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Adres : lstanbul. SON TELGRAF 

Musolini Afrikada ne söyliyece ? 
• 

Duçe diyor ki : "Bu yaz yapacağımız büyük manevral 
manasını yarınki nutkumla anlatacağım.,, 

rı 

• ltalya lngiltereye ihtar ediyor : . .. ........ 5ö:Oöö'""'ür8Yi' .............. ,~.~~·~·;;·d; ........ h.iik·ö·;·;t~'i'f ~; .... . 
''lngilizler, müstemleke meselele- kim bir çok it alyan 

rinde çok dikkatli olmalıdırlar.,, k-azandı? askerlerini esir ettiler 
Musolini Trablusta Arap gençlerinden kurulan 

Faşist teşkilatını teftiş edecek 

Piyankonun bugünkü kc~idesin. 
desinde 50'000 lirayı Beyotlunda 
Gümüşsuyu caddesinde Mühe!ıdis 
okuıu civarında, Numan sokağınd• 
2 numarada Bayan Fatma kazan• 
nu~tır. Parasını bu sabah Kader 
gişesinden almıştır. 

Roma, 12 ( Hususi ) - İngiliz 
Avam kamarasında ltalyanın Ha· 
beşistan siyasetini tenkit eden 
meb'usların sözleri Romada çok 
büyük infial uyandırmıştır. İngiliz 
sosy;\list meb'uslardan Blester 
ile Mis Razbonl'un Adis Ababa· 
daki idamlar münasebetile ltalva· 
nın müstemleke siyasetini şiddetli 
sözlerle tenkit ve bu siyaseti (bar. 
barlıkla) itham etmeleri ltalyan 
gazetelerine lngillere aleyhine şid· 
detli makaleler yazdırmağ'a ıebeb 
olmuştur. lngiliz mebuslan Mareşal 
Graziyaniye yapılan suikastten 
sonra Habeşistandaki İtalyan ma• 
kamatıııın idam hükiimlerile aldıtı 
sıkı ve şiddetli tedbirleri, (amum 
devletlerin müstemleke siyaseti, 
beynelmilel teamül ve anane) ye 
aykırı bulmuşlar ve lngiliz l'ıü· 
kü·netinin bu husustaki noktai 
naıarmı ögrenmek istemişlerdir. 
in giliz mebusların bu şiddetli ten• 
kitlerine ( Journale d'ltalia) gaze• 
tesınde gayda cevap vererek, in. 
~ılterenin müsttmleke siyasetine 
şu sözlerle hücum..etrr.ektedir. 

"ltalya, lngiliz gazetelerilc mü· 
nakaşaya girmekten daima çekin· 
miştir. Fakat, arlık muhterem lngi· 
}izlere kendi müstemleke siyaset• 
)erinden bazı hakikatları hatırlat
mak znm.:ını gelmiştir. lngiliz Ge· 
neralı Djorj Vakmout 1919 yılında 
Hindistanda müthiş bir katliam 
yaptırmıştır. 1 giliı tayyareleri 
1921·192l p1larında lrakı bombar· 
dıman etmişlerdir. 

Bunun için lngiliz diplomatları, 
müstemleke siyaseti mevzuubahis 
olurken çok d ikkatli olmak mec• 
buri}elindedirler. Çünkü mazideki 
kendi Fiyasetleri meydandadır. ltal· 
ya, kendi müstemleke si} asctinde 
tav~iyclere, ihtarlara hiçbir zaman 
tahammül etmiyecektir . ., 

Musolini Trablusa 
vardı 

Roma 12 (Hususi Muhabirimiz • 
den) - Bay Musulini ile beraber se
yahate çıkan büyük İtalyan filosu 
bugün Toburk şehrine vasıl olmuş· 

- Yazısı 2 inci sayfada -

Madam Musolini 

Madam Musolinl 

[lç sayfalarımızda h~susf haya• 
bna ait çok mrrakh bır yazı oku· 

rac ıksırıız.] 

