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Bıçak dayandı! 
nayasa komitesi bugün toplandı, Fransızlar mukabil 

ro jel erini verdiler, son sö~ün söylenmesini isti oruz 

Cen -~)'e, 22 (Husuat muhabiri-
~ - Hatayan anayasasanı 
~ ~k olan eh;>erler ko'1 .. tün içlimalarana tekrar 

~· ~i Menernenciotlunun riya• 
~ libt, heyet dün buraya gel

D& llncaktaki Fransız mü· 
l. ..J!.~'4!e iki gün evvel :-·-.,ur. 
~ .. 
.... Pr ~ komiteye yeni 
~ Pr~ ~-naitlerdir. Bu proje 
'tet iki ~~ il~ karşılıştınJacaktır. 
hllıı.t Proıenıo birbirine oyan ve 
--~ ıııas.. mümkün görülen 
"'- k... lcıbit edilecek, taarruz 
"- ı.,, .. ~lar üzerinde bir anlaş
...::::=ı ~eıbitine çabşılıcıkttr. 

l l•ne. ~öre, Fransız pro-- "°"" ne itı lf alriz mahiyette ;;::. ber=: bulunmaktadır. Bu
l'elai • Türle heyeti murah

"'9 1'oaf ~u-.a Menemenci
' lllt tena11 bu def aki topları
'-: <0.:laicai TGrk tezine uy. 

"'' 2 nci .ay/atla) 

lik 

M••le•leke mımurluı w Hl antl., Haıa,Jalcl 350000 Tlrlıln ır• w 
canlarrnrn Tiri ıtlnıalerlnı wtlia olt/ulclorını lir an Atılırl•rıntlon ,,. 

lcarma •olulırlar 

·Vali ile Hüsegin Cahid'i barıştır
mak iste gen eski nazır ne diyor? 
-Akıamcı kimdir? - Barıtmayı istemi

yen Hüseyin Cahid mi oldu ? 
cAkşamt gazetesinde çıkan cBi -

riken para. serlevhalı bir yazıdan 
dolayı Vali Muhittin Üstündağ ve 
Hüseyin Cahit tarafından birlbiri 
aleyhine açılan ve tevhiden lzmlt 
mahkemesinde görülen ve dava 
şahidi t'Ski Kastamoni meb'usu ve 
Adliye Nazırı Necmeddin Koca • 
taşın bu sabah şehrimiz İkinci Ce
za mahkemesinde istinabe suretile 
ifadesi alınmıştır. 

Celse, Hüseyin Cahit ve vekili 
Kemal Hikmet, Muhittin Ustünda
ğın vekili Faruki, Belediye avu • 
katı Hamit Nazım ve Akşam neş • 
riyat müdürü Enis Tahsin hazır 

bulundukları halde saat ona an ka
la açıldı. Necmeddin Kocataş çağ
rıldıktan sonra evvela İzmit mab -
.kemestnln 13-4-937 tarihli jştmalJe 

(D~oamr 2 nci •agjaJa) 
•• MrilıNllilt İ}dnllitf • 

Hil-.gitı Caltid 

lstanbulun yıllardırgOrmediği 
hidise : Firar 

iki katil tevkifhaneden 
nasıl kaçtılar ? 

Müddeiumuminin beyanatı 
En güzide sivil komiserler firari-

leri takip ediyorlar 
Tevldfh•n•d• isticvap edilenlerden henUz tevkif 
edllen kimse rok - Katiller den:ir.erl kesecek 
desterelerl ve duvarlardan sarkacak lplerl 

nereden buldular?. 

Hldise merak Ve he
yecan uyandırdı 

Tnllfleorwnln irini w lcatfllerl11 1-lıiWI ,.,ı ,,.,.,.,. lınlci 
(r ... a,_, ____., 



Vali - Hüseyin Cahil davası 

ad iye nazı ı ecmettin Ko 

....-: 

'i o.;-s~~ 
a• - 11e• Anayasa bu defa be 

ol"tır mehal hazırlanac • 111 

ıstanbula tanrı misafiri 
gelirseniz korkmayın! •• 

y t . lik fakir ve kimsesiz bir ı Şerbetli oldUAU• 
"h . c mış Kalktın Anadoludan muz bir tehlike! 
ı tıyarsın. • 1 k --
İstanbula gcldın: Belki m~m.~ e- Hani şu gazetelere göre de ra -
tin bu büyük şehrinde, ahır om • kamların hiç bir kıymeti kalmadı, 
ründe seni sürünmekte~ kbulrtba:1~ - yani baksanız a: Amerikada da yal
cak bir insan evi veya elı u a 1 ır- nız geçen sene zarfında. 100,000 ki· 
sin ümıdıle... şi banyo yaparken ölmüş! .. 

Ne yaparsın? Hangi ş_~fkat ve Bır senede 100,000 kişi? Az fela· 
hnyır cemiyetinin veya muessese - ket değil. 
· kapısını çalarsın? Velcvki Bereket, bizim memleket için sının . ? 

bir kaç gece misafir olmak ıçın... -diığün geceleri hariç!- böyle bir 
İşte bak Belediye işleri kılavuzu • tehlike ezelden yok!! ••• Çok ŞÜ • 
na!! .. Buyur!... kür! ... 

Üç çeyrek milyon nüfusl~ ma .• 
nıur ve zengin İstanbulda boyle bır 
'nsanlık müessesesi bilen varsa, 
l . . d 
liiticn bu bayır müessesesının a -
resini macerasını yine gazeteler -
den ~akledeceğımiz · ŞU ihtiyara 

bildirsinler: 
İstanbula misafir gelen ve gaze-

telerin 68 yaşında Halil ismile yaz
dığı bu ihtiyar adam bu misafir • 
likteki macerasını Müddeiumumi· 

liğe aynen şöyle anlatıyor: 
c- Ben İneboluluyum. Orada iş 

bulamadım. ~aşım da ilerledi. 

Kimsesizim cİstanbulda bir fakir • 
hnnc var. Oraya gidersen ahir vak
tinde rahat edersin:. dediler. Ben, 
dün bir motörle İstanbula geldim. 
Motör beni Köprüye çıkardı. So • 
kakta kaldım. Gidecek hiç bir ye
rim yoktur. Gece Yenicamün mer
merleri üstünde titriyordum. So • 

ğuktan ölecektim. Baktım kapıda 
bir perde var. Onu kesip de kcn • 
dimc yorgan yapacaktım. Yakala • 
dılar. Bunun günah olduğunu bi-

lirim nmma, ne yapayım. Cami Al
lahın evidir. O benim günahımı af
feder. Kul hakkı zordur.> 

* lstanbulda Rokfel· 
_J e: gazetesi ! .• 

Gazete dedik de •• hani şu meş
hur 90 lık milyarder Rokfeller -Al
lah İstanbula misafir olmayı nasip 
etmesin, amin!- için, sırf kendisıne 
mahsus olmak üzere ve dünyayı 
güllük gü!üstanlık gösteren bir ga
zete neşrediliyordu ya. 

Son günlerde Rokfellere İstan • 
bulda da bir gazete ncşredilmiye 

başladı: 
Bakınız karilerine bir haf talık 

yemek listesi tavsiye ediyor: 
Pazar - Kılıç balığı kebabı, kıy

malı ıspanak, salçalı makarna, hur
ma tatlısı ... 

Pazartesi - Pilavlı kuzu, zeytin 
yağlı enginar, pof böreği, çikolata
lı mahallebi ..• 

Salı - Çerkes tavuğu, kıymalı 

prasa, zeytinyağlı yaprak dolması, 
lalanga ... 
Çarşamba - Ciğer yahnısı, zey

tinyağlı bakla, kıymalı tepsi. böre
ği sava ren ...... ilb ... 

Olur a, milyarderlikya bu!! .. , 

taş bu sabah şcihit o arak ~inle~~~kı-
(1 inci sayf.~dan devam) valnr açıldıktan sonra Bay Hüse - çen gun b.ız İzmıtte ık .. 

varakası okundu. Bunda; Hüseyin yin Cahide hiç müsadif olmadım. zımla eskı arkadaş olan .. vahn~n ~ı-
Cahidin Akc:am gazetesinde cAk- Yalnız bir gün .. 2 ay kadar evvel zı bize gelmiş. O da mut~ssırm~ş. 

-s .. T b'" b"f' 'l · de mutecssır-şamcı.. imzasile Vali Muhittin Us- kendi şahsi işim için Valiyi ziya - a ıı u un m emız .. 
tündağı, gazete yazısı ile tahkirden rcte gittim. Kendisi rahatsızdı. dir. Fakat şiddetli bir hucuma ma-
rnaznun oldug~u iddi edildiği ve bu Fakat telefonları işliyor ve ılaire ruz kaldım. Davadan sarfı ııazar 

d · v• B · affet Mazur hususta eski Kastamoni saylavı şefleri yanına girip çıkıyordu. O e emıyecegım. enı · • 
Necmeddin Kocataşın sabit sıfati- sırada ~elefon çaldı vali telefonu e- gör ... Dedi. 
le mahkemeye celbi ile mezkfır ya- line alarak seslendi: Yine ısrar etti.:11 .. istersc.n sana va-
zının Hüseyin Cahit tarafından ya- .Bay Faruki siz misiniz? .. Be - kit bırakayım duşun dedım. O va -
zılıp yazılmadığının sorulması ta- nim davamın esası; kanunsuz vergi kit bana: . 
lep ediliyordu. almak heb€bile benim aleyhimde - Gerçi benim alc:hımdc v ~a~a 

Alelusul hüviyetinin ve manii halkın hısumetini tahrik edecek açmışlar fakat bu dogru dcgıldtr. 
şahadet bir hali olmadığı tesbit e • mahiyette neşriyattır. Mahkemede Ve benim aleyhimde dava ikame 
dildiklen sonra: bizzat isbab vücut ederek hissi· edemezler ... Çünkü matbuat kanu-

Reis - İzmitten gelen tezkereyi yatımı da söylemek istiyorum. nunun 27 inci maddesi namı müs -
okudunuz. Bu hususta bildiğinizi Fakat i ş 1 eri m vrr. ilk ccl· tearla yazılan yazılardan dava açı-
soyleyiniz dedi. sede bulunamıyaeağım. Acaba cel- lamıyacağmı natıktır. Dedi ve ay-

Nccmeddin Kocataş - Namus ve seyi tehir ettirmek mümkün mü?.> ni maddeyi beraber okuduk. Tek -
şerefim üzerine söz vererek söy • Ve telefonu kapadı. rar ısrar ettim o vakit: cRica ede-
lüyorum. Bunun üzerine valiye her ikisini rim bu bahsi burada keseJim.> De-

Bahs buyurulan yazının Hlise • de tanıyıp sevdiğimi söyledim ve di. Ben de ayrıldım ve valiye müs-
yin Cahit Yalçın tarafından yazıl- aralarını bulmak için tavassut mü- bet bir netice almadığım için bu-
dığına şahadet edecek derecede bir saadesi istedim. Vali bunu yapınız güne kadar birşey söylem.ı.?dim. 
malumat ve kudrete sahip değilim. veya yapmayınız demedi. Yalnız Kendisini de görmedim. 

Valinin avukatı Faruki - Kendi- müsbct bir vaziyet aldı. Bunu ka- Burada valinin avukatı söze ka-
leri Bay Hüseyin Cahit Yalçın ile Qul telakki ederek yanından ayrıl- rıştı: 
bu hususta görüşmüş1er midir lfıt- dım. _ Bu muhavere esnasında ya • 
fen onu sorunuz Bay Reis. Fakat münasip bir şekil bulama- zının kendileri tarafından yazıldı-

Reis - Evet siz Hüseyin Cahit dım. Bilahara valinin avukatı Ne • ğına dair Hüseyin Cahit bir şey 
Yalçın Kaya Ue... catiye telefon ettim çok muvafık söylemedi mi? ... Diye sordu. 

Bu sırada Hüseyin Cahit atıldı: olur dedi ve iki tarafın da mahke • Necmeddin Kocataş buna şu ce-
- Benim ismim Hüseyin Cahit meye gitmiyerek davanın düşme· vahı verdi: 

sinin bilahara da benim evimde ve _ Bana yazdım da yazmadım da Yalçındır Kayası yok Bay Reis. c h" 
Reis - Pardon Huseyin Cahit ya bir çayda vali ile Hüseyin a ı- demedi. Çünkü bu yazıyı yazıp 

.. .. b h di karşılaştırıp banştırmağı karar- yazrnadıaını sormadım ve k~ndisi Yalçın ile görüştünuz mu u u - c 

? !aştırdı!<. de bu hususta bana bir =y söyle -
susta··.. Aradan bir veya ik igün geçtik- r 

Necmeddin Kocataş - Arzede • medi. .. Hakikatin böyle olduğunu ten sonra Hüseyin Cahide gıttim. 
ylm Bay Hüseyin Cahit 40 senelik Fakat bu yazı senin mi veya değil şeref ve namusumla temin ederim .. 
bir dostumdur. Fakat bu dostluk mi? diye sormağa gitmedim. Çün • Bu izahat kafi görrtldü. Hüseyin 
kendısinin meşgalesi üzerine sure- kü vali 1 "'"' Hüseyin Cahit yaz _ Cahit zaptın tekrar okutulmasını 
ti mahsusada bir malCımat almağı mıştır demişti ve vali de aynca bu rica etti. Sondaki cümle biraz ka-
icap ettirmez. yazıya bir cevap vermişti. Yani bir rışık yazılmıştı. Hüseyin Cahit bu-

Reis - Bazan icap etirir ... fn - istimzaç mcvkiinde değildim. nun tashih edilmesini rica etti. Ve 
delicap... Hüseyin Cahidi fazla müteessir son cümle isteği üzerine değışti -

Necmeddin Koca.taş - Ettirme- ve müteheyyiç gördüm. Kendisini rildi. 
diği de olur ... (devamla) Bu neşri· teskin ettim. Ve vali ile olan mü - Müddeiumumi evrakın İzmit 
yatı ben de gazetelerde gördüm. lakatımı anlattım. O bana: mahkemesine hemen gönderilme-

Be ihtiyar! Vakıa, İstanbula her * Ya bizdeki? Gerek (Akşamcı) ve gerek Valınin - Emın ol bu davaya ben de se- sini talep etti. 
düşen kimsesiz gibi Allaha misa -
fir olmuc;sun u.mma, çalacak şeyi 
bilememişsin: 

Cami taşları üzerinde Tanrıya 
büsbütün misafir olmamak için 
perde çaldığına göre hayır ve şef -
kat müesseselerimizin alnındaki 
perdeyi çalaydın a! ... 

Bu yetmişlik ihtiyar, namusilc 
ölmedıği için ve bu yorganla ke -
fen arasında perdeyi çaldığı için, 

muhakeme edilecek. Şüphesiz, cür
mü sabit olursa mahkum edilecek
tir. 

Adaletin kestiği parmak acımaz. 

dah Yazıları çıktıktan ve mütekabil da- nin kadar müteessirim. Hatta ge - Şahit ve davacılar çt>kildileı · Senin ağzını afallatacak a =--
neler var: 

Camdan elbiseler yapılmıyor 

mu? Camdan yapılan bu ipekler 
harikulade az yer tutuyormuş. Bir 
süt şişesınden 50,000 kilometre bo
yunda ipek çıkıyormuş! ••• 

Evet çıkar çıkmasına. 
Amerikalılar hakikat şayanı hay -
ret şey yapmışlar. Fakat bizdekini 
de istihfaf edemeyiz: 

~ira, bizde de bir süt şişesinden 
bu 50,000 kilometre ipeği baştan 

nıhayete kadar kolahyacak kola 
çıkar!! ... 

* 

lstanbulun yıllardır Qör Şenli~.için 
med.iği hadise: Firar Bi1~i!!~?.~~~!v.mı 
Yıllarda~berı .lstnnbulda vukua yapılacak ve ondan sonra burası Bu sene Musoliniye Cia•ıo, 

gelmeyen bır hAdıse olmuştur. Is- açılacaktı. AH i ve tirçok ltaıyan ricali 
tanbul tevkifhane~indcki suçlular- Bütün zekA ve şeytanetlcrini f~~:t edecektir. 
dan . ikisi esrarengiz bir şekilde kötü yolda sarfetmektc mümarese re Görüşmeler, bilhas~a tezyin edil-
tevkıfhaneden kaçmışlardır. sahibi bulunan Abdullahla Tevfik mi~ olan Prefektörlulc sarayında 

firar hAdis:si, iç içe dört kapı buradan istifade etmenin kendileri yapılacaktır. 
d~ bekleyen ıandarmalar. ve ga!• için yeglne kurtuluı çaresi oldu- Bu akşam yemekten sonra Mu· 
dıyanlar ar~sın?an ~evkı~hanenın tunu kestirmişlerdir. solini ile ş.ışnig, sarayın bal-
um~mt vazıyelıne hıç bır halel Bunun üzerine, henüı mahiyeti konunda büyük kanalda yapılacak 

Fakat, bize öyle geliyor ki, eğer bu 
ihtiyarın söyledikleri doğruysa, 

zannederiz mahkeme, olsa olsa, bu 

ielırmeden yapılmıştır. anlaşılamıyan bir faaliyete koyut. olan deniz şenliklerini seyredecek· 
Ekmek ve Nark O kadar ki tevkHhane müdür muşlar, hergün kapısı kilitli bulu.. 1 d"r 

1 
• _ er ı • 

ve me?1ur arı sa~ahley~n m_utad U• nan ve nezaret altında bulunduru• Cuma gunü, Saint • Marc mey· 
ihtiyarı evvela karnını doyurmağa 
mahkum edecek!! ..• 

* 

Oh! pek acıdık: Narh komisyo
nu topl:ınmış: Ekmel fıatlarını ip
ka etmış! ... Yazık, yazık: 

zere bı~ayı teftış ettıkle~ı ı~man lan ameliyathanenin kapısına danında büyük bir nümayiş yapı· 
her ş~yı y~rli yerinde gormuşler, anahtar uyd.:rmuşlardır. lacaklır. Burada Musolıni'nin bir 
biç bır şeyıa farkına varamamı~· iş bu kadar kolaylaşdıktao son• nutuk söyleyeceği ıannolunmak· 

YasaSl 
Cenevrede Hatayın ana ' (11İ· 

tesbit edecek olan eksperler 1'0 ş • 
tesi bugün tekrar mesaisine ~Jld 
lıyor. Komitede bundan C\ ·rıi!l 
içtimalarda. Fransız eks~e~le~,.:j • 
çıkarmış oldukları müşkuiat "ırıı5 
zünden bir netice\'e varılaıllll tı·· 

· be 
ve paskalya yortuları münasc giill 
le celseler talik edilmişt;. B\iıı· 
başlanan miizakerelerin ise 24 '-Jt' 

yısta toplanacak Milletle:. Cem~, 
ti komcvine arzedilrrlek uzcrc, 

1 
• • o 

yasayı behemehal hazırlamı~ 
ması lıh:ım gelmektedir. rıtı 

Bu ikinci toplanışta Fransızl3rŞl' 
projeleri de Türk projesi ile ı-a 
laştırılacaktır. tııırı 

Fransız proJ· esinin esas }la 
tıı"' 

malUm olmamakla beraber, Il:Wiıı 
da Fransız müstemleke idare ~ 
şimdiye kadar takip etmiş old~~tl" 
siyasetten bazı istin taçlarda btl• ~ıı 
mak mümkündür. Yani frıııı dJ 
eksperleri bu defaki toplantılı:rş • 
da ellerinden geldiği kadar ıllıı 
külat çıkarmağa çalışacakl~r~ır~,. 

