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POLİS Ekonomi 

Abd il h ··ıd •• v • Konseyi 
J Maliye Vrekili 
Çekilecek mi? 

An:upada lledavide bıılunaD u a ı o urecegım, Bugün açıldı 
sen de yardım et! Atin•de topl•n•n lıon••r 

neler görUtecek? 

Malive :Veknt lf'.uat Ağrahnıo ıstifa 
etmek arzusunu gösterdiği haber 
ftrllmcktedir. Bu pyıaya 'fôre 
Merkez bankaSt müdfrre B. S.tla .. 
b addin >11yla ıeçilerek Maliye Vi!• 
kalctine geçilecektir. 

/ Bügük bir 
Tıigatr.o ve 
Jimnastik 
·Salonu 

iki kişi zavallının boynuna ipi 
geçirdiler ve boğdular 

Evvelki gece, GalaUıda Kumba • ı Dün a'kşam üzeri oldukça şiddetli 
racı yokuşunda bir ekmekçi dük - bir fırtına çıkmış, ibazı yerlerde ufak 
kanında ti.iylcr ürpertici bir "cina - telek hasarl~a da sebep olmuştur. 
yet işlenmıştir. Vak'a şöyle olmuş· Bu mt:yanda Kalkavanzrıd~lere a-
tur: it lfalıçte dr!mırlı bulunan Uskudar 
Kumbaracı yokuşunda Hüdaverdi adındaki şılep tc demirıni tanya • 

apartımamnın altında bir e"kmck - r.ık yeni Unkapanı 1~Qprüsi.ıne aıt o-
çi dükkanı vardır. Burayı, Ömer is- larak çakılan bazı kısım:.ları hasara 
minde, Erz.incanlı birisi tutmak~ - u,ğralmıŞtır. Köµrü in!-jaatile ;meşgul 
dır. Ömer, ayni :ıamanda apartıına· oldn Alman ımuhendıslen., '§lkayet -
um da kcıpıcısıciır. Ömcrin erkek te hulurımuşlurclır. 
ı. .. aı:dl•şi. mcııılckette, :t\bdull.."ll1 a - Uün liaitt l2 c.le Kul~dibındc Ni -
dında bi!"isi tara[ından 10 sene ka - yfizının '3 numaralı tnararıgoz dük -
dar evvel ol<lürülmiiştür. kanının ba<:a~ı tuıuşmu~. itfaıye ta-

Kntil Abdullalı, bi.r kaç sene malı- rafından dc.rlıul sôndi..ırülmüştür. 

pus krudıktruı ~ nflan istifade Mı•şhur ~nbıkaW~m.lan Bursalı 

ederek çıkmış, İstanbula gelerek kö- Mc·hmet, elim, B"lıkpazarında an -
mür ameleliğine başlnmıştır. tıkacı Muızin ccbmı karıştırırken 

Ömer. bunu haber .alınca Abdul· yakaJnrnıştır. 
lahı bulmuş, znmanla zahiren, ara- Şehn•mıninde oturan balıkçı İsa 
formda sıkı bir arkadaşlık teessüs ile arkadaşı NP.cip. dun akşam, sar· 
etmışlir. Ömcrin 1:Ur di4;iinccsi var· ihoş olarJk Sırkeci cıvarında sokak
dır: Kolnyıru bulup AbdUllalu öl • ta rezalet sıkardıklıırından yaka -
dürmek. lanmı~lar. ımahkemey venlmişlerdir. 

Nihayet. evvelki gere, Ömer, Al>- Dun akşam saat 20 de, Teşv1kıye-
dullahı, dükkanına rakı içmek ü - de Şakayik sokcığınd<t oturan rniıte-
zcrc davet etmiştir. Ayni zamanda, kaiı General Ali I~nın 25 yaşın· 
akrabasından Bekire de, gece dilk- daki oğlu izzet evde tabancasını sil-
kii.na gelmesini 1.-e Abdullahı öldü • dıktcn sonra cebine koyar:kcn silah 
rürken kendisine 'Yardım etmesini ateş alınış. -çıkan kurşun sağ kaba 
tcnbih ~tmi~lir. etinden yaralamıştır. 

Abdullahla Ömer oturup içerlcrk«'n i:a.Pl, Nişantaşı Saillı'kevine kal-
bir lbahane ile Bekir de gelmiş. Ge- dırılmış. yapılc:ın amelıyatla kurşun 
cc on ık.iye kadar hep beraber iç - çıkanlmıştır Sihhi vaziyeti iyidir. 
mrşlcrclir. Bir ar.alık, Ömer. ekmek 
almak hahanesile ayağa kalkmış, 

cıindüzden hazırladığı yağlı hır ıpin 

mı~lar, ilmiği iyice boynuna takark 
boynuna ~1.ır. 

Bu sırada, Dcklr de Ömcre yardı
ma başlamış, fakat, Abdullah olduk· 
ça ı.:üç.lü ve kuvvetli olduğundan, bir 
aralık, ilmiği boynundan nğzıııa ka· 
dar sıyırabilmiş. Bu sırada, dudak
hın avurtlanna dogru, ipten kesil
nuştir, 

Bunu müteakip boğuşma başla • 
mış. EpC'y bogu tuktan sonra, O -
mcılc Bekir Abdullaha galebe çal
mışlar, iplıği iyice boynuna taknrak 
bogmuşlardır. 

Abdullah, kesik bınltı1ar1a boğu -
lıırken, sokaktan da, Tanaş isminde 
bir genç geçmektedir. Tanaş, hınl
tılnrı duyunca, biraz duraklamış, 
arkadnn gelen yaşlı bir Rum Baya
nı ile Ohanncs isminde diğer bir 
genç te Tanaşm yanına gelmışler. 
içeriden gelen sesleri hep beraber 
din] emişlerdir. 

içeride biri.'iinin ibc>ğulduğuna 
şüpheleri kalmıyan Tanaş ve Ohan
nes, ellerini ağıılanna götürerek 
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lık çalmışlar, düdük sesine bekçfler 
yetişmiştir. Bekçiler bir taraftan dü
dük çalıp polis çağınrken, bir taraf
tan da dükkanın kepeklerini vur
mağa ba lamşılardır. İşin kötüleşti· 
ğini :ın1ıyan ÖmerJe Bekir, kapryı a
çar açmaz, biri yokuşun üst, dığc
ri alt h::ışına doğru koşrnaga başla • 
mışfardır •• 

Dükkilna giren bekçiler ve pali~
ler. Abdullahın, gözleri evlerinden 
fırlamış, dili dışarıda ve boğazında 
bir ip olduğu ha de, cansız, yerde 
yall ığını görmüşfordir. 

Öın<'r. yokuşun füt tarafına dl)ğ -
ru koşarken. polis komiseri ve dev
riye tarıfından yakalanmı~tır. Be
kir de, dün sabah, hır apartıman ka
pıcısının odasında uyurken tutul -
muştur. 

Hadiseye, Müdd<'iumumi muavin
lerinden Frrhat el koymuş, Ömer 
sıı,unu itiraf elmiştir. Bekir, Ömere 
iştirak etm<'diğinl inrlia ctmcktedır. 

Katiller, dün. Y<'<linci istintak ha _ 
kimlii!ine verilmişler, haklarında 
tevkif karan verilmiştir. 

ÇARPIŞl\IA 

Dün akşam saat 20 buçukta Be -
bcğe giden vatman Mehmedin ida • 
resindeki 255 numaralı Eminönü -
Bebek trnmvayı, Türk petrol şirke
tine ait ve şoför Bahtiyar tarafın • 
dan idare edilen 3606 numaralı kam
yona çarpmış, ikisi de hasara llğra
mıştır. 

HffiSIZLAR 

Sarıyerde Hasan Paşa sokağında 
608 numaralı evde oturan Fatma 
Binnaz evde bulunmadığı bir sıra
da ayni mnhalleden Ahmetıe Sala -
hattin eve girmişler, bir dikiş rna • 
kinesi çalarak gene Sanyerde Ab
dullaha satmışlardır. 

Ahmet yakalanmış, Saliıhattin 
kaçmıştır. Dikiş makinesi geri alın
mıştır. 

Birinci şube müdür
lüğün de işkencemi 

SRlahi, doktor Hikmet ve ecıacı 
Vasıf tarafından, komünistlik suçun
dan götürüldükleri Polis Birinci 
Şube Müdürlüğünde kendilerine 
içkence yaplıkfar ı iddia sile o zamarı· 
lci Birincı Şube Müdürü Nuri, ~ua
vini Sndulıah, komiser Emrullah, 
Saim, Hüsnii. Ali Rıza ve Nıhat 
aleyHine açılan davaya, Ağır Ceza 
mahkemesınde bugün devam edil-: 
miştır. 

Lütlı, Faruk, Reha •C Hasan 
ş~hıt olarak dinlenmişlerdir. 

Ş •h tlcr Polis Müdüıiyetine 
götüruldukleri zaman, davacıları, 
işkeooe yapılmış ve işkence izleri 
ür.erlerinde olduğu halde gördük· 
lerini söylemiş'erdir. 

Maznunlar, şahitlerin .şehadet

lerine itiraz etmişlerdir. 
Bundan sonra, ba21 tetkikat ve 

iddia için, muhakeme talik edil
mişt:r. 

KOMONISTI-ERJN MUHAKEME
SiNE BAŞLAMDI 

Komünistlik tahrikitı yapmak
tan suçlu olarak bir müddet evvel 
tevkıf edilen Cenap Ş ıbabettın, 

Zelri, Kemal, 'bastoncu feyzi, Na• 
zım Hikmet, doktor Hikmet, Şük· 
fJ, Ihsan :ve Sa'ahattin'le gayri 
mevkuf olan Kadir, Süleyman, Mus
tafa Rcfik. He ir ve Hasan B.tsri• 

ni ıde mubakemel:!rine bugün Ağır· 
ceza mC\lıkemcsıode bıışla'lmıştır. 

Karısıklık 
Ned~n çıktı? 

(Birinci sahi/eden devam) 
Pdr·s, 17 (A. A.) - Clılıchy'Je 

vukubu an kargaşalık t>snasında 

yaralananlar arasında başvekilin 
lcalemi rr.ahsus şefi Blumel de bu· 
lunnıaktadır. Blumel hastahaneye 
nakledilmişt r. 

Saat 23, 15 le kargaşalık bitmiş 
addedilebilecek bir vaziyete gel 
mişti. Zanned ldiğine göre, numa· 
yişçılerden bir kişi ölmüştür. 

5on alınan lıaberlere nazaran 
yar:-lıların miklnrı JOO'ü bulmuştur. 

Paris 17 (A. A.) - Dahilıye 
naz.ıra, Tesmt bir tebliğ neşrederek 
bütün Fransızları soğukkanlılıkları
nı muhafuaya davet etmiştir. 

Clicby•de vukubulan kargaşa• 
!ıklar hail kında ) apılan tahkikat, 
devam etmektedir. 

• 

ispanya faciası 
BiR LÜNDE 750 BOMBA A TlLDf 

Valencia. 17 (A.A) - Hava ve 
Bahrı~·e Nazırları, 25 tayyarenin 
dün Guadalajara eyaletinde Brihuega 
mınlakasında asilerin mevzilerini 
bombardıman elmiş olduklarını 
tebliğ etmektedirler. 

Tayyareler, 750 bomba atmış. 

far ve düşmanı ağır zayiata u~rat• 
mı şiardır. 

Asılcrin 3 tayyresi fakat ediJ. 
mişlir. 

Balk&n Ekonomi koMeyi bug\in 
Atinada açılmtıtır. Konseyde ban
kacılık, turizm, gemi sevrisefcrl, 
demiryolu münakalah sa~larmda 
Balkan memleketleri arasmda eko
nomik mesai birliği temionae 
çabşılacak1lt'. 

Konsey bir turiım komitesi de 
lntihıtp edecektir. Bu komite Tür. 
kiye. Yunanistan, Romanya ve Yu-
goslavya arasındnki Tıurizm tqki
laıam tanzim edecek tir. 

Güreşçilerimiz 
döndü 

Finlandiya Vf' fsveçte bir aylık 
bir ~eyatıatc çıkan ve bir çok :fÜ• 
reşler :yapan güreş takım1mıı dün 

Romanrdan ş<'hrimize dönmüşlerdir. 
Malum olduğu üzere güreşçi· 

!erimiz bu seyahlltinde tam bir 
muvaffakiyet hı1namam1şlardı .Mü· 
aabakaların çokluğu yüzünden 
Yusuf f\<1lanla Adnandan maada 
bütün güreşçilerin aı çok sakatla• 
narak döndükleri söylenmektedir. --ea,ka yere g ldecek hu

ausr idare memurları 
Vilayet Husud idarelerinde ma. 

aşla çalışan rncmurların başka bir 
vilayete tayinleri veya muvazenei 
umumiyede bir vazileye nakilleri 
halinde yeni vazifeye mübaşeretine 
kadar grçen günler için hıarcirah 
ve maaşını yeni tayin olunduğu 
yerden almasa kararlaştırıldı. 

Sa} ın misafirimiz 
Ankara, 17 (Telefonla) - Dost 

ve Müttefik Romany.ınm muhter~m 
Harıciye Na7.ırı Arıtenesku ve refa. 
katindekı zevat bu sabah ekspreııe 
bağlanan hususi bir vagonla şeh .. 
rimizı teşrif etti. Ve merasimle 
kı:ırşılandı. 

Bu münnsebetle sabah sa-tt se
kizden it ıbaren kur d "plomııtiğe 
men up %cvatla kalabalık b r haik 
kitlesı istasyonu doldurmuş bir 
müfreze po'is ve asker kılası yer• 
lerini almıştı. 

Tren, Romen ve Türk bayrak· 
larile süsıcnen gara yavaş >av J ş 
girince muhterem misafirimiz ve 
_refika.,~ pe_:ıccrede beşüş Lir sima 
ılc gôrunduler. Bi'ahare vagonla
rından ine rek i~tikoale gelenlerin 
ayrı ayrı el ıerini sıktılar ve bü) ük .. 
lerımizle tanıştılar. 

Hu sırada müzıka Türk ve Ro. 
men milli mnrşlarını çalıyor ve bi. 
riken ha 'k hararetle misafirimizi 
alkışlıyordu. 

. Bılahare dost haricive nazırı 
ıstasyo 1dan geçerek otomobillerin 
bınip otel erme hareket etti.er. c 

M.safirimiz burada üç gün ka• 
facak ve şereflP.rine birçok ziyafet· 
ve balolar veriiecektir. 

B. Antoncsku Be b r1ikte B6k· 
reş elçimiz Harndullah Suphi Tanrı 
över ve Rornanyanı:ı Ankdra elçisi 
B. Kreçeno ve kaleıni mahsus mü
dürü ılc gazeteciler de ıehrimize 
4'eld ler. 

Keyfiyet )'alnıı bir şayiadan 
ibaret olup kaydı ibti}·atla telakki 
edilmektedir. 

1 KOÇ\3K HABERLER ı 
* Süngerciliğin inkişafı yolun -

da bir <rapor hazırlanmış ve dün 
toplanan süngercilik ışirketi heye
ti umumiye içtimaında müzakere
sine başlanmıitır. * Dün akşam Üniversitede ta • 
lehe ile rektör" arasında küçük bir 
münakaşa olmuştnr. Saat on sc -
kizde kimya enstitüsü direktörü 
profesör Viç konferans verirken 
birkaç dakikalık istirahatten son· 
ra !konferansın ikinci kısmına baş
lamış, bu arnlık rektör konferan -
sın uzadığından bahisle kesilmesi
ni istemiştir. Talebe konferansın 
devamını ~stiyerek salonu terk et
nıemişlcrdir. Profesör rektörle va
ziyeti müzakereden sonra on daki
kalık bir takrirle konferansı bitir
miştir. * Şehrimizdeki eczahanclc?rde 
ilaç fiyatlarının biribidni tutma .. 
dığı ve bazı yerlerde çok fahiş !fi
yat istendiği kuvvetle :iddia edil -
mekte 'Ve bunun için resmi bir narh 
konması arzu olunmaktadır. * Ege mahsullerini sevdirmek 
ve halka tanıtmak maksadile Üni
versiteli gençler tarafından cu -
martesi akşamı Maksim salonların
da bir Ege gecesi tertip edilmiştir. * İktısad Vekületi deniz fabri
kalarında yeni inşaata bu sene i
çinde başlanacaktır. Sivil tersane 
Hasköye kadar tevsi edilecek ve 
orada bulunan eski Valde kı?.a,€ı 

da ıslah olunacaktır. * Şişlide Zafer sokağında Me
llihat apartımam kapıcısı 1ün sabah 
sekiz, on kedinin bir ke~ıl< kolu 
sürüklediğini görmüş ve keyfiyeti 
polise haber vermiştir. Yapılan 

tahkikatta bu' kolun yeni ölmüş 
bir adamın kolu olduğu ve apartı
nıanda oturan bir tıbbiye talebesi 
tarafından getirilip kediler tara • 
fmdan çalındığı anlaşılmıştır. * İktısad Vekaleti Denizyolları 
tarife ve ücretlerinde yapıl~cak 

tenzilat rnikdarmı tetkik etmPkte

dir. Diğer t;mı.füın Ankaraya gi -
den idare müdürü Sadettinle iş -

letme müdürü Zekeriya, idarenin 
tenzilata tarafdar olmadığını söy
lemektedirler. 

* Şehrimizden Anadoltınun 
muhtem yerlerine film gönderen 
müessese sahipleri; Türkiyenin en 

EmlnönU Halkevl yeni 
bir bina yaptır1yor 

Eminönü Halkevi buyiik bir ti -
yat.ro ve jimnastik ~Jonu vücude gc
tirmekc karar vermiştir ve hu kara
rını dünden ıitibaren elde mevcut 
:projelere göre de münakasaya koy
mu.Ştur. 