r-

Mu•olini'nin Trablus'a ilk ztgaretind~ alınmıs r•slmlerlnd#ltt bı"'1 
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Ba1dvin ve Makaonald 
niçin istifa ediyorlar ? 

~~~~~--~~~~---

Y eniBaşveki!Çemberlayn evvela im 
paratorluk konferansını toplayacak 

Londra 12 [Hususi] - Bugün .. 
(Daili Mail) gazetesi, baş ve· 
kili Baldvinin istifasının kat'i ol· 
duğ'unu yazmaktadır. Bu gazeteye 
iÖre, Baldvin İngiliz kralının taç 

giyme merasiminden.bir hafta sonra 
istifasını verecek, Maliye nazırı 
Çembuhyn'ı kendine halef ola• 
rak gösterecekt:r. Nevil Çem• 
berlayn Başvekilliği kabul edece• 
ğini söylemiştir. Yeni Başvekilin 
ilk işi imparatorluk konferansına 
toplayıp riyaset etmek olacaktır. 
Bu konferans Mayıs nihayetinde 
toplanacak ve Büyük Britanyanın 
harici siyasetini v~ silahlanmasını 
müzakere edecektır. 

-~----~-

15,ooo 
Lira kazanaular 

Kumbaracı ~oku~unda Kapıko
lu sokağında, 2 numarada Anastas 

Hoca paşada accm Abdullahın 
kahvesinde Jzzet oğlu Mehmet. 

Orta.köyde Al~hanım sokak 
14 numarada Yervant. 

12,000 
Lira kazananlar 

Kumkapıda Çmar caddesinde 
Bay Ihsan. 

Haydarpaşada lbrahimata Koıu 
yolunda emekli subay Ali. 

10,000 
Lira kazananlar 

Yeniköyde Bayan AngeL 

hiikd'lletçllerin tv eo ~apdetm•l• uğraıtılcları Toledo ~ehrinin bir krokisi 

Jarama cephesi 12 (A. A.) - Jarama mıntakasının cenubunu 
Havas ajansının muhabiri bil - da bombardıman etmişlerdir. 
diriyor: Hükt1met kuvvetlerinin topçu 

Evvelki gece hükumet kuv - ateşi evvelki bombardımanlara 
vetleri Carabouchel mıntaka - nisbetle zayıf olduğu nazarı dik
sında taarruza geçmişlerse de kati celbetmiştir. 
asiler süratle bu taarruzun önü- Franco tayyarecileri hüku -
ne geçmişlerdir. metçilere ait bir çok batarya 

Hükumetçiler ayni zamanda (Det1amr 2 iner sahifede) 

iktisat Vekilinin UzUm kongresi mUmessillerlne 

Aksarayda lsmailaia mahal• 
lesi Külhan sokak. 19 numarada 
Nesime Salibe Beyazıtta G Mven 
ilşesinden parasını almıftır. 

1Dahiliy~e·y ~ikiii ~ühim 

Bugünkü keşide de 10,000 lira 
kazanan Y eniköyde 

Bayan Angel 

"A Ç 1 K S Ö Z,, ü 
okuyor musunuz? 
Eğer okumayorsanız 

Aka Gündüzün 

bir nutuk söyledi 
.. Aramızda, artık, üzümcü, incirci, arpa
cı kalmamıştır. Hepimiz, bu nıemleketin 

büyük ideali 
için çahşmağa mecbur fertleriz .. ,, 

(Y azısr 2 ;nci sayfada) 
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Eski bir Külhanbeyi kahvesi 

Baldvin'ın istifasından sonra 
kabinede değişiklikler yapılacaktır. 
Liberallur şimdiye karlar olduğu 
gibi kabinede gene kalacaklardır. 
Ra~zey Makdonald de B~ldvin. ile 
birlıkte istifasını verecektır. lstıf.ı· 
(arından sonra Baldvin lordlar ~a· 
marasına gidecek, Makjonald ıse, 
avam kamarasında mebus olarak 

Zekeriya sofrasını 

f kalac< ktır. 
Balcfoin 

-ita/yada bügükJTaymis direktörü 

Serden Geçtlnin 

Vodvilini 
lskender Fahrettinin 
Pınar başında 
ö 1 en kızını 
Rasım Ozgen'in Biraçakçılığı Balkanlarda 

Romı., 12 {Radyo] - Büyük bir ne için dolaşıyor? yezidin Aşkını 
deniz kaçakçılığı meydana çıkarıl· • 
mıştır. Şimdiyekadar yapılan tah· ·-~ Okumayoraunuz demektir 
kikattan iki mıı).)n altın liretin Direktör Sof yada bir Günün en taze iç v. dıı haberlerini 
kaçırıldığı anlaşılmıştır. Elli kişi konferans verdi "Açık Sözde. okuyacak11nız. 
tevkif edildi. (Yazısı 2 nci sahifede) 

• 

Yirmi beş, otuz yıl evvel, lstanbulun. külha~beyl~ri~i . bmndıran _bu 
kahvelerin, duvarlarına asılan levhalarıle, muşterılerının kıyafotlerıne 
varıncaya kadar, garip bir hususiyeti vardı. . . 

Bugün bunlar artık tarihe karışmış bulunuyor. Bu resım o dcvır· 
deki icümai hayatımııın bir vesikası olmak itiba ile tarihi bir kıymeti 
vard ı r. [Yazısını 6 ıncı sayfamızda Batakhaneler tefrikasında okuyunu1.1 

[ Tayyt'lre piyangosunun 
bugünkü kcşide~inde ka· 
zanın numaralar 2 inci 
sa~ (ada J 
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Piyango !Hakkı huzur/tir T a:fmis direkiörü Musolini 
tekrar verilecek Balkanlarda Afrikada 1

- DIŞ 1 
SiYASA ----

Bu sabahki keşidede kazanan 
bütün numaralar 

işlerin aksadığı 
anlaşıldı 

!stanbul, lzmir, Mersin gibi büyük 
şehirlerde bulunan takas heyetleri 
aıalawıdan baıılartnl\ verilmekte 
olan hakkı huzurlar VekAletin emrile 
nisan 936 dan itibaren kaldırıl
mıştı. Komisyon heyeti azalarının 
mutat mesaf haricinde yaptıktan 
işe mukabil aldıktan bu hakkı hu· 
ıurların kaldırılmış olması bazı 
işlerin aksamasına sebeb olmuş ve 
bu hususta Vekdlete müteaddit 
müracaatbr yapılmı~tır. Söylendi. 
~be göre; Veka'et müracaattan 
tetkik etmit ve eski nıanın hakkı 
huıurlarının iadesini münasip gör· 
müştür. 

niçin dolaşıyor ? 
Sof ya, 12 (Hususi) - Londrada

ki ( Taymls ) gazetesi sahip ve 
direktörü Molter, Budapeşte, Bel· 
graltan sonra Sofyay:.ı da gelmiştir. 
Buradan Bükre~'e rgideccktir. 

(Birinci şayf at1an aevam) 
tur. Şehir baştan başa ltalyan bay -
raklarilc süslenmiş. Şehirde bütün 
halle sokaklara dökUlmüştii. Faşist 
kıyafetli gençler göze tnrpıyor, 
"Yaşasın Duçe!0 yazılarıru ~ıyan 

levhalar her yere asılrru~ bulunu .. 
yordu. 

Faşist meclisinin 
kararları karşısında 
lngiltere, Almanya 

ve cihan konferansı 
Ru ayın hşında Romacf a top

lanan yük~ek Faşist n-eclisi, halyan 
devletinin si'ah 'anması için gayet 
mih;m kararlar \·erdi. lngilterenin 
dört yüz milyonlt k s lalılanma ka · 
rarından sonra. faşist n ecl'sini1' 
verdiği bu kararlar, sulhun müda· 
faası için silahlandı~ını öyliyen 
Londrada çok derin akisler yaptı. 
Çünkü lngiJizler, mi!let'er ara!':ın· 
daki anlnşmr.zlıklnrın bir muhare• 
beye kadar ileri gilrt'erresi için 
kuvvetli bulunmsk mecburiyetinde 
olduklarını sövlemekted.rler. 

50000 
Lira kazanan 

numara 

450 
15000 

Lira kazanan 

521 
3000 

Lira kazanan 
14126 

1000 
Lira kazanan 

22564 
500 lira ka1.onaıılar 

5593 5489 5009 3026 6413 6155 
G09G 6070 12842 10340 10304 6926 

17893 1700116976 16170 21110 19188 
10072 18697 26523 23450 22189, 21723 
21114 28002 27783 27212 26954 31115 
30672 299i7 29757 33309 32047 31487 
31125 3891~ 3884!) 38115 35943 39718 
3!:1691 39594 393(i9 

200 lira knzannn 
2422 347S 17420 179j7 17986 1867 

19984 21370 25214 26641 27020 27803 
31559 31705 32473 32480 33928 34331 
37310 37338 37404 39146 

25.)43 
100 lira knznantar 

189 645 3551 8638 4395 4507 
9i92 7537 8978 9212 12516 12825 

13649 15169 19776 21408 22293 23412 
23453 24326 26576 27536 28678 80622 
32060 32889 33Gı5 34140 34175 34131 
36151 36554 36705 37332 39138 39507 

98.)4 1 9Q8 
50 lira kazananlar 

36 66 87 693 753 1032 
1648 1751 1.709 2090 2235 2715 
2094 3670 3557 3716 3007 3300 
35fl0 3319 3592 4056 4247 4634 
4716 4188 4275 4981 4468 5680 
5317 5472 5505 6881 6311 6047 
7045 7860 7344 7544 8084 8586 
8G57 9606 9943 9372 9670 1045 

11788 11239 12310 12105 12441 13061 
13388 13459 14504 14708 15519 15674 
15693 15573 1e200 17187 11573 17413 
17416 17664 17642 17389 17063 17946 
18059 18709 18500 19940 19208 20216 
20264 20724 20082 2072:1 20264 20216 
21i87 21191 21198 21430 22367 22427 
22320 22328 23132 23816 24631 24683 
24993 24587 25UG7 26631 26038 26403 
26317 26(i20 27743 27857 27885 27095 
27839 27262 27954 28297 28436 28899 
29875 29076 29228 29880 30041 30772 
31723 31727 31534 31181 31300 31013 
32955 32441 32159 32187 32499 33517 
33796 33802 33638 33218 33 9GS 34203 
34340 34150 3J507 35957 35242 35964 
35585 35291 35505 35673 35698 33796 
36120 37788 37815 38123 38694 38154 
38439 39771 39877 
15J7 7850 

30 lira knzananlar 
225 458 853 2347 835 235 
455 698 1311 1823 1278 1989 

1771 1426 1317 1255 2286 2701 
2126 1119 3126 3380 2873 2509 
3;)71 3420 3206 3209 4479 3318 
3922 3503 5500 5421 4208 4738 
6980 5696 5339 6216 6382 6994 
6461 6476 6948 6708 7598 7120 
7052 7190 7196 7264 7520 7646 
8387 8602 8474 8722 8633 8418 
8510 8976 9261 9925 9018 9416 
983110007 10093 10376 10074 10249 

11257 11125 11543 11491 12614 12156 
12063 12621 12238 12625 12634 12545 
12380 13585 13306 13031 14880 14537 
14367 14106 14228 15969 14242 14085 
16999 16602 16709 16254 16853 17905 
17650 17784 17225 17917 17390 17356 
18806 18055 18871 19364 19284 19779 
19030 19153 19·171 20835 20036 20489 

20499 

20898 20917 21223 21884 22285 
22201 23125 23647 24402 24804 
24584 25330 26028 27662 28171 
29663 29894 20963 20856 20922 
21948 22661 22207 22055 23760 
24081 24477 24154 25245 26503 
27180 28875 29018 29018 29384 
20026 20439 20679 21860 22017 
22477 22574 23246 23380 24147 

24530 24860 25!)67 27086 28997 
28213 29314 30245 302.53 3 ll53 
32187 32134 328G9 33303 34509 
34978 35397 3t;J SO 37794 39217 
30498 30571 31594 32426 32017 
32017 32414 32869 32089 33956 
33303 33371 32083 34509 33854 
33172 33371 34978 34324 34828 
34g92 35397 35704 36150 36127 
36033 35231 37794 31127 36659 
3()420 ~8217 37328 37503 37380 
3814!) 387l0 

Servet gi~c inden alınmıştır. 

(Şimşek) namı ile maruf olan ve 
(I'aymıs) gazetes'nde yazdı~ı ma
kalelerle lngiliz siyasetini bir şim· 
şek süratile bütün dünyaya yayan 
bu büyük gazeteci, Yugoslavya ve 
Bulgaristana çok büyük alaka ile 
kaqalanmıştır. 

İngiliz sefaretanesinde verilen 
bir z'yafet esnasında Bulgar ricali. 
le görüşen gazeteci, (Ulro) gazete~ 
si direktörüne verd ğı lıeyanatında 

Musolini ve arkadnşlannı hamil 
bulunan kruvazör limanı:ı. girerken 
top atmış ve şehirden topla selam • 
]anmıştır. Bunun üzerine General 
Balbo kruvazöre girmiş ve Musoli
niye "Afriknnın dostluğunu ve se
lamlarmı kurtarıcısına sunarım,, de
miştir. B. Musollni Generale ilti • 
fatta bulunmuş ve şehlre çıkmıştır. 

B. Musolini burada beş gün kala
cak ayın 17 sinde Trablusn gidecek
tir. 
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Yugoslav-Bulgar paktından bahs
etmiş ve cihan sulhunu dcstekliye
c.ek olan bu tiirlü pal< Uarın lngi· 
lızler taraf ınd .ın memnuniyetle 
karşılandıklarını !Öylemiştir. 

Bu, Musolininin Afrikayı ikinci zi
yaretidir. 

Kendi silahianmalarını muhik 
gören lngil rler, Alrran' a ve lta l• 
ynrın rekabete lrnlkışarnk sila~lan• 
malar:nı cihan sulhu namına kor· 
kulu bulmaktadırlar. Almanya 
ile dost o'an ltal}anın, Akdeniz 
hakimiyeti, ve Habeşistnnd:'lkı men
faatlerinin korunmnsı için \'erdi~i 
brarlar lngilizler tarafından reka· 
bet hissi ile karş1'anmaktac!ır. 

Dahiliye Vekili mühim bir 
nutuk söyledi 

Moltcr, Bud:ipeştıı, Be'gr ıt ve 
Sofyada (Tavmis) gazetesinin ta• 
rihi hakkında konferanlar vermiş 
\'e S?İlliği yerlerlerde hirçok siyasi 
:zevat ile temas ctmictir.J 

Birinci ziyaret 1927 senesinde va
ki olmuştur. Musolini bu son seya
hatine çıkmadan biraz evvel, Ve
nezia sarayında fırka kumandan -
larını kabul etmiştir. Kumandanlar 
son üç ny zarfında bütün İtalya -
da İtalyan ordularının yaptıktan 
mnnevralnrn ait rnporlan Musoli -
niye takdim etmişlerdir. 

Ankara 12 (Hususi) - Dıin, 
1ktısat Vekılı Bay Celal Bayar 
lzmir uzum kongresi mümessil
leri şercf ıne bır zıyafet vermış -
tir. Zıyafette Dahiliye Vekili 
ve Parti genel sekreteri Bay 
Şukrü Kaya ile· Hc.ıricıye, Ad -
lıvc ve Zinıot Vekilleri de bu .. 
lunmuşlardır. 

Kasaba müstahsillerinden 
doktor Bay Seyfi, lzmır ihracat 
tacırlerındcn Bay Şehk Remzi, 
İzmir ihracatçılnnndan Bay Ji· 
ro da İngılizce olmak üzere bi
rer kısa hitabe söyl"mış1erdir. 
Müste*i::ır Bny Faık Kurt oğlu, 
Bav Jıronun nutkunu türkçe .. 
ye çevırmiştir. 

Bay Jırodan sonra İktı~at 
Vekili ayağa kalkarak Türki -
yede bir mılli ekonomi da
vası olduğ\Jnu hır kaç cüm
leyle tcbarUz ettirmiş ve 
sozu Parti Genel Sckre -
teri Bay Şükrü Kayaya bırak • 
tığını söylemiştir. 

Bay Şükrü Kaya söz alarak 
demiştir ki: 
"-Artık aramızda ne müs -

tahsil. ne müstehlik, ne üziim -
cü, ne incirci, ne arpacı kalmış
tır demiştir. Fı'kri sahada olsun, 
maddi sahada olsun azamt istih
sal yaratmağa ve bu istihsali -
mizi dünya istihsalatının sevi -
yesine ç1karmağa mecburuz. 
Bu bizim hayatımızın ve hay -
siyetimizin icabıdır.• 

Tarihin bize gösterdiği yük .. 
sek clevirlcr<len bahsedip bu is
tikbalin Türklere yine mevut 
olduğunu. bunun için de bazı ev
saflo tccehhüz etmekliğimiz lüzu 
mı.mu süvliven genel sekreter 
nüfus siyasetini bahse mevzu 
ve eskıd(;n en cok nüfuslu bir 
millet olan Türklerin bir takım 
idaresizliklcr yuzünden nüfus
ça azaldıklarına işaret etmiş, 

sözlerinin arkasını şöyle getir -
miştir: 

•- Hiç endişe etmeviniz, 
Türk anaları nüfusu çoğaltmak
tadır. Ti.ırk nüfusu bizim göre
ceğimiz bir torihte buJ?ünkünün 
iki misline cık;:ıcoktır Bize dii -
sen vazife Türkün ferdi ve icti
mai kıymetini vükseltmektir. 

Bugünkü neslimizin her zn -
mankindPn ziyade istihsal vap -
rnai!:ı mecbur olduğunu söyle -
diktrn sonra da: 

•- Üziimcü iizümünü, ar -
pacı :'lrpıısım çok iyi çıkarır ve 
Arfırmm Türkivcnin her ferdi 
bugUn hütiin cihan şehirlerin -
de ~ördjjkl<'rinin fevkinde bir 
servC't s:ıhibi ofocaktır ve bu sa
yPdc f Pkniklerini ve ihtivada -
rını tamam1ıyacaktır ve kendi
lerini tarihlerin gösterece~i ve 
in~nivetin davet etti~i en yük
sek mevkide göreceklerrlir B"
mı tahakkuk ettirmek iC'in cnk 
hüviik bir davanın Al kasında 
dC'ğiliz. Bu davinın bütün düs
turu ha llediJmistir. Yapılacak 
is mi11etler arasındaki irtibatı 

temin etmektir. Hazırlanmış ze
min ve aletler vardır. Toprak 
bizi beklemektedir. Hiçbir mi) • 
Jet toprağını Türkler kadar sev
mez. Biitün dünya karanlıklara 

düçar olduğu esnada Türkler 
ı cdadlarından miras kalan bu 
toprakları kanlarile suhyarak 
düşman gözünr1"n saklamışlar -
dır. Eğer biz bu topraktan aza • 
mi randıman alamazsak, toprak 
bizi affetmez. Bütün tekniği, 
bugünün ilmini alarak onu daha 
verimli bir hale getirmeğe mev .. 

cudiyetimizi muhafaza itibarile 
dahi mecburuz. Bu toprak eli -
mız.de en cok verimini verme -
lidir. Veri~, tıpkı insanda ol -
duğu gibi iki türlüdt1r. Biri a -
ded verir ki zaten onu temine 
mecburuz. Eğer bu verim üze -
rine bir de kıymet ilave eder -
seniz mahsulatımız her yerde 
layık olduğu üstünlüğü kaza • 
nır. Bundan istifade edecek yal
nız biz, Egeliler değildir. Evvel
emirde bütün Türkiye, ondan 
sonra bütün bir insaniyettir.> 
demiştir. 

Kayık ve 
Sandal 
Kullananlar 
Muhakkak yUzme bilme· 

feri ilzam gelecek 
İstanbul umumi meclisi dün top· 

lanmıştır. Önce, maliye ve bütçe 
encümenlerinin otobUs biletlerinden 
yüzde onu belediye aidatı alınması
na daır müşterek mazbatalnn o -
kunmuş, tasvip ve kabul edilmiş -
tır. 

1 KOÇOK HAB_E_R_L_E_R_I 

• Akay idaresi Moda, Ercnköy 
ve Bağdat vnpurlarını esaslı surette 
tamir için havuza çektirmiştir. 

• Nisan ortasında tatbik edilecek 
tarife ile akşamların Köprüden Ada
lara son vapur 7,30 da kaldırılacak • 
tır. 

• Selanik bankasının umumi mer
kezi, hisse senetlerini yeni harfleri
mizle bastırmağa karar vererk Darp
haneye ve Dnmga matbaasına yüz 
elli bin hisse senedi ısmarlamıştır. 
Bu senelerin Frank yerine snbit kıy
metinden dolayı Türk lirası üzeri
ne haı.ırlanmnsı haber alınmıştır. 

• Pendik posta nakliyat memuru 
Orhan diln sabah Haydnrpasa ga • 
nndn, çantasında buluruı.n 3800 ll -
radan Erenköytine ait 2000 liralık 
bir paketi çaldırdıf,rım iddia etmiş -
tir. Tahkikat yapılıyor. 

• Fatih Gençlerbiriliği 13 Mart 
Cumartesi ve 14 Mart Paz.ar gece
leri, Birlik salonunda, "Fener Bek
çileri,, ve "Başa Gelen Çekilir,, pi
yeslerini temsil edeceklerdir. 

• Kartal belediyesi, sokaklarda ba
şı boş gezen köpekler! toplatıp :zc • 
hlrletmeğe başlamıştır. 

• Erzunımun kurtuluş gOnUnUn 
yıl döntimU diln Erzurumda kutlu
Janmıştır. 

Bu raporlnn takdim eden kuman
danlar arasında umum erkanı har
biye reis vekili, Velinht Jmberto, 
Bergoma Dükası da vnrdır. Bunlar 
da birer rapor vermişlerdir. 

Musolini, Afrikada büyük bir nu
tuk irat edecektir. Bizzat Musolini -
nin gazetelere verdiği beyanata gö
re bu nutuk bUyük bir siyasi ehem
miyeti haiz olacak ve İtalyan filo • 
sunun Libya sularında yaptığı ma
nevranın manasını anlatacaktır. 

Bu manevralar, Ağustosta SicH
yad:ı yapılacnktır. Büyük manev -
ralarln ehemmiyetli bir alakası var
dır. 

Sicilya mnncvraları, tam İngiliz 
fıJolarının Maltndo yapacağı bilyük 
manevraya tesadUf edecektir. 

ltalyanın şimdiki Afrika manev • 
raları da gene ingiltere filosunun 
Cebelilttarıktaki manevralanna te
sadtıf etmektedir. 

Musolıni, Harar ve Habeşistan 
mıntakalanndaki İtalyan mi.ıstem • 
Jeke ordularını teftış edecek ve bil
hassa Lıbya'da arap gençlerinden 
kurulan Faşıst teşkılatıru t<ıplıya .. 
cak ve büyUk bir nutuk irat ede • 
eekür, 

Alman} ava ge ınce: Bu devle· 
tin müstemleke talep leri m~lumc' ur:. 
Bu iki dcv:etin ar7U "e siyaset eri 
karşısında istikbali karanlık s ö en 
lngilizler bir taraftan sulh namına 
silalılanmıya devam cdiıor, ve 
di~er taraftanda bir cih:ı'l konfe~ 
ransı toplnmiya çahşıyor'ar. 

lngilterede büı•ük nüfuz sahibi 
olan Jorj Lansbri bugünlerde bu 
maksatla P.erline giderek Hitlerle 
karşı) şacaktır. Du ka ~ılaşmada, 
Bay Lansbri Hitlcri cihan konf e• 
ransına iştirake davet edecektir. 
Amerika Cumhurrcisi Ruzvelt böy• 
el bir konfcra:ısın toplanmasını 
muvafık bulmuştur. Ş'mdi son söz 
Hıtlere kalnııştır. Fran~a Başvekili 
Leon Blum da rnuvafekatini bil· 
dirmiştir. 

lngilız'erin bu teşebbücıü tahkik 
edecek olursa, cihanın bütün de\• 
Jet reisleri bir araya gelecekler 
ve sulhun müdafarısı için çareler 
arayacaklnrdıt. F. kat. devletlerin 
menfaatleri birbirine o derece kar• 
şıdır ki, lngilizlcrin cihan konfe
ranıı namına gayri resmi bir şe
kilde giriştikleri bu işin de hüsnü 
suretle karşılanıp iyi bir netice-

ye varabileceğini şüpheye düşlirmek 
tedir. 

Ahmet Rauf Sonra, mUlkiye encUmeninin, za
bıtaı beledıye talimatnrunesinin 204 
üncU maddesinden tadılat yaparak 
on sekiz yaşını doldurmıyanlann hastalardan alınacak ücretin tari -::: ispanyada boğuşmalar 
sporcu dahi olsalar tenezzüh içın fesine nit sıhhiye encümeni mazba-
kayık ve sandal kullanamama lan, tası okunmuştur. ( 1 nci ,;ayf adan devam) rulan bir pusuda yakalanmış • 
sandal kullanacakların da muhak • Encümen, bu mazbatada fakirleri mevkilerinin terkedilmiş oldu- lardır. Faşist düşmanı İtalyan-
kak yu··zme bilmeleri hakkındaki g·unu teyid etmişlerdir. lar bunları kendi dillerinde isti<> tayin edemediğini, bunların umumi b 
mazbatası okunmuştur. Madrit 11 (A. A. )- General va etmiş ve kendilerinin de fa-

Bu mazbata. e~ münakaşaya heyetçe tnyinini istemektedir. Bun- Mıaja gazetecileri kabul ederek şist olduğunu söyJiyerek esirleri 
yol açmışlr. Azadan bir kaçı '!löz al· dan başka, encümence, muayene i - şu beyanatta bulunmuştur: aldatmışlardır. 
dıktan sonra. Muhıtlin Ustilndağ da çin tanzim edilen ve 25 kuruştan Elımizde bulunan İtalyan as- AVRUPA • AMERİKA HAVA 
bu yaş kaydını muvafık bulmadığı- başlayıp 1500 kuruşa kadar ücret kerJeri İtalyan kıtaatının İspan- POSTALARI 
nı, spor ve dcnizcilığin inkışafı te- tayin eden tarifa müzakere edil - yada harp etmekte olduğunu Nevyork 12 (A. A.) - Nev -
mm edılmeğc çalışılan bir zamanda miş, uzun boylu münakaşalara sc - açıkça gösterir. Artık dahili bir york Times gazetesinin bildir -
bu kaydın doı!ru olmadığını söyle - bep olmuştur. Neticede, tarife ve harp mevzuu bahsolamaz. Bu - diğine göre, Atlantik denizi Ü -

mıştır. Maddenin bu esası göz önün· sıhhiye encUmcnine hnvalc edilmiş- gün bir taraftan bazı İspanyol zerinden Amerika ile İngiltere 
de tutularak formüle edılmesi için ı· unsurlarının müzaherctine is - aras~nda bir havai hat tesisi hak· 

ır. k d k mazbatanın yemden encümene ha - imar plam tinad eden İtalya ve Almanya ın a i müzakereler durmuş -
valesi karnrlastınlmıştır. ve clig-er taraftan da İspanya a- tur. Bunun sebebi, son istasyon 

Maknmın müstacel J. aydile yaptı· l k I h 
Keçi etleri rasında beynelmilel bir harp o aca o an ava limanının ne -

Kasapların keçi etleri ü slUnc be- ği teklifte beş senelik ımar planının mevcuttur. rede yapılncağı hakkında Kanada 
lediyenin yaptıracağı etiketleri as- tatbikine hnşlanacağı, bu planın yol General Miaja esir edilen İtal- ile Amerika arasında çıkan ih -

k t k d kk ı!! ve knnnliıasyon in~antınn ait kıs - tila~ ftır K d h ı· ması ve nsap ve avu çu ü •ın- '"" ı. yan askerlerinin Habeş seferin- · ana a, ava ımanı o-
larında akar su tesisatı bulunması mının meclise verildiği bildirilmek - de harbe alınmış askerler oldu- larak Montreal'i, Amerika ise 
kabul edılmıştır. tedir. Bu teklifin önce bütçe, sonra ğunu ilave etmiştir. Nevyork'u teklif etmeketdirler. 

M ual}ene ücretleri da nafıa cnci.ımenlerinde tetkiki ka- ·ıu! d · t 12 ( A A ) Evvelkı· - --
Jvıa rı · · - TUrk ·Fransız ticaret 
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t~v;ı;~1 ·1 Tür~'.~,:.=~~~~=~~;~ş~a~iı:;; 
taraf isteğile bir sene daha temdit 

--------------------..: edilecektir. 
Cı ımhuriyet 

Nüfus memleketin canh 
zengin lğidir 

Cümhuriyet başmuharriri 
Yunus Nadi Someringden gaze
tesine gönderdiği mektupta, 
zengin nüfuslu Turkiyeden bah
sediyor. Bol nüfusun memleket
te en canlı bir servet olduğuna 
şüphe yoktur Tiırkiyerniz bu 
hakikati bilmiyor ve takdir et -
miyor değildir Ancak bu değer· 
li bilginin ve bu pek yerinde 
takdirin her gün yeni yıl ted -
bırler]e tatbikat alanında yü • 
rütülmesi gerektir. 

Bir cok memleketler doğumu 
artırmak için ne 15.zımsa yapı -
yorlar. İta1yadan bazı örnekler 
alınabilir. Bununla beraber bi
zim dikkat edeceğimiz bir nok -
ta daha vardır. O da çocuk ve .. 
fiyatının önüne geçmektir. 

Tan 
Kafa sporu 

Anglo Sakson memleketleri .. 

nin bu güzel sparu bizde de yer
leşmelidir. Tan başmuharriıi 
Ahmet Emin Yalman bu sabah
ki başmakalesinde doktor İbra
him Temo'nun, kafa sporunda 
kendisini en çok gösteren tale -
be takımlarına verilmek üzere 
gazeteye gönderdiği iki kupayı 
mevzuu bahsederek. bizde de 
kafa sporunun yerleşmesi ve 
ilerlemesi lüzumundan bahse -
diyor. 

Bir kaç sene evvel Amerika
da Türk dostları cemiyeti Tür -
kiye hakkında alaka uyandır .. 
mağı dtişündüğü zaman en iyi 
yol olarak şunu bulmuştu: A -
merikada tahsilde bulvnan 
Türk kızı talebelerinden Galip 
Rtfat ve Suat Zekiyi seçerek bu 
münakaşa takımı teşkil etmiş 
ve bu takımı bütiin Amerikada 
dolaştırarak Türkiyeye ait me -
seleleri muhtelif üniversitelerin 
münakaşa takımlariJe bir spor 
halinde münakaşa ettirmiştir. 

Bu kafa sporuna alışan tale .. 

be kitap karıştırıyor ve anlama· 
<lığını hocasından sormağa alı .. 
şıyor. 

Ahmet Emin Yalman yarınki 
yazısında kafa sporunun usul -
leri ve kaideleri hakkında ma • 
lumat verecektir. 

Kurun 

Ekonomide m1111 blrllk 
Kurunda Asım Us üzüm kon

gresi münasebetile başlayan fa. 
aliyete dikkati celbediyor. Bu 
kongre, ihraç mallarımız üze .. 
ı·indeki çalışma yo11arını açmış
tır. 

Üzüm kongresi rnilH servet 

kaynaklarımızdan biri olan Ü -

ziimden. rıPm]P~Ptin ?Yl;;,.,,~;in 

olduğu kadar geniş bir ölçilde 
faydalanması çarelerini ve im -
kanlarını aramıştır. Bu çareler 
ve imkanlar mevcuttur. 

Üzüm hakkında düşünülmüş 
şevler. memleketin diğer bir çok 
ihraç mahsulleri için de tatbik 
edilebilir 

ltaı yan gazeteleri ba· 
h 1hlaştı 

Roma, 12 (Hususi) - Kağıtla• 
rın bahalılnnması yüzünden ltalyan 
gazetelerinin fiatı 10 santiru yük• 
selmiştir. 

r "' Resmi Devairin 
nazarı dikkatine 
Avrupaya fazla döviz \·er· 

me~e sebep olan fazla kAğıt 
!arfıyatını tahdld edebilmek için 
şimdiye kadar büyük puntolllrla 
dızilen ilanlar, "U'us,. ve "Cum• 
buriyet,, refiklerimiz gibi, 16 
mart tarihinden itibaren küçük 
puntolarla dizilecektir. Punto a• 

rın yani hurufat eb'ndının küçü&

mesi den dolayı resmf iiAnlara(\ 

gazetede istiab ettiği yer nazarı 
d.kkate alınarak bu nisbet daj. 
resinde tesbit edilen ücretler n~ 
tice itibarile eski ücretin ayni 
olup hiçbir fazlalı~ havi bulun· 
ma-JıA-ını ilin ederiı. -

1 
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Günün meselesi : PARA MÜZESİ 1 H~i~~~0~i~fu 1 

Istanbuld~ kü·çük yaş- Yeni müz~, p~zarfesi günü i~nc:ıfy;s~~~h -
ta bır takım merası~~~çılacak 

hırsızlar mı türedi?. Burada, bir çok eski paralar, 
mücevherat teşhir edilecek 

Yirmi dört saatte 6 yeni vak'a oldu 
Bazı sabıkalılar, 18 yaşından küçük çocukları 

teşvik ve kendilerine alet yapıyorlar 
Cürmii meşhut kanununun mışlardır. yapamıyan bazı suç erbabı, kü-

tatbikından sonra İstanbulda Yaptığımız tahkikata göre, çük yaşta çocukları kendilerine 
hırı;ızlık vak'aları azalmış, hiç cocukların arasında hırsızlık vasıta ederek hırsızlığa teşvik 
denebilecek dereceye inmiştir. ~ak'alarının artmasıııı şundan etmekte ve suçlarını bu küçük 

Bugün polisin posta ederek ileri gelmektedir: masum ellere yaptınnaktadU" .. 
adliyeye getirdiği vak'alar ara - Malum olduğu üzere ceza ka- lar. 

M ÜZELER idaresi, ötede beri
de kalmış, eski devirlere ait 

bir çok meskıiktıt ile mücevherat, 

kıymetli iaş ve madalyonlardan mü
rekkep zengin bir salon \'Ücudc ge -
tinncğe karar vermiştir. 

Bunun için bizzat müze]cr müdürü 
Aziz meşgul olmaktadır. Seyyah 

mevsiminin yaklaşnu.~ olması dola • 
yısile salonun biran evvel hazır • 
lanması için müze idaresinin bütün 
memurları da bu işle tavzif edil • 

ınişlerdir. 

Salon, Martın 15 inci Pazartesi 
günü öğleden sonra saat 3 de yapı • 

1 lacak bir kii~at resmi ile açılacak • 
tır. Kii~at resminde miizclcr müdii
rü Aziz kısa bir hitabede bulunarak 
salonun açılmasındaki gayeyi anla
tacak Ye da,·etlilcrc nıeskukat ve 
mücevherat hakkında izahat vere -
cektir. 

l\feski'ıkat salonunda, çok eski 
Türklerin paralan ile İslami ve gay
ri İslami hükfunetlerin paralarını ve 
gayet kıymetli nıiicevherat ve ma • 
dalyonlar teşhir edileceğinden o gün 
a1aka ile beklenmektedir. 

Milzeler idaresi ayni gün müzede 
yeni rekzedilm.i§ olan Atatürk bus
tüniln de küşat resmini yapacaktır. sında hırsızlıktan suçlu olarak nunumuzun 53, 54, 55 inci mad- Geçenlerde Adliye Vekfiletin

pek az kimselere tesadüf edil - deleri ahkamına göre; 18 yaşını den gelen bir emirle hapisane • 
mektedir. bitirmemiş olan suçlu çocuklar de bulunup ta 18 yaşından aşa _ 

Bu vaziyet: vaz'ı kanunun, hakkında verilmiş olan hürri - ğı bulunan mahkumlar da ser. 
meşhut su°Çlular hakkındaki isa- yeti bağlayıcı cezalar, onlara best bırakılınca, bu gibi vak'a. 
betli tedbirin iyi bir neticesi ol- mahsus ceza evlerinde ve ıslah lara Adliyede daha sık sık tesa-

Yabancı sigorta lstanbulda 

nıakla beraber bu hususta adli- hanelerde geçirilmesi lazım düf edilmeğe başlanmışhr. 
Şirketlerine bulunan iki 
Rağbet yok.. Vekilimiz yecılerimizin ve matbuatın gös • gelmektedir. Dün de bu cümleden olarak 

1 

terdiği alaka ve hassasiyetin Halbuki; bizde ceza kanunu - beş altı vak'a kaydedilmiştir. 
dahli bnlunduğu şüphesizdir. muzun amir bulunduğu bu gibi Adliye Vekaleti ceza kanu • 

Fakat buna rağmen son za • müesseseler henüz kurulama -
d d b 'b" k"' ··k numuzun Amir bulundug"u ıs • 

manlaı da şehrimizde 18 yaşın - mış ol uğun an u gı ı uçu 
hk ... 1 h · h lahanelerin inşaatı için bir ta-

küçük olan çocukların arasın - yaştaki rna um ar apıs ane • af 
k b t r tan çalışırken, dig" er taraf • 

da hırsızlık yapanların arttığı ye konulamama ta ve ser es 
ve artmakta olduğu nazarı dik- bırakılmaktadır. tan vak'aların önüne geçmek U
kati celbetmiş, alakadarlar bu Diğer taraftan cürmü meşhut zere de bir önleme tedbiri al .. 
mesele üzerinde tetkikata başla- kanunundan ~ka . .;.rak;;;;;,...;h;....ı_rs_. ı_z_lı_k....m:'_m_a_k__.iç._in;.;..t;..;e.;.tk-i_k-.a-.t,..y~a;;.ıp;;,:.m=ak:::,t::;a~d:.:;ır!..:.~I 

Muallimlerin tahsili Sultanahmet 
mOfettişler- Hafriyatı 

den yQksek m İ? Başlıyor 
Bazı müfettişler, geni yetişen mu
allimler karşısında zayıf kalıyor 

UGÜN Türkiyedeki ilk mek-

tepleri teftiş eden miifettişle • 
rin mecmuu 190 kadardır. Veka • 
Jet, bu müfettişlerin vaziyetini tet· 

kik etdektcdir. Çünkü bu 190 ilk 
tedrisat müfettifiaden 150 ilk mu
allim mektebi mezımudur. Bu mü
fettişler, munllim mekteplerinden iki 
senelerde mezun olmuşlardır. 

"İspektcrlik kadrosunda soa yıl. 
)ar içinde bir çok tasfiyeler yapd • 
mış olmasına rağmen, bugünkü İs • 
pekterlcrimizden bazılan, bilhassa 
ymi yetişen alb smıfh öjretmen o• 
kutu muunlan brpsmda zayıf kal
nıaktadır.,, 

Bu itle uara9an Profesör 
Nisanda gelecek 

Geçen yıl Sultanahmet camii 
arka11ndaki Arasta sokıtında eski 

Bizans eserlerine ait, iki ayı müte• 

caviz hafriyat yapmıt olan İngiliz 
erkeoloji Profesörü Bak~ter 1 Ni. 

ıanda ıebrimize relerek tekrar 

ayni yerde hafrlyata devam ede
cektir. 

Geçen yıl IDfiliz profetörünüa 
yapmıı oldutu hafriyat çok iyi 

bir netice vermi1o Bizans tarihine 

alt kıymetli aan'at nümunelerinf 

Bir 9lrket daha taallr• 
tini tatll etti 

Yerli sigorta şirketlerine karp 
halkın göstermekte oldu2u rağbet 
günden güne artmaktadır. 

Bu yüzden ekseri sigortll şirket.. 
Jeri bu seneki bilançolarını darla 
kapamışlardır. Yangın ve nakliyat 
sigorta işi erile u~-raşan "Ankara" 
Anonim SirortA Şirketi de halktan 
gördüğü rağbet iizerine Trakya ve 
havalisinde de m:.ıameleye başla· 

mıştır. 

Ecnebi sigorta şirketlerinden bir 
çotu bu vaziyet üzerine müşkül 

vaziyete düştüklerinden mcmltke. 
timizdeki faali.)retlcrini tatil etmeyi 
düşünmektedirler. 

Ezcümle bu tirketlerJen Bc
dişe Aıekürans müessesi müt
kül vaziyete düştüğünden Türkiye. 
deki muamelatını tatil etti~tni lk
tısat Vekaletine bildirmiştir. 

Lindherg 
lstanhula 
geliyor 

Halbuki cvelce muallim mektep
Jeri 3 sınıDı idl Daha sonra, dörde, 

bt.'5c \'e nihayet altı sınıfa çıktı. 

V ekilet, yeni yeti§ea ilk mektep 
nıuallimlerinl daha ıenit sdali.bi • 
yetle tefuiş edebilen bir ilk teclrisat 
İspekterleri kadrosu vilcude retir
mek için çalışmaktadır. 

Burün, memleketimizde 190 ilk 
tedrisat müfettişinden 3 Ü Viyana 
Pedagoji Enstitüsünden, 36 sı Gul 
Terbiye Enstitüsünden, 3 il İdadi· 
den, 1 de imam ve Hatip mektebin· 
deıı mezundur. 

ihtiva eden mozaik ve tablolar Atlas denizini ilk e9an 
meydana çıkanlmıştı. kah.ıamanı aramızda 

Müfettişler arasında 3, 4 senelik 
muallim mektebi mezuolan çoktur. 
Maarif V «.>kal etinde salahiyettar 
kimselerin bu husutaki kanaati şu
dur: 

lnriliz profesörü, bu yal aynı göreceAlz 
saba dahilinde daha geniş bir araı- Avrupa ile Asya arasındaki en 
brma yapmıya karar vermiş oldu- muvafık hava yollarım tefkik mak-

pndan kendisine kıymetli iki ar• ıadile lngiliz ve Amerikan hava 
keoloji profesörü ile birkaç asistan şirketlerinden mürekkep bir grup 

M h il Z hl 1
.. refakat edecektir. namma uçuşlar yapan meşhur a 8 8 8 r 1 gaz Amerikalı tayyareci Lindbcr~'in 

B k · ı · k K Prt>feıör son defa müzeler direk· 1 e Çh8rl UrS Ursun& eşi e beraber 19 Mart cuma günü 

Go 
.. recek törlüğüne yazdığı bir mektupta bu lraktan lstanbula ~eleccği haber 

Devam mecburi iş için lAzım relen hazırı.tın yapıl· alınmıştır. 
Mahalle bekçilerinin bilgilerini Hükümet ve belediye memurla• muanı rica etmiştir, H 1 K lk 

arttırmak iç.in kurslar açılması a en a ütede bulunmakta 
muvafık görulmüşh r. rının zehirli gazlar kurslarına de· Profesör Bakster, lngilterede, olan Atlas denizini ilk aşan kahra-

. 
BugUn tetkik ve teftit· 

lerlne devam ettiler 
Şehrimiıde bulunmakta olan 

Maarif ve lnhisa rlar vekilleri dün .. 
de tetkiklerine devam dmişlcrdir. 
Maarif vekili Saffet Arıkan dün 
sabahleyin ve ö~leden sonra iki 
defa Güzel san'atler nkademisine 
gitmiş bilahare Dolmabahçe sara
yına giderek eski velihat dairesin• 
de açılacak resim sergisini gezmi~
tir. Akşam üzeri de Yıldızdaki 
Hakim;yeti milliye [yatı mektebini 
ziyaret etmiştir. 

lnhiurlar Vekili Ali Rana Tar• 
han da yeni gümrlik dairelerini ve 
mu haf aza başmüdürlük kısmını gez• 
miştir. Vekil yeni binada bir evrak 
mahzeni yapılması için 5000 liralık 
tahsisat vadetmiştir, 

Bugün Haydarpaşa gümrüklerini 
teftiş edecek olan Vekil Pazar 
günü Ankarayı dönecektir. 

Balkan antantı 
Ekonomi 
Konseyi 
Atln•r• gidecek mureh· 

heslermmız aeçUdl 
18 Martta Atinada toplna cak 

Balkan antantı ekonomi konseyine 
~ hükümetimiz namına iştirak edecek 

murahhaslar intihap edilmiştir. 
Bu heyet meclisi ikinci reisi 

Hasan Saka'nın riyuetinde Türk 
ofisi Burhan, lktısat vekaleti deniz 
nakliyat müdlirü Ayet, Nafia mü
nakalat reisi Kadri, Maliye nakit 
işleri müdürü Halit ve Hariciye 
vekalttinden Şinasi ve Atıftan mü· 
rekkeplir. 

Heyet azaları Pazartesi gün 
Pire yolile Atinaya gideceklerdir. 

H:ı.1ı. dershaneleri programı tat. vam etmeleri mecburi olduğu bal.. tariht araştırmaları hakkında kon. man tayyareci bir lngiliz tanare• 
ı-. ı d ·1 h geçmesi kahramanlığını ehemmi-

b'ık ed'ılecek olan bu kurs ar a de devamsızlıklara tesadüf edil- feranslar verdi"'i aibı·. bı'r •·aç e•er 51 e seya at etmektedir. ı k ı ı d 5 e l!lo. "' yet e arşı ayan mil elimiz ken isi-
bekçilere ayni zamanda :abıl~ mektedir. de hazırlamıştır. Erke oloji profe- Bu tayyare ile memleketimizden ne murassa bir tayyare madalyası 
iı:lerine ait bazı hususlar da oğretı· Dahiliye Vek!letinden vilAyetlere sörü müzeler idaresinin yardımilc uçup geçmesi hakkındaki izin vermiş ve büyük sevgi göster. 
l;cek ve devam mecburi olacaktır. b" . d b d b müracaatı lngilterenin Ankara miştir. 

gönderilen ır tamım e un a11 u eserlerinden bir kaçını tercu~me f L'ındbera'ı'n lstanb !da k 
Bu kurslarda muvaffakıyet gös• ıe areti tarafından yapılmıştır, 6 u ne a• 

b k 
.1 · • 1 ·ne nihayet sonra kursa devam edenlerden ede-cek ve Halkevinde de konfe. H t 1 d 1 dar kalacağı mnlüm dcğ'ildir. Ken-

termiycn e çı erın ış erı a ır ar a o du"'u üzere Lind· d' · b d d "' L d imza aranması lüzumu bildrilmiştir. ranslar verecektir. b , B • • ısı ura an o.ruca on raya 
verilecektir. erg ın abrimuhiti at' asiyi ilk gidecektir. 

