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Musolini islam aleminin hamisi ilan edilecekmiş! 
olarak kılıç Afrikada yapılacak merasimde hamiliğin sembolO 

kuşanacak, Harar islimhğın yeni 
k&besi olacakmış! italyanlar Hicaz ve Yemenle de anlaşmışlar 
Lehistan da sılahlanmak için 500 Bugün bir planör Gülhane 

milyon lira sa.rfına karar verdi 
1 

A ••• ~arkma d~ş!ü v 

Sovyet Rusya Fransa ıle yapbg"ı askeri ittifaka Planorıçın~e~ulunan ~lı, ~ga~lara 
• A takılan planorden aşagıya ındı ve 

· bir zeyil ılavesini ısrarla istiyor kurtuldu 
Burün öQ'leden evvel Türkkuşu. -------------, 

Fransız komünistleri Blumu devirecekler mi? ~:·~;, ;,~~~~:\::~~~~d:: .. ~:~ 

Lehistan da siiahlanmak için 500 milyon r- irlgilterede"' 
lira sarf ma karar verdi Kuvvetli bir 

uçtuktan sonra, gösteriş için Saray• 
burnunda bir iniı tecrübesi yap
mıştır. 

Pilot Ali planörünü tayyareden 
ayırdıktan sonra güzel bir süzii ... .. 
uçuşu ile Saray burnuna inmiş, ka 
burası bir tayyare meydanı m-'· 
dığı ve hava cereyanlarının tesı ri 
altında bulunduğu için pek hafif 
olan planör rüzgarla sürüklenerek Hazırlık 

• lngiltere' 800 
Tayyareciyi 
Çağırdı 

ı bir ağaca takılıvermiş ve hasara 
uğramış ır. 

P.lot Ali, parl k bir muvaff a
kıyet temin ederek Türklrnşuna 

Şt"ref knzandırm 1k arzusunu, iste• 
dıği gibi yerine gelıremediği için 

(Devamı 2 ncl sayfada) Bir planör uçu~u 

Sovyet ordusunun geçen dt-Ja k i marıtvralarından n ' ı •mıı bir rıstm 

Londra, 13 ( Huı>usf) - lngi. 
liı hava nezareti, tayyareci ih· 
tiyat subaylarına yaptığı bir 
tebliğde, sekiz yüı tayyareciyi 
~n sandan itibaren hiı._mcte ala• 

İspanyada hükUmef kuv
vetleri geriye mi çekiliyor? 

Londra, 12 ( Hu!uı>i muhab'ri· 
mıtden) - Bu ak~am ç kan (iv:. 
ning lstandart} gaz lesi, çok he- j 
yecanlı bir haber neşretmektedir. 
Buna göre: 

1 Rus hükC'lmcti, Fransa hüküme· 
tine rr.ürncaatla, mevcut Fransa· ı 
Rus paktını tamamlıyacak olan yeni 
bir askeri muf\hede aktini teklif 
etmiştir. 

Bu muahcdenin akdi için Paris
teki Sovyet sefiri, Fransa hüku· 
meti nezdinde ısrar etmekte \'e 
Fransız lıükümeti bu teklıfi ~ayet 
kabul elmiyecek olursa, bugünkü 
Lcon Blum kabinesinin istinat etliği 
ve Fransız komünist p artisinin de 
dahil bulunduku (halk cephesinin) 
finans politikasına, Fransız komü· 
nistleri itiraz • decekler ve bu 
'uretle, Leon Blum kabinesini isti
fa} a mecbur edeceklermiş. 

Jngiliz gazetesinin neşrettiği bu 
haber lngıliz siyasi mahafilinde 
çok derin akisler yapmıştır. Çünkü, 
Almanya hükümeti, esasen, mev· 
cut Fransı:ı. • Rus Paktı feshcdil-

~Ov!Jt!I orJ11larr baıkflmandanı t·c 

Milli Müdafaa Komiseri G•ncral 
t'orosilof 

miyecek oluru Avrupt Sİ}asetinde 
bır muvaze ıe \'e istıkrar olanı ya. 
cağ'ını resmen ilan etmiştir. Halbu-

ccetcina. arzu cd~nlerin o lali• 
he kadar kayıtlarını yaptırma· 
!arını ilan etmektedir. 

kı, ca f Rus· Fra ısı~ Paktındısk· 1 
ı 

askeri ahkAma ilAvcten yeni bir 
askeri muahedenin yapılması in• 
gilizlerin Alınanlarla bir anlaıma .._ ___________ _ 

yapılması hususundaki pllnlarını 
altüst etmekl.ıedir. Is lam Musolini 

aleminin hamisi! 
Bir cihan konferansının tophn

masını düşünen 1 gilizlerin bu dil· 
şüncesi ise büsbütün suya düşmek· 
tedir. Binaenaleyh, Rusların Fransa Marefal Balbo araplara 
hükü'lleti nezdindeki tek'ifleri ve bir beyanname nefretti 
Fransız komünistlerini tehdit ma· Londra, 13 (Hususi) - Bugün· 
kamında öne sürmeleri A 1manyada kü (Tay mis) R'azetesi, Musolini'nin 
büyük bir infiali mucip olacak ve (Libya ) seyahati hakkında şuma• 
Avrupa sulhu yeniden büyük ve lümatı vermektedir: 

t ...., -:st 

Madrid etrafında şiddetli 
daha o!du 

bir 
muharebe 

~ ( Yarw 2 nci sahi fule) 
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''lstanbul size yar olmaz!,, 
• 
Istanbulu eğlendiren 

Avrupa kızları ! 
tehlıkeli bir safhaya girmi~ olacaktır. (Devamı 2 inci .ay facia 
LEHiSTAN ·:ENIDEN 500 MiLYON ==========Numara yaparlar, dans ederler, şampan-

var•o;aA[RHFuEsousE1cEmKuhab·ırı·m·ız.. Tay yare dan başlar, sigaraya kadar inerler! 
y -116 Röportajı yapan: Abdurrahman Ş. Llç 

den] - Lehistan hükümcti, dört ıv1.egdanına 
senelik ailahlanma programını ilan J 
etmiştir. Hu plana göre, dört } ıl ner gz•bz• 
zarfında 500,000,000 lira sarfedile· ••• 
cektir. Bu pa•anın 200,000,000 lira. Almanyada tayyareler 
sı Mür'araai Mil.iye e, üst taraf da havadaki balonun Uzerl-
Lchıstanı \ Snndomiq hwalisinde ne konup uçtular 
inşa . cdi'ecck çelik ist h" ıimlnr, Bcrlin 13 [Husuci] - Hinden· 
askerı fabrikalar, cephane depoları burg balonu'lun üzerınde dün pek 
\"e lavyare hangarlarına sarfedi· muvaffnkı}'elli bir tecrübe yapıl· 
lecektir. mışlır. Balon havada iken, iki tay .. 

Snndomiq mıntakası, Soviyet yare balonun üzerine konmuşlar 
Rusya· A manya hudutlannın orta. ve havalanmışlardır. Almanlar, 
Sl!la gelen bir yerdir. Lehistan Amerikada da askeri maksatlarla 
Rusya ile Almanya arasında vuk~ yapılan bu tecrübeyi ticari maksat· 
bulacak bir muharebede bu mınta· larl~ yaptıklarını söylemektedirler. 
kayı en teiılıkeli bir yer olarak Evvelce tayyareler balonun al-
addetmektedir. Binaenaleyh, bu ha- tıııda asılı bulundukları çengelden 
valiyi, çeliklerle, betQnlarla, demir· &) rıl • rak uçarlardı. Fakat böyle 
1 • meydana iner gibi balonun üstüne 
erle tahkıme başlamıştır. kondukları olmamı tı. 

•HltllHHHlllltlfftlttl1Hlllltllttltllfttllltllllll"lllf1Hlll1 ~ 
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Hatayda Araplar, Türkleri 
öldürmeğe mi teşvik 

ediliyor? 

Yeniden birçok Türk köyleri basıl
dı ve yağma edildi 

Halep 13 (Hususi) - Bilhas .. 
sa Kuseyri mıntakasında Arap 
ve Ermeni taşnaklann slifilılan· 
ma yolundaki gayretleri gün 

geçtikçe artmaktadır. Vatanile
rin tahriki neticesi olarak, bu 
taraflarda silahlanmam~ kim-

(0...•u 2 incı saltlfu•) ı 

l8'•n6ul• 6ogıl•fl &tongalı dlllier: /Jaga'ft Katrlntı 

- Bir koktey! 
- Param yok. J l - Yok? 

(J.O.tfen ıqy/ogt ~o/,/nl•} 



• 
Istanbulu 

Av upa 
- Bil' çay? 
-Yok! 
- Bir ısigarct? 
- Y-0k? 
- Bir şokolat? 
-Yok? 
- E ... ben Tontz yok! 
Bu muhavere yanımdaki m11~a· 

da oturan bir delik nlı ile biraz cL'l
ha ileride diğer b r masada o+u ,.. 
ran bir n1acar dansöz arasında cc
reyen ediyordu. 

Biraz sonra caz başladı ... 
Ambasacizro'ün müşterileri birer 

birer masc.larından kalktılar ve 
numaralarını ) aptıktan sonra ma
salarına yerlesen yorgun artistle -
rin kar~ılarmda yerlere lrodar eğ 1-
diler. 

Kadınların baZ1sı güle güle, sıç
raya sıçraya yerlerinden kalk1yor
lar, bazıları ise boyun bükerek, 
yorgun der gibi bacaklarını göste -
rcrck, ağrıyor işareti yapar gibi 

ı alınlarını tutarak mazeretler <:>--ıvu
ruyorlar ve her halde en aşağı, bir 
koktey, ibir çay, bir çikolata \"eya 
bir paket sıgara ikram etme:len 
mütcmadiye ndans etmek istiyP'IJ 
kavalyeleri başlarından savuyor • 
lardı. Yanımdaki arkada~ım: 

- Haklıdır bu kadınlar -de li
Bunlar artisttir. 'Müessese bunfan 
dnns etsinler diye getirmemiştir. 
Eğer isterlerse ederler. Amma, a'iııl 
vazif elerl numaradır. 

- Evet, -dedim- Belli, num;ıra
larmı iyi yapıyorlar. 

Bu sırada ynnımıza müessese • 
nin ya en büyük garsonu veyahut 
bir ortağı olacalt bir adam gelmL5-
ti. Merakımı tatmin j~in bu adama 
sordum: 

- Siz bu kadınlara gecede kaç 
lira verirsiniz? 
Adamcağız, beni maliye memu

rumu zannetti, kimbilir neden dii
§ilnerek cevap verdi: 

- Bir buçuk • il;i lira. 
Ben de düşünerek: 
- Zannetmem, dedim. Çok az -

dır bu para. A vrupadan gelen bir 
artist bu para ile çalışmaz! 

Bu sırada yine aliıkadarlardan 
başka biri söze karıştı: 

- Ne söylüyorsun bayım, dedi. 
iki Türk lirasının Romanyada ne 
kadar muazzam bir yekun tuttu • 
ğunu biliyor musunuz? 

Viyanalı veya Peştcli bir mat -
mazelin Tiirldyedc kazanacağı iki 
liranın Romanya ile ne alakası o
lııbilcccğini düşünürken arkada • 
şım: 

- Kalk, dedi. Gnrdene gidelim. 
Orada seni bir adamla tanıştıra • 
yım. Bunların söylemedik'.er:ni o 
söyler. 

* Saat 23. Tam sahnenin katşı..C\111· 
da bir locadayız. Orkestranın bin 
bırakıyor, öteki başlıyor. Elektrjk
ler sönüyor. T pcden sızan rer.kli 
bir projektör ziyası altında ı;i.h bir 
İngiliz kadını, gah bir Aınerii-an 
artisti, gfıh bir Viyana dilberi. ve 
bazan da ince belli bir Hırvat kı· 
zı ve tombul bir Estonyalı ko~ın 
kıvrıla kıvrıla oynuyor, mırnara 
yapıyor. 

Yanımızda bize her şeyi sôyliye
cek olan artistlerin accntesı Niyazi 
Gezer v r. Sahnede akrobatik nu
maralar yapan bu kadını gösteri -
yor: 

- Bu diyor, henüz on sekiz ya
§lnda. Daha yetişecek, fcvka!fıde o· 
lacak. ve sonra sımatini ve bu is
leri anlatıyor: 

- Ben -diyor- bu işlerin kurdu
yum. Beynelmilel artist or.entala
rile muhabere ederim. Bize evvela 
resim gönderirler. Ben arfütfn ti
pini, buradaki piyasaya göre ser.e
rim. Sonra fiat tesbit ederı:,._ Ar -
tist gelir, fakat bnzıın bize kazık 
atarlar. Daha ilk provadn gelen ka
dının fos olduğunu anlarım. He
men eline pasaportunu verir, gel
diği yere gönderirim. Fevkalilde 
artist doha ilk provada belli olur. 
Ben de dahil patronlar va garson
ların bile alkışlamnktan elleri yo
rulur. 

Artist getirmenin bir güçlüğü ~e 
gümrük meselesidir. 

- Artistlerden gümrük mü alır· 
lar? 

- Hayır, teminat mektubu. Ar
tistler Türkiycye gelirken getir -
dikleri elbiseleri burada satma -
sınlar diye gümrüğe teminat mek
tubu veririz. Bereket versin güm
ruk artık bizi tanıdı. Mektubu ve
riyoruz. Artist giderken getirdiği 

elbiseler birer birer snyılıyor ve 
burada satmadığı anlaşılıyor. 

- Artistlere ne para verirsiniz? 

eğlendiren 
kızları! 

Amma ıdoğru soylemek şa;rtile? 
- Elbette doğru sö) liycceğlm. 

5 lira ile on lira arasında. Fakat 
~§ .lira alan bir kadın hiç bir .şey 
knzanm&z. Bakın size bir liste vc
vereyim: 

80 kuruş atcl, 50 kuruş banyo, 50 
kurus m:ıkyaj, 100 kuruş yemE'k, 
60 kuru~ öt~beri, eder 230 kuru,. 
Bu .en asagı olım ndettir. Bur.ava 
elbise, nyakkabı, yol pnrası ve c;;ı

ireyi koya..~anız ellerinde bir şey 
kal az. 
Busırada ynrumıza ikikadmgel

dı. Biri Yugoslavyalı matmazel Stc
vmıka İvoşcviç, diğeri Estonyalı 
m tmaz"l Katrina Valcsko. 
Yugoslavyalı .kıza soruyorum: 
- Gc.cedc .kaç Jira .kazaruyorsu

nuz matmazel? 
- Şimdi beş lirn. iEskid n ıyedi 

alıyordum. 

- Para arttırıyor musunuz? 
- Ben arttırıyorum, çünkü gün-

dfiz beeş kadar uyuyorum. Kalkıp 
hazırlanıp buraya gelinciye ka -
dar ı9 oluyor. Gezecek Yaktim yok. 
Dah abir defa Büyük Adaya bıle 
gitmedim. 

Xatrina söze karışıyor: 
- Ah diyor, ben hiç para arttı

ramıyorum, az uyuyorum. ErkP.n 
.kalkıyorum, müt~madiyen İstan
bulu ge?Jyorum. Hele eski İstan -
bul çok hoşuma gidiyor, bay:ılı -
yorum, bayılıyorum. 

Caz başlıyor, davulcu zen· 
ci zımbaya vuruyor. Pro -
jektör sahneyi aydınlntıyor ve 
yine bir kadın kıvranıyor. Niyazi 
Gezer yanımızdaki Estonya dil -
berine: 

- Kalk diyor, numara yapacak
sın, sıran geliyor, lstanbula bayıl
rnıya bakma. Sana yar olmaz. On 
gün sonra sen de gidiyorsun. 
Kadınlar yanımızdan ayrılıyor

lar. Biz de locadan çıkıyoruz. Aşa
ğıdaki büyük salon gittikçe do1'.ı
yor, ~nt blre geliyor. Gardende, 
gece hayatL Dans, eğlence ve yor
gunluk bundan sonra başlıyacak! 

Türkleri 
Öldürmeğemi 
Teşvik ediyorlar? 
Sancakta yeniden birçok 

TUr:t köyleri basıldı 
[Birinci tahiieden devam] 

sc kalmamış gibidir. Bir 
çok Arap hocaları da köy
lerde tahı-ikata devam et
mektedirler. Hatta bunlar Türk
lerin mal ve carilarının helal ol
duğunu söyliyecek kadar ileri 
gitmektedirler. SiWısız Türkle
rin bu vaziyet içinde ne kadar 
c:ıdişeli ve korkulu günler ge • 
çirdiklerini söylemeğe hacet 
yoktur. 