Ancak Hatay meselesi gıbı • 
. . dıı\' 

zik bir davada, çok dıkk~_tlı rı:all' 
ranmak gerek olduğuna gore, aJ9fl 
sız eksperlerinin son mane\rf .,.eıı 
ne olursa olsun, milltler Ceıll'<lı 
konseyinin bundan evvel vsrıı.ırıl 

"mtı karardaki esas hatların ŞU ro e 
ve teferru~tına uygu~ b!' -~ııse' 
ile yine Mılletler Cemıyell ~ 
yine gidileceğine şüphe yokt~: ,., 

Artık müzakerelerin de le) 51ıı> 
laalle ile daha ziyade uzatılfll3 b • 
tahammülü kalmamıştır. Mur~t • 
has heyetimizin bu defa işi ~ d~ 
mağa sebebiyet verecek şckılJ<O • 
lüzumsuz ve çürük iddialarla ~,ı:ıs 

y aşroıı"' mitenin daha fazla ugr ~ • 
fırsat wrilmesine müsaade et 

yeceğini de şüphesiz görü.>:o:u; ıj· 
Hatay, behemehal kendısıll dıo. 

d .. .. l bekte 
yık olan ve art ,goz e ur· 
müstakil idaresine kavuşacal< f 

Ahmet~ 

23 isan 
Bayra ı ··511 

Yarın, Atatürkün teşeb~~rs~ 
Ankarada 1920 de ilk defa 0.si11!t\ 
Bırinci Büyük Millet rM:b pAı;' 

"' B"yı.ı1' toplandığı ve c'Iurkiye u t tJll' 
Jet Meclisi Hükumeti> adile 

5 rııJ• 
· b' h"k" met J<.tl bulda ngayrı ır u u 

<.luğu gündür. oeıJ~ 
23 Nisan, ayni zamanda ç 

bayramıdır. . s' 
Bütün mektepler pazartesı 

babı tekrar açılacaktır. .. 0ısıı 
Çocuk bayramının ilk güııl.l ıılı~· 

yarın şehrimizde ynpılacak şe ıc ıJ' 
ler Beyoğlu ve İstanbul oJoııı 
zere iki mıntakaya ayrıiınıştıt'·s',ı 

sa~ıracak meç?arl -Bir de gazetelerin öbür sahifesi-

Hcpımizin bu kadar üstüne düş
tüğümüz şu ekmeğin ilim erbabın

.dan olmıya hıç hevesi yok: Aç ka
lac01k !! 

lardır. ra artık planın üçüncü safhasına tadır. 
ilk nazarda akıllara lhayret ve- geçiliyor. MUSOL iNi. HITLER MOLAKA Ti 

ren bu işi becerenler, vaktile de Yangın yerine bakan pencere • Berlin 22 (A. A.) - Siyasi m3• 

Beyoğlu yakasında: Saba~11ıst't 
11 de Beyoğlu, Knsımpaşa, j(' iJ) 
Şişli, Maçka taraflarındıı ~e tıC' 
mektep talebesi muallimlcr\iôe' 
raber Taksim meydanında ;,r. JJı1 
nin önünde toplanacaklar ·r~ectıl 
sırada İstanbul Çocuk E51 ;ıı ~ 
Kurumu tarafından hazırJaJl t U' 

ne bakın, madalyanın tersi gibi: 
İskoç milli takımı İngiltereyi 

yenmiş! * 
Hayret şey: 

ayni şekilde iki büyük· cinayet iş- }erden bırinin demır parmaklığı hafil, dün Roma'y!l hareket etmiş 
lemiş kimselerdir. Bunladan birisi, kesiliyor ve bir de aşağı ınmek i- olan Göering'ın yakında yapı. 
tafsilatı henüz hepimizin pek iyi çın ip hazırlanıyor. lacak olan Musolini • Hitler müla· 
hatırladığı Karaköy postahanesi Herşey bu suretle yolunda git • katının tarih ve telerruatını tesbi~e 
vczned:ın Hüsnüyü Maslakta tikten sonra artık sıra tevkıfhane- memur olduğunu beyan etmektedır. 

Hayret 1 
Bu maçı 150 bin insan seyretmiş! 
Gazeteler bu rakamı fıdeta övü

nerek, hc.ıyı et vermek için k<ıyde· 
di) orlar ... 

Surıh isim ve adresini bildinni
yen bır zat gazeteye yazdığı bir bir tuzağa düşürerek öldüren Ab- yi terk etmeğ~ gclıyor. Bu duşün- deiumumilik tahkıkatı adli cep -
cevapta: dullah. diğeri de cinayet işlemekte celerini de jandarma devriyeleri - heden dennlcştırmeğe koyulmuş-

Sanki bu hayret edilecek bir şey
miş gibi! 

- Deniz gibi bir kadını beğeni - ondan aşağı kalmıyan ve Halayda nin yangın yeri tarafında sık sık tur Alakadar bır çok kımselerın 
riın! bir Türkün kanına girdikten sonra dolaşmalarına rağmen sabaha kar- malCımatıarına murocaal eıiilmış 

150 bin kişi de bir şey mı? 

Ayol, öbtir tarafta İspanyada gö
rülmemiş bir m.ıç oluyor: 

Dıyor. Hayret!. Galiba çöpler 1- tekrar sınırlarımıza giren sabıkalı şı saat beşte tatbık mevkiine ko • olup heni.ız bu fırar hadisesınden 
dnresi evleniyor!! Tevfiktir. Bu iki gözü kana susa• yuyorlar. suçlunun kım olduğu tesbtt edile-

Bir buçuk mılyar ınsan esyredı
yor! ! ... 

~~ ,.. • .h.• mış kafadar, işledikleri cinayetin Abdullahla Tevfik şu dakikada memıştir. 
.,,,--- E?if~ hesabını \'ermemek için günlerden. tstanbulun henüz anlaşılmıyan bir Yalnız tahkikat esnasında ala • 

.V7 beri bir plan düşünmeğe başlamış· yerine gızlenmiş bulunuyorlar kadarlan en zıyade meşgul eden 
nuı•suı11111ıunıuunuıu11ıuu11111uıı•mınuınu1 ı1111111 .,1111n11 mın11nıuuıuııı11111ııuınıuı1111111n11111tnnuu1111111111ıt1ruıunın111 !ardır. .. d l ~ d 'kk ti d l 

Taliiıı garip bir cilvesi olarak Ha ise evve a nazarı ı a nokta. daima kılitlı uran ame ı -
Bıçak kemiğe Esrarlı bir hadise ayni koğuşa düşenAb:fu ilahla Tev- celp etmiyor, sonradan yapılan yathanenin istenildığl zaman açı -

fık aralarındaki dostluk çol\.aldıkra yoklamada bu iki şeririn mevcut labılmesi. gardyan ve jandarmala-D d ( 1 inci sayfadan devam) 6 "' ı o h l k ayan ı •ı'hı·nıerinde kurdukları tatlı hülya• olmadığı görü üyor er a araş - rın nazlretlerinc rağmen parma -vakit, dükkanın büyük kepenginden .. h b' 
(Birinci sayfadan det'am) yan cııddedekinin bir metreden tarı da hakikat sahasına götürmek tırmalar yapılıyor. Etrafta i.; ır lığın kesilip bunlnrın iple sokağa 

fazla tamamen kesıldi~ini ve kalın için araştırmalara başlamışlardır. ize rastlanmıyor, nihayet ameli • rahatça inebilemeleri meseı~sidir 
gun bir şekilde bitlrmc:ıı ve 24 camların parçalandığını hayretle Nihayet lali bu iki gence burada yathane akla geliyor, hala kapısı Tahkıkat bilhassa bu noktalar üze-
Mayısta toplanacak olan Milletler görmüşlerdir. ı b ı t i d ..> l ti 'lmektedır da yar olmuş ve önlerine güıel kilit i olan ur ası açı ıyor. şte o r n en "erın eş rı . 
Cemiyeti konseyine verilmek üıerc Biraz. sonra dükk~nın di~er ke• h d 1. B ı h kk d l·'\matına 

ı i bir (mıat açmı,tır. zaman er şey mey ana çı'l.ıyor. u rnese e a ın n ma u 
anayasa proı'esini haıırlaması ı~. peng n muayene eden müstahdem. 1 d h 1 "d t tt ğı . M"dd . mumf 

ler bunun da yandan kcsilmicı. 0 1. Tevkifhane müdürlü~ü. tevkif. Bunun üzerine mesc e er a mu - muracaa e ı mız u eıu zım gedığini söylemiştir. v " 

1 duğunu görmüşler ve hemen po• hanenin üst katında. yanaın yerle. deiumumiliğe ve zabıtaya haber Hıkmet Onat bir muharrirımize Murahhaslarımız müzakere erın lise haber vermişlerdir. 6 

en kısa zamanda bitirılmesini isli· Zabıta memurları derhal vaka rine bakan arka cihetinde bir veriliyor, iki cepheden tahkıkata demıştir ki: 
1 h il. l k hk ameliyathane ve hastahane yaptır· elkonuyor. - Fırariler henüz yakalanama -yeceklcrdir. Bu defaki toplantı ar· ma a ıne ge ere ta iknta baş• b 

F d 1 larnışlardır. l.k olarak islı'cvap maktadır. Buranın ino:.aalı geçen• Henüz suçlular yakalanmamış - rnış ve suçlular da henüz tes ıt e-da ransız eksperleri geçen e a v 
olduğu zibi yirıc kaçamakla yol· edilen mahalle bekçisi Mevlut gece terde sona ermiş, kapısı kilitlenmiş· tır. Zabıta bir taraftan şehırde ve dilememıştir Şımdilık nazaret al-
lara sapmak isterlerse, hcyetimız yarısındau biraz sonra son süratle tir. Ameliyathane ve hastahanenin limanda sıkı takyidat ve takıbata tın d a knr.c:e yoktur. 

buna müsaade etmiyecektır. g<·len bir otomobılin kaldırıma çı- bu günlerde kabul kat'i muamelesi başlamış, dığer taraftan da Müd - Tahk•kat devam etmektedir 
karak dükk4na çarptı~ını ve bu 

Halla SÖ} lcndiğine göre, Fran. rnusadcme ıle kepengin 1-:ırıldığmı 
sızların manevralarına meydan bı· iddıa etmiştir. 
rakmamak üzere icop ederse ken· Bekçi bu meçhul otomobilin 
dilcrine iiltimatom mahıyetin· numarasını görememiştır. Kazadan 

sonra şoföre durmasını ihtar eden 
dt telakki edilebilecek şekilde bekçinin ihtarını dinlemeoıiş gaz. 
miı hlel verme~c kadar ileri gıde· lara basarak son sür'atle kaçmış .. 
ceklerdir. tır. Dükkan sahiplni ve civardaki j 

Buradaki hnva Türk tezinin be- komşuların bir çoğu ise bu iddiayı 

1 

hemebal gal p geleceği intıbaım kabul etmemektedir. Tahkikat 
bırakıyor. devam ediyor. 

h e kş şmu e az r" 
• Bug .. n münderecae~maz n çokl ğu an b ş aka e ren 

lasa arı ı oyamıyorl.!z. Fakat bugün bütün gazetele baş 
makalelerini Türk • Yugoslav dostluğuna hasretmişlerdır. 

çocuk mümessillerinden. i~~:Sl~ 
lan bir otomobil kafilesı .,. e< 
gelecektir. Kafile gelir gel~~ıı fs' 
velfı şehir bandosu tarafın ı; t' 

k onr:ı ,..,; tiklfıl marşı çalınacn • s 11ıısır 
geme Kurumu namına ·. ııoıfl 
Tahsin ve Beyoğlu HalkC~~rer ~, 
başkan Ekrem tarnfındnn do ç-0 

·ıc ~ 
tabe irad edilecek, sıra ı. )1:tftl. 
cuk mümessilleri çocuk ve ıı'. 
münascbetile duyduklarını -re ti' 

b"yül<le ef 
elerini anlatacaklar, u \'e ıt' .. r~ 
zim telgrafları çckecekı:r ıc 'J'V ~ 
dandaki direğe mcrasırıı 111,ııı"I 

v k"l' k ya\·rı.ı d r bayragı çe ı ır en ı:ır ı · , 
bayrağımızı selamJıyacakdc 'fC~ııJ 

Öf,leden sonra saat 14 13e)'° re 
başında mekteplilere ··sBtfle 

b
. J1lıl 

Halkevi tarafından if 
. J<9 

verılecektır. Ö 1ıe1c tı1' 
lstanbuZ yakasında: g btırı"ır.0,. 

dar mekteplerde çocuJdnı' c:el'eı .t~' 
·ne" /9 !aşacaklar ve kendilerı çocııl< . ıct' 

brıtılaeak. Saat 14 de tol11ob ~11p· 
tüphanesi önünde~ 0cz.it1tı .. ) ~9 ' 
binilerek şehirde bır g ıtUti.lP J' 1 

lacak, saat 15 den s~nr:l<aııile ıl'ı,ı' 
nede Belediye, Partı c çocı ' 
ğer çocuk arkadaşla~ı~~cti ~er 
tnrafından bir çay zıY ofı 
cektir. ,t]Ll)~ 
YEDEK ~UBA Y Ol< 51~~ ,,~1 

YARIN Ki MERA 01'111ıı ıı1' 
Yarın Yedek SubtıY c diP10 8~ 

da iki bine yakın tnleb~~8ı.:t•':~ ı ' 
.. . • yapıl dı O' 

tevııı merasımı .. fille 11i 
miina ebetle mektep 00 t6'' 
Atatürk anıtının açılıŞ 
ynpılacaktır. 

........ 

lı 
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Gemilerin yaşı 
ünün meselesi: 
Zarara uğrayan köylünün 
vergileri terkin edilecek 

· Almacak gemilerin yaşı 
15 ten 20 ye çıkarılıyor 

11

- t-ialk Filozofu ı 
diyor- ki : 

------~ Halk iıte böyle 
korunur! 

Matbaaya çocuğunu elinden 
tutmuş, temiz pak kıyafetli bir ka
dıncağız gelmişti. Hüngür hüngür 
ağlıyordu: 

Mahye Vekaletinin mühim bir tamimi 
alısulü hasara uğrayan köylüler tesbit edilecek .. 
Vergi terkininden kimler istifade ede~ek . 

la absuın hasara uğrayan köylü sulata taaJluk eylediği takdirde to- namaması hangi malı sene?~ vakı 
"1 \'e d · e terkin de yalnız o sene ıçın ya-\tt . ınüstahsillerin vergilerinin humların atılmış olmasın ~n s?n- ıs . . 

kin edilınesi için dün Maliye Ve- ra vukua gelmesi ve fevkalade arı- pılabılecE:ktır. . . 
~Und:n vilayetlere mühim bir zadan tohumları.n ~arar gö~_erek 5 - Zeytin ve fındık gıbı bazı 
~ &onderilmiştir. Bu tamim • mahsul verıne ımkanının munse- meyva ağaçlarının senesine göre 
ı1 __ ~aşıldığı üzere cMahsuh ke- lip olması lazımdır. Tohum atılma- mahsulün tabiatı iktizası hazan az 
~ Yalnız tohum atmak suretile dan evvelki arızalar dolayısile ver- hasılat vermesi, vergi terkinini ica-
~ilen hububata münhasır ol- gi terkin edilemiy~cektir. bettirmiyecektir.> 
ı.r:: zeytin ve meyva gibi ağaç- 2 - Hasar, zeytın, fındık, elma İstanbul vilayeti ziraat müdür-
lial hasıl olan mahsullerin ver- ve sair meyva ağaç~~:ının ~ahsu- lüğü tamamile emredilen noktalar 
. de hu terkinin dairei şümulüne latına taalluk eyledıgı takdırde de 
~ktedir. fevkalade arızanın, vbu ağaçlardan etrafında derhal tetkiklere başla-
1-r ekaı:~· bu vergilerin hangi şart- mahsul alınmıyacag~m tahakkuk mış bulunmaktadır. İstanbul Ziraat 
ltn dahilinde terkin edilebilece • ettirmiş bulunması lazımdır. Müdürlüğü hudutları dahilindeki 
bite da~ bir çok noktaları da tcs- 3- Henüz mahsul verme _zam_anı müstahsillerin vaziyeti bu bakım-
tlr, ~ve bu tamimle bildirmiş- gelmeden ha~ıl olan .fev~ala?e ar~- lardan tetkik edilecektir. Vergileri 
dır· 'resbtt olunan hususlar şunlar- zalar dolayısı~e terkın c_~heti~e gı- terkin edilmek lazım gelen köylü 

• dilebilmesi içın mahsulun 1drald 
tl varsa, bunlar, bir liste halinde tes-

f!k - Vuku bulan hasar, tohum zamanı beklenecektir. 
~k ' ~ d h 1 1 bit cdilı>cektir. 

