
L!!!2!Z _221 

Akşamla,., Çıkar Günlük Gazete - Telefon : 20827 Adres : lstanbul, SON TELGRAF 

Mühim kararlar arifesindeyiz 
illi müdafaa kudretlerimizin inkişafı ve en yüksek hile 

çıkarılması bu· kararla başında gelmektedir -
Ankara 28 /TelefonlaJ- Aldığımız hususi alU.mata göre hükilmet bugünlerde Kamulaya 

{evlcaltide mühim bazı ltiyihalar_ sevkedecekti,... Bu husustaki lıaiırlıklar tamamile bitirilmiştir. 
0•nların en başında milli müdafaa kudretlerillllkin motörleşme bakımından dalıa /azla inkişa/a 
~lci ve en yüksek lıtile çıkarılması gelmekte .Ali askeri şiıradan çıkmış olan bazı kararlarla, 
Q.flrp sanayii ve sanayi kuvvetl~ri ihdası kan /arı da bu arada gelmektedir.Bunlardan maada 
ltıem/eketin umumi kalkınması, bayındırlık ve ekonomi meseleleri hakkında da bazı mühim ka
,.ar/arın alinması arif esinde bulunduğumuz anl.şılmalctadır. 

• , 

1 
_ Şark mlsakmm 
Ehemmiyeti 
Büyüktür 
Misakın imzası ya· 
kın ıark için mü
him bir devrin mer· 

halesi olacaktır 
Ankara, 28 ( Telefonla ) - I 

lr•k Hariciye Nazırı şerefine 
lçbaka111 Şükrü Kaya bu rtln 
ıurmara k6fkilnde bir ötle tıı. 
yal eli verdi. Ziyafet pek -.el 
seçti. Zlyaf~tten .anr,a ;inat ..... 

zır zıraat enstitüsünü ıezdt. I 
Akıa~a da çubuk barajına fİ• 

dtocektır. 
(Devamı ikinci ıagfada) 

Ali Çetinkaya 
Recep Peker 
Aradaki sultefeh· 
hüm tamamen nil 

olmu,tur 

Günün· en m·üheyyiç ve meraklı ka. 
çakçılık davasına busabah başlandı 
'Elektrik şirketi müdürleri kaçakçılık mahkemesinde 

muhakeme edilmeye başlandılar 

r.lı•rıde/ıl ,.,,,,. ...... ,. dolcaHnca llıtı.... mulıo/ıemtlırine 6aıl•non Elıktrllc ,;,.1ce11 ratse$rnı ıuçlu 
"ntlolı;ninde IÖ•tt,f~er. Mıılıltrrıtfiı 'İSGHt mt<:klinde B•• Atıf, iddi• mer /.:tinde B•ll Hcldcr ŞükTü oortlı. 

(Ya~uı 2 inci sagfamırda) 

Bir beyaz .düşman ·karargihı 
dahabaslldı kaçanlararanıyor 

Aksarag'da sekiz aydır işletilen eroin 
fabrikasının bütün esrarı 

· Kaçakçılarla beraber çalışan emniyet santral 
memuru karakolda ansızın nasıl öldü?. 

Yapılan mütemadi takipler ne -
tıcesinde gizli eroin imalathane -

. lerinin çalışmaları epey zamandan. 
beri durmuş_ gibi idi. Fakat sek!z 
aydanberi Aksarayda bir sucunım 
evinde kurulan bir imalathane rok 
ustalıklı ıdare edildiği cihetle ~y
Jarca işlemiş ve doksan bin liralık 
eroin satmıştır. Tahkikatımıza gö-

(V.ucrmı ikinci • sagfoda) 



ismet lnönü 
Seyahatiııi 
Partide anlattı 

Parti Kamutay Gurubunun An
karada dünkü toplantısında Başve. 

Mütekait sporcuların 
gençleşme

sine ne hacet var? 

kil İsmet lnönü Yugoslavya seya• 
hatinin iyi intibala~ını anlatmıştır. 

Yugoslav milletinin Başvekilin 
ıahsıoda Türkiyeyc karşı g?sterdi. 
ği geniş muhabbet ve samimi dost· 
luk tezahürü alkışlarla karşılan· 
mıştır. 

Ali Çetinkayr 
Bi~ gazete, bir müdcletten~erid~r, 1 

bir lng.lı.1. doktoı unun mutekc:ııt 
sporcuhıI ı tamamile gençleştıren 
bir 5ırınga bulduğunu ve müsbet 
netıceler aldıgını ileri sürüp duru
yor. Dün haber verdiğine göre, bi· 
zim müteknit futbolcularla bu me
sele hakkında mülakatlar da!li 
yapmış! Mütekait sporcularımız 

ne demişler,. biliyor musunuz: 
- O halde biz mütekaıtler spor 

sahahırında genç futbolcuları ber
bad edebiliriz! .. 

Halbuki şırıngaya ne hacet? Bı
zim ınütekaıt sporcular genç fut • 
bolcularımızı spor sahalarında za
ten bcrbad etmiyorlar mı kı?.. 

* Su derdinin 
yegane çaresi 

İzmirden şöyle bir ha~r bıldıri
liyor: 

izmirdc su ücretlerini ucuzlat • 
mak üzere bir tarife komisyonu ya
pılmış. Komisyon metre mikabı 
başına 15 kuruş fiatı 13 kuruşa 
indirmeğe karar vermiş. Fakat su 
şirketinin mümessili bu karar mu
halefet etmiş, binaenaleyh mesele 
yüz üstü kalmış. 

Muhabir şöyle diyor: 
- Türkiyedc su ücretinin en pa

halı olduğu yer İzmirdir. İzmıdi • 
ler su ücretinin makul bir hadde 
indırilmesini sabırsızlıkla bekle -
mektcdirlcr! .. 

hat etmek istiyorhırsa İstanbullu -
lara imtısal etstnler: 

Bız İstanbullular nasıl modern 
bir usul bulduk : Su içmc:kten vaz 
geçtık V(.: su derdinden kurtulduk! 
Allaha bın şükür başımız dınç!I. 

* Aman idam edrme~in 
Son gunlerde şu eşekler hakkın· 

da çok atılıp tutuldu. Hatta bir 
doktorumuz dünkü gazetelerde e
şeklen: 

- Dışı eşek ana südürıden sonra 
yegane halis sutu veren süt ana -
mızdır! 

Dıye müdafaa dahı edıyor! 
Evet, bugünkü şartlar ıçinde fn-

sana halis süt vcrenın ancak eşek 
olması tabüdir!! 

Fakat şu eşeklerin de öyle eşek· 
Jiklerı var ki gel de sütüne itimaı· 
et: 
Kızılcahamamın Kırk köyünde 

oJnn h:idıseyi unuttunuz mu? Bu 

köy halkından Mehmedın 12 ya -
şında oğlu tarlada çift sürmeğe gi
derken bindiği eşek ürkmüş, za -

vallı çocukcağızı aşağı atmış. A ":' 
yaklarını üzengiden kurtaramıyan 
çocukcağızın başını yerden yere 
vurarak öldürmüş .. 

Çocuk bayramı sırasında biçare 

çocuktan bu kadar eşekçe intıkam 
alan bu eşeğe her halde cezası ve

rilecektir. 

Ankara, 28 (Teldonla) - Şark 
şimendıferleri işletme imtiyazının 
satın alınması meselesi üzerinde 
Nafıa Bakanı Ali Çetinkaya tara
fından Kamutayda verilen izahat 
Recep Pekerin Nafıa Vekilliği za
manına da müteallik bulunuyordu. 
Recep Peker bu münuebetle 
Kamutayın dünkü celsesinde uzun 
iıahatta bulunmuştur. 

Bu ıza bata Nafıa Veki:i Ali 
Çetinuya da cevap vermi~ ve ara
da hasıl olan suitcfehhüm tamamile 
ıail olmuştur. Kamutayın bu uzun 
ve hararetli celsesi Ali Çetinkaya
nın izahatı ile ve bravo sesleri 
aras.nda hitam bulmuştur. Müzakere 
zabıtlerı Anadolu aj:ınsa tarafından 
aynen neşredilmiştir. 

Çekoslavakya 
Tehlikeye giriyor 

(Birinci sayfadan devam) 
oldutu tavırlardan ve siyasi du· 
rumund:m, günün birinde Çeko!!• 
lovakyaya karşı bir darbe indir. 
rnck hususundaki kararını daha 
kuvvetli temellere istinat ettirmek 
istediği anlaşılınaktadır. Tuna an· 
taşması, Berlin - Roma mıhverini 
daha ziyade kuvvetlendirecektir. 

Romada devam eden ve ·de· 
cek olan müzakerelerden sorıra, 
Musolini'nin Hitler'e yapacağı mü
lakata daha çok ehemmiyet veril· 
mektedir. Burada orta A vrupanm 
pek naıik günler arifesinde bulun
duğu havasa hiııısedilmektedir. 

Şark misakının 
Muhabirin bu şikayetini okuduk- Ancak, her ne ce1.a verilirse ve • 

tan sonra insan İzmirlilere hakı • rilsin, aman Alluh aşkına idam ce- Ehemmİyetİ 
katcn acıyor. Su meselesi gıbi cid· zası vcrılmesin!.. 
den büyük bir belıi ile uğraşıyor _ Z1ra idam edilen eşeklere veri • ( Bırinci sahi/ eden devam) 
Iar! len cezalar asıl biz günahsızlara o- Dost Millet nazırının Ankara 

Bereket ki biz İstanbulluların lacağını bilmiyen var mı!! temaslara Türki>e • Irak dostlu-
böyle bir derdimiz yok, elhamdü- ~ ,.. tunu tahkim bakımından \:Ok 
lillah!!. ..~~~ faydah olduğu kadar Şark 

.,,,-- misakının aitt ve imıası yolunda Eger İzmirliler de bızler gıbi ra-
•••un•1•11•••nuan••tu••aı•n11"'''"" .. '"' ....... ,., .. , .. """'' HllPllllllWllHIMHllllllHlllHHIUHIH"HHltl•"tnllHHllıttHffttlu•UHqtn da yenf bir inkişaf vesilesi Ol• 

Bir beyaz düşman ka- ::,:~ilstütüm aalAhôyellar bir 

h b ıd 
- Sark Paktı büyük 

rargw a ) ası 1 ehemmiyeti haizdir. Pakt n 
imzaaı gakın Şark için mühim 

den C(!sart!t alan Mustafa ve ailesi bir devrin baılangıcı t1• mcr• ( 1 inci say/adan deoam ) 
re mesele şu şekilde cereyan etm~
tir: 
Nişan isminde bir ermeni, evle • 

re memba suyu dağıtmak suretile 
geçinen Mustafa ile eskidenberi ta
nışmnktadır. İşi gücü bu gibi ka • 
rışık işlere atılmaktan ibaret olan 
bu adam, gizli bir eroin imalatha • 
nesi kurmayı kafasına koyduktan 
sonra bu iş için Mustafa ve Musta
fanın ailesinden istifade etmenin 
en münasip bir şekil oldu~unu dü
şiinüyor. Zihninde bu işin süs!ü 
ve zengin planlarını çizen bu er • 
meni derhal faaliyete koyuluyor. 
Hakikaten ilk adımlarda tali ken
disine yardım ediyor. Bu aileyi 
yüz bin banknotların hayalile kan
dıı mak pek kolay oluyor ve der
hal Aksarnyda bir yer tutulm ıs1 
için ikı dost mutabık kalıyor epey
ce zaman bu iş içuı elverişli olabı
lecek bir yer aranıyor. Nıhayct tam 
geçen Ağu:stosta Aksarayda Kurk
Ç• ü mahJllC..>inde çeşme sok.ı -
ğında 31 numarnlı ev tutuluyor. 

Bu evin arkasındakı bahçede bır 
kulübe bulur'ması ve tvın alt ka -
tındaki odalc:ırdaıı biı inın kapısı -
nın da bahçeye açılmJsı bu rne pek 
zıyade elverişli görülüyor. Hemen 
sucu Mustafa ile damadı Beyoğlu 
itfaiye çavuşlarından Rıza 'e karı
sı Zehra, 12 ya:.larında kızı Fatma 
bu eve taşını) orlar. 

Must fa hem akıl hocası, hem 
patronu olan ermcnidcn ald:ğı di· 
rektifle derhal mahallede suculu -
ga başlıyor. Sağa sola kapalı şişe 

ve damacanalarla su dağıtıyor ve 
mtlmkun olduğu kadar müşterilc • 
rin çoğalmasına gayret ediyor. Ta
bıi bu suretle ileride imalathane • 
den su damacana veya şişeleri a
rasında yapılmış eroinler çıkartı -
lınca kimsenin aklına bir şey gel • 
miyeceğine Mustafa ve aile;. ~:olay
ca innnıyor. 

Bu sırada eroinlerin satılacağı 
kimselerle bu satışı idare edecek o
lanlar da temin edilmiş bulunu • 
yor. 

İşin buraya kadar cereyan eden 
snfhalarının pek kolay ve tam dü· 
şiinüldfiğü gibi cereyan eylemesin-

artık croın imalıne başlanmasında halHi olacalttır •• 
hiç bir mahzur görmüyorlar. demiıtir. Dosl millet nazırı ile 

Aralarmda mutabık kaldıkları Suriye ve Hatay meseleleri üze-
veçhilc ermeni parasını vererek af- rinde ıörü4ülmüştür. Kendisi 
yonları tedarik etlıriyor ve bunları yarın ak,am Aokaradaa ayrıla• 
Aksaraydaki eve tacıyor. Mustafa cak ve hararetli suretle teni 

"' eaılecektir. 
ve tevabiı de bunlan aldıktan der- le~~~!!!!!!!!~~~~~~~~~~ 
se göre yapılmış eroın haline ge -
tiriyorlar. 

Eroıncilcr bahçeye açılan oda • 
da yapılıyor, gubrest ayni odanın 
tahta döşemelen k:ıldırılarak kıs • 
men Jiiğıma atılıyor, kısmen bahçe
de kazılan bır kuyuya gömülüyor, 
Aletler de iş olmadığı zamanlar 
bah~·cdcki kulübenın yanında bu· 
lunan bır kuyuda saklanıyor. 

Bu çalışma bu suretle aylarca 
siıruyor ve bulun şebeke de tıkı -
rrnda gıdım bu ışdcn hasıl olan karı 
ceplerine ırıdıriyorla. Giınler geç -
tikçe ve gelen varidat çoğaldıkça 

şebeke efradının hepsinin hırsl:m 
çoğalıyor ve satışın çoğaltılması i· 
çın çalışmalar arttınhyor. işte bu 
haıekl•t de bır ip ucu ortaya çık -
m..ı.,ına sebt•bıyet veriyor. Çünkü 

<ıylarca burada otunın bu aıle, ma
h.ılkde kımse ile göruşmemekte ;. 
rıad eylemekle beraber hariçten 
eve gir ip çıkan yabancılar çoğalı -
yor. Bu hal mahalle halkından ba-

zılarının şfiphelenru çekiyor, ni -
haycı buranın boyle zehir saçıın 
bir yer olduğunu duşünemiyen ma· 
halleh bır kadın kırk yıldanberi 
namuslu insanların oturduğu bu 
mahalleye kendınce şüpheli adam
ların gelmesine tahammül edemi
yor ve işi zabıtaya haber veriyor. 

Zazıta bir müddet araştırmalar 
yaptıktan sona bu evın hakikaten 

şüpheli bir yer olduğuna kanaat 
hasıl ediyor, fakat kat'i bir hüküm 
verebilmek için evi dört gün ta _ 
rassut altına alıyor. Neticede bu • 

.ranın giıli bir eıoin imalathanesi 
olduğunu anlıyor. Sulh Mahkeme
sinden ıırama kararı alındıktan 

sonra cürmümeşhud yapmayı bek
liyor. Nihayet dün bu imkan elde 
ediliyor, Mustafa bahçeye bakan 
odada yanında afyon gübreleri do· 
lrt bakraç \•e elinde yapılmakta o-

lan eroınler olduğu halde yakala -
nıyor. Çünkü daha o gun tedbir a
lan zabıta bahçeye girıp pencere • 
den Mustafayı gozetlemiyc başlı • 
yor. Hnttfı polis bir aralık pence • 
reyı açıp ıçerıyı seyrediyor, fakat 
M.ustafa o kadnr dalgın bir halde 
çalışıyormuş ki işin farkına bile 
varamıyacak. Nihayet gübreleri 
dökmek üzere ayağa kalkınca ya • 
bancıl<ırla karşılaşıyor ve tutulu • 
yor. 

Ondan sonra hemen zabt tutu -
luyor evde de bır araştırma yapılı· 
yor ve 180 kilo afyon 120 kilo ya -
pılmış V(.' satılmak için paketlere 
ayrılmış eroin bulunuyor. aıat ve 
edevat da kuyu ve kuliıbeden çı -
karlılıyor. 

Evde bulunnnlar tutuluyor ka -
rakola getiriliyor, kendileri sıkı 
surette istıcvap ediliyor bu esna -
da Beyoğlu Emniyet santral me -
muru Mustafanın da bu işde mü -
him bir rol oynadığı öğreniliyor. 

Mustafa da derhal Aksaray kara -
koluna gctırtiliyor, fakat çok fazla 
heyecana kapılan Mustafanın ta • 
bancası cebinden yere düşüyor ve 
bu düşüş netıcesi tabancanın te -
tiği oynuyor, çıkan kurşun 11usta
fanın knlbine isabet ediyor ve Mus
tafa karakolda ve kanlar içinde 
yere düşüp hemen ölUyor. 

Bunun üzerine zabıta yalnız di
ğer suçluları nezaret altına alıyor, 
ve meselenin -ilk tahkikata taalluk 
eden kısımlan bu suretle nihayete 
eriyor. 
Öğrendiğimize göre zabıta şim -

dı bu suçluların isticvaplanna de
vam etmekte olup diğer şebeke €f
radını11 ve osıl seı mayedar ermeni
nin ele geçirilmesi için lazım gelen 
tedbirlere bnsvurmak üzeredir. 
Yakında bı.itun suçluların m<>y· 

dana çıkarılacağı muhakkak gC5rül
mektcdir. 

GUnUn en meraklı ve - DIŞ 
SiYASA 

müheyyiç davası 
malzemelerin bu şekilde yanlış kul
lanıldığından şüphe bile etmiyo -
rum. Fakat ihtiyaten şubeleri ten· 
vir etmeyi muvafık gördüm. 

Hitler - Ludendo~ 
. barışması ııı Elektrik Şirketinin Anadolu ve 

adalar için gümrükten muaf ola. 
rak getirdiği malzemeyi Rumeli 
cihetinde kullanmak suretile yap
tığl gümrük kaçakçılığından ihtisas 
Mahkemesine verildiği mahlmdur: 

Mahlcemcyc bu sabah saat 10 
da başlandı. Suçlu obrak mahkc
nıeye verilenler şirketin direktör 
ve büyük şeflerinden yedi kişi idi. 

Bunlar idare komitesi azasından 
Türk tc-ba1sı Ja:-ı Lajyan, Şirket 
başmühendisi Belçikalı Jlil Gılleri 
şirketin umumi kontrol şefi lsviçrdi 
Emil Fışler, şirketin s;lihtarağadaki 
fabriktmın şefi A<jil Tibiletti, işlet· 
me şebekesi mühendisi ltalyan 
Serpiyeri, elcktrık şebel:esi baş 
mühe:ıdisi lbuhım Naş Allan ve 
elektrik müdürü Sadi idi. 