Yaplacak bina şimdiki Ha1kevine, 
bitişik ve iki kat olar:nk vücude gc· 
tirilecekür. Yeni binanın jimnastik 
s.ılonu yirmi beş .metre uzunluğun
da, o :nmetre yüksekliğlnde ve on 
dokuz metre genişliğinde olacaJdır. 
Jimnastik salonunda ayrıca soyun
ma veduş yerlcr.i ynpıl::ıc<!ktır. 

Temsil ve :koruerans salonu da ay
ni jimnastik salonu genişliğinde bu
lunacaktır. İnşaata Nisan~ bac:la -
ruıcak ve Sonbaharda bitirilcoclctir. 

Eminönü Halkevinin bu teşebbü
sünü tebrik ederiz. 

.,ıututttı11uttı1Hıtttruuı1111ıııtttnnıı11111n11111nnnın11ınnı1tınu 

Musolini bir 
nutuk söyledi 
Nutkunda İslam 
alemine hitap 

Ediyor 
Roma, 17 (Husus[) - Musolini 

bugün Trablusta is15.m alemine 
hitaben bü}•Ük bir nutuk söy'emiş
tir. Muc:olini'nin ı anında Mare~al 
Balbo'cla vardır. 

Musolini nutkunda, Jtalyanın 
müslilman müstemlekeleri üzerinde 
tatbik etmekte oldugu rcj ınin iy:. 
liklerinden bahsetmiş ve 1talyan 
müstemleke pol tikasının istismarı 

mahi; etinde olmadığını, büyük is· 
lam a erııini imara çalıştığını ve 
bundan so:ıra da daha fazlJ çalışa· 
cağını ı.öylemiştir. Ayrıca bir islam 
ittıhadından da hahttf"tmiştir. 

140 ec'lebi gazetecisi Muscr 
lini'nın bugünku nutkunu düoyaya 
bildirmi~tir. 

Bunların arasında lıalyan gaze
teci erden manda 20 Fransız. bir 
lsviçreli. iki Avustı:rya.lı, beş Arap 
ve hır CeıairJi gazeteci vardır. 

P.ıris'in f'n Lüyük gazeteleri 
muhabirlerini göndermişlerdir. 

Yalnız lng.llere hiçbir gazeteci 
göndermemi~t'r. Rom, gazetelı:ri 
Musolin:nin Libya seyahatini büy. k 
bir kahram lnlık şek linde gölt>rmek
te ve müstemlekelerin yaptıkları 

büyük tezaburattan bahs etmek· 
tedir. 

Musolini yarın bütün ltalyao 
milletine hitaben daha büyük bir 
nutuk irad edec kfr. 

U7.ak köşelerine gönderilen 10 ku- !==============::::: 
tu filimden Devlet Demiryolların-
da (80), Denizyollarmda ise (600) 
kuruş alındığını şikayet ederek 
Denizyollarının tenzilat yapması
nı istemişlerdir. 

* Bundan sonra mezbahada ke· 
silecek keçi, malak ve manda et
lerine yuvarlak §ekilde kırmızı, 
koyun etlerine de mor renkli dam
galar vurulacaktır. 

~abah ve akşam başm~a_rr_irle_ri_na_yaz_ıy_or_ıar--=? 1 
Cumhuriyet 

halyanın Akdeniz manev
raları yenht ve tefsirler 

Yunu<s Nadi londradan gön· 

memleketimiıde türk~·e konuşmamak 
ayıp birşeydir. Bazı zümrelere hiç 
olınaısa umurr.i yerlerde türkçe 
konuşmalarını tavsiye etmek ge. 
rektir. Bugün çok şükür, Türkiye
de ifrat cereyanları yoktur. Fakat 
moda halinde dünyada bô) 1e ce
reva:ılar vardır. ifrat istidatlarını 
körüklıyecek hareketlerden uzak 
durmayı, bilhassa alakadarların 
kendi men faatlerj icabettirir. 

derdiği mektupta, Muc;olininin Trab
lus seyahati münnsebctile, İtalyan 
filosunun Akdenizde yaptığı ma
nevralardan bnhscdi~ or 

Her manevranın askeri ve 
binaenaleyh siya r bir mahiyeti 
haiz olacağı zaten pek tabır bir 
şeydir. 

Fransız don,.nması da manevra
lar yaptı, İrıgiliz donanması da .•• 
hat) an gazeteleri: "'Başka devlet· 
lerin manevraları hbıl görülüyor 
da, ltalyan manevraları rede·ı fev
kalade bir iş sayılarak dedikodulara 

rnuc.b oluJ or •• d•ye ş•kiıyel ediyorlar. 
Halbuki orta 'ığı karıştıran 

mesele, ne Almanların kolonileri 
meselesi, ne de Jtölyanların ve di· 
ğer milletlerin Akdenizleri rr.csele· 
sidir. Mesele harp \'e sulhtan ban .. 
gisinin tercih olunncağındadır. 

Tan -Aradaki bUyUk fark 
"Tan. da Ahmet Emin Yalman 

kanuni surette "Türk vatandaşı,, 
sıfatını taşıyan,, fakat yab:ıncı dil 
konuşan unsurlardan bahsediyor. 
Bugün Turk vatandaşlığı dünyanın 
en yüksek ve şerefli sıfatlarından 
biri olmuştur. Hariçte .seyahat eden 
h ·r Türk "Türküm. diye Htihana 
göğsünü kabarbyo~ 

Böyle olduğuna iÖre, kendi 

Açı k Söz 

Romanya ve Türkiye 
Bu sabahki "Açık Söz., Roman. 

~a Hariciye Nazırının meınleketi
m;zj ziyareti münasebetile Roman
ya ve Türkiye münasebetlerini 
iÖZden aeçiriyor. 

Asırlarca sürmüş müşterek bir 
hayatın t rihini tekrarlamak uzun 
sürer. Fakat ikııaca :söylenebilir ki, 
her iki nıiUet uzun süren müşterek 
bir hayatın tesiri altında dostluk .. 
tan da'." çok yüksek bir mana ile 
biribirlerine karşı pek car.dan olan 
bir }'akınlık duymuşlar ve duymak· 
tadırlar. 

Kendisine topluca, müşterek 
bir sulh gayesi çizmiş ol •n Balkan 
antaııtının ve devlet !erinin arala
rındaki türlü münasebetlerde sıkı 
bir yakm'ığmın icaplarını temin 
eylemeleri en yerinde bir hareket. 
tir. Bu bakımdan da Viktor Anto
nesku'nurı ziyaretini değerler, ve 
daha mutlu neticeler vermesini 
diJeriı. 

Son Post.:. 

Bu çocuğu kim doğurdu 
"Son Posta., dıı Muhiadın B r. 

gen . Eelçika Faşistlerini anlatıyor. 
Eelçı kadnk Faşi!t parlisi reisi Deg· 
re! son günlerde keodisind Pn faz. 
la bahs ett"rmektedir. Bu zat 

tarartarlarından birini istifa ettirerek, 
yeri.n7 ~aırızetli~ini koymuşL.ır. Nam. 
zet ığını k o r-duğu intih:ıp daire in· 
de Başvekil Ze 1 ı nd'da namzet 
bulunmaktadır. Bu intihabın neti-

1 

cesi Belçika mil'etinin mukaddera
tını tayin edecek bdar ehemmi. 
yetl idir. Ya demokrasi yeni bir 
hayat ka1anaca1<tır. Yehul ta Deg. 
relleri diğer Degreller takip ede
cek tir. 

Kurun: 
Niçin kuşkulandılar? 
Kururı'da Asım Us Muso'ininin 

Afrik.ı seyah ı tinden oahs 'diror. 
Diyor ki: "ltalyan Başvekilinin 
müsiüman mmeılere, ltalyanın hami 
olduğunu ila:ı etmesinde İngilizler 
ve Fransızlar Af r:kadaki mıistem .. 
lekeleri için bir tehdit görüyor! r. 

ltalya ile. lngiltere rrasında ya
pılan Akdenız anlaşmasının siy~set 
a emine ketirdiği sü .. ünet çok geç. 
rneden değişmi~tir. Eir tar:ırtan 
Almanyanın müı.temleke davasını 
ortaya atması, lngi terenin beş se· 
nelik teslih1t programı, nihayet 
Musolinirı ın deniz manevraları ara. 
sı nda Trablus seyahlltine çıkmn11 
tekrar} arının eteklerini karartnıışt&r. 

Akşa rn 
Baımakalesi yoktur. 

iz mitteki 
Dava 
İzmit 16 (HusuSı) - Muharlr Ha.

seym C41hit tarofuıdaıı ve İstanbul 
İfüayı ve Şarbayı MUhittin Ustiln • 
dağ :aleyhine aÇJlan 4hakaret dava
~ile mUtekabil dav:ıyı bugün 'kala
balık bir dinleyici kitlesi önünde de
v.am <edıldi. 

Muhakemede bizzat valiniz Mu• 
hiWn Üstilndağ ile avukatları, Ak• 
şam, Son Posta \'e A-;ık Söz avukat
larilc Hüseyın Cahidin kendisi ve 
avukatı hazır bulunc{ular. 

Evela, (biriken para) başlığı al • 
tında Akşamda ,y.:ızılan makalenin 
muharririnin kim olduğuna dair 

ı:mahkcmedcn sorulan suale gelen ce
vap okundu. Bunda keyfiyetin ga
tc sahibi Necmettin Sadıktan sorul· 
duğu 'Ve gelecek cevabın gönderile
ceği bildiriliyordu. Makam iddia ce
vabın beklenilmesini istedi. 

Bu aralık Muhittin Üstündağ _.. 
yağa kalkarak ôavasını teşrih ettl 
ve ezcümle dedi ki: 

- Hüseyin Cahit; belediye ka • 
nnnsuz vergi alıyor diye müstehzi 
bir lisanla ütirn ve isnatlarda bu .. 
lwımuştur ve hnlkm zihniyetini re-
3im aleyhine tahrik etmiştir. Bu bit 
cürüm sayılmaz mı? 

Meşrutiyette Arnavutlukta '1 • 
kan isyan halktan sakal ve yumur
tn vergisi rumacaktır diye yapılan 
propagandalar Uzer1ne çıkmıştır. 

Hnksız vergi alınıyorsa isbat etsin. 
Bu neşriyatı cevapsız bırakmak işi 
memleketin dahili asayişine taallOk 
etırmekti. Azamı hassasiyet göster.
mek vazifomdi. Onun için cevap ve
rerek halkı tenvir ettim. cAkşaın .. 
cı» nın kendisini güzel bir hülyaya 
koptırıy01". Kanunun himayesini 
kendisine siper yapıyor. Kanunun 
böyle hareketlere siper olması asltı 
düşünillcmez. 

Bir de bana jurnalcılık isnat e • 
diyor. Ben en yüksek idare memu
ruyum. En büyük maaşı alıyorum. 

İkbale nail olmuşum. Başka ne ik
bal bekliyorum ki jurnnlcılık ede .. 
yim? 

Valinin sözlerine Hüseyin Cahit 
te mukabelede bulunarak imzasız 
makalelerden muharrirlerin mes'ul 
olamıyacağıru, kanunn güvenmeyip 
te yumruğuna mı güeneeeğini söy • 
ledi ve sonra sözleri arasında ezcüıtı• 
le dedi ki: 

- Eğer bu davn Şişlide görülsey
aı orada ağzımızı nçamnzdık. Çün • 
kil sinekler a{:rzımıza dolnrdı.. Bı.t 
gibi haller meydanda dururken be
lediyeye husumet cclbcdiyor diye 
başkasını muahazeye kalkmak rna .. 
nnsızdır. 

Jumnlcılığa gelince ynpmadım de
mek kolay nma maalesef hakikat 
meydandadır ve yapbğı işe ba.ş'ltıa 

bir mana vermek imkllnsızilır. 
Bundan sonra Hüseyin Cahidi.rl 

avukatı; ortada bir ciiriim göreme
diğini binaenaleyh tahkikata lüzuı1l 
olmadığını iddia etti belediye vekiU 
gelen cevabın bir celse ev:vel Ak .. 
şam neşriyat mUdürii Enis Tahsini.O 
söylediğinin ayni olduğunu bildire.
re« H\yıkile tahkikat yapılmasını is
tedi. Son Posta ve Açık Söz avukıı-
tı İrfan Emin de ayni miltaleada bı.t .. 
lundu ve nihayet mahkeme, Ncc "' 
mettin Sadaktan gelecek cevaba in
tizaren 3 nisana talik edileli. 

Memleketin 
Su ihtiyacı 
Yeni tetkilAt t.akkınd• 
talimatname hazırland• 

Memleketin su işlerinde çalışa: 
cak tetkik teşkilatının vazifeler• 
hakkındaki talımatname h3zırlaO" 
mıştır. Türkiye dahilinde bi!yük sd 

işlerine aid tetkik iş'eri müfettişlik 
mıntakaları:ıa mıntakn'ar şubelet'ı 
şubeler de kısımlara ayrılmak 
üzere yapılacaktır. MıntakaJar, Sıı• 
lar Umum müdürlüğünün teklıfl 
üzerine Vekaletçe tayin edilecektir'• 

Bu mınntakalar tecrübe görrniif 
başmühendis derecesinde doğrudall 
doğruya umum rrıüdürlüğc merbııt 
bir müfettişin idaresine veri"ecekı 
her mıntaka lüzumu kadar şubC" 
lere ayrılacaktır. Mıntaka mürettiŞ" 
!eri kendi mıntakalarında iptidıır 
bir istikşaf yapacaklardır. 

Tetkik eıınasında postalarııı 
mesaisi mütemadidir. 

* Amerikada Hitler aleyhiD' 
nümayişler yapılmaktadır. Arne .. 
rikadaki Almanların gizlice asl<ctl 
talimler yaptıkları da iddia edil "' 
mektedir. 

0 * ingiliz politika adamlarındD 
dıl'" Osten Çemberlfıyn 73 yaşında ?1 

ğu halde Londradnki evinde öl "' 
müştür. 
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Günün meselesi: 
Şoförler sıkıntıdan kurtarlla

cak, şoförlük ciddi bir 
meslek haline getirilecektir 

lstanbulda çok şoför var 
Dolmuşa bir adam meselesi, yardım sandığı işi 

halledilecek, kazaların önüne geçilecek 
bağ!amaktır. Şofc.ir csnaf ın dı • bu hususta esaslı bir istatistik 
}ekleri çoktur. Bunlar arasında tutmasıdır. Böylelikle kazalara 
kendı kazançlaıma tesir yapan karşı alınacak tcdabir kendili-
vc kolayca halli kabıl olan öyle ğindı>n meydana çıkar. 
kombinezonlar var ki, bunlar, Şoför miktarı bugi.inün vesa-
hcp ihmal edLlmiştır. Bu işin it adedine göre iki misli fazla -

1 dır. Bundan sonra şoförlüğü 
lıallini, alakadar makam ar se- meslek tutacakların cemiyet ka-
ve seve kabul edecekler ve hem nalından geçmesi ve cemiyet ta-
dc esnafa bugünkü sıkıntılı va· lımatnamesindC'ki kayıtlara uy-
ziyetı içerisinde geniş bir nefes gun olarak secilınesi temin 0 • 

almak fırsatını vereceklerdir. lunacaktır. 
Şoförlerin sicil kayıtları ç'>}c Benim f ıkrimce yapılacak iş 

muntazam olmalıdır. Mesela: çok ve çeşitJidir. 
Künye defterine bir göz atmak· Bu işler başarılırsa, biitün şo-
la şoför boş mu, hasta mı, ha • förlerimiz bir cemiyetin var ol· 
pishanede mi, seyahatte mi, ra· duğunu ve işlerinin doğru ola • 
kı ve esrar kullanır mı, sık sık rak görüldüğiine kanaat getire-
kaza yapar mı, ve aidatını ödi· cekler ve cemiyete daha samimi 
yor mu? Bunlar derhal anlaşıl- bir merbutivetfo bağlanacaklar-
malıdır. dır ve bu meyanda yardım san-

Bundan daha mühim olan bir dığımı'Z da kuvveden fiile çıka-
şey var ise, o da, cemiyetin en rılacaktır. On kuruşa yolcu ta. 
ufak kazalardan en ehemmiyet- şınma meselesi de kökünden 
Jilf!rine kadar me ul olması ,_v_e __ h_a_l_led_i_lec_e_k_ti_r_• _______ , 

rimize donmü~tur. lisindeki ta· 
l\Jinıar Sedat Çctintaş, evvelki gün de Lüleburgaz ~e hav~. . .. 

lar arasında bir (Gurbuz çocuk mü
sabakası) açılacaktır. 

. kö rüsü) nun tamırını rihi e erlerden tamirine başlanan me ·hur (Sınan P •• • •• 
, · • k İslanbula donmUştur. gönnek üzere Lüleburgaz a gıtmış ,.c a am '"'""""""'""'"1111m111111111111111 
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O - ·- 1 GUne• kU niversite Rektoru konferans 

lzmire 
Davet edildi 

Onıversitc rektörü B. Cemil Dil

sel ik1 konferans \•ermek üzere iz
rnirc davet edilmiştir. Rektör, önü

rniızdcki hafta ayın yirmi dördün

de İzmire giderek biri Baroda, dı
ğeri Halkevindc olmak üzere Hci 

mühim konferans verecektir. 

Edebi roman: 14 

Guneş klubuııden: _ 
20_3_937 tanhine tesaduf eden 

önümuzdcki cumartesi günü saat 

18 30 da Bay Hamdı Emın Çap ta -
rafından (Modern futbol) mevzuu 
üzerine bir konferans verılecek • 
tır. A?.JJ. ve dostlarımızın bu toplan
tıya şeref katmalarını dılerız. 

