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Almanya Avusturyayı işgal mi edecek 
Avusturya tahtına kral oturtmanın_ işgal teşebbüsünü 
kolaylaştıracağı bildiril!yor, Almanlar kralı istemiyorlar 
Almanyada Avusturya aleyhine şiddetli bircereyan-ve hiddet 

hüküm sürüyor, iki Hariciye Vekili neler konuştular? 
İtalyan gazeteleri Frans~zlara lr"Aı .... - ..... ,... .. ; .. ·~- Tü;kk~.Ş~" - b~Q-ü~""""öö'i;· .. 

hücuma başladıJar .K mb~n . - üzeri geldi 
b ' A t .6. lıt . .,.. a ınesı P .. .. 1.. .. ..k,,. lı ,, Habs urgıarın flUS urga ıa ına uonmesine ~ A azar gunu uugu ır ava ag-

ltalga mı gardım etli."IJor?. Fevkalade ramı yapılacak, bazı taggarecile-
Son vaziyet Olarak_ 'rimizparaşütlerleşehre inecekler 

Toplanıyor 

hakkında bu 
gün aldığımız 

telgraflar 

- Berlln, 9 (A.A) - St
resi mahefll M. Hltle· 
rln ihtimal bu gUn in· 
glltere, Fransa ve ltal• 
yen1n slllhlanmaları· 
n•n haall etmekte ol· 
dulu aklslerl tedklk 

Berlin 9 - (Hususi Mubabi- etmek Uzer• kabineyi 
rimizden) - Pazar günü Vı.: •utnıg Nöyrat Hltler fevkallde bir lçtlmaa 
yanada yapılan toplantı ve nu- ı davet edecetlnl beyan 
mayişlerde Habsburglann A - meleri bakında bir çok hatipler \ ler arasında Ottonun murabba- etmektedir. 
vusturya tahtına tekrar getiril- söz söylemişlerdi. Söz söyleyen- (l.Jeoamr 2 mcı sahıjeü) ..._ ______ _ 
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1 Ehlisalip Fransızlar Majino 
1 Harplerine-mi ı kamlanm 
= Hazırllk? 1 uzaf mağa karar verdiler .. 
::~·::~:::.:~2:.:! 1 Deniz silihları için 12, hava,kara 

deleye davet ediyor 1 b .. f .. •l """Jı ı • • 15 ·ı 
.. A, k dl ı ve u un sı a ıar ıçın mı gar 

m•nr• tar ın n• - k ,.ç, J k 
..... 111e11 ... harp..... f ran sar J eu.ece ler: 
cektlr .. ,. 

Ferlin, (Huıasl)-Marqal M .. 
kenz n Hamblırrda Alma11 seaç
litine hitaben bir nutuk 16yle-

I m şfr. lngiliı ıaıetelerinin Ber· 1 
İ lin muhabırleri bu nutku gaıe- i\ .
1
: te1erlne bildirmişlerdir. Mlreıal: I 

Alman gençlitfnın hıristiyan• i 
i ht• çok sadakat a.ös!ermesi~i, i 
; çünkü Almanyanıo dıasızlerle dın 1 
j mu ha ebesi yapın ısa icap ede- 1 

cetıni sö lemif ve: i 
•Bugünkü beynelmilel vaziyeti 1 

röıönüne getirince, Almanyanan, i 
şarkın dinsiz milleti ile bup ede- i 
~ti anlafllmaktadır. Bunun ne i 
ıaman olacatıaı Allah bilir• ! 
demiştir. f I 

Gaıetel r (dinsiz milletin) Rus- i 
· :...;,!! ... ~~.,.:: .. ~.~:2~.~!.~:~; ... 11 franeız Çellk k•l•l•rlnl ihtiva eden lla)lno ll•ttının 

D h·ı· V ki)• 1 maktadan 98rUnU9U 
8 1 ıye e 1 Paris 9 (Hususi Muhabiri • para 12 milyar Fransız frangı. 

A k aya mizden) - Fransız ordusunun dır Fransız deniz harp gemil 
D ar silAhlan fazlalqtırmak maksa- mıhı tonu 650 binden 850 b~ 

Döndü dile hükdmetin. ya~m.~. ~ - tona çıkanlacakbr, Kara. hava. 

Adana, 9 [ Huıast] -

Şükrü Kaya dün akpmki Taros 

ebpresile Ankaraya b.reket ettL 

rar verdiii dahili buyük istik • deniz ve 11Dlum aiJAhJar için 
raza yarın~· Y~ • harcanacak olan para 15 milyar 
pılan hesaplara göre denız 11 • .franırı bulacaktır. Deniz pro • 
Jiıhlanması için barcanacak oWı (Devamı 2 ncl A) fada) 

Hatay' da meclisi idare artık ne yaptığını 
bd!'.!?lz bir hale geldi 

Türk halkiiı;(:'aklı hayale sığmaz zu!im•cr 
• • •

4
• yapmaya başladılar._ 

, - a"uısı lkfncl nhff$dedir "'1 
=r is ı ı 13 iii ı ı 

dl 

blnl8' tevkifi de 
bekleniyor 

Adliye vekll•Unln bu 
••bahkl tebllll 
--·--- Adliyf' veklle

tioin acilen ver. 

diti ve telrrafla 
teblir eltili bir 
kararla. bufiin, 
Tıbbıadlt umum 

müdürlütü bat
i&tibl Raife it-
ten el çek tiril
miıtir. Raifin bu-

Bir hırsız çetesi 
daha yakalandı 
Bu gün deKadikögünde evleri 

soyan bir şebeke ele geçirildi •• 
Yakalananlar son günlerde on-

,... ... t•llht ecll- :i!:u~::1a.:e~ dan fazla ev soymuşlar 
lea uaual alWlr _..ı öl ..: Yaz111 ikinci 11yfa 

Ba Halit m- ve f ı en• "' lecek lüzum iize. __... ........................................ _.. .................... u ....... n 11• 11u1-••-k 1111 .... , 111 ı , 111 

rlne vlllyet mecliallld9n reçer ek ' ' Kayıp aranıyor' tevkifi beklenmektedir. RaUe, mile 
blm bir aahteklrlık ipnden maz- • ,, 
· ( Dnomı 2 ncl sayfada) 

'F.ı~ti;d·; .. ·•·ııı ......... _ .. Adı herkesin ağzında olan artist 
Vaziyet megtlantla gok 

Zozo 
1Kızdı mı? 
inzivaya mı 

çekildi? 
Yoksa J&ni bir 
baJll VI h8JI• 
ean ttılDIH 

mi daldt? 
Onuy•l

naz ... ıne 
l"koldu• 

/Katldm Arq/•t• M•...tıır.,... lu bir .. ,. 
auatlal ,.,,,,,,..,,,, """"' etınelta k 
t«lir. Ko11lı •hgl 6lr61rlnl tolıl11 I C 1 n 1 n 
et1ıgor. (J,.,, ,.,. ,ıJddl• A•ıam sofra s ı n• 
•lrıaeltMlr.. Y•britldl n.t• 6lr 
••li•ıtct AN•• h,.,.;a. •sıı.M d• ~· =--~1·• ~flial ler varı lstuabulaa yakından tamdıtı. fmdl de nerede olau.u 

Pi'• (YUlll 2 inddı) aa mrak .._. artist Zoıo Dalmq 
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Kayıp aranıyor 
Koca İstanbulu altüs eden Zozo 

meydanlarda yok. 
Zozonun sahneye bir defa çıkma

f'ile diğer tiyatrolara meydan oku -
yan Halk Opereti haftalardanberi 
sesini çıkannıyor. 

Ne oldu?. 
Zozo gitti mi?. 
Hayır gitmedi. İstanbulcta amma, 

nerede?. Belli değil! Zozoyu kızdır
mışlar. 

Kadıköyündc Süreyya tiyatro -
sunda son müsameresini verirken 

kulisler ara ında Zo:z:o ile arkadaş -

lan arasında bir münakaşa olmuş. 

Şuh kadın, kıvrak kahkahalan ye -
rine dişlerini gıcırdı:ıtrnış ve: 

- Ben size gösteririm, demiş!. 
O gün bugün Zozo meydanlarda 

yok. 

• ... 
Karnaval mevsimi başladı. Gece

leri Beyoğlu caddelerinde kadınlı 
erkekli maskara gruplarına rasge -
liyoruz. Dün gece böyle bir grubun 
Tokatlıyan önünde şakalaşmasıru 
seyrediyordum. 

Bir el oınuzuma dokundu. Başımı 
çevirdim; bir arkadaşım: 

- Ne bakıyorsun, dedi, maskara 
işte bunlar!. 

- Zozoyu ararnağa çıktım, bun
lara rastgeldim, dedim. 

- Öyle mi?... Haklısın!. Zozo 
Karnavaldan hoşlanır, belki ona da 
bu kıyafette rastgelebilirsin - de -
di ve sonra ilave etti: - Gel ben sa
na Zozonun çok yakın bir ahbabını 
takdim edeyim. O snna onu bulur. 
İstikW caddesinde Foto Mümtaz 

Özar'ın evindeyiz. Kibar ve sempa
tik bir genç olan Bay Mümtaz.: 

- Ya, diyor, Zozo knyıplnra ka -
rıştı, görünmüyor. Kızdırmışlar o
nu!. Durun size onun bir çocuk -
luk resmini vereyim de, gnzeteni -
ze koyun ve kayıp aranıyor diye 
yazın. 

Gülüyor ve: 
- Sonra bize de kızar da... di

yorum. 

- Hayır, hayır, diyor, çok Bon
kör bir kadındır. Cnnına tak deme
yince kızmaz. 

Bay Mümtaz bana iki resim uza
tıyor. Biri Zozonun dokuz yaşın -
daki küçüklük resmi. Öteki Zozo
nun annesinin resmi. 

- Bunlan Zozo mu verdi size. 
- Hayır, ben bunlnrdan birer ta-

ne Zozoya verdim. Bu resim1er İs

tan bulda çekilmiştir. Çok eskiden 
yani Zozo çucukken Yunanistana 

gitmeden evvel ve annesi sağken. 
O zamanlar Babıalidc Nikolaidis is
minde bir fotoğrafçı varmış. O çek

miş. Camlan benim elime geçti. Zo

zo da çok sevinmişti bu resimlere. 
Ha, size şunu da söyliycyim: 

- Zozo mükemmel Türkçe bi -
Ur. Siz onun sahnede bilmiyor gibi 
davranmasına bakmayın. Mükem -
mel bilir, mUkernmel!. 
Bakın anlatayım: Zozo İstanbulda 

Langada doğmustur. Annesi Tatav
lalıdır. Babası Ahmet isminde bir 

[Birinci sahifeden devam] 
sı Mirbah da vardır. Bu zatm 
söylediği sözler Berlinde çok fe
na akisler yapmıştır. Hanedan 
lehine yapılan nümayişlere kar
şı hükumetin göz yumması. si
yasi mahafilde infial uyandır -
mıştır. Çünkü, Alınan Harici -
ye nazın fon Noyratın geçen -
lerde Viyanayı ziyareti esna -
;ında Avusturya Başvekili Şüş
nig, anşlusu hakkında mü -
Iayimane sözler söylemişti. Fon 
Noyratın Berline dönmesinden 
sonra A vusturyadaki kralcıla -
rın şiddetli faaliyete geçmeleri 
Almanları çok kızdırmaktadır. 
Almanlar, Habsburgların tahta 
geçmeleri için yapılacak en kü
çük bir teşebbüs akabinde der
hal Avusturyayı işgal edecekle
rini söylemektedirler. 

(Deyi Meyi) gazetesinin hu -
susi muhabiri de, gazetesine va
ziyeti bu şekilde bildirmiştir. 

Avusturya, anslusla Al-
man vaya bağlanacak olursa, ya
hut Habsburglann teşebbüsü ü
zerine Alınan askerleri Avus -
turya topraklarına ayak basa -
cak olurlarsa, her iki şıkta da, 
Avrupanm bu yeni şekli, dün -
ya diplomatlannı karşı karşıya 
getirecektir. İtalyanlar, anşlusa 
aleyhtar olmadıklarını ilan 

polistir. Anncsile sevişmiştir. 
İstanbuldan on üç yaşında iken 

Yunanistana gitmiştir. Annesi Yu
nanistanda ölmüştür. Zozonun İs -
tanbulda evli bir kız kardeşi vardır. 
Bütün bunlan bana kendisi anlat -
mıştır. Bir de kendi ağzından din
leseniz çok iyi olacak amma, mey
danlarda yok ki... Şurada yanımız~ 
daki apartımanda oturuyordu. 
Adres bırakmadan çıktı gitti .•. Çok 
kızmış, çok! .• 

• •• 
Tepebaşmda Majestik gazinosun-

da şarkı söyliyen Rum delikanlısı 

Folun sesine Zozo aşık olmuş. Sık 
sık bu gazinoya gider ve tenörü 
dinlermiş, dediler. 

Majcstik'e giriyorum, boylu pos-
lu bir kadın şarkı söylüyor. . 

İki üç masada bir kaç adam konu-
şuyorlar. Garsonu çağırıyorum: 

- Pol nerede?. diyorum. 

- Bugün mezun, garson diyor. 
- Zozo geliyor mu buraya?. 
- Arasıra ... 
- Bugün gelir mi?. 
Garson giilüyor ve: 
- Pol mezun dedik a... diyor. 

• ** Zozo arasıra İstanbul Matbuat 
Cemiyetinin Bilfesine, Sümer Bi -
rahanesine de uğnyormuş. Fakat 

dün gece buralarda da yoktu. 
Artist Tokatliyandaki büyük ay

nayı kırdıktan ve Cürmü Meşhut 
mahkemesinde mahkum olduktan 

sonra gene taşkınlık yapmaktan vaz 
geçmemiş. Amma mahkemeye düş-

memek için evvelden ayna, cam, şi
şe ve bardak sahiplcrile anlaşmağı 
ihmal etmiyormuş! • 

Mesela Turan bnrı ziyaret ettiği 

geceler biraz kendisini gösteriyor -

muş. Müşteriler de: 

- Yaşa Zozo, diye bağırıyorlar
mış!. 

Patron kınlan sırça parçalannı 

toplarken kıs, kıs gülüyormuş!. 
• ... 

Gece, saı:ıt 24. İStikW caddesinden 
evime dönüyorum. Gene kadınlı 

erkekli bir maskara grubuna rastlı:ı

dnn. Bunlar sarhoştular. Hepsi sal

lanıyorlardı. İçlerinden bir erkek: 

- Marika!. dedi. 
Bir kadın durdu ve: 

- Yok vire, dedi, yok 
Zozo!. 

Ve sallanıyordu: 
- Hayır, Marika?. 

1.forika, 

- Yok vlre, ben Zozo:. 

Münakaşa uzuyordu. Ben merak 
içinde idim. Acaba bu Zozo benim 

aradığım Zozo muydu?. 

Kadın daha fazla sinirlenmişti .. 

- Hayır, diyordu. Ben Zozo!. ve 
iddiasını isbat için yüzündeki mas

keyi atmağa çalıştı. Fakat diğer 

masknralar onun ellerini tuttular. 

Kollarına girdiler. Ve kahkahalarla 
gülerek yan sokaklara saptılar ... ve 

o kim olduğunu anlatamadı!. 

Abdurralıman Ş. Lciç. 

etmektedirler. (Resto del Kar
lino) gazetesi, Habsburglara 
İtalyanın yardım ettiğini yazan 
Fransız gazetelerine hücum et
mekte ve cFransızJar İtalyayı 
Brenere bağlı bir vaziyette gör
mek istemektedirler. Fakat, İtal
ya, Almanya ile dosttur. Ve bu 
dostluğu hiç bir yeni vaziyet bo
zamıyacaktır.• demektedir. 

Bı d< p< ~te, 9 (A. A.) - Ha· 
vas ajansının n ut abiri yarı res• 
mt Macar n ahf el erinin ıı~ağı
daki bevanatını kııydetmiştir: 

"Son t:adiselcr neliceııirde 
Macaristanda hiç kimse tevkif 
edilnıemiştır. Ba~vckil Dııreınyi 
muhal f reic;lerin mufrit sa~ ce
nah le~ekkül e•i aleyhindeki it
tih mia)ını Öğrendikten sonra 
he-r şeıden evvel bu ittihamların 
hangi esaslara dayandığını t lh• 
kik etmek istemiştir. Şinıdive 
kadar adli takibıtı muhik ~öcı
tereceic mııhiycıte hiçbir hadise 
tesbit edilmemişiir. 

Şimdiki rej im bir kaç 
aydan fazla sUrem 0 z 
Avusturvalı bir dıploınat P ıri 

Suar gazetesinin bir m•ıhabirine 
şu beyanatta bu unn uftur: 

" - Esaslı nokta şudur ki, 
son aylar içinde halk arasında 
Hnbsburgların tahta dö'lüşlerİ· 
nin m ili bir lüzum olduğu kana. 
ati hasıl olmuştur. lspan yada 
bugün mutediller kalmamıştır. 

Hatay vaziyeti 
Meclisi fdare artık 
ne yaphğını bilmez 

bir hale geldi 
Antakya 9 (Husus! Muhabirimiz

den) - Hatayda mahalll jdare, ar
tık hakikaten ne yapbğmı bilemez 
bir hale gelmiştir. Şimdi de Kuseyr 
mıntakasına Şeyh Ahmet isminde 
birini musallat etmişlerdir. Bu a -
dam, müsellıih bir çete teşkil ede -
rek, bu mmtakadaki köyleri dolaş
makta ve Türklere yapmadığım bı -
rakmamaktadır. 
Maksadı tahrik yapmak ve Tilrk 

haJkını ihtilale sevketmekmiş. Türk
ler Şeyh Ahmedin ve avenesinin 
tahrikatına kulak asmamaktadırlar. 

Diğer taraftan vataniler: "Silah 
alacağız, cephane alacağız ve San
cağı Suriyeye ilhak cdec~z.,, di
ye saf araplardan para toplamakta 

ve paraları ceplerine indirmektediı- -
ler. 