Suçluların hüviyetleri tesbit e
dildikten sonra iddianame okundu. 
Bunda, şirketin bundan bir müd· 
det evvel Anadolu ve Adalar şebe
kesinde yapılacak tevsi işleri için 
gümrüksüz sokulan malzeme ve 
cihazın Rumeli cihetınde kullanıl
dığı ve bunlardan bır çok motör ve 
ve aletlerin Silihtarağadaki elek -
trik fabrikasında, diğer bir çok kab· 
loların İstanbul ve Rumeli taraf -
la.rında yakalandığı bildirilmekte 
idı. 
Şırkete verılen 750 bin liralık 

gümriıksi.ız malzeme getirme mü
saadcsınden 37 bın lırahk heı.kkın 
kullanıldığı ve bu malzemenin de 
tamamen Rumeli cıhetinde sarfe -
dildiğı ilave edilmekte idı. Amıdo
lu yakasında yapılan tetkikatta na 
124.5Qı) lralık gümrük malzemenin de 
buralarda kullanıldığı görüldüğü 

bıldırılıyordu. lddianamc:de ayrıca 
tctkık hcyetının ışc haşl;:ımasm • 
dnn sonra şırkctın ) i.ıksı k şc:h ve 
memurlarının tcJaşa düşerek Ru
meli cihetınde yolsuz ohır&k kulla
nılan bu malzemeleri Anadolu ya
kasına nakletmıye kalktıklaqı ve 
böylelikle cJ<: kasdi bir cürumde 
bulundukJan Have cdılıyordu. 

Neticedede suçluların 1818 nu· 
maralı kanunun bırirı<'ı madd~sine 
uyduğu ve bu suretle tahkıkatın 

derinleştirildiği bildiriliyordu. 
SORGULAR 

İddianamenin okunmasırıd..ın s0n· 
ra ılk olarak idc.ıre lrnmilesi aza -
sından ve birinci derc.ce imzaya sa
lf.thıyellı olan Jrın Lozıyan hiıkı • 
min muhtelıf sualkrıne huliısatan 
şu cevaplaıı vcrdı. - Ben bu glbı 
işlerle alfıkadar değıl!m. Bu ışler 

kayıt dairesinin vazıfcsıdir. Bu a
letleri işletme dcıiresınin mühen -
dıslcrı almışlardır. Onların mesul 
tutulmaları !Uzım gelir Benım va
zıfom olmamasına rağmen cürüm 
olmuş olsaydı, müdurü ikaz eder -
dırn Hatta 1932 yılında gumnik mu
afıyctleri hakkında yeni çıkan güm
rük kanununu ben müdüre müra
caat ederek bütün şubelere tamim 
ctım. 

Burada hakjm auçlaya sordu: 
- Bu kanun suçlulara mahsus

tur ve ancak suçluları alakadar e
debilir Siz kanun çıktığı zaman ne
den telaşa düşerek bu tedbırlere 
lüzum gördünüz? 

Suçlu bu suale: 
Bu mühim bır kanundur. Ben 

Hfikim - 935 yılında tekrar şu • 
belere bu şekilde bir tamim yap • 
mışsınız. Madam ki, şubelerin bir 
yanlışlık yapacağı hatırlara bile 
gelmiyordu. Niçin ikinci defa tek
rar tamim yaptınız? 

Suçlu - , Nafıa vekaleti bize 
bu hususla bir tamim yapmıştı. Biz 
de onun için tekrar şubelerin naza
rı dikkatini celbettik ve o vakit 
muaf eşyaların ayrılmasını ve ka
yıtlarının da ayrı tutulmasını bil· 
dirdik. Şirket 932 yılına kadar mu
af eşyayı ayırmayordu. İlk tamim 
üzerine muaf eşyalar için ayrı bir 
defter tutulmıya başlandı. Şirket 

resmi defterlerini on beş sene mu
hafaza ede. Frakat ihraç bonoları 
ve diğer evraklaı üç senede bi im
ha eder. Son defa bu gibi evrak 
933 yılı sonunda yakılmıştır. 

Hakim - Şirket muameleleri için 
bir talimatname veya dahili nizam
name yok mudur?. 

- Yoktur. Vaktile şirketi a1aka
dar dairelere tamimlerle imza sa
lahiyeti olan kimseleri bildirmiştir. 
Bunla ölen direktör Hanses, Tram
vay Şirketi Direktörü Gindorf, ~!
ket katibi umumisi Guson ve benim. 

Bundan sonra Lozyan'ın eski ifa
desi okundu. Suçlu burada kaçak
çılıktan ancak tahkik komisyonu -
rıun i~e başlamasından sonra ha -
berdar oJduğu ve asıl yolsuzluk -
ların kendisinin şirkette işe başla
dığı 931 yılından evvel vukua bel
diğfni söylüyordu. Suçlu bunda!l 
sonra hakımin sualine cevaben: 

- Biz yalnız maaş alırız. Kazanç
tan ikramıye gibi başka bir para al
mayız.> dedi. 

Barıştılar \'e aradan da epeY arJ 
zaman geçti, fakat bu barışın 
akisleri hfila devam ediyor. 1 

Hatta Hitlerle Ludendorf ~ 
verdikten sonra, Almanyanırı 
yet Rusya ile dostluk kur 
doğru yeni bir adım daha a 
olduğu iddia edildi. 

Halbuki, Sovyet Rusyadan geıe 
son haberler, bu haberi hiç te 
yit edici mahiyette değildir. fi" 
yetler şöyle düşt.inüyorlar: . .ı\~ 
yada kumanda kimin elın 
Hitlerin mi, ordunun mu? N~ 
lerin, ne ordunun, her i 
Çünkü faşist rejimi Hitlcrle 
yu bir kül haline getirmiştir· 
cak Alman ordusunun buhrarı 
çirdiğini saklamağa da lüzum~ 
tur. Sovyetlere göre, Bitlerle 
dendorf barış müliikatlarını Y 
tıkları znman, bilhassa İspnPY8 

alınan ders mevzuu bahsolJTlLI 
Alman ordusu kumandanla 

bir kısmı, İspanya işine müd8 

nin aleyhinde idiler. ÇünkÜ __. 
manyanm tecavüz projeleri fi"'~ 
siminden evvel oratya atılınıf 
cakb. Saniyen İspanyada yap 
askeri müdahale Almanyanı' 
çok askeri sırlannı ifşa edeb· 

Ludendorfun Alman • _.b 
münasebetlerini düzeli.ıncğe ~ ... 
şacağma inanmak safdillilt 
Bugüne kadnr Rusyaya karşı ~ 
teaddit defalar taarruzları idsrt 
miş bir kumandanın Sovye 
dostluğa yol açacağı umulaJl'la'-

Ortaya atılan iddialar, 
ordusunun geçirdiği buhran# 
kelemek için gösterilen gayr 
den başka bir şey değildir. /) 
ler Münib mülakatını ancak 
manyanın bir zaafı olarak tel 
ederler. 

IUlllUllHltJllflttlllUllHlltlltllllllllllllltllıııuııuı11 1t1" 

Bundan sonra latıl edildi. Ve öğ
leden sonra saat ikide tekrar diğer 
suçluların so.qusuna başlandı. Suç
lulaın bazıları tiirkçc bılmedıkle • 
rinden şirketin hukuk müşavirli - 1 KÜÇÜK HABERLER 
ğirıclen Bay Mehmet tercümanlık a.. --------·----...-

f?tmektPydi. ıcer~ 
ı1111111111111u1111111111111111uıınuuııııuıu11ıu111111111ıııuınuuıuıı ~Jı 

Üniversite 
Rektörü 
istifa etmedi 

( 1 
,il • 
ı cı soyf adJn devam) 

tığı \'C yerine Akil Muhtar Nu· 
rettin Ali 9eya Ali Yardan birinin 
getirilece~i de ilave edi iyordu. 

Bu sabah bir muharririmize bu 
hususta Rektör Cemil Bilse! şun. 
ları söylemiştir s 

- "Ben ga:zeteleria yaıdığı bu 
haberi görmedim. Fakat söylediti
niz gıbi ne vuifemden affedilmem 
için Maarif vokaletine müracaat 
eyledim, ne de şu dakikada istif:ı 

eylemiş bulunuyorum.. 
M.amafih rektör c~mil Bilsel'in 

önümüzdeki tedris yılında yeni bir 
tıb fakültesi açılmıısile Ankarada 
kurulacak olan Ankara Üniversitc
sının başına ıeçirilmesi muh
temeldir. Ancak böyle bile olsa 
rektörün bu tedris yılı sonuna 
kadar burada bırakılacatı zanne· 
di imek tedir. 

* Kağıthane mevsimi baŞ\ 
cihetle pazarları bütün yapı.ır 
Kiiğıthaneye uğramalarına it 
verilmiştir. * Memleketimizde IokO 
f abnkası kurmak isti yen 1 
şirketi ile Nafıa Vekaleti ar 
müzakerelere başlunmıştır. * Sovyetlcrin Ankara J31' 
Elçiliğine Sovyet Hariciye 1' 
serliği umum müdürlerinden 
kinin tayini hi.ikumetimizdell 
timzaç edilmiştir. 

* Orduda bir harp sanayii 
teşkil edilecektir. Bu sınıfa 
edilecek olanlar iki sene bİ 
tabi tutulacaklardır. 

* Halkevlerindeki hars 1t ' 
lerine nazımlık vazüesi görtıl 
zere, ParU Genel Merkezi~tl 
cMerkez Hars Komitesi• tff 
dilmiştir. * Başka vazifelere tayin 
memurlara, harcırah tediye 
verilmeksizin memuriyet e 
tebliğ edilmiyeccktir. 

fSabah ve akşam başmuharriri eri ne 
Açık Söz -

Bay Eden BrUkselde 
İngiliz Hancıye Nazırı Belçlka 

hükümetinin daveti uzerıne Brük· 
sele gitti. lngıliz nazırı, Belçıkayı 
dış münascbetlerınin çok ehemmi· 
yetli mkıltip geçirdiği bir zaman· 
da ziyaret etmiştir. Belçikanın bil
yük bir ekallıyet teşkıl eder. nüfu
su Almanyaya meyyaldır. Belçika 
müstakil devlet hayatına tarafsız 
olarak ayak basmıştır. Bu iki dü
şünce ile Belçika eski tarafsız si· 
yasetine geri döndü. Şimdiye kadar 
İngiltere Belçika istikl&linin dai
ma bir koruyucusu olmuştur. Bu 
vaziyet Bay Edenin niçin Brüksele 
gittiğini anlatır. 

Cumhuriyet 

Dost ve müttefik 
Yugoslavyanın kuvveti 
Yugoslavya büyük devletlerden 

hemen sonra gelen en kuvvetli bir 
Avrupa devletidir. Yugoslavya de· 
mek, Sırp olsun, Sloven olsun, Hır
vat ol!:un, Boşnak olsun, çalışkan, 
cesur, merd, vakur, vatanperver 
ınsan demektir. 

Yugoslavyada tek dahıli mesele 

Hırvat meselesıdir. Fakat Doktor 
Stoyadinoviçin ameli ve basiret • 
kar siyasctı bu meseleyi de tedri· 

cen halletmektedir. Esasen Hır • 
vatlar da Yugoslav camiasından 

ayrılmak istemiyorlar. Bu mesele 
Yogoslavyanın dışında izam edil -
mıştir. Bu memleketin kuvvetli, 
müreffeh ve mes'ut bir halde bu· -
lur.ması Balkanlar ve Avrupa sul
hu için büyi.ik bir zam~ndır. 

K"urun 

KomUr sergisi 
Tür ki~ eye bir ziraat memle • 

keti demek ne kadar doğru ise bir 
kömür memleketi demek de o ka
dar doğru olur. Anadolu bundan 
beş altı yüz sene evvel dünyanın 

en ormanlık kıt'asıydı, bu orman -
lar tahrip edildi. Onun için Türki-

yedc odun yerine kömür yakmak 
aleliide bir iktısat işi değil, bir 

memleket meselesidir. Madem ki 

maden kömürü oduna nisbetle hem 
daha ucuz, hem daha verimlidir. 

Neden memleketimizde kömür 
kullanmak itiyadı taammüm et -
mesin1 

Tan --Biz, Irak ve Suriye 
Dost !rakın Hariciye Nazırı An· 

karada bulunuyor. İki milletin ha
rici işlen hakkındaki görüşü biri
birinin aynidir. Irak hududu bizım 
için ayırıcı bir çizgi değildir. Çok , 

dost bir komşu evine vardı~ 
kapıdu·. Türk bekçileri b 
kendi yurtlarını beklemezler 
kü aradaki sarsılmaz emnit't 
kımından buna ıhtiyaç yoltt~ 
kat Suriyede bir kısım J1lii 
bu dostluğu bozmağa çalJŞ1~ 
Ortaya bir Türk - Arş;plı1' ~ 
atmışlardır. Halbuki :as 
Türk ve Suriye milletleri 
ayırıcı bir· mesele halinde11 

çıkmalıdır. 

Bugünkü Milli Türkiye iJli 
imparatorluğunun bütün J1l 
selelerinin tamamen tasfiyf 

miş olduğunu görmekle ııe 
mes'ut ise, bilhassa Irc:ıkın 

kil bir devlet olarak teesSl'l~ 
bulunduğunu görmek ve oıı 
riciye Nazırırn Ankarada ,t 
makla da kendisini o kad~ 
yar addeder. Türkiye n_e " 
ribirlerine karşı samirn_ı ~.rlJıı 
la mütehassis oldukça ~,, 
riyede esmekte olan fena 
dolayı hiç müteessir o1J1l~J' 
yoktur. 

Ba~makalesi yoktur. 

bı 

lır 

lt. 
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Ünün meselesi: 
ı MOHENDiSLER Yen~den 
Nafia mühendisleri hususi Ş~hıdler 

ümrüğe borcu olanlar hak
kında haciz tatbik edilecek 

· Dınlenecek 
işlere bakamıyacaklar 

Vekalet, memurların hususi işler-

ksik alınan vergiler hakkında karar lıDe ~ı~8!~!~:ı:":u~"!!~~:~:sm~~~'!!~; 
hendi.ş, mimar gibi bazı fen ve ya hizmet tevdi ol unmaksızm hu-

Gll/ ı_f: hesap yapmak suretile az vergi tahsilin na~a ad~~arının h~su~ inşaat v~ s~si mahiY_~tteki he_r hangi ihti -
Y . ı tesısat gıbı eşhasa aıt ijlıerde ehli laflı ve munazaah ışler hakkında 

.·l.eın o'an memur'arın _, 'arı kesı·ıecektir hibr~ ve .fe?. ~da~ı -~ıfatile rapor ~ibre veya f:n ad~ı ~fa~. 
U r 14 C4 aa maaşı~ verdikten gorulmuttür. rile rapor verebilmelan binnetice 

Gırırük idareleri tarafından, ! ada verginin eksik alınmasına se- tince yapılan yeni te§kUatla bir çok Nafıa vekAleü bu münasebetle VekAletin yüksek otoritesini ihlfil 
Uiecar ve mükelleflerden eksıJ. bebıyet veren memurlar hakkın • gümrük baş müdürlükleri lağve • alakadarlara yeni bir tamim gön- ve fenni ihtilatlara sebebiyet vere-
~ ~ergiler hakkmda yeni "bır da da takibat yapılması karartaı - dilmiştir. Bu cümleden olarak Mer- dererek bu işi menetmiştir. bilecejinden bu gibi işlerden içti-

'Y~ilmiftir: tırıJmıştır: sin Gümrük baş müdürlüğünün de Tamimde: cNafıa Vekaleti dev- nap etmeleri ve deruhte edecek -
tllc °8u kar:ıra göre: bir vergınin ek- Ya_nhş he~p yapmak suretile az lağvolunduğu dün alakadarlara !etin inşa ve umran işlerinde en le:i her han~i bir i§in ve~eti~ res-
a tahsil edilcliji anlaşılınca beş verga tahsilıne sebep olan memura bildirilmiştir. Mersin gümrükleri yüksek fen otoritesini taşıyan bir mı ve fennı sıfatlarını hiç bır su-
li....l\ içinde mükellefiere tebliğ o- da ayrıca tebliğat yapılarak bor - bundan sonra müstakil olarak ida- teşekküldür. Bunun için Vekiletin ı:tıe temsil ve alikadar etmiy_ece-
·~ak b" f d cunu ödemesi hıJdirılecektlr. d 1 kt" bilunıum fen adamlarının kendi - ği tebllğ olunur, denilmektedır. 
ı..- . Ve ır ay zar ın a ınukcl- re e ı ece ır. • 11, 11,w-•n•••n•-·-·•"•-111111111 11 ._,._, ...... ,_,,. __ 

~ l'izasile borcunu ödemesi bek- Memurun bir ay içinde parayı Bı.ı yeni teşekkülün bqına İs • 
~ktir. vermesi veya itıraz etmesi bekle • tanbul ithalat gümrüğü müdür mu- Haber ve Tan 

la-_. n~cek ve bu müddet hıtamında me-
ıı.: ~u bu müddet içinde ver~isi- avinlerinden Adil Erözen terfian Gazetelerı· ... "ertnecli murun alacağı vaziyet Divanı Mu-
llllt ti takdirde derhal tah- luısebata yazılacaktır. tayin edilmiş ve yeni vazifesine 

'koınisyonlarına müracaat e- IJıvanı Muhasebaltan verilecek derhal hareketi kendısine bildiri!- Dava edildi 
~ k hakkında haciz kararı alı- cevap üzerine para memurun maa- miştir. 
.._,

1 
Ve bu karar alakadar me - ıından kesilmek suretile hazineye Lağvolunan Mersin Gümrüğü 

~ ar tarafından vakit geçırme- irat kf'ydedilecektir. Baş Müdürü Ali Kemal de açıkta 
tatbik olunacaktır. Bundan miıl- Gumruk v,. inhisarlar VekaJe - kalmıştır. 

~.:=:;_~~~~------------· 

ami Karayel softalık 
suçi le yakalandı 

------
°Şapka kanunanu muhalif hare
lretten dolayı tahkikat yapılıyor 
l 8tikıa1 Lisesi muallimlerinden ~re gıymek ... 

1" .;.e Eminönü Halkcvı Spor Ko- Karakolda, M. Sami Karayelin 
~§kanı M. Sami Karayel, dün beresi alınmış ve hakkında zabıt 
hrı taş tramvay bekll'me istas - tutularak tahkikata başhmmıştır. 
~da hır polis m~muru tara- Kcndisilc konuştuğumuz Sami 
ıc_ ~arakola davet cdilmıştir. Karayel bize şunları söylüyor: 
'be~-ı Karayel karakola davetin - Evvela beni karakola götüren 
_ ~ı sorduğu vakit 111cmur: polis memurundan davacıyım, bu, 

\11ıı ranıvaydan atladınız. Ccva - bir. Çünkü o yüzden dersime gi-
vertniştir. demedim. İkincisi, tramvaydan at-

tlft.~i Karayel atlamadığını ıddıa lamadım, atladı dıye ısrar ediyor, 
-""§ile de memur dınlemeyince: tki .. Üçüncüsü, kırk yıllık Sami Ka-

..;- O halde hüviyetimi al, tahki- ı ayele, şapka kanununa muhalif 
~ap, beni karakola götürme, harel<etten dolayı suç ısnad edili-
~ deıse yetişeceğim, demiştir. yor ettı, üç ... 
~ t, ltlemur, nedense, mutlaka Yahu, ben yağmurlu, rüzgirh 
tlt. lkola gelme i ıçin ısrar etmiş - havalard' daıma bere giyerim .. Şap-
a kayı dunyaya getiren milletlerin 

>c, llnun üwrine karakola giden h<'psinde yerine göre bere giyilir. 
~ ~ ~ara~ele ikinci bir suc is- Bere giymenin yasak olduğunu ilk 
~Ştir. İkinci suc şudur: defa görüyorum. 
"'.. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHUlllUUllllllllUUlll•UUUlnlllOOllUllllllllOlllUllllUlllUllUllUllllllllllHllllflllltH 

~-Uskirat . 1 Kaplıcalar 
~nunu Müdürü 

~.:d:ud~:~·~~: .. Geldi __ 
ı,.ı.. r•ıa gidiyor Fenni banyo Aletler ahndı 
~~lar Umum Müdürü Mithat "'!!!.?vada yapılan büyük otelin 
~~renin 937 bütçesi için Ma- banyo salonları için asri tedavi va
S da tekrar Ankaraya gide- sıtalan tedarik etmek üzere Al -
ı.~ı · inhisarlar Umum Müdür -
~ tar manyaya giden Kaplıcalar Müdürü 
·~ ~ ~fı?dan hazırlanan müski- Doktor Nihat Reşat şehrimize dön-
:-.....,.~ tütün kanun projeleri de 
~~ e?ıeümcleri tarafından tet- müştür. Almanyadan alınan son 
~ektedir. Meclisin bu dev- sistem banyo aletleri yakında bu -
~ Çıkmış olacaklardır. Şimdi- raya gelecek ve Mayıs ayı içinde 
~ dairelerin bütçe işleri ile yerlerıne konacaktır. Bu tesisat -
~ O~unınaktadır. Hususi da- tan sonra Yalovada bir çok hasta-
~ ı..~tçe işlerine Mayıs ayı lıklann banyo ile tedavisi mütnkün 

vtt1tılacaktır. olacaktır. 

de seveceksin! 
-..,";;:.oturmadan Salihle tck- ı S: Yarım bıraktıkları ko -
~~una döndüler. Hara
~ tli konuşuyorlar, ben de 
~.~an dinliyordum. 