Not: İstanbul radyosu ile n~şre
d"l ek olan bu konferansa mutte
fi~ ~lüplerin azaları gelebilirler. 

Sen de seveceksin! 

- Orası neresi?. 
- Bahriye hastahanesi ... 
- İçinde kim var?M 
- Hastalar ... 
- Annem de orada mı?. 
- Hayır. Annen orada değil. 

Başka hastahanede. 
- Hangisinde?. 
- Haseki hastahanesinde ... 
- Ne vakit gelecek?. 
- Bir iki gün sonra ... 
Gürbüz, kırmızı yanaklı, parıl • 

tılı rrıavi~ gözlü, bol sarı saçh, bıl-
lık bıllık, sen, cana yakın çocu~ yi
ne sordu: 

- Sut anne Haseki nerede?. 

- İstanLulda ... 
- Bizim oturduğumuz yer ne-

lesi ?. 

- Ka~ımpaşa. 
- Kasımpaşa da İstanbul ·,ıu!. 

Etem izzet Benice 

_ İstanbul çocuğum. 
Pencerenın öniınde oturuy:>rlar-

d Ev merkez hastahanesine çı • 
ı. ' K f . 

kan yokuşun iıstunde. a esın ar-
kasından Ealıç butun çıplaklığı ve 
gi.ızelliğile, Saraybu~.n~ndan ti 
Ayvansıırc.ya kadar butun 1stan • 

bul artıstik çizgileri ve ~ır b~~ı.~ta 
gözü alan hususiyetleri ıle gozu • 
küyor. çocuk yıne sordu: 

_ Annem niye hastalandı?. 
_ Apantisit oldu yavrum? .. 
_o ne demek?. 
_ Kör barsağın hastalanması. 
_ Nasıl oluyor?. 
_ Mektebe gidince öğrenecek • 

sin. 
_ Ne vakit ben mektebe gide-

ceğim?. 
_ İki yaş sonra ••• 
çocuk buna üzüldü: 

--·--
Halk opereti Ana

dolu turnesine 
çıkıyor 

Bir müddettenberi binasızlık yü
zünden muntazam temsiller vere
mıyen Halk Opereti, artist Zo7.o 
Dalmasın iştirakıle otuz ikı kişilik 
dolgun bir kadro ile yakında bır 

Anadolu turnesme çıkacaktır. 
İlk uğrıyacakları Ankarada se -

kiz temsil verdıkten sonra Eskişe
hır, Konya, Adana, Antakya \'e 
İzmire gideceklerdir. 

- Üuüuü çok be ... 
Ve .. dudaklarını büze büze, par

maklarını parmaklarına geçinp 
ko1larını uzata uzata tatlı sesile: 

- Ben beş yaşındayım değıl mi 
süt anne? .. 

Dedi. 

- Daha beş olmadın ... 
- Ne vakıt olacağım?. 
- Üç ay sonra. 
Ve.. ~en~ kadın gözlerini kıstı, 

hatıralarım uyandırdı, onları he • 

saplıya, saya çocuğa anlattı: 
- Dur bakayım. Beni komiser 

babam buraya getıreli 49 ay olu -
yor. O vakit sen sekiz aylıktın. Öyle 
ya üç ay daha istersin ki beş y.ı -
şında olasın. 

- Senin komiser baban kim?. 

- Şakir bey. Senin amcan. 
- O senin baban mı?. 

- Babam ya. 

- Niye baban?. 
- Beni o buraya getlrdL 

- Benim babam nerede? .. 
- Şamda. 
- Niçin gitti?" 
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FUHŞA TEŞViK 

Genç kızlan ahlaksız 
yapan bir adam tutuldu 
Bir randevu evi basıldı, iğ/ al 

edilmiş kızlar çıkarıldı 
B EYOt.LUNDA Uturit sokağında Yusuf ap:ırhınanında bir Ciirmü 

Meşlıud yapılmış ,.e bir rande\'lt c\i hasılım hr. Zabıta meınurlan 
dört genç kadınla dört erkeı:':i yakalamışlardır. 

Kendisinden şüphe edilen Abanozda ev sahiplerinden Çaycı Hatice, 
ev sahibi olduğunu faknt bu i~le al:'ıkasınm olmadı·•ını söylcmi-ztir. Yakala
nan kıdar, kendilerini ve mü~terilcrini buraya nparhman kapıcısı Adilin 
getirdiğini söylemişlerdir. 

Zabıta. yakalanan kızlardan birinin, henüz rok 2enç bir yaşta olduğunu 
tcsbit edince, kapıcı Adili fuhça teş\ ik suçile te' kif ederek nınhkemeye \'er
miştir. Diğer kadınlar hakkında da tahkikat yapılmaktadır. 

Genç kızları fuhşa tcş,·ik edenler lıakkmdn sıkı \'C şiddetli ecza tatbik 
cdifL ccklir. Zabıta, .Bcyoğlunda, şüphelndiği bazı C\'lcri sıkı hi.r kontrol al
tına almıştır. 
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Bayan Halide 
Tekrar Şehir 
Tiyatrosuna 
Girdi 

K•ymetll san'atktr 
temslltere bathyor 

Bir müddet evvel Şehir Tiyatr~ 
sundan ayrılan kıymetli sanatk:tr 
Bayan Halide, tekrar Şehir riyat· 
rosuna a\•det etmiştir. 

Şehir Tiyatrosunda hakikaten 
bir boşluk ihdas eden Bayan Hali
denin ayrılışı, İstanbulluları o va· 
kit, ne kadar üzdüyse, tekrar ru 
sahneye dönüşü, o kadar çok -;e

vindirmiştir. Kıymetli sanatkarı -
mıza muvaffakıyetler dileriz 

Ruam 
Mücadelesi 
.Sona erdi 
Hayvanlarda hastahk 

görUlmedl 
Şimdiye kadar yalnız İstanbul 

Beledıye hudul'iarı içinde devam ıı
den ruam mücadelesinin esas kıs
mı ikmal edılmiştir. Bu munase -
oetle sekiz aydanberı bu işde ça· 
lışmakta olan heyetin mesaisının 

devamına lüzum kalmamış ve mü
cadele için Belediye Baytarlık İ<j· 
Jeri Mi.ıdi.ırünün reisliğinde ayni 
zamanda laboratuar ve pratik'e 
meşgul olmak üzere Baytar ve Fen 
memurlarından mürekkep altı ki· 
şılık bir ekip bırakılmıştır. 
Dığer taraftan Ziraat Vekaleti de 

hayvan hastalıklarına \'e bilhassa 
bunların sırayetinc karşı geniş öl
çüde bir mucadele açmıştır. 

Mucadeleye eylülün on beşınie 
başlanacak ve kanunuevvclın bi • 
rınci haftasında bitirilecektır. Bu
nun için muhtelif vilayetler mın
takalara ayrılmıştır. 

Tapu senetleri 
Sür'atle verilecek 

Tapu senetlerinin; tescili ve fe
rağ muamelesini müteakip yani a
lakadarın ikinci bir müracaatıne 
lüzum kalmaksızın verilebilmes·n• 
temın için tescilden ev\ el yazıl -
ması hakkında dün tapu \'e Ka -
dastro Umum Müdürlüğünden bir 
tamım gelmiştir. 

- Muhaı'<:'bc var. Büyük harp 
açıldı. 

- O da muharebe mi yapacak?. 
- Ask{'rlerc başlık edecek. Za-

bit değıl mi?. 

Bu yaştaki .her çocuk gibi sor -
maktan oıkmıyan Güneş de yine 
sanki büyük bırşey düşunüyor ve 
soylenenleri kafasına iyice yer -
leştirlyo:-nıuş gibi başını salladı 
ve.. kendi kendisine bildiklcrıni 
tekrarladı: 

- Bab:ım Nihad bey. Yüzbaşı 
idi, binbaşı oldu. Kardeşi Sakir bey 
amcam. Annem Fırdevs hanım. 

Süt Annem Lutfıye hanım .. oğlu 
Güneş bey ... 

Genç ksdın onun ağzından bu 
sözler çıkar çıkmaz: 

- Oh .. o söyliyen ağzını seve -
rim, yerim ..• 

Diye çocuğa sarıldı, öptü, öptü. 
Güneş kurtulmak için çırpmıyor, 
yine birşeyler sormak istiyordu: 

- Süt anne ..• 
Süt anne oralı değildi. O kaba • 

ran bütün sevgisiyle onun yanak -
(Devamı fXJT} 

Köy mektepleri 
Beş sınıfa 
Çıkarılıyor 
Bazı mektepler de 

blrle9tlrllecek 
Köy çocuklarının ekserisini üç 

senelik tahsille bırakmamak için 
tetkikat yapılmaktadır. 

Bunun için önümüzdeki sene • 

den itibaren açılmak üzere yeni 

köy mektepleri tipleri tasa\'VUr e
dilmektedir. Buna nazaran, biribi· 

rine yakın köylerin talebesi bir 
mektepte toplanacak ve bütün ci • 
var köylerin talebesi tam teşkilat-

lı bu ilk mektepten istifade ede -

cektir. 
Bu mektebin adına (Gündüz ilk 

okulu) ismi verilecektir. 

Biribirine uzak köylerde ilk 

devre, yani üç sınıflı ilk okul bu

lunacak ve ikinci devre tahsili 
müşterek mektepte yapılacaktır. 

Bu mekteplere de (Muhtelit birlik 

okullar) denecektir. 

Ayrıca biribirinc uzak köylerde 

muvakkaten yatılı birlik okulları 

kurulacaktır. 

-·-
Şehir 
Dışında 
Kesilen etler 
Yemek için getlrllen et .. 

lere belediye kara,a
mıyacak 

Beledi ye hudutları dışında ke
silen etlerin ,ehir hudutları dahili· 
ne girebilmesi için yeni bir karar 
vermiştir. 

Buna 1ı6re, mezbaha olmıyan 
yerlerden mezbaha olan yere kesil
miş olarak Jl'Cf rilecek et ticaret 
mak"adile nakledilir e be'ediyenin 
müdah;ıle hakkı vard r . 

Aksi hnlde yemek i İl'\ getirilen 
etlere belediye hiçbir suretle karı
şanııyacaktır. --

18 Mart 
18 Mart zaferinin yıldönümü 

münasebetile yarın akşam Eminönü 
Halkevindc merasim yapılacaktır. 

Merasimde muhtelif hatipler ta. 
rafından 18 Mart zaferi hakkında 
nutuklar söylenecek, bu arada 
Deniz mektebi muallimlerinden 
ı~mail Hakkı tara'ından Çanakkale 
menkibeleri anlatılacaictır. 

Mcrasım sonunda Çıtnakkaleve 
dair orduda ve halk arasında 

meşhur halk türküleri aö; lene• 
cektir. 

Ayakta 
Tedavi 
Ahnacak Ucretln paheh 

olduAu anıa,lldı 
Şehir meclisi bugün öğleden 

sonra saat on dörtte son ictimaını 
yaptı Ve ~ünkü ictımada müzake
resine başlanıp da bir karar alına• 

mayan bütçe isini tetkike ba~ladı. 
Bu meyanda hastanelere mü· 

racaat ederek ayakta tedavi edil
mek isteyenlerden alınacak ücret 
tarifesi karşılığı olarak varidat 
bütçesine yirmi bin lira konmuş 
ve masraf kısmına da a1ni miktar 
zammedilmişti. 

Dün birçok aza bu itirazı tet
kik etmişlerdir. Bunun bir emri 
vaki oldutunu söylemişlerdi. Mec. 
Jııteki bir kısım aza da bu ücretin 
aleyblndedirler. 

I~ filozofu ı 
~yor ki: 

Sebebiyet verdiği
miz bir mesele ve 

fakir kimdir? 
Burada, bu sütunda, bugünkü 

uyanık cemiyetimizin, hükume
timizin, belediye meclisimizin 

ve halkımızın halk işlerindeki 
haslığına minnettarlığımızı söy-

1emeğe borçluyum. Zira yine bu
rada, bu sütunda, sırf halkın 

dertlerini evlnt edinmiş bir \•ic

danla ortaya koyduğumuz 

vicdanla ortaya koyduğumuz 

kabartacak akisler yapmış bu -
lunuyor: 

Belediye hastnhanclerimiz.de 

halktan i.icret alınması me~ele -
si gerek belediye meclisimizde, 

gerek matbuatımızda geniş bir 

münakaşa kapısı ~çh. 

Evvela, halk ve memleket ba· 

kımından her hangi bir hataya 
düşülmemesi için yükseltilen 

bir sesin belediye meclisindeki 
halk mümessillerinin vicdanın
da akisler yapmış olmasını pek 
tabii buluyoruz. Meclis mesele

yi prensip bakımından miina -
kaşa etti ve fıkara halkın mut -

laka ücretten istisna edilmesi 
müdafaa olundu. Ancak, halle -
tan fakir olanın ne suretle tayin 
edileceği meselesi için bir for -
mül bulunması istenildi 

Gazetelerimizde (fakir) in 
muayyen bir tarifi bulunması 

için hemen her meslek münev • 
verlerimiz fikirlerini söylemek
tedirler. 

Halk işlerile bu geniş alaka, 
çok hassas ve mütekamil bir ce· 

miyet içinde yaşadığımız hak -
kındaki şuurumuzu bir kat da
ha kuvvetlendirmez mi? 

Ancak aldanmıyorsam, me • 
sele iki esastan ele alınabilir: 
Evvela belediye sıhhat işleri 
ücretle yapılabilir mi meselesi, 
ki umumi prensip meselesidir. 
İkincisi: (fakir) in tayin edilme· 
si için bir formül bulunup bu -
lunamayacağı meselesi ki. bu -
rada bu, bir ekonomi değil, bir 
hukuk meselesidir. 

Bizim bildiğimiz fakir cemi -
yetlcrin ekonomi ve medeni sart
larma nisbetle her memlekete 

göre ayrıdır. Mest>Ia Amerikada 
yerden tavana kadar iki pence -

reli odası, akar sıcak ve soğuk 
suyu oJmavan adam kanunca fa. 
kir addolunur ve cemiyet tara -
fından muavenete muhtaç sa -
yılır ki var düşünün! 

Onun içindir ki nazari ve il . 
mi tariflerin burada yeri yok -
tur. Fakiri, yani cemiyetin lıi -
mayesine alacağı ferdi, her mem
leketin medeni, içtimai ve iktı
sadi şarUarına göre ancak ka
nun tarif ve tahdit edebilir, ka-
nun! 

Halk Filozofu 
•H•••••••ııııı1111111111111111111111111ıı11ıııııııuıuııhNHIUlHIUUMHMMI 

Fırıncı/ar, 
Lokantacılar, 
Berberler .•• 
Yllhk toplantılarını yap
tllar, yeni idare heyet· 

lerin1 sa;ti ler 
Şehrimızdeki esnaf cemiyetleri

nın senelik kongre ve intihapları 

başlamıştır. Bu cümleden olarak 
kuyumcular cemiyetinin idare he
yeti intihabatı bugün, Kapıcılar 

cemiyetınin de yarın yapılacaktır. 
Berberler ccmiyetının yıllık top -
lantısıda dün Halkevinde yapıl • 
mıştır. Dünku toplantıya 1250 ki
şıyc mukabıl ancak 73 kişi iştirak 
ctmıştır. Eski idare heyetı istifa 
ettığındcn yerine yenileri seçilmiş 
ve rıyasete Ahmet Sükuti, azalık
lara da İsmail Hakkı, Recep, Mus
tafa Turan, Kemal, İhsan ve yedek 
azalıklara da Ahmet, Şükrü Şaş • 
maz, Adem, Emin, Kadri, Şükrü 
seçilmişlerdir. Dı er taraftan ı:..o.

kantacıl&r cemiyeti seçimi de ik • 
mal cdılmiştir. 

Reylerin tasnifinde idare he:y~
tine sıras:ile Mustafa Konya, 'Meh· 
met Hüsnü, Ali Riza, Abdullah, 
Şükrü, Kadri, Ömer, Riza, Salih, 
Mehmet Öztürk, Tahir asli azalığa 
seçilmişlerdir. 
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Belçikada Faşistler ne yap ak 
istiyorlar? Hükômeti devirebilirler mi 

Hariciye Nazırınzn söylediğine göre: 

- Reks hareketinin şefi olan Degrel en kısa 
bir zamanda iktidar mevkiine geçmek istiyor. 1 

Fakat ... 
Bunu yapabilecek kudrette midir ? 

Bel,ika H•,;dJJ• Nnzırı Pot s,.1c. 
Önumuzdcki 11 nisanda Brükj 

selde yapılacak olan kısmi inti
hapta şimdıki başvekil Van Ze· 
clland ıJc Bclçıka faşistlerinin, 
d ha doğnı u reksistlcrin rcısi 
bulunan Leon Degrel karşı kar
şıya ge>lC'ce>klC'rdır. But un Av -
rup:ı l p nyad. n baş alabıl•p, 
Bt 1 ıkad kı l ad fori d dık -
ka '" tak p etm c imkan bu -
1 ılrnPkt dır 
Ş mdı R 1 .k da iyasi bir 

d llo b l d1 'ma göre şimdi· 
kı haricıvc n lırı Şpak ık Deg
rc>l'm s k lu mcsabı:ı inde o -
lan Pı}er D y'ın soyledikleri 
s .. zl<>ri km ılaştırmak, vazivet 
h kkında hır fıkır edinmeğe ~ka
fi J!e1ir. 

DegrC'l şunu s"iylcmişti: 
B parlam nter rejimin 

nlevhind m. 
Başvekıl V n Zee>land ta ş .. y. 

le cevap vermisti: 

Zannetmiyorum. 
kın bir zamanda Belçıka demok
rasisinin istikbali ile oynanacak
tır. 