Oç !Jıllık vukuat hakkında bir lis
te sulh mahkemelerine verilecek 
1\ &nunu medeninin velayet, vesa- kaza dahilinde yazılı değilse, nü
~ -~~nuı uumın>tnl{ seıp.u ah ıaA fus idaresi ölenin kayıtlı bulun • 
\> huküınlerinin daha kolay tesbit duğu ikinci nüfus dairesini haber 
e t .. ı_.b, d k' k 

h ... ~ ı için, bütün ölüm vak'ala- verecek ve bu daire e vn ayı en-
. ""'tll ~ h di mıntakasmdaki sulh mahkeme-hauı r afta muntazaman ma -

8\ılh sine yazacaktır. 
l:~ . nıahkcmelerine mulıak- Bu tamimi alan bütün nüfus da· 

~ildirilnıesi n.hiliyc Vckale- ireleri 3 yıllık vukuat dosyalarını·• 
' "ili1etlere tebliğ edilmiştir. tetkik ederek 8-3-934 tarihindenbe
l~diı nazaran; nüfus memurları, ri sulh mahkemelerine haber ve • 

'1~~ haber verilen ölüm vak'· rilmiyen ölüm vak'alarının bir lis-
'bet ~lenin aile künyesile bera- tesini hazırlıyacak ve bunları da 
~ da bir o kazanın Sulh ha- hemen mahalli sulh hikimliklerine 
"-.....: bildirecekler ve eğer ölen 1 bildirecektir. 
~ '1tıtı,ııuııuıııııııtuııııııı11uıııııııumıııuıuıuııuıııııı1111111111111u111ııuıııuıııııııııH11111u11nımııuıııııııuıı111111U1.111111 

'l'ıenezzüh Avrupa ya 
a~en/eri IJ0TT1ates 
Qş/ıgor Göndereceğiz .... --
~!·· Mayıs 15 indedir 

... )' t Deıniryolları İdaresi 15 
TUrk domatesleri çok 

ralbet görUyor 
• 

Bu yaz mevsiminde Avrupaya 

taze domates ihracı için hazırla • 

nılmaktadır. Bunun için ihracatçı • 

lar hususi blr ambalaj nümunesl 

aramaktadırlar. Çünkü dometesle
rin gelişi güzel ambalajlar içinde 

bozuldukları görülmektedir. Ge • 
çen sene nümune için bazı Avrupa ,.. . 
memleketlerine gönderilen doma-

teslerimJz çok beğenilmiştir. Bu 

lez1 ~ itibaren tenezzüh sefer
'1. ~ ip _etmeğe başlıyacaktır. 
~t lleZZüh seferleri Sapanca 
~e Adapazarına olacaktır. 
ltt ~ 0lları İdaresi, geçen sene • 
ltııın ~ferlerin çok rağbet gördü
~ rereıt hususi surette te • 
~,erleri için blr tarüe ha

lette dır. Bu tarife ile aile • 
~toplu bir halde tenezzüh e

~. i IXıühiın tenzilat yapıla • 
~ ~e, halkın göstereceği yıl mühim mikdarda domaıe. Ih • 
~ Rore de tren seferlerini racatı yapacaiımız ümit edilmekte-

tır. dir. 

!!•bt roman: 48 

Sen de seveceksin r 
~taıı 
~~ e::· Bu gece burada ka
~ L rahatına bat. Sa • 
~ llOnU§uruz.. 

' .\İ :lilıaya döndü: 
S ahtan. Eve git. Bey ne ' Oldu:!: 0 Vakit benim bura-§ \'erdJ.llC!ylersln .. 

.._"';" ~e ol 
~hllıa uyor kuzum, nedir bu, 
~ bi,Or dun?. 
~ltl~r~rakla LUtfiyenin söy
latr· ını bekliyordu. 

ıl'e· ........ . 
.,_ c\bıacı~ 
~ Sab,.ı.. 5l!nı Uzülecek gibi de. 

""'le · b llkl... Yın sana her şeyi an • 

~l'tte.k b· 
etijYC>rdır şey söylememekte 

"ltat•ı u. FirdEvs, 
Yen olmaz .. 

Etem izzet Benice 

Seni bu halde görünce imkl-
nı yok uyuyamam! 

Ne oldu, çabuk söyle bana?. 
Salih nerede?. 
Bu gelişi beğenmedim ben?. 
Anlat bana her şeyi! .. 

Firdevs hem bunları söylüyor, 
hem de merak ve heyecandan bu
nalmış bir halde Lutfiyenin al • 
zmdan çıkacak lAkırdıyı bekliyor
du. Bu tuhaf ve garip bir sahne ol
du. Birdenbire genç kadının göz • 
leri sulandı ve ablasının boynuna 

sarılarak hıçkırıklar içinde hüngür 
hüngür ağlamıya başladı. 

Lutfiye ağlayınca Firdevs de in
siyaki bir tesirle ağlamıya koyul
du. Bu karışlıklı ağlayış epeyce 
sürdü ve yine Firdevs ilk önce ken- , 
disini toparladı, sordu: 

lstanbul köyleri 
kınma programı 

kal· 

Vilayet, 937 bütçesinin tatbiklle 

köy işlerine ve köy kalkınmasına 

ait teşebbüslere büyük bir yer ve

recektir. Bu arada ziraatl himaye 

ve ıslah, mahsulata .. arız hastalık
larla mücadele, köyleri ;1ğaçlan • 

dırma, meyva fidanlıkları tesisi, 
kümes hayvanları, sığır ve at ırkı

nın ıslahı işleri vardır. 

Bütün bu işler için 937 bütçesine 

132598 lira tahsisat JfonuThiuş olup, 
bütçe gelir gelmez hazırlanan prog
ram dairesinde çalışmalara başla· 
nacaktır. 

Bundan başka müteakip her yıl 

köylerin kalkınması için bütçeden 

150 bin lira ayrılacaktır. 

Yeni ticaret 
Anlatmaları yaplldı 

lktısat Veklletinden Türkofisi 

§ehrimiz fllbesine telgrafla bildi • 
rildiğine göre evvelce feshi i1 bar 
edilmiş olan Türk • Macar tıcaret 

ve klerlng anlaşmaları bu ayın 16 

sından itibaren Haziran iptidasına 

kadar temdit edilmiştir. 
Türk Fransız ticaret ve klering 

anlapnalannm da iki ay daha tem· 

didine te§ebbib edilmi§tir. 

Hilktlmetlmlzle. Poloya hfikil • 
met! arasında mevcut ve müddeU 
bitmek üzere bulunan Ticaret mu· 

ahedesl, iki ay müddetle uzatılmlf 

ve diln alakadarlara bildhilmiştfr. 

- Söyle ne var?. 
L!1tfiye allıyarak tek kelima ile 

cevap verdi: 
- Ayrıldım! 

Firdevs §81lfdu 
- Ne ayrılması?. 
- Salihten!" 
- Niçin?. """"'"'\. ~-- , .,. r. 
L!1tfiye içinde gecelerdir tilrl • 

ten heyecanı bopltmıya fırsat ve
ren bir bolluk ve ter.hlıkla yine 

ağlamasını sürdürllyordu. l'trdevs, 
- Gece yarısı neden oldu böy· 

le?. 
Dedi ve soruşlarını devam ettir• 

C:li: 
- Nedir mesele?. 

:Anlamadım .. 
Kavga mı ettiniz? •• 

L!1tfiye yine ağlıya aiJ.ıya, fakat, 
içli ve titrek bir sesle: 

- Ne kavga ettik, ne de bir ,ey. 
Biribirimizl bile görmeden 81 • 

rıldık!. 

Dedi, devam etti: 
- Benim bahtsızlılı.m, çllekeşli· 

,.. r 
6ım .. 

Ticaret fil omuzun tonajı eksil· Kocası ölmüş, sokakta kalını~lar· 
dı. Kadın çalışmak istiyordu. Fa • 
kat nereye baş vurmuşsa çocuğunu 
kabul etmemişlerdi. diği için tedbirler alınıyor 

Biz öteye beriye baş vurduk: İs
tanbulda analı bir çocuğu alacak 
bir müessese olmadığını hayretie 
ve acı ile gördük. Kadıncağız, her
ikisinin hayalı için, çocuğunu bir 
yere evlatlık olarak emanet etmi
ye razı olmuştu. O yaşta çocuğu 

eviatlık alacak babayiğit de çık -
madL 

H er sene bir kaç geminin eskiye- si teşekkiıll~rin ~a~i~len. gemi mü-
rek gayri faal bir vaziyete gir- bayaa edebılmesı ıçın bır çok ko-

mcsi ti.:?aret filomuzun kadrosunu }aylıklar yapılacaktır. Bu arada ha-
noksanlaştırmnktadır. iki sene ev- riçten alınacak gemilerin 15 ~ne-
vel 213,890 olan ticaret filomuzun den yaşlı olmaması hakkındak1 ka-
umumi tonajı bu yıl iki yüz bin to- r.:ır 20 seneye uzatılacaktır. . . 
nun çok aşağılarına düşmüştür. Bu- Ayrıca ecnebi fir~a~ar kl~rı~g ile 
rada deniz yollarının Vapurculuk gemi satmadıkları ıçın hukumet 
şirketinden devir aldığı bir çok va- hususi bir döviz müsaadesi v~re -
purları hurda olarak satmasının da cektir. Bunun için bir formül a- Bu kadının göz yaşları matbaa • 

lar önünde kurumamıştır. Ve nice 
analar, böyle şef.kat ve merhamet 
dilenerek, göz yaşlarile nice kapı
lar ıslatmışlardır -

tesiri olmuştur. Bu şekilde zayıfla- ranmaktadır. Esasen bir kaç sene-
makta olan ticaret filomuzun tek- denberi hariçten gemi alınamama-
rar ku\•\•etlendirilmesi için alaka - sının sebeplerinde bu güçlüklerden 
darlar bazı tedbirler alınmak !Uzu- ileri gelmektedir. Onun için alına-
munu hissetmişlerdir. İktısat Ve - cak tedbirler ile ticaret filomu • İstanbul Kültür Direktörlüğü 

mekteplerde (Çocuk odaları) aç • 
mağa karar vermekle ilk defa bu 
sayısız derdli anaların göz yaşla • 
rını dindirmiş bulunuyor. 

kileti bu hususta tetkikler yap • zun yeniden kuwetreneceği tah· 
maktadır. Buna göre bilhasa husu- min edilmektedir. 

._... .................. ""'NlltWl .... M .... llUl ....... tt ......... lffttlll-Mllll ""hflMeltlNtlUIHtNINllllHllttlllNHI,_ __ 

Mezarlıklar 
•• 

Uç kısma 
Ayrıldı 
Pllnda tarihi mezarhk· 

lara yer arraldı 
1stanbulda mevcut mezarlıklar 

üçe ayrılmıştır. Birincisi tamamile 
tarihi lnymeti haiz oldukları için 
olduğu gibi muhafaza edilmeleri 
lazım gelen mezarlıklardır. Bunlar 
şehrin her neresinde olursa olsun 
içleri tarh ve tanzim edilmek, et • 
rafları düzeltilmek suretile behe
mehal muhafaza olunacaklardır ve 
bu gibi mezarlıklar yeni şehir pla
nında yer alacaktır. 

İkincisi tarihi kıymeti olmıyan 

mezarlıklardır. Bunlar, Maçkadaki 
meşhur Şeyhler mezarlığı da da
hil yeni şehir planında yer alma
makatdırlar. Bu gibi mezarlıklar 
planın tatbikine başlanmazdan ön
ce kaldırılacaktır. 

Üçüncüsü içinde kısmen tarihime 
zarlar veya mezar taşları bulunan 
mezarlıklardır. Bu. gibi mezarlık
lardaki tarihi taşlar da muayyen bir 
yerde toplanacak, mezarlıklar or
tadan kaldırılacaktır. 

Askeri mektepler 
Spor mükafatları 

İstanbul Askeri mektepleri se • 
nelik spor müsabakalarının müka· 
fat dağılma merasimi yarın Tak • 
sim stadında yapılacaktır. 

Programa göre saat 14,30 da 
Cumhuriyet abidesine çelenk ko • 
nacak, İstiklal marşı söylenecek, 
nutuk söylenecek, müklfatlar da • 
ğıtılacak, geçit resmi yapılacak, 
muhtelit takımla şampiyon takım 
arasında Hentbol müsabakası icra 
edilecektir. 

Heybelide bir 
Havuz yapıhyor 

Marmara civarındaki küçük ve • 
saitin sığınabilmesi için Heybeli· 
adada büyük bir havuz yapılmasına 
başlanmıştır. Havuz Adanın ıakele 
tarafında eski dalga kıranın oldu
ğu yerde inşa edilmektedir. Bu 
yaz bitecek olan havuza her tnrUl 
deniz vesaiti girebilecektir. 

Firdevs sabırsızlanıyordu: 
- Nedir o halde?. 
Genç kadın, bütün hadfseyt bq

tan sona anlattı ve .. ilive etti: 
- Görüyorsun ya.. ortada bir 

hiçten bqkaaı yok. 
Zaten, bu adamı ben sevmedlJim 

albi, o da muhakkak k1, beni .v
mlyor, fstemlyorDl.Uf ! 

Abla, senin anlıyacatm ben baht
sız kadınım. Bunu ne yapsam de • 
IJştiremem. Dofugumdaki alın ya
zım bu. Tekke felsefesinin cKadert 
illht, cllvet ill1ıt. dedill geylere t
nanınıyoruz. Faka~ muhakkak ki, 
tabiatın ve yaratJ§ın lnanılacak ta
rafları var. Kader, tnanılacaldarm 

en başındadır. Biç bir py bilmiyo
ruz. Bildiğimizi sandığımız her şey 
hiç bilmediğimizdir. Doğumdan ö
lüme kadar biitün bir ömür sadece 
vakıayı müşahededir. Doğumdan 
öncesini bilmediğimiz kadar ölüm
den sonrasını da bilmiyoruz. Meç
huller .!çinde yaşıyoruz. Kader .. 
Yaşamamızı da, ôlümümQzil de 

elinde l.•uulnduran kudretin ~nsan 
boynuna astılı pli bir tablodur 

Firarilerin 
Emlaki 
Satılıyor 

İşçi kadın ve erkekler sabahları 
çocuklarını bu evlere bırakıp ak -
pm üstü alabileceklerdir. 

Namusile alnının terile ekmeği
ni kazanan yoksul analar ve baba
lar! 

Borçlanma suretll• Maarif Müdürlüğünün halk se-
satıt yapılacak verlikte gösterdiği bu emsalsiz ba-

Memleketimizden firar eden rum- balık, yüksek insanlık önünde şlın-
lardan metruk kalan arazi hakkın· di, doğrusu, biz ağlıyoruz ... 
da Maliye Vekaletinden vilayetle- Halk Filozofu 
re yeni ve mühim bir emir gönde· l==============z 
rnmişur. Halkevi 

Bunda; her vilayette bu gibi Rum Çalışma lan 
}ardan kalan bağ, bahçe, fidanlık, E . - - H Zk · d 

mınonu a evın en: tarla, arsa gibi yerlerin borçlanma 
l 23 Nisan 937 cuma günü Milli suretile yerli halka ve göçmen ere 

Hakimiyet bayramı aşağıdaki pro-
satılabileceği bildirilmiştir. gram gibi kutlulanacaktır. 

Esasen göçmenlere ve yerli halka 
Müsamere için hazırlanan davedağıtılması evvelce kararlaştırılan 

bazı vilayetlerdeki bu kabil arazi - tiyelcri istiyenlcr Cağaloğlunda 
merkez bürosundan alabilirler. den maada, geri kalan vilayetlerde 

1 - Gündüz saat (16) da mer -
şimdiye kadar satış haricinde bu- kezde: Yeni binamızın temel atma 
lunan topraklar da bu yeni emir- t•· 1 1 kt • oren yapı aca ır . 

!7e ~:~~ ~:d~~~~~:! ~:r~!~ 2 - Gece saat (20,30) da Gülha-
bilecektir. ne parkı içinde Alayköşkünde: 

---·..-
Ecnebi bankalar 
Çok iş 
Yapamıyorlar 
lzmir Sellnlk Bankası 

kapandı 
Memleketimizde iş yapan ecnebi 

bankalarının muamelatı çok azal • 
nuştır. Bunların ekserisi bu sebep
le kadrolarını asgari hadde indir • 
mi.şler; masraflarını daraltmışlar -
dır. 

Memleketimizde eskidenberi il 
yapan bankaların başlıcalarından 

biri olan (Selanik Bankası) Türki· 
yedeki masraflannı kısaltmıya, ka
rar vermiş, bu meyanda bankanm 
İzmir fUbesini liğvetmişt!_r. 

Bu kararın tatbikine evvelki giln 
başlanmış ve §Ube kapatılmıştır. 
Muamellb ve mevduab Osmanlı 
Bankasına devredilmektedir. 

Bankada paralan olup da çek • 
mek fstiyenlerin milracaatleri de 
derhal is'af olwım8ktadır. 
Şubenin lllvile açıkta kalan Mil

dür Bay Fuat Laster Bankanın şeh
rimiz §Ubest müdürlüklerinden bi· 
rine nakil ve tayin edilmiştir. 

ki, her insan mutlaka onun i~t 
ve seyrinden geçmiye mecburdur. 
Tek insanın kader tablosundaki 
bir tek noktayı bile delfltirmiye 
bütün be§eriyetin gücü yeter de • 
jildir. Geliri genif "bir adamın ötü
rilf(l Jı:.a§lSUlda bir kanat kUf tü
yü ne ise biz yaradanın karşısında 
o bile değiliz. Kendi kendimizin 
bile değiliz, hep onunuz. Hem de 
o kadar Aciz, o kadar misklıı, o ka
dar gafil ve hudutsuzluğun bütün 
lfadesinı içinde taşıyan bir b!jme
mezlikl !. Alın yazımızı bilmedilf· 
m1z kadar bir tırnağın, bir kılın bi
le niçin uzayıp kısaldığını bilınl • 
yoruz. Ben değil, bütiln dünya lllın-

leri. fllosoflan, teknik ve fen a
damlan bilmiyorlar. 

Ldtfiye, eğer firdevsin müclaha • 
lesi olmasaydı cuşişe gelmiş bir ha
tip, yahut da bir konferansçı gibi 
sözünü ~ ürdürecekti. Firdevs~ 

- Bırak §imdi nutku da bana ce
vap ver .. 

Dedi ve sordu: 
- Eve geç geldiğin akşam nereye 

(Devamı var) 

a) Söylev: Nusret Safa Coşkun 
tarafından, 

b) Temsil: Himmetin oğlu (3 
perde.) 

* Eminönü Halkevinden.: 
Bu yıl için düzenlediğimiz seri 

konferansların on beşincisi 22-4-937 
perşembe günü saat (17,30) da E
vimizin Cağaloğlundaki merkez 
salonunda Bay M. Sami Karayel 
tarafından (Sporda teşkilat ve di
siplin) mevzuu üzerinde verHe • 
cektir. 

Da\•etiye yoktur. Herkes girebi
lir . 

küpe olsun .• 
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Hitler 48 yaşında! 'ı 
Almanyanın iktidar mevkiini elinde 
tutan adam maksadına nasıl ermişti? 