~ -~ ~ )Olda bende hiç bir kusur 
1\ı..~ lranınamaııdır. 
~~Ot d'", 
7'"'11'1: ' UŞilncesini hulasa edi 

t.ı_.' d'" ~- \' t.lrüst bir kocayım. Ko -
ııı._~ ilifelerimin hepsini ihü -
~ )aptıtınıa k ·· E · 
~ ~ aıwm. vıme 
~ _!Jut; lelip gicliyorum. Karı-
1'..~~larını temin ecliyorum. 
~' lzrnetcisiz bırakmıyo -

~~ karı ve kocalık 
~~~ün aeniş ve hudut

On ı 1fte bu cümlenin i
un mahdutluğuna ve 

Etem izzet Benice 

bütun bir aile. kadınlık ve erkek -
lik davası üzerindeki basit dü§ii -
nüşüne hem gülüyor, hem acıyor, 
hem de merakla onu ve ikisinin 
konuşuşlarını takip ediyordum. 

Ablam: 

- Bir kere daha bu ayrılmak la
kırdısını 

dilinize almamanızı ve böyle bir 
şeyi hatta bütün düşünce ve hisle
rinizden silmenizi isterim. Bir 
koca için ayrılmak en sonda düşü
nülecek en ağır ve ümitsiz tedbir
dir! 

Diyordu. Bir ara konuşmaları ha
raretlendi ve .. Adeta kavgamsı bir 
münakaşa seyri içine girdi. Salih: 

- Hanııııefendi size karp bütün 
hürmet ve saygı hislerimi muhafa
za ettiğime emin olunuz. Ancak, 

Deniz yollarında 
Maat-1an tasarruf 
Geri kaldı --
T• •arruf l9letme ı,ıerln· 

den temin edilecek 
Haber aldıRımıza göre, Denizyol

ları bütçesinde tasarruf yapmak 
maksadıle memur ve müstahdem -
Jerin maaşlarından birer miktar 
kesilmek hakkındaki karar h( nüz 
kal'i olarak kar<.arlaşmamıştır. İk
tısat Vekaleti idare bütçesinde ya
pılacak tasarruflar işini tetkik e
derken bu noktada da bazı tasav
vurlarda bulunmµştur. Fakat bu 
cihet henüz kanuni mahiyetini al
mamıştır. Çunku bu kararın Mayıs 
ayı başında Ankarada toplanacak 
olan Denizyolları umumi heyet iç
timaında tasdık edılmesi lazımdır. 

Diğer taraftan haber aldığımıza gö
re Vekalet bu şekildeki tasarruf
tan sarfınazar etmıştir. Bunun ye
rine idarenın işletme masrafla -
rmda kabil olan her türlü tasarruf
ların yapılmasına çalışılacaktır. -·-KüçOk bir san'atki· 
rın vereces}I konser 

Cuma günü akşamı saat dokuz 
buçukta İstanbul radyosunda kü
çük bir kız çocuğu tarafından pi
yano ile konser verilecektir. 

Mari Ustad'ın vereceği bu kon
serde köçük musikişinas şôpen ve 
Listten parçalar çalacaktır. 

Bu küçük sanatkar piyanoda ha--rikalar yaratan istidat sahibi bir 
çocuktur. Geçen yıl Bükreşte, bu 
yıl Unyon Fransezde verdiği kon
serlerle tanınmış ve çok alkıştan· 
mıştır. 

Ortak6yde yeni 
rıhtım yapllıyor 
Denizyolları İdaresi Ortaköyde 

kendisine aft kömür depolannın sa
hiline büyük bir rıhtım yapmıya 
karar vermiştir. İnşaat münakasa-

Lütf ıye ile yaşamak benim için ha· 
kikaten güç olacaktır. 

Diyordu. Ablam kızdı: 
- Lötfiyenin nesini gördünüz de 

onunla yaşamanın sizin için güç o
lacağını söylüyorsunuz anlıyamı .
yorum ..• 

Diyerek devam etti: 
- Lütfiye fakrine ve kimsesizli

ğine rağmen kendi kendisini iyi ye
tiştirmiş, olgun, sağlam seciyeli, 
dürüst bir kızdır. 

Namusuna her an için kefil ola -
bilirim. İtaatsa kocaya itaatm en 
lıimini ıöstermiştir. İki üç gün e
vinde seni beklemiıtir. Bir defacık 
bile kendisini hatırlaıİıamana ve 
aratmamana balmııyarak yine izze
ti nefsini horlamış ve sana Zeli
hayı göndermiştir. Ayrılmak ll .. 
kırdısmı atza almak sana değil, o
na düşer. Zelihayı kışladan adeta 
kovarcasına geriye çevirmeniz kar-
§Wnda bile bu kadın ses çıkarma -
mış, sadece ağhyarak bana gelmiş
tir. 

Size kabalık isnad etmek iste -
mem. Fakat, yaptıjıntzı en kaba 

MUdclelDMUatlHlc her lld 
gazeteyi mablcetneJ• 

verdi 
Yazılması menedilen bir zabıta 

tahkikatı meselesini, tahriren teb
ligat yapılmasına rağmen, neşre -
den Tan gazetesi aleyhine, dün İs
tanbul Cumhuriyet Müddeiumu • 
miliğince Üçüncü sulh ceza mahke-
mesinde bir dava açılmıştır. 

Bundan başka, müddeiumumilik, 
gönderilen bir tekzibi neşretme -
diğı için, Haber gazetesi aleyhine 
de yine Oçuncü Cezada bir ~ava 
açmıştır. Tan hakkında açılan da
va, matbuat kanununun 35 nci mad-
desine, Haber gazetesi hakkında 

açılan dava da ayni kanunun 48 n
ci maddesine temas etmektedir. 

----····--
Zegtincilik 
Enstitüsü 
Açılıyor 
lamlrde •DtelYıaaıataf' 
çallt m•I• b•tllr•cak 
Ziraat Vekaletince zeytinleri -

rnizin ıslahı için yaptırılan tetki -

kat bıtmiş ve bu hususta bir proje 
hazırlanmıştır. Yakında tatbikata 
geçilecektir. Dığer taraftan Veka
letçe, ilk iş olarak bir (Zeytincilik 
Enstıtü istasyonu) kurulması ka
rarlaştırılmıştır. 

Bu istasyonun tesisi içın kll'k bin 
lira tahsisat kabul edilmiş ve i~ 
mirde (Bomuva) münasip görül -
müştür. 

Yakında; İtalyada zeytincilik tah
sil etmiş bir kaç 'lniitehassısımız tz
mire giderek faaliyete baflıyacak
lardır. 

ya konacaktır. Rıhtımın on binli
raya çıkacalı tahmin edilmekte • 

dir. Rıhtımın yapılmasından aon • 
ra evvelce çok aüçlükle yapılan 

tahmil, tabliye lflnin kolaylap • 
calt ve masrafın da azalacağı u -
mulmaktadır. 

bir erkeğin yapabileceğini söyle • 
mek yerinde olur. 

Salih: 
- Belki haklısınız ... 
Diyer:?k devam etti: 
- Beninı prensibim .Liıtfiyenin 

gidiş ve anlayışına uygun değildir. 
- Siz Lutfiyeden ne iste'diniz de 

yapmadı?. 

- lstemiye lüzum yok ki, takdir 
etmeli. 

-Meseli .. 
- Ben bir kadının kocasına ha -

ber vermeden sokağa gitmesine bi
le razı değilken o bir daveti kabul 
etmiş, geç vakte kadar orada kal -
mıştır. Eve ne vakit, ne şartla dön
düAünü bile bilmiyorum. 

- Niçin beklemediniz?. 
- Neden?. 

- Böyle bir bekleyişe kendimi 
mecbur addetmiyorum da onun i
çin ... 

- O halde, sizin bir zevce değil, 
ağzı clili bağlı bir esir aradığınız 
anlaıılıyor. HMtti, evin içinde bile 
dolaşması için kocaaının iznini ve 
emrini bekliyen bir esir. 

Av vergileri 
lgi tahsil 
Edilmiyor mu? 

Mail,. VekAletl bir 
tamim gönderdi 

Maliye VekAletince yapılan tet
kikatta bir çok yerlerde avlama re
simlerinin mültezimlerden tama -
men tahsil edilmediği görülmüştür. 
Vekalet bu münasebetle bütün def
terdarlıklara bir emir vererek bu 
kabil taksit bedellerinin derhal ta
kip ve tahsiline ehemmiyet veril
mesini, bunda ihmal ve teahhuru 
görülenlerin cezalandırılacaklarını 
bildirmiştir. 

İstanbul Defterdarlığı taminı ü
zerine lazım gelenlere emir ver -
miştir. Av resimleri daha sıkı bir 
şekilde takip edilecektir. - .. ·----
Almanya 
Tüccarlarımızı 
Davet ediyor 
Breslav'd• bir zıraat 

ser gisi açılacak 
5 mayısta AJmanyada Breslav şeh

rinde zirai mahsulit ve zirai maki· 
ne, alat ve edevatı üzerine büyük 
bir sergi açılacağı Türk.ofise bildi
rilmiştır. 

Sergi idaresi; bütün cenubu şar
ki milletlerinin bili istisna iştirak 
ettikleri sergiye Türk tüccarlarını 
da davet etmiş ve kendilerine de
miryollarında büyük tenzilat ya -
pılacağını bildirmiştir. 

Davet mektubunda; Almanya ile 
takas suretile iş yapmak, Alman -
yaya ham madde ihraç etmek isti
yenlerin sergide bu gibi işlerle meş
gul büyük Alman firmalarile te
mas etmek imkanlarının mevcut 
bulunduğu da zikredilmiştir. 

Muaahlpzaile Celll gec• • I 
Şehremini Halkevi Ba§kanlığın -

dan: 
1-5-937 cumartesi ıe<:esi saat 

20.30 da kutlulanacak olan temaşa 
müelliflerimizden MLisahipzade Ce
lal gecesine ait program hazırlan
mıştır. Gecenin çok güzel olması 
için Şehremini Halkevi bir çok fe
dakarlıklar yapmıştır. 

Ablam çok asabileşmişti. Hay -
kırır gibi konuşuyordu: 

- Umduğunuz gibi kadın yer 
yüzünd\? bile kalmamı§tır. Öylesi -
ni bulsanız bulsanız bir miskin tek
kesinde bulursunuz! 

Bu kadar ciddi konuşuş karşısın
da Salih biraz durakladı ve geri -
ledi: 

- Ben Lütfiyeyi tasvir etiğiniz 
şekilde görmek istemiyorum lti .. 

Ablam yine he}> o tampreman i
çinde devam ediyordu: 

- Sözlerinizden başka bir şey 
anlaşılmıyor ki. Nihayet karınızın 
bir def alık bir kusur işlemlı ohna
sı karşısında onu beklemek, ona i
cap eden ihtarı yapmak mümkün
dü. Buna ratmen sizi dinlemez ve 
hata saydıklarınızı tekrarlarsa o 
vakit istediğinizi yapmakta serbest 
ve haklı olurdunuz. Hatta ayrılmak 
şöyle dursun. Lutfiyeye tarziye bi
le vermelisiniz. 

Salih düfiindü, diifündü: 
- Tarziye mi?. 
Dfye mıntdandı, sonra ilave et

ti: 
(Devamı var) 

Y•H • Hu-,ın Cahid d a
va•• dUn de bitmedi 

Vali Muhittin Üstündağ - Hüsr-
yin Cahit davasına dün İzmitte de· 
vam edilmiştir. 

Evvela Necmeddin Kocataı:;ın 

,ehr!mizde istinabe surctile alman 
ifadesi okunmuştur. 

Mahkemede hazır bulunan IH -
seyin Cahit, bu ifadenin o.~ağı yu -
kan dojru olduğunu, ilave edecek 
bir şeyi olmac:Ulını söyledı. • 

Valinin avukatları cBiriken pa
ra .. yazısının kimin tarafından ya-

2ıldığı hila anlaJUmadığı için, Ak

şam gazetesi sahiplerinden Nec -
meddin Sadık, Kazım Şinasiden 

başka Mustafa oğlu Fevzi, Akşam 
ser 10ürettibi 1.et, mürettip Şev
ket, 1hun, idare memuru Nazmi -
nin de phit olarak dinlenmelerini 
istediler. 

Hüaeyin Cabit mukabil tarafın 
boyuna phlt ikame ederek da\'1-
yı uzattıklanm ileri sürdü. Dedi 
ki: 

- Matbuat kanunuıacla .. hit diye 
bir ,ey yoktur. Matbuat davaları 
sür'atle görülmelidir. Mahkemevi 
i§gal etmek çok Abesdir. Bu fihıt 
hünerlerine bir nihayet verelim. 
Bendeniz mutazarrır oluyorum. 

Belediye avukatı cevap verdi: 
- Adaletin tahakkuku için ıcap 

ederse Çinden, hata Çin Maçindc=ı 
şahit getireceğiz. 

Akşam gazetesinin vekili, İstan
bul Belediye reisliğinin Akşam ga
zetesini değil Hüseyin Cahidi he -
def tuttuğunu, öyle olmasaydı, g'l
Jıeteyi dava etmesi lazım geldığini 
söyledi. 

Neticede mahkeme sahitlerin İs
tanbul 2 inci ceza mahkcmcsiruie 
dinlenmesine, yalnız Akşam gaz0 -
tesi sahibi Necmeddın Sadı~ın 

maznun sı!atile dinlenmesine ma
hal olmadığına karar verdı. 

Beykoz ve Yeniköy 
arasında 

araba vapuru 
Yaz mevsiminde Ycnikbv ve Be·

koz arasında işliyf'cek olan acaba 
vapurları için Şırketıhavrı" ida -
resi hazırlıklara başlamı tır Be:, -
koz ve Ycnıköy iskelderindc an.ıba 
vapurlarının yanasnbilmcsi ıçm ta
dilat yapılmaktadır. Bu sef<'rlcrin 
fiatları da Kabatas ve Üsküd .. r ~-
rasında araba vapur 
ayni olacaktır. 

ücretlt'ri m -. 
Birimizin derdi 

Hepimizin derdi 
Bakkal dükkanı 
saat 21 de kapa

nıyor •• fakat.. 
Bir arkadqunız anlattı : 
Geçen rece bi olarak yi

yecete dair bazı teYler alm.ık 
ilzam pldi. Taklim civarında 
t.klcaUye dükkloana benzer btr 
ıere firdim. Atmak isteditim 
fe)'leri dükkln sahibi veremiyc. 
cetini söyledi. Sebebini sordum. 

- Sut 21 i reçiyor, dedi. 
Bu saatten sonra, ıatış yap. 

•k memnudur. 
iilbusa haYaici zaruriye ... 

tan dükkanların saat dokuzdan 
10Dra kapah oJmua keyf•yeti 
Gıerinde durmak istlıoruz. Bu, 
banri 1eb.,bc isnat ediyor, bil
miyoruz. Fakat bildiQ'imiz di~er 
ban şeyleri söylemek istiyoru1. 
Saat ~1 havaici zaruriye satan 
dikklnlar için bilhusa yazın 
çok erkendir. 

Fevkalide ahval vukuunda. 
hakikaten, satın almmue lazım 

relen bir takım te>ler vardır. 
Bir çok kimseler -reso•i müesse
seler hariç. i~indea reç çıkıyor. 
Yazın sayfiyede de oturuyorsa. 
bir baçuk saat te yol, oturdwu 
Marte ficlinciye kadar saat 21 i 
bulmuş. halli r•çmlf oluyor. 

MetelA bir bakkal dükkanı 
halka ea iham bir müessesedir. 
Bu ribi 1erlerla de .ut 21 de 
kapum-. ekseriya, halka sı
kmb veriıor. 

Ba İf Onrlnde allkadarlar 
ne ı6ylüyor, bilmiyoruz. Fakat 
her halde üzerinde durulması, 
dqünülmesi icabeden bir mevzu 
oldutuna kanüz. 
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Gözler Amerikada , HiKAYE 

ransına iştir~k et
me ğ e h az ır! ya ltalya 

Bu işi Üzerine alan Belçika başvekilinin Ameri
ka cumhur reisi ile mülakatı bekleniyor 

H itlerle yaplı~t mülakata lıügıik 
ehem migct tıeril~n eski ingili~ 

amele parli.İ lı deri Lansluri 

İngiltcrenin amele fırkası erka
nından sabık reis Lansbury resmi 
\ e nimresmi hiç bir sıfatı olmak -
uz.n kalkmış, Berlinc giderek Bit
lerle gorüsmiıştür. Kimsenin na -
n.ına değil, fa.kat kendi kendine bu 
i " tc -cbbüs etlen İngilizin, Bcrlin
dcki mtilakatınd n sonra, ortaya 
bir teblig çıkarılm~tır. Bu tebli -
ği~ lisanı çok muhtasardır, kcstir
medir. Fakcıt çok tcblıglcr gö -
rüldı.igı.i için buna değil, bızzat 

Lansbury"nin Brrlin seyahatinden 
<l\"detinde dediklerine bakmaiı. 

Mesele milletler arasında ıkti

sadi dertlere bir çare bulmak. Ge
çenlerde İngıliz ve Fransız hı.ik(ı
tehassıs sıfatac bu hususta tetkıkat 
yapmıya memur ettiler Ondan sonra 
Almayanın İktisat Nazırı meşhur 
Schacht kalktı, Bclçikaya geldi. 
Şimdi de Almanyanın de\·let rei -
sile İngıliz amele fırkasınd:ın ta -
nınmı5 bi radamın görüşmeleri ol
du. 

Bu şayanı dikkat mülıikattan son
r a verilen mnrnmnta göre Alman
ya, eğer dünyanın büyük dev -
Jetlerinden biri ile ynhut Amerika 
reisicumhuru tarafından bir da -
'\'Ct olursa, milletler arasında top -
]anacak bir konferansa iştirak et
miye hazırdır. Ta ki dünyayı meş
gul eden iktisadi dertlere bir çare 
bulunmak imkanı ele geçsin .. 

Hıtlerın İngiliz ziyaretçiye bu 
manada soylediği sözlerin ne ka -
dar kıs.ı olursa olsun o kadar c -

r--------------------------------------------~ 
Belçika başvekili gayet müşkül 
bir işi üzerine almış bulunuyor. 

fakat kendisini teşci 
edenler eksik değildir 

lngiliz hariciye' nazırı Eden Brükselde 
bu mühim nıeselegi görüştü 

------------------------.......... hcmmiyet11 olacağı tabiidir. 
Bu sözler ortaya atılınca buyük 

bir dedikodu çı ktı: Almanya hü -
k ü meli şimdiye kadar diğer mem