Fransız memurları da bu tah .. 
rikatı ellerinden geldiği kadar 
kolaylaştırmaktadırlar. Nitc -
kim bundan üç gün evvel şöyle 
bir hadise olmuştur: 

Antakva istihbarat zabiti Ku
scyre giderken volda otomobili 
Arablar t.arafından taşa tutul • 
muştur. Bu tecavüz üzerine oto-
mobil durmuş ve Fransız wbiti 
Arablarla görüşmeğe başlamış
tır. Arablar otomobilin içinde 
bir Türk bulundu,ğtınu sandık
lan için tecavüz ettiklerini söy • 
lemisler, kumandana arzı itizar 
etmişlerdir. Zabit bu neticeden 
memnun olmuş ve Türkler aley
hinde yamlacak tecavüzkarane 
muameleleri tasvip ederek ve 
gülerek seyahatine devam et -
mistir. 

TURK ROZETİ TAŞII\IAK 
YASAK! 

Antakya 13 (Husust) - San .. 
caktaki Türk köylerine yapılan 
tecavüzler gittikçe artmakta .. 
dır. Kurya köyünde ve Reyhani
yenin Kadriye, Müsrifiye ve Ay
rancı köylerinde bir çok evler 
basılmış, pek çok eşya ve hay -
van alınıp götürülmüştür. 

İstihbarat zabiti Reyhaniyede 
bir çok kimseleri toplamış ve 
bunlora hiç kimsenin yakaların
da Türk sembolü taşıyamaya -
caklarını polis tarafından görü
lürlerse, şiddetle tecziye edilecek 
}erini söylemiştir. Nitekim ı·ozet 
taşıyan bir genç karakola götü -
rülmüş, bizzat istihbarat zabiti 
tarafından sopa ile ağır surette 
döı:-ülmüş ve bu genç ellerine 
kelepçe takılarak hapishaneye 
gönderilmiştir. 

------------- -- --- --------- -

r·® .. A·ı;tıi;·k-1 
~ Fenni terimler Uzerlnde~ 

Alman hUkOmetl evlen• 1 meıgul oldular 1 
mek isteyen gençlere ~ Ankara, 12 (A. A.) - Reisi· ~ 

Nüfusu 
Artırmak için 

Boğaziçi 
Yolculan 
Nisanda tatbik edllmek 
Uzer• d ha ucuz bir 

t rif h zırlandı 

r DIŞ SiYASA :J 
Macaristanda 
Faşistlik 

.para ikraz ediyor ~ cumbur Atatürk buı-ıiin ökleden İ 
Almanyada nüfusu artırmak ~ sonra saat 16 buçukta Türk Dili ğ 

ğ Tetkik Kurumu merkezini şeref.. § 
:icir;ı müracaat edilen usullerden ~- lendirmişler ve fennf terimler ~ 
biri de, hükUmetin evlenmek is- -
tcyen gençlere mali yardımda ~ ü1crinde Terim kolu üyeteril• § 

~ 6 sııal eleddevam çalışmışlardır. ~ 
bulunmuştur. ~ Atatürk .saat 23 de . Kurum § 

Maliye nezareti müsteşarı " _ 
R :ı.-~ t ·ı verdi~i ~ merkezinden .müfar.:ıkatle mai- ~ 

ay,uu.ı ı. gaze ecı ere = ti . d -r • k 1 h 1 · = 
b tta k di d • esinin 1933 5 ye erın e ıerım o u uye erJ E 
eyaı:a d 'b ~ laır ek 

1
.stiyen ! o1du~u halde kö~klerinc avdet § 

scnesın en erı ev enm le; b 1 d = 
700 000 Alman iftinc ara ver- E uyurmuş ar ır. § 

! ç p ltftllUHHtlUIUIHllllffllftlHHllHIUilillllltnnwtlftn1UlllllllU•HHlt 

diğini söylemiııtir. 1 ı· I 
Hükumetin verdiği bu avans 'USOıİnİ S am 

sayesinde !beş yiiz bin kişi ev • 
tenmiş ve ~anm m"lyondan faz- aleminin hamisi! 
la çocuk doğmuştur. 

MaJiye teşkUfihnın yı'hk 
.verfml 

Maliye Vekaleti memleket 
içindeki <bütün teşkilatının ge -
çen seneki verimini tesbit et -
mek üzere alakadarlardan ma· 
lumat istemiştir. Sorulan muh • 
telif suallere verilecek cevap • 
lar tetkik edilecek ve neticeye 
göre yeni tedbirJer alınacaktır. 

Askeri forslar 
Milli Müdafaa Vekaleti kara 

ve denizde yapılacak merasim
lerle bu merasimlerde ktillanıla
cak forslar hakkında bir tali -
matname hazırlanmıştır. Tali -
matname hazırlamıştır. Tali .. 
büyük Amiral ve Amirallerin 
fors1annın sekillerile diğer bü -.. 
fün fors ve fil ama şekilleri var-
dır. 

Yeni mallye taylnlerl 
Erzurum muhasebe müdürü 

Nazım, Zile mal müdürü İbra -
him: Beypazarı malınüdürü 
Mehmed Murad birer derece 
terfi ettirildiler. Çumra malmü
dürü Maraş muhasebe müdür • 
lüğüne, Çorum muhasebe mü • 
di.irü Mehmed Ciçekdağı mal • 
müdürliiğüne. Maraş ııııuhasel:>e 
miidürü Abdii1vehhab Silefke 
muhasebe müdürlüğüne tayin o
lundular. 

( 1 inci say/1td m <fet1am) 
Mu~olininin bu seyahati, İtalya

nın deniz ve askeri kuvvetlerinin 
azametini tel arüı ettirmek maksa· 
dile fnpılınaktadır. :Faşist ltal ya 
devletinin inkişnf .ve terakkisinde 
mühim rol oynamnk üzere Libya 
intihap edilmiştir. 

Yeni inşa olunan ve Muc;olini 
tarafından küşat resmi yapılacak 

ı0lan t>OI, aske r maksatlar için ya· 
pılmıştır.,, Bugünkü (Daily Mail) 
gazelcsi de şunları yazmaktadır: 

"Mo o!ini He biı likte 120 tane de 
gazeteci gitmiştir. Fakat Musolini 
nutkunda mühim bir oey söylemi
yecektir. 

Yanız, HabcŞİ!lıına Tunusa bağ"
lıyan yeni yolu açacaktır ve söy
liyeceği en mühim ~öz de: ft~Jyanın, 
müslümanların menhntl~rine uy gu:ı 
siyrıset güttüğünü bild rmek ola-
caktır. Mareşal Graıiyani, Afri· 
kada müslümanlığın mukaddos 
beldesi olarak Hararın ıintibap edil· 
diğini resmen ilan ı.tm· ştir. 

ltalyanlar, Kırmızı denizde, Hicaz 
ve 'Yemen ile İyi münasebetta bu. 
Iunmak üzere anlaşmışlardır. Mu· 
solini, Trablusta, muhteşem mera· 
simlo is'Am hamilı2'inin sembolü 
olan kılıcı kuşanacaktır. 

Bu günkü "Deyli Henld., gazetesi 
de şu haberleri verrr.ekted r:"Mare
şal B ılbo (L baya) hlara arap dili le 
bır beyanname neşretmiştir. Bu 
bcyanoamenin b şlı~a şöyle YllZ!l• 

• t mıştır: 
Y alnı, maluma .. Musolini, müslüm3nlığın hamf· 

Şirketi Ha· ri~e idaresi yen iden 
ücretlerde tenzilat yapmıya karu 
vermiş ve 1 nisnndao "tibaren tat-
bik edilmek üzere f evkalarie ten• 
zilatlı bir tarife ha·ml ınmışt.r. 

Huna nazaran 1 C\ J .. rbe i, Çen
gelkövü .ve 'Vaniköyü iskel'!lerın
den köprüye gidip gt'lme alınacak 
bilf'tlerd n birinci ve ikinci mevk·· 
lerın birer, köprüden hu iske el~r~ 
alınacak biletlerin birinci mevkıın• 
den ür, ikinci mf'vk"inden jki buçuk 
kuruş ten-ı"l dilccektir. 

Köprüderı K'.lndil ı, Anado1uhis~rı 
Vf! Emirg.An ı!-kclc eri iç.n . gı .lıp 
gelme bi tlcrden 20 p:ır.ı ındırı· 
leccktir. 

Kanlıc::ı, Çubu'\du V'! İstin~ ~~Aın 
bil t'erindc ikişer, dö•ıüşlü bııct• 
lerde de altı buçuk kuruş tenzilat 
yapılac:ı.ktır. . . • . 

Bunlardan maada bılışık ıskele 
biletled yüzde elli, üç iskele ik L!· 
!etler yüzde yirmi beş ind rilecek 
ve abonman karnelerinde iskele
lere göre yüzde y rıni beşten yüz
de kırka kadar tenzilat vapılacak
t.ır. Ar.aba ~apurları ücretleri de 
yüzde y;rml beşten elliye kadar 
indirilmiştir. 

Boğazda yeniden ev yaptıra. 

caklara da bir senelik \'erine üç 
şenf"Jik meocani paso vcrHccekfr. 

A} nca yaz g.iinleri her Cumar
tesi gü.,leri süat 14 te gidip gel. 
me 50 kuru, oım~k üıere orkes
tra 'ı ~e büfeli tenezzüh seferleri 
tertıp o'unacaktır. 

MllllllllHllUUUIUlllUlllUUllhtt1HUIUlllUUllUUtlltllUUUUIHUI 

Bugün bir 
Planör düştü 

: : nci sayjadan devam) 
üzüldüg-ünü, muharririmize söyle
miştir. Mütehassıslar bu uçuş ve 
inişin çok cesur:ıne bir teşebbüs 
olduktJnu aöylemckte ve p!Anörün 
zırar görmesine ra~mcn pilot 
Aliyi takdir etmekted·rıer. 

Bay A·;, Türk planörcülüR"ünde 
muvaffakıyet erile taı.ınaış bir pi· 
lotumuzdur; yarın Yeşilköye gide· 
cekler, onun ustaca ol m uçuşla
rını ~örecek ve alkışlı~acaklardır. 

1K1 TAYYARE GELiYOR 
Y rınki tayyare ba' ramına işti

rıık etmek üıere biri Eskişehirden, 
diğeri Ankaradan iki tayyare daha 
bug6n şehrimize gelecektir. 

veren Vilayetler sidir. Oun i:.mini yüksek sesle söyle cı ıayköş ünde bir temsil 
B k l kı · d . h • ve allalıtan onun yolunun aydınlık a an J arın ıste ığı i saı ma- Eminönü Halkevindcn: 

• b olmasına du et.,, lwnatlarn azı v.füıyetlerin yanlış Evimiz Gösteril Şubesi, Gülha-
cevap v.crdıkleri anlaşılmıştır. t KOÇOK HABERLER ı ne parkı içinde Alayköşkü bina -

Bu halın onüne geçmek jçin is- smda 14 mart pazar günü saat 
tatistik cetvel ve ihsai maltımatın * Karadenizde manevra ya • 14.30 da yalnız talebeye ve saat 
gayet dikkatle takıp edıltp gf'nde- pan filomuzdan bir kısmı lima- 20.30 da halka olmak üzere (Kah-
rılmesi, yanlış cevap verenler hak- nımıza dönmüşlerdir. Bu seya • raman) piyesini temsil edecektir. 
kında hemen takibata başlana,.ağı hatte torpitolarımızdan ikisi Arzu edenler davetiyelerimizi 
Dahiliye Vekfıletındeo gönderilen Köstenee Jimanına giderek ma- her gün Cağaloğlunda Merkez bü-
bir tamimle bildirılmıştir zot almışlardır. rosundan alabilirler. 

___. ............................................ _. ........ ;,;,;,,;,;_;ıı;,,;,;.;;.;~ ..................................................................... .... 

1 Sabah ve akşam başm~,_rri_rıe_ri _n_e _ya_zı_yor_ıa_r? 1 
C1Jmhurıyer tehlike kaynaşan durumu ile lere ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç 

Avrupada ye:1lden si.öh Balkanların eski vaziyetini alınış bir tehlike doğuruyor. Acaba 
yaratı göri.ilüyor. İtalya da İspanya pa- !ilk maddeler komitesi bu teh -

tırtısını hallettiği gün Alcdeni - likeyi bertaraf edebilecek mi? 
Yunus Nadi Brükselden ga • zin bu vaziyetinden istifade et- Tetkikata girişmiş olan komite 

zetesıne gönderdiği baş yazısın- mek istiyL>ceğe benziyor. Bu • devletlerce kabul edilebilecek 
da Avrupadaki silah yarışından nu bir manevradan bin bir ma- bir plan hazırlıyabilirse, Al -
bahsediyor. Öyle görünüyor ki na çıkaran Fransız gazeteleri manya müzakerenin her hangi 
bu gidişle A.vrupanın başına çok güzel anlatmaktadırlar. bir safhasında Cenevreye gele • 
bir gelecek vardır. Meğer ki si- Tan bilir. 
lalı yarışlarının müvazenesi ce· ÜzUm ve ideal- Avusturyada da bir krallık 
saretleri kırarak herkesi kendi davası vardır. Bu dava da Av_ 
kah v d t v Ahmet Emin Yalman, Anka -ugun an aşmamaga mec ... rupada t.eh1ike doeurabilecek 
b ts. rada toplanan üzüm kongresi • 

ur e ın. bir vazivet ihdas edebilir. Bil -
K .. ·· ··k B I ·k b"l "ili nin kararlarını mevzu tutarak, uçucu e çı a ı e mı hassa Yugoslavyavı tehlikeve 

müdafaası için Belçika frangı diyor ki: düsürebiJir. Zira Habsburgların 
1 k ·1 ı ·r d d"l «Maksat çok ve iyi tizüm ye -o ara mı yar a 1 a e e ı en yeniden tahta gecrnesi eski A -

f d k .. l kl ·ht· d. tistirmek. bunlara müşteri bul-e a ar ı ar ı ıyar e ıyor. vustu,.,,a - Macaristan devleti -
H d b·t fl k 1 d.. mak, rakip sahalarda ölçüşebil- ·"' em e 1 ara ı yo una 0 • nin veniden kurulması demek o-
k··ıd··kt mek, iv. i fivat bıılmak imk~n -u u en sonra... ]acaktlr. 

t "]t 1 1 .. d h b··t farını aramcıktır. Bn mevzu yal-
ngı ere o e a e nrp u ce- - İsnanva işlerı"ndc de yenı' 

· · 4no ·1 t ·ı· ı· 1 k nız iiziim miistahsilini alakadar sını •ı mı von ngı ız ıra 1 miiskiilat cıkac--~a henzivor. İs-
. b. tah · ti takvi a· etmez. fş memleket meselesidir. QJO yem ır sısa a ye e ın- pan.vol mp_spJ,.si sük(tn safh::ıc:ı • 

ce, bütün düny~nm gözü fal ta- Burada valnız müstahsiJin men-
b ıd F '"d ] ] k faati aranmnaz. Ancak ekono - na girmemiştir. Beynelmilel 

şı gi i açı 1• la ise eri cm a koutrolün ku:rrı.,.nd~c;mı üzerine 
h k"k t h ı· d k" h. tl ·ı miye ait bir tek menfaat ve o • a ·ı a a ın e 1 ma ıye erı e alacak olan Holanda]ı ami•al 

·· k t k" t k ·· nun icanları vardır. gorere a ıp e me ve mum - Graef'in istisnası da dikkati ca-
k .. ld v k d t hl.k · h Mi Jetlcırin kendi kendilerine un o Uf!U a ar e ı enın u- liptir. 
dudu haricinde kalma~a bakmak kifavet iddiasile harici ticaret 
bize göre bucrünün vapı1acak en ba01:lrım kcsm~e calıshkl:lrı 
do!irn hir işidir. Tahil her ihti - hir devirdP. bulunuyoruz. Bir 
male karşı kendimizi konımak Türk ma1ımn harice satılma~ı, 
için hazır bulunmak şartilc. haricle tirari mi.inasehetlerin 

Aç· k Söz artmas'm diic;ünrnek ilzPre ton-
Kavnaşan A l(denlz lamm lir konf7re. ı;ulh b;lhc;inin 
«Açık Söz:ı> de Şakir Hazım müm1k"c:~sı için de en münasip 

Ergökmen Akdenizin bugünkü bir yerdir. 
Kurun vaziyetini gözden geçırıvor. 

Fransız gazeteleri. İtalyan ma
nevralannın İnııiltereve tevcih 
edilmiş bir tehdit olduğunu ya -
zıyorlar. Bu gazetelerin mak -
satlan, İngilterenin Fransanın 
yardımına muhtaç olduğunu 
söylemektir. Filvaki Akdeniz 

- -
SömUrg m seresindeki 

tehlikll 
Kurunda Asım Us hafta için

de vukua gelen dünya sivasa 
hadiselerini gözden geçiriyor. 
Almanyanın müstemleke iste -
diği malilmdur. İptidai madde-

l?1nl iz aty !letın~" cs'11• bir 
vssfı: Geni~ d:; ünrr.e 

.. 5,,.. Poc:t"',, ö:ı M ıhittin B"r
sre'l aJ..Q'iliz ı;·yMrtİnİn C<"nlı bir 
vecıtı: Geniş dfşiinme,, snlrvhıtı.ile 
Avrupa sivR"ıuııntfa lngilterenin 

sdurumunu tahlil f'~İyor: 
fnı(llz sivasrtinin mııvaff:ık ol

m"sının sırrı. srrniş s:rörmesi"~C. 
s.r«-niş cfovl'l":lc:ınria, to1Pr·rn olm-ı
ınd~nır. 1nsri1Her lfr'hirlerirıe kır•:ı 
da tö,·'e 'Hn. fngiltnrnin büviik 
medenivcti l u ruh m .. denivet dir. 
Bu merfe.,ivetirı Mitiin dünyayı 
kaplamasını temenni cdplim. 