ALEVi DİYE BİR AYRILIK 
UNSURU YOKTUR 

Adana 9 (Hususi Muhabirimiz -

den) - Halkevinde yapılan bir top. 
lantıda DahiJiye Vekili Şükrü Kaya 
Aleviler kelimesine temas ederek, 

Alevilerin öz Türk olduklarını, an -
cak saltanat devrinin ihmalleri yü

zünden bunların ana dilini kısmen 
kaybetmiş olduklannı, halbuki öz 

Türkçe konuşmaları lhım geldiği
ni söylemiştir. 

Çukurova gençleri, evvelce A -
levi ve Fellah diye anılan ayrı tutu-

lan, hakikatte ise Etilierin çocukları 
olan bu ırkdaşlarıınızla kaynaşma 

ve katışmayı temin etmek için fa -
aliyete geçmeğe karar vermişler ve 
bu kararlarını Dahiliye Vekiline bil
dirmişlerdir. 

Bunun için Seyhan ve İçel vila -

yetlerindc birer merkezi komite, tar

sus ve diğer kazalarda vilayetlere 

bağlı otuzar kişilik faal komiteleri 

teşkil edilecektir. Halk partisi ve 

Halkevleri bu komitelerin çalışma
larına yardım edeceklerdir. 

mttınııınuıııı111ımıııııınıııııııtıtıııııııtıntııııııtııııııuuıııııııııut 

Bir hırsız çetesi 
Kadıköy , Kızıltoprak, Eren. 

köy ve civarında son gür lerde 
bir çok evler soyuluyor ve hır· 
sızlan bir tfrlü ele geç rilemiyordu. 
Polisin aldı~ı sıkl tedbirler üze. 
rine Ômer, Nedim, Şükrü isminde 
üç kişi yakalanmıştır. 

Bunlar, Kuşdilinde Telefon cad· 
de-ıinde mütekait Fnikğin Kuş .. 
dilinde Karadut sokağınıia oturan 
Tayfurun, aynı sokilkta Setelyonun 
Kızıltoprakta Tevfik soka~ında 
Fatmanm, Sahray cedidde Osmanın 
ve diğer Evlerden birçok 
eşya çalmışlardır. Polis ba~ka 
arkadaşları olup olmadığını araş· 
tırmaktadır. 

Türkkuşu bu 
Sabah geliyor 

( 1 inci ıag/ada Je11am) 

Yüıbaşı B. Zekinin kumandası 
altında bulunan tayyareler arkala. 
nnda birer p14nör oldutu halde 
şehir üzerinde bir cevelan yapını~ 
Jardır. 

Tayyarecilerimizi Yeşilköyde 
Hava Kurumu lstanbu1 şubesi mü• 
dürü fsmıtil Hakkı ile İ'ltanbul Türk 
kuşu reisi Nuri ve idare heyeti aza• 
larile mensupları ve hava kuman. 
danhtı erkanı ve çok kalabalık bir 
halk kitle~ı karşılamıştır • 

Türk kuşu tayyareleri önümüz .. 
deki pazar günü büyük gösteriler 
yap1caklar ve o gün büyük bir 
tayyare bayramı tertip ed•lecektir. 

Bayramda pllnör Akrobasi", 
paraşütle atlama •e di~er birçok 
hava hünerleri gösterilecektir, bir 
çok tayyareciler ayni zamanda 
paraşütlerle şehir üzerine inecek· 
lerdir. 

Ayrıca o gün Halkevinde ve 
gece radyoda Türkr kuşu hakkında 
konferanslar verileccı<tir. 

Bayram münasebeti:e pazar gü
nü halkı ve mektep1iferi pek ucuz 
bir fiyatla Yeşilköye gptürmek üzere 
tayyare kurumu tarafından trenler 
temin edilmiştir. 

I il::: ll ll:: 1:: :: 1111111 l l::: .'l l I il il:: I U il:::: ll:::: l: 
• 
işten 

El çektirildi 
[Birinci sahil eden devam] 

nunen işden el çektirilmiştir. Ha
dise şudur. 

Belediye sabık Beyo~lu tahsil· 
darlJrından Nadi, bir ihtilb suçun• 
dan, A~r Ceza mahkemesinde 
muhakeme edilmektedir. 

Nadi, muhakemenin ikinci celse
sinde delilik iddia etmiş, bir müd-
det evvel, TıbbıadUcfe müşahede 

altına alınmıştır. Müşahede ndıcesin 
de Ağır Ceıaya verilen Nadinin 
Cezai ehliyeti haiz olmadıtı 
h •kkındaki rapor mahkemece 
garabetle te'Akki edilmiş, Nadinin 
vaziyeti hakkında Tıbbı adli mü· 
dürlüğünden yeniden bir istizah 
yapılm1ştır. Bu istızaha gelen ce
vap şu olmuştur: 

•Evvelce de verditimiz raporda 
da anlatıldığı gibi Nadi, cezat eh· 
liyeti haizdir, cezasını Çt"kebilir.,, 

Bunun üzerine, işin sakat tarafı 
araştırılmağa başlanmış. tahkikat, 
N:tdi hakkında veri len raporun 
tıbbı adli başkatibi Raif tarafından 
alıkonulduğu, onun yerine, hakik'lte 
tamnrnen muhalif bir rapor veril
diği ve bu raporda Tıbbıadlt umum 
ır.üdürü Hali", muavini Fahri Can, 
müşahede müdürü Ha vrullah, kim
ynhane müdürü Fehmi Rıza ve mo(g 
müdürü Rahminin imzalarının taklit 
olarak atıldı~ neticesine verılmıştır. 

D n, müddeiumumilik, bu hadi
se hakkında ehPmmi}etle tahkika· 
ta geçmiş, vaziyetten, Adlive ve
ka'etıni haberdar etmiştir. Vekalet 
bugün Raife işd~n el çektirilmesini 
bildirmiştir. Raifin, bugün tevkifi 
beklenmektedir. 

Raif, iki üç gi:ndür vazifesi 
başı.,a gelmemektedir. 

Küçük itilaf 
konferansı 

Konferans bir ve 
iki Nisanda Belgrat

ta toplanıyor 
Çekoslovak Reisicumhu"u 
da 5, 6 Nisanda E:elgradı 

ziyaret edecek 
Bel~at, 9 (Hususi) - Yugoslav 

Kral Naibi Prens Pavcl'in daveti 
üzerine, Çekoslovak Cumlıur Reisi 
Ben~s Belgradı ziyaret edf'cekfr. 
Bu ziyaretten önce, Küçük lti 'af 
konferansı bir ve iki Nıs-ında Be'· 
gratta toplanacak! ır. Bunun için 
Benes'in Belgrat ziyaretine, yalnız 
bir nezaket eser; olarak değ-il, 
büçük itilaf konferansı geçen sene 
B ratislav'da başladı~ müzakere· 
lere devam edecektir ve üç devlet 
arasındaki müoasebatı, daha fazla 
kuvvetlenmesi için tedbirler düşü· 
necektir. 

Boğaziçinde 

facia 
bir 

Dün akşam S<ıat 16 da Kanlıcadn 
Bay Şefiğin yalısı önünde bh· ka
dın cesedi bulunmuştur. Herkesi te
laş ve meraka veren bu hadise üze
rine derhal polis ve Üsküdar Müd
deiumumiliği harekete gelmiş ve 
yapılan tahkikat neücesinde şu ne
tice ile karşıl~ılmıştır: 

Şirketi Hayriye kaptanlarından 

Bay Hayrinin baldızı Dürnev Be • 
bekte oturmaktadır. Kanlıcaya kız 
kardeşine misafir gelmiştir. Yalıda 
kaptanın haminnesinden ve küçük 
kız kardeşinden başka kimse yoktur. 
Mangalda biriken kül dökmek ve 
biraz ev işlerine yardım etmek üzere 
Dümev mangalı almış, yalının rıhtı· 
mına çıkmıştır. Yosunlardan ayağı
kaymış ve denize düşmüştür. 

Kadıncağız kendisini kurtarama
mış ve boğulmuştur. 

Cesedin defnine ruhsat verilmiş
tir. 
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Çelik kale 
( 1 nci sayfadan devam) 

gramının ikmalinden sonra 
Fransa donanması Alınan ve 
İngiliz donanmasından daha 
kuvvetli olacaktır. Fransız ha
va kuvvetleri Avrupada bugün 
Rusyadan sonra kuvvet itibarile 
ikinci dereeededir. Bu yılın so
nunda Fransızlar modern üç bin 
tavvareve sahip olacaklardır. 
1939 yılı nihayetinde ise Fran -
sa, bugünküne nazaran beş mis
li daha kuvvetli hava silahla -
rma sahip olacaktır. Silahlanma 
programında Majino istihkam -
larının tahdidi, dört motörlü 
fırka tc kili ve her niyade kıt'a
sında kafi derecede otomatik 
silah ve mitralyözler bulunma-

rDfŞ 
SiYASA 

Macaristanda 
Neler oluyor?. 

İngiliz radyosunun dün gece v 
diki bir habere göre, ecnebi bir h 
kumet, tiç milyon Mark sarfile, 
caristanda bir hükumet darbesi ya 
tınnak istemiştir. (Pester Llo .. 
gazetesi Macaristandnki sağçı 

tilerin, Macar ordusunun yardı • 
hillrumcti ıskata teşebbüs ettikle 
ni, fakat, ordunun bir kısmı bu 
muvafakat etmediği jçin planın n 
kim kalclığını yazmaktadır. Diğ 
macnr gazeteleri de, Budapeştede 
Alman sefiri Makenzen'in, takli 
hükumet yapılacağından bir gün e 
vel Mncaristanı terkcttiğini ve te 
rar dönmiyeceğini bildirmektedir 
ler. 

Gazeteler, Macaristanda Nasyo 
nal - Sosyalist rejimi tesisi için M 
car sağcılarının hummalı bir faal 
yete geçtiklerini ve diğer bir hük 
metin yardımını da gördüklerini 
maktadırlar. 

Sağcılar Macar köyleri arasın 
bir çok paralar dağıtnıışlar ve yap 
lacak değişikliğe köylüleri hazır] 
ıruşlardır. Teşebbüs mahiyetinde k 
lan bu siyasi Mdisc bUti.in l\facarisı 
tanda çok derin siyasi tefsirlere y 
açmıştır. Hükılmetin organi ol 
Pestcr Lloyd gazetesi, alfilrndar b ·· 
yük bir devletin Macaristanın d 
bili işlerine karışmak istemesini ten 
kid ederek şiddetli yazılar yazmak • 
tadır. 

Bütün ecnebi gazetelere gör 
mesele, mühimdir ve İtalya, Alman 
ya dostluğunu çok yakından alaka 
dar etmektedir. Çünkü, İtalyan 
Macaristanda çok büyük İktisa 
menfaatleri vardır. Habisburglar ha 
nedanının Avusturyaya dönmesin 
muhali! olan Almanyaya, İtalyan 
lann açık kapı bıraktıklarını gaze 
tel er· yazmışlardı. Bu uzlaşmanın 
Akdeniz politikasında, İltalya, Al 
manyanın rnüzaheretini temin et 
mek için olduğu da bildirilmiştir. 

Fakat .. ., Macaristanda Alma 
menfaatine uygun bir şekilde yapı
lacak bir rejim değişikliğine, İtal
yanların ne gÖ?Je bakacaklan he -
nüz bilinememektedir. Dost devlet· 
ler, hakiki dostluklarını birbirleri -
nin menfeatine göz koymamakla is· 
bat etmiş olurlar. Binaenaleyh, iş, 
menfante dayanınca, akan sular du· 
rur. Macaristnn meselesinde de i· 
şin en ciddi safhasını, Alman, İtal· 
yen rekabetinin ortnya çıkması teş
kil edilebilir .. Biz meselenin bu ci • 
hetini Macar kabinesinin istinat et· 
tiği parti mensuplarından Droz -
di'nin veı·diği bir sual takririne, Ma
car Başvekili Darani'nin, yann 
Macar Padaınentosundn vereceği 
cevaptan ve yapılacak miinakaşalar· 
dan sonra anlıyacağız.. 

Ahmet Rauf 

sı vardır. 1 Küçük Haberler 

1 Sabah ve akşam başmuharrirleri ne yazıyorlar? 1 sil:ü~~~::.s:,~:,,, :!7:!~~ ş~:: ._ ________________________________________ _. ye kadar reylerin yüzde sekseni ve-

Cumhuriyet -
Avusturyada son siya· 

s t ceryanları 
Bu sabahki «Cumhuriyet» te 

Abidin Daver, Avusturyada 
kralcıların gittikçe tebellür et
meğe başlayan hareket ve faa -
liyetlerinden bahsediyor: Umu
mi harpten sonra Avusturya -
Macaristan parcalandı. A vus -
turya cok kiiçüldü. Şimdi hu 
memleket bir iııkım muhtelif 
miivazene ovunforilc istiklalini 
muhafaza edebilmektedir. Bu 
memlekette bir çok büviik ve 
kuvvetli niifuzlar muhtelif rol
ler oynamaktadırlar. 

Bizzat A vusturyada ise ~erek 
safümatm iacfosi, gerek Alman
va ile bir]Pc:"'lek meselelerinde 
fikirler başka başkadır. Fakat 
görünüşe nazaran, sun'i surette 
birbirinden ayrılmıs olan il{i Al
man millet ve memleketi ilk fır
satta birleşeceklerdir. 

f4.cık Sö:; 
Bin tayyare, on be' bin 

tayvareci 

«Açık Söz-. de Şakir Hazım 
Ergökmen memleketin tayyare
ye ve tayyarecilere olan ihtiva
cından bahsederken, millete dü
şen yardım vazifesini hatırlatı
yor: Kerci Türk tavvareciliği bü
yük bir ölçüde halk yardımın -
dan kuvvet almaktadır. Fakat 
bu kuvvet beslenmez, günün ih
tiyaçlarını karşılayacak yolda 
artırılmazsa, bin tayyare ve on 
beş bin tayyareciden mürekkep 

bir hava ordusundan bahset -
mek boş olur. 

Hava kurumu ve gazetecile ~ 
rimiz ciddi surette elele vere -
rek, neşriyat sahasında gayret
lerini artırmalıdırlar. 

T-"'ln -
Ha,.eket ve bereket 

Tan'da Ahmet Emin Yalman 
hayat pahalılı~ından bahseder -
ken, evvela Atinadaki ucuzluğu 
anlatıyor: Orada her sev, yPrli 
ve Avrupa eşyası ucuzdur. Hat-
ta fstanbuldan gönderilen taze 
baJı~ı ve kuzu etini Atin~rla bu
radan daha u~m:n tedarik et -
mek rniimkündür. 

Bu muammanm sırrı nerene? 
Bu mevzu i.izerinde çok es·ıc;h 
ar;lc:tırmalara ihtiyaç vardır. 

Hükumet maic:et masrafını u -
cuz]atmaf!a çok eh,,,.mrrıiyet ve
rivor. $Pk~r. tuz gibi ilk ihti ~ 
yaç maddeleri ucuzlatılmıştır. 

Fiatı ucuzlatmak icin nakliye 
ücretlerini de göz önünde tut -
mak Inz1mdır. Havatı pahaMaş
tıran sebepler yüzlercedir. Bun-
lara karşı alınan münferit ted- ı 
birlerden bir netice çıkmıyor. 

Bu işi toplu mütalea etmek la -
z1mdır. Nerede hareket, orada 
bereket, derler. Memlekette u -
cuzluk sayesinde temin edilecek 
fazla hareket ve faaliyet mai~et 
seviyesinin umumi surette in -
mesinin en büyük Amilidir. 

Kurun 
Mecıhut suçlar kanunu 

Evvelce sokakta yüzlerce ki
şinin gözleri önünde olan bir 
suç polisten adliyeye geçtikten 
sonra senelerce bir karara var -
maksızın sürüklenir, giderdi. 
Adliyeye intikal eden ceza işleri 
yuvarlandıkça büyüyen bir çığ 
halini alır, bu karma karışık 
binlerce dava arasında kalan 
hakimler bunalırlardı. 

Halbuki meşhut suçlarda en 
kısa yoldan adalet icrasına git
mek adaletin ta kendisidir. Meş
hut suçlar kanunu bunu temin 
etmiştir. Pek cok kimseler şim
di pekala hiddPt ve şiddetlerini 
tutabilivor. Bir taraftan da 
mahke~elerin işleri azalıyor. 
Sile gibi hapisnneler boşalıyor. 
Yerinde bir kanun ahlak tasfi
yesine hizmet etmiş oluyor. 

Son Post1:1: 

Bir az da nUfus mUstah· 
seller·nı hl-ayeyl 

dü,unelim' 
•Son Po-ıta., da Muhittin Bir~en 

çok çocuklu ailelere yardım me• 
rnlesini mrnun bahsediyor: Tür
kiye nüfussuzdur, geniş topraklar 
üzerinde kalahhk bir nüfusı. ihti· 
yacı vardır. Dunyanın en bereketli 
ve hayırlı bir mahsulü olan çok 
istih"ali t ahsin~e kıo;ır kalan tarta. 
lan fey"zlendirmek, aldı~ı mahsul
leri bes'eyip büyütemiyen insanla. 
ra yardım etmek için devletin mü
dahalesini emreden bır kınıın çı· 
karmayı neden ihmal ediy"'ruz? 

Akşam: 

Baş makalesi yoktur. 

rilmiştir. 

* Büln-eş liselerinden Beynelmilel 
komünist teşkilutma mensup geniş 
bir şebeke yakalanmıştır. 

* Mazarkin 77 inci yıl dönümü 
mi.inasebetile umumi bir af kanu -
nu çıkarılmıştır. 

• İran hiikümdan Şehinşah Pch
levinin cilllıs yıl dönümü münasebe
tile ayın on beşinci akşamı Ankara
da İran sefarethanesinde bir suvadc 
verilecektir. 

• Adis - Ababadaki suikasd M • 
disesi dolayısile Avam Kamarasın· 
da mühim münakasalnr olmuştur. 

