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Birinci asliye ceza mahkemesinde 
dikkate değer bir duruşma yapı~dı 
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Mimar Sinan 
350 yıl evvel 
Bugün öldü 

1 KÜÇÜK HABERLER 1 Şahitler 
:-----,--,c-er_d_e_. Jandarmadan 

'ı- DEŞ -
SİYASA 

Hoppala! Şimdi de kur
sak silihlarilesilihlan

ma yarışı 1 •• 
Bir noktava dikkat buyurulu - ı lAtçıları beyhude talip çıkmasın!) 

'yor mu? Bu ·nokta tramvay kazala- Bakınız dünkü gazeteler ne ya-
rına karşı artık bir iki yerde kal- zıyor: 
mış polis noktası değil. şu: Avrupa 1 - Kösele piyasası iyi gidiyor. 
devletleri şimdi de kursak silahla- 2 - Akay fabrikalarında bir se-

1 
f 

rile silfıhlanmıya başladı! Hemen ncdenberi hurda demir hırsızlılı 
her memleket bir harp takdirinde oluyormuş. Nihayet çalanı da ya-

yiyeceği gıdayı harıl harıl depo e- kalamışlar .. 
diyor!.. Demek: ne pastırma-sucuk sar-

Almanyanm: fiyatı var anla!! .. 
- Biz harp zamanında yiyeceği- * 

miri başkalarının eline bırakama- N'es 'ut mumyalar! 
yız! İslanbulun imar planı hazırlaıı-

Diye nutuklar verdigini ajanslar dıkç:.ı. çöpler için asri fırınlar y -

bütün dünyaya bildirdiler. Bugün pılacağını okuyup durdukça do ~-
de İngilterede ayni endişe ve he- rusu biz de ümitlenmiştik. Belki d.! 
sapların basladığı bildiriliyor: Me- bir çoklarımız 6u işler için: 
ğcrse Londrada 17 günlük buğday - Awç içinde bir şey! 
kalmış! Halbuki Fransa ve Al- Demektedirler. Babalık, baksan 
manyanın harıl harıl yiyecek depo a: Asri fırınlar için tam 4 buçuk 
ettiği şu günlerde bu mesele Avam milyon lira lazımmış! İmar planı 
kamarasında gürültülere sebep ola- içın de, muhterem Bay Operatôr 
cakmış.. Cf>mil bir masraf tahmin etmışti: 

Bu telaşlara, bu hesaplara şaşıp Bir milyar lira! .. 
da kalmaz mısınız? Memleket halk- Asri fırını ve asri istanbul plan-
larının yemesi için harıl harıl er- larmı avuçlarında tutanlar! 
zak depo ediliyor?. Hoppala ku - Avuçlarınızı yaJayınız! 
zum, zaten bir harp olursa, bu er- D~mek çöp fırınlarını ve İstan-
ıakları yiyecek kim kalıyor ki?!.. bul imannı 3 milyar sene sonra İs-* tanbullu mumyala'ft görebılecek • 

e ,ek ler cemiyeti ler!... 

* tıaliba insanlar artık hiç bir ŞP.Y· 
lerini gızlemiyecekler! Bazılarımı

zın içimizden söylenilir birer soy 
isımleri daha vardıra. Onu da ale
nıyete vuranlar olmuş! Baksanız a, 
(Kilıs) gazetesi ne yazıyor: 

Kiliste bfr (Eşekler cemiyeti) 
varmış? Reisi de kasap {M.) ismin· 
de bıri imiş! .. 

Ne için?! Pckalcl olur bir şey .. 
Böyle değişmelerin olacağı zatr.n 
bekelnirdi. Hiç hayret edilecek bir 
şey yok. Demek oluyor ki, bu ka
s<ı peagız İstanbul pastırmasile bu· 
yümü-ı!!. 

* Ehemmiyets1z qö-
rü nü vor amma ••• 

Es:ı.1..n bazılarımızca belki de e
hemmıyctsiz gorüncn bu pastır -
ma - sucuk meselelerinin son za-
manlarda pek alevlendiği anlaşılı

yor. Yani bizim parmağımıza do -
ladığımız kadar var. (Pardon, bu 

5ôzümüzii kendimiz derhal tekzıp 
rrlrrız. Parmağımıza da sucuk ıma-

Avrupai bir nezeketl 
Ajans pek garip bir haber veri

yor: Viyonada erkekleri hadım e
den bir merkez meydana çıkarıl -
mış! Yapılan tahkikatta şimdiye 
k11dar 32 kışinin kendılerine bu a
mPllyatı yaptırdıkları meydana 
çıkmış! .. Acaıp! Acaba bu evlen 
tn"ktde Avrupai bir nezaket mi. 
yoksa, acaba modern evlenmelerde 
arlık herkes bu şarta resmen mi 
tabı tutulacak?! 

* Amma gafletf 
İlimd" de uknlalık ek ık olmu -

yor' Bır ga7.rte okuyucularına si
g;mmın mazarratlanm anlatmak 
içın şunları sayıp dokuyor· 
Sıgara tansıyon'u arttırırmış. 

Kalb1 fozlc.ı çalışhnrm1ş Kanda şe
ker mıktarını fazlalaştırırmış Ba
zı ahvalde hafızaya tesır cdermış' 

iyı ya canım Bız de kanımız bi
raz şeker gorsun d~ye içıyoruz a!. 

Hükumet Cenup hndudunda 
emniyet tedbirlerini arttırdı. 

SUleymanıyed• kabri 
önUnde ihtifal ya?ıhyor 

Büyük Türk Mimua Sinanan ölü· 
m ınün 350 i.,ci yıh münRse ıetile 
t u~ün saat üç buçukta mernumu_n 
Süleymani) edeki kabri önünde bır 
ihtHal yapılmaktadır. 

Saat üçe doA"ru Sül~ymaniyede 
kalabalık yavaş yavaş çoğalmata 
baılıyordu. Gazetemizin makinaya 
Yerilditi saralarda başlayacak olıuı 
ihtilalden evvel, Süleymaniye ca
miı gezilecek ve bundan sonra 
kabrin yanına gidilerek, nutuklar 
sö, lenecek. Sin anın ha yatandan ve 
escr;crinden l>ahsedilecektir. 

Muhtelif halkevleri de bu ak· 
şam bir •Sinan gecesi,, tertip et. 
mişlerdir. Bu gün i k okullarda da 
talebeye Mimar S nan ve eser.eri 
hakKanda izahat veri.mi~tir. 

Hariciye Vekili 
Bu sabah geldi 

(Birinci sayfadan devam) 
ten sonra Bağdada gideceğim ve 
oradan Tahrana geçec~k\m. Tem
muz ;ptidalarında da Moskovaya 
gideceğim. • 

Bu seyahatlerin lıepsi ayn ayn 
ve mühim aiyasr ehemmiyetleri 
haizdir. Bilhassa Tahranda dört 
devlet Hariciye vekilleri "Asya 
Paktı. na imzalayac~klardır. 

Bu misak Türkiye. Irak, Iran 
ve Efganistan .hükümetleri arasın
dahazırlanmış bulunmaktadır. 

Hariciye Vekilimiz Bağdat %1-
yaretindeo sonra• ya.,farında Irak 
Başvekili oldutu halde Tahrana 
rideceklcr ve oradaa Efgaoistan 
ve lran murahhaslannın da iştira
kilc bu misakı imulıya~:iklardır. 

Hariciye Vekilimiz 12 Mayısta 
lngiltere Kralının taç giyme mera
siminde haıır bu unmak üzere 
Londra,a gidecek olJn Başbakan 
ismet lnönünün lngiltere seyahat• 
lerinde de kendisine refakat ede. 
ceklir. 

Bu seyahat Mayısın 8 veya 
9 unda Ege vapurıle yapılacaktır_ 
egeye bir torpitomuz da refakat 
edecek ve ayrıca muhafız kıtaatı 

kumandanı lsmail Hakkı ile bir 
mürrezedc Londraya gjd~ceklerdir. 

Başvekil fsmet İnönü Belgrat 
seyyahatine başlamak üıera bu ak. 
şam Ankaradan hareket edeceklir. 
. B~lgrattan bildirildiğine göre 

sıya~ı mu haf elde, Küçük Antant 
korıseyi l?plantısile Çekoslovakya 
currıhurreısı Doktor Beneşin ziya. 
retinden sonra, vuku bu:acak olan 
bu zizarele fevkalAde büyük ehem. 
miyet verilmektedir. 

Başvekil ve Hariciye Vekilimiz 
yarın akşamki Semplon ekspresle 
Belgrada hareket edectklerdir. 

ismet lnönü ve Tevfik Rüştü 
Aras Yugoslavyada dört gün 
kalacaklardır. 

TAT ARESKO VE CIANONUN 
ANKARA SEYAHATLERi 
Romanya Başvekıli Tatııresk•>

nur; ~nkarayı ziyaret tarihi 29 
ı:.-şrinıevvel olarak teshil edilmişe 
tır. 

ltalya Hariciye Nazın Kont 
Cıanoda Büyük Mıllet Meclisi 
açıldıktan sonra !On baharda 
mc:ml~k~timiıe g;lmek için davet 
edılmıştır. Bu ziyaretin kat'i tarihi 
görüşülerek tekarrür edecektir. 

* .Hamidiye> mektep gemisi V k ? 
haziran bidayetinde Yunanistan ve ft 07 U _l/OT m U • 

Rusya, Çin, JaponY' 
.,_hmet Rau f 

Telgraflar JapoQyadan heyec~ 
haberler getirmlye başlarn.ışlal' ııl 
dır. Japonya erkanıharbiyesı, Y~. 
başvekil Hayaşi'yi iş başına getır 
dikten sonra, memleketin silahlall' 

Yugoslavya sularını ziyaret ede - Bakırköye tabi Ayayorgi jan -
cektlr · darma karakol kumandanı Ali on-* Bazı cins kağıtlar kliring lis- başı, oraya yerleştirilen muhacir -
tesine alımruşhr. lerden bir çoğunu döğmeleri için 
* .Milletler Cemiyeti Teşriki me- jandarmalara emir vermek ve mu-

sai Enstitüsü umumi katibi şehri - hacirlerden Halilin karısı ~y~e -
mize gelmiştir. nin kucağındaki iki yaşındaki ço-* Yenicami kemerinden motör- cuğunun mavzer dipçiğile kolunu 
süz nakil vasıtalarının geçmesi me- kırma~<tan maznun olarak Asliye 
nedilmlştir. Birinci Ceza Mahkemesinde muha-* Muallimler 22 mayısta Çınar- keme edilmektedir. 

Hadisenin bir çok şahidi var: cığa bir gezinti tertip etmişlerdir. 

* Ankarnda Yapı Kooperatifi 
halk için taksitle evler yapmıya ka-

rar vermiştir. Yeni bir mahalle 

kurulacaktır. * Bir çok muscvi yurttaşlar da 
isimlerini türkçeleştirmektedirler. * Bundan sonra sandal kulla -
-""'lardan ehliyetname aranacak -
tır. ... -

'-.,-. ......... ' . . 
< Yalova kaplıcaları 15 mayısta 

açı1acaktır. * Afişaj ücretleri değiştirilecek-
tir. Senelik ücret üç liradan aşağı 

olmamak üzere her metre murab
baından iki lira alınacaktır. * İngiliz kralının taç giyme me
rasiminde İtfaiye Müdürü İhsan 

da bulunacaktır. * Ödemişin Bozcadağına fazla 
miktarda kar yağmıştır. * Çamaltı ince tuz fabrikası fa
aliyete başlamıştır. Yakında piya
saya temiz sofra tuzları çıkarıla -
caktır. 

Dısarde * Fransada Sosyal Partisi Lide
di Miralay dö Larok'un mahkeme
ye verilmesi Fransa - Almanya 
münasebeUeri üzerinde fena bir te-
sir bırakmıştır. * İngiliz Hariciye Nazın Eden 
ay sonunad Brüksele gidecektir. * Korede, Heyo şehrinde bir çe
te yakalanmıştır. Bu çete şimdiye 

kadar beş yüz kişiyi öldürmüştür. * Yunan Kralı Morada seyahat 
etmektedir. * Lehistanın nüfusu 34 küsur 
milyon tesbit edilmistir. 

ltallıa - Fransa 
Futbol Maçı 
Yapılamadı 
Siyasi hldiseler çıkma· 

aından korkulmuş 
Paris 9 (A.A.) - ltalvırn futbol 

federasyonunun bugün P..ırisle oy. 
nanması mukarrer olan Fransa • 
ltalya macını en uf ak bir sebep 
bile gösterilmeksizin dün gece ilga 
etmiş olduğu tac;rih cdi'mektedir. 

Franu futbol federasyonu reisi 
B. Jules Rimel, bir protesto mek· 
tubu göndermiştir. ltalyan f,.de-
rasyonu umumt kltibi B. Borosc;i, 
geçen çarşamba günü, B. Rimet'yi 
siyasi bir takım hldiseler çıkm •• 
ıından endışc etmekte oıdutunu 
yarı resmi bir surette bildirmitlir. 

ltalyan federasvonunun pek geç 
olıuak vermiş olduğu karar, Fran· 
sız federasyonunu evvelce Hlılmış 
olan yerlerin paralar.na sahip1erine 
iade etmek mecburiyetinde bırak. 
maktadır. 

Mehmet, Mustnfa, Hasan oğlu Sü
leyman, Mahmut, Tevfik, Ramiz, 
Muznffer ve saire ... Bunlar hepsi, 
ilk tahkikat sırasında, Halilin ço
cuğunun kolunu Ali onbaşının biz
zat kırdığını töylemişler. 

Reis Sadettin ilk tahkikattaki ifa
clclerini okuyup niçin şimdi ona 
uygun şahitlik etmediklerini so -
ruyor. Bu suale de, kimi: 

- Ben böyle ~fade vermedimdi! 
diye; kimi d~: 

Renim hiç ifad'eıni almadılardı. 
Bu ifade benim değil! diye ce-VPpve

riyor ... Ali onbaşı da, mütemadi
yen. döğmediğini iddia ediyor. 

Müdneiumumi Ferhat şahitler -
den btrinc divor ki: 

- Senin ifadeni ben almadım 
mıydı?. Sen, evrakta yazılı sözleri 
söylemedin mi?. 

- Hayır! benim ifadem hiç alın
madı. 

Bunun üzerine, müddeiumumi 
Ferhad, mübaşire: 

- Bir polis çağır şuradan' mu-

hakemeden sonra, bunları miiddei
umumilığe götürsün. Yalan yere 
şahitliğin ne demek olduğunu öğ -
rensinler, diyor. 
Mübaşir İhsan, Ağır Ceza Mah -

kemesi polisi Refiği çağırıyor. Pcr 
lis, mahkemenin kapısında bekli -
yor. 

Reis, azalarla istişareden sonra, 

şahitlerin jandarma onbaşısınm te· 

siri albnda ifadelerini değıştirmiş 

olmaları ihtimalini nazara alarak, 
ceza muhakemeleri usulünün 340 

ıncı maddesind'eki saHlhıyeU kul
lanıyor. Ali onbaşıyı mahkemeden 

dışarı çıkartarak, şahitlere tekrur 
soruyor: 

- Jandarmadan korktuğunuzu 
anladık. Onu dışarı çıkardık. Şım -
dı doğrusunu soyleyın. Bak, bura
da ne diyor. Ali onbaşı dbğdü de-

rnışsiniz. 

Bu sefer şahitlerdc ağız yarı de
l,ti.şiyor: 

- Ali onbaş1 kendisi vurmadı 
amma .vurun dıpçiği!> diye jan -

darmalara emir verdi. Onlar vur
dular. 

Reis Sadettın: 
- Yaz, diyor; jandarmalar vur

muş! 

Onbaşı tekrar mahkemeye alını-

yor. Emir verip vermediği sorulu
yor. Yine inkar ediyor. 

