini kayı....-;...a ~ uı.aaau• ...,.;;wıugı.a. etmek üzere bütiln tertibatı almış-

Jandarmaya, kaymakamın nöbet- lardır. Biz, mezarlığa yakın bir yer
~ çaVU§U!lu sorduk, o da ortadan den meşalcli hayaletleri seyreder -
kaybolmuştu. Jandarma bizimle a - k b G lm · f en, eyyyyy... e eyınnnnn ... a-
lay etmek istiyerek: "Kaymakam lan diye natra atanlar, gQ.ya Türkle
aannedersem, .kiliseye duaya gitti,, rin yapacaklan mezarlık müdafaa-
4edl.. smı. mezarlığı C!§eliyenlere haber ve-

F'ılhakika Hıristiyanlar, o gece, ricl milnadller imif. 
dini yortulan mUnasebetile kilise • Bundan maada, Til.rk mahalleleri· 
lerde sabahlara kadar ibadet ede • ne birer, ikişer gözcü konınll§. ve 
rek, ellerinde mmnlar, sokak ve cad- pyet Türklerde bir kımıldanma 
delerden geçerek evlerine dönerler. görülecek olursa, bu bekçiler gidip 
Bu bir dini Adettir, fakat, kayına • Jcap edenlere haber verecekle.nnlf. 
kamlıktaki jandarmanın bize mani-
dar bir surette kaymakam Vazelo ~ Hey ••• Gidi bey .•• PartWmlar ve 
fun kilisede bulunduğunu söylemesi, çeteler elinde kendi benliğinden e • 
esasen bizce fUpheli olan işin iç yü- ısasen çoktan bılop usanmış olan za
zünU bir kat daha aydınlatılıyordu. valh Türklerin gilcll kuvveti, ağla • 
Çünkü, mezarlık hadisesi gelişi gü- maktan başka neye yetebilirdi? .. 
Dl tesadftft bir iş olmayıp, MüslU • Türk, boğazlanıp, kanı akıtılır, (Ha
man cemaati ile kasaba belediyesi san terzi, (Yunus aptal), (Karako-
arasında on, on bej yıldanberi sü- calar) da olduğu gibi, gözü önünde 
riincemede kalmış muallik bir. me- cebren namusuna geçildikten son -
mesele idi. Çünkü, kasaba kalaba- ra bile, yalnız ağlar. Ve Allahına du-
hklaşıp genişledik~ mezarlık,, 16 alar ederek, düşmanlık edenlerin be-
lıln uüfuslu modem bir kasabanın Wannı istemekten ~ka kimseye 
en mutena bir kenmmda, göz önün- Wr py diyemezdi •• 
de, ve Dobruce komitelerinden baza (Dncmıı tJttf') 

1 HiKAYE f 
Kadının 
Avuçları. 

(Dördüncü svg/nt!afl dtonm) 

Cemile, ne kadar da güzelleş • 
miş, olgunlaşmıştı. Onu bekar • 
lığımdan, eski çapkınlık zama -
nından beri tanıyordum. Fakat, 
şimdi o daha nefis bir kadın ol· 
muştu. Sözü, sohbeti, hali ve 
tavn bir erkek üzerinde öyle 
heyecanlı bir mıknatıs. oluveri
yordu ki ... 

O gün Cemileye söz arasında: 
- Ne harikulade şey olmuş • 

sun, dedim .. 
O güldü, ince parmaklarile ya

nağıma bir fiske vurdu: 
- Sus, dedi, hemen yaramaz-

lığa ba~lama... ı 
Gözlerini havaya dikerek ila-

ve etti: 
- Ben artık yaşlı başlı bir ka

dın oldum. Az zaman mı geçti .. 
Yaş 33 .. 

Cemile, benden hiç bir şey 
saklamazdı .. O, sahiden 33 ya -
şında gevrek, olgun, mis gibi bir 
muz halinde idi. 

• •• 
Bir hafta sonra, Cemile ile 

tekrar buluşmak üezere aynl • 
mıştık. Vadeli gün geldi, çattı. 
Süslendim, püslenclim, Cemile
yi, beni beklediği pastacıda bul-
dum. Görür, görmez içime bir 
mc-.aklık doldu. Kalbim daha 
hızlı atrnağa başlamıştı. Onu, 
bugün daha nefis bulmuştum. 
Aman, ne güzel şeydi o... Et • 
raftaki insanlardan sıkılmasam, 
onu oracıkta, tutup öpüvere -
cektim. Yumuşacık eli üzerine 
dokundurduğum dudaklarımı 
bir türlü ayırmak istemiyor • 
dum. Cemile, kendine çok yakı
şan. koyu yeşil bir kostüm giy
mişti. Şekerci külahına benzi • 
yen sivri bir de şapkası vardı. 
Kafir, öyle bir fiyaka ile yana 
eğmişti ki... Göğsü açıktı. İnsa
nın içini ürperten bir titreme 
vardı göğsünde .. 

- Geç kaldın, Ahmet, dedi ..• 
- Neden canım ... Tam va· 

kit ... 
- Sekiz dakika geciktin ... 
- O kadarcık kusura bak • 

ma .•. İşim bitmedi .. 
Elini avuçlarmıda sıkıyor • 

aum: 
- Beni ae arbk, ilk randevU

ye gelen toy bir mektepli deli • 
kanlı yerine koyma.. Canım .• 
İşim ancak bitti ve işte geldim .• 
E nasılsın bakalım .. Hemen kal
kalım mı? .. 
Masanın üzerine baktım. Ce

mile bir kakao içiyordu. Bana: 
- Sen de bir .şey iç te öyle 

kalkarız, dedi .. 
Hayatımda ilk defa girdiğim 

bu pastahanede Cemilenin güzel 
hatırı için bir acı kahve de ben 
içmeğe tabii mecburdum. Biraz 
ötede durnn garsona benziyen 
bir adama: 

- Bir kahve getir, ama, sa -
de olsun .. 