~~~~~~~--~~~~8~~~!!"'!!."""""""'!~~~~~~~'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!~~ça~t~tı~.~b~i~r~d~ur~u:ml~uk~d~u~.ş~ü~n~d~ü~.~l-~çı'~n~-~~~b~~- ~~~-~~~~~-~~~~~-•9~~~~~~~~~~~~~ 
Edebi roman: yazı ir renk geleli, yerinden kalktı, maya, muhtar çocuğu susturmaya 

de bir çarpışına vardı: ona doğru yarı belinden aşağısı tut- çalışıyordu. 

Sen de Seveceksl• n '· -Gerçek mi .. yalan mı söylüyol'? maz inmeli bir hasta gibi iki bacağı- Komiserin içinde gerçekten 
Solgun benizli, hasta kadın: nı bir arada sürUye sürüye gitti, bir inan, bir acı belirmişti. Belki 
- Bir simit, bir çay da olsa yeter. kollarını açtı: ömründe ilk olarak karakola düşen 

- Bayılmış. 
_ Bir doktor bulsak mı? .. 
_ Yüzüne biraz su dökün ayı -

lır. 
Kadını yerden aldılar. 
_ Kuş gibi Iıafıf be!.. 
_ Sahi, kemikten başka bir şey 

gelmiyor adamın eline ... 
Bu kus gibi hafıf, bir deri bir ke

mik kad;nı kanapenin üzerine ya • 
tırdılar O her vekitki sert, konu -
§tırken. nk sakalı dikiliveren komi· 

serin şcsi yumuşadı: 
- Biraz su getirin .. 
Dedi, ilave etti: 
- Limon da koklatmak iyidir. 

Ve .. geride kalan polislere de em-
retti: 

- Haydi siz de işlerinize bakın. 
Kadının ayılması yanın saat sür

dü. O biraz gözlerini açıp: 
- Ne oldum, ne var? .. 

Etem izzet Benice D · eyınce.. - Yavrum!.. bir suçlu için dudaklarından: 

Deyince komiser de ona sordu: 
- Ne oldu sana böyle? .. 
Odada ikisi yalruzdlar. LUtfiye ka

napenin üzerinde doğrulmak: 
- Bağışlayın ... Hastaydım! .. 
Demek istedi, kalkamadı. Vücu· 

du biribirinden ayrılmış bir torba 
kemik gibiydi. Kendisini toplıyamı
yordu. B3§ı ağryordu: 

- Hiçte böyle şey ba~ıma gelme. 

mişti. 

Komiserin gözleri içine dalgın, 

durgun, sönük bakııılarile uzun u
zun b<ıktı: 

- Bana sıcak bir şey söyleı· mi • 
siniz. Arlık dıw::ırıaım.racağım. Üç 
gündür " .-.w ekmek bile 

yemedin. 
Dedi. Komiser bir rüyadan uya• 

nıyonnuş gibi ayılıruya, kendini to
parlamıya çalıştı. Gene elini, uzun 
beyaz sakaltna götürd.U, kaşlannı 

- Kırk yıllık polisim, ya kafese D z 11 t ' iyebildi, kundağı aldı. Kolları - ava ı aze .. 
gireceğim, ya bir iyilik edeceg~im.. · · K ı· · kt tırtır titriyordu. Çocuğun yüzüne e ıınesı çı ı. 

Diye dü_şündU. baktı, gözünden gene iri, kaynar bir Bu kez Lulfiyenin ayıLnası daha 
- Pek güzel, sana inanmak ıs' U- daml ·· d" A 1 l a yaş yanağının üzerine yuvar· uzun sur u. yı ır ayı maz mırıl • 

yorum.. landı, geriye geLnek için bir adım dandı: 
Dedi, seslendi: t N' be a tı, onun rüzgara tutulmuş bir sel- - Çocuğum ... 
- 0 tçi! vi gibi ayakta sallandığı görülüyor- Nerede Rıfkı?. 
Kapıdaki polis geldi. du. Muhtar: 
- Koştur şuradan birisini köşe • 

deki aşçıya, bir tas sıcak çorba, bi -
raz da ekmek alsın gelsin. 

- Peki.. şimdi. 
Nöbetçi polis bu işi görmeye git

ti. Kapı vuruldu: 
- Gel. 
Muhtar kucağında çocukla içeri-

ye girdi: 
- Emretmişsiniz, getirdim!. 
Ve.. kundağı uzattı. 
- Ha .. iyi ettin, veı· şu kadına!. 
Lutfiye kundaği görünce yeni bir 

sarsıntı geçirdl Benzindeki sarılık 
uçtu, yilzUne bembeyaz, kireç be • 

- Düşüreceksin .. 

Derken, kadının kollan açılıver • 
di, kundak yere düştU, anne de bir
den düştil ve yerde yumaklandı!. 

Komiser yerinden fırladı. Muhtar 

şaşırdı, ilk önce nğlayan, düşüşten 
zedelenen çocuğun kundağını yer -
den aldı: 

- Vah yavrum .. 

Komiser : 
- Gene bayıldı ..• 
Dedi. 

Gene, sular, limonlar, nane ruh· 
lan getirildi. Komiser kadını ayıtl • 

Komiser bu sorguya şaştı: 
- Bıraktığı çocuğu ne diye soru-

yor?. 
Çocuğu görünce neden bayıldı?. 
Bu kadın bu hale nasıl gelmiş?. 
Fakat, bütün bu dü~üncelerini bel-

li etmedi: 

- Çocuğu ne yapacaksın? .. 

Lutfiye sustu. Yalnız boynunu 
büktü. Elini kalbinin üzerine götür
dü. Kalbi sökülecek, yerinden fır -
lıyacak, boşa dönen motör gibi bir
den luzlanıp parçalanacak gibi atı- 1 

yordu. Başındaki ağn daha çoğalmış- ı 
(Devamı var) 

Beceren var mı? 
Bu sırada bir harp ne demektir?. 

Bunu hiç diişündünüz ınü? Düşün

mek bile baş döndürücüdür. Amma 

başımz döue d"nc dnhi düşünmekte 

israr edersek, en ufak bir hesabı 

dahi aklımızın pusulac;ına sığdırma

ya imkftn yoktur. 

Evvela: Bugün iki devletın tek 

başlarına harbetmelcri mümkün de

ğil. Çünkü bir çok devletler karşı -

lıklı ittifaklar]a bağlanmış!. O hal

de bir yerde bir harp kopması de -

mek, devletlerin birihirine girmesi 
demek olacaktır. 

Yani, diinyadan, tek başına har -

betmek iml.anı kalkmış bulunuyor. 

Harp olursa bir cihan harbi lacak
tır. 

İşin garibi burada sanma!. Bir ci

han harbi ne demek, onu şöyle bir 
üstün körü hesaplıyalım: 

Bilhesap, büyük devletlerden 

Fransa harp halinde (4) milyon as

ker çı! arıyor, Almanya (13) m·lyon, 

Rusya (:l6) milyon, İtalya (8) mil

yon, Japonya (14), Amerika (20), 

(488) milyon ııüfusu olan İngiltere 
asgar1 (20) bunlara bağlnnmış olan 

küçi.ik devletlerin asker ınikdarıru 

da top) ckı1n (35) milyon tutalım. 