Akşam 
Baş maka1esı yoktur. 

Haber 
Baş maka'ec;i yoktur. 

Triyanon muahcdesile küçtU • 
tülen 'Ve zayıflayan Macaristanda. 
eski Avusturya - Macaristen ıiın
paratorluğu .zamanında ser ... 
best ve zengin yaşamağa alış .. 
mış olan insanlar, iktisaden Sl" 

kıntılı bir hay.at geçirmeğe mec
bur olmuşlardır. Budapeşte, es· 
ki Budapeste değildir. işsizlik, 
'Parasızlık yüzünden ~ulh mua· 
hedelcrille karşı olan infial faz· 
ladır. Ölü basvekil Gomböş, 
evvelce (Revizivon!st) :siyaset 
~tiden İtalyan, Macar halkının 
(Trivanon) sıtl mualıPn"c:ine kat" 
şı olan bu infi;ı 1i yii?iinden, çok 
bağlı idi. Gömböş öln"iktel'l son· 
rn ~imrHki bawP rll Dl'lrani. 
Gömböşün ısivaset;ni terkPdı::a.rek 
d"'mokrac;ivP kuvvetl" sarılrlı ve 
eski ibasvekilin en v--kın arka • 
dac:lanndan ol..,n M"'rton vP ar• 
k::ldnşlarm1 devlet ic;lo .. ;";n ba • 
şından uzak1ast.ırdı. ]VT;ll"t mPC
lisinde im 7.f'vnhn eh·.,fmda tnr:>
Ianan mebusların nii1n-r11nu lr,f' 

dı .. B•mrbn sonra ~:ı~ıJ~,.. na
rani hfflrf1mPHne kı:---• f ... ~li,1e
tc geçerek f asist, Hitl ... rist. ve • 
daha b::ıstk~ namhırh milli. v~+a· 
ni teşekküJJer meydana getirdi· 
ter. 

Bu teşPkkülJerin gP"Pn fo•fta 
Darani kabinesini diisilrPrl"k 
dikt.'lför ve {Miı.t hir r<>iimin ku· 
ruJması icin Macnrishında giriş• 
tik] eri hareket, (Tan) ~aw+esi .. 
nin yazdığına gör.e. ecnebi ibir 
devletin teşvikiJe vuku bulrnus• 
tur. Pestier Llovid va7etesi. <Ma" 
caristanda ecnebi prnoagandası) 
başlıklı bir yazısında şunları 

yazmaktadır. 

cMacaristan zayıf olmakla be
raber, kendi tonr.:ıkları içinde 
PCnebi propagandalar yapılma
sına göz vumacak k:-ıdar mtida .. 
lansız değiliz. Ne olursa olsun, 
yabancı kuvvetlPrin, Macaris .. 
tan dahiJinde ifti:rak ve miina .. 
fer t doğuracak olan nroua .. 
gandalanna biz göz vummava .. 

cağız. binaenaleyh, Macar hü .. 
kUmeti, efkfın umumh1enin aY" 
dmlatılıp tatmin edilınesi için, 
bütün suc1u1arı ve bu suçlulara 
yardım edenleri alenen ortayil 
koymalıdır.,. 

Macar Başvekili Darani, Ma .. 
car millet meclisinde verilen SU" 

al takrirJeriııe cevap vermiş ve 
meselenin kanatılmıc; olduğunu 
bildirmiştir. l'vf aamafilı bir c..,k 
dPv]e fr.r d-ıhilinde oldnflu p.:ibi, 
Macaristanda da s::ı;.('1 lık. srıl .. 
culuJ~ cereyanlan almış, yürü "' 
müştür. 

Ahmet R~uf 

İspanyada h··kumet 
kuvvet eri 

geriye mi çekiriyor1 
Madrid, 13 (A.A.) - Müd:ııfaa 

meclisi tarafından dün neşredilen 
bir tebliğde, ezcümle ~öyle deni!" 
mektedir: 

''Guadah•jara cephesinde halyaıı 
kuvvet'erinin şiddetıi tıııyikı devarfl 
etmekte, f kat topçu ve ha"• 
kuvvetleri tarafınd n himaye edi!• 
mekte o!an milis'er, nnudnne mO" 
knvemet etmektedirler. 

Onıversile mahalle!ıinde milislef 
tarafından işgal edilmiş olan zıraat 
mektebi binaSlnı dinnnıille berhaVt 
etmişlerdir. 4 

Ası lrr. mühim miktarda zayitC 
vermi'llndir. 

MERMi GÖTÜREN EIR GEMi 
i:il ao, 13 (A. A.) - Bask b.., 

lıkçı gemileri mühim miktada harP 
malzemesi ve bilhaıısa 10 milyo1' 
mermi nakletmekte olan asil ro 
mensup lir gemiyi zaptctmişlcrdtf• 

KOMiTE AZA~INDAN flR1 
ôLDOROLCO 

~hdrid, 13 (A. A.) - Madrid 
müoaf aa komıtesi ikinci muratıhıı
Domingo Radriguez. bir kam}oo 
koluııun şoförleri ar sın da çılca1' 
bir ıhlilafı halietmiye ugıaşırkt11 

tabanca ile birkaç kere attf edile" 
rek öldürülmüştür. 
MADRITTE BiR SUiKAST Mr:Y" 

DANA ÇIKARILDI 
Madrit. 13 ( A. A. ) - F ·şısl 

teşekküıiınün iki tz sı tarafınd811 

idare edilrrckte olan lir faşist 
komplosu me} dana ~ıkar1 1 mı~lır· 

Kon ployu l<uıan.arın tn ksadı. 
General M . joi ile h ık ceplıesırı•" 
bazı erk.ınını ele ı; cı.-ırNek, b1I 
c~pncyi teşkil e 1cn p rli er o.rll 
sında nif nk husule getirmekti. 



Günün meselesi: 
e, toka gibi eşya y 

öl e zarar mı görece ? 
• 

Bu iş için lkhsat Vekaletine baş vuruldu 
Bu eşyanın, gümrük süz olarak hariçten de getiril

mesi haberi san'atkô:rları endişeye düşürdü 
Geçen yıl çıkmış olan genel it

haliit rejimi listesinde düğme, to
ka ve sair mamul plastik eşyanın 
memlekete girmesi kontenjana ta
bi tutulmuş, yalnız mevaddı ipti
daiyesi serbest bırakılmıştı. 

Son günlerde piyasada dolaşan 
ba;:ı haberler, düğme, toka yapan 
atölye sııhiplcrıni endişeye düşür
müştür. Bu habere göre; hükumet 
yeni hnzırlnmakta olduğu bir pro
je ile plfıstik, galloit ve sclloitten 
yapılnn maİnul eşyanın da memlc-

• kete gümrüksüz olarak girmesine 

müsaade edecektir. 
Şehrimizde küçük, büyük ol • 

rnak üzere 4-0-50 kadar düğme ve 
toka yapan atölye bulunmakta ve 
bu atölyelerde çalışan işçi adedi de 
oldukça kabar;k bir yekiın tutmak
tadır. 

Bu zümre sanat erbabının bazı -
ları dün Tıcarct Odasına ve bazı 
alakadar makamlara müracaa te
derek bu haberin doğru olup ol
madığını sormuşlar, bu hususta 
malumat isliycrck Vekalete müra
caat etmek istediklerini bildirmiş· 
lerdir. 

Bu hususta, alıikadarlara he -
nüz resmi bir emir gelmediğinden 
tezgah sahiplerine tatmin edecek 
bir şey söylenememiştir. 

Memleketimizde yeni sayılan bu 
sanat sahasında çalışanlar, bu va

ziyet karşısında şunları söylemek
tedirler: 

- Hükumetin haz.ırlamakta ol • 
duğu bu proje şayet doğrn ise bl· 
zim vaziyetimiz pek müşkül ola -
caktır. Yıllardır iyi kötü atölyele
rimizde geceyi gündüze katnrak 

çalışmak surctilc ekmeğıınizi ka
zanıyoruz. Hepimizin baktığı bir 1 
aile ocağı Yardır. Piyasada da şim: 
diye kadar hiç bir suretle düğme 
ve toka buhranı veya ihtikarı baş 
göstermemiştir. Bilakis biz dürüst 
çalışmamızla bütün memleket fü. 
tiyacım tamamile karşılıyabili _ 
yoruz. 

Türkiycdc dügme ve toka atöl

yeleri yalnız lstanbuldadır. Bun

larda 40 nihayet 50 den fazla de • 
ğildir. Hükumetin memlekette ye-

_:!l sayılan bu sana tzümresinin hi
mayesinden başka bir şey düşün

mediğini biliyoruz. Her halde bi
zim ~u husustaki mütalea ve di _ 
lcklerimizin nazarı itibara alına _ 
cağını umuyor ve Vekfiletlen bunu 
bekliyoruz.~ 

Canakkale zaferini Çocuk babaları 
biz de hatırlayoruz Maarif Vek iline 

Halkevi, Çanak k aledeki 
ka ramanlığını anlatan 

gece tertip ediyor 

'T'.· · k Mektup 
ı ur G·· _, d . bir onuer ı 

E minönü Halkevi, bu ay içerisinde yapılmak üzere iiç büyük 
gece hazırlamaktadır. Bunlardan birincisi 18 martta yapı

lacak olan Çanakkale gecesidir. Bu gecede, Bay Abidin Daver Ça· 
ııakkale hakkında bir konferans verecek, askeri erkandan biri de 
hatmılarını anlatacaktır. Bundan sonra Çanakkaleye aid şiirler 
okunacak, Çanakkale halk şarkıları çalınacaktır. Bu geceyi, Ha1k
cvi tarih ve edebiyat kolu hazırlamıştır. 

Neşriyat kolu da yine bu ay içinde yapılmak ve biri B. Halit Zi. 
ya, diğeri Türk kadın şair ve muharrirler gecesi olmak üzere iki 
gece hazırlamaktadır. 

B. Halit Ziya gecesinde, maruf ediplerimizden bir çoğu B. Ha
lit Ziya hakkındaki ihtisaslarını anlatacaklar, hayatı ve eserleri 
hakkında konferanslar vereceklerdir. 

Türk kadın şairler ve muharrirleri gecesinde de Bay M. Tur
Jıan Tan, Bay Agiıh Sırrı Levend, Bayan Şekufc Nihal, Bay Avni 
Yağız, Bay Mehmet Halit, kadın şair ve muharrirler hakkında 
konferanslar vereceklerdir. Sonra da kadın şair ve muharrirlerin 
eserlerinden parçalar okunacaktır. 

Neşriyat kolu idare heyeti dün akşam toplanarak bu iki gece 
hakkında müzakerelerde bulunmuştur. 

Pamuklarımızın Maarif 
Cinsi ıslah 
Ediliyor 
Çiftçiye tohum dağıtrlacak 

Memleketimizde pamuk istihsa

lfıtmı arttırmilk ve ayni zamanda 

pamuk cinslerini ıslah etmek içın 

uzun zama~dan .beri yapılmnktil 
olan tetkikat ikmal edilmiş ve tat

bikata geçilmiştir. 

Vekilinin 
Teftişleri 

Rir kaç gündenbcri şehrimi"Zde 
bulunan Maarif Vekili Saffet An· 
kan dün sabah Tıb Fakültesini, 
Morfoloji enstitüsünü ve Gurcba, 
Ccrratıp:ışa hastahanelerini gezmiş 
ve bir aralık Belediyeye de uğn· 
yarak belediye reisini ziyaret et• 
miştir. 

Ô~ledcn soora asanntika, Şark 
eserleri müzelerini Çinili köşkü ve 
Topkapı sııra} ını gezen Vekil bu 
sabah la Valdeb~ğına gid~rek yeni 
kurub.cak olan sanatoryomun te. 
mel atma merasiminde hazır bu
lunmuştur. 

Gümrük ve lnlılsarlar Vekili Ali 
Rana da lnitisarlar idaresinde meş. 

Bu cümleden olmak üzere bu se
neden itibaren; ziraatte en mak

bul cins olan (Akala) tohumların

dan Eskişehirde Çırcır mıntaka • 

sında yetiştirilen 100 tonluk bir 

parti önümüzdeki hafta müstah-
sillere dağıtılecaktır. ,uı olmuştur. 

-==Edebi roman: 9 

Sen de seveceksin! 
1:ı. Mldesi sırtına yapışacak kadar u
falmış, büzülmüştü. 

- Sana çorba getirmiştim. Dışa -
nda mangalın üzerinde, sıcak sıcak 
onu ye. 
Kndının bakıc::lanndaki anlam bu 

sorgunun knrşılığı oldu .. 
Çorbayı kasesile yutacak gibi içi

yordu. Ekmeği parmaklarının bütün 

gücile parçalıyor, ağzınn tı~y~:du. 
Komiser bütün bunlan gorduk • 

ten sonra: 
- LOt!iyc, açbğına inandım .. baş-

ka bir şey ister misin?. 
Diye sordu. 

- İstemem, doydum. 
Komiserin sesi yumuşamıştı: 
- Ne diye böyle c:çsın?. 
- Üç gündür yiyecek hiç bir şey 

hulnmadım. 
- Kimsen yok mu?. 

Etem izzet B enice 

- Bir yaradan.. bir ben.. bir ço.. 

cuk •. 
- Bir yerde çalışıyor musun?. 
-Hayır. 

- El kapısında falan?. 
- Hayır, hiç bir yerde. Yeni ça-

lısacaktm!. 
~ - Ee, bu çocuğu kimden kazan • 

dm? .. 
- .... 
Kadın gene nğl ımya başladı. Ko

miser: 
- Kızım, ıığlıyacak bir şey yok. 

Bak senin baban yerinde bir ada • 
mım. Halini görüyorum. Bana her 
şeyin doğrusunu söyle. Babana, am· 
cana anlatıyormuşsun gibi anlat. Ba
na polise bakar gibi bakma. 

- ... 
LCıtfiye boynunu eğmiş, gözleri 

yere saplanmış, yavaş yavaş ağlı-

yordu. 

---
AUe b llgisl dersind en 

bazı mekteplerde 
fik6yet 6dlllyor 

Bazı ilkmcktcp çocuklarından bir 
kısmının son zamanlarda evlerine 

geç gıttiklcri görülmüş ve bu va
ziyet velilerin nazarı dikkatlerini 
celbctmiştir. Bilhassa Şişlide ve 
Beyoğlundaki mekteplerde görü • 
len bu hadisenin iç yüzü şudur: 

Mekteplerde nile bilgisi denilen 

bir ders gösterilmektedir. Bu ders
te; çocuğa ileı de l::uracağı yuva -
da iyi bir valicle, veya iyi bir baba 
olmak için Hizun gelen bilgiler gös
terilmektedir. 

Bu bilgilerin neden ibaret oldu

ğunu da şuracıkta kaydedelim: 

Sofra hazırlama, yemek pişirme, 
ziyafet verme, ütü, dikiş ve sairc
dir. 

Bazı mekteplerde çocuklara sü
pürge süpürmek, cam silmek gibi 

işlerin de bu ders namı altında gös
terildiği anlaşılmıştır. 

Bize bu hadiseyi anlatan bir ba
ba şöyle dıyor: 

- Çocuğumun akşam e\•e g~ldl
ğl zaman bır halini görseniz, hay
ret edersiniz. Zavallı yavrumun 

yorgunluktan yemek yemiye ta -
kati kalmıyor. 

Bir kaç akşam kendisini epey 
sıkıştırdığım halde çocuğu her ne-
dense söyletmek mümkün olmadı. 
Bu işi takip etmek mecburiyetinde 

kalınca, mektebin çocuğa süpürge 
süpürttüğü neticesine ''ardım. 

Haber aldığı mıza göre baıt ba. 
balar bu mesele hakkında lstanbul-
da bu'unan M ıarif Vekiline bir 
mektup • 117.mışlnrıiır. 

- Bak elimde kağıt kalem yok~ 
S~min söyliycceklcrini bir bildiğin, 
hır tanışın sözleri gibi dinliyeccğim. 

Genç kadın, kalasını salhya sallı
ya: 

- Bu sözleriniz hep beni söylet -
mek için .. Kanar mıyım?. 

Der gibi bir bakışla komiserin göz
leri içine haktı. 

- Beni ne yapacaksınız şimdi?. E
vet, o çocuk benim. Mezarlığa ben bı
raktım. 