• Şehrimizde iki beyaz Rusun pa
saport kaçakçılığı yaptığını ihbar e
den Alman Hanskcr'in yalan ih -
barda bulunduğu ı:ınlaşılrnış ve Hit-

lcr alcyhdarı şüpheli bir şahıs olnıı 
mumaileyh hudut haricine çıkarıl-
mıştır. 

Musa çocukları 
Muhterem okuyucularımızın dikkatine 

Bugünkü nüshıtmızın yedinci 
sayfasındaki tAriht romanımız 
(Musa çocukları), büyük bir ter• 
tip yanlışlığına uğramış •• Tefri· 
kaya, dünkü tefrikann d~vamı 
ko:ıulacağ" ı•crdı., Romanın daha 
sonraki kısımlanndan bir parça 
konu !muştur. 

Yarınki nüshamızda tefrika· 
nın doğrusu bulunacağını rze• 
der ve zaten pek az konulan 
bugünkü tcdrikan n okunmasın
dan sarfınazar edilmesini rica 
eyleriz. 



ı-

3-SONTELGRAP 9 Mart 1937 

Günün meselesi : 
Piyasaya kalp elli kuruşluklar 

sürülmektedir 
Darphane taklit paralarla hakikilerirıin 

ayrılacağını halka ilan etmelidir 
nasıl 1 

! 
j 
~ 

Yeni basılan gümüş elli kuruş· 
luklann kalp taklitleri piyuaya .sü· 
rülmüştür. Bu gümüş elli kuruşluk· 
lann rengi donuktur. Yere vurul· 
duğu :zarııan, zemin tahta dahi olsa, 

tok bir ses çıkarmakta, madeni 
paraların aksettirdikleri tanan sesi 
vermemektedir. Bu kalp gümüş elli 

kuruşluklann kimin larafından pi:° 
yasaya .sürüldüğü belli değildir. 

Dün bir lokantada, masum bir 

müşteri, yediti yemek bedelini 
berşeyden l:ihaber, bir kalp elli 
kuruşla ödemek iıtemiş, fak at, eline 
ıııldı~ her paravı cvvelA ivice bir 

tartmak itiyadında olan lokanta f 
sahibi, bu paranın laklıt oldu~tınu 

söylemi~tir. 

Müşteri şaşkın bir halde haka
kalmı~lır. Meçhul müşteri, yediği 

yemeğin bedelini, diğer bi:- para 
ile tediye ettikten sonra, lokanta· 
dan çıkıp gitmiştir. 

Ayni lokanta sahibi diyor ki: 
- Birrün, her nasılsa, böyle 

bir kalp elli kuruşluk almışım. Bir 
müşteriye para bozarken önüne bir 
elli kuru~ bıraktım. Para, masanm 
önünde tabit bir ses çıkardı. Müş
teri sesinden bunun kalp oldu~unu 
anladı. 

lstanbul liman. muhakkak 
Y enikapıya kaldınlacak 

------··------
Sirkeciden Yenikapıga kadar 

olan kısımdaki çürük 
çarık evler de kaldırılacaktır 

A vrupa treni lstanbula gelirken, Yenikapı, Kumkapı, Samatyada, 
hıtlın iki taraf manzarası çok fecidir. Çünkü burada, hat güter. 

gahı tamamen eski, ahşap, çürük çarak evlerle çevrilmiştir. ilk defa ls
tanbula gelen yabancılar, bu çirkin manzara ile karşılaşıyorlar. Ve bu 
fena bir tesir bırakıyor. 

Yeni şehir planı yapılırken, bu mahtur ortadan kalkacak, bu evler 
tamamen istimlak edilecek ve bu sahil boyuna, geniş, muntazam şose 
yapılacaktır. Diğer taraftan, şimendifer garının da, Sirkeciden Yenika· 
pıya kaldirılmasl en yerinde bir fikir olarak ileri sürülmektedir. Trenle 
lstanbula gelenler, müstakbel plana göre-, güzel bir manzara içinde şehri· 
mizle karşılaşacaklar, ~e şehrin kıpısı mesbesinde olacak Yenikapıda 
birçok modern tesisat yapılacaktır. 

Esasen, şehircilik mütehassısı Prosl İstanbul limanının da Yenikapıya 
kaldırılmasını i temektedir. İstanbul belediyesi de, yaptı~ı tedkıklerde 
bu fikrin makul ve muvafık olduğu neticesine varmıştır. 

Liman mütehas- Tehlikeli birdu
sısları I zmirden 
Geldi 

·-Memleketimiz limanlarının ısl~· 
hı için tetkikatta bulunan Liman 
mütehassıslarından B. Kej ile diter 
bir lngiliz mütehassısı lzmirden 
şehrimize gelmişlerdir. 

Mütehassıslar; Başvekil ismet 
lnönünün on beş gün evvelki 
lzmir seyahatlerinden belli başh 
bir mesele olarak ele ahnan ve 
(Alsancak) da temerküzü düşünü· 
len lzmar limaıunm müstakbel 
şekli üzerinde tetkikat yapmış-

lardır. 
Mütehassısların ra po run dan 

vardan bir ma
halle şikayetçi 

Beyazıt ve Kumkapı arasında 

saraç lıhak çeşmekarşasındı bir ma
halle camii vardır. Buradaki me
zarlık duvarı çoktanberi yıkılmı1-

tır. Buradan geçen sokıtı, dökü· 
len taşlar kaplamıştır. Duvar çü• 

Tabir ben hiçbir şeyin farkında 
değildim. Bana " bu para kalp baş• 
ka bir elli kuruşluk \'er. ,, d~dı. O 
günden sonra, ben de kalp elli ku· 
ruşlu~ları.n sesini tanımış oldum. 
Bu gun, ışte tesadüfen, bir müşte .. 
rinin vardiği paranın kalp olduğunu 
anladım." 

B~ gümüş elli kuruşiuklar me• 1 
selesı hakkanda zabıtanın dikk3 t 1 
nazarını çckerir.. 

Darphane hakiki gumüş ve elli 
kuruşlukların nRsıl tefrik edilehi
leceğini hal~a ilan etse, faydalı 
olur. kanaatindeyiz. Okuyuculan· 
mııa da dikkatli davranmalannı 
tavsiye etmek verinde olur. 

İki yeni enstitü 
Açılıyor 

Üniversitede bir müddettenberi 
yapllmakta olan radyoloji ve neba• 
tat enstitüsü ikmal edilmiıtir. Bu 
ayın 20 sinden sonra, açılıı töreni 
yapılacakbr. 

TUrkiye Tıp encUmenl 
Türki)·e trp encümeni 10 Mart 

1937 çarşamba akşamı saat 18,30 
da etibba odası salonunda topla· 
narak Profesör M. Kemal Ôke ta. 
rafmdan: Dereni iki rie kavernine 
yapılan plastik ameliyeler ve Pro
f esör Liepmann tarafından: Had 
dumuru asfarı kebedin viladiyedeki 
ehemmiyeti hakkında tebliğlerde 
bulunulacağından muhterem mes
lekdaşların teşrifleri rica olunur. 

Deniz tarif esi 
Ucuzlayacak mı? 
Komisyon tetkiklerine 

devam etmektedir. 
Deniz ticaret müdürlütünde 

dün top!anacaA"mı yazdığlmız tarife 
komisyonu iktisıt vekileli nakli
yat umum müdürü Ayet ve tart. 
feler müdürü Muhsin Naimin de 
iştirakile içtima ederek deniz yoJ. 
larmın pilinço ve tarHelerini tet• 
kik etmiştir. 

Tüccar ve nakliyatçıJarm mü.. 
meuilleri bu tarifelerin indirilme· 
sini istemektedirler. idare erklnı 
ise murıfların ve teşkilit vaziye
tinin şimdilik buna müsait olma. 
dıtmı iddia etmişlerdir. 

Komisyon tu hususta henüz 
tetkiklerini bitirmeditinden bir. ita. 
rar verilememiıtir. Mamafih ihraç 
maddeleri için büyüle bir tenzilat 
yaptlma11 kuvvetle muhtemeldir. 

Doçentlerin ayllğı 1 
------ 1 

Üniversite reklörliiğü geni 
bir teklif yapıyor 

~---·- --
Doçentlerin ders başına birbuçuk 

lira ücret ala-
bilme 1 eri temin edilecek 

O niversilede üç senedir f aa'iyette bulunan yabancı diller mektebi, 
istenen müsbet neticeyi \'ermemektedir. Bu mektepte, Üniversite 

talebclcrinirı daha :ziyadc, mensup oldukları fakültelerde okunan ders

leri al!kadar edecek şekilde bir ecnebi d:li ö~retmeleri lizımdır. Ya
bancı diller mektebinden hakkile istifade edilebilmesi için, fakültelerdeki 
doçentlerin, her birinin bu mekteple, ayni zamanda yabancl dil hocahğı 

etmeleri istenmiştir. 
Fakat, doçentler, esasen maaş aldık la randan, \erecekleri bul isan 

dersleri için kendilerine, kanunen nncak ders başına yarım lira eibi çok 
az bir ücret verilebilmektedir. Tabii bu az para ile doçentler yabancl 

dil okutmayı kabul etmemişlerdir. Şimdi, doçentlerin ders başına bir 

buçuk lira ücret almalarını temin için maa, kanununda bir tadilat ya· 
pılması yolunda, Üniversite Vekalete bir teklif yapmayı kararlaştırmıştır. 

Af işaj işini 
Belediye 
idare edecek 
Muhtelif meydanla· 

ra ilin kuleleri 
yaptırılacak 

Afişaj işi müteahhidilc belediye 
arasındaki mukavele bu ayın 23 ünde 
bitmektedir. Belediye bu işi bir 
müteahhide \ ermiyerek kendisi 
idare etmek niyetindedir. 

Bu münnsebetle dün toplanan 
Şehir M clisinde hararetli müzakc· 
reier cereyan etmiş ve beledi} e 
riyasetinin haz.rladığı rapor okun• 
muştur. 

Bu rapordan anlaşıldığı üzere 
belediye nfişajdan 926 yılında 47,960 
lira varidat elde etmiş ve Anadolu 
ajansına verildiği ilk yıl olan 927 de 
bu vnrjdat 46,957 liraya düşmüştür. 

Gene bu raporda tahta perde· 
!erden başka yerlere ilan astırılmı· 

yaca~ı. yerli mallara ait ilan re.!lminin 
beher metre murabbaı için senede 
200 ecnebi mallar için 365 kuruşa 
indirilebileceği ve Taksim meyd&• 
nile Sultanlıamamda saç kuleler 
inşa edilece~i zikrolunmaktadır. 
Rapor tetk1k edilmek üzere şehir 
meclisince bütçe encümenine iÖa• 
derilmiştir. 

Hallç tlrketl ltl•bneyl 
tekrar ele almak l•tl•or 

Müşkül vaıiyete düşmesi üzerine 
bir müddettenberi belediye kana• 
lile işletılmekte] olan Haliç şirketi· 
nin hissedarları yeniden sermaye 
koyarak işletmeyi tekrar ellerine 
almak için teşebbüse giriıeceklerdir. 

Şirketin meclisi idare azasmdan 
avukat Nazhyan demiıtir ki: 

Süvari 
Zabitler imiz 

Avrupadakl mUaabakala· 
ra lttlrake hazırlanıyorlar 

Birkaç .senedir A vrupanan muh• 
telif şehirlerinde parlak muvaff aki· 
yetler kazanan ıuvarilerimiz Nisa
nın ilk haftasında büyük bir Av· 
rupa seyahatine çıkacaklardır. 

Binicilerimiz evvela Romaya ve 
sonra Parise gideceklerdir. Pariste 
yapılacak büyük mania müsabaka

larından sonra Londra ve Brüksele d 
uğrayarak şehrimize döneceklerdir. 

Zfıbitltrimize su\'ari binicilik 
okulu komutanı S:ıim riyaset ede-
cektir. 

Yerli mallar sergisine 
haztrhklar 

Her sene açılmakta olan }erli 
mallar sergivinin hazırlıklarına şim-
diden başlanmıştır. 

Şehrimizde bulunan lkllsat V ~· 
kaleli te(tiş hey'eti reisi Hüsnü dün 
bu işle meşgul olarak milli sanayi 
birlıği tarafından y:ıpılan proieyi 
tedkik etmiştir. 

Sergi mahalli için lktısat Veka· 
leli kanalile Maarif Vek1letiue mü• 
racaat edilerek Galatasaray lisesi· 
nin tahsisine müsaade istenmiştir. 
Geçen seneki Taksim aergiıinc iş-
tirak etmiyen Sümer ve iş Bankalan 
fabrikaları bu seneki sergiye •U· 
hakkak gireceklerdr. 

lnhlsarlar Veklll Trakya• 
da bir •e1ahate çıktı 
Üç gündenbcri şehrimizde bu. 

lunmakta olan Gümrük ve inhisar• 
lar vekili Ali Rana Tarhan Trak
yadll bir seyahate çıkmıştır. Ken
diıine lstanbul gümriikleri baş mü
dürü Mustafa Nuri refakat etmek· 
tedir. Vekil evveli. Uıunköprüye 
uğrayacak, sonra Edirneye ride. 
cektir. 

letanbul • A~kera· Dirarı· 

Halk filozofu 
diyor ki: ._ ____________________ ____ 

Sen hürmet 
Duymaz mısın? 

(Son Telgraf) eazetesi çıktı. 
Gazete okuma!c, adeta lüks birşey 
olmak halinden de çıktı! 

En yüksek münev\•erin elinde 
de. işi gücü içinde dünya) ı göre-
cek hali kalmamış sanılan bir 
çırak, bir işci, bir satıcı elin-
de de ayni gazeteyi görmek, göz.· 
lerimizle ıörmek millctimiı.in göi'• 
sünü kabartacak bir hidısedir 1 

Arkadaş 1 Rekllm lif etmiyo
ruz. Zira ıeııin de gözlerin var. Et• 
rafına bakıp sen de göılerinle go
rebilirsin 1 

işinden ve rızkmdan başka mem
leketin hiçbir şeyile allkası kalma• 
mıı zannedilen İf sahibi, dükkan 
sahibi bu vatan evlltlarının ne ka· 
dar uyanık oldufunu bilmlyenler 
buyursunlar, rözlerile görsünler 1 

Ben ve benim gibi halkı anası 
babası, ev'idı b:lcnler için, elinde 
gaıetetini okuyan bir dükkan sa
hibi, bir esnaf, bir ustı, bir çırak, 
bir iıci kadar yüce, hoş, ıoıel. 
hürmet verici bir manzara yokturt 

Ben daima Türkiyede birçok 
vatandaşların da benim gibi oldu
tunu zanederim. 

Müşterisi olacatım, az çok mun. 
lazam surette ahş veriş cdecciim 
eınafın gazete okuyup okumadıtına 
dikkat ederim. Okudutunu gör

düm mü. o adama derhal sevgi 
ve itimat duyaram. Gazete okudu
ğunu görmedi~im bir adamdan is
tekle alış veriş etmem! 

Sebebi: 
Gazete okuyan o adam -demek 

ki- )'alnız kör kursağmın hendesi 
ol~p kalmış; içinde yaşadığı hayat, 
mıllet ve dünyasından haberi olmı· 
yan, kaz gibi yaşayan bir yarı 
adam değildir! Demek ki, o kadar 
sıkı çahşmak mecburiyeti, m.k pa· 
rası için o kadar ağu yorgunluğu 

arasında bile kafasını da besleıen, 

dünyadan haberi olan uyanık \'e 

yükselmiş bir adamdlr. lnsan 
adamdır. Müşteri doc-t demektir. 
Bu adamla elbet severek dost 
olmakta tereddüt etmem. Çünkü, 
o da hayat&, memleketi, dünyayı 
her an bc.'lim kadar bilen bir 

adamdır. Benimle müsavi olan 
adamdır. Ona hürmet ederim. 

Soruyorum: 
Sen, işi gücü arasında, fikırle

rini, mesletini, memleket ve dün-

yada haber verişini, se\•diği gıı.. 

zetesini muntazaman okuyanı; ka. 

nından sonra kafasını da doyuran 

bir esnaf adamı iÖrsen hürmet el· 
mez misin? 

Halk Filozofu 
•uuııuuı 11111hııuıııııııııuııııuıuıuuıı1tnrıuıııı11ı11 ııınıcnıtttt..e 

Türkiyede~ 
Ağır Sanayi 

sonra yakında bir fen heyeti 
lzmire giderek yeni projeleri ha
zırlayacakbr. 

Diğer taraftan ecnebi mütehas
sıslar yakında Karadeniz liman• 

rük oldufundan, taşlar, herıün 
bir parça dökülmekte devam edi· 
yor. Bu cinr halkı, bir kaza ol. 
nıadan, bu duvarın tamamen yık· 
tırılmasını istemektedirl~r. Mahalle 
halkı endişe içindedir. Belediyeye 
bir mazbata ile müracaat ede
ceklerdir. ----

• Hanyada bulunmakta olan Yu. 

nan Kralı V cnizelosun mezarını u
yaret etmiştir. 

Hayatı ucuzlatmak için 
ahnacak tedblrler 

- "Vaziyetin bu şekilde deva. 
mmı doğru bulmamaktayıı.. Çünkü 
bütün tesisat ve vapurlaramtı bele· 
diye tarafmdan haksız yere zapte. 
dilml~tir. Fevkalade toplantıdan 
sonra yeni bir anlaşma yapmak 
ümidile belediyeye müracaat ede. 
ceQu. ,, 

Hayal& ucuzlatmak için ahnacak 
tedbirler üzerinde ç~hşmak üzere 
Sanayi umum müdür muavini Ab
düssemet Ankaradan şehrimize I 

beklr taryare postalar1 1950 senesine kadarmu
Şark villyetlerine tayyare postalar1 teber olacak bir IAyiha 

bu yaz başlanacaktır. ilk olm:ık üzere hazırlandı 
larmı da g-ezmeğe başlayacak

lardır. 