Demek ki dünya üzerinde (150) 

milyon asker çarpışacak!. 

Tayyareler, tanklar, toplar, zırh
lılarla mücehhez 150 milyon insan a

yaklandığı zaman dünya yüzünde 

kim sağ kalacak?. 

Hesabın (ceın) ameliyatını böyle

ce yapabiliyoruz anıma, korkunç 

(tarh) nmeliyatım yapabilen, nklma 
sığdırabilen beri gelsin!. 

Sonra hala düşünf'n sivri akıllı -
lar var: 

- Kıyamet acaba nasıl kopacak?! 

Halk Filozofu 
ttlllltllJlllll11llllllllllltllllllltlllllttllll11MltttllllllttllltlltllflHtltU' 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi . 

Hayatı ucuzlatmak 
için •• 

Dün, ticaret ve iktısat işlerin· 
den anlayan bir dostumuzla ko
nuşuyorduk. Bize birçok şayanı 
dikkat şeyler söyledi. Konuştu· 
ğumuz mevzu hayat pahalılığına 
havayici zaruriye fiatlarının bu 
günkü vaziyetine temas ediyor
du. 

izah edelim.. Bir çoklarımız, 
bazı maddelerin pahalı satılma
sının sebebini küçük ve seyyar 
esnafta arar ve hüküm ver:rken, 
küçük esnafın ekseriyetle ihtikar 
yaptığını ifade eder. Bu yanlış
tır. Çünkü, küçük esnafı gözü
nüzün önüne gelirin. Bu vatan
daşlar, çok az bir para· ile sıkıntı 
içinde geçinen vatandaşlardır. 

Demek ki çok kazanmıyorlar. 
Kazanan adam halinden belJi 
olur. Bu işin içinde bir "muta
vassıtlar,. meselesi var. Hakikat 
şudur ki, hizim memleketimizde, 
bilhassa lstanbulda bir mal yüz 
elden geçiyor, Yani beş kuruş
luk bir mal alıyorsunuz değil mi? 
Emin olun ki bu beş kuruştan 

birçok kimseler kazamyor. Böy
le oeı, kuruştan birçok kimselere 
hisse çıkarınca, şüphesiz, beş 

kuruşluk malı on kuruşa ancak 
alabiliyorsunuz. Demek ki, haya
tı ucuzlatmak,halka her şeyi ucuz 
temin etmek için mutavaııııtların 
sayHını azaltmak icap ediyor. 
ıv.utavassıtların ço~uda tufeylidir. 
Bunları ortadan kaldırınca, bir 
çok şeyler kendiliginden ucuz
Janacaktır.Bazı maddeler de var
dır ki, çok mutavassıt elinden 
geçiyor. Fakat, bunları satanlar 
da, diğer eşya füı.ilarına baka
rak pahalı salıyorlar. Ve işte 

asıl ihtiklr bu g"ibi maddelerdedir. 
MutavaHıtları kaldırıp diğer 
maddeleri ucuzlatınca, bu beri. 
kilerde kendiliQ'İnden ucuzlaya• 
caktır. 

Birimizin derdi, hepimizin der• 
eli olduğuna göre, bu meselede 
alakadarlann dikkat gözünü çe
keriz. 

------------------· 
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f HIK~).:e~yz~ Havacılık 
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Güneşli bir gUn •• 

Bir pazar günü idi, ha\•a çok 
güzeldi. nkbaharın geldiğini, 
ilk defa o günü anlamıştım. Tak
sim tramvay istasyonunda hem 
güneşleniyor, hem etrafıma ba
kınıyordum. Güzel k:;ıdınlarm 
ince ipek çorapl:;ırının hangisi
nin daha çok yakıştığını araştı
rıyor, birbirile mukayese edi -
yordum. Çoktanberi görmedi -
ğim arkadaşım Haluk birden 
karşıma çıkmıştı: 

- Yahu. dedim, ben de bir 
arkadaş arıyordum, nereye böy
le? ... 

·- Hiç, biraz hava almak için 
çıktım. Güneşleniyonım. 

- Haydi öyle ise, dedim, bi -
raz gezelim .. 

Abidenin yanından Harbi -
yeye doğru2 ağır ağır yürümcğe 
başladık. Cadde hmca hınç de -
necek bir kalabalıkla dolu idi. 
Herkes, güzel havayı görmiiş, 
sokağa fırlamıştı. 

Taksim bahçesinin önüne gel
miştik. Ark::ıdaşım kolumu diirt
tü. Önümiizden ağır ağır ilerli
yen iki şık kadını göstererek: 

- Bak, bak, dedi.. Bunlar 
kim biliyor musun?. 

- Hayır, bilmiyorum! .. 
- Yüzlerini gördün mü? .. 
- Görmedim .. 
- Biraz hızlı yürtiyelim de. 

yüzlerini gör .. 
Adımlarımızı sıklaştırdık. 

Yanlarından geçerken dönüp 
baktım. İkisini de ayrı ayrı süz
düm. İkisini de gözüm ısırmıs -
tı. Tanıyacaktım. Hatta bizim 
taraf tan olanı. ben yüzüne ba -
kınca hafif gülümsedi. 

Hallığa: 
- Yahu, dedim, ben bunları 

tanıyacağım .. Fakat nereden? 
Hem iyi tanıyacağım.. Peki 

sen tanıyor musun? 
-Yok. .. 
- E, peki neden bana soru -

yorsun?. 
- Biraz evvel yanımız -

dan geçtiler. Sen dalgındm, gör
medin.. Gözüm ısırdı. Bu ka -
dınlan tamvordum. Am::ı . nf" -

/ 

reden? .. Belki sen tanırsın, di -
ye sordum. 

\ 
' 

Biz b"ylc konuşurken, iki 
kadın ilerlemiş, yine biti geçmiş
lerdi. Arkalarından b:;ıkıyor, 
boylarını, poslarını, bacakları- 1 

nı süzüyordum. Hiç te fena şey
ler değildi. Boş bir poı.zar günü
nü pekala doldurabilir, bize, 
bir günümüzü eğlence ile ge -
cirmemize vesile olabilirlerdi. 
Hele sağd:;ıki pek nefis bir şey -
di. Ben böyle onlara bakarken, 
sağdaki başını çevirip bakmaz 
mı? Hem de yine güldü .. 

- Aman Haluk, dedim, bun-
lardan ekmek çıkacak. .. 

- Peki ne yapalım? .. 
- Peşlerini bırakmıyalım .. 
- Sonra? .. 
- Sonrasını, sen bana hı • 

rak .. Ben yanaşır, konuşurum, 
ahbap olurum .. 

Onlar önde, biz arkada gidi -
yoruz. Biraz sonra, bu sefer iki
si beraber, tekrar döniip bak -
tılar. Yine gülüvorlardı. Fırsa
tı kaçırmadım. Kaş, göz işareti 
ile konuşmak is1ediğimizi anlat
tım. Onların da bizden ba 1ıset
ti kleri. bir şeyler konuştukları 
bellı idi. 

Birden karşı kaldırıma geç -
tiler. Haydi, biz de arkasından .. 
biraz ötede büyük bir pastaha -
neye girdıler. Tabıi biz de .. . 
baktım, tiı ilerde, küçük bir 
bir paravanla ayrılmış, ki.ıçük 

bir masa başında oturuyorlar. 
Onların tarafına doğru yürü -
dük .. Hemen yanı başlarındaki 
masaya oturduk.. Artık gülüş -
meler artmıştı. İma ile, bazı şey
ler söylemeğe başladım. Hatta 
işi o kadar ileri götürdüm ki: 

- Ne olur canım, dedim, ma
saları birleştirsek, ne çıkar san
ki? Pastalarımızı daha tatlı tat
lı yeriz, konuşuruz, eğleniriz .. 

Halôk benden baskın çıkmış
tı: 

- Tabii canım. dedi, ne ola -
cak şu ölümlü dünyada .. ayrılık, 
yalnızlık. Allaha mahsus ... 

( D~mamı 6 TtC't sayfada) 

J\lınan liavacılık telttıiği, liat
ta bir ticaret havacılığına sahip 
olması yasak edilen harbin fer· 
dasında bile, hükumetin bütün 
itinasını sarfettiği bir mevzu o
larak kalmıştır. Üzerinde yapı· 
lacak etüdler için havacılık, 

geniş bir krediye her vakit ma
lik idi. Sonraları; ticaret hava -
cılığı, Lufthansa hava yolları 
üzerinde son derece yükSek de
ğerde personelin yetiştirilme -
sini ve aııtreman edilmesini ko
laylaştırdı. Yeni modellerin tet-

Almanyanın hava kuvvet
leri korkunç bir hale girdi 

Almanlar bilhassa aOlrbombardıman veavcı tayyareleri .. 

kiki metodik bir surette idare o- 1 
lunuyor ve Luf thansa tecrübe -
lerin son derece ileri~e götürül- , 
müş bir surette amelıyatta tat -
bikini kolaylaştırıyordu. Ayni 
~mand:;ı, tasarlanan süel hava
cılık personelinin yetiştirilmesi 1 

' 

de gizli bir surette başarılıyor -
du ve Hitler rejiminin idareye 
gcçmesile bu, tamamen asker -
leştirilmişti. 1934 den itibaren 

de günde bir çok ekip çalıştıran 
tayyare fabrikalarındaki perso-

ne çok ehemmiyet veriyorlar 
Bir tayyare ne kadar 

sik/ette, 
kaç bomba taşıyabilir? 

Almanyanm bugün .. 
~1 kü havacılığına 
:(,.,, ,l uzakta~ ~bir bakış 

. , .... 

nel sayısının gittikçe kabardığı 
görüldü. Almanyanın, devlet, 
şehirler ve büyük korporasyon
lar gayretleri ile meydana gelen 
ve bunların yardımını gören eşi 
bulunmaz tayyare meydanları
na sahip olmağı da başardığını 
ilave edelim: 

Praıga Baıoekill ff Alma11 Hava Ntuırı Gofittı av mınl• 
lıııdu. Geçulercl• uhiıtana gaptııı Hg•lıattıa ,,,,. hayli 

aelanmı,tı 

Daha üç ay evvel Almanyada 
süel havacılığın mevcudiyetini 
inkar eden Hava Bakanı gene -
ral Görningin 1935 senesi ilk -
baharında, bunun tekrar doğu
şunu açık olarak bildirmesinde 
ve Berlin 'i ziyaret eden İngiliz 
Bakanına, Alman havacılığının 
daha şimdiden İngiliz havacı -
lığına müsavi olduğunu ve bun
da kalmıyacağını söylemesin -
de hayrete değer hiçbir şey 

yoktur. 

Alman süel havacılığının te
kemmülünü geciktiren sebep, 
endüstrinin randmanı değildir; 
bu, evvelden yapılan bütün ha
zırlıklara rağmen, personelin 
tam manası ile yetiştirilmesin -
deki gecikmedir. Personel ko
lay bir surette askere alınıyor, 
metodik bir surette tahsil etti -
riliyor, fakat cüzütamların teş -
kitinde hala kadro noksanlığı 

hissolunuyor. KaZaların sayısı 

fazladır ve bazı malzemelerde 
noksanlıklar da vardır. 

Bununla beraber kıskanç bir 
surette sır olarak tutulmasına 
rağmen, filolarda çalışan tay -
yarelerin, daha şimdiden 1500 
ile 1600 arasında olduğu ve bom-

bardıman tayyarelerinin takri -
ben 3 60 olarak en başta gel .. 
diğ ibilinmektedir. Bu sıraya, u
fak pir tadilattan sonra süel tay
yare olarak kullanılabilecek ve 

farzedilmektedir ki, bunun 1200 
1200 nil büyük uçuş sahalı, mo
dern bombardıman tayyareleri 
teşkil edecektir. 

Almanya'da çok yayılmış 

Alma11 ôıvlct rtlıi hltlır Fronıanıra Bırlln H/lrt P.ase Ilı IL•n•ıu11or 
ıoldo sefirin r•filc.aıı 

ve yuvarlak bir rakkamla 200 
ü bulan Luf thasanın tayyare -
]erini katmak lhımdır. Alman· 
y~'nın gelecek sene en az 2000 
tayyare kolayca sahip olacağı 

ıpor zihniyeti ilmt kültür ve 
pratik teknik bilgiler sayesin .. 
de Almanya havacılığı değerli 

bir navigan ve teknik persone -
lini askere toplıyabilecektir. 

Yedek malzemeye gelince, bit 
kısmı şimdiden seferber edil -
miş; havacılık endüsri, Iazını 
olan her şeyi teslim edebilecek 
vaziyettedir, alelhusus verdiği 
kararlara sahip olan, hiç bir pat' 
lementonun kontrolu ile rahat
sız edilmiyen ve sayısız olarak 
para sadeden Hjtler hüklımeti, 
endüsrinin tam randımanla iş • 
liyebileceği zamana kadar filo
larda meydan.a gelecek boşluk .. 
ları doldurmağa gerekecek bü
tün yedek malzemeye malik ol-
mak için imalatını vakti zama .. 
nında ilerletebilir. ........................................................ 
Almanya ile 
Ticaretimiz 
HUkQmetl m l z le yeni mU
zakerelera girl9ecek bit 

Alman heyet i geliyor 
Almanya ile aramn.daki ticari 

vaziyet hakkında temaslar yapmak 
üzere bugünlerde, Alman hükumeti 
tarafından seçilen hcyet!n Ankarr 
ya gelece~i haber alınmıştır. 

Cumhuriyet Merkez Banka51. 
\.azı aebeplerle, Almanyay a kari' 
Kle ring hesabını kesmişti, klerinf 
y olile Almınyıya yapılan ihracat 
d urmuatu. 

Almanya ile aramızda klerinf 
ve ticaret anlaGmalarının müdded 
25 Mayısta bitmektedir. 

Bu heyetle, her iki taraf içi• 
f aydah yeni bir anlaşma esası üze
rinden de müzakerelerde buluoa
caıtı şüphesiz ~örülmektedir. 

=-

rüJtü zamanı pencere önünde 
kimseyi görmedim. 

Tevkifhanede, kokain, esrar, içki 
gibi zehirler kullananıar çoktu 

Sıkıştırdılar. Kimden şüphe
Jeniyorsam onu söylememi iste
diler. Nuh diyip, peygamber de
medim. Koğuşa dönünce, arka" 
daşlara ifademin şeklini anla -
tarak kendilerinin de bu yold• 
karşılık vermelerini tenbih ~' 
esasen hadisenin bir rüzgar işi 
olduğunu söyledim. 

Gidip geldiler. İçimizde beıJcl ium müdiriyetten tek bir ses çık
mıyordu. 
Düşündükçe bir buhran geçi

riyor ve geçirdiğim bu buhran -
ların vücudüme çok zarar verdi
ğini iyi bildiğim halde bir türlü 
!akinleşmeden sıkılıp duru -
yordum. 

Ve günler haftaya, haftalar a
ya inkılfıp ettikçe daha fazla ü -
zülüyor, mahkumiyetle de neti -
celense dllruşmarnın bir an önce 
yapılmasını istiyorum. 

• •• 
Çağınlır ve sorguya çekilir • 

mem kendilerini ele vermememi 
~e camların geceki rüzgardan kı· 

nlmış olacağını söylemem rica -
sında bulunan komünist zabiti
ni temin ettim: 

- Böyle bir hıyanete ihtimal 
dahi vermeyiniz. İlk sözüm, son 
sözdür, mösyö Aleksandr. Filha
kika, sergardiyan beni de çağır -
tarak tercüman vasıtasile ifade -
rne müracaat etti. Hiç unutmam; 

- Siz, dedi, sözlerinden emin 
olabileceğim yegane şahitsiniz. 

Bir polisin, bahusus bir Türk po
lisinin yalan söyliyeceğine ihti -
mal vermem. Bildiğinizi söyleyi -
niz! 

Vak'adan haberdardım. Gece• 
leri, ele geçirdiği bir ufak çakı 

ile parmaklıkları sökmek der • 
dine düşen Rus zabiti, son par -
maklığı da çıkarmak üzere iken 
bir aksi tesadüf eseri, kolu pen
cereye değiyor, pencerenin dört 
camı da olduğu gibi ~ıe büyük 
bir giirültü hasıl ederek yere 
düşiiyor. Ko~ştakiler pek o 
kadar alakadar olmuyor. İşi bi
len bizler tehlikeyi anladık. Hat
ta ben, kaçıyorlar mı, diye aya
ğa kalkmış ve onu, usulca ya -
tağına gömülmekte görünce ye
rime çekilmiştim. Sonradan 
kalkarak camlarını kırdığı pen
cereyi o ~ekle sokmuş ki1 eski -
Binden farklı görülmesine im -

Güganda Cogınnı ıehrlnd• müt!Jciumumilik «alreıi .. . 
kan yoktu. Nitekim, hemen her 
gece bir parmaklığı sökmekle 

meşgul olduğu halde bunu, hiç 
kimse hissetmemiş, farkına var-
mamıştı. 

- Hakikati söylemekle size 
ait şüpheleri de gidermiş ola -

caksınız. 
İlk sözü ötede vermiştim. 

Hakikati söylemek, bu sözü ye-
rine getirmemek demekti. 

- Bilmiyorum, dedim, rüz -

gar çoktu. Bu tesir altında kı -
rılmış olması muhtemeldir. Gü-

şüphelenenler de vardı. Bun' 
ve gardiyanloı.rın pencere önün
de tetkikat yapmalarına rairn~ 
iş, o tahkikat sırasındoı. gizli k 
dı. Ancak, öğleden sonra b1' 

meseleyi t:;ıhkik etmek üzeri 
gelen ve itilaf zabıta komutall # 

lığında ilk ifademi almış bulıJ# 
nan Korsikalı Fransız jınd~r .; 
ma yüzbaşısı Vale koğuşa gırı 
pencere önünde durarak bir tt; 
şifte bulunuyormuş gibi sar 

.. # 

sola bakındıktan sonra tercll 
manına döndü. 

(Devamı var) 



TARiH ~ .................... ... 

--
Üç defa ölen, 

Uç defa gömülen, 
Üç defa dirilen adam 

On altıncı asırda, Fransada bugüne kadar hiç 
kimsenin başına gelmemiş feci 

bir macera bir tek adamın başından geçti 
Üç defa ölen, üç defa gömü -

len ve üç defa dirilen adam ne 
mene şeydir, diyeceksiniz, gü -
lüp, dudak bükerek geçecek -
siniz. Belki de masal anlatıyor 
diye bu yazıyı okumayacaksı -
nız. 

Fakat siz Furansua Sivil diye 
bir adamın adını hiç işittiniz mi? 
Pek zannetmiyoruz. Öyle ise ta
nıtalım: 

1537 senesi nisanının 11 inci 

Ölmek üzere olan yavruyu 
yaşatabilmek için elden i!Clen 
bütün gayretler sarfedildi ve 
çocuk kurtuldu. 

Hayata girişin böyle bir baş
langıcı da hayli feci şeydir. 