Dedi. 
Komiser biraz sert: 

- O kodarmı ben de biliyorum. 
Hem seni Adliyeye \'ermek kin ba
na da bu kadon gerekti. Benim için 
bi rşey yok. Kfığıdmı yazar, seni de 
bir polisin yanına verir, gece demez, 
glındüz demez yolJanm. Sordui;.rum 
senin iyiligin için .. Açıkcası sana a· 
cıdım. lfastn bir kadınsın. Bu ço -

cuğu da bilerek, isüyerek mezarlı
ğa bırakmadığını anlıyorum. Der • 
dini döker, bana inan \'erirsen baş • 
ka ti.lrlü olur. Belki, sana bir baba • 
lık ederim. 

Solgun benizli kadın bu sözler. 
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Belediyelerin teftişi J Haık filozofu J 
ıDivanı muhasebat bütün · t ~v~r t san u u ar 
belediyeleri teftiş ediyor Neş'eli mid"r? 

lstanbula iki aza geldi, derhal 
teftişlere başladılar 

M narif Vekaleti, memleketimizdeki bütün büyük şehir bele. 
diyelerinin hesaplarını teftiş ve tef.kik etıneğe karar ver .. 

miştir. Vekalet bu iş için Divanı Muhasebat te"kilatmdan doğru
dan doğruya istifade edebilmek için, teftişlerin bizzat Divanı Mu
hasebat azaları tarafından yapılmasını temin etmiştir. Divanı Mu
hasebat azaları, hüyük şehirlere hareket ederek vazifelerine baş· 
Iamışlardır. Şehrimize de iki aza gelmiş ve İstanbul belediyesinin 
ve hususi idarenin hesaplarını teftiş etmeğe başlamışlardır. 

Teftişler ve hesapların tef.kiki bir iki ay devam edecektir. Bu 
nıeyanda hir çok muaınelelc.:r de gözden geçirilecektir. 

Şehrimizde, te!tiş esnasında lazım gelen evrak ve defterler 
belediye tarafından teftiş komisyonu emrine verilecektir. 

Biitiin memleket belediyelerinin hesaplarını teftiş edecek olan 
Divanı .Muhasebat azaları ve müfettişler, vazifelerini bitirdikten 
sonra, Ankaraya dönecekler, bir toplantı yapacaklardır. 

Yapılan teftişler hakkında, her aza ve müfettiş, Vekalete bi· 
rer mufassal rapor vereceklerdir. Divanı Muhasebat meı·kcz tcşki· 
Jatı da ayrıca teftişlerin neticesini tetkik edecektir. 

ııınnntıtt11ıı111111nmıtnnıt11111111111111rH11uııııııtttttıtttttttnnıı .. tı1111111111ıuı111111ııtHHnuıuuıtttııt1tıı1ttttıttıtttttıttttııtttttnhıııs11 

Yeni 
yolcu 
Salonu 

Yeni yolcu salonu projesi içiıı 
açılan müsabaka dün netice:enmiş• 
tir. Güzel sanallar akademisinde 
toplanan Jüri heyeti dün dört &a• 

allik bir müzakereden sonra mi. 
mar Rebii Refik, Feyzi Arkan ve 
Peşte üniversitesi profesörlerinden 
mimar mühendis Alfred'in üç ese· 
rini birinci ilan clmi~lir. 

ikinciliği kazanan dı:rt maket le; 
mühendis Sabri ve mimar Emin 
Otanın müşterek hazırladıkları bir 
eserle şe ... ki Balmumcu Mimar 
Nafiz, Celal Biçerle Ahmet Reşadın 
müşterek eserleridir. 

Verilecek mükafatın 2500 lirası 

birinciliği kazanan üç proje ara· 
sında taksim edilecek ve geri ka. 
lan 1000 lira da ikinci gelen dört 
eser sahibine verilecektir. 
Şu hale göre inşaat için tam bir 

preje intihap olunamadığından mü· 
tehassıs bir mimarın bu yedi esere 
alt mühim noktaları tcsbit etmesi 
ve yeninden verilecek direktiflere 
ıörc yeni bir proje hazırlanarak 
iktisat Vekllctinin tasvibine 2ön
derilmesi kararlaşlmlmı~tır. 

Ziraat Vekili Ada-
naya gitti 

Ziraat Vekili Muhlis tetkikatta 
bulunmak iizcre diin gece To -
ros ekspresile Ankaradan Ada· 
naya hareket etmiştir. Muhlis 
Erkmcn Adanadan Tarsus, 
Mersin ve Anta1yaya geçecek, 
seyahati 15 gün kadar sürecek -
tir. 

Polislerin kartviziti 
nasıl olacak? 

Polis teşkilatı mensuplarından 
bazılarınan (\'a•i ıpolisi), (siyasal 
komiser), (Komu güven) gibi sı
fatlar taşıyan kartvizitler kullan· 
dığı veya adreslerini bu şekilde 
bildirdikleri Emniyet Umum Mü -
durJüğünün nazarı dikkatini cel
betmiştir. Bl1 münasebetle Dahili
ye vekaletinden vilayete gönderi -
len bır tamimle zabıta mensupla
rının badema bu şekilde adres ve 
kartvizit kullıınmıyarak n1uayyen 
olan rütbelerini istimal etmeleri 
bildırilmiştir. 

dinledi, dinledi. Komiserin 

knı:şısında ezildi, bi.izi.iJdü, üf -
le<lı, düşündü: 

• - Nasıl söyliyeyim. Biter hi
kaye değil ki .. 

Komiser, sakalını karıştırdı 
kanştırdı: ' 

- Uzun olsun, daha iyi, helki 
sana yardımım olur. Polislik yal· 
mz yakalamak değil, yakaladı
ğını da iyi etmek, yararlı yap -
mak, işe yaratmaktır ... 

Dedi ve .. sordu: 
- Sen kimsin, neyin nesisin?. 
- Benim babam ı:ırabacı Sa-

lih. 
- Arabacı Salih mi?. 
Genç kadın gözleri yaşararak, 

titrek bir sesle cevap verdi: 
- Arabacı Salih, omı Bosnak 

Salih tc derlermiş. Kendisini 
kuyuya sarkıtıp asmış! 

Komiser elini birden dizine 
çarptı, kaybettiğini bulan VP ka
çan hir adam sevincile haykır -
dı: 

- Ha .. ha .. Şu Salih. Ben o -
nu tanırım be kız, yirm\ yirmi 
bir yıl oluyor. O zaman ben Ka-

Darüşşefakalılar 
Türkknşuna 
Yazıldılar 
Yarınki büyük tayyare bayra -

mına iştirak etmek üzere bugün 
Anknrndan şehrimize bir Türkku
şu filosu daha geleccktir. 

Bu filo, üçü motörlü, ikisi mo -
törsüz olmak üzere beş tayyare -
den mürekk~ptir. 
Bayramın bütün hazırhklnrı bi

tirilmiş ve mektep talebelerinin 
meccanen bayram sahası olan Ye
şilköye gidip gelmeleri için dün her 
ilkmektebe sekizer tane tren bi -
leti günderilmi~tir. 

Meccani biletl rin mühim bir 
laşmı da lise ve orta mekteplere 
da~ıtılmıştır. 

Diğer tarnftan gt•nçliğin Tüı·k

kuşuna karşı göstermekte olduğu 
alaka günden güne artmakta Ye 
kaydolunanlar çoğalmaktadır. Bu 
meyanda Darüşşefaka talebesi de 
müçtemian aza yazılmışlardır. 

' .. 'GUVEN ,, T. A. 

Sigorta Sosyetesinden: 
Sosyetemizin hissedarlar Umu

mt Heyeti 29 Mart 1937 Patartesi 
saat 16 da adi surette toplanaca• 
~ndan Ticaret kanunu ve esas 
mukavelenin hükmüne tevfikan 
haizi :salahiyet hiıısedarlnrın mezkfir 
gün ve saatte Galatada Voyvoda 
caddesinde Sümer Bank binasında 
Sosyetenin idare merkezine asaJe. 
ten veya vekaleten gelmeleri ve 
toplanma tarihinden bir hafta 

evvel sahip olduktan hisse .senet
Jerlni şirkete veya Sümer Bank 
veya Emlak ve Eytam bankası 
lstanbul şubelerine yatırarak ala· 
cakları makbuzları şirkete tevdi 
eylemeleri Te mukabilinde duhuliye 
varakalarını almalara rica ve ilan 
olunur. 

RUZNAME 
1 - 936 Yıla muamele ve hc

sabları hakkında Meclisi idare ve 
~~ürakip raporlarının okunması. 

2 - Mezkfir yıla ait bilanço \'e 
k!r ve zarar hesaplarının t.ısdik 
ve kabulü ve idare Mecliıi azalarile 
mürakiplerin ibra~ı. 

3 - Temeltiiün tevzii. 
4 - Memurlara verilecek ikra· 

miyenin tavinl. 
5 - 937 senesi için mürakip 

seçimi ve ücretlerinin tayirti. 
6 - idare Meclisi azalarının 

hımır hııklarının tf"ı;hil i . 

sımpaşı:ıda Dörtkuyu komiseri 
idim. Evinin kuyusunda kendi· 
sini asılı bulduk. Tahkikatı ben 
yapmıştım. Demek sen onun 
kızısın? 

- Evet. 
- Öyle ya. Genç bir karısı, 

altı aylık bir çocuğu ile dul kal
mıştı. 

- ~te o altı nylık çocuk be. 
nim. 

Komiser şaşkınlık içindeydi. 
Meraklı bir mevzula karşılaş -
mıştı. Heyecandan parmaklan ı 
sakalından gitmiyor, boyuna sn
knhnı karıştırıyor, çenesini ka
şıyordu: 

- E peki sonra ne oldu? An
nen sağ mı bari?. 

- Annem de babamdan altı 
ay sonra ölmüş. 

- Seni kim büyiittii?. 
- Beni ihtiyar bir halam var-

mıs. o yanına nlmış. Üç yaşı -
nn kadar onun )'anında kalını • 
şım. Sonra o da ölmüş, Beni ma
halleden Pakize adlı bir kadın 

(Devamı vnr) 

İstanbuld:ı, s'iyle bir etı afınıza 
bakınız, bC'niın gıbı, siz.n de gözu
nüzc çarpnr. Bilhassa bü •ük ve i~
lek caddelerde meyhaneler gittık
çc çoğalıyor. Bos, üzerinde kiralık 
levhası bulunan bir dükkun gı:iı'ü· 

yorsunuz; bir kuç müddet geçince. 
gÖtüyorsunuz ki, bur .. da bir mey
hane açılmıı; ... Kap nan, iflıis ede:ı 
bilmem hangi dukk~nu1 ~'t'rindc 

bir meyhane açılıyor ve pekala ış
liyor. İşliyor demek, mü~teri bulu
yor demektir. 

Halbul-i, eskiden me) haneler, 
mahdut ve muayyen cadde Ye so
kaklarda, geçit yerlerinde olurdu. 

İstanbullulnrın, içkiye gittikÇ'! 
düştüğü manasını çıknrmak, hiç 
şüphesiz. doğı u değildir. Bana, 
böyle, kübik vitriıılerle süslü, ci
cili bicili meyhanelerin çoğalması, 
içki itiyadını belki arttırır gibi ge
liyor. 
Meı;hur hikfıycdir: Dt rdi olur, 

içer, neşesi olur, içermiş ... Acaba, 
adedi gittikçe artan İstanbul ıney
hanelerindeki müşteriler, hangi se
bepten dolayı içiyorlnr? .. Temenni 
edelim ki, ı~şesinden, işinin yo -
lunda gittil:rinden dolayı içmis ol • 
sun ... 

İçki satan bu dlikkanların, ekse
riya, isimleri meyhane değildir. Ya 
lokanta, ya birahane, ya gazino. 
yahut çalgılı lokantadır. Ve bu işi 
yapanlar, kazancın sırrını da anla
mışa benziyorlar. Çünkü, !iatlar 
hiç de bahalı değil ... Dükkanın sü
süne, püsüne bakarak, insanın içc
ıide bir hayli masrafa girece 'ti zan
nediliyor. Fakat, hayır, ucuz ... 
hem çok ucuz ... 

Bana ö~le gcli) or ki, hilyatı u
cuzlatmak isine en evvel içki sa
tanlar başladılar. 

İstanbullular, neşeli insanı r mı
dır? .. Bu bir sunldır. Şarka yakm 
memleketlerde, A\TUpalılar, in -
sanların mn~ımum olduğunu, eğ • 
lence \'C ne~'cnin bilinmediğini 

söylerler. İstanbullular, muhakkak 
ki,neşesini ve ke) !ini bilen in an
lardır. Hem kazanmasını, hem ra
hat etmesini, hem de eğlencesini 
bilen <ld::ımlar, bugüniin, asrın is
tediği tiplerdir. 

Ben, 1stanbu1da gittikçe artan 
bir çalışma zevki gördüğüm için, 
bir kaç meyhane deha nçıl•nış ol
masını çok görmüyorum. 

Halk Filo zofu 
, .... ıuııııuıeıtııııtıı1111ıııH11111ııııuıuaaıt1t11111ıııııutuıuıu ttHllH r ., 
Birimizin derdi 

Hepimizin derdi 
Üsküdar ve Kadıköy

lülerin Tramvayı 
Osküdarda oturan okuyucu

lanmızdan bir çok mektuplar 
aldık. Bu semtte işleyen tram· 
vay ücretlerinin pahalılığındaıı 

şikayet ediliyor. Bu tarafta tram
vay ücretl~ri hakikaten yüksek· 
tir. Vaziyet şudur: Şirket, K rlı

köyüne \'C daha ileriye kadar 
hattı uıalmıştır. Buna rağmen, 
bildiğimize göre, eirkct kazançlı 
bir halde değildir. Belediye, her 
yıl, muayyen bir yardım yapı· 

yor. Eu va'Zİ)•eHe, ticari bir zih
ni)•etle, şüphesiz. bilet ücretle
rinin tenıili mevzuubahs olma· 
mak gerektir. 

Fakat, ortada yine bir haki· 
kat vardır: Bu tarafın trnm\'a
yına binmek mecburiyetinde 
olan vatandıtşlar fazla para ödü· 
yorlar. O halde ne olacak?. Bize 
kalırsa, bu vaziyetin devamı, bu 
~ekilde vatandaşlara bir külfet 
oluyor. Binaenaleyh, yapılması 

mümkün olan tasarruf hesaplan 
varsa, bunları yapmalı, idareye 
yeni bir şekil vermeli, ücretlerin 
mutlaka ucuzlatılmasını temin 
etmelidir. Bize Ö)·le geliyor ki, 1 ş;rkct bugün tnşıdığı yolcu mik
tarından çok daha fazlayı, bu 
suret'e taşıyabilecektir. Bir çok 
kimseler, yakın telakki ettikleri 
mesafeler dnlıilinde, fi atlar yük· 
sek oldu~u için tramvnyn bin
meyip, yayan } ürlimeıi tercih 
edi vorl:ır. 

Üsküdar \'C Kndıköy kazaları 
knlnlmlık semtlerdir. Bumda 
tramvay meselesi mühimd'r. 

Birimizin derdi hep'mlıin der· 
di olduğuna göre, Üsküdar ve 
ha\ alisi tramvaylarının bugünkü 
vaıiyctini \esbit ve ıslah ede· 
cek çareler aramak icap eder, 
kanaatinde yit. 
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HiKAYE Almanya Sil8h Parasını f 
---ıt Nereden Buluyor? ___ K ___ om_ş_u-ve_va~-a~k-Re;,-d~-~._... 

/giden lgig• motörlı$iirilmlı olan Alman ordrııanun ıon mantaralarıncla 
alınmlı /,/, ,.,fm 

[1931 yılında Alman bankalannın pek tabil olarak hariçten ithal et-

d üştüğü feli&ketin sebeplerini tet • mek icap ediyordu. 

kik eden bir kitabı ile töhret alan 

Hans Priester bn defa da Nazi 

hükumetinin "Askeri Ekoo.omi,, si 

hakkında bir kitap yazmıştır. 

Bu kitapta Almanyanın iktısadi 

durumu tetkik edilirken, dikkate 

değer bazı maJumat da ''erilmekte· 

dir. 

Bu malUmah iktibas ediyoruz.:] 

Buhran senesinin sonunda, Alman 

demir fabrikaları imtıl kabiliyetle

rinin yüzde otuzu nisbctinde iş ya

pabiliyorlardı. Hatta bu fabrikalar

dan bir kısmının sökülmesini isti -

yenler bile oldu. Fakat Hitler ik • 

tidar mevkiine geçtikten sonra si -

parişlcr başladı, fabrikalar da sela

mete kavuştu. 

Sokülmesi istenen fabrikalar birer 

birer faaliyete geçtiler. Yüksek fı • 
rınlar yanınağa başladı. 1933 te yal

nız altı yüksek fırın faaliyet halin

de idi. 1934 te bunların mikdarı yir

mi beşe, 1935 senesinde otuz beşe 

çıktı. 1937 de ise, 116 yüksek fırın 

lşlcmcğe başladı. 