Diye seslendim. 
Cemilenin gözlerinin içine ba

kıyordum. Orada ne tatlı bir 
baygınlık ve derinlik vardı. E
lini hala avucumdan bırakma • 
mıştıın. Bir beyaz güvercin gibi 
o elleri okşuyordum. Öyle bir 
halde idim ki, kahveyi sabırsız
lıkla bekliyordum. İçip hemen, 
dışarı fırlayacak, Cemile ile şöy
le baş başa kalacak bir yer ara -
yacaktım. Bu hissimi ona da aç
tıın: 

- Yerimde auramıyo~ 
yavrum, dedim .• O, başını sal• 
ladı, giildü: 

- Benden mi sıkılıyorsun? •• 
- Evet, dedim, şu halin, da-

ha doğrusu şu halimiz beni öy • 
le sıkıvor ki .. 

- Maşallah sen, ben görmJ. 
yeli almış, yürümUşsün ..• Bu ne 
hararet? •.. 

- Seni seviyonım Cemile ..• 
Vallahi seviyorum .• Hem bili -
yorsun ki bu aşk yeni değil. çok 
eski bir mazisi var ... Canım Cc· 
mile .• 

O kadar dalmışım ki, Cemi -
lenin adeta aAzının içnie girecek 
gif>i, ona sokulmuştum. Masa
nın üzerine bir kliçük tepsi ile 
kahve fincanı sürüldüğü vakit 
ancak kendime geldim. Garso • 
nun sesi. kulağımda bir fırtına 
tesiri yaptı: 

- Buyurun Bay Ahmet ... 
Birden irkildim. Sesi tanıyor

aum. Döndüm baktım. Beyaz 
bir gömlek giymiş olan bu kadın 
garson, benim eski karım Sıdıka 
idL. Rqoı Fegd 

BUGONKO PROGRA•M~-ı Eski ~Stüb~ :;:~::~::~~ J 
Ôğle neşriyatı: 

Saat 12,30 plakla Türk musiki!i, Halk arasında kumarçe 
12,50 havadis, 13,05 muhtelif plak • 

ne~~:~ !:~y::~· şitleri, kumar anlayışı 
18,30 plakla dans musi"isi, 19,00 
Şehir tiyatrosu komedi kısmı (ls
mariama koca), 20,00 fasıl saz he. 
yeti, 20,30 B. Ömer Rıza tarafından 
arapca söylev, 20,45 f •sal aaı he
yeti 21, 15 orkestra, 22, 15 aians ve 
borsa haberleri ve ertesi günün 
programı, 22,30 plAkla sololar, 
opera ve operet parçalan, 23,00 
son. 

1 - Ôğle neşriyatında saat 13 
den 14 de kadar Güneı klübünden 
naklen Güneı korosu. 

2 - Akpm nesriyabnda saat 
18,30 dan 19 za kadar Güoeı ldü
biinden naklen Bay Bedri Rahmi 
taraf ınd3n konferans (Ream ve 
r<"s"'am.) ........................................................ 
Yakında yeni 

göçmenler geliyor 
Bir müddettenberi durmuı olan 

göçmen nakliyab yakında yenidea 
başlayacaktır. 

Y cniden gelecelt ıöçmealeria 
lalin iılcri için tedbir abnmaktadır. • 

Dobrice Türklerinin anavatana 
getirilmeleri için Hük4metimizle 
Romanya Hük(lmeli arasında akde
dilen itilAfname mucibince bu göç
menlerin Haziranda nakline baıla
nılacaktır. 

Bey9irlerin kanı 
muayene ediliyor 

Belediye hududlan dahilindeki 
kazalarda bir teırini sanide baıla
mış olan rcum nıücadelesi ikmal 
edilmiştir. Mücadele esnasında ka· 
zalarda bulunan beygirler elden ge
çirilmiştir. Bu hayvanlardan alınan 
kanlann küçük sıhhi1e baytar mek
tebindeki laboratuarda muayene
leri yapılmıştır. ---
DoktorJarımız 
Parise gidiyor 

24 Temmuzda Pariste toplan .. 
cak olan arsı ulusal çocuk Psychi
atrı. kongresine memleketimizden 
de bir çok çocuk hastalıktan mü
tehassısları İftirak edeceklerdir. 
Kongre 24 temmuzda bqlayacak 
28 temmuzda nihayet bulacaktır. 

Na kadar konserve· 
Et yiyoruz? 

Belediyeye ıönderilea bir ta
mimle lstanbulda bir 1enede istih
llk edilen konserve etin kilo 
itibarile acele tesbiti lıtenmiftir. 

Memlek~tin et konserve ihtiyaca 
fimdiden tetkik edilmektedir. ...................................... ,,,,, ,,, __ 

Şaka 

- Ôyle bir iıkarpln laUyorum ki 
içi ıenlı ve rahat olsun, amma da
ıardan da dar ve kü$ük ıörünıün. 

- Elbette telefona cevap verecek· 
sin, ben aeai buraya ne diye. aldım? 

Palamut, Apanas, yalama, tek düşür
mek •• dedikleri kumar nevilerinelerdir?. 

-3-
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Kesik kalıt - Zımpara kA • 1 
iıdile kenarlan hafü hafif alı • 
nan iskambil kağıdı. [Bu kağıt, 
yandan kesilirse, ikili, üçlü, dört
lü ve ilah gibi boşlar, tepeden 
kesilirse bey, papaz, kız ve vale 
gibi makbul kağıtlar alınır. Bir 
kumar hırsızı bu cinsten kağıt
larla oynarken, ona göre keser, 
daima doluları alır, boşlar «ena
yi• ye kalır. Böyle kağıtla piket, 
basma gibi oyunlarda çok isti
fade edilir.] 

Posta - Para çık, miktar söy
le .. 

Peniz et - Söyle, haber ver. 
Tüymek - Kaçmak, savuş -

mak. cBaktım herif malları kay
bedince su koyverecek, hemen 
tüydüm!• [Külhanbeyi argo -
sunda da ayni manada kullanı • 
lır.J 

Akoza = Agüzc - Sağlamlaş
tır. söyle haber ver. 