İKİNCİ ÖLÜM 
Fakat acele etmeyiniz. 1562 

sesine gelelim. Fransada da -
hili muharebeler almış yürü -
müş. Bilhassa Ruende kan göv
deyi götürüyor. Şehirde on iki 

Yarall11ı teclaol • lm• k lçtn ıe.\lrJ• d olctor aradılar o• oiamcafıst 
ıedgede solca/< .akak dolaştırdılar 

güuü Fransada Ruan şehrinde 1 bin kişiJik bir ordu. Diik dö 
parlamento müsteşarı ve bah - Mongomeri'yi şehirde muhasa
setmek istediğimiz adamın ha - ra etmişler. Ordunun başında 
bası Alon.c; Sivil adında bir adam genç kral dokuzuncu Şarl var. 
vardı. Karısı Mari hem gebe, O zamana kadar olmuş, bit
hcm hasta idi. Doktorlar elle - miş muharebelerde cesaretile 
rinden geldiği kadar çalıştılar, şöhret kazanmış olan Fransua 
fakat kadını kurtaramadılar. Sivil bir müfrezeye kumandan 
Mari günün birinde öldü. Vü - tayin edilmiştir. Müfreze, şeh -
cudi.i simsiyah .kesilmişti. İlk rin mukadderatını tayin ede -
önce koleradan şüphe etmiş - cek Sent Hiler kapısının mü -
lerdi, bu şüphe ile kadını daki - dafaasına memur edilmiştir. 
ka fevtetmeden gömdüler. Bu vaziyeti göz önüne alınız, 

Kocası çıldıracak bir hale gel- tarihin bir yaprağından alınan 
di: şu vakıanın arkasını dinleyiniz! 

- Hem karımı, hem çocuğu- c İlk teşrinin on beşinci gü ~ 
mu kaybediyorum. Bu nasıl o- nüydü. Öğleye doğru muharebe 
lur? dedi. şiddetlendi. Fransua Sivil yata-

0 isyankar halile icap eden ğmdan girip ensesinden çıkan 
makamlara müracaat etti, kan- bit h""Urstınla ağır surette yara -
sının derhal mezardan çıkarıl- landı. Fakat Jehnn Klerc ismin
masmı, belki de rahminde hala de kendisine son ·derece sadık 
canlı olarak taşıdığı çocuğun bir yaveri vardı. 
kurtarılmasını istedi. Fransua aldığı yaranın acısi-

Kadını mezardan çıkardı.ar. le yuvarlandı. Bunu gören Je-
Rnhmini açtılar, çocuğu çıkar - han yüzbaşısını sırtladığı gibi 
dılar. Gerçi şaşılacak şey! Çocuk gerilere doğru götürdü ve tek -
ölen anasının karnında hala ya- rar vazifesi başına döndü. 
şıyordu. Fakat ölümle hayat a- O tarihteki hiitün muharebe 
rasında bir vaziyette bulunu - zamanlarında olduğu gibi, ça -
yordu. . pulcular faaliyette idiler. Yol 

İşte Nonnandiyalı Fransua Sı- kenarında bırakılan asılzade kı
vil bu suretle daha doğmadan yafetli ölüyü görünce hemen u-
11 nisan 1537 de saat 11 de gö- zerine abandılar, yüzüklerinden 

··1d·· fakat 12 nisan 1537 sa- başlayarak donuna kadar üze-
mu u, 1 h · · <l 
bahı saat dokuzda dünyaya ge - rinde ne varsa epsını soy u -
mişlerdir. lar. 

uıııuıuıuuımııııuııttıııııııııuı11uıuıın1t111111111ııııu11111111uın111111nuM11111111uuı 

-ö·ii"""i'ek·erıekli kamyon 

• • "rdu" ıriinilz ı..... rift tekerlekli kamyon her türlü in· 
YUkarıda resmını go •- """:r, . 

za1ı araziden ı~ebil.mektedir. Tekerlekler famamile müstakil bırnkıhn•ş 

ldukl • • • • b''tün' inzalanna uyarak dönmekte, yokuşlan çık • o an ıçm, araı.ının u 
Dıakta, in41eri inmekte ve kendisindeo bekleoeıı hbmeti yapmaktadır. 

Sonra da bu suçlarını örtmek 
ıçjn cesedi hende~e yuvarladı -
far ve üzerine de bolca toprak 
attılar. O sırada sabah saat on 
bir<li. 
Ru~n'de muharebe bütün 

şiddetile devam ediyordu. Düş -
man şehre ~rmişti. Jehan'ın 
aklı, fikri hep yüzbaşısında idi: 

- Öldü, öldü. Diyordu. 
Fakat yüzbaşısının ölüsünü 

öyle olduğu gibi bırakmağa da 
bir türlü razı olmuyordu. Der
hal tanıdıklarımı müracaat et
ti. Cesedi yerinden kaldırıp ken
disine layık bir yere gömmek 
ve kendisine layık bir mezar ta
şı dikmek istiyordu. 
Koşup gitti. Cesedi yerinde 

bulamayınca şaşırdı. Sağa, so
la bakındı. Hendeğin bir tara -
fında bir toprak kabartısı gör -
dü .. Şüphelenerek toprağı eşe -
ledı. Alttan çıkan cesedin o pe
ri~n hali içinde yüzbaşısını ta
nıyamadı. Hat~ kızdı dn cese -
din suratına doğru bir avuç top
rak ta o attı. 

Tekrar saPı, solu aradı. Yüz
başısını bir türlü bulamadı. 

Bu sefer her hangi bir ihti • 
mali düşünerek suratına top -
rak attığı cesedin yanına geldi. 
Ancak ölünün elindeki yüzüğü 
görünce yüzbaşısını tanıdı. 

Artık Jehan'ın halini tasav • 
vur edersiniz. Hemen koştu, 
hulduğu adamlarla ölüyü hen -

Karısı kocasının öldilliina zenne. 
derek a~erine 1c.,,antlı 

dek~.en ~ı~~~ı. Yüzünü yıka
dı, uzermı orttü. 

Fakat şehir düşman elindey .. 
di. Bunu hesaba katmak ve Fran
sua'yı ona göre emin bir yere 
götürmek lazımdı. 
VçUNcU DEFA GöMVLVş 
Sadık insan yüzbaşısını bir eve 

götürdü. Yaralıya bakmak üze
re bir de kadın buldu. Fakat 
ş~e gir~nler, bu evi kendi iş
lerıne munasip buldular. İçeri
de hayatla ölüm arasında çır _ 
pınan yüzbaşıyı, pencereden a .. 
şağıya attılar. Alt tarafta bir 
gübre yığını vardı. Efendisini 
müdafaa etmek istiyen Jehan'ı 
da bıçakladılar, onu da aşağı _ 
ya attılar. Oda kendilerine kal -
dı. 

J ehan aldığı yaralardan öl .. 
müştü. Fakat Fransua yarasına 
rağme~ hala canlı, hala hayata, 
canlılıga kavuşmak azminde 
bir adamdı. İki gün gübrenin ü
zerinde yattı. Burası evin ar .. 
ka tarafına tesadüf ettiği ve 
kimsenin aldırış etmediği bir 
yer olduğu için, bu perişan va -
ziyeti gören olmamıştı. 

Fransua o zayıf halinde ken -
disini koruyabilmek ve kurtar -
mak için gücünün yettiği kadar 
gübreleri eşelemiş ve açtığı çu
kura girmiş, ne olur ne olmaz 

' diye üstünü yine gübre ile ka -
patmıştı. Üçüncü gömülüşü de 
bu! 
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Musolininin karısı söylüyor: 

"Ben dünyanın en 
bahtiyar kadınıyım ,, 

Bu bahtiyar kadın gece saat birde bf.r çag ile bir 
kaç bisküvi verip kocasını uyutur. Ustünü örter 

ve kendi odasına çekilir 
Musolini, Roma İmparatorluğunu 

ilan ettigi gün, karJSI Donna Rakel, 
Romanın büyük caddelerinden, o -
tomobili ile kocasının nutuk söyli -
yeceği saraya doğru yollanmıştı.. 

Fakat, sokaklar fazla dolu olduğu i
çin polisler intizamı muhafazaya ça
lışmakta ve otomobilleri muayyen 
bir yerden daha öteye serbest bırak
mamışlardır. Bunun için, Donna Ra
kelın otomobilini de, polis, cadde -
Ierden birinin başında durdurmuş
tur. Musolininin karısı otomobilden 
inmiş ve halkın arasına kanşarak 

kocasının nutuk sôyliyeceği Vene
dik sarayının öntine doğru yollan
mıştır. Sarayın önündeki büyük 
meydanlık mahşer gibi kalabalık -
tır. Rakcl Musolıni sarayın balkonu 
altına geldi •ı zaman, kocası balko -
nun üzerinde görünmüş ve yüz bin
lerce İtalyana hitaben nutkunu söy
lemeğc başlamıştır. Kadın, nutku 
dinlerken gözleri yaşarmış ve başı
nı öneme cgerek saatlerce bcklemiş
ti r. Kocası, sözlerindeki heyecanı 
fazlalaştınp İtalyan muzafferıyetin
dcn hararetle bahsettikçe, onun da 
heyecanı fazlalaşmış ve nutuk hi -
tama erdikten sonra halk arasına 
karışıp beklemekte olan otomobiline 
doğru yollanmıştır. 

Halk arasında giderken, Musoli -
ninin karısı olduğunu belli etmeme
ğc çalışan Kakel, herkesle birlikte 
otomobile binerek evine gitmiştir. 

Bunun için, Musolini, İtalyan ka
dınlarının hep, Rakeel gibi olmasını 
arzulamaktadır. İtalyan Başvekili, 
Karısını İtalyan kadınlığına ideal 
bir nümune olarak göstermektedir. 
Aile ocağının muhafızı olup, süku
net ve mahviyeti seven, doğurduğu 

"' yavrulara bir anne gibi brikan ve ko-
<:asına tam manasile merbut olarak 
vatani duygularla mücehhez olan 
kadın, Musolininin istediği, İtalyan 
tipi bir kndındır. 

Rakel, Musolininin savgili kansı 
olmazdan önce, çok acı günler yaşa
mıştır. Şimdi, duçe'ye, aile, ve ço -
luk çocuk saadeti gösteren bu ka -
dının nerede doğduğunu hiç kimse 
bilmektedir. Bazı kimseler, Mu
solini ile evlenmezden önce büyük 
bir çamaşırhanede çalıştığını söy -
lemışJcrse de bunun doğruluğunu 
hiç kimse isbat edememiştir. 

Çünku, bu ciheti Musoliniden sor
mağa, hiç kimse cesaret edememek
tedir. !{an ile koca arasında öyle 
günler gelip geçmiştir ki, bir aralık 
ayn yaşamağa mecbur olmuşlar ve 
ancak Roma yürüyüşünden biraz ev
vel barışmışlardır. Çünkü, Musolini 
Faşist partisi şefi olarak İtalyan mil

letinin başına geçtikten sonra u -
mum milletine nümunei imtisal ol -
mak istemiştir, ve olmuştur. Bun -
dan iOnta kan koca arasındaki sü -
lnmet tesis etmiş ve aile ocağının 
intizamı temin edilmiştir. 

Bayan Rakel misafirperver bir 
kadındır. Kocasının bugünkü ga -
Yet büyük muvaffakıyctlle mütena
sip olan vaziyetini muhafaza etme -
sini çok iyi bilir. Şimdiye kadar tek 

bir gazetecinin bile mtilakat etmeğe 
muvaffak olamadığı bu kadın, ko -
cası dururken kendisinin bir gaze
teye söyliyccck bir tek Iah bile ol -
madığını söylemektedir. 

Kocasının işlerine kat'iyyen karış
maz. Fakat, Torlonye Villasının da
hili biltün işleri Sinyor Rakele 
aittir. 

Karısı Musolininin işlerine kanş-
1nadığı gibi, kocası da Rakelin iŞle
rine karışmamaktadır. Musolini her 
akşam saat sekizde Venedik sara -
yından Torlonyc Villasına dönmek-

l •ıınıııD~~·~~~111bll;11~k~l11d~;d~;~~;k111 bir garabet arzeden bu adam, 
bir defo hayata girdikten son-~ 
ra, sıhhati, zindeliği ve kuvveti 
ile en aşağı yüz sene yaşamağa 
namzet bir adamdı. 

Fakat 1610 senesi birinci ka
nununda, üç defa evlenip, karı
larını boşamasına rağmen, hafü 
bir soğuk algınlığından yatağa 
düştü ve o ayın 23 ünde öldü. 

Fakat toprak dördüncü sefer 
kucağına gelen adamı artık geri 
vermedi. 

tedir. O geldıkten sonra yemek sof
rasınn b:ışına oturulmaktadır. 

Yemek, çok sadedir ve acelelik.le 
yenmektedir. Yemek zamanı Muso -
lini için bir dınlenme zamanıdır. Bu 
e<-nada karısının söyliyece •i sözleri 
dinler, konusur. Aile işlerilc meşgul 
olur. Bundan sonra itnlynn Başve
kilı çalışma odasına çekilir. Karısı 
da elindeki kitabı, yahut, bir el işile 
meşgul olmaga başlıyarak kocasının 
yatacağı zamanı bekler. Gece saat 
birde kocasına hafif bir çayla bir 
kaç bu küyi kadın kendi elile geti-

Gönü/ 
(C. M.) imzasile gönderilen biı 

mektupta deniyor ki: 
Dert ortağı, 
Ben henüz liseyi bitirmemi~ bir 

gencim. Yani 1ıcnüz onuncu sınıf-

tayım. Her sabah mektebe gidip 
gelirken önünden geçtiğim bir e
vin ktzilc gözlerimızle konuşuyo -

ruz. Bu konu ma hemen hemen al
tı ay kada1 devam ~tti. Nihayet 
bununla konuşm1ya muvaffak ol-

dum. Kız mektebe gitmiyor, anne -
sinin dizinin dibinde oturuyormuş. 
Onun için nişanlanmak ı;e nikah

lanmakta 1ıiç bir mahzur yokmıuş. 
Bir gün llif arasında artık nişan
lamnak lazım geldiğini, ve ni.Jan -

landıktan sonra da hemen evlen -
mek icabettigini söyledi. Benim li
seyi bitirmeme iki sene var. Bunu 
kıza söyledim. O vakit bana ba -
basının zengin olduğunu, ikimize 
de bakabileceğini söyledi. Bana hiç 
masraf yaptırmıyacaklar, iç güve-

rip takdim eder. Bundan sonra koca
sının yatağım düzcltıp biuıt hazırlar 
ve hatta kocası soyunurken bile ona 
yardım eder. Musolini yatağına uza
mp iyice uyumayıncnya kadar mu
ayyen saatte kocasının odasına ilk 
giren, gene Bas an Rakel'dir. Sabah 
knhvnlusını kocasına gene kendi e
lile bizzat kan ı \ Prir. V~lhası} ko
casının bütun islerini Bayan Rakcl 
görür. 

Eski bir arkadaşılc görü tl.İ~Ü za
man Musolının kansı, dünyanın en 
me 'ut kadını oldu unu sö)lemi~ir. 

işleri 
ğisi alacakların~. Ben yalmz: tvin 
genç damadı olarak kalacakm~ım. 

Bu vaziyet ı ni çok .!evındirdi. 
Acaba tahsılımi btrcıkıp bu kızla 
evleneyim mi? Fıkrın nedir, Dert 
ortagı, bana bildir. 

Oglum, 
Diı~üncC'sizlık ctm~. Lise onuncu 

sınıftaki bir talebcnın yaşı kaçtır 
ki? Haydi diyelim enin )'liŞın bü
yüktür de <'vlenebı1irsin. Fakat hiç 
bir kere duşundun mu ne kadar 
tccrübesizsın. Aile yuvasını idare 
etmek için ne ka~ ın pedere, ne de 
kayın valideye güvenilebilir. İn -
san sırf kendi gucünc güvenmeli
dir. Onu da bir tarafa bırakalım. 
Bugün sana bakacağını vadeden 
kain peder, yarın fikrinden cayıve
rir. O zaman ne y:-parsın? Sana na
sihatim çocuğum, c•iveltı hiç ol
mazsa liseyi bitir, bir baltaya sap 
ol. Alnının terile para kazanmıya 
başla. Karına bakacağını aklın ke
serse, o zaman hiç durma evlen. 

N•1111uu11uıı1111111ıııtuıuıııııuııııuııııııııınıı111ıııuıııaunııııt11U1M11u1»ıı1 uınuıııuıııııuHnuuııuııuıaaı111111111ııııuııu111wuU1111 

YÜZ MASAJI 

Yü• m•••}t1tt1 pelc. role lc•ılınlcrımız •h• mmlget oamnler. 1'11 mtııtıJın 
g tlai11 ıılıh•ll, zinılıllfl nekl•ıın ıltın n• lc•tltır ltlnımlu •IJ•fıı11a 

61len IHıyanlarımıs 61/e her ıdcla ııı1ılmcıı llnm ıel•n l a mtıs.jı 

gapmaıa üşenirl1r. Halbuki her sabah alında ,,. enıede gapılacalc 
.nasaj alın lcırrıılclıklarının önüne ıcçmelc iıin en bügulc amildir. 
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Üç komita Okuyucularla 
Başbaşa 

ı: H 1 KAY E li- -
Güneşli bir gün 1 U • • 1 

Eski lstanbul batakhane eri: 

e onya komita· Yakı~ı~almıyan / 4 üncıi sayfadan devam / -------------- Yazan": M. S. ÇAPAN -----

d 13 ı Bazı ısımler cılar a.rasın a yı Har biycde oturan Ali Tahir im-
zali bir okuyucumuz yazıyor: 

İki güzel kadın, gülmekten 
katılıyorlardı. Baktım ki, vazi
yet müsait, birden kalktım. On
ların masalarına gittim: 

-9-

Eıki Cumada, Tü,/c. ıınçlerinin tıılcll ttllk/ı,ı lcilltrJr, jlmao.ıikı: 
ce muıilcl ( l•rllg• ocofı) 

Ba cımfgetl komiteler iafıttılar, azalarrnın ekıırtsf anayurda gö9 
•tlllu. Ortada, cemlget rılsl Hüıe9l• Aanl'dir. 

Binaenaleyh, babalarımın, 
derelcrimin, şu giizel dereler, 
çayırlar, ve ormanlıklar kena -
nnda bağdaş kurarak tam beş 
asır, siyaseten htikim ve mah-

kUm farkı gözetilmeksizin Bul
gar komşularımızla dostluk et -
tikleri yerlerden, ben, bir malı -
klım, ve bir mücrim gibi kaçı -
yorum. Razgraddan Şumnuya 
giderken, yolda bir sürü su de
ğirmenleri vardır. Gece karan -
lık olmasına rağmen (Hisarlık) 
namındaki değirmenin yanına 
doğru yakınlaştım ve Delior -

"aıanlılanıı ( Sa\'ak ) dedikleri 
korkulu bir yer olan, öğüt dalla-

rı arasından geçerek ışıklı kii -
çük bir pencereye doğru iler -
ledim .. Gece olduğu için değir -
men çalışmıyordu. Yalnız Ke -
levelcrin aralıklarından sular 
sızıyordu. Yüksek ağaçlar ara • 
sından, rüzgann husule getir • 
diği hışırtılar işitiliyordu. Bu 
değirmenin içine girmek ve bir 
tek sigara ile iki lokma ekmek 
tedarik etmek istiyordum. Bü -
tün hızile akan derenin üzerine, 
bir eski zaman şatosu gibi iki 
katlı inşa olunan bu de. 