Gayri sıhhi 
Gıdalar 

retmiştir. btidai maddeler 
kım yiyecek maddeleri sattıkları ve Gümrükten reçecek ham mad· kanunu 

lttanbul- Ankara- Diyanbekir ara
sında tayyare postalara kurulmuı. 
na çal&şılmaktadır. Tahranla Diya. 
rıbekir arasanda da tayyare sefer
leri kurulması muhtemeldir. 

bu satıcılann, sattıkları şeyleri ca.. delerd 
en ve sanayiden alınan mu- Sanayi müesseselerimizin ha· vekaletleri de IAyiha "' •• akkındaki 

mekanlar içinde muhafaza etmedik. arn J • • • k 
e e vergı.!lının aldırılması h:ık· riçten aetirtecekleri ibtidai Dlld• mutala:ılarmı iktisat \ekalctine bil· 

)eri h•kkında şikayetler yapdmık· kanda h · · s • d. k - d' ı şe nmız anayi birliği de delerin gümrük resminden muaf ırme uzere ır er. VekAletlerin 
Bazı Seyyar Satıcıların, sabah tadır. Belediye, bu gibi sabcılann uzun bı"r rapo h ı mutılaalan tamamla d kt r azır amıştır. Rapor tutulması hakkındaki kanun liyi. n 1 an sonra 

... akc:am m!'ktep'.erı·n önüne gele· sattıklan yiyecek maddelerini mu. yarın lkt"ısat Vekl:.1 t• - d layiha üzerinde son bir retu• ya-' 
"" Y _ "' e ıne gon eri- hasının \'el<alctlcrce tetkiki biti- " 
fek' 

rocuklara gayri sıhht bir ta• ayene ve tahlıl edecektir. lecektir. pılecak ve derhal Başvekalete 
~~=.,.~~~7~.;:~~~~~~.-... ....... ~~~""'"""=""'"""~~~~~~~~~~~~--=-~~~~~~~~r~ıl~m~iş~t~ir;_. J~~1~al~iv~c~\~·c~M~ıl~ll~M~ü~d~a~fa~a verilecektir. 
az Edebi romaft:6 M ~~~~~~~~~ 

- utarsan kendine, bana deği]. - Komiser burada mı?. 1 Der gibi acıyarak ona baktı bak· 

k • ' - Karışmam ama sonrasına.. B 

S d evece Sin - urncla, birini dinliyor.. tı: en e s • : ~!~~en geleni arkana koyma!.. - NB~ var?. - Her şeyin doğrusunu söyliyene 
- ır şey degil, hıı·sı1Jık. ne diye daynk atsinlar .• 

tann ne olduğunu bir de bize sor· ı 
sunlar, edepsizliğin her çeşidi sizde 

toplanmış. 
Muhtar, sertlendi: 
_ E, uıatltn lift?. 
Uzatmadım. Asıl bundan son

ra uzatacağım. Sen beni karakola 
. e hepsini orada anlatacağım 

verıu n . 
Bütün bunları söyliyeceğım. 

Muhtar birden tabla suratım yay
clı ,uzun bir kahkaha salıverdi: 

- Senin sözüne kiın aldırır. Ka-
• '? Ya 

r nkol beni mi dinler senı mı · ·· • 
!an dersem yalan diye dinlerler, doğ-

Etem izzet Benice 

- Namusuna bir şey olmaz. Ara· 
nuzda kalacak. Bir sen, bir ben, bir 
de Allah bilecek. 
Kadın gene birden parladı: 
- Haydi defol alçak herif. Ben 

senin sandığın gibi kadın olsaydım 
çocuğu mezarlığa bırakmaz, gül gi
bi yaşardım. 

- Demek ohnıyacak?. 
Genç kadının solgun benzi kızgın

lıktan kıpkırmızı olmuştu, boyun 
damnrlarmın şi i~i, çatlıyacak gibi 
attığı görülüyordu. Çok sert, kes • 

kin bir söyleyişle: 

- Evet.. B' k Ded - ü~ ü • hırsızlık mı?. i. 
-Bil ki, sana elimden kurtuluş yok! - Dün gece bir evi soyarken ya• - Çok korku,>oruın. 
- Avuçlarını yala .. kalnnmış!. - Korkma .. korkma! .. 

- Görürsün .. 
M h - Bizde de hırsızları bilinmiyen - Peki bana ne yapacaklar?. 

u tar bunu söyler söylemez ev-
den çıktı ve.. çıkarken de yüksek bir k aç soygun oldu. Onları da bu - Hiç bir şey. Çocuğunu koltu-
scslc ilave etti: yapmış olmasın?. ğuna verip adliye~ e teslim edecek • 

- Karakola gitmek için hazırlan!. - Belki de, epey kaşcılenmiş bir ler. Onlar ne yapar, ne derlerse?. 
şeye benziyor. Yüz sopadan artık - Beni hapsederler mi?. 

Koridorda.. d k 
O günün aksanu idi. Gündilzu" n aya ycdı, gene hiç bır sey söy- - Beimem?. 

b lemedi. 
~ cyazlıkları yer yer karanlığa bo • Polis: 
gulurkcn o da bir polisin yanında - Bir de bizim komis~rin eline - Sen buradan kıpırdama sakın. 
Kulaksız karakoluna girdi. Yürü • düşse hak nasıl biilbi.il gıbi laf e - Dedi, korudorun ötcbaş.ına doğru 

·· eler. · ı 1 d' B muyor, sürünüyordu. Konuşmuyor ı er e ı. ir polisle knrşıla)ôtı: 
kekeliyordu. Aptal aptal bakınıyor- Genç kadın bütün bu konuşmaları - O Tnhsin, ne ararsın burada?. 
du. Göz çukurlannın öni.i halka lıal- dinlerken he~ ecandan titriyor, kor- -Sen nasılsın be Hüseyin?. 

ku ürperınclcri gcçiri~or, kafasının - İyiyim. Nıyc geldin? .. 

Ankara 9 [Hususi muhabirimiz
den] - Memleketle ağır sanayii 

kurtarmak için 1950 senesine ka· 

dar tatbik edilmek üzere bir pro
je hazırlanmıştır. 

Kurulmakta olan demircilik en

düstrimiz memleketin bünye.sine 

çok fayda verebilecek bir endüstri 
kolu baline getirilecektir. 

Projeye göre, bu f abrikalann 

ihtiyacı için memleketin her tara

fında iskele, bina, rıhtım ve saire 

inşaası için devlete ait araziden 

lüzumu kadar olan kısım parasız 

verilecektir. Hususf telefon hallan 

çekilmesine müsaade edilecektır. 

Demiryolları hariç olmak üzere, 
devlete ait di~er nakil vasıtalara 

bu fabrikaların nakliyal&nı yüıde 

elli tenzilat ile yapılacaklı". 

Romen 
Hariciye Vekili 
16 Martta tehrimizde 
bulunacaıı bildirildi 
Ankarayı ziyaret edece~ini yaz-

ru dersem doğru diye alırlar!. 
Ve •• sözüne devam etti: 

- Olmıyaeak, ne sana, ne kimse
ye, hiç bir gUn, hiç bir şey ohnıya • 
cak .. 

ka ınoram1ıstı. Bakışlarında bir dur
içini ayazlı bir gecenin kuruluğu ve 

gunluk, ölülük \'ardı . Karnkoldan i- 1ssızlığı gıbi bombos bulunu~ ordu. 

dıtımız Roman) a harici} e nazırı 
- Bırak canım. Bir kadını getir- Antonesko'nun ayın 16 sında lstan-

dim. Çocuğunu mczarlıga bırakmış. bulda bulunacatını bildirilmiştir. - Sen muhtarın ne demek oldu-

ğunu bilmiyorsun?. Haydi gel, u • 

Eatnıa da şu işimizi tatlılıkla göre • 
llın!.. 
~ - Ben namuslu kodınım!. 

- YilrU öyleyse karakola. 

-sen polis değilsin!. 

- Ben polisten de üstünüm. Muli· 

tarım. 

çeri girince polis: Dayanamadı, sordu: 

- İşte geldik. Otur surada - Beni de dövcrleı· mi?. 
Dedi, ona karanlık, i-ıbe k~~·idor- Polis: 

da bir yer gösterdi. Orada bMne sor- -.Senin dayak yi~ ccck 
du: kalmıs a .. hattın! .. 

- Ha .. O çocu u ben buldum, ge- N t ·k· · k · 
t
. di azıra, nezare ı ıncı se rclerı 
ır m .. 

turu~ ormuş. Bızım Muhtar buLnuş, zır şehrimize geldiQ'i günün ak~amı 
(Daha \ar) Ankaraya gidecektir. 

ncym 

_ lşte, onun anası, Piripaşada 0 _ J Radulesko refakat edecektir. Na-

---------------~~..._~~~~~~~~~~~~------------------------------~~~~~~~~~~~~~~ 



Kral nasıl taç giyecek?lr HIK1zr~atFeyzi l 
~ Mayıs içinde Londra şimdiye kadaJ 

1 görmediği bir 
ziyaretçi kalaballğı ile karşılaşacak 
Daha şimdiden otellerde 
tutulmadık oda kalmadı 

Alayın geçeceği caddelere bakan 
evlerde 52 lngiliz lirasından aşa
ğı pencere tutmak kabil değildir 

İrlanda hükumeti merasime 
iştirak etmiyor 

BUtUn•eınleketler o gUne mahsus olmak 
lngllterey• heykeller, bayraklar, mendlller, oyun. 
caklar, çikolatalar, valizler, el çantaıar1 .... Ve bunla· 

re benzer e,ya göndermektedirler 
dildiği şekilde bozulmadan durması 
Jhımdır. Bunun için saçları sert • 
leştiren ve sabit hale getiren bir for
mül bulunmuştur. 

Kadınların ropları ağır setenden 
olacak, göğüslere on sekizinci asır 
modasına göre, gül veyahut yonca 
şeklinde broşlar takılacaktır . 

• •• 
Taç giyme merasimi için büyük 

Bilgülc Britanya icralı Ma;ell• Jorj 1932 d• amiral formastlt bir 

Dominy<1nlardan Lond.raya 15,000, 
Yen Zelland gibi küçük Dominyon

lardan 3,000 kişi geleceği tahmin e
dilmektedir. Hindistandan ve diğer 
müstemlekelerden gelecek olanlar 

deniz muhafız alayını teftiı edigor 

İngiliz Kralının taç giyme mera -
simi için bütün hazırlıklar ikmal e
dilmiş ve yapılacak merasim pro -
gramı tabcdilerek İngilterenin her 
köşesine gönderilmiştir. 

Bu hususta haurlanan rehber 28 
Nisandan itibaren satılığa çıkarıla -
c:ıktır. 

İngiliz sarayının resmi şairi olnn 
Con Masfild bu programa dercedil
mek üzere "Saltanat için dua" a -
clında bir manzume yazmıştır. 

Programda Kralın, Kraliçenin 
ve kızlan Prensese Elizabet'in, Pren
ses Margaret ve valide Kraliçenin 
muhtelif resimleri vardır. 

Aynca Kralın bir şeceresi, tercü
meihali de ilave edilmiştir. Şair Con 

Drikvater'in "Samnjeste Kral" ad
lı bir şiiri de program& konmuştur. 

• •• 
Baş mabeynci Dük dö Norfok taç 

giyme merasiminin bir kaç repetis

yonunu yaptıracaktır. Bu maksatla 
biri Kralı, diğeri Kraliçeyi temsil 

etmek üzere iki kişi intihap edilmiş
tir. 

Son repetisyonda bu figüranlara 

merasim ziyafeti giydirilecektir. Fa
kat taç vesaire gibi şeyler mukav • 
vadan olacaktır. 

Beşinci Jorj'un ve Kraliçe Mari • 
nin taç giyme merasiminde bulun-

hassa Londradaki komiserlerine na
sip olacaktır. 

• •• 
Taç giyme merasiminde kadınlar 

nasıl giyinecekler?. Bu, mühim bir 

mesele teşkil etmektedir, Çünkü 
merasimde bulunacak kadınların 

başlarına giyecekleri tacın, saçları

na intibak etmesi lazım gelmekte • 
dir. Fakat halledilecek bir başka 

mesele daha var: Saçlar nasıl tanzim 
edilecek?. 

Eskiden her sosyete kadınının saç

larını düzelten bir oda hizmetçisi 
vardı. Halbuki şimdi vaziyet değiş • 
miştir. Saçlnrın bütün gün tanzim e-

bu hesaba dahil değildir. 
Londra şimdiye kadar görmediği 

bir ziyaretçi kalabalığı ile karşıla -
şacaktır. Onun için bütün bunları 
karşılamak değil, bunların yatacak
lan yerleri de tesbit etmek lazım gel-

mektedir. Ziyaretçiler Londrada 
haftalarca, hatta aylarca kalacaklar
dır. 

Resmt merasimin pek muhteşem 

olacağı §imdiden anlaşılmaktadır. 

Belli başlı ziyaretçilerin kızlan da 
bu vesile ile Kral ve Kraliçeye tak-

86g6k ann•, hflgülı toT11n H en 
lcrlçDlc torun 

dim edileceklerdir. Vestminster kilisesinin yeni or • 
10 ve 13 Mayısta iki büyük ziya- ğunun küşat resmi yapılacaktır. 

fet verilecektir. Balolarğ gardenpar- Donanmaya büyük bir geçit resıd 
tiler, resmi kabüller başka... , yaptırılacaktır, 

durulan Dominyonların bayraklan, 

Avustralya, Kanada ve Yeni Zellan

danın sabık valileri tarafından Lon
draya getirilmiştL Bu defa bu şeref 
Dominyonlar mümessillerine, bil- Kraliçe Elizabetin iç muhlallf po~da alınm.ıı fotoıra/larınJan 

G
iiyan'a sürülen 
Türk · po.lisinin 
hakiki hatıraları: 6 

Suçu Dzerime alarak arkadaşım 
Hamdiyi OIUmden kurtardım! 

söyledim. Bir müddet sonra f!e
tirdiği tabakta ne vardı biliyor 
musunuz? Kızartılmış üç beş 
patatesle el iÇi kadar o da kuru 
bir ekmek parçası. Gayri ihti • 
yari bağırmışım. Tercüman ge. 
}erek ne istediğimizi sordu. 

- Biz köpek değil, Türk po • 
]isiyiz, dedim, nedir bu saygı -
sızlık? Bir de medeni geçinirler 
bu Fransızlar ha! Hani iddi:l ey
ledikleri medeniyet? Polis me -
muruna yanmış patates parça-
larile yumruk kadar kuru ek -
mek, değil mi? Yazık size yazık. 

Fransız jandarması şaşırmış

tı. Tercüman naklettikçe o, söz-

Jerime hak verir gibi sükut e • 
diyordu. 

- Bize, dedim, şu civar ali -
çılardan bir garson çağırın .. 

Gidip dönmesi çok sürmedi. 
Elinde liste, temiz giyinmiş bir 
kız garson getirdi. 
Yemeği bu suretle sağladık -

tan sonra iş yatağa kaldı. Tek -
rar çağırdığımız nöbetçi Fran
sız jandarma eri fazla yataklan 
olmadığını ve ancak iki sandal
ye tedarik edebileceğini söyle. 
di. 

O geceyi, eski bir sandalye ü
zerinde ve gözlerime hiç uyku 
girmemis olarak ıes:irc:lim. 

Üç gün sonra bir Fransız ça
vuşu kumandasındaki ilcisi İtal
yan diğerleri Fransız olmak ü • 
zere sekiz kişilik bir jandarma 
müfrezesi nezareti altında Kum-
kapıdaki Fransız tevkiflıanesi
ne getirilerek sergardiyana tes
lim olunduk. Burası belediyenin 
tanzifat arabalarını koyduğu 
çok geniş bir yerdi. 

Üzerimiz arandıktan sonra u
mumi koğuşa atıldık. İçerisi ol
dukça kalabalıktı. İçlerinde Ro
manyadan gelirken pasaportunu 
vize ettirmemek suçundan geti
rilmiş tüccar Hafız Salih, Ni -
şantaşında mandıra sahibi süt-

Gugandalci ıartliganlar Ca9enn• 
ormanında ıezintiler ga,,arlarJı 

çü Hacı Hüseyin Efendilerle 
Davutpaşada bahçıvanlık yapan 
ihtiyar Şakir ağanın da bulun
duğu yirmi otuz kişilik zaval .. 
Jılar kafilesi. .• 

Trendeki kadın .. 
İki senedir süren bir davam var

dı. Nihayet mahkeme neticelenmiş, 
iş temyize gitmişti. 

Birgün avukatım: 
- Sen de gel, dedi, bu lıafta Es

ki~ehire gideceğim .. 
Ertesi günü, trene atladım. Da -

vam mühim bir şeydi. Temyiz le -
bimde karar verirse, bir tüccardan 
37 bin lira zarar ve ziyan a1acakhm. 
Keyfime payan yoktu. Bu sevinçle 
bir yataklı vagon bileti aJdım. Şöy
le bir Bay gibi seyahat yapacaktım. 

Tren İmıiti yeni geçmişti. Karnım 

acıktı. Vagon resturana gJrdim. • 
Bir masaya oturdum. Etrahma şöy
le bir göz gezdirdim. Bir kaç yolcu 
yemek )iyordu. Bu sırada güzel bir 
kadın içeri girdi. Karşımda, köşede
ki masaya da o turdu. Her yokunun 
yanında konuşacak bir kadın, ve
ya arkadaş olduğu için, bu kadınla 
kimse meşgul olmuyordu. Yalnızdı. 
Ben de yalnızdım. Evvela birbiri -

~erbest İrlanda hükfımeti taç 
giyme komisyonuna iştirak etmek ü
zere vaki olan daveti kabul etme -
miştir. Hatta merasime de iştirak 
etmiyeceği anlaşılmaktadır. Bu se
beplen Irltında fevkalade komiseri
ne tahsis edilen balkon boş kalacak
tır. Pıkadilli'nin tam ortasında bu
lunan bu binanın balkonu elli ki
şiyi istiap edebilecek kadar geniş
tir. Eğer Irlnnda merasime iştirak et
seydi, bu balkonu kiralamak için 
500 İngilız lirası verecekti. 