Piyaytos - Yakalanmak, tu -
tulınak. cÖküzler elimde idi, e
nayi (aç elini!) diye saldırdı, 
piyastos oldum!• 

Maya - Sulu, arsız. cÖmer
mi, keriz ettiğini görürse, ya -
kanı hiç bırakmaz, mayanın bi
ridir.• 

Bizden - Kurnaz, açıkgöz. 
cHasan bizdendir, korkma, is
tediğin gibi işle!» 

Bitli - Az paralı, hiç parasız. 
Toka et -Ver. cToka et mal-

lan bakalım!• z 
Tirbişilr - Kumar hırs~ 

[Bu tabir beynelmileldir.] 
Bayılmak - Cepteki para -

lann hepsini kaybetmek. cDün 
bakara oynadım, bütün para -
lan bayıldım.» 

Haybeden oynadı - Cebinde 
para yokken kumar oynamak. 
cCebinde meteliği kalmamıştı. 
Haybeden oynadı.• 
Şano - Posta çıkılan para • 

nın önüne konulan miktar. •O
tuz beşin biri önüne, at baka -
hm!• [Önüne tabirinin kumar 
argosunda adı, cşano» dur. o -
tuz beşin biri, yani otuz ~ ku
ruşun bir kuruşu önüne demek
tir. Düşeş, dübeş, düsse atan, 
35 kuruşun tamamını kazanır, 
dört çabar, dubara, hep yek a
tan kaybeder. Şeşbeş atan yal· 
nız şanodaki bir kuruşu alır, iki 
bir atarsa yine şanoyu, yani bir 
kuruşu kaybeder.] 

Kavanço - Değiştirme~ ay
ni cinsten bir şeyin yerine baş -
kasını koymak. cKahvecinin ge
tirdi;tl kAğıtlan çaktırmadan 
kaldırdım, cebimdeki doktorlu 
kAC?ldı hemen kavanço ettim.» 
[Klüplere, sosyetelere, anfami, 
oyunlara giren şık, gösterişli 
tibrişörler de böyle yaparlar, 
klüplerde ve sosyetelerde oyna
mak için veblen kAğıtlan, bir 
kolayını bulup ceplerine in -
dirirler, onların yerine cep
lerindeki işaretli ka~tlan kol
lar. İşte kavanco budur.] 

Liuiron - Oyun oynayıp ye
nildikten sonra kaybedilen pa
rayı vermek. 
... [Bu tabir rumcadır ve bir tle 
şarkısı vardır: 

Lioironl, lipironi! 
Nefayee kayimenl! 
J\vriyo, pemlL 

lskorva, koromidi! 
Kement - Hırsızlıkla tibri -

şörlükle para kazanmak, boğ
mak. «Otuz askeri vardı, bir sa
atin içinde kementledim!• 

Araklamak - Çalmak. [Kiil· 
hanbeyi argosunda da ayni ma
nada kullanılır.] 

Halalim - Enayi, aptal, ku -
jlJlar hilelerini yutan adam. 

Şanjör - Fiş verip, para alan 
adam. Sarraf. [beynelmilel bir 
tabir]. 

Krupyc - Bakarada kağıt da· 
ğıtan, para hesaplarım idare e
den. 

Kafa - Figüran. [Bu adaın
Onlu. papaz, vale ve kız gibi. 

Kafa - Fiküran. [Bu adam
lar, hile ile parası alınacak za -
vallının oyun oynayacağı masa
ya oturtulur, önlerine çok para 
konur, enayi çok parayı görün
ce heveslenir. Kafalar, büyük 
bir hırsla oyun oynarlar, bu a -
damlar gündelikle tutulur. Ena
yinin bin lirası da alınsa, kafa -
Jann alacakları 3 - 5 ve en faz
lası 7 liradır.] 
Kamış koy - Aralarını boz. 

Kurnaz, hilekar oyuncu aley -
hine enayi oyuncuya gıyaben 
söz söylemek. Sonra onunla oy
namak. «Kamış koy da ben ya
pışayım!• 
Takım - Kumar alatı. Zar, 

kaeıt, fiş, sabo, tabela ve ilah. 
Ölü - Cıvalı zar. İşaretli ka

ğıt iskambil. «Ölüvü ortada bı
rakmak doğru değil, hemen kal
dır!» 

Enayi - Sersem, aptal, her 
türlü hileyi yutan. 

Ayna gibi oldum - Paraları
mın hepsini kaybettim. «Dört 
zarda ayna gibi tertemiz oldum.~ 
Kamış koyma - Ara bozma. 
Su koyverme - Sula~ ar

sızlanma. 

Mikrop - Düşkün kumar hır· 
sızı, kumarın bütün hilelerini 
bilen adam, fendbaz. [külhan -
beyi argosunda resmt ve sivil 
polis). 

Palamut - Bakarada yapı -
lan bir nevi hile. JPalamutun 
bir çok nevileri vardır. En belll 
başlısı (beşli palamut) tur. Mü
teaddit formülleri vardır. Tıpkı 
bir şifre gibidir. İskambillerin 
tanzimile yapılır. İşte bir for -
mül: 

2655700883532 
4401320064 
3014106403074 
0002762654 
800793232520 
36000782650 
300644064100 
1772 

Bu formüldeki rakamlar, ıs • 
kambil kAğıdının sayılarına 
mukabildir. MeselA, (2) rakamı 
ikili, (6) rakamı altılı, sıfırlar 
da papas, kız, vale, onlu karşı -
lı~dır. Bu şifreye göre, evvelA 
ikili ele alınır, üstüne (6) h 
konur, daha üstüne (5) li, yine 
bir ( 5) li sonra yedili. yedilinin 
üstüne iki surat ve ilah.. konu
larak devam edilir. Bu suretle 
tam seksen beş kağıt üst iic;te 

f ··1d ki 0 b0 ta . edilir. - ormu e ~ ı -nzım -
se, meydana bir palamut çıkar. 