1936 yılının ilk altı ayında Al -

manya 9,300,000 ton çelik imal ~tti. 
Halbuki 1932 senesinin on iki ayı 

içinde Almanyanın çelik imalfitı 

5,700,000 tonu geçmemişti. 

1932 senesinde Almanya 36,000 

ton, 1935 senesinde 66,000, 1936 da 

ise 82,000 ton bakır ithal etti. Ni

kel ithalatı ise calibi dikkat bir şe • 
kilde artmıştır. 1932 senesine naza· 

ran, yüzde altı yüz fazlalık vardır. 

Bütün bu madenleri silaha krubet· 
mek için makineyi de yola koymak 

icap ediyordu. Bu suretle Alman de
mir snnayj.inde görülmemiş ve işi -
tilınemiş bir faaliyet başladı. Fakat 

modern bir ordu motörsüz hiç bir i

şe yaramaz. Bunun için de adetleri 
her gün biraz daha artmakta olan 
otomobil, tankları vücude getirildi. 

Diğer taraftan Almanya iptida? 

maddelerini de çoğaltıyor. Mazot, 

essans, madenler, sun'i kauçuk ve-

. , / 
/ 

Kaynaklar yavaş yavaş kurumağa 
başlıyor, Almanya istikraz yapmağa, ı 
vergileri arffırmağa mecbur kal8cak1 

r 
1 

Şu dakikada Almanyada işleme-' 

lic<1t11"1 4/c• 

.it 1110/llı!ı/l' 

gen hiç bir demir ve 1 

çelik fabrikası kalmamış gibidir' 
saire gibi maddeleri mütemadiyen 

yığmaktadır. 

Halkın iaşesi için yapılan Er -

zats'ler, yani yiyecek yerine kalın 

olacak maddeler de çoğalmakta ve 

umumi harp içinde halkın katlandı

ğı erzak kıtlığının tekerrür etmeme

sine çalışılmaktadır. Hulasa Alman -

ya müthiş bir stok politikası takip 
ediyor. 

Bütün Alman ekonomisi orduya 

tahsis edilmi§tir. İşsizlerin mikdarı 

son derece azalmıştır. 

Fakat bu vaziyetin sermayeye, 

paraya ihtiyaç gösterdiğini söyleme

ğe lüzum yoktur. Eğer Alman ha -
:zinesi dolu olsaydı, eğer piyasa az 

faizle hükfunete para ikraz etseydi, 

eğer döviz vaziyeti müsait olsaydı, 

ithal edilen iptidai maddeleri öde -

mek müşkilfitı obnasaydı, Almanya, 

giriştiği teslihat işindeki gayretine 

daha büyük bir hız vermiş olacaktı. 

Gerçi Almanyada sanayün muaz

zam bir im~l kabiliyeti vardır. Mil

yonlarca kişilik muazzam bir ordu

yu techiz ve iaşe edebilmek için çok 

dikkatle planlar hazU'lamıştır. Al

man hükumeti para ve sanayi kay

naklarını istediği gibi tanzim ve kon· 

trol etmektedir. 

Fakat para nereden geliyor?. Al· 
manyada bu Azim masrafları kar

§Ilıyabilmek için kim para veriyor? 

Bu suallere cevap verr'iıek müş -

kül değildir. HükOmet Alman eko -

noınisinin baş müşterisi sıfatile si -

parişlerini tediye etmeğe mecbur -
dur. 

Almanya evvel~ Emisyon banka. 

sını halkın "Finansınan11 yerine tah

sis etmiştir. Hükumet ancak bu sa

yede silahlanma programını tahak

kuk ettirebilmek için lazım olan 

milyarları tedarik ctmeğe muvaffak 
olmaktadır. 

Doktor Şht, halkın kendi mall 

kabiliyetine karşı olan hudutsuz i· 

timadına güvenerek, şimdiye kadar 

Hitler Almanyasına muvaffakiyetle 

yardım edebilmiştir. Almanya bütün 

siparişlerini "Hususi Tret11 lerle te· 

diye etmektedir. Bu ''Tret,, in 

Rayhşbangın diğer ticari Tretler gibi 

iskonto ettiği bu Tretin haricen öte• 

kinden farkı yoktur. Bu sebepten 
halle arasında bir Enfilasyon intı • 
baı bırakmaktadır. 

Fakat bu sun'i usulün tatbikına 

uzun müdet devam edilemez. Bun -

dan sonra yeni Finansman çareleri 

aramak lazım gelecektir. Tasarruf 

sandıklarından, sigorta şirketlerin

den istikrazlara girişilmesi akla ge

lebilir. Yahut şirketleri hedef tu • 

tan vergiler artırılabilir. 

Şimdi baı.ı ıAlm.an, mahaiilindc 

ecnebilere bazı imtiyazlar verilme

sini istiyenler vardır. Gerçi Al • 

manyarun iktısadl iflasından hah -

setmek şimdilik mevsimsizdir. Çün

kü varidat kaynakları henüz tama· 

mile kurumamıştır. Fakat yakında 

dediğimiz çarelere baş vurmak mec

buriyeti hasıl olacaktır. 

Yeni taşmdığunız apartıınan çok 
hoşuma gidiyordu. Çünkü, ko~u • 
lannıız arasında ne ıiizel şeyler var
dı. Yanımızdaki apartımanda Bayan 
Hicranla, akşamlan, balkondan göz, 
kaş işareti derken, mercimeği fırı· 
na vermiştik. , 

Bizim üstümüzdeki katta oturan 
komisyoncu Bay Levinin bir bal • 
dızı vardı ki sormayın.. Allah böy
le baldın cümle dostlar başına ' 'er
sin. Ben,. artık, dı~arıda gezmekten, 
eğlenmekten vu geçmiştim. Ak -
şam, yazıhaneden çıkınca, soluğu ev
de alıyordum. 

Y eııi apartımandan karım da 
memnundu. Çünkü, onun bir çok 
eski mektep arkada lan da bize 
komşu idi. Kanının canı sıkılmıyor· 
du. Gündüz gece, beraber diişüp 
kalkıyorlar, çay içiyorlar, poker oY· 
nıyorlardL 

Aradan bir iki ay geçti. Karımın 
arkadaşlarilc, artık ben de sıkı fıkı 
dost olmuştum. 

Hele içlerinde bir Meziyet vardı 
ki, aklımı başımdan almıstı. Bu lıa
rikulade güzel ve genç kadına öyle 
bir tutulmuştum ki, sormayın.. Ba
yan Meziyet, kocası doktor Ahmet 
Abdidcn bir sene evvel aynlmış, ol
gun bir dul kadmd.ı Onun şen bir gü
lüşü, kahkaha atışı vardı. Göğsünü 
titreterek, gözlerini süzerek bana: 

- İşte böyle Halis Beyfendi, di • 
yişi vardı .• içimde bir noktanın git
tikçe düğümlendiğini, sızladığını his
sediyordum. Fettan bir kadındı Ba
yan Meziyet... Bakışlanmın bütün 
masmı anhyordu. Ve açıktan o -
na bir şey söyliyemediğim için, beni 
daha çok çileden çıkartacak hare
ketlerini tekrarlıyor, benimle imalı 
§akalar yapıyordu. 

Diğer taraftan silah imalatı için 

bakıra, kurşuna, nikele ve kalaya 

ihtiyncı vardı. Bu madenlerin çoğu 

Almanyada mevcut Q}madığı için Bir Alman nıferl l!n smı siıtern bir makineli IÜ ı~t 1.a,rnrlo/ 

Birgün, ince, ipek, eflatun bir tu • 
valet giymişti. Göğüc; bir dişi mah
lukun, erkekleri çıldırtacak bütün 
teravetini taşıyordu. O gün, müt • 

üyan'a sürülen 
Türk polisinin 

..... hakiki hatıraları: 10 

ar 
k 

div n , idamıma karar vere-
c • 

ı, u rüya da görüyo dum 
- Bu ' polis efendi de hır- Gideceği sıra üzerimden ay -

sız mı imiş?. rılan gözlerinde yine bir istihza 
Tavrı hareketi benimle alay vardı. Başımı bir il inci ve bel • 

ettiğini gösteriyordu. Kabaha - ki daha belalı bir derde sokma • 
üm olmadığı halde bana isnat mak kasdile susmağı tercih et
edilmek istenilen şu suçtan do- tim. Aleksandra fırlattığı sert 
layı içerlemiştim. Sert sert ce- bakışlarda çok mana vardı. Ni -
vap verdim: tekim, tekrar ifadesi alınan Rus 

- Bu polis efendi, habersiz zabiti on beş gün müddet1e tek 
olduğunu evvelce de söylemiş - odada hapsedilmek cezasına uğ-
tir. radı. Pencerede örülüp duvara 

Tercümanın söyledikleri pek çevrilmek suretile ortadan kal-
kulağına girmedi. Gözlerini üç dmldı. 
beş saniye daha duvara diktik - Anladık ki, bu iş, Lazar adın
ten sonra elini, gfıya farkına var- daki beyaz Rus tarafından an -
dığı parmaklıklara attı. Ve de - }aşılarak açığa vurulmuş. 
mirler birer iğreti parça halin- :. 
de teker teker alındı. Aleksandr, on beş günü biti-

rip yanımıza döndükten başka 
dışarıdaki adamları ta~afından 
işi görülerek serbest bırakıldı. 
Hacı Hüseyin ve Salih Efendi -
ler divanı barba gönderildi. Şa
kir ağa sıra bekliyor. 

Ve dolup boşalan koğuşun 
en eski mevkuflarından birisi 
de ben oldum. Herkesin işi va -
ziyetine göre yoluna konulup 
haklarında iyi veya kötü bir ne
tice alınabilmekte olmasına rağ
men bana ekim ve necisin?> di
yen olmadı, hiç ... 

O gün gelen babam, müdiri -
yete tekrar gittiğini ve mulıake
memin bir an evvel görülmesi 
için delôletleri ricasında bulun-

Guganda Cagenno ıehrindı 

duğunu söyledi. Çok nevmit - ı 
tim. Altı aydır aranmayan bir 
adamın yine de hatırlanmıyaca
cağı kanaatinde idim. Ne yapa
yım ki1 benden çok daha fazla 
teessür duyduğu muhakkak o -
lan babamı sıkmamak için te -
sellide bulunur, geç te olsa tah
liye olunacağımı söylerdim. O, 
oğlu hakkında söylenilen her tat
lı sözden bir teselli hissesi çı -
kardığı için benim de ümitleri • 
min eksilmemiş bulunduğunu 

banka önündeki abide •• 

gördükçe sevinir, evine dönerdi. 
• •• 

Altıncı ayın sonlarına doğru 
idi. Yanıma gelen bir Fransız 
jandarması, eşyalarımı topla -
maklığımı ve Bakırköyündeki 

yüksek harp divanına götürü • 
leceğimi söyledi. Çok memnun 
olmuştum. Aylardanberi intizar 
etmekte bulunduğum şu haber, 
kararlan mutlak bir mahkeme 
huzuruna çıkarılacağıma dair 
olduğu halde beraet etmiş ka -

hiş bir buhran geçirdim. Karar ver
mıştım. Bayan Meziyete, kendisini 
sevdiğimi söyliyecektim. 
Kanının çok e ... ki bir mektep ar· 

kadaşı olduğunu hatırlamak benim 
için acı idi. J.\o~eziyet, toy, kaba bir 
kadın değildi. Teklifi reddetse bile, 
her halde karıma söylemez, bir re· 
zalete meydan vermeden, kat'i bir 
lisanla, böyle bir hayal pe~inde ko • 
manan dürüst bir hareket olanııya· 
cağını ifade ederdi. Ben böyle dil • 
şünüyordum. Fakat, gün geçtikçe 
de, bana karşı olan alaknsı ve sami· 
miyeti artıyordu. Bana artık: 

- Halis, diye, hitııp ediyordu. 
llep beraber sinemaya, çaya gitti· 
ğimiz zaman, yanımdan ayrılınıyor, 
sıcak nefeslerini, bir lfıstik top gibi 
gergin vücudunu bann daha çok 
yaklaştırmak için vesileler arıyor • 
du. 

Kararımı verdikten sonra, iki gün 
geçmişti. Bir akşamdı. fü·c geliyor
dum. Ben tramvayla llarbiycden 
geçerken, Meziyeti, yalnız, Pangal· 
tıya doğru giderken gördiim. He • 
men tramvaydan atladım. Nefes ne· 
fese yanına gittim. Beni göriince, 
çapkın kahkahalarından birini nttı: 

- Ne arıyorsun burada, dedi ... E· 
ve mi?. 

- Evet, eve gidiyordum. seni gör
düm, tramvaydan atladım ... 

- Ne var? .. Hayırdır in5allah? .. 
- Snna söyliyeceğim mühim bir 

şey var, Meziyet. .. 

Meziyet iki elimi birden tutmuş· 
tu. Gözlerimin içine baktı. Bana da· 
ha çok yaklaşmıştı. Dudaklan iş • 
tiha ile kını1dı: 

1 

- Bana, müthiş, tutuldun sen Ha-
li 1 s, dedi ..• 

- !? ... 

- Fakat, ben de alakasız deği • 
linı ... Beni düşündümıeğe başladın ... 

Ne söyliyeceğimi şaşırmıştım. Hay• 
(Devamı 6 ncı sat1fada) 

=-
dar sevindim. Hapsedildiğim şl.1 
dört duvar arasında ne buhran 
ve iç sıkıntıları içerisinde geçir· 
diğim yarım yıl beni o hale ge • 
tirmişti ki, bir cezaya çarptırı • 
lacak ta olsam o saatin bir an 
evvel gelmesini istiyordum. 

Maamafih, neticenin lehimde 
tecelli edeceğine adeta inanmış· 
tım. Hakimler heyeti, altı aylık 
mevkuf iyetimi kafi görerek bı • 
rakılmama karar verecek sn • 
nıyordum. 

Koğuştakiler le vedalaşaralc 
ikisi Fransız, diğerleri İtalyan 
dört siJahlı jandarmanın önü sı· 
ra tevkifhaneden çıkhk. Yolda, 
herkesin gözü bende idi. Kuın
kapı istasyonuna varıncaya ka .. 
dar ne çektim, bilmezsiniz. MeS" 
leki icabı daima suçlu taşımış 
bir zabıta memurunun dört süı:ı· 
gülü önünde caddeden geçişi, ııe 
ağır bir tecellidir. 

Atladığımız trenden Bakır ~ 
köyünde indik. Kumkapıda ol " 
duğu gibi, halkın nazarları al .. 
tında ezile, büzüle harp divaJl)l 

<Devamı vat 
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U 1 U ı hır sıcaklık \'ardı. Knldınıntn us • 

1 d 13 ı Beyazı.ifa oturan Selim Hüseyin tüne düşmemek için, kendimi zor 

cı arı a.rasın a yı imzalı bir okuyucumuz yazıyor: tutuyordum. Bacaklannı titriyordu: 
cİstanbulda nazarı dikkati - Seni çok sc\ iyomm, Meziyet, 

Kalkın tayfalar,yüksek dalgalar 
Gemi yalpalar, kapi'an çabalar -10 

Köyiin içine girdim. En emin 
yer cami idi. Avlusundan içeri 
girdim. Bir saçak altına gizle -
nerck köpeklerin dağılıp be -
ni tamamile unutmlalarını bek· 
ledinı .. Arndan yarım saat ka -
dar geçmişti. Bütün köy içinde 
yer. yer havlayan bazı köpek 
seslerinden başka, hiç bir çıhr • 
dı kalmamıştı. Ben istesem, bu
rada, sabaha kadar bekler ve 
uzak, yahut yakından tanıyan 
bir Türk köylüsünün evinde 
günlerce de kalabilirdim. Fa • 
kat, Razgraddan mümkün mer • 
tcbc uzaklaşmak ve izimi 
kaybederek komitacıların gö • 
züne görünmemek Iazımdı .. 

Camie bitişik olan bir Türlt 
evinin kapısını vurdum, içeri • 
den •kim Of> ekim o• sesleri du· 
yuldu .. cÇıkımz bir misafir gel
diıt diye seslendim. Kapıya çı • 
kan köylüye kendimi tanıttım, 
~<dl kaldı. Heyecanını zapte • 
demiyor, bana ne türlü hürmet 
göstereceğini bilemiyordu. 