H 1 K ~,!.H~t :ne~J 

Hitler, Münihe geldikten sonra bir giin bir kahvede masanın 
üzerine çıkarak, dört beş arkadaşına bir nutuk söyledi ve 

Nasyonal - Sosyalist partisi de o gün doğdu 

Ludendorf, Hitlere partisini kurmağa çalışhğı 
ilk sıralarda çok yardım etmişti 

Hitlerin çocukluğun-
1 dan başlayıp bu güne ı 

kadar gelen hayatının 
· kısa bir hikAyesi 

katında Vagner'i dinlemiye gider
di. 

kendisini iktidar mevkiinde bul

muştu. Yaklaşmakta olan Rus ihti

lali de Almanya'nın havasın~a ara 

sıra şimşekler çakıyordu. Hemen 
her yerde amele ve asl<cr baş kal

dırıyor \'e Almanyada Sovyet ida

resjni .ırnrmıya çalışıyorlardı. Bir 

çok umumi bina~arda kızıl b:ıyrak~ 
Jar görünüyordu. Memlekette müt-ifil/er nutuklarını lırı armıantn atlında ıögler 

Alm:ınya Başvekili H!tı:ri_~ kırk 
sekizinci doğum gununun yıl 

dönümü münasebetile bütün Al -
manyada ve başka memleketler -
deki Alman kolonileri arasında bir 
çok merasim ve geçit resimleri ya
pıldı. 

Bu mimasebetle Ilitlerin Alman
yada bugünkü mevkiini temin e
den hadiseleri .kısaca gözden geçi
receğiz: 

Hitlcrin babası bir gümrük me
muru idi, kendisi tam manasile bir 
hristiyan ve Alman terbiyesi al -
mıştı. Babasının vazifesi dolayı -
sile, o zamanlar, hayatı Alman ve 
Avusturya hudutlarının ik itarafın
da geçmişti. 

A vusturyada ilk tahsilini yapar
ken, mektepte tahammül edilmez, 
kavgacı bir talebe olarak tanınmış
tı. Oyun yerine arkadaşlarını mu
hayyel muharebelere scvketmek is
terdi. 

On dört yaşında iken babası ve 
iiç sene sonra da kederinden annesi 
öldü. 

Hitler yalnız kalınca hayatını ka
zanmak için Viyanaya gitmiye ka
rar verdi. 

1909 : encsi. Hitler elbiseleri pa
ramparça ve yamalı bir halde Viya
ıınya geldi. lkş sene bir çok dük -
kanlarda çıraklık etti, nihayet du
yar boyacıhğında ihtisas sahibi ol
du. 

Hitlerin komünist ve Yahudi a
leyhtarlığı o tarihlerden başlar. 

İlk sevdiği kadının, kabarelerden 
birinde l:ir Fransız şantözü oldu -
ğu söylenir. Hitlcr bu münasebe -

tinden ar,cak acı ve inkisardan baş
ka bir §CY duymamıştır. 

Hitlerin partisini kurmafa çalışiı~ı 
samanlarda alınmıı 6ir resmi 

Hitler, Avusturyalı olmaktan iz
tırap duyardı. O daha o zaman -
dan Almany::ıyı kendi vatanı bi1ir· 
di ve hakikaten Avusturya ordu
sunda hizmet 'etmek zamanı geldi· 
ği gün, gizlice hududu aşarak Al -
manyaya kaçmış ve Münihe var
mıştır. Orada da duvar boyacılığı 
yaparak geçinmiştir. 

Nihayet 1914 yılı gelip çatınca, 
Hitler daha yüksek bir Almanya 
görmek hususundaki emellerinin ar· 
tık tahakkuk etmek üzere olduğu
na inanıyordu. 

Umumi harp başladı, Hitler mu
harebelerde iki defa yaralandı. 

Harp bittiği zaman, Bitler gözleri 
göremez ve kendisi cansız bir hal
de hastahanede yatıyordu. Alman
yanın hezimetini ancak daha çok 
sonraları öğrenebildJ. 

• 
AJmanyada cumhuriyet ilan edil-

mişti. Kayser kaçmış, eski sosyal
dcmokrat fırkası vaziyetin sevkile 

hış bir sefalet hüküm sürüyordu. 
Galipfer, :.ı:aferin verdiği ilk neş'e 

içinde, pek t::ıbii olarak mağlUp mil-ı 
lete el uzatmayı akıllarından bılc 
geçirmiyorl::ırdı. 

Münih şehri bir dehşet alemi idi. 

,Seteler ~ehri mütemadiyen yağma 
etmekle meşgul bulunuyorlardı. 

Rusya lıilc geçirdiği ihtilfile böyle 
manzaralar görmemişti. 

Bu sıralarda Uitler ne yapıyor -
C:u? Hitler henüz tereddüt ediyor
du. Fakat 1919 baharında merkezi 
t.ükfımet tethişçileri biraz yola ge
tırip de, ortalıkta nisbi bir sükunet 
l:asıl olduğu zaman, Hitler, kışlala~ 

Deaamı 6 ıt:ı aag/ ada 

J 

Fakat Hitlcr çalıştığı binaların 

iskeleleri altında bir taarftan Kant'ı 
bir taraftan da Marks'ı okurdu. 
Akşamları operanın üst ve ucuz 

Bu,ankil H1tler, arkdsıntla lıarhlge nazırı mareıal Blomh1Tg oe ma,.1al Makenu n oldukları Jı.altl• 
di f P.,. genercıllerle konu ırıyor 

Büyük Harpte 
Türk Bahriyelileri 

======== Nasıl döğOştOler 
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Tefrika No. 21 Yazan: Zek'i""'ce'nlal"" 
ları tutmuş ki, geminin iaşe zabiti
ne yalvardı, yakardı. Nihayet o 
gün uykumuzu kaçıran yelkenli şe
refine yemek listemiz de değişti. 
Baş yemek olorak şu kelimeler 
listeye yazıldı: 

- Kalkan tavası. 
Filhakika derin ve tam uyku -

dan sonra askere ve zabitana veri
len bu kalkan ziyafeti pek makbu
le geçti. 

POTİ ÖNÜNDE .•• 
6 Teşrinisani ... 

Nihayet nakliye gemileri silah
ları, cephaneleri, topları karaya çı
kardılar. Artık eli boş kalan Midil
li kendine başka bir iş, başka bir 

deniz vazifesi aramak mecburiye
~inde idi. 

İşte .. MidiJlinin telsizinden İs -
tnnbuln doğru yay,ılan halezonlar
da yeni bir vazife istenildiği du
yuluyordu ... 

Bir saat .sonra gelen telsiz dalga
larından Midıllinin yeni bir vazife 
aldığı öğrenildi. Nrosiski tahrip ede
rek cezasını veren (Midilli) şimdi 
de (Poti) yi dövmeğe memur edil
rnJşti. 

- Poti ... 

Karadcnizin şark sahilinde gün
den güne genişliyen bir petrol de· 
nizi vardır. Bütün Karadenizdeki 

1 
Rus sahhillerine cezaları verilir -

ken Potiye bir şey isabet etmemiş
ti. Onun da nasibini alması lazım
dı. 

Saat 4 ... 

Alaca karanlık ..• Akşamın koyu 
gölgeleri arasında Ordudan ayrı -

lan Midilli büyük bir av bulmuş 

Balina balığı gibi suyun üzerinde 
yüzüyordu. 

Herkes çok memnundu ..• Asker

ler vazifelerini bitirmişler yarınki 
mücadele için sanki kuvvet topla
mak ister gibi uykuya dalmışlardı. 

Bataryada saat tam dört kampa· 
nası çalıyordu. Birdenbire uzaktan 
bir ışık görüldü .. 

Bu karnlıklar arasında gözüken 
bir ümit ışığı değil belki de düş -

manın bulunduğu yeri gösteren bir 
işaret fişeği idi. .. 

Bu, bütün gemide sanki bir neşe 
kaynağı oldu.. Bütün gere dı~ -

vnm eden seyirde hiç bir düsmana 
tesadüf edilmemiş ve hiç bir. iz de 
bırakılmamıştı. 

Ansızın Poti önünde gözükecek 

olan Midilli, düşmana iyi' bir sürp
riz yapmış olacaktı. 

Ortalık ağarmağa. başladı. Uzak~ 
tan koyu renkl~re boyanmış Kaf -
kas dağları gözüküyor. 

Biz yaklaştıkça sahilleri daha iyi 
görebiliyoruz .. 

işte .. • 

Potinin açıklarındayız .. Şu bü -

yük burnu döner dönmez karşımı· 
za da avımız çıkacak ... 

Bugün de öyle fona bir hava var 
ki. .. 

Sevilmiyen soğuk ve yağmur 

MidilHyi kucağına almış mütcma -

diyen ıslatıyor. Güvertedeki pos -

taların üzerinde muşambaları su i
çinde; her taraftan su akıyor... . 

Biraz daha geçti ..• Ooh .. hava a
çıldı .. Fakat kar yağıyor. Zararı 
yok... · 

Biz de burunu döndük ve Poti
nin karşısına çıktık .. 

Gecedenberi büyük bir gürültü 
ile denizin sessi1Jiğini bozan ve 
sert dalgaların gürültülerini bo -

Ah şu kadını·ar! 

O akşamki baloda Tokatliyan sa
lonlarını dolduran kadınların en gü
zeli, en dilberiydi. Kadın erkek, 
ı;cnç, ihtiyar, herkes ona bakıyor, 
herkes ondan bahsediyordu: 

-Ne güzel kadın! 
- Ne cana yakın bayan! 
- Şahane bir kadın! 
- Eşsiz bir dilber! 
Erkekler, balonun bu en güzel 

kadının;ı hayran hayran bakarken, 
kadınlar da onu kıskanç nazarlarla 
süzüyorkrdı. Elbette kıskan:cak
lardı: Çünkü her erkek yanındaki 
bayanı ihmal ediyor ve yalnız o -
nunla alakadar oluyordu. Herke
sin gözü ondaydı . İhtimal ki, hep
sinin de içinden şu cümle geci -
yordu: 

- Ah, şu kadınla bir dans e -
debilscm, onu kollarım arasına a -
la bilsem! 

Yine herkes, genç kadının yanın
da oturan yaşlı eşine takdirle bakı
yordu. 

Evet, Melek adındaki bu genç 
bayan, ı:ikmet Tunçerin sonbaha
rında açmı_ş, güz.el bir ilkbahar çi· 
çeğiydl. Otuz iki yaşında ilk karı -
smı kaybeden Bay Hikmet uzun 
müddet evlenmemiş, nihayet on üç 
yıl sonra, bir tesadüf neticesinde 
bu güzel ve genç kadınla hayatını 
birleştirmişti. 

Hikmet Tunçer, güzel karısını 

temiz ve sonsuz bir aşkla seviyor 
ve onun bütün kadınların en güze
H ve en dilberi olduğunu takdir e
diyordu. Fakat <>yalnız kendi tal· 
dirlerini kafi görmıyor ve onun her
kes tarafından sevilmesini, ve her
kes tarafından takdir edilmesini is
tiyordu. Bu akşam karısını baloya 
getirm~si~in biricik sebebi de bu 
idi. İşte herkesin hayran hayran 
karısına baktığını gözlerile görü
yor ve hatta onun hakkında söyle
nilen takdirkar sözlerin bazılarını 
işitiyordu. 

Hikmet Tunçerin neş'esine son 
:yoktu. 

••• 
Caz başlamıştı. Fakat hiç bir 

genç bu güzel kadını dansa kaldır
rnağa cesaret edemiyor, bu kuv -
-çeti kendinde bulamıyordu. Her 
delikanlının içinde şüphe vardı: 

- Ya teklifimi r ed ederse?!.. 
Nihayet demindenberi, elleri çe-

ğan Midillinin makineleri birden -
bıre stoper etti. 
Şimdi .. sessizlik içinde süzülen 

bir gemi var . .• 
Ruslar hiç beklenmiyen bir mi

safirin gelmesinden memnun olmı

yacaklar.. amma gördüler mi? . 
Zararı yok .. gemideki hazırlıklar 

tamam ... 
postalar vazifeleri başında .. 

Bataryalardaki hazır ol çanları 
çoktan herkesi iş başmn dnvet et
ti .• gözler Potı üstunde •• ve kuhık

Jar da kumandanda... . 
- Potid2 ha.Ja bir ses yok ... İstih -
kumlardan da bir selam! Havası bi
le esmiyor. 

Öyle yn .. bize knrşı bir ateş ile 
selam vermeleri lazım değil mi? 

Biz böyle alay ederken şehrin 
şark tarafından hiç te görünmiyen 
bir istihkfımdan birinde bir ateş 
ynfmun. yükselmesin mi? 

- Ne oluyor?. 
Derneğe kalmadan biribiri arka

sından mermiler yağmnğa ve Mi -
dillinin sağına soluna düşmeğe 

başladı .. 

J\esine dayalı olduğu halde gii:ıtl 
Meleği sı yreden·bir genç yavaŞ 1,:. 
vaş ayağa kalktı ve Hikmet 'ftJJl~
rin masasına yaklaştı. af• 

- Rahatsız ettiğimden dolayı 
:C. nızı rica ederim 

Hikmet Tunçer, neş'cli bir ta\fıt' 
la: 

- Estağfurullah, Celalciğirn; r:e 
l:atsız c;tmek de ne demek? tı# 
Qyağa kalkarak karısını, arkadaŞ1 

t&kdim etti. ;ı 

.. - Eşim Melek, arkadaşım .~:re 
Ustüner. Ve sonra Celfıl üstull 
) anında yer gösterdi. ıJ1 
Kısa J;ir müddet şurdan burd 

lronuştular. Nihayet·, Hikmet 'fı.111; 
cer karısına: - Celiıl Üstüner, çlo • s 
iyi danscdcn bir gençtir. onuıı 
cansetmek istemez misin? . .., 

tJIY 
Meler: Tunçer, hafifçe tebeSS 

c;tti: jl 
- Eğu kabul ederlerse .. cet 

Üstüner genç kadının önünde sar 
gı ile eğildi. 

- Memnuniyetle e!endirn. lı 
Şimdi herkesin gözü bu giiıe , 

çifte dikilmiş1 herkes onlara b' fi 
kıyordu. Gençler, genci kıskarıl! iJl 
''e onun yerinde olamadıkları ıÇ 
üzülüyorlardı. ıı 

CeJal Üstüner, bu anda baıonıı, 
en dilber kadınını kolları ara~ 
aldığın,h:m, onun güzel ve kuSU .• 
yüzünü daha yakındnn seyrettı • 
ğindcn ve gözleri, onun tatlı 1''

11
• 

l ışlı güzel gözlerine daha yaJcl ıJl 
dan baktığından kendini dünY.8~o1"' 
rn bahtiyar adamı teJakki edıY si• 
c'!u. Genç adam ya\'aş yavaş bı.l 11• 

Lirli gözlerin esiri olduğunu v~:jjJ 
ların tcsirile kendinden gcçUo 
hissediycrdu. t:ııJ 

Melek Tuııçere gelince: O d~ıla• 
siyah V::! kıvırıcı saçlı, siyah bo I' 
r.arin yapılı esmer gence ıs111fl19 sıJ 
Laşlamıştı. Oııun en büyük arı~,. 
sevmek \'e fakat sevdiği erJ<elt U' 
ı afından sevilmekti. Yeni ta111tjt 
ğ; bu gence karşı ise gönlünde .• sŞ 

yıı• 
&şkın :loğduğunu ve yavaş ıııı· 

lüyüdü&finü hissediyordu. 13unJ<ıŞ' 
lu b€raoer, Celal Üstünerin bB oi· 
larında :i üade kendisini bcğ~~cli 
ğine ve ~evdiğine en büyük el" 

1 

••• ıoJ' 

O balo akşamı büyiik bir aŞ ııÇ 
temeli t.tıldıktan sonra, iki ~a) 

( D•vamr 6 rncr saıd~ 
~--~ ı.ıl" 

Ha .. gavret .. Fakat Rus topÇ 1s• 
v • aı"' 

rı da hakikaten nişancı. :aır tti • 
ha uğraşsalar gemiye isabet ;ıeYj 
r ecekler. Bereket versin 111e ııdııl' 
tutturamadılar .. Fakat sağıJ11 ·ii" ' 
solumuzdan öyle su sütunu ) 
seliyor ki. . . 

-Ay ... 
... -1.· 

- Ay... ~,.n ylY 
Bir kaç dakika içinde yag<> si de 

b' tane , lerce mermi :ırasında ır. gel\ 
yolunu şaşırmış, üzerimıze 
yor ..• 

- Ay... . dit'e 
Bir dakika sonra gemin1~0pıır'~ 

ğindeki bayrağın u~un~ dctı e.i'ıı 
bir mermi geminin uzer1~ e bit 5 

rak denize düştü. Birdenbır . , 
sütunu yükseldi. . bit1 

nI<ı • 
Bunu gören herkes sa gibi ~ tı 

birine (geçmiş olsun) dcrbaJti1'9t~ 
kıyordu. Fakat Ruslar. ıcfırrıl~ ,
hazırlıklı imişler ..• İstlh ıısl<'~c 
rasında!'l yükselen ateşıcrrııV ı}_~ 
ten şiddetli ... Biz bu kada .,erflY 
etmemiştik. Artık ce\•aP 
sırası bize geldi. 