leketlerdeki sefirleri vasıtasile bu 
yolda hiç bir şey söyletmemiştır. 
Resmi vasıtaları varken neden böy
le gayri resmi bir ziyaretınde bu 1 

kabil sözler söylemiş? diyorlar. 
Almanya İktisat Nazırı da ge • 

çenlerde Belçikanın payitahtında 1 

şayanı clikkat beyanatta bulundu. 
Bu beyanatı yalnız kendi namın:ı 
söylediğini ilave etmeyi unutmadı. 
Almanyanın İktisat Nazırı, ticare- 1 

tın serbest olması noktasından ıs

rarla bahsetti. Fakat bu mütalea
ları kendi hükı)mctinin resmi va
ziyetile ne dereceye kadar uyabi -
Jirdı? Onun için bu beyanatının 

y .. lnız şahsi telakki edilmesini sciy
lemışti. Mılletler arasında iktisadi 
dertlere çare bulmak ıçin bir de 
krmfc:ransın toplanması Hizımgel -
diğıni d 0 ıleri sürmuştu. 1"ilhakıka 

Alman gazeteleri bu br.yanat::ı, res
mi bır mahiyeti yoktur dıye, sü -
tunlarında yeı; vermek istemcmiş
Jf'rdiı. Fakat bır Alman nazır kf?n
dı namına nasıl olur da hariçte bu 

kadar açıktan a"ığa söz söyler? di
~ c duşiınınckten kcndı!.crini ala
mıyanlar da az dcğıJdır. Eğer Al

man nazırı, Hitlcr ile uygun dü -
şünmuyorlarsa, bunları nası l or -
taya attı? diyorlar. 

İşte o bev<ınalın üzeirnden çok 
geçmeden şımdı de Bıtler ile Lans
bury'nin muliıkalı olmuş, ortaya 
yeniden bir çok dedikodu çıkmış
tır Bitler, eğer büyük bir devle -
tin reisi, yahut mc>seıa Amerika 
Cumhurreisı tarafından milletler 
arasında iktısadi bir konferansın 

toplanması içın bir davet olursa 
Almanya buna iştirak edecektir! 
dcmış .. Bunun manası şudur ki, A
merıka Cumhur Reısi veyahut di
ğer buyuk bir devletın reisi bir an 
evvel boyle bir davette bulunsun .. 

Amenka tarafından resmi tarzda 
bu yolda henuz hiç bir teşebbüs 
yoktur. Fakat Cumhur Reisinin er 
geç buna teşebbus edeceğini söy-

liyenlr:r az değildir. Gfö;iı liiyor ki 
milletler arasında elbirliğile ikti
sadi dertlere bır çare lıuJmak için 
uyanan fikirler yavaş ya\•aş kat'iy

yet ke::.bcdıyor. Henüz bu, bir 
tasavvurdan ba~ka bir şey değildir. 

Fakat etı·af ında çok bahsedilen ve 
bır gün hakıkat olması beklenen bır I 
l'1savvur. 

rakat ıktısadi konferctnstan ev -
\"el bir çok devletrın sıyasi nokta
lardan biribirlcrile anlaşması ıa -
zım. Arada oyle bir takım pürüzler 
var ki bunlar ortadan kalkmadık-

~a dünyada emniyet, yerine gele

miyc.cektir. Doktor Schacht'da bu- j 
nu b<>yle söylemişti. Almanlar_ bu" 

anlaşmada ne istiyc>cekler? Orta- ı 
ya nel~ri silrccekler? Müstemleke 

mi istiyeeck? Buna mukabil ne 
teklif edecek? Silahlarını indir -

meyi kabul edc-cek mi? Her halde 
şimdiki halele tC'mas çarclC'ri ara-

nıyor. Eır takım şekiller tetkik e

diliy<Jr. 
İ ngiliı amele fırkası erkanından 

(Devamı oltıncı say/ada) 

Bugün bütıin dünya iklisadigatını idare eden Neoy orklaki me~hur 
Valstrit'te m. ıli müuust!lerira cay ır- cayır i1lediği binalardan oiri 

BüyDk Harpte - Haydi bakalım arslanlar. 
Fakat Yavuz iki gün yalnız başı· 

na bütün Karadenizi alt üst etti. 

Henüz umumi harbe Türkler gir
meden evvel Sivastopoldaki Kara
deniz fılosu amiral Erberhaıt'ın 

Yevstafi zırhlısında bulunuyor -
dum. Türk Bahriyelileri 

Nasıl döğüştüler 
nuıı11rııııııııııııııı111ıııtuıııııııı11n111111ııııııııııt1ıs1111111111ııııııııııııııı11ıuııııııı ıııııtıııııııııı ı ı111 ıı ınıııt1ıııuı ı ıuı ıı ıııııııııı ınınıııııı 

Tefrika No. 26 Y azan: Z e ki Cemal 
Alm<ın ölüler içın de papas tarafın
dan 
Yapılan dini merasimden sonra 

bunlar da güverteye getirildi. 
Müzika hazin hazin çalarken göz 

yaşları arasında cesetler denizcilik 
an'anesine göre denize ilka edildi.. 

Karadenizde tam bir ölü sükütu 
var .. Yavuzun ve Midillinin maki
neleri bile susmuş.. dalgalar dur
muş .. hi.; bir tarafta ses yok ..• 

Sanki her yer gök; deniz buma
tem havasına iştirak ediyor ... 

Midillinin \'C Yavuzun güverte
sindeki merasim bitti .. Bayraklar 
hala aşağı .. duruyor .. 
Olduğumuz yerden ayrılmak is

temiyoruz gibi... Dakikalar geçti .. 

arkadaşlarımızın cesetlerinden ya
vaş yavaş ayrıldık ... 

Goz yaşlarımız hala dinmedi. . . 

Ey mübarek şehitler .. 
Sizin intikamlarınızı almak bi 

zim için bir borçtur .. Bu nefes bu 

vücutta olunca sizin aziz isimleri
nizi hürmetle yad ederken intika-

mınızı da almağı unutmıyacağız! .. 

KARADENiZDE TAKİBE 
DEVAM! .. 

Merasim bıttıkten sonra Yavuz 
dan verilen emır üzerine Midilli 
tekrar nakliye gemilerini muhafa-

zaya memur edildi. Artık Midilli -
nin yeri Karadeniz Boğazı ile Trab
zon aı ası ..• 

DüşmanlarJa er meydanında 

gırtlak gırtlağa boğuşmak istedi .. 
Düşmanlar çoktan Sivastopola 

girmişler ve başlarını soktukları 
limandan dışarı çıkmamakta inad 
ediyorlardı. 

Bu ilk karşılıklı mücadelenin 
tam bir neticesi alınmamıştı. Ne 

Rus Amiral Erberhard ne de Ami
Soşon Karadenizdeki hakimiyeti 
ilan edememişlerdi. 

Karadenizde Yavuz niçin Rus -
ları takip etmemişti? 

Bunlar tamamen mcçhül. 
Fakat Ruslar bir çok defalar Ka-

radenizi dolaşarak Zonguldak, hat
ta Ereğli önlerine mayn döktüler. 

Gemilerimizin çıktıkları yol o -
lan boğaz açıklarını da bir gece 
maynla doldurdular .. 

BU HARBİ RUS GÖZÜYLE 
GÖRELİM: .. . 

Sabık Rusya Çarlığı deniz ku -
rnandanl arından Valter Şon anla
tıyor: 

İlk günler Tiirklerin harbe girip 
gırmemesi hususundaki cndişemız 
o kadar fazla değildi. Çünkli Kara-

deniz kuvvetleri bizim torpidoları
mıza bile cevap verecek vaziyette 
değillerdi. Onlara nefes aldırmı -

yacağımız muhakkaktı . 

Fakat bir gün bu kara haber bü
tün Rusyadan ziyade Sivastopolda
ki bizim filoyu endişeye sevkctti. 

- Göbcn ve Breslav gelmişler .. 
İstanbul da demir !emişler. 

Bu haber o kadar çabuk tesirini 
gösterdi ki (Amiral Erberhard) m 
bile uykusunu kaçırmıştı. 

Meclislerde, toplantılarda musa
habe esansında bile sözü evirir çe
virir bu mevzua intikal ettirirdi. 

Nihayet korktuğumuz başımıza 
geldi. Bir gün Midilli, Hamidiye, 
Gayreti Vataniye, nihayet Yavuz 
karşımıza çıkt ı . Bütün Karadeniz 
limanl ar ının altını üstüne getirdi. 

Yazan: Şerif Hu JQs~ 

MASKARA 

B::ı yaıı Fazıla Halidin elini sı -
karken, Bahçe kapısının ela an:ıh -
tarını sıkıştırdı. TaUı bir tebes -
sümle: 

- Yine gel, bekleriz! Dedi. 
Kocası da nyni arzııyu izhar etti. 
Misafirlerden kurtulmuş olan 

karı koca, hürriyetl<>rlne tekrar ka
nıı-;madau doğan bir sevinc:le bi -
ribirileriııc bnkıştıfar. Recai karı

sını her zamanki ı;evgi ile, fak::ıt 

Fazıla bnmbaşka bir ar7.u ile biri
Lirleı:'ini kucakladılar. iatak oda -
sınıla t.oyunup ipekli :piJamasını 

giymekle mcc;gul olan karısının in
ce ve güzel <:izgilerini seyrederken, 
Recai: 

- Biliyor musun, Fazıla. dedi, 
bugün evliliğimizin kaçıncı sene -
si? 
Knrısı eoraplaı ını cıkarırken: 

- Galiba ikinci! Diye cc,·<ıp ,·er
di. 

Recai sustu. Bu iki sene içinde 
olup bitenleri hatırladı. Karısı ü
zerinde büyük tesirleri olan in -

sanları. soru·a da kcndisiniIJ. başka 
kadınlarla alfıkalarını clüşi.indLi. Fa
zılayı çok seviyor<lu. Halbuki, son 
zamanlarda karısında, sc,·giden zi
yade alı~kınlığa benzer bir aliıka 

hissinin beliı"miye başladığını açık
ço hissediyor. Bilhassa bu gece Ha
litle olan konuşma esnasında te -
ınns edilen mevzu üzerinde dur
du. Aşk bahsinde, arkadaşı: 

- Benim aşka iınunıın yoktur, 
demişti. Jiattfı biiyle bir hissi ko
mik bulurum. 

Recai, bunda, kendisine bir lü
cum kokusu sezerek kendi kendi
ne mırıldandı: 

- Bu hissi yaşamıyanlar kendi -
leri tanımak imkanını bulamadık

ları gibi, ıztıraptan da uzak kalmış 
olurlar. Aşksız insan, ve haayt.. 

Karısı· 

- Evvelce, buna b<!n de inanır
dım, halbuki şimdi komik bulmı
ya başladım, diyerek Halid'in fik-

rine iştirak t:diyordu. Bunları söy
lerken de, avucunun içinde, şekli 

pek belli olmıyan bir şeyi sıkı sıla 
tutuyordu. Recai, kansının. kendi
lerine bugünkü saadetlerini temin 
eden bu his karşısındaki alakasına 
~aşmıştı. bunu kendinden 11zaklaş

manın bir alameti telfıkki etr.ıedi, 

fakat arkadaşına hak verişinde F:ı
zılanın he düşündüğü üzerinde de 
ısrardan kendini men edemedi. 
Yatağa girdiler. Recai, derhal ka

rısının avucunda bir şey tutmuş 

olduğunu hatırladı ve Fazılanın 
snçlnrını okşıyarak: 

Harp ba~lamışt ı. Karşımızdaki j 
dü~man öyle yutuluı· lokmalardan r 
değıldi. ı 

jşte miscıli meydanda. 
Bız de bunun intiknmını alma -

dık değil.. Zongulcıagı dort safiıharp 
gemi i, üç kruvazör ve bir kaç muh· I 
rıplc dövmiyc gittik. 

Orad:ı kısmetimize kömür alan 
gemiler çıktı.. Fakat salvolarımız 

nihayet dağlarda akisler yaptı. Son

ra bir iki gemi batırdık. Ve niha
yet Trabzonu bombardıman etmiş 
dönl:yorduk. 

Biraz Anadolu sahilini takip et
tik. Jliç bir Türk g<•misine rastla-

madığımız için Kırıma doğru iler

lcmiye başladık. 
Gecenin sessizliği içinde ışıkları

mızı dn söndürmüştiik. Nöbetteki 
postaların gözleri fırıldak gibi de
niz içinde düşman arıyordu. 

Sabahın ilk ışıkları etrafı aydın
latıyordu. Lakin koyu l:iir sis taba
kası Karadenizi kaplamıştı. Saat -
)er ilerledikçe biz de garba doğru 
yaklaşı yorduk .. Ben güvertede i -

- JA?min avucunda bir şey ,,a,td' 
ne idi o? diye sordu. edl' 
Kadın birden cevap vereı1l 

neden sonra kekeliyerek: ~ 
- Canım, bir şeyle oynuyord 

!arkında bile değilim! 
Recai ısrar etmedi, fakat lca! 

nın kı1nrdığını hissetti. Y;ınalt1' 
rına dokundu. Sıcaklıktan ürJct 

rek: . (1 
- Fazıla senin bayağı ntcşıJl 

dedi. 
-. Evet bir iki nündür üsti1J1l , o ' 

bir kırgınlık hissediyorum. . 
• bit 

Fazla konuşmadılar. GarıP 
his!e Recai, karısının halinde ~ 
takım tuhaflıklar bulunduğu 

naat ine \"ardı. Hatta onu ok~fll Jı$ 
öpm<>k bile istemedi. Yorganı 

şına çekti, uyudu. . . 
Sabahleyin erkenden işine gıl 

mek icin uyandığı zaman, yııı 1~r 
kansını göremeyince, uyurken 

1 
fasında .beliren istiflrnmiarıJl . 

hamülsüz ıztırabını duydu. G·~;~ 
di, ve bir koltuğa gömülerek 
şünceve daldı. Bu sırada karıcı 
çeri girdi. 

\·O 
· Fazılanın uykusuzluktan, 'c 
gunluktan kızaran gözlerini ,·e 
rarap yüLünü görünce, m rıı1' 
sordu: . 

-- Ayol, sana ne olmuş? sııb:V 
leyin seni yatakta bulamrıyınc:ıt 
şırdım. Gözlerinin, yüzünün 
ne? 

Karısı susuyordu. ~ 
- Nüye susuyorsun'? Neye .. 

çin. Demek ki.. Allahım!.. 1' • 
Karısının avucu, Halid'in .. 11ilıı' 

şamki hareketleri gözünün orı 
geldi. ~ 

Fazılayı omuzundan tuttu, k 
tı, sonra eliı1i yakaladı: r 

- S<>yle, akşam konuşurke~ ~ 
vucunun içinde tuttuğun şc~ı 
yaptın? 

11 
Karısı şnşkın şnşkın kocnsırı11 

tı: 

- Neyi'? dedi, anahtarı mı? tır" 
Fnzıln. hiç beklemediği bU 1 JiJI' 

fın fec~atini derhal anladı, eee'1 
sararmış yiiziinde gezdirdi. ~ ıe 
bir şey söyliycmedi, seven go~~ 1 

le karısını affetmiyc çalıştı •.. 
kat göz yaslarını ı:?pt cdeırıed~ 

- Demek ki, Halid, derne di' 
maskara, b('nim dostluğuırıU·:: 0 
di. Sen kabahatsızsın. üçünıll:fe • 
hangimizi hangi maskarayı a 
deyim, söyle bana! 

1
e 

Recai o akşam Taksimdeki tı OJ 
resinin evine gitti, bir gün so11~ 
o evde kansına bir randevu 

di. ~ 
~ 

elim. Birdenbire genç güverte ııı 
ti, yanıma geldi. Çok heyecanlı 

- Ne var? .. 

- G~.1 ip bir hıs.. . rıı1 
- Duşman ını göreceğız, d 

istıyorsun .. 
- Evet.. 
- Fakat endişe etme genç ırııı Si' 

zimim çiinkü bir iki saat sorırıı 
vastopolc!ayız .. Karaya çıkıılcıı 
şanlma kavuşursun . ııı 

Saat 12 ye gelmişti. J{ofl'I ıc< 
mevkiinde idim. Biz yardırJl~~r!C 
vrızör Almas, Kngol ve 
21rhlılannı takip ediyorduk· 

5
•t 

Bu esnada birdenbire j\lfl1
9 

flamalar yükseldi. 

Düşman göründü.. dt.lıc.. , 
Gözlerimize inanamıyor if 
- Evet düşman. HeıTl dC 

vuz .. 

- Midilli de arkasınd:J·· ,Jet~ 
Düşmanı gören Elrnas )'8~ 

ve Kago1 öyle bir manevr~.~..J} 
geriye döndüler ve en b~ı fi"' 

(Deı:aw 



50 yıl •• once 

istanbulun eğlence 
alemlerinde 

hayat nasıl geçerdi ? 
Zevk alemlerinden ancak muhabbet 
f aşardı, tabanca, bıçak rol oynamazdı 

lıtt1nba/ıın •n uki ı·ırıonu'" 
Akko Ptlal•tii 

r 

1 
1 

56 yıl evvelki hovardalar - Şal-
varlı garsonlar - bir kara/ aki 
30 para - paşa gibi, patrik gibi 
yaşayan garsonlar- çalgıya 
atılan avuç avuç mecidiye/er, 

yirmi yedilik altınlar 

Hızcılar hovardaları 
nasıl kışkırllrlardı? 

Yarım asır evvelki. zevk alemlerine 
Röportajı ya pan-:~ şöyle bir bakış .. 

........_ -· SUteyman Çapan 

lu l<~c: 7.arnandır içime dert olmuş
b · Istanbulun en eski garsonunu 
el u.

1
tnak, konuşmak, eski hovar -

illlk ·ı l r· a cınle>ri, Beyoğlu eglence e-
~ ı hakkında malumat almak isti -
b Otdutn Bunun ıçın öteye beriye 
1.ı Vurdum, giınlf'rcc araşl'1rma
cu1 Yaptım. Buna ~ordum. Kalyon
\c _kuııugunda garsonların kah -

•tı_dc· bır g..ırson dedi ki: 
ta ....... 1 l<ınbulun m cı:.ki garsonu bir 

:C' dtgil, uç tancdır. Bir tane.:;i 
'••ıcl. 

1 d 
1 

Asri sinemJda çalışıyor, o -
cı:<l bulurs,ı uz, adı Aleko Petalu
tı ır. Bir tane:sı de, evinde hasta 
~~~•dızc .olmu tur_ adresini bılmi
e,.1~tn. Üçiınc.u ü I,im bilır nerede? 
dır. 1 

de B.ıltklıya götürmüşler 

. . . . 
A.. • • • • • • • • • • • 

sa~ ~~. sı.neınanın holündeyim. Ak
th, \ uruyuşlü. bc'-•az saclı bir ih-
~~r J • 

da.. :Y<ınıına yaklaştı. Romatizma
" tn . d;ırı U4!:tarıp olduğu adım at•sın-

t~ ~ a~laşılıyor. Ayağını sürte sür
Uruyordu ....... . 

~oru l\leko Pctalui'yi görmek isti
... tn bıraz .. 
)) Benirn!.. 