On beş dakika zarfında emri
me ômade kılman bir çift kuv
vetli beygirin sürüp götürdüğü 
araba üzerinde, ve yüksek or .. 
manlar içinden alabildiğine 
ilerliyorduk, arabacı köylü gen
ci, Şumnuya gitmekliğim doğ -
ru olmayacağını ve (Işıklar) 
köyüne gidersek daha iyi ola • 
cağını söyledi. Işıklar köyün -
den Varna - Rusçuk tren hattı 
geçiyordu. İcap ederse buradan 
telefonla Razgraddnki hakiki 
vaziyetin ne merkezde olduğu -
nu öğrenmek te mümkündü. 
İki saat mütemadiyen, orman -
lar, çalılıklaı· içinden gittikten 
sonra bir tren hattına çıktık, ve 
buradan çamurlu bir köye gir -
dile. Çamurlar içinde bata, 
çıka zor halle ilerliyebilen bey -
girler çok yorulmuşlardı, çün .. 
kü, biz dört saatlik yere bir bu -
çuk saatte gelmiştik. Bu kadar 
sür'atli gelmemizle, komitacı -
Jarın gözü önünden mümkün 
mertebe uzaklaşmak istiyorduk. 
Arabayı idare eden köylü Türk 
genci, benim için çok telaş edi
yor. Kolayını bulsa beni ciğe -
rinin bir köşesine gizliyerck ko· 
rumak arzusunu gösteriyordu .• 
Fakat, köyün içinde kara yol -
lardaki çamurlar o derece fazla 
idi, ki arabanın daha fazla ileri 
götürülebilmesine imkan yoktu. 
Beygirleri durdurduk ve köylü 
genci ile birlikte diz boyu ça -
murlar içinden geçerek büyük 
bir (tokat) kapıya doğru iler -
lcdik .. Bu köye gelip gitmiş o -

' lan köylü genç evin sahibini ta
ıııdığını söyledi. Avlu üzerinden 
atıldı, içeri girdi. 

İçeride, öldüğünü içim sızlı -
yarak geçenlerde işittiğim yük .. 
sek kalpli Ali ağa ile karşılaştık. 
O, ocağın sönmüş ateşini elin -
deki maşa ile karıştırıyor, elini 
kırmızı kuşağının arasından sol 
böğrü üzerine götürürken, göz
lerile gözlerimi tanımağa çalı -
şıyordu .. Ah.. O koca Türkün, 
çamurlu Işıklar köyü içinde o
cak başındaki gözlerinin o par -
laklığı, ölünceye kadar aklım • 
öan çıkmayacaktır. O, ne ma -
nidar bir bakış, ve merhamet -
le karışık ne merdane bir sil -
""ştü zu .. 
Bana tek bir söz bile söylet • 

meğe meydan bırakmadan: 

Yazan: 1 
M. Necmedd in Oellorman 

Sofyodıkl (Dellormu) 
ga:ıetesl başmuharlrl 

So/gado toplana11 Balıoriıtan 
Türkleri ille mlllt lconıreılntl1, relıll· 
flnı hOgülc mllllyetper~r Belir 
Sıtkı intihap edilmiıll. Konp• 
daimi ltegetlnin tensip oe kararil• 
o %amana kadar Razgradda çr kar
tlığ1m (Deliorman) ~a#lesfni, Sof• 
gaga nakil !1e geni harflerle neşre 
öa,tadım.. Nesimde görülen göz
lüklü :at Bekir Sıtkıdır. (I'ralcga) 
komitesinin tJtrcli~l idam hükmü 

o• aldılı blrlcaç tehdit meA:tabundan 
ıon"'ro Kırlclarellne geldi orada w
/at etti. (Allah rahmet eglige) 

cSen, olsa, olsa Mahmut Nec
meddin olacaksın• dedi. 

- Nereden anladın, dedim. 
- Bizim çocuk gazetelerde 

okumuş, seni arıyorlarmış, fakat 
kaçmışsın, nerede olduğun bel
li değilmiş. ÖldürUldüğünü söy• 
Jüyorlarmış.» 

Ben, bir dakika evvel bir kö
şede uyuklayıp dinlene bilmek 
istiyorum, iistüm, başım sırıl, 
sıklam yaş.. ayaklanın çamur 
içinde, yorgun ve bitkin bir hal
deyim .. faknt, Ali ağa: 

- Sakınma, bir parçacık ba
ri olsun konuş, bu silahlı Türk 
köyün bekçisidir. Onu bu işe 
ben koydum, bizim adamımız -
dır» dedi. 

cBizim adamınuzdır• dediği 
bekçi, başı beyaz sarıklı, zayıf 
ve uzun boylu, siyah sert bakış
h bir müslümandı, Bulgaris -
tandaki köy belediyeleri böyle 
başıbozukların ellerine birer 
silah vererek köy bekçiliği yap
tırmaktadırlar .. 

Eenim, saklı, kapaklı bir tara· 
fım yoktu. Yalnız komitelerin şer
rinden kaçıyordum, binaenRleyh, 
Razgrat hfıdisesinin içyüzünü kısaca 
anlattım. Bekçi de, beni dikkatle 
dinledi ve içinden gelen bir (oooh) 
ile komitccilcrc karşı izhan nefret 
etti ... Razgrad'da yeni bir hadise 
vukubulup bulmadığını bilmiyor· 
lardı. 

Bu bekçi, içinde küçük bir mu. 
mun ışık verdiği reneri aldı ve Ali 
Ağa ile beni İ!tirahat edece~im 
yere kadar götürdü. 

Köy odasının bir köşesine Ali 
aRanın getirdiği yün şilteyi serdim 
ve kapıyı iç taraftan sürmeleyip 
mumu söndürdüm ve yattun ... 

Bu kadar ıstırap ve yor2unluk. 
tan sonra başımı yastığa koyar 
koymaz uyumuşum .. Fakat, hey• 
hat.. Bu uyku, yarım saatten 
fazla devam edemedi, çünkü 
beyaz sarıklı müslüman bekçi, 
gidip icap edenlere beni bab~r 
etmişti-. 

(Devamı var) 

celbeden hallerden biri de so - dedim.. 
kak ve mahalle aralarında do - - Dmm aylardanbcl'i aıılıyonun, 
}aşan k1pti kadınlar, çocuklar - Halis .. ilk znmanlnr hır şeyler lıis • 
dır. Bunlar, ekseriya bo~ ar - setıniyorduı1L. fakat, sonıo, so:nra, 
salarda, yangın yerlerinde, du- kalbimi a\'uçlnnııın içine nldın, san· 
var diplerinde bir şeyler arar - ki .. hoşuma gidiyordun •.• 
lar, bulurlaı·, bunları, arkala • - Ne kndıır mcs'udunı, Meziyet .. 
rında taşıdıkları küfelere ko .. senin de beni se\'cbilcccğini muhak· 
yarlar. Yahut ta, bu insanlar,- kak surette hntıruna getimıiyor -
böyle bir şey ar:ar ve meşgul gö- dum.. bu, luıCnınm içinde, beni ii • 
rünürler. Fakat. İstanbulda ek- zen, miitees:.ir eden zn)ıf bir ihti
seri malıalle hallet bunlardan madi .. şimdi deli gibiydim, Mcziyet
müştekidir. Çünkü, söylendiği- şimdi deli gibiyim, :\lc:dyet. .. 
ne göre bu kadın ,.e çocuklar, Yaldan gelip geçenler bize bakı· 

~ k' bir takım küçük hırsızlık va a- yordu. Meziyet: 
larının faili olnrak telakki edil - - Halis, dedi, terziye kadar gi· 
mektedir. Balkondan a~ırılan diyorum. Sonra buluşalıın .. Akşama 
çamaşırlar, cam kırılarak, sopa bize .ı:clin, konu~uruz .. 
ile çekilen elbiseler ve saire kim- .•0 

ler tarafından çalınıyor? .. Bu a- l\Icziyetlc üç aydanhcri, Leyla ile 
damların vaziyeti nedir?. Bana l\lccnun eihi sevişiyoruz. Karını 
kalırsa bunların öyle mahalle vaziyetten hııhcrdar değil ... Ben, ya· , .. 
aralarında dolaşmalarına mu - nhanede bazı akşnm işleri icat et· 
saade edilmemelidir. Çünkü, tim, nrtık e\·e erken ko~muyorum. 
pek hayırlı insanlara benzemi • Meziyetle buluşup ıeziyol11%. Genç 
yorlar. kadın da bana tutuldu .. birgiin bir· 

Alakadarların, muhterem ga- biri.nıiıi cöremeselc, uyuyamıyoruz. 
zetenizle nazarı dikkatini celbet.; Ekseriya gittiğimiz "Beyaz. Otel,, 
menizi beklerim.• de ne kadaı· eğleniyoruz. Otelin Jo. 

SON TELGRAF - Okuyucu • kantasmda biraz i~kl i~iyor, yemek 
muzun mektubunıı aynen yukarıya )iyor, biraz müzik dinliyortt7.. Son• 
koyduk. Na:arı dikkatl celbedcri:. ra, çıkıp od.nmı7da yalıyonız. ''IJc. 
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Sevgililerinin tabut· ,·amız otdu .. nrtık, otelde. bizi oka· 

ları arasında ömür dar tnnıyorlardı ki dnlıa kapıdan gi· 
rcr girmez. her \•akit oturduğumuz 

geçiren bir milyoner köşedeki masayı hemen hazırlıyor· 
( 5 inci sayfadan devam) lar, yukanyn haber yollıyarnk, o • 

Adam aman ter yarim 
Şu senin et.tiklerin 
Öliimden be 

ter yarim 
Manilerin karşılıklı, sorgulu 

cevaplı söylendiği de olurdu. 
Vezninde, kafiyesinde sakatlık, 
bozukluk bulunmazdı. Sırasını 
düşürüp tc maniye başlayan bi
risi, maniyi bitirip (adam a -
man!) da karar verirken, öbür 
taraf tan başkası buna cevap ve
ı·irdi. Mesela birisi şöyle bir ma
niye başlarsa: 

Sinemi, 
Adam aman $İnemi 
F edelin bükülsiin f clck 

sınenıı 

Hemen öbürü de fikir ve mü
cdda itibarile ona benzer, bir 
cevap verirdi: 

Sinemi, 
Adam aman sinemi 
ÇürüUü ter 

sinemi ('f.J 

yılan ısırtarak öldürmüştür. Sev damızı tanzim ediyorlardı. Hayatı • 
diği bu kızı kaybettiğine çok mı uen hcyccnnlı, tntlı günlerini ya• 
müteessir olan milyoner cesedi şıyorduın. Meziyet beni yeni bir ii • 
mumyalattırarak hususi bir ta- leme sokmuştu. Du kııdının üzerim
but içinde muhafaza albna al - deki tesiri müthişti. Ona adeta ta • 
dırmıştır. Milyoner günlerinin pınıyordnnı. Artık e\'İmi ilımal et• . 
bir kaç saatini mumyalanan ce- mcğc başl:ıınışlnn. Karımla kavga
scdin yanında gcçirmeğe başla- tanınız eksik olmuyordu. Kanın faz· 
mış ve bu hal yıllarca böyle de - Ja bir yük olmuştu. Bir sahalı gene 
vam etmiştir. Fakat, iki yıl son- fena halde ka\'galı çıkım~hm. O gün 
r:a, hususi doktoru, milyonere knrar verdim, boşanacaktım. 

Semai kahvelerinde yetişen, 
külhanbeyi terbiyesi alan bu 
haylaz ve kopiller, buralardan 
icazet aldıktan sonra, Galatanın 
(Arkadi), (Kuşlu) tiyatrosuna 
Rıhtımdaki (Amerika) tiyatro
sundaki pandomimnya gider -
ler, (Arkadi) deki uzun saçlı, 
karagözlü, güler yüzlü, dolgun 
v.ücutlu kızın bir bacağını ha • 
vaya kaldırarak okuduğu: 

Zıimrüt gibi yqillcndi 

t 

A Tı şıı dağlar. sular çağlat 
Biçare a~ık olanlar 
Hazin ha:in her dem ağlar 
'Aman yaıJrum, canım hıızum 
JJilir misin sen onu~ 
flcrbaddır cicim seodanın sonu/ 

Getirin meyler içilsin 
Bira: defi gam edilsin 
Karagö:lcrin süzülsün genç başka kadın bulmuştur. Bu Ak:.am bir yerde epeyce içtim; 

kadın ile milyoner evlenmiş ve ve suratla geldim. Hizmet~i kapıyı as· 
çok sevişerek mes'ut bir hayat tı. Girer girmez bağırdım: 
sürmeğe başlamıştır. Maamafih - Nerede bu kan? ... Ayrılacağım 
milyoner, yine eskisi gibi, ilk artık ... 
kansının cesedini de unutma - - llanııncfcndi ile ihsan Bey dün 
mış ve ikinci karısının ihtarla- gece saatlerce gene oturup konuştu
nna rağmen giinünün bir iki sa- lar. Den kapıdan gözlüyordum. Kaç· 
atini tabutun yanında geçirme- mağa karar verdiler. Hanımefendi, 
ğe devam etmiştir. Milyoneri bu sabah ~ıkt1 gitti, bir daha gel • 
çok seven karısı bu vaziyete nıcdf.. 
daha fazla tnhammiil edemiye- Beynimden \'ttrnlmuşa dönmiiş • 
rek. kıskançlığını yenememiş tiim: 
ve bir gün evden çıkıp firar et- _ Kim im ihsan Bey? •• 
miştir. Buna, milyoner çok kız· - A... Bilmiyor musunuz Bcye-
mış kıskançlığı galip gelerek fendi?. l\leriyct Hanınıuı ağabeyisi. .. 
sevdiği karısını bir sinir buhra-
nı arasmda öldürmüş ve öldür
düğü karısının cesedini de hıı -
susi doktoruna mumyalatmış ve 
ilk karısının bulunduğu mahfuz 
yere yerleştirtmiştir. Bundan 
sonra kendi karyolasını iki ta -

- Vay alçak ... Vay namus:.uz ... 

- llnbcriııiz yok demek? .. Aylar 
vnr k1 sevişiyorlardı ..• İhsan Bey, siz 
geç gelmcğc başladığınız günden • 
beri, her nkşnın bi7.de .•• 

Reşat Feyzi 
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Şaka gece gündüz bu iki'ceset arasın
da ömür sürmeğe başlamıştır. 
Seneler böyle geçmiş, fakat, ge
çen sene milyoner vapurla bir 
devrialem seyahatine çıkmak 
istemiştir. Sevgililerinden ayrı 
olmamak istiyen zengin Ameri
kalı, tabutlara hususi birer san
dık yaptırtmış ve cesetleri bu 
sandıklar içine )'erleştirerek eş
ya valizi gibi vapuruna almış .. 
tır. Maamafih, vapur seyahati 
milyonere uğurlu gelmemiş ve 
kumar masası başında ve yine 
sinir buhranı geçirdiği bir saat
te Brezilyalılarla kavga etmiş 
ve bunun neticesinde de esrarı -
nın meydana çıkmasına sebep 
olmuştur. Şimdi bu adam ikin- - Şişşşt Ahmet l Galiba yanlış 
ci karısının katili olarak muha- evi yıkıyoruz içeride adam var. 

keme edilmektedir. Sevgilile - -, 
rinin . mumyalı ce~etleri ise i 

Boeno5 Aires mezarlığına götür • ı 
müştür. Doktor ve avukatlar 
milyoneri deli olarak göster -
meğe çalışmaktadırlar. Fakat, 
mahkemenin elinden kurtara -
bilecekleri çok şüphelidir. 

·' 

RADYO 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

Akşam neşriyatı: 

M alızun gönlüm §lld olsun. 
'.Aman, yaV'f'.um, canım kıızum 
Bilir miJin sen onu} 
Berbattır cicim sevdanın sonu. 

kantosile, 
Kalkın fayf afar 
Yübek dalgalar 
Gemi yalpalar . 
Kaptan çabalar 
l.Ari çum trelelli lıa1ıahay1 
Lari çum trclclU hahahayl 

Düetosu, ruhlarının iştina ve 
ihtirasını alevler, kantocu la.zın 
vücudünün kıvrak bükülüşleri, 
nağmeli sesi, göz süzüşlerl, açıl
mamış hislerini büyülerdi. Her 
zaman oraya gitmek arzusu 
kalplerini yakan bir emel ol -
muştu. 

Fakat buna imkan bulamaz • 
Iardı. Çünkü; kendi tabirlerin· 
ce: 

M . ' "d' - angız nanay ..• ı ı. 

Para bulmak için her işi ya • 
parlar, esrar kahvelerinde nar
gile yakarlar, yankesicilere göz
cülük ederler, balozlarda fındık 
satarlar, Kemeraltı, Kömürcü 
sokağı umumhanelerinde, tey .. 
zelerin: 

- Şuraya git, buraya gel! 
- Bir kasa bira al, biraz da 

meze uydur! 
Emirlerini yerine getirirler • 

di. 
İcap ederse ev taşlarlar, kapı 

kırarlar, üçü beşi bir arava ge· 
}erek bir tek adam döğerler, a
rada: 

- Açılın yoksa kıyarım! 
Narasile şöyle hafiften adam 

şişlerlerdi. Bu sayede, az çok 
para edinirler, yavaş yavaş, ka-
deme kndeme yükselerek, u .. 
mumhanelerde: 

- BeJalı!.. 
Yani zoraki zanpara, hazan 

da: 

- Kazalı!... 
Yani, kendisine sevdalanan 

umumhane sermayesinin, tey -
zenin, (mama) run yardimile 
yasarlardı. Bu halleri yüzlerine 
vu~-ulduğu zaman, büyük ve a -
sabi bir naınuspervcrlikle ce • 
vap verirlerdi: 

- Bana iyi bak! ... Daha be
nim gırtlağımdan orospu lok • 
ması geçmemiştir. Sözünü tart, 
gözünü aç, yoksa açarım ha!. 