1 
, , 

(Deva"" 
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Yirminci asır 

Amerikadaki Ku-Kluks 
Klan adındaki meşhur ~ 

gizli cemiyet dirildi 
Cemiyetin emrile öldürülenler iki 

ay _içinde elliyi buldu 
Gizli cemiyetin reisi kendisile konuşan gazetecile
,.e cemiyetin maksat ve gayelerini nasıl anlatıyor? 
/\. ınerikadaki meşhur Ku-Kluks- mıştır. Bu zat karargahını cOhyo • · 
til-~an'lara dair geÇ€nlerde ÇEV- hükümeti dahilinde Lima şehrinde 
-:-'lllf olan bir film, A vrupaya da · kurmuştur.> 
161ıderilmiştir. Fakat Avrupadaki Bu haber üzerine Virjil Efinger 
:::ika sefirleri bu filmin göste- derhal bulunuyor, cemiyet reisi de 
!bıde SinJn menedilmesini, nczdlc - itiraflarda bulunmaktan 9E?kinmi-
lerd ınemur oldukları hükümet - yor: 

en rica etmişlerdir. --. Evet, aradığınız adam benim, 
dl Bu f~lınde Ku-Kl~Klan'larla diyor. Eğer gazeteciler benimle bir 
ıı:er gizli cemiyetlerin hayatı ve- mülakat yapmak istiyorlarsa, ken· 
tek ilara istinad eden bir roman dilerini maalmemnuniye kabul e-
~ind: tasvir edilmektedir. derim. 
~ gizli cemiyetin adına Ameri - •• il Black Legion diyorlar. · 
~ c:miyetin cinayetleri hemen 
lbiftir llinlük bir hadise haline gir-

..::: köylü müsbet şehadette bu~ 
lbı on bininin ağzını bıçak aç -
~or. Şehadette bulunanlar da 
bif arında siyah külahlar taşıyan 
tın ço~ adamların dağları, aştıkla -
'" 

1
• hır takım garip otomobil ka -

&11eler· . 
ıeı· ının köylerinden en son hızla 
~geçtiklerini söylüyorlar. A • 
ları alı zenciler ise ne yapacak • 
~:ı Şaşırmışlar, Allaha dua et -
!ar. ten başka bir çare bulamıyor-

~t ~~hakikattir. Yedi seneden
~ l§ıtılnuyen Ku-Kluks-Klan ce
~ dirilmiştir. Amerikadaki is
~ lnuharebelerinden sonra, zen
... ~şı vücude getirilmiş olan 
btıı~ıyetin görülmiyen, adı sanı 
tİılı L0lınıyan kralı tekrar saltana-

lıtı ~unnuş, hükmünü yürütüyor. 
~ay içerisinde katolik, liberal, 
' . memleketlerden gelip yeni 
~~a~ tabiiyetine girmiş elli 
~l(i öldurülmüştür. 600 Amerikalı 
le?t ıt' Çırçıplak soyularak vücüt -
~ .. atrana bulandıktan sonra, tüy
ı.er ~inde yuvarlandırılmış ve 
1-ıırrı,~ 1 çıldırıncıya kadar kırbaç -
Q~tır. 

Ilı ~rniyet 400 kişiyi muhte -
hp.cat a çarptırmıştır. Polis ne 
~ını §aşırmış vaziyette! 
~ ilan edilen ilk resmi ra -
ltıı ~nlaşılıyor ki, gizli cemiye
~)on. rikada ve Kanadada 6 - 7 
lebrtndelıa~ı vardır. Yalnız Detrua 
~. C Yü:z bin kişi! Bu son ra -
«ilcluruı:ıe~ .~ul isminde birisinin 
lt,ltan. esı u:zerine yapılan tahki
~e 80nra anlaşılıyor. Bazı yer .. 
lia ~af ın, hakimlerin, hatta po
bu oldu:larının bu cemiyete da-

l>ıier tarı anlaşılmıştır. 
t~u araftan gazeteciler de boş 
l'i ~r~ar. Bir gün bunlardan bi

•t.ra sı~~ şu haberi getiriyor: 
ltt lam· leJıon şefinin Virjil Efin-

1"de birisi olduğu anlaşıl •• 

Bu zat, hatta bir erkanıharbiye 
haritasından bile anlıyamıyan bir 
generaldir ve bunun için ordudan 
çıkarılmıştır. Gazetecileri, içinde 
yirmi kadar sandalya bulunan ya
zıhanesinde kabul ediyor ve şun -
ları anlatıyor. 

- Ben yüzde yüz AmerL1<alıyım. 
Irkımızı yenileştirmek, memleketi 
millileştirmek istiyorum. Siz hepi
niz Allahın çocuklarısınız. Mukarf
des muharebe için silahlanınız, ec
nebileri öldürünüz, pis kanları akı
tınız. Yarın, ben başta olmak üzere, 
hepimiz Amcrikaya hakim olaca -
ğız. 

Dört yıldızlı general sözlerine 
şöyle devam ediyor: 

- Biz idealimizi Amerikanın mu-

Ku• Klukı • Klan'lurn lı· 
gaf eti oe • LJmrı,. ,elırlntle ıa

luılanan reiılul 

tavassıt sınıfına anlatmak istiyo • 
ruz. Kendi saflarımızda dahi adam 
·bulunmasına tahammülüm.üz yok
tur. Yalnız kendi talilerinden ve 
hallerinden memnun olmıyanlara 
kucaklarımız açıktır. 

- Cemiyete mensup olanlar üni
forma taşıyacaklar nu? 

- Cemiyetimizin güzel bir ünifor
ması vardır ve bu üniforma alçak
ları korkutmıya kifidir. Cemiyeti
mizin kabul ettiği esas haklar şun
lardır: İyi mahsul alamamış renç
beri, işinden çıkarılmış köylüyü ve
ya memuru, ancak bir lokma ekme
ği o da güçlükle bulabilen ameleyi, 
vergiler altında ezilen kGçük ta -
cirleri aramıza almak. 

Bunlara yer bulmak, maaşları -
nın iki, üç miı:>lini ve hatta avans
larını temin etmek. 

Toplantılarımızı dağ başlarında 
veya tarlalarda, hulasa açık yer -
lerde yaparız. Nerede toplanaca • 
ğımızı !:imse bilmez. Azamızı oto-

( Dnamı 7 inci ıagfamıztla) 

"""-> . 
leııaJfele a/eg/atar le1fdft1/a menıap olanların 6!r rçfl l'Hml ( saftfa) 

lcıubanlarının c ... ııerl ön4nde gakh lclan lı•ı 

P laj 
hasreti 

Dünyanın en yüksek bina~ 

Sovyetler 420 metre yüksekliğinde 
bir saray yaptırmağa karar verdiler 

. 

Bu sarayın üzerine lenin'in güz metre irtifaında 
muazzam bir hegkeli oturtulacak 

Her mt mltlcelt• millet• gal'tlgıcı 6inalar gülueJmelctetllr. Yuk1111/ci re1im Rom2ngatla yapılan 
6ir •onatorgomun malcdlnl gö• ttrigOI' 

,---------------~ r ~ 
Sovyet sarayının 
kütjiphanesinde. 
_en aşağı yarım 

niilyol\ kitap 
bulunacak 

Moskovanm tam merkezinde ha
len inşa edilmekte bulunan muaz
zam Sovyetler Sarayı, dünyanın en 
büyük .Jinasını teşkil eyliyecektir. 

Bu sarayın yüksekliği 420 metre 
olacak, 6,5 milyon metre mikabı 
hacım.da bulunacak ve umumi sathı 
110 bin metre murabbaını bir milt
tar geçecektir. 

Bu b:iyük saray, yukarıya doğru 
darlaşan, birbirinin üzerine konmuş 
üç dair."?vi parçadan tereküp Pdecek 
ve niha;d bütün bina, Leninın 100 
metre irtifaında yapılacak muaz -
zam heykeline, heykelle mütena • 
sip bir muhteşem kaide teşkil ey -
liyecektir. 

Sovyetler Sarayının esas kısmı
nı, tam merkezini, 100 metre irti
faındaki Büyük Salon işgal edecek
tir. Bu salon 20.000 kişi istiap ede
bilecektir. Yerler, 51 sıra üzeri -
ne tertip edilmiş büyük bir an
fiteatr halinde dizili bulunacak -
tır. Salonun sathı, 12.000 metre mu
ı·abbaı olacaktır. 

Kongreler ve içtimalar esnasın - • 
da, bu salonun müdevver şekildeki · 
orta kısmında sandalya ve koltuk
lar bulunacak, fakat lüzumu tak· 
dirinde bu koltuklar, kendiliklerin
den husu.I bJr makineler §Cbekesi 

Bu6fln ılilnganın en glJ/cı•lc binası 
Neogorktadll' w ıa gördıJfdnil~ 
l>lnadır. Yulcsekllli 320 metredir. 
vasıtasile altı düşerek, bu orta ma
hal, !ıe4" türlü §enlikler için bü -

Sovyetlerin yap-
tıracağı binada 
20,000 kişiyi is
tiap edecek bir 
salon bulunacak 
)Ük bir aren halini alacaktır. 

Bu Büyük Salondan başka, Sov

yetıer Sarayında ayrıca başka bir 

salon daha olacaktır. 5.775 kişi is
tiap edecek olan bu nisbeten ufak 
salonun sathı, 3500 metre murabtaı 
tutacak ve salonun tavanının yük-

Sfkliği 32 metre tutacaktır. 
Bu küçük salonun etrafında 500 

bin kitaplık muazzam bir kütüp

hane büyük bir mütalea salonu. bir 
çok çalışma odaları bulunacaktır. 

Bu sarayda, ayrıca, bittabii, bir 
çok büyük daireler, salnnlar, büro
lar da yer alacaktır. 

Sovyetler Sarayının muhtcJif üç 
parçasının üst kısımları taraça ha
line sokı:lacak ve bu taraçalardan 
Moskovanın muhteşem panorama
sını seyretmek mümkün olacaktır. 
Lenin'in muazzam heykelinin kai
öesinde, 320 metre irtifada, en üst 
taraça, Moskova ve civarı üı:.:-rine 
~ok geniş bir nazar sahası açacak
tır. 

Sovyetler Sarayı, aynı zamanda 

30 bin kişiyi istiap edebilecektir. 
Bu binada 62 tane yürüyen ~er· 

diven s'e 99 tane asansör ?§liye
cektir. 
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. ~: ç' Süleyllinanon S<aıırc§1yon~©l 
f/KUIOO~ Kll~lbARt-=: .. 

Eski lstanbul batakila neleri: 

KU M A R •• Hi~~~~ü ~!.!~J.~~~a 
1 rın içinde peyda oldu. Nutuklar 

söylüyo-, herkesi nizam ve intiza- ·-------------Yazan: M. s. ÇAPAN 
ma çağtrıyor ve bilhassa komünist· 
aleyhtarlığı yapıyordu. Kuman • ikinci kısım - 49 -
danıar, ı·cndisini yarı deli bir adam Kumarbazların içinde, arkadaşlarının, 811 

Tefrika No: 33 Yazan : M. Necdet Tunçer 
diye telakki ediyorlardı. I 1 t · Ö ıer• 

Ilitler o zamanlar, otuz yaşın • yakın dost arının para arını rış r . .. 
daydı. Henüz ne yapacağına ka • Ç&ldırmu;, hatta bizzat kardeşinin elllll 

Şaon, kraliçenin eline esir düştüğünü anlayı'f'!.ca, 
Nô.yanın cariyesini .Sevmeğe başlamıştı. Süley

man bu sırada Kudüste geni bir (Zafer 
abidesi) gaptırmağa çalışıyordu 

rar vermemişti. Fakat kendisini ya- işaret ederek parasını 
hudi ve komünist aleyhtarı hisse-
diyordu. boğdurmut i nsanlar da vardır t 

Hitlerin eski alayında Feder is-- Masalar kurulur, fişler dağ1tılır, göre, üç defa, hafif hafif, yahll 
minde bir zat vardı ki, bu zat, alay- bir kere uzun çalar. dört ki"i masanın başına geçer, oy- Jll 
da ara sıra ekonomi dersleri ve • ~ O zaman, masa ba-:u~da otur nam.adan beklemiye başlarlar. Di- 'S nC-

rirdL İşte bu Feder, Hitlerin haya- oyuncular yalandan oynamıya 0"" 
tında müh!ın rol oynamış bir adnm· ğer bir kaç işçi de, masanın etra· larla. Önlerinde yığın yıjpn fiŞlerı 

Şaon, kendi· ' Tan1ara henüz meydana çıkma• dır. Feder bir gün Alman Amele fında seyirci vaziyeti alarak otu • paralar vardır. Sürü sürü UralB1°• 
f · rurlar. 

ıinden önce Sü- mıştı. Partisinde bir kon erans vermış ve deste deste beşlik banknotları .. • 
Hitler de merakla bu konferansı Kılavuı, enayiyi hemen oyun e- Bu yığın yığın paraların, göz ç~· 
dinlemiye gitmişti. Konferans mü· vine götürmez. Fendbazların eve sin diye, konulduklarını söyleın1JC 
nakaşalı geçti, Hitler istizah1arda gidip hazırlık yapmalarını temin et- bilmem lüzum var nu? . 

leyman tarafın- Süleymanın kaybolan zevcesin • 
dan k raliçeye den de bir haber yoktu. 

bulundu ve hatta kürsüye çıka • mek, onlara vakit kazandırmak için, Tuzağa düşen oyuncu salona gı-
rak mukabelede bulundu. şurada, burada dolaştırır, vakit ak- rer girmez, hemen oyun teklif e~· 

rönderilen hassa Bir gün Süleymana şöyle bir hi-
:zabiU Saro'yu kaye anlattılar: 
hatırladı: c- Asuriyede hüküm.darlar • Kendi~ini partiye almak istediler. şamsa bir kaç rakı, bir kaç kadeh mezler. öteki kareyi seyretmesi ı· 

kabul etmedi. Fakat bir akşam bir bira içirlı·, gündüzse sinemaya gö- çin, masanın yanına bir sandal~ 
küçük kahvede, eski arkadaşların· türür. Ve trişörler evde, muannid konur, kahve ısmarlanır .. o kah\'t" 

- Kraliçenin dan biri §ehrin ortasına uğur-
genç zabitlerden tu biT taş diktirm{1' .. bu taşın 
hoş l a n d ı ~ nı üstünde Asur hükümdarları • 
söylüyorlar, doğ- mn kazandıkları zafer lıatı • 
ru mu? raları yazıtı. imi§. Eğer siz de 

- Evet. •• doğ· böyle qir zafer abidesi yaptı • 
rudur. Bahusus nrsanız, bütün şerefli hatıra • 
bir kadının ko. lurınaz bu cibidenin üzerinde 
cası ma} mundan canlanır ve gelecek nesiller bu 
daha Çirkin 1ıatıralan okuyarak sizi hür • 
olursa... metle anarlar! .. ~ 

- O halde 
Saroyu neden 
boğdurdu? 

Nfı}'anın cari· 
yesi güldü: 

- Kraliçeye 
iltifat etmediği 
için. 

- Snro şimdi 
gözüme girdi. 
Demek ki hem 
karısına. hem de 
hükümdara sa· 
dakat göster-

rni!_Evet amma.. Babllde Asurig• Jıi1ki1mdarlarından blrl şehrin orta• 
hayatı pahasına smda bir zafer abidesi gaptrrmı~tı. lJrı abidenin 

üzerinde hükümdarların ka~antlıfr zaferlerin gösterilen sada· 
k t ? hatıraları gazılıgdı •. a neye yarar 
Şaon cariyenin yanın'} sokuldu: l 
- Sen kaç yıldır kraliçenin ya • 

nındasın? 
- Beş yıldanberi.. 

- Hayatından memnun musun? 
- Çok memnunum .. 
- Kaç yaşındaSln? 
- On dokuz.. 
- On dört yaşında mı geldin bu-

raya? 
- Evet.. 

-- Daha kaç yıl burada kalacak-
Eiın? 

- Ölünceye kadar .. 
- Güzelliğini burada öldürmeğe 

karar verdin öyle mi? 
- Ben bir esir kızıyım .. ne mut

lu bana, buraya düştüm. Ya zinda
na atılsaydım .. 
Şaon güldü: 
- Zavallı kız! Dünyada bundan 

daha korkunç zindan olur mu? 
Dünyayı görmeden yaşıyorsun! 

- Başka ne yapabilirim? 
- Bir erkekle evlenmek arzusu-

nu duymuyor musun? 
- Geceleri odama çekildiğim za

man içime böyle bir arzu geliyor 
amma .. elimde bir şey yok. 

- Bu nrzunu içinde boğup öldü
r üyorsun demek?! •. 

- Şüphesiz.. 
Şaon genç kızın boynuna sarıl-

dı .. 
Yanaklarından öptü. 
Genç kız içini çekerek. b1pm İs· 

r ail kumandanının omuzuıı:ı daya
dı: 

Polis romanı :48 

- Bütün erkeklerin si:ı:i:\ gi'.>i a· 
teşli olduğunu bilseydim, ben de 
kraliçenin hassa zabitlerinden bi· 
rinin kollarına atılırdım. 

Şaon, kraliçenin cariycs=n. elede 
etmek maksadile onu se·:er git.ıi 

görünüyordu. 
- Benim karım olm<>.k ist~mez 

misin? 
Diye sordu. 
Genç kızın gözleri parıldadı. 
- İsterim .. fakat, bu imkansız • 

dır. 

- Niçin? .. 
- Çüııkil, sen ve ben .. ikimiz de 

burada esiriz ... 
- Benim esaretim kısa bir zıı • 

man içindir, yavrum! Yarın Ku -
düsten büyük İsrail orduları ım • 
dadı yetişirse, ne Amon tahtı ka • 
lır- ne bu saraydan eser. Ve hepi. 
miz kurtuluruz. 

- Demek beni seviyorsunuz? 
- Senin gibi güzel bir mahlüku 

sevmemek Kabil mi? Hele o ba
kışların.. o yürüyüşün.. sesindeki 
sıcaklık beni çarçabuk kendine 
çekti. Eğer bana biraz yardım e • 
dersen, seninle hemen evlenirim .. 
seni Kudüse götürürüm. Bu son • 
suz ve ıztıraplı esaret hayatından 
kurtulursun! . . . . • • • • • • • . . . . . . . . . . . 

ikinci kısım 
8Ulaymanın sarayında 

Süleyman Amondan çoktanberi 
haber alamıyordu. 

Karanllkta bir ışık 
IY azan : Edgar Yalas 
Çevlrenı Mua mmer A latu 

1 -----·· 
Bu odada, daha doğrusu bu sa • 

londa bir müddet oturduktan son • 
ra, Kara dedi ki: 

- İsterseniz, şimdi de sizin oda • 
nızı ziyaret edelim. 
Başımla muvafakat cevabı ver -

aım. A vuçlannı çırptı. İri yan bir 

:Arnavut içeriye girdi. 
Kara kendisile arnavutça bir 

ıeyler kon~tu. Ve bana dedi ki: 
- Bu zat size odanızı göstere-

~ek. 

İri yan arnavudun arkasından 
gittim. Fakat daha bir kaç adım 
atmamıştık ki, beş on kişi üzerime 
~ullandı.. Beni sıkı sıkı ya.kalad'ılar, 
f ere yatırdılar, urgan getirdiler, 
bağladılar. Daha ne olup ne bitti • 
jf.ni haber almadan sım sıkı bağ -

lanmış bir vaziyete getirilınLi!im. 
O ~aman, yatta gelirken bana da

ima gülen ve bana daima iltifat e . 
den adamın ne çirkef, ne hain bir 
adam c,lduğunu anladım, bütün ak

lım, fikrim karımdaydı. Ben böy
le aciz bir vaziyete düşünce, acaba 
karıma ne yapacaklardı? 
Bağlarımdan kurtulmak için uğ

raştım, uğraştım, fakat kurtulmak 
mümkün mü? 