(Dncmıa .,.,., 



Tekirdağlı Hüseyin 
ve Dinarlı güreşi 

Bıı iki pehlivanın hikô.yesi 
meşhur suyol-

cunun hikayesine benziyor 
vezan: M. Sami Karayel 

Dinarlı Meltmcl /ıtanbultla gaptılt .. n maçında 

Yazıma başlamadan evvel ga
yet enteresan bulduğum bir hi
kayeyi arzedeyim. 

Geçen cumartesi eski baş peh
livanlardan meşhur Sarı Hafı
zın ustası Cemal pehlivanı zi -
yarete gitmiştim. Biraz hoş beş
ten sonra, doksanlık su yolcu 
Mehmet pehlivan da geldi. Ya
nın saat geçmeden meclis eski 
sayılı pehlivanlarla çevrilendi. 

Konuşuyoruz... Bir aralık 
Ccınal pehlh~n su yolcuya sor
du: 

- Ustn, Sultan Mecidin baş 
pehlivanlarından Akkoyunlu 
Knrabekir pehlivanı sahsan gör
dün mtı? Nnsıl bir adamdı. 

Su yolc 1, düşünmeden şu ce
\ abı verdi: 

de Hicaza giderken gördüm. Tekirdağlı Hı1segin 
- Evet; Sultan Aziz devrin- ı· 

Hatta onu karşılamak için Ye-
miş iskeles'ne yüz kişiden fazla safi adali bir vücut, karnı çekik 
:kalabalıkla gitmıştik ... Ben da- ve yağsız bir adamdı. On dakika 
ha gençtim. kadar çıplak görduğüm bu peh-

Cem 1 pehlıvan salursızlıkla livanın vücudu daha hala göz • 
su yokunun sözünü makasladı lerimin önündedir. 
ve merakla tekrar şunları sor - Su yolcu coşmuştu. Nargile -
du: sini bir iki fokurdattıktaıı son-

- Zamanımızda Karabekire ra: 
benziyen hır tip gösterebilir mi- - Cin Aliyi işitmişsinizdir. 
. ? h sın· Yetmiş okkalık bir pe livandı. 

Su yolcu istifini bozmndan: Parmaklan kıvrık bir menge • 
- İlıihi Cemal, nerede böy - neye benzerdi. Bir gün Akko -

le bir tip adam: kimi gösterebi- yunlu ile bir köyün harman ye -
lirim? O, hic bir pehlivana ben- rinde kapışmışlar. Harman ye -
zemiyen kalıpta idi. Ben, giire- rinin birinde dikili çadır kazık-
şini g-rmedim. Fakat; Hica1.a ları varmış .•. Cin Ali Karabe -
gitmek üzere İstanbula geldiğini kiri paçalanndan kaptığı gibi 
Sultan Aziz haber almış lozlar sürmeğe başlamış, nasılsa ça -
ağasını misafir olduğu eve yol - dır kazıklarına avakları takılau 
Jamıştı. Ben de o evde idim. A - Karabekir yuvarlanıp açık döş
ğa, Akkoyunluya padişahın ken- müş ... Cin Ali de galibiyette -
disini görmek istediğini ve se - mennasmı basmış .. Kazara ye-
lamını tebliğ etti. Saraya gide- nik düştüğünü gören Cin Ali 
ceği sabah vücudunu masajla hiç sesini çıkarmadan meydan -
beraber vağlamak için soyundu. dan U7 kl!'l<'T"n c; 

Ya<ilanırken gördüm. Aradan epey geçtikten son -
Kara yağız, uzun boylu, ra; tekrar hır k y duğününde 

yüz yirmi okkalık, kulak ibik - karşılaşmışlar, gureş yerinin yüz 
Jerinden omuzlanna doğru ya • metre kadar ötesinde kocaman 
yılan kalın ve yağız bir ense, bir çaltı yığını varmış. Akkoyun· 

Polis romanı: 3 

Karanllkta bir ışık 
1 

Muhorrirl: Edgar Valas 
Çeviren: Muammer Alatu 

---------------~--------~ 
ilk iki tefrikanın hullsası 

/ Poliı romanl ırı gazmakla 
maaru/ Con uluman, ıatosuna 

6İT ce misafir ıcten Kara ismin• 
d "• %,..avutlııkta rızan ınüddet ya; 
ıanuı •slan Yrına11lı ,.nç, gıhe 
ftngin lir delikanlı il• görüıügor. 
Ye,,../c/.,;.i gcmiıltrdir, romoneı• 
aın mesai odasıntla k.ııhveluial 
ı,ı!l°'lar. 

LalcsrJMM7t• Gra$ iıminO. fOi 
.. vdi~i ıüul tir karuı oardı.r, 
~.., .., 111isaf irin ziyar~;,.de~ 
/uç ele memnun delildir. Kota bır 
lıiısi kablefouku zehni11l rahatsıs et. 
n ektedı"r. Kocası ile miıaf irini bir 
bahana ile odada yalnız bırnkarak 
lu11diside adasına çckilmiıtir. / 

Yunanlı kahvesini içerken 

sordu: 

Buraya elektrik getirtmek 
sizin için mümkün olmuyor ga-
liba ! 

Niçin mümkün olmasın? 

Fakat ben lambayı tercih ec:li
yorum. 

_ Ben de lambayı kastetmi-
yorum. Zaten.. ıu nnmılardan 
bahsediyorum. 

Elile ocağın üzerinde sırah 
duran altı iri mumu gösterdi. 