Şahit İrfanın ölmüş olduğu, Mah
mudun da askere gittiği anlaşılı -
yor. Asker Mahmudun da çağın -

hp dinlenmesi ve Ali onbaşının sa
bıka kaydının sorulması için mu
hakeme 24 hazirana talik olunuyor. 

masma çok büyük önem verrrıir' 
başlamıştır. Harbiye nazırı Siğin8' 
ma, geçen gün, bütün generallerl8 
ikinci mülazım ve fırka kuman~ 
larım bir araya toplayarak fdlll" 
çuryanın Sovyet Rusyadan kof!JfY 
ması için alınması icabeden as1'e • 
rl tedbirleri anlatmıştır. • 

Japonların Uzak Şarktaki J<or 

kulan, Sovyetlerin Vladi Viyost~ 
ka üç yüz bin asker tahşit eunel~ 
rinden ileri gelmektedir. Çini_...ıı 
tismar etmek istiyen Japonlaı' 
maksadı, Uzak Şarka yayılıp g~; 
nişlemektir. Fakat Rusların so~ )dt 
lar içinde Uzak Şark cephec;ırıb 
yaptıkları tahkimat Japonların. 
plinını alt, üst etmekte olduğU ~
Tokyodaki tel5ş günden güne 

maktadır. ~· 
Diğer taraftan, kendi memle I 

lerinin müdafaası için Çinliler 
boş durmamaktadırlar. 1934 #". 
da otuz bin askerle şimali Çinde I 
neral Çian'in kumandası altın~ 
üç yüz bin kişilik Çin orduS 
mağlup eden Japonların, hiıki~ 
ne tavırlarından Çinliler bıkıP ti 
sanmışlardır. Dişleri çıkarılm~Ş ti 
aslana benzetilen Çin milleti, ·' 
kaç yıldanberi Mareşal Çan,l{IJ/ 

Şek'in müdebbirane idaresi a~tı~ 
ittihat etmiştir. General Çıatl 
kumandası altındaki Şimali ~ 
ordusunun bugünkü mevcudu 
bindir. ~ 

Bir kaç hafta içinde bu mik . .; 
modern silahlarla mücehhez ik1 

yon askere çıkarılacağı rnuh~: 
tır. General Çian, Kansu ha'\'tli 
sinde yerleşen komünistlere ~ 
dilik 250.000 kişilik ordusile i .. ıl' 
koymakta ise de, bir Japon ııı.ıc 
mu karşısında, Çin filerin, sa~; 
solcu iddialanm bir tarafa bır8, 
rak birlikte hnreket edeceklerı , 

memleketlerini düşmana çi~~t 
miyceekleri tabii görülmektcclif ıt 

Çin Cumhuriyeti sakin bır3!ı 
ve daha bir kaç yıl düsman }'lll~ 
muna uğramazsa, Uzak, S r , 
kuvvetli ve korkulacak bir de"d 
leti olmıya namzet bulunmakta . , 

Ç"nk'" ,,r k' bük' • t' A .... erı u u • an ın ume ı, ,,. ' 
katlan, tayyare, mitralyöz, tarı!< t# 
tın almakta ve hudutlarını rnod~, 
istihkamlarla emniyet altına 8 

maktadır. f 
Ahmet~ 

T arıcada neler 
Hazırlanıyor? " 

Roma, 9 ( A.A. ) - f'f.1 , 

ajtınsının muhal i r i•ı<len: 51\,1 
müşahidler, bi:hassa geçe111t,.d' 
ltalyanlar ile komünistkr aracı ot' 
vuku t ula'l hA iise erden 50 41 
Tanca me•elesi'e şıddet'e a Ak 11 

oln aktadırlar. ..J 

(Birinci sahifeden devam) 
mak hususundaki teşebbüslerinin 
altında her hangi bir teşvik ve 
tahrık olup olmadığı ayrıca tetkik 
olunmaktadır. Maahaza, hükumet 
ıslah hareketini tesri etmış olup 
pek yakında Dersim de Cumhurı -
yetın bütün feyızlerıne tamamile 
kavuşacaktır. 

Ancak, şayanı esef ve dikkat o
lan taraf şudur kı. hududutnuzun 
öte yanında, yanı Surıyede Arap 
aşıretleri ve vaktıJe Turkıyeden 
kaçınış olan unsurlar boyuna tes -
lih edilmektedırler. Yalnız Arap 
Pınarı denilen mevkideki urbana 
400 dane silah dağıtılmıştır. Fran

sız istihbarat zabitleri ve müstem-

ni çeteler teşkıl olunması ve bun· 
ların aleyhımıze tahrık olunması 

her hang1 bır tevile fırsat bırak -
nuyacak hadıselerdendir Bükü -
lll<'tımız her turlü hadıseleri ve ıh
timallerı derpiş ederek ona göre ık
tıza eden tedbirlerın cumlesını al
mıştır İcabederse bu tedbırler ge
nışletilebilir ve genışletılecektır de 
Kendı hudutlarımıza biz nasıl ve 
ne derece htıkımsek, Suriye ve 
mandater hükümetının de o derece 
kuvvetlı ve hakım olmasını 1ste • 
mek hakkımızdır.> 

başmQharrirleri I Sabah ve ~kşam 
-----------------------------------------------------------------------------------

ne yazıyorlar? 

M ssngero gazet~si. J.;otrıll fi 
p:ırtısınin Tanca ş.ıt.. leri ıat '.,; 
dan ıaman zam ~n gıılıce bır ~ıf 
ten neşredilm~kte oldu~unu 

deli ktcn sonra şöyle diyor.: .jıı' 
.. Garb devletleri mümessılle ı'I 

gözleri önünde ve bunlardan D tıf 
larının malümata tahtında baıı 
hoş t.adise er hazırlanmaktadır~,' 1 

leke memurlarile Tü.rk düşmanı 
Suriyeliler buralarda bir çok çe
teler teşkil ve bunlann hepsini 
Türk vatanı aleyhine tecavüze teş
vik etmektedirler. Bu hareketlerin 

hiÇ birisi hükumetimizin gözün -
den kaçmamakta ve icabeden mu -
kabil tedbirler alınmaktadır. 

Bu hususta kendısile görüştü -
ğüm salahiyettar bir zat bana şu 
izahatı verdi: 

•- Suriye ile aramızdaki hudut 
gayri tabiidir ve hiç bir tabii tak
sime müstenid değildir. Bu böyle 
olmakla beraber Hatay meselesi 
çıkıncıya kadar hudut üzerinde 
hüsnü niyet hakimdi ve her hangı 
geniş bir hadise de yoktu. Bugün
kü hareketler kasdi hareketlerdir. 

Bunu Suriye Hükumetinin aczıne 
hamletsek bile bu aczi müsamaha 
ile karşılayamayız. Suriyenin aczi 
Türk vatanının hudut emniyet ve 
selametini ihlal edemez. Diğer ta -
raftan gerek Hatayda, gerek hudut 
boyumuzda mütemadiyen yeni ye-

Aldığım malumata göre. hükfı • 
met Fransa nezdmde şiddetlı teşeb· 
büslerdc bulunmuş ve bu gayrita· 
biıliklerın, Turkıye aleyhine mü
teveccih hareketlerin hemen dur· 
durulmasını istemiştir. Memleket 
içinde bu vazıyetlerden mütevel -
lit hassasiyet ve asabiyet de her 
gün biraz daha mütezayit bir hal
de artmakta ve Türk vatanının em· 
niyetine tevcih edilen hareketler 
şiddetle takbih edilmektedir. Yine 
kendisile görüştüğüm salahiyetli 
bir zat bu hususta demiştir ki: 
•-İhtiyat efradı silah altına cel

bedilen ve kadrosu yükseltilen fır
ka her hangi muhtemel bir hadise
ye karşı mütefevvik ve mütekad -
dim vaziyette bulunmak içindir. 
Hadiselerin fevkinde tedbir almış 
bu] un uyoruz. 

Ancak daha fevkalade tedbirle
re lüzum hasıl edecek vakayi zuhu
runu -ummuyoruz. Eğer, beyle bir 
vaziyet zuhur ederse tedbirlerimi
zi de o nisbette ve süratle arttır -
mak imkanları elimizdedir. Her 
halde, Suriye hududunun içinde 
yaşıyanların daha fazla ateşle oy
namak istiyeceklerini tahmin et -
miyoruz. Bundan ötesi cınet olur:. 

Açık Söz 

Cenup hudutlarımız ve 
TUrk milletinin emniyeti 
•Açık Söz, de Etem İzzet Beni

ce, hükumetin cenup hudutlarımı-

zın emniyeti içın aldığı :Yenı ted -
bırler hakkında iç İşlerı Bakanı· 

nın Kamutayda v rmiş olduğu iza
hattan bahsederek dıyor ki: 

·Türk milletınin emniyetine kas· 

detmek gülünçlüğüne düşenler, her 

şeyden önce bır kere başlarını çe-

vırıp arkalarına bakmalıdırlar. 

Türkiye değil, fakat Suriye ateş ve 

ihtilal içindedir. Aleyhtarlarımız 

nihayet sırrırruzın sulha ve bey -

nelmilcl kaidelere kıymet vermek· 

ten ibaret olduğundan tegafül et
memelidirler.> 

Cumhuriyet 

Hatay davamız çet eci· 
ilkle çürUtUlemez 

Cenup hududumuzda rahat de -
ğiliz. Komşu topraklardan sılah -

landırılarak, teşvik görerek gelen 
çeteler bizi iz'aç ediyor. Karakop

rü soygunculuğu bunun feci bır 

misalidir. Suriyede, bizim Avrupa-

da bildığımiz Fransadan başka bır 
Fransa var. 

.cumhuriyet> te Yunus Nadi 
Başvekılin ve İç İşleri Bakanının 
bu mesele hakkındaki mühim söz-

lerini kaydettikten sonra diyor ki: 

•Hatay davamız çetecilikle za -
yıflatılıp çürütülemez. Memıeke -
timizc müseJlah eşkıya çeteleri 
sev1u devam ederse. vazıyet öniıne 
geçilemiyecek hır vehamet kaza
nacaktır.• 

Kurun 

N1"d• 
.Kurun, da Asım Us Orta Ana-

doludakl bir ka çgünlük seyahatın

den istifade ederek, Niğdeye de uğ
ramış, mes'ut bir istikbale doğru 

giden bu güzel kasabadan bahse -

diyor. Vilayet içınde elektrifikas -

yon işi çok ilerJemıştir. Bor bir 

aydır elektrikle aydınlanıyor. Nev

şehırin tesisatı bıtm1ştir. Kül -

tür işlerinde de Herleme var. Köy 
mekteplerındc tatbıki zıraat usul-

leri gostermek üzere fıdanlıklar te
sıs edılecektır. 

Tan 
Başmakalesi yoktur.I 

Son Posta 

Pl ısır kapitUllayonlere 
"Son Po!lt.ı,, d·ı Muhittin Birgen 

b ir kac; güne kadar Mısır kapılÜ· 
las onlarını görüşmek üzere Mon
tröde topl11n1cak konfer:ını.taıı 
bahsediyor. Mısır kapitülasyonları 

ta Mülükiler umanmdanbcri muh
telif zamanlarda, muhte.if şekiller• 
de ecnebilere v rılmiş olan irı.ti
yazlardır. O!ııııanlı kapitülasyon· 
larından da eskidir. 

lngi t~re ile anlaşarak istiklAlini 
elde eden Mısırın, yakında kapitü• 
lflsyon devrinden de kurtularai<, 
geniş bir nf'.f es al catına şüph ! 
yoktur. 

Akşam 

· C enup hudutlaranda 
• Akş m • da bir yıldız imzala 

makale sahibi de cenup hududumuz• 
daki ş kavet hidist!lerine temas 
edıyo~. Ş kavetin membaıoı kurut· 
mık !Azamdır. 

Punun yeglne çaresi Türkiye 
topraklara içinde Suriyeden gelen 
eşkiya çetelerine karşı başlanan 
tedip ve takip hareketinin eskiya 
tamaı""en imha ediiinceye kadar 
hiç bir kayıt ile bağlı olmayan.k, 
hu h.t mü'ahazalarına ehemmiyet 
verilmiy"rek devam etmesinden 
ibarettir. SJriye hülcOmctinin yap· 
maktan aciz olduğunu, biz pek ala 
yapabıliriz. 

~ ,,ı .. 
Bu gazeteye göre, konı~ eti 

bir •hareket kom lesi,, teşkı ,c~ 
rek ispanya mümessiline ~ıı; rJ'' 
tedbirlerin bir lıstt:s ni vernııŞ e ıı" 
Du li~te, komünist düşmanı l'ı,rı' 
!arından şüphe edilen nıenıut . t1 
a, lhi istemektedir. ,ı\~IV 
A~iLERIN BiR CEPHESi ~ ~D" 1 

Madrid, 9 CA.A.) - Hıı "''' 
milisıeri reniş bir sahada d ,dl' 
cephesini yararak E,tralfl e,.'1 
yolu istikametinde i cr.eı1l .J 
dırler. ıııırir_ 

Anduj ır (A. A.) - Currı 1,,~ kıtaları Penarroya'nm ş:ına r 
1
,.er 

sinde, Cordoue ve Badajoı ~,,ıı r 
lerinin bud .dunda kaın Est " 1'°' . e -~ 
dure de bulunan cumhum rd"' . e 
vctlerile irtibatı temin etın1~ 

IHTILALCILERD~N 1 ~ 
KiŞi OLDU Geıt", 1 

Paris, 9 (Hususi) - d111ıı"r" 
Mollanın orduları Akarı t 1 , 

irişebiımek için dört sa
3 ıışl•' ,,, 

kanlı hucum'arda bulunl1l IJtY1 
lhtılalciler 1800 ölü bır~k~~ ~6,. 
Yanlışlıkla Cum .urıyctçı. jrıi tıil/ 
inen üç Alman ta~ yare~ısr1't' 
metçiler tayyare!erile bıt 1 

etmışlerdir. 

9 
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•• •• ı • -Jf YENİ TARiFE ,,- Halk Filozofu ı 
- unun mese esı: 1Vapurlarda tüccar malma _d_....iv_o_r _ki_: --

Göçmenler için Trakyada 8 kolaylıklar gösterilecek 1 ~~!.kbü.~~.~a b!) 
b·ın ev daha yapılıyor 

1 

v · ı ~" b. '/il 1 ·ı·b ı.~;f;~ı:~,{~~~l::l~ll y~~dı~.:~ 1~~~ 
. .l enı arı, e ır ıv.1ayıs an l l aren hJCUm ettjvi tnekLC)>) rıl.HlOen 

ıhh· V k"I ,. . ld "' . t db· 1 tatbik edilmeğe başlanıyor ~::~:~~~y;.~~~~~·1~l~:~:~':::~kk: 
ıye e a e ı I n 1 n a ıg 1 yen 1 e . 1 r er İkbsat VckUlcti Dcnizyolları - ı mınlarından harice gönd~rilcn fm- mamı5tı. ; 

nın 937 yolcu ve navlun tari - dık, tütün \'e ve diğer ihraç mad- o çoduklarımız ki, yarııı' iı ~ 

G •• fclerini hazırlamak için yapmaktr. delcrimizın sevki için bir çok k >· 
Oçm 1 l k f • • d k f / • b • •• eden kti\süklü ordumuzdur. Ora • enı~er, mem e e fmlZ e ıyme l lTer fflUS- o1duğu keşifleri bitirmiştır. Bu hu- laylı..klar \e ısti a1 hükümler kon-

od kl dan vicdanlarımıza dokuna acı 

k 
susta Ticaret ası ve na iyeci- muştur. Kalabalık &urettc seya .. 

tahsl·ı halı.ne gelme le ve !erin fikir ve projelerinden de istifa- haberler alıyorduk. hat cdcc k :ı. olcu kafileleri içill 

k de edilmiştir. Yeru tarifeler gerek Yüzlerce çocuğumuz her mılle-

e d •t • d fi d l t • J alınmaktadır l k ki" "l t de yeni ve ÇOK tenzilatlı bir maldt> n l er.ın en ay a l ne ıceıer ya cu ve gere sena. ıyecı ere aı tin üstünde bir aşk ve imanla tah-
olan maddelerinde bir çok def!~- ilave edilmı~tir. 

937 Ank d D ıı · sil ediyordu: Bir cokları aç olarak, 
"•en Planında yapılacak venı· go·ç· dırne "., Uzunköprü istasyonla - hE.m~n pek çogu müstahsil vaziye- şiklikler vardır. araya gı en enız) 0 arı ıl1U-
., l ., v... d··d·· S · ·-'-~' ti t ı aç karınla ve günlerce kursa~ına ı. ev erinin ·k rınd~n misafırhanelcre scvkedıle- ıe gdmiylc:r ve yardımdan müs • Denizyo1larmın geçen yıl mühim u u a ettin Vdwe c emas nr· b 
~iılet1 d . :nı tarı Sihhiyc Ve- t··· - ··1 1 k ı· ~ lo'~ma [!irmcmiş takatsız crövde • 
tir, n en vılayctlerc bildirilmic;- cekler ve orada sıhhi muayene ve tağnı bir hale sokulmuşlardır. miktarda zarar et ıgı goru erek ta- dan sonra t rifel ri .. ara· s.an· b 

Ş aşıları yapıldıktan sonrn mahallle· nuniarm içinde ziraat sayesinde rifelcrde tcnzilflt yapılamamış, fa- bula dön ceklır. Yeni tarifeler 1 lerle!. 
inıdh·e k d · 1 l ·k· ·· k tl k t b" k k 1 lıkl vil d M ib ıan-ik başl İnsanların daı..·anabilec"g~ı· I"da -na \'ar" a ar iskan mıntakaları· rine gönduilec(;klcrda. zerıgın o an ar ve ı ı uç a ı ev - ·a ır ço o ay ar cu e ee- ayıst .. n it aren ~ ·a a - ., ... - .. 

lak~ an CÖÇnıenlerden milli em _ Bu yıl gelecek göçmenlt.?r de Jer yaptmınlar bile vardır. tiri1miştir. Bilhassa Karadeniz li- nacaktır. l arlıkların bu en bü iiğüni.i en kü-

l V~ya k. il d · · · k ('ol' çal şkan olan T '" k ·· '""••H1w•11•11•"'"'""' ......... n111111111111nıınıınınııttnıH111111ıuın1t1uuı11nıtntunn111ıııu.w11nı•ı•ı•n•u•uuun"'n'uuuunMt• •• kl 
er~ ıra · e tutulan Halkev- müstahsil bir uruma gırıncıye a· .· • 1 ur goçmen çu erimize yüklemeyi h.ç bir vic-
"aş b Yerleştirenler de yavas Ya· dar hükumet tarafıııdan ıaşc cdi- urısuru memleketimizin zengin Balkanlar Tahlisiyecilerin dan kaldırmaz. 
le:ıec~l"en1 yapılacak evlere -nak- lecek ve çok fal.ar olanlarına el - topraklarından istifade için büyük Bir çok vicdanlı adam biliyoruz 
~- er \re bu sureUe kısa bir bise, çamaşır ve kundura gibı ih- bir Hayretle çalıc:maktadır. "l:'else .re 'T'ekau"t ki 
<octl'llan o ~ r ~ ' 4 .1 4 ·, yediği lokmayla sabahtan ak· 
sahıb· içinde her göçmen bir ev tiyaçları da verilebılcceğı gibi çift- Göçmenlerin sıhhi durumilc Sıh-