• •• 
Budapeştede Harfsa sokağında 

bir atölyede kadınlı, erkekli işçi -
ler günde 12 saat çalışarak, Kralın 
yarım milyon kadar küçük heykel
lerini yetiştirmcğe çalışmaktadırlar. 

Bu heykeller merasim günü İngil
terede satılacaktır. İngilterede bu 
heykellere kıymetlerinin yüzde yü
zü kadar gümrük resmi konduğu hal
de idhalat devam etmektedir. 

• •• 
Japonyadan da İngiliz bayrakları 

ve İngiliz alametini taşıyan men -

mize baktık. O, ne düşündü, bilmi • 
yorum. Fakat benim düşündükle • 
rimi söyliyeyim: 

Bu harikulade giizel, 30 yaşların

da, cinsi cazibesi çok bir kadındı. 
Çıplak bir göğüs "'ardı ki, yemeğe 
olan iştihamı tamamen kapatmış, ye
ni bir iştiha vermişti. Karanını n.r· 
dim. Bu kadmla, Eskişehire gidin
ceye kadar arkadaşlık edecektim. 

Güzel ellerini çenesine dayamış, 
pencereden dışan bakıyordu. Fa -
kat anladım ki, cama akseden göl • 

gemden, beni seyrediyor, kendisine 

bakıp bakmadığıma dikkat ediyor • 
du. 

Y emcğ~ büyük bir sabırsızlık ve 
heyecan içinde yedim. Kahvemi içi
yordum. Kadın yerinden kalktı. Dı
şarı çıktı. Kahveyi yanın bırakıp 

arkasından fırladım. Baktım, kori
dorda, pencereye başını dayanuş, 

şairane bir eda ,ile l\ışanyı scyrcdi-
( Devamı 6 ncı sayfada) 

diller gönderilmektedir. 

Çekoslovakyadan madalyalar gel
mektedir. 

Almanya ise taç giyme gününe 
müna c:-ekilde hususi oyuncaklar 
imal etmektedir. 

Fransa, rop ve şapka modelleri 
göndermektedir. İsviçre, o güne 
mahsus olmnk üzere hususi çiko -
latalar yapmaktadır. 

Avusturya da boş durmamak -
ta ve üzerlerinde "Taç giyme günü
nün hatırası,, cümlesi yazılı bavullar 
ve el çantalan imal etmektedir. 

• •• 
Otellerde bütün odalar şimdiden 

tutulmuştur. Yeni oda tutmak ısti

yenlerin talepleri yanmaktadır. He
men bir çok otellerde artık kirala
nacak oda kalmamıştır. 

• •• 
Merasim alayının geçeceği yollar-

da bulunan evlerde de merasimi sey
retmek istiyenler için odalar kira • 
]anmaktadır. Bu odalar 52 İngiliz 
lirasından aşağıya verilmemektedir. 

Bir köşeye oturaral: akıbetimi dan çekinerek ayrıldılar. 
düşümneğe başladım. Ne ola - Büsbütün k~rkmağa ... ~a~la · 
caktı halim acaba? Kurşuna mı mıştım. Her nobet degıştıren 
dizeceklerdi beni? Ve anam, ba- neferin kapıyı açarak içeriye gi
bam, geçimlerini benim aldığım rip beni tehdidi şüphelerimi ar
para ile temin eden bu iki ihti- tırdıkça artırıyordu. 
yar zavallı .. Sonra hemşirem, bir Ve bir ay, işte böylf), de,·amlı 
çocuğu ile kalan biçare hemşi - bir işkence ve ıstırap içerisinde 
rem ... Aklıma bir zarar gelme - geçti. Endişelerim bir an dahi 
sinden korkuyordmn. Keşke o zail olmuyordu. Akıbetimin ile. 
zaman kaçmağı düşünseydim. ride alacağı şekli bilmemek, va• 
Böyle, mahiyeti meçhul bir ka- dedilen duruşnıa gününün ge. • 
rarı beklemektense, savuşmak ciktikçe gecikınesi ve en fenası 
daha iyi idi. kimsesizlik, beni çok harap edi-

Geldiğimizin üçüncü günü yordu. 
polis Hamdi Efendi tahliye edil- Ne yaptım, diye düşünürdi.im. 
di. Üst katta Fransız askerleri • İki namuslu kadına sataşmak 
nin yanındaki. te~ ~daya yalnız istedikleri sırada yardıma ko -
olarak hap~edılm~ştım .. Parmak- şan iki kahraman yurttaşımı a
lıkları demır genışçe hır pence. ğır- surette yaralayıp kaçmağa 
re~~~. dışarıyı seyrede~~e~, ka- başlayan zencileri takip etme -
pı ~nunden sesler geldıgını. fark meli ve pervasız olarak üzerime 
ettım. Baktım ve anladım kı, be- çevrilen süngülere (haydi sap -
nim oraya geldiğimi öğre~eı;ı bu layın!) manasına, ellerim eşa· 
askerler. arkadaşlarının ıntika- .. da göğüs mü vermeli idim? 
mını alın.ak gayesiJe hem öl - gı ' . .. 
dürmeği kararlaştır~rak ha - Benim ışe mudahalem, sırf on • 
rekete geçmişler. Fakat, her ne- ların yabancı ve yaralananların 
dense, bu tasavvurlarını icra - (Devamı var) 



PARIS 
Eski devirlerde caniler 
nasıl idam edilir1er ve 
kazığa vurulurlardı? 

Kazığa vurulan mahkumlardan pek 
çoğ11nun bu vaziyette hatta 

üç gün yaşayabildikleri görülmüştür 
İnsanlar hakikaten zalimdir 

ler ve zulüm yapmaktan zevk 
duyaı·lar. Çocukluğumuzu göz 
önüne alırsak, her birimizin za
rarsız hayvanlara zulümler yap
tığımızı derhal hatırlarız. 

Fakat bunun tarihte bir de 
adli ve cezai cephesi vardır ki, 
bugün hiç bir milletin tatbik et
mediği bu zalimane cezaları dü
şündükçe, tüylerin ürperme -
mesi kabil olmayor. 

İspanyadaki engizisyon me -
zaliminden bahsedecek değiliz. 
Kurunu vüstada uzun zaman -
Jar tatbik edilmiş olan ckazık» 
cezasını hatırlatacağız. 

ikinci tip kazıklanma Fakat bu kazık cezasının tat- Bir 
bikatı hakkındaki vesikalar ma-
a1esef azdır. tir. Üçüncü muavin kazığı, ne 

Detektif mecmuası, başka kadar mümkünse o kadar de -
memleketlerle ayni zamanda rine sokar. Baş celladın vazifesi 
Osmanlı İmparatorluğunda ka- bundan sonra başlar. Baş cellat 
zık cezasının nasıl tatbik edil - kazığı bir çekiçle vura vura ya-
diğini anlatan bir yazı neşret - vaş yavaş daha içeriye doğru 
miştir. Bu yazıyı- soğuklukları- sokmağa başlar. Bu suretle ka-
na rağmen, resimlerini de ala- zığı 70 santimetre kadar içeriye 
rak - tercüme ediyoruz. Ancak gider. Bundan sonra kazık kal-
şurasını ehemmiyetle kaydet - dırılır ve alt kısmı bir ağaç gibi 
mek isteriz ki muharrir, Osman- toprağa dikilir. MahkUm da 
lı İmparatorluğundan bahse - kazığın ucunda havada mual -
derken baştan başa hataya düş- lakta kalır. Kalır ama, artık 
ıniiş ve bu suretle de kazık ce- mukavemet edemiyecek bir ha-
zasmın son defa tatbik taı·ihi 0 - le geldiği için, kendi vücudü -
rak 1876 tarihini göstermiştir. nün sıkleti ile yavaş yavaş aşa-

Bu devirde, imparatorluk bir ğıya doğru iner. O kadar ki ni-
taraftan dış tazyik altında bu - hayet kazığın ucu ya göğsün -
lunduğu, diğer taraftan iç ıs - den , ya sırtının bir tarafından 
lfilıatile modernleşmek hamle- dışarıya çıkar.» 
leri yaptığı için bu tarihte bir İşta bir vesikadan a1ınan bu 
kazıklama cezasının tatbik edi- satırlar kazık cezasını bu suret-
leceğini kabule imkan yoktur. le tarif etmektedir. Mahkum 

Mecmua yazısına şöyle de - kazıklandıktan sonra hemen ö -
vam ediyor: lür mü? diyeceksiniz. Ne gezer! 

«Dağl~rda yol bağı yaparak, Ölüm öyle inadına yavaş ge _ 
gelip geçenleri soyduktan sonra lir ki. .. Hatta bazı mahkum -
öldüren bir sakinin kazıklan - ların bu vaziyette üç gün yaşa-
ması münasebetile cellada nasıl dıkları görülmüştür. Ölümün 
talimat verilmişti: erken veya g~ gelişi kazıkla • 

«Kazıklanacak mahklım yü- nan adamın bünyesine ve ka -
zükoyun yere yatırılır. Bacak - zı~ın viicudun içinde aldığı is-
ları mümkün olduğu kadar açı- tikamete bağlıdır. Fakat zulmü 
lır. Elleri arkadan bağlanır. daha tatlılaştırmak için, insan-
Celladın vazifesini işkal ede - lar k;rn iim ucunu sipsivri bı -
cek hareketlerde bulunmaması rakmazlar. biraz vuvarlakça bir 
için üzerine bir eşek derisi atı - hale getirirler. Eğer böyle ol -
lır ve bunun üstüne de celladın 
muavinlerinden birisi oturur. masa da kazık sivri kesilse. u -

cu daha kolaylıkla vücuttan içe-
Başka bir muavin de mahki'ı -
mun boynundan basarak, su _ riye gireceği için ölümü kolay -
ratını yerden kaldırmasına ma- laştırır. Artık bu zavallının ne 
ni olur. Üçüncü bir muavin de ıstıraplar içinde ölmeğe hazır -
kazığı yağladıktan sonra, so - landığını tasavvur edebilirsi -
kar. Bu kazığın ucu sivriltilmiş- niz. • 

Kazık cezasını geçmiş zaman
larda hemen bütün şark millet-

leri tatbik etmişlerdir. Haitide 
de bu usul vardı. Hatta Roma 
imparatoru Neron bu şekilde 
. idamı Roma ceza kanununa 
koydu ve bir çok hıristiyanları 
kazığa vurdu. Rusyada, impa -
ratoriçe Elizebetin saltanatına 
kadar, katiller bellerinin yan 
taraflarından kazıklanır ve bun-

Fı d A lt11onclo tatbik edilen ka•ık cezol•rında11 
ran6ada, Slgarn a "' " ~ • lr. aç orn• 
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Dünyanın esrarengiz 
adamlarından biri daha 

Fransada top kralı Şnayder de 
Basil Zaharofun bir • 

eşı 

Fransada dOnyanın en bUyOk top 
fabrikasının ve 11 banka, 15 sigorta 
şirketinin sahibi Şnayderin ismi 
TDrk halkına da yabancı değildir 

Kazıklanmıı bir mahkOm y.. 11 k h 
lar artık çürüyüp dökülünce - uz y 1 1 a-
ye kadar kazıkta bırakılırlardı.. · 
· Müverrihlerin aksi iddiaları· tı ı ş• 
na rağmen, Fransada da kazık ya O an I • 
cezası tatbik edilmiştiı'. Zalim 
kraliçe Fredegond kendisine yüz d • 
vermeyen prens Clovis'in sev - na y e rı n ser
diği küçük bir sihirbaz kadını 
kazığa vurmuş ve bunu ölün - t• 7 5 it 
ceye kadar şehrin sokaklarında ve 1 , a 1 n 
dolaştırmış, kendisi de intika -
mını tamamile tatmin edebil - • ı t h 
mek için, kafi1eye katılmıştı. m 1 ya r a -

1655 te Savua prensleri de 

Vod eyaletinde yüze yakın ka- mı•n edı·ıı·yor 
dını kazıklamış1ardı. 

Müverrih Leje şöyle anlatır: 
cPorasda Jan Sarbonye'nin 

kızı Jan ismeti berbat edildik -
ten sonra sivri bir demirle ka -
zıkianmıştı. Kızcağız bir müd -
det bu halile gezdirildikten son
ra, taşıyanlar yorulmuşlar ve 
demiri, büyük bir yolun kena
rına dikmişlerdir. 

Moiz Long Bobi'nin on ya
şındaki kızı Piyeateli askerler 
tarafından yakalanmış ve diri 
diri sivri bir demire geçirilmiş
tir." 

On sekizinci asra kadar Avin
yonda da canilere kazığa benzi
yen bir ceza tatbik edilirdi. Ev
vela maznunun vücudündeki bü· 
tün kıllar tıraz edilirdi. İstintak 
odasının ortasına üç kadem bo
yunda bir direk dikilir. Tavana 
bağlı dört iple suçlu yüzü yu -
karıya ellerinden ve bacakla -
l"lndan asılırdı ve altına da ucu 
yumruk kalınlığında bir kazık 
konurdu. Maznun, evvelden 
yağlanan bu kazığın üstüne, ken 
di sıkleti ile yavaş yavaş bırakı
lırdı. Bundan sonra direğin dibi
ne içi ateş dolu üç büyük man -
gal getirilirdi. Bu suretle biraz 
uzakça mesafede ve ateşin ü -
zerinde ellerinden ve ayakların
dan asılı duran maznunun yağ
ları erimeğe başlardı. Zavallı 
adamın kendi halini görebilme
si için odanın tavanına ayna gibi 
aksettiren bakır levhalar kap
latılırdı. Maznun, bu vaziyet -
ten kurtulmak ıçın, cinayeti 
hakkında ne biliyorsa, hemen 
hepsini söylerdi. 

On dokuzuncu asrın öteleri -
ne kadar kazık cezası Siyamda 
ve İranda devam etmiştir. 

İstanbulda tatbik edilen bu 
çeşit en son cezada kullanılan 
kazık, meraklı bir amatör tara
fından satın alınmış ve 1888 de 
Pariste Druo sa1onuna beş fran
ga satılmıştır. 

Bir milyarı kaç yıl
da sayabilirsiniz? 

Acaip - 1 
Harplerden sonra herkesin ağzı 

milyarlara alıştı. Konuşurken bile 
şöyle laf arasında milyondan milya
ra atlıyor ve bu kelimeyi kolaylıkla 
sarfedebiliyoruz. 

Halbuki, bir milyar nedir diye bi
risine soracak olsak omm.Iannı sil
keceği muhakkaktır. Çünkü, milyar 
az bir şey değildir. 

Hazreti İsanm doğumundan bu

gü.oe kadar geçen dakikalar bir mil
yardan az fazladır. Hazreti İsa za • 
manında doğmuş bir miJyarden her 
gün biner kuruş harcamış olsa, ve 
bu sarfiyatı ölümüne kadar bu su
retle yapsa, ve ölümünden sonra 
zamanımıza kadar gelip giden bü • 
tün hafidleri de günde biner kuruş 
harcamış olsalar, bir milyan bitire -
bilmek için daha sekiz yüz yıJ para 
harcamalan laı.ıındır. Ve bu para 
2737 yılında hitama erecektir. Bir 
insan, bir milyar leblebiyi saymağa 
kalksa, ve her gün sekizer saat çalı
şatak dakikada yüzer tane saysa, 
bunun için tamam elli yedi yıl göz 
nunı dökmesi Iazımdır, 

Şnayder • Krözo top ve cephane 
~ brikalan yalnız Fransanın değil, 

bütün dünyanın en büyük mües • 
seseleri arasında sayılmaktadır. Bu 
müesseselerin heyeti idare azaların· 
dan bazılarıru bir kaç ay önce Fran· 
sa· hükumeti tevkil etmiş ve Şnay. 
der namı bütün cihanda bir kere 
daha çalkalanmıştı. (Top Kralı) na
mı verilen Yojeu Şnayder'in haya
tı çok enteresan ve esrarlı olup, b'! 

Şna9deri11 6lr eıf 8aıtl Zaharo/ 
zat en zengin Fransızlardan birisi· 
dir. 

Fransa ordusunun silihlannı 
Şnayder yapmaktadır. Bu firmanın 
Bank Japones namındaki hususi ve 
büyük bir bankası, Şanghay ile Pa· 
ris arasında muamele görmektedir. 
Japon ordusuna da top, tüfek ve 
cephane imfil eden Şnayder fahri • 
kası, milletlerin silablanmaya ver• 
dikleri ehemmiyet sayesinde, dün· 
yadaki diğer bütün silah fabrika • 
lan gibi, son seneler zarfında kazan
cını çok arttırmıştır. 

Paristeki (Madrid) sokağının ınu
azzanı ve tenha bir binasında Fran
sa askeri endüstrisinin umumi 
ınerkezi çalışmaktadır. Komite de 
forj E'min namı taşıyan bu merkez
den Fransanın harp techizatı için 
çalışan Şnayder fabrikalan idare e· 
dilmektedir. 

Yüz yıllık bir hayatı olan Şnay • 
der firması Fransanın bütün demir 
istihsalatma sahiptir. Hususi vapur
ları, şimendiferleri olan Şnayder'iu, 
temiz makul zenginliği yedi milyar 
frank, elde dolaşan ise yedi buçuk 
nıHyar altın Frank hesap edilmek • 
tedir. 

Şnayder, hususi hayatında çok 
münzevidir. Sefarethanelerde toık, 

sık verilen resmi ziyafetlerden baş
ka, eğlence, zevk, içki, kumar gibi 
şeyleri inhimaki kat'iyyen yoktur. 
Onu tanıyanlar, bitmez, tükenmez 

enerjisinin karşısında hayran kal • 
maktadırlar. 