Con Leksman sordu: 
_ Bu mumlarla neden bu ka-

dar alakadar oldunu:ı? . 1 Kara evvela cevap vermedı 
ve omuzlarını silkmekle iktifa j 
etti. Fakat bir müddet düşün • 
dükten sonra: 
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Tarihi rom11n: 3 
Baş başa 
Okuyucu farla 1 

ı;tanbulda Kahve
haneler çok fazla 

MUSA ÇOCUKLARI 
Tak.simde oturan Adnan Sadık 

im:alı b;r okutJtıcumuz yazıyor: 
"Son zamanlarda bir şeye dikkat e

diyorum. istanbulda gün ~tikçe 

Yahudi tarihinden 
Ih rahim 

canlı menkıbeler ve 
Peygamber 

kahvclıanc sayısı çoğalıyor. Her Azer doğruldu: 
semtte, o semtin haline, hususiye-
tine güre kahvehaneler açılıyor. - Çoktun.. Babilde yaptırdiğı 

Bir znmanlar istanbulda 500 _ GOO cennet, cehennem.. mabutları öl -
kadar kahvehane olduğu söyleniyor· diırcceğim diye göklere ok atma -
du. Şinuii, zannederim ki, bu mik • lar .. nhaliye hakaretler, zulümler-
dar artmıştır. Mesela, son zaman • bütun taşkınlıklar delilik: değil de 
larda Beyoğlunda, caddenin iki ta • nedir? (9) 
rafı da kahvehane, çayhane, pasta· Melike, kekeledi: 
hanelerle doldu. ~hrin İstanbul - Şimdi de gebe kadınlara .. do-
tarafmdo, diğer taradarda da öyle.. ğacak çocuklara mı sıra geldi? 
Bu gibi yerlerin çoğalması iyi mi • - Evet.. memurlar tahkik edi -
dir, fena mıdır? .. Bu hususta her • yorlar .. ebeler ev ev geziyorlar. 
kes ,,_,__ f _ .... _ Gebe kadınları alı.o götürüyorlar. muUiUUI en.u.ır, hiikmünü ve-
rir. Çünkü kahvehaneler, ötedenbe- - Ben ne yapacağım? 
ri biliriz ki, birer tembel yatağı • - Sıkıldığım o ya! Yetmiş ya-
dır •• Tuhafı şu ki, her açılan kahve- şına geldim (10). züriyetim olacak 
hanede pek ala müşteri bulabiliyor. diye seviniyordum. Talisizlik .. 

B ...... ·· ı -.1: L! - Bir çare yok mu? - oy e 6.:.uyor ai, kahvehane 
sayısı, t .. hrf tedilnıelidir. Çünkü bu- - Yok .. mahallede lıerkes gebe 
ralara maalc.~, biıtün takyidata olduğunu biliyor. Memurlara her 
rağmen, ccnçler, lum mektep taJe- halde haber veren olacaktır. 
heleri de devam ediyor. Kat.veba • Melike, teessüründen, korkusun· 
neye gi~ devam etmek ihtivao, dan donmuştu. Haziran akşamım-tı 
fena bir şeydir, Bu kötü itiyadı~ or • ağır, durgun havası içinde almnd~ 
tadan kaldırmak, hiç olnıa7.Sa, yeni şakaklarındn terler titriyordu. 

yetişen ıençlcrc bunu atılaınak la- Azer karısını teselliye çalıştı: 
ı.ımdır . ., - Büyük mabutlarımıza sığı -

S<:>N l"El.'':RAF - Bu oltuyucu Tıuır. dl1e- nalım! 
iıade h ıl lıdır. Hakil<ate'l k:ıhveh k d 

ler me•eJe,ı, ciddi bir tekilde ele •'=~- Melike sil in i: t 
i• Clej-er. Ahı adarlan11 nazan dikka• - Ben gebe olduğumu ioknr e-
tlae arzedlyoruır.. d . 

er1m. 1 
-•ın11nıııııııııuıtı11t1M11tt1ttuun.t.., 

• • • " ....... •ttııır• -••-•u-ttnttttNnııttt1tn..,ııı11ııııı1111ttn1uıı•ru•mı1111ınum-

1 I
1
u Alıyı ı~t~iş, kapışmışlar. cindi diye güreşi terketmişti. 
Ik elde Alıyı bastırmış meşhur G" ··1·· l ·. Tek" d ğl d k 

1 
oru uyor o, ır 3 ı, o • 

o~ .an~dan biri olan şak kün- sanlık su volcu Mehmet peh1i
desını A}r~e ~cçirıniş ... Ali kur- vanın dediği gibi zamanın koca 
tulmak ıçın one atılıp kaçmış y fud 
K bekir ' usu ur. 
.. ara.. ?yunu hırakmavıp Tekirdağlı Lir Akkoyunlu ka-
surmuş yanı bi · ·· ·· k . • rı surmuş, o aç- zıkr.ı ve şakf"J K::ırabekir ve ko-
mış ?ıhayct ?atı yığının önüne ca Yusuf da değildir. Maamafih, 
gE'lmışlcr, Alı tekrar oyundan bugün Türkiyenin serbest ve 
kur~u~mak .için ileri __atılmış ve yağ güres baş pehlivanıdır. Bu 
B_ekı:ııı zo~e çab yıgmın içine hakkı inkar kabul etmez bir su-
gırmış, Bekir kovmuş, Ali kaç - rette kılıcı hnkkma elde etmiş-
mış on metr~ .geniş1i~inde bulu- tir. 
n?n ç~tının ıçı~de hıç görünme- Su yolcu Mehmet uehlivanın 
d.ikl~rı .. halde hır tarafmdan gi- anlat1ıj'ı hikavedeki Cin Ali ile 
rı.~ obur tarafına çıkmışlar, ö - Karabekirin güresi ve bu gü -
bur tarafa çıktıkları zaman her reşlerin haleti ruhivesi gözönü-
taraflarından kan .. fısk1:ıyor - ne getirilirse, Mülayimin Te -
muş, fakat: Şak kündesı daha kirdaifü Hüseyine Daıınağı.ın in-
h~a Karabe~rde imiş. Nihavet; · cindi diye iki dakikada pufla gi-
Alı pes etrnış bırakmış.·· İşte; bi silte üzerinde glireşi bırakıp 
Akkoyunlu. · · cekilme-;i ve Dinarlının ücer 

Su yolcu. hi~ayeyi burada ke- beşer dakikada kolum incindi di-
serken d~ı .~: ye güresi terkctmesi spor ve 

- Bugunun koca Yusufu da ST>Ol"Cllluk ruhunun milli varlı-
~arabekiri de Tekirdağlı Hüse- ğımız içinde dünle bu~ne na-
yınd'ır. d d"' +ii~" •• 

c.o;: l b. d'. .. d"" • el zaran ne ereceve us~'46''nu 
_ ....._,": e .1: uşun um, _ n er anlıvarak üzülmemek elde de-

gormuş, dıınyaya nele.r gCJ6ter - ... 10. 
· l Türk .. · bugün gı lr. 

ha~d~ gureşı ne Bilmem; Dinarlı ve Tekird:ığ-
. • lı Hüseuin dedikodusu ve bu 

Geçen teşrin~=vvelde vanı .. iki pehlivanm mukaveseleri 
lan serbest güreş müsabakala _ hakkınd:ı hnndan daha fazla bir 
nndan bugüne kadar bir Din<ır- şey yazılabilir mi? 