Kara'mn adamları beni çıplak 

bir odanın içine attılar. Belki ya • 
run uat kadar yerde yarı baygın 

bir halde uzanmış bulunuyordum. 
O sırada kapı açıldı. Dört hizmetçi 

içeriye girdi. Bunlardan içinde 
Salvolyo isminde birisi gayet iyi 
İngilizce konuşuyordu. Dana nafi-

Süleyman bu hikayeden ilham 
alarak Hebron dağı eteklerinde 
böyle bir abide inşasına karar ver· 
miştl. 

O günlerae saray kapısını aşın -
dıran mıınarlar hükümdara ayrı 

ayrı fikirler vererek, nasıl bir abi-

de yapılması icap ettiğini söylü • 
yorlarch. 

Süleyman vaktile Asuriyede ya
pılmış olan (zafer abidesi) hakkın
da bir mimardan hayli izahat al • 
mıştı. 

Babild :: bulı .nan bu abidenin ü
zerinde bir çok kitabeler ve hü • 
kümdarlara ait oyma resimler var-
dı. Bunların hepsi de harp hatıra• 
!arını c:mlandıran eserlerdi. 

(Devamı var) 
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1 HiK A Y E 1 
Ah şu kadınlar 

/ 4 ıJncif sayfada" d evam } 

l:u temd üzerine aşkın duvarlarını 
kurmnğa başladılar. Nihayet bu 
çılgın :ışkın elinden kurtulam1ya -
c.ağını ;,nlıyan Melek, kocasından 
ayrılmağa karar verdi.. 

Hikmet Tunçer, bir akşam evine 
döndüğıi zaman hizmetçi kız ba • 
yanın :!ittiğini ''e kendisine bir 
mektup bıraktığını söyledi. Birden-
bite ne 1e uğradığını anlaya!nıyan 

Hikmet Tunçer, hizmetçinin ge • 
tirdiği n ektubu tel.fışla ve heye -
canla açıp okumağa başladı: 

~Hikmetciğim; 

Adına cAşkt denilen çılgın bir 
kuvvet, beni senden, seni benden 
syırdı. Buna pek üzüleceğini bil • 
diğim &adar, bana kızmıyacağına 
c.a eminim. Çünkü, sen benden da
ha tecrübelisin ve aşkın ne demek 
Glduğunu, hayatta neler yapabile • 
ceğini ve insanların aşk yüzünden 
releri gözüne aldığını benden da • 
ha iyi bılirsin. Bunun için beni ma-
zur göreceğine eminim. Hikmetçi
ğim; k bil olduğu kadar üzülme • 
meye ve beni unutmağa gayret et
meni dı1er, yaşlı gözlerinden öpe
rim. • Melek Üstüner -~ 

le mukavemet etmemek lazım gel· 
diği tavsiyesinde bulundu. 

Beni bu suretle her tarafımdan 
sım sıkı bağlı bir halde Kara'nın 

odasına götürdüler. Kara, ağzında 
bir sigara, geniş bir koltuğa otur • 
muş, l:.eni bekliyordu. 
Karım Kra'nın yanında duruyor

du. "(}zerindeki çarşafı hfila çıkar
mamıştı. Fakat onu benim gibi 
bağlamamışlardı. Beni görünce, 
bana dohrru koşacak oldu. Muhafız
ları bırakmadılar. 

Kara dedi ki: 
- Con Leksman, buraya geldik· 

ten sonra büyük bir hayal inkl .. ,. 
rına uğradığınızı tahmin edi:;orum. 

Bu tahminimde isabet olduğunu da 
görüyorum. Fakat berveçhl peşin 
size şunu söyliycyim ki, hayal in· 
kisal.'ının ne demek olduğunu asıl 
bundan sonra anlıyacaksmız. 

Kara mahkemenin hakkımda 

verdiği tahliye kararını da böyle 
bir va:ıiyetimdc bana müjdeledik· 
ten sonra dedi ki: 

- Sizi hapishaneye gönderme~ 

dan bir kaçı ile buluşmuştu. Bun • bir ısrarla beklerler. Bazan da o- yi höpürdetirken, oyun şiddetle • 
lnr bira içiyorlardı, Hitler de ma- yuncunun, poker oynamaktan cay-
den suyu ... Fakat Hitler bir müna- dığı, hazırlanan: 
sebetini 6Ctircrek, masalardan bi· - Tuzağa! 
rinin üz~rır e çıktı ve bir nutuk söy- Düşmediği çok olur. 

• ' 

ledi. Masadan, saçları darnıadağı • Kılavuz; müşteriyi oyun evine 
nık ve kıpkırmızı bir halde aşa • getirdiği zaman, kapının zilini, a-
ğıya indiği zaman. Nasyonal - Sos- ralarında kararlnştırılmış parolava 
yalist partisi doğmuştu ve Hitler 
de bu partinin mukadder şefi ol
muştu. 

Üç ay sonra partinin azası otuz 
beşi bulmuştu. Kasada elli mark bu
lunduğu bir gün Münihte bir gaze· 
te idarehanesinde toplantı yapıla
cağı ilan edildi. Hitler o akşam yüz 
yirmi ?eş kişinin önünde ! .utuk 
söylemek fırsatım bulduğu için se
vincinden kabına sığmıyordu. Par
tiye yardım için iane toplandı, pa
ralar sayıldı: Tam 300 mark! 

Çok geçmeden aza adedi iki mis
line çıkmış ve yüzbaşı Röm 60 nu
mara ile partiye girmişti. 

• Alman inkılabının tarıhi ü; dev
re ile lıultısa edilebilir: Birincisi 
yoklamak, ikincisi siyast bir mez
hebin doğuşu, üçüncüsü de bunun 
izahı .. 

En son olarak teşrii intihabatta 
kazanışı bir devir olarak sa!rmak 
doğru değildir. Hitler knn dökmek
le değil, Alınanların kalbine gir • 
mekle davasını kazanmıştır. Mil -
yonlarca Alman, seliımeti ancak 
Hitlerde bulacaklarına kani olduk
ları gündür ki, Hitler kazanmıştı. 
Ondan sonrası artık normal ve meş
ru bir seyir takip etmiştir. 

1921 cle Bitler orduyu terkı:tti ve 
kendisini tam amile politikaya ver
di. Alman işçi partisinin propagan
da şefliğini üzerine aldı. Partinin 
diğer erkanı bu yeni gelen adamın, 
söylediği nutuklarla parti kasasına 
para kazandırdığım ve partiye ya-
zılan azanın çoğaldığını görünce, o
nun meV"cudiyetini kabul etmek va
ziyetinde kalmışlardı. 

Bu nutuklar tevnli ettikçe Bitle
rin ismi de duyulmıya başlamıştı, 
İşte o sıralardadır ki, Hitler nas
yonal-Sosyalist Amele partisini 
kurmuştur. Fakat bütün bu hare
ketler mahalli olmak hududundan 
henüz aşmış değildi. O sıralarda Lü
dendorf, Münih civarına yerleş • 
miş bulunuyordu. Bir gün Hitleri 
kabul etti. İki adam, biribirlerini 
anlıyamadılar. Fnkat müşterek he
def marksizml ezmek ve Almanya
nın itibarını iade etmek olduğuna 
göre, birlikte bir iş yapmak müm -
kün olduğunu düşündüler. 

için o kadar eziyet çek tikten son· 
ra, elimi, kolumu bağlayıp bekle • 

mek olamazdı. Benim maksadım, 

kendimi iğrendirmek için müm • 
kün olan her şeyi yapmaktır. 

Ben sizden iki sebepten dolayı 
nefret ediyorum. Bir Ciefa arzu et
tiğim bir kadın sizin elinizde bu • 
lunuyor. Benim gibi bir adamın na

zarında, bu vaziyetiniz affedilmez 
bir cinayet teşkil eder. Ben kadın
lara hiç bir zaman metelik vermli 
bir adam değilim. Fakat yalnız si
zin karınız bende husust bir arzu 
uyandırmıştır. Bu kadın, belki de 
sizi daha çok beğendiği için beni 
reddetm'~tir. 

Gözlerinden bir istihza ışığı geç
ti: 

- Beliti siz hala bu kadını sev -
diğimi ve onu haremliğime almak 
istediğimi düşünebiijrsin.lz. Fakat 

Bitler, arkadan emniyetini te • 
min edince, cepheden hareket.? geç
ti. 

1922 srncsinde ellerinde bayrak
lar taşıyan gençlerle Münih so • 
kaklarında dolaşmıya çıktı. Hüklı
met, bu hareketin önüne geçmek 
istedi, fakat geç kalmıştı. HiUer ar
kasında burjuvaziyi, ağır sanayii ve 
hatta orduyu tutmıya muvaffak ol· 
muştu. 

Hitler, kazandığı bu zaferi teş
kilat altına almıya koyuldu. Hü -
cum kıt'aları teşkil etti, genç taraf
tarlarına üniforma ve iyi bir disip
lin verdi. Hatta ordu, genç nazile
rin masarifini bile ödüyordu. 

Kendi partisini ilk nazariyeci un
surlardan temizledi. Zihni müte • 
madiyen bu partiyi kuvvetlendir -
rnekle meşguldü. Alamet olarak ga
malı haçı seçti. 

Röm kendisine çok yardım edi • 

yordu. Lüdendorf Hitlerle açıkça 
hemfikir görünüyordu. 

A1manyada korkunç bir iktısadi 
buhran vardı. Mark, kağıt fiatı bi· 
le etmiyordu. Bir kilo marka bir 
dilim ekmek bulunmuyordu. So -
kaklardn insanlar açlıktan ölüyor -
du. Herkes kimseden memnun de
ğildi. O zaman Hitler, harekete geç
ti. Kendi kıt'alarile 8 ikinciteşrin 
1923 te Münih Belediye daire.sini iş
gal etti, Bavyera hükumeti azasını 
hapse attı ve Lüdendorfla birlikte 
muvakkat bir hükumet kurdu. 

:F'akat Almanyada kimse bu dar
benin arkasından yürürniye cesa -
ret edemedi, ordu Ç€kindi ve bu su
retle Berlin hükOmeti asilerin hak
kından geldi. Hitler arkadaşlarile 
yakalandı. 

Fakat divanıharp gayet müsama
hakar davrandı ve Hitlerl altı ay 

hapse mahkum etti. Darbe mu -
vaf!ak o!nmamışb. Fakat Almanya 
da kolsuz kalmıştL . 

Hitler hapishaneden çıktıktan 

sonradır ki, tecrübelerinden istifa
de ederek, yavaş yavaş yürüdü ve 
dokuz fA?ne sonra Rayhştagda kendi 
partisine kahir bir ekseriyet temin 
eden intihabı kazandıktan sonra, 
Almanyanın mukadderatını eline 
aldı. -
niz için de havsalanızın almıyacağı 
t'zıyet ve işkenceler l'.azırlıyor -
rum. Ne demek istediğimi anlıyor
sunuz, değil mi? 

Cevap vermedim. Gras'ın yüzü
ne bakmağa cesaret edemiyordum. 
Kara karıma doğru döndü: 

- Maşer, dedi, zannederim ki 
kocanızı son derece seviyorsunuz. 
Onun için bu aşkınızı çetin bir im
tihandan geçireceğim. Kocanız, 

gözlerinizin önünde bir insan en -
kazına çevrildiğini göreceksiniz. 
Gözlerinizin önünde ona hayvan
lara yapılmıyacak muameleyi tat
bilc edeceğim. Artık bundan sonra 
her ikiniz de benim esirimsiniz. 

Kara ellerini vurdu. Mülakat 
burada bitmişti. Artık ondan son • 
ra, Gras'ı ancak bir defa görebil -
miştim.• 

Con Leksman sustu ve iki avucu 
ile yüzünil t.apadı. Bir müddet bu 
vaziyette kaldı sonra konferansına 
devam etti: 

nir: 
- Blöfler! .. 
- Restler! t' 
Biribirini takip eder ve nihll}'e · 
- Seans! 
Biter. 
Bir ses sorar: , 
- Yeni bir seans yapacak ınıyıı · 

Haydi ben varım. böylece dC\,,ııı 
edelim, çekiniz kağıtlan ... 

- Ben dcka nı oldum. Oynaııt" 
yacağtm. ııJt 

O zaman, yeni gelen oyuncuya 
'teklif yapılır: , 

- Oynamıya niyetiniz var J]lJ• 

Eğer nrzu ederseniz, buyurun .. 
Kare yeniden kurulur, oyun b9f 

lar. 
Bir seans! 
Bir seans daha! 
Bir daha!.. ot" 
Anlıyorum, titizleniyor, soru1 

sun uz: _rl,O" 
- Bu senansların sonunda oy.,. 

cu nasıl çıkar?. .. 16• 
Kulaklarınızı uzatın bana, so<J 

yorum: 
- Tertemiz!.. 1 Kılavuzlar bu işte ne kazanır t 
Kuıruırhanecilerle ortak ınıdıt 
Hırsızlıkla alınan: 

- Paralar! , 
Triş6rlerle, kılavuzların nrasııı 

da: 
- Taksim! 

mi edilir? 
Bu sorguların cevabını verıne:; 

evvel, kılavuzlar hakkında bir 
r.if yapmak Uızımdır. •' 
Kılavuzlara, kumarbazlar ŞU 
takmışlardır: 

- Dümenci! 
Dümenciler üç sınıftır: 
1 - Tiiccar, terzi, komisyoJl~ 

borsacı, kalem efendisi velhasıl 
meslek ve meşrepte insanlar .. , 

Bunlar birinci sınıf dümeJlcı 
lerdir. )ı1" 

2 - İşi gücü olmıyan, yalnıZ , 
marhanelere adam götürüp, ~ 
durdukları paradan alacakları 

se ile yaşıyanlar. el' 
Bunbr da ikinci sınıf dünıetl 

lerdir. . ,.-
3 - Kumarhanecilerin istıb0 

ettikleri dümenciler. . Jı>' 
Kılavu:t> veya dümencileriJl• .ıJf 

leli oyunlardaki kazançları P' 
lığa tabidir. , 

-Birin.:i sınıf dümenciler, t~ 
~.kları kumarhanecilere baş ' } 

(Deı•amı ~ 
iJcÖ,t 

Günde bir defa bana bir J1'l r ı 
keçi eti ile bir desti su getiriY

0 

lardı. ,.,~ 
·c1W 

Haftada bir defa da Kara zı, 1 • 

me geliyordu. Zincirlmin uııı0 cP 
mıyacağı bir yere oturuyor, bB , 

·g~ 
b;ıcak üzerine atıyor, ~9' 
r a içiyor ve konuşuyordu. ot' 
Allahım, ne galiz şeyler anıatı10, 
du. Muhavcrelerinin me._.zuı.ı s6f 
ima karımdı. Her halde balla ~ 
lediklerini bir defa da karııll'~' 
!atıyordu. Neler anlattığını 
sormayınız.• .. ıletl~ 

Con.Leksman titredi ve go 
kapattı. ~' 

- İşte bu adamın kullandığı ıtıJ)I 
ptııı

lahlar bunlardı. Karıma ya ~ 
şüphe etmediğim işkenceleri ıtl'tr 
göstermiyordu. Fakat gelip tl 

yordu. ~ 

böyle bir fikrin benden fersah fer
sah uzak olduğunu size temin ede
bilirim. K ara Romalı sizden arda 
kalmış birisi ile iktifa etmez. Her 
ikinizden de iğreniyorum. Her iki-

- Beni kayalığın içine oyulmuş 
bir mahzene götürdüleı , avaklarıma 

zmclr vurdular ve çıkı~ gittılcr. 

Çok de!aları neredey:>e d dıJ. P 
ğime inanacağım geliyor . ı. fi' 
kaç defa üzerine hücwn. ct~~eıcJI 
kat ayağımdaki bağlı zillcif 
daha ileriye gidemiyordunl· "'1} 

(Devanı" 
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l İST ANBUL BELEDİYESİ İLANLARI 1 
Eminönü Kazası İdare heyetinden : ist:mbul Belediyesi dahilinde Eyüp Kazasının Belediye hudndile mahdut olmak üzere yeniden bir belediye şubesi ihdası ve diğer Belediye şubeleri hu

dutlarının Belediye hududu dahiline isabet eden kısmında kaza budutlanna nazaran tadilat yapılması için Belediye meclisine aza intihap hakkını haiz olan ve B .. lediye hududu dahilinde mütee 
Dıekkin bulunan hemşehrilerin reylerine müracaat edilecektir. 

Kaza hududu dahilinde mukim olan kimselerin Mayısın 9 uncu Pazar günü saat dokuzdan on sekfae kadar: ışa~da gösterilen yerlerde bulundurulacak sandıklara reylerini atma!arı ilan olunur. 

~Yatılacak undıkların yerleri: Rey atacak mahalle isimleri: EYÜPTE TEŞKiL EDiLECEK BELEDİYE ŞUBESi lçlN MÜRACAAT l - Beykoz kaymakamlık binası
0

nda Be.>koz, Yalıköy mahallesi 

Kaymakamlık binasında 

Beyaz.t Nahiyesi müdürlüğünde 

Şehzade Camiindc 

Süleyına · .. M nıye camıınde 
ercan camiinde 

Ged'k 
' paşada semt ocağı binasında 

l<uınkapıda eski karakol binasında 
langl\ mektebinde 

Üç ~1"h 1 raplı camiinde 

Şehmehmet Geylani, Hocıtpaşa, 

Hobyar çelebi Alaettio, Ahıçelebi, 
Tahtakale Rüstempaşa 

Camcı Ali, Beyazıt 

Kemalpaşa, Kalenderhane, Balaban· 
ağa, 

Süleymaniye, Molla hüsrev 
Çarşı, Dayahatun, Mercan, Sururi, 
Tavşantaşı, Saraç lsak, Mimar Hay• 
rettin Çadırcı. 