ı olacaktır. çilere de kafi miktarda toprak, hiye Vekaleti chenuniyetle meş - Cemiyeti Kanunu şama kadar aç durmuş bir ilk mek· 

a l'alnız 'l:r k pulluk. hayvan, araba ve tohum- gul olarak Trakya mıntakasında tep talebesinin gözlerini yiyorm~ 
bftı n.. a yada bu yıl yeniden lul'". le bı"r ı..·ıllık vcm,.,klik gıbi e- d k d el l 1 c.OÇtnen c · 1 k _, " " Gelibolu, Çorlu, Keşanda olmak zanne ece erce ere ge miş er \'e 
J\yrıc vı yapı aca tır. kim ve gccim vasıtaları da aağıtı- l•tanbul Ünlveratteal de Hazirandan itibaren b f i ah .. 

tillıl,~ a bu yıl yeniden mcmleke- üzere üç göçmen hastahanesi aç _ I dl t b k d u ac ayı § sı teşebbüslerle, yer 
l "'\!' Cet" ·ı lacaktır. cemiyete 9 r at I e lllror yer bir takım mevzii tedbirlerle 
e~tlıiı ırı ecek muhacirlerin yer· San'atkar göçmenlere de dükkan ınıştır. Belgrad ·şehrind'c cMilletlerara· Hazirandan itibaren tatblkına 
biı ... _ ke~:kleri yerlerin tesbiti de ı"Je. l>ı·rıı·ktc san'atıcrini ,_,apacak Göçmen koyJerinin ağaç·landırıl- bac:ılanacak olan Denızy· olları, Aktly 

...,~ uz ed " sı felsefe cemiyeti> adile yeni bir ı; ao er ir. malzeme ve döner sermaye, balık- ması işi de en ön plana alınmıstır ve fabrika, ha\•uzlar merrturları:ıa 
. tnanva·' • • cemi'-·et kurulmuştur. 
tın 'l'r " u.an gelecek gôçmcnle- çılarına da kayık ve buna benzer Bir çok yerlerde de göçmenler i- _, ait tekaüt kanunundan tahlisiye 
1-ı. akya ın.. b ·ı k · · id k Başlıca gay:elerinden biri de, 1 d • 'f d t 1 · lli~elesi d urette atı Tekirdağ araçlar için para ven ece tır. çın yen en oç. tay, boğa çiftlik- memur arının a ısti a e e me erı 
la~'lld.~ en Bulgaristan ile Yugos- Diğer taraftan geçen üç yıl i~ın- leri kurulacak ve (d('vlet üretme Balkanlarda yeni bir felsefi hayat kararlrıştırılımştır. 

irıhi;~
0

;ı·~~E -id;;;;j" myuh;~"i 'T;kç;;:'· ~~:~~::,:::~l~~:;~::· :;:!~~!~~:::::~~:!:~~~: 
7f I d D p f A L "b t g f "lmişt" Mallım olduğu üzere tahlisiye i· 

l 
Satış teşk l• ıa"" tı lt'Ieg antna r. ro. .k d

1 
er de ırTı ·· k" ır. daresı 9 sene <>,•,•el İngilizlerden 

Cemiyet, a rosun a, ur ıyey.\ 

P kl k "" devir alınmıştır. Bu esnada kurul-

llh . - - k k .. arma l de büyük bir yer ayırmış ve uni· ınuş olan tekaüt sandığındaki pa -lSar d' -1 l • k •• •• g versitemize de müracaat ederek .. ma ue erı en uçu o - vapılacak ra da aynen tahlisiye umum mu. 

l k 
1 ~ nizamnamesini bildirmiştir. dürlüğünc geçmiştir 

J ~~sarı: ~~re~~~~:~~~?.~~~ ~~~rC:.radeniz mm- Mere:!':: ~a:::-çıi~:!~amın dc~·~~::•1:~ ~·;~~~ ::ı;;~~I~~: aı!~~\~~c .!:~:·~~:i~zı:::; 
tatbik <ı.tını l Hazirandan itibaren takalannda bu şekilde depolar ya- Taksimde yapılan merasimler1e, ecnebi felsefeci ve profesörleri la değil, ücr<>tle çalışmıya başla • 
lliaıc k:lırıiyc başlayacaktır. i::n pılmıştır. Bu depolar şehirlcd'!n halka tahsis edilen yerler ancak miz şimdiden bu yeni teşekküle a- rnışlardır. Ayni zamanda tekafü 
t~ t<:s oy \'e nahiyelerde bile sa- uz~k olacaktır. . .... , yaya kaldırımlorı olduğundan faz. za yazılmışlardır. sandığı te~kilatı da kaldmlmı~tır. 
tir, ltılutbrı VÜcude gctirilcc,,k- lnhisarlar idarcsı ayrıca kuçll~ la kalabalıktan izdiham olmakta - .. ·- Memurların tahlisiye umum mü-

\ . Yozgattaki dınaınit ve barut !ab ve bunun önüne geçilememekte ç• k • h • dürlüğü kurulduktan şimdiye 
tatı tlıı~·<::t merkezlerinde büvük bi. rikasının faaliyetini arttırmıya ka· dir. lT lR lr kadar geçen 9 senelik hiz • 
lıa § tnağaza d • b nır vermiştir. Fabrikada daha iyi Bu sebeple halkın duracağı 'T' •• metleri tekaüt müddetine ilave e· 

C&ktır. ı \'(' eposu ulu - cins fazla miktarda mamulat ya - yerler tcsbit edilmiş \'e onu - 1. ecavuz dilecektir. Yalnız İngilizler ~a 
.. '.narut \•n pılacakhr Si.illuce ile Kaqıthane müzdcki 23 nisan Çocuk Bayra - }'; l'd manında 15 sene ralışmıc: olan1ıt' 
l.lc~ " av ınal . 1 . Q' nı ı ~ :i' h~ ~herrını· ' zcıncsı ın ıısacına ar.:ısınd:ıki ~açma ve fı;-:~k fabri • mına yetişmek üzere halkla r mütekait sayılacak ve bundan ~on-
\> 'sara ait ı~ct 'Jerccck ve bu in k .. sınd&n da bund:m soııra isti - merasım mıntakasını ayırmak için _._ ra olanlara da çalıştıkları beher 
~llları v aruı, saçma a\· ko.- fadc edikccktir. parmaklıklar yapılmasına karar v0 - Asker olmadıA• h·ald6 
~1Ycllin 1~ Patlayıcı maddeleri Tur- Evvelce hark:tc:n getirilen ta ri!miştir. Ve bu suretle halk me-· asker elblsesl de glymlt 
il l:'r tarafına gonderecek - banca fişekleri de bundan sonra rusimi, resmi geçidi kolayca sey • 

A 1· redebilecektir. 
~·lhıca b bu fabrikada imal edilecektir. n-

l<!l'Q urut \c patla) ıcı mad · hisarlar idaresi ayrıca bir de k:ıp-
~llolar : hsus veni \'e modem de- sül atblvcsı kurmavı dü~ünmckte-
"1~ ""Ptı 1 . • 1"11ıı., 1,11 

l"ı acakt.ır. Şımdıden dır. e "1'""1111111 

h ?'ık ;ı~ıı;~;"""'"'""i:~~~.~:~·:::~::~::~~:::"f ~~:.~~:'." 
Ql,.d b • nır ctmışler ve nıhyact fıatları Y:·· ı_ en zre yiikseltmiye mecbur kalmışlardır 

fil( ld. Bu anlaşma üzerine balıkçı1.ır 
it se l tekrar torik tutmıya b<ışlamışlar-
'')'" -

4

- dır. Fakat bu sefer de balık çok 
~ &emicileri dezi· az çıkmıya başladığındı:ın fıat'.ar 

Sarı g •na Uğradllar kendiliJlindcn bir kat daha yük .el· 
~ !)ar unıerde tutulan bolıkltırın ıniştir Evvelce perakende ta 
'~ etrn · ~~ar1rı e~ı \'e bilha. sa toptan nesi 10 J·uruşa kadar alınan torik-
" l'iıı" b~ crınde foı t vermemesi ~ " a l<?r 30 kuruşa çıkmıştır. 
t 

11~1ll.ışla zı balıkçılar bo~ kot :rv:al-sul in ffzlığ•ndar. dign cins 

--·--
Askere davet 

Kadıköy askerlik şubesinden· 
1 - 937 Nisanda sevk edilecek 

olan 316 doğumludan 329 doğumlu 
(dahil) piyade ve gümrük sınıfına 
ayrılmış olanların şubede toplan • 
rna günü 21 Nısan 937 dir bunhı·· 
dan bedel vereceklerin 20 Nisn~ 
937 akşamına kadar bedelleri ka 
bul olunacaktır. 

2 - 316 dan 332 (dahil) doğumu· 
na kadar olan deniz sınıfına ay 
nlmış olanların şubede toplanma 
günü 16 Nisan 937 dir bunlard-ın 
bedel vereceklerin 15 Nisan 937 ak· 
~amma kadar bedelleri kabul olu
nacaktır. 

tlltiı. t"tr V{' b"ır L.,fta k"dar ··k 1 · t" _.,. <ı; " rı... .. balık fiatlorı da yu se mı.ş ır. -.ır 
01'it.: ~ tnarnıc;lardı. Bu yüzderı harta evvel 15 kuruşa satılan iz • -:..,.okgibidir, Yalnız yerli kalk1n eu ' llzcrj .. .. 

lllerdir S~c buyuk is yapan ve marit 25, 40 a satılan lii!cr 60 ku- bollaşmıştır. Fakat fiatlar yine ,,ük-

Süleyman oğlu Süleyman adın -

da birisi dün Ortaköyde Andon is-

minde bir çocuğu kandırarak kıra 

gezmiye götürmüştür. 

Süleyman kırda kimsenin olma-

dığını görünce Andon'un ırzına te· 

cavüz etmiştir. Andon'un feryadı 

üzerine polis yetişmiş ve Süley • 

manı yakalayıp Beşiktaş Sulh ha
kimliğine götürmüştür. 

Süleyman hakkında ayrıca, as· 
ker olmadığı halde asker elbi ;e~i 

giydiği için kanuni muamele ya • 
pılmaktadır. 

GUlhane MU••merelerl 
Gülhanenin dokuzuncu tıbbi ~'lÜ· 

sameresi bu ayın (9/4/937) Cuma · 

günü saat 17,30 da yapılacağından 

arzu eden meslekdaşların teşrifle
ri rica olunur. 

1sene için ikramiye verileadktir. 
Tahlisiye memurları ev\·elce ça -
lıştıkları senelerin de tekaütlük 
müddetlerine ilavesi için teşebbii-;. 

lerde bulunmu§lardır. 

Denizbank 
Denizbank layihasının önümüz. 

deki ay içinde Meclisten geçerek 
hazirandan itibaren tatbik edilece
ği umulmaktadır. 

Denizbank teşekkül ettikten son
ra Denizyolları, Akay. Fabrika ve 
Havuzlar, Liman işletme idareJe. 
rinlo vaziyetleri, memurlarıoın ma· 
aşlarl ayrıcl\ tetkik edılecektir. 

Yolcu salonu 
Asri yolcu salonu hakkında 

Gümrükler Basmüdürlütü b r proje 
hazırlamıştır. Bu projede yeni sa• 
londa gümrük ~Jerine tahsis edile
cek kısımların ne şekilde vücude 
getirilmesi lazımgeldiği izah edil· 
mcktedir. ırkec.ide mal almak i - ruştur. Kılıç, uskumru hemen hiç sek ve 60-70 kuruşadır. t --~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~1 roman:36 

Sen de seveceksin! 
~ l'iercde 1 • 

l-ic ce 0 dugunuzu sordu. 
~'~an· vap verdin? .. 
• ~ -.ıyc li t ullıın. anım geldi, kendisi-
~Ye dar bağları.na yemeğe ve 

··· dc:di~vcı etli. Beraber gitti· 'o .. ,. 
~' ~i .. Zatnan ne sövledı·? 11q ... sa • • .•• 
~J'ercıe ~.ıy~ lto.şlarını çattı, oldu
,· b~ka ı~.kere döndü, yltaaa .. 

~~dı~aat ka :r §:Y. soylemedi. 
'ol'ı-.- • bu . ç a gtttı, başka kim] er 

·•ıq..ı _ zıya.-et . . . 
"'1 ıl·ıı., • nıçınmiş? .. diye ll ... 

~,c;nı-.. 
ııu, tç ~alı 
~· ınu da merak etrne-

ana . 
ı:· sıZin h 

.... 0Ylcrn d· akkınızda tek ke-
('elc.ı e ı. 

ı.. ~b • Orıda 
'll~t\ deaı aı: sonra ne yaptı? .. 

allıaıo. t, akşam namazını 
a UZun uzun dua etti, 

Etem izzet Benice 

sonra her vakitki gibi yemeğini ye· 
dl. 

- Yemeği kendisi mi isf<>di, sen 
mi teklif ettin? .. 

- Kendisi yemeğin hazır olup 
olmadığım sordu. Hazır oldu~u • 
nu söyledim. O da yedi. 

- Yemekten sonra burada kal
dı mı? .. 

- Kahvesini içti, beş on dakika 
oturdu. Sonrn kalktı, ben bu gece 
nöbetteyim.. dedi, gitti.. 

- Ynni ne kadar evvel? 

- Bir saat kadar oluyor. 
- Kışlaya mı gitti? .. 

- Evet. Bana öyle söyledi. 

- Benim f çin hiç bir haber bı • 
rakmadı mı? .. 

- Hayır. 
- E\•den nasıl çıktı, küskün mü 

idi? .. 

- Bir şey anbmadım. 
Lütfiye: 

- Pek güzel, haydi işlerine bak!. 
Dedi, doğru yatak odasına yürü

dü. Zeliha sordu: 

- Yemeğinizi hazırlıyayım mı?. 

Genç kadın çok asabi idi: 

- istemiyo;um!. 

Diyen tek kelimelik bir cevap 
verdi. Hem yürüyor, hem fırtınaya 
tutulmuş bir dnl gibi sinir içinde 
tir tir titriyor: • 

- Bu ne soğukkanlılık?. Bir ko
ca karısını kıskanmaz mı, nerede 
olduğunu, kim1erlc olduğunu sor -
maz, araştırmaz mı? .. Hiç bir şey 
olmasa niçin geç kaldı ncaba? .. di- . 
ye meraklanmaz mı? 

D.iye kendi kendisine söyleni • 

yor ve .. her saniye tutulduğu si -

nir buhranı daha çok artıyor, da
ha çok onu sarsıyordu: 

- Evlendi evleneli her akşam 
karısını karşısında görmiye alışmış 
bir erkek için akşamın birinde o
nun yokluğunu görmek hiç bir me
rak mevzuu olmamalı mıdır? .. 

Hem soyunuyor, hem söyleniyor, 
hem aynada kendisini görüyor, 

- İhmal edilecek gibi çirkin bir 
kadın değilim. Bu adama kendimi 
sevdirecek kadar sıcak kanlı ve se
vimli bir kadın olduğumdan da 
şüphe edilemez. O halde bu laka
yitliğin manası nedir? .. 

Diyor, sonra gündüzkü hadise • 
yi hatırlıyor, bu hatırlayış önünde 

hem ürküyor, hem de tutulduğu 
buhran nöbeti içinde kendisi için 
bir gurur payı ayırıyor, 

- Beni sevenler de elbette var. 
olacaktır .. 

Diyor, fakat, yine bu mevzu Ü· 
zerinden, 

- O da sonra düşünülecek şey .. 
Diyerek kaçıyor, kocasına dönü

yor, hükmünü veriyordu: 
- Anlaşılıyor, bu adamla· ben 

yaşıyamıyacağım! Bu derece so -
ğuk kanlı bir adam bir heykelden 
farksızdır. 

Sanki bir karara varmış ve ra -
hatlamış gibi, seslendi: 

- Zeliha bana bir kahve yap!. 

Asabi asabi ilave etti: 
- Büyük fincanda olsun, şeker-

siz. 
Bir saniye sinirlerindeki fırtına 

diner ve şuuru durulur gibi oldu. 
Düşündü: 

- Bu gece nöbeti de nereden çık-

Bu adem l enimle e\•lendi evleneli 
nöbette kalmadı. Bu gece niçin 
böyle? .. 
Dimağını bürüyen sis sanki çö

zülüyor ,.e düşüncesinin bütün ma
nh·elası bu nokta üzerinde topla· 
nıyordu. 

Zeliha kahveyi çabuk yaptı, ge
tirdi. Bir yudum kahve içti ve .. a
deta kahve içtiğ?ni unuturcasına 

tekrar daldı, karyolanın üzerine o- ı 

turdu ve u:;oun uzun düşündü. 
- Evet bu ne nöbeti? .. 
Diyor, kendi kendisine soruyor

du: 
- Acaba bana kızdı mı? .. 
Hiddetinden mi gitti?. 
Şimdiye kadar kızgınlığını c!<ı 

hiç görmemiştim. Acaba nasıl kızı
yor? .. 