M. Saıni Kstravel 
h ve Tekirda vh Hüseyin dedi- Dün G~Jat.ısamv ile f t:ılvan 
kodusudur gidiyordu. Gazete-
lerin sahifeleri Ri,inlerde h:ıtta lisesi m"ldep takımları karşı-
aylarca bu iki pehlivanın dedi- !asmışlardır. 
kodusile doldu boşaldı. Snrı kırmızı takım cok güz"l 

bir oyun ovnnmıshr. R11 sıJTeotle 
Nihayet: Tekirdağlı Hüsevin-

Je. Dinarlı bir tertin eseri ola _ gecen 1ıafta1arda Bevo<?lu Halk-
evi samnivonac:mfl:ı Kabat::l~ li-

rak geçenlerde Aydında bulu - se~ini yf'nen İtalv:m mektebi 
şııp güreştilel". Dinarlı kolu in- takımı dün bir çok s::lvı fıy-c:at -
cinerek mevdanı terketti. ları kacırrnasma rağmen Gala-

Biraz sonra: İzmirde kapış - ta~.::ır~v 28 - 11 ile venilınistir. 
tılar. D'narlı bu sefer de kolu G:llaf.::ı~aray m<>°ktPn takı -
incinerek beş dakikada meydan mmda, flhan. Ferrl:\. Sevki, Sa-
yerini terketmiş oldu. dettin, Kesimden ibaretti. 

Mülayim de; Taksim güreşin- Kesim, İlhan en iyi oynayan-
de Tekirdağlıya parmağım im - lan idi. 

- Küçük bir tahminde bu • 
lundum da onun için... Mesela 
sizi bir sandalyeye bağlasalar, 
yanınıza bir fıçı barut koysalar. 
barutun üzerine de bir mum so
kup yaksalar .. Siz mumun yan
dıkça alevin yavaş yavaş baru
ta yaklaşmasını gözlerinizle ta
kip etseniz ... Aman Allahım! 

Con misafuinm şakakların -
dan ter cfôküldülünil IÖJ'dü ve 
işi aJava 'VW'du: 

- Multt~ bir mamara 
~!dedi. 
Ymıanh yüzünün terini sildi. 

Elleri hafif(e titri~ 
- Evet. tkdi. hattA çok muh-
~ bir manzara! 

Imman merak ~tti: 
- Böyle bir hadise oldu mu? 
- Evet. bundan bir çok za -

manlar ~vvel, Arnavutlukta 
böyle bir hadise basımdan geç
mişti. Fakat bu menhus herif
ler ara sıra bu hadiseyi bana ha
tırratmaktan geri dunnavorlar. 

Kara hu menhus heriflerin 
kim elduklar.ını ve nasıl olup ta 

böyl:f eci bir vaziyete düşmüş 
olduğunu pek te anlatmak he
vesinde görünmüyordu. Hatti 
muhavereyi değiştirmek istedi. 

Odada bir aşağı, bir yukarı 
do1aşmağa başladı, sonra kütüı>
hanenin önünde dındu. Bir kaç 
kitap alakasını ttlbetmiştL Raf
lardan birinden kalın bir kita
bı çekip çıkardı. 

- Vay, dedi, Corc Gaterko • 
liin bir kitabı ... Kendisini şah -
san tanır mısınız? 

Con, yazıhanenin üzerinde 
duran mavi kutudan bir tutam 
tütün alarak piposunu doldur -
du. 

- Kendisi ile bir defa görüş
müştüm. Kendi halinde bir a
damdır. Cok şeyler görmüş. ge-
çirmiş insanlar gibi, her şevden 
bahsetmesini sever, fakat ken -
aisinden asJa! 

Con yazıhanesine doğru giderek: 
- Hakikaten siz yaman bir adam· 

sın~!.~. 

Kara bir mUddet sesini çık~ 
da. 8C>nra bir pyler ~ ıs -

Hud P'-!liam~rln ~..,. ntri lltt tlövülmesi 

Azer karısının knrnına baktı; 

gebeliği belli değil gibi idi. Hal -
buki hesaplarına göre Melikenin, 
tam haber verilen günlerde do -
ğurması Hizım geliyordu. 

- İnkar et! mabut İlô muhafaza 
etsin! (11) 

- Amin! 
Mabud Ilôdan, bir anda, ikisinin 

gönltinc ferahlık geldi. Karı, koca, 
yemek tepsisinin önı.inde ç meldiler 
ve ellcnni aya kaldırarak di -
ğer mabudianna da ~ lvarmıya 

başladılar. 

Sema M~budu Ram n, başlarının 
üstünde, Ay Mabudu Zeyni ku -
cal.Iam , onun parlak Kw"SU etra -
fında taUı bir h.a1e önn -şıu. 

Bütün yıldızlar, bunların üstün
de beş seyyare [1] kendilerine göre 
birer mch betl parlıyorlar, incir ve 
portaknl a açlarının sık yaprakları 
arasında, ka erıyenini çlııc nur -
!arım, bu tatlı te ellilerini uz tıyor
l dı. 