Devletleri satın alacak derecede 
nıuazzam sermayelere sahip olması
na reğmen, bu zengin Fransız, işden, 

Şnayderin Japon ordusuna t•mfn •ttitf son siıl~m bir tag:qare topu 
çalışmaktan bıkmamaktadır. Çalış- Şnayder Japonlarla çok fazla mü • 
ma hususunda, Şnayder, ölen Ba • nasebette bulunmamaktadır. Ja • 
sil Zaharofa çok benzemektedir. Fa- ponlar beyaz derili insanlarla dost
kat, Şnayder milletini sever bir va- luk etmeyi pek sevmedikleri hal -
tanperverdir. Zaharof ise,, vatan, de, Şnayder'e karşı büyük muhab-
ınillet melhumlanndan uzak kal • betleri vardır. Bir kaç ey önce, Ja-
mış para için her şeyi yapmağı der- pon imparatoru l\likado, Şnaydere 
uhte edecek bir tıynette idi. Şnayder selam göndererek, Japonyadaki iş-
tipik bir Fransızdır. Şahsi etrahn • !erinden dolayı memnun olduğunu 
da güriiltü reklam yapılmasını kat- bildinniştir. Şnaydcr Japonya ile 
iyyen sevmez. şakacı, güler yüzlü, olan dostluğunu takviye etmek ü • 
mahviyetkar bir zattır. zere Paristeki Japon sefirinin resmi 

Kuvvetli bir hafızası olan Şnay- ziyafetlerine iştirak etmektedir. Fa-
der, dedesi gibi, Fransız parianıen- kat, yalnız harp silahlan işleri ile 
tosu azasındandır. Hiç bir parti ile değil, Fransız sanaylinin diğer şu-
alikadnr olmıyan bu zat, Parlamen- belcrinde de iş görmektedir. O bir 
toda vazife almakla ınillet ve vata- büyük banka ,.e bir kaç sigorta şir-
nına faydalı olmağa çalışmaktadır. keti işletmektedir. 
38 yıldanberi F.ransaya top ve cep - Hulasa olarak söylemek icap e • 
hane yetiştiren bu zat, umumi harp- derse, Şnayder, bütün Fransız sa • 
te, Fransızların Almanlara galip gel- nayilnde en kafi sözü söyliyen bir 
mesinde büyük rolleri olmuştur. zattır. 

Ameri ada 600 yolcu 
taşıyacak bir hava 

dritnotu yapıllyor 
Bu tayyare Nevgorktan Liver

pola on bir saatte geçecek .. 

b
~a bir 
Sovyet 

ava dev 

A.merikadaki (Doilas) tayyare 
şirketi mühendislerinden Şiler KJey• 
hens, 600 insan taşıyacak bir tayya
re plim hazırlamıştır. Bu mühendis, 
Amerika sivil tayyareleri arasında 
birinciJiği alan iki tip tayyare pli.n
lannı da geçen sene hazırlanuştı. 

Bu muvaffakıyetiuden dolayı çok iş· 
tihar eden mühendisin yeni hazır· 
ladığı bu cesim tayyare p18.nı da A· 
merikada sevinçle karşılanmıştır. 

San • Fransiskoda tayyarecilik ens
titüsünde plan hakkında izahat ve
ren mühendis şunlan anlatmıştır: 

''Tayyare, 25 milyon dolara malo· 
lacaktır. Nev • Yarlttan Liveopolo on 
bir saatte uçacak olan bu eser, dört 

yılda meydana getırilecekilr. Aiır • 
hiı 1500 ton, nzunJuğu 250 metre, 
kanatlarınm renişliii 180 metre, mo
törlerin kuvveti 200,000 beygir kuv· 
vetinde olacaktır. Bu hava gemisi
nin içinde yüz kişi istihdam edile· 
cecek, 500 yolcu taşıyabilecektir. 

Bu insanlardan başka, tayyare, 170 
ton ticaret eşyası ile 25 ton yolcu 
eşyası taşıyabilecektir. Sürati saat
te 600 kilometre olacak ve 4000 met
re yükseklikten uçabilecektir.,, 

Hava işlerilo alakadar bütün A· 
merikaldar bu proje ile aiakadaJı 
olmuşlar, mili bir grup, bu tayya •, 
renin inşası için büyük firmalarla 
ınüzakerelere bapamıştır. 
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yordu. Ya.u.wdan geçtim, Ayak ses- Yıkılacak mı?. 

Cılar asında 13 Yıl !;.r;ı.;;~;;c;e:!ı:ec~:üo~~~ Beyoğlunda oturan Kazım Sıtkı Barbutu; hırsız, işsiz güçsüz takımları 
1 a.r a!dırnındJ. Konıpartınana girdim. im7.alı bir okuyucumuz yazıyor: Oynadığı gibi, SOSyete adamları, 

Bu güzel kadını mutlaka elde et- "Beyoğlunda, Tii.nel başında, klÜp müdavimleri de Oynar 
- 6 - mck için bir plan dU~i.inüyordum. Yüksekkaldırımın başında bir ilk _ 6 

Ne yaı>malı),nı? .. Yanına gidip bir mektep vardır. Bu ilk mektep, es • 

/ Rııimtlı görillınler, S•m11 ra da 9'29 ıılıntla ma olllmlik ecl•n genrııtr• 
tlir.Bu ıınçlır, A rif Uracu tt1ıt1, topaca t•tan mıflc.urccilc.rdir.Ekurisi, 
•na oatana ıö~ •tm iıltr oı ön sıratla ıörülınlerdın avukat Bcıim 
Hami Ilı, A hm• t Sa/ o AnkaroJo ıimcli deolıt vari/eleri almıılarJır.J 

Komita/ar1n Bulgrırlıtonda fa· 
oliytltı bulunc/ulcları altı yıl ıvvel 

Servi yolu üzerine/ık/ bir köprü 
baıında ı1ç Bulgar lıakimlnl, ıad· 

daran• bir ıckilde öldürüp bütün 
m•mlektti dehıete t•eun tfl coddor 
l>ir çtle reisi: 

Doço Uzunot j 
ya komitası), azaları Tiirklere J 
karşı yapılacak umumi bir ni.i -
mayiş ve tezahüre gizli, gizli ha
zırlanmağa başlaını~lar bunlar, 
kendi aralnrmda seçtikleri bir 
komitayı, kasabnnın (saat mey
danı) diye maruf ve belediye 
binası önündeki meydanda 
bir miting tertibine me -
mur etmişler, bu komita, söz söy
leyerek Bulgarları Tiirkler üz.e
rine tahrik edecek hatipleri seç
miş, ve hadiseyi Sof yaya, ecne
bi matbuatına duyuran Tiirkle
ı·in cezalarını verecek katilleri 
ayırmış ve hatta kasabadaki on 
beş, yirmi jandarmanın miida -
halesine mani olacak miiselhUı 
tertibatı da almış. 

Ben, elime geçen bütün ga -
zetclerin baş sütunlarında hep 
Razgrat hadisesinden bahsedil
diğiııi, Romen, Sırp, Yunan, 
Türk ve diğer ecnebi gazetelere 
cevaplar verildiğini ve bilhassa 
şahsımın da bu yazılara karşı • 
1rıldığını okudukç:\, tedehhüş etmcğe 
.taşlarım Kombitalnnn işlediği cinaye
istcnıiyor ve yalnız suçlu çetelerin 
meydana çıkarılmasını bekliyordum. 
Bazı gazeteler, bu hadise üzerine De
liorman Türklerinin isyan etmek ü
zere olduklarını bile yazmışlar ve 
Türkleri tahrik edenin de ben oldu
ğumu ilLln ctmislerdi. Ok yayından 
çıkmıştı. 

Ben, bu hfıdiscden bir Türk - Bul
gar meselesinin çıkmasını beldemi -
yordum. Çünkü, bu hadiseyi Bulgar
lar da çirkin buluyorlardı. Meselenin 
asıl garip bir ciheti de şudur, ki, biz, 
ateşle oynar bir vaziyette hukuk ve 
mukaddesatımızı müdafaaya çalışır • 
ken, bir kaç anavatan haini ve Trak
ya komitası ile müşterek çalışan ma
hut Arif Oruç ta, komitalar lehine ve 
bizim aleyhimize meseleye karıştı .. 

Bu menfur karaktersiz herifin, 
Bulgaristanda başımıza getirdiği bir 
siı.rü fc15ketleri Türklüğe en çok 
düşman olan yabancı milletten bir 
düşman bile yapamazdı. Yıllardan -
beri Bulgaristan Türküne musallat 
olan ve Şumunda eski Bolu mutasar

fı yüz ellilik hain osman Nuri ve ge
ne Şumnulu Buzağoğlu Ahmet Ke
malden başka Bulgaristan yerli 
TUrklerlndcn bir tek kişinin sel.a
mma nail olnmıyruı bu kansız adam, 
(Trakya) çetecilerinin ınUzahereti-

Yazan: 
M .Necme ddin Deliorman) 

Sofyadakl (Deliorman 
lfHetesl başmuharriri 

le o zaman Sof yada ayda, iki ayda 
bir kere çıkarılan mahut {Dostluk) 
gazetesinde bir makale neşretti. A
rif Oruç bu yazısında komitaları mü
dafaa ediyor. Ve Mezarlık l1adist' -
sinde çetelerin kabahati olmadığını, 
ve hadiseyi meydana vuranların 

hürrjyetpervcr ,.e fıdil Bulgaristan 
kanunlarına çarptırılmaları icap etti
ğini, çünkü, mezarlık meselesi ve 
yıllardanbcri muallim, genelik, ce -
miyet, şapka, yeni harf, Türkiye, 
Türklük diye ortaya atılan Bulga -
ristandaki Türklerin Türkiye casu
su olduklarını, ilan ediyordu .. Fa -
kat, Arif Oruç haini, yazısilc Bul
garistan Türkün ün nefretini bir ke
re dahn kendi üzcıine çekti \'C Ştim

muda bilüharc taşa, toprağa tutul -
du .. 

Arif Oruç budalasından bahset -
mcği diğer yazılarımıza bırakarak 

biz tekrar Razgrad'daki vaziyete dö-
11eliın. 

Koınitalarm gizli, gizli tertip et -
tikleri mitiııg ile 'l'ürkler aleyhine 
leı1ilıat alınırken; mutasarrıf, mu
sirrane ricalarla benim Razgrad'dan 
ayrımamaklığımı ve gelecek heyete 
izahat vennekliğimin münasip ola -
cağını, Türk halkı arasında kin, a
davat duyguları \'arsa kendilerini 
teskin ederek, Bulgnrlarla Türkler 
arasında bir çarpışmaya meydan ve
rilmemesini temine çalışmakhğım 

sö~lüyordu. Mutasarrıf, kaymakamın 

derhal vazifesinden uzaklaştmlaca
ğı~ı söylüyordu .... Biz, hem muta -
sarrıfın bu ricasını ) erine getirmek, 
hem de, başlanan bir mi.icadcleyi so
nuna erdirip, Razgrad Türklerini 
yalnız bırakmamak için, Sof yadaki 

gazete, iş ve gücuınuzu ihmal ve yü
züstü bıraktık .. 

Hadisenin dördüncü gi.inü Sof -
yadan beklenen heyet gelmişti. 

Bunlardan birisi Galatasaray Lise -
sini ikmal eden ve çok güzel türk
çc konuşan yanılmıyorsam (Kara 
Todorof) isminde çok nazile ve ter
biyeli bir zattı... Beni davet etti. 
Kaymakamlık makamında saatlerce 
konuştu .. 

Evrak çantasından çıkardığı bir 
sürü, Alman, Fransız, Yugoslav, 
Rumen gazetelerini masanın Uzeri -
ne koydu ve: 

"Hadise, Bulgaristnn için bir na -
mus ve leke meselesi haline gclm~
tir. Komitalarla, şuursuz bazı şıına
nk Süvenistlcrin işledikleri suç ve 
kııbahat umum Bulgarlık namına bir 
ayıptır. Hükumet, Türk halkına böy
le tecavüzlerin vukunu arzu etme -
mektedir. Başvekil beni bizzat ça
ğırdı ve ıniiscbbipleri bulup adli • 
yeye teslim etmckliğımi tenbih etti. 
Binaenaleyh, bir Bulgar tebası ve 
bir Türk münevveri sıfatilc sizden 
müzaheret bekliyorum. Sofyaya bir 
iki gün daha döıuneyiniz. Tahldka
tı yapalım, işimizi bitirip hep biı' -
likte dönelim,, dedi. 

Ben karşımda hüsnüniyet sahibi 
münever bir zat gördüm ve bu tek
life derhal muvafakat ettim. Kasa
badaki serkeşlerin yapması ihtimali 
olan tecavüzlere karşı da içimde bir 
genişlik hissettim... Kara Todorof 
bana Ali Naciyi tanıyıp tanımadığı· 
mı sorduktan sonra, onun da Raz
grada geleceğini söylemişti. Fakat 

( Deııamı var) 

şey söyle.: cın acaba paylarını?. Ya· ki ıııcvlc\·i takkesine yerJc~tirilmi;r j 
hut polise mi t liın eder, beni?. O ti. Bu bina görülecek haldedir. ırınııııııırııı ı f 
~·akit rezil olurum .. Fakat, mutlaka Binanın yalnız en üst katındnn is· 
bir sebep bulınnlıydım. Kapıyı ara- tifade edilir. Alt katlıırı yıkık, boş, 
ladun. Yava.~ça başımı dışarı uzat- eski, berbat, ahşap, lamı bir bina-
tını. Ey\·ah ... Kadın yerinde yoktu. dır. Duhdum ki, bu binayı yıkacak· 
Kosa koşa va on resturana girdim.. lar, buraya, yeni, modenı bir ilk 
Orada da ~ok, çıldıracnğun.. Mut • mektep hinası ynparaklannış. Bu fi-
lak komparhn:ınına girmi~ ... Şinı ~ kir kadar insana ferahlık ,·eren ne 
eli iş çataJla,mıştı.. Erkenden yatar, olabilir? - Çok yerinde ve hatta geç 
yarm sabaha kadar giiriinmeI_..,c, kalınıuı~ bir tc~cbbiis ... 
fena.. Fakat, bir nokta \·ar: Bu bina fcv-
Cauını sıkılnıı~h. Bir ,·i!>ki içmek kalade tarihi kıymeti haiz bir yer • 

kin, mmmlar<,an birine oturdum. diı-. Bu bina en a~ağı 200 seneliktir. 
Viski bardağını (iııüme koyan gaL· - Mcşlıur divan edebiyatının muta -
on gii\erck. hafi( bir sesle: san-il . airlcrind n ~cyh Galibin der-

- Affedersiniz, Bay, dedi, siz ga- gatu bura-.ı idi. Burası, \'aktile kıy
7Ctt'cisiııix değil mi? .. 

- E\'ct ... Ne olacak? .. 
Daha ~ok ::iili.iyordu. J{ulağınıa 

eğilerek: 

- Yalnız bir kadın yolcu var y:ı, 
dedi, <ı;faj çatrınyor .• 

llayl'et etnıi~tim, birden ağzınıdaıı 
kn~mı tı: 

- Ne nıiinac;cbct, dcdirn, ııel'cde 
o kadın? .. 

- Konıparhnanınd<ı. 

Gar. on bir g(jzünü lmparak. luu· 
lıali bir tavırla, han:ı Jic;an halile de 
bir şc:\'ler anlatmak istiyordu. Kim 
lıiliı·, belki de: 

- Uz ın etme, Jıaydi, tumnyı S:Ö· 

zlindcn vurdun .. 
Demek i fiyordu. galiba... Fakat 

merak ctmi tim. Benim gıızetcci ol
duğumu nereden biliyordu. Sonra, 
beni ne yapacaktı?... H:ıllmld, ona 
biraz evvel kur yapmak istcr1ten, o, 
hiç oralı olmamış, yiiz ,·cnneınişti. 
Garsona sordum: 

- Bcııiın gazeteci olduğumu o 
kadın nereden biliyor? .. 

- Ben sö~ lcdim .. 
- Ne dile söyledin .. Neden icap 

etti?. 
-Bana, trende gazeteci \'ar mı, 

diye sordu, ben de, \'ar, dedim. Ça
ğır, gelsin, dedi.. 

- Yani beni şahsen çağınnıyor; 

lnlettnl iıl bir gazeteci olarak çağı • 
rıyor .. 

- Öyle olacak., 
-Beni tanıyor mu? .. 

- llnyır, sizi gördü tnbii... Fa· 
kat, trendeki gazetecinin, :>İz oldu· 
ğıınuzu bilmiyor. 

Gnt<:onun verdiği bütiin bu iza -
hata ·rnğmcn, kafamın içinde, ay -
dmlannıış, miisbct hiç bir fikir yok· 
hı. Bir türlii an1ı~ amıyordum... Ye· 
rimden knlkhm. Aynanın karşı~nda 
kra\·atımı diızettiın. 

Saçlannıı taradım. Kendime çe
kidiizen \'erdim. J{oridorn çıktnn. 
Garson: 

- İşte burası Bayım, dedi .. Nu
mara 5 •. 

Kapının öniinde soluk soluğa ne· 
fos alıyordum. Adeta titriyorum. 
l{endimuc son biı· t·esaret bnlarak: 

- Tak tak. .. 
Kapı~ ı vmcl um .. 
Ses yok .. Heyecanım daha 

arttı. Tekrar kapıyı vurdum: 
- Tak, tak 

bt'ter 

Tatlı, ince, içime baygınlık ,·eren 
bir J;CS geldi: 

- Dur, biraz ~vrum... So~,ın
dum ... Pijamamı gi)iyoruın .. 

Derhal diişüp hayılncaktnn. A • 
nıaıı, deli olacağım, bana: 

- Ya\'rum, diye hitaıı cdb·or ... 
Hem soyunmuş... Bt-..ni pijaına..,.if e 
kabul edecek.. Göziimiin önüne, o 
güıeJ kadmm dekolte, ~ıplnk viicu
du gcJdi. Ileyerandan kalbim "Kiit., 
küt,, ortıyordu. Çok tatlı bir gere 
gcçir<'rektim .. 