ı.vl! 
fıt k cevap verdikten sonra, ha-
sı,.az~llıburıaşmı§ belini s:ığ c~ ile 
lı. t-

1
Yarak hı:ıyretlc yüc:ümc bak-

•\.cnd· · . 
<ıtılutt ısını aradığımın seb1;11.:ını 

ltn. Gi.ılernk· ....... f:!. " . 
l;ıt<J;ı ız gazetelere geçecek adam-

\'~ n değil.iz! dedi. 

Rlilu~~ne baktım, gözlcriuin içi 
n ldu ı·s . . . . 
<:>ili>q1:dc • mının ve resımm·n 
tıı~q d basılacağından memnu -
~il orı Uyan bir hali vardı. İhtiyar 
1ntk ' _bu cevabik' tevazu göster-

e- ıstıvordu 
-lfltd .. 

Utn: 

Eskilerfn ıırrü.'halefi 

- Kaç yaşında başladın garson- hanelerde, meyhanelerde Türk gar-
luğa? sonlar çalışır mıydı? 

Biraz düşündü. Dolaşmış hir si- - Hayır, Türklerin çalışmıya 

cim düğümü <;Özer gibi, ellerile ba- başlamaları 10-15 senelik bir şey-
zı han·ketler yaptı. Ve sonra: dir. Yalnız, mahalle kahvelerinde, 

- 14 yaşında .. dedi. Tamam elli biraz büyükçe kıraathanelerde ça-
altı sC'nc bu iştc;ıalışıyor, garson - lışırlardı. O da yalnız İstanbul la· 

hık yapıyorum. Şimdiki Sakarya Fafmda .. Bazılan şalvarlar giyer • 
sincnı~ısının yerinde bir (Kafe lerdi 
Kristal) vardı, ilk defa tepsiyi o- - O devrin büyük birahaneleri 
racla elime aldıın, beyaz önlüğümü h~mgileri idi? 
orada taktım. - Ga!atada Geyikli, Kuşlu, Rıh· 

- Aylıkla ını, yoksa yüzCıe!ikle tım gazinol:ırı pek nıeşhurdu. Be • 
mi çalışırdın? yoğlunda Kafe Kron, Nikoli, Fos-

- O zaınanlnr yüıdelik falan kolo", Var{i, Ruvayyal, Kn!e Komers 
yoktu. Bugüniin icadı bu yüzdelik- şimdi adlarını hatırlıyamadığım 
ler .. 15 gümüş mecidiye aylık alır- daha bir çok büyük birahaneler 
dım. Bundan başka günde 20-30 vardı. Bir de şimdiki (Sent An -
kuruş da bahşiş topladığım o1ur- tuan) kilisesinin yerinde (KonkQr-
du Ve bu para ile bir paşa, bır pat- ~iya) vardı ki, burada ayrıca var-
rik gibi yaşardım. yete numaraları gösterilirdi. Ma -

- Eskiden, 40-50 yıl evvel bira- car, Leh, Alman ve Fransız artist· 

Elli •enı er1vcl lstanbulcla l>öglı itrc.-ıç manz11ral•r göralmudl 
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Aşk yüzünden casusluk yapanF ran
sız kadını canını zor kurtardı 

Barselon hapishanesinde şimdi yirmi seneye 
mahkum edilen bu kadtn neler anlatıyor? 

-B arselon Hapishanesinde yirmi • 
sene hapse mahkum edilen 

genç bir Fransız kadını yatmakta
dır. Bu kadın kendısile görüşmiye 
"elen kendi memleketinin gazete • b 

cilerinden birinde şunları söyle • 
nıiştir. 

- Ben iki erkeği sevdim, bunlar
dan birisi faşistti, öteki de kızıldı. 
İşte bu iki erkcgi sevdiğim içindir 
ki. az kalsın, bir manga askerin 
karşısında gözlerim bağlı olarak 
kurşunlar altinda ölüp gidecek • 
tim . 

Janet Jorjet ismindeki bu kadın 
bir Fransız artistidir. 1911 de Fran
sada, Sen Diye'd~ fakir halli bil· 
aileden doğmuştur. Büyümüş, di
ğer kızlar gibi bir delikanlı bulup 
evlenmektense maceraya atılmayı 
tasarlamıştır. O sıralarda tanıştığı , 
ve ~vdiği bir erkek Jnnet'i Parise 
götürmüşttir. 

· Janet bu ilk aşkında mcs"ut ol
mamış, hatta kendisini öldürmek 
için Sen nehrine atmışsa da kur
tarılmıştır. Janet ondan sonra gü
ya :ıkhnı başına toplamış 've ken
disine hayatta bir ypl aramıya ko
yulmuştur. 

Sahneye intisap -etmiş, karan -
lık rollerde oynamıya başlamış, 

l<:ri kendi dillerinde şarkılar söy -
lE:rler, oyunlar oynarlardı. Oyunlar 
bittikten sonra, kızlar (Kolis ar -
kası) denilen yere çekilirler, dost
larile, ahbaplarile içki içerlerdi. 
Bugünün barlarında olduğu gibi, 
kadınlar meydanda, herkesin gözü 
önünde bir erkekle oturup içki iç
mezler, daima kolis arkasında o
tururlardı. Size bir şey daha söy
liyeyim; belki bilenler azdır: İs
tanbulda ilk sinema burada, Kon
kordiya salonunda gösterilmiştir. 
Zannedersem 37-38 yıl evvel.. 

- İçki fiatları nasıldı? 
- Lüks denilen yerlerde rakı 

ve biranın kadehi (40) para idi. Şa
raplar (60). likörler (100) paraya 

satılırdı. Bir kadeh rakıya 8 - 10 
türlü meze verilirdi. Sıcak, saha -
naki denilen mezeler bedava. Kü
çük meyhanelerde, bazı gazino -
Jarda bir karafaki (100) para ile 
(50) ve (30) para arasıı;da idi. 

- Gazinolarda en çok bahşiş ve
renler kimlerdi? 

- Türkler, çalgıya istediği ha
vayı çaldırtmak, sevdiği şarkıyı 

söyletmek için avuç dolusu mecidi
ye, yirmi yedilik altın atan çok 
Türk müşteri bilirim. 1ki müş -
teri arasında para atmak müsaba
kası bile olurdu. Biri bir mecidiye 

atarsa, öteki iki atardı. Bunları hır
sa getirmek için çalgıcılar tarafın-

Fakat Don Federıko İspanyada 
• dahıli ıhtilal başladıktan sonra rran 

konun saflanna iltıhak etmı lir. 
Kovu bir fösisttır. 

J antl J or j el 

hatta İsviçre, İngiltere, İspanya, 
Cezair ve Mısırı dolaşmıştır. 

Janet Rus baleti artisti olarak 
en son İspanyaya gitmiş bulunu -
yordu. Mfü:tear adı da Vern Dani -
çev~ki idi. İşte o sıralardadır ki, 
Don Federiko Olivar isminde bir 
İspanyolla tanışmıştır. İki genç biri
birlerini son derece sevmişlerdir. 

dan gündelikle tutulmuş tavcılar 
vardı. Tavcılnr hem rakı içerler, 
hem de para atmak işini idare e
derlerdi. Gündelikçiler, paralı r.ıüş
terileri nziyetlcrinden anlarlar, 
onlar bir şarkı istediler mi, bunlar 
da bir şarkı isterler, şarkıyı çal -
dırmak için saz heyetinin buluıı -
duğu yere bir kaç mecidiye fırla
tırlar. Bu suretle parnlı müştPrilc
ri tahrik ederlerdi. Bu sefer on
lnr avuçla mecidiye atarak sevd · k
leri şarkının okunmasını isterlerdi. 
Tahrikçi madrabazlar attıkları pa
raları sonradan geri alırlardı. Böy

lelikle aldıkları gilndeliklerlc ev 
geçindiren adamlar vardı o devir
lerde! .. 

Bugünkü birahnnc ve meyhane 
s.ıhiplerinin bahçe müstecirlerile 
garsonların bir dertleri, bir baş be-
15Ian vardır: İçip içip para verme
den sa\'uşanlar! .. 

- Eskiden de böyle adamlar var 
mıydı? 

Merakımı gidermek için Alcko
ya sordum. O: 

- Asla! .. 
Diye haykırdı. 
-Ya kavga eden, dövüşen, a -

dam vuran falan? 

- Gazinolarla bahçelerde pek na
dir .. Büyük kavgalar, vuruşmalar, 
koltuk \'C (Çağanoz) meyhanelc· 

( Dc(Jamı 7 inci sagfada) 

İspanya ihtilalı sc\'dazedeleri a
yırmış ve Jıınet Barselonda kal • 
rnıştır. Ancak genç kadın Bidasso:ı 
hududunda sevgilisilc buluşmak, gö
rüşmek imkanlarını da temin et -
miştir. Ancak bu sıralardadır ki, 
Don Federiko sevgilisini casusluk 
vollarına scvketmiştir. O da, aşkı 
uğruna kendisine verilen bu nazik 
i~i kabulde tereddüt etmemiştir. 

Janet Barselonda muhakeme edi
lirken, aleyhindeki en ağır itham
lara cevap vermek imkanını bula
bilmiş ve ancak bu suretle ha ·a
tını kurtarmıştır. 

Kızıl c&susların bu kadın için fa
şist generallerinden Mola ve Ka -
bnnello ile doğrudan doğruya mü
nasebette bulunduğu hakkındaki 

iddiaları sabit olmamıştır. Anc,ık 

Federiko'nun kadını bu tehlikeli 
maceraya sürüklediği tahakkuk et
miştir. 

Aşk yüziinden casusluk yı.ıp ın ve 
sevdiği adnmın elinde bir O)tın -
cak gibi iş gören Janet Jorjet Bar
sclonda, cephe gerisini tcmizlemi
ye azmetmiş marksist milislerin 

arasında faşistler lehine casusluk 
yaparken, bir çok defalar tehlike -
ler atlatmış, kendisine karşı kuru
lan pusulardan yakayı kurtarmış -
tır. 

• 
Fakat kadın acnip bir nesnedir. 
Janet bu sefer de Barselonda 

Arjantinli bir delikanlı ile tanı~
rnış \'C bu genci sevmiştir. Peı\ bı.

bii olarak da aralarında mahrem 
konuşmalar başlamı~tır \'e bu ara
lık da cephenin öte yanında bulu
nan bır aşıkı hesabına casusluk vaı:r 
tığını da ya\·nş yavaş söylemiştir. 
Fakat acı hakikat bir gün g1..:'ip 
birdenbire çatıvcrince, şaşalnmıs, 
fakat o zamana kadar da iş i~ten 
geçmiştir. 

Janct yakalanmış ve silah nam
luları önünde hapishaneye götürül
müştür. İkint'i sevgilisi Arjantinli 
güzel delikanlı kızılların casus tcş· 
kilatında çalışan bir adammış. 

İşte küçük aşık casusun anlattı
ğı macer:ının hulfısası budur. 

Don Federiko şimdi ortalarda 
yoktur. Güzel Arjantinli ise yeni 

izler aramakla meşguldür ve idam
dan kurtulan Janet de hapishane 
köşelerinde sürünüyor ve acı acı 
söyleniyor: 

- Bir insan hem nasıl sever, hem 
nasıl ihanet eder, ben burasını an
lamıyorum. 
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Eski lstanbul batakhaneleri: 

KANUNİ SÜLEYMAN 
Okuyucularla 

, Baş başa 

Para verirken 
Çok dikkat 
Etmeliyiz 

-l ___ K_U_~v~an~~s~çAPAN 
No.3 Yazan Nedim Refik 

T f 
''Miskin herif, Osman oğullarına yaranmak için 
şimdiye kadar herşegi yaptı, sanki ne oldu?,, _ 

Beyoğlunda oturan okuyucula -
rımızdan biri, başından geçen çok 
dikkate şayan bir hadise habel' ve
riyor: 

Süleymanın tahta ç1kmasından 'e"!::-":"l~ 
memnun olmadığı kadar bir çok da 
ümitlere düşen birisi varsa 0 da 
Gazali Bey oldu. Canbirdi Gazali 
Mısırdan getirilmiş, Yavuz Sultan 
Selim tarafından Suriyeye vali ta4 

yin edilmişti: 
- Sultan Süleyman mı? .. Yirmi 

altı yaşmda bir çocuk. Hava ve he
vesin en hararetli çağında bir de
likanlı kosk~a bir devletin ida· 
resi için ne kadar uğraşsa buna ne 
bilgisi, ne tecrübesi yeter, diyordu 
Padişahın gençliği, Canbirdi Ga-

7..aliyi ümide düşürdüğü için vakit 
geciktirmeden hemen isyan hayra· 
ğmı çekti: 

- Şimdiden herkese yumuşak 
davranmıya balşadı. Eskiden ya -
pılmış işleri haksız diye beğenmi4 

yor, bunları düzellmiye uğraşıyor
muş. 

Karşısmda kendisinden daha genç 
ve yakışıklı bir adam vardı. İkisi 
de kaç saattir baş başa vermiş, de
rin bir müzakereye dalmıştı: 

- Vakit, bu vakittir. Fırsat bu
dur. Biz bir kere Mısırı kaybettik. 
Mısır da, Suriye de şimdi Türkle -
rin eline geçti. Bizi zapteden Ya· 
vuz artık dünyadan gitti. Yerine 
gelen genç, ne ynptığını bilmez bir 
padişahtır. Fırsat budur. Bir daha 
ele geçeceği şüphelidir. Yavuzun 
kılıcından kurtulmuş bizim zavallı 
memlüklerden ne kadar kaldıysa 
onları bir araya getirmekle bu iş o
lur. Suriyenin kabile halkı da bi· 
zimle beraberdir. 

Karşısındaki iimitlc gözleri par
lıyarak: 

- Hele, dedi, Mısırdan da cevap 
gelirse. Dediğimizi kabul eder de 
orası da bizimle olursa ... Bu bir Ü· 

mit halinde idi. Evet .. Mıstrdaki 
valiye de mektup yollanmış, vazi
) C'tin çok müsait olduğu anlatılmış
tı. Bununla beraber hal5. bir cevap 

) oktu. Gazali Bey ile konuştuğu 
genç memlük bütün ümit ve ce
saretlerine ragmen beklcdıkleri ce· 
vabı alamamaktan iı7.ulmüyor de-
ğillerdi. Gazali şiddetli bir hare • 
ketle yerinden kalktı, gezmmiye 
b~aladı. Sonra dilinin ucuna gelen 
ve 1.or zaptedilen bir küfürün çık· 
masına mani olur gibi: 

- Miskin herıf, dedi, Osman oğul· 
lnnna yaranmak için şimdiye ka· 
dar her şeyi yaptı. Sanki ne oldu? .. 

Fakat karşısındaki genç adamın 
gözleri ona dikilmişti. İkisinin na
zarları karşılasmc~ Gazali Bey göz-

lerini önüne iğdi. Az sonra kendi
sini toplayarak: 

- Ne bakıyorsun öyle?.. dedi, 
Ben de Yavuz Sultan Selime hiz -
met eltim. Ben de mem -

luklerin memleketi olan Mısı-

rın Türklere geçmesine alet oldum. 
diye mi bana öyle bakıyorsun? .. Sen 

daha çok gençsin!. Ne kadar cesur 
olursa ol eğer bile şeytanet de • 
nilen şeyleri öğrenemezscn cesa -
ret senin başına iş açar. Ben Türk· 
Iere hiwıet eder göründümse her 
türlü intikam sevdasından vaz mı 
geçtim sanıyorsun zavallı çocuk!. 
Beriki buna tamamile inanamadı· 
ğını saklayamıyordu: 

K•1tunr Sdleım•nın Mlmaf Sina11tı 

- Dediğin gibi olsun, dedi. Mı
sırdan iyi bir cevap gelir diye bek
liyelim. O zamana kadar burada 
yapılacak işlere bakalım. Bedevi -
ler arasında çok dolaştım. Hepsini 
kandırmak kabil oldu. Hepsi bi
zimle beraberdir. Gazali Bey genç 
muhatabından daha tecrübeli '>l • 
duğunu gösteren bir tavırla başını 
salladı, tasdik etti: 

- Doğru söyledin, dedi. bede • 
vilere tamamile güvenebiliriz. U
nutma ki, burada sözünü dinlet -
mck istiyen adam iki türlü kuvv.et· 
li olacaktır: Silahı, parası. Yalnız 
silahın var da onunla korkutma•· ı 
istiyorsun: Seni arkadan vururlar 
Yalnız parana güvenirsen yetiş -
mez. 

- O halde ne yapmalı? .. 
- Yapılacak şey bütün buralara 

tam sahip olmak istiyen adam bir 
taraftan korkutacak, bir taraftan 
da para dağılmaktan çekinmiyecek 
ne dersin buna? .. 

- Doğru, derim. Bizi burada tec
rübe etliler. Her halde ,yi anlamış
lardır. İcabında onlardan çok ce
suruz. Para vermek zamanında da 
az cömert değiliz. 

- İşte ben de buna güveniyo • 
?Um. Para verirken vadetmekten 
de çekinmemeli. Şöyle olacak, böy
le olacak, diye söyle. Bir kere Su
riye ile MlSlr tekrar bizim olursa 
çok şeyler vereceğimizi temin et. 

- Vadetmek kolay. Sonra butı • 
)arı nasıl memnun edebiliriz?. 

- Şlmdl onun düşünme .• Şimdi 
vadetmek sırasındayız. Tutmak za
manı gelince o zaman bunu düşü· 
nürüz. Genç adam hayret etmek -
ten kendini alamamıştı. Fakat bir 
şey söylemedi. Gazali Bey ilave et· 
ti: 

- Sen daha tecrübesizsin. Bu sı· 
rada içeriye bir bedevi girdi: 

-- Selamün aleyküm ya bey, de· 
di, nasılsınız, iyi misiniz. 

lkisi de bedeviyi karşıhyarak 
yer gösterdiler. Gazali Bey: 

- Ya şeyh, dedi, bu saatte bura
da olmıyacaktın. Nasıl oldu da geç 
kaldın? Biz seni atına binmiş, Mı· 
sıra doğru yol alıyor zannediyor
duk. 

Bedevi hiç bozulmaksızın: 
- Merak etmeyiniz, ya bey, dedi. 

Her şey yerli yerindedir. Mektup 
benden daha emin bir adam ile gön· 
derildi. 

r casuslar romanı :j -------·-, 
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X, 13'ün esrarı 
Çeviren: 'Vezan: 

Oakar Rey 

Umumi harpten ı>onra bir çok 
milletler hesabına casusluk etmiş 
insanların iç yüzleri aşağı yukarı 
öğrenildi. Bunların içinde bilhassa 
kadın casuslardan şöhret almış o
lanlar var. Bu casuslardan kimisi 
nişan aldı, faaliyetine devam etti, 
kimisi inzivaya çekilerek hatırala • 
rını anlattı. Pek basit olarak anla· 
şılan bir hakikat var ki, caiusluk 
ta iptidai insanlardanberi bugü -

ne kadar ·devam edegelen husJSi 
bir meslektir. 

Her hangi memleketin her han
gi devrine baksanız, casusların iz
lerini görürsünüz. Hükfunetler n:? 

kadar fakir dahi olsalar, kendile • 
rine haber yetiştiren adamlara pa
ra yetiştirecek kadar para bul -
makta güı::'uk ('ekmiyorlar. 

Mu••mer Aleturt 

Fakat ilk önce .-casusa kelimesi
nin manasını anlamak lizım geli· 
yor. cCasus, ne demektir, kim • 
dir? Vazifesi nerede ve nasıl baş

lar? Bu sualler ilk başta insana tu
haf görünür. Fakat hakikatte ve-

rilecek cevaplar nazik ve müşkül
dür. 

İlk önce casusluğu iki sahada 

ayrı ayrı görmek mümkündür. As
kerlikte ve sivil idarede ... 