(Dcuamı var) 

sessizletmiye uğraşmışlardır. Fa
kat bunun şahıs ve :fert işi olamt .. 

yacağı çoktan anlaşılmıştır. 

Bu ha1, diyebiliriz ki, en büyiik 

bir (halk ıztırabı) mızdı. 

Devletin, 1-üçük kahramanları .. 

mızın tahsil aşkı uğrunda katlan

dıkları bu kahramanlıgı ciddi \'e 

kat'i bir azimle taltif etmesi, bu 

:faciaya devletin baba elinin uzan
ması lazımdı. İşte şimdi bu büyük 

işin hususi c1l~rden alınarak yalnız 

İstanbul vilayeti dahilinde on beş 
bin çocuğumuzun doyurulması için 

teşkilat yapılıp bir birlik \iicudc 

getirilmesi, bu işe senede 200 bin 

lira konulmasının düşünülmesi, sev 

vinç göz yaşlarile karşılanacak bir 

devlet bnbalığıdır. 

Halk Filozofu 
============================-

Köylerdeki binalar 
Dahiliye Vekaleti, \•ilayet. kaza 

ve nahiyelere kadar her idare 

mıntakası içinde bulunan köylerin 

sayısını ve buralarda bulunan ev 

miktarlarile bunların iskan kabili. 

yellerini, han, otel, mektep, kışla 

\'C hamam gibi hususi binaların 

istiap hadlerini alakalılardan sor. 

muştur. 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Ecza fiatleri Ne· 
den mütehavvildf r 

Dün matbaamıza iki okuyu
cumuz geldi. Bunlar, eczaneler
deki ilaç fiallcrinin tahav,·ülün· 
den bahsediyorlardı. Bu iki va· 
tandaş hulasaten diyorki: 

14İ!tanbulun her semtindeki 
e~ane bir il!ç için nyn fiat 
ister. Ayni ilacın terkibi de, her 
eczanede başka başka mıdır?. 
Bih~1iyoruı. Fak ... t niçin böyle 
fiat farkı \ ardır?. Hl" le şehrin 
merkezinden ve kalabalık ytr• 
!erden uzaklaştıkça, fiat daha 
beter artar. Acaba, bu meseleyi 
kontrol eden bir mokam } ok 
mudur?. Halk bundan şikayetçi 
ve muıtariptir. Çünkü eczane· 
ye ilaç yaptırmıya giden insan, 
esasen dertli, ıztıraplıdır. Yoksa, 
eczaneye hed· ye almıya gidilmez. 
ilaç hastalarm muhtaç olduğu 
bır şe~·dir. O halde, eczacılar 
da fazla fiat isteyince, insan 
daha ziyade üzülü}·or. Hele büt. 
çenizde. nagihanf olarak zuhur 
eden bu hastalık için ayrılmış 

bir tahsisat da yoksa, dah~ feci .. 
Her ilaç muayyen bir formi:l

de olduğuna göre, fiatı da mu· 
ayyen olmalıdır. Bu \'aziyettcıı, 
halk ötedenberi şikAyetçidir. Bu. 
nun önüne geçmek için icabe. 
den tedbirler ahnmalıdır. Fakat 
bir ailenin bir hastası için sabn 
atdıtı ilaç., bir ihtikar vesilesi 
olmamalıdır. 

1 
Eczacıların da bunu böyle dü. 

şünmcleri icabetmez mi ? .. " 



Taçgiy
1 
m~1tmera.si~dinde~~on-r H~~e~re~gi~SJ 

ra ng erenın ı aresını ·--Aş ___ k_ö-,d-ur-ür! .. -

ele alacak olan adam 
Üç sene içinde l ngilfereye muvazeneli bir bütçe lemin eden, hattiı 

para artıran, bazı vergileri ha.fifleten Nevi/ Çember/ayn 
hükumete geçince milletten yeni fedakarlıklar isleyecek 

Beş senelik deniz inşa program·ını başa- , 
r8bilmek için keselerin 

ağzın.1 açmak ıazımgeliyor· 
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ı· NE Vi L · 1 
~ i ; Çemberi ayn 1 

1332 
İngiltere başvekili Baldvin, kra· 

lm tac giyme merasiminden sonra, 
yerini Nevi! Çemberlayne bıraka • " 
rak, iktidar n.evkiinden çekiliyor. 

Baldvin İngiltcrede çok sevil • _",_. __ ı:.l.j~..-. ................. -
miş, popüler bir başvekildi. Bilhas
sa bi.iyük maçlarda halk kalabalığı 
arasına kamı:·, piposunu çekerek 
maçı seyrederdi. Herkes onu akşam 

üzeri evine çekilmiş, piposu ağzın· 
da ocağın k;ırşısına geçmiş, yanı-

başmdaki masaya da bir bard'ak 1 
viski koyduktan sonra, bir polis ro- l 
ınanının mütaleasınn dalmış bir in-

san olarak tasavvur ederdi. Yani 
Ba1dvin halkm nazarında hiç bir 
gizli tarafı olnııyan bir başvekil ka
rakterinde olduğunu göstermek i

çin, mümkün olduğu kadar kendi 
hususiyellcrinı kim~eden saklama-.:· 
dı. 

Halbuki yerine geçecek olan Ne
vil Çemberla;nin daha ziyade es -
rar<'ngiz bir ad.:ım olduğu söylenir. 
Yeni başvckihn hususiyetleri hak
kında bil:nen hemen hiç bir şey 
yoktur. Yalnr: eseri meydanda -
dır. 

Bir hafta, c.n gün evvel Maliye 
nazırı sıfatile bütçe senesinin mali 
neticelerini anlatırken (İngiltere
de mali sene nisanda başlar), bir 
parça kendı hrakterini ifade eder 
sözler söyledi. 

1334 
Nevil Çemb<'rlnyn düyunu umu- ( 

miyeden mühim miktarda masraf. 
!ar ettirdi ~=o3~yonu 211 mil-\ 
yona indirmiye muvaffak oldu) . 

1937 
Bununla beraber, vergileri de ol • 

dukç..ı hafifletti. Üç sene içinde büt
çeyi 709 milyon üzerinden muva • 

zenelendirdi ve bu suretle yirmi 

milyar Fransız frangı tasarruf etti, 

Nevil Çemberlfıyn 1935 martın· 
da biten mali sene için, İngiltere -

(Devamı 6 ncı ~ay7ada) 

Bugün sizn belki de pek inana -
mıyacnğınız bir aşk macerasından 
bahsedeceği:-ıı. Bununla beraber 
sizi bütün kuvvetimle temin ede
rim ki başından sonuna kadar doğ
ru olan bu hikayem belki size garip 
gelecek. Fakat anlattığımı dikkatle 
okuyunuz: 
Şövalye Antoin de Bertin baba -

sının vali olduğu Bourbon adası -
da doğmuştu. Bir çokları gibi o da 
Paristen başka bir yerde iyi bir ha
va bulamıyacağını zannetti. Çok 
genç olarak Fransaya geldi. Dos
tu ve memleketlisi Müsyü De Par
ny'yi takliden, ayni hızla şair ve 
süvari oldu. 

Parisin sisleri altında adalar için 
hissettiği nüstaljiyi bu iki meslek
te kazandığı muvaffakiyetler izale 

edemedi. Müsyü Lö Kont Dartuvanın 
ecüyer'i idi .. Nihayet bu vazifesin
den vazgeçerek kraliçenin himaye
sile ~ntil adalarının tatlı iklimin-
de St. Dominique kışlasınd<ı otur
mıya izin aldı. .• 

Müsyü De Bertin bu memleketi 
kendisininkine benzediği için çok 
sevdi .. Yeniden fıstık ve Hint ki -
razları meyveliklerini, tekrar nkııs
ya ormanları arasında sıçrayarak 

akan, şırıldıyan • çağlayancıkhırı , 

membaları buluyordu. Cumartesi 
günleri de, ağaçlar arasında topla
narak, gitara, ve içleri oyulmuş a
ğaçlardan yapılan gayet iptidat 
kemanların ahengine uyarak dan
seden esirleri seyre gitmeyi. çok 
seviyordu.. Maamafih bunda çok 
ihtiyatlı hareket etmek lazımdı .. 
Yerliler, bu serbest saatlerindeki 
eğlencclerinı hiç bir beyaza tema
şa ettirmiyecek kadtır kıskançtır -
lar .. 

Ncvil Çemberlayn İngiltere gi
bi büyük bir memleketin maliyesi 
gibi .:ığır bir yükü en müşkül za -
manlarda ÜZ.!ıine aldı. Geçen sene
nin masrafları sulh yıllarında hıç 
görülmiyen bir rakama, 881 milyon 
İngiliz lirasınc. yüks Jmişti. Halbu
ki varidat 85"' milyonu geçmemış
ti. 1 

lngillz kabinesi içtima halinde (soldan itibaren Nevll Çemberlayn, yerini 
terkedecek olan ••mdiki basveldl Baldvin "ayakta .. eski ba"vekll Makd')"ald) 

Böyle bir akşam, Casse-Cecur 
dansının açık fıgürleri yapılırken 
armonik sadalarına karışan imdat 
seslerini duydu .. Ago ağaçları ko· 
ru1uğundan gelen seslerin bir ka
rlın h::ıvkırıc;ı oldu2:11 c:linhPSi?dı 

Büyük Harpte ========== 
Türk Bahriyelileri 

Nasıl döğ~ştüler 
"11ııuuıuıııııınttıııtııııuıı1tnıunıııııııııtt•ı11ıı1tuııuıı111u1111111ı ı unuıtınuıııııttnıııuııttt1u111111111ınııuıııııııuııı111•1•1•111111ııııı:t 

Tefrika No. 8 Yazan: Zeki Ce m a l 
Muavin gemiler de İntibah, Re

§it Paşa, Nusret, Tirimi.ıjgan, Gı -
resun'dan ibaretti. 

Eğer tneiltf>reye sipariş edilmış 
olan Sultan Osman, Reşadıye, Fa
tih, 12 muhrıp ve 2 hafi! kruva -
zor gelmiş olsalardı, Tıirk donan -

ması y:ı1 !.ız Karadenizde değil, Ak· 
denizde de muazzam bir kuvvet 
halıne gelmış olacaklardı. 

Bılhassa 28 bin tonluk Sultan 
Osman (14 adet 30,5 luk topu o -
lacaktı) ve Reşadiye (10 adet 34 
Hık topu olacaktı. 

Türk donanmasına ilhak etmış 
ola idi bu yıne büyük kazançtı 

İşte ufak bır mukayese ile ısım
lerini ve kuvvetlermin mıktarını 

yukarıya yazdığımız Ti.Irk ve Rus 
donanması aı asındakı boy ölçüşme-. 
nın ne kadar çctın olcıcağı bır kere 
daha anlaşılır. 

Ma~mafıh Rus donanması da he
yt>tı umurniye ıtibarile Turk do • 
nan~rHısından hıç de kuvvetsız sa-

yılmazdı. Bılakıs top ıtibarile faik 
olduğu gıbi parça itıb&rile de na· 
zarı dikkati cclbedecck derecede 
bulunuyordu. 

Halbuki Türk fılosundan Kara
denızde Rusların karşısına çıkabi

lecek gernı ancak Yavuz, Mıdılli 

ve Hamıdıye ıle Mecıdıyeden iba· 

retti. 
Barbaros ile Turgut Reis zırhlı • 

lan Çanakkale muhafazasına me • 

rnur edıldıkleri için Çanakkaleye 
g"itmışler ve orada demırlemışler
di. 

Geriye kala kala bir Yavuz ve 
diğer zır,hlılar kalıyordu. 

Fakat yalnız Yavuzun sürat ve 
atetlerındekı modern vaziyet di.ış· 

mana Iaıkıyeti her zaman ispat et
mıye kfl(i ıdı. 

Nıtekım top itibarile 5 Rus zırh
lısındakı 28 tane 30 ve 28 lık topa 

mukabıl Yavuzda yalnız 10 adet 
28 hk top olduğu halde süratteki 

15 mile mukabil 28 mıli Rus donan
m<ısını yıldırmıştı. 

Bunun en ~zel misali Yavu • 
zun Sivastopolu bombardımanı es-

nasında görülmüştü. Yavuz yanın· 
da Basra ve Samsun muhriplerı ol· 
duğu halde Sivastopol önünde gö • 
runmek suretile Rus donanmasına 

ilk defa olarak meydan okuduğunu 
ilan edıyordu. Çi.ınkü Rus don::ın
n.asının mühim bir kısmı Sivas -
topol lımanında demirli idiler. 

Yavuz bunu çok ıyi biliyordu. 
28 lik toplar Sivastopol limanını 

eııti.ıst ederken Rus kuvvellenndcn 

yalnız sahildeki istihkamlardan ce
vap gelıyordu. Halbuki istihkamla
rın top menzili altında himayeye 
iltica etmiş olan Rus donanması sın· 
mış, sesini çıkaramıyordu. 

Bütün Karadenizdeki Rus kuv
vctlerıne meydan okuyan Yavuz. 
yarım saatlik ateş esnasında Rus 
donanmasının lımanrlan çıkmasını 

bekledi .. fakat .. heyhat .. himaye -
den kurtulmak ıstemıyen Rus do
nanması limandan çıkmıya değil, 

demırlı olduğu yerden bile ateş et
mek cesaretini bulamadı .. 

Lakin Yavu;ı; .. haddıni bildirmek 

maksadıle bir kere, bir kere daha 
aşırma cndaht ycıparak donanma -
nın uzerınc ateş saçtı .. 

Bu ateşe de cevap verilmem.iş ve 
Rus donanması; Japonların karşı· 

sırıda Büyük Okyanusta mağlüp 

olan Rus donanmasındaki behrıye· 
!ilerin ahfadından oldukl.:ırını gös
t<'rmışlerdi. 

TÜRKİYE HARBE GİRDİ!.. 
29 tcşrıniC'vvcl akşamı Rusyadan 

etrafa dağılan tC'lsız helezonlaıın

<la ~u hııbeıler vardı: 

- Türkiye de harbe girdi.. 
Filhakika gece yarısına doğru 

Paristen, Londradan, Petresburg • 
tan emir alan sefirler Sadrazam 
Saıt Halim Paşanın Yeniköydeki 
yalısına dolmuşlardı .. 

Fakat Türk donanmasının Rus 
sahıllerinı doğduğünden sadraza -
mın haberi yoktu. O, bu işle meşgul 
olmuyordu .. 
Başkumandan vekili Enver Paşa 

ise müthiş bir Alman taraftarlığı 

ile vaziyeti idare ediyordu. Maa -
maf ih bu emrivaki Goben ile Bres· 
lavın Çanakkale Boğazından içe
rıye girdikleri anda olmuştu . 

Zira Türk donanmasına iltihak 
eden Gobcn - Yavuz ve l3reslav da 
Mıdılli olmuş ve bunların başın • 
daki Amiral Soşon da Türk donan
ma Kumandanlığına tayin edilmiş
ti. 

Amiral Soşon ve maiyetindek1 
bi.ıtün Alman askerleri Türk bah· 
riyelisinin üniformasını giymiş ve 
başlarına da fesleri geçirmişlerdi. 

Lakin Kayserden gelen emirden 
başka emir tanımıyan Soşon müte-

Kılıcını çekti, gizlendiği urnoil 
ğacının arkasından çıktı. Sesin gc 
diği yere koştu .. Bır dakika ~o~ 
bir ağaca dayanmış, genç bır rd! 
gördü. Kız, metin, elinde knld1 

gı1 bir knmdlC' kendini yakınd:ıtı . \ 

kıştıran bir süni zenciye muk8 

met ediyordu. Saçları darmn dB 
nık idi.. Yakınında yanan bir , 
şin alevlerinin aksi içinde. be:. 
yüzü, siyah saçları, yaz sernal~·zıı· 
andıran gözl~rile fevkalade gtı 
kiıyordu .. Uzun boyluydu .. Bir ·v 
maşık gibi \'cvik, velhasıl bil' e.; 

hulyası gibiydi.. ır 
Şövalye on.ı yerlilerle mücade , 

de görünce .rnnının beynine toP , 
}andığını his.;ctti.. Kuvvetli, ~er 
ha~te yakın, fakat daha .. i)'l t>" 
isim alacak bir hisle gürültuyr 
ğırarak karıştı.. t' 

- Korkmayınız matmazel, .ıJI" 
maymunları tepeliyebilirserTl it 
tulacaksınız. t' ~ 
Şövalye pek yakın bulunail 

rı 

Hintlinin bıJıklı yüzüne kaJJ'l 1 
sını indirdi.. Artık kılıç dar~1 • 
yağlı vücutlar iizerinde bir sıı~· 
nak gibi bazan yassı, bazan uci~et 
yordu. Niha ıc•t kalabalığı daet(\ 
ve kızı kurtardı. O zaman M.ll}: 

Bertin biraz Utriyen cesnretlı f. 