Nihayet, onlar da: 
Hırsız, 

Yankesici, 
Karmanyolacı, 

Raconcu, 
Kabadayı. 

Olurlardı. 
Yaşları ilerledikçe, yattıkları 

yerler de değişirdi: Issız bod • 
romlardan esrar kahvelerine, 
meyhane köşelerind\!n umumi 
evlere, polis merkczlerinuen 
tevkifhanelere, hapishanelere 
nakliınekan ederlerdi. 

Devir zaman zaman 
şu adları takardı: 

Serseri, 
Kopuk, 
Küçük bey, 
Külhanbeyi, 
Zorba, ('$] 

Katil! 

bunlara 

(Devamı var J 

{;~]Külhanbeyi ünvanının nere ,. 

den geldiğini doğru dürüst tesbit et • 

mek kabil değildir. (Yeniçeri) devri .. 

nin (zorba) lan ile. benim yet~tiğim 

yıllarla elli altını~ yıl evvelki devirle

rin külhanbeyleri arasında bir mü~a
reket oduğu muhakkaktır. Yeniçen1e· 

rin (zorba) kısmı eski külhanbeylerinin 

cceddi ekberi> olsa gerekl 

Tarihi bir rivayete göre de, bu 

ünvan, ikinci Mahmudun çe>k sevdiği 

hanendelerinden: 

Şu kar§ıki dağda bir ku:u mefor 
Kuzunun feryadı bağrımı deler 

ta ~nlta (dağı) tnbir edilen hava 

)n·" okumakta zamanının güzidesi ,.e 
akridesi olan (külhanbeyi) -..den mi .. 

ras kalmı~tır. Bu adam, sarayda va
zif esi biter bitmez, kunduralarını kol" 

tuğunıı sık~tınr, soluğu (Cedikpa§a) 

külhanında alırmış~. Padi§ah itediğİ 
zaman, oturduğu yeri bilen saray ha .. 
demeleri külhana giderler, ~ülhanbe .. 
yini kolundan tutunca götürürlermiş! •• 

I=============~=========-=:;:::::> 
Romenyada ecnebilere 

iş yok 1 

t<omitelerln ta:gıklerlnl, kapatılanTürk m•lctep fJI ctmfgetlerini y~ptlan 
lıaz1Tlı/cla,1 müzakere edip müt~uaf fa b ııoekil Ligaprı /• ar% etmek 
~NJ 1929 11ıl1ncla Sofgada toplanan, Buliaristan Tı.uklermln ille mlll r 

lconaresl .. 

18,30 plAkla d:ıns musikisi, 19,00 
Şehir tiyatrosu komedi kısmı iki 
temsil (Başbaşa ve bOyük söz), 
20,00 fasıl saz heyeti 20,30 B. Ômer 
Rıza tarafından arnpca söylev, 20,45 
Basıl saz hey'et~ 21,15 orkestra, 
22,15 ajans ve borsa haberleri ve 
ertesi _günün programı,122.35 plakla 
sololar, opera ve operet parçalan, 
23_00 son. 

- Ben ıana elli defa t:lyyare .. 
lere asılma diye tenbib eltim. Söz 
clinleıniyeııin hali budur iıte. 

[:;l Semai kahvelerinde ko~malar, 
icıı.lcnderiler, destanlar söylen;r, halk 
edebiyatının tcrnellerfoi teşkil eden 
bütün bu (aksamı nazm) a pek ehem· 
miyet verilird i. Arada külhanbeyi 
kavgalan olur. Kafa göz ynnlır, bü
tün kahve halkı birbirine girerdi. 
(muamma çözmek) iddialı maniler söy
lemek, semai kahvelerinin en başta 
gelen eğlencelerindend. Bu enteresan 
mevzua dair hazırladığım bir kaç ya· 
z.ıyı ilk fırsatta neşredeceğim. 

Bükreş, 13 ( 1-lusu •f) - RumeP 
hükumeti hazırladığı bir kanun la• 
yihası ile, Rumanyn dahilinde iş ve 
güç sahibi olanlardan yüzde yetmiş 
beşinin temiz Romen ırkına men: 
sup olmasını istemektedir. Yahuda, 
Macar, Alman, Bulgar, Rus ve dl• 
ğer milletlerden olup ta umuınl 
harp nihayetinde sulh muahedele• 
rinin verdiği hlıkuktan istifade o
derek Rumen tabii)•ctine kabul edi
lenlere iş gördürülmeyecektir. 



OCUK 
-

Büyük Okyanusta hala keşfedilmem 
miş binlerce adalar var 

insanlar bu ada
lara acaba niçin 
uğram'Jl..!'rlar? 

Çünkü. mesela su 
yoktur, yiyecek 

yoktur, yakacak 
yoktur 

Büyük Okyanusta, henilz keşfe • 
dilmemiş binlerce ada vardır • keş
fedilmemi§ deyince yerlerinin belli 
olmadığı anlaşılmasın - yerleri, tul 
ve arz daireleri tamamile bellidir. 
y a1nız bunlara .insan ayağı basma -
m.ıştır. 

1nsanların bu adalara uğramama
sında da bir çok sebepler vardır. ~ 

selA, su yoktur, yakacak yoktur. 
Böyle meçhul adalardan birisine 

uğrayan seyyahlar bu adada, Kutup
larda yaşıyan Pengoen kuşlannm 
çeşitlerine rastlarlar. Soğuk ikllın -
lerde yaşıyan Pegoenlerin bu sı • 
cak adalardaki çeşitleri, tabiat bil -
ginlerini büyük şaşkınhk1ara dii§iir-
dü. 

öteki adalara da uğrasalar kim bJ
lir daha neler bulacaklar?. 

BALIKLAR MOTÖB SESİNDEN 

CRKER MI? 
Bir Amerikalı bilgin, bahklarm 

motör sesinden ürkilp ürkmedikle
rini denemeğe merak aaldırmış. U -
zun uzadıya yaptığı incelemelerden 
balıklann motör sesinden ürkme -
diklerini anlamı§. Şimdi aiz: 

- Peki anlamışsa bundan ne Çl• 

kar?. Diyeceksiniz. Halbuki balık
ların motör sesinden ürküp ürkme
diklerini anlamak balıkçılık ve ba
lık avcılığı bakımından çok önemli 
bir şeydir. 

Tayyarelerle 
Balık avcılığı 

Norveç balıkçıları Balinaları ve 
daha küçUk balıklan bUyük balıkçı 
gemilerile avlarlar. Fakat balıklann 
bulundukları yeri keşfetmek, balık 
sürülerini kolayca çevirerek ağa 

sokmak zor olw·du. Her şeyde ol -
duğu gibi bu işde de imdada tayya -
re yetişti. Bir balıkçı gemisinden ö -
zel düzenlerle uçurulan tayyare de
nizin üstilnil karış karış araştırıyor, 
gözünden kaçamıyan balık sürüleri
ni derhal telsizle balıkçı gemisine 
bildiriyor. Gemi de bu balık sürü
lerini yahut halinalan elile koymuş 
gibi bularak avhyor ve rahat rahat 
ticaret yapıyor. 

Tayyarenin bu gidişle bapramı
yacajı q kalmıyaıeak «aliba? .• 

UÇURTMALAR 
U curtma, Çinlilerin tapm.ıreasına 

sevdikleri bir oyuncaktır. Uçurtma
ya, ejderha!. adı verirler. Bu uçurt
malar, gerçekten birer sanat öme • 
gidir. Kuyrukları yirmi otuz metre
yi bulan, kulaklnrile, gözlen1e, kes.
kin dişli ağızlarile birer ejderhaya 
benziyen bu uçurtmalar A vrupaya 
kadar da gelmiştir ... 

Çinde ve A vrupanın bir çok yerle-
E! 

Polis romanı: 10 

i LK BAH AR 
Gider kan oğlıyarak: Dünya kardan kurtulur 

Yaklaşır sonra Nisan .. 
Bir başka hayat bulur, 
Kırda gezerken insan! 

· Kış mevsimi geriye! 
1 Irmaklar ço~lıyorak 

Atılır ileriye!. 

• •• 
Artık dallarda açar, 
Türlü türlü çiçekler .. 
Güneyden bize gelir, 
Kırlangıçlar, leylekler!. 

• •• 
Büsbütün güzell~ir, 
Deniz, torla, do~, ova .• 
Küçük kuşlar birleşir, 
Yeniden yapar ywo !. 

• •• 
Gene açılır bu yıl 
Güllerin goncaları .. 
Kiminin rengi kızıl, 
Kiminin rengi sarı! 

• •• 

• •• 
En tatlı duygusunu, 
Duyar Nısando dünya., 

• C>oğrt•r kokusunu 
l61e, menekşe, fufyo ! 

'· Elbet insan bayılır, 
ilkbahar mevsımine 
Ovalara yayılır 
Papatya, mavi mine! 

• •• 
KöyJü çocuk.tor hele 
Çok severler ilk yazı ... 
Gelincik topromo~ 
Çıkorlor bazı bazı! 

• • • 
Güneş ısıtır bizi, Ey sevgili çocuklar 
Buna dayanmaz kar da! Bahar sizindir, sizin. 
Ekinlerin filizi Kaybolunca so~uklar 
Görünür tarlalarda!. Kırlarda koşun, gezin! 
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rinde uçurtma yalnız çocukların de

ğil, büyüklerin de seve seve oyna • 

dıkları bir oyuncak halini almıştır. 

RENKLİ BALIKLAR 
Dünyanın en gilzel rekli balıklan, 

Üstüva Hattı yakınlarındaki deniz 
kıyılarında yetişmektedir. Bunlar • 

dan kuyrukları birer yelpme gibi 

dalg~anan üç beş renkli balıklar bi
le vardır. 

Karanllkta bir ışık 
Muhorrlrl: Edgar Vala& J 

Çevi r en: Muammer Aıaıu 

ıatosuna çağırdı. Şimdi ilcisi şato • 
nını kütüphanesinde konuşuyorlar • 
dı. 

T. X dedi ki: 
- Sizi buraya neden çağırttığnm 

dolrusu ben de bilmiyorum .. Bir sa
niye sizin arkadaşlarınızdan daha 
becerikli olduğunuzu düşündüm. 

L:.~-----------'--
çinde idilden başka lDr şey kalma • 

mıştı. k 
Polis müdürl muavini kendi en-

dine söylendi: 
- Anlıyorum, anlıyorum.. 
T X. hatıl elinde tuttuğu çekme

ce~ içindeki küllerden daha çok 
fazla şeyler görüyordu. Dostu olarak 
tanıdığı J..eksınan'ı mahvedebilecek 
mühim bir delil görüyordu. Leks • 

. . mahkemede esbabı muhaf-
man ıçın b"' ük 
fefeden addedilebilecek en uy 

delil ortadan kaldırılmıştı. 
1 dü -Gene kendi kendine ŞÖY e 

§Ündü: 
"Yazılan mektup, bir müddet ha

vaya maruz kalınca, kendi kendisi· 

ne yanan bir kAğıda yazıhnıştı. Bu 
mektup derhal bir yere kapatılına -
18,.Vch, lıatti okUl"ken elinizde blı. 

yanabilirdi. Con bu mektubu he -
men çekmeceye sokmasaydı, kağıt 
elinde tutuşup ıidecekti. Evet, am
ma mektubun etrafı nereye gitmiş· 
ti?. 

Leksman cevap verdi: 

- Onu Kara, yaktı, dedi, §Öml -

neye attı, yaktL 
Karalıkta ışık - 1 
T. X.'ın birdenbire alnı kırıştı, bir 

şeyler söyliyel: kti, söyliyemedi. 

Yarım saat sonra muhtar tekrar 
gelmişti. Mükafat vadedilerek iste-

nen tabancayı bulmak mümkün ol
mamıştı. 

Con Leksman'. ertesi giln, taam
müden adam öldürmek suçundan 
Leves tevkifhanesine atıldı. 

• T. X. Telefonla Bestuı Mamus'u 

- İltifatınıza tetekkür ederim. 
Geçen gün patronun yanında da be
ni müdafaa eUijiniz. Onun için de si
ze .karp millhettarım. 

- Bunlan söylemefe lUzum yok. 
Her Amirin •ir vazifesi de emrinde 
çalışan adamlan himaye etmektir. 

T. X. Mansus'a oradaki vaziyetin 
kısa bir hulA.sasını yaptı: 

- Leksman aleyhindeki deliller 
müthiştir, dedi. Bir adamdan ödünç 
para almış, bu adam öldürülmüş, 
maktülün cebinden Leksman'nın 
verdiği senet çıkmıf. Bu vaziyette 
Leksman kendisini jüriye karşı na

sıl müdafaa edebilir?. Onun lehine 
bir delil varsa, o da Yunanlının ta
bancasıdır. Onun için bu i§i yeni 
baştan bir defa daha tahkik edece
ğiz. 

T. X. Beston ptosundan aynlınaz-

Tarihi romen: 10 

MUSA ÇOCUKLA R I 
Yahudi tarilıinden canlı menkıbeler 

ve lbrahim Peygamber 
Yazan: M. Rl•lm Özgen 

•• •• 
A:r.er, dükkanında, büyUcek bfıo 
mermer taşını işliyordu. Taşta, 
şimdiden, alnında boynuzu kıv
rılan bir yarını insan yüzü şek
linde, kaba çizgili.. kaba mAna
lı bir kabartma belirmiştı. Şüp
hesiz, bu da bir put olacak, al
çak tavanlı dükkAnın duvarla
rına dayalı duran irili, ufaklı 
arkadaşları arasına karışacaktı. 

Azer, çekicini ve demir kale
mini yere koydu; doğruldu. Dur
gun, sıcak bava, onu, bunalt • 
mıştı. Alnından ter akıyordu. 
Gözleri, bir müddet, dalgın dal
gın, öteki putlar üstünde dolaş
tı ve zihninde İlôdan başlayan 
bir sürü isimler sıralandı. Son
ra, başını çevirdi; sokaktan ge
çen uzun deve kervanını sey -
retti. Biliyordu, ki bu kervan 
Babilden geliyor. Horon üzerin
den geçerek Filistine ve Akde
niz kıyılanna gidiyor. 

Bu düşünce ile bir merme~ 
taşın üstüne oturdu. Şimdi, dal
gın gözlerinin içinden bir sürü 
kervanların hayalleri akıyor • 
du: Hindistandan.. orta Asya -
dan ve dünyanın her tarafın -
dan gelen, Ur l""l şehrinden ge
çen bu kervanlarda neler neler 
yoktu. 

Azer, birdenbire, silkindi. Ha
tınna doğacak çoculu geldi. Bu 
münasebetle kansına bir hedi • 
ye götürmesi lazımdı. Kervan 
hanına inen seyyar tüccarlar da 
çok güzel, alhn, gümüş bilezik
ler bulunurdu. Bunlar, ne kadar 
makbule geçecek şeylerdi. 
Alnından akan terleri sildi. 

Sonra, dükkAnının tahta ke -
penklerini kapadı. Kapıya kili -
dini astı. Yilrüdü. 

Öğle zamanını üç saat g~tiği 
halde, güneşin harareti düşme
mişti. Geniş pazar yerinin Us • 
tündeki toz zerreleri, şehrin ü -
zerine akan zıya büzmeleri 
altında, mini mini şimşekler 
gibi, panl panl yanıyordu. Öte
de, hurma sepetlerinin etrafın
da. bİJ' yıjın alnek UÇU$UVOrdu • 

Az., •tJcılarm Jcurduldan 
gölgelikler.. GUneşln altında ya
tan. ayakta duran develer, mer
kepler arasından geçti. Gürül 
güri.U akan bir su arkım takip e
derek, iki taraftaki yüksek ev
lerin arasında koyu bir gölgeve 
bürünen dar bir sokağa girdi. 
Sokak, bir çok kıvrıntılardan 
sonra geni~l~i vP bi1':'17 ,.. ' 

bağlan, bahçeleri ve tarlaları 
ile uzanan ova başlamı~L 

Put ustası, şehrin dışına çı -
kınca.. biraz durdu; yüzünün 
terini sildi. Sonra sağa samrak 
kervan hanına do~u yürüdU. 