ğirmenin içinde bu anda acaba 
kimler vardı. Gözümü pencere
nin bir köşesine yakınlaştırdım 
ve içeriye baktım. Küçük bir o
da .. büyiik blı· ocak, ocakta bir, 
iki cezve, yerlere bağdaş kur -
muş sarıklı, deri kalpaklı yedi, 
sekiz insan ... Gördiiğüm insan
lar köylülerdi, > almz Delior· 

mnn mıntakasında değil, Bulga
ıistanın her yerinde yaşayan 
Türk ve BuJgnrlan. elbise ve 
şivelerinin değişikliklerinden 
tanıyabilecek kadar yakından 
bildiğim için, ocak başına sıra
lanmış yedi, sekiz kişinin Raz -
gradlı olmayıp,etraf köylerden 
un öğütmek maksadile geldik
lerini anladım .. ve kapıyı vur -
dum ... 

- Koytam ... 
- Az, otvori ..• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kapı açıldı, içeri girdim. 
Kalpaklılara hitaben: 
(Akşamlar hayrolsun,) sa -

rıkhlara hitaben de: 
(Selamünaleyküm) • • . diye ,e. 

lam verdim. 
Koyun pöstekilerinin üze -

J"inde birer parça kımıldandı -
lar. Bana da bir köşede yer aç -
tıktan sonra, oturunuz dediler. 

Sigarasızlıktan başım dönü -
yordu. Midemin boşluğuna o 
kadar ehemmiyet vermiyordum, 
yalnız, sigara dumanım bir iki 
defa içime çekebilse idim, öyle 
zannediyordum, ki helecanım 
teskin olacak. Aklım başıma ge
lecekti.. Sarıklılardan biri be -
nim Türk ve müslüman oldu -
ğumu selam verişimden anla -
mış, bitkin bir halde mecalsiz 
olduğumu görerek gözlerimin 
içine dikkatli, dikkatli bakmağa 
başlamıştı. Önünde açık duran 
tütün tabakasını öniime doğru 
sürdü ve: 

Sar ha bilazer, dedi. 
Kaçak tütünü kaçak sigara 

kağıdının içine sardıktan son -
ra, acı, acı bir iki kere içime çek
tim ve oturanların gözlerini tet
kike başladım. Onlar sordular. 

- Böyle gece yansı ne tarafa? 
- Taşçı köyünden geliyor, 

Razgrada gidiyorum, Bulgar -
lardan birisi fasih bir türkçe ile, 

Yazan: 
M. Necmeddin Dellorman 

Sofyadıkl (Delionnu 
gazctul b şmuharlri) 

cıbiz de, şu Razgrad işini konu -
şuyorduk, Dobrucalı komita -
Jar orada yine ne halt etmişler, 
mezarlıklara mı dokunmuşlar, 

kavga, döğüş mü ne bir şeyler ol
muş, böyle duyduk. Senin bun· 
dan haberin yok mu? dedi. 

- Benim haberim nereden 
olacök, ben kasabaya henüz ye
ni gidiyorum, bir kaç günden • 
beri yoktum, dedim. Sarıklı 
Turk, Cezveyi boşaltmıştı. Kah
veyi içtim. Uzun boylu laf et -
meden ayağa kalktım. 
- Dovişdane ... 
Allaha ısmarladık ... 
Değinnenin kapısını arkam -

dan çivHemek maksadile dışa -
rı çıkan Türkün kulağına : 

- Bana bir parça ekmek bul, 
dedim .. 

Dcrhnl geri döndü, büyük bir 
parça değirmen çöreği ve bir 
dilim peynil'lc geri döndü.. Ar
kamdan kapıyı kaparken, (Rab
bıya emanet olun) dedim, (var 
sağlıcakla) dedi, ben karanlık· 
lar içine daldım.. uzaklaştım ... 
Değirmene girip çıkmaklığım 

on dakikadan fazla sürmemiş -
ti. Ne onlar benim kim olduğu -
mu öğrendiler, ne de ben onlara 
kendimi anlatmakla başlarına 
bela olmak istedim ... 

Tarlalar içinde hem yürüyor, 
hem de peynirle ekmeği yiyor -
dum .. Şumnu yolu, yaya yürü· 
mekle bitecek şey değildi. Kırk 
kilometrodan uzak olan bir ye
ri bir gecede katedebilmenin 
imkanı yoktu, en yakın köyler
den birine gidip köylü bir dost 
vasıtasile bir çift beygir tedarik 
etmek ve bunlarla en yakın bir 
istasyona ulaşmak en doğru bir 
hareket idi. 

Yollarda, kırlarda bir tek can 
görülmüyordu=--

Bundan istifade ederek ma -
halli maksuda bir dakika evvel 
varmak hepsinden evla idi. Bir 
elimde ekmek, diğerinde pey -
nir, ısıra, ısıra ve gülünecek ha
lime baka, baka adımlarımı sık-
laştırdım. Razgrad kazasından 
yarısı Türk yansı Bulgarla mes-
lnın bir köye geldim .. Köyün içi
ne girerken servilerle çevrili bir 
mezarlık içinden geçiyordum. 
Köyün kurtlar gibi büyük kö -
pekleri etrafımı sardı. Büyük 
bir servi ağacının uğruna dur -
dum ve yerden aldığım taşlarla 
kendimi müdafnaya başladım. 
Köpekler.in böyle toplu bir hal
de havlamalarından, köylüle -
rin şüphelenerek ayaklanmaları 
ihtimali vardı. Tabancaya sal -
dırmak ta işi daha feci bir şekle 
sokabilirdi. Binaenaleyh ne o -
lürsa olsun diyerek köyün içine 
doğnı ilerlemek lazımdı. Me -
zarlığın içinden elime geçirebil
diğim taşları köpeklerin üze -
rine savura, savura ilerledim ve 
köyün ~ 

Düzeltme: Dünki tef rikamızın 
sonlarına do~u profesör Usluya. 
nofdan sonra, ·:~ıen (J aykopopof) 
keıimeferi Traykopcpol olarak yan
lı!Ş dizilmiştir, düzel tiriz .. 

"Şehrin bir çok yerlerinde güzii· 

me çarı>•l or. Tabii hcniııı gibi her· 
kes görüyor • .Mesela bir eski, çiirük 
binanın altına sıibnmı bir mcylıa· 
nenin iizcrindc "Cumhuriyet içki e· 
vi,, bir diğer knhvchnnenin iizcrin-

de "İnkıJ:lp kırnatlınncsi,, bir diğer 
i kcınhcci diikkfını kapısında "Zafer 
nşc\İ,, gibi le\ hnlar \ar.. Fikaki, 

lıcr 'atandıt , böyle birer isim in • 
tihap etmekte serbesttir. Ve lıcr ti· 

cari miic c e, \•atnndaşlık hakkına 
riayet bakınurıdnıı muhteremdir. 
Ancak, bu gihi yerlere isim ko) ar

ken, biraz dii~üııccli olsak, ~ah ut, 
bu isimleri bir ımıkam, bir daire 

- Rahatsız etmezst?m. bir da
kika masanızda oturacağım, de
dim, çok kısa siirccck bir iki 
sözüm var size ... 

Pişkin şeylermiş.. Gülerek: 
- Buyurun, dediler. 
Arkamdan Haluk ta gelmek-

kontrol et e, bir bodrum meylınnc· 
sinin, yağlı, isli kapı ınn ''Cumhu· ' 
riyet içki c\'İ,, levha ı asmak bilmem 
yakışır nıı, doğru mu?,, 

te gecikmedi... Şimdi iş tamam· 
dı .. Şöyle tatlı tarafından laf 
açmak icin vesileler icat ediyor· 
dum. Fakat, çok uzun boylu 
zahmete lüzum kalmadt. Hemen 
kalkıp Mecidiye köyüne kactar 
bir gezinti yapmağı. kırlarda 
biraz dolaşıp, temiz hava alma· 
ğı kabul ettiler .. Baharın bu ilk 
gi.izel gi.i.nünden istifade etmek 
yerinde bir şeydi. .. 

Necla - Bu, yolda sağ taraf
ta yiirüyen ve kendi payıma çı
kardığım giizel kadının ismi idi 

Hiziın için kıymeti haiz bazı kc • 
Jimeler ve özler \'ardır ki. hunları 
titizlikle, Jmkanuak kullanma • 
lıyız. R~tgeldiğimiz yerde ve :za • 
man, böyle ulu orta j tcdiğiıniz ta • 
lıirlcri, i tcdiğimiz yerlerde serfe_: 

dersek, o vakit, bµ kelimelerden 
anlatmak htediğirniz nınnanm ehem· 
rniyeti diişmcz mi?. Biraz daha dii
iinccli hareket etmek lıizımdtr, ka

ııaatindcyinı.,, 

SON TELGRAt' - Bu okuyucu
mu.ı:un fikirlerini şayanı dikkat bu. 
luyor ve nlakadarların dikkat gö • 
züne koyuyoru1_ 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 •••••••••••••••••• 

1 

------~~--~--------------
BORSA • PIY ASA 

11- 3- 937 
ÇEKLER 

1 ondra 
Nevyork 
Paırb 
MiUiııo 
Brükael 
Alfna 
Cenevre 
Sr,fya 

Amatcrdana 
Prar 
Viyan! 
Madrlt 
Bcrlln 
V&l'fOY• 
Budapeft• 
Bükrq 
lic:lgrat 
Yolıobama 
MoalıOYa 
St.tıholm 

Acılış 

615. 

-O, 7946 
17. 36~ 
ıs, o9!!2 
4. 7125 

u, 025 
3, 48\7 

64. 71~ 
1, 4S25 

22, 76'2 

'· 2357 
ıı. 49&0 
1, 9750 
4, 1871) 
4, 39 

108, 6175 
$4, '340 
2, 7175 

24, 415 
s, 1536 

PARALAR 

ı Sterlin 
l Dolar 

20 Frank 
20 Liret 

Alı t 

<13. 
:23. 
J 11. 
ı:ıo. 

20 Belçika 
:.>o Drahmi 

Fraıırı 80. 

20 lavlçrc Franrı 
2l> Leva 

1 Florin 

IS. 
~s. 
20. 
63. 

20 Kron Çek 70, 
1 Şllln A uıturya20. -

Pezeta -. 
l Mark 25. 
1 Zlotl 20. 
l Penıo 2L 

Kapanı' 

615 
0.19375 
l?.3)50 
l!-.0915 
4.72,. 

89.169[ 
3.4894 

6t,821i> 
1,'5SO 
22,SOU 
4,242S 
ıı.s~o 

1,9791 
•.1938 
4,3975 

10!,i9S 
3',69 

2,79ıS 
2.(,\7!\ 

3,l!-36 

~ 
611. 
126. 
1Jl. 
12?'1. 
84. 
2?. 

57S. 
23. 
r.J. 
75. 
23. 

-. 

20 Ley 
20 Dinar 

1 ı. 50 

2?. 
23. 
JI. M 
52. 

Yeo 
Kron lııvec; 
Altm 
Banknot 

.es. -. 
so. 

1039. 
240. 

ESHAM 

-. 
32. 

1039 • 
247. 

Açılıt 

ı, Bankası Mil. 
Kap11ıııf 

., • N. 
" ,, Ha. 
Anadolu şın. 60 O/o Pe,ın 

13, 23, 
• ,, yllıdo 60 Oıo Vadeli 

" • 100 de 100 
Aalan çimento 14,65 14,S, 
Merkez Ban. 

\STIKRAZLAR 

Açı1ıt Kapnnıt 

tllrk Borcıa 1 Petln ·-·- - ,-
., ., l Vadeli 19.70 19,SO 

il 

f) 

il Pqlo 19.ıo 19,IO 
" il Vadeli 
• 

n ,, 111 Peşlo 18,dO 18,80 
,, 111 Vadeli -.- -,-.. 

Ergani 
bh'aa Erz:unım 1 

• 
" " 

Şıırk tim• 

• il 
Ul 

Yüıdc S Hazla• 

" 2 " 73,25 73,25 
TAHViLAT 

Açılı, 

Anaı!olu Pe. J 39.60 
,, 
,, 

" • 

va. l - .
Pc:. il 39,60 
Va. 11 - 1 -

Pe. 111 
• v •. UI 
• Müa:ıeasll Pc. 

Kapanış 

39•6) 

-.-
-.-

" ,. Va. 42,50 42,SO 

bir aralık: 
- Biraz müsaade ederseniz, 

eve kadar gidip haber vereyim, 
dedi.. Ev yakın .. hemen şu ar • 
ka sokakta .. Belki Mecidiye kö
yi.inden döni.işUmiiz gecikir .. 
Annem merak etmesin .. 

- Hay, hay, dedik.. huyu -
run .. 

Onlar çıkıp gittikten sonra, 
biz Halôkla, Mecidiye köyUn -
de nasıl eğleneceğimizi, neler 
yapacağımızı tasavvurluyor tat
lı tatlı hayaller kuruyorduk.. ö-e 
niimiizdeki pastaları bitirdik bir, 
limonata içtik.. fakat, sevgilile -
rimiz gecikmişti. Yarım saat, 
bir saat. iki saat bekledik .. yok .. 
gelmiyo1fardı. Hal(ığa: 

- Bizi atlattılar, dedim ... 
Haydi, bu kapalı yerde günümü
zU öldi.irmiyelim .. 

Canımız sıkılmıştı.. Ağzımı • 
zn geleni söyliiyorduk.. Pasta • 
haneden çıktık.. Caddede daha 
bir kaç adını atmıştık ki, iki na
zenin, sallana sallana, karşı kal· 
dınmdan geliyorlar .. Sevinecek
tim .. Fakat, ağzım açık kaldı .. 
Çünkü yanlarında iki erkek var
dı .. durduk onlara bakıyorduk .. 
Bu sefer kadınlar, sanki bizi hiç 
görmüyor, tanımıyormuş gibi, 
yüzümüze bile bakmıyorlardı. 
Yanlarındaki erkeklerle güle 
oynaya pastahaneye girdiler ..• 
Hal lığa: 

- Yürü, dedim, bırak şu ko
kotları .. 

Dönüp giderken, orada ha -
linden bi7J seyrettiğini anladı -
ğım Emin isminde bir arkada -
şımla karşılaştık. Kahkaha ile 
gülüyordu: 

- Yahu, dedi, sizde mi kafe
se girdiniz? .. O iki güzel kadın 
bu pastahanenin canlı ı·eklam· 
cılarıdır. Akşama kadar peşle -
rine yüzlerce erkek takarlar. 
Pastahaneye soktuktan sonra, 
sıvışıp giderler ... 

Reşat Fe~·z.i 
ıuuın11•uıuı11111111u•11uıııuuıuıı11uauu111uı1111111nnıııu 111111u 

BEYOGLU 
SARAY 

TÜRK 
MELEK 
lPEK 
SAKARYA 

YILDIZ 
SOMER 
ALKAZAR 

TAN 

: Kızlar mektebi ve 
cinayete harp 
: Snvoy otel 217 

: Sevişmek arzusu 
: Son casuslar 
: Gece yarısı yıldızı 
ve aşık şükranı 

: Saadetim sensin 
: Kadınlığın sırrı 
: Zafer günü 
: Denizler perisi ve 

bir Mayıs gecesi 
ŞIK 
ŞARK 

: Ehli alip muharebeleri 

ASRI 

ASTORYA 

: Kemanlar çalarken 
ve Memnun kafıle 

: Foli Berjer ve 
Beklenmiyen .şahit 

: Ateş kraliçesi ve 
Şafakta silah sesleri 

CUMHURiYET: Yıldırım kaptan, 
Kukaraça ve Nakaud 

ISTA N BUL 
FERAH 

MiLLi 

HiLAL 
AZAK 

: Kan kardeşler ve 
Parisli .şantöz 

: Rus• Japon harbi 
ve Çingeneler gecesi 
: Hortlak 

'ALEMDAR 

KEMALBEY 

: Küçük şarkıcı Aljol
son ve Denizaltı 
kahramanları 

: Samson ve lnsan 
kaçakçıları 

: Sefiller ( Türkçe 
sözlü)\'C Qeniz kızı 
Eftalya 

HALE 

HALE 

KADJKÔY 
: işte bahriyeliler 

ÜSKÜDAR 
ı Ehlisalip muharebeleri 
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Bunlar •• bu ulu ar, bu hırsız yama 
bu aba ay musve de e .. evs·z, 
sız yaş r a , nere e de ya ar a 
«kavanço» ederek ekeriz» e baş
ladı. Fakat kıyafetsiz adam «cı
valı zar» Ja daima kazanacak 
sayıları atıyordu. O gün akşa -
ma kadar devam eden oyunda, 
bütün O} uncuların parasını bu 
adam kazandı. 

Bir aralık takatsiz kalan Pe
rikli, masa üstündeki zarları 
aldı, yarı tiırkçe, yarı rumca: 

- Tiatimu zari! .. Bunlar beni! 
aldatıyor. ne uğursuzluk kayi-

· ı menı. ... 
Diyerek bir hamlede zarları 

yut u!. 
Bu yuluşun sebebi vardı: Do

lu zarla pnra kaybettiği için, o
nun bu yoldaki maharetini bilen 
arkadaşları kendisıle nlay ede -
cekler. güleceklerdi. Bunun için 
öliiyii meydanda bırakmamak, 
lazımdı. 

Bir gün sonra öğrendiler ki, 
Perikliyi temizliycn, oyuncuları 
soyan adam meşhur fırıldakçı 
Feyzullah imiş!.. 

FeyzuHah cıvalı zarla, hatta 
fincan içinde istediği sayıyı a -
tan bir zar üstadıdır ki cfendi
baz•, «açıkgöz» diye anılan ve 
tanılan hilekurları soymuş, on
ların paralarını almıştır. «Kur
naz« emberlemekten zevk ve 
haz duyan iyi kalpli, fıkara yar
dımcısı bir adamdır ve el'an 
sağdır. 

Her Musanın bir fraunu var
dır değil mi? .. 

• •• 
Eski devrin barbut kahvele -

rinde ağır başlı efendilerle. ser
seriler, ki.ilhanbeylerile kalem 
efendileri, kasa hırsızlarilc pa
şa zadeler karşı karşıya zar sal
larlar, averta paseta keserler, 
kılıç oynarfordı. 

Gün g<>rmüş ihtiyarların: 
- Şerlerine ninni! 
Dedikleri sulular, edepsizler, 

fiyakacı kabadayılar, hacamat
cı1ar, palavracı kabadavıfor, cad
delerde, kahvelerde, ağız dolu
su küfür savurarak gezenler, u
mumhane taşhyanlar. hınltı, 
güri.iltü çıkarmak suretile mey
haneleri haraca kesenler, kapı 
kıranlar, kama, gaddare, kara
kulak çekenler, cop. usturpa, lo
but kullanmılar, her laf arasın· 
da: 

-Mandepsi! 
- Teberli! 
- Şorolo! 