Bir defa reksistler ne yapmak 
istiyorlar? Bunu henüz iyice bi
len kimse yokiur. Başvekil V n 
Zeeland'ın idaresinde Belçika -
daki iktısadi vaziyet tedricen 
duzelmektedir. 

Fakat Degrel yeni bir vazh: et 
ihdas etmiş ve kısmi intihap ya
pılrnasma yol açmıştır. Onun 
içindir ki, 11 nisanda bütün ko
zunu oynayacaktır. 

Şimdi hariciye nazın Pol 
Spak'ın sözlerini dinliyclim. Na
zır diyor ki: 

- Van Zeeland hükumetinin 
yirmi dört aydanben yaptığı iş
leri «muazzam> kc>limesile tav -
sif edebiliriz. Memleketin ikti -
sadi istikbali limitlerle doludur. 

Fakat rnemlekt:>tin manevi ve 
siyasi vaziyeti gönliimüzün is -
terliği gibi değildir. Çünkü rek
sistlC'rin ) aptıkları propaganda
lar havayı zehirliyor Ben. teh
lık<'yi izam edenlerd<'n değilim. 
Fakat ehemmiyetini de inkar 
etmivorum. 

M<>mlekettc haşlayan bu teh
]ık<'li ve C'ür'etkarane propagan· 
davı durdurmak lazımdır. 

1tir:ıf cd<:>rim ki, bizde başla -
yan Reks harek<'t:nin, iktısadi 
va~ıyeti ıslah etmek suretile ö -
niinc g C'JTI k mümkiin olmaya
caktır. Polıtıka sahasında da 
m ic-aıielı:> lAzımdır. 

Rir koalisvon kabinesi olan 

Van Zeel::ınd hükumC'tinin sim
div kadar en büvük kusur~. c;i
yac:i bir mezhc>bi ve felsefesi ol
mamac;ıd ır. 

Frıkaf bu kusurun tamiri ka
bild"r. Ilır dC'fa müdafaa edıle -
cek müşterek bir toprağımız ol
du v~nu unutmayalım. 

her şeyden koku alışı şayanı 
hayrettir. Cür'et ve cesaretine 
hudut yoktur. En ki.ıçük ve en 
ümitsiz dahi ol a, her çareye 
ba vurmaktan çekinmez. 

Reksızm sadece hır hareket -
ten ibarettir, programı ~oktur. 

Degrcl de bunu saklamaz. 
l\f k adını ve fikirlerini saklar. 

İlk düşüncesi şudur: İktidar 
mevkim(' geçmek! «ondan son
ra ne yapmak lilzım gelırse ya
parız» der. Bir defa makamına 
g<. ç r e, prensipleri ve usulleri 
k ndı ını uzun se:-ıeler yerinde 
tutar. Çok canlı bir adamdır. 

Fakat bizim için o kadar kor
( Devamı 6 ncı say1ada ı 

--~-:w ·:ı 
• 4-~ 

• .... 1 

. . 

- Ben de> memleketin nizam 
'1e meşnıivet içinde iktısadi 
kalkınmasına ç~lışmak için bu -
rada bulunuvorum 

OvlP olmakla hf';;ıber. nPk va

Ben. Degrel ıle ki.ıfür ederek 
miıcadele etmek istiyen insan -
lardan değılim. Degrel'in ken -
disine gore bir çok meziyetleri 
vardır: h i bir hatiptir, reklam 
işlerinde bir dahi sayılabilir. 
Gerçi siyasi, iktisadi ve içtimai 
hic bir meziveti voktur. Fakat 

Bel,tlcadaki F11ıtst pllfti•fnitt ı~Jlll'nt ga,an ota% yaıınclslcl politlbcı: 
D~ırel 

c:ı: 

G
üyan'a sürülen 
Türk polisinin 
hakiki hatıraları: 14 

H•rp divanı reisi söylediğim sert 
sözler karşısında bana kızıyordu 

1ıra:al ordu arının efradı ;ıl~y- Turk p lı ının v zıfe ı d n d ıl- Ka d ve m k dım kendımı kur -
hine sıl~h ıstım~l etmek bır cımı - dır. 

yettir. 

- Ben, bu kanaatte değılım. Be
nim vurdugum iddıa edılen asker
ler bır vak'a. çıkarını !ardı. Sar -
hoş ve sıliıhlı ıdıler Takıp edıl • 
medıkl rı takdırde ıkıncı bır vak'a 

çıkarmaları p k muhtemcldı. 

- Onu duşunmek kendısıne mi 

diı~ermiş? 

- Bır z.abıta m•muru 
barıle C' t bana Daha b 
gun hı 
duru 
je mecbu um. 

ak iti
bı-

- Bir Fransız neferinin tedibi 

- Cmumun scltım ti tehlık('de 

olunca mıt.ıyet arar.mıy .. cağını 
takdı eder ınız ... 

- NeforlerımıLi olduren bu mu
dur? 

- Bılrnıyorum Bırçok !ilah a ~ 

tıldı. Sıhh t yu duna ıt ç .. tı uze-

rmden Fr n z kuvve- lerı de ateş 
açmı tı Onların da ısabet etmı~ 

olm sı melhuzdur. 

- Kmdıs vurmak kasdıle attı
ğını itıraf ctrnelıdir. 

- H vır, ben, sırf, üzerime çeki
len sunguler iıZErine nefsımi mü -
dafaa için tabanca kullandım. 

tarmak•• Bov e yapmamış olsam, 
old ru m ş pheı;ızdı. 

Sık sık ndes alan reıs, ka,.larını 
çattı: 

- M znu un fıkırleri hakikate 
uymuy . C z •;ını çuceeektır. Şe

rıkı euruml rı va s.ı on.arı da soy
lesın. 

- Yoktur. Bu ışte birtek başıma 
hareket ettım 

Bırınci ce! e bıtmiş, beş d:ı.kıka 
istırah;ıt verılmi tı. Forkuva yanı
ma gı idi. 

- Avukatınız olduğum için hcr
şeyi n~ık konuşmalıyız. Vaziyet, 
cezasız kurtulamıyacağınızı göste-

riyor. O hnlde, işimiz, bunu hafif
letmeğe çalışmak olmalıdır. 

- Ne gıbi? 

- Cürme bir şerik bulmak sure-
tile. O takdirde verilecek ceza i
kiye bolünmüş olur. 

- Şeriki curmum olmayınca ne 
yapm .. lı? 

- Nıçın? sizinle tevkif edilmiş 
bır polı a.rkadaşınız daha va.r. O
nun d dahıl edılmesi niye müm -
kun olmasın? 
Ga~ ri ihtıyari srsimi yükseltmi

şım: 

- Ne münasebet Mösyö Forku

va.? V .. k'ada bulqnmamış bir kim· 
seyi ne dıye bulunmuş gôsterebi • 
lırız? 

- Öyle bılinmiyor mu zaten? 
- istedığı kadar bilinsin Doğru-

) u b n bılmiyor muyum? Öyle ol
du u halde nıı ıl olur da bir polis 
efendi de be nimle bırlıkte hareket 
etti, dcrım? 

- Sız bilirsiniz. Avukat, müvek
kilini kurtarmak yolunda her ça
reye baş vurur. Ben de, müdafaa-

u e 

Nermın, oldukça yüksek hır a
ilenın iyi tahsil gormus, yegane kı
zıydı Zengın bir tucear olan bab:ı
sı onu tü kuçukten Rob • t 
ları, Bebekte sahıl boyunda do -
Kollcje vermiş, ve iyi terbıye al -
ması için de azami grıyrct ve f,•da
karhkta bulunmuştu. Siz Ner:.•ini 
şüphe iz tanım:m.ınız! Fakat bun
dan iki sene evvel bazı yaz akşım
laşmış olsaydınız bu çehreyi ıındi 

muhakkak hatırlardınız. 

Henuz on yedı ya larında ya var 
ya yok ... Sıyah saçlı... İrı sıyah 
gözlü, küçi.k kiraz gıbi kırmm 

dudaklarının ucunda daıma gizli 
bir güluş saklı idi... Bazan g?7..e -
rjni şöyle iki yana kaydırıp larpa 
kırpa konuşurdu. 

Uzun boylu bir kız .. jşte Ne,.
rnin .. herkesten kaçar, inzivayı çok 
sever, ak ;amları gun ufukta b.ı -
tarken Ne rmın, ynlnız ba ına ev -
den çıkar ve Bebekte sahil boyun
ca giderek hisarın, aşıyanın üstün
den kolkJ sırtlnrın::ı dogru ULanır
dı ... 

Bılır mı iniz onun içın buraaan 
grubu yrctmek ne kadar ta11ı, 

ne ka.dar hoş oluyordu! 
Arnnvutko:> unun tepelen a kn

sından gi.ın<'ş, akşamın sı.> ah ~ 1 -
gelc>ri ıçınde binbir renge da ı!a -
rak eriyor... Uzaklarda şe"lı'>ı\ e 
şeklinde ç m nğnçla.rı pembe hir 
zemın uzerıne resmedilmiş ıv h 
dekorlar kadar cazip ve canlı du -
ruyor ... 

* Tatlı bir sonbahar ak amı, rö -
niıllere f.Üİ<unet veren upuzun bo~
luklar... Karşı sahıll dC'ki <'\ ı r 
tıpkı evliyaların torba ını andırı
yordu. Nermın bir agrıeın altın:\ o
turmuş (Reşad Nurinın Çalı'rn.,u) 

romanını okuyordu. 
Birdenbire bir ıslık sesı işitti bu 

ıslık, daha doğrusu dudaklardan Jo· 
kulen bir fokstrot onu bır 1akikn · 

•) 

için kıtabın agır, urukleyici h<> -
yecanınd n ayırdı. d ndu baktı. 

Bu, ı.. un bo'i l;.ı, g nı omı..ızlu, 

d .gdlı kumr l çlı, b .>az pa.ı • 
talon~u ti g nçtı ... Dıkkat et ı o 
g<'nç t kı:nd, ıne bcıkn rdu 

O g ne hıç aldırı etmedı. Ve 
tekı ar okuma rı b ı dı ... 

Kumra! g nem dudaklarından 

dökul n ı agmder uıakla tıkca ya· 
v, 1 nt} ordu Nıh .> C't hır an gd
dı kı ı tılmcz oidu . 

Bu ku uk bir had .. Dnh..ı doğ· 
rusu hadi e de ıl, uf k bir hatıra. 
Fakat hulı ular y ndıktan sonra 
kıymC't Y.c> bcd rl ... 

Bir gun, Şı lıdc Boranların 

evinde bir ç y Zt.> fotı venliyorciu. 
Dav<'tlı olduf.u ıçın Nermin de Sış
lıy<' itmı tl . Ev hıncahınç .{aia .. 
balıktı. Birçok kımsC'lc.r gc-lmışlE-r
di. <' lcnti çokt n ba lamış .. h ·z -
metci N nnini salona aldı l:..ldın 

Hk k bır ç k çıft, pıynııod . l:e
manla bu bc>r ealın n O) nnk ha-

oral k m anın l.İL ındP duran mo
dcll ı e goıu ılı tı ve bunları k::ı -
rı tırar k l ıf h (e tetkikıe 

ba !adı. 

Aradan rpeo\ ce muddet geçmi~ti 

Dans durmuş ve h rk s m s nJJl 

başına gCl rek ç yl::ırını almağa 

başlamıştı. Bırdenbirc oda yeni bit 
ahengin hey{'canilc sarsıldı. Bu a· 
henk o kadar kıvrak ve o kadat 

rn,,,,,,'m, li .,,,., <ınJ.;,,..1,..1 

Ca9f'nne ıehrirule Gügan stac/9omrı ae bir m•rafİm tünll 
nızı yaparken bu ciheti de ileri sü- nkip, salonda hazır bulunan fsta1'"' 
terek cezayı azaltmak istedim. bul polis umum müdürü Nur# 

- Hakkımda çok ağır bir ceza din beye Fransızca uç beş sual _. 
da tertıp cdılse dediğinizi yapa - rulduktan sonra ihsan bey tara 

1 

marn, mos~ ö Forkuva. f ındc.ın getiril n polıs kanununa r 
Göruşmemiz beş dakika sürmüş it Ftan ızca t rcüme sureti ,kendi" 

olacak ki, heyet yerine geldi. A - sine imza ettirilaı. 
vukatlara mudafaalarını yapmaları Şahid! r ça rıldı. Şurada esefl!. 
söylendi. Her ikısi de benim de - kaydetmeliyım ki, bunlar ara ııı~ 
dıklt?rimi tekrardan başka birşey yalnız şıracı arnavut aleyhitJl 
yapma.dılar. şaha.det etti. Hala nerede buluJl 
Avukatların müdafaasını müte- duğunu ve ismini bildiğim bU • 

(-Devamı var) 
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Zayıflamak istiyenle 
dört kilo kay ede ilirler ? 

Yalnız, birazcık tarif edeceğimizHorozvekoçların boyunları-
eziyete katlanmak lazımdır • l k 

ilk günlerde hakikaten eziyet- na nışan ar ta an, 
M. s:~~aK':r•-J•l-.,tfr, fakat sonra afıŞITSlnlz yağlanıp güreşen birpadişah 

I__ Damacı lbrahim diyor ki: 
Bazı bC'd n terbiyesi mütchas · 

sısları şi manları 7.ayıflatmak, 
kambur! n dGzeltmck, çirkınleri 
giız t m k i in evlerinin sa • 
lo ı d kt l.ır gibi müşterılc

rdır. Bu miıtchas51s • 

r. 
; bu 'olda miıtctabbip ge-

b ıı tcrbıvcsı mütchas .. ıs-
ı S 1 hı c \ ckal ti dıploma -

l r gıbı derhal mcnctmcli-

• Tu ı emızde kmdılcrine be
den 

ını n dır? 

Bu m k dd meyi yapmaktan 
ınak dım; okuyucularımın bu va
zım b nı saydı ~ım iıfrükcüler 

nıcy nına k yın ktnn tenzih ctme
lcriııı hatırı tmaktnn ibarettir. 

Okuvuculuruna sunduğum bu 
Yazımı H nrı Laval ismınde bir 
Fra z mut h ssısın yazıların1an 
kı m n tc>rc. mc kısmen de kwndi 
tecru erime istınad edcı ek ver -
iniş uy rum. 

Sız b ş harC'kct veriyorum, bu 
harck tI rdcn birıncısi 1p atlama
dır. Birincı re~imde gördüğünüz 
\Teçhile soyunur unuz. 

Hareket yaptığınız odanızın ve 
Yahut salonunuzun pencet·eleri 
cereyansız olmak üzere açık bu -
lunmalıdır. 

İple, bildiğimiz gibi . önd~n ye 
•rkadan çevırmek ve ayak uçları
ııa sıçrayıp düşerek ve yayla:ıarak 

-3-
üç defa alla:} ınız. 

İpi hl'l çevırıştc gögsunü~ il~ri, 
omuıJ:ırınız gPri, başınız dık ol -
m.ılıdır. Vucudunuz. Bır yay (!ıbi 

her sıçrayışta boşalıp dolmalı, ya -
ni yaylanmalıdır. 

Üç dakıka devam edecek olan ip 
atlamalarınızın her hır dak1kus1 
bıttıkçc birer dakıka istirahat ve
riniz. Ve bu suretle ip allama mi1d
detınız1 istırahallcrile berabt>r al
tı dakıkaya ıblag edınız İp atlama
larmızda kol, sırt ve gogus hare -
ketleri yerme kaim olmak uze:-e, 
ipi çevirırken kollarınıza atıl bır 

şekil Vvrmcyıp daıma :r.ıüteharrık 

resimde gortildi.ı!,rü gibi, küçuk ve 
buyuk darplı hareketlerle devr~t
tmnız. Bu harckc>ti yaparken, ba
şınız ve belden aşagı kısmınız sa
bıt kalacaktır. 

_Bilahara resimde tamamile gö • 
ru!duğu gibi gövdenizi yere uza

tınız. Ve ayni hareketi tekrar cdi· 
niz. Hareket saglı ve sollu darbeler 
ve devırler şc•klınde olacaktır. 

Hareket mıkdarı onar kere ... 

ÜÇÜNCÜ HAREKET, ÜÇÜNCÜ 
RESiM 

Bir parça islırahattcn sonra, i· 
kincı hareket va ıyetinden rcsım-

-4-
ve degışık şekiller vt"rtniz. 

İKİNCi HAREKET 

İKİNCİ RESIM 

Ayaklarınızı bir kanapeye tak -
tıktan sonra, elleriniz ikarnınızın 

uzerındc kilitleyinız. Dizlerinız a

çık ve kırık bulunsun ... 
Gövdenizi evvela, yere temas 

etmemek üzere geriye uzatınız, Vf' 

de göruldüğil şekle gelirken el -
lerınizi enseye koyunuz. 

Ve, gövdeyı resimdeki gördüğü
nüz kavisli beyaz çizgi seyrınde 
bir sağa bir sola bükünüz. 

Hareket miktarı on kere., 

DÖRDÜNCÜ HAREKET 
DÖRDÜNCÜ RESİM 

Bir parça istirahatten sonra; göv~ 
deyi resimde gorüldüt;ü gibi, ge.,.i
ye uzatınız. Ellerınizi kavuştur -
duktan sonra, belinizden aşagı o -
lan kısmınız sabit olmak 1ıze:-e 

gövden sa - .;ı n sola. soldan sağa 
bir fırı' bi ç 

Harek 

n S:">'l

ra. bırinci ıp ha ekC'tini ıstiruhat -
larıle beraber altı dakika olarak 
tekrarlayınız. 