Azer.le M like; yaldızlı karanlık -
far içinde, nefeslerini sıkan durgun 
ve ılık havanın altında yemeklerini 
yed Icr ve şaraplannı içtiler. Sonra, 
semı st bir heyccanJa uzun uzun ko
nuştular ve gece yarısına doğru, ağaç 
yapraklarında gezlnmi> e ba lıyan 
hafıf bir rüzgAnn hoş temaslariyle 
gev cdıler; Üzerlerine çektikleri in
ce hlr ortünun altında kucaklaşarak 
uyudular. 

D - İlônun Mucizesi 
Gün ağarıyordu. 

Bahçenin içinde, bol yeşil y.ı rak
larm altında yayılan koyu lo§lUkta, 
göz, uzakl::rra kadar uzanamıyordu. 

9 - lbran.ı erin riva etine gön 
o .mma1' Nemrud h kümdM ol -
mu~, ebedıyctc ok atan bu cesur 
avcı gururundan çıldırmış .. mabut
larla 1ıarp açmış tle mabutlan öZ... 
dilT1tU1c için göklere attığı okı<ır -
dan biri dönüp kendisini öldürnıil§. 

10 - Tevrat. 

Yalnız, evin damının üstiındc, hur
ma ağnçlannın uzun boyları, yaprak
lanrun yelpazeleri, nçık kurşuni bir 
tül gı"bi titriyen esmer bir renk için· 
dC,, d:ıha iyi seçiliyordu. 

Melike, başınızı üsttlne çektiği ör • 
ti.ısüı:ıii araladı ve siyah chizgtin kaş
larmın nltında n • lunur bakışlann n 
cazibesi pnrl l ruı kara gözl ri ile da
mın ustiinde eri~ n koyu esmer renk 
dnlgalanna baktı. Koc:ısıru uyandır-
mamnk: ıçın, s örtiınun 
yan tarafı ld ve d ruldu. 
Güneş llahc ne du hır mırıldandı. 
Kalın al lıı ki :rılc, tatlı esmer 
renkli ctl ri b •um bo um boğulan 
kol ·uuı ka arak k b"rer kuş 
kadar d · n 'lli el yuzun • 
de, sacl n n siyah kıvı ın lnn ara • 
sında zd"rcli. Sonra yüzünü avuç -
lanı · c al ral.,. dır ckl rini dizlerine 
day dı ve hır m dd t d undü. i -
çine bu- iızunt ı ti Dtinku 
hııbcr, bey d r k ut gıbi 
koyula >ordu: Gebe k dınları top-
1 arlar \ do an çocukları oldu -
ruy 1arcfu 

Melike, otuı y 
çocuk do{;'Umı:must 
bthni;} ordu; fak t, bdiğlııiı anlı~ 
lıdanbcri onda. seni bir his uyan -
~c;O; göz! rı o de kanatlı bir ~ 
lek haJ:ali belir. ordu. Du his bu 
hayal.. Etrafında, c mdcn kocasın
dan ve y :ıy dnn onu büyi.ılu • 
yen, b hned b r sıc d k, b r yeni 
zevk ve le et vueude rı 

(Dev m vcrr) 

* Musa Ojıdlan 
Tadı lı 

*Mma Çocdlan,, tefrilamm. 
tliinkii lpmnmp bDiıwi MU& &lım, 

lııiQiik 1ml - ,... ... ., ....... 
bi.m l'eyp=bu,, mlevlM..... - • 
tündeki üç satırın bin siitunun .ı . 
tındaki (*) :işaretli satırdan sonra 
olacaktır. 

İkinci siitumut otuz dörelincü sa
tırı olan ' bafuıa koydu. Tepside Fı· 
rat ne:h,, ibaresi fazladır. 

tlçiiDdi tilİhmun nihayetindeki 
(7) nonıaralı notun sonundaki şe • 
birtle kelimesi nehirde olacakta-. 

l1 - Bab ·ı ı>e Nüıoua rahipleri 
bir mabudun mevcudiyetine ina
nırlardı. Bu Taabuda Babilde (llô), 
Ninovada (A ur) derlerdi (tarih-
le?'). 1 ~wuı ve. Um mf n~ıy;w ici.-re 

[1] Geldani ve Asfırilcrce beş se:y- eden Başmub.ırr:~ 
yere biliniyordu. Der seyyareye W- E izzet 
rer ilah izafe edilmiJti (tarihler). Basıld ğı yer: Ma baa· Ebi'IZiya 

üyonnuş gibi davrandı, fakat lten
disinı toparlıyarak sustu, sadece gü
lümsedi. Yalnız :muaınmalı bir ta • 
vurla: 

- İşte lıen de 1aman bir adam ol
dutwna filpheli~ dedL 

SGnra 'birdesı bire sesi ciddileşti: 

- Bana öyle geliyor ki sizin Vas
salaro ile ga]iba aranız aÇ1k!. 

Con da ayağa knlktı, ocağa doğru 
yürüdU. Gme gözleri alevlere daldı. 
Bacaklarnu açmış, ellerini arkasına 
kavu§turmuş, düşünüyordu. Bu va
ziyet Kara için kafi bir cevap teJ
ki1 etmişti. 

Ağzındaki puroyu ocaktan. tutu~ 
tmduğu bir kağJt)a ,.karak 9di ki· 

- Bu adamdan sakm.mamzı si• 
bir kere daha thsiye edecqi~ 

Monşer Leksman, benim vatandaş -
larım bu nevi işlerde pek o kadar 
k~ndilerine güvenilecek insanlar de
ğildir. 

Leksman sanki kendi kendine ko
nuşuyormuş ~ibi ce\ ap \erdi: 

- Fakat i1k ltonuştu umuz za • 
men ~k Tı k hareke etm · şti 

- Ent. bugün pek nazile da.vn -

nır, fakat yarın na ıl bir tavır ta -
kınaeağı mohlm değilda. Siz pli1ıa 
mürabahaa. adam ne demektir, lıil
rniyorsunuz. Bir defa siz ona :mün
caat etmekle biıyiık b& bataia 'ba -
liındwımz. l!lğe?- bendm -,edmit, 
laen siır..e bir :mikdar para. weıel:ıiir • 
Gim. 