Ben böyle ruyalnra. hayallere da-
larken, içeriden vgili kndının se-
si J!C)di: 

- İçeri gel .. 
Bir yıldırım gibi, kapının tokma -

ğuıı çevirip içeri girmiştim. Aman 
o ne manzara idi Mavi ipek, ha
rikulade ince bir pijamn içinde genç 
ve giizcl kadın yatağma uzanmış, 

yatıyordu. Çıplak bacakları, karyo
Jadan dışnn snrluyordu. 

1''akat, içeri gim1emle, kadının 
kacyolndan fırlaması bir oldu. Yük
sek sesle, adeüı bnğırırcasına: 

- Siz ne küstah bir odnnısmız ... 
Kompartmmuınn nasıl girebiliyor • 
sun uz? .. 

- Aınan muhterem Bayan .. Za • 
tıfılinizin davetiniz üzerine geldim .• 

- Alçak beril, bir de yalan söy
lüyor. Çık dı.şan çabuk... Ben ruı
muslu bir kadınım ... 7.ruınettiğiniz 

lcokotlardan değilim 

metli bit- edebiyat ve sanat yuvası 
idi. Şayh Galibin mezarı da binanın 
yanındadır. Bence, burasını yıkma· 
malı, bilakis tamir etlim1eli, muha
faza olunmıılıdır. Yeni mektep bina
sını da civarda baska bir ars:ıda kur• 
malıdır.,, 

Bu tetkikler ııeticesinde, lı:ıskı 

Şaka 

- O ya tığı ııe diye götiirüyor -
sun? 

- Patronmı dizleri o kadar sini 
ki ... 

- Deni b,ıb:ını giindl"rdi, sizden 
bir tirbuşon ic;tiyor. 

- Peki ~ :wrum, git babana söy
le, kendisi gctirecekmi~ de!. 
uuıııuıı1111ı•tlUttf&UltlllllUllltU I UltfUllllllllflllllllllllllUIUIUtl 

- l\lüsaadc buyunm, çok muh
terem Bayan, jzalı 

- Hala söyleniyor, ~ık dışaxı, di
yorum ~an:ı... Şimdi imdat İ:i8rcti 
,·eririm 

Daha fazla dursam bir fnlaket do
ğncaktı. Derhal dışan çıktım ... Kcn· 
dimi bitkin, mN·.alsiz bir halde 

komp::ırtımanıma aUun. .. •• 
Belki yarım saat, dalgın bir halde 

yatağıındıı yatmışım. Kapımın \'U

rulması ile kendime gelebildim. Dil' 
gar-.on içeri girdi: 

- Bir kart var, size Bayım, dedi 
ICartta şunlar yazıyordu: 

"Çok muhterem Bay, sizden ö -

zür dilerim.. Bir yanlışlığa kurban 
gittiniz .. Size hakaret ettim.. Beni 
affediniz.. Bunun kabahati bende de
ğil, sözümü iyi anlrunıyan aptal gar
sondadır. Ben kompartmnnma bir 
muharrir davet etmemiştim. Canım 
sıkılıyordu. Bir gazete almak için, 
gazete satan bir gazeteci, yani bir 
müvezzi aramıştım. Tekrar tekrar 
pardon muhterem bay .. , 

Reşat Feyzi 

Kumar yalnız eski 
değ ı. Avrupanın 

İstanbul batakhanelerinın harcı 
en lüks saıonlerının da harcı ldı 

Fotiraj - Mütemadiyen pas 
yapan oyuncunun elini boz -
mak için (2) veya (3) sayı da 
durmak. (7) e, (8) e kağıt çek
mek. (Bu tabir bakara ıstılah -
larındandır.) 

Temizlemek - Oyun oyna • 
van bir adamın bütiin parasını 
~lmak. •Enayiyi bir yakaladım, 
nesi var, nesi yok temizledim.» 

Sabunlandım - Biiliin 'Para 
mı kavbettim. 

Yerini yap - Krediyi temin 
et, oynayacağın parayı sağlam -
la. [Bu tabir bi.itün oyunlarda 
kullanılır. Mevcut parasını 
kaybeden bir oyuncu tekrar o
vuna devam etmek istediği za -
;nan şanjör para ister ki mu -
kabilinde fiş versin. Tabclftcı da 
cıkmıs almad:ın oyuncuya zar 
~ttırmaz. İşte o zaman ovuncu
ya «yerini yap!» der ki bu, pa
ı·a bul da öyle ovna ! ) . (bitirim 
cive söyle o versin!) manasına 
geJiı'.] ! 

Hasta Parasız. Paseta o-
yununda kcıvbeden ktığıt. ı' 

tlsti.inc cfüstii - Parası alın
mak icin hazırlanan hileli bit· o
yuna, hiJ' başka oyuncunun ken- ı 
di kendine gelip oynaması. «Pa
lamutu yapıştırmış. Ahmedin 1 
parasını alı\•orduk. Recep t~ ~ - 1 
sin fu;tline düştü. Onu da larız-
Jedik.• 

Satış - Başkasının parasile 
kumar oynayıp bile bile kaybet
mek. [Bazı tuhaf haleti ruhiye
li insanlar vardır, kendileri o -
yun ovnamağı bilmczl"r, fakat 
başkal~rına pnra vererek oyna
tırlar. Para verdikl•->ri adamlar 
da ka!.den kavbederlcr ve sonra 
bu parayı taksim ederler. Ba7.ı 
açıkgözler de, oyun oynamak 
için az paraları olduğunu söy -
liverek kendilerine ortak arar
ı;r ve ' ortaklarının paralarım 
satarlar. Günlük gazetelerden 
birinin muhasebe işlerinde c;a
lışan (H ... ) b<>yle bir kaç kur -
nazın eline di.işmi.iş, geçen yıl o 
bir para kaybetmişti]. 

Kafes - Paralı bir oyuncu
mın parasını çalmak için tcrti· 
bat almak, hazırlık yapmak. 
Boğuntu - Hilekarlıkla pa -

ra kawnmak. hilekarlık y::ıpmnk 
için tertibat almak. 

Kılavuz - Paralı, zengin o -
vuncuları kumarhaneye düşü -
~en, paralarını çaldırmağa alet 
olan adam. [Bunlar. pazarlıkla 
adam getirirler, hazan kaybolan 
paranın yarısını, hazan da yüz
de otuz, veya kırkını· alırlar.] 
Bakarada palamutun yaklaştı
ğını bildiren kağıt, haberci. 

Lambaya baktı - Paseta o -
vununda en altta çıkan kağıt. 
·[Oyuncu kız üzerine oynar, kız
da facada çıkarsa, lambaya bak
tı derler ki, bu şekilde para kay
bolmaz]. 

Yolu var - Daha parası var. 
hepsini kaybetmedi. Para kazan
mak için bir çok hile usulleri 
var. «Yirmi askerini aldım ama, 
daha almanın da yolu vardı. Fa· 
kat çaka1lar geldi, işlemeyi bı
raktım.» 

Dolma - Kağıtları kazanı -
lacak bir şekilde istif etmek. 

Kulak delmek - Aptal bir o
yuncuya boğulduğunu söyle -
mek; kurnazlığa alıştırmak. 
a:Haydarla bir daha oynama, 
kağıt çalıyor, gözünü aç!» 

Gider - Kaybedilen kağıda 
tekrar para koymak. [Bu tabir 
yalnız pasetada kullanılır J. 

Punt - Sayı. Bir oyuncunun 
daima kazandığı kağıt. Mesela 
kız. «Kız benim puntumdur, on
dan ayrılmam!» [paseta ve kı-

lıç ıstılahlarındaiıdır). 
İçeri - Kaybetmek. e:Ahmcdi 

yiiz kuruş içeri al!» {Paseta, bar
but, kılıç ve maka, otuz bir ıstı
lahlarındandır. J 

Dışarı - Kazanmak. •Kara 
Sadığa benden beş yüz ver, dı -
şarı yaz!• 

Dümen - Saf bir oyuncuyu 
hilekar oyuncuyla oyuna tutuş
turmak için muhtelif carelere 
baş vurmak. · 

Telgraf - Oyun oynayan bir 
adamın yanına oturup elini işa
reUemck, kağıtlarını haber Yer
mek. (Telgraf muhtelif şekiller
de veri1ir: Nargile ile, ayakla, e
lini şakağına dayamakla, başını 
sağa sola <;evirmekle, ayağa vur
makla. Ayağa bir kere vurulur
sa kupa, iki kere karo, üç kere 
sin"k, dört defa da maçadır. Me
sela telgraf veren adam bir ke
re vurursa «elinde kupalar ek -
sik ona git!» demektir. Başını 
sola çevirirse karo. yukaı ı ha -
karsa sinek işaretidir. Naı·gilcyi 
ağzmd~ı tuiarsa kupa. ağzından 
çekerse karo sinyalıdır. Bu isa
retler «yiğit» oyununa yar~. 
«Pastra» gibi. cimdallı ovwılar
da işaretler ayni olmakl~ bera
ber, başka manalardadır. Mesela 
bir kere vurw'Sa «aso» iki kere 
vurursa ikili». üç defo «onlu» 
dört defa «vale» dir. Elini boğa
zına götürürse (7) li, havaya 
bakarsa (9) ludur. Şunu da söy-
1eyjm ki telgrafın muayyen bir 
sistemi yoktur. l 

İs\·oli - İ:,.aretli kağıtların 
ortasından, altından kağıt al -
mak, en üstündeki ktığıdı ınu -
hafaza e<lip kendine saklamak 
1 İsvoli muhakkak sirkaflı ve 
tırnaklanmış kağıtlarla yapılır. 
Oyun lıırsızı, kendisine Hizım o
lan bir papazı. bir asoyu kağıt 
ortasında görüli.ir, hemen onu · 
kendine alır. Ve bunu kimse 
görmez. V c bu işi yapmak çok 
meleke ve ustalığa bağlıdır.] 

A vant.a - Hırsızlıkla para 
kazanan bir kumarbazdan «sus 
payı!» almak. «Sirkafle işliyor- : 
du. Bekledim avantarnı aldım!» 
Hile ile oyun oynamak, kağıt 
tanımak. «Kağıtları tanıyor -
dum, üstelik façayı da gördi.!m, 
işin avantasına kaçtım.» 

Haraç - Oyun oynarken hır
sızlık yapan tirişörden zorla a
lınacak sükfıt. 

Y nJan söylemcki - Hileli zar
la gelmesi ümit edilen sayının 
gelmemesi. •Öküzleri koştum. 
şes gelecekti. Gelmedi, yalan 
söyledi.» 

Kapak altı - Bir ne'\.·i hile -
karlık. [Kılıç oyununda bazı o
yuncular mütemadiyen bir ka
ğıt isterler, «vcrbeşliyi yüz ku -
ruşa!» «ver beşliyi beş yüze!» 
derler. Böyle daima bir kağıt ü
zerine oyun oynayanların ka ... 
ğıtlarını kaybedecek bir şekil -
de düzeltmeğe kapak altı denir.) 
ZnZZrıZmn bak - Hesabımı 

tut, eksik kıs vermesinler, tabe
laya yanlış rakam yazmasınlar, 
paralarımı çalmasınlar. 

İsknlcta - Kağıtları kazanı -
Jacak bir şekilde tanzim etmek, 
düzmek. 

Sepet işi - Bakara hilelerin
den b~r çeşit. [Bakara bahsinde 

Dokuz man te - Poker hile -
lerinden bir nevi. (Poker bah
sindeşeklini anlatacağız. 1 

Köprü - Poker hilelerinden 
bir nevi. [Porek bahsinde şekli
ni anlatacağız. J 

Kapak - Poker hilelerinden 
bir nevi. [Poker bahsinde şek- 1 
lini anlatacağız.] 

(Devamı var) 



URAN 
ünyanın en sarp ve aşılmaz 

kayalarının 
ıranda olduğu tesbit edildı 
İran dev adımlarile ilerliyor, 1940 

sonunda bütün kal-
kınma plinı tamamlanmışolacaktır 

1925 yılına kadar İngiltere 
ve Rusyanın gölgesinde varlı -
ğını idameye çalışan komşumuz 
İran, bugün şarkın en ileri mem
leketlerinden biri olmağa az -
metmiştir. 

cŞiri Hurşit» diyarında hu -
gün bir seyahat yapanlar en kı
sa zamandaki büyük terakki 
hamleleri karşısında şaşırıp ka
lırlar. 

Muntazam bir program da -
bilinde yapılan çalışmalarda hiç 
§Üphesiz Majeste Şehinşahı İra
niyan Rıza Pehlevi Hanın büyük 
tesiri vardır. 

Majeste ilk iş olarak hür İran
daki yabancı dev1et1eriıı mtt • 
dahalesine kaqı mücadele aç -
mıştır. Fakat bu kolay kolay 

jestenin sağ kolu• olan 80 bin 
kişilik modern bir ordu vardır. 

Bu ordu Avrupa ordularının 
siiahlan ile teçhiz edilmiştir. 

Karada bu suretle tensik edil
miş olan İran ordusunun deniz -
deki işini de kolaylaştırmak ü
zere deniz kuvvetlerine de e • 
hernmiyet verilmiştir. 

Bilhassa İtalyaya sipariş edil
miş olan torpidobotlarm inşaab. 
biterek teslim almmı§ ve Iran 
körfezine getirilmiştir. 

Torpidobotlar bugün İran kör
fezinde İran sahillerini bekle -
mektedir. 

İran siyasi. içtimai, iktisadi, 
zirai, matt bütün inkıllplarında 
Türldyeden örnek almaktadır. 
Yaplan itlerde Atatürk Türki • 

Ecndi mtJl..,.dl•lerın en ıeçllmes w 0111mas oldafunda matte/llc 

netice vermemiştir. İranın bü -
tün dahili işlerine bumunu so
kan ecnebiler, bilhassa İngiliz -
ler ve Ruslar bu vaziyet karşı -
sında mukabil tertibat almışlar, 
ellerinden bu büyük ve yağlı par
çanın kaçacağından korkarak 
yapabildikleri her türlü mad
di ve manevi çarpışmadan da çe
kinmemişlerdir. Fakat Majeste
nin şiddetli hareketi karşısında 
füzuli müdahalelerinin mana -
sızltğım anlayarak çekilip git • 
mişlerdir. 

Maamafih bu muvaffakivct, 
esasen asker olan Majeste Rıza 
Pehlevi Hanın orduya vermiş 
olduğu ehemmiyet sayesinde el
de edilmiştir. Bugün de cMa -

Polis romanı: 6 

lturalan ıimcndi/•r lcöprüsl 

yesinin plAnlan hiç bir zaman 
göz önünden ayrılmamıştır. 

Kültür sahasındaki çalışma
da mekteplere ve terbiye siste
mine pek fazla ehemmiyet ve -
rilmiştir. Memleketin her tara
fında açılmış olan modern mek
teplerde kız ve erkek talebeler 
yirminci asrın kültürünü almak-
tadırlar. 

Bir taraftan da bAtıl itikatlara 
kam şiddetli mücadele açılmış
tır. Bunun çok müsbet neticele-
ri memleketin her tarafında na
zan dikkate çarpmnktadır. 

Bunun en basit fakat en ga -
rip nümunelerinden birisini zik
redelim: 

Evvelce müslüman olmayan-

Karanllkta bir ışık 
ı-Muhorrlri: Edgar Valas 
~eviren: Muammer Ala•u 

Bundan evvelki tefrikalann 
bülıisası 

( Con Leksman isminde genç bir 
romancı, para sıkmtısmda kaldığı 
için vassalaro isminde bir Yunan • 
bdan istikrazda bulmımaştur. Kan· 

11 
bunu bilmiyor. Alacakla mektupla 

tayin ettiii yflt9 gece saat on ' iki· 
de parayı ıetfnneslni söylüyor- .. 

Kara isminde roauıocuwı taoıdıiı 
99 evvelce .AranUtlukta iken kan
llD8 talip ÇJkmlt olan genç ve ~ -
cin diler bir Yunanlı randevuya ııt· 
almasını, ateş etmemekle beraber 

almasınn, ateş etmemekle bcra ~~ 
Yunanhyı sadece tehdit etmesını 

tavsiye ediyor ve bu suretle herifin 

)'ola geleceğini SÖl lüyor ve roman• 
anm oturduğu şatodan çıkarak oto-

mobiline biniyor ve ayrılıyor.) 

vaş yavaş genç kız çekinmeğe, çe -
kinmeğe de değil, hattı korkmağa 

başlamıştı. Bunun içindir ki, birgün 

Kara'ya bütün Umit kapılarını ka
pıyarak sert ve kat'i bir kaç söz söy
ledi. Fakat Kara bu darbeyi yeyin-

ce bilsbiltün çileden çıkmıştı. Hatti 
bir gün öyle bir sahne olmuştu ki, 
herif AdetA vahşt kesilmişti. Gras 
bunları bir türlü unutamıyordu. 

Ertesi gi.ın kendisini görmemişti. 
Fakat daha ertesi gün genç kız, va
linm verdıği bir danslı çaydan dö -

nerken, çarşının dar sokaklarından 
birinde bir otomobille karşılaştı. O
tomobil kendi hizasına geldiği za -
man birdenbire durmuştu. Görün-

ların İranda dolaşması, bunlarla 
temas en büyük günah sayılır
dı. Memlekette seyyah ııfati ile 
dahi olsa bir hıristiyan ile temas 
ve onunla yapılan alış veriş gü
nahlann en büyüğü idi. Hele bu 
hıristiyan bir bardak çay içmek 
isterse iki misli fiat istenir. Son· 
ra bu hıristiyanın çay içtiği fin
can ya kınlır ve yahut bir çok 
defalar prtlanırdı. Bugün ar -
tık bu kabil garip inanışın han
da yeri kalmamıştır. 

Bir resim gördi.ikleri zaman 
taassup damarlan galeyana 
gelenler bile yeni hareket kar -
şısında memnun olmaktadırlar. 

Nitekim Majeste Rıza Pehle
vinin himmeti ile meahur Fir -

lrıl•11dalcları 61, /11111 logolıfı11da 

devsinin 'DMD1Da dikilmiş olan 
Abide bütün lranda büyük bir 
sevinç uyandı.rmıştır. 