Harehtlerin hitamında, vücut • 
lcri musait olanlar duş yapabilir -
ler Ilık banyo da faydalıdır. Bun
ları ynpamıyanlar vucutlarım hav-

. lu ile sildikten sonra bol kolonya 
ile uğmal~ı çok sıhhi ve muvafık 
olur. 

Tavsiye ettığim hareketleri her 
gün ve her sctbah mun azaman ~ir 
ay yaparsanız, hıç şüphe etmeyi -
nız ki bir ayda okkanızdan dört 
kilo safra atmış olursunuz. - ~ . 

-a-

- Ben, padişahı değil, 200 lirayı davet ettim. 
Otuı kırk yıl evvel, dama mera

kı bir alev itbi Istanbulu saı mış
tı. Bu alevden .sıçray:m kıvılcım
larla yanan, bu ışe merak sardı -

.ranlar buıün bıle çoktur İs•• •ı -
bulda .. Fakat doğruyu .söylemek ıa
zımgelırse dama ihtıyar hcırcı. 
t•mbel işi, uyuşturucu bir oyım • 
dur. Bu çabukluk, hareket ı.mn • 
da, insanı, satraç veya darn.ı tah
tası ba~md• saatlc-rce, günbrı::e, 

çıvilemek, hem garip, hem güHinç
tür. Bunlar insanı uyu şu~ 1.ıf(a, 
vıkıt:ııiz ihtıyarlııa aöturur. ı\snn 
zıhnı et ne, çabukluk ve hareket 
nıekanızmasına u mıyan her fey 
muzır \ e tl hlıkelıdır. 

Dama bızde nerede oynan r! 
~ıhvelerde 1 •• 

D.ımııcıl rın !Cmt .semt ka"ıv .. le
ri voırdır. O kud:.ırda H Jrhor ç-ş
rntsındıo, F:ıt hte park karş151nda, 
Deyazıtta, Sultanahmette ... 
Doıma meral!• Osmanlı t:mhmde 

başlı başın;ı bır devır teşlcıl f'r!,.r. 
lSu ~ozurrıe hayre tmi e:uı_,orsu-

11uz? 
Samur devri, LRle devri ~;bi u-

2un \e kıs:ı sı.irmü!Ş d~\·ırleı l"lur 
da. dama devri olmu mı?. 

Deh İbr:ıhım, sakalına in"iler 
dizdırmek, dıvarlara samur k::ıplat
mı k mcrakıle sapıtmıştı Zırıop 

padışahın bu ılgınca merakı yü
:ıund,.n ge e y rıl.rı e\'ler ba,ı1dı, 
dukk nl r soyuldu, çarşıl::ır tal:m 
•dıldı herke ın evınde dukk.;nın
da bulunan amurları zorla a ındı. 

Üçun u A hmet, hıleye mer3k c;ar
mıştı. l tanbulu daıma renk. ses 
ııe~·e ve c>t:n t terennüm rien 
§aır (Nedım) e: 
Bir n -im neş'eye ıay ~u cilıamn 

baharını 

Bir sır 1c~ dey~ tııt lale-•arını 
d•dirtert'k dar bay m, ai1,.nk 
dolu .r 1me, ç nk \ e çe fal'le c'olu 
bir lal :ı I" çE'vırmi tı. 
Abduı· i n de g p tabıat•'ln, 

m rnkl rı r c:;ıncia bır de d nıa 
mt-rakı vardı l!k ve s n dan.acı 
padi ahı olur 

Onun pad, hhğı sırahıt ında, 
başta kenr! ( i ark sında rıc ~ ve 
kibar sınıfta~ olmak uzerc 'Jrta 
halli aılel rl<', esnaf tabaka:H, şu
rada burada, kırhırd.1, golgeli ':!e
niz kıyılcırında e lenceler tertı::ı 
ederek ~glenıvorl rdı. lhılk kah
kahadan musikı e, musikıde'l şa
rap ve rakı k dehine koşuyordu. 

Fakat, memlekette görülen bt: eg
lence ve Ut! 'e milletin zenginligin
den, hazıncnın, maliyenin bolluk 
içınde olmasından ileri gelmi.ynr -
du Galab bankerlerinden ağır 
faizlerle ıılınan borçlar rnar~evi 
mahvediycrdu. Refah, her dev.ırde 
olduğu gıbi, İstanbula münhet mdı 
Anadolu, <ığır vergiler altında i . 

nim inim inliyordu. Köylü aç ve 
sefildi. 

Köylünü"l açlığı, padışahın u • 
murunda bı.e deeıldi. Gumütcine· 
den csur11h mahsusada getirilen 
p .. hlivanlar> padışahın karşısında 

;;J53;;;:]:::: 
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MUnlr 
Yazan: ı 

SüleyMan Çapan 

lında Üsktidarda doğmuştur. ~ -
lunciye kad r (ha nhır) katipli
gınde bulunmuştur. 

Eth m ı ndı dam;ıda bu)' .'.ık bir 
kudretti. (3000) c;ıçmaz> ı vadı, 

bunları buyuk bir çabuklukla \'e 
kolaylıkla yapardı. Onun :talmz 
caçmaz> ları, meşhur deeıl, nüK
telerı de ın hurdu. Hazır c,.,.an
hgını gôst ı en f kr ları hık~y deri. 
hala soylemr, a }atılır, fıkra v~ 

mazmun meraklıkl rının ağzından 
düşmez. 

gureşiyor!ar bırıbırlerini (gô~ü:; 

çoıprazı) n~ alaroık yenmıye çalı

şıyorlardı. İri ve gi.ırhiz v.icutlu 
pehlıvanliirın ustaca oyunl;ır•, ·ka1 
kanadı> ılc cBoyunduruk vuruşla
r1> p;ıdışal'ın aj{zını sulandırıyor, 

coşturuyor, hemen oracıkta soyu -
nup ckıspeh ını gıyerek, gure5e 
tutuşuyordu. 

Adlı.J• Mu f .ttfıltrl11t •ın 
B. Salt!Jı.~cfı1t 

1nerhllm 

Padışahın zevklcrınden bıri de 
koç ve hor z dovu\iturmektı Kor -
kunç \'t> buyuk boynuzlu bır L"l -
rafta to vuru la ken, obur t ı f. 
ta Hınt ve gelıncık ıbıktı 

Denıılı h r zl.&rı bırbırlcrın• pen
çelıyerek, gagdlıyaralc dovuşurle:-

dı Bu kanlı rnanz.ra karşıs nı:la. 
p:;ıdı;ı.h buyuk bır heyecana ka-

pılıyor, devletın en buyuk nı~'lnını 
g;ılıp gelen koç ve horozl:ırın ı,'Jy
nuna takmaktan kendınl alam,·ıor
du. 
Abdülazızın bütün bu rnerakl':l

rınd;ın başka, bır de doıma ıpti

lbı vardı. Devrınin en me~hur na
macılarıle oyn;ır ve hepsıni yener
di. 

Bu devrin meşhur dam;ıcıla.rı a
r:ısında bırıncı mevkıı ışeaı eden 
Ethem efcodid r. Bu zat 1225 yı • 

Garnıtiır kab "lınden bır kaç fık
rasını yazıyorum: 

Bir meclıste herkes kansından 
§ikô.yet edıyormuş Ethem efen -
diye: 

- Sana bakuronL:z da karına a
cıyoruz! 

Demişler. O da cet•ap ucrn•iş: 
- Karımı gôrseniz b(lna a·~rsı-

de ne> ana ne de bü
yılk ata ı ar. Karım ı ard r 

Bu f kT ı a latt ı ıar..htc Et
hem efendi 75 ı aş nda idı Yme 
bır gün Et1 nt ef r d ıl zunıa 

sarho~ b r 1 alde. 01 u ue laterna 
gobek atarak g dıyormu . Ak sa
kallı y ı l 1 bır ı ıyarın, bu 
1 alını g lıır adı · 

- Vah vah a allı 1ıcrif nklmı 
kaçırmı ' .. 

Dıye rharı tee uf etmiş Bu -
nu ışıten Eılıem efendı: 

- Hayır, 1ıanım, hayır! Dıye ce
vap vermiş Aklımı jılan J.-açırma

dım bu işi edepsizliğimden ı,.tıpı -
JIOrunı. 

Asrın diğer daınacıları nras•.ıda 
lbrahım efendi, Haçık a~ J, ma-
beyn başk.itibı Zıya bey vad• Buzı. 

lar bırınci derecede damac•.nrdım

dı. İkmci derecede olanlacC:an ser 
yaver Hahl pa~anın Kabataş:iaki 

konağında top! narak dam3 par 1 -

leri yapıyorlardı. 
İbrahım efendı de, tıpkı kayın 

pederı Eth m d ndı gıbı tm ııuk• 
te adamı ıdı. Devrinin en zarıf bir 
söz şahı ıdı. 
Bır gün Abdülcizizle dama ou • 

narken padışa1ıı dugtine çagırmq: 
- Akrabadan birinin km evle

niyor, yarm bendehanede c!üğün 

var, buyurun, gelin! Demişti. 
Pacfışah duğiine gelecegıni '14 • 

dediyor, ı:e erte ı gun 200 lıra gon
denyor. 1brahim.e soruyorlar: 

- Pad ah da dil üne davet e
dilir mı? Korkmadın mı çağırır • 
ken ... 

Cevap veriyor: 

- Ben pad ahı değil 200 lirayı 
davet ettim! 

Son devrin kahve damacıları i • 
(Devamı 7 nci sahifede) 
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Üç komita 1 HiKAYE 

• Güneş batarken 
Makedonya komıta · tatlı<:u•:;~:~:d=~."-;:!d.n 

1 Belçikada 
Faşistler 

(Dördı1n':ll •agfada daoam) 

Eski ~tüb~ bA•;·:~lerl: 1 
I;... _________ ,_ Yazan': M. s. ÇAPAN -

cıları arasında 13 yıl :S~:\-:;:~ıı:::'.:ı:~~ 
- 14 - yalnız dolaşan kumral gencin du· 

Balkanlaula çeteciliği ilk tesİJ edenlerden meilıur Bulgar f(Iİrİ Botef namt· 

,.. Yraca kcuabmında dikilmiı bir heykel vardır. Resimde. Botef namına ya• 

pdan bir ihtifal emasında nutuk söylenildiji ıörülmektedir. 
Jardı. Voyvodaların hususi suretle ,,_ __ Y_e_z_a_n_: ________ _ 

Balkanlardan gönderdikleri çete • M. Necmeddin Oelıorman 
ler Bulgaristanın muhtelif m.ınta- Sof, ad •kl (Dellormtll'I) 
blarmdaki düşmanlarını gidip le- r:1ıelf'•l ba,muharlrl 

peliyorlardı. Ölen komıtc rcısi Todor Alek • 
Sofyada gözlerimiz önünde. Rrr sandroCla, öldürülen Dobruca komi 

kak başlannda bu suretle öldürü· lesi rcismin fotoğraflan ve Trakya 
lenlr.ri biz bir çok kereler gördü • Komitesine ait bazı levha meyha· 
ifjmüz için. bu kanlı hadisel~re ne duvarlarını süslüyorlardı .. 
karşı içimizde alışkanlık hasıl ol • Meşin kasketli, ayaklan domuz 
muştu. Onun için, herkes komite- çarıklı genç ve yakışıklı Maked'l:1· 
}erin bu çarpışmalarına ehemr:J • yalı ikide bir aya~a kalkıyor ve 
yet vcrmemiye, dudak büküp f.eç- Makedonya hakkında bir kaç söıle 
miye başlamıştı. Sırası gelince ha- nutuk irat ettikten sonra çalgtc.-
ttratımızın başka yerlerınde tu lara dönerek: 
kanlı çarpışmalar hakkında daiı<' _ Çallll .• çalll .. 

Katti Yonkof· .. 
yakalandı.. 

Razgrat kazasmın Ada köy~ 
nhtan Haht Osman Ef.~ katti 
en dobrucah kitti Yonk'lr~ 

ıırkadaşlar1 Krum Popof -~~ı 
Petkof Raı~t hapısbHnesinden J 

!>it' kaç ay evve~ fifar etmişJerdi.J 
~azalt tdtiUerdett YonkOf ile' 
~.t bir kaç gon evvel Rusç?tl 
fiiiaı:ındelri bağlarda yaka1anmış-.i 
tar vf tiapse hlulmtşlardır. ı 

Deliorman .lıavaliJinde belli ~ 
Türltlerle zengin ltöy alaları. Dob • 
ruca komitalarının yalağanları altın· 

da can veriyorlardı. Yukandaki luli· 
Jetle okunan yazı, (Deliorman) ga • 
zeteıirule bcwlmı1lı ve. Dobduca çele• 
ferinin Türkleri öldüren belli başlıla • 
rrndan iki katilin. Bulgar hiikümefi 
tarafından yakalandığını Dulgaris .. 
fan Türklerine bildirmekle i!li. 

uzun tafsilat verirken görülec,~ğ1 

üzere, komiteler bütün azametle • 
Tini, müsellah, bombe- 'kıyafetle

rile B:.:l{i<u V! ":'~rlt sakin halka 
l:a.rşı göstermi:şlerdir. Meyhane • 
nin diğer köşesinde mağrur, ma~
rur konuşanlar da bu tiplerden irU
ler. Şu meşin kasketli, kırmızı şal
h, ayakları domuz derisi çarıklı 

gen~ Makedonya komitecisinın or
ta parmağında kalın bir de yüz'ik 
vardı. Yüzüğün üzerindeki taşın 

yerinde göz oyukları birer ufak si
yah inci Ue süslü bir insan kellesi 
remzedilmiştl. Anarşistlerin, iki 
ölü kemiği üzerine kondurdukları 
ölü kafası gibi. komiteler de böyle 
ölü kafalı ve siyah inci gözlü yü
züklerden ~k hazzediyorlardı. Bu· 
nun için, oturanların çeteci olduk
larını anlamak, onlan her gün gö
rüp tanıyanlar için zor bir iş de • 
ğildi. Bilhassa, meyhaneye gelip. 
bir köşeye yerleşen iki kemancı 

çingenenin, herkesin ağzında ve 
her yerde çok makbul olan Make
donya marşını ç:ılmıya başJamala -
rından sonra vaziyet daha iyi an
laşıldı .. 

Oiye çıkışıyordu. Bu genç doy
mak hilmiyen bir aşk ile marşı 

dinledikçe. kendind~n geçer ~ıbi 
oluyor, kemancı çingeneye doğru 
dişlerini gıcırdatıyor, kafasını .. 'll
lıyordu.. 

Ali ağa, Arabof ve ben kendimi· 
zl unutmuştuk. Yalnız şarap bin -
liği boşaldıkça, Ali ağa meyha:te
clye emrediyor, kadehler doluyor 
ve Arabofla bPn içiyoruz ve nazar· 
larımıı tekrar Makedonyalıl;ıra 

doğru çevriliyor. Oturduğumuz rra
sadan sabahtan bert kalkmamıştık, 
Arabof dışarı çıkmamış ve Razgra
da telefon etmemişti. Ben bu ci
hetten müsterih 
olduğum için Arabof ile muhabbe
ti uzatmıya tarafdardırn. ÇLinkü, 
Ali ağanın sayesinde buradan nasıl 
olsa yakayı kurtarıp tehlikeyi at -
latabileceğlme artık kanaatim var
dı. Arabofun bana fenalık ctmiye
cegı ve Ali ağanın hatırını kır -
mıyacağı anlaşılmıştı. Aynı parti
den olan Vazelof ile olan rekabet 
mücadelesinde Arabof lehine be
nim bir gün oynıyacağım roller o
labilirdi. Kafalar esasen duman -
lanmağa başlamış, Arabof işi, gü
cü, vazifeyi çiviye asmıştı. Amma, 
beni de intihaplarda kendi lehine 
kazanmıştı. Gündüz sııat, üçe. dör
de yakınlaşıyordu. Dışarı çıkmak

sızın Ali ağa, Arabof ve ben bu 
şarap masasının başında bütün bir 
günü geçiriyor ve hala da içiyonıuk. 
Bu kadar fazla şarap, bana dokun
mamıştı. Arabof, bir parça sarhoş 

(Deoamr t1ar) 

Pıravadıll Doktor 
Basri Hayri 

daklarından dökülen nağmelerdi. 
Bir an o dakikaları düşünerek dlır· 
du ve uzaklarda günün batan ren
gini, ve gölgelerde kaybolan genç 
delikanlıyı ve. onun uzaklarda ka
ranlıklar içinde kaybolan karaltı 
hahndeki hayalini görür gibi ol • 
du. Şimdl bile hala o akşam , ça
lıkuşu .. nun satırlarını okuyor ~i
bi idi.. Birdenbire ne oldu, anla.~tl
madı .. Önündeki masanın yanın la 
bir genç belirdi. Bu tamamile o i
di. O akşam Bebek tepelerinde, 
şimdi piyanoda çalınan nağmel~ri 
fısıldayan beyaz pantalonlu, kum
ral saçlı, gençti. Nerminin öntirıde 
ufak bir itina ile selam verdi \'e 
kendisini takdim etti: 

- Nusret Zeki! .. 
Bunu bir söyledikten sonra hek· 

Jedi. Vaziyetile, halile, hareketleri 
ile Nerminin dansa kalkıp kal.kmı· 
yacağını soruyordu ..• 

Fakat ikınci bir teklife meydan 
vermeden Nermin ayağa kalklL 
Ve küçücük omuzlarını Nusretin 
geniş göğsü üzerine bırakarak, 
dansa başladı ... 