Muharebe zamanlarında bu iki 
kuvvet birleşir, her zamankinden 
daha yekpare bir hal alır. Fakat 
barış zamanlarında aralarında az 
çok bir hddi fasıl olduğunu kbul 
etmek lizım geliyor. 
Barış zamanlarında, askeri ata• 

şemiliterlikler gayet meşru ve fay• 
dalı yollardan giderek, kendi mem-

g•plrrtlrlt Sllıgmoni~ı camii"' 

Fakat Gazali Beyin yanındaki 
genç, liı.kırdıya karışmaktan kendi· 
nl alamadı, hiddetle: 

- Sen, dedi, söylenen şeyi yap
mıyorsun! .. Sana ne emir verilmiş· 
ti? Mektubu bizzat götürmiyecek· 
miydin? .. Bize teminat vermedin 
mi? .. Yemin etmedin mi? .. İstedi • 
ğin parayı almadın mı? .. 

Fakat bedevinin çehresinde hiç 
bir değişiklik olmuyordu. Gaza!i 
Bey genç arkadaşını teskin etti ve 
ona: 

- Bedevilerin sadakatinden bi· 
r "I?. evvel bahS(>den en değil miy-

? toy çocuk.. ,.. bir nümune • 
'>tnt gorüyorsun! .. der gibi baktık
tan sonra bedeviye döndü: 

- Ya şeyh, dedi, şimdi anlat. Ni
çin bizim sana verdiğimiz mektu· 
bu sen götürmüyorsun da başka • 
sına veriyorsun? .• 

- Size sadakatimi ispat ediyo • 
rum ya bey ... Mektubunuzu kim
seye vcrmemckliğim matlup değil 
mi? 

- Hayır .. yerine götürüp vermek 
matlup ... 

- Mümkün .. fakat eğer ben yola 
çıksaydım, yolda beni öldurselerdi 
ve mektubu alsalardı .. 

Genç memlılk gene atıldı: 
- Çok iyi olurdu, dedi, biz sen

den kurtulurduk. Rahmet olsun ca
nına derdik, yetcrdı! 

Bedevi buna ehemmiyet verme
di. Yalnız gü!ümsiyerek Gazali Be
ye dedi ki: 

- Sizin mektubunuz buradadır 
ve bana verdiğiniz altınlar da bu
nun içindedir. 

Hakikaten maşlahın içinden bir 
atlas kese çıkardı. İçi altın dolu olan 
keseyi Gazali Beye uzattı. Sonra 
içerisinde mühürlii bir zarf oldu
ğu anlaşılan diğer bir atlas kese çı
kardı: 

- İşte mektubunuz, dedi, eğer 
ben bununla bu sabah güne;. doğ· 
madan yola çıksaydım beni öldüre
cekler, paraları alacaklar, mektu· 
bu da Ferhat Paşaya götürüp ih • 
san alacaklardı. 

Gazali Bey atlas keseyi açtı, zar
!ı muayene etti. Bu kendısinin mü
hürlediği mektuptu. Bozulmamış • 
tı. Para kesesi de ağırlığını muha
faza t!diyordu. İçinden bir şey ek • 
silmemişti. Altınları saymıya m. -
zum görmiyen Gazali Bey bedevi-
ye: 

leketleri hesabına casusluğu kolay
laştırmaktadırlar. 

Fransız Miralayı Fiks bir ataşe
militerin vazifesini şöyle tarif edi· 
yor: 

cGayet nazik insanlardır, fakat 
ilk başta gelen casuslar, ancak 
barı~ zamanında bağlı oldukları va
zifeleri başında çalışabilirler. Sefi· 
rin emri altında olduklarına göre, 
son d~rece itidal ile, ağır başlılık
la hareket ederler. Ne fazla gay -
retkeşliklerine, ne de şahsi hırsla· 
rına mağlup olmazlar. 

Bir gün bir ataşemiliter, bir Fran
sız zabitinden her hangi bir malu· 
mat istiyordu. Zabit şu cevabı ver· 
di: cMaalescf size bir şey söyliye
miyeceğim, fakat siz yine istedi • 
ğiniz malUmatı başka yerlerden te
darik edebilirsiniz., 

Ataşemilitcr bu sözlerden go -
cundu: cPeki, öyle olsun!. dedi. 

.-Bilhassa kadın işçi kullanan yer
lerden birinde bir yeni gümüş lira 
verdim. Üstünü bekledim. 25 ku -
ruş üstü verdi. 

- Maöam bir lira verdim sana! 
Dedim. 
-Hayır mösyö, dediı. 25 kuruş 

verdiniz. 
Ve derhal cebindeki paralan 

masaya döktü. Hakikaten yok. Fa· 
kat bu o kadar basit el çabukluğu
nu yut&cak bende de göz yok. Çün
kü bir çok arkadaşların başına ge
len bu hadiseyi ben de tecrübe ol~ 
sun diye yaptım. Bu dolandırıcı
lık usulüne ne buyuru1ur?• 

SON TELGRAF - Evvela hal -
kın aldanmaması lazımdır. Ma1ıcu

biyet ve nezaketimizden istijade 
etmek istiyenlere kar§ı biraz daha 
açık söz ve tok söz olmak, onları 
yolcı getiTmiye kafidir. 
Maalıaza bu /ıadise mü1ıimdir. 

Eski ve yeni paralarda biribirine 
benziyenler vardır. Bunu vesile it
tihat edenlerin mevkii mahkeme -
dir. Bu itibarla böyle uak'a1arda he
men polise haber vermek gerektir. 

Maahaza biz bu suretle okuyucu· 
muzun l;u haberini alakadar olan 
Emniyet Müdürlüğüne bildinniş 

oluyoruz. Zabıtanın dikkat ve has
sasiyeti, bu gibi hareketlerin pek 
çabuk Joyalarını meydana çıka -
rır. 
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Gözler 
Amerikada 

( 4 üucü sogfaJ-ın deuam) 
olan Lansbury'nin neşredilen beya· 
natı şöyledir: 

- Harbe sebep amilleri ve bu
gün milletleri şiddetli bir surette 
silahJanmıya mecbur tutan sebep
leri tetkik etmek üzere bir konfe
rans toplanmasını konuştuk. 

Fakat Lansbury daha evvel A • 
m.er.ika Reisicıumhurile, Fr*1sız 
Başvekflile dünyanın iktisadi va
ziyeti hakkında mühim bir rapor 
hazırlıyacak olan Belçika Başveki4 

li ile de daha evvel temas etmiş ol
duğunu da söylemiştir. Sonra rad
yo ile de uzun uzadıya izahat ver
miştir. 

İngiliz matbuatı Lansbury'nin 
teşebbüsünden takdir ile bahsetti. 
Almanyanın sulh yolunda yapıla
cak her şeye hazır olduğu mana • 
sı çıkan bu mülakattan sonra İn
gilizler bu fırsatı kaçırmamak la
zım olduğunu söylüyorlar. Maama
fih şimdi nazarlar Amerika Rei
sicumhuruna çevrilmi§ bulunu -
yor. 

Eğer, dedi, bunu bana ispat 
edemezsen seni öldürürüm. 

Bedevi hiç bozulmaksızın: 
- Çok iyi edersiniz, ya bey, ~edi, 

ben de bunu size ispat etmek iste
rim. Ferhat Paşanın bu tarafa doğ
ru gelmekte olduğunu elbette bi
lirsiniz. 

- Ben mi, evet, böyle bir şey i· 
şittim. Fakat, bunu benden evvel 
haber aldıll_ını mı anlatmak isti -
yorsun? Beni korkutmak mı isti-
yorsun? (Devamı var) 

muz 1889) tasrih edilmiştir. Gerçi 
bu maddenin tarifine sarahat de 
denilmez. 29 uncu madde der ki: 

cCasus, sahte bir vesile ile düş

man toprağına girerek, şeflerine 

bildirmek için bu toprakta mallı • 
mat toplamıya çalışan insandır.• 

O halde, düşman hatları araSi"na 
her hangi bir malumat alması için 
gönderilen üniformalı zabit veya-

hut sivil, bir casus mudur? Tay • 
yareciler veyahut sabit balonlarda 

düşman harekatını gözetliyen ra
sıtlar birer casus mudurlar? 

Halbuki, sivil kıyafette yakala-

nan bir zabit veyahut nefer der • 
hal casus telakki edilmekte ve La· 
hey muahedesinin söylediğine gö
re casus telakki edilerek, kurşuna 
dizilmektedir. 

Lakin iş sivil kıyafetteki casus· 
lara intikal edince, vaziyet deği
şiyor. Bu adamları nasıl tanırsınız? 
Harp zamanında bir casusun kim 
olabileceği Lahey muahedesinin yir-

1 mi dokuzuncu maddesinde (29 tem-

Halbuki cCasus> kelimesinin ma
nası şimdi muhtelif memleketlerin 
rejimlerine göre değişmektedir. Ya
bancı bir memleket hesabına ça -
lışan diğer bir memleketin vatan
daşları arasında ceza farkı gözet
mektcdır. 

Macaristanda casusluğa Ye iha-

ikinci kısım - 64 -
Bugün memleketimizde poker trişöt" 
lerinin yaptıkları belli başh hile rer do
k uz t ürlüdür. Bunlardan başka bir d• 

şu hile va rdır : Ortak oynamak! 
Mad::ım (ll.) derhal <_.-nntasını aç· 

tı. İçerisinden üç tane yüz liralık 
çıkarıp: 

- Poker! 
Masusmın üstüne koydu. 
Apart.ımanın kapıcısını çağırdı-

l:ır .. koşturdular .. 15 kuruşluk bir 
pul aldırdılar. Hokka, kalem gel
di. Poker masasının üzerinde (A .. ), 
şu senedi kaleme aldı: 

c?vtadam (H.) den, ( ... ) günü te
diye etmek üzere 325 lira aldım. 
( ... ) gününe kad;,ır tediye etmediğim 
takdirde geçecek beher gün i
çin (10) lira zarar \'C ziyan \'erme· 
yi taahhü.t eylerim.• 

cAnkarada ( ... ) eczahanesi sahibi 
(A.) 

Tediye için senette zikredilen ta
rih, bir hafta sonraki tarihtL (A.) 
bir ha!ta içinde parayı gönderme
diği takdirde de, günde (10) lira 
ta7.rninat vermeyi .de kabul ve tc
ahhüt etmiş oluyordu. 

Halbuki, borç diye aldığı 300 li
ra da, yine kendi parası idi .. Bi -
raz evvel kaybettiği para idi. 

(D. R.) ortak olarak arkadaşını 
J>oğuntuya getirdiği işçilerden, u -
sulca, bu 300 lirayı almış, sezdir -
meden madam (H) ye vermişti. ve 
eğer, borç almak para teklifini 
(A.) yapmamış olsaydı, kendisi: 

- Madam (H.) den sana iki üç 
yüz lira alalım da oyuna devam et. 
Seansı yarıda bırakmıyalım. Ayıp 

olur! diyecekti. 
Bu müzakereler cereyan edip de 

senet hazırlanmcıya kadar fasıla 

verilen oyuna, tekrar başlandı. 
Turlar, kular oynandı. İkinci 

seans da bitirildi. 

(A .. ) senetle borç aldığı bu 300 
liradan da yüz lirasını kaybetmiş
ti. 

Artık, üçüncü seansı oynamayı 

kendisi teklif etti. Ve bu seansta 
da, boğuntuya getirilerek elinde 
bir meteliği kalmayıncıya kadar, 
soyuldu. Bu sırada, arkadaşı (D.R ) 

de, yalandan, bütün paralarını or
tağı olan j~çilere satmış, o da oyun
dan zahiren dımdızlak çıkmıştı. 
Şunu da söyliyelim ki: 
(D. R.), arkadaşı (A.) yı boğdu-

ranık aldıkları paranın ancak yÜ?;· 
de kırkını iki işçiye vermiş, yüzde 
altmışını kendi almıştı. Bir hafta 
sonra Ankaradan senet muhteviya· 
tı olan 300 lira gelince onun da yü'!
de kırkını kendilerine vereceğini 
vadetmişti. 

Fakat, Ankaradan o 300 geldiği 
zaman (Y.) ile (S .. ) e bir metelik 
bile vermedi. 

(A .. ) nasıl boğulmuştu? 

4çilerin yaptığı hileler ne çeşit 
şeylerdi? Bu paraları hangi usul
lerle çekmişlerdi? 

Bu usullerden başka hangi usul
lerle boğuntu yapar işçiler? 
Şimdi bunlara geçelim .. Pokerin 

hilelerile envaını, hakiki vak'alar
dan misaller zikrederek anlatmıya 
başlıyalım .. 

Bugün memleketimizde, poker 
trişörlerinin yaptıkları hileler şun
lardan ibarettir. 

1 - İsvoli çekmek, 
2 - Kapak, 
3 - Montaj, 

nete karşı tatbik edilen kanun mad
deleri bir misal olarak gözönüne a
lınabilir. Macar ceza kanununun 

tarihi 1878 dir. Bu kanunda cHut 
lenseng - Sadakatsizlik> adı al

tında bir fasıl vardır. Macaristan
da cSadakatsizlik SUÇU• hükümete 
karşı vazifesini yapmamış olan va-

tandaşa aittir. 
Bir .-sadakatsizlik suçu• yaparak, 

yabancı bir bir devletle bilvasıta 
veya bilavasıta Macar hükümetine 
karşı bu devleti muhasemata sevk 

edecek surette gizli münasebetler
de bulunan, askeri harekat plan -
larını, kale ve istihkamların plan

larını düşmana bildiren, askerin 5:1-

dakatini sarsarak düşmana bu su
retle yardımda bulunan, ordunun 

yeri, vaziyeti, harekatı hakkında 

düşmana haber gönderen her Ma· 

car vatandaşı casus sayılır. 
Bu suçlar ekser zamanlarda Ma-

car tebaası arasında müebbet kü4 

rekle cezalandırılır, esbabı muhaf-

fefe nazarı dikkate alınmaz. Eğer 
bu casus yab;mcı tabiiyetinde ise, 

4 - Köprü, 
5 - Dokuz monte, . 
6 - fkı iskarta ile oynamak· ild 

kere iskarto değiştirmek, 
7 · Altı, Y<'di l:ü~ıtla oynaıll~' 
8 - Boy::Jı sirkafla oynaınak. 
9 - Bütün desteyi değiştirınelt.-
Buıılaı-clan ba ka obiı· de: 
- OrUık oynamak! 
Surctile yapılan biı': 
- Hile! 

. "r· Daha vardır ki, bu tarza trıs<> 

ler rağbet etmezler. 
isvoli cekerek O\•namak içiu, 1ca· 

ğıtların ~uhakkal~ işaretli o}JY\!lı;ı 
lazımdır. İşaretler - kumar argo • 
bunda anlattığım gibi • kağıtıar11'1 
köşelerindeki yumuı'Uıları boY8 • 

mak suretile yapılır. Trişör bu i~:: 
retleri kağıtların üstünden, tw-

bir kitap gibi okur, rengini, cinsı· 
ni anlar, değiştireceği kağıdı 011

' 

göre değiştirir. 
Sirkafın boyama ve kazıma peı' 

vinden başka bir de: 
- Kırma! 

- Kabartma! 
. " 

denilen iki şekli daha vardır. 
Kırma sövle- ''apılır: 

ıı • " ıar• 
Yeni desteler açılır, tıvun b:ıs 

trı· 
bit kaç tur döner, bundan sonra 
ı::ör, ıniıhim bir kaç kağıdın. J11e-

1 . ~ 

sela asoların. papatlann uçlar ~ 
J.ırar, kağıtlara hafif bir kambur1.~. 
verir ve üstten baktığı 1.aman. s 
knfla anladığı gibi, bu suretle cı~; 
!erini de nnlar, ynlnız renkierı 
anlıyamaz. . ıc 

Kll"mak, kabartmak işini bı.i~r. 
bir ustalık1a yapmak tazırrı 

Cünkü kaba bir ı::ekilde ynpııırsB 
~ ' ır . 1 
kağıtlardaki bu gayri tabiilig~111. 

gözden kaçması, görülmemesi ı11t1. 
kün değildir. Bunun içındir ki, ı.rı: 
;ıörler, bu mühim işi gayet ıısW e
lıkla yaparlar. Çok fazla dikkat 

dilmezse, ne: 
- Kabarıklık! 

Ye ne de: 
- Kırma! 

Anlaşılabilir. ~ 
Kıl'ma, kabartmo ile ve b.il~ıı e" 

~irknflı kağıtlarla oynamak ıç111 • si 

vela gözlerin çok kuvvetli olJ1la 

lazımdır. sif' 
Kırma ve kabartma kiıgıtıar ... 

··rii\l)f• 
kafa nisbetle daha kolay go gl, 
ve elle yoklanırsa anlaşılır. fa1'· ~. 
~irkafta gözler kuvvetli olın ıS4 

' t • 
kağıtların köşelerindeki yurnll~~-
ları boyamak suretile yapılan .. \ 
retleri görmek, kagıtları usttll 
den: 

- Okumak! . b • 
kabil değildir. Keskin gi>ı i-;1<'1 

na... bS~· 
Yeni yeni sirkafüı oynamaya ııt' 

iıynn trişörler, ilk znınanlnrd9 11
1
t' 

ta bir kaç yıl içinde, alır aınıaı ~eli' 
kafı göremezler, işaretleri kolıı~ 1111 

ek okuyamazlar. Bu, anca~, ıı;s , 
miimareselcrdcn sonra kabı! 0 

bilecek bir mazhariyettir! .. 1e 
Trişör bu mazhariyete cı d1

" 1 tJ 

sonra, götleri adamakıllı al•" 
\'t· kumarbazların tabırincc: 

- Sirkaf görmek! 
- Sirknf okumak! ~J 

( Arkast 

-- -- t1'' 
cbeynelrnilel harp kanunları• 
bik edilir. 

• ,(ı. 
• ıııstı Casuslaı ın C;n m:mtıkı . rıı'' 

Üzerlerine aldıkları vazifcnırı &J: 
hiyetine göre dcğişm<!k dah:ı . ııııı· 
ru olur. Siyasi vesikalara, giıl~p • 
ahedelcre elkoymağa çalışan vle' • 
lomatik casuslar vardır. pe·ıdil ' 
lerin kolay kolay kimseye bı 

1 
el· 

medikleri ticaret anlasmnııırıtl _,ııf 
• ·IJf" 

de etmeğe uğraşan casuslar ' ,,. 
Umumi harpte çahşmlŞ 011111 ti' ' 

susların çoğu, hatıralarında ~ ' 
fesycnel casuslardan hiç te 1'1' 
lanmadıklarını saklamaııar· s'Jtı' 
sözle de hiç bir \'atan kaYg~ t11" 
bagh olmaksızın, cllerin~eJ<ıaıı'' 
lumatı, i~; bir tücc.ar gibı, ın53tl.,
kün olduğu kadar pahalıya 
ları kasdederler. 

Bu profesyonel casusları~ 1'(.' • 

tanınmıştır ve hükümetıerı el'• f' 
dilerine hatta vazifeler verer~ 
aliyetlerine ses çıkarmaıJar~i1'' 
gelince de bu adamlar h9 • 111a 
faydalı malumat elde ctrne1' 
ki.in olur. 