Şehsuvar, Bayram çavuş, Muhsine 
hatun, Kazgani sadi, Nişanca, 
Tülbenlci Hüs:ı mellin, kal ip kasım. 
mimar Kemal, Mesilıpaşa, 

Hacı kadın, Hoca Gıyn">eltin, Ya· 
vuz sinan 

· lanta ı S d Z d k 1(- rcı ar camiinde Demirlaş, arı eır.ir, ın an apı, 

A~~ük aynsofya camiind~ Jshakpaşa, Küçükayasof ya. 
A ,. ıyık camiinde Sultanalımet, Cankurtaran, 
"'ıtkaı· t ıpaşa camiinde Alemdar, Mollafcnari, Mehmetpaşa, 
ttuıag-a c.smiinde Binbirdirek, Emin sinan. 

it Beşiktaş Kazası idare heyetindem İstanbul Belediyesi dahilinde Eyüp 

<llbeas.ı Bcldiye hududile mahdut olmak üzere yeniden bir Eyüp Belediye 
§tı •• h 
d .~1 1 dası ve diğer belediye şubeleri hudutlarının Belediye hudurlu 
abılıne . b . ! i . ısa et eden kısmında kaza hudutların~ nazaran tadılat yapı ması 

:" Belediye meclisine aza intihabı hakkını haiz olan ve Belediye hu· 
Udu dab·ı· d - · 1 · -td ı ın e mutemekkm bulunan hemşehrilerin rey erme muracaat 
'ctktir, 

l<azaınız hududu dahilinde mukim olan rey sahiplerinin mayısın 9 ncu 
Pazar - _ b 
d 

gunu saat 9 dan 18 ze kadar aşağıda gösterilen yerlerde ulur.-
UruJa k ca sandıklara reylerini atmaları ilao olunur. 

5
1\NDJK YERLERi REY VERECEK MAHALLE.LERIN 

.............._ iSiMLERi 

--------------------~ ---------------------------ı - s· 
ınanpaşa camii Sinanpaşa, Cihannüma, Abbasağ'a 

2 _ T Türkali, Vişnezade, Yıldız. 

3 eşvikiye camii Teşvikiye, Muradiye mahalleleri 

41 
- Ortaköy parti binasında: Ortaköy, Mecidiye mahalleleri 

5 - Arnavutköy Nahiye binası; Kuruçeşmc, Arnavutköy, 

6 
- Bebek camii önü: Bebek. 

- Dikilitaş ilk mektep: Dikilitaş mahallesi 

ka Sarıyer kazası idare heyetindea: lstanbul Belediyesi dııhilinde Eyüp 

Jed~sı belediye hududu ile mahdut olmak ütere yeniden bir Eyüp be

bu~Yc şubesi ihdası ve diğer beledıye şubeleri hudutlarının belediye 

)a Udu dahiline isabet eden kısmında, kaza hudutlarına nazaran tadilat 
Pılnıası . . b 1 u· 1. . . 'h b h kk h . 1 b lcdı ıçın e e ıyc mec ısıne aza ıntı a ı a ını aız o an ve c-

ta:ae hudndu dahilinde mütemekkin bulunao bemşelırHcrin reyine mü· 

t edilecektir. 

9 \ll<.aıanıız hududu dahilinde mukim olan kimselerin mayıs 937 ayının 
lij ~CU pazar günü saat 9 dan 18 ze kadar Sarıyer, Maden Yeni mahalle 

u!Ukdere, Rumeli ka\•ak, Kireçburou, Tarabya, Yeniköy, lstinye, Emir

kııı \'e Rumeli hisarında bu:undurulacak sandığa mezkur mahallat hal· 
1

~ reylerini atmak üzere müracaatları il!n olunur. 

~YG YotJu kazası idare heyetinden : İstanbul Belediyesi dahilinde 

F..,ıt kaıası Belediye hududu He mahdut o mak üz.ere yeniden bir 

lcdi p Belediye şubesi ihdası ve diğer Belediye şube hudutlarının Be.. 
tadi= hududu dahiline isabet edeo kısmmd.a kaza hudutlarına nazaran 

\ıe B ~ Yapılması için Belediye Meclisine aza intihabı hakkın haiz olan 

tnür e Cdiyc hududu dahilinde mütemekkin bulunan ·hemsehrilerin reyine 

9 ırı:caat edilecektir. Kazamız hududu dahilinde mukim rey sahib!erinin 

Otut:\s 937 p:ızar günü ~aat 9 dan 18 e kadar merkez nahiyesinde 

lunaıı~ arın kaymakamlığa ve Nahiyemiz dahilinde ikamet etmekte bu· 

tc\Jıe ~tın da Nahiye merkezlerine müracaatla bulundurulacak sandıklara 
J tın· 1 atmaları iliin olunur. 

lind!a~,r~öy kazası idare heyetinden: lstanbul Belediyesi hududu dahi· 

bir E .. Yup kazasında Belediye hududile mahdut olmak üzere yenide~ 
'Scled~up Belediye şubesi ihdası ve diğer Belediye şubelcı i hudullarının 
tan l~~~. hududu dahiline isabet eden kısmında kaza hudutlarına naza. 
olan lat yapılması için Belediye Meclisine aza intihap hakkını haiz 

teyıc;e Beledi} e hududu dahilinde mütemekkin bulunan hemşehrilerin 
•ne müracaat edilecektir. 

Kaıa 
l>aıar _rnı: hududu dahilinde mukim olan rey sahiplerinin mayısın 9 uncu 
' ıunu saat 9 d 8 M • Ytılaıı an 1 ze kadar nşağıda gosterılen mahaller için 

SA sandıklara reylerini atmaları ilan olunur. 
NDJK YERi: 

ı_B 
ı:. akırkö K k 
'41t, Sak Y ayma am ve B.Ş. binası: Bakırköy zeytinlik, ceviz· 

ııağacı y . h 11 K 2 _ y . ' enı 1na a e, artaltepe ve Osmaniye mahalleleri. 

\te Şe\'keueşılköy Nahiye Müdürlüğü binası: Yeşilköy, fmraniye, Köyiçi 

Fa. ye rnahallelcrile Florya. 
d lıh kaıa 'd 
lıdu dahT 1

•
1 1 are heyetinden: Eyüp kazasının latanbul Belediye hu. 

dası Ve d
1
• •rıe ısabet eden kısmı içinde yeniden bir belediye şubesi ih· 

l&abet cd •~er Belediye şubeleri hudutlarının belediye hududu dahiline 

•at1iyl~ Ben kısmında kaza hudutlarına nazaran tadil4t yapılması rnak. 
hıı.ı elediye ı· . . 

1.1udu d h.. mec ısıne aza ıntihabı hakkını haiz olan ve Belediye 
td·ı a ılındc "t kk' 1 ccekt· mu eme ın bulunan hemşehrilerin reylerine müracaat 

ır. 

e· k ınaenaıc h . . 
'illetinin Y ' Fatıh Beledıye şubesi hududu dahilinde mukim rey sa. 

~adar tn hMayısın 9 uncu Pazar günü saat dokuzdan on sekize 9-18 ze 
ca1c a aileler· · b ı ta sandıkl ının ağ andığı, aşa~ıda yazılı, mevkilerde bulunduruta. 

at eyleın ~r~ ~ey varakalarını atmak üzere mezkur mevkilere müra
e en ılAn olunur. 

OLUNAN UMUMİ AZANIN TOPLANACAGI MEVK11N VE BU 2 - Paşabahçe polis karakolu ,. Paşabahçe lncirköy ,. 

MEVKiLERE BAGLI MAHALLATIN LiSTESi 3 - Kanhca ,. ,. Çubuklu Kanlıca ., 

1-

(Kaymakamlık Belediye bina- Ş. Kırkçeşme, Hüsambey, Sinanap, Kir· 
sında) masti, Şehresmi, Hoca Cveys, Guraba 

Hüseyinağa, Baba Hasaıudemi, Muratpaşa, 
lskenderpap, Sofular, Hasanhalif e, ma
halleleri. 

(20 inci mektep binuında) Kocadcde, Dervişali, Beyceğiz, Kariyeiatik 
Alipaşa mahalleleri. 

(Karagümrük 27 inci ilk mek· Muhtesipiskender, Mimarsinan, Karabaş, 
tep binasında) Neslişahsultan Haticesultan mahalleleri. 

4-

(Eyüp camii avlusunda) 

5-

(Rami karakolunda) 

6-

lslambey. Eyiip, Dökmeciler, Üçşehitler, 
Gümüşsyu mahalleleri. 

Rami Yeni mahalle, Topçular, Rami cuma 
mahalleleri. 

(0tlakçılar karakol binasında) Fatihçelebi, Nişanca, Cezri Kasımpaşa, 
Abdufvedut mahalleleri. 

7. 

(Balat Hamam arkası 

camiinde) 

8-

Ferruh Balatkarabaş, Avcıbey, Hızırçavuş, Hatip 

Muslahnttio, Tahtaminnre, Atik Mustafa
paşa. Hamamf Muhiddin, Katip Muslahal• 
tin, MolJaaşkı, Tevkiicafer, Kasımgunani 
maballeleri.e Süreyyapaşa fabrikası. 

(Cibali polis karakolu bina .. Haydar, Haraççı Karamehmet, Küçük 

sında) Mustafapıı~a, Abdi subaşı MüHiali, Ka· 
sıpdemirhun mahalleleri. 

9-

(E reğli camiinde) 

to. 
(Evliya camiinde) 

11· 

Ereğli, Denizaptal, lbrahiınçavuş, Arpa• 
emini. Fatmast:ltao, Beyazılağa, Moltaşe· 
ref, Ôrdekkasap, Nevbahar, Sarımusa 
mahalleleri. 

Seyitali, Merkeıefendi, Melekhatun, Uzun· 
yusur, Veledikarabaş mahalleleri. 

(Kazlıçeşme polis karakolunda) Kazlı çeşme mahallesile fabrikalar. 

12-

(imrahor camiinde) 

13· 

imrahor, Hacıevhat, Abdiçelebi, AlHakıh 

Hacı havza, mahalleleri. 

(Aksaray Çakırağa camiindc) Yalı, lnebey, Keçihatun, Hobyar, Kürkçü· 

başı mahalleleri. 

14• 

(Hacı Hüseyinağa camiinde) Hacı Hiiscyinağa, Kaııapilyas, Sancaktar 

Hayrettin, Davııtpaşa, Arabacı Beyazıt, 
Koca Mustafapaşa mahalleleri 

KADIKÖY KAZASI iDARE HEY'ETINDN: fstanbul belediyc.i dahi· 

linde Eyüp kazası belediye hududu ile mahdut olmak üzere yeniden bir 

Eyüp Belediye şubesi ihdası ve diğer belediye şubeleri· hudutlarının 

belediye hududu dahiline isabet eden kısımnda kaza hudutlarına naza· 

ran tadilat yap iması için Belediye mecli~ine aza intihabı hakkım haiz 

ol~n ve belediye hududu dahilinde mukime bulunan hemşehrilerin reyine 

müracaat edılcccktir. Kazamız hududu dahilinde mukim olan kimselerin 

9 Mayrs 937 Pazar günü saat 9 dan 18 e kadar aşağıda gösterilen 

mevkilerde bulundurulacak sandıklara reylerini atmaları itan olunur. 

Sandık yeri 

Kaymakamlık binasında 

Kızıltoprak nahiye binasında 

Erenköy nahiye binasında 

Rey verecek mahalleler 

Rasim paşa mahallesi 

lbrahimağa n 

Osman ağa ,, 

Hlsanpaşa ., 

ikbali ye " 

Cafera~a ,, 

Osmaniye mecidiye ,; 

Zühtüpaşa ,, 

Tuğlacı Mustafa. ., 

Göztepe • 

Merdivenköy ,, 

lçcreuköy ,. 

Sahrayıcedit ,, 

Bostancı 

Suadiye 
Kozyalağı 

• 
• 
• 

BEYKOZ KAZASI iDARE HEY'ETINDEN: 

'4 - A. hisarı nahiye müdürlü~ü,. A. hisarı Göksu • 

5 - A. kavağı polis karakolunda,, A. kavağı, mirşah ., 

Üsküdar kazası idare heyetinden : İstanbul Belediyesi dahilinde 

Eyüp kazası Belediye hududu ile mahdut olmak üzere yeniden bir 

Eyüp Belediye şubesi ihdası ve diğ'er Belediye şube hudutlarının Bete. 

diye hudut dahiline isabet eden kısmında kaza hudutlarına nazam tadi. 

lat yapılması için Belediye Mec'isine aza intihabı hakkını haiz olan ve 

Belediye hududu dahilinde mütemekkin bulunan hemşehrilerin reylerine 

müracaat edilecektir. 

Kazamız hududu dahilinde mukim olan rey s ahiplerinin 9 mayıs 937 
pazar günü saat 9 dan 18 e kadar aşağıda yazılı yerlerde bulunduru

lacak sandıklara reylerini atmaları ilan olunur. 

Sandık yerleri Rey ,·erecek mahaller 

1 - Kaymakamlık binasında Sinanpaşa, Çakırcı H"'sanpaşa, Salacak, 

lhsaniye. Ayazma, Rumi Mehınetpaşa, 
imrahor, Ahmet Çelrbi, Ham7.a Fakıh. 
Kcfçe dede, Hayrettin Ça,·uş, Durbali, 

Toygar Hamza, Tenbel Hacı Mehmet, 

Gülfem hatun, l:ıkılap mahal eleri. 

2 - Arakıyeci Hacı Mehmet 

camiindc. 

Selimiye, Gnziasker Ahmet Ef., Araki. 

yeci Hacı Cafer, Aşçıbaşı, Tavaşı Ha. 
san ağ'a mah:ılleleri. 

3 - Valdeiatik camiinde Valdeiatik, Tabaklar, Arakıyeci Haa 

Mehmet Pazarbaşı mahalleleri. 
4 - Ç :nili karakolunda Selami Ali Ef. mahallesi Muratreis, Sel· 

man ağa Haa Hesna hatun, Solak Si
nıtn mahalleleri. 

5 - Fıstıka~acı eski bando 

birliği binasında 

lcadiye mahallesi. 

6 - Kısıklı belediye mevkiinde 
7 - Beylerbeyi B. mcvkiinde 

Kısıklı, Bulgurlu, Altunizade mahalleleri 
Heylerbeyi, Bur hani.} e, Güblice, Abdul
lah o.ahalleleri. 

8 - Çengelkö y camiinde Kuleli Çengelköy mahalleleri. 
9 - Kandilli " 

Vaniköy, kandilli • 
10 - Kuzguncuk halk partisi Kuzguncuk mahallesi. 

binasında. 

ADALAR KAZASI iDARE HEY'ETINDEN: İstanbul Bclediresi da· 

bilinde Eyüp kazası belediye hududile mahdut olmak üzere yeniden bir 

Eyüp belediye şubesi ihdası ve diğer belediye şubeleri hudutlarının 

belediye hududu dahiline iubet eden kısmında kaza hudutlarına naza

ran tadilat yapılması için belediye meclisine aza intihabı hakkını haiz 

olan ve belediye hududu dahilinde mütemekkin bulunan benışheri:erin 

reylerine müracaat edilecektir. 

Kazamız hududu dahilinde mukim olan rey sahiplninin mayıs 9 ncu 

pazar günü saat 9 dan 18 c kadar aşağıda gösterilen yerlerde bulun-

durulacak sandıklara reylerini atmaları ilAn olunur. · 

Sandık \'erleri 

Kaymakamlık belediye Ş.binasındı 

Heybeli nahiye M. n 

Burgaz nahiye " 
Kınalıda karakol önünde .. 

Yirminci asır 
( .') inci sogiadan cltva111 ) 

mobiJlerlc evlerinden alır, toplan
tı yerine getıririz. Burada askeri ta
limler yaparız, azamıza tecziyele

rine karar verdiğimiz insanlar için 
hususi vazifeler tevcih ederiz. 

Fakat. 

Fakat yalnız sıyah cübbe ve si
yah külah kilayet etmediği için E-

Rev verecek mahallelerin i~imleri 

Büyükada mnha,lesi 

Heybeli ada 

Burgazad:ı ,, 
Kınalı m ı hallesi (8) (2272) 

I Son Telgrafın 
Müsabakası 

Bayanı 
Tanıyor musunuz? 
~ 

fıngcr bir de yemin sureti bulmuş-
tur. 

Sıyah küliıh öldürenin ltim oldu
ğunu teşhis ettirmemekte faydalı

dır, bundan başka zencilerin mu -
hayyelesini tedhiş etmiye de kafi 
gelmektedir. Cemiyete ihanet e • 
denlerin cezaları büyüktür. 

Polis bunları öğrenmiş olmakla 
beraber, Efingere karşı bir şey ya-

pamıyor, o ise mütemadiyen cemi
yetine aza kaydetmekte ve tahsi • 

sat toplamaktadır. Bir gazete ken

disine ~ ismi vermiştir: Ameri • 
kanın ~n büyük ira tsahibi! 
Polis bir cinayet üzerine Efingcri ya
kaladı, mahkemeye verdi. Şef mü-

ebbet J.üreğe mahkum cdıldi. Bel

ki idama mnhküm edilecekti. Fa • 

kat bazı yüksek tesirler dolayısile , 

elektrik sandalyesine gitmekten 1 Son Telgrafın Müsabaka 
kurtuldu. Kuponu 

lstanbul Belediyesi dahilinde Eyüp kazasında belediye hududile mab.c Kudüs kızları 
No. : 22. 
Bu Resim -dut o!mak üzre yeniden bir Eyüp belediye şubesi ihdası ve diğer be- K J k b 

lediye şubesi hudutlarının belediye hududu dahiline isabet eden kısmın· ve aran ı ta ir 
da kaza hudutlarına nazaran tadilat yapılması için belediye· meclisine k f • k 
aza intihabı hakkını haiz olan ve belediye hududu dahilinde mu temek- iŞi t e r J a ID) Z 

nin foto<:1rafı olduôunu 
bıldirlrim. 