çük eli teselli için ellerinin ar851 

aldı .. şefkatle: 
- Emin olmanızı istirha~ eO~!'I 

matmazel. Şinıdi bütün tehlıl<e 
ti.. Evinize rr.hatça gidebilJJ'le.c 

··5:JP için size refakat etmeme mu 
eder misiniz? dedi. .. b'' 

- Evimiz ç:ok yakın miis~111 ' f 
na Armnndine derler .. BabaJJ'I :-
f . . h . h"b' Site .ı m tıcaret ::ıncnın sa ı ı... 'ıı' 

tırap veren ihtiyntsızlığırna 111 

ediyorum... 111~ 
- Eğer bu vnk'a, heyec~11•1 11 

geçiştirdiğinizi ve iyileştiğinıt1eıı1' 
ıenmek üzere bazan size gelJJ'I ~r 
mü~ade ederse ona minnett:ı.! 
Jacağım . .. Jl 

• (f>,.f,,ımı 6 ınrı sn•f 

madiyen Türkleri harbe 
.... ~ 

solw 

ıçin kurnazlık düşünüyordu{ı ı1il' 
Bunun için de şöyle bir pl 

11 

şünmüştü: 8ıcs9' - Karadenize manevra ıll 
dile donanmayı çıkarmak.. 

1 
tfl 

Bunun neticesinin ne oıacB~tl ~r 
ıtım. Lakin Türk hükurneti0~11 ~ 
şında bulunan na1.ırlar aras111 g.f ~ 
kaçı sulh, daha doğrusu bitari ;çl 
mak fikrini müdafaa ettikler ı ~" . •e 
Soşona bu kadar fazla salahı) 
rilmesini istemiyorlardı. . Jeı1ıı1~ 
Soşon ise durmadan, dın orfl1t 

den noktai na;ı;arını kabul et 
için uğraşıyordu. a<'' 

Hakiki vaziyette başta 59
11111°

1
' 

g~ıı zam Sait Hallın Paşa oldU ılll c 
Türk nazırlarının yaptığı f~ g.fe~r 
duğu gibi Amiral Soşonun l 

ti de m.:ınasızdı. ·t ~ 4 
Çünkü başta Sadrazam ~~ttv' 

lim paş aolduğu halde ~,1 
Na~ırı Enver ve Dahiliye tst1 

Tal5t Paşalarla Alm:ınyanıfl ıJll d 
s:ııt1 v 

bu sefiri Vangenhaym ar rdl· 
zalanan gizli bir ittifak \'

8
tJ0t} 

(Deva.mı 
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Kahrolsun evlenmek! 

Diye bir iki sene evvel barbar bağıran 
iki meşhur adam 

Şimdi kanaatlerini değiştirdiler, 
karılarile şen ve mes'ut yaşıyorlar 

~Buyuk soyleme!.t der. Yunan ~ 
lıl rın buna yakın bir ata ::ozlcri 
~<ll'dır: •Çe m • senin suyund~n 
1~tni.} ccegım 

Seliıniktc çıkan gazetelerden hi- · 
l'inin rnuharı ıri bir giın merak et· 
llıı . sinC'ma artıstlerinden Jan Mü
ra ıle Şarl Buaye'nin bundan dört 
Sen~ evvel yaptığı ve gazetelerd.~ 
Çıkan bir miılak tı koleksiyonlar
da huldurtmuş. 
b •Allahın bahçesi• fılminin mü -

eddii olan Şarl Buayc'ye o zaman 
aşk hakkında ne dtişündüğünii <.;or
llıuşlar. Artist şu cevabı vermı}: 
t - Aşk mı? Aşk, geçici bir has-
ahktır azizim. Hatta gitgide tn-
~tni!e öni.inc geçilecek olan bir 
d astaiıktır. Çuııkü mikrobu kesfe
t 

11tniştır ve tedavi çareleri me\·cut
bur. Bundan başka aşk benim i -
taannıadığım bır komedidir. Zaten 

ta~ık etrnck icap eder ki, aşk has
<l~gına tutulanların çoğu, iyi hir 

1.. t.an sonra tamamilc iyileşmiş · 
"r~ıtr. 

d :~n Mi.ita da bu kadar kat'i ifa
h:~ 0 lrnamakla, o tarihte izdiva\ 
§U kındaki bır suale aşağı yuk:m 

CEvapları vermiş: 

hu; Bence izdivaç, aşkın \"C güzel 
su Y~ların sonudur. Daha db~ru 
1~ır bunaklıktır. . 

<lo '; 
1
.Yatro, sinema, hatta doğrudan 

ıu:~Ya. hayat, bu sözlerin d~~~ · 
fiJtrıJ. nu ıspat etmiyor mu? Butun 
~ er nikah memurunun hu -

leş~':;:.da neticeleniyor. İşte bir 
f!c. ız, evlendınız! Artık elveda 
hu~Çli8e' Elveda balayının güzel 

.Yalarına! Gayrikabili tamir o • 
( Deııamı attıncı sayfada) 

idman hareketlerinin vücudü güzell~ş
tlrdl~lne ve sıhhati düzeltti<;ııne şüohe 
yok. Fakat idman hareketlerine devam 
edenlerin böyle hünerler göster meteri 

de mümkündür 

· ···~~-~--- --~..-..--.-"""''""""-~=• r~~ 
"-\ 1 

Cildinizi nasıl beyaz ve 1 

yumuşak tutabilirsiniz 1 
Bu bayan okuyucunun şıkfıyeti bir müddet suya ve ateşe ya c 1 

a nı vazıyctte bulunmaları ihti · laştırmaymız. Meyva zamanı el • 
ı:alı olan diğer bır çok bayan!-ırı lerinize bol bol meyva sürünüz. 
da -alitkadar edebilır. Onun için Hem beyazlnştırır, hem de cildi 

1 b · ı· . . Y" besler. şu tavsıyclerdc bu una ı ırız. c n-
zunüzun cıldıni gi.ıncştt>n koru - Cildi yumufatmak 
ınak ı<.•ın bcslcyıcı bir kremin 25 .. Bir bayan okuyucu soruyor:cYü
gramı~u 5 gıarn sulfat dü kinın i-. zümün cildi kurudur. Güneşten 
liıvc edıniz ve iyice karıştırdıktan ve soğuktan çok mütf'essir ol·..& • 
sonra bu kremi kullanınız yor. Acaba krem kullansam iyi o-

Bu kr<>m. cildinizi güneşe karşı lur mu? Hangi kremi kullanayım? 
koruyacak ve beyazlığını muhafa- Bir aile kadını olduğum ve ev iş· 
za edecek bır maske vazıfesini ifa lzıerile meşgul bulunduğum için, 
edebılir. kollarım dirseklerinden aşağı yR-
Soğuğa karşı da nebati yağlar nık ve bozuktur. Acaba bu kol -

kullanmak iyidir. Soğuğa çıkma- }arımı da ne suretle düzeltcbili • 
dan evvel hafifçe sürülecek ~ey- rim?:ı> 
tin yağı ve badem yağı cıldi mu -
hafaza eder. Dudakların çatlama· 
ması için de zeytin yağı iyidir. Bi-

Ter lekesl 
Terin kumaşlarımızda b1raktığı 

lekeleri hrıfifl<>tmf'k. hatta ~ider -
raz esans ile karıştırılırsa, kokusu mck için, bu gömlekleri amonyak-
hissedilmcz. Zeytin yağı hilhı>csa 1ı su ile yıkamalıdır. Amo.1yak 

kuru ciltler için iyidir. Elleriniz- kalevi old'uğu için ham111 olan te· 
de eger leke, yanık ve sarılık varsa I"in bıraktığı tesirleri izale eder ve 
pônsa taşile ovunuz. Yumuşakhğı- kumaş eski rengini alır. 
111 ve beyazlığını muhafaza etmek 

için badem yağı içine limon suyu 
karıştırarak sürünüz. Kollarınızı * Sevdiginiz kadına, bir gün alda-

d.'irseklcrınize kadar sabanJuyarü, tabileccğini lıatıı ına getirip g~Hr-
bir fırça ile fırçaladıktan sonra, rniyeceğini sormayınız. Ona gurur 
bu formülü kullanınız ve ellerınizi izafe etmiş olursunuz. 

750dolara 
Karısını 
Satan adam 

--
Dimyata, pirince 
Giderken evdeki 
Bulgurdan oldu 

Garibeler memleketi olan Ame • 
rikada, karısını para ile başka hi.· 
erkeğe satan Rişar Rost isminde 
birisinin muhakemesi yapılmakta
dır. Bu adam, 41 yaşında olduğu 
halde genç ve güzel olan 80 yaşın
daki karısını, yakın bir dostun~ 
750 dolaar konturatla satmıştır. 

Para tarafından başının çok sıkıl
dığını ve bunun için karısını sat
mak mecburiyeti karşısında kaldı
{.flilı söyliyerek mahkeme heyetin
den af dileyen bu alelacayip adam 
şunları anlatmaktadır: 

- cDostum Mister Paul Herman 
ile daima görüşür, ahbaplık eder -
dim. Zengin olan dostum, karımın 
güzelliğinden bahseder ve böyle b .r 
kadın bulabilse evleneceğini f1ly
lerdi. Bir gün başım paraca ;ok 
sıkıldı ve aklıma karını ile dostum 
Jferman geldi. Karıma meseleyi 
açmadan dostumla pazarlığa gi -
riştim ve 750 dolara konturatla 
karımı sattım. 

· Bu parayı, dostum her ay ellişer 
dolar vererek ödcyrcckti. Fa'~a· 
250 dolar verdikten sonra, karımın 
muhale! eti üzerine -daha fazla pa
ra veremiycccğini söyledi ve tıeni 

Karşı karşıya ! 
'
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başından defetti. 
r ~ 

Bu izahat üzerine mahkeme h" 
yeti meseleyi ciddiyetle nazarı iti
bara alarak ahlakı umumiye ve ev· 
lilik kaide ve kanunları noktai na
zarından mütalea etmiş ve saf .n 
alan erkekle satan erkeği 5000 ~o

SelBnikte ikinci bir Raspu· 
tin tevkif edildi 

lar cezaya çarptırmıştır. 
Fakat .. mesele bu kadarla da kal

mamıştır. Bütün Amerikada r.01< 
büyük alakn ile takip olunan bu 

Bu papaz nasıl 
Sevap işlerdi? 

muhakeme esnasında, iki kocalı Rusyada oldürülcn meşhur oa-
kadın, ikinci kocasının tarafını t ıf· paz Rasputinin, kadml .. n baştan 

muş ve onu sevmekte olduğunu cıkarmak hususunda kullandığı 

söylemPsi üzerine yeni bir vaziyet (dini tabiyeler) bütun beşeriyrtin 
karşısında kalmffilsbr. Kadın, malumu olmu5;tuı-. Bütün diin\ a 
ağlayıp sızlamış ve 'l:kinci kocasın· gazeteleri Rusyadaki Ra putınin 
dan. kendisini bırakmamasını \al esrarengiz hrı)atı hakkında yazır 
varmıştır. Mahkeme bu ciheti dJ lnr yazmış1ardı. 
düşünmüş, taşınm1ş ve kadının ar· İkınci hır Rasputin de geçen 
zusunu yerine getirerek kadını Her- hafta Sclfiniktc meydana çıkarıl -
mana vermiştir. Karısını satan eı · mış ve Yunan polisi bu ahlfık düş-
kek mahkeme kapısından meyus, künü papaz taslağını tevkif ctmiş-
miikedder çıkarken, öteki çiftiC'r tir. Niko Rengos isminde olan bu 
gülerek, eğlenerek otomobile ı:..: , · adam, genç ve yakı~ıklı olduğu icin 
mişler ve evlerine gitmişlerdir. Gı igori Rasputin gibı, şık p:ıpaz 
ıuıuuıınıuıuı1111u 11n11 ıruıuı1111111ıuıım111111111uıu1 nnu11111ınunı11uı111111111111111111u111111ıu111111ıuuıuııııı11t11ıu11nu11111u111n 

Tahta kıhç yerine 
çelik kıhç 

Alman mekteplerinde 
çocuklar nasıl 
yetiştiriliyor 

Almanyada gençliğin terbiyesine nasıl ehemmiyet verilme~te oldu~u 
malümdur. Almanlar, gençliği bilhassa vataı müdafaası içın tam bır 
asker olarnk yrti~tfri}orlar, ırkı daima zinde, canlı ~c: kanlı bu· 

lundurmak ıstıyorlar. Yukarki resim Alman çocukların~ ta~ım esn~sında 
evvelce verilmekhı olan tahta kılıçtırın yerıııe şımdı ellerme 

hakiki kılıçlar verilmiş oldua"unu göstermektedir. 

elbiseleri inhap edermiş. Tatlı söz 
sövlemcsini bilen .Hengos, Sela -
niktcki (S V. Dimıtcr) ve (S V. 
Haralambi) kilıselcrindc söz söy -
leyip dua ederken, pek çok genç 
kızlarla, mektep talcbclerıni etra
fına toplamıya muvaffak olmuştur. 
Kısa bir muddct zarfında bir cok 
genç kızlarla tanışmıva muvaffak 
olup din perdesi altında bu acemi 
kızlara tclkmatını kabul ettirl"n 
Ren o<; en y km tanıdlklarmJan 
bir kızın evinde şarap alemleri ter· 
tip etmiye başlamı tıı. Genç kız
lar papazın şarap sofrası etrafına 
dizildıklçri zaman, Rengos. ha} al
pcrcst kızlara bir takım ELAEL'h 
laki folkmler .} apmıya başlan •ş 
ve i~kiyi mubah göstererek mak -
s:ıdına crcbılml'.'k ıçin k12lara şa
rap içirmiyc başlamıştır. 

Papaz, kızları sarho ettıkt rı 
sonra, Allaha yalnız kalple de • 
ğil, vi.icutla da ibadet edılebıle 
cegini telkin ederek ilk evvel "17.

ları öpmiye başlamış ve bund':ln 
sonra papaza inanan ve onun gay
ri ahlaki telkinatı altında kaıan 

genç kızlar kcndilcrinı tamamile 
bu adama teslim etmişlerdir. ~us 
Rasputin gibi Selanikli Rasputi '1 

de ayaklarını yıkatacak de: ; ~ye 
kadar ğenç kızlarla kendi arasm -
da ve din perdesi altında feci ve 
gayri ahlfıki sahneler icat etmiştir. 

Geçen hafta bu papaz, 16 yaşın
da güzel bir mektep talebesi :ıtın 
Vasiliki Teofilo ismindeki kızı k..m
dırarak tertip ettiği bir gece sof -
rasına davet etmiştir. 

Kız, papazın telkinntı altına 

kolaylıkla girmiş ve hediye edilen 
kıymetli bir yüzüğü kabul etmi$· 
tir. Teopliye Vusina namında '>i
rinin evinde hazırlanan sofrada 
yenilip içildikten sonra, sarhoş ol
muş ve gece orada kalmıştır. 

Bu kız feci halini. sabah kendıne 
geldiği zaman anlayabilmiştir. B•. 
kız, vaziyetin fecaati karşısınd:ı. ciü. 
şünmüş, taşıntnlş, papazın iyi ni· 
yetli bir adam olmadığını anladı -
ğı için polise gidip şikayet etmiştir. 

Rengos bu şikayet üzerine tevkif 
olunmuş ve mahkemeye verilmiş -
tir. Selanikte hortlayan ikinci ölas 
putinin hayatı esrarlarla doludur 
Bu adam, pek çok kızları ziyan et
miş. ....................................................... 

Ev pastacıhlı 
Bir yumurta, 85 gram un ve 85 

gram toz şeker alınız. Yumurtayı 
sekerle karıştırarak, çalka.lavuıı;:. 

İçine yavaş yavaş unu ilave ede • 
rek bir hamur yapınız. Bundan 
sonra bir kaşıkla bu hamurdan a· 
la('ağınız ufok parçaları yağlı hlı· 
tepsiye sıralayınız, fırına gönd n·i· 
niz. 



•• Uç komita Okuyucutarla 
Bas basa -

M k d k •t Tifo a e onya omı a- Hastalığı 
cıları arasında 13 yıl Böyle olur •• 

isminin gizli tutulmasını istiyen 
bir karimiz yolladığı mektubıındıı 
diyor ki: 
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1923 yılı ibtilAlindc elleri kesilerek komitaların vah~ice öldürdükleri 
eski Başvekillerden lstanbuliskinin, o zaman Bulgaristan Türklerinden 

bir grup ile birlikte aldırdıtı resim 
[ Bu ihtilale ait görgülerimizi ve komitaların vahşetlerini anlatacatız) 

Bugilne kadarki yazıları -
mızda, Razgracl mezarlık ha
disesinin iç yüzünü anlattık. 
Bundaıı sonra, Keserevo 

hadisesinin iç yüzü ııe komi
talann maksatlan ile. Sofya· 
da cehennem makinesile atı· 
lan kilisenin ankazı altında, 

karısile on iki yaşında lcızı 

ölen bir babanın .anlat'tıklan
nı. 1.:onıitalarm Sofyada biri
birlerini nasıl öldürdükleri • 
ni. ve Trakya Komitasının 

Y aııboluda Tiirklere ne Teza· 
letler yaptı1.Zarım ve daha 
bir çok komitalaı·a ve Bulga
ristan Turklcriııc ait hakiki 
hatıraları nakledeceğiz. M e .. 
rakla ve ibretle okunacak 1ıa· 
tıralar bundan sonra b<ı§IQ, • 

maktadır. 