* Nerminin bütün hayatı Nusret 
olmuştu. Daima onu düşünüyor. 

onu hatırlıyordu- Fakat bununla 
beraber her zaman yeise kapılıyor 
ve iki ellerini avuçları içine alarak 
kendi kendine diyordu ki: 

- Bu erkekler ne fena ins.;ınJar; 
o gün hiç dansetmemeğe karar ver· 
rniştim. O gece gelen birkaç ki~iyi 
reddettim. Fakat sonra onu kar -
şımda görünce dayanamadım. Ve 
kalktım. O muhakkak bunun far
kında idL Benim kendisine karşı 
şiddetli bir zaaf duyduğumu m·.t
hakkak hissetti. Fakat buna nığ -
men ufak bir imada bulunmadt. 

Bir defa daha görüşmek için kü
çük bir zaman bite istemedi. Y'ık· 
sa ben o kadar çirkin miyim, hassas 
bir erkeği tatmin edemiyecek ka
dar ağır ve çekılmez bir k!<: 'lll· 

yım? .. 
Nermın, işte böyle di.işünceicr • 

le her gün, her saat kendisinl üzü
yor, mütemadiyen ağlıyordu. Hııt
ta sıkılmasa gidip Burhanlardan 
Nusreti tekrar kendisine bulmaln-
rı için ricada bulunacaktı. 

..• pemhe tatlı bir bahar ak~a -
mı ... Gönüllere sükunet veren boş
luklar ... İşte Nermin Bebek sırt -
Jarında biraz evvelki mi.ız'iç dü
şüncele::-i bırakmış ve cölür.<'eye 
kadar> m güneşin ışıkları :ıltır.da 

kızaran satırlarım okuyordu ~ir

denbırc kulaklarına eski hatırala
rının bestelediği bir nağme geldi. 
Kitap chnden yere düştü. Vücudu 
şiddetli bir raşe ile sarsıldı. Bır • 
denbire ayağa kalktı. Fazla daya· 
namadı, ayakta duramadı. bir ke
lime bile söyliycmcdi. Hissedeme· 
di, düşünemedi ve olduğu yere yı· 
ğılıp kaldı . Çünkü gôrdüğü man -
zara o kadar feci di ki... Nusret 
Boranın koluna girmişti ... Ehntle
ki gül sapını asllıya sallıya ilerli -
yordu... Nermin bir dakika ayni 
vaziyette kaldı. Baktı, baktı. Ve 
sonra gördü ki biribirlerinın kol· 
!arına abanmış o iki hayal, uzak -
laştıkça birer karaltı oldular ..• Ve 
sonra bir kayanın dibine çöküp 
kaldılar ...• 

.................................... 
Nusret bir gün evinde otururken 

şu mektubu aldı. Bu mektup ay -
nen şöyle idi: 
cCanım; 

Sana bu kadar yakın, bu kadar 
samimi ve candan hitap edeni hiç 
arama! Hiç düşünme bile! Bütün 

Genç komiteci bağırıyordu: 
- Çaaall ... çalll. 
İki kemancı tekrar başlıyorlar-

dı.. 
cTirani çubıı işte Napravim• 
(•) .çuşdu igo ve Tarpım .. ~ 
Fakat, bu çalmanın ucu ~tl 

yoktu. Bir kere çaldılar, beş kere 
çaldılar. saatlerce, hep ayni Make
donya komitecileri marşını çaldı· 
tar ve Todor Aleksandrofun tür -
küsünü söylediler .. 

(•) Zalimler, dehşet salacağız ..• 
Y~ancı ~oyunduruAa atrmemek 

i-:fn 

Bulgarütan Türklerinin münewer 
ıençlerinden .ue SofyaJa toplanan 
milli T ürlt konıreıi ikinci reUi olan 
Pravatlili doktor &uri Hayri. Türkle
ri mütlaf aa etlilinden dolayı PrQl)O.tl;. 
deki çeteler taraf mdan takibata ma• 
ruz bırakılmııtı. Bu yüzden, anayur
tla göç eden doktor Bmri, EJimeye. 
yerlqmİJIİT. Doktor Basrinin qi Ba· 
yan Zelilıa Je kocası gibi doktordur. 
/lt.i genç doktordan birisi. Edirne be. 
fediye Jolcloru olaralt, Jileri de. ronf
ien mütelta.ssııı olaralt EJimeJe ça ... 
lıfl"'CJ]ttadrrfar. 

tanıdıkların arasında o, o kadar si· 
lik bir şahsiyet. o kadar umulmaz 
bir mahluktur ki ... Hem zaten, ka
ranlık gündüzler, onun (;nilne çok
tan simsiyah \}ir perde çekmiş .•• 
Senin gözlerinde ise henüz bu p?r
deyi yırtıp parçalayacak kadar 
kudret, yakıp eritecek kadar a~eş 
yok! ... Bunun için bu oiduğu gibi, 
bendeki gibi sende de bir sır kal • 
sın! .•• 

Sen nesin, kimsin; senden ne is-
. tiyorum ?.. Sen yüzüyün incecik 
hatlarile, gözlerinin şeytani lllk• .. 
Jarile, hiç benimserniyerek sanki 
ağzından düşer gibi çok tabü bir 
lakaydile konuşan bir insansın! 

Herkes gibi iki alevli bakış bir kı
zıl kalb ... 

Bana daklkalan en işkence11 a
sırlar kadar uzatan, bana ilk cür • 

kunç mudur? Pek zannetmiy<>4 
rum. 

Muvaffak olmak için mutla~ 
ka acele etmek lazım geldiğini 
anlamıştır. Çünkü ortalığa ·ver
diği ilk heyecanın zamanla kay-
bolacağına ve değişeceğine ka -
nidir. 
Zannıma kalırsa, iktidar mev

kiine geçmek için, bir hükUmet 
darbesi yapmağa teşebbiis et • 
miyecektir. Çünkü bu işi yapa • 
bilecek hücum kıt'aları yoktur 
ve böyle bir kuvveti elde etmek-
teki müşkülatı bilir. 1 

Onun istediği siyasi bir buh • ı 
ran ve inhilaldir. İktidar mev • 
kiine geçmek için gösterdiği a -
celeyi de ilk siyasi hatalanndan 
biri savarım.• · 

BRtlKSEL MEBUSU PİYER 
DEY İSE NE SÖYLtlYOR? 
Brüksel mebusu ve Belçika 

Reksist partisinin şefi olan Deg- ı 
rerin muavinlerinden Brüksel 
mebusu Piyer Dey ise şunları 
söylüyor: 

- Degrel hükumete karşı bir 
dahi ilin etti. Başvekilin bu da
hiye cevap vermeğe mecbur kal- 1 
ması mücadeleye giriştiğine bir 1 
işaret sayılır. 

Degrel otuz yaşında bir ço -
cuktur, dnha on iki ay evvel 
kimse ismini bil"' bilmiyordu. 
Fakat şimdi en kuvvetli bir mu
halefet fırkasının başında bu • 
lunuyor. 

Biliyorsunuz ki Reks ~ençle
rin açtığı bir harekettir. İ1k ön· 
ce fikri sahada beliren bu ha • 
reket, yavaş yavaş ilerlemeğe 
başladı. Şimdi Bel::;ekalıların 
hayatında birinci derecede rol oy 
nuyor. Bu rolün mP.mJeketir: si
yasi sahasında bir aksiilamel ha

sıl etmemesine imkan yoktu. 
tktısadt buhrandan en zivade 

ıstırap çekmiş bir memlekette 
cgümüş duvar» la mücadele et
mek bir zaruretti. Bı.ı zarureti 

anladık ve mücadeleye geçtik. 
Istırap ,çekenler bizimle birleş • 
tiler. Reks hareketinin genç şe
fi artık memlekete görünmek lü
zumunu hissetti. Geçen mayıs
ta yapılan intihapta namzedler 
gösterdi ve herkesin şaşkın na • 
zarları karşısında bu .namzedler 
intihabı kazandılar. 

Degrel'in mutlaka muvaffak 
olmasını icap ettiren diğer bir 
çok sebepler daha vardır. Orta 
sınıf perişandır. Mali işler bo
zuk gidiyor. Eski ve ihtiyar po -
litika adamları artık vaziyeti 
iyice kavrayamıyorlar Hlabu • 
ki Degrel daha ilk adımda mu • 
vaffak olmuş sayılabilir. 

Reks modern ihtiyaçlara uy • 
mak için cbüyük bir temizlik• 
yapılmasını istiyor. 

MHlllMNt1HlfttttHIHl1ttt•HMHUltttH ..... tHMt ... flHHMttHIMtlltlMtl 

Yugoslavya 
Ataşemilterinin 
Anadolu seyahati 

Dost ve müttefık Yugoslav Hü
kümetinin ataşemıliteri Mıralay 
Navitza ve rehkası Anadoluda hir 
tetkik gezısıne çıkmak üzere seh
rimızden Konyaya hareket etmiş
lerdir. 

B. Novitıa seyahati hakkında 

şunlan söylemiştir: 
- Buradan Konyaya ve orad:ın 

Adanaya gıdıyorum. Tarsusa ve 
Mersine uğradıktan sonra Ankarn
ya döneceğim. Türkçeyi iyi kil • 
nuşmak ıçin karımla ben çalışıyo
ruz.• 

mü yapttran, ilk cezayı çektı:-cn 

yegane mahlüksun! .. Bu cc'lada bü
yük bir kasırga var ... Girdaplı bir 
mahşer var. Ve sonra yıkıhrı bu 
harabenin çok yanık iniltileri ara
sında boğuk ve içli bir tasarru· ..... 
İnsafsızca savrulan kıvılcımlı kül
lerin sevgili gözlerine y ığılmac;ı ..• 
Oh! bunu görmek ne vahşi zevk, 
fakat ne kanılan saadet! 

. .• Senden hiç bir şey istemiyo -
rum. NE. bin bir kadının parmakla
rile sevdirmesini bilmeden gü11 -
den güne gü;:ıelliğini kaybeden 
kumral saçlarını .. ne şeytan nakış
lı sarışın gözlerini... Hiç, hiç bir • 
şey ... Yalnız damarlarımda mec
rasını şaşırarak kalbine akan ka
nımı, ufak içindeki canıniı ... » 

* Nermin sanki kışın er. ş1ddetli 

bir zamanında imiş gibi titriyor -
du. Yüzü sararıyor, gözlerinin fe
ri kayboluyordu. Genç kız titrek 
ellerile bu mektubu yazmış ve bu 
son sözle:ri olmuştu. 

Methur komik Hasan dedi ki: "Yool •• 
Ben göbek atan zarla oynamam, değlt· 

tir şunları .ı .. ,, 
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tur. Paltosu olanlar da caketsiz -
dir, ya satmış, yahut rehine koy • 
muştur. 

Birçoklarının yatacak yerleri de 
yoktur. G<.'celerini, Beyoğlunun bir 
kaç (sabahcı kahvesi) nde geçirir· 
ler. Karyolaları sandalye vastık • 
lan dirsekleridir. 

Yorgan mı? .. 
İşte o hakdadır! 
Gündüzleri oturdukları kahve • 

lerin bir kıyısında, bilmem ne)ini 
yemiş ispinoz gibi düşiinürler, bir 
taraftan da uyku kestirirler. 

Pincklcrler. 
Kantarlarlar! 
Ellerine pcıra geçliği zaman, ba

caklarını !lere gere yattıkları yer. 
Beyoğlu hamamlarının ~landır. 

Külhan kenarlarıdır. 
Halvet köşelerıdir 
Bit mi?. 
Üstlerinde bu haşerelerden bu

lunur mu diye mi soruyorsunuz?. 
Çoook!... ' 
Beyaz bir şerit gibi süsler yaka

larını bu mahluklar! .. 
Ceplerinde para yoktur, fakat 

caketlerinde, gömleklerinde: 
Bit!.. 
Doludur. 
Kıyaf etsizliklerine, sefaletleri .. 

ne rağmen, yine birkaç safdil. bir
kaç zavallı bulurlar, dolu zarla, 
sirkaflı kağıtla paralarını alırlar. 

Çalarlar! 
Fakat, ne kadar çalsalar, yine üç 

gün: 
-Tok! 
On gün: 
- Aç! 
Gezerler. 
Beşerıyctin birer yüz karası o • 

lan bu silik insanlar, talihin sev -
kile bu çıkmaz yola sapmışlardır. 
Bunları lanetle anmaktan ziyade, 
acımak lazımdır. 

Bir de tıpkı bunlar gibi, hatta 
bunlardan daha yaman, daha müt
hiş bir takım kumar hırsızları va•·· 
dır ki, medeni cemiyet bu adamla
rı: 

Sosyete adamı. 
Kıbar insan. 
Diye saygı ile anar. Kadınlar: 
Ne şık giyiniyor! 
Ne güzel konuşuyor! 
Ne espritüel adam! 
Takdirile bayılırlar. İşte, beşe -

riyetin yüz karası asıl bunlardır. 

Bu adamlar, kibar, halUk birer in
san değil, uğursuz, koleradan be
ter ve vebadan daha tehlikeli bi
rer: 

Trişördür. 

Bunlar kimler midir?. 
Biraz sabırlı olunuz, sırası gel -

dikçe, yukarıd; portrelerini çizdi
ğim ayak kumarbazları gibi, bun
ların da portrelerini çizeceğim. 

Klüplerde, aile yuvalarında, dost 
evlerinde, hilekarlıkla, hırsızlıkla 

nasıl para kazandıklarını anlata -
cağım. 

* Arnavut zarını sallamadan da 
atsanız, -gerek tavla, gerek mu -
şamba üstünde- muhakkak bırkaç 
sanıyc, tıpkı bir topaç gibi fırıl fı

rıl döndükten sonra oturur. Bu -
nun için bu zarla hile yapmak ka-

bil değildir. Arnavutlar, bu zardan 
başka zarla barbut oynamazlar. 

cKırpık zan m kenarları eye i· 
le alınır. Zarın biri cyek •• cdü•. 
ccihan, Öteki de •ŞeŞ•, cbeş>, cSe11> 

gelmek üztre, törpülenerek yaı:>t· 

hr. Hilekar oyuncu, barbut oynar
ken. tavlanın, barbut masasının i
çindeki hilesiz zarların birini kal -
dırır, cebine atar. onun yerine hl-

Meıhur lcomilc Hoıan 

leli -cıvalı, kırpık- zarlardan birı· 

ni kor, üçüncü zarı da avcunun i· 
çinde, baş parmağının arasında 
saklar. icap ettikçe, oynadığı zar· 

la onu değiştirir, alavere eder. 
cKırpık zar> a ait bir fıkra var· 

dır. Anlatayım: 

Merhum komik K. Hasan, oyUJl 

hastası idi. Fakat en çok tavla "JY .. 
nardı. Talihlerine güvenerek kar· 
şısına geçen oyuncular ekseriyetle 

yeniliyorlar, onun parasını bir tür
lü alamıyorlardı. Beş kere yenilse 
sekiz defa kaunıyordu. Bazan ar• 
ka arkaya yirmi, otuz parti kay • 
bettiği de oluyordu. 

Birgün, f endbazlığın her türlii· 

sü elinden gelen iki oyuncu 
Doktor (R ... ) ile, ~imdi be • 
lediyede bir vazife sahibi c • 
lan (M ... ) komik Hasanın hile yo· 
lile parasını almak çarelerini dü • 
şündüler. Ve cKırpık zar)la bu ar-
zularına kavuşmaya karar \·erdi "' 
ler. Şehzadebaşında, kuytu bir ki· 
raathanede (M ... ) , K. Hasaru yıı· 
kaladı, tavla başına oturdular. 

(M ... ) zarları bir iki kere attık" 
tan sonra, bir tnncsini değiştirdi. 
Kırpık zarı kavanço etti. Bu zar .. 
lar da, aşağı yukarı arnavut zarın• 
benzer, dönmeden oturmaz. Zarla· 
rın fırıldak gibi dönmesi K. Ha'>a .. 
nın nazarı dikkatini çekti. Fakcıt 
birşey söylemedi. Huylana huyla" 
na oynadı. Kayıp da ediyordu. ~i
hayet dayanamadı garson:ı scslcrt .. 
di: 

- Yoo! .. Ben göbek atan zari• 
oynamam! .. Garson değiştir şun • 
ları!.. 

K. Hasan kurnaz bir adamdı. y.fi
leli zar nedir bilirdi. Bunun içıtı 
bu tuzağa düşmemiş, ve karşısın " 
dakilerin izzeti nefsini kırm:una• 
maksacüle yaptıkları münasebet • 
sizliği yüzlerine vurmamıştır. o, 
sevdiği içtimai mevkilerine hür " 
mel ettiği insanları bozmaz, işi ne" 

zaketle kapatırdı. Fakat süfli tri
1 

§Örlere hiç fırsat vermezdi. 
Hileli zarlardan bahsederketlt 

bir de, temiz zarla nasıl hile yr 
pıJdığını anlatayım. Bu usulilll 
doğnı aletle hile yapmanın UG 
adı vardır: 

Mıhlama 
Sürtme 
Bindirme 
Bunlar, zarları atışın isinıl~ 

ridir. Bu suretle, istenilen,~ 
mesi matlup olan sayı. rn ,
cşep, yahut cyek• getirJll 
mümkündür. Fakat, bunda ıııı-; 
vaffak olmak, çalışmak, ıııUll' 
sisler yapmak, çalwmak. 'd,,. 
marese peyda ebnek ıazun. _._ 
Bu sistemin ustal&r4 zarları t111' 
laya sallaya attıktan halde, il , 
tedilderinl, daima kazandır' 
cak sayıyı ıetirirler. MaBIDI~ .: 

(Devamı uar) 
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Cevaba bakm \ Birbirini cekemiyen iki kadın 

- Baba, güneşin tutulacağı· (fh Sebep ı 
nı._:ı::~:ı:ı~~:~~ı~: h-;rkes ~ . rt~·; l . ]~ 
gibi gazete okuduklarını bilmi - ~\ ,J it' ~ ; 

yor musun? 11- /1J _ :._ 

- Niçin daima küçük ka -
dın.Jardan hoşlanıyorsun 7 

- Felaket karşısında en kü -
çüğünü intihap etmek elbette 
hayırlıdır da ondan! 