Kervan hanı, şehrin bitimin
deki bUyük, yüksek binalardan 
biri idi. Büyük kapısından, or -
tasında büyük havuz ile loş bir 
avlu görünüyordu. Hanın kar-

[~1 Ur ismi soralan cUrfa> namı
nı almı~hr. cUrfa> da lbrabimin doğ
duğu yer cmevlidi İbrahim> nama al
tında. hala. bir ziyaretgahtır. Orada 
bulunan bir laf. İbrahim Peygambe
rin besi~ of~rak tanılmalı:tadır. 

dan evvel, Con'un karısı Gras'Ja da 
görüştü. Genç kadının gözlerinin et
rafını saran mavi çizgi, o gece hiç 
uyumadığım iabata kifi ldi. Fakat 
Gras bUtün bunlara rağmen çok sa· 
kin görUnUyordu. 

Genç kadm T. X'ı bir ba§ma o • 
daya çekti, kapıyı kapattı: 

- Size bazı mUhim §eyler söyll -
yeceğim, dedi. 

- Her halde Kara'ya ait olacak. 
Gras hayretle poU. memurunun 

yilıüne baktı: 

- Hayır, hiç bir 1e7 bilmiyorum. 
Gras'ın yüzünden ıstırap çekti • 

ii pek iyi anlaşılıyordu. 
- Bir şey bilmiyorum, bir §ey bil

miyorum. Fakat bazı şeylerden de 

şüphe ediyorum. 
Gras hiç bir mukaddimeye lüzum 

görmeksizin an1atmağa ba~ladı: 

- EvvelA size şunu söyliyeyim. 
Kara bir zamanlar benimle evlen -
mek istemişti. Şimdi size söyliye -
ceğim bazı sebeplerden dolayı, bu 
adamdan korktuğumu saklamıya • 
cağım. 

Gras polis Amirine Kara ile Seil
nikte nasıl tanıftıklannı ve bu ada-

AC1emıe Havva cennette iken 
şısında da ytilaıek gölgelikler dardan fazla nüfuz ve şöhnıtı 
altmda, kır kahveleri, deve, mer- kazanacağını ve bu yüzden, 
kep, koyun, keçi ajılları yayı - kendisine bir fellket gelereğinl 
lıpordu. söylemiflerdi. 

Amr, aynL zamanda birer yaz 
ateB olant bu kır kahvelerinde
ki aergilerin bir ikisinde dolaş -
tı. Şundan Hirar kına, bundan 
baharat aldı. Birisinden de, ka
rısı için altın bir burma bilezik, 
akraba kadınlarına, kız1anna 
hediye edilecek bakır, gümüş 
halkalar, yüzükler satın aldı. 
Sonra, dinlenmek üzere, kah -
velerden birinin sazdan örül -
müş geniş bir pevkesinin üze -
can fincan içti. Vücuduna raha
yaslandL 

Hararet epeyce ~ 
Gölgelikte, eok daha kolavhkla 
nefes alınabiliyordu. K!lı.veci 
bir tonrak fincanla, flÖztndan 
kokulu bir duman savrulan bir 
toprak ibrik getimi; peykenin 
kenarına koydu. Azer, hurma 
şekeri ile kaynamış olan bu ba
harlı suyu, sıcalh sıcağına, fin
can fincan icti. Vücuduna rah • 
vet ~elmişti. Yarım yatmış bir 
halde, hayaUere daldı. 

Başı ucundaki peykede iki 
kişi konusuvordu. Mükaleme 
zemini dikkatini cekti ve din -
ledi. Konuc;anlardan biri, mut .. 
laka, Babilden ~elmisti; cünkü 
diğeri, ondan Balıile dair haber
ler sonıvordu. Bahilden gelen, 
hUkUmdardan da bahseti; hU • 
kümdar, riivaStndıı, günemen 
daha parlak bir yıldızın doidu -
iunu görmüş, bunu kAhinlerine 
tabir ettirmişti. KAhin1er, gü -
netin hükümdara delalet ettiği
ni, yıldızın da halktan doğacak 
bir çocuğa işaret olduğunu .. bu 
çocuğun, biivüvünce hiiküm -

mm behimi 1urslarını tatmin etmek 
için nasıl saldırdığını, hatta kendisi
ni kaçırmak için ne pJ.Anlar tertip 
ettiğini anlattı. 

- Kocanız bütün bunlan biByor 
mu? .. 
Kadın ellerlnl kavufturdu, aih -

yacak gibi oldu. T. X.'ın içi merha
metten sızladı. 

- Kara size kocanızın mAli sıkın
tw hakkında hiç bir feY s<Syledi mi? 

- Hayır. Fakat kocamı Vassalaro 
ile tanıştıran adam olduğunu biliyor
dum. Acaba bu söylediğim sözlerin 
Con'a yardım edebilmek için bir fay
duı olacak mı?. 

T. X. başım salladı: 
- Maalesef, dedi. bütün bu söy

lediklerinizin takip ettiğimiz mesele

de işe yanyabfleceğlni pek tahmin 
etmiyorum. Fakat siz gene Con'a bir 
şey söylemeyiniz. Onun ıstırabını 

arttırmağa !Uzum yoktur. Ben size 

eliınden geld" it kadar yardıma çalı
şacağımı vadederim. 

T. X. Meredit ptosu kapısı iınün
de bekliyen otomobilde 14ansun'la 
koınuştu. Şir dakika sonra iki po -
liıs memuru cinayet mahalline hare-

(.Devamı mr) 
EESANE ve ESATJR TARiHiNDEN 

NOTLAR 
-5-

5 ... Acem Ali Ekberin hikl • 
yesinin devamı - Hiikümdar, 
derhal, hiddetlendi ve sert bir 
sesle: 

- Kapının ötesinde ne oldu
Atınu görmek istiyorum. Orada 
sakladığın şeyleri bana göster! 

Diye bağırdı. 
Ali Ekber .. Acem şB.hının a -

yaklarına kapandı: , 
- Şehinşahını! bana merha .. 

met et! en kıymetli malllllı e • 
limden almar 

Diyerek acıklı acıklı yalvar • 
mağa başladı. O: 

- Babanıza bu kadar seneler 
hizmet ettim. Onun büyük ina • 
yet ve atıfetlerine mazhar ol • 
dum. Yine onun bana göster -
diği emniyet ve itimad sayesin • 
dedir, ki hayatımın en kıymetli 
malını, bu kapının arkasındaki 
hiicrede saklıyordum. Ey büyük 
şah! neyim varsa senin olsun! a
yaklarını öperek yalvanrım: 

Onlara ilisme! 
Acem ıahı .. bu acı acı taza1 • 

liimleri dinlerken, kendi ken • 
dine: 

-Vay hain herif! Muhakkak 
sarayın en kıymetli bir şeyini 
çalmış.. Oraya saklamış! 

Diyor.. İçin için kuduruyor • 
du. 

Şah.. Çok gazaplı bir sesle Ate 
li Ekbere hitap etti ve: 

( A rkmıı ,.,..,.) --· ket ettiler. Bir ~ok merakWar bu -
rada toplanmışlardı. Bir tek polis 
memuru kimseyi cinayet mahaTiine 
yaklaştırmamak için uğraşıp duru • 
yordu. 

İki memur cinayet mahallini ve et
rahru bir kere daha gözden geçirdi -
ler. Burada iki yol amuden birbir • 
lerini katediyorlardı. 

Araştırmalara devam ederken, 
Mansus birdenbire durakladı. 

-Vay, bu da ne?. dedi. 
Eiildi, yerden bir,eyler alch: ve 

muayene etmeğe başladı. 
Bu, bir tabanca mennfsfnhı kova

nma benziyordu. Mansus etrafı bu 
sefer daha dikkatle araştırdı, fakat 

yeni bir şey bulamadı. 
Ymm saat kadar sağı, solu arat

tırdılar. T. X.: 

- Galiba buglln 'blfka bir PY 'ba
larnıyacağız. 

Biran durdu, düşUndil, alnı kırıt-
tı: 

- Mansus, dedi, farzedelim ki, 
burada üç ki§i vardı. Biri Leksman, 
biri para veren mürabahacı, üçUn

cüsü de her haDli bir phlL •• O.. 
(Devamı var) 
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Bat ağrılarına karşı 

iPi 
kaşelerini kullanınız. 

GRIPIN : Bütün ağrı, sıza ve san• 
cılan keser. 

GRIPIN: En şiddetli baş ve diş 
ağrılarım şiddetle d in
d irir. 

GRlPlN: Nezle, grip ve roma tiz• 
maya karşı çok mües

sirdir. 

lc"btnda günde 3 kaşe alınabilir. 

AmbJlajlarda 

GRIPlN kelime'line 
dikkat ediniz ________________ , ___ _ 

Akay İşletmesinden: 
15-Mart· 1937 Pazartesi gününden itibaren Adalar h:ıttının 

saat 19, 15 seferi Köprüden saat 19,30 da ve Yalova hattının saat 

16,00 seferi de Yalovadan ısaat 16, 15 te kaldırılacaıc ve bu sefer. 

ler Aralık iskt.lelerdcn 15 şer dakikı geç hareket edeceklerdir. 
(1362) 

Türk Hava Kurumu 

BOYOK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

6 ı ncı keşide 11 - Nisan - 1937 dedir. 
Büyük . 
ikramiye • lıradır. 
Ayrıca: 40.000, 25.000, 20.000 
15.000, 10.000 Liralık ikrami
yelerle ( 50.000 ve 200.000) 
liralık iki adet mükafat vardır •• 
Dikkat: Bilet alan herkes 7 • N 1 s A N • 

937 gUnU ak,amına kadar biletini 
defilştlrmlt bulunmahdır. 

Bu tarihten sonra bilet Uze• 
rlndekl hakkı sakıt olur .. 

.. 
ıAunnını 

51UUATINIZI 
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Fatih Sulh Üçüncü Hukuk Ha
kimliğinden: Dr. Hafız Camel 

Mahkememizce terekesine vazi
yet edilen Fatihde Kırmasti mahal-

r lesinde Arslanhane sokağınrl:ı 24 sa-

l
ım••••••••••-~ı,ı • yılı evde 1112/937 tarihinde ölen 

(~OKMAN HEKİM) 

Dahiliye ınUtehassJsı 

Pazardan başka günlerde öğle -

den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 

İstanbulda Divanyolunda (104) nu

maralı hususi kabinesinde h:lsta -

!arını kabul eder. Salı, cumartesi 

günle. 1 sabah c9.5 • 12ı. saatleri ha

Jı&ll~f fıkarayaı rnahsustW". Muayen~ 

Göz Hekimi 1 Dahiliye mütehassısı bfiıbaşılıktan mütekait Salihin a-

l D Ar R 5 ğl Ja<7_al< ve borçlularının bir ay ve 
Dr. Şükrü Ertan r. ı ıza a ar tddeayı veraset eden1erın üç ay 
Ca~alotlu Nuruosmaniye cad. Beşiktaş Tramvay Durak :zarfında mahkemeye müracaat 
Cağalotlu No. 30 (Eczanesi 1 Hastalarını hergün ötleden etmeleri ve ak31 takdirde :netrıı • 

- yanında) Te·eron. 22566 sonra kabul eder. J . katının haı.ineye dcvrediltceğl i-

•••llilliill••lliııiıiıiıılli••j - 14n olunur. 

• 

! ; #:. r! - .. ... - -c..: ::. : : 
="'~ ~ ~ - -... - - ... -- -~- - -- -= ~ : : 

~= ~~ 

hane ve ev tel~fon: 22398. Kışlık 

tP.lefon: 21044. 

Fatih Sulh Üçüncü Hukuk Ha
kimliğinden: 

Mahkememizce terekesine vrızi

yet edilen Yenikapı Soğancı M. ve 
sokağında 55 sayılı evde 25il '937 
tarihinde ölen Aznifin alacak ve 

Sultanahmet Üçüncü Sulh ı-ıu· 
kuk Mnhkemesindcn: 

Vahrnm ve Hüseyin ve 
Sujidenin şnyian ve müş • 
müştereken mutasarrıf oldukları 
İstanbulda Kumkapıda Çadırcı Ah· 

met çelebi mahallesinde Tiy::ıtro 
caddesinde kain eski 33 ve müker
rer 33 ve 33, 33, 33 ve yeni 77, 79, 
81, 83 numaralı altında iki Jiık -
kanı müştemil iki bap hanenm i· 
zalei şuyu zımnında firuhtn te • 
karrür ederek müzayedeye vnz o· 
lunmuştur. Bunlardan 77 numara· 
lı hanenin iki oda ve bir taştık ve 

bir hela ve bir sofa ve bir mutfak 
ve bir kuyu ve mikdarı k5.fi hah· 

çesi vardır. 79 ise marangoz dük· 
kanıdır. ve 81 numaralı hanPnin 
üç oda ve bir hela ve bir sofa ve 
mikdarı kafi bahçesi vardır, ve 
83 numara ise kömürcü dükl,fmı • 

dır. Heyeti umumiyesinin kıymeti 
muhammenesi (1700) bin yedi yü:z: 
ljradır. 

- Birinci açık arttırması 14/4'937 
tarihine müsadif Çarşamba günü 
saat on dörtten on altıya kadar ic
ra olunacaktır. Kıymeti muheım .. 

minesinin yüzde yetmiş beşini 'Lul
duğu takdirde o gün ihalei lrnHye
si yapılacaktır, bulmadığı takdir 

de en son arttıranın taahhüdü baki 
~almak üzere temdit edilerek i -

kinci açık arttırması 29/4/937 ta· 
rihine müsadif Perşembe guru 
saat on dörtten on altıya karlar ic-

ra kılınacak ve o gün en çok arttı
rnna ihale edilecektir. 

İpotek sahibi alacaklılarla ~iğcr 
alakadarların işbu gayri menk'11 

üzerindeki haklarını hususi ile faiz 

ve masarife dair olan idd:alsrını 
evrakı müsbitelerile yirmi P'Ün i
çinde bildirmeleri lazımdır. Aksi 

halde hakları tapu sicilleri ile sa· 
bit olmadıkça satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalacaklJrdır. 

Müterakim vergiler hissedarlara 

ve dellaliye ve vı::kıf kanunu r.m· 
cibince verilmesi lazım gelen "irmi r 
senelik taviz bedeli ve ih:.tl~ p'-1-
lu ve tapu masarHleri mü~te .. iye 
aittir. Arttırma şartnamesi i bu 

ilfın tarihinden itibaren mahkeme 
divanhanesine talik kılınmıştır. 

Talip olanların kıymeti ınııh ~m
minesinin yüzde yedi buçuğıı n s
betined pey akçesini hamilen o gün 

ve saatte İstanbulda Eminönündc 
Gülbenkyan hanında Sultar.ohn e; 
Üçüncü Sulh Hukuk mahke~nesi 
baş kitabetine 937/9 numar!l i.~ 

müracaatları ve ayni haned'.? sa -

kin iken clyevm ikametgiihı meç
hul bulunan hissedar Seyitler.in o 
gün ve saatte gelmedi~i \'eyn ta
rafından bir vekil göndermedıği 
takdirde gıyabında muar!ld:.. ifa 
kılınacağı tebliğ makammil k.:ıim 

olmak üzere ilan olunur 

Sultanahmet 3 üncü Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: 

Davacı İstanbul Maliye Mu1'a -
kemat Müdürlüğü namına lı:lzine 

avukatı Yusuf Nuri tara!ın.:iıın 

Parmak k.ıpıda 34 No. lu dükkanda 
Ahme•, Refik ve Balık pazarı:-da 

Tnşcılar caddesi 31 No. lu dükkf.n
da keCili Hafız Fevzi zade Abdul
lah Kazım aleyhine 934/936 yeni
leme ve 937/132 esas dosya No: a
çılan 290 alacak davasının c~ri du· 
ruşmasında müddeialeyhlerin ıka
metgahlarının meçhul bulunma -
sına binanen da vet ye ve muame· 
le~ i gı yap kararı teblit edildi~i 
h ilde itiraz edilmemiş . e so:ı celseyi 
muhakı•me olan 11-1-937 tarihinde 
muhakemede isbatı vücu t edilmemiş 
bulundu~undan meblağ ı müddrabi h 
290 liranın dava tarihinden biliti
bar yüzde 5 faiz ve yüzde 10 üç
rcti vekalet ile bilcümle r.ıu.sarifi 
muhakemenin müddciale •Mcrin 
bittahsil müddeiye itasına muhn

kcmecc karar verilmiş olduğundan 
taı ihi ilandan itibaren 8 gün wr
fında temyizi da,•a edilmediği tak· 
dirde hükmün kesbi katiyet ede
ceği ilanen tebliğ olunur. (937 /132) 

borçlularının bir av ve iddiavı ve- . - · t ·..ı-- _..ıcn • • ::>a ulJı ve umunu rıeşrı.ya ı ıu.u-e ıı:u 
raset edenlerin üç ay zarfıııda mah - 1 B h . 
k .. t 1 1 . k l aşmu arrır cmcyc muracaa e me erı v~ a - . E. , _ 
. kd" d t k" h . uzct sı t:ı ı r e mc ru atının azıneye 

devredileceği ilan olunur. ~ Bnalclıiı yu: ~ l\latbaai F.hiiulJ'• 