Tırnova'ya uğrattım ve (Yantıra) 
nehri üzerindeki (Çar Boris) ote. 
line misafir oldum. Yırnova kasa
bası tarihi bir yerdir. Kasabanın 

etrafında nehir çepcçc\Te dolaş • 
makta ve demir köprUlerle bayır • 

Bulg~rislıının cenup havalisin• 
deki, Kırcaali, Eğridere, Mestanlı 

ve Koşukavak kaıalannda yaşayan 
yüıbinlerce kardeşimizin hukukunu 
Trakya çetelerine karşı, kalemi ve 
çenesi ile müdaf lla etliği için ko
mitacılar tarnfından idama mah
kum edilen ve anayurt hudutlarına 
geçmekle canını kurtarabilen Bay 
Ahmet Refet .. (Bu arkadaş Lüle· 

burgazda iskan edilmiştir.) 

dan bayıra kemcntlcnen balkanla· 
rm altından tüneller geçmekle ve 
trenler bu tünellerin içinde işle • 
mektedirler. Evler, yanyana dizi· 
len yüzlerce merdivenin basamak- · 
ları üzerine kondurulmuş gibi yck
diğerini kucaklnmaktadırlar. Bır 

vilayet merkezi olan bu memleke
tin bi.ıyük caddelerinden giderken 
yan tarafına sapacak olursanız ö-

nünüze bir kaç minare boyunda u
çurumlar çıkmakta ve bu uçurum
ların dibinde de Yantra nehri naz
lı, nazlı akmaktadır. Büyük oteller 

böyle derin uçurumların üstünde. 
ki kayalıklar üzerine betonlarla 
tutturulmuştur. OtelJerin teraçe. 
!arına çıkıp da altınızdaki derin • 
Jiklerc doğru bakacak olursanız, A

sabınızın kuvvetine göre, derece 
derece titrememeniz mümkün de· 
ğildir. 500 yıl evvelki Bulgar çar-

lığına burada nihayet v~rildiğf için 
Tınova Bulgarların tarihi bir mem

leketidir. Bulgar kanunu esasisi 
burada işlenmiş ve burada kabul 

olunmuştur. Eski Bulgar Kralı Fer
dinand bu şehre sık, sık gelir ve ta· 
riht kararlarını burada verir~ 
Maama!lh suikasde maruz kalma-

Yazan: 
M. Necmeddin Deliorman 

Sof1adıkl (Dellormsn) 
,-neJeıl ıablp Ye bqmuharlri 

ması için şehrin üstünde değil, 

altındaki tüneller içinde gecele • 
rini geçirirmi~. Kralın husus! treni 

1924 yılında Rusçukta tesis edilen 
(Spor birliti) ilk reisi ve Bulgaris
tan Türkleri arasında büyük lnkill· 
bımıı uğruna çok f cdaklrlıklar sar
f eden Bay Ali Hüsnü (bu arkadaş, 
Anayurda göç etme2c mecbur 

olmuştur.] 

bu ti.ıncllerden birisinin içinde dur
durulur ve eski Zağra ile olan şi
mendüer münakalatı, kral Tırno
vada kalwğı miıddetçe, katedilir • 
miş. Benim misafir olduğum (Çar 
Boris) oteli de tarif ettiğim şekilde 
yi.ıksek bir balkan üzerine kondu
rulmuş muazzam bir binadır. Ak
şam yemeğinden sonra Yantra neh
rinin üstündeki otelın geniş ve u
zun tcraçelerinde en kibar aileler 
balkan havasını teneffüs etmek i· 
çin gelip oturmakta ve orkestra -
nm kıvrak nağmclerfni dınlemek· 
tedirler .. Akşam yemeğinden sonra 
ben de bir masaya oturdum ve eğ
lenen çiftleri, gülen insanları sey
rederek, beş on gtinluk acı yor -
gunluğu gidermek için geniş bir ne
fes almak istedim. Fakat ... müm-
kün mü? .. Benim masama komşu 
olan diğer bir masada saatlerden
beri düşünen, içkisini yudum, yu -
dum içtikten sonra gayri ihtiyari 
ahlayıp, oflayan, genç, kırmızı yüz. 
lü, şişman, yakışıklı, fakat, saçları 
bembeyaz bir erkek nazarı dikka
timi celbetmiye başladı .. Balkonun 
üzerindeki bütün masalar çift, çift 
in~nlarla dolu olduğu halde, biz, 
bir tesadüf eseri olarak aksaçlı in· 

(Devamı var) 

Komltacııırın !ürk düşmanutı na. 
mına Rusçukta diktirdikleri vo 
Turkün ay&Kla çiğnendiğini göste .. 

rir yaktlacak bir taı yığını ... 

cBen Samatyada olurU)'Orum. 
Bizim tarafta öteberi satan bir sa
tıcı vardır. Bu satıcı, uzun zaman
danberi i)i su satmaktadır. Fa
kat suyun bulunduğu yer aptesha .. 
nenin yanındadır. Oradan cı -
kan pis sular ve kokuların iyi su
yu halka muzır bir şekle inkıl8p 
ettirmek tehlikesi pek çoktur. E a
scn ortada bir tifo hastalığı ri -
vayetleri dolaşıyor. Bu satıcının 
da garip hareketi endişeleri faz -
lalaştırmıştır. 

Sonra en iyi cins olarak ıliın et
tiği kahvesi i;inde );üzde doksan 
nohut vardır. Bu da ayrıca halkı 
aldatmak ve sıhhati ile oynamak 
bakımından bir kabahat değil mi
dir? Gazeteniz vasıtasile alaka
dar makamların nazarı dikkatini 
celbederim. 

SON TELGRAF - Okuyucumu
zun dedikleri doğru ise hakikaten 
mühim bir Mdise karşısındayız. 
Çirkefle bulanml§ suyu halka içir· 
mek bir cemiyet dtl§manlığtdır. 

Biz de e1ıemmiyetle sayın betedi
ı1enin nazarı dikkatini celbederiz. 

* Bir okuyııcumuza cevap, 
Bay İsmet Parlar'a: 
- Hafta tatili kanununun seyyar 

esnafa şumulü yoktur. Diğer esna
fın hafta tatili kanununa ria ·et • 
leri mecburidir. Aksi takdirde ce· 
zayı muciptir, Bu 'bir kanun me
selesidir. 
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Levil 
Çemberlayn 

( 4 üncü sayfnclan cltaam ) 

nin harptenberi görmediği en iyi 
bir bütçeye sahip olacağını, halli 
bütçeaen mühim miktarda para ar
tacağını da söylemişti. Fakat Al
manya askeri hazırlıklara başla • 
yınca, İngiltere hükumeti de silah
larını arttırmak yoluna diıştü. On 
iki ay geç olmnkla beraber, 1936 
martında siliıhlnrını muazzam de
nebilecek bir ~ekilde arttırmıya 

koyuldu. 
SİLAH PARASI 

Silahları arttırmak için para is
ter. Şu beş sene içinde silah mas -
rafı olarak 160 milyar Fransız fran
gına yakın para sarfedilccektir. 

Geçen mali sene içınde milli mü
dafaa masrafları 137 milyondan 
190 milyona çıkmıştı. Halbuki, şim· 
di 3000 milyona varılmak isteni
yor. Bu masrafların hazinenin ü
zerinde yükünü ağır hissettirdiği
ne şüphe edilmez. 

Hata İngiltere gibi zengin bü -
yük bir memleket dahi, şimdiki ka
rar verilmiş şekline göre milli mü
dafaa masraflarına katlanmak için, 
ağır fedakarlıklara razi olmak meC· 
buriyetindedir. Şimdi İngiltprenin 
btıtün sınai hayatında geniş bir fa. 
aliyet hüküm sürüyor. 

Vikers, Fnyrt Brovn, Balvins ve 

diğer kimya fabrikaları gibi büyük 
sanayi müesseseleri yeniden sili'ıh

refaha kavuşmuşlardır. 
Fakat bu parayı milletin verme· 

lanma gayretinden ötürü büyük bir 

si Iazım olduğuna göre, ağırlığı şim
diden hissedilmiye başlamıştır. Ha
yat pahalilaşmıştır. Onun içindir 
ki, Nevil Çemberlayn, müşkül bir 
devre geçireceğini şimdiden ha • 
tırlatmak istiyor. 
Dostlarına şöyle der: 
- İngiltere zengindir, fakat şim

di kuvvetli olmak istiyor. Binae. 
naleyh servetini kuvvete harcınnı
ya mecburd\ır. İngiliz milletinden . 
istenen fedakarlığın terbiyevi bir 
kıymeti vardır. İngiliz milleti ken
dislle başka milletler arasında mev-

cut maddi, manevi farkın İngiltere 
için imtiyazlı bir mevki olduğunu 
bilmeli, yarınki muharebeler için 
şimdiden bazı mahrumiyetlere a
lışmalıdır. 

İngilizlere mahrumiyet tavsiye 
eden böyle bir politikanın hoşa git
miyeceği tahmin edilebilir. Fakat 

Nevil Çemberltlyn popüler olmak 
sevdasında bir adam olmadığı için 

• aldın§ etmiyor. 
Şimdi Birmengam civarında inti

habat mücadelesini idare etmekle 
meşguldür. Uğradığı çiftliklerde on, 
on beş köylüyü etrafına toplıya • 

Eski lstanbul batakhaneleri: f_ HiKAYE 

Aşk öldürür 
[ 4 üacü sa9/adarı devam J 
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- Şimdi pek muvafık olacak .• 

Anneme geliniz .. size yolu göste -
reyim .. 

Ticarethan<.dc Armandin scrgiı -

zeşlini anlattı .. Bağırıştıhır .. şaşır

dılar .. Müsyü De Bertin'e o kadar 

iltifat ettiler ki, tckı;ar dônebil -

m~k mfü,aadc~ini alarak çıkb, gıt

ti. Bir kaç hafta. sonra Armandin 

ile Bertin nişanlanmı lardı 

* 
Bir a} sonra evleneceklerdi. Ar-

tık Mu vü B rtin'in matmazele l<;ur 
y pır: ·na m aade edildi. Tah -
min rsiniz ki bun}, r da geri 

h ı dı H ün de.ıha iyi anlaşı -

} oı, d.ı.ha ı,; i uyu~uyorlardl .. An -

tuvan ~aklaştığı vakit Armandin 

artık aşkını soylerr.cktcn başka bir 

•ey duşunmüyordu. Veyahut, za

maıunm kızları gibi -ne kadar iyi 

terbiye almış olurlarsa olsunlar

göı1erile, bin bir tebessümle hisle

rini izhara çalışıyordu.. Arman • 

din yaklaş:nca Antuvan kendini 

dünyada onu se·:mekten başka bir 
şey olacoğını düşünemiyen bir ço· 

cuk gibi hissediyordu .. 
Böylece izdivaç günü geldi. İki 

haftadanberi §Övalye uyuyamı -
yord~ .. D.üşününüz ki, pek genç de

ğildi .. 30 yaşına girmişti bile .. Fa • 

kat aşk bu kadar kısa bir zamana 

hapsedilebilir mi? 
Nişanlısını dnha öpmemişti bile. 

Buna cesaret etrniyecek kadar ona 

hürmet besliyordu .. Maamaf ih iz • 
divaç gününün sabahı, kilise çan

ları birleşmelerini ilan ederken 

Miısyü De Bertin dayanamadı .. Ar

mandine eğildi: 
- Sevgilim, bugün benim için 

başlıyan saadete bir damga koy • 

mak için sizi öpmek saadetini ba· 

na vermez misiniz?. dedi.. 

Kız tatlı bir tebessümle gök. ren

gi gözlerinin parladığı taze yüzünü 

uzattı.. Müsyü De Bertin bütün 
ruhu saadet içinde, vücudünü his
sctmiyccek kadar hafif, eğildi.. ve 

puseyi aldı .. Fakat Müsyü Antu

van de Bertinin saadeti o kadar 
derin, o kadar heyecanlı oldu ki, o 

dakikada, o saniyede kalbinin bü

tün kanı birdenbire dondu. Bir mum 

gibi sapsarı. yere yıkılıverdi. Öl -

müştü .. 
Bu ispat eder ki aşk, dünyanın 

hakimi, kralıdır. O yaşatır, öldü -
rebilir de ... 
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Kahro sun 
İzdivaç 

( 5 inci ıag/adan. devam) 

lan şey yapılrr.ış, yani ok yaydan 
çıkmıştır. A=-tık bir daha geriye 
dönemezsiniz. Azap ve ıstırap c;a. 
atleriniz başl~nuştır. Fakat ben bu 

sözleri söylerken, ·irnsenin de he
vesini kırmak n:y.:tjndc değilbu 

Halbuki Jan Müra kimsenin ce
s~retini kıramrıdığı gibi, kendi ce
saretini de kıramadı. Anna B::lla 
ile evlendiğim bilıyoruz ve her iki 
artist şimdi son derece mes•ut bir 
çift teşkil cdlj orlar. Dört sene 

evvel, izdh·ncın aska ve güzel hul
yalara mezar olduğunu söyliycn 
bu adamın şımdiki saadetine gıp
ta ile baktığınız zaman her nalde 
güler, geçersiniz. 

Ya Şarl Duaıe? O da aşk hak • 
kındaki beyanatını parlak bir sl\. 
rette tekzip etmiş oldu. Holivuda 
gittiği zaman, orada Pa.t Paterson 

ile tanıştı. Gcçen!erde de bir mec
muaya şu sözleri söylüyordu: 

- Mes'udtım. E\~lencli iki san "l 
oluyor, Pat Paterson'a şimdiye ka
dar hiç bir ihanette bulı.ınmadım. 
Bu kadın hoşuma gidiyor. Onun-

la yaşamak adeta bir zevktir O 
da daima kendisini bana beğendi -
recek şeyler yapıyor. O halde .ıi -
çin ben de onun gönlünü kırayıT.• • 

Görülüyor ki Şarl Buaye de "'V
velki yanlı§ düşüncelerini açıkca 

tamir ctmekte:l çekinmiyor. 
Demek oluyor ki, eski dinsizler 

imana gelmişler ... ...................................... ................. . 
rak, onlara mali meseleler hakkın
da izahat vermektediı'. Onlara büt
çe ve vergiler hakkında neler dü
dündüğünü anlatmaktadır. 

ikinci kısım - 37 -

Etkiya Mehmet, üç arkadaşı bir gece 
koğuşuna davet etti, "kabak,, lar yandı 
ortahğı ağır bir esrar kokusile karışık 

bir tömbeki dumanı kapladı. 

/:Jir ~ırark.tş tipi •• "kd•kl,' 

tan çimlcnirlerdi. 
Kumar, her koğu~ta ayrı ayrı 

oynatılırdı. Ve oynatan adamlar, 
biribirlcrile ortaklık etmezlerdi. 
Kazançları ayrı idi. 

Kumar oynatanlardan, bütün 
mahkumlar korkardı. Bu az1lı şe
rirler, icap edene adam: 

- Şişlerler! 
- Öldürürler! 
Ve bunlara kimse kolay kalay: 
- Kaşının altında gözün var! 
Demez, hattA meseleyi kapatır • 

lar, bu cinayete idari bir şekil ver
miye çalışarak, örtbas ederlerdi. 

Hapishanelerdeki kadar taban • 
ca, kama, usturpa, fiş ve lobut gi· 
bi cerh ve katil aletleri, mü • 
balağasız, bir silahçı dükkanında 
bile yoktu. 

Bunlar içeriye kadar nasıl gi • 
rerdi? 

Kim sokuyordu b'unları hapis • 
,haneye? 

İstibdat idaresinin gevşek inzi • 
batlı amirleri, açıkgöz ziyaretçile
rin bin bir dalaverelerini yutuyor • 
lar, bunların üstlerini başlarını a· 
radıkları halde, memnu eşyaya 

rastlıyamıyorlardı. 
Bazı araştırmalarda., kasten gör· 

memezliğe gelmek, kadınlı erkek
li ziyaretçilerin üstlerini, ba~ları· 
nı sıkı bir surette yoklamamak, 
hapishanelerde esrarın, rakının, 

tabancanın ve kamanın bollaşma
sına sebep oluyordu. 

- Esrar! 
Kuka tesbih tanelcirne benzeti-

lerek, ibrişime dizilir, üstüne renk
li püsküller takılarak, içeri soku
lur, memurlar bundan şüphelen -
mezler, tesbih zannederlerdi. Ba -
zan, düğme gibi pantalona yelek
leıe dikilmek suretlle de hapisha
nelere sokulurdu. 
Bazı günahkar kadınlar, serseri, 

~ ankesici güruhundan olan dostk· 
rma, tenasfü aletlerıne sokarak, CS• 

rar, çakı gibi memnu şeyler taşır
lardı. 

Küçük boyda kamalarla, küçük 
çapta tabancu.lar sökülmüş olduğu 
halde bildik fırıncılara verilerek 
ekmek hamurlarının içine koydu

rulur, pişirtilir, ekmek halini al -
dıktan sonra hapishaneye getirilir
di. Ve bu hileyi aJfıkadar memur • 
lar bal gibi yutarlardı. 

Ayakk bı ökçelerinde, taban as
tarlarının içinde de esrar, afyon gi
bi keyif verici şeylerle, sustalı 1;a
kılar, kundurac! bıçaklarının so· 
kulduğu cok olurdu. 

Bıçakların bir kısmı, hapishane-

lerde yaı:ılıyordu. 'Bunları mah -
kum lfızlar, sardalye tenekelerin· 
den karyola demirinden yapar -
lardı. Ve dışarıda yapılandan pek 
farksız şc>ylerdi. 