- Kocacığım, her iki terazinin gös
tatliği adetleri topla bakayım! 

)/. 

Centilmen 
- Baba, centilmen ne de • 

nıektir? 

- Kendisine para çalltamızı 
hiç korkmadan emniyet edebi -
leceğimiz adam. Fakat karımızı 
asla! 

- Karınt gece yarısı olmadan bir 
türlü uyuyamıyor. 

- Neden? 
- Beni beklı:r de ondan. 

11-

Şaka 
- Bayan, ben sizi seviyorum. 
- Fakat benim on para bile 

servetim yok. 

- Fak.at sözümü bitirmedim 
ki. .. Ben sizi bir ~y mukabilin
de sevmiyorum. 

J 

-~ ! 

Meşhur adam 
- lşte budur o. Meşhur Bay 

Ali Beş sene evvel lstanbula 
gcJdjğı zaman beş pa_rası yok -
muş. 

- Şimdi-
- Şımdı iki milyon lira borcu 

var. 

Neden ölmüş? 
- Salamon neden öldü. 
- İnme inmış te! 
- Niçin? 
- Karısı ikiz doğurmuş. Sa-

lamon evine o gece sarhoş gelin
ce ikıyı <lort gormiJş ve duşup 
ölmuş! 

-. 
.• -~ ' 
r .... " ' 
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Doktor - Deiikl.erimi ayneıı #JOP' 

ıtmu: mı} Günde ii$ tablet .alauıluı • 
mz, bir ka~ık ta konyak i,eı:ekıiniz. 

Hcula - Er;et dokl.Drc:.ugum. Fa. 

kal ıableılerden bir haf la geri.deyim .. 
Konyaktan beı haf.la ileride! 

11-

- Bugıin iiç erkek ve dört di§~ si
nek tullum. 

- !! angisinin erkek, hangisinin di
§i olduğunu na$ll anladın~ 

- Üçıi ~eker ~andığtnın iistı.inJe o· 
turuy1Jrlardı. dördıi de mütemadiyen 

ayrıamn üsJünde gezi.uorlardı. 

)f 

Kırı lan bir pot! 

- Öyle mi? Ben de size mah- Çocuk _ l3aba, 
sus söyledim. Benim yarım mil- ma~kcııi talun,,,J.w} 

/iller niçin gaz ' - Ba.u direktör, evimi JOIJOfl her .. 
1 sızla konufmak istiyorum. • M ü.sa.cıde 

~der misiniz~ 

Bay Ahmet pek iy i tanımadı
ğı bir yeı;e davetli ldi. Gittiği yer
de canı sıkılmıştı. Mütemadi -
yen koltuk değiştiriyordu. Bir 
aralık yine yalnız bir koltukta 
oturan bir adama: 

........ Sızin de galiba canınız sı -
kıldı, d edi. Yon servetim var. Jf 

- Ah, yine bırakmadıııız, Yine rahat yok 
SÖ?ilmü bitireyim, ben swn ser- Gardiyan - Karın .seni gör-
Vetiniz için sevmiyorum. ıncğe gelmiş. 

- Hakikaten hoşuma gitti. Mahkum - Rica ederim. gez-
Söylcdiğim yanm milyon haki- mcğe gittiğimi kendisine söyle -

_ _!t_a_t_d_eg~·~il~ş~a~k~a~i~di~!------------~y-in __ 
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Karanllkta bir ışık 
y ç;zan : Edgar Vala s ı 

Çe viren: Mua~er Ala 1u r 

- Doğru?, Mruımafih ben az çok 
diüni çöuncğc muvaffak oldum. Vas
salnro Grit sokağında 604 numarada, ti .. 

Çuncü katta oturuyormuş. Eşyası 
hfıla orada!. Bu ad<ınun iki adresi ol
masının sebep ve hikmetleri mallım

T. X. tasdik eder gibi başını sal
ladı. 

- Kadının ismi ne imiş?. dedi. 
- Evli imiş. Fakat cinayetten ev-

\1e] karısı kendisinden ayrılmış. Haf-

tada iki, üç gün Grit sokağında, 6 )4 

n'Utnarada, üçüncü kattaki dairesi
ne gel· 

ıp orada kalıyormuş. 
On dakika sonra iki polis memu-
~ . 

evvelce Vassalaro'nun oturduğu 
llp:ı:rt.- -lu ~ ... u.ana geldiler. Apartıman sa-

bi, tnobilya.Iardan roğunun ken-eli . ~ 

Sine ait olduğunu, ancak bir kısım 

eşyanın da müteveffanın eşyac;ı ol
duğunu söylüyordu. 

Bu eşya arasında bi.iyük ibir ba -
vul. küçük bir yazı masası, bir klas. 
sör bir kaç kat elbise!. 

Klassörle yazı masasının gözleri 
kapalı idi Mansus bunları kolayca 

açtı. Hepsi karına karışık bir çok 
mektuplar buldu. 

T. x. mektuplan açıp okudu .. Fa
kat kendisini alakadar edecek bir 

şey bulamadı. Hatta tetkikatını ora
da bırakmak Uzere iken, birdenbire 

gözleri çekmecenin nihayetinde du

ran küçük bir kutuya ilişti. Kutu -

yu açti. İçinden gümüşi zarflara 
sanlıruş kfığıtJar çıktı ve bir kah -
kaha kopararak: 

- Bravo!. dedi, 

- E vet! 
- Ne yapacalwnız ~ - Haydi yavaşça buradan sı-
- O lıusız delikanlı karımın uyu- vışı verelim .. 

..Juğu odarnrı ônünden geçlili halde - iBeniın ıiçin mümkün değil! 
ltarım uyanmamış. • Buna nasıl mu • - Niçin? 
va/fak olduğunu anlamak istiyorum! - Ben ev sahibiyim! 

------------_..;,.~~~:::.:... __ __ 

Dartmor hapishanesinin avlusun
da bir adam ayakta duruyordu. Ü
zerindeki kıyafete nazaran mahkum
lardan birısi olduğu anlap.lıyordu. 
İki günlük saka4 yüzünü set:tleştir -
mışti. Ellerini arkasına bağlamıştı, 
sanki birisini bekliyor gibiydi. 

Du adam kendisine 43 nwnanı ta
kılmış olan Con Leksman idi. Sema
ya baktı. Acaba o gün neler olacak? 
diye düşünüyordu. Her gün, ken -
disine bir asır kadar uzun geliyor -
du. Istırap içinde bıraktığı karısını 
düşünmeğe bile cesaret edemiyor -
du. Kendisi artık yaşayanların sı -
nıfından tart edilmiş değil miydi? 
Artık kendisini sevdiği ve sevildiği 
bir aleme mensup addetmiyordu. 

Şimdi ycnl yeni meşguliyetleri 
vardı. Acaba o gtin kütüphaneden 
okumak için nasıl bir kitap vere • 

ceklerdi? Nasıl bir angarye çıkara
caklardı? O dakika bunları düşü -
nüyordu. 

O gün kendisini hapishane ci • 
varındaki bir köşkün pencerelerini 
ve kapısını boyamağa memur etti • 
ler. 

-~-

Yanıbaşında bir ses duyuldu: 
- Duvara doğru dön! 
Le!<sman elleri hep arkasında ol

duğu h::ılde, bir makine gibi duvara 
döndü. Gözlerini hapishanenin du • 
varına dikti. 

- Devamı var -
Mahpuslardan bir kafilenin 

geçtiğini ayak seslerinden zi • 
yade, hepsini birbirine bağla • 
yan zincirlerden anladı. Genç 
romancıyı bu mahpusların ne 
kadar alakadar ettiğini tahmin 
edebilirsin iz. 

Birisi kumanda verdi: 
- 43, yarım sağa dön, ileri 

marş! 

Leksman bu emri veren gar • 
diyanı takip etti. Hapishanenin 
ağır kapısından çıktılar ve ci -
vardaki sayfiyeye doğru yürü • 
diller. 

Orada diğer bir çok mahpus .. 
lar da toplanmısJardı. 

Sayfiyede kimseler yoktu. 
Yalnız mahpusun biri bir f!ar -
divanın ne7.areti nJtında köş .. 
kün döşeme işlerile uğraşıyor • 

7 -•ONl"ELGRat=- t7M•rt 1937 

Meşhur damacılar 
( 5 inci ıayfad• devam ) Son devir iÇillde onun kad~r l:.ıv-

çinde Süleyman dendJ (Adapa • wtli damacı daha yetişmemiştir • 
.zarlı) Minas, binbaşı. ınfück3idi Bugün Fethi ve Sabri ile, değerh 
Rıfkı Üsküdarlı miralay Ewem oyunculardandır. 
bey!:rıe Bartınlı şişman Kamili Dama hakkında usta Sava di • 
unutmamak lazımdır. yor ki: 

Adliye müfettişlerinden merhum - Dama oyunu herkesin kan 
SeJahattin, son devrin sayılı da • deği1dir. Dama insanın zev~ini art-
ım.acıları ~inde kabına w.antamı ... tran hakiki bir zihin oynudur. Dama 
')"acak derecede biJ' o runcu, eşsiz lki taraflı seferberliği düzen zorlu 

bir chamlcci> idi. İsmet Mnllc. ile bir oyundur. Dama da, satranç gi-
yaptıklan ıoc.n~a partilerinde r.ıf~l- bi ~uhafızlar ;olınadı,ğındzı.n bu o
!a11 çok kım·mır, ÜÇ oyunNk par· yunun c:i,'TnLtt~ fan sntrandan ıfa. 
!Jyi. ~ on dakika içinde :i'ı!ollflyJ ha san'atlı, daha ustalıklıd:r. Bu 
yffimek sure1i:lle bitirirdi. oyunun olgun ve san'atlı o 'Un~arı, 

İsmet Molla çok zarif, espritü - chamle> leri taş alıp wemıeleri, 
<e:lbir adamd:ı. Fi>uıısuut cadde • kcsme'k1eri o !lr' •• adar ~oktur ki, bin-
ıŞinde Samsun ::ktraa1llanesiod~ h~ leri, binleri geçer. 
lad\ğı lOyuna, kahve kaoal'1:iıktan Benim kafunı&ı e .defterimde 
sonra üstüntlcki otelin bir odasıııda tıu .oyunlar:ın .bir .kaç kere bını ya-
devam eder, öört beş gün uy1m u- zılıdır. 
yumadan dama oynardı. Sonu~aa r 
yerıs.e de, ~cnilse de bütün nıasraf- Münir Süleyr.tan ""'t' - pPn 
~rı kendisi verirdi. Oynaciı,i~ o ~ 
yunı:oya da bol bol para 11,·cıdiği 

çok olurdu. 

Mollanın en ço'k oywı o" na.;ığı 
Adapazarlı Minasla Kayserili usta 
Savadır. Sava, bugün 82 - 83 ry-a
şı.odadır. İbrahim beyin za!"lanınd~ 
d.ama -oynamıya başlamış, alemli 
seneyi ıg~ bir zamandanbe:i da
ma tahtası başından kalkmamı5tır. 
Tlırkiyenin bugün yegace a1ma 

prnpiyoou olan usta .Sava, bu l>
yunun cpirh dir. 
Bağdatta, Basrada ve dalu bir 

çok memleketlerde oyunlar nyna
yıp, oraların en me§hur ustalarını 

yenmiş olan Sava, bugün nınale -
sef yatacak bir oradan mahrum bir 
takım dama meraklılarının yarc1ı -
mıle yaşamaktadır. 
Kendısi diyor ki: 

- AltmJ§ yıldan Jazladır dama 0y
narım. Avrupaya gitmcdi'Yl. Fa
kat oradaki ustalarla mek•.ı..rlaş • 
mak suretilc dama oynadım. J:fatta, 
daha çocuk denecek bir ~·a;t .. iken 
İbrahim beyin 2amanında Fı·.11"\sa
dan gelen bir dama caçmaz:. mı 

ben hallettım, mcklupla onları 

cmab ettim. Türkiyede y·;·;:şen ne 

--
Dektilo aranıyor 

Büyük Şmith Premier makine -
de eski harflerle yaulrnış edebi e
ser.eri )·<-ni :hriere çabuk ve yan

ı~ ~ bir daktilo bayan 
araınyOl'. istiyenler ııer gün eğle -
den sonra gazetemizin idare mü • 
<iürlüğüne müracaat etsinler. Ça
lı_şma yeri Beyoğlunda<lır. 

----------------------------Kayıp 
Ttıtbik mühürünıü 

Hükmü yoktur. 

Zayi 

kaybettim. 

Mu<:fnfa 

lstanbul O ı Ticarf"t mektebi 
b irinci sırufından '3-10-931 tarihinde 
aldığ'ım tahsil vccıikamı kaybet. 
tim. Yenisi çılcarıcağ'ı mdan eskisi
nin hükmü ) oktur. 

No. EBO Mqg.an Karıman 

İstanbul Asliye İkinci Hukuk 
Mahkemc!'inden: 

'Taksimde Ayazpaşa Camii sokak 
Ülkü apartıman 3 tincü katta mu • 

kim Ali Vefa tarafından İstanbul Vi
layet deftcrdarhgı aleyhine Sirkeci
de emlaki ınilliyeden Mahmudiye 

kadar dam.ı oyuncusu varsa hep - hanın tahtında k~tin 3 ve 4 numaralı 
sinı yenmi~ bir od"mım. F<.ktıt bu
gun ... 

Usta Sava sözünü bitircr.1edi, 
gözleri dol:ı dolu .oldu. Belli iQi ki. 
yohu7luk bu dama pirin. harap 
etmişti. Seksen üç yaşındı, uza -
nacak, dinlcn~cck hir y::ıta 1rnm, sı 
ğınacak bir odadan mahr•ırn:yP.tin 

ne kad.'.lr feci \r<? elim bir ~y ol
duğunu düşünürsek, usta S·.\'.,ıya 
acımamak !rnbil değildir. 

Zavallı usta Sava! .• 
Ona sordum. 

- Bugünün en kuvvetli d·.rna 
oyuncuları kimler.dir? .. 

Beyaz sakallarını sıvazlıyarak 
cevap veriyor: 

- Selcihattiıı bey vardı öl~ü. 

mağazaları işgal etınediğinden tah
sili emval kınunu hükmüne tevfi

kan talep olunan 938 lira 60 kuruş 
ücretin tahsili lıal;kında müdahale -

nin menı talebile ve yemleme su
retile açılan davanın esnayı tahki .. 

katında: adresinin meçhuliyeti ha • 
sebile yapılan ilanen davetiye üze-
rine mahkemeye müracaat etmeyen 
davacı hakkında H. U. l\'I. K. nun 
401 ci maddesine tevfikan gıyap ka 

rarı verilmiş ve tahkikat günü de 
22/4/937 Perşembe saat 14 de talile 
kılınmış olduğundan ve 20 gün müd
detle mezkur gıyap kararının ilan 
edilmesine karar verilmiş bulundu
ğundan keyfiyet il!n olunur. 

--------------·------------~·----------------------ÇOK YAKINDA 
936 - 271 , 

1 Musa Çocukları romanı yerine 
Süleymanrn sarayında 

Kudüs kızları 
YAZAN: M. t-decdet Tu nçer 

Baştan başa aşk, heyecan VJ harp sahneleri 
Bu sütunlarda 

..._ . ...... IRIZ!9!!111 ........................ iill .. l!:m ................... .. ~' . 
du. İki gardiyan karşı karşıya 1 
gelince, bakıştılar ve selamlaş -
tılar. Gardiyanlar bir aralık dı
şarıya çıktı. Con Leksman köşk-

te calışan diğer mahpusla baş~a 
kalınca. pek tabii olarak görüş
meğe başladı. Bu mahpus yirmi 
dört, yirmi beş yaş]armda bir 
~ençti. Sevimli bir yüzü \'ardı. 
iki gardiyanın ayak sesleri u -
zaklaşnuştı. O zaman öteki mah
pus Con Leksman'a yavaşça 
sordu: 

- Siz hangi sebepten malı .. 
kCım oldunuz? 

- Bfrisini öldürdüm. 
Sual soran mahpus bu cevabı 

işitince karşısındaki adamm yü
züne baktı. Bu çehrede bir ada· 
mın her hangi bir cinayet işle • 
mesine imkan görmüyordu. 

- Kaç seneye? 

- Galiba hapishaneye ilk de· 
- On beş.. j. 

f:ı olarak giriyorsunuz. 
- Öyle! Ya siz? 
- Beni k üçiikken ufak bir 

meseleden hapsetm1.Jerdi, Ya .. 

ni sabıkam var demektir. 
Fakat şimdiki mahkfımiyetim 
de bitmek üzeredir. Gelecek 
hafta çıkıyorum. 

Con Leksı-man bir hafta son
ra serbestiye kavuşacak olan bu 
adama gıpta ile baktı. Eğer bu 
adamın bir milyon lira mirasa 
konduğunu öğrenmiş olsaydı, 
gıptası bu kadar hudutsuz ol -
mayacaktı. 

Hapishanenin dört duvarı a -
rasından çıkıp kurtuTmak... A
man AUahım, ne güzel şey~ 

Bütün insanlar gibi Londraya 
gitmek, kırlara çıkıp temiz hava 
teneffüs etmek, J,'!önlün istedij'.,ıi. 
zaman yatıp kalkmak, hü lasa 
hür bir adamın yapabileceği her 
şeyden mahrum kalmak ne acı 
şeydi. 