ADRES: 

. ~ . . . . . . . . . . . . . . . .. " kin bulunan hemşehrilerin reylerine müracaat edilecektir. Kazamız hududu bugün 6 JDCJ say
içinde mukim olan rey salıiplerinin mayısın 9 u cu günü p:ızar saat 9 dan 

18 e kadar mahalleleri için ayrılan aşağıda yazılı mevkilerdeki sandık· famızdadır. · · · · · · • · · · · · j~~~· · · · J 
lara reylerini a tmalan i14n olunur. l•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim '-------------
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ı __ E_M_N_ı_v_E_T_s_A_N_D_ı_G_ı _ıL_A_Nı_L_A_R_• __ I· 
Emlak ·atıcılarına sekiz taksitte satış 

SEMT t 

Haliçfeneri Abdisubaşı mahalle -
sinde Balat ve Fenerkapısı cadde -
sinde eski 11, 13, 12, 14 yeni 11, 13, 
18 No. lı 

Beşikta§ eski Teşvikiye yeni Mu -
radiye mahallesinde Bayır soka -
ğında eski 7 yeni 11, 11/1 No. lı . 
Beyoğlu Feriköy İkincilnsım ma -
hallesinde Halebliibrahim sokağın
da eski 7 Mü. yeni 15 No. h 
Beyoğlu Feriköy mahallesinde Kü
şadiye .sokağında eski 3 yeni 5 No. lı 

Maltepeae Karaağaç -sokağında 

213/35 No. lı 

Maltcp\!de Bağdad caddesi Ayaz -
rna Gülsuyu sokağında eski 14/!J49 
yeni 50/470 No. lı 

Altımermc>rde Arabacıbeyazıd ve 
Seyyitali mahallesinde Servimey -
danı ve Silivrikapı sokağında esl\i 
50, 121 yeni 66, 121 No. 1ı 

Büyü.kadada Tepeköyünde Accm
k~şkü sokağında 25 Mü. No lı 

Üsküdarda Ayazma mahal!esınde 

Yastıkçı sokağı eski 6 yeni 12 No. lı 

NEV'İ 
1\1uhammen 

kıymeti 

Altında iki dükkfinı olan üç 
buçuk katlı ve yedi odalı e -
lektriği havi kargir ev 2500 

İki katlı beş odalı kuyu ve e-
dektriği havi ahşap bir ev 1000 

Üç katlı yedi Qdalı terkos \·e 
Elektriği havi kargir bh' ev 2200 

Üç kaflı !>eş odalı terkos havi 
kargir yüzü tahta kaplı bir ev 2000 

İkı katlı Uç odalı yarım kargir 
bir ev 600 

Btr katlı iki odalı yarım kar-
gir bir ev 450 

Bir katlı üç odalı ahır ve sa -
manlığı havi adi kiırgir ev 800 

Beş odalı yarım kargir nata -
marn bir ev 700 

Üç katlı beş odalı terkos ve 
elektriğı havi ahşap hır ev 800 

1 - Arttırma 5 ma~ıs 937 tarihine düşen çarşamba günü saat 14 tr. 
Emni}'et Sandı~ında yap lacak \ 'C gayrimenkul muhammen kıymetlerini 
bulursa en çok bedel verenin üstünde bırakılacaktır. 

2 - Arttırmaya girmek için o gün muhammen kıymetin % 10 nis· 
betinde pey akçelerile müracaat lazımdır. 

3 - Bedelin dörtte biri peşin geriye kalanı sekiz sene, sekiz müsavi 
taksitle ödenir. Taksitler % 5 faize tabidir. 

4 - Taksitler ödeninceye kadar gayrimenkul Sandıka birinci dere· 
cedei potekli kalır. (2015) 

. - I 

' 

Meyvalardan ve meyvaların öziinden yapılmıştır, Şekersiz meyva 
tuzu tertibi ve şekerii limonlu şampanya tertibi enresi nefais nevile
rı vardır. Harareti teskin ve mideyi tashih eder. Şerbet ve limonata 
yerine dünyanın her tarafında bu sıhhi tertibler kullanılmaktadır. 

Yüzde beş yüz nisbetinde daha ucuz ve daha leziz ve daha nefrs 

olan Hasan gazoz özlerini tercih etmek menfaatiniz icabıdır. Kava· 
nez içersinde 25, büyük 35, dört misli 50 kuruştur. Hasan deposu, 
Ankara. lstanbul, Beyoğlu, Eskişehir, Beşiktaş. 

-------~----------------------------------~------------------------------------------· 
BAS URD AN YAL N 1 Z HE DE.N SA 

ile ameliyatsız kurtulursunuz. Basur memelerini söndüriir, mahveder, kanı, a~rıyı derhal keser. 

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

Pi MANOL 
Üşütmekten gelen arka sancılı:ırını, siyatik, bel ve diz ağrılannı derhal geçirir. Vücudu k:zdırır. 

ADEMi iKTiDARA ANCAK FORTESTiN 
ile çare bulursunuz. Bel gevşekli~ini geçirir, vakitsiz ihliyarlıyanl;ıra gençlik ve dinçlik verir. Yalnız ismine dikkat. 

ADEMi iKTiDAR 
ve B~L GEVŞEKLiGiNE KARŞI 

Tabletleri. Her "czanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobin) Galata, lsıanbul. J 
İstanbul Gümrük Muhafaza Deni~ Yeni ne~~t: 

Mıntaka Kamutanlığından: 
1 - Trabzonda Gümrük Muhafaza Tabur Komutanlığı emrinde bulu

nan 45 sayılı motör için (55) lira ücreti maktua ile Mazot ~fakinesinden 
anlar bir Makinist alınacaktır. . 

2 - Taliplerin 

yetince makinist 
3 - Bu evsafı 

moıörcü mektebi mezunu ve ticareti bahriye 

şahadetnamasini haiz olmaları şarlbr. 
Müdüri• 

haiz olanların komutanlığımıza müracaatları (2262) --------
Taşra bayilerinin nazarı dikkatine: 

Umuın Taşra bayilerine: Gazetemizin umum Taşra bayiliği 1937 
Nisl\n 15 len itibaren 25 senedenberi umum Taşra bayiliği yapan 
ve bila istisna herkesi memnun eden Ankara caddesi No: 48 Bay 
A. Zekiye terk edilmiştir. O günden itibaren müracaatlarınızı kabul 
edecektir. 

Kadın dişcisi • ı - LokmanHekim-
MARI SOLLBERGER 

DIŞ TABiBi 

lstikliıl caddesi, Lüksenburg Ap. 
Perşembe ve pazar günlerinden 

maada hergün saat 9 dan 12 ye 
ve saat 14 den 18 e kadar kabul 
ettiğini sayın müşterilerine bil· 
dirir. 

Mecmuas• 
Her muallime. her mek· 
tepliye, her aileye, her 
köylüye, her kese pek 
ıazımlıdır. 

Bund en f aydah bir 
mecmua bulamazsı nız. 

Tahtlan De-
~ Operatör •• • ç k 
1 "'-~ .. !"ZA ÜNVER vıren ocu 

Doğum ve kadın hastalıkları ÇOCUK ROMANl 

mutahassuı Yazan: ISKENDER FAHREDDiN 
loğlu Nuruoa~aoiye cadd~i j BUtUn okuyucular1mıza 

No. 22 Mavı yapı 1 
Telefon: 22683 tavslre ederiz 

A s k er i ve mUlk f tek aüt 
kanu nu 

Bütün değişıklikleirle birlikte 
) eni çıkmıştır. Alcikadarlara tav -
~iye ederız. İstanbulun İnkilap ki
tap evinde 50 kuruş fiyatla satıl -
maktadır. 

. · ... .. ...... ' ... . · . .., 

SEKSQLl.N : . 
.. Ademt · .· : .. · 

~ktidar, 
Bel .· ... - · 

. . g~./şe~liğl, · 
Qermansızıık, . -

Vücut u 9i_~,Qın ; 
yorgunıegunda 

pek .müessi~·ve em.in . 
· ··.i ~ir ·uaÇtır. · 

Kutusu 2ÖO kuruş· 
BEŞİR KEMAL· -_. MAHMUT CEYAl . 

Eczanesi • Sirkeci 

Dans Profesörü 
~ . 

Par lsin '1937 senesin in 
yeni . da!"s figürlerini 
ögranmek i st eyenlere 

mUJde . 
Beyoğlu lstıklil cadtfo'!>.i T.ı-:-t.,;af 

dans ders1nncsind..: Ke mı.. ~.111ıi 
Bayere ınur ıc t. Hergün s.ılllh 
ondan a . .-ş'lrıı dokula k:ıd<!r ders
hanesi t ı '!>'!h~ ri ıe ııçıktır. 

Kadıkoy Sulh İcra Memurluğun
dan: 

Müddei Sahavettinin miiddeia -
leyhler Marı İncıyan namı diğer Si
ranuş n&mına bilvesaye ve kendi 
namına lilasale Satenik aleyhlerine 
ikame <.ylediği izalei şuyu davası 
neticesinde müddeialeyhlere inti
kal etmek üzere murisleri Haçik 
oğlu Takfor uhdesinde bulunan ve 
ikı bin J;ra kıymeti muhammenesin
de bulunan altı oda ve bir mutfak 
ve bodrum ve bir sarnıç ve ön ve 
arka cıhetınde bahçesi bulunan ka
dı köyünde Cafer ağa mahallesi -
nin Muradiye sokağında eski 11 ye
ni 23 numaralı hanenin izalei şu
yuu zımnında satılması hakkın -
da Kadıköy Sulh Hukuk Mahke -
mesi ilamına müsteniden ve tarıh 
ilandan itibaren yirmi gün müd
detle eshabı müracaata açık bu -
lundurulan satış şartnamesinde mu
harrer ~erait dairesinde ve peşin 
para He 26/5/937 tarihine müsadif 
Çarşamba günü saat ondan on i
kiye kadar Kadıköy Sulh mahke
mesinde satılacaktır, yevmü mez
kurda satış bedelinin % 75 ni bul
madığı taktirde en son arttıranın 
taahhi.idü baki kalmak üzere mü
zayedenin on beş gün daha tE!mdi
di ile JO-G-937 tarihine tesadüf eden 
Perşembe günü saat ondan on iki
ye kadar en çok arttırana ihalei ka
tiyesı icra kılınacaktır, mezkur gay
rimenkulun satış tarihine kadar sa
bıka ve haliye bina evkaf ve yirmi 
senelik evkaf tavizi ve belediye 
müterakim vergi borçları ve resmi 
dellaliyesi hissedarlarına Ye ihale 
pulu müşterisine ait olmak üzere 
satılacah:tır. İcra ve iflfıs kal)urıunun 
216 met maddesi mucibince ipotek 
sahibi alacaklılarla diğer alfıkadar
farrn hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını yirmi gün içinde ic
ra dairesine Qi!dirıncleri ve aksi hal
de h::ıkları tapu sicillerile sal:iit ol -
madıkç::ı' satı~ ·bedelinin paylaş . ı 
fnasından hariç kalacakları ve do.
ha .. fazla mn!um:ıt almak isteyen -
lerın dıremizin 9:n /507 m1m3ralı 

• dosv~sını\ r11üracaathır.ı lilzumu i -
liı.ı ulumır. (31993) 

Haseki hastanesine lüzumu olan 
51 kalem ecza 600 lira 45 lir3 

Yukarda cinsi mıkdarı ve muhammen bedelleri yazılı olan ecı• 
d"r• Açık eksiltmeye konulmuştur • . Listesiyle şartnamesi Levazım mü ıı "° 

lüğünde görülebilir. istekliler 2490 numaralı kanunda yazıh vesika S
hizasında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 4-
937 sah günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar (B) (2146) 

* ..,. . 
Senelik muhammen ~....a 

kir ası teııtP"'" 
lira ~ 

Floryada kalitrya m:ıhallesiode 9 No. dükkan ı~o 

80 
200 

80 
80 

9 
6 

" " .. 10 ,, " 
., ., 13 numarah bahçesiı. gazino 
,, ,. mahallesindeo: 15 No. ,, 

" • " 16 " 
.. " ,, 17 ,, 

" • " 18 " 
" ,, ,, 20 " 
• " .. " .. 
" " 

" 
il 

,, 

21 " 
22 " 
23 " 
24 " 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 

120 
80 
60 
60 
60 
60 
60 

ıs 
6 
6 
9 
6 
4.5'1 
4,SO 
4.SO 
4,'JO 
4,SO 

üstünde 9 
11 ,. • ,, 25 ,, ,, 2 oaa 120 7ı ,a 
" ,.mahallesinde Florya çarşısındaki bahçe 100 .~ 
Yukarda semti senelik muhammen kiraları yazılı olan mahaller bi ıJf 

sene müddetle ayrı ayrı kiraya verilmek üzre açık artırmaya konul;. 
ise de belli ihale gününde giren bulunmadığından artırma 4-5-937 ·lif· 
gününe uzatılmıştır. Şartnameleri leva7.ım müdi!rlügünde görüleb~e
lstekliler hizalarında gfüıterilea ilk temine\l m:ıkbnz veya mektub ab' 
beraber yukarda yazılı günde saat 14 de Daimi Encümende bulunın 
dırlar. (B) (2271) _/ 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1- Şartname ve kataloğu mucibince 25 adet Hassas terazi pazarJık1' 

satın alınacl\ktır. • Cuma günü saat ı5 ' U - Pazarlık 715/937 tarihine rastlayan 
KabDtaşda levazım ve mübayaat şubesindr:ki alım Komisyonunda yaP"' 

lacakttr. •lit 
111 • Şartnaroeler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabi ııı' 
4 - isteklilerin pazarlık için tayin edilen p,ün ve saatte Ofo7.5 güven 

paralarilc birlikte ada geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur"2278,, 

• 
1 - Muhtelif Volt ve Amperd/ 4815 adet ampul pazarlıkla satıO 

alıoacak tır. 

il - Pazarlık 4 5-937 tarihine rastlayan Salı günü saaf 15 de ~: 
bataşda levazım ve mübayaat Şubesindeki alım k:>rpisyonunda yapı 

caktır. . . . . . .. 715 
m - lsteklilerın • ~azarhk ıçın ... tayıon cdılen gun v•e• A sa\?tle %zıarı.! 

güvenme paralarile bırlıkte adı geçen Komısyona gclmelerı ılan olunu~ 

Istanbul yedinci İcra 
Menıurluğunda~ 

Aristetelinin Emniyet sandığına Birinci derecede ipotek u.ııurı,. 
ve tamamına 2210 lira kıymet takdir edilen Beyoğlunda Tatavla ~ili 
ha ilesinde kurtoğlu sokağınd_a e~ki 44 .yeni 66 No. lı bir tarafı ~·it:ıh~r 
hane bahçesi ve bir tarafı dıyenız kap an rastenya hane balıçc•ıı ve , 
tarah tariki am ile mahdut ve evsafı aşağıda yazılı bir evin satılın8!i111 

karar verilmiştir. ·ıı6 
Sözü geçen yerin evsafı: Zemin kat: Karesimen bir antre üıeflbİ' 

camekanla bölünmüş bir sofa üzerinde merdiven altı dolabı ve 1,. 
dolaplı oda zemini kırmızı çini maltız ocaklı tekneli musluk taşlı ~ 
turka hela sabit iki dolaplı bir mutfak olup mutfağın bahçeye ıca 9~ 
vardır. Bahçe iki sed üzerinde olup iki mevya ağacı vardır. Ve el~ııl' 
tahta perde ile muhattır. Birinci kat: Bir sofa üzerinde iki oda ~ki~ 
birinin sokağa kapısı vardır. İkinci kat: Bir sofa üzerine sabit yıı bİ' 
dolaplı ve sokağa şahnışlı bir oda ile yine sabit yüklü bir oda. ve ,lı' 
kilerden ibarettir. Elektrik ve terkos tesisatı vardır. Bina kt\mıle~ ~o 
şaptır. Bodrum ve kısmen zemin katının nısfı ka~irdir. Bir tarafı ç•:ııl" 
kaplı ve bir tarafı yangın duvarlıdır. Umum me.sahası 112 met~e 'J~ 
rabbaı olup 55 metre murabbaı bina zemini kalanı bahçe olan 8it. e 
tamamı tapudaki kaydında oldu~u gibl açık arttırmaya vazediımiştır· =~ 

Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek mü~terilerin tıyıtlıııll 
muhammenenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir baok~f•f. 
teminat mektubunu hamil olmaları ica? ~der. Müterakim \•erg~, tao;.

1

9;1 
te:ıviriye ve vakır borçları borçluya :ııttır. Arttırma şartnamesı .18· ktir• 
tarihine müsadif Salı günü Dairede mahalli mahfüsuna tal k edılece ·ııJe 
Birinci artlır:-nası 7 • 6 • 937 tarihine müsadif Prızartesi günü daireıfl~et 
s~at 14 ten 16 ya kadar icra edilecek birinci arttırmada bede!• J.;~~ıirde 
muhammenenin % 75 ini bul~uğu takdirde üste bırakır. Aksı ~ak d_,tı• 
son ıırttırı:nanın tealıhüdü ba_k~ kalm_nk ~zere art~ır~a on beş gun 16 y• 
temdit edılerek 22·6-937 tarıhıne musadıf Salı gunu saat 14 teo 311111 

k ;;ıdar Dairede yakılacak ikinci arttırma neticesinde en çok artl~ 111cı 
üstünde bırakılacaktır. 2004 num~r?lı l_cra v~ lrıas kam~nunun. 12ıacJ~· 
maddesine tevfıkan hakları tapu sıcıllerıle sabıt olmıyan ıpoteklı 8 

1 
.;e 

larla diğer. alakadaranın ve. irtifak h_ak~ı sahipl~;!ıWn _b~ hak1~~1~3,ell 
hususile faıı ve ma:;arı fo daır olan ıddıaların ııan tarıhınden 1 i ıt 
2J gün zarfında evrakı müsbitelerilc hir:ikte Dairemize bildirmeler 11~ 
zımdır, Aksi takdirde hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar ~~tı! ~~ 
del:nin paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenvırı\rıı"'f 
,tanzifiye ve de il aliye resminden ibaret olan Belediye rusumu ,.c. tıı'~' 
icarcsi bedeli müzayededen tenzil olunur. 20 senelik vakıf ic~re~s6;' 
bedeli müşteriye aıttir. Daha fazla ma'.ümat almak isteyenle~ı~ 1<ıyıll"' 
numaralı dosyada mevcut evrak ve mahallen h:ıciz ve takdır;,6) / 
reporunu görüp anlayacakları ilan •>lunur. (2Y 

Fatih Tapu Sic ll Muhafızhğındall: ı•f" 
İstanbul Vakıflar Ba~müdürlüğüniin 14 • 4 - 1937 gün ve 1113

0
dre5' 

yazılariyle tesçılini islediği Fatihle Dülgerz:ıde mahallesin~n ~a ş ~ 
soka~ındn Düigerıade cami mü~teınilatından önce umum:\ aıt h~f oıısı' 
di arı1an111 lr.po kaydi olmadıfüııdan 7-.).1937 tarihine müsad• Jİllde' 
a-ünü .c;aat 14 te mahalleo, hukuki vaziyeti tahkik ve keşif e:Hle~erıll o; 
işbu te~cil~ b~şı miil~i~et ve bir aynı hak iddiasında _bulu.nan 

3 
lrjjll ,Ai 

rakı musbıLelerıyle bırlıkte muhafızlığa ve yahut Lellı edıle?ldi<.,.eıv 
saatle malıallinde hazır bulnnarak ınüdafa:ı ve itirazlarınl ~54) 
lüzumu ilan o 1unur. ( 

Sahibi ve Umumi neşri7alı idare eden Başmuharrir 

E. izzet 
9.,.sclc.i&i.ı yer : Matbaai · Ebüurya 