Mahkumların üstünden çıkan 

ekmek, kundura, şişe mantarı için· 
de dışarıdan getirilen, saz sa -
puıncla yakalanan tabanca, kama, 
bıçak, esrar vesaire gibi bir çok 
şeyler, içlerinde bulunan eşya -
larla, bugün hiıla umumi hapisha
ne ve tevkifhane müzelerinde mev-

cuttur. Bunlar pek enteresan şey
lerdir. 

IIapishıı .. elerde kumar yüzün • 
den kanlı bıçaklı kavgalar da o
lurdu. Kumar oynatan azılı mah
kumlar, işleri bozulduğu, oyun baş
ka koğuşlara aktarma olduğu za -
man, kendi avenesile, elleri si -
ltıhlı ve sopalı bir halde, o koğuşa 
hücum ederlerdi. İşte o zaman or-

1 
l 
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talık biı ibiıine kansır, k.111 ac)v.:k'
yi götürür: 

Vuranın' 
Vurulanın! 

Kafası patlıyanın ! 
Gözu ç1kanın' 
Ölenin! 
Sayısı, oldukt·a eheınmıyc>tlı hır 

yek(ın tutardı. 

Darbıısanynla arkadaşları, ı~ -
te böyle bir devirde hapishaneye -misafir olmuşlardı. ,Yervant Zi.ıh· 
rap ve Cobeka, Darbasanyan gi
bi: 

- Arpac1 kumrusu gibi! 
Düşünmektense, hapishanedeki 

eğlen~lerden istifade ederek v~-

kitlerini geçirmeyi muvafık bul • 
dular. Artık, her gün lıir koğuş -
tan öbürüne misafir gitmiyc ba'5-
ladılar. Bol paralı suçlulardan ol
dukları için, !her tarafta büyük 
hir nezaket!<:· karşıhr:yorlardı. 

Bazı koğuşlarda: 

- Barbut! ' 
Bazısında: 

- Paseta! 
Oynuyorlar, kah kazanıp, kah 

kaybediyorlardı. Kazandıklarının 

bir kısmını yoksul mahkumlara da· 
ğı tıyor lardı. 

Darbasanyanı da, bu gibi da\·et · 
lere beraber götürmek için çok 
uğraştıkları halde, o, buna bir tür-

lü razı olmıyor: 
- Siz gidin, oynayın, görün! Yal .. 

nız bana dokunmayın, beni kö -
şemde bırakın! 

Diyerek, onları başından s::ıvuyor• 
du ve mağarasında çile dolduran 
esbabı kehf gibi koğuşunda \'{'ya· 

htıt bahs:enin tenha b;r kö;;c>s•nde 
murakabeye dalıyordu 

Bir akşam, dördi\ncü koguşur. 
meydancısı eşkiya Mehmet, onla· 

rı da\'et etmiş, Darbasanyanı da 
beraber getirmeleri için rica ''e 
ısrarda bulunmuştu. 

Cobeka ile Yervant Zührap, c~· 
kiya Mchmedin bu davetini Dar-
basanyana söyledikleri zaman, bcr
mutad reddetmişti. Fakat, arka
daşları o kadar ısrar ettiler ki, 
nihayet dayanamadı kabul ctmi -
ye mecbur oldu. 

Öyle ya, ne kadar olsa arkad.ış
ları idi. Onları kırmak doğru bir 
şey olamazdı. Hele, eşkiya Mch
medin hatırından çıkmak, tehlikeli 
bir şeydi. Çünkü bütün hapisha
nede saltanatını ilim Ptmiş, tabii.. 

- Padişah! 

Debdebe ve azamC'tilc •aşıvor, 

idare bile ondan çt:kiniyordu. Mu· 
hafaza zaptiye te:.kiliıtı gıH, oıı ııı 
da eli silahlı beli kamalı muha -
f ızları vnrdı. 

fı? Yatsı ezanı okundukt<ın sonr·ı, 
üç arkadaş, dördüncü koğusun yo
lunu tuttu. Büyük bir merasim -
pen·erlikle kar~ıladılar. Kütahya 
halılarınm üstüne scı:ılcn pamuk 
şiltelerde yer gösterdiler. Eşkiyn 
Mehmet, ortada bağ tas kurmus o· 
turuyorclu. 

Onlar ela bağdaş kurup oturdu· 
lar. Mehmet, emretti: 

- Kahve yapın! 
Kahvc>l<>r ıçildı, solı l>et l·aş!.ıdı. 

Eşkiya Mehmet bnşından geçen rna· 
ceralcırı anlatıyor, öldürdüğü adnrll' 
ları adile, sanile, söylüyordu. 

Bir aralık Züiırab1 sordu: 
- Biraz keyiflensek olmaı mı'.' 

Ne dersiniz? 
Keyiflenmek! .. 
Bu ne demekti? 
Düs\mdii, kE'vtfle.1m-:-nı:ı tıf' dtt· 

melt olduğunu bilmeden, anlama 
dan itiraz etmek: 

- Hayır, olmaz! 
Demek doğru bir şey de:rjJdi :sıı .. 

nun için: 
- Keyiflenmek, dedi, ne demek. 

bilmiyorum amma, her halde tıir 
eğlence olacak. Fena olmaz, va .. 
kit geçer! 
Eşkiya Mehmet seslendi: 
- Ulan İzmarit, havai hazır·~ 

bakalım! · 
İzmarit Hasaı , beş yıl kürek ce .. 

zasına mahkum olmuş bir gece }l:l"' 
sızı idi. Eşkiya Mehmedin y-ın' 
11a sığınmış, onun işlerine bakıyor· 
du . 
Köşedeki sandığı açtı, içinden 

kiiçük bir şey çıkardı: 
Bir esrar nargilesi! .. 

(Devamı var) 
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Bedevi kızları Sülegmanın önündeki sepeti açtı
lar Sahra, birdenbire: - işte Buanın kesik başı, 

diye bağırdı. Süleyman: Bu bir mucizedir, 
Rabbın kolu yetişti, diyordu. 

(Prof. M. Herzfeld'in kolleksivonundan 
Kudilste laer yıl yapılan (ılkbalaa') ıınliklerinJı laalk Aıurll•ri taklll 
•clerek takma sokalla,/a •okaklaıtlG tloloıulı,,dı. (Bu ilci top,alc ••,. 

ke o dıuİTdcn kalma iki aesik:ıJır) 

b 
Aşo ile Kaşoyu muhafızlar kır • Süleyman bedevi kızlarının ce. 

açta döğüyorlnrdı. saret ve f edakarhğına h<ıyran ol-
Muhafızlar hükümi ardan aldığı muştu .. ikisinin de alnından öptü: 

emri tatbik ediyorlardı. c- İşte bu bir m ucizedir. (Rab) 
lialbuki Süleyman, Sahranı•L ın kolu Siyan d3ğına uzandı .. ve 

~er?i~i izahat ve teminat üzerıvıe bana isyan eden Bua'nın başını ko-
~ u ıkı kız hakkındaki kanaatini le· pardı.> .. 
Riştirnıişti. Ayağa kalktı.. Dedi .. bütün saray erkanını ve 

lere iltihak etmiye hazırlanan ya
budiler üzerinde bile tesir yap .. 
ınıştı: 

Yahudi kndınlan: 
- Biz, Süleymanın bu işi asker

siz becerebileceğini ummuyorduk. 
Siyon dağına kaçan erkeklerimiZ-! 
haber gönderelim.. şchire dönsün
ler .• yuvalarına gelsinler. 

Diyerek evlerine koşmıya başla· 
mışlardı. 

cllkbahar hayramıa bitmekle b~ 
raber, sokaklarda dolaşan bazı mas
kara kılıklı adamlar da yavaş va· ı 
vaş meydandaki kalabalığa soku -
]arak Bua'nın başını yakından gör
miye çahşıyorlarclı. 

Yahudilerden bazı kimseler: 
- Bu baş. Bua'ya be,nziyen bir 

başka adamın başıdır. 

Dıyerck, halk arasında fesat çı· 
karmıya yeltenmişler.se de, Bua'yı 
yakından tanıyanlar: 

- Biz gözlerimize in::ınıyoruz. 
Bua'nın başl bud'Ur. Süleyman bir 
mucize daha gösterdi .. Onun ba~ını 
iki kadına koparttı. Haydi, girte 
Jim, SüJeymanın huzurunda eğile
lim. 

Diyerek dış kapıdan içeriye gir· 
mek istiyorlardı. 
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UYKUDA KONUŞUYORMUŞ 
- Doktor .. kocam uyku içinde 

mütemadiyen konuşuyor. 
- Zararı yok, mühim bir şey de-

ğil. 
- Hayır ben, kendim için bir ('t:ı

re arıyorum .. Ona mütemadiy m 
cevap vermekten kurtulmak içın .. 

LOKANTADA 
- G.ım:on.. hu biftek !uhat N.: 

şey; ezilmiş eşek etine benziyo~. 
- Kusura bakmayın bayım .. bir 

otomobil kazasını müt~akıp öl -
müştü. 

GELMİYEN MEMUR 
Şef - Daireye daima yarı ~ün 

devam ettiğiniz t esbit edildi. 
Memur - Hiç gelmezsem, dı

şarıda canım sıkılıyor efendim. 
LÜZUM VAR MI? 

Ahmet yüzünü yıkıyordu. Meh 
met hazırlanmıştı. Arkadaşını bek
liyordu: 

_ Ahmet, ne diye yüzünü vı -
kıyorsun canım, sinemaya gitmi
yor muyuz? 

İKİ KADIN KONUŞUYOR 
_ Kocana gece giymek için göm

lek, pijama almaz mısın? 
_ Hayır, çünkü kocam gece i · 

§indedir. Gündüzleri uyur. 

(Devamı var) Pencereden baktı. maiyyet zabitlerini yanına çağır • 

kızlar birer at üstünde dış bah- dı .. Onlara Bua'nın başını göster - ı:.-""-'"-'"-'"'-'"-"''-"'."'="-"'·"'·"'·"'-"'·"'-'"'.'"."'."'·"'-"'."'·ııı-=.ı.. - Baba bahar geldiği halde, a· 
r .ı-_ di 1 

1 
§açlar nıçin halli çıçek açmamış? .:ıC~ duruyorlar ve muhazırlardan : R A D y Q 

dayak yiyorlardı. - Asiler artık başsız kaldılar.. I 
Sıileyman elilc ic::aret ederek: Yarın yahudi mahallelerinde mü- DUYMAMIŞ 

~ nadiler ilnn etsinler: Üç gün için- --------------..: _ Nasıl olur yahu, dün akşam-
. - Bırakınız onları .. buraya gel· de dağdan şehire inip evlerıne p,el- Akşam neşriyatı: ki müthiş fırtınayı duymadın mı? 

sınler. mczlerse, evlerini ve mallarını baş- 18,30 Plakla dsıns mu!likisi, 19,30 _ Hayır .. dün akşam geç vakte 
Diye bağırdı. 1 b 1 · E f ş 1 k d ı:, kalarına vereceğim. spor musa ıa e erı şre fik, 20 kadar kaynanam a onuşuyor •.ım. 
"'-lZ kardeşler: t · 

Dedi. Bua'nın yerde duran ba- Türk musiki heveti, 20.30 Ömer PAHALI MIŞ 
\""': ~izi hükümdarın yanına g? - şını herkes hayret ve korku için- Rıza tarafından arabca söylev, 20,45 - Yahu, beş altı apartımanın 
d~r~nuz .. Kendi ıne, en çok çekın · de seyrediyordu. Vedia Rıza ve arkadaşları tarafln- var .. Halfı kıralık apartıman mı a. 1 ı bir adamın başını getirdik. 
n Süleyman o gece bedevi kız kar- dan Türk musikisi ve halk şarkı- rıyorsun? 
iyorlardı. deşlere ~ı emri verdi: ı - Ne yap yım bırader, benim l3 :r arı, saat a}arı, 21,15 orkestra, 
u söz bütün saray halkile be - - Hı'zmetı·nı'zı' takdı'r ettı'm. Bun· kiler çok P halı. 

raı.._ 22,15 AJ'ans ve borsa haberleri ve 
.. ~r Süleyrnanı da hayrete du - d b · h d POSTA y A VERİLECEK MEKTUP §tirdü. an sonra ka ilenıze şe ir e bir ertesi gunün programı, 22,30 plakla 

yer vereceğim.. Şehire inip yerleş- - Mcndılinın ucundaki düi,ılim 
Bcdevı· kız kardcşlnr kı·mı'n ba· sololar, opera ve operet parçaları, nedir?. .... sinler. Ve siz iki kardeş de sara - , 

§ını koparıp getirmişlerdi? yımda kalacaksınız! 23•30 son. - Sabahleyin karım yapmış, 
A.~o ve Kaşo kardeşleri Süley - Aşo ve Kaşo kardeşler hüküm - YARINKi PROGAM mektubunu postaya vermeyi unut-

ltıa Öğle neşrıyatı: nın oturduğu salona getirdiler darı selamlayıp çekildiler. rnıyayım, diye .. 
S h 

* 
Saat 12,30 plakla Türk musikis'ı p k' d' mı· postaya bari? ,_ a ra arkadaşlarının yanına so - , - e ı, ver m ' 

"'Uldu: 12,50 Havadis, 13,05 muhtelif plak _ Yok .. karım mektubunu bana 

- Nereden geliyorsunuz? 
<lı l< 1zlar hükümdarın önünde eğil
ı er .. 

a·ı- Siyan dağından geliyoruz, de-
1 er .. 

ti \r: ellerinde tuttukları bir sepe-
hukumdara uzattılar: 

t . - Si?.e Siyondan bir hediye ne • 
ll'd•ıt . ~> 

Cid 
1 

• Mella! Sanırız ki, hoşunuza 
1;ccktir, bu hediye .. ! 

Gf't arem ağalnrındnn biri sepeti 
ır l.. 

~e korknrak geri çekildi. 
tik t0 • saçlnrmdnn tuttuğu bir ke

aş1 sepetten çıkardı: ta; l3ua'yı çadı mda bastırdık. k"
S ~ı koparıp size gPtirdik ! 

Ertesi gün Kudüstc dilden di!e neşriyatı, 14 son, 
dolaşan bir haber bütün şehire ya-
yılmıştı: 

c- Bua'nın başı kcsilmiş!:ııı 

Bu habere hiç kimse inanmıyor: 
- Sı.ileyman halkı aldatıyor .. 

Diyorlardı. 

Öyl<' ya. Bu, kolayca inanılacak 
bır haber değildi. 

Bua'nın başını kim ve nasıl ko
parabilirdi? 

Süleyman, Bua'nın başını sara -
yın dış kapısındaki mermer sü 
tunun kaidesinde teşhir ettirmişti. 

Halk sarayın kapısı önündeki 
m~ydana top1anmıştı. Ycıliler: 

- Süleyman, Bua'dan d'aha kov 
vetll imiş, bız ondan ayrılmayız. 

Muharrem 
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1353 Ruml 
Mut 
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9 Nisan 
Cuma 

Vakitler Vaa,ti 1 Ezani 

ııa. • sa. d. 

Güne,ş 5 31 10 49 
Ôğle 12 16 5 35 
ikindi 15 56 9 15 
Akşam 18 42 12 O() 
Yatsı 20 16 l 35 

vcrmiye unutmuş. 

M askeli baloda 

- 1 §te sevgilim yalnız r..alcUk. 
Maskeni çıkarsana .. 

- Maskem yok .. Ben çoJctan çı-
kardım. 

- O halde, derJıaı maskenizi gi-
yiniz. 

1 1 
- ·••HllfttlHh•nfHIHIUtlHUllHtnınnUUIUthnttftffltt .... -

1 Kadın lara dair 1 
- ıttittlhHHllllHIHWllllHltttUtttttHtHttMtllffMllHlllM*I -

1 1 
Kadın bahar gibidir . Erken ~e

lirse hızı çabuk geçer. Randevuya 
geç kalan kadın ateşlidir. 

* Sadık kadınlar. sadık oldukları • 
nı bılmiyen kadınlardır. 

* Yalan fena şeydir. Fakat, bunu 
bir kadın söylerse, güzeldir. 3ev 
diğiniz bir kadının ağzından duy • 
duğunuz yalan ise size bir içki 
tesiri yapar. 

* Bir kadına sık sık güzel olduğu· 
nu söylemeyiniz. Çünkü, kadın ha

·------. ---- kikate ı giizPlse 
lrız ır. Bunu, ye. 
ni lul.:Juğunuz bir 
fıldr olarak orta
ya attığınız zehrı· 

bı •a düşer. K"I.· 
dın hakik.ltte r ir. 

k n ise yine ICı

zar. Kendisi e a-

1 J/ lav elt gi .iıi an• 

'i!.~--- !ar. • 

~ ıı ... , 

- -Aıf~der ciniL ... Kocamı arıgorwrr ••• GözliiklıJ gı. • 
lıafl/ sarı bı r genç adumın ba tarafa geçtig n; 

Kadının h3ngi 
yaşta daha güzel 
olduğu mevzuu
b ah s olmaz. 
Çünkü, kar:lında 
yaş yoktur. 

gördünüz mü? 
- Euet, Uraz cıooel genç, gözlüklü 6ir adam bu 

tarafa aoğru geçti. Fukat yüzü surı değil. kızıırmışlı. 