J Sü Dey,naının S©ıır©ı~oru<dla 

KUDCS KOZlbARI 
Tefrika No : 39 Y azan : M. Necdet Tunçer 

"E/rayim beni ar.slanlar yuvasında direğe bağ
larken: (belki seni bir daha görmigeceğim, Ta

"1.ara! Y alıudiler senin kanını akıtmaktan korktu
lar .. seni öldürmeğe elim varmıyor!) dedi .. ,, 

~ ~ ~ Dedi .. kuyunun kenarına otu~ ------ -.....---

Kraliçe Sama bir ı;öl icadın ı kıya/etil• Yalıa•ll•r tar a/ından 
clalc!an aaıa kaçmlıgordu 

Bu mahzenin içinde bir çok ars
lanıar vardı. Hamo bunları görün
ce Ürkmüştü. 
~av aş yavaş mahzenin ağzından 

geçc:rek, tekrar bir sivri kayanın 
teı>esine çıktı. Bu kayanın tepesin
~en mahzenin içi kolayca seyrcdi -
ıyordu. 

l<adın sesi tekrar yükseldi: 
- Cin misin ... İnsan mısın? .. Nc

tedesın? Sokul şu arslanlar yuva
sına ... Ve cesaretin varsa beni kur
lar buradan! .. 
k liarno bu sesin geldıği yere dik -
·atlc baktı .. Arslanlar mahzenin 
~~tasına uzatılan bir direğin üs -
undc genç bir kadın bağlamışlardı. 
Aşagıdaki arslanlar bu nefıs avı 

~le geçırmek ıçin biribirlerine atı
lıyorlar ve direğe doğru ·zıplıyor -
ardı. Direk yi.ıkscktc kaldığından, 
~slanıar korkunç uğultularla sa
g~ sola saldırıyorlardı. 
t Arslanlar yuvasında işkence gö
en bu kadın kimdi? 
dı~huno kuyunun ba~ından bağır-

- l<irnsin sen, ey hatun? 
l<adın acı bir sesle cevap \'erdi: 

~-; 'l'amaranın sesini tanımadın 

1 

liarno bu sesi duyunca şaşırdı: 
Si - Tarrıara ... Senin burada ne i-
n var? 
~ - :K:ara tali beni buraya attı, Halt: Beni bu arslanların ağzından 
?la tarabilscn, bütün hayatımı sa-

borçlu kalırım! 
- l<itn attı seni buraya? 

~r- Bunu anlıyamadın mı hala? .. 
~ayını attı. 
- Seb b'? c ı. ... 

~ -= 

- Beni seviyormuş. Teslim ol -
madım ona ..• 

Hamo, Süleymana çok bağlı bir 
adamdı. Tamarayı ölümden kurta
rıp saraya götürecek olursa, Sü -
leymanın ne kadar sevineceğini bi
liyordu. 

- Seni kurtaracağım, Tamara! 
Fakat, bir şartla ... 

Dedi.. duvardan içeriye sarktı. 
Tamara acı bir sesle sordu: 
- Ne istiyorsun? 
- Benimle ve kız kardcşım Sah-

ra ile ebediyen dost olmanı ... 
- Söz veriyorum, Hamo! Ben 

zaten Sahnıyı çok severdım. On • 
dan bır fenalık görmedim .. ona fe
na !ık y<ıpmayı da düşünmedim. İ
kinizi de -hayatta kaldıkça- kar • 
deş gibi sevecegim .. \'e her dileği
nizı yapmıya çalışacağım. 

- Sözlerini rab işıdiyor; Tamn
ra: O, en büyük şahidimdir. 

Hamo kuvvetli bileklerilc ağaca 
sarıldı .. ayaklarını yere dayadı .. 

Bütün kuvvetile, kuyuya uzanan 
direği çekmiyc başladı. 

Tamara bu çekıliş sırasında bir 
kaç' kere ölüm tehlikesi geçırmiş, 
fakat Hamonun kuvvetli bilekl<.>rl 
saycsihde kenara çıkarak kurtul -
muştu. 

Hama genç kadının kollarından 
yakaladı: 

- Geçmiş olsun, dedi, bugün şu 
garip tesadüfe bak .. kimi arıyor -
dum; kimı buldum?! 

Tnmara, arap gcncinm seı t elle
rine sarıldı .. dizlerinden öptü: 

- Bugün sen yetişmcscydin bu
raya, arslanlar benı parçalıyacak
laı dı! 

ışık 
~anı:53 

ltaranllkt8 bir 
IY zan · Edgar Valas ·ı 

Çeviren: Muammer Alatu1 

~ :;lirnde gcbcrdiğini de hiç kim-ı mış olan siırgusünü mumların hn -
~at enrniyecek. Düşün bir defa rarctik içeriden kapatmak imkü -
lı~\l:• buradan elımi, kolumu sal- nını temin etmi~tım. Surgüyiı kal-
~t'Gı ak Çıkacağım ve bu cinayet dırdıın. Mumu arasına sıkıştırdım. 
t'tn1 

31~ kalacak. Biıtün mektupla- odanın hararetilc mumun yumu -
~tı k 

0
kuYacaklar, bütün hayatın şıyacağını ve surgünün yavaş ya • 

~ ca:nlı safhalarile meydana çı- vaş deliğine gelip takılacağını ve 

<11.itı~~ ~c adam olduğunu bütiin mumun da kendiliğinden yere dü • 
~oğ ogrenecek. şeceğini biliyordum. 

~1 aı.ını biraz gev§ettim ve bıça- Dışanya kulıık verdim. Fi~r'in 
t liy0Çe:ktiın, vurdum. Bana öyle Holde ayak sesini işittim. Artık ko-
~tcli r ki, ilk bıçağı yer yemez ge- mediye devam etmek lazım geli -
ı_ yordu. 
""1in· 

)il doğ 1 
Yatakta bıraktım. kapı • Odanın içine doğru dönerek, san-

~t:lt fa ~u Yllrüdürn, artık kaybede- ki Kara ile konuşuyormuş gibi, 
btrrıdt!~·a Vaktim kalmamıştı. Cc - dört beş söz söyledim. Yaptığım 
!lıtnlltı 1 htnumıarı çıkardım. Vücu· iş gülünecek şeydi ki, vaziyet gül-
4ltq1itı araretinden mumlar eğ- miye müsait değildi. 
lt . 

ilı>tııın h Çıkarken Fişer'le de görüştüm, 
USusi tertibatla yapıl- görüşebilirdim, çünkü masanın ü • 

du ... 
Geniş bir nefes aldı. 
Tamara yeniden hayata dön -

dükten sonra, duyduğu heyecanı 
bir türlü yenemiyordu. 

- Hamo! Senin bu fedakarlığı
nı unutanuyacağım!. 

Diyor ve mütemadiyen Hamo -
nun dizlerini öpüyordu. 

Hamo: 
- Duracak vaktim yok, Tama -

ra! Haydi, hemen gidelim ... 
Dedi. 'famarayı atına bindirdi .. 

Kendi de atladı .. dizginlerini çek • 
ti.. . sarayın yolunu tuttular. 

Hamo, Tamarayı ele geçirdiği i
çin fazla sevinmiyordu. O, kraliçe 
Samayı bulmak istiyordu. Sama a
caba nereye kaçırılmıştı? 

Hamo yolda giderken Tamaraya 
sordu: 

- Efrayim seni bu ars!anlaı· yu-
vasına ne zaman kapattı? 

-Bu sabah ..• 
- Bu sabah mı? 
- Evet. Güneş doğarken, beni 

buraya getirdi.. dırcğe bağladı. 
- Bundan önce nerede idın sen? 

- Beni yahudiler Kudüste bir 
mahzene kapamışlardı. İlk önce 
Harrume yapmayı düşündüler. 

Sonra bu fikirden vaz geçtiler .. kol
larımı garip bir ağaca bağladılar. 

Günlcrdcnberi yalnız kuru ekmek
le yaşıyordum. Bu gece Efrayim 
mahzene geldi.. beni yahudilerin 
elinden aldı .. buraya getirip bağ -
ladı .• s~ııi öldürmek istcmiyorl r .. 
onlarla beraber ben de nnd içmiş
tim. senin kanını akıtmaktan kor
karım. Fakat, senin ölümün yahu -
dilik alemini hürriyete kavuştu -
racaktır. Onun için seni arslanlar 
yuvasına bırakıp gidiyorum!. de
dı Tam vaktinde yeti~ip beni kur
tardın, Hamo! 

- Seni arslanlar yuvasına bıra
kıp giderken bir şey söylemedi 
mı? 

- Ben bağırıyordum. O: cBenim 
kulaklarım ezelden tıkalıdır. Brn 
merhametten anlamam .. acımak bil
mem .. ve ölümden korkmam! Bil
hassa Sülcymandan hiç korkmam!> 
dedi. Nereye gitiğini bilmiyorum 
amma, çok heyecanlıydı .. takip c -
diliyormuş gibi, endişeliydi. Beni 
ağaca bağlarken: cBelki seni bir 
daha göremiyeceğim!• dedi. Eğer 
kendısinc teslim olsaydım, kolla -
Tına atılıp: eSeni seviyorum!-. de -
scydim, muhakkak ki, beni lıura -
ya bağlayıp bırakmıyacakh. 

- O kraliçe Samayı ,kaçırmakla 
meşguldü, Tamara! O seni sevS<' 
bile, bir yere götüremezdi. Onun 
sırtındaki yük o kadar ağır ve pa
halıdır ki, nıhayet bir yerde dü -
şüp kalacak .. ve onu bugü~ 'değilse 
yarın her haJde ele gcçırcceğım. 

Saray kapısında attan indıler .. 
(Devamı var) 

zerınc bıraktığım kartı hcntiz gör
memiş olduğuna dikkat etmiştım. 

Çok beklemedik, yukarı kattan 

ha!ıf bir ses geJdi. Fişcr'c bu sc-
6in ne olabıleceğini sordum: 

- Patron yapıyor. kapının sür
mesini indiriyor, dedi. 

Uşnkla dnha bir iki şey konuş
tum, sokağa çıkınca, bir taksiye bi· 
nerek evime döndüm. Geniş par
desümi.in altında bir süvare elbi
sesi vardı. 

On dakika sonra evimden bam
başka bir adam olarak çıkıyor -
dum. Doğruca Skotland Yard'a 
gittim. 

işte bütün anlatacağım şeyler 
bunlardan ibarettir. Artık bundan 
sonra beni ne isterseniz yapabilir· 
sıniz. Knra elini binbir cinayete 

bulaştırmış bir adamdı. Ondan e· 
ğer intikam a1mıya mecbur kal -
dımsa, ne yapayım ki, kendimi 
tutamadığım içindir. Hatta ben bu 
cinayeti işledikten sonra, Amerika· 

ya gitmiye karar vcrmiştım. Fa • 
kat hareketim günü yaklaştıkça, 
geçirdiğim ıztırap günlerimin ha • 
tırası kafamda canlanıyor, korımın 

50 yıl 
( 5 inci sayfadan deva.m ) 

rile, Kılburnu, Macar ve Galata 
taraflarındaki meyhanelerde olur
du. Bunun sebebi de, o zamanlar 

bir takım çingeneler, (ayakçı) de
nilen çalgıcılar meyhane meyhane 

dolaşarak zurna, klarnet, Rum çal
gıcılar da mandolin, kitara çalar

lardı. Bir kaç müşteri zurna, di· 
ğ~r bir kısmı da kitara, mandolin 

çaldırır, biri onu dinlemek iste -
mez, öbürü de ötekini susturmak 
ister, ne o susar, ne beriki fasla 

nihayet verir, işte kavga bundan 
çıkar, arada adam vurulduğu, ka
fa göz yarıldığı çok olurdu. 

- Abdülhamit devrinde Fehim 
(pasa) Kabasakal Mehmet (paşa), 

Tüfekçi bü) ük, küçük Tahir (pa -
şalar), Zülüflü İsmail (paşa), gi-

bi bir takmı zorba, arkasını sara
ya dnyamı~ adamlar yardı. Tabii 
bunlara yetiştin, iyi bilirsin. Bun-_ 

lar birahanelere, bahçelere gelir o
tururalr, rakı falan içerler miy -
di? (1) 

- Bunlardan yalnız Fehim (pa
şa) çok gezerdi. Fehimin en çok 

gittiği yer, Odeon - şimdiki Ek -
ler sineması - tiyatrosunda verilen 

balolardı. Karnaval eğlenceleri çok 
güzel olurdu orada .. . Sahne kısmı-

nın altındaki odalarda çalgı ses -

leri, kadın kahkahaları ortalıkta 

tatlı akisler bırakırdı. 

Fehim (paşa) maskeli kadınla
rın maskelerini koparır, hoşuna gi

den kadınları, adamlarından, Ya
hudiden dönme Si.ireyya vasıtasilc 

Bcyoğlundaki hususi dairesine ge
tirtirdi. Öbür paşaların kendileri 

değıl, oğulları resmi elbiselerle ge

zerler, sarhoş olurlar, umumi eı:

Jerc asılıp gürültü çıkarırlardı. 

- İçtikleri içkilerin parasını ve
rirler mıydi? Yoksa vermeden mi 
giderlerdi. 

- Verenler de olurdu, vcrmi -
yenler de ... Fchimi.n adamları bu· 
yerde otururlrırken, Tahirlerın a -

damları gelse, onları gördükleri za
man oturmaz, giderlerdi. Buna rağ

men aralarında kavga olmaz değil
di. Bir umumhane kadınını bir 

Tüfekçi sever, Kabasakal Meh -

mcdin adamlaıından birinin de a-
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6nce 
ğının alt kısmına tesadüf eden bos
tanlann üstündeki Yorgancı bah
çesi ilk safta gelir. Buraad çalgı -

çaldırırlar, (kasap havası) oynar -
lar, hovarda tanınmış erkeklerden 

daha çok para harcarlardı. Bey • 
kozlu Mari, Trabzonlu Peruz, Gam-

sız Sürpik, Katmer gülü Eftalya 
o devrin meşhur hovarda kadın • 
ları idi. 

- Garsonluk hayatında başın -
dan geçen en heyecanlı vak'a han
gisidir? 

Hayretle yüzüme baktı. Sorgu
mu anlamamıştı galiba! .. Biraz bil
diğim rumca ile sorgumu tekrar -

ladım. Durdu, düşündü ve sonra ke
limeleri sakız gibi çiğniyerek an
latmıya başladı: 

- 55-56 yıllık garsonluk ha -
yatımda beni en çok heyecanlan-

Huy 
Canın 
Altında! 
65 ilk lhtlJar haplsha· 

neden çıkar çıkmaz 
palto çaldı 

65 yaşında sabıka lı A bd ülkadir 
evvelki gün hapisten çıkmış, dün 
Aksarayda bir berberden bir palto 
çalmış, hemen Sulh mahkemesine 
verilmıştir. Bu sabıkalı ihtiyar 
hürriy"t havasını 24 saat bile te. 
neffüs edemeden sekiz aya mah
küm edilmiş vt- tekrar tevkif 
olunmuştur. 

Son Telgrafın 
Müsabakası 

dıran, hayır heyecanlandıran de - Bayanı 
ğil, korkutan şu oldu: 

Çatıştığım gazinoda bir kavga ol-

muş, fakat ça.buk ~~stırı:mıştı. ~av- Tanıyor 
ganın sebcbı ne ıdı, dogrusu şım-

di hatırlıyamıyoıı.ım. Hizmet et -
tiğim masaya meze götürürken 
kavgada, bir bira şişcsile kafası 

musunuz? 
yarılan adamın, tabancasını bana 
doğru çevirdiğini gördüm. Sonra ne 

oldu bilmiyorum. Yalnız silahın 
ağzından hafif bir alev çıktıığın1 

gördüm. K endime geldiğim zaman 
tabaklar, mezeler arasında yüz üs
tü yattığımı farkettim. Kendimi 
şöyle bir yokladım, yaram filan 

yoktu. Kurşun bana isabet etme

miş, fakat her tarafım kan içinde 
kalmıştı. Ne olmuştu? Vurulan 

kimdi? Yoksa ben vurulmuştum da, 
yara yeni olduğu için acı duymu· 
yor muydum? 
Şöyle bir doğruldum, arkama 

baktım, bir de ne göreyim: Bir a-

dam arka üstü yerde yatıyor! Ağ

zından kanlar boşanıyordu. Büyük 
bir tali eseri olarak adam ölme • 
miş, kurşun sağ yanağından gir -
miş, solundan çıkmıştı. 

Daynk yiyen adam, tabancayı ba
na değıl. arkamdan gelen, biraz 

evvel dayak yediği adama çevirmiş, 
r.teş etmişti. Halbuki, bana zanne

derek kendimi yere atmış_ım. Ko -
lay mı, can korkusu!.. Böyle yap-

l 
Son Telgrafın Müsabaka 

Kupo nu 

No. : 28. 
Bu Resım _ ___ _ 

n ln foto~rafı oldu{J•Jnu 
blldiririm. 

ADRES ı 

. . . . . . . . . . . . . . . . .. ,. . 
. . . . . . . . . . . . . liıkası olurdu bu kadınla... İşte o rr.asa~ dım, Alcko şimdi yoktu dün-

zaman kıyamet kopar, her iki ta- yada!.. J iMZA 1 
raf arkadaşlarını yanına alarak, .-------------- ; \.. ) 
rast geldıkleri yerde, mesela bir 1 R A D y Q 1 L ' , 
sokak köşesinde, Galatasaray kara- 1 11 ürk Hava Kurumuı 
kolunun önünde, Karnavulada Çi- ---- -----·-------
çekçi sokağında kimseden çekin -
medcn vuruşur, dövüşürlet·di. Ni
hayet mesele saraya aksetmesin di
ye Galatasarayda, Beyoğlu muta -

sarrıfı Hamdi beyin, yahut Beyoğlu 
kumandanı miralay Hafız Meh -

met beyin dclfiletiJc kapatılırdı . 

- Kadın hovardalar da var mıy
clı? 

Çoook .. Bunlar. şimdıki gibi 
raı.t geldikleri gazinolara gıtmez -

ler, çekinir, utanırlardı. Eğlendik
leri yerler arasında, Sipahi Oca-

( 1) Fehim Taksimde lngıliz se -
/irinin arabasına taarruz ettiği i -
çin Bursaya ~'Ürülmüş, hürriyetin 
ilanını müteakıp oradan kaçarken, 
halk tarafından lnegölde linç cdıZ· 
miştır. J{abasakala gelince, o da 
31 Mart vakasmdan sonra, is1Jcınla 
alaka.dar göriilerek. asılmıştı. 

hayali bir türlü gözlerimden git -
miyor. ayaklarım bir türlü Amcri
kaya doğru uzanmak istemiyordu.;. 

Con Lcksman masanın önünde 

durdu, kendısini dinliyenlere bak
tı. Yüzü bir ölü gibi sapsarı idi. Bir 
kere daha tekrar etti: 

- işte sizlere söylemek istedi • 
ğirn şeyler bundan ibarettir. 

Tam o su·ada bir kadın sesi du· 
yulmuştu. Bclinda Meri konu~u
yordu: 

- Con Leksman, eğer siz bütün 
söylediklerinizi söyledinizse, mü • 
saade ederseniz, benim de söyli -
yeceklerim var. 

T. X. yerinden sıçradı, fakat genç 
kız o kadar kendisine hakimdi ki, 
orada bulunanların hayret ve he
yecanlarına ehemmivct vermeden 
devam etti: • 

- Anlattıklarınızın aşağı yukarı 
hepsi de doğrudur. Fakat Kara'nın 
sizi bir noktada aldatmış olduğunu 
bilmiyorsunuz. 

Con Leksman şaşırdı: 

- Ne demek istediğinizi anlamı
yorum, dedi, söyleyiniz. 

Genç kız söz söyliyccc:k yerde, 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
Ak~am neşriyatı: 

Saat 18,30 Plakla d :.ns musikisi, 
19 Çocuk Esirgeme Kurumu namına 
konferans Doktor Ali Şükrü, 19,30 

Mandolin Orkestrası Berk ve arka. 
daşları. 20 Nezihe ve arkadaşlara 

tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları, 20,30 Ö mer Rııa tarafın
dan arapça söylev, 20.45 Bimen 

Ş!n \ 'C arkada~arı tarafından Türk 

musikisi ve halk şarkılan, saat 

ayarı, 21,15 orkestra, 22,15 Ajans 

ve borsa haberleri ve ertesi r ü
nün programa, 22,30 Şan Bayan 
~fayda tarafmdan, 23 son. 