Gibi külhanbeyi ıstılahı kul -
lananlar, barbut kahvelerinden 
eksik olmazdı. 
Bunların şekilleri, kıyafetleri 

de bambaşka idi. Sırtlarma ca • 
madan giyerlerdi. Camadanla -
rın koJları kıvrıktı. Kıvrık yer
lere çiy sarı. yahut turuncu ka
dife dikiliı di. Bazıları da o za
manın terzilerinin (patakoka) 
adını verdikleri önü iri düğme
li kısa bir ceket giyerlerdi. So
kakta gezerken bir kolun içer -
de, öteki kolu dışarıda olması 
şarttı. Laterna arkasında dola -
şırken ceket gelişi güzel omuza 
atılırdı. 

Pantalonun paçaları çok bol -
du. Tıpkı bugiinküler gibi. Pa -
çalar muntazam bir şekilde kıv
rılıp dikilmez, yarım kıvrılırdı. 
Ve bu kıvrıklara bir buçuk par
mak eninde fırtolnyı siyah, ya -
hut mor kadife kaplanırdı. 

Bele, muhakkak cdildade» 
tarzında ipekli sakız, yahut 
Trablus kuşağı sarılır, büküm -
leri arasından dökme pirinç çe
keceğin iğri ucu gözükür, (ma -
kine) de enseden bele doğru 
sarkıtılırdı. 

Ayakkaplarına gelince, yan 
lastikleri yürek biçiminde olan 
(domates burun), (yumurta ök
çe) yarım potinler giymek çok 
makbuldü. Coraplann beyaz 
olması şarttı. Bazıları da Mev -
levihane kapısında yapılan şı -
pıdık giyerlerdi. Bunların çifti 
25 dirhem geleni en makbuldü. 

Meyhanede sulandıkça: 
- Daha dün köprü altınd ya• 

tardı. Parmak kadar çocuktu. Ne 
çabuk büyüdü, ayyaş oldu. 

Birini şişlediğini gören eski aş
nalar: 

- Sıçan Rızanın yanında, idi. O 
çalar, buna zula ederdi. Yumurca-

gııı bıri idı. füı da mı adam ş·ş e• 
mi ye baş! ıdı, boyuna bakmadanl 

Derlerdi 
Bazıları ~ıskançlıkla ıeaırneder· 

lerdi: 

- Yakında mariıine kayarlar, 
buraSt t tanbul, öyle arhuşluk, h • 
şarılık sökmez. 

- Ôyle cnkasına, fİ)a ·a kesiş· 
lerine b kma, gomun pehlivan_. 
Uf ak hac matlara bile dayanamı• 
yor, geçen gün Langada Maksudun 
meyhanesinde Köstebek Hayri, Gi· 
resun yapısile hafifçe dokunuverdi, 
na taban, Ö) le bir tüydü ki... Bir 
görmeliydin?. 

Bazıları da: 
- Bir atılışla bir arslan, bir 

uruşta dokuz can 1 diyrrek göklere 
Ç\kanrlardı. 

Bu sulular, bu hırsız yamakları, 
bu kabadayı müsveddeleri hangi 
mahallenin, hangi semtin veletleri 
idi?. 

Nasıl bu yola düşerdi bunlar?. 
Evsiz barksız, } urtsuz ocaksız, 

nasıl yaş rlnr, nerelerde yatarlardı? 
Sekiz on )'aşında :mastı., bJtbası:r: 

kalan 12-13 yaşında sığındığı uzak 
bir akraba, bir komşu e\'inden 
kaçan çocuklardı bunları. 

Giinahkar an hırın, günahkar 
babaların günah 12 \ c kimsesiz ço
cuk lnrıydi bunlar!. 

insanlar bunlarla alakadar olmaz: 
hükCıme c yardım elini uzatmaz. 
çamurlar arasında, kaldırımların 
üstünde köpeklerle beraber büyür, 
ekseri defa, geceleri sarm ş dolaş 
yattıkları köpeklerin ağızlarındaki 

lokmaları alarak karınlarını duyu· 
rurlardı. 

Biraz yaşlandıkca, kendilerin· 
den büyük ı;ocuklarla düşüp kalk· 
mıya başlarlar, köprü altında yıı· 
tnrlnr, izmarit toplayıp içerler, rakı, 
nıastika yuvarlarlar, külhan bey
lerinin, tulumbacıların, köşklülerin 

barındıkları semai kahvelerinde 
"tabi garson" luk yaparlar. (dar
buka} (zilli maşn) çalm yl öğrenir· 
lcr, arada 'ı tini. okudukları d 
olurdu. 

«Mani• o devırlerde m amın 
havasıydı, küJhanbeyleıi çok 
rağbet ed rlerdi bu tarza 
«Mani» kıvrak bir nhenk ara -
sında ncş' in - hilhas •mas
tor» luk d nilen esrar ke} Cinin -
en son d rc>ccyi bulduğu d 1d -
kada, birı<: nin aşka gelcıek en 
yüksek s le td~ ba ına o a ıen· 
gi bozmadan ar'.lya sıkıştırdığı 

bir deyis•ir ki, hem manası, hem 
de nağme~i it.barile pek yosma 
pek cana j k n bir se) diı·. 

(Cura), (bağlama), (darbu
ka), (zilli ı. ) \e (çığııtmn) 
gibi musiki lıletlerı, (maninin 
omuzdaşlarıııd ... ndır. Bunlarsız 
mani okunmaz. Fakat, mani o -
kunurken saz çalmaz, ç:.algı du • 
rur, o zaman manici: 

- Adam aman! 
İle (mani) ye başlar, yine: 
- Adam amnn! 
İle maniyi bitiıirdi. 
(Mani) nin kafiyeleri mukay

yettir. cl\iannlu dır. Fakat ma-
nanın birdenbire anlaşılmama
sı için kelime ortadan kesilir, 
mesela şu: 

Adam aman ~e midir} 
NefCJin gül kokuyor 
içerin bağ 

Adam aman çe midir~ 
Beni yakıp kül eden 
l' arimin per 

• ~midir1. 

Taparım 
Adam aman tırpanın 
Cihıe ise ıekerdir. 
Sitem $C ye 

ter yarim 
(Devamı 11ar) 



Ne dersiniz? 
El yazısından insanların 

ne kadar yaşayacağı 
anlaşılabiliyor 

işte size kısa ve uzun ömürlü ve 
ölmek Üzere 

olan üç adamın el yazısı .. 
Bir Fransız gazetesi yazıyor: 
"Grafoloji" nin ne olduğunu bilir

siniz? Avrupada ve bilhassa Ame -
riknda en mühim ilimler sırasına 
geçen Grafolojinin esası gayet ba -
sit bir dikkat hassasıdır. Bir kaç 

anlıyormuş. Bu miıtchassısın anlat
sı el yazısından insanların hayatını 

anlıyormuş. Bu mütehasısın anlat
tığına g.öre muntazam ve küçük 
harflerle yazı y:ızanların ömrü çok 
uzun olurmuş . Bunu da Grafoloji 

Uzura 6mürli1 6ir adamın elgazıst 

;u~ r;.t~ 

.~~~~~ 
Kışa ömürUJ in•anııa elga%t•ı 

Ntrılegse ölmtk ilıere olan l>ir aclamıra elga~ııı 

tecrübe ile herkes bu ilim hakkında kaidelerine göre f(>yle isbat ediyor • 
mab'imat sahibi olabilir. 

"Grafoloji., ye göre: 
Her insanın yaptığı bir hareket, 

bir iş kendi karakterini gösterme
ğe kiftdir. Y au da bir 1§ olduğuna 
göre bunda da y8ztyı yazanın ka -
rakteri görillür. 

Fakat bu yazının hiç olmazsa on 
satır olması ve sureti mahsusada ö
zene bezene yazmaması Uzımdır. 

Bu yazı parçasını elinize aldığı -
mz zaman yazının ilk başladığı satı
n ile son satırlanna dikkatle bakı -
:mz. 

Ciddi, muntazam bir insanın bu 
yansı nasıl başlamış ise ayni tekil
de bitmiştir. Noktaların vaziyeti 
harflerin keskin veyahut yumuşak 

tekilde yazılması, bilhassa "f,, "g,, 
harflerinin yazılış §ek.illeri bu yazı 
sahibinin sert veya ynmnpk karak
terde olduğunu gösterir. 

Keskin şekilde yazı yazan muhak
kak asabidir. Noktaları gelişi güzel 
atan kalender bir zattır. Kadınla -
nn el yazıları daima hafif meyiller
le ve yumuşak şekillerle yazıldığı 
tesbit edilmiştir. 

Biz bu esaslan bildiğimiz için ken
di yazımıza bakarak karakterimizi 
öğrenirken şimdi yeni bir şey daha 

duydum. 

Polis romanı: 9 

muş. Muntazam yazı yazan insan; 

hayabnın her safhasında mımtazam 

olan adamdır. 

Bu insan kendi M7atma da b&y

Je ihtimam ettiğinden &mil umn 
olur. Kısa ömürliiler ise açık harf • 
lerle ve gelişi güzel şekilde yazarlar. 

l1Uf. 
Ölüm çağında bulımenlann el p-

%1S1 titrek, ürkek çir.gilerle dolu t • 

miş. Grafoloji mütehassısı iddiala -

nnı isbat için binlerce nümune top. 

lamış ve bunlan nşetmeje ~ 
ınıştır. 

Eğer Grafoloji mütehassısı ortaya 
attJğı kanaatlerini muntazam kaide

lerle isbat edebilirse herkes kendi 
hayatı bakkmda kat'! bir malfunata 

sahip olacaktır. 

Maamafih Graf.oloji ilrninm bile 

ancak yüzde 20 nisbetiııde doğru ol
duğunu kabul ederler. Bu ilme bağ
lı kanaatlerin de ancak yüzde 10 nis
betinde hakikate yakın olacağına biz 

inanırsak bunun kıymeti hayattaki 

yüzde yüz tesadüflerle müsavi o

lur.,, 

Karanlıkta bir ışık 
ı-MuhorrlrJ: Edgar Valas 
~eviren: Muammer Ataıur 

_Ben bir adam öldUrdüm, dedi. Polis memuru geniş bir nefes al-

T. x. omuzlarım silkti. Telefonu dı: 
kapattı kafasını salladı: - Oooh!. dedi, işte sizi kurtara -

' L-ut cak bir vesika... Fakat şimdi bana 
- Hay bell, hay ~ .. 

- 3 -
Ertesi sabah, Bestem ptosunda 

hazin bir toplantı olmuştu.. Con 
Leksman karısıJll!1 yanında bir ka -
nepeye oturmUJ, bitkin ve peripn 

bir haldeydi. 
T. X. salona girdiği zaman, genç 

romancı vaziyeti anlatU: 
Bir adamdan para istikraz ettiği

ni, sonra kendisinden paranın tedi -

yesi için bir mektup aldığını söyle

di. 
T. X. sordu: 
- Mektup yanını:ıda mı?. 
-Evet!. 

ne olup bittiğini olduğu gibi anlatı
mz. 

Con Leksman anlattı: 
- Köye indim, yağmur yağıyor -

du. Yolda tek bir adama rastlama
dım. Stburn Rud'a geldiğim zaman, 

Vassalaro'nun beni beklediğini gör
düm. Bu şerait altında bu adamla 
karşılaşmaktan doğrusu hicap du-

yuyordum. Fakat Vassalaronun e -
vime gelip karımın gözleri önünde 

beni ziyaret etmesini hiçte arzu et
mediğlın için, bu vaziyeti daha iyi 

buluyordum. Fakat her ihtimale 
karşı tabancamı da alımftım. ip 

Tarihi rom11n: 9 

MUSA ÇOCUKLARI 
Yahudi tarihinden canlı menkıbeler 

ve lbrahim Peygamber 
Yazan: M. Rlslm Özgen 

İki saat, diimdüz bir saha .. 
İki tarafta buğday, darı tar1ala
rı .. muz, hurma ağaçlan devam 
etti. Saba! ın ilk aydınlıkların -
da, Fırat nehrine akan ki.ic;:iik 
bir dereyi geçtiler ve artık c;ıp -
lnklaşan çöle girdiler. neroe 
diö-er bir derenin kenarmda bir 
kabilenin çadırları görünüyor
du. Sevrek a~açlann arasında 
dumanlar tütüvordu. Ço'oanla
ra selam vererek. koyun, dişi e
!'~k v" deve sürüleri arasından 
ilerlediler. 

Kafile, kum tümsekleri ara
smd::ın gectikten sonra, hafif 
meyilli bir sırtı tırmandı. Biraz 
sonra önlerinde. hurma ve muz 
ağaçlarının göl~esinde dinle -
nen, kıldan yapılmış çadırları 
ile. kabile ohası göründü. 
Güneş yükseliyor~ ohanın üs

tünde, ağaçlann arasında, .sı -
cak bir günün ilk harareti ile 
a~ırlaşan bir hava geriliyorou. 
Ynn tarafta, biraz asağıda. Fı -
rat.. sularımn üstünde derin bir 
uğlıltn sürükliverek akıyordu. 

kalla erkeklerin se-
16.mlarına mukabe
le ediyordu. 

Kafile. iki tarafın 
yakın akrabaların· 
dan mürekkep bir 
kalabalığın arasın

da, geniş bir çadı
rın önünde durdu. 
Burada, Mdikı y~ 

kayın babası Ni
burla kızları ve to
runları karşaladL 

Çadırın önünde 
hurma dallarından 

yapılmış bir çardak 
vardı. Çardağın bir 
az ötesinde, buyü· 
cek bir kayalığın 

içinde bir kovuk 
görulüyordu. Daha 
ötede birbirinden 
renifçe mesafeler~ 
aynlan diter çadır· 
br, çardaklar •• Her 
birinin etrafında ya
tın yatın hayvanlar, 
kabile cşt• an uza. 
aıyordu. Melike, ta içlerinden gülen 

ızözleri ile, cadırlara, cadırlarm 
önündeki aşina çehrelere bakı
yor ve bu geniş kırmızı, beyaz, 
sivah entarili kadınların, kız -
ların.. enselerirte kadar saçlan 
uzanan gür bıyıklı ve uzun sa • 

Yahudilerin gınl Hn11inl mOJdeleneelc için ıurıınıı 
çalan 6ir halıamha~ı 

Bütün ba ıabada.. 
ıbk, durgun havanın 
içinde, sabaha matı. 
sus taze, c a n la 
bir faaliyet kay111-

..... ""''""'''""""'''''''''"'''''"""''''"'"''''''''""''""utnftHtlllftlHlllllll ................. NllllllltHHllllttlllllln ........ ıııttıD 

Para kazanmanın yolu 
yordu. Kaz, ördek, tavuk, ho • 
roz '!;adalan.. deve, merkep, ko
yun, keçi sesleri, muhitin üstün
de, birbiriyle kucaklaşarak, a -
şağıda, Fırat nehrinin uğultu -
suna karışıyordu. 

Melike, çardağın gölgesin -
deki sazdan örülmüş kerevet -
)erden birine oturduğu zaman, 
üç saat süren yolculuğunun ve 
bütün bir gece uyku uyumama
sının yorgunluğunu, birdenbire 
duydu. Bacaklan uyuşmuştu; 
belini giiç doğrultuyordu. Ba -
şınm içi donmüş gibi idi; gör: -
terinden uyku akıyordu. Genç 
bir kızın getirdiği yeni sağılmış 
deve sütünden bir kaç yudum 
içti. Kerevetin üstüne uzanır 
usanmaz ızy)aura daldı. 

(Denim nr) --------

BUGÜNKÜ PROGRAM 

ôtle sıeşıiyatı: 
Saat 12,30 plakla Türk musikisi. 

17,.SO tıavadis, U,OS muhtelif plik 
neşri}atı, 14,00 ıon. 

Akşam neşriyatı: 

18,30 pllkla danı muı;Rcisi, t 9,30 

spor musahabeleri Eşref Şefik. 

20,00 Nezihe ve arkadaşları tarafın· 

dan Türk musikisi ve ha'k şırkılan, 

20,30 B. Ômer Rıza tarafından 
arapcı söylev, 20,45 Türk musiki 

heyeti, 21,15 orkestra 22,15 ajans 

ve borsa haberleri ve ute9İ güniin 

programı, 22,35 pllkla '!Ololar, ope

ra ve operet parçalan, 23,00 son. 

12 - 3 - 1937 
Cuma günü 

Akşamı 20.30 da 

0 M 1 T 
S perde 

Yazan: H. Bcrns• 
tein. Türkçeye 

çeviren: 
Halit Fahri 

f,TJ11&uı Brltdiıınt 

$rhirTiyaf rosu 

11111~1111111 

'l~J 

* Fransız tiyatrosu operet 
kısmı 

12 • 3 • 1937 Cuma günü 
Akşamı saat 20,30 da 

DELi DOLU 
Yazan: Ekr, m Reşit 

Müzık : Cemal Reşit 

lt3SS Hicri 1 
Zilhicce 

2a 
1352 Rumi 

Şubat 

27 
Yıl 1937, Ay 3, Gün 71, Kasu;'i25 

12 Mart 
Cuma 

Vakitler Vasati 

••• ~. 