COGRAFYA DERSİNDE ========================= 
Muallim - Eöyle bakayım oğ

lum, senenin en güzel ayları han' 

gileridir? 

Talebe - Talil aylarıdır, bay öğ-

retmen .. 

Son Telgrafın 
Müsabakası 

Hayam 
• 

~~# Tanıyor musunuz? 

Polis - Bu adama niçin böyle iş

kence yapıyorsunuz? 

Berber - Her zaman «Saçlar boy

flttma doluyor~ diye şikayet ediyor,, 

bay .• 

r~~·-------------~ 

'

Son Telgrafın Müsabaka 
K.,uponu 

No. : 8. 
Bu Resım -

n in fotoQrafı olduQunu 
bildiririm. 

AD1ES ı 

............ 1 • • • • • • ••• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . ... lt<:~~eym~n hayrt:'tlc dudn~ını bü
kesık başı gözden geçirdi: 

- 'l'a kendisi .. Bua'nın başı. 
Diyordu. 

Bu hadise. dağa çıkmıya ve ası-
imsak 3 46 9 04 - Bu adamlar niçin böyle yüriiyorlar? •• iMZA 1 

~anı:37 

l(aranhkta bir ışık 
1 

y ezan : Edgar Valas ı 
Çeviren: Muarn~er Alatur 

11 Annesinin yazıhanesinin üze - Fakat buna başka bir ses ceva.J 
?lele he •· • k k d' tu 1 nuz açılmamış bır ço me - ver ı: 

thr> ar gördü. 1'"akat mektuplara - Peki. bana da teşekkür ıok 
l>a~ınnuyet vermeksizin küçuk bir m.u? 
~n et aramıya koyuldu. Bulama- Gene kız yerinden sıçrad1 ve mil-
el~. ca sanki kalbi duracak gibi ol- tedehh.iş bir halde etrnfına bakı:ı· 
~011 Acaba paket çekmecelere mi dı: 
tt. F'~Uştu? Bütün çekmeceleri aç- - Vay, Meredit! diye kekeledi. 
~ir kat paketi bulamadı. Filhakika T. X. Meredit o sırada 

tu11c an Parmaklannı lSlrarak dü- perdenin arkasından çıktı. Bu :?Ö-
::S ·eye vardı. rünüşünü daha aktörce bir hale 

tı~::denbire oca~ın mermer taşı getirecek bir jest aldı. 
tlış1t1de duran bir paket gözüne Dedi ki: 
\(!ti · 

1 
lienıen o tnrafa koştu. Pa- - Bana da teşekküre borçlu ol· 

()ığ, ~~.· açtı, içinden pek iyi tanı- duğunuzu hatırlatmak isterim Mis 
lcut rıden bir kutu çıktı. Bartolomef! 

\ıtbaıt UYU nçtı. İçinde gümüş 1-)ir - Ay, siz benim ismimi nere ... 
«Qtıi~ ~~ın bulunduğunu görünce den biliyorsunuz! 

...._ /\lır nefes aldı. Yükses sesle: - Ben her şeyi bilirim. 
lnha çok şükür! dedi. Genç kızın alnı kırıştı. 

- ~ -- - -

- Sizi buraya kım göndıerdı? di
ye sordu. Her halde Kara olacak! 
. - Hangi K ara? 

- Polısi peşimden saldıracağını 
söyliyerek, ~hdiddc bulunan a
dam! Ben de cevaben h iç umurum• 

• da olmadığını söylemiştim. Doğru· 
sunu isterseniz. ben polisten daha 
zıyadc Kara'dan çekinirim. Bütün 
istediğim şey. anneme ai t bir ma -
lın yine anneme iadesini temin et
mektir. 

Bunu söylerken de elinde tuttu
ğu gümüş tabakayı gösterdi: 

- Beni hırsızlıkla itham etti, de
di, çok kaba muamelede bulundu, 
h atta beni mahzene hapsetti ve ..• 

- Evet. •• 
Genç kız dudaklarmı ısırdı: 
- işte hepsi o kadar ... dedj, pe

ki, siz beni ne diye görmek istedi
niz? 

- Size bir çok sua11er sormak 
istiyorum. Evveıa şu: Hareket et -
tiğiniz zamandanberi Kara hak -
kında yeni hiç bir şey işitmediniz 
mi? 

Genç kız menfi makamda başını. 
salladı: 

- Bımlar; ,Kı.ltbık otmıyan er· keklerı cemiyeti azasındandır. 

- Hıç gazeteleri okumadınız mı? 
- Hayır, babamın gönderdi -

ğim telgrafa cevabını okumak için 
gazetelerin açık muhabeıe ~iıtun· 

larını gözden geçirdim. 
- Biliyorum, ben de bu açık mu

habereyi okudum. Hatta şimdi bu
rada bulunuşumun sebebi de bu -
dur. 

- İşte ben de bundan çekiniyor 
dum. Babam da acaip bir adamdır. 
Hatta yazarken bile sanki nutu1< 
söylüyor. Bana sadece ceveh ve
ya chayır> diye cevap verseydi, .ı 

kadarcığı kAfi idi. Fakat gazetele!1 
okuyup okumadı~ımı neden so1 -
dunuz? Yoksa annem mi hastalan· 
dı? 

- Hayır, ledi Bartolomef §U da
kika sıhhat ve afiyet üzere bulun
maktadırlar ve neredeyse avdet e
deceklerdir. 

- O halde bu sualin manası ne 
olabilir? Ben gazetelerd'e ne nrayıp 
okumak isterim sanki? 

-Kara hakkında bazı malCımat. 
Genç kız yine menfi bir tarzda 

başını salladı: 
- Ben artık Kara hakkında lıiç 

tır şey öğrenmek istemem. Fakat 
l•ana niçin ondan bahsediyorsu -
nuz? 
Şube müdür muavini kelimelere 

basa basa dedı ki: 
- Çünkü siz, patronunuzun ko. 

r.ağından kaybolduğunuz gece, bu 
zau öldürdüler. 

- Öldürdüler mi? 
- Evet; hançerlediler. Bunun!a 

tcraber cinayet fıleti olan hançer 
henüz bulunmuş değildir. 

T. X. cebinden kağıda sarılmış 
küçük bir paket çıkardı. Paketi ya
vaş yavaş açtı ve içkiden kanlı bir 
makas çıkardı. Genç kız bu man
zara karşısında geriledi. 

- Benim makasım! dedi. 
- Evet, sizin makasınızt Fakat 

telaş etmeyiniz. Ben sizin Kara'nın 
katili olduğunuzu zannatmiyorum 
Lakin benim ycrjm.de bir başkası 
bu makası bulmuş ve saplarına sı 
rı1an mendilin kime ait olduğunu 
anlamış olsaydı, her halde çoıt Ko
tü bir vaziyette katmış olurdun·.~. 

Genç kız gözlerini makasa dık -
nıiş, tHriyordu: 

- Evet, dedi, ben öldürdüm. Fa-

\., _______ .) 

kat ben insan değil, ben müthiş bir 
l öpek öldürdüm. Nasıl öldürdü • 
ğümü bilmiyorum. Yalnız köpek 
i.ızerime atılmıştı. Ben de elimde 
bulunan makası boğazına :sapla • 
mıştım. 

- Evet, ben köpeğin cesedini de 
buldum. Ancak sizi bulamadım. İ-s~ 
te asıl bu meseleyi bana iuıh eder 
misiniz? 

Genç kız tereddüt etti. T. X. Mis 
Bartolomcf'in kendisinden bir §ey-
ler saklamak istediğini anladı. 

- Bilmiyorum, nasıl oldu? fakat 
ben oradaydım. 

- Mahzenden nasıl dışarıya çı • 
kabildiniz? 

- 'K. nıcl .. n. 

r. 
Şimd 1lıyoı uuı, d~di, ben 

nı '1zenc1°,, Jim. Anahtarınızın ki -
htt revrildiğinf isittirn VC' d'er -
hal üst kat mnhz~ndeki knpaktan 
alt kat mahzene indim. Makası da 
yukarıda unuttum. Ben ilk önce 

Karn'nm geldiğini zannetmiştim. 
(Devamı var) 



HASAN PEYNİR MAYASI 
Oôrt damla peynır mayası dart damla su il., kanıbrarak bir litre ıltk bir ıüte dökülür ve yirmi dört saat bırakılırsa nef uetine doyum olmıyan çok 

aelaiı olur. Şişesi 25, peynir yapanlar için büyük şişeler 36 • 60 • 80 • 100 kuruştur. Huan Deposu: Ankara, lııtnobul, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir. 
leziı bir peynir elde edılir. Bilhassa koyun ıütilc yapılırsa enfti• 

Senelik: muhammen 
kirası ilk teminatı 

Flor1ado FloryR Ç:lrşısında 1 N.h 
dükkan üstünde iki od11ı 200 
Ploryada Flory• çarşısında 3 • dfikHn 180 

15 
13,50 
7,50 
7.50 
1,50 

• ,. " 4 " n 1()() 

• " • 5 • • 100 
• " ., 6 • " 10() 
• " " 7 ,, • l~O 
• ,. .. 9 " ,. 120 

11,2ô 
9 

. " .. " 10 • • 80 6 

1 

... ,, 11,.. 80 6 
• • " 12 " " 80 6 
• " ., 13 ., ga,..ino 200 15, 

• 
• 
• 
" 
" 
• 
" ,, 
• 
" .. 
" 

• " 
" " .. " 
n ., 

" ,, 
" .. 
" • .. ,, 
.. .. 
.. " ,, 

" 
" " 

bahçesiz • 
14 ., Dükkan 80 
15 • " 80 
16 • ,. 80 

17 .. " 120 
ıs " .. s<> 
!9 ,, .. 60 
20 .. 
21 ' " 

22 " 
23 " 

" 
• .. 

24 ., • 

60 
60 
60 
60 
60 

25 
• üstünde 

120 iki 3da 

6 
6 
6 
9 
6 
4,50 

4,E>O 
4,50 
4,60 

4,50 
4,50 

9 

., ., bahçe • 100 7,50 
Yuk•rda senelik muhammen kiraları yazılı gazino. 

bahçe ve dükkanlar birer sene müddetle kiraya verilmek üzere 
ayrı ayrı açık artırmaya konuhnuşl•rdır. Şartnameleri levazım 

Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hizal,rında gösterilen ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber 14.4.937 çarşamba günü 
saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (1800) 

lstanbul Vakıflar DlrektörlUIU lllnları 

SATILIK 
lstanbul' da Cağaloğlunun 
en şerefi r meykiinde ve 
Son Posta mcitbaası karşı-

smda üç parça arsa 
Kı\ meti Pey parası Metre Beher metro Emlak Nr: 

Lira Lira K. M.2 murabbaı --3654 274 ~ 261 14 J2 
3060 229 50 255 ] 2 46 
3180 238 50 265 12 46/1 

Cağaloğlunda Alemdar mahallesinde Ticarethane ve Çatalçeşme 
sokaklarında Evkafa ait üç parça arsanın arttırması on gün uındıl· 
mıştır. lha esi lS.4.937 perşembe günü saat on beşte Çenberlitaş'ta 
lsıanbul Vakıflar Başmüdürlütü ihale Komisyonunda yapılacaktır~ 
lstek!ilerin Mahlü1at kalemine gelmeleri. (1951) 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme U. idaresi İlanları 

Haydarpaşa Limön ~razisinde kain 4 No. lu tahta ambardan müf· 
rez yazıhane aylığı muhammen l 500 kuruş mukabilinde ve bir sene 
müddetle açık artlırm·a sureti le kiraya \'erilecek tir. Açık arttırma 15-4-937 
larihhde saat 15 de H. paşa Birinci işletme Müdürlüğünde yapılacak· 
tır. Taliplerin yüzde yedi buçuk muvakkat teminat akçesile ve g;reken 
kanuni vesaik ile beraber mezkür günde hazır bulunmaları ilin olunur. 

(1788) 

Satılık Duba 
~k~~ i•l~tme~i MüdürlüOünden: 

Halıçte Pınpaşa ale camı altında idaremizin mala bulunan ve 111 

kesiminden 30 santim yukar:ıaına kadar bakır kapıla muhtelif eb'adda 
.g. ağaç duba açık artırma ıle aatabktır. 

Bu dubaların bir tanesine veya bir kaçına da bey sGrülebili A t __ Ak fi _ r. r arma 
20 Nisan 937 gunu ay fe er encumeninde saat JS de ba•I -L 

· · 1 ın d t ı· 1 · w ayara& 16 da ıhalesı yapı aca6 .n an _ a ıp erın f&l'tnameyi rörmek üzere 
lıietme ıefli~ine ve % 7, 50 guveome ve arbrma pvalarile 0 rün 
encümene gelmeleri. ,. 19Ec0., 

1 

Tashih 
İstanbul Dördüncü icra daire

sinden: 

Dans merakhlarına 
müjde 

Türk Hava Kurumu 

BOY OK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

6 ıneı keşiae 11 - Nisan - 1937 dedir. 

Büyü~ 200 000 liradır. -
ikramıye • 
Ayrıca: 40.000,-25.000, 20.000 
15.000, 10.000 Liralık ikrami
yelerle (50.000 ve 200.000)· 
liralik iki adet mükafat vardır~ 
DilllCat: BHet elen herkes 7 • N 1 S A N • 

_ 937 gUnU •kf8mına kadar blletlnl 
deAlttlrmlt bulunmahdır. 

Bu tarihten sonra bilet Uz•· 
rlndekl haklu aakd olur •• 

U:E::::==============::::::=!!'' 
.------.ı Dr. Hafız Cemal 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 
Catalotlu Nuruosmaniye cad. 
Cataloğlu No. 30 (Eczanesi 
yanında) Te'efon. 22566 

Okul Kızı 
Okui Kızlarının yıllardır bekle-

dikleri biricik kız mecmuası 
15 Nisanda çıkıyor 

(wKMAN HEKİM) 
Dahiliye mUtehassısı 
Pazardan başka günlerde öğle • 

· den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
İstanbulda Divanyolunda (10.) nu· 
maralı hususi kabinesinde huta • 
lannı kabul eder. Salı, cumartesi 
günle;ıi sabah c9.5 - 12> saatleri ha
k.iki fıkaraya mahsustur. Muayene
hane ve ev telefon: 22398. Kışlık 

telefon: 21044. 

Bu şaheser gDzelliği 
yaratan ve koruyan 
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A 
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Radyolin diş m~ 
cunile günde iki 
defa fırçalanan dir 
lcr temiılenir, be
y azla .. r, parlar, 
ebedi bir hayatı 
ve sihirli bir caU. 
beye mazhar olur. 

Daima Radyolin 

BASURDAN YALNIZ HEDENSA 
ile amcliyataıı kurtulursunuz. Basur memelerini söndürür, mahveder, kam, atrıyı derhal keser. 

Emsalsiz illçbr. Hafakana, teessürle bayılanlara 20 damlası hayat verir,, Evlerinizde mutlaka bulundurunuz. 

Pi MANOL 
Üşütmekten gelen arka sanctlarını. siyatik, bel ve diz ağnlarına derhal aeçirit. Vücudu kızdırır. 

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

KUMBARA 

-·· 

Yeni Çıktı 

Tahtları De-
o 

BIRE, 
1000 l vir;~K ÇM~~uk 

TARLADIR 
j Yazan: ISKENDER FAHREDDll'ıi 

'

. BUtUn okuyucular1mıı:• 
tavsiye ederiz 
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r• Dr. IHSAN SAMI 

TiFO AŞISI 
Tifo ve paratifo hastalıklarına l"" 
tutmamak için ağızdan alınan tif 
nAplandır. Hiç rahatsızlık verlJ)e 
Herkes alabilir. Kutusu 45 kuruıtuı: - -------~ 
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-_ "'· Akba mUeaaeaeıerl 

Ankarada her dilden kitap,,_. - . 
• • ı/I'... ı . zetf', mecmua ve kırtasiyeyi ucuJ• 

...._ ~ olarak AKBA müessesesinde ... AIJ - - - ı/:. • ı - ,. 
- .. ,ı. . ~ · ~ ~ • bulabilirsiniL Her dilde kitaP. 

·mecmua siparişi kabul edilir· 

8
M Jstanbul gazeteleri içia ilan k•- I 

bul, abone kaydedilir. UndervodÔ ~ 

814/931 tarihinde gazc:t~mizde inli· 

şar eden latan bul dördüncü icra me

ınurluğu nun 934/4099 numaralı dos
y~siyle· paraya çevrilmesine mütedair 
~lan müterakim vergi tanzifat ve 

lenviriye ve vakıf bo~çları borçluya 

&il denilmiş ise de (Müşteriye ait 
oldutu) ıeklinde tashih olunur. 

En kısa bir zamanda iyi dans öğ· • -
renmek isterseniz ve ucuz bir fiat 

~azı ve hesap makinelerinin Arı-JI 
kara acen.esL Parker dolın' 
kalemlerınin Ankarada satı~ ye
ridir. Tcl~ton : 3'.\77 

ile vakit kaybetmeden dans pro • 
fesörü Yorgo'ya _müracaat etsinler. 

Adres: 

Beyoğlu Tokatlıyan oteli arka • 

sında Topçekenler sokak No. 3lı. 
birinci kat. 
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Sahıbi ve umumt neşriyatı idare ed'° 

Başmuharrir 

E. izzet , 
B~dıiı yer: Matbaai Ebusı»' 
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