- Öyle amma, size mfinrwt .._ 
meyişimin sebepleri var. Birincisl 
demin bana söylediğiniz gibi, karıma 
evelce talip oluşunuzdur. 

Kara cililı tırneklanna bakarak 
sordu: 

-Ne kadar para istemiştiniz?. 
Con zoraki bir gülümseme ile: 
- iti ..... bet ,;ıs in!. e:li. Bal

luki timdi elimdt .. pm·M+ iki 
im lııq yiiz Ş-ılıin lıilıt bı...cı... 

- Olabı1ir. Müşarünı1eyh lıiru 

beklesin! . 
Con Leksman omuzlarım silkti: 

- Canım Kaıa, sen de amma şey
ler soyluyorsun. Bır defa bana ser--

zeni te bulunmaga hakkın yok. ÇWı
kü Vassalaro'l u bana tavsiye eden 
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iNHİSAR 

Sofra Tuzu 
• p ıyasaya ç 1kt1 

DAİMA 

i c 

1 Toptan satış yeri : 

1 
Kabataı inhisarlar Baş mü· 

dürlüğü ambarı 

Toptan fiatlar: 
Mutfak tuzları : 50 kiloluk çu• 

valda kilosu : S kuruş 10 para 
Sofra tuzları : 64 kiloluk san· 
dıkta { 1 ve 1/2 kiloluk paket 
halinde) kilosu 9 kuruş 20 para 

..________________________ 

U:lımmımz ...................................................... ... 

Kuvvetli varhklar 

En bü1ük hızlarını kendi iç 
cevherlerinden alırlar. Var• 

lığını iç cevherlerinden alan 

Krem Pertev 

Kendine benzemiye çalışan 

müstahzarların daima fev· 

kinde kalmıştır. Bunun da 

sebebi, başkasını taklide 

özenmemesinde ve yarattııı 

kıymetin sahibi kalabilme• 
sindedir. 

Dikkat ediniz ki : T AKLID 
daima (benzer) idir, hiçbir 

vakit a .. ı olamaz. 

Dr. Hafız Camel 
(LOKMAN HEKİM) 

Dahiliye mUtehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle • 

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
!stanbulda Dıvanyolunda (104) nu

maralı hususi kabinesinde hasta • 

)arını kabul eder. Salı, cumartesi 

günleri sabah c9.5 • 12> saatleri ha

kiki fıkaraya mahsustur. Muayene· 
hane ve ev tel~fon: 22398. Kışlık 

telefon: 21044. 

BASURDAN YALNIZ HEDENSA 
ile ameliyatsız kurtulursunuz. Basur memelerini söndürür, mahveder, kanı, ağrıyı derhal keser. 

SiNiRE ÇARPINTIYA NEVROL CEMAL 
Emsalsiz ilAçtır. Hafakana, teessürle bayılanlara 20 damlası hayat verir. Evlerinizde mullaka bulundurunuz. 

ROMATiZMAYA ÇARE PiMANOL 
Üşütmekten gelen arka sancılarını, siyatik, bel ve diz ağrılarını derhal geçirir, Vücudu kızdırır. 

ADEMi iKTiDARA ANCAK FORTESTiN 
ile çare bu ursunuz. Bel gevşekliğini geçirir, vakitsiz ihtiyarlıyanlara gençlik ve dinçlik verir. Yalnız ismine dikkat. 

Kartal İc a memurluğundan: 
B•r borçtan dolayı mahcuz 

olan Pendikte Gazipaşa cadde. 
sinde 10 metre bahçeyi havi 
70 No. lu ve 1500 lira kıymeti 
muhammeneli tatlıcı dükkanı· 

nı n nısıf hissesinin borcun te
mini istifası zımnına aç.k artır

ma ile sattl masına karar veril· 
miştir. 6·4-937 tarihine müsa• 

dif Salı günü saat 14 de kıyme• 

ti muhammenesinin yüzde yel• 
nıiş b~şi derecPsin le alıcısı bu-

lun.lu(tu takdirde ihalesi icra 
kıltnacağı ve böyle bir bedelle 
talibi zuhur etmediği takdirde 
on beş gün doha temdit oluna• 
narak 22·4·937 perş~mbe gü• 
nü ihalei kat'ivesi icra kılını. 
cağından müzayedeye iştirak 
etmek isteyenlerin kıymeti mu
hammenesinin yüz:ie yedi bu
çuk nisbetinde pey akçesi!e ve 
şartn~mesini görmek isteyenle• 
rin tarihi ilandan itibaren Kar
tal icra memurluğuna müracat·a 
!Arı (3778) 

lstanbul 7 inci icra memurlu
ğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup 

paraya çevrilmesine karar verilen 

singer dikiş makinesi, çini soba, 

karyola, soba ve saire ev eşyası 

9-J.937 salı günü saat 15 den 16 

ya kadar Beyoğlu Beyazıt mahallesi 

Mandra sokak 34 numaralı apartı· 

man 5 numarah daire önünde ha

zır bulunacak memur tarafından 
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açık artırma suretile satılaca!j"ı ilAn 
olunur. (30755) 
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ZARAFET 
DEGiŞiKLiK 
Asri parşömen abajurlu 

elektrikli dıvar 

LAMBALARI 
Kordonu, fişi, ve 60 Wathk lambasile 

Peşi~ 295 Krş. 
.. 

AT de 

Tel. 44963 

Şubeleri: Beyoğlu, Tünel Meydanı 

lstanbul Beyazıt, Elektrik Evi 

Kadıköy Elektrik Evi iskele cad. 

Üsküdar iskele geçidi 

Büyükada iskele meydan, 

Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

5 inci keside 11 • Mart - 1937 dedir. 
Büyük . 
ikramiye lıradır. 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 
Liralık ikramiyelerle ( 10.000 
ve 20.000 ) liralık iki adet 

mükafat vardır ... 
Dikkat: Bilet alan herkes 7 • M A R T • 

937 günü akşamına kadar biletini 
değiştirmiş bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet Uze
rindekl hakkı sakıt olur •• 
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