Leksman soı·du: 
- Peki, sen niçin mahkum ol -
dun? 

- Bir sahteF ·, ' : meselr.sin
n. · . Daha il 

0 
n l:, , :nrıh .. 

4umiyet bir "kadının bana ver -
(Devamı var) 
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./' .. •,. ·, ~ ." .~ .... : .. . ... . ... ... 
• •• •• ':..- .• - ' • • ,., ... i. • 

• 
1 RKET • 

1 HAYR 
• 

nın 

a·y1 n --: ıı al· .• na m Ü h 'im 
........... ,, ..... flltltUUHıu.1tıHtUtUfllUftttU•Ot1 l lttttlttU•tttUU110nnottt11ttUUflftfttffHUH•ttQ 

.. . , 

• 
1 

Şirketihayriye biiyük fedakarlıklarla 1 Nisan 1937 tarihinden itibaren aşağıda sıra ile gösterj)en 
kolay :ıkları ve bilet ücr~.~!~.~~~~.~.~.~ ....... Y.~.~.!"' .... ~.~.~.~.!.~~.~arı tatbika başlıyacaktır. 

Abonman Kartlarında Yapılan Fevkalilde Tenzilat 
Fevkala le tenıilath ab)nnırn kartları şi ıuiiy~ kada· üçer aylık olarlk verildiği halde bu ı evreden itibaren ikişer aylık olarak verilecektir. 

1 - Üs:Cüd ırian hışlıyarak V ınikövine kadar An-violu iske-leleriyle R. Hisul iskelesi iç·n tenzilat • • • • , • • • 

2 - K'lnd lli, A. Hi>:ırt, K:ınltc:l, Ç .ıb•ülu, E uirg~n ve lstinye iskeleleri için tenzi at • • • • • • , • • 

3 - Paşabahç si, Beykoz ve Yenikörde'l itihıren Tanby1, Kireçburnu B. d e re, Sarıyer,. Yenimahalle ve Kavıakla ra k adar tenzilat • • • • 
• • • • 

• • 

• • 
• • 
• • 

• 

• 

% 25 
% 30 
% 35 

• 

3 üncü fıkraJa gö.;terilen iskelelerde tatbi"t e Ulece.'< % 35 ten~ilt: kış me\·sinıinde yani Birine kan u n, lkincikan un, Şubat ve Mart aylarına mahsus olmak üzere • • • % 40 d!r 
(Bu kartların s:ıttşına 1 Nisın 937 tarih"n le başl.ınacak ve 1 1 Nisın 987 tırihinrl"n itib:uen mer'iyete girecektir.) , 

tllffttHllllHIHtUllHllleW .. llllllllllllHltlflltllflllllfMllllHftftUllftllıMfttfllNttl lllHtfltfM l l llHHtlN 

4 - Be\'lerheyi, Çenge\köy, V rni'.<öy iskdele-inden köp-fıye gidip gelme altnac:ık l il etlerin birinci ve ikinci mevkilerinden birer ve köprüden bu iskelelere alınacak kentik gidip g!lme 

biletlerin birinci nıevkiinden 3, ikinci mevlciinden 2, 112 kuruş tenzil ediım ·ş ve bu tenzil ile işbu iskeleler gidip gelme bilet ücretleri ao~tasından Ü sküdar ve Kuzguncuk ücretler iyle 
SJlÜSa Vİ ticrece ye indir ilmiştir• HtllUUllt11UHffltUIUlftUUtUIUUlll:flU.'ltltH:IUUlllllUlttltUtllf111tUIU l"1tltHUftlUUUlttltOfff 

5 - Kövriiden Kandilli, A. Hisan ve Emirgan iskeleleri için "erilin azimet ve avdet bınncı mevki bilet ücretin feki 20 pua kesir kaldınlmıştır. 
6 - Kınlıca, Çubuklu ve 1stin,·e iskelelerin len Köprüye ve Köprüden btt iskeleler için alın'\Ctic tele biletlerin birinci ve ilcind mevkile rinden 2 şer ve yine bu iskelelerden Köprüye 

alınacak a vcetti birinci mevki biletleri :n 6, 1ı2; ik. nci m ~v 'dlcrden 5, 1/2 kuruş ve Köprüden bu iskeleler için alınacak gidip gelme biletlerin b irinci mevkiinden 7; ikinci mevkiden 

5, 1/2 kuruş tenzil ediııııiş v e bu tenzil ile işbu iskeleler gidip gelme iicretleri KınrHlli, A. His:trı ve Emirg-an ile müs:u·i dereceye indirilerek tarif derde vahdet te min edilmiştir. 
toıutuıı1ttuıutuıı11111111ıı11ıu11111ıuunuuııı111uınıw.ıı11t11u111uunnuıınuuıuutuıunwın,. 

7 - Bitişik i skele i çin mutebor t ek ikinci m evki b llet U :re t1 10 kuruş yerine 9 kuruşa, birinci mevki bllet Ucretl 13 yerine 7,5 ·kuruşa lndlrllmlıtır. 
.. ,. ,, ,, avdetll ,, ,, ,, ,, 15 " " 10 ,, • • ,, ,, 20 ,. 15 • ,, 

8 - S ara 3 " ., ,. tek • • " " 10 " • 7 ,5 " ,, ,, • • 13 • 10 • • 
,, 3 ,, " " avdet li tt .. " " 15 ., • 12,5 • n • • 20 ., 17 ,5 " " 

9 - " 4 • ,, ,, tek .. • " " 13 • • 10 " • " ,, : 16 ,, 13 • • 
.. 4 .. " .. ovdet li .. • • • 17•5 " " 15 " • ,, • ,, 22 ,, 20 ,, " 

10 - Karşılık isk elelerde• tek • • • 11111.,,r: ................ ~.~"""""'"':""''""'""'"'~"'"'ıı""""~'~""""""'~"""""'rtt""" " • ,, 16 ,, 14 • • 

Knbataş. O<küdar. s;rk<cl arasmd 1~~~•~• vapu!!r~~~lece~ ~~yo~~amyon~~~!!ü~~!?.~~ıomob~!P.1.,;2?~en s!~. k~E~.!ıilat yaJMlmııbr. Yenikôy ile Beykoz ••asında 
)Cniden ihdas edilecek araba vapurlan ı;ervisi de ayni ücret tenzilatına tabı ıutu luaktı r. (Tafc:ı fı . ı rost .. ren tarıft>ler hDr ıskeleye asılar.ak.) 

·oğaziçinde ye~i'J;~··· .. ·;·~, ..... y;pt~·;;·~f~;; ...... kola y :ık 
ı ~37 mali senesinden itibaren Boğaziçinde yapılacak yeni inşaat sahlplerine devletçe yapılaıı üç senelik vergi muahycti esasına uyularak Şirketçe de 3 sene için hükmü cari meccani paso verilecektir. Bu 
pasolar mülk sahibinin arzusu üzerine mu•rnddak icar kontratosu görülerek müstecire devrolunabilir. . 
Yeni in~aat )Bpacaklara nıaııemeleri ve Bokazda oturanların Türk Antrasit kö mürleri Ş rketçe meccanen nak'olu'lur. 

, Orkestralı ........ ;~ ............... biif;Jf"""""'t;·;·~;;üh seferleri 
Yazın Cumartı• si günleri. hava miısait oldukç:ı. Köprücıen saat 14 de kalkacak b"r vapurla Boğazda tenezzüh seferi tertip edilecek ve tenezzüh, ak$amın g-~ç vaktine kadar sürecektir. Mehtaba te~adüf 

eden 2 ün erde av .et daha geciKtirilecektir.Bu postada bir o rkestra takımL lJulunduru!acak, mutedil ücret mukabilinde lstanbuLın ea maruf bir Joicanta müesseseıı tııratıodan zengin büfe ibıar edilecektir.Ücret herkes 
· (50) kuruştur. Vakti gelince müfredatlı program neşrolunacaktır. 
IÇln tUtttfl"tllttUUtttltUUlllltthlltHHUUttllt UlllUlll11111UlltJHllUUIUllHlllUllt tlUllllUlllltllllltlll 

ALTINKUM plajı ve gazino::.u, SÜTLÜCE ve YENiMAHALLE tenezzüh yerlerı Cümhurıyelıınızio vat.rndaşları için bıla ısti;na 'er'Jcsttir. 

:· ; ~i . ' ·~· ı. Y'~.-.~ •' • .· .t • . : . , ' , , -. 
Türkiye iş Bankası Fl =============================rı Türk Hava Kurumu Istanbul Şubesinden: 

DONANMA CEMİYETİ İKRAMİYELERİ 'J AHVILATI 
PİY ANKOSUNUN 

15 Mart 1937 günü yapılan 63 üncü keşidesindc ikramiye ve 
amorti isabet c<lcn t::ıhvil numaralarını gösterir cetveldir. 
KEŞİDEDE 1TFA OLUNAN TERTİP NUMARALARI: 

87. 524. 1594. 2123. 5265. 5544. 6645. 1887. 860-. 8637. 9991 
İKRAMİYE İSABET EDEN NUMARALAR: 

İkramiye TL. Tertip No. Sıra No. 

1000 87 99 
.... 

150 5265 9 
100 3637 20 
10 2123 1 
10 1594 43 

10 6645 ,15 
10 6645 12 
10 524 99 
5 2123 37 
5 524 36 

5 524 10 
5 6645 4 
5 87 48 

Baladaki tertiplerin hizalarında gösterilen sıra numaraların -
dan mütebaki ayni tertiplerin diğer sıra numaralarına ve 5544. 
6887. 8600. 9991 No. lı tertibe kamilen amorti isabet etmiştir. 

İkramiye ve amorti bedelleri 22 Mart 1937 tarihinden itibaren 
tediye edilecektir. Amorti bedeli beher tahvil için Bir Türk Lirası 
Yirmi kuruştur. 

Deniz Ticaret Müdürlüğünden: 
Kaptan, Makinist, kıla\'uılardan lerlii sınıf için müracaat edeceklerin 

imtihanları 1 Nisan 1937 Perşembe gününden itibaren 7 / Nisan / 1937 
iÜnüne kadar Yük~ck Deniz Ticaret mektebinde yapılacağından alaka• 
darların 31· Mart.1937 tarihıne kadar deniz hayatlarını tewik. ettirmek 
üıere liman siciline müracaar11n ve deniz hayatlarını tevsik ettirmiyen• 
lerin imtihana kabul edilmiyeceği tamimcıı bildirilir. ( 1359) 

Beşiktaş Tapu Kadastro Mü -
dÜrlüğünden : 

Beşiktaşta Sinan Paşa mahal
lesinin Mahkeme Çıkmazı so -
kağında eski 1 yeni 7 ve 5 kapı 
No. ]u evvelce ev, şimdi arsanın 
on nltıda bir payının maliki Zi
ya oğlu Mehmet Naci bu payını 
63 lira bedel mukabilinde Be -
şiktaşta Hayrettin iskelesinde 
33 numarada oturan Mehmet 

oğlu sobacı İsmail Bingüle sat
mıştır. Tapu kütüğüne göre bu 
arsanın sekizde beş payı kundu· 
racı Mehmet Ali oğlu Mehmet 
ve sekizde b ir payı Kahraman 
oğlu Seyfullah evlltlan Şükrü 
v e Hacer ve Kiuıiyepin ve Ut -

rn~mının yarısının bin yedi yüz 
yirmi sekiz pay itibarile 786 pa
yı Ayşe Sabiha ve Firdevs ve 
Hamdi ve 54 payı Hayri ve 372 
payı Derviş Mustafa ve Aziz ve 
Meliha ve Nigar ve 36 payı Hil
mi ve Vasfiye ve Zehra ve 372 
payı Mehmet AH oğlu Mehme • 
din uhdesinde kayıtlı olup ~at
ma Münirenin kocası Refik Şev
ketin de bu gayri menkulde his-

. sedar bulunduğu anlaşılmış ve 

bu ortakların ikametgahları 

malum olmadığından şüfa hak · 
larını istimal etmek üzere key
fiyet tebliğ makamında kaim 
olmak uıere ilan olunur ... (1480) 

: : :as G z •• z z .. 
Meyvalardan ve meyvaların füünden yapılmıştır. Şekers " z meyva 1 

tuzu tertibi ve şekerli limonlu şampanya tertibi enfesi nefaiı nevileri 

vardır. Harareti teskin ve mid eyi tashih eder. Şerb'!l ve li monata 

yerine dünyanın her tarafında bu nefis tertipler kullanılmaktad ı r. 

Yüzde beş yüz nisbetinde dah:ı ucuz ve d aha leziz ve d aha nefis 

olan Hasan 2aıöz özlerini tercih etmek menfaatiniı icabıdır. Kava· 

noı içerisinde 25, büyük 35, dört m:sli 50 kuruştur. Hasan deposu 

Ankara, lstanbul, Beyoğlıı, E-;kişchir, Be~iktaş. 

tstanbul Dördüncü İcra m.: mur- 11•-------··---
luğundan: 

Anadoluhisarında Yıcnimahall~ 

de mükerrer 8 numaralı evde o -

turmakta iken halen adresi meç
hul olan müteveffa Alı bey zev -

cesi ve mirascısı Hatice Sahan -
dana : 

Anadoluhisarında Göksuda Ba-

ruthane caddesi eski 7 yeni 2, 7 

mükerrer 1 yeni 4-7, 7 mükı:?rr~r 

6 yeni. numaralı di.i.kkanla zeni -

ni ve yeni 4 numaralı dükkilm müş

temil 6 numaralı fırın zeminden i

baret gayrı menkülünüze mem}lri

yetimizce tayin olunan yeminli 
üç ehli vukuf tarafından 2130 lıra 

ı . kıymet takdir edilmiştir. 

üç gün zarfında takdiri kıymet 

müamelesine bir itirazınız m.ev -

cutsa 1836/935 sayılı dosya numa

rasile dairemize müracaatla bildir~ 

meniz hakkında icra ve iflas ka -

nununun 103 üncü maddesi muci -

hince işbu muhtıra tarafınıza teb-
• liğ' .olunur. (1836/935) 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 
Ca~aloğlu Nuruosmaniyo cad. 
Cağalogfo No. 30 (Eczanesi 1 
yanında) T e efon. 22556 

BUGÜNÜN RADYOSU 

~kşam neşriyatı : 
Saat 17 inld~p dersleri Üniver• 

siteden naklen Yusuf Hikmet · Ba. 
yar, 18,30 plakla dans musikisi, 
19,30 Türk tayyare kurumu namı· 
na Kamiran,Kom t ancı 20 Nezihe ve 
arkadaşları tarafından Türk musi
kisi ve halk ş:ırkıları, 20,30 B. 
Ôm~r Rıza t arafı.,dan arapça sÖy· 
lev, 20,45 Bimen ve arkada~ları 
tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkı ! m, saat ayan, 2l,15 orkestra, 
22,15 ajans ve bor~a haberleri \'e 
ertesi günün program•, 22,30 plakla 
.!Ololar, · opera \ 'C operet p4rç al arı, 
23,00 son. 

BÜYÜK PiYA NGOSU 
l<adar binlerce kişiyi Şimdiye 

zengin etmiştir. 

~ ıncı keşide 11 - Nisan - 1937 dedir. 
Büyük . 
ikramiye • lırad 1 r. 
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: Ellet alan herkes 7 • N 1 S A N -

9~ 7 gUnU ak,amına kadar bilatinl 
değlftirmlt bulunmahdır. 

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

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

Dahiliye ınUlehassısı 

Pazardan başka günlerde öğle • 
den sonra saat (2.5 tan 6 ya kadar 
İstanbulda Divanyolunda (104) nu
maralı hususi kabıneslnde hasta -

larını kabul eder. Salı, cumartesi 
günle~ i sabah c9.5 - 12> saatleri ha· 

kiki fıkaray1:1 mahsustur. Muayene

hane ve ev telı:?fon: 22398. Kışlık 

telefon: 21044. 

· Dans: profesörii 
Perlsin 1937 senesinin 
yeni dans flgUrlerinl 
öğrenmek isteyenlere 

mUjde 
.Beyoğlu lc;tiklil caddesi Türkuaz 

dans dershanesinde Kemal S:ımi 

Baverc mürac ı:lt. Herr,ün sabah 

on darı al şım do · u •a ka<.1.ir ders. 
hant!Sİ taleb(' lcriuc tı çtkllr. 

Okul Kızı 
Okul Kı ılarının y ı llardır bekle• 

dikleri biricik kız mecmaus• 
15 N•canda çık ıyor ___ 

İstanbul Dördüncü İcra Memur
luğundan : 
KaSJmpaşada Kiiçükpiyaled Zcn

ciı·li kuyuda eski 184 yeni 274 nu

maralı evde mukim iken halen ad
resi meçhul olan Mehmet Şeref .·e 
karısı Haticcye: 
Kasımpaşada Kiiçükpiyal..:,le Zin· 

cirli kuyuda 184-274 sayılı g.ıyrı 
menkulünüre mcmuri\'ctimiıce 

tayin olunan yeminli 3 ~hli vııkuf 
tarafından 598 L. kıymelt t:ı 1.;: He c· 
dilmiş lir.3 gün zarfında takdiri kıf' 
met muamelesine bir itirazınız 

m evcutsa 935-1873 sayılı dosya nı.ı· 
marasile dairemize müracaatla l1 il• 
diı:meniz hakkında icra ve iflas Jcll" 

nununun 103 üncü maddesi rnud" 
hince işbu rnuhtıra tarafınıza t eb· 
Ji ı? olunur. (187:i/935) .....,,..,,.,, 

Sahzbi ve umumi tıPşrıyntı idare c<feı> 
Baı;ımuhnrrir 

E. luı:t 
~asıldız• y~r: l\latbaaJ EbUııiY1 