Günq 6 17 
Ô~le 12 24 
ikindi 15 43 

Akıam 18 12 
Yatu 19 42 

imsak 4 38 

Ezani 

... el. 

l?. 05 
6 12 
9 30 

12 00 
1 30 

10 26 

EFSANE ve ESATJR TARiHiNDEN =====------
~~~ Karaçay 

• 
l:'ariste (S.. de B.ıclll) kahvehaesi sahibi çok orijinal bir para kazan· 

ma yolu bulmuştur. Bu adam, büyük ve mooem kahvehanesinin arkasımla 
asri bir alur yaptlllDUJlır. Bu aharda lteslencn ineklerin Iİ.İtlerini cüzel Pa
risli kızlar satmaktadırlar. Kahvehaneye gelen •üşteriler bıııe süt isteyin• 
ce, güzel kızlar, resimde göriildiiğü gibi derhal me!iu memesine yapışmak· 
ta \'e ea tem.iz süt le bu suretle içilmektedil' •• 

bu tedbir, felaketime sebep oldu. 
- Devam ed.iruz. 
- V assalaro ilkönce anlaşmak is-

ter gibi göründü. Fakat sonradan 
tuhaflaştı. Kızmağa başladı. O hid
deti &ırasında tabancasını çekti, kü
fürle karışık tehditlerde bulundu. 
Ben de o 'Zaman Kara'nın tavsiyesi -
ni hatırladım. 

- Kara'nın tavsiyesini mi?. 
- Evet, beni V asalaro ile tanıt-

tlran bir dostumdur. Çok ı.eniUıdir. 
- Dinliyorum. 
- Kara'nın tavsiyesini hatırladım. 

Tabancamı çektim. Tetiğe dokun -

duğumu bile zannetmiyorum. Hula
.sa nasıl oldu bilmiyorum. O'stüste 
dört el ateş ettim. Tabanca elimden 
düştü. Yere yıkılan cansız vücudun 

önünde diz çöktüm. İş işden geçmiş
ti. Tabancayı berilin gôğsüne çe -
virmisim. 

Titredi, elini yüzüne kapadı. Ka
nsı kolunu kocasının boynuna dola
dı ve kulağına teselli verecek bazı 
şeyler söyledi. 

Leksman tamamile kendisine ha
kimdi. Dedi ki: 

- Daha ölmemişti. Anlaşılmaz ba
zı şeyler söylüyordu. Derhal köye 
koştum, muhtarı buldum. Her şeyi 
kendisine söyledim. O da cesedi 
kaldırmak, ne yapmak lizım gelir
se yapacağını söyledi. 

T. X. ayağa kalktı ve kapıyı aç -
tı. Orada bekleyen muhtarı içeriye 
çağırdı; 

- Cesedi kaldırdığınız zaman, her 
halde orada bulunan öteberi eşya • 
yı da aldınız. 

- Evet aldım. amma ewa dedi • 
gim.iz şeyler de bir şapka, bir bas • 

ton!. İşte o kadar ... 
T. X. sordu: 
- Ta banca nerede?. 
Muhtar kafasını salladı. 

- Ben Leksman'ın tabancasından 
başka bir şey görmedim, dedi. 

Bunu söylerken de cebinden bir 
tabanca çıkardı. T. X. tabancayı der· 
hal muhtarın elinden aldı. 

- Ben şu dakikada mevkufla 
meşgulüm. Siz de bir kaç adam alı-

nız. Cinayet mahallini ve etrafını i
yice gözden geçiriniz ve orada mut
laka bulacajınızı zannettiğim taban-

- Sö.Yiedikleri çok dojru!. 
Dedi ve onu, palayı tezyin eden 

elmasları, zUmrütleri, yAkutlan çal
makla ittiham ettL 

Ali Ekber .. bu pelanm üstündeld 
mücevheratın, merlıum babasının 
emriyle çıkarıldığını, bir çok phit
lerle isbat ettikten başka nerelere 
konulduğunu da gösterdi. 

Dalkavuklar, hazine nuırım, bu 
bahane ile mahvedemediklerini 
görünce başka bir çareye baş vur
dular ve Şaha, Ali Ekberden, hazi • 
nedeki bütün kıymetli şeylerin tam 

bir defterini istemesini tavsiye etti
ler. 

Ali Ekber.. aldığı emre göre, on 
. beş günde, bazlnedeki bütün mev -
cut olan şeyleri tesbit etti ve defte -
rini tanzim etti. 

Hazine nazırmı çekemiyenler, Şa
ha, deftere inanmamasım .. her şeyin 
yerli yerinde bulunup bulunmadı -
ğını gözüyle görmesini söylediler. 

cayı derhal bana getiriniz. Kim ta
bancayı bulursa, para mü.Wab. ve
receğimi de söyleyiniz. 
Muhtar bu emri aldıktan sonra. 

muhatabını selAmladı ve odadan çık· 
tı. 

T. X. oturdu, §Öyle düşünüyordu: 
-İşte insanın aklım bozacak bir 

lılıdise daha!. Leksman, size söylıer-
9ell1o siz de anlıyacaksınız. Bu a • 
damdan borç para aimanıma fn • 
kalade bir şey yoktur. Fakat ala • 
caklınız niçin parayı muayyen za • 
mandan evel istedi, hattı sizi bu ka
dar garip bir şekilde tehdit etti. Pa
ra ikraz eden faizciler, müşteril«in
den taksitlerini alınak için s.iJAha 
müracaat etmezler. Sonra niçin sizi 

gece yansında böyle tenha bir yere 
davet ediyor. Sonra neden size böy
le bir mektup gönderiyor?. Rica e
derim, şu mektubu veriniz, bir de-

fa göreyim. 
Con Leksman oturduğu kanepe

den kalktı, kasanın önüne geldi, is
tenilen mektubu oraya koymuştu. 

Kasayı açmak üzere iken T. X. 
Con Leksman'm halinde bir tuhaf. 

Taştı 
Ge,yvedeki Karaça7 tışnufbr .. 

Datlardan inen kar ve yatmor sa
larmın boşattbtı seller Karaçava 
la"flrmış. Geyve istasyonuna b91le 
baya ba}'layan köprü Y1kılmıftr. 
YoluD birQC>k yerleri •• altuıdaıl ... 
lasanca .zayiat yoktur. 150 hektar 
kadv arazi su altındadır. 

- !!2§2 

Genç Şah, hazineye girdi ve her 
şeyi, temiz, muntazam ve yerli ye • 
rinde bulunca milzevirlere, kızgın 

kızgın baktı; Ali Ekber gözilnde kıy
met almaya başladı. Müzevir dalke
Vllklar dururlar mı?. Kıymetli eş -
yalarla dolu olan bir dehlizin niha. 
y~e bir demir kapı vardı. Şaha, 
onu gösterdiler ve kulağına: 

- Ali Ekber, bütün çaldığı ~· 
leri oraya sakladı. 

Diye fısıldadılar. 
(Devamı var) 

lık sezdi. Sanki C.On kendisinden bu 
mektubun istenilmesine hayret edi
yordu. Sordu: 

-Ne var?. 
Con şaşkın bir halde cevap verdi: 
- Bu kasa neden bu kadar il• 

cak?. 
Con kasanın bu kadar wnabihne

siniıı 1ebebini anlamak için, yama 
ocakla kasa arasındaki mesafeyi &6-
zile ölçtü. 

B&1 sefer T. X. kasayı tuttu. Baki· 
bten sacak!. 

- Açınız bakahm, dedi. 
Leksrnan cebinden çıkardılı ..._ 

tarla bsayı açtılı uman, igericlm 
bir alev çıktı, fakat alev birden hı -
mu alarak geriledi ve en nıha,.t: 
s&ıdü. Yalnız ortalıkta bb- yamk b
kusundaıı ba§ka bir feY kaim....,. 
tı. 

T. X. Kasanın 8n0ne geçti: 
- Aman, dedi, hiç bir §eye do • 

kunmayınız. 

Con, kasanın çekmesini ihtiyatla 
çekti ve çıkanp pencerenin yanına 
götürdU, şöyle bir gözden geçirdi. t. 

(Devamı "4f} 
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Ağızdan çıkan her diş 
Hayatın temel taşlarından birinin 
yerinden sökülmesi demektir fakat 

Sizi bu akıbetten 
vikaye eder 

Dişlerinizi günd~ı iki defa 
Radyolin diş macunile fırça

lamak suretile onlara tam 
bir sıhhat ve ebedi bir ha
yat temin edersiniz. Rad. 
yolin dışlerinizi sade tc. 
mizlemekle ve parlatmakla 
kalmaz, ağızdaki bütün 

mikroplara imha eder. 

Daima Radyolin 
. . ... ~. . · .. 

- İstanbul Dördüncü 
İcra memurluğundan: 

Fu:ıdın tasarrufun•la olup Emniyet Sandığına birinci ılerece 
ipotekli bulunan ve yeminli üç ehlivukuf tarafından tımam!na 
(1882) lira kıymet takdir olunan Süleymaniyede Taşodaklar soka• 
ğmda eski 12.12 Mü. yeni 16.18 Ne. lu Sağı Cemil, Nail ve 
İsmet hane bahçeleri arkası avukatın arsası ve kısmen Naim 
hanesi bah~si sol tarafı Taşocaklar çıkmazı vakıf çeşme önü Taş 
odalar sokağı ile mahdut maabahçe iki hanenin satılmasına karar 
verilmiştir· Mezkur gayrimenkulün evsafı: 16,16/1 No. lu iki 
katlı ahşap evdir. Zemin katı sokaktnn girilen zemini karosimen 
gömülü iki küplü Antere camekanla bölünmüş bir sofa bir kapı 
ile girilen diğer bir sofa merdivenle çıkılan birinci katta:bir sofa 
üzerinde birinde yük ve dolabı olan iki oda ve bir held vardır. 
Zemin katında antrenin sağında merdivenle çıkılan altında bod• 
rumu olan oda zemini karosimcn döşeli alaturka ocaklı mutbak 
ve bahçede tulumbalı bir kuyu zemin katınd1ki odanın üstünde 
birinci katta ayrı merjivenle çıkılır diğer bir oda var 18 No. lu 
ev de ahşaptır.Zemin katında sokaktan girilen zemini malta döşeli 
bir taşlık, oda ve zemini bozuk çimento ocaklı mutbak Ye bir 
sofa ve yük ve dolabı olan oda ve sofada bir hela ikinci katında 
bir sofa üzerinde yük ve dolaplı bir oda ve bir beta vardır. Her 
iki evin zemin kat pencereleri demir parmaklıklı olup birinci ka• 
tında ortada birer çıkma vardır· Elektrik tesisatı mevcuttur. 
Umum mesahahası 16 No. lu evin 124 m2 olup bundan 79 m2 
bina geri kalanı bahçedir. 18 No. lu evin umum mesahasl 70 
m2 olup bundan 33 m2 bina ve geri katanı bahçedir. 

1şbu iki evin tapu kaydı üzerinden açık arttırma vazedil• 
miş oldlı~undan 26·4·937 tarihine müsadif Pazartesi günü sıat 
14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırması icra edilecektir. 
Arttırma bedeli kıymeti muh:ımmenenin % 75 ni bulduğu takdir
de müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son arttıra• 
nın tnalıbüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle tem• 
dit e:iilerek 11·5-937 tarihine müsadif Salı günü 14 teıı 16 ya 
kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttırmasında arttırma 
bedeli kıymeti muhammenenin '/• 75 ni bulmadığı taktirde satış 
2280 No. lu kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. Satış pe• 
şindir. Arttırmaya iştirak etmek isteyenlerin kıymeti muhamme· 
nenin % 7,5 nisbetinde pey akçes~ veya milli bir bankama temi• 
nat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. 

Hakları tapu sicilli ile sabit olmiyan ıpotekli alacaklarda di
ğer alakadaralnın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarinını ve 
hususile faiz ve masarife dair olan id lial:ırını evrakı müspiteleri 
ile birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında birlik
te daireıı,ize bildirmeleri lazımdır. AL:si takdirde hakları tapu si· 
cillı ile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasiadan hariç ka• 
lırlar. Mğterakim vergi, tcnviriye, tanzifiyeden mütevellit Bele· 
diye rusumu ve Vakıf icaresi ve delliiliye resmi bedeli müzaye• 
deden tenzil olunur. 20 senelik vakıf icaresi tavizi müşteriye aittir. 
Daha fazla malumat almak ist~yenler 1·3·937 tarihinden itiba
ren herkesin görebilmesi iç:n dairede nçık bulunduracak arttır• 

ma şartnamesi ile 2512·934 N.ln dosyaya müracaatla mezkftr 
dosyada mevcut \'esaiki görebileceL::leri ilan olunur. (137~). 

Dans profesörü Dr. Hafız Camel 
Perlsin 1937 senesinin 
yeni dans flgUrlerlnl 
öArenmek isteyenlere 

mUJde 
Beyoğlu istiklal caddesi Türkuaz 

dans dershanesinde Kemal Sami 

Bayerc müracaat. Hcrgün aabah 

ondan akşam dokuza kadar ders

laınesi talebelerine açıkhr. 

(LOKMAN HEKİM) 

Dahiliye mUtehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle • 
den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
İstanculda Divanyolunda (104) nu. 
maralı hususi kabinesinde hasta • 

larım kabul eder. Salı, cumartesi 
günleri sabah c9.5 - 12> saatleri ha· 
kiki f ıkarayıi mahsustur. Muayene. 

.hane ve ev te}..don: 22398. Kışlık 

t~lefon: 21044. 
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DA I M ON Fenerleri -istab 4üncü İcra 
memurluğundan 

Meraklılarına Müjde: cemal tarafından Emniyet 
- Sandığına birinci derece ipotek 
olup ehlivukuf tarafından 1838 
lira kıymet takdir olunan Eyüp
te Cezrikasım paşa mahallesin-

200 116 600 metre ıtık veren 

D • 

fenerleri gelmiştir. 
iyi ıtık almak için yalnız 

D A 1 M O N Pilleri 
ile 

D A 1 M O N Ampullarını 
kullanınız, ve her yerde O A 1 M O N 

ınarkasına dikkat ediniz. 

1 de Zal Mehmetpaşa sokağında 
eski 106 yeni 14.2/6 ve 50 No. 
lu hududu: Sağ tarafı 4 
harita, sol tarafı 5 harita No. lu 
mahaller ve kısmen Ahmet bah
çesi ve Abdullah hanesi ve Bi -
lal bahçesi arkası İhsan bahçesi 

1 
ve cephesi 5 harita No. lu mahal 
ve kısmen yol ile mahdut evin 
satılmasına karar verilmiştir. 
Evsafı: Mezkl'tr hane bahçe için-

i 
de kargirdir. Sokaktan 75 san -
tim genişliğinde methalle girilen 

••-•----••--•·-------------- bir bahçe içindedir. Zemin ka -tı: Muzaik merdivenle çıkılan 

1 Türk Hava Kurumu 

BÜYÜK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

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

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

937 gilnU ak,amına kadar biletini 
değiştirmiş bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet üze
rindeki hakkı sakıt olur .. 

S&bibi ve Umuml neşriyatı idare cdeP Ba~mubarrir 

E. izzet 

Basıldıtı yer : Matbaal Ebüufya 

1 

" 

zemini karosimen antre solda 
oda ve zemini karosimen maltız 
ocak ve methalle lavabolu mut
fak mermer taş ve Fayans la • 
vabolu hela ve merdiven altı 
- birinci katta: Bir sofa üzerin
de iki oda zemini karosimen gu· 
sülhane - çatı katında: Basık ta
vanh bir sofa ve çatı altı, zemini 
karosimen önü duvar korku -
luklu taras ve binada elektrik 
tesisatı ve arkada bina ittisalin
de bir kat kömi.irliik ve bahçe -
de ortada bir havuz vardır. Bi
na haricen sıvasızdır. Mesahası: 
Umumu 396 m2 olup bundan 
46,50 m2 üzerinde mezkur bina 
ve 14 m2 üzerinde bir kat kö -
mürlük vardır geri kalanı bah
çedir. İşbu menkul tapu kaydi 
mucibince. 
Tamamı açık arttırmaya va -

zcdilmiştir. 
Arttırma peşindir. Arttırma

ya iştirak edecek müşterilerin 
kıymeti muhammenenin % 7 ,5 
nisbetinde pey akçesi veya mil
li bir bankanın teminat mektu-
bunu hamil olmaları icap eder. 
Arttırma şartnamesi 1/3/937 
tarihine müsadif pazartesi gü -
nü dairede mahalli mahsusuna 
talik edilecektir. Birinci arttır -
ması 26/4/937 tarihine müsadif 
pazartesi günü dairemizde saat 
14 ten 16 ya kadar icra edile -
cek, birinci arttırmada bedel, 
kıymeti muhammenenin % 75 

ini buJduğu takdirde tüste bı • 
rakılır. Aksi takdirde son art -
tırmanın teahhüdü baki kalmak 
üzere arttıma 15 gün daha temdit 
edilerek 11/5/937 tarihine mü
sadif salı günü saat 14 ten 16 ya 
kadar dairede yapılacak ikinci 
arttırma neticesinde en çok art
tmmın üstünde bırakılacaktır. 
2004 numaralı icra ve iflas ka
nununun 126 ıncı maddesine tev 
fikan hakları tapu sicillerile sa
bit olmıyan ipotekli alacaklarla 
diğer alakadaranın ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını 
ve hususile faiz ve masarif e dair 
olan iddialarını füın tarihinden 
itibaren 20 gün zarfında evrakı 
miisbitcJcrile birlikle dairemize 
bildirmeleri Iazımdır. Aksi tak
dirde hakları tapu sicillerüe sa -
hit olmıyanlar satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar . 
Miiterakim vergi, tenviriye ve 
tanzifiyeden ve tellaliyeden iba
ret olan Belediye rüsumu ve va
kıf icaresi bedeli mü7.ayededen 
tenzil olunur. 20 senelik vakıf 
icaresi tavizi mi.işteriye aittir . 
Daha fazla mallımat almak is -
tiyenlerin 936/207 numaralı 
dosyada me\•cut evrak ve ma -
hallen haciz ve takdiri kıymet 
raporunu görüp anlayacakları 
ilan olunur. (1378) 

İstanbul ikinci icra 
Memurluğundan: 

Hamit İslam tarafından Ha -
san oğlu Bayan Çerkes Zelıraya 
ipotek edilen BeyQğlunda Feri
köyünde birinci kısım mahalle
sinde Orta Kır sokağında eski 
18 yeni 24 kapı numaralı hah -
çeli bir bap hane satılığa çıka -
rılmıştır. 

İşbu gayri menkulün kapı -
dan içeri girildikde bir koridor 
üzerinde bodrum ve karşılıklı 
iki oda ve mutfak ve bahçede 
bir kuyu ve bir incir ağacı ve as· 
ması vardır . 

Birinci kat: Bu kata çıkarken 
merdiven başında asma kat mev
cut olup bir oda birinci katta bir 
merdiven başı üzerinde iki oda 
vardır. Elektrik mevcuttur. 

İşbu gayri menkulün tama -
mına erbabı vukuflar tarafın -
dan 1028 lira kıymet takdir e -
dilmiştir. Arhrma 15/4/937 ta-
rihine müsadif._ perşembe günü 
saat 14 ten 1G ya kadar daire • 
de yapılacak ve verilecek be -
del işbu gayri menkule iakdir 
olunan kıymetin yüzde yehniş 
beşini bulmadığı takdirde art -
tırma en son artıranın taahhü
dü baki kalmak şartile on beş 
gün daha temdit olunarak 3/5/ 
937 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 14 ten 16 ya kadar 
temdiden müzayedeye devam 
olunarak en çok artıranın üs -
ti.inde bırakılacaktır. Artırma 

peşin para iledir. Müzayedeye 
iştirak edecekler işbu gayrimen
kule takdir olunan kıymetin 
yüzde yedi buçuğu ııisbetinde 

pey akçesi veya ulusal bir ban -
kanın teminat mektubunu ver -
meğe mecburdurlar. İşbu gay
ri menkulün ihale tarihine ka
dar tahakkuk edecek vergi ve 
rüsumu belediye, tanzifiye ve 
tenviriye ve çöp parası ve rüsu
mu tellaliye borçluya ait olup 
bedeli müzayededen tefrik edi
lecektir. Yalnız yirmi senelik 
vakıf, taviz bedeli ile tapu harç
ları müşteriye aittir. Hakları ta
pu sicillerilc sabit olmayan ipo -
tekli alacaklılarla ve diğer ala -
kadarların ve irtifak hakkı sa-
hiplerinin bu haklarını ve hu -
susile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını ilan tarihinden iti -
haren yirmi gün içinde daire -
mize 936/2431 numaralı dos -
yasına müracaatle bildirmeleri 
Jazımdır. 

Aksi takdirde hakları tapu si
cillcrile sabit olınıyanlar satış 
bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. Artırma şartnamesi 
herkes farafından görlilebilmek 
üzere 27 /3/937 tadhine müsa
dif cumartesi günü dairede ası-
lı bulunacaktır. Daha frızla ma
llımat almak istiyenlerin şart • 
namesine ve 936/2431 n"maralı 
do!';'•:ısına müracaatleri lazımdır. 

Müzayedeye iştirak edecek 
m uşterilerin işbu gayri menku
le ait biitün mallımatı öğren • 
miş addolunacakları ilan olu "' 
nur. (30921) 