Kadınlık hayatında da son 
yıllarda büyük terakki eserleri 
görülmektedir. Bilhassa genç 
kızlar için açılan mekteplerde 
Avrupai şekilde saçlarını kes -
tirmiş ve giyinmiş olan İran kız
ları yirminci asnn bütün kadın
lık hareketleri ile yakından a • 
Iakadar olmaktadırlar. 

Yüzlerini kocalarından başka 
kimseye göstermiyen aile ka -
dınları da sokakta peçelerini a
çarak gezmeğe başlamışlardır. 
İmar faaliyetinin başında de

rniryol inşaatı gelmektedir. Ha
zer denizini İran körfezine bağ
lavan bu demiryol tahminen 

meyen bir kol vilcudüne dolanmış, 
bir el feryadını tutmak için ağzını 
kapatmış ve o sırada acaip kokulu 
bir havlu ile yüzü sarılmıştı. 

Müteamzlar kızı otomobile so -
kup götürmek üzere iken, birdenbi
re sokağın ağzında İngiliz bahriye
liler peyda olmuşlar ve Gras'ı bu 
feci vaziyetten kurtarmışlardı. 

Genç kız bu kaçırma teşebbüsünil 
Kara'nın tertip ettiğini ve hatti bu 
i§de Kara'nın yalnız olmadıiını his
sediyordu. 

Evleninceye kadar Kara kendisi

ne her fırsattan istifade ederek, çok 
kıymetli hediyeler gönderiyordu. 

Fakat Gras aldığı bu hediyelerin 
hepsini de geriye gönderiyordu. 

Evlendikten sonra gazetelerin bi
rinde şu haberi öğrendik: 

"Yüksek Yunan sosyetesine men
sun bir zat, Kadogan bahçesi taraf
larında bir ev satın almış .. ,, 

Gras'ın en ziyade hayret ettiği 
şey, Kara'nın kocası ile daha bal ay-

larını bitirmeden tanışmıya bir yol 
bulmuş olmasıydı .. 

Maj11te Rl6a Pelalnl 11rıtak 
Irat etllg., 

& . 

150 kilometro uzunluğunda o • 
lacaktır. 

Bu hattın en sarp ve tehlikeli 
kısmı; Elbünız dağlarındaki par
çası, bitmiştir. 

Ecnebi mühendislerinin çalış- • 
tıklan bu kısım dünya demiryol 
tarihinde en tehlikeli ve en zor 
inşaat mıntakası olarak kayde-
~ 

l 

lronda gerini otomobil• " ,,.... 
l•rlccden tln#nln •M filralul 

dilmiştir. Burada çalışan mü • 
hendislerin ifadesine göre dün
yanın hiç bir yerinde bu derece 
sarp kayalara delinmez dağlar, 
bomba işlemez kaya parçalarına 
tesadüf edilmemiştir. Fakat her 
türlü müşkülata göğüs geren 
İranlılar bu müthiş yerde tünel
ler açarak, yarmalar ya~ 
köprüler kurarak geçilmez dağ
lara medeniyet hattını döşemiş
lerdir. Bu hatta elyevm geceli 
gündüzlü olmak şartile 40 bin 
amele çalışmaktadır. Bu müt -
hiş faaliyet sayesinde 1937 ilk 
baharında Hazer denizi ile Tah
ran arasındaki hattın ikmal e
dileceği muhakkaktır. Hattın 
bundan sonraki kısmı daha ko
laydır. 

Memnun olduğu bir şey de, Ka -
ra'nın ziyaretlerinin gayet seyrek ol
masıydı. Fakat Con'la bu adam ara
sındaki samimiyet genç kadını için 
için ve son derece tazip ediyordu. 

Acaba içini kurcalayan, hatıl uy
kusunu kaçıran endişelerini koca
sına söylemesi lhım mıydı?. Bir kaç 

kere her şeyi olduğu gibi kocasına 
söylemeğe karar vermişti, fakat he
men akabinde bu karanndan vez • 
geçmişti. 

Fakat o gece tek başına, salonda, 

piyanonun önünde gllya bir şeyler 
çalarken, kafasına koymuştu. Evet, 

her şeyi kocasına söyliyecekü. Fa -

kat kocasını düşünceli görünce, bu 
kararı gevşemİf ve bir şey söyliye-

memişti. Sadece mlll vaziyetlerini 
düzelteceğini umduğu son romanın 

varidatından bahsetmekle iktifa et
ti. 

Con Leksman Sflat on bire çeyrek 
kala ayağa kalktı. Gras pardesilsil
nü tuttu. Genç romancı iyice kararı
m verememiş insanlar gibi bir müd
det tereddütle durdu: 

Tarihi roman: 8 

MUSA ÇOCUKLARI 
Y AHUDI tarihinden canlt menkı· 
beler ve IBRAHIM PEYGAMBER 

Müjde, bir anda evin içini dolaştı: 
Melike gebe idi. O gecç vakte 

kadar doğum meselesi konuşuldu 

Melike, bir an gözlerini kapa
dı ve sonra, dudaklarından, üs
tüne akan şarabı, yudum yudum 
içmeğe başladı. Bir kaç yudum 
içtikten sonra, göğsünü geniş ge
niş kabarttı ve derin bir nefes 
aldı: 

- Oooh. •• Kurbanınım senin 
116! dedi. 

Nitekim 1940 yılında kAmi -
len biteceği tahmin edilen bu hat 
tın bittiği gün yalqız İran ikti -
sadiyatında değil bütün Kaf -
kasya ve Türkistan iktisadiya • 
tında mühim bir değişiklik ola· 
cağı muhakkaktır. 

Bugün her bakımdan yük • 
selmeğe çalışan komşumuz İra
nın 1940 yılına kadar hazırla -
dığı çalışma pianı ikmal edilin -
ce şarkın en kuvvetli ve modem 
devletleri arasında mühim bir 
mevki alacağı şüphesiz görül -
mektedir. 

lran ıolcalclorıntla •macı gl6r ı•un 
icadın ıimıll güzilnil oçııer 

oc öqle ıedgor. 

- Bir şey unutmadın ya dostum? 
Con, biran Kara'nın tavsiyesine 

göre hareket etmek icap edip et -
miyeceğini dilşilndil. Bu tavsiye 
kendisine pek gülünç görilnUyordu. 
Fakat Romen Obligasyonlarile Spe
külasyon yapayım derken, para kay
bettikten sonra, başkalarından para 
istikraz etmekte gülünç değil miy
di? Bu ifde de Kararun tavsiyesine 
ıore hareket etmifti. 

Gerçi Kara doğrudan doğruya bu 
Oblıgasyonlan tavsiye etmiı delil
di, fakat bu eshamın yakında mutlak 
surette yükselecetini bir kaç defa 
ıöylemı,u. 

Con bir müddet dUştlndil, sonra 
yavaş yavq mesat odasına doğru yü
rüdü. Yazıhanenin gözilnll açtı, kil
çilk Brovning tabancasını çıkara -
rak, cebine indirdi. 
Çıkarken kansını kucakladı: 
- Ben çok geç kalmadan gelirim, 

dedi ve karanlığa daldı. 
• •• 

Kara muhteşem otomobiline ku -
rulmll!, ıslıkla bir hava tutturmuş-

tu. 

YazanıM. Rlalm Öa .. n 

Ve secdeye kapandı. 
• •• 

Melike anlatıyordu: 
- Ebelerin arkasından mer

divenleri nasıl çıktığımı, oda • 
da, sedire nasıl uzandığımı bil
miyorum. Aklım başımda de
ğildi. Bir söz söyliyemiyordum. 
Sordukları şeylere, başımla 
«hayır• işareti veriyordum. Kar
nımı yokladılar, kalçalarıma 
bastılar. Bir çok şeyler daha 
yaptılar. Ben, baygınlıklar ge
çiriyor, onların gözlerindeki 
manalara dikkat ediyordum. 
Ağızlarından «gebe!• diye çıka
cak söz, muhakkak, beni, öl-: 
dürürdü. 

İki erkek dikkatle dinliyor -
lar; şaşkınlıklarından dualar 
mırıldanıyorlardı. Melike devam 
etti: 

- Ebeler, doğruldular. Bi -
risi dudaklarını büzdü ve çene
sini yukarı kaldırdı. Ötekisi de 
cbir şey yok!» dedi. Ben, göz -
lerimi kapadım; heyecandan~ 
yılı yordum. 

Ebeler, benim kalkmadığımı 
görünce güldüler: «Muayene 
bitti, kalk• dediler. Ben. kalk • 
tıın; şaşkın şaşkın yüzlerine halt 
tım. Onlar, tekrar güldüler: 
cKocan ihtiyar yavrum.. sende 
gebelik ne gezer?» dediler. [1). 

[1] Tarehin kansı ıebe oldula 
halde ebeler an1ayamadılar. (f evrat 
ve tarihler.) .. (Devamı var) 

• TASete 
Dünkü tefrikammn birinci ailtu

Dtmtm alttan 15 incl satmndald (se
viniyordu) kelimesi (sönüyordu) obıt 
nk. Birinci sütunun gene alttan 7 
inci sabnndaki (sisler) kelimell 
(aesler) olacak. :Oçüncil s6tunun or
Usındaki (2 Musa) kelimesi fazla. 
dır. Gene Uçilncil sütunun alttan 1 
mcı atınndald (derbad) kelimell 
(serizad) pldinde tashih olunacak-
tır. 

• 
Şoför ıslak yolda otomobili büyük 

bir dikkatle idare ediyordu. Yağ • 
mur devam ediyordu, Kara takip e
dilen yolu görebilmek için otomobi
linin camını sildi. Arasıra sanki 11· 
risini &örmek istiyormuş gibi, dı • 
ıarıya bakıyordu. Sonra ilk plinım 
değiştirmiş olduğunu di.l§ünerek, 
gülümsedi. 

Evvelce Leves istasyonunun bek
leme salonunu randevu yeri olarak 
tesbit etmeje karar vermişti. 

Gene oraya varınca, sönmüş oca
ğın başında, geniş pardesilsU ilıl 
kucaklarına kad81' sanlmıt kısa boıe 
lu bır adamla karşılaştı. 

Bu adam her halde İngiliz deiil • 
dl. Kara'yı görünce, kapıya doğra 

yürildU ve lstuyonun nhtımına çıJG. 
tı. 

Yeşilimtrak bir suratı vardı, ya. 
naldan çökmilf, .akalı n••rıı!b- Bir 
bakışta ecnebi olduğu anlaplıyordu. 
Kara bu adamla beraber rıhtımın 
tibür ucuna kadar yilrüdU. Kuytu 

bar yere gelince konuşrnağa ba§ladı
lar. 

( Devmnı var) 
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Haşarat uyanmadan FAYDA ile tahrip ediniz 
Geçen sene gibi bu sene de sinek Afetine ve hUcumuna ve ha9aratın latlllaına maruz kalmamak için tlmdlden FAYDA ve pompaalle yuvalarını temlzleyinl~ 

Sigara da içseniz 

Diş macunu kullanıyorsanız, dişlerini· 
zin daima temiz, daima beyaz, daima 
sağlam kalacağına emin olabilirsiniz 

R 
A 
D 
y 

R 
A 
D 
y 

o o 
Diş macunları
nın en tesirli 
ve en nefisidir. 

• 
t.. .. ..: ~ , j, ~ '=; ~ .... : • ' . . • ' .. "': ..... t= ~ . ~ • . ' . ı<f>· 

Kadıköy ikinci sulh hukuk hakimliğinden: 
Kurbağlıderede Adalet sokağ'ında 47 sayılı evde mukim iken ölen 

Abdullah kızı Haticeoin terekesine Hakimliğimitce~e\ konulmuştur. Mi· 
rascıhrının üç ay içinde muracaat ederek sı(ntlarını bildirmeleri rica 

"1313,, ... 
SÜMER 

• 
rı ve 

1 Fa rikaları 
il mamulittndan 12 • 16 ve 20 numa· • 
1 rah iplikler yeniden gelmiştir 1 

1 1 

ihtiyacı olan fabrika ve tezgih sahipleri 

lstanbul Yerli Mallar Pazarma 
müracaat edebilirler .. • .. 

Türk Hava Kurumu 

BOYOK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

5 inci keşide 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 gUnU ak,amına kadar biletini 
değittlrmlş bulunmahdır. 

Bu tarihten sonra bllet Uze• 
rindekl hakkı sakit olur .. 

1 

1 Dahiliye mütehassısı • ı Okul Kızı .. 
Okul Kızlarının yıllardır bekle• 

Dr. Ali Rıza Sağlar d klerı biri.cik kız mecmuası 

l3eşiktaş Tramvay Durak 
Hastalannı hergün öğleden 

sonra kabul eder. 1 _______ _. 
1 N nnrl ı çıkıyor 

!:>ahıbı ve Umu nl neşrıyatı idare 
eden Ba<jınuh.ırrir 

E. izzet 
Basıld ğı yer : Matbaai Ebütziya 

İstanbul Dördüncü İcra Me -
mur1uğundan: o 
Tamamına 4012 lira kıymet 

takdir edilen Beyoğlunda Mü • 
eyyedzade mahallesinde Makri 
oğlu Çıkrnazi sokağında eski 
15. 17 yeni 21,23 .numaralı ha
nelerin evsafı aşağıda yazılıdır: 

KUMBARA BIRE, 
1000 

21 numaralı hane: Bir mer
mer taşlık üzerinde bir mutfak 
ve asma katta bir oda. Birinci 
kat: Bir sofa üzerinde musluk, 
hela, bir oda. 

İkinci kat: Birinci 1tatın ay
nıdır. 

Üçüncü kat: Bjrinci ve ikinci 
katın aynıdır. 

Dördüncü kat: Bir çatı arası 
ve bir tarastan ibarettir. 

23 numaralı hane: Taşlık bir 
antre ve asma katta bir oda. 

Birinci kat: Bir sofa üzerinde 
bir oda bir hela. 

İkinci, üçüncü, dördüncü kat
_ Jar: 21 numaralı hanenin ·ayni -
dır. Taras müşterektir. 

Mesahası: 94 metro murabbaı 
olup' burulan 4 metro inurab · • 
baı aydınlıktır. · 
. Hududu: Bir tarafı Fatmanın 

hanesi ve bir tarafı Refik ve Şe
fik haneleri ve bir tarafı Frid -
man apartmanı ve tarafı rabii _ 
tariki am ile mahduttur. 

İşbu gayri menkullerden 21, 
23 numaralarda birinci kata çı
kan merdivenler, bodrum ka -
pakları yeniden yapılmış ve 21 
numaralı hanenin üçüncü katı 
sokak cephesindeki odanın ta -
van tahtaları kamilen değişti • 
rilmiş ve her iki evin dahil ve 
harici sıva noksanları ikmal ve 
yeniden badana yapılmışdır. 

Ve yine tamamına 2860 lira 
kıymet takdir edilen Bevoğlun
da Hüseyinağa mahallesinde 
Tarlabası caddesinde eski 95 ye-

• 
" ni 101 numaralı şarkı 10,11 par· 

sel numaralı evler, şimali yol, 
garbı 8, cenubu 11 parsel numa
ralı evlerle mahdut garajın ev
safı aşağıda yazılıdır. Zemini çi
mento, cephesi stor kepenkli, 
üzerinde seyyar merdivenle çı
kılır bir oda, iki çatı aralığı mev
cuttur. 

Mesahası: 52 metro murab • 
bamdan ibaret bulunan işbu ga
rajın 96 hisse itibarile 69 hisse
si ve 21,23 numaralı evlerin 144 
hisse itibarile 69 hisseleri açık 
arttırmaya vazedilmiştir. Bilu
mum vergiler satış bedelinden 
çıkarılacaktır. Arttırma peşin • 
dir. Arttırmaya iştirak edecek 
müşterilerin kıymeti muham -
menenin % 7.5 nisbetinde pey 
akcesi veya milli bir bankanın 
teminat mektubunu hamil ol -
maları icap eder Müterakim 
vergi. tanzifat, tenviriye ve va
kıf borçları borçluya aittir. Art
.tırma şartnamesi ilan tarihinden 
.itiharen oairede mahalli mah -
susuna talik cdilP.cektir Birinci 
arttırması 12/ 4/ 1937 tarihine 
.müsadif pazartesi günü daire -
mizde saat 14 ten 16 ya k::ıdar 
jcra edilecek birinci arttırmada 
bedP.l. kıvmcti muhammenenin 
% 75 ini bulduğu takdirde üste 
bırakılır. Aksi takdirde son art
tırmanın taahhi.idü baki kalmak 
üzere arttırma 15 gün daha tem
dit edilerek 27 /4/1937 tarihine 
müsadif salı günü saat 14 ten 
16 ya kadar dairede yapılacak 
ikinci arttırmada en cok arttıra
nın üstüne bırakılacaktır. 2004 J 
numaralı icra ve iflas kanunu -
nun 126 ıncı maddesine tevfi- · 
kan hakları tanu sicillerile sabit 
olmıvan ipotekli alacaklarla di
~er ~lakadaranın ve irtifak hak
kı sahiplerinin bu haklarını ve 
hususile faiz ve masarife dair o
lan iddialarını ilan tarihinden 
itibaren 20 gün zarfında evrakı 
müsbitelerile birlikte dairemize 
bildirmeleri i8zımdır. Aksi tak
dirde hakları tapu sicillerile sa
bit olmıyanlar satış bedelinin 
nttvlasm~sından hariç kalırlar. 
Müterakim vergi. tenvirive ve 
tanzifiveden ibaret olan beledi
ye riisumu ve vakıf icaresi ve 
20 sı>nPl;k evkaf tavizi bed"Ii 
müzavededen tenzil olunur. Da
ha fazla maliımat almak istiven
Ierin 936/150 numaralı dosvada 
mevcut evrak ve mahallen haciz 
ve takdiri kıvmet raporunu gö-
.. anlayacakları ilan olmım·. 
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