Y ARINKI PROGRA M 
Ôğle neşriyatı: 

Saat 12,30 Plakla Türk musikisi, 

ı 2,50 Havadis, 13,05 muhtelif Plak 
neşriyatı 14 Son. 

bitişik küçük şalonun perdesini aç- ı 
tı ve perdenin arkasından bir g<:nç 
kadın görundü. 

T. X busbütün şaşırdı: 
- Allnhım, dedı, Gras! 

- 21 -
Konferansı dinlcmiye gelenler 

ya\·:ış yavaş dağıldılar. İçeride Con 
Lek.-.man ile Gras kaldı. Biribirlc
riııı seven iki vücudun bu kadar 
uzun ve acıklı bir iftiraktan son
ra karşı karşıya gelişlerini tasav • 
vur etmek, her ikisinin o dakikada 
duydukları sevincin derinliğini 
nnlamıya kafidir. 

Diğer taraftan da Belinda Meri 
yanına toplananlara vaziyeti an • 
!atıyordu: 

- Böyle güzel bir kadının ölü -
müne dünyada hangi vicdan razı 

oJurdu. Kara korkusundan başka· 
larını tethiş etmek için ne yapaca

ğını bilmiyordu. Hatta Leksman•a 
karısının öldüğünü söylemiş. Hal
buki Gras'ı Arnavutluktan İngil
tereyc getırcn odur. Belki siz bu-

na inanmazsınız. Fakat unutma -
yınız ki, kendisinin hususi bir ya
tı vardı. Gras'ı bu yatla Londrada 

p ı 

Galata, Karaköy, Postahane 

karşısı. No 31. Tel. 40021 
• . .. lllİll ............. ~. 

ki konağına getirdı ve konağın al
tındaki mahzene hapsetti. Ben ken. 
disini garip bir tesadüfle orada gör· 
düm. 

Polis amirlerrndcn biri hayretle> 
soıdu: 

- Demek ki siz Gras'ı konağın alt 
mahzeninde buldunuz? 

- Evet, orada buldum, onu ve 
onunla beraber bir de köpek. Çün
kü Kara onu köpekle tazip etmek
ten hoşlanıyordu. -T. X. dedi ki: 

- Demek ki şimdiye kadar e • 
vinizde Gras'ı saklıyordunuz da, 
bana hiç haber \ ermiyordunu.; öy
le mı? 

- Evet, çünkü çok hasta idi, te
daviye muhtaçtı. 

• T. X. bir aralık Leksman'la ko-
nuşuyordu, dedi ki: 

- Doğrusu ben sizin yerinizde 
olsam b'O mevzu üzerinde hiç bir 
roman yazmam .. 

- Evet, ben de o fikiı·deyim. 
Ben dünyada bu mevzu üzerinde 
ı·oman yazamam, yazan yazsın. 

SON 



1937 rı 

- ---Paslanmaz . ve HASAN 1 

·- _Tıraş BIÇAGI 100 defa hraş eder 1 
B~tun dunyada emsaline hiçbir zaman tesadüf edilcmiyecek derecede büyük muvaffakiyet kazanan HASAN TRAŞ Bıçakları yeni ve kal'iyyen paslanmaz neviııİ 
pıyasadan musırran isteyiniz. Yeni HASAN TIRAŞ Makineler ilc b '. rlikte HASAN TRAŞ Bıçakları tıraş olduktan sonra kat'iyyen silmeğe ve kurulamata hacet yoktUf• 
Ve bu tıraş bıça~ı hiç bozulmamak şartile ga; et kolaylıkla ve huıuru ne~'e içinde yüz defa lraş eder. Dun yanın hiçbir traŞ bıçatındaj bu mezi} et yoktur. Ve bıııı• 
ancak HASAN TIRAŞ BlÇAGl muvaffak olmuştur. Markasma ve ismine dikkat. 1 adedi 5 • 15 adedi 35, ·Paslanmaz Hıısan bıçağı 1 adedi 6, 10 adedi 50 kuruştu!• fAı 
Hasan Traş Sabunu • Hasan Traş Kr~mi • Hasan Tıraş Pudrası· Hasan Taraş Kolonyaıı da çok zevk ve neş'e veren yardımcı ve mükemmel vasıtalardır. ı-taseO 
•Jcpolarile satış yerleri ve tütün Anadolu tuhllfiye •e bakkaliye mağazalarile eczanelerde ve aktarlarda bulunur. 

Dans Profesörü 
1 sokilk 6 No. dil oturan Ali aleyhıne 

mahkememtzin 937/499 No. lu dos
yasile açılan boşanma davasından 
dolayı mtiddeialeyhc gönderilen 
dava arzuhal sureti mumaileyhin 
ıki sene evvel ikametgahını terk 
ile semti meçhule gitt•ği şerhile 

Pariain 1937 senesinin 
yeni dan• figUrlerini 
tigrenmek isteyenlere 

müjde 
Beyoğlu istiklal caddesi Türkuaz 

clıns dershanesinde Kemal Sami 
Bayere mürac:ıat. Hcrgün sabah 
ondan a;eşam dokuza kadar ders· 1 

hanesi talebelerine açıktır. 

bila teblığ iade edilmiş ve H. U. 
M. K. nun 142 cı maddesi muci -
bince bir ay müddetle ilanen tcb
Jiğut ifasına karar verilmiş oldu • 
ğundan müddeialeyh Alinin bu 
müddet zarfında rnahkem~ye mü
racaatla dava arzuhalini tebellüğ 

ve on gün zarfında cevap layihası 
vermesi lüzumu tebliğ makamına 

kaim olmak üzere ilan olunur. 

İstanbul Asliye 3 cü Hukuk Mah
kemesinden: 

Ortaköy Taş merdiven Nar sokak 
8 No. da mukim Nedime tarafın -
dan Ortaköy Dere boyu Hamidiye 

GıçUlerln lftuayenesl hekkınd• 
1 LAN 

Ölçüler niumnomesinin 17 inci rnaddeai mucibince 937 senesi ikinci 

klnun ayı içinde kayt edilmiş ve sahi blerine müracaat kağıdı verilmiş 

olan ölçülerin 937 senelik muayeneleri 1·5·937 rününde başlıyacakhr. 

Muayeneye getirilecek ölçüler: 

1 - J935 ilk veya senelik muayene damgasını la1ıyan bütün ölçüler. 

2 - Senelik muayene damgası silinmiş nya okunamıyacak kadar 

bozulmu~ bilümum ölçüler. 

3 - Sahibleri tarafından ayarmdan veya damgasından şüphe edi· 

len ölçüler. 

Ô lçü sahihlerinin müşkilata maruz kalmamaları ve işlerini çabuk yap

tırmaları için ellerindeki müracaat kağıdında yazılı olan üç maddeye 

çok dikkat etmeleri Jazımdır. 

Aşağıda yazılı günlerde ayar memurları, mıntıkaları içmdeki semt• 

lerde ölçüleri muayene edeceklerdir. 

EMiNÖNÜ GURUB MERKEZi 

1-5-937 den 31-'8.937 · gunune kadar Bcyazat nahiyesinde 

BEYOGLU GURUB MERK EZl 

ı.5.q37 den 22-5-937 gününe kadar Beyoğlu lcaymakamlıtında 

24-5-937 

2-6-937 

10.6-937 

28-6-937 

8-7-937 

26-7-937 

6-8-937 

ı.5.937 

17-5-937 

1- 6-9'.}7 

21-6-937 

1-7-937 

12.7.937 

21-7.937 

2.5.937 

" 

" 
" 
" 

il 

" 

den 

" ., 
" ,, 

" 
" 
" 

1· 6-937 

9-6-937 

26·6-937 

7.7.937 

24-7-937 

5-8-937 

31-8-937 

,, ,, Pangaltıda 

,, ,. Haskih•de 

" 
" 
il 

,, 

" 

n 

.. 
11 

lleşiktı.ş 

Arnavutkoyde 

Sarıyer 

Yeni köyde 

Beyoğlu 

FA TIH GURUB MERKEZi 

15-5-937 gü nüne kadar Fatih a}•ar memurluğunda 

31-5-937 ,, ,, Eyüp kaymakamlığında 

19-6-937 ,, ,, Samatya nahiyesinde 

30.6.937 •• ,, Bakırköy kaymakamhğmda 

9· 7.937 ,, ,, Yeşilköy nahiyesinde 

19-7-937 ,, ., Silıvri kaymakamlığında 

30· 7-937 n n Çatalca kaymakamlığırıda 

31-8-937 ,, ,, Fatih ayar mcmurlu~unda 

KADIKÖY GURUB MERKEZiNDE 

1·5-937 den 22·5-937 ye kadar Kadıköy ayar memurluğunda 

24-5.937 " 29-5-937 ,, ,, Erc:nköy nahiyesinde 

ÜSKÜDAR 

J.6-937 den 15·6-937 }'e kadar Üsküd<ır kaymakarulığında 

16-6·937 

23-6-937 
11 

" 

22-6-937 

3i)-6.937 

,, ,, Kısıklı nahiyesinde 

,, ,, Beylerbey ,, 

BEYKOZ 

1· 7.937 den 15-7.937 ye kadar Beykoz kayrnak•mlığında 
ADALAR. 

16· 7.937 den 21-7-937 ye kadar Büyük ada 

22·7-937 

27-7-937 

30-7-937 

,. 
,, 

" 

26-7-937 
il " 

Heybeli ada 

29-7.937 ,, ,, Burgaz ,, 

31·7. 937 11 ,, Kınalı ,, 

2-8-937 

- s.s-937 

10-8-937 

den 4. 8-937 ye kadar Maltepe belediye!lnde 

9-8-931 ,, ,, Kartal ,, 

" 
J 2-8.937 11 " Pendik 

YALOVA 

13-8-937 den 18-8-937 ye kadar Y!llova bcledıycsindc 

ŞiLE 

19.8-937 den 21-8-937 ye kadar ŞiJe belediyesinde 

23-8-937 ,, 24°8-937 ,. ,, Ağla " 

. 
26-8-937 ,, 3l·8-937 " " Kadıköy Merkez 

* •• 
(B.) (2206) 

,. Keşif bedeli 2846 lira 96 kuruş o lan Floryadn soyunma ga·diropları 
arkasında~i bet.cm yolun inşası aÇık eksiltmeye konulmuştur. keşif tvrakt 

• 

Vatandaş . : . 
Beynelnıilel Kömür Sergisi 23: 
Nisan Cuma günü Ankarada 
Açıldı. Sergiyi görmek hem 

hem yurdun için faideli-• 
senın, 

dir. (2263) 

t ve şartnamesi lenzım MüdürlüRünde g.örülebilr. l!iteliler 2490 numaralı 
kanunda yazıh vesika ve 213 lira 53 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mcktubiyle beraber 3.S.937 Pazartesi ıünü saat 14 de Daimr eDciimende 
bulunmalıdırlar, (B. )(2158) 

"' • • 
Senelik muhammen 11' 

Kapalaçırşıda Yarımtaş han sokatmda 1 Nolı 
dükkan 
Uoıcapananda Haraççıkaramchmet Kasımpaşa 

Kayık iskelesi soka2ında kahve yeri. 
Kapalıçarşıda Divrik sokaİında 50,52,54 N.h 
dükkan 

Unkapanındcl Molataşı sokağında 38 N.h 
dük idin 

Eyüpte Gümüşsuyu mahalle ve sokağında 170 
metre murabbaı metruk mezarlık arsası 
Köprünün Eminönü mahallesinin rıhtım cihe· 
tindeki 2 N. kişe 

Suleymaniyede Elmaruf mahallesinde Dökme• 
cıler :;okağında üstünde bir odalı dükkan 

Kadıköy hal binasında 3 N. lı dükkan 

Beyazıt Koska mahallesinin Cumhuriyet cad• 
desinde 30-144 N.lı dört odalı ev 

kirası temina~ 

12 

45 

66 

60 

12 

420 

54 

150 

60 

0,90 

3,37 

4,95 

4,50 

0,90 

31,50 

4,05 

ll,25 

4,50 

Üsküdar da Rumi Mehmet paşa mahallesinin iskele 

meydanı sokağında 1l,13 N. lı dükkan 60 4,50 

Çapada Saraçdoğan m3hallesinin Yeniçeşme 

sokağında 2 odalı 8°12 N. lı ev 6Q 4,50 

Hasköyde Kiremitçi Ahmet çelebi mahallesinin 
Hasköy cad. 1389 metre murabbaı 2/4 N.h 

arsa 180 13,50 

Yukarda semti seııelik muhammen kiralarile ilk teminatları yıszılt 

olan mahaller tes1im tarihinden itibaren 938, 939 veya 940 yılı Mayısı 
sonuna kadar ayn ayn kiraya verilmek lüzert! açık arttırmaya konul
muşlardır. Şartnameleri (Levazım Müdürlüğünde zörülebilir. istekliler 
hizalarında gösterilen ilk teminat makbuc veya mektubile b eraber 
4. 937 Perşembe günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

• • • 
(l) (2103) 

Senelik muhammen: ilk temi-

Kapalıçar.şıda Y aımacılar mahallesinde Ali. 

paşa hanının 10 N. lı odası 

Süleymaniyede Molla gürani mahalleve so-
. kağandaki 13 numarala ŞemsetLLin Molla· 

gürani medresesi 

Çakmakçılarda Atik lbrahimpaşa sokağında 
Çandarlı Atikibralıimpaşa medresesinden 

müfrez oda 

Babınlide Lala Hayrettin mahallesinde Fat· 
- masultan sokağında 5 N.lı Hacıbeşir ağa 

medresesi 
Hoca Hayrettin mahallesinde Mektep soka
ğanda 4 N.h Abdüsselam mektebi binası 

Süleymaniyede Hocahamza mahaUesinin 
Kepenkcisinan sokağında 5 N.lı Siyaviş• 

paşa medresesi 

Nuruosmaniyede Çemberlitaş mahalle ve 
sokağında 70,72 N.lı üstündeki oda ve 

kahvehane 
Hüseyioağa mahallesinde Kırıktulumba 
sokağında 11 N. Darushadis bostanevt 

- medresesi 
Samalyada tramvay caddesinde 30 5N.lı ar5a 

Vefada Mollahüsrev mahallesinin Kovacı• 
lar sokağında 83 N.h Ekrnekçibaşı Ahm~ 
paşa rnedreseıi 

Cibalide Odun iskelesi sokağında yazıhane 

yeri 
Fenerde Balat caddesinde 41 N.lı kale burcu 

kirası 

24 

72 

120 

300 

60 

240 

240 

84 
30 

190 

18 
36 

natı 

1,80 

5,40 

9 

22,50 

4,50 

18 

18 

6,70 

2.25 

14,25 

l.35 
2,70 

Yukarıda semti senelik muhammen kirularile ilk teminatları yazılı 
olan mahaller teslim tarihinden itibaren 938.939 veya 940 seneleri 
Mayıs sonuna kadar ayrı ayrı kiraya veriırnek üzere açık arttırmaya 
konulu.:uşlardır. Şartnameleri Levazım Müdürlüg"ünde görülebilir istek. 
liler lıizalarında gösterilen ilk tcıninat makbuz veya nıeklubile bera· 
ber 5. 5.937 Çarşambil günü saat 14 de Daimi Encümende bulunm!l-

hdırlar. (2148) (1) 

• 

Nafıa Vekaletinden: 
3/Mayıs/ 1937 / Pazartesi ıünü saat JS de Ankarada Ve kllet Malıeıo" 

Eks"ltme Komisyonunda 2700 lira muhammen bed elli 15 ton Şap'ıO 
açık eks iltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı Vekalet Malzeme Müdürlüğiill'" 
den parasız olarak alınabilir. 

Muvakkat teminat 202 lira 50 kuruştur: 
isteklilerin 3/Mayıs/ 1937 Pazar tesi günü saat 

muzda hazır bulunmaları lazımdır. (947) (2160) 

15 de komisyonll" 

~ 

l Inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - Paşa bahçe ispirto fabrikası için şartnamesi mucibince ,.48~; 

lira muhammen b~delli ,.10" adet islim kontörü açık eksiltme usul 
satın alınacaktır· 

il - Eksıltme, 15· Vl-937 tarihine rastlıyan Salı günü saat 15 ;: 
Kabataşta Levazım ve mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonun 

yapılacak tar. 

111 - Muvakkat teminat 360 liradır. 5, 
iV - Şartnameler parasız olarak her 2ün sözü geçen Şubcdan alınabi ( 
V - isteklilerin münakasa tarihinden on gün evvelline kadar fe~lle 

tekliflerini inhisarlar Umum Müdürlüğü Müskirat Fabrikalar Şubes10., 
vermeleri ve münakasaya girebilmek için de miinakasadan azami ~t 
gün evveline kadar verilen teklıflerin muvafık bulunduğuna dair rnezkıl 
şubeden vesika almaları lazımdır. Son gün vesika verilmiyecektir. . ti 

Vl - isteklilerin, kanunen kendilerinden aranılan vesaik ile V 111 

maddede yazılı vesikalan ve% 7,':ı güvenme paralarile birlikle eksilt~ 
için tayin edilen gün ve saatte adı geçen Alım Komisyonuna gemeıerı 
ilan olunur • .,2341 

* 
1. - idaremizin Paşabahçe lspir;o *Fabrikası için şartnamesi mucibi~~ 

2500 lira muhammen bedelli 9 adet su kontörü açık eksiltme suretıY 
satın ahnacaktır. 

1
, 

il.- Eksiltme, 14· Vl· 937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat ~· 
de Kabata~ta Levazım ve. Mübayaat şubesindeki alım ko misyonun 

yapılacaktır. 

111.- Muvakkat teminat 187,50 Liradır • 

Ş ı ı k ı ~ ·· ~ bedel' iV.- artname er parasız o ara ıer run som geçen şu 

alınabilir. , 
V.- isteklilerin münakasa tarihinden 10 gün evveline kadar fiyat" 

fenni tekliflerini inhisarlar Umum MüdürlüğÜ Müskirat Fabrikalar şıı~ 
sine vermeleri ve münakasaya girebilmek için de Münakasadan aı• il 
bir gün evveline kadar verilen tekiiflerin muvafık bulunduğuna d~. 
mezkür şubeden vesika almaları lchımdır.Son gün vesika verilmiı•ecekl; 

Vl.- isteklilerin kanunen kendilerinden arana lan vesaik ile V i:ıci. ~ 
dede yazılı vesikalar ve % 7,5 güvenme paralariyle birlikte eksılt rı 
için tayin edilen gün ve saatte adı geçen alım komisyonuna gelaıe1' 
ılan olunur. (2340) ..../ 

KEllPETEN 6iP>i 
Sil< ER 
ATAll. 

DAITT'İLO ARANIYOR 
En aşağı orto tahsilin i ıkmal et-
mış olmak şartile seri yazar müs

tait (Bay veya Bayan) bir daktılo
ya ihtıyaç '1.'ardır. Talıplerin gaze
temızde D. D . Rumuzuna müracaat 
ctmele~ı . 

ı -•• YAL~IZ•"' 
BAK ER 

Mağazaları 
Hali hazırda 

PARDESÜ 
RAGLAN 

TRENÇKOT 
REVERSIBLE'Jfl 

En nıüntehap çeşitlerini 
her yerden ucuz fiat 

ve müsait şartl:ırla 

TAKDiM EDEBILlrl• 

Çeşitler tükcıımedcn evvel 

isted iğ" nizi intihap cdinİ1• 

Başmuharrir 

E. i zzet 
lfasıldığ1 yer: !\Jatbaai fbi.İ~ 


